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بتهديد من فقاعة العقار الخليجية .. وبعد أن أغلقت أسواق اإلقراض في وجوههم

خبراء: المصرفية «االستثمارية» اإلسالمية تحتضر .. وال بد من
نموذج جديد

محمد الخنيفر من الرياض

Investment  المية تثمارية » اإلس رفية   «االس وذج المص رف بنم ا ُيع ادية» أن م رفيون لـ  «االقتص د مص أآ
ل  ير قاب م أصبح           «غ وذج عمله ى أن نم يرين إل ج، مش دأ يعاني ودخل مرحلة االحتضار في الخلي د ب Banking ق
ن القطاع من                     ن يَحسِّ للدوام »، وأن أسواق القروض والدخل الثابت ستظل بصورة آبيرة مغلقة في وجوههم إلى حي

شفافيته ويعمل على تطوير نموذج عملي جديد.

ا، وبيت                 ك أرآابيت واستشهد المراقبون بالخسائر التي سجلتها البنوك االستثمارية اإلسالمية في اآلونة األخيرة آبن
التمويل الخليجي الذي منحته صحيفة        «ذا ناشونال » اإلماراتية، لقب أآبر مؤسسة تسجل خسائر ربعية عالية على           
ر       ك التعليقات في ظل توات مستوى الخليج   . مع العلم أن خسائره عن سنة آاملة بلغت        728 مليون دوالر . وتأتي تل
التقارير عن تأثر أرباح       17 مصرفا إسالميا مدرجا في األسواق الخليجية، وذلك بحسب مذآرة بحثية أعدتها شرآة                
بيت االستثمار العالمي «جلوبل » الكويتية، وآشفت المصادر ذاتها أن هذه البنوك االستثمارية بدأت في االتجاه نحو                

االستعانة بنموذج مصرفية «التجزئة» من أجل تخفيف ضغط السيولة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
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ي ي

Investment  المية تثمارية » اإلس رفية   «االس وذج المص رف بنم ا يع ادية» أن م رفيون لـ  «االقتص د مص أآ
ل  ير قاب م أصبح             «غ ج، مشيرين إلى أن أنموذج عمله دأ يعاني ودخل مرحلة االحتضار في الخلي د ب Banking ق
للدوام»، وأن أسواق القروض والدخل الثابت ستظل بصورة آبيرة مغلقة في وجههم إلى حين أن يَحسِّن القطاع من               

شفافيته ويعمل على تطوير نموذج عملي جديد.

ا، وبيت                 ك أرآابيت واستشهد المراقبون بالخسائر التي سجلتها البنوك االستثمارية اإلسالمية في اآلونة األخيرة آبن
بر مؤسسة  » تسجل خسائر ربعية عالية     التمويل الخليجي الذي منحته صحيفة      «ذا ناشونال » اإلماراتية، لقب   «أآ
ك التعليقات في ظل      أتي تل ت       728 مليون دوالر . وت على مستوى الخليج   . مع العلم أن خسائره عن سنة آاملة بلغ
تواتر التقارير عن تأثر أرباح        17 مصرفا إسالميا مدرجا في األسواق الخليجية، وذلك بحسب مذآرة بحثية أعدتها                
دأت في           د ب شرآة بيت االستثمار العالمي      «جلوبل » الكويتية، وآشفت المصادر ذاتها أن هذه البنوك االستثمارية ق
االتجاه نحو االستعانة بنموذج مصرفية «التجزئة» من أجل تخفيف ضغط السيولة. حيث تعتمد مصرفية التجزئة على    

ودائع العمالء لتمويل محفظة قروضها.

وقال جون ساندويك، مستشار إدارة األصول والثروات اإلسالمية في شرآة              John A Sandwick إن «نموذج 
ذي      و ال ذا ه أن ه م نشعر ب ا ل ني أنن ذا ال يع ن ه ة احتضار، وزاد   «لك ي حال المية ف المصرفية  «االستثمارية » اإلس
سيحدث . أي شخص آان ينظر بعمق في بيانات الدخل المقدمة من البنوك االستثمارية اإلسالمية الكبيرة في الخليج                      
ليمان   ك س ي ذل ده ف تدامة            »، وأي ة لالس ير قابل اذج غ ذ سنوات أنها آانت تعمل من خالل نم آان بإمكانه أن يعلم من

سوراني، آبير المحللين لدى بنك SICO االستثماري.

