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 تقديرو  شكر

 ىذا يعمل إلكمال يحمد اهلل عّز وجّل الذي وفّقنأأوال 

ي جو لكّل من أمدنتو أوبكل معاني الشكر والعرفان 

 يمن قريب أو من بعيد ووقف إلى جانب بالمساعدة سواء

خّص بالذكر أإلخراج ىذا العمل على ىذه الصورة، و 

 "قطاف ليلى: "الدكتورة ةاألستاذ

 

ىذا العمل وحوى في طياتو على إيجابيات وأخير إن ُوّفق 

 يح يذكر فهو منسوب لجميع من ساعدنونجا 

 لكمفشكرا 

 

                                                 



 

 ىداءاإل
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دم مسيت قد قام بالتنظري  آن االقتصادي الكالسيكي أدبيات االقتصادية القدمية، يالحظ ىل األإبالرجوع 
والقواعد كد مسيث على رلموعة من ادلبادئ أمم"، وقد كثريا للنظام الرأمسايل ضمن كتابو الشهري" ثروة األ

مور سس وادلرتكزات اليت يقوم عليها ىذا النظام، ومن أذنها احلرية االقتصادية، وعدم تدخل الدولة  وترك األواأل
 سواق واليد اخلفية لتحقيق التوازن وادلصلحة العامة.لتنافسية األ

ر الرأمسايل لتكون دليال على وجود خلل جوىري يف الفك 9191زمة الكساد الكبري يف العام أوقد وقعت 
على ادلستوى  الرأمسايلدم مسيت، وقد حدث بعد ذلك حتوالت وتغريات واضحة يف النظام آالذي نادي بو 

على ضرورة وجود تدخل " جون مينارد كينز"الشهري  الربيطاين وعلى ادلستوى العلمي، وقد اكد االقتصاديالفكري 
ومواجهة التحديات االقتصادية ومشكالت البطالة وضاع االقتصادية، جل تصويب وتصحيح األأما للدولة من 

 زمات الركود وغريىا.أو 

وقد حدثت تغريات أخرى بعد ذلك على الرأمسالية، حيث سيطر الكالسيك اجلدد على ادلؤسسات ادلالية 
يف ىل تغريات وحتوالت مهمة إمع بداية السبعينيات ويف الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، وقد أدى ذلك 

الفكر الرأمسايل مثل تقلص الدور الرقايب واالقتصادي للدولة، وزيادة التوجو حنو خصخصة بعض الشركات 
 وادلشروعات العامة، واالرتداد والرتاجع الفكري فيما يتعلق بتدخل الدولة.

لية، وىي ويف التسعينيات، تعالت الدعوات اليت نادت بالعودلة االقتصادية كمرحلة جديدة من مراحل الرأمسا
، ومت استخدام أدوات كثرية للرتويج ذلا ونشرىا نقطة حتول جوىرية ومفصلية يف تاريخ الفكر االقتصادي العادلي

مثل األنرتنت، واشكال االتصاالت احلديثة ادلتنوعة، ومؤسسات البنك الدويل، ومؤسسات صندوق النقد الدويل، 
ىل زيادة التشابك بني سلتلف إنسيات، وغريىا. حيث أدت العودلة ومنظمة التجارة العادلية، والشركات ادلتعددة اجل

سواق وتأثريىا، عالقاهتا سواق ادلالية اليت عكست ثروة مالية حقيقية من حيث حجم األوعودلة األ دول العامل،
اليت يتم التعامل ليات ، وأن العودلة ادلالية عملية ال مناص منها، وتفرض قبوذلا بالشروط واآلوأدواهتا ادلالية اجلديدة

 هبا حاليا.

إن األزمات والتقلبات والنمو والركود ىي من ميزات النظام االقتصادي الرأمسايل اليت يصعب التنبؤ هبا وال 
، 9411ميكن التخلص منها، فقد تعرضت الواليات ادلتحدة عرب تارخيها القصري نسبيا إىل أزمات مالية عدة )

 العديد من األزمات.(، وبعد احلرب العادلية الثانية أيضا 9191، 9111، 9411، 9411، 9411، 9481



 المقدمة العامة

 

 ب

(، 9118-9111إال أن هناية العقد األخري من القرن العشرين ال خيلو من األزمات، كأزمة ادلكسيبك )
 (، وأزمة روسيا والربازيل.9114-9111سيا )آوأزمة جنوب شرق 

دلناخ احلميد ادلستثمرين والشركات وادلستهلكني ، جعل ا99ويف النصف األول من العقد األول من القرن  
يتوقعون مستقبال مشرقا على الدوام ويبخسون تقدير قيمة ادلخاطر، وارتفعت معلقة أسعار ادلساكن وغريىا من 
األصول ومت خلق أصول خطرية وبيعها باعتبارىا عدمية اخلطر تقريبا وزاد االقرتاض لتحقيق الفاعلية ادلالية، و يف 

ن معدالت ستثمارات اليت تعتمد على الديون ألىل اإلإموال خنفاض الشديد يف معدالت الفائدة تدفقت األظل اال
الفائدة ادلنخفضة تسهل حتمل الدين واحلصول عليو، ومن مت فعندما انقلبت أسعار ادلساكن على عقبيها وحتولت 

يف شيء بغيض أصبح ادلسرح مهيأ لنشوب األزمة، و رىونات الديون واألوراق ادلالية ادلستندة ذلا دون ادلمتازة إىل 
سياق التكامل العادلي السريع والرتابط العميق وادلعقد بني ادلؤسسات ادلالية، حتركت األزمة سريعا عرب األصول 

 واألسواق واالقتصادات.

روة بشكل مفاجئ يف دنوىا البطيء وبلوغها الذ 9114زمة ادلالية العادلية لعام وجو الغريبة لألحد األأيتمثل 
 يف غضون ما يزيد عن سنة بقليل. 

تريليون دوالر من قيمة  81بأكثر من  9114حيث أدت إىل خسائر ىائلة جدا مت تقديرىا يف عام  
إىل أزمة مالية  9111األصول ادلالية حيث حتولت أزمة الرىن العقاري اليت بدأت بوادرىا ومالزلها يف متوز 

 .9114األخري عام  واقتصادية عادلية يف الربع

يف ظل ما يعرفو احمليط االقتصادي ادلعاصر من تشعب وتعقد يف مكوناتو، وما يفرضو من حتديات، خاصًة 
ما تعلق باألزمات ادلالية العادلية، تعرف ادلصارف عرب العامل منذ العشرية األخرية من القرن ادلاضي توجهاً كبرياً حنو 

االندماج فيما بينها، سعيًا منها للصمود أمام اآلثار السلبية لألزمات عمليات  جتميع طاقاهتا وقدراهتا، عن طريق
االندماج ىي عمليات  أنا مب ،ادلالية العادلية من خالل االستفادة من سلتلف ادلزايا االقتصادية والتسويقية وادلالية

 .ألمريكية خبطى سريعة حنو االندماج والتكتلوسيلة اإلنقاذ يف كل سنوات األزمات ادلالية، فقد اجتهت ادلصارف ا
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 شكاليةاإل

رز أبحد أهنا أاالندماج بني الشركات و  عملياتببرزت العديد من التقارير االقتصادية احلديثة اليت توصي 
فرزت واقعا يهدد الكثري من أزمة ادلالية العادلية اليت اخليارات ادلطروحة على الساحة العادلية دلواجهة تداعيات األ

 والتصفية. باإلفالسالشركات االقتصادية خاصة منها ذات صلة بالقطاع ادلايل 

 شكالية تتمحور حول التساؤل الرئيسي التايل:ن اإلإبق فس من خالل ما

 زمة المالية؟"لى التقليل من مخاطر األإبين الشركات في القطاع المالي تؤدي  االندماج مليةع"هل 

 ويتفرّع عن ذلك التساؤل رلموعة من التساؤالت الفرعية وىي:

 مواجهتها للتقليل من سلاطرىا؟ تمتىم آثارىا؟ وكيف أوما ىي العادلية زمة ادلالية دلقصود باألا ما -

 العادلية؟زمة ادلالية م ضرورة فرضتها األأماج يف القطاع ادلايل خيار يف حّد ذاتو؟ داالن ملياتعىل تعترب  -

 االندماج؟ ملياتعىل أثرت األزمة ادلالية العادلية على نشاط  -

 بنك و Bear Stears وبنك  jp Morgane Chase & Go بنكاالندماج بني  ملياتعىل أدت  -
 إىل التقليل من ادلخاطر؟ متشوال واشنطن

 فرضيات البحث

 بأساليبدلواجهتها  الدولدت بالكثري من أسباب عديدة وآثار سلتلفة أعدة مفاىيم و ادلالية العادلية زمة لأل -
 متعددة.

 ادلالية العادلية.زمة األطبيعة ضرورة فرضتها  زمةخالل فرتة األيف القطاع ادلايل  يعترب خيار االندماج -

 االندماج. ملياتعزمة ادلالية العادلية على نشاط ثرت األألقد  -

 واشنطن وبنك Bear Stears وبنك  jp Morgane Chase & Go بنك بنياالندماج  ملياتعأدت  -
 إىل النجاح من خالل تقليل ادلخاطر وحتسني األداء ادلايل للبنك.  متشوال
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 هدافهأهمية البحث و أ

ادلالية زمة الساحة ادلالية العادلية وذنا األيف كثر جدال أذنية البحث من خالل كوهنا تتناول موضوعات أتربز 
 ادلالية العادلية.زمة االندماج خالل فرتة األ ملياتعو  9114العادلية لسنة 

 ىداف التالية:حتقيق األإىل  ويسعى ىذا البحث

 ادلالية العادلية.زمات ثار األآاالندماج يف احلد من  ملياتعالتعرف على دور  -

 ادلالية العادلية.زمة التعرف على واقع الشركات ادلندرلة يف ظل األ -

 ثارىا.آاحلد من  سباهبا ونتائجها وكيفيةأو  9114ادلالية العادلية زمة التعرف على األ -

 منهج البحث

 عملياتلساسية من خالل عرض ادلفاىيم األ التحليلي ادلقارن يستخدم ىذا البحث ادلنهج الوصفي
االندماج وكذلك  ملياتعادلالية العادلية ونشاط زمات نواع األأو  االندماج، ملياتعنواع أادلالية، و زمة االندماج واأل

 ادلالية العادلية عرب التاريخ.زمات ىم األأ

 دراسات سابقة في الموضوع 

 :االندماج بصفة عامة عملياتو زمة المالية من أهم الدراسات التي تناولت موضوع األ

 ( دراسةNadia Bensaci 2006 مقدمة لنيل شهادة دكتورة يف العلوم االقتصادية، جامعة باريس )9 
ىدفت  Thèorie Financiere de Fusion –acquisition dans la sphère bancaireبعنوان

بذلك حالة القطاع ادلصريف  تخدأىل حتليل ظاىرة االندماج واالستحواذ يف القطاع ادلصريف، إالدراسة 
يف  واالستحواذشكالية جدوى عمليات االندماج إىذه الدراسة، وعاجلت فيها الباحثة  إلجراءورويب كعينة األ

ن عمليات االندماج أىل إالقطاع ادلصريف وادلزايا اليت حتققها ادلصارف الناجتة عن االندماج، وتوصلت 
ن أالندماج، و واالستحواذ ىي عمليات معقدة لطبيعة العالقات التعاقدية بني ادلصارف الداخلة يف عمليات ا

قد يزيد من تكاليف اخلدمات ادلصرفية  ألنوجناح عمليات االندماج إيف العنصر البشري يعترب عنصرا ىاما 
 وبالتايل فشل عمليات االندماج.
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  يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم (، مقدمة لنيل شهادة الدكتورة 9191-9111)دراسة )بن منصور موسى
ثار االنضمام على قيمة آجامعة فرحات عباس سطيف، بعنوان " وعلوم التسيري،االقتصادية والتجارية 

ثار ادلرتتبة على الشركات بعد انضمامها وانعكاس ذلك براز اآلإىل إالشركات ادلنظمة"، ىدفت ىذه الدراسة 
ىل إوتوصل  ثار اليت يرتكها االنضمام على قيمة الشركات ادلنظمة،على قيمتها وعاجل فيو الباحث اشكالية اآل

مر ن عمليان االندماج اليت تقوم هبا الشركات ذلا اثار ارنابية مباشرة على القيمة السوقية ألسهمها، وىو األأ
سباب فشل بعض عمليات االنضمام يف تعظيم ورفع أنو من أالذي يدفع اىل التمسك هبذه االسرتاتيجية، و 

القيمة السوقية لشركات ادلنظمة وىو عدم جتانس ثقافات الكيانات الداخلة يف االنضمام، وعدم ارتباط 
 نشطتها.أ

