
سریعًا  نموًا  الحالیۀ  الفترة  فی  اإلسالمی  التمویل  سوق  یشهد 
یتراوح ما بین (10 إلى 15٪) سنویًا، وخاصًۀ فی بریطانیا، ویتسارع 
انتشاره أیضًا فی الوالیات المتحدة األمریکیۀ ودول أخرى، وهناك حالیًا ما یقرب 

من (500) مصرف إسالمی یعمل فی (75) بلدًا فی جمیع أنحاء العالم. 

ومن حیث قاعدة األصول، فإن حصۀ البنوك اإلسالمیۀ الخلیجیۀ تشکل حوالی (70٪) من اإلجمالی العالمی، حیث 
بلغت األصول المصرفیۀ اإلسالمیۀ فی دول مجلس التعاون الخلیجی نهایۀ عام (2012) حوالی (445) بلیون 
دوالر أمریکی، وقد استفادت بلدان غیر إسالمیۀ من اإلصدارات التمویلیۀ فی سوق الصکوك اإلسالمیۀ، حیث 
أصدرت ألمانیا على سبیل المثال "صکوك إیجارة" بقیمۀ (123) ملیون دوالر أمریکی فی عام (2004) وعام 
(2006)، وفی الوالیات المتحدة األمریکیۀ أصدرت (شرکۀ شرق کامیرون) للنفط والغاز، ومقرها والیۀ لویزیانا 
صکوکًا بنظام عقود المشارکۀ بمبلغ (167) ملیون دوالر، وأصدرت (شرکۀ جنرال إلکتریک) صکوك إیجارة فی 
تشرین األول من عام (2009) بقیمۀ (500) ملیون دوالر، کما قامت (شرکۀ غولدمان ساکس) فی نیویورك 
بإصدار صکوك مماثلۀ فی أیلول عام (2014)، وفی عام (2015) أصدرت أسترالیا أول عرض للتمویل اإلسالمی 
 250) (150) ملیون دوالر أسترالی لتمویل مشروع إلنتاج  من قبل الشرکات األسترالیۀ، وهی صکوك بمبلغ 

میجاوات) من الطاقۀ الشمسیۀ فی إندونیسیا.

بما فی ذلک استصدار  العالمی،  التمویل اإلسالمی  نحو دخول سوق  الجنوبیۀ خطوات  اتخذت کوریا  وکذلک 
التشریعات ذات الصلۀ، واالنضمام إلى مختلف الهیئات التنظیمیۀ المالیۀ اإلسالمیۀ، والتحضیر إلصدار الصکوك 
اإلسالمیۀ، واالستفادة من سوق لندن للمرابحۀ، حیث بدأت العدید من الشرکات الکوریۀ بما فی ذلک (جی اس 
کالتکس) و(الخطوط الجویۀ الکوریۀ) وشرکات مثل (هیونداي) و(سامسونغ) وغیرها تستکشف إمکانیۀ جمع 
األموال من سوق الصکوك اإلسالمیۀ، وذلک بعد أن دخلت شرکات کوریۀ جنوبیۀ، منها (جولد ستار، سامسونج، 
کوریا للشحن) وعدة جهات أخرى سوق خدمات تمویل المرابحۀ اإلسالمیۀ تم ترتیبها عبر لندن، وکذلک األمر 
وصناعات  اإلسالمیۀ  المالیۀ  المعامالت  لتسهیل  الالزمۀ  الخطوات  اتخاذ  تم  فقد  کونج)،  (وهونج  الصین  فی 
التمویل اإلسالمی اعتبارًا من کانون أول (2015)، حیث تم إدراج سبعۀ صکوك إسالمیۀ بقیمۀ (8,5) بلیون دوالر 

فی بورصۀ هونغ کونغ.


