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Abstract: 

In a global incident, it changed many plans and affected most of the vital areas of countries, the 

Corona pandemic known as Covid 19, this virus, which emerged from Wuhan, the People's 

Republic of China  (PRC) at the end of 2019, until it began to spread throughout the world since 

the beginning of February 2020 until now, with strenuous efforts being made by some countries 

to limit its spread by producing a special vaccine for this virus, and have made progress in produce 

the appropriate vaccine for this virus. The Islamic banking sector in the Sultanate of Oman has 

been affected by this pandemic through the decline in the activities of small and medium 

enterprises, which has affected the liquidity in the portfolio of Islamic banks. Smart management 
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has a role to deal with and cope with such crises. To know Islamic banks in the Sultanate of Oman 

ability to face this crisis and overcome it with the least damage and losses. The content analysis 

method followed for the texts contained in this field, such as annual reports and qualitative studies 

related to Islamic banking. This study revealed Islamic banks’ ability to face crises through the 

administrative system present in the licensed and supervising institutions. 

 

Keywords: Smart Management, Liquidity, Pandemic, Covid 19, Islamic Banking. 

 لص امل

يف حادثة عاملية غريت الكثري من اخلطط وأثرت على معظم اجملاالت احليوية لدى الدول، جائحة كوروان املعروف بـ  

حىت بدأ ابالنتشار  2019هذا الفريوس الذي خرج من مدينة ووهان جبمهورية الصني الشعبية يف هناية عام  19كوفيد 

حىت اآلن مع وجود مساعي حثيثة للحد من انتشاره عن طريق انتاج  2020العامل أبسره منذ بداية فرباير يف ربوع 

ومن  ،الذي تقوم به بعض الدول وحققت تقدمًا يف انتاج اللقاح املناسب هلذا الفريوس اللقاح اخلاص هلذا الفريوس

حركة أنشطة من خالل تدين  ة يف سلطنة عمانضمن اجملاالت اليت أتثرت هبذه اجلائحة قطاع الصريفة اإلسالمي

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ممّا أثر على السيولة املوجودة يف حافظة البنوك اإلسالمية، فجاءت دور اإلدارة الذكية 

للتعامل والتأقلم مع مثل هذه األزمات ؛ ولكي نتعرف على مدى قدرة وإمكانية البنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان يف 

اجهة هذه األزمة وختطيها أبقل األضرار واخلسائر، ولقد اتبع الباحث منهج حتليل احملتوى للنصوص الواردة يف هذه مو 

اجملال كالتقارير السنوية والدراسات النوعية املتعلقة ابلصريفة اإلسالمية وتبنّي خالل هذه الدراسة قدرة البنوك اإلسالمية 

 ة اإلدارية املوجودة يف املؤسسات املرخصة واملشرفة.على مواجهة األزمات من خالل املنظوم

 .البنوك اإلسالمية ،19 جائحة، كوفيد السيولة، ،: اإلدارة الذكيةالكلمات املفتاحية
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 املقدمة 

احلمد هلل امللك اجلبار، الواحد القهار، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، رب السماوات واألرض          

له وصحبه هللا عليه وسلم وعلى آ ىوما بينهما، العزيز الغفار، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املصطفى املختار. صل

 .(Al Bsam,2013,1:15)األطهار

جتعل  ؛ وذلك ملا تتمتع به من مزاا وخصائصاالقتصاديةالقطاع املصريف اإلسالمي من القطاعات الواعدة يف العوملة 

العمالء املستفيدين سواًء االفراد واملؤسسات التعامل معها وخصوصًا يف الدول اإلسالمية اليت كان هلا النصيب األوفر 

أن إمجايل قيمة األصول املالية الكلية للتمويل اإلسالمي على املستوى يف دراسة حديثة تشري إىل ، و من هذا القطاع

تريليون دوالر أصول للبنوك والصريفة  1.72، منها 2017تريليون دوالر وفق بياانت عام  2.43العاملي يصل إىل 

 2.44ا منه 2023تريليون دوالر حبلول  3.8إىل مستوى  %56اإلسالمية، ويتوقع ارتفاع قيمة األصول بواقع 

