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معالجة األزمة في ظل التمويل  
 التق ليدي: مثال األزمة المالية العالمية

 الخلفية المؤسسية لألزمة: أوال

   رهن التقوم الحكومة األمريكية بتسههههتيل تملم المسههههاكن للمواطرين  ن طري
 العقاري

     يقوم المواطن بالبحث  ن مسهههكن مراسهههال من شرل الاهههركاة العقارية  ا
 أو باالتصال بالمالم مباار .

 . يتق م المواطن بطلال للبرم لتمويل مسكره  برهن العقار كضمان للس ا 

  يق م البرم قرضهههها للمواطن لاههههرا، العقار  ويتم سهههه ا  القرذ للمواطن ال ي
 .الب ، في تسجيل الرهن العقاري يحوله للمالم بغية

 اجع   لكي تمؤسستين حكوميتين للتأمين  لى الرهن العقاري أراأة الحكومة
البروم  لى تق يم القروذ العقارية من راحية  ولكي تسههههههها    لى تش يذ 

 أسعار ال ائ   الم روضة  لى تمويل المساكن. والمؤسستان هما:

o Fannie Mae  

o Freddie Mac 

  المؤسههسههتان باههرا، الرهون العقارية من المقرضههين  ام االحت ا  بتا في تقوم
محاف تما المالية  أو يصكيم الرهون  لى هيئة أ واة مالية وبيعتا للجمتور. 
وبت ه الطريقة  تتيح المؤسستان المزي  من الموار  المالية للمقرضرين بارا، 

طري  التصهههههكيم الرهون  وفي الوقة ر سهههههه تحاههههه  المزي  من الموار   ن 
 mortgage backed)سهههههههر اة م  ومة برهون  أو سهههههههر اة  قارية  )

securities, MBS.وبيع األ واة المالية للبروم والجمتور   

  قيام المؤسههسههتين بضههمان سهه ا  أقسههاط الرهون في موا ي ها ياههجع الجمتور
  لى ارا، السر اة العقارية  كتو يف آمن لألموال.



 كيف حدثت األزمة: ثانيا

  من الطبيعي أن يرتاهههههر تمويل المسهههههاكن بأسهههههلوال الرهن العقاري  ب ضهههههل
 التاجيع وال  م الحكومي

  ح ث وراج كبير في سهههههههور العقار  صهههههههاحبه ارت اا ماهههههههتو  في أسهههههههعار
 العقاراة.

  ر را للضماراة التي تق متا المؤسستان الحكوميتان  أقبل البروم  لى  رذ
المسههههههاكن المرهورة  باههههههروط المزي  من القروذ العقارية  لى أصههههههحاال 

 مغرية. 

   من المرح  أن غالبية أصهههههههحاال العقاراة لي  ل يتم الطاقة الكافية لسههههههه ا
المزي  من القروذ  لى مسهههاكرتم المرهورة  ومن المرح  أيضههها أن البروم 
المقرضههة كارة تعلم  لم مسههبقا  ولكن ضههمان السهه ا  ال ي تق مه المؤسههسههتان 

ى تق يم المزي  من القروذ   ون تحسههال كمكان الحكوميتان اههجع البروم  ل
 ال ال في تس ي ها.

  :اكقراذ العهههه ائي أو االفتراسهههههههي يسهههههههمى اكقراذ في ههههه ه الحههههالههههة
(predatory lending.  

  مع ار جار بالون الرواج العقاري وارتيار أسهههههههعار العقاراة  لم يع  ب مكان
 المرم تس ي  القروذ.

