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مجال التمويل من املجاالت الواسعة الدراسة واملؤثرة على حياة ألافراد والدول وهو محرك عملية التنمية  ديعمقدمة: 

لدان التمويلي على جل ب منطقه فرضو توسع الربوي الذي الاقتصادية، ولقد كانت بدايات التمويل مصاحبة للنظام الرأسمالي 

وبعد نشأت املصارف إلاسالمية، وانتشرت في العالم استجابة لتطلعات ألافراد والشعوب التي أدركت مدى خطورة العالم، 

بعيدة دة جديان البد من التوجه نحو مصادر تمويلية فكالنظام الربوي املدمر لكيانها، واملحطم لقوى الفعل الاقتصادي فيها، 

شهدته املصارف إلاسالمية ودورها  الذي التطور السريع، فأدى الشريعة الاسالمية مبادئمع  ةالربوي واملتوافق عن التمويل

الء الذين لرغبه العم إلى تطور التمويل إلاسالمي الخالي من الربا وهذا استجابةفي البلدان إلاسالمية  ربويةكبديل للمصارف ال

بارزا في تحقيق التنمية  دور  لها تكون  لكي إلاسالمي التمويل صيغ علىالتي تراهن الدول ن الكثير م رغبةيرفضون التعامل بالربا و 

فقد  والربحية، التنافسية مجاالت في خاصة العالم في ويل التم صناعة أحرزتها التي الهامة التطورات من الرغم وعلى ،املستدامة

مية ز العمل إلايجابي والفعال في تحقيق مستلزمات التنابر الربوي وإآلاثار السلبية للتمويل  فرض التمويل إلاسالمي نفسه ملحو 

 الاقتصادية، وعلى أساس ذلك تعالج هذه الورقة البحثية الاشكالية التالية:

 كيف يمكن ألدوات التمويل إلاسالمي إلاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية؟

ير الاحتياجات خلخ:: يعمل التمويل ا سإسالمي على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية للمجتمع في إاار التنمية العادلة واملتوازنة التي ترتكز على توفامل

أايافه والتخل: من التبعية الاقتصادية والاجتماعية، فنظام التمويل إلاسالمي قادر على حل ألاساسية للمجتمع، وتحقيق النمو العادل لكافة 

 مشكالت التنمية بما ينسجم مع عقيدة ألامة الاسالمية ويشكل حافزا تنطلق منه الدول نحو التطوير والابتكار حاضرا ومستقبال.

 الكلمات املفتاحية: التمويل إلاسالمي، التنمية املستدامة.

Summary: Islamic financing works to achieve economic and social development of society within the 

framework of fair and balanced development based on providing the basic needs of society, achieving 

equitable growth for all its spectrums and eliminating economic and social dependency, the Islamic 

finance system is able to solve the problems of development in line with the doctrine of the Islamic nation 

and constitutes an incentive from which countries to develop and innovate now and in the future. 

Keywords : Islamic Finance, Sustainable Development. 
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 تهدف هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسة:

 إلاسالمي وكذا التنمية املستدامة املفاهيم ألاساسية املتعلقة بالتمويلتسليط الضوء على -

 إبراز العالقة بين بين التمويل إلاسالمي والتنمية املستدامة-

 دراسة فاعلية أدوات التمويل إلاسالمي على املتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لعملية التنمية-

 دراساتوال التقارير املراجع و  من املوثقة املصادر  بتوظيف التحليلي الوصفي على املنهج الدراسة اعتمدتمنهجية الدراسة: 

 إلى املحاور التالية:وقسمت  وضو امل تناولت جوانب التي الصادرة

 ماهية التمويل إلاسالمي املحور ألاول:

 التنمية املستدامةاملحور الثاني: 

 إلاسالمي في تحقيق التنمية املستدامةدور أليات التمويل  املحور الثالث:

 

 

 

 

 املحور ألاول: ماهية التمويل إلاسالمي

ي مالو  عيني تمويل نهأب إلاسالمي للتمويل النظر تم فقد والتدريب للبحوث إلاسالمي للمعهد دراسة فيمفهوم التمويل إلاسالمي: .1.1

 فعال بدور  لتساهم وفنية شرعية معايير وضوابطق ووف الاسالمية، الشريعة ومبادئم حكاع أم تتفق بصيغ املختلفة تآاملنش إلى

 )وفاء و حكيم( .ةتحقيق التنمي في

 عليه يتفقان عائد مقابل البا للربح فيه ويتصرف ليديره خرى آإل مالكه من عينا أو نقدا املال تقديمى أنه: "علكما يمكن تعريفه 

 الحنيف".الشر   ويبيحه

الشريعة  وضوابط أحكام ضمن فيها، ليتصرف أخر شخ: إلى يملكها ممن النقدية أو العينية ألاموال تقديمأيضا بأنه: " وعرف

 )بختة و محمد( واملشاركة". واملضاربة باملرابحة البيع تمويل مثل شرعا، مباح عائد تحقيق بهدف إلاسالمية وذلك

 .أنواع التمويل إلاسالمي2.1

 املالي والتمويل التكافلي من خالل: والتمويل التجاري  التمويل وهي إلاسالمي التمويل من أنوا  بين التمييز يمكن
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 بالتمويل التمويل من املستفيد الطرف إلى الاستثماري  القرار فيها ويترك ضئيلة املال رب سلطة فيها تكون  التي التمويل عملية نسمي .

 شيئين في يقرر  أن يمكن املالي التمويل ففي .التاجر صفات بكل املال رببها  يتمتع التي الحاالت في يكون  التجاري  التمويل بينما املالي،

 :هما فقط

 .ومجاله الاستثماري  النشاط نو  ومنها معه، تربطه التي للعالقة العامة الشروط وتحديد املدير الطرف اختيار-

 .املدير الطرف إلى إضافة استثماره يتم الذي الثابت ألاصل اختيار -

 التي السلعة اختيار ذلك من بمفرده، الاستثماري  القرار يتخذ أنه أي كاملة التاجر بصفة يتحلى املال فرب التجاري  التمويل في أما

 ويترتب استغالال أواستهالكا  السلعة من يستفيد قد الذي التمويل، من املستفيد للطرف تأجيرها أو بيعها ثم بتخزينها ويقوم يشتريها

 .السلعة لصاحب التزامات بذلك عليه

 ملجتمعا وحدة أجل من إلاسالمية الشريعة عليها حثتالتي  وإلاحسان والبر التعاون  على مقائوالتمويل التعاوني أو التكافلي فهو ال

 .(2018)بوضياف و بوضياف،  الحسن والقرض والوقف الهبة أموال في التمويل من النو  هذا، ويبرز دور والفقر لطبقيةا ومحاربة

  :إلاسالمي للتمويل الاساسية املبادئ.3.1

 الشريعة موقف فهم سياق في إال ودقيقا كامال فهما إلاسالمي التمويل نظام فهم يتم ال

 ي:يل فيما الشرعية املبادئ هذه أهم تخلخي: سالمية ويمكنإلا 

 ة؛للمخاار  التعرض بدون  ثابتا عائدا الفائدة أخذا وعطاء بوصفها تحريم -

 ة؛قيالخر أوغي إلاسالم في محرمة نشطةس أتمار  مشاريع بتمويل السماح عدم -

 ة؛واملخاار  الخسارة لتحمل الاستعداد بقدر يكون  الربح على الحصول  في الحقى أن بمعن بالغرم الغنم بقاعدة الالتزام -

 ي؛حقيق اقتصادي بنشاط مباشر غير وأ مباشر بشكل ترتبط نأ يجب املالية العمليات جميع -

 انتفاء ظل في العقد بشروط تامة دراية على تكون  نأ يجب املعنية ارافألا  جميع نك أذل ويعني التعاقدي الاستغالل منع -

 )وفاء و حكيم( .املتعاقدين للطرفين بالنسبةرر والغ الجهالة

 منها: نذكر مميزات من بالعديد إلاسالمي التمويل يتميز :إلاسالمي التمويل مميزات.4.1

 ثم ومن إلانتاج، تكاليف تخفيض إلى يؤدي مما بالفائدة، التعامل إسقاط في يساهم إلاسالمي التمويل مبدأ اعتماد -

