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 األزمة املالية العاملية رؤية اسالمية
 

 الملخص:

ا٭ظَات املاي١ٝ َٔ أِٖ ايػُات  ستع

٫ٚ أزٍ عٔ شيو  ;املُٝع٠ يًٓعاّ ايطأمسايٞ

ا٭ظ١َ اييت عكؿت َ٪خطا باملٓع١َٛ 

خري٠ َٔ ا٫قتكاز١ٜ ايعامل١ٝ َٚا نإ هلصٙ ا٭

بايؼ ا٭ثط ع٢ً اقتكازٜات ايسٍٚ املتكس١َ 

ٚايٓا١َٝ ع٢ً سس غٛا٤، حبٝح ؾٗس َٓتكـ 

١َ، بكؿ١ عا 2008ؾٗط زٜػُرب َٔ عاّ 

 ،ٚا٭غٛام ايسٚي١ٝ ٚايٛط١ٝٓ بكؿ١ خاق١

انططابات ٚاخت٫٬ت مل ٜؿٗسٖا َٓص 

ايهػاز ايعاملٞ ايهبري ايصٟ سسخ عاّ 

، ٚمل تكتكط تًو ا٫نططابات ع٢ً 1929

أغٛام ايٓكس ٚاملاٍ ٚايبٛضقات ؾكط ٚيهٔ 

اقرتْت بإؾ٬ؽ ٚاْٗٝاض ايعسٜس َٔ امل٪غػات 

يٝٗا املكطؾ١ٝ ٚاملاي١ٝ اييت نإ ٜؿاض إ

بايبٓإ، ٚيصيو بصيت ايعسٜس َٔ ازبٗٛز ع٢ً 

املػتٜٛات ايسٚي١ٝ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل اؾهٌ 

ا٭غايٝب ملٛاد١ٗ ٖصٙ ا٭خري٠، ٚناْت 

مجٝع ازبٗٛز املبصٚي١ َٓاز١ٜ بأغًٛب َباؾط 

أٚ غري َباؾط يكٝاّ ايٓعاّ املايٞ ا٫غ٬َٞ 

َٚٔ ٖصا املٓطًل ساٚيٓا تػًٝط ايه٤ٛ يف 

١ٝ ٖصٙ ع٢ً ايط١ٜ٩ ا٫غ١َٝ٬ ٚضقتٓا ايبشج

 يٮظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ؾٝا تط٣:

َا ٖٛ ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ ايٓعاّ املايٞ 

 ا٫غ٬َٞ نشٌ يٮظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ؟
Résumé: 

Les crises financières des traits les 

plus distinctifs du système capitaliste 

est mise en évidence par la crise qui a 

secoué récemment le système de 

l'économie mondiale et ce qui était le 

dernier d'une grande influence sur les 

économies des pays développés et en 

développement, de sorte que vit la mi-

Décembre de l'année 2008 en général, 

et sur les marchés nationaux et 

internationaux dans les troubles et 

dysfonctions pas vu depuis la 

récession mondiale le grand 

événement en 1929 en particulier, ne 

s'est pas limitée à ces perturbations sur 

les marchés de l'argent, l'argent et les 

marchés boursiers, mais seulement 

couplés avec la faillite et 

l'effondrement de nombreuses 

institutions financières, qui a été 

renvoyé à stigmatisée bancaire et, 

donc ils ont fait plusieurs efforts au 

niveau international afin de accès aux 

meilleures méthodes pour faire face à 

ce dernier, et tous les efforts étaient 

appelant façon, directement ou 

indirectement, par la mise en place du 

système financier islamique C'est dans 

cet esprit que nous avons essayé de 

mettre en évidence dans notre étude 

de cette recherche sur la vision 

islamique de la crise financier 

mondiale, en conséquence je me 

demande: 

Quel est le rôle du système financier 
islamique comme une solution à la 

crise financière mondiale? 
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 مقذمة:ال

ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ اييت سًت بايعامل ايطأمسايٞ َٓص غٓٛات ق١ًًٝ ٚاييت تعس 

، ٚخري زيٌٝ ع٢ً شيو أظ١َ ايطٖٔ ايعكاضٟ اييت نطبت َاظايت تأخص خبٓاق٘ ست٢ اٯٕ

ا٭َني ايعاّ يٮَِ  ؾايسٖاِٜ، ٚأغتعري ٖٓا نًُات أزىل بٗا باملٓع١َٛ ا٫قتكاز١ٜ

" إشا نإ مث١ ، ؾكس قاٍ: 1977املتشس٠ يف تكطٜطٙ عٔ أعُاٍ ا٭َِ املتشس٠ خ٬ٍ عاّ 

َا ميٝع ايعامل ايّٝٛ َٔ ايٓاس١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ؾٗٛ عسّ ايٝكني بسضد١ أنرب مما ناْت 

ايع٬ز ٚقس اربصت ايعسٜس َٔ إدطا٤ات  "،يف أٟ ٚقت َه٢ َٓص اسبطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ

اييت تبٓتٗا )ٚ.ّ.أ( ٚزٍٚ أٚضٚبا ٚغريِٖ َٔ زٍٚ ايعامل املتهطض٠ َٔ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ 

يًدطٚز َٔ تًو ا٭ظ١َ، ؾكس غعت ايبٓٛى املطنع١ٜ إىل ا٫عتُاز ع٢ً ربؿٝض غعط 

ايؿا٥س٠ يسعِ زٚض٠ ايٓؿاط ا٫قتكازٟ ٚاسبًٝٛي١ زٕٚ ٚقٛع يف ناضث١ ايهػاز، ٚتؿاقِ 

)ٚ.ّ.أ( خؿض غعط  اي١ٝ، ست٢ إٔ ايبٓٛى املطنعٟ يعع١ُٝ ايطأمساي١ٝ ايعامل١ٝا٭ظ١َ امل

، ٚغاض 16/12/2008ْكط١ ١ٜٛ٦َ َٓص  0.25-0ايؿا٥س٠ أنجط َٔ َط٠ يٝرتاٚح َا بني 

ٕ َععِ تًو إع٢ً ٖصا ايٓٗر ايعسٜس َٔ ايبٓٛى املطنع١ٜ يف زٍٚ ايعامل، حبٝح 

١ٗ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ايطا١ٖٓ عباض٠ عٔ املعازبات اييت مت ايًذ٤ٛ إيٝٗا يف َٛاد

، ٚعًٝ٘ َٚٔ ٖصا املٓطًل قُٓا بططح تكٛضات َػت١ًُٗ َٔ ايُٓٛشز ا٫غ٬َٞ

 اٱؾهاي١ٝ ايتاي١ٝ:

 غ٬َٞ نشٌ يٮظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ؟َا ايسٚض ايصٟ ًٜعب٘ ايٓعاّ املايٞ اٱ
 ايتاي١ٝ:ٚملعازب١ ٖصٙ اٱؾهاي١ٝ ؾكس قػُٓا زضاغتٓا اىل احملاٚض 

 .2008ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ  أ٫ًٚ:

 تساعٝات ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚأغايٝب َٛادٗتٗا. :ثاًْٝا

 ايٓعاّ املايٞ اٱغ٬َٞ نشٌ يٮظ١َ. :ثايجًا
 2002: األزمة المالية العالمية  أواًل

ِ يف  اع ا ااضتؿ 2006-1997املُتس٠ َٔ عااّ  ايؿرت٠ ؾٗست   ايعكاضٜا١  ايؿاطنات  أغاٗ
ٔ  غريٖاا  يف أٚ املتشاس٠  اي٫ٜٛاات  يف ٤غاٛا  اضغاتُط ابايبٛضقا١ ب  املػاذ١ً   ،ايعاامل  زٍٚ َا

 ٌ ِ  اغبؿاا   َكابا  قطاعاات  ؾٝٗاا  مباا  ا٭خاط٣  ا٫قتكااز١ٜ  يف ايكطاعاات  ا٭غاٗ
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ٟ  ا٭َاط  اسبسٜجا١،  ٚا٫تكاا٫ت  ايتهٓٛيٛدٝاا  ٍ  أز٣ إىل اياص  أؾاطاز ا  ا٭َاطٜهٝني  إقباا
 ٚؾًكاا  ٚظازت طٜٛاٌ ا٭داٌ،   ا٫غتجُاض بٗسف ٚايعكاضات املػانٔ ؾطا٤ ع٢ً ٚؾطنات

ٔ  اٱقاطا   عًُٝاات  ياصيو  ٌ  َا ٌ  ايتٛغاع  ٚاظزاز ايبٓاٛى،  قبا  َآ  ايكاطٚ    يف ٚايتػااٖ
ٔ  يٮؾاطاز  ايعكاضٜا١  ٍ  ش٣ٚ َا ٔ  ٚغاري  املٓدؿها١  اياسخٛ ٚاملػاُا٠   ايػاساز  عًا٢  ايكاازضٜ

ٔ  ايتشكال  زٕٚ ٚشياو  ،"ازباٛز٠  َتسْٝا١ "باايكطٚ    ِ  َا  ستا٢  أٚ ايػاساز  عًا٢  قاسضتٗ
ا٭سااٛاٍ، َٚٓااص شيااو ايعاااّ أخااصت قااِٝ   َععااِ يف ا٥٫تُاْٝاا١ عاأ ٖااٜٛتِٗ ا٫غااتع٬ّ

ايعكاضٜاا١ املػااذ١ً بايبٛضقاا١ با٫ضتؿاااع بكااٛض٠ َػااتُط٠ يف   ايعكاااضات ٚأغااِٗ ايؿااطنات

خاقاا١ يف اي٫ٜٛااات املتشااس٠ ستاا٢ بااات ؾااطا٤ ايعكاااض أؾهااٌ أْااٛاع    ،مجٝااع أعبااا٤ ايعااامل

٣ مباااا ؾٝٗاااا ايتهٓٛيٛدٝاااا اسبسٜجااا١ َعطنااا١  ساااني إٔ ا٭ْؿاااط١ ا٭خاااط يف ،ا٫غاااتجُاض

ا٭َطٜهٕٝٛ أؾطازًا ٚؾطنات ع٢ً ؾاطا٤ ايعكااضات بٗاسف ايػاهٔ أٚ      يًدػاض٠، ٚأقبٌ

ايطٜٛاااٌ ا٭داااٌ أٚ املهااااضب١، ٚاتػاااعت ايتػااا٬ٝٗت ايعكاضٜااا١ إىل زضدااا١ إٔ     ا٫غاااتجُاض

ِ           املكاضف  َٓشت قطٚناًا ستا٢ يٮؾاطاز غاري ايكاازضٜٔ عًا٢ غاساز زٜاِْٛٗ بػابب زخاٛهل
ٔ  ساي١ سسثت 2006 بسا١ٜ ايهعٝؿ١، َٚع ٌ    َا  ايعكااضٟ ؾاضتؿعات   ايتؿابع يف غاٛم ايتُٜٛا

ٚتجبت بعاسٖا ستا٢ َٓتكاـ     2003% يف 1% بعس إٔ ناْت 5.25 يتكٌ إىل ايؿا٥س٠ أغعاض

ٔ  ٕٚاملػاتؿٝس  ا٭ؾطاز ٚأقب  ،2004غ١ٓ  ٔ  غاري  ازباٛز٠  َتسْٝا١  ايكاطٚ   َا  عًا٢  قاازضٜ
ِ  املػاتشك١  غاساز ا٭قػااط    املجبتا١  ايؿا٥اس٠  ؾارت٠  باْتٗاا٤  غا٤ٛ ا  ا٭َاط  ٚاظزاز ،عًاٝٗ

ٔ  عكااضات  عًا٢  ايبٓاٛى  سذاع  َعاس٫ت  ٚاظزازت يًكاطٚ ،  املٓدؿها١   ٜػاتطٝعٛا  مل َا
ِ  أَطٜهٞ ًَٕٝٛ 2 َٔ أنجط ٚؾكس ،باملا١٥ 93 سٛايٞ إىل يتكٌ ايػساز  هلاصٙ  ًَهٝاتٗ

سذاِ ايؿكاعا١   طًٝا١ سٝااتِٗ، ُٚنبٴاط     املايٝا١  با٫يتعاَاات  َهابًني  ٚأقابشٛا  ايعكااضات 

سٝاح ٖبطات قُٝا١ ايعكااضات      2007يف قاٝـ   ايعكاض١ٜ ست٢ ٚقًت إىل شضٚتٗا ؾاْؿذطت

 زٜاِْٛٗ ستا٢ بعاس بٝاع عكااضاتِٗ املطْٖٛا١، ْٚتٝذا١        ٚمل ٜعاس ا٭ؾاطاز قاازضٜٔ عًا٢ غاساز     
يف  يتهطض املكاضف ايسا١ٓ٥ بػبب عسّ غاساز املكرتناني يكطٚناِٗ ٖبطات قاِٝ أغاُٗٗا      

كاض١ٜ عسٜس٠ إؾ٬غٗا، ٚيهٔ اْٗٝااض ايكاِٝ مل ٜتٛقاـ عٓاس     ايبٛضق١ ٚأعًٓت ؾطنات ع

ا٭غااٛام املايٝاا١ ٚمجٝااع ايكطاعااات، ٚشيااو ْعااطا ٱْؿااام بعااض       ايعكاااضات بااٌ اَتااس إىل 

ٚاقرتناٛا يؿاطا٤ ايعكااضات، ٚأز٣ اْؿذااض ايؿكاعا١ ايعكاضٜا١ إىل        ا٭ؾطاز مجٝع َسخطاتِٗ
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ٔ  1زٚبايتايٞ ظٗٛض ٬ََ  ايهػا تطادع ا٫غت٬ٗى ايَٝٛٞ  ٖاصٙ  َعااٖط  ، ٚعًٝ٘ ؾاإٕ َا
 :2ًٜٞ َا ا٭ظ١َ

  اٱٜاساعات  غاشب  يف اهلطٚيا١  ٔ ٍ  ضأؽ ٭ٕ ايبٓاٛى  َا ٕ  املاا تٓاٚيتا٘   َاا  ٖٚاصا  ،دباا

 ّ ٔ   ٚنا٫ت اٱع٬ّ املدتًؿ١ قٝاا  ايكاطٚ   َآ   بتذُٝاس  املايٝا١  امل٪غػاات  ايعسٜاس َا
 قعٛب١ اغرتزازٖا. َٔ خًٛؾا ٚا٭ؾطاز يًؿطنات

  إىل  أز٣ ٖٚاصا  املايٝا١  ٚامل٪غػاات  ٚايؿاطنات  ا٭ؾاطاز  ياس٣  املتساٚيا١  ايػاٝٛي١  ْكال

ٞ  ناؾ١ ٚؾ٢ ا٫قتكازٟ يف ايٓؿاط اْهُاف ساز تٛقاـ   إىل أز٣ مماا  اسبٝاا٠  ْاٛاس

 . غساز زِٜٓٗ عٔ املكرتنني
  ايٓكاس  أغاٛام  يف ايتاسا٫ٚت  َػت٣ٛ اغبؿا  ٍ ٚخًا٬ يف   اضتباًناا  أساسخ  ٖٚاصا  ٚاملاا

 . اهلبٛط ٚايكعٛز َ٪ؾطات
   ٚدبُٝاس  ايػاٝٛي١  ْكال  بػابب  ايؿاطنات  يف املػاتػ١ً  ايطاقا١  َػات٣ٛ  اغبؿاا 

 ٚناُاْات  داس ا  عايٝا١  ؾا٥س٠ بأغعاض إ٫ املاي١ٝ َٔ امل٪غػات ع٢ً ايكطٚ  اسبكٍٛ
 . َػًع١

   ـ  بػابب  ٚغريٖاا  ٚايػاٝاضات  ايعكااضات  قطااع  يف غاُٝا  ٫ٚ املبٝعاات  اغبؿاا  ناع
 . ايػٝٛي١

 ٚعاٌَ َٛظـ نٌ ٚأقب  ٚايتكؿ١ٝ ٚاٱؾ٬ؽ ايتٛقـ بػبب ايبطاي١ َعسٍ اظزٜاز 
 . َٗسز بايؿكٌ

 اسبهَٛات َٔ ا٫دتُاع١ٝ اٱعاْات ع٢ً ايطًب َعسٍ اظزٜاز .  
  َعٜس إىل  أز٣ ٖٚصا ٚا٫غتجُاض ٚا٫زخاض ٚاٱْؿام ا٫غت٬ٗى َعس٫ت اغبؿا  ٔ  َا

 . ٚاٱؾ٬ؽ ٚايتكؿ١ٝ ٚايتٛقـ ٚايبطاي١ ايهػاز
 :أشباب األزمة املالية العاملية

ذبًٝاااٌ أظَااا١ اياااطٖٔ ايعكااااضٟ ٜتطًاااب ذبًٝاااٌ ايتٛغاااع يف عًُٝااا١ ايتٛضٜااال ٚتعكٝاااس    إٕ 

، ٚعًا٢  3املٓتذاات املايٝا١، ٚتكٝاِٝ املعااٜري احملاغاب١ٝ، ٚإداطا٤ زضاغاات ٖٝهًٝا١ يًػاٝٛي١         

                                                             
1
 ، ادرار)ا جسائننننر ، ة اببببي  األاعابببي  ععألااابببي  ابببا ري  بببألا        ببب   :  امللتقنننل اننننىخام ا  نننامط ، أسببب ألاز ة ابببي  األاعاببببي  ععألااابببي   ببب   األا  ألابنننو مى نننل، " نننا ،   

 .112، ص1111
1
، http://www.darelmasshora.com/dowwnload.askx?docid، أ ابببببببي   عالببببببببألا   ابببببببألاتص  ععببببببببألاع    بببببببص ا بببببببب    ري  بببببببألا   سبببببببب ا  حضننننننن ش حضننننننن ش  نننننننن اجت،   

11/12/1112. 
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ايعُاااّٛ ؾاااإٕ تًاااو ا٭غاااباب تٓكػاااِ إىل أغاااباب َباؾاااط٠ ٚأخاااط٣ غاااري َباؾاااط٠، غاااٝتِ     

 تٛنٝشٗا ؾُٝا ًٜٞ:

