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من اإعداد: حممد النوري/ رئي�س املجل�س الفرن�سي للمالية الإ�سالمية

واأ�ستاذ القت�ساد واملالية الإ�سالمية  باملعهد الأوروبي للعلوم الإن�سانية - باري�س

البنك الإ�سالمي للتنمية:

من تنمية راأ�س املال اإىل تنمية املجتمع

اإنتاج 

�سبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية، بريوت لبنان

الطبعة الأوىل

كانون الأول / دي�سمرب 2010

يتم ن�سـر هذه املطبوعة بدعم من موؤ�س�سة دياكونيا والوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية. اإن 

حمتوى هذه املطبوعة ل يعرب بال�رضورة عن وجهة نظر اأي من املوؤ�س�ستني املذكورة اأعاله.

ميكن القتبا�س وال�ست�سهاد من هذا املن�سورة، كما ميكن اإعادة اإنتاج املعلومات التي 

حتتويها مع الإ�سارة اإىل ال�سبكة م�سدراً للعمل.
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توطئة: 1 .

اأ�سحت البنوك الإ�سالمية يف ال�سنوات القليلة املا�سية ظاهرة ت�ستقطب الكثري من الهتمام، 

من  اأحدثته  وما  الأخرية  املالية  الأزمة  اندلع  بعد  ل�سيما  وغربه،  �سـرقه  العامل  اأنظار  وجتلب 

انهيار  اإىل  اأدى  الدولية، وهو ما  ال�ساحة املالية والقت�سادية  فو�سى وا�سطراب كبريين يف 

الدول  بع�س  اإفال�س  وحتى  بل  الكربى،  العاملية  والبنوك  املوؤ�س�سات  من  للعديد  �سامل 

وتر�سح اأخرى لالنهيار. و�ساهمت هذه التطورات املتالحقة يف ت�سـريع الهتمام بظاهرة البنوك 

الإ�سالمية وما تنطوي عليه من مبادئ واآليات قد ت�ساعد يف نظر العديد من املراقبني واخلرباء، 

على التخفيف من غلواء الأزمة املتفاقمة، وتطويق انعكا�ساتها املدمرة لالإنتاج والتنمية. يف 

 باعتباره موؤ�س�سة مالية دولية، 
)1(

هذا ال�سياق يجدر التوقف عند جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية

اإىل جانب كونه الفاعل الأبرز يف هذه الظاهرة، ما ي�سعه يف مقام املوؤ�س�سات املالية الإقليمية 

والدولية الكربى مثل البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، ويوؤهله للقيام باأدوار تنموية ل 

تقل اأهمية يف بع�س الأحيان عن اأدوار احلكومات.

موؤ�س�سة  باعتباره  للتنمية،  الإ�سالمي  البنك  ن�ساطات  التقوميية  الورقة  هذه  يف  �سنتناول 

متويلية حكومية ودولية، بعد ا�ستعرا�س جملة املنطلقات النظرية واملوجهات العملية التي 

عدة  مناطق  يف  بها  يقوم  التي  للجهود  والإمنائية  الجتماعية  الأبعاد  الن�ساطات،  تلك  تقود 

من العاملني العربي والإ�سالمي �سمن روؤيته ال�سرتاتيجية التنموية، والأهداف التي ر�سمتها 

وثائقه التاأ�سي�سية، وتاأثرياتها على الختيارات التنموية ملجمل الأقطار التي يعمل بها، ويف 

مقدمها الأقطار العربية. هذه الأقطار التي ل تزال تعتمد على منوال التنمية الراأ�سمايل من 

دون اعتبار اخل�سو�سيات الثقافية والوطنية والدينية لتلك الأقطار، والتي ت�سكل اأ�سا�سيات 

ن�سئ بناًء على الوثيقة املقدمة ملوؤمتر وزراء املالية 
ُ
1  البنك الإ�سالمي للتنمية هو موؤ�س�سة مالية دولية، اأ

للدول الإ�سالمية الذي ُعقد يف جدة يف كانون الأول عام 1973، وقد بداأ البنك عملياته ر�سمياً يف 20 

ت�سـرين الأول 1975، وي�سم يف ع�سويته 56 دولة. ويبلغ راأ�س مال البنك امل�سـرح به )30( مليار دينار 

اإ�سالمي )الدينار الإ�سالمي ي�ساوي قيمة وحدة حقوق ال�سحب اخلا�سة يف �سندوق النقد الدويل( ما يعادل 

45 مليار دولر.

تــوطـئـة
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بع�س  نتلم�س  اأن  ونحاول  الأخرى.  الإ�سالمية  البنوك  و�سائر  للبنك  التنموية  للروؤية  جوهرية 

العربية من  البلدان  املدين يف  املجتمع  وموؤ�س�سات  البنك على منظمات  ن�ساطات  انعكا�سات 

موؤ�س�سات  اإىل  جوهره  يف  يتجه  الذي  للبنك  الوقفي  ال�ستثماري  الن�ساط  على  الرتكيز  خالل 

املجتمع بدلً عن موؤ�س�سات الدول واحلكومات. ثم نخل�س اإىل حتديد العوائق والتحديات التي 

تواجه هذه اجلهود التنموية للبنك وكيف يتم التعامل معها.

املنطلقات النظرية واملوجهات العملية للبنك: 2 .

لنظرية  الأ�سا�سية  والأركان  املبادئ  من  جملة  اإىل  جوهرها  يف  الإ�سالمي  البنك  فكرة  ت�ستند 

املالية الإ�سالمية املنبثقة عن فقه املعامالت، وقد اخت�سـرت هذه املبادئ يف اأركان خم�سة:

حترمي الربا. 1 .

حترمي الغرر. 2 .

حترمي البيوع الباطلة والن�ساطات ال�سارة. 3 .

واخلراج  م 
ْ
بالغر »الغْنم  الأ�سولية  للقاعدة  )طبقاً  واخل�سارة  الربح  يف  امل�ساركة  4 .

بال�سمان«(.

ا�ستناد كل ن�ساط اأو معاملة اإىل اأ�سول حقيقية، اأي الرتباط بالقت�ساد احلقيقي القائم  5 .

على العمل والإنتاج.

للتنمية  الإ�سالمي  البنك  ملمار�سات  العملية  املوجهات  مبثابة  والأركان  املبادئ  هذه  تعترب 

كما هو �ساأن �سائر البنوك الإ�سالمية التي ن�سجت على منواله، وقد كان جمرد طرح مثل هذه 

1975 من قبيل الهرطقة الفكرية  املبادئ والأفكار قبل ظهور البنك الإ�سالمي للتنمية عام 

اأو ال�سف�سطة النظرية التي كانت ت�سود ال�ساحة الفكرية وال�سيا�سية يف ال�سبعينيات يف العامل 

العربي، خ�سو�ساً مع بروز ظاهرة ال�سحوة الدينية وحركات الإ�سالم ال�سيا�سي وبداية تراجع 

املد الي�ساري يف تلك املرحلة.

و�سادت طويالً مقولة »ل اقت�ساد بال بنوك ول بنوك بال فوائد« التي ظلت من امل�سلمات ردحاً 

طويالً من الزمن، يف �سياق هيمنة القت�ساد الرا�سمايل الليربايل القائم على البنوك يف �سائر 

الأقطار العربية والإ�سالمية.

لكن الربوز امللحوظ الذي حققته البنوك الإ�سالمية طوال العقود الثالثة املا�سية اأثار العديد 

الإ�سالمية  التمويلية  النظرية  اإثبات  يف  و�ساهم  املقولة،  هذه  �سوابية  حول  الت�ساوؤلت  من 
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التي تتطلبها احلياة  التمويلية  للحاجات  وال�ستجابة  الع�سـر  من حيث كونها قابلة مل�سايرة 

التطورات  جماراة  باإمكانها  الإ�سالمية  امل�سـرفية  اأن  كذلك  واأثبتت  املعا�سـرة،  القت�سادية 

املت�سارعة يف عامل املال والقت�ساد، وتتمايز عن التمويل الربوي، وميكن اأن ت�سكل يف نظر 

املهنية  من  معتربة  درجة  على  وعاملي  حملي  مايل  نظام  لقيام  اأ�سا�ساً  التجربة  هذه  اأن�سار 

امل�سـرفية واملرونة وتغطية احلاجات التمويلية للمجتمع املعا�سـر.

عند  ت�سل  التي  واملوؤاخذات  التحفظات  بع�س  من  النا�سئة  التجربة  هذه  تخُل  مل  ذلك  ومع 

اإىل م�ستوى ال�سكوك والنتقادات اجلوهرية التي تطرح ت�ساوؤلت حول مدى مطابقة  البع�س 

هذه التجربة للقيم ال�سلية التي ت�ستند اإليها.

ومن اأبرز هذه الت�ساوؤلت والنتقادات ما يلي:

يرى البع�س اأن الزيادة التي يح�سل عليها امل�سـرف الإ�سالمي والتي يطلق عليها ربحاً  zz

تعترب يف واقع الأمر رباً، ول يختلف هذا عما متار�سه البنوك التقليدية، وامل�ساألة ل تعدو 

اأن تكون حتايالً على ال�سـريعة، وو�سيلة لجتذاب العمالء حتت �ستار الدين.

مع  اجلارية  ح�ساباتها  فى  باأر�سدة  حتتفظ  الإ�سالمية  امل�سارف  اأن  الآخر  البع�س  ويرى  zz

يفقدها  ما  وهو  بفائدة،  لديها  اأموالها  وتودع  الربوية  التقليدية  البنوك  فى  مرا�سليها 

امل�سداقية املرجوة.

ويعترب اآخرون اأن العديد من امل�سارف الإ�سالمية ت�ستثمر جزءاً من اأموالها فى البالد غري  zz

العربية وغري الإ�سالمية يف م�سـروعات جتارية فى البلدان الغربية، من دون اعتبار اأحياناً 

حتى للمبادئ التي تدعو اإليها.

اأعلى  الإ�سالمية  الأموال املاأخوذة من امل�سارف  اأن تكلفة  الأعمال يرون  اأ�سحاب  اأن  كما  zz

بكثري من تكلفة الأموال املاأخوذة من البنوك التقليدية، وهو ما يحّول عملية »املرابحة« 

مثالً التي تطبقها هذه البنوك اإىل ما ي�سبه »املذابحة« على حد تعبري البع�س.

وتعّد كل هذه النتقادات واملوؤاخذات والطعون يف نظر القائمني على جتربة البنوك الإ�سالمية 

ويف مقدمها البنك الإ�سالمي للتنمية، من قبيل الفرتاءات والت�سكيكات يف جناح جتربة اأثبتت 

املمار�سة العملية جناعتها وتفوقها على غريها من التطبيقات، وهي بالتايل ل تنم اإل عن جهل 

باأ�س�س القت�ساد الإ�سالمي واجلوانب ال�سـرعية فيه اأو عن خ�سومة فكرية اأو عقائدية بحاجة اإىل 

. فالفروق بني البنوك الإ�سالمية من جهة والبنوك التقليدية الربوية من جهة 
)2(

حماججة ومقارعة

2  الرد ال�سـريح على ما يثار حول البنوك الإ�سالمية من قدح وجتريح: نا�سـر حيدر )امل�ست�سار ال�سـرعي 
لبنك الربكة اجلزائر(.

Islamic Bank.indd   5 12/15/10   9:49:30 AM



1
6

اأخرى، فروق جوهرية ل تخطئها العني الب�سرية ول يغفل عن كنهها الدار�سون واملتخ�س�سون. 

