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 الملخص
م بأزمة مالية لم يسبق لها مثيل، نتجت عن مشكلة الرهن  2008يمر االقتصاد العالمي منذ شهر آب/ أغسطس 
سببت فيها القروض العقارية السيئة، و الشركات الصناعية العمالقة العقاري في الواليات المتحدة األمريكية، التي ت

ولكن ليس بسبب شركات صناعة السيارات. ومنذ ذلك التاريخ واألزمة تتمدد وتتفاقم وتضرب في جميع أنحاء 
األوروبي وفي االقتصاد العالمي، وذلك رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها البنوك المركزية في الواليات المتحدة واالتحاد 

 دول آسيا ورغم مساندة الدول النامية والدول النفطية للمؤسسات المالية للخروج من األزمة .
ويعتقد فريق البحث أنه وعقب كل أزمة اقتصادية أو مالية يبدأ الحديث عن ضرورة تطبيق بعض المفاهيم المتعلقة 

بامتياز، باعتبارها طوق النجاة الذي يمكن أن ينقذ بالشفافية والحوكمة والجودة الشاملة، وهي مفاهيم إسالمية 
األوضاع االقتصادية المتدهورة في مختلف دول العالم، وليس فقط في الجزء الجنوبي من الكرة األرضية ولكن في 

 جزئها الشمالي أيضا ولكن بصورة أضخم وأعمق، وذلك بسبب ضخامة اقتصادها وكبر حجم رأسمالها.

نية التي دعت في سياق عمليات اإلصالح االقتصادي فيها إلى ضرورة تبني آليات جديدة وكذلك الحكومة البريطا
 للحد من آثار األزمة المالية العالمية وهذه اآلليات تستند إلى مفاهيم إسالمية مثل الشفافية واإلفصاح وغيرها.

بتخفيض الفائدة على القروض كما أًن الواليات المتحدة األمريكية دعت في سياق معالجتها لالزمة، حيث قامت 
نكماشة.  لتصبح "صفر" وذلك من أجل تشجيع اإلنفاق وللحد من تباطؤ االقتصاد وا 

 

 

ABSTRACT
The global economy facing  since the month of August, 2008 by an unprecedented financial crisis, because 

of the mortgage problem in the United States, Whish caused by bad real estate loans, and the industrial 

giants companys,but not because the cars manufacturers. Since that date, the crisis extended and worsens. 

Hit all over the global economy, despite the considerable efforts made by central banks in the United States 

and the European Union and Asian countries, and the supporting of developing countries and the oil states 

of the financial institutions to get out of the crisis. 

The Researchers believe that after every economic or financial crisis, the need to apply transparency, 

governance, and the quality management concepts arose, such concepts are the ones laid down by Islamic 

Shariat as a lifeline that can save the economy from being deteriorated worldwide not only in the southern 

hemisphere.  The larger the economy the larger the capital behind and the damage will be deeper. 

The Government of Iceland called for the necessity to the government to control and supervise the private 

sectors, And the application of the general mechanisms and tools to the market. Also the U.S. Treasury 

Department is studying the efficient use of the features of the Islamic banking system to get out of the 

current global financial crisis. As well as the British government called in the context of economic reforms 

and the need to adopt new mechanisms to minimize the impact of the global financial crisis, and these 

mechanisms are based on Islamic concepts such as transparency and disclosure. As well as the United 

States of America in the context of addressing the crisis, they starting by cutting down the interest rate on 

loans to    ( quote zero) in order to encourage spending and to reduce the economic slowdown and 

deflation. 


