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بســم اهللا الرحـمن الرحيــم

نَساَن َما َلْم يـَْعَلمْ ﴿  إقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم َعلََّم  ﴾. اْإلِ

صـدق اهللا العظيـم

3اآلية : سورة العلق 
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إهداء

إيل روح والدي وولديت رمحهما اهللا

رفيقة دريب زوجيتوإيل

وإيل  أبنائي فلذات أكبادي

وإيل أخي قرة عيين

وإيل أخوايت بر أماين

وإيل أصدقائي مجيعآ

وإيل كل من وقف معي خالل هذه املرحلة

أهدي هذا العمل املتواضع

الباحث



د

الشكر والتقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

الشكر هللا سبحانه وتعايل الذي أكرمنا بنعمة اإلسالم ويسر لنا سبيل العلم وأهلمين

.اإلرادة والصرب واملثابرة إلمتام هذا العمل املتواضع

:مث كامل الشكر جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج واخص بالذكر

الربوفيسور الدكتور احلاج موجبا راهرحو رئيس جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية*

.احلكومية مباالنج 

.عميد كلية الدراسات العليا باجلامعة األستاذ الدكتور حبر الدين *

الدكتور نور اسناوي بصفته رئيس قسم االقتصاد اإلسالمي باجلامعة واملشرف االول*

كما,والدكتور عون الرفيق بصفته املشرف الثاين ,ر مصباح املنري الدكتو ,علي البحث 

والشكر أيضا, والدكتور أمحد جالل الدين,أمثن عاليا بالشكر للدكتور منري عابدين 

.

.وطننا الغايل ليبيا أخيريآ سائآل املويل عز وجل أن يوفقنا مجيعا ملا فيه خري وصالح خلدمة



ه



و



ز

أقرار الطالب

:وبيانايت كاآليت, أنا املوقع أدناه 

سامل أمحد الكوشلي: االسم 

14801023: رقم التسجيل 

إستراتيجية المصرف في تفعيل تداول الصكوك االسالمية دراسة ميدانية : العنوان 
)بنك معامالت اندونيسيا بجاكرتا(

االقتصاد اإلسالمي كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
وإذا ادعي . , ماالنج 

أحد من ت
املسؤولية علي املشرف أوعلي كلية الدراسات العليا جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

. احلكومية ماالنج 

.وحررت هذا االإقرار بناء علي رغبيت اخلاصة ومل جيربين أحد علي ذلك , هذا 

م2016, ماالنج

الطالب املقر

سامل أمحد الكوشلي
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مستخلص البحث

يف تفعيل تداول الصكوك إسرتاتيجيات املصرف : عنوان البحث , م 2017,سامل أمحد الكوشلي 
دراسة وصفية حتليلية رسالة ماجستري مقدمة , بنك معامالت اندونيسيا جباكرتادراسة ميدانيةاالسالمية

.لكلية الدراسات العليا قسم االقتصاد اإلسالمي جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

عون الرفيق: المشرف الثاني الدكتور مصباح املنري:المشرف األول 

:هدفت الدراسة إلي 

:املوضوعهذاحبثمتقد
مت التعرف علي املشاكل اليت,,

.يف تفعيل تداول الصكوك االسالميةالتعرف إسرتاتيجية,تواجها يف تفعيل تداول الصكوك االسالمية 

.لقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليليو 

:وخلصت الدراسة إيل نتائج أمهها
لالستثمار يف تلك استقطاب وتوظيف املوارد اعتماد املصرف علي تداوالت الصكوك احلكومية يف - 1

اال أنه علي الصعيد , تداوالت الصكوك صغرية احلجم ال تناسب مع املشروع االستثماري, الصكوك
اعتماد املصرف علي صيغ معينة ,التطبيقي كانت عددا ضئيال من تلك الصيغ والقسم االخر مل يطبق 

يف التمويل القائم وجود تذبذب واخنفاض يف معدالت منو الصكوك,لدعم األنشطة االقتصادية 
.لتداوالت بسبب االنكماش االقتصادي متأثر بالوضع االقتصاد العاملي

غياب الثقافة الشرعية تعد صعوبة للتداول الصكوك للعمل املصريف بالتوافق مع العمالء لقة معرفتهم - 2
شروعات تنوع يف أشكال التمويل االسالمي للتداول كانت ال تناسب مع امل,خبصائص تلك الصكوك

تراجع , عدم قدرة املصرف باالستثمار يف الودائع وفائض السيولة ,الصغرى بسبب قلة الضمانات
.حتدي تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتطور السريع,الصكوك بسبب تذبذب سعر الروبية 

, غرى بالصيغ املستخدمةبأنه التوجد رؤية اإلسرتاتيجية للتنمية للتمويل االصغر ملشروعات الص- 3
عدم استخدام اخلطط ,

مراجعة اإلسرتاتيجيات وإضافة التعزيز  لصيغ املنتجات , اإلسرتاتيجية للتسويق  لرواج الصكوك للتداول
.يواالدوات املالية واستخدام حصيلتها يف التمويل االسالم
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ABSTRAK

Salem Ahmed Alkushli. Strategi Bank dalam Aktivasi Obligasi Syari’ah pada
Bank Muamalat Indonesia di Jakarta (Studi deskriptif analitis pada Bank
Muamalat Indonesia-Jakarta). Tesis. Jurusan Ekonomi Syari’ah Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. H.
Misbahul Munir, Pembimbing II: Dr. Aunur Rofiq

Kata kunci: Strategi, Bank Muamalat, Obligasi Syari’ah
Penelitian ini membahas strategi Bank dalam aktivasi obligasi

syari’ah serta aplikaisnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui cara aktivasi obligasi syari’ah serta aplikasinya di
Bank, mengetahui bentuk-bentuk yang dihadapi dalam aktivasi obligasi
syari’ah serta aplikasinya, dan mengetahui strategi dalam aktivasi obligasi
syari’ah. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.

Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa:
1- Bank bergantung pada obligasi syari’ah pemerintah dalam

menarik dan merekrut sumber daya untuk berinvestasi pada
obligasi syari’ah tersebut. Obligasi yang berukuran kecil tidak
sesuai dengan proyek investasi, kecuali pada tingkat
penerapannya dalam jumlah kecil, sehingga bagian yang lainnya
belum diterapkan. Bank bergantung pada formula tertentu untuk
mendukung kegiatan ekonomi, adanya fluktuasi dan penurunan
tingkat pertumbuhan pada obligasi berbasis pembiayaan untuk
perdagangan menyebabkan penurunan ekonomi yang
mempengaruhi situasi ekonomi dunia.

2- Tidak adanya budaya islami menjadikan sulitnya obligasi untuk
kegiatan bank yang sejalan dengan pengetahuan pelanggan
dengan karakteristik obligasi tersebut. Keanekaragaman bentuk
sirkulasi keuangan syari’ah yang tidak sesuai dengan investasi
yang kecil yang disebabkan kecilnya jaminan. Ketidakmampuan
bank untuk berinvestasi di deposito dan surplus likuiditas
disebabkan fluktuasi mata uang rupiah. Sehingga pengembangan
infrastruktur tertantang untuk pengembangan teknologi informasi
yang lebih cepat.

3- Tidak ada visi strategis untuk pengembangan mikro proyek
dengan formula yang digunakan, tidak ada pendekatan
pengembangan produk dan inovasi dalam meningkatkan
kompetisi untuk memenuhi keinginan pelanggan, Tidak
menggunakan rencana strategis untuk pemasaran obliasi
perdagangan. Serta tidak ada tinjauan strategi dan menambahan
penguatan untuk format produk, Instrumen keuangan dan realisasi
penggunaannya  dalm keuangan syariah.
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ABSTRACT
Salem Ahmed Alkushli. Bank strategy in Shariah obligation Activation at Bank
Muamalat in Jakarta, indonesia (analytical descriptive study in Bank Muamalat in
Jakarta, Indonesia). Thesis. Department of shariah Economics, University Graduate of
state Islamic university of  Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. H.
Misbahul Munir, Counselor II: Dr. Aunur Rofiq

Keywords: Strategy, Bank Muamalat, Shariah obligation

This study discusses the Bank's strategy in the shariah obligation
activation and its application. So the purpose of this study was to
determine how the activation of shariah obligation as well as its
application in the Bank, knowing the forms encountered in the activation
of shariah obligation and its application, and knowing the activation
strategy in shariah obligation. Researcher used descriptive analytical
method.

The results of this study stated that:
1- Banks rely on government shariah obligation in attracting and

recruiting resources to invest in the shariah obligation. small size
obligation does not fit with the investment project, except at the
level of application in small quantities, so that the others have not
been applied. Banks rely on a certain formula to support economic
activity, their fluctuations and a decrease in the growth rate in
obligation financing based on trading caused the economic
downturn affecting the world economic situation.

2- The absence of an Islamic cultural made obligation becomes
difficult for the bank's activities are in line with customer
knowledge with the characteristics of theobligation. Diversity of
financial circulating form of Shariah that is incompatible with a
small investment that caused little collateral. The inability of banks
to invest in deposits and surplus liquidity due to fluctuations in
currency. So that infrastructure development was challenged for
the development of information technology faster.

3- There is no strategic vision for the development of micro-projects
with the formulas used, there is no approach to product
development and innovation in increasing competition to meet
customer desires, does not use a strategic plan for marketing
theoblogationt trade. And there is no review of strategy and
additional reinforcement to the format of the products, financial
instruments and itused in the Islamic finance.



ك

الفهرس ومحتويات البحث 
أالواجهة

باالستهالل
جاالهداء

دالشكر والتقدير
هالمشرفينموافقة

وأقرار الباحث
زمستخلص الدراسة باللغة العربية

طمستخلص الدراسة باللغة االندونيسية
يمستخلص الدراسة باللغة االنجليزية

نفهرس جداول البحث
سفهرس أشكال البحث

االطار العام والدراسات السابقة: الفصل األول 
1خلفية البحث. أ 

5أسئلة البحث. ب
5أهداف البحث والتطوير. ج
6أهمية البحث. د
6حدود البحث. هـ
10الدراسات السابقة. و
19مصطلحات البحث. ز

اإلطار النظري: الفصل الثاني 
24مفهوم  الصكوك اإلسالمية وخصائصها : المبحث األول

24طبيعة ومفهوم التصكيك
25اإلقتصاديمن المنظور طبيعة ومفهوم الصكوك 

26طبيعة ومفهوم الصكوك من المنظور اإلسالمي
28طبيعة مفهوم تداول الصكوك

30االحكام الشريعة والضوابط في تداول الصكوك



ل

33تميز تداول الصكوك
33خصائص الصكوك اإلسالمية

35أهمية الصكوك
36الفرق بين الصكوك والسندات

37الفرق بين الصكوك واألسهم
أنواع الصكوك اإلسالمية: المبحث الثاني 

38صكوك المضاربة
40صكوك اإلجارة

44صكوك المرابحة 
46صكوكاإلستصناع
47صكوك المشاركة

49صكوك السلم
51صكوك المزارعة
52صكوك المساقاة
53صكوك المغارسة

مفهوم وتطبيق األداء المصرفي في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث
55معايير لقياس مستوى أداء الخدمات المصرفية وتطورها

56)مصادر األموال(تقيم األداء المقدرة علي جدب المدخرات 
57معايير تقييم المقدرة على تحقيق الربحية في المصرف اإلسالمي

58النقدية في المصارف اإلسالميةمعايير تقييم مستوى السيولة 
59معايير تقييم أداء نشاط االستثمارات وعوائدها

59المصاعب التي تواجه البنوك اإلسالمية في أداء نشاطها
.التخطيط االستراتيجي واهميته للمصارف االسالمية: المبحث الرابع 

63في المصارف اإلسالميةاالستراتيجيالتخطيطمفهوم
65أهداف القرارات االستراتيجية في المصارف اإلسالمية

66في المصارف اإلسالميةأهمية القرارات االستراتيجية 
68المصارف اإلسالميةفي القرارات االستراتيجية الرئيسة



م

70مستويات االستراتيجية في المصارف االسالمية
منهجية البحث: الفصل الثالث 

73مدخل البحث ومنهجه
73منهج البحث

74مصادر البيانات
76أسلوب جمع البيانات

77حضور الباحث
77أدوات الباحث
78تحليل البيانات

81أثبات صحة البيانات
الرابع عرض البياناتالفصل

83مقدمة مجتمع البحث:المبحث االول
85عرض البيانات: المبحث الثاني 
85تداوالت الصكوك اإلسالمية وتطبيقاتها في مصرف معامالت جاكرتا: المبحث الثالث 
93.المشاكل التي تواجه المصرف في تفعيل تداول الصكوك االسالمية: المبحث الرابع 

97إستراتيجية المصرف في تفعيل  تداول الصكوك االسالمية: المبحث الخامس 
الفصل الخامس مناقشة نتائج التحليل الوصفي

106.مناقشة بيانات السؤال األول: المبحث األول
111مناقشة بيانات السؤال الثاني: المبحث الثاني
116مناقشة بيانات السؤال الثالث: المبحث الثالث
120مناقشة نتائج التحليل الوصفي: المبحث الرابع

120كيفية تداول الصكوك االسالمية وتطبيقاتها في المصرف:أوآل
122المشاكل التي تواجه المصرف في تداول  الصكوك االسالمية:ثانيآ
125إستراتيجية المصرف في تفعيل تداول الصكوك االسالمية: ثالثآ

الفصل السادس
128النتائج من الدراسة :  أوآل 
130التوصيات من الدراسة:  ثانيآ 



ن

فهرس جداول البحث
133المصادر والمراجع:  رابعآ 

الصفحةالبيانالرقم

10ملخص المعلومات المهمة عن المصرف1

93تداول الصكوك ف مصرف معامالت جاكرتا2



س

البحثفهرس أشكال 

الصفحةالبيانالرقم

89طريقة تدفق تداول الصكوك1

91نسبة إنخفاض الودائع2

93تداول الصكوك في مصرف معامالت جاكرتا3

102اإلستراتيجية لمصرف معامالت جاكرتا4



1

الفصل االول

االطار العام والدراسات السابقة

خلفية البحث . أ

للسنداتكبديلإسالميةماليةأوراقبإجياداملعاصروناالقتصاديونالباحثوناهتملقد

األدواتأسلمةإىلتسعىاملهتمةاإلسالميةالدولوالزالتقدمي،وهو اهتمامشرعا،احملرمة

ضخمةمشروعاتمتويلوذلكاالستثمارية اإلسالمية،الصكوكفكرةوجتسيداملالية

هذهيفوغريهاومؤسسات وبنوكأفرادمناالقتصاديةالفعالياتخمتلفإشراكخاللمن

الصكوكهذهمحلةيشاركوبذلكالصكوك،هذهشراءيفاالشرتاكخاللمناملشروعات

هذاعلىالصكوكهذهأصدرتولومنها،الناتجالدخلأوالكبريةاملشاريعربح تلكيف

يفكبريةمسامهةولسامهةاالسالمي،املصريفتنمية العمليفكبريادوراألدتاألساس

حيث انتشرت يف اآلونة اإلسالمية الغراءالشريعةإليهااليتالنبيلةاملقاصدإىلالوصول

ت الربوية اليت تصدرها األخرية عمليات إصدار الصكوك اإلسالمية وذلك على غرار السندا

البنوك التقليدية، حبيث تعترب صيحة متويلية جديدة مبعثها فقه املعامالت يف الشريعة 

اإلسالمية، كما تعترب أيضا من أبرز منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية اليت استطاعت أن جتد 

تمويل اإلسالمي خاصة هلا مكانة بارزة يف أسواق املال العاملية، يف ظل االهتمام العاملي بال

بعد األزمة العاملية األخرية فهي آلية متويلية تتجه حنو ما افتقدته البنوك اإلسالمية من الشراكة 
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احلقيقية بني عوامل اإلنتاج يف متويل التنمية بصيغ املضاربة واملشاركة والتحول عن التمويل 

1.باملراحبة، واليت اعتمدت عليه أكثر من البنوك االسالمية 

يفاحلكوماتقبلمنهلااملكثفاالستخداماملاليةاألدواتهذهانتشاريفساعدفقد

أغلبهايفواليتالتقليديةاألدواتعنبعيداالعامةإدارةألغراضالدولمنكثري

تدمرقدعاليةضغوطيستتبعهماوغالبابالعجز،والتمويلاملصريفاالستالفعلىتعتمد

2.املوازناتهذهأهداف

كاناإلسالميةالشريعةأحكامعلىاملبنيةاإلسالميةالصكوكإصدارإناحلقيقةويف

األساسيةاملبادئمجيعيفتراعأنيفتنمية االقتصادأهدافهاأهممن

هلاوللنمو السريعالصكوك،هلذهالبالغةلألمهيةغري ونظرامناإلسالمياالقتصادمتيزاليت

دورعلىالضوءتسليطالضرورةمنأصبحفقدإسالميةومصارفمؤسساتوانتشار

.غريهمناإلسالمياالقتصادمتيزاإلسالميةالصكوك

محلة الصكوكيشاركأن:اإلسالميةالصكوكإصداروراءمناألساسيةالفكرةوكانت

على هذا األساسالصكوكأصدرتولومنها،الناتجالدخلأوالكبريةاملشاريعربحيف

حول الصكوكالدويلامللتقى,اإلسالمياالقتصاديفاملستدامةالتنميةحتقيقمقومات,الدينخرياهللامعطى1
2012ديسمرب03,04قاملةجامعة,االقتصاديةالتنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالمية

5/6/2012www.raqaba.co.uk/ابريلبعةراالالنسخة,االسالميةاملاليةللمنتجاتاخلرطومملتقى2
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إىلالوصوليفمسامهة كبريةوسامهتاإلسالمي،املصريفالعملتنميةيفدورا كبرياألدت

منفيهاوكانالغراء،إليها الشريعةاليتالنبيلةاملقاصد

:يأتيماالمنافع

.واحدةجهةتطيقهاالاليتالكبريةاملشاريعلتمويلالصيغأفضلمن-1

الوقتيفأمواهلم ويرغبونفائضاستثماريريدونالذينللمستثمرينجيدةقناةتقدم-2

أنالصكوكهذهيفاملفروضألنإليها،عندما حيتاجونبسهولةأمواهلميسرتدواأننفسه

املستثمرةأموالهإىلفكلما احتاج املستثمروُتشرتىالصكوكفيهاتباعثانويةسوقهلاتكون

مثنهاعلىوحيصلمنهابعضاأوصكوكمنما ميلكهيبيعأنجاز لهمنها،جزءإىلأو

.رحبااملشروع كسبكانإنمجيعا،والربحاألصلميثلالذى

املالية اإلسالميةواملؤسساتاملصارفبهتستطيعالسيولةإلدارةجيداأسلوباتقدم-3

احتاجتوإنالصكوك،هذهاشرتتالسيولةمنفائضلديهاكانفإنسيولتهاتدير بهأن

.الثانويةالسوقيفباعتهاالسيولةإىل
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احلقيقيبالربحاالنتفاعمناملستثمرينمجيعمتكنللثروة،العادلللتوزيعوسيلة-4

بنيُدولةتكونأندونأوسعنطاقعلىتنتشر الثروةعادلة،بنسبةاملشروعمنالناتج

3.إليه االقتصاد اإلسالمييسعىاليتاألهدافأعظممنوذلك.املعدوديناألغنياء

أنحاملو السنداتيستحقوالله،فكلهذلك،فوقالربحمناملشروععليهحصلوما

4.الفائدةسعرعلىالزائدالربحمنحصةيطالبوا

مصدريولكنمباشرة،بصفةاإلسالميةالصكوكيفتوجدأنميكنالاخلصائصهذهوإن

غريبطريقاخلصائصهذهمبعظمصكوكهمتّتسمأنحاولوااليوماإلسالميةالصكوك

.خمتلفةآلياتذلكأجلمنوأوجدوامباشر،

املاليةاملعامالتاملهمة يفاملواضيعأحديفالبحثيفالدراسةمشكلةتتمثل

املعامالتيفباالتساعأخذتواليتمن الناحية التطبيقيةاإلسالمية،الصكوكاإلسالمية

النشاطعلىوأثارهااملصريفالعملمسريةيفاإلسالميةالصكوكدوروكذلكاملصرفية،

, جممع الفقه اإلسالمي الدويل,األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية,حممد علي التسخريي3
الصكوك املعاصرة )1(ص ,م2009) إبريل(نيسان ,26,30هـ، املوافق 1430مجادى األوىل 5إىل 1ن م

.دولة اإلمارات العربية املتحدة,إمارة الشارقة,الدورة التاسعة عشرة,وحكمها

جممع الفقه ,األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية, حممد علي التسخريي, مرجع سابق4
الصكوك ,2ص,م 2009) إبريل(نيسان 30-26هـ، املوافق 1430مجادى األوىل 5إىل 1من , اإلسالمي الدويل
.دولة اإلمارات العربية املتحدة, إمارة الشارقة,الدورة التاسعة عشرة, املعاصرة وحكمها
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صيليةالتفالقضاياعنالبحثوإدراكه يفبهوالتعريفالدورهذاجوانبوبلورةاالقتصادي

دور دراسةحوليتمحورهذه الدراسةمنالغرضفإنمبوضوع الدراسة لذلكالصلةذات

.الصكوكإسرتاتيجية تداول

حيث أن الصكوك االسالمية يف املصارف اليت تعتمد عليها املصارف كأداة وفاء وأمثان بني 

عليها عدة ضوابط وتأثريات علي الزبون فهم تلك التأثريات حبيث الزبون واملصرف وذلك يرد 

.املوضوع

يفدورهاعمليةناحيةمنولعدم وجود دراسة سابقة تناولت تداول الصكوك االسالمية 

.التنمية االقتصاديةحتقيق

أسئلة البحث.  ب

؟معامالت جاكرتا1-

صرف يف تفعيل تداول الصكوك االسالمية ؟املماهي املشاكل اليت تواجه -2

صرف يف تفعيل تداول الصكوك االسالمية ؟املسرتاتيجية إماهي -3

أهداف البحث. ج

دائمااقتصادأييفاحلاجةتظهريهدف البحث للوصل إيل جمموعة من االهداف 

يفاإلسالميةاملصارفبهتقومملاوامتدادااملستثمرين،إىلاملدخرينمناألمواللتحويل
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هذاوعلىاالقتصادية،للتنميةالداعمةللتقنيةوتنميتهااألساسيةالتنمويةاملشروعاتمتويل

:باآليتتتلخصالبحثأهداففإناألساس

؟ مصرف معامالت جباكرتا-1

يف تفعيل تداول الصكوك االسالمية ؟صرف املالتعرف علي املشاكل اليت تواجه -2

يف تفعيل تداول الصكوك االسالمية ؟صرفاملسرتاتيجية إالتعرف علي -3

أهمية الدراسة. د

:األمهية النظرية-1

إندونيسيا يفمتويل القطاع املصريف اإلسالميمن حيث للبحثاألمهية النظريةتنبع

اإلسالمية لتسهيل اإلجراءات املقدمة اىل الزبائن متويل الصكوكعلىبأهم املعامالت املرتكزه

.حالياً احلديثةاملعامالتأهم

:األمهية التطبيقية-2

الصكوكخالل تسليط الضوء علىتطبيقة منمن ناحيةالبحثهذا أمهيةتأيت

جانب مناالقتصادية،التنميةحتقيقيفتسهماليتاملشروعاتاإلسالمية

.والتطبيقيالنظرياملستوينيعلىإضافتهايتوقعاليتإلسهامات

حدود الدراسة.ه
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تتمثل حدود الدراسة من حيث املكان علي دراسة ميدانية: احلدود املكانية

)مصرف معامالت اندونيسيا جباكرتا( 

.ف2016تستهدف الدراسة سنة:احلدود الزمنية

نبذة عن بنك معامالت اندونيسيا

، 1991نوفمرب 1ه أو 1412ربيع ثاين 24تأسس بنك معامالت اندونيسيا يف 

27وحكومة إندونيسيا، وبدأت عملياته يف ) MUI(مببادرة من جملس علماء اندونيسيا 

، وبدعم واضح من هيئة علماء املسلمني يف اندونيسيا 1992مايو 1ه أو 1412شوال 

)ICMI (سلمني، وقد تلقى إنشاء بنك معامالت أيضا والعديد من رجال األعمال امل

مليار روبية يف يوم 84

التوقيع على النظام األساسي للجمعية، وعالوة على ذلك، مبناسبة الذكرى السنوية لتأسيس 

106ربية أن تستثمر أيضا يف قصر بوجور، اكتسبت التزام إضايف من الناس من جاوة الغ

، أي بعد سنتني فقط من تأسيسه جنح البنك يف  1994أكتوبر 27ويف . مليارات روبية

.كسب ثقة الزبائن باخلصوص يف تداول العمالت األجنبية
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، تعرضت اندونيسيا بسبب األزمة املالية اليت دمرت معظم بلدان جنوب 90ويف أواخر 

كما . اع املصريف الوطين يف إطار القروض املتعثرة يف قطاع الشركات

، فسجلت الشركة خسارة 1998تأثر بنك معامالت اندونيسيا أيضا من األزمة ويف عام 

روبية، أي 39300000000. مليارات روبية105قدرها 

.أقل من ثلث رأس املال األويل املدفوع

حماولة لتعزيز قوته املصرفية، أعلن بنك معامالت اندونيسيا عن فتح أبوابه ويف

للمسامهني اجلدد الذين يرغبون باالنضمام إىل املؤسسة، فتقدم على ذلك البنك اإلسالمي 

ومقره يف جدة، اململكة العربية السعودية، ويف االجتماع السنوي للجمعية ) IDB(للتنمية 

، أصبح البنك رمسيا واحدا من املسامهني يف بنك معامالت، 1999يونيو 21العمومية يوم 

هي فرتة مليئة بالتحديات والنجاحات 2002و 1999ولذلك فإن الفرتة بني عامي 

للبنك، وخالل هذه الفرتة، وبدعم من القيادة القوية، متكن بنك معامالت من عكس حالة 

.من فقدان االرباح بفضل جهود وتفاين كل أطقمه

فرع يف 457والبنك حاليا يوفر خدماته لـ أربعة مليون وثالمثائة ألف عميل، من خالل 

: إقليما بإندونيسيا، وقد حتصل البنك على جوائز عديدة إقليمية ودولية نذكر منها33

من قبل جملة أخبار التمويل اإلسالمي 2009أفضل بنك إسالمي يف إندونيسيا عام 

من قبل غلوبال 2009سسة مالية إسالمية يف إندونيسيا عام ، وأفضل مؤ )كواالملبور(
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من قبل 2009وكذلك أفضل بيت متويل إسالمي يف إندونيسيا عام ) نيويورك(فاينانس 

أفضل "الرؤية املستقبلية هلذا املصرف هو أن يكون) هونج كونج ( جنوب ألفا شرق آسيا 

".ور إقليمي قويبنوك يف اندونيسيا، ومع حض10بنك إسالمي ومن أفضل 

:5ملخص المعلومات المهمة عن المصرف ) 1(جدول رقم 

الشرحالموضوعت

اسم املصرف باللغة 1

االندونيسية كامالً 

PT. Bank Muamalat Indonesia

اسم املصرف باللغة العربية  2

كامالً 

بنك معامالت اندونيسيا 

واحدةعدد املكاتب املركزية3

مكتب فرعي457عدد املكاتب الفرعية4

.2016الشرعي جاكرتا، معلومات حتصل عليها من موظفي البنك عند مقابلته ملكتب االمتثال 5
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C2.2413.HT.01.01رقم مرسوم االذن بالتأسيس5

تاريخ تأسيس بنك معامالت 6

اندونيسيا

م01/11/1991

MK. 013/1991/1223رقم قرار التأسيس7

موظف6405عدد املوظفني بالبنك8

,Muamalat Tower Jl. Prof Dr Satrioعنوان املصرف9

Kav. 18Kuningan Timur, Setiabudi

Jakarta Selatan 12950

موقع املصرف على شبكة 10

االنرتنت

http://www.bankmuamalat.co.id/

ترتيب املصرف على مستوى 11

الدولة من حيث املصارف 

اإلسالمية

- اخلدمات االلكرتونية-اخلدمات العامة: الرتتيب األول يف

جتارة العمليات التمويلي

)trade finance transaction.(

الدراسات السابقة. و
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: الدراسة األولي

6"االقتصاديةالتنميةفياإلسالميةالصكوكدور"بعنوان 

االعتمادومتاالقتصادية،التنميةيفاإلسالميةالصكوكدورمعرفةإىلالدراسةهدفت هذه

املاليةالبياناتالدراسةومشلتذلكحتديداجلمنديب ،لبنكاملنشورةاملاليةالتقاريرعلى

.2007سنواتسبعمدةتغطياليت

واالستثماربالصكوكوالتمويلاملاليةاملواردوجمموعالتوظيفات،جمموعاستخدام

رتامنشوعلىباالعتمادديبإلمارةاإلمجايلاحملليالناتجاستخداممتكمابالصكوك

.ديبإلمارةاإلحصاءاتدائرة

البحثملوضوعالنظريةاجلوانبعلىللتعرفالتحليليالوصفياملنهجعلىاالعتمادولقد

إىلباإلضافةالصلة،ذاتالسابقةالدراساتومراجعةلهالنظريالتأصيلخاللمنوذلك

كحالة دراسية تعمم    اعتمدالذياإلسالميديبلبنكاملنشورةاملاليةللتقاريرالرجوع

واالستثماربالصكوكالتمويلمبالغاستخدمتحيثم2013 )/ (2007من للسنوات

.االقتصادية التنميةيفاإلسالميةالصكوكدوربالصكوك لبيان

اإلدارية،العلومدراسات،،2015,االقتصادية التنميةيفاإلسالميةالصكوكدور,احلنيطيهاللحممدهناء6
األردنالعاملية،اإلسالميةالعلومجامعةواألعمال،املالكلية, 2العدد،42
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نسبةمنومعدالتيفتذبذبوجودالدراسةإليهاتوصلتاليتالنتائجأهمومن

