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S 
من أهم املشكالت اليت يعاني منها العامل اليوم يف هذا العصر وأكثرها ظهورًا، وأشدها 

خطرًا على األمة، وعلى كيانها االجتماعي واالقتصادي والسياسي واألمين: مشكلة 

 البطالة.

ويقوم التمويل اإلسالمي لعالج مشكلة البطالة على تطبيق الصيغ التمويل 

إلسالمية لتمويل املشروعات الصغرية والقائم على املشاركة وليس الفائدة، وهذا ا

املستوى ويرى املختصون على هو االجتاه العاملي اآلن )املنتجات االستثمارية اإلسالمية(، 

االقتصادية الشيء املشكالت حيل الكثري من صيغه جبميع التمويل اإلسالمي أن النظري 

 لدول إىل إتباع ذلك من إطاره النظري إىل إطاره التطبيقي.الذي دفع الكثري من ا

 من هنا جاءت ورقة حبثنا هذه لإلجابة على التساؤل التالي:

 مشكلة البطالة؟ عالجساهم يف تللتمويل اإلسالمي أن  لصيغ إىل أي مـدى ميـكن

 وتنبع أهمية الدراسة من الدور الكبري الذي يلعبه التمويل اإلسالمي بصورة عامة

وصيغ التمويل اإلسالمي بصورة خاصة يف إجياد احللول أو احلد من مشكلة البطالة 

 وكذا يف مساهمتها اليت ال يستهان بها يف حتقيق األمن االقتصادي.

: التمويل اإلسالمي، صيغ التمويل اإلسالمي، البطالة، األمن الكلمات املفتاحية

 االقتصادي.

Abstract: 
Of the most important problems facing the world today in this era 

and the most visible ,  and most threat to the nation, and the socio-

economic, political and security entity: the problem of 

unemployment. 

The Islamic finance for the treatment of unemployment on the 

application of Islamic financing formulas problem to finance small 

projects and participatory , not interest, and this is now a global 

trend (Islamic investment products),and sees specialists at the 

theoretical level that the Islamic finance all formula solve a lot of 

economic problems the thing that pay a lot of States to follow that 

of the theoretical framework within which to Applied. 

From here it came and we discussed this paper to answer the 
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following question:To what extent can the formulas for Islamic 

finance to contribute to the treatment of the problem of 

unemployment? 
The importance of the study of the major role played by Islamic 

finance in general and formats Islamic finance in particular in 

finding solutions or reduce the problem of unemployment, as well 

as its contribution in which to be reckoned with in achieving 

economic security. 

Key words: Islamic finance, Islamic finance formulas, unemployment, 

economic security. 

 مقدمة

 إىل األمر َوغريها، عندما ُوكِّل واالقتصادية االجتماعيةولدت املشكالت 

 أو عليها، اهلل خلقه اليت السِجيَِّة بالفطرِة يلتزم ال يالذ العاجز، اإلنسان

 يف الرشد عن ينحرف أو نعم، من له اهلل سخَّره ما استخداَم يسيُء أنه

 البشرية، حتكم اليت األنظمة ليضع والطبيعية، البشرية املوارد استغالِل

فأساء التخطيط ومل حيسن التوزيع عندها وجدت املشكالت جبميع أنواعها 

ن بينها البطالة. فقد أصبحت هذه األخرية أشد خطرا على األمة، م

 والسياسي واألمين. واالقتصادي االجتماعيوعلى كيانها 

كثريا من اجملتمعات يف هذا العصر، تعاني مشكلة البطالة، إذ تبدو  إّن

ري من القلق النفسي، شبحا خميفا يهدد األفراد واملؤسسات، والدول بكث

 ادي، واإلفالس على مستوى الفرد واجلماعة.قتصوالتدهور اال

لقد ازدهرت بعض اجملتمعات بآثار التقدم احلضري والصناعي، ومع ذلك 

عن العمل، األمر الذي جعل مستوى العاطلني فهي تعاني من تزايد عدد 

معيشتهم يتدنى إىل مستوى سيء. وبات هؤالء العاطلون عن العمل 

مل تستطع معظم الدول املتمدنة أن هاجسا يرتصد العامل، وينذر بشر، و

وارتفاع مستوى تقدمها من الرغم ، على الظاهرةتضع احللول املناسبة هلذه 

 دخلها.

واالقتصادي، النظام السياسي مشكلة البطالة باختالف إيديولوجية خيتلف عالج 

ويرى أنصاُر النظاِم الرأمسالي احُلرِّ أنه يقع على القطاع اخلاص مسئولية 

فرِص عمٍل، ويكون دور الدولة يف هذا الصدد حمدوًدا، ومن سياسِة إجياِد 
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احلكومة دعُم هذا القطاع ومساعدته. كما يرى أنصار النظام االشرتاكي 

أنَّ على الدولِة مسئوليَة عالِج مشكلِة البطالِة من خالل القطاع العام. 

