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ABSTRACT 

Economic development strategy is regarded one of the most important topics of 

interest to the contemporary generation of economists both in counties whose 

economies have achieved a high degree of progress and in countries that are still 

developing. This proposed strategy focuses on how to change usurious banks to 

Islamic ones gradually during a certain period of time. The economic 

development process assists in moving a backward society to an advanced society 

or more precisely changing an economic reality into an advanced reality, 

especially in the presence of a fertile land through investing the capital in Islamic 

banks and avoiding usurious banks through financing small projects as a start to 

achieve economic development economic, create jobs and eliminate 

unemployment. This study focuses on the following question: What is the impact 

of the contributions of Islamic banks on achieving economic development 

through investment funds in accordance with the Islamic law? 

Keywords: Economic development - Islamic banks- strategy impac 
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لبالد اإن اسرتاتيجية التنمية االقتصادية من اهم املوضوعات اليت تشغل تفكري اجليل املعاصر من االقتصاديني سواء يف 
اليت حققت اقتصاداهتا درجة عالية من التقدم أو يف البالد اليت ال تزال حديثة النمو , وترتكز االسرتاتيجية املقرتحة يف  
كيفية حتويل املصارف الربوية ايل مصارف اسالمية وذلك تدرجييا أو مرحليا خالل فرتة زمنية معينة , فعملية التنمية 

اقم تمم من متتمم متفلا ايل متتمم متقدم أو نععأ  أدت تغيري الواقم االقتصادا ايل و االقتصادية تساعد علي نقل اجمل
متقدم وخاصة يف وجود أرض خصبة وذلك باستثمار رأس املال يف املصارف االسالمية واالبتعاد عن املصارف الربوية 

 لي البطالة .خلق فرص عمل والقضاء عوذلك من خالل متويل املشروعات الصغرية كبداية لتحقيق التنمية االقتصادية و 
ترتيبًا على ما سبق ترتكز إشكالية الدراسة على السؤال اآليت : ما أثر مسامهة املصارف االسالمية يف حتقيق التنمية 

 االقتصادية من خالل استثمار األموال وفقاً للشريعة االسالمية ؟
 كلمات مفتاحية :

 املصارف االسالمية  –ة التنمية االقتصادي –أثر االسرتاتيجية 
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 مقدمة :ال
إن اسرتاتيجية التنمية االقتصادية من اهم املوضوعات اليت تشغل تفكري اجليل املعاصر من االقتصاديني سواء يف البالد 

ملقرتحة يف  االيت حققت اقتصاداهتا درجة عالية من التقدم او يف البالد اليت ال تزال حديثة النمو , وترتكز االسرتاتيجية 
كيفية حتويل املصارف الربوية ايل مصارف اسالمية وذلك تدرجييا أو مرحليا خالل فرتة زمنية معينة , فعملية التنمية 
االقتصادية تساعد علي نقل اجملتمم من متتمم متفلا ايل متتمم متقدم أو نععأ  أدت تغيري الواقم االقتصادا ايل واقم 

ة وذلك باستثمار رأس املال يف املصارف االسالمية واالبتعاد عن املصارف الربوية متقدم وخاصة يف وجود أرض خصب
 وذلك من خالل متويل املشروعات الصغرية كبداية لتحقيق التنمية االقتصادية وخلق فرص عمل والقضاء علي البطالة .

 مشكلة البحث :

لا رف االسالمية وتوظيا مواردها يف خمتتتمثل مشكلة البحث يف تنوع وتوزيم استفدامات االموال لذا املصا 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية , ونظراً للتوظيا االمثل للموارد املالية يف املصارف االسالمية ومدا استقطاهبا هلا 
من خالل اتباع اسس االستثمار وفقا للشريعة االسالمية  والذا تسعي هذه املصارف ايل ترسيفه وذلك باتباع 

ة معينة للنهوض بالتنمية االقتصادية وبالتايل فان مشكلة البحث تتمثل يف مدا مسامهة املصارف االسالمية اسرتاتيجي
من خالل االسرتاتيجية اليت تتبعها لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل اساليب االستثمار اليت تتبعها هذه املصارف 

  وفق الشريعة االسالمية .

 أهداف البحث : 

دور اليت تلعبه املصارف االسالمية من خالل عملية متويل املشروعات وفق الشريعة االسالمية ومبادئ التكافؤ بيان ال -1
 االجتماعي للنهوض بالتنمية االقتصادية للبالد .

 بيان أثر املصارف االسالمية من خالل االسرتاتيجية املتبعة لتحقيق التنمية االقتصادية واالبتعاد عن السلبيات اليت -2
 تعاين منها املصارف التقليدية .
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بيان مدا مسامهة املصارف االسالمية يف خلق فرص العمل والقضاء علي البطالة وتطبيق مبدأ املشاركة يف الربح  -3
 واخلسارة عند عملية التمويل لتحقيق االسرتاتيجية اليت يهدف اليها املصرف االسالمي.

 أهمية البحث :

 تكمن أهمية البحث :

يف بيان اسرتاتيجية املصارف االسالمية لتحقيق التنمية االقتصادية من احتياجات حملية للنهوض هبا , ومدا  - 1
 مسامهة املصارف يف اهلدف املرجو منها القتصاديات الدول النامية .

