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 : مكدمة
لهػا مهمة لمػا األزمة المالية مف الموضوعات التعد       
 قػػػدو  .ومػػػاي عمالقتصػػػادنشػػػاط اآثػػػار واضػػػ ة ع ػػػ  المػػػف 

ظهػػػػر ال اػػػػر أالتػػػػ  أزمػػػػة الراػػػػود العظػػػػيـ عػػػػرؼ التػػػػاري  
هػػا   ػػؿ مولػػوؿ لتػػورير عجػػزع عػػف خاللهػػا  (1)الاالسػػيا 

اسػػتطاع أف يعطػػ   الػػذي (2)ال اػػر الاينػػزيإلػػ  أف جػػا  
التصػػػػور الاالسػػػػيا .  تمامػػػػا  رارضػػػػا  ا يػػػػا   و ػػػػال   تصػػػػورا  

 والعشػػريف روػػد شػػهد العػػالـ  ػػاديولاالنتوػػاؿ إلػػ  الوػػرف ال
  ـ2007ر  الظهػور عاـ  امالية لدأت مالم ه مػةأز 

 .اليرموؾقسـ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية  جامعة   مساعد أستاذ     *
 اليرموؾ.  قسـ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية  جامعة مساعدأستاذ     **

 اليرموؾ.  قسـ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية  جامعة م اضر مت رغ ***

 سػػػ لية تراػػػت آثػػػارا   دوقػػػ  هػػػا إلػػػ  الوقػػػت ال ػػػال وامتػػػدت آثار 
  وع ػػػ  مسػػػتو  التوظيػػػؼ  واضػػػ ة ع ػػػ  مسػػػتو  النػػػات 
عػػف األثػػر السػػ ل   رضػػال    وع ػػ  مسػػتو  الػػدخوؿ ال رديػػة

ع   األسواؽ الماليػة  ممػا درػل الاثيػريف لم اولػة الل ػث 
سػػيما أف عػػدو  األزمػػة  الالزمػػة عػػف األسػػلاح ال ويويػػة ل

 أف لالقتصػاد اإلسػالم ولمػا  العػالـ.معظـ مناطؽ  تجتا ا
 مخت  ػػا   وموق ػػا   تصػػورا   -مػػف الشػػريعة اإلسػػالميةالمسػػتمد -

اسػػػتعراض رػػػ ف   ومػػػف  يػػػث ا ثػػػار  مػػػف  يػػػث األسػػػلاح
 اجػػػز  مػػػػف   وػػػة االقتصػػػػاد- المصػػػارؼ اإلسػػػػالمية إسػػػهاـ

ظػػػػػؿ األزمػػػػػة الماليػػػػػة ذو أهميػػػػػة لال ػػػػػة رػػػػػ   -اإلسػػػػػالم 
 ةػ مصارؼ اإلسالمير  ظؿ االنتشار الواسل ل ولخاّصة

 ف اإلسالمية يف ظل األزمة املالية العاملية املعاصرةمساهنة املصار 

 ***د. إبراهيه عبادة            ** د. زكريا شطياوي           *عامـــر العتـــوود. 

 مٕٔٔٓ/٘/ٕٕ: تاريخ قبول البحث   مٕٓٔٓ/ٚ/ٚ: تاريخ وصول البحث
 ملخص

وأسلالها زمة ألطليعة ا رهـزمة المالية العالمية مف خالؿ ؿ األظالمصارؼ اإلسالمية ر   إسهاـدراسة إل  الل ث  يهدؼ      
  ومػد  تثثرهػا لاألزمػة  واالنتهػا  إلػ  عػرض الماليػة العالميػةوآثارها  ثـ ليػاف موقػؼ المصػارؼ اإلسػالمية مػف أسػلاح األزمػة 

 أساليح التمويؿ المصرر  اإلسالم . 
ال ائدة وال تولؿ المتاجرة لالديوف ولها رؤية معينة لالنسلة لخ ؽ وتليف لوضوح أف المصارؼ اإلسالمية تررض التعامؿ ل      
ق ؿ مف درجة تثثر المصارؼ اإلسالمية لاألزمة المالية  وهو ماوتررض التعامؿ لالمضارلات ر  صورتها التو يدية.   النوود

تعاس دائؿ ل تمويؿ التو يدي ال ويوية ل مصارؼ اإلسالمية تتمثؿ لتورير ل اإلسهاماتأف  العالمية. وانته  الل ث إل 
عموما  وال يوتصر ع    القتصاد اإلسالم ات وؽ ضوالط أما ال ؿ الا   لالزمة ريرتلط ل  خصوصية التمويؿ اإلسالم 

 تورر لدائؿ ل تمويؿ روط.

Abstract 
      The research aims to study the contribution of Islamic banks in light of the global financial crisis 

through understanding the nature of the crisis, its causes and influences, then showing the Islamic 

perspective toward the global financial crisis main causes, the possible Islamic finance tools. It was clear 

that Islamic banking reject dealing with interest rate, debt trading, speculation, and has a special point of 

view toward money creation, which reduced the degree to which Islamic banks were affected with global 

financial crisis. 

      The study concluded that the real contribution of Islamic banks is to provide alternatives to traditional 

financing that reflect the privacy of Islamic finance, while the overall solution to the crisis is related to 

the verification of the Islamic economy restrictions in general, not only on the availability of alternatives 

for financing only. 
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 م  يا  وعالميا . 

 :مشكلة البحح
تامػػػػف مشػػػػا ة الل ػػػػث رػػػػ  م اولػػػػة اإلجالػػػػة عػػػػف       

 :ا تيةاألسئ ة 
ومػػػا  ؟طليعػػػة األزمػػػة الماليػػػة العالميػػػة المعاصػػػرة مػػػا :أولً 

 أسلالها الرئيسية؟
األزمػة مػف أسػلاح  المصػارؼ اإلسػالميةموقػؼ مػا : ثانياً 

عم يػػػػػة خ ػػػػػؽ   و ؿ لال ائػػػػػدةالتعامػػػػػاالماليػػػػػة المعاصػػػػػرة: 
رػػ  األسػػواؽ المضػػارلة   والمتػػاجرة لالػػديوف  و االئتمػػاف
  ؟  والرقالةالمالية

الماليػػػة  هػػػؿ تػػػثثرت المصػػػارؼ اإلسػػػالمية لاألزمػػػة :ثالثااااً 
 العالمية المعاصرة؟

ظػػؿ مسػػاهمة المصػػارؼ اإلسػػالمية رػػ   ػػدود مػػا  :رابعاااً 
 األزمة المالية العالمية المعاصرة؟

 :أهنية البحح
رػ   المصػارؼ اإلسػالمية إسهاـتلرز أهمية الل ث ر        

 خالؿ ا ت : األزمة المالية العالمية المعاصرة مف
أف الل ػػث رػػ  موضػػوع األزمػػات عمومػػا يعتلػػر مػػف : أولً 

 الم ػػاور التػػ  تػـػ دراسػػتها ع ػػ  مػػدار سػػنوات طوي ػػة
ر  الاثيػر مػف اتػح النظريػة االقتصػادية  وهػو مػا 

طػار إت ال  وؿ لـ تخرج عف ظهر أف اؿ م اوالأ
ال اػػر  نظػػرا ألنهػػا   ػػوؿ تعػػز  إلػػ   ةال  ػػوؿ المؤقتػػ

 الوضع .
ا ثػػار الم موسػػة التػػ  تتراهػػا األزمػػة الماليػػة ع ػػ   :ثانياااً 

 صػػعيد االقتصػػػاد المػػػال  واالقتصػػاد ال ويوػػػ   و تػػػ 
 ع   المستو  االجتماع .

إظهػػػار موقػػػؼ المصػػػارؼ اإلسػػػالمية مػػػف أسػػػلاح  :ثالثااااً 
يعاػػػػػػس عمومػػػػػػا وجهػػػػػػة نظػػػػػػر االقتصػػػػػػاد األزمػػػػػػة 

 اإلسالم  المستمد مف الشريعة اإلسالمية.
المصارؼ اإلسالمية ر  ال ػد  إسهاـالوقوؼ ع    :رابعاً 

مػػػف مشػػػا ة األزمػػػة الماليػػػة العالميػػػة يعاػػػس  ػػػدود 
النظػػاـ مػػف جانػػح  ويعاػػس قػػدرة  اإلسػػهاماتهػػذع 

 اإلسػػػػػػالم  عمومػػػػػػا ع ػػػػػػ   ػػػػػػؿ المشػػػػػػاالت ع ػػػػػػ 
 ااف. اختالؼ الزماف والم

 :ميهجية البحح
ؼ ع ػػػػ  اهػػػدت ويػػػؽ األجػػػؿ أسػػػيعتمد الل ػػػث مػػػف       

رتاز يسػػػػػو . الت  ي ػػػػػ الوصػػػػػ    وع ػػػػػ  المػػػػػنه  المػػػػػنه  
الاتػػح  والموػػاالت المصػػادر الثانويػػة مثػػؿ: ع ػػ  الل ػػث 

سػػػػيما المنشػػػػورة علػػػػر االنترنػػػػت الرتوػػػػار  ال ذات العالقػػػػة
موضػػػوع الدراسػػػة إلػػػ  األل ػػػاث الع ميػػػة المنشػػػورة لسػػػلح 

وهػػ :  ملا ػػثأرلعػػة توسػػيـ الدراسػػة إلػػ  قػػد تػػـ و  داثتػػ . 
نظرة عامػة(  و)موقػؼ  –المعاصرة )األزمة المالية العالمية 
مػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػلاح األزمػػػػػػػػػة الماليػػػػػػػػػة  المصػػػػػػػػػارؼ اإلسػػػػػػػػػالمية

المصػػارؼ اإلسػػالمية لاألزمػػة المعاصػػرة(  ثػػـ )مػػد  تػػثثر 
المصػارؼ  إسػهاـمجػاؿ المالية العالمية المعاصػرة(  وأخيػرا  )

(. ورػ   ػدود إطػالع اللػػا ثيف سػالمية رػ   ػؿ األزمػػةاإل
ف معظػػػـ مػػػا اتػػػح رػػػ  إطػػار هػػػذع الدراسػػػة لػػػـ يتجػػػاوز  رػػ

الموػػاالت المنشػػورة علػػر االنترنػػت أو لعػػض الاتػػح التػػ  
دور المصػارؼ اإلسػالمية لالطريوػة الصػ ي ة    لـ تعػال

لذلؾ تامف إضارة الدراسة ر  المعالجة الع مية لموضوع 
اإلسػػػػػػالمية رػػػػػػ  األزمػػػػػػة الماليػػػػػػة  المصػػػػػػارؼ إسػػػػػػهامات

العالمية مػف خػالؿ اسػتعراض طليعػة األزمػة أوال ثػـ ليػاف 
موقػػػػؼ المصػػػػارؼ اإلسػػػػالمية مػػػػف أسػػػػلالها ومػػػػد  تػػػػثثر 

ـ  المصػػػػػػػارؼ اإلسػػػػػػػالمية لهػػػػػػػا   ت ديػػػػػػػد مجػػػػػػػاؿ  ومػػػػػػػف ثػػػػػػػ
المسػػاهمة رػػػ  ال ػػػؿ مػػػف منظػػػور المصػػػارؼ اإلسػػػالمية  

مصارؼ وهذا يتط ح عدـ ال جو  إل  الملال ة ر  دور ال
اإلسػػالمية رػػ  ظػػؿ األزمػػة  رالمصػػارؼ اإلسػػالمية جػػز  

 مف   وة االقتصاد اإلسالم .

 املبحح األول

 ىظرة عامة  –األزمة املالية العاملية املعاصرة 

لاػػػف يماػػػف  ألزمػػػة الماليػػػةال يوجػػػد تعريػػػؼ م ػػػدد ل      
رػػػ  أسػػػعار نػػػوع أو  ئنهػػػا اضػػػطراح  ػػػاد وم ػػػاجإالوػػػوؿ 

ت ماديػػة أو ماليػة أو  وػػوؽ أاثػر مػػف األصػوؿ سػػوا  اانػ
  أو هػػػ  (3)م ايػػػة لألصػػػوؿ الماليػػػة )المشػػػتوات الماليػػػة(

الماليػة لدولػة مػا أو مجموعػة  األسػواؽال ػاد رػ   رالتدهو 
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ذا اانػػػػت األزمػػػػة الماليػػػػة ال تتع ػػػػؽ رػػػػ  . (4)مػػػػف الػػػػدوؿ وا 
ف ت اقمهػا يػؤدي إلػ   لداية األمر إال لاألسػواؽ الماليػة  رػ

 ومػف ثػـ   تضػييؽ االئتمػافا يو آثار ضارة لاالقتصاد ال و
لػؿ  تػ   انخ اض االستثمار  مما يجػر إلػ  أزمػة اقتصػادية 

الػدول  عػدة رؼ االقتصػاد عػ. وقػد (5)إل  راػود اقتصػادي
لػػػػالظروؼ العالميػػػػة السػػػػائدة  اأزمػػػػات ماليػػػػة ارتلطػػػػت أسػػػػلاله

 – 1929)العظػػػػػيـ خػػػػػالؿ ال تػػػػػرة لػػػػػد ا مػػػػػف أزمػػػػػة الراػػػػػود 
ثػػػـػ ـ  1982ويت  عػػػػاـ وأزمػػػػة سػػػػوؽ المنػػػػاخ الاػػػػ ( 1933
ـ  وأزمػػػة الػػػدوؿ ا سػػػيوية عػػػاـ 1994عػػػاـ الماسػػػيؾ أزمػػػة 
مػػػػػػػف غيرهػػػػػػػا و ـ  1998ـ  وأزمػػػػػػػة األرجنتػػػػػػػيف عػػػػػػػاـ 1997
 2008سػػلتملر إلػػ   ـ2007رلرايػػر لاػػف منػػذ  .(6)األزمػػات

يػػة  والتػػ  اعتلػػرت األسػػوأ عالم أزمػػة ماليػػةظهػػرت معػػالـ 
   الاسػػػػػػػػػػػػػػػػػاد الاليػػػػػػػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػػػػػػػػف نوعهػػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػػذ زمػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

أصػ اح األمػواؿ وغيػرهـ لػاله ل هػذع األزمػة أصالت رود 
الخاصػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػات درػػػػػػػػل العديػػػػػػػد مػػػػػػػػف ممػػػػػػػا   والػػػػػػػذعر

 مف مثزؽ األزمة. مخرجلل ث عف ا ل وال اومات إ
لالواليػػات التػػدأت األزمػػة الماليػػة العالميػػة المعاصػػرة أوال        

