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مقدمة
�سهد النظام المالي العالمي اأزمات مالية متتالية، كانت 

واالقت�سادي  المالي  اال�ستقرار  على  متفاوتة  اآثار  لها 
لكثير من الدول، ولقد اأدى اأثر العدوى لتلك االأزمات 
اإلى انت�سارها اإلى مختلف دول العالم متقدمة كانت اأو 
نامية، وذلك بدرجات متفاوتة، وح�سب مقدار التحرر 

المالي لكل دولة.
اإلى  الدولي  النقد  �سندوق  اإح�سائيات  وت�سير 

اأنه خلل الفترة الممتدة بين 1980-1999 تعر�ش اأكثر من ثلثي الدول االأع�ساء في 
ال�سندوق الأزمات مالية حادة، واأن اأكثر من 50 % من تلك االأزمات حدثت في الدول 
النامية النا�سئة، كما اأطاحت االأزمة العالمية 2008 بالعديد من الموؤ�س�سات المالية 
االإ�سلمية من هذه  البنوك  واقع  فكرة  وعليه  براذر،  ليمان  كبنك  العالمية  والبنوك 

االأزمة1. 

بن زكورة لعونية: اأ�ستاذة م�ساعدة بجامعة مع�سكر/اجلزائر.  • اأ. 
•• عدوكة خل�سر: اأ�ستاذ حما�سر بجامعة مع�سكر/اجلزائر.     

ك�سريد: بروف�سور بجامعة قا�سي عيا�ش مبراك�ش/اجلزائر. م�سطفى  •••ك�سريد 
ladouka@gmail.com

واالقت�سادي  المالي  اال�ستقرار  على  متفاوتة  اآثار  لها 
لكثير من الدول، ولقد اأدى اأثر العدوى لتلك االأزمات 
اإلى انت�سارها اإلى مختلف دول العالم متقدمة كانت اأو 
نامية، وذلك بدرجات متفاوتة، وح�سب مقدار التحرر 

اإلى  الدولي  النقد  �سندوق  اإح�سائيات  وت�سير 



وتتمحور االإ�سكالية العامة لهذه الورقة البحثية في ال�سوؤال الجوهري التالي:
 ما هو واقع المالية االإ�سالمية في ظل االأزمة المالية العالمية؟

وتتفرع من االإ�سكالية العامة اأربعة اأ�سئلة فرعية:
1. ما مفهوم االأزمة المالية؟ وما هي اأ�سبابها؟

2. ما هي اأنواع االأزمات المالية؟ وما هي اأهمها؟
3. ما هي اآثار االأزمة المالية العالمية الحالية على الم�سارف االإ�سلمية؟

4. ما هي اأوجه االختلف والت�سابه بين البنوك االإ�سلمية والبنوك التقليدية 
في مواجهة االأزمة؟

اأهمية الدرا�سة
اأهمية المو�سوع في تبيان مكانة المالية االإ�سلمية للنهو�ش باالقت�ساد  تكمن 
يعاني  التي  والمالية  الفعالة للأزمات االقت�سادية  للحلول  وذلك من خلل احتوائها 

منها االقت�ساد العالمي. 

هدف الدرا�سة
تهدف هذه الورقة البحثية اإلى اإبراز:

االأزمة المالية. هية  • ما 
المالية. االأزمة  • اأيباب 
• اأهم االأزمات المالية.

• اآثار االأزمة المالية العالمية الحالية على الم�سارف االإ�سلمية.
في  التقليدية  والبنوك  االإ�سلمية  البنوك  بين  والت�سابه  االختلف  اأوجه   •

مواجهة االأزمة.
العن�سر  ففي  عنا�سر،  خم�سة  اإلى  تق�سيمه  اإلى  ارتاأينا  البحث  هدف  لتحقيق 
اإلى  �سنخ�س�سه  الثاني  العن�سر  وفي  المالية،  االأزمة  اإلى ماهية  فيه  �سنتناول  االأول 
المالية،  االأزمات  اأهم  فيه  �سنتناول  الثالث  العن�سر  في  اأما  االأزمة،  هذه  اأ�سباب 
على  الحالية  العالمية  المالية  االأزمة  اآثار  اإلى  الرابع  العن�سر  �سنخ�س�ش  حين  في 
الم�سارف االإ�سلمي، وفي العن�سر االأخير �سنتناول فيه درا�سة مقارنة بين البنوك 

االإ�سلمية والبنوك التقليدية في مواجهة االأزمة المالية. 



اأوًل: مفهوم الأزمة المالية:ال يوجد تعريف اأو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن 
من المفاهيم المب�سطة لم�سطلح االأزمة المالية، هو اأن االأزمة المالية هي ا�سطراب 
الموؤ�س�سات  التوازنات االقت�سادية يتبعه انهيار في عدد من  حاد ومفاجئ في بع�ش 

المالية تمتد اآثاره اإلى القطاعات االأخرى. 

1- اأنواع الأزمات المالية

زيادة  ما  بنك  يواجه  عندما  الم�سرفية  االأزمات  تظهر  الم�سرفية:  االأزمات  اأ- 
كبيرة ومفاجئة في طلب �سحب الودائع. فبينما اأن البنك يقوم باإقرا�ش اأو ت�سغيل معظم 
ي�ستطيع  فلن  اليومي،  ال�سحب  طلبات  لمواجهة  ب�سيطة  بن�سبة  ويحتفظ  لديه  الودائع 
بطبيعة الحال اال�ستجابة لطلبات المودعين اإذا ما تخطت تلك الن�سبة، وبالتالي يحدث 
ما ي�سمى بـاأزمة �سيولة لدى البنك. واإذا حدثت م�سكلة من هذا النوع وامتدت اإلى بنوك 
 .“Systematic Banking Crisis” م�سرفية  اأزمة  الحالة  تلك  في  فت�سمى  اأخرى، 
وعندما يحدث العك�ش، اأي تتوافر الودائع لدى البنوك وترف�ش تلك البنوك منح القرو�ش 
اأزمة في االإقرا�ش، وهو ما  ال�سحب تحدث  الوفاء بطلبات  خوفًا من عدم قدرتها على 
ي�سمى بـاأزمة االئتمان اأو Credit Crunch. وقد حدث في التاريخ المالي للبنوك العديد 
 “Overend & Gurney” من حاالت التعثر المالي مثل ما حدث في بريطانيا لبنك
 Bank of United وما حدث في الواليات المتحدة عندما انهار »بنك الواليات المتحدة

 2
States« في عام 1931، وبنك ”Bear Stearns“ ف 

ب�سرعة  ال�سرف  اأ�سعار  تتغير  عندما  تحدث  ال�سرف:  واأ�سعار  العملة  اأزمات  ب- 
بالغة ب�سكل يوؤثر على قدرة العملة على اأداء مهمتها كو�سيط للتبادل اأو مخزن للقيمة، لذلك 
 .Balance of Payments Crisis المدفوعات  باأزمة ميزان  اأي�سًا  االأزمة  ت�سمى هذه 
وتحدث تلك االأزمات لدى اتخاذ ال�سلطات النقدية قرار بخف�ش �سعر العملة نتيجة 
عمليات الم�ساربة، وبالتالي تحدث اأزمة قد توؤدي النهيار �سعر تلك العملة، وهو �سبيه 
بما حدث في تايلند وكان ال�سبب المبا�سر في اندالع االأزمة المالية في �سرق اآ�سيا 
عام 1997. وعلى الرغم من اأن قرار تعويم اأو خف�ش �سعر �سرف العملة الوطنية قد 
يبدو قرارًا تطوعيًا من ال�سلطة النقدية، اإال اأنه في اأغلب الحاالت يكون قرارًا �سروريًا 



تتخذه في حال وجود ق�سور في تدفقات راأ�ش المال االأجنبي اأو تزايد في التدفقات 
الخارجة. واإن بع�ش تلك االأزمات لها اأثر محدود على القطاع غير المالي، اأما البع�ش 
االآخر فيلعب دورًا اأ�سا�سيًا في تباطوؤ النمو االقت�سادي وحدوث االنكما�ش بل قد ت�سل 

اإلى درجة الك�ساد3. 
في  االأزمات  من  العديد  تحدث  الفقاعات«:  »حالة  المال  اأ�سواق  اأزمات   - ج 
”bubble“. حيث تتكون  اأ�سواق المال نتيجة ما يعرف اقت�ساديًا بظاهرة »الفقاعة« 
»الفقاعة« عندما يرتفع �سعر االأ�سول ب�سكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع 
غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من �سراء االأ�سل - كاالأ�سهم على �سبيل 
المثال - هو الربح الناتج عن ارتفاع �سعره ولي�ش ب�سبب قدرة هذا االأ�سل على توليد 

الدخل.
هناك  يكون  عندما  وقت  م�ساألة  االأ�سل  اأ�سعار  انهيار  ي�سبح  الحالة  هذه  في 
الذعر  تبداأ حاالت  ثم  ومن  الهبوط،  في  �سعره  فيبداأ  االأ�سل  لبيع ذلك  قويًا  اتجاهًا 
في الظهور فتنهار االأ�سعار ويمتد هذا االأثر نحو اأ�سعار االأ�سهم االأخرى �سواء في نف�ش 

القطاع اأو القطاعات االأخرى. 

