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 دور النظام والمؤسسات المالية اإلسالمية 
 *في حماية االقتصاد العربي من األزمات المالية العالمية

 د. محمود حامد محمود عبد الرازق 
 كلية التجارة  - قسم االقتصاد

 جامعة جنوب الوادي
 جمهورية مصر العربية

 مقدمة: 
النقدارررة  المصررررفية ،صرررزة لامرررة مررري السرررماص الر يسرررية للن رررا  تعتبرررر ااتمررراص االقتصررراداة ،صرررزة تامرررةي  ااتمررراص الماليرررة   

مع ررم االقتصرراداص العالميررة فرر  الوقررت الررراييي  بعررد ا هيررار الن ررا  االقتصررادي اال ررترا  ي قا مررة  ت لمررا كا رر .االقتصررادي الرماررمال 
ممررب ت مع ررم د    نلرر  الررال متطبيررآ يليرراص    ريرراص  ماررن الررال الن ررا  االقتصررادي الرماررمال ي فقررد ترترر  تتلرر   ،صررزة ماااررية

 ترت  تل  الال مي يثار تقع ف  مع مها ضمي اآلثار السلبية. ال يي  اآللر لتلال ااتماص  ما ي العالم معرضة بيي
علرررآ ،الدرااررراص  التطبيقررراص االقتصررراداة للن رررا  االقتصرررادي ا اررر م  ت فررر  ضررروي تنرررام  موجرررة البعررري ا اررر م ي فيمرررا ي

الثا   مي القرن العشرييي فقد طرح  فرض الن ا  االقتصادي ا ا م   زسر  ،قروة تلر  مسرتوت التن يرر الايما منذ بدااة النصف 
ةي  الرال فر  اا  مرة االقتصراداة يالعمليرة  التن يمراص المساسر اصقرطبي المبادئ  ااان الن ريةي  ف   زن الوقت تل  مسرتوت الت

 الزرتية الث ثة المتمثلة ف  اآلت : 
 الن ا  المال  الد ل .  -3            الد ل . النقدي الن ا   -2           ي الد ل . الن ا  التجار -1

 ما من الرد   ا ار مية ،صرزة تامرةي  الرد   العربيرة ،صرزة لامرةي تعتبرر ضرمي من ومرة االقتصراد العرالم ي  تتزاتر  
 الررد   العربيررة تلرر   ةزتاحيررة لمع ررم الررد   ا ارر مي مررع ارتزرراج درجررة اال  .مررع مجريرراص العولمررة االقتصرراداة ،زر تهررا الث ثررة

االقتصرراد العررالم ي كرران مرري الطبيعرر  من تتررلثر تلررال الررد   ،مررا ا رردع مرري متمرراص اقتصرراداة تلرر  المسررتوت العررالم ي مبعثهررا 
 الخصا ص  التصرفاص الخامة ،الن ا  الرمامال   رجا  ااتما   المساساص الرمامالية ف  الد   الغربية. 

،ااتمراص الماليرة  ا العربيرة مري م ثرر الجوا ر  ترلثر   ةكا رت الجوا ر  الماليرة النقدارة  المصررفية فر  الرد   ا ار مي  لقد
ية العالمية.  لقد  جع الال تلال الد  ي الاريما فر   ر  ضرعف قردرة الن را  الرمارمال  تلر  مواجهرة تلرال ااتمراصي ف المصر 

 التواررع فرر  تطبيررآ  تزعيرر  الن ررا  االقتصررادي  يش فرر  مرردت جررد ت تطبيررآب رري فرر  ثنااررا فالريررا االقتصرراديي  من تزررتتمن 
ا ارر م  ،زر ترر  الر يسررية الث ثررة االن ررا  التجرراري ا ارر م ي الن ررا  المررال  ا ارر م ي الن ررا  النقرردي ا ارر م   حترر  

االارتعا ة ،رلد اص السياارة امكي تجن  اآلثار السرلبية م  تلر  ااقر  ت جريم تلرال اآلثرار  حصرريا فر  مضريآ ال رد د  الرال ،
 موجودة ف  ييك  يذا الن ا . فه  مري الممكري من يروفر  Built Inاالقتصاداة الت  يوفريا الال الن ا ي  الت  تعتبر مبنية 

الن ا  المال  ا ا م  البدي  الجيد لينقذ العالم مي  ي ص اا  مرة االقتصراداة الوضرعية ،صرزة تامرة  الن را  االقتصرادي 
ال  ،صزة لامة؟ إن يذا امث  المشكلة الر يسية  المعضلة ال قيقية مما  قدرة الن را  المرال  ا ار م  تلر  مواجهرة الرمام

 الالي كما ايتضح تند ترض مشكلة الدرااة. 

                                           
 .2011، وقُبل للنشر في ديسمبر 2011تم تسلم البحث في أكتوبر  *
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 : مشكلة البحث
 رراص االقتصراداة ي فر  مرا يواجهر  العرالم مري متمرة ماليرة تالميرة مطاحرت ،العديرد مري المس ا الب يتتمث  المشكلة الر يسية لهذ

 ممررا  مسررةولية الن ررا  االقتصررادي الرماررمال  ترري مع ررم  .لمع ررم د   العررالم ،مررا فيهررا الررد   ا ارر مية  كثيررر مرري الررد   العربيررة
ماباب تلال ااتمةي اتجهت اا  ار موب اا  مة الربا ية  التشريعاص ا لهيرةي  التر  تتمركري فر  مع مهرا فر  الن را  االقتصرادي 

 تتم ور حو  تزعي  الن رياص المالية ا ا مية مي ل   مساسراص ماليرة  مصررفية تطبرآ الرال الن را ي  الرال للزالرا   ا ا م ي
 ي  العربيرة ،صرزة لامرةتالراريا ف  المستقب  تل  مستوت الرد   ا ار مية ،صرزة تامرة جن مي تلال ااتمة ال الية مي  احيةي  ت

 . مي  احية ملرت 
تصرادي فر  العصرور المبكررة مري الد لررة ا ار ميةي تنردما كا رت تطبرآ يليراص الن را  المررال  إن اارتقراي الماضر  االق

ة  المضراربة  المشراركة  ريريرا  رميغ االاتثمار ا ار م  كالمرا، – ريم الربا ت –بيت الما   –ا ا م  امساسة اليكاة 
الن را  فر  ت قيرآ االارتقرار االقتصرادي فر  تلرال  جراح الرال مردت . إلخ  يبرت  بوضوح .تشجيع االدلار  ت ريم اال تنات –

الزتراص الزتيررة فرر   رر  الخ فررة ،رر تهررد الخليزررة تمررر برري الخطررابي  مررر را العصررور الارريما منررذ اتسرراج الد لررة ا ارر مية فرر 
 العثما ية ف  القرن التااع تشر. 

  تقر  ال ررب العالميرة 1917لعشرريي االخ فرة العثما يرة للسرقوا  اال هيرار فر  الربرع اا   مري القررن ا تتعرضر تندما  
معررت الررد   اا ر بيررة فرر  اتزاقيررة اااسرربيكوي لتقسرريم تركررة الد لررة ا ارر مية المنهررارةي حيرري كا ررت ينررا  د   مرري تجااا لرر ي 

ي ت ولت مع م الرد   ا ار مية إلر  د ير ص ة ف  إطار إاطاليا صي  إ جلتراي  د   دللت ضمي المستعمراص الزر سيةي  ثالث
المررال   ين ررا  االقتصررادالص إلرر  التخلرر  ترري تطبيررآ   مسررتعمراص تا،عررة للررد   الغربيررة الرماررماليةي لررذلال اضررطرص تلررال الررد ي

لتبنر  الرال مرا دفعر  ما ا م ي   لت  جويها  طر اا  مة االقتصاداة الغربية الرماماليةي  بعضها متجبت  الطزرة اال رترا ية 
 الن ا  االقتصادي اال ترا  . 

ا قشع ال   ي  ت ررص الد   ا ا مية  منها الد   العربية مي االاتعماري مرع تنرام  حركراص الت ررر الروطن   لما  
رر الترر  ا تشرررص فرر  الررد   الناميررة  العربيررة ت ررا   ترردتيم  ة فرر  منتصررف القرررن العشرررييي برردمص تلررال الررد   ا ارر مي .اتموم 

لررة إحيرراي    م اااتيررة تصرراديي فبرردم ،عضررها فرر  تبنرر  م  مررة اقتصرراداة ت رريرراي السياارر   العسرركري بنرروج مرري الت رررر االق
    المساساص المالية ا ا مية. و يلياص الن ا  االقتصادي ا ا م  الايما ف  مجا  البن

فرر  مع مهررا ،مجهرروداص فرداررة  تبنتهررا تن يمرراص اقتصرراداة  مص لالرري ي حرر  من فالرررة تزعيرر  يليرراص الن ررا  المررال  ا ارر م  بررد
 مة لزةة مي الباحثيي  رجا  ااتما ي  مي ينا  شلص فالرة تلاين البنو   المساساص المصرفية  المالية ا ا مية. لا

 فرضية البحث: 
إن تزعيرر  يليرراص الن ررا  المررال  ا ارر م  تلرر  المسررتوت التطبيقرر  فرر  مجرراالص اقررو  الب رري تلرر  الزرضررية التاليررة:  

،التركيي تل  ااد اص االقتصاداة ا ا مية المتنوترةي اقلر  مري  هرور ااتمراص الماليرة البنو   المساساص المالية االرتي 
فرر  الررد   العربيررة  ا ارر ميةي  فرر   زررن الوقررت امررتص مع ررم اآلثررار السررلبية للصرردماص الناتجررة ترري اا  مررة االقتصرراداة 

 .  الوضعية لامة الن ا  الرمامال 
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 هدف البحث: 
 ي فر  م ا لرة التبرار مردت مر ة الزرضرية السرا،قة. كمرا من ينرا  مجموترة مري اايرداف يتمث  الهدف الر يس  للب

 الزرتية الت  اسع  الب ي لت قيقها  التوم  إليها. إن مي بيي يذه اايداف الزرتية: 
 ل  الغرب . معرفة اا،عاد المختلزة لألتماص الماليةي  ت قاص التلثير  التلثر بيي الن ا  المال  العرب   الن ا  الما -
مدت اال تشار الد ل ي  يا لما  ،مزهو   م،عاد  يلياص تم  الن ا  المال  ا ا م ي  التطبيآ الزعل  ل  دال  مساسات  -

  الثق  العالم  للتموي  ا ا م . 

 ض لألتماص. ا لما  ببعض اآلراي المسيدة للتموي  ا ا م ي لي   م   يلياص التموي  ف  الن ا  الرمامال  دا م التعر  -

 ا لما  ،مدت قدرة الن ا  المال  ا ا م  تل  ح  مشا   التموي  ف  الب د العربية  ا ا مية.  -

 منهج البحث: 

تعلررآ ،ررااطر الزالريررة للن رررا  االقتصررادي لامررة الن ررا  االقتصرررادي  يلمررا كرران موضرروج الب رري لررر  م،عرراد متعررددةي منهررا مرررا 
تررري تغطيرررة اا،عررراد التطبيقيرررة  المساسررراتية لتلرررال اا  مرررة الاررريما المساسررراص     اررر م ي فضرررالرمارررمال ي  الن رررا  االقتصرررادي ا 

ا  كررذلال ممرربح مرري المنطررآ اتبرراج المررنهل الت ليلرر  القررا م فرر  مجررياي منرر  تلرر  ااررتقراي الواقررعي ،مررا فيرر  مرري  رري  ال المصرررفيةي ف  رر
لدراارة  ت لير ي  مري ثرم اارتنتات  اارتنباا مردت قردرة الرال الن را  متماص ماليةي  م ا لة إاقاا الال تل  الن را  المرال  ا ار م  

 فررآ ااد اص الماليررة المبنيررة دالرر  ييا لرر  ااااارريةي  مزعلررة بوااررطة مساسررات  تلرر  التقليرر  مرري اآلثررار السررلبية المتولرردة مرري تلررال 
 اا  مة االقتصاداة الوضعية الايما الن ا  الرمامال . 

 الدراسات السابقة:

ر تعرض الن ا  الرمامال  لألتماص الماليةي  ف   زرن الوقرت تنرام  االتجايراص   رو التزاليرر فر  طريرآ ثالري مع تالرا
لقرد  .تري تلرال اا  مرةي يتزرادت تيوبهراي  يضريف لهرا الالثيرر مري المياارا    ا،الطبع ،عد ا هيرار الن را  اال رترا    ليكرون بردي

لن ررا  االقتصررادي ا ارر م  م  الن ررا  الرماررمال ي إلرر  جررد ت تزعيرر  لالمنتمرريي اتزقررت يراي الالثيررر مرري المتخصصرريي اررواي 
 مرري ثررم  هرررص ،عررض الدراارراص الترر  ت ررا   ت ليرر   .يليرراص الن ررا  المررال   ا ارر م  ،لد اترر  المتباينررة  مساسررات  المتنوتررة

  جهة الن ر ا ا ميةي  مي يذه الدراااص: ال لو  لها ااتماص المالية العالميةي  طرح 
  . 2008درااة البب  يي  تمر ا -3   . 2008درااة جما  تبد الع يم ا -2    . 2010اة القصاص ادرا -1

 خطة البحث: 
 الب ي ف  ث ثة مباحي ،خ ف المقدمة  النتا ل  التومياص  الال تل  الن و التال : يذا ايتم ترض 

 . 2008ا طار الن ري لألتمة المالية العالمية اابتمبر   : ااالمب ي  -1
 .الن ا  االقتصادي  المال  ا ا م ثا  : الالمب ي  -2

 .د ر الن ا  المال  ا ا م  ف  مواجهة ااتمة المب ي الثالي: -3
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 :(2008 ،ألزمة المالية العالمية )سبتمبراإلطار النظري ل -األولالمبحث 
 مقدمات األزمة المالية العالمية: -1-1

لعشررريي  ررايرة العولمررة الترر  تمثلررت فرر  الترردفآ ال ررر للسررلع  الخرردماص  ر    اامرروا  فرر  السررنواص االيرررة مرري القرررن ا هرررص 
تصر  فر  مصرل ة الرد   الغنيرة  – ماتالرت  –قد ثبت من العولمة ،الشك  الرذي طبقرت ،ر  كا رت ل المعلوماص بيي مختلف د   العالم. 

، يري  افزر   ر  العولمرة اتداد اارنيراي رنر   اتداد الزقرراي فقرر   ضد مصل ة الد   الزقيرة  مي بينها مع رم الرد   العربيرة  ا ار مية. 
 ؛ اتبرررد الع ررريمي 50: 2006اتبرررد السررر  ي  % مررري الررردل  العرررالم 80% مررري اررركان العرررالم ااارنيررراي  ا صرررلون  تلررر  20ممررربح 
2008  . 

لمسرتوت العرالم ي حدع ترا م ف  رم  الما  تلر  ا  2008-2003االت  ابقت ااتمة   ف  السنواص الخمن االيرة
ا عكررن تلرر  الييررادة الضررخمة فرر  حجررم ترردفآ االاررتثمار  التجررارةي  التواررع الضررخم فرر  اال تمرران الررد ل ي  الترردفآ النقرردي 

،صرزة مااارية مري لر    الرال تر  العولمرة بعض تل  من اال دمات العرالم ي دتم الديون العامة  الخامة.  ف  يذا يسكد ال
 .  Carl et al., 2000 ؛ ا2002االشرقا يي  Financial Expansionsالتواعاص المالية 

ممررا ترري لرر  مسررار ااتمررةي فيبررد  مرري كرر  مررا  رد حولهررا مرري ملبررار م هررا تسررير ،شررك  متشررع   متسررع  ممتررد تلرر  المسررتوت 
ل هررا تسررير فرر  الجغرافرر  مرري  احيررةي  تلرر  مسررتوت الجوا رر   المتغيررراص االقتصرراداة مرري  احيررة ثا يررة. كمررا من تطرروراص الموقررف تشررير ،

 ررك  حلقرراص حلي  يررة مزررررة تتشررا،  كثيرررا مررع ال لقرراص المزررررة للزقررر  للتخلررف الترر  ارراد ال ررديي تنهررا فرر  الن ريرراص االقتصرراداة فرر  
مما اعط  ا طباتا ،ل ها تللذ العالم كل  لتسير ،  إلر  الخلرف  كل هرا تختررح ال جر  اليما يرة الماضرية بوضرع العرالم  يبدااة السبعينياص

 ا اارتمرار   امن تلرال ااتمرة ارتالون مطرو  تمرر   ا  ف  محداع بس  ماضية.  يبد  مي تصري اص المسرةوليي فر  م ثرر د   العرالم تقردم   ل
 ي1929ااتمررة االقتصرراداة الترر  حرردثت فرر  تررا    مرري كرر  ااتمرراص االقتصرراداة الترر  مضررت  الترر  كرران مطولهررا تمنررا  م ثريررا مثرررا يرر

ي 2011ن تمترد إلر  ترا  من ااتمرة الماليرة العالميرة ال اليرة مري المتوقرع إلن و مربع انواص كاملة.  مي 1933حيي ااتمرص حت  تا  
 بردمص –بر   ربمرا  تزضر  تلرال ااتمرة إلر  حررب تالميرة ثالثرة  .2016ب   يرت البعض إ ها مي الممكي من تستمر تداتياتها إلر  ترا  

الالثيرررر مررري اآلثرررار االقتصررراداة  ريررررر  المكبوترررة  المتزاقمرررةي  يترتررر  تليهررررمررري ل لهرررا تنزررررين للمخرررا ف ا ا ررردع – ،الزعررر  مقررردماتها
 . 1ا 2010 ؛ االمنات ي 52: 2010افهم ي  االقتصاداة تل  مستوت العالم

بريي ينا  إمكا ية   ريةي   ايلة تلمية  جراي تملية م   مزة فالريرة ميديولوجيرة كبررت تمكري مري التقرارب  لالي ي  
تللررذ فرر  االتتبررار الجوا رر  ا اجابيررة  السررلبية البررارتة فرر  كرر  ميدلوجيررةي ،ا ضررافة إلرر  الخبرررة  ، يررياا  مررة االقتصرراداةي 

حتميررة التومرر  إلرر  إن ا جا،ررة ينررا تشررير إلرر  التاريخيررة المتمثلررة فرر  مماراررة كرر  مرري الزالررر اال ررترا    الزالررر الرماررمال . 
 . 2002  ؛ االعوض ي2008االبب  ي؛  تمري  الطريآ الثالي البدي 

مجرررد   ريرررة جديرردة  حرررداع  رروج مررري التررلليف الخررر ح برريي إاجابيررراص  لرررين The Third Way الطريررآ الثالرري 
حركررة ايااررية  شرطةي مطلقهررا مجموتررة مري المزالررريي ت ررا   إاجرراد يررو  ييررم مرري الرالاااال رترا ية  حسررناص الرماررماليةي بر  

                                           
 OECDألزمذذق ق ةمذذق  ذذوان  ذذ م و باذذ  ا ووهذذ . كمذذ  توقاذذا منصمذذق التاذذ و  ا قت ذذ د  والتنم ذذق هذذ،ا، ويتوقذذخ الءبذذراب أ  تبعذذي تذذ ا     ا (1)

. أ  الاذ لم 2008. كمذ  أاذ و التعريذر الن ذف  ذنو  ال ذ دو  ذو لذن وا النعذ  الذ ولي فذي أكتذوبر 2010امت اده  إلى الن ف األون مو   م 
. إ  المتأمذل ان ، وححذو فذي الن ذف ال ذ حي مذو 2010مذو المسذتبا  أ  تنت ذي قبذل يعف  لى ح فق كس د اقت  د  بسبب األزمذق الم ل ذق والتذي 

، يج  أ  األزمق   زالا مستمرة حتى ان   وأ  ت ا   ت   تالحق العط     ا قت  ديق  لى المستوى الا لمي  ذواب فذي الذ ون المتع مذق 2011
  نوا  في المستعبل. 4مر ه،ه األزمق ألك ر مو ل حبق المنشأ لتلك األزمق، أو في ال ون الن م ق، ووبم  تست
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مرر  تلرر  التواررع فرر  ميااايمررا  االاررتزادة مرري ع   زررن الوقررت امخرررت يتزررادت تيرروب الن رراميي اال ررترا    الرماررمال ي  فرر
 .  1ا 1988؛ االخضرا يي  134: 1999اني ا مكاابهما ،عد إجراي تملياص ت وير  تعدي  لهما

بليرون  سرمة مرار ا ت رت لر   2.3م ر  لر   الث ثرة تقرود الماضرية فر ن  تطبيرآ تلرال اا  مرة لقد  تل تري العولمرة 
 تلر  الرررم مري من الردل  ا جمرال   .ما فيها مع م الرد   العربيرة  ا ار مية،ع م  منهم ،الد   النامية الزقري  الغالبية ال

 ا% تقريب ر80تلر   ي تلر  الرررم مري م هرا ت ترو  ي%20ال يتعردت  تريليرون د الري فر ن  صري  الرد   الناميرة 23العالم  بلرغ 
 .  2ا 60-55: 2006اتبد الس  ي ؛  5200 ؛ اتبد الراتحي Khor, 2001ا مي إجمال  اكان العالم

 :السابقة األزمات واالختناقات المالية -1-2
% 95. حيري تبريي من Financial Crisisتمرت ااتمراص الماليرة  يفر  ضروي اريادة الرمارمالية الماليرة ت رت م لرة العولمرة

ي إلرر  توارريع مخرراطر تررد  االاررتقرار توا ررد اررريعة للمسررتثمرييي ممررا مدتلرر   مرري رم  المررا  يررتم المضرراربة ،رر  بهرردف ال صررو 
مسررتوي العررالم. إن تررد  االاررتقرار يررذا مدي إلرر  ااتمررة الماليررة فرر   رررح يارريا فرر  م الررر التسررعيناص   ررب  تلرر   ،النسرربة لألاررواح

ا ااتمرراص  مررسلر  يثررر االتتررداياص ا ريابيررة ،الوالارراص المت رردةتلرر  م اال هيررار ل قتصرراد المكسرريك ي  تررد  ااررتقرار اااررواح الد ليررة
ا. مرر% مرري قيمته50السررعودي  ا مررارات  اللرذيي فقرردا م ثررر مرري  ييالماليرة  ا هيررار ماررواح اااررهم فرر  الشررح اا ارر   لامررة السرروق

 صردماص  اال صرياج لشرر ا مرند ح النقرد الرد ل ال لين لدي الليبرالية الجديدة إجا،ة م  إجا،اص  افيةي فيما تدا االاتجا،ة  تلق  
  . 135-130: 2006تبد الس  ي ا ؛ 2005 ؛ االش اصي 29-24: 1993افرا سيني 

. حقاي كمرا كتر  م ررر مجلرة النشررة عةي ممبح لمعارض  السوح ال ر موص مسموج ف  لضم تلال ااتماص المتتا،
يررة من الجولررة ال اليررة مرري ااتمرراص الترر  اعيشررها االقتصرراد العررالم  ،سررب  الرماررمالية الغرب يMonthly Review الشررهرية

  .130 تمث  فرمة اا  ة احياي الزالر المركس  ارضا تبد الس  ي ص

ن متمراص الرمارمالية االيررة كران مرجعهرا إ يإن االقتصاد الرمامال  اعااش اآلن متماص الالسادي  يو اعااشها ،شرك  د ري 
إال إ هرا فر   ي هرا متمراص ماليرةن كا ت ااتماص الت  ضرربت  ررح ياريا مرجعهرا ال رايري يرو مممال ي مي رم  الما  المال ي   

فرا ض ا  تراتي  تيرادة تالردان رم  المرا  فر   ر   جرود فجروة طلر  ترالم ي يرذا  اييرال     رم  المرا  العينرال قيقة تعود إل  
تي االتتباراص االرت الت  ترجع اال هيار إل  الت ت  ،لاواح تلال الد   ت قيقا ارراض معينة مي جا   كبرار رجرا  المرا  

 .(David Menauy, Monthly Review)اام  اليهودي  ي عالم ا  ف  ال

                                           
 و ا اذتراك ق طريق ث لث بذلح نم  د    19ت اوله من، ا تء مه الب ب  ب وس ال  حي  شر أواخر العر   تمالطريق ال  لث ك لطالح،  (1)

طريذق الو ذ ، وإ  كذ   ، ا  ا م طلح   اذب  ق لاذل أقرب ذ  ت ويء هذ  هذو حذ يث ه وولذ  مذ ال   ذو الوالرأ م ل ق. ومو وقت  

ا تذواحي بل ذر وةذ و الذوزواب ازحجل ذا  السذ بق، والذرة و األمري ذي األ ذبق كل نتذو  فذي ب ايذق األل  ذق  تو خ في ا تء امه مذخخره

 . Market Economy and a Socialist Stateالج ي ة، تحا م  يسمى وأ م ل ق السوا الحر وال ولق ا جتم   ق 

ي ملئ ب لمتن قض  ، فم اله إذا قلن  أ  التال م األ   ي ل ل      ال وكب يت لف بل و  دو و في الا م، فإ  ه،ا المبلغ ( إ  النص م الرأ م ل2)

بل و  دو و التي تن ق  نويه  في الو ي   المتح ة  لذى مستحضذرا  التجم ذل وإذا ك حذا إق مذق اذب ق م ذ ه  8يا  ت ف ه  إذا م  قوو  ب لـ 

بل و  دو و تن ق في أوووب  وح ه   لذى األيذو كذريم  ذنويه . وإذا قذ و  11في الا لم ق  ي لف بل و  دو و، فإ   حع ق لح ق ل ل جاب

بل و  دو و، فإ   شرا  المل  وا  مو ال و وا  تن ق  نويه  فع  في أوووب  والو يذ   المتحذ ة  13أ  الر  يق ال ح ق ت لف الا لم 

ح ل الح واح   في ال ون ال ن   ق  لى أاربق وأغ،يق أفضل مو تلك التي يح ل  ل    ماصذم أبنذ ب  لى الوجب   الء   ق. و ن م  ت

الجنو البشر  في ال ون الن م ق،  ن ه  يم و أ  حجذام بذأ  هنذ ط خطذأ مذ  وا ذم فذي  مل ذق التوزيذخ الاذ لمي لل ذروة فذي اذل النصذ م 

 وا . الرأ م لي الغربي ال،  يامق ذلك الت  و  في توزيخ ال ر
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االاررتمرار فررر  ت ركررراص إن  ي  تررري ت ررردااص الرماررمالية مرررع اقتصررراد القرررن ال رررادي  العشرررريي2000 يلقررد كتررر  ار بررررص جيلرربي
الدالليرةي الاريما  من  ات تناقضرر    ااموا  د ن تن يم تاد  ايمث  اآلليرة التر  اريدمر بهرا الن را  الرد ل  ال رر  زسر  بنزسر  لر   

 رياح الال التدمير بدمص ته  مي تمآ الرمامالية  م بر د لها ف  العصر ال ال   ي  الوالااص المت دة اامريكية. 