 حجحت يتتوضيح ما تقدمه املصارف االسالمية من أساليب التمويل واالستثمار واالستفادة من جتارب الدول ال -2
 يف تطبيق الصريفة االسالمية لتحقيق اسرتاتيجية ناجحة والنهوض بالتنمية االقتصادية .

تقدم هذه الورقة البحثية اضافة علمية عما تقدمه املصارف االسالمية للتنمية االقتصادية واثراء املكتبة هبا للوصول   -3
 ايل االهداف املرجوة .

 منهج الدراسة : 

لى املنهج الوصفي التحليلي ملعرفة أثر مسامهة املصارف االسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية من اعتمدت الدراسة ع
 خالل اساليب االستثمار اليت تنتهجها هذه املصارف .

 تقسيم الدراسة :
 مفهوم اسرتاتيجية التنمية االقتصادية .المبحث األول :
 . مفهوم وأبعاد التنمية االقتصاديةالمبحث الثاني: 

 أدوار املصارف االسالمية يف التنمية االقتصادية .المبحث الثالث : 
  النتائج والتوصيات.
 المصادر والمراجع.
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 المبحث األول
 مفهوم استراتيجية التنمية االقتصادية

 مفهوم االستراتيجية :: أوالا 
ملرغوب فيها الطريق لتحقيق األهداف العامة ااسرتاتيجية التنمية هي متموعة العناصر واملرتكزات اليت توضح معامل   

، وينبغي علي املصارف 1باألسلوب الذا حيدد كيفية السري يف هذا الطريق والذا يضمن تنفيد كافة اجلهود االمنائية
االسالمية أن تستفدم اسرتاتيجية للعمل يف ظروف حملية وعاملية ألن هذه املصارف تشهد منافسة قوية أمام املصارف 

ليدية , وكانت األمهية االقتصادية للمصارف االسالمية أهنا أصبحت ملجأ لالستثمارات لكثري من املذيعني وان التق
حجم استثماراهتا يتميز بتنوع أشكاهلا واخنفاض خماطرها , وان ما  يعكسه االستثمار أوجب االهتمام باجلوانب التنظيمية 

ك لقطاع االستثمار واالجراءات الداخلية اخلاصة به داخل املصرف , وكذل واالدارية املتصلة به , ومنها اهليكل التنظيمي
االهتمام باملنافسة والعالقة مم البيئة اخلارجية اليت تعترب من أويل االهتمامات للمصرف باخلارج للمحافظة علي وجود 

 2املصرف وخاصة يف ظل االتفاقيات الدولية .
ة اجملاالت اليت هتتم هبا ادارة املصارف الناجحة , والن هذه االسرتاتيجيات تضبط عمليويعترب االبتكار املايل من أهم  

االبتكار املايل , بعيدا عن التفبط والتناقض بني االهداف والتطبيق وسعيا لتحقيق هذه الغاية هناك بعض االسرتاتيجيات 
 اهلامة ينبغي علي املصارف االسالمية االهتمام هبا :

 : الخروج من الخالف الفقهي استراتيجية  -1
ن أحد الظواهر االجيابية يف الفقه االسالمي, وأن هناك أسباب موضوعية علمية أوجدت هذا اخلالف مثل اختالف إ

الزمان واملكان والظروف للوقائم حمل البحث الفقهي , اال أن أهم اسرتاتيجية لذا املصارف االسالمية خبصوص 
اليت تطرحها للعمالء أن تكون خالية من اخلالف الفقهي ما أمكن , لتوسيم قاعدة العمالء املبتكرات واملنتجات املالية 

 لديها وتوفري جهدها يف الرد والبيان علي املفالفني ايل جهود احللول والبدائل املالية املبتكرة .
 

                                                           

مي للتنمية يف البرت الناب، أبو بكر عبد الكرمي، )دور املصارف االسالمية يف التنمية االقتصادية  للدول النامية ، دراسة تطبيقية لعمليات البنك االس – 1
  17م، ص 2007موريتانيا ( ، رسالة ماجستري غري منشورة،  –املغرب  –اجلزائر  –تونس  –ليبيا 

 .edu.eg. www.library.buم 2012، تقييم اسرتاتيجيات االستثمار يف املصارف االسالمية، ابراهيم، وليد املتويل – 2

http://www.library.bu/
http://www.library.bu/
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 استراتيجية التميز في الكفاءة االقتصادية: -2

ك جيب ملالية ذات كفاءة اقتصادية عالية مقارنة باملبتكرات املالية التقليدية, وكذلجيب أن تكون املبتكرات أو املنتجات ا
 علي املصارف االسالمية أن تتجنب املساعدة يف زيادة اآلثار االقتصادية السلبية مثل التضفم والبطالة .