فالبنوك الإ�سالمية موؤ�س�سات متخ�س�سة يف التمويل الإ�سالمي، ومبا اأن التمويل عن�سـر �سـروري 

�سيء ا�ستخدامه. ولذلك جاء الإ�سالم 
ُ
للن�ساط القت�سادي، اإل اأنه ميكن اأن يكون م�سدر خطر اإذا اأ

باملبادئ الأ�سا�سية التي ت�سمن جتنب هذه املخاطر وعلى راأ�سها منع الربا وحترميه حترمياً 

قاطعاً، ومنع الغرر واجلهالة والبيوع الوهمية وجتارة الديون. فالربا ي�سمح بانف�سال التمويل 

عن الن�ساط احلقيقي، بحيث ميكن للمقر�س اأن يربح واأن ينمي ماله من دون اأن تكون له اأي 

�سلة مبا�سـرة بالن�ساط القت�سادي الفعلي، وهذا يوؤدي اإىل اأن تنمو الديون مبعدلت خمتلفة 

ب�سكل  وت�ساعفها  الديون  حجم  تزايد  اإىل  يوؤدي  ما  وهو  القت�سادي،  الناجت  منو  معدل  عن 

كبري، كما هو م�ساهد اليوم يف الدول النامية وال�سناعية على حد �سواء. ويرتتب على ذلك اأن 

ت�سبح خدمة الديون نزيفاً يف القت�ساد مل�سلحة الدائنني، ويتدهور وتنخف�س الإنتاجية كما 

هو حا�سل يف كثري من دول العامل، بينما يقوم التمويل الإ�سالمي يف الأ�سل على مبداأ الربط 

املبا�سـر بني التمويل والن�ساط احلقيقي. لذلك ل يوجد يف ال�سـريعة الإ�سالمية عقد متخ�س�س 

اأن  للتمويل، اإمنا يوجد البيع الآجل وال�سلم والإجارة وامل�ساركة ونحوها، وهذه العقود ميكن 

تت�سمن التمويل ولكن تبعاً ملبادلة حقيقية. ومن هنا ل ميكن اأن تنمو الديون ب�سكل م�ستقل 

عن الن�ساط احلقيقي، كما هي احلال يف القت�ساد الربوي، بل تبقى الديون حمكومة وم�سبوطة 

باملبادلت القت�سادية الفعلية.

وطاملا اأن البنوك الإ�سالمية موؤ�س�سات تقدم التمويل وفقاً ملبادئ ال�سـريعة، فهذا يعني اأنها 

تقدم التمويل يف اإطار الأن�سطة احلقيقية التي تقدم قيمة م�سافة لالقت�ساد، وهذا من اأهم ما 

. فالبنك الإ�سالمي ل يقدم مالً عينياً لزبنائه، بل يقدم لهم ما 
)3(

مييزها عن البنوك التقليدية

يحتاجونه من �سلع وب�سائع وخدمات وفق العقود الإ�سالمية التي يطبقها مثل الإجارة واملرابحة 

وامل�ساربة وال�سلم وال�ست�سناع وما اإىل ذلك، فهو بهذا املعنى بنك م�ساركة ولي�س بنك اإقرا�س 

مثل البنوك التقليدية الأخرى، وهو ل يقوم بعملية حتويل املخاطر يف العمليات التي ميار�سها، 

م واخلراج بال�سمان«.
ْ
اإمنا يتقا�سم تلك املخاطر وفق القاعدة املعروفة »الغْنم بالغر

التقليدي  والبنك  الإ�سالمي  البنك  بني  النظري  املنطق  حيث  من  الفروق  اأهم  تكمن  وعليه 

يف الفكرة الرئي�سية للبنك الإ�سالمى، وهي اعتماد ال�سيغ الإ�سالمية يف التمويل من م�ساركة 

اأ�سعار  اإىل ذلك، بديالً عن نظام متاجرة الديون وال�سرتباح من فروق  وم�ساربة ومرابحة وما 

الفائدة بني الإيداع والقرتا�س يف البنك التقليدي.

3 انظر حوار رئي�س البنك الدكتور احمد حممد علي، على الو�سلة التالية:
 http://www.alwatanvoice.com/arabic، وراجع اأي�ساً خالد جودة اأحمد: البنك الإ�سالمي والبنك التقليدي 

)مقارنة من حيث املنطق النظري والواقع التطبيقي( على املوقع التايل:

 http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=1026
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العربي  العامل  يف  املوؤ�س�سات  اأكرث  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأ�سحى  املبادئ  لهذه  وطبقا 

والإ�سالمي جناحاً وتاأثرياً على الأو�ساع املالية والتنموية يف جمتمعات املنطقة، وهو يطمح يف 

هذا الجتاه اإىل اأن ي�ساهي املوؤ�س�سات املالية العاملية الكربى مثل البنك الدويل و�سندوق 

النقد، باعتباره موؤ�س�سة تنموية متعددة الأطراف تغطي ن�ساطاته ما يربو على 100 دولة يف 

العامل، منها 56 دولة اإ�سالمية مندرجة �سمن منظمة املوؤمتر الإ�سالمي اجلهة املوؤ�س�سة والراعية 

للبنك، وما يقرب من 50 دولة اأخرى غري اإ�سالمية ولكن توجد بها اأقليات م�سلمة لها ح�سور 

اأركان  التنموية والجتماعية يف �ستى  البنك  اإىل تدخالت  اقت�سادي واجتماعي فاعل، وحتتاج 

املعمورة. ومنذ تاأ�سي�سه حدد موؤ�س�سو البنك روؤية اقت�سادية واإمنائية وا�سحة ور�سالة ح�سارية 

اإجناز تلك  التي ت�ساعد على  ال�سرتاتيجية واملرحلية  الأهداف  متكاملة تنبثق عنها جملة من 

الر�سالة.

التنمية  تعزيز  يف  القيادي  »بالدور  القيام  اإىل  تطلعه  من  للبنك  الأ�سا�سية  الروؤية  تنطلق 

القت�سادية والجتماعية يف الدول الأع�ساء ويف املجتمعات الإ�سالمية يف الدول غري الأع�ساء 

.
)4(

مبا يتفق مع اأحكام ال�سـريعة الإ�سالمية«

ويف عام 2005 متت بلورة وثيقة روؤية اإ�سالمية جديدة للبنك تركز على الدين ب�سفته البو�سلة 

الإ�سالمية، وُتربز الوثيقة عدداً من  البنك واملجتمعات  التي حتدد الجتاه للدول الأع�ساء يف 

التحديات الكبرية املتمثلة يف حتقيق »تنمية ب�سـرية �سليمة، ومنو اقت�سادي م�ستدام، واإدارة 

م�ساندة ر�سيدة، وتعزيز ال�سالم وال�ستقرار يف العامل الإ�سالمي وخارجه، وتقوية ال�سعور بهوية 

ينبغي  التي  ال�سرتاتيجية  املجالت  من  عدداً  الوثيقة  حتدد  كما  م�سرتك«.  وم�سري  واحدة 

الرتكيز عليها لتحقيق هذه الروؤية.

الجتماعية  احلوكمة  بتحقيق  الكفيلة  والو�سائل  ال�سبل  من  جملة  اأي�ساً  الروؤية  وثيقة  حتدد 

الر�سيدة، والتنمية القت�سادية والجتماعية يف الدول الأع�ساء.

وتت�سمن هذه الوثيقة اجلديدة العنا�سـر ال�سرتاتيجية التالية:

حتديد الجتاهات العاملية الرئي�سة التي ميكن اأن توؤثر على دور البنك، والتحديات التي  zz

�ستجابهه خالل ال�سنوات اخلم�س ع�سـرة التالية وما بعدها؛

يف  الأع�ساء  الدول  على  كبرياً  تاأثرياً  توؤثر  التي  العاملية  والتطورات  الجتاهات  حتديد   zz

البنك؛

4  انظر الروؤية ال�سرتاتيجية للبنك على املوقع التايل:
 http//:www.isdb.org
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zz حتديد واختيار التحديات والفر�س املتاحة للبنك؛

حتديات  الإ�سالمية  الدول  فيها  تواجه  التي  ال�سرتاتيجية  املجالت/القطاعات  حتديد   zz

كبرية، والتحديات والفر�س امل�ستقبلية؛

zz حتديد الأدوار امل�ستقبلية للبنك للت�سدي لهذه التحديات على نحو اأف�سل؛

zz ا�ستحداث خطة عمل لتنفيذها من البنك، واأ�سندت رئا�سة جلنة �سياغة هذه الروؤية اإىل 

الدكتور مهاتري حممد، رئي�س وزراء ماليزيا الأ�سبق.

وم�ساعدة  التنمية،  يف  الإ�سالمي  املنهج  بتطوير  التزامه  حول  احل�سارية  ر�سالته  تتمحور  كما 

الفقر،  حدة  »تخفيف  اإىل  تهدف  التي  وتعاليمه  مبادئه  من  ال�ستلهام  على  الأع�ساء  الدول 

وتعزيز التنمية الب�سـرية، والعلوم والتقنية، والقت�ساد الإ�سالمي، والعمل امل�سـريف الإ�سالمي، 

. وترتكز هذه الر�سالة 
)5(

والتعاون بني الدول الأع�ساء عن طريق العمل مع ال�سـركاء التنمويني«

التنموية واحل�سارية على جمموعة من القيم اجلوهرية امل�ستمدة من ر�سالة الإ�سالم وتعاليم 

:
)6(

ال�سـريعة يف جمال املعامالت املالية و�سائر الأن�سطة القت�سادية ويف مقدمها

التميز يف الأداء يف كل الأن�سطة ويف التعامل مع العمالء وال�سـركاء؛ zz

على  قائٍم  باأ�سلوب  العمالء  حلاجات  وال�ستجابة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  على  احلر�س  zz

مراجعة الأداء وال�سعي لتح�سينه؛

النزاهة والعمل على التحلي باأعلى درجات الإخال�س وال�سدق والإن�ساف؛ zz

التفاين يف خدمة العمالء بعزم م�سحوب بالإبداع واملبادرة؛ zz

متكني املوظفني والكيانات املعنية عن طريق تخويل ال�سلطة وامل�سوؤولية اإليهم وغر�س  zz

روح العمل اجلماعي.

وتنبثق عن هذه الروؤية جملة من الأهداف التي ي�سعى البنك لتكثيف اجلهود من اأجل حتقيقها، 

وهي ت�سكل اإطاراً ا�سرتاتيجياً لكافة ن�ساطاته وتدخالته يف �سائر الأقطار واملناطق وهي:

تعزيز ال�سناعة واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية؛ zz

تخفيف الفقر؛ zz

تعزيز التعاون بني الدول الأع�ساء. zz

5  امل�سدر ال�سابق.
6  امل�سدر نف�سه.
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ولتحقيق هذه الأهداف، ي�سعى البنك للرتكيز على املجالت ال�ستة التالية:

التنمية الب�سـرية؛ zz

تنمية الزراعة وحتقيق الأمن الغذائي؛ zz

تنمية البنية الأ�سا�سية؛ zz

التجارة البينية للدول الأع�ساء؛ zz

تنمية القطاع اخلا�س؛ zz

. zz)7(
البحوث والتطوير يف جمالت القت�ساد والعمل امل�سـريف والتمويل الإ�سالمي

التي  الأخرى  املتخ�س�سة  الأن�سطة  من  مبجموعة  البنك  ي�سطلع  الأولويات،  تلك  جانب  واإىل 

خدمات  التاأمني،  خدمات  ال�ستثمار،  ن�ساطات  مثل:  الكربى  املهام  اإجناز  على  ت�ساعده 

املعلومات، التعاون الفني بني الدول الأع�ساء، املنح الدرا�سية للدول الأع�ساء واملجتمعات 

على  امل�ستحقة  الديون  اأعباء  لتخفيف  العمل  الطارئة،  احلالت  العاجلة يف  الإغاثة  الإ�سالمية، 

بع�س الدول الأع�ساء.

اأهمية ق�سوى لتعبئة املوارد  الأولويات  اأجل حتقيق هذه  البنك يف تنفيذ براجمه من  ويويل 

زيادة  على  يحر�س  وهو  بنجاح،  ال�سرتاتيجي  الإطار  لتنفيذ  املوؤهلة  العمل  وقوة  املالية 

الأهداف املر�سومة، وهو ي�ستخدم يف ذلك  واإجناز  التنموي  الأثر  قاعدته من املوارد لتعظيم 

حقوق م�ساهميه )املتمثلة يف راأ�س املال املدفوع والحتياطات(، وكذلك املوارد املالية التي 

حقوق  و�سلت   ،2008 عام  نهاية  وحتى  عملياته.  متويل  يف  املالية،  الأ�سواق  من  يقرت�سها 

.
)8(

امل�ساهمني يف البنك اإىل 5.45 بليون دينار اإ�سالمي )ما يعادل 8.43 بليون دولر اأمريكي(

كما يعتمد بالإ�سافة اإىل ما �سبق على تعبئة املوارد من ال�سوق من خالل طرح �سكوك، وكذلك 

الودائع املالية ال�ستثمارية اخلا�سة، كما يجري تعبئة املوارد املالية اأي�ساً لفرتات ق�سرية 

ف باملرابحة العك�سية. 
َ
من خالل ما ُيعر

املديونية  )�سندات  ال�سكوك  اأ�سلوب  ا�ستخدام  يف  رائداً  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  وُيعترب 

املن�سجمة مع اأحكام ومبادئ ال�سـريعة الإ�سالمية(، وهي اأدوات مالية قابلة للتداول ت�ستند اإىل 

اأ�سول حقيقية تدعمها. وقد اأ�سدر البنك الإ�سالمي للتنمية هذه ال�سكوك الدولية لأول مرة 

يف عام 2003، حيث كانت �سكوكاً ذات معدل ثابت ملدة حمددة متتد 5 �سنوات. وقد كان 

اإجمايل ما عّباأه البنك من موارد 400 مليون دولر اأمريكي. ويف عام 2005، اأن�ساأ البنك الإ�سالمي 

الإ�سدارات  لت�سـريع  اأمريكي  دولر  بليون  مببلغ  الأجل  متو�سطة  لل�سندات  برناجماً  للتنمية 

7  امل�سدر نف�سه.
8  امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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�سدر �سكوكا مببلغ 500 مليون دولر اأمريكي 
ُ
امل�ستقبلية املنتظمة. ومبوجب هذا الربنامج، اأ

يف عام 2005 على اأ�سا�س ال�سعر املعّوم ت�ستحق بعد 5 )خم�س( �سنوات.