اإلمجايلاحملليالناتجإىلبالصكوكالتمويلنسبةيفاخنفاضوحدوثبالصكوك،االستثمار

كاناإلمجايلاحملليالناتجيفبالصكوكالتمويلمسامهةأنيعينمماالدراسةفرتةخالل

بنكلدىاً وحمدودضعيفاّ كانبالصكوكالتمويلخاللمناملواردتعبئةأنكماضئيال

.الدراسةحملاإلسالميديب

لزيادةلفتحوتنويعهاواخلسارةالربحعلىالقائمةالتمويلأساليبتشجيعضرورة

.أرباحهاوارتفاعأصوهلا

:الدراسة التانية 

السوقتجربةاإلسالميةالماليةالسوقتطويرفيودورهااإلسالميةالصكوك: بعنوان 

7.البحرينالدوليةاإلسالميةالمالية

والضوابطأنواعهاأهموإبرازوأمهيتها،اإلسالميةالصكوكبالتحليلهدفت هذه الدراسة

وإسرتاتيجياتاإلسالميةالصكوكتواجهاليتالتحدياتألهمعرضمثإلصدارها،الشرعية

تطويريفالدوليةاإلسالميةاملاليةالسوقبهتقومالذيالفعالالدورمربزينتطويرها،

.اإلسالميةاملاليةلألدواتالشرعيةواملصادقة

اإلسالمية املاليةالسوقتطويريفودورهااإلسالميةالصكوك, 09/2011جملة البحث عدد عمارة،بننوال7
اجلزائر-ورقلة, جامعة, رسالة ماجستريالبحرين،,الدوليةاإلسالميةاملاليةالسوقجتربة
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.الدراسةإليهاتوصلتاليتالنتائجأهمومن

وتأمنيخالهلا،مناإلسالميةاملصارفتسويقتضمنإسالميةماليةسوقإنشاء

املاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةعنالصادرةباملعايريالعمل, هلاالالزمةالسيولة

,الشأنهذايفمنلالستفادةاهليئةهذهمعوالتعاوناإلسالمية

.التقليديةاملاليةاألدواتحماكاةعنالبعد

:أهم توصيات الدراسة

تلعبحيثاألدواتهذهبتشغيليقومالذيالبشرياملالرأسوتأهيلبتدريباالهتمام

إىلاملنتجلطبيعةالدقيقفهمهمويؤدياملخاطر؛تقليليفمهًمادورًاالعاملنيهؤالءخربة

.التطويرملتطلباتأكربوفهمالشرعيةاملخالفاتيفالوقوعمناالحرتاز

. االقتصاديةوالكفاءةالشرعيةاملصداقيةبنيباجلمعاإلسالميةالصكوكتطويرضرورة

مناملتضررةاملؤسساتلتمويلكحلاإلسالميةللصكوكالدويلاالعرتافمناالستفادة

.األزمة املالية 

:الدراسة الثالثة
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8بعنوان منتجات الهندسة المالية االسالمية الواقع والتحديات ومناهج التطوير

اإلسالمية يف تعزيز النظام املايلاملاليةاهلندسةمنتجاتبالتحليل أهمهدفت هذه الدراسة

:أمهها ما يليمننتائج إىل عدةالدراسةوقد توصلت هذه

كمااإلسالمي،املايلالنظاممتانةتعزيزيففعالدورمنهلاملااملنتجاتتطوير هذهوضرورة

يف عدم قيامها بالدور املنوط إشكالية هذه املنتجات املتمثلةتناولت

املاليةاهلندسةتطويرها،ومناهجتواجهها،اليتباإلضافة ايل التحدياتوجه،أكملالصيغ

و املنافسة القيمةخلقعلىقادرةأصيلةماليةمنتجاتخبلقاليومحدإىلتقمملاإلسالمية

:أهم توصيات الدراسة

إيفاءأكثرلتصبحالتقليديةاملاليةاملنتجاتعلىتعديالتاإلسالمية ادخالاملاليةاهلندسة

واالبتكار واإلبداعالتطويرإىلاإلسالميةاملاليةاملنتجاتحتتاج, الشرعيةوالضوابطملقاصد

.اإلسالميةاملاليةاهلندسةتنمية,

:الدراسة الرابعة 

الواحاتجملَّة, رسالة ماجستري, قسنطينة منتوريوالتجارية  جامعةاالقتصاديةالعلومكليةخنيوةاألمنيحممد8
12/640/663/2011العدد  الدراساتوللبحوث
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أشرف محمد دوابه كلية المجتمع للباحث إدارة مخاطر الصكوك اإلسالمية :بعنوان

9العلوم اإلدارية والمالية جامعة الشارقة

املنهج هدفت هذه الدراسة إيل التعرف علي خماطر الصكوك االسالمية وذلك باستخدام 

االستقرائي وذلك من خالل استقراء املخاطر اليت تتعرض هلا الصكوك اإلسالمية وحتديد 

واملنهج االستنباطي وذلك من خالل استنباط آليات ملعاجلة خماطر ,مصادرها وأنواعها 

.ا على اهلندسة املالية اإلسالميةالصكوك اإلسالمية اعتماد

:وقد توصلت هذه الدراسة إيل عدة نتائج من أمهها ما يلي 

مراعاة املؤسسات املالية اإلسالمية املصدرة للصكوك اإلسالمية والضوابط الشرعية 

ية إلصدار وتداول تلك الصكوك املتنوعة بالعديد من املزايا الفقهية لالستثمار للمنتجات املال

ال جمال لشرعنة املشتقات املالية إلدارة خماطر الصكوك اإلسالمية، فتلك املشتقات تقوم ,

دعوة املؤسسات املالية اإلسالمية لالهتمام بالبحث العلمي ,أساسا على االجتار يف املخاطر 

.الذي جيمع بني الفقه التنظريي والفقه امليداين على املستويني الشرعي واالقتصادي 

:الدراسة الخامسة

10.اإلقتصاديةالتنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةلصكوكا: بعنوان 

العلوم اإلدارية جامعة الشارقة,رسالة ماجستري،,إدارة خماطر الصكوك اإلسالميةأشرف حممد دوابه9
واملالية
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االسالمية يفالصكوكهذهتلعبهأنميكنالذيهدفت هذه الدراسة إيل التعرف علي  دور

التنميةوحتقيقمتويليفمسامهتهاوبالتايلوالشركات ،للحكوماتالالزمالتمويلتوفري

اإلشكاليةعناإلجابةخاللمنمنها وذلكاالسالميةخاصةالدولداخلاالقتصادية

الالزمالتمويللتوفريمتويلياإلسالمية كمقرتحالصكوكاستخدامميكنمدىأيإىل:اآلتية

.اإلقتصاديةالتنميةلعملية

: وقد توصلت هذه الدراسة إيل عدة نتائج من أمهها ما يلي

إصدارهياكلوتعددالالزمة يف  تنوعاملاليةاملواردتعبئةيفالصكوكاستخدامصالحية

اإلسالميةالصكوك, حلوال مناسبة  لتمويل املشاريع توفرأنشأنهمناإلسالميةالصكوك

إصدارهاوهياكلاإلسالميةالصكوكتستند, التحتية البنيةمشروعاتلتمويلمفيدةوسيلة

إلصدارمنظمةتشريعيةبنيةإجيادضرورة,مرنا أساسامتثلشرعيةومبادئقواعدعلى

املهتمنيجانبمنجهودبذلضرورة,ثانويةسوقيفوتداوهلا،وإدراجهاالصكوك

االعتمادتشجيعيفاحلكوماتاستمرارضرورة, الشرعيةالنظروجهاتلتقريبواملشرفني

جمتمعاتأوساطيفاإلسالميةالصكوكةثقافنشريفاالستمرار, اإلسالميةالصكوكعلى

.األعمال

:أهم توصيات الدراسة

حول مقوماتالدويلامللتقى,اإلقتصاديةالتنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةالصكوك,الدينخرياهللامعطى10
2012ديسمرب04و03يوميقاملةجامعة,اإلسالمياالقتصاديفاملستدامةالتنميةحتقيق
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سوقإجيادوكذاوتداوهلا،وإدراجهاالصكوكإلصدارمنظمةتشريعيةبنيةإجيادضرورة

لتقريبواملشرفنياملهتمنيجانبمنجهودبذلضرورة, الصكوك هذهفيهاتتداولثانوية

معتوافقاأكثرجيعلهامباوتطويرهااإلسالميةالصكوكأمريفالشرعيةالنظروجهات

ملختلف استخداماأكثرأيضاجيعلهاومبااملخاطر،توزيعومتطلباتالشرعيةالضوابط

وعقدتدريبومراكزمتخصصةتعليميةمعاهدإنشاءضرورة, اإلقتصادية القطاعات

هذهسوقيفللعملالالزمةالبشريةالكوادرلتأهيلنقاشوحلقاتوندواتمؤمترات

جماليفاإلسالميةالصكوكعلىاإلعتمادتشجيعيفاحلكوماتاستمرارضرورة, الصناعة 

أوساطيفااإلسالميةالصكوكثقافةنشريفاالستمرار, املوارد وتوظيفاستقطاب

وتوظيفحشدجماليفمبتكرةحلوالهلمتقدمماليةأدواتبوصفهااألعمالجمتمعات

متوسطةادخاريةأوعيةاستحداثعلىاإلسالميةاملاليةواملؤسساتالبنوكحث, املوارد 

النفعذاتاملشروعاتيفاملباشراإلستمارحنواملدخراتتلكتوجيهمثومناألجل،وطويلة

.التنمويةاملشاريعأوالعام

:الدراسة السادسة
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الماليةللعلومالعربيةاألكاديميةاإلسالميةالمصارففيالتسويقيالمزيج: بعنوان

11والمصرفية

املصارفيفالتسويقياملزيجبناءآلليةواضحتصوروضعحماولةإىلالدراسةهذههدفت

وبالتايلخاص؛بشكلاملصريفوالتسويقعامبشكلالتسويقعلمعلىاعتماًدااإلسالمية

.ابهواالرتقاءزبائنهاحاجاتوإشباعاإلسالميةاملصارفأهدافحتقيقإىلالوصول

:وقد توصلت هذه الدراسة إيل عدة نتائج أمهها ما يلي

اإلسالميةباملصارفخاصةتسويقيةوإسرتاتيجياتسياساتوضععلىالعملضرورة

كافةيفالصكوكالتقليدية وتفعيلاملصارفيفمتبعهوعماتامااستقالالمستقلةتكون

الالزمةالسنويةاملوازناتوالصالحيات يفالفرصإعطائهاعلىوالعملاإلسالمية،املصارف

منمتاحهوملالبيعاالسالمي وليساملصريفيف التسويقوجهأكملعلىمبهامهاللقيام

اخلدماتهذهتطويرأيًضايشملوإمنااإلسالمية،املصارفيفومنتجاتخدمات

علىجيب, املصرفعمالءمع متطلباتتتناسبجديدةمصرفيةخدماتوإجيادواملنتجات

علىالعملوإمنا،فقطعمالئهمحاجاتبتلبيةاالكتفاءعدماملصريفالتسويقإدارات

املصرفيقدمهأنميكنملالديهماإلدراكأفقوتوسيعدائًمااألفضلاالرتقاء

املاليةللعلومالعربيةاألكادمييةرسالة ماجستري اإلسالميةاملصارفيفالتسويقيخاجني املزيجالديناءبهحممد11
م2009-ه1430واملصرفية
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العملجيبتروجييةحبمالتالقيامو املصرفية اإلسالميةونشر الثقافةوخدماتمنافعمنهلم

.ماديةمكاسبحتقيقبغيةمسعتهاوتشويهاألخرىباملصارفالضررإحلاقعدمعلى

:الدراسة السابعة 

12.المراجعة اإلدارية للقرارات اإلستراتيجية في المصارف اإلسالمية:بعنوان

، إال واثارها على املصارف اإلسالمية

غريها من القرارات التشغيلية والتمويلية ك

.أو التطبيق العملينظريةناحية الالواالستثمارية سواء من

.الدراسةهاإليتوصلتاليتالنتائجأهمومن

ترشيد القرارات االسرتاتيجية من خالل قيام املراجع اإلداري بفحص وتقييم البيئة الداخلية 

، تفعيل دور املراجع اإلداري يف عملية اختاذ القرار االسرتاتيجي للوصولواخلارجية باملصرف

واقتصاده يف ضوء زيادة فاعليته وكفاءته للبديل االسرتاتيجي القابل للتطبيق بالواقع العملي،

, يف ظل التطورات التكنولوجية املستمرة يف بيئة األعمالو البيئة التنافسية للمصرف اإلسالمي

على اإلدارة العليا باملصرف اإلسالمي أن تكون على قناعة بدور املراجع اإلداري يف عملية 

.اختاذ القرار االسرتاتيجي

املراجعة اإلدارية للقرارات اإلسرتاتيجية يف املصارف اإلسالمية  رسالة ماجستري جامعة االزهر , أمحد شوقي سليمان 12
)م2014-ه1435(مصر 
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مصطلحات البحث . ز 

:تعريف االستراتيجية-1

اإلسرتاجتية هي خطط و أنشطة املنظمة اليت توضع بطريقة تتضمن خلق درجة من 

التطابق بني رسالة املنظمة وأهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالة 

13.وذات كفاءة عالية

:االستراتيجي المصرفيالتخطيطتعريف-2

بأنه النشاط االداري املرتبط بعملية حتديد األهداف الرئيسة اليت تسعى إدارة املصرف اىل 

هداف حتقيقها وحتديد اساليب التصرف البديلة اليت ميكن بواسطتها الوصول اىل تلك اال

بأحسن الوسائل وأقل التكاليف وينطوي ذلك على عملية عقالنية تستهدف دراسة وحتليل  

لنهايةاكل من هذه االساليب وتقييمها على اساس مدى مسامهتها يف حتقيق مبا يؤدي يف

14.االنسب) االساليب ( اىل اختيار االسلوب 

:تداول الصكوك-3

م 2010حبث مقدم لقسم إدارة أعمال جامعة بنها , أمحد الكردي 13
com/ahmedkordyhttp://kenanaonline.

13: ، ص2000فالح حسن احلسيين، اإلدارة االسرتاتيجية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 14
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ق الثانوية بعد شرائها من قبل متثل حقوق ملكيةيقصد بتداول الصكوك بيعها يف السو 

يف موجودات الشركة على سبيل املشاع بني الشركاء محلة الصكوك، فهي ال تتعني، وبالتايل 

فهي يف واقع األمر غري مقبوضة، ولذا فإن حامل الصك عندما يبيع صكه فإنه يبيعه ِملًكا 

حلصة الشائعة يف امللك املشرتك دومنا غري معني وال مقبوض، ولكن الفقهاء على جواز بيع ا

حاجة للفرز، ويعد القبض اجلمعي للملك املشرتك من قبل الشركاء كافًيا لتحقيق القبض 

الشرعي املشروط يف البيع وعلى هذا نصوص الفقهاء كما نصت على ذلك جملة األحكام 

15. العدلية

ولذلك فهي حتتاج منا . ءوقد اختلف أهل العلم املعاصرون يف شأن الصكوك على عدة آرا

.إىل عميق نظر وطول تأمل

:تعريف تداول الصكوك

وهي املرحلة اليت يتم فيها انتقال الصك من يد اىل يد بطريق البيع مباشرة أو من خالل

و يرتتب عليه انتقال مجيع احلقوق املقررة شرعاً للمالك يف ملكه من بيع أو رهن أو, وسيط 

سواء كانت بالقيمة األمسية أو السوقية , الصك بالقيمة املرتاضى عليها ان يبيعوله , أرث 

.16

:معنى الصك-4
.الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة,قضايا فقهية الصكوك7معيد علي اجلارحي وعبد العظيم جالل أبو زيد ص15
2012الطبعة االولي ,الناشر دار الثقافة للناشر االردن عمان ,ودورھا في التنمیة االقصادیةالصكوك اإلسالمیة ,زیاد الدماغ 16
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الصك كلمة فارسية معربة و هو الكتاب الذي يكتب يف املعامالت واألقارير وصكوك 

على صكاك وأصك مثل حبر والصك أيضًا الورقة مجع صك ، كفلس وفلوس وجتمع أيضًا 

املكتوبة بدين ومن معاين الصكوك الرقاع مكتوب فيها أعطيات الطعام فمنها يكون كأرزاق

17.القضاة والعمال ومنها ما يكون بغري عمل كالعطاء ألهل احلاجة وكلها تسمى صكوك

:تعريف الصكوك-5

:الصكوك لغة-أ

ا إذا كتب له الصك بذلك، ومنه حديث النهي عن شراء 

الصكاك، وذلك أن األرزاق كانت تكتب صكاًكا فتخرج مكتوبة فتباع قبل قبضها فنهوا عن 

18.شرائها

19.وهو املكتوب الذي يتضمن حقآ أو ماآل, الصكوك والصكاك لغة مجع صك

:والصكوك اصطالحا- ب

واالقتصاديني قريب من معناه اللغوي ؛ حيثالصك عند أهل االختصاص من القانونيني 

دار :أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي طبعة:املنتقى شرح موطأ إمام دار اهلجرة املؤلفمالك بن أنس17
:هـ عدد األجزاء1332السعادة الطبعة األوىل  .411ص3ملنتقى شرح املوطأ ج7

باب الكاف ,فصل الشني والصاد,1/408/احمليط للفريوز آبادي الصاد الكايفالقاموس,املصباح املنري الفيومي18
4/320

املصباح املنري الفيوميمرجع سابق 19
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يطلق على الوثيقة اليت تتضمن إثباتا حلق من احلقوق، كما يطلق أيًضا على الكتاب

يطلق على الوثيقة اليت تتضمن إثباتا حلق من احلقوق، كما يطلق أيًضا على الكتاب 

.20

الفصل الثاني

اإلطار النظري

هـ1434هـ إىل شوال 1434العدد املائة اإلصدار من رجب /جملة البحوث اإلسالمية 20
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مفهوم  الصكوك اإلسالمية وخصائصها: المبحث األول

أنواع الصكوك اإلسالمية:  المبحث الثاني

مفهوم وتطبيق األداء المصرفي في المصارف اإلسالمية:  المبحث الثالث

نشاطهاالمصاعب التي تواجه البنوك اإلسالمية في أداء : المبحث الرابع   

التخطيط االستراتيجي واهميته للمصارف االسالمية: المبحث الخامس 

الفصل الثاني

اإلطار النظري

مفهوم  الصكوك اإلسالمية وخصائصها: المبحث األول
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:طبيعة ومفهوم التصكيك_1

البدايةيفعليهايطلقوكانبالتصكيك،اإلسالميةالصكوكإصدارعمليةتسمى

رقم الصادرالشرعياملعيارعليهمشىالذيالنهجوهووالتسنيد،التوريقمصطلحيأيضآ

التوريقأنورد فيهحيث،21اإلسالميةاملاليةللمؤسساترجعةاواملاحملاسبةهيئةعن

1423والعشرونالثانيةالربكةلندوةالبيان اخلتاميأنغريوالتسنيد،التصكيكعليهيطلق

عنبديالالتصكيكتسميةباختيارأوصى,200222 /ه1423والعشرون2002 /ه

.التوريقمصطلح

:مهالسببنيالتصكيك.بعملية التوريقعمليةتسميةالفقهاءاصطلحوقد

سنداتلكلمةاإلسالميالبديلمتثيلوهيصكوك،كلمةمنمشتقةتصكيككلمة-أ

.احملرمةوالفائدةالديونعلىقائمةماليةبأداةالتعاملآ ضمنيتعينواليت

منالديون،مكونعلىأساسيةبصفةقائمةالتقليدياملايلالفكريفالتوريقكلمة-ب

ينهيماوهواملالية،األسواقيفللتداولقابلةماليةأوراق أو إىلالديونتلكحتويلخالل

صكوك( 17 )رقمالشرعياملعياراإلسالمية،املاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةالشرعية،املعايري21
238صم،2010 /ه1431البحرين،املنامة،االستثمار،

.م2002ه1423البحرين،مملكةاإلسالمي،لالقتصادوالعشرينالثانيةالربكةلندوةوالقراراتاخلتاميالبيان22
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23.التبادليفالشرععنه

:طبيعة ومفهوم الصكوك-2

:الصكوك لغة. أ

عن شراء الصكاك، وذلك أن األرزاق كانت تكتب صكاًكا فتخرج مكتوبة فتباع قبل قبضها 

.فنهوا عن شرائها

الصك عند أهل االختصاص من القانونيني واالقتصاديني قريب :والصكوك اصطالحا. ب

من معناه اللغوي ؛ حيث يطلق على الوثيقة اليت تتضمن إثباتا حلق من احلقوق، كما يطلق 

.24

: من المنظور اإلقتصاديطبيعة ومفهوم الصكوك -3

هو احلصول على األموال إستنادًا إىل الديون املصرفية القائمة عن طريق إبتكار أصول 

جديدة، اي حتويل األصول املالية من القرض األصلي إىل األخرين من خالل الشركات املالية

.

:من المنظور االسالميطبيعة ومفهوم الصكوك -4
إىلمقدمةحبثورقةالتنموية،املشروعاتمتويليفاإلسالميةالصكوكدور,الصاحلحممدعليالرمحانفتح23

2008جويليةلبنان،بريوت،اإلسالمية،الصريفةمنتدى
باب الكاف ,فصل الشني والصاد , القاموس احمليط للفريوز آبادي ,1/408/الصاد الكايف ,املصباح املنري الفيومي 24
4/320
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هو أدوات إقرتاض مت تطويرها من قبل املتخصصني لكي توفر اجلانب التمويلي 

.

هو حتويل جمموعة من األصول املدرة للدخل غري السائلة إىل صكوك قابلة للتداول 

25.ومن مث بيعها يف األسواق املالية مع مراعاة ضوابط التداول

هو عبارة عن وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع 

أوخدمات أومشروع مستند على عقد شرعي، و بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب 

26.اإلكتتاب، وبدء إستخدامها فيما إصدرت من أجله

وقد تعددت عبارات الباحثني يف النظام املايل اإلسالمي من حيث حتديث مفهومها 

:

أوراق مالية متساوية القيمة متثل أعيانًا ومنافع وخدمات معا أو إحداها مبنية على 1-

27.مشروع استثماري يدر دخال

عمرحممد عبد احلليمعرفها الدكتور-2

سوق فلسطني لألوراق املالية، وجهة النظر االسالمية يف االوراق املالية املعاصرة، برنامج التوعية االستثمارية25
18، ص)م2007، فلسطني(

خان طارق اهللا، حبيب امحد، ادارة املخاطر، حتليل قضايا يف الصناعة املالية اإلسالمية،  املعهد االسالمي للبحوث 26
55، ص)م2003/ه1424، 1جدة، ط(والتدريب، البنك االسالمي للتنمية، 

.2" التوريق"علي حميي الدين القره داغي الصكوك اإلسالمية 27
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عبد اهللا بن سليمان املنيعوعرفها الشيخملكية شائعة ملوجود أو موجودات

تشهد حلاملها مبلكيته جزءًا مشاًعا حملتويات وعاء هذه الصكوك من أصول من نقود وديون

28.والتزامات ومنافع وخدمات

عبارة عن أرواق : ه التعريفات متقاربة وإن اختلفت ألفاظها؛ إذ مردها أن الصكوكوهذ

وهي قريبة من الوحدة االستثمارية يف الصناديق االستثمارية، فكالمها . احلصول على األرباح

متلك حاملها جزءًا مشاًعا من موجودات صندوق االستثمار أو موجودات وثيقة إلثبات 

:

أن الصكوك مهيأة لتداوهلا بيًعا وشراًء يف أسواق البورصات العاملية؛ إذ هي بديل شرعي -1

ا الوحدة االستثمارية فتداوهلا يف الغالب عن السندات النقدية املبنية على االقرتاض الربوي، أم

حمصور بني مالك الوحدة ومدير صندوق الوحدة إال أن بعض األنظمة تتيح تداول وحدات 

.الصندوق يف السوق الثانوية

بينما إنشاء الصناديق يف،أن الصكوك تنشأ عادة لتمويل املصِدر واستثمار املكتتب-2

كني يف الصندوق، وال يلزم أن يكون لتمويل منشئ األصل إمنا يكون الستثمار املشرت 

.بينما الصكوك ال تُنشأ إال للتمويل من جهة، واالستثمار من جهة أخرى الصندوق،

.4" التوريق"عبد احلليم عمر الصكوك اإلسالمية حممد28
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:كتداول الصكو -5

يقصد بتداول الصكوك بيعها يف السوق الثانوية بعد شرائها من قبل املكتتبني، وملا  

كانت الصكوك متثل حقوق ملكية يف موجودات الشركة على سبيل املشاع بني الشركاء محلة 

الصكوك، فهي ال تتعني، وبالتايل فهي يف واقع األمر غري مقبوضة، ولذا فإن حامل الصك 

فإنه يبيعه ِملًكا غري معني وال مقبوض، ولكن الفقهاء على جواز بيع عندما يبيع صكه 

احلصة الشائعة يف امللك املشرتك دومنا حاجة للفرز، ويعد القبض اجلمعي للملك املشرتك من 

قبل الشركاء كافًيا لتحقيق القبض الشرعي املشروط يف البيع وعلى هذا نصوص الفقهاء كما 

29لعدلية نصت على ذلك جملة األحكام ا

30:تعريف تداول الصكوك

وهي املرحلة اليت يتم فيها انتقال الصك من يد اىل يد بطريق البيع مباشرة أو من خالل 

و يرتتب عليه انتقال مجيع احلقوق املقررة شرعاً للمالك يف ملكه من بيع أو رهن أو , وسيط 

كانت بالقيمة األمسية أو السوقي سواء, ان يبيع الصك بالقيمة املرتاضى عليها وله , أرث 
.