  اندماج البنوك كإحدى آليات التطوير ادلصريف كتاب لصبحى مصطفى اجلرم، الصادر عن دار اجلامعة
ها التجارب العادلية يف االندماج ادلصريف قبل وخالل فرتة األزمة وتشري النتائج إىل ، نتناول في9191اجلديدة 

 .9114اخنفاض عمليات اإلندماج يف الفرتة اليت عاصرت األزمة ادلالية لسنة 

 (، مقدمة لنيل شهادة الدكتورة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم 9191-9194) )نادية العقون  دراسة
زمات ادلالية والتجارية وعلوم التسيري جامعة احلاج خلضر باتنة، بعنوان "العودلة االقتصادية واألاالقتصادية 

براز إىل إمريكية" ىدفت ىذه الدراسة زمة الرىن العقاري يف الواليات ادلتحدة األأالوقاية والعالج دراسة 
خرى، بالرتكيز على أزمات ادلالية من جهة العالقة بني تصاعد ظاىرة العودلة ادلالية من جهة، وتكرار وتواتر األ

مريكي ثار خطرية على االقتصاد األآحيث ترتب عنها  مريكية،زمة الرىن العقاري يف الواليات ادلتحدة األأ
ن ىناك العديد من اخلصائص أال إن توفر الكثري من ادلزايا، أن العودلة ادلالية ميكن إىل أوالعادلي، ومت التوصل 

مريكي جتد زمة ادلالية اليت عاىن منها االقتصاد األن األأ، كما ساعدت على تطورىا وانتشارىاوالعوامل اليت 
زمة الرىن العقاري أسعار الفائدة باعتباره متغري حاسم يف صريورة أجذورىا يف ادلزيج ادلعتاد الخنفاض 

ية والتوسع يف عملية التوريق، والتوسع يف منح السيولة ويف منح االئتمان، واالستعمال ادلكثف للمشتقات ادلال
ىل القطاع إسعار الغداء العادلية وامتدت أالنفط و  ألسعارزمة مركبة ترافقت مع ارتفاع غري مسبوق أهنا أكما 

 احلقيقي.

 خطة البحث

 سيتم تناول ىذا ادلوضوع من خالل ثالثة فصول كما يلي:
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زمات اليت ىم األأوعدوى انتقاذلا، و سباهبا أنواعها و أزمات ادلالية و يتناول ىذا الفصل مفهوم األالفصل األول: 
ىم أثارىا ، و آسباهبا ومراحلها، وقنوات انتقاذلا و أزمة ادلالية العادلية ىل األإىل التطرق إعرفها العامل، باإلضافة 

 .ثارىاآاالجراءات ادلتخذة للحد من 

االندماج من حيث مفهومها  ملياتعيتناول  ،االندماج ملياتعأساسيات ومفاىيم نشاط  الفصل الثاني:
 ىل طرقإخري االندماج، لتنتهي يف األ ملياتعىل طرق تسديدىا ومراحل إىدافها، باإلضافة أسباهبا و أونشاطها، و 
 .االندماج ملياتعاحملاسبة عن 

نواعها وطرق قياسها، باإلضافة أىل مفهوم ادلخاطر البنكية إتناول ىذا الفصل من خالل التطرق ن الفصل الثالث:
 jp Morgane بنكبني خري دراسة حالة اندماج زمة، ويف األاالندماج خالل مرحلة األ ملياتعىل نشاط إ

Chase & Go   و بنكBear Stears و بنك واشنطن متشوال. 

 مصادر البحث

العربية، الفرنسية واللغة االجنليزية، ومت احلصول عليها عن طريق على مصادر متنوعة باللغة يعتمد البحث 
حيث اشتمل على الكتب، اجملالت، البحوث، الدراسات ومواقع نرتنت، البحث ادلكتيب والبحث يف شبكة األ

 شبكة األنرتنت.

 صعوبات البحث

 كانت ىناك صعوبات كثرية واجهت البحث ولعل من أذنها:

 تخصصة يف ىذا ادلوضوع.قلة البحوث والدراسات ادل -

 صعوبة الرتمجة لبعض الكتب باللغة األجنبية. -



 

 
 الفصل األول: 

 األزمة المالية 
 8002العالمية لسنة 
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 تمهيد

عرؼ العادل العديد من األزمات اؼبالية اليت كاف ؽبا اآلثار السلبية على ؾبمل االقتصاد العاؼبي وىددت 
 االستقرار االقتصادي. 

عقدين تقريبا بدا أف ال شيء باستطاعتو زعزعة ثقة األسواؽ العاؼبية إذ كانت فًتات الركود  وطواؿ
 االقتصادي إذل اكبسار ووطأهتا أخف بينما باتت فًتات التوسع أطوؿ.   

واالقتصاد العاؼبي  7002يف النهاية ىبت العاصفة اؼبالية ألف النظاـ دل يعد ىبشى اػبطر، فمنذ أغسطس 
مالية دل يشهدىا مند ثالثينيات القرف اؼباضي، وتأيت خطورة ىذه األزمة كوهنا انطلقت من االقتصاد  يبر بأزمة

ترليوف دوالر،   41األمريكي الذي يشكل مبوه ؿبركا لنمو االقتصاد العاؼبي، فاقتصادىا ىو األكرب يف العادل حبجم 
ؼبية، ومن جهة أخرى ربتل السوؽ األمريكية من إصبارل التجارة العا %40وتشكل التجارة اػبارجية أكثر من 

موقع القيادة لألسواؽ اؼبالية األخرى يف العادل، ىذا باإلضافة إذل أف الدوالر األمريكي شكل ما ال يقل عن 
 من السيولة العاؼبية.% 00

 .7000سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفصل التعرؼ على األزمات اؼبالية وخصوصا األزمة اؼبالية العاؼبية لسنة 

 ماىية األزمات اؼبالية  المبحث األول:

 تاريخ األزمات اؼبالية  المبحث الثاني:

 8002العاؼبية لسنة  طبيعة وأسباب األزمة اؼبالية المبحث الثالث:

 عدوى أزمة الرىن العقاري واآلثار اؼبًتتبة عنها  المبحث الرابع:

 أىم االجراءات اؼبتبعة الحتواء األزمة المبحث الخامس:
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 الماليةاألزمات  المبحث األول: ماهية

اىتماـ العديد من الباحثُت واالقتصاديُت فاألزمات زمات من اؼبواضيع اغبساسة اليت تثَت يعترب موضوع األ
 التالية: اؼبطالبىذا اؼببحث من خالؿ  تناوؿسيتم و اقتصادية، و أ سياسيةو أقد تكوف اجتماعية 

 اؼبالية.األزمات  مفهـو -

 اؼبالية.األزمات  أنواع -

 اؼبالية.األزمات  أسباب -

 .انتقاؽبااؼبالية وقنوات األزمات  عدوى -

 الماليةاألزمات  المطلب األول: مفهوم

وبدد معناىا بشكل دقيق أف  " يف ؾباالت متعددة ومتنوعة دوفاألزمةنة األخَتة عن "و آلكثر الكالـ يف ا
وواضح، فَتبط هبا العديد من اؼبعاين والعشرات من اؼبرادفات واغبوادث التارىبية واؼبؤسسات، لذلك يصعب ربديد 

االستخداـ والسياؽ اؼبطبق من قبل  اختالؼنتيجة لطبيعتها الشمولية واتساع استعماالهتا وكذلك  األزمةمفهـو 
 . ومن ىذا اؼبنطلق وجب علينا البحث يف مفهومها.ماتاألز الكتاب والباحثُت يف دراسة 

 من خالؿ العناصر التالية: األزمةمفهـو  إذل وسيتم التطرؽ

 األزمةمفهـو أوال: 
 اؼبالية األزمةمفهـو ثانيا: 
 يةقتصاداال األزمةمفهـو ثالثا: 
 اؼبالية زمةلأل اؼبفسرةالنظريات رابعا: 

 األزمةال: مفهوم أو 

ماً: عض بالفم  ز  على الشيء أ   ـ  ز  عن الشيء: أمسك عنو وأ   ـ  يف اللغة العربية الشدة والقحط وآز   األزمةتعٍت 
: أصابتو  كّلو  .1أزمةعضا شديدا، وتأـز

                                                           
 .21 ، ص:8022 االسًتاتيجية،، مركز ضبورايب للبحوث والدراسات "8002األزمة اؼبالية االقتصاد األمريكي "فخ جواد كاظم البكري،  1
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اليونانية بداية  اليت تنحدر بدورىا من (Crisis)( من الالتينية أزمة) (Crise)وتنحدر الكلمة الفرنسية 
 (Crisis)ذلك يبكن ربط كلمة  إذل إضافةيف االصطالح التشريعي دبعٌت "غبظة اغبكم" مث استخدمت يف الطب

 أو" "اللحظة اغباظبة" األزمةالذي يًتجم "باغبكم انو حاسم" ومن ىنا يعٍت لفظ " (krinein)بالفعل اليوناين 
الًتاجع، ويرتبط  أو األحسنيتطور فيها كبو أف  الفًتة اغباظبة ؼبرض معُت ويرتبط بالتارل بالفًتة اليت يبكن للمرض

 ازباذيفصل" ويرتبط باؼبرحلة اليت تتطلب  الذي يعٍت "ما (Discrimen)بدوره اللفظ  (Crises)الالتيٍتاللفظ 
 1القرار.

 2يت:الفرنسية كاآل األدبياتتارىبيا يف " تطورا أزمةت كلمة "فوعر 

  حسب قاموس(Le Robert historique)  دبيات الفرنسية يف القرف الرابع أليف ا أزمةظهرت كلمة
 عشر ميالدي.

  وقبدىا عند الطبيب(Gorden)  يف كتابو 4141عاـ (Pratique) .دبعٌت مرحلة خطَتة ؼبرض معُت 

 اؼبسائل األخالقية كقوؿ الكاتب  إذل امتد اؼبعٌت(Regnard)  ىذه القضية ىي يف أزمتها" 4040يف". 

 ؾباؿ علم النفس عند الكاتب  إذل مث انتقل(Gorden) عبارة "أزمات ىوى" مث استعمل السياسي 
(Brillat-Savain) 4071أعصاب عاـ أزمات  عبارة. 

 ومن ىنا يظهر الًتكيز على فكرة االضطراب واػبلل العميق على مستويُت:

 ؿ: فرديو األ. 

 ياقتصادو  صباعي، اجتماعي :والثاين. 

وقرف التورات" يف  األزمة" ويقوؿ :" نقًتب من حالة أزمةكلمة "  "جوف جاؾ روسو"الكاتب  ويستخدـ
 .م4207عاـ 

 .4041يف عاـ  (Jouy)عند الكاتب  "سياسية أزمة"وقبد عبارة 

                                                           
، مركز "؟ كتاب األزمة اؼبالية العاؼبية أسباب وحلوؿ من منظور إسالمي )جدة، اؼبملكة العربية السعودية( ما معٌت األزمة"عبد الرزاؽ سعيد بلعباس،  1

 .506 :، ص8003عبد العزيز أحباث االقتصاد اإلسالمي، جامعة اؼبلك 
 .3، 1 ،5 :اؼبرجع نفسو، ص 2
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عصاب" يف عاـ    ألاأزمات  ىي اإلعصارات إف" " قائال:األزمةكلمة "  "ىوغو فيكثور"ويستخدـ الكاتب 
 .م4004

" استخدمت يف األزمةكلمة "أف   اعبامعة، إذلقتصاد االيظهر من ىذا العرض التارىبي قبل دخوؿ علم 
خالؽ والسياسة وعلم النفس ألؾباالت أخرى منها ا إذل دبيات الفرنسية بداية يف الكتابات الطبية مث انتقلتألا

ذلك اغبُت شهد القرف العشرين انتشارا   والزراعية، منذ، وقباحو يف اجملاالت اؼبالية والتجارية والصناعية قتصادالوا
" يف شىت اجملاالت منها الفكر، الرأظبالية، التطور العادل اؼبعاصر، الثقافة، التنبؤ، الفكر، األزمةكلمة "

 ....اخلقتصادالا

األسوأ، يف مرض خطَت  أوحسن ألا إذل نقطة ربوؿ بأهنايف اللغة اإلقبليزية يعرفها قاموس وسًت  أزمةوكلمة 
 بأهنا فعرّفها أكسفوردقاموس  أماضاع غَت مستقرة، أو نساف، ويف إلتغيَت جذري يف حالة ا أوخلل يف الوظائف  أو

 1السياسية. أواؼبالية  األزمةنساف كإلغبظة حاظبة يف ؾبرى حياة ا أونقطة ربوؿ 

 2مفهـو من اؼبعاين لعل من أبرزىا ما يلي: زمةألف لإ

 ؛تغيَت عنيف يظهر على حالة صحية جيدة يف الظاىر -

 ؛تفاقم ـبابئ غبالة مرضية -

 ؛مرحلة فاصلة وخطَتة -

 ؛مؤقت وعائقاضطراب  -

 ؛نزاع -

 ؛والبطالةفالس إلوالذي يتميز بًتاجع الطلب وا واالستهالؾاختالؿ يف التوازف بُت اإلنتاج  -

