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 اإلسالمية في ظل األزمات المالية والمصرفية البنوك

                                                    دول مجلس التعاون الخليجي( بنوك حالة)

 :السعيد دراجيد                                                             

 :جابر سطحي           أ                                                           

 -قسنطينة –جامعة األمير عبد القادر

تقييم مسرية املصارف اإلسالمية يف ظل األزمات املالية واملصرفية، تتناول هذه الورقة البحثية  ملخص:
املتمثلة يف عمليات التحرير املايل وحترير جتارة  الراهنةحيث تطرقت إىل أهم التطورات املالية واملصرفية 

، مث احلديث عن أهم األزمات املالية واملصرفية مع الرتكيز على األزمة املالية اخلدمات املالية واملصرفية 
م، كما 1929عام  د مثلها العامل منذ أزمة الكساد باعتبارها أكرب أزمة مل يشه 2007العاملية لسنة 
ه الورقة إىل حتليل تأثري األزمة املالية العاملية على البنوك اإلسالمية مربزة االنعكاسات تطرقت هذ

اإلجيابية و السلبية هلذه األزمة، مع اإلشارة إىل واقع البنوك اإلسالمية العاملة يف دول جملس التعاون 
 اخلليجي قبل وبعد حدوثها.

واملصرفية، التحرير املايل، األزمات املالية واملصرفية،  حترير جتارة اخلدمات املالية الكلمات المفتاحية:
 البنوك اإلسالمية.

Résumé : ce travail de recherche traite le parcours des banques islamiques à la 

lumière des crises financières et bancaires, en revanche il comporte les plus 

importantes évolutions financières et bancaires actuelles notamment les 

opérations de la libéralisation financière et la libéralisation du commerce des 

services financiers et bancaires. Alors qu’une discussion sur les crises 

financières et bancaires les plus importants est abordés, en se concentrant sur la 

crise financière mondiale de l'année2007 qui est considéré comme étant la plus 

grande que le monde à subit depuis l’immense crise économique de 1929,Le 

présent document a également abordé l’analyse de l'impact de la crise financière 

mondiale sur les banques islamiques, en soulignant les répercussions positives et 

négatives de cette crise, en se référant à la réalité des banques islamiques 

opérant au sein du Conseil de coopération du Golfe avant et après qu’elle se 

produise. 
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Mots clés : libéralisation du commerce des services financiers et bancaires, 

libéralisation financière, les crises financières et bancaires, les banques 

islamiques. 

 تمهيد

ية من القيود و اجتهت العديد من الدول يف ظل العوملة املالية إىل حترير أنظمتها املالية و النقد       
عوملة األسواق املالية من حترير جتارة خدماهتا املالية واملصرفية يف إطار اتفاقية اجلاتس، وهو ما أدى إىل 

عوملة النشاط املصريف من جهة ثانية، حيث أصبحت األسواق املالية واملصرفية العاملية أكثر جهة، و 
         يتنافس فيه الفاعلني االقتصاديني و املاليني.                                                                                   ارتباطا وتكامال مع بعضها البعض وكأهنا سوقا واحدا

وقد أدى هذا الوضع إىل انتشار املنافسة غري العادلة يف السوق العاملية من جهة، وزيادة حدوث      
صرفية من جهة ثانية، بدءا بأزمة االثنني األسود مرورا باألزمة النقدية واملالية وانتشار األزمات املالية وامل

لدول جنوب شرق آسيا وصوال إىل األزمة املالية العاملية اليت عصفت باالقتصاد األمريكي، وانتشرت 
 لتمس باقي اقتصاديات دول العامل. وباعتبار أن البنوك اإلسالمية أصبحت جزءا من النظام املصريف

 العاملي، فمن الطبيعي أن تتأثر بكل هذه التطورات.

 وعليه ميكن صياغة اإلشكالية على النحو التايل:

 ما هو واقع المصارف اإلسالمية في ظل األزمات المالية والمصرفية العالمية ؟

 وسوف حناول اإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل احملاور التالية:       

األول: حيث نتكلم فيه عن أهم التطورات املالية واملصرفية العاملية واملتمثلة يف عمليات التحرير  احملور
املايل واالرتباط بني األسواق املالية الدولية، واتفاقية حترير جتارة اخلدمات املالية واملصرفية، وظهور 

 املصارف اإلسالمية كتجربة حديثة يف اجملال املصريف.
: سوف نتكلم فيه عن أهم األزمات املالية واملصرفية العاملية مركزين عن األزمة املالية احملور الثاين
 .2007العاملية لسنة 

احملور الثالث: فنتناول فيه آثار األزمة املالية العاملية على البنوك االسالمية، مع اإلشارة إىل واقع البنوك 
 لها.   اإلسالمية العاملة بدول جملس التعاون اخلليجي يف ظ

 أوال: أهم التطورات المالية والمصرفية الراهنة
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 التحرير المالي وارتباط األسواق المالية مع بعضها البعض -1

شهدت األسواق النقدية واملالية اجتاها متزايدا حنو التحرير املايل يف ظل ما يسمى بالعوملة        
يعات واللوائح واملعوقات اليت حتول دون اندماج املالية، حيث مت إزالة القيود واحلواجز مبا فيها التشر 

 وتكامل األسواق املالية.

 (1): للتحرير املايل معنيان رئيسيان مها:مفهوم التحرير املايل -أ

  التحرير املايل باملعىن الواسع هو جمموعة األساليب و اإلجراءات اليت تتخذها الدولة إللغاء أو
 النظام املايل، بغية تعزيز كفاءته وإصالحه كليا. ختفيف درجة القيود املفروضة على عمل

  أما التحرير املايل باملعىن الضيق فيقصد به حترير عمليات السوق املالية احمللية والدولية من
 القيود املفروضة عليها، واليت تعيق عملية تداول األوراق املالية.

 : وتتمثل يف: إجراءات التحرير املايل -ب

ير على املستوى احمللي )الداخلي(: تتضمن هذه اإلجراءات حترير بعض  إجراءات التحر  -1ب
 (2)املتغريات األساسية و املتمثلة يف:

  حترير أسعار الفائدة الدائنة واملدينة، وذلك من خالل إزالة الرقابة والتثبيت وتركها تتحدد يف
 السوق بااللتقاء بني عارضي األموال والطالبني عليها لالستثمار. 

  ير املنافسة املصرفية، وذلك بإلغاء وختفيف القيود والعراقيل اليت تعيق إنشاء البنوك احمللية حتر
واألجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود املرتبطة بتوجيه ختصص البنوك واملؤسسات املالية، وإلغاء 

أسعار السقوف االئتمانية املفروضة على البنوك التجارية، وإعطائها احلرية يف حتديد هيكل 
 الفائدة على الودائع والقروض.

 .إلغاء االحتياطات اإلجبارية املغاىل فيها على البنوك، وذلك بتخفيضها أو إلغائها هنائيا 
  ختفيض القيود املفروضة على السوق املايل احمللي، وذلك من خالل تقليل احلواجز أو إلغائها

 (3)و االنسحاب منها. أمام انضمام املستثمرين والشركات املسامهة يف السوق أ
                                                           

(
1

 .148، ص 2002، بيت الحكمة، بغداد، اندماج األسواق المالية الدوليةعماد محمد علي العاني،   (
(

2
رسالة دكتوراه،  المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة القدرات التنافسية للبنوك الجزائرية، التحرير ( بريش عبد القادر،

  .38، ص 2006/ 2005جامعة الجزائر، 
(

3
  .150مرجع سابق، ص  اندماج األسواق المالية الدولية، ( عماد محمد علي العاني،
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إجراءات التحرير املايل على املستوى اخلارجي: تتضمن سياسات التحرير املايل على املستوى  -2ب
  (4)الدويل العديد من اإلجراءات واملتمثلة يف: 

 ضوابط الصرف، وذلك باالعتماد على سياسة سعر الصرف املتغري الذي تتحدد وفق  إلغاء
 تغريات قوى السوق أي العرض والطلب. 

  فتح األسواق املالية أمام الشركات األجنبية املسامهة، وذلك من خالل ختفيف القيود املفروضة
لدخول يف السوق املايل على أسواق األوراق املالية، والسماح للشركات املسامهة األجنبية ل

 احمللي، مبا يؤدي إىل تطوير البنية األساسية لألسواق املالية.