 :ا٭غباب املباؾط٠

 ٠ممٓٛس١ مبعسٍ ؾا٥س٠ َتػري إٕ قطٚ  ايطٖٔ ايعكاضٟ ايتػري يف َعس٫ت ايؿا٥س٠: (1

َٚطتبط١ بػعط ؾا٥س٠ ايبٓو املطنعٟ، ٖٚصا ٜعين إٔ ا٭عبا٤ املاي١ٝ يًتػسٜس عٓس 

ٚع٢ً ٖصا ا٫ْط٬م تهٕٛ َٓدؿه١ َٔ أدٌ ادتصاب املكرتنني ثِ تعٜس بايتسضٜر، 

ؿٛا٥س يف ا٭غٛام املكطؾ١ٝ ا٭َطٜه١ٝ َٔ َٚع ا٫ضتؿاع املؿاد٧ يٓػب ايا٭غاؽ 

دعٌ ا٭غط ا٭َطٜه١ٝ نعٝؿ١ امل٠٤٬ غري قازض٠ ع٢ً ذبٌُ  ،%5.7إىل سٛايٞ  2%

 تٛقـ سٝح ،2007 عاّ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ ا٭ظ١َ حبًٍٛ ٚتؿاقُت ،زْٜٛٗا أعبا٤
ٚاظزاز  عًِٝٗ، املػتشك١ املاي١ٝ ا٭قػاط عٔ غساز املكرتنني َٔ نبري عسز

عسزِٖ َع َطٚض ايٛقت ضبسثًا دٛا َٔ ايصعط يف أغٛام املاٍ ٚيف أٚغاط 

ىل تطادع أغعاض ايعكاضات، ؾؿٞ إا٭َط ايصٟ أز٣ املػتجُطٜٔ يف قطاع ايعكاض، 

اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ: تطادعت أغعاض املٓاظٍ إىل أقٌ َٔ ق١ُٝ ايكطٚ  اييت 

بٝع  إٔ ظٜاز٠ ايعذع عٔ ايتػسٜس ٚإعاز٠تؿرت  ٖصٙ املٓاظٍ نهُاْات هلا، نُا 

 ;املٓاظٍ املط١ْٖٛ ظاز َٔ سس٠ ا٫غبؿا  يف أغعاض ايعكاضات ٚظٜاز٠ خػا٥ط املكطنني

تهطضت ايبٓٛى املدتك١ يف ايكطٚ  ايعاي١ٝ املداطط أنجط َٔ غريٖا َٔ اضتؿاع إش 

 .4ْػب ايؿٛا٥س، ٚتأثريٖا ع٢ً أٚناع املكرتنني شٟٚ ايسخٌ املتٛانع
ايتٛضٜل ع١ًُٝ ذبٌٜٛ املٛدٛزات غري ايػا١ً٥ إىل أٚضام َاي١ٝ قاب١ً يًتساٍٚ،  ايتٛضٜل: (2

ؿرتٚ َذبٌٜٛ ايسٜٕٛ )اييت اقرتنٗا ٚؾُٝا ٜتعًل با٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ؾإْ٘ ٜعين 

املٓاظٍ( َٔ املكط  ا٭غاغٞ )ايبٓو ٚغريٙ َٔ امل٪غػات املاي١ٝ املاعب١( إىل 

عٓسَا ؾؾهٌ أٚضام َاي١ٝ قاب١ً يًتساٍٚ يف أغٛام املاٍ،  َكرتنني آخطٜٔ ٚشيو يف

ا اغتدساَٗ ٜتذُع يس٣ ايبٓو ضبؿع١ نبري٠ َٔ ايطْٖٛات ايعكاض١ٜ، ؾإْ٘ ًٜذأ إىل

ٱقساض أٚضام َاي١ٝ دسٜس٠ ٜكرت  بٗا َٔ امل٪غػات املاي١ٝ ا٭خط٣ بهُإ ٖصٙ 

ا٭ٚيٞ بٌ أقسض َٛد١ ثا١ْٝ َٔ  ٜهتـ باٱقطا  ؾهإٔ ايبٓو مل احملؿع١،

                                                                                                                                               
3
 LAURE KLEIN, LA CRISE DES SUBPRIME, REVUE BANQUE Édition, Paris, 2008, P:101-102. 

3
ة ابي  األاعابي  ععألااابي ابظ االبالة  سب ا         بألا :  اننندةة دةنينت حنى   ، ري  بألا ةي  عر ب بي   ع عاب ؤ ة ببي  سب اايأسب ألاز ة ابي مراد رايق رشيد عىدة،   

 .1117 ، انقاهرة)مصر ،  اا ري  ألا ةألات  عع باي



 
 

 
 
 

154  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 ISSN : 2410-1818 طبني مريم        |                                       األزمة املالية العاملية رؤية اسالمية

 م2015  يىليى ( 11( المجلذ )7العذد )

ا٭قٍٛ املاي١ٝ بهُإ ٖصٙ ايطٖٕٛ ايعكاض١ٜ، ٚتػتُط ايع١ًُٝ َٛد١ بعس َٛد١ سٝح 

ٜٛيس اٱقطا  طبكات َتتابع١ َٔ اٱقطا  بأمسا٤ امل٪غػات املاي١ٝ ٚاسس٠ بعس 

ٚقس غاعست ع١ًُٝ ايتٛضٜل ع٢ً ْكٌ املداطط َٔ ايكطٚ  املؿطز٠ ا٭خط٣، 

عٗا ع٢ً سا٥عٟ ا٭ٚضام ٚازبٗات ايها١َٓ، ٖٚهصا تها٤ٍ ٚدبُٝعٗا ٚتٛظٜ

 .5ا٫ٖتُاّ بايتكِٝٝ املٛنٛعٞ يًُداطط، نُا تها٤يت زق١ تكِٝٝ ايهُاْات
أقسَت  تكٓٝـ ٚنا٫ت ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ ايػٓسات ايعكاض١ٜ تكٓٝـ َطتؿع: (3

َ٪غػات ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ مبٓ  غٓسات ايطٖٔ ايعكاضٟ تكٓٝـ َطتؿع ا٭َإ 

(AAA)  ْعطا ٭ٕ ايكطٚ  ايعكاض١ٜ عاي١ٝ املداطط قس اؾرتٜت َٔ قبٌ بٓٛى

يصيو " Lehman" Brothers" ٚ"Stearns Bearَطنع١ٜ نبري٠ َٚعطٚؾ١ َجٌ:

٭ٕ  ;َٔ املػ٪ٚي١ٝ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ اذبًُت ٚنا٫ت ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ دع٤ 

شيو ايتكٓٝـ غري زقٝل دعٌ ايبٓٛى تتذاٌٖ سذِ املداطط اييت تتعط  هلا أٚ ع٢ً 

ٚقس أز٣ ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ املطتؿع يػٓسات ايطٖٔ ، 6ا٭قٌ غري َسضن١ هلا

 :7ايعكاضٟ إىل صبُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ َٓٗا

 ١ بٗا عٔ املهٞ قسًَا عبٛ ا٫غتجُاض بٗصٙ ايػٓسات ٚاملؿتكات املاي١ٝ املطتبط

ٜطؾع َٔ زضد١ املداطط ا٥٫تُا١ْٝ ططٜل متًٜٛٗا بكطٚ  قكري٠ ا٭دٌ، ٖٚٛ َا 

 يًُ٪غػات املاي١ٝ املتعا١ًَ بٗا.

  ظٜاز٠ سذِ ا٫غتجُاض يف ٖصٙ ايػٓسات يًشكٍٛ ع٢ً َعس٫ت ؾا٥س٠ أع٢ً

 َا زاَتَكاض١ْ با٭قٍٛ املاي١ٝ ا٭نجط أَاْا نػٓسات اشبع١ٜٓ ا٭َطٜه١ٝ، 

(، ٫غُٝا إٔ ْػب١ ايؿٛا٥س ع٢ً غٓسات AAAذبٌُ ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ شات٘ )

ايطٖٔ ايعكاضٟ ناْت أع٢ً َٔ ْػب١ ايؿٛا٥س ع٢ً ا٭قٍٛ املاي١ٝ املؿاب١ٗ هلا 

يف ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ، نُا إٔ أغعاض ايؿا٥س٠ ع٢ً َععِ ايػٓسات ناْت 

ستٝاطٞ ا٫ذبازٟ ٚاييت تتػري َع تػري أغعاض ايؿا٥س٠ اييت ؼبسزٖا املكطف ا٫

                                                             
4
 .1111 ، ألاردش،    ألااعايبحالث  ع سألا ل  ةط  حألات :  املؤج ر انرابع ننن ، أس ألاز ة اي  األاعاي  ععألااايعامر يىصف انعتىم،   
5
ة ابببي  األاعاببببي :  امللتقنننل اننننندة   حنننى   ،    ببببو ة  أبببب   ةسببب ألاز   ععال اببببل   املببب ؤة   عببب ة الا  اابببب ملألا ؤ ابببظ االبببالة ري  ببببألا  رسببب ا ز"رينننال بلننني با نننلم،   

 .  1118 ، جناش)نبناش ،  ععألاااي  كاملاي   جهألا اظ االالة  عالألا  ري  ألا    عغ ب    س ا 
6
ة اببببي  األاعابببببي  ععألاااببببي اببببظ االببببالة  سبببب ا         ببببألا  ابببببا :  انننننندةة اندةنيننننت حننننى   ، أسبببب ألاز حبببب  ث ة اببببي  األاعاببببي  ععألااابببببي    ا ببببال   ار  حببببينبننننا  ،صننننبت،   

 .1117 ، انقاهرة)مصر ، ري  ألا ةألات  عع باي
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ناْت َٓدؿه١ نجريًا عٓس اْتؿاضٖا، ٖٚٛ َا ٜعين استُاي١ٝ أنرب يف اضتؿاع 

سذِ ايعٛا٥س ع٢ً ايػٓسات عٓسَا تطتؿع أغعاض ايؿا٥س٠ اييت ؼبسزٖا املكطف 

 ا٫ذبازٟ.

  اغتػ٬ٍ ٖصا ايتكٓٝـ ا٥٫تُاْٞ املطتؿع يًػٓسات يًُبايػ١ يف تكِٜٛ املؿتكات

بط١ بٗا ٚأغِٗ ايؿطنات املكسض٠ هلا ٚأغِٗ ايؿطنات ايها١َٓ املاي١ٝ املطت

هلا بأنجط بهجري مما تػتشل، ؾانتؿاف سكٝك١ إٔ ٖصٙ ايػٓسات عاي١ٝ 

املداطط ٜعين إٔ دع٤ًا نبريًا َٓٗا قس ذبٍٛ َٔ أقٍٛ َاي١ٝ عاي١ٝ ايػٝٛي١ 

اض تسض أضباسًا نبري٠ إىل زٜٕٛ َعس١َٚ، ٖٚصا طبعًا ٫ ٜعين ؾكط اغبؿا  أغع

أقٍٛ امل٪غػات ٚت٬ؾٞ أضباسٗا، ٚإمنا ٜعين أٜهًا َٛادٗتٗا يؿ  ؾسٜس يف 

 ايػٝٛي١ ٜسؾعٗا أسٝاًْا إىل إع٬ٕ إؾ٬غٗا. 

يكس دا٤ت ؾكاع١ املكاَط٠ َٔ خ٬ٍ تأَني ساًَٞ ايػٓسات ايعكاض١ٜ  ؾكاع١ املكاَط٠: (4

رت  ع٢ً أقٌ تًو ايػٓسات ٚعٛا٥سٖا يس٣ ؾطنات ايتأَني، ٚيف ساي١ ؾؿٌ املك

يف ايٛؾا٤ مبا عًٝ٘ َٔ ايتعاَات تكّٛ امل٪غػ١ ايتأَني بػساز َػتشكات ساٌَ 

 يهٔ ،تشكٌ ؾطن١ ايتأَني ع٢ً َػتشكاتٗاي ;ايػٓس ثِ ٜتِ بٝع ايعكاض ؾُٝا بعس

تعجط ع٤٬ُ ايسٜٕٛ ايعكاض١ٜ ٚنصيو ضزا٠٤ غٓسات تًو ايسٜٕٛ ٚاغبؿا  ايك١ُٝ 

بكٛض٠ َباؾط٠ ع٢ً ؾطنات ايتأَني َٔ اْعهؼ غًب ا ايػٛق١ٝ ٭قٛهلا ايعكاض١ٜ 

 .8خ٬ٍ َطايب١ ساًَٞ تًو ايػٓسات ؾطنات ايتأَني بتػط١ٝ خػا٥طِٖ
ٕ ايُٓٛ املتعاظِ يف سذِ قطاع املهاضبات مل ٜكابً٘ سكٍٛ إ منٛ ْؿاط املهاضبات: (5

منٛ سكٝكٞ مماثٌ يف ايك١ُٝ ا٫قتكاز١ٜ يًُ٪غػات املكسض٠ هلصٙ ا٭غِٗ، يصيو 

غٛام ايبٛضقات ايعامل١ٝ بكٛض٠ غري َٓهبط١ ٚغري أاضبات يف دطٜت املهأؾكس 

مما تػبب ٫سكا حبكٍٛ عطق١ً يف ايتػسٜس  ،غؼ اقتكاز١ٜ غ١ًُٝأىل إَػتٓس٠ 

ْتاد١ٝ ٕ ٖطٚب ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ َٔ ا٫غتجُاض يف ايكطاعات اٱإإش  ;ٚسكٍٛ ا٭ظ١َ

ا٫غتجُاض يف ايكطاع ُٖٗا أْؿط١ اقتكاز١ٜ غري َٓتذ١ أٚإعاز٠ اغتجُاضٖا يف 

ًّ غعاضٙ بؿهٌ أىل سكٍٛ تهدِ نبري يف إز٣ أ اَتػاضع  اايعكاضٟ ايصٟ سكل من

                                                             
7
 ،  ي  بألا ةألات      ااابألا  أسبب ألاف ألا  بص رببالت ط  حبألات املابب   ري  بألا  رسبب ا   بب   األات ة ابي  األاعاببي ري  بألا ةي  ععألاااببي  ع   ابي  اببابنانري  جيانا، ،   

 .1118 ، صطيف)ا جسائر ، ة اي  األاعاي  ري  ألا ةي  ع  عاي    االكمي  ععألاااي:  امللتقل اندة   حى  
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قباٍ عٔ ْؿاط املهاضب١ يف ٫ ٜطابل ايػعط ا٫قتكازٟ ٚاسبكٝكٞ ي٘، ٜٚطدع اٱ

ضباح ايعاي١ٝ املتشكك١ يف ٖصا اجملاٍ، ٚإىل ايتػ٬ٝٗت غٛم ايعكاضات إىل ا٭

 يت قسَتٗا ايبٓٛى يًُػتجُطٜٔ يف ٖصا ايكطاع، نٌ شيو ؾذعا٥٫تُا١ْٝ ايٛاغع١ اي

ؾاضم نبري بني  سخشؾايتٛغع ايهبري ي٬غتجُاض يف ٖصا ايكطاع،  ع٢ً املػتجُطٜٔ

ٚعٓسَا سكٌ تػري يف املتػريات امل٪ثط٠ ع٢ً عٛاٌَ  ،غعاضٖا اسبكٝك١ٝ ٚايػٛق١ٝأ

ىل إعإ َا اْتكًت ايعط  ٚايطًب بطظ اشبًٌ ايصٟ أز٣ إىل سسٚخ ا٭ظ١َ اييت غط

 .9خط٣ املطتبط١ َعٗا بع٬قات ب١ٝٓٝ ٚاغع١ٚ ايسٍٚ ا٭أخط٣ ْؿط١ ا٭ا٭
ٕ امل٪غػات املاي١ٝ تؿرتٟ غٓسات أٚي١ٝ بهُإ إسٝح  نعـ ايطقاب١ ٚاٱؾطاف: (6

 بٛدٛزايسٜٔ ايعكاضٟ ٜٚتِ إعاز٠ اْتادٗا أٚ إعاز٠ بٝعٗا يف ايػٛم املٛاظ١ٜ عس٠ َطات 

ٖٚصا أَط ْادِ عٔ نعـ ايطقاب١ ٚاٱؾطاف ايهاؾٝني ع٢ً  ،َٔ ٜؿرتٜٗا

ٖٚهصا ٬ْسغ أْ٘ مت بٓا٤ ٖٝانٌ اقتكاز١ٜ َتعسز٠ ع٢ً  ،امل٪غػات ايٛغٝط١

ؾإشا اْٗاض دع٤ ٜٓٗاض  ،ا أقٌ نعٝـ ٚغري قٟٛ َٚٗسزٖٚٛ أغاغ  ،أقٌ ٚاسس ؾكط

ضبط ايتٛغع ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ املباز٨ ايػ١ًُٝ يًُشاغب١ املاي١ٝ تؿري إىل نطٚض٠ 10ايهٌ

قطا  َٔ ايبٓٛى بٓػب١ َع١ٓٝ مما متتًه٘ َٔ ضأمساٍ ٚاستٝاطٞ، ٚإ٫ ٚقعت يف اٱ

ايبٓٛى املطنع١ٜ  إٔ متاضؽ" يًطقاب١ باظٍيف زا٥ط٠ املداطط، ٚيصيو سسزت اتؿاق١ٝ "

زٚض ايطقاب١ ع٢ً ايبٓٛى ايتذاض١ٜ، ؾإٕ َا عطف باغِ بٓٛى ا٫غتجُاض يف )ّ.ٚ.أ( ٫ 

قطا  ٭نجط و املطنعٟ، َٚٔ ٖٓا تٛغعت بعض ايبٓٛى يف اٱربهع يطقاب١ ايبٓ

 .11 ا َٔ سذِ ض٩ٚؽ أَٛاهلأَ غتني نعًؿ
تكّٛ ايٛسسات ا٫قتكاز١ٜ املدتًؿ١ ٚخاق١ املػتجُطٜٔ بايتٛقع سٍٛ  ايعاٌَ ايٓؿػٞ: (7

