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 مستخلص البحث
 

 احلمد هلل رّب العاملني، والّصالة والّسالم على نبّينا حممد وعلى آله وصحبه وسّلم.
ودورها يف حتقيق التنمية  السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية فقد جاء هذا البحث بعنوان:

 الّتارخيي، وكذلك املنهج الوصفي التحليلي. املنهج مت يف هذا البحث استخدامقد و  ،مةااملستد
مفهوم السياسة التمويلية يف املؤسسات املالية عن  مت احلديث فيه ومتهيد، مقدمة: تكون البحث من

ومت  الفصل األول جاءت على النحو اآليت: ثالثة فصول؛و  وأهدافها، والتنمية املستدامة وآليات حتقيقها،
طبيعة السياسة التمويلية للبنك  ومت احلديث فيه عن والفصل الثاين ؛للتنميةفيه التعريف ابلبنك اإلسالمي 

أثر السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي ومت فيه بيان  والفصل الثالث ،اإلسالمي للتنمية وآليات تنفيذها
ز النتائج واشتملت على أبر  امتةاخل وأخرياً  للتنمية يف إحالل التنمية املستدامة يف البلدان املستهدفة،

 .الفهارس، واملالحقوالتوصيات، مث 
التعرف على طبيعة واجتاهات السياسة التمويلية اليت يتبناها البنك  :يف مشكلة البحثوقد برزت 

لتمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية، وكذلك اإلسالمي للتنمية، واآلليات اليت من خالهلا يتم تنفيذ السياسة ا
ية التنمهداف البنك املتعلقة بتحقيق ألالسياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية  ةخدممدى التعرف على 

 املستدامة يف الدول املستهدفة.
تتسم ابلشمول  سالمي للتنميةالسياسة التمويلية للبنك اإل :على أن فرضيات البحثطرحت  مث

مية تساعد بدرجة كبرية على حتقيق السياسة التمويلية اليت ينتهجها البنك اإلسالمي للتنواملرونة، وأن 
 أهداف التنمية املستدامة يف الدول املستهدفة.

؛  قوم بهالدور الكبري الذي ي تناول البحث احلديث عن البنك اإلسالمي للتنمية من خاللوقد 
كمؤسسة إسالمية دولية جتعل من هدفها الرئيسي هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب 

 ول اإلسالمية األعضاء، واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء.الد
كمؤسسة إقليمية ختدم   ،دراسة طبيعة واجتاهات السياسات التمويلية للبنك اإلسالمي للتنميةوتناول 

 ، ودور تلك السياسات يف خدمة أهداف البنك الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة.اجملتمعات اإلسالمية
 اليت توصل إليها الباحث هي: النتائجوكانت أبرز 

أن السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية سياسة تنموية، تساعد بدرجة كبرية على حتقيق  .١
 أهداف التنمية املستدامة يف الدول املستهدفة.

اتسمت اجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية ابلشمول وتنوع وتعدد اجملاالت  .٢
 .واملشروعات والدول اليت تستهدفها

يب وصيغ التمويل لدى البنك اإلسالمي للتنمية متعددة، وخمتلفة؛ ومتوافقة يف جمملها مع أن أسال .٣
 ما تقرّه الشريعة اإلسالمية.
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 الّتحد�ت املعاصرة؛ ولذا فالدولميّثل البنك اإلسالمي للتنمية تكّتالً إسالميًّا مهمًّا يف ظل  .٤
 .ايدة لتمويل املشروعات التنمويةحباجة ماسة ومتز  األعضاء يف البنك اإلسالمية

 :يف اآليت متثلت توصيات البحثمن نتائج فإن  على ضوء ما ّمت الّتوّصل إليهو 
على الدول األعضاء اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز اقتصاد�هتا، ومعاجلة أوجه القصور يف أجهزهتا  .١

 املعنّية مبكافحة الفقر فيها حىت تتكامل جهودها مع جهود البنك وتثمر يف هذا اجملال.
ضرورة تكثيف العمل اإلعالمي للبنك حبيث يربز لشعوب الدول األعضاء مشاريعه ومنجزاته  .٢

 فيها. 
العمل على ز�دة رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية، ألكثر من تريليون دوالر، وذلك نظراً  .٣

 لالحتياجات املتكاثرة للدول األعضاء يف البنك، يف ظّل الظروف املستجّدة.
م إبنشاء مؤسسة دولية إسالمية اتبعة للبنك هتتم بر�دة األعمال يف الدول ضرورة االهتما .٤

اإلسالمية، وتقوم بدعم وتشجيع رّواد وشباب األعمال املسلمني يف إطار دور البنك يف جمال 
 معاجلة مشكالت البطالة والفقر يف الدول املستهدفة.
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 ٤ 

مَ ــقَ املُ   ــةــــــــــدِّ
، ونعوذ ابهلل من ُشُرور أنفسنا ومن سيئاِت ونستهديه إنَّ احلمد هلل، َحنمُده ونستعيُنه وَنستغفرُه

هادَي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال أعمالِنا، َمْن يهِدِه هللا فال ُمِضلَّ له، ومن ُيْضِلْل فال 
 M@?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4L  ،شريَك له، وأشهدُ أنَّ حممداً عبدُه ورسولُه
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 أما بعد:

، وشرَّ األمور حمداثهُتا، وكلَّ فإنَّ أصدق احلديث كالم هللا، وأحسن اهلدي هدُي حممد 
 حمدثٍة بدعة، وكلَّ بدعٍة ضاللة، وكلَّ ضاللٍة يف النَّار، وبعُد:

فإن العامل اإلسالمي اليوم يعيش واقعًا مريراً، تسببت فيه كثٌري من العوامل والظّروف اليت جعلته 
ل يف مصاّف الدول املتخّلفة حضار�ًّ واقتصادً� وعسكر�ًّ وصناعيّاً، كل ذلك جاء مبزيج من تدخُّ 

ليفتَّ يف عضده، وليزيد ر، الذي استغل الفرقة احلادثة يف العامل اإلسالمي؛ ستعمالعدو اخلارجي امل
اخلرق على الرَّاقع، ويقتسم الكعكة الطّرية يف جشٍع شديد، و�ٍم ابلغ، وحقٍد ليس ابجلديد، وليستغّل 
الفرصة الساحنة، ليلتهم أهبى ثروات العامل اإلسالمي، وأغلى منتجاته، وجيعل دول هذا العامل اتبعًة له 

تتداعى يوشك أن حينما قال: " ية، وصدق الرسول ال مستقّلة، خانعًة ال عزيزة، ضعيفة ال قو 
 .)١(عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها"

، وصححه ٤٢٩٧احلديث رقم:  ،٤/١١١ابب: يف تداعي األمم على اإلسالم  ،رواه أبو داود يف سننه )١(
 .األلباين يف صحيح اجلامع
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دي  وزاد هذا الكدر، الصراعات الّداخلّية املريرة بني األحزاب السياسية، والفساد اإلداري، والرتَّ
كرب املشكالت االقتصاديّة األخالقي، وسوء اإلدارة والتَّسيري، وقلة احليلة والتَّدبري، مما تسبب يف أ

 خطراً، وأكثرها ضرراً، أال وهي مشكلة الفقر والتَّخلف.

الفقر من أبرز املشكالت اليت يعاين منها كثري من بلدان العامل اإلسالمي، واليت متتلك ويعّد 
و�ته رصيدا كبريًا ومتنوعًا من املوارد الطبيعية والثروات املعدنية، ومع ذلك جند أن الفقر بلغت مست

حدًا عاليًا يف بعض هذه الدول، إىل أن أصبح ظاهرة من الظواهر املألوفة، وقد تسببت يف أبرز 
مظاهر التخلف االجتماعي على كافة األصعدة؛ مما جعل هذه الدول تسخر كل جهودها وطاقاهتا 

 وإمكانياهتا ملواجهة هذه املشكلة املتفاقمة.

من أهم  الذي أصبح فيما بعد البنك اإلسالمي للتنمية لقد قامت هذه الدول إبنشاءو 
تساهم يف انتشال دول العامل اإلسالمي، وشعوبه من ظاهرة  املؤسسات املالية اإلسالمية التنموية اليت

هتدف إىل حماربة الفقر، وتسهم يف دعم عمليات التنمية االقتصادية والتقدم اليت التخلف، و 
ات اإلسالمية ابلدول غري الدول األعضاء، واجملتمع يف مية املستدامةتناالجتماعي من خالل حتقيق ال

 للنهوض مبستوى املعيشة طبقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة.  ؛ وذلكاألعضاء

جدًا سارت على الطريق الصحيح، لرتميم  مهمةويعترب إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية خطوة 
ية، ووضع اللَّبنة االقتصادية األوىل، اليت ترنو إىل دفع عجلة الّنمو اهلوَّة الواقعة بني الّدول اإلسالم

، يقول الدكتور توفيق املستدام لشعوب هذه الدول، وحتقيق مزيٍد من الّتقّدم واالزدهار للعامل اإلسالمي
سيس عة على اتفاقية أتالشاوي: "يف نظر� أن أول وثيقة رمسية تعلن إمجاع دول العامل اإلسالمي املوقِّ 

البنك اإلسالمي للتنمية وعزمهم على تطوير النظام املصريف على أساس فكرة الّتضامن بدًال من 



 مةالمقدّ 
 ٦ 

الفائدة، هي هذه االتفاقية اليت نعتربها عمًال علميّاً يستحّق دراسة متعّمقة؛ أل�ا يف نظر� أول الروافد 
 .)١("أخذاً أو عطاًءاالتعامل ابلفائدة العلمية والعملية لنظام مصريف جديد، يستغين عن 

لذي ُأّسس ومن أكثر ما يتمّيز به البنك اإلسالمي للّتنمية منذ إنشائه: هو الطّابع اإلسالمي ا
الطّابع اإلسالمي اجلغرايف واإلقليمي؛ وإّمنا املبادئ اليت متَّ أتسيس البنك  عليه، وليس املقصود به

 وهي مبادئ الشريعة اإلسالمية السَّمحة، اليت عليها، والقواعد اليت انطلق البنك مرتكزًا عليها، أال
توفيق الشاوي: "ال يعين ابلطابع ول الدكتور حتقق التنمية والرخاء للناس أمجع على هذه البسيطة، يق

اإلسالمي للبنك أي اعتبار إقليمي أو عنصري؛ بل إن البنك يستمد صفته اإلسالمية من كون نظامه 
 .)٢(ـهوأسلوهبا االجتماعي" اة اإلسالم مبنّياً على هدي شريع

متويالت كثريٍة خمتلفة  يف سبيل دفع عجلة التنمية بتقدمي ويقوم البنك اإلسالمي للتنمية
ومتعددة، حيث تعد السياسة التمويلية للبنك الوسيلة األهم لتحقيق أهدافه املتعلقة ابلتنمية 

تتوجه ؛ حيث براثن الفقر والتخلف مة، وانتشال اجملتمعات اإلسالمية يف الدول األعضاء منااملستد
متويالت البنك حنو أنشطة متعددة ومندجمة كتطوير الدعم وتعبئة املوارد ومتويل القطاعني اخلاص والعام 
واالستثمار، وكذلك متويل التجارة وخدمات التأمني، والبحث والتدريب يف جمال االقتصاد اإلسالمي 

تية األساسية ابلنصيب األكرب من التمويل، مث الزراعة والبنوك اإلسالمية، كما حتظى البىن التح
والتعليم، كما يويل البنك اهتمامًا خاصًا لقطاع الصحة واملنح الدراسية، ابإلضافة إىل املعو�ت 
اإلنسانية، ويعد جممع إدارة العمليات الُقطرية الذراع األمين للبنك اإلسالمي للتنمية يف جمال متويل 

 يف واقع األمر ضمن اإلطار االسرتاتيجي جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية. املشاريع، ويتم ذلك

وميول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل املتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مثل: القروض، واإلجارة، والبيع ألجل، واملسامهة يف رأس املال، واعتمادات التمويل وغريها... إضافة 

البنك اإلسالمي للتنمية، أول روافد النظام املصريف على أساس املبادئ اإلسالمية، توفيق حممد الشاوي، دار  )١(
 .٢م، ص١٩٩٣ه/١٤١٤الزهراء لإلعالم العريب، الطبعة األوىل، القاهرة، 

 .ضعف، نفس املو نفس املرجع السابق بتصر  )٢(
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يقوم البنك بتنمية التجارة البينية بني دوله األعضاء عن طريق برامج التمويل املختلفة؛ مثل:  إىل ذلك
بر�مج متويل الواردات، وبر�مج متويل الصادرات، وحمفظة البنوك اإلسالمية، وصندوق حصص 

 االستثمار وغريها..

ملوجهة حنو الدول وملا كان النشاط التمويلي للبنك ميثل رأس الرمح يف جهوده التنموية ا
األعضاء، واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء؛ فإن دراسة السياسة التمويلية للبنك 

يف تلك الدول واجملتمعات، سيكون حمور الدراسة  تنمية املستدامةاإلسالمي للتنمية ودورها يف حتقيق ال
 اليت حنن بصدد القيام هبا.

 :أمهية املوضوع 
ه البنك اإلسالمي للتنمية؛  يقوم بالدور الكبري الذي  من خاللاملوضوع تظهر أمهية هذا 

كمؤسسة إسالمية دولية جتعل من هدفها الرئيسي هو دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي 
 لشعوب الدول اإلسالمية األعضاء، واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء.

من خالل احلاجة املاسة إىل دراسة طبيعة واجتاهات وكذلك تظهر أمهية هذا املوضوع 
، ودور تلك السياسات التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية كمؤسسة إقليمية ختدم اجملتمعات اإلسالمية

 السياسات يف خدمة أهداف البنك الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة.
خدمها البنك يف تنفيذ سياساته ومن ذلك أيضا: التعرف على اآلليات التمويلية اليت يست

 .التمويلية وصوالً إىل أهدافه املنشودة

  :أسباب اختيار املوضوع 

التعرف على جهود البنك اإلسالمي للتنمية يف خدمة اجملتمعات اإلسالمية يف الفرتة من عام  )١
 م.٢٠١٣م إىل عام ٢٠٠٥
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ينتهجها لتمويل املشاريع وغريها، معرفة السياسات التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية اليت  )٢
ومدى توافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ومدى حتقيقها لشروط التنمية املستدامة على 

 أرض الواقع.

 :من خالل البحث حول املوضوع وقفت على الدراسات التالية: الدراسات السابقة 

 من(الفرتة  – اقتصادية دراسة شرعية -دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية أوًال:  )١

، رسالة ماجستري، جامعة أم ، فهد عبد هللا حممد سعيد الوقداين)ه١٤٠٢ -ه ١٣٩٦
 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤القرى شعبة االقتصاد اإلسالمي، اتريخ املناقشة: 

الفرتة الواقعة ما بني عام  عمليات البنك اإلسالمي للتنمية يف دراستهتناول الباحث يف 
من الناحيتني الشرعية واالقتصادية،  تحليلها، وقام ب)م١٩٨٢-١٩٧٦املوافق () ه١٤٠٢-١٣٩٦(

حيث تناول يف ثالثة أبواب كل من متويل التنمية ؛ أهداف البنك الشرعية واالقتصاديةوذلك يف ضوء 
يف العامل اإلسالمي، والبنك اإلسالمي للتنمية من حيث خصائصه وأهدافه ونشأته وموارده املالية، مث 

يات البنك اإلسالمي للتنمية من حيث النشاط اإلقراضي، والنشاط االستثماري، وتقومي تلك عمل
 العمليات من الناحيتني الشرعية واالقتصادية.

 وتوصل الباحث إىل عدة نتائج أبرزها:

يعترب إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية خطوة على طريق التكامل االقتصادي بني الدول  -أ 
 اإلسالمية.

هـ جهودا كبرية لتحقيق أهدافه، ١٤٠٢-١٣٩٦البنك اإلسالمي للتنمية خالل الفرتة بذل  -ب 
وذلك بدعم مشروعات التنمية االقتصادية، وتشجيع املشروعات املشرتكة، واملسامهة يف تنمية 

 التجارة اخلارجية بني الدول اإلسالمية.
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يعة اإلسالمية، ومع ذلك لتزم البنك اإلسالمي للتنمية أبحكام الشر إمن حيث املبدأ العام  -ج 
فهناك بعض املالحظات، منها على سبيل املثال، احتساب رسم خدمة على القروض ليس فيه 

 مراعاة لنفقات القروض، وكذا بيع السلعة قبل قبضها يف عقد املراحبة.

 يربز من خالل: الدراسة، وموضوع الدراسة املطروحةإن االختالف بني موضوع هذه 

على تقومي عمليات البنك اإلسالمي للتنمية من خالل النشاط اإلقراضي تركز هذه الدراسة  - أ
بنك؛ بينما تركز الدراسة واالستثماري، وذلك على ضوء األهداف الشرعية واالقتصادية لل

على دراسة السياسات التمويلية للبنك من حيث طبيعتها، واجتاهاهتا، ومدى خدمتها  املطروحة
 لألهداف الرئيسية للبنك.

حيث الفرتة الزمنية: حيث تغطي الدراسة األوىل فرتة زمنية مضى عليها أكثر من ثالثة من  - ب
 فرتة زمنية حديثة نسبياً. ود ، بينما تغطي الدراسة احلاليةعق

 

 التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم اثنياً: )٢

د.بشري عمر حممد فضل هللا، ورقة حبثية  ،ية اإلسالميةاملصرف املستقبلية اليت جتابه الصناعة
ربيع األول  ١٣مقدمة ملنتدى الفكر اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي جبدة، يف يوم الثالاثء 

 م.٢٠٠٦أبريل  ١١هـ، املوافق ١٤٢٧
قام الباحث يف ورقته إببراز دور البنك اإلسالمي للتنمية يف تنمية دوله األعضاء من خالل 
تكوينه واتفاقيات ولوائح نشأته، وكذلك من خالل نشاطاته وعملياته املختلفة، مرورا ابلتطورات 

جية، كما قام بتحليل هذا الدور بعد تقدمي نبذة خمتصرة عن السمات البارزة يسرتاتاملؤسسية واال
 ت الدول اإلسالمية األعضاء وأدائها يف جمال التنمية. �القتصاد

كز الباحث فيه على التحد�ت املستقبلية اليت جتابه الصناعة املصرفية ويف القسم الثاين ر 
 اإلسالمية، و�قش بعض احللول املقرتحة ملواجهة تلك التحد�ت.

 وخلص الباحث إىل نتائج متعددة، أبرزها:
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إن املتمعن يف جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف جمال حشد واستغالل موارد التمويل التنموي،  -أ 
فبعد ثالثني عاما من تطبيق أدوات التمويل  ؛أن يستخلص كثريا من الدروس يستطيع

اإلسالمي، اتضح جليا أن هذا النظام املايل اإلسالمي ممكن التطبيق وأنه يساهم مسامهة فاعلة 
يف دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية. وكما ورد يف منت هذه الورقة فإن البنك يعترب 

 .)١(فريدة لتعاون دول اجلنوبجتربة رائدة و 

يواصل البنك جهوده احلثيثة يف مواجهة حتد�ت التنمية البشرية والنمو االقتصادي املستدام يف  -ب 
 الدول غري األعضاء.الدول األعضاء واجملتمعات املسلمة يف 

أكرب التحد�ت اليت ظـلت وما زالت جتـابه الصناعة املصرفية اإلسالمية هو قنـاعة حكومات  من -ج 
 تها على مسـتوى البنوك املركزية.الدول اإلسالمية بضرورة وجـدوى هـذه الصناعة، ومن ثـم محاي

من ين البنوك، خاصة تلك اليت أنشـئت حديثـاً، فإن البنوك اإلسالمية عموماً تعابعض ابسـتثناء  -د 
جوداهتا. وملا كـان حجـم رأس املال ميثـل عنصـرًا أسـاسيًا يف و مصغـر حجـم رأمساهلا وحمدودية 

القـدرة على املنافسـة مع مؤسسـات التمويل األخـرى، فإنه يتوجب على املؤسسـات املالية أن 
لتـكوِّن مؤسسات مالية ذات  أو الدخول يف عملية االندماجات أس ماهلاتسـعى حثيثـًا لزيـادة ر 

 شـأن.
ويالحظ أن هذه الدراسة مجعت بني موضوعني يف حبث واحد مها: دور البنك اإلسالمي 

؛ ة اليت تواجه املصرفية اإلسالميةللتنمية يف دعم التنمية يف الدول اإلسالمية، والتحد�ت املستقبلي

للمستشار  جنوب: بر�مج من أجل البقاء-يف التقرير املعنون مشال م١٩٨٠مصطلح دول اجلنوب ظهر عام  (١)
 "دول الشمال" ، هو خط ومهي يفصل الدول املتقدمةخط برانت ويسمى أيضا فيلي برانت، السابق األملاين

والدول الفقرية واليت يف طور النمو "دول اجلنوب"، وهذا الفصل بني الشمال واجلنوب هبذا املفهوم عليه انتقادات 
كثرية، ابعتبار أن هناك من دول اجلنوب كالصني والربازيل واهلند ودول اخلليج وغريها، صار لديها معدالت منو = 

وهذا احلّد قدمي ومل يتغري منذ بروزه إىل يومنا هذا (املصدر: جيدة وأصبحت تنافس نسبياً كثرياً من دول الشمال، 
 ).-بتصرف-ويكبيد� 
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سالمي للتنمية يعمل وفقًا ملنهج وضوابط : ابعتبار أن البنك اإلوالرابط بني املوضوعني يف تقديري
 املصرفية اإلسالمية.

تمويلية للبنك ختتلف عنها برتكيزها على حتليل السياسة ال بينما جند أن الدراسة احلالية
  .اإلسالمي للتنمية

 

، اإلسالمية االقتصاد�ت يف املستدامة التنمية حتقيق يف للتنمية اإلسالمي البنك دوراثلثاً:  )٣
 املستدامة التنمية حتقيق قوماتمب :اخلاص الدويل للملتقى ورقة حبثية قدمتأ. محزة عبد الرحيم، 

 م. ٢٠١٢ديسمرب  ٣قاملة ابجلزائر، يوم  اإلسالمي ، جامعة االقتصاد يف

 مفاهيمي تناول البحث موضوع اهليكل اإلداري للبنك اإلسالمي للتنمية، وحتدث يف مدخل
 يف املستدامة التنمية حتقيق يف للتنمية اإلسالمي البنك املستدامة؛ مث تطرق إىل مسامهة التنمية عن

 اإلسالمي. العامل اقتصاد�ت
 وخلص الباحث إىل النتائج التالية:

 دوره وأدى أتسيسه، من اهلدف حتقيق يف كبري حد إىل جنح قد للتنمية اإلسالمي البنك أن -أ 
 هذا ولوال األعضاء، للدول والبيئية واالجتماعية االقتصادية التنمية جمال يف بفعالية واقتدار

 النمو معدالتأن تتحقق و  تقام أن الناجحة من املشروعات للعديد املمكن من كان ما الدور
 .ءاألعضا الدول بعض يف االقتصادي

 النامية الدول يف االقتصادية التنمية وترية تسريع يف كبري بشكل البنك اإلسالمي للتنمية ساهم -ب 
 واخلدمات، السلع إلنتاج الالزمة املشروعات اإلنتاجية إلقامة الالزم التمويل توفري خالل من

 أن كما املشروعات التنموية، تلك عمل لتسهيل الالزمة األساسية البنية مشروعات عن فضال
 للدول الالزمة الرأمسالية واالستثمارات اخلارجي التمويل بتوفري للتنمية اإلسالمي البنك قيام

 عملي بشكل اإلسالمي التعاون والتكافل جيسد إمنا النامية، الدول خاصة اإلسالمية، وبصفة
 .الدول هلذه اخلري حيقق
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 كفاءة وحمدودية لضحالة وذلك حمدودا للتنمية اإلسالمي البنك دور يبقى ما سبق رغم -ج 
 اختاذ الدول هذه على يستوجب ما وهو خاصة، البنك يف الدول األعضاء يف القائمة األنظمة

 الدول بني التعاون من مزيد يف أمل هناك ذلك يبقى ومع اقتصاد�هتا، لتعزيز الالزمة اإلجراءات
 اإلسالمي املؤسسي للعمل اإلطار مكو�ت ابقي جانب من اجلهود من ومزيد اإلسالمية

 .العامل دول بني الالئقة مكانتها وحتتل اإلسالمية الدول تنهض حىت املشرتك
هذه الدراسة تطرقت بشكل إمجايل إىل الدور التنموي الذي قام به البنك اإلسالمي للتنمية يف 
الدول األعضاء، من خالل تقدميه التمويل الالزم إلقامة املشروعات االنتاجية، ومشروعات البىن 

طبيعتها، واجتاهاهتا، األساسية ؛ ولكنه مل يتطرق للسياسة التمويلية للبنك بشكل حتليلي يبني 
، وهذا ما مييزها عن الدراسة حلاليةوخدمتها ألهداف البنك ، وهذا ما سيتم الرتكيز عليه يف الدراسة ا

 .األوىل
 

إطار مقرتح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية  رابعاً: )٤

، إعداد: ز�د جالل الدماغ، ة""دراسة تطبيقية على املصارف اإلسالمية الفلسطيني
 م.٢٠٠٦ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، مارس 

 املصارف يف التمويل عمليات لدعم التمويلية السياسة لتطوير مقرتح تقدميتناول البحث 
 يف املصارف العاملني التمويل موظفني على البحث عينة اشتملت حيث ، الفلسطينية اإلسالمية
 النقد لدى سلطة املسجلة و فرعاً  ١٧ عددها البالغ وفروعها فلسطني يف العاملة الثالثة اإلسالمية
 .الفلسطينية
 مشلت حيث الدراسة، هدف خلدمة خصيصاً  تصميمها مت ةاستبان على الباحث اعتمد وقد

 التمويل مسئويل على استبانة ١١٢ توزيع ومت املنشود اهلدف حتقيق جلأ من املطلوبة البيا�ت كافة
 %.٨٠ بنسبة أية استبان ٩٠ تعبئة ومت املصارف، تلك يف نيالعام واملدراء

 :أمهها من النتائج من جمموعة إىل الدراسة توصلت وقد
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 . الفلسطينية اإلسالمية املصارف لدى مكتوبة سياسات وجود عدم -أ 

 . الشرعية الرقابة هيئة ودور التمويلية السياسة جناح بني وثيق ارتباط وجود -ب 

 .اإلسالمي التمويل ألساليب تنويع هناك كان كلما التمويلية السياسة جناح يزداد -ج 

املدخرات  جتميع يف تتمثل جديدة متويلية أدوات إدخال مت إذا التمويلية السياسة جناح يزداد -د 
 .األجل طويلة االقتصادية املشاريع لتمويل

 .وجغرافياً  اقتصاد�ً  التمويل حمفظة توزيع مبراعاة التمويلية السياسة جناح يرتبط -ه 

 . العميل قبل من املقدمة الضما�ت بسالمة التمويلية السياسة جناح يرتبط -و 

 .البنك إدارة جملس قبل من التمويل صالحيات بتحديد التمويلية السياسة جناح يرتبط -ز 
؛ لكنها ختتلف انب املتعلق ابلسياسة التمويليةتلتقي هذه الدراسة مع موضوع الدراسة يف اجل

فإنه  حلالية؛ وأما يف الدراسة اي هذه الدراسة هو عمليات التمويلمن حيث املتغري التابع، فف عنها
 يتمثل يف التنمية املستدامة.

؛ فمن حيث تطبق هذه الدراسة على مصارف تعمل على كذلك خيتلف عنها يف جمال التطبيق
البنك اإلسالمي للتنمية) تطبق على مصرف إقليمي ( الية؛ فإن الدراسة احل(فلسطني) حمليمستوى 

 ذو طبيعة خمتلفة.  

 

 :تربز مشكلة البحث يف األسئلة التالية: مشكلة البحث 

 ما هي طبيعة واجتاهات السياسة التمويلية اليت يتبناها البنك اإلسالمي للتنمية؟ )١

 ما هي اآلليات اليت من خالهلا يتم تنفيذ السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية؟ )٢

أي مدى ختدم السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية أهداف البنك املتعلقة بتحقيق  إىل )٣
 التنمية املستدامة يف الدول املستهدفة؟

 ما مدى حاجة الدول اإلسالمية املستهدفة املتزايدة لتمويل املشروعات التنموية؟  )٤
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 :فروض البحث  
 يف اآليت: تتمثل الفروض اليت يعمل البحث على اختبار صحتها

 تتسم السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية ابلشمول واملرونة. )١

تتسم اجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية ابلتنوع وتعدد اجملاالت اليت  )٢
 تستهدفها.

السياسة التمويلية اليت ينتهجها البنك اإلسالمي للتنمية تساعد بدرجة كبرية على حتقيق هدف  )٣
 نمية املستدامة يف الدول املستهدفة.الت

 الدول اإلسالمية املستهدفة حباجة ماسة ومتزايدة لتمويل املشروعات التنموية. )٤

 (خطة البحث) تقسيم املشروع البحثي 
وذلك على النحو  ، وفهارس؛وخامتة ،وثالثة فصول ومتهيد، ،مقدمة :يتكون البحث من

 التايل:

، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، أمهية املوضوعاالفتتاحية، و  وتشتمل على: ؛املقدمة
 منهج البحث.ومشكلة البحث، وفروض البحث، وتقسيم البحث، و 

لتنمية املستدامة ، واية يف املؤسسات املالية وأهدافهاالتمهيد: مفهوم السياسة التمويل

 وفيه مبحثان: وآليات حتقيقها؛

 وفيه مطلبان: ؛التمويلية وأمهيتها وأهدافها اسةمفهوم السياملبحث األول: 

 مفهوم السياسة التمويلية وأمهيتها. املطلب األول:

 أهداف وأدوات السياسة التمويلية. املطلب الثاين:

 وفيه مطلبان: ملبحث الثاين: التنمية املستدامة؛ا

 مفهوم التنمية املستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي. املطلب األول:

 آليات حتقيق التنمية املستدامة. املطلب الثاين:
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 وفيه مبحثان: التعريف ابلبنك اإلسالمي للتنمية؛الفصل األول: 

 وفيه مطلبان: إلسالمي للتنمية وأهدافه وموارده؛املبحث األول: نشأة البنك ا

 نشأة وأهداف البنك اإلسالمي للتنمية وتطوره. املطلب األول:

 لبنك اإلسالمي للتنمية.موارد ا املطلب الثاين:

 وفيه مطلبان: البنك اإلسالمي للتنمية وأنشطته؛ املبحث الثاين: جماالت عمل

 جماالت عمل البنك اإلسالمي للتنمية. املطلب األول:

 أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية. املطلب الثاين:

وفيه  تنفيذها؛للتنمية وآليات الفصل الثاين: طبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي 
 مبحثان:

وفيه تمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية؛ املبحث األول: طبيعة واجتاهات السياسة ال
 مطلبان:

 طبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية. املطلب األول:

 اجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية. املطلب الثاين:

وفيه  لتمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية؛تنفيذ السياسة ااملبحث الثاين: آليات 
 مطلبان:

 الصناديق املتخصصة. املطلب األول:

 املؤسسات األخرى. املطلب الثاين:

املستدامة  الفصل الثالث: أثر السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية يف إحالل التنمية

 وفيه مبحثان: يف البلدان املستهدفة؛

تنمية على روعات االقتصادية و ول: األثر املرتتب على متويل املشاملبحث األ

 وفيه مطلبان: املوارد؛
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 متويل املشروعات االقتصادية يف الدول اإلسالمية املستهدفة. رثأ املطلب األول:                   

 متويل تنمية املوارد البيئية يف الدول اإلسالمية املستهدفة. ثرأ املطلب الثاين:                   

االجتماعية يف البلدان املبحث الثاين: األثر املرتتب على متويل املشروعات 

 وفيه مطلبان: املستهدفة؛

 متويل مشروعات حماربة الفقر يف الدول اإلسالمية املستهدفة. أثراملطلب األول:                   

ت االجتماعية يف الدول اإلسالمية متويل مشروعات اخلدما ثرأ املطلب الثاين:                  
 املستهدفة.

 وتشتمل على أهم التوصيات والنتائج.اخلامتة: 

 وذلك على النحو التايل:  الفهارس؛

 فهرس اآل�ت. -١

 رس األحاديث واآلاثر.فه -٢

 فهرس األعالم. -٣

 والكلمات الغريبة.فهرس املصطلحات العلمية  -٤

 فهرس األماكن، والبلدان. -٥

 ثبت املصادر واملراجع. -٦

 فهرس املوضوعات. -٧
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 منهج البحث: 
 يف هذا البحث األمور التالية: اتبعتُ 

املنهج االستقرائي والوصفي التحليلي؛ ذلك من خالل مجع املادة العلمية املتعلقة بدراسة حركة  -١
 نطاق البنك اإلسالمي للتنمية، واستخدام املنهج التارخيي،السياسات التمويلية وتطبيقها على 
 لرجوع إىل الكتب املتخصصة والبحوث.مع استخدام منهج دراسة احلالة، اب

 موضوعات البحث إىل مباحث ومطالب وفق اخلطة املعدة. رتبتُ  -٢

 .ا لقائليها من خالل كتبهم املعتمدةهتوعزو قول، النّ  وثّقتُ  -٣

للسياسات التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية، ومن مث عرض  دقيقٍ و  لٍ مفصّ  عرضٍ قمت ب -٤
م إىل ٢٠٠٥اإلحصائيات والبيا�ت لتحديد مدى حتقق تنامي هذا التمويل خالل الفرتة من 

م، واملفرتض وقوعه خالل هذه السنوات، والنتائج اليت كان من املرجو حتقيقها، واليت ٢٠١٣
 حتققت فعلياً.

مواضعها يف القرآن الكرمي بذكر رقم اآلية واسم السورة مع كتابتها  اآل�ت القرآنية إىل تعزو  -٥
 ابلرسم العثماين.

األحاديث الواردة يف البحث، فإن كانت يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت به، وإال  خّرجتُ  -٦
 خّرجته من كتب احلديث مع بيان حكم العلماء عليه من حيث الصحة والضعف.

 قوسني صغريين.األحاديث الشريفة بني  تُ وضع -٧

 لألعالم املذكورين يف البحث ترمجة خمتصرة عند أول موضع يرد فيه ذكر الَعَلم.  ترمجتُ  -٨

 ابملصطلحات والكلمات الغريبة من الكتب املعتمدة يف ذلك. عرَّفتُ  -٩

 ما حيتاج إىل ضبط. تُ بعالمات الرتقيم، وضبط التزمتُ  -١٠

 الفهارس العلمية للبحث كما يف اخلطة.  تُ عمل -١١
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 شكر وتقدير: 
تَـَفّرد، والباسط الوّهاب، البَـرُّ التّـّواب، املنعم امل احلمد هلل الكرمي املّنان، الّرحيم الّرمحن، الّلطيف

 املتفّضل؛ كّل ما يب من نعمٍة فمنه وحده تعاىل، أعطى فأجزل، وأنعم فأسبغ، ال ُأحِصي ثناًء عليه
جّل وعال، مّن علي أبن أوجدين من العدم، وتفّضل عليَّ بدين اإلسالم العظيم، وهداين إىل سّنة نبيه 

فوهللا لوال هللا ما اهتديُت، وال صمُت وال صّليُت، وال  ،-عليه أفضل الّصالة وأّمت التسليم-الكرمي 
ويّسر يل كتابة هذا لّنور املبني، إىل دراسة العلم الّشرعي هذا ا جّل يف عاله وأرشدين رحُت وال أتيُت،

البحث، وبلوغ غايته، فعليه تبارك وتعاىل اعتمادي، وإليه سبحانه متايب واستنادي، وال حول وال قّوة 
 إالَّ ابهلل العزيز احلكيم.

ن ربـََّياين هللا يف عمرمها على طاعته، الّلذيوالديَّ الكرميني، وأبوّي العزيزين، أطال  مث إنين أشكر
 صغرياً، فأحسنا تربييت، وأّدابين شااّبً كبرياً فأحسنا أتدييب ورعاييت. طفالً 

فلك � أّماه وافر تقديري واحرتامي، وعظيم شكري وامتناين؛ فلن تستطيع الكلمات شكر 
، الذي عطف عليَّ دوماً، وقلق بسبيب طويالً، أرّقك السهاد بسبيب؛ دك الطيبقلبك األبيض، وفؤا
بة، وجتّرعت من أجلنا كأس الُكربة، أعلم كم كانت آالمك ومقاساتك ومعا�تك فصربِت على أمل الغر 

اليت كنِت ختفيها عنا؛ لكين أستسمحك � سيديت عذرًا أن ال توفيك عبارايت حّقك، وكلمايت 
 ُشكَرك، أطال هللا يف عمرك، وأمتع حبياتك، وأسعدك يف ُدنياك وُأخراك.

ت من أجلنا، وكم ذقت املرار يف سبيل راحتنا، ومل تكن وحفظك هللا � سيدي الوالد، فكم تعب
ترضى لنا جمّرد النَّجاح؛ بل عّلمتنا أن نقرن الّنجاح الدنيوي ابلفالح األخروي، وغرسَت يف نفوسنا 

حىت يف أدّق التفاصيل، وال أنسى صرب  حبَّ الّسّنة، والّتمّسك هبا، واتباع منهج نبينا حممد 
من أجل حفظ كتاب هللا عّز وجل، وكان يوم ختمُت القرآن على يديك السنني الذي صربته معي 

الكرميتني أمجل وأهبى أ�مك؛ فجزاك هللا عّين خري ما جازى والدًا عن ولده، وأطال هللا بقاءك، وأمّد 
 يف جنات اخللد. يف عمرك على العافية، ورزقنا وإ�ك مرافقة نبيه حممد 
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أشكر قادة هذه البالد املباركة، دولة التَّوحيد والّسّنة، وقلعة اإلسالم واملسلمني، اململكة  كما
ومحى قادهتا الكرام، الذين يبذلون الغايل والّنفيس يف نصرة الّسّنة،  العربية السعودية، حفظها هللا،

 وانصرها بنصرك ،بدينك بالدهذه ال والوقوف مع قضا� املسلمني يف شّىت أحناء العامل، فاللهم أدم عزَّ 
 .وأتييدك، ووّفقها إىل ما فيه صالح اإلسالم واملسلمني

، اجلامعة اليت -اجلامعة اإلسالمية ابملدينة الّنبويَّة–مثَّ أشكر القائمني على هذه اجلامعة الغرّاء 
يف الكلية، واآلن يف تشرَّفُت ابلّدراسة فيها منذ صغري يف املرحلة املتوسطة، مث يف املرحلة الثانوية، مث 

 ، فنهلت منها العلم الغزير، والعقيدة الصافية، والفقه الّصحيح،مرحلة املاجستري حبمد هللا تعاىل وفضله
مث بفضل حكومة اململكة العربية السعودية مث بفضل القائمني على كّلييت احلبيبة  هللا وكان ذلك بفضل

 اجلزاء.فجزاهم هللا خري ، -كّلية الّشريعة-إىل قليب 
ّمث إنين أتقّدم ببالغ الشكر واالحرتام، وفائق التقدير واإلجالل، حلضرة أستاذي الكرمي، وفضيلة 
شيخي الّنبيل، الشيخ الدكتور مسّلم بن خبيت الفّزي حفظه هللا، الذي تفّضل ابإلشراف على هذه 

وعرفُت  ُت عنه العلم واألدب مجيعاً،الّرسالة، فكان مثاًال ُحيتذى للمعّلم املتمّيز، واملوّجه املتفّنن، أخذ
ورأيُت فيه احلرص على  منه الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده، ابلبحث والتحقيق، والسرب والتدقيق،

وقد أكرمنا هللا به رئيسًا لقسم  وكان حفظه هللا �صحًا أميناً، وموّجهًا كرمياً،طالبه، وحمّبة اخلري هلم؛ 
تعاونه، ووقوفه إىل جانب الطالب، وعطفه بلطفه و  القسم يشهد االقتصاد اإلسالمي؛ فكّل من يف

يت تعتور وتذليله العقبات الواقفة جتاههم، وتسهيله للصعاب ال عليهم، وحرصه على مصلحة اجلميع،
عنا خري اجلزاء، وسهل هللا  طريق دراستهم يف القسم ؛ بل ويف الكلية؛ بل ويف اجلامعة، فجزاه هللا

 لدنيا واآلخرة، ونفع به اإلسالم وأهله، وسّخره خلدمة العلم وطّالبه.سري يف ا، ويسر له كل ععليه
الشيخ الدكتور هاشم الطّيب، صاحب الفضيلة : وأستاذّي الّنبيلني ليلنيشيخّي اجلكما أشكر 

خري، الّلذين تفّضال عليَّ مبتابعة حبثي  حممد لقادرالدكتور حممد عبدا املرّيب  الشيخصاحب الفضيلة و 
ين أنفع ال يل أمثن أوقاهتما، وأعطياطيلة فرتة كتابته، وتكّبدا يف سبيل جودة البحث كل عناء، وبذ
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فاللهم  ، ومل ميّال من كثرة تردادي عليهما؛فائدٍة أو معلومةملحوظٍة أو ، ومل يبخال علّي أبّي فوائدمها
 أجزل هلما األجر والثواب، وأعظم هلما احلسنات، وارفعهما يف الدرجات.

الدكتور علي بن فضيلة كما أتقدم ببالغ الشكر والثناء لشيخّي الكرميني، ومعّلمي الفاضلني: 
الدكتور حممد بن أمحد اببكر الّلذين تكّرما بقبول مناقشة هذا البحث وتقوميه، فضيلة حممد القّدال، و 

 فأحسن هللا إليهما، وابرك فيهما، ونفع هبما.غم ضيق وقتيهما، وكثرة أشغاهلما؛ ر 
من املشايخ واألساتذة والشكر موصوٌل كذلك لكّل من له يٌد يف إجناح موضوع هذه الّرسالة 

ابلذّكر عضوي املعهد اإلسالمي للبحوث والّتدريب ابلبنك اإلسالمي  منهم الفضالء، وأخص
يف منحي كثرياً من  اسامه نذيلّ ال وفضيلة الدكتور إبراهيم غريب دكتور العياشي فّداد،للتنمية، فضيلة ال

 .هللا عّين خرياً، افجزامه من املعلومات عن البنك، ين على مظاّن وجود كثريٍ منشورات البنك، ودّال 
من الّزمالء  -ولو بكلمة– ك كّل من وقف معي يف هذا البحثوال يفوتين أن أشكر كذل

الذي ساعدين يف تنسيق - األعزّاء واإلخوة الفضالء، ال سّيما أخي العزيز عامر بن علي شبري
 .-فهرستهيف  تعاون معي، وأخي احلبيب عبيدهللا كمال الذي -البحث

إىل رفيقة دريب، وشريكة ّمهي وغّمي، زوجيت أتّوج شكري وإن نسيُت شيئًا فلسُت أنسى أن 
الفاضلة، اليت أعانتين كثرياً بعد هللا عّز وجل يف حبثي، ووقفت معي وقفًة صادقة، وصربت على مرارة 
البحث وصعوبته، ويّسرت يل كّل عسٍري يف تدوينه، وذلّلت يل كل عقبٍة يف كتابته، وهيَّأت يل اجلوَّ 

 زوجها.املريَح للكتابة والبحث واملطالعة، فجازاها هللا خري ما جازى زوجًة عن 
أن جيزي عّنا مشاخينا وكّل من عّلمنا كّل من  إّين إذ أكتب هذه الكلمات أسأله جّل وعالو 

، وأن حيفظ اجلامعة رمني، وأن حيفظ قادهتا ويوفقهم لكّل خريأن حيرس بالد احلو  أفاد� خري اجلزاء،
صحيحة واملنهج السليم، جامعة العقيدة ال اإلسالمية ابملدينة النبوية، جامعة العلم والّنور واهلدى،

 أدامها هللا خادمًة للعلم و�شرًة للّسّنة.

 وصّلى هللا وسّلم على نبيّنا حمّمد، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم إبحساٍن إىل يوم الّدين.
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 التمهيد
وآليات  مة، والتنمية املستداوأهدافها مفهوم السياسة التمويلية يف املؤسسات املالية

 وفيه مبحثان:، حتقيقها
 اسة التمويلية وأمهيتها وأهدافها:املبحث األول: مفهوم السي 

 وفيه مطلبان:
 :املطلب األول: مفهوم السياسة التمويلية 

لتعريف مصطلح السياسة التمويلية، البد أوال من تفكيك هذا املصطلح املكون من كلمتني،  
كلمة: )سياسة( ، وكلمة: )متويل( ، مث نذكر تعريف هذا املصطلح ابعتباره علماً مركباً داالًّ على هذا 

 :االقتصادي: )السياسة التمويلية( املفهوم

 أواًل: تعريف السياسة:
، وتطلق سوساً  ساس يسوسمن يف لغة العرب مصدرا  تستعمل كلمة سياسة السياسة لغًة:

 .إبطالقات كثرية ومعناها يف مجيع إطالقاهتا يدور حول تدبري الشيء و التصرف فيه مبا يصلحه
َساُسوُهْم َسْوساً، وإِّذا رَأَُّسوه السَّْوُس: الر ِّايَسُة، يُ َقاُل : )(2)يف لسان العرب (1)قال ابن منظور

ياسًة: قَاَم بِّهِّ، َوَرُجٌل ساٌس مِّْن قَ ْوٍم َساَسٍة وُسوَّاس؛ وَسوََّسه  قِّيَل: َسوَُّسوه وَأساسوه. وَساس اأَلمَر سِّ
ياستهم.  اْْلَْوَهرِّيُّ: ُسْسُت القوُم: َجَعلوه َيُسوُسهم. َويُ َقاُل: ُسو َِّس فالٌن أَمَر َبِنِّ ُفاَلٍن َأي ُكل ِّف سِّ

، َعَلى َما َلَْ ُيَسمَّ فَ  ياَسة. وُسو َِّس الرجُل أُمور النَّاسِّ َوقَاَل اْلَفرَّاُء:  اعُِّلُه، إِّذا ُمل َِّك أَمَرهم؛الرَّعِّيََّة سِّ

                                                           
هو حممد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، ابن منظور:  (1)

صاحب )لسان العرب(، اإلمام اللغوي احلجة، من نسل رويفع بن اثبت األنصاري، ولد مبصر )وقيل: يف طرابلس 
اد إىل مصر فتويف فيها عام عه، وخدم يف ديوان اإلنشاء ابلقاهرة، مث ويل القضاء يف طرابلس، و 630الغرب( سنة 

 (7/108)األعالم للزركلي . ه711
 .108/ 6ه ، 1414، 3لسان العرب، البن منظور، دار صادر بريوت، الطبعة:  (2)
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َر َعَلْيهِّ. َويفِّ احْلَدِّ  يَس َعَلْيهِّ َأي أََمَر وأُمِّ :ُسو ِّْست خطأٌ. َوُفاَلٌن ُُمَرٌَّب َقْد ساَس وسِّ َكاَن بَ ُنو " يثِّ
ياسُة: القياُم  :َأي، (1)"إِّسرائيل َيُسوُسهم أَنبياؤهم تَ تَ َوىلَّ أُموَرهم َكَما يَ ْفَعُل األَُمراء والُوالة ابلرَّعِّيَّة. والس ِّ
َا ُيْصلِّحه.  َعَلى الشَّْيءِّ مبِّ

. يُ َقاُل: ُهَو َيُسوُس الدوابَّ إِّذا قَاَم َعَلي ْ  َها وراَضها، َواْلَوايلِّ َيُسوُس والسياسُة: فِّْعُل السَّائِّسِّ
 .(َرعِّي ََّته

َياَسًة: قاَم بِّهِّ  ساَس اأَلْمرَ : )(3)يف اتج العروس (2)وقال الزبيدي َياَسُة: القِّياُم على ،  سِّ والس ِّ
َا ُيْصلُِّحه  هي القيام على الشيء مبا يصلحه. فالسياسة لغة:إذاً (، الْشيءِّ مبِّ
 :هي كما يلي االقتصادينيعند السياسة  :واصطالحاً 

منها  كل  ختتصاليت  التدابري واإلجراءاتالشك يف أن السياسة االقتصادية هي ُمموعة من 
، كالسياسة املالية والنقدية وسياسة سعر الصرف املهمةاالقتصادية  اجملاالتأو أكثر من  مبجال

حتتل  تمويلية، على أن السياسة الوالسياسة التمويلية والسياسة االئتمانية وغريها...  والسياسة التجارية
 بني حزمة هذه السياسات االقتصادية. مهمةمكانة 
يقصد ابلسياسة االقتصادية عامة كل ما يتعلق ابختاذ القرارات اخلاصة ابالختيار بني الوسائل و 

تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل ل أو املنظمة املختلفة اليت ميلكها اجملتمع
 .(4)الطرق املوصلة إىل حتقيق هذه األهداف

                                                           
 .2338رواه ابن ماجه، من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، وصححه األلباين، احلديث رقم:  (1)

مة ابللغة حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق هو ( (2 احلسيِن الزبيدي، أبو الفيض، امللقب مبرتضى: عال 
ومنشأه يف زبيد  ه،1145سنة  ومولده ابهلند )يف بلجرام(، جال واألنساب، من كبار املصنفنيواحلديث والر 

 (7/70ه. )األعالم للزركلي 1205م عا )ابليمن( رحل إىل احلجاز، وأقام مبصر، وتويف ابلطاعون يف مصر

 . 157/ 16اتج العروس، للزبيدي، دار اهلداية،  (3)
 .83، ص1985قتصادية، أمحد زكي بدوي، دار الكتاب املصري، معجم املصطلحات اال (4)
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كما عرفها البعض أبهنا: عبارة عن ُمموعة األدوات واألهداف االقتصادية والعالقات املتبادلة 
 .(1)بينهما

 اثنياً: تعريف التمويل:
موََّل ميو ِّل، متويالً، فهو ُُمَو ِّل، واملفعول : )(2)املعاصرةيف معجم اللغة العربية جاء  التمويل لغة:

 .(موَّل املشروَع: أمد ه مبال، قد م له ما حيتاج إليه من مالٍ ،  ُُمَوَّل
 .(4)(متول الرجل: اختذ ماالً : )(3)قال ابن الفارس 
هذا فإن لنظر إىل التعريف اللغوي لكلمة متويل دجد أهنا مشتقة من املال نفسه، وعلى اب

التعريف اللغوي اجملرد للتمويل من جهة املمول )املعطي( هو بذل املال، ومن جهة املتمول )اآلخذ( 
 .(5)هو احلصول على املال

مصدر األموال وتكلفته وكيفية  :مفهوم التمويل اقتصاداي هو التمويل يف اصطالح االقتصاديني:
  .(6)ريهياحلصول عليه وطريقة استخدامه وسبل إنفاقه وتس

                                                           
دراوسي ل : ،م2005عام  أطروحة دكتوراه جبامعة اْلزائر ،السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي (1)

 . 43مسعود ص
معجم اللغة العربية املعاصرة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، دار عاَل الكتب، الطبعة: األوىل ،  (2)

 .3/2139م، 2008ه /1429
القزويِن الرازي ، أبو احلسني: من أئمة اللغة واألدب. قرأ عليه البديع اهلمذاين  هو أمحد بن فارس بن زكرايء( (3

، وأقام مدة يف مهذان، مث انتقل ه329، ولد سنة والصاحب ابن عباد وغريمها من أعيان البيان. أصله من قزوين
 (.1/193. )األعالم للزركلي ، وإليها نسبتهه395عام  إىل الري  فتويف فيها

 . 1/819م، 1986ه / 1406، 2اللغة، البن فارس، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة  ُممل (4)
صيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاْلة احملاسبية لصيغة املشاركة املنتهية ابلتمليك، د. حممد البلتاجي  (5)

 .14ص 
، حبث حمكم مقدم للملتقى الدويل األول: ضوابط االستقرار املايل يف االقتصاد اإلسالمي، د. ميلود زيد اخلري (6)

فرباير  23/24االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهاانت املستقبل، املنعقد يف جامعة غرداية، اْلزائر، خالل الفرتة: 
 .2م، ص 2011



 تمهيدال
 

 
 

25 

 أصول مع املتوافقة املالية املنتجات من ُمموعة هو اإلسالمي التمويل تعريف التمويل اإلسالمي:
 .(1)املفصلة وأحكامها العامة، ومقاصدها الكلية، اإلسالمية الشريعة

وهذا التعريف يعد  جي دًا من انحية مشوله ألصول الشريعة وأحكامها ومقاصدها العامة، ويعد  
مستوفيًا لشرط االختصار وعدم اإلطالة، إال أنه ال يشمل مجيع جوانب العملية التمويلي ة أيضًا 

، وهللا أعلم.  وخصوصاً ما يتعلق ابْلانب الفِن 
تقدمي متويل عيِن أو معنوي إىل املنشآت املختلفة "حممد البلتاجي على أنه:  د. يف حني يعرفه:

اإلسالمية، ووفق معايري وضوابط شرعية وفنية لتساهم  ابلصيغ اليت تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة
 .(2)"بدور فعال يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .هذا التعريف األفضل ألنه قد تضمن معظم نواحي العملية التمويلية يعد  و 

 : مفهوم السياسة التمويلية ابعتباره عَلماً مركبا:اثلثاً 
 وحتدد ،املصرف يف التمويلية العمليات تنظم اليت ،واإلجراءات والقواعد املبادئ ُمموعة هي

 يف للعاملني الرئيسي املرجع وتعد ؛لذلك احملددة والصالحيات، وإدجازها العمليات هذه تتبع أساليب
 .(3)ومسؤولياهتم صالحياهتم لتحديد البنك

 
 

                                                           
التمويل اإلسالمي يف فرنسا، حبث حمكم مقدم ملركز أحباث االقتصاد اإلسالمي جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة،  (1)

 . 2م، ل  د. عبدالرزاق بلعباس ص 2008-6-11ه/7-6-1427
اجي صيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاْلة احملاسبية لصيغة املشاركة املنتهية ابلتمليك، د.حممد البلت (2)

 .16ص 
اإلسالمية، أطروحة ماجستري  املصارف يف التمويل لدعم عمليات التمويلية السياسة لتطوير مقرتح إطار (3)

 .9قدمها زايد جالل الدماغ ص م،2006عام  ابْلامعة اإلسالمية بغزة
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 أمهية السياسة التمويلية:
الشك أنه من املتعني على كل مؤسسة أو منشأة يف العاَل أن يكون هلا سياسات واضحة، 

عريضة، ومعايري عامة، حتدد املسار واملنهج اخلاص الذي تتبعه هذه املنشأة أو وأطر دقيقة، وخطوط 
 تلك يف طريقة العمل، وأسلوب دعمها ملتعامليها أو متويلهم.

لكل منشأة  يكون أن بدالحينها ن أمهية التمويل واحلاجة إليه، و وتنبع أمهية السياسة التمويلية م
اقتصادية وتنموية يتبعها، أو يعمل على  اتأو منظمة أو مؤسسة؛ بل ولكل بلد يف العاَل سياس

حتقيقها؛ من أجل حتقيق الرفاهية ألفراده، وكذلك من أجل ازدهار هذه املنظمة أو املؤسسة سواًء  
 كانت رحبية أم ال.

هلا، واملتمثلة يف ختطيط املشاريع  وتتطلب هذه السياسات التنموية وضع اخلطوط العريضة    
 التنموية، وذلك حسب احتياجات وقدرات )البالد أو املنظمة( التمويلية.

، اليت تربرها حاجة حقيقية تتعلق الستثمارية بوجود احلاجة للتمويلاتبدأ العملية التمويلية و و 
 .رد االستفادة منها ألغرا  شخصيةي للعميل ، ال ُممبواصلة النشاط العاد

إن حاجة العميل للتمويل معناها ، احلاجة إىل زايدة نشاطه ، أو احملافظة عليه ، من خالل 
، أو لدى لديهرأس ماله املتداول ) البضائع ( ، أو احلاجة إىل من يشاركه ابألموال اليت قد ال تتوفر 

 .، أو أتجري اآلالت و املعداتفق مفهوم الشريعة اإلسالميةربة، و من يعطيه املال على سبيل املضا
 : (1)ما يلي يفميكن إجياز أسباب نشوء احلاجة للتمويل و 

و التأمينات          ارتفاع األسعار و زايدة األعباء العامة للمنشأة االقتصادية ، كاألجور -1
 .االجتماعية

                                                           
كلية حبث حمكم ، منشور ب، القرار التمويلي يف البنوك اإلسالمية، ل : د/ موسى رمحاين ، أ/ بن ابراهيم الغايل  (1)

 . 2صجامعة حممد خيضر بسكرة ، العلوم االقتصادية و التسيري
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 املاكينات و اآلالت األكثر كفاءة.مواكبة التطور التكنولوجي، كاستخدام  -2
 تطور أمناط و أساليب االستهالك . -3
 الرغبة يف توسيع مستوى النشاط اإلنتاجي و اخلدمي يف املؤسسة . -4
 إجياد مشاريع جديدة ملواجهة االحتياجات املتنامية للمجتمع. -5

، حيث يعترب التمويل مبثابة تزدهرومهما تنوعت املشروعات فإهنا حتتاج إىل التمويل لكي تنمو و 
 الدولةالقول أن التمويل له دور فعال يف حتقيق سياسات  ميكنللمشروع، ومن هنا  احملرك األساسي

االستقرار االقتصادي، وابلتايل حتقيق أو املنظمة حنو حتقيق التنمية املستدامة، واليت بدورها تؤدي إىل 
 االزدهار والرفاهية املنشودة، وذلك عن طريق:  رفع املستوى املعيشي للفرد واْلماعة، وحتقيق

 توفري رؤوس األموال الالزمة إلدجاز املشاريع التنموية، واليت يرتتب عليها:  - أ
 تساهم يف القضاء على البطالة. جديدة وظيفيةنشوء فرص  -
 حتقيق التنمية االقتصادية يف البالد. -
مولة واملتمولة، واليت توضع من طرف الدولة أو املنظمة امل رسومةحتقيق األهداف امل -

 بواسطة السياسات التمويلية.
حتقيق الرفاهية ألفراد اجملتمع عن طريق حتسني الوضع املعيشي هلم؛ مثل: توفري السكن،  - ب

 سهولة التنقل، ويسر وسائل املواصالت، وتوفر فرص العمل ...اخل.
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 :املطلب الثاين: أهداف وأدوات السياسة التمويلية 
 أواًل: أهداف السياسة التمويلية:

البد ألي سياسة متويلي ة يف أي  مؤسسة مصرفية أو متويلية من أهداٍف وغاايٍت تسعى 
 هداف يف اآلي:أغلب هذه األتتمثل لتحقيقها، وللوصول إليها، و 

 .التمويل منح يف لنشاطه املصرف ُمارسة ألسلوب العام اإلطار حتديد -1
 .التمويل منح أسلوب تنظم اليت األسس ُمموعة حتديد -2
 .(1)التمويل منح ُماالت حتديد -3
 التضخم. ختفيف حدةالعمل على  -4
 تنمية القطاعات االقتصادية ذات األولوية. -5
نوك جبزء من مواردهم الذاتية يف تنمية وحشد املوارد وترشيد استخدامها حبيث يساهم عمالء الب -6

 متويل األنشطة املختلفة.
 .(2)يف توزيع الدخل والثروةالعمل على حتقيق العدالة  -7
 مساعدة البنوك على ترتيب أوضاعها ، وتنظيم العمل املصريف. -8
 .(3)تنظيم السيولة يف االقتصاد -9
 .(4)اْلهاز املصريف أسلمةتعميق   -11
 خدمة أهداف االسرتاتيجية القومية الشاملة. -11

                                                           
اإلسالمية، أطروحة ماجستري  املصارف يف التمويل لدعم عمليات التمويلية السياسة لتطوير مقرتح إطار (1)

 .9ابْلامعة اإلسالمية بغزة قدمها زايد جالل الدماغ ص
 . 94دية والتمويلية ص بنك السودان: السياسة النق (2)
 ، بتصرف. 102 – 101سابق ص الصدر امل (3)
، )هكذا وردت يف املصدر، ويرى الباحث أهنا من األهداف الس امية واملهم ة جداً،  116سابق ص الصدر امل (4)

 واليت ينبغي أن تتحلى هبا مجيع املصارف اإلسالمية(.
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 حتقيق األهداف االقتصادية الكلية. -12
 .(1)مستوى األسعارالعمل على استقرار سعر الصرف ، وتركيز  -13
 إبراز شخصية البنك اإلسالمي حسب مفهوم البنك الشامل. -14
 الرتكيز على معاْلة الديون املتعثرة لدى املصارف يف إطار توفيق األوضاع. -15
 .(2)تشجيع قيام احملافظ التمويلية وتطويرها -16
 حتقيق معدل منو حقيقي يف الناتج احمللي اإلمجايل، وختفيض نسبة التضخم. -17
الدولة االقتصادية الرامية إىل االعتماد على الذات ، واالهتمام جبانب العر ، ورفع  دعم خطة -18

 .(3)معدالت اإلنتاج 
 البدء يف تطبيق املعايري احملاسبية اإلسالمية. -19
 .(4)دعم أهداف سياسة التحرير -21
العمل على خفض تكلفة التمويل املصريف لتتماشى مع االخنفا  املستمر يف معدالت التضخم  -21

 وذلك لإلسهام يف ختفيض تكلفة االنتاج، وحتفيز املنتجني، مع حتقيق عائد ُمز للبنوك.، 
 ضمان تدفق التمويل املصريف يف القطاعات ذات األولوية. -22
اإلسهام يف برامج الدعم االجتماعي بتوفري التمويل لألسر املنتجة والقطاعات الفقرية يف  -23

 بني أفراد اجملتمع .والتعاون  اجملتمع، هبدف إذكاء روح التكافل
سد الفجوة التمويلية وضمان توفري التمويل املطلوب يف الوقت املناسب يف حالة عجز موارد  -24

 البنوك، وذلك يف إطار السياسة الكلية.

                                                           
 . 124سابق ص الصدر امل (1)
 . 124 سابق صالصدر امل (2)
 . 145سابق ص الصدر امل (3)
 . 146سابق ص الصدر امل (4)
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التحول التدرجيي للتمويل بصيغة املشاركة ، والصيغ األخرى ؛ بدال عن الرتكيز على التمويل  -25
 .(1)املخالفات اليت حتدث يف تطبيق هذه الصيغةبصيغة املراحبة ، بغر  احتواء 

 
 اثنياً: أدوات السياسة التمويلية:

 تتمثل أدوات السياسة التمويلية عادًة يف:
 .البنك دارةإل العامة األهداف -1
 .املصرفية الشرعية لضوابطا -2
 .متويلها ومعايري االقتصادية القطاعات -3
 .تقييمها معايري و املقدمة الضماانت -4
 .(2)التمويلي القرار اختاذ صالحية -5
 املعايري واإلجراءات اليت تضبط سياسات التمويل. -6
 للتمويل والسياسات التمويلية. القوانني العامة -7
 لوائح التنفيذ اليت تضعها املنظمة التمويلية أو املصرف. -8
 القطاعات ذات األولوية وغري ذات األولوية يف التمويل، وكذلك القطاعات احملظور متويلها. -9
 .(3)املعايري املتعلقة بنسب املشاركة وهوامش األرابح يف متويالت البنوك -11

 

 
                                                           

 . 157سابق ص الصدر امل (1)
اإلسالمية، أطروحة ماجستري  املصارف يف التمويل لدعم عمليات التمويلية السياسة لتطوير مقرتح إطار (2)

 . 9ابْلامعة اإلسالمية بغزة قدمها زايد جالل الدماغ ص
 )بتصرف( . 120بنك السودان: السياسة النقدية والتمويلية ص  (3)
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 مة:ملبحث الثاين: التنمية املستداا 
 وفيه مطلبان: 
 مة من منظور االقتصاد اإلسالمي:دااملطلب األول: مفهوم التنمية املست 

بد أن نفهم معى المة من منظور االقتصاد اإلسالمي، نتطرق إىل مفهوم التنمية املستدا قبل أن
لدى االقتصاديني الوضعيني واالقتصاد العاملي، ونعرف كذلك  لغوايً، مث مفهومها مةالتنمية املستدا

 اتريخ هذا املصطلح وكيف ظهر على الساحة الدولية.

 أواًل: تعريف التنمية من الناحية اللغوية:
يُ َقال: مَنيت َحدِّيث فاَلن إِّىَل فالٍن، أمَْنيه، إِّذا قَاَل اأْلَْصَمعِّي: : قَاَل أَبُو عبيدالتنمية يف اللغة: 

 بل غته على َوجه اإْلِّْصاَلح َوطلب اخلَْرْي.
 قَاَل: َومعى قَ ْوله: ومنى خريا، َأي أَبلغ خريا وَرفع خريا.