2- اأ�سباب الأزمات المالية3

المالية وتختلف من حيث نوع هذه  تتعدد النظريات المف�سرة لظهور االأزمات 
االأزمات كما تختلف اأي�سًا في حدتها وتاأثيرها ومداها الزمني، فمنها ما قد ينتج عن 
انكما�ش في  اأو  ”Banking Panic“، والذي بدوره يترتب عليه ك�ساد  ُذعر م�سرفي 
اأ�سواق  اأحيان اأخرى قد يكون ال�سبب انهيار حاد في  الن�ساط االقت�سادي؛ بينما في 
�سبق  كما   - االأ�سول  بع�ش  اأ�سعار  في   ،Bubble فقاعة  وجود  بعد  خا�سًة  االأ�سهم، 
االإ�سارة-؛ اأو ب�سبب اأزمة عملة وانهيار �سعر ال�سرف مما ينتج عنه عددًا من االآثار 

ال�سلبية على الم�سار التنموي للقت�ساد القومي. 
الم�سوؤولية  ظلل  اإلقاء  حول  الدائر  الجدل  اإلى  االقت�سادية  االأدبيات  وت�سير 
على النظام الراأ�سمالي. فهناك من يرف�ش النظام الراأ�سمالي برمته، فوفقًا لنظرية 
»من�سكي« ”Minsky's Theory“ فاإن القطاع المالي في االقت�ساد الراأ�سمالي عامة 



يت�سم باله�سا�سة اأو ما ا�سماه ”Financial Fragility“ وتختلف درجة ه�سا�سة القطاع 
المالي باختلف المرحلة التي يمر بها االقت�ساد من مراحل الدورات االقت�سادية، 
ومن ثم تزيد خطورة حدوث اأزمة في ذلك القطاع على االقت�ساد ككل. وتدور نظرية 
»مين�سكى« في تف�سير االأزمات المالية في النظام الراأ�سمالي على اأن اأي اقت�ساد يمر 
بالمراحل المعروفة للدورة االقت�سادية، فبعد مرور االقت�ساد بمرحلة ك�ساد، ُتف�سل 
ال�سركات تمويل اأن�سطتها بحر�ش وعدم تحمل مخاطر كبيرة في تعاملها مع القطاع 
التوقعات  تبداأ  النمو،  مرحلة  اإبان  وفي  المتحوط«.  »التمويل  ي�سمى  ما  وهو  المالي، 
في  تبداأ  ثم  ومن  االأرباح،  ارتفاع  ال�سركات  وتتوقع  ال�سطح  الطفو على  في  المتفائلة 
الح�سول على التمويل والتو�سع في االقترا�ش بافترا�ش القدرة الم�ستقبلية على �سداد 
القطاع  اإلى  التفاوؤل بدورها بعد ذلك  ُتذكر. وتنتقل »عدوى«  القرو�ش بل م�سكلت 
المالي، ويبداأ المقر�سون في التو�سع في اإقرا�ش ال�سركات دون تحّوط كاف اأو التحقق 
من قابلية ا�سترداد القرو�ش مجددًا، ولكن بناًء على قدرة تلك ال�سركات على الح�سول 
على تمويل م�ستقبلي نظرًا الأرباحهم المتوقعة. وفي ذلك الوقت يكون االقت�ساد قد 
اأو  مادية  م�سكلة  وفي حال حدوث  االإئتمان.  نظام  في  معنوي  ب�سكل  تحمل مخاطرًة 
اأزمة مالية لكيان اقت�سادي كبير يبداأ القطاع المالي في االإح�سا�ش بالخطر مما يوؤثر 
على قابليته للإقرا�ش، االأمر الذي يوؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات االقت�سادية 
على �سداد التزاماتها، وتبداأ االأزمة المالية التي قد ال يتمكن �سخ اأموال في االقت�ساد 
لنقطة  االقت�ساد  ويعود  ك�ساد  لحدوث  توؤدي  اقت�سادية  اأزمة  اإلى  وتتحول  من حلها، 

البداية مجددًا. 
المباريات  نظرية  طرحته  ما  المالية  للأزمة  الحديثة  التف�سيرات  ومن 
االأ�سواق  في  اللعبين  بين  التن�سيق  »بمباريات  يعرف  ما  تحت   “game theory”
وجود  االقت�سادي  التحليل  اأدوات  توؤكد  اإذ   .“Coordination Games” المالية 
علقات موجبة بين القرارات التي يتخذها العبو الحلبة االقت�سادية )الم�ساربون، 
االتجاه  باتخاذ  االأحيان  كثير من  في  الم�ستثمر  قرار  يكون  فقد   ،)... الم�ستثمرون، 
�سراء  قرار  يكون  قد  اآخر،  بمعنى  يتخذوه،  اأن  االآخرين  الم�ستثمر  هذا  يتوقع  الذي 
توليد  القدرة على  له  واأن  االأ�سل �ستزداد،  باأن قيمة ذلك  التوقع  بناًء على  اأ�سل ما، 
لتوقعه  نظرًا  ذاته  القرار  الم�ستثمر  يتخذ  قد  اأخرى  اأحيان  في  بينما  مرتفع.  دخل 
وقد  مختلفة.  ال�سورة  تبدو  حينئذ،  القرار،  ذات  باأخذ  االآخرين  الم�ستثمرين  قيام 
نموذج  مثل  العملة  اأزمات  لتحليل  ا�ستخدمت  التي  الريا�سية  النماذج  بع�ش  اأكدت 



»بول كروجمان Paul Krugman« - ذلك ال�سلوك. على �سبيل المثال اأن نظام �سعر 
ال�سرف الثابت قد يحتفظ با�ستقراره لفترة طويلة، ولكن قد يحدث له انهيار �سريع 
ثم  ال�سرف، ومن  �سعر  انخفا�ش  االآخرون  يتوقع  اأن  ت�سبب  لمجرد وجود عوامل قد 

يبداأ ال�سعر في االنخفا�ش وربما االنهيار فعليًا. 
ومع اختلف �سور االأزمات المالية التي ي�سهدها االقت�ساد العالمي اإال اأن هناك 

عدة عوامل قد تزيد من حدة وتاأثير تلك االأزمات، مثل 10:

المالية:  للموؤ�س�سات  االأ�سول وحجم االلتزامات  الموائمة بين حجم  •عدم 
حيث ال تتنا�سب المخاطر التي تتحملها تلك الموؤ�س�سات مع اأ�سولها، خا�سة مع ارتفاع 
الوزن الن�سبي لحجم االأ�سول طويلة االأجل بميزانية تلك الموؤ�س�سات، وبالتالي تتعر�ش 
في  الودائع  �سحب  البنوك  تتيح  حين  المثال  �سبيل  فعلى  واالإفل�ش.  التعثر  الإمكانية 
اأي وقت بينما تتو�سع في االإقرا�ش طويل االأجل - كالقرو�ش لتمويل �سراء العقارات 
مثًل - فهي بذلك تتحمل مخاطر مالية مرتفعة. كذلك الحال بالن�سبة للدول، فكثير 
من االقت�ساديات النامية تلجاأ اإلى اإ�سدار �سندات قيمتها االأ�سمية مقيمة بالدوالر اأو 
اليورو، وهو ما قد يوؤدي اإلى عدم تنا�سب القيمة االأ�سمية اللتزاماتهم - اأي ال�سندات 
الم�سدرة - واأ�سول تلك الحكومات المتمثلة في ال�سرائب المح�سلة بالعملة المحلية. 
وفي تلك الحالة تظهر اإمكانية حدوث ما ي�سمى بحالة التعثر عن �سداد االلتزامات اأي 
عندما تعجز تلك الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها من العملة االأجنبية عند ا�ستحقاق 

تلك ال�سندات. 