  حترير معامالت حساب رأس املال، ويعين ذلك حرية انتقال األموال من وإىل االقتصاد
وبالتحديد من وإىل األسواق املالية، وهذه احلرية تزيد من امتالك احملليني لألصول احلقيقية 

النقدية األجنبية، وتسمح لغري املقيمني بامتالك األصول احمللية وتداوهلا، والسماح واملالية و 
 للشركات املسامهة األجنبية بالدخول للسوق املالية احمللية.

احمللي والدويل من طرف الدول إىل زيادة تدفقات رؤوس  وقد أدت عمليات التحرير املايل       
ء يف صندوق النقد الدويل إىل أن حجم تدفقات رؤوس األموال األموال عرب احلدود. حيث يشري خربا

م،  2005تريليون دوالر سنة  6إىل أكثر من  1995تريليون دوالر سنة 1.5العاملية قد ارتفعت من 
 1995% سنة 5كما ارتفع معدل التدفقات كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي من 

 .(5)م2005% سنة 15ليصل إىل 

: أدت عمليات التحرير املايل إىل ارتباط األسواق املالية مع بعضها، مظاهر عوملة األسواق املالية -ج
 ومن مظاهر ذلك:

الرتابط بني البورصات: حيث أصبحت البورصات العاملية أكثر ترابطا وتشابكا مع بعضها  -1ج
 (6) البعض، ويتم هذا الربط بعدة أساليب أمهها:

                                                           
 
 (

4
  .158-152( عماد محمد علي العاني، مرجع سابق، ص 

 (
5
 .14، ص 2007، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، مارس العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم( إيهان كوزي وآخرون،  

 (
6

 .175، 173، ص 1996، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، البورصات والهندسة المالية( فريد النجار، 
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  صات: من خالل وجود شبكة من احلواسب اإللكرتونية يف خمتلف الربط احلاسويب للبور
 األسواق عن طريق االنرتنت وشبكة اهلاتف.

  الربط بالوسطاء املاليني، وذلك بتواجد عدد من ممثلي البورصات العاملية يف خمتلف األسواق
والسماح هلم بالتسجيل فيها، وهم يلعبون دورا هاما يف ربط أسواق األسهم والسندات 

 والعمالت بني أكثر من دولة.
  الربط بني الشركات املالية العاملية، ويكون ذلك بطريقة غري مباشرة عن طريق وجود مكاتب

 وفروع هلذه الشركات يف الدول واملراكز املالية.
  الربط مبحفظة االستثمارات الدولية، من خالل تكوين حمفظة استثمار تضم أوراق مالية

 وتغيري مكوناهتا لضمان أعلى عائد بأقل خماطر.متعددة اجلنسيات، 
  الربط بالسياسات املالية، وذلك بتوحيدها بني خمتلف األسواق من حيث سياسة اإلقراض

 واالقرتاض وقوانني شركات االستثمار املسامهة وغريها.
  الربط التنظيمي، حيث تقوم بعض البورصات باستخدام هياكل تنظيمية متوافقة مع تلك

 املوجودة بالبورصات األخرى، مما يعين تنميط وتوحيد اآلليات واألدوات. اهلياكل
 .الربط املتكامل، حيث يتم ربط البورصات بأكثر من آلية من اآلليات السابقة 

ارتباط هيكل أسعار الفائدة الدولية: حيث أصبحت أسعار الفائدة يف هذه األسواق متقاربة  -2ج
 (7)مالحظة هذا االرتباط من خالل:ومرتابطة مع بعضها البعض، وميكن 

  اندماج أسواق األسهم دوليا من خالل االرتباط الشديد فيما بني مؤشرات أسعار األسهم
 املالية الدولية الرئيسية.

  اندماج أسواق الصرف األجنيب الدولية من خالل احلجم اهلائل من املعامالت اليومية العاملية
شر للسلطة النقدية يف التأثري على أسعار الصرف مهمة فيها، إذ أصبح التدخل الرمسي املبا

 صعبة.
  اندماج األسواق النقدية دويل، وذلك من خالل اخنفاض التباين بني أسعار الفائدة احلقيقية

قصرية األجل فيما بني األسواق املالية الدولية، وكذلك اخنفاض شدة االحنراف بني أسعار 
 الفائدة املغطاة.

                                                           
 (

7
  .121مرجع سابق، ص  األسواق المالية الدولية،اندماج  ( عماد محمد علي العاني،
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 دات من خالل شدة االرتباط بني عوائدها، أي بني أسعار الفائدة اندماج أسواق السن
 الطويلة األجل فيما بني األسواق املالية الدولية.

وبصفة عامة فقد تفاوت االجتاه حنو التحرير املايل من دولة إىل أخرى، وبدأت عمليات        
أدى ذلك إىل زيادة تدفق رؤوس التحرير يف الدول املتقدمة وتبعتها فيما بعد بعض الدول النامية، و 

األموال فيما بني خمتلف األسواق املالية، وتعميق دخول رؤوس األموال األجنبية يف تلك األسواق، 
فتقاربت وتداخلت األسواق املالية مع بعضها البعض، ما أدى إىل اندماج وعوملة األسواق املالية 

 الدولية.

 (GATS)اتفاقية الجاتس تحرير تجارة الخدمات المصرفية في إطار  -2

( عدة أنواع من اخلدمات كان على رأسها GATSمشلت االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات )       
 جتارة اخلدمات املصرفية. 

: تنشئ اتفاقية حترير جتارة اخلدمات نوعني من كيفية التنفيذ التفاقية اخلدمات املالية واملصرفية  -أ
 : (8)االلتزامات للدول األعضاء مها

: وهي تلك املتضمنة يف جداول العروض املقدمة من كل طرف من أطراف االلتزامات احملددة -
االتفاقية، واليت تلتزم مبوجبها الدولة العضو بتحرير قطاعات خدمية معينة، وحيدد من خالهلا مدى 

 ة الوطنية.التحرير و املعايري واملؤهالت الواجب توفريها ملنح املوردين األجانب نفس املعامل

: وهي موضوع اجلزء الثاين من االتفاقية واملتضمنة ألحكام ومبادئ االتفاقية، االلتزامات العامة -
 والضوابط اليت تضعها ويتساوى يف االلتزام هبا مجيع الدول األعضاء دون استثناء.

هتا ضمن ما يسمى وعليه تلتزم الدول املوقعة على اتفاقية اخلدمات املالية بأن تقدم التزاما       
 (9)باجلداول الوطنية، واليت حتدد فيها:

 القطاعات اخلدمية اليت توافق على دخول الشركات األجنبية للعمل فيها. -

                                                           
(

8
  .105، ص2003،الدار الجامعية، مصر،  الجات( محمد محمد علي إبراهيم، 

(
9
 .256، ص 2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة الدولية( محمد صفوت قابل،  
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االستثناءات األساسية ملبدأ معاملة الدولة األوىل بالرعاية، كأن تسمح دولة عضو ألحد البنوك  -
كنها قصرت هذه املوافقة على أحد البنوك من دولة األجنبية بفتح فرع خاص به يف السوق احمللي، ول

معينة دون الدول األخرى، فيعترب هذا استثناء من مبدأ الدولة األوىل بالرعاية، ومبدأ املعاملة الوطنية 
للقطاعات اليت التزمت بتحريرها، كأن تقرر دولة عضو بالسماح ألحد البنوك باحلصول على ترخيص 

 شرط على البنوك احمللية، فإن هذا يعد استثناء على مبدأ املعاملة الوطنية.بالعمل دون أن تطبق هذا ال

 وتتضمن جداول االلتزامات ألي دولة قسمني مها:          

القسم األفقي: والذي حيتوي على تعاريف القوانني والتشريعات واللوائح السارية اليت تتعلق بكافة  -
الشركات والقانون التجاري، كأن تقرر دولة وضع قيود  قطاعات اخلدمات، مثل قانون العمل وقانون

% من رأس املال، 30على شراء األجانب لألسهم، وحتدد ملكيتهم للمشروعات بنسبة ال تتجاوز 
 فهذا الشرط ال ينتمي إىل القسم األفقي ألنه  يطبق على كل القطاعات وليس قطاع معني.

دمية اليت ترغب الدولة للدخول هبا يف االتفاقية القسم الرأسي: حيدد هذا القسم القطاعات اخل -
 واالرتباطات احملددة لكل قطاع.

