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الدور ال َّت ْن َموِيّ لسياسات التمويل واالستثمار يف البنوك اإلسالمية العُ مانية

ِي لسياسات التمويل واالستثمار
الدور ال َّت ْن َمو ّ
العمانية
يف البنوك اإلسالمية ُ

جابر شعيب االسماعيل ،وسعيد بن مبارك املح ّرمي
امللخص

هدفت الدراسة إىل بحث واقع سياسات توظيف األموال يف املصارف اإلسالمية العمانية ،وذلك من خالل دراسة صيغ التمويل اإلسالمية
املعتمدة لديها ،وكذلك أساليب االستثمار املعمول بها يف هذه املصارف ،ومن ثم توضيح مدى التزام السياسة التمويلية واالستثمارية يف

اإلسهام الحقيقي يف التنمية االقتصادية واالجتماعية .وتكمن إشكالية الدراسة يف أن سياسات توظيف األموال يف املصارف اإلسالمية ال

تراعي الدور ال َّت ْن َم ِويّ للمجتمع ،وذلك من خالل اعتمادها الواضح عىل التمويل واالستثمار قصري األجل ،رغبة منها يف تحقيق الربحية

الرسيعة والسيولة العالية ،وبذلك أصبحت شبيهة ومثيله بما تقدمه املصارف التقليدية .وقد توصل الباحثان إىل وجود قصور واضحٍ
لدى املصارف اإلسالمية العمانية يف اإلسهام يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ،إذ م ّثلت سياسات توظيف األموال طويلة األجل

لديها نسبة ضئيلة من إجمايل توظيف األموال ،وبذلك لم ُتسهم املصارف اإلسالمية العمانية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بالشكل
املأمول منها.

الكلمات املفتاحية :املصارف اإلسالمية – االستثمار – التمويل – التنمية االقتصادية واالجتماعية.

The development role of funding and investment policies
in Omani Islamic banks
Jaber Al-Ismail and Said Al-Muharrami

Abstract
The study aimed to investigate the reality of the investment of funds in the Islamic Banks of Oman, thus
illustrates the commitment of the financing and investment policy in contributing to the economic and social
development. Islamic banks do not take into account their developmental role in the society, which can be
noticed on their reliance on short-term financing and investment in order to achieve rapid profitability and
high liquidity, thus becoming similar to what traditional banks offer. The researchers concluded that there
is a clear lack of Omani Islamic banks in contributing to the economic and social development, as long-term
investing policies represented a small percentage of the total investments; therefore, Omani Islamic banks did
not contribute to the economic and social development as hoped.

Keywords: Islamic banks – Investment – Financing - Economic and Social Development.
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االسماعيل و املح ّرمي

املقدمة

ول��دت املصارف اإلس�لامية نتيجة الحاجة لنظ��ام مرصيف عادل
يعتمد عىل مبادئ الرشيعة اإلس�لامية الغ ّراء ،وهذا ما يؤكد نجاح
عمله��ا يف ظل األزمات والدع��وة من قبل املص��ارف التقليدية إىل
وتوجه أغلب املصارف
تبني النظام الصفريّ يف مع��دالت الفائدة،
ُّ
التقليدي��ة الفتت��اح فروع أو نوافذ مالية إس�لامية نتيجة للقبول
العام من قبل العمالء ،واعرتافهم بمنافس��ة املصارف اإلس�لامية
لهم بكل كفاءة وفاعلية.
ُتعد املصارف اإلسالمية حديثة النشأة مقارنة باملصارف التقليدية،
إذ اس��تطاعت أن تقدم أسلوبا ً مختلفا ً يف العمل املرصيف ،من خالل

دعوته��ا ،إىل جانب الوظيفة التقليدية للمصارف «التمويل» بهدف
تحقي��ق األرب��اح ،إىل القيام بالعملي��ات االس��تثمارية الحقيقية
املُس��همة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ ومن ثم العمل عىل
تحقيق رفاهية املجتمعات.
وق��د أعلنت املصارف اإلس�لامية منذ نش��أتها ووفقا ً ملا رس��مه
املؤسس��ون لها عزمها عىل تبني سياسات توظيف األموال لديها،
انطالقا ً من املسؤولية االقتصادية واالجتماعية النابعة من صميم
الدي��ن اإلس�لامي الحني��ف ،وذلك م��ن خالل إنش��اء املرشوعات
ال َّت ْن َم ِو ّي��ة وتمويله��ا؛ وذل��ك ملا لها م��ن أثر كبري عىل املس��توى
االقتص��ادي للمجتمع وعىل املس��توى االجتماعي ألفراد املجتمع،
وصوالً الس��هام فاع ٍل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ولكن
واق��ع التجربة واملمارس��ات العملية جاءت بنتائ��ج غري مرضية
مقارنة ً بما عزمت عليه.
ُتعد إدارة سياس��ات توظيف األموال يف املص��ارف من أهم معالم
الحي��اة االقتصادي��ة املعارصة ،إذ تعم��ل عىل اس��تثمار الفرص
املتاح��ة واملواتي��ة لتحقيق أهداف هذه املص��ارف ،كما تعمل عىل
إمداد القطاعات واألنش��طة االقتصادية ودعمها باألموال الالزمة
لتحقي��ق أهدافها ،وم��ن هنا يجب البحث يف السياس��ات الخاصة
بالعمل املرصيف اإلس�لامي يف سلطنة عمان وتقييمها وتبيان مدى
التزامها بأفكار املؤسس�ين لها ،ومدى إسهامها يف تحقيق التنمية
االقتصادية واالجتماعية.

1 .1مشكلة البحث:

واضح يف فكر
تنموي
كان لتأس��يس املصارف اإلس�لامية بع ٌد
ٌّ
ٌ
املؤسس�ين ،وذلك من خالل ربط سياس��ات توظي��ف األموال
بالقطاع��ات اإلنتاجية ذات األث��ر ال َّت ْن َم ِويّ املس�� ِهم يف تحقيق
التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية للمجتم��ع ،وهذا ما نلحظه
جلي��ا يف محاوالت التأس��يس التي اعتمدت ع�لى كيفية تطوير
القطاعات اإلنتاجية وتنمية املجتمعات ،لكن املمارسات العملية
والواق��ع املرصيف الح��ايل -ابتعدت عن فكر هؤالء املؤسس�ينوتجاربهم األولي��ة ،م َّما يجعلنا نلحظ انحرافا ً كبريا ً يف التجربة
املرصفية اإلس�لامية ،فقد اعتمدت ع�لى األدوات قصرية األجل
ذات الرب��ح الرسيع واملخاطرة املنخفضة يف سياس��ات التمويل
واالس��تثمار فيها ،كما ال يخفى عىل أحد وجود مشكله فائض
س��يولة مالية ،ي�برره غياب اس��تخدام األدوات االس��تثمارية

املتوافقة م��ع أحكام الرشيعة ،مع الحرص عىل عدم اللجوء اىل
االقرتاض من املرصف املركزي كمقرض أخري يف حالة اضطرت
لذل��ك ،م َّما دعاها لتكون مصدرا ً لالتهام والش��كوك بأن عملها
مشاب ٌه لعمل املصارف التقليدية ،ويمكن تلخيص مشكلة البحث
يف االسئلة اآلتية:

1 .1هل تمكنت املصارف اإلس�لامية العمانية  -موضوع الدراسة
 م��ن جذب املوارد املالية طويلة األجل عرب أدوات الهندس��ةاملالية ،وبذلك استطاعت القيام بدورها االستثماري املأمول؟

2 .2هل عملت سياسات االستثمار يف املصارف اإلسالمية العمانية
 موضوع الدراسة  -عىل الرتكيز عىل االستثمارات ال َّت ْن َم ِو ّيةطويلة األجل ذات األثر الكبري يف تحس�ين مؤرشات االقتصاد
الكيل؟
3 .3هل اس��تطاعت املص��ارف اإلس�لامية العماني��ة -موضوع
الدراس��ة -تنويع سياس��ات التموي��ل لديه��ا والرتكيز عىل
التمويل االستثماري طويل األجل ملا له من دور تنموي كبري؟
4 .4ه��ل اس��تطاعت املصارف اإلس�لامية العماني��ة  -موضوع
الدراس��ة  -االلتزام بفكر املؤسس�ين من حي��ث الرتكيز عىل
املرشوعات االستثمارية طويلة األجل ،والتمويل االستثماري
للقطاعات اإلنتاجية؟

5 .5هل اس��تطاعت املصارف اإلس�لامية العماني��ة إحداث أثر يف
التنمية االجتماعية ألفراد املجتمع؟

3 .3أهمية البحث:

يمكن إبراز أهمية البحث من خالل اآلتي:

1 .1الوقوف عمل ًّيا عىل أهم املمارسات املتبعة يف سياسات التمويل
يف املصارف اإلسالمية العمانية.

2 .2الوق��وف عمل ًّي��ا ع�لى أهم املمارس��ات املتبعة يف سياس��ات
االستثمار يف املصارف اإلسالمية العمانية.
3 .3تبي��ان أهمية سياس��ات التمويل واالس��تثمار اإلس�لامي يف
اإلسهام يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع.
4 .4دراس��ة تطبيقية من واقع القوائم املالية الختامية للمصارف
اإلس�لامية العمانية ،وهي ُتعد من الدراس��ات القليلة يف هذا
الجانب بسلطنة عمان.
4 .4أهداف البحث:
يهدف البحث إىل:

1 .1محاول��ة كش��ف الخل��ل يف سياس��ات التمويل واالس��تثمار
ال َّت ْن َم ِو ّية يف املصارف اإلسالمية العمانية.
2 .2تقدي��م إطار علمي ّ
يمكن متخذي القرار من االهتمام بالدور
ال َّت ْن َم ِويّ للمصارف اإلسالمية يف سلطنة عمان.

3 .3تقديم أرضية علمية يمكن االس��تفادة منه��ا يف إعادة تقييم
سياسات التمويل واالستثمار وكيفية توجيهه ،نحو اإلسهام
الفاعل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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5 .5فرضيات البحث:

ينطلق البحث من الفرضيتني اآلتيتني:
الفرضية األوىل :لم تعتمد املصارف اإلس�لامية العمانية عىل صيغ
التموي��ل القائمة ع�لى املديونية ،وإنما ّ
ركزت ع�لى صيغ التمويل
القائمة عىل امللكية.
ّ
تمكنت املصارف اإلسالمية العمانية من تحقيق
الفرضية الثانية:
معدالت عالية يف االس��تثمارات طويلة األج��ل ،وبذلك ّ
تمكنت من
تحقيق الدور ال َّت ْن َم ِويّ املأمول منها.
6 .6منهجية البحث:
تعتم��د منهجية البحث عىل الجانبني النظ��ري والعميل التطبيقي،
ففي الجانب النظري يعتمد البح��ث عىل املنهج الوصفي التحلييل
وذل��ك باالس��تفادة من املراج��ع العربي��ة واألجنبي��ة واملقاالت
والدوريات العلمية املحكمة ،أما الجانب العميل فيعتمد عىل املنهج
اإلحصائي التحلييل ،وسيتناول تحليل البيانات والتقارير السنوية
والجداول اإلحصائية املتوفرة يف بنك نزوى وبنك العز اإلسالمي.