 فهل جنح هذين النظامني يف عالجها؟ لألسف ال.

عادة النظر يف العالجات اليت تقدمها األنظمة الوضعية هذا يدفعنا إىل إ

نلحظ بأن هناك خلال أو نقصا، فكان ال بد من عرض وجهة نظر 

مبا ال -سببا وعالجا–النظام االقتصاد اإلسالمي، ألنه قد بسط هذا األمر 

نتقاد، بالرغم من أنه كان بعيدا عن واقع احلياة جماال للشك أو اال يدع

فال تطبيقهن خاصة يف جمال التمويل اإلسالمي الذي بسبب إقصاءه وإغ

أصبح يف عصرنا هو امللجأ األخري للكثري من االقتصاديني حلل املشاكل 

 خاصة البطالة، اليت تعترب ظاهرة خطري تهدد األمن االقتصادي للدول.

كن للتمويل إىل أي مدى ميهذا ما قادني إىل طرح اإلشكالية التالية: 

 م يف احلد من مشكلة البطالة؟اإلسالمي أن يساه

على هذا التساؤل كان البد من تقسيم البحث إىل حمورين، اإلجابة من أجل 

 وهما:

 احملور األول: مفاهيم عامة ملشكلة البطالة والتمويل اإلسالمي؛ -

 احملور الثاني: التمويل اإلسالمي ودوره يف حل مشكلة البطالة؛ -

 البطالة والتمويل اإلسالمي. احملور األول: مفاهيم عامة ملشكلة

من خالل هذا احملور  :مشكلة البطالةسباب أمفاهيم معدل و .1

على مفهوم البطالة وأنواعها، وماهية الزكاة وأوجه الوقوف نستطيع 

 صرفها.

عرف مصطلح البطالة عدة تعاريف نذكر  مفهوم البطالة وأنواعها:-

 منها:

ما ذكره أسامة السيد عبد السميع-
(1)

بالكسر وقيل  الة لغة:"البط :

أو هي بطل األجري يبطل بالضم  بالضم هي على نقيضها وهي العمالة،

 ةتطلق على ثالث اصطالحا:البطالة و، بطالة بالفتح أي تعطل فهو بطال

 معاني:



 أ.بودراع و أ.زيد        صيغ التمويل اإلسالمي ودورها في الحد من مشكلة البطالة 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (731) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

املعروضة العمل أو قلة فرص البشر من قوى العمل فرص تناسب عدم  -

 مع كثرة الطلب عليها.
 ن نوعه إىل الشخص.عدم إسناد أي عمل أيا كا -
 عدم قيام الشخص بعمل ما بناء على رغبته يف عدم العمل" -

من خالل التعريف السابق جند أن الشخص قد يكون جمربا على البطالة 

حسب النقطة األوىل والثانية أو يكون خمريا يف ذلك بعدم رغبته يف العمل 

 حسب النقطة الثالثة.

كان صاحب هذا التعريف لبطالة املشكلة االصطالحي فبالرغم من تعريفه 

قادر على تقسيم البطالة إىل بطالة إجبارية وأخرى اختيارية لكنه 

 اجلزئية، أضاف إىل ذلك أنواعا أخرى من البطالة كالبطالة اهليكلية،

 املومسية، طويلة األجل، وبطالة املتعلمني. السافرة، املقنعة،
ما ذكره إبراهيم حممود عبد الراضي-

(2)
بطل  لة يف اللغة:"البطا :

 فهو باطل، ذهب ضياعا وخسرا، الشيء يبطل بطال وبطوال وبطالنا،

-بالفتح-وهو اتباع اللهو واجلهالة وبطل األجري فعل البطالة، والتبطل:

البطالة يف الفقه: ، وعمالجيد  والبطال الذي ال يبطل بطالة فهو بطال،

البطالة ، والبطل العامل بطالة بالفتح والضم والكسر تعطل فهو بط

  :هي عند السلف الصاحل

 خري من عطلة.-شبهة-كسب فيه ريبة-كرم اهلل وجهة-قال اإلمام علي 

 :ال يكون البطال من احلكماء. قال ابن وهب 

 :من واجب احلاكم أن حيرم  يقول ابن سيناء يف كتابه الشفاء

إنسان معطل ليس له  فال يكون يف املدينة البطالة والتعطل،

 بل يكون لكل واحد منهم منفعة يف املدينة." مقام حمدود،

أقتصر هذا التعريف على جانبه اللغوي وعوض اجلانب االصطالحي 

 املضطر إجبارية،فاعترب بطالة أما يف ذكره ألنواعها  السلف،بالفقهي وأقوال 

وبطالة الكسول اختيارية، وأضاف البطالة التعبدية بطالة املتواكل كما 

 والبطالة االحتكاكية.   لة االنكماشية،أن هناك كل من البطا
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ما ذكره الدكتور يوسف القرضاوي-
(3)