االأزمات  انتقال  اأي   “Contagion Effect” ي�سمى  ما  اأو  العدوى  اأثر   •
المالية - مثل تلك الخا�سة باأ�سعار العملة اأو انهيار اأ�سواق االأ�سهم - وانت�سارها في 
دول اأخرى. ويختلف االقت�ساديون حول ما اإذا كان حدوث اأزمة في اأكثر من دولة في 
م�سكلت حقيقية  ب�سبب  اأم  بالفعل،  »للعدوى«  مبرر  غير  النت�سار  نتيجة  الوقت  ذات 
تعاني منها االقت�ساديات التي انتقلت اإليها االأزمة، �سواء اختلفت تلك االأ�سباب فيما 

بينها اأم ت�سابهت. 

3- اأهم الأزمات المالية11: اإن اأهم هذه االأزمات ما يلي:
ال�سلع،  اإنتاج  باالإفراط في  بداأت  االأزمة  1929: هذه  العظيم  الك�ساد  اأزمة  اأ- 
الم�سكلة في  واأن  اأال م�سكلة في الطلب،  تاأثرًا باالقت�ساد الكل�سيكي الذي كان يرى 
العر�ش، واإنه بقدر ما يتم االإنتاج فاإنه �سيكون طلبًا عليه ي�ساويه في المقدار، ولذلك 



الك�ساد،  من  تعاني  االإنتاج  موؤ�س�سات  وبداأت  االأثمان،  انخف�ست  العر�ش  زاد  عندما 
اأ�سعار  فا�سطرت لت�سريح بع�ش العمال، فارتفع معدل البطالة، و�سرعان ما انهارت 

االأ�سهم وال�سندات في بور�سة )وول �ستريت( في نيويورك وترتب على ذلك:
- هبوط جميع الموؤ�سرات االقت�سادية لجميع القطاعات االقت�سادية )موؤ�سرات 

البور�سة القطاعية( 
- انخفا�ش معدالت البطالة اإلى م�ستويات قيا�سية. 

- انخفا�ش معدالت النمو االقت�سادية. 
- تقاطر النا�ش على البنوك ل�سحب اأموالهم. 

-اإفل�ش ما يقرب عن ت�سعة اآالف بنك في الواليات المتحدة االأمريكية وحدها. 
-ا�ستمرار االأزمة وتفاعلها ل�سنوات عديدة حيث لم يخرج االقت�ساد الراأ�سمالي اإال 

بحدوث الحرب العالمية الثانية )1939-1945(. 
اإلى دول العالم بحكم ال�سلة بين االأ�سواق  اأزمة وول �ستريت بعد ذلك  - انتقلت 

المالية. 
بافتعال  االقت�سادية  اأزماته  يحل  اأنه  �سيجد  الراأ�سمالي  للنظام  المتتبع  اإن 
باأن  كفيل  العالم  في  والحروب  ال�سيا�سية  االأزمات  �سناعة  اأن  يرى  اإنه  بل  الحروب، 
التي  االقت�سادية  االأزمات  تجنب  يتم  وبالتالي  ت�ستمر،  االقت�سادية  العجلة  يجعل 

تع�سف بالنظام الراأ�سمالي. 
ب- اأزمة الت�سخم بعد الحرب العالمية الثانية: بعد انتهاء الحرب العالمية 
�سهدت  وقد  الحرب  دمرته  ما  اإعمار  باإعادة  المتحاربة  الدول  قامت   ،1945 الثانية 
اأوروبا حركة اأعمار كبيرة، وقامت الواليات المتحدة االأمريكية بتمويل ذلك االإعمار 
فيما يعرف بم�سروع مار�سال، وقد ترتب على ذلك ارتفاع معدالت الت�سخم في اأوروبا 
والواليات المتحدة االأمريكية، وانت�سار موجات الت�سخم في بقية دول العالم، خا�سة 

تلك الدول التي كانت م�ساركة في الحرب. 
االأمريكي  الرئي�ش  مقتل  1963:اإثر  عام  في  االأمريكية  البور�سة  اأزمة   - ج 
اإلى  المالية  االأوراق  اأ�سعار  وانخف�ست  االأمريكية،  البور�سة  انهارت  كنيدي(  )جون 
المالية  االأ�سواق  اأنها هزت  اإال  كثيرًا،  ت�ستمر  لم  االأزمة  اأن  ورغم  لها،  م�ستوى  اأدنى 

االأمريكية والدولية، وخا�سة في الثلثة االأيام االأولى من االأزمة. 
ح- اأزمة ارتفاع اأ�سعار البترول عقب حرب اأكتوبر 1973:كانت حرب اأكتوبر 
1973، بمثابة ال�سرارة التي اأ�سعلت فتيل اأ�سعار النفط وال تزال هذه االأ�سعار تزعزع 
اأركان االقت�ساد العالمي منذ ذلك التاريخ، فقد كان متو�سط اأ�سعار النفط في عام 



1973، دوالر للبرميل الواحد. 
وقد ترتب على ارتفاع اأ�سعار النفط نوعين رئي�سيين من االأزمات هما:

- ارتفاع اأ�سعار النفط ومن ثم ارتفاع اأ�سعار ال�سلع والخدمات الدولية، ومن ثم 
ارتفاع معدالت الت�سخم في العالم اإلى م�ستويات قيا�سية، بل اأن العالم عانى 
من مما ي�سمى بـ )الركود الت�سخمي(، والذي تعاني منه بع�ش الدول وخا�سة 

الدول النامية حتى هذه اللحظة. 
- ا�سطراب االأ�سواق الدولية وخا�سة االأ�سواق المالية، وارتفاع حمى الم�ساربات 

في العالم. 
وقد و�سلت االأزمة ذروتها في عام 1979، عندما بلغ �سعر برميل النفط يومئذ 
والخدمات،  ال�سلع  اأ�سعار جميع  اإثرها  ارتفعت على  للبرميل، حيث  اإلى )42( دوالر 

وارتفعت فاتورة البترول بالن�سبة للدولة الم�ستوردة للنفط، وخا�سة الدول النامية. 
وارتفاع  البترول،  اأ�سعار  ارتفاع  بعد   :)1982-1980( المديونية  اأزمة  �س- 
منها  المتقدمة  للنفط  الم�ستوردة  الدول  تاأثرت  ال�سبعينيات  في  الت�سخم  معدالت 
للدول  الم�سدرة  �سلعها  اأ�سعار  برفع  ذلك  عو�ست  المتقدمة  الدول  لكن  والمتخلفة 
اأما  الم�ستوردة،  التوازن بين الدول الم�سدرة والدول  اأعطى نوعًا من  النفطية، مما 
وبداأت  الديون  عليها  وتراكمت  االأحوال،  كل  في  خا�سرة  كانت  فقد  النامية  الدول 
تعاني من م�سكلة المديونية، وخير مثل على ذلك دولة المك�سيك التي تعر�ست الأزمة 
مديونية كادت اأن تنهار على اإثرها، ولوال تدخل المجتمع الدولي والموؤ�س�سات الدولية 
اإعادة جدولة ديون المك�سيك واأعيد  مثل �سندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وتم 

تاأهيلها مرة اأخرى. 
ولم يقت�سر الو�سع على المك�سيك، بل تعر�ست في نف�ش الفترة الأزمة مديونية 

كل من بولندا واالأرجنتين. 
اأ�سعار  انهيار  اإثر  على  االأزمة  هذه  برزت   :1987 االأ�سود  االإثنين  اأزمة  غ- 
 )508( بمقدار  جونز  داو  موؤ�سر  هبط  حيث  نيويورك،  بور�سة  في  المالية  االأوراق 
نقطة، وانت�سرت االأزمة اإلى بقية دول العالم خا�سة لندن التي خ�سر موؤ�سرها )22 %( 
من قيمته، وطوكيو التي خ�ســرت )17 %( من قيمتها، وكانت هذه االأزمة اأكثر وطاأة 
حتى ذلك التاريخ بعد اأزمة 1929، كما اأن هذه االأزمة امتدت اإلى عام 1988، حيث 