ثػـػ امتػػدت إلػػ  دوؿ العػػالـ لتشػػمؿ الػػدوؿ  المت ػػدة األمريايػػة
والػػدوؿ الناميػػػة  الخ يجيػػػةوالػػدوؿ  ا سػػػيويةوالػػدوؿ  وليػػةاألور 

ملاشػػػػرة لاالقتصػػػػاد األمرياػػػػ   ممػػػػا  اقتصػػػػادهاالتػػػػ  يػػػػرتلط 
دوؿ ف أف األزمػػػػة أثػػػػرت ع ػػػػ  معظػػػـػ دوؿ العػػػػالـ  وأيعنػػػػ  

 العالميػػػػة األزمػػػػة ليسػػػػت لمنػػػػث  عػػػػف أعلػػػػا  عرلػػػػ العػػػػالـ ال
االقتصػػػػادية والمصػػػػررية  هػػػػاقاتعالالسػػػػ لية لسػػػػلح ونتائجهػػػػا 
أمػػا درجػػة  وررتهػػا الونػػوات واألسػػاليح المخت  ػػة. التػػ الدوليػػة 

التػػثثر رتخت ػػؼ مػػف دولػػة ألخػػر  امػػا يؤاػػد علػػد ال ػػ  زلػػـو 
يت ػػاوت تػػثثير األزمػػة ع ػػ  الػػدوؿ العرليػػة مػػف دولػػة " لوولػػ :

غيػر أف ألػرز الخاسػريف   ألخر  لنا  ع   التزامها لالعولمػة
الػػدوؿ الن طيػػة روػد خسػػروا لشػػاؿ اليػػر سػػوا  مػف العػػرح هػـػ 

ع ػػػػػػ  مسػػػػػػتو  االسػػػػػػتثمار الم  ػػػػػػ  أو العػػػػػػالم   اومػػػػػػات 
% مػػػػػف قيمػػػػػة 50ويتوقػػػػػل أنهػػػػـػ روػػػػػدوا أاثػػػػػر مػػػػػف   وأرػػػػػرادا

 .  (7)"استثماراتهـ
رػػػيماف  سػػػلاح األزمػػػة الماليػػػة العالميػػػةأمػػػا لالنسػػػلة أل      

 إيجازها ر  ا ت :
   :األمريكية المتحدة تالوليا في القتصادي دو كر الأوًل: 

شػػػهد االقتصػػػاد األمرياػػػ  راػػػودا م  وظػػػا رػػػ  عػػػاـ       
ـ  ويماػػػػف االسػػػػتدالؿ ع ػػػػ  ذلػػػػؾ لمؤشػػػػرات مػػػػف 2008

 (Daw Jonze)السػوؽ المػال   روػد هػلط مؤشػر داو جػونز
الصػػػػػناع  ألسػػػػػهـ الشػػػػػراات األمريايػػػػػة الالػػػػػر  لموػػػػػدار 

 (S&P) نوطػػػػة  وانخ ػػػػض مؤشػػػػر سػػػػتاندارد أنػػػػد لػػػػور 679
 (NASDAQ) ة  وانخ ػػػػػػض مؤشػػػػػػر ناسػػػػػػداؾنوطػػػػػػ 75

. ومػػػػف مؤشػػػػرات السػػػػوؽ ال ويوػػػػ  الدالػػػػة (8)نوطػػػػة 95.2
م يػػػػار  455ع ػػػػ  الراػػػػود زيػػػػادة عجػػػػز الموازنػػػػة لموػػػػدار 

دوالر  والػػذي ل  ػػت نسػػلت  إلػػ  النػػات  الم  ػػ  اإلجمػػال  
 2.98%  امػػػا وصػػػؿ إجمػػػال  الن وػػػات العامػػػة إلػػػ   3.2ػلػػػ

% عػػػػف سػػػػنة 9.1 تري يػػػػوف دوالر  لارت ػػػػاع ل  ػػػػت نسػػػػلت 
ـ. ومػػف 1990  وهػ  أع ػ  نسػلة ارت ػػاع منػذ عػاـ 2007

متوسػػػػط سػػػػعر المنػػػػازؿ رػػػػ  أميراػػػػا  جانػػػػح آخػػػػر انخ ػػػػض
 .(9)ـ1999% وهػػػو أالػػػر انخ ػػػاض منػػػذ عػػػاـ 9.5لنسػػػلة 

األساسػػ   هػػو السػػلح األمرياػػ االقتصػػاد ورػػ  الواقػػل إف 
األزمػػػػػة الماليػػػػػة  وورا  انتوالهػػػػػا إلػػػػػ  الل ػػػػػداف األخػػػػػر   ورا  
األمريايػػة هػػ  أالػػر أف الواليػػات المت ػػدة لح رػػ  ذلػػؾ والسػػ

الراػػػػػود رػػػػػ ف ظهػػػػػور  ومػػػػػف ثػػػػػـ    ل ػػػػػد مسػػػػػتورد رػػػػػ  العػػػػػالـ
ع ػػػػ  صػػػػادرات دوؿ العػػػػالـ هػػػػا سػػػػينعاس االقتصػػػػادي ري

 سػػػعر صػػػرؼ الواضػػػ ة رػػػ  تو لػػػاتعػػػف ال رضػػػال    األخػػػر 
العولمػػػة األخػػػر   وعػػػف الػػػدوالر موالػػػؿ العمػػػالت الرئيسػػػة 

العػػػالـ سػػػريعة التػػػثثر لمػػػا وؿ دجع ػػػت التػػػ  االقتصػػػادية 
 .الواليات المت دة األمريايةر   ي دث

 :العقاري قروض الرهن: ثانياً 
نتيجػػػة لتخ ػػػيض سػػػعر ال ائػػػدة األمرياػػػ  تشػػػجعت       

العديػد مػػف المصػػارؼ ع ػػ  مػػنر قػػروض لشػػرا  المسػػااف 
ف ع ػ  و %  راناح المسػته ا5ل ائدة متدنية وص ت إل  

نتيجػػػة تػػػورر و  أمرياػػػا  شػػػرا  الليػػػوت رػػػ  مخت ػػػؼ أن ػػػا 
السػيولة لػد  المصػارؼ وال ػػائض النوػدي لسػلح السياسػػة 
التوسػػػعية والوػػػدرة ع ػػػ  خ ػػػؽ النوػػػود تشػػػجعت المصػػػارؼ 

ممػا أد  إلػ    ع   إعطا  المزيػد مػف الوػروض العواريػة
رثصػػلر المنػػزؿ   زيػػادة غيػػر مسػػلوقة رػػ  أسػػعار العوػػارات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1_2007
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1_2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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ألػؼ  300ألؼ دوالر مثال يساوي  150الذي ااف سعرع 
 دوالر. 
 جػػػـ إلػػػ  ارت ػػػاع  أد  ازدهػػػار سػػػوؽ العوػػػاراتإف       

ؿ ضػػ طا  إضػػاريا  ع ػػ  ثّػػالتمويػػؿ العوػػاري  األمػػر الػػذي م
الط ػػػػح ع ػػػػ  العوػػػػارات لسػػػػلح ورػػػػرة التمويػػػػؿ وشػػػػروط  

مف جانح آخػر قامػت المؤسسػات الماليػة التػ  و  ة.ميسر ال
لطػػػػػػرح هػػػػػػذع الوػػػػػػروض  أخػػػػػػذت هػػػػػػذع العوػػػػػػود االئتمانيػػػػػػة

اسػػتثمارية ممػػا أد  إلػػ  وجػػود سػػوؽ ثانويػػة  (10)اسػػندات
  مهمتهػػػا التجػػػارة رػػػ  هػػػذع الوػػػروض وليعهػػػا لعػػػدة مػػػرات

والنتيجػػػػػة أف ال جػػػػػوة لػػػػػيف األسػػػػػعار ال ويويػػػػػة واألسػػػػػعار 
يرت ػػل ثمػػف  مػػا ينو . إلػػ   ػػد اليػػر اتسػػعتالسػػوقية قػػد 

ل صػػػوؿ ع ػػػ  ا العوػػػار المرهػػػوف ي ػػػاوؿ صػػػا ح العوػػػار
 مػػف الدرجػػة الثانيػػةقػػرض جديػػد  وذلػػؾ موالػػؿ رهػػف جديػػد 

نهػػػا أاثػػػػر إأي  (sub prime) (الرهػػػوف األقػػػؿ جػػػػودة)
والواقػػل أف  جػػـ  ػػاؿ انخ ػػاض ثمػػف العوػػار   خطػػورة رػػ 

 . (11)الوروض ااف يعط  أولوية ع   نوع الوروض
 ف المسػتثمر قامػت هػذع الشػراات لالتػثميفئو تػ  يطمػ      

ع ػػ  الوػػروض والسػػندات رػػ   الػػة التعثػػر وعػػدـ السػػداد. 
والنتيجػػة المتوقعػػة والم تم ػػة أف المػػديف  واػػرر السػػيناريويت

العوػػػػار. األوؿ قػػػػد يعجػػػػز عػػػػف السػػػػداد ريضػػػػطر إلػػػػ  ليػػػػل 
عػف السػداد أصػيح العديػد  اثيػر مػف المػدينيفونتيجة تخ ػؼ 

امػػػػا أف   مػػػػف المؤسسػػػػات الماليػػػػة لالعسػػػػر المػػػػال  ال ويوػػػػ 
قيػػاـ    رضػػال عػفقيمتهػا السػوقية تروػػد السػندات العواريػة

مػػػػف مؤسسػػػػات الوػػػػروض الماليػػػػة ل عطػػػػا  قػػػػرض  العديػػػػد
 إمػػا مرهػػوف الوا ػػد ثػػانوي ع ػػ  ن ػػس الليػػت  وأصػػلر الليػػت

  ألاثر مف جهة  أو ع ي  أاثر مف رهف.

 :العقارية الديون )تصكيك( توريقثالثًا: 
التوريؽ عم ية ت ويؿ الموجودات غير السائ ة إلػ        

لاألزمة المالية   وريما يتع ؽ (12)أوراؽ مالية قال ة ل تداوؿ
 الػػذيفت ويػػؿ الػػديوف )التػػ  اقترضػػها العالميػػة ر نػػ  يعنػػ  

اشتروا المنازؿ( مف المورض األساسػ  )اللنػؾ وغيػرع مػف 
المؤسسػات الماليػػة المان ػػة( إلػػ  موترضػػيف آخػػريف وذلػػؾ 

 .(13)أسػواؽ المػاؿر  شاؿ أوراؽ مالية قال ػة ل تػداوؿ رػ  

الرهونػػػػات  مػػػػف عنػػػػدما يتجمػػػػل لػػػػد  اللنػػػػؾ م  ظػػػػة اليػػػػرةر
أوراؽ ماليػػة  إلصػػدارا اسػػتخدامه العواريػػة  ر نػػ  ي جػػث إلػػ 

جديػػػػػدة يوتػػػػػرض لهػػػػػا مػػػػػف المؤسسػػػػػات الماليػػػػػة األخػػػػػر  
 ياتػػؼ لػػاإلقراض راػػثف اللنػػؾ لػػـ لضػػماف هػػذع الم  ظػػة 

أصػػػػدر موجػػػػة ثانيػػػػة مػػػػف األصػػػػوؿ الماليػػػػػة األولػػػػ  لػػػػؿ 
لضماف هذع الرهوف العوارية  وتستمر العم يػة موجػة لعػد 

مػػف اإلقػػراض يولػػد اإلقػػراض طلوػػات متتالعػػة  موجػػة  يػػث
قػػػػػػد و لثسػػػػػػما  المؤسسػػػػػػات الماليػػػػػػة وا ػػػػػػدة لعػػػػػػد األخػػػػػػر   

سػػاعدت عم يػػة التوريػػؽ ع ػػ  نوػػؿ المخػػاطر مػػف الوػػروض 
والجهػػػات  األوراؽالم ػػردة وتجميعهػػػا وتوزيعهػػػا ع ػػػ   ػػػائزي 

الموضػػػػػػوع   االهتمػػػػػػاـ لػػػػػػالتوييـ الضػػػػػػامنة. وهاػػػػػػذا تضػػػػػػا ؿ
 .وييـ الضماناتدقة ت  اما تضا لت ل مخاطر

 :نقص أو انعدام الرقابة عمى المؤسسات المالية رابعاً:
رػػػػ  الوقػػػػت الػػػػذي انخ ضػػػػت ريػػػػ  "يوػػػػوؿ ال زالػػػػ :       

أسػػعار العوػػارات  ومػػف ثػػـ غػػرؽ المواطنػػوف رػػ  الػػديوف  
وأصػػػػل ت المؤسسػػػػات النوديػػػػة ع ػػػػ  مشػػػػارؼ اإلرػػػػالس  

 األوؿ يتمثػؿ ثـز أرلعػة عوامػؿ:تػوساعد ع   هذا الوضل الم
ر  شل  غياح الرقالة مف قلؿ الس طات النوديػة ع ػ  العمػؿ 

الم مومػػػة رػػػ   يتراػػػز رػػػ  المضػػػارلات والثػػػان ,  المصػػػرر
ت اسػػتخداـ أدوا يػػدور  ػػوؿ انتشػػار والثالػػث "ووؿ سػػتريت" 

  (المشػػتوات)وهػػ  ماليػػة ملتاػػرة يررضػػها شػػرعينا ال نيػػؼ  
والرالػػػل ين صػػػر رػػػ  رسػػػاد اإلدارة الع يػػػا رػػػ  اثيػػػر مػػػف هػػػذع 

اثيػػػر ا لالوواعػػػد المصػػػررية المؤسسػػات  ممػػػا جع هػػػا ال تهػػػتـ 
قػػدر اهتمامهػػا لالمرتلػػات الخياليػػة التػػ  اانػػت تتواضػػاها  
رمػثال  ل  ػت مرتلػات وماارػئت رئػيس لنػؾ "ليمػاف لػػراذرز" 

ومما ال شؾ  .(14)ـ2007( م يوف دوالر عف عاـ 486)
رػػ  زيػػادة  ػػدة  أسػػهمت سياسػػات الت ريػػر المػػال ريػػ  أف 
 مشا ة.هذع ال

 : المالية استخدام المشتقاتخامسًا: 
 (15)ل يػػة الت ػػوطالمشػػتوات هػػ  أدوات ماليػػة اسػػت دثت       
 هاوانخ اضػػػػػوراؽ الماليػػػػػة األالمضػػػػػارلة ع ػػػػػ  ارت ػػػػػاع و   أوال  
المسػػػتول يات والخيػػػارات والعوػػػود ا ج ػػػة وهػػػ  تشػػػمؿ:   ثانيػػػا  