المنصرر ي  حتر  اآلن لزرةي اعريش منرذ بداارة السربعينياص مري القررن خن العالم الرمامال ي ،مرا يه المتقدمة  مطراف  المتإ
،عض القواام المشتركة بيي ااتمتييي مث   دة  فهنا تادص إل  ااايان ،قوة اكرياص متمة الالساد الالبير. ي م ف  متمة كبيرة

فضر  تمررا رافرآ ااتمتريي مري ا هيرار مروات فر  ،عرض تيرراراص  ي طلتهمرا اقتصراداا  اجتماتيرا  اياارياي  مرعوباص المواجهرة
ة. فقررد رافررآ متمررة الالسرراد الالبيررر ا هيررار المدراررة الال ارريكية الزالررر االقتصررادي الرماررمال   مررعود تيرراراص اقتصرراداة جديررد

  معود المدراة الالينييةي ثم ،عد الال معود المدراة الزريدما ية.

الررذي امكري للرماررمالية من تتعلمرر  مرري كسراد العشررريناصي  متمرراص التسررعينياص  تلرال الترر   قعررت منررذ  من الردر  الررر ين
ي يتمثر  فر  من اارتقرار القطراج المرال  امثر  العنصرر الم روري  ال را م 2008ة ال اليرة مطلع االزية الجديردة  ااتمرة المالير

فهرو  يف  منع تملية التدمير الذات  ف  تالم رم  الما  ال ر. إن الرمامالية العالمية ير    را  تراريخ  ال اعررف االارتقرار
ر 50  ا  اتزآ تلي  بوااطة الد   الصناتية المتقدمرة منرذ  من مرة التجرارة  مرند ح النقرد الجراص  مري ،عرديا   كا رت ياتام 

اتبرد الخرالآي  لصالح الرد   الرمارمالية ت  البنال الد ل  ي  اآللياص لتصميم الال الن ا   لتسهي  تواع   المسايمة ف  إدار 
 .  Solimano, 2000 ؛ ا130: 2006 ؛ اتبد الس  ي 2009

م ثرر مري مي تمران مضر . فمنرذ منتصرف  ،رااللت  و  ال تيا  مزعمرة ن الدراااص تبريي تل  من الرمامالية العالمية اليإ
التسعينياص تعرددص ااتمراص الم ليرة  ا قليميرة فر  اليا،ران   ررح ياريا  ر اريا  البراتير   حالرة الالسراد فر  االقتصراد اامريكر . 

: 2006اتبررد السرر  ي  ،ل ملرر   بالتررال ي فقررد ممررب ت مسررللة  قررت ال م ثررري حترر  تضرررب الصرردماص المقبلررة الن ررا  الرماررمال 
 .  1ا 180

  فقرد بردم اال هيرار فرر  القطراج المرال  ثرم السررلع - 2008ااتمرة الماليرة العالميرة االيرررة  –هرذه ااتمررة يرذا  بالنسربة ل
اامريكيرررة  اا ر بيرررةي  توالرررت اال هيررراراص حتررر   مرررلت إلررر   صاالقتصررراداا مررري ثرررم الركرررود  البطالرررة فررر  جميرررع قطاتررراص 

الرتباطهرررا الوثيرررآ ،الرررد   المسرررتعمرة مررري المن رررور  افررر  العرررالم الثالررري   رررر   –إن مرررح التعبيرررر  –مراص االقتصررراداة المسرررتع
 .  2008ا  اتةي  االقتصادي

لتمة مالية ف  اوح النقد ،لتمة قر ض الريي  إن كا ت بدمص كن ااتمة العالمية الت  امر بها العالم ف  يذه اآل  ة إ
 إ مرا ير  متمرة بنيويرة  اتجرة تري اريادة االحتالرار  تري  ييست متمة تارضة لامرة ،سروح النقرد م  المرا لإال م ها  يالعقاري 

                                           
ا للرمي السابآي الح  البعض من الدراااص المختلزة تسكد كلها تل  من الن ا  الرمامال  يدل  فر  رمرار متمرة كبررت كر  1ا م   30   تل يد 

 . 1879ااتمة العالمية تا   -ب         . 1837ااتمة العالمية تا   -متا  تقريب ا  الال تل  الن و التال :  40
 حت  اآلن. 2008ااتمة العالمية تا   -ي      . 1978ااتمة العالمية تا   -د        . 1929لمية تا  ااتمة العا -ت

م م، فإ  ا ح م ا   الت ل ق فذي السذ ولق أد  ب لاولمذق وت ويء ه  أيض ، إذا ك حا التو ا   في الس ولق الم ل ق دفاا ا ح م ج الا لمي لأل
للمست مريو الح ون  لى امت  زا  ا تا ادهم لتحمل المء  ر، كم   Easy Moneyاألموان الس لق  إلى ح  يق غ ر متوقاق. فع   محا

خلف التو خ السريخ في السوا مسألق    –في المن ج الحر  –أ  األلون التي ت وحا ب وت  ع ق م األموان جالا ا  ت م وا  الج ي ة 
الع دمذذق مذذو المراكذذا الم ل ذذق، ف حذذ فخ المسذذت مرو  لجذذ،ً أمذذوال م با ذذ ها  ذذو  يم ذذو إيع ف ذذ . و نذذ م  تغ ذذر  الصذذروأل، اوتذذ   األمذذوان

المشرو    الءطرة وتوج     ححو ألون آمنذه. ق ذ   البنذوط مذو اذرو  ازقذرار كمذ  وفضذا، مذنم اةتمذ   ج يذ ة، ف ح ذ و  قذ م 
 .2008األلون، فح ثا ال  وثق أو األزمق الم ل ق األخ رة 
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 الترر  ال امكرري من تررست  ثماريررا فرر   رر  يررذا االحتالررار الامررة ،عررد تد يلرر  ترري قدمررة تالمالسياارراص النقداررة  الماليررة للررد   
ور  ااارعار  التر  ممرب ت ير  االررت تعرا   مري ت كرم طريآ الشركاص د ليرة النشراا ي  كرذلال السيااراص المتعلقرة ،رااج

  . 8: 2010االقصاصي  تي يلية السوح  ا قا،اص العما  الت  تادة ما تزرض ااجور ،عيد  
المعر ف من الركود يترت  تلي   قص السيولةي  مي المعلو  من  قص السيولة اجع  مما تي يلية  هور ااتمةي فمي 

اال تمران  بالترال  يرتزرع اررعر الزا ردة  يرنخزض االارتثماري  تبرردم الشرركاص فر  االارتغناي ترري البنرو  تقربض يرديا تلر  مررنح 
 مرا من اصر  االقتصراد إلر  يرذا الوضرع حتر  تبردم بروادر ترد  الثقرة فر  ال هرور  .العمالةي فتبدم مشكلة البطالة فر  ال هرور

مري فقردان السريولة فر  البنرو ي  اار مي اوح النقرد لوف ر تسود ر ح التشا   ف  كافة جنبات  مما يدفع ر    ااموا  إل  الزر 
 يوا رر  الررال ا هيررار فرر  ارروح اا راح الماليررة حيرري يررتخلص الجميررع مرري اااررهم  السررنداص الترر  تعبررر ترري المرا رري الماليررة 

لعقرراراص  مررع يررذا اال هيررار يبرردم اافررراد فرر  الب رري ترري مرر ااص يمنررة لنقرروديم فرر  اجررد ن ارروت  ررراي ا .للشررركاص المنهررارة
ا زررع ماررعاريا ،صررورة لياليررةي  يغررد  ،التررال  االقتصرراد اقتصرراد  تتلبرري يرر  االرررت من تر ال  الررذي   اامررو  ال قيقيررة الترر  

ا  مرري من اكررون  ا برردال  ريعي رر إلرر   اي  يررنخزض االاررتثمار  يررتم تسررريح العمررا   يبرردم الركررود  مرري ثررم البطالررة جنب رراإ تاجي رراقتصرراد 
 .  1992امر ولدي  كودير التضخم الما اسم  ،ينشل جن  مع التضخمي  مي ثم 

م يرررت ممرر اب المررذي   النقرردي   تلرر  رمارره يممررا ترري  جهررة   ررر الزالررر االقتصررادي فرر  ااتمرراص الماليررة العالميررة
الترر  التمررت االقتصرراد الرماررمال  المعامررر اررببها السياارراص التواررعية الماليررة  النقداررة   ميلتررون فريرردمان  من يررذه ااتمرراص

 .  2009احشادي  لمصاحبة لتطبيآ النموات الالينيي ا
تعتبرررر محرررد تعرررد ميرررم مرررور االحتالرررار الرمارررمال  الرررد ل  فررر  العصرررر ال رررديي  التررر  الشرررركاص د ليرررة النشررراا  مرررا م رررا 

مي   شاا يذه الشركاص اقو  تل  تالرين االحتالار ف  الد   النامية الت  تقو  ،االاتثمار المبا ر فيهاي ،الررمإن  .مابابها
 لالري ارلبياص يرذه  .من الال االاتثمار قد امث  تام  إرراي لهرذه الرد   ،اتتبراره مقردرة دالليرة تلر  ا حر   م ر  الروارداص

ااتبعاد الشركاص الم لية المنافسة لهرا  الرال تري طريرآ مرا اسرم   ،راال تياج  م    الشركاص تتمث  ف  م ها تعم  تل  ت طيم 
مري تبعراص اال ردماجاص المتيايردة  المتوقعرة لر   ال قر  القليلرة القادمرة لامرة   (Kaufman, 2001لقد حرذر  . اال دمات 

ف  القطاج المال . فلقد متطر  ،عرض اامثلرة لمرا حردع ،الزعر . فقرد كا رت البنرو  العشرر الالبررت ،الوالاراص المت ردة تسرت وا 
ي مما يسكد المييد مي 2000% ل   تا  40% مي ا يداتاص ،البنو  التجاريةي  لالي تلال النسبة بلغت م ثر مي 19تل  

  20: 2007اتبررررد  ي  (Oligopoly)تمليرررراص اال رررردمات الترررر  مفضررررت إلرررر   ررررك  م  يلررررر مرررري م رررركا  احتالررررار القلررررة 
 .  Kaufman, 2001ا

إن معدالص التركي تلرال اروف تريداد ،شرك  ارريع لر   تلرال ال قبرة  ير  تضرم م شرطة مثر  البنرو   الترلمييي  البنرو  
كمرا من اال ردمات فر  القطراج المرال  ملر ي بتعرارض المصرالحي حيري  .اامرو  الماليرةااارهم   تثمارية  التجاريرة  إدارة االار

دال  ك  ا دمات مي تلال اال دماجاص ا ا   ك  لبير اقتصادي لامة  م   م   اقل  مي لياراص المقترضيي  المستثمريي. 
  . 1اآ ال د د  تل  رير ال قيقة ضع الجا   السلب  لنشاا تلال الشركاص ف  مضي

إن تيررادة التركرري المررال  ارروف يررسثر ،عمررآ تلرر   شرراا السرروح ااترر .  لمررا كرران ينررا  القليرر  مرري المعارضررة السيااررية 
الرال من التزرت  ال كومية لعملياص التوحد  اال دماتي كما من البنو  المركييرة لرم تت رر  لمواجهرة تلرال المشركلةي ترتر  تلر  

                                           
 .2006اركق إحرو  األمري  ق مو فض ةم أد  إلى  جو م يره  لءمسق  شر   مه  في حوفمبر  ( وخ ر م  ن م  ح ث مو1)
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. إن ا هيرار الالبيررة متواطة  مغيرة ال جم مع ،قاي القلة مري المساسراص الالبررت ااص المرا ري االحتالاريرةية المساساص المال
 .  1اتلال المساساص المالية ايخلآ متمة مديو ية يترت  تليها إضعاف ييك  اال تمان

ن ترري م    اداة. فضرراصرراب بررد راص اقتصررمن االقتصرراد الرماررمال  بوضررع  المرتالرري تلرر  اررعر الزا رردة البررد  من  مررا 
 ر  يع السا د  اعر الصرفي  اييرال تري ماص المتغيراص االقتصاداة مث  الزي ا  تاج    م  التوت بالت لي  الالينيي ازترض ث

 لر  تكرن مرا يرو مررروب منر ف  الزترة الطويلة تسدي السيااراص الماليرة  النقدارة إم   ت لي  قا م تل  الزترة القصيرةي حيي 
 .  2ا 243: 2010االقصاصي  مي  احيةي  تلثير فتراص ا ،طاي مي  احية ملرت قعاص اثر التو  ا  ر  

لقررد لجررلص ،عررض الررد   إلرر  تخزرريض اررعر الزا رردة مثلمررا فعلررت اليا،رران االترر  لزضررت ف يمررا ترري ال لررو   المعالجرراصم
تلنررت الررال يرررو  م  لرر  مررزر% كمرراإاررعر الزا رردة ليصرر    %ي ثررم  امررلت التخزرريض فرر2.5ماررعار الزا رردة فرر  بنوكهررا إلرر  

كمرا ترم تخصريص  .%1.5  كما لزضت بريطا يا  ماعار الزا دة ف  بنوكها لتص  إل  2010الماض   توبر مالخامن مي 
اتتمرراداص ماليررة كبرررت امولهررا دافعررو الضرررا   لييررادة السرريولة الماليررة المتاحررة مثلمررا فعلررت الوالارراص المت رردة اامريكيررة الترر  

 .  مريكماقرب مي  احد تريليون د الر  ماإل  ي 2009يناير  تادص قيمة المخصص ف  م الر

 :يالرأسمال يلنظام المالبا يالعرب يالنظام المال أثرت -1-3
،عرض القطاتراص االقتصراداة الاريما القطاتراص الماليرة   حيا ا  فرمن مي م اير يذا التلثري  الال االرتباا الذي اص  إ

لامرة فر   ريكيرة  فر  الرد   اا ر بيرةرتزاج حجم ااموا  العربية المودتة ف  بنو  ممإل  حد التبعية االقتصاداة المرفوضةي ا
البورمررراص  فررر  العقررراراص.  مرررا مررري  رررال فررر ن حركررراص ا فررر   المتتا،عرررة للبنرررو  الغربيرررةي  التصررردتاص  اال هيررراراص المتتاليرررة 

زرة فر  تلرال البنرو   البورمراص. لقرد لسررص الرد   لبورماتها تعن  ضياج الالثير  الالثير مري اارمردة العربيرة المسرتغلة  المو 
 .  1986امرا ي  رتريليون د ال 2.5 ثر مي مالعربية جراي تلال ااتمة 

                                           
  م مضا، في     لم ت و األ واا الم ل ق متطووة مع وحق ب لو خ العذ ةم ان ، وأ  يابذر  ذو  200( لع  كتب  م ث من، أك ر مو 1)

وا  ألح   ل    أو تشجخ خلق الا ي  من   كلم  أم و. ب ،ه الطريعق فإ  ح  ذ ب  رته لع  ق ن "ينبغي  لى ال ولق أ  تاطي أيق احت  

انث و السلب ق للءطأ في توقا   العلق مو البنوط  وأل تشتا داخل النص م الحر بأكمله، وب لت لي لو ت و  هن ط خس ةر كبذرى"، إ  

ق الم ل ذق هذي بم  بذق المسذاون األكبذر  ذو ا ح  ذ وا  ه،ا يخك  أ  األزم   الم ل ق التي تح ث   األ واا الم ل ق ومخ سذ   الو ذ  

 الم ل ق وا قت  ديق التي يح ث   النص م الرأ م لي في ج حبه الم لي.

المنصر ي اتتل  الر ين اامريك  السابآ  جورت  2008  مما فيما يتعلآ بيمي  هور  ا دالج ااتمةي فز  منتصف ابتمبر مي تا  2ا
ية ف  ب دهي ليعلي ،لن الوالااص المت دة اامريكية بردمص تعرا   مري متمرة اقتصراداة طاحنرةي  بل ر  قرد بوش  إحدت المنصاص الرام

مليررار د الر ممريكرر  لتمويرر  لطررة اإ قرراا  ل قتصرراد اامريكرر  الررذي برردمص تتررلثر كافررة قطاتاترر  االقتصرراداة  750تقرررر تخصرريص 
صري اص مجموتة د   االت اد اا ر ب  ،عد اجتماج طارئ لها ،ل ها تعا   اواي السلعية م  الخدمية. كما فوجئ العالم ،عد الال بت

مي ااص ااتماص االقتصاداة  تسكد ف  االجتماج اا   لها بتلال المناابة ،ضر رة إتادة الن ر ف  الرمامالية الماليةي ثم تعلري فر  
ا م د  طرلة ،ضرر رة إترادة الن رر فر  الرمارمالية العال ميرة ،قيرادة كر  مري مرند ح النقرد  البنرال الرد لييي.  توالرت اليو  التال  تصري  

 تصري اتها ،عد الال ،ضر رة تدل  حكوماتها بتموي  لط  إ قاا القتصادااتها. 
فرر  الوالارراص المت رردة اامريكيررة. إاا فهرر  متمررة ممريكيررة الصررنعي  15/9/2008لقررد برردمص ااتمررة الجاريررة المعلرري تنهررا يررو  االثنرريي 

  رمامالية الزالري  ليبرالية المذي ي  لها ث ثة م،عاد ي : رربية الموطيي 
 المصارف  البنو  -               اوح اا راح المالية -اوح الريي العقاري  -

وياتبر الءبراب المءت  و أ  ه،ه األزمق تا ، ول م الحق في ذلك، بأح ذ  أ ذوأ أزمذق اقت ذ ديق مذر ب ذ  الاذ لم منذ، الحذرً الا لم ذق 

 ، واخطر اح   و م لي واج ته ال ون الغرب ق، واكبر احت   ق حع ع ق للنص م الم لي الغربي.ال  ح ق
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ي فتشير ا حصا ياص إلر  الترد   النسرب  لنصري  ممريكرا  الرد    العالم العرب  ف  فيما يتعلآ ،قطاج التجارة الخارجية
مع الرد    امسلر   تل  الررم مي تركي المعام ص التجارية العربية  .اتيرادا  تصدير  الغربية مي المعام ص التجارية العربية اا

اآلاررريويةي إال من الرررال ينطررروي تلررر  مخررراطر ريرررر مبا ررررة ان تلرررال الرررد   اآلاررريوية تعتمرررد فررر  معام تهرررا التجاريرررة  ريريرررا 
  . ،الدرجة اا ل  تل  االقتصاد اامريك   االقتصاد اا ر ب

 الدول العربية:لى ع اآلثار -1-4
،الطبع تلثرص الد   العربية ،ااتمة االقتصاداة؛  تيجة تبعية اااواح العربية ل قتصاد الغربر   اامريكر ي   جرود كرم 

إضررافة إلرر  الخسررا ر العربيررة المبا رررة  تيجررة  .ضررخم مرري الودا ررع العربيررة  الخليجيررة لامررة فرر  البنررو  اامريكيررة  اا ربيررة
االجمعيرررة المصررررية  المنهررارة كبيرررة فررر  العديرررد مرري المساسررراص الماليرررة  البنررو  اامريكيرررة  اا ربيرررةامررت   مارررهم  حصرررص 

 . 2008ل قتصاد  ا حصاي  التشريعي 
 البترول: على  الدول العربية المعتمدةتأثر  -1-4-1

مدت ا خزراض البترر   لقرد  .يجر  ي  تلال الد   التر  اعتبرر البترر   مصردر الردل  الر يسر  لهراي مثر  د   مجلرن التعرا ن الخل
د الرا للبرمير  فر  داسرمبر مري  زرن العرا ي إلر  معا راة يرذه  34ي إلر  حروا 2008د الرا للبرمير  فر   رهر يوليرو  150لديها مي حوال  

   فرر  موات اتهررا العامررة المسررتقبلية  تيجررة مررا حرردع مرري الررتتلرر   الررد   مرري تررللر فرر  معرردالص النمررو االقتصرراديي ممررا ارريسثر ،التررال 
  .بها  تيجة ا خزاض االاتثماراص الخارجية ايتلثر حجم التجارة الخارجيةكذلال  موارد الدل  القوم  لها.

 تيجرة تعثرر المساسراص الماليرة فر  ممريكراي حيري تشرير  ا مما ال  ال في  من ااتثماراص يذه الد   ف  الخارت البد  من تتلثر الب  
 صكمررا قرردر  .مليررار د الر 4راص العربيررة فرر  الررد   النا ررةة  ،مررا فيهررا د  الخلرريل تقرردر ، رروال  لرر  من لسررا ر االاررتثماإ،عررض التقررديراص 

 كما يو معلو  ف ن يذه االارتثماراص مملوكرة لل كومراص  اافررادي  لالري مع مهرا اعرود  .تريليون د الر 2.4االاتثماراص العربية ،الخارت 
جهررة الترر  يررتم االاررتثمار فيهرراي  مرردت تررلثر يررذه الجهررة ،ااتمرراصي يررذا ،خرر ف لررد   الخلرريلي  ارروف تتررلثر تلررال االاررتثماراص ، سرر  ال

 مي المتوقع تد  تلثر مستوت معيشة الزرد مرا دا   .تلثريا  تيجة ا خزاض قيمة الد الر مقار ة ،اليور   اليي اليا،ا    ريريا مي العم ص
قرت تنتهر  فير  الزروا ض التر  كا رت تردلر لألجيرا  القادمرة  باترت اعر البتر   ايييد تل  حاجتهمي  لالي مع اارتمرار ااتمرة؛  فر    

 ف   زن الوقت تل  مشاريع التنمية بها.  افسوف اكون تلثر د   الخليل تميآي  مسثر   اتستهلال حالي  
ة الد   المصدرة للبتر   ،شدة تلر  مثرر ا خزراض البترر   بهرذه الصرورة الالبيررةي فقرد ارعت من مر صاقتصاداالتلثر  ا   ر  

  إل  تخزيض المعر ض من  ف  مبادرة منها للم اف ة تل  قيمت  مي اال هيراري فقرررص OPECالد   المصدرة للبتر    م بال 
 . 1ا 94: 2009االنجاري  2008ا مي  وفمبر مليون برمي  بدي   1.5تخزيض إ تاجها ،مقدار 

 البترول: على  الدول العربية غير المعتمدةتأثر  -1-4-2
رررالرررد   اررروف اكرررون متوق ترررلثر يرررذهإن  حسررر  ت قتهرررا التجاريرررة ،العرررالم الخرررارج   اتتماديرررا تليررر ي ارررواي فررر  تلررر   از 

اررريكون اررلبيا  تيجررة ا المررراش السررياحةي  ا خزرراض ت رروي ص العرررامليي فرر  الخررارتي  تراجرررع  يالمسرراتداص ااجنبيررة م  الرروارداص
تها ،مرررا حررردع مرري ا هيرررار فررر  البورمررراص اف ترررلثر بورمررالمسررتثمريي ااجا ررر  فررر  السرروح الماليرررة  فررر  ارروح العقررراراصي ،خررر 

 اردن.االد   مصر  تو ن   يذه ميم العالميةي  مي 
                                           

باذ   2008أكتذوبر  24 فذي( وذلك وفعه  لعراو أجمخ  ل ه المختمر ا  ت ن ةي ال،   ع تذه المنصمذق بمعرهذ  ب لا لذمق النمسذ ويق فب نذ  1)
  .اح  ع األزمق بش ر تعريب 
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 أسواق المال العربية:على  اآلثار السلبية -1-4-3
امكرري القررو  من تررلثر ماررواح المررا  العربيررة بهررذه ااتمررة ممررر مسكررد  الررال ،سررب  الترررا،  برريي اااررواح الماليررة العربيررة 

 مريك ي فض  تي ارتباطها ،اااواح المالية اا ر بية. السوح اا

مع ررم اااررواح العربيررة حيري يبطررت اااررعار  المس رراص ،معرردالص مرتزعررة لرر   تلر   فلقرد ارريطر الهبرروا منرذ الل  ررة اا لرر 
 تررات إلرر  ،عررض الوقررت اااررا  الترر  متقبررت ااتمررةي  بقيررت د ن المسررتوي مررع  جررود برروادر تسكررد من اا ضرراج برردال  اااررواح العربيررة ت

حترر  اسررتعيد المسررتثمر ن ثقررتهم. فزرر  ارروح اااررهم السررعودي تراجعررت اااررعار ،معرردالص مرتزعررةي كمررا تراجررع المس ررر   اربمررا اررنواص
اااررهم ،سررب  تراجررع معنويرراص المتعررامليي تررلثرا ،ااتمررة  تراجررع المس ررر العررا  لبورمررة الب ررريي  رالعررا .  فرر  الب ررريي ا خزضررت ماررعا

 .  يكذا ف  مع م الد   العربية الت  بها ماواح مالية ماتدة   ب  ماتدة..ت ماعار اااهم ينا  تراجع
الت  محدثتها ااتمة ف  مارواح المرا  العربيرة لمرا تتمترع ،ر  مري  تلالم ي  اآلثار المبا رة  السريعة اقصيرة اآلج  جدا 

ة تامرة  مارواح المرا  اامريكيرة ،صرزة لامرة.  مري المسكرد حسااية  ديدة للتغيراص ال ادثة ف  ماواح الما  العالمية ،صز
من االاتثماراص العربية تلثرص ،ااحداع اامريكيرة. فهنرا  تقرديراص تشرير إلر  من لسرا ر المسرتثمريي مري الخلريل تصر  إلر  

 مةاص الملياراص مي الد الراص.  
تراجعرت مارهم السروح السرعوداة إلر  المسرتوي ااد ر  فعلر  اربي  المثرا   .ااارواح الخليجيرة مري يرذا اال  ردار ماضرا لرم ترنل
 لم تالري مع رم ااارهم التر  ممرابها ترديور  رديد فر  الخلريل  . ب   دب   قطر  الب ريي  كما تراجعت ماواح مب .ف  اتة م هر

حردع لقرد  رة الخارجيرة.ي مي ،سلع تقع ضرمي قطراج التجراةالبتر  كيما ي ها مرتبطة ،االاتثماراص إ  لها ت قة ،اا شطة العقاريةي ب
 10 ب  حيي بلغت قيمة التراجع ف  االاتثماراص ااجنبية فر  دبر   مبر   بر  لر     دب   مبتراجع ف  االاتثمار ااجنب  ف  

  . 1ا2009مليار دريم ف   هااة  هر ابتمبر الماض   10ماابيع حوال  

مري الرد   الغربيرة ،عرد الخسرا ر التر  منيرت بهرا ينرا  فر  يذاي  يرايي البعض تل  جذب جا   مي اامروا  العربيرة العا ردة 
الررررال مريررررون ،مرررردي الجاابيررررة الترررر  يتي هررررا منررررا  االاررررتثمار العربرررر  المررررتخم من الررررد   الغربيررررة مرررراحبة المنشررررل لتلررررال ااتمررررة. إال 

  البير قراطيررة م  ،المشررك ص الم ليررة اررواي فرر  طررو  فترررة إمرردار التررراليص النها يررة للمشررر تاص م  ضررعف التمويرر  المصرررف  م
إلر  جا ر  منافسررة د   ملررت للرب د العربيررة فر  اجترذاب اامرروا  العربيرة مبرتيرا الررد   اآلاريوية حيري اتجرر   .ترد   مسرتوت العمالررة

 . 2ا 247-240: 2010اتبد ال ميدي  جا   كبير مي ااموا  العربية إل  الد   اآلايوية قب  احتدا  ااتمة

                                           
ن مجموتررة اامررو  فرر  بنررال المشرررح.  فرر  يررذا الصرردد اقررو   ر برررص ت ليررال  ر ررين البنررال الررد ل :  من ااتمررة الماليررة   ، سرر  مررا اكررره ر رري1ا

ي كمررا العالميررة تهرردد ،ررلن تصرربح متمررة إ سررا ية فرر  العديررد مرري الررد   الناميررة مررا لررم تتخررذ إجررراياص يادفررة ل مااررة اافررراد المهرردديي ،التررلثر منهررا 
ت الررذي يركرري فيرر  العررالم تلرر  إ قرراا البنررو   لطرر  الت زيرري يتعرريي من ال  نسرر  من الزقررراي مهرردد ن ،صررورة م بررر إاا  مضرراف  ت ليررال :  فرر  الوقرر

 ايتيص اقتصادااتهم ي  مي ثم  يتعيي من ال تدفع الشعوب اافريقية ثمي ااتمة الت   شلص ف  الوالااص المت دة اامريكية .
ي منها ث ع حدثت ،الوالااص المت دة  كولومبيا  المكسريالي م رارص البيا راص التر   رملت    ف  درااة  ت لي  لخمن متماص مصرفية2ا

  :انواص إل  من ميم مس راص ا  ذار المبكر لتلال ااتماص كا ت كما يل  8بنال تل  مدت  40000حوال  
 التيايد الشديد ف  القر ض المتعثرة.  -

هررذه البنررو ي يرر  مس ررراص تنررذر ،ا تسررار  تعررد دال رر   اضرر ة تلرر  ااررتمرار حرراالص التررديور السررريع فرر   سرر  رم  المررا  ل -
 تيادة احتما  تعرض البنال إف     يال. 