 .وُكل َشْيء َرفَ ْعته، فقد مَنَْيته
ََذا قيل: مَنَى اخلِّضاُب يفِّ اْلَيد والشَّعر، إِّمنََّ   ا ُهَو اْرَتفع َوعال َوزَاد، فَ ُهَو يَ ْنمي.قَاَل: َوهلِّ

ن يُ بَ ل ِّغ َهَذا َعن َهَذا  قَاَل اأْلَْصَمعِّي: وأم ا الت َّْنمية، َفمن قَ ْولك: مَنَّيت احلَدِّيث أمَُن ِّيه تَ ْنميًة، أبَِّ
ْفَساد والنَّميمة.  على َوجه اإْلِّ

 َوَهذِّه مذمومة، واأُلوىل حَممودة.
َا وصفت، َواَل اْختِّاَلف َبني أهل ت( خُمَف َفة، َوَبني )منَّ َواْلعرب تفر ق َبني )مني يت( مشد دة، مبِّ

 اللَُّغة فِّيه.
 .(1)َويُ َقال: انْتَمى فالٌن إِّىَل فاَلن، إِّذا اْرَتفع إِّلَْيهِّ يفِّ الن َسب

                                                           
 . 15/371م ، 2001هتذيب اللغة، للهروي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة: األوىل،  (1)
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يُة  ب اْزَداَد مُحَْرًة َوَسَواًدا؛ومَنا اخلِّضاقال ابن منظور:  مِّْن قَ ْولَِّك مَن يت قَاَل اأَلصمعي: الت َّْنمِّ
يَمةِّ، َوَهذِّهِّ َمْذُموَمٌة واألُ  وىل حَمُْموَدٌة، احْلَدِّيَث أمَُن ِّيه تَ ْنمِّية أبَن تُ بَ ل ِّغ َهَذا َعْن َهَذا َعَلى َوْجهِّ اإلِّفساد َوالنَّمِّ

َا َوَصفَ  ًدا مبِّ ْت، قَاَل: َواَل اْختِّاَلَف بَ نْيَ أَهل اللَُّغةِّ قَاَل: َواْلَعَرُب تَ ْفُرق بَ نْيَ مَنَْيت خُمَفًَّفا َوبَ نْيَ مَنَّيت ُمَشدَّ
 .(1)فِّيهِّ 

ستَدامة: )(2)وقد ورد يف معجم الصواب اللغوي ما نصه
ُ
 الرأي: مرفوضة، مثال: التنمية امل

 السبب: جمليء الوصف من الفعل الالزم بصيغة اسم املفعول.
ستدامة ]فصيحة[-الصواب والرتبة: 

ُ
 -التَّنمية امل

ُ
 ستدمية ]فصيحة[ التَّنمية امل

يف املعاجم الزًما؛ وبذا يكون الوصف منه بصيغة اسم الفاعل، « استدام»التعليق: ورد الفعل 
الذي ورد متعداًي «. استدام»وميكن تصويب املثال املرفو  ابعتباره اسم مفعول من الفعل املتعدي 

 .(بنفسه يف بعض املعاجم القدمية، كالتاج، واحلديثة كالوسيط
  :"تنميةما يلي: )"جاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة و 

 مصدر منَّى. - 1
حتويل املوارد الطَّبيعية غري املستثمَرة إىل موارد منتجة مثل استصالح األراضي الصَّحراوية  - 2

 أو البور، إنشاء صناعات جديدة "واجهت احلكومُة املشاكَل األساسيَّة لسياسة التَّنمية".
ة االقتصاديَّة: رفع مستوى الد خل القومي  بزايدة اإلنتاج وحتسني اإلنتاجيَّة "وضعت التَّنمي• 

 احلكومة خطَّة قومي ة للتنمية االقتصاديَّة".
 .(3)(التَّنمية املستمرَّة: التَّنمية اليت تتوفَّر هلا مقو ِّمات انجحة اثبتة تكفل هلا االستمرار• 

  

                                                           
 . 15/342لسان العرب؛ البن منظور، مرجع سابق،  (1)
 . 1/693معجم الصواب اللغوي، د.أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل  (2)
 . 3/2290أمحد خمتار عبد احلميد عمر  معجم اللغة العربية املعاصرة؛ ل  د. (3)
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لدى االقتصاد  ومفهومه مةالتنمية املستدا مصطلحظهور تطور مصطلح التنمية و : اثنياً 
 :الوضعي
 اللغة يف استعمل حيث ، (Development)ةاالدجليزي للكلمة ترمجة :هو "تنمية" لفظ إن
 يف املصطلح هذا استعمال جرى مث ،(خمتلفة مراحل عرب وتوسعه الشيء زايدة: )على للداللة االدجليزية
 الدخل حيث من للدولة االقتصادية احلالة لوصف؛ االقتصاد علم ومنها متعددة معرفية ُماالت
 مرة ألول استخدامه بعد والتطبيقي النظري املستويني على كبريا جدال أاثر وقد السلع، وإنتاج القومي

 .(1)والتصنيع التقدم ملرادفات كبديل ،م 1949سنة وابلضبط الثانية العاملية احلرب هناية بعد
 كثرية مصطلحات أن إال املستدامة، التنمية مفهوم هو هنا نتدارسه الذي املفهوم أن رغم

 ظهر الذي االقتصادية، التنمية مبصطلح ابدءً  واحلايل، املاضي القرنني امتداد على له وعاء شكلت
 على احلرب خملفات مواجهة بضرورة الغربية الدول فيه شعرت وقت يف الثانية العاملية احلرب هناية بعد

 املوضوع هو أصبح حبيث التنمية منظومة يف دخل أن اإلنسان لبث ما مث االقتصادي، املستوى
 اإلنسانية التنمية مصطلح تداول بدأ وهنا فيها، اإلنسان مبحورية الوعي تنامى أن بعد هلا، الرئيسي

 على احلايل القرن وأوائل املاضي القرن شهدها اليت التحوالت ومع آخر، حينا البشرية والتنمية حينا
 املناخ تقلبات بسب االقتصادية، املوارد يف املتتايل والتناقص جهة، من السكاين النمو مستوى

 يف التفكري الضروري من أصبح أخرى، جهة من والبشرية الطبيعية العوامل من ذلك وغري واحلروب
 وتستمر احلاضر، يف التنمية تتحقق حبيث العاَل، لشعوب ننشدها اليت التنمية مقومات حفظ كيفية

 األساسية املوارد استمرارية لضمان حاجة يف العاَل أصبح مبعى املستقبل، ألجيال آبخر أو بشكل
 أطل   وهنا احلاضر، أجيال متطلبات من ذلك ينقص أن دون القادمة، األجيال هبا لتنتفع للتنمية،

 .املستدامة التنمية مصطلح علينا
                                                           

 السابع، العدد املغاربية، اْلامعة ُملة القياس، حبث حمكم مقدم ل : ومنهجية واألبعاد للمفهوم مراجعة :التنمية (1)
 .92، ص2009  الزقوزي، خالد ليبيا، مفيدة املغاربية، اْلامعة
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 على إطاللة التنمية املستدامة ومفهومه، البد  أن أنخذ ولووقبل أن نتطرق إىل ظهور مصطلح 
 يرس وَل كبري، خالف موضوع ظلت كمفهوم التنمية أن تكشف اليت وُمارساته التنموي الفكر

 آراء وتنوع تعدد وأمام الزمن، عرب كبرياً  تغرياً  عرفت أهنا حيث جامع، تعريف على فيها البحث
 من ُمموعة على الضوء تسليط مبكان الضرورة من نرى التنمية، مفهوم خيص فيما والباحثني العلماء

 مراحل أربع إىل اإلطار هذا يف مقسمة وهي الزمِن، تطورها بحس جاء سياق يف نوردها التعاريف
 :التايل النحو على

 :االقتصادي للنمو كمرادف التنمية: األوىل املرحلة (1
 الذي االقتصادي النمو مسرية حماكاة إطار يف للتنمية االقتصادية باْلوان على هنا الرتكيز مت

 السريعة الزايدة أبهنا الدخل، معيار من انطالقا التنمية ُعر فت فقد اإلطار هذا ويف الغربية الدول عرفته
 منذ النامية البلدان أوساط يف التعريف هذا شاع ولقد الزمن، عرب الفردي الدخل مستوى يف واملستمرة

 الفرتة هذه يف أنه القول وميكن العشرين، القرن من اتيالستين منتصف حىت األربعينيات أواخر
 يف فشلت أهنا غري الكمي، االقتصادي النمو هدف حتقق أن النامية الدول تلك من بعض استطاعت

 النظر إعادة متت السلبية ونتائجه التنموي املفهوم يف القصور هذا وبفعل األساسية، اتاحلاج توفري
  .(1)القرن نفس من اتيالسبعين عقد خالل التنمية مفهوم يف

 :التوزيع وفكرة التنمية :الثانية املرحلة (2
 القرن من تياالسبعين منتصف وحىت اتيالستين منتصف من الفرتة تقريبا املرحلة هذه غطت

 على السابقة املراحل يف يقتصر كان بعدما اجتماعية أبعادا يشمل فيها التنمية مفهوم وبدأ املاضي،
 تغيري االقتصادي النمو إىل ابإلضافة ليشمل التنمية مفهوم اتسع فقد فقط، االقتصادية باْلوان

                                                           
التنمية يف عاَل متغري، دراسة يف مفهوم التنمية ومؤشراهتا، إبراهيم العيسوي، دار الشروق، القاهرة، مصر  (1)

 .13ص  2003
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 فرص وتوسيع الفقر وإزالة توزيعها، يف العدالة وحتقيق الدخول، يف التفاوت وتقليل اإلنتاج، هيكل
 األساسية احلاجات اسرتاتيجيات تطبيق خالل من ذلك ويكون اإلنسانية، احلاجات وإشباع العمل

  .(1)ومتابعتها وتنفيذها التنمية خطط إعداد يف الشعبية واملشاركة

 :الشاملة التنمية :الثالثة املرحلة (3
 املاضي، القرن من اتيالثمانين منتصف إىل اتيالسبعين منتصف من تقريبا املرحلة هذه امتدت

 اإلنسان حياة أبعاد مجيع االعتبار بعني أخذ التنمية تعريف يف اْلديد االجتاه فإن اإلطار هذا ويف
 واجتماعيا، اقتصاداي ومتكاملة شاملة تغيري عملية أهنا على التنمية ُعر فت املنظور هذا ومن واجملتمع،
 هذا مشولية ورغم اإلنسان، حياة مستوى حتسني إىل يؤدي مبا البلد، اقتصاد يف مستمر منو لتحقيق
 ضمن التنمية مفهوم ظل وكذلك األول، املقام يف اقتصادية مسألة بقيت التنمية أن إال التعريف
 لذلك التبعية، عالقات ظل يف ومتخلف متقدم إىل العاَل تقسيم يرس خ الذي الغريب الصناعي النموذج

 عملية ابعتبارها التنمية لعملية مشوال أكثر تعريف وإعطاء القصور هذا معاْلة إىل احلاجة دعت
 .(2)ةحضاري

 :املستدامة التنمية: الرابعة املرحلة (4
  م1980  سنة حكومية غري منظمة يف لناشطني املستدامة التنمية ملصطلح استخدام أول يعود

 .  World wildlife fund        ب تدعى
 املوصولة، لالستمرار، لإلدامة، القابلة التنمية منها مسميات، بعدة العربية اللغة ىلإ ترجمقد و 
 .وغريها ... احملتملة ة،البيئي املتواصلة، املطردة،

                                                           
 بني الشراكة حول العريب املؤمتر املستدامة، التنمية لتحقيق كأداة واخلاص العام القطاعني بني الشراكة  (1)

 . 3ص ، 2008 األردن، اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة أبو عيد، ورائدة احملتسب بثينة واخلاص، العام القطاعني
 ص ، 2006 مصر، والتوزيع، للنشر الفجر دار صاحلي، اإلسالمي، صاحل االقتصاد يف البديل التنموي املنهج (2)

91. 
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 النرويج وزراء لرئيسة تقرير يف 1987 سنة رمسي بشكل املصطلح هلذا استخدام أول ويعود
 عن للتعبري" املشرتك مستقبلنابعنوان: " Gro Harlem Bruntland (1) جرو هارَل برونتالند

 .واملستقبلية احلالية األجيال بني واملساواة العدالة من نوع لتحقيق السعي
كبريًا بعد ظهور تقرير ْلنة   اكتسب مصطلح التنمية املستدامة اهتمامًا عاملياً وقد 

"Brudtland"  ( مستقبلنا املشرتكOur Common Future  الذي أعدته اللجنة ، )
املستدامة حيث صيغ أول تعريف للتنمية   ، (WCEDم ، )1987العاملية للبيئة والتنمية يف عام 

االحتياجات احلالية الراهنة دون املساومة على قدرة التنمية اليت تليب "هذا التقرير على أهنا:  يف
 .األجيال املقبلة يف تلبية احتياجاهتم"

Sustainable development is development that meets "the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs". 

وبشكل عام فإن هذا التعريف حيدد فقط اإلطار العام للتنمية املستدامة، اليت تطالب ابلتساوي 
 .(2)بني األجيال من حيث حتقيق احلاجات الرئيسية

شة موضوع ومنذ ظهور هذا التقرير وحىت وقتنا احلاضر شهد العاَل فعاليات دولية كثرية ملناق  
التنمية املستدمية، تالحقت فيها الدراسات واألحباث واملؤمترات والندوات اليت منها على سبيل املثال 

  (UN, 2001, p.4):ال احلصر
انعقد  وقد ،األر  قمةاألمم املتحدة للبيئة والتنمية، الذي أُطلق عليه: مؤمتر  مؤمتر -

 Agenda“  (21) ةومتخضت عنه أجندم 1992زيلية عام دي جانريو الربا يف مدينة ريو
على  يف هذا املؤمتر التنمية املستدامةُكتبت فيها املبادئ العاملية للتنمية املستدامة، وُعر ِّفت   ”21

                                                           
 نالحظ أن هذا التقرير قد مسي ابسم رئيسة وزراء النرويج هذه. (1)
، العدد 25التخطيط من أجل التنمية املستدامة، حبث حمكم نشر يف ُملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية اجمللد  (2)

 . 488، وهو حبث أعد يف سياق رسالة دكتوراه للطالبة: ريدة ديب بكلية اهلندسة ص 2009األول 
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"إدارة املوارد االقتصادية بطريقة حتافظ على املوارد والبيئة، أو حتسينها لكي متكن أهنا: 
 .(1)"األجيال املقبلة من أن تعيش حياة كرمية أفضل

 .م1997واملنعقدة من قبل األمم املتحدة عام  ،(21) ةدَ نْ جِّ احللقة اخلاصة مبراجعة أَ  -
ندوة اسرتاتيجيات التنمية املستدمية، على املستوى الوطِن واملنعقدة من قبل األمم  -

 .(2)م2001املتحدة يف غاان عام 
التنمية اليت تسعى إىل حتقيق احتياجات األجيال  :هناأ على املستدامة للتنمية اْلميع ينظرو 

 احلالية دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على حتقيق احتياجاهتا اخلاصة.
املستدامة تسعى من جهة إىل محاية اإلنسان  التنمية أن يرون هذه النظر لوجهة فالدارسون

 .(3)تمام بذوي املوارد احملدودة أو املنعدمةوالبيئة ابالستعمال املسؤول للموارد، ومن جهة اثنية إىل االه
 يتناقضان ما السابقتني الفكرتني تطبيق يف كبرية صعوبة توجد أنه الواقع أر  على املالحظو 

 ،تعظيمهاة و االقتصادي املردودية حتقيق أساس على مبنية األخرية هذه السوق، ومقتضيات واقع مع
 .واألرابح املردودية على سلبا ويؤثر عبئا يعترب معجملتوا البيئة بشؤون االهتمام أن ترى ما عادة واليت

 التنمية مفهوم أن ذلك اْلزئي، االقتصاد على أيضا ينطبق الكلي االقتصاد على ينطبق وما
 البيئية واملتطلبات االقتصادية أهدافها بني ابلتوفيق مطالبة أصبحت اليت املؤسسة اَلع اقتحم املستدامة

 .بقاءها ضمان و منوها لتحقيق كشرط واالجتماعية

                                                           
 .60التنمية املستدامة، اجمللس األعلى للتعليم يف قطر ص  (1)
، 36املستدمية من منظور الثقافة العربية اإلسالمية ، حبث حمكم يف ُملة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد التنمية  (2)

، مقدم من قبل: ماجدة أبو زنط، وعثمان حممد غنيم، نشرته عمادة البحث العلمي 2009العدد األول، 
 .21ابْلامعة األردنية، ص 

ادية يف اْلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، جامعة فرحات التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتص (3)
 ، للطالب: العايب عبدالرمحن، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ص )أ( بتصرف. -سطيف–عباس 
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 يعكس االقتصادية املؤسسة طرف من املستدامة ابلتنمية االهتمام أن الباحثني معظم يرىو 
 البيئة نيكو   من كل أهداف و لغاايت خدمة داري أو املسؤولاإل به يتحلى الذي الوعي مستوى

 أن املؤسسة استطاعت إذا ،مزدهرة و مستقرة بيئة تكون البيئة هذه أن حيث ابملؤسسة، احمليطة العامة
 .الرضا هلا وحققت البيئة هذه نتكو   اليت اْلهات كل رغبات تشبع

 فعقدت العاَل، اهتمام على املنصرمة سنة العشرين خالل املستدامة التنمية موضوع استحوذوقد 
 أساسياً  مطلباً  املستدامة التنمية أصبحت االستحواذ، هلذا ونتيجة ؛العاملية واملنتدايت القمم أجلها من

 املعمورة لشعوب املختلفة األجيال بني والثروات التنمية مكاسب توزيع يف واإلنصاف العدالة لتحقيق
 .املختلفة

 اعتماده أن يالحظ أنه؛ إال األوساط خمتلف يف يتداول املستدامة التنمية مصطلح أصبح لقد
 حيلل حبيث ؛به خاصة حتليل معايري منها واحد لكل أن حيث آخر، إىل وسط من خيتلف وتطبيقه

 .به اخلاصة األسئلة عن ابإلجابة له يسمح ما وفق، واملبدأ املفهوم وسط كل
 فمنهم :يستعمله الذي الوسط حسب خمتلفة مفاهيم أيخذ املستدامة التنمية مصطلح أن كما

 .الطبيعية ا إدارة املواردهنأ يرى من ومنهم البيئة محاية هي املستدامة التنمية أن يرى من
 إدارة هي املستدامة التنمية أن يرى من فهناك االقتصادية، ابملؤسسة العالقة ذات األوساط ويف

 .(1)العبارات من وغريها املصاحل أصحاب مع العالقة وإدارة األعمال وأخالقيات والنزاهة والبيئة اْلودة
وهلذا املصطلح أيضًا معايري وضوابط ومقومات وأسس  وأطر عامة حيدده املنظور االقتصادي 
اإلسالمي، مبا جيعله متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية الغر اء، وحمق قًا ملقاصدها وغاايهتا النبيلة، ويطب ق 

ٻ  ٻ   ٻ ٱچ معى االستخالف يف األر ، الذي قال عنه هللا جل  وعال يف كتابه الكرمي:

 .[30البقرة: سورة ] چ ڀٻ  پ  پ  پ  پ
                                                           

التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اْلزائر يف ظل حتدايت التنمية املستدامة، جامعة فرحات  (1)
 . 2 ، للطالب: العايب عبدالرمحن، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ص -سطيف–عباس 
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 وفيما يلي نستعر  مفهوم مصطلح "التنمية املستدمية من منظور االقتصاد اإلسالمي..

 مة من منظور االقتصاد اإلسالمي:اثلثاً: مفهوم التنمية املستدا
وم وعل العاملي، دابالقتصا شرةمبا صلة اهل اليت املوضوعات من ةمياملستد التنمية وعموض إن

 ةالتنمي أمناط من النمط هذا أن املعروف ومن اإلسالمي، ريعشالت يهاف مبا تلفة،خاملتشريعات وال البيئة،
 واختاذ إليها، الوصول إىل رينشوالع يداحلا القرن يف قاطبة العاَل لدو  عىتس يتال تيالاآل دىإح دُّ يع

 شىتب شوداملن ير احلضا دمالتق قلتحقي ىلاملث يلةالوس هناأ رابعتبا ،لتحقيقها ةالالزم التدابري كل
احملافظة يف الوقت نفسه على املوارد والثروات الطبيعية من  عم ،)شرايً وب اً،واجتماعي ايً،داقتصا) :ورهص

 االستنزاف والتلوث.
حبيث يظل كوكب األر  قادراً على الوفاء مبعطيات التنمية وضمان دميومتها لألجيال القادمة، 
انطالقًا من كون هذه املوارد ليست حكراً على جيل بعينه؛ بل هي ملكية عامة للبشر مجيعًا يف كل 

 زمان ومكان.
ة متثل يف الوقت نفسه إحدى القيم احلضارية املرتبطة أبخالقيات كما أن التنمية املستدمي

القيات اليت حثنا عليها رشيد مع عناصرها ونظمها ومواردها، هذه األخالتعامل مع البيئة، والتعامل ال
"إن ، قال: يف حديث شداد بن أوس حينما قال: ثنتان حفظتهما عن رسول هللا  نبينا حممد 

 .(1)إىل آخر احلديث الشريف هللا كتب اإلحسان على كل شئ.."
 يةداالقتصا التنمية لُما يف الفكرية مهاتاملسا دتع َل املستدامة التنمية مصطلح ظهور ومنذ

 هذا من أبعد إىل األمر امتد بل شاركوهنم فيها؛ي البيئة دعاة محاية أصبح بل يني،داالقتصا ىعل ةً قاصر 
الفكر اخلاص ابلتنمية املستدامة ومبادئها ومستلزماهتا، فظهرت مسامهات من طائفة متنوعة  منو مع

 يكن وَل ،سياسة ورجال ،احمللية التنمية يف شطاءون ،وسلوكيات عاجتما  وعلماء السفةمن املفكرين، ف

                                                           
 .1955صحيح مسلم احلديث رقم  (1)
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 إىل أقرب لتهوجع ،مو غابل أحاطته ما دربق تدامةاملس ةالتنمي وممفه دحتديمهات دور يف املسا ةلكثر 
 .(1)العام الطابع ذات" شعاراتال" 

 التنمية وهو جديد وضعي مصطلح أمام أنفسنا دجدفإننا  السابق، العر  من تبني كماو 
 ها،فألهدا أو التنمية هذه ملاهية رؤية منها واحد كل يف هلذا املصطلح، ةعديد ومفاهيم ة،مياملستد

 عليه تكون أن يغينب عما إليه بتذه يماف تتباين ولكنها ،األمور ضبع يف تتفق ددةاملتع الرؤى هذه
 .منها مستهدف هو ما أو املستدامة التنمية هذه

 كاًل ش هحصف لقب عيوض وممفه أو طلحمص يأب التسليم لنا يصح ال إسالمي منظور ومن
 ةاحلج دينال ونتك أن دب وال اً،اتم اً ضفر  هضفنر  دق أو شروط،ب نقبله أو ،مطلقاً  نقبله دوق ،وعاً وموض
 .(2)يف هذا أو ذاك ،شريعة واالقتصادال نم ة،القائم

التنمية يف االقتصاد اإلسالمي؛ فلن دجد له مشتقات يف  ن نبحث عن مصطلحوإذا أردان أ
آايت القرآن الكرمي؛ إالَّ أن هناك مرادفات كثرية للفظ التنمية أكثرها تعبرياً عن مفاهيم التنمية احلالية: 

 .(3)مصطلح: "العمارة أو التعمري"، ومصطلح: "التمكن أو التمكني"
وطلب من اإلنسان  ،ع هذه األر  اخلرياتتعاىل أود هلل اح "العمارة"، فلطمص ن عأما 

ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦچ قال تعاىل: ،عمارهتا والتمتع خبرياهتا

 .[امللك]سورة  چڄڄ

                                                           
 حتقيق "مقومات :حول الدويل إسالمية، حبث مقدم إىل امللتقى ورؤية الوضعي للفكر تقييم :املستدامة التنمية (1)

 يعقويب، ومسعود م ، حممد2012ديسمرب  4و3يومي  قاملة جامعةاإلسالمي" يف  االقتصاد يف املستدامة التنمية
  )بتصرف(. 193ميهوب ص 

 )بتصرف(. 194سابق ص الرجع امل (2)
 :حول الدويل حبث حمكم مقدم إىل امللتقى وأهدافها"، طبيعتها مفهومها،  :االسالم يف االقتصادية "التنمية (3)

 م، أ.د. حممد2012ديسمرب  4و3يومي  قاملة اإلسالمي، جامعة االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق مقومات
 . 39قويدري ص ، وأ.د. حممد فرحي
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واعلم أنه يف كون األر  قابلة للعمارات النافعة لإلنسان، وكون : "(1)يقول اإلمام الفخر الرازي
 .(2)"ععلى وجود الصان يمةظاإلنسان قادراً عليها داللة ع

 :[61هود: ] چىئ  ی  ی  ی ی  جئ  چ :ويقول اإلمام القرطيب عند تفسري قول هللا تعاىل
طلب العمارة،  رستعمابن العريب: قال بعض الشافعية: "اال. وقال ا"استعمركم فيها: خلقكم لعمارهتا"

بعمارة ما حتتاجون إليه فيها من )أمركم  والطلب املطلق من هللا على الوجوب". وقال زيد بن أسلم:
بناء مساكن وغرس أشجار(. وقيل املعى: "أهلمكم عمارهتا من احلرث والغرس وحفر األهنار 

. وقال اإلمام اْلصاص: "وفيه داللة على وجوب عمارة األر  للزراعة والغراس (3)وغريها"
 .(4)واألبنية"
وقد يزيد عنها،  ،االقتصادية ميةتنال نمضمو  ملحيومعى ذلك أن لفظ )العمارة( أو )التعمري(  

فهو هنو  يف خمتلف ُماالت احلياة اإلنسانية، وإن تناول بصفة أولية جوانب التنمية االقتصادية 
مبعناها املتعارف عليه يف علم االقتصاد، والذي ال خيرج يف خطوطه العريضة أو العامة عن تنظيم 

 .  (5)عمليات اإلنتاج املختلفة

                                                           
(1)
أوحد  ،حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري، أبو عبد هللا، فخر الدين الرازي : اإلمام املفسر 

 ه،544عام  أصله من طربستان، ومولده يف الري ،وهو قرشي النسب ،زمانه يف املعقول واملنقول وعلوم األوائل
 (.6/313ه. )األعالم للزركلي 606سنة  وإليها نسبته، رحل إىل خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتويف يف هراة

م، 1985مناهج الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي، محد عبدالرمحن اْلنيدل، مكتبة العبيكان، الراي ،  (2)
2/57. 

 .9/56م، 1987ألحكام القرآن، حممد القرطيب، دار إحياء الرتاث العريب،  اْلامع (3)
 .3/165أحكام القرآن، أمحد اْلصاص دار الفكر، بريوت،  (4)
 .85، ص1979، 1اإلسالم والتنمية االقتصادية، شوقي أمحد دنيا، دار الفكر العريب، مصر، ط (5)
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لك لفظ )العمارة( على لسان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه حيث قال: "من كانت وورد كذ
 .(1)له أر  مث تركها ثالث سنني فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق هبا"

 غة األر  أبلار يف عمظرك وليكن ن" قول علي بن أيب طالب لنائبه على مصر: أيضاذلك  ومن
ال يدرك إال ابلعمارة، ومن طلب اخلراج من غري عمارة أخرب  ك يف استخراج اخلراج ألن ذلكر ظمن ن

 .(2)البالد"
، فهذا أبو يوسف صاحب أيب حنيفة (3)ورد املصطلح كذلك لدى علماء اإلسالم بعد اخللفاءو 
ورأيت أن يت كان يطلبها منه هارون الرشيد: "يقول يف سياق االستشارات االقتصادية ال (4)النعمان

ني كثرية أن يف بالدهم أهنارا قدمية و أرضأتمر عمال اخلراج إذا أاتهم قوم من أهل خراجهم فذكروا 
وجرى املاء فيها عُمرت  احتفروهام إن استخرجوا هلم تلك األهنار و غامرة      أي مغمورة ابملياه     ، وأهن

هذه األر  الغامرة وزاد يف خراجهم، كتبوا بذلك إليك، فأمرت رجال من أهل اخلري والصالح يوثق 
بدينه وأمانته فتوجهه يف ذلك حىت ينظر فيه، ويسأل عنه اخلربة والبصرية من أهل ذلك البلد، ويشاور 

نفسه بذلك منفعة، وال يدفع عنها به مضرة، فيه غري أهل ذلك البلد ُمن له بصرية ومعرفة، وجير إىل 
فإذا اجتمعوا على ذلك ففيه صالح و زايدة اخلراج، أمرت حبفر تلك األهنار، وجعلت النفقة من بيت 

                                                           
 .8م، ص1979، 4اخلراج، يعقوب أبو يوسف، دار املعرفة، بريوت، ط (1)

(2)
 .املرجع نفسه 

 .1/125السياسة الشرعية، مناهج جامعة املدينة العاملية ملرحلة املاجستري،  (3)
القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة األنصاري، كان القاضي هو  ((4

املذكور من أهل الكوفة، وهو صاحب أيب حنيفة رضي هللا عنه، كان فقيهاً عاملاً حافظاً، وجالس حممد أبو يوسف 
بن عبد الرمحن بن أيب ليلى مث جالس أاب حنيفة النعمان بن اثبت، وكان الغالب عليه مذهب أيب حنيفة وخالفه يف 

لفاء: املهدي وابنه اهلادي مث هارون الرشيد، موضع كثرية. وكان قد سكن بغداد وتوىل القضاء هبا لثالثة من اخل
وكان الرشيد يكرمه وجيله، وكانت والدة القاضي أيب يوسف سنة ثالث عشرة ومائة. وتويف يوم اخلميس أو لوقت 

 (6/378. )وفيات األعيان البن خلكان الظهر خلمس خلون من شهر ربيع األول سنة اثنتني ومثانني ومائة ببغداد
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املال، وحتمل النفقة على أهل البلد، فإهنم إن يعمروا خري من أن خيربوا، وأن يوفروا خري من أن يذهب 
                                                                                           .             (1)ماهلم ويعجزوا"

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  چ فيقول هللا تعاىل: وأما عن مصطلح )التمكني(،

 .[10األعراف: ] چۈۈ
أحدمها: جعلنا لكم فيها سكناً، وجعلنا لكم فيه قراراً، وهو تقرير لغوي  ؛وللتمكني معنيان

يطابق ما هو معروف من وضع الناس يف األر ، فال خالف فيه وال حاجة إليضاحه. واثنيهما: 
يدل على السيطرة والقدرة على التصرف، وهذا املعى يكمل املعى السابق، والتمكني الثاين ليس 

عطي من عزمية اإلنسان و يشرب فحسب، بل املراد بذل أقصى جهده، وما أ الغر  منه أن أيكل
إلقامة أفضل ما جة من ابطن األر ، قصى ما ميكن من اخلريات املسخر أب وعقل مدبر، لالنتفاع

 .(2)يستطاع من العمارة املزدهرة ابْلد واخللق الفاضل
ث النبوية وآاثر اخللفاء والصحابة وميكننا من هذا املنطلق أن نتتبع اآلايت القرآنية واألحادي

والتابعني، اليت تشري بصفة مباشرة أو غري مباشرة    مبصطلحات مغايرة نوعا ما ملا هو متداول يف 
الشكر والعمل و العمارة والتمكني، و أدبيات النمو والتنمية    إىل قضية التنمية، كالكسب احلالل، 

 وغريها.
تطلبات املادية ابلعمل الصاحل يف كثري من نصوصه، ويف وقد وصف اإلسالم السعي يف توفري امل

املقابل هنى عن املسألة، وأمر أبن ينهض كل فرد لرفع مستواه املادي ابلعمل واإلنتاج، ففي األمر 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ قال تعاىل: ية والتمكن من االنتفاع هبا،ابستغالل املوارد الطبيع

 .[امللك]سورة  چڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  

                                                           
 وما بعدها. 18م، ص1979، 4قوب أبو يوسف، دار املعرفة، بريوت، طاخلراج، يع (1)
 .2/58، مرجع سابقمناهج الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي، محد عبدالرمحن اْلنيدل،  (2)
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ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چقال تعاىل: ابلسعي يف األر ،األمر ابلعمل و  ويف

، و يف األمر (1): "طلب الكسب فريضة على كل مسلم"  ويقول النيب ،[10اْلمعة: ] چڦ ڦ
ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    ېچ ، يقول سبحانه وتعاىل:ابالستمتاع مبا سخ ر هللا من موارد طبيعية

 [.168البقرة: ] چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ
 گ گ گچ قال تعاىل: يف األمر ابلتزام الوجه املشروع يف الكسب والعمل واالستمتاعو 

 .[267البقرة: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ     ڳ

هللا، يعرب فهذه األوامر اإلهلية ابملشي يف مناكب األر ، واالنتشار فيها واالبتغاء من فضل 
هدفها  اليت عنها اقتصاداًي مبمارسة خمتلف العمليات اإلنتاجية، وتتجس د عمليًا إبرساء خطط للتنمية

 الوصول إىل الرخاء املادي.
    وقد استنبط اإلمام الشيباين من هذه النصوص وجوب الكسب واإلنتاج وتنمية املال   

األمر حقيقته وخصوصا من اآلية األخرية بقوله: )عد اتركه آمثا      والواجب كما قرره األصوليون ي
يتم الواجب إال  به يصري  الوجوب، وال يتصور اإلنفاق إال  بعد الكسب     أو بعد اإلنتاج     وما ال

 فاإلنفاق إذن واجب ويدخل يف ابب إعادة التوزيع.، (2)واجباً(
ء االقتصادي ليس عمال اختياراي يف نظر خنرج من مجلة هذه النصوص أبن حتقيق الرخا

اإلسالم، كما أنه ليس ضرورة تقتضيها بعض الظروف التارخيية، و إمنا هو فريضة إسالمية، ال يتحقق 
 اإلسالم عمليا وال يسود نظامه إال  إذا توفر و أُديت هذه الفريضة على أكمل وجه.

 يعد غاية يف حد ذاته، بل يتعداه إىل إال  أن ه جيب أن نشري إىل أن هذا اهلدف يف اإلسالم ال
 هدف أمسى، ويعد هذا اهلدف مرحليا فقط، وهذا يعِن أمرين:

                                                           
، 18، ص  1986االكتساب يف الرزق املستطاب ، أبو احلسن الشيباين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ،  (1)

 وقد رواه الطرباين بلفظ: "طلب كسب احلالل فريضة بعد الفريضة".
 .29مرجع سابق ص (2)
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 إنه ال غى عنه، فالبد من حتقيقه ليمكن الوصول إىل ما عداه. -1
 إنه ليس غاية يوقف عندها وإمنا جيب أن يتجاوز اإلنسان ذلك إىل حتقيق اهلدف النهائي. -2

ر اجملتمع يف حتقيق الرفاه االقتصادي، فإنه سيؤثر ذلك على إذا قصَّ أما عن األمر األول، فإنه 
للكفر واإلحلاد،  ةٌ شىت اْلوانب احلياتية، يؤثر على العقيدة ملا سبق أن أوردان أن الفقر وقلة احلاجة قرين

ويؤثر على السلوك و األخالق، حيث سيعاين الفقراء شظف العيش ما َل يركنوا إىل املسألة أو 
اف اخللقي، ويؤثر على الفكر، إذ أن الفقري الذي ال جيد ما يسد به رمقه، فكيف ينتظر منه أن االحنر 

وتسول وما ستكثر اآلفات االجتماعية من سرقة وإدمان،  ريا سليما؟ ويؤثر على اجملتمع أييفكر تفك
 . إىل ذلك
كأداة لنشر اخلري أما عن األمر الثاين، فإن اهلدف من الرخاء االقتصادي يكمن يف استخدامه  و 

و العدل والسالم واحلق يف خمتلف أرجاء األر ، ومعى ذلك أن اإلسالم يضع للتنمية االقتصادية 
هدفا ميكن أن نطلق عليه بشيء من التجوز إنسانية االقتصاد، مبعى أن يستخدم اإلنسان تقدمه 

و على املستوى العاملي، االقتصادي يف حتقيق كل معى إنساين رفيع، سواء على املستوى احمللي أ
 .فالرخاء االقتصادي ينبغي أن يسخر خلدمة احلق والعدل

وعليه فهذا اهلدف وضعه الصحيح أنه مرحلي، ال مناص من حتقيقه للمرور إىل اهلدف النهائي 
 .(1)الذي هو هدف إنساين شامل

 املستدامة، التنمية مفهوم جتسيد يف السبق قصب له كان اإلسالمي الفكروُما جيب ذكره أنَّ 
 إىل الدولية والقوانني التشريعات توصلت وبعدها الكرمي، للقرآن العلمي اإلعجاز مظاهر مع اتساقاً 
 دون احلالية األجيال احتياجات إىل االستجابة إىل ترمي عاملية غاية هي ملستدامةا التنمية اعتبار

 .احتياجاهتا تلبية على املقبلة األجيال بقدرات اإلخالل
                                                           

مرجع  قويدري حممدفرحي، وأ.د. وأهدافها"، أ.د.حممد طبيعتها مفهومها،  :االسالم يف االقتصادية "التنمية (1)
 .50سابق، ص
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 وذلك مفاهيمها، مبختلف املتواصلة التنمية أهداف معظم مشل اإلسالمي الفكر أن ذلك ويؤكد
 اخلاصة لملكياتاعتباراً لو  اإلسراف، عن بعيداً ك االستهال شيدلرت  تدعو إسالمية وقيم شرعية أبحكام

 .(1)املتعاقبة األجيال لصاحل فيها إفساد بال األر  إعمار يف
 املستدامة التنمية شيوع قبل يماف أظهرت يةداالقتصا التنمية لُما يف اإلسالمية بياتداأل إن

 حبتة ديةما أهداف بتحقيق جوالنماذ  النظرايت معظم يف اذه ارتبط حيث الوضعي، للمفهوم ضاً فر 
 أكرب حتقيق إىل يديؤ  مبا كلذ وكل وكيفاً  كماً  جاإلنتا  لعناصر ومنو هيكلية رياتغيت خالل من

 د.والفر  عللمجتم احلقيقي الناتج لنمو نةُمك معدالت
 ةاملنتظر  ديةاملا األهداف فضر  ىلع قائماً  حال يأب يكن َل اإلسالمي املنظور من رفضال وهذا

، للتنمية ديةاملا غري ابألهداف فرت تع ال اليت الوضعية املنهجية فضر  على بل التنمية عملية من
ع إتبا  وكذلكدية، املا األهداف يف تعديالت إجراء ةابلضرور  يستدعي ُما األوىل مع تالزمها ةوبضرور 

 التنمية تعريف إىل اإلسالميون املفكرون بذه لذلك ،العملي الواقع يف معاً  لتحقيقهما آليات خمتلفة
 حنو وعلى ،يةدواملا الروحية اْلهتني من ورقيه اإلنسان تنمية االعتبار يف أيخذ حنو على ديةاالقتصا

شاركة يف النشاط امل وعدالة ،تلفةخامل جاإلنتا  عناصر بنيالرئيس لإلنسان  الدور االعتبار يف أيخذ
(2)شريعة والقيم العقديةال إطار يف ذلك وكل للمجتمع، احلقيقي الناتج يف شاركةامل وعدالة االنتاجي،

. 

 والتمسك األر  عمارة طلب :أبهنا يف منظور االقتصاد اإلسالمي املستدامة التنمية تعرفو 
 هللا شرع وفق األر  عمارة طلب يف – واالستخالف والربوبية التوحيد عقيدة – اإلسالم بعقيدة

                                                           
 التنمية حتقيق مقومات :حول الدويل اإلسالمي"، حبث حمكم مقدم إىل امللتقى املنهج يف املستدامة "التنمية (1)

 .132عشي ص  صليحة .م، د2012ديسمرب  4و3يومي  قاملة اإلسالمي، جامعة االقتصاد يف املستدامة
 املستدامة التنمية حتقيق "مقومات :حول الدويل إسالمية، امللتقى ورؤية الوضعي للفكر تقييم :املستدامة التنمية (2)

 195ميهوب ص  يعقويب، ومسعود م ، حممد2012ديسمرب  4و3يومي  قاملة اإلسالمي" يف جامعة االقتصاد يف
 )بتصرف(.
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 اإلميان فيه يتوفر واجتماعي اقتصادي مناخ يف احلالل للكسب يضاملف اإلنتاجي ابلنشاط ابلقيام
 ويزيد مدرارا السماء يرسل ُما ارتكابه، من واالستغفار احلرام وجتنب اإلسالمية، القيم وسيادة والتقوى

 .(1)وطالاب وشبااب ونساء رجاال اجملتمع ألفراد الطيبة واحلياة الكفاية فيحقق واملاء، والزرع والبنني املال
 التوازن حتقيق على تعمل األبعاد، متعددة عملية اإلسالمي املنظور يف املستدامة التنمية ربتعتو 

 للموارد األمثل االستغالل إىل وهتدف ي،ئالبي والبعد واالجتماعية االقتصادية التنمية أبعاد بني
 .إسالمي منظور من عليها القائمة البشرية واألنشطة

 حق دون مبواردها االنتفاع حق له األر ، يف مستخلف اإلنسان أن على املنظور هذا ويؤكد
 التنمية عملية يف يراعي أن على الشريفة، النبوية والسنة القرآن أبحكام تنميتها يف ويلتزم ملكيتها،

 الكمية ابْلوانب االرتقاء إىل ووصوال الالحقة، األجيال حق إهدار دون احلاضر، حلاجات االستجابة
 .(2)انلإلنس والنوعية
  :وهي املستدامة، للتنمية أساسية عناصر ثالثة منضيت التعريف هذا أن يالحظو 

 وبعدها الشاملة التنمية خطط بني والتنسيق التخطيط على تقوم األبعاد، متعددة عملية أهنا -
 .يئالبي

 .إسالمي منظور من للموارد األمثل االستغالل -
 والنوعية الكمية ابْلوانب واالرتقاء الطبيعية، املوارد يف والالحقة احلاضرة األجيال حق ضمان -

 .(3)واإلنسان للموارد

                                                           
 .146عشي، مرجع سابق، ص  صليحة .اإلسالمي"، د املنهج يف املستدامة "التنمية (1)
 48-47ص  "املستدامة التنمية وحتدايت اإلسالمي "العاَل ،اإليسيسكو منظمة (2)

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm . 
 .48مرجع سابق ص (3)

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm
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 مقاصد حتقيق إىل يستند اإلسالمي االقتصاد منظور من املستدامة التنمية أهداف حتقيق إن
 بتطبيق تنادي املقاصد تلك من النابعة التنموية واألهداف مجعاء، البشرية حياة يف اإلسالمية الشريعة
 .واآلخرة الدنيا يف الطيبة واحلياة والسعادة اإلنساين، الفالح مفهوم

 التنمية حتقيق يف اإلسالمية القيم منظومة أمهية على ،1)) السالم عبد جعفر رالدكتو  ركز وقد
 ،والقناعة والعمل، والعدل، االستخالف، :وهي رئيسية، قيم مخس يف إايها ُممال املستدامة،

 .(2)رواإليثا
 األجيال جتاه احلايل اْليل مسؤولية على ينطوي أخالقي مونضم ذات املستدامة التنمية إن
 إذ احلديثة، اإلدارية النظم كل قبل اإلسالمي الفكر له أسس األخالقي مونضامل وهذا القادمة،

 .املستدامة للتنمية العديدة املفاهيم منهاضتت اليت األهداف مبعظم الفكر هذا أحاط
ستدامة" ابلتنمية يف الفكر الوضعي يفتح ُماال للتقارب بني هذا املفهوم إن إرفاق مفهوم "اال

الوضعي للتنمية واملفهوم اإلسالمي، وذلك لعدة أسباب نذكرها فيما يلي، ولكن علينا أن نالحظ أن 
ذه هليف الدوافع احلقيقية التقارب بني املفهومني إمنا هو تقارب ظاهر يف أهداف التنمية وليس 

 -:(3)األهداف
)أ( قضية محاية البيئة اليت هي السبب الرئيسي يف خروج مفهوم التنمية املستدامة إىل الوجود هلا 

وال نبالغ إذا قلنا إن املدافعني عن محاية  ي بصفة عامة،أدلة وفرية يف القرآن والسنة والفكر اإلسالم

                                                           
1))

م، وحصل على 1941مارس  29فوة، مبحافظة كفر الشيخ يف الدكتور جعفر عبد السالم من مواليد مركز  
م، ودبلوم العلوم 1963جامعة القاهرة  -م، ودبلوم القانون العام 1962جامعة القاهرة  -ليسانس احلقوق 

م، ودبلوم أكادميية الهاي للقانون الدويل )هولندا(، وحصل على الدكتورة يف 1964جامعة القاهرة  -اإلدارِّية 
 عمل رئيًسا لقسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون من، م1970جامعة القاهرة  –دويل العام القانون ال

 )ويكيبيداي( م.1997وحىت  1993م، وانئبا لرئيس جامعة األزهر لشؤون التعليم والطالب من 1993–1981

 .147عشي، مرجع سابق، ص  صليحة .اإلسالمي"، د املنهج يف املستدامة "التنمية (2)
 "مقومات :حول الدويل إسالمية، حبث حمكم مقدم للملتقى ورؤية الوضعي للفكر تقييم :املستدامة التنمية (3)

يعقويب،  م ، حممد2012ديسمرب  4و3يومي  قاملة اإلسالمي" يف جامعة االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق
 .195ميهوب ص  ومسعود
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يف هذا اجملال وأن  البيئة يف العصر احلديث سوف يذهلون حينما يطلعون على التصور اإلسالمي
 تصوراهتم ال تعدو إال أن تكون جزءا يسريا منه.

مبا فيها من  ،الطبيعة أو الكون أو األر  :واملقصود ابلبيئة يف الفكر الوضعي ببساطة هي
 ومبا ،وما فيها من حبار وأهنار وحبريات وغاابت وصحراوات ،فضائل شىت من حيوان ونبات وشجر

فإهنا حتتوي كل هذا يف عالقات  ،ابلفضاء احمليط هبا وهبوائها...إخلامدة، و حتتويه من معادن سائلة وج
 بيئية متشابكة ومتناسقة. 

قال تعاىل: ويف إطار هذا املعى املرادف لألر  دجد القرآن يؤكد على ضرورة إعمار األر  
 .[61هود: ] چجئ   ىئ  ی  ی  ی        یچ

النبات  :، والعضاة(1)"وما حوهلا اثِن عشرا ميالحرم عضاة املدينة : "أنه النيب ويف سنة 
 وأنواع الشجر الذي ترعاه املاشية. 

متداد أربعة وحرمها الذي حدد اب ،دينة املنورةكذلك فأنه َل يسمح بنشاط الصيد إال خارج امل
 .(2)أميال حوهلا

األحياء  ع ميأربعة أميال حول املدينة ابلنسبة ْل دحممية طبيعية على امتدا كوهكذا كانت هنا
 ...من نبات وحيوان 

 .(3)ذلك بعدإضافية مثانية أميال  احملمية  قد امتدتف شجرأما ابلنسبة للنبات وال
ال يبولن ": تلويثهاعن  ى الرسول هنقد فرب واالغتسال شأما عن تلويث املياه الصاحلة لل

 . (1)ه"تسل فيغمث ي الدائم الذي ال جيري ءم يف املاكأحد 

                                                           
 .1362كما يف حديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه، رواه مسلم يف صحيحه، احلديث رقم:   (1)
ميهوب، مرجع سابق، ص  يعقويب، ومسعود إسالمية، حممد ورؤية الوضعي للفكر تقييم :املستدامة التنمية (2)

196. 
 .112كتاب اخلراج، أبو يوسف ، ص   (3)
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ى عن تلويث املياه واألماكن اليت تصلح للراحة أو الطرق بقضاء حاجة اإلنسان هنكذلك 
مة أو اإن إلقاء القمف سوابلقيا ،(2)"لالظ  قارعة الطريق و و  واردالرباز يف امل :اتقوا املالعن الثالث" :يهاف
جار ويف شأو حتت األ (ار والبحريات .. إخلهنأل)ايف املاء ة فات العضوية أو الصناعية الضار خلامل
 .(3)على املسلمني رماً يصبح حم سالطرق اليت يسلكها النا اابت أو يف وسطغال

يأكل منه فزرعا  زرع مسلما غرسا، وال يال يغرس " فقال: زراعةعلى ال كذلك حث الرسول 
 .(4)إال كانت له صدقة" شيء ، والدابةإنسان وال 

وإحياء ، (5)"هاغرسم فسيلة فليكالساعة ويف يد أحد إذا قامت "قال عليه الصالة والسالم: و 
وهذا من قبيل حتسني ، (6)ه"فهي ل موااتً  أرضاً من أحيا " قال عليه الصالة والسالم: األر  املوات

 ايتها .. محقط ف سالبيئة ولي
 ثالثحق بعد ليس حملتجر " :ةرط إحيائها يف إطار القاعدشأرضا للصحابة ب  يبقطع النأو 

  يبالن ُسنَّةأخذها، ويف ع ُمن سنوات تنز  ثالثد راعة بعز إذا َل تستصلح األر  ابل :يأ ،(7)"سنني
 ،دامخبال است رتكية أن تشوذلك خ ،(8)أو ليمنحها أخاه"فليزرعها كانت عنده أر    ن"م :أيضاً 

 دام. خع بال استفطبيعي ان مورد كجيع على عدم تر شوهذا أمر وت

                                                           
 .239من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، رواه البخاري يف صحيحه، احلديث رقم:  (1)
 .29رواه أبو داود يف سننه من حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه، احلديث رقم:  (2)
 .196ص  مرجع سابق إسالمية، ورؤية الوضعي للفكر تقييم :املستدامة التنمية (3)
 .1552ضي هللا عنه، رواه مسلم يف صحيحه، احلديث رقم: كما يف حديث جابر بن عبدهللا ر   (4)
 .17/14حديث أنس رضي هللا عنه، رواه البزار يف مسنده،  (5)
 .2/247رواه الطرباين يف املعجم األوسط، من حديث عائشة رضي هللا عنها  (6)
 ، موقوف على طاووس بن كيسان اليماين.553السلسلة الضعيفة لأللباين األثر رقم:  (7)
 .2341من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، رواه البخاري يف صحيحه،  (8)
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املفتوحة يف العراق ومصر على الفاحتني من  يوزع األراضيوَل  طابوقد اجتهد عمر بن اخل
 دال يستفافتبور األر  ف ،النشغاهلم ابْلهاد ولظروفهم عامة يرتكوهاأن شية قط خف يسل ،املسلمني

 )ضريبة(. جا ر ر  عليهم اخلفزراعتها و  ىأصحاهبا ليداوموا عل ديهذه األراضي يف أي فرتكمنها، 
يف هذا الكون  لإلنسانإىل التأمل يف مجال ما خلق  -سبحانه وتعاىل  - يدعوان هللا ويف القرآن

 الكونكائنات يف   منل جو  عز هللاخلق  .. وهكذا نرى عالقة اإلنسان مبا بكل يدعو إىل العجشب
اإلنسان  وأن وهلا هناية هدفهلا ان أبن احلياة مي.. هذه املنظومة احلياتية البديعة القائمة على إ

طمعا وال غروراً وال  حبق اخلالق وهدايته ليس يهفف ر يها أمانة لديه يتصفألر  وأن ما لف يف اخمست
حينما كانت أورواب  -حدا بفقهاء املسلمني يف العصور الوسطىلذي استكبارًا .. وهذا الفهم هو ا

بعدم  واأفتقد ف ،ياْلو  اهلواء ثطة اليت تلو شإىل مهامجة الصنائع واألن -تعيش يف عصور الظالم
وكذلك أيضا ال يسمح ألصحاب احلمامات  سته وسط مساكن الناشأن يقيم ور  دادَّ السماح للح

 .(1)منها األدخنةتصعد فني مياه االستحمام خمة، حيث كانوا يوقدون انراً لتساالع
وعن أن  ةاحليا دسافي إىل ده يؤ دسافوأن  ،واء هو روح احليوانهلعن أن ا (2)دونلخ وتكلم ابن

دجده يف اإلسالم عن  يوهذا الذ ،ا وتفسد أمورها يفسد هواؤها أيضاهلالدولة حينما يتدهور حا

                                                           
 .197ص  مرجع سابقإسالمية،  ورؤية الوضعي للفكر تقييم  :املستدامة التنمية (1)

هو عبد الرمحن بن حممد بن حممد، ابن خلدون أبو زيد، ويل  الدين احلضرمي  اإلشبيلي، الفيلسوف املؤرخ،  (2)
ه ومنشأه بتونس، رحل إىل فاس وغرانطة 732االجتماعي البحاثة، أصله من إشبيلية، ومولده سنة العاَل 

وتلمسان واألندلس، وتوىل أعماال، واعرتضته دسائس ووشاايت، وعاد إىل تونس، مث توجه إىل مصر فأكرمه 
ن فصيحا، مجيل الصورة، ه، كا808سلطاهنا الظاهر برقوق، وويل فيها قضاء املالكية، وتويف يف القاهرة سنة 

عاقال، صادق اللهجة، عزوفا عن الضيم، طاحما للمراتب العالية، اشتهر بكتابه "العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ 
 (3/330العرب والعجم والرببر" )األعالم للزركلي 
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عن  خمتلفة متاماع فوبدوا ،ر اليسريز ون الوضعيون منه إال النر املفك يكتشفَل  ،عالقة اإلنسان ابلبيئة
 .(1)بينه اإلسالم ياين الذمياإلالدافع 

املنظور اإلسالمي حلماية األر  وإعمارها يدل على أن املنظور لة السابقة لبيان دوسياق األ
وجوه إال أنه ما زال قاصرًا عنه مبراحل ال ضبه مع اإلسالمي يف بعشا، وإن تدالوضعي يف هذا الصد

لة القول أبن لدينا أساساً دإننا ال نقصد أيضا ببيان هذه األفوعلى سبيل التأكيد  ،وجوه أخرىيف 
اية البيئة يف اإلسالم أوسع من أن محألن مفهوم  ابلتنمية املستدامة اصديد اخلوطيدًا للمصطلح اْل

ستدامة  القط كما أن مفهوم التنمية يف اإلسالم يتضمن مفهوما أصيال لفالطبيعية  ديربطها حبماية املوار 
 .ستدامةالزمنا قبل ظهور املفهوم الوضعي ل فاكان معرو 

 

 مة:التنمية املستدا: آليات حتقيق املطلب الثاين 
على ذكر أهم األبعاد اليت تقوم عليها التنمية  التعرفلتحقيق التنمية املستدمية البدَّ من 

 املستدامة، وهي كالتايل:

 من حتياجاهتما تلبية خالل من األفراد، معيشة مستوى حتسني به يقصد :االقتصادي البعد -1
 الراهنة نعكاساتاال حول املستدامة للتنمية قتصادياال البعد ويتمحور واخلدمات، السلع

 يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل ختيارا مسألة يطرح إذ البيئة، على قتصادلال واملستقبلية
 ة.الطبيعي املوارد توظيف ُمال
 الطبيعية، املوارد من الفردي ستهالكاال حصة :يلي فيما قتصادياال البعد حصر نوميك

 إىل ابإلضافة البيولوجي، التنوع هتدد اليت ستهالكاال أمناط بتغيري الطبيعية املوارد تبديد وإيقاف

                                                           
 إسالمية(، اجمللد يةاقتصاد االقتصادي"، حبث حمكم منشور مبجلة: )دراسات الفكر يف خلدون ابن "إسهام (1)

 .43يسري أمحد، ص  ه ، ، عبدالرمحن1427 ، حمرم2 العدد 13
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 عاتق على العاملي التلوث مشكالت تقع حيث معاْلته، وعن التلوث عن املتقدمة البلدان مسؤولية
 التحسني ألغرا  الطبيعية املوارد تكريس جيب كما النامية، البلدان تبعية وتقليص الصناعية، الدول

 السريع والنمو ،البيئة وتدهور الفقر بني وثيقة روابط هناك حيث املعيشة، مستوايت يف مرتسامل
 من واحلد الرأمسالية، للقوى املطلقة والتبعية ،ستعمارياال التاريخ عن الناجم، والتخلف للسكان
 .(1)العسكري اإلنفاق وتقليص املوارد، توزيع يف املساواة ابلتايل املداخيل، يف التفاوت

 والتفرقة ،والبطالة ،الفقر رفض يف املستدامة التنمية فكرة تربز اجملال هذا يف ي:جتماعاال البعد -2
 جتماعياال البعد هنا ويتجلى والفقراء، األغنياء بني الكبرية واهلوة ،ضعفاءال حقوق من حتد اليت

 .جتماعياال العدل طريق عن ،ستدامةلال كأساس
 حلراكا- )نالسكا ضبط(  الدميغرايف النمو تثبيت -:هي جتماعياال البعد عناصر وأهم

 من احلايل اْليل أفراد بني جتماعيةاال العدالة حتقيق -الثقايف التنوع- والتعليم الصحة- جتماعياال
 .(2)أخرى جهة من واملستقبلي احلايل اْليل أفراد بني مث ،جهة

 التنمية عالقة ملعاْلة جاء ألنه ؛كبرية أمهية املستدامة للتنمية البيئي البعد يكتسي :البيئي البعد -3
 البعد فهذا؛ تتعداها أال جيب اليت احلدود عليها تقوم اليت األساسيات وضع خالل من ابلبيئة،
 حتياطلال مستدام أساس علىهلا،  األمثل واالستخدام، الطبيعية املوارد على احلفاظ يف يتمثل

 والتوفري. والوقاية
 وتدمري املبيدات، ستعمالا طريق عن الرتبة إتالف عدم :يلي فيما البيئية األبعاد مجالإ وميكن

 كفاءة وحتسني ،املبددة لالستخدامات حد وضع أي ؛املياه صيانة على العملو  النباي، الغطاء

                                                           
دور اسرتاتيجية اْلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية..، للطالبة: إهلام شيلي،  (1)

 .71، ص 2013/2014، للسنة اْلامعية -سطيف–رسالة ماجستري جبامعة فرحات عباس 
 )بتصرف(. 71سابق ص الصدر امل (2)
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 البيولوجي التنوع يف األر  ثراء صناعة أي البيولوجية، األنواع مالجئ وتقليص ،املياه شبكات
 .(1)واملعدنية الطاقوية للموارد الرشيد ستغاللالاو  احلراري، حتباساال من املناخ ومحاية ،املقبلة لألجيال

 اً يف السنوات األخرية، أال وهو:وهناك بعد آخر أصبح ذو أمهية ابلغة خصوص
 :التالية عتباراتابال األخذ خالل من التكنولوجية ستدامةاال حتقيق ميكنو  ي:التكنولوج البعد -4

 الغازات نبعااثتا من احلد على والعمل ،الزاجرة والتشريعات نةاحملسَّ  جياتو ابلتكنول األخذ
 .(2)األوزون طبقة تدهور ومحاية، احلراري حتباسلال املسببة

إضافة ملا سبق فإننا ميكن أن نضيف بعض اآلليات اليت رمبا تكون انجعًة لتحقيق تنمية 
 مستدامة وفعَّالة، ومنها:

 توجيه إعادة هو املستدامة، للتنمية األساسية الوظيفة : للسكان اإلنسانية احلاجات تلبية -1
 لذلك معيشتهم، مستوى وحتسني للمجتمع، األساسية الوفاء ابالحتياجات يضمن مبا املوارد،
 الفقر يستوطنه عاملاً  أن اقتناعها انطالقاً من الفقر، على القضاء مسألة على كثريا ترتكز دجدها

 .واالقتصادية واالجتماعية البيئية لألزمات عرضة شك دون سيكون والالمساواة،
 التنمية حتقيق يف تساهم اليت تلك السليمة البيئية ابإلدارة السليمة: ونعِن البيئية اإلدارة -2

 األثر تقييم البيئية، والقوانني )التشريعات املمكنة، األدوات لكل الفعال ابالستخدام املستدامة
 .(3)وغريها( البيئية املعلومات قاعدة البيئية، احملاسبة مببدأ االلتزام البيئي،

                                                           
 )بتصرف(. 72سابق ص الصدر امل (1)
 )بتصرف(. 72سابق ص الصدر امل (2)
املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة "حالة سوانطراك"،  (3)

 .33من إعداد الطالب: الطاهر خامرة،  ص ،  2007، سنة -ورقلة–رسالة ماجستري جبامعة قاصدي مرابح 
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 املتحدة، األمم عن الصادر  -والتنمية يف البيئة- املتحدثني  مذكرات تتضمن : البشرية التنمية -3
 املستدامة للتنمية وجود ال أنه هذا لالستمرار، ويؤكد القابلة تساوي التنمية البشرية التنمية أبن

 مستدامة. بشرية تنمية بدون
 مستوى حتسني مثل: البشرية؛ القدرات تشكيل األول: جوانب: ثالثة البشرية التنمية تتضمنو 

 واْلانب ،؛ مثل: طريقة توزيع الد خلاملكتسبة اجملتمع لقدراته استثمار هو والثاين: الصحة،
 .(1)والتعليم ابملعرفة يتعلق الثالث:

 فإن لذلك والتنمية، البيئة بني للتفاعالت العصيب اْلهاز االقتصاد يعترب : البيئي االقتصاد -4
 البيئي. والنظام االقتصادي، النظام بني املوازنة، يف النجاح على مدى تعتمد املستدامة، التنمية

 جتاهله ما وهذا االقتصادية، ابلعلوم اخلاص اإلطار يف البيئة إدماج هو :البيئي االقتصاد وهدف
 .(2)النيوكالسيك االقتصاديون

 مضرة تكنولوجيا مع املستدامة التنمية تتعار  : النظيفة( )التكنولوجيا بيئياً  السليمة التكنولوجيا -5
 ُما املستخدمة، التكنولوجيا توجيه إعادة املستدامة: من لتحقيق التنمية وعليه فالبد ابلبيئة،
 التلوث من أقل قدراً  وتولد للموارد والطاقة، أقل استخدام وذات للبيئة، مالئمة أكثر جيعلها

 (3).والنفاايت
 مؤشر البطالة، معدل خالل من احملرز يف تطبيق هذه اآللية التقدم رصد وميكن: الفقر مكافحة -6

 .(4)الفقر خط حتت يعيشون الذين السكان وعدد البشري الفقر
                                                           

 )بتصرف(. 33سابق ص الصدر امل (1)
 )بتصرف(. 33سابق ص الصدر امل (2)
 . 34سابق صالصدر امل (3)
دور اسرتاتيجية اْلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية..، إهلام شيلي، مرجع سابق،  (4)

 .74ص 
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حتقق  ويقاس :العام الوعيلرفع معدل  واالهتمام ابلبحث العلمي؛ والتدريب التعليم تكثيف -7
 والنسبة البالغني، بني والكتابة ابلقراءة اإلملام معدل خالل من التنمية املستدامة يف ذلك،

 .(1)الثانوية ابملدارس لتحاقلال اإلمجالية
 .(2)اْلرائم من املواطنني ومحاية ،جتماعياال واألمن السكنحتسني  -8
برامج التنمية املستدامة وهو عمارة األر  واالهتمام ابإلنسان: ملا كان اإلنسان هو أساس  -9

غايتها والقائم هبا، رفعت السنة النبوية قيمة اإلنسان واهتمت به، وبتنمية قدراته، ابعتباره أهم 
عنصر من عناصر البيئة نفسها؛ بل إن البيئة نفسها مسخرة خلدمته، وهو خليفة هللا يف األر  

 دون غريه من سائر املخلوقات.
 التنمية املستدامة: على مجيع التخصصات ويف شىت اجملاالت، مع الدميومة واالستمرارية يف -11

اإليفاء الكامل ْلميع االحتياجات ابْليل احلايل، وكافة الرغبات، مع دميومتها واستمرارها؛ 
دون اإلخالل ابحتياجات األجيال القادمة، والتأثري على ُمتلكاهتم، مع احملافظة على البيئة 

 .(3)جبميع عناصرها وإمكانيتها

ومن اآلليات املهمة جدًا اليت جاء هبا االقتصاد اإلسالمي من منظوره يف حتقيق التنمية 
املستدامة، واليت تساهم بشكل كبري وفعَّال يف حتقيق التنمية املستدمية، ويف رفع كفاءهتا وزايدة 

 من هذه اآلليات آلية:و ، سيأيإنتاجيتها، كما 

 ظل يف املتاحة املوارد استثمار على وكفاءة قدرة أكثر يعترب حيث -االسالمي: املصريف العمل -1
 .البشرية التنمية وحتقيق االقتصادي االستقرار حتقيق يف لكفاءته؛ املشاركة مبدأ استخدام

                                                           
 .74املرجع السابق ص (1)
 .74املرجع السابق ص  (2)
"التنمية املستدامة يف العمارة التقليدية يف اململكة العربية السعودية"، رسالة ماجستري جبامعة أم القرى، إعداد  (3)

 .50ه ، ص 1432الطالب: انيف بن انئل أبو علي عام: 
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 الفائض وحدات من اْلميع يدفع وابلتايل ،املسؤولية وحتمل، القرار اختاذ يف ابملشاركة ويسمح
 املستدامة التنمية أهداف من وهي ،اجملتمع وتنمية االقتصادي النشاط يف للمسامهة ،العجز ووحدات

 ،واملزارعة ،والسلم ،كاملضاربة :التمويل هذا غصي تنوع إىل ابإلضافة؛ حتقيقها إىل تسعى اليت
 التنمية مشاريع :مثل؛ التكلفة عالية املشاريع بتمويل كفيلة يغص وهي ،واملغارسة ،واالستصناع

 (1).املستدامة

 اليت التمويل مصادر من مصدرين مهمني والزكاة الوقف يعدف -والوقف: الزكاة آلية: مؤسسة -2
 يتم حبيث؛ منه تعاين اليت املايل العجز لتغطية واإلسالمية العربية الدول من الكثري إليها تلجأ

 العلم ودور واملدارس املساجد كبناء :االجتماعية سواء املشروعات من كثري يف ريعه ختصيص
، وتعبيدها الطرق وإنشاء والري كالزراعة :االقتصادية املشروعات أو الصحية، الرعاية ومراكز
 من العديد وهناك، اخل... اخلفيفة والصناعات ،السكنات وإدجاز ،للشرب الصاحلة املياه وتوفري

 .اإلسالمية للحضارة املختلفة احلقب عرب والزكاة الوقف منجزات عن تعرب اليت الشواهد
 حبيث ؛والثروة الدخل توزيع وإعادة توزيع يف العدالة حتقيق يف كبري بدور والزكاة الوقف يقومو 

 الدخل توزيع إعادة أنواع من نوعا يعترب ،واحملتاجني للفقراء ورده ،األغنياء أموال من الزكاة أخذ أن
 معني عدد يد يف األموال تكديس دون وحيول ،اجملتمع أفراد بني التقارب حيقق مباع، اجملتم يف والثروة

 ، وهذا ما تصبوواقتصادي اجتماعي توازن حتقيق ميكن وبذلك ،االقتصاد يف يتحكمون األفراد من
 .(2)إليه أهداف التنمية املستدامة وتتطلع

 

                                                           
ث حمكم مقدم للمؤمتر العلمي الدويل حول: سلوك "التنمية املستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي"، حب (1)

، -ورقلة–املؤسسة االقتصادية يف ظل رهاانت التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، يف جامعة قاصدي مرابح 
 )بتصرف(. 12، للدكتور: السعيد دراجي ص2012نوفمرب20/21يومي:

 )بتصرف(. 13سابق ص الصدر امل (2)



 

 
 

 الفصل األول
 التعريف بالبنك اإلسالمي للتنمية

 وفيه مبحثان:

 نشأة البنك اإلسالمي للتنمية وأهدافه وموارده المبحث األول:
 وفيه مطلبان: 

 نشأة وأهداف البنك اإلسالمي للتنمية وتطوره.المطلب األول: 

 موارد البنك اإلسالمي للتنمية. المطلب الثاني:
 

 مجاالت عمل البنك اإلسالمي للتنمية وأنشطتهالمبحث الثاني: 
 وفيه مطلبان: 

 جماالت عمل البنك اإلسالمي للتنمية. المطلب األول:
 أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية. المطلب الثاني:
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 الفصل األول
 التعريف ابلبنك اإلسالمي للتنمية

نشأته احلديث عن تناول التعريف ابلبنك اإلسالمي للتنمية، من خالل أيف هذا الفصل 
وتطوره، ورؤيته ورسالته وأهدافه، وكذلك رأمساله وأهم موارده، واجملاالت اليت تشملها  وأتسيسه

 بنك، وكذلك أنشطة البنك املختلفة.عمليات ال
 ويف هذا الفصل مبحثان:

 إلسالمي للتنمية وأهدافه وموارده:املبحث األول: نشأة البنك ا 
 وفيه مطلبان:

  اإلسالمي للتنمية وتطوره:املطلب األول: نشأة وأهداف البنك 
يف اجملتمع االقتصادي الدويل اإلسالمي، وقد  مهّماً يلعب البنك اإلسالمي للتنمية دورًا كبريًا و 

تنمية يف البلدان بّناءة، سامهت يف حّل كثري من مشاكل الو كبرية   بنك مبشروعات تنمويّةقام هذا ال
االقتصادية األوىل اليت تتكّون عضويّتها من مجيع الدول اإلسالمية، وهو يعترب على األقل املؤسسة 

 اإلسالمية يف خمتلف مناطق العامل.