7 .7محددات البحث:

بالنس��بة للمح��ددات املكانية فقد اقترصت ع�لى تجربة املصارف
اإلسالمية العاملة يف س��لطنة عمان كونها موطن البحث وإقامة
الباحثينّ  ،أما املحددات الزمنية فقد تم أخذ سلسلة زمنية للبيانات
املالية للمصارف اإلس�لامية  -موضوع الدراس��ة  -تمتد من عام
 2013وحتى  ،2018وذلك وفقا ً للبيانات املتاحة للباحثينّ .

8 .8الدراسات السابقة:

حاول الباحثان استعراض الدراسات السابقة يف هذا املجال ،وسيتم
عرض أطروحات الدكتوراه اآلتية:
1 .1جابر االسماعيل ( :)2016نموذج تطويري مقرتح لسياسات
توظي��ف األموال يف املصارف اإلس�لامية «دراس��ة تطبيقية
مقارن��ة بني س��تة مصارف إس�لامية ،أطروح��ة دكتوراه،
جامعة الجنان ،لبنان.
هدف��ت هذه الدراس��ة إىل بيان م��دى التزام املصارف اإلس�لامية
بالقيام بعمليات التمويل االستثماري وعمليات االستثمار ال َّت ْن َم ِويّ
طويل األجل ،وما هي نس��بة هذا اإلس��هام ال َّت ْن َم�� ِويّ من إجمال
توظي��ف األموال لديها ،فقد عملت هذه الدراس��ة عىل تبيان واقع
التمويل وواقع االس��تثمار والتمييز ب�ين ك ٍّل من التمويل بأدواته
ووسائله وبني االستثمار بأشكاله وأنواعه يف املصارف اإلسالمية
 موضوع الدراس��ة  -وتحديد اتجاهات تطوره ومحاولة دراسةوتقييم املعوقات األساس��ية للتوظيف االستثماري والوقوف عىل
أسس معالجتها.
برزت مشكلة الدراس��ة يف ابتعاد املصارف اإلسالمية عن القيام
التوس��ع يف عمليات التمويل أو االستثمار ذي
بدورها الفاعل يف
ُّ
َ
البع��د ال َّت ْن َم ِويّ  ،والذي أ َّث َر س��لبا ً عىل عدم قدرته��ا عىل الوفاء
بالعديد من مسؤولياتها وتجاهلها كثريًا من أهدافها املوضوعة
يف الإلس��هام يف تحقيق التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية .وقد
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توص��ل البحث من خالل الدراس��ة التطبيقي��ة التي أجريت عىل
مجموعة من املصارف اإلس�لامية إىل مجموعة من النتائج كان
من أبرزها:
• َت َد ٍّني نسبة املوارد املالية طويلة األجل يف املصارف اإلسالمية
 موضوع الدراس��ة  -إذ لم تمثل س��وى نس��بة هامش��يةوضئيلة من إجمايل امل��وارد املالية ،م ّما يعكس ويؤكد وجود
خلل يف الهياكل التمويلية لهذه املصارف.
• َت َد ٍّني نس��بة االستثمارات الحقيقية طويلة األجل يف املصارف
اإلس�لامية ،إذ لم تمثل عمليات االستثمار طويل األجل سوى
نسبة محدودة من مجمل علميات التوظيف يف هذه املصارف.
وق��ام الباحث بتقديم عدد م��ن التوصيات ،تمث��ل أهمها بتقديم
نموذج تطويري مقرتح إلنشاء الرشكة القابضة االستثمارية بني
املصارف اإلس�لامية ضمن كل بلد ،والعمل عىل تنويع سياس��ات
التوظيف فيها بني التمويل االستثماري من خالل الصيغ التمويلية
القائمة عىل امللكية ذات األثر ال َّت ْن َم ِويّ وبني االستثمارات بأنواعها
مع الرتكيز عىل االستثمارات طويلة األجل ،واقرتح الباحث أوزانا ً
نسبية بني السياستني السابقتني لتوظيف األموال ،وأوزانا ً نسبية
بني أدوات وصيغ ك ٍّل منهما ،س��وا ًء أكان ذلك تمويالً استثمار ًّيا أم
استثمارا ً طويل األجل.
2 .2عصام بوزي��د ( :)2016حاول اختبار كف��اءة نظام التمويل
اإلس�لامي يف مواجهة األزم��ات املالية ،أطروح��ة دكتوراه،
جامع��ة قاصدي لرب��اح ورقلة ،كلي��ة العل��وم االقتصادية
والتجارية وعلوم التسيري ،الجزائر.
هدفت هذه الدراس��ة إىل تقديم اختبار مل��دى كفاءة نظام التمويل
اإلس�لامي املعمول به حاليا ً يف مواجهة األزمات املالية ،من خالل
قياس كفاءة الصناعة املرصفية اإلسالمية ككل ،وكفاءة مؤرشات
األس��هم اإلس�لامية خالل مدة األزمة ( .)2008وتكمن إشكالية
البح��ث يف اعتب��ار النظام امل��ايل الحايل املعمول به غ�ير قادر عىل
مواجهة األزم��ات واالضطرابات املالية الدورية ،وأن وجود نظام
مايل إس�لامي هو محل ج��د ٍل حول مصداقي��ة وواقعية تطبيقه،
ومدى قدرته عىل اإلسهام يف االستقرار املايل العاملي.
اعتمدت الدراسة يف الجانب النظري عىل املنهج الوصفي والتاريخي
أما يف
للكش��ف عن تطور العنارص املرتبطة بكيفية عالج املشكلةَّ ،
الجانب التطبيقي ،فقد اس��تخدم أسلوب دراسة الحالة باالعتماد
عىل عينة لقياس كفاءة املصارف اإلسالمية وقياس مستوى األداء
املايل يف مؤرشات األسهم اإلسالمية.
وقد خلصت الدراسة إىل أنه ال تختلف مؤرشات األسهم اإلسالمية
عن مؤرشات األس��هم العادية من حيث املفهوم والداللة ،ويمكن
قياس أداء مؤرشات األس��هم اإلس�لامية بواس��طة أدوات قياس
األداء املايل لألصول املالية ،كما أنًّ األداء املايل للمؤرشات التقليدية
كان متعثرا ً خالل مدة الدراس��ة بعكس أداء املؤرشات اإلس�لامية
التي كانت متقاربة بشكل كبري مع املؤرشات املرجعية.
3 .3أنس س��اتي محمد ( :)2015تقويم أداء صيغ االس��تثمار يف
املصارف اإلس�لامية ،أطروح��ة دكتوراه ،جامعة الس��ودان
للعلوم والتكنولوجيا ،كلية الدراسات العليا ،السودان.

االسماعيل و املح ّرمي

هدفت الدراس��ة إىل تقويم أداء صيغ االستثمار اإلسالمية املتعلقة
باملرابحة واملش��اركة واملضاربة يف املصارف اإلسالمية السودانية
موضوع الدراسة .وتكمن إشكالية البحث يف ط ْرح عد ٍد من األسئلة
ح��ول مدى مراعاة املصارف اإلس�لامية الس��ودانية ،عند تطبيق
سياس��ات توظيف األموال لديها ،النواح��ي الرشعية واملرصفية،
وم��دى مواكبته��ا لتحقيق أه��داف املصارف اإلس�لامية ،ومدى
التمايش مع حاجات العمالء ورغباتهم.
اعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل ،وذلك باالعتماد عىل
الدراسات واألبحاث والتقارير املعتمدة ،إضاف ًة للمنهج اإلحصائي
من خالل املس��ح امليداني ملجتمع البحث ودراسة الحالة وتحليلها
واختبار الفرضيات املوضوعة .وقد خلصت الدراسة إىل عدم وجود
مؤرشات قياس��ية معتمدة لتقويم صيغ االس��تثمار اإلس�لامية،
إضاف�� ًة إىل غي��اب البيانات الخاصة باس��تخدام صيغ االس��تثمار
اإلس�لامية .ووفقا ً للدراسة توصل الباحث إىل أنه تمك ّنت املرابحة
واملشاركة واملضاربة من تحقيق أهداف املرصف املتمثلة بالربحية
والس��يولة واألمان ،وباملقابل ل ّبت هذه الصيغ التمويلية متطلبات
العم�لاء وحاجاتهم ،وأوصت الدراس��ة ب�ضرورة تنمية مهارات
العامل�ين يف املصارف اإلس�لامية وتنويع صيغ االس��تثمار فيها
واستحداث أوعية ادخارية طويلة األجل.
4 .4الياس عبد الل��ه أبو الهيجاء (« :)2007تطوير آليات التمويل
باملش��اركة يف املصارف اإلس�لامية دراس��ة حال��ة األردن»،
أطروحة دكتوراه ،جامعة الريموك ،األردن.
هدف��ت هذه الدراس��ة إىل بيان م��دى التزام املصارف اإلس�لامية
بتطبيق صيغة التمويل باملشاركة يف الواقع العميل ،وتطوير آليات
تس��اعد عىل زيادة التمويل بصيغة املشاركات عن طريق الحد من
املعوقات واملخاطر التي تقابل ذلك ،وقد قس��مت الدراسة إىل ثالثة
محاور أساسية هي:
•التعريف بصيغ التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية.
•معوقات االستخدام املرصيف للتمويل باملشاركة ومخاطرها.
•تطوي��ر آلي��ات لع�لاج معوقات صي��غ التمويل باملش��اركة
ومخاطرها.
وتوص��ل الباحث إىل أهم اآلليات لعالج املعوقات س��ابقة الذكر من
خالل تطوير أسس ومعايري دراسات الجدوى االقتصادية والضمان
والتأمني وتكوين االحتياطيات النظامية ،واس��تحداث طرق تمويل
جديدة مبنية عىل صيغ التمويل باملشاركة مثل الرشاكة باملرابحة،
واندم��اج املضارب��ة واملرابحة بعق��د واحد واملش��اركة املتغرية يف
األرباح والخس��ائر ،إضافة لصكوك املشاركة يف الربح والخسارة.
ونالحظ اهتمام الباحث بالتمويل والرتكيز عليه وابتعاده عن الدور
االستثماري املبارش الذي يسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
نلحظ من الدراس��ات الس��ابقة أنها لم تفرق بني نوعي سياسات
توظي��ف األموال ،فقد خلطت بني التمويل واالس��تثمار ،وتعدهما
عملية واحدة ،وال شك أن هناك تشابها ً كبريا ً بينهما ،لكن ال ب ًّد من
التأكي��د أنهما عملة واحدة لوجه�ين مختلفني ،إذ الب َّد من التمييز
بينهما عند الحديث عن الدور ال َّت ْن َم ِويّ املأمول به لتنمية املجتمعات
وتطويرها.