  ما من الت وي ص ف  ييك  مييا ياص البنو ي تعد ت مة إ ذار مبكر م ثر مي البيا اص المتعلقة ،الخسا ر الت  حدثت ،الزع .  -
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ينا  فةة ملرت رير الزقراي تلثرص ،ااتمةي  فقدص الالثيرر مري مموالهرا  ا تقلرت مري مسرتوت  ف نما ابآ ،ا ضافة إل  
دل  معقو    ضع مال  مسرتقر إلر  مرحلرة الزقرر  يرم  مرغار المسرتثمريي . فربعض المسرتثمريي  مري اسرتثمر ن مردلراتهم 

ر االطررف اا ثرر تضررر   االبسيطة يم رالب ر تر  تقرع فر  اروح تردا   ااارهم حيري تالمري تلرال ال امري ااتمراص الماليرة لصوم 
فمرري المعررر ف فرر  الررد   الناميررة من رالبيررة المتعررامليي فرر  ارروح اااررهم يررم مررغار المسررتثمريي الررذيي  .المخرراطر العاليررة

 يرربون ف  ت سيي م ضاتهم المالية. 
اررررواح الماليررررة العالميررررة إن ا تهررررات اياارررراص  طنيررررة  إقليميررررة تقلرررر  االرتبرررراا  التبعيررررة مرررري جا رررر  الررررد    اااررررواح لأل

ن تررلثر الرررد   الناميررة ،ااتمررة العالميررة يرررو ،الدرجررة اا لرر  تررلثر  تبعيرررة  إ .ممرررر ال بررد منرر  لصررند ح النقررد الررد ل  لامررة 
 ل قتصاد الغرب  الرمامال   لين تلثر  منشل  م   موطي  لمسبباص ااتمة المالية.

الد   اال صياج لمطال  تلال  تالمساساص النقداة الد ليةي فقد رفضر إل  ي لما كا ت مما،ع االتها  ،شلن ااتمة تش
د ح النقررد الرد ل  مرري لرر   كلمررة المملالرة العربيررة السررعوداة ممررا  قمررة نالمساسراصي  يمكرري تل يررد رفررض الرد   لسياارراص مرر

زرراح ال كرروم  ي حيري م رردص تلرر  م هرا تخطررو لطرواص كبيرررة فرر  اتجراه التواررع فر  ا  2008مجموترة العشررريي فر   رروفمبر 
 .  1السياااص مند ح النقد الد ل  اال الما ية المواجهة ااتمة الماليةي تل  الررم مي مخالزته

إن فشر  المساسرراص الد ليررة المنرراا بهررا ت قيررآ االاررتقرار المررال   النقرردي العررالم ي فرر  ت قيررآ الررالي  فرر   زررن الوقررت 
ي قررد كررر  مرري ميميررة اا  مررة البديلررة  الترر  مرري ميمهررا الن ررا  إفرر   الن ررا  الرماررمال  الغربرر  تلرر  مواجهررة تلررال ااتمرراص

فرر  مواجهررة تلررال ااتمرراص العالميررة مرري  احيررةي  تجنرر  حررد ع تلررال  هالمررال  ا ارر م  ،مساسررات  المختلزررة ل ضررط ج بررد ر 
 ااتماص تل  المستوت العرب  تند تطبيق  مي  احية ملرت. 

 التبعية االقتصادية العربية: -1-4-4
   العربيررة لررم ترري  تعررا   ممررراض التبعيررة االقتصرراداة  التبعيررة الغذا يررة  التبعيررة العلميررة  التالنولوجيررة  الثقافيررة.  تد دإن الرر

ة الوطنيررة دار تلرر  الررال التبعيررة السيااررية الترر  لررم تعررد معالمهررا لافيررة تلرر  محررد. فالتبعيررة تعنرر  فرر   هااررة المطرراف تعطيرر  ا 
ا مرري يرمري ثرم العجرري تري اتخراا قررراراص تخرد  المصرالح العربيررة  القوميرة.  إترادة ت ديررد مد ار  تغلير  إرادة ااطرراف الخارجيررةي   

 .  1990اتبد الخالآي   ريرياة  مناطآ التجارة ال رة يل   مشاريع مختلزة كالشرا ة اا ر بية  الشرح م اط
قابرر  للنجرراح فرر  الررد   العربيررةي  الررال إن النمرروات الرماررمال  للتنميررة فرر  طبعترر  الليبراليررة الجديرردة ريررر  يرررت الرربعض 

يتعلآ برمامالية النمروات. فر  توجرد فر  الرد   العربيرة طبقرة رمارمالية منرا رة لتلرال الطبقرة التر  قرا   ياا   :لسببيي ر يسييي

                                                                                                                                    
 لبنو .  جود الت ف ف  ييك  يجا  اات قاح ممو   لصو  ا -

 حد ع ت والص مزاجةة  كبيرة ف  معدالص التباد  التجاري  ماعار الزا دة العالمية.   -

ب   تمذ د  لذى مخاذرا   (FSAP)لع  أ  ر  مج ودا  لن وا النعذ  والبنذك الذ ول  و  ذو و ذخ برحذ مج لتع ذ م العطذ ع المذ لي 
( دولق، وازداد   د ال ون المطبعق له ت ويج   حتى بلغ ح ل هذ  12 لى ححو ) 1999وة سق للتع  م، ح ث ب أ تطب ق ه،ا البرح مج   م 

 ( دولق ح م ق وفي مرحلق التحون ا قت  د .43( دون متع مق و )10( دولق، من   )53)
نسذتمر ( لع  ج ب في كلمق الملك  ب  هللا بذو  بذ  الاايذا   هذل الممل ذق الارب ذق السذاوديق أمذ م هذ،ه العمذق ح ذث قذ نن "... وبذ ووح   1)

ب تءذذ ذ الس   ذذ   ا قت ذذ ديق الضذذروويق ل والذذل اقت ذذ دح  النمذذو، والامذذل  لذذى  ذذم   ذلذذك،  نوالذذل تن  ذذ، برحذذ مج ا  ذذت م و 
الح ذذومي ب زح ذذ ا  لذذى المشذذ ويخ والءذذ م   األ   ذذ ق، وتاايذذا الط قذذق ا  ذذت ا ب ق، ح ذذث حتوقذذخ أ  يتجذذ وز برحذذ مج ا  ذذت م و 

مل  و دو و خالن الءمو السنوا  الع دمق. كم  أحن  مستمرو  ب لتنس ق مخ ال ون الارب ق ف م   400ـ للعط   و الح ومي والن طي ال
ينبغذذي  ملذذه لضذذم   تء  ذذف انثذذ و السذذلب ق ل ذذ،ه األزمذذق  لذذى منطعتنذذ . كمذذ   نسذذتمر ب لع ذذ م بذذ ووح  فذذي  ذذم   ا ذذتعراو السذذوا 

 جتمخ ال ولي، لضم    ودة ا حتا ش والنمو ا قت  د  الا لمي".البترول ق، وفي مس   ة ال ون الن م ق ب لتا و  مخ الم
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ليرة النمروات. يتعلرآ بليبرافالسرب  الثرا   ممرا النمو الرمامال  تل  م تافها ف  الد   المتقدمة ل   المراحر  اا لر  لتقردمها. 
فسيااررراص الليبراليرررة االقتصررراداة الجديررردة التررر  تومررر  بهرررا الرررد   المتقدمرررة الالبررررت  المساسررراص الماليرررة الد ليرررةي ليسرررت يررر  

فهررذه  .السياارراص التدلليررة  اال تقا يررة  ال ما يررة الترر  مكنررت يررذه الررد   مرري إ جررات العبررور الترراريخ  مرري التخلررف إلرر  التقررد 
 . تنها اةي  ي  م ثر ما تالون ،عد  الد   تنادي ،الليبرالي

م   ،الررم مري اتتقراده ،رلن للعولمرة منرافع   Erick Thornback ،ا ضافة لما ابآي يسكد ماتاا اقتصادااص التنمية  
اجرر  مال ين رر إلر  العولمرة تلر  م هرا برردي   ارتراتيجية  طنيرة للتنميرةي  م ر  ال اكزرر  من   م تملرة لمري ينخررا فيهراي إال م ر

ي ثرم تنت رر من ااقتصرادااتهال كوماص بد ر  ش  ف  ت رير التجارة  حركة ر    اامروا   تزاليرال القيرود ا داريرة تلر   تقو 
فر  رمار   –ن تل  ال كوماص إ من تدفعها يلياص السوح تل  طريآ التنمية السريعة. ب   يتتدفآ تليها ثمار توافآ  ا نطون 

لامرة فيمرا  ايااراص  طنيرة للتنميرة  كرذلال لمواجهرة اآلثرار السرلبية للعولمرةي من تقو  بد ر  ش  ف  مجا  تصميم  تنزيرذ –
  . Thornback, 2005ايتعلآ بتوتيع الدل 

%ي مي الثلثريي  ترذي  إلر  66إن النسبة الالبرت مي التدفآ العالم  ل اتثمار ااجنب  المبا ر اف  المتوا  حوال  
د  ي  يررذي  م ثررر مرري  صررف يررذا النصرري   تشرررالناميررة يتركرري فرر    مرري جهررة ملرررت فرر ن  صرري  الررد   .الررد   المتقدمررة

 .  UNCTAD, 2004ا %  إل  تدد قلي  مي الد   ف  جنوب   رح  جنوب  رح يايا56.3ا
 يرررت الرربعض من  االاررتثمار ااجنبرر  ال امكرري من ا رر  م رر  التنميررة الذاتيررةي برر  إن  جررود قطرراج مررنات  دينرراميك   تنافسرر  

  . Lall, 1995ا تال  النوتيةي  يسمح للد لة المضيزة ،جن  منافع م بر مي يذا االاتثمار في ي ا   ثمار يو الذي اج  االات
من التعوي  تل  االاتثمار ااجنب  ف  إحداع  ق  فعل  للتالنولوجيا لين ل  ارند حقيقر  تلر  مرض الواقرعي 

وجياي  الال مي مج  امت   محد العنامر الجويرية  لذا ف  رن  للد   النامية تي بناي قواتد  طنية للعلم  التالنول
لبناي القدراص التنافسية  لت قيآ تنمية متوافقة مع الروفرة النسربية لعنصرر العمر  مري جهرة م لر ي  مري مجر  امرت   
قدرة حقيقية تل  ااتيعاب  تطويع التالنولوجيا ااجنبية مي جهة ثا يةي  مي مج  إرااي مان رااخة ل تتماد تل  

 .  92: 2009االعيسويي  اص مي جهة ثالثةالذ
،عررض العقبرراص فرر  التاليررف  - بصررزة لامررة د   الخلرريل  - فرر  يررذا ا طررار فمرري المتوقررع من تواجرر  ،عررض الررد   العربيررة 

لمن مرة  قرد يرجرع الرال إلر  السيااراص التسرعيرية  .مع ما فرضت  ااتمة المالية العالمية  اال ضما  لمن مرة التجرارة العالميرة  الت   
 تشروياص ييا ر   ي اياااص الدتم ال كروم  ل ارتثماري  مشرر تاص  الترواتن االقتصرادي مرع الشرركاص الغربيرة (OPEC) اا بال

ن  صررري  الررد   العربيرررة فرر  ال صرررو  تلررر  درج البطولررة فررر  المنافسررة الد ليرررة مرري يرررذه الميررراديي؛ إ اياارراص التجرررارة الخارجيررة. 
 لرين تروفر  رر ا الميرية   Competitive Advantagesقدرتها تلر  ت قيرآ الميرية التنافسرية  ايتوقف تل  كزاية اادايي  مدت

 . Comparative Advantageالنسبية 
ر مري ترد  االارتقراري  الوضروح فر  اتخراا القرراري م   ا ما تعا   السياااص االقتصراداة فر  مع رم الرد   العربيرة تموم 

ةي اامررر الررذي يررسدي إلرر  مررعوبة التوافررآ  التنااررآ برريي اياارراص مواجهررة الخضرروج لضررغوا لارجيررة  مرردار قررراراص معينرر
 ااتمة المالية العالميةي  طريقة اتخاا القرار االقتصرادي الموحرد فر  الرد   العربيرة ،شرك  ترا  لمواجهرة ترداتياص تلرال ااتمرة

 .  2000ا ايتي 
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كمرا  .الرد   العربيرة فر  مراحلهرا اا لر مري ر ،ا ضافة لما ابآي ف    ال تيا  اياااص ا م ح االقتصرادي فر  كثير
كررررذلال تعررررا    .من الهيا رررر  االقتصرررراداة العربيررررة تعررررا   مرررري تشرررروياص  اتجررررة ترررري التطرررروراص المتضرررراربة فرررر  مراحرررر  اررررا،قة

الصناتاص العربية مي تد  القدرة تل  مجابهرة المنافسرةي  الرال لعرد  مسرايرتها للتطروراص التالنولوجيرة مري  احيرةي  اتتماديرا 
مرري  احيررة ملرررت.   تيجررة لررذلال ف  رر  مرري المتوقررع حررد ع تضررارب برريي قرروة االقتصرراد  الررنشي  طررور لرر  الرردتم  ال مااررة فررت

 العرب   التشوياص الت  ممابت االقتصاد العالم  ،سب  ااتمة المالية العالمية. 

تمثر   سربة الصرادراص العربيرة البينيرة إلر  تشك  التجارة العربيرة البينيرة  سربة ضرةيلة مري مجمر  التجرارة العربيرةي حيري  ا  اقعي  
% مررري إجمرررال  9ي بينمرررا تمثررر   سررربة الررروارداص العربيرررة البينيرررة   رررو ا% فررر  المتواررر  ارررنوي  8الصرررادراص العربيرررة ا جماليرررة حررروال  

 مي ااتيراد المواد الغذا ية.  ن الد   العربية تسبح ف  ، رإالوارداص العربية. 
لدان العربية مي النز   الغات  تيجة التخلف العلم   التقن  لهرذه البلردان التر  تضرطر  ما اضيع جيي مهم مي ثر ة الب

لرردفع جرريي مهررم مرري احتياطياتهررا النزطيررة للشررركاص ااجنبيررة الترر  تقررو  ،التنقيرر   االاتالشرراف  ال زررر  االاررتخرات  التالريررر 
تغيرراص التر  حردثت فر  طبيعرة العقرود المبرمرة بريي حيري م ر ي  برررم ال . التسويآ لإل تات العربر  مري الرنز   الغرات الطبيعر 

ف ن العقود ال ديثة ما تالت تمنح الشركاص ااجنبية الت  تقو  ،التنقي  تي  ي ركاص النز   الد   العربية تي العقود القدامة
 النز   الغات  ااتخراجهماي حصة كبيرة مي الموارد العربية مي النز   الغات.

اتزاقياص التنقي  تي الرنز   الغرات فر  مصرري ،اقتسرا  ا  ترات بريي مصرر  الشرركاص ااجنبيرة   تل  ابي  المثا ي تقض 
% مرري إجمررال  إ ترات الررنز   الغررات مرري ال قرو  الترر  ا تشررزتها فرر  40العاملرة فرر  مراضرريهاي ، يري ت صرر  يررذه الشررركاص تلر  

ما ت ص  تلر   صري  إضراف  مقابر  مرا ت ملتر  مري مصري مقاب  ما ت ملت  مي متباي مثناي االاتالشاف  التطوير  ا  تاتي ك
مخررراطر مثنررراي تمليررراص االاتالشررراف. إن يرررذا اعنررر  ببسررراطة من قسرررما كبيررررا مررري المررروارد العربيرررة مررري الرررنز   الغرررات يرررذي  إلررر  

ف  اارتخرات ال لش ي إال ان الالثير مي الرد   العربيرة متخلزرة فر  تالنولوجيرا ااتالشرا يالشركاص ااجنبية المنتمية لبلدان مجنبية
كمرا تعتمرد الشرركاص الوطنيرة فر   .البتر    الغات الطبيع ي  تعتمد تل   ركاص بلدان ملرت ف  ااتالشاف  إ ترات الرنز   الغرات

 .  2008اتمري  الالثير مي البلدان العربية تل  تمالة فنية  مايرة مي بلدان مجنبية
ص مبا ررة  ريرر مبا ررة   دا رع مصررفية تخررت مري البلردان يذاي  يعد  ييف ااموا  العربية للخارت ف  مورة ااتثمارا

العربية المصدرة للنز  إل  الوالااص المت دة  م ر با  اليا،ان  د    رح  جنوب  ررح يارياي ماروم  مر  الارتغ   ريرع الثرر ة 
للنز  بتو يرف قسرم مهرم مري  النزطية م  ،ااحرت إيدار إيراداص يذه الثر ة الناضبة.  تقو  البلدان العربية المنتجة  المصدرة

ا يراداص النزطية لارت الوطي العرب  إجماالي ،ما اخرجها مي معادلة ت قيآ التطور االقتصادي  تو يف العمالة ف  دال  
امكري من ت ردع ت روال يرا   فر  كران إن يرذه ا يرراداص الد   العربية المصدرة للنز ي م  ف  مي د لة ف  المنطقة العربيرة. 

المنطقرررة العربيرررة ،لاررررياي  فررر  مسرررتوت تشرررغي  قررروة العمررر   فررر  مكاف رررة الزقرررري  فررر  ت رررديي  تنويرررع ييا ررر   صاقتصررراداا
  الصادراص العربية ،صزة تامة.  صاالقتصاداا

إن العمالة ااجنبية الت  تشك  الغالبية الموجودة ف  الد   المصدرة للنز ي ت و  قسما مي دلولهرا إلر  لرارت الروطي 
ن   يحا لقسم مي إيراداص النز   الغات للخارت مي لارت الوطي العرب ي  يخرت يذا القسم مي معادلة تو يف العرب ي ،ما اع

تلرر  كزرراية  ا اررلبياإيررراداص تصرردير الررنز   الغررات فرر  القضرراي تلرر  البطالررة  الزقررر فرر  المنطقررة العربيررة  بالتررال  يررسثر تررلثير 
 االقتصاد العرب . 
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 ولة المحلية والميزان التجاري العربي:تأثير األزمة على السي -1-4-5

اوف تسدي ااتمة إل  يثار معا سة تل  تملياص التنمية ف  الرد   العربيرة  تتسرب  فر  حرد ع ركرود فر  السروح 
من ااتمررة الماليررة العالميررة لهررا تلثيريررا السررلب  تلرر  كمررا العربرر   الررذي اعتمررد ،شررك  كبيررر تلرر  الترردفقاص االاررتثمارية. 

يرة  الرال فيمرا يتعلرآ ،العا ررداص النزطيرة  تا رداص قطراج السرياحة فر  الررد   العربيرة التر  تعتمرد ،شرك  كبيررر السريولة الم ل
 كررذلال ت رروي ص العرررامليي  يتلرر  يررذه القطاترراصي ،جا ررر  الرردلو  الريعيررة االررررت مثرر  دلرر  قنررراة السرروين فرر  مصرررر

مري    يايولة الم لية ف  الد   العربية بتلال ااتمرة ارلب  بالتال  اوف تتلثر الس   ي،ااتمة المالية ا،الخارت اوف تتلثر الب  
البد مي ااتمرار جهود إم ح القطاج المصرف  ف  الرد   العربيرة  الرال فر  إطرار السياارة الهادفرة إلر  تيرادة كزاارة ثم 

ا  المرال  مرع ضرر رة تزعير  الن ر ير    مموا  البنو  لتتما   مع معايير لجنرة ،رات  الد ليرة ،خصروص المر ية الماليرة
 . 2008ا  اتةي  م بر للمساساص المالية ا ا مية اا ا م  مي ل    ضع د ر  

ي امرري المتوقررع من اكررون اررلب   لامررة الررد   ريررر البتر ليررة  مررا من تررلثير ااتمررة الماليررة تلرر  الميرريان التجرراري العربرر 
الخرارت  الردل  مري السرياحة  تيجرة لترلثر السرياحة فر  مييان التجارة رير المن ورة  المرتبطرة بت روي ص العرامليي  ا لصوم  

،ااتماص المالية ف  ب ديمي كما حدع تقل  ف  االاتثماراص ف  م ز ة اا راح الماليرة  تيجرة ا سر اب ااجا ر   اتجرايهم 
 إل  د لهمي ،جا   ا خزاض االاتثمار ااجنب  المبا ر ف  الد   العربية. 