 استراتيجية االتفاق  مع السياسات التشريعية الحكومية: -3
طابقة مم جعل مصلحة الفرد مت  والثاني مصلحة الفرد واجملتمم  األولقيق هدفني جاءت هذه االسرتاتيجية لتح

 مصلحة اجملتمم .
 استراتيجية التميز في خدمة المجتمع: – 4

يتكون االقتصاد االسالمي من قطاع نفعي وقطاع خريا لذلك جيب علي املصارف االسالمية طرح مبتكرات مالية تليب 
ن أمهية توظيا العنصر البشرا بكل قدراته وامكاناته وتطويره ، حيث أ3 علي الواقم هذه احلاجة وكيفية تطبيقها

واالرتقاء به لسد حاجات املسلمني من مجيم اجلوانب االقتصادية والتعليمية واالجتماعية والصناعية , حيث يكفل هلم 
ع أو املنظمة , ارد اليت ميلكها املشرو االستقرار واألمان يف ظل تطبيق شرع اهلل عز وجل , فالعنصر البشرا أغأ  املو 

وخاصة ان وجدت القوا البشرية املدربة اليت تستطيم تسفري هذه االمكانات لتحقيق أهداف املشروع , وحتقيق التنمية 
االقتصادية للمجتمم والبالد , وكل ذلك حيتاج ايل خربة ومهارة والرغبة يف االداء والسعي إلبقاء هذا املشروع قوة عاملة 

 3واحملافظة عليه .
 الدعائم والعناصر االساسية الستراتيجية التنمية االقتصادية في المصارف االسالمية:: ثانياا 

إن املصارف واملؤسسات املالية االسالمية تتزايد وتتضاعا يف عددها وفروعها ومنافستها للمصارف التقليدية , لذلك 
جيب علي املصارف االسالمية أن تتبأ  اسرتاتيجية واضحة لالستثمار وفق الشريعة االسالمية واليت تتطلب العديد من 

 الركائز التالية: 
ليت يوجد هبا العمل ومتويل املشروعات بقصد حتقيق  أهداف التنمية امللحة يف تلك وضم خطط اقتصادية للدول ا-1

 الدول .
 

                                                           

 ،1س، طكالعلي، سليمان بن علي، تنمية املوارد البشرية  واملالية يف املنظمات اخلريية، اصدار مؤسسة أمانة، طباعة مؤسسة  انرت ناشونال غرافي – 3
 42م، ص1996
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املوائمة بني مصادر التمويل وبني الصيغ واالدوات التمويلية واالستثمارية املستفدمة واملتعددة واملتنوعة نعا يليب كافة  -2

 4االحتياجات احلقيقية للواقم .
احلصول علي الدعم النشاء مشاريم جديدة , باالضافة ايل القروض امليسرة املمنوحة من  جتنب البريوقراطية يف -3

 املصارف واعادة النظر يف طريقة تسديدها مما يشجم علي انشاء مشاريم خاصة .
متابعة ومراقبة وتقييم آليات تسيري سوت العمل , مم ضرورة توفري البيانات الالزمة والدقيقة عن االحتياجيات  -4

 الفعلية لسوت العمل من خالل االعتماد علي أدوات حديثة يف ذلك .
تشجيم الشباب علي انشاء مشاريم خاصة واعطاء األولوية لالستثمارات ذات الطابم االنتاجي العتمادها علي  -5

 5يد عاملة كتيفة , ودعم االستثمار يف القطاع االقتصادا املولدة لفرص العمل .
 المبحث الثاني

 وأبعاد التنمية االقتصاديةمفهوم 
 مفهوم التنمية االقتصادية .: أوالا 

 تعريف التنمية االقتصادية: 
ختتلا التنمية االقتصادية عن النمو االقتصادا فيقصد بالنمو االقتصادا التطور االقتصادا الذا حيدث تلقائيا دون 

تمم بفعل توجيه ات االقتصادية اليت حتدث يف اجملتوجيه أو متهودات مقصودة , أما التنمية االقتصادية فيصد هبا التغري 
 6. مقصود مستهدف

قد عرفها البعض بأهنا العملية اليت نعقتضاها جيرا االنتقال من حالة التفلا إىل التقدم, ويصاحب ذلك العديد من  
قتضاها دخول االقتصاد الوطأ  التغريات اجلذرية واجلوهرية يف البنيان االقتصادا، ويعرفها آخرون بأهنا العملية اليت يتم نع

م, بأهنا ال تقتصر 1987التنمية, يف كتابه عام  edgar owen)مرحلة االنطالت حنو النمو الذايت، كما عرف )
 على اجلانب االقتصادا فحسب بل إهنا ترتبط باألفكار السياسية وشكل احلكومة ودور اجلماهري يف اجملتمم.

    

                                                           

 . 7ا، ص البعلي، عبد احلميد حممود، دور املصارف واملؤسسات املالية االسالمية يف متويل املشروعات الصغرية واملتوسطة، الكويت، الديوان االمري  - 4
تقي العلمي الدويل حول ائر ، امللباملقدم، مصطفي، وطويطي، مصطفي، املؤسسات الصغرية واملتوسطة  كاسرتاتيجية حكومية المتصاص البطالة يف اجلز  – 5

 . 20م ، جامعة املسيلة ، اجلزائر ، ص 2011 –نوفمرب  – 16 -15اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء علي البطالة وحتقيق التنمية املستدامة يومي 
 . 129م، ص 1997، 3حسن، حسن عبد العزيز، التنمية االقتصادية ، القاهرة ، مصر ، ط – 6
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الواسم بأهنا رفم مستدام للمجتمم ككل وللنظام االجتماعي حنو حياة إنسانية أفضل،  ويعرفها البعض أيضا باملفهوم

(, capabilities( والقدرات )entitlements( التنمية بأهنا تعمل على توسيم احلقوت )a.k.senوقد عرف )
 فاألول مينح الفرد مقومات احلياة األساسية واحرتام النفس والثاين مينح الفرد احلرية. 

