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 الملخص
اضطرابات  خاصة، بصفة والوطنية المالية الدولية واألسواق عامة، بصفة اآلن العالمي االقتصاد يشهد

 في حادة اضطرابات سابقا   تحدث لم إذ ،م1929  العام في حدث الذي الكبير العالمي الكساد منذ يشهدها لم واختالالت

المالية ركود  األزماتقد سببت ل كما يحدث في يومنا هذا. الثمينة والمعادن الطاقة وأسواق النقد وأسواق البورصات
المالية في  األزماتر اتكر  أن إذ ،يحدث ذلك في المستقبل أنوانكماش اقتصادي حاد وخطير في الماضي ومحتمل 

هددت االستقرار االقتصادي والسياسي للدول الكبيرة السلبية  فآثارها ،شكل ظاهرة مثيرة لالهتمام معظم دول العالم قد
ول د إلىمن الدولة التي تحدث فيها  المالية هي قابليتها لالنتقال األزماتخصائص  أهممن  أن إلى إضافة .المعنية
القتصادي والمالي الذي تشهده الدول واندماجها في افتاح في ظل بيئة العولمة واالن - متقدمةكانت أو نامية  - أخرى

 حدث يؤثر قرية العالم جعلت بالفعل التي الدولية والعقود االتفاقيات خالل من أو ،أشكالهامنظومة التجارة العالمية بكافة 

 .األخرى فيها األجزاءكل  على منها جزء على ما
 قدو المالية التي مرت على العالم،  األزماتاخطر  تعد من التي يعيشها العالم اليوم عالمية المالية الزمة ألاف

م في صورة 2008م، ثم اندلعت نيرانها في سبتمبر 2007بدأت شراراتها في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام 
 تثمارسالوصناديق ا العقاريتأمين وشركات التمويل البنوك وشركات المن انهيارات متتالية لعدة مؤسسات مالية كبرى، 

، وامتدت تأثيراتها إلى جميع أنحاء أسواق المال والبورصات العالميةمؤشرات في متوالية و انخفاضات حادة  وحدثت
لى جوانب االقتصاد في صورة ركود  انخفاضات في معدل النمو، تسبب في على حركة األسواق، و  ثرأالعالم وا 

راء، وشغلت أخبارها الصحف والمجالت وجميع وسائل ولين والخبؤ األزمة الشغل الشاغل لجميع المس وأصبحت هذه
س األموال، ؤو لم تعد قاصرة على تعثر بعض المؤسسات، أو خسارة بعض ر المالية العالمية  األزمة أنغير  اإلعالم.
عصفت بمقومات النظام الرأسمالي التي ظلت راسخة في ذهن الكثيرين، وبينت جوانب عجز كبيرة في بنيته، فهي 

وبدأت الدول  الرأسماليةفية في أداء المؤسسات االقتصادية لممارسات السلبية التي تعني غياب الرقابة والشفافضال عن ا
األزمة التي تتعرَّض لها حالّيا  االقتصادات   أن إذ الرأسمالية تدور حول نفسها لتوقف عجلة االنهيارات هنا وهناك،

أثارت العديد من عالمات االستفهام حول مستقبل االقتصاد الرأسمالي الربوي الذي ساد العالم عقب انهيار قد العالمية 
 في أوائل التسعينات من القرن الماضي. السوفيتياالتحاد 

العالم وتحقيق االستقرار  إلنقاذهناك حاجة ملحة لوجود خطة حقيقية لإلصالح االقتصادي  أصبح قدو 
الطرح اإلسالمي حول األزمة المالية العالمية يحظى بصدى واسع لتقديم عالج يخرج االقتصاد  وتبين أن .الشامل

ن طرق عالجها  إذ. العالمي من أزمته في العودة بات يمكن القول إن جوهر األزمة يكمن في مخالفة تعاليم اإلسالم، وا 
 .إلى تطبيق الشريعة اإلسالمية

واالقتصادي ومدى حاجة العالم  في تحقيق االستقرار المالي اإلسالمه يلعب أنومن هنا برز الدور الذي يمكن 
 ،عيوبمزايا و فيها  الرأسمالية أن إذالجامحة واالشتراكية التي اثبت التاريخ فشلها قبل ذلك.  الرأسماليةلتالفي عيوب 

الذي يحمي حقوق الفرد  األدنىلية السوق وحقوق الملكية الفردية لكنه ينظمها بالحد آبيعترف  اإلسالميوالنظام 
 المرجوة منها.  األهدافالسوق في تحقق المنافسة  أنالتي تضمن  واألخالقوالمجتمع ويحيطها بسياج القيم 

 
 

(1-2) 
األزمة  أثناءمواجهة األزمات  قدرتها على أثبتت اإلسالميةالشركات العاملة وفق الشريعة  أنويمكن مالحظة 

 .مقارنة بغيرها باألزمة ا  تأثر  أقلكانت  اإلسالميةت المالية المؤسسا أنإذ المالية األخيرة، 



 ،العالمية المبادئ لمواجهة األزمة المالية من أنسبيمكن عدها مبادئ النظام اإلسالمي  أنيمكن القول  وأخيرا
 اإلقراضي األزمة تفاقمت نتيجة التوسُّع فف األسباب التي نجمت عنها تلك األزمة يرفضها النظام اإلسالمي، أن إذ

 أن إذاإلسالمي،  دون األخذ في االعتبار المالءة المالية للمقترضين، وذلك ما يرفضه االقتصاد بأسعار فائدة منخفضة
هدفها الحقيقي ليس جمع  أنأسعار الفائدة، حيث  نظرا لعدم تعاملها مع باإلقراضالبنوك اإلسالمية ال تستخدم التمويل 

  .األموال بل رفاهية المجتمع
المالية التي مر بها العالم مع التركيز  األزمات أهمفي المبحث األول  نستعرض أنفي بحثنا هذا سنحاول و 
وآثارها على  ،وأسبابها، وتداعياتها مفهومها من حيث األزماتباعتبارها احدث األخيرة العالمية  المالية على األزمة

أما في والجهة المصدرة لها  اإلسالميةلمعايير المحاسبية ا إلىالتطرق  وفي المبحث الثاني سيتمالعالمي  االقتصاد
المبحث  المبحث الثالث فسيتم بيان الدور الذي تلعبه المعايير المحاسبية اإلسالمية في الحد من األزمات المالية، وأخيرا

 االستنتاجات والتوصيات التي تم التوصل اليها. الذي يتضمن أهمو  الرابع
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