 الة في الوطن العربي:التأثير على التضخم والبط -1-4-6

مما تري معردالص البطالرة السرا دة فر   .ف  البلدان العربية ف     ااتمة الماليةالتضخم ااتمرار ارتزاج ي ح  
فضر   .البلدان العربيةي ف  ها مي متل  المعردالص فر  العرالم التر  تقرين البطالرة ا جباريرة السرافرة  الزنيرة  االحتالا يرة

البطالررررة ريررررر الم سرررروبة فرررر  المعرررردالص الراررررمية مثرررر  البطالررررة المقنعررررة  البطالررررة مرررري عررررا   ترررري من الررررد   العربيررررة ت
مليون تاط ي ،ما  15االلتيارية.  تشير بيا اص الجامعة العربية إل  من تدد العاطليي ف  البلدان العربية قد بلغ   و 

 تملررة فرر  تلرال البلرردان.  يررذا المعررد  % مرري قروة العمرر  الم15معررد  البطالرة فرر  إجمررال  الررد   العربيرة إلرر  مرري رفرع 
 الطاقررة تنصررر العمرر ي مرري جهررةي  يشررك  مرري جهررة ملرررتي تهديررد   االمرتزررع للبطالررة فرر  البلرردان العربيررةي اشررك  إيرردار  

ل اتقرار السياا   االجتمات ي  يوفر مرضا لصربة لنمرو التطررف السياار   العنرف الجنرا  . فالبطالرة ليسرت مجررد 
 ترراتي  لالنهررا تعطيرر  ايررم تنامررر ا  تررات  م ثريررا فعاليررةي فضرر  ترري من طبيعترر  ا  سررا ية تعطيرر  احررد تنامررر ا 

ايااررية  اجتماتيررةي  لررين مجرررد البعررد االقتصررادي فقرر ي الررذي تعررد معالجترر  مارره  مرري معالجررة  اتجعرر  لتعطلرر  م،عرراد  
 اد السيااية  االجتماتية للتعط .اا،ع

ي ف ن التعط  اعن  ا  دار ف  مع م الد   العربية لعاطليي مي قب  الد لة   را لعد   جود يلية رامية  تا ة ا
المتعطليي إل  يوة الزقر المدقعي  يعن  ماضا تيادة معد  ا تالةي حيي ال اكون مما  المتعطليي اوت االتتماد تل  

ع ،صورة اايمت ف  إحداع تا  تهم ،ما اعني  الال مي تيايد االضطرا،اص ااارية  الصراتاص تل  الملالياص  الميرا
 لألارة العربية.  شر   ف  البنية المتمااكةالالثير مي ال
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 :والطيران والسياحة العربيةشركات التأمين على  اآلثار السلبية -1-4-7
 التيامهراينا  مجموتة مي الخسرا ر  ااضررار التر  منيرت بهرا  رركاص الترلميي فر  الوالاراص المت ردة اامريكيرة؛  الرال ،سرب  

 يضراف إلر  الرال تعررض يرذا الشرركاص إلر   .ر رة دفع التعويضاص للشركاص  جميع الجهراص  اافرراد الرذيي ترلثر ا بهرذه ااتمرة،ض
مييد مي الخسرا ر فر  المسرتقب ؛ ،سرب  الت رو  مري  رراي مارهم يرذه الشرركاص ،عرد تلثريرا إلر   رراي مارهم  رركاص ملرريي  لامرة 

 ،عد ا خزاضها ف  المستقب . هاارتزاج ماعار منتجات   رجح البعض احتماالصت ركاص البتر   ال
ينا  مجموتة مي اآلثار الت  تعرضت لها  ركاص الطيران  السياحة ف  مختلف د   العالم العرب  ،سب   ما من 

ي من  يذه اآلثار مي الممكر .يذه ااتمةي  تراجع متداد المسافريي لزترة قد تطو  حت  اعود االطمةنان  الهد ي إل  العالم
 .2013تتيايد ف  المستقب  ف  حالة إاا ما ااتمرص يثار تلال ااتمة إل  تدة انواصي ربما تص  إل  تا  

هرا ،عمر   رركاص الطيرران  التر  مري ميمهرا الشرركاص السرياحية فر  لقد تلثرص مع رم الشرركاص  المصرالح التر  يررتب  تمل  
مري د لرة آللرري حسر  مردي د ران يرذه الد لرة فر  فلرال ااتمرة مري  ااثررمع م د   العالم العرب ي مع التسرليم ،رالت ف الرال 

مرري الررد    ررديدة التررلثر ،عررض     فمررث . حسرر  درجررة ضررعف م  قرروة القطرراج السررياح  فرر  تلررال الد لررة مرري  احيررة ملررري  ي احيررة
 .ر مص الد   الخليجية مث  ا ماراص العربية المت دةي ،ا ضافة إل  ،عض د   الشما  ا فريق  مث  تو ن

 :النظام االقتصادي والمالي اإلسالمي -المبحث الثاني
 بعاد: األمفهوم و ال -2-1

امكرري القررو  من االقتصرراد ا ارر م  ،ررالررم مرري م رر   اجرر   مررا تا  يواجرر  يجومررا مرري جهرراص تديرردة  متزرقررةي إال من 
 ف   ضرع  مردار  رربيرة كران  الذي ماهمت ضعمراجعة مسلزاص تطور الزالر االقتصادي توضح لنا من تلم االقتصاد الو 

مجموتة مي القيم اال قية.  بعض يذه القيم مور ع مي مداان اا،قة م  مي متراف مل قيرة تل   ف  مااا  معتمدادا م ا 
 . الوكياص اجتماتية متوارثة

 .ا إار ميةقواترد  ررتية  قيمرتلر   بت لير   تزسرير ال رايرة االقتصراداة معتمرداف    اقرو  ا ا م   داالقتصامما تي 
 مري ثرم فر ن االقتصراد ا ار م  اقرو  ،عمليرة إحر   لمرا  رفضر  مري قريم  ضرعية اقرو  تليهرا الت لير  االقتصرادي الوضررع  

 . Chapra, 1970 ؛ ا2006ا وف ي  ،قيم إا مية
 تلرر  فرر  ت ررريم الربررا  اضرر ة  قاطعررةي لررذلال قضرر  ا ارر    راررو  ا ارر   -ترري  جرر  -ن م امررر  فمررث   جررد م

جمرع اليكراة بنسر  معينرة مري فةراص م رددة كمرا المعام ص الربوية ،ل واتها  مرا  دتا م المشراركة بريي العمر   رم  المرا . 
الزةاص المست قة كما اكرص تزصي  ف  القرين   تبعا لأل لوياص الت  ااتنبطها تلير  الصر ة  السر   ،المشرورة تل     تتها

 مرار  مبردم تملرال  يارراض مالية  دفاتية  مقطع مراض  لمري يريرد من استصرل ها حم  مرضاماضا مع م ب  المقربيي.   
للن ررا  االقتصررادي  ة  ررم ااررتخدا  المرروارد الما يررةي  ريررر الررال مرري الممارارراص التطبيقيرركررذلال اارض المررواص ،ا حيرراي..   

 . 1977؛ االعسا ؛ تبد الالريمي  م 1983اامييي ا ا ا م 
الت ررردي ماضرررا لررردي المثقزررريي فررر  ااقطرررار ا اررر مية  رربرررتهم فررر  ت قيرررآ  تل يرررد الهويرررة  إن مررري بررريي مرررا مثرررار ر ح

االقتصاداة ا ا ميةي تلال ااتماص الت  كا ت تعصرف ،الرمارمالية فر  الثلري االيرر مري القررن التاارع تشرر  الثلري اا   
لد لرررة البلشرررزية. فالررران السرررسا : لمرررااا ال  راجرررع مررري القررررن العشررررييي   هرررور ال ركرررة التعا  يرررة  المرررذاي  اال رررترا ية  قيرررا  ا

  . 16: 1999ااسريي   ريعتنا  تقيدتنا؟  لمااا ال  قو  ، حياي الزالر االقتصادي ا ا م 
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 هرص مسايماص تديدة ف  االقتصاد ا ار م  تسكرد م ر  تلرم حرديي لر  لصرا ص مميرية لرم تالري معر فرة مري قبر . لقد 
كمرا م ر  لرين امتردادا  .قواترد مسرتمدة مري يرذه العلرو تلر   ية ،الررم مي م ر  اعتمرد فر  ممرولةفهو لين تلما مي العلو ي الشرت

 لعلم االقتصاد الوضع  ،الررم مي التشا،  الذي امكي من اقع بينهما ف  معالجة  ت لي  ،عض جوا   المشكلة االقتصاداة.
قتصرراد ا ارر م .. فالمسررايماص الزالريررة فرر  مرري جهررة ملررري فرر ن ينررا  فجرروة  اضرر ة برريي الزالررر  التطبيررآ فرر  مجررا  اال

هنررا  ،طبيعررة ال ررا  تقبرراص فالريررة  ايااررية  مساسررية تقررف فاالقتصرراد ا ارر م  متعررددة  لالرري  صرريبها فرر  التطبيررآ ضررةي . 
 . 1979االصدري  تزعي  الزالر االقتصادي ا ا م  ف  الب د العربية  ا ا مية مما حجر تثرة 

 اا مررا   ر ررا إلرر  ااتمررة الماليررة العالميررة ال اليررة مرري من ررور الن ررا  ي فررلرر   المن ررور ا ارر م ماررباب ااتمررة مرري ممررا ترري 
 المررال  ا ارر م ي ف  رر  امكرري القررو  من ماررباب تلررال ااتمررة مرري الررال المن رروري  فرر  ضرروي يررذا المررنهل تررتلخص فرر  العنامررر التاليررة

 :  152: 2010اتك ي 

 . آرالتوري -2                                               الزوا د الربوية.  -1

 ا تشار الزساد  المعام ص الويمية.  -4     المشتقاص المالية  تقود الخياراص  العقود المستقبلية.  -3

  جود مبادالص رير حقيقية ال ينتل تنها مبادالص فعلية للسلع  الخدماص.  -5

مري التراريخ ا ار م ي اعرد تجربرة  فريردة  مري حيري   ث ثرة قرر ن اا لرإن الن ا  االقتصادي ا ا م  الذي طبآ لر   ال
  تا جهرررا الم ققرررة. إا مثبرررت التطبيرررآ م ررر    رررا  تلمررر  الن ررررةي إ مرررا   التوجررر ي ترررالم  الم تررروتي منزرررتح الزالرررري  ةم،عاديرررا المختلزررر

ر فقر ي  إ مرا اديناميك  ال ركرةي كرفي اادايي مبهرر ا  جرات. فا ار   لرم اقرد  دين ر  يراة الي اضرب  حركرة     رام ا اقعي ر ا ضرع   ام 
  املةي تل  ماا  متيي   اضح مي الالتاب  السنة. 

فاا  مة المطبقة ف  الد    ا ا مية ي إاا جات لنا من  طلآ تليهرا مصرطلح  م  مرة  ال تمرت فر  الواقرع ،صرلة إلر  
،مزاييمر   مدركاتر ي  ثوابتر   متغيراتر ي  –الن ا  ا ار م  الن ا  االقتصادي ا ا م .  يذا يو السب  الر يس  لتخلزنا. ف

تررر ي  كزايتررر   تدالتررر ي  داموميرررة يمودهي  ضررروا،ط   محكامررر ي  قيمرر   ماديتررر ي  تراثيتررر   تقد توات اترر   م ركاتررر ي  حريتررر   قيررر
 الررذي اشررم  فرررض  إتمررار  تمثرر  رايترر  فرر  تبررادة الخرالآ تبررار   تعررال  ،ررالمعن  الوااررعيتي ا تما  رر امر ح   إ جاتاترر  مكا  رر

رر     فعرر –الالزااررة .  تليرر ي مقررا  يررذا الن ررا  مجتمررع  المنتجرريي ي  حقررآ  دلل يرراة الطيبررة الالريمررةي مي ترروفير  حرر ااارض ي ت قيق 
 ي مسلميي  رير مسلميي. اتما  الالزااة افراده جميع   –     تم

 التطبيق الفعلي للنظام المالي اإلسالمي: -2-2
فمري الررد   ا ار مية التر  اتخررذص لطرواص فعالررة  يفر  العصرر ال ررديي طبيرآ الزعلر  للن ررا  المرال  ا ارر م ممرا مري حيرري الت

 يفلقررد متررد مجلررن الزالررر ا ارر م  فرر  ،ا سررتان تقريرررا  لغرراي الزا رردة مرري الن ررا  االقتصرراد . لغرراي الزا رردة مرري البنررو  د لررة ،ا سررتان
   رررا ان البنررو  ا ارر مية تمثرر  محررد  .لبنررو  ا ارر مية منررذ منتصررف السرربعيناص برردمص ت هررر المصررارف ا ارر ميةي حيرري  شررلص ا

 .ب 1983 ؛ ااامييي 1992افهم ي    قرارات همكو اص الجهات المصرف  فه  تخضع لرقا،ة البنال المركيي  تلتي  ،قواتد
لإلطرار  فق ا  ختلف مي د لة الرت  لالي ف  الوقت ال ال  ف ن طبيعة الع قة بيي البنو  ا ا مية  البنال المركيي ت

السراحة اآلن ث ثرة  مراات لهرذه تلر   الرال  جردتلر    تلايسرا .الرد   هج البنرو  ا ار مية فر  يرذاالقا و   الذي ين م م ض
 : 2000ي 1999ا،ا،كري  الع قة بيي البنال المركيي  البنو  ا ا مية تل  الن و التال 
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فرر ن  . إيررران  السررودان نكبا سررتا  قامررت بت ويرر  مصررارفها ،الالامرر  إلرر  الن ررا  ا ارر م   يوجررد فرر  الررد   الترر النمووو ا األول:
 يتررول  البنررال المركرريي فرر  يررذه ال الررة  يمررع ماررن  مبررادئ النشرراا المصرررف  ا ارر م  تررت ي الع قررة ينررا م ررددة ،ضرروا،   قواتررد 

 واتد د ن تعارض ف  اايداف  السياااص بينهما.الوحداص المصرفية ا ا مية  مراقبة إتباتها لهذه القتل   ا  راف
 يوجررد فرر  الررد   الترر  اررم ت ،قيررا  بنررو  إارر مية  ممرردرص لررذلال قرروا يي تررن م حركتهررا ،عيرردا ترري  النمووو ا الثوواني:

النشررراا  تتل رررد مررري تلررر    تضرررع لهرررا ال رررد د  الضررروا،   تخصرررص لهرررا ااجهرررية ال كوميرررة التررر  تشررررف يالبنرررو  التقليدارررة
مثا  الال ما حدع ف  تركيا  ماليييا  ااردن  ا ماراص العربية.  ف  يذه ال الة ماضا تلت  الع قرة بريي البنرو     .مماراتها

ررا  ير اامررورحيرري تسرر يالمركييررة  المصررارف ا ارر مية منضرربطة  ال تثررار برريي الطرررفيي مي مشرركلة لمررواد  بنررود القرروا يي  فق 
 لمتميية للبنو  ا ا مية  ضوا،  العم  المصرف  ا ا م . الموضوتة الت  تللذ ،عيي االتتبار الطبيعة ا

 البنرو  ا ار مية  .لبنرو  التقليدارةل اد ف  الد   الت  م شلص بنرو  إار مية لامرة اارتثنا ية ل ف رج يو  النمو ا الثالث:
ررر يرررداف  ايااررراص البنرررال ا احسررر  يرررذا النمررروات ليسرررت معزررراة مررري القررروا يي التررر  ت كرررم  شررراا البنرررو  االررررتي فهررر  تعمررر   فق 

 . 2000 ؛ اإدريني 1987اتطيةي  المركيي الربويي  ينا ينشل تعارض بينهما ف  السياااص  اايداف
 يرت القا مون تل  العم  المصرف  ا ا م  ماضا ،النسبة لد ر البنال المركيي كمقرض مليرري من البنرو  المركييرة 

ا تهات اياااص تل   د لة تندما تنخزض السيولةي م  تندما تقد  ال كوماصتقو  بد ر المقرض االير للبنو  العاملة ف  ال
 تواعية  ترر  ف  تيادة الت وي ص المقدمة مي البنو  للعم ي.

 تلرر  يررذا تقررو  البنررو  المركييررة بتقاضرر  فوا ررد م ررددة اررلزا مرري البنررو  المقرضررةي   اضررح من البنررو  ا ارر مية ال امكنهررا 
 . 1988 ؛ االيياري 1996افرت  ي  ااالوبي مما اجعلها ف   ضع حسا  ،النسبة للسيولةاالاتزادة مي مث  يذا 

اامرروا  ن ملامررة ي البنررو  ا ارر مية من تييررد مرري الودا ررع ت ررت الطلرر ي  لامررة م هررا ال تتعررارض  محكررا  الشررريعةتلرر   لررذلال
ممررا ،خصروص د ر البنررال المركريي كمقرررض مليررر  .شراركةبن ررا  الم تالرون  المودترة لدارر  مري البنررو  ارواي فرر  دالر  القطررر م  لارجرر 

  . 1ا 164: 2008اثابتي  لضوا،  الن ا  المصرف  ا ا م  اف    استطيع من اقو  بهذا الد ر ماضا  لالي  فق   يللبنو 

 لير  دما  ي فر ن التير إاا قار ا ما ابآي مي   را  مصررف   مرال  إار م ي ،الن را  الرمارمال  فر   رقي  الالينريي  الزر 
ملالنرريي ازهررم منرر  من توقعرراص رجررا  ااتمررا  ترري ا يررراداص المنت رررة مرري االاررتثماري مي رب يررة االاررتثماري  ليسررت تاللزررة 

ااثررر فرر  ،عررض  ةالررون تدامررتنرري من تغيررراص اررعر الزا رردة قررد ي يررري ك قررراراتهم االاررتثمارية.تلرر   اال تمرران يرر  الترر  تررسثر
 . 2000االسادةي  ضاربةي  لامة ف  حالة مصيدة السيولةالنقود ،غرض المتل   الطل تل   ااحوا 

مما ف  الن رية ال ديثة لالمية النقود  ي    رية فريدمان االت  قدمتها مدراة  يكارو  تري من الرميد النقدي ا ميرة 
د ن ااتخدا  اعر  النقود   لين اعر الزا دة يو الذي اكون ل  الد ر اا بر ف  السيااة النقداةي  يمكي تنزيذ يذه السيااة

ب  إ   قد اضر النشاا االقتصادي  يرذا ربمرا يتزرآ فر  ،عرض جوا بر  الزا دة الزا دة  ال اقتصر اامر تند تد  فاتلية اعر 
 . 1993محمدي ا مع الن ا  المصرف  ا ا م 

                                           
( وق  اقترح مجلو ال  ر الب كست حي حص م مشذ وكق البنذك المركذا  مذخ الم ذ وأل التج ويذق، ح ذث يخكذ  أ  المشذ وكق فذي الذربم أو 1)

للمسذ   ة الم ل ذق المعذ م من ذ  فذي المبلذغ  الءس وة يم ذو أ    يتالذق إ  بذ لجاب مذو الذربم أو الءسذ وة الذ،  يع بذل الح ذق النسذب ق

ازجم لي لألموان الموا ق خالن الا م أو أيق فترة أخر  يت ق  ل   ، ومو ح فلق العون أ  أدوا  الس   ذق النع يذق التذي يسذتء م ف  ذ  

  ار ال  ة ة   وجود ل   في النص م از المي، ح ث أ  الرب  محرم ار  .
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ادة ملمواررة قرررد يررردفع إن رفررع ارررعر الزا رردة قرررد يررسدي ملررر  ا هيرررار ارروح ااارررهم  السررنداص  إا من تيرررادة مارررعار الزا رردة تيررر
إ مرا اال صراف تي اارتثمار مردلراتهم فر  اا راح مري مارهم   ارنداص  مركو ي   ال  المتعامليي ف  اا راح المالية لين فق  

ي  مررا لررديهم مرري م راحي  الت ررو  إلرر  إيررداج مرردلراتهم فرر  البنررو   يررذا مررا ا رردع فرر  م قرراص قررد اصرر  اامررر إلرر  تصررزية  تسررب
 . 1ا  173-172: 2008اثابتي  ا يو حادع اآلنااتماص المالية كم

   ماضا اجل  ااضرار الت  تالراد ترودي ، يراة االقتصراد العرالم  إمما الف يتضح من اعر الزا دة تنعد  فاتليت  ب  
بة ف     تزعي  يلياص الن ا  المال  ا ا م   التواع ف  تطبيآ تجر  ا لالي الوضع يبد  مختلز   .ف     الن ا  الرمامال 

 .Al- Gazali, 2000)ا البنو   المساساص المالية ا ا مية
المجتمع ااضرار البليغرة التر  قرد تضرر ،ال يراة تل   ف  الن ا  الرمامال  اجر حده دافع المضاربة التركيي تل  إن 
نزرع كران يرو المزضر   كلمرا كران ا  ترات متعردي ال يمما دافرع المضراربة فر  الشرريعة فهرو المشراركة فر  ا  ترات .االقتصاداة

 .مي  جهة   ر الشريعة  الن ا  المال  ا ا م 
  بررذلال فالثرررة النقررود فرر  المجتمررع ا ارر م  ال تضررر ،النشرراا االقتصررادي كمررا يررو ال ررا  فرر  الن ررا  الرماررمال ي ان

إلر  المضرارباص ،غررض  ااموا  ف  الن ا  االقتصادي ا ا م  توج  للعم  المنتل مما ف  الن ا  الرمارمال  فتوجر  رالبية
 ت قيآ الربح السريع فت دع ،سب  الال ااتماص المالية العالمية.

ا ار م  اسرع  إلر  الرت كم فر  تررض النقرود تري طريرآ ااد اص التر  االقتصرادي ما ابآي فر ن الن را  ،ا ضافة إل  
تليررة فرر  م قرراص التضررخم ممررا فرر  م قرراص ال اسررتخد  فيهررا اررعر الزا رردةي  يررذه ااد اص فرر  االقتصرراد الوضررع  قررد اكررون لهررا فا

ا ارر م  مثرر  مررا تعا يرر  فرر  الن ررا  االقتصررادي الالسرراد فرر ن فاتليتهررا تنعررد ي  يررذه ااد اص ال تعررا   مرري مشررا   فرر  الن ررا  
  . 2008قنطقج ي ا  ريريا االقتصادي الوضع ي   را لوجود اليكاة

 :اوآلية عمله النقدية اإلسالميةالمالية و المؤسسات  -2-3
ينا  العديد مي المساساص المالية  النقداة الت  تعم   فآ الن ا  المال   المصرف  ا ار م  مثر  البنرو  ،ل واتهرا المختلزرة 

تبيررررر  ؛ ا1997ااالت رررراد الررررد ل  للمصررررارف ا ارررر ميةي   مساسرررراص االدلررررار  االاررررتثماري   ررررركاص التررررلميي ا ارررر م   ريريررررا
  . 2ا  1987  تبا ي

                                           
ال  ة ة إلي اح  ذ و البوولذ   الا لم ذق، فممذ    اذك ف ذه أ  وفذخ ماذ    ال  ةذ ة  لذي المذ وط األلمذ حي و  ( وق  تخد  زي دة ما   1)

، وق  ك   1987ب لت لي ج،ً وؤوس األموان مو الو ي   المتح ة إلي ألم ح  ، ق        لي اح   و البوول   الا لم ق في أكتوبر 
وامل التي تض فر   لي ا ح   و الم  جئ مم  د   ج مو ب  ر وزير الءااحق األمري ي لاود ال  ة ة  لي الم وط األلم حي مو الا

 أ  ي رع إلي ألم ح   و لب من   تء  ض ما    ال  ة ة.

     ورد ميم تلال المساساص تل  الن و التال :2ا
 المصارف التجارية ا ا مية.  -ثا ي ا      المصرف المركيي ا ا م .  -م ال  
 مصارف التجارة الخارجية ا ا مية:  -را،ع ا      المصارف المتخصصة ا ا مية.  -ثالثا

ا ا   المساساص المالية رير المصرفية ا ا مية. -لامس   مساساص اال تمان ا ا مية للمنشآص الصغيرة.  -اادا 
ا  المساساص االرت المكملة  المساتدة. -اا،ع 

 مصارف المقامة ا ا مية.   -2            ة. مصارف إتادة التموي  ا ا مي -1

 مرا ي الب ي العلم  المصرف  ا ا م .   -4          مساساص التلميي التعا    التشارك .  -3

 ييةة الرقا،ة الشرتية ف  المساساص المالية ا ا مية.  -5
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يتلان جوير تم  المصرفية ا ا مية ف  القيا  ،الواراطة الماليرة تلر  ي ا ا م المصرف  الن ا  تم   مما تي يلية
 تليرر ي تتوارر  المصررارف ا ارر مية برريي المررودتيي اممرر   اامرروا    مسررتخدم  يررذه  .  ررا  المشرراركة فرر  الررربح  الخسررارة

رراامرروا  اممرر اب ااتمررا   ترري طريررآ تقرردام تمويرر   تينرر   موجرر   لصرريغة تو يررف  امبا رررة إلرر  م شررطة اقتصرراداة م ررددة  فق 
ي مي ال تتراجر فر   اال تمران ي ا قردا      كا رت م  لسرارة.  ال تقرد  يرذه المصرارف تمروي اكسرب   ت م   تا ل يرذا التو يرفتم ددةي   

 مري ثرمي ت صر   .شراا االقتصرادي،اال ترا  الزعل  ف  الن اتل  ماا  من  النقود  ال تييد ف  ااتهاي  إ ما تتغير تيادة   قصا   
رر –يررذه المصررارف تلرر  ممرروا  المررودتيي مضرراربة  ،ااررتثناي  الودا ررع الجاريررة ي ثررم تقررد  يررذه  –لعقررد المضرراربة الشرررت   امي  فق 

 .  2000بنال  جارا مالييياي ا المختلزة  لن ا  المشاركة ،صيغ اااموا  إل  مستخدميها  فق  

مصررف  اارتثمار  متمررا  ي م  م رر   مارا   تلر  اقرو  ،اارتخدا  مرروارده المختلزرة إن المصررف ا ار م  كواري  مررال  
ق  إن  ةت  مصرف  ام  .  يتم الال ف  إطار القواتد  الضوا،  الشرتية ال ا مة لعملياص المصررفي  التر  تالزر  تدالرة 

التوجر   تقرو  تلر    را  المشراركة  العا د  طهارة العم    رتية النشاا  إا مية  القصرد .  حيري من يرذه العمليراص إ ما يرة
 ف  الربح  الخسارةي ف ن يذا المصرف اعد   ركة  ااتثمار حقيق ي طويلة ااج . 

يرررت جمهررور مرري االقتصررادييي من  ي حيرريالررربح  لررين الزا رردة الم ررر  الر يسرر  للن ررا  االقتصررادي ا ارر م يررذاي  يعتبررر 
ة فعالرررة لتخصررريص المررروارد ،صرررزة تامرررةي  اامررروا  القابلرررة لإلقرررراض لغررررض ارررعر الزا ررردة ال اعتبرررري تلررر  المسرررتوت العملررر ي مدا 

ي    رو راد  J. Enzler  يلرر   –كمثرا  تلر  الرال  –ومر  تفلقرد  .يرو الصر يح اب  العكن تمام   ياالاتثمار تل   ج  الخصوص
W. Conrad جو سرون   ي L. Jonhson االقتصرادااص المعامررة  ي تلر  مارا  درااراص ميدا يرةي إلر  حقيقرة من رم  المرا  فر

فالزا ردة مداة رديةرة  مضرللة فر   .قد مايئ تخصيص  إل  حد لطير بيي قطاتراص االقتصراد  م رواج االارتثماراص ،سرب  ارعر الزا ردة
تخصيص المواردي تت يي ،صزة ر يسية للمشر تاص الالبيرة تل  ماا   افترراض  ريرر مردر   ،جردارتها اال تما يرة.  مري ثرم تعريت 

 اة االتجاياص االحتالارية. يذه ااد

 يذا يسكد رمي الالثير مي االقتصادييي من  الربح   لين  الزا دة ي يرو الم رر  ااااار  لديناميكيرة ا  ترات  النمرو فر  
إا ثبرت مري  .حيي ميدص الدراااص التطبيقيةي الت  قرا  بهرا الجهرات المصررف  اامريكر ي يرذا الررمي .االقتصادااص الرمامالية

اارراص  جررود ارتبرراا إاجرراب  قرروت برريي مسررتوت االاررتثمار  مسررتوت ااربرراح.  يرجررع الررال إلرر   ااربرراح الموتتررة  الترر  يررذه الدر 
 .  1999اتبيري  اساتده تل  التموي  الذات  ا قدا   اتتيح للمشر ج تدفق  

لرين فقرر  كمعيررار  تلر  الررالي امكري القررو  ،اطمةنران من  الررربح  يرو القرروة ااااارية الموجهررة لقرراراص المسررتثمرييي 
  127تلر  ا J. Miller لقد ميدص  تا ل درااة قا  بهرا  ميلرر   .ا   مصدر تمويل  يا  الجاابية االاتثماري  إ ما ماض  

المشرر تاص اارتخدمت مزهرو   معرد  الرربح   هذ  مري ير%77مبا ري إا  جد من   و ايذا الرمي ،شك   اضح    امشر ت  
من السعر النقدي للزا دة لين يو المرت كم فر  االقتصرادي  R. Turveyكما يسكد  تيرف    .تند اتخاا قراراتها االاتثمارية

ي لقرررراراص االارررتثماري  تليررر ي اجررر  من ا ررر  م لررر   ارررعر  اامرررو  ال قيقيرررة افسرررعر الزا ررردة ال اصرررلحي  لرررم اكررري مناارررب  
ت تر  فيهرا مارعار اامرو  ال قيقيرةي ال   مي ثمي اكون لدينا    ريرة تامرة  الموجودةي م  المستوت العا  ااعار اااهم.