عرف باأزمة اإدارة االأموال. 
ك- اأزمة دول جنوب �سرق اآ�سيا )1997-1998(: بداأت هذه االأزمة بانهيار اأ�سعار 



ال�سرف في عملت بع�ش دول جنوب �سرق اآ�سيا ومنها تايلند والفلبين واأندوني�سيا، 
االأمريكي  الملياردير  بها  قام  التي  الم�ساربات  هي  االأزمة  هذه  �سبب  اأن  وقتها  وقيل 
لتلك  المحلية  العملت  االأمريكي، فزاد عر�ش  الدوالر  ب�سراء  )جورج �سور�ش( وذلك 
الدول فانهارت اأ�سعارها مقابل الدوالر، وعلى اإثرها انهارت اأ�سعار االأوراق المالية في 
البور�سات االآ�سيوية ثم انتقلت االأزمة اإلى اليابان وكوريا الجنوبية، ثم اإلى البور�سات 

الدولية واأهمها نيويورك ولندن وزيورخ... اإلخ. 
ت - اأزمة البرمجيات واالأ�سهم ال�سناعية 2000-2001: اندلعت هذه االأزمة 
النخفا�سات  واالأوروبية  االأمريكية  البور�سات  في  ال�سناعية  االأ�سهم  تعر�ش  عقب 
متتالية، كما رافقها في نف�ش الوقت انخفا�ش في اأ�سهم �سركات البرمجيات، وكالعادة 
تحدث االأزمة في قطاع وتنتقل اإلى قطاعات اأخرى، اأو تحدث في �سوق معينة وتنتقل 
اإلى االأ�سواق االأخرى. كان من اأبرز اأ�سباب هذه االأزمة اأي�سًا البيع عن طريق االإنترنت، 
وم�سببة  االأزمة  لهذه  مذكية  االأخرى  هي  كانت   ،2001 11�سبتمبر  اأحداث  اأن  كما 

ال�ستمرارها. 
ظ- اأزمة البور�سات الخليجية في عام 2006: كانت دول الخليج العربي اأكثر 
الخليجية  البور�سات  اجتاحت  التي  االأزمة  اأظهرت  وقد  االأزمة  بهذه  ت�سررًا  الدول 
ه�سا�سة تلك االقت�ساديات، كما اأظهرت مدى تاأثرها باالقت�ساد العالمي وارتباطها 

به من زاويتين رئي�سيتين هما:
من  ْبَها  ُي�سِ فاإنه  وبالتالي  الراأ�سمالي،  النظام  فيها  ي�سود  الدول  هذه  اإن   -
اأزماته  وخا�سة  الراأ�سمالي،  النظام  ُي�سيب  ما  االقت�سادية  االأمرا�ش 

والمبالغة في الم�ساربات. 
اأكبر  الخليج  دول  باعتبار  النفط  مو�سوع  في  الدولية  باالأ�سواق  ارتباطها   -
م�سدر للنفط اإلى االأ�سواق الدولية، وتعتمد في اقت�سادها ب�سكل كبير على 
العربي  الخليج  اأ�سواق  فاإن  هنا  ومن  الخارج  اإلى  وت�سديره  النفط  اإنتاج 
اأ�سبحت تتاأثر بما يجري في االأ�سواق الدولية اإيجابًا و�سلبًا، كما اأظهرت تلك 
االأزمة الخلل التنظيمي في تلك البور�سات، فهي بور�سات نا�سئة تفتقر اإلى 

كثير من المقومات ال�سرورية لعمل البور�سات. 
�سهدت  قد  كانت  الخليجية  المالية  االأوراق  اأ�سعار  اأن  المراجع  بع�ش  وتذكر 
م�ساربات محجوبة خلل عامي 2004-2005، اأدت اإلى ارتفاع اأ�سعارها ب�سكل مبالغ 
المالية،  لتلك االأوراق  القيمة الحقيقية  فيه، ولما كانت تلك االرتفاعات ال تعبر عن 

فقد اأدى ذلك اإلى انهيار اأ�سعارها في عام 2006. 
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هناك عدة عوامل قد تزيد من حدة وتاأثير االأزمات وهي:

- عدم ا�ستقرار االقت�ساد الكلي.
- ا�سطرابات القطاع المالي.

- �سعف النظم المحا�سبية واالإف�ساح واالأطر القانونية. 

ثانيًا: الأزمة المالية العالمية 2008

منذ  ربما  االأ�سواأ  باأنها  تو�سف  مالية  الأزمة  االأخيرة  االآونة  في  العالم  تعر�ش 
اأزمة الك�ساد الكبير على حد تعبير الخبراء االقت�ساديين. فمنذ مطلع العام تنباأت 
الموؤ�سرات االقت�سادية المختلفة بحدوث ك�ساد في الن�ساط االقت�سادي على الم�ستوى 
وتكرر  البترول؛  اأ�سعار  في  المطرد  االرتفاع  الموؤ�سرات  تلك  اأهم  من  كان  العالمي. 
االأزمات االإئتمانية في االأ�سواق العالمية؛ واأزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة؛ 

وارتفاع معدل البطالة. 

في  للبرميل  دوالر   147 اإلى  لت�سل  البترول  اأ�سعار  ارتفعت   ،2008 يناير  ففي 
يوليو، وذلك قبل اأن تبداأ في االنخفا�ش بعد ذلك. وقد اأّدى ذلك االرتفاع الذي ا�ستمر 
اأو »ك�ساد«  اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية مما هدد بحدوث ركود  اإلى قفزة كبيرة في  لفترة 
ت�سخمي Stagflation. اأما في الن�سف الثاني من 2008 فقد �سهدت اأ�سعار معظم 

ال�سلع انخفا�سًا في ظل التوقع لحدوث ك�ساد عالمي. 

من ناحية اأخرى، �سجلت معدالت الت�سخم العالمية م�ستويات تاريخية، حيث 
كان هناك اتجاه عام لزيادة عر�ش النقود خا�سة من ِقــبل البنك المركزي االأمريكي 
وقد كان  االأمريكية.  العقاري  الرهن  اأزمة  للتخفيف من حدة  ”FED“، في محاولة 
هذا الت�سخم اأكثر قوة في البلد الم�سدرة للبترول حيث ارتفعت لديها احتياطيات 
النقد االأجنبي، مع االفتقار اإلى حزمة من ال�سيا�سات النقدية المنا�سبة – مثل عمليات 
ال�سوق المفتوحة على �سبيل المثال - وذلك للحتفاظ بالمعدالت الم�ستهدفة الأ�سواق 

 .Sterilization النقد واأ�سعار الفائدة، فيما ٌي�سمى بعمليات التعقيم

1-اأ�سل ن�سوء الأزمة12

- اإفراط الموؤ�س�سات االأمريكية في تقديم القرو�ش االئتمانية رديئة الجودة. 



- بيع هذه القرو�ش اإلى البنوك اال�ستثمارية والتي تقوم بتحويلها اإلى اأوراق مالية 
اأخرى م�سمونة  اأوراق  اإلى  باالإ�سافة  الم�سمونة  الدين  التزامات  ت�سمى  معقدة 
قبل  عالية من  م�ستويات  االأوراق عند  ت�سنف هذه  االئتمانية، حيث  بالقرو�ش 

وكاالت الت�سنيف. 
- بيع هذه االأوراق اإلى الم�ستثمرين في كافة اأنحاء العالم في �سكل اأوراق ذات َمَرّد 

ودّية عالية واأخطار منخف�سة. 
الم�ساكن  اأ�سعار  الم�ساكن، حيث كلما كانت  باأ�سعار  االأوراق  ارتباط قيمة هذه   -
تمويل  اإعادة  من  المقتر�سون  يتمكن  اأين  جيد  و�سع  في  كانت  كلما  مرتفعة 
قرو�سهم ودفع ما عليهم من التزامات ويح�سل الم�ستثمرون في االأوراق المالية 
انخفا�ش  حالة  في  العك�ش  يحدث  كما  القرو�ش  ت�سديد  طرق  عن  عوائد  على 

اأ�سعار الم�ساكن )اأزمة الرهون العقارية(. 
- تراجع اأ�سعار الم�ســـــاكن، حيث لم يتمكن المقتـــــر�سون من ت�ســـديد القرو�ش 
يبداأ  وهنا  المالية،  اأوراقهم  عوائد  على  الح�سول  من  الم�ستثمرون  واأي�سًا 

التخفي�ش في الت�سنيف. 
- تاأثر االأ�سواق المالية وتقل�ش االإئتمان وتتحول القرو�ش االإ�سكانية رديئة الجودة 
االقت�ساد  من  الحقيقي  القطاع  على  اأثرها  يمتد  ومالية  اإئتمانية  اأزمة  اإلى 

االأمريكي اإلى باقي دول العالم. 