املػتكبٌ عٓس ارباش قطاضاتٗا، ٚتتأثط تٛقعاتٗا بعٛاٌَ اقتكاز١ٜ ْٚؿػ١ٝ َعكس٠ ا٭َط 

ىل املٓطل أٚ ايطؾس إٗا شات ق١ً غري َٓتع١ُ ٫ٚ تػتٓس بايهطٚض٠ ايصٟ ػبعً

ا٫قتكازٟ، ٜٚكٓـ ا٫قتكازٜٕٛ ايتٛقعات إىل تٛقعات َتؿا١ً٥ ٚتٛقعات َتؿا١ُ٥، 

                                                             
8
 .http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/.../nnn.doc ،16/12/1112 ،  عنشألاط  ع بال   ة األات  األاعايفالح شفيع،   
11
، ا جننننسل انثنننا، ، انطبعننننت ألاة نننن ، مكتبنننت ا جت ننننع انعرننننن  نل  نننر ةانتىز ننننع، ع نننناش)ألاردش ، ة ابببي  األاعاببببي  ععألاااببببي  ليبببألا   اابببب ر  ايمى نننل، انلننننىزن ة خننننرةش،  

 .43، ص1111
11
ة اببببي  األاعابببي  ععألااابببي  كاملاببببي   جهبببألا اببببظ :  امللتقنننل اننننندة   حنننى   ،   ة  عملابببب  ري  بببألا   رسببب ا   ببببص ص  ةؤ ة ابببي ري  ببببألا ةي  ع   ابببيحضنننو انرفنننا  ،   

 .  1118 ، جناش)نبناش ، االالة  عالألا  ري  ألا    عغ ب    س ا 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/.../nnn.doc
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ؾإشا تؿا٤ٍ املػتجُطٕٚ أٚ املهاضبٕٛ سٍٛ املػتكبٌ ؾإِْٗ ٜكَٕٛٛ بايتٛغع يف 

ٜس َٔ ايتٛغع ٚتػاضع ايعذ١ً اغتجُاضاتِٗ َٚهاضباتِٗ اٯٕ مما ميٌٝ إىل إػباز َع

أَا يف ساي١ ايتؿا٩ّ ؾٝشذُٕٛ عٔ ا٫غتجُاض ٚإبطاّ ايكؿكات مما  ،ا٫قتكاز١ٜ

ْٚعطا يًطبٝع١ املعكس٠ هلصٙ ايتٛقعات ؾ٬ أسس  ،ٜ٪زٟ إىل آثاض اْهُاؾ١ٝ َهاعؿ١

ٜػتطٝع ايتٓب٪ بادباٖٗا، ٚع٢ً قعٝس ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ تًعب ايتٛقعات زٚضا 

حبٝح ناْت ٖٓاى ساي١ َٔ  ،يف اْؿذاض ايؿكاع١ ايعكاض١ٜ بك٠ٛ ٚغاُٖت نبريا

ا٭َط ايصٟ زؾع ، ايتٛقعات ايتؿا١َٝ٩ سٍٛ ايتطٛضات ا٫قتكاز١ٜ املػتكب١ًٝ

ٚ تكًٝكٗا ع٢ً ا٭قٌ، ٚزؾع أسذاّ عٔ ا٫غتجُاضات ازبسٜس٠ املػتجُطٜٔ إىل اٱ

ا َٔ ْكل يف يٮؾطاز خًٛؾقطا  غٛا٤ ؾُٝا بٝٓٗا أٚ ايبٓٛى إىل اٱسذاّ عٔ اٱ

ا يف مما غاِٖ بايهػط يٮع٢ً ع٢ً َعس٫ت ايؿٛا٥س ٚخًل ؾش  ،ايػٝٛي١ يسٜٗا

ٚغاط أد١ٗ أخط٣ ؾإٕ ايتٛقعات املتؿا١ُ٥ قس أزت إىل َٛد١ ًٖع يف  َٔ ،ايػٝٛي١

قباٍ ايؿسٜس ع٢ً بٝع ا٭غِٗ ٚغريٖا َٔ ا٭ؾطاز ايعازٜني ٚاملهاضبني ٚزؾعتِٗ إىل اٱ

ا٭َط ايصٟ أز٣ بسٚضٙ إىل َعٜس َٔ ا٫ْٗٝاض  ،يتذٓب اشبػا٥ط احملت١ًُا٭قٍٛ 

 .12ٚايرتادع ا٫قتكازٟ

  :باؾط٠املا٭غباب غري 

 :13ُٖا ،ع١ًٝٓ يٮظ١َ إىل عٓكطٜٔ ض٥ٝػنيايضداع ا٭غباب اشبؿ١ٝ ٚغري إميهٔ 

يكس ؾذع ايٓعاّ ايعاملٞ ازبسٜس ظٜاز٠ عسز َا ٜػ٢ُ بايٛاسات  ازبٓات ايهطٜب١ٝ: (1

" اييت تعبأ بط٩ٚؽ ا٭َٛاٍ اهلاضب١ َٔ زؾع Les paradis fiscauxايهطٜب١ٝ "

سكا٥ٝات إىل إٔ ٖٓاى َا ٜكاضب َا١٥ َٓع١ُ يف ٚتؿري اٱ ،ايهطا٥ب يف ب٬زٖا

ايعامل تسٜط َٓٗا املكاضف ٚؾطنات ايتأَني ٚقٓازٜل ا٫غتجُاض أَٛاٍ ظبا٥ٓٗا 

ٜتعًل بايهطا٥ب ٚايطغّٛ، ٜٚأتٞ  ا٭ثطٜا٤ ٚربًكٗا باْتعاّ َٔ قبه١ ايٛطٔ ؾُٝا

" اشبانع١ يربٜطاْٝا ٜٚٛدس ؾٝٗا َا دعض ايهُٝني ايهطٜب١ٝيف َكس١َ تًو املٓاطل "

سكا٥ٝات قٓسٚم ايٓكس ايسٚيٞ ؾإْ٘ إَكطف َػذٌ، ٚبٓا٤ ع٢ً  500ٜعٜس عٔ 

ًَٝاض ز٫ٚض غتعٌ َٗطب١ عرب املكاضف ٚايؿبهات حبذ١  2000ٖٓاى َا ٜعٜس عٔ 

                                                             
11
 .post_4819.html-http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog ،11/12/1112 ،   ألا   ا          ة اي  اا ريحض ش عبد املطلب ألاصرج،   
12
مكتبننننت ا جت ننننع انعرنننننن  نل  ننننر ةانتىز ننننع، ع ننننناش)ألاردش ، ، ا جننننسل انرابننننع، انطبعنننننت ألاة نننن ، ة ابببببي  األاعاببببي  ععألاااببببي  ليببببألا   ااببببب ر  اي"ناننننى "ناننننى ة خننننرةش،  

 .155، ص1111

http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog-post_4819.html
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ٚايػطٜب إٔ َععِ ٖصٙ ازبٓات ناْت َتٛادس٠ يف ا٭ضانٞ  ،ٍتٓكٌ ضأؽ املا

ؾإٕ ٖصٙ ازبٓات ايهطٜب١ٝ  با١ْٝ، ٚبصيواا٭ملا١ْٝ ٚايربٜطا١ْٝ ٚا٭َطٜه١ٝ ٚست٢ ايٝ

 ٖٞ َٔ ا٭غباب اسبكٝك١ٝ ٚايعُٝك١ اييت أزت إىل ظٗٛض ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ.

٫ؾو إٔ ايعٛمل١ َٚا أزت إيٝ٘ َٔ ٖسّ يًٓعِ احمل١ًٝ ا٫قتكاز١ٜ  ؾػاز ايعٛمل١: (2

ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚملٓع١َٛ ايكِٝ اسبهاض١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ، قس َٗست ايططٜل 

يؿٝٛع ايؿػاز يف ٖصٙ ايٓعِ ؾتشٛيت إىل ْعِ يًؿػاز املايٞ ٚايتذاضٟ ٚا٫دتُاعٞ 

١ املٓع١ُ مما سذب اسبكٝك١ ٚاٱزاضٟ ٚايػٝاغٞ، َٛؾط٠ بصيو َٓاخا خكبا يًذطمي

 عٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ دبطب١ ا٭ظ١َ اييت سسثت يف دٓٛب ؾطم آغٝا. 

  :مراحل األزمة املالية العاملية

 :14َط تطٛض ا٭ظ١َ املاي١ٝ بعس٠ َطاسٌ ًْدكٗا ؾُٝا ًٜٞ
، 2007إىل غبتُرب  ْٜٛٝٛاَتست َٔ : َطس١ً بسا١ٜ ا٭ظ١َ ٚاْتؿاضٖا با٭غٛام املاي١ٝ (1

ؾ٬ؽ قٓسٚقٞ ذبٛط تابعني ي٘ ٚطبتكني يف إٚاتػُت بإع٬ٕ "بري غتاض ْع" 

إناؾ١ ملٛد١ ايكعٛبات ا٭ٚىل  ،املؿتكات املاي١ٝ ايكازض٠ عٔ ايكطٚ 

ٚا٫غبؿانات يف ق١ُٝ ا٭قٍٛ اييت َػت صبُٛع١ َٔ ايكٓازٜل ٚامل٪غػات 

نذ ايػٝٛي١ با٭غٛام ايٓكس١ٜ، املاي١ٝ، نُا متٝعت بتسخٌ اسبهَٛات عٔ ططٜل 

% يف سني 4.75% إىل 5.25نُا خؿض ايبٓو ايؿسضايٞ ا٫ستٝاطٞ َعسٍ ؾا٥ست٘ َٔ 

 ظبًرتا زعُا َايٝا مل٪غػ١ ايطٖٔ ايعكاضٟ "ْٛضثطٕ ضٚى".إقسّ بٓو 
 2007نتٛبط أاَتست َٔ : َطس١ً ايكعٛبات ٚتكاعس املداٚف َٔ اْٗٝاض ايبٓٛى (2

تعاٜس ايٓتا٥ر ايػًب١ٝ ٚتهاعـ اشبػا٥ط يًٛغطا٤ ، ٚاتػُت ب2008 طٜاربإىل ؾ

ٍٍتاملايٝني ٚايبٓٛى بػبب اغبؿا  أغعاض أغُٗٗا، نذ َ يًػٝٛي١ َٔ قبٌ ايبٓٛى  تا

ظبًرتا، غٜٛػطا، إاملطنع١ٜ ٫غُٝا بعس اتؿام ايبٓٛى املطنع١ٜ يااا: )ٚ.ّ.أ(، 

-12-18 نٓسا، ٚايبٓو ا٭ٚضٚبٞ يتًب١ٝ ا٫ستٝادات قكري٠ ا٭دٌ بايس٫ٚض يف

 31% يف 4.5ؿض َعسٍ ؾا٥ست٘ إىل خب، ٚأخريا قٝاّ ايبٓو ايؿٝسضايٞ 2007

                                                             
13
امللتقننل انننندة    ،  اببألاا   ع مالبببل رسبب ا   ببص اببل ة اببي  األاعاببي  ععألاااببي  ة سببي حألاعببي      عشبب   ة سبب    ببمألا   ي براببألا صننيا صننعداش ةةننليرت ع ننارن،   

 .1111 ، ع اش)ألاردش ، االالة  ي  ألا    س ا  ة اي  األاعاي  ري  ألا ةي  ععألاااي  اعألاص ؤ اظ:  حى  
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، نُا عًُت اسبه١َٛ ايربٜطا١ْٝ ٜٓاٜط% 3زٜػُرب، ٚ 11% يف 4.75أنتٛبط، ٚ

 ع٢ً تأَِٝ "ْٛضثطٕ ضٚى".
، 2008ٚتبسأ َٔ َاضؽ إىل د١ًٜٛ : َطس١ً تؿاقِ ا٭ظ١َ ٚتٛغع اشبػا٥ط بايبٓٛى (3

تسخٌ اسبهَٛات َٔ خ٬ٍ خًل ايتػ٬ٝٗت مت١ًٜٝٛ  ٚمتٝعت بتٛغع َػاس١

، 18/03/2008% يف 2.25دسٜس٠، قٝاّ ايبٓو ايؿٝسضايٞ بتدؿٝض َعسٍ ؾا٥ست٘ إىل 

، عٛز٠ "بري غتٝٓطظ" ذبت 2008% يف ْٗا١ٜ أؾطٌٜ 2، ٚإىل 30/01/2008% يف 2ٚإىل 

" ذبت ٚقا١ٜ ايبٓو ايؿسضايٞ ٚمبػاعس٠ َاي١ٝ، ٚاْتٗت اغِ "دٞ بٞ َٛضغإ تؿٝع

برتادع ْػب١ ا٭ضباح يج٬خ بٓٛى أعُاٍ أَطٜه١ٝ َٔ بِٝٓٗ "يُٝإ بطاشضظ" 

 ٚؾطٜهتني ايتأَني.
ٚتبسأ ٖصٙ املطس١ً : َطس١ً اتػاع ا٭ظ١َ ٚاْتؿاضٖا بهاٌَ ايٓعاّ ايبٓهٞ ايعاملٞ (4

ؾطٜسٟ َاى ٚؾٝين َاٟ" ذبت ٚمتٝعت بٛنع اشبعا١ْ ا٭َطٜه١ٝ " 2008َٔ أٚت 

ًَٝاض اؾ٬ؽ "يُٝإ بطاشضظ" ٚإع٬ٕ  200ايٛقا١ٜ َع نؿاي١ زُْٜٛٗا ست٢ سسٚز 

غبتُرب عًُت اسبه١َٛ  16ٚف أَطٜها" ؾطا٤ بٓو َريٌٜ يٝٓـ"، ٚيف أبٓو 

ا٭َطٜه١ٝ ٚايبٓو ا٫ستٝاطٞ ع٢ً تأَِٝ أنرب ؾطن١ تأَني "أٟ أٟ دٞ" بعس 

َٔ ْؿؼ ايؿٗط اْٗاض غعط غِٗ  26ض ز٫ٚض، ٚيف ًَٝا 85َٓشٗا َػاعس٠ بك١ُٝ 

اجملُٛع١ املكطؾ١ٝ ٚايتأَني ايبًذٝه١ٝ اهلٛيٓس١ٜ بػبب ؾهٛى سٍٛ قسضتٗا ع٢ً 

ايٛؾا٤ بايتعاَاتِٗ، يف سني مت يف أنتٛبط إقطاض صبًؼ ايؿٝٛر ا٭َطٜهٞ شبط١ 

تًـ ا٫ْكا ، نُا تعاٜست ا٫ْسَادات بني ايبٓٛى ٚتػاضعت ايبٓٛى املطنع١ٜ ملد

% نُا مل 0.1ايسٍٚ ع٢ً ربؿٝض َعس٫ت ايؿا٥س٠ سٝح ٚقٌ بايٝابإ إىل 

 ا٫دتُاعات ايسٚي١ٝ َٔ َٓاقؿ١ ا٭ظ١َ ٚاملطايب١ بإق٬ح ايٓعاّ املايٞ ايسٚيٞ.
 وأساليب مىاجهتها عالمياتذاعيات األزمة المالية العالمية :  ثانيًا

ٝٗا بػبب ايكطٚ  ايعكاض١ٜ ضز١٦ٜ ْؿأت ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚنُا غبل ا٫ؾاض٠ اي

ايٓٛع١ٝ ٚاييت ناْت ْتادا يًعٜاز٠ املؿطط١ يف ايكطٚ  ا٫غها١ْٝ املكس١َ َٔ 

امل٪غػات املاي١ٝ ا٭َطٜه١ٝ إىل املكرتنني غري َ٪ًٖني َايٝا يًشكٍٛ ع٢ً َجٌ ٖصٙ 

ايكطٚ ، ٚتتُٝع ٖصٙ ا٭ظ١َ باغبؿا  سذِ ؾطٚط ايكطٚ  املكس١َ إىل املػتجُطٜٔ 

ػتًٗهني مما أز٣ إىل ايتأثري عهػٝا ع٢ً َػت٣ٛ ا٫غت٬ٗى ٚا٫غتجُاض ٚبايتايٞ ٚامل
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إىل زؾع ا٫قتكاز ا٭َطٜهٞ ٚاقتكازٜات ايسٍٚ ايهرب٣ إىل َطس١ً ايطنٛز 

، ٚؾُٝا ًٜٞ غٝتِ زضاغ١ آثاض ٖصٙ ا٭خري٠ ٚأغايٝب َعازبتٗا ع٢ً املػت٣ٛ 15ا٫قتكازٟ

 ا٭َطٜهٞ ٚا٭ٚضٚبٞ ٚايعطبٞ.