مم بإبعاده هو أهنا متثل ذلك التطور البنياين أو التغري البنياين للمجت بالمفهوم الشامل والتعريف األفضل للتنمية  
 .7االقتصادية واالجتماعية والفكرية والتنظيمية من أجل توفري احلياة الكرمية جلميم أفراد اجملتمم

وهناك ثالثة  ،لبشريةاالتنمية ورفم مستوى  ،عملية حتسني جودة احلياة يف كافة اجملاالت التنمية هييقصد ب ومن هنا
 :، واملتمثلة يفعناصر جيب توفريها لضمان حتقيق التنمية

 رفم مستوا املعيشة . -1
 اجياد الظروف املالئمة خللق مناخ اقتصادا وسياسي واجتماعي سليم وتعديل النظم املوجودة لألفضل. -2
 زيادة حرية املواطنني وضمان توفري احلقوت السياسية الكاملة هلم وتوفري كافة متطلبات احلياة. -3

 بنوك التنمية: 
روعات التنمية وطويلة االجل ملش هي متموعة من الوسطاء املاليني )عام وخاص( املتفصصني يف تقدمي القروض املتوسطة

  اقتصاديات التنمية:
 .عات من الركود ايل التنمية ومن الكساد للنمو ومن الدخل املنففض للدخل املرتفم هي دراسة كيفية حتول اجملتم

 خطة التنمية: 
هي وثيقة موضوعة نععرفة احلكومة تضم الشروط الالَّزمة لتحقيق التنمية وتقرتح اإلنفات القومي الاّلزم هلا مثل التنمية 

 طلوب تنميتها ومراجعة السياسات احلكومية، وكثري منيف القطاعات اخلاصة، وحتدد مشروعات االقتصاد الكلي امل
 . 8الدول األقل منوا وضعت خطط مخسية للتنمية )مخس سنوات( لتحقيق أغراضها االقتصادية للمواطنني ولآلخرين

ر اوحترم التنمية االقتصادية اذا تناولت متاالت حمرمة مثل اخلمور واملفدرات قال تعايل ) امنا اخلمر وامليسر واالنص
 ، وحيرم االنتاج والتنمية يف متاالت تفسد االخالت , 9واالزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (

                                                           

 .123 -122مدحث، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، مرجم سبق ذكره، ص القريشي،  - 7
 . 829م، ص2006ميشيل  ب ، تودارو، التنمية االقتصادية  ، الرياض، اململكة العربية السعودية ، دار املريخ للنشر، الطبعة االحجليزية ،  - 8
 . 90سورة املائدة، آية  - 9
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وهتتك االعراض , وختل باآلداب العامة قال تعايل ) ومن الناس من يشرتا له احلديث ليضل عن سبيل اهلل بغري علم 

 10ويتفذها هزوا (
 االقتصادية:أبعاد التنمية : ثانياا 

 البعد السياسي للتنمية:

إن انتشار فكرة التنمية عاملًيا جعل منها أيديولوجية, وحلت معركة التنمية حمل معركة االستقالل، إن التنمية تشرتط 
التحرر واالستقالل االقتصادا، ويتضمن البعد السياسي للتنمية التحرر من التبعية االقتصادية إىل جانب التبعية 

رية املباشرة، فإذا كان الواقم قد فرض على البلدان النامية االستعانة باملصادر األجنبية من رأس املال االستعما
والتكنولوجيا, إال أن هذه املصادر جيب أن تكون مكملة لإلمكانيات الداخلية الذاتية حبيث ال تقود إىل السيطرة على 

 اقتصادات البلدان النامية . 

 :البعد الحضاري للتنمية 
عرفنا بأن مفهوم التنمية مفهوم واسم يشمل كل جوانب احلياة ويفضي إىل مولد حضارة جديدة، ويعترب البعض بأن 
التنمية نعثابة مشروع هنضة حضارية، فالتنمية ليست مترد عملية اقتصادية تكنولوجية, بل هي عملية بناء حضارا تؤكد 

 .11فيه اجملتمعات شفصيتها وهويتها اإلنسانية
 : د الدولي للتنميةالبع

وألمهية البعد الدويل يرا البعض أن سياسة االصالح االقتصادا ذات بعد دويل أكثر من أهنا سياسة تعتمد علي 
الظروف احمللية , كما أن هذه السياسة يف رأا املهتمني هبذا املوضوع ال تعترب فقط ذات بعد اقتصادا ولكن تشمل 

 لتففيا من القيود احلكومية وكذلك حترير االسعار , وحتسني مناخ االستثمار يفعلي أبعاد سياسية واليت من ضمنها ا
 12الدولة .