دوام واالستمرار       حيث قال   : «إنني أتفق معك حول أن       (نموذج المصرفية االستثمارية اإلسالمية      ) أصبح غير قابل لل
رفية       وذج المص ل نم ابقتين جع نتين الس دى الس ى م لبي عل ور الس ع أن التط يبة  . والواق ات العص ذه األوق ل ه ي ظ ف
االستثمارية المعروف غير عملي، وذلك بالنظر إلى الهبوط الحاد في نشاط األسواق الرأسمالية، من قبيل عمليات                    
تي من قبيل بيت      ك              . الشرآات ال االندماج واالستحواذ، والخدمات االستشارية، واالآتتابات العامة األولية وما إلى ذل
د                       التمويل الخليجي وبنك إثمار في البحرين سيتعين عليها اآلن أن تعيد ابتكار طريقة عملها من أجل البقاء على قي

الحياة في هذه األوقات العسيرة».

ودائع العمالء

من المتعارف عليه أن بنوك التجزئة تعتمد على ودائع عمالئها لتمويل محفظة قروضها واالستفادة من الفائدة التي                      
ك، يعتمد نموذج الصيرفة االستثمارية على سوق          ربح صاف لها       . وعلى العكس من ذل تجنيها من هذه العمليات آ
الجملة  Wholesale Market لتمويل عملياته . إال أن هذه السوق تعتمد على عمليات تجارية مع البنوك وليس             

األفراد. ما يعني أن هذه البنوك االستثمارية معرضة لضغط في سيولتها مقارنة ببنوك التجزئة.

ل تخفيض ضغط           ن أج ا م ة له ة تابع وك تجزئ اء بن ج إنش ي الخلي تثمارية ف وك االس ك، تحاول بعض البن وبسبب ذل
السيولة. حيث يمكن للبيوت االستثمارية أن تحول نفسها إلى بنوك للتجزئة تمتلك موارد مستقرة للتمويل، من خالل             
ودائع العمالء. مثًال يعمل بنك إثمار في الوقت الحالي بصورة نشطة ليحول نفسه إلى أحد بنوك التجزئة من اندماجه                  
مع بنك شامل، وهو بنك التجزئة اإلسالمي المملوك له بالكامل      . لكن هذه السبيل مفتوحة فقط أمام البنوك التي تسهم             
في ملكية بنوك التجزئة، على اعتبار أن البنوك األخرى ال يرجح لها أن تجمع األموال الالزمة لعمليات االستحواذ أو         

إنشاء بنوك تجزئة جديدة في سوق تنافسية.

انكشاف السعوديين على بنوك «األفشور»

بيت التمويل الخليجي، شأنه شأن بنوك       «األفشور » األخرى في البحرين وهي البنوك المعفاة من الضرائب، أصيب             
بأضرار آبيرة بسبب انتهاء طفرة العقارات في المنطقة، التي بدأت بانفجار الفقاعة في دبي في عام           2008، وتعتمد

بيوت االستثمار «األفشور» في البحرين على ترتيب عمليات التمويل للمشاريع العقارية وصفقات األسهم الخاصة.
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وآانت بيوت االستثمار الكويتية هي الضحايا األولى في منطقة الخليج لألزمة المالية العالمية، حيث أصيب بعضها                    
باإلعسار على بعض سنداتها في عام          2008، لكن األثر التام لألزمة في بلدان الخليج األخرى لم يظهر إال بصورة                

بطيئة في منطقة ال يوجد فيها قدر يذآر من الشفافية لدى الشرآات.

بنوك  «األفشور » االستثمارية في البحرين آانت في الغالب تجمع األموال من الشرآات العائلية ومن األشخاص من                    
ذوي الثروات الطائلة في بلدان الخليج العربي، خصوصًا في المملكة، التي يسافر إليها المسوقون االستثماريون عبر         
الجسر الذي يربط البحرين بالسعودية. وليس من المستغرب تحقيق هؤالء السعوديين خسائر آبيرة في محافظهم من         

جراء انكشافهم على البنوك االستثمارية البحرينية.

د قيمتها على         د أنشأت بنوك    «األفشور » والبيوت االستثمارية في البحرين موجودات تزي ترز »، فق وبحسب  «روي
150 مليار دوالر، من خالل التعامل وتقديم الخدمات إلى السعودية الغنية بالنفط، وإلى أماآن أخرى في المنطقة.

إنقاذ القطاع

البحرين من البلدان الصغيرة المنتجة للنفط، وتعتبر بصورة عامة ال تتمتع بالموارد الالزمة لجلب األموال إلى داخل                  
ول               (سبتمبر ) قوله إن  قطاعها البنكي األفشور    . وقد ُنقل عن رشيد المراج محافظ مصرف البحرين المرآزي في أيل
المصرف المرآزي ليس لديه استعداد إلنقاذ القطاع، وقال إن المساهمين هم المسؤولون عن مساندة البنوك               . وقد ال 
ر إلى                       تكون عمليات االندماج واالستحواذ سبيال لخروج بنوك االستثمار اإلسالمية من أزمتها، على اعتبار أنه ُينَظ
م         برون أنه ذين يعت وها، ال ا مؤسس تي يملكه ال ال ائالت األعم ن ع ات م داد لمجموع ا امت ى أنه وك عل ن البن ير م آث

يكتسبون الهيبة والمكانة حين يمتلكون بنوآهم الخاصة بهم.