ويف عام 2008، اأن�ساأ البنك الإ�سالمي للتنمية برناجماً ل�سندات متو�سطة الأجل يف ماليزيا بهدف 

اإ�سدار �سكوك بالرينجت املاليزي على اأ�سا�س ال�سعر الثابت ت�ستحق بعد 5 )خم�س( �سنوات، 

وذلك للوفاء مبتطلبات التمويل بالرينجت املاليزي.

ويف عام 2009، جرى حتديث برنامج ال�سكوك متو�سطة املدى ذي البليون دولر اأمريكي لكي 

يفي بالتغيريات النظامية ويزيد يف حجم الإ�سدار لي�سبح 1.5 بليون دولر اأمريكي. ومبوجب 

هذا الربنامج، قام البنك باإ�سدار ناجح ل�سكوك دولية ت�ستحق بعد خم�س �سنوات مببلغ 850 

اإىل  اأمريكي. وقد كان الإ�سدار ب�سعر ثابت وا�ستحقاق بعد خم�س �سنوات نظراً  مليون دولر 

طلب ال�سوق على هذا النوع من الأوراق املالية، ولكن قام البنك الإ�سالمي للتنمية با�ستبدال 

2009 بتعبئة  الإ�سالمي للتنمية خالل عام  البنك  الأموال املعّباأة ب�سعر معّوم. كما ن�سط  هذه 

موارد مالية من خالل الإيداعات ال�ستثمارية اخلا�سة.

ونظراً اإىل الزيادة املتوقعة يف متويل امل�سـروعات يف الدول الأع�ساء بالبنك الإ�سالمي للتنمية 

ولتلبية حاجات البنك من الأموال لعملياته، فاإن اعتماد البنك الإ�سالمي للتنمية على الأ�سواق 

.
)9(

املالية يحتاج اإىل املزيد من اإ�سدار البنك لل�سكوك ب�سورة منتظمة لتحقيق هذا الغر�س

ومن الناحية العملية يعتمد البنك يف تنفيذ م�سـروعاته على اآليات واأ�ساليب عدة اأ�سحت من 

املتعارف عليها يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية ونظام التمويل الإ�سالمي مثل امل�ساركة يف راأ�س 

اإىل تقدمي امل�ساعدات  الإنتاجية، بالإ�سافة  القرو�س للم�ساريع واملوؤ�س�سات  املال، وتقدمي 

املالية والفنية للدول الأع�ساء يف جمالت اأخرى تدعم عملية التنمية القت�سادية والجتماعية 

فيها. وي�ستخدم البنك الأ�ساليب والأدوات التمويلية التي تتفق مع ال�سـريعة الإ�سالمية، والتي 

والتاأجري،  املال،  راأ�س  يف  وامل�ساركة  احل�سنة(،  )القرو�س  فوائد  دون  من  القرو�س  ت�سم: 

وتعّد  التجارة،  لتمويل  امل�سـرفية  املرابحة  اأ�سلوب  اإىل  بالإ�سافة  وال�ست�سناع  لأجل،  والبيع 

البنك مبجموعته املتكاملة. وت�سـرف على  ن�ساطات  الآليات مبثابة موجهات عملية لكل  هذه 

واملالية  ال�سـريعة  علماء  من  ثلة  من  مكونة  �سـرعية  واملوجهات هيئة  ال�سوابط  تطبيق هذه 

الإ�سالمية تقوم باإجراءات املطابقة والعتماد ال�سـرعي لكافة العقود والتفاقات التي تندرج 

�سمن ن�ساطات البنك.

مبحافظ  املحافظني  جمل�س  يف  ممثلة  ع�سو  دولة  كل  فاإن  القرارات  اتخاذ  اآلية  حيث  ومن 

وحمافظ مناوب، ولكل ع�سو خم�سمائة �سوت اأ�سا�سي بالإ�سافة اإىل �سوت واحد عن كل �سهم 

9   امل�سدر ال�سابق نف�سه.
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من الأ�سهم التي اكتتب فيها، وُتتخذ القرارات يف جمل�س املحافظني عموماً على اأ�سا�س اأغلبية 

ملراجعة  ال�سنة  يف  واحدة  مرة  املجل�س  ويجتمع  الجتماع،  يف  احلا�سـرين  املحافظني  اأ�سوات 

اأن�سطة البنك خالل ال�سنة املن�سـرمة وو�سع ال�سيا�سات للم�ستقبل، ويعني املجل�س، يف اجتماعه 

ال�سنوي، رئي�ساً له ي�ستمر يف من�سبه حتى انتخاب رئي�س اآخر يف الجتماع الذي يليه. وجمل�س 

املحافظني هو اأعلى هيئة لو�سع ال�سيا�سات، ويجوز له تفوي�س ال�سالحيات ملجل�س املديرين 

التنفيذيني لإدارة اأعمال البنك ب�سكل عام، اإل اأن جمل�س املحافظني هو اجلهة الوحيدة التي 

يحق لها النظر يف امل�سائل املرتبطة بالع�سوية، وزيادة اأو خف�س راأ�سمال البنك امل�سـرح به، 

واملوافقة على عقد اتفاقيات تعاون مع املنظمات الدولية والإقليمية، وانتخاب رئي�س البنك 

واملديرين التنفيذيني وحتديد مكافئاتهم.

3. ح�ساد التجربة: اإ�سافة جديدة ودور مت�ساعد

حر�س  الإ�سالمية،  ال�سـريعة  اأحكام  وفق  تعمل  مالية  موؤ�س�سة  كاأول   1975 عام  تاأ�سي�سه  منذ 

البنك الإ�سالمي للتنمية، كما يبدو، على توخي منهجية مزدوجة ومتكاملة تهدف اإىل احلر�س 

خيارات  عن  البحث  �سـرورة  من  انطالقاً  الدولية  املالية  املنظومة  الإيجابي يف  الندماج  على 

عنها،  جاهزة  بديلة  بال�سـرورة  ولي�ست  القائمة  للخيارات  ومكملة  اإ�سافية  ومتويلية  تنموية 

العملية لرتكيز بنية حتتية  اأو م�سادمتها، من جهة، وت�سـريع اخلطوات  ف�سالً عن مقاطعتها 

لل�سناعة املالية الإ�سالمية �سمن هويتها التنموية املختلفة وفل�سفتها القت�سادية واملالية 

املتميزة.

التجربة، وب�سهادة معظم املراقبني واخلرباء ووكالت  35 �سنة على انطالق هذه  وبعد مرور 

يف  فاعالً  و�سّجل ح�سوراً  ملحوظة  اإجنازات  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  العاملية، حقق  الت�سنيف 

ال�ساحتني الإقليمية والدولية على الرغم من اأنه ميار�س اأعماله يف الغالب يف مناطق واأقطار ذات 

خماطر مالية عالية، ومع ذلك حافظ ول�سنوات متتالية على اأعلى درجات الت�سنيف الئتماين 

، كما منحه بنك الت�سويات العاملي �سفة 
)10(

اأبرز وكالت الت�سنيف العاملية طويل الأجل من 

، ويعزى ذلك اإىل قائمة البنك املالية القوية 
)11(

بنك متعدد الأطراف خالياً متاماً من املخاطر

Standard and Poor«s   10
 Young 11   بنك الت�سويات العاملي اأن�سئ يف بازل عام 1930، كنتيجة لتو�سية اقرتحتها جلنة يوجن

Committee، ولقد ا�سطلع البنك يف بادئ الأمر بوظائف معينة، هي جمع واإنفاق تعوي�سات ومدفوعات 
ديون احللفاء يف احلرب. وكانت النية اأن يتطور البنك اإىل غرفة مقا�سة للبنوك املركزية، ثم يتحول يف 

النهاية اإىل »بنك مركزي للبنوك املركزية«، ومل تتحقق هذه الآمال التي رادوت البنك يف مرحلة مبكرة 

من ن�ساطه، ومنذ احلرب العاملية الثانية فاإن �سندوق النقد الدويل اأ�سبح يوؤدي كثرياً من الوظائف 

التي كان من املمكن اأداوؤها عن طريق بنك الت�سويات الدولية. ول يزال هذا البنك قائماً، ومنذ 

Islamic Bank.indd   11 12/15/10   9:49:31 AM



1
12

الإ�سالم  لتعاليم  بالإنتاج والقت�ساد احلقيقي طبقاً  واأعماله  اأن�سطته  وارتباط  اأ�سوله  وجودة 

اإدراج البنك كموؤ�س�سة مالية متعددة الأطراف ذات  اإىل جانب ذلك مت   .
)12(

اإليها التي ي�ستند 

والربملان   2004 عام  يف  امل�سـريف  لالإ�سـراف  بازل  قبل جلنة  من  تعادل �سفراً  خماطر  درجة 

الأوروبي يف عام 2007، ما يوؤكد قوة مكانة البنك املالية على ال�سعيد الدويل، الأمر الذي ترك 

للتنمية وم�ساهمتها يف تعزيز جهود  الإ�سالمي  البنك  الثقة يف جمموعة  اإيجابياً يف تعزيز  اأثراً 

.
)13(

التنمية يف الدول الأع�ساء

وقد تطور البنك الإ�سالمي للتنمية ليواكب تطلعات املجتمعات الإ�سالمية التي يتوجه اإليها، 

وحتول اإىل جمموعة مو�سعة ومتكاملة ت�سم اإ�سافة اإىل موؤ�س�سة البنك:

الب�سـرية  الكوادر  وتطوير  البحوث  اإجراء  ومهمته  والتدريب،  للبحوث  الإ�سالمي  املعهد   -1
الإ�سالمية،  وامل�سـرفية  املالية  للخدمات  معلومات  قواعد  وتكوين  التدريبية  الربامج  عرب 

لأ�سحاب  مُتنح  للتنمية«  الإ�سالمي  البنك  »جائزة  با�سم  �سنوية  جائزة  با�ستحداث  قام  كما 

والقت�ساد  الإ�سالمية  ال�سريفة  جمالت  يف  عادية  غري  املبدعة  اخلالقة  وامل�ساهمات  الأفكار 

.
)14(

الإ�سالمي

2- املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات، وتهدف املوؤ�س�سة اإىل ت�سجيع 
ال�ستثمارات  تدفق  وت�سهيل  الإ�سالمي  املوؤمتر  منظمة  يف  الأع�ساء  الدول  بني  ال�سادرات 

.
)15(

الأجنبية للدول الأع�ساء عرب تقدمي وثائق تاأمني اإ�سالمية للم�سدرين وامل�ستثمرين

3- املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتنمية القطاع اخلا�س، وتقدم املوؤ�س�سة لعمالئها جمموعة من املنتجات 
الإ�سالمية مثل التمويل املبا�سـر واإدارة الأ�سول وهيكلة التمويل واخلدمات ال�ست�سارية كل 

احلرب العاملية الثانية اأ�سبح ين�سغل بالعمليات املالية ق�سرية الأجل بني البنوك املركزية 

الأوربية، اإذ ياأخذ ودائع الذهب والعمالت، ويعطي ائتمانات credits اأي قرو�س ق�سرية الأجل. 

ولقد عنّي هذا البنك وكيالً عن منظمة التعاون القت�سادي الأوروبي بالن�سبة اإىل �سري عمليات 

»احتاد املدفوعات الأوروبي« )ثم وكيالً عن التفاقية النقدية الأوروبية فيما بعد(. كما اأن بنك 

الت�سويات الدولية ميار�س وظائف ت�سغيلية معينة للموؤ�س�سات الدولية الأخرى، مبا يف ذلك 

�سندوق النقد الدويل، واجلماعة الأوروبية للفحم وال�سلب، واأي�ساً بنك اإنكلرتا باعتباره البنك 

املركزي للمملكة املتحدة واأحد اأع�ساء بنك الت�سويات الدولية.