 املوارد واستغالل التوظيف وزيادة الاستثمار زيادة ثم ومن عليها، الطلب وزيادة والخدمات أسعار السلع انخفاض

 الاقتصادية؛ التنمية بعملية إلى إلاسهام يؤدي بدوره وهذا املتاحة الاقتصادية

 نوعية تحسين إلى يهدف الاقتصادية، الرفاهية مستوى  زيادة جلأ من املجتمع في الاقتصادي للنمو أمثل معدل تحقيق -

 واملعنوية؛ املادية من الناحية للمواانين الحياة
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 للمدفوعات عادال ومقياسا حسابية ووحدة تبادل، واسطة النقود تصبح لكي عام هدف للنقود الشرائية القوة استقرار -

 التضخم الستمرار كنتيجة النقدية ألاصول  قيمة في التآكل منع إلى إلاسالمية التعاليم وتدعوا للقيمة املؤجلة، ومستودعا

 الرأسمالي؛ التكوين وعملية املحدود الدخل وذوي  املدخرين فئات على السلبيةوانعكاساته  املجتمع، في

 باعتبار والخدمات، للسلع التبادلية القيم ربط خالل من الدخل توزيع في العدالة تحقيق على إلاسالمي التمويل يعمل -

 من بجهد العامل مخاارة مقابل املال صاحب قبل من الاستثمار مخاار تحمل خالل من سلعة، دفع ال وسيلة النقود

 إلانتاجية؛ العملية

 سواء بحيازتها التي ألاموال تنمية على إلاسالمية املصارف تلتزم إذ التداول  عن وحبسه اكتنازه وعدم املال تنمية على العمل -

 .)بختة و محمد( نللمودعي أو كانت للمساهمين

 أساليب التمويل إلاسالمي:.5.1

 ملرابحة:.التمويل با1.5.1

كلمة املرابحة مأخوذة من: "ربح يربح رباحا، والرباح: النماء في التجر، وربح في تجارته يربح ِرْبًحا وَرَبًحا لغة:  :تعريف املرابحة

، والعرب تقول للرجل إذا دخل في التجارة بالرباح والسماح".
ّ

 (2002)محمد،  ورَباًحا، أي: استشف

دة من أجمعها: "البيع برأس املال وربح معلوم ويشترط علمهما وفي الاصطالح:  عّرف الفقهاء قديما بيع املرابحة بتعريفات متعّدِ

 (1968)ابن قدامة،  "برأس املال، فيقول: رأس مالي فيه أو هو على بمائة بعتك بها، وربح عشرة، فهذا جائز ال خالف في صحته

: "أن يعرف صاحُب السلعة املشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربًحا، إّما على الجملة مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة اوصورته

 )الكشناوي( وتربحني دينارا أو دينارين، وإما على التفصيل وهو أن يقول: تربحني درهما لكل دينار أو غير ذلك".

 :السلم.التمويل ب2.5.1

"بمعنى السلف، يقال: أسلم في الش يء وسلم وأسلف بمعنى واحد. والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة لغة:  :تعريف السلم

 (2001)املصري،  أهل العراق".

موصوف في الذمة، مؤجل، بثمن مقبوض في املجلس وصورته أن يتعاقد له عدة تعاريف ونذكر منها: "السلم عقد على اصطالحا: 

 (1999)سري،  مه البائع السلعة بعد أجل معين".الطرفان على شراء ش يء ويدفع املشتري الثمن، على أن يسل

املصري، ) ا تسلم السلعة في تاريخ الحق"."السلم هو بيع ش يء موصوف في الذمة بثمن معجل وفيه يدفع الثمن على الفور بين

2001) 

 :اإلستصناعب.التمويل 3.5.1

 فهو) صنعا يصنعه، صنعه، (العرب لسان في جاء كما"الب عمل الصنعة من الصانع فيما يصنعه"، لغة:  إلاستصناع:تعريف 

ِه  قوله ذلك ومن عمله ، أي(1996)حمود،  مصنو  وصنعه
َّ
َحاِب  ُصْنَع الل ُمرُّ َمرَّ السَّ

َ
 َوِهَي ت

ً
ْحَسُبَها َجاِمَدة

َ
ِجَباَل ت

ْ
َرى ال

َ
تعالى:﴿َوت

وَن 
ُ
ْفَعل

َ
ِبيٌر ِبَما ت

َ
ُه خ ْيٍء  ِإنَّ

َ
لَّ ش 

ُ
َن ك

َ
ق

ْ
ت
َ
ِذي أ

َّ
 [88﴾ ]النمل: ٨٨ال
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هو شراء ش يء محدد املواصفات يكون ممكن الصنع ويسلم في موعد معلوم بثمن معلوم، والربح هنا  إلاستصنا "اصطالحا: 

 (1996)حمود،  يظل مفترضا إلى أن يجري التسلم والتسليم، ويتم بيع بضاعة الش يء املصنو  بعد استالمه".

إنتاج  ا فاالستصنهذا الش يء ليس جاهزا للبيع بل يصنع حسب الطلب، شراء ش يء من صانع يطلب إليه صنعه، ف إلاستصنا "

 (2001)املصري،  ش يء لزبون معين وليس كصناعة اليوم إنتاجا للسوق لزبائن غير معينين وهو يصخلح في الصناعات اليدوية".

 :املشاركة.التمويل ب4.5.1

ِركة سواء وهي: الخلط واملزج، فهي خلط النصيبين، بحيث ال يتميز أحدهما".لغة:  :ركةاشامل تعريف 
َّ

ْركة والش ِ
ّ

 "الش

 "الاجتما  في استحقاق أو تصرف"تعرف بأنها اصطالحا: 

 (2000)كامل،  بأنها اتفاق بين اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما بقصد الاسترباح"." أيضاتعرف كما 

 املضاربة:.التمويل ب5.5.1

ِه لغة:  تعريف املضاربة: 
َّ
ْضِل الل

َ
وَن ِمْن ف

ُ
ْرِض َيْبَتغ

َ ْ
ُروَن َيْضِرُبوَن ِفي ألا

َ
"الضرب أي السفر من أجل التجارة"، لقوله تعالى:﴿... َوآخ

ْرِض ، [20...﴾ ]املزمل: 
َ ْ
ا َضَرْبُتْم ِفي ألا

َ
ِة ...﴾ ]النساء: وقال أيضا:﴿َوِإذ

َ
ال ْقُصُروا ِمَن الصَّ

َ
ْن ت

َ
ْم ُجَناٌح أ

ُ
ْيك

َ
ْيَس َعل

َ
ل
َ
 [101ف

 ه(1420)العجالن،  "واملضاربة مفاعلة من الضرب، سميت كذلك ألن كال من الطرفين يضرب بسهم من الربح".

 (2002)ابن نجيم،  "هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب"اصطالحا: 

وهي اتفاق بين ارفين بحيث يقدم أحدهما املال ويقدم آلاخر العمل أو الجهد في استثمار املال بالتجارة أو غيرها من ألانشطة 

املباحة شرعا، فيسمى ألاول رب املال والثاني رب العمل أو املضارب، والربح يوز  بينهما حسب الاتفاق، أما في حالة الخسارة 

وال يتحمل املضارب سوى ضيا  جهده ووقته، أما إذا كانت النتيجة ال ربح وال خسارة، فلرب املال فيتحملها رب املال وحده، 

 رأسماله وال ش يء للمضارب.

 (2003)ابن مفخلح،  "وهي أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه، والربح بينهما على ما شرااه"

 املزارعة:.التمويل ب6.5.1

"املزارعة في اللغة من الزر ، وللزر  معنيان: ألاول مجازي وهو إلقاء البذور في ألارض، واملعنى الثاني لغة: : مفهوم املزارعة 

 حقيقي وهو إلانبات".

