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المستخمص:

من المعروف ان المصارف اإلسالمية تزاول نشاطيا وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتمعب دو ار

فعاال في عممية االستثمار والتنمية االقتصادية وما لذلك من اثر كبير عمى رفع مستوى معيشة األفراد

والمجتمع إلى مستوى الرفاىية وتحقيق التوازن والتكافل االجتماعي من خالل االلتزام بأصول الدين
واستخدام أساليب متعددة كالمرابحة والمشاركة والمضاربة والقرض الحسن .....الخ .

ييدف البحث إلى التعرف عمى حقيقة دور المصارف اإلسالمية وقدرتيا عمى توظيف واستثمار

الموارد المالية من خالل تقويم الدور االقتصادي لمصرف دجمة والفرات عن طريق مجموعة من
المؤشرات المالية خالل مدة البحث  ،حيث تم استعمال معايير لقياس دور المصرف في التوظيف
واالستثمار عمى مستوى آجال التوظيف ومستوى أساليب االستثمار ومستوى مجاالت االستثمار .كما

تم التوصل إلى عدد من االستنتاجات والمقترحات التي تخص البحث.

الكممات المفتاحية :مصارف إسالمية  ،استثمار موارد مالية.

Abstract
It is known that Islamic banks perform activities according to Islamic
shariah principles and play an instrumental role in investment and economic
development. This has a great impact on boosting the standard of living of the
individuals and societies up to the prosperity and achieving balance and social
solidarity through committing to the religious rules and employing various
methods such as lucrative Murabaha, Musharakah, Mudaraba and the nonprofitable loan.
This research aims at figuring the role of the Islamic banks and their
abilities of investing and utilizing the financial resources through assessing
the economic role of the Dijla and Furat banks by a group of financial
indicators during the period of the research. Some criteria were used in
measuring the role of the bank in deployment and investment on the basis of
the investment techniques level and the investment fields level. The research
has come up with some suggestions and conclusions.
Key word: Islamic banks, financial resources.

المقدمة:

إن المصارف اإلسالمية تقوم بكل أساسيات العمل المصرفي المتطور ،إذ تستثمر أمواليا عمى

أساس المدى القصير والمدى الطويل (االستثمارات الرأسمالية ) وفقا ألحدث الطرق واألساليب الفنية
لتنشيط االستثمار ودفع عجمة التنمية االقتصادية واالجتماعية بما ال يتنافى مع أحكام الشريعة

اإلسالمية ،تعمل المصارف اإلسالمية كوسيط وشريك تجمع األموال والمدخرات وتعيد توظيفيا
وتحصل بذلك عمى نصيبيا من الربح وتتحمل حصة من الخسائر في حالة وقوعيا.
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إن عممية تقييم الدور االقتصادي لممصارف اإلسالمية في مجال توظيف واستثمار الموارد المالية

تتم من خالل اشتقاق مجموعة من المؤشرات حول نشاط أي مشروع اقتصادي يسيم في تحديد أىمية
األنشطة التشغيمية والمالية لممشروع  ،وذلك من خالل معمومات تستخرج من القوائم المالية ومصادر

أخرى لكي يتم استخدام ىذه المؤشرات في تقييم األداء المالي .وتشغل عممية تقييم األداء المالي في

اسعا من لدن أصحاب المصالح ومن بينيم المالكون والمودعون لما ليذه العممية من
المصارف ًا
حيز و ً
أىمية في إبراز الوضع المالي ليذه المصارف ومن ثم المساعدة في عممية اتخاذ الق اررات.

أوالً :مشكمة البحث

تتمثل مشكمة البحث باإلجابة عمى األسئمة اآلتية:

 -1ماىو دور المصارف اإلسالمية في دفع عجمة االستثمار عن طريق تحديد العالقة بين االستثمار
وحجم التوظيفات؟

 -2ما مدى قدرة إقميم كوردستان العراق من خالل دراسة مصرف دجمة والفرات لالستثمار والتنمية
كعينة لمبحث بالقيام بالدور االقتصادي المأمول والمميز والذي كان يمكن أن يتحقق من خالل

توظيف الموارد المالية القائمة عمى مبدأ المشاركة والمخاطرة؟

ثانياً :فرضية البحث

ينطمق البحث من الفرضيات اآلتية:

 -1توجد عالقة واضحة بين االستثمار وحجم التوظيفات اإلجمالية في مصرف دجمة والفرات
لالستثمار والتنمية.