13 2- اأ�سباب اأزمة 2008 
-العجز التجاري االأمريكي الذي �سجل في 2007 حوالي 758 مليار دوالر.

الناتج  من   %  2.9 بحوالي  اأي  دوالر،  مليار   410 بـ  االأمريكية  الميزانية  -عجز 
المحلي االإجمالي في 2008.

-االنحراف عن المقايي�ش المعمول بها في منح القرو�ش العقارية.
-تعميم الم�ساربة واللجوء اإلى االأوراق المالية الجديدة وذات المخاطر العالية. 

-انتقال العدوى بفعل اأثر الدومينو. 

3-اآثار الأزمة المالية العالمية الحالية على الم�سارف الإ�سالمية
اأثبتت اأحداث االأزمة المالية العالمية الحالية ونتائجها اأن الم�سارف االإ�سلمية 
كانت اأقل تاأثرًا باالأزمة من الم�سارف التقليدية رغم اأن الم�سارف االإ�سلمية توؤدي 
نف�ش الخدمات الم�سرفية، التي تقدمها الم�سارف التقليدية، بل اإنها تزيد عليها في 



الجوانب مثل تقديم بع�ش الخدمات االجتماعية، مثل القيام بجمع الزكاة وتوزيعها، 
والقر�ش الح�سن، واالإنظار اإلى مي�سرة وغير ذلك من الخدمات المرتبطة بالجانب 
التعبدي، باعتبار اأن الم�سارف االإ�سلمية تقوم باأن�سطتها وفقًا لمقت�سيات ال�سريعة 

االإ�سلمية. 
لقد بدا وا�سحًا للعيان اأن الم�سارف االإ�سلمية كانت االأقل تاأثرًا بهذه االأزمة 
في  الف�سل  ويعود  االأخرى،  المالية  الموؤ�س�سات  اأو  التقليدية  بالم�سارف  مقارنة 
ال�سريعة  اأن  ذاتها، ذلك  الم�سارف  اإلى  ولي�ش  االإ�سلمية  ال�سريعة  اأحكام  اإلى  ذلك 
االإ�سلمية قد �سبطت عمليات التعامل بالمال على الم�ستوى الفردي وعلى الم�ستوى 
الجماعي واعتبرت المال مال اهلل تعالى، واأن االإن�سان م�ستخلف في الت�سرف بهذا 
المال وفق م�سيئة الم�ستخلف الذي هو اهلل �سبحانه وتعالى، واأجرت على هذا المال 
االأحكام ال�سرعية التي هي الحل والحرمة، والكراهية واال�ستح�سان والوجوب، كما اأن 
حفظ المال جعل اأحد مقا�سد ال�سريعة االإ�سلمية الخم�سة وهي حفظ النف�ش والدين، 

والعقل والمال والن�سل. 

اإن المتتبع للأدلة ال�سرعية المرتبطة باإدارة المال وتنميته وحفظه في القراآن 
الكريم، وال�سنة النبوية المطهرة وم�سادر ال�سريعة االأخرى، وقواعد الفقه االإ�سلمي 

�سيجدها كثيرة واأهمها:
- قوله تعالى ُهَو اَلِّذي َجَعلَُكْم َخاَلِئَف ِفي ااْلأَْر�ِس )فاطر: 39(، وقوله تعالى 
ا َجَعلَُكْم ُم�ْسَتْخلَِفيَن ِفيِه )الحديد: 7(، وقوله تعالى َواآُتوُهم  َواأَْنِفُقوا ِمَمّ

ِ اَلِّذي اآَتاُكْم )النور: 33(.  اِل الَلّ ن َمّ ِمّ
القيامة حتى  يوم  عبد  قدما  تزل  : )ال  قوله  المطهرة  النبوية  ال�سنة  في   -
ي�ساأل عن اأربع: عمره فيما اأفناه و�سبابه فيما اأباله وعلمه ماذا عمل به وماله 

من اكت�سبه وفيما اأنفقه(. 
يزال(  وقاعدة )ال�سرر  �سرار(،  وال  �سرر  قاعدة )ال  الفقهية  القواعد  ومن   -

وقاعدة )درء المفا�سد مقدم على جلب الم�سالح(. 

وفي الجانب االقت�سادي فقد نظمه االإ�سلم تنظيمًا دقيقًا مع بداية ن�سوء الدولة 
االإ�سلمية في المدينة المنورة، فعندما هاجر ر�سول اهلل  اإلى المدينة المنورة �سكا 
اإليه اأ�سحابه جور اليهود في التعامل مع العرب والم�سلمين في ال�سوق الذي كان يقع 



في حي لليهود، فقالوا له: يا ر�سول اهلل اإن اليهود ي�سوموننا الخ�سف ويفر�سون علينا 
االإتاوات في �سوقهم، فاأخذهم ر�سول اهلل  اإلى اأر�ش ف�سيحة خارج عمران المدينة 
 برجله على االأر�ش وقال: )هذا �سوقكم فال ت�سامون فيه وال  المنورة، و�سرب 

تفر�س عليكم االإتاوات(. 

تنزل  بداأت  المنورة،  المدينة  في  االإ�سلمية  الدولة  هيكل  بت�سكيل  بداأ  عندما 
اآيات االأحكام، وقد و�سعت مجموعة من االأحكام في الجانب االقت�سادي هي:

َها  - تحريم بيوع الربا، واعتبار التعامل به من الموبقات ال�سبع قال تعالى: َيا اأَيُّ
َبا اإِْن ُكنُتْم ُموؤِْمِنيَن*َفاإِْن َلْم َتْفَعُلوا  َ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرِّ الهَِّذيَن اآَمُنوا اتهَُّقوا اللهَّ
ِ َوَر�ُسوِلِه البقرة: 278-277، وقال : )اجتنبوا ال�سبع  َفاأَْذُنوا ِبَحْرب ِمَن اللهَّ

الموبقات, وذكر منها الربا(. 
- تحريم بيوع الغرر �سواء كان الغرر في ال�سعر اأو الو�سف. 

-تحريم االحتكار. 
-و�سع نظام الح�سبة وهي نظام مراقبة ال�سوق، وهو نظام الموا�سفات والمقايي�ش 
على  يقوم  االإ�سلمية  ال�سريعة  في  الح�سبة  نظام  واعتبار  الحا�سر  وقتنا  في 

قاعدة االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجال االقت�سادي. 
اإن ال�سوؤال الذي ي�سع نف�سه، هل فعًل اأن الم�سارف االإ�سلمية لم تتاأثر، اأم اأن 

تاأثرها كان محدودًا بالقيا�ش اإلى تاأثر الم�سارف التقليدية؟ 
للإجابة على هذا ال�سوؤال ال بد من معرفة الفرق االأ�سا�سي بين عمل الم�سارف 
التقليدية  التجارية  الم�سارف  اأن  حيث  االإ�سلمية،  والم�سارف  التقليدية  التجارية 
تعتمد على المتاجرة بالنقود، بينما تعتمد الم�سارف االإ�سلمية على المتاجرة بال�سلع، 
ويترتب على ذلك اأن النقود ال تلد نقودًا، بينما ال�سلع تلد �سلعًا اأخرى، كما يترتب على 
ذلك اإن المتاجرة بالنقود تدخلنا في االقت�ساد الوهمي بينما تدخل المتاجرة بال�سلع 
في االقت�ساد الحقيقي وهذا االأمر هو ما عبر عنه اأحد االقت�ساديين الدوليين بقوله 
اإن )98 %( من االقت�ساد الو�سعي هو اقت�ساد وهمي، واأن )2 %( فقط من النقود هي 
النقود  اأن  اأ�سول )�سلع(، بينما في عمليات الم�سارف االإ�سلمية نجد  التي يقابلها 