ةإمارة الشارق/ الدورة التاسعة عشرة7عبد العظيم جالل أبو زيد ص,معيد علي اجلارحي / السابقمرجع29
2012الطبعة االولي ,للناشر االردن عمان الناشر دار الثقافة ,الصكوك اإلسالمیة ودورھا في التنمیة االقصادیة ,زیاد الدماغ 30
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واكد بعد ذلك على ضرورة االلتزام الفقه اإلسالمي الدويليف قرار جممعحسب ما جاء

على جهة اإلصدار التقّيد جبميع األحكام والشروط والضوابط وكذلك االلتزام وجيب

31.سس والقواعد اإلجرائية العاملية اليت حتكم تداول الصكوك يف السوق الثانويةاأل

حالة النص يف نشرة اإلصدار على عدم اإلدراج يف السوق الثانوية فيجب يفأما

أنتتضمن نشرة اإلصدار أو االكتتاب بيان طرق التخارج واالسرتداد وشروطهما الشرعية مما 

ميكن محلة الصكوك من اسرتداد أمواهلم وتوفري السيولة عند احلاجة، من بينها أن يقوم وكيل 

ض األحيان عند طرح الصكوك بالتعّهد بإعادة شرائها عند الطلب بالسعر اإلصدار يف بع

الذي تقّومها به يف مواعيد دورية معينة، كما أّن هذا التعّهد ملزم ملن صدر عنه طيلة الوقت 

وقد نّص قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورته الرابعة على , احملّدد، أّي خالل مّدة الصكوك

ار يف فرتات دورية معّينة بإعالن أو إجياب موجه إىل اجلمهور تلتزم جواز قيام جهة اإلصد

مبقتضاه خالل مّدة حمّددة بشراء الصكوك بسعر معّني، مع االستعانة يف حتديد السعر بأهل 

اخلربة لظروف السوق وال مانع من وقوع الشراء بالقيمة السوقية وكذا االمسية من غري أن يلتزم 

ن اجلهة املصدرة، ويرتتب عليه ضمان األصل مع احلصول على الربح،أما

إذا كان من جهة أخرى فيسوّغ التعّهد بالقيمة االمسية ألنه طرف ثالث، ويف هذه احلالة 

32.من رأس ماله%30من قبل اجلهة املصدرة مبا يزيدمملوكايشرتط أال يكون الطرف الثالث

املتعلق بسندات املقارضة وسندات االستثمار، ، الدورة ) 3/4(30جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل القرار رقم 31
.م1988فرباير 11–6املوافق 1408مجادى اآلخرة 23-18اململكة العربية السعودية، الرابعة، جدة،
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م تقدم أن صكوك السلم تصدر إما بنية استخدام حصيلتها فمثال تداول صكوك السل

يف شراء بضاعة سلًما، أو بأن يكون مصدر الصكوك هو البائع يف السلم  املسلم إليه  يف  

كال احلالتني، فإن صكوك السلم متثل املسلم فيه املبيع بعد توقيع عقد السلم، واملسلم غري 

ر، وهو ال جيوز شرعا عند مجهور الفقهاء مقبوض، فيكون يف تداول صكوك السلم بيع غر 

من احلنفية والشافعية واحلنابلة ألنه بيع ما مل يُقبض، وقد يتعذر على املسلم إليه تسليم 

املسلم فيه إىل رب السلم ال نقطاعة من األسواق أو إفالس البائع وحنو ذلك من 

33.األسباب

االحكام الشريعة في تداول الصكوك

بيع دين السلم من بائعه ليس فيه يقوم مقام العني، وهلذا تصح املعاوضة عليه : قال ابن تيمية
.من الغرمي وغريه وجتب عليه زكاته إذا متكن من قبضه

وأما بيع دين السلم من غري املسلم إليه فيجوز بكل شيء جيوز التبايع) احلفيد(قال ابن رشد 

34.قبضه به، ما مل يكن طعاماً، ألنه يدخله بيع الطعام قبل 

35:الضوابط الشرعية في جواز تداول الصكوك

)3/4(30القرار رقم ,مرجع سابق32
1/408/الصاد الكايف /املصباح املنري الفيومي ,مرجع سابق33
القوانني الفقهية , الكتاب, مؤلف, حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكليب جامع للكتب اإلسالمية34
يف مذهب املالكيةالقوانني الفقهية«من كتبه ) م1340, 1294, هـ 741, 693(ابن جزي الكليب 1/178
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املشاركة ، السلم ، االستصناع ، اإلجارة : حيكم الصك عقود االستثمار اإلسالمية مثل -1

.وحنو ذلك من العقود مىت كانت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

الربح واخلسارة أى يضبط الصكوك أحكام املشاركة ومنها خلط األموال واملشاركة يف-2

الغنم بالغرم: تطبيق مبدأ 

يكون للشركة املصدرة للصكوك االعتبارية املستقلة عن أشخاص املشرتكني يف الصكوك -3

.وهي املسئولة عن إدارة الصكوك

يتوىل إدارة الصكوك الشركة املصدرة هلا وذلك مقابل نسبة شائعة من العائد  وفقا لفقه -4

) اليت تقوم باإلدارة ( قد يتفق املشاركون يف الصكوك مع الشركة املصدرة املضاربة ، وأحيانا 

على أن تقوم األخرية باإلدارة نظري عقد وكالة بأجر معلوم بصرف النظر عن حتقيق األرباح 

.ويكون ذلك مستقال عن عقد املضاربة ، ولقد أجاز الفقهاء ذلك

يع العائد بني املشاركني يف الصكوكجيب أن ينص صراحة يف نشرة االكتتاب طريقة توز -5

وبني الشركة املصدرة للصكوك، وال جيوز إرجاء ذلك ملا بعد انتهاء املشروع أو العملية املمولة 

.من الصكوك 

بنك التمويل املصري السعودي ، دورة الصكوك " الضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك "عبد الستار أبو غدة 35
.2008، اإلسكندرية ، يوليو 
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جيوز أن يتدخل طرف ثالث لضمان رأس مال الصكوك أو ضمان حد أدىن للعائد ويقوم -6

.الفقهاء ذلكاملروءة، ولقد أجاز بذلك على سبيل التربع و 

إذا حدثت خسارة ال قدر اهللا بدون تقصري أو إمهال من الشركة املصدرة للصكوك واليت-7

.تتوىل اإلدارة، فتكون على املشاركني وليس على الشركة واليت تكون قد خسرت جهدها 

36:الضوابط الشرعية في عدم جواز تداول الصكوك

ال جيوز تداول صكوك املراحبة بعد بيع البضاعة وتسليمها ملشرتيها هو إن الصكوك متثل -1

دينا نقديا يف ذمة املشرتي، ال جيوز تداول الصكوك إال بقيود تداول الديون، واما بعد شراء

.البضاعة وقبل بيعها فقد جاز التداول ألن الصكوك متثل حينئذ موجودات جيوز تداوهلا

تداول صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة قبل تعيني العني اليت ال جيوز -3

.تستويف منها املنفعة

ال جيوز تداول صكوك ملكية اخلدمات اليت تستويف من طرف موصوف يف الذمة قبل -4

.تعيني الطرف اليت تستويف منه اخلدمة

.فيخضع لتداولالجيوز تداول صكوك السلم أن الصك ميثل حصة يف دين السلم -5

.الجيوز الديون يف الذمم  تداوهلا فال جيوز تصكيكها لغرض تداوهلا-6
وتطبیقاتھا ) التوریق(بشأن الصكوك اإلسالمیة )4/19(178قرار رقم , مجمع الفقة االسالمي الدولي الدورة التاسعة عشرة 36

/http://www.iifa-aifi.org,المعاصرة وتداولھا
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37:وتتميز تداولت الصكوك بخصائص في المصارف االسالمية

وثيقة متثل حقوق مالكها من خالل ختصيص حصة شائعة يف األعيان أو املنافع أو -1

.متوافقة مع الشريعة اإلسالمية, خليطا منها

.للتداول يف السوق الثانويةقابلة -3

.ال متثل دينا يف ذمة مصدرها حلاملها-4

.يتم تداوهلا بأسلوب الغنم بالغرم-5

تداوهلا ورقة مالية قليلة املخاطر) بشكل عام(تصنف-6

تداول الصكوك اإلسالمّية تساعد يف زيادة فرص اإلستثمار يف املشاريع، وهذا له دور -7

.قّوة إقتصاد الدولة وتنشيطه وتعزيز منّوه بشكل سريع وفعالإجياّيب كبري يف زيادة 

:اإلسالميةخصائص الصكوك

التقليدية ،سامهتمن األوراق املاليةغريهاعناإلسالميةالصكوكمتيزعامةخصائصمثة

38:يليماالعامةاخلصائصهذهأهمومنإنشائها،يف

) التوریق(بشأن الصكوك اإلسالمیة )4/19(178قرار رقم , مجمع الفقة االسالمي الدولي الدورة التاسعة عشرة ,مرجع سابق37
http://www.iifa-aifi.org,وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا

الصكوك:/دور الصكوك اإلسالمية يف تنمية ودعم قطاع الوقف اإلسالمي/االسالمية جملة االقتصاد ,عيدعادل38
13ص،2012مصر،وتطويره،باألزهرالنهوضمجعية،/86082012 :رقموثيقةاإلسالمية،
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:واخلسارةالربحيفاملشاركةمبدأعلىتقوم-أوال

املشرتكنيبنيالعالقةمن حيثالصكوكإصدارمبدأعليهايقوماليتاملشاركاتمقتضىإن

الربح،منحصةملالكهاتعطيصيغةعنالنظربصرفواخلسارةالربحاالشرتاك يفهوفيها

املشروع أوأرباحمنمحلة الصكوكوحصةاالمسية،قيمتهامنقآمسبحمددةنسبةوليس

حسب غنمهايفيشاركونفمالكوهاالتعاقد،عندمئويةبنسبةحتددولهمتالذيالنشاط

لقاعدةوفقامنهم،كلميلكهمابنسبةغرمهاويتحملوننشرة اإلصدار،يفاملبنياالتفاق

.بالغرمالغنم

:القيمةمتساويةبفئاتمالكهاباسمتصدروثائق-يآثان

معنيمشروعموجوداتيفشائعةصآ حصمتثلالقيمةمتساويةبفئاتالصكوكتصدر

يشبهوبذلكالصكوك ،وتداول هذهشراءلتيسريوذلكخاص،استثمارينشاطأو

أصولصايفيفشائعةحصةو ميثلمتساويةبفئاتيصدرالذيالسهمالصك اإلسالمي

.متساويةبفئاتتصدرواليتالتقليديةالسنداتمعيف ذلكيلتقيأنهكماشركة املسامهة،

:الشرعيةوالضوابطللشروطوفقاوتتداولتصدر-آثالث

اإلسالمية،أحكام الشريعةمعتتفقمشاريعيفلالستثمارالصكوكحصيلةختصص

اإلسالمية،اإلسالمية الشريعةالتمويللصيغوفقاشرعيةعقودأساسعلىتقومكما
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اإلسالمية كاملشاركاتالتمويللصيغوفقاشرعيةعقودأساسعلىتقومكما

.وتداوهلاإصدارهاتنظمبضوابطأيأحكامها،وغريها، وتأخذواملضاربات

:أهمية الصكوك-4

الشريعة اإلسالمية واليت يقصد منها تنمية االقتصاد اإلسالمي من ناحية، وحتقيق أرباح كبرية 

من ناحية أخرى، فمعلوم أن اهليكل املؤسسي لقطاع التمويل يف املشاريع االقتصادية داخل 

البنوك، واملؤسسات املالية، وأسواق النقد : ون من ثالثة مكونات رئيسة هيالدولة يتك

يف الوقت واملال، واألدوات املالية والنقدية، واليت منها الصكوك وسلطات اإلشراف والرقابة

الذي ساد فيه النظام الربوي يف العامل اختذ السندات كإحدى أهم األدوات املالية والنقدية يف 

االقتصادي تتجلى أمهية الصكوك كبديل عن هذه السندات، يتوافق مع أحكام التمويل 

الشريعة اإلسالمية يف متويل املشاريع الضخمة، فهي أداة مالية ظهرت على أيدي علماء 

التمويل اإلسالمي، والغرض من ورائها هو مجع األموال الكبرية من أجل االستثمار وحتقيق 

من العديداالقتصاد نتيجةالنشاطيفاإلسالميةالصكوكرإصداأمهيةازيدتاألرباح لقد

يوضحالعامليالتداولمستوىإىلاإلسالميةالصكوكبفكرةالوصولأبرزها  إنمنالعوامل،

كبريةشرحيةجذبيفالصكوكاملايل اإلسالمي وتساهمالنظاموتكاملوحكمةسعةمدى

خارجمنوخاصةالشريعة ،أحكاموفقالتعامليفترغباليتاألموالرؤوسأصحابمن
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املالية تتيحومراكزهاوالشركاتاملاليةاملؤسساترحبيةحتسنييفاالسالمي  تساعدالعامل

التحتية تتيحالبنيةومشاريعالتنمويةخاصةمتويلعلىاحلصولللحكومات

أنشطتها االستثمارية املساعدةيفسعالتو يفيساعدهامشروع،متويلعلىللشركات احلصول

وتوفريالسيولةامتصاص فوائضخاللمنالكلياالقتصادمستويعلىالسيولةإدارةيف

للدولة العامةيف املوازنةالعجزمنجزءتغطيةيفللدولة املساعدةمستقر وحقيقيمتويل

39.للتداولقابلةقابلة أوراق ماليةطرحخاللمناملالسوقتطويريفاملساعدة

:اتالفروق بين الصكوك والسند-6

:هناك فروق بني الصك  والسند بفائدة كما يلى 

مشروع معني فعلى بنظام املشاركة يف الربح) موجودات ( ميثل الصك حصة يف  أصول -1

.  بفائدة ) دين ( واخلسارة أما الثاين ميثل قرضا  

.السند فائدة ربوية حرام  كما أن عائد الصك حالال بينما عائد -2

بينما ال يتحقق , تتم كافة معامالت الصكوك وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية-3

.ذلك للسندات بفائدة 

املاليةقسوالجتربة,اإلسالميةاملاليةالسوقتطويريفودورهااإلسالميةالصكوك,عمارةبننوال,مرجع سابق39
255ص,2011, ,9العدد,الباحثجملةالبحرين،اإلسالمية
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سندات الدين التقليدية أوراق مالية قابلة للتداول لتوثيق قرض بفائدة، حامل الورقة هو -4

املقرض ومصدرها هو املقرتض، وهي تصدر عن الشركات واحلكومات والبنوك ويكون رأس 

40.عالقة دائن مبدينهموالفائدة مضمونة على املصدر، فالعالقة بين) القيمة االمسية(املال 

هـ 1410شعبان (

شهادة يلتزم : "قرار يتعلق بسندات الدين الربوية ورد فيه تعريف السند بأنه) 1990مارس 

املصدر مبوجبها ان يدفع حلاملها القيمة االمسية عند االستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها 

القيمة االمسية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم منسوبة إىل

41.سندات إسالمية

:الفروق بين الصكوك واألسهم -7

مال الشركات املسامهة، ومتثل األسهماألسهم هي األوراق املالية األساسية يف هيكل رأس 

واحملل املتعاقد "وثائق ملكية الشركة، فحملة األسهم هم مالك الشركة املصدرة لتلك األسهم 

,مفهوم صكوك اإلستثمار اإلسالمية,4,ص,جامعة األزهر,بكلية التجارة األستاذ,حسني حسني شحاتة40
.وخصائصها ودورها يف متويل التنمية

بشأن السندات، املنعقد يف دورة مؤمتره ) 11/6(60: 41
.م1990) مارس(آذار 20–14املوافق 1410شعبان23-17السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 
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هو احلصة الشائعة يف أصول الشركة وشهادة السهم عبارة عن وثيقة ," عليه يف بيع السهم

الصكوك وفقا ألحكام من أهم الفروق هي خضوع كافة معامـــالتللحق يف تلك احلصة

أن الصكـــوك , الشريعة اإلســالمية بينما أن القوانني احلاكمة لألسهم ال تتضمن هذا اإللتزام 

, تصدر ملشروع معني ال جيــــــوز تغيريه 

ل التربع حلمـــلة الصكوك كما جيــــوز للدولة أن تقدم ضمانات على سبي, نشاطها تغري من

42. بينما ال يتم ذلك حلملة األسهم للتحفيز

أنواع الصكوك اإلسالمية:  المبحث الثاني

وتتميز الصكوك بتعدد أنواعها، فتتنوع تبعاً الختالف نوع املوجودات اليت متثلها، وهذه

:صكوك المضاربة - 1

هي عبارة عن أداة استثمارية تقوم على جتزئة رأس مال املضاربة؛ وذلك بإصدار صكوك

باعتبارهم ميلكون حصصًا شائعة يف رأس مال املضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل 

أو أنشطة تدار على أساس املضاربة كذلك وثائق مشاركة متثل مشروعاً وهي43. منهم فيه

،

5ص/مرجع سابق حسن حسني شحاته42
310:، ص)املنامة: البحرين(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، 43
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44. واليت يساهم فيها املضارب برأس املال أيضاً 

:صكوك المضاربة المطلقة 

ك مشروعًا معينًا وإمنا خيول املضارب يف اختيار وهي اليت ال خيصص فيها محلة الصكو 

املشروع املناسب حسب خربته صكوك املضاربة املقيدة  وهى اليت خيصص فيها محلة 

الصكوك مشروعاً معيناً أو جماالً معيناً يستثمر فيه املضارب أموال املضاربة، وال حيق له اخلروج 

45.ينة حسب عمر املشروععنها وإال أُعترب متعدياً، وتكون حمددة مبدة مع

:صكوك المضاربة المقيدة

مبا ال مينع املضارب عن العمل وإمنا يعمل فيها بسلطات تقديرية واسعة وذلك اعتمادًا على 

ومن قبيل املضاربة املطلقة ما لو قال رب املال للمضارب اعمل . ثقته يف أمانته وخربته

واالطالق مهما اتسع فهو مقيد  مبراعاة مصلحة الطرفني يف حتقيق مقصود املضاربة . برأيك

بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار، جملة الفقه االسالمي، الدورة الرابعة، 1988/ 4/8د ) 5(قرار رقم 44
2161، ص3، ج)م1988/هـ1408(

منذر قحف، سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتط45
45ص) م1989/هـ1409(، جدة 1امللك عبدالعزيز، االقتصاد االسالمي، م
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، وأن يتم التصرف وفقًا لألعراف اجلارية يف جمال النشاط االستثماري موضوع وهو الربح

46.املضاربة

47:الخصائص والمميزات

لتمويل باملضاربة أكثر فعالية من حيث ختصيص املوارد وذلك باملقارنة مع التمويل القائم -1

.على أساس نسبة الفائدة

ال تُرِتب هذه الصكوك على الدولة التزامات ثا-2

.املسامهة يف الربح واخلسارة

مت بيان نسبة األرباح لكل طرف يف نشرة اإلصدار، وال يتحمل املضارب اخلسائر ما مل -3

.يكن مقصراً يف مسؤولياته

.صكوك -4

إمكانية شراء احلكومة لصكوك املضاربة من الشريك السرتداد الصك بأسلوب املشاركة -5

.سهولة مراقبتها مالياً -6

:صكوك اإلجارة_ 2

239ص/)/13(املعيار الشرعي للمضاربة  رقم ,األسالميةهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية46
منذر قحف، سندات القراض/مرجع سابق47
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هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة، متثل حصة شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو 

ألعيان واملنافع واخلدمات خدمات يف مشروع استثماري يدر دخالً، والغرض منها حتويل ا

"قابلة للتداول يف األسواق الثانوية" صكوك"

فصكوك اإلجارة تعين توريق املنشآت املؤجرة؛ أي حتويلها إىل صكوك أسهم، وطرحها يف 

صكوك شيوعاً األسواق املالية لتباع وتشرتى وأيضا صكوك اإلجارة تعد من أكثر أنواع ال

مالك األصل ببيعه يف هذه احلالة حلملة الصكوك وليس لشركة التأجري التمويلي، وإعادة 

استئجاره بقيمة إجيارية حمددة متثل العائد على الصك، وهنا حيل محلة الصكوك حمل شركة 

48أجري التمويليالت

تصنف صكوك اإلجارة إىل ثالثة أنواع رئيسية طبقًا لألصل حمل : أنواع صكوك اإلجارة

التعاقد

:صكوك إجارة األعيان:أوآل

وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة، يصدرها مالك عني مؤجرة" صكوك ملكية األعيان"

أو موعود باستئجارها أو وسيط مايل ينوب عنه لغرض بيعها واستيفاء مثنها من حصيلة

هـ، 1425/م2004بشأن صكوك اإلجارة، الدورة اخلامسة عشرة، ,137رقم قرار جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل48
310, 309ص



43

49.االكتتاب فيها، وتصبح العني مملوكة حلملة الصكوك

50:صكوك إجارة المنافع:ثانيآ

وهى عبارة عن وثائق متساوية القيمة، يصدرها مالك منفعة "صكوك ملكية املنافع"

عني موجودة؛ لغرض تأج

:وهى نوعان. االكتتاب فيها، وتصبح منفعة العني مملوكة حلملة الصكوك

:صكوك ملكية منافع األعيان املوجودة، وتنقسم إىل: لنوع األول

وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عني موجودة، أو عن طريق وسيط مايل؛ بغرض -1

.الصكوك

بنفسه أو عن طريق ) مستأجر(وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة عني موجودة -2

.عني مملوكة حلملة الصكوكال

هي وثائق متساوية القيمة يتم: صكوك ملكية منافع األعيان املوصوفة يف الذمة: لنوع الثاني

، مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية،  "صكوك االستثمار الشرعية"وليد خالد الشاجيي، دعبد اهللا يوسف احلجي، 49
.909، ص2005كلية الشريعة و القانون، اإلمارات العربية املتحدة، مارس 

، مؤمتر املؤسسات املالية "صكوك االستثمار الشرعية"وليد خالد الشاجيي، دعبد اهللا يوسف احلجي، ,مرجع سابق50
.909، ص2005املتحدة، مارس اإلسالمية، كلية الشريعة و القانون، اإلمارات العربية
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إصدارها بغرض إجارة أعيان موصوفة يف الذمة واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها،

.وتصبح منفعة العني املوصوفة يف الذمة مملوكة حلملة الصكوك

51:كوك إجارة الخدماتص:ثالثآ 

وهى عبارة عن وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لغرض تقدمي ":صكوك إجارة اخلدمات"

اخلدمة من مصدر معني، واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب فيها، وتصبح تلك اخلدمات 

:وهى نوعان. مملوكة حلملة الصكوك

:النوع األول 

ئق متساوية القيمة يتم إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة صكوك ملكية اخلدمات هي وثا

واستيفاء األجرة من حصيلة االكتتاب ) كمنفعة التعليم من جامعة مسماة(من طرف معني 

.فيها، وتصبح اخلدمات مملوكة حلملة الصكوك

:النوع الثاين

م   وهي وثائق متساوية القيمة يت: صكوك ملكية اخلدمات من طرف موصوف يف الذمة

إصدارها بغرض تقدمي اخلدمة من مصدر موصوف يف الذمة  كمنفعة التعليم من جامعة يتم 

، مؤمتر املؤسسات املالية "صكوك االستثمار الشرعية"وليد خالد الشاجيي، دعبد اهللا يوسف احلجي، .مرجع سابق د51
.909، ص2005اإلسالمية، كلية الشريعة و القانون، اإلمارات العربية املتحدة، مارس 
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.

52:ومن أهم مميزات صكوك اإلجارة ما يلي

- .متوسطة وطويلة األجل وقليلة املخاطر1

- .للتداول يف أسواق املالقابلة 2

- .تستخدم يف متويل املشروعات الكربى3

4-.

- .عمليات السوق املفتوحة مثلها مثل سندات الدينالبنوك ميكن استخدامها يف 5

:صكوك المرابحة-3

وثائق تصدر متساوية القيمة، يتم إصدارها لتمويل شراء: صكوك املراحبة هي عبارة عن

سلعة باملراحبة، وتصبح سلعة املراحبة مملوكة حلملة الصكوك و ميكن استخدام صكوك املراحبة

يف متويل العمليات السابقة بأن يصدر العميل يف هذه احلالة تكون شركة أومؤسسة من يف 

عمليات السابقة بأن يصدر العميل يف هذه احلالة تكون شركة أو مؤسسة من خالل متويل ال

الشركة أصدار صكوك مراحبة، ويصبح محلة الصكوك هم مالك املراحبة كآالت مصنع أو مواد 

/http://www.iifa-aifi.org/م2004الدورة اخلامسة عشرة، /جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل52
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وهنا يف هذه احلالة حيلون حمل البنك ويقوم العميل بشراء السلعة من محلة الصكوك, خام 

53.يتم االتفاق على شروط الدفع قصري أو طويل األجل 

عنأوبنفسهحمدد،ربحمعينةبضاعةبشراءالواعديصدرهااملراحبةفصكوك

هدهشراءتكلفةيفحصيلتهااستخدامبقصدوقبضه،البائعبعد متلكمايل،وسيططريق

عنهلاقبضهمومتلكهمبعداملراحبةلبضاعةالبائعون فيهاويكتتب,وختزينهاونقلهاالبضاعة

54.صكوك املرحبةمالكيعننيابةالعقودهذهتنفيذيتوىلالذياملايلالوسيططريق

وإن استصدار صكوك مراحبة ممكن فقط يف حالة السوق األويل وبالذات يف حالة كرب

تنموي بينما تداوهلا يف السوق قيمة األصل أو املشروع حمل املراحبة طائرة مثال أو مشروع 

الثانوي يعترب خمالفا للشريعة ألن بيع املراحبة قد يكون مؤجال، وبالتايل فإنه يعترب دينا ، وبيع 

الدين ال جييزه الفقهاء ولكن توجد بعض اآلراء الفقهية اليت جتيز تداول صكوك املراحبة ولكن 

55جارة أو املشاركة أو املقارضة مثالضمن وعاء غالبيته من األصول األخرى ، كتعاقدات اإل

:الخصائص والمميزات

فتح أبواب مالئمة لالستثمار، وحتقيق عوائد جمزية للمستثمرين–1
315املعايري الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ، ص/مرجع سابق53
دراسات ختصصماجستري،رسالة،"اإلقتصاديفالتنمويودورهااإلستثمارصكوك"اجلورية،احلليمعبدأسامة54

7ص،9111بريوت،اجلامعي،الدعوةمعهدإسالمية،
م، األزمة املالية العاملية من منظور إسالمي، مقدمه إىل مؤمتر تداعيات األزمة املالية وأثرها 2009احلالق، سعيد، 55

.على اقتصاديات الدول العربية، وذلك خالل الفرتة يف شرم الشيخ، مصر
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إشباع حاجات األفراد من السلع وغريها من احلاجيات–2

اخل...دعم الصناعة الوطنية والقطاعات االقتصادية املختلفة من زراعة وخدمات –3

.التجارة الداخلية على أساس شرعيتنشيط –4

.مرونة عالية يف حتديد فرتة السداد-5

.إمكانية حتديد نسبة الربح عند التعاقد-6

.عدم إمكانية تداوهلا لتحوهلا إىل مسألة بيع الديون-7

.خماطرها حمدودة بالنسبة للمستثمرين-8

56:صكوك االستصناع-4

صكوك االستصناع هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلة

يصدر هذه ,االكتتاب فيها يف تصنيع سلعة معينة، ويصبح املصنوع مملوكًا حلملة الصكوك

الصكوك الطرف الراغب يف احلصول على املنتج أو وكيل أي منها كمنتج موصوف يف الذمة  

موجود عند التعاقد، وحيصل على قيمة الصكوك، مث يباشر بتصنيع املنتج مبعين أنه يكون غري

.الصكوك كأداة للتمويل بني النظرية والتطبيق ,جملة املسلم املعاصرأمحد جابر بدران 56
، استخدام الصكوك لتمويل أمحد حممد حسنني إبراهيم اهلايج,بقلم,2014أغسطس 15/19,العدد منشور يف

.االستثمارات العامة
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حبسب املواصفات، ويقوم بتسليمها خالل املدة املتفق عليها، وميكن للمتعهد أن يتفق مع 

.الصانع على صيغة متويلية خمتلفة مثل الدفع باألقساط، ويصبح حاملو الصكوك هم مالك

:شروط عقد األستصناع 

.يكون حمل العقد مما جيعل التعامل بني الناس استصناعا مثل األحذية و املالبس أن -1

ون حمل العقد معلوم اجلنس والنوع  والصفة  والقدرة وهذا التحديد الدقيق جيعل كأن ي-2

.الوقوع يف النزاع واخلالفات بني الصانع واملستصنع يف أضيق احلدود

57.أن  يقدم الصانع مستلزمات الصناعة-3

:الخصائص والمميزات

.تشجع هذه الصكوك وتساعد يف االستغالل األمثل للمواهب والقدرات التكنولوجية-1

.توفر هذه الصكوك متويال متوسط األجل لتلبية االحتياجات التمويلية سلع لتصنيع -2

.ميكن استعمال هذه الصيغة لتمويل رأس املال العامل للمشروعات االستثمارية -3

4-.58

75، ص)مفهوم وحماسبة(حسني حممد مسحان ،العمليات املصرفية اإلسالمية 57
وتطوير السوق املالية م، اهلندسة املالية اإلسالمية، دورها يف إنشاء 2006-هـ1428عبد الكرمي، أمحد، صفر58

مدادها والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة و باألدوات املالية الشرعية، مؤمتر أسواق األوراق املالية ٕ اإلسالمية 
اإلمارات العربية املتحدة
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:صكوك المشاركة-5

هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها الستخدام حصيلتها حصيلة االكتتاب يف

إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم أومتويل نشاط على أساس عقد من عقود املشاركة

صبح املشروع أو موجودات النشاط ملكًا حلملة الصكوك يف حدود حصصهم، وتدار وي

.59

:وميكن أن تقسم املشاركة إىل نوعني رئيسيني 

60: المشاركة المتناقصة

تقوم املشاركة بني طرفني أحدمها املصرف وأي طرف أخر سواء كان فردا أم شركة يكون 

فيها احلق للشريك أن حيل حمل املصرف يف ملكية املشروع املشرتك بينهما وذلك أما دفعة 

واحدة أو على دفعات  على أن ال يتم دفع نصيب الفرد أو الشركة من األرباح املتحققة  

د قيمة حصة املصرف أي أن الشريك يف النهاية سيتمكن من متلك املشروع كجزء من اسرتدا

.بعد أن متكن من رد التمويل إىل املصرف

:المشاركة الثابتة

هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية/مرجع سابق 59
.202ص،فالح حسن احلسيين، إدارة البنوك ، مدخل اسرتاتيجي معاصر60



50

قد يأخذ املشروع املعول شكال قانونيا ثابتا مثل شركة مسامهة أو التوصية البسيطة أو توصية

م املصرف اإلسالمي الربح بأسهم أو تضامن حسب صيغة املشروع وحجمه ،وهنا يقو 

حسب النسبة املتفق عليها، وتبقى حصة كل شريك من الشركاء ثابتة حلني االنتهاء من 

بتمويل جزء من رأس املال ملشروع معني جيعله شريكا يف إدارته واإلشراف عليه وشريكا يف 

.مدة املشروع أو الشركة اليت حددت يف االتفاق

61:الخصائص و المميزات

.ميكن استخدامها يف تسوية املعامالت املالية كوسيلة دفع مضمونة السداد-1

.ذات رحبية عالية مقارنة بأوجه االستثمار األخرى املتاح-2

.ميكن تسييلها يف أي حلظة يف السوق املايل-3

:صكوك السلم -6

رأس مال وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها لتحصيل : صكوك السلم هي عبارة عن

.السلم، وتصبح سلعة السلم مملوكة حلملة الصكوك

(17)رقم  الشرعياملعياريفاإلسالميةاملاليةللمؤسساتاملراجعةواحملاسبةهيئةعرفت

،"صكوك االستثمار الشرعية"وليد خالد الشاجيي، دعبد اهللا يوسف احلجي، .مرجع سابق د61
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وتصبحالسلمرأمساللتحصيلإصدارهايتمالقيمةمتساويةوثائق" :كوك السلمص

62.حلملة الصكوكالسلم مملوكةسلعة

صكوك متثل بيع سلعة مؤجلة، والسلعة: "وتأسيسا على ذلك، فإن صكوك السلم هي

يف الذمة، وال يزال يف ذمة البائع، لذلك تعترب هذه الصكوك غري قابلة للبيع أو للتداول يف 

البائع أو املشرتي، فهي من قبيل االستثمارات : ر الصك من قبل أحد الطرفنيحالة إصدا

"

63:فقد وضع العلماء شروط وقيود حتفظ للسلم إباحته ومنها

.زاع نبيان اجلنس والنوع والصفة يف الثمن جتنبا لل-1

)السلعة(بيان جنس ونوع وصفة املسلم فيه-2

.يكون املسلم موجودا عند حلول اآلجل أن -3

.جيب أن يكون الثمن معجالً -4

.يشرتط يف املسلم فيه أن ال يكون من جنس الثمن وأن ال يكون متفقا معه يف الربوية-5

.اإلسالميةاملاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئة,االستثمارصكوك,17مرقالشرعياملعيار/مرجع سابق62
71، ص)مفهوم وحماسبة(حسني حممد مسحان ، العمليات املصرفية اإلسالمية /مرجع سابق63
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البعض اشرتط بأن ال يقل األجل عن شهر واحد ذلك ألن الشهر أقل مدة ميكن أن -6