9 .9اإلطار النظريّ لسياس��ات توظيف األموال يف املصارف
اإلسالمية

مازال مفهوم سياسات توظيف األموال يف املصارف اإلسالمية
موض��ع نقاش بني الباحث�ين ،فقد تم التعبري عنها يف الدراس��ات
واألبحاث املختلفة عىل أنها التمويل ،وحاول البعض اآلخر الرتكيز
عىل أنها االس��تثمار ،ومنهم من دمج التمويل واالستثمار للتعبري
عن سياس��ات توظيف األموال ،وهنا يش�ير (دوابة)15 :2015 ،
بالق��ول إن التموي��ل واالس��تثمار إذا اجتمعا افرتق��ا وإذا افرتقا
اجتمعا ،ويف حال ِ
ذكرهما معا ً يف موضع واحد ،فلكل واحد منهما
معن��اه الخاص به ،وإذا ُذ ِكر أحدهم��ا دون اآلخر فاملذكور يحوي
معن��ى غري املذكور وينوب عنه ،وبذل��ك يكونان متداخلني إذا ُذ ِكر
أحدهما ،متباينني إذا ُذكرا معاً.

أ  -التمويل يف املصارف اإلسالمية:

عرف (محمد عيل )125 :2010 ،التمويل اإلس�لامي بأنه« :تقديم
األم��وال العيني��ة أو النقدية مم��ن يملكها أو م��وكل إليه «البنك
اإلس�لامي» إىل العميل «فرد أو رشكة» ليترصف بها ضمن أحكام
الرشيعة اإلس�لامية وضوابطه��ا ،بقصد تحقيق العائد املناس��ب
اس��تنادا ً إىل عقود ال تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،مثل
املضاربة ،واملش��اركة ،واملرابحة ،والس��لم واالس��تصناع» .فيما
عرف��ه (قحف )12 :2004 ،بأن��ه« :تقديم ثروة عيني��ة أو نقدية
بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويترصف بها
لقاء عائ��د تبيحه األحكام الرشعية .نلحظ من التعريف الس��ابق
أنه حاول الرتكيز عىل تحقيق هدف املرصف اإلس�لامي من خالل
العائ��د والربحية املتحصلة من عملية التمويل ،مع غياب إش��ارته
إىل رضورة إحداث دور تنموي من خالل عملية التمويل اإلسالمي
ومدى ارتباطه باالقتصاد الحقيقي أو القطاعات اإلنتاجية.
فيم��ا عرف��ه (بوزي��د )3 :2010 ،بأنه :إطار ش��امل من األنماط
والنم��اذج والصي��غ املختلفة الت��ي تتضمن توفري امل��وارد املالية
ألي نش��اط اقتص��اديٍّ  ،م��ن خالل االلت��زام بضواب��ط الرشيعة
اإلس�لامية» .ونلحظ من خالل التعريف السابق شموليته ألدوات
التمويل اإلسالمي بالعموم دون الدخول يف أنواع الصيغ التمويلية
وتفاصيله��ا ،كما لم يحدد التعريف الس��ابق اله��دف من العملية
التمويلي��ة ،س��وا ًء أكان��ت بالنس��بة للمرصف اإلس�لامي أم من
وجه��ة نظر العمي��ل أو من حيث إس��هامه يف التنمية االقتصادية
واالجتماعية.
وتقوم فلس��لفة التمويل اإلس�لامي وأدواته ع�لى ربط املعامالت
االقتصادي��ة بالقط��اع الحقيقي؛ ل��ذا ينبغي أن يك��ون موضوع
ً
أص�لا من األصول ،أو تقديم
املعامالت االقتصادية إما س��لعة ،أو
خدم��ة؛ ولهذا ُتعد املعامالت املالية الت��ي ال تفي بهذا الغرض من
األعمال املحظورة رشعاً( .نارص )180 :2006 ،وهذا وجه الخالف
الجوهري مع سياسات اإلقراض يف املصارف التقليدية.
تقس��م ع��اد ًة صي��غ التمويل يف املص��ارف اإلس�لامية إىل نوعني
أساس��يني :فمنها ما تقوم عىل أساس امللكية (حيث يأخذ املتعامل
صف��ة املالك والت�صرف والحرية يف إجراء املعام�لات) ،ومنها ما
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تق��وم عىل أس��اس املديونية (إذ يأخذ املتعام��ل صفة املدين وفقا ً

لعق��ود محلها الس��لع والخدمات ولي��س النقد) .وهن��ا الب ًّد من
التأكيد عىل أن التطورات النظرية والتجارب الحديثة تش�ير إىل أن
االقتصاد القائم عىل سياسات التمويل املعتمدة عىل مبدأ املشاركة
سيكون أكثر استقرارا ً من نظريه القائم عىل التمويل وفقا ً للفائدة
املرصفية (.)Mills, And Presley, 1999: 72
ويمك��ن تصنيف صي��غ التموي��ل القائمة عىل امللكي��ة من خالل
الجدول اآلتي:
صيغة
التمويل

املفهوم

وهي «عقد يدفع بموجبه رب املال إىل املضارب
ماالً ليتجر به ،ويكون الربح مشرتكا ً بينهما حسب
االتفاق ،عىل أن تكون الخسارة عىل رأس املال فقط،
إلاّ إذا ثبت التعدي أو التقصري من جانب املضارب»
(الزحييل.)238 :2000 ،
ويف التطبيق العميل يع ّرف بأنه :عقد يدخل بموجيه
املضاربة
املرصف اإلسالمي يف صفقة محددة مع عميل أو أكثر،
بحيث يقدم املرصف التمويل الالزم للصفقة ،ويقدم
العميل جهده وخربته ،فإذا تحقق الربح وزّع بينهما
حسب االتفاق ،ويف حال الخسارة يتحملها املرصف
من رأسماله ،والعميل من جهده فقط مالم يثبت منه
التقصري( .بن بلخري؛ عكرمة.)12 :2019 ،
هي عقود تخلط مال الرشكاء (املرصف والعمالء)
بطريقة ال تميزها عن بعضها بعضا ،وذلك بفرض
استثمارها يف إقامة مرشوعات جديدة أو توسعات
املشاركة حالية ،ويتم اقتسام األرباح والخسائر بني الرشكاء
عىل أساس حصة كل منهم يف رأس املال ،وعادة ما
يكون هناك نوعان من الرشاكة إما ثابتة أو متناقصة.
(الحاج.)6 :2005 ،
هي عقد رشاكة بني طرفني ،يقدم األول املال أو أحد
عنارص اإلنتاج ،ومنها األرض للطرف الثاني الذي
يقدم العمل يف األرض ،ويتم اقتسام األرباح وفقا ً
لالتفاق بينهما( .عبد الله .)165 :2008 ،ويمكن
املزارعة للمصارف اإلسالمية أن تسهم يف عقود املزارعة
من خالل تقديمه التمويل الالزم للمزارعني بتوفري
مدخالت اإلنتاج كاآلالت والبذور واملعدات واألسمدة
وغريها ،وتمثل إجمايل التمويل املقدم نسبة مشاركته
يف عملية املزارعة.
اتفاق بني طرفني ،أحدهما وهو العامل يقوم بمهمة
سقي املزروعات عند الطرف اآلخر وبالذات يف
املساقاة
األشجار والبساتني ،والناتج يقسمانه وفقا ً للحصص
املتفق عليها عند العقد( .خلف.)371-370 :2006 ،
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كما يمكننا تصنيف صيغ التمويل القائمة عىل املديونية من خالل
الجدول اآلتي:
صيغة
التمويل

املفهوم

عرفها (معهد الدراسات املرصفية )2 :2010 ،بأنها
توسط املرصف لرشاء سلعة مطلوبة من قبل عميله
ثم إعادة بيعها له باآلجل بثمن يساوي التكلفة الكلية
للرشاء مضافا ً إليه ربح معلوم متفق عليه بينهما.
املرابحة
وتتعامل املصارف اإلسالمية بهذه الصيغة من خالل
املرابحة البسيطة أو املرابحة لآلمر بالرشاء ،و ُتعد
هذه الصيغة من أكثر الصيغ التمويلية استخداما ً يف
املصارف اإلسالمية.
«بيع نفع معلوم بعوض معلوم» (Oubaid Allah,
 ،)2005: 74وهي عقد عىل منفعة مباحة معلومة
ملجة معلومة من عني معلومة أو موصوفة يف الذمة
اإلجارة أو القيام بعمل بعوض معلوم( .ابو سليمان:2000 K
 .)22وتستخدم اإلجارة عىل نطاق واسع ،كونها
تعمل عىل سد احتياجات الناس من املنافع املتنوعة يف
مختلف القطاعات االقتصادية الحيوية.

السلم

هو «عقد مبادلة مالية يقبض أحدهما الثمن ،ويؤجل
السلعة إىل أجل معلوم» (أيوب .)199 :2003 ،ويمكن
تعريفه بأنه عقد يشرتي من خالله املرصف اإلسالمي
سلعة معينة مؤجلة ،يقوم بدفع ثمنها حاالً أو أن
يبيع املرصف سلعة مؤجلة التسليم ويتقاىض ثمنها
حاالً (لعمارة.)129 :1996 ،

هو عقد بني طرفني يشرتي الطرف األول يف الحال
شيئا ً مما يصنع صنعاً ،ويلتزم الطرف الثاني
(املص ّنع) بتقديمه مصنوعا ً بمواد من عنده بأوصاف
االستصناع
مخصوصة ومتفق عليها وبثمن محدد( .الزرقا،
 ،)22 :1995ويمكن للمرصف اإلسالمي أن يكون
صانعا ً أو مستصنعاً.
هي قيام املرصف اإلسالمي بممارسة النشاط
املتاجرة التجاري عرب رشاء السلع ثم بيعها لغاية تحريك املال
يف العملية التجارية( .داود.)175 :2012 ،

ب  -االستثمار يف املصارف اإلسالمية:

يعرف االس��تثمار وفقا ً لالقتصاد اإلس�لامي بأنه عملية توظيف
األموال الحالل «أيا ً كان مصدرها» يف املجاالت اإلنتاجية ،كرضور ٍة
فرضتها الرشيعة اإلس�لامية ،بهدف زي��ادة الناتج القومي وفقا ً
لألولوي��ات والضوابط اإلس�لامية ،مع مراع��اة إمكانية تحقيق
عوائ��د مالية إيجابي��ة ،بهدف تحقيق أهداف النظ��ام االقتصادي
ككل( .االسماعيل .)106 :2016 ،ويمكن تقسيم االستثمار حسب
طبيعته إىل اآلتي:

االسماعيل و املح ّرمي

طبيعة االستثمار

االستثمار الحقيقي
(املبارش)

األدوات املستخدمة

املفهوم
توجيه األموال الالزمة لالستثمار يف األصول الثابتة

الرشكات التابعة والزميلة.

