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المقدمة

بعداً اإلسالمیةالمصارفمؤسسيلفكركان ً خاللمنكوذلواضحاً،تنمویا
ويالتنماألثرذاتاإلنتاجیةبالقطاعاتاألموالتوظیفسیاساتربط

.للمجتمعواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةتحقیقفيالمساھم
علىاإلعتمادالحاليالمصرفيوالواقعالعملیةالممارساتفينلحظ

فيالمنخفضةوالمخاطرةالسریعالربحذاتاألجلقصیرةاألدوات
لالتھاممصدراً لتكوندعاھاممافیھا،واإلستثمارالتمویلسیاسات

ً عملھابانوالشكوك .التقلیدیةالمصارفلعملمشابھا



مشكلة البحث

 تلخیص مشكلة البحث في االسئلة التالیةیمكن:
علىیزالتركعلىالعمانیةاإلسالمیةالمصارففياإلستثمارسیاساتعملتھل1.

االقتصادتمؤشراتحسینفيالكبیراألثرذاتاألجلطویلةالتنمویةاإلستثمارات
الكلي؟

التركیزولدیھاالتمویلسیاساتتنویعالعمانیةاإلسالمیةالمصارفاستطاعتھل2.
؟ركبیتنمويدورمنلھلمااألجلطویلالتشاركياإلستثماريالتمویلعلى

أمملكیة،العلىالقائمةالتمویلصیغعلىالعمانیةاإلسالمیةالمصارفرّكزتھل3.
المدیونیة؟علىالقائمةالتمویلصیغعلىرّكزتأنھا



أھداف البحث

المصارففياألموالتوظیفسیاساتواقعبحث
التمویلصیغدراسةخاللمنوذلكالعمانیة،اإلسالمیة
معمولالاالستثمارأسالیبوكذلكلدیھا،المعتمدةاإلسالمیة

التمویلیةالسیاسةالتزاممدىتوضیحثمومنبھا،
صادیةاالقتالتنمیةفيالحقیقياإلسھامفيواالستثماریة
.واالجتماعیة



فرضیات البحث

التالیتینالفرضیتینمنالبحثینطلق:
نیةالعمااإلسالمیةالمصارفتعتمدلم:األولىالفرضیة1.

علىزتركّ وإنماالمدیونیة،علىالقائمةالتمویلصیغعلى
.الملكیةعلىالقائمةالتمویلصیغ

منانیةالعماإلسالمیةالمصارفتمّكنت:الثانیةالفرضیة2.
بالتاليواألجلطویلةاإلستثماراتفيعالیةمعدالتتحقیق
.منھاالمأمولالتنمويالدورتحقیقفيتمّكنت



منھجیة البحث

والعمليالنظريالجانبینعلىالبحثمنھجیةاعتمدت
:التطبیقي

حلیليالتالوصفيالمنھجعلىالبحثاعتمد:النظريالجانب
توالمقاالواألجنبیةالعربیةالمراجعمنباالستفادةوذلك

.المحكمةالعلمیةوالدوریات
یروالتقارالبیاناتتحلیلعلىاالعتماد:العمليالجانب

بنكونزوىبنكفيالمتوفرةاإلحصائیةوالجداولالسنویة
.اإلسالميالعز



محددات البحث

تجربةعلىاالقتصارتم:المكانیةلمحدداتا
بنك(عمانسلطنةفيالعاملةاإلسالمیةالمصارف

.)اإلسالميالعزوبنكنزوى
تللبیانازمنیةسلسلةأخذتم:الزمنیةالمحددات

مندتمتالدراسةموضوعاإلسالمیةللمصارفالمالیة
ً وذلك،2018وحتى2013عام احةالمتللبیاناتوفقا

.للباحثیّن



صیغ التمویل وقابلیة التنبؤ بالعوائد

التنبؤیمكننماذج من صیغ التمویلالتمویلأنواع 
بالعوائد

نبؤ تالصعبة 
بالعوائد

√المرابحة، بیع السلم، االستصناعالتمویل القائم على البیع

√اإلجارة، اإلجارة المنتھیة بالتملكالتمویل القائم على اإلجارة

√المشاركة، المشاركة المتناقصة، المضاربةالتمویل القائم على المشاركة



نويالسالتمویالت المقدمة ومعدل نموھا إجمالي : اإلسالميبنك العز 

%معدل النمو السنوي )ألف لایر عماني(التمویلصافي السنة

20133,956-
201469,9971669
2015174,129148.8
2016257,50747.9
2017359,90239.8
2018441,77022.7