.تتحقق فيها الفائدة من بيع السلم

:صائصه ومميزاتهخ

.أداة جيدة لتوظيف املدخرات يف االستثمارات قصرية األجل-1

.وسيلة مناسبة لسد عجز املوازنة قصرية األجل-2

64).مثل أذونات اخلزينة(يعترب من األدوات قصرية األجل -3

صكوك المزارعة-7

خدام 

حصيلة االكتتاب فيها يف متويل مشروع معني على أساس املزارعة، ويصبح حلملة الصكوك 

ويصدر صكوك املزارعة مالك األرض، ويصبح محلة . حصة يف احملصول وفق ما حدده العقد

كافة التفاصيل -يف نشرة إصدار الصكوك- الصكوك بأمواهلم هم املزارعني، ويتم حتديد 

.لفتهااخلاصة باألرض و تك

:خصائصه ومميزاته

املصدر هلذه الصكوك هو مالك األرض واملكتتبون فيها هم املزارعون بأنفسهم أو بغريهم

311،ص17املالية اإلسالمية، املعايري الشرعية، املعيار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات /مرجع سابق64
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املستثمرون الذين اشرتيت (يكون املصدر هو عامل املزارعة واملكتتبون هم أصحاب األرض 

، وميلك محلة الصكوك األرض واحلصة املتفق عليها مما تنتجه وهنا )

ننوه إىل أن املزارعة عقد اختلف يف مشروعيته؛ فقد منعه أبو حنيفة ومالك والشافعي رمحهم 

65.ىل، وما يرد على أصل هذا العقد يرد على الصكوك اليت تصدر حبسبهاهللا تعا

:صكوك المساقاة-8

صكوك املساقاة هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها الستخدام حصيلتها 

يف سقي أشجار مثمرة واإلنفاق عليها، ورعايتها على أساس عقد املساقاة، ويصبح حلملة 

66.الثمرة وفق ما حدده العقدالصكوك حصة من

:خصائصه ومميزاته

هذه صكوك حتمل قيما متساوية يصدرها مالك األشجار حمل التعاقد من أجل متويل   

67.السقاية و الرعاية ويتشارك محلة الصكوك يف احملاصيل املنتجة مبوجب عقد املساقات 

)  بأنفسهم أو بغريهم(فيها هم املساقون واملصدر هلذه الصكوك هو مالك الشجر، واملكتتبون 

يف عقد املساقاة، وحصيلة االكتتاب هي تكاليف سقي الشجر اليت يستحقون مقابلها نسبة

املوقع الشخصي/التصكيك والصكوك اإلسالمية/عبد اجلبار السبهاين65
/http://al-sabhany.com/رابط املوقع/
http://arabic.sukuk.ir //شركة اإلدارة املركزية لألصول املالية املوقع الرمسي 66
/http://arabic.sukuk.ir/اإلدارة املركزية لألصول املالية املوقع الرمسي شركة / مرجع سابق67
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من ناجته وهذا أمر معقول وإن كان يقتضي توكيل صاحب الشجر سقيه نيابة عن املمولني

وقد يكون املصدر هو املساقي واملكتتبون هم : محلة الصكوك، لكن معيار اهليئة قال

ويستحق محلة الصكوك ) (أصحاب األرض 

احلصة املتفق عليها مما تنتجه األشجار و ال أدري  كيف يتحمل صاحب الشجر 

مثرته؛ فاألصل يف املساقاة أن متعهد السقي والعناية يأخذ تكلفة سقيه وعنايته مث يقاسم الغري

68.من الثمر نظري ما قدم من عمل ، و هنا جند أن الشجر وتكاليف سقيه من املالك 

:صكوك المغارسة-9

صكوك املغارسة هي عبارة عن وثائق متساوية القيمة، يتم إصدارها الستخدام 

لبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد حصيلتها يف غرس أشجار، وفيما يتط

.املغارسة، ويصبح حلملة الصكوك حصة من األرض والغرس

واملكتتبون) صاحب العمل(وقد يكون املصدر هو املغارس : قالت هيئة احملاسبة واملراجعة

، ويستحق محلة )(هم أصحاب األرض 

احلصة املتفق عليها من األرض والشجر وال أدري إذا كان صاحب األرض ميلك الصكوك

-http://al/رابط املوقع/املوقع الشخصي /التصكيك والصكوك اإلسالمية/عبد اجلبار السبهاين/ مرجع سابق68
sabhany.com/
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مل يغرس أرضه مباله ومل يلجأ إىل من ينتزع ) هو املمول الذي يكتتب بصكوك املغارسة(املال 

منه قسمًا منها إن عقد املغارسة يقايض فيه الشجر بقسم من األرض وال يتحقق هذا املعىن 

لت مالك األرض نفقة غرسها مع ختليه عن قسم منها، وحىت يف يف هذه الصكوك اليت محّ 

الصورة األوىل اليت ذكرها املعيار فمجرد االكتتاب ال مينح املكتتب حصة يف األرض فما 

يقوله عقد املغارسة هو توقيت استحقاق املغارس يف األرض أو األرض والشجر بتمام 

.د االكتتابالتشجري وبدو صالح الشجر وبدء إمثاره ال مبجر 

:دليل المشروعية

هي جائزة عند املالكية بشروط، ومن شروطها أن يكون الشجر من صنف واحد أو 

وذهب احلنفية إىل جوازها إذا كانت على الشجر والثمر . متقارب، وأن ال يكون لسنني كثرية

لعامل دون األرض؛ وذلك ألن األرض موجودة أصًال قبل عقد املغارسة، وال دخل لعمل ا

69.فيها، حىت تكون له حصة فيها

مفهوم وتطبيق األداء المصرفي في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث

.232ص/ رفيق يونس املصري، سندات املفاوضة، جملة جممع الفقه اإلسالمي69
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الالتجاريةاملصارفومنهااملصرفيةاملؤسساتمستوىعلىاألداءتقوميمفهومإن

مؤشرات أن حيثمنهااخلدميةأواإلنتاجيةاألعمال األخرىعن منظماتخيتلف كثريا

علىاملصريفاألداءيعرفوناملصرفينيالكتابجند أنماوغالبااألداءلقياسمتقاربةاألداء

لقياماملبذولةاملختلفة و اجلهودالنشاطأوجهوالالزمةالوسائلهواإلطارهذاوفق

حتققاليتاملصرفيةاخلدماتلتقدمياحمليطةالبيئةظليفوظائفهاوتنفيذبدورهاملصارف

70.األهداف

والكفاءةباستخداماملقومتقييمبانهيعرفاألداءتقوميفاناملدخلهذاعلىوبناء

بعضيفجيداملنشأةاداءيكوناناملمكنمنفانهلذااخرعامل اجتماعياياوالفاعلية

71.وطموحهاملقومنظروجهةحسباخرىأحيانيفضعيفواألحيان

معايري تقييم أداء املصرف اإلسالمي ختتلف عن املصارف اإلسالمية البنوك التقليدية يف

وأساليب عديد من النواحي ومن مث عند الرقابة عليها وتقييم أدائها، فالبد من وجود منهج

تتناسب مع طبيعتها، وال يعىن هذا رفض كل األساليب اليت تطبقها البنوك التقليدية بل ميكن 

األخذ فيما ال تتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية وتساهم يف حتقيق مقاصد التقييم من 

:املنظور اإلسالمي ويتضمن بعض اخلطوط الرئيسية تقييم أداء املصرف اإلسالمي وهي 

72.معايير لقياس مستوى أداء الخدمات المصرفية وتطورها - 1

،بريوت1الطبعة 2004االستثمارية ،سنة النشر والكفاءةالعربيةصاحل سالم ،البنوكعماد70
اسرتاتيجيوكميمدخلالبنوكإدارةالرمحن،عبدمؤيدالدوري،وعداياحلسين،حسنفالح71
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.ومدى مشوهلا ألنواع اخلدمات طبيعة اخلدمات املصرفية اليت يقدمها املصرف 

عدد الشكاوى الواردة إىل اإلدارة العليا من بطء أو سوء اخلدمات املصرفية-1

عدد العمالء الذين تركوا التعامل مع املصرف بسبب بطء أو سوء اخلدمات املصرفية-2

.عدد العمالء اجلدد يف جمال اخلدمات املصرفية خالل السنة -3

.ساليب احلديثة يف أداء اخلدمات املصرفيةمدى أخذ املصرف باأل-4

.حتليل مالحظات البنك املركزي على اخلدمات املصرفية اليت يؤديها املصرف اإلسالمي -5

. حتليل مالحظات هيئة الرقابة الشرعية على اخلدمات املصرفية اليت يؤديها املصرف-6

)مصادر األموال(تقيم األداء المقدرة علي جدب المدخرات -2

مصادر متويل العمليات و املشروعات االستثمارية وكلما زادت الودائع واستقرت و منت 

.خالل الفرتة الزمنية كلما َمكَّن ذلك للمصرف يف توظيف األموال 

:في تقييم أداء المصرف اإلسالمي ما يلىمن أهم المعايير والمؤشرات التي تساعد

حتليل الودائع إىل أنواعها املختلفة-1

الشرعية اإلطــار العـام  امعة األزهر خبري استشارى ىف املعامالت جمرجع سابق حسني حسني شحاتة أستاذ احملاسبة 72
.ملعايري تقييم أداء املصرف اإلسالمى
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.الشهادات االستثمارية الصكوك األسهم: تعدد وتنوع أدوات جتميع املدخرات مثل-2

.نسبة الودائع اجلارية إىل إمجايل الودائع -3

.نسبة الودائع االستثمارية ألجل إىل إمجايل الودائع -4

.صكوك الودائع إىل إمجايل الودائع نسبة -5

.نسبة إمجايل الودائع إىل إمجايل مصادر األموال -7

وكل نسبة من هــذه النسب     .نسبة نصيب الودائع من العوائد إىل إمجايل العوائد -8

73.هلا داللة معينة وتفيد يف تصميم السياسات واختاذ القرارات االستثمارية

. على تحقيق الربحية في المصرف اإلسالميمعايير تقييم المقدرة 

لقد سبق أن أشرنا من قبل أن مقاصد أنشطة املصرف اإلسالمي احملافظة على أموال

املسلمني وتنميتها ، ومن مث يلزم األخذ باألسباب الختيار العمليات واملشروعات االستثمارية 

.واملودعني اليت حتقق رحباً مرضياً طيباً ليوزع على املسامهني 

:ومن أهم املعايري اليت تساعد يف تقييم أداء املصرف اإلسالمي يف حتقيق الرحبية ما يلى 

.معيار املقارنة بني معدل العائد املوزع على املودعني مع العائد املوزع على املسامهني 

مرجع سابق حسني حسني شحاتة أستاذ احملاسبة جبامعة األزهر خبري استشارى ىف املعامالت الشرعية اإلطــار العـام  73
ملعايري تقييم أداء املصرف اإلسالمى



59

معيار نسبة املوزع على العاملني إىل صاىف الربح  القابل للتوزيع على املسامهني

.معيار نسبة صاىف الربح القابل للتوزيع على املسامهني إىل حقوق امللكية 

.معيار نسبة األرباح غري املوزعة إىل صاىف الربح القابل للتوزيع على املسامهني 

.معيار معدل العائد املوزع على املسامهني قبل حساب زكاة املال 

74.فئةمعيار تطور ومنو العائد املوزع على املودعني من كل

ولكل معيار من املعايري السابقة داللته املميزة اليت تلقى مزيداً من اإليضاح على استقرار ومنو

رحبية املصرف اإلسالمي وأسس توزيع األرباح والعائد املوزع على املسامهني واملودعني

.معايير تقييم مستوى السيولة النقدية في المصارف اإلسالمية -4

تعترب مسالة السيولة يف املصارف اإلسالمية من املسائل اهلامة ، حيث أن املصرف 

اإلسالمي ال يستطيع التصرف يف فائض السيولة بسرعة أو ال يستطيع أن يغطى العجز عن 

.طريق القروض بفائدة كما هو احلال يف ظل النظام املصريف الربوي 

:يف املصارف اإلسالمية يف اآليت ويتمثل مقاصد اإلدارة الناجحة للسيولة

التوظيف السريع لألموال وعدم اكتنازها وحبسها بدون مربر شرعي أو حىت ال تتعرض-1

املعامالت الشرعية اإلطــار العـام  يفزهر خبري استشارى مرجع سابق حسني حسني شحاتة أستاذ احملاسبة جبامعة األ74
اإلسالميملعايري تقييم أداء املصرف 
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.للتناقص وضياع فرص الرحبية 

.احملافظة على مسعة املصرف اإلسالمي ، فوجود فائض نقدى أكثر من الالزم -2

املطلوب حىت ال يعرض املصرف إىلجتنب خماطر اخنفاض مستوى السيولة عن احلد -3

.مشاكل رمبا تسبب له متاعب يف إشاعة الرعب عند املودعني واإلساءة إىل مسعته 

.)استخدامات األموال ( معايير تقييم أداء نشاط االستثمارات وعوائدها -5

يعترب نشاط االستثمارات من أهم أنشطة املصرف اإلسالمي كما ميثل املصدر الرئيسي

إليرادات والرحبية  كما أنه يعكس الوجهة اإلسالمية للمصرف اإلسالمي و اليت متيزه  عن ل

وتتمثل املقاصد األساسية من نشاط االستثمار يف املصرف اإلسالمي واليت.البنك الربوي 

- :تعترب أساس تقييمه يف االيت 

.حتقيق عائد مرضى ألصحاب األموال من املسامهني واملودعني

.حتقيق عا

.املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية باعتباره مصرف تنموي 

.تشغيل املال وعدم تعطيله حيث أن اإلسالم حيرم االكتناز وتعطيل املال
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75.د الشريعة اإلسالميةاحملافظة على املال وعدم تبديده وضياعه باعتبار أن ذلك من مقاص

المصاعب التي تواجه البنوك اإلسالمية في أداء نشاطها: المبحث  الرابع 

وضع الفقهاء وعلماء االقتصاد اإلسالمي جمموعة من عقود االستثمار والتمويل اإلسالمي 

اليت تقوم على ضوابط شرعية، ومن هذه العقود صيغ التمويل باملضاربة، باملشاركة، باملراحبة،

باإلستصناع ، باإلجارة ، وحنو ذلك وقد حرمت الشريعة اإلسالمية كافة عقود التمويل 

باالستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة اليت كانت من أهم أسباب أالزمة فالبنوك 

اإلسالمية ال ميكنها آن حتيد عن هذه الصيغ يف توظيف أمواهلا فتواجه بذلك بعض 

منها إىل طبيعة العمليات االستثمارية واملصرفية اليت متارسه، ويعزى املصاعب يرجع البعض 

:البعض اآلخر إىل مشاكل إدارية وتنظيمية ميكن أن نوجزها فيما يلي

76:الصعوبات االجتماعية والقانونية-1

وتتمثل يف عدم التفهم بالقدر الكايف ألهداف ورسالة املصارف اإلسالمية وإطار عملها، يف 

مبا أن الشعوب االسالمية وغريها من مارست أولويات االقتصاد اإلسالميظل أهداف و 

لعقود عديدة، مما ساعد على غياب الثقافة الشرعية يف ) الربوي( النشاط املصريف التقليدي

املعامالت املصرفية اإلسالمية، وضعفها إن وجدت، األمر الذي يدفع البنوك اإلسالمية بذل 

املعامالت الشرعية اإلطــار العـام  يفاستشاريمرجع سابق حسني حسني شحاتة أستاذ احملاسبة جبامعة األزهر خبري 75
اإلسالميملعايري تقييم أداء املصرف 

.308، ص 1987االستثمار، مكتبة اآلنجلو مصریة، القاھرة، إبراھیم مختار، بنوك 76
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نشر الوعي والثقافة املصرفية اإلسالمية يف جماالت االستثمار املزيد من اجلهود يف جمال

.واخلدمات وغريها، وهذه تعد صعوبة بالنسبة للعمل املصريف اإلسالمي

وميتد ذلك إىل الصعوبات الفقهية املتعلقة بتكييف عمليات املصارف اإلسالمية بأنواعها 

بيان حكمها من احلالل واحلراماملختلفة خاصة ما يستجد من أنشطة من الناحية الشرعية ل

يالحظ أيضا أن هناك صعوبات قانونية ترتبط بطبيعة القوانني اليت حتكم النشاط املصريف

والتجاري واليت ال تأخذ أحيانا يف االعتبار أوضاع ومعامالت املصرف اإلسالمي املتميزة 

تابع ملنظمة املؤمتر 

.السعودية والكويت وغريها

ذه املشكلة من أعظم مشكالت ومن وجهة نظري ه(ومشكلة توزيع األرباح وحماسبتها 

مشكلة ,) 

مماطلة السداد يف البيوع والتمويالت املصرفية اإلسالمية وهي مشكلة تتطلب إدارة جيدة من 

ستغرق بعض الوقت، املصرف خاصة وأن نظام التمويل باملشاركة يتطلب دراسات وترتيبات ت

ويتعرض املصرف اإلسالمي أحيانا خلسارة جانب من أمواله بسبب بعض املتعاملني غري 

األمناء الذين يلجؤون إىل إخفاء بعض املعلومات، والتالعب يف نتائج النشاط، مستغلني 
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بعض الثغرات يف نظم املتابعة وحسن نوايا هذه املصارف، خاصة إذا ما أخذنا يف احلسبان 

.التمويل باملشاركة نشاط رئيسي هلاأن

الصعوبات االستثمارية والمصرفية-2

على الرغم من أن املصارف اإلسالمية بنوك استثمار بالدرجة األوىل، إال أن أقسام 

لكايف بالبحث عن فرص االستثمار وتقييمها من منظور إسالمي، وقد االهتمام بالقدر ا

توافر فائض سيولة : ترتتب على ضعف جهاز االستثمار العديد من املشكالت من أمهها

لفرتات طويلة نسبياً، وهي مشكلة تتطلب إدارة جيدة من املصرف خاصة وأن نظام التمويل 

ض الوقت، ولعدم وجود شبكة مصرفية باملشاركة يتطلب دراسات وترتيبات تستغرق بع

إسالمية ميكن أن تستثمر فائض السيولة فيما بينها ويتعرض املصرف اإلسالمي أحيانا 

خلسارة جانب من أمواله بسبب بعض املتعاملني غري األمناء الذين يلجؤون إىل إخفاء بعض 

تابعة وحسن نوايا املعلومات، والتالعب يف نتائج النشاط، مستغلني بعض الثغرات يف نظم امل

.هذه املصارف، خاصة إذا ما أخذنا يف احلسبان أن التمويل باملشاركة نشاط رئيسي هلا

وجتدر اإلشارة إىل أن معظم ودائع املصارف اإلسالمية قصرية األجل بالتعريف إال أن 

جعا على 
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االستثمار يف املشروعات طويلة األجل وهو ما جيب أن يعكس فلسفة عمل البنوك 

.

الصعوبات اإلدارية والتنظيمية-3

تواجه املصارف اإلسالمية عدم االتفاق حول أهدافها وعدم إملام بعض العاملني بدرجة  

كافية بصيغ العمل سواء أكانت يف جمال االستثمار أم يف اخلدمات املصرفية من منظور 

.إسالمي، ويرجع هذا إىل اختالف التعليم واخلربة وعدم تلقي الربامج التدريبية

توافر توصيف متميز للوظائف رغم التفاوت والفروق بني املواصفات ويضاف إىل ذلك عدم 

يف املصارف اإلسالمية وغريها من املصارف التقليدية هذا باإلضافة إىل ندرة الكوادر البشرية 

املؤهلة اليت جتمع بني اخلربة املصرفية واملعرفة الشرعية والكفاءة املهنية وضرائب غري واقعية 

.سالمية يف ظل عدم وجود سوق مايل إسالميتفرض على البنوك اإل

التخطيط االستراتيجي واهميته للمصارف االسالمية: المبحث الخامس 

:االستراتيجيالتخطيطمفهوم-1

:االستراتيجي المصرفيالتخطيطيعرف

بأنه النشاط االداري املرتبط بعملية حتديد األهداف الرئيسة اليت تسعى إدارة املصرف اىل 

حتقيقها وحتديد اساليب التصرف البديلة اليت ميكن بواسطتها الوصول اىل تلك االهداف
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ك على عملية عقالنية تستهدف دراسة وحتليل بأحسن الوسائل وأقل التكاليف وينطوي ذل

كل من هذه االساليب وتقييمها على اساس مدى مسامهتها يف حتقيق االهداف مبا يؤدي 

77.االنسب) االساليب ( يف النهاية اىل اختيار االسلوب 

اإلسرتاجتية هي خطط و أنشطة املنظمة اليت توضع بطريقة تتضمن خلق درجة من التطابق 

78.رسالة املنظمة وأهدافها، وبني هذه الرسالة والبيئة اليت تعمل فيها بصورة فعالةبني 

79.احلسبان السياسات الالزم 

امام اإلدارة حمدودة، يف املصرف بعدا اسرتاتيجاً عندما تكون املوارد واالمكانيات املتاحة 

الوقت الذي تفرض فيه البيئة اليت يعمل فيها املصرف كثرياً من املتغريات اليت ال يكون مبقدور 

إدارة املصرف التحكم فيها ويف هذه احلالة، فإن مهمة إدارة املصرف ترتكز يف حماولة توظيف

عظيم عوائده وإيراداته من هذه 

و بالطبع ، فإن ذلك يتطلب ضرورة تبين املنهجية الالزمة لتحقيق تلك األهداف , االنشطة 

م 2010جامعة بنها , حبث مقدم لقسم إدارة أعمال , أمحد الكردي 77
.13: ،ص2000فالح حسن احلسيين، اإلدارة االسرتاتيجية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة األوىل،78

http://www.hrdiscussion.com/hr92324.html:رابط املصدر
.126: أمحد ماهر، اخلطط و السياسات و االسرتاجتيات، بدون دار طبع، بدون رقم طبعة، بدون سنة طبع، ص79
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بكل ما حيتاج اليه ذلك من تنظيم وتنسيق بني كافة اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه، وتفعيل 

80.رفلالمكانيات والطاقات الذهنية واجلسمانية املوجودة لدى املص

يعتمد على التفكري االبداعي والديناميكية املتجددة وخاصة التخطيطواحلقيقة، ان منطق

اذا ما أدركنا الطبيعة املتغرية للقوى الفاعلة يف جمريات االحداث يف البيئة اليت يعمل فيها 

وهذا يؤكد حقيقة ان تبين اإلدارة املصرفية للتخطيط كمنهجية عمل ال يعين املصرف 

التصرف ميكن ان يكون هو الطريق اىل النجاح ) او اساليب ( بالضرورة ان اتباع اسلوب 

دائمًا ويف كافة االوضاع اخرى، وهو ما يقتضي من إدارة املصرف درجة عالية من املرونة 

ع على حدة حىت تستطيع االستجابة ملقتضياته والرد عليه والقدرة على التكيف مع كل وض

االسرتاتيجيالتخطيطان من شأن ذلك ان يقود اىل حلول منطقية ملشاكل معينة وهلذا فإن

سطتها مواجهة مقتضيات التغيري يف ميثل بالنسبة إلدارة املصرف، االداة اليت تستطيع بوا

81.البيئة احمليطة باملصرف والتكيف معها وصوال اىل البقاء واالستمرارية

.يساعد إدارة املصرف يف توجيه املوارد املتاحة بكفاية عالية التخطيطمن هذا املنطلق، فإن

:أهداف القرارات االستراتيجية في المصارف اإلسالمية-2

األهدافايضاحوميكنقيمةإضافةأوخلقهواسرتاتيجيقرارأليالرئيسياهلدفيعد

.126: صطبع،سنةبدونطبعة،رقمبدونطبع،داربدونجیات،یاالستراتوالسیاساتوالخططماھر،أحمد,مرجع سابق 80

.126: صطبع،سنةبدونطبعة،رقمبدونطبع،داربدونجیات،یاالستراتوالسیاساتوالخططماھر،أحمد,سابق مرجع 81
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:يف املصارف اإلسالمية كالتايلالرئيسية للقرارات االسرتاتيجية 

حيث يعتمد القرار االسرتاتيجي بشكل رئيسي على نقاط تقدمي مزايا تنافسية للمصرف
وااللتزام والسرعة يف مواعيد تنفيذ اخلدمات واملرونةالقوة والوصول مليزة تنافسية مثل اجلودة 

يف تذليل العقبات، وتقليل اإلجراءات التنفيذية، والقدرة على تقدمي خدمات مصرفية وصيغ 

االهتمام ,شريعة اإلسالمية، ومواكبة التطورات احلديثةاستثمارية يف ضوء أحكام ومبادئ ال

تسعى إدارة املصرف اإلسالمي دائما إىل زيادة رضاء عمالئها، وذلك من ,بقاعدة عمالئها

خالل زيادة املنافع املالية، واالقتصادية، واالجتماعية اليت تقدمها هلم، وزيادة درجة إشباع 

هلا من العمالء احلاليني والسعي دائما إىل 

مثل إضافة خدمة مصرفية أو منتج أو صيغة تكون دائما ذات أهداف بعيدة األجل

استثمارية إسالمية جديدة، أو فتح فروع جديدة، أو شراء مصرف إسالمي آخر، أو 

لفرتات زمنية طويلة، استخدام تقنيات العمل احلديثة، وهي يف جمملها قرارات يبقى أثرها 

من خالل ,االهتمام بكافة العوامل البيئية املؤثرة واحمليطة ,ويصعب تغيريها بدون تكلفة عالية 

دراسة متغريات البيئة الداخلية واخلارجية وقياس حجم وقوة هذه املتغريات على أداء املصرف 

مثل، ومواجهة التهديدات وحماولة استغالل الفرص اليت تنبع من هذه املتغريات االستغالل األ

اليت تواجه املصارف اإلسالمية وحماولة تقليصها سواء كانت هذه املتغريات داخلية أم 

يعملون دائما على تعديل اجتاهات وبالتايل فإن متخذي القرارات االسرتاتيجية . خارجية
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لتهديدات، املصرف حبيث تصبح أكثر مواءمة مع املتغريات احلالية واملتوقعة، وتاليف خطر ا

82.والوقوع يف حرج املخالفات أمام اهليئات واجلهات الشرعية والرقابية

:في المصارف اإلسالميةأهمية القرارات االستراتيجية -3

تنبع أمهية القرارات االسرتاتيجية يف البنوك واملصارف بوجه عام ويف املصارف اإلسالمية 

بالتايل تُعترب املصارف اإلسالمية أحد الركائز الرئيسية اليت يقام عليها االقتصاد اإلسالمي،

سالمية،  املصارف اإلفاستقرار االقتصاد اإلسالمي مرتبط باستقرار ركائزه واليت يعترب أمهها

واليتكما أن استقرار املصارف اإلسالمية متعلق بسالمة القرارات االسرتاتيجية 

83.تعترب احملرك األساسي للمصارف اإلسالمية على املدى طويل األجل 

:أهمية تاثيرالقرارات االستراتيجية

سواء يف تأثريا إجيابيا على كافة جوانب املصرف اإلسالميتؤثر القرارات االسرتاتيجية -1

اجلوانب الداخلية أو اخلارجية، وبالتايل فإن هناك خطورة حدوث أو وجود خطأ يف عملية 

يف املصارف اإلسالمية األمر الذي سيقود إىل سلسلة من اختاذ القرارات االسرتاتيجية 

.