 

                                                           

 . 6سورة لقمان، آية  -10
 . 133 -132 -131القريشي، مدحث، التنمية االقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعات، مرجم سبق ذكره، ص  - 11
 .175م، ص1999عثمان، حممد موسي، مذكرات يف التنمية االقتصادية، القاهرة ، مصر، مطابم الطوجبي،  – 12
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 : البعد االجتماعي 

ميكن ادخال الرفاهية االجتماعية يف مجيم أنواع التمويل املصريف وذلك من خالل اتاحة فرص العمل والقضاء علي 
المية , وجيب أن يدهب هذا التمويل ايل أكرب عدد ممكن من البطالة , وتعزيز الرخاء االقتصادا وفق الشريعة االس

اصحاب املشروعات , والبد أن يكون اهلدف هو اتاحة التمويل باملضاربة أو املشاركة , ويتعني أن ينسجم هذا اهلدف 
قيق حتمن قبل املصارف االسالمية يف هذا املوضوع, وتشجيم ادارة املشروعات واالسهام يف االستقرار االقتصادا و 

 13التنمية  االقتصادية والرفاهية االجتماعية للمجتمم .
 أسس المنهج االسالمي للتنمية : :ثالثاا 

 يعتمد املنهج اإلسالمي للتنمية على األسس التالية:
 تنمية واعداد العنصر البشرا باعتباره غاية التنمية وأساسها . -1
 املتاحة وتوجيهها النتاج الضروريات مث احلاجيات مث التحسينات .االستغالل الرشيد لكافة االمكانات واملوارد  -2
 توفري فرص العمل وتعبئة كل الطاقات البشرية لتحقيق التنمية . -3
 التوازن بني فروع االنتاج , ويف توزيم امكانات التنمية , وبني األجيال والفئات , وبني األقطار واألقاليم . -4
 ذات واالستفادة بكل املوارد والكفاءة العلمية .االعتماد املتزايد علي ال -5
حسن استغالل املوارد الطبيعية وتوجيه االستثمار حسب االولوية اليت وضعها فقهاء االسالم مم اجتناب الكماليات  -6

 14واملظاهر .
 
 
 
 
 

                                                           

رف والسياسة النقدية يف ضوء االسالم، فريجينيا، الواليات املتحدة االمريكية، املعهد شابرة، حممد عمر، حنو نظام نقدا عادل، دراسة للنقود واملصا - 13
 . 233م، ص 1992،  3العايل للفكر االسالمي ، ط

 . 32م، ص 1998، 1داود، حسن يوسا، املصارف االسالمية والتنمية الصناعية، القاهرة ، مصر، ط – 14
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 المبحث الثالث

 أدوار المصارف االسالمية في التنمية االقتصادية
 الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية : :أوالا 

ن االسالم يأمر بالعمل واالنتاج من أجل عمارة االرض , وان التنمية االقتصادية تعد فرضا عقائديا مقدسا , لقوله إ 
, ودور الدولة يف عملية التنمية وخلق فرص العمل من خالل متويل 15واستعمركم فيها( تعايل ) هو أنشأكم من االرض

هذه املشروعات , حجد أن مفهوم التنمية يف االسالم يتضمن العدالة يف توزيم ناتج عملية النمو حيث أن من أهم 
 .16ة يأهداف التنمية أن تكون مقرتنة بعدالة التوزيم بني أفراد اجملتمم من خالل املؤسسات املالية االسالم

ولعل أبرز وأحجح التجارب يف التمويل الصغري هي جتربة "بنك فيصل" فرع أم درمان, وبنك اجليمرين, على الرغم أن 
هناك جتارب عديدة أخرى ناجحة يف اندونيسيا, بنجالديش, وماليزيا, ومصر, واألردن وعليه يتضح لنا الدور االقتصادا 

 للمصارف اإلسالمية يف االيت:
صارف اإلسالمية دورا كبريا يف جتميم املدخرات, وتعبئة املوارد من أجل توجيهها حنو االستفدام يف تلعب امل -1

اجملاالت اليت ترتبط بدرجة أكرب من غريها يف حتقيق  التطور, من خالل احلد من اكتناز املوارد الذا حياربه الدين 
 جملتمم وثروته يف موجودات يتم حجبها عن االستفداماإلسالمي, إذ أن االكتناز يؤدا إىل اقتطاع جزء مهم من دخل ا

 يف دورة الدخل والنشاط االقتصادا.
للمصارف أثر يف االستثمار الذا يؤدا بدوره إىل زيادة القدرة اإلنتاجية يف االقتصاد, من خالل تكوين رؤوس  -2

تفدام املوارد إلسالمية تكون أكثر قدرة على اساألموال اإلنتاجية اليت تتيح إمكانية زيادة اإلنتاج, ومن مثّ فإن املصارف ا
 يف االستثمار مقارنة مم املصارف التقليدية .

ترتبط عمليات املصارف اإلسالمية باالستثمار الذا ميكن أن يضمن حتقيق زيادة يف قدرات االقتصاد اإلنتاجية  -3
و االستثمار قائمة بصيغ املشاركة واملضاربة أبتكوين رؤوس أموال إنتاجية تسهم يف زيادة اإلنتاج, أو توسيم مشروعات 

 املباشر, وبذلك تسهم بدرجة أكرب من غريها يف حتقيق التطور يف االقتصاد وتنميته.
 

