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 نبذة مختصرة

التي تتعلق بحقوق الملكية، والعدالة  ياإلسالم للدين ئ الجوهريةمباداليعتمد التمويل اإلسالمي على 
االجتماعية واالقتصادية، وتوزيع الثروات، والحوكمة. يكمن األساس المنطقي وراء التمويل اإلسالمي في 

ضمان وجود بيئة  ،منع الكسب غير المشروع، والتوزيع غير العادل للدخل، وهشاشة االقتصاد؛ ومن ثم
 اقتصادية متوازنة ومستدامة.

 

التمويل اإلسالمي  وعليه، فإن .فقات الغامضة()العقود والص الفوائد( والغرارنظام ) رم اإلسالم الربالذا، يح
عد تقاسم المخاطر، والصفقات التي تقوم على األصول، ي؛ كما في األساس على تحريم الربا والغراريقوم 

  لتمويل اإلسالمي.لالرئيسية خصائص المن  ،وتحريم السلوكيات التي تقوم على المضاربات

 

نما ،يمكن المتاجرة فيهاسلعة وتماشيًا مع ما تم طرحه، ال تعتبر النقود   ،أي ؛تعد رأس مال "محتمل" وا 
نشاط إنتاجي. ويتم تحديد العائد ب القيامأنها ال تعتبر رأس مال إال إذا تم ضمها لموارد أخرى من أجل 

عائد  ُيحتسب على أساسينبغي أن و ، (عائد فعلي)ل بعد االنتهاء من فترة االستثمار رأس الما على
. فضال عن أنه ينبغي تحديد المدخرات من أجلهالنشاط االقتصادي الذي تم توفير رأس المال 

رأس المال. وحتمًا، من الممكن للنظام اإلسالمي  علىللعائد  فعليالمعدل ال هذا خاللمن  اتواالستثمار 
أكثر هذا النظام لذا، يكون و  ؛يند  بال الحاجة إلى التعامالت دون ،رأس المالأسهم أن يعتمد كليًا على 

 استقرارًا من النظام التقليدي الذي يعتمد على الديون.

 

 أنعن التمويل التقليدي. ومثااًل على ذلك،  ه،في أساس ،، يختلف التمويل اإلسالميمن هذا المنطلق
المخاطر. وعلى  تحويلعلى  يعتمد التمويل التقليديعلى اقتسام المخاطر بينما يقوم التمويل اإلسالمي 

الرغم من وجود اختالفات جوهرية تفرق بوضوح بين المنتجات المالية للتمويل اإلسالمي وتلك الخاصة 
، ةمي الحالية تعتمد بشدة على منتجات التمويل التقليديالبالتمويل التقليدي، فإن ممارسات التمويل اإلس

 التمويل اإلسالمي. في نظامه المنتجات هذ إدخالكما تعمل على 



منتجات التمويل اإلسالمي ؛ األولى هي أن أقل تقديروتسبب هذه الممارسة مشكلتين رئيسيتين على 
التمويل  في نظاموالثانية هي أن القدرة على االبتكار  ،حقاً إسالمية منتجات كونها  ُيتشكك فية هذه الجديد

 الذي يتمتع بأسس مختلفة.و  ،التمويل التقليدي قدرة االبتكار في نظام على بشكل أساسياإلسالمي تعتمد 

 
 اللجنة النقاشية من هدفال

في مناقشة  اإلسهابو ، ممارسات التمويل اإلسالمي الحاليةالهدف األساسي لهذه اللجنة هو مناقشة 
اعتمادًا على التمويل اإلسالمي  مجال تشييد بنيان مالي إسالمي يشجع على االبتكار فيإمكانية  ئمباد

 المنتجات الخاصة بالتمويل التقليدي.استخدام التمويل اإلسالمي بدال من  مقومات
 

 قضايا وموضوعات
 تقتصر عليها: البينما  ،تشتمل أوجه النقاش الممكنة على األسئلة التالية

 ما هي المكونات/المقومات الرئيسية للتمويل اإلسالمي؟ 
  البنوك  نظام ختلفيهل للتمويل؟  العامة نظمالعن التمويل اإلسالمي  نظامما الذي يفرق

نظام التمويل الكالسيكي الذي يتضمن  علىالتمويل اإلسالمي  نظامفضل يُ  اذا؟ لماإلسالمية
 ؟تحويلهامشاركة المخاطر و 

  التمويل اإلسالمي في معزل عن النظام المالي  في نظاماألدوات المالية  تطوير يمكنكيف
 التقليدي؟

 أن ممارسات التمويل اإلسالمي الحالية تعتمد بشدة على المنتجات  عتقادما هي األسباب وراء ا
 التمويل اإلسالمي؟ في نظام إدخال هذه المنتجاتتعمل على و تقليدية، المالية ال

 ما هي التحديات التي تواجه التمويل اإلسالمي؟ 
 

 المشاركة
منظمة ل التابعة مؤسساتالجميع الوفود في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وممثلي 

والثالثين للكومسيك  ثانيةالتعاون اإلسالمي، والمنظمات الدولية المختلفة التي ستحضر الجلسة الوزارية ال
المجتمع المدني، ورجال األعمال،  . كما سيتم دعوة ممثلين منجلسة الخاصةمدعوون للمشاركة في ال

 لحضور هذه الجلسة. ،صلةالمصالح ذوي الأصحاب غيرهم من ن، و يواألكاديمي
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