12   القت�ساد احلقيقي والقت�ساد الرمزي: الأول مرتبط بالعمل والإنتاج والأحوال املعي�سية لعموم 
النا�س، والثاين يرتبط بامل�ساربات يف الأ�سواق املالية وال�سفقات ال�سورية واملراهنات على تقلبات 

الأ�سعار وامل�ستقات ب�سكل عام، وقد ات�سعت الهوة بني الأول والثاين حتى بلغت و�سعاً غري مقبول اإطالقاً 

)القت�ساد احلقيقي مل يعد ي�سكل �سوى حوايل 5 باملائة فقط من التدفقات املالية العاملية(.

13   البنك الإ�سالمي للتنمية يحتفظ باأعلى الت�سنيفات الئتمانية، امل�سدر: �سحيفة القت�سادية 
ال�سعودية بتاريخ 2009-1-1.

www.irti.org 14   وموقعه على الإنرتنت
www.iciec.com 15   وموقع املوؤ�س�سة على الإنرتنت
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.
)16(

ذلك عرب اأدوات ومنتجات مالية اإ�سالمية

4- املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتمويل التجارة اخلارجية، وهي موؤ�س�سة حديثة تهتم بقطاع التجارة 
اخلارجية من ا�سترياد وت�سدير وتقدمي اخلدمات التمويلية وفق الأ�ساليب ال�سـرعية للعمالء 

الدول  بني  البيني  التجاري  التبادل  لتنمية  تي�سريية  �سـروط  و�سمن  ذلك  يف  الراغبني 

.
)17(

الأع�ساء

ال�سناديق  من  عدد  باإن�ساء  قام  اأعماله  يف  التو�سع  وملقابلة  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأن  كما 

املتخ�س�سة واملحافظ ال�ستثمارية، بالإ�سافة اإىل تاأ�سي�س الهيئة العاملية للوقف التي ت�سـرف 

على اإحياء الن�ساط الوقفي داخل الدول الإ�سالمية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين يف كل 

دولة.

ويف جمال ال�سريفة الإ�سالمية يربز البنك الإ�سالمي رائداً وقائداً يف هذا املجال، يطور الأدوات 

واملنتجات وي�سارك يف اإن�ساء البنوك الإ�سالمية حيث ميلك ح�س�ساً يف 28 م�سـرفاً اإ�سالمياً، كما 

اأنه يبقى دائماً واأبداً هو املبادر اإىل اإن�ساء املوؤ�س�سات الداعمة لهذا الن�ساط فهو ع�سو موؤ�س�س 

يف كل من:

1 .AAOIFI هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

2 .IFSB جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية

3 .IIFM ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية

4 .IIRA الوكالة الإ�سالمية الدولية للت�سنيف

5 .LMC مركز اإدارة ال�سيولة

6 .CIBAFI املجل�س العام للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية

7 .ICRA املركز الإ�سالمي الدويل للتوفيق والتحكيم التجاري

لقد حتول البنك الإ�سالمي للتنمية من خالل هذه املنظومة املتكاملة ملجموعته اإىل موؤ�س�سة 

متويلية كربى ل تقل اأهمية عن �سائر املوؤ�س�سات املالية الدولية الأخرى، وا�ستطاع من خالل 

�سبكة املنتجات املالية الإ�سالمية املتميزة التي مت تطويرها من خالل اأن�سطته املتنوعة طوال 

امل�سـرفية  اخلدمات  �سوق  يف  نوعية  اإ�سافة  يقدم  اأن  املا�سية  والثالثني  اخلم�س  ال�سنوات 

واأنظمة التمويل واأ�ساليب التجارة وال�سرتباح والك�سب امل�سـروع القائم على مبداأ امل�ساركة 

www.icd-idb.org 16  وموقعها على الإنرتنت
ww.itfc-idb.org 17   موقع املوؤ�س�سة على الإنرتنت
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م�ساربات  من  الدولية  املالية  الأ�سواق  يف  املعهودة  الأ�ساليب  عن  بعيداً  املنافع  وتبادل 

ومعامالت �سورية ل متّت اإىل القت�ساد احلقيقي ب�سلة.

وما انت�سار جتربة البنوك الإ�سالمية ونظام التمويل الإ�سالمي على نطاق وا�سع لي�س يف دائرة 

هذه  تعري  تكن  مل  التي  الغربية  البلدان  جممل  يف  اإمنا  فح�سب،  والإ�سالمية  العربية  الأقطار 

التجربة وهذا النظام اأي اهتمام يذكر، فانربت كربى البنوك الغربية تت�سابق على فتح النوافذ 

.
)18(

الإ�سالمية يف موؤ�س�ساتها وفروعها واأ�سحت �سـريكة فعلية يف م�سار ال�سريفة الإ�سالمية

ويعكف البنك الإ�سالمي للتنمية منذ �سنوات قليلة من خالل املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب 

الأ�سواق املالية،  على تطوير منتجات مالية جديدة وع�سـرية ملواجهة احلاجات املتجددة يف 

 الذي انطلق من بحوث جامعية 
)19(

وذلك عرب م�سـروع »املنتجات املالية الإ�سالمية اجلديدة«

يف الرتاث الفقهي الإ�سالمي للتنقيب عن م�ستندات �سـرعية ملنتجات جديدة واإ�سافية، يتم 

بعد ذلك تطويرها اإىل منتجات تلبي احلاجة الفعلية يف الأ�سواق. وقد مت لغاية الآن يف املرحلة 

التمهيدية للم�سـروع، حتديد قائمة اأولية منتقاة من 1375 منتجاً اأو مادة اأولية ملنتجات منتظرة 

حتتاج اإىل درا�سات علمية معمقة يف اجلوانب ال�سـرعية والقت�سادية واملالية والقانونية.

يف  ي�سم  الذي  الإ�سالمية،  املالية  واملوؤ�س�سات  للبنوك  العام  املجل�س  قام  ذلك  جانب  واإىل 

ه 
ّ
اإ�سالمية ومقر 120 م�سـرفاً وموؤ�س�سة مالية  ع�سويته البنك الإ�سالمي للتنمية وما يربو عن 

توجيهها  مت   2008 عام  العاملية  املالية  الأزمة  اندلع  اإبان  تاريخية  وثيقة  باإعداد  البحرين، 

الذي  الإ�سالمية واملنهج  البنوك  ال�ستفادة من جتربة  اأجل  الع�سـرين من  الدول  اإىل جمموعة 

التي  والتعاليم  املبادئ  لتلك  النتباه  الأزمة ولفت  انعكا�سات  التخفيف من  تعتمده، بهدف 

.
)20(

بف�سلها جنت البنوك الإ�سالمية من تلك الأزمة

4. الأبعاد التنموية والجتماعية لن�ساطات البنك الإ�سالمي للتنمية: من تنمية راأ�س 
املال اإىل تنمية املجتمع

دوراً  والتنموية،  امل�سـرفية  املزدوجة  ب�سفته  للتنمية  الإ�سالمي  للبنك  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

اجتماعياً واإمنائياً بارزاً يختلف عن �سائر البنوك التجارية الأخرى، اإ�سالمية كانت اأم تقليدية، 

18 على �سبيل املثال: تخو�س هذه التجربة امل�سـرفية طبقاً لتعاليم ال�سـريعة الإ�سالمية كل من البنوك 
الرئي�سية التالية: بنك باريبا الفرن�سي، وبنك ايبي اآ�س ال�سوي�سـري، و�سيتي بنك الأمريكي، ودوت�س بنك 

الأملاين، وكريدي اأغريكول الفرن�سي، وها�س اآ�س بي �سي الربيطاين وغريهم.

19 م�سـروع املنتجات املالية اجلديدة: املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب بالبنك الإ�سالمي للتنمية.
20 وثيقة مبادئ الو�سطية املالية: ع�سـرة مبادئ لنظام مايل وم�سـريف متوازن وعادل، املجل�س العام 

للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.

Islamic Bank.indd   14 12/15/10   9:49:31 AM



1
15

ما ي�سفي عليه م�سوؤولية م�ساعفة تنطلق اأولً من �سـرورة النجاح يف تنمية اأر�سدته النقدية 

وحقوق م�ساهميه، وحتقيق اأعلى درجات املردودية القت�سادية واملالية من اأجل توظيفها يف 

تنفيذ براجمه الجتماعية والتنموية يف البلدان الأع�ساء ومن �سمنها البلدان العربية، وحتقيق 

اأ�سا�ساً مثل حماربة الفقر يف املجتمعات الإ�سالمية  اأهدافه املر�سومة ذات الطابع الجتماعي 

التي يعاين جزء مهم منها من هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر التخلف والبوؤ�س الجتماعي 

واخل�سا�سة.

وتنطلق م�سوؤولية البنك ثانياً من طبيعته امل�سـرفية بكونه م�سـرفاً، اأي موؤ�س�سة مالية لتجميع 

الأموال وتوظيفها التوظيف ال�سليم والأجدى مالياً واقت�سادياً، وتقدمي اخلدمات امل�سـرفية 

مبا ل يخالف ال�سـريعة الإ�سالمية ومقا�سدها ومبا يخدم املجتمع وعدالة التوزيع بو�سع املال 

التام  اللتزام  الإ�سالمي بعملياته ال�ستثمارية تلك ملتزماً  البنك  يف م�ساره املطلوب. ويقوم 

اأكرث من حمور،  الجتماعي  البعد  بينها يف  التي يربز من  الإ�سالمي  القت�ساد  واأركان  باأ�س�س 

مثل التكامل الجتماعي وحتقيق التوازن يف املجتمع الإن�ساين )م�سلمون وغري م�سلمني( وربط 

اأهداف التنمية القت�سادية بالتنمية الجتماعية.

يوّجه البنك كموؤ�س�سة مالية تنموية ُجّل ن�ساطه وي�ستغل املوارد املتاحة لديه لدعم وم�ساندة 

وحت�سني  الجتماعي  والتقدم  القت�سادية  الطفرة  حتقيق  اإىل  الهادفة  الأع�ساء  دوله  جهود 

امل�ستوى والبيئة املعي�سية لالإن�سان يف تلك الدول. ويهتم البنك ب�سفة خا�سة، �سمن توجهاته 

التنمية  فاإن  لذلك  التنمية،  من  وامل�ستفيد  امل�ستهدف  اأنه  باعتبار  بالإن�سان،  ال�سرتاتيجية، 

الب�سـرية متثل حموراً ومرتكزاً اأ�سا�سياً لن�ساط البنك، ويتمثل ذلك يف اهتمامه مبحاربة الفقر، 

بال�سـرف  والرتقاء  ال�سـرب  مياه  وتوفري  والتدريب  وال�سحة  مراحله  بكل  التعليم  وبتمويل 

الدول  مواطني  يف  ن�ساطه  يح�سـر  ل  البنك  لكن  امل�ساعدة.  الأن�سطة  من  ذلك  ونحو  ال�سحي 

الأع�ساء، بل يتعدى ذلك لي�سمل املجتمعات الإ�سالمية يف الدول غري الأع�ساء كما تقت�سي ذلك 

وثائق تاأ�سي�سه. وميار�س البنك هذا الن�ساط التمويلي عرب ثالثة حماور رئي�سة هي العمليات 

.
)21(

العادية ومتويل التجارة وعمليات امل�ساعدة اخلا�سة

رئي�سية:  جمموعات   3 على  للبنك  الأع�ساء  الدول  منظومة  �سمن  العربية  الأقطار  وتتوزع 

جمموعة الأقطار اخلليجية وهي من اأبرز الدول الداعمة وامل�ساهمة يف راأ�سمال البنك وجمموعة 

املوؤ�س�سات املالية التابعة له، وجمموعة الأقطار العربية ذات الدخل املتو�سط وت�سمل بع�س 

اأقطار املغرب العربي خ�سو�ساً بالإ�سافة اإىل �سوريا ولبنان وم�سـر وهي اأقطار م�ستفيدة من 

جملة الربامج وامل�ساريع التمويلية للبنك، وجمموعة الأقطار التي تندرج يف قائمة البلدان الأقل 

21 جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف دعم التنمية يف البلدان الإ�سالمية والتحديات التي جتابه ال�سناعة 
امل�سـرفية الإ�سالمية: الدكتور ب�سري عمر حممد ف�سل اهلل امل�ست�سار باإدارة البنك الإ�سالمي للتنمية 2006.
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منواً مثل جيبوتي وال�سومال واليمن وغريها. ومن �سمن برامج البنك التي حظيت بها اأغلب 

الأقطار العربية املذكورة مبادرة التخفيف من حدة الفقر التي يت�سمنها �سندوق الت�سامن 

الأع�ساء  الأفريقية  الدول  الفقر يف  للحد من  املهنية  الأمية  وبرنامج حمو  للتنمية،  الإ�سالمي 

والربنامج اخلا�س بتنمية اأفريقيا، وبرنامج التمويل الأ�سغر للدول الأفريقية الأع�ساء، وبرنامج 

دعم تعميم التعليم، وبرامج املنح الدرا�سية للدول الأقل منواً، وبرنامج دعم التكامل الإقليمي 

يف منطقة املغرب العربي )مثل م�سـروع طريق املغرب ال�سـريع الرابط بني دول املنطقة(...