"البطالة مشكلة اقتصادية  

فإذا مل جتد العالج الناجح،  واجتماعية واقتصادية وإنسانية ذات خطر،

فهي خطر على  وعلى اجملتمع، تفاقم خطرها على الفرد، وعلى األسرة،

يا حيث يفقد احلركة ونفسيا  الفرد اقتصاديا حيث يفقد الدخل وصح

وكذلك خطرة  حيث يعيش يف فراغ، واجتماعيا حيث ينقم على غريه،

وتفقد  على األسرة، حيث يفقد العائل شعوره على حتمل املسؤولية،

العائلة شعورها باالطمئنان إىل مقدرة العائل والثقة به، ويواجه اجلميع 

ل، وهي كذلك خطرة حالة من التوتر والقلق واخلوف من الغد اجملهو

ملا وراءها من تعطيل طاقات اقتصاده على اجملتمع بأسره فهي خطر على 

قادرة على اإلنتاج، وخطر على متاسكه ملا وراءها من إثارة فتنة تشعر 

والقلق الفراغ ألن تربة  بالضياع ضد الفئات األخرى،وخطر على أخالقه،

 .ال تنبت إال الشرور واجلرائم"

تور القرضاوي إشارة قوية ملخاطر هذه املشكلة منتقال إن ما ذكره الدك

 من اجلزء إىل الكل بدءا بالفرد وانتهاء باجملتمع ككل.

خنلص من خالل ما سبق إىل أن البطالة تعين عدم العمالة إجبارا أو 

 اختيار نتيجة االضطرار أو التكاسل أو التواكل.

نسبة مئوية  وهي عبارة عن :(Unemployment Rate) معدل البطالة-

لعدد العاطلني عن العمل على إمجالي القوى العاملة
(4)

أحد ّد ، حيث يع

االقتصادية بالكلية  املقاييس الرئيسية ألداء اقتصاد ما وأن السياسة

 لكل بلد تركز على إبقاء هذا املعدل منخفضا معظم الوقت قدر
 اإلمكان.

لسن العمل وينطبق  الذين ينتموناألفراد القوى العاملة: يقصد بها مجيع 

عليهم مفهوم العمالة أو البطالة
(5)

، وحلساب نسبة البطالة يف أي جمتمع 

 يتم االستناد إىل القانون اآلتي:  

 011× عن العمل على إمجالي القوى العاملة العاطلني = عدد نسبة البطالة 
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 مسببات البطالة:-

 وال: االسباب االقتصادية:أ

 :ةيف الدول املتقدم-

 ةنها بدأت تنشأ مع نشؤ ومنو الصناعأبالبطالة الدراسات املتعلقة  تشري .1

ن ازدياد التطور الصناعي يرافقه أ والتقدم الصناعي ولوحظ أيضا

زيادة يف معدالت البطالة وذلك ناجم عن إحالل اآللة حمل اإلنسان، 

ظهور الثورة العلمية والتكنولوجية وقد ازدادت نسب البطالة مع 

ن اإلنتاجية املكثفة لرأس املال حمل العمل اإلنساني حيث حلت الفنو

يف كثري من قطاعات االقتصاد القومي ومن ثم اخنفاض الطلب على 

  عنصر العمل البشري.

البحث عن العمالة الرخيصة ذات االنتاجية العالية وهذا مت من قبل  .2

رجاء أالشركات املتعددة اجلنسية اليت اتسع نطاق نشاطها حتى عم 

 هحبثا عن عمالة رخيصة تؤدي ذات الغرض الذي تؤدي هكل العامل

ىل تعطل املاليني من إالعمالة يف البدان االم هلذه الصناعات، مما ادى 

 العمال يف تلك البلدان وارتفاع نسب البطالة فيها.
قل عمالة أمسالي ذاته الباحث عن الربح الكثري بأبنية االقتصاد الر .3

إىل انتهاج سياسات انكماشية مات الرأمسالية احلكومن مما دفع كثري  ةممكن

فكان طبيعيًا أن يتم حتجيم اإلنفاق العام اجلاري االستثماري يف خمتلف 

 اجملاالت. وكان من نتيجة هذه السياسات اخنفاض الطلب على العمالة.
 يف الدول النامية: 

النامجة عن فشل السياسات االقتصادي اخنفاض معدالت النمو  .1

عالقة  arthir okun قتصادينيأحد اخلرباء اال حيث أوجد، االقتصادية

فتدني الناتج بنسبة  الناتج القومي ومعدل البطالة. عكسية بني

 النسبة. البطالة بنصف تلك معينة يؤدي إىل زيادة معدل
ارتفاع معدل منو العمالة يف كثري من الدول ومنها الدول العربية،  .2

منو الناتج القومي اإلمجالي  ّنإث مقابل اخنفاض منو الناتج القومي؛ حي
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ال يسري بالتوازي مع معدل منو العمالة يف كثري من االقتصادات 

 وخاصة النامية منها.