 : املصتوى األمريكيعلى 

ظازت ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ َٔ : آثاض ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ع٢ً ا٫قتكاز ا٭َطٜهٞ (1

تسٖٛض ا٫قتكاز ا٭َطٜهٞ ٚايصٟ نإ يف ا٭غاؽ ٜعاْٞ ايعسٜس َٔ املؿانٌ 

 : 16ٚقس َػت َععِ َ٪ؾطات ا٭زا٤ ا٫قتكازٟ ايهًٞ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ
َٚجٌ  2008حبٝح ٚقٌ إىل اقكاٙ يف ايطبع ا٭ٍٚ َٔ  ١ٝ:تؿاقِ ايعذع يف املٝعاْ (2

 % َٔ ايٓاتر احملًٞ ا٫مجايٞ.9.2سٛايٞ 
حبٝح أْ٘ ٚسػب اسكا٤ات ٚظاض٠  تطيٕٝٛ ز٫ٚض: 36اضتؿاع سذِ املس١ْٜٝٛ يٝكٌ إىل  (3

% َٔ 64اشبعا١ْ ا٭َطٜه١ٝ ؾكس اضتؿع سذِ ايسٜٕٛ اسبه١َٝٛ يتؿهٌ سٛايٞ 

صا إىل داْب اضتؿاع َسْٜٛٝات ا٫ؾطاز ٚايؿطنات يتكٌ ايٓاتر احملًٞ ا٫مجايٞ، ٖ

تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض زٜٕٛ اؾطاز ْتٝذ١ ايتٌُٜٛ  2.9تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض، َٓٗا سٛايٞ  6.27إىل 

 تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض ع٢ً ايؿطنات. 4.18ايعكاضٟ، ٚسٛايٞ 
سٝح ؾٗست قطاعات  :2008تعاٜس تباط٪ منٛ ا٫قتكاز ا٭َطٜهٞ َٓص ٜٓاٜط  (4

ا٫غهإ ٚايتكٓٝع ٚسطن١ ايبٝع ٚايؿطا٤ نعؿا يف اْؿطتٗا ْتٝذ١ اضتؿاع أغعاض 

 املٛاز ٚايػًع ا٭ٚي١ٝ ٚايطاق١.
% ع٠ٚ٬ ع٢ً اضتؿاع َعس٫ت ايبطاي١ إىل 5.4اضتؿاع َعس٫ت ايتهدِ اييت دباٚظت  (5

ٗطٜا ٚظٝؿ١ ؾ 80.000ًَٕٝٛ ؾدل يٛظا٥ؿِٗ مبعسٍ  3ٚؾكسإ أنجط َٔ  %:1.5

يتكٌ امجايٞ َا ؾكسٚا ٚظا٥ـ يف ا٫قتكاز ا٭َطٜهٞ بػبب أظ١َ ايطٖٔ ايعكاضٟ 

أنجط َٔ ْكـ ًَٕٝٛ ؾدل ٚقس اضتؿع ٖصا ايعسز إىل أنجط َٔ  2008ست٢ َاٜٛ 

 .12/03/2009ًَٕٝٛ عاطٌ يف  5.3

                                                             
14
 عرطبببببألاا   يببببببألاة  ببببببص  ع اماببببببي   ع راببببببا  :  امللتقننننننل اننننننندة   حننننننى   ، أ بببببب  ة اببببببي  األاعاببببببي  ععألااابببببي  اببببببا  عبببببب     عع باببببببي  ياببببببألاؤ أسبببببال   ةأالا  اببببببألا ع ننننناد مى ننننننل،،   

 .1118 ، ب رةث)نبناش ،   ستش  ف
15
   ال  ببا  عرألا ال اببي :  املننؤج ر انضنننىن انثانننح ع ننر حننى   ، ة اببي  األاعاببي  ععألاااببي  اببا ري  بألا     لبب ؤ  ألااببي نعكألاسببألات ابنراهي  عبنند ب عبنند انننر ة ،   

 .1118 ، املنصىرة)مصر ،  ري  ألا ةي عأل اي  األاعاي  ععألاااي
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ٚشيو ْتٝذ١  :1992اغبؿا  امل٪ؾط ايعاّ يجك١ املػتًٗهني إىل أز٢ْ َػت٣ٛ ي٘ عاّ  (6

ملػتجُطٜٔ، سٝح تطادع نٌ َٔ َ٪ؾط ايٓؿاط ايكٓاعٞ يف ْٜٝٛٛضى، ربٛف ا

، نُا 2001َٚ٪ؾط ايطًب ع٢ً ا٫غت٬ٗى إىل أز٢ْ ق١ُٝ هلُا َٓص أنتٛبط 

 اغبؿض َعسٍ اغتدساّ ايطاق١ ا٫ْتاد١ٝ ٭ز٢ْ َػت٣ٛ ي٘.
يسضد١  %:50تطادع ذبٌٜٛ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ إىل اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ حبٛايٞ  (7

ٌٜٛ ض٩ٚؽ ا٭َٛاٍ أقب  ناؾٝا ؾكط جملطز غس ايعذع يف املٝعإ ايتذاضٟ إٔ ذب

 ًَٝاض ز٫ٚض. 60ا٭َطٜهٞ، ايصٟ بًؼ سٛايٞ 
ًَٕٝٛ ٚسس٠ غٜٓٛا،  65.1يتكٌ إىل  %:600تطادعت عًُٝات بٓا٤ املػانٔ ْػب١  (8

ًَٕٝٛ ٚسس٠، نُا تطادع عسز تكاضٜ   71.1َكاض١ْ باملعسٍ ايػٟٓٛ املػذٌ ٖٚٛ 

ًَٕٝٛ ٚسس٠، ٚتطادعت نصيو َعٗا أغعاض  61.1أيـ ٚسس٠ َكابٌ  978ىل ايبٓا٤ إ

 املػانٔ. 
اهلبٛط ايػطٜع يف غعط ايع١ًُ ا٭َطٜه١ٝ َكابٌ ايع٬ُت ايط٥ٝػ١ٝ ا٭خط٣ يف  (9

ٚخاق١ ايني ٚايٝٛضٚ، ٖٚصا َا أز٣ يتعاٜس ايتشٍٛ عٔ ايتعاٌَ بايس٫ٚض غٛا٤  ايعامل:

 .َٔ قبٌ ا٭ؾطاز أٚ ايسٍٚ
ٚشيو بعس اْعساّ َبايؼ نبري٠ َٔ ايسٜٕٛ تطادع أضباح ايبٓٛى ا٭َطٜه١ٝ:  (10

ع٬ٕ اْٗٝاض قٓازٜل ايتشٛط ايتابع١ إايعكاض١ٜ اييت مل تتُهٔ َٔ ذبكًٝٗا، ٚتٛاىل 

يعسز َٔ ايبٓٛى، بػبب ايكطٚ  ايعكاض١ٜ ايطز١٦ٜ ٚسسٚخ عًُٝات بٝع ٚاغتشٛاش يف 

تطادع أغعاض أغِٗ املكاضف بؿهٌ ازبٗاظ املكطيف بأغعاض َتس١ْٝ دسا بعس 

 نبري.
شيو  ظٜاز٠ املؿرتٜات ا٭داْب سبكل يف ايؿطنات ٚاملكاْع ا٭َطٜه١ٝ: (11

بػبب تطادع أغعاض ا٭غِٗ ٚتطادع ق١ُٝ ايس٫ٚض، سٝح بًػ١ ٖصٙ املؿرتٜات سٛايٞ 

% 90، ٚشيو بٓػب١ ظٜاز٠ سٛايٞ 2008ًَٝاض ز٫ٚض يف ْٗا١ٜ ايطبع ا٭ٍٚ َٔ  414

 .2006ؿؼ ايؿرت٠ َٔ عاّ َكاض١ْ بٓ
  :أغايٝب َعازب١ ا٭ظ١َ املاي١ٝ أَطٜهٝا

َطٜهٝا ؾُٝا عطف خبط١ ا٫ْكاش ا٭َطٜه١ٝ اييت أتبًٛضت أغايٝب َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ 

إش تعترب ٖصٙ اشبط١ أنرب خط١ اْكاش  ;"ٖٓطٟ بٛيػٕٛقاغٗا ٚظٜط اشبعا١ْ ا٭َطٜه١ٝ "
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املدكك١ يٲْكاش ٚقس مت عط  ٖصٙ يف ايتاضٜذ َٔ سٝح ا٭١ُٖٝ ٚاسبذِ ٚا٭َٛاٍ 

، ٚيهٓٗا ضؾهت 30/09/2008اشبط١ ع٢ً صبًؼ ايٓٛاب ا٭َطٜهٞ ٱقطاضٖا ّٜٛ 

زخًت عًٝٗا بعض ايتعس٬ٜت أ إٔ ْا٥با، ٚبعس شيو 205ٚٚاؾل عًٝٗا  228َٔ قبٌ 

، حبٝح مت اقطاضٖا يف ٖصا اجملًؼ 2/10/2008ٚعطنت ع٢ً صبًؼ ايؿٝٛر يف 

َٔ ا٭عها٤، ٚأعٝس عط  اشبط١ ع٢ً صبًؼ ايٓٛاب ّٜٛ  25ٗا ٚضؾه 74ٚٚاؾل عًٝٗا 

عهٛا، ٚإٕ دٖٛط  171ٚعاضنٗا  263، ٚمت املٛاؾك١ عًٝٗا حبٝح اقطٖا 03/10/2008

ْكاش ا٭َطٜه١ٝ ٖٛ إٔ تؿرتٟ ايسٚي١ أق٫ٛ ٖايه١ َطتبط١ بايطٖٕٛ ايعكاض١ٜ خط١ اٱ

إْكاش ايٓعاّ املايٞ  ، ٚقس نإ ايػط  َٔ ٖصٙ ا٭خري17٠ًَٝاض ز٫ٚض 700بك١ُٝ 

ا٭َطٜهٞ، بعس أظ١َ ايطٖٔ ايعكاضٟ اييت أثطت ع٢ً قطاع ايبٓٛى ٚا٭غٛام املاي١ٝ 

 :18ا٭َطٜه١ٝ املٗسز٠ باْٗٝاض ا٫قتكاز ا٭َطٜهٞ ٚتٗسف اشبط١ إىل

 .تأَني محا١ٜ أؾهٌ يًُسخطات ٚا٭٬َى ايعكاض١ٜ اييت تعٝس إىل زاؾعٞ ايهطا٥ب 

 ٓا٫قتكازٟ ٚظٜاز٠ عا٥سات ا٫غتجُاضات إىل أقك٢ محا١ٜ املًه١ٝ ٚتؿذٝع اي ُٛ

 سس ممهٔ.

  نُا تٗسف إىل َٛاد١ٗ أخطط أظ١َ عكاض١ٜ ؾٗستٗا اي٫ٜٛات املتشس٠ َٓص تعطنٗا

، ملػاعس٠ املكرتنني ايصٜٔ ٜٛادٕٗٛ قعٛبات يف 1929٭ظ١َ ايهػاز ايهبري عاّ 

اِْٗ تكانٝٓا تػسٜس أقػاطِٗ عٔ ططٜل ضؾع غكـ ايكطٚ  ايعكاض١ٜ اييت بإَه

 َكابٌ نُا١ْ عا١َ.
 ;" يف بسا١ٜ ا٭َط خط١ اٱْكاش املايٞدٛضز بٛف"ٚيكس عاض  ايط٥ٝؼ ا٭َطٜهٞ 

ٕ ايصٜٔ ٫ ٜؿعطٕٚ باملػ٪ٚي١ٝ، ٚيهٓ٘ بعس ٛٚاملكطن ،ملكرتنني اإْكاش  ؾكس ضأ٣ ؾٝٗا

)سل ايٓكض( نس اشبط١ بعس قٍٛ ٚظٜط  شيو ايرتادع عٔ ايتٗسٜس باغتدساّ ايؿٝتٛ

ؾطٜسٟ َاى( ٖٛ )ٚ ()ؾاْٞ َاٟ " بإٔ زعِ ؾطنيتٖٓطٟ بٛغٕٛاشبعا١ْ ا٭َطٜه١ٝ "

يتٗس١٥ ا٭غٛام احمل١ًٝ ٚاشباضد١ٝ، ٚاعتُس صبًؼ ايؿٝٛر ْل خط١  ٟأَط نطٚض

 .19قٛتا عكب َٛاؾك١ صبًؼ ايٓٛاب 13قٛتا َكابٌ َعاضن١  72اٱْكاش بأغًب١ٝ 

                                                             
16
 .pdf-http://iefpedia.com/.../9 ،11/12/1112 ، 8002ي  تؤ  ص ة اي  األاعاي  ععألاااي يىصف أبى فارة،   
17
، 1118، انندار ا جامعينت، كصنكندريت،  ع ةال   ا  ياي  ا عث ؤ  ة ابي  األاعابي  ا ب ياي  ععألااابي  أ ابي  عب  ظ  ععربألاة  ةا باابيعبد املطلب عبد ا جيد،  

 .227-226ص
18
 .http://www.ar.wikipedioalgerie.dz ،12/11/1112 ، 8008-8002ة اي  األاعاي  ععألاااي ةيكبيديا،   

http://iefpedia.com/.../9-pdf
http://www.ar.wikipedioalgerie.dz/
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 على املصتوى األوروبي:

  :ايعامل١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ا٭ٚضٚبٞآثاض ا٭ظ١َ املاي١ٝ 

ٚخاق١ يف ظٌ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ  21ؾٗست أٚضٚبا أٚناعا غ١٦ٝ يف ايكطٕ 

إش أخصت أنرب امل٪غػات املاي١ٝ اييت نإ ٜؿاض هلا بايبٓإ دصٚضٖا متتس  ;ا٭َطٜه١ٝ

، حبٝح غذًت أٚضٚبا تطادع َ٪ؾط نٌ َٔ 20( تتٗا٣ٚ ٚتت٬ؾ2٢إىل ؾرت٠ )ح.ع.

ا٭ملاْٞ ٚناى ايؿطْػٞ َٚٝبتٌ اٱٜطايٞ ٚؾٛتػٞ ايربٜطاْٞ، َتذاٚظ٠ اهلبٛط زانؼ 

غٓٛات  5نُا عازت ايبٛضقات إىل َػتٛاٖا قبٌ  2001غبتُرب  11ايصٟ عكب أسساخ 

، ٚاغبؿض ايٝٛضٚ 2008% َٔ قُٝتٗا َٓص بسا١ٜ 44ٚبصيو ؾكست ا٭غِٗ ا٭ٚضٚب١ٝ عبٛ 

ا٥٫تُإ بطغِ خؿض َعس٫ت ايؿا٥س٠ ع٢ً َكابٌ ايس٫ٚض ٚتعُكت املداٚف َٔ أظ١َ 

، ٖٚصا ٚقس ٖبط ا٫ْتاز ايكٓاع٢ 21ايٝٛضٚ ٚنذ املعٜس َٔ ايػٝٛي١ يف ايٓعاّ املكطيف

%، ٖٚٛ ا٫غبؿا  ا٭نجط سس٠ ؾ٢ ؾٗط ٚاسس َٓص 1.9مبعسٍ   2008ا٭ٚضب٢ ؾ٢ َاٜٛ 

ٔ ايعاّ ، ٚقس غذٌ ا٫قتكاز ا٭ٚضٚب٢ ؾ٢ ايطبع ايجا٢ْ 1992َأظ١َ غعط ايكطف ؾ٢ 

%، ع٢ً غبٌٝ املجاٍ اضتؿعت سا٫ت ايبطاي١ ؾ٢ ا٫قتكاز ايربٜطا٢ْ 0.2اغبؿانًا قسضٙ 

 32.500، بعٜاز٠ سٛاىل 904.900سػب إسكا٤ات "َهتب اٱسكا٤ات ايك١َٝٛ" إىل 

، بُٝٓا ؾٗس ا٫قتكاز ا٫ٜطيٓس٣ ؾ٢ ايطبع ا٭ٍٚ َٔ 2008ساي١ ٚشيو ؾ٢ أغػطؼ 

%، ٢ٖٚ ايػابك١ ا٭ٚىل هلا َٓص عاّ 1.5ٓاتر احمل٢ً قسضٙ ايعاّ اْهُاؾًا ؾ٢ امجاىل اي

% ؾ٢ ايطبع ايجا٢ْ يتكب  بصيو أٜطيٓسا أٚىل زٍٚ 0.5، ٚنصيو اْهُاؾًا قسضٙ 1983

ا٫ذباز ا٭ٚضب٢ زخ٫ًٛ ؾ٢ ايهػاز ا٫قتكازٟ، أَا أغباْٝا ؾكس ظبشت ؾ٢ دبٓب 

اْت َٔ اضتؿاع ؾسٜس ا٫ْهُاف ؾ٢ ايٓؿاط ا٫قتكاز٣ ٚيهٓٗا بايطغِ َٔ شيو قس ع

%، ؾكس اظزازت سا٫ت ايبطاي١ ؾ٢ ا٫قتكاز 9.9ؾ٢ َعس٫ت ايبطاي١ سٝح ٚقًت إىل 

، ٚنٌ تًو ايعٛاٖط اشباق١ با٭ظ١َ اْتكًت 2007أيـ ساي١ عٔ  425ا٭غبا٢ْ بٓشٛ 

بسٚضٖا إىل ايسٍٚ ا٭خط٣ َجٌ بًذٝها ٚايُٓػا ٚأملاْٝا ٚايػٜٛس ٚايسامنطى ٚغريِٖ َٔ 

 . 22ٚضٚب١ٝايسٍٚ ا٭

                                                             
11
 , PERRIN, France, 2008, P:121.La crise des années 30 est devant nousFrançois Lenglet,  
11
 ، ة ابببببي  األاعاببببببي  ري  بببببألا ةي  ع  عاببببببي    االكمبببببي  ععألاااببببببي:  تقنننننل اننننننندة   حنننننى  املل ، أ اببببببي  عببببب  ظ  ععرببببببألاة     ي بببببألا  ة ل بببببألاة  ليببببببألا يى،سنننننلم ةننننن رينت،   

 .1118صطيف)ا جسائر ، 
11
 .www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf ،16/12/1112 ، ة اي  األاعاي  ععألاااي   املهال   ةس ألازعبد ب   اجي،   

http://www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf


 
 

 
 
 

164  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 ISSN : 2410-1818 طبني مريم        |                                       األزمة املالية العاملية رؤية اسالمية

 م2015  يىليى ( 11( المجلذ )7العذد )

  :أغايٝب َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ أٚضٚبٝا

بسأت َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ املاي١ٝ يف أٚضٚبا بتشطنات أساز١ٜ َٔ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ، تؿتكط 

اييت ذبهُٗا ثِ تطٛض  إىل ايتٓػٝل ٚاملٛسس ٚإٕ تٛاؾكت ؾُٝا بٝٓٗا يف اٱغرتاتٝذ١ٝ

ا٭َط بعس شيو إىل إزضاى أ١ُٖٝ ايتٓػٝل املؿرتى، ٫رباش َٛاقـ َتٓاغك١ بني ٖصٙ 

 ايسٍٚ يف َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ املاي١ٝ.

