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األزمة المالية العالمية والتمويل اإلسالمي
الملخص
من أهم أهداف اإلسالم هو تحقيق قدر أكبر من العدالة في المجتمع البشرر .هراا ييرر مم رن مم نر ال الاا
ق مت جميع المؤسس ت اإلنسر نية ممر فري الرن النار م المر لي م لمسر همة مشر إ الاجر مي لتحقيرق هراا ال ارة مرن
المب دئ الرئيسة التي نحت جه فري هراا الج نر هرو ت مرإ كرإ جوانر الحير ال ا جتم يرة ساإلنسر نية سا قت ر داة
سالسي سية سالدسلية مج ن القيم األخالقية
التمواررإ اإلسررالمي اماررإ سا رردال مررن أسررر الطررر نمرروا فرري التمواررإ فرري العر لم ستت ررو هرراا الطراقر مررن
المم رس ت الم لية التي تتفق مع معتقدات اإلسالم  -الا .اتسم التركيز لى ا ستام ر المسؤسل اجتم ي سالحار
المفرسض لى م اسمى ب "الرم "  -مم في الن أ .ش إ مرن أشر ل الف ئردال لرى القررسض الم.رمونة ساسرتند
الحار المفرسض لى تع رض م

لح مب شرال مع البنوك التقليداة يث تش إ جزء كبير من النار م المر لي لرى

الفوائد الم تسبة من القرسض سالودائع المن وص ليه سلالن جر ء العمرإ الم ررفي اإلسرالمي لوآرع تلير ت
للسررم ال سررتبدال فوائررد الرردخإ مررع الترردفق ت النقداررة مررن م ر در اإلنت ر

هرراا ايلي ر ت تش ر إ األس ر ت للتمواررإ

اإلسالمي
استخد مت هاا الدراسة المنهج التحليلي الوصرفي لالج مرة لرى اسرالة المشر لة سالتري قسرمت الرى ردد مرن
المج ت المختلفة ماإ فهم أس سي ل لخردم ت الم ررفية اإلسرالمية فري المجتمرع المحلري سالقطر

الم ررفي ألنر

مدس فهم أس سي من ال ع تطوار هاا النا م الم لي كم تح سل هاا الورقة تحداد السب الرئيسري أس األسرب ب
نرت منهر كرإ ملررد تقرابر فري جميررع أنحر ء العر لم لررى مرد العقررود الاال ررة

التري أدت اللررى األتمر ت الم ليررة الترري

الم آية هاا الهدف مرن هراا الورقرة هرو العارور لرى سجهرة نارر ال ريرفة سالتموارإ اإلسرالمي م لنسربة لربع
البلدا فري العر لم سمعرفرة الفررص المت رة لتطروار ستنميرة العمرإ الم ررفي اإلسرالمي فري العر لم سالتحردا ت
الرئيسية التي تواجهه

لي من قبإ الم

سأخيرا فإ الب رث اوصري مربع
للمستقبإ

رف اإلسالمية في الع لم

موم

ا سرتراتيجي ت الع لميرة لم مر ل الم ررفية سالتموارإ اإلسرالمي سالردرست

Abstract
The Global Financial Crises and Islamic Finance
One of the most important objectives of Islam is to realize greater justice in human society. This is
not possible unless all human institutions, including the financial system, contribute positively towards
this end. One of the principle needs for this is to subject all aspects of human life, social, economic,
political and international, to moral values.
Islamic finance represents one of the quickest growing areas of finance in the world. This area of
finance is composed of practices which are consistent with the beliefs of Islam – characterized by an
emphasis on socially responsible investment and the prohibition against what is called “Riba” –
including any form of guaranteed interest on a loan. The prohibition against interest conflicts directly
with conventional banking wherein a large portion of the financial system is based upon interest earned
from loans and provided for deposits. Therefore, Islamic banking has had to develop mechanisms to
allow interest income to be replaced with cash flows from productive sources. These mechanisms form
the basis for Islamic finance.
The paper used a descriptive and analysis methodology to answer the questions of problem and
the divided on different areas such as basic understanding of Islamic banking in community and in
banking sector because without basic understanding it is difficult to develop this financial system. The
paper tries to determine the primary cause or causes of the financial crises that have plagued almost
every country around the world over the last three decades. This aim of this paper is to find the
perspective of Islamic banking and finance for some countries in the world, and is to find out the
opportunities for development and growth of Islamic banking in world and main challenges which are
currently faced by Islamic banking in the world generally.
Finally, the researcher will give some recommended of global strategies for Islamic banking and
finance and lessons for the future