تخدم العملية اإلنتاجية بصورة مبارشة أو غري

الصناديق االستثمارية من غري القيم املنقولة.

املعمرة كالعقارات واملعدات واملباني وغريها ،بحيث

مبارشة إلحداث أثر اقتصادي وتنموي وملدة زمنية
طويلة( .االسماعيل.)23 :2011 ،

توجيه األموال واستثمارها يف اإلطار الذي تجتمع
فيها الوحدات املدخرة الراغبة يف االستثمار ووحدات

العجز التي تحتاج إىل األموال بغرض االستثمار ،عرب

االستثمار املايل

أدوات متخصصة عاملة يف السوق املايل برشط توافر

قنوات اتصال فعالة( .التميمي؛ سالم.)110 :2004 ،
بش��كل عام ال يكون تبويب جميع األدوات االس��تثمارية بش��كل
مطلق ،وإنما يتم الرج��وع إىل القوائم املالية للمصارف وتحليلها،
وتبي��ان الغ��رض من االس��تثمار ومح��ل االس��تثمار ،ومدة هذا
االس��تثمار وغريها ،حت��ى يتم التبويب وفقا ً لطبيعة االس��تثمار
وغايته ،والتفرقة بني االستثمار الذي يحدث أثرا ً تنمو ًّيا ،وهذا ما
سيتم العمل عليه يف الدراسة التطبيقية.

1010واقع التمويل يف املصارف اإلسالمية العمانية:

1 -1بنك العز اإلسالمي :تأسس بنك العز اإلسالمي كثاني مرصف
إس�لامي متكامل يف س��لطنة عمان وذلك يف ع��ام  2013م،
ويبلغ إجم��ايل رأس مال املرصف  ١٠٠ملي��ون ريال عُ ماني،
تعود نسبة  ٪٤٠منه ألس��هم املستثمرين املكتتبني يف الطرح
العام األويل يف س��بتمرب ٢٠١٢م .أما نس��بة الـ ٪٦٠من رأس
املال فتعود إىل املؤسس�ين من رشكات متنوعة تمتلك الخربة
الكافية يف املجاالت الريادية املتنوعة.

•إجمايل التمويالت املقدمة ومعدل نموها السنوي:

جدول ( :)1إجمايل التمويالت يف بنك العز اإلسالمي ومعدل
نموها السنوي (ألف ريال عماني)
العام

صايف التمويل

معدل النمو السنوي %

69,997

1669

2013

3,956

2015

174,129

2014
2016
2017

2018

-

148.8

257,507

47.9

441,770

22.7

359,902

متوسط معدل النمو السنوي %

االستثمارات العقارية

رشكات مساهمة (رأس املال املخاطر.)BOT /
 شهادات االستثمار القابلة للتداول املخصصة.
شهادات االستثمار القابلة للتداول العامة.
وثائق صناديق االستثمار.

األسهم والسندات اإلسالمية.
محافظ األوراق املالية.
الصكوك اإلسالمية.

يتض��ح لنا من خالل الجدول أن صايف التمويل الس��نوي املقدم

من بنك العز اإلس�لامي يف تطور مستمر خالل سنوات الدراسة،
بالرغ��م من التناقص يف معدالت النمو الس��نوية لصايف التمويل
املقدم ،إذ نلحظ االرتفاع الكبري يف معدالت النمو الس��نوية خالل

الس��نوات األوىل لالفتتاح ،م َّما يؤكد الرغبة الكبرية لدى العمالء
يف الس��وق العماني يف تبني العمل املرصيف اإلس�لامي واالهتمام

الكب�ير يف إنج��اح التجربة ،فق��د ارتفع حج��م التمويل يف العام
 2014إىل ح��وايل  69,997ألف ريال عماني بمعدل نمو وصل إىل
 ،%1669كم��ا نالحظ أن هناك تناقصا ً س��نويا ً يف معدالت النمو
خالل الس��نوات األخرية ،وه��و األمر الذي يف�سر تأثر القطاع

امل�صريف باألزمة املالية الحالية التي انعكس��ت يف عدم التوس��ع
يف االئتمان من قبل املصارف بش��كل ع��ام ،وجزء من املصارف

اإلس�لامية ،إضافة المتثال القطاع امل�صريف للقرارات الصادرة
من املرصف املركزي العماني ،وتماش��يا ً مع سياس��ات التمويل
املنضبط واملدروس.

وبش��كل عام فقد اس��تطاع بنك العز اإلسالمي تقديم الخدمات

التمويلي��ة لرشيح��ة واس��عة من العم�لاء ،إذ وصل متوس��ط
معدل النمو الس��نوي لحجم التمويالت خالل س��نوات الدراسة

إىل  ،%321.4مم��ا يؤك��د تزايد ص��ايف التمويل املمنوح س��نويًّ ،

وه��ذا بدوره يؤدي إىل تزايد الرغبة ل��دى العمالء للعمل املرصيف

اإلسالمي.

حصة صيغ التمويل من إجمايل التمويل املقدم:

39.8

321.4

املصدر :التقارير السنوية لبنك العز اإلسالمي.)2013-2018( ،
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جدول ( :)2حصة صيغ التمويل من إجمايل التمويالت املقدمة يف بنك العز (ألف ريال عماني)
املرابحة

العام

املشاركة

اإلجارة

-

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

2013

481

12.2

3,475

87.8

-

-

2014

18,165

25.9

51,832

74.1

-

-

2015

42,989

24.7

130,090

74.7

1,050

0.6

2016

60,592

23.5

184,411

71.6

12,504

4.9

2017

83,184

23.1

237,965

66.1

38,753

10.8

2018

104,244

23.6

264,998

60

72,528

16.4

املتوسط

22.1

72.4

5.5

املصدر :التقارير السنوية لبنك العز اإلسالمي (.)2012-2018
من خالل بيانات الجدول الس��ابق يتضح لنا اآلتي :عدم التوس��ع
يف سياس��ات التمويل املعتمدة ،إذ نلحظ التمركز حول ثالث صيغ
رئيس��ية وقد اس��تمر العمل بها منذ التأس��يس حت��ى نهاية عام
 ،2018ويعود ذلك لحداثة التجربة املرصفية اإلس�لامية يف سلطنة
عم��ان ،إضافة إىل عدم الرغبة يف تعرض أموال املرصف واملودعني
ملخاطر متع��ددة يف ظل عدم املعرف��ة الكاملة بالس��وق العُ مانية
وطبيعة التمويل املس��تمد من حاجة األفراد إىل السكن مع ضمان
القدرة وااللتزام بسداد االستحقاق وغريه.
نلحظ أن صيغة اإلجارة احتلت املرتبة األوىل خالل سنوات الدراسة
وكان التمركز يدور حولها ،إذ ُتعد صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك
الخيار األمثل لدى العميل العماني لغرض التمويل العقاري ،والذي
م ّثل القطاع األك�بر من علميات التموي��ل ،ووصلت هذه الصيغة
باملتوس��ط الع��ام ملجموع الس��نوات إىل ح��وايل  %72.4من صايف
التمويل املقدم خالل سنوات الدراسة ،فيما استحوذت باقي الصيغ
التمويلية عىل ما نسبته  %27.6فقط من صايف التمويل ،وقد بلغت
نسبة التمويل باإلجارة أشدها يف عام  2013ووصلت إىل ما يعادل
 %87.84م��ن صايف التمويل املقدم وبقيم��ة تمويلية بلغت 3,475
ألف ريال عماني ،األمر الذي يوضح عدم رغبة املرصف يف الدخول
يف املخاطرة واالعتماد عىل الصيغ املعتمدة عىل املديونية ،وقد جاء
هذا االهتمام نتيجة حاجة السوق العماني للتمويل العقاري املتزايد
يف طلبه وبشكل مستمر ،فيما حققت نسبة التمويل باإلجارة أدنى
مستوى لها يف عام  ، 2018ووصلت إىل حوايل  %60بقيمة تمويلية
وصل��ت إىل  264,998أل��ف ريال عماني ،وهذا يع��ود آلثار األزمة
املالي��ة وتبني توجهات املرصف املركزي العماني واتباع سياس��ة
تقشفية يف منح التمويل لدى املرصف.
جاءت صيغة املرابحة يف املرتبة الثانية ،إذ بلغت مش��اركتها بصايف
التموي��ل باملتوس��ط العام لس��نوات الدراس��ة  ،%22.1مما يؤكد
الرغبة الكبرية لدى املرصف والقائمني عليه بتبني سياسة تمويلية
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معتمدة عىل الدَّين واالبتعاد قدر اإلمكان عن صيغ التمويل القائمة
عىل املشاركة يف الربح والخسارة ذات البعد ال َّت ْن َم ِويّ  .واملالحظ أنه
خالل السنوات األوىل سيطرت املرابحة واإلجارة فقط عىل املشهد
التموييل ،وقد وصلت أعىل نس��بة للمرابح��ة تقريبا ً  %26وذلك يف
عام 2014م وبقيمة تمويلية وصلت إىل  18,165ألف ريال عماني.
بينما لم يتوس��ع بن��ك العز اإلس�لامي يف من��ح التمويل بصيغة
املش��اركة نتيج��ة ع��دم الرغبة يف الدخ��ول باملخاط��ر ،إذ جاءت
املشاركة بنس��ب ضئيلة ووصلت باملتوس��ط العام خالل سنوات
الدراس��ة إىل  %5.5من إجمايل التمويل ،بالرغم من التزايد امللحوظ
يف ص��ايف التمويل املمنوح من هذه الصيغة رافقه زيادة يف معدالت
النمو وحصة املشاركة من إجمايل التمويالت املقدمة ،ويعزى تبني
هذه السياس��ة الحذرة من قبل بنك العز اإلسالمي لحداثة التجربة
املرصفية يف سلطنة عمان ،إضاف ًة إىل تحقيق مكاسب للمساهمني.
بشكل عام نلحظ من خالل الجدول السابق اآلتي:
 -التمرك��ز الواضح يف ث�لاث صيغ تمويلية وغي��اب التنوع يفالصيغ التمويلية األخرى.
 -الرتكيز يف السياس��ة التمويلية املتبعة لدى بنك العز اإلسالميع�لى صيغ التمويل القائمة ع�لى املديونية واملتمثلة بصيغتي
اإلج��ارة واملرابح��ة واللتني مثلت��ا ما يق��ارب ( )%94.5من
إجمايل التمويل املمنوح خالل سنوات الدراسة.
 -الضعف الواضح يف االعتماد عىل الصيغ التمويلية القائمة عىلامللكية واملشاركة يف الربح والخسارة ،فقد تمثلت يف املحاوالت
الخجولة لصيغة املش��اركة فقط إذ مثلت ما يقارب ()%5.5
فقط من إجمايل التمويل املمنوح خالل سنوات الدراسة.
 -الرغب��ة الواضحة لدى بنك العز اإلس�لامي يف تقليل املخاطروالرغبة يف تحقيق اإليرادات لتحقيق ما يطمح له املس��همون
وأصح��اب الودائع ،بعيدا ً عن االهتمام بالجانب ال َّت ْن َم ِويّ عىل
املستوى االقتصادي واالجتماعي للمجتمع.