 سكن. أزمةعقار،  أزمةقلة يف شيء معُت كالقوؿ  أونقص  -

ذ رمزت إ، واستيعاببرعت اللغة الصينية يف األزمات  القرار يف حالة متخذ يوجهوف التحدي الذي إ
 األزمةيف تصور إمكانية  نؽبما تكمأو وىو عبارة عن كلمتُت،  (WET-JI)ػ بينطقونو " كما األزمةللمصطلح " 

                                                           
 .21 :واد كاظم البكري، مرجع سابق، صج 1
 .20 :ص سابق، عبد الرزاؽ سعيد بلعباس، مرجع 2
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ي مريكاألقتصاد الطالؽ القدرات اإلبداعية، ولعل ىذا ما يؤكده رجل افرصة إل إذل تستبطن من مناظروما 
مصطنعة،  أوفقط، سواء كانت حقيقة األزمات أف  يرى إذ 4407"الرأظبالية واغبرية"  )ميلتوف فريدماف( يف كتابو

 1ربقق تغَت حقيقيا.أف  يبكنها

 2قبد: زمةىم التعاريف لألأومن 

 مور غَت متوقعة على مستوى جزء من النظاـ كلو باإلضافةأعبارة عن تزايد وتراكم مستمر ألحداث و  األزمة
 ديا، ونفسيا وسلوكيا؟اخارجو م أوداخل النظاـ  على أطراؼ الشديدالتأثَت  إذل

 إذل ماإاألفضل و  إذل ىي تلك النقطة اغبرجة واللحظة اغباظبة اليت يتجدد عندىا مصَت تطورىا األزمة
 انفجارىا. أوالسلم دوف حل ؼبشكلة مات  أواؼبوت، اغبرب  أواألسوأ، اغبياة 

 أواؼبنظمة،  أواعبماعة  أوعدـ التوازف، ويبثل نقطة ربوؿ يف حياة الفرد ب يّتسمىي ظرؼ انتقارل  األزمة
 .اجملتمع وغالبا ما ينتج عنو تغيَت كبَت

خر، فكلما ال تكاد زبرج عن  آلهنا تتفق يف البعض اأال إاختلفت يف بعض النواحي،  فإىذه التعاريف و  فّ إ
 .األزمةنظاـ معُت على كبو يستدعي ازباذ مواقف ذباه  أوفًتة حرجة هتز كياف  األزمةكوف 

 3ما يلي: األزمةىم خصائص أولعل من 

  ؛إنذاراؼبفاجأة: حيث ربدث بشكل مفاجئ دوف سابق 

 ؛نقص اؼبعلومات 

  ؛األحداثتصاعد 

 ؛فقداف السيطرة 

 ؛حالة الذعر 

 ي سريعر غياب غبل جذ. 

                                                           
، رسالة "األمريكيةالعولمة االقتصادية واألزمات المالية: الوقاية والعالج، دراسة ألزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة "، فنادية العقو  1

 .2: ، ص8022، 8028دكتوراه منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، باتنة 
، 2، 1، ص ص: 8022ؿبمد سعيد ؿبمد الرمالوي، "األزمة االقتصادية العاؼبية إندار للرأظبالية ودعوة للشريعة االسالمية"، دار الفكر اعبامعي ، 2

20. 
 .02، ص: 8002جاه اهلل، "إدارة األزمات"، دار أسامة للنشر، عماف،  ؿبمود 3
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 المالية األزمةمفهوم  ثانيا:

وذلك  (4200-4017) (Comte de lascases)ؿ مرة عند الكاتب و اؼبالية أل األزمةعبارة ظهرت 
4071عاـ 

ـبتلفة من اؼبشاكل النقدية واؼبصرفية ومشاكل الديوف ليفات اؼبالية عموما تو األزمات  وتتضمن ،1
 2شكاؽبا.وأوعلى ىذا األساس فقد تعددت مفاىيمها مع تعدد أنواعها 

مظاىرىا اهنيار البورصة، مضاربات نقدية   أوكظاىرة وىي هبذا اؼبعٌت تعرؼ بنتائجها   األزمةيبكن اعتبار 
، ويبكن تعريف زمةنو ال يوجد ال بداية وال هناية لألأ (J. Attali)بطالة دائمة، كما أكد  أوكبَتة ومتقاربة 

، ألنو يقابل اإلشباعوجدنا فيو  إذؾبرى التوسع الذي يعطي وحده  إذل النمو انقطاع بالنسبة إذل بالنسبة األزمة
 3االستخداـ الكامل لعناصر اإلنتاج.

كل اؼبتغَتات  إذل يشَتأف  الذي يبكن االضطراباؼبالية بذلك األزمات  (Michel Aglietta)ؼ ويعرّ 
مالية  أزمةنظامي ألحداث النظاـ اؼبارل نتيجة ؼبخاطر النظاـ، ويعٍت ىذا األخَت بالنسبة لو إمكانية وقوع حدث 

 4مالية نتيجة العدوى. أزمةدث النظامي حدوث ويقصد باغب

هنا وقوع خلل خطَت ومفاجئ نسبيا بضرب السلوؾ اؼبعتاد للمنظومة اؼبالية ويتضمن أاؼبالية ب األزمةتعرؼ 
فراد وصبيع أصحاب اؼبصاحل، ىذا اػبلل تدخالت سريعة ألهتديدات مباشرة وكبَتة للدولة واؼبنظمات وا أوخطار أ

ي قتصاداللى اؼبستوى انتائج سلبية واضحة ع إذل اؼبالية األزمةوفاعلة من صبيع األطراؼ ذات العالقة، وتؤدي 
ية قد قتصادالطرابات حادة يف التوازنات اضا إذل الكلي، وخسائر يف اؼبوارد البشرية، وتؤديقتصاد الاعبزئي وا

 5يعقبها اهنيارات حادة ؼبؤسسات مالية ومؤسسات أخرى.

                                                           
 .2 :عبد الرزاؽ سعيد بلعباس، مرجع سابق ص 1

 
 .2 :نادية العقوف، مرجع سابق ص2
 .28-22: ص ص ،2338، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات والنشر، بَتوت، "ربليل األزمات االقتصادية لألمس واليـو"عبد األمَت مشس الدين،  3
رسالة ماجستَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية، جامعة  "،األزمات المالية الدولية وأثارها على أسواق المالية العربية"موسى، نسيمة حاج  4

 . 28، ص:  8003-8002بوقرة،
، اجمللة اؼبصرية للدراسات "ضوء االقتصاد اإلسالمياألزمة اؼبالية اؼبعاصرة وانعكاساهتا على الدوؿ العربية والعالج يف "رفيقة صباغ، ىند مهداوي،  5

 .56: ،  ص8026القانونية واالقتصادية، العدد الثالث، يناير 
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ية وغَت اؼبالية مع اؼبالية يف اهنيار النظاـ اؼبارل برمتو مصحوبا بفشل عدد كبَت من اؼبؤسسات اؼبال األزمة
 1الكلي. يقتصاداالانكماش حاد يف النشاط 

 أسعار  جزئيا على ؿبمل التغَتات اؼبالية، حجم اإلصدار،  أواليت تؤثر كليا  التذبذباتي تلك ى األزمة
 2الودائع اؼبصرفية ومعدؿ الصرؼ. اعتمادات األسهم والسندات وكذلك

شكل اهنيار مفاجئ  األزمة فتأخذ، ؿمن األصو  أكثر أونوع أسعار  اؼبالية ىي البفاض مفاجئ يف األزمة
 ؾبموعة من اؼبؤسسات اؼبالية، لتمتد بعد ذلك أويف سوؽ العقارات  أويف عملة دولة ما،  أويف سوؽ األسهم، 

 3.قتصادباقي اال إذل

 االختالؿاؼبالية ىي  األزمةأف  معظمها يكاد يتحقق علىأف  إالّ  اؼبالية زمةبالرغم من تعدد التعريفات لأل    
ومؤشرات يتبعها اهنيار يف اؼبؤسسات اؼبالية  يةقتصاداالالعميق واالضطراب اغباد واؼبفاجئ يف بعض التوازنات 

 .القطاعات األخرى إذل ويبتد ذلك كلو أدائها

 4اؼبالية أمباطا مشًتكة فور نشوهبا تتمثل يف:األزمات  وتتبع

 اؼبالية ىو منح القروض أػو األزمات  السبب الرئيسي ؼبعظمأف  تصبح نواحي الضعف األساسية حيث
 .اؼبارل ؼوجود تغَتات يف التنظيم واإلشرا

  حادة. زمةدث العناف ألاغبيطلق 

  وتتفاقم. األزمةسبتد 

  األزمةتتخذ خطوات لتخفيف وحل. 

 يةقتصاداال األزمةثالثا: مفهوم 

ي السابق بل قتصادبأهنا فًتة انقطاع يف مسار النمو االالنمو  إذل بالنسبة يةقتصاداال األزمةيبكن تعريف 
ىذا األػساس فإف الياباف سنة مارل، وعلى حتالنمو اإل دىن منىو أ الفعليحىت البفاض اإلنتاج، فًتة فيها النمو 

                                                           
، رسالة ماجستَت منشورة، جامعة الشرؽ األوسط،  "تأثير األزمة المالية على األداء التشغيلي والمالي للبنوك األردنية"فيصل نافع كعيد العاين،  1

 . 22 :، ص8020كلية األعماؿ، 
 .2، ص: 8002، دار البحار للنشر والطباعة والتوزيع، اعبزائر، 8002عبد الغاين بن ؿبمد، "األزمة اؼبالية العاؼبية"،  2
 .22-21 مرجع سابق، ص ص: ؿبمد سعيد ؿبمد الرمالوي، 3
 .88 :، ص8002 ،  ؾبلة التمويل والتنمية، ديسمَت"حلوؿ ستوكهوؽبم"ستيفاف اقبفر وجوراف ليند،  4
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قسناىا بالنسبة للنمو  إذا أزمةفقط، وىي بال شك يف  (%7)قياسا على معدؿ البطالة أزمةليست بلد  4402
كذلك   4402-4421بُت  %1من  مقابل أقلّ  4421و 4407سنويا بُت  % 4.0 بػ ري الذي قدّ قتصاداال

  %7ي اؼباضي )قتصاد، أدىن من معدؿ النمو اال4404 إذل 4421ي من مريكاألقتصاد كاف معدؿ النمو يف اال
األزمات،  (، وكل ىذه الصعوبات تشكل عوائقا أماـ ؿبللي4421-4400بُت % 1.7كمتوسط سنوي مقابل 

يف النصف الثاين من القرف قتصاد ، ففي فرنسا انتقل االياتقتصاداالتدرهبيا مع تطور األزمات  حيث تعترب شكل
الصناعية حيث كانت ىذه األخَتة تراكمية مث انكماشية، األزمات  إذل قبل الصناعية،األزمات  التاسع عشر من

 1. يةاقتصاداغبالية فهي تعكس وجها ألػزمات األزمات  أما

ي، وتتميز اقتصادي تأيت بعد مرحلة توسع قتصادية "بأهنا مرحلة تباطؤ للنشاط االقتصاداال األزمةوتعرؼ 
سار السيئ للحالة حالة حادة من اؼب"عادة بالبفاض عنيف لإلنتاج وؼبعدؿ النمو، وبارتفاع معدؿ البطالة" وىي 

األسواؽ اؼباؿ وترافقها ظاىرة صبود أو  اهنيارية لبالد أو اإلقليم أو للعادل بأسره، تبدأ عادة من جراء قتصاداال
 2القدرة الشرائية". والبفاضي تتميز بالبطالة واإلفالس، والتوترات االجتماعية، قتصاديف النشاط االتدىور 

ميادين أزمات  والوسيطة واؽبيكلية وكذلكالدورية األزمات  مبيز بُتأف  ية يبكنقتصاداالاألزمات  منضو 
 3اؼبالية.-النقدية األزمةالرأس مارل على سبيل اؼبثاؿ قتصاد معنية من اال

ية تربطهما عالقة قوية، قتصاداال األزمةاؼبالية و  األزمةفإف ، (Kendel berge,2000) جرب وحسب كندل
يف النظاـ اؼبصريف واؼبارل، من  أزمةي يتزامن غالبا مع قتصاديكوف ىناؾ تباطؤ يف النمو اال أينفالدخوؿ يف ركود 