 .(Al Hrsh,2019,75) تريليون دوالر كأصول للمصارف اإلسالمية

مث توالت  2012إنشاء أول بنك إسالمي يف عام  وفيما خيص السوق املصريف اإلسالمي يف سلطنة عمان جاء

 إلسالمية حضوراً اوسجلت املصارف والنوافذ ، بعد ذلك إنشاء البنوك والنوافذ اإلسالمية املنبثقة من البنوك التقليدية

 2018يف عام  %15.3شهد حجم امليزانية للصريفة اإلسالمية توسعاً ملحوظاً بنسبة حيث  يف التطور املؤسسيقواً 

 Al)%5.7وشكلت االستثمارات  2018من إمجايل األصول يف عام  %81.2وشكلت حمفظة التمويل نسبة 

Mrkzi,2019,82). 
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افية، سالمي تعتمد على الودائع بشكل رئيسي لتوفري مصادر التمويل الكويف جانب اخلصوم ال تنزال البنوك اإل

 Al) م2018من إمجايل القطاع املصريف يف سلطنة عمان حىت عام  %13وقد بلغت حصة الصريفة اإلسالمية حوايل 

Mrkzi,2018,83). 

 املبحث األول: تعريف املصطلحات

 املطلب األول: اإلدارة الذكية لغًة واصطالحاً 

 يتأييف هذين املصطلحني يذكر الباحث أواًل تعريف مصطلح اإلدارة يف اللغة مث يف االصطالح، وبعد ذلك 

يف اللغة من مصدر أدار يدير إدارة، تقول العرب: أدرت الشيء أديره أدارة، وأدار  ةتعريفاً شاماًل لإلدارة الذكية، اإلدار 

الشيء يديره إدارة، ويريدون من ذلك التعدي التدوير للشيء دوراانً ذات اليمني وذات الشمال، ويستعمل الفعل الزماً 

 .(Ibn Manzor,2003,4:295) أيضاً فيقال دار الشيء يدور دوراانً 

يف االصطالح كما يعرفها الدكتور أمحد توفيق:" عملية متميزة تتكون من التخطيط والتنظيم والتشغيل  أما اإلدارة

لعاملة يف البيئة ا والتوجيه والرقابة تتميز لتحديد وحتقيق األهداف عن طريق استخدام القوى البشرية واملوارد األخرى

 .(Abo Aynyn,2001,45)اإلدارية 

الذكية تعّرف أبهنا التطبيقات والتكنولوجيات اليت تستخدم جلمع البياانت واملعلومات عن عمليات ومصطلح اإلدارة       

 (.Al- Krdi,2020)الشركة وتوفري سبل الوصول إليها وحتليلها
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 املطلب الثاين: السيولة لغًة واصطالحاً 

دية، والتعريف االصطالح يف مفهومها املطلق النقالسيولة يف اللغة من السيول مجع السيل وهو املاء الكثري السائل، ويف 

الشائع عند أهل االختصاص يف جمال االقتصاد اإلسالمي هي قدرة البنك على مقابلة التزاماته بشكل فوري وذلك من 

 (.Al- Hsn,2015,2)خالل حتويل إي أصل من األصول إىل نقد سائل وبسرعة وبدون خسارة يف القيمة

 كلمة بنك والبنك اإلسالمي املطلب الثالث: مفهوم  

، وكذلك مقعد Chestواليت تعين صندوق متني حلفظ النفائس  Bancaترجع كلمة بنك إىل أصل الكلمة اإليطالية 

، وتعرب هااتن الكلمتان عن الوظيفتان األساسيتان للبنوك، حيث تعرب الكلمة األوىل Benchطويل لشخصني أو أكثر 

Chest  عن وظيفة احلماية، إي املكان الذي حيتفظ فيه بكل ما هو ذو قيمة مثل: الذهب واجملوهرات، والكلمة الثانية

Bench تعرب عن وظيفة املعامالت بني البنك وعمالئه(Swilm,1998,11.) 