حبيث قامت اململكة املتحدة  ذبطنات ا٭ٚضٚب١ٝ ا٭ساز١ٜ يف َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ املاي١ٝ: (1
ستعمااها  ي راا  الورو يمليار  1736ادل ما يعأي  إسرتليين،مليار جنيو  73بتخصيص ما مقداره 

 ي حالة ما إذا    Royal Bank of Sestlandو  Lloyd TSBأسهم البنوك املتعثاة مثل 
الدولة نفسها مسامهة  فوجدت ،كان املستثماون اخلواص أحجموا عن راا  بعض ىذه األسهم

% َٔ إمجايٞ أغِٗ ٖصٙ امل٪غػات، إناؾ١ إىل إٔ اسبه١َٛ ايربٜطا١ْٝ 60حبوايل 

ًَٝاض دٓٝ٘ إغرتيٝين َٔ زٜٕٛ ايبٓٛى املتعجط٠  250غتكّٛ بهُإ َا قُٝت٘ 

ًَٝاض  107.3باغتشكاقات، أَا أملاْٝا ؾٗٞ ربطط ٱقساض غٓسات ع١َُٝٛ بك١ُٝ 

إناؾ١ إىل نُإ زٜٕٛ  ٛضٚ يؿطا٤ سكل ضأمساي١ٝ يف ضأؽ َاٍ ايبٓٛى املتعجط٠،ٜ

ٛضٚ، ؾاسبه١َٛ ا٭ملا١ْٝ مل ذبسز بعس ازبٗات ايبٓٛى اييت ًَٜٝاض  400بك١ُٝ 

غتػتؿٝس َٔ ٖصا ايسعِ ٚيهٔ املطدع سايٝا ٖٛ إٔ بعض ٖصٙ ا٭َٛاٍ غتػتعٌُ 

ٚبا٭خل ايبٓٛى  ،ني اٱقًُٝٝنيأٚ املكطن Landsbankenَٔ ططف ايبٓٛى َجٌ 

"، أَا اسبه١َٛ ايؿطْػ١ٝ ؾكس قطضت زعِ ايبٓٛى subprimeاييت تأثطت بأظ١َ "

ًَٝاض أٚضٚ، ٚنصيو  320ًَٝاض ٜٛضٚ ٚنُإ ايسٜٕٛ املتعجط٠ مبا قُٝت٘  40مببًؼ 

ًَٝاض أٚضٚ،  100اسبه١َٛ اٱغبا١ْٝ قطضت نُإ ايسٜٕٛ املتعًك١ بايبٓٛى مببًؼ 

املتعجط٠،  ٚؾٛض إع٬ٕ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ ايسٍٚ ا٭ٚضٚب١ٝ ع٢ً طبطط نُإ ايسٜٕٛ

اضتؿعت تهايٝـ نُإ ايسٜٕٛ هلصٙ ايسٍٚ، ؾايسٜٕٛ ايربٜطا١ْٝ اضتؿعت يف خ٬ٍ 

٬َٜني دٓٝ٘  10أيـ دٓٝ٘ خبكٛم نُإ َبًؼ  47أيـ دٓٝ٘ إىل  41ث٬ث١ أٜاّ َٔ 

 27أيـ ٜٛضٚ إىل  23ملس٠ مخؼ غٓٛات، ٚاضتؿعت تهًؿ١ نُإ ايسٜٔ ا٭ملاْٞ َٔ 

٬َٜني ٜٛضٚ ملس٠ مخؼ  10شبام بهُإ زٜٔ قسضٙ أيـ ٜٛضٚ يف ظطف ث٬خ أٜاّ ٚا

 . 23غٓٛات

                                                             
12
 .  65-64، 1118، نياند، ا جسائر، prime-sub    األات ة األات  األاعاي  ععألاااي  أ اي عبد انقادر بلطاش،  
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ٚد٘ ايربملإ  ايتشطى ا٭ٚضٚبٞ املٓػل ٚاملؿرتى يف َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ: (2

ٚضٚبٞ طًبا ضمسٝا يًذٗاظ ايتٓؿٝصٟ ا٭ٚضٚبٞ، ٱعساز تؿطٜعات دسٜس٠، تعٌُ ا٭

ع٢ً نبط عٌُ املكطيف يف أٚضٚبا، ع٢ً خًؿ١ٝ ا٫ظ١َ املاي١ٝ بأغًب١ٝ نبري٠ 

َٔ ايٓٛاب عٔ ايتكٜٛت(، ٚؾسز  18ٚاَتٓاع  74قٛتا َٚعاضن١  565)مبٛاؾك١ 

اقب١ سطن١ ا٭غٛام املاي١ٝ، ايربملإ ا٭ٚضٚبٞ ع٢ً نطٚض٠ ٚنع قٛاعس قاض١َ، ملط

ٚنُإ اغتُطاض ؾاعًٝتٗا، ٚزعِ ايسٚض ايصٟ تًعب٘ ايبٓٛى املطنع١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ يف 

سطن١ ايػٛم، ٚاعتُاز َبسأ ايؿؿاؾ١ٝ ٚاحملاغب١، ٚغطع١ تطبٝل ايهُاْات ع٢ً 

ايٛزا٥ع املكطؾ١ٝ بؿهٌ َتٓاغل بني ايسٍٚ ا٭عها٤، ٚنطٚض٠ تٓؿٝط ٚنبط عٌُ 

 2008ا٥٫تُاْٞ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ عكست يف باضٜؼ ق١ُ َكػط٠ عاّ  ٚنا٫ت ايتكٓٝـ

سهطتٗا ايسٍٚ ا٭ضبع١ ا٭ٚضٚب١ٝ يف صبُٛع١ ايػبع ايكٓاع١ٝ، ٖٚٞ ؾطْػا ٚأملاْٝا 

ٚاملًُه١ املتشس٠ ٚاٜطايٝا، بٗسف إعساز "تؿدٝل ٚض١ٜ٩ ٚخط١ عٌُ" ميهٔ إٔ 

أنتٛبط  8-7َٜٛٞ  تؿهٌ قاعس٠ ٫دتُاع ٚظاض٠ املاي١ٝ ا٭ٚضٚبٝني يف يٛنػبٛضؽ

" ع٢ً إعاز٠ بٓا٤ ايطأمساي١ٝ"ايتايٞ تًب١ٝ يسع٠ٛ غابك١ َٔ ايط٥ٝؼ ايؿطْػٞ يًٓعط يف 

أغؼ دسٜس٠، تتش٢ً بايؿؿاؾ١ٝ ٚباملػ٪ٚي١ٝ، ٚاقرتست بطٜطاْٝا يف ٖصٙ ايك١ُ 

ًَٝاض دٓٝ٘ اغرتيٝين ملػاعس٠  12إْؿا٤ قٓسٚم أٚضٚبٞ بطأؽ َاٍ ٜكٌ إىل 

 ضنعت ؾطْػا ع٢ً نطٚض٠ تبين خط١ َٔ ؾكني: امل٪غػات ايكػط٣، يف سني

ا٭ٍٚ يف املس٣ ايككري ٜطنع ع٢ً محا١ٜ ايكطاع املكطيف ا٭ٚضٚبٞ َٔ اٱؾ٬ؽ 

ٚطُأ١ْ املٛزعني ٚزعِ ايجك١ بايبٓٛى ا٭ٚضٚب١ٝ َٔ خ٬ٍ ٚقٛف اسبهَٛات جباْب 

ٚض٠ ايبٓٛى يف ٖصٙ ا٭ظ١َ، أَا ايؿل اٯخط ؾٗٛ ع٢ً املس٣ ايبعٝس ٜٚطنع ع٢ً نط

 . 24" ع٢ً أغؼ دسٜس٠ايطأمساي١ٝ املاي١ٝ"بٓا٤ 

 على املصتوى العربي:

  :آثاض ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ع٢ً ايسٍٚ ايعطب١ٝ

اْعهػت ا٭ظ١َ املاي١ٝ ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً َععِ اقتكازٜات زٍٚ ايعامل ٚمبا إٔ 

ايسٍٚ ايعطب١ٝ دع٤ َٔ َٓع١َٛ ا٫قتكاز ايعاملٞ ؾإْٗا غٛف تتأثط غًبا بٗصٙ ا٭ظ١َ، بٌ 

                                                             
13
، 1118/1111 ، جامعننت دا نن  ابننراهي ، ا جسائننر،  ، رصننانت ماجضننت ر)م ر م  ننىرةأ اببي  عبب  ظ  ععرببألاة   أ   ببألا  ببص ة اببي  األاعاببي  ععألاااببيعبنند اننننا،  بننو ع نن ،   

 .143-142ص
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يف ٚاقع ا٭َط قس تأثطت بايؿعٌ، َٚس٣ تأثط ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٜعتُس ع٢ً سذِ ايع٬قات 

ٍٚ ايعطب١ٝ ٚايعامل اشباضدٞ، ٚيف ٖصا اٱطاض ميهٓٓا تكػِٝ ا٫قتكاز١ٜ املاي١ٝ بني ايس

 ايسٍٚ ايعطب١ٝ إىل ث٬ث١ صبُٛعات َٔ سٝح َس٣ تأثطٖا با٭ظ١َ ٖٚٞ:

ٖٞ ايسٍٚ ايعطب١ٝ شات ا٫ْؿتاح ا٫قتكازٟ ٚاملايٞ املطتؿع١ ٚتؿٌُ  اجملُٛع١ ا٭ٚىل:

ب١ نبري٠ َٔ ايٓاتر صبًؼ ايتعإٚ اشبًٝذٞ ايعطب١ٝ، متجٌ قازضات ٖصٙ اجملُٛع١ ْػ

احملًٞ، ٚايٓؿط ٖٛ املكسض ايط٥ٝؼ يًسخٌ ايٛطين، ٚقس يٛسغ دطا٤ تساعٝات ا٭ظ١َ 

ز٫ٚضا يًربٌَٝ يف ؾٗط ٜٛيٝٛ/متٛظ املانٞ إىل  150غعاض ايٓؿط َٔ سٛايٞ أاغبؿا  

ٕ ٖصا أ%، ٚمما ٫ؾو ؾٝ٘ 50ز٫ٚضا يًربٌَٝ سايٝا أٟ اغبؿا  بٓػب١  77سٛايٞ 

غٝ٪ثط ع٢ً ٚنع املٛاظْات ايعا١َ ايكاز١َ ٚع٢ً َعس٫ت ايُٓٛ  ا٫غبؿا  اسباز

غتٓدؿض َكاض١ْ  2009ٚ  2008ٕ َعس٫ت ايُٓٛ  يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ إإش  ;ا٫قتكازٟ

، َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ٬ٜسغ إٔ ايٓؿاط املايٞ 2008ٚايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ  2007مبعس٫ت 

َٔ سٝح مت اغتجُاض دع٤ ٫ يسٍٚ صبًؼ ايتعإٚ اشبًٝر يف ايعامل اشباضدٞ نبري، 

ٜػتٗإ ب٘ َٔ عٛا٥س ايٓؿط، ٚسٝح ٬ٜسغ إٔ زٍٚ اشبًٝر أقبشت متتًو قٓازٜل 

 .25ثطٚات غٝاز١ٜ تػتجُط يف اشباضز خكٛقا يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚأٚضٚبا

ٖٚٞ ايسٍٚ ايعطب١ٝ شات زضد١ ا٫ْؿتاح املتٛغط ٚشات ا٫ْؿتاح  اجملُٛع١ ايجا١ْٝ ٚايجايج١:

تعرب عٔ صبُٛع١ ايسٍٚ ايعطب١ٝ غري ايٓؿط١ٝ ٚتؿتٌُ ع٢ً )َكط،  ؾا٭ٚىلاملٓدؿض، 

ا٭ضزٕ، يبٓإ، املػطب، غٛضٜا ٚتْٛؼ( ٖٚصٙ ايبًسإ ذبتٟٛ ع٢ً اقتكازٜات أنجط 

تٓٛعا ٚيهٓٗا نعٝؿ١ يف سكٝك١ ا٭َط، نُا َطتبط١ بعُل با٫قتكاز ايعاملٞ ٜٚعتُس 

٬ٗى أٚ ا٫غتجُاض ؾه٬ عٔ شيو ؾإٕ ايتكسٜط ع٢ً ايٛاضزات غٛا٤ بايٓػب١ ي٬غت

ٚا٫غتجُاض ا٭دٓيب املباؾط، ٚايتش٬ٜٛت املاي١ٝ ٚايػٝاس١ تًعب زٚضا ض٥ٝػٝا يف ايُٓٛ 

ا٫قتكازٟ ٚخًل ؾطم عٌُ يف ٖصٙ ايسٍٚ، ٖٚصٙ اييت تٛاد٘ با٭غاؽ اضتؿاع َعس٫ت 

ًب احملًٞ يًتدؿٝـ ايبطاي١ ٚايعذع اشباضدٞ يٝؼ يسٜٗا يٝؼ يسٜٗا َا ٜهؿٞ َٔ ايط

َٔ ا٫غبؿا  يف ايطًب اشباضدٞ، ؾؿٞ ظٌ اغبؿا  ايك٠ٛ ايؿطا١ٝ٥ احمل١ًٝ، ْٚكل 

املٛاضز ؾ٬ تػتطٝع سهَٛات تًو ايسٍٚ ايبس٤ يف َؿطٚعات اغتجُاض١ٜ نرب٣ ٜهاف 

إىل شيو عٓكط دسٜس يف ا٭ظ١َ ْادِ عٔ اهلؿاؾ١ ايٓػب١ٝ يًكطاع املكطيف ايصٟ ٜعتُس 

                                                             
14
 .117-116، ا جسل انرابع، مرجع صابق، صة اي  األاعاي  ععألاااي  ليألا   اا ر  اي"ناى "ناى ة خرةش،  
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ؾتؿتٌُ ايبًسإ ايؿكري٠ )ايػٛزإ، ايُٝٔ، ايجا١ْٝ  املطنعٟ، ٚأَا بؿس٠ ع٢ً ايبٓو

ٚقس مت ايتدًٞ عٔ تًو ايسٍٚ اييت تعاْٞ  ،اْٝا، دٝبٛتٞ، ايكَٛاٍ، دعض ايكُط(تَٛضٜ

أق٬ َٔ َؿه٬ت اقتكاز١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚتطنت يتٛاد٘ ا٭ظ١َ ٚسسٖا يف ظٌ زعِ 

يتٛتطات ا٫دتُاع١ٝ يف تًو ايب٬ز ٚعًٝ٘ ؾُٔ املطد  إٔ ٜعزاز ايؿكط ٚا ،زٚيٞ نعٝـ

غٛا٤ يف ظٌ عسّ ايكسض٠ ايٓعِ ايكا١ُ٥ ع٢ً نُإ اسبس ا٭ز٢ْ َٔ ايتٓػٝل يًتعاٌَ َع 

ايطنٛز ايعاملٞ، ٚعًٝ٘ ؾإٕ ٖصٙ ايبًسإ حباد١ إىل إعاي١ اْؿػِٗ َٔ أدٌ ايتػًب ع٢ً 

١ ع٢ً زٍٚ ، ٚع٢ً ايعُّٛ ؾُٝهٔ سكط تأثري ا٭ظ١َ املاي26ٝا٭ظ١َ ٚإزاض٠ عٛاقبٗا

اجملُٛعتني ٚإٕ ناْت أقٌ تأثطا با٭ظ١َ َٔ غابكتٗا، ٚشيو ْعطا يعسّ اْسَادٗا يف 

 :27ايتذاض٠ ايعامل١ٝ بػبب ؾكطٖا ٚٚنعٗا ا٫قتكازٟ، يف ايٓكاط ايتاي١ٝ
  اضتؿاع َعس٫ت ايتهدِ عٔ َػتٜٛات ايكٝاغ١ٝ اييت تٓاٚيت خكٛقا أغعاض

ز َٔ اشباضز ٚاْعهؼ شيو ظٜاز٠ يف ايعكاضات ٚاملػانٔ، بػبب ايتهدِ املػتٛض

 أغعاض املٛاز ايػصا١ٝ٥ َٚٛاز ايبٓا٤.
  ٍٚخػاض٠ بعض ٖصٙ ايسٍٚ اييت سبكت بكٓازٜكٗا ايػٝاز١ٜ املتٛانع١ ْػب١ يس

 يٝبٝا ٚازبعا٥ط.َجٌ اشبًٝر 
  ٟنٝاع أَٛاٍ ٖصٙ ايسٍٚ املػتجُط٠ يف أَطٜها ٚاْعهاؽ شيو ع٢ً املٛاطٔ ايعاز

ٕ ٖصٙ ايسٍٚ ٫ متتًو َكسضا ٭ ;ٚيف صبا٫ت ايكش١ ٚايػصا٤يف ضاتب٘ ايتكاعسٟ 

 َٛا٫ نسٍٚ اشبًٝر.أثابتا ٜسض عًٝٗا 
  تٛقع نعـ املعْٛات اشباضد١ٝ َٔ زٍٚ ايػطب ٚقٓسٚم ايٓكس ٚايبٓو ايسٚيٝني، اييت

تعتُس عًٝٗا عسز َٔ ٖصٙ ايسٍٚ، ناملعْٛات املكس١َ َٔ )ٚ.ّ.أ( يهٌ َٔ َكط 

 ٚا٭ضزٕ ٚغريُٖا.
 

 

 

                                                             
15
، http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=316 ، ة ابببببببببببببببي  األاعاببببببببببببببببي  ععألااابببببببببببببببي  أ   ببببببببببببببببألا  ابببببببببببببببا  عبببببببببببببببب     عع باببببببببببببببببيمهننننننننننننننندن دمحم انقصنننننننننننننننناص،   

18/12/1112. 
16
، http://alaa-abu-saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html ، أ بببببببببببببب  ة ابببببببببببببببي  األاعابببببببببببببببي  ععألاااببببببببببببببي  ابببببببببببببببا  ع  ببببببببببببببب     عع بابببببببببببببببيعننننننننننننننالل أبنننننننننننننننى ةنننننننننننننننا  ،   

18/12/1112. 

http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=316
http://alaa-abu-saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html
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  :أغايٝب َٛاد١ٗ ا٭ظ١َ عطبٝا

٬ٜسغ أْ٘ ضغِ تأثط ايسٍٚ ايعطب١ٝ با٭ظ١َ ايعامل١ٝ غٛا٤ بكٛض٠ َباؾط٠ َٔ خ٬ٍ 

ايتأثريات املباؾط٠ أٚ بكٛض٠ غري َباؾط٠، ٚعًٝ٘ ؾكس ٫ست يف ا٭ؾل ايعسٜس َٔ 

 :28املكرتسات ٚايتكٛضات يعٌ َٔ أُٖٗا

  اٱْؿام ٚظٜاز٠ ايطًب ع٢ً ايػًع تك١ٜٛ املػتًٗو ايعطبٞ ٱنػاب٘ ايكسض٠ ع٢ً

 ٚاشبسَات ايعطب١ٝ.