ويتم ذكر البنود احملددة لكل قطاع يف مالحق االتفاقية العامة للتجارة يف اخلدمات، فمثال يف        
دمات قطاع اخلدمات املصرفية واملالية يتم بيان أنواع اخلدمات املصرفية واملالية األخرى حتت اخل

املصرفية واملالية، ويذكر أمام كل بند القيود اليت تضعها الدولة من حيث النفاذ إىل األسواق واملعاملة 
الوطنية يف احلدود اخلاصة بكل منهما، كأن يذكر احلد األقصى ملسامهة األجانب يف رؤوس األموال 

رف وثالث لسوق املال، أو مثال، وقد يقسم قطاع اخلدمات املالية إىل قطاع التأمني وآخر للمصا
   (10)يدمج اثنان مع بعضهما أو غري ذلك.

وحيق ألي دولة عضو أن تطلب إجراء التعديالت على أي التزام أو االنسحاب منه يف أي        
وقت بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ دخول االلتزام حيز التنفيذ، بشرط تبليغ جملس جتارة 

ثة أشهر قبل موعد تنفيذ التعديل أو االنسحاب منه، كما ميكن اخلدمات خالل مهلة أقصاها ثال

                                                           
(

10
، جامعة ي، المؤثر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمتجارة الخدمات المصرفية على المصارف اإلسالمية أثر تحرير(عبد المنعم محمد الطيب، 

  .14م، ص 2005يونيو  3مايو/ 31أم القرى، 
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دفع التعويضات هلذه الدولة عن األضرار اليت قد تلحق هبا جراء التعديالت أو االنسحاب، وذلك 
 (11)باالستناد إىل مبدأ الدولة األوىل بالرعاية.

املالية واملصرفية اليت مشلتها  اخلدمات : تتمثلاخلدمات املالية واملصرفية اليت مشلتها االتفاقية -ب
 (12)االتفاقية فيما يلي:

 .قبول الودائع واألموال من األفراد واملؤسسات 
  اإلقراض بكافة أشكاله مبا فيها القروض االستهالكية واالئتمان العقاري ومتويل العمليات

 التجارية.
 االعتماد املستندي.تأجري التمويلي وخطابات الضمان و ال 
  املدفوعات والتحويالت، مبا فيها إصدار خمتلف بطاقات االئتمان واخلصم على خدمات

 احلسابات والشيكات السياحية واملصرفية.
  التجارة حلساب املؤسسات املالية أو للغري يف السوق األولية أو غريها، وذلك يف األدوات

ئدة وسعر الصرف، واألوراق التالية: النقد األجنيب واملشتقات املالية بأنواعها، أدوات سعر الفا
 املالية القابلة للتحويل.

   االشرتاك يف اإلصدارات لكافة أنواع األوراق املالية مبا يف ذلك الرتويج واإلصدار اخلاص
 كوكيل، وتقدمي اخلدمات املختلفة باإلصدارات.

 .أعمال السمسرة والنقد 
 .إدارة األموال مثل إدارة النقدية وحمافظة األوراق املالية 
 .تقدمي خدمات االستشارة والوساطة املالية وكافة اخلدمات املصرفية واملالية املساعدة 

وعموما ميكن القول أن تصنيف اخلدمات املالية قد مشل اخلدمات التقليدية للمصارف وأعمال      
مات األسواق املالية والتعامالت يف األدوات املالية احلديثة كاملشتقات وغريها، باإلضافة إىل خد

 التأمني وإعادة التأمني.

 

                                                           
(

11
  . 26، ص2002، مؤسسة طابا، مصر، 1، الطبعة العولمة المالية و مستقبل األسواق العربية لرأس المال( شذا جمال الخطيب، 

(
12

  .137-136، ص 2003، الدار الجامعية، مصر، الجات وآليات منظمة التجارة العالميةالمطلب عبد الحميد، ( عبد 
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 ظهور البنوك اإلسالمية -3

شهد الثلث األخري من القرن العشرين بروز البنوك اإلسالمية كظاهرة جديدة وكبديل للبنوك        
التقليدية اليت يرتكز نشاطها أساسا على الفائدة احملرمة شرعا، حيث قامت البنوك اإلسالمية على 

وسعت منذ  أسس ومبادئ مستمدة من الشريعة اإلسالمية اليت حترم التعامل بالربا أخذا وعطاءا،
يداع أمواهلم أو منحهم التمويل الالزم إتلبية حاجات املسلمني، سواء فيما خيص  إىلنشأهتا 

ملشاريعهم، كما سعت إىل إرساء قواعد وأحكام الشريعة اإلسالمية يف اجملتمع اإلسالمي. وقد 
وبيئات حققت هذه البنوك انتشارا واسعا عرب خمتلف دول العامل، مما جعلها تعمل يف أوساط 

اقتصادية متباينة، ومل يعد االهتمام هبا مقصورا فقط على العامل اإلسالمي، بل امتد ليشمل الدول 
 األوروبية و األسيوية وغريها بظهور هذه البنوك فيها لتعمل جنبا إىل جنب مع البنوك التقليدية.

تفوق ألف مليار دوالر وتشري آخر اإلحصائيات أن البنوك اإلسالمية تتوفر على أصول مالية       
مصرفا ومؤسسة مالية إسالمية يف العامل، مما مسح بتسجيل نسبة منو تفوق   390يتداوهلا ما يقارب 

 (13)سنويا.  23%

  ثانيا: أهم األزمات المالية والمصرفية وأبعادها المختلفة

ا املالية والنقدية بدأت مع دخول عصر العوملة املالية واجتاه العديد من الدول إىل حترير أنظمته       
االقتصاد العاملي يتعرض على فرتات متقاربة تظهر ما يسمى بأزمات البنوك والبورصات، حيث أصبح 

 ألزمات تعصف باقتصاد بلد معني مث تنتقل آثار وتداعيات هذه األزمات من دولة إىل أخرى. 

 تعريف األزمة المالية -1

تعرف األزمة املالية بأهنا اضطراب حاد ومفاجئ يصيب بعض التوازنات االقتصادية يتبعه اهنيار        
، أما األزمة املصرفية فهي احلالة اليت (14)عدد من املؤسسات املالية متتد آثارها إىل القطاعات األخرى

                                                           
(

13
 .7، ص  6202، العدد  2010ديسمبر  11، السبت مقالة منشورة في جريدة الخبر( 

(
14

، أوراق عمل على االقتصاد العالمي والعربياألزمة المالية الحالية، دراسة تحليلية آللية وأسباب الحدوث والتداعيات ( لمياء بوعروج، 
، جامعة األمير عبد القادر، 2009ماي  06 -05مقدمة للملتقى الدولي األول حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية،

  .356قسنطينة، ص 
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جيعله غري قادر  يتعرض فيها بنك معني إىل سحوبات مفاجئة من طرف املودعني، بالشكل الذي
 ، فيتعرض البنك إىل أزمة نقص يف السيولة قد متتد لباقي البنوك.(15)على مواجهة هذه الطلبات 

ويف كلتا احلالتني تأيت األزمة بصورة مفاجئة غري متوقعة حتدث درجة عالية من التوتر، جتعل        
 هتها.صانع القرار يشعر بضيق الوقت املتاح لتفكري والرد السريع ملواج

 أهم األزمات المالية والمصرفية -2

يشري خرباء من صندوق النقد الدويل إىل أنه خالل الثالثة عقود األخرية تعرض أكثر من ثلثي        
الدول األعضاء يف الصندوق إىل أزمات مالية ومصرفية حادة، انعكست سلبا على األجهزة املصرفية 

 ألزمات:لباقي دول العامل، وفيما يلي أهم هذه ا

: برزت هذه األزمة نتيجة اهنيار أسعار األوراق )أزمة االثنني األسود( 1987أزمة البورصات  -أ
أكتوبر  19نقطة يف يوم االثنني األسود ) 508نز و املالية يف بورصة نيويورك حيث فقد مؤشر داوج

مليار دوالر توزعت بنسبة  800% من مستواه السابق، وبلغت اخلسائر  21.6(، أي بنسبة 1987
لندن وطوكيو لنيويورك و % على كل من املراكز املالية  12% و 15% و  17% و 22و 26%

 وتوزعت باقي النسبة من اخلسارة على أسواق مالية أخرى. (16)وفرانكفورت وأمسرتدام على التوايل،

ايلندا أمام الدوالر بدأت هذه األزمة باهنيار سعر صرف عملة ت أزمة دول جنوب شرق آسيا:  -ب
مث امتدت إىل الفيليبني و أندونيسيا و اليابان  وعجزت عن سداد ديوهنا الضخمة للخارج  األمريكي،

مث إىل البورصات الدولية كبورصة لندن ونيويورك وغريها، وقيل  وماليزيا، وهونج كونغ و كوريا اجلنوبية،
 وقتها أن هذه األزمة حدثت نتيجة املضاربات الواسعة اليت قام هبا كبار املستثمرين.