 .  1989ام بوبي  اامو  الورقيةي مركي الصدارة
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 التمويل اإلسالمي وقوة االنتشار الدولي: -2-4
بريطا يررا تخطرر  ،الزعرر  ف .لقررد ممرربح مرري الرردر   المسررتزادة مرري ااتمررة العالميررة الب رري ،قرروة فرر  التمويرر  ا ارر م 

 قرد تنرام  اروح السرنداص  .لبوا،اص العالميرة للمنتجراص الماليرة ا ار مية  التموير  ا ار م ليكون ح  الما  ف  لندن محد ا
 يا،ان  كذلال ماليييا  ا د  يسيا.ا ا مية ف  العالمي  ممب ت متاحة ف  الوالااص المت دة  بريطا يا  ال

اص الماليرررة يرررنوترررة فررر  العمليرررذاي  قرررد  رررهدص العامرررمة البريطا يرررة تلررر  مررردار السرررنواص الخمرررن الماضرررية تجرررارب مت
 . 1اإا مية ،الالام  ،ما يتوافآ مع المبادئ ا ار مية فر  إدارة اامرو معام تها ا ا ميةي تبلورص ف   جود مربعة بنو  

ال كومرررة البريطا يرررة إمررر حاص قا و يرررة لجرررذب االارررتثماراص ا اررر مية  منهرررا إمررردار ترررراليص تمررر  البنرررو  لقرررد مجررررص 
  . 274: 2010تبد ال ميدي ا ا  جلييي  ي البنال المركي ،اتتباره مي بنال إ جلترا  ا ا ميةي بدتم

 .مما ف  طوكيو ،اليا،اني ف  نا  جد من ال كومية اليا،ا ية تستعد ،قوة  دلا  تعردي ص تلر  قوا ينهرا الماليرة  المصررفية
 دلرو  ااتيعاب التموي  ا ا م ي  بالترال  ينت ر العم  بها ف  رضون اتة م هر لتالييف معام تها ،ما ا قآ اجتذاب   

  . 2ا  275: 2010تبد ال ميدي ا اليا،ان إل  مجموتة الد   المتنافسة ف  مجا  التموي  ا ا م 

مليررار د الر اررنداص إارر مية  1.6 مررا ينمررو التمويرر  ا ارر م  ،سرررتة فرر  جنرروب  رررح ياررياي فا د  يسرريا تسررتعد  مرردار 
 تعرد ماليييرا م برر  .% مري النراتل الم لر  ا جمرال 27 يس   ت ت تجي الموات ة العامة الرذي اصر  إلر    عاش االقتصاد اال د  

مليررار  47بلغررت فقرر  اررنداص إارر مية   2010-2009اارروح للسررنداص ا ارر مية فرر  العررالمي حيرري ممرردرص فرر  السررنة الماضررية 
تلمررا ،ررلن السررنداص ا ارر مية ال تخضررع لن ررا  الزا رردة  .لعررالمد الر مي مررا اعرراد  ثلثرر  إجمررال  السررنداص ا ارر مية تلرر  مسررتوت ا

 . تسردد الشرركاص التر  تطررح ارنداص إار مية دفعراص ماليرة للمسرتثمريي مري لر   توا رد مشرر تاتها . لالي تخضع لن ا  المرا، ة
ررر اد يرررتش بنرررال ي قامرررت    االمرررا   HSBCSكبررررت مثررر  البنرررال اامريكررر  ااررريت  جرررر ب   البريطرررا   ا ا،ا ضرررافة إلررر  من بنوك 

 .  1985االيياري  ، ط ح فر ج لها للتعام  بن ا  الشريعة ا ا مية

 يرت البعض م    ف  إطار الب ري تري   را  اقتصرادي ترالم  جديردي فالن را  االقتصرادي ا ار م  ا ترات إلر  الن رر 
مليررار  700م  فرر  العررالم  مرر  إلرر  ن ا حصرراياص تشررير إلرر  من حجررم التمويرر  ا ارر م الب رري فرر  توجهاترر   لامررة  يفيرر 

مصرررف  مساسررة تمويليررة فرر   300يررتم ،معرفررة  2011تريليررون د الر تررا  م ثررر مرري  يمكرري من اصرر  إلرر   .2009تررا  د الر 
ا ارر ميةي  ا تسرراب الخبرررة فرر  يررذا المجررا  ت تررات مرري  ةمن ينررا   قررص فرر  لبررراي المعررام ص المصرررفي لالرري ي حرر  العررالم. 

تليهرا  ل ات إل  إتادة ييكلة  إم ح مصرف  حيي اغتصو  تليهاي ،ا ضافة إل  من البنو  ا ا مية ت لل  اتام   15-20
                                           

، وبنذك لنذ   والشذرا األو ذ  للتمويذل از ذالمي، ( هي الم رأل از المي البريط حي، والم رأل األوووبي لال ذت م و از ذالمي1)

بن هذ   21وب ا التمويل األوووبي، وإلى ج حب ه،ه البنوط األوباق التي   يوج  ل ذ  حص ذر فذي بع ذق دون ا تحذ د األوووبذي حذر  

مويذل از ذالمي تعل  ي   لى خور تجربق التمويل از الم ق بتء  ص فروع للما مال  از الم ق، ووفق أح ث دوا ذق حذون الت

أ  ت   مخ سق الء م   الم ل ق ال ول ق )أ . إأل. إس.إن( فإ  لن   ب    وا ث حو  في ال  وط از الم ق بتاذ مال  ت ذل ق مت ذ  

إلذذى مل ذذ و  دو و اذذ ريه ، إلذذى ج حذذب  ذذوا متن م ذذق لءذذ م   الذذرهو الاعذذ و  ب لتجاةذذق حسذذب األلذذون از ذذالم ق. وتذذأتي لنذذ   

لم ه  في التا مل ب لنص م الم رفي از المي با  دبي ل حبق المركا األون ثم كوا  مبذوو فذي المركذا ال ذ حي ب لمركا الء مو   

 ثم المن مق ب لبحريو ثم ال وحق بعطر
 ي ر للتمويذل إلى مجلو الء م   التمويل ق از الم ق وهي ال  اق ال ول ق التي تضذخ الماذ 2008( وق  احضم البنك المركا  ال  ب حي في  بتمبر 2)

از المي ل ي يامق مذو مارفتذه بأ ذو التمويذل از ذالمي، وب ذووة كب ذرة تاايذ  اهتمذ م العطذ ع الءذ   فذي ال  بذ   ب لتمويذل از ذالمي 
زداوة األلون، واركق تويوت  الامالقق ل ن  ق السذ  وا  تتأهذب للذ خون إلذى  ذوا التمويذل  جي( وأخ،  مجمو ق م تسوب شي )يو. أو.

مي بإلذذ او  ذذن ا  إ ذذالم ق، وألذذبحا اذذركق للتذذأم و فذذي ال  بذذ   )أجذذو  كريذذ  ( أون مخ سذذق للءذذ م   الم ل ذذق تعذذ م م ذذ وكه  از ذذال
 إ الم ق، ومو المنتصر أ  ت و  ال  ب   مو أكبر ال ون ال ن   ق ال برى التي ت  و  ن ا  إ الم ق.
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من تغلرر  تمليرراص المشرراركة بدرجررة مي تمليرراص المرا، ررة د ن تمليرراص المشرراركة  المضرراربة  المطلرروب من  صرر  إلرر  العكررن 
اتبررد  بنررو  فرر  المسررتقب ي  إ شرراي مساسرراص ت كرريم إارر ميةتلررال المررع تعميررآ التعررا ن الررد ل  مررع ضررر رة  بررر مرري المرا، ررةي م

  . 1ا 277-276: 2010ال ميدي 

ن القطراج المصررف  العربرر  لر   يرذه المرحلررة امرر بت رروالص جذريرةي  يرو مررا يتطلر  تالثيرف  تضررافر كافرة الجهررود إ
عاب فروا ض السريولة الماليرة اارتيتلر   المستوي الرام  م  المساسر  مري مجر  إراراي  تطروير منرا  مرواص قرادرتل   اواي

ال اليررةي  ترردتيم مفرراح النمررو االقتصررادي  المصرررف  فرر  المنطقررة العربيررة  ت سرريي تمليررة ا رردمات االقتصرراد العربرر   قطاترر  
 تها.االمصرف  ف  السوح الد لية القتناص الزرص الجديدة  االاتزادة مي ميااا العولمة  تجن  البي

ا مررر حاص االقتصررراداة  الماليرررة ، يررري تالزررر  تنويرررع البنيرررة ر رة ا ارررراج فررر  ضررريتطلررر  مررري الرررد   العربيرررة الرررال إن 
االقتصاداة  ت رير النشاا االقتصادي ،شك  كام   دتم الد ر التنموي للقطاج الخاص  تقلي  منافسة القطاج العا  للقطاج 

الررد   العربيررة ت ررديي تلرر   اجرر كمررا  .المرروارد الماليررة المتاحررة مرري قبرر  القطرراج المصرررف  ،الدرجررة اا لرر تلرر   الخرراص
 تطرروير التشررريعاص الترر  ت كررم المنررا  االاررتثماري فيهررا  مررا يتطلبرر  الررال مرري تطرروير ااجهررية ال كوميررة  ال ررد مرري م رراير 

كمرا تتطلر  المرحلرة المقبلرة تالثيرف الجهرود العربيرة لتطروير  ت رديي ااارواح الماليرة  ت سريي  . الزسراد ا داري  ةالبير قراطي
تمليرراص الرردمل  التملرال برريي المصرارف لررارت ال رد د ضررمي المنطقررة تلر  إمرردار تشرريعاص مصرررفية تشرجع  ت زرري    امدا هر

 . 2ا 585ي 580: 2008ابلواف ي العربيةي ،ما اسايم ف  جذب االاتثمار ااجنب 

 : افي أوروب  التمويل اإلسالمي والبنوك اإلسالمية  -2-5
فعلرر   .ارر م   البنررو  ا ارر مية منررذ منتصررف الثما ينرراص مرري القرررن العشررريييتجرر  االيتمررا  فرر  فر سررا   ررو التمويرر  ا 

وربون ارر –بو تيررون  1المسررتوت اا ررادام  يهررتم ،التمويرر  ا ارر م  كرر  مرري  مركرري الب رري فرر  القررا ون المررال   ،جامعررة ،ررارين 
ايتمرررا  السيااررريييي  العسررركريييي   مركررري قرررا ون الشرررركة  ،جامعرررة ر بيرررر  رررومان اترااررربورإل. كمرررا اجلررر  التمويررر  ا اررر م  

 االقتصاديييي  الم اميي  القا و يييي  الم اابييي  رجا  ااتما ي  الص زييي المتخصصيي فر  التموير .  مري ثرم فهرو اطررح 
 مري ثرم  .احضاريةي  تشريعيةي  ممنيةي  اجتماتيةي إلخ  تتعدت حق  ااررراض المنزعيرة الب ترة ةمختلز ياصتسا الص تل  مستو 

                                           
تلمرررا ،رررلن محرررد اارررتط تاص الررررمي  2008ي تقرررد ،اارررطنبو  فررر  م تررروبر كمرررا طالررر  برررذلال منتررردت رجرررا  ااتمرررا  ا اررر م  الرررد ل  الرررذ  1ا

% الن ررا  6% مررنهم ازضررلون الن ررا  االقتصررادي ا ارر م    78ملررف.. فقررد ماررزرص ترري من  21للتصررويت تلرر  اا  مررة اافضرر  مرري 
 % الن ا  اال ترا  .5الرمامال ي  

ي اكر ااميي العا  للمجلرن ااتلر  للمصرارف الماليرة ا ار ميةي 2008-3-10خ   ف  مقابلة ل  مع جريدة ال ياة اللند ية الصادرة بتاري2ا
مساسررةي  يشررير  390مليررار د الري  من ترردديا اصرر  تلرر   700ترري الررديي لوجررة من اامررو  الماليررة للمساسرراص ا ارر مية تقرردر بررر 

. لقرد تررض محرد البراحثيي 2013، لرو  ترا  لوجة إل  من ممرو  يرذه المساسراص مري الممكري من يرتزرع حجمهرا إلر  تريليرو   د الر 
 تا،رراص ريررر المسررلميي تررري االقتصرراد ا ارر م  فرر  بريطا يرررا فقرر ي تلرر  م رررا ر  فةرراص ث ثررة: الالترر   فصرررو  فرر  كترر  المقررراالص 

ااطر حاص  المراجعاص للالت  الت   شرص ف  مج ص  م راح العم  الت  قامت بها ،عض ااقسا  م  المرا ي التا،عة للجامعاص  مليرا 
دراارة موتترة بريي الزةراص الث ثرة التر  ترم اكريراي  قرد  287العالمية لراا   الماجستير  الردكتوراهي  فر  يرذا الصردد فقرد رمردص الورقرة 

مبرتص الت لي ص اا لية الت  مجريت فيما يتعلآ ،الموضوتاص المطر حة  اا خاص اا ثر مشراركةي احيري اقتصرر حجرم االارتثمار 
ي مجلرد 4مليرار د الر  االبنرال اايلر  المصرريي النشررة االقتصراداةي تردد  27,9تل    رو  2005لمبا ر للد   العربية لعا  ااجنب  ا

  65ي ص 2006ي 59
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مررر  الررربعض ،ضرررر رة جمرررع كتا،ررراص االقتصرررادييي الغرررربييي الاررريما الزر سرررييي التررر  امكنهرررا من تخرررد  الب ررري فررر  االقتصررراد يو 
فرررر   قررررد الن ريررررة الال ارررريكية فرررر  اررررعر الزا رررردةي  إاررررهاماص ارررررت لترررروش  (Allais)ا ارررر م  مثرررر  إاررررهاماص مررررورين ملرررر  

(Latouche) ي  برررر   ررررال فرررر  التمسررررال م ثررررر ،آليرررراص الزالررررر االقتصررررادي فرررر   قررررد  مرررروات التنميررررة الغربرررر  ان يررررذا ايسرررراتد
 .  617ي 613: 2008ابلواف يل   المساساص  البنو  ا ا ميةمي   تلال اآللياص يا ا م ي  تزع

  ال ررا ي تلرر  Maurice Allaisامكرري القررو  ،ل رر  منررذ تقررديي مرري الرريمي تطرررح االقتصررادي الزر سرر   مررورين يلرر  
ي إل  ااتمة الهيكلية الت  اشرهديا االقتصراد العرالم  ،قيرادة الليبراليرة المتوحشرةي معتبررا 1988تا  جا ية  وب  ف  االقتصاد 

 اقتررح للخرر ت مري  .من الوضع تل  حافة بركان  مهردد ،اال هيرار ت رت  طرلة ااتمرة الماليرة المضراتزة  المديو يرة  البطالرة
الزا ردة إلر  حرد د الصرزري  مراجعرة معرد  الضرريبة إلر  مرا اقرارب ااتمة  إتادة التواتن  رطيي مااايي؛ يما تعردي  معرد  

رر2.5 فرر   زررن الوقررت تزعيرر  مساسررة اليكرراة فرر  ضرروي  سرربة اليكرراة المقررررة فرر     يمررع إلغرراي الربررا ا%ي  يررذا مررا يتطررابآ تمام 
 .  1998؛ اتبد  ي  1981ي امبو تل  الن ا  االقتصادي ا ا م 

برل ،سرقوا الن را  االقتصرادي اال رترا  ي  ت هرر اليرو  كتا،راص تتنبرل ماضرا ،سرقوا العولمرة لقد  هرص كتا،اص ف  الماض  تتن
 ؛ الطرررابي 1989اتبرررد الزضررري ي   لالررري الرررد   المتقدمرررة ال تعيررر تلرررال اآلراي االيتمرررا  الالررراف  .الماليررة  الن رررا  الرمارررمال  الغربررر 

  . 1ا 1990

ية  إ هاي الهيمنة اامريكية تليهرا  برر ت   را  د لر  متعردد المرا ريي  مي ثم ف    اج  إتادة التواتن إل  المساساص الد ل
آ كرر  يررذا ارروف يررسدي إلرر  إ عرراش االتجايرراص الت رريررة  االاررتق لية فرر  العررالم النررام ي  بالتررال  إتطرراي دفررع قرروي يرران ت ق

بيةي  الال مي مج  إ جرات ت رريرا  مي بينها ،عض الد   العر االقتصاداة التبعية ،عض م كا  للشعوب الت  ال تيا  تعا   مي 
 ااتق لها االقتصادي.تل    حصولها

 :دور النظام المالي اإلسالمي في مواجهة األزمة -المبحث الثالث
 :رؤية االقتصاد اإلسالمي للحل وشهادة الغرب بها -3-1

ياارر ي  االقتصرراد ا ارر م ي  رجررا  لقررد تعررددص اآلراي حررو  ال لررو   االقتراحرراص لمواجهررة ااتمررة فيمررا برريي تلمرراي االقتصرراد الس
 دارص العديررد مرري المناقشرراص الترر  اتزررآ فيهررا العديررد مرري االقتصررادييي العررالمييي مررع مررا جرراي فرر  الن ررا  االقتصرراد  .الد لررة السيااررييي

  . 1983ي 1981االجارح ي  ا ا م ي حيي رمي يذا الزريآ من ااتمة المالية ال الية مثبتت فش  ك  اا  مة

يرردف إ ررباج حاجرراص مفررراده مرري السررلع  الخرردماص  مزهررو  ترردا   السررلع الترر  تشرربع تلرر   القتصرراد ا ارر م  اقررو من ا
حاجرراص ا  سررران تعتبررر جررريي مررري تمليررة ا  تررراتي الن الترردا   تبرررارة تررري  قرر  السرررلع مرري مكررران الرررر لتقريرر  المنرررتل مررري 

                                           
دكتور التاريخ ،جامعة  السروربون  ،زر سرا تنردما كتر    Emmanuel Toddفمنذ م ثر مي ربع قرن اكر البر فسور  إاما وي  تود   1ا

يتنبل في  ،سقوا االت اد السوفيت ي  لم اعر محد مي ايتما  بهذا الالتاب.  لالي ،عد محرداع اربتمبر كتر  كتا،ر   1976 تا،ا ف  تا 
 تتم في  من ممريكا ي  االرت ف  طريقها للسقواي  من يذا السقوا  The Conceited Empireالشهير  ا مبراطورية المغر رة 

ي  من اقتصراد ممريكرا م كررو  ،عرد  القردرة تلرر  تيرادة القاتردة الصررناتية 2001ارربتمبر قرد بردم منررذ تقرد مري اليمرراني مي قبر  محرداع
داللهاي  اتتماديرا تلر  د   ملرري لتلبيرة حاجاتهرا االارته  ية الاريما مري ،عرض الرد   اا ر بيرة  اآلاريوية المتقدمرة  اييرال تري 

 المواد الخا  مي الد   النامية.
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تنداص ماليررة ال مقابرر  لهرراي  قيمتهررا مرتبطررة اياارريا ، جررم إمكا يررة ترردا   مسررتلرر   المسررتهلالي  لالرري االقتصرراد العررالم  مبنرر 
الطل   المضاربة تليها د ن تسلم فعل  لهذه السرلعي  يرو مرا يرفضر  الن را  المرال  ا ار م ؛ فر  اجروت بيرع إال مرا تملالر  

اا إ تراج  حقيقر  رب  اارباح التجارية ،عمر ي  إلررات التجرارة مري مجررد تمر  قرا و   يردر رب را إلر   شرتل   فعلياي حرما
 .  1984االساي ي  بدتم تملية االاتقرار االقتصادي

 مرو تلر    ما من مي المبادئ الت   صت تليها الشريعة ا ا مية  م ديا الن ا  المال  ا ا م  يو ضر رة العم 
ة العامرة  مريارة  احتررا  يرذه الما   تد  ا تناتهي  العدالة ف  توتيرع الثرر ةي  إقررار مبردم الملاليرة الخامرة إلر  جا ر  الملالير

إن تزعير  الن را   . يذا ما افتقده الن ا  الرمامال   مي ثم حدثت ااتماص المالية المتتالية  المتالررة ف  الال الن را  .الملالية
 . 1982االضريري  المال  ا ا م  امنع م  ا م  االقتصاد مي تلال ااتماص المالية المدمرة

-ماضرراي التر  مرزلتهررا الرمارمالية  مدص إلرر  ا هيرار   امهرراااااارية ي بريي ميررم المرتالرياص ،ا ضرافة لمرا ارربآي فر ن مرر
إ،احررة البيررع  ت ررريم الربرراي ت ررريم بيررع الررديي ،الرردييي ت ررريم المضررارباص الماليررة الترر  تعتمررد تلرر  التخمرريي  المجاتفررةي إتررادة 

للتالافرر  االجتمررات ي ت ررريم االحتالررار  االاررتغ  ي ت ررريم  فرررض اليكرراةي إتررادة توتيررع الثررر ة ت قيقررا توتيررع الثررر ة ،ررالميراعي
منع  ت ريمي تبديد ااموا ي العم  بن ا  السوح ف  ت ديد اااعاري  منهرا ماضرا الرقا،رة الدا مرة لألارواح  يا اراف  التبذير

  . 1االماليةي لمنع الغش  الغرر  الجهالة
قتصرراداة فرر  م ربرراي إلرر  تطبيررآ الشررريعة ا ارر مية فرر   ممررا يسكررد مررا ارربآي دترروة ر ررين ت ريررر كبررري الصرر ف اال

 .التعام ص االقتصاداةي ك   للتخلص مي مسا ئ الن ا  الرمامال  الذي اقف  راي الالارثة االقتصراداة التر  اشرهديا العرالم
 تسرراي   .ا رردع بنررا ممررا اكررره فرر  تلررال االفتتاحيررة قولرر : م رري م نررا ، اجررة م ثررر فرر  يررذا ااتمررة إلرر  قررراية القررريني لزهررم مررا 

الالات  تي مل قياص الرمامالية  التساي  ف  تبرير الزا دةي  م ار إل  من يذا النس  االقتصادي السريئ م دي ،البشررية إلر  
 -اامريكيررة  اا ر بيررة  ي مصررارف الررد   الرماررمالية الارريمام –مصررارفهم تلرر    مضرراف ،ل رر  لررو حررا   القررا مون  .يررة  الها

 .لقرين مي محكا   تعاليم  طبقوياي ما حلت يذه ااتماصي  ان النقود ال تلد  قودا احترا  ما  رد ف  ا

 مورين يل  العالم االقتصادي الزر س  البارتي اج  ا تقاداص حادة إل  مالوب تم  ااارواح الماليرة  الن را   ن ما م
 . 2ااص للمرايقيي  المقامرييالرمامال ي  تنبل ، د ع متماص حادةي   ب  البورماص  ما يتم فيها ،كاتينوي

                                           
الغررب يردتون إلر  ضررر رة إترادة الن رر فر  الن را  الرمارمال  ،االارتزادة مري لصرا ص   را  االقتصرراد     لرذلال فقرد  هرر العديرد مري مزالرري 1ا

  ا ارر م ي القررا م تلرر  م اربررة الربررا الررذي  رد ت ريمرر  فرر  القررررين الالررريمي  منررع االحتالرراراص الم ليررة  العالميررةي  م اربررة اال تنررات  تقليررر
 ي ،  الن ا  االقتصادي ا ا م .التزا ص ف  توتيع الثر اص  رير الال مما جا

   تل  الجا   الرام ي ممدرص الهيةرة الزر سرية العليرا للرقا،رة الماليرة ا ير  متلر  ييةرة رارمية تعنر  ،مراقبرة  شراطاص البنرو   قررارا 2ا
دد فر  ث ثرة مارا  ال ،منع تدا   الصزقاص الويمية  البيوج الرميية التر  امترات بهرا الن را  الرمارمال ي  ا رترطت السرداد فر  مجر  م ر

م ثرر مرري إبررا  العقرردي  يرذا مررا يتطررابآ مرع محكررا  الزقر  ا ارر م   ي ري تليرر  الن ررا  االقتصرادي ا ارر م  تامرة  الن ررا  المررال  
 لذا فقد م م  االقتصاديون الغربيون ،االتزاح مع االقتصاد ا ا م  تدة تومياصي ميمها ضر رة البعد  ا ا م  بوج  لاص.