 جـ عوػود المشػتوات ع ػ  اخػتالؼ وقد ل غ  .والملادالت
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رػػػ  نهايػػػة شػػػهر  أمرياػػػ ل يػػػوف دوالر  25372 ارهاأصػػػن
ل يػػػػوف دوالر  2470) :اػػػػا ت موزعػػػػة    وهػػػػ 6/2009

ل يػػوف دوالر  15478)  عوػػود مشػػتوات العمػػالت( أمرياػػ 
ل يػػوف دوالر  879)  عوػػود مشػػتوات سػػعر ال ائػػدة( أمرياػػ 
ل يػػػػػػػوف دوالر  689) (األسػػػػػػػهـعوػػػػػػػود مشػػػػػػػتوات  أمرياػػػػػػػ 
ل يػػػػػػوف دوالر  5855)  عوػػػػػػود مشػػػػػػتوات السػػػػػػ ل( أمرياػػػػػػ 
المل ػػػغ اإلجمػػػال  أمػػػا  .(16)(أخػػػر عوػػػود مشػػػتوات  أمرياػػػ 

مػػػف قلػػػؿ لنػػػؾ  ا فلجميػػػل المشػػػتوات غيػػػر المسػػػددة يوػػػدر 
الػػػػر لعشػػػػر أتري يػػػػوف  أي  600التسػػػػويات الػػػػدول  لمل ػػػػغ 

 .(17)مرات مف  جـ االقتصاد العالم 

 :(ٛٔ)أسباب أخرىسادسا: 
والاػػذح االسػػت الؿ  :مثػػؿ األخالقػػ انتشػػار ال سػػاد  (1

 . والشائعات الم رضة وال ش والتدليس
جدولػة الػديوف لسػعر رائػدة أع ػ   أو اسػتلداؿ  نظػاـ (2

مرت ػل  قرض واجح السداد لورض جديد لسعر رائدة
أعلػػػا  إضػػػارية ع ػػػ  الموتػػػرض المػػػديف   وهػػػذا ي وػػػ

 عجػػز عػػف درػػل الوػػرض األوؿ لسػػلح سػػعر الػػذي

 .(19)ال ائدة األع  
ة أو رقالػػػػة ع ػػػػ  التػػػػ  جػػػػّردت الػػػػدوؿ مػػػػف أي قوامػػػػ (3

 األسواؽ المالية. 
( credit card) االئتمػاف لطاقػات ر  منرالتوسل  (4

  .لدوف رصيد
 املبحح الجاىي

مً أسباب األزمة  املصارف اإلسالميةموقف 

 املالية املعاصرة

وسػػػػاطة علػػػارة عػػػف مؤسسػػػات المصػػػارؼ اإلسػػػالمية       
  اإلسػالم  يالقتصػادامف المػذهح ها آلية عم  تستمدمالية 

العالميػػة الرئيسػػة ف تويػػيـ أسػػلاح األزمػػة الماليػػة  رػػ ومػػف ثػػـ  
ر  ضو  التشريل اإلسالم  يعاس وجهة نظػر المصػارؼ 

ف  اإلسػالمية أيضػا. وامػا تػـ عرضػ  رػ  المل ػث األوؿ رػ
لألزمػػة الماليػػة العالميػػة عػػدة أسػػلاح  إال أف األسػػلاح ذات 

توضػػػػػػير  والتػػػػػػ  سػػػػػػيتـالعالقػػػػػػة لالمصػػػػػػارؼ اإلسػػػػػػالمية  
 وقؼ منها تشمؿ ا ت :الم

 أوًل: الموقف من التعامل بالفائدة:
موقؼ اإلسالـ مف التعامؿ لال ائدة يعاػس الموقػؼ       

مػػف التعامػػؿ لػػاألدوات الوائمػػة ع ػػ  سػػعر ال ائػػدة اػػالوروض 
عػػادة جػػدولتها ع ػػ  سػػعر رائػػدة  أع ػػ   والسػػندات العواريػػة وا 

التػػػ  الرلويػػػة  واػػػذلؾ للطاقػػػات االئتمػػػاف لػػػدوف رصػػػيد  و 
اانػػت مػػف أهػػـ أسػػلاح األزمػػة الماليػػة العالميػػة. وعمومػػا 

 ومػػف ثػػـ  الرلػػا هنػػاؾ إجمػػاع ع ػػ  أف ال ائػػدة نػػوع مػػف أنػػواع 
  رػ  جميػل المعػامالت ا  وعطػا  ا  ال ائدة أخػذي ـر التعامؿ ل

  اإلسػػالم  لالقتصػػادوتعػػد هػػذع الخاصػػية المع ػػـ الرئيسػػ  
ََ َوَآُروا َمااا َيااا َأَيَاااا النااِآيَن  َمُنايوػوؿ تعػال :  وا اتنقُااوا المناا

بااا ِإْن ُكْنااُتْم ُمااْؤِمِنيَن, َفااِفْن َلااْم َتْفَعمُااوا َفااْ َآُنوا  َبِقااَي ِمااَن الرإ
ْن تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ل  َِ َواِ  َِ َوَرُسوِل ِبَحْرٍب ِمَن المن

وال مجػػػػػػاؿ . [279-278]اللوػػػػػػرة: َتْظِمُمااااااوَن َول ُتْظَمُمااااااون
أف ولاػػػػف تا ػػػػ  اإلشػػػػارة إلػػػػ    ناقشػػػػة أسػػػػلاح الت ػػػػريـلم
  يوػػوؿ السػػػيد قطػػػح: الرلػػػاشػػػدد رػػػ  أمػػر ت ػػػريـ إلسػػالـ ا
ولػػـ يل ػػغ مػػف ت ظيػػل أمػػر أراد اإلسػػالـ إلطالػػ  مػػف أمػػور "

وال ل ػغ مػف التهديػد رػ    الجاه ية ما ل غ مف ت ظيػل الرلػا
رػػػ  هػػػذع -ال  ػػظ والمعنػػػ  مػػػا ل ػػغ التهديػػػد رػػػ  أمػػر الرلػػػا 

وهلل ال امػػػػة  -ورػػػػ  غيرهػػػػا رػػػػ  مواضػػػػل أخػػػػر ا يػػػػات 
اللال ػػػة. ر وػػػد اػػػاف ل رلػػػا رػػػ  الجاه يػػػة م اسػػػدع وشػػػرورع. 

الولي ػػة مػف وجهػػ  الاػػالر مػػا اانػػت  الشػػائنةولاػف الجوانػػح 
ا هػػا لاديػػة رػػ  مجتمػػل الجاه يػػة امػػا لػػدت اليػػـو وتاشػػ ت 

 .(20)"ر  عالمنا ال اضر
أو والواقػػػل أف سػػػعر ال ائػػػدة ال يعاػػػس خصوصػػػية       

طليعػػة التمويػػؿ أو االسػػتثمار اإلسػػالم  الوػػائـ ع ػػ  ملػػدأ 
  .المشاراة ر  الرلر والخسارة

 :ثانيًا: الموقف من خمق الئتمان من قبل المصارف
 أسػػػهـإف خ ػػؽ االئتمػػػاف مػػػف قلػػػؿ اللنػػػوؾ التو يديػػػة       

ف لدرجػػػة واضػػػ ة رػػػ  األزمػػػة الماليػػػة العالميػػػة  نظػػػرا أل
لػػر ع ػػ  مػػنر الوػػروض. عمومػػا خ ػػؽ االئتمػػاف يعنػػ  قػػدرة اا

أ ي ػت إلػ  مف أوؿ الوظائؼ التػ   (21)يعتلر إصدار النوود
اللنػػػػػؾ المراػػػػػزي  واعتلػػػػػرت  اػػػػػرا  ع يػػػػػ . ورػػػػػ  النظػػػػػػاـ 
اإلسػػالم  رػػ ف الػػدالئؿ اثيػػرة ع ػػ  أف ل دولػػة اإلسػػػالمية 
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السلؽ ر  جعؿ اإلصدار النودي )لالنسػلة ل نوػود الوانونيػة( 
لػػف خ ػػدوف اعتلػػر السػػاة مػػف  اػػرا  ع ػػ  الدولػػة منهػػا: أف ا

  ومػػػف ذلػػػؾ أيضػػػا قػػػوؿ ألػػػ  يع ػػػػ : ال (22)شػػػارات الم ػػػؾ
  يصػػ ر ضػػرح الػػدراهـ إال رػػ  دار الضػػرح لػػ ذف السػػ طاف

ذا ات ػػػػؽ (23)ألف النػػػػاس إف رخػػػػص لهػػػػـ رالػػػػوا العظػػػػائـ . وا 
الوانونيػػػػة  اػػػػر ع ػػػػ   ف إصػػػػدار النوػػػػودأاللػػػػا ثوف ع ػػػػ  

الماػػوف  (24)ائػػلالدولػػة إال أنهػـػ اخت  ػػوا رػػ  إصػػدار نوػػود الود
الثان  ل ات ػة النوديػة. ورػ   ويوػة األمػر رػ ف الودائػل الجاريػة 

أو يػػػودع تماػػػف صػػػا لها مػػػف أف يسػػػ ح  ألنهػػػا  تعػػػد نوػػػودا  
رػػػػػ   سػػػػػال  متػػػػػ  يشػػػػػا  مػػػػػف خػػػػػالؿ أدوات درػػػػػل مخت  ػػػػػة 
االشػػػياات أو اللطاقػػػات االئتمانيػػػة  امػػػا أنهػػػا تعطػػػ  مجػػػاال  

 ع يػػة )الويمػػة ل مصػػرؼ أف يمػػنر قروضػػا أاثػػر مػػف قدرتػػ  ال
ال ع يػػػػة ل ودائػػػػل الجاريػػػػة لديػػػػ ( لسػػػػلح الت ذيػػػػة الراجعػػػػة رػػػػ  
صػػػورة ودائػػػل جديػػػدة مػػػف العمػػػال  الػػػذيف مػػػن هـ المصػػػرؼ 
قروضػػػا . ولالنسػػػلة لخ ػػػؽ نوػػػود الودائػػػل رػػػ  ضػػػو  االقتصػػػاد 

 :تيةلد مف اإليضا ات ا  اإلسالم  ال
أف راػػػػػػػػرة خ ػػػػػػػػؽ نوػػػػػػػػود الودائػػػػػػػػل مرتلطػػػػػػػػة أصػػػػػػػػال    -1

جاريػػة التو يديػػة لسػػلح عم هػػا الوػػائـ أساسػػا  لالمصػػارؼ الت
ن  ال يماف أف نن   لػالمط ؽ أع   اإليداع واإلقراض  إال 

الودائػل  إال أنػ  قدرة المصػارؼ اإلسػالمية ع ػ  خ ػؽ نوػود 
ع ػػػػػ  خ ػػػػػؽ  ال يماػػػػػف موارنػػػػػة قػػػػػدرة المصػػػػػرؼ اإلسػػػػػالم 

االئتمػػػػاف مػػػػل قػػػػدرة المصػػػػرؼ التو يػػػػدي لسػػػػلح االخػػػػتالؼ 
التمويػػػػؿ. يوػػػػوؿ ع ػػػػر: "أف طليعػػػػة الواضػػػػر رػػػػ  أسػػػػاليح 

النظػػاـ االقتصػػادي اإلسػػالم  يو ػػؿ مػػف رػػرص توليػػد نوػػود 
االئتمػػاف رػػػ  المجتمػػػل مػػػف خػػالؿ النظػػػاـ المصػػػرر  الػػػذي 
ي تػػـز لسياسػػة الدولػػة رػػ  اإلصػػدار والسياسػػات االئتمانيػػة  
وال يتـ إصدار النوود إال ألسلاح اقتصادية رع يػة وال يوجػد 

 .(25)تعامؿ رلوي"

 يماف إناار الدور الذي ي عل  االئتماف ر  مجاؿ ال  -2
زيػػػػػػػادة النشػػػػػػػاط االقتصػػػػػػػادي ال سػػػػػػػيما رػػػػػػػ  المصػػػػػػػارؼ 

 ألف األصػػؿ أنهػػا تراػػز ع ػػ  تمويػػؿ االسػػتثمارات  اإلسػػالمية
ال ويوية  وهو ما يعن  أف نوود الودائل تظهر مػل ظهػور 

الوػػوؿ لمنػػل راػػرة خ ػػؽ النوػػود رػػ  إطػػار  ومػػف ثػػـ  اإلنتػػاج. 
وض. رػالترايز رػ  ظػؿ االقتصػاد اإلسػالم  إسالم  مرر

النوػدي سػوا  يجح أف ياػوف ع ػ  اإلدارة ال عالػة ل عػرض 
أاػػػػػاف مػػػػػف قلػػػػػؿ مصػػػػػارؼ مم واػػػػػة ل دولػػػػػة أو مػػػػػف قلػػػػػؿ 
مصارؼ خاصة  اما أف اإلصدار النودي يجػح أف ياػوف 
ألسلاح  ويوية ل يث ياوف هناؾ مػف التناسػح لػيف النوػود 

اعػػ  االسػػتورار رػػ  قيمػػة وقػػدرات الجهػػاز اإلنتػػاج   وأف ير 
 :تية. وذلؾ لألسلاح ا (26)النوود

ـ  تػػثثير نوػػػود الودائػػل ع ػػػ  العػػػرض النوػػدي   .أ   ومػػػف ثػػػ
ع ػػػ  مسػػػتو  العػػػاـ لألسػػػعار )التضػػػخـ( وهػػػو أمػػػر 
يتط ح رلػط التػدرؽ النوػدي مػل التػدرؽ السػ ع   رضػال 

ع ػػػ  الوػػػيـ عػػػف ا ثػػػار السػػػ لية التػػػ  يتراهػػػا التضػػػخـ 
 دية. ال ويوية ل ثروات النو

أف المصػػػػػارؼ التجاريػػػػػة ت وػػػػػؽ أرلا ػػػػػا  اليػػػػػرة مػػػػػف  .ح 
 عم يػػة االئتمػػاف واسػػت داث النوػػود المصػػررية  ويسػػت يد
مػػف هػػذع األرلػػاح: )جمهػػور المتعػػام يف مػػل المصػػارؼ  