م قام ستة من جتار العملة يف بانكوك باملضاربة على خفض سعر البات 1997ففي يوليو       
إىل اخنفاض قيمته بالنسبة للعمالت األخرى، ونتج عن هذا  بعرض كميات كبرية منه للبيع، مما أدى

الوضع تراجع حاد ألسعار األسهم والسندات بعد أن قرر األجانب االنسحاب من السوق، مث 
%، وهو ما أدى إىل اهنيار أسهمها،  40انتقلت األزمة إىل ماليزيا باخنفاض سعر صرفها بنسبة 

                                                           
(

15
، أوراق عمل مقدمة للملتقى الدولي على اقتصاديات الدول العربيةاألزمة المالية العالمية وتأثيرها محمد صالحي، و ( عبد الفتاح بوخمخم

  .323، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، ص 2009ماي  06-05األول حول أزمة النظام المالي والمصرفي العالمي وبديل البنوك اإلسالمية، 
(

16
ألمير شمس الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، ترجمة عبد اتحليل األزمات االقتصادية لألمس واليوم( دنيال أرنولد، 

  .78، ص 1992، 1بيروت، ط
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دوالر  28.6للحفاظ على  1997باليني دوالر سنة  5 ورغم ضخ البنك املركزي التايواين قيمة
تايواين مقابل دوالر أمريكي، إال أن شبح األزمة قد مسها، فاخنفض مؤشر سوق املال يف تايوان 

. وبعدها امتدت االضطرابات لتشمل عددا آخر من دول جنوب شرق (17) % تقريبا 20بنحو 
م اخنفضت  الروبية االندونيسية 1996مرب مقارنة بنهاية ديس 1997سبتمرب  15آسيا، فبحلول 

%، وعملة هونج  8.2% وعملة سنغافورة بنسبة  213.7%، والبيزو الفلبيين بنسبة 24.6بنسبة 
، وأدت االهنيارات يف أسعار صرف العمالت هلذه الدول إىل خروج املستثمرين (18)%5كونج بنسبة 

اد يف أسهم وسندات تلك الدول، وبالتايل من األسواق املالية، وهو ما أدى بدوره إىل اخنفاض ح
اهنيار أسواقها املالية، وبصورة سريعة وشديدة أثرت هذه االهنيارات يف أسواق املال لدول جنوب شرق 
آسيا على األسواق املالية ملعظم الدول املتقدمة، كسوق نيويورك ولندن وباريس وفرانكفورت وطوكيو 

 وغريها.

حتولت إىل  2007: عاىن االقتصاد األمريكي من أزمة مصرفية خطرية سنة األزمة املالية العاملية -ج
م، واليت امتدت آثارها وانعكاساهتا إىل 2008أزمة مالية عاملية مث إىل أزمة اقتصادية عاملية سنة 

خمتلف دول العامل مبا فيها الدول اإلسالمية، وقد سامهت العوملة املالية يف سرعة انتقاهلا وانتشارها من 
خالل عمليات التحرير املايل وارتباط األسواق املالية ببعضها البعض، ونظرا المتدادها وتأثريها الواسع 

 على اقتصاديات دول العامل فسوف نتناوهلا بنوع من التفصيل يف النقطة التالية.       

 األزمة المالية العالمية وأبعادها المختلفة:  -3

م وليدة ذلك اليوم، ومل تتفاعل 2007عاملية اليت بدأت يف أواخر سنة مل تكن األزمة املالية ال       
م، وكانت البداية من 2005بني عشية وضحاها، ولكن كانت بوادرها وعالماهتا  واضحة منذ عام 

 أكرب اقتصاد منفرد يف العامل، أال وهو االقتصاد األمريكي.

الية العاملية حني قام البنك االحتياطي الفيدرايل بدأت جذور األزمة امل جذور األزمة املالية العاملية: -أ
لوحده، وذلك  2001مرات عام  10بتخفيض مؤشر أسعار فائدة اإلقراض بني البنوك أكثر من 

% يف هناية نفس السنة، وهو ما أدى إىل زيادة  1.75إىل  2001% يف بداية سنة  6من 

                                                           
(

17
  .233-232، ص 2001، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك( طارق عبد العال حماد، 

(
18

  .281، ص 2001الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،العولمة واقتصاديات البنوك( عبد المطلب عبد الحميد، 
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وف أن االقتصاد احلديث يعيش على . ومن املعر (19)مستويات الطلب على خمتلف أنواع القروض
االئتمان خاصة يف الدول املتقدمة، ويف االقتصاد األمريكي بالذات تنشط سوق االئتمان املصريف 
املوجهة إىل قطاع االستهالك حتديدا، ومن أهم شرائح االئتمان يف االقتصاد األمريكي االئتمان املقدم 

"الرهن العقاري"، حيث سعت الواليات املتحدة بغرض حيازة املساكن أو متلكها من خالل نظام 
 األمريكية إىل توفري املساكن للكثري من األسر حتت شعار "منزل لكل مواطن أمريكي".

ويف هذا اإلطار شجعت احلكومة األمريكية نظام اإلقراض العقاري من خالل تقدمي العديد من        
اش حركة بناء املنازل وزيادة عمليات شرائها وارتفاع التسهيالت جلميع شرائح اجملتمع، ما أدى إىل انتع

، حيث ارتفعت أسعار العقارات السكنية مبا (20)م2002أسعارها مبعدالت كبرية ابتدءا من سنة 
، وقد ساعد هذا الوضع على (21)م2006و  1997% خالل الفرتة املمتدة بني  124يقارب 

د من البنوك واملؤسسات املالية لالستثمار يف هذا انتشار العديد من املكاتب العقارية واجتاه العدي
اجملال، وعلى رأس هذه البنوك بنك األعمال االستثماري "ليمان براذرز" وأكرب البنوك األمريكية " 
بنك أوف أمريكا"، ومها بنكان عمالقان يعود تاريخ بدأ عملهما إىل أواخر القرن التاسع عشر، 

ة أكثر تعملقا تقدم الضمانات على الضمانات أو التأمني وخلف هذه البنوك هناك مؤسسات مالي
وتتعامل هذه املؤسسات يف تريليونات الدوالرات، يف أمريكا خاصة وعلى امتداد دول  ! على التأمني

 العامل عامة، ومن أهم هذه املؤسسات "فاين ماي" و "فريدي ماك".

وقد نتج عن هذا الوضع ضغوط تضخمية دفعت بالبنك االحتياطي الفدرايل إىل رفع أسعار        
، ما أثقل كاهل (22)م2006% سنة  5إىل أكثر من  2004% سنة  1الفائدة تدرجييا من 

 الطبقات الوسطى والفئات حمدودة الدخل، وأصبحت غري قادرة على الوفاء بالتزاماهتا.

 : ميكن تلخيص جوهر األزمة املالية العاملية يف النقاط التالية:الية العامليةجوهر األزمة امل -ب

اجتاه العديد من األسر األمريكية إىل الوكاالت العقارية والبنوك من أجل اقتناء سكن، يف ظل  -1
تشجيعات احلكومة األمريكية والتسهيالت املمنوحة من طرف البنوك، باعتبار أن هذه العائالت  
                                                           

(
19

، أوراق عمل مقدمة للملتقى الدولي األول التمويل اإلسالمي كأسلوب لمواجهة تحديات األزمة المالية( بوفليح نبيل، عبد هللا الحرتسي حميد، 
  .541عة األمير عبد القادر، قسنطينة، ص ، جام2009ماي  06-05حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك اإلسالمية،

(
20

، بحث مقدم لمؤتمر األزمة المالية العالمية، أسبابها وتداعياتها وآثارها على االقتصاد العربي وبديل التمويل اإلسالمي( دراجي السعيد، 
  .03، ص  2010ديسمبر  16-14األزمة االقتصادية المعاصرة أسبابها وتداعياتها وعالجها، جامعة جرش، األردن، 

(
21

  .178، ص 2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية( عبد المطلب عبد الحميد، 
(

22
، مرجع سابق، ص بياألزمة المالية الحالية، دراسة تحليلية آللية وأسباب الحدوث والتداعيات على االقتصاد العالمي والعر( لمياء بوعروج، 

361.  
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يم يف مساكن مستأجرة، ففضلت احلصول على منزل من البنك مقابل دفع أقساط شهرية كانت تق
 تساوي مبلغ اإلجيار أو أقل، وبالشكل الذي جيعلها متلك السكن بعد تسديد مثنه يف املستقبل.