                                                           

 .   61سورة هود، آية  – 15
 . 436محيد، املؤسسات املالية االسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مرجم سبق ذكره، ص  العلي، صاحل – 16
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للمصارف اإلسالمية دور كبري يف تلبية احتياجات اجملتمم من خالل إسهامها يف زيادة االستثمار الذا ينجم عنه  -4

ة بإنتاج السلم االستهالكية وبذلك تسهم املصارف اإلسالمية يف زيادة رفاهية األفراد من زيادة القدرة اإلنتاجية املتصل
 خالل الصيغ اليت تستفدمها يف التمويل باملراحبة والسلم .

للمصارف اإلسالمية دور يف زيادة التشغيل من خالل  متويلها للنشاطات االقتصادية, سواء أكانت استثمارية, أم  -5
 استهالكية, مما تؤدا إىل توفري فرص عمل واحلد من انتشار البطالة يف غالبية الدول العربية اإلسالمية.انتاجية, أم 

 دور املصارف اإلسالمية يف تصحيح اهليكل االقتصادا عن طريق توفري التمويل للنشاطات االقتصادية عموما. -6
مويل دخول, من خالل عدم الرتكيز يف توفري التميكن أن تسهم املصارف اإلسالمية يف احلد من تفاوت توزيم ال -7

للقادرين, وبذلك ال يتيح هلم زيادة دخوهلم املرتفعة أصال, كما هو احلال يف املصارف التقليدية اليت متنح قروضها 
لك ذللقادرين, يف حني أن املصارف اإلسالمية ينبغي هلا أن تركز على توفري التمويل للمحتاجني, واألقل قدرة ودخال, وب

 تسهم يف تقليل التفاوت يف الدخول يف عدم إتاحة فرص واسعة لزيادة دخول دوا الدخول املرتفعة .
إن املصارف اإلسالمية ميكن أن تسهم يف احلد من التضفم, نتيجة قصور العرض الكلي عن التزايد بشكل  -8

سالمية يف رونتها, ودور املصارف اإليتماشى مم الزيادة يف الطلب الكلي, بسبب ضعا القدرات اإلنتاجية, وضعا م
 النشاطات االقتصادية من القيام باحلد من التضفم يرتبط يف التمويل الذا توفره من خالل الصيغ املستفدمة اليت تتض

إن املصارف اإلسالمية ميكن أن تسهم بدرجة مهمة يف استفدام املوارد املتاحة بشكل مباشر أو غري مباشر عن  -9
شروعات استثمارية, سواء اكانت بصيغ املشاركة او املضاربة, من خالل عرض املصرف وتعاونه, وتقدمي طريق القيام نع

 .  17استشاراته املالية والفنية للمتعاملني معه
 الهدف التنموي للمصرف اإلسالمي :: ثالثاا 

 الشرعية, وتستفدم ار املعايريتساهم املصارف االسالمية بفاعلية يف حتقيق تنمية اقتصادية اجتماعية انسانية يف اط 
املصارف االسالمية عدة معايري للحكم علي جدوا االستثمارات من منظور اسالمي , ويتم اعداد تقرير عن رأا 
االدارة يف الدراسة املقدمة من قبل العميل علي املشروع املراد احلصول علي متويل له , وأن يكون هذا املشروع يسعي 

مم االسالمي وذلك بالبعد عن شبهة الربا احلرام أو متويل أنشطة غري مشروعة وأن يكون هلذا ايل حتقيق أهداف اجملت
 18املشروع مسامهة يف زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي , وحتقيق االهداف القومية للدولة .

                                                           

 .  503 -499العلي، صاحل محيد، املؤسسات املالية االسالمية ودورها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، مرجم سبق ذكره، ص  - 17
 .57م ، ص 1996، 1اجلدوا االقتصادية يف البنك االسالمي، القاهرة ، مصر ، مكتبة املعهد بالقاهرة ، طرضوان، محدا عبد العظيم ، دراسات  – 18
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ضارية ويشكل عاهتا احلفالنظام املصريف قادر على حل مشكالت التنمية االقتصادية نعا ينسجم مم عقيدة األمة وتطل

حافزًا قويا إلطالت الطاقات الكامنة يف الدول اإلسالمية, وتفجري روح االبتكار واإلبداع, من خالل منط تنموا متميز 
 وهي عملية تأخذ عدة أبعاد من بينها ما يلي: ،حيقق التقدم والعدالة, واالستقرار

املناخ املناسب جلذب رأس املال اإلسالمي اجلماعي ونعا حيقق تسعي املصارف اإلسالمية يف هذا اجملال إىل إجياد  -1
انعتات الدول اإلسالمية من أسر التبعية اخلارجية اليت تستنزف مواردها وتدمر اقتصادها, وزيادة االعتماد اجلماعي على 

اخلري على األمة د بالذات بني الدول اإلسالمية ومن مث تقوية عالقات الرتابط والتكامل االقتصادا بالشكل الذا يعو 
اإلسالمية وهي يف هذا تضم حدا ملشكلة نقص حجم املدخرات وصغر حجم الرتاكم الرأمسايل بالدول اإلسالمية ويف 

 الوقت ذاته توفر املوارد الالزمة لتحقيق االنطالقة التنموية الذاتية حنو الرفاهية االقتصادية لألمة اإلسالمية .
 إطار سعيها الدائم ومسريهتا الدؤوب للتنمية الشاملة والعادلة بأسسها االسالمية تعمل املصارف اإلسالمية يف - 2

على إعادة توطني األرصدة اإلسالمية داخل الوطن اإلسالمي وحتقيق االكتفاء الذايت له من السلم واخلدمات األساسية 
 19واالسرتاتيجية اليت يتم إنتاجها داخل البلدان اإلسالمية.