 -2يعتمد مصرف دجمة والفرات عمى المرابحة كصيغة من صيغ التمويل بشكل اكثر من صيغ
التمويل األخرى.

 -3ارتفاع نسبة االستثمارات طويمة األجل  -ذات األثر التنموي المرتفع -إلى إجمالي
التوظيفات.

ثالثاً :أهمية البحث

تنطمق أىمية البحث من خالل اىمية االستثمار في المصارف اإلسالمية لمساىمتو في

مجاالت مختمفة يساىم في تعميم المنفعة االستثمارية من خالل تقديم الخدمات كون االستثمار من قبل

المصارف االسالمية يؤدي الى زيادة االرباح الناتجة من اصل رأس المال مما يساىم في تقديم خدمات
جديدة وتشغيل أيدي عاممة اضافية ،لذا فان تقويم دور المصارف االسالمية في مجال توظيف
واستثمار الموارد المالية تحظى بأىمية كبيرة ألن النشاط االستثماري نشاط مميز ذو طبيعة خاصة

سواء من حيث أىدافو أو من حيث أساليبو .وىذه الطبيعة الخاصة لمنشاط االستثماري تجعل
لممصارف اإلسالمية قدرة أكبر في مجال تدعيم االستثمار القومي.
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رابعاً :أهداف البحث
ييدف البحث إلى:

 -1التعرف عمى طبيعة دور المصارف اإلسالمية وقدرتيا عمى توظيف واستثمار الموارد المالية
ومصادر التمويل المعتمدة من قبميا.

 -2تقويم دور مصرف دجمة والفرات في توظيف واستثمار الموارد المالية عن طريق مجموعة من
المؤشرات المالية ،وذلك بغرض الوقوف عمى مساىمتو في تحقيق األىداف االقتصادية

لممجتمع.

 -3تشخيص مدى اعتماد مصرف دجمة والفرات عمى أية من صيغ التمويل اإلسالمي من غيرىا.

خامساً :منهج البحث

لتحقيق أغراض البحث تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي من خالل االستعانة بالعديد من

التقارير الرسمية والبحوث والدراسات التي تناولت الموضوع.

سادساً :خطة البحث :

مننن اجننل الوصننول إلننى ىنندف البحننث والتحقننق مننن فرضننيتو تننم تقسننيمو الننى مبحثننين  :تننناول

المبحننث األول االسننتثمار ومص نادر التمويننل فنني المصننارف اإلسننالمية ،أمننا المبحننث الثنناني فقنند كننرس
لمتعننرف عمننى معننايير تقننويم مصننرف دجمننة والف نرات فنني توظيننف واسننتثمار الم نوارد الماليننة ،وأخي ن اًر تننم
التوصل الى عدد من االستنتاجات والتوصيات التي تخص البحث.

المبحث األول :االستثمار وصيغ التمويل في المصارف اإلسالمية
أوال :مفهوم ومعايير االستثمار في المصارف اإلسالمية
 -0مفهوم االستثمار

يعرف االستثمار بأنو إضافة الى الناتج القومي في أحكام الشرع لما يؤدي الى تحقيق وتدعيم

النظام االقتصادي اإلسالمي من خالل األولويات التي تعكس واقع األمة اإلسالمي ،و يتميز
االستثمار في االقتصاد اإلسالمي بأن لو طبيعة خاصة ومتميزة ،يعد استثمار المال وتنميتو واجب
شرعي انطالقا من قولو صمى اهلل عميو وسمم "من ولي يتيما فميتجر لو في مالو وال يتركو حتى

تأكمو الصدقة" (الترمذى ،)22/2 :8991 ،ان المحافظة عمى األموال تعد من مقاصد الشريعة
والتي ذكرىا الشاطبي وىي"حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال" ،كما يمكننا القول أن