 :إنشاء وأتسيس البنك أوًال:
، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مؤسسة ماليَّة دوليَّةسالمي للتنمية إلالبنك ا

طبقاً التفاقية التأسيس اليت أبرمت م، و ١٩٧٣مالية الدول اإلسالمية، الذي عقد يف مدينة جدة عام 
م مبدينة جّدة (اململكة العربية السعودية). وعقد ١٩٧٤ أغسطس ١٢ه املوافق ١٣٩٤رجب  ٣١يف 

م). وبدأ "البنك" أنشطته ١٩٧٥ ه (يوليو١٣٩٥ االجتماع االفتتاحّي جمللس احملافظني يف رجب
 .)١(م)١٩٧٥ أكتوبر ٢٠( ه١٣٩٥ شّوال ١٥رمسيَّا يف 

يتنافس على شرف حيث ويعترب البعض البنك اإلسالمي للتنمية هو أول مصرف إسالمي، 
م، وبنك ١٩٧٥: البنك اإلسالمي للتنمية، وقد أتسس يف سنة ، مهاالر�دة يف هذا اجملال مصرفان

 م)٢٠١٢(أبريل ، هـ١٤٣٢عامًا يف خدمة التنمية، مجادى األوىل  ٣٨جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  )١(
 (بتصرف). ١م ص٢٠١٤هـ، املوافق لـ: ١٤٣٥، وتقرير البنك السنوي، الصادر يف عام ٧ص
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أتسس أيضاً يف ذات السنة، وقد سبقت هذان املصرفان حماوالت كثرية ال جيوز  ، الذيديب اإلسالمي
جتاهلها، ولكنها مجيعًا مل تؤسس لبنك، وإمنا كان يغلب عليها جانب النشاط االجتماعي 

 .)١(والتكافلي
، ولتعزيز التنمية االقتصادية الدول اإلسالميةأنشئ البنك اإلسالمي للتنمية؛ لتمويل التنمية يف 

الدول غري األعضاء على حدٍّ سواء، والتقّدم االجتماعي يف الدول األعضاء، واجملتمعات املسلمة يف 
 طبقاً ألحكام الشريعة الغراء.

ويضطلع البنك بعملياته وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية، وقد أسهمت جمموعة البنك اإلسالمي 
حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للدول يف  ،للتنمية يف األعوام الثماين والثالثني املاضية

 .)٢(األعضاء

 :رؤية البنك
ه، بنكًا إمنائياًّ عامليَّ الطراز، ١٤٤٠يتطّلع "البنك اإلسالمّي للتنمية" إىل أن يكون، قبل سنة 

 ،ساهم إىل حّد كبري يف تغيري وجه التنمية البشريّة الشاملة يف العامل اإلسالميّ يإسالمي املبادئ، 
 وساعد هذا العاَملَ على استعادة كرامته.

 :رسالة البنك
" يف النهوض ابلتنمية البشريّة الشاملة، مع إيالء اهتمام خاّص للمجاالت كتكمن رسالة "البن

، واالرتقاء ابلصحة، والنهوض ابلتعليم، وحتسني اليت تتمثل يف التخفيف من وطأة الفقر ذات األولويّة
 .)٣(واالزدهار للشعوب اإلسالمية الرخاء احلوكمة، وحتقيق

 

"البنك اإلسالمي بني فكر املؤسسني والواقع املعاصر"، لـ أ.د. حممد علي القري، ورقة حبثية حمكمة مقدَّمة  )١(
هـ ،املوافق ١٤٢٦ربيع األول  ٢٣يوم االثنني ملنتدى الفكر اإلسالمي، الذي عقده جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف 

 (بتصرف). ٣م، ص ٢٠٠٥مايو  ٢
 ، (بتصرف).٧-٦، صمرجع سابقعاماً يف خدمة التنمية،  ٣٨جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  )٢(
م، ٢٠١٤هـ، املوافق لـ: ١٤٣٥، وتقرير البنك اإلسالمي للتنمية السنوي، لعام ٧نفس املرجع السابق ص  )٣(

 (بتصرف). ١ص
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 :البنك يف عضاءالدول األ
دولة  ٢٢ارتفع عدد الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية إىل أكثر من الضعف، أي من 

ه، وهي موزعة بني أربع قارات: (أفريقيا، ١٤٣٢دولة عام  ٥٦ه إىل ١٣٩٥عند أتسيس البنك عام 
 .)١(الالتينية)وآسيا، وأورواب، وأمريكا 

والشرط األساسّي لالنضمام إليه هو أن يكوَن البلد املرشَّح لذلك عضوًا يف منظمة التعاون 
يسدَِّد القسَط األّوَل من احلّد األدىن من اكتتابه يف أن )، و اإلسالمّي ("منظمة املؤمتر اإلسالمّي "سابقاً 

 . )٢(احملافظني من شروط وأحكامأسهم رأمسال "البنك"، ويقبَل ما قد يقّرِره جملس 

 :البنك رأمسال
يتألف رأمسال البنك اإلسالمي للتنمية من املسامهات اليت تدفعها الدول األعضاء، وقد ازداد 

مليار دينار  ٣٠م)، إىل ١٩٧٥ه (١٣٩٥رأمسال البنك املصرح به من ملياري دينار إسالمي عام 
مليار دينار  ٠٫٧٥ال البنك املكتتب فيه من م)، يف حني ارتفع رأمس٢٠١١ه (١٤٣٢إسالمي عام 
ه، وارتفع رأمساله املدفوع من ١٤٣٢مليار دينار إسالمي عام  ١٧٫٥ه، إىل ١٣٩٥إسالمي عام 

 .)٣(ه١٤٣٢مليار دينار إسالمي عام  ٤ه، إىل ١٣٩٦مليار دينار إسالمي عام  ٠٫٢٨
رأس املال املكتتب فيه إىل و  مليار دينار إسالمّي، ١٠٠املصرَّح به إىل  البنك الارتفع رأمس مثّ 

، ويالحظ االرتفاع الكبري يف رأس مال )٤(ه١٤٣٥ يف �اية سنة ،مليار دينار إسالمّي تقريباً  ٥٠
 عاماً منذ إنشائه. ٤٠البنك املصرّح به واملكتتب فيه خالل 

 جمموعة البنك اإلسالمّي للتنمية:
هي: تطوَّرت جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية من كيان واحد إىل جمموعة تضم مخس كيا�ت 

املؤسسة اإلسالمّية لتنمية "، واإلسالمّي للبحوث والتدريب" "املعهد، و"البنك اإلسالمّي للتنمية"

 .٧عاماً يف خدمة التنمية، مرجع سابق، ص ٣٨جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  )١(
 (بتصرف). ٧سابق صالرجع امل )٢(
 .٨املرجع السابق ص  )٣(
 (بتصرف). ١هـ، مرجع سابق ص ١٤٣٥تقرير البنك اإلسالمي للتنمية السنوي، لعام  )٤(
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الدولية "املؤسسة  االستثمار وائتمان الصادرات"، و"املؤسسة اإلسالمّية لتأمني، والقطاع اخلاّص"
 .)١(اإلسالمّية لتمويل التجارة"

 طرية:ومكاتبه اإلقليمية والقُ الرئيسي مقّره 
ولديه مكاتب إقليمية  رئيسيًّا له،يّتخذ "البنك" مدينة جّدة (ابململكة العربية السعودية) مقرًّا 

(إحدى مدن   يتوأملآالملبور (عاصمة ماليز�)، كوارابط (عاصمة اململكة املغربية)، و ال كلٍّ من:  تقع يف
كلٍّ من:   مكاتب قطرية وسيطة تقع يف، هذا إىل جانب داكار (عاصمة السنغال)، و ستان)ازاخك

 .)٢(إندونيسيا، و إسطنبول)تركيا (أنقرة، و 
إضافة إىل ذلك يوجد جملموعة البنك اإلسالمي للتنمية عدد من املمثلني امليدانيني يف بعض 

مثل: بنغالديش، وغينيا بيساو، وغينيا، وإندونيسيا، وموريتانيا، وسرياليون، وليبيا،  ،الدول األعضاء
كما يوجد مكتب متثيلي لكل من املؤسسة اإلسالمية لتأمني   ؛)٣(وابكستان، والسنغال، والسودان

مارات دولة اإلباالستثمار وائتمان الّصادرات، واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، يف ديب، 
  .)٤(العربية املتحدة

 سنته املالية:
 .)٥(سنة "البنك" املالية هي السنة اهلجرية القمريّة

  

 .٨عاماً يف خدمة التنمية، مرجع سابق، ص ٣٨جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  )١(
 ٨م ص٢٠١٤هـ، املوافق لـ: ١٤٣٥، وتقرير البنك اإلسالمي للتنمية السنوي، لعام ٧املرجع السابق ص  )٢(

 (بتصرف).
م)، ٢٠٠٥ه (١٤٢٦ة حملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، من إصدار البنك اإلسالمي للتنمي )٣(

 .٥ص
ه ١٤٣٣جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، من ضمن إصدارات جمموعة البنك ، مجادى األوىل  )٤(

 .٦م)، ص ٢٠١٢(أبريل 
 .١هـ، مرجع سابق ص ١٤٣٥تقرير البنك اإلسالمي للتنمية السنوي، لعام  )٥(
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 وحدته احلسابية:
وحدة "البنك" احلسابية هي الدينار اإلسالمّي، الذي يعادل وحدة من وحدات "حقوق 

 .)١(السحب اخلاصة" يف "صندوق النقد الدوّيل"

 اللغة:
 .)٢(لعملالفرنسية، فهما لغتا االعربية هي اللغة الرمسية يف "البنك". أّما اللغتان اإلنكليزية و 

 

 
 أهداف البنك اإلسالمي للتنمية:اثنياً: 

 ،التنمية بصفة عامة توتعاو�ا يف مواجهة حتد� ،الشك أن فكرة تضامن الدول اإلسالمية
كانت وراء   ،يف إطار مبادئ وهدي الشريعة اإلسالمية الغراء ،والتخفيف من حدة الفقر بصفة خاصة

   والزالت حتدد توجهاته ونشاطاته. ،إنشاء البنك
والتعاون املشـرتك،  ،وقد جاء إنشاء البنك اإلسالمي للتنمية ترسيخًا ملبدأ التضامن اإلسالمي

آلية ادي، ومن مث ضرورة إجياد وإدراكًا حلجم التحد�ت اليت جتابه األمة اإلسالمية يف اجملال االقتص
ن كل لكو  جنوب نظراً فهو مؤسسة للتعاون التنموي جنوب /  فاعلة للتصدي لتلك التحد�ت؛

ويتجلى هذا التضامن يف احلرص على اإلمجاع أو التوافق يف اختاذ القرارات ضائه من البلدان النامية، أع
 .)٣(ودون احلاجة منذ إنشاء البنك إىل اللجوء إىل التصويت

 نفس املرجع السابق. )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية اليت جتابه الصناعة  ربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم"جت )٣(

د. بشري عمر حممد فضل هللا، ورقة حبثية مقدمة ملنتدى الفكر اإلسالمي، جممع الفقه  املصرفية اإلسالمية"،
 .٣م ص٢٠٠٦أبريل  ١١وافق هـ، امل١٤٢٧ربيع األول  ١٣اإلسالمي جبدة، يف يوم الثالاثء 
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يهدف البنك اإلسالمي للتنمية بوصفه مؤسسة مالية دولية إىل دفع عجلة التنمية االقتصادية 
والتقدم االجتماعي ابلدول األعضاء فيه، واجملتمعات اإلسالمية عامًة، وفقًا ملبادئ الشريعة 

 .)٢(، وهذا هو اهلدف الرئيس للبنك)١(اإلسالمية
على أن يويل  ،لتحقيق هذا اهلدف السامي -البنك بني الدول األعضاء يف–كما مت التوافق 

البنك عناية خاصة لتمويل املشروعات اإلنتاجية، ومشروعات البنية التحتية ذات اجلدوى املالية 
القروض احلسنة، مث أضيف هلذه  واالقتصادية بوسائل متعددة، منها: املسامهة يف رأس املال، وتقدمي

ألجل، واالستصناع، واملشاركة املتناقصة، وحنوها، وذلك آلجال الوسائل الحقاً: اإلجارة، والبيع 
 . )٣(متوسطة وبعيدة املدى

اتسم البنك منــذ أتسيسه بثالث مسات، وضعت أمامه حتدً� كبريًا يف مسريته الالحقة، وأهم 
 تلك السمات هي:

مؤسسة مالية دولية أول يعترب التزام البنك يف مجيع أعماله أبحكام الشريعة اإلسالمية، وهو هبذا  -١
كما أنه ما انفك يعمل على تعزيز صناعة الصريفة اإلسالمية يف شىت أحناء العامل،   يف هذا اجملال؛

اإلسالمية، واملسامهة يف  التجارية بكل الوسائل املمكنة، ابملسامهة يف إنشاء العديد من البنوك
يف إنشاء عدد من املؤسسات اليت رؤوس أمواهلا، وتقدمي العون الفين، كما ساهم البنك بفاعلية 

 تعمل على مساندة وتعزيز مسرية العمل املصريف اإلسالمي.
 ٥٦ )٤(يعترب البنك منوذجًا يكاد يكون فريدًا للتعاون بني هذا العدد الكبري من دول اجلنوب -٢

، حيث أن اجلانب األكرب من رأس ماله مدفوع من قبل دول، هي ذاهتا من دول اجلنوب، دولة

"دور البنوك اإلسالمية يف جمال التنمية"، حماضرة مطبوعة للدكتور: أمحد حممد علي رئيس البنك اإلسالمي  )١(
ه، واليت مت فيها تكرمي ١٤١٤للتنمية مقتبسة من تقدمي د عمر زهري حافظ، يف جائزة البنوك اإلسالمية لعام 

 .٧د.أمحد حممد علي ابجلائزة ص
 .٦م)، ص٢٠٠٥ه (١٤٢٦حملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، إصدار البنك اإلسالمي للتنمية  )٢(
التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية  ورقة حبث بعنوان: "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )٣(

 . ٤اليت جتابه الصناعة املصرفية اإلسالمية"، مرجع سابق ص 
 سبق تعريفها يف املقدمة. )٤(
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 ٦٥ 

ىل مساعدة غريها من الدول األقل منواً؛ ويف هذا اجملال، سامهت اململكة العربية هدفت إ
% من رأس مال البنك، كما سامهت بسخاء يف براجمه وصناديقه ٢٥السعودية أبكثر من 

 األخرى.
متثل الدول األقل منواً (حسب تصنيف األمم املتحدة) حنو نصف عضوية البنك، مما يؤكد على  -٣

ولوية ملسألة التخفيف من حدة الفقر، ابلعمل على مساعدة هذه الدول من ضرورة إعطاء األ
 .)١(أجل تسريع نسق منوها من �حية، واستهداف الفئات األكثر حرما�ً من الناحية األخرى

 ومن األهداف الرئيسية للبنك اإلسالمي للتنمية:
 التنموية احلاجات بتلبية املستمر التزامه إطار يف يدخل وهذا، ءاألعضا الدول يف الفقر من احلدّ  -١

 بني للتعاون حمددة إسالمية خصائص�جًا ذا  لذلك يسلك وهو ؛منّواً  األقلّ  األعضاء للدول
 .اجلنوب دول

 "اإلنسان كرامة أجل من رؤية" عنوان حتمل واليت ه ١٤٤٠ عام حىت البنك رؤية تنطوي -٢
 ورسالته ،"واالقتصاديّة االجتماعية التنمية تعزيز يف ر�د�ًّ  يكون أبن" :لدوره فريد تصوُّر على

 عملية" ةالرؤي هذه وتشمل .البشرية ابلتنمية واالرتقاء الفقر وطأة من التخفيف إىل اهلادفة
 البنك هدف "الفقر وطأة من التخفيف" من جتعل كما أساسية؛ قيمة بصفتها" التمكني

 .)٢(األولوية ذات جماالته ضمن البشرية التنمية وتضع االسرتاتيجّي؛

 األساسية أهداف البنك الثمانية االسرتاتيجية  أهم على ه١٤٤٠للعام  البنك رؤية وتركز
 :)٣(وهي

 تطوير البنك اإلسالمي للتنمية. -١
 الفقر. وطأة من التخفيف -٢

 .٥-٤نفس املرجع السابق ص )١(
 .٤ه)، ص١٤٢٨"سياسات مكافحة الفقر" ورقة حبثية للبنك اإلسالمي للتنمية، (ربيع األول  )٢(
، من ١م، ص ٢٠١٣هـ، املوافق لـ: ١٤٣٤الغالف الداخلي للتقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية لعام:  )٣(

 التقرير (بتصرف).
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 ٦٦ 

 الصحية. ابخلدمات االرتقاء -٣
 .التعليم تعميم -٤
 للشعوب وعموم الناس. االزدهار حتقيق -٥
، بـــ: التمكني ألخواتنا يف اإلسالم، دون )١(عنه يف التقرير السنوي للبنك املرأة، ومت التعبري متكني -٦

 املساس أبحكام الشريعة. 
 تطوير الصناعة املالية اإلسالمية. -٧
 "البنك"، وبينها وبني بقية العامل.تيسري التكامل االقتصادي فيما بني بلدان  -٨
 حتسني صورة العامل اإلسالمي. -٩

 اإلسالمي للتنمية:تطور البنك اثلثاً: 
بعد ثالثني عامًا من النشاط والعمل يف خدمة التنمية البشرية واالقتصادية، وآبليات وصيغ 
متويلية تلتزم أبحكام الشريعة اإلسالمية، برهن البنك ليس فقط أن النجاح يف هذا اجملال ممكن 

وصيفاته من وميسور، بل إنه ممكن وميسور بذات املعايري العملية واملالية واالئتمانية اليت تصنف هبا 
مؤسسات التمويل متعددة األطراف واملؤسسات املالية الدولية األخرى اليت تعتمد أساليب التمويل 
التقليدية. ولقد حدث ذلك نتيجة تطوٌر مؤسسي حمكم ومستمر مشل عدة جوانب، من بينها تنامي 

 عضوية البنك وحضوره امليداين على الصعيد الدويل خلدمة التنمية البشرية. 
ففي حني كانت عضويته  تدرجييا يف عضويته مع مرور الوقت؛ن �حية، شهد البنك منوا فم

دولة يف  ٥٦ح دولة فقط، زادت هذه العضوية لتصب ٢٢م) ١٩٧٥هـ (١٣٩٥عند إنشائه يف عام 
ومجيع األعضاء من الدول النامية اليت تنتشر يف أربع قارات هي آسيا  م)،٢٠٠٥هـ (١٤٢٦عام 

 وأمريكا الالتينية. والشرط الرئيس لعضوية البنك هو أن تكون الدولة طالبة العضوية وأفريقيا وأورواب
تصادق على اتفاقية  عضوًا يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، وتسدد حصتها يف رأس مال البنك، وأن

 نفس املرجع السابق. )١(
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 ٦۷ 

قد استثمر البنك هذه العضوية املتنامية لدعم التعاون االقتصادي ولتبادل التجارب أتسيس البنك، و 
 . )١(التنموية واخلربات بني أكرب عدد ممكن من األقاليم والبلدان واجملتمعات اإلسالمية

من �حية أخرى، فإن البنك الذي بدأ كمؤسسة وحيدة، تطور مع مرور السنني إىل جمموعة من 
ومنو وتنوع  ،فرض ذلك التطور تنوع الطلب على اخلدمات اليت يقدمها وقد ،املؤسسات والصناديق

وتشمل اجملموعة  ،"جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية"، وأصبحت تسمى بـ: العمليات اليت يضطلع هبا
 الكيا�ت التالية:

أعضاء جمموعة البنك وهم مخس كيا�ت: البنك اإلسالمي للتنمية (قائد اجملموعة) وكان  -أ 
م، ١٩٨١سيسه عام: م، واملعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب وكان أت١٩٧٥أتسيسه عام: 

 م،١٩٩٤: عامواملؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات وكان أتسيسها 
 الدولية املؤسسةو ، م١٩٩٩وأتسست عام:  واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص

 . )٢(م٢٠٠٨ن أتسيسها عام: وكااإلسالمية لتمويل التجارة 
وتشمل حمفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية، صندوق حصص  الصناديق املتخصصة: -ب 

، صندوق استثمار ممتلكات يةاالستثمار، صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساس
عنهم  سيتم احلديثو -، )٣(للتنمية ، صندوق التضامن اإلسالمياألوقاف، واهليئة العاملية للوقف

 .-يف جزء الحق من هذا البحث مبشيئة هللا تعاىل

التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية اليت جتابه الصناعة  "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )١(
املصرفية اإلسالمية"، د. بشري عمر حممد فضل هللا، ورقة حبثية مقدمة ملنتدى الفكر اإلسالمي، جممع الفقه 

 .٥م ص٢٠٠٦أبريل  ١١هـ، املوافق ١٤٢٧ربيع األول  ١٣اثء اإلسالمي جبدة، يف يوم الثال
 .١هـ مرجع سابق ص١٤٣٤الغالف الداخلي للتقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية لعام:  )٢(
ه، ١٤٣٦-١٢-٢يوم األربعاء  :، اتريخ الدخول للموقعاملوقع الرمسي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )٣(

 مساءاً. ٨:٣٠الساعة: 
 http://isfd.isdb.org/AR/who_we_are/Pages/PresidentCorner.aspx  
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 ٦۸ 

ومشروع ، )١(وبر�مج املعونة اخلاصةوهي املركز الدويل للزراعة امللحية،  املؤسسات التابعة: -ج 
 .)٢(اململكة العربية السعودية لإلفادة من حلوم اهلدي واألضاحي الذي يديره البنك

 التقييم الّتارخيي األربعيين لتطوُّر البنك اإلسالمي للتَّنِمَية:
ملا حّققته من أداء، وتبنيَّ من هذا التقييم ،  البنك" تقييمًا اترخييًّا مهّماً  وقد أجرت "جمموعة

يف عدد  موعة البنك" شهدت ز�دًة مهّمةً ، أن "جم)٣(الذي ابشرتُه "جمموعة بوسطن االستشاريَّة"
 تها أداًء أفضل.من أداء مهمّ أعضائها، ورأمساهلا، وعمليَّاهتا؛ وخضعت لتحوُّل كبري ميكُِّنها 

مراحل يف تطّور ومنّو عمليات "جمموعة البنك"، وهذه املراحل  ةوكشفت هذه الدراسة عن ثالث
 هي:
الفرتة، عملت  تلك)، خالل م١٩٩٠ –م ١٩٧٥ه / ١٤١٠ –ه ١٣٩٥( مرحلة البدء: )١

 " على تذليل الصعوابت اليت تشرتك فيها املؤسسات احلديثةاإلسالمي للتنمية "جمموعة البنك
العهد ابإلنشاء، والصعوابت اليت ختّص "جمموعة البنك" نظرًا لعدم وجود أي منوذج ميكن أن 

 حتذو حذوه.
" أسس عمله، وحّدد توّجهاته، وصاغ التوجيهات اإلسالمي للتنمية أرسى "البنك وبذلك

% يف السنة)، ٣مبعدل األّولّية لعملياته؛ فكان منّو اعتماداته متوّسطًا (منّو اعتمادات متويل املشاريع 
ابلرغم من سرعة تزايد عدد أعضائه، وتعاظم رأمساله املكتتب فيه؛ وانصّب معظم أنشطته على البىن 

 التحتّية االقتصاديّة والّصناعة والّتعدين.
يف هذه املرحلة، واصل  )،م٢٠٠١ –م ١٩٩٠ه / ١٤٢٢ –ه ١٤١٠( مرحلة اإلقالع: )٢

ربعة مكاتب إقليمّية، يف األعضاء تزايدهم؛ فاشتّد تنّوعهم؛ ولذلك أنشأت "جمموعة البنك" أ
ستان)، ورفعت معّدل منّوها، (إذ بلغ الملبور، وداكار، وأملايت (إحدى مدن كازاخ، وكواالّرابط

، وذلك من أجل %)١١ريع متوّسط معّدل النمّو الّسنوي لالعتمادات املتعّلقة بتمويل املشا
 سّد االحتياجات املتزايدة بطريقة أفضل.

 . ٤٥م ص ٢٠١٣هـ، املوافق لـ: ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية لعام:  )١(
 (بتصرف). ٦التنمية يف الدول اإلسالمية"، مرجع سابق، ص يف دعم "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية )٢(
 وهي شركة استشاريَّة مرموقة يف الوال�ت املتحدة األمريكيَّة. )٣(
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، ظّل عدد املرحلة يف هذه )،م٢٠١٣ –م ٢٠٠١ه / ١٤٣٤ – ١٤٢٢( مرحلة اإلسراع: )٣
أعضاء "جمموعة البنك" مستقرًّا، يف حني شهدت االعتمادات منّوًا سريعاً، (إذ بلغ متوّسط 

ويُعَزى هذا االرتفاع يف %)، ١٣املتعلقة بتمويل املشاريع  معّدل النمّو الّسنوّي لالعتمادات
ابلبىن التحتّية االقتصاديّة، وإىل ضرورة التصّدي يف االهتمام  الز�دة الكبريةاملقام األوَّل إىل 

 م.٢٠٠٨املالية واالقتصاديّة العامليَّة اليت حدثت يف العام لألزمة 
العامل من حتوُّالٍت سريعة، بتأثري من الوسائل  ا كانت "جمموعة البنك" تدرك ما حيدث يفومل

م) يف صياغة ٢٠٠٦ه (١٤٢٦التكنولوجية، وشبكات التواصل على اخلصوص، شرعت خالل سنة 
 "رؤية" إمنائّية واضحة، ابلتنسيق مع بلدا�ا األعضاء.

زَمع اتّباعه حقد و 
ُ
ىت سنة مكَّنت هذه "الرؤية" من حتديد الّتوجُّه االسرتاتيجّي اجلديد امل

م)، والذي يـُتَـَوخَّى منه أن تظّل "جمموعة البنك" مفيدة لبلدا�ا األعضاء، ٢٠٢٠ه (١٤٤٠
املسلمة يف البلدان غري األعضاء، وأن تستمّر يف العمل على تطوير قطاع املالّية  مجتمعاتولل

 .)١(اإلسالمّية
يَّة، وما واجهته من كما وثّقت أهّم ما تتميَّز به "جمموعة البنك" من مواطن قوَّة وخصوص

صعوابت، وما قد يكون لتلك الصعوابت من آاثر على اسرتاتيجيتها العشرية، اليت صاغتها أيضاً 
 "جمموعة بوسطن االستشارية".

  

 .٢٩م ص ٢٠١٤هـ، املوافق لـ: ١٤٣٥التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر يف عام  )١(
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 ۷۰ 

 :موعة البنك اإلسالمي للتنميةجمل االئتمانية تصنيفاتال
"املؤسسة و هي "البنك اإلسالمّي للتنمية"، ،’’جمموعة البنك‘‘ثة من كيا�ت خضعت ثال
 ،إلسالمّية لتمويل القطاع اخلاّص""املؤسسة ااالستثمار وائتمان الصادرات"، و اإلسالمّية لتأمني

"وكالة ، (إما من إحدى وكاالت التصنيف االئتماّين الدولية الثالث الكربى ؛للتصنيف االئتماين
"البنك"  ، وما زالأو منها مجيعاً  ،"وكالة فيتش ريتينغس")و ،و"وكالة موديز" ،ستاندرد أند بورز"

الوكاالت الثالث، من  )١(AAAأعلى التصنيفات االئتمانّية بدرجة  على م٢٠٠٢، منذ سنة حيصل
املتعددة األطراف، وذلك كلُّه بفضل  الّدولية مع تصنيف ائتماّين مميَّز بني أعلى مؤسسات اإلقراض

 .املاّيل وقّوة دعم املسامهني فيهسالمة مركزه 
كل من "جلنة ابزل للرقابة املصرفية" و "جلنة اجملتمعات األوروبية "   ذلك متَّ تصنيف البنك منك

َد األطراف "معدوَم املخاطر".  بنكاً إمنائياً متعدِّ
تواصل "املؤسَّسة اإلسالمّية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات" احلصول ، من جانب آخر

وهو تصنيف يضعها  ،م٢٠٠٨ن "وكالة موديز" منذ يونيو م Aa٣)٢(على التصنيف االئتماّين بدرجة 
مع أهّم مؤسَّسات أتمني االئتمان والتأمني من املخاطر السياسية يف الساحة  ،على قدم املساواة

الدولية، وجيّسد تفرُُّد مبادئ "املؤسَّسة اإلسالمّية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات" و اإلمكا�ت 
كما جيّسد هذا ،  مّي للتنمية" وبلدانه األعضاء)عَم  املسامهني فيها ("البنك اإلسالاليت ميثّلها د

(بصفتها مؤسَّسة ائتمان الصادرات  ،وينَّ للمؤسَّسة وطبيعَة أنشطتهاالتصنيف االئتماّين اهليكل القان

تقوم وكاالت التصنيف العاملّية بتقييم الشركات واملؤسسات املالية واإلقراضية، بدرجات ائتمانية خمتلفة، تقدمها  )١(
أن احلكومة أو الشركة املقرتضة هلا كفاءة عالية،   AAAعن بعض املقرتضني، ويعين هذا التصنيف

ة واستقراراً، وكثري منها تكون للحكومات، أفضل نوعية، موثوقي يعين أعلى مستو�ت اجلودة، فهو يعين A وثالثة
 .)-بتصرف–(املصدر: موقع اجلزيرة نت 

تقدمه وكالة موديز، ويعين أن التزامات املؤسسة ذات نوعية مرتفعة ومعرضة لدرجة "Aa٣" هذا التصنيف  )٢(
 د�).منخفضة من املخاطر، لكن احتماالت املخاطرة على املدى الطويل دون القصري (املصدر: ويكيبي

 

 
 

                                                           



 فصل األول: التعريف بالبنك اإلسالمي للتنميةال
 ۷۱ 

شريعة أتمني موافقة للوأتمني االستثمار الوحيدة يف العامل اليت تقّدم منتجات أتمني وإعادة 
 )، ومعارَفها اإلقليمّية املعمَّقة اليت اكتسبتها من خربة ميدانّية طويلة يف املنطقة.اإلسالمّية

حصلت "املؤسسة اإلسالمّية لتنمية القطاع اخلاّص" من "وكالة فيتش ريتينغس"، يف أيضًا 
" +F١)٢("، مع نظرة مستقرة ودرجة ")١(AAم، على التصنيف االئتماّين بدرجة "٢٠١٤نوفمرب 

والحظت "وكالة  ،لُّف ُمصدر السَّندات عن السداد"حسب التصنيف االئتماّين القصري املدة لتخ
تعزى إىل الدعم الذي  ،"املؤسَّسة اإلسالمّية لتنمية القطاع اخلاّص"ـ فيتش" أن التصنيفات االئتمانية ل

"، مع نظرة AAAّي للتنمية" ("تتلقاه من اجلهتني األساسيتني املسامهتني فيها، ومها: "البنك اإلسالم
واململكة  ،م٢٠١٤% من رأس املال املدفوع يف أواخر شهر أكتوبر ٤٦٬٧الذي ميلك  ،)مستقرة

 .% يف نفس التاريخ١٨٬٧اليت متلك منه  ،"، مع نظرة مستقرة)AAAالعربية السعودية ("
نتيجة ز�دات رأمسال "املؤسَّسة اإلسالمّية  ،مسامهة "البنك" تنخفضوترّجح "وكالة فيتش" أن 

 .)٣(لتنمية القطاع اخلاّص" يف املستقبل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تصنيف تقدمه وكالة فيتش، يعين مستوى جودة عالية وخماطرة قليلة جدا (املصدر: اجلزيرة نت) )١(
إىل  (F١) قصري األجل، يعين أعلى جودة ائتمان يف األجل القصري ، ويشري تصنيف من فئة (+F١)تصنيف  )٢(

نها، وتشري عالمة (+) إىل وجود ميزة ائتمانية متتع املؤسسة أبقوى قدرة ذاتية على سداد االلتزامات املالية يف حي
 .ذات قوة استثنائية (املصدر: موقع سوق الكويت لألوراق املالية)

 .٣٢-٣١م، ص ٢٠١٤هـ، املوافق لـ: ١٤٣٥التقرير السنوي للبنك ، الصادر يف عام  )٣(
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 :املطلب الثاين: موارد البنك اإلسالمي للتنمية 
تتكون بصفة رئيسية من رأس مال البنك، متعددة وخمتلفة، موارد  للبنك اإلسالمي للتنمية
 من العمليات األخرى اليت سيتم احلديث عنها مبشيئة هللا تعاىل، ، مث)١(واحتياطاته، وودائع االستثمار

 وفيما يلي أبرز موارد البنك اإلسالمي للتنمية:
 :رأس املالأوًال: 

عترب إن رأس مال أي مؤسسة مسامهة هو املبلغ الذي ساهم به أصحاهبا يف إنشائها، وهو ي
الشخصية االعتبارية املتميزة عن شخصية  تأخذ ا، ابعتبارهملكًا هلم، ودينًا على املؤسسة

 .)٢(اأصحاهب
ورد وقد ورأس املال يف البنك اإلسالمي للتنمية يعترب املورد األول واألساسي لتمويل عملياته، 

 ما يلي: )٣(من اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية الفصل الثاين يف

 واملكتتب:) رأس املال املصرح ٤املوارد املالية: املادة (
(أ) تسمى الوحدة احلسابية للبنك الدينار اإلسالمي، ويعادل وحدة من حقوق السحب  -١

 .اخلاصة لصندوق النقد الدويل
) ألفا مليون دينار إسالمي مقسمة إىل ٢٬٠٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠(ب) رأس املال املصرح للبنك (

عشرة آالف دينار ) ١٠٬٠٠٠) مائيت ألف سهم، والقيمة االمسية للسهم الواحد (٢٠٠٬٠٠٠(
إسالمي، معروضة الكتتاب األعضاء وفقًا ألحكام املادة اخلامسة ورأس املال املكتتب فيه مبدئيّاً 

 سبعمائة ومخسون مليون دينار إسالمي. ٧٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ة واقتصادية)، إعداد: فهد عبدهللا رسالة ماجستري بعنوان: دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية (دراسة شرعي )١(
 .٧٢م، ص١٩٨٣ه، ١٤٠٣الوقداين، مقدمة جلامعة أم القرى مبكة املكرمة، عام 

 .٧٢سابق صالرجع امل )٢(
أغسطس سنة  ١٢ه، املوافق ١٣٩٤رجب سنة  ٢٤اتفاقية التأسيس، البنك اإلسالمي للتنمية اتريخ  )٣(

 .٧م، ص١٩٧٤
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جيوز جمللس احملافظني ز�دة رأس املال املصرح به يف الوقت وابلشروط اليت يراها مناسبة، وذلك  -٢
در أبغلبية ثلثي جمموع عدد احملافظني الذين ميثلون على األقل ثالثة أرابع مبوجب قرار يص

 جمموع أصوات الدول األعضاء.

 ) االكتتاب وتوزيع األسهم:٥املادة (
) ٢٥٠واحلد األدىن الكتتاب الدولة العضو هو ( ،تكتتب كل دولة عضو يف رأس مال البنك -١

 مائتان ومخسون سهًما.
العدد املبدئي لألسهم اليت تكتتب هبا يف جدول االكتتاابت األولية تعلن كل دولة عضو عن  -٢

 ).١) فقرة (٦٦قبل انتهاء الفرتة احملددة يف املادة (
) يف اجلزء الذي ٣) من املادة (٢تكتتب الدولة العضو اليت يقبل طلب عضويتها وفقاً للفقرة ( -٣

م، حيدده قرار جملس احملافظني املال املصرح به بعدد من األسه مل يتم االكتتاب فيه من رأس
 مع مراعاة نص الفقرة األوىل.

يف حالة صدور قرار من جملس احملافظني بز�دة رأس املال يتاح لكل عضو فرصة معقولة  -٤
لالكتتاب يف هذه الز�دة ابلشروط اليت حيددها قرار جملس احملافظني، وذلك بنفس النسبة اليت 

تتب فيه قبل حدوث هذه الز�دة مباشرة. وال ينطبق النص اكتتب هبا يف إمجايل رأس املال املك
املذكور على الز�دة أو أي جزء من الز�دة يف رأس املال املصرّح به، إذا كانت هتدف فقط إىل 

) من هذه املادة، وال جيرب أي عضو ٥)و(٣تنفيذ قرارات جملس احملافظني تطبيقًا للفقرتني (
 ة يف رأس املال.دعلى االكتتاب يف أي جزء من الز�

جيوز جمللس احملافظني، بقرار يصدر أبغلبية جمموع عدد أعضائه الذين ميثلون أغلبية جمموع  -٥
اليت يراها، أن يوافق على طلب أي عضو لز�دة اكتتابه يف عدد أصوات األعضاء وابلشروط 

 رأس مال البنك.
تصدر األسهم اليت يكتتب فيها األعضاء املؤسسون مبدئّيًا بقيمتها االمسّية، أمَّا األسهم  -٦

إصدارها  –يف ظروف خاصة  -األخرى فتصدر ابلسعر االمسي مامل يقرر جملس احملافظني 
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بشروط أخرى، على أن يصدر قراره أبغلبية ثلثي جمموع عدد احملافظني اليت متثل أغلبية ال تقل 
 .)١(ة أرابع جمموع أصوات األعضاءعن ثالث

 الودائع لدى البنك اإلسالمي للتنمية:اثنياً: 
يعترب بر�مج ودائع االستثمار يف البنك اإلسالمي للتنمية، أو الودائع املصرفية كما تسميه 

من الوسائل البديلة عن الودائع اجلارية، أو الودائع ألجل يف املصارف  ،املصارف اإلسالمية احمللية
التجارية الربوية، وبديًال كذلك عن طرح السندات املالية ابالقرتاض من سوق املال يف املصارف 
التنموية الدولية؛ كالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، الذي يعتمد يف متويل عملياته على املوارد املتاحة 

 مصدرين: على
 هي رأس مال البنك.و  ،%)٢املصدر األول: مسامهات الدول األعضاء بواقع ( -١
املصدر الثاين: املوارد املتاحة له من أسواق املال العاملية، اليت حيصل عليها من السندات اليت  -٢

يطرحها يف تلك األسواق لتغطية مسامهاته يف متويل املشروعات االقتصادية، معتمدًا يف ذلك 
أن هذا األسلوب يف احلصول على األموال بطريق  داته؛ غريحتياطي رأمساله ضماً� لسنعلى ا

يتناسب مع طبيعة الوظيفة اإلسالمية  أنه ال الإ ،من األموال قرتاض رغم أنه يدّر إيرادًا كبرياً اال
ع اللجوء إىل ودائ هو للبنك اإلسالمي للتنمية، لذلك من ضمن البدائل عنها يف تعبئة موارده،

 .)٢(االستثمار

) من اتفاقية التأسيس للبنك، ٨( وفيما يتعلق ابلودائع اليت يقبلها البنك، فقد نّصت املادة
 املتعلقة ابإليداعات على ما يلي:و 

جيوز للبنك أن يقبل الودائع اليت جيب أن تستخدم وتدار وفقًا للقواعد واللوائح اليت يضعها "
 .)٣("البنك

 .٨-٧، ص، مرجع سابقاإلسالمي للتنميةالتأسيس، البنك اتفاقية  )١(
"دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية (دراسة شرعية واقتصادية)": فهد عبدهللا الوقداين، رسالة ماجستري  )٢(

 .٧٧م، ص١٩٨٣ه، ١٤٠٣مقدمة جلامعة أم القرى مبكة املكرمة، عام 
 .٨اتفاقية التأسيس، البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق ص )٣(
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احلد األدىن ملقدار هذه الودائع من الدول واألفراد، حيث أن قبل البنك اإلسالمي للتنمية وي
 ) دوالر أمريكي.١٠٠٠٬٠٠٠) دوالر أمريكي، واحلّد األقصى له هو (٥٠٠٠(الوديعة هو 

وتتحقق األرابح من بر�مج ودائع االستثمار عن طريق استثمارها يف متويل التجارة اخلارجية 
 .)١(األعضاءللدول 

 االحتياطيات:اثلثاً: 
يتكون االحتياطي يف املصارف عامة، من املبالغ اليت تقتطع من أرابحها السنوية لدعم مراكزها 

 املالية، وتقويتها يف مواجهة املتغريات املختلفة يف املستقبل.
وتقرر االحتياطات يف املصارف الربويّة التجارية إما بنّص القانون الذي تفرضه الدولة عن طريق 
البنك املركزي، ويسمى هذا ابالحتياطي القانوين؛ وإما مبقتضى النظام األساسي للمصرف، حيث 

ال خيضع وحيث أن البنك اإلسالمي للتنمية، من صايف األرابح القابلة للتوزيع، تقتطع نسبة معينة 
ه العام ال يفرضه يلسيادة دولة معينة حبّد ذاهتا، وإمنا يتمتع ابلشخصية الدولية املستقلة؛ فإن احتياط

 .)٢(عليه قانون خارج عنه؛ بل يتقرر بنظام أتسيسه
أن  ) من اتفاقية التأسيس،١) فقرة (٤٢وفقًا للمادة ( ويشرتط نظام البنك اإلسالمي للتنمية

من األرابح  ء%) من رأس ماله املكتتب، ويقتضي هذا النظام أال يوزع شي٢٥( ه العامييكون احتياط
 .)٣(الصافية على األعضاء قبل أن يصل مقدار االحتياطي العام إىل النسبة املذكورة

 :ة من عمليات البنك العاديّةدئاملوارد املالية العارابعاً: 
ويقصد هبا األموال اليت حيصل عليها البنك من عائد استثماراته الناشئة عن عملياته العاديّة، 

 :)٤() املتعلقة ابملوارد املالية العادية للبنك على ما يلي٩نّصت املادة (حيث 
 -املالية العادية" للبنك كما هو مستعمل يف هذا االتفاق يشمل: اصطالح "املوارد

 ).٥فيه وفقاً ألحكام املادة (رأس املال املكتتب  -١

 .٧٧"دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية (دراسة شرعية واقتصادية)"، مرجع سابق، ص )١(
 .٧٨نفس املرجع السابق ص )٢(
 .٢٢اتفاقية التأسيس، البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص )٣(
 .٩املرجع نفسه ص  )٤(
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 ).٨الودائع لدى البنك وفقاً للمادة ( -٢
األموال اليت حيصل عليها البنك سدادًا للقروض، واألموال اليت حيصل عليها من بيع حصته يف  -٣

 رأس مال املشروعات، أو من عائد استثماراته الناشئة عن عمليات البنك العاديّة.
، أو توضع حتت تصرفه، أو أي دخل يرد للبنك، وال يكون أية مبالغ أخرى حيصل عليها البنك -٤

جزءًا من موارد الصناديق اخلاّصة، أو الّصناديق املوضوعة حتت الّنظارة املشار إليها على التوايل 
 ).١١) و (١٠يف املادتني (

 موارد الصناديق اخلاصة، والصناديق املوضوعة حتت نظارة البنك:خامساً: 
 -:)١(على اآليت وارد الصناديق اخلاصةمب من اتفاقية التأسيس، واملتعلقة )١٠( نّصت املادة

 -تشمل موارد الصناديق اخلاصة املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ما يلي:
 املبالغ اليت يسهم هبا األعضاء لصندوق خاص. -١
 العادية.املبالغ اليت خيصصها البنك ألي من هذه الصناديق من صايف دخله الناتج عن عملياته  -٢
 األموال احملصلة عن عمليات قام البنك بتمويلها من موارد صندوق خاص. -٣
 اإليراد الذي تغله عمليات ميوهلا صندوق خاص. -٤
 أية موارد أخرى توضع حتت تصرف أي صندوق خاص. -٥

 :)٢() عن موارد الصناديق املوضوعة حتت نظارة البنك، ما يلي١١وجاء يف املادة (
املوضوعة حتت نظارة البنك) املنصوص عليها يف هذه االتفاقية ما تشمل (موارد الصناديق 

 -يلي:
 موارد يتسلمها البنك ليتوىل إدارهتا وفق شروط النظارة. -١
 مبالغ حصلت أو سلمت نتيجة عمليات خاصة هبذه الصناديق. -٢
 الدخل الناتج عن عمليات استخدمت يف متويلها مبالغ من الصناديق حتت النَّظارة. -٣

 .٩اتفاقية التأسيس، البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٠املرجع نفسه، ص  )٢(

 
 

                                                           



 فصل األول: التعريف بالبنك اإلسالمي للتنميةال
 ۷۷ 

ويعزى ذلك إىل دعم وتعاون ومساندة  ،قاعدة رأس مال البنك توسعًا عرب السننيشهدت لقد 
 ،وقد ساعد هذا النمو يف رأس مال البنك ،رأسـها اململكة العربية السعوديةوعلى  ،الدول األعضاء

 .تمويل التنمويعلى املسامهة يف تلبية جانب من احتياجات الدول األعضاء املتزايدة لل

 -:ه١٤٣٥ك على منذ إنشائه وحىت سنة برز التطورات اليت حدثت يف رأمسال البنوفيما يلي أَ 

ألفي  ،م)١٩٩٢ه (يونيو ١٤١٢وحىت �اية عام  ، منذ إنشائهكان رأمسال البنك املصرح به
م)، ووفقًا لقرار من جملس احملافظني أصبح ١٩٩٢ه (يوليو ١٤١٣ويف حمرم  ،مليون دينار إسالمي

رأمسال البنك ستة باليني دينار إسالمي، مقسمة إىل ستمائة ألف سهم، قيمة كل سهم منها عشرة 
آالف دينار إسالمي، وارتفع رأمسال البنك املكتتب فيه إىل أربعة باليني دينار إسالمي، تسدد وفقاً 

 .)١(، وبعملة حرة قابلة للتحويل، يقبلها البنكجلدول حمدد
ه، قرر جملس احملافظني يف اجتماعه السنوي الذي عقد يف اجلزائر ز�دة رأمسال ١٤٢٢يف عام 

باليني  ٤٬١بليون دينار إسالمي، واملكتتب فيه من  ١٥البنك املصرح به من ستة باليني دينار إىل 
 .)٢(ميباليني دينار إسال ٨٬١دينار إسالمي إىل 

تطبيقًا لقرار جملس احملافظني يف اجتماعه السنوي احلادي والثالثني الذي ُعِقد ابلكويت، يف و 
مليار دينار إسالمي  ١٥م)، رُِفع رأمسال البنك املصرح به من ٢٠٠٦ه (مايو١٤٢٧مجادى األوىل 

ْصَدر من  ٣٠إىل 
ُ
مليار  ١٥دينار إسالمي إىل  ماليري ٨٬١مليار دينار إسالمي، ورُِفع رأس املال امل

مليار دينار إسالمي بقرار من جملس  ١٦دينار إسالمي؛ مث رُفع رأس املال املصدر مرة أخرى إىل 
احملافظني يف اجتماعه السنوي الثالث والثالثني الذي عقد يف جدة، اململكة العربية السعودية، يومي 

مليار  ١٥٬١رأس املال املكتتب فيه  م)، وبلغ٢٠٠٨ يونيو ٤و٣ه (١٤٢٩مجادى األوىل  ٣٠و٢٩
؛ مث بلغ )٣(ه١٤٢٩ماليري دينار إسالمي يف �اية عام  ٣٬٣دينار إسالمي، وبلغ رأس املال املدفوع 

 . ١١م)، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤ه، (١٤٢٥التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر يف عام:  )١(
 .١١املرجع نفسه ص )٢(
 .٢م)، ص ٢٠٠٨ه (١٤٢٩التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  )٣(
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مليار دينار إسالمي  ٣٬٦مليار دينار إسالمي، وبلغ رأس املال املدفوع  ١٥٬٩رأس املال املكتتب فيه 
 .)١(ه١٤٣٠يف �اية عام 

ماع الّسنوي اخلامس والثالثني جمللس حمافظي "البنك" الذي ُعِقَد يف رجب ّمث ُعِقد االجت
صَدر مرًة أخرى إىل ٢٠١٠ه (يونيو ١٤٣١

ُ
م) بباكو، عاصمة أذربيجان، ومت فيه رفع رأس املال امل

دينار إسالمي، وُدفع منه حىت �اية عام  ١٧٬٤٧٤مليار دينار إسالمي، اُكتُِتَب منه مببلغ  ١٨
 .)٢(مليار دينار إسالمي ٤٠٣١٬٠٧ه مبلغ ١٤٣١
وافق "جملس حمافظي البنك اإلسالمّي للتنمية" ) ٣٨يف اجتماعه السنوّي الثامن والثالثني (و 

به إىل  ومبوجب هذا القرار، رُِفع رأس املال املصرَّح دة العاّمة اخلامسة يف رأس املال؛على قرار الز�
مليار دينار إسالمّي؛ ومبوجب هذا القرار   ٥٠ورأس املال املكتتب فيه إىل  مليار دينار إسالمّي، ١٠٠

كذلك، وافق جملس احملافظني على استدعاء اجلزء القابل لالستدعاء (نقداً) من الز�دة العاّمة الرابعة 
مليار دينار إسالمي، حىت �اية  ١٧٬٨يف رأس املال؛ غري أن رأس املال الذي ُدِفع هو مبلغ 

 .)٣(ه١٤٣٤
سنوات خمتارة منذ  يت حدثت يف رأس مال البنك يفردة الطَّ �دة املالزّ  ) يوّضح١رقم (اجلدول  إن

 وحىت اترخيه:ه أتسيس

 : تطور رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية)١( ولجد
 املدفوع املكتتب فيه املصرح به السنة

 مليون دينار إسالمي ٧٥٠ إسالميمليون دينار  ٧٥٠ دينار إسالمــي مليار ٢     م١٩٧٥هـ/١٣٩٥  

 دينار إسالمي مليار ١٫٨٨ دينار إسالمي مليار ٤٫١ دينار إسالمــي مليار ٦    م١٩٩٢هـ/١٤١٣  

 .٢م)، ص ٢٠٠٩ه (١٤٣٠ التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية الصادر عام: )١(
 .٢م) ص ٢٠١٠ه (١٤٣١التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية الصادر عام:  )٢(
 .٣م) ص ٢٠١٣ه (١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية الصادر عام:  )٣(
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 )١(ر إسالميدينا مليار ٢٫٧ دينار إسالمي مليار ٨٫٠  دينار إسالمي مليار ١٥ م٢٠٠١هـ/١٤٢٢  

 )٣(مليار دينار إسالمي ٢٬٨١ )٢(إسالميدينار  مليار ١٣٬٢ مليار دينار إسالمي ٣٠ م٢٠٠٦ه/١٤٢٧  

 مليار دينار إسالمي ٣٬٣ مليار دينار إسالمي ١٥٬١ مليار دينار إسالمي ٣٠ م٢٠٠٨ه/١٤٢٩  

 مليار دينار إسالمي ٣٬٦ مليار دينار إسالمي ١٥٬٩ مليار دينار إسالمي ٣٠ م٢٠٠٩ه/١٤٣٠  

 دينار إسالمي مليار ٤٠٣١٬٠٧ دينار إسالمي مليار١٧٬٤٧٤ مليار دينار إسالمي ٣٠ م٢٠١٠ه/١٤٣١  

٤(م٢٠١١ه/١٤٣٢

( 
دينار  مليار ١٧٬٧٨٢٬٦ دينار إسالمي مليار ٣٠

 إسالمي
 دينار إسالمي مليار ٤٬٠٣١٬١

 مليار دينار إسالمي ١٧٬٨ مليار دينار إسالمي ٥٠ مليار دينار إسالمي ١٠٠ م٢٠١٣ه/١٤٣٤  

 ه)١٤٣٤-ه١٣٩٦على التقارير السنوية للبنك الفرتة من املصدر: (إعداد الباحث ابالعتماد 

يالحظ من بيا�ت اجلدول أعاله التزايد املضطرد لرأس مال البنك اإلسالمي للتنمية منذ إنشائه 
م، سواًء كان على مستوى رأس املال املصرح به، أو املكتتب فيه، أو ١٩٧٥ه املوافق ١٣٩٥يف العام 

مليون دينار إسالمي)، يف العام األول  ٧٥٠مليار دينار إسالمي، و ٢املدفوع فعًال، فقد قفز من (
مليار دينار إسالمي) يف العام  ١٧٬٨مليار دينار إسالمي، و ٥٠مليار دينار إسالمي، و ١٠٠إىل (

 م.٢٠١٣ه املوافق ١٤٣٤

عمر حممد فضل التنمية يف الدول اإلسالمية"، د. بشري  مرجع سابق: "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )١(
 (بتصرف). ٨هللا، ص

 .١٢١م)، ص ٢٠٠٧-٢٠٠٦ه (١٤٢٧التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية الصادر عام:  )٢(
 .١٢٢مصدر سابق ص  )٣(
 .٥هـ ص ١٤٣٢عاماً يف خدمة التنمية، مجادى األوىل  ٣٨جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  )٤(
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وقد دأب البنك اإلسالمي للتنمية على تنمية موارده عن طريق أساليب خمتلفة، وصيغ      
متويلية متعددة، منها على سبيل املثال: اإلجارة، والبيع اآلجل، واالستصناع، واملشاركة يف رأس املال، 

يات واالستثمارات السلعية لدى البنوك املختلفة، ومتويل عمل واملضاربة، واملراحبة، والصكوك،
الواردات، ورسوم خدمة القروض، واملعونة الفنّية، وكذلك االستثمارات يف أسهم رأس املال، ورسوم 

ضارب
ُ
واجلدول وسيتم احلديث عنها ابلتفصيل يف الفصل القادم مبشيئة هللا تعاىل،  ، وغري ذلك)١(امل

-ه١٣٩٦( ألعوام التاليةل موارد البنك الرأمسالية العادية حبسب صيغ التمويل املختلفة يوضح التايل
 :)٢(ه)١٤٣٤

: موارد البنك اإلسالمي للتنمية الرأمسالية العادية حبسب الّصيغ مباليني )٢جدول رقم (
 ه)١٤٣٤-ه١٣٩٦الدوالرات (الفرتة 

-ه١٣٩٦ ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ ه١٤٣٢ ه١٤٣١ ه١٤٣٠ 
 ه ١٤٣٤

 ٦٬٦٦٣٬٢ ٣٦٤٬١ ٣٩١٬٠ ٣٨٣٬٠ ٣٦٩٬٣ ٣٦٧٬٣ القروض 
 ١٬٢٩٢٬٠ ٢٨٬٨ ٣٣٣٬٦ ٦٨٬١ ١١٤٬٥ ١٦٧٬٠ املالاملسامهة يف رأس 
 ٨٬٦١٨٬١ ٧٨٣٬٢ ٦٢٠٬٤ ٩٨٢٬٧ ٩٧٤٬٦ ٥٢٨٬٧ اإلجارة 

 ٤٬٨٤١٬٦ ٣٨٢٬٠ ٩٢٧٬١ ٢٢٠٬٧ ٣٠٬٨ ٥٢١٬٤ البيع اآلجل 
 ٦٧٣٬٠ - ٥٠٬٠ ١٠٠٬٠ - ٥٠٬٠ خطوط التمويل املختلطة

 ٣٣١٬٩ - ٥٠٬٠ ١٠٠٬٠ ١٠٠٬٠ - املشاركة 
 ١٤٬٣٥٠٬٩ ٢٬١٥٢٬٤ ٢٬٠٣٩٬٢ ٢٬٢٩٦٬٤ ١٬٩٢٢٬٠ ١٬٦٢٨٬٦ االستصناع 

 ٤٤٠٬٠ ٤٤٠٬٠ - - - - املضاربة 
 ٤١٧٬٥ ١٣٬٤ ٢١٬٩ ٣٥٬٢ ١٩٬٠ ٣٣٬٦ املساعدة الفنية 

 ٣٧٬٦٢٨٬١ ٤٬١٦٣٬٩ ٤٬٤٢٨٬٢ ٤٬١٨٦٬٠ ٣٬٥٣٠٬١ ٣٬٢٩٦٬٦ اجملموع     

 م)٢٠١٣ه/١٤٣٤(املصدر: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية 

 .١٦م)، ص ٢٠٠٨ه (١٤٢٩التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  )١(
 م)، ص ق.٢٠١٣ه (١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  )٢(
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 :)١(لدى البنك اإلسالمي للتنمية املوارداسرتاتيجية تعبئة 
يعتمد البنك اإلسالمّي للتنمية يف متويل عملياته على رأس املال املدفوع واالحتياطّيات 

املتعددة  نوك التنمويّةابإلضافة إىل املوارد اليت يعّبئها من األسواق املالية، شأنه يف ذلك شأن ابقي الب
 األطراف.

لتعبئة املوارد املالّية  ؛جيةيسرتاتاال، وضع البنك اإلسالمي للتنمية على رأس املعتماده اوابإلضافة إىل  
ابللجوء إىل  ،حيث تقوم إدارة اخلزانة ابلبنك ؛ألجلطويلة و قصرية ا ،من األسواق املالية بَشْكَلْيها

يف  ،ةذلك عن طريق إصدار صكوك إسالميو  ،الطويلةة لالقرتاض يف اآلجال املتوسطة و السوق املالي
 .لعل أبرزها ابلدوالر األمريكي ،بعمالت خمتلفةو  ،شكل طرح عام أو خاص

حيث تتم  ،كما يلجأ البنك أيضا إىل السوق النقدية (سوق رؤوس األموال قصرية األجل)  
 املراحبة اإلسالمية. عتمادا على عقودا ،االقرتاض من املؤسسات املصرفية عملية

ذلك إبصداراته و  ،طبقا للشريعة اإلسالمية ،ئة املوارد من األسواق املاليةا يف جمال تعبويعترب البنك رائدً 
 . يتم تداوهلا يف السوق الثانويةالناجحة للصكوك اليت

م، و كان ذلك يف ٢٠٠٣كان البنك اإلسالمي للتنمية قد قام أبول إصدار للصكوك سنة و 
هبامش  ،أعوام ٥يسدَّد بعد  ،مليون دوالر أمريكيّ  ٤٠٠بلغت قيمته  ،شكل طرح لالكتتاب العامّ 

 ربح اثبت.
) ١بلغ حجمه مليار ( ،م، أنشأ البنك بر�مج اإلصدارات املتوسطة األجل٢٠٠٥ويف عام 
ن وقد مت إدراج هذا الرب�مج يف بورصة لندن ضم ،يسري اإلصدارات املنتظمة املقبلةدوالر أمريكّي لت

 ،مليون دوالر أمريكيّ  ٥٠٠قدرها  -مبوجب هذا الرب�مج -فُأْصِدَرْت صكوكٌ  ؛ية للسوقالقائمة الرمس
 بنسبة ربح متغرية. ،ُتسدَّد خالل مخسة أعوام ،م٢٠٠٥ عام

ابلعملة  م، أنشأ البنك اإلسالمي للتنمية بر�مج لإلصدارات املتوسطة األجل٢٠٠٨ويف سنة 
وقد مت ابلفعل  ،هبدف إصدار صكوك ابلعملة احمللية ،ماليزي رينجيتبلغ حجمه مليار  ،املاليزيّة

  م.٥ه، الساعة: ١٤٣٦-١٢-٢٨يوم االثنني  :اتريخ الدخول ابملوقع املوقع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنمية )١(
١http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://

٩٤٣١٧٩٤٥٦-f&LightDTNKnobID=٦٠f٨٣٤٩٥٣٤٠ccaafbe٨٢٢١٢٩b٤٥٠٠c  
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ي، والثانية يت ماليز ينجمليون ر  ١٠٠األوىل بقيمة  :على مرحلتني املاليزي ابلرينجيتإصدار صكوك 
وبنسبة ربح  ،سنوات من اتريخ اإلصدار يت، ُتسدَّد كلتامها خالل مخسينجمليون ر  ٣٠٠  بقيمة
 يت املاليزي.ينجويل املشاريع ابلر لتم ؛موال املعبأة من هذه اإلصداراتت األلَ عمِ ستُ اُ وقد ، اثبتة
ابلدوالر  ،ز�دة حجم بر�مج اإلصدارات املتوسطة األجلم، قام البنك بتحديث و ٢٠٠٩ عام ويف

َوسَّع، أصدر البنك ، مليار دوالر أمريكيّ  ١٬٥غ حجمه ليبل؛ األمريكي
ُ
ويف إطار هذا الرب�مج امل

وقد حّققت ، أعوام بنسبة ربح اثبتة ٥د بعد ُتسدَّ  ،مليون دوالر أمريكيّ  ٨٥٠مببلغ  صكوكًا دولية
 .الصكوك جناحاً كبرياً يف األسواقتلك 

 -على حنو متكّرِر -صكوكًا ُتطرَح لالكتتاب العاّم، فإنه كذلك ُيصِدر البنك يصدرما ك
البنك ثالثة إصدارات م، طرح ٢٠٠٩ففي سنة  ؛ُتطرَح يف السوق لالكتتاب اخلاصّ صكوكًا 
مليون  ٢٠٠وقيمته  ،وكان اإلصدار األّول ابلدوالر السنغافوري ،يف إطار االكتتاب اخلاص ،للصكوك

حيث بلغت قيمتهما  ؛دوالر سنغافوري، يف حني طُرِح اإلصداران الثاين والثالث ابلر�ل السعودي
 مليون ر�ل سعودي. ١٨٧٥إلمجالية ا

رفَع حجم بر�جمه لإلصدارات املتوسطة األجل ابلدوالر  م، عاود البنك٢٠١٠ويف عام 
اء مبا للوف ؛لفسح اجملال أمام املزيد من إصدارات الصكوك ؛مليار دوالر أمريكي ٣٬٥إىل  ،األمريكي

 حيتاجه البنك من متويالت.
مليون دوالر أمريكّي  ٥٠٠وخالل نفس السنة، طرح البنك لالكتتاب العاّم إصدارًا قيمته 

 % يف السنة.١٬٧٧٥ربح اثبتة بلغت سنوات بنسبة  ٥د بعد ُتسدَّ 
متغري، و هبامش ربح  ،مليون جنيه اسرتليين ٦٠كاً بقيمة ، أصدر البنك صكو ٢٠١١فرباير  ويف

ام، بقيمة كتتاب العصكوكًا أخرى لال  ،٢٠١١مايو  مث أصدر يف ؛كان ذلك يف شكل طرح خاص
 ) أعوام.٥ق مخسة (ستحقاا، وأبجل % ٢٬٣٥، هبامش ربح يمليون دوالر أمريك ٧٥٠

أربع جمموعات من الصكوك، اثنتان منها يف  -يف إطار بر�مج صكوكه املتوسط املدة احملدَّثو 
مليار دوالر أمريكّي، واالثنتان األخر�ن يف شكل  ١٬٥شكل إصدارين مرجعّيني قيمة كل منهما 

اكتتاب خاّص. وقد فاق طلب االكتتاب يف مجيع هذه اإلصدارات ما هو معروض، وشهدت أيضاً 
مشاركة مستثمرين متميِّزين ُجُدد، مما يدّل على قبول ائتمان "البنك" يف السوق العاملّية ذات الّدخل 

يف بورصة لندن، فإ�ا أدرجت كذلك يف بورصات البلدان  الثابت. وكما أدرجت صكوك "البنك"
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 .)١(ل""�زداك دّيب"، و"بورصة اسطنبو و ،(نظام اإلعفاء) يز�""بورصة مال األعضاء، ومنها
وسيواصل البنك إصدار الصكوك، على حنو متكّرِر، يف أسواق االكتتاب العاّم واخلاّص. وكما أّن 

ياجات التمويلية، فإنه سيساعد أيضاً على ز�دة السيولة وتداول اإلصدار املنتظم للصكوك يفي ابالحت
يف السوق  ،وتعزيز مكانة اَلّيات التمويل اإلسالمي ،يف األسواق الثانوية ،األوراق املالية اإلسالمية

وستظل هذه األهداف  ؛األهداف األساسية من إنشاء البنكل أحد املالية الدولية، وهو ما ميثِّ 
 ال إصدار الصكوك مستقبًال.يف جم حتُكم توجُّه البنك ،املتعددة
) من وكاالت AAA( ضوء حصول البنك على أعلى تصنيف للمؤسسات املالية يفو 

دولة عضو، تتوزع  ٥٦العامل، وبوصفه مؤسسة دولية مملوكة لـ الثالث الكربى يف ئتماينالتصنيف اال
مام املستثمرين الذين يبحثون عن على قاراٍت ثالث، فإن إصدارات البنك من الصكوك تفتح اجملال أ

ستثمارات مرحبة و ذات درجات خماطر متدنّية، على غرار البنوك املركزية والصناديق السيادية، من ا
يعترب و  ،الشريعة اإلسالمية دئيها مبايف استثمارات ذات جودة عالية تراَعى فأجل استثمار أمواهلم 

إدراج صكوك البنك على الئحة بورصة التداول الربيطانية دليال على متّيزها حيث ا�ا استوفت كل 
 سلطات املنظمة لألوراق املالية يفتفرضها واحدة من أكرب ال وط ومتطلبات التسجيل الصارمة اليتشر 

 العامل.

 

 

 

 

 

 

 .١٧م، ص ٢٠١٤هـ، املوافق لـ: ١٤٣٥التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر يف عام  )١(
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 البنك اإلسالمي للتنمية وأنشطته: املبحث الثاين: جماالت عمل 
 وفيه مطلبان:

 :املطلب األول: جماالت عمل البنك اإلسالمي للتنمية 
دعم التنمية  :منذ البداية، مت التوافق على أن يكون هدف البنك اإلسالمي للتنمية األساس هو

االقتصادية والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري 
على  ،األعضاء، وفقًا ملبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية؛ كما مت التوافق لتحقيق هذا اهلدف السامي

التحتية ذات اجلدوى  أن يويل البنك عناية خاصة لتمويل املشروعات اإلنتاجية، ومشروعات البنية
: املسامهة يف رأس املال وتقدمي القروض احلسنة، مث أضيف )١(املالية واالقتصادية، بوسائل متعددة منها

هلذه الوسائل الحقا اإلجارة والبيع ألجل واالستصناع واملشاركة املتناقصة وحنوها، وذلك آلجال 
 متوسطة وبعيدة املدى.

املادة الثانية من اتفاقية  نّصتولتحقيق ما سبق ذكره من أهداف البنك اإلسالمي للتنمية؛ فقد 
 :)٢(على ما يلي ،واملتعلقة مبجاالت عمله ،"البنك"أتسيس 

 لكي حيقق البنك هدفه تكون له الوظائف والصالحيات التالية:
 الدول األعضاء.املشاركة يف رؤوس أموال املشروعات واملؤسسات اإلنتاجية يف  -١
االستثمار يف مشروعات البنيان االقتصادي واالجتماعي يف الدول األعضاء عن طريق املشاركة  -٢

 أو طرق التمويل األخرى.
منح قروض لتمويل املشروعات والربامج اإلنتاجية يف القطاعني اخلاص والعام يف الدول  -٣

 األعضاء.
صندوق ملعاونة اجملتمعات اإلسالمية يف  إنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغراض معينة من بينها -٤

 الدول غري األعضاء.
 النظارة على صناديق األموال اخلاصة. -٥

 ٤التنمية يف الدول اإلسالمية"، مرجع سابق ص  مرجع سابق: "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )١(
 (بتصرف).