ت الدولة االقتصادية بأهنا للنفم العام وليس ملصلحة خاصة , وتضم الدولة عادة سياسات تتصا مشروعا - 3
اقتصادية تكون اجيابية تتصا بالكفاءة االقتصادية والتقدم االقتصادا والتفطيط الشامل من أجل حتقيق االهداف 

تصاد االقتصاد االسالمي , حيث أن االقاملرسومة , ويربز دور الدولة هنا هو من قبيل احلكمة والفكر االنساين وقواعد 
 20االسالمي يتميز نعراعاة أحكام ومبادئ الشريعة االسالمية يف املعامالت املائية من أجل حتقيق التنمية االقتصادية .

يعمل املصرف اإلسالمي على تأسيس وترويج املشروعات االستثمارية سواء كان ذلك نععرفته منفردا بالكامل, أو  - 4
طريق االشرتاك مم الغري من أصحاب اخلربة واملعرفة والدراية املشهود هلم حبسن السمعة واإلخالص يف العمل والقدرة عن 

على إدارة شؤونه, وال يقتصر متال إنشاء املشروعات على نشاط اقتصادا معني بذاته, بل ميتد ليشمل كافة األنشطة 
 ارة والتوزيم أو يف التعدين.االقتصادية سواء يف الصناعة أو الزراعة أو التج

ومن هنا فإن البنك اإلسالمي هو أداة فعالة للتنمية بالدرجة األوىل وأن معيار التزامه بالشريعة اإلسالمية يقاس نعدى 
التصاقه واتصاله بالعملية التنموية ورسالتها اإلنتاجية الشرعية, فليس اهلدف من البنك هو مترد جتميم أموال املسلمني, 

 اهلدف األساسي هو توظيفها التوظيا الفعال يف املشروعات التنموية اليت تضيا للناتج القومي وتتيح للمجتمم ولكن 
                                                           

 .57رضوان، محدا عبد العظيم ، دراسات اجلدوا االقتصادية يف البنك االسالمي، مرجم سبق ذكره ، ص  - 19
 . 304، ص 14أبو غدة، عبد الستار، حبوث يف املعامالت واالساليب املصرفية االسالمية، مرجم سبق ذكره، ج  - 20
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سلعا وخدمات يف حاجة إليها وبالشكل الذا يعود عائده على كل من املودع لألموال  وعلي البنك املستثمر وعلي 

 اجملتمم .
مية االقتصادية وحتقيق التقدم االقتصادا لشعوب األمة واجملتمعات لذلك إن حمور عمل البنك اإلسالمي هو دعم التن

 21اإلسالمية
 :األبعاد االقتصادية للتمويل المصرفي اإلسالمي : رابعاا 
 التنمية االقتصادية البد من توفر عدة ركائز واليت تتمثل: تتحقق أهداف لكي

 صالحية املناخ االقتصادا واالجتماعي والسياسي . -1
 معدل تكوين رأس املال ) املادا والبشرا ( يف االقتصاد بشكل عام ويف االنشطة الرائدة بشكل خاص . ارتفاع -2
 تقدم الفنون االنتاجية ) التقنية ( بشكل مستمر . -3
 22وجود السوت . -4

دا االتمويل املصريف اإلسالمي له أبعاد اقتصادية واجتماعية تتوافق مم مقاصد وأهداف املذهب االقتصحيت أن 
 اإلسالمي, ويتمثل هذا يف النقاط التالية:

 إلغاء الكلفة على االستثمار :   - 1
وهي تتمثل يف  –يلزم على استفدام التمويل املصريف اإلسالمي املبأ  على املشاركة إلغاء عنصر الرباء )الفائدة(   

س تكاليا اإلنتاج يف االقتصاد الوضعي الربوا  ية الناجتة عن الزيادة يف معدالت األرباح احلقيقمما يعأ   –الغالب مخم
املشروع فريفم من مستوى االقتصادا للمجتمم خالفا لالئتمان الربوا الذا يزيد يف املستوا العام لألسعار ويسبب 

 ءالتضفم يف االقتصاد الكلي, وكذلك األمر إذا اخنفض املستوى العام لألسعار فإن الكثري من املدينني يعجز عن الوفا
وتسديد ديوهنم فيحصل اإلفالس للعديد منهم, ويرتتب عليه بقاء معظم مشروعاهتم معطلة مما يؤثر على منو اقتصاد 

 اجملتمم .
وهذا االستفدام األمثل للموارد عرب التمويل اإلسالمي يؤدا إىل ارتفاع معدل منو املوارد يالزمه ارتفاع استفدام العمالة 