حالل العمالة الوافدة حمل العمالة احمللية يف كثري من البلدان نتيجة إ .3

طار إعزوف العمالة احمللية عن االلتحاق بكثري من املهن والوظائف يف 

 فة العيب.ما يسمى بثقا
متعلمة قادرة على تولي الوظائف جيال أخراج إفشل نظم التعليم يف  .4

النظام التعليمي موائمة خمرجات خر ضعف آاليت حيتاجها السوق ومبعنى 

 مع احتياجات سوق العمل.
 األسباب االجتماعية: ثانيا:

. ارتفاع معدالت منو السكان يف كثري من الدول مما حيول دون قدرة 1

 ات الوطنية على استيعاب اخلرجيني اجلدد سنويا يف سوق العمل.االقتصاد

)ثقافة العيب( واليت  . الثقافة االجتماعية السائدة يف كثري من الدول2

تعيب على الفرد العمل يف وظائف معينة مما خيلق كم كبري من العاطلني 

 عن العمل وإحالل عمالة أجنبية حملها يف مثل هذه الوظائف.

دالت هجرة األيدي العاملة إىل اخلارج مما يؤدي إىل تكدسها . تراجع مع3

 داخل الدولة وبالتالي عجز االقتصاد احمللي عن استيعابها.

 التمويل اإلسالمي:-

توفري املبالغ النقدية الالزمة لدفع وتطوير : نعين به مفهوم التمويل-

حلاجة مشروع خاص وعام. أي إمداد املشروع باألموال الالزمة يف أوقات ا

 إليها.

وبعبارة أخرى فالتمويل اإلسالمي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية، 

بقصد االسرتباح من مالكها إىل شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء 

عائد وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
(6)

 

 ومنه نستخلص ما يلي:
 التمويل خاص باملبالغ النقدية وليس السلع واخلدمات. –1

 لتمويل باملبالغ املطلوبة ال أكثر وال أقل.أن يكون ا –2
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 الغرض األساسي للتمويل هو تطوير املشاريع اخلاصة أو العامة. –3

 أن يقدم التمويل يف الوقت املناسب، أي يف أوقات احلاجة إليه. –4

لكل بلد يف العامل سياسة اقتصادية وتنموية يتبعها أو : التمويلأهمية -

حتقيق الرفاهية ألفراده، وتتطلب هذه يعمل على حتقيقها من أجل 

السياسة التنموية وضع اخلطوط العريضة هلا واملتمثلة يف ختطيط 

 املشاريع التنموية وذلك حسب احتياجات وقدرات البالد التمويلية. 

ومهما تنوعت املشروعات فإنها حتتاج إىل التمويل لكي تنمو وتواصل 

سالمي خاصة مبثابة الدم اجلاري حياتها، حيث يعترب التمويل والتمويل اال

التمويل له دور فعال يف حتقيق  ّنإللمشروع، ومن هنا نستطيع القول 

 من االقتصادي وذلك عن طريق:األ سياسة البالد التنموية وحتقيق

)توفري مناصب  توفري رؤوس األموال الالزمة إلجناز خمتلف املشاريع –1

 د.شغل جديدة حتقيق التنمية االقتصادية البال
 حتقيق األهداف املسطرة من طرف الدولة.-2
حتقيق الرفاهية ألفراد اجملتمع عن طريق حتسني الوضعية املعيشية  –3

 هلم )توفري السكن، العمل...(.

 من االقتصادي.واأللتحقيق الرفاهية سالمي وصيغه العمل بالتمويل اال-4

 صيغ التمويل االسالمي:-

مأخوذة من الضرب يف األرض أي السري كلمة املضاربة  :أواًل: املضاربة

فيها، وتسمى عند أهل املدينة بالقراض من كلمة قرض، وتعرف 

املضاربة بأنها عقد بني طرفني أو أكثر يقدم أحدهما املال واألخر يشارك 

جبهده على أن يتم االتفاق على نصيب كل طرف من األطراف بالربح 

هي الوسيلة اليت جتمع بني  بنسبة معلومة من اإليراد. وتعترب املضاربة

 استثمارها،أصحابها املال والعمل بقصد استثمار األموال اليت ال يستطيع 

كما أنها الوسيلة اليت تقوم على االستفادة من خربات الذين ال ميلكون 

املال. وبالنسبة للمضاربة املصرفية فهي شراكة بني عميل )مضارب( أو 

أكثر واملؤسسة املالية
(7)

وكل األول والثاني بالعمل والتصرف يف . حبيث ي
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املربم تفاق االلى أن يكون توزيع األرباح حسب ماله بغية حتقيق الربح، ع

بينهما يف عقد املضاربة، وتتحمل املؤسسة املصرفية كافة اخلسائر اليت 

قد تنتج عن نشاطاتها مامل خيالف املضارب نصوص عقد املضاربة
(8)

. 