 وذ العقارية بصور  كبير :اتسع رطار ال ال في س ا  القر 

o .لم تستطع )  س ا  مستحقاة التأمين 

o  تت  ة البروم األمريكية باكفر   وب أة في التسههههاقط  و لى رأسههههتا
(Lehman Brothers  

 السياساة الرق ية في مواجتة األزمة:االاا: 

 :تق م برم االحتياط ال  رالي بسياسة مبرية  لى ما يلي 

o  اكرتيارإرقا  البروم من 

o إرقا  مؤسستي التأمين العقاري من االرتيار 



  قام برم االحتياط ال  رالي باههههرا، أجزا، متمة من أصههههول البروم  بما ياههههبه
 أجزا، من أصول مؤسستي التأمين العقاري.التأميم المؤقة  كما قام بارا، 

  مليار  والر في المرحلة اكولى   088أر   برم االحتياط من موار  ال ولة

 مليار  والر كمرحلة أشير . 0888تبعتا بمبلغ 

 نتائج السياسات النقدية لمعالجة األزمة: رابعا

  أفل  مع م أصهههههحاال العقاراة وتم طر هم من مسهههههاكرتم  التي بيعة بأامان
 بشسة للغاية.

  جز الم لسههون  ن تغطية ر قاة احتياجاتتم الضههرورية  فارتقلوا للعيى  لى 
 مية.المعوراة الشيرية والحكو

  ارش ذ الطلال الكلي في االقتصهههها  وب أ الكسهههها  يعم االقتصهههها  األمريكي  ام
 يرتقل تبا ا لل ول األشرى بما يابه الع وى.

  امترع البروم  ن استش ام األموال التي ضشتتا ال ولة لمرع البروم من االرتيار
 في تق يم القروذ  األمر ال ي زا  من ح   الكسا .

  تا في ال تور إلى في  7882ب أة األزمة  ام عافي مر ب أ م اهر الت ولم ت

7807. 

  تعتبر األزمة المالية العالمية أاهه  األزماة وأصههعبتا تعقي ا  بل أاهه  وطأ  من
 .0398الكسا  الكبير  ام 

   فضهههههحة األزمة جوارال أشرى من ر ام اقتصههههها ياة السهههههور  مال ال سههههها
 والجاع والراو  والغى والش اا.

 ياساة االقتصا ية من معالجة أسباال األزمة  مما يجعل لم يتمكن واضعو الس
 من الممكن أن تتكرر بر   الطريقة.

هل يمكن أن تحدث أزمة مماثلة في ظل التمويل : خامسا

 اإلسالمي؟

حيحا صهه ال ب رذ تطبي  التمويل اكسههرمي تطبيقاؤإ ا حاولرا اكجابة  لى ه ا السهه



يل ره من المسهههههههتحي  ون تحا لة في  ل من أي روا  رج  أ ل أن تح ث أزمة مماا
 التمويل اكسرمي لإلسباال التالية:

 وإرما باسهههتش ام واح  أو أكار أن تمويل المسهههاكن لن يكون بطري  اكقراذ  
 من العقو  العارين التي تضم المااركاة والوكالة والمبايعاة.

  يون  لى  أن التمويل بالمااركاة )في الربح أو الراتج  وبالوكالة  اليرتج  ره
 اكطرر.

 ن التمويل بالمبايعاة يرتج  ره  يون.أ 

 :أن القا    في ال يون 

o  ة للزيا   غير قابلأن قيمة ال ين تابة في ب اية البيع  وتصههههههبح بع   لم
 ي اكل من األاكال.بأ

o .أن العقار الممول يعتبر تلقائيا رهرا مقابل س ا  اكقساط 

o  بضهههههههمان العقار المزي  من أره ال يمكن لماهههههههتري العقار أن يقترذ
 األموال.

o   ر را ألن التمويل يتم لاهههرا، العقار  فر يتصهههور أن مبلغ التمويل يزي
  ن قيمة العقار وقة البيع.