با  تد  السع   راي ماعار الزا دةي البعد تي الترفي تغيير النم  االاته   ي البعد تري االقترراض لشرراي السرلع الترفيهيرةي تي الر 
إلرات اليكاة لمساتدة الزقراي  الم تاجييي مراقبة المعام ص ف  ماواح الما   المساساص الماليرةي دترم المساسراص الماليرة المتعثررة 

معرام ص التر  مدص إلر  تزراقم ااتمرة؛ مثر  المضرارباص الويميرة  المضرارباص العقاريرة  جد لرة الرديون  ريرر ،سب  ااتمرةي  قرف ال
 الال مي المعام ص الويمية   ب  الويمية
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ن االارتثماراص إ،قولر  لذلال البد مري المطالبرة ،اارتثمار اامروا  العربيرة دالر  الرد   العربيرة كمرا م رد محرد رجرا  ااتمرا  العررب 
اركة  طالر  ،المشر .العربية ف  الخارت كان مي  ل ها من تخلآ فرص تم    هضة اقتصراداة كبيررة لرو اارتخدمت دالر  الرد   العربيرة

مري جا رر  الررد   العربيرة  ا ارر مية فرر   ضررع مارن الن ررا  المررال  العررالم  الجديردي لامررة ،عررد اتتررراف الغررب بنجرراح الن ررا  المررال  
 م ررار فرر   زررن الوقررت إلرر   .مليررار د الر 800مررند ح ااررتثماراص إارر مية فرر  العررالمي حجمهررا  700ا ارر م ي مشرريرا إلرر   جررود 
 ا تهررر  إلرر  من ااتمررة العالميرررة  .مليررار د الر 70%ي موضرر ا م هررا ت ترررات الاررتثماراص حجمهررا 14ة إلرر  ارتزرراج حجررم البطالررة العربيررر

 . 1افرمة تاريخية ل اتزادة مي االاتثماراص العربية ،الشك  الص يح ف  إطار الوطي العرب  الالبير

 (.انتهاء حقبة الهيمنة األمريكية) الغربية:نهاية الرأسمالية  -3-2
برنزن  تتعثرر من الوالاراص المت ردةن حقبة الهيمنة اامريكية قد ا تهتي   إاقو  تي ااتمة:    2احد المتخصصييملقد كت  

ص الرب د التر  تشرتري كميراص كبيررة اا كا رت حكومراإ تساي  حو  ما  .طريقة تعثر االت اد السوفيت ي تشية اقوا جدار برليي 
ااررتعداد فرر   رر  ال ررر ف الراينررةي لموامررلة دتررم الررد الر تلرر   مرري اررنداص الخيا ررة اامريكيررةي كالصرريي  د   الخلرريل  ر اررياي

يررذه اا ضرراج فرمررة م بررر لجررذب ميرريان القرروة االقتصرراداة   ررو من . اارتالررات  د ليررة؟ م  يرر  اررتري تلررال الررد   . عملررة احتيرراا
 . تطوراص ااحداع بيد الوالااص المت دةتل   ف  كلتا ال التيي لم تعد السيطرة ا م ثر؟..مصل ته

كمري فرر  تزررات ص ال رر ب  الررديوني فقررد كرران من مصررير ا مبراطوريراص رالبررا مررا ا يضريف الزيلسرروف البريطررا   جرون جررراي:  
 كرذلال االت راد  .لماليرة منرذ ال ررب العالميرة اا لر   مرا ت يراالال م ي ا ف  حالة ا مبراطورية البريطا يةي  الت  تديورص م ضراتها ا

حرررررب النجررررو   امبررررادرة الرررردفاج  السرررروفيت ي فالهييمررررة فرررر  مفغا سررررتاني  ااتبرررراي االقتصرررراداة الناجمررررة ترررري م ا لررررة االاررررتجا،ة لبر ررررامل 
 مضراف:  إ ر   . راد السروفيت  فر  بداارة التسرعينياص االاتراتيج  ي القامرة تقنيا  الزاتلرة اياارياي كا را ترامليي حيروييي مدارا ال هيرار االت

تامرررة  ا ررررنطي ت  تلقرررد ضرررعز .م هررررا   االارررتثناي  إال إ هرررا فررر  ال قيقرررة ال تختلرررف ترررري ارررا،قاتهاتلررر   رررررم إمررررار الوالاررراص المت ررردة
   رو مردمرتلر   وضرتا فقاتة الريي العقاري مري  احيرة ملررت ق يحرب العراح مي  احية ك  مي تدة توام  ميمها االقتصاداة ،سب  

القررروي الصررراتدة الجديررردة  ال مني إاحبة م برررر اقتصررراد فررر  العرررالممررر تتامرررة  ا رررنطي االقتصررراداة.  ان ،قيرررت لزتررررة الوالاررراص المت ررردة 
 ما تبق  االما مي حطا  الن ا  المال  اامريك  .تل   اتست وا ،عد ا تهاي ااتمة

اص العالميررة م دثررة بررذلال ااتمرراص الماليرررة فرر  البورمررالمتدا لررة ا  اامو فيمررا يتعلررآ ،ررويميررة لقررد ا تشرررص العمليرراص ال
  اعر السرهم لرم اكري مبردا مراال   .إن ااموا  ف  ماواح الما   اااهم ليست ممواال حقيقية:  3امحد الخبرايقا  الما العالمية. ف

 اهم رليصة جردا لاطةرة .  من ا قبرا  مضاف ين مقولة إن اا . قدااي  إ ما يو مجرد قيمة لهذا السهم م  اا ي لين م ثر 
الشراي حاليرا ا مر  فر  طياتر  لطررا كبيررا مرع إمكران تراجرع ااارعار إلر  النصرف لر   السرنةي  ال اسرتبعد من يتراجرع تل  

                                           
املرة ارنواص ك 10لزترة مطو  مما يتوقعر  الربعضي إا قرد تصر  إلر   ا قد توقع  جون كاات   من تستثمر ااتمة المالية الراينة  تداتياته  1ا

حت  تستقر اا ضاج ف  ماواح الما ي  قا  من ااتمة الراينة دقرت المسرمار االيرر فر   عرش العولمرة بن امهرا الرذي كران ارا دا قبر  
  التالرت ص االقتصرراداة  العالميررة 1999 . ا  رر: رفعررت العوضرر  ا2018-2010ااتمرة  تضررمنت توقعاتر  فرر  الزترررة مرا برريي تررام  ا

الررد   ا ارر ميةي المررستمر الررد ل  حررو : اقتصررادااص الررد   ا ارر مية فرر   رر  العولمررةي مركرري مررالح كامرر    يثاريررا تلرر  اقتصررادااص
 مايوي القايرة. 5-3،جامعة ااتير ،اال ترا  مع المعهد ا ا م  للب وع  التدري  ،البنال ا ا م  للتنميةي 

  مقراال  "LSEصرادي  ااارتاا السرابآ ،كليرة جامعرة لنردن ل قتصراد   يو الزيلسوف البريطا    جون جراي  فر  تلرم السياارة  االقت  2ا
 ،عنوان  ل  ة اال السار ف  اقوا قوت ممريكا  ف  م يزة  اي م بييرفر  البريطا ية.

 الم ل  المال   الخبير االقتصادي ر برص  يلر  ماتاا االقتصاد ف  جامعة يب .يو   3ا
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ت ،الزعررر  الالثيرررر مررري توقعررراص االقتصرررادييي الغرررربييي ،شرررلن لقرررد مررردق .مس رررر  دا  جرررو ي  إلررر  مسرررتوي مربعرررة يالف  قطرررة
 مريك ي  مدت الجد ت مي ااتمرار تطبيآ الن ا  الرمامال  الغرب .االقتصاد اا

 حل مشاكل التمويل في الوطن العربي:تفادي األزمات و قدرة النظام المالي اإلسالمي على  -3-4
عرالل لما كا ت تلال السياااص التر  تتردل  بهرا الرد   مري مجر  تر ت تلرال ااتمراص ير  ايااراص مثبترت فشرلها ا هرا ت

ضي لررذلال ممربح مرري المنطررآ طررح  مرروات الن را  المررال  ا ارر م  لمواجهرة تلررال المشررا  .  ال تمتررد لتعرالل المررر ااترراض 
فر  االقتصراد مثنراي ااتمرةي من العر ت يرتلخص فر   الغربييي  ال ام  تل  جا ية  وب  يسكد الال قو  محد تلماي االقتصاد

 %2.5%  2را   حترر  تصرر  إلرر   سرر  تترررا ح مررا برريي  قطترريي: لزررض اررعر الزا رردة إلرر  الصررزري  لزررض معرردالص الضرر
 . 1976؛ االسيدي ي  1403االتالينةي 

 الصعيد العرب ي فقد اتخذص تدة د   تربية إجراياص لمواجهة ااتمة الت  مثرصتل   مما فيما يتعلآ ،مواجهة ااتمةي
ي ترردللت ماضررا ،ضررخ السرريولة فرر  ضررمان  دا ررع البنررو تلرر   القطرراج المصرررف ي فرر ل  جا رر  تل يررد مع ررم ال كومرراصتلرر  

مليرار د الر فر  7مليار د الر  لزضت مي ماعار الزا دة. كما ضخت ا مراراص 3ماواح الما ي مث  السعوداة الت  ض ت 
 القطاج المصرف    قاا ا ماراص تامةي  دب  لامة مي اآلثار السلبية لألتمة المالية.

 وات الرمارمال  الليبرالر  الجديرد تزرتح قبولهرا للنمري  ا ار مية للعولمرة مما اربآ امكري القرو  من مسرايرة الرد   العربيرة
الالثير مي الدر ب  المسالال الت  تزضر  إلر  تعميرآ ت قراص التبعيرة التر  تعطر  اا لويرة للمصرالح الخارجيرة تلر  حسراب 

ينبغر  العمر  ا ل ريرر مسرت بة   المصالح الوطنيةي  الت  تعوح ا رادة الوطنيرة  تعصرف ،االارتق   الروطن .  كر  يرذه النتر
 برررامل التاليررف الهيكلرر  يررذا السرربي  م  الطريررآ ي ال ارربي  يلررر ريررر السرربي  الررذي تزرضرر  العولمررةتلرر  الخرر ص منهررا ،سررل

االعيسررويي  الثالرري يررو تبنرر  الن ررا  االقتصرراد ا ارر م   تزعيلرر  تلرر  مرض الواقررع ،لركا رر  الث ثررة ال قيقيررة  الماليررة  النقداررة
 .  1ا  611: 2009

االارررتزادة المشرررر طة مررري ،عرررض م ررراير تلررر  القررردراص الذاتيرررةي مرررع  ااتتمررراد  لتنميرررة ،السرررع    رررو ت قيرررآ ا ال  علينرررا م  ف
 العولمة امث  التقد  ف  المعلوماتية  االتصاالصي االاتثماراص ااجنبيةي ماواح الما  الد لية . 

و رفع مستوت الروت  لردت النخر   الجمرايير تلر  السرواي ،اايميرة إن مي  ر ا التطبيآ الناجح لنموات التنمية المستقلةي ي
توتيررع الرردل   ت تدالررةفرر اا كا رر .القصرروت للتعررا ن ا قليمرر  العربرر  بوجرر  لرراصي  التعررا ن فيمررا برريي الررد   ا ارر مية بوجرر  تررا 

تطبيقر ي فر ن   الممهرد الضرر ري لالزراية تري النمرواتي الثر ة  المشاركة  االقتنراج الشرعب  ،رالنموات البردي  ،مثا،رة لر  الردفاج اا   
                                           

   تدد كبير مي المجاالص.  بتجميع ا م حاص التالميلية  جد لدينا القا مة التالية:    يرت البعض من ثمة إم حاص مطلوبة ف1ا
ضر رة إم ح القطاج المرال  التروفير التموير  للقطراج الخراص  للزقرراي ي مرع بررامل لامرة لتيسرير حصرو  مرغار المنتجريي  -1

  الزقراي تل  اال تمان بتاللزة امكي لهم ت ملها. 
 تطوير المهاراصي  توفير الخدماص الص ية .  –تدري   –البشري اتعليم  ميمية ت سيي رم  الما  -2

 اتصاالص.. إلخ .  –حتمية توفير بنية ماااية مفض  اطرح  -3

البرد مري تروفير مارواح تعمر  ،كزراية فر  مجرا  الترلمييي مرع تسرهي  فررص ال صرو  تلر  الخردماص التلمينيرة التقلير  المخرراطر  -4
 المتعلقة بتقلباص الدل  . 
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لنمرواتي بر  إ ر  ضرر رة ال العربر  ،مختلرف مرورة  مسرتويات  يرو لر  الردفاج الثرا   تنرد التطبيرآ الروطن  لهرذا ا –التعا ن العرب  
 .  1ا 152-145: 2009االعيسويي  ا ف  حالة تطبيآ النموات ف  الد   العربية  ا ا ميةبدي  له

قتضرري  مرري تخزرريض الراررو  الجمركيررة برريي الررد   العربيررةي يررسدي إلرر  تخزيررف متبرراي  تالرراليف االعربرر   مررا  إن تزعيرر  التعررا ن 
ا  تررات الم لرر ي  مرري ثررم تخزرريض معرردالص التضررخم النا ررئ ترري التاللزررةي  بالتررال  ااررتقرار المسررتوت العررا  لألاررعار  كررذلال تيررادة 

ي فرر   رر  تطبيررآ اا  مررة الماليررة  التجاريررة ا ارر مية مرري المتوقررع من تنمررو ن التجررارة العربيررةإا  تررات الم لرر  فرر  الررد   العربيررة. 
 .  1999االعوض ي  ،معدالص مرتزعة ف   زن الوقت الذي تنجو في  مي م اير تد  االاتقرار االقتصادي

  اسررتطيع فرر  حاجررة مل ررة  مااررة إلرر  التعررا ن  التالامرر  االقتصررادي حترر حاليرران الرروطي العربرر  يسكررد الباحرري تلرر  ملررذلال 
إقامرررة مررري لررر    ة تواررريع النشررراا التجررراري العربررر يتتمثررر  فررر  ضرررر ر  تلرررال ااتمرررة الماليرررة العالميرررةي  من الخطررروة اا لررر  مواجهرررة

ن المطلررروب يرررو اارررتبدا  السيااررراص االقتصررراداة حيررري م العربررر . -تبررراد  التجررراري العربررر   تسرررهي  المشرررتركة مشرررر تاص تربيرررة 
الرررال فررر  إطرررار تالامررر  إقليمررر  تربررر  ي   (Counter-Cyclical)،سيااررراص منايضرررة للتقلبررراص  Pro-cyclicalالمعررريتة للتقلبررراص 

 إل   عمة لخدمة االقتصاد العرب  كك   دتم االاتثماراص القومية.   الطزرة النزطية الجديدة  بذلال فق  امكي ت وي

ا تررو ن  المغرررب  ارروريةي متد يررة للغااررة  ال إن معرردالص االاررتثمار الراينررة فرر  البلرردان العربيررة ،ااررتثناي الجيا ررر  إلرر  حررد مرر
البررد مرري العمرر  تلرر  تطرروير بيةررة مرري ثررم امكنهررا من تشررك  ماااررا التديررار اقتصررادي حقيقرر  ،مررا فرر  الررال البلرردان العربيررة الغنيررة.   

اررررتنهاض االاررررتثمار ،مختلررررف معطياتهررررا االقتصرررراداة  السيااررررية  اامنيررررة فرررر  العديررررد مرررري الررررد   العربيررررةي حترررر  تالررررون مسيلررررة ال
 .  200: 2006امركي الدراااص السيااية  االاتراتيجيةي  FDIاالاتثماراص الم لية  اجتذاب االاتثماراص ااجنبية المبا رة 

 لقررد مثبتررت  قررا ع الترراريخ م رر  حرريي متي ررت الزرمررة للسيااررة االقتصرراداة ا ارر مية  منهررا السيااررة النقداررة ،عيرردا ترري ال ررر ف 
 .  2اااتطاتت من ت قآ ما لم تستطع من ت قق  السيااة االقتصاداة ف  م ثر الد   تقدما -ث  ال ر ب م -االاتثنا ية 

                                           
   مرري ينررا تبرررت ال اجررة إلرر  بررذ  جهررود كبيرررة  منت مررةي الارريما مرري جا رر  المثقزرريي  ميرر  الرررمي  الزالررر  المن مرراص اايليررة تلرر  1ا

من المستوت العرب ي  اضاح اااباب الداتية إل  قيا  ت قاص تعا ن بيي الد   العربيرة  ا ار ميةي  لبيران المكاار  التر  امكري 
التغييررر  العربرر . من الخررر ت مرري يررذه ااتمررة المجتمعيررة الشرراملة قررد ،رراص مريو  ررا ،رر ط ح قرروت  - ن العربرر  تعررود تليهررا مرري يررذا التعررا

الشام   العميآ ف  المجتمع العرب . فالشوايد تتالاثر يوم ا ،عد يو  تل  من االاتمرار ف  السير ف  الطريآ ااتر  الرذي ارارص فير  
اضية ال يبشر ، د ع تنمية جادةي  ال اشير إل  قرب تصر يح الع قراص الطبقيرة التر  ،عض الد   العربية طوا  العقود الث ثة الم

تيداد توتر ا يوم ا ،عد يو ي  ال يوح  ،قرب ا زتاح مبواب الدامقراطيرة ممرا  الشرع  كر  يتمترع ، قوقر   حرياتر  تلر  المسرتوت العربر ي 
 يره ف  المجتمع الم ل   العرب . ك  اشار  مشاركة حقيقية ف  منع القراراص الت  تمن حيات   مص

  فقد جاي ف  ااثرر مري حرديي حجرات تري بري جرريل قرا : ملبر ر  لالرد من تمرر بري  رعي  ملبرره من معراا بري جبر  لرم يري  ،الجنرد إا ،عثر  2ا
مرا كران تلير  فبعثر   راو    مل    تلي   الم  إل  اليمي حت  ماص النب  مل    تلي   الم  مبو ،كر ثم قد  تل  تمر فرده تلر 

 إلي  معاا بثلي مدقة النا  فل الر الال تمر  قا  لم م،عثال جابيا  ال يلرذ جييرة  لالري ،عثترال لتللرذ مري مرنيراي النرا  فترديرا تلر  فقررا همي
ي فلمرا كران العرا  فقا  معاا: ما ،عثت إليال   ي  م ا مجد محدا اللذه من ي فلما كان العا  الثا   ،عي إلي   طر الصدقة فتراجعا ،مثر  الرال

الثالي ،عي إلي  بها كلها فراجع  تمر ،مث  ما راجع  قب ي فقا  معاا: ما  جدص محدا اللذ من   يةا.  يذا مثا  تملر  يوضرح من تطبيرآ 
حردثنا ارعيد بري السيااة االقتصاداة ا ا مية قد  ز  الزقر مي اليمي حت   قلت اليكاة كلها إل  المدينة المنورة. كما جاي ف  ااثرر ماضرا: 

العييري إلر  تبرد ال ميرد بري مريم تي تبد   بي تمرر العمرري تري اره  بري مبر  مرالح تري رجر  مري اا صرار قرا : كتر  تمرر بري تبرد 
 قررد ،قرر  فرر  بيررت المررا   =  تبررد الرررحمي  يررو ،ررالعراح من ملرررت للنررا  متطيرراتهمي  كترر  إليرر  تبررد ال ميررد: إ رر  ملرجررت للنررا  متطيرراتهم
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يتضح لنا مما اربآ من يرذا الثرراي الرذي حققر  الن را  االقتصرادي ا ار م  لرم تسرتطع السياارة االقتصراداة الوضرعية 
زقرر المردقع جنبرا إلر  جنر  مرع الثرراي الزراحش.  يمثر  فزر  الوالاراص المت ردة اامريكيرة يوجرد ال ت قيق  ف  م ثر الد   تقدما.

  . 175: 1981اجو سوني  الزقر ف  الوالااص المت دة مشكلة قومية تهدد الاليان االقتصادي  االجتمات  للد لة

ح  تعتبر  درة رم  الما  النسبية م  المطلقة مشكلة الد   الناميةي  يمكي القو  من التغلر  تليهرا اعتبرر بداارة اال طر 
الطلررر  االارررتثماريي  يررررت الررربعض    ررري مرررنهم من تلررر   حررر  يرررذه المشررركلة ،  زررراح مموالهررراتلررر   التنمررروي.  تسررراتد اليكررراة

االقتصراد ا ارر م  بلرغ درجررة تاليررة مري التطرروري  تررف كثيرررا مرري ال رواير االقتصرراداة التر  تمررر بنررا اليرو ي  تعامرر  معهررا 
ا   ااتطاج من يبن  الن م االقتصاداة    فردي  يو الهدف الذي تسع  ال  ت قيق جتمع الزقر تي كقويا ام و مي الماقتصاد 

 . 191: 2008اثابتي  المعامرة د ن من تص  إلي 

التنمية المستدامةي ا ترا المنهل ا ا م  من اعم  ف  إطار مري  اال قيراص  ا ار ميةي  من   لال  ا قآ ا  سان
 ي مي مي ال لم ،شت  موره.  مي ثمي جاي ا ا    منهج  ف  التنميةي فاالقتصراد مي القهر  االاتغ  ااكون حقيقة م رر  

فرر   ا اضرر    اتبديررد      ي  إال كا ررت النتيجررة فعرراا ارر م  لررم اقررم ، لغرراي اررعر الزا رردة تلرر  المسررتوييي الزالررري  التطبيقرر  تبث رر
لربح  كمعيار ا كم يذا االاتخدا  تل  مارن م ثرر ااتخدا  تنصر  ديد الندرةي  يو رم  الما ي  إ ما قد  يذا االقتصاد  ا

.  ال ا كررم اتخرراا قرررار المشرراركة إال ةكزرراية اقتصررادا – يررذا يررو المهررم ينررا  –ي  م ثررر اي  م ثررر تدالررة اجتماتي ررامنطقيررة فالري رر
ويرر ي كبيرررة معرد  الررربحي فاللمررا ارتزرع يررذا المعررد ي كا رت فرمررة المشررر ج فرر  ال صرو  تلرر  التمويرر ي م  المشراركة فرر  التم

م يح.  تلي ي ال اعد  معد  الرربح  م ثرر كزراية فر  تخصريص المروارد فقر ي بر  ماضرا م ثرر قردرة تلر  ال رد  ا العكن تمام  
 مي االتجاياص االحتالارية. 

من ا قررآ العدالررة برريي المرردلر ارب المررا    المسررتثمر  ا تلرر  ماررا  يررذا المعيرراري اسررتطيع الن ررا  االقتصررادي ا ارر م ي تملي رر
راإا ال ا ص  مي منهما تل  تا د ثابت  مضمون مسبق   .االمن م  كا رت م  لسرارةي  ا.  إ ما اشار  ف  المخاطرةي  يت م  النتيجة رب  

رر لقرروت ارروح رم  المررا .  تلرر  ماررا  يررذه الصرريغ  ااد اص المسررت دثة  تيجررة إحرر   التمويرر   ا، سرر  االتزرراح الررذي يت رردد بينهمررا  فق 
نررة ،زا رردةي يلعرر  الجا رر  المساسرر  فرر  مصرررف مركرريي  مصررارف ااررتثمارية  متمررا    ررركاص ااررتثمار  تمويرر  ،المشرراركة م رر  المداي

 ف  ت قيآ االاتقرار االقتصادي.  ام وري   ا  ركاص تالاف   تلميي إا م   اوح م راح مالية إا مية د ر  

إاا ما دتت ال اجة إل  التموي  الخارج ي  قد ي   ام  لارجي   ا مي ثمي ال مجا  إل  اللجوي إل  االقتراض ،زا دة داللي  
ي ثرم ،عرد الرال مرع د   ال  ي فلريكي الرال تلر  مارا  مرنهل المشراركة مرع الرد   العربيرة  ا ار مية  ااص الزرا ض  م     تنشرل فعر

 . الن رية الضر رة ثا ي   ال  ي  إتماال  للضوا،  الشرتية م   ا مساساص العالم  فق  
 إطار تن يم   مساس  متالام  مري  يارية متنوج قا مة تل  المشاركة ف   تا ل ااتما إن توافر ميغ  مد اص ااتثم

ترري التقلبرراص الطا شررة  االمصرررفية ا ارر مية  اياارراص  قداررة  ماليررة  تجاريررة  إ ما يررة ر رريدةي  ااررتقرار فرر  المعررام ص ،عيررد  

                                                                                                                                    
إلي ي من ا  ر ك  مي مدان ف  رير از   ال مرف فاقض تنر ي فالتر  إلير  م ر  قرد قضريت ترنهم  بقر  فر  بيرت المرا  مرا ي ما ي فالت  

فالت  إلي  من ا  ر ك  ،كرا لين ل  ما  فشاي من تي ج  في ج   ممدح تن ي فالت  إلي : إ   قد ت جت ك  مي  جدص  قد ،ق  فر  بيرت 
كات  تلي  جيية فضعف تي مرض  فلالز  ما اقروي ،ر  تلر  تمر  مرضر  ف  را ال  ريرديم لعرا   ال  الما  ما ي فالت  إلي : من ا  ر ك  مي

تاميي.  ف  مثا  ثاليي قا  بي اعيد: ،عثن  تمر يي تبد العييي تل  مدقاص مفريقية فاقتضيتها  طلبت فقراي  عطيها لهرم فلرم  جرد فقيررا 
 .النا  فا تريت بها رقا،ا فلتتقتهم  لم  جد مي اللذيا منا فقد مرن  تمر بي تبد العييي
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فررر   ررر  الن رررا  كررر  الرررال يتواجرررد ا اررر ميةي لسرررعر الزا ررردة ،خامرررة  ااارررعار ،عامرررةي  فررر  إطرررار مررري القررريم  اال قيررراص 
 مرري يررذه المنطلقرراص  تلرر   .لقيررا  تمليررة تنميررة  رراملة  مسررتدامةال تمررة تلررال الشررر ا الضررر رية باالقتصررادي ا ارر م  

 ماااهاي  شلص المصرفية ا ا مية كتطبيقاص تملية للزالر المال  ا ا م .
نهررا كر  ااتمرراص الم ليرة  العالميررة االرررت إ مرا يرر  متمرة ابتعرراد ترري ااتمرة ال قيقيررة التر  تولرردص تمن  يمكري القررو  

تعرراليم   الخررالآ  توجيهاترر  للبشررري  يرر  متمررة رطراررة الرماررمالية العالميررة  الن ررا   إتبرراجمل قيرراص العمرر ي  ترري ف ترري 
  المصرف  ا ا م   االاتعا ة المال  الغرب ي  مي ثم البد مي الرجوج إل  التوجيهاص ا لهية ف   ضع  تنزيذ يلياص العم

 لن ا  المال  ا ا م ي الت  مثبتت  جاحها ف  الال الصدد مي قب . اتزعي    ف،التجارب التاريخية 
 ما من االقتراض المبالغ في  بدرجة كبيرةي  لالمياص كبيرة مي ااموا  لمجررد امرت   تقرار حتر  إن فراح تلرال القردراص 

 .  1اتبر محد م كا  التبذير  االاته   الترف  الذي حرم  ا ا  المالية الزعلية للمقترض اع
،ضررر رة التخلرر   يإن ينررا  العديررد مرري اآلراي الموضرروتية  المقترحرراص ريررر المت يررية مرري ،عررض الالترراب الغررربييي برردمص تنرراد