 .٦اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق ص  )٢(
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 قبول الودائع واجتذاب األموال أبية وسيلة أخرى. -٦
 املساعدة يف تنمية التجارة اخلارجية بني الدول األعضاء وخاصة السلع اإلنتاجية. -٧
 يف عملياته ابلطريقة املناسبة.استثمار األرصدة اليت ال حيتاج إليها البنك  -٨
 تقدمي املعو�ت الفنية للدول األعضاء. -٩
 توفري وسائل التدريب للمشتغلني يف جمال التنمية ابلدول األعضاء. -١٠
إجراء األحباث الالزمة ملمارسة النشاطات االقتصادية واملالية واملصرفية يف الدول اإلسالمية وفقاً  -١١

 ألحكام الشريعة اإلسالمية.
يف حدود أحكام هذه االتفاقية وابلطريقة اليت يراها البنك مناسبة مع مجيع اهليئات  التعاون -١٢

 واملنظمات واملؤسسات ذات األهداف املماثلة يف إطار التعاون االقتصادي العاملي.
 رى تساعد البنك على حتقيق هدفه.القيام أبي نشاطات أخ -١٣

إىل ه ١٣٩٦ يف الفرتة من يف ضوء ما سبق قامت "جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية"
مليار دينار  ٦٧٬٦إمجاّيل قدره  مببلغوذلك ، عملياتالشاريع و من امل ٧٩٠٩ ابعتماده، ١٤٣٤

اليت أبرمتها  ،وهو مبلغ ال يشمل االتفاقات التأمينية املبدئية ،مليار دوالر أمريكّي) ٩٧٬٨إسالمّي (
مليار دينار  ١٣٬١"املؤسَّسة اإلسالمّية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات"، و اليت بلغ جمموعها 

مليار   ١١٬٦أتمني األعمال اليت بلغت قيمتها  توعمليا، مليار دوالر أمريكّي) ٢٠٬٢إسالمّي (
بلغت حصة " املؤسَّسة الدولية اإلسالمّية لتمويل و ، أمريكّي)مليار دوالر  ١٧٬٩دينار إسالمّي (

ومن الفئات  ؛%٢٬٤%، و حصة "املؤسَّسة اإلسالمّية لتنمية القطاع اخلاّص" ١٨٬٤التجارة" 
%، ٣٢٬٣األخرى شكَّل متويُل التجارة قبل إنشاء "املؤسَّسة اإلسالمّية الّدولّية لتمويل التجارة " 

%، وعملياُت ٠٬٤صندوُق تثمري ممتلكات األوقاف" "%، و٢٬٣"صندوُق حصص االستثمار" و
 .)١(%٥٬٦%، وعمليات اخلزانة ٠٬٨املعونة اخلاّصة 

 وخاصة الصحة والتعليم، وكان ى البنك منذ إنشائه أولوية قصوى للقطاع االجتماعي،قد أعطل
يف حني كانت البنوك التنموية األخرى يف ذلك الوقت  ،سبَّاقًا يف متويل املشاريع التعليمية والصحية

 .٤ه، ص ١٤٣٣التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )١(
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فاقية للتعاون مع وابلفعل، قام البنك بتوقيع أول ات ،تنأى بنفسها عن مثل هذه املشاريع االجتماعية
 . )١(اليونسكو مؤسسة دولية يف جمال التعليم، هي

ء مشلت البىن االقتصاديّة األساسية يف البلدان األعضا االتّن تدّخالت "البنك" يف اجملكما أ
 والصحَة والزراعَة اليت نذكر بيا�ا فيما يلي: التحتيَة والتعليمَ 

 هغ جمموعوارد " البنك" الرأمسالية العادية، وبلية احلظَّ األوفر من التمويل مب�لت البىن التحت -١
من احلجم الكّلي  %٧٣٬١أي ما نسبته ، مليار دوالر أمريكّي) ٣٬١( إسالميملياري دينار 

قطاع الطاقة، وقطاع النقل واملواصالت،  :ومشلت اعتمادات البىن التحتية ،الستثمارات البنك
، وقطاع اإلعالم واملياه والصرف الصّحي ،توليد ونقل الكهرابءوقطاع الصناعة والتعدين، و 

 .واالتصال
يف قطاع الزراعة والتنمية  من مجلة التمويل املمنوح، وذلك %١٦ ما نسبتهالزراعة  �ل قطاع -٢

مليون  ٦٦٤٬٨مليون دينار إسالمّي ( ٤٣٩عملية مببلغ قدره  ٤٣اعُتمدت  حيثُ  الريفية،
مليون دوالر أمريكّي)، وهو  ٣٠٢٬٩مليون دينار إسالمّي ( ٢٠٠دوالر أمريكّي)، ُصرف منه 

 % من اهلدف السنوّي.٨٩ما ميثل 
عملية تعليم، ختصُّ التعليم العايل والتعليم  ٢٤عُتمدت اُ  ، حيث%٨٬٥التعليم بنسبة �ل قطاع  -٣

مليون دينار  ٢٣٢٬٩مببلغ إمجاّيل قدره  ،والتدريب يف البلدان املتوسطة الدخل ،املهين والفّينّ 
 مليون دوالر أمريكّي). ٣٥٤٬٤إسالمّي (

عملية يف قطاع  ١١أعضاء من بلدان  ٥استفادت  ، حيث%١٬٦ ما نسبتهالصحة قطاع  �ل -٤
مليون دوالر أمريكّي). وكان معظم  ٩٢مليون دينار إسالمّي (  ٦٠قدره و مببلغ  ،الصحة

 .أو البيع اآلجل ،ن طريق االستصناعع ،التمويل غري امليسَّر
موَّل أعضاُء ، وقد %٠٬٨ ما نسبتهيات التمويل عملقطاع املالّية و قطاعات أخرى منها  �لت -٥

مليون دوالر أمريكّي،  ٣٣٧متويًال مجاعياًّ مببلغ إمجاّيل قدره  ،عمليات ٩التنسيق" "جمموعة 
 % من إمجاّيل تكلفة املشاريع.٤١وساهم فيه " البنك" بنسبة 

 ٤التنمية يف الدول اإلسالمية"، مرجع سابق ص  مرجع سابق: "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )١(
 (بتصرف).
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مببلغ قدره مليار دينار  هذا القطاع مشروعاً يف ١٥واً من بلداً عض ١٢استفاد يف قطاع الطاقة:  -٦
 مليار دوالر أمريكّي). ١٬٥إسالمّي واحد (

 ٣١اعُتمدت للجاليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء  :يف إطار أنشطة املعونة اخلاّصة -٧
 مليون دوالر أمريكّي. ٦٬٤مببلغ قدره  ،عملية

مليون   ١٬٥بلدًا عضوًا مببلغ قدره  ٢٤عملية يف  ٦٢اعُتمدت  :يف إطار بر�مج التعاون الفّينّ  -٨
 دوالر أمريكّي.

دوالر  ٣٩٥٥٠٠بلغ قدره عملية مب ١٦اعُتمدت  :طار بر�مج العلوم والتكنولوجياإيف  -٩
 Cyber Security] [ومن هذه العمليات التعاوُن بني "شركة األمن االلكرتوّين" ، أمريكيّ 
 يف جمال نظام إدارة أمن املعلومات. ،"بنك سورينام املركزّي"و ،املاليزيّة

دوالر  ٤٥٠٠٠٠عمليات مببلغ قدره  ٩احلكومية، اعُتمدت يف إطار بر�مج املنظَّمات غري  -١٠
 أمريكّي يف أذربيجان والكويت واملغرب والنيجر واململكة العربية السعودية والسنغال وتركيا.

جالية مسلمة من البلدان غري  ٣٠طالب من أبناء  ٤٠٠استفاد يف برامج املنح الدراسية:  -١١
بر�مج املنح الدراسّية للجاليات املسلمة يف البلدان بلدان أعضاء من " ٦األعضاء يف "البنك" و

 غري األعضاء".
منحة دراسّية يف إطار "بر�مج املاجستري يف العلوم والتكنولوجيا للبلدان األعضاء  ٥٠ُمنحت و 

ه ١٤١٩األقّل منّواً"، مما رفع جمموع عدد املستفيدين من هذا الرب�مج منذ استحداثه سنة 
 طّالب. ٥١٠م) إىل ١٩٩٨(

ابحثًا يف "بر�مج املنح الدراسّية لنوابغ البلدان األعضاء يف التكنولوجيا  ٩١استفاد وقد 
 املتقدِّمة".

فنظَّم  ،دعم متكني النساء مبختلف براجمه استمر "البنك" يفيف جمال دعم املرأة املسلمة:  -١٢
نامة (عاصمة البحرين)، يف امل ،ابالشرتاك مع "الغرفة اإلسالمّية للتجارة والصناعة والزراعة"

امللتقى السادس لسيدات األعمال يف العاَمل اإلسالمّي الذي حيمل عنوان "تنمية روح املبادرة 
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مشاريع من أجل حتسني الفرص االقتصادية املتاحة للنساء  ٣لدى املرأة والشباب"؛ كما دعم 
 .)١(يف كل من أذربيجان واملغرب والسنغال

 
 

  البنك اإلسالمي للتنمية:املطلب الثاين: أنشطة 
منذ إنشاء "البنك اإلسالمي للتنمية"، اتضحت ضرورة اجلمع بني األنشطة التنموية واألنشطة 

كان للبنك األسبقية بني البنوك التنموية يف   ، ويف هذا اإلطاريف جمال التعاون والتكامل االقتصادي
صرية األجل اتحت برامج التمويل قالعناية بتشجيع التبادل التجاري بني الدول األعضاء، حيث أ

بوسيلة املراحبة والوسائل األخرى، مسامهة البنك يف توفري  للواردات، وبرامج متويل الصادرات
 احتياجات الدول األعضاء واملستفيدين من السلع والبضائع االسرتاتيجية ذات الصبغة التنموية.

ة الفنية لتهيئة املشروعات والدعم املؤسسي ويف جماهبة حتد�ت التنمية، ابدر البنك بتقدمي املعون
ونقل اخلربة والتقانة لفائدة الدول األعضاء؛ كما أن من وظائف البنك إنشاء وإدارة صناديق خاصة 

من بينها صندوق ملساعدة اجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء، وللبنك قبول ، ألغراض معينة
 .)٢(وسائل اليت تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةالودائع وتعبئة املوارد املالية ابل

 وتضطلع جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية بطيف واسع من األنشطة املتخصصة واملتكاملة مثل:
 متويل املشاريع يف القطاعني العام واخلاص. )١
 املساعدات اإلمنائية لتخفيف الفقر. )٢
 املساعدة الفّنية لبناء القدرات. )٣
 عضاء.ألوالتجاري بني الدول االتعاون االقتصادي  )٤
 متويل التجارة. )٥

 ظ). -ه، ص (ط ١٤٣٣التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر يف سنة:  )١(
التنمية يف الدول اإلسالمية"، د. بشري عمر حممد فضل  "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم مرجع سابق: )٢(

 (بتصرف). ٤هللا، ص 
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 متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة. )٦
 تعبئة املوارد. )٧
 االستثمار املباشر يف رؤوس أموال املؤسسات املالية اإلسالمية. )٨
 خدمات التأمني وإعادة التأمني لالستثمار وائتمان الصادرات. )٩
 ي والصريفة اإلسالمية.برامج البحوث والتدريب يف جمايل االقتصاد اإلسالم )١٠
 االستثمار يف األوقاف ومتويلها. )١١
عونة اخلاصة واملنح الدراسية للطالب يف الدول األعضاء واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري امل )١٢

 األعضاء.
 اإلغااثت العاجلة. )١٣
 .)١(تقدمي اخلدمات االستشارية للكيا�ت يف القطاعني العام واخلاص يف الدول األعضاء )١٤
 .)٢(لتخفيف أعباء الديون املستحقة على بعض الدول األعضاءالعمل  )١٥

االقتصادية األساسية يف و  االجتماعية القطاعاتتمويل ب يقومإن البنك اإلسالمي للتنمية 
 قيق األهداف اإلمنائية الدولية.وحت ،لتمكينها من تسريع عملية التنمية ؛البلدان األعضاء

 القطاع االجتماعي:يف 
اقتصادّي مستدام وعميم  حتسني أحوال املواطنني يف البلدان األعضاء لتحقيق منوّ  أجل من
لالستثمارات  -يف أنشطته التمويلية-ه إيالء اهتمام كبري١٤٣٤ل سنة واصل "البنك" خال ومتوازن؛

ه و ١٣٩٥وفيما بني سنيت  دان األعضاء،(والسّيما الصحة والتعليم) يف البل ؛يف القطاع االجتماعي
 ٣٬٦٢ :ما جمموعه ،ه، بلغ متويل القطاع االجتماعّي من موارد "البنك" الرأمسالّية العادية١٤٣٤

 .)٣(عملية ٨١٦وكان لتمويل  ،مليار دوالر أمريكّي) ٥٬٢٠مليار دينار إسالمّي (

ه ١٤٣٣، مجادى األوىل  اإلسالمي للتنمية جمموعة البنكإصدار: ك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، جمموعة البن )١(
 .٦-٥م)، ص ٢٠١٢(أبريل 

م)، ٢٠٠٥ه (١٤٢٦حملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، من إصدار البنك اإلسالمي للتنمية  )٢(
 .٥ص

 .١٩م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )٣(
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وحتقيق  ،من الفقرواصل "البنك" إيالء عناية قصوى للحّد  على سبيل املثال :)١(التعليمقطاع 
)، وذلك بصّب جهوده على ه"١٤٤٠سرتاتيجي الرئيس يف رؤية "التنمية البشرية الشاملة (اهلدف اال

 متويل التعليم يف البلدان األعضاء يف اجملاالت التالية: 
 للغة) من أجل تعميم تعليم جّيد.التعليم األساسّي (والسّيما بر�مج التعليم الثنائي ا -١
 وى تدريس العلوم والتكنولوجيا.  من أجل رفع مست التعليم العايل -٢
 من أجل تعزيز أهلية الشباب للعمل. التدريب املهّين والتعليم الفّين  -٣
ن طريق "برامج حمو األمية املهنية" من أجل اكتساب يفية عالتعليم غري النظامّي وحمو األمية الوظ -٤

 املهارات واملشاركة املثمرة. 
ما  -ه١٤٣٤منذ نشأته حىت سنة -؛ فأنفق سرتاتيجيةااليق هذه وقد عمل "البنك" على حتق

عملية يف قطاع التعليم  ٥٠٤على  ،مليار دوالر أمريكّي) ٣٬١مليار دينار إسالمّي ( ٢٬٢ :جمموعه
 .)٢(يف بلدانه األعضاء

من هذا املبلغ، وذلك  -%٧٠أي  -و�لت العمليات املخّصصة للتعليم العايل اجلزء األكرب
تستخدم صيغ  ،أن املزيد من البلدان األعضاء ذات الدخل املتوسط (كإندونيسيا) /مها: أوالً لسببني 

أن "البنك" أبدى  /لتمويل تعليمها العايل؛ اثنياً  ؛التمويل غري امليسَّر ( كاالستصناع والبيع اآلجل)
املتوسط واألعلى يف اهتمامًا خاّصًا بتنمية احلّد األدىن من قدرات املوارد البشريّة على املستويني 

 .)٣(تدريس العلوم والتكنولوجيا
مليون دينار إسالمّي  ٢٣٢٬٩عملية متويل للتعليم مببلغ قدره  ٢٤ه اعُتمدت ١٤٣٤ويف سنة 

ُخصِّصت هذه السابقة هلا، و %عن مبلغ السنة ٢٥٬٨مليون دوالر أمريكّي)، أي بز�دة  ٣٥٤٬٤(
بلدان األعضاء ذات الدخل املهّين والفّين، والتدريب يف الالعمليات أساسًا للتعليم العايل، والتعليم 

بغية سّد  -كمًا وكيفاً   -ويتمثل اهلدف الرئيس من هذه العمليات يف تعزيز القوى العاملة املتوسط،
أّما "البلدان األعضاء  من البطالة يف البلدان األعضاء؛ النقص يف املهارات، ورفع اإلنتاجية واحلدّ 

 نفس املرجع السابق. )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(
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 ،على دعم اجلهود الرامية إىل تعميم التعليم األساسيّ  ،سرتاتيجية "البنك" فيهاااألقّل منّواً"، فانصّبت 
 .)١(يف املناطق احملرومة أو النائية

إن األمثلة على أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية يف خدمة قطاع التعليم يف اجملتمعات املستهدفة 
يف اجلامعة اإلسالمّية يف مشروع بناء بيتني للطلبة  من متويل "البنك" ومن ذلك ما قام به تتعدد،
 ،طالبة) ٥٥٠وبيت للطالبات ( ،طالباً) ٥٥٠وكان من نتائج هذا املشروع: بيت للطّالب ( أوغندا،

 د، ومولِّ ابلتجهيزات األساسية من أاثاثتُجّهز البيتان  وقد ، ومطبخ للذكور واإل�ث معاً؛وقاعة طعام
 ٤٠٢٤استطاع  ؛ ونتيجة لذلكوغريها من االحتياجات ،٣م٩٦وخزَّان للمياه تبلغ سعته  ،للكهرابء

مبايل اجلامعّي الرئيس، وقد كان هلذا املشروع أتثري إجيايب على صورة اطالباً أن يتابعوا دراستهم يف حَرم 
طلبة من بلدان احلرم اجلامعّي لدى الطلبة األجانب وأولياء أمورهم، فمّكن اجلامعة من استقطاب ال

و وأكسب املشروُع اجلامعة شهرة إقليمية  املرافق السكنّية من ظروف التعلم،كما حسَّنت ،  أخرى
 .)٢(دولية

 : )٣(ه مها١٤٣٤كانت أكرب عمليتني اعُتِمدات يف قطاع التعليم سنة من جانب آخر  
 مليون دوالر أمريكّي).  ١٧٤نيسيا (جامعات يف إندو  ٧تطوير وحتديث  -١
 دوالر أمريكّي).مليون  ٣١كليات يف جامعة لبنان (  ٣بناء  -٢

وكان اهلدف من هذين املشروعني هو دعم اسرتاتيجيات احلكومتني املعنيَّتني يف جمال التعليم 
وكان اهلدف منهما كذلك  ء منافسني حيتاج إليهم سوق العمل؛العايل، وهي: إعداد خّرجيني أكفا

لتعليم العايل والرفع من مستواها وتعزيز أمهيتها بتوسيع وجتديد حتسني فرص االلتحاق مبؤسَّسات ا
وجتهيز املنشآت، وحتسني املناهج الدراسية ومهارات هيئة التدريس. ويُتوقع أن تتحقق النتائج التالية 

و  ،% منهم إ�ث)٦٠طالب ( ٢٢٢٠٠٠م: أن يستفيد من مشروع إندونيسيا حنو ٢٠١٨قبل سنة 
طالب كّل سنة ابلتعليم اجلامعّي،  ٢٥٠٠أستاذاً حماضراً؛ و أن ميكِّن مشروع لبنان من التحاق  ٧٥٣

 ومن تكييف املناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل.

 نفس املرجع السابق. )١(
 .٢٠م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(
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من أجل احلّد من الفقر"،  ؛ه طّور "البنك" "بر�مج حمو األمية املهنّية١٤٣٤وخالل سنة 
وكان اهلدف منه هو احلّد من الفقر،  التضامن اإلسالمّي للتنمية"؛ندوق الذي أُطلق يف إطار "ص

 ،والسّيما يف أوساط النساء والشباب يف املناطق الريفية، وذلك بتلقني مهارات حمو األمية الوظيفّية
واملغرب مشروعان يف  السنة أيضاً، اعُتمد ملصر ول على التمويل األصغر، ويف تلكوإاتحة فرص احلص

مليون دوالر أمريكّي، وهو رقم رفع العدد اإلمجاّيل  ١٥٬٥مج حمو األمية املهنّية" مببلغ قدره إطار "بر�
مليون  ٨٠مليون دينار إسالمّي ( ٥٢٬٩وجمموع االعتمادات إىل  ،بلدان ٨للبلدان املستفيدة إىل 

تشغيل" فيما بينهما، يتكامل "بر�مج حمو األمية املهنّية" ومبادرة "التعليم من أجل الدوالر أمريكّي)، و 
 .)١(أل�ما يرميان معاً إىل مكافحة البطالة بتعزيز اكتساب املهارات

اهلدف االسرتاتيجي الثالث من أهداف "رؤية البنك حىت عام  فلما كان: لصحةايف قطاع أما 
وغريها  ،والقضاء على املالر� -السّيما صحة األم والطفل–يف االرتقاء ابلصحة  يتمثل ه"١٤٤٠

ائية لأللفية" ذات الصلة ابلصحة؛ فإن وهو هدف يتفق مع "األهداف اإلمن من األمراض السارية؛
 : )٢(االهتمام بثالثة جماالت هي تواصل أنشطة "البنك" يف قطاع الصحة

 األمراض السارية وغري السارية. درء ومكافحة  -١
 حية جّيدة.فرص احلصول على خدمات صتعزيز النظم الصحية من أجل حتسني  -٢
متكِّن من رفع احلواجز اليت تعوق احلصول على املوارد املالّية  ،متويل توفري رعاية صحية بديلة -٣

 املتاحة، وحسن االستفادة منها، وتعبئة املزيد منها لقطاع الصحة.
مليار دينار  ١٬٤٧يف قطاع الصحة إىل  –منذ إنشائه  -قد ارتفع جمموع اعتمادات "البنك"لو 

وخالل السنوات االثنتني  عملية، ٣١٢أمريكّي) ُرصدت لتمويل مليار دوالر  ٢٬١٢إسالمّي (
 .)٣( هذا القطاع أكثر من عشر مرّاتوالعشرين املاضية، تضاعفت االعتمادات يف

عملية ذات صلة بقطاع الصحة بلغت قيمتها  ١١بلدان من  ٥ه استفادت ١٤٣٤ويف سنة 
ذلك أساسًا أبدوات التمويل غري مليون دوالر أمريكّي)، و  ٩٢مّي (مليون دينار إسال ٦٠اإلمجالّية 

 نفس املرجع السابق. )١(
 .٢٠التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٢(
 .٢١التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٣(
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عددًا كبرياً من النظم  وتشمل مجيع االعتمادات يف قطاع الصحة اآلجل)، امليسَّر (كاالستصناع والبيع
، حىت اخلدمات ومتتّد من اخلدمات األساسية -من املستوى احمللّي إىل املستوى التخّصصي-الصحّية 

صة؛  تدريب املوارد  :(مثل ،واملكو�ت اخلدمّية ،والرعاية الصحية العاجلة) ،طّب األورام :(مثلاملتخصِّ
 .)١(سني نظم ومنشآت الرعاية الصحية)إقامة حت، و البشرية

لألطفال يف  مستشفىً  متويله :على اهتمام "البنك" ابلقطاع الصحي إّن من األمثلة الواضحة
وهذا  على حياة املرضى، ن له أتثري كبريم)، مما كا٢٠١٠-م٢٠٠٥األردن طوال مخس سنوات (
ويتمثل املستفيدون من خدماته يف  حويلّي الوحيد لألطفال يف األردن؛املستشفى هو املستشفى الت

دفع الديوان امللكّي أفراد اجليش، واملدنيني املشرتكني يف التأمني الصحّي العاّم، واألشخاص الذين ي
 .)٢(واملدنيني الذين يؤدون نقداً من داخل وخارج األردن ،أتمينهم الصحيّ 

سعافية لألطفال، ومنها ، واإلواالستشفائية ،يوفر هذا املستشفى الرعاية الصحية التخصصيةو 
 ١٨سرير، و ٢٠٢ ويضمّ  ،وهو مركز متيُّز للدراسات الطبية العليا؛ واملكثفة ،واجلراحية ،العناية الطبية

غرف  ٥و ،حاضنة ١٤مؤلفة من  ؛سريرًا لوحدة العناية احلثيثة ووحدة لألطفال احلديثي الوالدة
مريض  ٩٢٠٠٠ويستقبل  ؛وغرفة للطوارئ ،وحدة ختصصية ١٣، وعيادة استشارية ٢٤و ،عمليات

ة وكافتري� ترب ومكتبأضف إىل ذلك أنه حيتوي على وحدة للسجّالت الطبية، و خم زائر يف السنة،
 ،أغطية، ومطبخ وقاعات اجتماعات ومراكز اختبار، وقاعات ومهبط للمروحيةومغسلة مالبس و 

 وغريها من املرافق املساندة.
وهذا املستشفى هو أّول مؤسسة متخصصة يف طب األطفال يف األردن، تضّم مركزًا فريداً 

هو الوحيد الذي يشتمل على وحدة لزرع الكلى لألطفال، ووحدة لروماتيزم  ،جلراحة األطفال
األطفال، وميلك القدرة على زرع خناع العظام لألطفال الذين يعانون من نقص املناعة األولية، ووحدة 

كما أن هذا املستشفى هو الوحيد الذي   ملرض االضطراب األيضّي يف البالد؛وقسم  ،التنظري الشعيبّ 
 .)٣(على عيادة لألمراض الوراثية لدى األطفال يف األردنحيتوي 
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ه مبلغاً ١٤٣٤إضافًة إىل االعتمادات املخصَّصة هلذا البلد أو ذاك، اعتمد "البنك" يف سنة 
دوالر أمريكّي، يف شكل مساعدة فنّية متكِّن "مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية  ١٢٨٠٠٠قدره 

اإلسالمّية" من إعداد "بر�مج عمل منظمة التعاون اإلسالمّي  واالجتماعية والتدريب للبلدان
وسيكون هذا الرب�مج منوذجًا عاّمًا ُحيتذى فيما ، م)٢٠٢٣-م٢٠١٤االسرتاتيجي حول الصحة" (

 .)١(تزاوله "منظمة التعاون اإلسالمّي" من أنشطة يف قطاع الصحة يف مجيع بلدا�ا
بيل ومليندا غيتس" بر�جماً للقضاء على شلل األطفال "مؤسَّسة يف جانب آخر ميوِّل "البنك" و

ويواجه هذا الرب�مج صعوابت شّىت، منها  ،بفضل آلية متويل مرحبة لألطراف الثالثة ؛يف ابكستان
 .)٢(تردده يف دعمه ألسباب اجتماعية وثقافية ودينية معّقدةو  ،مقاومة اجلمهور احمللّي له

مؤمترًا تشاورً� رفيع املستوى مع بعض علماء الدين من ه نظَّم "البنك" ١٤٣٤ويف سنة 
ومكَّن هذا املؤمتر من إقامة شراكة  لسعودية بغية تذليل هذه الصعوابت،ابكستان واململكة العربية ا

من أجل دعم محالت توعية اجلمهور والتلقيح  ؛جديدة بني هؤالء العلماء ومدارسهم وطالهبم
"منظمة الصحة و ،طلقتها "منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة"اجلماعّي لألطفال، وهي محالت أ

 .)٣(، ابلتعاون مع حكومة ابكستانالعاملية"
 -وقد استفاد "البنك" من جتربة "بر�مج القضاء على شلل األطفال يف ابكستان"، فوزَّع

مراض فتكاً لقاحات ضد مرضني من أشّد األ -ابلشراكة مع "التحالف العاملّي للقاحات والتحصني"
وااللتهاب الرئوّي؛ ولقاحات جديدة قليلة  ،ابألطفال يف البلدان النامية، أال ومها اإلسهال

لقاح فريوس الورم احلليمّي البشرّي ضد سرطان عنق الرحم، والتهاب الدماغ  :منها ،االستعمال
 .)٤(الياابّين وّمحى التيفوئيد واحلصبة األملانية
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 :)١(البىن التحتية قطاع االستثمار يف
وميلك هذا القطاع  ة ركن من أركان النمو االقتصادّي،من املعلوم الشائع أن تطوير البىن التحتي

إمكان إحداث حتّول عميق يف اقتصاد البلدان األعضاء، ومن ّمث مساعدة هذه البلدان على التصدّي 
البىن التحتية قويّة ومستمرّة على مّر  ت أنشطة "البنك" يف قطاعلَّ كثر مشاكلها إاثرًة للقلق، وقد ظأل

 ،ه كان "البنك" قد مّول عمليات للبىن التحتية يف البلدان األعضاء١٤٣٤السنني. ويف �اية سنة 
مليار دوالر أمريكّي)، يف حني بلغت حمفظته  ٢٥٬٧مليار دينار إسالمّي ( ١٧٬٤مببلغ إمجاّيل قدره 

 ٢١٩لتمويل  ؛مليار دوالر أمريكّي) ١٣٬٤مليار دينار إسالمّي ( ٨٬٧العاملة املتعلقة ابلبىن التحتية 
 %).٣٠مليار دينار إسالمّي (  ٢٬٦عملية، ُصرف منها 

مليار دوالر أمريكّي) لتمويل  ٣٬١ه اعتمد "البنك" ملياري دينار إسالمّي (١٤٣٤ويف سنة 
املواصالت واملياه والصرف الكهرابء، و لت يف توليد ونقل بلداً عضواً، ومتثّ  ٢٤مشاريع للبىن التحتية يف 

مليار دوالر  ١٬٥٨مليون دينار إسالمّي ( ١٬٠٣ويف نفس السنة ُصرف من هذا املبلغ  الصحّي،
وهو ما يدل على حرص "البنك" املستمّر على  % عن رقم السنة السابقة،٢٧بز�دة أمريكّي)، أي 
قد تلقى قطاع الطاقة وحده أكرب خمّصص يف جمال و د بيئة مواتية يف بلدانه األعضاء، املسامهة يف إجيا

% من إمجاّيل اعتمادات "املوارد الرأمسالية العادية")، يليه قطاع النقل ٣٩٬٢البىن التحتية (
قطاع قام "البنك" ال هذا ويف)، ١٣٬٧٪واخلدمات احلضرية ( ،ّمث املياه والصرف الصحيّ  ،%)٢٠٬٢(
 .)٢(معقولةتيسري احلصول على الطاقة أبسعار ب

يواصل "البنك" إعطاء األولوية لدعم مشاريع طاقة مستدامة وغري مضرّة ابلبيئة، مع اهتمام و 
في حتسني االستخدام الفعال للطاقة، ف والنهوض مببادرات ،خاّص بتنمية موارد الطاقة املتجّددة احملّلية

 :بلدًا عضوًا (هي ١٢مشروعًا من مشاريع قطاع الطاقة يف  ١٥ه اعتمد "البنك" ١٤٣٤سنة 
 ،وتوغو ،وطاجيكستان ،والسودان ،وموزنبيق ،ومجهورية قرقيزستان ،وإيران ،ومصر ،بنغالديش

مليار دوالر  ١٬٥٢بنحو مليار دينار إسالمّي واحد ( وأوزبكستان) ،وأوغندا ،وتركيا ،وتونس
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 ؛مليون دوالر أمريكّي) ٤٢١مليون دينار إسالمّي ( ٢٧٥كما صرف يف نفس السنة   ،أمريكّي)
 .)١(مبختلف البلدان األعضاء ،لتسهيل تنفيذ مشاريع الطاقة يف القطاع العامّ 

بصيغة املضاربة  هاقروض االستثمار فيمثال على دعم البنك لقطاع الطاقة والطاقة املتجددة بكو 
مليون دوالر أمريكّي كاملًة، وهي املبلغ الذي  ١٠٠ه صرف "البنك" ١٤٣٤ يف سنة؛ فإنه )٢(املقّيدة

مشروعًا يف إطار "قروض  ١٢سبق اعتماُده لرب�مج الطاقة املتجددة التجريّيب يف تركيا، وجيري إعداد 
، مليون دوالر أمريكيّ  ١٠٠اليت تبلغ قيمتها  ،االستثمار يف الطاقة املتجددة بصيغة املضاربة املقيَّدة"

يبلغ إمجاّيل تكلفة املشاريع االثين عشر م، و ٢٠١٥ديسمرب م و ٢٠١٣إجناز ترتاوح بني يوليو  مبواعيد
 ،مليون دوالر أمريكيّ  ٢٣٣٬٢مليون دوالر أمريكّي، يُقدِّم منها رعاة مشاريع القطاع اخلاّص  ٨٥٧٬٨

 لإلنشاء والتعمري" يف شكل مسامهة يف رأس املال، ويشرتك يف متويل جزء الدَّين "البنك الدويلّ 
و"بنك التعمري  ،"البنك األورويب لالستثمار"و "مؤسَّسة التمويل الدولية"، و ("البنك الدوّيل")،

 Is]"البنك التجارّي" ، و] Garanti [" "بنك الضمان :وبنوك جتاريّة حملية كربى هي ،األملاين"
Bankasi] القرض العقارّي" و"[Yapi Kredit]. 

كيلوطن ١٣٤٥وُحتّقق وفرات تعادل خفض  ،ميغاواط ٤٩٣مركَّبة جديدة تبلغ ستشغَّل قدرة و 
من انبعااثت اثين أكسيد الكربون، أضف إىل ذلك أّن مشاريع االستخدام الفعال للطاقة ستمكِّن 

بناء على جناح بر�مج الطاقة املتجددة التجريّيب، يف غيغا كالوري يف السنة، و  ٤٤٥٬٥٧٨من توفري 
سرتاتيجية الشراكة الُقطرية"، اعُتمد قرضان إضافيان لالستثمار ت املنصوص عليها يف "اوء األولو�ض

مليون دوالر أمريكّي سنة  ٤٤٠قدره و مببلغ إمجاّيل  ؛يف الطاقة املتجددة بصيغة املضاربة املقّيدة
 .)٣(اواالستخدام الفعال للطاقة يف مجهورية تركي ،لدعم إعداد مشاريع الطاقة املتجددة ،ه١٤٣٤

 ء أيضًا إحدى أولو�ت "البنكيشكِّل متويل شبكات النقل يف البلدان األعضا من جانب آخر
والتعجيل ابلتنمية  ،اليت ترمي إىل التخفيف من وطأة الفقرو  ،سرتاتيجية اهلاّمة" االاإلسالمي للتنمية

 ١٤٥ه موَّل أّول عملية له يف قطاع النقل يف العراق بقيمة ١٤٣٤االقتصادية فيها، وخالل سنة 
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مليون دوالر أمريكّي)، ويّتسق هذا املشروع مع ما أعلنه "البنك" سنة  ٢٢٠مليون دينار إسالمّي (
 ،حتسني فعالية شبكة نقله الربيّ ، و من التزام ابملسامهة يف متويل إعادة إعمار هذا البلد ؛م٢٠٠٣

بتمويل  ؛والسالمة على طرقه السريعة، وواصل "البنك" التشجيع على التكامل اإلقليمّي يف أفريقيا
وكوت ديفوار، وغامبيا، وموريتانيا،  وبوركينافاسو، بنني، :شبكات النقل يف مثانية بلدان أعضاء (هي

 ٥٢١مليون دينار إسالمّي ( ٣٤١إمجاّيل قدره  استفادت من مبلغ ،والسنغال، وتوغو، وأوغندا)
 .)١(املخصَّصة للنقل االعتمادات % من إمجايلّ ٤٨مليون دوالر أمريكّي)، وهو ما ميّثل 

لبناء مرافئ يف  ؛مليون دوالر أمريكّي) ٢٠مليون دينار إسالمّي ( ١٣البنك" ويف آسيا اعتمد "
مليون دينار  ١٩٤املالديف، واعتمد مشروعني يف منطقة "رابطة الدول املستقلة" مببلغ إمجاّيل قدره 

وبناء طرق وطنية يف ألبانيا،   ،لشراء طائرتني يف أوزبكستان ؛مليون دوالر أمريكّي) ٢٩٣إسالمّي (
 ،مليون دوالر أمريكّي) ٢٠( مليون دينار إسالميّ  ١٣استصناع قدره متويل عملية كما اعُتمد 

 .)٢(الرابط بني "ِمَلشيفا" و "ِمرتُفتسا" يف كوسوفو M٢ملشروع ترقية الطريق الرئيس 

ذا ز�دة حجم متويله هل ه١٤٣٤يف سنة  واصل "البنك"تعزيز التنمية احلضرية: ويف جمال 
مليون دينار إسالمّي  ٢٧٧عمليات ذات صلة ابلبىن التحتية احلضرية مببلغ قدره  ٧، فاعتمد القطاع

 ،مليون دوالر أمريكّي)، وكانت هذه العمليات يف جمال اإلمداد ابملياه والصرف الصحيّ  ٤٢٤(
هت ملساعدة البلدان األعضاء على حتقيق "األهداف اإلمنائية لأللفية" ذات الصلة هبذا القطاع،  وُوجِّ

% من إمجاّيل متويل التنمية احلضرية ٤٥ ،وميّثل "مشروع الصرف الصحّي يف حمافظة فارس" إبيران
مدن مبحافظة  ٦لتحسني مجع ومعاجلة املياه املستعملة يف  ؛ وأقيم هذا املشروعه١٤٣٤سنة 

على متويل يدعم  وإندونيسيا واملالديف وطاجيكستان،كما حصلت بوركينافاسو والغابون . "فارس"
نفس  وخالل مياه األمطار والصرف الصحّي. وصرف ،املتعلقة ابإلمداد ابملياه ،مشاريع بناها التحتية

 ٢٣التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
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وإعادة اهليكلة  ،وافق "البنك" للسنغال على متويل مشروع للتخفيف من الفيضا�ت السنة
 .)١(احلضرية

واصل "البنك" دعم استثمارات القطاع فقد  إقامة شراكة مع القطاع اخلاّص:أما يف جمال 
اكة بني وذلك بتمويل الصفقات اليت ُتربم يف إطار الشر  األعضاء؛  البىن التحتية يف الدولاخلاّص يف

املتعّلقة  ، منت حمفظة البنكه١٤٣٤-ه١٤٢٩من  وخالل السنوات القطاعني العاّم واخلاّص.
مليارات دوالر أمريكّي؛ واستمّرت يف  ٣العاّم واخلاّص منّوًا سريعًا لتبلغ  القطاعني ابلشراكات بني

 لقطاع اخلاّص يف البلدان األعضاء.تينة مع احلكومات واع بفضل عالقات تعاون مالتوسُّ 
ه اعتمد "البنك" مشروعًا صناعيًّا لدعم "جمّمع صدارة للكيماو�ت" يف ١٤٣٤ويف سنة 

مليون دوالر أمريكّي)  ٣٨٤مليون دينار إسالمّي ( ٢٥١اململكة العربية السعودية، كما َصرف 
القطاعني العاّم واخلاّص، وهو ما ميّثل ز�دة قدرها ملشاريع جيري تنفيذها يف إطار الشراكة بني 

 .)٢(% عن نسبة السنة السابقة١٣٨
يف  تستمر حمفظة "البنك" املتعلقة ابلشراكة بني القطاعني العاّم واخلاصّ من املخطط له أن و 

ك اعتمادًا على ما حققته من وذل ؛يف توسيع نطاق أنشطتها خالل السنوات املقبلة الدول االعضاء
أفريقيا جنوب الصحراء، ليشمل بلداً� أعضاء من  ،كما سيستمر أتثريها اإلقليمّي يف التوسع  اح.جن

إضافة إىل االعتبارات اجلغرافية ُختصِّص موارد هاّمة لتطوير قطاعات البىن التحتية ، و وآسيا الوسطى
 .)٣(ة، والتعليم، والزراعةاملتمثلة يف الرعاية الصحي ،اخلدمية غري املستغّلة

يف إطار  ،دور فّعال يف النهوض بتنمية القطاع اخلاصّ القيام ب واصل "البنك"يف نفس اإلطار، 
شراكة بني  ، اليت هيية""اآللية العربية لتمويل البىن التحتبني القطاعني العاّم واخلاّص، و الشراكة

تدفق  ترمي إىل دعم ،م٢٠١١أطلقت سنة  ،"البنك اإلسالمّي للتنمية""البنك الدوّيل" و
االستثمارات اخلاّصة من أجل تطوير البىن التحتية يف العامل العرّيب، وهو ما يّتسق متامًا مع احتياجات 

ع "اآللية العربية لتمويل البىن التحتية" تدخالت القطاع اخلاّص يف جمال البىن  ،بلدان املنطقة وتشجِّ

 .٢٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
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راكة اعتماد احلكومات على التمويل ابلشذلك يف وقت يزداد فيه تية لبلدان "اجلامعة العربية"، و التح
وهي أحد مكوِّ�ت "اآللية العربية لتمويل - وتقّدم "آلية املساعدة الفنّـّية" بني القطاعني العام واخلاّص.

واملساعدة على  ،من أجل تعزيز الوعي ؛الدعم للحكومات وكيا�ت القطاع العامّ  -البىن التحتية"
يف إطار الشراكة بني  ،إلعداد مشاريع ُحمَكمة التنظيم ؛ت استشاريةوتوفري خدما ،إجياد بيئة مواتية

 .)١(القطاعني العاّم واخلاصّ 
واحلّد من  ،دورًا حامسًا يف حتقيق األمن الغذائيّ  تؤّدي الزراعةكانت  من جانٍب آخر، وملا

في سنة الزراعي، ف القطاع اإلسالمي للتنمية" يف متويل "البنك مل يتوانَ دان األعضاء، الفقر يف البل
 ؛مليون دوالر أمريكّي) ٦٦٤٬٨مليون دينار إسالمّي ( ٤٣٩ه اعتمد مبلغًا إمجالّيًا قدره ١٤٣٤
مليون دوالر  ٣٠٢٬٩مليون دينار إسالمّي ( ٢٠٠مشروعًا وعملية؛ وصَرف منه  ٤٣لتمويل 

 % من اهلدف السنوّي.٨٩أمريكّي)، وهو ما ميّثل 
 بلدان يف منطقة السهل األفريقّي من بر�مج "البنك" ٧السنة نفسها استفادت  تلكوخالل 

وتعزيز القدرة على الصُّمود يف وجه انعدام األمن الغذائّي املتكّرر يف  ،اخلاّص مبكافحة اجلفاف
مليون دوالر أمريكّي، كما أطلق بر�مج إقليمّي يف "االحتاد  ٣١٦وهو بر�مج تبلغ تكلفته  ،املنطقة

مليون دوالر  ١٠٠مببلغ قدره  ،لتوفري املياه يف املناطق الريفّية ؛االقتصادّي والنقديَّ لغرب أفريقيا"
ه ١٤٣٤ّي سنة جزٌء كبٌري من تدخُّالت "البنك" يف القطاع الزراع بشكل عام ُخصِّصقد أمريكّي، و 

راضي "بر�مج األملّالك"، وتاجية الزراعية لصغار ا: "بر�مج تعزيز اإلنلعدد من العملّيات متثّلت يف
اجلاّفة يف شرق أفريقيا"، و"بر�مج قرى األلفية"، و"بر�مج القرى املستدامة"، و"بر�مج دعم تشغيل 

 .)٢("بر�مج التنمية اجملتمعّية"الشباب"، و

 ")٣(ته عضوًا يف "جمموعة التنسيقبصف -أقام "البنك"، فقد أما يف جمال التمويل املشرتك
ّلت "جمموعة التنسيق" يقة مع أعضاء هذه اجملموعة، وقد ظعالقات عمل ثنائّية و متعددة األطراف وث

 املرجع نفسه. )١(
 .٢٥م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  )٢(
"جمموعة التنسيق" منتدى تنسيق بني اجلهات املاحنة يتيح هلا فرصة توحيد جهودها بطريقة أفضل من أجل  )٣(

 ز�دة حجم وأتثري مساعدهتا اجلماعية للبلدان النامية، وتضم كل من: 
= 
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من  وللتنسيق بني الوكاالت يف جمال املعونة من �حية، منوذجًا مثاليًا للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 سنة.٣٥�حية أخرى وذلك منذ 

يف متويل  ه١٤٣٤عام ضاء "جمموعة التنسيق" حىت قد اشرتك "البنك اإلسالمّي للتنمية" و أعو 
 ساهم "البنك"دوالر أمريكّي، حيث  مليار ٤١٬٦مشروعًا تبلغ تكلفتها  ٢٨٨

مليار دوالر أمريكّي، يف حني بلغت مسامهات ابقي أعضاء "جمموعة  ٥٬٩يف هذا املبلغ مبا قدره 
 مليار دوالر أمريكّي. ١٣٬١التنسيق" 

 ٩عملية، مّوِلت  ١٧لبنك" مع غريه من اجلهات املاحنة يف متويل ه اشرتك "ا١٤٣٤ويف سنة 
مليون  ٣٣٧مها متويًال مشرتكًا مع أعضاء "جمموعة التنسيق"، وكان املبلغ اإلمجاّيل هلذه املشاريع 

مليار  ١٬٦% من إمجاّيل تكلفة املشاريع ذات التمويل املشرتك (٢٠وهو ما ميّثل  -دوالر أمريكيّ 
 .)١(%٤١دوالر أمريكّي)، وبلغت مسامهة "البنك" يف هذا املبلغ اإلمجاّيل 

" مع "صندوق النقد العرّيب" على تنظيم حلقات دراسية و اإلسالمي للتنمية كما تعاون "البنك
 .ملسؤولني يف املنطقة العربيةبرامج تدريب لكبار ا

هت أنشطة التمويل املشرتك بني وُ  حيث جمموعة البنك الدوّيل:فضًال عن تعاونه مع  جِّ
مليار  ٢٣مشروعًا مببلغ إمجاّيل قدره  ٧٠ عن"البنك اإلسالمّي للتنمية" و "البنك الدوّيل" ملا يزيد 

 الصندوق العرّيب لإلمناء االقتصادّي واالجتماعّي.  •
 صندوق أبو ظيب للتنمية. •
 .القتصادية يف أفريقيااملصرف العرّيب للتنمية ا •
 .الصندوق الكويّيت للتنمية االقتصادية العربية •
 .صندوق األوبك للتنمية الدولّية •
 .الصندوق السعودّي للتنمية •
كمؤّسسة إبداع : )٣("، وذلك إىل جانب مؤسَّسات أخرى يف "جمموعة التنسيقوصندوق قطر للتنمية •

% من رأمساهلا ٢٥حصة استثمار سهمّي قدرها  للتمويل األصغر يف السودان، وميتلك "البنك" فيها
 املدفوع.

 .٢٧م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  )١(
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دوالر أمريكّي يف البلدان ذات العضوية املشرتكة من أفريقيا و آسيا و "الشرق األوسط ومشال أفريقيا" 
مليارات دوالر أمريكّي من املساعدات، منها  ٧ما قيمته  –جمتمعتني  -وقد قدَّمت هااتن املؤسَّستان

ر أمريكّي من "البنك مليار دوال ٥٬٥مليار دوالر أمريكّي من "البنك اإلسالمّي للتنمية" و  ١٬٥
مشاريع   ٣"البنك الدوّيل" يف متويل ، وه شارك " البنك اإلسالمّي للتنمية"١٤٣٤الدوّيل"، ويف سنة 

كربى يف جمال البىن التحتية (مشروعني يف قطاع النقل، ومشروع واحد يف قطاع الطاقة الكهرابئية) 
"البنك اإلسالمّي  عراق وتركيا، كانت مسامهةينافاسو والمليار دوالر أمريكّي يف بورك ٢٬٢مببلغ قدره 

 .)١(مليار دوالر أمريكيّ  ٠٬٦مليار دوالر أمريكّي و "البنك الدوّيل" مببلغ  ٠٬٥مببلغ  فيه للتنمية"
هذا إىل جانب تعاون البنك اإلسالمي للتنمية مع كل من بنك التنمية اآلسيوي، والبنك 

يف  فقد شارك البنك اإلسالمي للتنمية معهبنك التنمية اآلسيوي: ل األورويب لالستثمار؛ فبالنسبة
بلدان ذات عضوية مشرتكة يف جنوب آسيا وجنوب شرقّي آسيا، ومثَّلت  ٩مشروعًا يف  ٣٠متويل 

مليار دوالر أمريكّي ساهم فيها "البنك  ١١هذه العمليات استثمارات إمجالية بلغت قيمتها 
مليارات  دوالر  ٣مليار دوالر أمريكّي و "بنك التنمية اآلسيوّي" مببلغ  ١٬٣اإلسالمّي للتنمية" مببلغ 

 .)٢(أمريكيّ 
هو أحد أوائل شركاء "البنك اإلسالمي للتنمية" يف ف لبنك األورويب لالستثمار:أما ابلنسبة ل

 التمويل، فقد شارك يف متويل أّول عملية قام هبا "البنك اإلسالمّي للتنمية"، وهي بر�مج الطاقة
وما فتئ تعاو�ما  ،م)١٩٧٦ه (١٣٩٦الكهرابئية يف "سونغ لولو" يف الكامريون، الذي اعُتمد سنة 

مشاريع تبلغ قيمتها  ٥السنوات اخلمس املاضية شاركا يف متويل  ليزداد رسوخاً منذ ذلك احلني، وخال
م منها "البنك قدَّ  ،مليار دوالر أمريكّي، والسّيما يف قطاعي الطاقة الكهرابئية والنقل ٣٬٧حنو 

مليار دوالر  واحد مليار دوالر أمريكّي و "البنك األورويب لالستثمار" ٠٬٧اإلسالمّي للتنمية" 
 .)٣(أمريكيّ 

 .٣٠التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
 .٣١مرجع سابق ص  )٢(
 .٣١مرجع سابق ص )٣(
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عدة برامج، ومنها على سبيل  فقد أنشأ البنك اإلسالمي للتنمية، تنمية القدراتيف جمال أما 
 :املثال

يرمي إىل النهوض بتنمية املوارد البشرية يف البلدان األعضاء، فهو والذي  بر�مج التعاون الفّين: -١
بر�مج تعاون بني بلدان اجلنوب يُعَىن بنقل وتبادل املهارات واملعارف واخلربات الفنّية بني 
ر هو  البلدان األعضاء، ويقوم يف كّل أنشطته على ثالثة أطراف: مانح فّين، ومستفيد، وميسِّ

تنظيم حلقات دراسية عن طريق  نمية"، ويهتّم بتنمية القدرات وذلكإلسالمّي للتا"البنك 
وإقامة دورات التدريب أثناء العمل واستئجار خرباء ملساعدة البلدان األعضاء على تعزيز 

 قدرات ومهارات وخربات املوظفني الفنّيني واملهنيني.
مببلغ  ،دًا عضواً بل ٢٤يف  عملية، ٦٢ه ١٤٣٤يف العام  اعُتمدت إطار هذا الرب�مجويف 
 .)١(نشاطاً إقليمّياً  ١٥مليون دوالر أمريكّي، كما نُظِّم   ٥٬١وقدره

يهتّم "بر�مج العلوم والتكنولوجيا" ابلتعاون على نقل املعرفة  بر�مج العلوم والتكنولوجيا: -٢
والتكنولوجيا وابلشراكة يف جمال البحث العلميّ  بني البلدان األعضاء، فهو حيّث و يشّجع 
على اكتساب ونشر املعارف اعتمادًا على أنشطة منها استئجار خرباء يف إطار مهاّم قصرية 

، وتنظيم دورات التدريب أثناء العمل ،صل بني اجلمعيات العلميةوتبادل العلماء ابلتوا ،املّدة
حىت عام ه (اتريخ إطالق الرب�مج) و ١٤٢٥ وعقد املؤمترات، وقد شهدت الفرتة من عام

 .)٢(مليون دوالر أمريكيّ  ١٠٬٧بلغت قيمتها  ،عملية ٢١٣ ه اعتماد١٤٣٤
تعزيز قدرات املوارد للمنح الدراسية" إىل  اإلسالمي للتنمية ترمي "برامج البنك املنح الدراسية: -٣

البشريّة ذات التوّجه العلمّي يف البلدان األعضاء ويف أوساط اجلاليات املسلمة يف البلدان غري 
األعضاء، وهناك ثالثة أنواع من برامج املنح الدراسّية هي: "بر�مج املنح الدراسّية للجاليات 

دان األعضاء ر�مج املاجيستري يف العلوم والتكنولوجيا للبل"بو األعضاء"؛ املسلمة يف البلدان غري
 "بر�مج املنح الدراسية لنوابغ البلدان األعضاء يف التكنولوجيا املتقدِّمة. األقّل منّواً"؛ و

 .٣٢م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )١(
 .٣٣التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٢(
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ويقوم "بر�مج املنح الدراسّية للجاليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء" على منح الطلبة 
ات املسلمة يف البلدان غري األعضاء، ذوي اإلمكا�ت املالّية احملدودة منحاً النوابغ من أبناء اجلالي

والتخصصات  .دراسية يف شكل قروض ملواصلة دراساهتم حىت احلصول على شهاداهتم اجلامعّية األوىل
ة طّب األسنان والصيدلة والتمريض والعلوم البيطريذا الرب�مج هي الطّب واهلندسة و املعتَمدة يف إطار ه

 . )١(والزراعة واإلعالميات
ويقّدم "بر�مج املنح الدراسّية لنوابغ البلدان األعضاء يف التكنولوجيا املتقدِّمة" منحًا دراسية  
كاملة للباحثني من البلدان األعضاء الراغبني يف إجراء حبوث الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه يف 

"بريمنغهام" يف بريطانيا، ومع منها جامعات "كمربدج" و"أكسفورد" و"نوتنغهام" وجامعات بعينها، 
 .)٢(جمموعة ابريس التقنية" يف فرنسا"

يدعم ويعمل على  -نشأتهمنذ  -ما انفّك "البنك"ف ،ابملالية اإلسالمّية أما يف جمال النهوض
صناعة اخلدمات املالّية اإلسالمّية ابلشراكة مع احلكومات والقطاع اخلاّص واملؤّسسات املالّية  تطوير

املتعددة األطراف، كما مل يتوان يف تنمية قطاع األوقاف ألغراض خريية، ونعرض فيما يلي األنشطة 
 :)٣(األساسية اليت قام هبا "البنك" يف هذا القطاع

"البنك" مساعدة فنّية من أجل إجياد بيئة مواتية للمالّية اإلسالمّية، يقّدم بر�مج الدعم الفّين:  -١
مية واإلشرافية والشرعية الالزمة، ففي سنة وذلك بدعم استحداث األطر القانونية والتنظي

اعتماُدها،  متالعديد من مشاريع املساعدة الفنّية اليت  البنك اإلسالمي للتنمية ذه نـَفّ ١٤٣٤
العديد من البلدان مثل: طاجيكستان واملالديف وتركيا وجيبويت  نهام وهي مشاريع استفاد

عدد من  منها اقستان وتونس وليبيا؛ كما استفادأوغندا ومجهورية قرقيزستان وقاز وموريتانيا و 
 ،و"دافغان مّلي ابنك" ،اإلسالمّية الّدولّية للتصنيف": "الوكالة املؤسَّسات اإلسالمّية متثّلت يف

 املالّية اإلسالمّية". "جملس اخلدماتو

 .٣٤-٣٣التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
 .٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٢(
 .٤١م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤قرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام: الت )٣(
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يقّدم "البنك" املساعدة املالّية لدعم  دعم تطوير صرح املالية اإلسالمّية واملسامهة فيه : -٢
"هيئة احملاسبة اخلدمات املالّية اإلسالمّية"، و "جملس :مثلسات البىن التحتية اإلسالمّية، مؤسَّ 

"املركز اإلسالمّي ، ولّية اإلسالمّية الدولّية""السوق املامؤسَّسات املالّية اإلسالمّية"، وواملراجعة لل
لة "الوكا، و"اجمللس العاّم للبنوك واملؤسَّسات املالّية اإلسالمّية"، والدوّيل للمصاحلة والتحكيم"

ويف متويل وضع  ،بوسائل شّىت منها املشاركة يف أنشطتها اإلسالمّية الدولّية للتصنيف"، وذلك
ويف  ،جمالسها وجلا�ا الفنّيةة ابنتظام يف اجتماعات هيئاهتا و واملشارك ،وتنفيذ املعايري والواثئق

 "منتد�ت االستقرار املاّيل".

 
 



 

 
 

 ثانيالفصل ال

 للتنمية اإلسالمي للبنك التمويلية السياسة طبيعة
 تنفيذها وآليات

 وفيه مبحثان:  

 للتنمية اإلسالمي للبنك التمويلية السياسة واتجاهات طبيعة المبحث األول:
 وفيه مطلبان:  

 .للتنمية اإلسالمي للبنك التمويلية السياسة طبيعة: األول المطلب

 .للتنمية اإلسالمي للبنك التمويلية السياسة اجتاهات: الثاني المطلب
 

 للتنمية اإلسالمي للبنك التمويلية السياسة تنفيذ آلياتالمبحث الثاني: 
 وفيه مطلبان:  

 .املتخصصة الصناديق :األول المطلب

 .األخرى املؤسسات: الثاني المطلب
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 الفصل الثاين
 المي للتنمية وآليات تنفيذهاطبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلس

يتناول هذا الفصل السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية من حيث طبيعتها واجتاهاهتا، 
 وذلك على النحو التايل:ومن حيث آليات تنفيذها، 

 املبحث األول: طبيعة واجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية: 
إن السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية ذات طبيعة خاصة تقوم على مسات حمّددة، تتفق 

حيث التوزيع  وطبيعة األهداف اليت يعمل البنك على حتقيقها، كما أن هلذه السياسة اجتاهات من
 غرايف ومن حيث اجملاالت التنموية.اجل

 ويندرج حتت هذا املبحث مطلبان:

 :املطلب األول: طبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية 
 :من عدة وجوه هيطبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية،  تربز

  :سياسة تنموية ن سياسة البنك اإلسالمي للتنميةأأوًال: 
اهلدف األول واألساسي للبنك  ؛ وذلك أنكيز فيها على املشروعات التنمويةيتم الرت حيث 

دعم التنمية االقتصادية، والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء،  اإلسالمي للتنمية هو
صطلح حصري مبمرتبطًا بشكل  ، ولذلك جاء اسم "البنك")١(واجملتمعات اإلسالمية جمتمعة ومنفردة

تبعاً هلذا اهلدف، وتنصّب   دون غريه من املصطلحات؛ حيث أتيت األهداف األخرى كلها لتنمية)،(ا
 .يف خدمته، ومن أجل هذا اهتّم البنك إبقامة املشروعات التنموية الكبرية اليت ختدم هذا اهلدف كلها

 :املعامل واألطر واضحةسياسة أ�ا اثنياً: 
 :)٢(من اتفاقية أتسيس "البنك اإلسالمي للتنمية" على ما يلي) ١٦املادة (فقد نّصت 

 قواعد خاصة ابلتمويل:

 .٦) من اتفاقية أتسيس "البنك"، ص ١املادة ( )١(
 .١٢-١١اتفاقية التأسيس للبنك اإلسالمي للتنمية، ص  )٢(
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 يراعي البنك يف قيامه بعملياته ما يلي: -١
احملافظة على مصاحله فيما يتعلق ابلتمويل مبا يف ذلك احلصول على الضما�ت اخلاصة  -أ 

 ابلقروض اليت يقدمها.
، يف مركز ميكنهم من الوفاء ابلتزاماهتم -وجدواإن –التأكد من أن املتعاقد معه وضامنيه  -ب 

 مبقتضى العقد.
 حاجات الدول األعضاء األقل منّواً. -ج 
 دعم التكامل االقتصادي بني الدول األعضاء. -د 
رفع مستوى املعيشة للسكان يف الدول األعضاء عن طريق املسامهة يف التنمية االقتصادية  -ه 

 واالجتماعية وتوفري فرص العمل املثمر.
 استخدام مبالغ غري متناسبة مع موارده لصاحل إحدى الدول األعضاء. جتنب -و 
يقدم طالب التمويل عرضاً مناسباً إىل إدارة البنك، ويقوم رئيس البنك بتقدمي تقرير مكتوب عن  -٢

 هذا الطلب إىل جملس املديرين التنفيذيني مصحوابً بتوصياته على أساس دراسة وافية.
ة للتأكد من أن التمويل الذي يقدمه سوف يقتصر استخدامه يتخذ البنك اإلجراءات الالزم -٣

 على األغراض اليت خصص هلا.
تناسب مالئم بني مع مراعاة أمهية االستثمار على أساس املشاركة جيب أن حيافظ البنك على  -٤

 االستثمارات عن طريق املشاركة وبني القروض اليت يقدمها للدول األعضاء.
اليت تدعم وتقوي التعاون  ألولوية للمشروعات املشرتكةا -قدر اإلمكان–يعطي البنك  -٥

 االقتصادي بني الدول األعضاء.
جيب أن ينص كل عقد من عقود التمويل على حق البنك يف التفتيش على املشروعات اليت  -٦

 ميّوهلا ومتابعة تنفيذها.
هذا  لةلدول األعضاء إذا عارضت الدو ال جيوز للبنك أن ميّول أي مشروع يف إقليم إحدى ا -٧

 التمويل.
يسهم البنك يف متويل احتياجات املشروعات من العمالت األجنبية، وجيوز له أن يسهم يف  -٨

توفري االحتياجات من العمالت احمللية يف احلاالت املناسبة، وخاصة يف الدول األعضاء األقل 
 مثل هذا العمل.منّواً، وذلك بعد أن يتأّكد من أن جهود الدولة لتعبئة مواردها احمللية تربر 
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جيب أن تكون عطاءات التوريد مفتوحة للمنافسة الدولية، وجيوز للبنك بعد الدراسة الالزمة أن  -٩
 مينح أفضليات يف نطاق معني، يف حالة احلصول على املواد من الدول األعضاء.

 :الغرض حمددةسياسة أ�ا اثلثاً: 
عات التنمية االقتصادية واالجتماعية، فالبنك يشّدد دائمًا على أن متويالته وقروضه هي ملشرو 

 :)١() من اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية ما نّصه١٩(املادة  وليست لغري ذلك؛ فقد ورد يف
عندما يقدم البنك قروضًا للدول األعضاء مبا يف ذلك مؤسسات هذه الدول ووكاالهتا "

هو حتقيق  من أن الغرض من هذه القروضلتثبت للمسامهة يف متويل خططها االقتصادية؛ فإن عليه ا
 ."رفاهية الشعوب عن طريق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 حيث فالبنك اإلسالمي للتنمية حيظر على نفسه ممارسة األنشطة السياسية، أو التدخل فيها؛
 :)٢("البنك" ما نّصه أتسيس) من اتفاقية ٣٧( جاء يف املادة

 النشاط السياسي:الطابع الدويل للبنك وحظر 
أن تضر أو حتد أو تقلل  على أي صورة يكون من شأ�ا ال يقبل البنك قروضًا أو مساعدات -١

 أو تعدل من غرض البنك ووظائفه.
ال جيوز للبنك وال لرئيسه وال لنائب الرئيس وال للمديرين التنفيذيني وال املوظفني أن يتدخلوا  -٢

بَغة السياسية للعضو يف الشؤون السياسية ألي عضو، كما ينبغي  أال يتأثروا يف قراراهتم ابلصِّ
املعين ابلقرار، وجيب أن تكون االعتبارات االقتصادية وحدها هي اليت حتكم قراراهتم، وينبغي أن 

 يكون تقدير هذه االعتبارات بدون أّي حتّيز لتحقيق أهداف البنك وحسن قيامه بوظائفه.
بنك فقط دون أية سلطة أخرى أثناء قيامهم أبعماهلم، يكون والء الرئيس و�ئبه واملوظفني لل -٣

وجيب على كل دولة عضو يف البنك أن حترتم الصفة الدولية هلذا العمل وأن متتنع عن أي 
 حماولة للتأثري على أّي من العاملني يف أداء عمله.

 

 .١٣اتفاقية التأسيس للبنك اإلسالمي للتنمية، ص  )١(
 .٢١-٢٠املرجع السابق، ص  )٢(
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 مرنة:سياسة �ا رابعاً: أ
اتفاقية أتسيس البنك حول شروط ) من ٢٠ورد يف املادة ( ويظهر ذلك بوضوح من خالل ما

 :)١(قروض املشروعات والربامج؛ حيث نصت على
مع مراعاة  ١٩و١٨حيدد البنك جدول مواعيد سداد القروض اليت يقدمها مبقتضى املادتني  -١

 حالة املوارد العامة، واحتماالت ميزان املدفوعات يف الدول األعضاء.
ة حادة فيما لديه من عمالت أجنبية وأن إذا قدم العضو املستفيد ما يدل على وجود أزم -٢

سداده للقرض أو وفاءه ابلتزامات العقد الذي التزم به (أو التزمت به إحدى اهليئات التابعة له) 
غري ممكن له القيام به حسب الشروط املتفق عليها، جيوز للبنك أن يوافق على تعديل تلك 

ين معاً، بشرط أن يتأكد من أن مثل هذه الشروط اخلاصة ابلوفاء أو مبد أجل القرض أو ابألمر 
 التسهيالت تربرها مصلحة املستفيد وعمليات البنك.