فيجب علىالداخلية واخلارجية احمليطة باملصرف على القرار االسرتاتيجي،تؤثر العوامل -2

، الدار )"مفاهيم ومناذج تطبيقية(اإلدارة االسرتاتيجية "مجال الدين حممد املرسي، / ثابت عبد الرمحن إدريس، د82
.2006اجلامعية، 

مفاهيم ومناذج (مجال الدين حممد املرسي، اإلدارة االسرتاتيجية / ثابت عبد الرمحن إدريس، د, مرجع سابق83
2006.، الدار اجلامعية، )"تطبيقية
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واملعوقاتمتخذ القرار االسرتاتيجي القيام بالدراسة املتأنية واملستفيضة لنقاط القوة والضعف،

اليت يتفاعل معها املصرف اإلسالمي واليت قد يؤدي جتاهلها إىل اختاذ قرارات اسرتاتيجية تضر 

.صرف اإلسالمي على املدى طويل األجل مبستقبل امل

نسبة كبرية جداً من ظروف عدم التأكد، األمر حتيط عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية -3

الذي جيعل عملية اختاذ القرار االسرتاتيجي شبه معقدة جداً، واليت ستحتاج إىل قدرة عالية 

يد من البيانات املتعلقة من قريب أو على القيام بعمليات التجميع والتحليل والتدقيق للعد

بعيد بالقرار الذي سيتم اختاذه مما قد يؤدي جتاهل أي جزء من البيانات الوصول إىل البديل 

.االسرتاتيجي الغري مالئم يف ظل ظروف عدم التأكد احمليطة بعملية اختاذ القرار االسرتاتيجي

ي يف املصارف اإلسالمية أمهية بالغة يف تشكل الطبيعة املميزة ملتخذي القرار االسرتاتيج-4

واختاذ عملية اختاذ القرار االسرتاتيجي ليس فقط يف التنبؤ بالتحديات اليت تواجه املصرف،

بل وأيضا مبدى معرفته لكيفية االستغالل األمثل للموارد واإلمكانات القرارات االسرتاتيجية 

حيث قد يؤدي نفيذ القرار االسرتاتيجي،داخل املصرف، وكيفية اختياره للتوقيت السليم لت

تكاليف االختيار اخلاطئ لتوقيت تنفيذ القرار االسرتاتيجي إىل تكُبد املصرف اإلسالمي

.باهظة، وبالتايل سيؤدي إىل حتقيق خسائر باملصرف اإلسالمي 

بل من أهم العوامل املؤثرة يف مستقيعد تنوع واختالف تشكيلة القرارات االسرتاتيجية -5

فهناك العديد من القرارات االسرتاتيجية اليت تتعلق بشكل مباشر , املصارف اإلسالمية
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بالعمالء سواء مودعني أو مقرتضني مثل قرارات تشكيلة اخلدمات، واملنتجات اليت يصدرها 

. املصرف، وانتشار فروعه

ء املصرف فسوف فإذا مل تتوافر تشكيلة اخلدمات واملنتجات اليت تليب كافة احتياجات عمال

يؤدي ذلك إىل فقدان املصرف لعمالئه واجتاههم للبحث عن البدائل األخرى اليت تليب 

والذي سيؤدي إىل اخنفاض قيمة أصول املصرف , 

وكــذا اخنفاض قيمــة رأس املال واملتمثلة يف " املقرتضني"واملتمثلة يف حجم حمفظة التوظيف 

.موال املودعة من املودعنياأل

:في المصارف اإلسالميةالقرارات االستراتيجية الرئيسة-4

يف منظمات تناولت العديد من األحباث والدراسات مسات وخصائص القرارات االسرتاتيجية 

األعمال وميكن للباحث إبراز أهم املالمح الرئيسية خلصائص ومسات القرارات

84:املصارف اإلسالمية كالتايليف االسرتاتيجية 

قرارات تتعلق باملستقبل الذي ال يعلمه إال اهللا عز وجل وميتد تأثريها لفرتات زمنية طويلة -1

ولذلك فهي تتسم باملخاطرة ، عدم التأكد، امتداد تأثريها لفرتات زمنية طويلة ، وقلة عددها

ف اإلسالمية باملستويات اإلدارية العليا يف املصار يرتكز املنبع الرئيسي للقرارات االسرتاتيجية 

.واملتمثلة يف جملس إدارة املصرف اإلسالمي 

مفاهيم ومناذج (اإلدارة االسرتاتيجية "مجال الدين حممد املرسى، / ثابت عبد الرمحن إدريس، د, مرجع سابق84
.2006، ، الدار اجلامعية)"تطبيقية
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تنظم االستخدام  أو االستغالل األمثل للموارد املتاحة داخل  املصرف لتحقيققرارات-2

.أهداف ذات تأثري فعال يف املصرف الداخلية واخلارجية ، لذا فهي قرارات تكلفتها عالية

.شاملة فهي متتد لتشمل كافة جوانب املصرف، وعالج لعدد من املشكالتقرارات-3

4-.

5-

.اليت قد تواجه املصرف اإلسالميوالتطورات والتغريات 

قرارات تساهم يف التحول اجلذري والشامل يف كافة ممارسات املصرف وليس جمرد تغيري -6

.يف جانب واحد فقط بل يف كافة أجزاء وجوانب املصرف

7-

تنافسية

قد يلفت السرعة يف تنفيذها لتنال قبول عمالئها وذلك ألن تطبيق أجزاء من االسرتاتيجية 

.انتباه املنافسني مما قد يؤدي إىل رد فعل أقوى مما لو مت تطبيق االسرتاتيجية كلية 

:ستراتيجية في المصارف االسالميةمستويات اال-5

املستوي يف منظمات األعمال تشتمل على ثالثة مستويات إدارية تعرف باهلرم اإلداري، وهي

:مستوى اإلدارة العليا-1

الذي يضم جملس اإلدارة واملدير العام والطاقم العامل يف املستويات العليا يف املنظمة،



72

.االسرتاتيجينيويسمى هؤالء باملديرين 

مستوى االسرتاتيجية العليا يتم يف هذا املستوى ممارسة الفعل االسرتاتيجي التخطيطي 

للمنظمة ككل من قبل اإلدارة العليا، ويتم الرتكيز على تطوير مزيج من النشاطات 

واالجتاهات اإلدارية اليت تتعلق بكل ما جيري يف املنظمة من نشاطات وممارسات إدارية 

وإنتاجي

القائمة واملستقبلية ومستويات التدفقات املالية من الوحدات اإلنتاجية وإليها، وعالقة املنظمة 

مع األطراف األخرى يف البيئة اخلارجية كما أن هناك إمجاع على أن دراسة اإلدارة 

85.تيجية تركز على وظيفة اإلدارة العليا االسرتا

:مستوى اإلدارة الوسطى- 2

.الذي يشمل الدوائر األساسية يف املنظمات، كاملالية والتسويق

يقوم هذا املستوى من النشاط االسرتاتيجي يف األقسام مستوى االسرتاتيجية الوسطى

للمنظمة، وتسمى هذه األقسام عادة اإلنتاجية املختلفة، أو الفروع أو اخلطوط اإلنتاجية 

بوحدة العمل االسرتاتيجي، وينصب االهتمام الرئيسي هلذا املستوى من االسرتاتيجية على 

حتسني املوقف التنافسي ملنتجات املنظمة يف أسواقها، كما تقوم ببلورة االسرتاتيجية اخلاصة 

ضمن اإلطار العام لالسرتاتيجية

, األردن, التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية، در جمدالوي للنشر والتوزيع، عمانأمحد القطامني،85
36: ص, م2002
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86.لالسرتاتيجية الكربى اليت تطور على مستوى اإلدارة العليا

:مستوى اإلدارة الدنيا-3

.تكون من الوحدات اإلدارية ذات الصلة املباشرة بالتعامل مع العمال والفنيني واألجهزة

يتم يف هذا املستوى تشكيل بعض االسرتاتيجيات اهلادفة إىل تعظيم مستوى اإلدارة الدنيا

واآلالت واملوارد األخرى ، يف ظل االسرتاتيجيات اليت تطور على مستوى التكنولوجياإنتاجية 

االسرتاتيجيات

املنظمة مبا خيدم أهداف االسرتاتيجيات اليت تطور على مستوى اإلدارة الوسطى األداء يف

87.والعليا

, التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية، در جمدالوي للنشر والتوزيع، عمانأمحد القطامني،,مرجع سابق 86
36: ص, م2002,األردن

, التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية، در جمدالوي للنشر والتوزيع، عمانأمحد القطامني،,سابق مرجع 87
36:ص, م2002, األردن
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الفصل الثالث

منهجية البحث

مدخل  البحث -أ

منهج البحث-ب

مصادر البيانات-ج 

أسلوب جمع البيانات-د

حضور الباحث-ه

أدوات البحث- و

إثبات صحة البيانات-ر
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الفصل الثالث

منهجية البحث

مدخل  البحث -أ

من املهم جدا أن يقرر الباحث قبل البدء يف إجراءات البحث الطريقة اليت سيستخدمها  

أو إجياد بيانات تكون مناسبة لنوع املعلومات املطلوبة لتحقيق أهداف البحث لتوليد

وسنتاول يف هذا الباب تقدمي األساليب املستخدمة للحصول على البيانات واملعلومات 

املتعلقة مبوضوع البحث ويف هذا الباب سوف يتم شرح وتقرير طريقة البحث األولية والثانوية 

.املستخدم وخاصة املنهجيات املستخدمة 

فالقرار األول واملهم الذي يتم اختاده من خالل الباحث هو إختيار املنهجية أو النهج الذي 

قياس البيانات من شأنه أن يكون مناسبا لنوع املعلومات املطلوبة للبحث ، وطرق توليد و 

.الستخدامها يف هذا املنهج 

منهج البحث -ب 

من اجل حتقيق أهداف الدراسة سيقوم الباحث باستخدام املنهج الوصفي التحليلي 

والذي يعرف بأنه طريقة يف البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة 

ضوء هذا املنهج سوف يقوم الباحث بوصف وحتليل وتقومي موضوع مع طبيعة الدراسة وعلى 
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مصرف معامالت ( اسرتاتيجيات املصرف االسالمي يف تفعيل تداول الصكوك دراسة ميدانية

).جاكرتا

و املنهج الذى يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف ه: ويعرف املنهج الوصفي 

عّرب عنها كيفيا بوصفها وبيان خصائصها، وكميا الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا وي

بإعطائها وصفا رقميا من خالل أرقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو 

88.درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى

علي انه يقوم بدراسة اإلشكاليات العلمية املختلفة، تفكيكاً : ويعرف أيضا املنهج التحليلي 

.ومياً او تركيباً او تق

مصادر البيانات _ج 

:سوف تكون مصادر البحث كااليت

89:المصادر االساسية -1

، ويتم اختيار مفردات العينة التحكمية على ) القصدية(ستكون العينة التحكمية 

مكتبة , مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي يف العلوم النفسية والرتبوية, 1أمال طبعة , فؤاد أبو اخلطاب صادق88
1/1/2010االجنلو املصرية

دار اآلفـاق اجلديـدة، بيـروت، لبناناملوضوعية والتحليل يف البحـث االجتماعي ) . م 1983( خليل عمر معن ، 89
211ص 1ط
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يف العينة القصدية إننا خنتار بقصد معني عادة ما يكون نات االحتماليةمصداقية من العي

تكون العينة القصدية مفيدة يف احلاالت .إخل..لدينا جمموعة بعينها نبحث عنها  موظفني

اليت نرغب فيها الوصول إىل العينة املرغوبة بسرعة

ن احملتمل إعطاء وزن أكرب للمجموعات األسهل وصوًال ضمن جمتمع املستهدف لكن م

.الدراسة

مث اختيار املصادر االساسية للبحث نظرا لعالقتها مبوضوع الدراسة الن هذه املصادر هي 

.االسالميةاملسؤولة على أساليب اسرتاتيجيات املصرف االسالمي يف تفعيل تداول الصكوك

من املسؤول وذلك للحصول على البيانات املطلوبة ملوضوع البحث تتكون املصادر االساسية

باعتبارهم هم املسؤولني املسؤولية املباشرة على أساليب اسرتاتيجيات املصرف االسالمي يف 

-:وتتكون مصادر البحث االساسية على النحو االيت االسالميةتفعيل تداول الصكوك

-:مصادر البحث األساسية هي: أوال

إندي عبد الرمحن  مدير العالقات العامة للمصرف السيد1-

بورنومو سوتادي السيد أدارة التجزئةمدير 2-

املايل السيد هريي شافرل مدير3-

مدير التنفيذي السيد ماسا  لينجا -4

مدير املوارد البشرية السيد أو اليدي -5

أمحد نور يادي موظف األمثال الشرعي السيد-6
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:المصادر الثانوية 

أهم هذه املصادر، مرتبة حسب موثوقيتها، وهي املنشورات املصرفية العلمية واملقاالت 

. تصدرها ، مث الصحف واجلرائد الكربى

حث لطلب احلقائق والبيانات من الوثائق والكتب والدراسات ودراسة الوثائق هي طريقة البا

.

أسلوب جمع البيانات -د

-:وذلك بالبحث يف اجلانب امليداين التطبيقي وسيتم مجع البيانات من خالل طريقتني 

يف هذه الطريقة ال ) الباحث ( املالحظة وستستخدم املالحظة النوعية، فاملالحظ : االولى

يستخدم تصنيفات وأمناط حمددة سلفا، بل يسجل مالحظاته بشكل طبيعي ومسرتسل 

ومفتوح، فيقوم بتسجيل الواقع كما حيدث، والفكرة األساسية هنا هي أن التصنيف 

اجتة عن املالحظة ستظهر بعد مجع املعلومات والتوصيف الذي تتعرض له املعلومات الن

.وحتليلها، بدال من أن تفرض تعسفا على املعلومات أثناء عملية املالحظة

تداول املقابلة الشخصية للمسؤولني يف اسرتاتيجيات املصرف االسالمي يف تفعيل: والثانية

:معامالت وسيتم إستخدام الصكوك مصرف 
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مقابلة غري مقننة، ذات أسئلة مفتوحة وعميقة ،  ويف املقابلة غري وهي: املقابلة غري املنظمة

املنظمة، يكون دور الباحث أقرب ملدير احلوار أكثر منه مقابال ، وهذا النوع ميكن الباحث 

من فهم تفكري املشارك وسلوكه دون إسقاط فرضيات الباحث السابقة أو تصنيفاته عليه، 

.واليت قد حتد من أقوال املشاركني

حضور الباحث-ه

سيقوم الباحث بزيارة ميدانية ملوقع املصرف موضوع الدراسة جلمع املعلومات والبيانات 

.نتائج مهمة تفيد البحث

أدوات البحث _ و

:حتديد أداة مجع البيانات األولية 

هناك عدة طرق جلمع البيانات األولية عن طريق االستقصاء، يتم حتديدها على ضوء ظروف 

.90

بعد ان قام الباحث بعد باملفاضلة بني طرق االستقصاء املتاحة مت اختيار طريقة االستقصاء 

91.الشخصيةاملقابلة 

.475، نظريات ومناذج وتطبيقات، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ، ص )م 2005( عبد الرمحن إدريس ثابت 90
.30-31أصول البحث االجتماعي مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ص ) م 1982( حممد حسن عبد الباسط 91
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هي احملادثـة اجلـادة املوجهـة حنـو هـدف حمـدد غري جمرد الرغبة يف احملادثة : واملقابلة الشخصية

.

92:كما إن املقابلة الشخصية عدة أنواع وهي كآليت

.املقابلة غري املوجهة 1-

.املقابلة نصف املوجهة 2-

.مقابلة ذات استمارة أسئلة مغلقة 3-

.لة ذات استمارة أسئلة مفتوحة مقاب4-

.املقابلة املركزة 5-

وسيستخدم الباحث املقابلة الشخصية ، وهي مقابلة شخصية ذات أسئلة مفتوحة جلمع 

املعلومات والبيانات وعن طريق مقابلة جمتمع البحث املتمثل يف مصرف معامالت جاكرتا

تحليل البيانات -ز

سيقوم الباحث مبراحل تبدأ من تنظيم البيانات لتسهيل الوصول عن طريقها إىل كتابة 

) . أو تقرير البحث(نتائج البحث 

تنظيم البيانات، وتصنيف البيانات، وتسجيل املالحظات، وحتديد األنساق واألمناط، : وهي

.وصياغة النتائج، والتحقق من النتائج، وأخريا كتابة تقرير البحث

دار اآلفـاق اجلديـدة، املوضوعية والتحليل يف البحـث االجتماعي )م 1983( خليل عمر معن  ,مرجع سابق 92
.ص1بيـروت،لبنان
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مراحل تحليل البيانات

تنظيم البيانات.1

يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث كم كبري من البيانات، اليت مت مجعها من املصرف، ما بني

مقابلة ومالحظة، كما أن لديه كم من امللحوظات األولية اليت سجلها أثناء مجع املعلومات، 

.وهذه املعلومات سوف يتم تنظيمها وترتيبها لكي يتم الرجوع هلا بشكل سريع 

تصنيف البيانات.2

يف القراءة األولية للبيانات اليت مت مجعها من املصرف ، يبدأ الباحث يف تسجيل نظام

تصنيف يسري عليه أثناء التحليل، وهذا النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين 

.حبثه، وبعض أسئلة البحث عامل أساسي يف حتديد وتوجيه نظام التصنيف ذات معىن يف

تسجيل املالحظات.3

بعد هذا التصنيف، سيقوم الباحث بقراءة ويسجل مالحظاته بعد أن استقر يف ذهنه 

هيكل مبدئي هلذا النظام التصنيفي، أي بعد أن أعطى عنوانا مميزا لكثري من جزئيات 

يه، وبدأت تظهر لديه نقاط متثل معامل وإن كانت باهتة اللمعان يف بداية البيانات اليت لد

التكون، ومل تكن ظاهرة عند اجلمع األويل للمعلومات، وتكون هذه املالحظات على شكل 

أسئلة تؤدي إىل مزيد من البحث سواء يف املعلومات املتوفرة أو للبحث عن معلومات 
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. الفئات اليت وضعت، لكنها حتتاج إىل حتققإضافية، أو على شكل تسجيل عالقات بني

وكلما تكررت القراءة زاد احتمال اكتشاف شيء جديد يف البيانات، ولذا فإن الباحث 

سوف يكثر من قراءة بياناته وال يكتفي بالقراءة أو القراءتني، ويف هذه املرحلة يستطيع 

بغرض البحث أم ال، فكلما  الباحث أن حيدد ما إذا كانت العينة اليت حددها مرضية وتفي 

كثرت األسئلة دون إجابات أو تعذر بناء نظام تصنيفي جيد كان ذلك مؤشرًا على نقص 

.العينة واحلاجة ملزيد من البيانات 

حتديد األنساق واألمناط.4

حتديد األنساق واألمناط نوع من التصنيف، لكنه يكون على مستوى أعلى من 

ض الباحثني التصنيف احملوري، ألنه جيعل الفئات تدور على حمور التجريد، ولذا قد يسميه بع

واحد، وقد يسميه آخرون أسر التصنيف، ألنه جيمع عدد من الفئات يف أسرة واحدة ، وقد 

، فبعد أن يتم التصنيف املفتوح، ) يف مقابل التصنيف الوصفي(يسمى التصنيف االستنتاجي 

لبيانات املصنفة، لتصنف الفئات مرة أخرى على ويتم وضع املالحظات عليها تعاد قراءة ا

شكل أمناط وأنساق يف مستوى جتريدي أعلى من التصنيف املفتوح الذي هو عبارة عن 

.عناوين جلزيئات املعلومات 

صياغة النتائج.5

بعد تكوين األمناط واألنساق سوف يصوغ الباحث تلك األمناط واألنساق على 

.نتائج للبحث شكل
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التحقق من النتائج ومصداقيتها.6

يف هذه املرحلة سوف يقوم الباحث مبراجعة للدراسات السابقة وأدبيات موضوع 

الدراسة، للتحقق من النتائج اليت توصل إليها، ومناقشتها، وتعديل ما يرى تعديله أو بيان 

التصنيف املختلفة وهو يف هذه املرحلة يتأكد من أن ما توصل إليه بعد عمليات. رأيه فيها

ال يوجد يف البيانات األساسية ما يناقضه، أو جيعله يعيد النظر يف االفرتاضات اليت توصل 

.إليها

.وعملية التحليل عملية متداخلة املراحل، وتستمر إىل آخر حلظة يف كتابة تقرير البحث 

إثبات صحة البيانات _ ر

إلثبات صحة البيانات سوف يستخدم الباحث نفس األسئلة اليت سيطرحها على 

املعنيني يف املصرف ومقارنتها ببعضها إلثبات مصداقيتها من عدمها،  وسيغري يف بعض 

.األسئلة تغيري شكلي وليس جدري ليتسىن حتقيق املصداقية املطلوبة 
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الفصل الرابع

عرض البيانات 

مقدمة مجتمع البحث:االولالمبحث 

للتداوالت الصكوك اإلسالمية وتطبيقاتها :الثانيالمبحث 

المشاكل التي تواجه المصرف في تفعيل تداول الصكوك االسالمية: الثالثالمبحث 

إستراتيجية المصرف في تفعيل  تداول الصكوك االسالمية : الرابعالمبحث 
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الفصل الرابع

البياناتعرض وتحليل 

حتصل عليها من مصادرها اليتيف هذا الفصل سوف يتناول الباحث موضوع عرض البيانات

املقابلة االساسية وكذلك تقدمي معلومات عن جمتمع البحث الذي قام الباحث بأجراء 

املتمثل يف مصرف معامالت جاكرتا عن أسئلة البحث و الشخصية للحصول على أجوبة 

وحتليلها وعرض تلك البيانات املتمثلة بإجابة األسئلة املوجودةلإلجابة علي االسئلة املطروحة 

:وفقا ألسلوب البحث العلمي حيث يتم االعتماد علي املصادر االساسية علي النحو اآليت

:مقدمة مجتمع البحثالمبحث االول

معامالت اندونيسيا جباكرتا نبدة عن جمتمع الدراسة يف مصرف وسوف يقوم الباحث بتقدم

معامالت اندونيسيا بجاكرتامصرف نبدة عن 

، 1991نوفمرب 1ه أو 1412ربيع ثاين 24تأسس بنك معامالت اندونيسيا يف 

27وحكومة إندونيسيا، وبدأت عملياته يف ) MUI(مببادرة من جملس علماء اندونيسيا 

، وبدعم واضح من هيئة علماء املسلمني يف اندونيسيا 1992مايو 1أو ه 1412شوال 

)ICMI ( والعديد من رجال األعمال املسلمني، وقد تلقى إنشاء بنك معامالت أيضا

مليار روبية يف يوم 84
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وة على ذلك، مبناسبة الذكرى السنوية لتأسيس التوقيع على النظام األساسي للجمعية، وعال

106يف قصر بوجور، اكتسبت التزام إضايف من الناس من جاوة الغربية أن تستثمر أيضا 

، أي بعد سنتني فقط من تأسيسه جنح البنك يف  1994أكتوبر 27ويف . مليارات روبية

.كسب ثقة الزبائن باخلصوص يف تداول العمالت األجنبية

، تعرضت اندونيسيا بسبب األزمة املالية اليت دمرت معظم بلدان1990سنة ويف أواخر 

، فسجلت 1998كما تأثر بنك معامالت اندونيسيا أيضا من األزمة يف عام . الشركات

. مليارات روبية105الشركة خسارة قدرها 

روبية، أي أقل من ثلث رأس املال األويل املدفوع ويف حماولة لتعزيز 39300000000

قوته املصرفية، أعلن بنك معامالت اندونيسيا عن فتح أبوابه للمسامهني اجلدد الذين يرغبون 

قره يف جدة، وم) IDB(باالنضمام إىل املؤسسة، فتقدم على ذلك البنك اإلسالمي للتنمية 

، 1999يونيو 21اململكة العربية السعودية، ويف االجتماع السنوي للجمعية العمومية يوم 

أصبح البنك رمسيا واحدا من املسامهني يف بنك معامالت، ولذلك فإن الفرتة بني عامي 

هي فرتة مليئة بالتحديات والنجاحات للبنك، وخالل هذه الفرتة، 2002و 1999

ادة القوية، متكن بنك معامالت من عكس حالة من فقدان االرباح بفضل وبدعم من القي

.جهود وتفاين كل أطقمه
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فرع يف 457والبنك حاليا يوفر خدماته لـ أربعة مليون وثالمثائة ألف عميل، من خالل 

: إقليما بإندونيسيا ، وقد حتصل البنك على جوائز عديدة إقليمية ودولية نذكر منها33

من قبل جملة أخبار التمويل اإلسالمي 2009ك إسالمي يف إندونيسيا عام أفضل بن

من قبل غلوبال 2009، وأفضل مؤسسة مالية إسالمية يف إندونيسيا عام )كواالملبور(

من قبل 2009وكذلك أفضل بيت متويل إسالمي يف إندونيسيا عام ) نيويورك(فاينانس 

أفضل " ملستقبلية هلذا املصرف هو أن يكونالرؤية ا)هونج كونج (جنوب ألفا شرق آسيا 

93.بنوك يف اندونيسيا، ومع حضور إقليمي قوي10بنك إسالمي ومن أفضل 

تداوالت الصكوك اإلسالمية وتطبيقاتها بياناتعرض :الثانيالمبحث 

وهي املرحلة اليت يتم فيها انتقال 

و يرتتب عليه انتقال مجيع , من يد اىل يد بطريق البيع مباشرة أو من خالل وسيط الصك 

يبيع الصك بالقيمة أناحلقوق املقررة شرعًا للمالك يف ملكه من بيع أو رهن أو أرث وله

عليها سواء كانت بالقيمة األمسية أو السوقية أو أكثر أو أقل منها مع مراعاة الرتاضي

الصكوك االسالمية احلكومية هي عبارة عن سندات مالية و ,

وتقومو تنوب عنها وزارة املاليةأاملستفيد من الصكوك متثلها تصدرها جهات حكومية خمتلفة

تسويقها عرب البنوك وشركات الوساطة املالية للجمهور يف داخلعلى أساس شرعي ويتم

www.bankmuamalat.co.id: موقع. 200ص /2015,تقرير مصرف معامالت جاكرتا  السنوي لسنة 93
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.الدولة وخارجها

تلف اهلدف منها من أنواع خيوهناك أنواع عديدة وخمتلفة من أنواع الصكوك االسالمية اليت 

هذه الصكوك منها صكوك املضاربة و وصكوك املراحبة و صكوك اإلجارة و صكوك املشاركة

:وك أصدار وتداول الصك- 1

بإجراء املقابلة الشخصية ألجل فهم تلك الكيفية حيث كانت ولذلك فإن الباحث قام

بيع الصكوك فادأالذي 94)مدير عام املصرفإندي عبد الرمحن  ( السيد أويل املقابالت مع 

.احلكومية يتم طريق مصرف معامالت ألنه جمرد وكيل احلكومة يف تداول الصكوك

بأن املصرف يعتمد يف تداول الصكوك ألنعاش السيولة علي صكوك املضاربة اليت أيضا واكد 

عن طريق صكوك احلكومة اليت أثرت علي طلب املستثمرين 2013تداوهلا  املصرف لسنة 

احلكومية بالتايل املصرف مل يطرح صكوكصكوككانت تعتمد علي أصدرا اللذي املصرف  

م املصرف يف تسويق تداوالت الصكوك باعتباره وسيط وقد ساه,جديدة للتداول هلذا العام 

.استثماريةيف متويل عدة مشاريع 

:وفيما يلي طريقة تدفق االجراءات اخلاصة بتداول الصكوك يف مصرف معامالت

يلعب املصرف االسالمي معامالت دور الوكيل, تقوم احلكومة بإصدار الصكوك احلكومية 

9:30,الساعة,19/9/2016,يوم األثنني ,مدير العالقات العام للمصرف مقابلة مع السيد إندي عبد الرمحن  94
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ويتقدم , يقوم املصرف بطرح هذه الصكوك للتداول, للتداول هلذه الصكوك لطرحها للعمالء 

, مراحبة, يقوم املصرف بإجراء عقود,املستثمرون ملصرف معامالت لشراء الصكوك االسالمية 

مبوجب التوقيع علي الصكوك متثل , مضاربة والتوقيع عليها من الطرفني , إجارة , مشاركة 

روع مستند عي عقد شراعي وبذلك تكون حصصا شائعة يف مليكة أعيان ومنافع أو مش

وتلك احلصص تكون قابلة للتداول وقائمة علي , تلك املشروعات ملكا حلملة الصكوك 

.الربح واخلسارة وأيضا وعرضها للبيع 

.طريقة تدفق تداول صكوك للمصرف ) 1( الشكل التوضيحي رقم 

عائد الربح واخلسارة 

تقوم الحكومة بإصدار الصكوك 
االسالمیة

رف معامالت بتداول توكیل مص
الصكوك

طرح الصكوك لإلكتتاب

بیع الصكوك للمستثمرین

أمتالك المستثمرین أعیان ومنافع

أبرام العقود بین المستثمرین 
والمصرف

بیع الصكوك
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:حجم تداول الصكوك- 2

95)أمحد نور يادي(السيد وقد أكد 

بصفته وكيل انت صكوك املضاربة، واملشاركة واإلجارة املدير العام وأضاف ايل ذلك حيث ك

موضحا أن 20142015الصادرة من احلكومة لسنة عن جهة اإلصدار

املئوية من التقرير السنوي حيثواشار بالنسب 2015ض التمويل عن عام اإخنفهناك

و ,٪14.17٪ واملراحبة بنسبة 38.90كان اإلخنفاض بتمويل صكوك املضاربة بنسبة 

٪ اما 3.28حيث كانت الزيادة يف التمويل باملشاركة بنسبة , ٪6إخنفضت اإلجارة بنسبة 

حيث تداولت ,مصرف معامالت مل يصدر أية صكوك لعرضها للبيع 2016هذه السنة 

نفعذاتمشاريعلتمويلصكوكإصدارك اإلسالمية يف املصرف معامالت جاكرتا الصكو 

تداولت الصكوك عن تراها حيثعامةمصلحةلتحقيقإقامتهايفاحلكومةترغباليتعام

بالتايل بيع الصكوك احلكومية عن طريق مصرف معامالت يوثر ايل رفع طريق احلكومة

وكيل احلكومة يف تداول و يعتمد علي الصكوك احلكوميةمستوي التمويل يف املصرف ألنه

واالنتفاعالستخدامهاالعمالءاملشاريعتلكبإتاحةبصفتهااحلكومةتقومهذه الصكوك مث

احلكوميةاملشاريعمتويلبرامجقيادةعلىقادرةاملتنوعةاإلسالمية

خمتلفة وبالتايل صكوك مصرف املعامالت اليت بيعت وبآجالمنخفضةوبتكلفةعاليةبكفاءة

11:00,الساعة,19/9/2016,يوم األثنني ,مقابلة مع السيد أمحد نور يادي موظف األمثال الشرعي95
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احلجم مع إرتفاع املشروع االستثماري والتمويلي داخل املصرف أما الصكوك اليت طرحت 

عن طريق التمويل املباشر من العمالء للتداول من قبل املصرف فقد أدت إيل زيادة السيولة 

واملستثمرين بعقود متعددة مثل املراحبة واملراحبة لألمر بالشراء واملشاركة واملضاربة واإلجارة 