دفع ارتفاع أسعار املنازل كما سبقت اإلشارة األسر األمريكية إىل رهن هذه املساكن اليت مل  -2
د، من أجل احلصول على قروض إلنفاقها على شراء منازل أخرى أو الرتف، وهم واثقون تسدد بع

بقدرهتم على سداد األقساط، ألهنم تعودوا على دفع أقساط اإلجيار من جهة، وينظرون إىل االرتفاع 
 املستمر لقيمة منازهلم الذين يظنون أهنم متلكوها من جهة أخرى.

أنفسهم غري قادرين على دفع األقساط الشهرية املتزايدة، بعد مدة  وجد أصحاب املساكن  -3
 (23)بسبب الشروط اجملحفة اليت كان يتضمنها العقد، واليت مل يكونوا على علم هبا، واملتمثلة يف: 

 .تكون أسعار الفائدة متغرية منخفضة يف البداية مث ترتفع مع مرور الزمن 
  وأسعار الفائدة لدى البنك املركزي عالقة تكون العالقة بني أسعار فائدة القرض العقاري

 طردية.
  تتضاعف أسعار الفائدة ثالث مرات إذا ختلف املدين عن دفع أي قسط من القرض عند

حلول أجله، كما أن املدفوعات الشهرية خالل الثالث سنوات األوىل تذهب كلها لسداد 
 الث سنوات.فوائد القرض، ما يعين أن البدء يف سداد أصل العقار يبدأ بعد ث

أدى هذا الوضع إىل شح السيولة لدى البنك، ما دفعها إىل توريق القروض، أي حتويل القرض  -4
إىل سندات تباع للمستثمرين الذين حيصلون على عوائدهم من األقساط الشهرية ملدفوعات 

 ات.املقرتضني، ويف حالة ما إذا توقف املقرتض عن الدفع، يتم بيع العقار لتغطية هذه السند

وما زاد األمر تعقيدا أن حاملي هذه السندات يقومون برهنها على اعتبار أهنا أصول مقابل  -5
احلصول على قروض جديدة لالستثمار يف شراء املزيد من السندات، مما يعين رهن ديون كضمان 

هناية تريليون دوالر  62للحصول على مزيد من الديون، وأصبحت قيمة الديون املراهن عليها حوايل 
تريليون  10م، بينما يقدر حجم الرهن العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية بأكمله حبوايل 2007

، وهكذا أصبح املنزل الذي اشرتاه املقرتض مطالب بضمان قيمة األقساط (24)دوالر يف نفس الفرتة
                                                           

(
23

  .49، ص 2009، الدار الجامعية، اإلسكندرية، األزمة المالية واصطالح النظام المالي العالمي( إبراهيم عبد العزيز النجار، 
(

24
عبد العزيز، جدة، ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، مركز النشر العلمي، جامعة الملك األزمة المالية العالمية(إعداد مجموعة من الباحثين، 

  .45-44السعودية، ص



 

14 
 

السندات اليت بيد اليت يلتزم هبا صاحبه )املقرتض(، وقيمة القرض الذي حصل عليه بضمانه، وقيمة 
املستثمرين، وقيمة القروض اليت حيصل عليها حاملوا هذه السندات بضماهنا، أي انه أصبح مطالبا 

  (25)بضمان أموال تعادل أضعاف قيمته.

 ونظرا ألن القيمة السوقية للسندات وعوائدها تعتمد علي تقييم وكاالت التقييم هلذه السندات،       

علي قدرة املدين على الوفاء بالتزاماته ،فقد منحت للسندات اليت يتم التأكد وأن هذا التقييم يعتمد 
للسندات اليت يثور الشك  حول قدرة  (B( وتصنيف )AAAمن مالءة أصحاهبا أعلى تصنيف )
 (26)صاحبها املدين بالوفاء بالتزاماته.

ويف هذا اإلطار ابتكرت البنوك العقارية وسيلة لتقوية ضمان هذه الودائع، وذلك بتوجيه حامل        
السند )املستثمر( إىل ضمان هذه السندات لدى شركات التأمني وصناديق التحوط، أي نقل اخلطر 

سندات، إىل طرف ثالث، وهو ما شجع البنوك على االقرتاض واملستثمرين على شراء املزيد من ال
 طاملا أن هذه  السندات مؤمن عليها لدى هذه املؤسسات. 

 (27)ومتثلت أهداف شركات التأمني وصناديق التحوط من وراء هذا التأمني يف:       

  الرسوم النقدية اليت حتصل عليها هذه الشركات واليت تتزايد مع كرب حجم احملفظة، كما أن
تحقق، وهو ما يشجعهم  أكثر على تأمني ملثل حوافز املدراء تعتمد على مقدار الدخل امل

 هذه السندات .
 .قلة خماطر التعثر طاملا أن أسعار السكنات يف ارتفاع مستمر 

عندما عجز العديد من أصحاب املنازل على  يف ظل هذه التطورات جاءت املفاجأة الكربى -6
ارهتم االئتمانية، ما دفع تسديد أقساطهم املزايدة بشكل هنائي، بسبب ارتفاع الفائدة وضعف جد

بالبنوك واملؤسسات العقارية إىل حماولة بيع املنازل حلل النزاع، ونتج عن هذا الوضع هبوط شديد 
 ألسعار املساكن.

                                                           
(

25
  .51مرجع سابق، ص  األزمة المالية واصطالح النظام المالي العالمي، ( إبراهيم عبد العزيز النجار،

(
26

  .51( إبراهيم عبد العزيز النجار، المرجع السابق، ص 
(

27
 .43-42، مرجع سابق، ص األزمة المالية العالمية( إعداد مجموعة من الباحثين، 
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ماليني من األمريكيني عن السداد، واخنفضت قيم العقارات  10فقد توقف ماال يقل عن        
% من قيمتها يف نوفمرب من نفس 20س إىل كشهر أسا  2007% يف يناير 100نتيجة لذلك من 

وأصبحت قيمة الرهن املدفوعة غري كافية لتغطية تأمينات البنوك وال الشركات العقارية وال ( 28)السنة،
مؤسسات التأمني، مما أثر بدوره على سندات املستثمرين الدوليني الذين طالبوا حبقوقهم لدى شركات 

 64العامل "أيه أي جي" عدم قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا اجتاه  التأمني، فأعلنت أكرب شركة تأمني يف
، كما اعرتف أحد أكرب البنوك األمريكية املاحنة للقروض العقارية، وهو بنك (29)مليون عميل تقريبا

األعمال االستثماري العمالق "ليمان براذرز" إفالسه ومت وضعه حتت محاية قانون اإلفالس قبل 
أخرى أعلن أحد أبرز البنوك األمريكية "بنك أوف أمريكا" االندماج مع بنك آخر تصفيته، ومن جهة 

 (30)لألعمال يف وول سرتيت، هو بنك "مرييل لينش" عن طريق االستحواذ.

وهكذا توالت عمليات اإلعالن عن اإلفالس واالندماجات، وانتقلت األزمة من نطاق العمل        
قيمة األسهم والسندات يف سوق املال األمريكية، وانتقلت  املصريف إىل أسواق املال، فاخنفضت

العدوى إىل أسواق املال الدولية بسبب ارتباط وتكامل األسواق املالية العاملية مع بعضها البعض، 
فاهنارت البورصات وتعرضت هلزات عنيفة، وهو ما أكد حتول األزمة من أزمة مصرفية أمريكية إىل 

 أزمة اقتصادية عاملية. أزمة مالية عاملية مث إىل

 آثار األزمة المالية العالمية وواقع المصارف اإلسالمية الخليجية ثالثا: 

إن املتتبع لتداعيات األزمة املالية العاملية جيد أن هلا العديد من اآلثار على القطاع املصريف        
العاملي، ومبا أن البنوك اإلسالمية أصبحت جزء من هذا القطاع فقد كان من الطبيعي أن تتأثر 

 بتداعياهتا.