وعرف حجم متويل البنك تطوراً م�ستمراً حيث بلغ املجموع الرتاكمي ال�سايف للتمويالت التي 

التمويل  هذا  توزع  وقد   ،2006 نهاية  حتى  دولر  بليون   41.4 البنك  نوافذ  جميع  اعتمدتها 

الرتاكمي كما يلي: 16.4 بليون دولر لتمويل امل�سـروعات وامل�ساعدة الفنية، و24.4 بليون 

دولر لعمليات متويل التجارة، و597 مليون دولر للمعونة اخلا�سة. ويو�سح اجلدول التايل 

البنك  اأعمال  ن�ساط  بدء  منذ  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  جمموعة  مولتها  التي  العمليات  حجم 

التمويلية يف العام 1976 وحتى العام 2006.

يف هذا ال�سياق اأعلن البنك منذ عام 2005 عن تبنيه روؤية عملية لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف 

الدول الإ�سالمية، حتت م�سمى »روؤية من اأجل كرامة الإن�سان« ملواجهة الفقر والأمية والتخلف 

وتتما�سى  ميالدي.  هجري/2020   1440 عام  يف  ثمارها  توؤتي  اأن  املنتظر  من  القت�سادي، 

هذه الروؤية مع طبيعة الدور التنموي للبنك يف مواجهة التحديات التي جتابه العامل الإ�سالمي، 

ويتطلب هذا التحدي اأن ي�سبح البنك الإ�سالمي م�سـرفاً تنموياً من الطبقة الأوىل وفقاً للمعايري 

الدولية واعتماداً على مبادئ اإ�سالمية«.

2008 با�سم  اإن�ساوؤه عام  وت�ستهدف هذه اخلطة »تخفيف حدة الفقر« من خالل �سندوق مت 

الفقر  م�سكالت  معاجلة  يف  »امل�ساهمة  اإىل  يهدف  للتنمية«،  الإ�سالمي  الت�سامن  »�سندوق 

والتخفيف من حدته وتوفري فر�س العمل وزيادة فر�س التعليم ومكافحة الأمرا�س الفتاكة، 

 10 اإ�سافة اإىل ال�سعي لتحقيق الأمن الغذائي«، وراأ�س املال امل�ستهدف لهذا ال�سندوق هو 

مليارات دولر اأمريكي على هيئة وقف، بحيث ل ت�ستخدم موارده يف متويل العمليات اخلا�سة 

مبحاربة الفقر، اإمنا يتم متويل هذه العمليات من خالل عوائد ا�ستثمار موارده.

الأنظار  لفتت  باخل�سو�س  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأن جتربة  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ل  هنا  ومن 

لالأموال  توظيفها  واأ�ساليب  عام  ب�سكل  الإ�سالمية  للبنوك  الجتماعية  الوظيفة  اأهمية  اإىل 

والإن�ساين  الجتماعي  البعد  ت�سمني  على  اأنظمتها  ت�سميم  يف  ركزت  حيث  وا�ستخداماتها، 

احل�سن  والقر�س  الزكاة  اأجهزة  من خالل  وذلك  وامل�سـرفية،  ال�ستثمارية  املالية  للمعامالت 

والعديد من اأنظمة التكافل الجتماعي والإن�ساين، واألقت بثقلها يف متويل ودعم امل�سـروعات 
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ال�سغرية واحلرفية، وخلقت فر�س عمل كبرية و�ساعدت يف اأعمال التدريب واإك�ساب املهارات 

يف العمل امل�سـريف.

ويف هذا الإطار حقق البنك تطوراً ملمو�ساً طوال ثالثني عاماً ونيف املا�سية، ومتكن من اإجناز 

منو هائل يف اأر�سدته املالية حيث بلغ اإجمايل التمويل الذي اعتمده البنك حتى عام 2009 نحو 

66.5 مليار دولر ل�سالح 56 دولة ع�سو يف البنك، و72 جمتمعاً من املجتمعات الإ�سالمية يف 
.
)22(

الدول غري الأع�ساء

اإن الفقر واإن كان ظاهرة عاملية وا�سعة، اإل اأنها اأكرث ات�ساعاً يف الأقطار الإ�سالمية التي يعمل 

بها البنك الإ�سالمي للتنمية، حيث يبلغ عدد الفقراء الذين يعي�سون حالة الفقر املدقع )اأقل 

من دولر واحد يف اليوم( 430 مليوناً من �سمن حوايل مليار يف العامل، ويتوزعون على 31 دولة 

اإ�سالمية من الـ56 دولة الأع�ساء. من اأجل ذلك انتهج البنك منذ انطالق ن�ساطاته ملواجهة هذه 

وطاأة  تعي�س حتت  التي  الإ�سالمية  ال�سعوب  من  مرتفعة  ن�سبة  تطال  التي  الكربى  التحديات 

الفقر وتعاين حالة التخلف، انتهج ا�سرتاتيجية تنموية تنطلق من �سـرورة تنمية راأ�س املال اأولً 

وبهدف تنمية املجتمع ثانياً، وتقوم هذه ال�سرتاتيجية الإمنائية على تعبئة وتعظيم املوارد 

املالية للبنك واملجموعة املوؤ�س�سية التي يرعاها من خالل زيادة راأ�س املال وال�ستثمار الأمثل 

عن �سيغ  البحث  على  احلر�س  اإىل  بالإ�سافة  ال�سوق،  من  الإ�سافية  املوارد  وتعبئة  لل�سيولة 

التمويل امل�سرتك ولعب دور املحفز لتحريك الر�ساميل »النائمة« لدى الأفراد واملجموعات 

واملوؤ�س�سات، والهدف الكبري من ذلك كله توفري امل�ستلزمات ال�سـرورية ملواجهة مع�سالت 

من  وا�سعة  �سـرائح  تعي�سها  التي  والقت�سادي  الجتماعي  والتهمي�س  واخل�سا�سة  الفقر 

املجتمعات يف الدول الأع�ساء.

يف هذا ال�سياق حقق البنك اإجنازات مهمة من خالل املوؤ�س�سات الرديفة التي حر�س على اإن�سائها 

لتحقيق تلك الأغرا�س، مثل اإدارة �سناديق وحمفظة البنوك الإ�سالمية واملوؤ�س�سة الإ�سالمية 

لتنمية القطاع اخلا�س، واملوؤ�س�سة الإ�سالمية لتمويل التجارة اخلارجية، واملوؤ�س�سة الإ�سالمية 

لتاأمني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات والهيئة العاملية للوقف. وجميعها ت�سكل اآليات متكاملة 

لتعظيم املوارد املالية، وتو�سيع املالءة املالية للبنك حتى يقوم بالأدوار الجتماعية والتنموية 

املناطة به واملندرجة �سمن اأولوياته وم�سوؤولياته واأهدافه.

املثلى  ال�سيا�سات  حول  �ساملة  منهجية  ورقة  اإعداد  اإىل   2007 عام  منذ  البنك  بادر  وقد 

ملكافحة ظاهرة الفقر يف الأقطار الإ�سالمية، والتخفيف من حدته وانت�ساره، معتمدة على برامج 

النمو  ت�سهل  التي  للم�ساريع  الق�سوى  الأولوية  تويل  احلكومات  مع  بالتعاون  عملية  تنموية 

22  التقرير ال�سنوي الرابع والثالثون ملجموعة البنك الإ�سالمي للتنمية 2010. 
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القت�سادي الذي يخدم الفقراء، مع دعم مبا�سـر لقطاعي التعليم وال�سحة وتوفري »�سبكات 

الأن�سطة املولدة للت�سغيل  اأن تخدم  ال�سيا�سة  لل�سـرائح امل�ست�سعفة«، ومن �ساأن هذه  اأمان 

. ومنذ عام 2008 بداأ 
)23(

والدخل كامل�ساريع ال�سغرى والقطاعات غري التقليدية عالية القيمة

براأ�سمال   2005 عام  تاأ�سي�سه  مت  الذي  التنمية  اأجل  من  الإ�سالمي  الت�سامن  �سندوق  ن�ساط 

قدره 10 مليارات دولر على �سبيل »الوقف« يف �سل�سلة من الن�ساطات الهادفة اإىل دعم جهود 

البنك يف مكافحة الفقر، منها م�سـروع الإفادة من حلوم الهدي والأ�ساحي الذي يتوجه مبا�سـرة 

اإىل �سـريحة الفقراء، وبرنامج التعليم املزدوج يف اأفريقيا، والربنامج اخلا�س بتنمية اأفريقيا، 

وبرنامج التخفيف من اأعباء الديون على الدول الأع�ساء الفقرية الغارمة، وبرنامج البنك اخلا�س 

اأفريقيا، وجمموعة متكاملة من  اأ�سباب وفيات الأطفال يف  اأهم  مبكافحة داء الربداء وهو من 

برامج املنح الدرا�سية ت�سمل املنح الدرا�سية يف املجتمعات الإ�سالمية يف الدول غري الأع�ساء 

واملنح الدرا�سية موجهة للنابغني يف التكنولوجيا العالية، وبرنامج املنح الدرا�سية للح�سول 

على املاج�ستري يف العلم والتكنولوجيا للدول الأع�ساء الأقل منواً، وتهدف حزمة هذه الربامج 

.
)24(

اإىل تكوين راأ�سمال ب�سـري قائم على العلم يف الدول الأع�ساء وغري الأع�ساء

5. التاأثريات على اخليارات التنموية يف الأقطار العربية:

ل �سك اأن ظاهرة البنك الإ�سالمي للتنمية تعترب ول تزال ظاهرة ن�سازاً يف اخلارطة القت�سادية 

الفكرية  والفل�سفة  التنموية  املرجعية  تباين  اإىل  نظراً  الإ�سالمية،  وحتى  العربية  واملالية 

الأقطار  من  كل  يف  �سائد  هو  وما  البنك،  منها  ينطلق  التي  ال�سرتاتيجية  والروؤية  والنظرية 

البنك  التباين بني الطرفني،  واحلكومات القائمة يف العامل العربي والإ�سالمي. فالناظر لهذا 

مع  الإ�سالمي  القت�ساد  ومبادئ  منهج  من  تنطلق  دولية  مالية  كموؤ�س�سة  للتنمية  الإ�سالمي 

النفتاح على الواقع الإقليمي والدويل من جهة، واخليارات وال�سيا�سات التنموية ال�سائدة يف 

كل الأقطار العربية والإ�سالمية التي يتعاطى معها البنك والقائمة على منوال تنموي م�ستورد 

منذ ن�سوء دولة ال�ستقالل من جهة ثانية، يلحظ بكل ي�سـر جملة التاأثريات والدور الذي يقوم به 

البنك كقاطرة اإقليمية يف توجيه ال�سيا�سات والربامج التنموية املحلية، وتكييفها مع متطلبات 

املنهج اجلديد الذي يروم البنك الإ�سالمي للتنمية اإدماجه يف الواقع العربي والإ�سالمي كاأحد 

اخليارات التي ميكن اأن ت�سكل اإ�سافة نوعية يف خارطة النماذج التنموية التي جربت طويالً من 

اأبرز هذه  اأو تنجز منواً فعلياً واإقالعاً اقت�سادياً ملمو�ساً، ومن  دون اأن حُتدث تنمية حقيقية، 

التاأثريات:

23   التخفيف من وطاأة الفقر ودعم التنمية الب�سـرية )التقرير ال�سابق(.
24   امل�سدر ال�سابق.
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zz تقدمي اإجابة عملية ملمو�سة حول �سوؤال التنمية الذي ل يزال يوؤرق املجتمعات العربية 

والإ�سالمية برمتها �سعوباً وحكومات بعد ما يزيد على ن�سف قرن من ن�سوء دولة ال�ستقالل 

بني  للتنمية  هوية  اأي  ال�سائك:  ال�سوؤال  هذا  حول  وال�سيا�سية  الفكرية  النخب  وتنازع 

الإ�سالمية  البلدان  يف  املتوح�سة  الليربالية  خ�سوم  به  ينادي  الذي  الرتباط  فك  م�سـروع 