وارد وهي أهنا املؤسسات النقدية املالية اليت تعمل على جذب امل  البنك اإلسالمي يعرّفها أمحد اخلضرييو

النقدية من أفراد اجملتمع وتوظيفها توظيفًا فعااًل يكفل تعظيمها ومنوها يف إطار القواعد املسقرة للشريعة 

 (.Al- Kdiri,1999,17)اإلسالمية ومبا خيدم شعوب األمة ويعمل على تنمية اقتصاداهتا

 19املطلب الرابع: جائحة كوروان كوفيد 

عبيد فيما نقل ابن منظور يف لسان العرب أبنه اجلائحة هي املصيبة حتل ابلرجل كلمة جائحة كما قال الزهري عن أيب 

يف ماله فنجتاحه كله، قال ابن مشيل: أصابتهم جائحه؛ إي: سنة شديدة اجتاحت أمواهلم، فلم تدع هلم وجاحا، 

 .(Ibn Mnzor,2003,3:234)والوجاح، بقية الشيء من مال أو غريه
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فهو مصطلح جديد وقد مت تعريفه تعريفًا مفصاًل بواسطة منظمة الصحة  19بكوفيد أما مصطلح كوروان واملعروف 

العاملية، أما تعريف فريوس كوروان فهي فصيلة كبرية من الفريوسات اليت قد تسبب املرض لإلنسان واحليوان، ومن املعروف 

الت الربد ترتاوح حدهتا من نز  أن عدد من الفريوسات كوروان تسبب لدى البشر حاالت عدوى اجلهاز التنفسي اليت

الشائعة إىل األمراض الشديدة مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة )السارس(، 

واملعّرف أبنه مرض معِد ومستجد ظهر يف مدينة  19ويسبب فريوس كوروان املكتشف مؤخراً مرض فريوس كوروان كوفيد 

 .(Al- Onrwa,2020,3)وانتشر يف معظم دول العامل 2019ديسمرب يوهان الصينية يف 

 املبحث الثاين: تطبيقات اإلدارة الذكية يف البنوك اإلسالمية يف ظل املصاطر الناجتة من أتثريات جائحة كوروان

 املطلب االول: نشأة البنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان

المية اإلسالمية يف سلطنة عمان، وتنقسم البنوك إىل رئيسية ونوافذ إسمت الرتخيص ملزاولة الصريفة  2012يف أواخر عام 

 وهي كالتايل:

 البنوك الرئيسية يف سلطنة عمان أوال:

فرداً من العمانيني  92بنك نزوى: أول بنك إسالمي يف سلطنة عمان، حيث قام الشيخ سعود بن علي اخلليلي مع 

لى من املشاركني لتكوين البنك، حيث وافق البنك املركزي ع وبعض الشركات وبعض صناديق التقاعد تشكيل عدداً 

الطلب املقدم ابلرتخيص ألول بنك إسالمي يف سلطنة عمان ، فتم البداية الفعلية ملزاولة االعمال املصرفية يف شهر يناير 

ان، لطنة عماملتضمن بدء أنشطة الصريفة اإلسالمية يف س 2013، وبنك العز: أتسس بنك العز اإلسالمي يف 2013
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للشركات واملؤسسات ونسبة  %60مليون رال عماين حيث كانت نسبة  100حيث بدأ البنك برأس مال يصل إىل 

 .(Nzwa & Alzz,2019) للمستثمرين 40%

 اثنياً: النوافذ اإلسالمية يف سلطنة عمان

صحار اإلسالمي: انفذه إسالمية منبثقة من بنك صحار الدويل، بدأت يف تقدمي االعمال املصرفية اإلسالمية يف عام 

ئة احملاسبة تتبع معايري هي وهي، وهي مؤسسة مالية مستقلة استقالاًل كاماًل عن البنك األصل صحار الدويل، 2013

ميسرة للصريفة اإلسالمية: انفذه إسالمية منبثقة من بنك ظفار، ، و ، AAOIFIواملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

، واهلالل اإلسالمي: انفذه إسالمية منبثقة من البنك األهلي، ويف 2013يف أعمال الصريفة االسالمية يف عام  تبدأ