االستثمار في االقتصاد اإلسالمي ىو أيضاً توظيف أو تشغيل األموال في أوجو مشروعة

(حالل) من أجل الحصول عمى عوائد مستقبمية مشروعة (سمحان.)212 :2182 ،
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ثانيا :أهمية االستثمار في المصارف اإلسالمية

المصارف اإلسالمية مؤسسات مالية تسعى إلى تحقيق الربح لكل مساىمييا والمستثمرين فييا،

وفق قواعد الشريعة اإلسالمية .وىي في سعييا لتحقيق الربح تستيدي في توظيف أمواليا المتأتية من

مساىمييا وزبائنيا مفيوم اإلسالم لممال من حيث كونو ىبة من اهلل لعمارة األرض
(العجموني.)351 :2112 ،
وتمثل المصارف اإلسالمية مؤسسات مالية مصرفية وسيطة تمعب دو ار ميما في عممية الوساطة

المالية من خالل استثمار األموال ،وىذا يمثل أحد األىداف األساسية ليا حيث تعد االستثمارات ركيزة

العمل في المصارف اإلسالمية والمصدر الرئيس لتحقيق األرباح لممساىمين والمودعين ،كما يمثل
االستثمار عممية بديمة عن اكتناز المال وتركو عاطال لكون األصل في المال النماء ،أي يجب ان يكون

لألموال دوران ورواج في الدورة االقتصادية لكي يساىم في توسيع دائرة األنشطة االقتصادية المختمفة
وبالتالي تستفيد منو مختمف شرائح المجتمع.

ثالثاً :معايير االستثمار في المصارف اإلسالمية

ان االستثمار في المصارف اإلسالمية ال يتم إال وفق معايير تستند إلى مبادئ شرعية مستنبطة

من مصادر الشريعة اإلسالمية  ،ومن أىم ىذه المعايير:

 -1معيار العقيدة :إذ ينطمق استثمار المال وفقاً لمضوابط الشرعية وأن المال مال اهلل واإلنسان
مستخمف فيو ،ويجب استخدامو بعيدا عن الربا.

 -2المعيار األخالقي :يمتزم الفرد المسمم بمجموعة من القيم األخالقية عند استثمار األموال من أىميا
عدم الغش وعدم أكل أموال الناس بالباطل ( .القرداغي.)22-22 :2112 ،

 -3معيار التنمية :حيث ييدف التشغيل الكامل لرأس المال إلى تحقيق التنمية االجتماعية
واالقتصادية  ،وعمى أن يتم مراعاة أولويات االستثمار وىي الضروريات والحاجيات والتحسينات.

 -4معيار ربط الكسب بالجيد :وىو من القواعد الشرعية التي تحكم المعامالت في اإلسالم فال كسب
بال جيد وال جيد بال كسب( .البمتاجي.)6 :2112،

 -5معيار أساس المشاركة الحقيقية :القائمة عمى أن الغرم بالغرم ،والخراج بالضمان
(القرداغي.)222/9 ، 2181 ،

رابعا :التمويل وصيغه في المصارف اإلسالمية
 -0مفهوم التمويل:

يعرف عمى انو تقديم ثروة عينية او نقدية بقصد االسترباح ،من مالكيا إلى شخص آخر يديرىا

و يتصرف فييا لقاء عائد تبيحو األحكام الشرعية ،وتختمف صيغ التمويل المباح اختالفات تتعمق

422

المجلد ( )8العدد (0218 )1

مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية

بدرجة السمطة التي يتمتع بيا الطرف المتصرف بالمال والحقوق و االلتزامات المترتبة عمييا فبعضيا
يمقي عبء اتخاذ القرار االستثماري عمى الطرف العامل وحده مثل صيغ المضارب ن ن ن ن ن نة والمساقاة

والمزارعة ،ويختمف ذلك في صيغ أخرى االجارة والبيع بالتقسيط (عميان .)6 ،2114 ،أو توفير

السيولة المالية لتغطية حاجة المتعاممين مع المؤسسات المالية (القرداغي.)548/9 ،2111 ،
 -9صيغ التمويل من حيث المدة الزمنية:

تمثل عممية التمويل دو ار ىاما في الحياة االقتصادية  ،فيي الشريان الحيوي و القمب النابض

الذي يمد القطاع االقتصادي بمختمف وحداتو و مؤسساتو باألموال الالزمة لمقيام بعممية االستثمار و
تحقيق التنمية و دفع عجمة االقتصاد نحو األمام .يمكن تقسيم التمويل حسب المدة أو األجل الى

(المكاوي:)22-26 :2119 ،

أ – التمويل قصير األجل :ال تزيد مدتو عن سنة ،ويتم بغرض تمويل النشاط الجاري لمعمالء ،سواء
كان تجارياً ،أو صناعياً ،أو زراعياً ،أو خدمياً.

ب -التمويل متوسط األجل :مدتو تزيد عن سنة ويمكن أن تصل من 2سنوات الى  2سنوات.

ج -التمويل طويل األجل :مدتو تزيد عن 5أو  7سنوات و ليس لو حد أقصى ،إذ يصل إلى 21سنة.
ىذا النوع من التمويل يعنى باحتياجات المشروعات الكبيرة التي يستغرق تنفيذىا زمناً طويالً،

ويساىم في عمميات تنموية ويمعب دو اًر اساسياً في تمويل المشروع ( المكاوي.)62-62 :2119 ،

 -3أنواع التمويل من حيث األدوات:

يقصد بصيغ التمويل اإلسالمي ،األساليب واألدوات المختمفة التي يتم بيا تنظيم العالقة في

مجال توظيف الموارد المالية ،وتخدم كافة قطاعات التنمية في المجتمع :زراعية ،صناعية ،تجارية،

خدمية (العجموني.)215 ،2111 ،

وأىم ىذه الصيغ ىي (القرداغي:)681-262/9 ،2181 ،

أوالً :أساليب تعتمد عمى تقاسم األرباح:
 -1المشاركة.

 -2المضاربة.

 -3التمويل بالمشاركة في اإلنتاج ( المزارعة ،المساقاة).
ثانياً :أساليب تعتمد عمى العائد الثابت:
 -1المرابحة.

 -2االستصناع.
 -3بيع السمم.

 -4البيع التأجيري.
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ثالثاً :االستثمار المباشر

ويقصد بو أن يعمل المصرف اإلسالمي عمى تأسيس مشروعات استثمارية ،ويكون مسؤوالً عنيا

مسؤولية كاممة ،وذلك باالعتماد عمى إمكاناتو وخبراتو الفنية والمالية واالقتصادية.
رابعاً :أسموب التمويل التكافمي

ويقصد بو أن المصارف اإلسالمية ليست فقط مؤسسة مالية تيدف إلى الربح ،وانما أيضاً مشروع

اجتماعي ييدف إلى تحويل العائد االقتصادي إلى مردود اجتماعي .ومن أىم األدوات التي يمكن
استخداميا في سبيل تحقيقو ألىدافو االجتماعية ( تقديم خدمة جمع وتوزيع الزكاة – القرض الحسن)
(العجموني:)222 ،2182 ،

القرض الحسن:

يعتبر القرض الحسن من الخدمات المميزة و المنفردة التي يقدميا المصرف اإلسالمي .و يقصد

بالقرض الحسن تقديم المصرف اإلسالمي مبمغا محددا من المال لفرد من األفراد أو ألحد عمالئو،
حيث يضمن اآلخذ لمقرض الحسن سداده دون تحمل أية أعباء إضافية ،أو مطالبتو بفوائد أو عوائد

إستثمار ىذا المبمغ أو بأي زيادة من أي نوع ،بل يكتفي البنك باسترداد أصل المبمغ فقط
(عريقات وعقل.)221 ،2182 ،

المبحث الثاني
تقويم دور مصرف دجمة والفرات لالستثمار والتنمية في توظيف واستثمار الموارد
المالية

نظ اًر لما تكتسبو المصارف من دور جمي في توفير الموارد التمويمية وتقديم الخدمات المصرفية