.املزارعة وغريها, املساقاة,والتوجد صيغ أخري للتداول مثل صكوك املغارسة 

تذبذب تداول الصكوك-3

96)أدارة التجزئة بورنومو سوتادي مدير ( السيد وقد أكد 

تريليون روبية  يف 55وأضاف أن الودائع اخنفضت من وموظف األمثال الشريعي املدير العام 
حيث كان , . ٪37، باخنفاض وقدرة 2015تريليون روبية يف عام 35ايل2014عام 

.عن العام السابق،2015عام 38.70جمموع التمويل للبيع بالتجزئة باخنفاض 

).2014/2015(يوضح نسبة إخنفاض الودائع لسنة ) 2(رسم بياين رقم 

11:00,الساعة,20/9/2016,يوم الثالثاء, مقابلة مع السيد بورنومو سوتادي مدير أدارة التجزئة 96

% - 37

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

تریلیون روبیة55 تریلیون روبیة35

2015

2014



92

٪ يف عام 36واكدا علي تراجع نسبة االستثمارات يف األوراق املالية باخنفاض وقدرة من 

واضاف أن تباطؤ النمو ,٪13و ذلك باخنفاض قدره 2015٪ يف عام 31إىل 2014

االقتصادي يف إندونيسيا، كان نتيجة تأثريه بالوضع االقتصادي العاملي وغياب الثقافة 

اس قد يكون عائق يف التعامل مع املصرف واالقبال علي هذه الشرعية بنسبة ايل عامة الن

الصكوك لقلة معرفتهم خبصوصية هذه األوراق وذلك فإن الباحث يطمئن علي صدق 

البيانات اليت حتصل عليها من املصادر االساسية وتتوافق مع الوثائق اليت أطلع عليها 

97).162, 160(ص2015بواسطة املصدر التقرير السنوي لسنة الباحث

ما جمموعه حيث بلغت اإلجارة  2015متويل املضاربة،

٪  3.28أي بنسبة 2015,لسنة) 31،17(,2014لسنة روبية تريليون)20،(17

إخنفاض ملبلغ التمويل يف العام السابق واشار ايل إخنفاض صايف  املضاربة أي بنسبة 

روبية ملبلغ تريليون )1.05(ايل . 2014تريليون روبية ويف لسنة ) (1.72٪، من 38.92

زيادة يف نسبة االستثمار باملشاركة يرتبط زيادة التمويل باملشاركة مع و التمويل يف هذه السنة 

ايل 2014تريليون روبية لسنة )55،19(زيادة املصلحة العامة للحصول على نتائج من

حيث تباطؤ النمو االقتصادي يف إندونيسيا  2015تريليون روبية يف عام )19،20(

كذلك تأثري الوضع االقتصادي العاملي و باإلضافة إىل ذلك بسبب االنكماش االقتصادي 

.www.bankmuamalat.co.id: موقع. 162,160ص /2015تقرير مصرف  معامالت جاكرتا  السنوي لعام 97
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وهو معرض ألي موجة ارتفاع أوحيث أن التمويل اإلسالمي جزء من التمويل العاملي 

.اخنفاض قد تصيب أسواق التمويل العاملية

)  2014/2015(ضح تداول الصكوك يف مصرف معامالت جاكرتا يو ) 2(  جدول رقم

ديسمرب31السنةاملنتهيةيفالصكوكالرقم

2014

ديسمرب31السنةاملنتهيةيف

2015

النسبة

%املئوية 

%3.28تريليون روبية20.19تريليون روبية19.55صكوك املشاركة 1

%38.92تريليون روبية1.05تريليون روبية1.72صكوك املضاربة 2

%6.31مليون روبية234.83مليون روبية264.65صكوك االجارة3

%14.17تريليون روبية17.31تريليون روبية20.17صكوك املراحبة4

5306.09273.3862.54 %

.البياين يوضح ذلكوالرسم , من خالل املقابلة املصدر اعداد الطالب
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من خالل املقابلةاملصدر أعداد الطالب

لصكوك املضاربة، واملشاركة التمويل مشكلةحللتفصيالأكثربشكليستعرض الباحث

.واإلجارة واملراحبة

:أصدار الصكوك-1

ات االصدار يف وكيل عن املنشئ باعتبارهإصدارات الصكوك احلكوميةاملصرفأعتمد 

لصكوك التداوالت لوهذه وعدم وجود إصدارات جديدة وفرية خالل هذا العام للتداول 

تركيز املصرف علي صيغ متويلية حمددة وهي ,صغرية يف املشروع االستثماري التمويلي 

,وال توجد صيغ أخري للتداول مثل صكوك املغارسة املضاربة، واملشاركة واإلجارة واملراحبة 

وايضا عدم  وجود هذه الصيغ ملشاريع متويلية ,من الصيغ األخرى املزارعة وغريها, املساقاة

.أخري للمصرف لرتفع مستوي التمويل 
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ات االصدار يف وكيل عن املنشئ باعتبارهإصدارات الصكوك احلكوميةاملصرفأعتمد 

لصكوك التداوالت لوهذه وعدم وجود إصدارات جديدة وفرية خالل هذا العام للتداول 

تركيز املصرف علي صيغ متويلية حمددة وهي ,صغرية يف املشروع االستثماري التمويلي 

,وال توجد صيغ أخري للتداول مثل صكوك املغارسة املضاربة، واملشاركة واإلجارة واملراحبة 

وايضا عدم  وجود هذه الصيغ ملشاريع متويلية ,من الصيغ األخرى املزارعة وغريها, املساقاة

.أخري للمصرف لرتفع مستوي التمويل 

2014

2015

2014

2015



95

:حجم تداول الصكوك-2

مقارنة الصكوكخالل هذا العام للتداول حجم تداوالت الصكوك كانت باخنفاض

كومية عن طريق مصرف معامالتيف املصرف بالتايل بيع الصكوك احلبالعام السابق 

علي مستوي التمويل يف املصرف يؤثر على التمويل املمنوحبالصيغ وحجم تعثر التمويل

.مازالت متثل نسبة ضئيلة للحجم التداولألنه جمرد وكيل احلكومة يف تداول هذه الصكوك 

:تذبذب تداول الصكوك-3

مة املالية العاملية من حيث تباطؤ النموالصكوك خالل هذا العام بسبب األز تذبذب 

االقتصادي يف إندونيسيا وكذلك تأثري الوضع االقتصادي العاملي الذي هو أبعد من التوقعات 

وباإلضافة إىل ذلك بسبب االنكماش االقتصادي حيث أن التمويل اإلسالمي جزء من 

.أسواق التمويل العامليةالتمويل العاملي وهو معرض ألي موجة ارتفاع أو اخنفاض قد تصيب 

المشاكل التي تواجه المصرف في تفعيل تداول الصكوك االسالمية :الثالثالمبحث 

باملشكالت والتحديات اليت تواجه عمل املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية و ويقصد 

جلهات 

, األخرى اليت هلا اهتمام باملؤسسة

.املؤسسة والوسائل لتحقيق تلك األهداف ومراقبة حتقيقها
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:صعوبات الثقافة الشرعية -1

بإجراء املقابلة الشخصية ألجل فهم املشاكل و التحديات اليت ولذلك فإن الباحث قام

الذي أفاد من ضمن 98) السيد هريي شافرل املدير املايل(تواجه املصرف وكانت املقابلة مع 

وأيضا حتسني ثقافة العمل لتشكيل فريق عمل صلب من املوظفني 2016التحدي لسنة 

وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات احلالية فضال عن تطوير قدرات تقنية , احلاليني

بسبب األداء املتدهور لعدد من 2016املعلومات لدينا وتعثر حمفظة التمويل لسنة 

السيد أمحد (وقد اكد,اعات يف اقتصاد اندونيسيا وسوف يسعى املصرف ملنع التدهور القط

99) نور يادي موظف األمثال الشرعي

صعوبات يف غياب الثقافة الشرعية يكون عائق يف التعامل مع املصرف واالقبال علي هذه 

جد مشاكل فقهية لطرح التداول باعتبار املصرف مؤسسة مالية الصكوك لتداول والتو 

:صعوبات استثمارية-2

السيد هريي شافرل املدير (وكانت املقابلة مع عدم توفر الضمانات للتداول الصكوك -أ

الذي أفاد بوجود مشكالت تتعلق بعدم دعم املشر 100) املايل

9:30ساعةال,20/9/2016,يوم الثالثاء,املدير املايل , السيد هريي شافرال ,مقابلة شخصية 98
9:30الساعة 19/6/2016مع السيد أمحد يادي موظف األمثال الشرع يوم االثنني , مقابلة شخصية 99

9:30الساعة,20/9/2016,يوم الثالثاء,املدير املايل , السيد هريي شافرال ,مقابلة شخصية 100
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صعوبات االستثمار يف املشروعات الصغرى و ,

.

تم توزيعها املتحصل عليها املصرف يستثمار يف فائض السيولة والودائع بالتايل االرباحا- ب

حسب أتفاق العقود باخنفاض الودائع توجد صعوبة التنبؤ حبجم وتوقيت دخول وخروج 

االموال النقدية للمصرف حيث تستثمر ملكية املال لرب املال املودع وال تنتقل امللكية 

للمصرف رغم أن صاحب املال خيول املصرف بالتصرف باملال ضمن شروط العقد بينهما 

وارتباط السيولة بالرحبية وخاصة يف ظل عدم , والتقصري يف حتمل اخلسائرباستثناء التعدي 

القدرة علي االقراض بالفائدة كما هو بالنسبة للمصارف التقليدية وتعزيز قدرة املصرف علي 

وتوريق أصول بغرض أصدرا صكوك وحتقيق عوائد جمزة للمستثمرين الوقت احملدد يف العقد 

املراحبة , اإلجارة , من خالل املضاربة 

الوضع االقتصادي-3

مع تراجع هذه الصكوك خالل هذه العام بسبب حالة الركود جراء تذبذب سعر الروبية -أ

رسوم و لرسوم والضرائب وعدم وجود إعفاء من ا, االزمة املالية العاملية وتذبذب سعر الروبية 

.الطوابع على العقود وضرائب الربح عليها حىت ال تتحمل عبء دفع الضريبة
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يسعى املصرف ضمن التحدي  السرتاتيجياته تطويرية أن حيث التطور السريع للتقنية - ب

يقدم حلوًال مصرفية مبتكرة وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية تلبية لالحتياجات 

لكافة املتعاملني، والسعي إىل تعزيز الثقة املتبادلة معهم من خالل التكنولوجيا املصرفية 

رؤية أن املشاكل والتحديات تتمثل يف و 

ورسالة بنك معامالت يف زيادة التنمية، ، ليكون قادر على النمو بشكل أسرع وأكثر تفوقا 

السيد (وقد أكد سوق املستهدفة من خالل التوقعات لقطاعات السوق املستقبليةلتوسيع ال

تكنولوجياونظامالتحتيةالبنيةتطويريف التحدي علي 101) هريي شافرل املدير املايل

اآلونةيفاملعلوماتتكنولوجياطورات السريعة يفبالتيفيتعلقفيماخصوصااملعلومات ،

.األخرية

أن البيانات اليت حتصل عليها الباحث من املصادر االساسية تتوافق مع الوثائق اليت أطلع 

.    2015لسنة ) التقرير السنوي (املعلومات بواسطة مصدر صدق تلكمنالباحثعليها 

102).77( ص

يف قطاع جتارة التجزئة اليت بدأت منذ العام 2016خطة عمل مصرف معامالت لسنة 

املاضي، مع الرتكيز على أساس منو األعمال للتكبري حصتها يف السوق من خالل الرتكيز 

على مبادئ احليطة والتميز يف التنفيذ على اجلانب التمويل، وسوف تكون مدفوعة النمو 

9:30الساعة,20/9/2016,الثالثاءيوم ,املدير املايل , السيد هريي شافرال ,مقابلة شخصية 101
www.bankmuamalat.co.id: موقع162,160ص /2015تقرير بنك معامالت السنوي 102
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، يف كل من 2015الفرعية لالقتصاد معرفتها  مسبقا يف عام الرتكيز على القطاعات

يف الوقت نفسه بتمويل من عمالء التجزئة سيستمر تطويرها من قبل بنك , املشروعات

معامالت اندونيسيا من أجل احلصول على مصادر التمويل مستقرة حلقيبة املالية، وكذلك مع 

تاجية املبيعات وتعتمد أيضا على اخنفاض تكاليف التمويل ويؤكد ذلك على زيادة إن

املنتجات واخلدمات من أجل تلبية االحتياجات احلقيقية للعمالء املصرف اليت ختدمه، 

باإلضافة إىل تعزيز عامل ميزة فريدة من نوعها ملبادئ الشريعة اإلسالمية وحتسني قدرات 

.دمات تقنية املعلومات أن يكون أيضا االستمرار يف دعم وحتسني املنتجات واخل

يستعرض الباحث أكثر تفصيال بكيفية املشاكل اليت تواجه املصرف يف تفعيل تداول 

.الصكوك االسالمية

:صعوبات الثقافة الشريعة-1

 الوعي والثقافة غياب الثقافة الشرعية خبصوصية هذه االوراق املالية وتداوهلا ونقص

دمات وغريها، وهذه تعد صعوبة املصرفية اإلسالمية يف نشر جماالت االستثمار واخل

.بالنسبة للعمل املصريف

:صعوبات استثمارية-2

 بوجود مشكالت تتعلق بعدم دعم عدم توفر الضمانات للتداول الصكوك
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تتعلق بعدم دعم املشروعات صعوبات االستثمار يف املشروعات الصغرى املشاكل و ,

.

املتحصل عليها ستثمار يف فائض السيولة والودائع بالتايل االرباحعدم القدرة يف ا

املصرف يتم توزيعها حسب أتفاق العقود باخنفاض الودائع توجد صعوبة التنبؤ حبجم 

رف حيث تستثمر ملكية املال لرب وتوقيت دخول وخروج االموال النقدية للمص

املال املودع وال تنتقل امللكية للمصرف رغم أن صاحب املال خيول املصرف 

بالتصرف باملال ضمن شروط العقد بينهما باستثناء التعدي والتقصري يف حتمل 

.اخلسائر

:الوضع االقتصادي-3

 مع تراجع هذه الصكوك خالل هذه العام بسبب حالة الركود تذبذب سعر الروبية

وعدم وجود إعفاء من الرسوم , جراء االزمة املالية العاملية وتذبذب سعر الروبية 

رسوم الطوابع على العقود وضرائب الربح عليها حىت ال تتحمل عبء دفع و والضرائب 

.الضريبة
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 املصرف ضمن التحدي  يسعى حيث التحدي القائم للتطور السريع للتقنية

السرتاتيجياته تطويرية أن يقدم حلوًال مصرفية مبتكرة وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة 

.اإلسالمية تلبية لالحتياجات املصرفية لكافة املتعاملني

بكيفية إستراتيجية المصرف في تفعيل  تداول الصكوك االسالمية الرابعالمبحث 

ويقصد الباحث بإسرتاتيجية املصرف هي تلك االنشطة املرتبطة بعمليات حتديد 

األهداف الرئيسة اليت تقرتح إدارة املصرف من أجل  حتقيقها وحتديد اساليب التصرف البديلة 

واجياد البدائل للوصول هذه االهدافاليت ميكن بواسطتها الوصول اىل تلك االهداف

األخذ يف احلسبان لنقاط القوة و الضعف الداخلية، ويسعى إىل حتقيق أهداف حمددة 

.بالتماشي مع السياسات الالزمة

بأنه النشاط االداري املرتبط بعملية حتديد االسرتاتيجي املصريفطيطالتخحيث أن 

األهداف الرئيسة اليت تسعى إدارة املصرف اىل حتقيقها وحتديد اساليب التصرف البديلة اليت 

بأحسن الوسائل وأقل التكاليف وينطوي ذلك ميكن بواسطتها الوصول اىل تلك االهداف

كل من هذه االساليب وتقييمها على اساس مدى على عملية تستهدف دراسة وحتليل  

باالنس) االساليب(مسامهتها يف حتقيق االهداف مبا يؤدي يف النهاية اىل اختيار االسلوب 

:الرؤية واألهداف التي يريد تحقيقها المصرف-1
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بإجراء املقابلة الشخصية ألجل فهم تلك الكيفية حيث أكد من خالل  ولذلك قام الباحث 

يساعد إدارة املصرف يف التخطيط103)ماسة لينجا املدير التنفيذي ( السيد مع املقابلة

أن املصرف تدريب وتطوير الكادر الوظيفي توظيف وتوجيه املوارد املتاحة بكفاية عالية و 

.االسرتاتيجي اختذ خطة  لتنفيذ القرار 

ومن ضمن املراحل اإلسرتاتيجية املصرف تشمل التنمية طويلة األجل وتتكون من ثالث 

:مراحل وهي

)2017-2015( األوليالمرحلة -أ

يسعي بنك معامالت اندونيسيا إلعادة2017-2015إصالح البنية التحتية للتنمية من 

لعمل االجيابية ومن ناحية أخرى تطوير

.البنية التحتية وكذلك الرتكز علي االدارة كأساس متني لدعم منو األعمال التجارية املستدامة

خالل من2015-2016لسنةاملرحلة األويل تنفيذ االسرتاتيجية يفمتحيث 

,املخاطر والبيعإدارةالتمويل وجماالتيفالتدريب داخلية وخارجيةبرامجتدريب املوظفني

واملوظفالوظائف،وتقييم،املوظفنيوإدارةحتفيزعلىقادرةالقيادة لتكوننوعيةوحتسني

التعليمو األداءإدارةونظام
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العمالء واملوردين ومزيد من اخلدمات وحتسني العالقات بني زيادة القدارت اإلبداعيةإنتاجية

فجوةواملنتجات وزيادة اإليرادات وحتسني إجتاهات العاملني والصورة الذهنية اخلارجية لتقليل

ماسة لينجا املدير ( وكما أكد املصرف بأنشطةاملتعلقةاملهاراتوخاصة،املوظفنيمهارات

2017-2015هلذه املرحلة % 50يف املرحلة األويل كانت نسبة التنفيذ 104)التنفيذي 

)2020-2018( :الثانيةالمرحلة -ب

، من أجل احلفاظ على النمو ولتحسني 2020- 2018التوسع يف السوق للفرتة من 

األعمال وتعزيز النفاذ إىل األسواق هذه املرحلة هي مرحلة بداية الطموح ليصبح املصرف رائد 

يف املصرفية اإلسالمية من حيث األداء واخلدمة لتصبح حصة املصرف يف السوق املستهدف 

للمصرفاملركز التنافسيحبمايةإسرتاتيجية التثبيتوهي2020٪ يف عام 40بنسبة 

والتأكيدالتشغيليةالكفاءةزيادةالتثبيتعمليةيقدمها وتتطلباليتاخلدماتضمنوتقويته

تقدميسبيلتنافسية يفميزةخلقاملصارفيستطيعمثللتميز، ومناألساسيةالعناصرعلى

يف هذه املرحلة املختلفة خدماته

يف بناء مزايا تنافسية تستند إىل فهمها العميق لبيئتها اخلارجية، وما تفرزه من فرص، وتنميتها 

.ملواردها الداخلية اليت متكنها من استغالل هذه الفرص بطريقة تفوق منافسيها

)2025-2021(:الثالثةالمرحلة -ج
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)2025-2021(احملافظة على املوقع الريادي بني البنوك اإلسالمية خالل الفرتة من 

إسرتاتيجية النمو والتوسع يف املرحلة الثانية والدخول يف مرحلة احملافظة على املركز التنافسي 

القوي واإلبقاء على املوقع الريادي يف السوق الذي يسمح مبزيد من اإلستثمارات والنمو

جناح تطبيق لتوفري منتجات مبتكرة تتوافق مع جوانب الشريعة لتحقق احتياجات العمالء و 

التعامل مع خمتلف الظروف احمليطة واحملافظة على مكانة مصرفية مميزة مع حتقيق منو مبختلف 

.املؤشرات ، واحملافظة علي موقعه الريادي يف العمل املصريف االسالمي

يوضح اإلسرتاتيجية ملصرف معامالت جاكرتا) 4( الشكل رقم 

معامالت جاكرتاإستراتيجية مصرف 

2015-2025

المرحلة األولي 
2015-2017

صالح البنية إ
التحتية للتنمية

المرحلة الثانية 
2018-2020

النمو وتحسين 
االعمال

المرحلة األولي 
2021-2025

المحافظة علي 
الموقع الريادي
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للمصرفاملدير التنفيذيأعداد الطالب من خالل املقابلة : املصدر

:تطوير الخدمات المصرفيةأستراتيجية- 2

السيدعن تلك البيانات اليت اديل105)السيد أو اليدي مدير املوارد البشرية(وقد أكد 

فما خيص إسرتاتيجية املصرف وأكد علي أن للمصرف ماسا لينجا املدير التنفيذي للمصرف 

وأصبحخطة إسرتاتيجية تقوم علي حتسني النمو و زيادة الرحبية وجودة اخلدمات وحتسينها 

تطوير البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات تطوير الرئيسي لذا املصرفاألعمالجدول

املبادراتاخلدمات املصرفية اإللكرتونية وتدريب وتطوير الكادر الوظيفي وهي من 

لسنةيفتنفيذهامتإسرتاتيجيواكد أن للمصرف برنامج2015عاميفاالسرتاتيجية

2016- بأنشطةاملتعلقةاملهاراتوخاصة،املوظفنيمهاراتفجوةتقليل2015

خاللمنالربامجوتشملاملوظفنيإنتاجيةحتسنيعمليةيفاإلسراعأجلاملصرف من

11:30الساعة , 21/9/2016,یوم االربعاء ,السید أو الیدي مدیر الموارد البشریةمقابلة مع 105
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مديريقيادة(القيادةنوعيةوحتسني,املخاطر والبيعإدارةالتمويل وجماالتيفالتدريب

الوظائف،تقييمالوظيفي،الوصف,املوظفنيوإدارةحتفيزعلىقادرةلتكون)اجلودة

.املكانية التحتيةالبنيةحتسنيو اإللكرتوين التعليمو األداءإدارةونظامواملوظف

:تتمثل اهداف خطة تنمية املوارد البشرية تنقسم ايل داخلية وخارجية وهي

:التدريب الداخلي -أ

برنامج ,برنامج التدريب األساسية، وهي تدريب إلزامية إيل مجيع مستويات املوظفني 

برامج تدريب جتارية ,للموظفنيوالكفاءةالقيادةتطويرية يف جمالبرامجالقيادة يف تدريب 

يف التشغيل ذات املتعلقة باخلدمات واألنشطة املصرفية اإلسالمية يف التمويل برامج تدريب 

برامج تعليم اإللكرتوين هو نشاط التدريب من خالل وسائل ,صلة مع ممارسات الشركات

.اإلنرتنتالشبكة العاملية خاللباستخدام التقنيات احلديثة منعالم اإللكرتونيةاإل

:التدريب اخلارجي_  ب 

تدريب اخلارجي التدريب اخلارجي ويتم ال

.وفقا لالحتياجات) وليس الكتلة(عادة فردي 
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بانه ال توجد يف هذه املرحلة إسرتاتيجية 106)السيد أو اليدي مدير املوارد البشرية(وكما اكد

تسوقيه للتمويل االصغر لدعم وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة من خالل استحداث 

وتوجد لذا املصرف دراسة إسرتاتيجية تتوافق مع الشريعة االسالمية منتجات وصيغ متويلية

للتمويل اإلنتاجي للقطاعات واملشاريع املتوسطة وأيضا فإنه سيتم الرتكيز على أنواع من 

التجارة، والصناعة التحويلية، والعقارات، والتمويل ،الصحة والتعليم واختيار الفروع وتعتمد 

دراسة على إمكانات السوق يف كل منطقة من أجل حتقيق هذه الصناعات على نتائج ال

فمصرف معامالت وكيل يف بيع صكوك نسبة أكثر مثلى بني األعمال يف جتارة التجزئة 

املشروعاتطبيعةمعخصائصمعكاملبشكلتتالئمالقدحالياً املستخدمةالتمويل

وظفني املصرف ألجل رواج واملصرف يؤيت بعض التيسري للعمالء املستثمرين وللمالصغرية

اليت تعتين جبمع " بيت املال معامالت "الصكوك احلكومية وقد أسس مصرف معامالت 

الزكاة والصدقات والوقف وتربعات املوظفني داخل املصرف أو من غريهم وإعطاء بعض 

. املبالغ ايل املستحقني من الفقراء واملساكني لتوسيع التمويل اإلصغر 

حتصل عليها الباحث من املصادر االساسية تتوافق مع الوثائق اليت أطلع أن البيانات اليت

2015املعلومات بواسطة املصادر التقرير السنوي لسنة صدق تلكمنالباحثعليها 

107).333)(199)(97(ص

11:30الساعة , 21/9/2016,یوم االربعاء ,السید أو الیدي مدیر الموارد البشریةمقابلة مع 106
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املستويات مجيععلىاملوظفنيمجيعتليهاإلزاميةتدريبوهياألساسية،التدريببرنامج

اإلداريني واملوظفنيالقيادةزيادةمعاملرتبطةاملهاراتوتدريبالقيادة واإلدارةبرنامج

وفقا)الكتلةوليس(فرديعادةاخلارجيالتدريبالداخلي واخلارجي ويتموالتدريب

.موظفكللالحتياجات

بكيفية إسرتاتيجية املصرف يف تفعيل  تداول الصكوك يستعرض الباحث أكثر تفصيال 

بالتنفيد واملرحلة الثانية والثالثة لتحقيق رؤية 2017-2015وفق املرحلة االويليةاالسالم

.واالهداف املستقبلية يريد حتقيقها املصرف 

:الرؤية واألهداف التي يريد تحقيقها المصرف-1

ال توجد الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية يف هذه الفرتة للتمويل االصغر لدعم وتنمية املشروعات 

تتوافق مع الشريعة االسالمية تتناسب الصغرية من خالل استحداث منتجات وصيغ متويلية

.املستخدمةالتمويلصيغمع 

:تطوير الخدمات المصرفيةأستراتيجية- 2
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وتطوير البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات تطوير اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وتدريب 

السوق احلالية و ظروفللمصرف  وسطالرحبيةعلىاحلفاظ,وتطوير الكادر الوظيفي 

.معامالت الدخل للمصرفمستوىعلىللحفاظ

ة ألجل رواج الصكوك تناسب مع التدفقات النقدية يقيإسرتاتيجية تسو ال توجد رؤية

. التطبيقات املصرفية احلديثة و مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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الفصل الخامس مناقشة نتائج التحليل الوصفي

مناقشة بيانات السؤال األول: األولالمبحث 

مناقشة بيانات السؤال الثاني: الثانيالمبحث 

مناقشة بيانات السؤال الثالث: الثالثالمبحث 

مناقشة نتائج التحليل الوصفي: الرابعالمبحث 
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مناقشة بيانات السؤال األول: المبحث األول

؟معامالت جاكرتاكيف تداولت الصكوك االسالمية

انطالقاسيتم حتليل ومناقشة البيانات :أوآل 

:وذلك علي النحو التايل والصحف

:أصدار الصكوك-1

 يف وكيل عن املنشئ باعتبارهعلي إصدارات الصكوك احلكوميةاملصرفأعتمد

إصدارات جديدة وفرية خالل هذا العام للتداول وكما ات وعدم وجود االصدار 

إندونيسيا تعاجل مشكلة نقص 108)وكالة احلقيقة الدولية االخبارية(أكدت ذلك

أعوام تركز إندونيسيا على واحدة من أكرب نقاط 10

ة وموثوقة الضعف يف قطاع التمويل اإلسالمي العاملي وهي عدم وجود إصدارات وفري 

من السندات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية بواحدة من أكثر اخلطط الطموحة على 

وعلى الرغم من أن الصكوك , اإلطالق لتعزيز إصدار هذا النوع من األدوات املالية

من أدوات التمويل الشائعة يف منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا فإن 

.مة بالدوالر غري منتظماملعروض وخباصة من الصكوك املقو 

/10/1/201612:22:29/ تاريخ النشر, وكالة احلقيقة الدولية االخبارية108 AMاملوقع/http://factjo.com



112

 أساسيات (كتاب, إن إصدارات الصكوك مازالت صغرية احلجم ومتثل نسبة ضئيلة

109)التمويل االسالمي

املالية سواء أكان ذلك علي املستوي العاملي أو علي مستوي أي دولة وحدها 

سبة ضئيلة جدآ من جمموع االوراق املالية املتداولة من فالصكوك مازالت متثل ن

الواضح أن ذلك احلجم النسيب الصغري يصنع إصدارات الصكوك يف موضع املتأثر 

بعوامل السوق الذي خيضع للتغريات اليت حتصل يف االوراق املالية األخرى وليس يف 

سوق ملعطياته الذاتيةموضع الفاعل املؤثر يف السوق املالية الذي يستطيع أن خيضع ال

الصيغ األخرى للتمويل 110) أشرف حممد (الكاتب)دور األسواق املالية(كتاب 

اإلسالمية

 إّن تطبيق صيغ الصريفة اإلسالمية من مضاربة ومشاركة ,اليت تطبق بنسب أقل

وسلم ومزارعة ومساقاة وإجارة وغريها يف معامالت املصارف اإلسالمية واستصناع

يُعدُّ إثراًء هلا، وتعزيزًا لوجودها، وإثباتًا هلا على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل، 

إال أنه على , وإسهاماً يف إجناحها وأداء رسالتها يف تنمية األنشطة االقتصادية املختلفة

نلمس أن عددًا ضئيًال من تلك الصيغ يطبق يف املصارف الصعيد التطبيقي فإننا

إّن وظيفة املصارف 

اإلسالمية تتمثل بإدارة السيولة املتوفرة عندها من خالل اعتماد صيغ التمويل اليت مّر 

384ص,2015,الطبعة الثانیة , أساسیات التمویل االسالمي,كتاب .مندر قحف 109
320م ص2006أشرف حممد دوابه، دور األسواق املالية يف تدعيم االستثمار املصارف اإلسالمية، دار السالم، القاهرة، مصر، 110



113

يؤدي إىل جتنب وقوع األزمات ذكرها يف دعم األنشطة االقتصادية، األمر الذي

.املالية ومنها األزمة املالية احلالية يف خمتلف القطاعات االقتصادية

:حجم التداول الصكوك-2

 ولقد أكدت وجود هذه الصيغ ملشاريع متويلية أخري للمصرف لرتفع مستوي التمويل

تتميز تداولت الصكوك خبصائص يف املصارف 111)االسالميالفقهجممع (ذلك 

تداول الصكوك اإلسالمّية تساعد يف زيادة فرص اإلستثمار يف املشاريع، االسالمية

ه بشكل سريع و الدولة وتنشيطه وتعزيز مناقتصادوهذا له دور إجياّيب كبري يف زيادة قّوة 

تساعد الصكوك 112)أمحد جابر(الكاتب جملة املسلم املعاصروأكدت ذلكوفعال

املالية ومراكزها املالية، وذلك ألن عمليات إصدار يف حتسني رحبية املؤسسات 

الصكوك اإلسالمية تعترب عمليات خارج امليزانية وال حتتاج لتكلفة كبرية يف متويلها 

نتيجة لزيادة االهتمام بإصدار الصكوك اإلسالمية وتوسعها  أن ذلك سيؤدي ,

حتما إىل زيادة تداول األدوات املالية وتنشيط السوق امل

.شرعا احتياجات املدخرين واملستثمرين والدولة بآليات تستبعد الفوائد احملرمة 

)التوريق(بشأن الصكوك اإلسالمية )4/19(,)178(قرار رقم , الدويل الدورة التاسعة عشرة , االسالميالفقهجممع 111
)152(العدد منشور يف,أمحد جابر بدراناة للتمويل بني النظرية والتطبيقالصكوك كأد, جملة املسلم املعاصر112
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:الصكوكتذبذب-3

النمو وتباطؤالعامليةاملاليةاألزمةبسببالعامهذاخاللالصكوكتذبذب

كما أكدت ذلك العاملياالقتصاديالوضعتأثريوكذلكإندونيسيايفاالقتصادي

الصكوك اإلسالمية كأنت تُعترب ,113)لؤي بديع (الكاتب , جملة املال واالقتصاد

وكانت تُعترب إحدى أهم الوسائل احليوية ) 2013-2008(األزمة املالية العاملية 

قتصاديات واليت واجهت وعانت خالهلا من ُشح مصادر التمويل إلنقاذ العديد من اال

كان حيث  االسالميةوخصوصًا يف منطقة اخلليج العربية ودول شرق آسيا، الصكوك

دورها كبريًا والفتا يف فتح أبواب جديدة للتمويل لتخفيف أعباء املوازنة العامة للدول 

األطراف لالقرتاض وتأسيس ولتكون بديال شرعيًا ودينيًا مقبوال من العديد من

واستكمال إنشاء املشاريع واخلطط والربامج اإلمنائية وخصوصًا يف الدول النامية، يف 

.