 (2002)ابن نجيم،  "هي عقد على الزر  ببعض الخارج"اصطالحا: 

 فيها فيخّصه ببعض ما يخرج منها"واملزارعة: "أن يعطي ألارَض ليزر  

  (2012)أل الشيخ،  أي هي: إعطاء ألارض ملن يقوم بزراعتها، ويكون الخارج بينهما حسب الاتفاق كالنصف أو الثلث.

 املساقاة.التمويل ب7.5.1
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 "املساقاة مفاعلة عن السقي".لغة: : تعريف املساقاة

 (2012)أل الشيخ،  مغروس معلوم، له ثمر مأكول ملن يعمل عليه بجزء مشا  معلوم من الثمرة"."دفع شجر اصطالحا: 

وهي عقد بين شخصين أحدهما مالك لألشجار يبحث على من ينميها، وآلاخر يملك الجهد لذلك، على أساس توزيع ناتج بينهما 

 حسب الاتفاق.

واملساقاة: أن املزارعة تكون في الزر  كالحبوب مثال، واملساقاة تكون على الشجر كالنخيل، وفي كل منهما  والعالقة بين املزارعة

 للعامل جزء من إلانتاج.

 .التمويل باإلجارة:8.5.1

 "إلاجارة لغة مشتقة من ألاجر وهو ما أعطيت من أجر على عمل"لغة: : تعريف إلاجارة

 الش يء أكراه، وأجر فالن فالنا الدار، أي أكراه إياها"وهي أيضا: "لغة الكراء، يقال أجر 

 (2006)الزعتري،  "تمليك منافع ش يء مباحة مدة معلومة بعوض".اصطالحا: 

 ألاصول الثابتة. وهي ثمن املنفعة أو بدلها الناشئة عن استخدام أو الانتفا  بأصل من

 املستدامةالتنمية املحور الثاني: 

 مفهوم التنمية املستدامة: .1

 الحالي )الحاضر( دون إلاضرار الجيل باحتياجات تفي التي التنميةا: "بأنهة التنمية املستدامة والتنمي للبيئة العاملية الخلجنةت عرف

 ".باحتياجاتها الوفاء القادمة )املستقبل( على ألاجيال بقدرة واملجازفة

  تدميرها أو باستنزافها أن تسمح دون  الطبيعية املوارد تستخدم التي التنمية تلك"كما تعرف على أنها: 
ً
)حجام و اري،  "كليا أو جزئيا

2019) 

أما من املنظور إلاسالمي فينطلق من املفهوم التنمية من مقاصد الشريعة وكلياته الخمس املتمثلة في حفظ الدين والنفس 

واملال والنسل والتي يكون الحفاظ عليها ليس بعزل عن املجتمع، إنما من خالل استغالل املوارد وحسن إدارتها وتنميتها والعرض 

  (2020)كروش و عقاب،  ودور إلانسان من خالل تكوينه باعتباره النواة ألاولى لتطور املجتمع ورقيه.

 املستدامة:خصائص ومميزات التنمية .2

 ي:كالتال وهي بها تتسم واملميزات الخصائ: من جملةة لتنمية املستدامل أنل بالقو  يمكن

 ويتم إمكانات الحاضر تقدير على تعتمد حيث املدى، اويلة تنمية فهي ألاساس، هو فيها الزمني البعد عتبري تنمية أنها -

 ؛هابمتغيرات التنبؤ يمكن مستقبلية زمنية فترة ألاول  لها التخطيط

 ألارض؛ لكوكب الحيوي  للمجال الطبيعية املوارد في القادمة ألاجيال حق تراعي تنمية -
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 أو املوارد واملاء والتربة كالهواء ألاساسية عناصره خالل من الطبيعية البيئة في الحيوي  املحيط على الحفاظ تراعي نميةت -

 ألاخرى؛ الطبيعية

 الغذاء والضرورية من ألاساسية الحاجات تلبية هي فأولوياتها ألاول، املقام في ألافراد احتياجات تلبية تضع تنمية هي -

 ة؛والاجتماعي املادية البشر حياة نوعية بتحسين يتصل ما وكل الخ،... الصحية والخدمات وامللبس

 والاختبار التكنولوجي الاستثمار واتجاهات املوارد استخدام سياسات بين والتكامل التنسيق على تقوم متكاملة نميةت -

 (2009-2008)ذبيحي،  .البيئية املنظومة داخل بانتظام تعمل يجعلها مما املؤسس ي، والشكل

 أبعاد التنمية املستدامة:.3

 للتنمية املستدامة ثالثة أبعاد هي:

 مقومات توفير- خالل من ممكنة زمنية فترة ألاول  الاقتصادي الرفاه وتعظيم استمرارية الاستدامة البعد الاقتصادي: تعني.1.3

 .والتعليم والصحة وامللبس والنقل واملسكن الطعام :مثل نوعية بأفضل إلانساني الرفاه

 يمكن ال معينة- حدود بيئي نظام لكل بحيث البيئية، الحدود رعاة ا م على املستدامة للتنمية البيئي البعد البيئي: يركز البعد.2.3

 يجب ألاساس هذا وعلى .النظام البيئي تدهور  إلى يؤدي فإنه الحدود تلك تجاوز  حالة في أما .زف ا والاستن الاستهالك من تجاوزها

 التربة. وانجراف الغابات وقطع املياه السيئة واستنزاف إلانتاج وأنماط والتلوث السكاني والنمو الاستهالك أم الحدود وضع

 خالل من وهدفها النهائي التنمية جوهر يشكل إلانسان أن على املستدامة للتنمية الاجتماعي البعد يركزالاجتماعي:  البعد.3.3

 (2019)حجام و اري،  لها. جميع املحتاجين إلى الاجتماعية الخدمات وتوفير الفقر ومكافحة الاجتماعية بالعدالة الاهتمام

 تهدف التنمية املستدامة إلى: :املستدامة التنمية أهداف.4

 ملجتمع؛ا فئات لكافة أفضل حياة لتحقيق رشيدة واعية إدارة الطبيعية املوارد إدارة على الوانية القدرة تحسين -

 الوّعي بها إضافة إلى تعزيز  ألاضرار  وعدم البيئة وعناصر البشرية ألانشطة بين العالقة تنظيم خالل من الطبيعية البيئة احترام -

 البيئية؛ املشكالت تجاه بمسؤولية الفرد إحساس وتنمية للسكان البيئي

 الطبيعية للموارد الواعي الرشيد الاستغالل تحقيق أجل من إلانمائي، التخطيط مراحل كافة في البيئي التخطيط إدراج ضمان-

 تدميرها؛ أو استنزافه دون  لخلحيلولة

 بإجراء للسماح البيئي الطابع ذات ألاساسية البيانات من يكفي ما وجمع ،ملجتمعا أهداف يخدم بما الحديثة التكنولوجيا ربط -

 سليم؛ إنمائي تخطيط

 الفعالة؛ الشعبية املشاركة لضمان تملجاال ا شتى في تحديات من يواجهه بما الجمهور  إعالم -

 للنضوب معرضة مياه مصادر أم ر،لتصح معرضة زراعية أراض ي كانت سواء لألخطار، املعرضة ألانظمة على خاص بوجه التركيز -

 .عشوائيا عمرانيا نًموا أم للتلوث، أو
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 أهداف تحقيق من واملؤسسات الدول  تقدم مدى تقييم في املستدامة التنمية مؤشرات تساهم :املستدامة التنمية مؤشرات.5

 املتحدة ألامم حدد ا التي والعشرين الحادي القرن  أجندة توصيات حول  املؤشرات هذه وتتمحور  فعلية، بصورة املستدامة التنمية

 :وهي

 الدول. في والاستهالك إلانتاج وأنماط الاقتصادية البنية قضايا وتشمل :الاقتصادية املؤشرات.1.5

 للدول، التجاري  وامليزان املحلي، الناتج من الفرد نصيب معدل :خالل من الاقتصادي الدول  أداء تقييم حيث :الاقتصادية البنية