هي صورة قريبة من املضاربة والفرق األساسي املشاركة  ثانيا: املشاركة

بينهما أنه يف حالة املضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب املال 

وحده. أما يف حالة املشاركة فإن رأس املال يقدم بني الطرفني وحيدد عقد 

 املشاركة الشروط اخلاصة بني األطراف املختلفة.

تعرف املشاركة
(9)

، وهي أي عقد ينشأ بني يقصد بها شركة األموال 

شخصني أو أكثر يف رأس املال أو اجلهد اإلداري بغرض ممارسة أعمال 

ومتويلية استثمارية جتارية تدر الربح. واملشاركة املصرفية عبارة عن صيغة 

متوافقة مع الشريعة، وميكن أن تشرتك فيها عدة أطراف مع املصرف، 

ىل حتقيق أرباح من وراء وتهدف املشاركة مع املصرف من قبل األفراد إ

املشاركة باملال، بينما يبحث املصرف يف املشاركة عن متويل، والعكس 

صحيح يف حال دخول املصرف يف مشاركة بأعمال التجارة مع أحد 

 عمالئه من التجار.

هي بيع مبثل الثمن األول الذي مت الشراء به مع زيادة ربح،  ثالثا: املراحبة

راءه من البائع األول مع هامش من الربح أي بيع الشيء مبثل مثن ش

معلوم ومتفق عليه أو مقطوع مثل دينار أو بنسبة معينة من مثنه 

شابه ذلك األصلي أو ما
(10)

واملراحبة يف املصرف هي تقديم طلب للبنك  .

بأن يقوم بشراء سلعة معينة وبيعها للعميل مقابل ربح حمدد، وتأتي هذه 

جات العمالء من السلعالصيغة التمويلية لتبية احتيا
(11)

بيع ويتميز . 

حبالتنياملصرف يف املراحبة 
(12)

 

هي الوكالة بالشراء مقابل أجر. فمثاًل يطلب العميل من املصرف : األوىل

اإلسالمي شراء سلعة معينة ذات أوصاف حمددة، حبيث يدفع مثنها إىل 

مبثل املصرف مضافَا إليه أجر معني، مع مراعاة خربة املصرف يف القيام 

 هذا العمل.
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قد يطلب العميل من املصرف اإلسالمي شراء سلعة  احلالة الثانية:

تفاق على تكلفة شرائها ثم إضافة ربح االمعينة حمددة األوصاف، بعد 

العميل بشراء وعدًا من التعامل معلوم عليها. ويتضمن هذا النوع من 

إمتام هذا الشروط املتفق عليها، ووعدًا آخر من املصرف بالسلعة حسب 

البيع طبقًا لذات الشروط. فالبيع اخلاص للمراحبة يف املصرف يكون 

 بصيغة اآلمر للشراء.

رابعًا: بيع السلم 
(13) 

وهو بيع شيء يقبض مثنه ماال ويؤجل تسليمه 

إىل فرتة قادمة وقد يسمى بيع السلف. فصاحب رأس املال حيتاج أن 

مقدما لينفقه يف سلعته. يشرتي السلعة وصاحب السلعة حيتاج إىل مثنها 

وبهذا جند أن املصرف أو أي تاجر ميكن له أن يقرض املال للمنتجني 

ويسدد القرض ال باملال النقدي ألنه سيكون )قرض بالفائدة(، ولكن 

مبنتجات مما جيعلنا أمام بيع سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع 

صل عليها وهو بهذا ال ويقوم املصرف بتصريف املنتجات والبضائع اليت حي

يكون تاجر نقد وائتمان بل تاجر حقيقي يعرتف اإلسالم مبشروعيته 

وجتارته. وبالتالي يصبح املصرف اإلسالمي ليس جمرد مشروع يتسلم 

األموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى ولكن يكون له طابع خاص 

حيث حيصل على األموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها. 
 

عستصنااال :خامسًا
(14)

ستصناع يف اللغة طلب الصنعة، وهو عمل اال 

شيء، أي دعا إىل صنعه. أما يف ستصنع الا الصانع يف حرفته ومصدر

صطالح فهو عقد يشرتي به يف احلال شيء مما يصنع صنعًا يلتزم البائع اال

وللمؤسسة ، ومثن حمددخمصوصة بتقدميه مصنوعًا مبواد من عنده بأوصاف 

قوم بتوسيط نفسها لدفع قيمة السلعة املصنعة للصانع بداًل املالية أن ت

نتهاء من التصنيع يقوم البنك ببيعها لعميله لقاء ما ، وبعد االمن العميل

 دفعه يف تصنيعها زائد ربح.

سادسًا: التورق
(15)

التورق لغة هو طلب الورق أي الدراهم، حيث تعين  

معينة وإعادة بيعها هو شراء سلعة والتورق كلمة ورق دراهم الفضة. 