من  ما يزيداألصوؿ اؼبالية، وإفالس وإعادة بناء القطاع البنكي، وىو أسعار  وإهنياريف عرض التمويل،  خالؿ شحّ 
وعموما  ية،قتصاداال األزمةطي اإلشارة وتعترب يف االنعكاس كبو عاؼبالية ت األزمةأف  ية، كماقتصاداال األزمة ةحد

 4اؼبالية. األزمةية ذات أبعاد أمشل وأوسع من قتصاداال األزمةأف  يبكن القوؿ

 الماليةاألزمات  المطلب الثاني: أنواع

وتتنوع وفقا ؼبسبباهتا وطبيعة القطاع الذي حدثت فيو ويف ىذا اإلطار يبكن التمييز بُت األزمات  زبتلف
 اؼبالية: زمةعدة أنواع أساسية لأل

                                                           

 
 .28 :دانييل ارنولدف،  مرجع سابق، ص1
 .23-26 :عبد الرزاؽ سعيد بلعباس، مرجع سابق، ص ص 2

 
 .22: ، ص2322، تقريب: ؿبمد تقي عبد اغبسٍت القزويٍت، موسكو، دار العلم للنشر، "األزمات االقتصادية للرأظبالية اؼبعاصرة"أ.إ. بلجوؾ، 3
 .5: نادية العقوف، مرجع سابق، ص 4
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 من خالؿ العناصر التالية:األزمات  أنواع إذل التطرؽوسيتم 

 .العملة أزمةأوال: 
 .األزمات اؼبصرفيةثانيا: 
 .الديوف أزمةثالثا: 
 .اؼباؿ أسواؽ أزمةرابعا: 

 اؼبالية التوأـ. األزمةخامسا: 

 العملة أزمةأوال: 

يف النقد األجنيب عندما  األزمةميزاف اؼبدفوعات وربدث  أزمةاألجنيب أو  الصرؼ أزمةيطلق عليها أحيانا 
ىبوط حاد فيها، يكوف عادة  إذل قيمتها أو زبفيض إذل اربة على عملة بلد ماحدى ىجمات اؼبضإتؤدي 

النقد األجنيب ويف ىذا الصدد فقد قدر التخفيض يف قيمة  احتياطاتمصحوبا بزيادة يف معدالت السحب من 
 النقديةترغم السلطات  أو،1كاملة  ةارسعلى فب %11بنسبة تزيد عن  أزمةالعملة الذي يبكن معو القوؿ بوجود 

احتياطات أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبَتة وتتخذ خمة من ض ببيعة( على الدفاع عن العملة ياؼبركز  )البنك
 كومات مثل ىذه اإلجراء يف اغباالت التالية:غبا

 األجنيب.يف تدفقات رأس اؼباؿ  النقص 

  اػبارج. إذل رأس اؼباؿالتزايد يف تدفقات 

 ي واالنكماش قد يصل ذلكقتصادتباطؤ النمو اال إذل وردبا تكوف النتيجة عكسية يف بعض اغباالت تؤدي
 درجة الكساد. إذل

 اندالعىو ما حدث يف تايالند وكاف السبب اؼبباشر يف األزمات  ولعل أحسن مثاؿ على ىذا النوع من
 .ـ 4442آسيا عاـ اؼبالية يف شرؽ  األزمة

بعد فًتة من اإلفراط يف  ذروهتاالعملة ذات الطابع القدًن وىي اليت تبلغ أزمات  ويبيز بعض احملللُت بُت
تزايدة إضعاؼ اغبساب اعباري غالبا يف سياؽ الضوابط اؼب إذل قيمة العملة اليت تؤدياإلنفاؽ واإلرتفاع اغبقيقي يف 

                                                           
، ؾبلة التقنية والسياسات "مؤشرات اإلنذار اؼببكر لألزمات اؼبصرفية مع التطبيق على بعض الدوؿ العربية ذات االقتصاديات اؼبتنوعة"علياء سيبوين،  1

 .28: ، ص8020االقتصادية، اجمللد الثاين عشر، العدد الثاين، يوليو 
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ذات الطابع اعبديد فًتتكز على القلق األزمات  قيمة العملة، أمازبفيض  إذل النهاية على رأس اؼباؿ فبا يؤدي يف
مناخ األسواؽ  إذل يؤديأف  ، يبكنبالثقةقتصاد ميزانيات جزء مهم من اال جدارةشأف بالذي ينتاب اؼبستثمرين 

 .1الصرؼالضغط سريعا على سعر  إذل اؼبالية والرأس مالية األكثر ربررا أو تكامال

 المصرفيةاألزمات  ثانيا:

حالة الذعر البنكي  إذل يتعذر وضع مفهـو موحد ؽبا، حيث تتعدد رؤى اؼبفكرين بشأهنا فهي قد تشَت
(Bunk Run)  اليت تتمثل يف تدافع اؼبودعُت على طلبات تسجيل ودائعهم واليت ذبرب البنوؾ على إيقاؼ

اؼبارل حبيث يتطلب حالة اإلعمار  إذل اؼبصريفنقذ سائل، وتعٍت تعرض نسبة ملحوظة من بنوؾ القطاع  إذل ربويلها
فإف البعض  األمواؿ ؽبذه البنوؾ وإعادة ىيكلة النظاـ اؼبصريف ويف ىذه الصدد لضخاألمر تدخال من البنك اؼبركزي 

مصرفية حينما تكوف اإللتزامات اؼبوجودة يف اؼبؤسسات اؼبالية اليت تشكل اعبزء  أزمة الدولة تكوف يفأف  يرى
 دخل النظاـ اؼبصريف غَت كاؼ لتغطية نفقاتو.أف  األكرب من النظاـ اؼبصريف تفوؽ قيمة األصوؿ اؼبقابلة ؽبا، حىت

ة اؼبصرفي األزمةأف   (Demirguc-Kint, Detragiache 1998)ويف ىذا السياؽ يرى كل من
 2تية:آلأحد اؼبعايَت األربعة ا -على األقل-ربقق  إذا ربدث

  من إصبارل القروض. %40سبثيل القروض اؼبعدومة بنسبة تزيد عن 

  اإلصبارلمن الناتج احمللي  %7اؼبصريف بنسبة ال تقل عن  اإلنقاذتشكل تكلفة عملية. 

 وث بعض حاالت التأميم اؼبصريفدح. 

  اغبكومة من تدابَت طارئة مثل ذبميد الودائع وتعطيل العمل  تتخذهحدوث حالة الذعر البنكي، وما
 فرض نظاـ عاـ لتأمُت الودائع. أوبالبنوؾ لبعض األياـ 

األزمات  ويف ىذا الصدد فقد تأكد عدد من الدراسات على أنبية مستوى القروض اؼبعدومة يف التعبَت عن
األزمات   اؼبؤشر األساسي غبدوث مثل ىذا النوع منيفيث ترى جانب أصوؿ البنك وربديدا جودهتا اؼبصرفية، ح

7000يف سنة  (Kamnsky Reinhart)وىذا ما أكدتو دراسة 
3. 

                                                           
ؾبلة التمويل والتنمية،  ،يدفع الطابع اعبديد لألزمات إذل اإلسراع بإعادة التفكَت يف إجراءات الوقاية وتدابَت اغبل"- العاصفة "عُت، كريستياف ملدر  1

 .5: ، ص8008) صندوؽ النقد الدورل(، ديسمرب  6، عدد 23اجمللد 
 .28: علياء بسيوين، مرجع سابق، ص 2
 .28 :علياء بسيوين، مرجع سابق، ص 3
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العملة وؽبا أثار أشد على النشاط أزمات  وقت أطوؿ من االستمرار إذل اؼبصرفيةاألزمات  وسبيل
القرف العشرين سبب القيود مع رأس نادرة يف اػبمسينات والستينات من األزمات  ي، وقد كانت ىذهقتصاداال

 .1العملةأزمات  اؼباؿ والتحويل ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ سبعينات القرف ذاتو وربدث بالًتادؼ مع

 2اؼبصرفية:األزمات  ويبكن التمييز بُت نوعُت من

، وتتأثر بالتزاماهتارفية العادية اليت قد هتتز فيها قدرة بعض اؼبصارؼ عن الوفاء صاؼب األزمةاألوذل تتمثل يف  -
 كل قاعدهتا الرأظبالية.آت إذل نتيجة لزيادة األصوؿ اؼبتعثرة فبا يؤدي ءهتامال

 إذل رفية اؼبنظومية، أين يصاب النظاـ اؼبصريف بالشكل الكامل وتدفع حىت البنوؾ السليمةصاؼب األزمةالثانية  -
ف إإقفاؿ أبواهبا، ولعدـ أمكانية التمييز بُت البنوؾ السليمة والضعيفة سبب عدـ وضوح اؼبعلومات، ف

 سحب نقودىم مهما كانت حالة البنك وىو ما سبب ذعر مارل. إذل اؼبوزعُت يتجهوف

 الديون أزمةثالثا: 

التوقف عن السداد أف  عندما يعتقد اؼبقرضوف أواؼبقًتض عن السداد عندما يتوقف  إماالديوف  أزمةربدث 
 أزمة، وقد ترتبط وباولوف تصفية القروض القائمة أومن مث يتوقفوف عن تقدًن قروض جديدة و  فبكن اغبدوث

ف يتوقف القطاع العاـ عن سداد أاؼبخاطر اؼبتوقعة بأف  دين سيادي )عاـ(، كما أوالديوف بدين ذباري )خاص(، 
 3.األجنيبيف الصرؼ  أزمة إذلو  الداخل إذل اؼباؿ اػباص رأسيف تدفقات ىبوط حاد  إذل تؤديالتزاماتو، قد 

نو لو أيوف قتصادويؤكد اػبرباء اال الالتينية، اأمريكيف بلداف  4407اؼبديونية لسنة  أزمةذلك  أمثلةومن 
تتجاوز العاصفة االنكماشية اليت أف  استخدمت الدوؿ اؼبدينة اليت اقًتضت خالؿ السبعينات الكمية الستطاعت

وبيط بالقرض  االدوؿ النامية اقًتضت دوف دراسة كافية ؼبأف  الثمانينات، لكن الذي حدث ىو أوائليف حدثت 
القدرة على الوفاء، وقد  و  عدـ احًتاـ معايَت االحًتاس اؼبارلو  القرضواستخدامات شروط مثل ظروؼ القرض  أي

4407.4و 4421سنويا خالؿ الفًتة ما بُت  %70حوارل  إذل الدورل قد وصل ئتمافكاف معدؿ سرعة مبو اإل
 

                                                           
 .22، ص8022اعبزائر،  ،Page pleines، "األزمات اؼبالية العاؼبية وضرورة إصالح صندوؽ الدورل"وبياوي نصَتة،  بوعوف 1
 .3-2: نادية العقوف، مرجع سابق، ص ص 2
 .22: بوعوف وبياوي نصَتة، مرجع سابق، ص 3
، عبد سعيد عبد إظباعيل، أزمة اؼبديونية األجنبية يف العادل اإلسالمي أسباهبا،  4  :، ص ص2، ط2335انتشارىا ووسائل عالجها، دار ابن حـز

80-82. 
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 المال أسواق أزمةرابعا: 

وراؽ اؼبالية، وذلك بغض وراؽ اؼبالية دبشًتي تلك األطار الذي هبمع بائعي األالسوؽ اؼبارل ىو ذلك اإل
ولكن بشرط توفر قنوات اتصاؿ فعالة فيما و اؼبكاف الذي يتم فيو، أالنظر عن الوسيلة اليت يتحقق هبا ىذا اعبمع 

شباف السائدة يف غبظة زمنية معينة واحدة بالنسبة ألية ورقة مالية متداولة بُت اؼبتعاملُت يف السوؽ حبيث ذبعل األ
 .1فيو

سواؽ اؼباؿ نتيجة ما يعرؼ اقتصاديا بظاىرة الفقاعة حيث تتكوف الفقاعة أزمات يف العديد من األربدث 
على كبو ارتفاع غَت مربر، وىو ما وبدث عندما يكوف  صوؿ بشكل يتجاوز قيمتها العادلة،ع سعر األعندما يرتف

تفاع سعره وليس بسب قدرة ىذا ىو الربح الناتج عن ار –كاألسهم على سبيل اؼبثاؿ   –صل اؽبدؼ من شراء األ
حاالت  أيف اؽببوط، ومن مت تبد سعره أصل فيبدسعار األأصل على توليد الدخل، يف ىذه اغبالة يصبح اهنيار األ

و أخرى، سواء يف نفس القطاع، سهم األسعار األأثر كبو سعار ويبتد ىذا األالذعر يف الظهور، فتنهار األ
 .2خرىالقطاعات األ

ـ أسواؽ فيها، سواء كانت فًتات تصحيح، سواؽ، وتراجع األسباب وراء ىبوط األىناؾ العديد من األ
سواؽ أسباب اليت تكمن وراء ىبوط ومن الضروري ألي مستثمر يف البورصة معرفة األركود وىبوط يف األسعار، 