استئمان البنوك على أموال الناس

يقول ساندويك في مقابلته الهاتفية مع «االقتصادية»: «البنوك التي تصدر سندات عامة ال بد لها من الحصول على            
تقدير لجدارتها االئتمانية، وأن يتم ذلك بصورة منتظمة ومنهجية . لقد رأينا أحد البنوك الكبيرة وهو يطلب من وآالة             
BB  إلى +BBB              التقييم سحب جميع تقييماتها. وقد فعل البنك ذلك بعد أن شاهد مرتباته االئتمانية وهي تهوي من

ومن ثم إلى B-. هذا أمر مؤسف.

تي                   ادا الذعا على البنوك الخليجية ال بعدها شن ساندويك، الذي يعمل على إصدار صكوك لجهة سعودية، شن انتق
يستأمنها الناس على أموالهم، والتي تقوم بسحب وإلغاء تصنيفاتها بعد أن تنحدر جدارتها االئتمانية. حيث يقول: من 
الواضح أن البنك (الذي يسحب تصنيفه) يفعل ذلك لحماية مصلحته الذاتية، وهذا تصرف يفتقر إلى األمانة والصدق      .
حين نتعامل مع أموال الناس فإن آل بنك من البنوك جميعًا في حاجة إلى تقييم جدارته االئتمانية                         . إن المودعين في  
حاجة إلى عالمات ودالئل لترشدهم إلى واقع حال هذه البنوك حين تعاني من متاعب    . وينبغي أن تظل التقييمات دائماً      

خط الدفاع األول المتاح للعامة في سبيل حماية أنفسهم من البنوك المدارة بطريقة سيئة».

ضلوع اإلعالم

أشار ساندويك، الذي تستعين البنوك اإلسالمية بخدماته االستشارية، إلى أن اإلعالم يتحمل جزءا من المسؤولية                 .
حيث يقول: «فقد أعطت مكانة «السوبرمان» لكثير من األسماء الكبيرة في المصرفية االستثمارية اإلسالمية، جوائز    
ز           ت الجوائ تي أعطي وك ال ا آانت عليه البن وم نحن نشهد المدى األجوف لم ام   ». والي مثل  «المصرفي اإلسالمي للع
بسببها. في إشارة من المصرفي األمريكي لدور اإلعالم في نشر صورة           «براقة » عن بعض الشخصيات المصرفية،      

األمر الذي أسهم في اجتذاب أموال األثرياء الخليجيين حولهم».

األزمة العالمية تكتسح نموذج عملها

بيوت االستثمار «األفشور» في البحرين حصدت األموال أثناء طفرة النفط التي دامت خمس سنوات، لكن أثر األزمة      
المالية العالمية على منطقة الخليج العربي اآتسح األنموذج العملي الذي آان يعتمد على تحصيل الرسوم من عمليات                
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م ي ي ج ح ي ج
جمع األموال لتنفيذ المشاريع العقارية ومشاريع األسهم الخاصة.

انفجرت فقاعة قطاع العقارات في دبي في أواخر عام     2008، حيث هبطت األسعار بصورة حادة في اإلمارة، ما أدى    
إلى تقييد النمو في األسواق األخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين.

ات     ار سوق عملي ا أدى إلى انهي ام          2009، م م ع أموالهم خالل معظ راجع أسعار النفط تمسك المستثمرون ب ومع ت
ات          م عملي مان وتنظي ى ض تثمارية عل رفية االس وذج المص د أنم ث يعتم ة، حي ي المنطق ة ف اريع العقاري رح للمش الط

االآتتاب التي تتم في المنطقة.

وات           بة وقن ات المناس ى المنتج ور عل ى العث ة إل ي حاج تثمار ف وت االس ن بي يرة في المنطقة، لك زال السيولة وف ال ت
التوزيع الالزمة لالستفادة من هذه السيولة.

تى اآلن             ك إمكانيات قوية، لكن الصناعة آانت تعرض ح ال الخبراء إن منتجات إدارة الموجودات اإلسالمية تمتل وق
منتجات تتعلق بالعقارات واألسهم الخاصة، وتفتقر إلى مكونات الدخل الثابت المهمة، والتي تعد أساسية في منتجات               

إدارة الموجودات التقليدية.

آذلك ُينَظر إلى المملكة على أنها السوق الوحيدة التي توجد فيها عمليات مصرفية للتجزئة، والتي يمكن من خاللها                           
توزيع منتجات المصرفية االستثمارية.