 آثار األزمة المالية العالمية على البنوك اإلسالمية -1

لقد انعكست عن األزمة املالية العاملية العديد من اآلثار، منها ما هو سليب ومنها ما هو        
 اجيايب.

                                                           
(

28
 .257 -256مرجع سابق، ص  الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية، عبد المطلب عبد الحميد، (

(
29

  .259( عبد المطلب عبد الحميد، المرجع السابق، ص 
(

30
  .44-43مرجع سابق،  األزمة المالية واصطالح النظام المالي العالمي، ( إبراهيم عبد العزيز النجار،
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   (31): تتمثل أهم االنعكاسات السلبية يف:االنعكاسات السلبية -أ

تأثرت البنوك اإلسالمية مثلها مثل البنوك التقليدية بالركود الذي حصل للبلدان اليت تتواجد فيها  -1
أنشطتها جراء تداعيات األزمة، حيث يشري صندوق النقد الدويل إىل تراجع معدل النمو العاملي من 

ا التباطؤ ، وهذ2008% يف الربع األول من سنة  4.5إىل  2007% يف الربع األخري من سنة 5
 أثر بشكل كبري على أسواق االئتمان العاملية، والصناعة املالية اإلسالمية ليست بعيدة عن ذلك.

يعد النفط مصدر أساسيا للقطاع العام يف الدول النفطية، واملمول الرئيسي ملشاريع عدة ينفذها  -2
 ية. القطاع اخلاص، ومع هبوط أسعار النفط اخنفضت مصادر دخل البنوك اإلسالم

معظم املؤسسات املالية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية مدرجة يف أسواق املال اخلليجية والعربية  -3
وماليزيا وحىت يف البورصات العاملية، وقد تأثرت أسهم هذه الشركات نتيجة لالهنيار الذي أصاب 

نظرياهتا التقليدية، حيث أسواق األسهم، وكانت األسهم املوافقة للشريعة اإلسالمية أكثر تضررا من 
 7.39ما نسبة  () (Titans Index 100خسر مؤشر "داو جونز" العاملي للشركات اإلسالمية )
 ()* يف حني مل خيسر مؤشر"داوجونز" 2008% من قيمته يف الفرتة املمتدة بني جانفي وسبتمرب

 من قيمته خالل نفس الفرتة.  %6.31للشركات التقليدية إال 

( فقد اخنفض index DJIMGEEأما مؤشر "داوجونز" للشركات اخلليجية اإلسالمية )       
 % ملؤشر األسهم اخلليجية التقليدية.11.94مقابل اخنفاض  2008% منذ بداية 12.77بنسبة 

أثرت األزمة املالية العاملية على حجم إصدار الصكوك اإلسالمية، حيث اخنفض حجم إصدار  -4
مليار دوالر  15.06إىل  2007مليار دوالر عام  33.03مية يف بعض الدول من الصكوك اإلسال

بالرغم من استمرار األزمة، وبلغ  2009، إال أن السوق منى مبعدالت عالية يف عام 2008سنة 
       (32)مليار دوالر. 24.1

سالمية حتتف  اخنفاض قيمة األصول العينية للبنوك اإلسالمية، فكما هو معروف أن البنوك اإل -5 
باألصول العينية أكثر من املصارف التقليدية، خاصة األصول العقارية، وقد أدى اندالع األزمة إىل 
                                                           

(
31

  . 2008( مجلة االقتصاد واألعمال، تشرين الثاني، نوفمبر، 

( يقيس أداء أكبر )شركة إسالمية في العالم. 100  

(  يقيس أداء أكبر )شركة تقليدية. 50 
(

32
، أوراق بحث مقدمة إلى تقييم تجربة المصارف اإلسالمية في ظل األزمة المالية العالمية( هناء محمد هالل الحنيطي، أنعام محسن زويلف، 

  .    12ص  2011فيفري  24-23الواقع ورهانات المستقبل، جامعة غرداية، الجزائر،  الملتقى الدولي األول حول االقتصاد اإلسالمي،
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اخنفاض أسعار األصول العقارية على مستوى العامل، وهو ما أثر على البنوك اإلسالمية، وقد أشارت 
% من أصوهلا بشكل 20بعض اإلحصائيات إىل أن البنوك اإلسالمية حتتف  على األقل بنسبة 

عيين، ويف ظل هذا االخنفاض وزيادة املخاطر احملتملة اضطرت البنوك اإلسالمية إىل اقتطاع خمصصات  
كبرية ملواجهة اخنفاض قيمة األصول، وهو ما انعكس على أرباحها واحتياطاهتا، كما أن تعثر بعض 

 (33)املزيد من املخصصات. العمالء وإفالسهم جراء األزمة قد جعل البنوك اإلسالمية تقتطع

 :(34)أثرت األزمة املالية العاملية على صايف أرباح البنوك اإلسالمية، نتيجة للعوامل التالية -6

 .اخنفاض حجم اخلدمات املصرفية أدى إىل اخنفاض عوائد البنوك اإلسالمية 
 .تكوين العديد من املخصصات من خالل اقتطاع جزء من األرباح 
 مالء وإفالسهم نتيجة لتداعيات األزمة.تعثر العديد من الع 
 .اخنفاض الفرص االستثمارية أمام البنوك اإلسالمية يف ظل األزمة 

 وقد أدى هذا الوضع إىل اخنفاض العائد على حقوق امللكية نتيجة الخنفاض صايف األرباح.      

 

يراداهتا ونفقاهتا من ارتفاع تكاليف التشغيل نتيجة الضطرار البنوك اإلسالمية إلعادة هيكلة إ -7
   (35)األوجه التالية:

 .إعادة اهليكلة بني األوعية االستثمارية، سواء يف الداخل أو يف اخلارج 
 .إعادة اهليكلة بني العمالت األجنبية والعمالت احمللية، وبني أنواع العمالت اخلارجية 
 رج.إعادة اهليكلة بني حجم االستثمار يف الداخل وحجم االستثمار يف اخلا 

تتمثل أهم االنعكاسات اإلجيابية لألزمة املالية العاملية على البنوك  االنعكاسات االجيابية: -ب
  (36)اإلسالمية فيما يلي:

                                                           
(

33
ية اليمنية، الواقع    ، مؤتمر المصارف اإلسالمأثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية( حسن ثابت فرحان، 

  .23، صنعاء، اليمن، ص2010مارس  -21-20والمستقبل، نادي رجال األعمال اليمنيين، 
(

34
  . 17، ص2010، 51، بحوث اقتصادية عربية، العدد تداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية( مصطفى العرابي، 

(
35

  .24مرجع سابق ص  أثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء المصارف اإلسالمية والتنمية، ( حسن ثابت فرحان،
(

36
 .15-11مرجع سابق، ص تداعيات األزمة المالية العالمية على المصارف اإلسالمية، مصطفى العرابي، -( 
 .23-21مرجع سابق، ص  صارف اإلسالمية والتنمية،أثر األزمة المالية العالمية الحالية على أداء الم حسن ثابت فرحان، -    
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أن أول أثر إجيايب للبنوك اإلسالمية هو اعرتاف اجملتمع الدويل هبا وإفساح اجملال لعملها، حيث  -1
الستصدار قوانني جتعل املصرفية اإلسالمية تعمل جبانب قالت وزيرة املالية الفرنسية: "سأكافح 

املصرفية التقليدية يف فرنسا "، و قال وزير املالية الربيطاين يف مؤمتر املصرفية اإلسالمية  الذي عقد يف 
 لندن: "إن املصرفية اإلسالمية تعلمنا كيف جيب أن تكون عليه املصرفية العاملية".

تقليدية إىل بنوك إسالمية، وقيام بعض البنوك التقليدية بفتح فروع حتول الكثري من البنوك ال -2
 للمعامالت اإلسالمية. 

تزايد نشاط املؤمترات والندوات ومراكز البحوث اليت تتناول االقتصاد اإلسالمي بشكل عام  - 3
يه مؤمتر والعمل املصريف اإلسالمي بشكل خاص، وتظهر البيانات املنشورة أنه ال يكاد مير شهر إال وف

أو ندوى أو ملتقى حول العمل املصريف اإلسالمي، والغريب يف األمر أن االهتمام بالعمل املصريف 
اإلسالمي يف الدول غري اإلسالمية أكثر منه يف الدول العربية اإلسالمية، بل إن األمر األكثر غرابة أن 

ن و باريس تتنافسان لتكون % من املصارف اإلسالمية تقع يف دول غري إسالمية، و أن لند60جند 
 أيهما مركزا للتمويل اإلسالمي يف أوروبا و العامل.