لعمالئيا ،يكتسب تقييم األداء المالي أىمية كبيرة كأساس من أسس الجيد ،ودافعاً لمتطور والتقدم في
مجال العمل المصرفي ،وذلك ألنو يحدد مدى الكفاءة في توظيف واستخدام الموارد المتاحة لممصرف

(الياشمي.)291 :2181 ،

وقام الباحث بدراسة العديد من المعايير التي يمكن أن تعكس طبيعة دور المصارف اإلسالمية

في ىذا الشأن ،ولكنيا في النياية ونظ اًر العتبارات عممية تطبيقية رأى اختيار المعايير التالية لالعتماد
عمييا لتقييم دور المصارف في مجال التوظيف واالستثمار ،وىذه المعايير ىي:

أوال :نسبة اسموب التوظيف الى التوظيفات اإلجمالية
سوف يتم التركيز عمى مؤشر نسبة اسموب التوظيف الى التوظيفات اإلجمالية لما ليذا

المؤشر من داللتو الخاصة في المصارف اإلسالمية نظ ار لمدور الميم والفعال الذي تقوم بو تمك
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التوظيفات في تحقيق التنمية االقتصادية ،ويتم التعبير عن ىذا المؤشر بالنسبة المئوية لمموارد الموظفة
بكل أسموب إلى إجمالي التوظيف ،وكمما ارتفعت نسبة اعتماد المصرف عمى أسموبي المشاركة
والمضاربة ،دل ذلك عمى قيام المصرف بدور اقتصادي أكبر .ويعود السبب في ذلك الى أن مساىمة

المصارف اإلسالمية في تدعيم االستثمار القومي تعتمد في األساس عمى نشاطيا االستثماري الذي

يؤدي إلى تحفيز المستثمرين عمى االستثمار ،من خالل رفع الكفاءة الحدية لرأس المال المشارك في

العممية االستثمارية ،وايضاً تحمل جزء من مخاطر العمميات االستثمارية ،وىذا ال يتحقق إال باالعتماد
عمي أسموبي المضاربة والمشاركة( .لجنة من االساتذه الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين

 ،)82/9 :2181،وأصبح معيار التنويع في أساليب التوظيف أحد أساسيات النجاح المصرفي في
التعامل مع المخاطر والقدرة عمى التنافس تعدد األساليب وتنوعيا ( الياشمي،)373 :2111 ،

ويوضح الجدولين ( )1و( )2النسب لصيغ التوظيف الى اجمالي التوظيف في مصرف دجمة والفرات.
ومعب اًر عنو بالنسبة المئوية لمموارد الموظفة بكل أسموب إلى إجمالي التوظيف:
جدول رقم ()1
النسبة المئوية لصيغ التوظيف إلى إجمالي التوظيف في مصرف دجمة والفرات
لمسنوات 2112 – 2119

السنة

2009

9000

9000

9009

المتوسط

الصيغة

مضاربة

33.65

7.92

15.42

مشاركة

6.39

31.52

28.51

59.45

45.71

مرابحة

41.69

38.94

38.64

29.58

36.96

استصناع

18.37

21.97

16.41

4.76

15.12

اجارة

غير متاح

غير متاح

1.49

6.11

3.25

أخرى

1.91

1.65

1.51

1.19

1.56

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية لمصرف دجمة والفرات لمتنمية واالستثمار لمسنوات 2112- 2119
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جدول رقم ()2

النسبة المئوية لصيغ المضاربة والمشاركة إلى إجمالي التوظيف مقارنة بالصيغ األخرى في مصرف
دجمة والفرات لمسنوات  2113و2114
السنة

3102

3104

المتوسط

الصيغة
مضاربة ومشاركة

68.22

62.22

68.19

مرابحة واستصناع واإلجارة وأخرى

21.22

22.61

21.88

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية لمصرف دجمة والفرات لمتنمية واالستثمار لمسنوات  2113و.2114

مالحظة :تم دمج المضاربات والمشاركات مع االئتمان حسب تعميمات البنك المركزي لمسنوات
2113و .2114

من خالل مراجعة االرقام الواردة في الجدولين( )8و( )2يتضح لنا ما يأتي:
 -1عدم التوازن في توزيع االستثمارات بين الصيغ االستثمارية المستخدمة لدى مصرف دجمة
والفرات لمتنمية واالستثمار.