321.4%السنويمتوسط معدل النمو 



دمة صیغ التمویل من إجمالي التمویالت المقحصة :اإلسالميبنك العز
)ألف لایر عماني(

المشاركةاإلجارةالمرابحةالسنة
%القیمة%القیمة%القیمة----

201348112.23,47587.8--
201418,16525.951,83274.1--
201542,98924.7130,09074.71,0500.6
201660,59223.5184,41171.612,5044.9
201783,18423.1237,96566.138,75310.8
2018104,24423.6264,9986072,52816.4

المتوسط 
السنوي

%22.1%72.4%5.5



السنويالتمویالت المقدمة ومعدل نموھا إجمالي :نزوىبنك 

%معدل النمو السنوي )ألف لایر عماني(صافي التمویل السنة
201330,594-

2014110,491261.1

2015231,338109.4

2016334,95644.5

2017469,23540.1

2018558,54619

79%السنويمتوسط معدل النمو 



صیغ التمویل من إجمالي التمویالت المقدمة حصة : نزوىبنك 
)لایر عمانيألف (

المشاركةاإلجارة*البیوع والذمم األخرىالسنة

%القیمة%القیمة%القیمة----
201316,89455.213,70044.8--
201451,15246.359,33953.7--
201575,75832.7155,58067.3--
2016100,10329.9234,05469.97990.2

2017161,39834.4282,11060.125,7275.5

2018182,26932.6316,39756.659,88010.7

المتوسط 
السنوي

%38.5%58.7%2.7

.ركاتلألفراد والش) والمرابحةاالستصناع (صافي التمویالت المقدمة بصبغة كل من : تمثل ذمم البیوع  والذمم األخرى*



بنك العز اإلسالمي: اإلستثمارواقع 

%معدل النمو السنوي )عمانيلایر ألف (إجمالي اإلستثمار السنة

201324,898-
20147,446%70.1-
201530,795%313.6
201664,507%109.5
2017141,619%119.5
2018150,7726.5%

79.9%السنويمتوسط معدل النمو 



إجمالي االسثتمارات من حصة نوع : اإلسالميبنك العز 
)بألف لایرالمبالغ (اإلستثمار 

لدى مصارف أخرىبالوكالةاستثمارات استثمارات في الصكوكالسنة
%القیمة%القیمة----

201324,898100--
20147,446100--
20155,48317.825,31282.2
20169,21814.355,28985.7
201741,31429.2100,30570.8
201839,22926111,54374

52.1%47.9%السنويالمتوسط



بنك نزوى: واقع اإلستثمار

%معدل النمو السنوي )عمانيلایر ألف (إجمالي اإلستثمار العام

2013126,170-
201486,677%31.3-
201548,811%43.7-
201684,704%73.5
201778,366%7.5-
201864,436%17.8-

-4.5%السنويمتوسط معدل النمو 



إجمالي اإلستثمار االسثتمارات من حصة نوع : نزوىبنك 
)المبالغ بألف لایر(

استثمارات في استثمارات صكوكاستثمارات بالوكالةالعام
العقارات

استثمار في الصنادیقسھماألاستثمارات 
اإلستثماریة

استثمارات في 
موجودات مؤجرة

%القیمة%القیمة%القیمة%القیمة%القیمة%القیمة----
201352,29141.459,61047.214,17511.2940.1----

201455,71164.29,07210.514,17516.43660.4--7,3538.5

20159,62519.719,59540.114,175293440.75,07210.4--

201641,39848.923,7152814,17516.73440.45,0726--

201716,39820.942,23153.914,17518.14270.55,1356.6--

2018--46,50172.214,175223250.53,4355.3--

%1.4%4.7%18.90.4%42%32.5%العام.م



الخالصة

التنمويالدورتراعيالالعمانیةاإلسالمیةالمصارففياألموالتوظیفسیاساتبأنیتضح،
ریعةالسالربحیةتحقیقفيمنھارغبةاألجل،قصیرواالستثمارالتمویلعلىالواضحباعتمادھا
.التقلیدیةالمصارفتقدمھبماومثیلھشبیھةأصبحتوبذلكالعالیة،والسیولة

ادیةاالقتصالتنمیةتحقیقفياإلسھامفيالعمانیةاإلسالمیةالمصارفلدىواضحقصوروجود
یفتوظإجماليمنضئیلةنسبةلدیھااألجلطویلةاألموالتوظیفسیاساتمثلتإذواالجتماعیة،

.األموال
منھامأمولالبالشكلواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةفيالعمانیةاإلسالمیةالمصارفتسھملموبذلك.
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