
  الذآرى العشرون لتأسيس جامعة الجنان

األزمة المالية العالمية وآيفية عالجها من منظور النظام "افتتاح مؤتمر

  برعاية معالي وزير المال محمد شطح "االقتصادي الغربي واإلسالمي
  

  

ؤتمرات حيث         ؤتمر في قاعة الم ة للم رأس  افتتحت الجلسات العلمي دآتور  ت تاذ ال ل   األس وائ

 :وشارك في هذه الجلسة آل من .الجلسة األولى الراشد

  .الصناديق السيادية واألزمة المالية العالمية: عبد المجيد قدي . د.أ -

ى االقتصاديات     : فريد آورتل. د - ا عل بابها وآثاره مفهوم األزمة المالية العالمية، وأس

  .العربية واالقتصاد الجزائري

  .ة المالية وجذورهاأسباب األزم: جميلة الجوزي. د -

  .مدققو الحسابات واألزمة االقتصادية العالمية: د البصيرييفه. أ -

  .العالمية على االقتصادات العربيةتداعيات األزمة : أحمد سفر. د.أ -

  .رامز طنبور. د الجلسةقّرروآان م    

  

ا   رأس آم ة أت ة الثاني د صالح و. الجلس ان محم ّرراً . أآ دن مق ذه   .صالح دن ي ه ارك ف وش

 :لجلسة آل منا

ى اقتصاديات       : وائل الراشد. د.أ - ة عل ة العالمي ة المالي رؤية تحليلية النعكاسات األزم

  .دول مجلس التعاون، واقع دولة الكويت

اد . د - ى         : جمعة عب ة عل ة والمتوقع ا الحالي ة وآثاره ة االقتصادية العالمي ة المالي األزم

  .الجهاز المصرفي األردني

ى المؤسسات المصرفية في        انعكاسات ا : بسام حجازي. د - ة عل ة الراهن ة المالي ألزم

 .العالم

  

 



ّرراً . عمار يكن وآان أ. ترأسها د فقد الجلسة الثالثةأّما   والمحاضرون   .عبد اللطيف حكم مق

 :آانوافي هذه الجلسة 

  .األزمة المالية العالمية، وانعكاساتها وحلولها: الداوي الشيخ. د -

ان أ   - ي لبن ا ف فير ماليزي و . س رحمن    دات د ال ن عب يم ب د الحل ن عب د ب ة : محم التجرب

  .الماليزية في االقتصاد

  .المؤسسات المالية اإلسالمية وما بعد األزمة المالية: سمير الشاعر. د -

 .األزمة المالية ومعالم البديل اإلسالمي: مريم جحنيط -

 

ان د عبد المجيد ق . د. أّما الجلسة الرابعة واألخيرة فكانت برئاسة أ  رضوان شغري   . دي وآ

 :آانواوالمحاضرون . مقّررًا

اعي. د - ن الرف ة  : حس ة المالي ي إدارة األزم المي ف ادي اإلس ر القتص دور الفك

  .االقتصادية الراهنة

  .األزمة المالية وتأثيرها على لبنان وآيفية الحد من مخاطرها: علي درويش. د -

  .المرابحة وتطبيقاتها: بشار العجل. د -

  

  التوصيات
د ب ومين من ع ؤتمري ال الم د النقاشات أعم احثين وبع ة من الب ة وبمشارآة نخب ي تخللت  المكثف الت

  :التالية خرج المؤتمرون بالتوصياتيلة امتدت لساعات طومؤتمر جلسات ال

  

  :صعيد الدولي العلى 

العمل بشكل جماعي بين  األزمة وآثارها وأهمية توعية الشعوب وتنبيههم إلى خطورة  .1

  .ومحاولة التغلب عليهامن أجل مواجهتها دول ال

النظام االقتصادي اإلسالمي وأدواته أصحاب القرار إلى االستفادة من دعوة الحكومات و  .2

  .آونه يشّكل عامل حماية من األزماتالمالية 



نحو ترشيد االستهالك وخاصة في التعامل مع الموارد الطبيعية  إلى العام توجيه الرأي  .3

درات المعتبرة لألجيال ، مع إيجاد وسائل بديلة للحياة الكريمة دون المساس في القة للنفادالقابل

  .القادمة

التفعيل الجاد الحقيقي لألسواق العربية المشترآة والدفع نحو التكامل االقتصادي بكافة   .4

  .ين هذه الدول والدول اإلسالميةقطاعاته ب

عات من الموارد الطبيعية بأسعار السوق الحّرة وإلغاء تأمين الحاجات األساسية للمجتم  .5

  .ة والجمرآية بين الدول العربيةالقيود الضريبي

لقروض الكبيرة رفع المستوى الرقابي على الحرآة المصرفية ووضع شروط جديدة على ا  .6

  .وخاصة االستهالآية

ون ائف والحيلولة دالوظ المحافظة على ن أجلمع األزمة الحالية يبدأ بالعمل مالتعامل   .7