 .الغنية ول  الد تقدمها التي املساعدات ومدى الفقيرة، للدول  القومي الدخل في واملحلية الخارجية املديونية ونسبة

 املوارد تستنزف التي املستدامة، غير إلانتاج وأنماط الاستهالكية ألانماط إلى الدول  معظم تحولت حيث :والاستهالك إلانتاج أنماط

 استخدام كثافة مدى بمؤشرات والاستهالك إلانتاج مؤشرات وتقاس .الكبرى  الصناعية الدول  جانب من وخاصة مدروس غير بشكل

 .املواصالت توافر ومدى وتدويرها، النفايات وكميات الطاقة، الفرد استهالك ومعدل إلانتاج، في املوارد

 :الاجتماعية املؤشرات.2.5

 العدالة الدول  تحقيق مدى لقياس مؤشرين اختيار وتم الفقر، ومكافحة الثروة توزيع عدالة وتحقيق الاجتماعية املساواة-

 الاجتماعية هما: 

 .فيه وألافقر عجتمملا في ألاغنى الفئة بين التفاوت ومقدار الفقر، خط تحت السكان عدد نسبة

 والوبائية املتوانة ألامراض على السيطرة مع وألارياف النائية املنااق وخاصة ع،املجتم أفراد لجميع املناسبة الصحية الرعاية

 . ألاولية الصحية والرعاية وألاافال ألامهات وفيات معدالت الوالدة، عند املتوقع العمرإضافة إلى  البيئة تلوث عن الناجمة

 إعادة خالل من وذلك عصري، مجتمع ألي املستدامة التنمية لتحقيق ألاهم السبيل ألنه إلانسان، حقوق  أهم يعد الذي التعليم: -

 التعليم بأهمية الفقيرة الطبقات وتوعية التدريب فرص وزيادةتها ومجاال التنمية سبل نحو التعليم توجيه

 خطط إفشال إلى وتؤدي مستدامة تنمية تحقيق في املدن الريف سكان وهجرة السريع، السكاني النمو يؤثر حيث والسكان: السكن -

 للدول. والعمراني الاقتصادي التخطيط

 معدل بمؤشر ذلك قياس ويتم الاجتماعي، والسالم والديمقرااية العدالة بتحقيق الجرائم من الناس وحماية الاجتماعي ألامن -

 املجتمع، وتم اعتماد مؤشرين: معدل النمو السكاني ونصيب الفرد من ألابنية العمرانية. في الجرائم مرتكبي نسبة

 :ومنها املعاصرة البيئية القضايا في تتمثل :البيئية املؤشرات.3.5

 الهوائي التلوث معالجة على العمل خالل من ومواجهته ألاوزون، وثقب الحراري  والاحتباس لألرض، الغازي  الغالف في التغيرات-

 .مونتريال كيوتو بروتوكوالت خالل من الهواء نوعية وتحسين الحدود، املتخطي

 العمراني والزحف الطبيعية الغابات إزالة ووقف التصحر ومكافحة البيئي، التدهور  من حمايتها خالل من ألاراض ي استخدامات-

 .والرعوي  والغابي زراعي ال لإلنتاج مستدامة تنمية تحقيق على العمل مع الزراعية، ألاراض ي على
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 ألانوا  وحماية السمكية الثروة وتنمية الجائر، البحري  الصيد ارائق ووقف البحار، تلوث من بالحداملسطحات املائية  حماية-

 من شاسعة مساحات بإغراق يهدد مما القادمة السنوات في البحر سطح منسوب ارتفا  مشكلة حل إلى إضافة لالنقراض، املعرضة

 .واليابسة الجزر 

 الحادي لقرن  احروب أن إلى العاملية املنظمات وتنبه خطير، مائي شح من العالم سكان من % 35 يعاني حيث العذبة: املياه مصادر-

 املياه نوعية مدى مؤشر عن اريق املستدامة التنمية قياس ويتم عليها، الدولي والنزا  املياه مصادر بسبب ستكون  والعشرين

 النظيفة. العذبة املياه من الفرد ونصيب املتوفرة تهاوكميا

 :املؤسسية املؤشرات.4.5

 دولة، لكل وانية استراتيجية وضع خالل من املستدامة التنمية لتطبيق مناسبة مؤسسية أار إنشاء ويشمل :املؤسس ي إلااار

 .املستدامة التنمية مجال في العاملية الاتفاقيات على التوقيع إلى إضافة

)بوضياف و  والسياسية والاقتصادية والعلمية البشرية إلامكانيات خالل من املستدامة التنمية تحقيق على الدولة مؤسسات قدرة

  (2018بوضياف، 

 املحور الثالث: دور أليات التمويل إلاسالمي في تحقيق التنمية املستدامة

 الدور الاقتصادي ألليات التمويل في تحقيق التنمية املستدامة:.1

 ا الفوائد على القروضبالر ، ويدخل في معنى أنواعه با بشتىمي على تحريم الر التمويل إلاسال  وميق  الحد من التضخم:.1.1

 فائدةبإلى الاقتراض  التي تخلجأ عادة ؤسساتالباب أمام امل غلقفهو يالدين، وبذلك  وتحريم الفوائد املقدمة على أصل والودائع

 نتاج أيإلا  على تكاليف التي تضاف ئدمن الفواة سملؤسا ، وسيخلو بذلك رأس ماللدعم استثمارها وتغطية مشاريِعها إلانتاجية

حجِم استثماراتها  لتزيد منالتي تقترض بفائدة  ؤسسةامل وباملقابل فإن، فوائد القروض إلى زيادة أسعار منتجاتها لتغطية لن تضطر 

 على تكاليف إنتاجها ستضيف
َ
 يال تضح الشركات ألن ها املستهلكملعلى القروض يتح دالفوائ فإن أخرى  وبعبارة، هذه الفائدة

ألنه ببسااة لم  موهذا مفاده زيادة معدل التضخ السلع، زيادة في أسعار ي إلى اِحها لتغطية الفائدة، مما سيؤدمن أرب جزءب

 حقيقي. يقابل هذه السيولة النقدية الزائدة أي إنتاج

ربوية  اتقترض قروضالدولة، فالحكومة التي  لتشكل عبئا ثقيال على خزينة إن القروض ذات الفوائد تتراكم، فهة أخرى ومن ج 

قوة  ابلهاتق دون ماوِق قوة شرائية في السستدفع عار السلع املستوردة، أس نتيجة لزيادةوخدماتها املتنوعة لتغطية مشاريِعها 

 لنمو هذه القروض ديون ستجد نفَسها أمام تراكمال ، وعندما تريد الدولة قضاءإنتاجية
ً
ائد الفو  إضافةبعد  للقروض، نتيجة

م مستضيق جدا الجهات التي ستقدا با في حالة تحريم الر يها، أمعل
َ
 الغنية والبنوك بدل إقراض ستخلجأ الدول  القروض، ومن ث

لدول في النمو الاقتصادي ل كل فّعالبش وهذا يسهم، أموالها إلى دفِع أمواِلها إلى مشاريع إنمائية واستثمارية في الدول املحتاجة

 هي النقطالفقيرة، والدول املستثمرة، وهذه 
ّ
 .مة ألاساسية في الحّدِ من التضخ

 نمو أن ذلك ،التنمية أساس يعتبر الذي الاقتصاد استقرار في وبالتاليالتضخم  الحد من ظاهرة فيالتمويل إلاسالمي  ساهميو 

 الودائع من ألارباح بنسبة باملشاركة التمويل نظام في مرتبط تضخم إلى يتحول  أن يمكن الذي القومي الاقتصاد في النقدية الكتلة
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 اريق عن ألاموال بإنتاج وليس الحقيقي باسإنتاج مرتبط هو أي القروض، على املترتبة الفوائد بنسبة مرتبطا وليس الاستثمارية،

 .إلاسالمي املالي للنظام املميز الاستقرار بطابع يعترفون  الدولي املصرف خبراء ومنهم ألاجانب الخبراء جعل ما وهذا .املصرفية الفوائد

 املستهلك يتحملها إضافة وهي مصرفية، فوائد إلى تتحول  الربوية النظم في إلانتاج على املترتبة املحتملة الخسائر  أن إلى باسإضافة هذا

)الكتاني،  ود وامل واملصرف املستثمر :وهي مساهمة، أاراف 3 بين إلاسالمي املصرفي النظام في تويع بينما ألاسعار، رفع اريق عن

 (2022دور املصارف وشركات التمويل إلاسالمية في التنمية، 

وتساعد أليات التمويل إلاسالمي على تنمية ألاموال عن اريق الاستثمار وعدم الاكتناز، وفى ظل نظام اقتصادي إسالمي نجد 

 في التضخم والذي من أهم أسبابه 
ً
 واضحا

ً
نق: إلانتاج وإلاسراف في الاستهالك، وارتفا  ألاسعار، وإلاسالم أنه يكون هناك أثرا

يدعو إلى العمل وزيادة إلانتاجية وإلى ترشيد إلانفاق وعدم إلاسراف والتبذير، كما يحارب إلاسالم ألارباح الفاحشة ويحارب 

 الاحتكار   للقضاء على ظاهرة التضخم.