 ايعطب١ٝ زاخٌ املٓطك١ ايعطب١ٝ.-ظٜاز٠ تسؾل ا٫غتجُاضات ايعطب١ٝ 

  ٍٚإْؿا٤ ١٦ٖٝ عطب١ٝ َػتك١ً يًتٌُٜٛ بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ مبؿاضنات َاي١ٝ َٔ ايس

ٌٜٛ ايعطب١ٝ ٚايبٓٛى املطنع١ٜ ٚايػطف ايتذاض١ٜ ٚايكطاع اشبام عَُٛا يتػٝري ايتُ

ملػتجُط ايكطاع اشبام ٱقا١َ َؿطٚعات ظضاع١ٝ ٚقٓاع١ٝ ٚخس١َٝ يعٜاز٠ سذِ 

ايطًب ع٢ً ايػًع ايعطب١ٝ َٚهاعؿ١ سذِ ايتذاض٠ ايب١ٝ٦ٝ، ٚتكّٛ ٖصٙ اهل١٦ٝ بإْؿا٤ 

قٓسٚقني أٚهلُا يتٌُٜٛ املؿطٚعات ايكػري٠ بتكسِٜ قطٚ  دباض١ٜ َٝػط٠ يًشس َٔ 

نٌ ٖصٙ ايكٓازٜل ٚاهل١٦ٝ ع٢ً أغؼ  ايبطاي١ ٚقطٚ  يًشس َٔ ايؿكط ٚتساض

اقتكاز١ٜ غ١ًُٝ ٚنٌ زٚي١ سػب َػاُٖتٗا أٚ ْكٝبٗا يف اهل١٦ٝ ٚضأؽ املاٍ املكرتح 

 ي١٦ًٝٗ ًَٝاض.

  إْؿا٤ قٓسٚم يًطٛاض٨، َُٗت٘ إطؿا٤ َا اؾعًت٘ ا٭ظ١َ املاي١ٝ َٔ سطا٥ل إشا َا اْٗاض

عستٗا يتجبٝت ْعاَٗا بٓو نبري بسٚي١ أٚ اٖتعت زعا٥ُٗا املاي١ٝ ؾٝػع٢ إىل َػا

 ًَٝاض ز٫ٚض. 70املايٞ ٚايكٓسٚم املكرتح بطأؽ َاٍ 

  ٌا٫دباٙ إىل اغتجُاض ايعٝين احملًٞ ايعطبٞ يف املٛاضز ايطبٝع١ٝ ٚعٌُ َٓع١َٛ ْك

غهو سسٜس١ٜ ٚاغتك٬ح أضانٞ سػب طبٝع١ نٌ زٚي١ سٝح تعترب املٓطك١ 

 ا٫غتجُاض يف ايكٓاعات ايعطب١ٝ َٓطك١ عذع غصا٥ٞ ندِ دسا ٚنصيو ا٫دباٙ إىل

 ايتش١ًٜٝٛ.

  ايعٌُ ع٢ً ٚنع خط١ عٌُ ع٢ً املػت٣ٛ نٌ زٚي١ ملٛاد١ٗ اٯثاض املباؾط٠ ٚغري

املباؾط٠ با٭ظ١َ ع٢ً ايسٚي١ ايٛاسس٠ ٚتعٌُ با٭غاؽ ع٢ً تك١ٜٛ زٚض ايبٓو املطنعٟ 

 ٚظٜاز٠ قسضت٘ ع٢ً ايطقاب١ املكطؾ١ٝ.

                                                             
17
 .251، مرجع صابق، ص ع ةال   ا  ياي  ا عث ؤ  ة اي  األاعاي  ا  ياي  ععألاااي  أ اي  ع  ظ  ععرألاة  ةا باايعبد املطلب عبد ا جيد،  
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 عاز٠ تٛظٜع ايسخٌ ٚايجط٠ٚ عطبٝا.ايعٌُ ع٢ً ذبكٝل ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ٚإ 

 .ايعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ ايسخٍٛ ٚا٭دٛض ٚإعساز ٖٝانٌ دسٜس٠ يٮدٛض عطبٝا 

 .ٍظٜاز٠ َؿطٚعات ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ ٚايتٓػٝل ؾُٝا بني ايسٍٚ ايعطب١ٝ يف ٖصا اجملا 

 .زعِ ٚتك١ٜٛ املؿطٚعات ايكػري٠ ٚاملتٛغط١ ع٢ً َػت٣ٛ نٌ زٚي١ 
 سمامي حل  لزأزمة المالي اإل النظام:  ثالثًا

يف ظٌ تٓاَٞ آثاض ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚدبسزٖا بني سبع١ ٚأخط٣ ادبٗت ازبٗٛز 

ع٢ً املػت٣ٛ ايكططٟ ٚايسٚيٞ ضباٚي١ اشبطٚز َٔ ٖصٙ ا٭خري٠ ٚاختٝاض ايططٜل امل٥٬ِ 

ملعازبتٗا إ٫ أْٗا اظزازت تعكٝسا ٚغ٤ٛا، ٚيف ططٜل ايبشح عٔ َٓٗر دسٜس يتعايف َٔ 

ثاض ايٛخ١ُٝ اييت خًؿتٗا ا٭ظ١َ، بسأ عًُا٤ ا٫قتكاز يف ايعامل ٜتذٕٗٛ عبٛ اٱغ٬ّ اٯ

ٱػباز نايتِٗ ؾٝ٘ ٚاٖتُٛا بسضاغ١ ا٫قتكاز ا٫غ٬َٞ َٓٗذا ْٚعُا ٚؾهطا 

 .29ٚتطبٝكا

 : اإلشالميضوابط والقواعد اليت يقوم عليها النظام املالي ال
ع٢ً صبُٛع١ َٔ ايكٛاعس اييت ذبكل ي٘ ٜكّٛ ايٓعاّ املايٞ ٚا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ 

تكًٌٝ املداطط باملكاض١ْ َع ايٓعِ ايٛنع١ٝ اييت تكّٛ ع٢ً ْعاّ بصيو ا٭َإ ٚا٫غتكطاض ٚ

 :30َا ًٜٞٗا ايؿا٥س٠ ٚاملؿتكات املاي١ٝ أُٖ

ٜكّٛ ايٓعاّ املايٞ ٚا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ ع٢ً َٓع١َٛ َٔ  :ايكِٝ ٚاملجٌ ٚا٭خ٬م (1

ٚايتعإٚ ٚايتهاٌَ....،  ايكِٝ ٚاملجٌ ٚا٭خ٬م َجٌ ا٭َا١ْ ٚاملكساق١ٝ ٚايؿؿاؾ١ٝ 

ؾ٬ اقتكاز إغ٬َٞ بسٕٚ أخ٬م َٚجٌ، ٚتعترب ٖصٙ املٓع١َٛ َٔ ايهُاْات اييت 

ْؿؼ ايٛقت ذبطّ ايؿطٜع١ ذبكل ا٭َٔ ٚا٭َإ ٚا٫غتكطاض يهاؾ١ املتعاًَني، ٚيف 

اٱغ١َٝ٬ املعا٬َت املاي١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ اييت تكّٛ ع٢ً ايهصب ٚاملكاَط٠ ٚأنٌ 

أَٛاٍ ايٓاؽ بايباطٌ...، ٜٚعترب ا٫يتعاّ بايكِٝ اٱميا١ْٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ عباز٠ هلل ٜجاب 

عًٝٗا املػًِ ٚتهبط غًٛن٘ غٛا٤ نإ َٓتذا أٚ َػتًٗها، با٥عا أٚ َؿرتٜا 

 ساي١ ايطٚاز ٚايهػاز ٚيف ساي١ ا٫غتكطاض أٚ يف ساي١ ا٭ظ١َ. ٚشيو يف

                                                             
18
 .www.fiseb.com ،17/13/1112، ة األات ري  ألا ةي)اال يف اظ حاألاؤ  ع سال  ملسو هيلع هللا ىلص(ص  ةؤ حض ش حض ش   اجي،  
21
  ، مرجع صابق.   و ة  أب   ةس ألاز   ععال ال   امل ؤة   ع ة الا  اا ملألا ؤ اظ االالة ري  ألا  رس ا ز"ريال بلي با لم،   

http://www.fiseb.com/
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ٜكّٛ ايٓعاّ املايٞ ٚا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ ع٢ً قاعس٠ املؿاضن١  :قاعس٠ املؿاضن١ (2

يف ايطب  ٚاشبػاض٠ ٚع٢ً ايتساٍٚ ايؿعًٞ يٮَٛاٍ ٚاملٛدٛزات، ٚؼبهِ شيو 

ملؿطٚع١ ٚايػِٓ ٚايػطّ، نٛابط اسب٬ٍ ايطٝب ٚا٭ٚيٝات اٱغ١َٝ٬ ٚذبكٝل املٓاؾع ا

ٚايتؿاعٌ اسبكٝكٞ بني أقشاب ا٭َٛاٍ ٚأقشاب ا٭عُاٍ ٚاشبرب٠ ٚايعٌُ ٚؾل 

نابط ايعسٍ ٚاسبل ٚبصٍ ازبٗس ٖصا ٜكًٌ َٔ سس٠ أٟ أظ١َ سٝح ٫ٜٛدس ؾطٜل 

ضاب  زا٥ُا ٚأبسا ٚؾطٜل خاغط زا٥ُا أبسا، بٌ املؿاضن١ يف ايطب  ٚاشبػاض٠، ٚيكس 

٫قتكاز اٱغ٬َٞ صبُٛع١ َٔ عكٛز ا٫غتجُاض ٚايتٌُٜٛ ٚنع ايؿكٗا٤ ٚعًُا٤ ا

اٱغ٬َٞ اييت تكّٛ ع٢ً نٛابط ؾطع١ٝ، نُا سطَت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ناؾ١ 

َٔ  سعكٛز ايتٌُٜٛ با٫غتجُاض ايكا١ُ٥ ع٢ً ايتٌُٜٛ بايكطٚ  بؿا٥س٠ ٚاييت تع

 ا٭غباب ايط٥ٝػ١ٝ يٮظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ اسباي١ٝ.
سطَت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ْعاّ املؿتكات املاي١ٝ ٚاييت تكّٛ  :املاي١ٝذبطِٜ املؿتكات  (3

ـ ؾكٗا٤ ا٫قتكاز ع٢ً َعا٬َت ١ُٖٝٚ ٜػٛزٖا ايػطض ٚازبٗاي١، ٚيكس نَّ

نس أاٱغ٬َٞ َجٌ ٖصٙ املعا٬َت ع٢ً أْٗا َٔ املكاَطات املٓٗٞ عٗا ؾطعا، ٚيكس 

غباب ا٭ظ١َ املاي١ٝ إٔ َٔ اشبربا٤ ٚأقشاب ايبكري٠ َٔ عًُا٤ ا٫قتكاز ايٛنعٞ أ

ايعامل١ٝ املعاقط٠ ٖٛ ْعاّ املؿتكات املاي١ٝ ٭ْٗا ٫ تػبب ت١ُٝٓ اقتكاز١ٜ سكٝك١ٝ، 

بٌ ٖٞ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ خًل ايٓكٛز اييت تػبب ايتهدِ ٚاضتؿاع ا٭غعاض نُا تكٛز 

ضشٍ ا٭خ٬م، نُا أْٗا تػبب ا٫ْٗٝاض ايػطٜع يف امل٪غػات املاي١ٝ اييت أإىل 

 اٌَ مبجٌ ٖصا ايٓعاّ.تتع
يكس سطَت ايؿطٜع١ اٱغ١َٝ٬ ناؾ١ قٛض ٚقٝؼ  ذبطِٜ بٝع ايسٜٔ بايسٜٔ: (4

ٚأؾهاٍ بٝع ايسٜٔ بايسٜٔ َجٌ: خكِ ا٭ٚضام ايتذاض١ٜ ٚخكِ ايؿٝهات امل٪د١ً 

ايػساز نُا سطَت ْعاّ دسٚي١ ايسٜٕٛ َع ضؾع غعط ايؿا٥س٠، ٚيكس ٢ْٗ ضغٍٛ اهلل 

)بٝع ايسٜٔ بايسٜٔ(، ٚيكس أنس خربا٤ ٚعًُا٤  )م( عٔ بٝع ايهاي٧ بايهاي٧

ا٫قتكاز ايٛنعٞ إٔ َٔ أغباب ا٭ظ١َ املاي١ٝ املعاقط٠ ٖٛ قٝاّ بعض ؾطنات 

 ايٛغاط١ املاي١ٝ بايتذاض٠ يف ايسٜٕٛ مما أز٣ إىل اؾتعاٍ ا٭ظ١َ ٖٚصا َا سسخ ؾع٬.
ع٢ً َبسأ ٜكّٛ ايٓعاّ املايٞ ٚا٫قتكازٟ اٱغ٬َٞ  :َبسأ ايتٝػري ع٢ً املكرت  (5

ايتٝػري ع٢ً املكرت  ايصٟ ٫ ٜػتطٝع غساز ايسٜٔ ٭غباب قٗط١ٜ، ٚشيو يكٛي٘ 



 
 

 
 
 

171  
  للعلىم اإلنسانية واالجتماعية

 ISSN : 2410-1818 طبني مريم        |                                       األزمة املالية العاملية رؤية اسالمية

 م2015  يىليى ( 11( المجلذ )7العذد )

تعاىل: "ٚإٕ نإ شٚ عػط٠ ؾٓعط٠ اىل َٝػط٠ ٚإٔ تكسقٛا خري يهِ إٕ نٓتِ 

، يف سني أنس عًُا٤ ٚخربا٤ ايٓعاّ املايٞ ٚا٫قتكازٟ 280تعًُٕٛ" ايبكط٠: 

ٔ ايػساز، ٚقٝاّ ايسا٥ٔ بطؾع غعط ايٛنعٞ إٔ َٔ أغباب ا٭ظ١َ تٛقـ املسٜٔ ع

ايؿا٥س٠، أٚ تسٜٚط ايكط  بؿا٥س٠ أع٢ً أٚ تٓؿٝص ايطٖٔ ع٢ً املسٜٔ ٚتؿطٜسٙ ٚططزٙ 

٫ٚ ٜطقب ؾٝ٘ إ٫ ٫ٚ ش١َ ٖٚصا ٜكٛز إىل أظ١َ ادتُاع١ٝ ٚإْػا١ْٝ تػبب ايعسٜس َٔ 

 املؿه٬ت ايٓؿػ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚغري شيو.  

 :ناء على املرتكسات االقتصاد اإلشالميالعالج ب

 :31إٕ سًٍٛ ا٭ظ١َ اييت تطتهع ع٢ً املباز٨ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ تتُشٛض سٍٛ

ٚقس أثبتٓا شيو نُٓا يف عٓكط  :إيػا٤ "ايؿا٥س٠ ايطب١ٜٛ" َٔ ايتعا٬َت املاي١ٝ (1

"املكٝس٠ ايهٓع١ٜ"، ٚا٫عتُاز قاعس٠ "اشبطاز بايهُإ" ٚ "نٌ قط  دط َٓؿع١ 

ضبا ضبطّ"، ٚاهلل عع ٚدٌ مل ٜعًٔ اسبطب قطاس١ يف ايكطإٓ إ٫ يف قٛي٘ عع ؾٗٛ 

ٚدٌ: "ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا اتكٛا اهلل ٚزضٚا َا بكٞ َٔ ايطبا إٕ نٓت َ٪َٓني، ؾإٕ 

مل تؿعًٛا ؾأشْٛا حبطب َٔ اهلل ٚضغٛي٘ ٚإٕ تبتِ ؾًهِ ض٩ٚؽ أَٛايهِ ٫ تعًُٕٛ 

 .288-٫ٚ287 تعًُٕٛ" ايبكط٠: 
بتٓاغب ايسخٌ حبذِ ايعٌُ اسبكٝكٞ، املؿهٞ  :"اٱْؿام ا٫غت٬ٗنٞ"ذبكني  (2

ٱْتاز غًع املاي١ٝ، َع نطٚض٠ إعطا٤ ايعاٌَ ايهازح َهاْت٘، ٚسكٛق٘ زٕٚ 

 اغتػ٬ٍ زبٗسٙ ٚعطق٘ ٚنطاَت٘.
بايعنا٠ نأسس أِٖ ا٭زٚات ايػٝاغ١ٝ املاي١ٝ يًُػا١ُٖ  :تؿتٝت ايجطٚات املهتٓع٠ (3

نٞ عٔ ططٜل اٱْؿام اسبهَٛٞ يف َكاضف ايعنا٠ يف تٓؿٝط ايطًب ا٫غت٬ٗ

 ايجُا١ْٝ اييت سسزٖا ايكطإٓ. 
مبا ؼبكل  :تباع قٝؼ ايبٝٛع اٱغ١َٝ٬ املب١ٝٓ ع٢ً ضن٢ ايططؾني "ايبا٥ع ٚاملؿرتٟ"ا (4

هلُا ا٫غتؿاز٠ املتبازي١، َبتعسٜٔ عٔ ايػطض ٚا٫غتػ٬ٍ ٚايػؾب، ٚنٌ َا ؽبطز 

بك٢ ايبٝع ضبكٓا َٔ زخٔ ايطبا، قاٍ تعاىل: ايبٝٛع َٔ َكاقسٖا اسبكٝك١ٝ، يٝ

 .275"ٚأسٌ اهلل بٝع ٚسطّ ايطبا" ايبكط٠: 

                                                             
21
انينىم اندرا ننلم  ، ة ابي  األاعاببي  ععألااابي ببب      ا ببي ري  بألا ةي ع  أسببمألاعاي  اامل  بي  ة ت  عالببألا  ري  بألا   رسبب ا ةعبننت عبند انننالةن،  فنىزن مر رينق  