 :3سبابو االحتفاظ ومن بُت ىذه األأو الشراء أاؼباؿ، ليعرؼ مىت يتخذ قرار البيع 

 جنيب؛ستثمار األخروج اإل 
  سعار الفائدة اؼبصرفية؛أارتفاع 
 النمو.سباب متعلقة بأداء االقتصاد الكلي كًتاجع معدالت أ 

 التوأمالمالية  األزمةخامسا: 

تظهر و  ،التوأـاؼبالية األزمات  ثانية ىيبعد اغبرب العاؼبية ال اؼبالية لفًتة مااألزمات  توّلد شكل جديد من
الضعف يف و اإلفالس   موجة من حالةو  من خالؿ تركيبة من مضاربة حادة على العملة الوطنيةاألزمات  ىذه

                                                           

.25 ص: ،8003، 2ط سواؽ اؼبالية والدولية ، دار اؼبستقبل لنشر والتوزيع،نس البكري، األأوليد صايف،   1
  

 ، 8025 ،2اغبديث، مكتبة الوفاء القانونية، طثارىا على الفرد واجملتمع ومواجهتها يف العصر آسباهبا و أزمات االقتصادية، بو طو، األأضبد ؿبمد أ 2
 .15 ص:
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مالءة الوسطاء و  كذلك الشك خبصوص سيولةو  الصرؼ،أسعار  حذر خبصوص استقرارو  البنوؾ، ذبتمع مع شك
 .األخرىرجعي الواحدة على و  متبادؿ تأثَتاليت ؽبا و  اؼباليُت،

 الفلبُتو  ماليزياو  ندونيسياأ، فمثال عرفت (4440-4422)سائدة خالؿ الفًتة األزمات  ىذهكانت لقد  
ثالث وجهات نظر يف  إذل اإلشارةيبكن  اإلطاريف ىذا و  اؼبصرفية، واألزمات الصرؼأزمات  تايلندا تزامنا بُتو 

 اؼبصرفيةاألزمات  أفّ  األوذلاؼبصرفية، حيث تؤكد وجهة النظر  واألزمات الصرؼأزمات  تفسَت ىذا التزامن بُت
 أزمةتتبعها اؼبصرفية  األزمةأف  وجهة النظر الثانية فًتى أما األسباب.وف متزامنة وؽبا نفس كالصرؼ ت وأزمات

لكن وفق التحليل ، األحيافغلب أمصرفية يف  أزمةالصرؼ تتبعها  أزمةف إوفق النظرة الثالثة ف أماالصرؼ، 
 (Kaminsky  Reinhait 1999)من طرؼ كل من:  ية الذي متّ الزمات اؼباإلحصائي لأل

 1العملة.أزمات  األحيافاؼبصرفية تستبق يف الكثَت من األزمات  إفف  (Eichegreen  Arjeta, 2000)و

 .(1987) (Veljsco)العملة وفقا لنموذج  زمةاؼبصرفية كسبب مفجر أل األزمةالشكل التارل يوضح 

 (1987) (Veljsco)العملة وفقا لنموذج  زمةالمصرفية كسبب مفجر أل األزمة(: 04الشكل رقم )

 

 

 

 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، نادية المصدر:
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .26ص  ،8022 ،8028

زمات الصرؼ وذلك من خالؿ قياـ أذل إزمات اؼبصرفية تتحوؿ ف األأنالحظ من خالؿ ىذا الشكل 
 صدار النقدي.فراط يف اإلإذل إجل االنقاذ فبا يؤدي البنك اؼبركزي بتمويل أل

 :(1994) (Stokan)اؼبصرفية وفقا لنموذج  زمةالعملة كسبب مفجر لأل أزمةوالشكل التارل يوضح 

 

 
                                                           

 .26-22 :نادية العقوف، مرجع سابق، ص ص 1

 أزمات مصرفية
)ضمان من  لإلنقاذتمويل 

 طرف البنك المركزي(
إفراط في 

 اإلصدار النقدي
 أزمات الصرف
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 (1994) (Stokan)المصرفية وفقا لنموذج  زمةالعملة كسبب مفجر لأل أزمة (:07الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، نادية المصدر:
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .26ص ،8022 ،8028

نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف أزمة العملة قد تتحوؿ إذل أزمة مصرفية وىذا وفقا لنموذج 
(Stokan حيث يؤدي االلبفاض يف قيمة العملة إذل أزمة مصرفية ،) وتتعرض البنوؾ ألزمة صرؼ )إفراط يف

 االقًتاض يف العملة الصعبة(.

 

صدمة خارجية )ارتفاع 
في معدالت الفائدة( في 

 سعر الصرف الثابت.

خسارة في 
 االحتياطات

 أزمة الديون
إفالس وأزمات 

 مالية

في  خسارة
 الصرف

 غياب التعقيم

انخفاض في 
 قيمة العملة

 أزمة مصرفية

زمة صرف )إفراط في تعرض البنوك أل
 االقتراض في العملة الصعبة(
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 الماليةاألزمات  أسبابالمطلب الثالث:  

العاؼبي، منها ما يتعلق قتصاد اؼبالية اليت عرفها االاألزمات  معظم إحداث إذل أدت أسبابىناؾ عدة 
 على اؼبستوى اعبزئي واضطرابات القطاع اؼبارل باالختالؿمنها ما يتعلق و  على اؼبستوى الكلي، باالختالفات

 يف النقاط التالية: األسبابيبكن حصر ىذه و  1األجنيبعدـ مالئمة نظاـ الصرؼ و  ضعفو،و 

 الكلي.قتصاد عدـ استقرار االأوال: 

 اضطرابات القطاع اؼبارل.ثانيا: 

 تشوه نظاـ اغبوافز.ثالثا: 

 سياسة سعر الصرؼ.رابعا: 

 الكلي قتصاد اال أوال: عدم استقرار

 تقلبات شروط التبادل التجاري -4

اؼبالية ىو التقلبات يف شروط التبادؿ التجاري، فعندما تنخفض شروط األزمات  مصادر أىمحد أ إفّ 
االستَتاد الوفاء بالتزاماهتم خصوصا و  التجارة يصعب على عمالء البنوؾ اؼبشتغلُت بنشاطات ذات عالقة بالتصدير

مالية، شهدت  أزمةمن الدوؿ النامية اليت حدثت هبا  %21حوارل أف  بيانات البنك الدورلتشَت و  خدمة الديوف،
ل البفاض شروط التجارة سببا رئيسيا شكّ و  .األزمةقبل حدوث  %40البفاضا يف شروط التبادؿ التجاري حبوارل 

صادرات النفط اػباـ مع صغر ، حيث االعتماد الكبَت على واإلكوادور اؼبالية يف حالة كل من فنزويال زمةلأل
 قلة تنوعو.و قتصاد حجم اال

 الفائدة أسعار التقلبات في  -7

خاصة يف الدوؿ و  زمات اؼباليةالعناصر اؼبسببة لأل أىمحد أالفائدة العاؼبية  أسعارتعترب التقلبات الكبَتة يف 
أهنا تؤثر من ذلك  األىمقًتاض، بل اإلر فقط على تكلفة الفائدة عاؼبيا ال تؤثّ  أسعارالنامية، فالتغَتات الكبَتة يف 

من  (%02-10)يقدر ما بُت و  درجة جاذبيتهاو  الدوؿ النامية إذل اؼبباشر األجنيب ستثمارعلى تدفقات اإل

                                                           
اصرة يوسف علي عبد األسدي، حسُت جواد كاظم ، "ربليل ظاىرة األزمات اؼبالية وسبل اإلحاطة منها، التحديات اليت تواجو منظمات األعماؿ اؼبع 1

 .26، 22، 28، 22األزمة اؼبالية العاؼبية واآلفاؽ اؼبستقبلية"، اعبزء الثاين، مكتبة اجملتمع العريب، اعبزء الثاين، عماف، ص: 
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الفائدة أسعار  الدوؿ النامية خالؿ حقبة التسعينيات، كاف سببها التقلبات يف إذلو  من األمواؿتدفقات رؤوس 
 عاؼبيا.

 ارتفاع معدالت التضخمو  الصرفأسعار  التقلبات في -1

اليت  و  الكليقتصاد ضطرابات على مستوى االالصرؼ مصدرا من مصادر اإلأسعار  تعترب التقلبات يف
 اؼبالية.األزمات  غَت مباشر غبدوث العديد منو  كانت سببا مباشرا

اعبنوبية قد عانت من  اأمريكدولة نامية يف  77 أفّ  وأظهرتدراسات ـبتلفة ىذه اغبقيقة،  وأكدت
 ،أسيايف العادل دبا يف ذلك دوؿ جنوب شرؽ  إقليم أيّ من  أعلىالصرؼ اغبقيقية دبعدؿ أسعار  اضطرابات يف

يف قطاع التجارة  األرباحآثار ارتفاع  كأحدالصرؼ اؼبتدنية   أسعاراؼبالية حدث ارتفاع حاد يف األزمات  بعد وقوعو 
 احمللية.  الفائدة أسعارارتفاع  أواػبارجية 

، فالتقلبات يف معدؿ التضخم اليت تعترب عنصرا حاظبا يف مقدرة اعبزئيي قتصادعلى اؼبستوى اال أما
قد اعترب الركود و  توفَت السيولة،و  االئتماف منح وخصوصاالقطاع اؼبصريف على القياـ بدور الوساطة اؼبالية 

 اأمريكاؼبالية يف العديد من دوؿ األزمات  غبدوث سببا مباشراسعار ي الناتج عن ارتفاع مستويات األقتصاداال
اليت  و  اإلصبارلعلى مستويات النمو يف الناتج احمللي  أخرىىناؾ آثار سلبية أف  دوؿ العادل النامي، كماو  اعبنوبية

 اؼبالية.األزمات  كاف ؽبا دور ىاـ يف التهيئة غبدوث

 ثانيا: اضطرابات القطاع المالي

اؼبالية  األوراؽاهنيار سوؽ و  من اػبارج األمواؿالتدفقات الكبَتة لرؤوس و  ئتمافل التوسع يف منح اإلشكّ 
التحرر اؼبارل غَت و  يقتصاداالو  نفتاح التجاريكذلك اإلو  اؼباليةاألزمات  القاسم اؼبشًتؾ الذي سيسبق حدوث

 صغر حجمو  قًتاضضغط اإلسياسات الكبت اؼبارل دبا يف ذلك و  غَت اغبذر بعد سنوات من االنطالؽو  الوقائي
ئتماف حدوث ظاىرة تركز اإل إذل ئتماف، فمن ناحية، يؤدي التوسع يف منح اإلقتصاددور القطاع اؼبارل يف االو 

 أوكالقطاع اغبكومي لقطاع واحد   أوالعقارية  أوسواء يف نوع معُت من القروض مثل القروض االستهالكية 
األزمات  اؼبالية ىي القاسم اؼبشًتؾ يف العديد من األوراؽالتجاري، كما كانت انتكاسة سوؽ  أوالصناعي 

 فيما يلي: أساساينعكس ضعف القطاع اؼبارل و  اؼبصرفية يف الدوؿ النامية،
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 خصوم المصارفو  أصولعدم تالءم و  اإلقراضتراخي سياسة  -4

اؼبصارؼ، خصـو و  أصوؿاؼبطابقة بُت و  ـؤ ظهور مشكلة عدـ التال إذل ي التوسع يف منح القروضيؤدّ 
العاجلة يف فًتات تكوف و  خصوصا من جانب عدـ االحتفاظ بقدر كاؼ من السيولة ؼبواجهة التزاماهتا اغباضرة

الفائدة احمللية  أسعارعندما تكوف و  الفائدة احمللية،أسعار  جاذبية من وأكثر العاؼبية مرتفعةالفائدة أسعار  فيها
 قد يتعرض زبائن اؼبصارؼ كذلكو  حمللية باالقًتاض من اػبارج،سعر الصرؼ ثابتا، فبا يغري اؼبصارؼ او  عالية

 بالنسبة لفًتات االستحقاؽ. أيضاعدـ التالـؤ و  األجنبيةعدـ التالـؤ بالنسبة للعملة  إذل

 تحرر مالي غير وقائي  -7

 قد يؤديالتقييد و  غَت الوقائي للسوؽ اؼبارل بعد فًتة كبَتة من االنغالؽو  التحرير اؼبتسارع، غَت اغبذر إفّ 
ف اؼبصارؼ احمللية تفقد اغبماية اليت كانت تتمتع إالفائدة ف أسعار اؼبالية، فمثال عند ربريراألزمات  حدوث إذل

الفائدة  أسعار ت على اضطرابات يفف ذبارب الدوؿ النامية دلّ إالفائدة، وعموما فأسعار  هبا يف ظل تقييد
 التحرر اؼبارل. أسلوباحمللية بعد انتهاج 