. (28)األسػػػػػػػػػهـ(   م ػػػػػػػػػة (27)الموترضػػػػػػػػػوف المتميػػػػػػػػػزوف
 والمجتمػػل أ ػػؽ لهػػا ألنهػػا تت وػػؽ مػػف أمػػواؿ أصػػدرتها

 لدوف تا  ة نسليا. خ وتها( المصارؼ التجارية )

 :الديونتصكيك  موقف منثالثًا: ال
تجػػػػارة الػػػػديوف لشػػػػػاؿ رعػػػػاؿ رػػػػ  األزمػػػػػة  أسػػػػهمت      

الماليػػة العالميػػة. ومػػف وجهػػة نظػػر المصػػارؼ اإلسػػالمية 
ليل الديف لالديف هو ليل ديػف مؤجػؿ لػـ يوػلض لػديف ر ف 

رػ  مف الثمف والمػثمف  اال  ف إ مؤجؿ آخر لـ يولض  أي
رػػ   رػػال يوجػػد تلػػادؿ من عػػة رع يػػة مولوضػػة  العوػػد مػػؤجالف

  النلػػ نهػػ  ل مج ػػس العوػػد. وهػػذا النػػوع مػػف الليػػل م ػػـر
  وقػد اانػت المتػاجرة لالػديوف رػ  (29)ف ليل الاالئ لالاػالئع
أو  )التوريػػؽ( ػسػػم  لػػيؿ األزمػػة الماليػػة تػػتـ مػػف خػػالؿ مػػا ػظػػ

 –التصايؾ والذي يعن  جعؿ الديف المؤجػؿ رػ  ذمػة ال يػر 
صػػػاواا  –ج ػػػ  أو  ػػوؿ تػػػرة مػػا لػػػيف ثلوتػػػ  رػػ  الذمػػػة رػػ  ال 

أف ت ريمػػ  رػػ   والسػػلح  (30)قال ػػة ل تػػداوؿ رػػ  سػػوؽ ثانويػػة
الشػػريعة تمنػػل ليػػل الػػديف لػػثمف يخت ػػؼ عػػف قيمتػػ  االسػػمية  
وهػػذا ين ػػ  ال ػػرض األساسػػ  مػػف ورا  ليػػل الػػديف وهػػو ليعػػ  

موعػدع موالػػؿ التنػازؿ عػػف جػز  منػػ  )خصػـ أو  سػػـ قلػؿ 
ألن  اػاف قػد   أو ليع  لزيادة عف قيمت  االسميةالديوف(  
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انعوػػػد لسػػػػعر رائػػػػدة أع ػػػػ  مػػػػف سػػػػعر ال ائػػػػدة السػػػػائد رػػػػ  
السػػػػػوؽ. ولػػػػػذلؾ ياػػػػػوف قػػػػػد انت ػػػػػ  تمامػػػػػا أالػػػػػر مصػػػػػدر 

وقد جػا  ت ػريـ ليػل الػديف رػ   .(31)لالختالؿ االقتصادي
مج ػػس مجمػػل ال وػػ  اإلسػػالم  الػػدول  المنلثػػؽ عػػف قػػرار 

أنػػػػػػ  : (32)الػػػػػذي جػػػػػا  ريػػػػػ  منظمػػػػػة المػػػػػؤتمر اإلسػػػػػالم 
يجوز ليػل الػديف المؤجػؿ مػف غيػر المػديف لنوػد معجػؿ  ال

مػػف جنسػػ  أو مػػف غيػػر جنسػػ  إلرضػػائ  إلػػ  الرلػػا  امػػا 
ألنػػ    جنسػػ  أو غيػػر جنسػػ يجػػوز ليعػػ  لنوػػد مؤجػػؿ مػػف  ال

رػػرؽ رػػ   وال عنػػ  شػػرعا . المنهػػ مػػف ليػػل الاػػال   لالاػػال   
واهلل ..آجػؿ. ذلؾ ليف اوف الديف ناشئا  عف قػرض أو ليػل

 أع ـ.
المجمػل ال وهػ  اما جا  ت ريـ ليل الديف ر  قػرار       

: تضػػػمفالػػذي   (33)(اإلسػػالم  )رالطػػة العػػػالـ اإلسػػالم 
أف ليل الديف ل  صور عديدة  منها مػا هػو جػائز  ومنهػا 

ممنوع  ويجمل الصور الممنوعة وجود أ د نػوع   ما هو
  ع ػ  ذلػؾ قػػرر ولنػا ...الّنسػا   الرلػا: رلػا ال ضػؿ  ورلػا

 :يثت المجمل ما 
مػػػف صػػػور ليػػػل الػػػديف الجػػػائزة: ليػػػل الػػػديف ل مػػػديف أوًل: 

َ اّؿ  ألف شرط التسػ يـ مت وػؽ   يػث إف مػا  ن س  لثمف
ػا  رػانت   المػانل مػف ليػل الػػديف   رػ  ذمتػ  مولػوض  ام 
 .الذي هو عدـ الودرة ع   التس يـ

 :مف صور ليل الديف غير الجائزةثانًيا: 
 يف ل مػػديف لػثمف مؤجػؿ أاثػػر مػف موػدار الػػديف ليػل الػد .أ 

ألن  صورة مف صور الرلا  وهو ممنوع شرع ا  وهػو 
 ما يط ؽ ع ي  )جدولة الديف(.

ليػل الػػديف ل يػػر المػػديف لػثمف مؤجػػؿ مػػف جنسػػ   أو  .ح 
 مػػف غيػػر جنسػػ   ألنهػػا مػػف صػػور ليػػل الاػػالئ لالاػػالئ

 .الممنوع شرع ا (أي الديف لالديف)
ت المعاصػػػػرة رػػػػ  التصػػػػرؼ رػػػػ  لعػػػػض التطليوػػػػا ثالثًااااا:
 ال يجػػػػوز( ... )ال يجػػػػوز  سػػػـػ األوراؽ التجاريػػػػة: )الػػػػديوف

...  (التعامؿ لالسندات الرلوية إصدار ا  أو تداوال   أو ليع ا
 ال يجػػػػػوز توريػػػػػؽ )تصػػػػػايؾ( الػػػػػديوف ل يػػػػػث تاػػػػػوف قال ػػػػػة)

 واهلل ول  التوريؽ.  ... ثانوية ل تداوؿ ر  سوؽ

ويػػػؿ اإلسػػػالم  سػػػوقا ل تجػػػارة ال يؤسػػػس التموممػػػا توػػػدـ       
االعتمػاد    ذلػؾ أفر  الديوف ع   نسؽ سػوؽ السػندات  اليػا

االقتصػػػػػادي  الم ػػػػػرط ع ػػػػػ  الػػػػػديف يعمػػػػػؽ عػػػػػدـ االسػػػػػتورار 
ويػػؤدي إلػػ  زيػػادة الو ػػؽ وعػػدـ األمػػاف عنػػد اللشػػر  ويولػػد 

اقتصػػادية خارجيػػة هػػ  آثػػار ضػػارة تعػػـ االقتصػػاد   ا  آثػػار 
ومػػػػف  .(34)ة ال اضػػػػرةونػػػػر  أمث تهػػػػا األليمػػػػة رػػػػ  األزمػػػػ

أصػػلر ي ػػوؽ  أف  جػػـ التجػػارة رػػ  الػػديوفم  ػػت ل نظػػر ال
 جـ اإلنتاج اللشري مف الس ل والخدمات لمرا ؿ   يػث 
يل ػػػػػغ  جػػػػػـ التعامػػػػػؿ رػػػػػ  الػػػػػديوف رػػػػػ  األسػػػػػواؽ الماليػػػػػة 
العالميػػػػة مػػػػا يزيػػػػد ع ػػػػ  ألػػػػؼ م يػػػػار دوالر يوميػػػػا   لينمػػػػا 
ل يصػػؿ اإلنتػػػاج العػػالم  مػػػف السػػػ ل والخػػدمات إلػػػ  لضػػػ

 .(35)وثالثيف ألؼ م يار ر  العاـ الاامؿ

رابعاًا: الموقااف ماان الم اااربة فااي األسااواق الماليااة ماان 
 خالل المشتقات:

إف المضػػػػػػارلة علػػػػػػارة عػػػػػػف عم يػػػػػػات ليػػػػػػل وشػػػػػػرا        
متعااسة صورية  ال يوصػد لهػا التوػالض  لػؿ يوصػد لهػا 

المصػػػػػػطنعة   االنت ػػػػػػاع مػػػػػػف رػػػػػػروؽ األسػػػػػػعار الطليعيػػػػػػة أو
سػػػمالية  إذا صػػػدؽ التنلػػػؤ لت يػػػرات األسػػػعار واألرلػػػاح الرأ

رػػ  األجػػؿ الوصػػير سػػوا  اعتمػػد هػػذا التنلػػؤ ع ػػ  المع ومػػات 
. (36)والخلػػرة والدراسػػة  أو ع ػػ  اإلشػػاعات وال ػػظ والمصػػادرة

وهػػػػػػذا المعنػػػػػػ  يجعػػػػػػؿ المضػػػػػػارلة رػػػػػػ  صػػػػػػورتها اإلسػػػػػػالمية 
  ة لػػػالمعن  التو يػػػديلالمشػػػروعة تخت ػػػؼ عػػػف معنػػػ  المضػػػار 

ؿ عوػػود المشػػتوات: )العوػػود ا ج ػػة  عوػػود مػػف خػػالوالتػػ  تػػتـ 
  ولػػذلؾ يماػػف توضػػير موقػػؼ الخيػػارات  عوػػود المسػػتول يات(

ع ػػػ  ل يجػػػاز االقتصػػػاد اإلسػػػالم  مػػػف المضػػػارلات امػػػا تػػػتـ 
 :(37)ا ت الن و 

 ة:المستول يا ج ة و الموقؼ مف العوود  -أ
إف العوود ا ج ػة هػ  علػارة عػف ليػل شػ   مؤجػؿ       

مػػا ل ايػػات الت ػػوط أو ل ػػرض المضػػارلة. لػػثمف مؤجػػؿ  إ
غيػػر أف عوػػود العوػػود المسػػتول ة مشػػالهة ل عوػػود ا ج ػػة  و 

المسػػتول يات هػػ  عوػػود نمطيػػة ومنظمػػة ويػػتـ تػػداولها رػػ  
سػػوؽ منظمػػة  ورػػ  ظػػؿ وضػػل مؤسسػػ  خػػاص  ويماػػف 
تسيي ها  ولهذا تاتسػح جميػل خصػائص األصػوؿ الماليػة 
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 اػػػـ. وهػػ  غيػػػر الن ػػس   ولػػػذلؾ ياػػوف لهمػػػا (38)السػػائ ة
ليػػػل شػػػ   مؤجػػػؿ لػػػثمف  جػػائزة شػػػرعا ألنهػػػا تنطػػػوي ع ػػ 

مج ػػػس المجمػػػل ال وهػػػ  لرالطػػػة العػػػالـ اػػػد وقػػػد أ مؤجػػػؿ 
إف العوػػػػود ا ج ػػػػة لثنواعهػػػػا : (39)ع ػػػػ  ا تػػػػ اإلسػػػػالم  

الت  تجري ع   الماشػوؼ  أي ع ػ  األسػهـ والسػ ل التػ  
ليسػػػت رػػػػ  م ػػػػؾ اللػػػائل لالاي يػػػػة التػػػػ  تجػػػري رػػػػ  السػػػػوؽ 

ة )اللورصػػة( غيػػر جػػائزة شػػرعا   ألنهػػا تشػػتمؿ ع ػػػ  الماليػػ
ليػػل الشػػخص مػػا ال يم ػػؾ اعتمػػادا  ع ػػ  أنػػ  سيشػػتري  ريمػػا 

وهػػذا منهػػ  عنػػ  شػػرعا  لمػػا صػػر   لعػػد ويسػػ م  رػػ  الموعػػد
ػػػػَدَؾ"   عػػػػف رسػػػػوؿ اهلل  ن  أنػػػػ  قػػػػاؿ: "ال تَللػػػػل  َمػػػػا لَػػػػي َس عل

واذلؾ مػا رواع اإلمػاـ أ مػد وألػو داود ل سػناد صػ ير عػف 
ػػػَ لي َ ي ػػػثي  لػػػف ثالػػػت: أف النلػػػ   زيػػػد "نهػػػ  أف تيَلػػػاَع السح

ـ   اري إلل  رلَ اللهل َزَها التُّج   ."تيل تَاعي َ ت  َي يو 

 :الموقؼ مف عود الخيار -ح
الخيػػػػػػػار الشػػػػػػرع  المعػػػػػػػروؼ رػػػػػػ  ال وػػػػػػػ   يخت ػػػػػػؼ      

 عوػد الخيػار المتػداوؿ رػ  األسػواؽ الماليػةعف اإلسالم  
(option  )لشػػػػػرع  لػػػػػيس لػػػػػ  وجػػػػػود أف الخيػػػػػار ا وهػػػػػو

مستوؿ دوف عود الليل  رهػو جػز  مػف عوػد الليػل  وأ اامػ  
الشػػرعية مرتلطػػة لعوػػد الليػػل. أمػػا الخيػػار المػػال  رهػػو عوػػد 

ري  عاقداف وصػي ة وم ػؿ العوػد  وهػو  ػؽ   مستوؿ ناجز
. (40)معنوي والتزاـ ولػيس م  ػ  أسػهـ أو سػندات أو أعيػاف

نلثػػؽ عػػف منظمػػة وقػػد اػػاف رأي مجمػػل ال وػػ  اإلسػػالم  الم
 يػث  المؤتمر اإلسالم  واض ا ر  ت ريـ عوود الخيارات

أف الموصػػػػػػػود لعوػػػػػػػود االختيػػػػػػػارات : (41)جػػػػػػػا  رػػػػػػػ  قػػػػػػػرارع
أو  االعتيػػػػاض عػػػػف االلتػػػػزاـ لليػػػػل شػػػػ   م ػػػػدد موصػػػػوؼ

 شػػرائ  لسػػعر م ػػدد خػػالؿ رتػػرة زمنيػػة معينػػة أو رػػ  وقػػت
معػػػػيف إمػػػػا ملاشػػػػرة أو مػػػػػف خػػػػالؿ هيئػػػػة ضػػػػامنة ل وػػػػػوؽ 

امػا تجػري - م  الشرع  أف عوود االختياراتالطرريف و ا
هػ  عوػود مسػت دثة ال  -اليـو ر  األسواؽ المالية العالمية

ولمػػا   تنطػػوي ت ػػت أي عوػػد مػػف العوػػود الشػػرعية المسػػماة
أف المعوػػود ع يػػ  لػػيس مػػاال  وال من عػػة وال  وػػا  ماليػػا  يجػػوز 

ولمػػػػا أف هػػػػذع   ر نػػػػ  غيػػػػر جػػػػائز شػػػػرعا  االعتيػػػػاض عنػػػػ  
 .جوز التدا  رال يجوز تداولهاالعوود ال ت

  :وليل الهامش الليل ع   الماشوؼ الموقؼ مف -ج
قيػػاـ شػػخص  يػػتـ الليػػل ع ػػ  الماشػػوؼ مػػف خػػالؿ      

 عػػػف طريػػػؽ اقتراضػػػها مػػػف آخػػػريف الليػػػل أشػػػيا  ال يم اهػػػ
سػػػوا  اػػػانوا مػػػف السماسػػػرة أو المصػػػارؼ موالػػػؿ االلتػػػزاـ 

نػؾ رػ  وقػت ل عادة شرائها وتسػ يمها إلػ  السمسػار أو الل
م ػػدد  وااللتػػزاـ لػػرهف المل ػػغ الػػذي لػػاع ريػػ  مػػا أقترضػػ  

. (42)إل  السمسار أو اللنؾ  تػ  يسػدد الشػخص الوػرض
نمػا لهػدؼ   وهو م ـر ذلؾ أف العم ية ليست لنية الليل وا 

الموػػػػامرة )االسػػػػت ادة مػػػػف رػػػػرؽ األسػػػػعار دوف نيػػػػة قػػػػلض 
 اما أنها عم ية تنطوي ع   ليػل شػ    الثمف أو المليل(
قػػػػػرار مج ػػػػػس المجمػػػػػل امػػػػػا جػػػػػا  رػػػػػ   ال يم اػػػػػ  اللػػػػػائل

وال يت وػػؽ ريهػػا التوػػالض  وال رػػرؽ رػػ  ذلػػؾ   (43)ال وهػػ 
أمػػا  أف ياػػوف م ػػؿ الليػػل عم ػػة أو ورقػػة ماليػػة أو سػػ عة.