 :شاملة ومتنوعةسياسة أ�ا خامساً: 
 قطاعات اعتمادات وتشمل قطاعات خمتلفة؛ تتضمن تتنوع املشروعات اليت تستهدفها، حبيث
توليد ونقل الصناعة والتعدين، و وقطاع الطاقة، وقطاع النقل واملواصالت، وقطاع  ،البىن التحتية

، وقطاع اإلعالم واالتصال، وقطاع الزراعة، وقطاعات اخلدمات واملياه والصرف الصّحي ،الكهرابء
 .)٢(االجتماعية، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع اخلدمات املالّية، واملساعدة الفنّـّية

 :متوازنة وعادلةسياسة أ�ا سادساً: 

قد جاء يف ضاء للتمويل بشكل متوازن وعادل، فعتغطية احتياجات الدول األحبيث تتجه حنو 
 :)٣(ما يلي حول قروض املشروعات ) من اتفاقية أتسيس "البنك"١٨املادة (
عندما يقدم البنك قروضًا ملشروعات معينة من مشروعات البنيان االقتصادي أو غريها، فإن "

 ."ومدى أمهيته يف نطاق أولو�ت الدولة املستفيدة عليه مراعاة ما لكل مشروع من عائد حمتمل،

 .١٤اتفاقية التأسيس للبنك اإلسالمي للتنمية، ص  )١(
 .٢٥م، ص ٢٠١٤ه/ ١٤٣٥التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  )٢(
 .١٣اتفاقية التأسيس للبنك اإلسالمي للتنمية، ص  )٣(
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جيب على  هأن"): ٣) رقم (١يف الفقرة () من اتفاقية أتسيس البنك، ١٦ادة (ورد يف املكما   
 .)١("منّواً  األقل األعضاء الدول حاجاتالبنك يف قيامه بعملياته مراعاة 

؛ للتنمية متعددة، وخمتلفةاإلسالمي أن أساليب وصيغ التمويل لدى البنك سابعاً: 
 :ومتوافقة يف جمملها مع ما تقّره الشريعة اإلسالمية

والشك أن هناك عالقة وثيقة فيما  إسالمية يف الغالب، متويل فهي تستخدم أساليب وصيغ
استخدم البنك اإلسالمي قد ف ويالت خمتلفة،بني السياسة التمويلية، وما تقره الشريعة اإلسالمية من مت

لتمويل مشاريع التنمية يف الدول  ؛أحكام الشريعة اإلسالميةمع وافقة تعديدة م اً صيغ للتنمية
يقوم البنك من خالل هذه الصيغ بتمويل جمموعة متنوعة من املشاريع يف القطاعات حيث ، األعضاء
ريع وقطاع البنية األساسية، كما ميول البنك املشا ،وقطاع الصناعات الزراعية ،والصناعية ،الزراعية

 .متول متويالً متناهي الصغرواملشاريع اليت  ،الصغرية واملتوسطة
أما ؛ يل امليسر، وصيغة التمويل العاديصّنف هذه الصيغ إىل فئتني رئيسيتني مها: صيغة التمو وتُ 

صيغة التمويل  تشمل ، بينماواملساعدة الفنية ،التمويل ابلقروض تشملف :صيغة التمويل امليسر
وهناك صيغ . األخرىصيغة اإلجارة، والبيع ألجل، واالستصناع، وخطوط التمويل بالتمويل  :العادي

 .واملشاركة يف األرابح ،املسامهة يف رأس املال :تشمل ،متويل أخرى

 :)٢(لتلك الصيغ واألساليب يف متويالته "البنك"من التوضيح الستخدام  وفيما يلي مزيدٌ 
 : صيغ التمويل امليسر -١

 ،التمويل ابلقروض" الذي يستخدمه البنك اإلسالمي للتنميةإن مصطلح ": التمويل ابلقـروض - أ
له معاٍن ودالالت خمتلفة لدى املؤسسات الدولية للتمويل التنموي األخرى، واهلدف من هذه 

لتنفيذ  فالتمويل ابلقروض يُقدم متويًال ألجل طويلٍ  ؛الصيغة هو اهلدف نفسه لتلك املؤسسات

 .١٢-١١املرجع السابق، ص  )١(
املوقع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنمية   )٢(

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://d
bbf٦c٦٨fd١٤٢f٢٠c٧٢f٥٧٥٣٥١٠٤f٠dd  
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والتنمية  ،يف قطاع الزراعة (تنمية األراضي، والري، وشبكات الطرقمشاريع التنمية، والسيما 
وقطاع البنية األساسية  ،)وإىل آخره...ومشاريع إمدادات املياه يف الريف ،يف احليازات الصغرية

 .)واملستشفيات وحنو ذلك ،كاملدارس  ،واملرافق االجتماعية ،(النقل الربي
أو  ،تقدمي اخلربة الفنية ألحد املشاريع :ابملساعدة الفنيةتعين صيغة التمويل : املساعدة الفنيـة - ب

يف إعداد تلك  أو ،لوضع إحدى السياسات املساعدة يف إعداد ذلك املشروع وتنفيذه
نمية املؤسسات واملوارد تعني على تاليت ، كما تُقدم املساعدة الفنية السياسات وتنفيذها

 .البشرية
: املساعدات الفنية اليت تتعلق مباشرة أبحد مها املساعدة الفنيةرئيسان من أنشطة وهناك نوعان 

واملشاريع  ،واإلشراف على تنفيذ املشروع ،والتصميم التفصيلي ،(كدراسة اجلدوى :املشاريع
 ،تحديد السياساتك( :، وأنشطة املساعدات الفنية ذات الطابع االستشاريالتجريبية ..اخل)

 ).، وإجراء البحوث ..اخلالقدرات املؤسسيةوإعداد اخلطط القطاعية، وتعزيز 
 : صيغ التمويل العادي -٢

موافقة ألحكام الشريعة ، وتكون صيغ التمويل متوسطة وطويلة األجلهي إحدى و : اإلجــارة -أ 
، ومن الناحية رف هذه الصيغة أب�ا بيع (منفعة)فُتع :، أما من الناحية القانونيةاإلسالمية

أو  ،عدات الرأمساليةامللتمويل  ؛فإ�ا تعين ترتيبات اإلجارة لفرتة متوسطة وطويلة األجل :النظرية
نظري سداد  ،لفرتة معينة من الزمن ،ر)يقدمها البنك اإلسالمي للتنمية (املؤجِّ  ،ثابتةالألصول ا

 . )نصف سنوية مثالً ( ،أقساط إجارة دورية
 ؛ومياثل البيع ألجل ،اإلسالمي للتنمية البنك هو متويل متوسط املدة استحدثهو : البيع ألجـل -ب 

وينقل  ،حيث يقوم البنك بشراء األصول نيابة عن املستفيد ؛يق االستئجارالشراء عن طر 
 ،لكي يسدد مبلغ التمويل املتضمن يف األقساط ،ملكيتها فورًا لدى تسليمها إىل املستفيد

 . إضافة هلامش ربح
وفقًا ملواصفات مت  ،أحد األطراف إبنتاج شيء معنيعقد يتعهد مبوجبه  هوو : االسـتصناع -ج 

ويشمل هذا التعهد كل خطوات اإلنتاج من ، وبسعر واتريخ تسليم حمددين ،االتفاق بشأ�ا
 ف.أو تغلي ،أو جتميع ،أو إنشاء ،تصنيع
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وللبنوك  ،يقدم البنك خطوط التمويل للمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي: خطوط التمويل -د 
اإلسالمية يف الدول األعضاء، وخباصة لتعزيز منو وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة يف 

، ويسـتثىن ويف مشاريع البنية األساسية ،والصناعات التحويلية ،والزراعية ،القطاعات الصناعية
افقة ، وغريها من املشاريع اليت ال تكون مو والسياحة واإلسكانمشاريع الفنادق  ،من ذلك

  .ألحكام الشريعة اإلسالمية
  :صيـغ متويل أخـرى -٣
(مبا فيها  ،يساهم البنك يف رؤوس أموال الشركات واملؤسسات: املسامهة يف رأس املال - أ

ام الشريعة واملوافقة ألحك ،املؤسسات اإلسالمية املالية يف الدول األعضاء) احملققة للربح
 .تنموي حمتمل على اقتصاد الدول األعضاء، واليت يتوقع أن يكون هلا أثر اإلسالمية

الذي يعين جتميع  ،من أشكال الشراكة املشاركة يف األرابح شكالً وتعترب : املشاركة يف األربـاح - ب
وطرف آخر لتمويل مشروع حمدد، وحيصل كل شريك  ،األموال بواسطة البنك اإلسالمي للتنمية

أو اخلسائر ، ح املتحققة، كما أن األراباملشروعايف األرابح اليت حيققها على نسبة مئوية من ص
، وتكون هذه الصيغة تناسب مع حصته يف رأمسال املشروعيتحملها كل شريك ابل ،املتكبدة

 ة.مناسبة للمشاريع اليت يتوقع أن حتقق معدالت عائد مايل عاليـ
 

، ه١٤٣٢ه، ١٤٣١ه، ١٤٣٠واجلدول التايل يوضح اعتمادات ومتويالت البنك لألعوام 
ه، حبسب كيا�ت ١٤٣٤ه إىل سنة ١٣٩٦، وأيضًا منذ إنشاء البنك يف سنة ١٤٣٤ه، ١٤٣٣

"جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية"، وكذلك حبسب صيغ التمويل اليت يستخدمها البنك يف سياساته 
  التمويلية:

 

 

 

 

 
 



 تنفيذها وآليات التمويلية السياسة طبيعة فصل الثاني:ال
 ۱۱۳ 

مباليني الدوالرات  حبسب الكيا�ت وصيغ التمويل البنك اإلسالمي للتنمية اعتمادات): ٣جدول رقم (
 ه):١٤٣٤إىل سنة  -ه١٣٩٦(من سنة  األمريكية

 أ. موارد"البنك"الرأمسالية العادية                  
-ه١٣٩٦ ه١٤٣٤ ه١٤٣٣ ه١٤٣٢        ه١٤٣١        ه١٤٣٠         

 ه ١٤٣٤
 ٦٬٦٦٣٬٢ ٣٦٤٬١ ٣٩١٬٠ ٣٨٣٬٠ ٣٦٩٬٣ ٣٦٧٬٣ القروض 

 ١٬٢٩٢٬٠ ٢٨٬٨ ٣٣٣٬٦ ٦٨٬١ ١١٤٬٥ ١٦٧٬٠ املسامهة يف رأس املال

 ٨٬٦١٨٬١ ٧٨٣٬٢ ٦٢٠٬٤ ٩٨٢٬٧ ٩٧٤٬٦ ٥٢٨٬٧ اإلجارة 

 ٤٬٨٤١٬٦ ٣٨٢٬٠ ٩٢٧٬١ ٢٢٠٬٧ ٣٠٬٨ ٥٢١٬٤ البيع اآلجل 

 ٦٧٣٬٠ - ٥٠٬٠ ١٠٠٬٠ - ٥٠٬٠ خطوط التمويل املختلطة    

 ٣٣١٬٩ - ٥٠٬٠ ١٠٠٬٠ ١٠٠٬٠ - املشاركة 

 ١٤٬٣٥٠٬٩ ٢٬١٥٢٬٤ ٢٬٠٣٩٬٢ ٢٬٢٩٦٬٤ ١٬٩٢٢٬٠ ١٬٦٢٨٬٦ االستصناع 

 ٤٤٠٬٠ ٤٤٠٬٠ - - - - املضاربة 

 ٤١٧٬٥ ١٣٬٤ ٢١٬٩ ٣٥٬٢ ١٩٬٠ ٣٣٬٦ املساعدة الفنية 

 ٣٧٬٦٢٨٬١ ٤٬١٦٣٬٩ ٤٬٤٢٨٬٢ ٤٬١٨٦٬٠ ٣٬٥٣٠٬١ ٣٬٢٩٦٬٦ اجملموع اجلزئيّ 

 ب. املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص
 ٠٩٢٬٧١, ٢١٦٬٥ ١٤٦٬٣ ١٢٠٬٨ ١٥٣٬٠ ٥٢٬٩ املسامهة يف رأس املال 

 ٥١٥٬٣ ٦٠٬٠ ١١٥٬٠ - ٣٨٬٥ ٦٥٬٥ اإلجارة 

 ١٢٥٬٢ - - - - - البيع اآلجل

 ٥٥٬٧ - ١٥٬٠ ٢٥٬٠ - - االستصناع 

 ٦٦٦٬٦ ١٤٩٬٠ ١٣٢٬٦ ١٣٥٬٠ ٥٢٬٧ ٦٩٬٠ املراحبة

 ٢٬٤٥٥٬٥ ٤٢٥٬٥ ٤٠٨٬٩ ٢٨٠٬٨ ٢٤٤٬٢ ١٨٧٬٤ اجملموع اجلزئي 

 ج. املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
 ١٩٬١٦٨٬٥ ٥٬٠٠٨٬٥ ٤٬٤٦٦٬٠ ٣٬٠٣٣٬٤ ٢٬٥٥٤٬٦ ١٬٩٤١٬٤ املراحبة 

 د. أخرى 
 ٢٬٢٢٦٬٣ ٨٢٬٨ ٥٩٬٩ ٣٤٬٥ ٣١٬٠ ١١٧٬٤ "صندوق حصص االستثمار"

 ٣٦٩٬٢ ٨٣٬٧ ٥٢٬٨ ٣٨٬٥ ٧٣٬٣ ٣٤٬٠ "صندوق تثمري ممتلكات األوقاف 

 ٧٢٨٬١ ٦٬٤ ٨٬٠ ١٥٬١ ١٩٬٩ ١٩٬٠ عمليات املعونة اخلاصة   

 ٥٬٦٩٤٬٣ ٨١١٬٥ ٦٢٦٬٢ ٦٩٨٬١ ٣٨٤٬٩ ١٬١٤٢٬٢ عمليات اخلزانة       

التجارة قبل إنشاء "املؤسسة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة" 

ردات، (عمليات متويل الوا
حمفظة وبر�مج متويل الصادرات، و 

 البنوك اإلسالمية)

-  - - - ٢٩٬٥٤٩٬٠ 

 ٣٨٬٥٦٧٬٠ ٩٨٤٬٤ ٧٤٦٬٨ ٧٨٦٬٢ ٥٠٩٬١ ١٬٣١٢٬٥ اجملموع اجلزئي

 ٩٧٬٨١٩٬١ ١٠٬٥٨٢٬٣ ١٠٬٠٥٠٬٠ ٨٬٢٨٦٬٣ ٦٬٨٣٨٬٠ ٦٬٧٣٧٬٩ اجملموع العامّ 

 )، ص "ق"م٢٠١٣ه/١٤٣٤(املصدر: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية 

 
 



 تنفيذها وآليات التمويلية السياسة طبيعة فصل الثاني:ال
 ۱۱٤ 

يف  ١٣إىل  ،م١٩٧٥يف عام صيغ فقط  ٣من  التمويلية قد ارتفعت هذه األساليب والصيغو 
 :)٤اجلدول رقم (م، كما يتضح من ٢٠٠٤عام 

): تطور األساليب والصيغ التمويلية املستخدمة يف البنك اإلسالمي للتنمية (الفرتة ٤جدول رقم (
 م):٢٠٠٤ –م ١٩٧٦

أساليب وصيغ التمويل   السنة 
 املستخدمة 

 القروض - م١٩٧٦
املسامهة يف رؤوس أموال -

 املشروعات
 إضافة إىل ما سبق: م١٩٧٧

 اإلجارة -
 متويل عمليات الواردات -

 إضافة إىل ما سبق: م١٩٧٨
 تقاسم األرابح  -

 إضافة إىل ما سبق: م١٩٨٥
 البيع اآلجل  -

 إضافة إىل ما سبق: م١٩٨٧
 متويل الصادرات  -

       إضافة إىل ما سبق: م١٩٩٦
 االستصناع  -

 ما سبق:إضافة إىل  م١٩٩٩
 عمليات املراحبة من مرحلتني -

 إضافة إىل ما سبق: م٢٠٠٣
متويل عمليات جتارة ذات  -

 طابع خاص
 الصكوك اإلسالمية -

 إضافة إىل ما سبق: م ٢٠٠٤
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التمويل أبسلوب البناء  -
 والتشغيل مث نقل امللكية 

بـ: حملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية؛ الصادرة عام:  نشرة "البنك" املعنونة(املصدر:           
 ).١١، ص م٢٠٠٥ه/ ١٤٢٦

 

 :املطلب الثاين: اجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية 
 تربز اجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية من خالل اآليت:

 فيما يتعّلق ابلتوزيعف للبلدان األعضاء: ةاملقدم"البنك"  تتمويال لالتوزيع اجلغرايفأوًال: 
ّصص النصيب األكرب منها ملنطقة ه، خُ ١٤٣٤العتمادات "جمموعة البنك" سنة  اإلقليميّ و  اجلغرايف

مليار دوالر أمريكّي)،  ٤٬٣مليار دينار إسالمّي ( ٢٬٨مببلغ قدره  ،ومشال أفريقيا" ،"الشرق األوسط
مليار دوالر أمريكّي)، فمنطقة  ٣٬٥مليار دينار إسالمّي ( ٢٬٣مببلغ قدره  ،تليها منطقة "آسيا"

مليار دوالر  ١٬٥مليون دينار إسالمّي ( ٩٦٠مببلغ قدره  ،"أفريقيا جنوب الصحراء الكربى"
مليار دوالر  ١٬٠٦مليون دينار إسالمّي ( ٦٩٩مببلغ قدره  ،أمريكّي)، ّمث منطقة "آسيا الوسطى"

 أمريكّي).
%) املخّصصة ٦٠متويل املشاريع اجلزء األكرب من هذه االعتمادات اإلقليمية (أكثر من ومّثل 

ومشال أفريقيا"، ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى"، ومنطقة "آسيا  ،ملنطقة " الشرق األوسط
% من إمجاّيل ٧٨بنسبة  ،الوسطى"؛ يف حني غلب متويل التجارة على االعتمادات يف منطقة "آسيا"

وكانت البلدان اخلمسة األكثر استفادة من اعتمادات "جمموعة البنك" سنة  ،عتمادات املنطقةا
مليار دوالر أمريكّي  ٢٬٧أو  ،مليار دينار إسالميّ  ١٬٨قدره و مببلغ  ،بنغالديش :هي ،ه١٤٣٤

أو مليار دوالر أمريكّي واحد  ،مليون دينار إسالميّ  ٦٦٠٬٥مببلغ قدره  ،%)، وتركيا٢٥٬٣(
مليون دوالر أمريكّي  ٩٠٣٬٥أو  ،إسالميّ  رمليون دينا ٥٩٨مببلغ قدره  ،مصر%)، و ٩٬٥(
مليون دوالر أمريكّي  ٦٦٣٬١أو  ،مليون دينار إسالميّ  ٤٤٠٬٥مببلغ قدره  ،%)، واملغرب٨٬٦(
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مليون دوالر أمريكّي  ٥٥٧٬٦أو  ،مليون دينار إسالميّ  ٣٨٠٬٢مببلغ قدره  ،%)، وإندونيسيا٦٬٣(
)١(%)٥٬٤(. 

يتضح من التوزيع القطاعّي العتمادات املوارد الرأمسالّية العادية خالل و  التوزيع القطاعي:اثنياً: 
%)، تليها ٧٣٬١أنَّ البىن التحتية حصلت على أكرب قدر من تلك االعتمادات ( ،ه١٤٣٤سنة 

 ،%)١٬٦قطاع الصحة (مث  ،%)٨٬٥التعليم (ك اخلدمات االجتماعية: %)، فقطاع١٦الزراعة (
 .)٢(واالتصاالت السلكية والالسلكية، والصناعة والتعدين ، %)٠٬٨املالّية ( :منها ،فقطاعات أخرى

ه أقام "البنك" شراكات جديدة مع منّظمات عاملية ١٤٣٤يف سنة  تعزيز الشراكات:اثلثاً: 
والتنمية الريفية يف بلدانه األعضاء، وهكذا  ،بغية تعزيز براجمه املتعلقة بتحقيق األمن الغذائيّ  ؛كربى

من أجل ثورة خضراء يف "التحالف  :هي ،أبَرم اتفاقيات شراكات جديدة مع ثالث وكاالت دولية
"املعهد الدوّيل للبحث يف السياسات الغذائّية"، وقد وّقع ، و"املركز الدوّيل لتطوير األمسدة"أفريقيا"، و

لتحسني مساعدة بلدانه األعضاء يف جمايل الزراعة  ؛مع كّل منها "البنك" حىت اآلن مذّكرة تفاهم
"مركز األهداف اإلمنائية  :منها ؛واألمن الغذائّي، كما وطّد تعاونه مع جهات إمنائية أساسية أخرى

"بر�مج القرى ، و"بر�مج قرى األلفية"، ولأللفية" خبصوص "الرب�مج اإلقليمّي لألراضي اجلاّفة"
 ،"اللجنة الدائمة املشرتكة بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة السهل األفريقّي"، واملستدامة"

ر يف منطقة السهل األفريقّي، خبصوص تعزيز القدرة على الصُّمود يف وجه انعدام األمن الغذائّي املتكرِّ 
، وفيما يتعلق خبصوص مشروع التنمية الريفية املتكاملة يف اليمن ؛"الصندوق الدويل للتنمية الزراعية"و
ابلشراكة مع "مركز األهداف  -و"بر�مج القرى املستدامة"، أطلق "البنك" ،"بر�مج قرى األلفية"ـب

 .)٣(وموزنبيق ،بر�جمني يف أوغندا -اإلمنائية لأللفية"

 

 .٤م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )١(
 .٤م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )٢(
 .٢٦م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )٣(
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واجلهات املاحنة  ،مع الشركاء اإلمنائيني يتعاون "البنك" توسيع نطاق التمويل املشرتك:رابعاً: 
على متويل مشاريع وعمليات يف البلدان األعضاء، وقد مّكنت هذه االسرتاتيجيُة التعاونية من مجع 
وحشد موارد من عدد كبري من املنظمات واملؤسَّسات املهتمة ابملشاركة يف متويل األنشطة اإلمنائية، 

إطارًا مثاليًا لتحسني فعالية املعونة وكما تشّكل هذه الشراكات طريقة جلمع املوارد، فكذلك متّثل 
 وتبادل املعلومات.

بلدًا متويًال مشرتكًا مع  ١٥مشروعًا يف  ١٧وخالل السنة اليت يتناوهلا هذا التقرير ُموِّل 
مليار دوالر أمريكّي، ساهم فيها "البنك" مببلغ  ٤٬٣مؤسَّسات أخرى، وبلغت تكلفة هذه املشاريع 

%)، ٤٠مليار دوالر أمريكّي ( ١٬٧واملؤسَّسات األخرى مببلغ  ،%)٣٣مليار دوالر أمريكّي ( ١٬٤
% من إمجاّيل اعتمادات "البنك"، واستحوذ ٣٤ه مثّلت عمليات التمويل املشرتك ١٤٣٤ويف سنة 

قطاع البىن التحتية (مشاريع الطاقة والنقل أساساً) على ثلثيها، يف حني كان اجلزء املتبّقى من نصيب 
 زراعة والصحة والتعليم.قطاع كلٍّ من ال

% ١٠وفيما يتعلق ابملناطق، استفادت بلدان أعضاء يف "أفريقيا جنوب الصحراء الكربى" من 
، ومنطقة "الشرق األوسط ،% املتبّقاة إىل بلدان يف آسيا٩٠من عمليات التمويل املشرتك وآلت 

 وأورواب. ومشال أفريقيا،
% من جمموع التمويل من "موارد ٣٥ -يف املتوسط– ة التمويل املشرتَك السنويّةأنشط ومتّثل

% من جمموع تكلفة املشاريع ذات ٢٠البنك الرأمسالّية العادية"، وقد قدَّم "البنك" يف املتوسط حنو 
% من أعضاء "جمموعة التنسيق"، وكان اجتاه ١٥منها  ،%٥٠التمويل املشرتك، يف حني قدَّم شركاؤه 

لت يف السنوات األخرية.جتاهات اليت سُ ه موافقاً إىل حّد ما لال١٤٣٤سنة   جِّ
 

ه ١٤٢٦، منذ عام: أنشطة "البنك" املتعّلقة بنطاق التمويل املشرتك) ٥جدول رقم (يوّضح 
 م:٢٠١٣ه، املوافق لـ ١٤٣٤م، وحىت عام٢٠٠٥املوافق لـ 
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 :ه)١٤٣٤-ه١٣٢٦تطّور أنشطة "البنك" املتعلقة ابلتمويل املشرتك () ٥جدول رقم (
اعتمادات "املوارد الرأمسالية  السنة  

العادية" (مباليني الدوالرات 
 األمريكّية)

التمويل املشرتك مباليني الدوالرات األمريكّية 
 (النسبة املئوية للموارد الرأمسالية العادية)

عدد 
 العمليات

عدد 
 البلدان األعضاء

املشاركون يف التمويل 
(مباليني الدوالرات 

 األمريكية) 

"جمموعة التنسيق"  ومنهم
(مباليني الدوالرات 

 األمريكية)

تكلفة املشاريع (مباليني 
 الدوالرات األمريكية)

 %)٣٤( ١٬٤١٠ ٤٬١٦٤ ه١٤٣٤
٧ 

٤٬٢٩٠ ٣٣٧ ١٬٧٣٣ ١٥ 

 %)٣١(١٬٢٨٦ ٤٬١٦٨ ه١٤٣٣
١ 

٥٬٧٣٣ ١٬١٨٠ ٢٬٤٧٤ ٢٠ 

 %)٣٦( ١٬٥١٨ ٤٬٢٧٠ ه١٤٣٢
١ 

٧٬٨٦٣ ١٬٤٢١ ٤٬٤٦٨ ١٦ 

 %)٤٠( ١٬٤٩٥ ٣٬٧٠٢ ه١٤٣١
٦ 

٧٬٣٠٢ ٨٦٢ ٥٬٨٠٦ ١٧ 

 %)٣٧( ١٬٢١٣ ٣٬٣٥٩ ه١٤٣٠
٣ 

٧٬١٣٣ ١٬٤٧٩ ٢٬٧٦٦ ١٦ 

 %) ٣٤(٨٥٦ ٢٬٤٩٨ ه١٤٢٩
١ 

٥٬٢١٨ ٥٤٠ ٢٬١٥١ ١٨ 

 %)٤٩( ١٬٠١٤ ٢٬٠٨٧ ه١٤٢٨
١ 

٦٬٩٢٥ ٧٨٦ ٢٬٨١٨ ٢٠ 

 ١٬٨٠٢ ٤٣٧ ٧٩٣ ٧  %)٢٢(٣٦٨ ١٬٦٥٢ ه١٤٢٧

 %)٢٥( ٣٦٨ ١٬٤٦٤ ه١٤٢٦
٥ 

١٬٦٨٨ ٣١١ ٧٤٥ ١٢ 

 %)٣٥( ٩٬٥٢٨ ٢٧٬٣٦٤ موعاجمل
٩٣ 

 ٤٧٬٩٥٤ ٧٬٣٥٣ ٢٣٬٧٥٤ 

 املصدر: تقارير "البنك" السنويّة.

اعتمادات "املوارد الرأمسالية العادية" املعروضة هنا، هي كما ُنِشرت يف �اية السنة املالية يف  -
 .)١(تقارير "البنك" السنويَّة

  

 .٢٨م، ص ٢٠١٣ه/ ١٤٣٤التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )١(
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 للبنك اإلسالمي للتنمية:لتمويلية املبحث الثاين: آليات تنفيذ السياسة ا 
يقوم البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ السياسة التمويلية له عن طريق آليات متعددة وصيغ 

من أجل تخصصة اليت أنشأها البنك : الصناديق املأبرزهاخمتلفة، وعرب وسائل وطرق كثرية متنوعة، 
 عن طريقها ذها البنك؛ لينفسات األخرى اليت أسستنفيذ سياساته التمويلية عربها؛ وكذلك املؤس

يف احلقيقة ال تقل يف  وهذه املؤسسات ؛ ولكن بشكل أكثر تنظيماً،التمويلية واإلمنائية سياساته
 .نفسه البنك أمهية أمهيتها عن

 :املطلب األول: الصناديق املتخصصة 
متثل الصناديق املتخصصة إحدى آليات تنفيذ السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية؛ فقد 

 :)١(ما يلي ه) من اتفاقية أتسيس٢٢جاء يف املادة (
 -جيوز للبنك أن ينشئ صناديق خاصة ابألغراض اآلتية: الصناديق اخلاصة:

 مساعدة اجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء. -١
 ملعو�ت الفنّية.تقدمي ا -٢
 أية أغراض أخرى حمددة. -٣

 وتدار هذه الصناديق اخلاصة وفق النظم واللوائح اليت يضعها البنك.
املتعلقة ابلصناديق املوضوعة حتت نظارة البنك،  من اتفاقية التأسيس )٢٣ورد يف املادة (كما 

 :)٢(ما يلي
تتعارض مع أهدافه ووظائفه؛ جيوز للبنك أن يقبل النظارة على صناديق، ختصص ألغراض ال "

 ."وذلك وفق النظم واللوائح اليت يضعها البنك
ويف ضوء ما سبق قام البنك اإلسالمي للتنمية إبنشاء عدد من الصناديق املتخصصة مبجاالت 

 :كما يليهو  ينة وخمتلفة، وتفصيل هذه الصناديق مع
  

 .١٤اتفاقية التأسيس، البنك اإلسالمي للتنمية، ص )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
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 صندوق الوقف: -١
 لذلك لألموال، األجل قصري ابلتوظيف التأسيس، تفاقيةال اإلسالمي للتنمية وفقاً  البنك يقوم

 مؤسسات لدى التجارة لتمويل أو العادية للعمليات البنك حيتاجها ال اليت السائلة األرصدة إيداع يتم
 املوافق( هـ١٣٩٦ سنة رجب شهـر ويف ،)١(األعضاء الدول ويف الدولية، املالية األسواق يف تعمل مالية
 وضع من تتحصل اليت األموال بشأن قرارا للبنك التنفيذيني املديرين جملس اختذ ،)م١٩٧٦ يناير
 حساب يف ووضعهـا األموال تلك بتجنيب القرار قضى وقد ،األجنبية املصارف يف البنك ودائع
 يف احملافظني جملس قرر اإلسالمي املؤمتر ملنظمة التابع الفقهي اجملمع من صدر ما على وبناء  ؛خاص

 عام مارس من ١٤ املوافق(هـ١٣٩٩ عام الثاين ربيع من ١٦ يف املنعقد الثالث  السنوي اجتماعه
 خيصص أن جيب األجنبية املصارف يف البنك ودائع من املتحصل الصايف الدخل أن) م١٩٧٩

 : التالية لألغراض
 نشاطهـا مسار تعديل يف األعضاء الدول وإرشاد مساعدة إىل هتـدف اليت والبحوث التدريب  - أ

 إنشاء مت الغاية، هلـذه وتوخيا. اإلسالمية الشريعة وأحكام يتواءم مبا واملصريف واملايل االقتصادي
 .جدة يف البنك مقر يف والتدريب للبحوث اإلسالمي املعهـد

 واجملتمعات األعضاء للدول تقدم اليت املناسبة واخلدمات السلع شكل يف اإلغاثة وسائل توفري  - ب
 .واحملن الطبيعية للكوارث تتعرض اليت اإلسالمية

 .اإلسالمية القضا� وأتييد دعم أجل من األعضاء للدول املالية املساعدات توفري - ج
 أعاله، نةاملبيّ  األوجه على ابلصرف يقوم ظلّ  ، الذيإنشاء صندوق احلساب اخلاص مت حينها

وهو ، )٢("الوقف صندوق" اسم حتت ،هـ١٤١٨ عام يف البنك متت إعادة تسميته من قبل أن إىل
عبارة عن صندوق استئماين يعمل على تلبية احتياجات اجملتمعات واملنظمات اإلسالمية األقل منّواً؛ 

التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية اليت جتابه الصناعة  "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )١(
اإلسالمي، جممع الفقه املصرفية اإلسالمية"، د. بشري عمر حممد فضل هللا، ورقة حبثية مقدمة ملنتدى الفكر 

 .٨م ص٢٠٠٦أبريل  ١١هـ، املوافق ١٤٢٧ربيع األول  ١٣اإلسالمي جبدة، يف يوم الثالاثء 
التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية اليت جتابه الصناعة  "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )٢(

 .٩املصرفية اإلسالمية"، مرجع سابق ص
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 خمتلف دعم أجل من الصندوق موارد وتستخدم مع تركيز خاص على تنمية القطاع االجتماعي،
 .)١(مسرتدة غري منح شكل يف التمويل معظم ويتم ،اخلاصة املعونة وبرامج ،أنشطته

 بليون ١٫١٩٤( إسالمي دينار مليون ٨٨٥ هـ١٤١٨ عام الصندوق أصول صايف بلغ وقد
 بليون ١٫٢٦٦( إسالمي دينار مليون ٩٠٤ األصول إمجايل بلغ هـ١٤٢٦ عام وبنهاية ،)دوالر
 .)٣(مليون دوالر أمريكي ١٣٢٨ه بلغت أصول الصندوق ١٤٣٢يف �اية عام مث ، )٢()دوالر

 :)٤(للتنمية حلصص االستثمارصندوق البنك اإلسالمي  -٢
) ٢٣مبوجب املادة ( ؛م١٩٨٩ :أنشئ صندوق البنك اإلسالمي للتنمية حلصص االستثمار عام

ويديره البنك  ،صندوق ائتماين ابلدوالر األمريكيك  ،من اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية
ويقوم البنك بدور  ؛ووفقًا للوائح الصندوق ،وفقا ملفهوم املضاربة اإلسالمية ،اإلسالمي للتنمية

 .)٥(املضارب فيعمل كمدير وأمني للصندوق
يهدف الصندوق إىل املشاركة يف التنمية االقتصادية للدول األعضاء ابلبنك من خالل جتميع 
مدخرات املؤسسات واألفراد من املستثمرين، واستثمار هذه املدخرات يف مشاريع إنتاجية ابلدول 

 .ومن مث يوفر للمستثمرين فرصاً استثمارية مرحبة ومتوافقة مع أحكام الشريعة األعضاء
طويلة توسطة و متثمارات وقد روعي عند اختيار حمفظة الصندوق، أن يكون الرتكيز على االس

كما يتم عمل استثمارات قصرية األجل وذلك هبدف واحد هو تعظيم العائد على األرصدة   ،األجل
 .النقدية اليت تنتظر االستثمارات املناسبة متوسطة وطويلة األجل

م)، ٢٠١٢ه (أبريل ١٤٣٣نك بعنوان: "جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز"، مجادى األوىل نشرة الب )١(
 .١٢ص

التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية اليت جتابه الصناعة  "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم )٢(
 (بتصرف). ٩املصرفية اإلسالمية"، مرجع سابق، ص

 (بتصرف). ١٢"جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز"، مرجع سابق، ص )٣(
 (مرجع سابق). اإلسالمي للتنمية املوقع الرمسي للبنك )٤(
 نفس املرجع السابق. )٥(
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الصندوق أفضلية للتوسع والتحديث للمرافق أو الشركات اليت سجلت إجنازات. وبصفة  يويعط
الصندوق على الشركات الكربى أو الراحبة جتار�ً، وعلى عامة، تقتصر االستثمارات اليت جيريها 

املشاريع ذات اجلدوى والقابلة لالستمرارية، واملدعومة بضمان من بنوك جتارية من الدرجة األوىل 
  .)١(مقبولة من البنك

وابإلضافة إىل  ،والعام ابلدول األعضاء يف البنك يقدم الصندوق التمويل لكال القطاعني اخلاص
ذلك، قد ينظر أيضا يف متويل املشاريع ابلدول غري األعضاء يف البنك، إذا كان هذا التمويل متوافقاً 

 )٢(.مع أحكام الشريعة
مليون  ٣٢٥بئة تع تمليون دوالر أمريكي، مت ٥٠٠ هو رأس املال املصرح به للصندوق إن

ولضمان أن يكون للصندوق هيكل رأس مال قوي مبا يضمن احملافظة على  ؛دوالر أمريكي منها
ختذ الصندوق إجراءين : األول هو إنشاء "حساب ايؤمن ملسامهاهتم أرابحا مستقرة، املستثمرين و 

% من صايف إيرادات الصندوق (قبل حصة املضارب). ٥احملافظة على رأس املال" حيول إليه سنو� 
معادلة األرابح املوزعة، حيول إليه الفائض من األرابح غري املوزعة (يف أية  الثاين هو إنشاء حساب

  ).سنة كانت
وحيرص املضارب على أن تكون أرابح األسهم اليت توزع على حاملي الوحدات متكافئة مع 
تلك السائدة يف السوق ألية استثمارات مشاهبة. وهلذا الغرض، جيوز السحب من رصيد "حساب 

 .ة إىل ز�دة األرابح إىل مستوى السوق املطلوبجابح املوزعة: ، حني تظهر احلامعادلة األر 
أما فيما يتعلق بتصفية الصندوق، فأي أرصدة تتبقى يف "حساب احملافظة على رأس املال" ويف 
"حساب معادلة األرابح املوزعة" حتول إىل صندوق الوقف التابع للبنك وال يتم توزيعها على حاملي 

 .)٣(الوحدات

يطبق املضارب (البنك) تدابري غاية يف احليطة واحلصافة لدى تقدميه متويال من موارد  :الضمان
الصندوق. وهذه التدابري، تشمل فيما تشمل، شرط الضما�ت احلكومية، وضما�ت بنك من بنوك 

 نفس املرجع السابق. )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(
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، يقدم الدرجة األوىل، وتغطية أتمينية من شركات أتمني االئتمان ذات السمعة. ويف حاالت حمدودة
 .البنك متويال غري مشروط بغرض جذب املؤسسات الكربى ذات املركز املايل القوي

وجتنبا ملخاطر تركيز األموال، يعمل الصندوق على تنويع حمفظة متويله وذلك بتحديد أسقف 
 .)١(للدول، والقطاعات، والشركات داخل كل بلد من البلدان

إدارة األصول صيغ التمويل اإلسالمية  تستخدم :املستخدمة يف الصندوق صيغ التمويل
التالية، شريطة أن تكون املشاريع ذات الصلة واألجهزة والسلع واملعدات اليت يتم متويلها، مما جتيزه 

 :)٢(الشريعة اإلسالمية
 .البيع ألجل -أ 

 .اإلجارة املنتهية ابلتمليك -ب 
 .االستصناع -ج 
 .املشاركة املتناقصة -د 
 .املسامهة يف رأس املال -ه 
 .املضاربة -و 

 ):التمويل املتوسط األجل وطويل األجل(وفقاً للمّدة صيغ التمويل 
 ختتلف صيغ التمويل اليت يستخدمها الصندوق حبسب مدة التمويل، وذلك كما يلي:

 .سنوات ٨املدة القصوى للتمويل  –البيع ألجل  - أ
على سبيل  –سنوات، وقد متتد  ٧-٥املدة القصوى للتمويل ترتاوح ما بني  –اإلجارة  - ب

سنة منها فرتة مساح تصل إىل ثالث سنوات. وفرتة السماح توازي الفرتة  ١٥إىل  –ستثناء اال
 .املطلوبة لشراء، وتركيب، وجتربة وبدء التشغيل لألصل ذي العالقة

 :تكون املدة القصوى للتمويل على النحو التايل، ستصناع (متويل لسلع يتم تصنيعها)اال - ج
  .سنوات منها فرتة مساح عام واحد ٣متويل عمليات ما قبل الشحن لغاية  -

 نفس املرجع السابق. )١(
 (مرجع سابق). للبنك اإلسالمي للتنميةع الرمسي املوق )٢(
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 .سنوات منها ثالث سنوات فرتة مساح ٨متويل املشاريع لغاية  -
 

 :)١(صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية -٣
صندوق البنك اإلسالمي للتنمية للبنية األساسية هو األداة االستثمارية اخلاصة األوىل من 

دولًة عضواً يف البنك اإلسالمي للتنمية،  ست ومخسنينوعها اليت تركز على تطوير البنية األساسية يف 
 الشركةأُنشئ الصندوق و قد و  (EMP Bahrain) "تتوىل إدارته "شركة األسواق الناشئة ابلبحرين

 مملكة البحرين مبوجب مرسوم أمريي مينح هذه يف  (PMC)"و"شركة إدارة السياسات اليت تديره
 .الكيا�ت الثالثة وضعًا خاصًا ابعتبارها شركات معفاة من الضرائب وذات مسؤولية حمدودة

% ٦٠اليت تتخذ من واشنطن مقراً هلا،  (EMP Global) "ومتلك "شركة األسواق الناشئة العاملية
من أسهم "شركة األسواق الناشئة ابلبحرين"، بينما ميلك "بنك الشامل" البحريين احلصة املتبقية 

%). وقد أنشأت "شركة األسواق الناشئة ابلبحرين" مكتبًا إقليميًا آسيوً� للصندوق يف برو�ي ٤٠(
 .دار السالم

% من أسهمها وابقي ٥١ية وتتوىل "شركة إدارة السياسات"، اليت ميلك البنك اإلسالمي للتنم
 .)٢(% منها، وضع السياسات ومراقبة مدير الصندوق٤٩اجلهات الراعية للصندوق 

مليون دوالر  ٧٣٠ر٥عبارة عن شركة توصية بسيطة برأمسال ملتزم به يبلغ  فهو الصندوق أما
مليون دوالر ال ميكن استخدامه إال مقرتً� برأس املال. وقد  ٢٠٠أمريكي، ومتويل تكميلي بقيمة 

 .أُنشئ الصندوق ملدة عشر سنوات، مع إمكانية متديد هذه الفرتة ثالث سنوات إضافية
الستخدام تقنيات التمويل اإلسالمي يف أي  ؛ق مهمة بذل قصارى اجلهدوُأسندت إىل مدير الصندو 

استثمار يف رأس املال يقوم به الصندوق. والغرض من التمويل التكميلي تكملة االستثمارات يف رأس 
بتوفري متويل إضايف ُتستخدم فيه أساليب التمويل اإلسالمية، واستخدامه للمساعدة يف تطوير  ،املال

ل جديدة هبدف توسيع نطاق أدوات التمويل املتفقة مع أحكام الشريعة ومتديد فرتات أساليب متوي
االستحقاق. ويسعى الصندوق إىل إقامة عالقات مع البنوك اإلسالمية واملؤسسات املالية األخرى 

 (مرجع سابق).املوقع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنمية  )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
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لتشكيل تكتل كبري للتمويل اجلماعي يتم اللجوء إليه يف كل مشروع على حدة للمشاركة يف متويل 
يع اليت يساهم الصندوق يف رأمساهلا، حبيث يقوم هذا التكتل برتتيب متويل إضايف إىل جانب املشار 

 )١(.األموال املتاحة من التمويل التكميلي
، تطوير أسواق رأس املال اإلقليميةويتمتع الصندوق بوضع يسمح له ابإلسهام يف تشجيع 

املال عن طريق عمليات إصدار عام، فإنه قد وبينما يعتزم الصندوق تنفيذ مشاريع املسامهة يف رأس 
يقوم أيضاً، كلما كان ذلك مناسباً، بعمليات إدراج أسهم الشركات املعنية يف سوق األوراق املالية 
للدولة املضيفة، مع إمكانية إدراجها يف سوق أو أكثر من األسواق اإلقليمية أو الدولية املفتوحة 

بري ملشاريع البينة األساسية، فإن عمليات اإلدراج يف البورصة للشركات األجنبية. وحبكم احلجم الك
سوف تسهم يف تطوير أسواق رأس املال يف املنطقة، وميكن إدراج أسهم هذه املشاريع يف مؤشر 
لألسهم اإلسالمية. كما ميكن كذلك أن تقوم الكيا�ت اليت يستثمر فيها الصندوق إبدراج أدوات 

 .شاريع يف سوق األوراق املاليةالتمويل اإلسالمية وأسهم امل
تتمثل األهداف االسرتاتيجية للصندوق يف السعي إىل رفع قيمة رأس املال على املدى البعيد 
من خالل املسامهة يف رؤوس األموال واالستثمارات ذات الصلة اليت تعىن مبشاريع البنية األساسية 

تشجيع استخدام أدوات التمويل اإلسالمي يف والصناعات املرتبطة هبا يف الدول األعضاء، إضافة إىل 
 .)٢(مشاريع البنية األساسية

قطاعات الطاقة  فيها فهي يُرّكز الصندوق على االستثمار اليت القطاعات ذات األولوية أما
واالتصاالت والنقل واملوارد الطبيعية والبرتوكيماو�ت واملياه والقطاعات األخرى املرتبطة ابلبنية 

 )٣(.األساسية، إضافة إىل مؤسسات التمويل اإلسالمي

 

 

 نفس املرجع السابق. )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(
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 :صندوق االستثمار يف ممتلكات األوقاف -٤
هـ ١٤٢١القعدة من عام أنشئ صندوق االستثمار يف ممتلكات األوقاف يف شهر ذي  :إنشاؤه

صندوق )، وهو من اتفاقية أتسيس البنك اإلسالمي للتنمية (البنك ٢٣م) مبوجب املادة ٢٠٠١(
ائتماين ابلدوالر األمريكي. ويديره البنك اإلسالمي للتنمية وفقا ملفهوم املضاربة اإلسالمية ونظم 

االكتتاب يف صندوق ، و الصندوق. ويقوم البنك بدور املضارب ويعمل كمدير وأمني للصندوق
االستثمار يف ممتلكات األوقاف مفتوح أمام وزارات ومدير�ت ومؤسسات األوقاف، وكذلك أمام 

 .)١(البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
اهلدف من صندوق االستثمار يف ممتلكات األوقاف هو التنمية واالستثمار وفقا ألحكام  إن

األوقاف ذات اجلدوى االجتماعية واالقتصادية واملالية يف الدول الشريعة اإلسالمية يف ممتلكات 
 .األعضاء ابلبنك ويف اجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء

 ٥٧رأس املال املصرح به واملكتتب فيه للصندوق هو : همواردو  الصندوق لما هيكل رأس
، دوالر أمريكي ١٠٫٠٠٠ل منها شهادة من فئة "أ" قيمة ك ٥٫٧٠٠مليون دوالر أمريكي تنقسم إىل 

أن يعمل على تعبئة موارد إضافية للصندوق الستثمارها  (البنك اإلسالمي للتنمية) وجيوز للمضارب
يف مشاريع ذات طبيعة خاصة، ويكون ذلك من خالل التمويل اجلماعي، أو التمويل املشرتك، أو 

وجيوز  ،ادات إجارة .. اخلإبصدار شهادات من فئة "ب"، أتخذ شكل شهادات مقارضة، أو شه
 ."للمشاركني شراء الشهادات فئة "ب

 ٥٠بتخصيص خط متويل للصندوق قدره  اإلسالمي للتنمية ولز�دة موارد الصندوق، قام البنك
 .مليون دوالر أمريكي الستخدامه يف متويل املشاريع التابعة للصندوق

مليون دوالر أمريكي، كما  ٧١٬٨ه ما يقارب ١٤٣٢وقد بلغ رأمسال الصندوق يف �اية عام 
مليون دوالر  ١٠٠مببلغ  اإلسالمي للتنمية أن الصندوق يوجد حتت تصرفه خط متويلي من البنك

 دوالر أمريكي الستخدامها يف دعم التوسع ألنشطته. ٢٠٠٫٠٠٠أمريكي، وحزمة مساعدة فنية تبلغ 

 (مرجع سابق).املوقع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنمية  )١(
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 ٤٧ م)٢٠١١ –م ٢٠٠١ه املوافق لـ ١٤٣٤-ه١٤٢١خالل الفرتة ( اعتمد الصندوقوقد 
ه اعتمد الصندوق ستة مشاريع ١٤٣٢دولة، ويف عام  ٢٢مليار دوالر أمريكي يف  ١مشروعًا مببلغ 

 .)١(مليون دوالر أمريكي ١٧٩بقيمة 

 يف الصندوق:صيغ التمويل 
تستخدم إدارة األصول صيغ التمويل اإلسالمية التالية، شريطة أن تكون املشاريع ذات الصلة 

 :)٢(والسلع واملعدات اليت يتم متويلها، مما جتيزه الشريعة اإلسالميةواألجهزة 
 .أ. البيع ألجل

 .ب. اإلجارة املنتهية ابلتمليك
 .ج. االستصناع

 .د. املشاركة املتناقصة
 .هـ. املسامهة يف رأس املال

 .و. املضاربة

 حمفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية: -٥
من اتفاقية أتسيس البنك  ٢٣حمفظة البنوك اإلسالمية لالستثمار والتنمية مبوجب املادة  شئتأن

م)، ١٩٨٧ه (١٤٠٧مبذكرة التفاهم املوقعة من البنوك اإلسالمية يف عام  اإلسالمي للتنمية، وعمالً 
وهتدف احملفظة إىل تعبئة األموال والسيولة املتاحة لدى البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية، 

 ومدخرات املستثمرين األفراد، وتوجيهها لتمويل املشروعات وعمليات التجارة للدول األعضاء.
المي للتنمية بوصفه مضارابً إبدارة عمليات احملفظة، اليت تشمل متويل التجارة سويقوم البنك اإل

والتمويل ابإلجارة، والبيع ألجل، واملسامهة يف رأس املال، والعمليات االستثمارية يف األرابح، والتمويل 
 اجلماعي.

 .١٢"جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز"، مرجع سابق، ص  )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
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مليون  ٢٨٠غري مليون دوالر أمريكي، ورأمساهلا املت ١٠٠ويبلغ رأمسال احملفظة الثابت املدفوع 
عملية، مببلغ إمجايل مقداره  ٢٣٥ه، كانت احملفظة قد مّولت ١٤٢٥دوالر أمريكي، وحىت �اية عام 

وقد كانت دولة من الدول األعضاء،  ٢٤ي)، يف بليون دينار إسالم ٢٬٧بليون دوالر أمريكي ( ٣٬٨
عملية لكل منهما،  ٤٠لت ابكستان وتركيا مها أكرب الدول استفادًة من متويالت احملفظة؛ حيث موّ 

 .)١(مليون دوالر أمريكي على التوايل ٤٦٣بليون دوالر أمريكي، و ١٬٢بقيمة بلغت 

 صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية: -٦
دوله صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية صندوق استئماين خاص مكّرس للحّد من الفقر يف 

لتوجيهات الدورة االستثنائية الثالثة لقمة منظمة مؤمتر القمة اإلسالمي ،  استجابةً  ئَ نشِ ، أُ  األعضاء
ّشن " ودُ ، م)٢٠٠٥ديسمرب  ٨ـ  ٧( ١٤٢٦ذي القعدة  ٦و ٥كرمة يومي قدت يف مكة املاليت عُ 

خالل االجتماع السنوّي الثاين والثالثني جمللس حمافظي "البنك اإلسالمّي للتنمية " ،   الصندوق "رمسياً 
م) يف داكار، عاصمة ٢٠٠٧ مايو ٣٠و ٢٩( ١٤٢٨مجادى االوىل  ١٣و ١٢عقد يومي الذي 

 . )٢(ويقع مقره مبدينة جدة ابململكة العربية السعودية ،السنغال
 حتقيق هدفه املتمثل يف احلّد من الفقر يف الدول األعضاء من خالل: علىالصندوق  عملوي

 .الفقراء حفز النمو الذي خيدم -١
  .)حتسني الرعاية الصحية والتعليموال سيما ( ،ابلتنمية البشريةهتمام اال -٢
 توفري الدعم املايل الالزم لتعزيز القدرات اإلنتاجية ومصادر الدخل املستدامة للفقراء. -٣

مخسة قطاعات أساسية، تشّكل جوهر جهود احلّد من الفقر يف  يفوترتكز أنشطة الصندوق 
 مدادات املياه واإلصحاحإوالزراعية، و الدول األعضاء، وهي حتديدا: التعليم، الصحة، والتنمية الريفية 

 ، والنقل والطاقة.البيئي

م)، ٢٠٠٥ه (١٤٢٦حملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية"، نشرة البنك اإلسالمي للتنمية، لعام " )١(
 .١٣ص 

 .٦م، ص٢٠١٤ -ه ١٤٣٥التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، الصادر لعام:  )٢(
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ات دوالر مليار  ١٠برأمسال مستهدف قدره  )١(وقف شكل" الصندوق" يف  ئَ نشِ وقد أُ 
_ ٢٠٠٨( ١٤٣٥حىت سنة  ١٤٢٩من سنة  التمويالت املعتمدة تراكمياً وقد بلغت  ،أمريكي
 .)٢(ن دوالر أمريكي يف الدول األعضاءمليو  ٤٣٣٬٥)  ٢٠١٤

فإنه يعمل على  يف الدول األعضاء؛ ةدور صندوق التضامن اإلسالمّي للتنميفيما يتعلق ب
مساعدهتا يف مواجهة العديد من الّتحد�ت اليت برزت بقّوة مثل آاثر أزمة الفقر، وتفاقم التغري 

وذلك من خالل ما يستحدثه من وأزمة الغذاء والطاقة املتقلبة، والرتاجع االقتصادي ، املناخي
كما تنص   ،تعمل على إعادة أتكيد ومواصلة دعم جماالت التدخل الرئيسة ،سياسات وبرامج مبتكرة
الصندوق" ومن مث، فإن " ؛وسياسات جمموعة  البنك بشأن احلّد من الفقر ،عليها الئحة الصندوق

 : )٣(يعمل على
من خالل تنفيذ الربامج املالئمة لدعم صغار املزارعني ملزيد  ،األمن الغذائي يف ز�دة املسامهة •

 ن االنتاج ابالستعانة بتقنيات متطورة وتوفري األسواق هلذه املنتجات.م
لز�دة  ؛وحمو األمية املهنية ،تقدمي الدعم املايل والتدريب من خالل برامج التمويل األصغر •

الدخل واستقراره لدى الفقراء يف الريف، وتعزيز أمنهم الغذائي، وتوفري مياه الشرب املأمونة، 
 ودعم متكني املرأة ورفاهيتها.

توفري الدعم، من خالل بر�مج القرى املستدامة، لعمليات ما بعد اإلنتاج مثل املناولة،  •
ني الزارعني، ومقدمّي اخلدمات، والتصنيع، ومرافق التخزين ، وحتسني قنوات االتصال ب

والتجار، وشركات األعمال الزراعية كتعزيز بني أطراف سلسلة القيم، على سبيل املثال ال 
 احلصر.

متخصصة للتصدي لقضا� حمددة تتعلق ابلفقر يف الدول   ةإحداث صناديق استئماني •
 األعضاء.

يعين مفهوم الوقف أن الدخل الناتج عن استثمارات موارد الصندوق هو وحده املتاح لتمويل عملياته. (التقرير  )١(
 السنوي للصندوق).

 .٦التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٢(
 .١٥التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٣(

 
 

                                                           



 تنفيذها وآليات التمويلية السياسة طبيعة فصل الثاني:ال
 ۱۳۰ 

اليت و  للبنك اإلسالمي للتنمية، إلشراف هيئة الرقابة الشرعية ختضع أنشطة الصندوق إنَّ  
احملافظني للبنك اإلسالمي  لسجمار للبنك، مبوجب قر  موميةن من أعضاء تعينهم اجلمعية العتتكو 

ومؤسساهتا الزميلة  ،يتم تعيني أعضاء اهليئة الشرعية جملموعة البنك اإلسالمي للتنميةو  للتنمية،
 .)١(تجديدلملدة ثالث سنوات قابلة لوصناديق االستئمان 

 صندوق األقصى: -٧
إىل قرار مؤمتر القمة العربية االستثنائي الذي عقد يف القاهرة  استناداً مت إنشاء صندوق األقصى 

إبنشاء صندوق األقصى، وإىل قرار وزراء املالية  والذي قضى م)٢٠٠٠ه (أكتوبر١٤٢١يف رجب 
 .)٢(م) بشأن آلية إدارة الصندوق٢٠٠٠ه (نوفمرب ١٣٢١العرب يف شعبان 

متكني ة العربية اإلسالمية للقدس، و احملافظة على اهلوي هوالصندوق  وقد كان اهلدف من إنشاء
مواجهة سياسة العزل واحلصار اليت متارسها السلطات  من تطوير قدراته الذاتية، و االقتصاد الفلسطيين

مثامنائة مليون دوالر قررت القمة العربية أن يكون حجم املوارد املالية للصندوق قد ، و عليه اإلسرائيلية
 أمريكّي.

قد عربية؛ و  ةدول ةعشر  هم يف رأس مال صندوق األقصى ثالثتس: موارد صندوق األقصى
مليون دوالر، شاملة االكتتاب االبتدائي  ٧٤٤بلغ جمموع املسامهات اليت حولتها إىل حساابته حنو 

بريوت (مارس  قميت يوجب قرار واملسامهات اإلضافية مب ،م)٢٠٠٠ -املعلن بعد قمة القاهرة (أكتوبر
 .)٣(م)٢٠١٠وسرت (مارس ، م)٢٠٠٢
 من خالل جملس أعلى وجلنة إدارية، حيث لع البنك اإلسالمي للتنمية إبدارة الصندوقطويض 

وزراء مالية الدول املسامهة، ابإلضافة إىل مندوب السلطة الوطنية  األعلى للصندوق يضم اجمللس
اإلسالمي للتنمية بصفة عضوين دائمني، والبنك كالفلسطينية واألمني العام جلامعة الدول العربية،  

 .٦٨التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
-٢٠١٢ه (١٤٣٤-١٤٣٣التقرير السنوي لصندوق األقصى، تنفيذ البنك اإلسالمي للتنمية، الصادر لعام:  )٢(

 .٣م)، ص ٢٠١٣
 .٤٩سنوي لصندوق األقصى، تنفيذ البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص التقرير ال )٣(
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% من رأس ٣تضم ممثلي الدول املسامهة مبا ال يقل عن ف ؛اإلدارية للصندوقاللجنة  ، أماعضو مراقب
للصندوق، وممثًال عن الدول اليت تكون مسامهتها أقل من ذلك، ويشارك يف اللجنة ممثل  املال املعلن

 .)١(عن السلطة الوطنية الفلسطينية، وممثل عن جامعة الدول العربية
 :مشاريع صندوق األقصى

بلغ جمموع متويالت شراكة الصندوق لرفد مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية يف األراضي 
مليون دوالر كقروض لدعم موازنة  ٤٨٠مليار دوالر أمريكي، خصص منها مبلغ  ١٬٥٣ينية الفلسط

السلطة الفلسطينية، بينما وجه ابقي املبلغ لرفد مشاريع الدعم التنموي يف كافة القطاعات احليوية 
مع تركيز االهتمام على قطاعات التعليم، الرعاية الصحية، إعادة أتهيل البنية التحتية،  ،لالقتصاد

تعزيز قدرة  ابإلضافة إىل الربامج االجتماعية االحتياجات امللحة (اإلغاثة واملتطلبات الطارئة)،
مة الصادرات الفلسطينية وتسويقها، وخلق فرص العمل والتمكني االقتصادي، ويتوىل الصندوق مه

إعادة املشاريع وعرضها على املؤسسات التمويلية العربية ويتابع مهامه من خالل اإلشراف على 
 .)٢(تنفيذها

 ٤٠٥مليون دوالر أمريكّي، منها  ٦١٥وبلغ مقدار ما صرف من جمموع املسامهات حوايل 
يع يف مليون دوالر على مشار  ٢١٠مليون دوالر على قروض دعم املوازنة للسلطة الفلسطينية، و

 ،العملقطاعات عديدة منها التعليم والصحة والبنية التحتية واإلسكان واخلدمات البلدية وخلق فرص 
وقد أسهمت تلك املشاريع يف ضمان مواصلة السلطة الوطنية الفلسطينية لتقدمي خدماهتا احليوية، 

سرائيلية، وإرساء دعائم بيئة وتقوية مناعة اجملتمع الفلسطيين من األضرار اليت أحلقتها به املمارسات اإل
 تنموية مواتية تعزز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيين. 

بلغت قيمة املشاريع اليت يديرها صندوق األقصى نيابة عن اهليئات املالية العربية لصاحل اجلهود 
 ٢٥٠مليون دوالر، صرف منها حوايل  ٣٥٠املبذولة لرفع املعا�ة عن الشعب الفلسطيين حوايل 

 مليون دوالر.

 .٩التقرير السنوي لصندوق األقصى، تنفيذ البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
 .٢٧التقرير السنوي لصندوق األقصى، تنفيذ البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )٢(
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 ١١٠يف نفس السياق اعتمد البنك اإلسالمي للتنمية خالل فرتة عمل الصندوق حوايل و 
 .)١(ملوارد الصندوق اً ماليني دوالر لتمويل مشاريع تنموية يف فلسطني مما شكل رافد

 اهليئة العاملية للوقف: -٨
م)، وذلك بغرض حتقيق األهداف ٢٠٠١ه (١٤٢٢العاملية للوقف عام  أُنِشَئت اهليئة

 :)٢(التالية
تشجيع وتعزيز األوقاف؛ لتساهم يف التنمية االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية يف الدول  - أ

 األعضاء، واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء.
 الوقفية ودعمها.ختفيف املعا�ة بني الفقراء، ورعاية املؤسسات  - ب
دعم املنظمات، واملشاريع، والربامج، واألنشطة يف اجملاالت التعليمية، والصحّية، واالجتماعية،  - ج

 والثقافية.
 توفري الدعم إلجراء الدراسات والبحوث العلمية يف جماالت الوقف. - د
 مساعدة الدول واهليئات على سّن تشريعات وقفية. -ح 

 

 مية لألعمال "ثقة":منتدى جمموعة البنك اإلسالمي للتن -٩
ياً، منتدى أعماهلا ، رمساإلسالمي للتنمية م)، أطلقت جمموعة البنك٢٠٠٩ه (١٤٣٠يف عام 

"ثقة" الذي يتطلع أن يكون منتدى عامليًا إسالميًا رائدًا جيمع قادة األعمال، وملتزماً املعروف بــ 
احلوار، والتعاون الشامل، ويعمل املنتدى على تشجيع ن يف جمال الفرص االستثمارية، ابلتعاو 

جمموعة البنك وبني القطاع اخلاص، ويسعى إىل حتقيق األهداف  والشراكات، وتعزيز التواصل مع
 :)٣(التالية

 أن يكون املنتدى واجهة لتيسري التواصل بني جمموعة البنك والقطاع اخلاص يف الدول األعضاء. -أ 

 .٤٩التقرير السنوي لصندوق األقصى، تنفيذ البنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٢م، ص ٢٠١٢ه/١٤٣٣نشرة البنك بعنوان: جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، الصادرة لعام:  )٢(
 .١٥: جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص عنواننشرة البنك ب )٣(
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تطرحها مؤسسات جمموعة البنك تشجيع القطاع اخلاص للمسامهة يف االستثمارات اليت  -ب 
 اإلسالمي للتنمية وشركاؤها.

رفع قدرات جمموعة البنك، يف جماالت املعرفة، والسمعة، واألحباث، واملنتجات، واخلدمات  -ج 
 االقتصادية، والتأمني، وائتمان الصادرات؛ لتشجيع االستثمارات يف الدول األعضاء.

ة لتشجيع االستثمار، والرتويج للفرص االستثمارية العمل على حنو وثيق مع بر�مج املساعدة الفنيّ  -د 
 اجلديدة بني املستثمرين يف الدول األعضاء.

 

 برامج منح البنك اإلسالمي للتنمية: -١٠
تنمية املوارد البشرية يف الدول  جمال يف اإلسالمي للتنمية اجلهد الذي يبذله البنكيف إطار 

، هنالك ثالثة برامج منح معتمدة من البنك، واجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء ،األعضاء
 :)١(هي
 :بر�مج املنح الدراسية لصاحل اجملتمعات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء يف البنك -١

يهدف ملساعدة الطلبة والطالبات هو و  ،م١٩٨٣ه/١٤٠٤الرب�مج سنة  هذا تنفيذ َبَدأ
وعدة  ،واهلندسة ،للقيام بدراسات جامعية يف جماالت الطب ،الدول غري األعضاء املسلمني يف

للدراسة يف بلدا�م أو يف الدول األعضاء يف البنك، وينفذ الرب�مج  وذلك ؛جماالت أخرى متصلة هبما
فائها أكد من استيبعد الت ا إىل البنكهلم بقبول الطلبات ومعاجلتها وإرساابلتعاون مع هيئات حملية تقو 

صات الشهرية وبدل عن الكتب ويغطي الرب�مج تكاليف الرسوم الدراسية واملخصّ ، لشروط الرب�مج
واملالبس والعالج وتذاكر السفر، وتعترب املنحة املقدمة قرضًا حسنًا للطالب يسدده بشروط ميسرة 

 بعد االنتهاء من الدراسة واحلصول على وظيفة.
 :ليةالتقانة العاالعلوم و مج املنح للمتفوقني يف بر� -٢

يف مايو  تنفيذهوبدأ ، م١٩٩١أبريل -ه/مارس١٤١١يف رمضان الرب�مج  مت اعتماد هذا
ثالث سنوات لنيل درجة  : دراسة مدهتامها يستهدف الرب�مج نوعني من الدراسة .م١٩٩١

م، ص ٢٠٠٢ه/١٤٢٣"بر�مج املنح للمتفوقني يف العلوم والتقانة العالية"، البنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  )١(
٣-١. 
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التقانة و  ،يف اجملاالت التطبيقية ختصصاً  ستة عشر يف ،حبوث مدهتا سنة واحدة ودراسة، الدكتوراه
 ،ويغطي الرب�مج تكاليف بدل اإلعاشة ،يف الدول األعضاء يف البنك العلمية اليت تتطلبها التنمية

وتذاكر  ،والتأمني الصحي ،وإعداد وطباعة البحث العلمي ،والرسوم الدراسية ،والكتب ،واملالبس
 .وغريها السفر

املؤهلة  ،قني يف العلوم والتقانة العالية إىل تنمية املوارد البشريةنح للمتفو ملبر�مج ا إن اهلدف من
وذلك بتقدمي منح دراسية لبعض الباحثني الواعدين  ،أتهيًال تقانيًا عاليًا يف الدول األعضاء يف البنك

ية يف اليت تتطلبها التنم ،والتقانية العلمية ،للقيام بدراسات وأحباث ختصصية عليا يف اجملاالت التطبيقية
 الدول األعضاء يف البنك.

لية ايف جماالت العلوم والتقانة الع ،ويسعى الرب�مج إىل سد حاجات الدول األعضاء يف البنك
ذا يوفر الرب�مج ؛ وهلوتُعد ضرورية وحامسة لتنمية وتطوير كفاءاهتا العلمية والتقانية ،اليت حيتاج إليها

 ،للشروع يف إجراء دراسات وحبوث يف جماالت العلوم التطبيقية ؛منحًا دراسية للباحثني املتميزين
 .)١(قانية العالية اليت حيتاج إليها يف خطط تنمية الدول األعضاء يف البنكوالتّ 

ول األعضاء األقل منوًا يف بر�مج املنح الدراسية لنيل شهادة املاجستري يف العلوم والتقانة للد -٣
 :البنك

هي دولة  ١٩ويهدف إىل مساعدة ، م١٩٩٨ه/ مايو ١٤١٩ حمرم عماله يفبدأ الرب�مج أ
لنيل شهادة  ،سنوات ٥منحة ملدة  ١٩٠وخصصت  ،يف البنك من بني الدول األعضاء األقل منواً 

 ٣٠لصاحل الطالب والطالبات الذين ال يزيد عمرهم عن  ،يف العلوم والتقانة ،املاجستري (ملدة عامني)
بتقدير أعلى من جيد يف سريه األكادميي  ،واحلاصلني على درجة البكالوريوس (أو ما يعادهلا) ،سنة

 ،واملالبس ،والكتب ،وخمصص ملصاريف اإلعاشة ،ويغطي الرب�مج املصاريف الدراسية، والدراسي
 إ�ابً.ذهاابً و  روالتأمني الصحي وتذاكر السف

 .٣بر�مج املنح للمتفوقني يف العلوم والتقانة العالية، مرجع سابق، ص  )١(
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طالب من الدول  ٧٠٠٠ه، أكثر من ١٤٣٢يف �اية قد بلغ عدد اخلرجيني يف الربامج الثالثة ل
 .)١(األعضاء، والدول غري األعضاء

 بر�مج املعونة اخلاّصة: -١١
 هبدف)، م١٩٨٠( ه١٤٠٠ عام منذ للتنمية اإلسالمي ابلبنك اخلاصة املعونة بر�مج بدأ

 لتقدمي وأيضاً  ،والصحة التعليم جمال يف ابلبنك األعضاء غري الدول يف اإلسالمية اجملتمعات تنمية
 غري والدول ،ابلبنك األعضاء الدول يف والالجئني ،الطبيعية الكوارث لضحا� العاجلة اإلغاثة

 .)٢(األعضاء
 :)٣(وتتمثل اجملاالت اليت يغطيها الرب�مج يف اآليت

 إنشاء مثل والصحة التعليم جمال يف ابلبنك األعضاء غري ابلدول اإلسالمية اجملتمعات دعم -١
، مع الرتكيز على حتقيق الرفاه الصحية واملراكز الطالب وسكن املهين التدريب ومراكز املدارس

 .للسكان، واحلفاظ على هويتهم اإلسالمية والثقافية

 الالجئني وكذلك والزلزال، والفيضا�ت اجلفاف مثل الطبيعية الكوارث لضحا� املساعدة تقدمي -٢
 هذه تتضمن ما وعادة ،ابلبنك األعضاء غري والدول األعضاء ابلدول وذلك والنازحني
 اإلعمار إعادة يف املسامهة إىل إضافة واألدوية، األغذية مثل عاجلة إغاثة تقدمي ،املساعدة

 .اآلابر وحلفر والصحية التعليمية للمرافق خاصة
مليون  ٧٢٣٬٤عملية ابعتمادات بلغت  ١٤١٥ه، موَّل الرب�مج ١٤٣٢وحىت �اية عام 

 ٩٠٤مليون دوالر أمريكي، و ٤٤٤عملية يف الدول األعضاء، مببلغ  ٥١١منها دوالر أمريكي؛ 
مليون دوالر  ٢٧٩٬٤عمليات للمجتمعات واملنظمات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء، مببلغ 

 .)٤(أمريكي

 .١٤جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )١(
 (مرجع سابق). الرمسي للبنك اإلسالمي للتنمية املوقع )٢(
 املرجع نفسه. )٣(
 .١٤" جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز"، مرجع سابق، ص  )٤(
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 التابعة للبنك املطلب الثاين: املؤسسات األخرى: 
 وتتألف من عدة ،األطراف لتمويل التنميةجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية هي جمموعة متعددة 

 املؤسسة هو للتنمية اإلسالمي البنك ويعترب اجملموعة، اتريخ عرب خمتلفة أوقات يف أنشئتمؤسسات 
 وأهداف أتسيس اتفاقية املؤسسات تلك من مؤسسة ولكل كلها؛ اجملموعة مستوى على واملركزية األم

 .)١(واحدة ورسالة مشرتكة رؤية تتقاسم مجيعاً  ولكنها هبا، خاصة عمل وآليات
 وفيما يلي نورد أبرز املؤسسات اليت تتكون منها جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وهي:

 :املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب -١
املعهد اإلسالمّي للبحوث والتدريب" هو أحد كيا�ت "جمموعة البنك"، وجهاز "البنك "

هبدف القيام  ،)م١٩٨١هـ (١٤٠١أنشئ عام  ،البحث والتدريباإلسالمّي للتنمية" يف جمال 
ابلبحوث والتدريب وأنشطة املعلومات اليت متكن النشاط االقتصادي واملايل واملصريف يف الدول 
األعضاء ويف اجملتمعات اإلسالمية ابلدول غري األعضاء من تكييف معامالهتا مع الشريعة اإلسالمية، 

 .)٢(دية ويدعم التعاون بني هذه الدولمما يعزز التنمية االقتصا
 :)٣(ويعمل املعهد على حتقيق األهداف التالية

القيام أبنشطة البحوث، والتدريب، واإلبداع املعريف يف جماالت االقتصاد اإلسالمي، والصريفة  -١
 واملالية اإلسالمية.