التاأهيل التي متار�سها احلكومات من دون هوادة منذ  وبرامج الإ�سالح الهيكلي واإعادة 

�سنوات؟ ملاذا تقدم منوال التنمية عند الآخرين وتعرث عندنا من دون ا�ستثناء؟ الدر�س 

الأبرز من ح�سيلة جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية واملنا�سط التي يقوم بها يف جل الدول 

الأع�ساء يكمن يف عودة الروح للفكر القت�سادي والتنموي يف البلدان العربية والإ�سالمية، 

التنمية.  وم�سدر  النمو  منبع  هي  التي  الهوية  اإىل  وال�ستناد  بالنف�س  الثقة  وا�سرتجاع 

فاملنوال التنموي الذي ميار�سه البنك يف البلدان الأع�ساء مبا يف ذلك البلدان العربية ل 

ميّت ب�سلة اإىل املنوال التنموي الذي تنفذه احلكومات بتو�سيات من املوؤ�س�سات املالية 

الدولية مثل برامج التكييف والإ�سالح الهيكلي، بل اإن الربامج التي ينفذها البنك يف تلك 

الأقطار تختلف متاماً عن برامج البنك الدويل و�سندوق النقد من حيث النوعية والتمويل 

ذاته. لطاملا  البنك  اأع�ساء م�ساركة يف قرارات  التي هي  والعالقة مع احلكومات املعنية 

�سكك الكثريون عند اإن�ساء البنك يف قدرته واإمكانية جناحه وا�ستمراريته يف تلبية حاجات 

الإ�سالمية، خ�سو�ساً يف  ال�سـريعة  باأحكام  اللتزام  الأع�ساء املتغرية واملتطورة مع  دوله 

�سوء عدم وجود اأي �سابقة يف هذا املجال، اإل اأنه، وبعد ثالثني عاماً من الن�ساط والعمل 

تلتزم  متويلية  و�سيغ  وباآليات  والقت�سادية،  الب�سـرية  التنمية  خدمة  يف  املتوا�سل 

باأحكام ال�سـريعة، برهن البنك لي�س فقط اأن النجاح يف هذا املجال ممكن ومي�سور، بل اإنه 

و�سيفاته  بها  ت�سنف  التي  والئتمانية  واملالية  العملية  املعايري  بذات  ومي�سور  ممكن 

من موؤ�س�سات التمويل متعددة الأطراف واملوؤ�س�سات املالية الدولية الأخرى التي تعتمد 

اأ�ساليب التمويل التقليدية، ولقد حدث ذلك نتيجة تطور موؤ�س�سي حمكم وم�ستمر �سمل 

جوانب عدة، من بينها تنامي ع�سوية البنك وح�سوره امليداين على ال�سعيد الدويل خلدمة 

. ول اأدل على ذلك اأي�ساً من جناح البنك خالل العقود الثالثة من جتربته 
)25(

التنمية الب�سـرية

يف اإدماج مقولة القت�ساد الإ�سالمي وم�سرية ال�سريفة الإ�سالمية يف الن�سيج القت�سادي 

واملايل يف جل الأقطار العربية والإ�سالمية، التي كانت ولزمن لي�س ببعيد ت�ستنكف عن 

جمرد التفكري يف تلك املقولة، ف�سالً عن النخراط يف جتربة حتيط بها كل املالب�سات وهي 

البنوك الإ�سالمية. ول ريب اأن هذا املك�سب الذي حققه البنك يف اخرتاق الفكر التقليدي 

25   جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف دعم التنمية يف البلدان الإ�سالمية والتحديات التي جتابه ال�سناعة 
امل�سـرفية الإ�سالمية: م�سدر �سابق.
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البنك  الواقع، ومل ينجح  اأثره يف  له  اإجنازاً  ال�سائد يف املجتمعات العربية والإ�سالمية يعّد 

اإىل  جتربته  نقل  يف  اأفلح  بل  فح�سب،  املهيمنة  الأفكار  تلك  زلزلة  يف  للتنمية  الإ�سالمي 

�ساحة الفعل يف معظم الأقطار التي يتعاطى معها، حتى حتولت ظاهرة البنوك الإ�سالمية 

التي كان رائدها وموؤ�س�سها اإىل ظاهرة اإقليمية ودولية بامتياز.

امل�ساهمة يف التخفيف من حدة العتماد املتزايد على اخلارج واملراهنة على خيار العتماد  zz

اجلماعي على الذات، ويتجلى ذلك من خالل جملة الأن�سطة والربامج التي يقوم بها البنك 

وجمموعته املالية يف �سائر الدول الأع�ساء، ما جعله ي�سطلع بدور فعال يف تن�سيط العالقات 

البينية وتقدمي املعونات وامل�ساعدات املالية لالأقطار الأقل منواً، والإ�سـراف اأو امل�ساركة 

يف اإجناز م�سـروعات اإمنائية كربى كانت ولزمن ق�سري ت�ستحوذ عليها املوؤ�س�سات الدولية 

البنك  بها  التي يخت�س  الأ�سا�سية  اإن امليزة  الدويل.  النقد  الدويل و�سندوق  البنك  مثل 

اآليات  عرب  التمويلية  وال�سفة  التنموية  ال�سفة  بني  جمعه  يف  تكمن  للتنمية  الإ�سالمي 

ال�ستثمارية على  ال�سكوك  واإ�سدار  امل�ساركة والإجارة وامل�ساربة وال�ست�سناع وال�سلم 

عك�س املوؤ�س�سات املالية الدولية املذكورة التي هي اأولً وقبل كل �سيء موؤ�س�سات اإقرا�س 

ربوية تنتع�س بالديون واملزيد من الديون ولو على ح�ساب ال�سعفاء والدول الفقرية، بل 

اإن البنك الإ�سالمي بادر اإىل تركيز برنامج التمويل املي�سـر للدول الأقل منواً يف املنطقة، 

بالإ�سافة اإىل برنامج تخفيف الدْين على الدول الغارمة )املدينة( من اأع�سائه.

التاأثري املبا�سـر يف خطط التنمية التي تنفذها حكومات الدول الأع�ساء من خالل الربامج  zz

لها  ويخ�س�س  يعتمدها  التي  والأولويات  التنموية  ا�سرتاتيجيته  يف  البنك  ي�سعها  التي 

ن�ساطاته  يف  اإليها  يتوجه  التي  البلدان  من  بلد  وكل  قطاع  كل  يف  املطلوبة  امليزانية 

امليدانية، فاأ�سبحت كل دولة تويل املزيد من العتبار مل�ساريع البنك وخم�س�ساته املالية 

عند ر�سم اخلطط القطرية وو�سع ال�سيا�سات والربامج التي حتتاج اإىل متويل اأو م�ساركة 

من اأطراف خارجية، ويف هذا الإطار �سجلت ال�سنوات الأخرية ح�سوراً متنامياً ملجموعة البنك 

الإ�سالمي للتنمية يف العديد من امل�ساريع الوطنية الكربى على �سعيدي القطاعني اخلا�س 

والعام يف جل الدول الأع�ساء. وقد حددت الروؤية ال�سرتاتيجية للبنك الإ�سالمي للتنمية 

الب�سـرية  الأع�ساء يف مقدمها تطوير املوارد  الدول  التنموية يف كل  الأولويات  حزمة من 

من خالل النهو�س بقطاعي التعليم وال�سحة وتطوير البنية التحتية والقطاع الزراعي من 

اأجل حتقيق الأمن الغذائي املفقود يف هذه الأقطار، بالإ�سافة اإىل تنمية التجارة البينية 

يف  فعالة  كاآلية  الإ�سالمية  املالية  لل�سناعة  الهتمام  كل  واإيالء  اخلا�س  القطاع  وتطوير 

متويل امل�ساريع التنموية.
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دعم التعاون القت�سادي الإ�سالمي: يقوم البنك الإ�سالمي للتنمية بدور مهم يف تن�سيط  zz

التبادل التجاري فيما بني الدول الإ�سالمية بتوفري التمويل الالزم للتجارة خ�سو�ساً للدول 

الإ�سالمية التي تعاين افتقارها مل�سادر التمويل، ويتفق التمويل الذي يقدمه البنك مع 

اأحكام ال�سـريعة الإ�سالمية اإذ اإنه يت�سمن �سـراء ال�سلع ثم اإعادة بيعها على اأ�سا�س »بيع 

املرابحة« بنظام الدفع الآجل، وقد اأثبتت التجربة العملية اأهمية »بيع املرابحة« يف تفعيل 

اأن�ساأ البنك لهذا الغر�س موؤ�س�سة م�ستقلة  . وقد 
)26(

التجارة البينية بني الدول الأع�ساء

لتمويل التجارة براأ�سمال قدره 3 باليني دولر وهي »املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتمويل التجارة« 

وهي مبثابة الدعامة الأ�سا�سية لن�سياب ال�سلع واخلدمات بني الدول الأع�ساء يف منظمة 

وعمليات  للم�ساريع  البنك  اعتمدها  التي  التمويالت  اإجمايل  بلغ  وقد  الإ�سالمي،  املوؤمتر 

التجارة  لتمويل  منها  املخ�س�س  بلغ  اأمريكي،  دولر  مليار   23 حوايل  اخلارجية  التجارة 

اأجل دعم هذه اجلهود مت تعزيز هذه املوؤ�س�سة مبوؤ�س�سة زميلة  14 ملياراً. ومن  وحدها 

هي »املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتامني ال�ستثمار وائتمان ال�سادرات«، كما مت اإن�ساء �سندوق 

وقفي مببلغ مليون دولر لدعم هذه املوؤ�س�سات. اإىل جانب ذلك قام البنك مبزاولة اأن�سطة 

م دور القطاع اخلا�س الإ�سالمي يف اقت�ساديات  عدة تدور يف َفَلك التجارة الإ�سالمية، وُتدعِّ

الدول الأع�ساء؛ من اأهمها ما يلي:

ت�سميم برامج لتمويل ال�سادرات والواردات الإ�سالمية، ولتدعيم حمفظة البنوك  �z

الإ�سالمية و�سناديق ال�ستثمار.

م�ساعدة الدول الإ�سالمية الأقل منوًّا للم�ساركة يف املعار�س التجارية الإ�سالمية،  �z

وخا�سة املعار�س التي نّظمها املركز الإ�سالمي لتنمية التجارة الإ�سالمية.

امل�ساركة املبا�سـرة يف املعار�س التجارية التي تنظمها الدول الأع�ساء يف منظمة  �z

املوؤمتر الإ�سالمي.

تنظيم عملية العر�س والطلب ب�ساأن بع�س املنتجات بني الدول الأع�ساء. �z

تدعيم قدرات الدول الأع�ساء يف جمال املفاو�سات التجارية متعددة الأطراف؛  �z

حيث قام البنك الإ�سالمي للتنمية بدعم الدول الأع�ساء للتاأقلم وتوفيق اأو�ساعها 

مع اتفاقيات جولة اأوروغواي، وت�سهيل ان�سمامها اإىل منظمة التجارة العاملية، 

وقد مت ذلك من خالل الآتي:

26  دور عمليات املرابحة يف متويل جتارة البنك الإ�سالمي للتنمية )درا�سة تطبيقية(، د. ابراهيم حممد 
�سالح اأبو العال، د. حممد علي القري

http://library.kau.edu.sa/Show_Res.aspx?Site_ID=306&LNG=AR&RN=2856
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ودرا�سة  العاملية،  التجارة  منظمة  باتفاقيات  للتعريف  ندوات  تنظيم  ��

تاأثريها على الدول الإ�سالمية.

من  التجارية  املفاو�سات  جمال  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  تنظيم  ��

.
)27(

الدول الإ�سالمية

اأما من حيث اآلية اتخاذ القرار ور�سم ال�سيا�سات والتوجهات فاإن البنك يدار بوا�سطة جمل�س 

املحافظني الذي يخت�س بتحديد راأ�س مال البنك امل�سـرح به، واملوافقة على عقد اتفاقيات 

التعاون مع املنظمات الدولية والقليمية والبت يف م�ساألة الع�سوية.

يتكون جمل�س املحافظني من ممثلي الدول الأع�ساء، يعني جمل�س املحافظني جمل�س املديرين 

التنفيذيني لإدارة عمليات البنك، وتتم اآلية اتخاذ القرار بالبنك يف جمل�س املحافظني بناء على 

اأغلبية اأ�سوات املحافظني احلا�سـرين والقوة الت�سويتية لكل دولة ح�سب عدد الأ�سهم التي 

اكتتب فيها، وي�سـرف جمل�س املديرين التنفيذيني على اإعداد م�ساريع القرارات وال�سيا�سات 

العامة.