المية فرعية من إس هبدأت يف تقدمي اخلدمات املصرفية اإلسالمية للزابئن وميثاق للصريفة اإلسالمية: انفذ 2013عام 

بنك مسقط البنك األول يف عمان ويعترب ميثاق من املصارف اإلسالمية املنافسة يف السوق املصريف العماين وهي تعتمد 

( ابإلضافة إىل املعايري احمللية سواء الصادرة AAOIFIعلى معايري هيئة احملاسبة واملراجعة ملؤسسات املالية اإلسالمية )

حة يف اإلطار التنظيمي واملوض أو املعايري الصادرة من البنك املركزي العماين بنوك والنوافذ االسالميةللالشرعية  اهليئاتمن 

 .(Alnwfth alislymiyha,2019)والرقايب الصادر عنها 

 املطلب الثاين: أمهية اإلطار التنظيمي للبنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان

تتمتع البنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان إبطار تنظيمي وشرعي رصني، والذي صدر من البنك املركزي العماين حني 

بداية العملية املصرفية اإلسالمية يف سلطنة عمان حتت مسمى " اإلطار التنظيمي والرقايب لألعمال املصرفية اإلسالمية 

بية متطلبات الرتخيص، االلتزامات العامة واحلوكمة، املعايري احملاسوتتلخص هذا اإلطار يف عشرة أبواب وهي كالتايل: 
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وتقارير املدققني، سلطات اإلشراف والرقابة، كفاية رأس املال، خماطر االئتمان، خماطر السوق، املخاطر التشغيلية، خماطر 

 السيولة، أحكام متنوعة.

ائف أو الي مؤسسة كانت يف أهنا تعمل على جتميع الوظوتكمن مهمة عمل اإلطار واهليكل التنظيمي للبنوك اإلسالمية 

واالقسام، وإجياد أفضل هيكل مالئم لالستجابة للمواقف اليت تواجه املنظمة، وأيضاً ضمان التنسيق املالئم أو التكامل 

 .(Al abro&Kazm,2018,83) املوجود بني الوظائف واألقسام لكي تستطيع استخدام املوار التنظيمية بفاعلية

 19اإلسالمية ملواجهة أتثريات كوفيد  إجراءات البنك املركزي لدعم البنوكاملطلب الثاين: 

من املخاطر املتوقعة على البنوك اإلسالمية خماطر السيولة وهي التباين يف صايف الدخل والقيمة السوقية لرأس مال       

 يع املوجوداتكل مواٍز وكذلك عن طريق التمويل أو بالبنك الناجتة عن صعوابت املصرف يف احلصول على املال املتاح بش

(Al- ajnif,2018,55). 

، ومن اخلطوات  19لذلك اختذت البنوك اإلسالمية يف سلطنة الكثري من اإلجراءات للتأقلم مع أتثريات جائحة كوفيد 

رويرت يف عام  ع شركة تومسونالناجحة للبنك املركزي العماين يف إدارة السيولة للمصارف اإلسالمية قيامها ابلتعاقد م

وهي شركة متخصصة لتطوير قطاع االعمال، وجاءت هذه االتفاقية لتقدمي حول وأدوات مبتكرة إلدارة السيولة  2018

النقدية وتوظيف الفائض الناتج من هذه السيولة يف البنوك والنوافذ اإلسالمية بشرط التوافق مع االحكام الشرعية ومع 

اهتا اخلطوة يف حملها خصوصاً أهنا كانت قبل ظهور فريوس كوروان وأتثري  بنوك اإلسالمية وجاءت هذهاإلطار التنظيمي لل

 .(Alhtali,2018) يف القطاعات املصرفية

ويف خطوة كانت يف غاية األمهية قام البنك املركزي العماين بدعم القطاع  19يف ظل تداعيات جائحة كوروان كوفيد 

املصريف العام ومن ضمنها القطاع املصريف اإلسالمي وكانت هذه احلزمة من التحفيزات دعم لتخطي هذه األزمة وتتلخص 
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ورفع نسبة التسليف  %1.25إىل  %2.50رأس املال الوقائي من هذه احلزمة التحفيزية يف التايل: ختفيض متطلبات 