سيتم مناقشة نتائج البحث ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة مواضح االتفاق : ثانيآ

:علي النحو التايل واالختالف معها 

خالل هذا العام يف التمويلنسبة االستثمارتوصل الباحث إيل وجود اخنفاض يف

وقد اتفقت نتائج تداول الصكوك احلكومية االسالمية لذا مصرف معامالت جاكرتا 

http://alphabeta.argaam.com/ موقع الف بيتا , جملة كتاب املال واالقتصاد,لؤي بديع بطانية 113
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 وجود تذبذب يف معدالت منو نسبة , 114)هناء محمد( دراستي الحالية مع دراسة

احملليالناتجإىلبالصكوكالتمويلنسبةيفاخنفاضوحدوثاالستثمار بالصكوك 

لفتحوتنويعهاواخلسارةالربحعلىالقائمةالتمويلأساليبتشجيعضرورة, اإلمجايل

.أرباحهاوارتفاعأصوهلالزيادة

تراجع إخنفاض الصكوك خالل هذا العام بسبب األزمة املالية ايل توصل الباحث

وذلك بسبب االنكماش االقتصادي حيث ث تباطؤ النمو االقتصاديالعاملية من حي

أن التمويل اإلسالمي جزء من التمويل العاملي وهو معرض ألي موجة ارتفاع أو 

وقد اتفقت نتائج دراستي الحالية مع , اخنفاض قد تصيب أسواق التمويل العاملية

اإلسالميةللصكوكالدويلاالعرتافمناالستفادة115)عمارةبننوال(دراسة

وعلي ضرورة تطوير األزمة املالية العامليةمناملتضررةاملؤسساتلتمويلكحل

ضرورة, وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسيت احلالية ,

اإلسالميةاملاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةعنالصادرةباملعايريالعمل

االهتمام, الشأنهذايفمنلالستفادةاهليئةهذهمعوالتعاون

اإلدارية،العلومدراسات،،2015,االقتصادية التنميةيفاإلسالميةالصكوكدور,احلنيطيهاللحممدهناء114
األردنالعاملية،اإلسالميةالعلومجامعةواألعمال،املالكلية, 2العدد،42
املاليةالسوقاإلسالمية جتربةاملاليةالسوقتطويريفودورهااإلسالميةالصكوك/ 09/2011جملة البحث عدد عمارة،بننوال115

اجلزائر,ورقلة, جامعة, رسالة ماجستريالبحرين،,الدولية اإلسالمية
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تلعبحيثاألدواتهذهبتشغيليقومالذيالبشرياملالرأسوتأهيلبتدريب

.املخاطرتقليليفمهًمادورًاالعاملنيهؤالءخربة

ايل املصرف مل يصدر صكوك للتداول باعتباره وكيل عن املنشئ يف توصل الباحث

وهذه الصكوك صغرية احلجم يف املشروع االستثماري التمويلي , االصدار للحكومة

وقد اتفقت نتائج دراستي الحالية مع ,تركيز املصرف علي صيغ متويلية حمددة ,

املصدرة للصكوك مراعاة املؤسسات املالية اإلسالمية116)محمدأشرف(دراسة

إلصدار وتداول تلك الصكوك بالعديد من املزايا فقهية الشرعية اإلسالمية والضوابط

.إلتاحة الفرصة لالستثمار للمنتجات املالية

املصرف تركيز املصرف علي صيغ متويلية حمددة وهي املضاربة، توصل الباحث

, للتداول مثل صكوك املغارسة وال توجد صيغ أخري واملشاركة واإلجارة واملراحبة 

وايضا عدم  وجود هذه الصيغ ملشاريع متويلية أخري , املزارعة وغريها, املساقاة

وقد للمصرف لرتفع مستوي التمويل مع إخنفاض يف تداول الصكوك يف املصرف 

صالحية117)الدينخيراهللامعطى(, اتفقت نتائج دراستي الحالية مع دراسة 

الصكوكإصدارهياكلوتعددتنوع, الالزمةاملاليةاملواردتعبئةيفالصكوكاستخدام

لتمويلمفيدةوسيلةاإلسالميةالصكوك, حلوال يوفرأنشأنهمناإلسالمية

إدارة خماطر الصكوك اإلسالميةبعنوان)  أشرف حممد دوابه( دراسة116
.30/4/2012قاملةجامعةاالقتصاديةالتنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةالصكوكبعنوان  ,الدينخرياهللامعطى117
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قواعدعلىإصدارهاوهياكلاإلسالميةالصكوكالتحتية وتستندالبنيةمشروعات

علىاالعتمادتشجيعيفاتاحلكوماستمرارضرورة, مرناأساسامتثلشرعيةومبادئ

.اإلسالميةالصكوك

تركيز املصرف علي صيغ متويلية حمددة وهي املضاربة، واملشاركة توصل الباحث

, املساقاة, وال توجد صيغ أخري للتداول مثل صكوك املغارسة واإلجارة واملراحبة 

وايضا عدم  وجود هذه الصيغ ملشاريع متويلية أخري للمصرف لرتفع , املزارعة وغريها

118)محمد األمين(وقد اتفقت نتائج دراستي الحالية مع دراسة , مستوي التمويل

املايلالنظاممتانةتعزيزيففعالدورمنهلاملااملنتجاتتطوير هذهوضرورة

يامها بالدور املنوط يف عدم وقاملنتجات املتمثلةاستخدامات اإلسالمي،

.وجهأكملالصيغ

مناقشة بيانات السؤال الثاني: المبحث الثاني

ماهي املشاكل اليت تواجها يف مصرف معامالت جاكرتا يف تفعيل تداول الصكوك 

االسالمية؟

انطالقاسيتم حتليل ومناقشة البيانات :أوآل 

:والصحف وذلك علي النحو التايل 

.بعنوان منتجات اهلندسة املالية االسالمية الواقع والتحديات ومناهج التطوير,2011,خنيوة األمنيحممد118
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:صعوبات الثقافة الشرعية-1

 الوعي والثقافة غياب الثقافة الشرعية خبصوصية هذه االوراق املالية وتداوهلا ونقص

وهذه تعد صعوبة بالنسبة ,املصرفية اإلسالمية يف نشر جماالت االستثمار واخلدمات 

للثقافة زيادة الوعي الثقايف االسالمي باعتباره مطلبا شرعيالوذلكللعمل املصريف

تقومي (كتاب كما أكد ذلك يف  االستثمار واخلدمات وغريهااإلسالمية يف جماالت

يتطلب زيادة الوعي الثقايف االسالمي 119)الدور االجتماعي للمصارف االسالمية

احلضاري إىل باالنتقالافة تسهم يف اإلسراع باعتباره مطلبا شرعيا، ذلك أن الثق

مراحل أكثر نضجا وعطاء، وهذا يفرض على اهليئة تنظيم برامج ثقافية وإعالمية 

إبراهيم (الكاتب ,) بنوك االستثمار(كما اوضح كتاب ,تسهم يف حتقيق هذا الغرض 

وتتمثل يف عدم التفهم بالقدر الكايف , الصعوبات االجتماعية والقانونية120)خمتار

ألهداف ورسالة املصارف اإلسالمية وإطار عملها، يف ظل أهداف وأولويات 

مبا أن الشعوب االسالمية وغريها من مارست النشاط املصريف االقتصاد اإلسالمي

الثقافة الشرعية يف املعامالت لعقود عديدة، مما ساعد على غياب ) الربوي( التقليدي

املصرفية اإلسالمية، وبذل املزيد من اجلهود يف جمال نشر الوعي والثقافة املصرفية 

مصر، ,تقومي الدور االجتماعي للمصارف االسالمية، اعداد جلنة من اخلرباء االقتصاديني ، املعهد العاملي للفكر االسالمي، القاهرة119
155، ص 1996، 1ط

308، ص 1987إبراهيم خمتار، بنوك االستثمار، مكتبة اآلجنلو مصرية، القاهرة، 120
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تعد صعوبة بالنسبة للعمل وهذهاإلسالمية يف جماالت االستثمار واخلدمات وغريها

.املصريف اإلسالمي

:صعوبات استثمارية-2

 مشكالت تتعلق بعدم دعم املشروعات بوجودعدم توفر الضمانات للتداول الصكوك

صعوبات و ,

االستثمار يف املشروعات الصغرى املشاكل تتعلق بعدم دعم املشروعات الصغرى 

مشكالت (حبث مقدم إىل ندوة وكما أكد ذلك 

بأن هناك ضعف الضمانات 121)حممد بصل(الكاتب) املشروعات الصغرية واملتوسطة

املصارف االسالمية، ويف حيث تعد الضمانات من أهم عناصر منح االئتمان يف

الواقع العملي ال تتوافر لدى املشروعات الصغرية الضمانات الالزمة للتمويل، ومن مث 

ة عدم توافر الضمانات الكافية ملنح حتجم البنوك عن متويل تلك املشروعات نتيج

عدم توافر الضمانات من أهم أسباب إحجام البنوك عن متويل املشروعات الصغرية  

يضاف ,122)إبراهيم خمتار (الكاتب ) بنوك االستثمار(كما أوضح ذلك يف كتاب ،

إىل ذلك عدم توافر توصيف متميز للوظائف رغم التفاوت والفروق بني املواصفات يف 

حبث مقدم إىل ندوة واقع ومشكالت املشروعات الصغرية        ” ) الواقع والتحديات(املشروعات الصغرية واملتوسطة” حممد بصل، 121
.2002املوقع ,واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، الرياض  http://www.beltagi.com

.308، ص 1987إبراهيم خمتار، بنوك االستثمار، مكتبة اآلجنلو مصرية، القاهرة، 122
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املصارف ذلك عدم توافر توصيف متميز للوظائف رغم التفاوت والفروق بني 

اإلسالمية وغريها من املصارف التقليدية هذا باإلضافة إىل املواصفات يف املصارف

بني اخلربة املصرفية واملعرفة الشرعية والكفاءة ندرة الكوادر البشرية املؤهلة اليت جتمع 

املهنية وضرائب غري واقعية تفرض على البنوك اإلسالمية يف ظل عدم وجود سوق 

حسن (الكاتب ) املختار االسالمي(,موقع كما أوضح ذلك يفمايل إسالمي

برغم احملاوالت اجلادة لتطوير وتنمية هذا القطاع إال أن احلصول على123)األسرج 

التمويل يعد من أهم العقبات اليت تواجه أصحاب املشروعات الصغرية واملتوسطة، 

والذين عادة ال تتوفر لديهم رؤوس األموال الكافية اليت متكنهم من إنشاء مشاريعهم 

اخلاصة، كما ال يوجد لديهم الضمانات الكافية اليت ميكن تقدميها للبنوك للحصول 

ر فإن مصادر التمويل يف صورة قروض بفائدة مبوجبها على قروض، ومن جانب آخ

) إذ تعّد الفوائد مبثابة تكلفة ثابتة(ترهق كاهل هذه املشروعات 

التنافسية مع املشاريع األخرى، كما أن بعضهم اآلخر من الراغبني يف إقامة مشاريعهم 

أصبح من الضروري لذلك ,الصغرية واملتوسطة يعزف عن التعامل بالقروض الربوية

البحث عن بدائل متويلية أخرى تكون أكثر مالءمة ويف متناول املشروعات الصغرية 

واملتوسطة، ومن أبرز هذه البدائل التمويل بالصيغ اإلسالمية اليت ال تعتمد على 

.الفوائد الثابتة

/https://islamselect.net/الموقع, 2017,ھـ1438جمادى األول,مختار االسالميال, حسن عبد المطلب األسرج 123
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ها املتحصل عليستثمار يف فائض السيولة والودائع بالتايل االرباحعدم القدرة يف ا

املصرف يتم توزيعها حسب أتفاق العقود باخنفاض الودائع توجد صعوبة التنبؤ حبجم 

, أمحد حممدوكما أشار ايل ذلك وتوقيت دخول وخروج االموال النقدية للمصرف

حيت هذه العالقة عززت طبيعة عمل البنوك ,يف مشكلة السيولة 124)محود بين

مواجهة بعض التحديات، وعلى الرغم اإلسالمية املدعومة بأصول ملموسة قادرة على

من ذلك، فمازالت هذه البنوك تواجه حتديات عديدة، يف الوقت الذي يعكف فيه  

فتعد إدارة السيولة أحد أهم . كثري من املصرفيني واملراقبني على تقييم جوانب متانتها

رف التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية، وخصوصاً يف ظل تعذر قيام هذه املصا

باالقرتاض من السوق التقليدية مقابل الفائدة وعدم تواجد أسواق مالية متطورة تقوم 

وأسس الصريفة اإلسالمية ميكن اللجوء إليها يف حاالت أزمات السيولة على قواعد 

.املؤقتة

:الوضع االقتصادي-3

 مع تراجع هذه الصكوك خالل هذه العام بسبب حالة الركود تذبذب سعر الروبية

وعدم وجود إعفاء من الرسوم , جراء االزمة املالية العاملية وتذبذب سعر الروبية 

رسوم الطوابع على العقود وضرائب الربح عليها حىت ال تتحمل عبء دفع و والضرائب 

مقدم للمؤمتر الدويل األول ,التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية، حبث مشكلة السيولة محود بين خالد، . أمحد حممد السعد، د124
.، عمان، األردن8/2014- 6للمالية واملصرفية اإلسالمية، 
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أداء املصارف , )ميةمؤمتر املصارف االسال(حبث مقدم إىل كما أوضح ذلك الضريبة

هناك اخنفاض لتداول الصكوك االسالمية 125)حسن ثابت(الكاتب,اإلسالمية 

نتيجة ألثرها على مجيع القطاعات االقتصادية دون ،باألزمة بطريقة غري مباشرة

إال أن القطاع املايل و املصريف كان أكثر القطاعات تأثراً ،استثناء وبدرجات متفاوتة

مث فقد مشلها األثر مثلها مثل أي مؤسسة اقتصادية تأثرت بالوضع ومن ،بتلك األزمة

كما ،لكن األمر الذي ميكن التأكيد عليه هو أن تأثرها كان حمدوداً ،العام من األزمة

أن أيًا منها مل يتعرض إلفالس أو صعوبات مالية استدعت تدخًال من املصارف 

املصارف اجيابيًا مثل زيادة ودائعوأن بعضًا من التأثر كان،املركزية بسبب األزمة

.اإلسالمية

 يسعى املصرف ضمن التحدي  حيث التحدي القائم للتطور السريع للتقنية

السرتاتيجياته تطويرية أن يقدم حلوًال مصرفية مبتكرة وفقًا ألحكام ومبادئ الشريعة 

حممد (كاتبكما أوضح ذلك الاإلسالمية تلبية لالحتياجات املصرفية لكافة املتعاملني

يعود األمر الذى يتطلب وجود نظام تكنولوجي  126)جملة االقتصاد االسالمي) (شايب

إن اختيار كفء يقدم اخلدمات االسالمية بسرعة وجودة عالية يف البنوك إىل ما يلي

البنوك االسالمية ألنظمة وبرامج حديثة من بني منتجات عدد كبري من شركات 

حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف ،أثر األزمة املالية العاملية احلالية على أداء املصارف اإلسالمية والتنمية: حسن ثابت فرحان125
2010,مارس20,21.اليمن ،االسالمية

/http://giem.kantakji.comموقع , 2017,فبرایر,العدد االول ,مجلة االقتصاد االسالمي , محمد الشایب 126
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منو عامليًا مبا يتوافق مع معايري الشريعة والقواعد املصرفية املنظمة لكل دولة

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية السنوات، واليت مكنت من ابتكار منتجات متويلية 

بطلب من املصارف، إضافة إىل إنشاء وتطوير منتجات وخدمات لتلبية االحتياجات 

.الدائمة للحلول املصرفية على أحسن وجه

سيتم مناقشة نتائج البحث ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة مواضح االتفاق :ثانيآ 

:واالختالف معها علي النحو التايل

غياب الثقافة الشرعية خبصوصية هذه االوراق املالية وتداوهلا ونقص ل الباحثتوص

الوعي والثقافة املصرفية اإلسالمية يف نشر جماالت االستثمار واخلدمات وغريها، وهذه 

( وقد اتفقت نتائج دراستي الحالية مع دراسة تعد صعوبة بالنسبة للعمل املصريف

الصكوكعلىاالعتمادتشجيعيفاحلكوماتاستمرارضرورة127)معطي خير الدين

جمتمعاتأوساطيفاإلسالميةالصكوكثقافةنشريفاالستمرار, اإلسالمية

النظروجهاتلتقريبواملشرفنياملهتمنيجانبمنجهودبذلضرورة, األعمال

املصرفية اإلسالميةنشر الثقافة )اءبهمحمد(وكما أكدت ذلك دراسة, الشرعية

حتقيقحول مقوماتالدويلامللتقى,اإلقتصاديةالتنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةالصكوك,الدينخرياهللامعطى,مرجع سابق 127
2012ديسمرب30,30يوميقاملةجامعة,اإلسالمياالقتصاديفاملستدامةالتنمية
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األخرىباملصارفالضررإحلاقعدمعلىالعملجيبتروجييةحبمالتالقيامو 

.ماديةمكاسبحتقيقبغيةمسعتهاأوتشويه

هناك توصل الباحث

من أجل أستعرض يف صيغ متويليه أكثر مالئمة لتمويل املشروعات الصغرى وتقدمي 

معطي خير (, دراستي الحالية مع دراسةاتفقت نتائج ذه املشاريع وقد الضمانات هل

الصكوكإصدارهياكلوتعددالالزمة يف تنوعاملاليةاملواردتعبئةيفالصكوك)الدين

.حلوال مناسبة للمشاريعتوفرأنشأنهمناإلسالمية

مناقشة بيانات السؤال الثالث: المبحث الثالث

معامالت جاكرتا يف تفعيل تداول الصكوك االسالمية ؟ماهي اسرتاتيجية مصرف

:أوآل 

:وذلك علي النحو التايلوالصحف

:الرؤية واألهداف التي يريد تحقيقها المصرف-1

 الفرتة للتمويل االصغر لدعم وتنمية ال توجد الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية يف هذه

تتوافق مع الشريعة املشروعات الصغرية من خالل استحداث منتجات وصيغ متويلية

مؤمتر املصارف (كما أكد ذلك يف املستخدمةالتمويلصيغاالسالمية تتناسب مع 
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املنتجات املالية إسرتاتيجية التطوير االبتكار128) حممد عمر(الكاتب , )اإلسالمية

بعيدا عن التخبط والتناقض بني األهداف , االسالمية تضبط عملية االبتكار املايل 

وال شك يف أن االبتكار املايل حيتل أمهية قصوى يف البنوك االسالمية خاصة والتطبيق

يف ظل الضغوط التنافسية احلادة اليت تفرضها التغريات اجلذرية اليت يشهدها العامل 

إضافة إىل ترابط أسواق التمويل الدولية بفضل ثورة بالتحول لالقتصاد احلر، 

منتجات سوق النقد بني (كتاب وأضح ذلك يف  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تطوير املنتجات واألدوات من 129)أحسن حلساسنة(الكاتب )املصارف االسالمية

خالل إسرتاتيجية التعزيز وهي البحث والتطوير واالبتكار ضرورة ملحة يف ه

ويرجع هذا الدور ايل مراكز البحوث والتطوير املستقلة التابعة للمصارف االسالمية 

وذلك لتعزز املنتجات واألدوات من عمق السوق وحتسني االداء واملنافسة كما تليب 

رغبات واحتياجات املتعاملني املختلفة ويشرتط يف األدوات واملنتجات اليت يتم تداوهلا 

بني املصارف االسالمية التزامها باملبادي الشرعية وحتقيق الكفاءة يف سوق النقد 

حيث إسرتاتيجية التعزيز ميكن النظر إيل هذه اإلسرتاتيجية من ,االقتصادية والتمويلية 

خالل ما يلي تطوير أدوات قادرة علي تلبية احتياجات السوق واملتعاملني فيه عن 

.لطات الرقابية واإلشرافيةطريق تعاون املتعاملني يف السوق ومع الس

ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املصارف اإلسالمية اليمنية املقام حتت عنوان الواقع منتجات مالية إسالمية مبتكرة،, حممد عمر جاسر،128
.وحتديات املستقبل

66,65,العدد األول,اجلامعة العاملية االسالمية , كتاب منتجات سوق النقد بني املصارف االسالمية دار النشر,أحسن حلساسنة 129
م 2014يونيو,ه1435
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:تطوير الخدمات المصرفيةأستراتيجية-2

وتطوير البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات تطوير اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وتدريب

السوق احلالية و ظروفللمصرف  وسطالرحبيةعلىاحلفاظ,وتطوير الكادر الوظيفي 

.معامالت للمصرفالدخل مستوىعلىللحفاظ

ة ألجل رواج الصكوك تناسب مع التدفقات النقدية يقيإسرتاتيجية تسو ال توجد رؤية

كما ذلك يف التطبيقات املصرفية احلديثة و مبا يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

تلعب املشروعات 130)أشراف دوابة ( الكاتب) جريدة العرب االقتصادية الدولية(

الصغرية دورا أساسيا يف اسرتاتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية يف معظم دول 

العامل، ويف ظل حاجة الدول إىل زيادة معدل النمو االقتصادي، ومواجهة مشكلة 

الكرمية ألبنائها تبدو أمهية االهتمام باملشروعات الصغرية لدورها البطالة، وتوفري احلياة

وتبدو هنا ,يف التمويل لتلك املشروعات وفق آليات حمددة,احملوري يف حتقيق ذلك

أمهية استخدام أساليب التمويل اإلسالمية لتوفري التمويل الالزم للمشروعات الصغرية، 

ية، إضافة إىل إصدار صكوك خريية، وصكوك من خالل برامج التمويل احمللية واخلارج

استثمارية وطرحها لالكتتاب العام، واستخدام حصيلتها يف متويل وتنمية تلك 

في استراتیجیات التنمیة التمویل اإلسالمي للمشروعات الصغیرة,جریدة العرب االقتصادیة الدولیة,أشراف محمد دوابة 130
.ه1438,مادى األولىج,2017,الجتماعیةاالقتصادیة وا
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املشروعات بصيغ املشاركة واملضاربة واملراحبة والبيع اآلجل والسلم واالستصناع 

األساليب والتأجري التمويلي واملزارعة واملغارسة واملساقاة، مع الرتكيز على تطبيق تلك

خاصة وأن أساليب التمويل ,يف اجلانب العملي بصورة حقيقية بعيدا عن الصورية

اإلسالمي متلك من اخلصائص والسمات ما حيول دون وجود مشكالت التمويل 

للمشروعات الصغرية، مبا تتضمنه من مزايا ال توجد يف غريها من أنظمة التمويل 

131)االبراهيممرهف(الكاتبة )واالبتكاراإلبداعأثر(حبثوأضح ذلك يف التقليدي 

إالتأيتاللهوالرغباتاحلاجاتحتقيقمثاملستهلكإىلالوصولمهمةفإنعمليا

منميكنعديدةعناصرحمتواهايفتضمتسويقيةإلسرتاتيجيةاملنظمةتبينخاللمن

التسويقياهلدفهذاوحتليلاختيارأنحيثالتسويقي،اهلدفإىلالوصولخالهلا

الرتويجالتوزيع،السعر،املنتج،املعروفةالعناصرمنتسويقيمزيجابتكاريتطلب

اخلالقةاألفكارمنجمموعةوتنفيذتصميمأنهعلىالتسويقيواالبتكاراإلبداعو ,

كاملنتجالتسويقي،املزيججماالتأحديفعمليةتطبيقاتإىلوحتويلهاالتقليديةوغري

التمويل اإلسالمي حقق قطاع التمويل اإلسالمي , ذلكغريأوالرتويج،التوزيعأو

تطورا ملحوظا ولكنه ال يزال يف مراحل النمو األوىل وحيتاج قطاع التمويل اإلسالمي 

اىل مزيد من الوقت قد يصل اىل عقد أو عقدين مثة جمال واسع للنمو والتطوير، 

عالية يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وأبرزها تركيا، فبعض الدول ذات الكثافة السكانية ال
اسرتاتيجيته يف دعم املبادرات الرامية إىل تطوير ,مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي , تقرير ديلويت الشرق االوسط ,نادين احلسن 131

2015يونيو 6االقتصاد اإلسالمي،
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و باكستان وإندونيسيا، بدأت تربز كأسواق ذات منو عال للتمويل اإلسالمي لكن 

اخنفاض األصول وحصة الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف هذه البلدان هو الذي 

.يقود احلاجة إىل احلصول على خدمات التمويل اإلسالمية الرقمية

سيتم مناقشة نتائج البحث ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة مواضح االتفاق :يآ ثان

:واالختالف معها علي النحو التايل 

 توصل الباحث ال توجد الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية يف هذه الفرتة للتمويل االصغر

لدعم وتنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة من خالل استحداث منتجات وصيغ 

, اتفقت نتائج دراستي الحالية مع دراسة وقد , تتوافق مع الشريعة االسالميةويليةمت

متانةتعزيزيففعالدورمنهلاملااملنتجاتتطوير هذهوضرورة132)محمد األمين(

واإلبداعالتطويرإىلاإلسالميةاملاليةاملنتجاتحتتاج, اإلسالمياملايلالنظام

وكما أكدت ذلك , اإلسالميةاملاليةاهلندسةتنمية,واالبتكار 

منمتاحهوملابيععمليةليساإلسالمياملصريفالتسويق133)اءبهمحمد(دراسة

اخلدماتهذهتطويرأيًضايشملوإمنااإلسالمية،املصارفيفومنتجاتخدمات

املصرف عمالءومتطلباتتتناسبجديدةمصرفيةخدماتوإجيادواملنتجات

االسالمية الواقع والتحديات ومناهج التطويربعنوان منتجات اهلندسة املالية ,2011,خنيوة األمنيحممد132
اءبهحممدللباحث واملصرفيةاملاليةللعلومالعربيةاألكادمييةاإلسالميةاملصارفيفالتسويقيخاجني بعنوان املزيجالديناءبهحممد133

م2009-ه1430خاجني الدين
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باملصارفخاصةتسويقيةوإسرتاتيجياتسياساتوضععلىالعملضرورة,

