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 اتخاذ القرار االستثماري في المصارف اإلسالمية

 د. رشيد درغال

 جامعة باتنة

 :الملخص 
يكتسي موضوع اختاذ القرار االستثماري أمهية بالغة يف النشاط االقتصادي، فهو 

واملؤسسات، ألنه ميثل الَشراع الذي يوجه مسارات استخدام القلب النابض إلدارة املصارف 
األموال عند ركوب خماطر االستثمار، كما أن دراسات اجلدوى االقتصادية هي حمطة 
ارتكاز هلندسة وبناء القرار االستثماري يف املصارف اإلسالمية، الذي ينبغي أن يراعى يف 

ب القرارات يف العصر الراهن الذي يشهد اختاذه مجلة من الضوابط واملعايري، ألنه من أصع
تغريات وتطورات سريعة غري مسبوقة، جتعل من الفرص االستثمارية املتاحة حمفوفة مبخاطر 
مَجة وعالية وحماطة باحتمالية اخلسارة واإلخفاق يف حتقيق العوائد املالية املتوقعة وبلوغ 

 األهداف املرسومة.

 

Abstract: 
Investment decision in Islamic banks 
Is of the subject of investment decision of great 

importance in economic activity, it is the beating heart of the 
management of banks and institutions, because it is a sail that 
directs tracks the use of funds when riding investment risk, and 
the economic feasibility studies are the fulcrum plant 
engineering and construction investment decision in Islamic 
banks, which should be take into account taken a number of 
guidelines and standards, because it is the most difficult 
decisions in the current era of changes fast and developments is 
unprecedented, make available investment opportunities are 
fraught with serious and high and surrounded by the dangers of 
the probability of loss and failure to achieve the expected 
financial returns and the attainment of the objectives set. 
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 تمهيد
يزخر االقتصاد اإلسالمي مبؤسسات مالية فاعلة اقتصاديا ومؤثرة اجتماعيا على 

 غرار الزكاة واحلسبة والوقف والتأمني التكافلي واملصارف اإلسالمية.
ألنه  هذه األخرية تصنف كأعظم إجناز حققه االقتصاد اإلسالمي إىل حد اآلن،

الذي أثبت وجوده يف خارطة املنظومة املصرفية العاملية وأصبح منافسا شرسا وغرميا األمنوذج 
 قويا للبنوك التقليدية ذات العراقة والباع الطويل يف حرفة الصرافة والتمويل واالئتمان.

واملعروف أن القطاع البنكي يكتسي أمهية بالغة يف البنيان االقتصادي العاملي 
ني فئيت العجز والفائض املايل، فهو أداة ربط واتصال بني عملييت باعتباره وسيطا ماليا ب

االدخار واالستثمار، وهو املسئول عن تنمية املال وتدويره وتفتيته يف احلقول االستثمارية 
 التنموية.

أن البنوك متثل عصب النشاط االقتصادي عامليا إذ ال ميكن تصور قيام  زيادة على
 املتحكم يف مساراته وتوجهاته. اقتصاد عصري دون بنوك ألهنا

ا كانت البنوك التقليدية تستثمر مواردها) أموال الغري( أساسا يف اإلقراض الربوي 
َ
ومل

وجتين عوائد مالية ضخمة تدرها عملية اشتقاق النقود، فإن املصارف اإلسالمية ملزمة 
من معني الشريعة  وفق أسس وصيغ مستقاة -ألن تنميتها ضرورة شرعية -باستثمار األموال

" الغنم الغرَاء، أين يرتكز معظمها على عنصر املخاطرة املتجسد يف القاعدة الفقهية اجلليلة
 اليت هي أساس ومنطلق عمل الصريفة اإلسالمية ومصدربالغرم والخراج بالضمان" 

استحقاقها لألرباح وتكبدها للخسائر يف آن معا، لذلك يتعني عليها البحث عن الوسائل 
لسبل للتقليل  من درجة املخاطر أو التحوط منها عند اختاذ القرار التمويلي أو وا

 االستثماري الذي ينبغي أن حيتكم إىل العديد من الضوابط واملعايري.
اإلشكالية: ما مدى مساهمة اتخاذ القرار االستثماري في المصارف اإلسالمية 

 ة؟في تدنية المخاطر وتحقيق األرباح ودعم جهود التنمي
 ولإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي دراسة املباحث التالية:

 : مفهوم املصارف اإلسالمية وأمهيتها االقتصادية.المبحث األول
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 : مفهوم القرار االستثماري وخصائصه وأنواعه ومعايري اختاذه.المبحث الثاني
 .: تقييم وانتقاء املشاريع االستثمارية يف املصارف اإلسالميةالمبحث الثالث
 معايري اختاذ القرار االستثماري يف املصارف اإلسالمية.  :المبحث الرابع

 
 مفهوم المصارف اإلسالمية وأهميتها االقتصادية : المبحث األول

يتم التطرق إىل مفهوم املصارف اإلسالمية وأمهيتها االقتصادية ودورها      
 االستثماري من خالل املطالب التالية:           

  األول: تعريف المصارف اإلسالمية لغة واصطالحا:المطلب 

 الفرع األول: التعريف اللغوي للمصرف.
يف اللغة: تغري الشيء من  املصرف كلمة حمدثة مجعها مصارف، بكسر الرّاء، وهو

وُتطلق هذه الكلمة على املؤسسات اليت تتخصص يف  1إبداله بغريه حالة إىل حالة أو
عملييت إقراض واقرتاض النقود، ألنَّ أغلب هذه العمليات ال تتم مباشرة بني صاحب النقود 

 2ف.والراغب يف استخدامها، بل عن طريق املصار 
 كما تعين املؤسسة املالية اليت تتعامل يف االئتمان.