واإلقليمية،  تنظيم الندوات واملؤمترات يف خمتلف القضا� ابلتعاون مع املؤسسات الوطنية -٢
 والدولية.

االضطالع أبنشطة إدارة املعلومات، مثل تطوير أنظمة املعلومات الستخدامها يف جمال  -٣
 االقتصاد اإلسالمي، والصريفة واملالية اإلسالمية.

، نشرة البنك اإلسالمي للتنمية الصادرة لعام: ن جمموعة البنك اإلسالمي للتنميةحملة موجزة ع )١(
 .٤م، ص ٢٠٠٥ه/١٤٢٦

اإلسالمي للتنمية ابململكة العربية السعودية، نشرة البنك اإلسالمي للتنمية الصادرة لعام:  عالقة جمموعة البنك )٢(
 .١٩ه، ص ١٤٣٥

 .٩جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )٣(
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 االحتفاظ بقواعد بيا�ت عن اخلرباء، ومعلومات عن التجارة وتروجيها. -٤
البنك"، فإنه يؤدي دوراً أساسيّاً يف حتويل "جمموعة  وملا كان "املعهد" كيا�ً من كيا�ت "جمموعة

ويتوىل مسؤولية قيادة تطوير ومؤازرة "صناعة  ،عاملية الطراز معرفّية االرتكاز البنك" إىل منظمة
اخلدمات املالية اإلسالمّية" نشيطة وشاملة تدعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف الدول األعضاء. 

عينيه، فيعّزِز ابلتدريج أنشطَته املؤسَّسية األساسّية يف خدمات املعرفة ويضع هذا اهلدف نصب 
 .)١(ةسرتاتيجّي والفتاوى الشرعيار االابلبحث واحلو 

بر�جمًا تدريبّياً، وأعّد منذ إنشائه،  ٣٩ندوة، ومؤمترًا و ٤٢ه، نظم املعهد ١٤٣٢وخالل عام 
 الدول األعضاء.دراسات حبثية عديدة، وندوات ومؤمترات يف العديد من 

كما يضطلع املعهد أبنشطة خمتلفة يف جمال تطوير القطاع املايل اإلسالمي، مثل: بناء املعرفة 
التدريب، وتقدمي جائزة البنك لتحقيق االستقرار املايل، والتنمية البشرية املستدامة والشاملة من خالل 

، وبر�مج اإلسالمية، ومنح املعهد الدراسيةسالمي للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي والصريفة واملالية اإل
 منح البحوث وبناء املعرفة للخدمات املالية الشاملة.

ويُعدُّ املعهد أوراقا حبثية، ومعلومات أساسية للمناقشات، ووقائع الندوات، واحملاضرات، 
نصف ّكمة حمواملقاالت اليت تُنَشر مبجلة املعهد وامسها: "دراسات اقتصادية إسالمية"، وهي جملة 

 .)٢(سنوية تصدر ابللغة العربية ، واالجنليزية ، والفرنسية

 :املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان الصادرات -٢
كيان مستقّل ضمن "جمموعة  الصادرات"املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار وائتمان "

عام مة التعاون اإلسالمي" البنك"، أنشأه البنك اإلسالمي للتنمية والدول األعضاء يف "منظ
؛ هبدف توسيع نطاق املعامالت التجارية بني الدول األعضاء وتسهيل تدفق )م١٩٩٤( ه١٤١٥

االستثمارات األجنبية املباشرة إليها، وذلك عن طريق تقدمي خدمات أتمينية متوافقة مع الشريعة 

 (مرجع سابق). ع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنميةاملوق )١(
 (بتصرف). ١٠، مرجع سابق، ص جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز )٢(
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احل املصدرين واملصارف ضد اإلسالمية، من خالل توفري أتمني وإعادة أتمني ائتمان الصادرات لص
 .)١(املخاطر التجارية وغري التجارية، وخدمة أتمني االستثمار

 .)٢(دولة من آسيا وأفريقيا وأورواب ٤٠وتضم املؤسسة يف عضويتها 
إىل تعزيز املعامالت التجارية وتنميتها بني الدول األعضاء وبقية دول العامل،  هتدف املؤسسة 

االستثمارات إىل الدول األعضاء، من دول العامل األخرى، وتقدم اخلدمات كما تعمل على اجتذاب 
 :)٣(التالية

أتمني وإعادة أتمني ائتمان الصادرات، وتغطية عدم سداد احلساابت املدينة للصادرات الناجتة  -١
 عن خماطر جتارية (املشرتي)، او غري جتارية (قطرية).

القطرية، اليت تنشأ أساسًا من القيود املفروضة  أتمني وإعادة أتمني االستثمارات ضد املخاطر -٢
على حتويل النقد األجنيب، واملصادرة، واحلروب، واالضطراابت املدنية، وإخالل احلكومة 

 املضيفة ابلعقود واباللتزامات املالية السيادية.
وتتمثل مهمة هذه "املؤسسة" يف املساعدة على توسيع نطاق املعامالت التجارية للدول 

ضاء، من أجل تيسري تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة إىل هذه الدول، وتقدمي تسهيالت األع
وهي حتقق هذه األهداف عن طريق  ،ئتمان الصادرات يف الدول األعضاءإعادة التأمني لوكاالت ا

وإعادة  ،والتأمني من املخاطر الُقطرية ،وإعادة أتمينه ،توفري أدوات مناسبة وشرعية لتأمني االئتمان
 .)٤(االتأمني منه

وتدير املؤسسة كذلك "بر�مج املساعدة الفنية للرتويج لالستثمار" التابع جملموعة البنك الذي 
م)؛ واهلدف منه هو إطالق القدرات الكامنة للدول األعضاء من ٢٠٠٥ه (١٤٢٦أنشئ عام 

، واخلدمات املساعدة الفنّيةخالل بر�مج شامل ومتكامل جلذب االستثمار األجنيب املباشر، وتقدمي 

 .٢١عالقة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ابململكة العربية السعودية، مرجع سابق،  ص  )١(
 .١٠جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(
 ، (مرجع سابق).ع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنميةاملوق )٤(
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االستشارية للدول األعضاء لتهيئة املناخ االستثماري فيها، وبناء القدرات لوكاالت ترويج االستثمار، 
 .)١(وحتديد الفرص االستثمارية من خالل تنظيم الفعاليات الجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة

مليون دوالر  ١٤٬٦٢٠٬٩مني للمؤسسة ه، بلغ إمجايل التزامات التأ١٤٣٢وبنهاية عام 
 .)٢(أمريكي

 :املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص -٣
كيان مستقل ضمن "جمموعة البنك"، أنشئ عام  اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص" املؤسسة"
 م).٢٠٠٠يوليو  ٨هـ (١٤٢١ربيع اآلخر  ٦وبدأ يزاول أنشطته منذ  ،م)١٩٩٩هـ (١٤٢٠

دولة من أربع قارات، هي: آسيا، وأفريقيا، وأورواب، وأمريكا  ٥٢وتضم يف عضويتها 
 .)٣(الالتينية

وتتمثل رسالة هذه "املؤسسة" يف تكميل الدور الذي يضطلع به "البنك" عن طريق تنمية 
 وتشجيع القطاع اخلاص، وسيلِة حتقيق النمّو االقتصادّي واالزدهار يف الدول األعضاء. 

 :)٤(ي، فهأهدافها الرئيسيةأما  
دعم التنمية االقتصادية يف دوهلا األعضاء عن طريق إمدادها ابلتمويل الذي ميكنها من النهوض  -١

 .اخلاص وفقاً ملبادئ الشريعة بتنمية القطاع
املشورة للحكومات واملنظمات اخلاصة، من أجل تشجيع إنشاء وتطوير وحتديث النصح و تقدمي  -٢

 وتوسعتها وحتديثها. ، وإنشاء املشاريع اخلاصة)٥(القطاع اخلاصّ 
ه، بلغ صايف اعتمادات التمويل للقطاع ١٤٣٢ه، وحىت عام ١٤٢٠ويف الفرتة من عام 

وترّكز جّل التمويل املقدم على دولة،  ٣٦مشروعًا يف  ٢١٩كي لصاحل مليار دوالر أمري ٢٬٢اخلاص 

 نفس املرجع السابق. )١(
 .١٠جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(
 نفس املرجع السابق. )٤(
 ، (مرجع سابق).ع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنميةاملوق )٥(
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فقطاع النفط %)، ١٣%)، فالقطاع العقاري (٢٧%)، مث القطاع املايل (٣٦القطاع الّصناعي (
 .)١(%)٦%)، وقطاع النقل (٦والغاز (

ولدمج أنشطة القطاع اخلاص حتت كيان واحد، أوكلت إدارة صندوق حصص االستثمار، عام 
ويقوم الصندوق بتعبئة املوارد من خالل ة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص، ه، إىل املؤسس١٤٢٩

يقوم الصندوق بدور مكّمل للبنك يف متويل  حتويل عمليات اإلجارة والبيع ألجل إىل أصول، كما
 مشاريع البنك، وعمليات متويل التجارة.

عملية، مشلت  ٢٢٩ه، بلغ جمموع العمليات اليت مّوهلا الصندوق ١٤٣٢وحىت �اية عام 
 .)٢(مليار دوالر أمريكي ٢٬١٠٥قطاعات صناعية واسعة، مببلغ إمجايل مقداره 

 :التجارة املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل -٤
ل التجارة يف كنف املؤسسة الدولية اإلسالمّية لتمويل التجارة" كيان مستقّل خمصَّص لتموي"

هـ ١٤٢٩م)، وبدأت أنشطتها عام ٢٠٠٥( هـ١٤٢٦وقد أنشئت عام  ،"جمموعة البنك"
دولة من قارة  ٣٧يف عضويتها  وتضمّ ، مليارات دوالر أمريكيّ  ٣به قدره برأمسال مصرَّح  ،م)٢٠٠٨(

 .)٣(آسيا وأفريقيا وأورواب
وتُعدُّ كياً� مستقّالً أُنِشَئ هبدف تنمية التجارة؛ لتحسني األوضاع االقتصادية، وابلتايل سبل  

أبسره، ويتمثل اهلدف الرئيس للمؤسسة يف تشجيع التجارة  كسب العيش لشعوب العامل اإلسالمي
البينية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، وابإلضافة إىل ذلك، تعمل املؤسسة على تيسري 
تعبئة املوارد من القطاعني العام واخلاص؛ لتحقيق اهلدف اخلاص املتمثل يف تعزيز التنمية االقتصادية 

 .)٤(من خالل التجارة

 .١١جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
 (مرجع سابق). اإلسالمي للتنميةاملوقع الرمسي للبنك  )٣(
 .١١جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )٤(
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جاري وتنمية وبر�مج التعاون الت -٢متويل التجارة.  -١وللمؤسسة ذراعان رئيستان مها: 
جماالت أعمال رئيسة، هي: تنمية التجارة، وتيسري التجارة، وبناء  التجارة، والذي يشمل أربع

 القدرات، وتنمية السلع االسرتاتيجية.
م؛ بغية إدماج ٢٠١٠ة ابلتجارة عام وشكلت جمموعة البنك اللجنة املعنية ابملسائل املتعلق

التجارة بوصفها إحدى أدوات السياسات اإلمنائية، ومساعدة الدول األعضاء على تعزيز أنشطتها 
 .)١(املتعلقة ابلتجارة البينية لدول منظمة التعاون اإلسالمي على حنو فّعال

جل ن اإلسالمّي" من أوهي تدعم تطوير األسواق وتعزيز القدرات التجارية لدول "منظمة التعاو 
ومتارس "املؤسسة" أنشطتها  ،يجية اليت وضعتها "جمموعة البنك"سرتاتالنهوض ابألهداف اإلمنائية اال

وفق معايري عاملية الطراز، ورسالتها واضحة من مهمتها اليت تتمثل يف أن تكون حافزًا لتنمية التجارة 
بني دول "منظمة التعاون اإلسالمّي" وبينها وبني ابقي دول العاَمل. وتتطّلع "املؤسسة" إىل أن تكون  

اإلسالمّي" حبلول متكِّنها من سّد احتياجاهتا، وإىل الوفاء  كياً� مكرَّسًا لتزويد دول "منظمة التعاون
 .)٢(بوعدها الذي اختذته شعاراً، أال وهو: "تطوير التجارة وحتسني الظروف املعيشّية

 :)٣(إن األهداف اليت تعمل عليها املؤسسة الدولّية اإلسالمّية لتمويل الّتجارة تتمّثل يف اآليت
التكامل التجاري بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون  تعزيز التجارة البينية وتشجيع -١

 اإلسالمي.
 تقدمي حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. -٢

مليارات دوالر  ٩٬٦بلغ إمجايل اعتمادات املؤسسة منذ إنشائها، لعمليات متويل التجارة قد و 
مليار دوالر أمريكي، أي بز�دة  ٣ه، بلغت االعتمادات لتمويل التجارة ١٤٣٢أمريكي، ويف عام 

 .)٤(مليار دوالر أمريكي ٢٬٦ه، والبالغ ١٤٣١% ابملقارنة مع التمويل املعتمد يف عام ١٩

 

 نفس املرجع السابق. )١(
 (مرجع سابق) ع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنميةاملوق )٢(
 .١١رجع سابق، ص جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، م )٣(
 نفس املرجع السابق. )٤(
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 :)١(ويل للزراعة امللحّيةاملركز الدّ  -٥
م)، وهو مؤسسة دولية غري رحبية إلعداد األحباث ١٩٩٩ه (١٤٢٠أنشئ هذا املركز عام 

تعزيز التنمية الزراعية يف املناطق القاحلة، وشبه القاحلة ذات الرتبة  التطبيقية واإلمنائية، هتدف إىل
يهدف املركز إىل ارات العربية املتحدة، مقرًّا له، و املاحلة، ويتخذ املركز من مدينة ديب، يف دولة اإلم

ظروفاً يف املياه، و إجراء حبوث تطبيقية يف جمال التنمية الزراعية يف الدول األعضاء اليت تعاين نقصًا 
ويعمل بوصفه إطارًا لدعم األحباث والتنمية، والقيام بدور مؤثّر يف جمال السياسات مناخية قاسية، 

 .)٢(واحلوكمة يف الدول األعضاء
وقد أشرف املركز على صياغة العديد من واثئق السياسات، كما زّود منطقة الشرق األوسط 

على ومشال أفريقيا أَبْسرِها، مبعلومات وبيا�ت من خالل "نظام متاثل بيا�ت األراضي"، الذي يساعد 
 اختاذ القرارات يف مسائل املياه واألمن الغذائي.

مشروع مدته أربع سنوات بدول آسيا الوسطى، يُعَىن ه، بدأ املركز يف تنفيذ ١٤٣٢ويف عام 
 .)٣(بتنويع احملاصيل واإلدارة املستدامة ملوارد األراضي اهلامشية

 :مشروع اململكة العربية السعودية لإلفادة من اهلدي واألضاحي -٦
مشروع اململكة العربية  )،م١٩٨٣( ه١٤٠٣ أنشأت حكومة اململكة العربية السعودية يف العام

لتجهيز جمازره يف  قنفِ وهو مشروع خدمي غري رحبي، وأُ  السعودية لإلفادة من اهلدي واألضاحي،
سعودي، حيث جرى تصميمها ر�ل مليون ) ١٩٢٠املشاعر املقدسة مبكة املكرمة ما يقارب (

كومة اململكة وعهدت ح، ئل وأحدث وسائل نقل وحفظ اللحوموتزويدها أبحدث املعدات والوسا

الزراعة امللحية: تتمثل يف زراعة حماصيل هلا املقدرة على النمو يف بيئة ملحية والنضج واإلنتاج، يعود االهتمام  )(١
إىل إجراء جتارب ومن التصحر إىل ستينيات القرن العشرين حيث جلأت بعض الدول اليت عانت من قلة املياه هبا 

وكان يف مقدمة تلك الدول كل من اهلند وابكستان وتونس واملغرب ومصر  ،على هذا النوع من الزراعةخاصة 
، د.محد عبدهللا اللحيدان، جبريدة املركز السعودي للزراعة امللحية(بتصرف، من: مقال  .وبعض دول اخلليج

 .)١٦٦٣٦العدد  -م ٢٠١٤يناير  ١٠ - ١٤٣٥ربيع األول  ٠٩اجلمعة الر�ض، 
 .١٦جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز، مرجع سابق، ص  )٢(
 نفس املرجع السابق. )٣(

 
 

                                                           



 تنفيذها وآليات التمويلية السياسة طبيعة فصل الثاني:ال
 ۱٤۳ 

العربية السعودية مبهمة إدارة هذا املشروع للبنك اإلسالمي للتنمية، هبدف تيسري أداء نسك حجاج 
دي بيت هللا احلرام، ابإلضافة خلدمة كافة املسلمني يف خمتلف بقاع األرض الراغبني يف أداء نسك اهل

 .)١(يةأو األضحية أو الصدقة أو الفد
ويستطيع احلاج يف  ،جمازر لألغنام، أربع منها مفتوحة وثالث مغلقةيتكون املشروع من سبع و 

اجملازر املفتوحة األربع شراء نسكه من مواقع البيع القريبة من اجملازر، والدخول إىل اجملازر لإلشراف 
على أداء نسكه، وإذا رغب ميكنه تنفيذ النسك بنفسه وأخذ جزء من ذبيحته، أما اجملازر املغلقة 

وتوزيعه على  ي للحجاج الذين يرغبون يف توكيل املشروع للقيام نيابة عنهم أبداء نسكهمالثالث فه
وقد قامت حكومة اململكة العربية السعودية إبنشاء جمزرة للجمال واألبقار مهيأة  ،الفقراء واحملتاجني

مبشاهدة أبحدث املعدات، وليس على احلاج سوى شراء ما يريد من األبقار واجلمال ومن مث القيام 
ويقوم املشروع بتوقيع مذكرات تفاهم مع بعثات احلج الراغبة يف ، أداء نسكه أمامه بكل يسر وسهولة

تنفيذ نسك حجاجها وفق ما يتم االتفاق عليه، وقد بلغ عدد الدول واجلهات املوقعة مع املشروع 
 .)٢() دولة وجهة١٥عدد (

من أهم مميزات هذا املشروع أنه يقوم بتأمني النوعية املطلوبة من األنعام املستوفية جلميع  إنّ 
الشروط الشرعية والصحية، وذلك من خالل كوادر من العلماء الشرعيني واألطباء البيطريني، الذين 

اكتمال تنفيذ يتولون الكشف على مجيع ما يرد من أنعام إىل جمازر املشروع عرب هاتفه اجلوال لتأكيد 
 التوكيل يف جمازر املشروع.

كما أن إدارة املشروع تقوم بتوزيع اللحوم على احلجاج واحملتاجني بعد التأكد من نظافتها 
وسالمتها وصالحيتها لالستهالك اآلدمي، ويشمل التوزيع منطقة املشاعر املقدسة وفقراء احلرم، ويتم 

دول األعضاء ) دولة من ال٦٣املستحقني يف أكثر من (نقل ما يفيض من هذه اللحوم إىل احملتاجني و 
وتقوم إدارة املشروع حالياً إبنشاء مصنع مبنطقة املعيصم مبكة املكرمة إلنتاج مادة ، واجملتمعات املسلمة

 .)٣(اجليالتني املستخلصة من جلود وعظام أنعام املشروع الستخدامها يف صناعة الكبسوالت الدوائية
 

 .٣٣ه،  ص ١٤٣٥عالقة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ابململكة العربية السعودية، نشرة البنك لعام  )١(
 نفس املرجع السابق. )٢(
 .نفس املرجع السابق )٣(

 
 

                                                           



 

 

 

 ثالثالفصل ال

 في للتنمية اإلسالمي للبنك التمويلية السياسة أثر
 المستهدفة البلدان في مةالمستدا التنمية إحالل

 وفيه مبحثان:   

 تنميةعلى و  االقتصادية املشروعات متويل على املرتتب األثر املبحث األول:
 املوارد

 وفيه مطلبان:   
 .املستهدفة اإلسالمية الدول يف االقتصادية املشروعات متويل أثر: األول املطلب

 .املستهدفة اإلسالمية الدول يف البيئية املوارد تنمية متويلأثر : الثاين املطلب
 

 البلدان يف االجتماعية املشروعات متويل على املرتتب األثراملبحث الثاين: 
 املستهدفة

 وفيه مطلبان:   
 .املستهدفة اإلسالمية الدول يف الفقر حماربة مشروعات متويل أثر: األول املطلب

 اإلسالمية الدول يف االجتماعية اخلدمات مشروعات متويل أثر: الثاين املطلب
 .املستهدفة
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 الفصل الثالث
 البلدان املستهدفةمة يف اللتنمية يف إحالل التنمية املستدأثر السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي 

وحماربة  والبيئي واالجتماعي ياالقتصاد جانبها يف وخاصة ،املستدامة التنمية ملشاريع كان لقد
 كالبن قيام منذ حرصوا فقد ؛للتنمية اإلسالمي البنك إدارة على القائمني لدى كبري اهتمام الفقر،

 اإلسهام من ليتمكن ،به احمليطة بيئته وتنمية ،املسلم اإلنسان وتطوير ،التنموية بابجلوان االهتمام على
 .يف جمتمعه املستدامة التنمية يف

التحليل ألثر السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية على  تطرق بشيء منيف هذا الفصل أ
اجلوانب اليت من خالهلا تتحقق التنمية املستدامة يف البلدان املستهدفة بتلك السياسة، وذلك عرب 

 مبحثني:
 تنمية املواردعلى ادية و املبحث األول: األثر املرتتب على متويل املشروعات االقتص: 

؛ متويل العمليات املتعلقة ابملشروعات تمويلية للبنك اإلسالمي للتنميةالاستهدفت السياسة 
املرتتبة على تلك السياسة  بيئية، وفيما يلي أقف على اآلاثراالقتصادية ، وتلك املتعلقة بتنمية املوارد ال

 يف هذين اجلانبني.

  :املستهدفة:ية يف الدول اإلسالمية متويل املشروعات االقتصاد أثراملطلب األول 
يف الدول  املشروعات االقتصادية متويل مسامهة البنك اإلسالمي للتنمية يف أثر إبراز ميكن

 :يلي ما خالل من اإلسالمية املستهدفة

  :املشروعات متويلأواًل: 
مبنحها  فيه األعضاء لبلدانلالتنمية االقتصادية  عمليات "اإلسالمي للتنمية يعّزز "البنك

املساعدات اإلمنائية )اليت  وكذلكالقروض واملنح اليت متكّ نها من متويل قطاعاهتا االقتصادية األساسية، 
ميّوهلا من موارده الرأمسالية العادية(، وبراجمه املتعلقة ببناء القدرات، والتمويل املشرتك والشراكة 

 .(1)ملالية اإلسالمّيةواتفاقيات التعاون اجلديدة واملسامهة يف صناعة خدمات ا

                                                           
 .38م(، ص 2014ه )1435التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، لعام:  (1)
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على  األعضاء الدول يف ،واخلاص العام القطاعني يف التنمية برامج على متويل البنك دأبوقد 
 عن التنموي التمويل مهمته حبكم البنك ويقدم فنية، مساعدات هلا قدم كما،  امتداد العقود املاضية

 واملساعدات املشاريع متويل وتشمل ،العادية العمليات :هي العمليات من رئيسة أنواع ثالثة طريق
ظهرت نتائج قد و  ،)اخلاصة املعونة عمليات( الوقف وصندوق التجارة، متويل وعمليات الفنية،

 للدول البنك يقدمها اليت اإلمنائية املساعدة حجم عا ارتفمن خالل  ،متويالت البنك للمشروعات
 عام إسالمي دينار مليار 0,14 من األعضاء غري الدول يف اإلسالمية وللمجتمعات األعضاء
 التمويل توزيع أمام(، 2007) ه1427 عام إسالمي دينار مليار 3,5 إىل ،م(1976ه )1396
عادية، خالل الرأمسالية ال البنك موارد من القطاعات بحبس الفنية واملساعدات للمشاريع اإلمجايل
 ذلك مجلة من %30 بنسبة استأثر قد العامة املرافق قطاع أن أوضح فقد م(2007-1996الفرتة )
 بنسبة واالتصاالت النقل وقطاع %،22 بنسبة منه االجتماعية اخلدمات قطاع واستأثر ،التمويل

 .(1)%11 بنسبة والتعدين الصناعة وقطاع%، 11 بنسبة الزراعي والقطاع%، 21
التمويلية أن أغلب هذه التمويالت قد متت عن طريق الصيغ إىل وهنا البّد من اإلشارة 

للبنك اإلسالمي للتنمية؛ ُرغم بعض  سباإلسالمية، املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهذا مما يُ 
املالحظات املوجودة، اليت تسبب هبا ضغط الرأمسالية العاملية، وعدم تطبيق النظام املايل اإلسالمي يف  

ثريًا من االجنازات يف قد حّقق كنك كثري من البلدان األعضاء يف البنك؛ ورغم ذلك فإننا جند أن الب
هذا اجملال؛ بفضل هللا مث بفضل الصالحيات املتاحة له، للعمل داخل حدود السيادة للدول األعضاء 

 يف البنك.

  

                                                           
"دور البنك اإلسالمي للتنمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصادايت اإلسالمية"، محزة عبداحلليم، يف  (1)

 4-3األوراق البحثية املقّدمة للملتقى الدويل حول: )مقّومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي(، 
 صرف(.)بت 272، صم، جامعة قاملة ابجلزائر2012مرب ديس
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 :متويل البىن التحتيةاثنياً: 
حيث يالحظ ال يزال تطوير البىن التحتية حمّرك النمو االقتصادي للبلدان األعضاء يف "البنك"، 

قطاع البىن ب تتعلق % من طلبات التمويل اليت تقّدمها البلدان األعضاء إىل "البنك"80حنو  أنّ 
التحتية )من طاقة ومياه ونقل واتصاالت سلكية وال سلكية(، وهو واقع يدّل على معاانة البلدان 

رورّي للحد األعضاء من نقص شديد يف متويل البىن التحتية وتنامي اإلدراك أبن تطوير البىن التحتية ض
 من الفقر وحتسني حياة الناس.

هلذا يعطي "البنك" األولوية القصوى لتطوير البىن التحتية األساسية يف بلدانه األعضاء، وقد 
مليار دينار  20,2إنشائه عمليات تتعلق ابلبىن التحتية يف البلدان األعضاء بنحو  ذمّول "البنك" من

الفرتة مليار دوالر أمريكّي( خالل  22,3% منها )أي 75مليار دوالر أمريكّي(، قّدم  30إسالمّي )
زايدة كبرية يف التدّخل املباشر ملساعدة البلدان الهذه األرقام عن  عكسم(، وت2014-م 2006) من

األعضاء على سّد احتياجاهتا التمويلية املتزايدة يف جمال البىن التحتية ومتكينها من املنافسة الفعالة يف 
 .ملبادرة اجلديدة جملموعة العشرينمن ا ةسياق عوملة متعاظمة واالستفاد

مليار  15,9مشروعًا مببلغ قدره  190وتضّم حمفظة "البنك" اجلارية املتعلقة ابلبىن التحتية 
يف سنة على سبيل املثال اعتمد "البنك" ، و ه1435عام % منه حىت 25الر أمريكّي، ُصرفت دو 

مليار دوالر  4,2مليار دينار إسالمّي ) 2,8عملية يف جمال البىن التحتية مببلغ  51 ه1435
لصحّي،  ُموّ لت به البىن التحتية املتعلقة بتوليد ونقل الكهرابء واملواصالت واملياه والصرف ا ،أمريكّي(

مليار دوالر أمريكّي ملشاريع البىن التحتية اجلارية واملستمرة،  1,5كما صرف "البنك" يف نفس السنة 
وهو ما يدل على حرص "البنك" الشديد واملستمّر على املسامهة يف إجياد بيئة مواتية يف بلدانه 

ويل البىن التحتية بنسبة تلقى قطاع الطاقة أكرب خمّصص يف جمال مت أيضاً  ه1435األعضاء، ويف سنة 
% فالصناعة والتعدين 16,1% فاملياه والصرف الصحّي بنسبة 33% يليه قطاع النقل بنسبة 44,9
 .(1)%1% مثّ قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بنسبة 5بنسبة 

  

                                                           
 )بتصرف(. 42م(، ص 2014ه )1435التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  (1)
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 :واملواصالت النقلاثلثاً: متويل قطاع 
يف "البنك"، ألنه حمّفز ال غىن عنه لتسريع  ّل قطاع النقل من أوىل أولوايت البلدان األعضاءظي

النمّو والتنمية االقتصادية، وتساهم املشاريع اليت يعتمدها "البنك" يف هذا القطاع مسامهًة فعالًة يف 
وتؤدّي دورًا اسرتاتيجياًّ يف  ،وحتسني األحوال االجتماعية للبلدان األعضاء ،االزدهار االقتصاديّ 

 على اخلارج.  الطرفّية واملعزولةاطق والبلدان انفتاح املن
إّن التمويل الذي قّدمه "البنك" لقطاع النقل ساعد البلدان األعضاء إىل حّد كبري على 

من مكّوانت النشاط  مهماً اندماجها يف االقتصاد اإلقليمّي والعاملّي، وصار قطاع النقل نفسه مكّواًن 
ا القطاع جمااًل اسرتاتيجّيًا خاضعًا ملسؤولية االقتصادي يف عدد من البلدان األعضاء، وملا كان هذ

احلكومات، فقد أّدت مشاريع هذا القطاع دورًا ابرزًا يف تسهيل التنّقل وتوفري خدمات النقل 
واالستفادة منها، وأّكد "البنك" على غرار غريه من البنوك اإلمنائية املتعددة األطراف )منذ اجتماع 

ستدامة النقل، وذلك ابحلرص على أن تكون مشاريع البىن م( التزامه اب2012يف سنة  20ريو+
 التحتية للنقل اليت ميوّ هلا آمنة وفعالة وغري مضرة ابلبيئة وقابلة لالستمرار من الناحية االقتصادية.

وظل التخفيف من وطأة الفقر وتسريع تطوير البىن التحتية للنقل يف البلدان األعضاء أولوية 
ووفقًا ألولوايت تطوير البىن التحتية لدى "جمموعة البنك"، انصّبت أنشطة  ،اسرتاتيجية لدى "البنك"

متويل النقل على تطوير قطاع كل من الطرق والسكك احلديد والطريان، والسّيما يف البلدان األقّل منّواً 
يف النهوض ابلتكامل  يف ذلك مبنطقة "أفريقيا جنوب الصحراء الكربى"، ويتمثل اهلدف األمسى

على  ه1435بلغت قيمة مشاريع قطاع النقل املعتَمدة سنة قد ليمّي بني البلدان املتجاورة، و اإلق
مليار دوالر أمريكّي(، وُخّصص معظم  1,4مليون دينار إسالمّي ) 909,5ما جمموعه  سبيل املثال

والكامريون فريقية أعضاء هي بوركينا فاسو إه لستة بلدان 1435طاع النقل سنة متويل "البنك" يف ق
 .(1)ومايل والنيجر وتشاد وأوغندا، وذلك من أجل تطوير شبكات النقل الربّّي فيها

ولو أخذان عينة من متويالت "البنك" لقطاع النقل لكي حنصل على نتائج بعض هذه 
رتة" اجلديد على سبيل املثال يف دولة البحرينفإنه  التمويالت: الذي مّوله "البنك  ساهم "جسر س 

 بتصميم حديث،ء طريق والشبكة الوطنية إبنشا ،تعزيز البىن التحتية الطُرُقية يف مي للتنمية"اإلسال
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رتة"ربط بني املنامة وي وهي املكوّ ن األكثر أمهية يف شبكة الطرق السريعة يف البحرين، كما  ،"جزيرة س 
والغاز  ،تكيلو فول  220قدرهتا  اليت تبلغوالكابالت  والغاز اً خدمّياً لنقل أانبيب املياهأّّنا تشّكل ممرّ 

رتة"وغريها من اخلدما  .ت، من املنامة إىل "جزيرة س 
ومن انحية أخرى فتح اجلسر الذي مّوله "البنك اإلسالمّي للتنمية" منَفذًا اثلثًا إىل "جزيرة 
 احملرَّق"، وهو منفذ ذو طريق معّبد مزجوج بثالثة مسارات يف كل اجتاه، وقد حسَّن هذا اجلسر من

% من املتوسط اليومّي حلركة 29إمكاانت الوصول إىل " جزيرة احملرَّق" إذ يستوعب  يف الوقت احلايل 
%  من حركة املرور يف أوقات الذروة بني املنامة و "جزيرة احملرَّق"، وقد اجتذب كال 33املرور، أو 

ملتمثلة يف جعل اجلسرين استثمارات صناعية وسكنّية ضخمة، وسامها يف حتقيق رؤية احلكومة ا
فة بن سلمان" إىل يساهم يف االزدهار االقتصادي، كذلك، و أّدى "ميناء خليلإلمداد البحرين مركزاً 

مليون حاوية من فئة عشرين قَدماً، ومستوى استخدام  2,5طاقة استيعابية قدرها  يمبىن ذ 16بناء 
 . (1)م2014% سنة 43يبلغ 

املشاريع اليت مّوهلا "البنك  فإننا جند أن :هلذا القطاعولو أخذان عيّ نًة أخرى من متويالت البنك 
عبدة اليت تربط 185من بناء أكثر من  مّكنتهُ  يف غامبيااإلسالمّي للتنمية" 

ُ
 بني كلم من الطرق امل

بناء هذه الطريق نتائج عديدة  قد ترتبت علىاورة أيضاً، و املدن الكربى واملناطق الريفية، والبلدان اجمل
احلّد من حوادث و  خفض تكاليف استخدام املركبات؛و %؛ 50خفض مّدة السفر بنسبة  متثلت يف:

إنشاء أعمال جتارية صغرية و عني والصيادين إىل األسواق؛ تسهيل وصول منتجات املزار و املرور؛ 
حتسني فرص الوصول إىل األسواق وعقارات مبحاذاة الطرق، كما مّكنت تلك املشاريع املموَّلة من 

 .(2)وتعزيز األنشطة االقتصادية والسياحة وتيسري املبادالت التجارية مع البلدان اجملاورة
جمال متويل البىن التحتية، والقطاعات اليت تندرج ويظهر أن البنك قد حقق إجنازًا كبريًا يف 

األولوية االسرتاتيجية اليت خطها البنك لنفسه؛ حتتها؛ كقطاع املواصالت والنقل وغريها، وذلك بفضل 
وذلك أن كثريًا من هذه الدول األعضاء تعاين من ضعف وختلف شديد يف بناها التحتية األساسية، 

 خصوصاً تلك الدول اليت تقع جنوب الصحراء الكربى يف أفريقيا.
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  :التجارة تشجيعرابعاً: 
 هي ،األعضاء الدول بني التجارة لتشجيع خصيصا صممت خاصة برامج البنك لدى يوجد

 يبذله ما يدعم يثم(، ح1994) ه1414 عام أنشئ الذي التجارة وتنمية التجاري التعاون برانمج
 الوكاالت قدرات تقوية هو الربانمج من الرئيسي واهلدف ،البينية التجارة لتشجيع جهود من البنك

م عا يف البنك قامويف إطار هذا الربانمج  ،األعضاء الدول يف الصادرات تشجيع عن املسئولة
 .(1)دورات تدريبية مخسة معارض، وأربع ندوات، وثالث بتنظيم ه1425

كانت    يف غامبيا ه للتجارةفإن نتائج متويالت وكمثال على جناح البنك يف جمال متويل التجارة
الدولية اإلسالمية لتمويل استخدمت "شركة البرتول الوطنية الغامبية" متوياًل من "املؤسسة كالتايل: 

يف استرياد زيت الوقود الثقيل الالزم لتوليد الطاقة، ويف توفري النفط املكرَّر ألجل االستهالك  ،التجارة"
، ومّكن هذا التمويل "شركة الفول السوداين احمللي احملّلي، وذلك ملساعدة البالد على تلبية الطلب

زمة ل شراء الفول السوداين نقدًا بداًل من االقرتاض، وبذلك استطاع الغامبية" من توفري السيولة الالَّ
واستطاعت "شركة الفول السوداين الغامبية"  ،املزارعون احلصول على أسعار معقولة عن حماصيلهم

شراء املزيد من الفول السودايّن، كما مّكن ذلك التمويل من تيسري شراء وجتهيز وتصدير الفول 
 .(2)السوداين

  :البينية االستثمارات تشجيع خامسًا:
 احملتملني املستثمرين بني الوعي خللق ابالستثمار اخلاصة املؤمترات من عدد بتنظيم البنك قام

 اليت الكربى املعوقات لتحديد اخلرباء من جملموعة اجتماعات البنك نظم كذلك املتاحة، الفرص حول
 البنك يقدم ذلك بجان وإىل األعضاء، الدول بني االستثمار جمال يف التعاون تعزيز دون حتول

 الدول يف املؤسسات هذه احتاد مع ويتعاون التنموي، للتمويل الوطنية املؤسسات إىل متويل خطوط
 أجل من األخرى اإلسالمية البنوك ومع بل ؛والصناعة للتجارة اإلسالمية الغرفة مع ويتعاون ،األعضاء
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 قانوين عمل إطار سن لتسهيلكبرية  جهود البنك بذل وقد ،البيئية االستثمارات تدفق تشجيع
 .(1)األعضاء الدول بني االستثمارات جذب احتماالت حتسني يف أمالً  ؛مالئم

وقد أنشأ البنك املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة، اليت تعترب ذراعه اليمىن يف تنمية 
األعضاء، وتعمل املؤسسة على تيسري تعبئة التجارة وتشجيعها؛ خصوصا التجارة البينية بني الدول 

املوارد من القطاعني العام واخلاص؛ لتحقيق اهلدف اخلاص املتمثل يف تعزيز التنمية االقتصادية من 
 خالل التجارة.

 :اإلسالمية املصرفية األعمالو  قطاع املالّية اإلسالمية يف املسامهةسادساً: 
، بدور نشط وحمفز يف تشجيع وتقوية -إسالمية رائدةابعتباره مؤسسة مالية -يقوم البنك 

البنوك اإلسالمية يف الدول األعضاء، وعلى الصعيد العاملي؛ وقد حدد اإلطار االسرتاتيجي للبنك 
تنشيط صناعة الصريفة اإلسالمية، واملؤسسات املالية اإلسالمية، كواحٍد من أهدافه االسرتاتيجية 

 واجملتمعات املسلمة يف الدول غري األعضاء.  ،ءلدعم التنمية يف الدول األعضا
يف الدول  ويف أعقاب إنشاء البنك منذ ثالثني عاماً، تطورت صناعة الصريفة اإلسالمية

 ،بليون 880ويدير أرصدة ترتاوح بني  ،مؤسسة 300يضم أكثر من  ،إىل قطاع كبري اإلسالمية
بل  ؛ومل تشهد صناعة الصريفة اإلسالمية تقدمًا ومنوًا ملحوظًا فحسب .وواحد تريليون دوالر أمريكي

وقد زادت أصول وودائع ورأس مال البنوك  ،أظهرت احتماالٍت مشجعة يف السنوات القادمة
وقامت البنوك العاملية التقليدية إبنشاء نوافذ متويل  ،اإلسالمية زايدة كبرية يف العقود الثالثة األخرية

 إسالمية.
قام البنك مبسامهة كبرية يف تطوير البنوك اإلسالمية يف صور عديدة، منها املشاركة يف رأس  وقد

وكذلك  ،وإنشاء برامج جديدة لتعبئة املوارد ،املال، وتطوير صيغ جديدة لتمويل األنشطة االستثمارية
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يف االقتصاد  ،ةمن أجل دمج األعمال املصرفية واملالية اإلسالمي ؛إنشاء مؤسسات للرقابة واملعايري
 .(1)والنظام املايل العاملي

 للصناعة دوليا مقبولة تنظيمية معايري لوضع آلية تطوير يف للتنمية اإلسالمي البنك ساهم قدلو  
 على تضفي وأن األعضاء، الدول يف املركزية البنوك مع عالقاهتا تدعم أبن كافية اإلسالمية املصرفية

 .السائدة التقليدية البنوك ملنزلة مشاهبة منزلة اإلسالمية البنوك
 العاملية البيئة يف تنافسية قدرة أكثر تصبح أن على اإلسالمية البنوك مساعدة أجل منو 
 املالية للصناعة مقنن عمل إطار وحتديد ،اجلديدة ابملبادرات إمدادها على البنك يرص ،اجلديدة

 ،اإلسالمية املالية للمنتجات املعايري توحيد يف املسامهة :هو املبادرات هذه من واهلدف ؛اإلسالمية
 هذه تسهم أن املتوقع ومن واالستمرارية، للبقاء وقابلة وشفافة تنافسية اإلسالمية الصناعة وجعل
 اإلسالمية البنوك قيام تيسري يف وكذلك ،اإلسالمية املالية للمؤسسات التنافسية القدرة زايدة يف اجلهود

 .(2)ةالتقليدي املصرفية املؤسسات مع بجن إىل جنباً  بوظيفتها
العمليات اليت أجنزت يف  تربز" لقطاع املالية اإلسالمية: نميةاإلسالمي للتّ  نتائج دعم "البنكمن 

وك جتارية ل استثمارات يف أسهم بنأساسًا شكّ  واليت اختذت يف دولة البحرينقطاع املالية اإلسالمّية 
صته مليون دوالر أمريكّي لشراء ح 58البحرين اإلسالمّي" )السّيما "بنك واستثمارية إسالمّية، 

مليون دوالر أمريكّي لشراء حصته  24"بيت التمويل اخلليجّي" )% (، و17,65احلالية البالغة 
"بنك إيالف" )استثمار من "املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاّص" و%(، 0,55احلالية البالغة 

(، وأسس "البنك اإلسالمي %2,3شراء حصتها احلالية البالغة أمريكّي لماليني دوالر  10قيمته 
الذي يشكّ ل يف الوقت احلايل اثين ، و إسالمّي يف البحرينم أّول بنك جتاري 1979للتنمية" يف سنة 

 100000أكرب بنك إسالمّي من حيث رمسلة السوق، وشبكة أجهزة الصراف اآليل وأكثر من 
يجّي" فكان أّول بنك الثة عشر يف البحرين، أّما "بيت التمويل اخللحساب مفّعل يف فروعه الث

                                                           
التنمية يف الدول اإلسالمية والتحدايت املستقبلية اليت جتابه الصناعة  "جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم (1)

هللا، ورقة حبثية مقدمة ملنتدى الفكر اإلسالمي، جممع الفقه املصرفية اإلسالمية"، د. بشري عمر حممد فضل 
 .19م، ص 2006أبريل  11هـ، املوافق 1427ربيع األول  13اإلسالمي جبدة، 
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ل أسهمه يف شكل إيصاالت ودائع عاملية يف اوَ دَ تَ ج يف سوق األسهم يف املنطقة، وتُـ درَ إسالمّي يُ 
وساهم "بيت التمويل اخلليجّي" يف تنمية اقتصاد البلدان األعضاء اليت نفذ إليها  ،"بورصة لندن"

إلقامة مشاريع عقارية عمالقة يف املنطقة، وعمل على تعزيز البىن التحتية املالية  كبريةلابستثماراته ا
إبنشاء بنوك استثمار إسالمّية يف كل من لبنان وقطر وماليزاي، واالستثمار يف  ،للبلدان األعضاء

الية مؤسسة للتكافل يف األردن، كما ساهم "بيت التمويل اخلليجّي" يف تطوير صناعة اخلدمات امل
"آلية التمويل ابملراحبة  :وابتكار منَتج إسالمّي فريد من نوعه يسّمى ،إبصدار الصكوك ؛اإلسالمّية

 .(1)القابلة للتحويل"

  :الدول األعضاء قدراتتنمية سابعاً: 
 جمال تنمية القدرات إبعمال عدد من يف األعضاء الدوليعمل "البنك" على سّد احتياجات 

و"برانمج املنح  ،يا""برانمج العلوم والتكنولوجو ،مج هي "برانمج التعاون الفيّن"الربامج، وهذه الربا
رانمج تبادل "بو ،مج مسامهة املرأة يف التنمية""برانو ،برانمج املنظمات غري احلكومية""و ،الدراسية"

يف  الذي حتققم جارة العاملية"، وفيما يلي بيان التقدتتعلق مبنظمة ال"الربانمج املو ،املعارف واخلربات"
 هذه الربامج:بعض تنفيذ 

: هو برانمج تعاون بني بلدان اجلنوب يدعم نقل وتبادل املهارات واملعارف برانمج التعاون الفّنّ  -1
ر هو  ،واخلربات الفنية بني البلدان األعضاء ويقوم على ثالثة أطراف: مانح فيّنّ  ومستفيد، وميسّ 

ويُعىن بتنظيم حلقات دراسية؛ وإقامة دورات تدريب أثناء العمل؛  ،"البنك اإلسالمّي للتنمية"
واالستعانة خبرباء من أجل تنمية القدرات؛ وتعزيز مهارات املوظفني الفنّيني واملهنّيني وإثراء 

 خرباهتم.
عملية مببلغ قدره  2166ه موَّل "برانمج التعاون الفيّنّ" 1435ه و1403 خالل الفرتة ما بني

 19,8عملية منها شكل عمليات إقليمية مببلغ قدره  675مليون دوالر أمريكّي، اختذت  51,2
عملية مببلغ إمجايل  1491ليون دوالر أمريكّي، يف حني استفادت البلدان األعضاء مباشرة من م

أمريكّي، وفيما يتعلق ابالعتمادات )اليت انصّبت أساساً على جمال كل  مليون دوالر 31,3قدره 
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من الصحة والتعليم والزراعة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالقتصاد واملالية اإلسالمّيني(، 
التمويل األخرى  ذأعطيت األولوية ألقّل البلدان األعضاء منّوًا والبلدان اليت ال تستفيد من نواف

 يف "البنك". ةاملتاح
 1,5عملية مببلغ  63 ه1435يف سنة  اعتمد "برانمج التعاون الفيّن"على سبيل املثال: فقد و 

لدًا عضوا، كما أُعطيت ب 25استفاد منها  ،عملية إقليمية 15منها  ،مليون دوالر أمريكيّ 
 .(1)واخلربات"األولوية للعمليات اليت من شأّنا أن تؤدي إىل إطالق أنشطة "تبادل املعارف 

 والتكنولوجيا ابلعلوم اإلملام مستوى تدين مدى البنك يدرك :والتكنولوجيا العلوم تطوير برانمج -2
 .االقتصادي التقدم حتقيق أجل من استخدامهما على يشجع فهو ولذلك ،األعضاء دوله يف

 ميتقد خالل من يتم والتكنولوجيا العلوم استخدام على للتشجيع البنك وضعه الذي والربانمج
 الدول مع والتعاون والبحوث ،العليا الدراسات لطلبة الدراسية واملنح ،للعلماء املساعدة
 ؛عملية 14 بتمويل ،ه1425 عام خالل البنك قام وقد ،واملعرفة اخلربات لتبادل ،األعضاء

 دعمه البنك ويواصل ،)أمريكي دوالر مليون 0,45) إسالمي دينار مليون 0,31 قدره مببلغ
 ه1423 عام منذ قام لذا ؛واإلبداع التميز حتقيق أجل من ،األعضاء الدول يف للمؤسسات
 متنح ،أمريكي دوالر ألف 100 قيمتها والتكنولوجيا العلوم يف البنك ابسم جائزة بتخصيص

 دعم برانمج :هي ،أخرى مبادرة توجد اجلائزة هذه بجان وإىل ،عام كل مؤسسات لثالث
 هو منه ضوالغر  ،والتكنولوجيا العلوم يف البشرية املوارد لتنمية البنك استحدثه، الباحثني شباب
 إىل عودهتم ولتسهيل ،العلماء شباب هلا ضيتعر  اليت العقول هجرة لظاهرة السلبية اآلاثر ختفيف
 من املتقدمني من خمتار لعدد دراسية منح الربانمج يقدم كذلك، خرباهتم من لالستفادة بالدهم
 30قدره  إمجايل مببلغ أمريكي دوالر 15000و 8000 بني ما قيمتها ترتاوح ،األعضاء الدول
 .(2)جالربانم هذا من ابحثا عشر مخسة حاليا ويستفيد ،أمريكي دوالر ألف
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ع على اكتساب ونشر املعارف اعتماو  دًا على أنشطة منها االستعانة يّث هذا الربانمج ويشجّ 
مهاّم قصرية املّدة، وتبادل العلماء، والتواصل بني اجلمعيات العلمية، وتنظيم خبرباء يف إطار 

 .(1)دورات التدريب أثناء العمل وعقد املؤمترات
" م نحًا دراسية ألعضاء يف التكنولوجيا املتقّدمةويقّدم "برانمج املنح الدراسية لنوابغ البلدان ا

إجراء حبوث الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه يف جامعات للباحثني من البلدان األعضاء الراغبني يف 
بعينها، ويف إطار هذا الربانمج وّقع "البنك" مذّكرات تفاهم مع العديد من اجلامعات منها 

"يونفرسييت كوليدج" يف لندن، كسفورد" و"نوتنغهام" و"بريمنغهام" وو مربدج" و "أاجامعات "ك
ريس التقنية" يف فرنسا، ومع "جامعة امللك عبد هللا عاصمة اململكة املتحدة، ومع "جمموعة اب

ا الربانمج يف ذابحثًا من ه 132للعلوم والتكنولوجيا" يف اململكة العربية السعودية، وقد استفاد 
ابحث  100ه حصل 1435كرات التفاهم تلك، ويف سنة ذ اجلامعات املذكورة منذ توقيع م

منحة  1051م( ُمنحت 1992ه )1413 ج سنةمومنذ بدء هذا الربان ،على منح دراسية
منحة دراسية ُرصدت لطاّلب اجلاليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء، وهو  23منها  ؛دراسية

 ه.1433ه و1428الربانمج فيما بني سنيت  % من جمموع ما ُخصّ ص هلذا5ما ميثل حنو 
يج من أبناء البلدان األعضاء خرّ  8600امج الثالثة الرب  هخلّرجيني املستفيدين من هذوجتاوز عدد ا

% من اخلّرجيني من اجلاليات 98وأبناء اجلاليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء، وحصل 
% من محلة املاجستري يف 70املسلمة يف البلدان غري األعضاء على فرص عمل جمزية، كما أّن 

ألقّل منّواً" من املوارد يعملون يف بلداّنم فيسّدون بذلك حاجات "البلدان األعضاء ا ،العلوم
ط يف جمايل العلوم والتكنولوجيا، وعاد  يف إطار  ،% من اخلّرجيني90البشرية ذات املستوى املتوس 

للعمل يف  ؛إىل بلداّنم "عضاء يف التكنولوجيا املتقدّ مة"برانمج املنح الدراسية لنوابغ البلدان األ
 مؤسساهتا.

أنشطة موازية خالل مّدة دراستهم، وذلك ضمن كما يتيح "البنك" للطالب فرصة ممارسة 
وهناك متابعة لتلك األنشطة عن طريق "أنشطة  ،برانمج خاّص يسّمى "أنشطة التوجيه واإلرشاد"

ما بعد الدراسة" اليت تتمثل يف خدمة اجملتمع، وكانت هذه األنشطة مقصورة على املستفيدين من 
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غري أّّنا  ؛ه1429البلدان غري األعضاء حىت سنة هذا الربانمج من أبناء اجلاليات املسلمة يف 
ع نطاقها ليشمل عدداً من خّرجيي بقية برامج املنح الدراسية ابتد  .(1)ه1430ا من سنة ءً اُوسّ 

استحدث  ونتائجها فقد األنشطة ما سبق منإضافة إىل  جوائز "البنك" للعلوم والتكنولوجيا: -3
وهي جائزة خمصَّصة خلرجيي "برامج املنح الدراسية"  ؛ه1430"جائزة القيادة املتميّ زة" سنة  البنك

 ؛–م املهنية أو خبدماهتم اجملتمعيةسواًء إبجنازاهت–دعوة إىل اخلّرجيني املتمّيزين الثالثة، وتوّجه ال
أايم، كذلك، و يُنظم  ثالثةملديرين يف مقّر "البنك" يستغرق للمشاركة يف برانمج لتطوير مهارات ا

ة الشريكة، ويف سنة يف جمال التنمية اجملتمعية  لتعزيز قدرات املنّظمات غري احلكومي اً ُوَرش"البنك" 
 قائداً. 150استفاد منها أكثر من  ُوَرش أربع ه نُّظمت1434

ع 1435يف سنة و  ه ُمنحت جوائز "البنك" للعلوم والتكنولوجيا )الدورة الثانية عشرة(، اليت تشجّ 
( املسامهة البارزة يف 1ويف التعليم العلمّي، لثالث فئات هي: )على التمّيز يف البحث والتطوير 

( 3؛ )( التمّيز يف ختّصص علمّي معنيَّ 2التنمية االجتماعية واالقتصادية ابلعلوم والتكنولوجيا؛ )
املركز األفضل أداًء يف العلوم والتكنولوجيا يف بلد من "البلدان األعضاء األقل منّواً"، وتبلغ قيمة  

 .(2)دوالر أمريكيّ  100000 كل جائزة
 

  :متويل تنمية املوارد البيئية يف الدول اإلسالمية املستهدفة: أثراملطلب الثاين 
مسامهة البنك اإلسالمي للتنمية يف تنمية املوارد البيئية يف الدول اإلسالمية  أثر إبراز ميكن

 :يلي ما خالل من املستهدفة

 :الصلبة النفاايت إدارة أواًل:
 تطوير ملشروع )أمريكي دوالر مليون 28,4) إسالمي دينار مليون 18,5 البنك اعتمدفقد 

 هذا ويرمي ،كمثال على مسامهة البنك يف هذا اجملال  السنغال يف احلضرية الصلبة النفاايت إدارة
 النفاايت إلدارة ؛ومستدام فعال نظام إنشاء سبيل يف جهود من احلكومة تبذله ما دعم إىل املشروع
 مراقباً  مركزاً  90و ،احلضرية الصلبة للنفاايت نقل وحمطات اتمكبّ  ثالثة ببناء وذلك احلضرية، الصلبة
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 احلواضر يف النفاايت من التخلص إىل احلاجة اكتماله عند املشروع هذا وسيسد ،النفاايت جلمع
 ،السنغال من والوسطى الغربية املنطقتني يف تقع اليت (وتوبة تيفاوان كاوالك، داكار،) املستهدفة

 .(1)البيئة على شديداً  أتثرياً  يؤثر أن ويتوقع ،نسمة مليون 4,5 من أزيد وتضم

 :الطاقة أمن تعزيزو  والطّاقة املتجددة اثنياً: يف قطاع الطَّاقة
 الةفعّ  طاقة على احلصول فرص زايدة على ه1440 عام رؤية مبقتضى العمل البنك يواصل

 الطاقة موارد استغالل ضرورة إىل االنتباه اسرتعى البيئة يف الطاقة أتثري إدراك أن كما مكلفة، وغري
 .(2)الطاقة فعالية تعزيز إىل الرامية املبادرات وتعزيز احمللية، املتجددة

شرط أساسّي للتحديث والتصنيع واحلّد من الفقر،  ،إّن احلصول على طاقة مستقرّة وغري مكّلفة
ووسائل النقل، أضف إىل  ،والتعليم ،والصحة ،واالتصاالت ،يف توفري املياه النظيفة مهمّ والطاقة عامل 

ّل انعدام آليات كافية للحماية( أاثر ظذلك أّن ازدايد الوعي بتأثري الوقود األحفورّي على البيئة )يف 
مبادرات تعزيز فعالية  اهتماماً متجدداً ابحلاجة املاّسة إىل تطوير موارد الطاقة املتجّددة احمللية، وتشجيع

ولذلك يشّكل دعُم مشاريع الطاقة املستدامة وغري املضرّة ابلبيئة أولوية أساسية من أولوايت  ؛الطاقة
م( 2014- م2013 -م2012"البنك"، وقد حصل قطاع الطاقة خالل السنوات الثالث املاضية )

 على سبيل املثال ه1435ة % من إمجايّل التمويل املخّصص للبىن التحتية، ويف سن50على حنو 
مشروعًا من مشاريع الطاقة )منها مشروعان يُنفَّذان يف إطار "الشراكة بني  16اعتمد "البنك" 

 ،مليار دوالر أمريكّي( 1,9مليار دينار إسالمّي ) 1,2مببلغ إمجايّل قدره  ،القطاعني العاّم واخلاّص"(
 ،وابكستان ،ومصر ،والكامريون ،وبنني ،وبوركينا فاسو ،بلدان أعضاء هي بنغالديش 10لفائدة 

وأوغندا، ويظى تطوير مشاريع الطاقة يف أفريقيا ابهتمام خاّص من  ،وموريتانيا ،واملغرب ،والسنغال
 .(3)أجل احلّد من الفقر يف الطاقة

على  غامبيا دولة يفاملشاريع اليت مّوهلا "البنك اإلسالمّي للتنمية"  ونتائج متثلت خمرجاتوقد 
كلم من خطوط   412بناء وإصالح و  ،ميغا واط 13,16بة قدرها فيما يلي: طاقة مركَّ  سبيل املثال
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طة فرعية يف قطاع الكهرابء يف غامبيا، وقد مّكن مشروع الكهربة من توفري حمحموّ اًل و  78و ،النقل
 .(1)% من جمموع السكان9,5قاطن أي  152000وإفادة  ،مستهلك 7000اخلدمة لنحو 

مّكنت املشاريع اليت مّوهلا كمثال آخر على دعم البنك هلذا القطاع احليوي والبيئي املهم: فقد و 
من توسيع شبكات النقل أساسًا إبنشاء يف دولة البحرين،  "البنك اإلسالمّي للتنمية" يف قطاع الطاقة

كيلو   220تبلغ قدرهتا  ،حمطات فرعية جديدة 7و ،كيلو فولط  66تبلغ قدرهتا  ،حمطة جديدة 52
تبلغ  ،حمطات فرعية قائمة 5و ،كيلو فولط  66تبلغ قدرهتا  ،حمطة قائمة 29فولط، ومن توسيع 

مّكنت املشاريع اليت مّوهلا "البنك اإلسالمي للتنمية" من مّد قد كيلو فولط، كذلك، و   220 اقدرهت
 وقد سامهت هذه االجنازات يف كلم من الكابالت املغمورة،  11الت املطمورة، وبكلم من الكا  645

مملكة البحرين، وزادت  طات الكهرابء إىل مراكز التحميل يف ربوعحمتعزيز نقل الطاقة اليت تنتجها 
ميغا فولط أمبري، أضف إىل ذلك أن عمليات "البنك  2275نقل الكهرابء مبا قدره  ىالقدرة عل

ل احملط ومن مّث إىل التقليل من  ،ات الفرعية القائمةاإلسالمّي للتنمية" أّدت إىل احلّد من إهدار مح 
انقطاع الكهرابء وقَت احل مل الذروّي، وإىل تعزيز إمداد املستهلكني، وسامهت عمليات "البنك 
اإلسالمّي للتنمية" أيضًا يف تعزيز جودة وفعالية نظام الطاقة الكهرابئية يف البحرين، ومّكنت احلكومة 

ر اإلضافية يف "جزيرة وأعمال التطوي ،ملشاريع السكنية، وتوسيع املطار)كا :من إمداد املشاريع الكربى
ل كهرابئيو ،ة البحرين"رّ "جزيرة دو ،األمواج"  .(2)"ميناء َسلمان" بكل ما حتتاجه من مح 

الطاقة املتجددة من أجل احلد  ًا أطلق عليه: برانمجبرانجموقد أنشأ "البنك اإلسالمي للتنمية" 
مشكلة كربى تواجه  متثل عدم احلصول على الطاقة يقوم على أساس أن برانمجوهو ، من الفقر

، فأطلق يف سنة شكلةامل هذه البلدان األعضاء يف "البنك"، وقد عمل "البنك" على املسامهة يف حلّ 
مليون دوالر أمريكّي،  180ُُيصّ ص هلا مبلغ قدره  ،ه مبادرة جديدة تدوم ثالث سنوات1435

تسّمى "الطاقة املتجددة من أجل احلّد من الفقر"، وإطار شراكة يسّمى "حتالف الطاقة املتجددة من 
أجل الفقراء"، وقد أقيم حفل التدشني يف داكار، عاصمة السنغال، وحضره ممثلو العديد من البلدان 

 .األعضاء يف "البنك"
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ه اعتمد "البنك" مشروع كهربة املناطق الريفّية ابلطاقة الشمسية يف 1435 ويف سنة
وهو أّول مشروع من نوعه يف إطار مبادرة "الطاقة املتجددة من أجل احلّد من الفقر"،  ،بوركينافاسو

بتمكينهم من احلصول على  ؛وسيساهم هذا املشروع يف حتسني ظروف عيش سكان املناطق الريفّية
 .(1)وأنظمة مشسية منزلية( ،فضل حلول كهربة خمتلطة وال مركزية )شبكات مصّغرةب ،الكهرابء

 :واملوارد املائيَّة قطاع املياه والصرف الصّحياثلثاً: 
 األولوايت، من أولوية ظل ولذلك الغذائي، وأمنه ومعاشه اإلنسان حلياة ضروري عنصر املاء

 دوالر مليون 150ي )إسالم دينار مليون 96,6 البنك اعتمد املشرتك التمويل اتفاقية إطار ويف
 الرميلة سد إلنشاء ،أمريكي دوالر مليار 1,5 قدرها إمجالية تقديرية تكلفة أصل من(، أمريكي

 .(2)والطاقة املياه إدارة يف املتمثلة اجملاالت على كبري أتثري له يكون أن ويتوقع ابلسودان،
، كجزء من اهتمامًا ابلغًا بقطاع املياه والّصرف الّصحي "البنك اإلسالمي للتنمية"اهتّم وقد 

تائج متويالته هلذا وكمثال على ن ؛املوارد البيئية يف دوله األعضاء املشروعات اخلاصة مامه بتمويلتاه
على توفري املعدات الالزمة  تقوم كانت  يف دولة البحرين يف قطاع املياهاملشاريع املنَجزة  نالقطاع؛ فإ
اليت مّوهلا "البنك اإلسالمي للتنمية" يف  عاملشاري وقد مّكنت هذه ،طة أّولّية لشحن املياهلتوسيع حم

 ممّا يلي:  على وجه اخلصوص قطاع املياه والصرف الصّحي
  .كلم من قنوات نقل املياه  91,5يب ترك /1
وخزّاَنني احتياطيني بسعة  ،3مليون م 0,77صهريج ختزين بسعة إمجالية قدرها  25 بناء /2

  .3م 5678ّية قدرها إمجال
  .حمطة للنقل والتوزيع والضخّ  20بناء وتطوير  /3
زايدة تركيب نظم للتحكم وإجناز األشغال املدنية املرتبطة هبا، وقد سامهت هذه املشاريع يف  /4

واستمرار اإلمداد ابملياه ليل ّنار،  ،لرتًا للفرد يف اليوم( 342إىل  332من استهالك الفرد من املياه )
 خمتلف أحناءوحتسني فرص احلصول على اخلدمات يف املدن الكربى املعّينة، وزايدة سعة ختزين املياه يف 
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فقد أّدت املشاريع  أّما يف قطاع الصرف الصّحيالبالد من استهالك يومني إىل استهالك ثالثة أايم، 
 ،والتوزيع ،والتخزين ،اجلة مياه الصرف الصّحّي )معدات النقلاملنَجزة إىل إصالح حمطة قائمة ملع

، كما مّكنت هذه املشاريع ابلبحرين ونظام التصريف(، وبناء حمطة معاجلة جديدة يف مدينة "احملرَّق"
مزرعة تبلغ مساحتها  400من إعادة استخدام صبيب الصرف يف الزراعة، ومن تغطية أكثر من 

هو ما أدى إىل زايدة اإلنتاج الزراعي، أضف إىل ذلك أّن هذه املشاريع هكتاراً، و  2270اإلمجالية
وزايدة القدرة على  ،بتوفري مصدر بديل ،سامهت يف احلفاظ على املوارد الوطنية من املياه اجلوفية

 .(1)يف اليوم 3م100000معاجلة مياه الصرف الصّحي مبا قدره 
ه اشرتك 1435منّوًا كبرياً، ففي سنة  املائية تطوير املواردوسّجلت عمليات "البنك" يف جمال 

يف  و"البنك الدويّل" يف متويل مشروع زايدة إمداد منطقة "بريوت الكربى" ،"البنك اإلسالمّي للتنمية"
مليون شخص يف منطقة "بريوت الكربى وجبل لبنان" مبياه  3,5ابملياه، وذلك من أجل تزويد  لبنان

 .م2035نظيفة ورخيصة قبل سنة 
مليون  128مليون دوالر أمريكّي، يساهم "البنك" فيها مببلغ  617تبلغ تكلفة هذا املشروع و 

سنوات؛ وهو ما يشمل املكوّ انت التالية: البىن 5دوالر أمريكّي، ويُتوقع أن يستغرق إجناز هذا املشروع 
 ومحاية البيئة.التحتية لإلمداد ابملياه، وسّد "ب ْسر ي"، وحمطة معاجلة املياه، ونظام القنوات 

مّول "البنك" كذلك مشروع إمداد "وادي ضيقة" ابملياه يف سلطنة عمان، وهو مشروع كما 
م، وحتسني األحوال والظروف 2035ابملياه قبل سنة  "يرمي إىل إدامة إمداد مدينة "مسقط

فية االجتماعية واالقتصادية لسكان املناطق الريفّية بتعزيز فرص حصوهلم على اإلمدادات الكا
مليون دوالر  204,6واملستمرّة من املياه الصاحلة للشرب ومياه الرّي، وتبلغ تكلفة هذا املشروع 

مليون دوالر أمريكّي ُتسدّ د هبا تكاليف بناء نُظُم معاجلة  176أمريكّي، يساهم فيها "البنك" مببلغ 
 ونقل املياه.