االسماعيل و املح ّرمي

2 -2بن��ك نزوىُ :يع��د بنك نزوى أول مرصف اس�لامي متكامل يف
سلطنة عمان وذلك وفقا ً للمرسوم السلطاني رقم ،2000/114
ثم انطلقت العمليات املرصفية للبنك يف عام .2013

رغ��م االنخفاض الواضح يف معدالت النمو الس��نوية ،وهذا يعود

جدول ( :)3إجمايل التمويالت يف بنك نزوى ومعدل نموها
السنوي« .ألف ر.ع

ال��ذي تال عام االفتتاح ،مما يؤك��د الرغبة الكبرية لدى العمالء يف
التعام��ل مع التمويل اإلس�لامي والحاجة ل��ه ،وخصوصا ً إذا ما

•إجمايل التمويالت املقدمة ومعدل نموها السنوي:

العام

صايف التمويل

معدل النمو السنوي %

110,491

261.1

إىل  ،%261.1وواص��ل البنك يف التوس��ع بمن��ح التمويل ،إذ نلحظ

334,956

44.5

التأكيد عىل أن التوس��ع كان محدودا نتيجة لألزمة املالية الحالية

2013
2015

231,338

2016
2017
2018

للطف��رة التمويلي��ة والقف��زة التي حققها امل�صرف خالل العام

ت��م التأكيد ع�لى أن بنك ن��زوى  -الذي ُيعد أول بنك إس�لامي يف
س��لطنة عمان – قد حقق يف عام  2014ارتفاعا ً ملحوظا ً يف حجم

30,594

2014

من خالل بيانات الجدول الس��ابق يتضح لنا أن متوس��ط معدل
النمو الس��نوية إلجمايل التمويالت يف بنك نزوى حقق معدالً عاليا ً

-

التمويل ووص��ل إىل  110,491ألف ريال عماني بمعدل نمو وصل

109.4

469,235

الزيادة السنوية يف قيمة صايف التمويل خالل سنوات الدراسة مع

وتوجيه��ات البنك املركزي وعدم الرغبة لدى املرصف بالدخول يف

40.1

558,546

مخاطر مالية.

19
79

متوسط معدل النمو السنوي %

حصة صيغ التمويل من إجمايل التمويل املقدم:

املصدر :التقارير السنوية لبنك نزوى (.)2013-2018

جدول ( :)4حصة صيغ التمويل من إجمايل التمويالت املقدمة يف بنك العز (ألف ريال عماني)
العام

البيوع والذمم األخرى*

املشاركة

اإلجارة

-

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

2013

16,894

55.2

13,700

44.8

-

-

2014

51,152

46.3

59,339

53.7

-

-

2015

75,758

32.7

155,580

67.3

-

-

2016

100,103

29.9

234,054

69.9

799

0.2

2017

161,398

34.4

282,110

60.1

25,727

5.5

2018

182,269

32.6

316,397

56.6

59,880

10.7

املتوسط

38.5

58.7

2.7

*تمثل ذمم البيوع والذمم األخرى :صايف التمويالت املقدمة بصبغة كل من (االستصناع املرابحة واإلجارة) لألفراد والرشكات.
املصدر :التقارير السنوية لبنك نزوى (.)2012-2018
من خالل بيانات الجدول الس��ابق يتضح لنا اآلتي :الرتكيز الكبري

العام خالل س��نوات الدراس��ة ما يعادل  %2.7ويعود ذلك إىل عدم

انعكست كإجارة منتهية بالتمليك بتفصيل خاص يف القوائم املالية

التش��غيلية ومخاطر السوق ومخاطر عدم القدرة وااللتزام بسداد

ال��ذي اعتمده بنك ن��زوى يف صيغة اإلج��ارة ،إذ نلحظ أن اإلجارة

أما اإلجارة التش��غيلية والخدم��ات فقد تم دمجه��ا مع املرابحة
واالس��تصناع يف ذمم البيوع والذم��م األخرى ،يف حني بقيت صيغ

التمويل القائمة عىل امللكية مغ ّيبة باس��تثناء محاوالت خجولة يف

بعض عقود التمويل املتمثلة بعقود املشاركة والتي مثلت باملتوسط

الرغبة يف إرشاك أموال البن��ك واملودعني ملخاطر متعلقة باملخاطر
االستحقاق وغريه.

نلحظ أن صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك باملتوسط العام ملجموع

السنوات اس��تحوذت عىل ما يقارب  %59من صايف التمويل املقدم

خالل سنوات الدراسة ،فيما استحوذت باقي الصيغ التمويلية عىل
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باإلجارة أش��دها يف عام  2016ووصلت إىل م��ا يعادل  %69.9من

من صايف التمويل املمنوح من حيث املتوس��ط العام ،وهذا ما جاء
متماش��يا ً والسياسة التمويلية لبنك العز اإلسالمي ،وبذلك يمكننا

عمان��ي ،وهو األم��ر الذي يدل ع�لى ازدياد الطلب ع�لى منتجات

العمانية عىل صيغ التمويل القائمة عىل املديونية ،وإنما ركزت عىل

ما نس��بته  %41فقط من صايف التمويل ،وقد بلغت نسبة التمويل

ص��ايف التمويل املقدم وبقيمة تمويلية بلغ��ت  234,054ألف ريال
العقارات والس��كن وغريها التي أتاحه��ا بنك نزوى ،فيما حققت
نس��بة التمويل باإلجارة أدنى مستوى لها يف عام  203ووصلت إىل
حوايل  %44.8بقيمة تمويلية وصلت إىل  13,700ألف ريال عماني،

وذلك عىل اعتبار أنها س��نة تأسيس��ية تواكبت مع رغبة البنك يف
تبني سياسة الحيطة والحذر يف منح التمويل ،وبهذا الشكل اعتمد
بنك نزوى سياسة تمويلية متمركزة حول صيغ التمويل اإلسالمية

القائمة ع�لى املديونية ،واخت��ار منها اإلجارة املنتهي��ة بالتمليك

كصيغة تفصيلية عن باق��ي الصيغ التمويلية األخرى ،األمر الذي

عدم قب��ول الفرضية القائلة بأنه :لم تعتمد املصارف اإلس�لامية

صيغ التمويل القائمة عىل امللكية.

ويع��ود اعتماد بنك نزوى عىل السياس��ة التمويلي��ة الحذرة بهذا

الشكل إىل:
-

-إمكانية تحديد الربح من عملية التمويل بشكل سابق.

-

-وجود الضمانات الكافية لحجم التمويل والتي تتميز بالتنوع

-

-اإلبقاء عىل األسلوب القديم يف إدارة عمليات التمويل يف املصارف

لم يظهر االخت�لاف الحقيقي يف روح التمويل اإلس�لامي ودوره
ال َّت ْن َم ِويّ بل أظهر التش��ابه الكبري بسياس��ات التمويل يف املصارف
التقليدية.

وق��د جاءت صيغ ذمم البيوع والذمم األخ��رى باملرتبة الثانية ،إذ

بلغت مش��اركتها بصايف التمويل باملتوسط العام لسنوات الدراسة
 ،%38.5مم��ا يؤك��د الرغبة الكبرية لدى البن��ك والقائمني عليه يف

تبني سياس��ة تمويلية معتمدة عىل الدَّي��ن واالبتعاد قدر اإلمكان

عن أي سياس��ة اس��تثمارية قائمة عىل الربح والخسارة ومبدأي

الغن��م بالغرم والخ��راج بالضمان ،واملالحظ أنه خالل الس��نوات
الثالث األوىل سيطرت ذمم البيوع واإلجارة املنتهية بالتمليك فقط

عىل املش��هد التموييل ،وقد وصلت أعىل نسبة لذمم البيوع والذمم
األخ��رى تقريب��ا ً  %55.2وذلك يف ع��ام 2013م وبقيم��ة تمويلية
وصلت إىل  16,894ألف ريال عماني.

بينما جاءت مس��اهمة صيغة املش��اركة خجولة وبنسبة ضئيلة
ج��دا ً ال تذك��ر ،ووصل��ت إىل  %2.7من إجمايل التموي��ل ،مما أك َّد

عىل السياس��ة التمويلية الواضحة لدى إدارة البنك باالبتعاد عن
املخاط��ر وعدم التنويع يف سياس��ات التمويل ،ويعزى تبني هذه
السياسة الحذرة من قبل بنك العز اإلسالمي إىل الرغبة يف تحقيق

أعىل قدر ممكن من األرباح يف ظل منافس��ة كبرية من املصارف

التقليدي��ة ،ويكمن دور البنك يف رضورة تبني سياس��ة تمويلية
متنوعة بعيد ًة عن التمركز الشديد واالنحياز تجاه صيغ تمويلية
معينة بهدف زيادة الربح أو تقليل املخاطر أو غريها ،كوننا ننتظر

من املصارف اإلس�لامية بالعموم وبنك نزوى بشكل خاص إبراز
الدور ال َّت ْن َم ِويّ و االجتماعي للصريفة اإلسالمية خصوصا ً كونه

أول مرصف إس�لامي يف الس��لطنة ،ويعمل يف سوق خصبة تمثل

رئيس��ا يف منطقة الخليج العربي بش��كل خاص واملنطقة
الع ًبا
ً

العربية بشكل عام.