ية كلمة "بنك" يف اللغة األوروبية املشتقة من وتقابل كلمة "مصرف" يف اللغة العرب 
 طاولة. ومعناها منضدة أو" Bancoالكلمة اإليطالية بانكو"

والواقع أنه ال يوجد فرق جوهري بني كلمة "مصرف" وكلمة "بنك" رغم أن البعض 
"مصرف" وذلك ألن الثانية قاصرة على الصرف وكلمة  يرى أن كلمة "بنك" أمشل من كلمة

                                                 
  .161، ص:3الفريوز آبادي، القاموس احمليط، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، القاهرة:ج  -1

  .1786، ص:1972،2املوسوعة العربية امليسرة،دار الشعب للطباعة والنشر، القاهرة:ط  -2
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ا يقوم من عمليات ومعامالت جرى العرف على انصراف الذهن إليه حال بنك تشمل م
 3ذكرها.

 "  التعريف االصطالحي للمصرف: الفرع الثاني:
وردت تعريفااات عدياادة للمصاارف وإنف اختلفاات لفظااا فهااي متفقااة معاا  ، تاادور يف  

النظاام الاذي تتفاق فياه  أنَّ النظاام املصاريف اإلساالمي هاو جمملهاا حاول مفهاوم واحاد معنااه،
األعمااال املصاارفية وتتماشااى مااع أحكااام الشااريعة اإلسااالمية، وال يااتم فيااه التعاماال وفااق آليااة 

 الفائدة أخذ ا وعطاء  .  
أنَّااه مؤسسااة مصاارفية ال تتعاماال  كمااا أن التعريااف الشااائع للمصاارف اإلسااالمي هااو

تعهاد   ع نقدياة، دون التازام أوبالربا )الفائدة( أخاذ ا وعطااء ، فاملصارف اإلساالمي يتلقاى ودائا
اسااتخدام هااذه  ماان أي شااكل بإعطاااء فوائااد للمااودعني، كمااا أنااه يعماال علااى تو يااف أو

 الودائع )املوارد املالية( بطرق شرعية دون االلتجاء إىل نظام الفائدة.
واملالحااع علااى هااذا التعريااف أنااه يضااع فرق ااا واضااح ا وحمااددا بااني املصاارف اإلسااالمي 

إالَّ أناه يَانفَصابع علاى ركان واحاد  يكمان يف عادم التعامال بالفائادة، هاذا  ي،واملصارف التقلياد
الركن يُعترب شرط ا ضروريا لقيام مصرف إسالمي، غاري أناه لايس شارطا كافياا، بال يعاد عنصار 
املخاااطرة هاااو احملااادد ألساااس لفلسااافة وعمااال املصاارف اإلساااالمي، كماااا أنااه الفااارق اجلاااوهري 

 . الذي مييزه عن نظريه التقليدي

                                                 
معامالت وعمليات املصارف اإلسالمية، دار النفائس للنشر الشامل يف  حممود عبد الكرمي إرشيد،  -3

 13، ص:2001، ، 1ط، والتوزيع، عمان:
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وعليه فإنَّ جوهر املصرف اإلسالمي هو: حترمي الربا وتوخِّي الربح بقيام املصرف 
 بدور الوساطة بني رأس املال والعمل، وذلك وفق ا ملبدأ املشاركة واملضاربة واملراحبة....الذي
يعترب األساس الذي يقوم عليه النشاط االستثماري يف االقتصاد اإلسالمي، وبعبارة أدق 
يكمن جوهر عمل املصرف اإلسالمي يف االنتقال من صفة الوسيط املايل إىل الوسيط 

 االستثماري التنموي. 
 وتجدر اإلشارة إلى أن جل التعريفات ركزت على نقاط محددة أهمها:

اإلسالمية جزء من نظام إسالمي عام وكامل، حيث تلتزم بتعاليم أن املصارف  -أ
 اإلسالم وجتسد مبادئ االقتصاد اإلسالمي.

 إهنا تقوم بالو ائف واألنشطة اليت تتفق مع نصوص الشريعة اإلسالمية.  -ب
 إهنا تطبق الصيغ اخلاصة هبا يف جمايل تعبئة وتو يف املوارد املالية. -ج
 التنمية االقتصادية واالجتماعية واالستقرار. إهنا تسعى إىل حتقيق-د

ومن املالحع على الكثري من تعريفات البنوك اإلسالمية أهنا تفتقد إىل الدقة يف 
العقائدي على اجلانب االقتصادي وهي مشبعة  التعبري نظرا لتغليب اجلانب الديين أو

جهة، عن مصادر  بشحنات انفعالية ومرد ذلك، عائد إىل أن هذه التعريفات صادرة من
وإىل تزامن هذه  ينقص أغلبها من التكوين االقتصادي وإىل الباع يف جمال الصريفة واملال،

التعريفات من جهة أخرى مع البدايات األوىل ألعمال املصارف اإلسالمية وما صاحب 
حيث  يف  ل غياب التنظري الكايف وعدم اتضاح الرؤية، تلك الفرتة من تشجيع وآمال،

 ن املمارسة امليدانية والفعلية سبقت املرحلة النظرية.أقول بميكن ال
 أهمية المصارف اإلسالمية في االقتصاد. المطلب الثاني:

أهنا ضرب جديد من التعامل يف تربز أمهية املصارف اإلسالمية باألساس األول 
حيث عمدت الصريفة  املصريف مل يكن معروفا قبل ذلك يف اخلارطة املصرفية التقليدية،

متثلت  ىل استحداث أسس جديدة للتعامل مع العمالء،اإلسالمية منذ نشأهتا وحىت اآلن إ
يف االنتقال من مفهوم الوساطة املالية املنتهج يف التعامل التقليدي والقائم على مبدأ عالقة 

م الوساطة )الدائن/املدين( وتقدمي التمويل دون االشرتاك يف العمل، إىل مفهو  املديونية
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كما أوجدت   االستثمارية التنموية القائم على أساس الشراكة أو االشرتاك يف املخاطرة،
 وآليات استثمارية إسالمية تتالءم مع كافة القطاعات االقتصادية االبنوك اإلسالمية صيغ

 خدمات(. جتارة، زراعة، )صناعة،
 وإمجاال تكمن أمهية املصارف اإلسالمية فيما يلي:

لبية رغبات أفراد اجملتمع اإلسالمي يف إجياد فضاء للتعامل املصريف الشرعي، ت /أوال
 خاليا من شبهة الربا واحملظورات الشرعية.