.  االار م    رريم الن را  المرال  ي  اارتبدال  بن را  يلرر اطريرآ ثالري  يرو فر ارمالمالر   تل  ااق  تعدي   الن ا  المال م تي ا
 تزعيرررر  د ر الهيةرررراص الخيريررررة  المساسرررراص الوقزيررررة  المساسرررراص الماليررررة ااص اا،عرررراد  يالزا رررردة ماررررعارحيرررري يررررر ن ضررررر رة إلغرررراي 

 .  2ا    ال ر ف الراينة الت  تشهد م اير فقر منتشر  متنام  مص وبة ، االص ،طالة حادة  االجتماتية الايما ف
ال لررو  المطر حررة تربيررا يررو حتميررة الرردلو  فرر  تالررت ص اقتصرراداة ثنا يررة م  جماتيررة مررع الررد   العربيررة م  إن مرري ضررمي 

. مررع الررخ. .ا ارر مية م  اافريقيررة  الررال لت سرريي فرررص إتاحررة المرروارد الطبيعيررة المتنوتررةي  فرررص االاررتثماري  فرررص المبررادالص
 رررواجي البير قراطيررة بررريي تلرررال الرررد  ي مرررع التطبيرررآ الزعرررا  ل ريرررة ال ركرررة ضررر رة إ شررراي تملرررة تربيرررة م  إاررر مية موحررردة  إتالرررة ال

بيي الرد   العربيرة  بعضرها الربعض.  البرد مري   التو ف  المعام ص حيي اساتد الال تل  ااتعادة تنشي  االاتثماراص  المبادالص
وح  لالرري اضرربط  ،لحكررا  تضررمي حسرري توجيرر  مييررد مرري االيتمررا  ،مضرراميي  توجيهرراص االقتصرراد ا ارر م . فهررو اجيرري   ررا  السرر

  االحتالررار اررلوكياص العررامليي ت ررت م لترر  مثرر  ضررر رة التعامرر  فرر  الطيبرراص  ت ررريم الغررشي  ت ررريم بيررع الررنجشضررب  توجيهرر    
آ ممر  فر  احتالرار السرلع. يو ت قآ الضررري  الضررر مت قر حيي من الهدف.  3ا 41: 2009 ؛ ابركاصي 13: 2000اتةي  ا 

ا اررر   احتالرررار الخررردماص كمرررا منرررع احتالرررار السرررلعي  الرررال كخررردماص ااطبررراي م  الم ررراميي م  احتالرررار لررردماص  منرررع يرررذاي  لهرررذا
  . 1991ابي القيمي ا تنامر ا  تات مي قب  يذه العنامر

                                           
ْيَطاُن ِلَربِ ِ  َكُزور ا   الال كما يتل د مي قول  تعال : ا1ا َياِطيِي َ َكاَن الشَّ   .27  اا اراي: ِإنَّ اْلُمَبذِ ِريَي َكاُ وا ِإْلَواَن الشَّ
ة الماليررة العالميررةي مجلررة الرروت  االارر م ي الالويررتي ترردد ي بنررال الزقررراي فرر  مواجهررة ا عكاارراص ااتمرر2008   يطرررح الرربعض ينررا ااينررا  توفيررآي 2ا

فر  برنج داش حريي قرا   1967  بنال جراميي ف  برنج داش. لقرد بردمص فالررة بنرال جرراميي م  بنرال الزقرراي فر  ترا  88ات ال جةي ص-داسمبر
امررمة تعريش فر  قريرة مرغيرة حيري اارتثمرن الرال د الر مري مالر  الخراص لعردد اثنريي  مربعريي  27 م مد يو ن  ارا د فالرة بنال الزقراي  ،ر قراض 

المبلغ فر  تصرنيع كراار  ،رامبو مرغيرة  قمري ببيعهراي  ترتر  تلر  الرال تردتيم المشرر تاص الصرغيرة  المتناييرة الصرغر فر   ر  تطبيرآ  مروات 
 الثير مي الد   العربية.مصغر للن ا  المصرف  االا م  ف  د لة تعتبر  موات مصغر للعديد مي الد   النامية  الت  مي بينها ال

  كما من االقتصاد ا ا م  اجيي ال رية االقتصاداة لالي ،ضوا،  تق  الزرد  المجتمع مي اال زر ص  اال غمرا  فر  حر  الرذاص الرذي اضرر 3ا
  االمشراركة  ،اآللريي  يمكي من يهلال  اات  كما حدع  ماتا  ا ردع فر  ااتمراص االقتصراداة المختلزرة.  يزضر  االقتصراد ا ار م    را

الذي يتشا،  كثير ا مع المشاركة الشعبية الت  تهتم المن مراص العالميرة  السرلطاص الم ليرة بتطبيقهرا فر   ر  ايااراص ا مر ح االقتصرادي. 
قصرة التر   مي ماالي  المشاركة ف  ا ا   الت  امكري البردي بتطبيقهرا كبردي  للقرر ض ،زوا ردي   را  المضراربة  المرا، رةي  المشراركة المتنا

 تنته  ،التمليال  المشاركة الدا مة  التلجير التمويل     ا  القرض ال سي.
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من اقررا   االحتالررار ،قرردر ا مكرران  الررال    رر  االقتصرراد االارر م  فرريررذاي  مرري  احيررة ملرررت اجرر  تلرر  المسررتهلال 
 برذلال يرنخزض  . 1االشراي مي الم تالر م  الشرراي منر  ،لقر  قردر ممكري مرع الب ري تري بردا   للسرلع الم تالررة ،االمتناج تي

الطلرر  تلرر  السررلعة الم تالرررة ممررا اضررطر الم تالررر إلرر  لزررض ماررعاره كرر  يبيررع كميررة م بررر حترر  اصرر  إلرر  ال ررد الررذي 
 يتسا ت في  ا يراد ال دي مع النزقة ال داة.

ربرر  فر  جملتهرا  اتجررة تري الوضررع ريرر الطبيعر  الررذي مرار إليرر  يرذا العرالمي لقررد للرآ   يررذا إن مشرا   العرالم الع
فرر  يررذا العررالم  الترر  مرا كا ررت لت هررر لررو من يررذا  ة هرررص المشررا   المتعرددثررم  يالعرالم منطقررة متالاملررة اكمرر  ،عضرها ،عضررا

تتزرآ فر  كر   ر يي الرديي  الترراع  اآلمرا   العالم اعيش فر  الوضرع الطبيعر  لمنطقرة متصرلة تسركنها مجموتراص مري البشرر
  اآلال   ااتداي  اامدقاي. 

فمنعررت  يإن مشرركلة التمويرر  يرر  إحرردت المشررا   الر يسررية الترر   شررلص ترري يررذه التجي ررة الترر  ممررابت العررالم العربرر 
 تاد  .ف  مجياي ملرت فالان من توفرص ر    ااموا  النقداة ف  ،عض ااجياي   قصت  يا سياب توام  ا  تات بيي مجيا  

مرري ااررت كا  المشرركلة من الررب د الترر  ينقصررها رم  المررا  تبنرر  لططهررا ا  ما يررة تلرر  ماررا  منرر ي فتجعلرر  العامرر  الم رردد 
ممرربح العررالم العربرر  اضررم منطقترريي فيمررا لقررد  .التنميررة بهررا اللجهررود مهملررة تنامررر ملرررت كرران امكنهررا من تجعرر  منهررا م ررور  

.   المتروفر  قردرة المنطقرة م  ا قلريم الصرغير تلر  امتصراص ر    اامروا ي ياتران المنطقتران يمرايتعلآ ،مقدار رم  الما
منطقررة تترروفر بهررا ر    اامرروا  ،ررل ثر مرري قرردرتها تلرر  امتصامرر   ااررتيعا، ي  منطقررة ملرررت اقرر  المترروفر بهررا مرري ر    

تييررد فيهررا الطاقرراص البشرررية  يترروافر لررديها ،كثرررة   فرر   زررن الوقررت ياامرروا  ترري طاقتهررا االمتصامررية  حاجتهررا الزعليررة إليرر 
 تنصر العم  بنوتية الماير  رير الماير. 

 رررت ال رر  الررذي امكرري من ترروفره تلرر  مسررتوت العررالم العربرر  مرري ي فريضررة اليكرراة فرر   ر فنررا القا مررةفرر اا   ر ررا إلرر  
رمنر  فر  مجموترة  ا قرآلعربر ي فعلر  المسرتوت ا ي احيةي  تل  مستوت ك  إقليم من  تل  حدة مي  احية ملرت  ارلت   افا ض 

% مري إجمرال  النراتل ال 20البتر   الذي تعرف  الشريعة ا ا مية ،ل    وج مي م واج  الركات   تزرض تلي  تكاة بنسبة  مي
ر مي العرب  المسلميي ااقرب فااقربي ف  تنقر  مري جرا اا تاجه يمي مافي . كما تزرض ماضا إ زاح يذه النسبة تل  م

مليرار د الري  250-200مرا بريي  2004،لارعار مرسرطن الوتراي  ابلغ يرذيقري  إل  ريره إال إاا لم اكي ف  حاجة إليها.   
تلر   –لو رجع المسلمون إل  دينهم  طبقوه  –قدرة اليكاة تتل د لنا مليار د الر.  مي ثم  50-40مقدار اليكاة تلي  ما بيي 

 ال العالم العرب  فق . اد احتياجاص العالم ا ا م  مجمع 
االجتمات  الما يا  م ر برا مجتمعرة لرم يتاللرف اروت ا م ح االقتصادي   ن مشر ج مار ا  الذي مطلآ الشرارة ف  إ

بليرررون مررري الرررد الراص تررري إ ترررات ترررا   احررردي  اييرررال تررري اليكررراة  50-40فررر  حررريي تررروفر اليكررراة مرررا بررريي  يبليرررون د الر 18
 ،مرا اقررب مري تريليرون د الري لمجتمعة للب د العربية  العاملة ف  العالم الخرارج   التر  تقردر المست قة اليو  تل  اارمدة ا

 75إلرر   ال  إجمررامرري ممرروا  البتررر    مررلت  اإاا مضرريف إلرر  تكرراة المترردفآ اررنوي     .بليررون د الر 25اليكرراة تليهررا تصرر  إلرر  
ي مررع مررا اضرراف إليرر  مرري  ررت  المصررادر ابليررون د الر اررنوي   75بليررون د الري فررلي تنميررة للعررالم العربرر  تلررال الترر  ال اكزيهررا 

 االرت. 
                                           

   لل ديي الذي ر اه الطبرا   تي مب  ال سري ثمرران بري مرخر قرا : من رارو    مرل    تلير   ارلم قرا :  مري مشر  مرع  رالم 1ا
 ليعين   يو اعلم م    الم فقد لرت مي ا ا   .
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إن ما اكر يو ،عض موارد اليكاة تل  مستوت ،عض ب د العالم العرب ي ف اا تضرافرص اليكراة تلر  مسرتوت كر  إقلريم 
اتيرة تلر  مسرتوت العرالم ثم تيت ا موارديا ،اليكاة القادمة إليهرا مري ااقطرار الغنيرة امكري ت قيرآ التنميرة االقتصراداة  االجتم

 العرب  كك .

إن المخجرر  حقررا من  ررري تطلررع كترراب رررربيييي يرردركون حقيقررة ااتمررة االقتصرراداة الترر  امررر بهررا العررالم ،سررب  الربررا 
 الميسري  يميلون إل  رفع  عار المصارف ا ا ميةي متطلعيي إل  إاجابياص  جاح  ف  الت و  مي ا قراض إل  الشرا ة 

 ل  المخاطرةي حيي تي تليهم التغيير ف  ب ديم لسطوة مم اب المصالح. مي القمار إ

م رر  امررد المسررتثمريي برررم  المررا  المشررار  فرر  مررورة رم  مررا  مخرراطري حيرري  اقررو  محررديم  امررزا ماررلوب الشرررا ة:
ة تمويلر  مري كما م ر  اقرد  رم  المرا  فر   رك  مردفوج كمسرايمة فر  مشرر ج رالبير إ جاتيم. ستثمريي توا داكون  صي  الم

حوا  التقد   التخلرف. فبالنسربة لمواجهرة ال اجرة إلر  رم  المرا  فر  الرد   احملة اااهم  يذا ااالوب مثال  ف  م  مت  
 بالنسربة للرد   الناميرة ي  مهرا فر  تنميرة المشراريع الجديردة  تطويريراي  . ج  الخصوص مخاطر ااتما تل   النامية ترتزع

اقررو : من كرر  الررد   يلررر  ينررا  كاترر   تاليررةي  يتطلرر  قرردرا كبيرررا مرري رم  المررا  المخرراطر.حيرري يتضررمي ماضررا مخرراطر 
 لهذا ف ن إمكا ية التعا ن العملر   السرريع توجرد فر   ياواي ف  الشما  م  الجنوب ت تات إل  مييد مي رم  الما  المخاطر

 :Traute, 1993ا م مر   جر  تلر   يرة الواراطة طاح العالم كل .  مي ينا تنمرو تملتل   المشاريع  المصارف ا ا مية

190-191 . 

 :ونتائج وتوصيات البحث(ملخص ) الخاتمة

 :ملخص البحث -4-1

 ف المقدمرررة التررر  رطرررت م،عررراد الموضررروج  الخاتمرررة التررر  تنا لرررت ترررم تررررض الموضررروج مررري لررر   ث ثرررة مباحررري ،خررر
 الملخص  النتا ل  التومياص: 

 ي مي االلتصار تل  ااتمة المالية العالمية الت   هرص ف  الوالاراص المت ردةي اا   ليلق  الضوي ،شالمب ي جاي 
ثم ما لبثت من ا تقلت ،سب  قوة العولمة االقتصاداة إل  ،اق  د   م ر باي  منها إل  القارة اآلايوية  منطقة الشرح اا ا  

تلررال ااتمررةي  مسرربباتها  الن ريرراص االقتصرراداة يثرراري  تررا ل  –م،عرراد  – الترر  تشررم  الررد   العربيررة حيرري تررم تغطيررة مزهررو  
 المصرية لتلال ااتمةي  موقف الزالر االقتصادي  القدام  الجديد مي ااتماص االقتصاداة تامة  المالية ،صزة لامة. 

الن ررا  المررال  ا ارر م   السيااررة الماليررة  النقداررة فرر  الن ررا  االقتصررادي ا ارر م  المب رري الثررا   فرر  حرريي تنررا   
مري ميمهرا  التر ،اا  مرة االقتصراداة  الماليرة االررت الوضرعية    تر ل،عاديا المختلزةي  الال مي حيي مزهرو  الن را ي  مقار ،

ترري ترررض لميااررا الررال الن ررا ي  الزالررر االقتصررادي الررذي اغررذي الررال الن ررا ي  التصررنيزاص القدامررة     الن ررا  الرماررمال ي فضرر
مري لر    اترض ايم تلال التطبيقاص متمثلة ف  الصيرفة ا ا مية  بعضرها تملي رالمعامرة للن ا  المال  ا ا م  مع   

 .ا الد   العربية لصوم   اوم  ممن ومة البنو  ا ا مية الالاملة ف  الد   ا ا مية ت
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ي  يررو لرر  الموضرروج د ر المساسرراص الماليررة ا ارر مية فرر  حمااررة االقتصرراد العربرر  المب رري الثالرريفرر  حرريي اغطرر  
فرر  يررذا   ي حيرري  ضرر نا2013-2008ارر م  مرري يثررار ااتمرراص االقتصرراداة  الترر  مرري بينهررا ااتمررة الماليررة االيرررة ا ا 

ررررلتيهررررا المساسرررراص الماليررررة ا ارررر ميةي  كيزيررررة مواجهتهررررا   اررررن الترررر  تقررررو االيميررررة   المب رررري ،  األتمرررراص الماليررررة لصوم 
رر ا  المشرراركةي م  ،معنرر  يلررر إحرر   الصرريرفة ا ارر مية م رر  مرري لرر   ااررتبدا    ررا  المداينررة بن رر ا االقتصرراداة تموم 

 . االصيرفة الرمامالية القا مة تل  الزا دة الم رمة  رت  

 :النتائج -4-2
إن مري ميرم يرذه مباحثر  الثالثرة ينا  مجموتة مي النتا ل الت  ترم التومر  إليهرا تبرر اررد يرذا الموضروجي مري لر   

 النتا ل  ذكر ما يل : 
تماص المالية امة مي اماص الن ا  الرمامال   ركي ممي  مي مركا  ي لها طا،ع التالرار  الد ريرة الاريما تعتبر اا -1

متمة التسرعينياصي  – متمة الستينياص -ااتماص الالبيرة الت  ت دع تقريبا ك  ربع قرن مي اليمي امتمة الث ثينياص 
 ااتمة ال الية . 

اص الماليررة الد ليررة كالبنررال  الصررند ح الررد لييي تلرر  مواجهررة تلررال ااتمرراص مساسرر،تجرري الن ررا  المررال  الرماررمال ي  -2
 منررع حررد ثهاي م  حترر  التقليرر  مرري يثاريررا االقتصرراداة السررلبية تلرر  االقتصرراد العررالم  اررواي تلرر  مسررتوت الررد   

 المتقدمة م  تل  مستوت الد   النامية. 

ترضررة للتقلبرراص العالميررةي لامررة ،النسرربة للررد    ضررعف ييكرر  االقتصرراد العربرر ي  تررد  تنوترر ي ممررا اجعلرر  م ثررر -3
 البتر لية الت  اقو  اقتصاديا ،صزة ر يسية تل  النز   الغات الطبيع . 

 –النقرر   –ارريما قطرراج التجررارة الخارجيررة  بعررض القطاترراص الخدميررة االسررياحة تررلثر قطاترراص االقتصرراد العربرر ي ال -4
القتصرادااص الالثيرر مري الرد   العربيرةي  ترتر   ااقتصرادا   إربا راحردع متماص العمالة  ،ااتمة المالية العالمية مما م

 تلي  لسا ر مافية ا عكست تل  البعد االجتمات   رفايية المواطنيي ف  مع م الد   العربية. 

اسررتطيع الن ررا  المررال  ا ارر م ي ،مررا امتلالرر  مرري مقومرراص  جرراح ااتيررةي  دتررا م ربا يررة حمااررة االقتصرراد العربرر   -5
 القا م تل  الزا دة الربوية.   م  ب   االقتصاد العالم  مي  ي ص الن ا  الرمامالا ا   

للن ررررا  االقتصررررادي ا ارررر م  تمومرررراي  الن ررررا  المررررال   –اررررواي القدامررررة م  ال ديثررررة  –لقررررد مثبتررررت التصررررنيزاص  -6
جتمات  ،ما امتلال  مي ا ا م ي قدرت  تل  ح  المشا   االقتصاداة  االجتماتيةي  توفير اامي االقتصادي اال

..   مد اص متنوترة االيكراةي الوقرفي .مساسة اليكاةي –ي  ركاص التلميي التعا    ة  ا ا ميو مساساص كثيرة البن
  . الخ. .تشور التجارة

 :التوصيات - 4-3
ر -1 ي م الي ثرم ،عرد ي  العولمرة الماليرة لصومراي البرد مري التسرليم بتلثيراتهرا السرلبيةاف  إطار العولمة االقتصراداة تموم 

 الوطنية مي اآلثار المتولدة تي تلال ااتماص.  صاالقتصادااالال ضر رة اتخاا القراراص الم  مة ل مااة 
ضررر رة إقررر   االتتمرراد تلررر  الررن م االقتصررراداة الغربيررةي  المساسررراص الماليررة  النقدارررة الد ليررة كالبنرررال  الصرررند ح  -2

 تصاداة العربية للن م االقتصاداة الرمامالية الغربية. امكي ا ق   مي التبعية االق حت الد ليييي 



 ر النظام والمؤسسات المالية اإلسالمية...دو 

136 

شررك  الررذي اسررهم فرر  تقليرر  مثررار الي  باالبررد مرري تنويررع ييكرر  االقتصرراد العربرر   دتررم قطاتاترر  االقتصرراداة داللي رر -3
الصرردماص االقتصرراداة الترر  امكرري من يتعرررض لهررا ،سررب  ااتمرراص االقتصرراداة العالميررة. إن االتتمرراد م ثررر تلرر  

ي مرناتة صالبترر  كيما يراف  العالم العرب  إل  ارلع مصرنعة امثر  مرناتة  ةالموجود المدل نع  ت وي  التصني
  ي ممر البد من  لدتم االقتصاد العرب .الخ. .المواد الغذا يةي مناتة الم ،ن الجايية

ماصي  بالشررك  دتررم مشرراريع التالامرر  االقتصررادي العربرر  المشررتر  اررواي تلرر  مسررتوت السررلع م  تلرر  مسررتوت الخررد -4
 اتزاقية إ شاي السوح العربية المشتركة.  االذي ازع  تملي  

ضر رة تطبيرآ الن را  المرال  ا ار م ي ،مرا امتلرال مري مقومراص  جراح ااتيرة  دترا م ممريلةي اتتررف بهرا ااترداي  -5
صرراداة  الماليررة قبرر  اامرردقايي  بالشررك  الررذي اقرر  االقتصرراد العربرر   ا ارر م  مرري اآلثررار السررلبية لأل  مررة االقت

 الن ا  اال ترا   .  –الوضعية االن ا  الرمامال  

ميمية التواع ف  التطبيقاص المختلزة لمساساص  مد اص الن ا  المال  ا ا م ي  ا تشاف المييد منهرا ،مرا اما ر   -6
لن ا  المرال  مع التطوراص ال ديثة للن ا  االقتصادي العالم ي  ف   زن الوقت ال يتعارض مع ثوابت  ماااياص ا

 .  الخ...ا ا م  ات ريم الرباي الغرري النجشي االحتالاري
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 قوومالحال
 (1جدول رقم )

 في بورصات دول مجموعة العشرين أثناء انعقاد قمتها 2008نسبة االنخفاض في قيمة األوراق المالية سنة 
 من األزمة المالية أكبر القطاعات المتضررة )%( قيمة االنخفاض الدولة

 قطاج البنو ي  العقاراص  السياراص  %36 الوالااص المت دة
 قطاج السياراص  الصادراص  %46 اليا،ان
 . ااقتصادا   اقطاج البنو   السياراصي  الد لة الثا ية ف  العالم الت   اجهت ركود   %41 ملما يا
 قتصاداا ،سب  ااتمة  م   د لة ف  العالم تواج  ركودا ا –قطاج البنو   العقاراص  %34 بريطا يا
 العقاراصي  ي  الد لة الصناتية الوحيدة الت  حققت  موا مثناي ااتمة  %34  ندا
 قطاج البنو ي  السياراص  %42 فر سا
 النشاا الصنات ي  اضطرص الد لة إل  ا ت ن تن  ،عد تالتم ال خزض الصادراص.  %50 الصيي
 %7مرص ف  ت قيآ معدالص  مو  لالي د ن النشاا الصنات ي ررم م ها اات %50 الهند
  إت ن إف    ركة  الياتيا  للطيران  –قطاج الطيران  %49 إاطاليا
 قطاج البتر    %33 المكسيال
  تدل  الد لة  ر ح البورماص م ثر مي مرة  –قطاج البتر    %66 ر ايا

 %6% إل  10قطاج االشابي  تراجع معدالص النمو مي  %50 ا د  يسيا
 قطاج التصدير  42  وريا ت
  ي   سبة تالية ف  ضوي تواضع د ر البورمة بها  %53 تركيا

 قطاج البتر    %40 السعوداة
  ي   سبة تالية ف  ضوي تواضع د ر البورمة بها.  %36 ت مفريقيا
 اتام   20قطاج اليراتةي  م بر ا خزاض ف  البورمة ل    %42 ااتراليا
 اج المعادن  االشاب  السياراص قط %44 البراتي 
 . 2001،سب  تد  تعاف  اقتصاديا ،صزة كاملة مي متمة  %65 اارجنتيي

 .75ص  ي ااتمة المالية  إم ح الن ا  المال  العالم ي الدار الجامعيةي ا اكندريةي2009المصدر: إبراييم تبد العييي النجار
 (2الجدول رقم )

 ( 2008ديسمبر  4 –سبتمبر  1الفائدة ببعض الدول خالل الفترة )من  الرقم القياسي لتخفيض أسعار
 الدولة

الواليات 
 المتحدة

دولة منطقة 
 اليورو

 اليابان
المملكة 
 المتحدة

 الصين
كوريا 
 الجنوبية

 استراليا نيوزيلندا السويد سويسرا

 %7.25 %8.25 %4.50 %2.75 %5.25 %7.47 %5 %0.50 %4.50 %2.50 سعر الفائدة أول سبتمبر
 %4.25 %5 %2 %1 %4 %5.58 %2 %0.30 %2.50 %1 ديسمبر 4سعر الفائدة في 

 %41.38 %39.39 %55.56 %63.63 %23.80 %25.30 %60.00 %40.00 %44.44 %60.00 الرقم القياسي لنسبة التخفيض

 المصدر:  زن مصدر الجد   السابآ.
 (3جدول رقم )

 )%( الي العالم والدول النامية والمتقدمة والصينمعدالت النمو في البلدان العربية وإجم
 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996-1987 الدولة
 5 4.8 4.1 3.1 3.2 3.5 5.4 6.1 7.5 5.9 2.8 مصر

 5.3 4.8 5.2 6.9 4.7 2.6 2.1 3.2 5.1 1.1 0.8 الجزائر
 2.5 5 7.7 4.1 5.7 5.3 4.3 3.4 3 3.3 3 األردن
 3.2 3.2 7.2 9.7 0.5- 0.7 1.9 1.8- 3.7 2.5 1.8 الكويت
 3 - 6 5 2.9 4.2 1.2 1.2- 2.3 4 2.5- لبنان

 6.9 5.4 6.9 6.4 2.3 3.6 6.7 7.8 3.9 2.8 3.1 موريتانيا
 5.9 1 4.2 5.5 3.2 6.3 1 0.1- 7.7 2.2- 3 المغرب
 6.2 3.8 4.5 1.9 2.3 7.5 5.5 0.2- 2.7 6.2 4.4 عمان

 4.7 6 5.2 7.7 0.1 0.5 4.9 0.7- 2.8 2.5 3 السعودية
 13.6 8 6.9 4.6 6.3 6.5 9.2 5 10.1 10.8 2.2 السودان
 4 3.5 3.4 2.6 4.2 3.8 0.6 3.6- 6.8 5 5.8 سورية
 5.9 5 5.8 5.6 1.7 4.9 4.7 6.1 4.8 5.4 4.3 تونس
 2 3.7 2.5 3.1 3.9 4.6 4.4 3.5 5.3 6.4 - اليمن