وفيما يتعلق ب�سـروط التمويل ي�ستخدم البنك �سيغاً خمتلفة من اأهمها:

والبنيات  والري  الزراعة  قطاعات  يف  الفنية  وامل�ساعدات  بالقرو�س  املي�سـر  التمويل  1 .

الأ�سا�سية الأخرى، وهو متويل طويل الأجل.

وخطوط  وال�ست�سناع  الآجل  البيع  الإجارة،  و�سيغة  القرو�س  وي�سمل  العادي  التمويل  2 .

التمويل، وتكون يف الغالب متو�سطة الأجل لتمويل املعدات الراأ�سمالية والأ�سول الثابتة 

وت�سمى عقد اإجارة.

امل�ساهمة يف راأ�س املال وامل�ساركة يف الأرباح ك�سكل من اأ�سكال ال�سـراكة. 3 .

ذات  اأو غري حكومية  م�ساريع خمتلفة حكومية  لتمويل  ال�سيغ وغريها  ا�ستخدام هذه  وميكن 

مثل  املتخ�س�سة،  املوؤ�س�سات  جمموعة  خالل  من  وغريه  املدين  املجتمع  مبوؤ�س�سات  عالقة 

املوؤ�س�سة الإ�سالمية لتمويل القطاع اخلا�س و�سندوق ال�ستثمارات الوقفية وغريها، وحتتكم 

عملية التمويل اإىل ال�سـروط العامة لأي م�سـروع ا�ستثماري كان، ومتر درا�سة امل�ساريع املقرتحة 

عرب اإدارة خمت�سة يف حتليل امل�ساريع ومراجعة درا�سات اجلدوى وتقييم املردودية والنجاعة 

ال�ستثمارية قبل التقرير يف اإ�سناد العتمادات الالزمة لإجناز امل�سـروع.

27  راجع: البنك الإ�سالمي للتنمية: تنمية يف واقع موؤمل: موقع مناء - اإ�سالم اأونالين.
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6. التاأثريات على منظمات املجتمع املدين:منوذج ال�ستثمار الوقفي:

لئن كان دعم املجتمع املدين يندرج ر�سمياً �سمن ن�ساطات البنك، اإل اأن اجلهد املبذول يف هذا 

اإقليمية ر�سمية  البنك كموؤ�س�سة  املجال تعرت�سه �سعوبات وعوائق متعددة لي�س يف مقدور 

تتعامل اأ�سا�ساً مع احلكومات القائمة اإغفالها اأو جتاوزها كمعطى واقعي. فالبنك لي�س موؤ�س�سة 

اأو م�ستقلة بل هو يجمع احلكومات للدول الأع�ساء جميعاً، وبالتايل ل ت�سمح له  مالية خا�سة 

وظيفته بتجاهل دور تلك احلكومات وخياراتها كلياً. ومع ذلك بلغت ن�ساطات البنك املت�سلة 

مبوؤ�س�سات املجتمع املدين ما يربو على 5 ماليني دولر موزعة على 30 دولة من الدول الأع�ساء، 

وهي متجهة اإىل التمكني للمنظمات غري احلكومية للقيام بدورها يف قطاعات الإر�ساد الزراعي 

وتقنية املعلومات والت�سالت وتن�سيط دور املراأة يف احلياة الجتماعية.

الأع�ساء  الدول  الأهلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف  الأهم يف اجتاه املنظمات  الإجناز  لكن 

يتعلق با�سرتاتيجية البنك يف اإحياء وتفعيل نظام الوقف الإ�سالمي الذي غاب دوره مع بداية 

ويعتمد  الأهلي  باملجتمع  مبا�سـرة  يرتبط  نظام  وهو  الدول،  تلك  معظم  يف  ال�ستقالل  دولة 

كلياً عليه وعلى مدى حيويته يف تعبئة املدخرات وتقوية الروابط الجتماعية وقيم الت�سامن 

والتكافل بني فئات املجتمع الواحد.

البالد  ت�سهد  ما  الوقفي احليوي يف ظل  القطاع  بهذا  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اهتمام  وياأتي 

العربية والإ�سالمية من عودة ن�سيطة اإىل نظام الوقف الإ�سالمي، من اأجل ا�ستعادة دوره وجتديد 

تنامياً  اأي�ساً  ت�سهد هي  التي  العاملية،  وحتى  والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  فعالياته 

�سعوداً  �سجلت  التي  احلكومية  غري  واملنظمات  اخلريية  واملوؤ�س�سات  الأهلي  العمل  لثقافة 

كمّياً ونوعّياً ملمو�ساً من حيث تنوع اجلهات املن�سئة لها وتزايد قدراتها املالية، ف�سالً عن 

تو�سع اأن�سطتها الجتماعية، م�ستثمرة مناخاً اقت�سادّياً مالئماً يف ظل تفاقم ال�سعوبات املالية 

للحكومات وعجزها عن مواكبة احلاجات الأ�سا�سية املتزايدة لل�سكان، ومتكنت هذه املوؤ�س�سات 

اخلريية من اأن ت�سبح اأحد اأعمدة املجتمع املدين واأن حتظى بت�سجيع ودعم احلكومات يف مقابل 

ا�سطالعها باأدوار تنموية تخفف من الآثار الجتماعية للنظام الراأ�سمايل القائم.

لقد �سهد القطاع اخلريي يف البلدان الغربية منواً مت�سارعاً يف ال�سنوات الأخرية، حيث اأ�سبح 

اأ�سول، ومبا يوفره من خدمات اجتماعية  الوطنية مبا ميلكه من  الرثوة  من  يحتل حيزاً مهماً 

كثرية وبتمويله ل�سبكة وا�سعة من املوؤ�س�سات اخلدمية يف جمالت حيوية عدة كالتعليم وال�سحة 

والثقافة والفنون والبيئة والبحث العلمي وحقوق الإن�سان والأ�سـرة ورعاية الطفولة وغريها 

من اخلدمات واملنافع العامة، بل ُدعي هذا القطاع يف ال�سنوات الأخرية لدعم وتطوير �سيا�سات 

الرفاهية الجتماعية يف الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا، وللتغلب على عمليات اإق�ساء 
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الفقراء يف فرن�سا ولدعم التعددية يف ال�سويد وتقوية املجتمع املدين والإ�سهام يف التنمية يف 

.
)28(

الدول النامية ودول �سـرق اأوروبا

والنامية على حد �سواء،  القت�ساديات املتقدمة  القطاع يف  اأن يزداد دور هذا  ومن املتوقع 

احلكومية،  غري  املنظمات  ت�سكل  حيث  اجلديد،  العاملي  النظام  يف  مرموقة  مكانة  يحتل  واأن 

بلدان  يف  وتعميمه  ت�سويقه  يجري  الذي  النظام  هذا  من  جزءاً  دويل،  نطاق  على  تعمل  والتي 

العامل النامي، ذلك اأن العمل الأهلي والتطوعي يف البلدان النامية ت�سيطر عليه فكراً وممار�سًة 

.
)29(

ومتويالً �سبكة وا�سعة من املنظمات غري احلكومية دولية الن�ساط

ومتثل م�سكلة التمويل اأبرز املعوقات التي تعانيها اأغلبية موؤ�س�سات املجتمع املدين يف البلدان 

العربية والإ�سالمية من جراء �سعف م�سادر التمويل املحلية، الأهلية واحلكومية على حد �سواء، 

وعلى الرغم من كرثة اجلهود وتعدد الجتهادات التي ُتبذل من اأجل معاجلة م�سكلة التمويل 

هذه، اإل اأنها ل تزال بعيدة عن اأهم م�سدر ذاتي للتمويل وهو »نظام الوقف الإ�سالمي« الذي 

ظل قروناً طويلة مبثابة القاعدة ال�سلبة التي وقفت عليها خمتلف موؤ�س�سات وهيئات املجتمع 

الأهلي )املدين( يف اخلربة التاريخية العربية الإ�سالمية، ول تزال ثروة الأوقاف املوروثة من 

العهود ال�سابقة حتت �سيطرة الإدارات احلكومية يف معظم البلدان العربية والإ�سالمية منذ ما 

الأنظمة  التحديث، ف�سالً عن جمود  اأو  التطوير  اأن تنالها يد  يزيد على ن�سف قرن، من دون 

القانونية التي حتكمها، وعدم احتوائها على حوافز ت�سجع اأهل اخلري من املتربعني واملح�سنني 

والأثرياء ورجال الأعمال على التربع باأوقاف جديدة.

ويرى البع�س من املهتمني بق�سايا الوقف ودوره يف اإنعا�س موؤ�س�سات املجتمع املدين يف عامل 

اليوم، اأنه اإذا ا�ستخدمنا اللغة املعا�سـرة لأ�سبح ا�سم وزارة الأوقاف – هذه الوزارة املوجودة 

يف جميع حكومات البلدان العربية والإ�سالمية با�ستثناء تون�س - هو »وزارة املجتمع املدين« 

عطاءات  ح�سيلة  هي  وت�ستثمرها  الوزارات  هذه  تديرها  التي  املمتلكات  جميع  لأن  بامتياز؛ 

اجتماعية  اإرادة  عن  الأوىل  ن�ساأتها  حلظات  يف  وعرّبت  ال�سنني،  مئات  عرب  تراكمت  اجتماعية 

�سـرفة، حتى احلالت التي اأ�سهم فيها اأع�ساء من النخب احلاكمة يف تاأ�سي�س وقفيات كانوا 

على  �سيطرتهم  وكانت  اآخر،  مواطن  اأي  �ساأن  �ساأنهم  عاديني،  مواطنني  ب�سفتهم  ي�سهمون 

الأمالك التي وقفوها تنقطع متاماً مثلما تنقطع �سيطرة املواطن العادي على ما يوقفه. هذا 

28  كمال من�سوري: املنظمات غري احلكومية ودورها يف عوملة الن�ساط اخلريي والتطوعي: 
www.humanitarianibh.net/reports/mansori.htm

29  حممد النوري: املوؤ�س�سات اخلريية يف اأوروبا ونظام الوقف الإ�سالمي: البيئة الت�سـريعية، امل�ساحات 
امل�سرتكة، �سـرورة التكييف ال�سـرعي. ورقة مقدمة لدورة املجل�س الأوروبي للبحوث والإفتاء، ا�سطنبول 

.2010
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من جهة، ومن جهة اأخرى كانت املح�سلة الرئي�سية لهذه الأوقاف هي اأنها اأ�سهمت يف متدين 

. كما ل يخفى على كل دار�س للتجربة الوقفية 
)30(

املجتمعات الإ�سالمية، وفى بناء ح�سارتها

والثقافية  والدينية  للمذهبية  والعابر  املحلي  املدين  الإن�ساين  التوجه  التاريخية  الإ�سالمية 

والعاملي اأي�ساً العابر للمحلية والإقليمية، ما ي�سفي على منظومة العمل الوقفي التي عرفتها 

جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية �سبغة خا�سة و�سبقاً تاريخياً فريداً يف الهتمام بالعمل الجتماعي 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

اخلريية  واملوؤ�س�سات  الوقف  لنظام  فاعالً  دوراً  يويل  اأ�سحى  الذي  الدويل  ال�سياق  هذا  يف 

عام  الأوقاف«  ممتلكات  يف  ال�ستثمار  »�سندوق  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأن�ساأ  والجتماعية، 

اأجل تعزيز دور الوقف، واإحيائه كاأداة فاعلة يف التنمية القت�سادية والجتماعية  1997، من 
والثقافية للمجتمعات الإ�سالمية من خالل تنمية ممتلكات الأوقاف وال�ستثمار فيها. وقد اعتمد 

ال�سندوق متويل )14( م�سـروعاً، مببلغ اإجمايل ي�سل اإىل نحو )216( مليون دولر اأمريكي، كما 

اأن�ساأ منظمة الهيئة العاملية للوقف عام 2001 تعمل حتت مظلته وتكون امل�ساهمة فيها مفتوحة 

اأو هيئات، بهدف امل�ساهمة يف برامج التنمية  اأو جمعيات  اأو موؤ�س�سات  اأفراد  لأهل اخلري من 

التي حتتاجها ال�سعوب واملجتمعات امل�سلمة. ومن �سمن اأهداف الهيئة قيامها بالنظارة على 

الأوقاف اجلديدة والقدمية التي يعهد بها اأ�سحابها اإىل الهيئة حلفظها وا�ستثمارها واإدارتها، 

و�سـرف ريعها ح�سب ال�سـروط التي يحددونها وفقاً لأحكام ال�سـريعة الإ�سالمية التي تلتزم بها 

الهيئة يف كافة اأعمالها ون�ساطاتها.