 ستقرار الا  لتحقيق ضمانا أكثر  إلاسالمية بالصيغ التمويل أن والعملية العلمية التقارير  تؤكد :الاقتصاديتحقيق الاستقرار .2.1

 لتيا التكلفة إلغاء إلى بدوره يؤدي الذي الفائدة لسعر  إلغاء هو  إلاسالمي التمويل صيغ تطبيق أن ذلك والاقتصادي، املالي

 التكلفة هيو  إلانتاج، تكلفة عناصر  من أساسيا عنصرا الفائدة سعر  ألاسلوب، ويعتبر  هذا اريق عن املمولة املشروعات تتحملها

 يعكسها التي

، فالفائدة الّتي يدفعها املنتج إلى املقرض تُضاف إلى 
ّ
املنتج ويضيفها إلى سعر منتجاته، مما يسبب الغالء والانحرافات املالية

 هأرباح يعطي ال  مشرو  أّي  أن ، وبما(الربحمعدل +  معدل الفائدة+  تكلفة إلانتاج=  سعر السلعة أو الخدمة)تكاليف إلانتاج

 
ّ

  الفائدة تكون  بينما سنوات، بضع أو  سنة بعد إال
ّ
 والتسبب ر ألسعا ا تضخم إلى يؤّدي مما باألرباح، لها عالقة ال  فترة في مستحقة

 %15 إلى الفائدة ارتفعت ،فإذا إلانتاج تكلفة من كجزء السلعة ثمن على املنتج أضافها مثال، %5 الفائدة كانت فإن أزمات، في

 تؤدى بةضري بمثابة تعد الفائدة أن ،كما جهة من هذا التضخم إلى أدى مما الفائدة هذه بقيمة النهائي املستهلك على السعر  زاد

 ينخفض أن إلى ألامر  بنا وينتهي الادخار، لصالح الاستثمار  ثم ومن والطلب الاستهالك نعاقب كأننا نكون  هنا ومن السلعة على

 التضخم عوامل أهم أحد هي الفائدة أن ينكر  أن أحد يستطيع ال  لذلك ، الركود نفق في ندخل ثم ومن الادخار  عن الاستثمار 

تر  الّتي فاآلالت القائمة، الّصناعات وتوّسع الجديدة، الّصناعات إنشاء على الفائدة تؤثرّ  كما البالد، في وألازمات
ُ
 أن جبي تخ

  ربحا تحقق
ّ
 الفائدة إن لسعر  القول  يمكننا لذلك، إلانتاج في توظيفها الّصنا  يستطيع حتىّ  الفائدة، معدل+  لتكلفتها يعاد سنويا

 انخفاض بالتاليو  لألسعار، العام املستوى  ارتفا  إلى سيؤدي املنتجات أسعار  فارتفا  واملستثمرين، املستهلكين سلوك على أثرا

 ماب الطويل، ألاجل في الركود مراحل من مرحلة في الاقتصاد دخول  ثم ومن( املعيشة مستوى  انخفاض) للفرد الحقيقي الدخل

 .الكالاسته وانكماش البطالة معدالت ازدياد رأسها وعلى إلانتاجية للموارد العام التوظيف مستويات على سلبية آثار  من له

 املشرو  ال يتحمل تكاليف التمويل إال بقدر حصة املمول فيأما في التمويل إلاسالمي خاصة في أسلوبي املشاركة واملضاربة فإن 

ألارباح وبالتالي فإن املنتوج ال يتحمل ألاعباء إلاضافية، كما أن رابط عائد عملية التمويل باألرباح املحققة يجنب تكاليف أكثر 

ي مل الخسائر الخاصة بها وهذا ما يؤدلعملية التمويل، فكل دورة إنتاجية تتحمل تكاليفها الخاصة بها كما تحقق ألارباح وتتح

إلى تفادي تراكم الالتزامات التي تحمل إلى أسعار املنتجات املستقبلية وهذا من شأنه أن يحقق الاستقرار النسبي في الاسعار حيث 
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ر الفائدة التي عأنها تكون مرتبطة بتكاليف إلانتاج الاساسية والتي تتصف بالثبات النسبي وارتبااها بحجم إلانتاج، مقارنة بس

 (2013-2012)خالد،  تتصف بالتقلب وعدم الثبات

م على ما يمكن لهذا ألاخير تحقيقه من العوائد واملخاار التي يتوقف قرار الاستثمار بوجه عاالاستثمار: رفع مستويات .3.1

عوائده مع مخااره، ولكن يصعب على  املجال الاستثماري الذي تتالءماختيار ه أثناء العملية الاستثمارية، فمن املهم هتواج

 إذا كان لم يستطع تحديد بطقة حجم العوائد واملخاار.ئد املرغوب الحصول عليه جراء املخاارة ااملستثمر تحديد حجم الع

  (IBF قد دلت دراسة قام بها مكتب البحث )املجموعة الدولية للمال وألاعمالو 
ً
الراغبين في الاستثمار من  %6ا أن في الغرب حديث

وقد ساهمت أسلمة  .يرفضون القروض الربوية رغم حاجتهم لها. وأنهم مستعدون الستخدام التمويالت املبنية على املشاركة

: تضاعفت الودائع الاستثمارية 
ً
فيما مرة  20املصارف في بعض الدول إلاسالمية في تحريك الادخار الاستثماري. ففي السودان مثال

تاني، دور )الك بين غضون خمس سنوات من بدء تطبيق التجربة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع تحت الطلب بشكل بطيء

  (2022املصارف وشركات التمويل إلاسالمية في التنمية، 

 باملشاركة أموالهم استثمار  يريدون  الذين املدخرات أصحاب بين ااةوسرتكز على الت ينتهجها التمويل إلاسالمي التي املشاركة آلية إن

 "فائدة»في التمويل التقليدي  املدخرون ينتظر  وبينما .ألاساس هذا على الاستثمارية ملشروعاتهم تمويال يريدون  الذين ألاعمال ورجال

 لنجاح تبعا مقداره يتحدد" ربح" الاستثمار على والعائد .استثمارها نتيجة أموالهم على عائداعلى أموالهم، ينتظر املستثمرون 

 ومن ،فقد يكون منخفضا وقد يكون عكس ذلك إلانتاجي، بالنشاط مباشرا ارتبااا يرتبط دخل فهو ثم ومن الاستثماري، املشرو 

 الفائدة نظام إاار في يتحقق ال أمر وهذا أكبر، ربحا توقع كلما أكبر حافزا يجد سوف مدخراته استثمار يريد شخ: أي أن املنطقي

 تتغير املشاركة آليات إاار في الربحية معدالت فإن هنا ومن .املصرفية السوق  في الفائدة سعر ارتفا  على عديدة قيودا لها التي

 ألغراض املدخرات جذب على قدرة أكثر فإنها ثم ومن ،التقليدي التمويل آليات إاار في الفائدة أسعار من بكثير أكبر  بمرونة