الفائدة خصوصا أسعار  ارتفاع إذل الذي بدوره يؤديو  مع التوسع يف منح االئتماف أيضاو يًتافق ذلك 
 اؼبالية. األوراؽالقروض اؼبخصصة لالستثمار يف  أويف القروض العقارية 

القطاع اؼبارل قد ال يستطيع و  استحداث ـباطر ائتمانية جديدة للبنوؾ إذل ر اؼبارل يؤديالتحرّ  إفّ 
السوؽ اؼبارل  إذل أخرىالتحرر اؼبارل يعٍت دخوؿ بنوؾ أف  التعامل معها حبذر كماو  العاملوف يف البنوؾ تقييمها

ف إقبل التحرر اؼبارل، ف الالزمةالتهيئة الرقابية و  فبا يزيد الضغوط التنافسية على البنوؾ احمللية، وبدوف اإلعداد
 اؼبخاطر اعبديدة.و  للتعامل مع ىذه النشاطات لالزمةااػبَتات  أوالبنوؾ قد ال تتوفر ؽبا اؼبوارد 

 تدخل الدولة في تخفيض االئتمان  -1

من الدوؿ كاف الدور الكبَت للدولة يف العمليات اؼبصرفية زمات اؼبالية يف العديد اؼبظاىر اؼبشًتكة لألمن 
تقـو بتوزيع اؼبوارد اؼبالية كانت اغبكومة   األحيافيف كثَت من و  خصوصا عملية زبصيص القروض االئتمانية،

 ية.اقتصادليست و  األوذلقد تكوف سياسية بالدرجة  أخرى أغراضػبدمة  أواؼبتاحة على القطاعات 
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 الرقابي والتنظيميو  ضعف النظام المحاسبي -1

درجة و  احملاسبية اؼبتبعة واإلجراءات زمات مالية من الضعف يف النظاـتعاين معظم الدوؿ اليت تعرضت أل
نسبتها يف ؿبفظة البنك االئتمانية، كما تعاين و  عن اؼبعلومات، خصوصا فيما يتعلق بالديوف اؼبعدومة اإلفصاح

للقروض اؼبقدمة األقصى عدـ االلتزاـ بالقانوف اػباص باغبد و  من الضعف القانوين السائد للعمليات البنكية
 .لبنكلاؼباؿ  رأسنسبتها من و  ؼبقًتض واحد

تركيز اؼبخاطر يف ؾباؿ و  غَت الكايف للمخاطر االئتمانيةو  التقييم غَت الدقيق إذل رقابةنقص الكما يؤدي   
يظهر و  اؼبالية يف كوريا اعبنوبية، األزمةاالستهالكية، كما حدث يف و  واحد كالتوسع يف منح القروض العقارية

الًتاجع عن  أيضا، واؼبالحظ األزمةدائما بعد حدوث  يأتيافالرقابة و  التنظيمأف  زمات اؼباليةالتقييم التارىبي لأل
وبالتارل عدـ وجود وقاية األزمات  تكرار إذل أدىفبا  األزمةالتنظيمية دبجرد زواؿ حدة  اإلجراءاتتلك 

 التنظيمي.و  وجاىل اعبانب اؽبيكلي زمةتتم معاعبة اعبوانب الفنية اؼبسببة لأل األحواؿويف معظم حقيقية، 

 نظام الحوافزثالثا: تشوه 

اؼبالية اليت يسانبوف يف حدوثها، األزمات  ماليا من جراء يتأثروفالعليا فيها ال  واإلدارات ؾ البنوؾمالّ  إفّ 
ل البنك ـباطر زائدة خصوصا عند ربمّ  األزمةسبيلهم اػبسائر اليت حدثت من جراء  أوخدماهتم  إهناءيتم مثال فال 

ة خربهتا،  قلّ و  العليا يف اؼبصارؼ اإلدارات أفّ على  أيضااؼبالية ت التجارب فقد دلّ  أخرىعن قدرتو، ومن ناحية 
دل  اإلداريةتدوير اؼبناصب و  عملية تعديل ىيكل البنك فّ أو  زمات اؼبصرفية،لأل األساسية األسبابكانت من 

يف مواقع ازباذ القرارات  ظلّ  اإلدارينفس الفريق  فّ يف اغبد من آثارىا، أل أو، األزماتينجحا يف تفادي حدوث 
العليا يف  اإلدارات أفّ ؼبخاطر االئتماف، كما  وإدارهتا يف طريقة تقييمهاو  ،اإلدارةحبيث دل وبدث تغيَت حقيقي يف 

لضعف الرقابة اؼبصرفية من  الديوف اؼبعدومة للبنك لسنوات، وذلك نتيجة إخفاءحاالت متعددة قبحت يف 
، وىذا الوضع جعل من الصعب التعرؼ على أخرىحملاسبة من ناحية ا واإلجراءات ضعف النظمو  ناحية،

 التخفيف من آثارىا.و  االستعداد اعبيد لتفادي حدوثهاو  اؼباليةاألزمات  العالمات السابقة غبدوث

 رابعا: سياسات سعر الصرف

للصدمات اػبارجية، فمثال  أكثرسعر الصرؼ الثابت كانت عرضة الدوؿ اليت انتهجت سياسة أف  يالحظ
، األجنبيةلالقًتاض بالعمالت  األخَتىذا النظاـ يصعب على السلطات النقدية القياـ بدور مصرؼ اؼبالذ  يف ظلّ 
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العملة، وقد سبخض  أزمة، وحدوث األجنيبذلك يعٍت فقداف السلطات لنقدية الحتياطاهتا من النقد أف  حيث
ا الفائدة احمللية فبّ  أسعار نقص يف عرض النقود وارتفاعمن مت و  العملة ظهور العجز يف ميزاف اؼبدفوعات أزمةعن 

 فّ إعلى القطاع اؼبصريف، ويف اؼبقابل وعند انتهاج سياسة سعر الصرؼ اؼبرف، ف األزمةيزيد من الضغوط تفاقم 
زبفيض قيمة  إذل ا يؤدياحمللية، فبّ  سعارزيادة يف األ إذلزبفيض قيمة العملة، و  إذل العملة سيؤدي فورا أزمةحدوث 

 اؼبصريف. األمافاقا مع متطلبات تسا أكثرمستوى  إذل خصـو اؼبصارؼو  وأصوؿ

 المالية وقنوات انتقالهااألزمات  المطلب الرابع: عدوى

تشكل عدوى قاتلة هتدده وهتدد حىت أكرب اؼبؤسسات اؼبالية  األزمات اؼبالية اليت عرفها االقتصاد العاؼبي
 يف النقاط التالية:ما سبق ويبكن إذ هبب معرفة مفهومها مباذجها وقنوات انتقاؽبا، ، العاؼبية

 اؼبالية األزمات عدوى مفهـو: أوال
 ثانيا: مباذج العدوى اؼبالية

 ثالثا: قنوات انتقاؿ األزمات اؼبالية

 زمات الماليةمفهوم عدوى األ وال :أ

 Pierre Cailleteau. F)فق عليو ووفقا للمفهـو الذي قدمو ليس لظاىرة العدوى مفهـو ؿبدد متّ 

Eduburdvidon)ىجمة مضاربية يف سوؽ ما يزيد بشكل مهم من  أو أزمة أفف مصطلح العدوى يعٍت "إ، ف
 أسواؽيف األزمات  سلسلة متوالية من إذل يؤدي أف أيضاكما يبكن ،  أخرىمالية  أسواؽاحتماؿ الضغوطات يف 

 1ـبتلفة.

 ج العدوى الماليةذ نما ثانيا:

اعبدوؿ و  الوقاية منها، أوكيفية منعها و  باألزماتالتنبؤ  بإمكانيةمباذج للعدوى اؼبالية تتعلق  أربعةىناؾ 
 التارل يوضح ذلك: 

 

 

                                                           
 .16 :ية العقوف، مرجع سابق، صناد 1
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 ات وكيفية منعها أو الوقاية منهابإمكانية التنبؤ باألزمنماذج العدوى المالية التي تتعلق  (:04الجدول رقم )

 المعدية األزمةآليات التحول في 
 إمكانية التنبؤ

 األزمةب

 إمكانية منع

 األزمةحدوث 

 يةقتصادنموذج الروابط اال 

 .األخرىيف الدوؿ  األساسياتعلى  األوذليف الدوؿ  األزمةتؤثر 

 نموذج الوعي المتزايد 

الضعيفة يف الدوؿ  األساسيات األوذليف الدوؿ  األزمةتكشف 
 .األخرى

  المالية األوراقنموذج تسوية محفظة 

 للمستثمر. األساسيةوحدة النقد  األوذليف الدوؿ  األزمةتقوى 

 نموذج سلوك القطيع 

 تسبب سلوؾ القطيع بواسطة اؼبستثمرين. األوذليف الدوؿ  األزمة

 
 جيد

 
 معتل
 
 
 

 جيد

 
 ضعيف

 
 ضعيف

 
 جيد
 
 
 

 ضعيف

 
 معتل

دار الفكر  زمات اؼبالية،اؼبالية وامكانات التحكم عدوى األ عبد اغبكيم مصطفى الشرقاوي، العوؼبة المصدر:
 . 26، ص 8002اعبامعي االسكندرية ، 

 الوقاية منها: أوكيفية منعها و  باألزماتالتنبؤ  وإمكانية مباذج للعدوى اؼبالية أربعةـ اعبدوؿ السابق يقدّ 

 يةقتصادالروابط االنموذج  .4

وذلك غَت متقدمة  أويات منكمشة ذباريا اقتصاداؼبالية اليت ربدث يف دولة ما تعّجل بوقوعها يف  األزمة إفّ 
 الناذبة عناؽبزة اؼبشًتكة  أوهبا، وىذا بالضرورة يبثل حالة خاصة يف تفسَت الصدمة قتصاد اال أساسياتبتغَت 

 Gerlachad Smets)ربدث يف العديد من البلداف، حيث قّدـ ىذا الشكل من النموذج كل من: أزمات 

الذي يؤثر على  اإلجبارياؼبثاؿ على ذلك زبفيض قيمة العملة و  ،(Huhard Kasac 1997)و( 1994
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ف أل األدىني قتصاداليت ربدث يف الدوؿ ذات اؼبستوى اال باألزماتشروط التجارة بُت الدوؿ حيث يسهل التنبؤ 
 .األزماتليس ىناؾ وضوح يف موقف الدوؿ ؼبنع وقوع و  حد ما، إذل التجارة بطيئة التغَتمباذج 

 نموذج زيادة الوعي .7

 األسواؽربليل و  ف البياناتأىنا يفًتض بو  ية الضعيفة الثابتة،قتصاداال باألسسيربط الفجوات اؼبعلوماتية 
رفيعة اؼبستوى يبكن االستفادة منها من  أوربليالت ضعيفة اؼبستوى و  الفردية اليت برزت حديثا إما ىي بيانات

اؼبستثمرين على ف إذبمع البيانات ذات الصلة جبميع الدوؿ، فأف  ال يبكن أسواؽ وألهنا جانب اؼبستثمرين،
 األسواؽ.اختالؼ قدراهتم يركزوف على القليل من ىذه 

مع  أصوؽباتتماشى  أخرىدوؿ  إذل بأنظارىمف اؼبستثمرين يتحولوف إمشاكل فعندما تقع ىذه الدوؿ يف و  
فيها  األساسيةمالية عادة ما تكوف البيئة  بأزماتف الدوؿ اليت سبر إنو يف عادل يتزايد فيو الوعي فأاؼبالية، و  أوراقهم

 لإلصابةىي دوؿ معرضة  األزمةقبد الدوؿ اليت سبر دبشاكل تشبو مشاكل الدوؿ اليت سبر ب من متّ و  ضعيفة،
 بالعدوى اإلصابةيقلل من أف  عنها بشكل سليم يبكن اإلبالغكذلك و  اعبيد للبياناتبالعدوى اؼبالية، فالتحليل 

 الفاعل. تأثَتىاربسُت السياسات اليت قد يكوف ؽبا و  ذلك ىبفض تكلفة اؼبعلوماتو 

 المالية األوراقنموذج تسوية محفظة  .1

يف سيولة نقدية ؼبواجهة الزيادة اؼبتوقفة  إذل اؼبقيدة حباجة اؼبالية واألوراؽمديري السيولة النقدية أف  قبد
األخرى  الدوؿ أصوؿيتجاوبوف مع بيع  أنفسهم، وىنا هبد ىؤالء األزمةالدولة اليت حدثت فيها  أصوؿذبديد 