خمتلفة  لأغرا�س  وقفية  �سبغة  ذات  م�ساريع  متويل  اإىل  عموماً  الهيئات  هذه  ن�ساط  ويتجه 

اجتماعية اأو ثقافية اأو علمية اأو غري ذلك من اأجل النهو�س باملجالت التي ل تطالها اجلهود 

التنموية الر�سمية للحكومات، وهو ما يعني م�ساريع وموؤ�س�سات ذات عالقة مبا�سـرة باملجتمع 

املدين يف الدول الأع�ساء وغري الأع�ساء التي توجد فيها جاليات اأو اأقليات اإ�سالمية.

ول تخ�سع عملية التمويل لهذه امل�ساريع ال لالعتبارات املذكورة املرتبطة بن�ساط اجلهة التي 

البعد  العامة للم�سـروع، ول ي�سكل  الوقفية  ال�سبغة  التاأكد من  تقف وراء امل�سـروع من خالل 

الربحي ال�سـرط الأ�سا�س لإ�سناد التمويل.

وميكن لأي جهة تعمل يف الغر�س نف�سه وترغب يف احل�سول على متويل من هذا ال�سنف تقدمي 

ملف حول امل�سـروع املزمع تنفيذه من خالل اإدارة �سندوق ال�ستثمارات الوقفية املخ�س�سة 

لذلك.

30  اإبراهيم البيومي: نظام الوقف الإ�سالمي وم�سكالت متويل املجتمع املدين. جملة ال�سيا�سة الدولية، 
عدد 174 اإ�سدار اأكتوبر 2008، موؤ�س�سة الأهرام امل�سـرية.
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اأو تريد  التي لها م�ساريع وقفية عامة  الإطار كافة جمعيات املجتمع املدين  وتندرج يف هذا 

اإن�ساء م�ساريع جديدة.

7. العوائق والتحديات:

تعّد جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية ناجحة بكل املقايي�س وب�سهادة اجلميع، ويف مقدمها كربى 

درجة  على  البنك  حافظ  فقد  الإطار.  هذا  يف  اأحداً  حتابي  ل  التي  العاملية  الت�سنيف  وكالت 

عالية من ال�سيولة يف اأ�سد الأو�ساع تاأزماً، ل�سيما اإبان الأزمة اخلانقة التي اأطاحت اأعتى البنوك 

العاملية وحولت الباقي اإىل »�سحاذي« احلكومات لإنقاذهم من النهيار، ومل ينُج من هذه الأزمة 

التجربة  لكن هذه  النقد.  الدويل و�سندوق  كالبنك  الكربى  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  حتى 

لتحديدها  وكفاءاته  خرباته  خالل  من  البنك  ي�سعى  والتحديات  العوائق  من  جملة  بها  حتيط 

ومواجهتها باأف�سل ال�سبل واأجنعها، وميكن اإبراز �سنفني من التحديات:

البنك  نه�س  التي  عموماً  الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  تواجهها  التي  العامة  التحديات  zz

وهي  الأخرى،  الإ�سالمية  البنوك  �سائر  مع  بالتعاون  تطويرها  اأجل  من  للتنمية  الإ�سالمي 

حتديات نابعة من داخل ال�سناعة املالية الإ�سالمية ذاتها، واأهمها ا�ستكمال بناء امل�سـروع 

املايل والقت�سادي الإ�سالمي الذي ل يزال يف بداية امل�سوار، ول ت�سكل التجربة امل�سـرفية 

�سوى لبنة من لبناته، ويقت�سي رفع هذا التحدي بناء الوعي بطبيعة القت�ساد الإ�سالمي 

ومتيزه عن القت�ساد الربوي من جهة، واملهنية الالزمة حل�سن الأداء من جهة اأخرى، كما 

التقليدية لت�سبح  التكييف، تكييف املنتجات املالية  اخلروج من مرحلة  اأي�ساً  يقت�سي 

هذه  �سلب  يف  والتجديد  البتكار  مرحلة  اإىل  ال�سـرعية،  الناحية  من  ما  ب�سكل  مقبولة 

ت�ستجيب  �سـرفة  جديدة  اإ�سالمية  مالية  اأدوات  لإنتاج  البحوث  وتطوير  ذاتها  املنتجات 

لتحديات الواقع وت�ساهم يف اإحداث نقلة نوعية يف العمل امل�سـريف العاملي الذي يتخبط يف 

اأتون الأزمات املتجددة التي تعانيها الراأ�سمالية املرتهلة. ويف هذا الإطار يتنزل م�سـروع 

للبحوث  الإ�سالمي  املعهد  اإجنازه  يف  انطلق  الذي  اجلديدة  الإ�سالمية  املالية  املنتجات 

والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي للتنمية، والذي يهدف اإىل تطوير عدد مهم من املنتجات 

البديلة التي يزخر بها الرتاث الفقهي الإ�سالمي وحتتاج اإىل تطوير وجتديد كبريين.

التحديات اخلا�سة بالبنك وجمموعته يف اإجناز ا�سرتاتيجيه التنموية �سمن روؤيته احل�سارية،  zz

ويف ت�ساوق مع التحديات الدولية �سمن مطالب الألفية الثالثة املطروحة اأمام جميع الدول 

واملوؤ�س�سات املالية الكربى، ومن �سمنها البنك الإ�سالمي للتنمية. فعلى الرغم من اجلهود 
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الكبرية املبذولة يف هذا الجتاه، ل تزال الأغلبية ال�ساحقة من الدول الأع�ساء يف جمموعة 

البنك ترزح حتت وطاأة الفقر واملديونية والعجوزات يف موازين املدفوعات والنك�ساف 

الغذائي والتخلف التكنولوجي، وهي حتديات ل ينفرد مبعاجلتها البنك، لكنها ت�سكل يف 

الوقت نف�سه عوائق مو�سوعية اأمام اإجناز البنك ملهامه التنموية واحل�سارية، ي�ساف اإليها 

تباين البيئة الت�سـريعية املالية يف العديد من الدول الأع�ساء التي واإن كانت ل ترف�س 

لكنها  منا�سطه،  تنفيذ  البنك يف  التي ميار�سها  الإ�سالمية  ال�سريفة  مبادئ  مع  التعاطي 

لي�ست بيئة موائمة لطبيعة املوؤ�س�سات الإ�سالمية واأهدافها.

التحديات امل�سرتكة مع الأطراف الفاعلة الأخرى يف �ساحة املالية الإ�سالمية والتي ترتبط  zz

الإ�سالمية  املالية  ال�سناعة  على  املتزايد  العاملي  والإقبال  العوملة  بتحديات  اأ�سا�ساً 

التي  العاملية  البنوك  كربى  بني  الإ�سالمية  املالية  املنتجات  على  التناف�س  واحتدام 

حتر�س على قيادة هذه القاطرة والتاأثري يف �سريورتها وم�سريها، وي�ستدعي كل ذلك 

هويتها  يف  التغيري  اأو  الركوب  اأو  الحتواء  من  التجربة  حلماية  اجلهود  بذل  من  املزيد 

وذاتيتها وخ�سائ�سها، كما ي�ستدعي اأي�سا العمل الدوؤوب على ا�ستكمال م�سـروع املعايري 

املطابقة  والر�سيدة  الفاعلة  احلوكمة  من  �سفاف  منوذج  وتقدمي  وان�سجامها  وتوحيدها 

ملبادئ وقيم املالية الإ�سالمية واإحكام ال�سـريعة.

من  وغريه  للتنمية  الإ�سالمي  البنك  اأمام  الأكرب  الهّم  تظل  التي  الجتماعية  التحديات  zz

وتوثيق  املجتمع  تنمية  اإزاء  خ�سو�ساً  مب�سوؤولية،  ت�سعر  التي  الأخرى  الإ�سالمية  البنوك 

ت�سـرف  التي  الر�سمية  التنمية  ثمار  من  املحرومة  و�سعوبه  املدنية  مبوؤ�س�ساته  العالقة 

عليها احلكومات، ويقت�سي هذا النوع من التحديات اأن ينه�س البنك الإ�سالمي للتنمية 

باإدارة م�سوؤولة وم�ستقلة لتنويع براجمه وتوجيه اأن�سطته اإىل ال�سـرائح الجتماعية التي ل 

تطال اجلهود التنموية الر�سمية، بالتعاون مع املنظمات الأهلية غري احلكومية وموؤ�س�سات 

املجتمع املدين.

ولعل اأكرب التحديات التي ظلت وما زالت جتابه ال�سناعة امل�سـرفية الإ�سالمية هو قناعة  zz

حكومات الدول الإ�سالمية ب�سـرورة وجدوى هذه ال�سناعة، ومن ثم حمايتها على م�ستوى 

تنمو  اأن  ت�ستطيع  ل  والتجاري  التنموي  ب�سقيها  الإ�سالمية  فالبنوك  املركزية.  البنوك 

خ�سو�ساً  بالدها،  يف  واملالية  القت�سادية  ال�سلطات  من  قوي  �سند  ظل  يف  اإل  وترتعرع 

الدعم  البنوك، ويف جمال  لتلك  العمل  بيئة  تكّون  التي  والقوانني  الت�سـريعات  يف جمال 

املوؤ�س�سي واللوج�ستي.
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8. خامتة:

اإن املتمعن يف جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف جمال ح�سد وا�ستغالل موارد التمويل التنموي، 

ي�ستطيع اأن ي�ستخل�س كثرياً من الدرو�س. فبعد خم�سة وثالثني عاماً من تطبيق اأدوات التمويل 

الإ�سالمي، ات�سح جلياً اأن هذا النظام املايل الإ�سالمي ممكن التطبيق، واأنه ي�ساهم م�ساهمة فاعلة 

يف دعم عملية التنمية القت�سادية والجتماعية، وبالتايل فاإن البنك ُيعترب جتربة رائدة وثرية 

يف تر�سيخ مفهوم البنوك الإ�سالمية، حيث اإن هذا املفهوم مل يكن موجوداً اأ�سالً عند تاأ�سي�س 

البنك الإ�سالمي للتنمية. وا�ستطاع البنك اأن ي�ستنبط اأ�ساليب وو�سائل متويلية متنوعة تعينه 

اأ�سبقيات حماربة الفقر والتنمية الب�سـرية، والتعاون  اأهدافه، خ�سو�ساً يف جمال  على حتقيق 

البنك مب�ساهمة  الإ�سالمية. وقد قام  ال�سناعة امل�سـرفية  الأع�ساء ودعم وتطوير  الدول  بني 

وتطوير  املال،  راأ�س  يف  امل�ساركة  منها  عديدة،  �سور  يف  الإ�سالمية  البنوك  تطوير  يف  كبرية 

�سيغ جديدة لتمويل الأن�سطة ال�ستثمارية، واإن�ساء برامج جديدة لتعبئة املوارد وكذلك اإن�ساء 

موؤ�س�سات للرقابة واملعايري من اأجل دمج الأعمال امل�سـرفية واملالية الإ�سالمية يف القت�ساد 

.
)31(

والنظام املايل العاملي

ول يقت�سـر دعم البنك الإ�سالمي للتنمية للبنوك واملوؤ�س�سات املالية الإ�سالمية على امل�ساهمة 

يف راأ�س مالها، بل يتعداه لي�سمل تقدمي امل�ساعدة الفنية لبناء القدرات ومتكني هذه البنوك 

من اإعادة �سياغة نظمها و�سيا�ساتها وحتديث اأجهزة تقنية املعلومات وتدريب العاملني فيها 

وخلق �سالت عمل بينها، كما ي�سمل الدعم تقدمي خطوط متويل ت�ستهدف متويل امل�سـروعات 

ال�سغرية واملتو�سطة واملتناهية ال�سغر.

م�ساهماته  الإ�سالمية هو  ال�سريفة  البنك يف دعم �سناعة  به  ا�سطلع  الذي  الأهم  الدور  ولعل 

واملوؤ�س�سات  البنوك  مل�ساعدة  التحتية  البنية  موؤ�س�سات  ت�سميته  ميكن  ما  اإن�ساء  يف  الفاعلة 

املالية الإ�سالمية على الرتقاء اإىل م�ستوى ال�سفافية ومعايري ح�سن الإدارة يف عملها، ومبا يرفع 

من قدرتها يف اإدارة املخاطر و�سبط عمليات ال�ستثمار وحت�سني جودة حمافظها ال�ستثمارية 

واملالية، ومبا ميّكنها بالتايل من الندماج يف النظام املايل العاملي.

31  جتربة البنك الإ�سالمي للتنمية يف دعم التنمية يف البلدان الإ�سالمية والتحديات التي جتابه ال�سناعة 
امل�سـرفية الإ�سالمية: م�سدر �سابق.
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