 -2احتمت صيغة المرابحة المرتبة األولى من بين صيغ االستثمار المستخدمة في المصرف،
حيث تعتبر الصيغة الرئيسية الذي اعتمد عمييا المصرف لتوظيف موارده المالية خالل

السنوات ( ،)2188-2119وذلك ألسباب عديدة منيا:

أ -سيطرة الطابع قصير األجل عمى غالبية مواردىا المالية المتاحة.

ب -سيولة إجراءات تطبيقو بعكس أسموبي المشاركة والمضاربة.
ت -عدم تدخل المصرف في أعمال الزبائن.
ث -انخفاض درجة المخاطرة.

ج -ىامش ومقدار الربح محدد سمفاً ومعموم مقدماً.

 -3انخفاض درجة اعتماد المصرف عمى صيغة المضاربة من بين الصيغ
المصرف

المتبعة في

في السنوات ( ،)2188-2119وذلك ألن المصرف يتعرض إلى مزيد من

المخاطر عند استخدامو لممضاربة ،ومن أىم ىذه المخاطر:

أ -انفراد المضارب بالعمل.

ب -يتحمل المصرف كامل الخسارة المالية.
ت -عدم جواز ضمان المضارب لرأس المال.

 -4بمغ المتوسط العام لنسبة االستثمار بالمضاربة والمشاركة إلى إجمالي االستثمارات
( ،)22.11وىذه النسبة المرتفعة تعود الرتفاع نسبة االستثمار بالمشاركة في األساس ،وارتفاع
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ىذه النسبة مؤشر جيد ويعد أسموبي المشاركة والمضاربة النموذج التمويمي الخاص بمصرف

دجمة والفرات والقائم عمى أساس المشاركة في الربح والخسارة وفي تحمل المخاطر.

ثانيا :مؤشر نسبة التوظيفات اإلجمالية الى الموارد اإلجمالية

يحظى ىذا المؤشر بأىمية خاصة كونو يؤدي إلى التعرف عمى مدى قدرة المصرف عمى توظيف

موارده وعدم تعطيميا  ،وذلك من خالل توجيييا بالشكل الصحيح الى العمميات والمشاريع االستثمارية

مع األخذ بمبدأ التوازن بين الربحية والسيولة باعتبارىا من األىداف الرئيسة لممصرف وتحقيق العوائد

المختمفة والمساىمة في تدعيم االستثمار القومي والجدول ( )2يوضح نسبة التوظيفات اإلجمالية الى
الموارد اإلجمالية.
جدول رقم ()2

نسبة التوظيفات اإلجمالية الى الموارد اإلجمالية في مصرف دجمة والفرات
لمسنوات ( 2113 – 2119مميون دينار )

الموارد

معدل

التوظيفات

معدل

السنة

االجمالية

النمو %

االجمالية

النمو %

2119

826928

-

12892

-

22 ، 2

2181

891698

26 ، 6

22122

86 ،2-

26 ، 6

2188

222822

22، 2

12229

2102

21 ، 1

2182

222211

22 ،1

212212

862

22، 2

2182
المتوسط

212222
222222

81 ،221 ،6

812111
826 ،21

880229 ،21

61 ، 2
22 ، 2

نسبة التوظيفات االجمالية
الى اجمالي الموارد %

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية لمصرف دجمة والفرات لمتنمية واالستثمار لمسنوات .2113- 2119

يتضح لنا من الجدول ( )2ما يأتي :
 -1ىناك تذبذب واضح في معدالت نمو اجمالي الموارد خالل مدة الدراسة حيث حققت أعمى

معدل ليا  %2202في سنة  ،2188في حين بمغ ادنى معدل لنمو اجمالي الموارد %8102
سنة  2182وربما يعود السبب في انخفاض ىذا المعدل الى انخفاض النقدية في الصندوق
بشكل كبير مقارنة مع السنة السابقة.