يف تلك الدوؿ، وبقدر ما األزمات  ثانية منوىذا بدوره يتسبب يف خلق ؾبموعة اؼبالية  األوراؽالداخلة يف 
 طبقا ؼبوقع ىذه الدوؿ ذبارية وأوراؽالدوؿ يف شكل سندات تصنيف و  اؼبالية ذبميع األوراؽيستطيع مديرو 

عرضة ؽبذا النوع من  واألكثر العدوى على مستوى جيدمن التنبؤ هبذا النوع  إمكانيةاعبغرايف بقدر ما تكوف 
 .العدوى دوؿ تعاين من ديوف خارجية كثَتة

 نموذج سلوك القطيع  .1

يف البلداف  األساسيةية قتصاداال األوضاعتقييم  إعادة إذل حد البلداف قد تدفع الدائنُتأيف  األزمة إفّ 
 إذل الشفافية تدفعهمو  اؼبعلوماتعن نقص يف و  عوامل نفسية تأثَت، وغالبا ما يكوف ىذا السلوؾ ناذبا عن األخرى

 اآلليةيف ىذه اغبالة عرب تنتقل  األزمةأف  ؿباكاة بعضهم البعض، إذل حيث يبيل الدائنوفسلوؾ القطيع،  إتباع
 استيقاظ الدائنُت إذل يف بلد ما يؤدي األزمةاندالع أف  يكفي (Wake Up Call)االستيقاظ  دببدأاؼبعروفة 
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الدائنوف يف ازباذ  يبدأمن ىنا و  ،األخرىتقييم اعبدارة االئتمانية للمقًتضُت يف البلداف  إعادةضرورة  إذل تنبيههمو 
 .األزمةانتشار  إذل تؤدي أمواؽبمتدابَت غبماية و  إجراءاتما يلـز من 

 زمات الماليةقنوات انتقال األ ثالثا:

باقي  إذل النظاـ اؼبارل أقساـحد أ، فقد تنتشر من األزمةتوجد ؾبموعة من القنوات تساىم يف انتقاؿ 
زمات اؼبالية بُت ف القنوات اليت تنتقل من خالؽبا األأ،  أخرىتتسع لتشمل دوؿ أف  ، كما يبكناألخرى األقساـ
 .1اذل قوة التكامل اؼبارل يف ظل العوؼبة اؼبالية ساساأقوى انطالقا من ذي قبل، ويرجع ذلك أصبحت أالدوؿ 

 النظام المالي الواحد أقسامنتقال عبر اإل-4

 توضيحها يف الشكل التارل:عرب قنوات انتشار يبكن  األسواؽتنتقل بُت أف  يبكن األزمة إفّ 

 (: قنوات انتشار األزمة المالية01الشكل رقم )

 األزمةاؼبالية، اؼبؤسبر العلمي حوؿ تداعيات  زمةكماؿ رزيق، حسُت توفيق، اعبوانب النظرية لأل  المصدر:
، 8003نوفمرب  22-20، يومي األردف، جامعة الزرقاء اػباصة، األعماؿية العاؼبية على منظمات قتصاداال

 .28:ص
                                                           

، 2ط دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، ،"القتصادية رؤية شرعية اقتصاديةازمات العوؼبة اؼبالية ودورىا يف خلق األ"توفيق خَت الدين خليفة خَت اهلل،  1
 .826 ص: ،8026
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ذلك على النحو و  النظاـ اؼبارل الواحد أقساـعرب اؼبالية  األزمةح ىذا الشكل ـبتلف قنوات انتقاؿ يوضّ 
 التارل:

  فاالنقطاع السندات كبو اعبهاز اؼبصريفو  اؼبديونية من سوؽ القروض أزمةسبثل قناة انتقاؿ  :األولىالقناة 
 .إفالسهاعن خدمة الديوف اػباصة من طرؼ بعض الدوؿ قد يؤثر سلبا احتماؿ 

 :إذل يلدى البنوؾ سيؤدّ  إفالسظهور حاالت أف  ، حيثاألوذلتوضح اغبالة العكسية للقناة  القناة الثانية 
 كذلك.  إفالسهماؼبدنيُت وبالتارل احتماالت  إذل البفاض تقدًن القروض

 :السندات نتيجة زبلي  أسعار اضطرابات يف إذل تؤديأف  هناأيف سعر الصرؼ من ش أزمة القناة الثالثة
 .أخرىسندات بعملة  إذل التحوؿو  نهاعاؼبستثمرين 

  :األجانباؼبستثمرين  باألخص اؼبستثمرينوبدث زبّوؼ لدى أف  نوأمن شاؼبدنيُت  إفالسالقناة الرابعة 
فيقوموف بالتخلي عن تلك السندات فيحدث ىناؾ اضطراب يف سعر صرؼ عملتها نتيجة كمية البيع 

 الكبَتة اؼبعروضة.

  :ظهور موجة من سحب الودائع  إذل ؾبرد توقعات بذلك أوقد يؤدي زبفيض قيمة العملة القناة الخامسة
مصرفية لدى  أزمة إذل لتفادي خسائر الصرؼ وىو ما يؤدي أجنبيةعمالت  إذل لدى البنوؾ قصد ربويلها

 البنوؾ.

  :تسجيل  إذل سيؤديمن البنوؾ ذات التزامات مع اػبارج خاصة،  العديد إفالسمت  إذاالقناة السادسة
 الذين يقوموف بعمليات مع اػبارج. األعوافخسائر يف الصرؼ من طرؼ 

  :السندات أسواؽيف  األزمة إذل األسهم أسواؽيف  األزمةسبثل القناتُت االنتقاؿ من القناة السابعة والثامنة 
 .األسهماالستثمار يف السندات ىو بديل عن االستثمار يف أف  إذل ىي غالبة اغبدوث بالنظرو 

 :أف  العكس، حيثو  الودائع أسواؽ إذل اؼباؿ أسواؽمن  األزمةتعرب عن انتقاؿ و القناة التاسعة والعاشرة
البنوؾ يف الدوؿ اؼبتقدمة سبتلك حصة كبَتة أف  كماعدد كبَت من البنوؾ تعترب كمتعاملُت يف السوؽ اؼبالية،  
يف السوؽ اؼبارل ما  أسهمهابيع حصص  إذل إفالسهامن رظبلة السوؽ اؼبالية، فقد تضطر بعض البنوؾ عند 

تعرض عدد كبَت من البنوؾ  بإمكانيةبنكية  أزمةبالتارل حدوث و  األسهم أسعار ينتج عنو البفاض يف
 باعتبارىا متعامل يف السوؽ اؼبارل. لإلفالس
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  :اؼبالية من قبل اؼبتعاملُت يف  األصوؿطرح  إذل قد يؤدي البفاض مؤشرات البورصةالقناة الحادية عشر
يف  ةأزمحصوؽبم على السيولة فبا يعٍت سحب العملة النقدية من السوؽ وبالتارل حدوث و  السوؽ اؼبارل

 سوؽ الصرؼ.

  :األجانبحدوث ىلع كبَت لدى اؼبستثمرين  إذل زبفيض قيمة العملةقد يؤدي القناة الثانية عشر 
 األصوؿ   أسعار   الذي ينجم عنو البفاض يف و  اؼبالية اؼبقيمة بتلك العملة أصوؽبمفيقوموف بالتخلي عن 
 اؼبالية يف السوؽ اؼبارل.

 أخرىدولة  إلى االنتقال من دولة-7

 1عرب القنوات التالية: أخرىدولة  إذل اؼبالية من دولة األزمةتنتقل 

 تفاقيات التجارية وما ينجم عنها من ضغوطات على سعر الصرؼ.اإل -

النظر يف  إعادة إذل اؼبضر لسعر صرؼ العملة احمللية لبلد ما الذي يدفع باؼبستثمرينو  لبفاض السريعاإل -
سلبا على الثقة اليت يضعها الذي يؤثر  األمرىو و  أخرىتقييمهم للمخاطر اؼبرتبطة باالستثمار يف بلداف 

 ىؤالء اؼبستثمرين يف ىذه البلداف.

 .انتشار االنعكاسات السلبية إذل وجود عالقات وروابط مالية بُت ـبتلف البلداف اليت تؤدي -

 .األخرىباقي البلداف  إذل يف بلد ماانتقاؿ الصعوبات اؼبالية الظاىرة  -

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، رسالة ماجستَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو "ةأثر األزمة المالية على أداء األسواق المالية العربي"ؿبمد اؽبامشي حجاج،  1
 .18 :، ص8028-8022التسيَت، ورقلة، 
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 زمات المالية ألل التطور التاريخيالمبحث الثاني: 

عرؼ العادل العديد من األزمات اؼبالية اليت كاف ؽبا آثار سلبية على ؾبمل االقتصاد العاؼبي، وقد تضاعفت 
سيتم التطرؽ ؽبذا اؼببحث من خالؿ و  بشكل مذىل مع هناية شبانينيات القرف العشرين، وتعددت أسباهبا وآثارىا،

 التالية: اؼبطالب

 .يات اؼبتقدمةقتصاديف اال األزمات اؼبالية -

 .اآلسيوية اؼبالية األزمة -

 .الدوؿ الناميةأزمات  -

 في الدول المتقدمة المطلب األول: األزمات المالية

اؼبالية  األزماتللعديد من  يةمريكاألعلى وجو اػبصوص الواليات اؼبتحدة و  ات اؼبتقدمةقتصادتعرضت اال
اليـو تشّكل بالنسبة للبعض  إذل ، حيث التزاؿ4474الكساد الكبَت  أزمة أعنفهامنذ القرف التاسع عشر، وكاف 

 .األلغازلغز 

 وسيتم تناوؿ ىذا اؼبطلب من خالؿ النقاط التالية:

 .4474قبل  ما أزمةأوال: 

 .4474الكساد الكبَت  أزمةثانيا: 

 .4402 أكتوبر أزمةثالثا: 

 4474قبل  ما أزمة: أوال

، أؼبانياحىت و  وبريطانيا وفرنسا يةمريكاأليف الواليات اؼبتحدة  األزماتكثرت  4470-4040بُت  ما
 خصائصها:و  األزماتىذه  أىمواعبدوؿ التارل يبُت 
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 4474قبل  ما أزمات(: 07الجدول رقم )

 الخصائص األزمة

 .األجور، تدين األسعاربطالة، اهنيار إفالس،  انجلترا 4040-4042

 الصناعي، استياء العماؿ. اإلنتاجالبورصة، زيادة  أزمةمصرفية،  أزمة انجلترا 4071-4070

-انجلترا 4010-4014
 يةمريكاألالواليات المتحدة 

 القطن، صراعات اجتماعية.أسعار  مالية، إفالس، بطالة، ىبوط  أزمة

 -انجلترا  4012-4010
 فرنسا

رعب بنكي، صراع اجتماعي، اضطراب  الزراعي، اإلنتاجمالية، البفاض يف  أزمة
 سياسي.

الواليات المتحدة  4012
 يةمريكاأل

اقبلًتا،  إذل بسرعة األزمةالبنوؾ، اهنيار صناعي، انتقاؿ  إفالسسوؽ اؼباؿ،  أزمة
 .أؼبانياو  فرنسا

 .األجورمصرفية، إفالس، بطالة، اهنيار  أزمة فرنسا -انجلترا  4000

4021 

مصرفية يف الواليات اؼبتحدة  أزمةوفرنسا،  أؼبانياالبورصة يف  أزمةالنمسا، و  أؼبانيا أزمة
ية  اقتصاد أزمةيف قتصاد يُت دخل االقتصادحبسب اؼبؤرخُت االاقبلًتا، و  يةمريكاأل

 (.2235-2212كبَتة )

 اقبلًتا.و  ، البطالة يف فرنسااإلنتاجبورصة، البفاض  أزمةالبنوؾ يف فرنسا،  إفالس 4007-4001

 .يةمريكاألالواليات اؼبتحدة و  فرنسا إذل األزمةبنكية، انكماش طويل، انتقاؿ  أزمة انجلترا 4040-4401

الواليات المتحدة  4402
 يةمريكاأل

 أؼبانيا، مست كذلك األجورالبورصة والصناعة، بطالة، البفاض  أزمةالبنوؾ،  إفالس
 فرنسا.و 

 .األوذليف اؼبرحلة اليت سبقت اغبرب العاؼبية  اإلنتاجىبوط يف  وفرنسا ألمانيا 4441

Source: Pierre Robert, Croissance et crises, analyse économique et 

historique, Pearson Education, France, 2010, p p: 121, 122, 123. 
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 4474 الكساد الكبير أزمةثانيا: 

، واليت انطلقت من الواليات ثراأ أقواىاالعاؼبي و قتصاد اؼبالية اليت شهدىا اال األزمات أشهر 4474 أزمةتعد 
 .األخرىالبلداف الصناعية  إذل لتنتشر بعدىا يةمريكاألاؼبتحدة 

 4474 أزمة أسباب -4

 1:أنبها أسبابعدة  إذل يةمريكاأليرجع اهنيار البورصة 

  يف قطاع العقارات، حيث تضاعف شراء العقارات يف فلوريدا،  األخَتةاؼبضاربة اغبادة، وقد ذبلت ىذه
دل تعد ىذه و  عصاراتإاجتاح فلوريدا  4470بشكل سريع ويف سنة  األسعارارتفاع  إذل ذلك أدىحيث 

من الشعب  %7البورصة، حيث كاف حوارل  إذل االذباه إذل مرغوب فيها، فبا دفع باعبميع األماكن
سبتمرب و  4470بُت جويلية  ما األسهمسندات يف البورصة، وقد بلغ تصاعد و  أسهميبلك  يمريكاأل

 يف بورصة نيويورؾ. %10حوارل  4474

 سهولة التسليف.و  وفرة االدخار 

 (.4474، 4472)الشركات االستثمارية  تأسيسو  إنشاء 

  1، خاصة واف قياـ بنك االحتياطي الفدرارل يرفع معدؿ اػبصم من يةمريكاألتسامح السلطات النقدية% 
 .4474أوتيف  %0 إذل

  4474أكتوبرقبل  األرباحتطور. 