آلية الليل لالهامش رتػتـ لموجلػ  عم يػة الشػرا  مػف شػراة 
نوػػدا واللػػاق  جػػز  الوسػػاطة لموجػػح ات ػػاؽ يػػدرل المشػػتري 

ليػػػػػل  اػػػػػـ ال  و (44)ة قػػػػػرض يػػػػػدرل عنػػػػػ  روائػػػػػديعػػػػػد لمثالػػػػػ
 :(45)ا تيةلالهامش هو عدـ الجواز وذلؾ لألسلاح 

ي ػػػػـر الوػػػػرض الػػػػذي ي صػػػػؿ ع يػػػػ  المشػػػػتري مػػػػف  .1
السمسػػػػار أو مػػػػف غيػػػػرع  وذلػػػػؾ لتضػػػػمن  شػػػػرط رد 

 الورض لثاثر من .
إذا ااف السمسار هػو الموػرض واػاف الوػرض لػدوف  .2

و رائػػػدة  ياػػػوف هنػػػاؾ سػػػلح آخػػػر رػػػ  الت ػػػريـ  وهػػػ
الجمػػل لػػيف عوػػد تلػػرع وعوػػد معاوضػػة وذلػػؾ م ػػـر 

 شرعا.
اشػػػػتماؿ الشػػػػرا  لالهػػػػامش ع ػػػػ  عوػػػػد م ػػػػـر  وهػػػػو  .3

 الورض لرلا  وعود معاوضة. 

 :: الموقف من  عف الرقابةخامساً 
  رمنهػا المنظػور اإلسػالم تتعػدد أنػواع الرقالػة رػ        

ع ػػ  خ وػػ    مػػا يعػػرؼ لالرقالػػة الع يػػا  وهػػ  رقالػػة اهلل 
ََ َكاَن َعَماْيُكْم تعال :   لو ق لدليؿ . ]1]النسػا : َرِقيبااً ِإنن الّم

 ومنهػػػػا رقالػػػػة اإلنسػػػػاف ع ػػػػ  اإلنسػػػػاف  وهػػػػ  نظػػػػاـ ال سػػػػلة 
   ورقالػػة واليػػة المظػػالـ والمسػػئوليفورقالػػة الػػوالة واألئمػػة 

ورقالة مجموع المس ميف أو الرقالة المجتمعة أو الشعلية. 
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يعػػرؼ لالرقالػػة هػػ  مػػا ومنهػػا رقالػػة اإلنسػػاف ع ػػ  ن سػػ  و 
ف النظػػػػاـ  رػػػػ أمػػػػا ريمػػػػا يتع ػػػػؽ لػػػػاللنوؾ اإلسػػػػالمية الذاتيػػػػة.

يوػػـو ع ػػ  وجػػود هيئػػة رقالػػة شػػرعية توػػـو هػػا األساسػػ  ري
لدا  المشورة لالنسلة لمشروعية األنشػطة  لتوجي  اإلدارة وا 

رعضػػػو الرقالػػػة الشػػػرعية  والمشػػػاريل التػػػ  تعػػػرض ع يهػػػا.
سػػثلة ولالتػػال  رهػػو لاػػؿ مهػػو المخلػػر عػػف ال اػػـ الشػػرع  

أمػػا رػػ  اللنػػوؾ التو يديػػة  .(46)المخلػػر عػػف  اػـػ اهلل رػػ  ذلػػؾ
رػال يوجػػد ريهػا نظػػاـ رقػال  شػػرع  ألف أصػؿ التعامػػؿ ملنػػ  

النظػػػػر عػػػػف  لصػػػػرؼع ػػػ  ت ويػػػػؽ أالػػػػر قػػػػدر مػػػػف ال وائػػػػد  
وعمػؿ  مشروعية المعامالت أو مطالوتها ل ضػوالط الشػرعية.

األنشػطة روعية مشػليػاف ال يوتصػر ع ػ  الرقالة الشرعية 
إلػ  الويػاـ لػدور الرقالػة نيالػة يمتػد لػؿ الت  توػاـ لالمصػرؼ  

وخالصة ذلػؾ أف مشػا ة ضػعؼ الرقالػة تاػاد  عف المودعيف.
ألنهػا ترتاػز   إطار المصررية اإلسالميةمعدومة ر  تاوف 

ر  اؿ مجاالتها ع   الت ا  مرضػاة اهلل مػف خػالؿ العمػؿ 
 لالمثمور والنه  عف الم ذور.

 حح الجالحاملب

املالية  مدى تأثر املصارف اإلسالمية باألزمة

 العاملية املعاصرة

زمػػة مػف خػػالؿ اإلطػػالع ع ػػ  األسػػلاح الرئيسػػة لأل      
يماػػف الوػػوؿ أنهػػا مرتلطػػة لشػػاؿ واضػػر   الماليػػة العالميػػة

ولالتعامػػػؿ لال ائػػػدة   لعاّمػػػةليػػػة عمػػػؿ النظػػػاـ الرأسػػػمال  ئل
( هػ  رلويػة)ال و يديػة  مما يعن  أف المصارؼ التلخاّصة

المتػػػػػػثثر األوؿ لهػػػػػػذع األزمػػػػػػة  أمػػػػػػا لالنسػػػػػػلة ل مصػػػػػػارؼ 
 يوتضػػػػػ و عػػػػدـ تثثرهػػػػا أف الوػػػػوؿ لتثثرهػػػػػا  اإلسػػػػالمية رػػػػ

إلػ  المزايػا والخصػائص التػ  تميزهػا عػف  ل يجازاإلشارة 
  :(47)ا ت المصارؼ التو يدية ع   الن و 

 وهػػ  الخصػػائص التػػ  تػػرتلط :: الخصااائص المآهبيااةأولً 
 وتشمؿ: ااـ الشريعة اإلسالميةلث 
 ومف ثـ   الرلامف أنواع  ال ائدة نوع اإلجماع ع   أف -1

رػػػػػ  جميػػػػػل     وعطػػػػا ا  ال ائػػػػدة أخػػػػػذت ػػػػريـ التعامػػػػػؿ ل
  وتعػػػػد هػػػػػذع الخاصػػػػية المع ػػػػـ الػػػػػرئيس المعػػػػامالت

َُ  َوَأَحاالن  ل لنػػؾ اإلسػػالم   يوػػوؿ تعػػال :  اْلَبْياا َ  المناا
َبا َوَحرنمَ   .]275]اللورة: الرإ

توجيػػػػػػػ  االسػػػػػػػتثمار والتمويػػػػػػػؿ ن ػػػػػػػو دائػػػػػػػرة المشػػػػػػػاريل  -2
الملا ػػة  واالمتنػػاع عػػف التمويػػؿ أو االسػػتثمار رػػ  أي 

 مف المشاريل الم رمة ا نتاج الخمور أو السجائر.
عػف  رضػال  االلتزاـ لالويـ اإلسػالمية الداعيػة ل خيػر   -3

مثػػؿ االلتػػزاـ لاألهػػداؼ العامػػة لالقتصػػاد اإلسػػالم  
االقتصػػػػادي  ارد  واالسػػػػتورار التوظيػػػؼ الاامػػػػؿ ل مػػػو 

وت ويػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػو والتوزيػػػػػػػػل العػػػػػػػػادؿ ل ػػػػػػػػدخؿ والثػػػػػػػػروة  
  .االقتصادي

 والت  تشمؿ: :ثانيًا: الخصائص الفنية
أف الجػػػػػػػز  األالػػػػػػػر مػػػػػػػف توظيػػػػػػػؼ أمػػػػػػػواؿ المصػػػػػػػارؼ  -1

اإلسػػػػالمية موجػػػػػ  ن ػػػػػو االسػػػػتثمار ال ويوػػػػػ   والػػػػػذي يثخػػػػػذ 
أف  ومعنػػػ  ذلػػػػؾ المضػػػارلة.أو للالمشػػػاراة صػػػورة التمويػػػؿ 

لػدأ المشػاراة أساس العمػؿ المصػرر  اإلسػالم  قػائـ ع ػ  م
سػػػػػوا  لالنسػػػػػلة لمصػػػػػادر األمػػػػػواؿ أو  رػػػػػ  الػػػػػرلر والخسػػػػػارة

استخداماتها  وهػو اإلطػار العػاـ ل عمػؿ المصػرر  اإلسػالم  
"   ل يػث ياػوف )المػودع التزاما لالواعدة الشرعية "ال ين ـ لال يـر

ؾ رح مػػػاؿ رح مػػػاؿ  واللنػػػؾ مضػػػارح( مػػػف جانػػػح  و)اللنػػػ
والمتمػػوؿ مضػػارح( مػػف جانػػح آخػػر  وهػػذع الخاصػػية ل لنػػؾ 

 :يثت اإلسالم  يترتح ع يها ما 
ـز لػػػػػػػػرد الوديعػػػػػػػػة  ػػػػػػػػغيػػػػػػػػر م اإلسػػػػػػػػالم اللنػػػػػػػػؾ إف  .أ 

 رػػ  إالضػػماف عائػػد معػػيف ل مػػودع  أواالسػػتثمارية 
 اإلدارةتػػنجـ ريهػػا الخسػػائر عػػف سػػو   التػػ ال ػػاالت 

 ) االت التعدي والتوصير(.
 ت مؿ المخاطر شرط الست واؽ الرلر.  إف .ح 
إف عم يػػػػة توزيػػػػػل األرلػػػػػاح لػػػػيف الطػػػػػرريف تػػػػػتـ لعػػػػػد  .ج 

إظهػػار النتػػائ  النهائيػػة ل مشػػروع  أمػػا نسػػلة اقتسػػاـ 
األرلػػػاح لػػػيف اللنػػػؾ والمػػػودعيف رػػػ  عوػػػد المضػػػارلة 

 تع ف س  ا ل صة شائعة لاؿ منهما. 
 يجاليةإ المصرر  اإلسالم  لها آثار آلية العمؿ إف       

 ويػػػؿلتمويػػؿ لالمشػػاراة م ػػؿ التمإ ػػالؿ ام موسػػة  ذلػػؾ أف 
لػػػاإلقراض  يسػػػػاعد ع ػػػػ  توسػػػػيل قاعػػػػدة الم ايػػػػة  م ايػػػػة 
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ا رػ  ت ويػؽ أهػداؼ العدالػة رػ  ويسهـ اثيػر   ات المشروع
  امػػػػػػػا أف التويػػػػػػػيـ المػػػػػػػزدوج (48)وةثػػػػػػػر الػػػػػػػدخؿ وال لتوزيػػػػػػػ

ل مخػػػاطر مػػػف قلػػػؿ الممػػػوؿ والمػػػنظـ يسػػػاعد ع ػػػ   وػػػف 
 .(49)ل نظاـ مزيد مف االنضلاط

أف مػػنر التمويػػؿ رػػ  المصػػارؼ اإلسػػالمية ال يوتصػػر  -2
نمػػػا يتضػػػمف مراعػػػاة مصػػػالر  ع ػػػ  ت ويػػػؽ الػػػرلر روػػػط وا 

اتو يػػؿ اللطالػػة أو المجتمػػل التػػ  مػػف شػػثنها النهػػوض لػػ  
االهتمػػػػاـ لالعنصػػػػر اللشػػػػري أو تنميػػػػة الوطاعػػػػات لشػػػػاؿ 

عموما ر ف المصارؼ اإلسالمية تسع  إل  و  .(50)متوازف
التاارػػؿ االجتمػػاع  مػػف خػالؿ إ يػػا  نظػػاـ الزاػػاة  ت ويػؽ

 والورض ال سف. 