يتضح لنا م َّما س��بق مدى اعتماد بنك نزوى عىل سياسة تمويلية
ح��ذرة بتبنيها صيغ التمويل املعتمدة عىل املديونية بش��كل كبري،
فاس��تحوذت صيغ التمويل القائمة عىل املديونية النس��بة الكربى
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واالستمرارية.

اإلسالمية من خالل ما يسمى بنظرية القرض التجاري ،والتي

تفرتض رضورة االعتماد واالقتصار عىل التمويل قصري األجل

بهدف الربح الرسيع واالبتعاد عن املخاطرة.

-

غي��اب اإلرادة القوية يف إبراز ال��دور ال َّت ْن َم ِويّ للعمل املرصيفاإلس�لامي حيث يك��ون التوجيه األمثل للم��وارد نحو إقامة
املرشوعات املبارشة والحقيقية املس��اهمة يف تحقيق التنمية

االقتصادية واالجتماعية.

1111واقع االستثمار يف املصارف اإلسالمية العمانية
1 -1بنك العز اإلسالمي:
أ    -إجمايل االستثمارات املقدمة ومعدل نموها السنوي:
جدول ( :)5حصة نوع االستثمار من إجمايل االستثمار يف بنك
العز اإلسالمي

العام

إجمايل االستثمار «ألف
ريال عماني»

معدل النمو السنوي %

2013

24,898

-

2014

7,446

70.1-

2015

30,795

313.6

2016

64,507

109.5

2017

141,619

119.5

2018

150,772

6.5

متوسط معدل النمو السنوي %
املصدر :التقارير السنوية لبنك العز اإلسالمي.

79.9

االسماعيل و املح ّرمي

من خالل بيانات الجدول السابق يتضح لنا ضعف عمليات االستثمار

رافق��ه االرتفاع الواضح يف زي��ادة الودائع االس��تثمارية ،إضاف ًة

املرصفية لديه ،إذ لم تعتمد السياس��ة االس��تثمارية عىل التنوع يف

كب�يرة يف الس��وق العماني ،يف املقاب��ل لم نلح��ظ أي اهتمام لدى
بنك العز اإلس�لامي باالس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية والدخول فيها بشكل
مبارش ،واألمر نفسه تقريبا ً يف االستثمارات املالية األخرى ،ويمكن

للبح��ث عن التوس��ع يف الخدمات املقدمة للعمالء يف ظل منافس��ة

الت��ي قام بها بنك العز اإلس�لامي ،وه��ذا يعود لحداث��ة التجربة
أدوات االس��تثمار بل بالعك��س كان يركز اس��تثماره يف الصكوك

بشكل رئيس ،ونلحظ أن البنك بدأ منذ تأسيسه بعمليات استثمارية

أن يعزى ذلك لحداثة التجربة وعدم الرغبة يف االس��تثمار ألنه أكثر
عرض ًة للمخاطرة ،خصوصا ً يف ظل األزمة املالية الحالية التي ألقت

ليعود يف الس��نة اآلتية بتوخي الحذر وتخفيض نسبة مساهمته يف

العمليات االس��تثمارية وهذا ما يظهر لنا أن معدل النمو الس��نوي
لعام  2014كان سالبا ً وبلغ ( )%70.1 -مقارنة بسنة  ،2013ليعود

بظاللها عىل األفراد بشكل خاص واالقتصاد بشكل عام.
وعىل ك ٍّل نلحظ عدم اس��تطاعة بنك العز اإلسالمي تقديم سياسة

باالرتف��اع مجددا ً يف عام  2015ويواصل ارتفاعاته خالل س��نوات
الدراس��ة ،وهذا يعود بش��كل طبيعي إىل عدة عوام��ل من أهمها:

استثمارية تنموية مالئمة ،إذ وصل متوسط معدل النمو السنوي

الرغبة يف تبني االس��تثمار بالوكالة كأداة ومنتج استثماري جديد،

لالستثمار فيه إىل .%79.9

ب -حصة أساليب االستثمار من إجمايل االستثمار
جدول ( :)6حصة نوع االستثمار من إجمايل االستثمار يف بنك العز (املبالغ بألف ريال)
العام

استثمارات بالوكالة

استثمارات يف الصكوك

-

القيمة

%

القيمة

%

2013

24,898

100

-

-

2014

7,446

100

-

-

2015

5,483

17.8

25,312

82.2

2016

9,218

14.3

55,289

85.7

2017

41,314

29.2

100,305

70.8

2018

39,229

26

111,543

74

املتوسط
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نالحظ من الجدول الس��ابق أن بنك العز اإلسالمي اعتمد سياسة

اس��تثمارية بس��يطة ومركزة ،إذ اقترصت السياسة االستثمارية

عىل االس��تثمار يف الصكوك واالس��تثمار بالوكال��ة لدى املصارف
ُ
األ َخر مبتعدًا عن التنوع يف االس��تثمارات املبارشة وال َّت ْن َم ِو ّية وذلك

لحداثة التجربة املرصفية.

اتجه البنك إىل االس��تثمار يف الصكوك املحلية واالقليمية رغبة منه
يف الدخول باستثمارات واتباع األدوات املالية الحديثة ،وبلغت أعىل
نسبة مس��اهمة يف االس��تثمار بالصكوك إىل إجمايل االستثمارات

يف عام��ي  ،2013 - 2014إذ كان��ت تمث��ل الصيغة االس��تثمارية

52.1

47.9

الوحيدة لدى البنك ،ثم تقلصت النس��بة مع دخول أداة االستثمار
بالوكالة لدى املصارف ،وكان لدمج أموال املُسهمني واملستثمرين
يف وع��اء واح��د وتوجيهه نحو اس��تثمارات الوكالة دور يف غياب

الدق��ة بالفصل بني التمويل واالس��تثمار ،ووجد الباحثان صعوبة

يف الفصل بينهما.

نلحظ التوس��ع الواضح يف االس��تثمارات بالوكالة لدى املصارف
ُ
األ َخ��ر يف بنك العز اإلس�لامي ،فق��د تزايدت املبال��غ املخصصة

لهذا النوع من االس��تثمارات خالل سنوات الدراسة ،وذلك رغبة

ل��دى البنك يف عدم القيام بمرشوعات اس��تثمارية تنموية تجنبا ً
للمخاطر ،ووصلت نس��بة االس��تثمارات بالوكالة خالل سنوات
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الدور ال َّت ْن َموِيّ لسياسات التمويل واالستثمار يف البنوك اإلسالمية العُ مانية

الدراس��ة باملتوس��ط ما نس��بته  %52.1من إجمايل االستثمارات

من خالل بيانات الجدول الس��ابق يتضح لن��ا التذبذب الكبري يف

ل��م نلح��ظ أ َّي��ة اس��تثمارات يف ال�شركات التابع��ة والزميلة أو
االس��تثمارات العقارية التي تعد س��لطنة عمان واح��د ًة من أبرز

الرغبة يف الدخول بمخاطرة كب�يرة ولحداثة التجربة املرصفية
لديه ،إذ اعتمد يف سياس��اته االس��تثمارية عىل التنوع يف أدوات

ازدياد املرشوعات السكنية ذات التملك الحر واألبنية العقارية ذات

ن��زوى ،متفوقا بذل��ك عىل بنك الع��ز اإلس�لامي يف التنويع يف

املقدمة.

الوجهات الس��ياحية يف املنطق��ة العربية ،وهذا ما نجده من خالل
الصبغة التجارية وحتى الس��كنية منها .وبشكل عام كانت حصة
االستثمار بش��كله الخاص ضعيف ًة جدًا رافقه غياب االستثمارات

ال َّت ْن َم ِو ّية املبارشة ،ومن املنتظر من بنك العز اإلس�لامي العمل عىل

رضورة إعادة هيكلة سياس��ات االستثمار لديه وحسن توجيهها
بش��كل أمثل؛ لتصبح متماش��ية وروح الدور ال َّت ْن َم ِويّ للمصارف
اإلس�لامية ،بحيث تهتم باالس��تثمارات طويلة األج��ل املتمركزة

عىل االستثمارات املبارشة واالستثمارات يف الرشكات واملؤسسات
وإقامة الوح��دات اإلنتاجية التي يطلبها الس��وق املحيل والداخيل

والتي تسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وم��ن املالحظ أن االس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية هي اس��تثمارات تكون
طويل��ة األجل وعىل ف�ترات زمنية متعددة أقلها خمس س��نوات،
إضاف��ة إىل دوره��ا ال َّت ْن َم ِويّ  ،واملالحظ أن بنك العز اإلس�لامي لم
ُيقدم عىل سياسات االس��تثمار ال َّت ْن َم ِو ّية وإنما بقيت محاوالته يف
سياسة اس��تثمارية قصرية األجل م َّما يؤكد بوضوح عدم تمكنه
من تحقيق معدالت عالية يف االس��تثمارات طويلة األجل وبذلك لم
يتمكن من تحقيق الدور ال َّت ْن َم ِويّ املأمول منها.

عمليات االس��تثمار الت��ي قام بها بنك نزوى وه��ذا يعود لعدم

االس��تثمار حيث نلحظ س��ت أدوات اس��تثمارية عمل بها بنك
سياسته االستثمارية.