ضرورة,التقليدية املصارفيفمتبعهوعماتامااستقالالمستقلةتكوناإلسالمية

الفرصإعطائهاعلىوالعملاإلسالمية،املصارفكافةيفالتسويقإدارةدورتفعيل

وقد , وجه أكملعلىمبهامهاللقيامالالزمةالسنويةواملوازناتوالصالحيات

ترشيد القرارات ,)أحمد شوقي(اختلفت نتائج دراستي الحالية مع دراسة

االسرتاتيجية من خالل قيام املراجع اإلداري بفحص وتقييم البيئة الداخلية واخلارجية 

، تفعيل دور املراجع اإلداري يف عملية اختاذ القرار االسرتاتيجي للوصول باملصرف

.للبديل االسرتاتيجي القابل للتطبيق بالواقع العملي

:مناقشة نتائج التحليل الوصفي: المبحث األول 

: أوآل

.معامالت جاكرتا

:أصدار الصكوك-1

ات االصدار يف وكيل عن املنشئ ارهباعتبإصدارات الصكوك احلكوميةاملصرفأعتمد 

.وعدم وجود إصدارات جديدة وفرية خالل هذا العام للتداول 

 اتضح للباحث طرح تداوالت الصكوك تساهم يف جذب شرحية كبرية من أصحاب

رؤوس األموال وتساعد يف حتسني رحبية املؤسسات املالية والشركات ومراكزها املالية 
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إصدار , علي متويل ملشروعات خاصة التنموية تتيح للحكومات احلصول حبيث 

احلكومة صكوك إسالمية كبديل لالقرتاض اخلارجي باهظة التكلفة وبديل أيضا 

لإلصدار النقدي الغري حقيقي لعدة أهداف منها كحل لسد العجز يف املوازنة والتنمية 

تداول ومشاريع البنية التحتية واملؤسسات املتضررة من األزمة املالية من خالل 

تداول الصكوك االسالمية تساعد يف زيادة فرص , الصكوك يف املصارف االسالمية 

االستثمار يف املشاريع واليت تعترب بنفس الوقت حال مثاليا للعديد من أصحاب 

املشاريع حيث تعمل توفري سيولة نقدية ألصحاب املشاريع بوقت قصري وسريع 

تساعد احلكومة وأصحاب املشاريع  كوكالصوبالنسبة للمستثمرين وزيادة تداوالت

.يف تغطية العجز املايل

 اتضح للباحث متيز صيغ التمويل االسالمية بالعديد من املزايا واملرونة للتمويل علي

واإلبداعقاعدة فقهية الربح واخلسارة ويتطلب من املصرف بذل اجلهد للتطوير

ة الفرصة لالستثمار مع كافة الصيغ يف إتاحاإلسالميةاملاليةاملنتجاتيفواالبتكار

.اإلسالمية بدون الرتكيز علي صيغ معينةاملاليةاليها من املنتجاتاليت حيتاج

:حجم تداول الصكوك-2

مقارنة الصكوكخالل هذا العام للتداول حجم تداوالت الصكوك كانت باخنفاض

.يف املصرفبالعام السابق
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 تنويع وزيادة موارد الدولة علي املشاريع التنموية إتاحة احلكومة أتضح للباحث

للمصارف ) قصرية االجل ومتوسطة وطويلة االجل ( ومشاريع االستثمار متنوعة 

.االسالمية  وعكس ذلك يف املصارف التقليدية  حتفز علي التضخم 

:تذبذب تداول الصكوك-3

ة العاملية من حيث تباطؤ النموالصكوك خالل هذا العام بسبب األزمة املاليتذبذب 

.االقتصادي يف إندونيسيا وكذلك تأثري الوضع االقتصادي العاملي 

 اتضح للباحث األزمة املالية متنح الصرفية اإلسالمية فرصة ذهبية بديال عن املصارف

التقليدية وهروب املستثمرين يف املصارف التقليدية خوفا من االفالس بذلك تشجيع 

اول الصكوك اإلسالمية حبث تكون الصرفية اإلسالمية بديال  كامل احلكومة للتد

.للمصرفية التقليدية

مناقشة نتائج التحليل الوصفي بكيفية املشاكل اليت تواجه املصرف يف تفعيل تداول : ثانيآ

.الصكوك االسالمية

:صعوبات الثقافة الشرعية-1
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اتضح للباحث

غموض أو لبس قد يكتف عملية االستثمار يف أدوات التمويل االسالمي عامة 

, والصكوك خاصة

ملصرف التقليدي وسائل االعالم وتوضيح رسالة املصرف االسالمي والفرق بنيه وبني ا

أن تنوع يف أشكال التمويل االسالمي جيعل منه أكثر طرق التمويل مالئمة لتنوع 

أدوات ,هلا الالزمةالسيولةوتأمنيجماالت طبيعة وخصائص املشروعات الصغرى 

بدال من نظام اإلقراض بالفوائد الذي يضمن حق حيصل كل طرف على حقه،

صاحب القرض عادة على حساب املقرتض، كما تضمن هذه األدوات استخدام 

.

:صعوبات استثمارية-2

. عدم توفر الضمانات للتداول الصكوك-أ

 استنباط واختيار الضمان املالئم بكل اتضح للباحث عدم إمهال الضمانات وذلك

نشاط بالصورة تالئمه مع الصيغ اليت تيح التمويل مثال بصيغة املشاركة متنح الفرصة 

.املضاربة
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املشروعاتأصحابلدىوالتسويقياملصريفالوعيإخنفاضللباحثاتضح

جناحإمكانيةمدىحتدداليتاجليدةاجلدوىدراساتغيابإىلباإلضافةالصغرية،

بذلكالبشرياملالرأسوتأهيلبتدريباالهتمامخاللمنعدمهمناملشروعهذا

املصرفوتقدميالصغريةاملشروعاتعليلإلشراففينجهازوجودضرورة

أفكارهمتنميةيفواإلبداعاتواملهاراتاالبتكاراتأصحابتشجيعمنالضمانات

.االسالميواملصرفالفردمنهايستفيدمنظمةمشروعاتايلوحتويلها

.ستثمار يف فائض السيولة والودائع عدم القدرة يف ا- ب

اتضح للباحث أن املصارف االسالمية تقوم

أحكام الشرعية االسالمية حبيث فتح حسابات استثمار لذي املصرف يستثمر تلك 

, االموال يف مشروع معني أو صفة جتارية حمددة يتم االتفاق عليها بني الطرفني 

يق ضرورة تفعيل توجه االستثمارات حنو القطاعات االنتاجية احلقيقة من خالل صناد

االستثمار املتنوعة اآلجل ما بني املتوسطة والطويلة عن طريق شرائهم وحدات 

استثمارية متساوية القيمة تطرحها للتداول بقصد توكيل املصرف يف استثمار رأس 

.املال بعقود مضاربة ومشاركة وغريها من الصيغ

:الوضع االقتصادي-3
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هذه العام بسبب حالة الركود جراء مع تراجع هذه الصكوك خالل تذبذب سعر الروبية -أ

.االزمة املالية العاملية

تقومباعتبارهااملاليةباألزمةتأثريأقلكانتاملايلالتمويلمؤسساتللباحثاتضح

املصرفبنياملخاطربتقاسمالعدلمبدأواعتمادبالقروضاملتاجرةحظرعلي

وهذااالزمةآثاروامتصاصالتصديعليقدرةأكثرجعلهامماالرباوحترميوالعميل

والركودالعامليةباملصارفارتباطهانتيجةمباشرةغريبطريقةكانالبسيطالرتاجع

.الروبيةسعروتذبذباالقتصادي

.تلبية لالحتياجات املصرفية لكافة املتعاملنيلالتحدي القائم للتطور السريع للتقنية - ب

 التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتطويرها السريع اتضح للباحث ضرورة تطوير البنية

لزيادة املنتجات واخلدمات املصرفية االسالمية وذلك لتلبية االحتياجات الدائمة 

حث االدارة العليا بذل جهود مكثفة ومتواصلة , للحلول املصرفية علي أحسن وجه 

تكنولوجيا املعلومات يف لدعم وتعزيز اجلهود الرامية إيل إثراء وتعزيز دور إدارة املعرفة و 

.املصرف وخلق بيئية تنظمية حمفزه لتحقيق االداء املتميز

يف تفعيل تداول معامالت جباكرتامناقشة نتائج التحليل الوصفي إلسرتاتيجية مصرف: ثالثآ

.الصكوك االسالمية
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جباكرتا وفق املرحلة معامالتنتائج التحليل الوصفي إلسرتاتيجية مصرفمناقشة 

بالتنفيد واملرحلة الثانية والثالثة لتحقيق رؤية واالهداف املستقبلية اليت 2017- 2015يلاالو 

:يريد حتقيقها وكانت املرحلة األويل علي النحو التايل 

:الرؤية واألهداف التي يريد تحقيقها المصرف-1

وتنمية املشروعات ال توجد الرؤية اإلسرتاتيجية لتنمية يف هذه الفرتة للتمويل االصغر لدعم 

تتوافق مع الشريعة االسالمية تتناسب الصغرية من خالل استحداث منتجات وصيغ متويلية

.املستخدمةالتمويلصيغمع 

 اتضح للباحث أن تكون للمصرف رؤية إسرتاتيجية متويلية فاعلة من أجل متويل قطاع

ف واملشروع املشروعات الصغرى مما جيعلها أثر قدرة علي ترمجة مصلحة املصار 

وإسرتاتيجية تنموية شاملة يف تشجيع أصحاب االبتكار واملهارات إيل حتويل , الصغري

ضرورة االستمرار يف تطوير , وخاصة خرجيي اجلامعات والشباب ومشاريع تنمية املرأة

داخل املصرف سيكون له اثر كبري على )تكنولوجيا املعلومات(اصة البنية التحتية وخ

فاعلية األداء الوظيفي ألنه سيتحول من الطرق التقليدية القدمية إىل طرق حديثة 

.التكنولوجيا

:تطوير الخدمات المصرفيةأستراتيجية- 2
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اإللكرتونية وتدريب وتطوير البنية التحتية وتكنولوجيا املعلومات تطوير اخلدمات املصرفية 

السوق احلالية و ظروفللمصرف  وسطالرحبيةعلىاحلفاظ,وتطوير الكادر الوظيفي 

.معامالت الدخل للمصرفمستوىعلىللحفاظ

للحفاظالسوق احلالية و ظروفللمصرف وسطالرحبيةعلىاتضح للباحث احلفاظ

إسرتاتيجية تسوقية معامالت حيتاج املصرف ايل خطة الدخل للمصرفمستوىعلى

ألجل رواج الصكوك تناسب مع التدفقات النقدية واستثمار السيولة تستهدف 

يري الباحث ضرورة تبين خمتلف وكذلك ,يتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

الوصول إيل خمتلف اإلسرتاتيجيات التسويقية من خالل أساليب التسويق من أجل 

مراجعة ويري البحث أيضا خطة تروجيية لرواج الصكوك لغرض حتقيق أهدف املصرف

اخلطة اإلسرتاتيجية تساعد متخذي القرار يف اإلدارة العليا يف تقيم تنفيد املرحل 

أعمال اإلسرتاتيجيات اإلسرتاتيجية ومعاجلة االحنرافات أوال بأول وذلك المتداد أثر 

.لفرتات مستقبلية بعيدة 
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الفصل السادس

نتائج وتوصيات البحث

النتائج من الدراسة : أوآل 

التوصيات من الدراسة: ثانيآ 
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الفصل السادس 

نتائج وتوصيات البحث

والدعم هلذا 
النوع من املؤسسات املالية االسالمية يف مواجهة املؤسسات التجارية اليت هدفها الربح عن 

.طريق الفوائد والربا واليت ختالف الشريعة االسالمية يف ادائها

بعد دراسة هذا املوضوع دراسة مستفيضة من كافة اجلوانب توصل الباحث ايل مجلة من 
ت صالحية هذه الدراسة واليت سوف يقوم الباحث بايراد هذه النتائج املهمة اليت شكل

:النتائج ومن اجاباته علي البحث علي النحو اآليت

النتائج من الدراسة : أوآل 

1-

استقطاب وتوظيف املوارد لالستثمار اعتماد املصرف علي تداوالت الصكوك احلكومية يف -أ
بالتايل املصرف مل يصدر صكوك لتداول باعتباره وكيآل عن املنشئ  يف تلك الصكوك

. احلكومة 

اال أنه , تداوالت الصكوك صغرية احلجم ال تناسب مع املشروع االستثماري التمويلي- ب
علي الصعيد التطبيقي لتداول الصكوك كانت عددا ضئيال من تلك الصيغ والقسم االخر مل

.ف علي صيغ معينة لدعم األنشطة االقتصادية يطبق واملصرف أعتماد املصر 

وجود تذبذب يف معدالت منو الصكوك وحدوث اخنفاض يف التمويل القائم لتداوالت - ج
الصكوك خالل هذا العام لذا املصرف  بسبب تباطؤ النمو واالنكماش االقتصادي متأثر 

. بالوضع االقتصاد العاملي

ل الصكوكاملشاكل اليت تواجها يف تفعيل تداو -2
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غياب الثقافة الشرعية تعد صعوبة للتداول الصكوك للعمل املصريف بالتوافق مع العمالء-أ

.لقة معرفتهم خبصائص تلك الصكوك يف جمالت االستثمار

تنوع يف أشكال التمويل االسالمي للتداول كانت ال تناسب مع املشروعات الصغرى - ب
.بسبب قلة الضمانات 

تراجع الصكوك بسبب , باالستثمار يف الودائع وفائض السيولة عدم قدرة املصرف- ج
حتدي تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا ,تذبذب سعر الروبية بارتباطها باالقتصادي العاملي 

.املعلومات والتطور السريع

إسرتاتيجية املصرف يف تفعيل تداول الصكوك-3

يل االصغر ملشروعات الصغرى بالصيغ بأنه التوجد رؤية اإلسرتاتيجية للتنمية للتمو -أ
., املستخدمة

عدم استخدام اخلطط اإلسرتاتيجية للتسويق  بشكل علمي وعملي لرواج الصكوك - ب
ملالية واستخدام مراجعة اإلسرتاتيجيات وإضافة التعزيز  لصيغ املنتجات واالدوات ا, للتداول

.حصيلتها يف التمويل االسالمي
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التوصيات من الدراسة: ثانيآ 

ضرورة تكثيف التعاون بني اهليئات واملؤسسات املالية و احلكومة بصفة عامة واإلسالمية -أ

تعبئة املوارد املالية بشكل أكرب من ضرورة ,يف تلك الصكوكوتوظيف املوارد لالستثمار
.خالل الرتكيز على الصكوك اإلسالمية بأنواعها املختلفة

التوسع يف نشر ثقافة التعامل بالصكوك اإلسالمية يف جمتمعات األعمال وبيان ضرورة - ب
ضرورة , 

العمل علي إجياد فرص لالستثمار للمشروعات الصغرى وذلك باستنباط واختيار الضمان 
واالستمرار يف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا , املالئم لكل ناط بالصورة اليت تالئمه

.املعلومات وتطويرها السريع 

ة من أجل متويل قطاع املشروعات الصغري مما ضرورة تبين رؤية إسرتاتيجية متويلية فاعل- ج
وتبين خمتلف أساليب , جيعلها أكثر قدرة علي ترمجة مصاحل املصرف واملشروع الصغري 

التسويق من أجل الوصول ايل خمتلف اإلسرتاتيجيات التسويقية لرواج الصكوك وذلك بأعداد 
ارات إيل حتويل هذه املهارات , خطة إسرتاتيجية كاملة 

.يف حتسني املنافسة لتليب رغبات العمالء
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قائمة المصادر والمراجع



142

المصادر والمراجع

, كتاب منتجات سوق النقد بني املصارف االسالمية دار النشر,أحسن حلساسنة 
.م 2014يونيو,ه66,651435,العدد األول,اجلامعة العاملية االسالمية 

م، اهلندسة املالية اإلسالمية، دورها يف 2006/هـ1428أمحد عبد الكرمي ، صفر 
باألدوات املالية الشرعية، مؤمتر أسواق األوراق املالية إنشاء وتطوير السوق املالية اإلسالمية و 

.مدادها والبورصات، كلية الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة

مفاهيم (اإلدارة االسرتاتيجية "إدريس ثابت عبد الرمحن ، املرسى مجال الدين حممد ، 
.2006، الدار اجلامعية، )"ومناذج تطبيقية

املنتقى شرح موطأ إمام مالك أنس,األندلسي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي 
ملنتقى شرح املوطأ 7,هـ عدد األجزاء1332طبعة دار السعادة الطبعة األوىل ,دار اهلجرة 

.411ص3ج

.طبيق الصكوك كأداة للتمويل بني النظرية والت,جملة املسلم املعاصر, بدران أمحد جابر

حبث مقدم إىل ندوة ) الواقع والتحديات(بصل حممد ، املشروعات الصغرية واملتوسطة 
املوقع ,واقع ومشكالت املشروعات الصغرية واملتوسطة وسبل دعمها وتنميتها، الرياض 

2002.

.موقع الف بيتا , جملة كتاب املال واالقتصاد,بطانية لؤي بديع 

اخلتامي والقرارات لندوة الربكة الثانية والعشرين لالقتصاد اإلسالمي، مملكة البيان
.م2002ه1423البحرين، 
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األمني العام للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب , التسخريي حممد علي
26، املوافق هـ1430مجادى األوىل 5إىل 1من , جممع الفقه اإلسالمي الدويل,اإلسالمية

,الدورة التاسعة عشرة,الصكوك املعاصرة وحكمها,1ص ,م 2009) إبريل(نيسان 30/
.دولة اإلمارات العربية املتحدة,إمارة الشارقة

.162,160ص /2015تقرير بنك معامالت السنوي 

.162,160ص /2015تقرير بنك معامالت السنوي 

لمصارف االسالمية، اعداد جلنة من اخلرباء االقتصاديني ،           تقومي الدور االجتماعي ل
.155، ص 1996، 1مصر، ط, املعهد العاملي للفكر االسالمي، القاهرة

م، نظريات ومناذج وتطبيقات، الدار اجلامعية، 2005,ثابت عبد الرمحن إدريس 
.475اإلسكندرية ، ص 

قضايا فقهية الصكوك7ص,أبو زيد عبد العظيم جاللاجلارحي معيد علي و 
. الدورة التاسعة عشرة إمارة الشارقة ,

ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر منتجات مالية إسالمية مبتكرة،, جاسر حممد عمر ،
.املصارف اإلسالمية اليمنية املقام حتت عنوان الواقع وحتديات املستقبل

رسالة،"االقتصاديفالتنمويودورهااإلستثمارصكوك"احلليم ،بدعاجلورية أسامة
7.ص،بريوت،اجلامعي،الدعوةمعهددراسات إسالمية،ختصصماجستري،

مركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي , تقرير ديلويت الشرق االوسط ,احلسن نادين 
.2015يونيو 6تطوير االقتصاد اإلسالمي،اسرتاتيجيته يف دعم املبادرات الرامية إىل 



144

مدخلالبنوكإدارةالرمحن،عبدمؤيدالدوري،وعداي،حسنفالحاحلسين
.اسرتاتيجيوكمي

.202ص،احلسيين فالح حسن ، إدارة البنوك ، مدخل اسرتاتيجي معاصر

احلسيين فالح حسن ، اإلدارة االسرتاتيجية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة 
.13، ص 2000األوىل، 

احلسيين فالح حسن ، اإلدارة االسرتاتيجية، دار وائل للنشر، عمان، األردن، الطبعة 
.13: ،ص2000األوىل،

عاملية من منظور إسالمي، مقدمه إىل مؤمتر م، األزمة املالية ال2009احلالق، سعيد، 
تداعيات األزمة املالية وأثرها على اقتصاديات الدول العربية، وذلك خالل الفرتة يف شرم 

.الشيخ، مصر

2015,االقتصادية التنميةيفاإلسالميةالصكوكدور,هاللحممداحلنيطي هناء
واألعمال،املالكلية, 2العدد،42رسالة ماجسترياإلدارية،العلومدراسات،

.األردنالعاملية،اإلسالميةالعلومجامعة

، 2015, دور الصكوك اإلسالمية يف التنمية االقتصادية ,احلنيطي هناء حممد هالل
كلية املال واألعمال، , 2، العدد42

.العلوم اإلسالمية العاملية، األردنجامعة 

خان طارق اهللا، حبيب امحد، ادارة املخاطر، حتليل قضايا يف الصناعة املالية 
، 1اإلسالمية، املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، البنك االسالمي للتنمية، جدة، ط

.55م، ص2003/ه1424
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األكادمييةاإلسالميةاملصارفيفالتسويقيبعنوان املزيجالديناءبهحممدخاجني
.م2009-ه1430خاجني الديناءبهحممدللباحث واملصرفيةاملاليةللعلومالعربية

بعنوان منتجات اهلندسة املالية االسالمية الواقع ,2011,األمنيحممدخنيوة
.والتحديات ومناهج التطوير

, قسنطينة منتوريجامعة,والتجارية االقتصاديةالعلومكلية,األمنيخنيوة حممد
.12/640/663/2011العدد  الدراساتوللبحوثالواحاتجملَّة, رسالة ماجستري

التنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةالصكوك,اهللالدين معطىخري
,اإلسالمياالقتصاديفاملستدامةالتنميةحتقيقحول مقوماتالدويلامللتقى,اإلقتصادية

2012ديسمرب30يوميقاملةجامعة

امللتقى , مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي, خري الدين معطى اهللا
جامعة قاملة , االقتصاديةالتنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةالدويل حول الصكوك

.5/6/2012/بعة ابريلراالنسخة ال, اخلرطوم للمنتجات املالية االسالميةملتقى 

الناشر دار الثقافة ,الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية االقصادية ,الدماغ زياد 
.2012الطبعة االويل ,للناشر االردن عمان 

رسالة ماجستري،ع ,إدارة خماطر الصكوك اإلسالمية,دوابه أشرف حممد 
.العلوم اإلدارية واملاليةجامعة الشارقة,

دوابه أشرف حممد ، دور األسواق املالية يف تدعيم االستثمار املصارف اإلسالمية، دار 
.320م ص2006السالم، القاهرة، مصر، 
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/املوقعاملوقع الشخصريابط,التصكيك والصكوك اإلسالمية,السبهاين عبد اجلبار
http://al-sabhany.com.

التحديات اليت تواجه املصارف اإلسالمية، السعد أمحد حممد ، محود بين خالد، 
-6مقدم للمؤمتر الدويل األول للمالية واملصرفية اإلسالمية، ,حبث مشكلة السيولة 

.، عمان، األردن8/2014

,قرارات اإلسرتاتيجية يف املصارف اإلسالميةاملراجعة اإلدارية لل, سليمان أمحد شوقي 
.م2014/ه1435مصر ,رسالة ماجستري جامعة االزهر

.75، ص)مفهوم وحماسبة(مسحان حسني حممد ،العمليات املصرفية اإلسالمية 

سوق فلسطني لألوراق املالية، وجهة النظر االسالمية يف االوراق املالية املعاصرة، 
.18م، ص2007التوعية االستثمارية فلسطني، برنامج 

، مؤمتر "صكوك االستثمار الشرعية"الشاجيي وليد خالد ، دعبد اهللا يوسف احلجي، 
املؤسسات املالية اإلسالمية، كلية الشريعة و القانون، اإلمارات العربية املتحدة، مارس 

.909، ص2005

مفهوم صكوك اإلستثمار , ,  جامعة األزهر,بكلية التجارةاألستاذ, شحاتة حسني
.4ص, وخصائصها ودورها يف متويل التنمية, اإلسالمية

.http://arabic.sukuk.ir/شركة اإلدارة املركزية لألصول املالية املوقع الرمسي 

أصول البحث االجتماعي مكتبة وهبة، ) م 1982( عبد الباسط حممد حسن 
. 31/30ر، ص القاهرة، مص
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بنك التمويل " الضوابط الشرعية إلصدار وتداول الصكوك "عبد الستار أبو غدة 
.2008املصري السعودي ، دورة الصكوك ، اإلسكندرية ، يوليو 

.2" التوريق"داغي علي حميي الدين القره الصكوك اإلسالمية 

.بريوت1الطبعة 2004االستثمارية ،سنة النشر والكفاءةالعربيةصاحل سالم ،البنوكعماد

تطويريفودورهااإلسالميةالصكوك/ 09/2011جملة البحث عدد ،عمارة نوال
, رسالة ماجستريالبحرين،,الدوليةاإلسالميةاملاليةالسوقاإلسالمية جتربةاملاليةالسوق
.اجلزائر,ورقلة, جامعة

قسو الجتربة,اإلسالميةاملاليةالسوقتطويريفودورهااإلسالميةالصكوك, عمارة نوال
.255ص, 2011, ,9العدد,الباحثجملةالبحرين،اإلسالميةاملالية

" التوريق"الصكوك اإلسالمية , عمر حممد عبد احلليم 
.4ص,

دور الصكوك اإلسالمية يف تنمية ودعم قطاع / جملة االقتصاد االسالمية ,عيد عادل
النهوضمجعية،/86082012 :رقموثيقةاإلسالمية،الصكوك:/الوقف اإلسالمي

.13ص،2012مصر،وتطويره،باألزهر

التنموية،املشروعاتمتويليفاإلسالميةالصكوكدور,الصاحلحممدعليالرمحانفتح
.2008جويليةلبنان،بريوت،اإلسالمية،الصريفةمنتدىإىلمقدمةحبثورقة

أثر األزمة املالية العاملية احلالية على أداء املصارف اإلسالمية , فرحان حسن ثابت
.2010,مارس20,21.اليمن ،حبث مقدم إىل مؤمتر املصارف االسالمية ،والتنمية
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فصل ,1/408/القاموس احمليط للفريوز آبادي الصاد الكايف, املصباح املنريالفيومي
.4/320باب الكاف ,الشني والصاد 

جدة ، 1البلدان االسالمية، جملة جامعة امللك عبدالعزيز، االقتصاد االسالمي، م
.45ص) م1989/هـ1409(

بشأن سندات املقارضة وسندات االستثمار، جملة 1988/ 4/8د ) 5(قرار رقم 
.2161، ص3، ج)م1988/هـ1408(الفقه االسالمي، الدورة الرابعة، 

التخطيط االسرتاتيجي واإلدارة االسرتاتيجية، در جمدالوي للنشر القطامني أمحد ،
.36,ص, م2002, األردن, والتوزيع، عمان

.م 2010جامعة بنها , حبث مقدم لقسم إدارة أعمال , الكردي أمحد 

ماهر أمحد ، اخلطط و السياسات و االسرتاجتيات، بدون دار طبع، بدون رقم طبعة، 
.126: بدون سنة طبع، ص

املعايري,هـ شوال1434العدد املائة اإلصدار من رجب , جملة البحوث اإلسالمية 
( 17 )رقمالشرعياملعياراإلسالمية،املاليةللمؤسساتواملراجعةاحملاسبةهيئةالشرعية،
.238صم،2010 /ه1431البحرين،املنامة،االستثمار،صكوك

أمحد جابر بدران,الصكوك كأداة للتمويل بني النظرية والتطبيق, جملة املسلم املعاصر
.)152(العدد منشور يف,

بشأن صكوك اإلجارة، الدورة , 137جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرار رقم 
.310, 309هـ، ص 1425/م2004اخلامسة عشرة، 
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.م2004الدورة اخلامسة عشرة، /جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل

املتعلق بسندات املقارضة ) 3/4(30القرار رقم جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل 
مجادى 23-18اململكة العربية السعودية، وسندات االستثمار، ، الدورة الرابعة، جدة،

.م1988فرباير 6/11املوافق 1408اآلخرة 

بشأن ) 11/6(60: ار رقم
23-17السندات، املنعقد يف دورة مؤمتره السادس جبدة يف اململكة العربية السعودية من 

.م1990) مارس(آذار 20–14املوافق 1410شعبان

بشأن )4/19(178قرار رقم , جممع الفقة االسالمي الدويل الدورة التاسعة عشرة 
.) التوريق(الصكوك اإلسالمية 

4/19(,)178(قرار رقم , الدويل الدورة التاسعة عشرة , جممع الفقة االسالمي
.)التوريق(بشأن الصكوك اإلسالمية )

, حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكليب جامع للكتب اإلسالمية
, 1294, هـ 741, 693(ابن جزي الكليب 1/178القوانني الفقهية , الكتاب, مؤلف

.القوانني الفقهية يف مذهب املالكية«من كتبه ) م1340

.308، ص 1987خمتار إبراهيم ، بنوك االستثمار، مكتبة اآلجنلو مصرية، القاهرة، 

.232ص,املصري رفيق يونس ، سندات املفاوضة، جملة جممع الفقه اإلسالمي

التنميةمشاريعلتمويلكأداةاإلسالميةالصكوكبعنوان ,الدينخرياهللامعطى
.30/4/2012قاملةاإلقتصادية جامعة
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معلومات حتصل عليها من موظفي البنك عند مقابلته ملكتب االمتثال الشرعي 
.2016جاكرتا، 

.مقابلة السيد هريي شافرل الدير املايل 

.مقابلة مع السيد أمحد نور يادي موظف األمثال الشرعي

.مدير العالقات العام للمصرفمقابلة مع السيد إندي عبد الرمحن  

.السيد أو اليدي مدير املوارد البشريةمقابلة مع 

.مقابلة مع السيد بورنومو سوتادي مدير أدارة التجزئة

.يد ماسا لينجا املدير التنفيذيمقابلة مع الس

، 2014أغسطس 15/19العدد اهلايج أمحد حممد حسنني إبراهيم منشور يف
.امةاستخدام الصكوك لتمويل االستثمارات الع

املعيار الشرعي للمضاربة  رقم ,هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية األسالمية
.239ص)13(

.310:، ص)املنامة,البحرين(هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االسالمية، 

/املوقعAM /10/1/201612:22:29/ تاريخ النشر, وكالة احلقيقة الدولية االخبارية
http://factjo.com.