 :ثالثًا: خصائص أخرى
 تطلػػػػؽ األ اػػػػاـ الشػػػػرعيةإف المصػػػػارؼ اإلسػػػػالمية  -1

    يث التاويف والتثسيس والتنظيـ.مف 
قػػػػػدرة المصػػػػػارؼ اإلسػػػػػالمية ع ػػػػػ  خ ػػػػػؽ االئتمػػػػػاف  -2

موارنػػة مػػل  -لاعتلارهػػا ال تتعامػػؿ لال ائػػدة- ةم ػػدود
و يدية أو مماف أف تاوف ر  نطاؽ ال المصارؼ الت

  يضر لاالقتصاد الووم .
رقالػة المػالؾ مػف خػالؿ  إل يخضل   ؾ اإلسالماللن -3

اللنػػػؾ  رػػ الجمعيػػة العموميػػة ورقالػػة ال اومػػة ممث ػػة 
الرقالػػة الشػػرعية ممث ػػة  إلػػ  أيضػػايخضػػل و  المراػػزي

هيئػػػة شػػػرعية لاللنػػػؾ  ورقالػػػة المػػػودعيف ممث ػػػيف  رػػػ 
   اللنؾ. إدارةس مج  ر لهـ  لثرراد

 اخػػتالؼ مصػػادر األمػػواؿ واسػػتخداماتها رػػ  المصػػارؼ -4
  .(51)اإلسالمية عف المصارؼ التو يدية

 رػػ  ضػػو  الموقػػؼ مػػف أسػػلاح األزمػػة الماليػػة العالميػػة      
مػػف منظػػور المصػػارؼ اإلسػػالمية  ورػػ  ضػػو  الخصػػائص 

ف األسػػػلاح إالمتعػػػددة ل مصػػػارؼ اإلسػػػالمية  يماػػػف الوػػػوؿ 
مػػة مسػػتلعدة مػػف قلػػؿ المصػػارؼ اإلسػػالمية  الرئيسػػة لألز 

رػػػال يماػػػف الوػػػوؿ أف تػػػثثر المصػػػارؼ اإلسػػػالمية لاألزمػػػة 
لػن س مسػتو  تػػثثر المصػارؼ التو يديػػة  ولػيس أدؿ ع ػػ  

 المصػػارؼ اإلسػػالميةأظهػػرت ذلػػؾ مػػف الواقػػل العم ػػ   روػػد 

  ويماػػػػػف صػػػػػمودا م موسػػػػػا ولػػػػػدا تثثرهػػػػػا لاألزمػػػػػة ط ي ػػػػػا
 :تيةا االستدالؿ للعض الشواهد 

  إسػػالـ آلػػاد  يوػػوؿ مػػدير لنػػؾ الميػػزاف اإلسػػالم  رػػ
تنوير صادؽ إف لناػ  تػثثر لاألزمػة الماليػة العالميػة 

%  وت ديػػػػدا لسػػػػلح انخ ػػػػاض 6تتجػػػػاوز  لنسػػػػلة ال
  .(52)العوارات سعارأ

  جػػػػا  رػػػػ  الدراسػػػػة التػػػػ  أجرتهػػػػا مج ػػػػة "ذي لػػػػانار
تم اهػا المصػارؼ التػػ   مػاغزيف" أف األصػوؿ التػ 

لشػػريعة اإلسػػالمية رػػ  اارػػة عم ياتهػػا تطلػػؽ أ اػػاـ ا
 الو ػدات المصػررية اإلسػالمية التػ  تعمػؿ ضػمف أو

لتصػػؿ  %28.6 مصػػارؼ تو يديػػة ارت عػػت لنسػػلة
عػاـ م يار يورو( رػ   550م يار دوالر ) 822 إل 

 م يػػػػار 430م يػػػػار دوالر ) 639  موالػػػػؿ 2009
 .(53)2008يورو( ر  عاـ 

  نمػػػوا   اإلسػػػالمية قطػػػاع الخػػػدمات المصػػػررية وػػػؽ
ـ  ول ػػغ  جمػػ  2008 % رػػ  عػػاـ15سػػنويا  موػػدارع 

مػػػل توقعػػػات  ,دوالر  ػػوؿ العػػػالـ  ػػوال  التري يػػػوف
 النمو ر  أصػوؿ الصػيررة اإلسػالمية لنسػلة لاستمرار

مػػف  اإلسػػالمية تزيػػدويال ػػظ أف المصػػارؼ %  15
ريػػ   توػػـوالط ػػح ع ػػ  المػػوظ يف  رػػ  الوقػػت الػػذي 
لػػػديها   يفالمصػػػارؼ ال رليػػػة لتخ ػػػيض عػػػدد المػػػوظ

 .ولثعداد اليرة

 قػػدر لنػػؾ التنميػػة ا سػػيوي قيمػػة الموجػػودات اإلسػػالمية 
عالميػػػػا ل ػػػػوال  وا ػػػػد تري يػػػػوف لمعػػػػدؿ نمػػػػو سػػػػنوي 

 .(54)% سنويا10-15

 املبحح الرابع

 املصارف اإلسالمية  إسهاماتاجمال 

 يف حل األزمة

إف مجػػاؿ مسػػاهمة المصػػارؼ اإلسػػالمية رػػ   ػػؿ       
 المية يلرز مف جانليف:األزمة المالية الع

 ويرجػػػػػػل ذلػػػػػػؾ للسػػػػػػاطة إلػػػػػػ  أف  جانػػػػػػح األسػػػػػػلاحاألول: 
إطػار رػ  مسػتلعدة رػ  األزمػة الماليػة  أسػهمتالعوامؿ التػ  
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مػف    االتعامؿ لال ائػدة  وتوريػؽ الػديوف  والمضػارلةإسالم 
 خالؿ المشتوات  وضعؼ الرقالة  وغيرها مف األسلاح.

ال ػػد ع ػػة والواضػػ ة رػػ  ال ا اإلسػػهاماتع ػػ  وػػدرة الالثاااني: 
العالميػػػة لتػػػورير لػػػدائؿ تمويػػػؿ أاثػػػر  ألزمػػػة الماليػػػةامػػػف 

 اإلسػػالم ذلػػؾ أف اللػػديؿ مال مػػة مػػف التمويػػؿ التو يػػدي  
واسػػػتلعاد  مراعػػػاة مشػػػروعية االسػػػتثمار ع ػػػ  ضػػػرورة  يؤاػػػد

  نظػػػاـ "المشػػػاراة رػػػ  الػػػرلر والخسػػػارة"وا  ػػػالؿ ال ائػػػدة  
االسػػػػتثمار مػػػػف  دال  لػػػػاالسػػػػتثمار ال ويوػػػػ  والترايػػػز ع ػػػػ  

ينهػػ  عػػف الموػػامرات  و و  المضػػارلاتالوػػائـ ع ػػ  المػػال  
عالقػػػة ويؤاػػػد ع ػػػ  الالليػػػوع الضػػػارة اليػػػل الػػػديف لالػػػديف  

لػػػػػػػيف اللنػػػػػػػؾ والمػػػػػػػودعيف مػػػػػػػف جهػػػػػػػة واللنػػػػػػػؾ الواضػػػػػػػ ة 
اللػػػػديؿ   ناهيػػػػؾ عػػػػف تثايػػػػد والمتمػػػػوليف مػػػػف جهػػػػة أخػػػػر 

 مسػػلوا اإلسػػالم  ع ػػ  اللعػػد عػػف العائػػد المضػػموف والم ػػدد
انسػػلة مػػف رأسػػماؿ ضػػمانا لت وػػؽ العدالػػة لػػيف األطػػراؼ. 

ي ػػارح عم يػػا اػػؿ صػػور ف التمويػػؿ اإلسػػالم   وعمومػػا رػػ
يماػػػػف ضػػػػو  ذلػػػػؾ . ورػػػػ  رػػػػ  النشػػػػاط االقتصػػػػاديظ ػػػػـ ال

 أسػػػػػػاليح التمويػػػػػػؿ المتا ػػػػػػة رػػػػػػ  المصػػػػػػارؼألػػػػػػرز عػػػػػػرض 
 :ت اإلسالمية ل يجاز ع   الن و ا 

ة فاي األربااح أوًل: أساليب تمويل مساتندة إلاى المشاارك
 :والخسائر

 : (٘٘)الم اربة -ٔ

وه  عوػد لػيف طػرريف أو أاثػر يوػدـ أ ػدهما المػاؿ       
خػر يشػػارؾ لجهػدع ع ػػ  أف يػػتـ االت ػاؽ ع ػػ  نصػػيح وا 

اػػػػػؿ طػػػػػرؼ مػػػػػف األطػػػػػراؼ لػػػػػالرلر لنسػػػػػلة مع ومػػػػػة مػػػػػف 
والمهػػػـ رػػػ  ذلػػػؾ أف ل ػػػظ المضػػػارلة ال يت ػػػؽ . (56)اإليػػػراد

التػػػ  تسػػػتخدـ  speculation ع ػػ  اإلطػػػالؽ مػػػل ا مػػة
ل تعليػػػػػر عػػػػػف عم يػػػػػات ليػػػػػل وشػػػػػرا  األسػػػػػهـ والعمػػػػػالت 
والعوػػػػػارات توقعػػػػػا لت يػػػػػر أسػػػػػعارها. وعنػػػػػد صػػػػػياغة عوػػػػػد 

  المتعاقػػديفمػػف مراعػػاة الشػػروط التػػ  تتع ػػؽ ل لػػدّ  المضػػارلة ال
نوعػاف مػف المضػارلة  وهنػاؾالعمػؿ.   وللرأس الماؿ  ولالرلرو 

ل مضػػارح مػػف ؿ المػػا اولهمػػا: المضػػارلة المط وػػة: وهػػ  درػػل
)إعطػػا   العمػػؿ غيػػر تعيػػيف العمػػؿ والماػػاف والزمػػاف وصػػ ة
نوع مف األنشطة  المضارح ال رية ر  االستثمار ر  أي

المويدة: وه  التػ  يشػترط االستثمارية(  ثانيهما: المضارلة 
لعػػػػض الشػػػػروط لضػػػػماف  ريهػػػػا رح المػػػػاؿ ع ػػػػ  المضػػػػارح

 مال  )لت ديد نوع النشاط االستثماري ل مضارح(. 

 :المشاركة -ٕ
والشراة ر  الم هـو االصطال   أف يشترؾ اثناف       

أو أاثر ل صة معينة رػ  رأس المػاؿ يتجػراف لػ  االهمػا 
والػػرلر يػػوزع ع ػػػ   سػػح أموالهمػػا  أو ع ػػػ  نسػػلة يت ػػػؽ 
ع يػػ  عنػػد العوػػد. ولػػذلؾ رػػ ف المشػػاراة هػػ  صػػورة قريلػػة 
مػػػف المضػػػارلة  وال ػػػرؽ األساسػػػ  لينهمػػػا أنػػػ  رػػػ   الػػػة 
المضػػػارلة يػػػتـ توػػػديـ رأس مػػػاؿ مػػػف قلػػػؿ صػػػا ح المػػػاؿ 
و ػػدع. أمػػا رػػ   الػػة المشػػاراة رػػ ف رأس المػػاؿ يوػػدـ مػػف 

مػػػف أسػػػاليح التمويػػػؿ المتميػػػزة  ةالطػػػرريف. وتعػػػد المشػػػارا
مف  يث مال متها لطليعة المصارؼ اإلسالمية  ويماػف 
اسػػػػتخدامها رػػػػ  تمويػػػػؿ األنشػػػػطة االقتصػػػػادية المخت  ػػػػة. 

)المسػػػػتمرة(   ااؿ: المشػػػػاراة الثالتػػػػةول مشػػػػاراة عػػػػدة أشػػػػ
المشػػػػػػاراة المتناقضػػػػػػة )المنتهيػػػػػػة لالتم يػػػػػػؾ(  المشػػػػػػاراة 

 .(57)المت يرة
 :الستثمار المباشر -ٖ

المػػودعيف  أمػػواؿ اسػػتثماراإلسػػالم   المصػػرؼيسػػتطيل       
لن سػػ  أو عػػػف طريػػػؽ المتعػػام يف معػػػ  لتموي ػػػ  لعم يػػػاتهـ 

مشػػػػػػروعات االسػػػػػػتثمارية. رػػػػػػ ذا قػػػػػػاـ المصػػػػػػرؼ لتمويػػػػػػؿ 
المتعام يف رهو ر  هذع ال الة رح ماؿ  والمتعام وف هػـ 
المضارلوف ويسم  ذلؾ استثمارا غير ملاشر  ور   الة 
قيػػػاـ المصػػػػرؼ لاسػػػػتثمار األمػػػػواؿ لن سػػػػ  رهػػػػو رػػػػ  هػػػػذع 
ال الة مضارلا   والمودعوف هـ أرلاح األمواؿ وذلؾ طلوا  

الػة لعود المضػارلة ليػنهـ  ويسػم  االسػتثمار رػ  هػذع ال 
االسػتثمار الػذي استثمارا  ملاشرا   راالستثمار الملاشر هػو 

يمت ػػؾ لموجلػػ  المصػػرؼ اإلسػػالم  المشػػروع الػػذي يوػػـو 
دارتػػػػػػ . ويجػػػػػح أف تتػػػػػػوارر لػػػػػد  المصػػػػػػارؼ  لتثسيسػػػػػ  وا 

تمانهػػا مػػف إدارة هػػذع اإلسػػالمية الخلػػرات والمهػػارات التػػ  
تواررهػا يماػف أف يسػتثجر مػف المشروعات ور   الػة عػدـ 

 ونها ر  هذا العمؿ مف العماؿ أو ال نييف أو الخلرا . يعا
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أساااليب تموياال مياار مسااتندة إلااى المشاااركة فااي ثانيااًا: 
 :األرباح والخسائر

 :بي  المرابحة -ٔ
المرال ػػة هػػو ات ػػاؽ لػػيف مشػػتري لسػػ عة ولػػائل  ليػػل      

لهػػػػا  ولمواصػػػػ ات م ػػػػددة وع ػػػػ  اسػػػػاس ا  ػػػػة السػػػػ عة  
  المشتري واللائل  ودرل إضارة ال  هامش رلر يت ؽ ع ي

. ولهػػا أنػػواع منهػػا (58)الػػثمف قػػد يػػتـ رػػ  ال ػػاؿ او ال وػػا
رػػػػػ  ليػػػػػل المرال ػػػػػة اللسػػػػػيطة وليػػػػػل المرال ػػػػػة المرالػػػػػة. و 

المصػػػػػػارؼ االسػػػػػػالمية يعػػػػػػد ليػػػػػػل المرال ػػػػػػة مػػػػػػف الليػػػػػػوع 
 سػػاليح التمويػػؿ رػػ  المصػػارؼ اإلسػػالميةأ ػػد أالمشػػروعة و 

   ويوػػػـو األاثػػػر تطليوػػػا رػػػ  السػػػوؽ المصػػػرر  اإلسػػػالم
اللنػؾ مػف خػالؿ هػذع الصػػي ة لشػرا  مػا ي تاجػ  العمػػال  

ورػ  الواقػل العم ػ   مف س ل اسػتهالاية وأصػوؿ إنتاجيػة.
"ليػػل المرال ػػة ل مػػر : تيطلػػؽ هػػذع الصػػي ة ت ػػت مسػػم 

 ا  لالشػػػػرا  وليعػػػػ ا  لالشػػػػرا "  وتتضػػػػمف هػػػػذع الصػػػػي ة وعػػػػد
 لالمرال ة.