جفاف السيولة

وعن جفاف السيولة الذي تعاني منه البنوك االستثمارية بقيادة بيت التمويل الخليجي، يقول محمد دمق المحلل في                       
ذه         المي له ابع اإلس ا بالط ة له تي تحدثَت عنها ال عالق د أن مشكالت السيولة ال د بورز    : «نعتق مؤسسة ستاندارد آن
المؤسسات. على سبيل المثال فإن بيت االستثمار العالمي، وهو عبارة عن بنك تقليدي، أصيب هو آذلك بالتعثر من                
دراً            ربي تواجه ق اك بنوك استثمارية تقليدية أخرى في منطقة الخليج الع حيث تسديد االلتزامات المترتبة عليه     . هن

آبيرًا من الضغط على سيولتها في الفترة الماضية (مثال آخر هو إنِفستكورب).

ائم                   وواصل : «الصعوبات التي تعانيها هذه المؤسسات تنبع من الحقيقة القائلة إن وضعها التمويلي قصير األجل وق
على تعامالت الجملة (بمعنى أن التمويل ال يتم من خالل ودائع زبائن التجزئة )، في حين أن موجوداتها لديها تواريخ       
استحقاق طويلة وهي في العادة غير سائلة          . ومع وقوع األزمة العالمية االقتصادية والمالية، وجدت هذه المؤسسات             
أنفسها في وضع جعل من الصعب عليها إعادة تمويل الديون أو إعادة الحصول على األموال، حيث إنها بلغت تاريخ             
اف        بب جف ك بس يولة، وذل رير بعض الس بيل تح ي س تثمارات ف ن بعض االس رج م ن الصعب أن تخ تحقاق وم االس
السيولة في السوق وبسبب تراجع قيم الموجودات    . آما أن وضعية التمويل بالنسبة لبنوك التجزئة في منطقة الخليج             
ا    ا بطبيعته م أنه ع رغ ائن التجزئة أو الجملة    )، وهذه الودائ ائن        (سواء زب ألف في معظمها من ودائع الزب ربي تت الع
ك الذي يتم       ترة إلى أخرى           . بصورة إجمالية، نعتقد أن البن قصيرة األجل إال أنها تستمر في الترحيل والتجدد من ف
تمويله من خالل ودائع الزبائن يتعرض لخطر أقل من حيث التمويل والسيولة مما عليه الحال في البنك االستثماري،               

الذي يتم تمويله في العادة عن طريق ودائع الجملة».

في حين يرى ساندويك أنه بصورة خاصة آانت هذه البنوك تكاد تعتمد في آامل دخلها على اإليرادات المتحصلة من                   
ا    فقات وتبيعه ب الص ت تعل ة آان ي البداي ول  : «ف ث يق ة      . حي ودات القائم ن إدارة الموج س م ودات ولي ع الموج بي
. Private Equity             للمستثمرين األثرياء الذين آانوا راغبين بشدة في الدخول بقوة في مشاريع األسهم الخاصة
أتي أموال                          البنوك االستثمارية اإلسالمية آانت تنمو بسرعة تفوق الحد إلى درجة أنها لم تكن تنتظر وتصبر حتى ت
المستثمرين في األسهم الخاصة. إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين الخاصين أنفسهم أبطأوا من استثماراتهم في البنوك 
االستثمارية اإلسالمية. وهذا أمر يمكن رؤيته بمنتهى الوضوح في الميزانيات العمومية للشرآات الكبيرة، حيث حلت         

القروض بين البنوك وإصدارات الصكوك محل العمالء الخاصين آمصدر لألموال الجديدة».
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وعن مقارنة ما آل إليه حال المصرفية االستثمارية مع مصرفية التجزئة، يقول ساندويك          : «لكن لحسن الحظ لم يكن       
الضياع مصير آل شيء. صناعة المصرفية اإلسالمية للتجزئة تسير سيرًا حسنًا، ورغم بعض الخسائر فإننا ال نشهد       
فيها ولو من بعيد مقادير الخسائر الهائلة التي شهدتها البنوك االستثمارية اإلسالمية. البنوك التجارية اإلسالمية التي    
ة            هم الخاص وذج األس ورة وأذى نم دى خط م اآلن م بحت تفه المية أص تثمارية اإلس رفية االس ول المص ت دخ حاول

بالفعل».

ويرى ساندويك أن المصرفية االستثمارية اإلسالمية ستتعلم بشكل قاس درس إدارة مخاطرها، حيث يقول            : «الفن 
الحقيقي لألعمال المصرفية هو إدارة المخاطر. تشتمل إدارة المخاطر على فهم جميع السيناريوهات، واالستعداد لها            .
ومن الواضح أن البنوك االستثمارية اإلسالمية الكبيرة ُأِخذت على حين غرة، بعد أن جف منها المال، في وقت لم تعد 

تجد فيه مكانًا القتراض أموال إضافية».

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة االقتصادية اإللكترونية 2009 
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة اإللكترونية في صحيفة االقتصادية 
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