 -2ىنالك تذبب واضح أيضا في التوظيفات اإلجمالية ومعدالت نموىا حيث بمغ اعمي معدل نمو
لمتوظيفات اإلجمالية  % 862سنة  2182في حين بمغ أدنى معدل لنمو التوظيفات اإلجمالية
 %8602سنة .2181
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 -3بمغ متوسط معدل نمو الموارد اإلجمالية  %2106في حين بمغ متوسط نمو التوظيفات
االجمالية  %29،2خالل مدة البحث.

 -4ان اعمى نسبة لمتوظيفات اإلجمالية الى اجمالي الموارد %6102سنة  ،2182في حين بمغت

ادنى نسبة لمتوظيفات اإلجمالية الى إجمالي الموارد  %21سنة  ،2188وقد بمغ متوسط نسبة
التوظيفات الى اجمالي الموارد %2202خالل مدة البحث .وربما يعود السبب في انخفاض
نسبة التوظيفات اإلجمالية الى االموارد اإلجمالية

في سنة  2188الى تراجع احد بنود

الموجودات بشكل ادى الى انخفاض ىذه النسبة .اما بالنسبة لزيادة النسبة الى  %6102سنة
 2182فالسبب يعود الى انخفاض نسبة التوظيفات سنة  2182مقارنة بسنة  2182بشكل

أقل من نسبة انخفاض الموارد االجمالية لنفس السنة.

ثالثا :مؤشر نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات

مننن منطمننق ىنندف المصننرف اإلسننالمي لممسنناىمة فنني تحقيننق التنميننة االقتصننادية ،ف ن ن التوظيننف

ألجننل دور بننارز وميننم فنني تحقيننق ىننذا الينندف ،ومننا يتطمبننو مننن تمننويالت فنني األجننل الطويننل لنندعم
مشاريع التنمية (الياشمي.)371 :2111 ،

يعود السبب في اختيار ىذا المؤشر إلى أن األثر التنموي لالستثمارات طويمة األجل بصفة عامة

أعمى من أثر االستثمارات قصيرة األجل .وكمما زادت نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي
التوظيفات ،دل ذلك عمى أن الدور االقتصادي لذلك المصرف أعمى كفاءة في ىذا المجال ،والعكس

صحيح.

لذا يتم التأكيد عمى ضرورة اعتماد ىذا المؤشر ليظير مدى استجابة ىذا المصرف لتمبية

متطمبات االستثمار بمرور الزمن ( .لجنة من االساتذه الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين
( ، )82/9 :2181ويعكس لنا الجدول ( )2نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات في
مصرف دجمة والفرات.

أما من حيث طريقة حساب المؤشر الثالث فيتم ذلك عن طريق المعادلة التالية:
إجمالي التوظيفات طويمة األجل
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
إجمالي التوظيفات
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جدول رقم ()4

نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات في مصرف دجمة والفرات لمسنوات (- 2112
( 2114مميون دينار)
السنة
2182
2182
2182

إجمالي التوظيفات
2120212
8120111
8620182
المتوسط العام

التوظيفات طويمة األجل
610299
220122
220211

نسبة %
29026
21022
22082
21022

المصدر :التقارير السنوية والبيانات الختامية لمصرف دجمة والفرات لممدة(.)2114 -2112

من خالل قراءة االرقام الواردة في الجدول ( )2يتضح لنا ما يأتي:
 -1ارتفاع نسبة التوظيف طويل األجل إلى إجمالي التوظيفات في مصرف دجمة والفرات .اي ىناك

نمو مستمر في نسبة التوظيف طويل األجل إلى إجمالي التوظيفات إذ ازدادت ىذه النسبة من

 %29026سنة  2182الى  %22082سنة .2182

 -2بمغ المتوسط العام لمعدل لنسبة التوظيف طويل األجل الى إجمالي التوظيفات ( )%21022
لمسنوات  2182 -2182وىي نسبة كبيرة جداً.

 -3ان المؤشرات اعاله تؤكد قيام المصرف بدور ميم في مجال االستثمار والمساىمة في عممية
التنمية االقتصادية خالل مدة البحث.