على نقد، وظهر هذا النوع من التمويل احلصول لطرف ثالث بغرض 
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لتمكني عمالء البنوك من احلصول على النقد بطريقة إسالمية بداًل من 

اللجوء للقروض التقليدية، حيث ميكن أن يقوم املصرف بشراء أو متويل 

عها يبيددًا ثم يقوم السلعة املطلوبة، ومن ثم بيعها للعميل زائدًا رحبًا حم

لصاحل عميله وإضافة املبلغ حلسابه، وفيما بعد ميكن أن يقوم العميل 

 بدفع مبلغ الشراء نقدًا أو بالتقسيط.

سابعًا: اإلجارة
(16)

اإلجارة من الناحية الشرعية هي عقد الزم على  

منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة ملدة معلومة بعوض معلوم، 

ة صورة مستحدثة من صور التمويل يف ضوء عقد واإلجازة املذكور

اإلجارة، ويف إطار صيغة متويلية  شائعة تسمح بالتيسري على الراغب يف 

واألصول ذات القيم املرتفعة، السيارات والعقارات متلك األصول املعمرة مثل 

 وميكن أن يستفيد منها العمالء مبختلف شرائحهم.

تاسعًا: املزارعة
(17)

من مالكها إىل من يزرعها األرض فع هي عبارة عن د 

أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام الزرع بينهما، وتعترب املزارعة "عقد 

شركة" بأن يقدم الشريك اآلخر العمل يف األرض. ومتويل املصرف 

 اإلسالمي للمزارعة هو نوع من املشاركة بني طرفني:

تمويل املطلوب عتباره مقدم الاالطرف األول: ميثله املصرف اإلسالمي ب

 للمزارعة.

الطرف الثاني: ميثله صاحب األرض أو العامل )الزارع( الذي حيتاج إىل 

 متويل.

عاشرًا: املساقاة
(18)

لغة: مأخوذة من السقي، وذلك أن يقوم الشخص  

، ، ويكون له من ريعها جزء معلومومصلحتهاعلى سقي النخيل والكرم 

م إىل من يصلحها جبزء اصطالحًا: معاقدة على دفع الشجر والكروو

معلوم من مثرها. أو هي نوع شركة على أن تكون األشجار من طرف 

مشروعة واملساقاة ، احلاصل بينهماوالرتبية من طرف آخر وأن يقسم الثمر 

تعهد هلم يف دراية الذين ال األشجار كاملزارعة وفيها سد حلاجة أصحاب 

ك، فجوزت املساقاة حتقيقًا إىل معاملة من له خربة يف ذلاألشجار فيحتاجون 

 ملصلحتهما.
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احلادي عشر: القرض احلسن
(19)

عرفنا أن املصارف اإلسالمية ال متنح  

املصارف التقليدية كما أنها  هاملتعاملني معها قرضا باملعنى الذي تقوم ب

وذلك ألنه ال ،ال تقوم خبصم الكمبياالت كما هو احلال يف املصارف التقليدية

 فأمياأية زيادة عن املبالغ املمنوحة يف هذه احلالة  جيوز للمصرف تقاضي

فهو ربا. ولكن هناك حاالت يكون فيها املتعامل مع  منفعةقرض جر

املصرف اإلسالمي مضطرا للحصول على نقد ألي سبب من األسباب 

للسفر وغريها وليس من املعقول  نقودا للعالج أو للتعليم أوحيتاج قد ف

 حاجة هذا الزبون لسببني هما: ال يليب املصرف اإلسالميأ

مصلحة هذا الزبون مرتبطة باملصرف اإلسالمي فهو يودع  إّن .1

نقوده فيه ويشرتي منه ويتعامل معه يف مجيع أموره اجملدية مما يعين 

 استفادة املصرف من الزبون.
هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق املصرف وهو مد يد  أّن .2

ي يعمل فيه وأهم ما ميكن أن يقحمه العون واملساعدة للمجتمع الذ

ألعضاء هذا اجملتمع هنا هو إبعادهم عن االقرتاض بالفائدة لذلك يتم 

منح أي فرد من أفراد اجملتمع املسلم هذا القرض سواء كان زبون 

 املصرف أم ال.

 التمويل اإلسالمي ودوره يف حل مشكلة البطالةاحملور الثاني: 

فقط للمشكالت اليت تواجه اإلنسان يف  مل يقدم اإلسالم تصورات نظرية

حياته اليومية بل قدم له احللول العملية والتطبيقات امليدانية اليت تعاجل 

له، وكغريها  ةالقضية من جذورها سعيا حلماية اإلنسان املسلم وصيان

من املشكالت حظيت البطالة بقسط وافر من املعاجلات واحللول، ويف 

 وسائل عالجها من منظور التمويل اإلسالمي إىلالتطرق هذا احملور سيتم 

ن نتطرق اىل العالج االقتصادي اإلسالمي من ناحية عملية أوميكننا 

 تطبيقية. 