تزايد االهتمام العلمي بتدريس االقتصاد اإلسالمي، حيث أعلنت كثري من اجلامعات عن  -4
تأسيس أقسام لتدريس االقتصاد اإلسالمي، مبا فيها ختصص املصارف اإلسالمية، و ال شك أن 

اجملال سوف يكمل حلقة تطوير االقتصاد اإلسالمي، وسيظهر الوجه  إنشاء ختصصات يف هذا
 املشرق لإلسالم يف اجملال االقتصادي و املايل.

 ازدياد الودائع املصرفية للبنوك اإلسالمية عقب األزمة املالية العاملية لألسباب التالية: - 5

 كثري من العمالء من اإليداع لدى البنوك التقليدية إىل اإليداع يف البنوك اإلسالمية هروبا   حتول
 لة الربا اليت اتضحت أبعادها عقب األزمة، وخوفا من إفالس البنوك التقليدية.أمن مس

 كثري من البنوك اإلسالمية خاصة يف دول اخلليج العريب و بقية دول العامل.   انشاء 

 لبنوك التجارية التقليدية فروع إسالمية مثل "سييت غروب" و "دوتشيه بعض ا ستحداثا
 بنك"، والبعض األخر افتتح نوافذ إسالمية.

 .اجتاه احلكومات يف العامل لالستفادة من معطيات العمل املصريف اإلسالمي كفرنسا وبريطانيا 
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لية العاملية، فبالرغم من أن أصبح ينظر إىل البنوك اإلسالمية على أهنا جزء من احلل لألزمة املا -6
املصرفية اإلسالمية ال يزال حجمها صغريا على املستوي العاملي إال أن معدالت منوها متسارعة، 

% ،  23، وارتفعت استثماراهتا بنسبة  2008% عام 24حيث وصل معدل منو أصوهلا إىل 
 أن الصريفة اإلسالمية %، و قد أشارت مؤسسة " آرنست أند يونغ " إىل 26وزادت ودائعها بنسبة 

متثل جزءا من احلل لالزمة و ليس احلل بأكمله، وهي أقل تأثرا باألزمة املالية العاملية مقارنة بالبنوك 
 التقليدية.

تزايد استخدام صكوك التمويل اإلسالمية، سواء على مستوى القطاع اخلاص أو على املستوى  -7
ودول اخلليج من بني أكرب الدول املصدرة للصكوك احلكومي و املؤسسات العامة، وتعد ماليزيا 

اإلسالمية، وتدرس كل من بريطانيا و اليابان و تايالندا إمكانية إصدار سندات مالية إسالمية خاصة 
 هبا.

 ةواقع البنوك اإلسالمية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل األزمة المالية العالمي -2

بعد أن تكلمنا عن جذور وجوهر األزمة املالية العاملية، سنتطرق إىل واقع البنوك اإلسالمية يف        
سوف نعتمد يف التحليل على مؤشر املوجودات ظل هذه األزمة يف دول جملس التعاون اخلليجي، و 

افة إىل باعتبار أن حجم نشاط أي بنك مرهون بقدرته على توظيف موجوداته لتحقيق أهدافه، إض
 مؤشر األرباح وبعض املؤشرات األخرى.

استحوذت دول جملس التعاون : موجودات البنوك اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي -أ
% من إمجايل موجودات البنوك اإلسالمية يف العامل سنة 43( على نسبة GCCاخلليجي )
السعودية والبحرين وقطر بنسبة ، وتتوزع هذه النسبة على كل من الكويت واإلمارات و (37)2009
واجلدول التايل يبني ( 38)% على التوايل.9.9% و 10.6% و 26.3% و 26.5% و 26.8

 إمجايل موجودات البنوك اإلسالمية يف دول جملس التعاون اخلليجي.

: موجودات البنوك اإلسالمية ومعدل نموها في دول مجلس التعاون 01الجدول رقم 
 الخليجي

                                                           
(
37

) ZETI AKHTAR AZIZE, GATEWAY to ASIA , Malaysai International Islamic Financial Centre, MAI 2010, P30.   
(
38

) Islamic Finance in the GCC, 2010, OP.Cit,p09. 
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 )مليون دوالر أمريكي، %(                                                                                              

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البلد
متوسط معدل النمو 

)%( 

 قطر
2792 3627 4572 7917 12887 19182 23747 

40.28 
17.40 29.90 26.1 73.16 62.77 48.84 23.8 

 الكويت
16052 18598 27091 39615 56788 65645 64344 

30.21 
46.68 15.86 45.66 46.22 43.34 15.6 -2 

 اإلمارات
9430 13368 20483 34892 50528 61403 63754 

35.87 
15.71 41.76 53.22 70.34 44.81 21.52 3.8 

 البحرين
4050 5830 8103 11751 18641 27121 25375 

36.57 
30.43 43.95 38.99 45.02 58.63 45.49 -6.4 

 السعودية
20411 24486 31906 35854 44271 59849 63094 

20.44 
16.3 20 30.3 12.4 23.5 35.2 5.4 

 المجموع
52735 65909 92155 130029 183115 233200 240314 

28.91 
25.2 25 39.8 41.10 40.82 27.35 3.1 

Islamic Finance In The GCC, Analytical Report on Islamic Banks & Financial  Source
Companies, General Council for Islamic Banks& Financial Institutions, 2010,p09. 

 (GCCدول جملس التعاون اخلليجي )( موجودات البنوك اإلسالمية يف 01يبني اجلدول رقم )       
، حيث نالح  من اجلدول أن موجودات 2009و 2003الل الفرتة املمتدة بني معدل منوها خو 

مليون  240314إىل  2003مليون دوالر أمريكي سنة  52735البنوك اإلسالمية ارتفعت من 
إال أن معدل النمو   %، 28.91، أي مبعدل منو سنوي متوسط قدره 2009دوالر أمريكي سنة 

م ومتناقص يف فرتة األزمة املالية العاملية 2006و  2003كان متزايد يف الفرتة املمتدة بني 
، مث اخنفض يف %41.1مسجال نسبة  2006(،فقد بلغ أعلى نسبة عام 2007-2009)

م. وبالنظر إىل موجودات البنوك اإلسالمية يف كل  2009% سنة3.1نسبة  الفرتات املوالية ليسجل
و  2003النمو خالل الفرتة املمتدة بني  دولة على حدا، نالح  أهنا سجلت ارتفاعا يف معدالت

بدأت معدالت النمو بالتدهور يف كل الدول، وقد سجلت  2007م، لكن ابتداءا من سنة 2006
مقارنة بسنة  2009ما يعين اخنفاض موجوداهتا يف سنة  أرقاما سالبة يف كل من الكويت والبحرين
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دول جملس التعاون اخلليجي بتداعيات ، وهو ما يبني تأثر موجودات البنوك اإلسالمية يف 2008
 األزمة املالية العاملية.

( مع إمجايل 1وعند مقارنة موجودات البنوك اإلسالمية يف دول العينة املبينة يف اجلدول )       
 ( التايل: 02موجودات اجلهاز املصريف املبينة يف اجلدول رقم )

 : إجمالي موجودات الجهاز المصرفي ومعدل نموها في نفس دول02رقم  الجدول

 )مليون دوالر أمريكي، %( 

 216، ص2011، 31: صندوق النقد العريب، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية، العدد المصدر
 وما بعدها.