 إحياء فقه املعامالت اإلسالمية وتطبيقه يف خمتلف األنشطة املصرفية. ثانيا/
بات من خالل التواجد امليداين وإث -إبراز أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي  /ثالثا

مما يدعم ويؤكد إمكانية تطبيق أصول االقتصاد  -الذات يف الساحة املصرفية العاملية
واملضي قدما يف مهمة  اإلسالمي يف كافة اجلوانب االقتصادية األخرى كالبورصات مثال،

 الفكاك التدرجيي من التبعية االقتصادية واملصرفية للدول الغربية.
من الربا وحماولة القضاء التدرجيي على االحتكار تطهري املعامالت املصرفية  /رابعا

الذي تفرضه أغلب الشركات املسامهة وختليص اجملتمع من آثارمها السلبية على الصعيدين 
 االقتصادي واالجتماعي.

إرساء أسس العدل يف املعامالت من خالل التأصيل لقاعدة الغنم بالغرم  /خامسا
جتماعية لدى أكرب عدد من أفراد اجملتمع وازداد واخلراج بالضمان وهلذا عمت املصلحة اال

  4النشاط االقتصادي حركية ألن التوجه أصبح صوب االستثمارات يف اجملاالت اجملدية.
إجياد احللول للمشكالت االقتصادية واالجتماعية اليت تعرتض اقتصاديات  /سادسا

 تها.الدول اإلسالمية، ومن مث حتقيق األهداف املرسومة يف اسرتاتيجي
 المطلب الثالث: الهدف االستثماري للمصارف اإلسالمية:      

                                                 
عمر املرتك، الربا واملعامالت املصرفية يف نظر الشريعة اإلسالمية، العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض:  -4
 .438-437 ص ص:  .ها1418 ،1ط
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يستحيل حتقيق التنمية االقتصادية دون استثمار، ألنَّ عالقة االستثمار بالتنمية هي 
يف  -بشكل عام-عالقة عضوية، األمر الذي يقتضي البحث يف ماهية االستثمار 

 االستثماري للمصارف اإلسالمية.ومن مث حبث اهلدف  االقتصادين الوضعي واإلسالمي،
 تعريف االستثمار في االشتقاق اللغوي: /أوال

هو مصدر لفعل استثمر يستثمر استثمارا ، وهو مشتق من مثر، والثاء وامليم والراء 
 5أصل واحد يدل على شيء يتوّلد من شيء، مث حيمل على غريه استعارة.

 ومن مجلة الدالالت اللغوية:
 حده مثرة، واجلمع مثار ومثرات، ومجع اجلمع مثٌر.محل الشجر، و وا -أ

 6وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم :قال اهلل تعاىل
 

 7انُظُروا ِإَلى ثََمرِِه ِإَذا أَْثَمرَ وقوله أيضا: 

والزيادة والكثرة، يقال: مثَّر ماله، أي: منّاه، وأمثر الرجل، أي: كثر ماله،  النماء -ب
 8ومثَّر اهلل مالك: أي كثّره.

 كما يطلق الثمر أيضا على أصناف وأنواع املال كالذهب والفضة.

يف الواقع هناك تعريفات عديدة مفهوم االستثمار في االقتصاد الوضعي: / ثانيا
 الوضعي، تكاد تكون متفقة على معان متقاربة له  ومنها ما يلي:لالستثمار يف االقتصاد 

"التنازل والتخلي عن السيولة اليت ميتلكها الفرد يف حلظة معينة ولفرتة معينة من  -أ 
الزمن، قد تطول أو تقصر وربطها بأصل أو أكثر من األصول اليت حيتفع هبا لتلك الفرتة 

 9مستقبلية". الزمنية بقصد احلصول على تدفقات مالية

                                                 
 ، ص:1،ج1979 السالم هارون، دار الفكر، بريوت:ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد  -5

388.  

  .22سورة البقرة، اآلية:  -6

  .99سورة األنعام، اآلية:  -7

  .359الفريوز آبادي، مرجع سابق، ص:  -8
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"تو يف للنقود ألي أجل يف أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو  -ب
مشاركات حمتفع هبا للمحافظة على املال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات يف قيمة 

 10األموال يف هناية املدة أو مبنافع غري مادية".
هنا متفقة على اعتبار واملالحع على جل تعريفات االقتصاد الوضعي لالستثمار أ

على ما تؤول إليه العملية  اوإّن هناك تركيز  الزيادة والنماء أصال وغاية لعملية االستثمار،
: مثارها، كما أن اهلدف  من االستثمار هو السعي للحصول على تدفقات  االستثمارية أيف

 مالية مستقبلية.
القيم واألخالق يف  وما يؤخذ على هذه التعريفات هو إسقاطها أو إغفاهلا لدور

ستثمارية. توجيه وضبط وترشيد االستثمار، نظرا ملا للقيم من دور هام ورئيس يف العملية اال
ال بد له من قيم توجهه وضوابط حتكمه وتراقب مساره، ومرد  -باعتباره حركة -فاالستثمار

ذي يتم فيه هذا التجاهل واإلغفال يعود لعلمانية االقتصاد الوضعي)رأمسايل واشرتاكي( ال
فصل القيم واألخالق عن االقتصاد، على خالف ما هو عليه احلال يف االقتصاد 

 اإلسالمي، كما هو واضح يف التعريف التايل:
 تعريف االستثمار في االقتصاد اإلسالمي:ثالثا: 

"نشاط إنساين إجيايب مستَمد من الشريعة اإلسالمية، يؤدي إىل حتقيق  هو -أ
اإلسالمي، من خالل األولويات اإلسالمية اليت يعكسها واقع وتدعيم أهداف االقتصاد 

 11الدول اإلسالمية".
"هو عبارة عن استخدام األموال للحصول على األرباح، أيف الوصول إىل  -ب

أصول رأمسالية جديدة، يوجه فيها الفرد مدخراته، وَيُكون ذلك بالطرق املشروعة اليت فيها 
  12مصاحل اجتماعية للمجتمع".