  .زيادة البطالة

، وهيئات متخصصة لإلشراف والرقابة على األسواق وضع ضوابط للمعامالت المالية  .8

  .ة على مبادئ االقتصاد اإلسالميوالمؤسسات في إطار الحّرية المنضبطة القائم

لى قابة عضرورة العمل بنظام الحوآمة الذي من شأنه إعطاء الحكومة الحق في الر  .9

  .الشرآات المالية واالستثمارية

ضرورة توحيد وتطوير المعايير المحاسبية الدولية، مع ضرورة تواجد هيئات محاسبية   .10

خاصة لكل دولة على حدة، تعمل على التوفيق بين المعايير التي تصدر عالميًا، ودراسة مدى 

  .مصر والسعودية والدول األوروبيةي ه فبشأتها االقتصادية، آما هو معمول مالءمتها لطبيعة من

  

  :على صعيد المؤسسات التربوية

طرح المقررات الدراسية في المؤسسات التعليمية والجامعات في مختلف دول العالم التي   .1

  .رن مع النظام االقتصادي اإلسالميتتناول الفكر االقتصادي المعاصر والمقا

تصاد بدراسة معمقة للبدائل اإلسالمية وطرحها في قيام مجموعة من علماء الشريعة واالق  .2

عن األنظمة الربوية والمعامالت  ً الندوات والمؤتمرات العالمية ، وإظهار محاسنها لتكون بديال

  .مع األخذ بعين االعتبار التجربة الماليزية –المحّرمة 

  



  :على صعيد المؤسسات المالية

  .ؤسسات واألفراد للتعامل معهاتشجيع المصارف اإلسالمية، وتوجيه الم  .1

إنشاء صناديق سيادية يكون دورها تيسير أمور الناس وإمدادهم بالقروض الحسنة التي ال   .2

  .ربا فيها

التي تلبي حاجة آثير من أهل الخبرة والتجارة الذين ال  تشجيع التعامل بشرآة المضاربة،  .3

  .مال لديهم

في " المصارف اإلسالمية "سالمية بتعميم تجربة مطالبة البنوك المرآزية العربية واإل  .4

  .ربتها والعمل بها بالتدريجء تجأقاليمها الجغرافية، آي يتم إثرا

اق البورصة من المخالفات مطالبة البنوك المرآزية العربية واإلسالمية بتطهير أسو  .5

أسواق األوراق ، يصار إلى تطبيقها في ر تشريعات تتالءم مع ضوابط الشرع، وإصداالشرعية

إلى إيجاد جهاز رقابي مالي وإداري يسعى إلى تفعيل الرقابة على أسواق  ة، باإلضافالمالية

  .ي يقوم عليها النشاط االقتصاديالبورصة واألسواق الت

على المصارف معالجة احتياجات والتزامات العمالء الذين يحتاجون لالئتمان والذين   .6

لتسديد بمرونة من خالل قروض معقولة وجدوالت تتناسب يواجهون بعض الصعوبات في ا

  .الء المتناسبة والظروف الحاليةوالتدفقات للعم

منها أسلوب المشارآة وتعديل أسلوب التمويل العقاري وجعله بإحدى الصيغ اإلسالمية   .7

  .التأجيرية

سوق المالية ضبط عملية التوريق لتكون ألصول عينية وليست ديونًا وهو ما يتم في ال  .8

توريقها عند  المضاربة أما الديون فيمكنواإلسالمية في صورة صكوك اإلجارة والمشارآة 

  .اإلنشاء والتداول

، مع التشديد على ميثاق األخالق المهني ضرورة وضع ضوابط لعمل المراجعين الخارجين  .9

رقابية محاسبية تقوم المنصوص عليه في معايير المراجعة والعمل على تفعيله بإيجاد هيئات 

مع صالحيات واسعة  ، ولها صفتها القانونية المستقّلةبالتفتيش على عمل المدققين الخارجيين

  .لضبط المهنة

ضرورة التقييد بالجدول الزمني للنشر واإلفصاح عن البيانات المالية في الوقت المحدد،   .10

  .ع جزاء لمن يتأخر عن ذلك الموعدودون تأخير مع وض



االهتمام بعملية إدارة المخاطر واشتراط توافرها في آل منشأة اقتصادية، والتدقيق على   .11

  .ت في تطّور األدوات االستثماريةمدى فاعليتها مع الحرص على تطويرها لمواآبة القفزا

يجب االهتمام بمبدأ مخاطر األعمال في الدول الخليجية والتي تعتمد في اقتصادياتها على   .12

وحيدة آالنفط والذي عادة ما يكون عرضة لتقّلب األسعار إما بصورة مباشرة عبر تذبذب سلعة 

أسعاره أو بصورة غير مباشرة عبر تقلب أسعار صرف العمالت األمر الذي يجعل مخاطر 

  .مع مخاطر التدقيقعند التعامل  األعمال في مثل هذه الحاالت أمر ال بد أن يؤخذ في الحسبان

  

  :آاديمي المتخصصعلى الصعيد األ

 ،ال يرفض أو يتجاهل أحدهما اآلخر على القيمين والمفكرين في االقتصادين الغربي واإلسالمي أن

ويتفقون على العمل  ،يتبادلون الخبرات والتجارب ،وضع مصلحة البشرية هدفَا مشترآَابل يجب 

  .اتويتجنبون السلبي باإليجابيات

 .ا الحقيقية آما وردت في آل نظامت المالية بأسمائهآما يجب ذآر األسماء في المعامال   