 :في حالة اك سار 

o    ل ين المسهههههههتح  بر   القيمة الكلية و ون أية زيا تتم إ ا   ج ولة ا
 أطول. ولكن بس ا   لى أقساط أصغر حجما  موز ة  لى فتر  س ا 

o .أن األولوية لمسا    الم ين )الطرف األضعف  ولي  ال ائن 

o   إ ا ارش ذ  شل المعسههههر بصههههور  ال تمكره من القيام بتوفير حاجياته
المؤسساة الشيرية التي يصبح مستحقا للزكا   كما يصبح محل اهتمام 

 تق م المسا    في ه ه األحوال.

ي ظل التمويل فرضية حدوث أزمة وكيفية معالجتها ف: سادسا

 اإلسالمي

  ر را ألره ال مجال في  ل التمويل اكسرمي لإلقراذ الع ائي  وال لإلقراذ



 بضمان األصول  فر ب  من افتراذ سبال آشر لح وث أزمة.

 .لر ترذ إ ن أن المجمتع يعمل مع مه في حقل الزرا ة 

  وأن المزار ين حصههههههلوا  لى تمويل لمسههههههاكرتم بأسههههههلوال اكجار  المرتتية
 التمليم.ب

 (  ب راهههههههها، هيئة  اة غرذ شا  special purposeأن البروم قامة 

vehicle, SPV تقوم بتصكيم المساكن المرهورة  ويستح  حملة الصكوم  
رصهههههيبا من م فو اة المزار ية ال ورية. ويتم ت اول الصهههههكوم في السهههههور 
تا اة  ال األسهههههههتم واههههههه ية األشرى  م مال با لجرال مع األ واة ال ية جر مال ال

 الستامار واتا اة الصرا ي  وغيرها من األ واة المالية اكسرمية.ا

   لكي تحه ث األزمهة  ر ترذ أن  هامر شهارجيها قه  ته شهل في مر ومهة حيها
 المزار ين.

o  لر ترذ أن المحصههول ه ا العام ق  أصههيال بصههقيع غير متوقع  قضههى
  لى مع مه.

o ن بيعه وبالرغم من ارت اا أسههههعار المحصههههول  ف ن  شل المزار ين م
 اكجار . صاطأصبح ضئير ج ا ب رجة ال تسمح لتم بس ا  أق

   رتيجة ل لم  ف ن المزار ين لن يسههههتطيعوا سهههه ا  األجر  حتى وقة الحصهههها
 التالي.

 . يصبح االقتصا  مت  ا  ب فر  المزار ين  والبروم وحلول الكسا 

 إجراءات عالج األزمة: سابعا

  زيا   في حجم ال ين مع إطالة فتر  السهه ا   مرح المزار ين إ ا   ج ولة  ون
 وش ذ األقساط.

  ضههههههه  أرصههههههه   رق ية ج ي    ن طري  زيا   الو ائع المركزية ل ى البروم
 اكسرمية  الستش امتا في تمويل االستاماراة.

 يل المحصهههههههول القا م بطريقة المزار ة أو السهههههههلم  بحيث وإ طا، أولوية لتم
 تجتيز األرذ للمحصول القا م.يتمكن المزار ون من الب ، في 

ه ه اكجرا،اة سهههههوف تحمي المزار ين من اكفر   وتمكرتم من االسهههههتمرار في 



حياتتم اكرتاجية  وتمرع ارتيار البروم بسههبال   م السهه ا   وتراههط االقتصهها  الوطري 
 بض  المزي  من االستامار.

 وقف  لتمكين تق يم المعوراة الرزمة من صر ور الزكا  وأموال الص قاة وال
المزار ين من الوفههها، بحهههاجيهههاتتم  حتى ال يركمى الطلهههال الكلي ويعرذ 

 االقتصا  للكسا .

 الشرصة

ية أزمة أيعطي التمويل اكسههههرمي السههههلطاة الرق ية أ واة سههههتلة ومبااههههر  لعرج 
 اقتصا ية قبل أن تت اقم. ببيرما ال يتيح التمويل التقلي ي ه ه األ واة بصور  تلقائية.

 