                                                                                                                   
  13، ص:1998، 1رمضان زياد، مبادئ االستثمار احلقيقي واملايل، دار وائل، عمان: ط -9

املوسوعة العلمية والعملية لبنوك اإلسالمية، االحتاد الدويل للبنوك االستثمار،  سيد اهلواري، -10
 .13، ص:6ج 1982 اإلسالمية، مصر:

  .11املرجع السابق، ص:  -11
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الحع على تعريف االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، أنه ال يتخذ من إن ما ي
معيار الزيادة والنماء أصال وهدفا للعملية االستثمارية، وال ينصرف تركيزه إىل مثار املشروع 
االستثماري كما هو الشأن يف املصارف التقليدية، وإمنا يُاَعربِّ بوضوح وبصراحة وباشرتاط 

مار صوب اجملاالت املشروعة )اليت ال تتعارض مع نصوص على ضرورة توجيه االستث
الشريعة اإلسالمية( وتَاَوخِّى العائد املادي وخدمة اجملتمع منها، وهبذا يفرتق االستثمار يف 

 االقتصاد اإلسالمي عن الوضعي يف:
اقرتان االقتصاد اإلسالمي باألخالق اإلسالمية، ومراعاته ملبدأ األولويات، مبع  أنَّ 
االستثمار يتم ِوفق ا لضوابط االقتصاد اإلسالمي، وكأنّه يريد توجيه رسالة ضمنية مفادها أنف 
يتم االستثمار ِوففَق مفهوم االستخالف يف املال، بينما ال يكرتث املفهوم الوضعي باجملال 

الستثماري )جمال مشروع أو جمال حمظور( وال مبا ُُيَلُِّفه ِمن آثار قد تكون سلبية وُمِضرَّة ا
 للمجتمع، ويركز كّل الرتكيز على جانب أوحد يتمثل يف حتقيق أكرب عائد مادي ممكن.
يف  –والراجح هو املفهوم االقتصادي اإلسالمي لالستثمار احلقيقي كونه ُُيلِّف 

 ضافات إنتاجية جديدة.إ -أغلب األوقات
 كما أنه يقيد بضابطني:

عدم تعارض االستثمار مع النصوص الشرعية، حيث ال جمال النصراف  /األول
إىل جماالت أو أنشطة حمظورة وحمرمة شرعا ،   -حتت أي  رف من الظروف-االستثمار 

 كاخلمور، وأدوات اللهو، واألفالم املخلة واخلادشة للحياء ... وغريها.
: أال يكون اهلدف املرجو واملنتظر من االستثمار هو حتقيق النفع املادي يوالثان

للشخص املستثمر فقط، بل ال بد أن يتعدى ذلك إىل املنفعة العامة عن طريق االستثمار 
 فيما يساهم يف حتريك عجلة التنمية االقتصادية.

 رابعا: الهدف االستثماري للمصارف اإلسالمية:

                                                                                                                   
، ص: 1984، 2القاهرة: ط مطبعة اجليش، شوقي عبد الساهي، املال وطرق استثماره يف اإلسالم، -12

183.  
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ات االستثمارية يتعني على املصارف اإلسالمية أن ختتار قبل الشروع يف العملي
اجملاالت وفق سلم األولويات ومراعاة ضوابط االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي، مث رصد 

من خالل جتميعها من مواطن  –إضافة إىل مواردها الذاتية  –األموال الالزمة لذلك 
ي االدخاري يف أوساط اجملتمع الفائض املايل. معتمدة يف ذلك على نشر وتنمية الوع

نُاَها من استقطاب رؤوس  واحلث على ضرورة ترشيد )هتذيب( السلوك اإلنفاقي، مما مُيَكِّ
أموال ضخمة واستثمارها يف اجملاالت االقتصادية املتعددة، بالشكل الذي يساهم يف بناء 

املتاحة، وحماولة قاعدة اقتصادية وطنية متينة وسليمة وفقا للصيغ االستثمارية اإلسالمية 
ابتكار واستحداث أساليب استثمارية جديدة، تتوافق مع النصوص الشرعية وتتماشى مع 

 التغري الذي يطرأ على الساحة املصرفية العاملية.
اإلسالمية الرتكيز أساسا يف تو يفاهتا التمويلية على  فكما ينبغي على املصار 

االستثمار املتوسط والطويل املدى، الذي يُتيح هلا إنشاء مشروعات اقتصادية خمتلفة تدر 
 عليها وعلى االقتصاد القومي عوائد مشجعة.

وِمن هنا يتجلى بأن االستثمار واملداومة عليه هو جزء من رسالة الصريفة اإلسالمية 
ى واجباهتا، ألنه تكليف مفروض عليها من واجب االستخالف يف األموال املودعة وإحد

لديها، ويف واجب األمانة أو الثقة املوضوعة فيها، كما جيب أن يتم التو يف االستثماري 
يف إطار املسئولية االجتماعية اليت حيرص عليها املصرف اإلسالمي اجتاه اجملتمع الذي 

يلج أي استثمار تنجم عنه أضرار بأفراد اجملتمع أو أن تكون له آثارا ينشط به، مبع  انه ال 
سلبية على البيئة، كما يتحتم عليه إيالء العناية القصوى وإعطاء األولوية املطلقة للمجاالت 
االستثمارية اليت حيتاج إليها اجملتمع، واليت تساهم بالتوازي يف إجياد احللول للمشكالت اليت 

 "الفقر واجلهل واملرض" والبطالة واخنفاض مستوى الدخل. ثالوث التخلفيعاين منها مثل 
واستنادا إىل ما سبق ميكن تلخيص األهداف االستثمارية للمصارف اإلسالمية فيما 

 يلي: 
حتقيق زيادة يف معدل النمو االقتصادي هبدف رفع مستوى الدخل وحتقيق  /آ

 الرخاء والرفاه للمجتمع اإلسالمي.
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ى تكثيف االستثمارات وتنويعها لتشمل خمتلف القطاعات العمل عل ب/
إّما باالستثمار املباشر الذي يؤدي إىل إنشاء شركات جديدة، أو ، والفعاليات االقتصادية

 باملشاركة يف مشروعات قائمة.