بالتنظري مل يكتف التمويل اإلسالمي  :اإلجراءات العملية التطبيقية

فقط يف جمال مكافحة البطالة واحلث على العمل، بل قدم بعضا من 

 عملية ومنها:اإلجراءات العالجية ال
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. فريضة الزكاة1
(20)

برز الوسائل واألدوات اليت تعاجل أالزكاة من ّد تع :

نها وسيلة من وسائل إعادة توزيع إمشكالت اجملتمع االقتصادية حيث 

الدخل ونقلة من وحدات الفائض إىل وحدات العجز اليت يزيد لديها امليل 

احلدي لالستهالك
(21)

ينتج عن هذه ، وبالتالي تنشط حركة االسوق و

ن الفكرة البارزة يف الزكاة هي أن تعمل على أاحلركة زيادة اإلنتاج، كما 

نها تساعد القادر على العمل على أكفاية من ال جيد الفرصة ليسعى كما 

منه ويعمل على تطوير ذاته ومساعدة يش صغري يعمشروع متويل 

غريه
(22)

يع احلقيقي الفجوة بني خط التوزتقليص يف أهميتها . إضافة إىل 

املعروفمنحنى لورنس وخط الفعلي وذلك وفق 
(23)

.ومع األهمية الكبرية 

ذلك ليس كافيا  أّن ، إاّلوالبطالةللزكاة يف التكافل االقتصادي وحماربة الفقر 

اإلنسانية التطورات املالية واملعامالت ، ويف زمن للمجتمعاتالتطورات احلديثة يف 

اإلسالمي من خلروج حبلول االقتصادية قتصاد لالاملبنية عليها، ولذا فال بد 

اليت تساعد أفراد اجملتمع على ختطي املشكالت اليت تواجههم، حبيث يتم 

تقديم املساعدات املالية القائمة على املشاركة يف إقامة املشاريع اليت توفر 

دخال مناسبا لإلنسان، إذ ميكن لكثري من الفقراء أن يستفيدوا مباشرة 

لى قروض التمويل اإلسالمي للمشاريع الصغرية، اليت من احلصول ع

تعد من أهم الوسائل اليت متكنهم من التغلب على الفقر، من خالل توفري 

فرص العمل املناسبة.
(24)

  

دعا اإلسالم املسلمني إىل الرتاحم . اإلقراض احلسن بقصد العمل: 2

ضهم والتكافل والتعاون فيما بينهم على الرب والتقوى ومساعدة بع

برز وسائل املساعدة اليت أالبعض  بشتى السبل املادية واملعنوية، ومن 

حض عليها اإلسالم هي القرض احلسن والذي رتب علية رب العاملني 

سري أليلة " :األجر والثواب العظيم، حيث قال عليه الصالة والسالم

الصدقة بعشر أمثاهلا، والقرض  ابه: رأيت على باب اجلنة مكتوب

ويقول (، 099الرقم: ، صحيح الرتغيب)احلديث حسن، ، "عشر بثمانية

 "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتني إاّلأيضا رسول اهلل 

كانت كصدقتها مره"
(25)

والقرض  )رواة ابن ماجه وهو ضعيف( 
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برز وسائل متويل املشروعات الصغرية بعيدا عن أاحلسن واحد من 

 اإلقراض بالفائدة الذي حيرمه اإلسالم.

مل يقف اإلسالم عند  .الدعوة اىل االحرتاف )التدريب املهين(:3

التنظري فقط بل قدم حلوال عملية تطبيقية للخروج من بوتقة الفقر 

حيث دعا  وبراثن البطالة وحتريك طاقات الشباب وحتفيزهم على العمل،

إىل تعلم احلرفة واملهنة والصنعة، والشواهد كثرية يف تارخينا اإلسالمي 

و من سرية أسالفنا عليهم أسواء من السرية النبوية العطرة  العظيم

رمحة اهلل ورضوانه. وبارك رسول اهلل علية الصالة والسالم باليد اخلشنة 

متسها النار. وكان  ثر العمل والكد وقال عنها هذه يد الأاليت بان فيها 

ذا جاءه من يشكو الفقر واحلاجة إرسول اهلل علية الصالة والسالم 

جة قلة العمل يأمره بالعمل حتى ولوكان متواضعا صغريا ألن نتي

املشروع الصغري هو نواة املشروع الكبري وقد ثبت ذلك اقتصاديا حيث ان 

كثري من الشركات املتعددة اجلنسية اليوم كانت نواتها مشروعات صغرية 

جدا، وتلقى املشروعات الصغرية اهتماما كبريا من قبل احلكومات 

م باعتبارها احد أدوات عالج البطالة لدى أصحاب الشهادات والدول اليو

واخلربات من الشباب والنساء الذين ليس لديهم رؤوس أموال تساعدهم 

على البدء بالعمل، وهنا يظهر دور اإلسالم يف واهتمامه يف ما يسمى 

اليوم باالستثمار البشري.
(26)

الدول املتقدمة تعتمد وبشكل  حظ أّنويل 

لف مشروع أ 399مليون و 2شاريع الصغرية فمثاًل ايطاليا أساسي على امل

 %09من اقتصادها للحكومة والشركات الكربى و %39صغري. وأوروبا 

مليون فرصة عمل يف  11أما أمريكا فقد وفرت  للمشروعات الصغرية.