 (2019)قديد و بخلحمري،  الاستثمار

 مت يغنيهدخل ثاب م، بحيث يكون لهمنفسهأب منفسهأمن إغناء  ينتمكين املحتاج كألية مهمة في التمويلوظيفة الزكاة  كما أن

عن السؤال، فتقديم الزكاة كاستثمارات لصالحهم تسمح بخلق ااقات إنتاجية إضافية، إضافة إلى تشغيل الطاقات العاالة، 

وتكون إلاعانات الاستثمارية هي أحسن من توزيع الزكاة املباشر على الفقراء واملساكين، كون أن الاستثمارات تسمح بتوظيف 

مصدر رزق دائم بدال من إعطائهم الزكاة كل عام، وحرمان هذه املشاريع التي تتميز  هؤالء الفقراء واملساكين وضمان لهم

باستمرارية منفعتها العامة، لكن هذا ال يمنع من إعطاء الزكاة إلى الفقراء واملساكين بهدف الاستهالك، ألن توزيع الزكاة عليهم 

تهالك الواني وبالتالي زيادة الطلب الكلي الذي يؤدي تلقائيا إلى يؤدي إلى رفع قدراتهم الاستهالكية مما يؤدي إلى رفع معدل الاس

 زيادة الانتاج والاستثمار.

 وهي أال بتكلفة ستتاح بل جانا،م ستتاح ألاموال أن يعني ال إلاسالمي التمويل في الفائدة إلغاء إن الاستغالل ألامثل للموارد:.4.1

 الربح زاد فكلما عليها، بالطلب املوارد هذه عرض ملعادلة أداة و املالية، املوارد لتخصي: معيار هو الربح معدل يصبح وبذلك الربح،

 املتوقع، الربح عن كبيرا انخفاضا ألاعمال بعض في املتوقع الربح انخفض فإذا العمل لهذا النقود عرض زاد ما، عمل في املتوقع

 و ألاداء، و الاستثمار تدفق لتحديد الحال في أهمية له املتوقع الربح فان لهذا و مستقبال التمويل في صعوبة ألاعمال هذه واجهت

 تحديد في حاسم عامل الفعلي فالربح بهذا و.املال على الحصول  وفي املشرو ، نجاح مدى تحديد في حاسم عامل الفعلي فالربح بهذا
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 العائد وهذا منه، املتوقع الربح أي الاستثمار على العائد معدل هإنف املال رأس عائد أما .املال على الحصول  و املشرو ، نجاح مدى

 املوارد عرض بين التعادل بها يتم التي آلالية دور  ويؤدي املالية املوارد تخصي: يحكم الذي وهو املشرو ، كفاءة يحدد الذي هو

وبه توجه ألاموال إلى املشاريع ألاكثر ربحا وليس ألاكثر توفيرا للضمانات كما في التمويل  ،(2017-2016)ساعد،  عليها والطلب

بالفائدة مما يحفز املؤسسات ممثلة في إداراتها على السعي نجو الكفاءة التشغيلية وتعظيم ثروة املساهمين بدل الركون إلى 

آلية الربح إلى توفير فرصة أمثل للمؤسسات الناشئة لخلحصول ضمانات أصولها لخلحصول على التمويل، كما يؤدي الاعتماد على 

بخلحمري،  )قديد و  على التمويل مثلما هو عليه الحال مع املؤسسات الكبيرة وبالتالي زيادة مقدرتها على تحقيق ألارباح وإلانتاج

2019). 

 مثل ،تالتفضيال  من العديد بين الاختيار كيفية في تخلخ:املالي الاسالمي يفي التمويل  املوارد ألامثل تخصي:وعلى ذلك فإن ال

ذلك عن اريق آليات ينتهجها هذا التمويل  يتموهو ما  آخر،و  اقتصادي قطا  أو سلعة وأخرى، بين أو وأخرى  حاجة بين التفضيل

 دماتالخ أو  السلع إنتاج وعدم الرزق من الطيبات إنتاج في الاقتصادية املوارد فراد، إضافة إلى توظيفألا  حاجات إشبا  بغرض

 السلع نتاجإ في إلافراط وعدم الشريعة، مقاصد حماية في تسهم التي والحاجيات الضروريات إنتاج على واملحرمة والتركيز  الضارة

 لحاجاتا بحسب الاقتصادية املوارد تخصي: يتم وبذلك بتركها، تصعب وال بها  تتحرج الحياة ال  التي الكمالية، والخدمات

 للمجتمع. الحقيقية

 على النهوض بالقطا  الاجتماعي إلاسالمي التمويل يعمل ألليات التمويل في تحقيق التنمية املستدامة: الدور الاجتماعي.2

 باسإنسان باستهداف ويهتملإلنسان،  املعيشية ستوى م نسيوتح ةالاجتماعي الطفرة تحقيق إلى الهادفة لديه املتاحة املوارد باستغالل

 .التنمية ألاول من عملية املستفيد باعتبار

 ومزايا سمات من به تتميز  ملا الدور  بهذا القيام باملشاركة التمويل لصيغ ويمكن :وتحقيق عوائد كبيرة زيادة إنتاجية العمال.1.2

 الدخول و  واملتوسطة، الصغيرة املشاريع إنشاء من والحرف والكفاءات املهارات ألصحاب تتيح  الصيغ فهذه ذلك، على تساعدها

  للقيام لالزما التمويل توفير  خالل من وذلك ناجحة، مشاريع في توسع أو  لتحقيق فرصة لديها قائمة صغيرة شركات مع شراكات في

 تقديمو  النجاح، في فرصها من والتأكد املشاريع هذه دراسة عملية في ارفا البنك فدخول  البنوك، اريق عن املشاريع بهذه

 عن ًدابعي املديونية بسداد والاهتمام إلاقراض سياسة ممارسة من بدال  مستمر، بشكل ومتابعتها والنصح والتوجيه إلارشاد

 شرو ،امل واستمرارية ربحية ويهمه الحالة هذه في شريك البنك ألن باملشاركة، التمويل ايجابيات من عدمه من املشرو  مجال

 فاستخدام ة،املطلق املضاربة حال في كما ألاحيان بعض في وتنميته الاستثمار  في التصرف فرصة منحهم يتم قد أنه إلى إضافة

 من ممكن عائد ر أكب تحقيق أجل من املستثمر  لهذا إضافي تحفيز  يعتبر  الفائدة معيار  من بدال  الربح معيار  الاستثمارية الصيغ هذه

 (2018)بوضياف و بوضياف،  وأرباحه دخله لزيادة املشرو  هذا

ة، الحالة العامة القتصاد الدول تعكس من الظواهر التيالبطالة، ة ظاهر تعتبر  توفير مناصب شغل والقضاء على البطالة:.2.2

، ةوالتنموي كما تعد البطالة قضية جوهرية مهمة وخطيرة، ألن لها تأثيرا من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

ومعدالت البطالة هي مؤشر اقتصادي أساس ي تشير إلى أحوال الاقتصاد في أي بلد أو مجتمع. ومن هنا فقد دأبت املجتمعات على 

تمثل في ي لبطالةمشكلة ا دور التمويل الاسالمي في حل، ويمكن إلاشارة إلى أن هذه املشكلةالبحث في السبل القادرة على حل 
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شرية املعطلة في املجتمع من خالل دعم وتشجيع وتنمية القدرات الذهنية واملهنية لتلك الطاقات وتحويلها تحريك الطاقات الب

 .ى ااقات فاعلة منتجة في مجتمعهاإل

على أن يكون أفراد املجتمع عاملين وفاعلين، فالفرد يجب أن ليات املختلفة للتمويل من خالل آلاوقد حرص النظام إلاسالمي 

 عن أن إلاسالم يتيح مصادر متعددة توفر له يعمل ما دام 
ً
قادًرا على العمل، وفي املقابل فعلى الدولة أن تيهئ له ذلك، فضال

ألن العمل هو أساس اكتساب  قادر على العمل أن يتكاسل عن ذلكالحصيلة الالزمة للقضاء على البطالة، وال يقبل للفرد ال