حتسني األداء االقتصادي للمؤسسات، وحتقيق مستوى تو يفي تشغيلي مرتفع / ج
اجملتمع، واملسامهة يف ختفيض معدالت البطالة، عن طريق إجياد  لعوامل اإلنتاج املتوفرة يف

 مناصب شغل جديدة متأتية من فتح املشروعات وتنفيذ االستثمارات.     
توفري خدمات االستشارات االقتصادية والفنية واملالية واإلدارية املختلفة)خدمات / د

 نظم اإلنتاج، التسويق( ودراسة اجلدوى االقتصادية.
قيق أقصى درجات أو مستويات العدالة أثناء توزيع الناتج التشغيلي   حت /هـ

لالستثمار، حيث يُاَوّّف كل عامل )عنصر( إنتاجي مشرتك يف العملية اإلنتاجية 
)االستثمارية( بالعائد اجملزي احلقيقي املستحق فعال، مما جيعل أصحاب عوامل اإلنتاج 

( للحصول على حجم أكرب من الربح يف حيرصون كل احلرص على تعظيم الناتج )الربح
 13إطار النصيب املتفق عليه ابتداء  .

تطبيق األسعار التوازنية العادلة، وذلك من خالل حتقيق مستوى مناسب من  -و/
استقرار أسعار السلع واخلدمات املطروحة للتداول يف األسواق، مبا يتناسب مع مستويات 

لقضاء على أهم صور وأشكال االحتكار واالستغالل دخول األفراد، وبالتايل املسامهة يف ا
 اليت تؤدي إىل هنب أموال الفقراء عن طريق فرض سياسة سعرية غري عادلة.

بأنَّ االستثمار يف املصارف اإلسالمية يُاَعدع مبثابة الدم يف الشريان  ميتضح مما تقد
تثماري يُفرِغ املصرف وهو إحدى الدعائم اليت تقوم عليها، وأّن االحنراف عن السبيل االس

اإلسالمي من حمتواه أومن معناه، ويهدم األساس الذي قام ألجله، ألّن االستثمار هو 
اخليار احلتمي أو البديل الشرعي للتعامل الربوي، وهو العالج أو اإلصالح للخلل الناشئ 

 عن عملييت اإلقراض واالقرتاض اللتني تقوم هبما املصارف التقليدية )الربوية(.
                                                 

، 1القتصاد اإلسالمي، مكتبة مدبويل، القاهرة: طأمرية عبد اللطيف مشهور، االستثمار يف ا -13
  .130، ص: 1999
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بالبحث عن فرص  -أكثر من أيِّ وقت مضى اليومذا فاملصارف اإلسالمية مطالبة ل
االستثمار والذهاب إليها، تدرسها ومتحصها وتستثمر األموال فيها مبا ُيدم مصلحتها 
ومصلحة ُموِدِعيها )أصحاب الودائع االستثمارية( وخدمة جمتمعها يف الوقت ذاته، وإال 

 نظمها ستؤدي هبا اندثرت اآلمال املعقودة عليها وأصبحت جمرد طموحات نظرية موثقة يف
 إىل اإلفالس أو االهنيار احلتمي.

 مفهوم القرار االستثماري وخصائصه وأنواعه ومعايير اتخاذه. المبحث الثاني:
يعد القرار االستثماري من أصعب وأخطر القرارات اليت تتخذها املصارف 

بؤات مرتبطة اإلسالمية ألنه متعلق بوجهة استخدام املوارد املالية، ولكونه يتجسد يف تن
بنشاط مستقبلي يتوخى منه حتقيق عوائد جمزية. غري أن هذه العملية غالبا ما تكون حمفوفة 

 جبملة من املخاطر أو احتمال وقوع أحداث غري متوقعة وغري مأمولة.
  المطلب األول: مفهوم القرار االستثماري:

صوب يف تأسيسا على ما تقدم يتطلب اختاذ القرار االستثماري األنسب واأل
الصريفة اإلسالمية الرتياد املشروعات االستثمارية املتاحة، جتميع وتوفري كم كاف من 
املعلومات والبيانات وإعداد الدراسات األولية للجدوى االقتصادية للمشروع، قبل االنتقال 

 14إىل دراسة ومتحيص اجلدوى التفصيلية.
واملفاضلة بني املتاح من  وينصرف مع  القرار االستثماري إىل عملية االختيار

 البدائل والتضحية مبا يعرف يف األدب االقتصادي بتكلفة الفرصة البديلة أو الضائعة.
القرار الذي يقوم على اختيار البديل )وإمجاال ميكن تعريف القرار االستثماري بأنه:  

اسات االستثماري الذي يدر أكرب عائد من بني بدلني فأكثر، واملبين على مجلة من در 

                                                 
 ،1الغايل إبراهيم، أبعاد القرار التمويلي واالستثماري يف البنوك اإلسالمية، دار النفائس، األردن: ط -14

  .18ص: ،2001
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اجلدوى سابقة لعملية االختيار، ومتر بالعديد من املراحل تكلل بانتقاء هذا البديل للتنفيذ، 
 15.(يف إطار منهجي معني وفقا لطبيعة وأهداف املشروع االستثماري

 خصائص وأنواع القرارات االستثمارية. المطلب الثاني:
املرغوب ارتياده، كما سيتبني تتنوع القرارات االستثمارية وختتلف باختالف النشاط 

 أدناه:
 الفرع األول: خصائص القرارات االستثمارية.