العشر سنوات األخرية من املشروعات الصغرية
(27)
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ج مشكلة البطالة تقوم على عدة املنهجية االقتصادية اإلسالمية لعال إّن

عملية ونظرية تسهم وبال شك يف ختفيف حدة البطالة وعالجها  حماور

وذلك من خالل إعداد اإلنسان إعداًدا أخالقًيا تدريبيا، وتوفري التمويل 
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الالزم للمشروعات بالصيغ اإلسالمية، وتفعيل دور مؤسسات اجملتمع 

 املدني يف دعم املشروعات الصغرية.

 :الدراسةج نتائ

سببه التطور الصناعي أمراض العصر ظهر أن البطالة هي مرض من  -0

 اهلائل الذي قلص من دور اإلنسان واستبداله باآلالت.
نها سبب التوترات إحيث مناحي احلياة كل تطال ثار شاملة تكاد آللبطالة  -2

 السياسي.االستقرار االجتماعية وعدم 
والسنة النبوية آليات عالجية يم ن الكرآالقرقدم اإلسالم من خالل آيات  -3

ملشكلة البطالة تتناسب مع كل زمان ومكان وهي على ضربني: عملي 

 ونظري )أخالقي وقيمي(.
تعترب الزكاة والقرض احلسن من مصادر التمويل اهلامة اليت تساهم يف  -4

عن العمل وخاصة املؤهلني أكادمييا العاطلني خلق فرص عمل للشباب 

 اديا.ولكنهم غري قادرين م
بروز دور الوقف اإلسالمي يف جمال تنمية الفرد واجملتمع علميا وثقافيا  -5

 واملكتبات.املدارس ووقف املساجد والكتاتيب من خالل عدة منافذ أهمها: 
 التوصيات:

إعادة النظر يف دور الوقف اإلسالمي، الذي أغفل يف اآلونة األخرية -1

مع األخذ باعتبار الدور  وذلك للعمل على إحياء سنة من السنن النبوية

 اهلام الذي قام به يف جمال التمويل وهو ما حتتاجه الدول اإلسالمية اليوم.

راسة وإقرار التمويل اإلسالمي والصور املعاصرة الستثمار األموال د-2

املتناقصة املنتهية املشاركة الوقفية، ومن أهمها: عقد االستصناع، وعقد 

، واملشاركة وإقراض الوقف، الوقفضاربة مبال بالتمليك، وتأجري الوقف، وامل

 ...يف شركات تنموية

تشجيع التمويل اإلسالمي والبنوك اإلسالمية خاصة لرفع العبء عن -3

كاهل ميزانية الدولة يف قطاع هام من قطاعات التنمية البشرية وهو 

، التعليم، باإلضافة إىل إنشاء اجملالت اإلسالمية، وابتعاث الطالب املتميزين
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واإلنفاق عليهم من مال الوقف، باإلضافة إىل متويل اجلامعات من مال 

 الوقف.

على كليات الطب واألجهزة الطبية والوقف تشجيع وقف املستشفيات، -4

البحوث الالزمة للمؤسسات الطبية، باإلضافة إىل الوقف على مراكز 

ء. العلمية، والوقف على األدوية ألصحاب األمراض املزمنة من الفقرا

 وذلك ملا له من دور كبري يف رفع املعاناة عن الفرد والدولة.

 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة
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 .29ص
 .472شلهوب، علي حممد، شؤون النقود وأعمال البنوك، مرجع سابق الذكر، ص( 11)

صوان، حممود حسن، أساسيات العمل املصريف اإلسالمي، دار وائل للنشر، عمان،  (12)

 .717، ص7007



(317) 

 (11) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
احلناوي، حممد صاحل، املؤسسات املالية البورصة والبنوك التجارية، الدار اجلامعة،  (13)
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 .772ص
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 .722،722ص
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 .710ص
 .92ني حممد، العمليات املصرفية اإلسالمية، مطابع الشمس، عمان، ص مسحان، حس (19)
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 1141، رقم احلديث صحيح اجلامع ،أللبانيا (21)
 .7217رقم احلديث  ،اجلامع الصغري، السيوطي (22)
 .2، ص 117إلميان، رقم احلديث لبيهقي، شعب اا (23)

 .41ص انظر: القرضاوي، مصدر سابق، (24)

أمحد بن عبد اهلل اليمين، الربكة يف فضل السعي واحلركة، املكتبة التجارية الكربى،  (25)

 .9-2مصر، ص

 .66-66ملزيد من التفصيل انظر: القرضاوي، مصدر سابق، ص ( 26)

االقتصاد اإلسالمي، ىل: جناح أبو الفتوح، إ عللمزيد حول هذا املوضوع ميكن الرجو( 27)
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