التي يتم التعامل بها يقابلها اأ�سول من ال�سلع والخدمات بن�سبة )100 %(. 
تعاملها  عدم  باالأزمة،  المبا�سر  التاأثر  االإ�سلمية  الم�سارف  جّنب  الذي  اإن 
بالبيوع المحرمة �سرعًا، وهي بيوع الربا، وبيع الغرر، بينما نجد اأن الم�سارف التجارية 



اأي بيع النقود مقابل �سعر فائدة  اأغلب عملياتها تتم عن طريق بيوع الربا  التقليدية 
)زيادة من نف�ش الجن�ش مقابل االأجل(، عن طريق االإقرا�ش المبا�سر للنقود مقابل 
فائدة م�سرفية م�سروطة م�سبقًا مرتبط معدلها بالزمن، كما اأنها تتعامل ببيوع الغرر 
خا�سة في الم�ستقات المالية والبيوع االآجلة وبيع الرهونات العقارية وبيع الديون )بيع 
الكالئ بالكالئ(، وهي العمليات التي كان اأ�سا�ش حدوث االأزمة االقت�سادية العالمية، 
وتعّد الم�ستقات المالية والبيوع االآجلة اأ�سا�ش اال�سطراب في البور�سات. فالم�ستقات 

المالية والبيوع االآجلة تنطوي على غرر فاح�ش من وجهة نظر ال�سريعة االإ�سلمية. 
من خالل ما �سبق يبرز الت�ساوؤل التالي: ما هو حجم تاأثر الم�سارف االإ�سلمية 

باالأزمة المالية العالمية؟ 
اإن الواقع الم�ساهد اأن الم�سارف االإ�سلمية قد تاأثرت باالأزمة من خلل عدة 

اأوجه بطريقة مبا�سرة وغير مبا�سرة كالتالي14: 
-اأن الم�سارف االإ�سلمية التي تاأثرت بطريقة مبا�سرة هي تلك الم�سارف التي 
كان لها ا�ستثمارات في البور�سة العالمية عن طريق المحافظ اال�ستثمارية الدولية اأو 
�سناديق اال�ستثمار الدولي وهذا الق�سم من الم�سارف االإ�سلمية ال �سك اأنه قد تاأثر 
باالأزمة خا�سة تلك الم�سارف التي كانت م�ستركة اأو م�ستثمرة في محافظ اأو �سناديق 
ا�ستثمار مرتبطة بالقطاع العقاري اإال اأن تلك اال�ستثمارات كانت محدودة، ولم توؤثر 

على مراكزها المالية، كما لم توؤثر على ربحيتها كثيرًا. 
- الق�سم االآخر من الم�سارف االإ�سلمية هي تلك الم�سارف التي تاأثرت باالأزمة 
بطريقة غير مبا�سرة نتيجة الأثر االأزمة على جميع القطاعات االقت�سادية دون ا�ستثناء 
بدرجات متفاوتة، اإال اإن القطاع المالي والم�سرفي كان اأكثر القطاعات تاأثرًا باالأزمة 
ومن ثم فقد �سملها االأثر مثلها مثل اأي موؤ�س�سة اقت�سادية تاأثرت بالو�سع العام من 
االأزمة اإال اإن االأمر الذي يمكن التاأكيد عليه هو اإن تاأثرها كان محدودًا كما اإن اأي منها 
لم يتعر�ش الإفل�ش اأو �سعوبات مالية ا�ستدعت تدخًل من الم�سارف المركزية ب�سبب 

االأزمة كما اإن بع�سًا من التاأثر كان ايجابيًا مثل زيادة ودائع الم�سارف االإ�سلمية. 
وطالما اأن الم�سارف االإ�سلمية قد تاأثرت باالأزمة فيا ترى ما هي اأوجه التاأثر، 

وهل هي اإيجابية اأم �سلبية؟ وهذا ما �سنتناوله فيما يلي:
االآثار االإيجابية: نتج عن االأزمة المالية العالمية عدة اآثار اإيجابية نذكر منها:

ظاهرة  بروز  هو  االإ�سلمية،  الم�سارف  جانب  في  اإيجابي  اأثر  اأول  اإن   -



المجال  واإف�ساح  بها،  الدولي  المجتمع  واعتراف  االإ�سلمية  الم�سارف 
لعملها، واالإ�سادة الدولية بها، فقد قالت وزيرة المالية الفرن�سية كري�ستان 
تعمل  االإ�سلمية  الم�سرفية  تجعل  قوانين  ال�ست�سدار  )�ساأكافح  الغارد 
بجانب الم�سرفية التقليدية في فرن�سا(، وقال وزير المالية البريطاني في 
موؤتمر الم�سرفية االإ�سلمية الذي عقد في لندن بعد �سهر رم�سان الما�سي 
2009، )اإن الم�سرفية االإ�سلمية تعلمنا كيف يجب اأن تكون عليه الم�سرفية 
العالمية(، بل اإن االأزمة المالية العالمية الحالية قد اأظهر ه�سا�سة النظام 
االقت�سادي الراأ�سمالي، ففي الموؤتمر الذي عقد في باري�ش عقب االأزمة في 
يعد  لم  الحالي  المالي  النظام  باأن  اأجمعوا  الغربيين  2008/9/19 للزعماء 
المالي  النظام  الحديث عن  اأن  الدولي  النقد  رئي�ش �سندوق  وقال  �سالحًا، 

الحالي ينبغي اأن يكون حديث من الما�سي. 
الم�سارف  من  كثير  وتحويل  الجديدة،  االإ�سلمية  الم�سارف  انت�سار   -
التقليدية اإلى م�سارف اإ�سلمية، وقيام الم�سارف التجارية التقليدية بفتح 

فروع للمعاملت االإ�سلمية، ونوافذ العمل الم�سرفي االإ�سلمي. 
االقت�ساد  تتناول  التي  البحوث  ومراكز  والندوات  الموؤتمرات  ن�ساط  تزايد   -
وتظهر  خا�ش،  ب�سكل  االإ�سلمي  الم�سرفي  والعمل  عام  ب�سكل  االإ�سلمي 
البيانات المن�سورة انه ال يكاد يمر �سهر من االأ�سهر الما�سية اإال وفيه موؤتمر 
اأو ندوة اأو ملتقى اأو ور�سة عمل تبحث في العمل الم�سرفي االإ�سلمي، وهذا 
االأمر يعطي زخمًا للقت�ساد االإ�سلمي لم ي�سهده من قبل والغريب في االأمر 
اأن االهتمام بالعمل الم�سرفي االإ�سلمي في الدول غير االإ�سلمية اأكثر منه 
في الدول العربية االإ�سلمية، بل اإن االأمر االأكثر غرابة اأن نجد اأن )60 %( 
من الم�سارف االإ�سلمية تقع في دول غير اإ�سلمية، واالأكثر غرابة اأن نجد 
اأن لندن وباري�ش تتناف�سان لتكون اأيهما مركزًا للتمويل االإ�سلمي في اأوروبا 
2004، ن�سو�سًا ت�سريعية لت�سجيع  اأ�سدرت بريطانيا في عام  والعالم، وقد 

العمل الم�سرفي االإ�سلمي. 
اأعلنت كثير من  - تزايد االهتمام العلمي بتدري�ش االقت�ساد االإ�سلمي، فقد 
بع�ش  اإن  بل  االإ�سلمي،  االقت�ساد  لتدري�ش  اأق�سام  تاأ�سي�ش  عن  الجامعات 
االقت�ساد  في  متخ�س�سين  طلب  لتخريج  كليات  اأن�ساأت  قد  الجامعات 
االإ�سلمي، بما في ذلك تخ�س�ش الم�سارف االإ�سلمية، وال �سك اأن اإن�ساء 



االإ�سلمية �سيكمل  الم�سارف  واإن�ساء  العلمية في الجامعات،  التخ�س�سات 
في  للإ�سلم  الم�سرق  الوجه  و�سيظهر  االإ�سلمي  االقت�ساد  تطوير  حلقة 

المجال االقت�سادي. 
-ازدياد ودائع الم�سارف االإ�سلمية عقب االأزمة متاأثرة بعدة عوامل اأهمها:

اإلى  التقليدية  الم�سارف  لدى  االإيــداع  من  العملء  من  كثير  تحول   •
اأبعادها  ات�سحت  التي  الربا  االإ�سلمية، هروبًا من م�ساألة  الم�سارف 