 .  68، ص1118 ، انىادن)ا جسائر ، ة اي  األاعاي  ععألاااي  ع   اي  املهالاهألاة أس ألاف ألا   نعكألاسألا  ألا:  حى  
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بكٛض٠ عا١َ ٚاملاي١ٝ بكٛض٠  :ع٢ً ايسٚي١ إٔ تهع نٛابط يًُعا٬َت ا٫قتكاز١ٜ (5

خاق١، تؿطف َٔ خ٬هلا ع٢ً امل٪غػات ٚا٭غٛام يف إطاض اسبط١ٜ املٓهبط١ اييت 

 ٜكّٛ عًٝٗا ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ.
 : أشاليب التمويل البديلة اإلشالمية

 تٛدس ايعسٜس َٔ قٝؼ ٚأغايٝب ايتٌُٜٛ ا٫غ٬َٞ، ٚميهٔ سكط أُٖٗا ؾُٝا ًٜٞ:

  :قٝؼ ايبٝٛع

 ٚتؿتٌُ ع٢ً ايكٝؼ ايتاي١ٝ:
ٖٚٛ إٔ ٜسؾع مثٔ ايػًع١ عاد٬)ْكس ا( يٝتِ تػًِٝ ايػًع١ آد٬)أٚ غًًُُا  :ػًِبٝع اي (1

أٟ بعس سني(، ٚتًذأ املكاضف اٱغ١َٝ٬ يتٌُٜٛ املعاضعني غايبا، حبٝح ميٍٛ 

املكطف املعاضع بايؿطا٤ َٓ٘ غًًُا ثِ ٜكّٛ ببٝع احملكٍٛ املؿرت٣ بعس 

 .32ف ايؿطم بني ايجُٓنياغت٬َ٘)بػعط أع٢ً طبعا( ْكسا أٚ أد٬ً ٜٚهػب املكط
ا٫غتكٓاع يف ايًػ١ ايكٓع ٚايطًب، ٚيف ا٫قط٬ح ايؿكٗٞ طًب  بٝع ا٫غتكٓاع: (2

عٌُ ؾ٤ٞ خام، ع٢ً ٚد٘ طبكٛم َازت٘ َٔ ايكاْع، ؾإشا قاٍ ؾدل ٯخط 

َٔ أٌٖ ايكٓا٥ع: اقٓع يٞ ايؿ٤ٞ ايؿ٬ْٞ با٭ٚقاف ايتاي١ٝ بهصا ٚنصا، ٚقب ٌِّ 

بٓا٤ عًٝ٘ ؾإٕ ا٫غتكٓاع عكس َع قاْع ع٢ً عٌُ ايكاْع شيو نإ اغتكٓاعًا، ٚ

َٳ١، نا٫تؿام َع ظباض ع٢ً قٓاع١ أٚ َكاعس...، ٚقس أقب   ؾ٤ٞ يف ايصِّ

ي٬غتكٓاع يف عكطْا اسبانط أ١ُٖٝ نبري٠، سٝح ادب٘ ايٓاؽ إيٝ٘ يف بٓا٤ ايػؿٔ 

١ٝ ٚغري شيو َٔ املكاحل ٚاسبادات، ؾكاض ٖصا ايعكس َٔ أِٖ ايعكٛز ايسٚي١ٝ ٚاحملً

يف صباٍ ايكٓاع١، ٚأز٣ شيو إىل تٓؿٝط سطن١ ايتبازٍ ٚايتعاٌَ ٚتػٌٗٝ 

 .33املعا٬َت ع٢ً نٌ َٔ ايكاْع ٚاملػتكٓع يف املعاٌَ ٚاملكاْع املدتًؿ١
املطاحب١ ٖٚٞ أسس أْٛاع بٝٛع ا٭َا١ْ ازبا٥ع٠ ؾطعا ٚتكّٛ أغاغا ع٢ً  بٝع املطاحب١: (3

عطف بأْٗا بٝع ايػًع١ بايجُٔ ايصٟ نؿـ ايبا٥ع ايجُٔ ايصٟ اؾرتٜت ب٘ ايػًع١ ٚت

 اؾرتٜت ب٘ َع ظٜاز٠ ضب  َعًّٛ، َٚٔ ؾطٚط بٝع املطاحب١: 

 .إٔ ٜهٕٛ ايجُٔ ا٭ٍٚ َعًَٛا 

                                                             
21
، 1118، دار انفكننننر، دم نننننق، ي  األاعاببببي  ععألااابببببي   د ببببل  ي  بببببألا ةي  اببببا سبببببطالا  االالاببببي  سببببب ااي اببببظ بببببب   أ رببببألا   ع أسبببببمألاعاية ابببببدمحم صننننامر انقصننننار،  

 .55ص
22
 .http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091 ،13/13/1115 ، اخألاط  صاغ  ع مالبل  س اايمصطفل مر ىد عبد انضالم،   

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091
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 .ٍٚإ ٜهٕٛ ايطب  ضبسزا باملكساض أٚ بايٓػب١ يًجُٔ ا٭ 

 .تبٝإ َا ٜهطٙ يف ايػًع١ املباع١ 

 .ُٔبٝإ ا٭دٌ ايصٟ اؾرتٟ إيٝ٘، ٭ٕ ي٘ سك٘ يف ايج 
 ،ٖٞ بٝع املطاحب١ يَٰط بايؿطا٤ ،بطظت َ٪خطا قٝػ١ دسٜس٠ يف بٝع املطاحب١ٚقس 

ٖٚٞ ايكٝػ١ املػتشسث١ ٚاملتبع١ يف ايبٓٛى اٱغ١َٝ٬ ؾتبسأ َٔ عٓس ايعٌُٝ ايصٟ ٜطًب 

َٔ ايبٓو متٌٜٛ ؾطا٤ غًع١ َع١ٓٝ يٝػت َٛدٛز٠ يف سٛظ٠ ايبٓو ع٢ً أغاؽ إٔ ٜكسّ 

بٓو بػعط ايتهًؿ١ َهاؾا إيٝٗا ايطب  ايصٟ ٜتؿل ٚعسًا بإٔ ٜؿرتٟ تًو ايػًع١ َٔ اي

عًٝ٘، ؾاملطاحب١ يَٰط بايؿطا٤ إٔ ٜكّٛ ايبٓو اٱغ٬َٞ بتٓؿٝص طًب ايعبٕٛ أٚ ايعٌُٝ 

ع٢ً أغاؽ ؾطا٤ َا ٜطًب٘ َكابٌ ايتعاّ ايعٌُٝ بؿطا٤ َا طًب٘ ٚسػب ايطب  املتؿل عًٝ٘ 

ا٤ ٚايكبض ٚايتًُو يًػًع١ َٔ عٓس ا٫بتسا٤ ٚػبب ع٢ً ايعٌُٝ ا٫يتعاّ بايٛعس بايؿط

 .34قبٌ ايبٓو اٱغ٬َٞ

  :قٝػ١ املهاضب١

املهاضب١ ٖٚٞ عباض٠ عٔ عكس ؾطن١ يف ايطب  باملاٍ َٔ داْب ٚايعٌُ َٔ داْب 

آخط، ؾاملهاضب١ ٖٞ إٔ ٜسؾع املايو يًعاٌَ َا٫ يٝتذط ؾٝ٘، ٜٚهٕٛ ايطب  َؿرتنا 

بُٝٓٗا حبػب َا ؾططا، ٚأَا اشبػاض٠ ؾٗٞ ع٢ً ضب املاٍ ٚسسٙ ٫ٚ ٜتشٌُ ايعاٌَ 

ً٘، ٜٚٛدس يًُهاضب١ ْٛعني ؾا٭ٍٚ ٖٛ املهاضب َٔ اشبػطإ ؾ٦ٝا ٚإمنا دٗسٙ ٚعُ

املهاضب١ املطًك١ ٚؾٝٗا ٜسؾع ضب املاٍ يًعاٌَ يف املهاضب١ ضأؽ املاٍ َٔ غري تعٝني ايعٌُ 

ٚاملهإ أٚ ايعَإ أٚ قؿ١ ايعٌُ اٚ َٔ ٜعاًَ٘، أَا ايٓٛع ايجاْٞ ؾٝتُجٌ يف  املهاضب١ 

ٚشيو يهُإ َاي٘، ٚػبب املكٝس٠ ٖٚٞ اييت ٜعني ؾٝٗا ضب املاٍ يًعاٌَ بعض ايؿطٚط 

 :35إٔ تتٛؾط يف املهاضب١ َاًٜٞ

 .إٔ ٜهٕٛ ضأؽ املاٍ َٔ ايٓكٛز 

 .إٔ ٜهٕٛ ضأؽ املاٍ زٜٓا يف ش١َ املهاضب 

 .إٔ تهٕٛ سك١ نٌ َُٓٗا يف ايطب  ايؿا٥ع١ نايٓكـ ٚايجًح َج٬ 

                                                             
23
، http://www.alriyadh.com/2008/05/11/article3417.html ، جريننننننننننندة انريننننننننننننا ، صبببببببببببباغ  ع مالببببببببببببل  ا  عببببببببببببي  بببببببببببص  ع ابببببببببببال   سبببببببببببب اايمكتنننننننننننب انرينننننننننننا ،   

15/13/1112. 
24
   ال  بببببا :  املنننننؤج ر انضنننننىن انثاننننننح ع ننننر حنننننى    ،  ا ببببال   سببببب ااي اعألا  ببببي ة ابببببألات  األاعاببببي  ععألااابببببي  ع   اببببينننننىرة صنننننيد أح نننند صنننننيد أح نننند مصنننننطفل،   

 .1118 ، املنصىرة)مصر ،  عرألا ال اي  ري  ألا ةي عأل اي  األاعاي  ععألاااي

http://www.alriyadh.com/2008/05/11/article3417.html
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  :قٝػ١ املؿاضن١

ٜؿرتى اثٓني أٚ املؿاضن١ يف ايًػ١ ٖٚٞ املدايط١، أَا يف املؿّٗٛ ا٫قط٬سٞ إٔ 

أنجط حبك١ َع١ٓٝ يف ضأمساٍ ٜتذطإ ب٘ ن٬ُٖا ٚايطب  ٜٛظع ع٢ً سػب أَٛاهلُا أٚ 

ع٢ً ْػب١ ٜتؿل عًٝ٘ عٓس ايعكس، يصيو ؾإٕ املؿاضن١ ٖٞ قٛض٠ قطٜب١ َٔ املهاضب١ 

ٚايؿطم ا٭غاغٞ بُٝٓٗا أْ٘ يف ساي١ املهاضب١ ٜتِ تكسِٜ ضأؽ َاٍ َٔ قبٌ قاسب املاٍ 

َٔ  ٖٞ ساي١ املؿاضن١ ؾإٕ ضأؽ املاٍ ٜكسّ بني ايططؾني، ٚاملؿاضن١ٚسسٙ، أَا يف 

أغايٝب ايتٌُٜٛ املتُٝع٠ َٔ سٝح ٥٬َُتٗا يطبٝع١ املكاضف اٱغ١َٝ٬، ٚميهٔ 

اغتدساَٗا يف متٌٜٛ ا٭ْؿط١ ا٫قتكاز١ٜ املدتًؿ١، ٚتتِ عٔ ططٜل اؾرتاى املكطف 

ايططؾإ يف إزاضت٘ ٚمتًٜٛ٘،  اٱغ٬َٞ َع ططف آخط ٱْؿا٤ َؿطٚع اغتجُاضٟ ٜؿرتى

ٚنصيو ٜتؿاضنإ يف أضباس٘ ٚخػا٥طٙ بٓػب َتؿك١ َع سك١ املؿاضن١ يف ضأؽ 

املاٍ، ٜٚتُٝع أغًٛب املكطف اٱغ٬َٞ يف ايتٌُٜٛ باملؿاضن١ باؾرتاى املكطف 

خبربات٘ املدتًؿ١ يف ايبشح عٔ أؾهٌ ؾطم ٚصبا٫ت ا٫غتجُاض اييت ت٪زٟ غ٢ً نُإ 

 :36اضتؿاع َعسٍ ضحبٝت٘ ٚيًُؿاضن١ عس٠ أؾهاٍ ٖٞظباح املؿطٚع ٚ

ٜكّٛ ٖصا ايٓٛع ع٢ً َػا١ُٖ املكطف يف متٌٜٛ دع٤  ٠)املػتُط٠(: املؿاضن١ ايجابت (1

َٔ ضأؽ َاٍ َؿطٚع َعني مما ٜرتتب عًٝ٘ إٔ ٜهٕٛ ؾطٜها يف ًَه١ٝ ٖصا 

املؿطٚع ٚؾطٜها يف نٌ َا ٜٓتر َٔ ضب  أٚ خػاض٠)ْػب١ املػا١ُٖ يف ضامساٍ( 

 .ايكٛاعس اسبان١ُ يؿطٚط املؿاضن١ ٚشيو نُٔ
ٚيف ٖصا ايٓٛع ٜهٕٛ َٔ سل ايؿطٜو إٔ ؼبٌ ضبٌ  املؿاضن١ املٓت١ٝٗ بايتًُٝو: (2

املكطف يف ًَه١ٝ املؿطٚع إَا املؿطٚع إَا زؾع١ ٚاسس٠ أٚ ع٢ً زؾعات سػبُا 

 تكتهٞ ايؿطٚط املتؿل عًٝٗا ٚطبٝع١ ايع١ًُٝ.
ايتعاٌَ باسبػاب ازباضٟ املسٜٔ يف املكاضف  ٖٚٞ ايبسٌٜ عٔ املؿاضن١ املتػري٠: (3

ايتذاض١ٜ سٝح ٜتِ متٌٜٛ ايعٌُٝ بسؾعات ْكس١ٜ سػب استٝاد٘ ثِ ٜأخص ايبٓو 

 سكت٘ َٔ ا٫ضباح ايؿع١ًٝ يف ْٗا١ٜ ايعاّ ٚؾكا يًٓتا٥ر املاي١ٝ يًُؿطٚع.  
 

 

                                                             
25
 .75-74، ص1111، املنظ ت انعربيت نلتن يت إلاداريت، انقاهرة،  ع    األات  ل ألاة  اا  ي  ألا   ع     عع باية اي  األاعاي  ععألاااي  أع ا  مؤج راث،  
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  :قٝػ١ اٱداض٠

ٚاٱباس١ ملس٠ َع١ًَٛ بعٛ  اٱداض٠ ٖٚٞ عكس ٫ظّ ع٢ً َٓؿع١ َككٛز٠ قاب١ً يًبصٍ 

َعًّٛ، ٚتعترب اٱداض٠ قٛض٠ َػتشسث١ َٔ قٛض ايتٌُٜٛ يف ن٤ٛ عكس اٱداض٠، ٚيف 

 .إطاض قٝػ١ مت١ًٜٝٛ ؾا٥ع١ تػُ  بايتٝػري ع٢ً ايطاغب يف متًو ا٭قٍٛ املعُط٠
 :التخديات اليت تواجه الصوق املالية اإلشالمية

با٫قتكاز اسبكٝكٞ شٚ املداطط املتس١ْٝ  ٬ٜسغ إٔ ايتٌُٜٛ اٱغ٬َٞ َطتبطا أغاغا

ؾُداطط ايتٌُٜٛ اٱغ٬َٞ بٗصا املع٢ٓ ٖٞ إشٕ اقٌ سس٠ بهجري َٔ طباطط ايتٌُٜٛ 

ايتكًٝسٟ بػبب تطادع ٚتري٠ اجملاظؾ١ ٚايٓٗٞ عٔ ايتٛضٜل ايسٜٕٛ ٚنصا ايتعاٌَ يف 

ٚبايطغِ َٔ شيو  ،37املؿتكات املاي١ٝ املعرب عٓٗا ٖصٙ ا٭ٜاّ يف ايػطب باملٓتذات ايػا١َ

 :38ؾإٕ ايػٛم املاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ تٛاد٘ ايعسٜس َٔ ايتشسٜات بصنط َٓٗا

     ناااعـ ايتعاااإٚ باااني امل٪غػاااات املايٝااا١ اٱغااا١َٝ٬، ٚايتٓػاااٝل ؾُاااا باااني امل٪غػاااات

 ايساع١ُ يًكٓاع١ املاي١ٝ اٱغ١َٝ٬.

      َٝ١، َأ  عسّ إط٬م بطْاَر ْٚعِ إزاض٠ ازباٛز٠ يًُ٪غػاات ٚاملٓتذاات املايٝا١ اٱغا٬

 خ٬ٍ إقطاض َعاٜري َعرتف بٗا زٚيٝا يف صباٍ ازبٛز٠ ٚتطٜٛط املٓتذات.

      اْعاااساّ ا٫ْاااسَاز يتؿاااهٌٝ نٝاااإ َكاااطيف قاااازض عًااا٢ املٓاؾػااا١، ٚتكًٝاااٌ تهًؿااا١

اشبااسَات، ؾكااس ٫سااغ بعااض اشباااربا٤ املكااطؾٝني إٔ عبااٛ ثًجااٞ امل٪غػااات املايٝااا١         

   ٟ ًَٝإٛ ز٫ٚض َأ    500اقاٌ َأ    اٱغ١َٝ٬ تكع َا زٕٚ َعاٜري اسباس ا٫زْا٢ اسباطز، ا

 ا٭قٍٛ.

        ضبسٚزٜااا١ املٓتذاااات اٱغااا١َٝ٬ املبتهاااط٠ ٚاجملااااظ٠ ؾاااطعا، ٚعاااسّ تػاااٝري ا٭ْعُااا١

ايهاطٜب١ٝ ٚقااٛاْني ا٫غااتجُاض غااري َٓاغااب١، ٚعااسّ َعازباا١ ايتؿاااٚت يف ٖااصٙ ا٭ْعُاا١   

 ٚايكٛاْني َٔ بًس إىل آخط.

       املاااٍ احملًٝاا١ ٚأغااٛام    نااعـ ايااطٚابط ايكاْْٛٝاا١ ٚايتهٓٛيٛدٝاا١ ٚايؿٓٝاا١ بااني غااٛام

 ايعامل.