 تتميز القرارات االستثمارية بعدة مسات، أبرزها ما يلي:
يعترب القرار االستثماري قرارا اسرتاتيجيا ومصرييا، لذلك فهو حباجة إىل رؤية  أ/

 مستقبلية ثاقبة ومتبصرة.
اري تكاليف)أعباء( ثابتة ومستغرقة ومن الصعب ترتتب عن القرار االستثم ب/

 تعديلها أو العدول عنها.
ال يتسم القرار االستثماري بالتكرار، ألن كل اجملاالت التطبيقية لدراسات  ج/

 اجلدوى، ال يتم إعدادها إال على فرتات زمنية ممتدة ومتباعدة.
تايل فهو لة، وباُيتص القرار االستثماري بنشاط مستقبلي للمؤسسة االقتصادي د/

 على صلة دائمة ووثيقة مبستوى معني من املخاطرة.
حياط القرار االستثماري بسياج من املشكالت والعقبات والظروف، اليت ينبغي  هـ/

إزالتها وختطيها مثل:  روف عدم التأكد)عدم اليقني( والتغري يف قيمة 
، وكلها حتتاج إىل أسس النقود)التضخم(ومشكالت عدم قابلية املتغريات للقياس الكمي

 16ومنهجية علمية للتعامل مع معطياهتا وإفرازاهتا.
 الفرع الثاني: أنواع القرارات االستثمارية:

                                                 
الدار اجلامعية، دراسات اجلدوى االقتصادية الختاذ القرارات االستثمارية،  عبد املطلب عبد احلميد، -15

 .13، ص: 2003 1ط اإلسكندرية:

  .39املرجع السابق، ص:  -16
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إىل أنواع  -بصورة خمتصرة -قبل التطرق إىل أنواع القرارات االستثمارية ينبغي اإلشارة
 القرارات بصفة عامة وجمردة، وهي تنحصر يف ثالثة أصناف هي:

اليت تعد من القرارات املعقدة الرتباطها بعمليات اإلنتاج أ/القرارات االستراتيجية : 
والتسويق واملالية.... واليت ختضع لعدة متغريات ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان، وتتميز بعدم 
التأكد وطول األمد، كما أهنا تستند يف العادة إىل احلدس واخلربة والتجربة واالستعانة 

 حلاسوب لوضع االحتماالت املمكنة.بتقنيات ا
اليت ختتص برتتيب وتنظيم النشاطات وإجياد التوليفة ب/ القرارات اإلدارية: 

املناسبة بينها، من خالل الربط والتنسيق فيما بينها، ومنها ما يكون قريبا من القرارات 
 االسرتاتيجية ومنها ما ُيضع للتكرار الذي ميكن إعادة هيكلته.

هي قرارات روتينية، سهلة اهليكلة، متعلقة بتنفيذ النشاطات  العادية: ج/ القرارات
 والعمليات.

 فيمكن اختصارها فيما يلي:أما عن أنواع القرارات االستثمارية: 
 قرارات حتديد أولويات االستثمار. أ/

 قرارات قبول أو رفض ارتياد املشروع. ب/
 قرارات االستثمار املانعة تبادليا. ج/
 )التأكد(. استثمارية يف  روف املخاطرة والتأكد وعدمه قرارات د/
 قرارات استثمارية متخذة على أساس التحليلني الوصفي والكمي. هـ/

 المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االستثماري.
ال شك أن هناك عدة عوامل مؤثرة يف صنع قرار االستثمار يف املصارف اإلسالمية، 

 منها:
بيعة ونوعية االستثمار املالئم السرتاتيجية املصرف، لتحقيق معدل النمو ط أ/
 املرغوب.
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حجم املوارد املالية الكفيلة بتغطية فاتورة تنفيذ املشروع، ومصادر التمويل)  ب/
 املشاركة واملضاربة( هبدف زيادة هامش الرحبية.

لاللتزامات املالية صعوبة التنبؤ مبقدار العائد احملتمل حتقيقه، ومدى تغطيته  ج/
 النامجة عن ارتياد املشروع وتنفيذه.

دراسة درجة أو مستوى اخلطر الذي تتعرض له التدفقات النقدية مستقبال،  هـ/
ومدى تأثريها على عنصر السيولة، وكذا طبيعة هذه املخاطر) داخلية وخارجية( ومدى 

 صرف اإلسالمي.ارتباط املشروع حمل التفكري باملشروعات األخرى القائمة للم
اإلملام بالبيئة االقتصادية للمشروع املقرتح، وإيضاح طريقة التعامل مع عناصر  و/

البيئة من حيث املنافسة والقدرة اإلنتاجية ودرجة التأثري يف السوق وطبيعة العمالء واألذواق 
 17ومستوى املعيشة ومستوى التطور التكنولوجي.

 المشاريع االستثمارية في المصارف اإلسالمية.المبحث الثالث: تقييم وانتقاء 
يعد االستثمار القلب النابض واجملال األهم لطبيعة عمل املصارف اإلسالمية، 
لتحقيق الرحبية وضمان البقاء يف املنافسة والتأثري يف السوق واملسامهة يف دعم جهود 

دراسات يف عملييت التنمية، لذلك ينبغي عليها البحث عن الفرص االستثمارية وإعداد ال
 التقييم واالنتقاء أو املفاضلة قبل تصميم قرار االرتياد والتنفيذ لالستثمار.

 المطلب األول: دراسة الجدوى االقتصادية في المصارف اإلسالمية:
تعَرف دراسة اجلدوى عموما بأهنا: جمموعة متكاملة من الدراسات املتخصصة 

"قانونية، تسويقية،  اري من جوانب متعددةللوقوف على مدى صالحية املشروع االستثم

                                                 
 دريد كمال آل شايب، مقدمة يف اإلدارة واملالية املعاصرة، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، -17

 .276-275ص ص:  2007 ،1ط األردن:
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مالية، اجتماعية وبيئية..." لتحقيق أهداف حمددة، واليت متَكن يف األخري من اختاذ قرار 
  18ارتياد املشروع من عدمه، أي: قبول املشروع أو رفضه.