عقب االأزمة وخوفًا من اإفل�ش الم�سارف التقليدية. 
االإ�سلمية خا�سة في دول الخليج العربي  الم�سارف  كثير من  • افتتاح 

وبقية دول العالم. 
• افتتاح بع�ش الم�سارف التجارية التقليدية لفروع اإ�سلمية مثل )�سيتي 
غروب، وات�ش ا�ش بي �سي، ودوت�سيه بنك(، والبع�ش االآخر افتتح نوافذ 

اإ�سلمية. 
• اتجاه الحكومات في العالم لل�ستفادة من معطيات العمل الم�سرفي 

االإ�سلمي مثل فرن�سا وبريطانيا. 
- اأ�سبح ينظر اإىل امل�سارف االإ�سلمية على اأنها جزء من احلل للزمة املالية 
العاملية احلالية، فبالرغم من اأن ال�سريفة االإ�سلمية ال يزال حجمها على 
%( فقط من حجم ال�سريفة  اإذ ال ميثل �سوى )3-4  العاملي �سئيل  امل�ستوى 
العاملية، اإال اأن معدالت منوها مت�سارعة حيث بلغ معدل منو اأ�سولها يف نهاية 
عام 2008 )24 %( وا�ستثماراتها بن�سبة )23 %( وودائعها بن�سبة )26 %(، 
االإ�سلمية متثل  ال�سريفة  اأن  اإىل  يونغ(  اند  )اآرن�ست  موؤ�س�سة  اأ�سارت  وقد 
جزءًا من احلل للأزمة املالية العاملية ولي�ش احلل باأكمله، وهي االأقل تاأثرًا 
باالأزمة العاملية و�ستكون مو�سع ترحيب يف الغرب حاليًا بفعل االأزمة املالية، 
ذلك اأن طبيعة اال�ستثمارات يف امل�سارف االإ�سلمية ال توؤدي اإىل مثل هذا 
االأزمات15، ومن ثم فاإن دخول امل�سارف االإ�سلمية على ال�ساحة امل�سرفية 
يف  اأمان  �سمام  �سي�سكل  كما  امل�سكلة،  هذه  حل  من  جزءًا  �سي�سكل  العاملية 

امل�ستقبل لعدم تكرار مثل هذه االأزمة اأو على االأقل التخفيف من حدتها. 
- تزايد ا�ستخدام �سكوك التمويل االإ�سلمية �سواء على م�ستوى القطاع الخا�ش 
وهذا  المحلية،  والمجال�ش  العامة  والموؤ�س�سات  الحكومات  م�ستوى  على  اأو 
االإ�سلمية بديًل كامًل  اأن تكون ال�سيرفة  اإمكانية  اإلى مدى  ي�سير بو�سوح 
للم�سرفية التقليدية وذلك بتطوير االأدوات المالية االإ�سلمية، وتظهر بع�ش 



البيانات اأن حجم ال�سكوك المالية االإ�سلمية قد و�سل في نهاية 2008 اإلى 
)60( مليار دوالر وتعّد ماليزيا من الدول التي ت�سدر ال�سكوك االإ�سلمية 
بكثرة، وكذلك دول الخليج وتدر�ش كل من بريطانيا واليابان وتايلند اإمكانية 

اإ�سدار �سندات مالية اإ�سلمية خا�سة بها. 

االآثار ال�سلبية على الم�سارف االإ�سالمية من جراء االأزمة المالية العالمية الحالية:
جراء  من  االإ�سلمية  بالم�سارف  لحقت  �سلبية  اآثار  هناك  اأن  اأحد  يذكر  ال 
االأزمة المالية الحالية وقد �سبق الذكر اأن اآثار االأزمة المالية العالمية قد اأثرت على 
مبا�سرة،  وبطريقة غير  اأثر محدود(  االإ�سلمية بطريقة مبا�سرة )و هو  الم�سارف 
وهو االأثر االأو�سع كما ذكرت �سابقًا اأن االآثار التي لحقت بالم�سارف االإ�سلمية نوعان 

اآثار اإيجابية تم الحديث عنها، واآثار �سلبية �سيتم الحديث عنها كالتالي:
- اأول اأثر �سلبي على الم�سارف االإ�سلمية من جراء االأزمة العالمية الحالية هو 
انخفا�ش اأ�سولها نتيجة النخفا�ش ودائع العملء الذي تاأثر بانخفا�ش الن�ساط 
االقت�سادي، فقد ذكرت �سابقًا عند الحديث عن االآثار االإيجابية للأزمة على 
الذي  اأن  اإال  زادت  االإ�سلمية قد  الم�سارف  ودائع  اأن  االإ�سلمية  الم�سارف 
العمل  اإلى  والموؤ�س�سات  االأفراد  بتحول  المرتبطة  الجديدة  الودائع  هو  زاد 
الم�سرفي االإ�سلمي، اأما الودائع المرتبطة بن�ساأة الم�سارف االإ�سلمية فل 
والودائع  والودائع االدخارية  اال�ستثمارية  الودائع  تاأثرت خا�سة  اأنها قد  �سك 
االإ�سلمية  الم�سارف  في  اال�ستثمار  بيانات  اأظهرت  وقد  المخ�س�سة، 
انخفا�سًا وا�سحًا جراء االأزمة كما تاأثرت اأي�سًا حقوق الملكية وخا�سة االأرباح 

المحتجزة واالحتياطيات. 
- انخفا�ش قيمة اأ�سول الم�سارف االإ�سلمية، فكما هو معروف فاإن الم�سارف 
خا�سة  التقليدية  الم�سارف  من  اأكثر  العينية  باالأ�سول  تحتفظ  االإ�سلمية 
االأ�سول العقارية، وقد اأدى اندالع االأزمة اإلى انخفا�ش االأ�سول العقارية على 
اأ�سارت بع�ش  اأ�سول الم�سارف االإ�سلمية، وقد  م�ستوى العالم ومن ثم تاأثر 
االإح�سائيات اإلى اأن الم�سارف االإ�سلمية تحتفظ على االأقل بن�سبة )20 %( 

من اأ�سولها ب�سكل عيني. 
- في ظل انخفا�ش حجم االأ�سول في الم�سارف االإ�سلمية، وزيادة المخاطر 
اإلى اقتطاع  المحتملة، وا�ستمرار االأزمة فاإن الم�سارف االإ�سلمية ا�سطرت 



على  اأي�سًا  ذلك  فاأثر  االأ�سول،  قيمة  انخفا�ش  لمواجهة  كبيرة  مخ�س�سات 
اأرباحها كما اأثر على احتياطياتها، كما اأن تعثر بع�ش العملء واإفل�سهم جراء 

االأزمة قد جعل الم�سارف االإ�سلمية تقتطع مزيدًا من المخ�س�سات. 
- انخفا�ش �سافي اأرباح الم�سارف االإ�سلمية نتيجة لعدة عوامل اأهمها:

االأزمة.  نتيجة  اال�ستثمارية  اأن�سطتها  • انخفا�ش 
عوائدها  انخفا�ش  وبالتالي  الم�سرفية،  الخدمات  حجم  انخفا�ش   •
كخدمات  اال�ستثماري  بالجانب  المرتبطة  الخدمات  تلك  خا�سة 

ال�سمانات واالعتمادات. 
بع�ش  اأثبتت  وقد  المخ�س�سات،  لمواجهة  االأرباح  من  جزء  اقتطاع   •
 .)% االإح�سائيات اأن دخول الم�سارف االإ�سلمية انخف�ست بن�سبة )16 
على  العائد  انخفا�ش  اإلى  االإ�سلمية  الم�سارف  دخول  انخفا�ش  -اأدى 

الموجودات كنتيجة طبيعية النخفا�ش الدخول تاأثرًا باالأزمة. 
-ارتفاع تكاليف الت�سغيل نتيجة الإعادة هيكلة االأن�سطة ومن ثم هيكلة االإيرادات 
اإلى  تحتاج  التي  العاملة  اليد  تاأهيل  تكاليف  ارتفاع  وبالذات  والم�سروفات، 

تاأهيل في الجانب الم�سرفي والجانب ال�سرعي. 
-انخفا�ش العائد على حقوق الملكية نتيجة النخفا�ش �سافي االأرباح للأ�سباب 