يسيروا في مناكب ألارض اللتماس الرزق منها، ويطالب الجميع بأن ينتشروا في أرجاء الرزق، وإلاسالم يطالب أفراد ألامة كلهم أن 

 وعاملين في شتى امليادين، ومحترفين بشتى الحرف، مستغلين كل الطاقات املتاحة، وعليهم أن ينتفعوا 
ً
 وتجارا

ً
 وصناعا

ً
ألارض زراعا

 
ً
ر هللا لهم في السموات وألارض جميعا لذا فال بد لالقتصاد إلاسالمي من اجتراح الحلول الاقتصادية ، بكل ما استطاعوا مما سخَّ

التي تساعد أفراد املجتمع على تخطي املشكالت التي تواجههم، بحيث يتم تقديم املساعدات املالية القائمة على املشاركة في 

ا مباشرة من الحصول على قروض أن يستفيدو  العاالينإقامة املشاريع التي توفر دخال مناسبا لإلنسان، إذ يمكن لكثير من 

صر هذه على أن ال تقت، بطالتهمالتمويل إلاسالمي للمشاريع الصغيرة، التي تعد من أهم الوسائل التي تمكنهم من التغلب على 

بداعية إ مجرد مبالغ تستعمل لتمويل مشاريع هنا وهناك، بل من املفترض أن ترتكز إلى نظرة شمولية وأفكار القروض عن كونها 

 .(2022)ربابعة،  البطالةة خلخروج من دائر ل

 إعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية:.3.2

عت
ُ
التي يمكن الاعتماد عليها في نقل الفقراء من حالة الفقر إلى حالة الغنى، ومن حد  أليات التمويل الاسالميبر الزكاة من أهم ت

، إلى حد الكفاية حيث 
ً
الكفاف الذي ال يملك فيه الفرد القدرة الشرائية المتالك الضروريات ويكون الحد الاستهالكي عنده صفرا

ثير في الطلب الفّعال الذي يعتمد على القوة الشرائية ألفراد تتوفر لديه القدرة الشرائية، فيساهم في الدورة الاقتصادية بالتأ

ة يادة الرفاهيتسهم في إعادة توزيع الدخل والثروة بين ألافراد بطريقة عادلة، وتؤدي إلى ز ف، (2015)القرعان و الحكيم،  املجتمع

لى احتياجاتهم عما تحصلوا عليه  بإنفاقأصحاب ألاصناف الثمانية يقومون فعلى سبيل املثال في ألية الزكاة  ،الاقتصادية العامة

الاستهالكية. وكما هو معلوم في علم الاقتصاد فإن تناق: امليل الحدي لالستهالك وتزايد امليل الحدي لالدخار عند ألاغنياء، 

، وزيع الدخل والثروة بطريقة عادلةالحدي لالدخار عند الفقراء يسهم في إعادة ت وتزايد امليل الحدي لالستهالك وتناقض امليل

فأصحاب الدخول املرتفعة عند إخراجهم لصدقاتهم التطوعية للفقراء، فسينتقل جزء من دخلهم إلى الفقراء، حيث يحولونهم 

 عند الغني سيتحو 
ً
ل إلى الاستهالك، مما يؤدي إلى زيادة الطلب بدورهم لالستهالك، وبالتالي فإن هذا الدخل الذي كان مدخرا

 
ً
الفعال، وهذا ينعكس بصورة مباشرة على إنعاش الاقتصاد بزيادة الاستهالك الكلي للمجتمع وانخفاض الادخار. ويؤدي أيضا

حصلة لذلك ملإلى زيادة على حجم التوظيف الذي يتوقف بدوره على كمية إلانفاق الاستهالكي وعلى كمية إلانفاق الاستثماري. وا

الانتعاش الاقتصادي سواء من ناحية الاستهالك أو الاستثمار، وهنا يكون الانتعاش الاقتصادي مانعا لحالة الركود الاقتصادي 

 (2016)غيث،  الذي ترتب على زيادة املدخرات ونق: الاستثمار وقلة الطلب الفعال

ع الوقف على الجهات املوقوف عليها، كالوقف على ير الدخول من توزيع إضافة إلى الزكاة فإن الوقف بدوره يعمل على إعادة 

الوقف  عيالفقراء واملساكين وأبناء السبيل واالب العلم واملعلمين واملرض ى والقضاة أو ذرية الواقف، ويتم إعطاؤهم دخوال من ر 

ملة مع عاتمصدر دخل لألاراف الخارجية املإلى أن الوقف يمثل  ، إضافةنه هلل سبحانه وتعالىتحقيقا لرغبة الواقف وقربة م
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الوقف في حاالت الاستثمار املختلفة كأن يدفع ناظر الوقف ألارض للغير مزارعة أو مساقاة أو مضاربة أو مشاركة في مشروعات 

ثمرين والعمال وزيادة دخولهم وذلك عن اريق مشتريات ألاوقاف يسهم في إعادة توزيع الدخل بالنسبة للمنتجين واملست، و وقفية

كي زيادة الطلب الاستهال إلىع الوقف في شراء السلع والخدمات، وهذا يؤدي يأو ما ينفقه املوقوف عليهم مما يحصلون عليه من ر 

 يزيادة إجمال كي املتنامي فيؤدي إلىبحيث يدفع املنتجين واملستثمرين إلى زيادة إلانتاج والتشغيل لتغطية حجم الطلب الاستهال

 .الدخل املتحقق لهم

 التكافل الاجتماعي: تحقيق.4.2

 والذي والخاص، العام للمال الحماية تحقيق على يعمل إذ أصوله، من أصل وأنه املجتمع، كيان في دعاية الاجتماعي التكافل يعتبر

 التكافل هذا يهدم ما أهم من التمويل فإن فيه الشك ومما وترشيده، وتنميته املال باكتساب تتعلق عديدة أحكام خالل من يتضح

 واستغالل أنانية من به تتميز ملا املقرضين بين وحقد ضغينة إلى والتآلف والتواد والتعارف املودة تحول  فالفائدة بنيانه، على ويأتي

 وتشتت املجتمع تفكك إلى يؤدي ما وهذا الفقيرة، الطبقات ملصخلحة مناقضة املقرضة الغنية الطبقات مصخلحة ويكون  للعمال،

 .(2018)بوضياف و بوضياف،  املرجوة التنمية تحقيق يعيق ما وهذا داخل املجتمع الواحد، والبغضاء العداوة الواحد وانتشار

اورت من مصارف الزكاة والتبرعات، فليس القصد منها هو سد حاجات املحتاجين  ألساليب التمويل إلاسالميكما نالحظ أن 

والفقراء وإشباعها لبعض الوقت فقط، ولكن القصد منها هو إخراجهم من الحاجة على الدوام، وذلك بتمليكهم الوسائل التي 

يرها. عاهد واملراكز التدريبية والتأهيلية وغتحميهم وتنقلهم من الكفاف إلى الكفاية، حيث اهتمت بإنشاء املشاريع املنتجة وامل

والتكافل معناه أن يكون ألافراد في كفالة جماعتهم ينصر بعضهم بعضا، وأن تكون كل القوى إلانسانية في املجتمع متالقية في 

 .(2022، )يوسف ةيمالاجتماعي وإقامته على أسس سل املحافظة على مصالح ألافراد ودفع ألاضرار عنهم، ثم املحافظة على البناء

عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر بل يتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال التكافل الاجتماعي ال يقف و 

 من ألاخطار التي 
ً
بشرية تواجه مستقبل الاملستقبل، وهو ما من شأنه أن يسهم في حل كثير من ألازمات املعاصرة، ويحاصر كثيرا

والتي نشأت من جراء لهاث هذا الجيل وراء مصالحه دون اعتبار للمستقبل البشرى العام، وهي أخطار ومشكالت كثيرة لعل من 