 3.3 2.8 1.9 2.1 2.3 2.3 2.4 1.9 1.2 4.2 0.8 جزر القمر
 5.2 7.1 5.4 7.2 5.2 4.6 5.3 4.2 4.8 3.1 4.5 البحرين
 3.8 3.2 3 3.2 2.6 2 0.4 2.2 0.1 0.7- 1.5- جيبوتي
 - - -- -- - -- - - - - - العراق
 4.4 4.3 4.4 9.1 3.3 4.5 1.1 0.3 0.4- 4.3 0.3- ليبيا
 7.1 5.5 9.3 8.6 7.3 4.5 9.1 4.5 11.7 3.1 1.4 قطر

 4.2 5.6 8.5 11.3 4.1 8 5 3.9 4.3 6.7 6.3 اإلمارات



 ر النظام والمؤسسات المالية اإلسالمية...دو 

138 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996-1987 الدولة
 4.3 4.3 5.1 4 3 2.4 4.7 3.7 2.8 4.2 3.3 العالم

 2.7 2.5 3.3 1.9 1.5 1.2 3.9 3.5 2.6 2.5 3 متقدمةدول 
 6.1 6.4 7.3 6.5 4.8 4.1 5.8 4 3 5.2 3.8 ناميةدول 

 8.2 9 9.5 9.5 8.3 7.5 8 7.1 7.8 8.8 10 الصين
Source: IMF, 2005, World Economic Outlook, September, P. 205, 212, 214 

 (4جدول رقم )
 ةودول العربيوي الوف اري وزان التجوالمي

 توقعات 2006 تقديرات 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996-1987 الدولة
 8 8.8 8.1 3.2 2.4 2.4 2.8 3.7 4.7 6.2 15.5 مصر

 4.3 3.5 3.6 2.6 1.4 4.2 0.3 2.6 5 5.7 18.2 الجزائر
 3 3 4.5 3.8 3.5 5.6 4.6 1.1 1.2 1.5 3.1 جزر القمر

 2.2 3 3.1 2 0.6 1.8 2.4 2 2.2 2.5 5.1 جيبوتي
 7.2 13.5 10.4 5.5 3.9 4.7 3.3 4.1 8 4.5 6.9 موريتانيا
 2 2 1.5 1.2 2.8 0.6 1.9 0.7 2.7 1 4.8 المغرب
 7 7.5 8.4 7.7 8.3 4.9 8 16 17.1 46.7 84.8 السودان
 2.5 2.9 3.6 2.8 2.8 1.9 3 2.7 3.1 3.7 6.2 تونس

 1.6 3.7 4.9 1.6 0.5- 1.25- 3.6- 1.3- 0.4- 4.6 0.6 البحرين
 8.4 3.7 3.4 1.6 1.8 1.8 0.7 0.6 3.1 3 5.4 األردن
 1.8 1.8 1.8 1 0.8 1.4 1.6 3.1 0.6 0.8 3.1 الكويت
 2 2 3 1.3 1.8 0.4- 0.4- 0.2 4.5 7.7 72.8 لبنان
 2.5 1.8 1- 2.1- 9.9- 8.8- 2.9- 2.6 3.7 3.6 7.2 ليبيا

 1.1 1.9 0.8 0.2 0.2- 0.8- 1.2- 0.5 0.4 0.4- 2.1 عمان
 2.7 3 6.8 2.3 1 1.4 1.7 2.2 2.9 1.1 3.5 قطر

 1 1 0.3 0.6 0.2 0.8- 0.6- 1.3 0.2- 0.4- 1.1 السعودية
 5 10 4.6 5 0.6 3 3.9- 3.7 1- 1.9 18.1 سوريا

 4.5 6 4.6 3.1 2.9 2.8 1.4 2.1 2 2.9 4.2 اإلمارات
 11.4 10.3 12.5 10.8 12.2 11.9 10.9 8 11.5 4.6 38.1 اليمن

 5.7 5.9 5.8 6 5.9 6.7 7.3 10.4 11.2 11.6 56.6 دول نامية
 2 2.2 2 1.8 1.5 2.1 2.2 1.4 1.5 2 3.5 دول متقدمة

Source: IMF, 2005, World Economic Outlook, September, 11.2P. 216, 220, 222 

 (5جدول رقم )
 التضخم في الدول العربية

 الميزان التجاري بالمليار دوالر الواردات العربية بالمليار دوالر الصادرات بالمليار دوالر الدولة
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 

 12- 10.1- 10.3- 12- 23.7 18.1 17 18 11.7 8 6.7 6 مصر
 16.3+ 13.4+ 9+ 11.6+ 18.8 14 12.3 10.4 35.1 27.4 21.3 22 الجزائر
 0.6- 0.5- 0.4- 0.4- 0.9 0.7 0.6 0.6 0.3 0.2 0.2 0.2 جيبوتي

 - 0.2- 0.1- - 0.9 0.8 0.7 0.6 0.9 0.6 0.6 0.6 موريتانيا
 5.4- 3.5- 2.8- 2.2- 17.2 13.6 11.7 10.5 11.8 10.1 8.9 8.3 المغرب

 0.2- 0.1- 0.2- 0.2- 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 الصومال
 0.2- 0.4- 0.1+ 0.2+ 4.4 2.8 2 1.7 4.2 3.1 2.1 1.9 السودان
 2- 1.8- 1.9- 2.3- 12.2 10.3 9.1 9.1 10.2 8.5 7.2 6.8 تونس

 1.8- 1.8- 1.3- 0.7- 6.2 5.1 4.2 3.9 4.4 3.3 2.9 3.2 البحرين
 8.4+ 4.9+ 4.6+ 7.1+ 9.3 4.1 5.5 5.1 17.7 9 10.1 12.2 العراق
 5.4- 3.7- 2.9- 2.6- 9.6 6.7 5.5 4.8 4.2 3 2.6 2.2 األردن
 16.3+ 10.4+ 2+. 10.9+ 11.7 10.2 7.9 6.9 28 20.6 17.1 17.8 الكويت
 6.1- 5.5- 4.5- 4.7- 8.2 6.8 5.6 5.7 2.1 1.3 1.1 1 لبنان
 13.8+ 9.6+ 5.9+ 8.5+ 7.4 5.5 5 4 21.2 15.1 10.9 12.5 ليبيا

 6.2+ 5.7+ 5+. 5.2+ 7 5.7 5.3 5.3 13.2 11.4 9.8 10.5 عمان
 11.3+ 9.4+ 7.7+ 8.8+ 7.8 5.3 3.9 3.6 19.1 14.7 11.6 12.4 قطر

 9.5+ 6.1+ 36.7+ 42+ 44.1 38.7 35.9 33.4 123.6 94.8 72.6 75.4 السعودية
 2.4- 0.1- 1.6+ 8+. 12.2 6.4 5.4 4.8 9.8 6.3 7 6.6 سورية
 5.7- 8.3- 8.4- 0.2- 68.5 54.8 44.4 3.75 62.8 46.5 36 37.3 اإلمارات
 0.7- 0.2+ 0.8- 0.9+ 5.3 3.9 3.8 2.8 4.6 4.1 3 3.7 اليمن

 109.1+ 74.3+ 45.6+ 70.9+ 276.1 213.9 186.2 169.1 385.2 288.2 231.8 240.7 الوطن العربي
 - - - - 9099 7499 6428 6140 9470 7758 6640 6392 العالم

 - - - - 3.0 2.9 2.9 2.8 4.1 3.7 3.5 3.8 نسبة العرب من العالم
Source: IMF, 2005, Direction of Trade Statisitics Yearbook, p. 2-4 



 2013 (أول ديسمبر )كانون  - 2ع  ،33مج  لإلدارة، العربية المجلة

139 

 (6جدول رقم )
 دالت االدخار وتكوين رأس المال في العالم العربيمع

 تكوين رأس المال )%( االدخار )%( الدولة
1990 2002 2003 2004 1990 2002 2003 2004 

 29 30 31 29 - 45 40 27 الجزائر
 17 17 17 29 - 15 10 16 مصر
 21 23 23 32 - 3- 3 1 األردن
 9 9 9 18 - 18 18 4 الكويت
 21 17 18 18 - 9- 9- 64- لبنان
 14 14 14 19 - 26 26 27 ليبيا

 17 45 31 20 - 3 2 5 موريتانيا
 24 24 23 25 - 20 18 19 المغرب
 16 31 13 13 - 34 34 35 عمان

 19 19 20 15 - 42 37 24 السعودية
 20 21 20 - - 25 21 00 السودان
 23 24 22 17 - 31 30 17 سورية
 25 25 25 32 - 21 21 25 تونس

 - - - 20 - - - 45 اإلمارات
 3 3 4 - - 37- 31- - الضفة وغزة

 17 17 17 15 - 12 16 9 اليمن
 21 21 20 23 - 21 20 23 العالم
 45 44 40 35 - 47 43 38 الصين
 36 41 35 29 - 43 37 27 إيران
 26 23 16 24 - 20 16 20 تركيا

 22 23 20 21 - 20 19 18 الدول منخفضة الدخل
 31 28 25 28 - 30 28 28 متوسط منخفض

 21 19 19 21 - 24 25 24 متوسط مرتفع
 39 38 32 34 - 41 37 35 فيكيشرق أسيا والباسي
 20 20 19 23 - 18 19 19 مرتفعة الدخل

Source:  World Bank, 2006 World Development Report, table 3, p. 296, 297.  World Bank, 2005, World Development Indicators, p. 230, 232 

 (7جدول رقم )
 بنك(  69عدد المراكز التي حصلت عليها بنوك الدولة العربية )

 2005ا لمعيار رأس المال األساسي لعام بنك عالمي وفق   1000في قائمة أكبر 
 إجمالي األصول الدولة

 توى العالميالترتيب على المس أفضل بنك على مستوى الدولة  عدد البنوك
 230 بنال ا ماراص الد ل   15 اإلمارات
 109 البنال اايل  التجاري  10 السعودية
 280 بنال الخليل الد ل   8 البحرين
 231 بنال الالويت الوطن  7 الكويت
 377 البنال اايل  المصري  6 مصر

 425 بنال تودة  6 لبنان 
 304 بنال قطر الوطن   5 قطر

 355 التجاري  بنال الوفاي 4 المغرب
 635 بنال مسق   3 عمان
 805 تو سيان دي بنال  اواتي  2 تونس
 202 البنال العرب   2 األردن
 951 البنال الليب  العرب  ااجنب   1 ليبيا

Source: The Banker, July, 2006. 
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ارة  فر : محمرد ضرياي الردييي لية  السيا .  الهيك  النقدي  المال  القتصاد رير ربويي المساساص اآل1983الجارح ي معبد تل . ا -
  جامعة الملال تبد العييي اجدة . IPSاإا   م،اد  النقد واألعمال المصرفية في اإلسالم.ام رر ن    يلريي

ي نودوة األزموة الماليووة العالميوة وانعكاسواتها علوى االقتصواد المصووري  . 2008الجمعيرة المصررية ل قتصراد  ا حصراي  التشرريع. ا -
 . 9/11/2008ة المنعقد
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 . 3ي تدد 16ي مجلد العلو  االجتماتيةي مجلد نظرية الكارثة وانهيار االثنين األسود . 1988الخضرا يي فت   للي . ا -

.  الالويت: مركي المخطوطاص تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسالمي: الجزء األول والثاني . 1991الربيعةي اعود م مد. ا -
 حياي التراع ا ا م .  التراع  الوثا آي جمعية إ

نودوة  .  تجربرة البنرو  المركييرة فر  رقا،رة المصرارف ا ار مية: تجربرة ،ا سرتان  رقة مقدمرة فر : 2000الرحمي لراني منصرور. ا -
 ي  وفمبر.مصر عن صناعة التمويل اإلسالمي -اإلسكندرية

المجلوووة المصووورية للدراسوووات  مررردي فاتليتهرررا ي .  السياارررة النقدارررة فررر  اقتصررراد إاررر م   ارررا لها   1985الييررراري م مرررد حامرررد. ا -
 . 1ي تدد9ي كلية التجارة جامعة المنصورةي مجلد التجارية

ي كليرة التجرارة المجلوة المصورية للدراسوات التجاريوة .  الطلر  تلر  النقرود فر  االقتصراد ا ار م  ي 1988اليياري م مد حامد. ا -
 .4ي تدد 12جامعة المنصورةي مجلد 

ي موؤتمر عون رقابوة المصوارف اإلسوالمية .  إدارة السيولة ف  المصارف ا ا مية ي  رقة مقدمة ف : 2000زة. االسادةي م ور للي -
 ي فبراير.AAOIFIالب ريي 

 . مكتبة الس   العالمية.المال وطرق استثماره في اإلسالم  .1984الساي ي  وق  تبده. ا -
ي مكررة المووؤتمر العووالمي األول لالقتصووادي اإلسووالمياة فرر  ا ارر   ي  .  فالرررة العدالررة الضررريبية فرر  اليكرر1976السرريدي ترراطف. ا -

 فبراير.  26-21المكرمةي 

التداعيات  –قضايا اقتصادية معاصرة األسواق المالية األزمات المالية العالمية: األزمات السيس ي م ح الديي حسي. اد. ص .  -
 ي اد.   ي اد .ن . سبل المواجهة –

. القرايرة: األزمات المالية في األسواق الناشئة مع إشارة خاصة ألزمة دول جنوب شرق آسويا . 2005الش اصي محمد يوارف. ا -
 دار النهضة العربية.

 . طنطاي مصر: مطبعة الترك . عدوى األزمات المالية: العولمة المالية وإمكانات التحكم . 2002الشرقا يي تبد ال كيم مصطز . ا -

ي نوودوة التمويوول بالمشوواركة ماررالي  االاررتثمار فرر  البنررو  ا ارر مية ي ، رري مقدمررة فرر :   .  م رركا 1982الضررريري الصررديآ. ا -
 االت اد الد ل  للبنو  ا ا مية. 

 . القايرة: مكتبة  يبة.النظام االقتصادي في اإلسالم . 1977العسا ي محمد؛  فت   تبد الالريم. ا -

 . القايرة: االت اد الد ل  للبنو  ا ا مية.لنقودعلة تحريم الربا وصلتها بوظيفة ا .العنا  ي حسي. اد. ص  -
المووؤتمر الوودولي حووول:  .  التالررت ص االقتصرراداة  العالميررة  يثاريررا تلرر  اقتصررادااص الررد   ا ارر مية ي 1999العوضرر ي رفعررت. ا -

لمعهد ا ا م  للب روع ي القايرة : مركي مالح كام  ،جامعة ااتير ،اال ترا  مع ااقتصاديات الدول اإلسالمية في ظل العولمة
 مايو.  5-3 التدري  ،البنال ا ا م  للتنميةي 

 . القايرة: كلية التجارةي جامعة ااتير. الطريق الثالث . 2002العوض ي رفعت. ا -
 . القايرة: المكتبة اا ادامية.التنمية في مصر: الواقع المتعثر والبديل األفضل . 2009العيسويي إبراييم. ا -

 ا اكندرية: الدار الجامعية. .األزمات االقتصادية العالمية . 2010. االقصاصي ج   -

ي جدة: السرلة م، راع مركري االقتصراد ا ار م  المصارف اإلسالمية: دراسة شرعية لعدد منها . 1995المصريي رفيآ يو ن. ا -
 ،جامعة الملال تبد العييي. 
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 . Alaswaq  Net ت  -ي اااواح العربية ( وقفة مراجعة2010-5-5) األزمة المالية العالمية . 2010المنات ي جاام. ا -

 . ا اكندرية: الدار الجامعية.األزمة المالية وإصالح النظام المالي العالمي . 2009النجاري إبراييم تبد العييي. ا -

ليووة العالميووة موون منظووور نوودوة األزمووة الما .  ااتمررة الماليررة العالميررة  مثاريررا تلرر  االقتصرراد المصررري ي 2008الرروال ي ممررد ح. ا -
 . القايرة: مركي مالح تبد   كام  ل قتصاد ا ا م ي جامعة ااتير. م توبر.إسالمي وتأثيرها على االقتصاديات العربية

. جردة: المعهردي امرورة الوظيفة الرقابية للبنك المركزي على المصارف اإلسالمية: حواالت مختوارة . 1999،ا،كري تثمان محمد. ا -
 شر .لم تن

 المعهدي امورة لم تنشر . . جدة:تأمين الودائع في المصارف اإلسالمية . 2000،ا،كري تثمان محمد. ا -

 . . بير ص: دار المعارف للمطبوتاص11ا . اقتصادنا . 1979،اقر الصدري م مد. ا -

نصرورةي مصرر: دار ممر اب . مراجعة  تقدام مصرطز  بري العرد ي. المالسوق: آداب وأحكام . 2009بركاصي مبو المنذر مامي. ا -
 ال ديي.

المؤتمر العالمي السوابع لالقتصواد  .   تا،اص رير المسلميي تي االقتصاد ا ا م : النموات البريطرا   ي 2008بلواف ي محمد. ا -
 . اإلسالمي

نودوة مون صوناعة  :  .  ا  راف  الرقا،ة تل  تملياص المصارف ا ا مية ف  ماليييرا ي  رقرة مقدمرة فر2000بنال  جارا ماليييا.ا -
 . ا اكندريةي  وفمبر.التمويل اإلسالمي

 ،ات : بنال التسوياص الد لية.الدروس المستفادة في النواحي الرقابية من األزمة األسيوية.  . 1999بو ت ي ر دي. ا -

   مناتة الزقر العالم ي كتاب اايال .1990ترييا ياينيا -
 ي تدد اي ال جةي الالويت. الوعي اإلسالميهة ا عكاااص ااتمة المالية العالمية ي  .  بنال الزقراي ف  مواج2008توفيآي إينا . ا -

 . القايرة: ال رية للنشر  التوتيع.السياسة النقدية في االقتصاد االسالمي  .2008ثابتي م مد ربيع. ا -

 المعارف. . القايرة: داراالقتصاد األمريكي مقدمة تاريخية لمشاكل السبعينات . 1981جو سوني يرثر. ا -
. القرايرة: دار الصر وة للنشرر مديونية العالم اإلسالمي وتاريخ المعامالت الربوية فوي بوالد المسولمين . 1990حر ي مبو المجد. ا -

  التوتيع.
ي  ر ررة تمرر . القررايرة: الجمعيررة األزمووات الماليووة العالميووة وانعكاسوواتها علووى االقتصوواد العووالمي والعربووي . 2009حشررادي  بيرر . ا -

 ية للب وع االقتصاداة. العرب

 .  قرردرة الجهررات المصرررف  تلرر  تمويرر  النمررو  التواررع فرر  الن رراميي الرماررمالية  ا ارر م  ي 1990لطررابي مختررار تبررد المررنعم. ا -
 ربيع. الي 1ي تدد 18ي مجلد مجلة العلوم االجتماعية

تتعلووق اإلطووار الرقووابي للمؤسسووات الماليووة  النظووام المووالي العووالمي: خيووارات السياسووة لحوول قضووايا . 1999تبيررري م مررد محمررد. ا -
  رقة تم .     ي البنال ا ا م  للتنميةياإلسالمية

 . بير ص: المساسة الجامعية للدراااص  النشر.األزمة االقتصادية العالمية الراهنة . 1997تك ي رميي. ا -
 .األزمة االقتصادية العالمية  ي ف : م ح الديي فهم ي  .  ااتماص المالية العالمية بيي اااباب  اآلثار  ال لو 2010تك ي  يماي. ا -

 ي يوليو. 47ي تدد الثقافة العالمية .  مطزا  فقراي ف  بلدان رنية ي ترجمة/ تصمت العين ي 1989ايمبد لي يتمو  . م .ا -
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كتر  التعرا    للردتوة . الريراض: المأزمة النظوام الموالي العوالمي فوي ميوزان االقتصواد اإلسوالمي . 2008  اتةي حسيي حسيي. ا -
  توتية الجالياص. 

 مركي الشيخ مالح كام .  . القايرة:كيف النجاة من أثر األزمة المالية الرأسمالية . 2008  اتةي حسيي حسيي. ا -

 عية.. اااكندرية: الدار الجامالديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية . 2010تبد ال ميدي تبد المطل . ا -

ي السنة السادارةي 68ي تدد مجلة الوحدة االقتصادية العربية .  ا  تات  ا  تاجية ف  الوطي العرب  ي 1990تبد الخالآي جودة. ا -
 مايو. 

ي 44ي مجلررد مجلووة السياسووة الدوليووة .  ااتمررة االقتصرراداة العالميررة.. متمررة   ررا  ال متمررة اياارراص ي 2009تبررد الخررالآي جررودة. ا -
 قايرة. ي ال175تدد 

 ي القايرة: معهد التخطي  القوم ي داسمبر.مجلة التخطيط والتنمية .  إتادة توتيع.. ي 2005تبد الراتحي م مود. ا -

 المنصورة: المكتبة العصرية للنشر  التوتيع. انهيار العولمة. . 2006تبد الس  ي رضا. ا -

ي راررالة دكترروراهي معهررد يا: دراسووة حالووة لدولووة ماليزيووااألزمووة الماليووة فووي جنوووب شوورق آسوو . 2008تبررد الع رريمي محمررد جمررا . ا -
 الدراااص  الب وع اآلايوية. 

 مار .  15ي 1061ي تدد األهرام االقتصادي .  االقتصاد الخز   الرمامالية المتوحشة ف  مصر ي 1989تبد الزضي ي م مود. ا -

ما  تل  ا اتراتيجية المالية للمصارف ا ا مية ي  رقة  .  مثر معايير لجنة ،ات  لالزااة رم  ال1995تبد الالريمي رفعت محمد. ا -
 ي جا رتا. االجتماع السنوي لخبراء المصارف اإلسالمية، ي قدمت ف : 

 ي مكتبة ااارة.الكوكبة والتنمية المستقلة والمواجهة العربية . 2007تبد  ي إاماتي  مبري. ا -

 .2ي 1ي متداد 5مجلد  دراسات اقتصادية إسالمية،للمساساص المالية ا ا مية ي   .  قواتد كزااة رم  الما 1998تبيد  ي م مد. ا -

. كتراب اامررةي المصوارف اإلسوالمية بوين الحريوة والتنظويم: التقليود واالجتهواد، النظريوة والتطبيوق . 1987تطيرةي جمرا  الرديي. ا -
 منشوراص ر ااة الم ا م الشرتية  الشةون الدينية بد لة قطر. 

ندوة األزمة المالية من منظور إسالمي وتأثيرهوا  .  قراية إا مية ف  ااتماص المالية العالمية ي 2008تبد ال ليم. ا تمري م مد -
 م توبر. القايرة: مركي مالح تبد   كام .  11الموافآ ي 1429 وا   11ي السبت على االقتصاديات العربية

 القايرة: الهيةة المصرية العامة للالتاب.مشاكل التنمية بعد حرب أكتوبر. األزمة النقدية الدولية و  . 1977ربريا ي  يب . ا -

 ي ترجمة حسيي احمد ممييي مركي اايرا  للترجمة  النشري القايرة.نهاية التاريخ وخاتم البشر  فوكوياماي 1993فرا سين ا -

مجلوة اتحواد  فقرا الشرريعة ا ار مية ي   .  ضمان الودا ع المصرفية فر  المصرارف إلر  تعمر 1996فرت  ي حسي م مد محمد. ا -
 ي يوليو. 16ي مجلد 187ي تدد المصارف العربية

 .4ي مجلد مجلة جامعة الملك عبد العزيز .    و إتادة ييكلة الن ا  المصرف  ا ا م  ي 1992فهم ي حسيي كام . ا -

 .1ي تدد 4ي مجلد صاد اإلسالميدراسات في االقت . توتيع اارباح ف  المصارف ا ا مية ي 1996ق في منذر. ا -

 . دمشآ: دار النهضة. ضوابط االقتصاد اإلسالمي في معالجة األزمات المالية والعالمية  .2008قنطقج ي اامر م هر. ا -

مجلوووة العلووووم  .    رررا  الزا ررردة  يليررراص النمرررو  الالزررراية فررر  االقتصررراد ا اررر م  ي 1989م بررروبي تبرررد ال ميرررد تبرررد اللطيرررف. ا -
 . 2ي تدد 17مجلد  ياالجتماعية
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 دار الشباب للنشر.القايرة:  التحدي العربي لألزمة االقتصادية العالمية. . 1986مرا ي فساد. ا -
 .. القايرة: اايرا تقرير االتجاهات االقتصادية اإلستراتيجية: االقتصادي العربي  2006مركي الدراااص السيااية  االاتراتيجية ا -

 . القايرة: دار المعارف.زيع الثروة بين النظامين الرأسمالي واالشتراكيتو   .1967 امآي م ح الديي. ا -
. القررايرة: مركرري مررالح كامرر  ل قتصرراد ا ارر م ي دور القوويم األخالقيووة فووي االقتصوواد اإلسووالمي . 2006 وفرر ي اررمير م مررد. ا -

 جامعة ااتير. 

 بنال التسوياص الد لية.. بازل وردود السياساتما ا تعلمنا من األزمات المالية األخيرة  . 2000 ايتي  يليا  ر. ا -

 ي إبري . 11ي تدد مجلة الباحث العربي .  القر ض ااجنبية  االاتق   الوطن  ف  د   العالم الثالي ي 1987 يلسوني ر د  . ا -

 .3ي تدد 17. مجلد مجلة كاتو .   يف  تجن  ااتماص المالية العالمية ي 1998ااجري الي  د ب. ا -

 . القايرة: ميريت للنشر  المعلوماص.العولمة والطريق الثالث . 1999سيد. ااني ال -

ي السرلة م اضرراص العلمراي الزررا ييي االقتصواد االسوالمي بوين منهاجيوب البحوث وإمكانيوة التطبيوق . 1999اسرريي تبرد الررحمي. ا -
 ة.. المعهد االا م  للب وع  التدري ي البنال االا م  للتنمي15،جا ية البنال رقم 

ي ترجمررة  تقرردام/ تاليررة تبررد بنووك الفقووراء: القووروض المتناهيووة الصووغرى والمعركووة ضوود الفقوور فووي العووالم . 2007يررو ني م مررد. ا -
 ال ميد تارف. القايرة:  مكتبة الشر ح الد لية. 
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