وق��د عمل بنك ن��زوى عىل الرتكيز يف اس��تثماره عىل الصكوك
واس��تثمارات الوكالة لدى املصارف ُ
األ َ
خر بشكل رئييس حيث
وصلتا إىل نس��بة ما يقارب  %75من إجمايل االس��تثمار املقدم،
ومن املالحظ أن البنك بدأ منذ تأسيس��ه بعمليات اس��تثمارية

جي��دة ،حيث تم ض��خ أكرب قيمة اس��تثمارية خالل س��نوات

عماني؛
الدراس��ة ووصلت إىل ما يع��ادل  126،170ألف ري��ال
ّ
ليعود يف الس��نة اآلتية بتوخي الحذر وتخفيض نسبة إسهامه

يف العملي��ات االس��تثمارية ،وهذا ما يظهر لن��ا أن معدل النمو
الس��نوي لعام  2014كان سالبا ً وبلغ ( )%31.3-مقارنة بسنة

 ، 2013ليس��تمر يف االنخفاض من حيث قيمة االستثمار الذي

وص��ل إىل  48,811أل��ف ريال عماني ،ويف ع��ام  2016ارتفعت

عماني وحقق معدل
القيم االس��تثمارية إىل  84,704ألف ريال
ّ

نمو س��نوي ايجابي وصل إىل  %73.5ويعود إىل زيادة إس��هام
البن��ك باالس��تثمار يف الصك��وك إضاف ًة لدخوله االس��تثمار يف

 2 -2بنك نزوى اإلسالمي

الصناديق االس��تثمارية ،ليعود إىل االنخفاض مجددا ً حتى عام

أ    -إجمايل االستثمارات املقدمة ومعدل نموها السنوي:

إىل عدة عوامل من أهمها:

 ،2016يعود هذا االنخفاض والحذر يف السياسات االستثمارية

جدول ( :)7حصة نوع االستثمار من إجمايل االستثمار يف بنك
نزوى

•عدم الرغبة يف االس��تثمار باملوجودات املؤجرة حيث لم يكتب

العام

إجمايل االستثمار «ألف
ريال عماني»

معدل النمو السنوي %

2013

126,170

-

•انخفاض واضح ومالحظ يف استثمارات الوكالة لدى املصارف
ُ
ِّ
وتوخي الحذر وعدم الرغبة يف العمل
األ َخ��ر ،ويعود للتحوط

2014

86,677

31.3-

•نلحظ انخفاضا ً يف االستثمار باألسهم وكذلك يف االستثمار يف

2015

48,811

43.7-

2016

84,704

73.5

2017

78,366

7.5-

2018

64,436

17.8-

متوسط معدل النمو السنوي %
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4.5-

لها النجاح من واقع البيانات املالية للبنك.

يف الخارج نتيجة لألزمات املالية املتتالية.

الصناديق االس��تثمارية ،ويمكن أن يعزى ذلك لعدم الرغبة يف
الدخ��ول يف املخاطر واألزمة املالي��ة الحالية وتلبية متطلبات

السلطات النقدية وحداثة التجربة املرصفية لدى البنك وعدم
توفر الخربة يف االستثمار اإلسالمي.

ع�لى ك ٍّل نلحظ أن بنك العز اإلس�لامي اس��تطاع تقديم سياس��ة
اس��تثمارية متنوعة ،لكن لم تمثل االس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية الجزء

األكرب منها ،فقد وصل متوسط معدل النمو السنويّ لالستثمار يف
البنك خالل سنوات الدراسة إىل .%4.5-

االسماعيل و املح ّرمي

ب -حصة أساليب االستثمار من إجمايل االستثمار
جدول ( :)8حصة نوع االستثمار من إجمايل االستثمار يف بنك نزوى (املبالغ بألف ريال)
العام

استثمارات
بالوكالة

استثمارات صكوك

استثمارات يف
العقارات

استثمارات األسهم

استثمار يف
الصناديق
االستثمارية

استثمارات يف
موجودات مؤجرة

-

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

القيمة

%

2013

52,291

41.4

59,610

47.2

14,175

11.2

94

0.1

-

-

-

-

2014

55,711

64.2

9,072

10.5

14,175

16.4

366

0.4

-

-

7,353

8.5

2015

9,625

19.7

19,595

40.1

14,175

29

344

0.7

5,072

10.4

-

-

2016

41,398

48.9

23,715

28

14,175

16.7

344

0.4

5,072

6

-

-

2017

16,398

20.9

42,231

53.9

14,175

18.1

427

0.5

5,135

6.6

-

-

2018

-

-

46,501

72.2

14,175

22

325

0.5

3,435

5.3

-

-

املتوسط

32.5

42

0.4

18.9

1.4

4.7
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نالحظ من الجدول السابق أن بنك نزوى اعتمد سياسة استثماري ًة
موسعة ،حيث ظهرت من واقع اإليضاحات املالية الخاصة بالبنك
ّ
اعتماده بش��كل كبري ع�لى االس��تثمارات قصرية األج��ل ،وعدم
الرغبة يف االس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية والتي اقترصت عىل االستثمار يف
العقارات واالس��تثمار يف الصناديق االس��تثمارية ،وقد يفرس هذا
لحداثة التجربة املرصفية ،وغياب الخربة الكافية يف االس��تثمارات
ال َّت ْن َم ِو ّي��ة طويلة األجل وعدم الدخ��ول يف املخاطرة مع الرغبة يف
الحصول عىل عوائ��د دورية تغطي التكاليف التش��غيلية وتوزيع
عوائد جيدة ألصحاب األموال ،ونلحظ أن السياس��ة االستثمارية
للبنك تكونت مما يأتي:
•عمل البنك خالل س��نوات الدراسة عىل االس��تثمار يف البنوك
األخ��رى بنظ��ام الوكالة ،وبلغت أقىص نس��بة له��ا يف عام
 2014ووصل��ت إىل  %64.2وبقيم��ة اس��تثمارية 55,711
أل��ف ريال عماني ،مع انخفاض واضح يف الس��نة التي تليها
بقيمة استثمارية بلغت  9,625ألف ريال عماني ،وباملتوسط
بلغت نسبة اس��تثمارات الوكالة لدى املصارف ُ
األ َخر %32.5
من إجمايل اس��تثمارات بن��ك نزوى .ومن املع��روف أن هذه
االستثمارات تتم عىل شكل إيداعات مرصفية بقصد االستثمار
وتحقيق األرباح قصرية األجل.
•كان لالس��تثمار يف الصكوك املحلية واإلقليمي��ة والدولية يف
بنك ن��زوى أهمية كبرية ،وذل��ك رغبة منه باتب��اع األدوات
املالي��ة الحديثة ،وبلغت أعىل نس��بة لالس��تثمار يف الصكوك
يف ع��ام 2018بنس��بة  %72.2وبقيمة اس��تثمارية وصلت إىل

.1

.2

.3

.4

 46,501أل��ف ريال عماني وأدنى نس��بة له��ا يف عام 2014
ووصلت القيمة االستثمارية إىل  9,072ريال عماني ،وبشكل
عام وصلت نسبة االستثمار يف الصكوك يف البنك خالل سنوات
الدراسة  %42إىل إجمايل االستثمارات املقدمة .و ُيعد االستثمار
يف الصكوك من بني االس��تثمارات قصرية األجل غري ال َّت ْن َم ِو ّية
يف بنك نزوى وذلك من واقع البيانات املالية املتاحة:
1اتخ��ذ بنك نزوى الصكوك أداة اس��تثمارية لس��د الحاجة إىل
التمويل املطلوب من قبل الجهات الحكومية وغري الحكومية
بقص��د الحص��ول عىل عوائ��د دورية ربع س��نوية أو نصف
سنوية أو سنوية.
2الهدف من االس��تثمار يف الصكوك كان تحقيق عوائد رسيعة
نتيجة عمليات التمويل للجهات سابقة الذكر وليس اإلسهام
يف مرشوعات تنموية طويلة األجل.
ً
3اس��تحقاق الصك��وك كان متنوع��ا بني قص�ير األجل ،وهو
الغالب ،وطويل األجل ،ولكنه متاح للبيع ،بحيث يمكن للبنك
بيعه يف أي وقت.
4ظهرت األصول الخاصة بهذه الصكوك يف األصول املتداولة يف
قائمة املركز املايل للبنك.
•اس��تطاع بنك نزوى القيام باس��تثمار تنم��وي طويل األجل
من خالل قيامه باس��تثمار عقاري وتملكه وإعادة استثماره
لآلخرين يف السوق العماني ،ونلحظ أن قيمة االستثمار بقيت
ثابتة خالل مدة الدراس��ة ،وتبني أن هذه األصل يحقق عوائد
جيدة للبنك ،وبلغت نس��بة االس��تثمارات العقارية إىل إجمايل
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االس��تثمارات يف البنك  %18.9فقط ،ونلحظ أنها تمثل نسبة
ضئيلة من استثمارات املرصف ككل.
•اس��تطاع بنك نزوى العمل يف االستثمار يف األسهم ،وخصص
لها قيمة ضئيلة من اس��تثمارات البنك إذ وصلت باملتوس��ط
فقط  %0.4من إجمايل استثمارات البنك ،م َّما يدل عدم الرغبة
يف الدخول يف املضاربات قصرية األجل يف ظل الظروف الحالية.
•بقي بنك نزوى بعيدا ً عن االستثمار يف الصناديق االستثمارية
حتى عام  ،2014إذ استطاع االستثمار يف صناديق استثمارية
ع��دة ،ووص��ل االس��تثمار يف الصناديق لديه خالل س��نوات
الدراسة ما نس��بته  %4.7من إجمايل االس��تثمارات املقدمة.
ول��دى الرج��وع إىل البيان��ات املالي��ة وايضاحاته��ا تبني أن
الصنادي��ق االس��تثمارية كانت ألغراض اس��تثمارية طويلة
األجل ،وهو األمر الذي يزيد من حصة االستثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية
للبنك ،لك��ن بقيت هذه النس��بة دون املس��توى املطلوب ،إذ
وصلت هذه النسبة مع االستثمارات العقارية إىل  %23.6فقط
من إجمايل االستثمارات يف البنك.
•قام بنك نزوى بإيجار موجودات بقصد تأجريها لطرف ثالث
أو للغري خالل عام  ،2014ولم يعاود االستثمار يف املوجودات
املؤجرة م َّما يدل عىل عدم نجاح أو نجاعة الفكرة ،وهو األمر
ال��ذي يفرس عدم قيامه باالس��تثمار بها م��رة أخرى وخالل
سنوات الدراسة.
•لم نلحظ أية اس��تثمارات يف ال�شركات التابعة والزميلة التي
تعد الس��لطنة اليوم مقصدًا لجذب االس��تثمارات يف املنطقة،
ملا تتمت��ع بها من عوامل جاذبة لالس��تثمار ،وبش��كل عام
كانت حصة االس��تثمار قصري األجل هي املسيطر عىل املشهد
االس��تثماري وبلغت باملتوسط ما نس��بته  %76.4من إجمايل
االس��تثمارات املقدمة من البنك ،يف ح�ين ظهر لدى الباحثني
قيام البنك بعمليات اس��تثمار طويلة األجل ،بخالف بنك العز
اإلس�لامي ،بالرغ��م من محدودي��ة هذه النس��بة ،إذ وصلت
باملتوس��ط وخالل س��نوات الدراسة ما نس��بته  %23.6من
إجمايل االس��تثمار املقدم من قبله ،ومن املأمول إعادة هيكلة
سياس��ات االس��تثمار يف البنك بحي��ث تهتم باالس��تثمارات
ال َّت ْن َم ِو ّي��ة طويلة األج��ل ذات األثر ال َّت ْن َم�� ِويّ عىل املؤرشات
االقتصادي��ة واالجتماعية الكلية للبلد ،وبما يتماىش مع فكر
املؤسسني للمصارف اإلس�لامية ،وهو األمر الذي يحتاج إىل
مجموع ٍة من االستثمارات املبارشة مما يعني إضافة طاقات
إنتاجية وتشغيلية جديدة للمجتمع ،أو التي تسهم يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
ويف نهاية البحث ومن واقع البيانات املستخرجة من قبل الباحثينّ
يتضح لنا:
قل��ة االهتمام بالتوظيف االس��تثماري طويل األج��ل ،وهو األمر
ال��ذي انعكس يف عدم اعتماد البنوك اإلس�لامية يف س��لطنة عمان
ع�لى االس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية طويل��ة األجل منها ،فاس��تحوذت
االس��تثمارات قص�يرة األجل عىل النس��بة الكربى من سياس��ات
االس��تثمار يف هذه املصارف ،ومن هن��ا نلحظ بوضوح عدم قبول
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الفرضي��ة القائلة بأنهّ :
تمكنت املصارف اإلس�لامية العمانية من
تحقيق معدالت عالية يف االستثمارات طويلة األجل ،وبذلك ّ
تمكنت
من تحقيق الدور ال َّت ْن َم ِويّ املأمول منها.