االستنتاجات والمقترحات
أوالً :االستنتاجات

توصمت الدراسة الى عدد من النتائج:

 -1كان ىناك نمو مستمر في نسبة التوظيفات طويمة األجل إلى إجمالي التوظيفات المتاحة
لمصرف دجمة والفرات .وقد ساىمت ىذه النتيجة في قيام المصرف بدورىا في تحقيق ىدف

المساىمة في عممية التنمية االقتصادية خالل مدة الدراسة.

 -2عدم التوازن في توزيع االستثمارات بين صيغ االستثمار المستخدمة من قبل المصرف مصرف
دجمة والفرات .احتمت صيغة المرابحة المرتبة األولى من بين الصيغ االستثمار المستخدمة من

قبل المصرف خالل السنوات (.)2188-2119

 -3انخفاض درجة االعتماد عمى أسموب االستثمار في صيغة المضاربة من بين األساليب
المتبعة في المصرف في السنوات ( ،)2188-2119وذلك ألن المصرف يتعرض إلى مزيد

من المخاطر عند استخدامو ىذه الصيغة.
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ثانياً  :المقترحات
في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها من الممكن تقديم المقترحات اآلتية :
 -1عمى المصرف أن يعمل بجد عمى تصحيح االختالل في ىيكل موارده المالية من خالل زيادة

رؤوس أموالو ،واستحداث أدوات جديدة لجذب الودائع التي تناسب تمويل المشروعات طويمة

األجل كشيادات االستثمار وغيرىا.

 -2العمل عمى زيادة االستثمارات طويمة األجل من أجل زيادة توزيع العوائد االدخارية لجذب
االدخار وذلك من خالل العالقة الترابطية بين االستثمار واالدخار.

 -3ضرورة العمل عمى تنويع صيغ التمويل المعتمدة عن طريق استخدام صيغ التمويل المتعددة
بشتى أنواعيا وعدم االقتصار عمى المرابحة.

المصادر:
اوال :المصادر العربية

 -1الترمذي ،محمد بن عيسى بن سورة ،سنن الترمذي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.8991 ،
 -2التقارير السنوية والبيانات الختامية لمصرف دجمة والفرات لممدة (.)2182 -2119

 -3سمحان ،حسين محمد ،أسس العمميات المصرفية اإلسالمية ،دار المسيرة ،عمان ،ط،1/
.2182

 -4العجموني ،محمد محمود ،البنوك االسالمية  ،دار المسيرة ،عمان ،ط. 3،2112/
 -5عريقننات ،حربنني محمنند وعقننل ،سننعيد جمعننة ،إدارة المصننارف اإلسننالمية ،دار وائننل ،عمننان،
ط.2182،2/

 -6عميننان ،اب نراىيم خميننل ،فنني المفنناىيم االسننتثمار ،التمويننل التقمينندي والتمويننل االسننالمي ،بحننث
مقدم لمؤتمر بيت المقدس الخامس.2182 ،

 -7القرداغي ،عمي محي الدين ،حكم االستثمار في األسيم،مطابع الدوحة الحديثة المحدودة،
الدوحة.2112 ،

 -8القرداغي ،عمي محي الدين ،حقيبة الدكتور عمي القرداغي ،دار البشائر ،بيروت،
لبنان،ط.2181 ،1/

 -9لجنة من االساتذه الخبراء االقتصاديين والشرعيين والمصرفيين ،موسوعة اإلقتصاد اإلسالمي،
دار السالم ،القاىرة ،ط.2181 ،1/

 -11محمد البمتاجي ،نحو بناء نموذج محاسبي لتقويم وسائل االستثمارفي البنوك اإلسالمية،
لمندوة الدولية بحث مقدم ( نحو ترشيد مسيرة البنوك اإلسالمية) دولة اإلمارات العربية

المتحدة ،دبي  5-3سبتمبر  2112م.
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 -11المكاوي ،محمد محمود ،البنوك اإلسالمية ،المكتبة العصرية ،مصر ،ط.2119 ،1/

 -12الياشمي ،محمد الطاىر ،المصارف اإلسالمية والمصارف التقميدية ،جامعة  7أكتوبر،
ليبيا،ط.2181 ،1/
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