ابلتعاون مع "الصندوق العريب موَّل "البنك" مشروع بناء سّد الروصريص يف السودان كذلك 
 ،و"صندوق أبو ظيب للتنمية" ،و"صندوق أوبك للتنمية الدولية" ،لإلمناء االقتصادّي واالجتماعي"

و"الصندوق السعودي للتنمية"، وبلغت تكلفة هذا  ،و"الصندوق الكوييّت للتنمية االقتصادية العربية"
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 90والر أمريكّي، ساهم "البنك" فيها مببلغ مليون د 450ه 1435املشروع الذي اكتمل إجنازه سنة 
، 3مليار م 4,4ويُتوقع أن ميكّ ن هذا املشروع من رفع طاقة ختزين املياه إىل  ،مليون دوالر أمريكيّ 

 566مائية إضافية قدرها و وتوليد طاقة كهر  ،مليون هكتار 1,7سُتستخدم يف زراعة مساحة قدرها 
 .(1)واط ساعة يف السنة، وهو ما سيساهم يف حتقيق األمن الغذائّي وتوفري فرص العمل للمواطنني غيغا

  ة:يَّ يف  ية الرّ  م  ن  راعة والت ّ الزّ رابعاً: قطاع 
للبلدان األعضاء االهتمام مبجموعة كبرية من  الزراعي واصلت عمليات "البنك" يف القطاع

 الزراعة األنشطة الرامية إىل إجياد فرص العمل، وحتسني اإلنتاجية والتخفيف من وطأة الفقر وتعزيز
 406,4مليون دينار إسالمّي ) 269,3وبلغت اعتمادات "البنك" هلذا القطاع ، األمن الغذائيّ و 

مليون دوالر  714,0مليون دينار إسالمّي ) 471,9قابل م ،ه1435مليون دوالر أمريكّي( يف سنة 
 أمريكّي( يف السنة اليت قبلها.

بلداً  45يف  ،مليارات دوالر أمريكيّ  5مشروعًا زراعّيًا مببلغ إمجايّل قدره  155ويدير "البنك" 
ويصّب "البنك" جهوده على أنشطة ميكنها  ،ه1435مشروعًا منها سنة  18عضواً، اكتمل إجناز 

بغية  ،اإلشراف على احملفظة القطريّة/1على التنفيذ واجلاهزيّة ومنها: تساهم يف حتسني القدرة  أن
 ."ةتنظيف احملفظة مبوجب "إعالن جد/2 .ل مشرتكة تعوق تقدم املشاريعاملسامهة يف حل مشاك

تنظيم ورشات إلطالق املشاريع ومنها /4 .ها للشروطئراء تدقيق للمحفظة من حيث استيفاإج/3
 184إعداد أدلة تنفيذ تلك املشاريع، وقد مّكنت هذه اجلهود من حتقيق اهلدف املتمّثل يف صرف 

 مليون دوالر أمريكّي خالل نفس السنة املالية، ممّا يدل على حتسُّن فعالية التنفيذ.
ضاعف "البنك" جهوده الرامية إىل حتسني تنفيذ برانجمه الطليعّي املتمثل يف "إعالن جّدة  وقد

من أجل حتسني نوعية وأتثري  ؛ابلتنفيذ اً خاصّ  اً مكثَف اً أن الزراعة واألمن الغذائي"، وقد وضع برانجمبش
ا السياق أعاد "البنك" توجيه اهتمامه حنو حتسني الدعم الفيّنّ املقّدم ذا الربانمج، ويف هذحمفظة ه

تتألف من دليل لتنفيذ تنفيذ، للوكاالت املنفّ ذة، فاستحدث ُعدَّة جديدة لتحسني جاهزية املشاريع لل
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إلطالق املشاريع أفضل تنظيماً، وتوفري الواثئق بلغات البلدان املعنية، وهكذا بدأ  ؛ورشاتو  ،املشاريع
 ( مشروعاً معتمداً حديثاً يف إطار "إعالن جدة".18صرف التمويل لثمانية عشر )
لثانية من مشروع التنمية مليون دوالر أمريكّي لتنفيذ املرحلة ا 47,1كما اعتمد "البنك" 

أو مراكز ألنشطة  ،اجملتمعية يف سرياليون، وهو مشروع يرمي إىل استحداث "أقطاب منّو ريفّية"
شخص ممّا  300,000معيشية خاّصة تعود ابلنفع على السكان احمللّيني، ويُتوقع أن يستفيد حنو 

 وفرص عيش أفضل. ،يوّفره هذا املشروع من خدمات أساسية
مليون دوالر أمريكّي لدعم برانمج مشرتك بينه  87,7ه اعتمد "البنك" أيضًا 1435ويف سنة 

يتعلق إبمداد املناطق الريفية يف بلدان هذا "االحتاد"  ،وبني "االحتاد االقتصادّي والنقدي لغرب أفريقيا"
 ،( ابملياهوتوغو ،والنيجر والسنغال ،وبوركينافاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومايل ،)وهي بنني

تقضي أبن يقدّ م  ،ل هذا الربانمج بواسطة آلية مبتكرة ثالثية الرتابحخدمات الصرف الصحّي، وميوَّ و 
د البلُد "البنك" التمويل من موارده العادية، ويدفع "االحتاد" هامش الربح املتعلق هبذا التمويل، ويسدّ  

 املستفيُد أصَل التمويل فقط.
لإلمداد ابملاء والكهرابء تعمل  رةً مصغَّ  اً كّل بلد من تلك البلدان، نُظُموسيموّ ل هذا الربانمج يف  

ابلطاقة الشمسية، وهي نظم ستوفر املياه الصاحلة للشرب، واملياه للمواشي واإلنتاج الزراعّي )الزراعة 
ملتعددة املغطاة أو البساتني احمللّية(، وسيمّكن هذا الربانمج من توفري أنواع شىت من "مراكز النمّو ا

أو قرية أو قرى متعددة  بني حمّل أحادّي اخلدمةاخلدمات اليت تعمل ابلطاقة الشمسية"، ترتاوح 
 اخلدمات.

عمل "البنك" على تيسري إنشاء "منظمة األمن الغذائّي" يف كنف "منظمة التعاون كذلك 
يتمثل اهلدف من تلك اإلسالمّي"، فقّدم مساعدة فنّية لألمانة العاّمة ملنظمة التعاون اإلسالمي، و 

املنظمة يف التصّدي الفّعال ملشكالت األمن الغذائي يف البلدان اإلسالمية بتعزيز أطر "منظمة التعاون 
اإلسالمّي" وآلياهتا املؤسسية الاّلزمة لتحسني تنسيق وتنفيذ األنشطة والربامج ذات الصلة ابألمن 

 الغذائي.
وستوفّ ر "منظمة األمن الغذائي" اخلربة العملية والفنّية للدول األعضاء يف خمتلف جوانب الزراعة 
املستدامة والتنمية الريفية واألمن الغذائي والتكنولوجيا األحيائية، كما ستتصدى للمشكالت اليت 
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كات األمان يطرحها التصّحر، وإزالة الغاابت واجنراف الرتبة واللوحة وستعمل على توفري شب
  االجتماعي.

ويف إطار اتفاقية شراكة جديدة، وقَّع "البنك" مذكّ رة تفاهم مع مؤسسة "أفري كري" تنّص على 
يف جماالت املعرفة املشرتكة، كما ورش عمل تجات وتوجيهات، وينظّ ما ندوات و أن يُع ّد الطرفان من

عنّية خبطة عمل "منظمة التعاون م االجتماع اخلامس لألطراف امل2014عقد "البنك" يف نوفمرب 
، واستغلت البلدان األعضاء والوكاالت املتخصصة التابعة ل"منظمة املتعلقة ابلقطناإلسالمّي" 

التعاون اإلسالمي" هذا االجتماع ملناقشة خطة العمل املتعلقة بتطوير قطاع القطن، وقد قّدمت 
م ، 2007ًا منذ إطالق الربانمج سنة بلد 17مليون دوالر أمريكّي لفائدة  431"جمموعة البنك" 

 .(1)بيقممليون دوالر أمريكّي لفائدة موز  50وانقش هذا االجتماع واعتَمد مشروعاً جديداً مببلغ 
ما  على سبيل املثال يف غامبيا ونتائج متويالت "البنك" للقطاع الزراعي جاتر خممتثلت وقد   

 1457هكتارًا من األراضي املنخفضة منها: 550مرشدًا زراعياً، واستغالل  382يلي: تدريب 
موقعًا يضّم كّل منها  20هكتارًا للبستنة موّزعة على  93هكتارًا من األراضي البعلّية لزراعة األرز، و

 ،ومّكن إنتاج البستنة من تعدد احملاصيل يف السنة الواحدة .بئرًا و ألواحًا مشسية وخزّاانت معّلقة
دوالر أمريكّي للمستفيد الواحد  700ايدة دخل املستفيدين الذي بلغ وز  ،وتعزيز املؤسسات احمللية

منطقة ريفية ابملياه الصاحلة  100مأخذ مياه" من تزويد  100يف كل دورة إنتاجية، ومّكن "مشروع 
جمهزة مبضخات مشسية، ولكل منها خزّان معّلق(،  10و ،منها جمهزة مبضخات يدوية 90) ،للشرب

وحمطتني  ،صهاريج ختزين معّلقة وأرضية 5وبناء  ،آابر 7ابملياه" من حفر  ومّكن "مشروع اإلمداد
شخص  60000وموّلَدين كهرابئيني احتياطيني، وقد استفاد حنو  ،صنوبراً عمومّياً  55ملعاجلة املياه، و

وحتسن  ،وحتّسن أحواهلم املعيشية ،فرص حصوهلم على املياه الصاحلة للشرب ةه املشاريع بزايدذمن ه
 .(2)هابمليا ةابخنفاض األمراض املنقول ،تهم العاّمةصح
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 الجتماعية يف البلدان املستهدفة:املبحث الثاين: األثر املرتتب على متويل املشروعات ا 
كل من مشروعات حماربة الفقر، ومشروعات ل ت البنكمتويال آاثرنقف يف هذا املبحث على 

 استهدفتها عمليات البنك اإلسالمي للتنمية، وسياساته التمويلية.اخلدمات االجتماعية يف الدول اليت 

  :قر يف الدول اإلسالمية املستهدفة:متويل مشروعات حماربة الف أثراملطلب األول 
مسامهة البنك اإلسالمي للتنمية يف متويل مشروعات حماربة الفقر يف الدول أثر  إبراز ميكن

 :يلي ما خالل من اإلسالمية املستهدفة

  :الفقر ختفيف ومكافحةأواًل: 
 ،للبنك سرتاتيجيةاال كاخلطة ؛البنك مبادرات كافة يف يرد رئيسياً  موضوعا الفقر ختفيف ظل

وعلى ضوء هذه  .اإلسالمي املؤمتر ملنظمة العشري العمل وبرانمج ،ه1440 عام حىت البنك ورؤية
على توجيهات مؤمتر القمة اإلسالمّي االستثنائي الثالث، الذي ُعقد يف ديسمرب  الرؤية، وبناءاً 

م يف مكة املكرمة؛ أضحى ختفيف حدة الفقر اهلدف الرئيس لعمليات البنك ونشاطاته يف 2005
 .(1)الدول األعضاء

 ،امنوًّ  األقل األعضاء للدول خاصة وبصفة ،األعضاء للدول املساعدة البنك يقدم ببالس وهلذا
 ،االقتصادي النمو عجلة ودفع الفقر، وطأة من التخفيف إىل هتدف اليت الربامج تنفيذ طريق عن

 لتنمية ؛األعضاء الدول إىل للبنك املستقبلية املساعدة توجه وسوف ،املؤسسية القدرات وتقوية
 يف مشروعات بتمويل وذلك ؛سرتاتيجيةاال اخلطة ذلك إىل أشارت كما االجتماعية، القطاعات
 لزايدة البنك ُيطط كذلك والزراعة، ،الصحي والصرف املياه وإمداد ،والتعليم ،الصحة قطاعات

 على اخلاص القطاع وتنمية عمل فرص خلق ويف ،األساسية البنية ويف ،البشرية املوارد يف االستثمار
 منوا األقل األعضاء الدول حظيت وقد الفقر، وطأة من للتخفيف األساسية اجملاالت أّنا أساس

 الفرتة يف البنك اعتمدها اليت املبالغ إمجايل صايف أن حىت ،البنك وعمليات أنشطة يف خاص ابهتمام
 ،أمريكي دوالر مليار 9,1 حوايل أي ،إسالمي دينار مليار 6,8 حوايل (،ه1427 -ه 1396)

 حدة من التخفيف إىل مجيعها هتدف وبرامج صناديق البنك أنشأ كذلك عملية، 1464 لصاحل
                                                           

 رف(.)بتص 4ه(، ص 1428"سياسات مكافحة الفقر"، البنك اإلسالمي للتنمية، ورقة حبثية، )ربيع األول  (1)
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 للدول خاص حساب فأنشأ ؛منواً  األقل األعضاء الدول يف وخباصة ،األعضاء الدول يف الفقر
 ساملدار  بناء :مثل ،فيها األولية اخلدمات توفري أجل من املشروعات لتمويل منواً  األقل األعضاء

 اطقنامل يف الصغر املتناهية واملشروعات ،والكافية اآلمنة الشرب مياه وتوفري ،الصحية والرعاية ،األولية
 من عمليات لثماين ،(أمريكي دوالر مليون 19) إسالمي دينار مليون 13,9 مبلغ اعتماد ومت، الريفية

 للدول اخلاص احلساب إطار يف املعتمدة املبالغ إمجايل وبلغ ،ه1425 عام خالل احلساب هذا
 دوالر مليون 263) إسالمي دينار مليون 193 حوايل ،ه1425 عام ّناية حىت منوا األقل األعضاء
حبجم –والسّيما لدوله األعضاء األكثر فقرًا  -يف تقدمي التمويل امليّسر ، وقد اخنرط البنك (أمريكي

 .(1)ماليري دوالر أمريكّي، ُوّجه نصفه للنشاطات اليت ختدم الفقراء 4,2تراكمّي جياوز 
 :(2)فقد قام البنك ابآليت وعالوة على ذلك

% من إمجايّل متويالته للمشاريع اليت ختدم الفقراء يف الدول األعضاء األقّل 50خصص البنك  -1
% من 11منّواً، هذا، فضاًل عن مضاعفة خمصصات البنك للقطاعات االجتماعية، من معدل 

 % يف العقد األخري. 24سنة، إىل حنو  20أو  15إمجايّل القروض قبل 
سية" أولويّة قصوى، مبا يف ذلك متويل فرص العمل وتوفري منح البنك تلبية "احلاجات األسا -2

منافذ للسوق )وخاصة للفقراء يف الريف(، وحتسني البىن التحتية األساسية يف األرايف 
وضواحي املدن )من إمداد مبياه الشرب، ومدٍّ للتيار الكهرابئي، وتوسيع للمرافق التعليمية 

 والصحية(.
(، وقد ظهرت هذه الوحدة إىل الوجود عام WID التنمية" )أنشأ البنك "وحدة دور املرأة يف -3

م، مع "وحدة املنظمات غري احلكومية" لتنفيذ سلسلة من برامج تدريب املرأة وتعزيز 1999
 قدراهتا يف سبيل االرتقاء مبشاركتها يف عملية التنمية االقتصادية والبشرية واحلّد من الفقر.

                                                           
 273"دور البنك اإلسالمي للتنمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصادايت اإلسالمية"، مرجع سابق، ص (1)

 )بتصرف(.
 )بتصرف(. 5"سياسات مكافحة الفقر"، مرجع سابق، ص  (2)
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ت أساسية تشكل لبَّ اجلهود املبذولة للحّد من الفقر، انصّب اهتمام البنك على مخسة قطاعا -4
وهي: التعليم والصحة والتنمية الريفية والزراعية، واإلمداد ابملياه والصرف الصّحي، والنقل 

 والطاقة.

 :لتمويل األصغرلبرانمج "البنك" اثنياً: 
األنشطة الرامية إىل يف إطار هذا الربانمج يشارك "البنك اإلسالمّي للتنمية" يف جمموعة من 

تعزيز مشول التمويل اإلسالمّي، ومن هذه األنشطة تقدمي املساعدة الفنية من أجل تطوير قطاع 
التمويل األصغر اإلسالمّي، واملساعدة على إقامة أو تعزيز مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمّي 

 واتية لعملها.ابملسامهة يف رأمساهلا ووضع األنظمة الرامية إىل حتسني البيئة امل
إندونيسيا والسودان والسنغال وتونس مج امانية بلدان هي: بنغالديش و ا الربانذوتستفيد من ه

ومصر وابكستان وطاجيكستان، وقد اكتملت يف بعض هذه البلدان، ففي السودان مثاًل، ساهم 
"بنك اخلرطوم"(  " )ابلشراكة مع"البنك اإلسالمّي للتنمية" يف إنشاء "مؤسسة إرادة للتمويل األصغر

"بنك اإلبداع" )ابلشراكة مع "برانمج اخلليج  العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية"(، ومها و
، بتقدمي التمويل األصغر اإلسالميّ مؤسستان مستقلتان تعمالن يف جمال التخفيف من وطأة الفقر 

ستمّكنه من حتديد الطريقة اليت  سالمّي للتنمية" دراسات جدوىويف أربعة بلدان أّنى "البنك اإل
 يفّضل أن يتعاون هبا مع كل من هذه البلدان يف جمال تطوير قطاع التمويل األصغر اإلسالمّي.

مسابقة التمويل األصغر ": ك" بنجاح مباراة عاملية بعنوانه نظّم "البن1435وخالل سنة 
ة جمموعو" ،االستشارية ملساعدة الفقراء"ة اجملموعد املراحبة"، وذلك ابلتعاون مع "اإلسالمّي: ما بع

ه ذ"الوكالة األملانية للتعاون الدويل"، واهلدف من هو ،و"مؤسسة القفزة الثالثية" ،الربكة املصرفية"
بتكار، ابنتقاء منوذج هو تقدير ومكافأة اال ،الر أمريكيّ دو  100,000املباراة اليت تبلغ قيمة جائزهتا 

للتطوير والتعميم، وقد ُمنحت اجلائزة  وقابليةً  كثر جناحًا واستدامةً التمويل األصغر اإلسالمّي األ
"مؤسسة واصل" وهي مؤسسة للتمويل األصغر مقرها ابكستان، عن "جمموعة التمويل الزراعي" ـل

 .(1)املتمثلة يف منتجي اَلّسَلم واإلجارة واملوجَّهة لصغار املزارعني

                                                           
 .57م(، ص 2014ه )1435التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  (1)
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ملمارسات الفضلى يف جمال التمويل األصغر ا فيما يتعلق بتعزيز البنك مثال جلهودوفيما يلي 
 :(1)اإلسالمي بفضل "تبادل املعارف واخلربات"

-خلربات ابلتعاون مع "بنك اخلرطومم نظّم "البنك" ورشة تبادل املعارف وا2014يف مايو 
البلدان األعضاء،  خبريًا ميثّلون خمتلف الوكاالت املنّفذة يف 26وشارك يف هذه الورشة  السودان"،

ابستخدام التمويل األصغر اإلسالمّي" اليت يعمل هبا " بنك  ،لدراسة طريقة "التمكني االقتصادي
 اخلرطوم". 

أال وهي منهجية  "ة مبتكرة بدعم من "البنك اإلسالمي للتنميةلقد وضع "بنك اخلرطوم" منهجيّ 
رطوم" أن يوّفر ملا ع "بنك اخلا ستطاهذه املنهجية  هللا مث بفضل "سلسلة القيمة العاملية"، وبفضل متويل

وُوضعت مشاريع كربى شارك فيها  ،ُسبل حتسني أحواهلم املعيشيةيف السودان فقري  100000يفوق 
ماليني دوالر  3وبلغ االستثمار يف كل مشروع حنو  ،املئات بل اآلالف من املستفيدين الفقراء

استدامة وأكثر فعالية يف التخفيف من وطأة الفقر، وقد استطاع أمريكّي، واعُتربت هذه املنهجية أكثر 
 تنمية الزراعة والثروة احليوانية.على مّر الّسنني، أن يكتسب خربة يف جمال "بنك اخلرطوم" 

املزارعني الفقراء على  -كأّي مؤسسة كبرية تدار بطريقة احرتافية- ويساعد "بنك اخلرطوم"
بنك قد جنح "الو ك املشاريع يف غضون مخس سنوات، ميّكنهم من إدارة وامتال ،تلقي تدريب

ويعكف  ،"بنك اخلرطوم" يف إنشاء بنك إمنائي مصّغر يف الوقت نفسه معاإلسالمي للتنمية" مبسامهته 
وجيري إعداد  ،على وضع وتعميم مشاريع اجتماعية مرحبة -ابلشراكة مع الفقراء –"بنك اخلرطوم" 

 ملمارسات الفضلى املتعلقة هبذا النموذج من أجل الرتويج للتمويل األصغر اإلسالمّي.نشرة عن ا
شارك "البنك" يف ورشة نظمتها حيث وحظي هذا االبتكار ابهتمام كبري من شركاء آخرين، 

"الوكالة األملانية للتعاون الدويل" يف األردن، ويف مؤمتر نظمه "البنك الدويل" يف مصر، وذلك يف إطار 
 .(2)هوده الرامية إىل ترويج هذه املنهجية املتعلقة ابلتمويل األصغر اإلسالميّ ج

  

                                                           
 .58سابق ، ص املرجع ال (1)
 .58التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  (2)
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 :املتعلقة مبكافحة الفقر امج املعونة اخلاصةبر اثلثاً: 
تنصّب أنشطة "البنك اإلسالمي للتنمية" املتعلقة ابملعونة اخلاّصة على إغاثة البلدان األعضاء 

والصحة يف البلدان غري األعضاء، ومبادرات تعزيز القدرات وغري األعضاء، ودعم خدمات التعليم 
مليون  4,7مببلغ إمجايّل قدره  ،عملية معونة خاصة 25ه ُموّ لت 1435بواسطة التدريب، ويف سنة 

 400دوالر أمريكّي لفائدة اجلاليات املسلمة، فضاًل عن الربانمج اخلاّص ابهلند الذي تبلغ قيمته 
 ،وبناء القدرات ،والصحة ،نفيذ مشروعني يف جمال كّل من التعليم والتدريبلت ؛مليون دوالر أمريكيّ 

 ،هي إيطاليا :واملساعدة اإلغاثية، واعتمد "البنك اإلسالمّي للتنمية" مشاريع لفائدة ثالثة بلدان
 ألّول مرّة يف إطار برانجمه املتعلق ابملعونة اخلاصة. ،وفانواتو ،وليسوتو

مبلغًا قدره  –يف إطار أنشطته اإلغاثية  –ك اإلسالمّي للتنمية" ه قّدم "البن1435ويف سنة 
دوالر أمريكّي  300,000مليون دوالر أمريكّي للصومال، و  1,5منها  ؛مليون دوالر أمريكيّ  4,9

 ،مليون دوالر أمريكّي لفلسطني 1,8لليمن، ومليون دوالر أمريكّي جلمهورية أفريقيا الوسطى، و
دوالر أمريكّي للعراق، أّما البلدان اليت استفادت  200,000و ،أمريكّي مليامناردوالر  100,000و

 ،بورونديو  ،ونيوزيلندا ،واهلند ،والنمسا ،البوسنة :ه فهي1435من موازنة التنمية خالل سنة 
 ،اناياوغو  ،يجيفو  ،وسريالنكا ،كينياو  ،يو ومال ،وفانواتو ،وتوابغو ،وترينيداد ،واتيالند ،وإيطاليا
 .(1)وكمبوداي ،وليسوتو ،ورواندا ،وأملانيا ،وإثيوبيا

جالية مسلمة يف  81لفائدة أكثر من  ،مشاريع شىّت  وقد قام البنك اإلسالمي للتنمية بتنفيذ
وأمريكا  ،وأمريكا الوسطى ،أمريكا اجلنوبيةو  ،وأفريقيا ،أوقيانوسياو  ،موّزعة بني آسيا ،بلدان غري أعضاء

 وأورواب. ،الشمالية
 4,7مببلغ إمجايّل قدره  ،عملية معونة خاصة 25ُمّولت  على سبيل املثال ه1435يف سنة و 

 .(2)لفائدة اجلاليات املسلمة ،مليون دوالر أمريكيّ 
املساعدة الطارئة ومن األمثلة على مسامهة "البنك اإلسالمي للتنمية" يف برامج املعونة اخلاصة: 

ماليني دوالر أمريكّي من  5 سالمي للتنمية" منحة قدرهانك اإلبلقدم "افقد ؛ يتيمن "البنك" هلاي
                                                           

 .60املرجع السابق، ص  (1)
 .61املرجع السابق، ص  (2)
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)وهي بلد غري عضو يف "البنك  ،لتمويل مشروع مساعدة طارئة يف هاييت ؛"صندوق الوقف"
م، وقد 2010من أجل إعادة بناء املدارس واملراكز التعليمية اليت دّمرها زلزال  ؛اإلسالمّي للتنمية"(

وهي منظمة دولية غري حكومية مقرها  ،ُعهد بتنفيذ هذا املشروع إىل "منظمة اإلغاثة اإلسالمّية"
 اململكة املتحدة.

طفل يواصلون  8000جعلت  ،وقد مّكنت تلك املنحة من متويل إعادة بناء أربع مدارس
اكويل  (، ويف "مدرسة إميّ م2014تهت األشغال فيها يف أبريل )وان ،تعليمهم يف "اثنوية جاك األول"

ويف "مدرسة جان ماري  ،م(2014)وانتهت األشغال فيها يف يوليو  ،كونسيبسيون للبنات"
(، وقد م2014شغال فيهما معًا يف أكتوبر )وانتهت األ ،و"مدرسة شارلواتن ماركاديو" ،فانسان"

 .(1)يد بناء هذه املدارس مجيعا بطريقة متّكنها من مقاومة الزالزل واألعاصريأع

  :رابعاً: صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية
 ويعترب من أحد أهم ،دوله األعضاءصندوق استئماين خاص مكّرس للحّد من الفقر يف وهو 

الصندوق إىل حتقيق هدفه املتمثل يف ويسعى البنك اإلسالمي للتنمية ملكافحة الفقر واحلد منه،  أذرع
 :(2)احلّد من الفقر يف الدول األعضاء من خالل

 .حفز النمو الذي ُيدم  الفقراء -1
  .) وال سيما حتسني الرعاية الصحية والتعليم ( ،االهتمام ابلتنمية البشرية -2
 للفقراء.توفري الدعم املايل الالزم لتعزيز القدرات اإلنتاجية ومصادر الدخل املستدامة  -3

مليار دوالر أمريكي، دفعت منها الدول  2,27 :للصندوق إمجايل املسامهات املدفوعةوكانت 
 .(3)) مليار دوالر أمريكي ( 0,7مليار دوالر أمريكي(، و"البنك"  1,57عضاء )األ

  

                                                           
 .61م(، ص 2014ه )1435التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  (1)
 )بتصرف(. 6املرجع السابق، ص (2)
 .7-6املرجع السابق، ص  (3)
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 : (1)اآليت عمل علىابل"الصندوق"  يقومو 
ملزيد  ؛من خالل تنفيذ الربامج املالئمة لدعم صغار املزارعني ،األمن الغذائي يف زايدة املسامهة -

 وتوفري األسواق هلذه املنتجات. ،نتاج ابالستعانة بتقنيات متطورةمن اإل
لزايدة  ؛وحمو األمية املهنية ،من خالل برامج التمويل األصغر ،تقدمي الدعم املايل والتدريب -

 يز أمنهم الغذائي.الدخل واستقراره لدى الفقراء يف الريف، وتعز 
ناولة، توفري الدعم، من خالل برانمج القرى املستدامة، لعمليات ما بعد اإلنتاج مثل امل -

وحتسني قنوات االتصال بني الزارعني، ومقدمّي اخلدمات، والتجار،  ،والتصنيع، ومرافق التخزين
 .وغري ذلك ؛وشركات األعمال الزراعية

متخصصة للتصدي لقضااي حمددة تتعلق ابلفقر يف الدول   ةإحداث صناديق استئماني -
 .األعضاء

يف هذا  لبنكإىل أّي مدى جنحت السياسة التمويلية ل والسؤال الذي يطرح نفسه هو:
 حتقيق هدفه االسرتاتيجي يف احلّد من الفقر والتخفيف منه؟اجلانب يف 

( التايل، والذي يتضمن 6) وسنحاول اإلجابة على هذا السؤال من خالل بياانت اجلدول رقم
 تقسيم البلدان حسب سياسات البنك اإلسالمي للتنمية للحد من الفقر.

 الفقر من للحدّ  للتنمية اإلسالمي البنك سياسات حسب للبلدان (: تقسيم6جدول رقم )
 (هنائيّ  وغري مؤقت)

عدد السكان ابملاليني    البلد    
(2005) 

دوالر عدد السكان الذين يقل دخلهم عن 
 أمريكّي واحد يف اليوم )ابملاليني(

نسبة الفقر املدقع 
)%( 

اجتاه األهداف اإلمنائية لأللفية   
 )املتوسط(

 فقر مركز -أ
 تقّدم 63 22,8 36,2 السودان
 تقّدم جزئيّ  50 70,6 141,8 بنغالديش

 تقّدم 33 51,5 157,9 ابكستان

 تقّدم جزئيّ  32 42,1 131,5 نيجرياي
 

                                                           
 )بتصرف(. 15املرجع السابق، ص  (1)
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 تقّدم 28 61,7 222,8 إندونيسيا

 فقر مدقع أخذ يف التفاقم -ب
 يف تردّ   65 19,4 29,9 أفغانستان

 يف تردّ   65 5,3 8,2 الصومال
 يف تردّ   65 0,9 1,4 غينيا بيساو

 يف تردّ   64 1,0 1,5 غامبيا

 يف تردّ  )جزئّي( 63 8,8 14,0 النيجر
 يف تردّ   54 3,0 5,5 سرياليون

 يف ترد  )جزئّي( 50 4,8 9,7 تشاد
 يف تردّ   45 6,0 13,2 بوركينا فاسو

 يف تردّ  )جزئّي( 45 5,3 11,7 السينغال

 يف تردّ   45 0,4 0,8 جيبويت

 يف تردّ  )جزئّي( 42 0,3 0,8 جزر القمر
 يف تردّ   42 7,6 18,2 كوت ديفوار

 يف تردّ   42 2,6 6,1 توجو

 ترد ّ يف  40 6,6 16,3 ونري الكام

 يف تردّ  )جزئّي( 38 2,0 5,3 قرقيزاي

 فقر مدقع أخذ يف الرتاجع -ج
 يف حتسُّن 69 13,7 19,8 املوزنبيق

 يف حتسُّن 64 8,6 13,5 مايل

 يف حتسُّن 46 1,4 3,1 موريتانيا

 يف حتسُّن 44 12,7 28,8 أوغندا

 يف حتسُّن 42 0,1 0,3 املالديف

 حتسُّنيف  42 3,5 8,4 أذربيجان

 يف حتسُّن 42 8,8 21,0 مجهورية اليمن

 يف حتسُّن 40 3,8 9,4 غينيا

 يف حتسُّن 35 2,9 8,4 بنني

 فقر ميكن التحكم فيه -د

 يف حتسُّن 28,0 7,4 26,6 أوزبكستان

 يف حتسُّن 25 0,8 3,1 ألبانيا

 .52ص، ه1428ربيع األول ، للتنمية اإلسالميّ  للبنك سياسات مكافحة الفقر،: املصدر
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( أعاله: أن جهود البنك اإلسالمي للتنمية يف جمال احلّد من وطأة 6يالحظ من اجلدول رقم )
دولة من الدول األعضاء، تتفاوت مستوايت الفقر فيها ما بني فقر مرّكز،  31الفقر قد وّجهت إىل 

 وفقر مدقع، وفقر ميكن الّتحّكم فيه.
مًا جزئّيًا قد ُأحر ز يف البلدان اليت تعاين من الفقر املرّكز، وتربز بياانت اجلدول أّن تقّدمًا وتقدّ 

دولة كانت تعاين من الفقر املدقع؛ حيث  ةعشر  دول؛ بينما تردى الوضع يف مخس 5 وعددها
دول كانت تعاين  9تفاقمت فيها احلالة عّما كانت عليه، يف الوقت الذي حتّسنت فيه األوضاع يف 

حالة الفقر فيها حتّسنًا ملحوظاً، ذلك فضاًل عن الّتحسن الذي  من الفقر املدقع، حيث سجلت
 حدث يف دولتني كانتا تعانيان من مستوى الفقر الذي ميكن التحّكم فيه.

احلّد من الفقر تنبثق من املقارنة بني  يفيالحظ البنك اإلسالمّي للتنمية أّن امة دروسًا مهمة و 
 خربات الدول النامية:

االقتصادي السريعة خالل فرتة طويلة من الزمن أمٌر ضروري، ولو أنه غري كاٍف معّدالت النمو  -1
 للحّد من الفقر.

أنَّ هناك مبادئ وممارسات اقتصادية أساسية ذات ترابط إجيايب مع النمّو االقتصادي، ومنها  -2
التنمية استقرار االقتصاد الكّلّي، واالنفتاح التجاري، واملنافسة يف األسواق، واالستثمار يف 

 وحسن اإلدارة. ،ونوعية املؤسسات ،والبنية التحتية ،البشرية
أّن مكافحة الفقر أيضا تستدعي تدخالت موّجهة يف جماالت التنمية االجتماعية والبشرية   -3

كالتعليم األساسي، واخلدمات الصحية وتعزيز القدرات، والسّيما قدرات املرأة والطفل، 
ءًا على حٍد سواء، وتزويد الفقراء واملستضعفني بشبكات والتمكني للمواطنني رجااًل ونسا

 األمان االجتماعي.
أنه قد تكون املساعدة اخلارجية دعمًا حيواًي يف هذا اجملال، ولكن ينبغي على الدولة املعنّية أن  -4

 تتوىل زمام األمور إذا أرادت النجاح لربامج اإلصالح.
 من الفقر مع ما يلي: ومن مثّ سيكّيف البنك نشاطاته اخلاصة ابحلدّ  

 ( تشجيع النمّو لصاحل الفقراء، مع اهتمام خاص بعدالة توزيع املنافع والفوائد.1
 ( التغّلب على العوائق والقضااي اليت تواجهها املرأة يف التنمية االقتصادية.2
 ( الرتكيز على التنمية البشرية، وال سيما حتسني خدمات الرعاية الصحية والتعليم.3
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 شديد على حسن اإلدارة، وتيسري حصول الفقراء على اخلدمات العامة.( الت5
 .(1)( تعزيز إقرار الدول األعضاء الكامل هلا والتزامها التاّم هبا واجلمع بني هذا اإلقرار وااللتزام6
على مع كل ما سبق ذكره من جهود البنك اإلسالمي للتنمية يف حماربة الفقر، و عمومًا فإنه و 

 فإن الفقر ،يف هذا الشأن املؤرق األعضاء يف السنوات األخرية هاخلطوات اليت حققتها دولالرغم من 
واليوم اء، الدول األعض هذه ، وهناك حتدايت عاجلة تقف أماميف كثري من هذه الدول الً ثال يزال ما

التحتية السّيئة، ، والبنية والطاقة املتقلبة، والرتاجع االقتصادي ،يفاقم التغري املناخي، وأزمة الغذاء
وانعدام األمن واالستقرار،  وارتفاع وترية احلروب والنزاعات املدّمرة، املتكاثرة، واالضطراابت السياسية

ياسية يف اإلصالح بعض األنظمة السّ  لدى ةديّ اجل توّفرعدم ، و والتخلف الّتكنولوجي وسوء اإلدارة،
وانعدام الّصرامة يف ، (2)أساليبها يف تسيري هذه القضّيةوضحالة كثري من ة كفاءهتا، وحمدوديّ  والتغيري،

القطاعات لدى فافية شّ النزاهة و ال ضعفو  تطبيق القوانني واملعايري املّتصلة مبحاربة هذه املعضلة،
 وخصوصاً  ؛عضاءالدول األ أكثر من التحدايت اليت تواجهها القائمة على معاجلة مشكلة الفقر،

سياسات وبرامج  البّد من أن يتخذ البنك اإلسالمي للتنمية هذا اإلطاريف و  ،قل منواً األالدول 
لوائح كما تنص عليها   ،ةيتعمل على إعادة أتكيد ومواصلة دعم جماالت التدخل الرئيس ،مبتكرة

اليت تراجعت يف -لتحفيز الدول  ، وتكثيف اجلهدبشأن احلّد من الفقر اتفاقية التأسيس "للبنك"
على استعادة دورها وتنشيطه يف دعم الّنمو وزايدة التّنمية، وتفعيل معايري  -رمستوايت حماربة الفق

، وهنا سوف يكون جناح عمل البنك مرهواًن بتكاتف هذه الدول وتكاملها وأمناط التنمية املستدامة
 .وتعاوّنا الّتام والكامل مع "جمموعة البنك"

پ  پ  پ  پ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  حلق تبارك وتعاىل:اال ننسى قول  سّياقويف هذا ال

 چٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ
 ]سورة األعراف[. 

 

                                                           
 .9-8ه(، ص 1428: سياسات مكافحة الفقر )ربيع األول بعنوانورقة "البنك" البحثية  (1)
، من 16ه( ص 1428وقد استاء البنك يف ورقته البحثية املعنونة بـ: سياسات مكافحة الفقر )ربيع األول  (2)

 رغم املهمة اجلسيمة امللقاة على عاتقها. جدية األنظمة بعض الدول األعضاء يف التزاماهتا،
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  :ية يف الدول اإلسالمية متويل مشروعات اخلدمات االجتماع أثراملطلب الثاين
 :(1)املستهدفة

مسامهة البنك اإلسالمي للتنمية يف متويل مشروعات اخلدمات االجتماعية يف أثر  إبراز ميكن
 :يلي ما خالل من اإلسالمية املستهدفةالدول 

  :الصحية ابخلدمات االرتقاءو  قطاع الّصّحة أواًل:
 -1الثة جماالت حموريّة أساسية هي: تظّل استثمارات "البنك" يف قطاع الصحة موّجهة حنو ث

رص تعزيز النظم الصحية من أجل حتسني ف -2 .حة األمراض السارية وغري الساريةدرء ومكاف
 –قدر اإلمكان  –آليات بديلة لتمويل الصحة تسمح  -3 .على خدمات صحّية جّيدةاحلصول 

تعبئة املزيد املتاحة، وحسن االستفادة منها، و بتذليل العوائق اليت حتول دون احلصول على املوارد املالّية 
 .(2)منها لقطاع الصحة

 التنمية جمال يف اجلديدة األلفية أهداف حتقيق إىل الرامية األعضاء الدول جهود البنك ويدعم
 معدالت وخفض ،التغذية سوء من يعانون الذين األطفال عدد نسبة بتقليل وذلك ابلصحة، املرتبطة
 اإلفريقية الدول يف واملالراي العمى، فيها مبا ؛املعروفة ضاألمرا ومكافحة واألمهات، األطفال وفيات

 الدول يف الصحية للمرافق األساسية البنية أتسيس بجان إىل البنك ويقدم ،منواً  األقل األعضاء
 الدول يف السيما والعمى املالراي مكافحة تشمل اليت الرئيسية الصحية للربامج التمويل ،األعضاء
 من الذايت االكتفاء لتحقيق اإلسالمي تعاونال منظمة برانمج البنك دعم وقد اإلفريقية، األعضاء
 منظمة يف األعضاء الدول كافة يف شرائها وتيسري ،األمصال هذه لتوفر ضماانً  وذلك ،األمصال

 مليون 2,5 أنفق ،الربانمج هلذا مداعتُ  أمريكي دوالر مليون 5,6 مبلغ أصل فمن اإلسالمي، املؤمتر
 كما م(،2007) ه1427 عام بنهاية وذلك ،تدريبية دورات وسبع مشاريع ستة على أمريكي دوالر

، )البصر يف احلق م2020 عام رؤية) العاملية الصحة ملنظمة العاملية املبادرة يف أيضا البنك يشارك
 وقد الصحراء، جنوب اإلفريقية الدول يف والسيما النامية الدول يف ابلعمى اإلصابة معدالت لتقليل

                                                           

( مت ذكر مؤشرات التنمية يف الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية، املصدر: التقرير 2يف امللحق رقم ) ((1
 .106ه، ص 1432السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية عام: 

 .41م(، ص 2014ه )1435التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، الصادر عام:  (2)
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 جيبويت، تشاد، بوركينافاسو،: هي أعضاء دول مخس يف العمى ملكافحة برامج سبعة البنك ّولم
 اآلن حىت استعاد وقد اإلطار، هذا يف للربامج أمريكي دوالر مليون 0,3 مببلغ وأسهم والنيجر، ،مايل

 ولتعزيز ،الالزمة اجلراحية العمليات إجراء بعد بصرهم مريض ألفي من أكثر الربانمج هذا إطار يف
 نيةاامو  ،الطيب العالج جمال يف يعملون اتقنيًّ  وثالثني خلمسة تدريبية دورات البنك قدم ؛احمللية القدرات

 .(1)عيون أخصائيي
ه، بلغت االعتمادات الرتاكمية اليت قدَّمها البنك لقطاع الصحة من أجل 1432ويف ّناية سنة 

مليار دوالر أمريكي(، وقد تضاعفت استثمار  1,6مليار دينار إسالمي ) 1,1عملية  277متويل 
 .(2)املاضيةسنة  21"البنك" يف هذا القطاع عشر مرات تقريباً خالل 

عملية يف قطاع الصحة لفائدة بلدانه  17اعتمد "البنك"  على سبيل املثال ه1435ويف سنة 
مليون دوالر أمريكّي(، وهي  153,8مليون دينار إسالمّي ) 100,8األعضاء مببلغ إمجايّل قدره 

عمليات هتّم خمتلف جوانب النظام الصحّي الوطيّن، وعرف متويل قطاع الصحة يف نفس السنة منّواً 
ه بلغ جمموع اعتمادات "البنك" 1435%، ويف ّناية سنة 72بنسبة  هائاًل فاق منّو السنة السابقة

 عملية. 329مليار دوالر أمريكّي( لتمويل  3-2مليار دينار إسالمّي ) 1,6لقطاع الصحة 
 ،أّدى تفشي مرض فريوس إيبوال، الذي أضّر ببلدين عضوين يف "البنك" )مها غينياقد و 

جَهَد نظاميهما الصحيني الضعيفني أصاًل، ويف هذا شخص، وأ5000وسرياليون( إىل وفاة أكثر من 
لدعم  ؛دوالر أمريكيّ  600000الصدد، اعتمد "البنك" مساعدة عاجلة يف شكل منحة قدرها 

فحة هذا املرض، كما اعتمد منحة من "صندوق جهود غينيا وسرياليون واجملتمع الدويّل يف مكا
 ؛ماليني دوالر أمريكيّ  10كل رأمسال أّويّل قدره يف ش -الّتابع للبنك– للتنمية" الميالتضامن اإلس

لتشجيع احملسنني واملنظمات غري احلكومية على املسامهة يف املوارد الاّلزمة ملكافحة هذا املرض،  

                                                           
 274"دور البنك اإلسالمي للتنمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصادايت اإلسالمية"، مرجع سابق، ص (1)

 )بتصرف(.
م(، 2012ه، )أبريل 1432األوىل عاماً يف خدمة التَّنمية"، منشورات البنك اإلسالمي للتنمية، مجادى  38" (2)

 .13ص
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مليون دوالر أمريكّي لتعزيز نظامها الصحّي، وهو  34غينيا متوياًل قدره دولة كذلك وقّدم "البنك" ل
 والر أمريكّي جلهود مكافحة إيبوال.ماليني د 6مبلغ ُرصدت منه 

على متويل مشروع لتطوير خمتربات الصحة العاّمة يف  ه وافق "البنك" أيضاً 1435ويف سنة 
خمتربًا للصحة العاّمة  158مليون دوالر أمريكّي، وذلك لتمكني  14,4أوزبكستان مببلغ قدره دولة 

يُتوقع أن حتدث زايدة كمية ونوعية يف  ،َتربات، وبعد إجناز هذا املشروعفيّن خم 480من تدريب 
العمليات املوّجهة للرصد والتقييم البيئيَّني للعناصر السامة اليت تضر ابلغذاء واملواد املغذية واملاء وغريها 

 .(1)من أساسيات االستهالك العمومّي، وذلك ابلكشف عن املخاطر احملَتملة اليت هتدد الصحة العامة
تشاد، اعتمد "البنك"  دولة نطاق خدمات الرعاية الصحية األولية يفويف إطار دعم توسيع 

من أجل املسامهة يف حتقيق أهداف "اخلطة الوطنية لتطوير الصحة  ؛مليون دوالر أمريكيّ  15
م("، اليت ترمي إىل توفري فرص احلصول على خدمات الرعاية الصحية اجليدة، 2017-م 2013)

 27وسيمّكن الدعم الذي يقدّ مه "البنك" من بناء وجتهيز ، قراً وضعفاً كثر شرائح اجملتمع فوالسّيما أل
قرية  136مركزاً للرعاية الصحية األولية وبناء قدرات موظَّفي الصحة، وذلك من أجل سّد احتياجات 

 .(2)نسمة 184000يبلغ عدد سكاّنا حنو 
من أجل مساعدة  ؛الرايالسنغال ميوّ ل "البنك" املشروع الوطيّن لدرء ومكافحة املدولة ويف 

املتمثل يف بلوغ  ،م(2015-م 2011كافحة املالراي )احلكومة على حتقيق هدف برانجمها الوطيّن مل
شخص ( قبل سنة  1000مستوى ما قبل القضاء على املرض )أقل من إصابة واحدة يف كل 

لتمكني احلكومة من  ؛ماليني دوالر أمريكيّ  10م، وبعبارة أدّق يقدّ م "البنك" قرضًا قدره 2015
خفض معدل االعتالل ابملالراي، وذلك مبنع انتقاهلا وحتسني معاجلة اإلصاابت يف مستوى الرعاية 

 .(3)الصحية األولية
نتائج مسامهة  ويف إطار استعراض نتائج مسامهة "البنك" يف متويل القطاع الصحي نلحظ أن

بناء مستشفى  /1فيما يلي: برزت  على سبيل املثال يف غامبيا عمليات القطاع الصحي "البنك" يف

                                                           
 )بتصرف(. 41التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  (1)
 نفس املرجع السابق. (2)
 )بتصرف(. 41التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  (3)
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بناء  /3 .سريراً   50بطاقة إيوائية قدرها  بناء مركز صحيّ  /2 .سريراً  125بطاقة إيوائية قدرها  إقليمي
توفري اإلغاثة  /5 إطار برانمج مكافحة املالراي؛ انموسّية يف 45000توزيع  /4مركز إلعادة التأهيل؛ 

مي اخلدمات الطبية للمنظمات غري احلكومية الصغرية، كما مّكنت العمليات ب مقدّ يوتدر  ،الطبية
 ،اليت مّوهلا "البنك اإلسالمي للتنمية" من توسيع نطاق تقدمي اخلدمات الطبية اإلسعافية واالستشفائية

ومقّدمي الرعاية  ،بناسور الوالدة، وحتسني قدرات العاملني يف جمال الصحة سوالتعريف والتحسي
 .(1)ن طريق التدريبعية الطب

 التعليم: قطاع تطويراثنياً: 
كل   عّزز البنك عزمه على تنمية رأس املال البشري بتوجيه تدخالته إىل اجملاالت األساسية إىل

يم العلوم تعل /2ة والتعليم يف املدارس التقليدية. التعليم األساسي، والسّيما التعليم ثنائّي اللغ /1: من
التعليم غري النظامي وحمو  /5تدريب املهيّن والتعليم الفيّن. ال /4العلوم والتكنولوجيا. / 3والرايضيات. 

 .(2)األمية الوظيفية عن طريق "برامج حمو األمية املهنية"
 وتطوير ،التعليم تنمية جمال يف وتنوعها براجمه تطوير إىل للتنمية اإلسالمي البنك عمد لقد  

 ؛خارجهاو  اإلسالمية معاتتاجمل وكذلك األعضاء الدول يف والواقع بلتتناس ،االجتماعية اخلدمات
 إىل البنك عمد ولقد اجملتمعات، هذه وواقع بناستت اليت والربامج املشاريع من العديد هناك فكانت

وذلك  ،والتعليم بالتدري برامج بتمويل وذلك ،البشرية املوارد لتطوير األعضاء الدول جهود دعم
 على بليرتت ؛االبتدائي التعليم على األبناء والبنات حصول فرص وزايدة ،األمية معدل خفض هبدف
 صور تنوعت وقد والبطالة، اجلهل على للقضاء واالجتماعي االقتصادي النمو من نوع حتقيق ذلك
 اعتمد حيث التنموية، الرؤية هذه حتقيق أجل من االجتماعية واخلدمات التنمية ملشاريع البنك دعم

 مببلغ ،فنية ومساعدة ومنحة مشروعاً  250 حوايل ،م2010 سنة وحىت م1980 عام منذ البنك
 التعليم يف البنك معوانت وسامهت التعليم، مشروعات خمتلف لدعم أمريكي دوالر مليار 1,19
 جامعة 60و مهين، بتدري مركز 205و اثنوية، مدرسة 600و ابتدائية، مدرسة 4600 إبنشاء
 كافة، التعليم أنواع التعليم لقطاع بدعمه البنك ويستهدف األخرى، التعليمية املرافق من وغريها وكلية

                                                           
 رف(.)بتص 66التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  (1)
 .13عاماً يف خدمة التَّنمية"، مرجع سابق، ص  38" (2)
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 زادت جندها إذ ؛املهم القطاع هذا يف ومشاريعه اعتماداته من البنك زاد وقد املهين، بالتدري فيها مبا
 االبتدائي( للجميع التعليم نطاق يف لةاملموّ  املشروعات غالبية يف ،ه1420 سنة من ابدءً  كبرية زايدة

 بطال ماليني ثالثة التعليم قطاع يف البنك مسامهات من أفاد كما ،)األمية وحمو واملهين والثانوي
 منح من استفادوا العامل أحناء مجيع من وطالبة بطال آالف نيةاما حنو أن يقدر يف حني ،وطالبة

 ،بالتدري وبرامج املنح من ومتدربة متدرب ألف عشرة نيةاما من أكثر واستفاد العليا، الدراسات
 12 العمليات هذه واستهدفت ،أمريكي دوالر مليون 32 مبلغ املهين بالتدري عمليات كلفتحيث  

 يف أولية مدارس بناء على اشتملت ،)منوا األقل الدول من نصفها (األعضاء الدول من دولة
 مدارس وتوسيع وسرياليون، العراق من كل يف املهين بللتدري ومراكز واليمن، ،جيبويتو  بنجالديش،

 مليون 43 قدره توكيال البنك يقدم كذلك وماليزاي، ،إندونيسيا، و تشاد يف هبا ضوالنهو  الثالثة املرحلة
 الدول على التعليم تنمية يف البنك جهود ركزت وقد مباليزاي، العلوم جامعة لتحديث ؛أمريكي دوالر

 كبرية وبدرجة ،التعليم مشاريع لدعم ضالقرو   ميبتقد وذلك املنخفض، الدخل ذوات األعضاء
 حتسني على تساعد اليت األشياء على أقل وبدرجة (،وجتهيزات بناء) واحملددة امللموسة الوسائل
، الكبار وتعليم والكتابة القراءة تعليم برامج من قليل عدد متويل جرى كما األساسية، املهارات
 على بناء عليها احلكم يتم حلاجات استجابة ،تعليمية مشروعات متويل إىل البنك سياسة وهتدف
 واملساعدة ،البشرية القدرات وبناء ،املؤسسية التنمية :للتعليم البنك دعم يشمل كما معينة، معايري
 .(1)اللغة مزدوج التعليم دعم طريق عن العربية اللغة ونشر الفنية،

 1,7املخّصصة للتدخل يف قطاع التعليم ه، بلغت االعتمادات الرتاكمية 1432ويف ّناية سنة 
عملية، وخالل هذه السنة، اعتمد  455مليار دوالر أمريكّي( لتمويل  2,5مليار دينار إسالمّي )

مليون دوالر  340مليون دينار إسالمّي) 219,2عملية يف قطاع التعليم بلغت قيمتها  38"البنك" 
 .(2)أمريكّي(
م يف عملية لفائدة قطاع التعلي 31" على اإلسالمي للتنمية ه وافق "البنك1435يف سنة و 

مليون دوالر أمريكّي(، وبلغ  227,7مليون دينار إسالمّي ) 148,2 مببلغ قدره ،البلدان األعضاء
                                                           

 .275"دور البنك اإلسالمي للتنمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصادايت اإلسالمية"، مرجع سابق، ص (1)
 .13عاماً يف خدمة التَّنمية"، مرجع سابق، ص  38" (2)
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ختّص  ،مليار دوالر أمريكيّ  3,3 قطاع التعليم يف البلدان األعضاءجمموع استثمارات "البنك" يف 
 عملية استفادت منها مجيع مستوايت التعليم والقطاعات الفرعية. 530

ه التعليم 1435ومن الناحية االسرتاتيجية استهدف متويل "البنك" للقطاع االجتماعّي يف سنة 
وذلك  ،مع اهتمام خاّص ابملناطق النائية والناقصة اخلدمات، وابلتعليم املهين والتدريب ،األساسي

لتحويل اخلدمات  ؛"التعليم الفيّن واملهيّن والتدريب"و ،مثل "التعليم من أجل التشغيل" جبواسطة برام
 احلالية اليت يتحّكم فيها العرض إىل نظام للتعليم الفيّن واملهيّن والتدريب يوجّهه الطلب.

هو دعم التعليم الثنائّي  ،ه1435مشروع اعتمده "البنك" يف قطاع التعليم سنة  كربوكان أ
 ،"انساراوا"و ،"كوارا"و ،"كانو"و ،"كادوان"و ،والايت نيجرياي )هي "أداماوا" من 6غة يف الل
ّي اللغة لطالب ، وهو مشروع يوفر فرص التعليم الثنائمليون دوالر أمريكيّ  68مببلغ  ،"أوسون"(و

لثنائّي اللغة تعليم اعمليات لل 9وهبذا املشروع يكون "البنك" قد مّول  ،املدارس القرآنية "املهاجرين"
"نيجر" اليت مشلتها عمليّات سابقة، ويرمي هذا و ،"غوميب"و ،منها والايت "بورنو" ؛يف نيجرياي

املشروع إىل مساعدة احلكومة على وضع إطار تعليمي ميّكن من حتديث ودمج "تعليم املهاجرين" يف 
 ،سعللتعليم الثنائّي يف تلك الوالايت التّ  ؛ةة منوذجيّ مدرسة داخليّ  30مسي، وستُبىن ظام التعليمّي الرّ النّ 

مليون كتاب  1,7 ما يزيد علىطفل شوارع "مهاجر"، وسيوفّ ر  30000بطاقة استعابية تناهز 
مدير مدرسة، وسُتجرى دراسة للتحقق من جدوى حتبيس  900مدرس و 1800ويُدرّ ب  ،مدرسيّ 

 .(1)وقف على "مدارس املهاجرين"
ه مشروعاً مببلغ 1435لتعليم من أجل التشغيل"، اعتمد "البنك" يف سنة وفيما يتعّلق مببادرة "ا

اليمن، وهو مشروع ينّفذ ابلشراكة مع "مؤسسة التمويل  دولة ماليني دوالر أمريكّي لفائدة 4,6
ويستهدف يف املرحلة  ،الدواية"، وميوّ ل من "الصندوق االنتقايل" املستحَدث يف إطار "شراكة دوفيل"

ريج جامعة، مركّ زاً على إعادة أتهيل  2700األوىل  متدرب يف إطار التعليم الفيّن واملهين والتدريب وخّ 
 الد واملنطقة.بحىت يستفيدوا من فرص العمل يف قطاع البناء يف ال ؛وتدريب العاطلني
ه ضاعف "البنك" جهود اإلشراف والّدعم يف جمال تنفيذ العمليات املتعلقة 1435ويف سنة 

"تقارير فصلّية عن املشاريع"، تناَقش و ،عن دعم تقييم تنفيذ املشاريع" وذلك إبعداد "تقاريرابلتعليم، 
                                                           

 .39التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  (1)
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مجيعها مع الوكاالت املنفَّذة، وقد مّكنت طريقُة العمل هذه من حتسني حمفظة هذا القطاع وخفض 
ر يف "تقرير وّ مشاريع(، ويتجّلى هذا التط 4مشروعًا إىل  12عدد املشاريع املتعثرة إىل حّد كبري )من 

 % من مشاريع قطاع التعليم اليت92ه"، والذي اكتشف أنَّ 1434التقييم السنوّي للسنة املالّية 
ه كانت ُمرضيًة أو ُمرضيًة جداً، وأملح إىل أّن عمليات 1433ه و1431قـُيّ مت فيما بني سنيت 

 .(1) تناوهلا ذلك التقريرقطاع التعليم شهدت معدَّالت جناح مجيع القطاعات األخرى خالل املّدة اليت
أهم مسامهات  جند أن من ويف إطار احلديث عن نتائج مسامهة "البنك" يف متويل قطاع التعليم،

دولة غامبيا اليت متثّلت يف  يف هذا اجملال مسامهته املشاريع اليت مّوهلا "البنك اإلسالمّي للتنمية"
فصاًل دراسّياً،  511مؤلفة من  ة،قنية واحدواثنوية ت ،مدارس إعدادية 4فيما يلي: بناء  نتائجها

مدرسة تعليم أساسي يف البالد، كما مشلت  189% من 35وتوفري األاثث واللوازم املدرسية لنحو 
وتدريب املدربني يف إطار حمو أمّية الكبار، وهي عملية  ،عمليات "البنك" وضع املناهج الدراسية

 .(2)طفل 32000مشاريع التعليم ما يناهز  شخص، واستفاد من 8500استفاد منها أكثر من 

  :املدين مات اجملتمعمنظّ  دعماثلثاً: 
 ؛حيوايً  أمراً  التنمية عملية يف املدين اجملتمع ومنظمات ،احلكومية غري املنظمات إشراك يعد

 املنظمات أن البنك ويرى مستحقيها، إىل وتوصيلها ،الشعيب املستوى على اخلدمات نوعية لضمان
 من احملرومة للفئات اخلدمات ميتقد يف تتمثل اليت ،التنمية عملية يف أساسي شريك احلكومية غري

 املنظمات نشاطات لميوّ  البنك ظل وقد األعضاء، الدول يف احمللية اجملتمعات ومساعدة ،السكان
 يف تعمل اليت اجملتمعات احتياجات تلبية من أفضل حنو على لتتمكن قدراهتا ويعزز احلكومية، غري

 إفريقيا، يف العمى ملشكلة التصدي على احلكومية غري املنظمات مع البنك يعكف كما إطارها،
 125م( 2000) ه1421 عام منذ البنك ومول البيضاء، املياه جراحات إجراء بتيسري وذلك

 .(3)أمريكي دوالر ماليني 4 قيمتها بلغت، األعضاء الدول يف حكومية غري منظمات ختص مشروعا

                                                           
 .39املرجع نفسه، ص  (1)
 .66التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية، مرجع سابق، ص  (2)
 .274"دور البنك اإلسالمي للتنمية يف حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصادايت اإلسالمية"، مرجع سابق، ص (3)
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مليون دوالر  12,3مببلغ إمجايّل قدره  ،مشروعاً  236اعُتمد يف إطار هذا الربانمج وقد 
وتتألف هذه االعتمادات من الدعم  ،ه1435ه و1424يف شكل منح فيما بني سنيت  ،أمريكيّ 

 ،ةمات غري احلكومية احملليّ وتنمية القدرات من أجل حتسني فعالية املنظّ  ،املباشر للمجتمعات احمللّية
 :ومتكينها من تقدمي خدمات أفضل للسكان يف البلدان األعضاء، ويشمل نطاق هذه العمليات

 وتوفري املعّدات. ،والتواصل ،واإلعالم ،أنشطة التدريب
 ،دوالر أمريكيّ  450000مببلغ إمجايّل قدره  ،عمليات 8ه اعتمد "البنك" 1435ويف سنة 

واليمن، ومشاريع إقليمية لبلدان  ،وأوغندا ،لسنغالوا ،وقريقيزستان ،والكويت ،لفائدة بوركينافاسو
العمليات على مبادرات التنمية  هذه عربية )يف منطقة مشال أفريقيا، ومنطقة اخلليج(، وانصّبت

وتعزيز  ،املمارسات السليمة للنظافة العاّمةو  ،الصحةتعليم األطفال املعاقني، و كالنهوض ب  :االجتماعية
 فرص العمل للشباب.

 ،ابلتعاون مع "صندوق التضامن اإلسالمّي للتنمية" ،"برانمج املنظمات غري احلكومية"و مّكن 
عمليات إضافية  3د مه اعتَ 1435من تقدمي الدعم جلهود عالج مرض انسور الوالدة، ويف سنة 

ويف إطار هذه املبادرة  دوالر أمريكي، 390,000أفغانستان، وغينيا، والسنغال، مببلغ وقدره  لفائدة
فريقية للطب والبحث" سابقاً(، أقام "البنك" شراكة مع مؤسسة "أمريف هيلث أفريكا" )"املؤسسة األ

 ،"مؤسسة مكافحة انسور الوالدة"و ،مؤسسة "إجنندر هيلث"و  ،"صندوق األمم املتحدة للسكان"و
"صندوق التضامن و ،فظة "البنك"ة والفنّية، وقد رفعت هذه العمليات حجم حمحلشد املوارد املاليّ 

مليون دوالر  1,2مببلغ إمجايّل قدره  ،عمليات 9اإلسالمّي للتنمية" املتعلقة مبرض انسور الوالدة إىل 
 .(1)أمريكي
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 رابعاً: دعم اخلدمات االجتماعية يف إطار برانمج املعونة اخلاصة:
ن غريها يف جمال التعليم عإّن اجلاليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء عمومًا متخلفة 

واحلصول على اخلدمات الصحية، وتلك عقبة البّد من تذليلها لتمكني هذه اجلاليات من حتسني 
قيًة يف واملسامهة مسامهة حقي ،ظروفها االجتماعية واالقتصادية، واحلفاظ على هويتها الثقافية والدينية

 تنمية بلداّنا.
سرتاتيجيته املتعلقة بنشر التنمية ايف إطار  –ويف هذا السياق، يسعى "البنك اإلسالمّي للتنمية" 

إىل تعزيز رأس املال البشرّي للجاليات املسلمة يف البلدان غري األعضاء بواسطة أنشطة  – يف العامل
على تطوير وتعزيز املؤسسات يف جمال كّل   -منذ أتسيسه  –املعونة اخلاصة، وتنصّب هذه األنشطة 

من التعليم واخلدمات االجتماعية والرعاية الصحية، وتنمية رأس املال البشرّي، وهكذا نّفذت مشاريع 
 ،وأفريقيا ،وأوقيانوسيا ،موّزعة بني آسيا ،جالية مسلمة يف بلدان غري أعضاء 81شىّت لفائدة أكثر من 

 .(1)وأورواب ،وأمريكا الشمالية ،وسطىوأمريكا ال ،وأمريكا اجلنوبية
مليون  723,4عملية ابعتمادات بلغت  1415ه، موَّل الربانمج 1432وحىت ّناية عام 

 904مليون دوالر أمريكي، و 444عملية يف الدول األعضاء، مببلغ  511دوالر أمريكي؛ منها 
مليون دوالر  279,4غ عمليات للمجتمعات واملنظمات اإلسالمية يف الدول غري األعضاء، مببل

 .(2)أمريكي

 :املرأة متكني: دعم و خامساً 
 البنك أنشأ فقد ؛الفقر لتخفيف حيوايًّ  عنصراً  بلد أي يف التنمية عمليات يف املرأة إشراك يعد

 التنمية، جمال يف إجنازاً  النساء ألكثر ومتنح (،التنمية يف املرأة مسامهة ائزة)ج :ابسم تعرف سنوية جائزة
 يف اإلسالمية واجملتمعات األعضاء الدول يف النسوية املنظمات أو النسائية اجملموعات ألفضل وكذلك

 مبنجزات االعرتاف ؛اجلائزة من واهلدف ملحوظة، ومسامهات اجنازات حتقق اليت ،األعضاء الدول غري
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 املنجزات تلك تكون حبيث التنمية، عمليات يف املسامهة على وتشجيعها ،ومكافأهتا ،البارزة املرأة
  .(1)للمرأة واالجتماعية البشرية األوضاع حتسني على قادرة

الذي تضطلع به املرأة يف عملية التنمية، وذلك  مههذه اجلائزة الضوء على الدور املتسلّ ط و 
صادية، وقد ُخصّ صت هذه بتقدير ومكافأة مسامهة املرأة يف خمتلف قطاعات التنمية االجتماعية واالقت

ملوضوع "مسامهة املرأة يف األمن الغذائي"، واختريت أربع فائزات لتسلُّم  -يف دورهتا التاسعة-اجلائزة 
والسيدة  ،مت جائزة فئة األفراد مناصفًة بني السيدة جاهان سلينا )بنغالديش(هذه اجلائزة، فُقسّ 

قيا" ة نساء غرب أفريمت جائزة فئة املؤّسسات بني "مجعيفاطمة أيت موسى )املغرب(؛ وُقسّ 
ئزات منذ إنشاء اجلائزة سنة "مؤسسة اجليل املشرق اجملتمعية" )غاان(، وبلغ جمموع الفاو ،)السنغال(

 .(2)بلداً  22فائزة من  33م حىت اآلن 2006
دولة  56رى أّن البنك اإلسالمي للتنمية الذي يوي يف جنباته ويف هذا اإلطار فإن الباحث ي

إسالمية، هلا خصائصها املعّينة، ومساهتا احملددة، ينبغي عليه أن يكون دعمه لتمكني املرأة، متوافقاً مع 
قواعد وضوابط الشريعة اإلسالمية الّسمحة اليت كّرمت املرأة، وصانتها، ومحتها، وحفظت هلا حقوقها، 

مّتسقاً مع ما أمرت به نصوص الكتاب والّسّنة جيب أن يكون كذلك و وتد األسرة حّق قيام،  وأقامت
وأدلتها اليت فهمها سلف األّمة وعلماؤها رضوان هللا تعاىل عليهم أمجعني؛ ال مع االتفاقيات الدولية، 

وخصوصًا يف هذا المية اجملتمعات اإلس دين وعادات وتقاليداليت ال تراعي خصوصية املرأة املسلمة، و 
 .الشأن املهم
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 اخلامتة

 للتعاون منوذجاً أ ليكون ؛املشرتك اإلسالمي للعمل رائدة جتربة للتنمية اإلسالمي البنك لميثّ 
واجلاليات  األعضاء الدول لشعوب واملثمر الصادق والتعامل والتكافلسالمية، اإل الدول بني الدويل

 تقدمها ودعم ،املستدامة التنمية حتد�ت مواجهة أجل من ؛املسلمة يف الدول غري األعضاء
 من هذه الدول مع والعمل ،ومكافحة الفقر واحلّد من آاثره السيئة والبيئي واالجتماعي االقتصادي

 تطوير على ابستمرار حيرص البنك فإن، ذلك حتقيق أجلمن و  املقبلة، ألجياهلا أفضل مستقبل أجل
 العمل كفاءة من ولريفع ،فاعليته على ليحافظ ،املختلفة املتغريات مع تتواءم لكي ؛وأجهزته سياساته

 .إليه املوكولة بيلةالنّ  واملهام األهداف إىل وصوالً  ،فيه
 األمثل التوظيف أمواله يوظف أنمن  كبرية وبكفاءة للتنمية اإلسالمي البنك متكن ولقد

وحيقق أهداف وتطلعات شعوهبا اليت يقع أكثرها حتت  اإلسالمية، األمة مصاحل خيدم مبا بواملناس
 وطأة الفقر، وشدة احلال، وشظف العيش.