المذكورة �سابقًا. 
فيها  تتواجد  التي  للبلدان  الذي ح�سل  بالركود  االإ�سلمية  امل�سارف  -تاأثرت 
اأن�سطتها جراء االأزمة، فقد اأظهرت االإح�سائيات التي ظهرت يف عام 2009، 
اأن جميع الدول التي تاأثرت باالأزمة تباطاأ النمو االقت�سادي فيها دون ا�ستثناء 
ولكن بدرجات متفاوتة، وقد ذكرت �سابقًا اأن متو�سط انخفا�ش حجم التجارة 
%(، وكانت ال�سني وهي من اقل الدول تاأثرًا باالأزمة  الدولية قد و�سل اإىل )34 

 .25 )% العاملية قد انخف�ست جتارتها مع العامل اخلارجي بن�سبة )17 
على  قدرتها  لعدم  نتيجة  االإ�سلمية  الم�سارف  بع�ش  لدى  ال�سيولة  تكد�ش   -

توظيفها الأ�سباب متعددة منها:
االأزمة.  ظل  في  اأمامها  اال�ستثمارية  الفر�ش  • انخفا�ش 

االأزمة.  اآثار  من  تخوفهم  نتيجة  العملء  طلبات  • انخفا�ش 



البنوك المركزية في اإجراءات الرقابة على التمويلت.  • ت�سدد 
المخاطر  ارتفاع  مقابل  االقت�سادي  للركود  نتيجة  العوائد  انخفا�ش   •

خا�سة مخاطر التعثر واالإفل�ش. 
• ا�سطرار الم�سارف االإ�سلمية الإعادة هيكلة اإيراداتها وا�ستخداماتها 

من عدة اأوجه اأهمها:
- اإعادة الهيكلة بين االأوعية اال�ستثمارية في الداخل. 
- اإعادة الهيكلة بين االأوعية اال�ستثمارية في الخارج. 

- اإعادة الهيكلة بين العملت االأجنبية والعملت المحلية، وكذلك بّين 
اأنواع العملت الخارجية. 

- اإعادة الهيكلة بين حجم اال�ستثمار في الداخل وحجم اال�ستثمار في 
الخارج. 

4- درا�سات مقارنة بين البنوك التقليدية والبنوك االإ�سالمية في مواجهة االأزمات:

تعد االأزمات المالية من اأبرز التحديات التي تواجه االأنظمة الم�سرفية وتهدد 
ا�ستقرارها، وقد اأثبتت عدة درا�سات حول القطاع الم�سرفي والمالي ح�سانة وا�ستقرار 
البنوك االإ�سلمية منذ ن�ساأتها مقارنة بالبنوك التقليدية في مواجهة االأزمات، ومن 

بين هذه الدرا�سات نذكر: 
- اأ. د. ح�سن بلقا�سم غ�سان ود. عبد الكريم اأحمد قندوز، اال�ستقرار المالي 

للبنوك االإ�سلمية والتقليدية في ال�سعودية. 
عدد  اأفل�ش  حين  العالمي،  االقت�ساد  اأ�سابت  التي  المالية  االأزمات  خ�سم  في 
كبير من البنوك التجارية في كثير من الدول، في حين لم يعلن اأي بنك اإ�سلمي عن 
اإفل�سه، وهنا برز الت�ساوؤل حول مدى تاأثر البنوك االإ�سلمية بتداعيات االأزمة المالية 
اإلى طبيعة عمل هذه البنوك حيث ال تتعامل  2008، وهل يرجع ذلك  العالمية ل�سنة 
اأن  اأم  الديون؟  وبيع  والتوريق  المالية  بالم�ستقات  وال  واإقرا�سًا(  )اقترا�سًا  بالفائدة 

�سبب ذلك يرجع لعدم اندماجها التام في النظام المالي العالمي؟



 Herfindahl اأفرزت نتائج الدرا�سة وذلك بعد االعتماد على الموؤ�سر البنكي 
ومتغيرات اأ�سا�سية للقت�ساد الكلي وكذلك اأدوات التحليل االإح�سائي للوحة البيانات 
باالإ�سافة اإلى �سيغة نموذج (z-score( بهدف معرفة مدى ا�ستقرار البنوك ال�سعودية. 
تم التو�سل اإلى اأن البنوك االإ�سلمية ت�ساهم اإيجابيًا وذاتيًا في موؤ�سرها لل�ستقرار 
المالي، كما اأنها تقل�ش ن�سبيًا من الموؤ�سر العام لل�ستقرار المالي وت�ساهم باأ�سلوب 

فعال في تعزيز اال�ستقرار المالي عبر موؤ�سر التنوع في منتجاتها المالية. 
- زواوي الحبيب وطهارات عمار، اأثر االأزمة المالية على الموؤ�سرات البنكية، 

درا�سة مقارنة بين النموذجين االإ�سلمي والتقليدي. 
تعتمد هذه الدرا�سة على تبيان اال�ستقرار المالي في البنوك االإ�سلمية في ظل 
االأزمة المالية العالمية وبروزها كبديل للبنوك التقليدية وذلك باالعتماد على الدرا�سة 

التحليلية للبيانات والمعلومات للبنوك االإ�سلمية والتقليدية ومقارنة النتائج. 

التقليدية  للبنوك  حقيقي  بديل  االإ�سلمية  البنوك  كون  اإلى  الدرا�سة  تخل�ش 
الم�سرفي  للن�ساط  ممار�ستها  في  اأ�سا�سية  اأركان  خم�سة  على  تعتمد  لكونها  وذلك 

والمالي وهي:
- تحريم الربا.

- تحريم الغرر والمجازفة )المي�سرة(.
- اال�ستراك في الربح والخ�سارة.

- تحريم تمويل بع�ش القطاعات واالأن�سطة التي ال تتوافق مع ال�سريعة االإ�سلمية.
- ربط التمويل بالن�ساط الحقيقي. 

خاتمة

البنوك  تطور  ملحظة  ي�ستطيع  االإ�سلمية  ال�سيرفة  لتاريخ  المتتبع  اإن 
االإ�سلمية في ظل المناف�سة القوية للبنوك التقليدية، ومن مظاهر نجاح ال�سيرفة 
االإ�سلمية هو انت�سارها في معظم الدول �سواء اإ�سلمية اأو غير اإ�سلمية حيث و�سل 



حجمها في عام 2007 اإلى ما يقارب 729 مليار دوالر وما يقارب 840 مليار دوالر في 
نهاية 2008 مع اإح�سائيات تدل على 3.5 مليون تريليون دوالر، خلل 2013 وذلك 
بمعدل 24 % �سنويًا. والملفت للنتباه هو اأن عددًا من البنوك التقليدية في اأوروبا مثل 
باركليز (Baraclys Bank( البريطاني والبنك ال�سوي�سري (UBS(، والكثير غيرها 
التقليدية  للبنوك  بالن�سبة  نف�سه  وال�سيء  االإ�سلمي  الم�سرفي  للعمل  نوافذ  بفتح  قامت 
ال�سـعودية والم�سرية والماليزية وحتى البنك العالمي �سـتي بنك (Citi Bank( االأمريكي 
فتح فرعًا اإ�سلميًا م�ستقًل بالبحرين ا�سمه )�ستي بنك البحرين االإ�سلمي( وذلك 

لجلب المزيد من العملء وبالتالي زيادة القدرة التناف�سية. 

النظام  تبني  حول  الطلب  زيادة  اإلى  العالمية  المالية  االأزمة  انعكا�سات  اأدت 
والم�سرفي،  المالي  النظام  لم�ساكل  ناجعة  حلول  من  له  لما  االإ�سلمي،  الم�سرفي 
البنوك  لدور  ونظرًا  بالربا  التعامل  يرف�سون  الذين  العملء  رغبة  اإلى  باالإ�سافة 

االإ�سلمية في تحقيق التنمية االقت�سادية واالجتماعية. 

التقليدية  البنوك  على  المطبقة  واالإح�سائية  القيا�سية  الدرا�سات  اأثبتت  لقد 
اأثر االأزمة المالية العالمية على اال�ستقرار المالي لهذه  اإطار مقرنة  واالإ�سلمية في 
البنوك، فعالية البنوك االإ�سلمية كحل بديل للبنوك التقليدية في المحافظة ب�سكل 

اأكبر على �سلمة النظام المالي من خلل اأركانها الخم�سة. 
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