 :الستصناع -ٕ
)الصػػػػػانل(  ـ ا ػػػػدهماوهػػػػو عوػػػػد لػػػػيف طػػػػػرريف يوػػػػو       

 ل طػػػػرؼ ا خػػػػرالجػػػػنس والصػػػػ ات لصػػػػنل شػػػػ   م ػػػػدد 
لالزمػػػة ل صػػػنل مػػػف ف تاػػػوف المػػػواد أع ػػػ  )المستصػػػنل( 

يدرعػػ  المستصػػنل معػػيف ثمػػف موالػػؿ عنػػد الصػػانل  وذلػػؾ 
. ورػػ  المصػػارؼ (59)ل صػػانل إمػػا  ػػاال أو موسػػطا مػػؤجال

ف العوػػػد يسػػػم  لاالستصػػػناع المػػػوازي وهػػػو  االسػػػالمية رػػػ
الصػػػانل: وهػػػو اللػػػائل ) :الثػػػة اطػػػراؼ وهػػػ يتاػػػوف مػػػف ث

المواوؿ: وهػو (  )الذي ي تـز لتوديـ الشئ المصنل ل عميؿ
المستصنل: وهو الطرؼ المشػتري   )الذي يلاشر الصنل(
 . (ر  عود االستصناع

 لػػػدأ االستصػػػناع ي تػػػؿ دورا  رئيسػػػا  رػػػ  اسػػػتثماراتوقػػػد       
 ملػػان المصػػارؼ اإلسػػالمية  إذ قامػػت المصػػارؼ لتمويػػؿ ال

السػانية واالسػػتثمارية لنظػاـ االستصػػناع  وسػاهمت لػػذلؾ 
رػػ   ػػػؿ مشػػػاالت معاصػػػرة اثيػػػرة  إذ ورػػػرت ل مستصػػػنل 
 المػػواد الخػػاـ إضػػارة إلػػ  العمػػؿ ن سػػ   وسػػاهمت المصػػارؼ
رػػ  صػػناعات أخػػر  عديػػدة وألرمػػت عوػػود استصػػناع مػػل 

غيػػػػر أف ألرزهػػػػا  جمػػػػا  رػػػػ  المعػػػػامالت هػػػػػو   عمالئهػػػػا
يػث يمثػؿ ال ػرؽ لػيف مػا يدرعػ  المصػرؼ   المجاؿ العوػاري.

المستصػػػنل الػػػرلر ل موػػػاوؿ ولػػػيف مػػػا يسػػػج   ع ػػػ   سػػػاح 
  الذي يؤوؿ ل مصرؼ.

 :  (ٓٙ)الت جير التمويمي -ٖ
جير ثالتػػأمػػا اإلجػارة رػػ  االصػطالح: ليػػل المن عػة.       

ريتضمف تم يؾ من عة األصؿ خػالؿ مػدة التػثجير التموي   
 يػػؾ األصػػؿ ل مسػػتثجر ل مسػػتثجر مػػل وعػػد مػػف المالػػؾ لتم

لطػػوؿ مدتػػ   رػػ  نهايػػة مػػدة التػػثجير  ويمتػػاز هػػذا النػػوع 
ل رت ػػػػػػػاع لػػػػػػػدؿ االيجػػػػػػػار  ولت مػػػػػػػؿ المسػػػػػػػتثجر جميػػػػػػػل و 

المصػػػػػػػرورات التشػػػػػػػػ ي ية  أمػػػػػػػػا المصػػػػػػػػرورات الرأسػػػػػػػػمالية 
  امػا أف هػذا ريت م ها المستثجر إذا تمت لنا  ع ػ  رغلتػ 

 ػا  قلػؿ عػدـ قال يتػ  ل لالعود يتصؼ لات اؽ أطرار  ع   
انتهػػػػػا  مدتػػػػػ  الم ػػػػػددة رػػػػػ  العوػػػػػد  رػػػػػ   ػػػػػيف قػػػػػد يت ػػػػػؽ 
الطرراف ع   أف تؤوؿ م اية األصؿ ر  نهاية مدة العود 

ف    ولهػذا رػ(61)ل متموؿ  ولا لية التػ  يػتـ االت ػاؽ ع يهػا
لهذا العود ما يميػزع عػف عوػد اإليجػار العػادي  وعػف عوػد 

سػاليح مػف أجير التمػوي   ثالتػ دالليل العػادي. وعمومػا يعػ
الممػػوؿ )المػػؤجر( يوػػـو لموتضػػاع  التػػ  اإلسػػالمية التمويػػؿ

اػػا  م و أو منوػػوؿ( م )عوػػار صػػؿ رأس المػػال ألتم يػؾ من عػػة 
لػػػػدرل  المسػػػػتثجرالتػػػػزاـ  موالػػػػؿ )المسػػػػتثجر(  ل متمػػػػوؿ لػػػػ 

الػػرأس المػػال   عػػوض مػػال   م ػػدد رػػ   ػػدود قيمػػة األصػػؿ
رػ   سػاح تػورير لػد    ة زمنيػة م ػددةمػدخالؿ   منجما  

 ػػػػػػػػػد  المؤسسػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػالمية ورػػػػػػػػػؽ آليػػػػػػػػػة إ
ع   أف ي تػػػػـز الممػػػػوؿ لليػػػػل رقلػػػػة هػػػػذا األصػػػػؿ  م ػػػػددة

  الػػرأس المػػال  أوهلتػػ  ل متمػػوؿ رػػ  نهايػػة المػػدة الم ػػددة
 .مسلؽ ع   وعد لنا   
 :  (ٕٙ)بي  السمم -ٗ

 موصػػػوؼ  السػػ ـ والسػػػ ؼ لمعنػػػ  وا ػػػد وهػػو ليػػػل شػػػ       
ف عوػد السػ ـ أ ػد يماػف أف ياػو و ر  الذمة لػثمف معجػؿ  

 الوسػػائؿ التػػ  يسػػتخدمها المصػػرؼ اإلسػػالم  رػػ  ال صػػوؿ
ع   الس ل موضوع تجارت   اما يستخدم  أيضا  رػ  ليػل 

ف العديػػد مػػف المصػػارؼ ا مػػا تنتجػػ  شػػراات  ومؤسسػػات .
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اإلسػػػػالمية تطلػػػػؽ هػػػػذع الصػػػػي ة رػػػػ  تمويػػػػؿ العديػػػػد مػػػػف 
ويماػػػػف اسػػػػتخداـ ليػػػػل السػػػػ ـ رػػػػ    الشػػػػراات الصػػػػناعية

  ات العوارية عف طريػؽ ليػل الو ػدات قلػؿ إنشػائها  اإلنشا
 وتس يمها لعد االنتها  منها.

 القرض الحسن: -٘
 وهػػػػػػو الوػػػػػػرض الػػػػػػذي يخ ػػػػػػو مػػػػػػف الزيػػػػػػادة الرلويػػػػػػة      

ياػػوف ريهػػا المتعامػػؿ التػػ   ػػاالت )ال ائػػدة(  ويمػػنر رػػ  ال
مل المصرؼ اإلسالم  مضطرا ل  صػوؿ ع ػ  نوػد ألي 

نوودا ل عالج أو ل تع يـ أو   تاجيود ر  سلح مف األسلاح
 ل س ر وغيرها.

 :الصكوك اإلسالمية -ٙ
تخت ػػؼ الصػػاوؾ اإلسػػالمية عػػف السػػندات التو يديػػة       

 لػدرعات (coupon)لثنهػا اسػتلدلت درعػات السػندات الثالتػة 
  وهػػػػ  علػػػػارة عػػػػػف (63)تسػػػػتند إلػػػػ  أدا  األصػػػػوؿ ال ويويػػػػػة

العينيػػة  أسػػ وح اسػػتثماري يػػتـ مػػف خاللػػ  ت ويػػؿ الموجػػودات
أو المنارل إلػ  صػاوؾ قال ػة ل تػداوؿ  ل يػث يوػـو المسػتثمر 
لشػػرا  الصػػؾ الػػذي يوالػػؿ لويمتػػ  م ايػػة رػػ  منػػارل أو أعيػػاف 

تتعػػػدد المجػػػاالت التػػػ  مػػػف المماػػػف أف . وقػػػد (64)تػػػدر دخػػػال
     منها:تاوف م ال جيدا الستصدار الصاوؾ

علػػػػػارة عػػػػػف أوراؽ ماليػػػػػة وهػػػػػ   :صاااااكوك اإلجاااااارة .أ 
مػػة تصػػدر ممث ػػة لويمػػة العػػيف المػػؤجرة متسػػاوية الوي

دخػػؿ اإليجػػار   تتػػير ل ام هػػا رػػرص ال صػػوؿ ع ػػ
ا  امػػػؿ الصػػػؾ قياسػػػا هػػػلموػػػدار المسػػػاهمة التػػػ  درع

 نظرائ  ا خريف.   ع 
علػػػػارة عػػػػف توسػػػػيـ رأس وهػػػػ   :صااااكوك الم اااااربة .ح 

المػػػػػاؿ إلػػػػػ   صػػػػػص متسػػػػػاوية لػػػػػدال مػػػػػف توديمػػػػػ  
 لتمويػؿ مشػروع اسػتثماري  وذلؾ لواسطة طرؼ وا د

ولػػػػػػذلؾ رػػػػػػ ف هػػػػػػذع  ؼ رػػػػػػ  نشػػػػػػرة اإلصػػػػػػدار.و معػػػػػػر 
أرلػػاح   صػػاوؾ تتػػير ل ام هػػا ررصػػة ال صػػوؿ ع ػػال

التػػػدا   م ػػددة المشػػروع )إف وجػػدت( ولصػػورة غيػػر 
 ألصػؿقال ة ل تػداوؿ طالمػا هػ  تمثػؿ م ػال اما أنها 

 معروؼ يعمؿ ر  نشاط مع ـو غير مناؼ ل شرع.

  تعتمد لصورة أساسػية ع ػ وه  :صكوك المشاركة .ج 
المشػػػاراة الجػػػائز شػػػرعا   وهػػػ  مشػػػالهة اثيػػػرا  عوػػػد

االخػػتالؼ لصػػاوؾ الموارضػػة أو المضػػارلة  ولاػػف 
صػػػاوؾ المضػػػارلة أف المػػػاؿ  أفاألساسػػػ  يتمثػػػؿ رػػػ  

لينمػػػػػا رػػػػػ    )أو مجموعػػػػػة أطػػػػػراؼ( ا ػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػرؼ
صػػػػػاوؾ المشػػػػػاراة نجػػػػػد أف الجهػػػػػة الوسػػػػػيطة )التػػػػػ  

شػػػرياا لمجموعػػػة  دتصػػػدر الصػػػاوؾ ل مسػػػتثمريف( تعػػػ
يف  م ة الصاوؾ رػ  وعػا  الشػرااة ولصػورة المستثمر 

مشػػالهة لمػػػا هػػو ع يػػػ  ال ػػاؿ رػػػ  شػػراة المسػػػاهمة 
 العامة. 

 الػة ر  والت  تلرز ال اجة إليها  :صكوك المرابحة .د 
طػػائرة ) الػػر قيمػػة األصػػؿ أو المشػػروع م ػػؿ المرال ػػة

 مثال أو مشروع تنموي الير(. 

 :جـاليتائ
 :ا تيةائ  ر  ضو  ما تودـ يماف ت خيص النت      

أف  ػػدوث األزمػػة الماليػػة العالميػػة يشػػير إلػػ   الػػة  (1
مػػػف الخ ػػػػؿ رػػػػ  االقتصػػػػاد لػػػػدأت مػػػػف الوطػػػػاع المػػػػال  

 إل  الوطاع ال ويو . وامتدت
مػف  تعز  األزمػة الماليػة العالميػة المعاصػرة إلػ  جم ػة (2

النظػػػػاـ تػػػػرتلط لشػػػػاؿ واضػػػػر لئليػػػػة عمػػػػؿ األسػػػػلاح 
رػػػػػ   صػػػػػادي  وقػػػػػد اػػػػػاف أولهػػػػػا الراػػػػػود االقتالرأسػػػػػمال 

الواليػػات المت ػػػدة األمريايػػػة  ثػػـ االعتمػػػاد الم  ػػػوظ 
اوػروض  ال ائػدةع ػ  سػعر  الوائمػة الماليةع   األدوات 

 الػػػرهف العوػػػاري  ومػػػا ترتػػػح ع يػػػ  مػػػف عم يػػػة توريػػػؽ
لهذع الوروض  األمر الػذي رػاقـ مػف المشػا ة السػيما 

المؤسسػػػػػات رػػػػػ  ظػػػػػؿ تػػػػػدن  مسػػػػػتو  الرقالػػػػػة ع ػػػػػ  
اسػػػػتخداـ أسػػػػلاح أخػػػػر   ا الماليػػػػة  لاإلضػػػػارة إلػػػػ 

 نظػػاـاألخالقػػ   و انتشػػار ال سػػاد المشػػتوات الماليػػة  و 
 وغيرها مف أسلاح.  جدولة الديوف

 اعتمػادا ع ػ  خصػائص المصػارؼ اإلسػالمية  يظهػػر (3
 أف األسػػلاح الرئيسػػة لألزمػػػة الماليػػة العالميػػة مسػػػتلعدة
مػػف قل هػػا  رطليعتهػػا توتضػػ  اسػػتلعاد سػػعر ال ائػػدة  

وريػػػػؽ( الػػػػديوف  ومنػػػػل المضػػػػارلة وت ػػػػريـ تجػػػػارة )ت
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لاإلضارة إل    التو يدية مف خالؿ المشتوات المالية
ضػػلط خ ػػؽ االئتمػػاف لمػػا يتناسػػح مػػل نمػػو الوطػػاع 

 اإلسػػػػالميةال ويوػػػػ   ناهيػػػػؾ عػػػػف تمتػػػػل المصػػػػارؼ 
لدرجػػػػػة أع ػػػػػ  مػػػػػف الرقالػػػػػة. وهػػػػػو مػػػػػا جعػػػػػؿ تػػػػػثثر 

قػػؿ مػػف أالمصػػارؼ اإلسػػالمية لاألزمػػة عنػػد مسػػتو  
 لتو يدية.تثثر المصارؼ ا

أف مسػػاهمة المصػػػارؼ اإلسػػػالمية رػػ  ظػػػؿ األزمػػػة  (4
الماليػػػػػة العالميػػػػػة المعاصػػػػػرة تتمثػػػػػؿ لتػػػػػورير لػػػػػدائؿ 
تمويػػؿ تسػػتمد معظػػـ خصائصػػها مػػف اإلطػػار العػػاـ 
ل عمػػػػؿ المصػػػػرر  اإلسػػػػالم   والتػػػػ  تعنػػػػ  ضػػػػمنا 
 اسػػتلعاد األسػػلاح الرئيسػػية لالزمػػة الماليػػة العالميػػة.