 فقد اشتملت خامتة هذا البحث على ما يلي: وبعُد:

 النتائج: أوًال: •

على تساعد بدرجة كبرية ، أن السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية سياسة تنموية -١
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الدول املستهدفة.

واضحة املعامل و  �ا سياسة حمّددةأبتتسم السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية  -٢

حيث يشّدد البنك دائماً على أن تكون متويالته وقروضه ملشروعات التنمية االقتصادية ؛ واألطر
 واالجتماعية، وليست لغري ذلك.

فهي تراعي احتياجات  ؛�ا سياسة مرنةأبتتسم السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية  -٣
 واألكثر تضرراً من الظروف املختلفة. ،الدول األكثر فقراً 
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تنوع وتعدد لشمول و اب التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية سياسةال اجتاهات اتسمت -٤
فشملت الدول اإلسالمية يف أربع قارات،  اليت تستهدفها؛ والدول اجملاالت واملشروعات

هي: آسيا، وأفريقيا، أمريكا اجلنوبية، وأورواب، وكذلك اجلاليات املسلمة يف القارات االخرى، 
، ، وقطاع اخلدمات االجتماعية ،البىن التحتية كقطاعتشمل قطاعات خمتلفة؛   أيضاً  هيو 

 .، وغريهاوقطاع اخلدمات املالّية، واملساعدة الفنّـّية
حيث حيظر على نفسه ممارسة األنشطة السياسية، يتسم البنك اإلسالمي للتنمية ابحليادية؛  -٥

أو التدّخل فيها، وهذه من ضمن األسباب املهّمة اليت ساعدته يف حتقيق تقدم نسيب كبري يف 
 اجتاه حتقيق أهدافه.

وافقة يف أن أساليب وصيغ التمويل لدى البنك اإلسالمي للتنمية متعددة، وخمتلفة؛ ومت -٦
 .جمملها مع ما تقّره الشريعة اإلسالمية

الدول ولذا ف ؛ل البنك اإلسالمي للتنمية تكّتًال إسالميًّا مهمًّا يف ظل الّتحد�ت املعاصرةميثّ  -٧
التنموية؛ حباجة ماسة ومتزايدة لتمويل املشروعات  اإلسالمية اليت تستهدفها عمليات البنك،

 .تواجهها تلك الدولاليت  صعبةخصوصاً بعد الظروف ال
من الّنشأة إىل عام  يعترب الّنمو املضطّرد واملتسارع يف رأس مال البنك اإلسالمي للتنمية -٨

 مليار دينار إسالمي. ١٠٠ه من إحدى أبرز إجنازاته؛ حيث بلغ رأس ماله ١٤٣٤
أعلى التصنيفات االئتمانّية بدرجة  على ،م٢٠٠٢منذ سنة  يتحصل البنك اإلسالمي للتنمية -٩

(AAA)  ائتماّين مميَّز بني وهذا يضعه يف موقع ، أشهر وكاالت التصنيف االئتمانية العامليةمن
 .املتعددة األطراف الّدولية أعلى مؤسسات اإلقراض

النتائج اليت حققتها الّسياسة الّتمويلّية للبنك اإلسالمي للّتنمية يف جمال احلّد من وطأة الفقر  -١٠
ة، تؤكد بدرجة كبرية فاعلية تلك السياسة يف حتقيق أهداف ودعم وتعزيز اخلدمات االجتماعي

 البنك.
 وأدى أتسيسه، من اهلدف حتقيق يف كبري حد إىل جنحقد  للتنمية اإلسالمي البنكيتضح أن  -١١

والتخفيف من حّدة الفقر  والبيئية واالجتماعية االقتصادية التنمية جمال يف واقتدار بفعالية دوره
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 الدول يف االقتصادية التنمية وترية تسريع يف كبري بشكل ساهم حيث ،األعضاء لدوليف ا
 قيام أن كما،  الالزمة اإلنتاجية املشروعات إلقامة كايفال التمويل توفري خالل من سالمية،اإل

 للدول الالزمة الرأمسالية واالستثمارات اخلارجي التمويل بتوفري للتنمية اإلسالمي البنك
 وحتقيق لتمويل االستثمارات هذه هلا تتوفر ال اليت منها النامية الدول خاصة وبصفةة، اإلسالمي
 .الدول هلذه اخلري حيقق عملي بشكل اإلسالمي والتكافل التعاون جيسد إمنا التنموية، خططها

 

 اثنياً: أهّم الّتوصيات: •
 على ضوء ما ّمت الّتوّصل إليه من نتائج فإن توصيات البحث تتمثل يف اآليت:

يف جمال مكافحة الفقر يف الدول املستهدفة فإن دوره  للتنمية اإلسالمي البنك يبذلهكل ما  رغم -١
 .هذا اخلصوص يف األعضاء الدول يف القائمة األنظمة كفاءة دوديةحمل وذلك ،حمدوداً  يظلّ 

ومعاجلة أوجه القصور يف  اقتصاد�هتا، لتعزيز الالزمة اإلجراءات اختاذ األعضاء الدول على -٢
 أجهزهتا املعنّية مبكافحة الفقر فيها حىت تتكامل جهودها مع جهود البنك وتثمر يف هذا اجملال.

 يربز لشعوب الدول األعضاء مشاريعه ومنجزاته للبنك حبيث تكثيف العمل اإلعالمي ضرورة -٣
  .فيها

املة يف الدول ز�دة عدد الفروع واملكاتب الع يف اجملاالت املختلفة يقتضيلتعميق نشاط البنك  -٤
يف توزيع املهام وإسنادها، وتقومي املشاريع، ومعاجلة إشكاالهتا عن األعباء  األعضاء، مما يقّلل

 قرب.
مسابقات دولية لتحفيز اإلبداع يف جمال التمويل اإلسالمي، واملصرفية اإلسالمية، تنظيم  -٥

وأكثر توافقًا مع وات متويلية أفضل مما هو موجود، وأد وخصوصًا فيما يتعلق اببتكار صيغ
 قواعد الشريعة اإلسالمية وضوابطها املالية.

األعضاء املؤسسني هليئة احملاسبة واملراجعة  على رأسمبا أن البنك اإلسالمي للتنمية كان  -٦
َضّم هذه اهليئة إىل ، وصاحب فكرة إنشائها؛ فإّن للمؤسسات املالية اإلسالمية (اآليويف)

تكون معايري هذه اهليئة هي املرجع الرمسي ولالبنك، لُتضفى عليها الصفة الّدولية والّرمسية أكثر، 
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يكون متويل هذه اهليئة أكثر استقرارًا مع ولواألساسي للبنوك املركزية يف الدول اإلسالمية، 
 تواجدها يف كنف البنك.

اإلسالمي للتنمية، ألكثر من تريليون دوالر، وذلك نظراً ز�دة رأس مال البنك العمل على  -٧
 .ةلظروف املستجدّ يف ظّل ا لالحتياجات املتكاثرة للدول األعضاء يف البنك،

هتتم ابألعمال  اتبعًة له هيئةً  البّد أن ينشئ، إىل جانب عمل البنك االقتصادي والتنموي -٨
، وذلك يف الدول األعضاء اإلسالمية اإلسالمي للشعوب نتماءاال ز�دة اخلريية، وترّكز على

ببناء املساجد، واملراكز اإلسالمية، وتوزيع املصاحف، وإنشاء منح للدراسات اإلسالمية 
 الشرعية إىل جانب منح البنك يف العلوم والتكنولوجيا.

هتتم بر�دة األعمال يف الدول  اتبعة للبنك إبنشاء مؤسسة دولية إسالمية ضرورة االهتمام -٩
يع رّواد وشباب األعمال املسلمني يف إطار دور البنك يف جمال اإلسالمية، وتقوم بدعم وتشج

 معاجلة مشكالت البطالة والفقر يف الدول املستهدفة.
توثيق الصلة بني املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مع املراكز النظرية يف الدول األعضاء  -١٠

سالمي للتنمية، ومع أقسام االقتصاد اإلسالمي ابجلامعات املتخصصة؛ وذلك ابلبنك اإل
 لتدريب الطالب هبذه األقسام يف تلك اجلامعات، واإلفادة من جهود املعهد.

رغم التفاوت الكبري بني اقتصاد�ت الدول األعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية؛ إال أنه من  -١١
لته: (الدينار اإلسالمي) من جمرد كو�ا وحدة من وحدات احملّبذ أن يسعى البنك يف حتويل عم

السحب اخلاصة لدى صندوق الّنقد الّدويل، إىل اعتمادها كعملة وسيطة للتبادل يتم تداوهلا 
 لدى بقية دول البنك تعميمهابني الدول األعضاء املتقاربة يف حجم اقتصاد�هتا، وصوًال إىل 

 .األعضاء فيما بعد

وأشكره، وأثين عليه مبا هو أهله، فله احلمد والفضل واملّنة أوًال وآخراً، على  أمحد ريبوختامًا 
خالصًا لوجهه الكرمي،  الذي أسأل هللا أن جيعله-تيسريه ومعونته سبحانه وتعاىل إلمتام هذا البحث 

 عوا� أن احلمد هلل رّب العاملني.وآخر د، -لقارئه �فعاً مفيداً  وأن يكون
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دولة، ويوجد أد�ه بيان االكتتاب الرتاكمي يف  ٥٦يبلغ عدد الدول األعضاء يف البنك حاليًا 

رأمسال البنك منذ بدايته إىل الز�دة العامة اخلامسة ومسامهة الدول األعضاء يف اتريخ �اية السنة 
 م) ٢٠١٤أكتوبر  ٢٤هـ (٣٠/١٢/١٤٣٥يف اتريخ  :ه١٤٣٥اهلجرية 

 )١(ملحق رقم 

 مبليون املبلغ عدد األسهم الدولة الرقم
  إسالمي دينار

املئوية  النسبة
 من اجملموع

 %٢٣٫٥٢ ١١٬٨٩٦٫٨٠ ١٬١٨٩٬٦٨٠ اململكة العربية السعودية ١

 %٩٫٤٣ ٤٬٧٧١٫٦٦ ٤٧٧٬١٦٦ ليبيا ٢

 %٨٫٢٥ ٤٬١٧٤٫٦٣ ٤١٧٬٤٦٣ إيران ٣

 %٧٫٦٦ ٣٬٨٧٤٫٥٢ ٣٨٧٬٤٥٢ نيجري� ٤

 %٧٫٥١ ٣٬٧٩٩٫٤٩ ٣٧٩٬٩٤٩ اإلمارات العربية املتحدة ٥

 %٧٫١٨ ٣٬٦٣٢٫٣٦ ٣٦٣٬٢٣٦ قطر ٦

 %٧٫٠٨ ٣٬٥٧٩٫٦٥ ٣٥٧٬٩٦٥ مصر ٧

 %٦٫٩٢ ٣٬٥٠٠٫٠٠ ٣٥٠٬٠٠٠ الكويت ٨

 %٦٫٤٥ ٣٬٢٦٣٫٨٤ ٣٢٦٬٣٨٤ تركيا ٩

 %٢٫٥٤ ١٬٢٨٥٫٥٩ ١٢٨٬٥٥٩ اجلزائر ١٠

 %٢٫٥٤ ١٬٢٨٥٫٥٩ ١٢٨٬٥٥٩ ابكستان ١١

 %٢٫٢٥ ١٬١٣٧٫٩٥ ١١٣٬٧٩٥ إندونيسيا ١٢

 %١٫٦٣ ٨٢٣٫٠٨ ٨٢٬٣٠٨ ماليز� ١٣

 %١٫٠١ ٥٠٩٫٩٦ ٥٠٬٩٩٦ بنغالديش ١٤

 %٠٫٥١ ٢٥٨٫٦٢ ٢٥٬٨٦٢ اليمن ١٥

 %٠٫٥١ ٢٥٦٫٦٩ ٢٥٬٦٦٩ املغرب ١٦

 %٠٫٤٦ ٢٣٢٫٩٥ ٢٣٬٢٩٥ السودان ١٧
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 %٠٫٤٣ ٢١٩٫٧٦ ٢١٬٩٧٦ األردن ١٨

 %٠٫٢٩ ١٤٧٫٨١ ١٤٬٧٨١ السنغال ١٩

 %٠٫٢٨ ١٤٢٫٥٥ ١٤٬٢٥٥ عمان ٢٠

 %٠٫٢٥ ١٢٨٫٣٦ ١٢٬٨٣٦ برو�ي ٢١

 %٠٫٢٥ ١٢٨٫٣٦ ١٢٬٨٣٦ الكامريون ٢٢

 %٠٫١٨ ٩٠٫١٧ ٩٬٠١٧ بوركينافاسو ٢٣

 %٠٫١١ ٥٤٫٥٨ ٥٬٤٥٨ اجلابون ٢٤

 %٠٫١١ ٥٤٫٠٠ ٥٬٤٠٠ كازاخستان ٢٥

 %٠٫١٠ ٥٠٫٩٢ ٥٬٠٩٢ أذربيجان ٢٦

 %٠٫١٠ ٥٠٫٩٢ ٥٬٠٩٢ مايل ٢٧

 %٠٫١٠ ٤٨٫٢٤ ٤٬٨٢٤ العراق ٢٨

 %٠٫٠٩ ٤٥٫٨٥ ٤٬٥٨٥ غينيا ٢٩

 %٠٫٠٩ ٤٥٫٨٥ ٤٬٥٨٥ النيجر ٣٠

 %٠٫٠٧ ٣٥٫٧٧ ٣٬٥٧٧ موريتانيا ٣١

 %٠٫٠٥ ٢٥٫٨٨ ٢٬٥٨٨ البحرين ٣٢

 %٠٫٠٥ ٢٥٫٨٤ ٢٬٥٨٤ قرقيز� ٣٣

 %٠٫٠٥ ٢٥٫٨٤ ٢٬٥٨٤ موزمبيق ٣٤

 %٠٫٠٥ ٢٤٫٦٣ ٢٬٤٦٣ أوغندا ٣٥

 %٠٫٠٤ ٢٠٫٨٠ ٢٬٠٨٠ بنني ٣٦

 %٠٫٠٤ ١٩٫٥٥ ١٬٩٥٥ فلسطني ٣٧

 %٠٫٠٤ ١٩٫٥٥ ١٬٩٥٥ تونس ٣٨

 %٠٫٠٤ ١٨٫٤٩ ١٬٨٤٩ سور� ٣٩

 %٠٫٠٤ ١٨٫١٦ ١٬٨١٦ سرياليون ٤٠
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 ۱۹۲ 

 %٠٫٠٤ ١٨٫١٦ ١٬٨١٦ طاجيكستان ٤١

 %٠٫٠٣ ١٣٫٤٤ ١٬٣٤٤ أوزبكستان ٤٢

 %٠٫٠٣ ١٣٫٠٢ ١٬٣٠٢ جزر القمر ٤٣

 %٠٫٠٢ ٩٫٩٣ ٩٩٣ أفغانستان ٤٤

 %٠٫٠٢ ٩٫٧٧ ٩٧٧ تشاد ٤٥

 %٠٫٠٢ ٩٫٧٧ ٩٧٧ لبنان ٤٦

 %٠٫٠٢ ٩٫٢٣ ٩٢٣ ألبانيا ٤٧

 %٠٫٠٢ ٩٫٢٣ ٩٢٣ غامبيا ٤٨

 %٠٫٠٢ ٩٫٢٣ ٩٢٣ املالديف ٤٩

 %٠٫٠٢ ٩٫٢٣ ٩٢٣ سورينام ٥٠

 %٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٩٦ جيبويت ٥١

 %٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٩٦ غينيا بيساو ٥٢

 %٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٩٦ الصومال ٥٣

 %٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٩٦ توغو ٥٤

 %٠٫٠١ ٤٫٩٦ ٤٩٦ تركمنستان ٥٥

 %٠٫٠١ ٤٫٦٥ ٤٦٥ كوت ديفوار ٥٦

 
 %٩٨٫٥٨ ٤٩٬٨٦٥٫٧٢ ٤٬٩٨٦٬٥٧٢ جمموع املكتتب فيه

 
 %١٫٤٢ ٧١٦٫٣٠ ٧١٬٦٣٠ املتاح لالكتتاب

 
 %١٠٠٫٠٠ ٥٠٬٥٨٢٫٠٢ ٥٬٠٥٨٬٢٠٢ جمموع االكتتاابت

 
 (املصدر: املوقع الرمسي للبنك اإلسالمي للتنمية)
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 )٢(ملحق رقم 

 مؤشرات التنمية االجتماعية يف الدول األعضاء        
 
 
  م  
 

                    
 

 الدولة               

اإلنفاق العام على  دليل القدرات األساسية**         مؤشرات التنمية البشرية             
الصحة (% من 
الناتج احمللي 

اإلمجايل) 
 م)٢٠٠٩(

اإلنفاق العام على 
التعليم (%من الناتج 
احمللي اإلمجايل ) (آخر 

 عام متاح)
 الرتتيب

 
 

 القمة(املؤشر)
 

املؤشر  الوضع 
م٢٠٠٠  

املؤشر 
م٢٠١١  

وضع 
املؤشر 
م٢٠١١  

 ٠٠ ٧٬٤ ٠٠ ٠٠ ٤٤٬٧ منخفض ٠٬٤ ١٧٢ أفغانستان  ١
 ٣٬١ ٦٬٩ متوسط ٩٦٬٠ ٩٦٬٤ مرتفع  ٠٬٧ ٧٠ ألبانيا  ٢
 ٤٬٣ ٤٬١ متوسط  ٩٢٬٢ ٩٠٬٧ متوسط  ٠٬٧ ٩٦ اجلزائر ٣
 ٣٬٣ ٥٬٨ متوسط ٩٣٬١ ٩٠٬٢ مرتفع  ٠٬٧ ٩١ أذربيجان  ٤
 ٢٬٩ ٤٬٥ متوسط  ٩٧٬١ ٩٦٬٠ مرتفع جداً  ٠٬٨ ٤٢ البحرين  ٥
 ٢٬٤ ٣٬٤ حرج ٦٩٬٦ ٦٠٬٩ منخفض ٠٬٥ ١٤٦ بنغالديش ٦
 ٤٬٥ ٤٬٢ منخفض جداً  ٧٥٬٦ ٧٠٬٤ منخفض ٠٬٤ ١٦٧ بنني ٧
 ٢٬٠ ٢٬٩ متوسط ٩٧٬٩ ٩٩٬١ مرتفع جداً  ٠٬٨ ٣٣ برو�ي دار السالم ٨
 ٤٬٦ ٦٬٤ حرج  ٦٢٬٤ ٥٢٬٨ منخفض ٠٬٣ ١٨١ بوركينا فاسو  ٩

 ٣٬٥ ٥٬٦ منخفض جداً  ٧٢٬٦ ٦٥٬٠ منخفض ٠٬٥ ١٥٠ الكامريون ١٠
 ٢٬٤ ٧٬٠ حرج ٤٧٬٩ ٤٧٬٢ منخفض ٠٬٣ ١٨٣ تشاد ١١
 ٧٬٦ ٣٬٤ منخفض جداً  ٧٧٬٥ ٧٣٬٧ منخفض ٠٬٤ ١٦٣ القمر ١٢
 ٤٬٦ ٥٬٢ حرج ٦٨٬٠ ٦٩٬١ منخفض  ٠٬٤ ١٧٠ ديفواركوت  ١٣
 ٨٬٤ ٧٬٠ منخفض جداً  ٧٤٬٩ ٦٨٬٨ منخفض ٠٬٤ ١٦٥ جيبويت ١٤
 ٣٬٨ ٥٬٠ منخفض ٨٩٬٧ ٨٥٬٥ متوسط ٠٬٦ ١١٣ مصر ١٥
 ٣٬٨ ٣٬٥ منخفض ٨٦٬٠ ٨٥٬٦ متوسط ٠٬٧ ١٠٦ الغابون ١٦
 ٥٬٠ ٦٬٠ حرج ٧٠٬٢ ٦٧٬٢ منخفض ٠٬٤ ١٦٨ غامبيا ١٧
 ٢٬٤ ٥٬٧ حرج ٦٤٬٢ ٥٦٬٦ منخفض ٠٬٣ ١٧٨ غينيا ١٨
 ٥٬٢ ٦٬١ حرج ٥٦٬٠ ٥١٬٩ منخفض ٠٬٤ ١٧٦ غينيا بيساو ١٩
 ٢٬٨ ٢٬٤ منخفض ٨٨٬٤ ٨٦٬٥ متوسط ٠٬٦ ١٢٤ إندونيسيا ٢٠
 ٤٬٧ ٥٬٥ متوسط ٩٤٬٢ ٩٠٬٩ مرتفع ٠٬٧ ٨٨ إيران ٢١
 ٠٠ ٣٬٩ منخفض ٨٦٬٨ ٨١٬٨ متوسط ٠٬٦ ١٣٢ العراق ٢٢
 ٤٬٩ ٩٬٣ متوسط ٩٥٬٦ ٩٦٬٠ متوسط ٠٬٧ ٩٥ األردن ٢٣
 ٣٬١ ٤٬٥ متوسط ٩٦٬٣ ٩٤٬٣ مرتفع ٠٬٧ ٦٨ قازاقستان ٢٤
 ٣٬٨ ٣٬٣ متوسط ٩٦٬٧ ٩٢٬٩ مرتفع ٠٬٨ ٦٣ الكويت ٢٥
 ٦٬٢ ٦٬٨ متوسط ٩٤٬١ ٩٠٬٤ متوسط ٠٬٦ ١٢٦ قرقيزستان ٢٦
 ٨’١ ٨٬١ متوسط ٩٥٬٩ ٠٠ مرتفع ٠٬٧ ٧١ لبنان ٢٧
 ٢٬٧ ٣٬٩ متوسط ٩٧٬٣ ٠٠ مرتفع ٠٬٨ ٦٤ ليبيا ٢٨
 ٤٬١ ٤٬٨ متوسط ٩٧٬٧ ٩٦٬٠ مرتفع ٠٬٨ ٦١ ماليز� ٢٩
 ١١٬٥ ٨٬٠ متوسط ٩٦٬٦ ٩٠٬١ متوسط ٠٬٧ ١٠٩ املالديف ٣٠
 ٤٬٥ ٥٬٦ حرج ٦١٬٤ ٥٢٬٨ منخفض ٠٬٤ ١٧٥ مايل ٣١
 ٢٬٨ ٢٬٥ حرج ٦٩٬٢ ٦٦٬٢ منخفض ٠٬٥ ١٥٩ موريتانيا ٣٢



 المالحق
 ۱۹٤ 

 ٥٬٦ ٥٬٥ منخفض ٨٢٬٢ ٨١٬٦ متوسط ٠٬٦ ١٣٠ املغرب ٣٣

 ٥٬٠ ٦٬٢ حرج ٦٧٬٩ ٥٢٬٤ منخفض ٠٬٣ ١٨٤ موزنبيق ٣٤

 ٣٬٨ ٦٬١ حرج ٥٦٬٩ ٤٣٬٢ منخفض ٠٬٣ ١٨٦ النيجر ٣٥

 ٠٠ ٥٬٨ حرج ٦٣٬٨ ٦١٬٥ منخفض ٠٬٥ ١٥٦ نيجري� ٣٦

 ٤٬٤ ٣٬٠ متوسط ٩٥٬٢ ٩٣٬٤ مرتفع ٠٬٧ ٨٩ عمان ٣٧

 ٢٬٤ ٢٬٦ حرج ٦٧٬٥ ٥٨٬٣ منخفض ٠٬٥ ١٤٥ ابكستان ٣٨

 ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ متوسط ٠٬٦ ١١٤ فلسطني* ٣٩

 ٢٬٤ ٢٬٥ متوسط ٩٧٬١ ٩٨٬٣ مرتفع جداً  ٠٬٨ ٣٧ قطر ٤٠
 
 

 ٥٬٦ ٥٬٠ متوسط ٩٤٬٨ ٠٠ مرتفع ٠٬٨ ٥٦ اململكة العربية السعودية       ٤١

 ٥٬٦ ٥٬٧ حرج ٧٠٬٢ ٦٧٬٢ منخفض ٠٬٥ ١٥٥ السنغال ٤٢

 ٤٬٣ ١٣٬٦ حرج ٥٧٬٧ ٥٠٬٨ منخفض ٠٬٣ ١٨٠ سرياليون ٤٣

 ٠٠ ٠٠ حرج ٥٦٬٧ ٥٦٬٩ ٠٠ ٠٠ ٠٠ الصومال ٤٤

 ٠٠ ٧٬٣ حرج ٦٩٬٣ ٦٨٬٩ منخفض ٠٬٤ ١٦٩ السودان ٤٥

 ٠٠ ٧٬٢ متوسط ٩١٬٤ ٨٦٬٣ متوسط ٠٬٧ ١٠٤ سورينام ٤٦

 ٤٬٩ ٢٬٩ متوسط ٩٤٬٨ ٩٢٬٧ متوسط ٠٬٦ ١١٩ سورية ٤٧

 ٣٬٥ ٥٬٣ متوسط ٩٢٬٠ ٨٥٬٢ متوسط ٠٬٦ ١٢٧ طاجيكستان ٤٨

 ٤٬٥ ٥٬٥ منخفض جداً  ٧٦٬٩ ٦٩٬٢ منخفض ٠٬٤ ١٦٢ توغو ٤٩

 ٦٬٩ ٦٬٢ متوسط ٩٤٬٢ ٩٣٬٩ مرتفع ٠٬٧ ٩٤ تونس ٥٠

 ٢٬٩ ٦٬٧ متوسط ٩٤٬٢ ٨٩٬١ مرتفع ٠٬٧ ٩٢ تركيا ٥١
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 ٠٠ ٢٬٣ متوسط ٩٣٬٩ ٩٠٬٧ متوسط ٠٬٧ ١٠٢ تركمنستان ٥٢

 ١٬٢ ٢٬٨ متوسط ٩٦٬٩ ٩٢٬١ مرتفع جداً  ٠٬٨ ٣٠ اإلمارات العربية املتحدة  ٥٣

 ٣٬٢ ٨٬٢ حرج ٦٩٬١ ٦١٬٥ منخفض ٠٬٤ ١٦١ أوغندا ٥٤

 ٠٠ ٥٬٢ متوسط ٩٥٬٢ ٩٣٬٨ متوسط ٠٬٦ ١١٥ أوزبكستان ٥٥

 ٥٬٢ ٥٬٦ منخفض جداً  ٧١٬٥ ٦٩٬٨ منخفض ٠٬٥ ١٥٤ اليمن ٥٦

 )١٠٦ه، ص ١٤٣٢(املصدر: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية لعام 
 
 لبيا�ت غري متوافرة) ا٠٠(تعين قطاع غزة والضفة الغربية                           )*(
وهو متوسط ثالثة  بديلة لرصد حالة الفقر يف العامل،"دليل القدرات األساسية" طريقة  )**(

) الصحة اإلجنابية أو ٢) نسبة الوفيات لدى األطفال دون سن اخلامسة؛ (١مؤشرات هي: (
) التعليم (ويقاس ابجلمع بني معدَّل االلتحاق ابلتعليم االبتدائي ونسبة ٣طفل؛ (صحة األم وال

 األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس االبتدائي).
 : التقرير صادرم
 م.٢٠١١لبشرية، ير التنمية ا، بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، تقر ٥و٤و٣العمود  -
 القدرات األساسية.، الرصد االجتماعي، دليل ٨و٧و٦العمود  -
 ٢١، قاعدة بيا�ت املعلومات الصحية ملنظمة الصحة العاملية على اإلنرتنت، يف ٩العمود -

 م.٢٠١١ديسمرب
،قاعدة بيا�ت "معهد اإلحصاء التابع لليونسكو" على اإلنرتنت، اطلعنا عليها يف ١٠العمود -

 م.      ٢٠١٢يناير ٢٩
 



 

 
 

 الفهارس
 :وتتضمن ما يلي

 فهرس اآل�ت. -١
 فهرس األحاديث. -٢
 فهرس اآلاثر. -٣
 فهرس األعالم. -٤
 فهرس املصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة. -٥
 فهرس األماكن والبلدان. -٦
 ثبت املصادر واملراجع. -٧
 فهرس املوضوعات. -٨



 فهرس اآليات
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 فهرس اآل�ت

 الصفحة السورة رقمها اآلية
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 فهرس األحاديث
 
 

۱۹۸ 

 فهرس األحاديث الّنبويّة

 الصفحة احلديث
 ٥٠ "اتقوا املالعن الثالث: الرباز يف املوارد وقارعة الطريق والّظل"
 ٥١ "إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليغرسها"

 ٤٠ "شئ.."إن هللا كتب اإلحسان على كل 
 ٥٠ "أنه حرم عضاة املدينة وما حوهلا اثين عشرا ميال"

 ٤٤ "طلب الكسب فريضة على كل مسلم"
 ٥٠ "ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذي ال جيري مث يغتسل فيه"

 ٥١ "ال يغرس مسلما غرسا، وال يزرع  زرعا فيأكل منه إنسان وال دابة، وال شيء إال كانت له صدقة"
 ٥١ حملتجر حق بعد ثالث سنني""ليس 

 ٥١ "من أحيا أرضاً موااتً فهي له"
 ٥١ "من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه"

 ٤ "يوشك أن تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة على قصعتها"
 

 



 فهرس اآلثار 
 
 
۱۹۹ 

 فهرس اآلاثر
 الصفحة األثر

 ٤٢ (أمركم بعمارة ما حتتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار)
 ٤٢ )االستعمار طلب العمارة، والطلب املطلق من هللا على الوجوب(
أاتهم قوم من أهل خراجهم فذكروا أن يف بالدهم رأيت أن أتمر عمال اخلراج إذا (

أ�ارا قدمية و أرضيني كثرية غامرة ــــ أي مغمورة ابملياه ــــ، وأ�م إن استخرجوا هلم تلك 
 ...) األ�ار واحتفروها وجرى املاء فيها عُمرت هذه األرض الغامرة وزاد يف خراجهم

٤٣ 

استخراج اخلراج ألن ذلك ال يدرك  ليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظرك يف(
 )إال ابلعمارة، ومن طلب اخلراج من غري عمارة أخرب البالد

٤٣ 

 من كانت له أرض مث تركها ثالث سنني فلم (
 )يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق هبا

٤٢ 

 



 فهرس األعالم
 
 

۲۰۰ 

 فهرس األعالم

 الصفحة الَعـلَــم
 ٤٢ أبو بكر أمحد بن علي الرازي اجلصاص 

 ٦-٥ توفيق حممد إبراهيم الشاوي
 ٤٩ جعفر عبد السالم

 ٢٤ أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر� القزويين الرازي 
 ٤٢ أسلمزيد بن 

 ٤٠ شداد بن أوس
 ٥٢ عبد الرمحان بن حممد ابن خلدون أبو زيد ويل الدين احلضرمي اإلشبيلي 

   ٣٢-٣١  اْألَْصَمِعيعبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع الباهلي 
 ٤٢ حممد بن عبد هللا بن حممد املعافري  ابن العريب

 ٤٣ علي بن أيب طالب
 ٥١-٤٢ عمر بن اخلطاب

 ٤٢ الرازيحممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن علي التيمي البكري 
 ٣٢-٢٢ األنصاري  ابن منظورحممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين 

 ٢٥ حممد البلتاجي
 ٤٣ هارون الرشيد
 ٤٣ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب األنصاري أبو يوسف  

 

 



 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة
 
 

۲۰۱ 

 فهرس املصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة

 الصفحة الكلمة أو املصطلح
 ١١١ اإلجارة

 ٧٥ االحتياطيات
 ٤٨ االستدامة

 ١١٢ االستصناع
 ٥٥ االقتصاد البيئي

 ٤٩ البيئة
 ١١٢ البيع ألجل

 ٧١ AAالتصنيف االئتماين 
 ٧٠ AAAالتصنيف االئتماين 
 ٧٠ Aa٣التصنيف االئتماين 
 ٧١ +F١التصنيف االئتماين 

 ٤١ الّتعمري
 ٤٤ الّتمّكن
 ٤٤ الّتمكني
 ٢٤ التمويل

 ٢٤ التمويل اإلسالمي
 ١١١ التمويل العادي
 ١١٧-١٠٠-٩٩ التمويل املشرتك
 ١١٠ التمويل امليّسر

 ٣١ التنمية
 ٣٢ التنمية االقتصادية

 ٥٥-٣٤ الّتنمية البشريّة
 ٣٦ الّتنمية الشاملة

 ٤٠-٣٧-٣٦ التنمية املستدامة



 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة
 
 

۲۰۲ 

 ٣٢ التنمية املستمرّة
 ١١٦ التوزيع القطاعي

 ٧٢-٦٣ الدينار اإلسالمي
 ٢٥ السياسة التمويلية

 ٨٣-٨٢ الّصكوك
 ١١٩ الّصناديق املتخصصة

 ٧٦ الّصناديق املوضوعة حتت الّنظارة
 ١٣٩-١١١ املساعدة الفنية

 ١٥٩ املوارد املائية
 ٧٥ املوارد املالية العادية

 ٨٢ بر�مج اإلصدارات املتوسطة األجل
 ١٥٣ بر�مج التعاون الفّين 

 ١٥٨ بر�مج الطاقة املتجددة من أجل احلّد من الفقر
 ١١٢ خطوط التمويل

 ٦٤ دول اجلنوب
 ٧٠ ستاندرد آند بورز

 ٢٢ سياسة
 ٧٠ فيتش ريتينغس

 ٩٩ جمموعة التنسيق
 ١٦٦ جمموعة التمويل الزراعي

 ٦٨ جمموعة بوسطن االستشارية
 ١٦٩ منّظمة اإلغاثة اإلسالمية

 ١٦٢ منّظمة األمن الغذائي
 ٧٦ موارد الصناديق اخلاصة

 ٧٠ موديز
 ١٦٥ )WIDوحدة دور املرأة يف التنمية (

 ٧٣ ودائع االستثمار



 فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة
 
 

۲۰۳ 

Development ٣٤ 
Gro Harlem Bruntland ٣٧ 
Our Common Future ٣٧ 

PMC ١٢٤ 
WCED ٣٧ 

World wildlife fund ٣٦ 
 



 فهرس األماكن والبلدان
 

 

۲۰٤ 

 فهرس األماكن والبلدان
 الصفحة البلداملكان أو 

 ١٦٧-٩٣ األردن
 ١٧٩ اواأدام

 ١٧٢-٩٧  ألبانيا
 ١٨١-١٧١ أفغانستان

 ١٨٢-١٦٨  أمريكا اجلنوبية
 ١٨٢-١٦٨ أمريكا الشمالية
 ١٣٨-٦٧-٦١ أمريكا الّالتينية
 ١٨٢-١٦٨  أمريكا الوسطى

 ١٨٢-١٦٨-١٥٧-١٣٩-١٣٨-١٠٠-٦٧-٦١ أفريقيا
 ١٧٥-١٤٩-١٤٨-١١٥ أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 ١٦٨ أفريقيا الوسطى
 ١٨٢-١٦٨-١٣٩-١٣٨-١١٧-٦٧-٦١-٥١ أورواب

 ١٧٦-١٧٢-٩٧-٩٥ أوزبكستان
 ١٨٢-١٦٨ أوقيانوسيا

 ١٨١-١٧١-١٥٧-١٤٨-١١٧-١٠٣-٩٥ أوغندا
 ٦٩-٦٢ )احدى مدن كازاخستان(أملايت
 ١٦٨-٩٦ أملانيا

 ٥٠ املدينة املنورة
 ١٦٩-١٥٥ اململكة املتحدة 

 ١٦٨ إثيوبيا
 ١٦٨ إيطاليا

 ٨٣ اسطنبول
 ١٨٢-١٦٨-١٣٩-١٣٨-١١٧-١١٥-١٠٠-٦٧-٦١ آسيا

 ١١٥ آسيا الوسطى 



 فهرس األماكن والبلدان
 

 

۲۰٥ 

 ٦٢ اإلمارات العربية املتحدة
 ١٥٩-١٥٨-١٥٢-١٤٩-١٢٤ البحرين

 ١٦٨   البوسنة  
 ٧٧ اجلزائر

 ١٦٧ اخلرطوم
 ٦٩-٦٢ الرابط (عاصمة اململكة املغربية)

 ١٨٣-١٨١-١٧١-١٦٢-١٥٧-١٥٦-٩٧-٨٧-٦٢ السنغال
 ١٧٠-١٦٧-١٥٩-٩٥-٦٢ السودان

 ١٤٣-١١٧-١١٥-١٠٠ الشرق األوسط
 ١٧١ الصومال

 ١٧٨-١٦٨-١٠١-٩٦-٥١ العراق
 ٩٧ الغابون
 ١٣١-١٣٠ القاهرة
 ١٣١ القدس

 ١٨١-٨٧-٧٧ الكويت
 ١٧١-١٠٣-٩٧ املالديف

 ١٨٣-١٥٧-١١٦-٩٢-٨٧ املغرب
 ١٤٩-٨٧ املنامة (عاصمة البحرين)
 ١٥٥-١٤٢-٩٨-٩٤-٨٧-٧٧-٧١-٦٨ اململكة العربية السعودية

 ٣٧ النرويج
 ١٦٨ النمسا
 ١٧٥-١٧١-١٦٢-١٤٨-٨٧ النيجر
 ١٦٨ اهلند

 ١٨١-١٧٨-١٧١-١١٦  اليمن
 ١٦٦-١٢٨-٩٤ ابكستان

 ٧٧ ابكو(عاصمة أذربيجان)
 ١٢٤ برو�ي دار السالم



 فهرس األماكن والبلدان
 

 

۲۰٦ 

 ١٠٣ بريطانيا
 ١٨٣-١٧٨-١٧٠-١٥٧-١١٦-٩٥-٦٢  بنغالديش

 ١٨١-١٧٥-١٧١-١٥٧-١٤٨-١٠١-٩٧ بوركينا فاسو
 ١٧٩ بورنو

 ١٦٨ بوروندي
 ١٧٢-١٦٢-١٥٧-٩٧ بنني

 ١٦٠ -١٣١ بريوت
 ١٦٨ اتيالند
 ١٧٨-١٧٦-١٧٥-١٧١-١٤٨ تشاد
 ١٢٨-١١٦-١٠٣-١٠١-٩٦-٩٥-٨٧ تركيا
 ٦٢ (أنقرة واسطنبول) تركيا

 ١٦٨ توابغو
 ١٥٧ توبة

 ١٦٨ ترينيداد
 ١٧١-١٦٢-٩٧-٩٥ توغو
 ١٠٣-٩٥ تونس

 ١٥٧ تيفاوان
 ١٦٠ جبل لبنان

 ١٦١-١٢٨-٧٧-٦٢-٥٩ جدة
 ١٥٨ جزيرة األمواج

 ١٧١ جزر القمر
 ١٤٩ جزيرة احملرَّق

 ١٥٨ جزيرة درّة البحرين
 ١٤٩ جزيرة سرتة

 ١٧١ مجهورية قرقيز�
 ١٧٨-١٧٥-١٧١-١٠٣ جيبويت

 ١٥٨-١٥٧-١٢٨-٦٩-٦٢ داكار(عاصمة السنغال)



 فهرس األماكن والبلدان
 

 

۲۰۷ 

 ٦٠ ديب
 ٣٧ ريو دي جانريو الربازيلية  

 ١٠٣-٩٧-٩٥ طاجكستان
 ١٦٠ سد ِبْسرِي

 ١٣١ سرت
 ١٧٨-١٧٦-١٧١-١٦٢-٦٢ سرياليون 
 ١٦٨ سرييالنكا

 ٩٩ شرق أفريقيا
 ١٨١-١٤٣-١١٧-١١٥-١٠٠ أفريقيامشال 
 ١٧٧-١٧١-١٦٣-١٥٨-١٥٧-١٥٠-٩٧ غامبيا
 ١٨٣ غا�

 ١٨٣-١٦٢-٩٩ غرب أفريقيا
 ١٦٨ غوا�� 
 ١٧٩ غوميب
 ١٨١-١٧٦-١٧١-٦٢ غينيا

 ١٧١-١٦٢-٦٢ غينيا بيساو
 ١٦٨ فانواتو

 ١٠٣ قازاقستان
 ١٦٨-١٣٢-١٣١-١٣-١٢ فلسطني

 ١٥٥-١٠٣ فرنسا
 ١٦٨ فيجي
 ١٥٣ قطر

 ١٧٩ كادو�
 ١٧٩ كانو

 ١٦٨ كمبود� 
 ٦٩-٦٢ كواالملبور(عاصمة ماليز�)

 ١٥٧ كاوالك



 فهرس األماكن والبلدان
 

 

۲۰۸ 

 ١٧٩ كوارا
 ١٧١-١٦١-٩٧ كوت ديفوار

 ٩٧ كوسوفو
 ١٦٨ كينيا 
 ١١٦-١٥٣-٩١ لبنان
 ١٥٥-١٥٣-٨٣-٨٢ لندن
 ١٠٣-٦٢ ليبيا

 ١٦٨ ليسوتو
 ١٧٥-١٧١-١٦٢-١٤٨ مايل

 ١٧٨-١٥٣-٨٧-٨٣ ماليز�
 ٩٧ (إيران) فارسحمافظة 

 ١٦٠ مدينة مسقط
 ١٦٧-١٥٧-١١٦-٩٥-٩٢-٥١-٤٣ مصر

 ١٦٤-١٤٣- ١٢٨ مكة املكرمة
 ١٦٨ مالوي

 ١٤٤ منطقة املشاعر املقدسة
 ١٤٤ منطقة املعيصم

 ١١٦ منطقة السهل األفريقي
 ١٧١-١٥٧-١٠٣-٩٧-٦٢ موريتانيا
 ١٧١-١٦٣-١١٧-٩٥ موزنبيق
 ١٦٨ ميامنار

 ١٥٨-١٤٩ ميناء خليفة بن سلمان 
 ١٧٩ �ساراوا
 ١٧٩-١٧٠ نيجري�

 ١٦٨ نيوزيلندا
 ١٦٠ وادي ضيقة (سلطنة عمان)

 



 ثبت المصادر والمراجع
 ۲۰۹ 

 فهرس املصادر واملراجع
أغسطس  ١٢ه، املوافق ١٣٩٤رجب سنة  ٢٤البنك اإلسالمي للتنمية، اتريخ اتفاقية التأسيس، -١

 م.١٩٧٤سنة 
 م.١٩٩٣بريوت، ، أمحد اجلصاص، مراجعة صدقي حممد مجيل، دار الفكر، أحكام القرآن -٢
يسري أمحد، حبث حمكم منشور مبجلة:  لعبدالرمحناالقتصادي"،  الفكر يف خلدون ابن "إسهام-٣

 هـ.١٤٢٧ ، حمرم٢ العدد ،١٣ إسالمية)، اجمللد اقتصادية (دراسات
إطار مقرتح لتطوير السياسة التمويلية لدعم عمليات التمويل يف املصارف اإلسالمية "دراسة  -٤

إعداد: ز�د جالل الدماغ، رسالة ماجستري، مقدمة تطبيقية على املصارف اإلسالمية الفلسطينية"، 
 م.٢٠٠٦للجامعة اإلسالمية بغزة، مارس 

شوقي أمحد دنيا، دار الفكر العريب، مصر، الطبعة األوىل،  اإلسالم والتنمية االقتصادية، -٥
 م.١٩٧٩

، هـ)١٣٩٦خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (املتوىف:  ،األعالم-٦
 .م٢٠٠٢أ�ر / مايو  ،الطبعة: اخلامسة عشر، الناشر: دار العلم للماليني

 م.١٩٨٦احلسن الشيباين ، دار الكتب العلمية، بريوت، أليب االكتساب يف الرزق املستطاب ،  -٧
حممد علي القري، ورقة  لـ األستاذ الدكتور "البنك اإلسالمي بني فكر املؤسسني والواقع املعاصر"،-٨

 ٢٣حبثية حمكمة مقدَّمة ملنتدى الفكر اإلسالمي، الذي عقده جممع الفقه اإلسالمي جبدة يف يوم االثنني 
 م.٢٠٠٥مايو  ٢،املوافق  هـ١٤٢٦ربيع األول 

توفيق حممد البنك اإلسالمي للتنمية، أول روافد النظام املصريف على أساس املبادئ اإلسالمية،  -٩
 م.١٩٩٣ه/١٤١٤الشاوي، دار الزهراء لإلعالم العريب، الطبعة األوىل، القاهرة، 

 حتد�ت التنمية املستدامة،التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل -١٠
 م.٢٠١١-م٢٠١٠،  -سطيف–العايب عبدالرمحن، رسالة دكتوراه، مقدمة جلامعة فرحات عباس 

لـ: ريدة ديب، حبث حمكم أعد يف سياق رسالة دكتوراه التخطيط من أجل التنمية املستدامة، -١١
 م.٢٠٠٩العدد األول ، ٢٥بكلية اهلندسة، نشر يف جملة جامعة دمشق للعلوم اهلندسية اجمللد 

، صندوق الّتضامن اإلسالمي للتنمية، التقرير السنوي لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية -١٢
 م.٢٠١٤ -ه ١٤٣٥جدة، عام: 

-١٤٣٣، تنفيذ: البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي لصندوق األقصى -١٣
 م).٢٠١٣-٢٠١٢ه (١٤٣٤
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ه، ١٤٢٥البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،  -١٤
 م).٢٠٠٥-٢٠٠٤(

ه ١٤٢٧، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية -١٥
 م).٢٠٠٧-٢٠٠٦(

ه ١٤٢٩ية، جدة، عام: ، البنك اإلسالمي للتنمالتقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية -١٦
 م).٢٠٠٨(

ه ١٤٣٠البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،  -١٧
 م).٢٠٠٩(

ه ١٤٣١البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،  -١٨
 م).٢٠١٠(

ه ١٤٣٢البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،  -١٩
 م).٢٠١١(

ه ١٤٣٣البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،  -٢٠
 م).٢٠١٢(

هـ ١٤٣٤البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: التقرير السنوي للبنك اإلسالمي للتنمية،  -٢١
 م).٢٠١٣(

هـ، ١٤٣٥، البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام نك اإلسالمي للتنميةالتقرير السنوي للب -٢٢
 م).٢٠١٤(

لـ د. عبدالرزاق بلعباس، حبث حمكم مقدم ملركز أحباث االقتصاد التمويل اإلسالمي يف فرنسا،  -٢٣
 م.٢٠٠٨-٦-١١ه/١٤٢٧-٦-٧اإلسالمي جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة، 

الزقوزي، حبث حمكم مقدم  خالد ملفيدةالقياس،  ومنهجية واألبعاد للمفهوم مراجعة  :التنمية -٢٤
 م.٢٠٠٩ليبيا،  السابع، العدد املغاربية، اجلامعة جمللة
،  فرحي لألستاذ الدكتور حممدوأهدافها"،  طبيعتها مفهومها،  :االسالم يف االقتصادية "التنمية-٢٥

 التنمية حتقيق مقومات :حول الدويل امللتقىحبث حمكم مقدم إىل  قويدري، واألستاذ الدكتور حممد
 م.٢٠١٢ديسمرب  ٤و٣يومي  قاملة اإلسالمي، جامعة االقتصاد يف املستدامة

 ، بدون رقم طبعة، وبدون اتريخ.، اجمللس األعلى للتعليم يف قطرالتنمية املستدامة -٢٦
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حبث  ميهوب، يعقويب، ومسعود حملمدإسالمية،  ورؤية الوضعي للفكر تقييم :املستدامة التنمية -٢٧
 قاملة اإلسالمي" يف جامعة االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق "مقومات :حول الدويل مقدم إىل امللتقى

 م.٢٠١٢ديسمرب  ٤و٣يومي 
�يف بن �ئل أبو علي، "التنمية املستدامة يف العمارة التقليدية يف اململكة العربية السعودية"، -٢٨

 هـ.١٤٣٢جبامعة أم القرى، عام: رسالة ماجستري 
عشي، حبث حمكم مقدم إىل  صليحة لـلدكتورة:اإلسالمي"،  املنهج يف املستدامة "التنمية -٢٩

 ٤و٣يومي  قاملة اإلسالمي، جامعة االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق مقومات :حول الدويل امللتقى
 م.٢٠١٢ديسمرب 

للدكتور: السعيد دراجي، حبث حمكم مقدم "التنمية املستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي"، -٣٠
للمؤمتر العلمي الدويل حول: سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رها�ت التنمية املستدامة والعدالة 

 م.٢٠١٢نوفمرب  ٢٠/٢١، يومي:-ورقلة–االجتماعية، يف جامعة قاصدي مرابح 
 ، ماجدة أبو زنط، وعثمان حممد غنيم،التنمية املستدمية من منظور الثقافة العربية اإلسالمية -٣١

، نشرته عمادة البحث ٢٠٠٩، العدد األول، ٣٦حبث حمكم يف جملة دراسات العلوم اإلدارية، اجمللد 
 .٢٠٠٩العلمي ابجلامعة األردنية سنة 

إبراهيم العيسوي، دار الشروق، لتنمية ومؤشراهتا، التنمية يف عامل متغري، دراسة يف مفهوم ا -٣٢
 م.٢٠٠٣القاهرة، الطبعة األوىل، مصر 

 م.١٩٨٧حممد القرطيب، دار إحياء الرتاث العريب، اجلامع ألحكام القرآن،  -٣٣
 م.١٩٧٩، يعقوب أبو يوسف، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الرابعة، اخلراج -٣٤
 - ١٩٨٣ بنك السودان: اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء،السياسات النقدية والتمويلية،  -٣٥

 م.٢٠٠٤
مناهج جامعة املدينة العاملية ملرحلة املاجستري، الناشر: جامعة املدينة العاملية، السياسة الشرعية،  -٣٦
 م.٢٠١٢مايو  ١٧
، ٢٠٠٤ -١٩٩٠ي حالة اجلزائر السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصاد-٣٧

 .٠٨/٠٥/٢٠٠٥لدراوسي مسعود، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة اجلزائر، نوقشت يوم: 
 ورائدة احملتسب، لبثينةاملستدامة،  التنمية لتحقيق كأداة واخلاص العام القطاعني بني الشراكة -٣٨

 العربية املنظمة واخلاص ، العام القطاعني بني الشراكة حول العريب حبث حمكم مقدم للمؤمتر أبو عيد،
 م.٢٠٠٨األردن،  اإلدارية، للتنمية



 ثبت المصادر والمراجع
 ۲۱۲ 

 اإليسيسكو، ، نشره املوقع الرمسي ملنظمة"املستدامة التنمية وحتد�ت اإلسالمي "العامل -٣٩
.htm٥http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P . 

لـ: د/ موسى رمحاين ، أ/ بن ابراهيم الغايل ، حبث حمكم ، القرار التمويلي يف البنوك اإلسالمية،  -٤٠
 منشور بكلية العلوم االقتصادية و التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، بدون اتريخ.

 ٠٩اجلمعة ، د.محد عبدهللا اللحيدان، مقال جبريدة الر�ض، لحيةاملركز السعودي للزراعة امل -٤١
 .١٦٦٣٦العدد  -م ٢٠١٤يناير  ١٠ - ١٤٣٥ربيع األول 

املسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل ملسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة  -٤٢
 م.٢٠٠٧، سنة -ورقلة–قاصدي مرابح للطاهر خامرة، رسالة ماجستري جبامعة "حالة سو�طراك"، 

سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ، املعجم األوسط -٤٣
الناشر: دار ، : طارق بن عوض هللا بن حممد ، عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، حتقيقهـ)٣٦٠(املتوىف: 
 م.١٩٩٥ه/١٤١٥، ٢، اجلزء القاهرة ،احلرمني

 والتوزيع، للنشر الفجر دار صاحلي، صاحلاإلسالمي،  االقتصاد يف البديل التنموي املنهج -٤٤
 م.٢٠٠٦ مصر،
البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، عام: "بر�مج املنح للمتفوقني يف العلوم والتقانة العالية"،  -٤٥

 م.٢٠٠٢ه / ١٤٢٣
الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب حملّمد بن حمّمد بن عبد اتج العروس من جواهر القاموس؛ -٤٦

 هـ)، حتقيق: جمموعة من احملققني، الناشر: دار اهلداية.١٢٠٥مبرتضى، الزَّبيدي (املتوىف: 
التنمية يف الدول اإلسالمية والتحد�ت املستقبلية اليت  جتربة البنك اإلسالمي للتنمية يف دعم -٤٧

عمر حممد فضل هللا، ورقة حبثية مقدمة ملنتدى الفكر  د.بشريجتابه الصناعة املصرفية اإلسالمية، 
أبريل  ١١هـ، املوافق ١٤٢٧ربيع األول  ١٣اإلسالمي، جممع الفقه اإلسالمي جبدة، يف يوم الثالاثء 

 م.٢٠٠٦
هـ)، احملقق: حممد ٣٧٠حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور (املتوىف: هتذيب اللغة؛  -٤٨

 م.٢٠٠١بريوت، الطبعة: األوىل،  –دار إحياء الرتاث العريب  عوض مرعب، الناشر:
 -ه ١٣٩٦(الفرتة من  –دراسة شرعية اقتصادية  -دراسة حتليلية للبنك اإلسالمي للتنمية  -٤٩

ه)، فهد عبد هللا حممد سعيد الوقداين، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى شعبة االقتصاد ١٤٠٢
 م.١٩٨٤-ه١٤٠٤اإلسالمي، اتريخ املناقشة: 

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm
http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P5.htm
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دراسة ، دور اسرتاتيجية اجلودة الشاملة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية -٥٠
–إلهلام شيلي ، رسالة ماجستري، جبامعة فرحات عباس ميدانية يف املؤسسة املينائية بسكيكدة، 

 م.٢٠١٤م/٢٠١٣، للسنة اجلامعية -سطيف
، أ. محزة اإلسالمية االقتصاد�ت يف املستدامة التنمية حتقيق يف للتنمية اإلسالمي البنك دور -٥١

 االقتصاد يف املستدامة التنمية حتقيق مبقومات :اخلاص الدويل عبد الرحيم، ورقة حبثية قدمت للملتقى
 م.٢٠١٢ديسمرب  ٣قاملة ابجلزائر، يوم  اإلسالمي ، جامعة

مطبوعة للدكتور: أمحد حممد علي املدين، حماضرة "دور البنوك اإلسالمية يف جمال التنمية"،  -٥٢
رئيس البنك اإلسالمي للتنمية مقتبسة من تقدمي د عمر زهري حافظ، يف جائزة البنوك اإلسالمية لعام 

 ه، واليت مت فيها تكرمي د. أمحد حممد علي ابجلائزة.١٤١٤
أبو عبد الرمحن حممد �صر ، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة -٥٣

 مكتبةدار النشر: ، هـ)١٤٢٠الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين (املتوىف: 
 .م١٩٩٢هـ / ١٤١٢الطبعة: األوىل، ، ة العربية السعوديةلكاملم ،املعارف، الر�ض

داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  يبأل، سنن أيب داود -٥٤
ِجْستاين (املتوىف:  الناشر: دار الرسالة ، َحممَّد كاِمل قره بللي -: شَعيب األرنؤوط ، حتقيقهـ)٢٧٥السِّ

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة: األوىل، ، العاملية
، هـ)٢٧٣اسم أبيه يزيد (املتوىف:  هين، وماجعبد هللا حممد بن يزيد القزوي أليب، سنن ابن ماجه -٥٥

: الشيخ حممد �صر الدين األلباين رمحه هللا، يف صحيح سنن ابن ماجه، الناشر: مكتبة املعارف، حتقيق
 .م١٩٩٧ه/١٤١٧الر�ض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 

حبثية للبنك اإلسالمي للتنمية، جدة، البنك اإلسالمي للتنمية، ورقة "سياسات مكافحة الفقر"، -٥٦
 ه).١٤٢٨(ربيع األول 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  صحيح مسلم، املسمى بـ: -٥٧
: ، بتحقيقهـ)٢٦١مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوىف: ، صلى هللا عليه وسلم
 .م١٩٥٥هـ /  ١٣٧٤القاهرة، الكتب العربية،الناشر: دار إحياء ، حممد فؤاد عبد الباقي

، يغة املشاركة املنتهية ابلتمليكصيغ مقرتحة لتمويل املنشآت الصغرية واملعاجلة احملاسبية لص -٥٨
البلتاجي، حبث مقدم املؤمتر السنوي الثاين عشر لألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية حتت  حممدد.

عنوان: (دور املصارف واملؤسسات املالية واالقتصادية يف ترويج ومتويل املنشآت الصغرية واملتوسطة) ، 
 األردن. - ، عمان٢٠٠٥ماي  ٢٩-٣١
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د. ميلود زيد اخلري، حبث حمكم مقدم للملتقى اد اإلسالمي، ضوابط االستقرار املايل يف االقتص -٥٩
الدويل األول: االقتصاد اإلسالمي الواقع ورها�ت املستقبل، املنعقد يف جامعة غرداية، اجلزائر، خالل 

 م.٢٠١١فرباير  ٢٣/٢٤الفرتة: 
المي للتنمية، ، البنك اإلسعالقة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ابململكة العربية السعودية -٦٠

 ه.١٤٣٥جدة، عام: 
، ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري -٦١

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه ١٣٧٩بريوت،  -الناشر: دار املعرفة 
تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه 

 .١٠٧/ ١٣ابز 
لدين ابن منظور األنصاري الرويفعي مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال احمل لسان العرب، -٦٢

 .هـ ١٤١٤ -الطبعة: الثالثة ،  بريوت –دار صادر ،  هـ)٧١١(املتوىف:  اإلفريقي
إصدار: جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، حملة موجزة عن جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  -٦٣

 م).٢٠٠٥ه (١٤٢٦جدة، 
هـ)، ٣٩٥القزويين الرازي، أبو احلسني (املتوىف: محد بن فارس بن زكر�ألجممل اللغة البن فارس؛  -٦٤

 -بريوت، الطبعة الثانية  –دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 م. ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦

إصدار: جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية يف إجياز،  -٦٥
 م).٢٠١٢ه (أبريل ١٤٣٣مجادى األوىل 

بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن  يب؛ ألمسند البزار املنشور ابسم البحر الزخار -٦٦
الناشر: مكتبة العلوم ، عادل بن سعد، حتقيق: هـ)٢٩٢عبيد هللا العتكي املعروف ابلبزار (املتوىف: 

 .م)٢٠٠٩م، وانتهت ١٩٨٨األوىل، (بدأت  الطبعة:، ١٤، اجلزء املدينة املنورة ،واحلكم
الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل، معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب؛  -٦٧

 .٢م، عدد األجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الناشر: عامل الكتب، القاهرة، الطبعة: األوىل، 
هـ) ١٤٢٤(املتوىف: للدكتور: أمحد خمتار عبد احلميد عمر معجم اللغة العربية املعاصرة؛  -٦٨

 م.٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩مبساعدة فريق عمل، الناشر: عامل الكتب، الطبعة: األوىل، 
 .١٩٨٥ القاهرة، دار الكتاب املصري، ألمحد زكي بدوي، ،قتصاديةمعجم املصطلحات اال -٦٩



 ثبت المصادر والمراجع
 ۲۱٥ 

الر�ض، محد عبدالرمحن اجلنيدل، مكتبة العبيكان،  مناهج الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي، -٧٠
 م.١٩٨٥

ه، ١٤٣٦-١٢-٢٨اتريخ الدخول ابملوقع: يوم االثنني  ،اإلسالمي للتنمية الرمسي لبنكا موقع -٧١
 :ساءاً ماخلامسة  الساعة:

٤٥c١http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://
٧٩٤٥٦٩٤٣١-f&LightDTNKnobID=٦٠f٨٣٤٩٥٣٤٠ccaafbe٨٢٢١٢٩b٠٠  . 

 .موقع اجلزيرة نت -٧٢
 موقع (ويكيبيد�). -٧٣
ه، ١٤٣٧-١-٢٨، اتريخ الدخول للموقع يوم الثالاثء موقع سوق الكويت لألوراق املالية -٧٤

 مساءاً:١٢:١٠م، الساعة ٢٠١٥-١١-١٠املوافق لـ: 
http://www.kuwaitse.com/A/Market/ShowNews.aspx?ID=٢٨٩٤٧  

-٢يوم األربعاء  :اتريخ الدخول للموقع الرمسي صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةموقع  -٧٥
 مساءاً: ٨:٣٠ه، الساعة: ١٤٣٦-١٢

http://isfd.isdb.org/AR/who_we_are/Pages/PresidentCorner.aspx 
العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب  يب، ألوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان -٧٦

، بريوت، الناشر: دار صادر، ق: إحسان عباسيق، حتهـ)٦٨١بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي (املتوىف: 
 م.١٩٧١ سنة: ،١الطبعة: 

ه، ١٤٣٢جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، مجادى األوىل عامًا يف خدمة التَّنمية،  ٣٨ -٧٧
 م).٢٠١٢(أبريل 

 
 

http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://1c4500b822129ccaafbe83495340f60f&LightDTNKnobID=-794569431
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://1c4500b822129ccaafbe83495340f60f&LightDTNKnobID=-794569431
http://www.kuwaitse.com/A/Market/ShowNews.aspx?ID=28947
http://isfd.isdb.org/AR/who_we_are/Pages/PresidentCorner.aspx
http://isfd.isdb.org/AR/who_we_are/Pages/PresidentCorner.aspx


 فهرس الموضوعات
 ۲۱٦ 

 فهرس املوضوعات
 ٢.... ..............................مستخلص البحث.........................................

 ٤ ..................................................................................... املقدمة
 ٧ ........................................................................... أمهية املوضوع

 ٧ .................................................................. أسباب اختيار املوضوع
  ٨. .....................................................................الدراسات السابقة 

 ١٣ ....................................................................... مشكلة البحث
 ١٣ ........................................................................ فروض البحث

 ١٤ ................................................................. شروع البحثيتقسيم امل
 ١٦. ........................................................................منهج البحث 
 ١٨ ......................................................................... شكر وتقدير

 ٢١ .................................................................................. التمهيد
 ٢٢ ............................. املبحث األول: مفهوم السياسة التمويلية وأمهيتها وأهدافها

 ٢٢ .............................................. املطلب األول: مفهوم السياسة التمويلية
 ٢٨ .....................................الثاين: أهداف وأدوات السياسة التمويلية .املطلب 

 ٣١ ...................................................... مةااملبحث الثاين: التنمية املستد
 ٣١ ................... مة من منظور االقتصاد اإلسالمياة املستداملطلب األول: مفهوم التنمي

 ٥٣ .......................................... مةااين: آليات حتقيق التنمية املستداملطلب الث
 ٥٩ ............................................ الفصل األول: التعريف ابلبنك اإلسالمي للتنمية

 ٥٩ .......................... األول: نشأة البنك اإلسالمي للتنمية وأهدافه ومواردهاملبحث 
 ٥٩ ........................... املطلب األول: نشأة وأهداف البنك اإلسالمي للتنمية وتطوره

 ٧٢ ......................................... املطلب الثاين: موارد البنك اإلسالمي للتنمية:
 ٨١....... .......لدى البنك اإلسالمي للتنمية...................... اسرتاتيجية تعبئة املوارد

 ٨٤ .......................... : جماالت عمل البنك اإلسالمي للتنمية وأنشطتهاملبحث الثاين
 ٨٤ .................................. املطلب األول: جماالت عمل البنك اإلسالمي للتنمية

 ٨٨ ......................................... املطلب الثاين: أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية
 



 فهرس الموضوعات
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  ١٠٦..............الفصل الثاين: طبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية وآليات تنفيذها 
 ١٠٦ ............ للتنميةاملبحث األول: طبيعة واجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي 

 ١٠٦ ....................... املطلب األول: طبيعة السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية
 ١١٥. ....................املطلب الثاين: اجتاهات السياسة التمويلية للبنك اإلسالمي للتنمية 

 ١١٩ ................ إلسالمي للتنميةاملبحث الثاين: آليات تنفيذ السياسة التمويلية للبنك ا
 ١١٩ ................................................ املطلب األول: الصناديق املتخصصة

 ١٣٦ ..................................... املطلب الثاين: املؤسسات األخرى التابعة للبنك
ة يف البلدان امللتنمية يف إحالل التنمية املستداإلسالمي الفصل الثالث: أثر السياسة التمويلية للبنك 

 ١٤٥ .............................................................................. املستهدفة
 ١٤٥ ..... تنمية املواردعلى املبحث األول: األثر املرتتب على متويل املشروعات االقتصادية و 

 ١٤٥ ...........ية يف الدول اإلسالمية املستهدفةمتويل املشروعات االقتصاداملطلب األول: أثر 
 ١٥٦ ............... متويل تنمية املوارد البيئية يف الدول اإلسالمية املستهدفة أثراملطلب الثاين: 

 ١٦٤.. .املبحث الثاين: األثر املرتتب على متويل املشروعات االجتماعية يف البلدان املستهدفة 
حماربة الفقر يف الدول اإلسالمية متويل مشروعات  أثراملطلب األول: 

 ١٦٤. ................................................................................املستهدفة
متويل مشروعات اخلدمات االجتماعية يف الدول اإلسالمية  أثراملطلب الثاين: 

 ١٧٤  ................................................................................املستهدفة
 ١٨٥ .................................................................................. اخلامتة

 ١٩٠. .................................املالحق...............................................
 ١٩٦. ...............................................الفهارس.................................

 ١٩٧ ........................................................................فهرس اآل�ت
 ١٩٨. ....................................................................فهرس األحاديث

 ١٩٩. ........................................................................فهرس اآلاثر
 ٢٠٠. ......................................................................فهرس األعالم

 ٢٠١. .........................................فهرس املصطلحات العلمية، والكلمات الغريبة
 ٢٠٤ ............................فهرس األماكن والبلدان..................................

 ٢٠٩ .........................................ثبت املصادر واملراجع.......................
 ٢١٦ .................................................................فهرس املوضوعات



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هللاتم بحمد 
 