وتسهيل اإلقراض واالستجابة إىل طلبات أتجيل تسديد األقساط، وحلفظ السيولة النقدية مت قام البنك  %5مبقدار 

اس نقطة أس 75حيث مت خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع  املركزي بتعديل أدوات السوق املفتوحة

، ورفع املدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إىل ثالثة أشهر مع خفض سعر الفائدة على عمليات خصم  %0.50إىل 

، وخفض قيمة الفائدة على عمليات مبادلة العمالت األجنبية  %1نقطة أساس إىل  100اذون اخلزانة احلكومية بواقع 

دلة العمالت إىل ستة أشهر، ومن التوجيهات أيضًا ختفيض نقطة أساس، ورفع املدة القصوى لعمليات مبا 50بواقع 

نقطة أساس ابإلضافة إىل رفع احلد األقصى لالستثمار يف  %125-100أسعار إعادة خصم األوراق التجارية بواقع 

وهناك بعض  من جمموع القيمة الصافية للمصرف،  %50إىل  %45سندات التنمية والصكوك احلكومية للسلطنة من 

ات للبنك املركزي للقطاعات املالية يف سلطنة عمان واليت تنصب كلها يف هدف استقرار الوضع املايل واالستدامة التوجيه

دة ، ومن توجيهات البنك املركزي للمصارف االستعداد العايل للتعامل مع أي زايف التنمية وحتقيق األهداف املخطط هلا

جتمع  يز العمالء على االستفادة من اخلدمات االلكرتونية للتقليل منيف الطلب على اخلدمات املالية واملصرفية، وحتف

العمالء يف البنوك وأفرعها، ومن اإلجراءات املهمة والرائدة توجيه املصارف والبنوك ابلتيقظ بشأن األمن السيرباين وتقييم 

ص التعامل مع هذه لعمالء مبا خياملخاطر احملتملة ووضع ضوابط لتقليل املخاطر والعمل على محالت تثقيفية وتوعوية ل

الفريوس مع لبس الكمام والتباعد اجلسدي مسافة مرت ونصف وتعقيم اليدين ابستمرار ، ومن صور اهتمام املؤسسات 

النقدية يف دول جملس التعاون اخلليج العريب ملوضوع أتثريات هذه اجلائحة قيام جلنة حمافظي مؤسسات النقد والبنوك 

لس التعاون اخلليج العريب لدول اخلليج ابالجتماع االفرتاضي عرب منصات التواصل االلكرتونية املركزية يف دول جم
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 19الستعراض آخر املستجدات وإجياد احللول املناسبة واالقرتاحات لتقليل التأثري املرتتب من انتشار كوفيد

(Almrkzi,2020). 

 

 ايفوطرق للتع بكوران سالمية يف سلطنة عماناملطلب الثالث: أتثر قطاع االعمال يف البنوك اإل       

 ؛19أن القطاع املصريف اإلسالمي يف سلطنة عمان من ضمن القطاعات الذي أتثرت جبائحة كوروان كوفيد كال ش

وذلك ما جاء من التأثري املباشر على املعامالت والتبادالت الدولية اليت تتم من خالل قنوات االتصال العاملية وهذا مما 

سبب التباطؤ يف األنشطة التجارية واالقتصادية وهذا التباطؤ نتج عن انكماش اقتصادي كبري واخنفاض الطلب احمللي 

ملباشر الواقع ا ى احلركة والنقل والسفر، ويف السوق املصريف العماين حدث التأثريوالعاملي وهذا بسبب القيود املفروضة عل

على أنشطة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت هلا الدور يف حتريك أنشطة االستثمار والتمويل يف البنوك اإلسالمية 

سطة أبن لمؤسسات الصغرية واملتو ملؤسسة رادة لويف إحصائية رمسية  .والتنمية االقتصادية وزادة الدخل الوطين

مؤسسة،  31953 2019حىت عام   املؤسسات الصغرية متثل النسبة األكرب من امجايل املؤسسات املسجلة الرمسية