واملستوحى من هذا التعريف أن دراسة اجلدوى هي إجراء وإعداد سلسلة اختبارات 
)املقَدر( إلجنازه  لى مدى صالحية املشروع االستثماري طيلة العمر االفرتاضيوتقديرات ع

 يف ضوء تقدير وتوقع األعباء املالية واالنعكاسات اجلانبية والعوائد املرتقبة.
ويف هذا اإلطار تويل إدارة املصارف اإلسالمية عناية فائقة ملوضوع االستثمار 

جم واجملَسد لفلسفتها على أرض الواقع، لذلك ختصص باعتباره اجملال احملقق لألرباح واملرت 
فريقا من خرباء املال واالقتصاد والتسويق والشريعة لدراسة اجلدوى بشأن الفرص 

 االستثمارية املتاحة أو املقرتحة.
وتأيت مرحلة املصفاة األخالقية ومراعاة سالمة إدراج املعايري الشرعية على رأس بنود 

االقتصادية، فإذا خلص التأكد من عدم تعارض املشروع يف كل  أو مراحل دراسة اجلدوى
جوانبه ومراحله مع النصوص الشرعية، ُشرع بعد ذلك يف إعداد الدراسات التحليلية والفنية 

 والتسويقية واحملاسبية... اعتمادا على أحدث الطرق واألساليب العلمية يف هذا اجملال.
 قتصادية في المصارف اإلسالمية.المطلب الثاني: أهمية دراسة الجدوى اال

 ميكن بيان أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية يف الصريفة اإلسالمية يف النقاط التالية:
القيادة واإلرشاد إىل اختيار أفضل البدائل االستثمارية، لضمان التخصيص الكفؤ  ا/

 واالستغالل العقالين للموارد املالية.
على مدى قدرة املشروع على حتمل خماطر إعطاء تصور أو سيناريو مبدئي  ب/

التغريات اليت قد تطرأ، ومدى تأثري ذلك على مسار املشروع، وذلك من خالل استخدام 
حتليالت احلساسية املتعلقة بالعوائد والتدفقات النقدية)إيرادات وتكاليف( وتذبذب أسعار 

 البيع والطاقة والصرف...وغريها.

                                                 
لعلمي والتطبيق العملي( الدار )التأصيل ا دراسات اجلدوى االقتصادية عاطف جابر عبد الرحيم، -18

 .2، ص:2003، 1ط اجلامعية، اإلسكندرية:
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معتمدة للمعلومات األساسية لتقومي كفاءة أداء  اعتماد دراسة اجلدوى كقاعدة ج/
املشروع خالل مراحل التشغيل اإلنتاجي الفعلي، ليتبني مدى تطابق الرحبية باملؤشرات 
املعتمدة مع هامش الربح احملتمل أو املتوقع يف دراسات سنوات األساس السابقة أو 

ئج اليت تضمنتها الدراسات جتاوزهتا، ومنه يكشف التحليل مدى جناعة املشروع ودقة النتا
 19املذكورة.

تأسيسا على ما تقدم فإن املصارف اإلسالمية ال تتخذ قرارات التمويل باملضاربة أو 
باملشاركة إال من خالل دراسات اجلدوى للوقوف على اجلدارة االئتمانية للعمالء ، اليت 

ه، كما تساعد هذه ميكن جعل معطياهتا من أهم الضمانات الكفيلة الختاذ القرار من عدم
الدراسات على حتديد اهليكل األمثل لتمويل املشروع الذي يفضي إىل تعظيم دالة العائد 

 بأقل التكاليف.
فهي نظرة مستقبلية ُمرشدة إىل إمكانية تنفيذ مشروع استثماري ميتد إىل سنوات، 
 لتتجلى األمهية القصوى لعنصر الزمن الذي ينبغي أن يراعى عند اختاذ القرار

 20االستثماري.
إن دراسة اجلدوى املعتمدة يف املصارف اإلسالمية دراسة مشولية، تستهدف حتقيق 
التوازن بني األهداف اخلاصة للمستثمر واألهداف اجملتمعية)املصلحة العامة(وحماولة إجياد 
توليفة، تفضي إىل جتسيد التكامل بينهما، لذلك فإن دراسة اجلدوى تتضمن عنصر التكلفة 

)املضاعفات(  ماعية اليت قد يتحملها املصرف اإلسالمي، نتيجة حدوث بعض اآلثاراالجت
 21اجلانبية على البيئة أو احمليط.

                                                 
دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات، دار صفاء للنشر والتوزيع،  هوشيار معروف، -19

 .25ص:  2004، 1األردن: ط

، 1ط األردن: طالل الكداوي، تقيييم القرارات االستثمارية، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، -20
  27، ص:2008

 حسن مصطفى هاليل، اجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية، جامعة عني مشس، القاهرة: -21
  .21، ص:1992
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المطلب الثالث: صعوبات إعداد دراسة الجدوى االقتصادية في المصارف 
 اإلسالمية.

تعرتض عملية إعداد وإجناز دراسة اجلدوى يف املصارف اإلسالمية بصورة دقيقة أو 
 األقل قريبة من الواقع، مجلة من الصعاب والعراقيل، ميكن حتديدها فيما يلي: على
نقص أو غياب بعض املعلومات والبيانات عن املتغريات املندرجة ضمن حمتويات دراسة آ/ 

 اجلدوى، وصعوبة تقدير البعض من هذه املتغريات كحجم الطلب والتكاليف...
املندرجة ضمن مصروفات التأسيس، وباألخص ارتفاع تكاليف إجناز دراسة اجلدوى  ب/

 يف حاالت اإلقدام على تنفيذ مشروعات استثمارية صغرية احلجم وضئيلة الرأس مال.
صعوبات فنية وخماطر عدم التأكد يف تقدير بعض املتغريات، مثل التذبذب املفاجئ يف  ج/

 .وغريمها..األسعار والطلب.
مشكالت انتقاء املعايري املالئمة للدراسة واخلاضعة للتقييم، لعد اتسامها باملعيارية أو  د/

النمطية، فهي ختتلف باختالف اهليكل االقتصادي لكل من الدول املتقدمة واملتخلفة، 
األمر الذي يؤدي إىل صعوبة حتديد وتقيم النتائج واآلثار النامجة عن تنفيذ املشروعات 

 22د األولويات.املقرتحة وحتي
 المبحث الرابع: معايير اتخاذ القرار االستثماري في المصارف اإلسالمية:

لكي تنجح الصريفة اإلسالمية يف اختاذ القرار االستثماري املتسم مبواصفات الدقة 
والنجاعة والرشادة، عليها أن تصممه وفق معايري ضابطة جتعله صائبا إىل أبعد احلدود، ألن 

)معني املصارف اإلسالمية( يشتمل على العديد من الضوابط واملعايري  اإلسالمياالقتصاد 
اليت تُع  بتوجيه سلوكيات املستثمر يف جمال تدوير املال وتثمريه وتداوله، لتحقيق مقاصد 

 الشارع احلكيم من مشروعية االستثمار، وميكن بيان هذه املعايري فيما يلي:
اليت يقصد هبا توافق معامالت املصرف  الشرعية:المطلب األول: معايير السالمة 

اإلسالمي إمجاال، مع النصوص الشرعية، كتحري احللية واحلرمة يف جممل املعامالت املالية،  

                                                 
  .34-33طالل الكداوي، مرجع سابق، ص ص:  -22
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كاجتناب التعامل بالفائدة املصرفية والوقوع يف شبهات الربا وأكل أموال الغري بالباطل، مما 
واالبتعاد أيضا عن ارتياد جماالت هدر  يضمن وضع املال يف املسار اإلسالمي الصحيح،

 وتبديد األموال واالستغالل واستئصال الفساد األخالقي من البنيان االقتصادي.
كما يتعني على املصارف اإلسالمية االلتزام بضابط مراعاة األولويات اليت رتبها 

 الشارع احلكيم يف سلم الضروريات واحلاجيات والتحسينيات.
باألساس األول  تستند هذه املعايريايير السالمة االقتصادية: المطلب الثاني: مع

اجلدوى االقتصادية اليت تراعي اجلوانب الفنية واملالية واإلدارية إىل نتائج دراسات 
 واالقتصادية، واليت يكون الرتكيز فيها منصبا على:

 معيار حتقيق هامش الرحبية. آ/
 معيار التو يف الكامل لرأس املال. ب/
 يار التوازن يف متويل املشروعات االستثمارية.مع ج/
 معيار استهداف االستثمار لتنمية العنصر البشري. د/
 معيار حتقيق الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية. هـ/

واليت تتقاطع كثريا مع معايري معايير السالمة االجتماعية:  المطلب الثالث:
تكار ملا هلا من آثار وبيلة على اجملتمع، السالمة الشرعية، كتحرمي الربا واالكتناز واالح

ها االجتماعية اليت تضمنتها دساتريها ومنطلقاهتا دي الصريفة اإلسالمية و يفتولكي تؤ 
التنظريية، ينبغي عليها اإلسهام يف خدمة اجملتمع بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، وذلك 

 مبراعاة ما يلي:
 دخول والثروات.التقليل من حدة الفقر وحتسني توزيع ال آ/

 املسامهة يف امتصاص البطالة واستقرار مستويات األسعار. ب/
 السعي إىل حتقيق الربح يف إطار مصلحة اجملتمع.ج/
 الرتكيز على ارتياد املشاريع االستثمارية احملققة للنفع العام.د/

 خلص البحث إىل النتائج والتوصيات التالية:الخاتمة: 
 أوال: النتائج: 



 د. رشيد درغال --------------اتخاذ القرار االستثماري في المصارف المالية 
 

410 

 

الدراسة أن الفرق اجلوهري بني عمل املصارف اإلسالمية والتقليدية أبانت / 1
 يكمن يف استبعاد التعامل الربوي واملخاطرة وفق قاعدة الغنم بالغرم واخلراج بالضمان.

تعترب ضوابط االستثمار يف االقتصاد اإلسالمي منظومة متكاملة تراعي اجلوانب  /2
 حيقق مفهوم الرفاهية الشاملة.االجتماعية واالقتصادية والروحية ، مبا 

تقوم املصارف اإلسالمية بإعداد دراسات اجلدوى االقتصادية الستهداف املردود  /3
االقتصادي باألساس األول، باعتبارها مؤسسة جتارية رحبية، غري أهنا تبقى مراعية لآلثار 

، ومفَعلة ملعايري االجتماعية للمشاريع املرتادة ومدى تأثريها على االقتصاد القومي والبيئة
 السالمة الشرعية.

إن مثار دراسات اجلدوى هي نتاج جهود فريق مجاعي متكامل ومتخصص يف  /4
الشريعة...( كما أنه يعد من أهم وأصعب وأخطر  -القانون -عدة جماالت )االقتصاد

 رية.القرارات ألنه يشتمل على التزام مايل وال ميكن العدول عنه، إال بتكبد خسارة مالية كب
/تساعد التقنيات واملعايري الكمية نسبيا يف هندسة القرار االستثماري الصائب 5

والناجح، إال أن العامل األساس يف العملية برمتها، يبقى سلوك العنصر البشري الذي 
 يتعذر قراءته جيدا وترمجته إىل أرقام معربة ميكن التعامل معها.

التنمية، ألهنا تعتمد على االستثمار  تساهم املصارف اإلسالمية يف دعم جهود /6
العيين احلقيقي، املفضي إىل زيادة الدخل القومي، عكس البنوك التقليدية اليت تتاجر يف 

 الديون وال تكرتث مبجاالت استخدام االئتمان املمنوح.
 ثانيا: التوصيات:

ينبغي العمل على إجياد احللول للصعوبات واملشكالت اليت تعرتض املصارف / 1
 اإلسالمية يف جمال استثمار األموال، باإلضافة إىل ضرورة تطوير معايري دراسات اجلدوى.

إيالء االهتمام والرتكيز على اجلوانب النوعية والكيفية يف عملييت تقييم واختيار  /2
املشروعات، وعدم االكتفاء فقط بدراسة اجلانب الكمي، للوصول إىل اختاذ قرار استثماري 

 صائب وناجح.
 القيام بدراسات اجلدوى من منظور االقتصاد اإلسالمي. /3
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ضرورة تكوين إطارات وكفاءات متخصصة يف دراسة اجلدوى االقتصادية وعلى  /4
دراية بفقه املعامالت، ألن املورد البشري هو أهم العوامل املؤثرة يف نتائج القرار 

 االستثماري.