                                                             
26
 .66، ص1118، 15 ، مالت ا،تصادياث ش ا  افريقيا، انعدد:ارألاةبي صس ااي ع  اي  األاعاي  ع   ايدمحم بىجال ،   
27
امللتقنل اننندة   انثننا،   ، ألاعاببي  عاألا  بي  ببظ ةسببال    األاعابي  ع ر ا ةببي   اببألاة ةسبال   رسبب ااي ك بب ةلأ ب  ة اببألات  ا" نا  انعقريننب ةبل ر ندن صننيد ع نن ،   

 .1118 ، خ يط مليانت)ا جسائر ، ة اي  األاعاي  ع   اي   ع    ل  األاعاي  ا  ياي   عال    ا   ص  س ا   مالذجألا:  حى  
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          ٔايعكبااات اياايت تاا٪ثط غااًبا عًاا٢ َااٌ ايبٓااٛى اٱغاا١َٝ٬ ايعاملٝاا١ يف زٚهلااا، ٚتعٜااس َاا

 تهايٝـ َٓتذاتٗا َٚكسضتٗا ايتٓاؾػ١ٝ عاملٝا.
 الخاتمة: 

ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٖٞ ْ تاز طبٝعٞ يطبٝع١ ايٓعاّ ايطأمسايٞ َٚا نإ هلصٙ 

ع٢ً اقتكازٜات ايسٍٚ املتكس١َ ٚايٓا١َٝ ع٢ً سس غٛا٤، ٚعًٝ٘ ا٭خري٠ َٔ بايؼ ا٭ثط 

ؾكس غعت عُاي١ اقتكاز ايعامل داٖس٠ يف ايكٝاّ بايعسٜس َٔ اٱدطا٤ات ٚشيو بػ١ٝ 

ايتدؿٝـ َٔ سستٗا، إ٫ إٔ َععِ تًو ايتسابري ناْت تكب يف صبط٣ ايٓعاّ املايٞ 

َع ايٓعاّ ايطأمسايٞ، ٚشيو  اٱغ٬َٞ ايصٟ أثبت بأْ٘ أقٌ عطن١ يًُداطط باملكاض١ْ

نْٛ٘ ٜكّٛ ع٢ً املعا٬َت اسبكٝك١ٝ ٫ ع٢ً ا٫قتكاز املايٞ ٖٚصا َا ػبعٌ َٓ٘ ايٓعاّ 

ا٭َجٌ، ٚبٓا٤ عًٝ٘ ؾكس أقب  قٝاّ ْعاّ َايٞ اغ٬َٞ نطٚض٠ ست١ُٝ تؿطنٗا َتطًبات 

 ايب١٦ٝ ا٫قتكاز١ٜ.
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 المراجع :

املًتكاا٢ ايااٛطين "، يٝاا١ ايعاملٝاا١ ٚتااساعٝاتٗاأغااباب ا٭ظَاا١ املاباأ َٛغاا٢ نُاااٍ، " (1

ٟ    : "اشباااَؼ "، ازضاض)ازبعا٥ااط(، ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ايعاملٝاا١ عًاا٢ ا٫قتكاااز ازبعا٥ااط

 .223، م2011

ٕ ا٫قتكاز اٱغ٬َٞ"سػني سػني ؾشات١، " (2 ٞ يف َٝعا ٞ ايعامل ّ املاي ، أظ١َ  ايٓعا

http://www.darelmasshora.com/dowwnload.askx?docid ،10/03/2013. 

3) 1 LAURE KLEIN, LA CRISE DES SUBPRIME, REVUE BANQUE Édition, Paris, 

2008, P:101-102. 

ايكطٜبااا١ ٚايبعٝاااس٠ ض٩ٜااا١  أغاااباب ا٭ظَااا١ ا٫قتكااااز١َٜااطاز ضاٜااال ضؾاااٝس عااٛز٠، "   (4

ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ َٔ َٓعٛض اغا٬َٞ ٚتأثريٖاا   : "ايٓس٠ٚ زٚي١ٝ سٍٛ"، اغ١َٝ٬

 .2008"، ايكاٖط٠)َكط(، ع٢ً ا٫قتكازٜات ايعطب١ٝ

حبااٛخ : "املاا٪متط ايطابااع ياااا"، أغااباب ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ايعاملٝاا١عااَط ٜٛغااـ ايعتااّٛ، "  (5

 .2012ضزٕ، "، ا٭ايطغا٥ٌ ٚا٭ططٚسات ازباَع١ٝ

ٌ احملؿع٠، ٚايسضٚؽ املػتؿاز٠ ظنطٜا٤ بً٘ باغٞ، " (6 ازبصٚض ٚأبطظ ا٭غباب ٚايعٛاَ

 ٞ ٍ "، َاأ َٓعااٛض ا٫قتكاااز ا٫غاا٬َ ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ايعاملٝاا١  : "املًتكاا٢ ايااسٚيٞ سااٛ

ٞ ٚاٱغ٬َٞ ٟ ايػطب ّ ا٫قتكاز "، دٓإ)يبٓإ(، ٚنٝؿ١ٝ ع٬دٗا َٔ َٓعٛض ايٓعا

2009  . 

ٍ املكرتس١أغبْباٍ قكب١، " (7 ايٓس٠ٚ ايسٚي١ٝ  "، اب سسٚخ ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاسبًٛ

ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ايعاملٝاا١ َاأ َٓعااٛض اغاا٬َٞ ٚتأثريٖااا عًاا٢ ا٫قتكااازٜات    : "سااٍٛ

 .2008"، ايكاٖط٠)َكط(، ايعطب١ٝ

تاااساعٝات ا٭ظَااا١ املايٝااا١ ا٫قتكااااز١ٜ ايعاملٝااا١ ايطآٖااا١ عًااا٢  باااايطقٞ تٝذااااْٞ، " (8

"، ٓا ٚأغبابٗا يف ن٤ٛ ططٚسات َؿهطٟ ا٫قتكاز ا٫غ٬َٞاقتكازٜات زٍٚ املٝ

  ٍ "، ا٭ظَا١ املايٝاا١ ٚا٫قتكااز١ٜ ايسٚيٝاا١ ٚاسبٛنُا١ ايعاملٝاا١   : "املًتكا٢ اياسٚيٞ سااٛ

 .2009غطٝـ)ازبعا٥ط(، 

-http://iefpedia.com/arab/wp"، ايٓؿااط ايطباٟٛ ٚا٭ظَاات املايٝا١    ؾ٬ح ؾاؿٝع، "  (9

content/uploads/.../nnn.doc ،07/03/2013. 

http://www.darelmasshora.com/dowwnload.askx?docid
http://www.darelmasshora.com/dowwnload.askx?docid
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/.../nnn.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/.../nnn.doc
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/.../nnn.doc
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، ازباع٤ ايجااْٞ،   ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعاملٝا١ ٚاٯؾاام املػاتكب١ًٝ   َٛغ٢ ايًٛظٟ ٚآخطٕٚ،  (10

، 2011ؿااط ٚايتٛظٜااع، عُااإ)ا٭ضزٕ(،  ايطبعاا١ ا٭ٚىل، َهتباا١ اجملتُااع ايعطبااٞ يًٓ 

 .54م

زٚض ايؿهط ا٫قتكازٟ ا٫غا٬َٞ يف إزاض٠ ا٭ظَا١ ا٫قتكااز١ٜ    سػٔ ايطؾاعٞ، " (11

ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚنٝؿ١ٝ ع٬دٗا َٔ َٓعٛض : "املًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ"، ايطا١ٖٓ

 .  2009"، دٓإ)يبٓإ(، ايٓعاّ ا٫قتكازٟ ايػطبٞ ٚاٱغ٬َٞ

ٟ  ًااااب ا٭غاااااطز، " سػااااني عباااااس املط  (12 "، تااااأثري ا٭ظَااااا١ عًاااا٢ ا٫قتكااااااز املكاااااط

post_4819.html-http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog ،11/03/2013. 

ازباع٤ ايطاباع،   ، ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاٯؾام املػتكب١ًٝنٓذٛ نٓذٛ ٚآخاطٕٚ،   (13

، 2011ايطبعاا١ ا٭ٚىل، َهتباا١ اجملتُااع ايعطبااٞ يًٓؿااط ٚايتٛظٜااع، عُااإ)ا٭ضزٕ(،    

 .166م

تٓااَٞ ايتُٜٛاٌ ا٫غاا٬َٞ يف ظاٌ ا٭ظَا١ املايٝاا١     آغاٝا غاعسإ ٚقاًٝش١ عُاااضٟ، "    (14

ٍ   "، ايعامل١ٝ زضاغ١ ساي١ زٍٚ ايؿطم ا٭ٚغط ٚمشااٍ اؾطٜكٝاا   : املًتكا٢ اياسٚيٞ ساٛ

ٞ ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ٚا٫ق" "، تكاااز١ٜ ايعاملٝاا١ املعاقااط٠ َاأ َٓعااٛض اقتكااازٟ اغاا٬َ

 .2010عُإ)ا٭ضزٕ(، 

أثاط ا٭ظَا١ املايٝا١ ايعاملٝا١ عًا٢ اياسٍٚ ايعطبٝا١: قٓاا٠ أغاٛام ضأؽ          عُاز َٛغ٢، " (15

ٍ "، املاٍ "، ايكطااع اشباام يف ايتُٓٝا١: ايتكٝاِٝ ٚاغتؿاطاف     : "املًتك٢ ايسٚيٞ ساٛ

 .2009بريٚت)يبٓإ(، 

اْعهاغاااات ا٭ظَااا١ املايٝااا١ ايعاملٝااا١ عًااا٢     باااس اياااط٩ٚف، " اباااطاِٖٝ عباااس اهلل ع  (16

ٍ "، ا٫قتكازٟ: ْعط٠ عا١َ ازبٛاْاب ايكاْْٛٝا١   : "امل٪متط ايػٟٓٛ ايجايح عؿط ساٛ

 .2009"، املٓكٛض٠)َكط(، ٚا٫قتكاز١ٜ يٮظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ

http://iefpedia.com/.../9-"، 2008قطا٠٤ يف ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٜٛغـ أبٛ ؾاض٠، " (17

pdf ،12/03/2013. 

ٕ املكطؾ١ٝ املتعجط٠ ٚا٭ظ١َ املاي١ٝ املكطؾ١ٝ ايعامل١ٝ: عبس املطًب عبس اجملٝس،  (18 ايسٜٛ

، 2009، اياااساض ازباَعٝااا١، ا٫غاااهٓسض١ٜ،   أظَااا١ اياااطٖٔ ايعكااااضٟ ا٭َطٜهٝااا١   

 .338-337م

http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog-post_4819.html
http://halassrag.blogspot.com/2011/06/blog-post_4819.html
http://iefpedia.com/.../9-pdf
http://iefpedia.com/.../9-pdf
http://iefpedia.com/.../9-pdf
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"، 2012-2007ايعاملٝااااااااااااااااااا١ ا٭ظَااااااااااااااااااا١ املايٝااااااااااااااااااا١ ٜٚهبٝااااااااااااااااااسٜا، "  (19

http://www.ar.wikipedioalgerie.dz ،13/02/2013. 

i. , PERRIN, France, La crise des années 30 est devant nousFrançois Lenglet, 

2008, P:121. 

املًتكاا٢ "، ٚاٯؾااامأظَاا١ ايااطٖٔ ايعكاااضٟ: اشبكااا٥ل، اٯثاااض   ْٜٛػااٞ قاارب١ٜٓ، " (20

"، ا٭ظَاااا١ املايٝاااا١ ٚا٫قتكاااااز١ٜ ايسٚيٝاااا١ ٚاسبٛنُاااا١ ايعاملٝاااا١  : "ايااااسٚيٞ سااااٍٛ

 .2009غطٝـ)ازبعا٥ط(، 

"، ا٭ظَاااااااا١ املايٝاااااااا١ ايعاملٝاااااااا١: املؿٗااااااااّٛ ٚا٭غااااااااباب عبااااااااس اهلل ؾااااااااشات٘، " (21

www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf ،27/03/2013. 

، يٝذٓاس،  prime-subتساعٝات ا٭ظَات املاي١ٝ ايعامل١ٝ: أظَا١  عبس ايكازض بًطاؽ،  (22

 .  76-75، 2009ازبعا٥ط، 

ٟ ٚأثطٖا يف ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝعبس ايػاْٞ بٔ عًٞ، " (23 ٔ ايعكاض "، ضغاي١ أظ١َ ايطٖ

، 2009/2010اَعااااا١ زايااااااٞ اباااااطاِٖٝ، ازبعا٥ااااااط،   َادػاااااتري)غري َٓؿااااااٛض٠(، د 

 .154-153م

، ازباع٤ ايطاباع،   ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ٚاٯؾام املػتكب١ًٝنٓذٛ نٓذٛ ٚآخاطٕٚ،   (24

 .208-207َطدع غابل، م

"، ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ايعاملٝاا١ ٚأثطٖااا عًاا٢ ايااسٍٚ ايعطبٝاا١   َٗااسٟ ضبُااس ايككااام، "  (25

http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=316 ،29/03/2013. 

-http://alaa-abu"، أثط ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ ع٢ً ايبًسإ ايعطب١ٝع٤٬ أبٛ قاحل، " (26

saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html ،29/03/2013. 

ٕ املكطؾ١ٝ املتعجط٠ ٚا٭ظ١َ املاي١ٝ املكطؾ١ٝ ايعامل١ٝ: عبس املطًب عبس اجملٝس،  (27 ايسٜٛ

 .361، َطدع غابل، مٜه١ٝأظ١َ ايطٖٔ ايعكاضٟ ا٭َط

إزاض٠ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ)َٛاقـ َٔ سٝا٠ ايطغٍٛ قا٢ً  سػني سػني ؾشات٘،  (28

 .www.fiseb.com ،08/04/2013، اهلل عًٝ٘ ٚغًِ(

ٌ احملؿع٠، ٚايسضٚؽ املػتؿاز٠ ظنطٜا٤ بً٘ باغٞ، " (29 ازبصٚض ٚأبطظ ا٭غباب ٚايعٛاَ

 "، َطدع غابل.٫قتكاز ا٫غ٬ََٞٔ َٓعٛض ا

http://www.ar.wikipedioalgerie.dz/
http://www.ar.wikipedioalgerie.dz/
http://www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf
http://www.pidegypt.org/download/from.../15.pdf
http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=316
http://www.medadcenter.com/articles/show.aspx?Id=316
http://alaa-abu-saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html
http://alaa-abu-saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html
http://alaa-abu-saleh.blogspot.com/2009/01/blog-post_07.html
http://www.fiseb.com/
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ا٭ظ١َ املايٝا١ ايعاملٝا١ باني: اسبطٜا١ ا٫قتكااز١ٜ      ؾٛظٟ ضبريٜل ٚعب١ عبس اي٬ٟٚ، " (30

  ٞ ٍ "، يًطأمسايٝا١ املٓؿًتاا١ ٚض٣٩ ايٓعااّ ا٫قتكااازٟ ا٫غاا٬َ : ايٝاّٛ ايسضاغااٞ سااٛ

"، ا٭ظَااااا١ املايٝااااا١ ايعاملٝااااا١ ايطآٖااااا١: َؿَٗٛٗاااااا، أغااااابابٗا ٚاْعهاغااااااتٗا     "

 .  79، م٥2009ط(، ايٛازٟ)ازبعا

ا٭ظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ: ز٥٫ٌ اقتكاز١ٜ ع٢ً غطٛع املٓع١َٛ ضبُس غاَط ايككاض،  (31

 .66، م2009، زاض ايؿهط، زَؿل، اٱغ١َٝ٬ َٔ بني أْكا  ايطأمساي١ٝ

"، طبااااااطط قاااااٝؼ ايتُٜٛاااااٌ اٱغااااا١َٝ٬   َكاااااطؿ٢ ضبُاااااٛز عباااااس ايػااااا٬ّ، "    (32

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091 ،04/04/2016. 

"، دطٜاس٠ ايطٜاا ،   قٝؼ ايتٌُٜٛ املتبع١ يف ايبٓاٛى اٱغا١َٝ٬  َهتب ايطٜا ، " (33

article3417.htmlhttp://www.alriyadh.com/2008/05/11/ ،16/04/2013. 

اسبًٍٛ اٱغ١َٝ٬ ملعازب١ ا٭ظَات املايٝا١  ْٛض٠ غٝس أمحس غٝس أمحس َكطؿ٢، " (34

ٍ     "،ايعاملٝااا١ ايطآٖااا١  ازبٛاْاااب ايكاْْٛٝااا١  : "املااا٪متط ايػااآٟٛ ايجاياااح عؿاااط ساااٛ

 .2009املٓكٛض٠)َكط(، "، ٚا٫قتكاز١ٜ يٮظ١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ

ا٭ظ١َ املايٝا١ ايعاملٝا١: ايتاساعٝات ٚاٯثااض عًا٢ اقتكااز اياسٍٚ        أعُاٍ َ٪متطات،  (35

 .86-85، م2010، املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًت١ُٝٓ اٱزاض١ٜ، ايكاٖط٠، ايعطب١ٝ

"، صب١ً اقتكازٜات مشااٍ  َكاضب١ إغ١َٝ٬ ي٬ظ١َ املاي١ٝ ايطا١ٖٓضبُس بٛد٬ٍ، " (36

 .77، م2009، 06اؾطٜكٝا، ايعسز:

أِٖ ا٭ظَات املاي١ٝ ايٓادب١ عأ ا٭غاٛام   نُاٍ ايعكطٜب ٚبًُشُسٟ غٝس عًٞ، " (37

ٍ  "، املاي١ٝ ايتكًٝس١ٜ ٚخٝاض ا٭غٛام ا٫غ١َٝ٬ نبسٌٜ : املًتك٢ ايسٚيٞ ايجااْٞ ساٛ

ا٭ظَاا١ املايٝاا١ ايطآٖاا١ ٚايبااسا٥ٌ املايٝاا١ املكااطؾ١ٝ: ايٓعااتِ املكااطيف اٱغاا٬َٞ    "

 .2009عا٥ط(، "، مخٝؼ ًَٝا١ْ)ازبمنٛشدا

http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091
http://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?ID=2091
http://www.alriyadh.com/2008/05/11/article3417.html
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