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بنك نزوى يتعاون مع كابيتاس جروب الدولية لتطوير الخدمات المصرفية اإلسالمية المتخصصة
تم مؤخراً التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك نزوى  -أول بنك إسالمي في السلطنة  -و كابيتاس جروب
الدولية التي تعتبر شركة إدارية رائدة متخصصة في التمويل اإلسالمي  .وحسب مذكرة التفاهم اتفقت
الشركتان على التعاون بهدف إيجاد قاعدة مالية متخصصة في سلطنة عمان من خالل االختيار المشترك
للمهارات والموارد التي يتم توفيرها من قبل هذا التحالف..
يقع مقر كابيتاس جروب الدولية في جدة بالمملكة العربية السعودية  ،وهي شركة تابعة للمؤسسة
اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  ،وتعمل على توفير خدمات
مالية تلبي الطلب المتزايد على التمويل المطابق للشريعة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة
المؤتمر اإلسالمي .
وبمناسبة التوقيع على مذكرة التفاهم ،قال الدكتور جميل الجارودي -الرئيس التنفيذي لبنك نزوى ":يأتي
توقيع مذكرة التفاهم مع كابيتاس جروب الدولية تمشيا ً مع جهود بنك نزوى الهادفة إلى تنشيط الخدمات
المالية في السلطنة .وتكمن فكرة هذه الشراكة االستراتيجية في التعاون المشترك من أجل إيجاد وطرح
وإدارة قواعد مالية لترويج المعامالت المصرفية اإلسالمية والمنتجات المطابقة للشريعة اإلسالمية التي
تفيد العمالء .وتعزى قوة كابيتاس جروب الدولية إلى الخبرة الواسعة التي يتمتع بها فريق إدارتها في
مجال المنتجات والخدمات المطابقة للشريعة اإلسالمية .كما أن هذه القوة تعتبر عامالً هاما ً لتطوير
التمويل اإلسالمي في هذه المرحلة المبكرة من التمويل اإلسالمي في السلطنة.".
وطبقا ً لمذكرة التفاهم  ،حدد بنك نزوى وكابيتاس جروب الدولية ثالثة أهداف أساسية وهي طرح شركة
تمويل رهن متخصصة  ،وتصميم برنامج تمويل للتطوير اإلسكاني .وقد صرح الفاضل /نفيد صديقي -
الرئيس التنفيذي لكابيتاس جروب الدولية بقوله ":نعتقد بأن بنك نزوى مؤهل لتحقيق هذه األهداف
الرئيسية المشتركة ألنه أول بنك إسالمي في السلطنة ولديه فريق مؤهل من الموظفين وعمليات مصرفية
عصرية  .كما أن كابيتاس جروب الدولية تتطلع لنشر خبرتها والمساعدة في التطور الشامل لقطاع
التمويل اإلسالمي في سلطنة عمان  ،وهذا يتضمن تعزيز العالقة مع شركائنا في المؤسسة اإلسالمية
لتنمية القطاع الخاص ".
إن بنك نزوى ملتزم بخدمة المجتمع العماني من خالل قيامه بممارسة أنشطة عادلة مطابقة للشريعة
اإلسالمية وإيجاد فرص عمل للمواطنين  .ويهدف توقيع هذه االتفاقية إلى تحقيق النمو األساسي للقطاع
المالي في السلطنة.

يعمل في بنك نزوى فريق مؤهل من الموظفين  ،ويتوفر لدى البنك أنظمة إلكترونية متطورة ،وأنظمة
داخلية دقيقة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعمالئه األعزاء .لذا  ،من خالل التشاور بين طرفي هذا
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التحالف اإلستراتيجي سيتم إكتشاف فرص جديدة في قطاع األعمال كما سيتم تقييم مدى جدواها في
السلطنة.
يعتبر توقيع مذكرة التفاهم إنعكاسا ً لجهود بنك نزوى الحثيثة الهادفة لتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة
خاصة وأنه يستعد لمباشرة أعماله الكاملة  ،حيث أصبح جاهزاً وسيفتح أبوابه لتقديم المنتجات والحلول
المصرفية اإلسالمية للعمالء في السلطنة مع بداية عام  . 3102وبعد حصوله على الترخيص النهائي من
البنك المركزي العماني  ،يُجري البنك اآلن اختباراً داخليا ً شامالً ألنظمته وعملياته قبيل فتح أبوابه أمام
العمالء.
جدير بالذكر ،إن لكابيتاس جروب الدولية نشاطا ً واسعا ً في أسواق دول منظمة المؤتمر اإلسالمي بما
فيها المملكة العربية السعودية  ،والمملكة المغربية ،والجمهورية التونسية باإلضافة إلى أعمالها في
سلطنة عمان .ويعمل فيها مدراء من ذوي الخبرة الواسعة في مجال تمويل الممتلكات تمكنوا من تأسيس
شركات رائدة للخدمات المالية المطابقة للشريعة اإلسالمية في الواليات المتحدة األمريكية و دبي ،
ويقوموا اآلن بطرح شركة تمويل سكني محلية في المملكة العربية السعودية  .كما قامت كابيتاس جروب
الدولية بدور هام في تأسيس صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمبلغ مليار لاير سعودي
الذي ترعاه المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص والبنك اإلسالمي للتنمية.
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