 .(Riyada,2019)مؤسسة  2530وأما املؤسسات املتوسطة بلغ عددها 

ة أتثريات ابتباع اخلطوات الالزمة ملواجهتعاملت البنوك اإلسالمية ويف موضوع إدارة السيولة وقبل احلديث عن كيف 

إىل أهم املشكالت اليت تواجه إدارة السيولة يف البنوك  الباحثيتطرق ولكن قبل ذلك  ،19جائحة كوروان كوفيد

وميكن تلخيص  ، (Al- Dwik,2010,18)هي أهم املشكالت اليت توجد يف السيولة البنكية اإلسالمية، وهذه املشكالت 

 (: 1 الشكل رقم )هذه املشكالت يف
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  (: مشكالت إدارة السيولة يف املصارف اإلسالمية1شكل )

  

 املصدر: تنسيق الباحث

ان من أهم اخلطوات االسرتاتيجية واإلدارة الذكية يف البنوك اإلسالمية بسلطنة عمان ملواجهة التحدات الناجتة من 

 يف النقاط التالية: 19أتثريات جائحة كوروان كوفيد

 أتجيل األقساط الشهرية للمشاريع املتوسطة والصغرية مدة ستة أشهر من اتريخ االستحقاق. (1

 منح عمالء املؤسسات الصغرية واملتوسطة فرتة مساح أو عطلة سداد. (2

 متديد إمجايل عدد أقساط التسهيالت التمويلية ألجل بناًء على طلب العمالء. (3

 يل.السماح للعمالء طلب إعادة جدولة هيكلة التمو  (4

 مراعاة ختفيض الرسوم احلالية املتعلقة ابخلدمات املصرفية والتوقف عن تقدمي خدمات جديدة لفرتة. (5

 تفكري البنك اإلسالمي إفراغ احلافظة اخلريية وتوزيعة على املؤسسات اخلريية داخل البلد ملساعدة املعسرين. (6
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الجتماعية ومساعدة احلكومة قيام البنوك اإلسالمية وضع نسبة من األرابح لصندوق املسؤولية ا (7

(Mihajat,2020.) 

 

هذه هي أهم النقاط اليت دارت حوهلا عمل اإلدارات التنفيذية للبنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان حىت تتعاىف من أتثريات 

 هذه اجلائحة اليت أثرت على كثري من القطاعات االقتصادية املهمة.

 اخلامتة 

سلطنة عمان القدرة على مواجهة التحدات الطارئة كجائحة كوروان من خالل اإلدارة تبنّي لدى البنوك اإلسالمية يف 

الذكية واملؤسسة على دراسات ونظرات ومعادالت متوازنة يف السيطرة على االزمات واملشاكل اليت تتعرض هلا القطاعات 

عماين الذي عمل الصحيح البنك املركزي الاملختلفة، وكانت الركيزة األساسية يف حتريك بوصلة هذه اإلدارة حنو االجتاه 

على قيادة هذه السفينة إىل بر األمان من خالل إجياد حلول مبتكرة إلدارة السيولة ومن خالل إطالق احلزم التحفيزية 

 للبنوك اإلسالمية للحصول على الوقاية الكافية ملواجهه التأثريات الناجتة من هذه اجلائحة، ومن عوامل النجاح التعاون

الرائد بني اجلهات األخرى املرتبطة ابلبنوك اإلسالمية كالقطاع العام واخلاص، ومن خالل املرحلة القادمة يوصي الباحث 

ابالستفادة من تداعيات هذه اجلائحة من خالل كيفيات التعامل مع االزمات والسرعة يف إجياد احلول والبدائل، وسن 

قيق اف ذات العالقة من الضرر ومبا يتحقق صفة االستمرارية والدميومة وحتاخلطط واالسرتاتيجيات اليت حتمي كل االطر 

األهداف املخطط هلا يف الوقت احملدد، ومن املقرتحات انشاء مركز متخصص يتبع البنك املركزي العماين خاص إبدارة 

 صرفية.املالية وامل االزمات وإجياد احللول السريعة، وكذلك عمل دورات تدريبية للكوادر الوظيفية يف املؤسسات
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