أقل  2009أن معدل منو املوجودات يف البنوك اإلسالمية العاملة يف البحرين والكويت سنة  نالح 
من معدل منو إمجايل موجودات اجلهاز املصريف لنفس الدول، أما يف اإلمارات والسعودية فاملعدلني 

، وهو أعلى من املعدل 2009% سنة 23.8متقاربني، بينما سجلت قطر معدل منو قدر ب: 
 % يف نفس السنة. 16.42قه إمجايل اجلهاز املصريف املقدر ب: الذي حق

ومن جهة أخرى نالح  أن معدالت منو إمجايل موجودات البنوك اإلسالمية خالل الفرتة        
أعلى منها بالنسبة إلمجايل اجلهاز املصريف، وهو ما جعلها حتقق  2009و  2003املمتدة بني 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البلد
متوسط 

 معدل النمو 

 قطر
20905 25275 35800 52060 80850 110410 128544 

33.96 
21.54 20.90 41.64 45.42 55.30 36.56 16.42 

 الكويت
63775 64895 74010 93390 130240 140150 142090 

14.64 
12.12 1.75 14.04 26.18 39.46 7.61 1.38 

 اإلمارات
99890 122435 173700 234030 333000 401420 414103 

25.11 
10.64 22.57 41.87 34.73 42.29 20.54 3.15 

 البحرين
12240 14625 16536 22835 49485 62823 59735 

31.97 
14.45 19.48 13.07 38.09 116.7 26.95 -4.91 

 السعودية
145580 175000 202700 229933 286720 347307 365413 

15.39 
7.28 20.20 15.83 13.43 24.7 21.13 5.21 

 المجموع
342390 402230 502746 632248 880295 1062110 1109885 

20.39 
10.18 17.48 25 25.76 39.23 20.65 4.49 
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ينما مل حتقق إمجايل موجودات اجلهاز املصريف سوى % كمتوسط، ب28.91معدل منو قدر ب:
 % كمتوسط خالل نفس الفرتة.20.39معدل منو قدره 

وإذا عرضنا نسب موجودات البنوك اإلسالمية إىل موجودات اجلهاز املصريف املوضحة يف        
جند أن موجودات البنوك اإلسالمية تتزايد من سنة ألخرى، حيث ارتفعت نسبة ( 03اجلدول رقم )

% سنة  21.65إىل  2003% سنة  15.40موجوداهتا إىل إمجايل موجودات اجلهاز املصريف من 
، وهو ما يعين أن منو موجودات البنوك اإلسالمية أسرع من منو موجودات إمجايل اجلهاز 2009
 املصريف.

 نسبة موجودات البنوك اإلسالمية إلى موجودات الجهاز المصرفي  :03الجدول رقم 
 )نسبة مئوية(                                                                                                                                

( على إمجايل 01مت حساب هذه النسب بقسمة موجودات البنوك اإلسالمية املبينة يف اجلدول رقم ) :المصدر
 (.02موجودات اجلهاز املصريف املبينة يف اجلدول رقم )

واقع البنوك : ميكن التعرف على أرباح البنوك اإلسالمية العاملة يف دول جملس التعاون اخلليجي -ب
اإلسالمية من خالل تتبع قيمة األرباح احملققة قبل وبعد األزمة املالية العاملية، وذلك كما هو موضح 

 يف اجلدول التايل:

 ( 2009 -2002: إجمالي أرباح البنوك اإلسالمية العاملة في دول العينة خالل الفترة ) 04الجدول رقم 

 (%)مليون دوالر،                                                                                                              

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 السنوات

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 البلد

 18.47 17.37 15.94 15.20 12.77 14.35 13.35 قطر

 45.28 46.83 43.60 42.42 36.60 28.66 25.17 الكويت

 15.39 15.30 15.17 14.91 11.8 10.92 9.44 اإلمارات

 42.47 43.17 37.67 51.46 49 39.86 33.08 البحرين

 17.26 17.23 15.44 15.6 15.74 14 14.02 السعودية

 21.65 21.95 20.80 20.56 18.33 16.38 15.40 المجموع
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أرباح البنوك 
اإلسالمية في دول 

GCC 

846 1365 2209 4755 6361 8437 5761 623 

 -89.2 -31.7 32.63 33.77 115.25 61.83 61.35 _ معدل نمو األرباح

Islamic Finance In The GCC, Analytical Report on Islamic Banks & Financial    Source

Companies, General Council for Islamic Banks& Financial Institutions,2010, p14.                 

وك اإلسالمية يف دول جملس التعاون ( أن إمجايل أرباح البن04نالح  من خالل اجلدول رقم )       
مليون دوالر أمريكي خالل  8437إىل  2002مليون دوالر سنة  846اخلليجي قد ارتفعت من 

% ، غري أن هذه األرباح  60.96(، أي مبتوسط معدل منو قدره 2007-2002الفرتة )
-مسجلة معدالت منو سالبة قدرت ب:  2009و 2008اخنفضت بشكل حاد يف سنة 

، وهو ما يعين تأثر أرباح هذه البنوك بتداعيات األزمة املالية  %89.2-و             31.7%
 العاملية.

: سوف نقارن بني البنوك واقع البنوك اإلسالمية مقارنة مع إمجايل البنوك العاملة يف دول العينة -ج
مؤشر معدل كفاية رأس اإلسالمية وإمجايل البنوك العاملة يف دول جملس التعاون اخلليجي باستخدام 

املال ومؤشر العائد على األصول ومؤشر التعرض لقطاع العقار كنسبة من إمجايل الديون، وذلك كما 
 هو موضح يف اجلدول التايل:
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 2008: بعض مؤشرات البنوك اإلسالمية والنظام المصرفي في دول العينة عام 05جدول رقم 

 

مصطفى العرايب، تداعيات األزمة املالية العاملية على املصارف اإلسالمية، حبوث اقتصادية عربية،  المصدر:
 .26، ص 2010،صيف 51العدد

( نالح  أن البنوك اإلسالمية تتمتع مبستويات  05وفقا للبيانات املعروضة يف اجلدول رقم )       
دا البنوك اإلسالمية العاملة يف دولة اإلمارات كفاية رأس املال أعلى مقارنة بالبنوك التقليدية، ماع

% من متويالهتا يف قطاع العقار واإلنشاء، وهي نسبة مرتفعة  25.7العربية املتحدة اليت تستثمر 
مقارنة مع النسبة اليت تستثمرها إمجايل البنوك يف نفس الدولة ويف نفس القطاع، وهو ما انعكس سلبا 

ل العائد على أصوهلا، ومن جهة أخرى فإن البنوك اإلسالمية تتمتع على معدل كفاية رأس ماهلا ومعد
مبستويات سيولة أكرب مقارنة بإمجايل البنوك العاملة يف نفس املنطقة، وهو ما جيعلها أكثر قدرة على 

 مواجهة واحتواء األزمات.

اإلسالمية بصفة عامة وحسب متوسط نسب املؤشرات يف دول اجمللس، يتبني أن أداء البنوك        
أفضل من أداء إمجايل البنوك، ما يعين أن تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة املالية العاملية كان أقل حدة 

 من نظريهتا التقليدية.
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 الخاتمة

حاولنا من خالل هذه الورقة البحثية إجراء تقييم ملسرية البنوك اإلسالمية يف ظل األزمة املالية        
العاملية، من خالل الوقوف على أهم آثار هذه األزمة على البنوك اإلسالمية، مع اإلشارة إىل البنوك 

هذه الدراسة إىل النتائج  اإلسالمية العاملة يف دول جملس التعاون اخلليجي، وقد توصلنا من خالل
 التالية:

أن النظام الرأمسايل هو نظام مسبب لألزمات املالية واملصرفية، وميكن مالحظة ذلك من موجة  -
األزمات اليت شهدهنا يف العقدين األخرية نتيجة القيام بعمليات التحرير املايل من طرف 

 الدول وخاصة املتقدمة منها. 
صريف واالرتباط بني األسواق املالية الدولية يعد السبب الرئيسي أن عوملة النشاط املايل وامل -

 النتشار األزمات املالية واملصرفية عند حدوثها.
تأثر البنوك اإلسالمية بتداعيات األزمة املالية العاملية على غرار البنوك التقليدية، إال أن التأثري  -

 اختلف من دولة ألخرى.

على البنوك اإلسالمية كان أقل حدة من تأثريها على  2007سنة تأثري األزمة املالية العاملية ل -
 البنوك التقليدية.

 معدالت منو موجودات البنوك اإلسالمية أعلى من نظريهتا يف البنوك التقليدية. -

البنوك اإلسالمية قادرة على مواجهة األزمات املالية واملصرفية أفضل من البنوك التقليدية،  -
املخاطر ومتتعها مبعدالت سيولة أعلى مقارنة مع البنوك التقليدية،  وذلك لعدم انكشافها على

 أقل عرضة لألزمات املالية و املصرفية العاملية مقارنة مع البنوك التقليدية.وهو ما جيعلها 

البنوك اإلسالمية كانت من أكرب املستفيدين من األزمة املالية العاملية اليت حدثت يف ظل  -
سامهت هذه األزمة يف لفت انتباه الدول الغربية إىل التمويل والصريفة العوملة املالية، حيث 

اإلسالمية، ومن املتوقع أن يكون هناك إقبال أكرب خالل املرحلة املقبلة على األدوات 
  واملنتجات املالية اإلسالمية.
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