 .أخطرها مشكلة البيئة واملوارد الطبيعية

 :الخاتمة

 دون ذلك ألنه يعمل  ،التقليدية التمويل ارق  دور  تراجع ظل في بها الاهتمامدأ ب التي البدائل همأ من الاسالمي التمويل يعتبر

 إلاسالمية، املعامالت ومبادئ الديني، الجانب مراعاة مع الربح، من بحصة واستبدالها للعمالء تعويض كعامل الفائدة استخدام

 لتطور امن املمكن أن يسهم التي   ستدامةامل التنمية لتمويل واملالئمة ألاجل اويلة املالية املوارد وتعبئة تهيئة فيولعب الدور ألاكبر 

لتنمية، وسيكون ذلك مهًما بصورة خاصة نظًرا ألن النظام املالي املجاالت املتنوعة لاملستمر للتمويل إلاسالمي إسهاًما كبيًرا في 

نافع ممكنة م وحتى يحقق الاقتصاد العالمي أكبر  .العالمي يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية املستدامة التي تم اعتمادها مؤخًرا

وتخصي:  ملالي،افي زيادة استقرار  واملساعدةرتبااه الوثيق باالقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاار التمويل، ال  من التمويل إلاسالمي

 املوارد الاقتصادية إضافة إلى تحقيق ألاهداف الاجتماعية.

 :النتائج
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 البديل على اعتباره الدول  من الكثير منه تعاني التي التمويل مشكل من الخروج جلأ من منها البد حتمية الاسالمي التمويل يعتبر -

 .املصرفي النشاط في الربوي  للتمويل املناسب

 حقيقية اقتصادية حركية إاار  في تتم ألنها املشاركة عن تنتج التي املستحقة العوائد خالل من إلاسالمي التمويل كفاءة تظهر - 

 وتؤدي إلى إحداث تنمية حقيقية والخدمات للسلع

على تحقيق التوزيع العادل للدخل القومي ومن ثم املساهمة في تحسين مستوى معيشة  للتمويل إلاسالمي دور هام في املساعدة -

 .أفراد املجتمع

 إلاسالمي ويلالتم ويلعب ألاخ:، على والاجتماعية الاقتصادية ألانظمة في جوهرية تغيرات إلى املستدامة التنمية تحقيق يحتاج -

 املختلفة.  والاقتصادية الاجتماعية القطاعات بين التعاون  خالل من. املستدامة التنمية أبعاد تحقيق في فعال جد دور 

 املراجع:

 

 
حة أطرو(. دور آليات التمويل اإلسالمي في رفع الكفاءة التمويلية للنظام المصرفي التجربة الماليزية نموذجا. 2017-2016ابتسام ساعد. )

 . بسكرة: جامعة محمد خيضر.دكتوراه في العلوم االقتصادية

 ياض.الر . دار عالم الكتب،4ج .المبدع شرح المقنع(. 2003ابراهيم بن محمد ابن مفلح. )

 .بيروت العربي دار اإلحياء 8جالبحر الرائق في شرح كل الدقائق .(2002) .ز ,ابن نجيم

(. التنمية المستدامة في الجزائر قراءة تحليلية في المفهوم والمعوقات. مجلة أبحاث ودراسات التنمية، 2019العربي حجام، و سميحة طري. )

 .02 العدد.06المجلد

بطاهر بختة، و بوطالعة محمد. )بال تاريخ(. إدارة مخاطر صيغ التمويل الغسالمي في البنوك اإلسالمية دراسة ميدانية في عدة فروع لبنك 

 .02 العدد. 11المجلدمجلة الدراسات االقتصادية والمالية،البركة. 

 بيروت.علمية. . دار الكتب ال 2ج. قه إمام األئمة مالكأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فحسن أبي بكر الكشناوي. )بال تاريخ(. 

 مصر.مركز االسكندرية للكتاب.  ي.االقتصاد اإلسالم(. 1999حسن سري. )

كلية العلوم  ,رسالة ماجيستير .الطاقة في ظل التنمية المستدامة دراسة حالةالتنمية المستدامة في الجزائر .(2009-2008) .عقيلة ذبيحي

 .. قسنطينةجامعة منتوريوالعلوم التجارية.  التسير وماالقتصادية وعل

 سوريا.دار المكني.  المصارف اإلسالمية.(. 2001رفيق يونس المصري. )

مجلة جامعة حمة لخضر الوادي.  (. التمويل اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.2018سارة بوضياف، و عبد المالك بوضياف. )

 .01 العدد. 03اقتصاد المال واألعمال. المجلد

 .02. العدد03المجلدالمملكة العربية السعودية.  المعهد االسالمي للبحوث والتدريب.(. دراسات اقتصادية إسالمية. 1996سامي حمود. )

 األردن.دار وائل للنشر والتوزيع.  المصارف اإلسالمية.(. 2002شيخون محمد. )

 القاهرة.دار الروائع.  الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة.(. 2012عزيز أل الشيخ. )صالح بن عبد ال

األردنية في  المجلة(. دور الزكاة في معالجة مشكلة التضخم دراسة فقهية اقتصادية. 2015عبد الباسط القرعان، و منير سليمان الحكيم. )

 .04 . العدد11الدراسات اإلسالمية. األردن. المجلد
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 .22 . الرياض. العدده(. شركة المضاربة في الشريعة اإلسالمية. مجلة التوعية اإلسالمية1420هللا بن عبد العزيز العجالن. ) عبد

 https://alghad.com. تم االسترداد من جريدة الغد األردنية(. البنوك اإلسالمية والتكافل االجتماعي. 2022, 02 14عدنان أحمد يوسف. )

 دمشق.. دار الكلم الطيب الخدمات المصرفية.(. 2006عالء الدين الزعتري. )

تم االسترداد من  دور المصارف وشركات التمويل اإلسالمية في التنمية.(. 2022, 02 10عمر الكتاني. )

https://islamonline.net/archive 

تم االسترداد من  اإلسالمية في التنمية.دور المصارف وشركات التمويل (. 2022, 02 11عمر الكتاني. )

https://islamonline.net/archive 

 مصر. .جامعة األزهرأطروحة دكتوراه منشورة. (. القواعد الفقهية الكبرى وأثرها على المعامالت المالية. 2000عمر عبد هللا كامل. )

المؤتمر الدولي الخامس عشر حول التكامل تعبئة الموارد المالية.  (. كفاءة صيغ التمويل اإلسالمي في2019فوزية قديد، و خيرة بلحمري. )

 الشلف: جامعة حسيبة بن بوعلي. المؤسسي للصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية،.

المجلة  .(. أثر الدوافع العقدية واألخالقية في تحقيق الرفاهية االجتماعية واالقتصادية في االقتصاد اإلسالمي2016مجدي علي محمد غيث. )

 .01 . العدد12. األردن. المجلداألردنية في الدراسات اإلسالمية

دراسة تجربة الجزائر -مساح وفاء، و شبوطي حكيم. )بال تاريخ(. التمويل االسالمي االصغر بين السياسات المنتهجة ووقائع الممارسة

 .01 . العدد07دارة والتنمية للبحوث والدراسات. المجلدمجلة اال . -والسودان

رسالة . 2013-2012مالية العالمية(. صيغ التمويل االسالمي كبديل للتمويل التقليدي في ظل األزمة ال2013-2012موسى مبارك خالد. )

 سكيكدة. .1955أوت 20جامعة . ماجيستير في العلوم االقتصادية

 مصر.بة القاهرة. . مكت4ج . النغني على المختصر المقنع(. 1968موفق الدين عبد هللا ابن قدامة. )

تسير تصادية والمجلة العلوم االق(. التمويل اإلسالميكآلية لتحقيق التنمية المستدامة: الحالة الماليزية. 2020نور الدين كروش، و كمال عقاب. )

 .03 . العدد13والعلوم التجارية. المجلد

. تم االسترداد من جريدة العرب االقتصادية الدوليةة. (. االقتصاد اإلسالمي ومحاربة الفقر والبطال2022, 02 10يوسف ربابعة. )

https://www.aleqt.com: https://www.aleqt.com 

 

 
 