1212النتائج:

-1

-2

-3
-4

-5

-6

-7

1اتخ��ذت املص��ارف اإلس�لامية العماني��ة السياس��ة الحذرة
يف سياس��ات توظي��ف األموال لديها ،وقد يع��ود ذلك لحداثة
التجربة املرصفية فيها.
2تدني نس��بة التمويل االس��تثماري طويل األجل يف املصارف
اإلسالمية العمانية ،إذ لم تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمايل
التمويل ،مما يعكس غياب التنوع يف سياسات التمويل لديها.
3أظه��ر بنك نزوى تنوعا ً أكرب يف سياس��ات االس��تثمار لديه،
وتفوق عىل بنك العز اإلسالمي يف حجم االستثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية.
4اس��تطاع بنك نزوى القيام باالس��تثمارات طويلة األجل ،إذ
تمثلت يف الصناديق االستثمارية واالستثمار العقاري ،ووصلت
نسبة االستثمار بكليهما إىل  %23.6من إجمايل االستثمارات،
وبقيت هذه النس��بة محدودة إذا ما قورنت بإجمايل توظيف
األموال لدى البنك.
5التمرك��ز الواض��ح يف بنك العز اإلس�لامي ح��ول ثالث صيغ
رئيس��ية يف سياس��ات التموي��ل لديه ،إذ انعكس��ت يف صيغ
وإسهاما يكاد ال ُيذكر يف صيغة
التمويل القائمة عىل املديونية
ً
املشاركة.
6غياب االس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّية يف بنك العز اإلس�لامي بش��كل
كامل ،إذ بقيت استثماراته قصرية األجل مسيطرة خالل مدة
الدراسة.
7غي��اب االس��تثمارات الحقيقي��ة طويلة األج��ل يف املصارف
اإلس�لامية العمانية واملتمثلة يف ال�شركات التابعة والزميلة،
حي��ث لم يلح��ظ الباحثان أي وج��ود لها يف القوائ��م املالية
للمصارف موضوع الدراسة.

1313التوصيات:

-1

-2

-3

-4

1العم��ل ع�لى إنش��اء إدارة متخصص��ة بتطوي��ر املنتج��ات
اإلس�لامية ،وتعنى بدراس��ة آليات تنويع سياسات توظيف
األموال يف املصارف اإلس�لامية العمانية ،ومدى إس��هامها يف
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
2العم��ل عىل تنويع االس��تثمارات ال َّت ْن َم ِو ّي��ة طويلة األجل مع
األخذ بعني االعتب��ار كيفية تخفيف املخاطر ،وذلك من خالل
تبني املمارسات الدولية األفضل يف كيفية اختيار املرشوعات
االستثمارية وتقييمها وتبنيها وإدارتها.
3العمل عىل تنويع سياس��ات التمويل يف املصارف اإلس�لامية
العماني��ة وإعط��اء التموي��ل االس��تثماري دور مهم يف هذه
السياسات ،وذلك باتباع سياسة ائتمانية حصيفة تعتمد عىل
اس��تخدام أدوات التحليل املايل واالئتماني الختيار العمالء من
ذوي الجدارة االئتمانية القوية وتمويلهم.
4العم��ل ع�لى االهتم��ام باألوعي��ة االدخارية طويل��ة األجل

االسماعيل و املح ّرمي

-5

-6

-7

-8

-9

وتنويعها ،وذلك لجذب األموال طويلة األجل الالزمة لتوظيف
مايل طويل األجل ،مما يعطي للبنك اإلس�لامي قدرة أكرب عىل
التوسع يف التمويل واالستثمار طويل األجل.
5التعاون والتشبيك اإليجابي بني املصارف اإلسالمية والنوافذ
اإلس�لامية العمانية للمس��اهمة يف القي��ام بعمليات تمويل
اس��تثماري طويل األجل ،وذلك م��ن خالل تمويل املرشوعات
اإلنمائية للحكومة أو مرشوعات إنمائية للعمالء بحيث يكون
لها أثر تنموي طويل األجل.
6التعاون والتشبيك اإليجابي بني املصارف اإلسالمية والنوافذ
اإلس�لامية العمانية؛ لإلس��هام يف إنش��اء رشكة استثمارية
متخصص��ة يف االس��تثمار ال َّت ْن َم ِويّ طويل األج��ل؛ وذلك من
خالل دراس��ة الس��وق العمان��ي وتحليل فرص االس��تثمار
وإقام��ة الدراس��ات االقتصادي��ة الالزمة للعم��ل عىل إقامة
وإنش��اء املرشوعات ال َّت ْن َم ِو ّية املطلوبة واإلس��هام يف التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
7العم��ل عىل اس��تقطاب الكوادر الوطني��ة املؤهلة واالهتمام
بتنمية الكوادر البرشية العاملة يف املصارف اإلس�لامية ،من
خالل عمليات التعليم والتدريب..
8الرتكي��ز عىل النط��اق اإللكرتوني والخدم��ات اإلبداعية التي
تعطي للعميل مزيدا ً من املرونة يف التعامل واالستمرارية مع
البنك ،خصوصا ً يف ظل التغيريات الحالية ألزمة كورونا.
9إع��ادة النظر يف النس��ب املخصصة للمس��ؤولية االجتماعية
للمصارف اإلس�لامية ،وإعادة دراس��تها بما يتواكب وإبراز
الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية العمانية.

املراجع

االس��ماعيل ،جابر« ،2011 ،التمويل االس��تثماري طويل األجل يف
املصارف اإلس�لامية» ،رسالة ماجس��تري ،كلية االقتصاد ،جامعة
حلب ،سوريا.

اإلس��ماعيل ،جابر“ ،2016 ،نموذج تطويري مقرتح لسياس��ات
توظيف األموال يف املصارف اإلس�لامية “دراسة تطبيقية مقارنة
بني ست بنوك إسالمية” ،أطروحة دكتوراه ،جامعة الجنان ،لبنان.
أيوب ،حسن ،2003 ،فقه املعامالت املالية ،القاهرة ،دار السالم.

بن بلخري ،نورالدين؛ وعكرم��ة موالي أحمد« ،2019 ،دور الصيغ
التمويل اإلس�لامي يف تحقي��ق التنمية االقتصادية دراس��ة حالة
االردن للفرتة مابني  ،»2018 -1999رسالة ماجسيرت ،كلية العلوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة العقيد أحمد دراية،
الجزائر.

بوزيد ،عصام« ،2010 ،التمويل اإلس�لامي للمؤسس��ات الصغرية
واملتوسطة – دراسة حالة بنك الربكة الجزائري» ،رسالة ماجستري،
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة قاصدي
مرباح –ورقلة ،الجزائر.
بوزي��د ،عص��ام« ،2016،محاول اختب��ار كفاءة نظ��ام التمويل
اإلس�لامي يف مواجهة األزمات املالية» ،أطروحة دكتوراه ،جامعة

قاصدي لرباح ورقل��ة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيري ،الجزائر.
التقارير السنوية لبنك نزوى من عام 2018 -2013

التقارير السنوية لبنك العز اإلسالمي من عام 2018 -2013

التميمي ،أرش��يد؛ أسامة سالم ،2004 ،االستثمار باألوراق املالية،
األردن ،دار املسرية.
الحاج ،حس��ن« ،2005 ،أدوات املرصف اإلس�لامي» ،مجلة جرس
التنمية ،العدد  48ديسمري السنة الرابعة ،املعهد العربي للتخطيط،
الكويت.
خلف ،فليح ،2006 ،البنوك اإلسالمية ،األردن ،عالم الحديث.

داود ،نعيم نمر ،2012 ،البنوك اإلس�لامية نحو اقتصاد اس�لامي،
األردن ،دار البداية.

الزحي�لي ،وهب��ة ،2002 ،املعامالت املالية املعارصة ،دمش��ق ،دار
الفكر.
أبو سليمان ،عبد الوهاب إبراهيم ،2000 ،عقد اإلجارة مصدر من
مصادر التمويل اإلس�لامي دراسة فقهية مقارنة ،البنك اإلسالمي
للتنمية ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،جدة.

قحف ،منذر ،2004 ،مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلس�لامي ،البنك
اإلسالمي للتنمية ،جدة ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.
لعمارة ،جمال ،1996 ،املصارف اإلسالمية ،الجزائر ،دار النبأ.

محمد عيل ،أحمد ش��عبان ،2010 ،البنوك اإلس�لامية يف مواجهة
األزمات املالية ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي.

محم��د ،أن��س س��اتي« ،2015 ،تقوي��م أداء صيغ االس��تثمار يف
املصارف اإلس�لامية» ،أطروحة دكتوراه ،جامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا ،كلية الدراسات العليا ،السودان.
معهد الدراس��ات املرصفي��ة« ،2010 ،املرابح��ة» ،مجلة اضاءات،
فرباير  ،2010العدد الثالث ،معهد الدراسات املرصفية ،الكويت.

نارص ،س��ليمان ،2006 ،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك املركزية
يف ظل املتغريات الدولية الحديثة مع دراس��ة تطبيقية حول عالقة
بنك الربكة الجزائري ببنك الجزائر ،مكتبة الريام للنرش ،الجزائر.
أب��و الهيجاء ،الياس عب��د الل��ه« ،2007 ،تطوير آلي��ات التمويل
باملشاركة يف املصارف اإلس�لامية دراسة حالة األردن» ،أطروحة
دكتوراه ،جامعة الريموك ،األردن.
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