 القتصادية للمجتمم دون إفساد يف األرض أو استهالك للموارد.الكاملة فيزيد من الرفاهية ا
                                                           

 . 31 -29اخلضريا، حمسن أمحد، البنوك اإلسالمية ، القاهرة، مصر ، ايرتاك للنشر والتوزيم ، ص - 21
 . 241م ، ص 2002، 1مرطان، سعيد سعد، مدخل للفكر االقتصادا يف االسالم ، بريوت، لبنان، ط – 22
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 توجيه الموارد المالية وفق اعتبارات العدالة والكفاءة : - 2
يتصا التمويل اإلسالمي بالعدالة ألنه منبثق عن املذهب االقتصادا اإلسالمي الذا من خصائصه العدالة ولذا فإن  

فراد سواء يف جتميم املوارد أو توظيفها يقوم على أساسني مها شرطا التمويل التمويل اإلسالمي حينما يتوجه إىل األ
 اإلسالمي األول: العدالة.

 والثاين: الكفاءة ويقرر أن الكفاءة بدون عدالة ظلم واستبداد, والعدالة بدون كفاءة هدر وضياع للموارد.
 انحسار ظاهرة المالك الغائبين . - 3
مشاركة رب املال يف اختاد القرار التمويلي من حيث كونه شريكا يف الربح واخلسارة تظهر هذه اخلاصية من خالل   

فهنا ال يغيب املمول عن متابعة تنفيد املشروع مم شريكه املتمول إذ كل منهما حيقق من الربح ويضمن من اخلسارة 
ع وحتقيق هدمها إلحجاح املشرو بقدر رأس ماله فتتوزع املفاطر على وفق ذلك اإلنفات مما يدفعها إىل بذل قصارى ج

 أهدافه االقتصادية . 
 االعتبارات االجتماعية والقيمية في ترتيب األولويات . - 4
مما مييز التمويل اإلسالمي أنه يعد مدخال أساسيا للتنمية االجتماعية االقتصادية يف كثري من اجملاالت ملا يستند إليه  

ي ويتمثل هذا يف مراعاته لاللتزام بضوابط اإلنتاج من حيث كونه متاحا من أسس ومبادئ املذهب االقتصادا اإلسالم
وضروريًا حلياة اإلنسان, واتباعه لسلم األولويات واملصلحة االجتماعية حيث تقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد 

أو  خل غري صحيحدون إلغاء ملصلحة الفرد أو االعتداء عليها لذا حرم االحتكار, وذلك حىت ال يكون هنالك تد
 .23حقيقي يف السوت

 النتائج والتوصيات :

 نتائج الدراسة :: أوالا 

 من خالل اإلشكالية توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

ان استقرار االوضاع االقتصادية واالمنية والسياسية يعترب عامل اساسي يف حجاح مهام املصارف االسالمية التباع  -1
 لتحقيق التنمية االقتصادية واالهداف املرجوة .اسرتاتيجية معينة 

                                                           

 م .2010، 1منصور، أبوبكر عبد اهلل، املنهجية التجديدية لعقود التمويل واخلدمات يف املصارف االسالمية، بنغازا، ليبيا، دار الكتب الوطنية، ط - 23
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ان اهتمام املصارف االسالمية بدراسة اجلدوا االقتصادية للتمويل هذا يقتضي اسرتاتيجية معينة لتحقيق ما تسعي  -2
 اليه هذه املصارف .

مية وفق االسال ان اهتمام املصارف االسالمية حبل مشكلة البطالة وخلق فرص العمل من خالل اتباع الصريفة -3
 الشريعة االسالمية تؤدا ايل حتقيق  النمو االقتصادا للبالد .

تفعيل الدور االجتماعي للمصارف االسالمية من خالل اسرتاتيجية متبعة والتواصل مم اجملتمم وتقدمي القروض  -4
 احلسنة تؤدا ايل حجاحها وحجاح االسرتاتيجية وحتقيق التنمية االقتصادية .

 صيات الدراسة :تو : ثانياا 

 ومما تقدم من استنتاجات نستفلص التوصيات التالية:

تفعيل دور املصارف االسالمية يف القطاعات االقتصادية واستفدام صيغ التمويل االسالمي تؤدا ايل خلق فرص  -1
 استثمار االموال والقضاء علي االكتناز الذا هو حمرم من عند اهلل .

املمنوحة وفق الصريفة االسالمية وتقليل خماطر االستثمار من خالل عمليات  متابعة مدا جدوا التمويالت -2
 التمويل اليت ختدم هذه املشروعات .

العزم علي انشاء مصارف اسالمية يف مجيم احناء البالد مما ميكن من وجود فرص استثمار وبالتايل خلق فرص عمل  -3
مية االقتصادية صارف االسالمية باتباع اسرتاتيجية معينة وحتقيق التنوالقضاء علي البطالة وهو اهلدف الذا تسعي اليه امل

 واليت متثل اهلدف الرئيسي واالساسي هلا من خالل عملية التمويل .

 :المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 .edu.egم 2012براهيم، وليد املتويل، تقييم اسرتاتيجيات االستثمار يف املصارف االسالمية، إ -1
www.library.bu. 
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