والخسػػارة  والترايػػز  وا  ػػالؿ نظػػاـ المشػػاراة رػػ  الػػرلر
ع   االسػتثمار ال ويوػ   واللعػد عػف العائػد المضػموف 

رأسػػػػماؿ ضػػػػمانا لت وػػػػؽ والم ػػػػدد مسػػػػلوا انسػػػػلة مػػػػف 
 العدالة ليف المتعاقديف.

 :التوصيات
لػػػػد مػػػػف تخصػػػػيص المزيػػػػد مػػػػف الل ػػػػث الع مػػػػ   ال (1

لموضػػػػػوع األزمػػػػػات الماليػػػػػة العالميػػػػػة مػػػػػف منظػػػػػور 
ضػع  عػف إسالم  السيما ر  ظػؿ عجػز ال اػر الو 

 الوصوؿ إل    وؿ جذرية لها.
يجػػػح أف ياػػػوف تطليػػػؽ أسػػػاليح التمويػػػؿ اإلسػػػالم   (2

النظريػػة ع ػػ  المسػػتو  العم ػػ  متسػػؽ مػػل الخصػػائص 
)ال نيػػػػة والشػػػػرعية( ل تمويػػػػؿ اإلسػػػػالم   وذلػػػػؾ لت وػػػػؽ 

لػدائؿ اإلسػالمية لتػورير المساهمة ال ويوية ل مصارؼ 
 ةل تمويػػػػػػؿ التو يػػػػػػدي  وهػػػػػػو مػػػػػػا يتط ػػػػػػح تويػػػػػػيـ تجرلػػػػػػ

 المصارؼ اإلسالمية ع   ارض الواقل. 
  النظػػػاـ االقتصػػػادي اإلسػػػالم الػػػدعوة إلػػػ  تطليػػػؽ  (3

غيػػر ضػػوالط  ت وػػؽ ضػػوالط أخػػر والػػذي يوتضػػ  
العمػػػؿ المصػػػرر   مثػػػؿ ضػػػوالط الصػػػرؼ  ورػػػرض 
الزااة  وضوالط التوزيل  وضػوالط اإلن ػاؽ  وت ػريـ 

لضػػوالط  اال تاػػار  وت ػػريـ االاتنػػاز  وغيرهػػا مػػف ا
لالزمػػات   يا ل وصػػوؿ إلػػ   ػػؿ ا ػػ  وجػػذريوذلػػؾ سػػع

واألسػػػ ـ  النظػػػاـ االقتصػػػادي اإلسػػػالم  هػػػو األصػػػ رر
 .ل لشرية

 :اهلوامش
                                              

ساسػػػػيتيف: أع ػػػػ  راػػػػرتيف  المدرسااااة الكالساااايكيةقامػػػػت  (1)
ف هناؾ قو  ذاتيػة مصػ  ة قويػة تمنػل  ػدوث أولهما: إ

ف الت يػرات رػ  الاميػة   وثانيهمػا: أرترات الراود الطوي ة
ولػػيس   سػػعارالمعروضػػة مػػف النوػػود تػػؤثر روػػط ع ػػ  األ

رػالنوود ت عػح دورا    صػادية ال ويويػةقتع   النشػاطات اإل
 .روط ر  تسهيؿ المعامالت

مػػف أنصػػار النظػػاـ الرأسػػمال  لانػػ  اػػاف يعتوػػد  كيناا يعػػد  (2)
لوصور النظػاـ الرأسػمال  عػف تػورير المياانيايػة الالزمػة 
لمنػػل  ػػدوث رتػػرات االنامػػاش أو الوصػػوؿ إلػػ  مسػػتو  

ا ة التوظيؼ الاامؿ  وهػو مػا أاػد ع يػ  عنػد ت  ي ػ  لمشػ
الراود العظيـ والت  أظهر مف خاللها رشؿ السوؽ ال ر 

 ر  معالجة الاساد.

تحميال ظااهرة األ ماات ( االسدي  يوسػؼ واػاظـ   سػيف  3)
  ضػػمف أل ػػاث منشػػورة رػػ  الماليااة وساابل الحاطااة مناااا

األزمة المالية العالميػة وا رػاؽ المسػتول ية  م مػد  -اتاح 
لػػة المجتمػػل العرلػػ  يوسػػؼ الوريػػوت  وآخػػروف  عمػػاف  مات

   .28(  ص 1ـ )ط2010ل نشر والتوزيل  

دار عمػػػػاف    التموياااال الاااادوليال سػػػػن   عررػػػػات توػػػػ   ( 4)
 .200ص  ـ1999الوي ل نشر  دمج

مراز جدة    ما معنى األ مةل علاس  علد الرزاؽ سعيد   (5)
 جامعػة الم ػؾ علػد العزيػز  -أل اث االقتصاد اإلسػالم 

 .19  صـ2009
 

األ مااة الماليااة العالميااة وانعكاساااتاا ري  ريصػػؿ  الانػػد (6)
  اإلسػػاندرية  منشػػاة المعػػارؼ  عمااى السااتثمار العقاااري

 .83 – 71ـ  ص 2009
 :نت .موقل الجزيرة (7)

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?Ar

chiveId=1103435 
صااااااالح النظااااااام النجػػػػػػار  إلػػػػػػراهيـ   (8)  األ مااااااة الماليااااااة وا 

ـ  2009  اإلسػاندرية  الػدار الجامعيػة  ي العاالميالمال
 .73–72ص

 نت: . الرائدموقل  (9)
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http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id 
=1283 

علارة عف ورقة مالية طوي ػة األجػؿ يػتـ إصػدارها  السند (10)
ل ايػػػات االقتػػػراض  ول سػػػند قيمػػػة اسػػػمية وسػػػعر رائػػػدة 

 وتاري  است واؽ مثلتة ر  وثيوة السند.
(11) Chapra, Umer, The global financial crisis: 

can Islamic finance help?, 2009. 
 نوال عف موقل نيو هورايزف: 

http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index. 

cfm?section=academicarticles&action=view&id=10

733 
مجمااة سػػنورط  سػػامر  التوريػػؽ اػػثداة تمويػػؿ واسػػتثمار   (12)

  2العػػػػدد 21  عمػػػػاف  المج ػػػػدالمصااااارف فااااي األردن
 .35ـ  ص 2002

جامعػة جػدة    أ مة عقار..أم أ ماة نظاامل وار  ا مد   (13)
مراػز أل ػاث االقتصػاد اإلسػالم    الم ؾ علد العزيػز 

 .  263 – 262  ص ـ2009
األ ماة المالياة , ال زالػ علػد ال ميػد : .نتموقل سوالؼ (14)

 :العالمية..التشخيص والمخرج
http://www.swalif.net/softs/swalif12/softs244276 

موقػػػؼ يتخػػػذ قػػػ  سػػػوؽ معػػػيف وذلػػػؾ رػػػ  الت ػػػوط هػػػو:  (15)
م اولػػة ل تعػػويض عػػف التعػػرض لتو لػػات األسػػعار رػػ  

غيػػػر  ل مخػػػاطر سػػػوؽ آخػػػر لهػػػدؼ تو يػػػؿ التعػػػرض
رغػػػوح ريهػػػػا. هنػػػػاؾ العديػػػػد مػػػػف الم ػػػػددات الماليػػػػة مال

العوػػود   وثػػائؽ التػػثميف لت ويػػؽ هػػذا الهػػدؼ  تشػػمؿ
 )انظػر موقػل ويايليػديا  تالخيػارا  الموايضػة  ا ج ػة

 )الموسوعة ال رة((.
  منشػػػػػػورات شػػػػػػهر بنااااااك التسااااااويات الدوليااااااةموقاااااا   (16)

 نوال عف الموقل:.12/2009
http://www.bis.org/statistics/derstats.htm 

هل يمكن  -األ مة المالية العالميةشالرا  م مد عمر   (17)
 ترجمػػػة د.  لمتمويااال اإلساااالمي أن يسااااعد فاااي حمااااا

مراػػػػػػػز أل ػػػػػػػاث االقتصػػػػػػػاد جػػػػػػػدة  رريػػػػػػػؽ المصػػػػػػػري  
 .32  صـ2009جامعة الم ؾ علد العزيز  -اإلسالم 

 انظر:لمزيد مف الت صيؿ  (18)
األ مة المالية المعاصرة في   السلهان   علد الجلار -

 ـ  نوال عف2008  عيون طالب اقتصاد إسالمي
 ./http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany موقع :

 

األ مااااة , ال زالػػػػ علػػػػد ال ميػػػػد : .نتموقػػػػل سػػػػوالؼ -
 :المالية العالمية..التشخيص والمخرج

http://www.swalif.net/softs/swalif12/softs244276 
المالياااة رؤياااة  األ ماااةسػػػام  لػػػف إلػػػراهيـ  السػػوي ـ   -

وؿ إدارة المخػػاطر الم توػػ  الػػدول  الثالػػث  ػػ  إسااالمية
-25 جامعػة شػ ؼ  ر  المؤسسات ا راؽ والت ديات 

 .ـ26/11/2005
األ ماااة المالياااة المعاصااارة: األساااباب زايػػػري  ل واسػػػـ   (19)

  الم تو  الدول  الثالث  وؿ إدارة والدروس المستفادة
جامعػػػة المخػػػاطر رػػػ  المؤسسػػػات ا رػػػاؽ والت ػػػديات  

 .9-7  ص ـ26/11/2005-25 ش ؼ 
  جػدة  دار في ظاالل القار ن  ـ(1966)ت  يد قطحس (20)

  1(  المج ػػػػد12 طـ )1986الع ػػػػـ ل طلاعػػػػة والنشػػػػر  
   .312ص

 يسم  أيضا سؾ النوود. (21)

مقدماااة ابااان   ف  علػػػد الػػػر م) ه808)ت  الػػػف خ ػػػدوف (22)
  ت ويػػؽ د  امػػد الطػػاهر  الوػػاهرة  دار ال جػػر خماادون
 . 322(  ص1ط)  ـ2004ل تراث  

  األحكااام الساامطانيةألػػ  يع ػػ  م مػػد لػػف ال سػػيف   ال ػػرا   (23)
ليػػػروت  دار صػػػ    وع ػػػؽ ع يػػػ  م مػػػد  امػػػد ال وػػػ   

 .181  ص(2)ط  ـ2006الاتح الع مية  
 تسم  لالنوود الاتالية. (24)
دراسػات  –م مد علد المػنعـ  االقتصػاد اإلسػالم  ع ر   (25)

والنشػػػػػر تطليويػػػػػة  جػػػػػدة  دار الليػػػػػاف العرلػػػػػ  ل طلاعػػػػػة 
 .131–130  صـ1985زيل  والتو 

هل يمكن  -األ مة المالية العالميةم مد عمر  شالرا   (26)
 .260ص   لمتمويل اإلسالمي أن يساعد في حماا

الموتػػػػػرض المتميػػػػػز هػػػػػو الػػػػػذي تاػػػػػوف مال تػػػػػ  الماليػػػػػة  (27)
 ممتازة  أي أف قدرت  ع   السداد عالية.

يمكن هل  -األ مة المالية العالميةم مد عمر  شالرا   (28)
 – 127ص   لمتمويل اإلسالمي أن يسااعد فاي حمااا

128. 
  اتػػاح الليػػوع  لػػاح جػػامل ليػػل الموطاا مالػػؾ لػػف انػػس   (29)

 .1957الثمر   ديث رقـ 

أساااباباا  –األ ماااة المالياااة مصػػػط    رت ػػػ  عطيػػػة   (30)
  وتااااداعياتاا وطاااارق حماااااا والحاااال المقتاااارح لمعاااارب

http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id%20=1283
http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id%20=1283
http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.%20cfm?section=academicarticles&action=view&id=10733
http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.%20cfm?section=academicarticles&action=view&id=10733
http://www.newhorizon-islamicbanking.com/index.%20cfm?section=academicarticles&action=view&id=10733
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%28%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%28%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%29&action=edit&redlink=1
http://faculty.yu.edu.jo/Sabhany/
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يػػػػػل  مصػػػػػر  مطػػػػػالل الشػػػػػرطة ل طلاعػػػػػة والنشػػػػػر والتوز 
 .  131ـ  ص 2009

األ ماااة المالياااة العالمياااة والتمويااال الجػػػار    معلػػػد   (31)
 .8  مصرؼ اإلمارات اإلسالم   صاإلسالمي

قرار مج س مجمل ال و  اإلسػالم  الػدول  المنلثػؽ عػف  (32)
رػ  دورة   (4/11)101منظمة المؤتمر اإلسالم  رقػـ 

انعوػػػػػاد مػػػػػؤتمرع ال ػػػػػادي عشػػػػػر لالمنامػػػػػة رػػػػػ  مم اػػػػػة 
لشػػػػػثف ليػػػػػل    ه1419رجػػػػػح  30-25الل ػػػػػريف  مػػػػػف 

الػػػديف وسػػػندات الوػػػػرض ولػػػدائ ها الشػػػػرعية رػػػ  مجػػػػاؿ 
 .الوطاع العاـ والخاص

قػػػػػػػػرار المجمػػػػػػػػل ال وهػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػالم  )رالطػػػػػػػػة العػػػػػػػػالـ  (33)
 مارمػػػة  رػػػ ال ماػػػة  16رقػػػـ   دورة 1اإلسػػػالم ( رقػػػـ 

لشػػثف موضػػوع ليػػل   ه26/10/1422-21المػػدة مػػف 
 .  الديف

حماول اقتصاادية الجمعية الدوليػة لالقتصػاد اإلسػالم    (34)
 جامعػػة الم ػػؾ علػػد العزيػػز جػػدة    ماان التموياال اإلسااالمي

 .357  صـ2009مراز أل اث االقتصاد اإلسالم   
ل األ ماااة المالياااة العالمياااة والتموياااالجػػػار    معلػػػد   (35)

 .3  صاإلسالمي
الم اااربة عمااى األسااعار بااين المؤياادين المصػػري  رريػػؽ   (36)

مراػػػز  جػػػدة   جامعػػػة الم ػػػؾ علػػػد العزيػػػز  والمعار اااين
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