  4474يف ربيع  الفائدةارتفاع معدالت. 

نقطة وكانت النسبة اؼبئوية  10 ػعرؼ ىذا اليـو بالثالثاء األسود، حيث البفض معدؿ داوجنز الصناعي ب
جهزة االتصاالت، وخالؿ أذل تعطيل إدى أسهمهم بغزارة فبا أاؼبستثمروف يف بيع  أوعليو بد %،47.0لاللبفاض 

يف بورصة نيويورؾ  4474أكتوبر 71وىذا يـو اػبميس  ،2من قيمتو %71يومُت فقد مؤشر داوجنز الصناعي 
. لكن األسعار اهنارت بسبب غياب مشًتين، وانتشر الذعر وىرع 3مليوف سهم يف السوؽ 41بعدما طرح 

                                                           
 .22، 22، 20، 83دانييل أرنولد، مرجع سابق، ص ص:  1
 .32، ص 8028-8022، عماف، "زمة اؼبالية االقتصادية العاؼبية الراىنة، اليازورياأل"بو شرار، أعلي عبد الفتاح  2

.808،  ص: 8020زينب صاحل األشوح، "األزمة االقتصادية العاؼبية"، دار الكتب اؼبصرية،   3
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الوسطاء البيع بكثافة، قرابة ظهر ذلك اليـو خسر مؤشر داوجنز  أاؼبستثمروف والفضوليُت إذل البورصة، فحُت بد
 1من قيمتو، وبعد ساعات قليلة وجد آالؼ اؼبسانبُت أنفسهم مفلسُت. 0.77%

 .4474شهر ديسمرب  إذل يف بورصة نيويورؾ من شهر جواف األسهمواعبدوؿ التارل يبُت تسعَت 

 في بورصة نيويورك األسهمعير س(: ت01الجدول رقم )

 ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أوت جويلية جوان 
4474 232 802 820 825 236 266 261 

Source: Philipp Gilles, histoire des crises et des cycles économique, p: 159. 

رتفاع يف شهر جواف ليعرؼ البفاضا يف يف اإل أقد بد األسهمتسعَت أف  نالحظ من خالؿ ىذا اعبدوؿ
 ديسمرب.و  نوفمربو  ،أكتوبرشهر 

 4474 أزمةالنتائج المترتبة عن  -7

 باػبصائص التالية: األزمةالسابقة سبيزت ىذه  األزماتباؼبقارنة مع 

2بكاملو. الرأظبارلتسببت يف زعزعة االستقرار يف النظاـ  -
 

 لفًتة طويلة نسبيا. األزمةاستمرار ىذه  -

بنك  7100حوارل  4411و 4474ما بُت  أغلقبشكل استثنائي، حيث  األزمةعمق وحّدة ىذه  -
3نقطة بلغتها. أعلىمن  %21اؼبالية بػ  األوراؽوانكمش االئتماف اؼبصريف دبقدار الثلث وىبطت سوؽ 

 

، 4410)يف الفًتة  %7.0 إذلالفائدة يف البنك اؼبركزي لنيويورؾ أسعار  االلبفاض الكبَت يف مستويات -
الفائدة ناصبا عن تزايد أسعار  كاف االرتفاع يف  األزمة، ففي بداية 4474سنة  %1.8مقابل (4411

، البفضت الطلبات على القروض بسبب األزمةالطلب على النقود لسداد القروض لكن مع استمرار 
4.األمواؿزيادة عرض رؤوس 

 

                                                           

 
 .82بوعوف وبياوي نصَتة، مرجع سابق، ص:  1
  .23، ص: 8002تشالز كولينز، "األزمة يف عيوف التاريخ"، ؾبلة التمويل والتنمية، ديسمرب  2
 .23 :، ص8002، ديسمرب اؼبرجع نفسو 3
 .82 :وبياوي نصَتة، مرجع سابق، ص بوعوف 4
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يف معظم الدوؿ حيث الذىيب صرؼ العمالت، نتج عنو اهنيار النظاـ أسعار  حدوث تقلبات حادة يف -
1.%10 بنسبة اإلسًتلينيةَتة لالبفضت ال

 

 .4411و 4474ارتفاع نسبة البطالة، واعبدوؿ التارل يبُت ارتفاعها يف عدة دوؿ يف الفًتة بُت  -

 4411-4474ة البطالة خالل الفترة (: نسب01الجدول رقم )

 كندا المانيا النمسا المملكة المتحدة يةمريكاألالواليات المتحدة  
4474 
4410 
4414 
4417 
4411 

2.2 
2.1 
26.8 
88.2 
80.6 

1.8 
22.2 
26.2 
26.2 
22.3 

6.6 
1 
3.1 
22.1 
25.2 

6.3 
3.6 
22.3 
21.8 
26.2 

8.3 
3.2 
22.5 
21.5 
23.2 

Source: Philipp Gilles, histoire des crises et des cycles économique, p: 169. 

، حيث بلغت ذروهتا سنة 4474من سنة  ابتداءنالحظ من خالؿ ىذا اعبدوؿ ارتفاع معدالت البطالة 
 كندا.و  أؼبانياو  النمساو  واؼبملكة اؼبتحدة يةمريكاأليف كل من الواليات اؼبتحدة  4417

 4402 أكتوبر أزمةثالثا: 

، وذلك خبلل يف التوازف بُت العرض األسودلالفتتاح يف يـو االثنُت  األوذل اللحظاتيف  األزمة بدأت
ىذا اػبلل من جراء سيل  أيف سوؽ العقود اؼبستقبلية. وقد نش أيضااغباضرة فقط بل و  األسواؽوالطلب ليس يف 

رد فعل السوقُت فقد  أماالسوقُت. يف  األسعارهببوط  األمرالبيع دل يسبق لو مثيل، وانتهى  أوامرمتدفق من 
 .2يف كل منهماالعمل  أنظمةاختلف باختالؼ 

 4402أسباب أزمة أكتوبر  -4

 3يلي: فيما األزمةحدوث  إذل أدتاليت  األسبابيبكن حصر 

                                                           
 .62 :رنولد، مرجع سابق، صأدانييل  1
، ص ص: 8020، 6مرواف عطواف، "األسواؽ النقدية واؼبالية البورصات ومشكالهتا يف عادل النقد واؼباؿ"، اعبزء الثاين، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ط 2

800 ،802 
 .22، 28، 22 :رنولد، مرجع سابق، ص صأدانييل  3
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  إفّ  يةمريكاأل(، وكاف على الواليات اؼبتحدة 4400مليار دوالر عاـ  410) يةمريكاألاتساع عجز اؼبيزانية 
 ألجلالفائدة أسعار  عبذب اؼبكتتبُت يف سندات اػبزينة لتمويل عجز اؼبيزانية من خالؿ رفع مكافئاتتقّدـ 
 طويل. وألجلقصَت 

  تطور سعر السهم، حيث ىبط سعر السندات بشكل  و  السنداتأسعار  تطوراالختالؿ يف ووؿ سًتيت بُت
السندات اعبديدة الصادرة يف  إذل القديبة نسبيا األسهم جاذبيةكبَت مع ارتفاع معدالت الفائدة الذي قلل من 

، وقد اختار اؼبستثمروف اؼبؤسساتيوف السندات األسهمبكثَت من مردود  أعلى فأصبح السوؽ. زاد مردودىا
 .األسهمبدال من 

  فلم يكن كرب فبا كاف مرتقبا، أالعجز أف  ، وتبُّت أكتوبر 41 األربعاءيـو  يةمريكاألالتجارة اػبارجية  نتائجنشر
 ترجم البفاضا يف الدوالر بسبب زيادة يف معدؿ تدخل النظاـ االحتياطي الفدرارل.و  مرتقبا يف السوؽ،

 االربادية وىو خالؼ قدًن، لكنو  ألؼبانياية قتصادوالسياسة اال يةمريكاألية قتصاداالختالؼ بُت السياسة اال
. فقد ىدد بيكر أكتوبر 42، يـو السبت يةمريكاألمع تصريح جيمس بيكر، سكرتَت اػبزينة  فجأةظهر 

 إذل %1.1من  (Bundes Bank)اؼبركزي األؼباينخفض الدوالر كرد على زيادة معدالت تدخل اؼبصرؼ 
ثقة  إذل هبذا االتفاؽ بكثَت اإلخالؿ أساءوقد  .التفاقية اللوفر مناقضة. وىي زيادة 4402يف صيف  1.01%

 .اؼبستثمرين

  يف ووؿ  أكتوبر 44يـو االثنُت  األسعارالبفاض يف  7/1 إليهاخطط البيع اؼبدعومة آليا )كمبيوتر(، يعزى
 سًتيت.

  أصوؽبمالتخلص من  إذل مبيعات اؼبضاربُت، حيث سارع اؼبستثمرينكثافة  إذل اتساع ىذا االلبفاض أدىوقد 
1.أسعارىاومنو اهنيار  -األسهمخاصة –اؼبالية  األصوؿيف زيادة عرض اؼبالية احملورة بالدوالر، وىو ما ساىم 

 

 4402 أكتوبر أزمةنتائج  -7

 2يلي: ما األزمةنتائج  أىممن 

  واهنيار مؤشرات دارجونز ونيكاي وفاينينشاؿ تايبز. األسهم أسعارالبفاض يف 

  وإنتاجهاواضح يف استثماراهتا  وحدوث انكماشالسندات اليت ساعدهتا بالتمويل،  بإصدارقياـ الًتكات. 

                                                           
 .36 :نادية العقوف، مرجع سابق، ص 1

 
الملتقى الدولي الثاني حول األزمة ، طبيعتها، أسباهبا، وتأثَتاهتا على االقتصاد العاؼبي والعريب، 8002وليد أضبد صايف، األزمة اؼبالية العاؼبية  2

 .3، ص: 8003ماي  5-6 ، جامعة طبيس مليانةالمالية الراهنة والبدائل المالية والمصرفية
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  بسبب عدـ قدرة العمالء اؼبقًتضُت على تسديد ما بذمتهم من قروض لتلك اإلفالس  إذلتعرض البنوؾ
 البنوؾ.

  اؼبؤسسات اؼبالية.و  العاطلُت عن العمل وخصوصا العاملُت يف البنوؾ أعدادزيادة 

 البلداف والبنوؾ اؼبركزية بالبفاض قيمة الدوالر خاصة البلداف النفطية. تأثّر 

 األزمةتدخل السلطات النقدية لحل  أشكال -1

 1ىذا التدخل: أشكاؿ أىممن 

 يةمريكاألالعمليات اعبارية على مؤشر البورصة يف الواليات اؼبتحدة  إيقاؼ. 

 عرضي لسوؽ العينات اؼبتداولة يف باريس. إقفاؿ 

 أسبوعبورصة ىونغ كونغ ؼبدة  إقفاؿ. 

 بريطانيا.و  القطاع اػباص يف فرنسا إذل بعض التحويالت يف القطاع العاـ تأخَت 

 .زبفيض معدالت الفائدة 

 .توفَت السيولة الالزمة للنظاـ اؼبارل 

 اإللزاميالدولة من السوؽ  أمواؿسحب  أوزبفيض عجز اؼبوازنة  إجراءاتعن  يةمريكاألاغبكومة  إعالف. 

 الشراء، شراء اؼبصارؼ اؼبركزية يف الواليات اؼبتحدة و  تدخل اغبكومات بشكل مباشر يف عمليات البيع
 اؼبالية يف السوؽ النقدية. األوراؽ، وبريطانيا لكميات كبَتة من أؼبانيا، الياباف، فرنسا، يةمريكاأل

 األسيويةالمالية  األزمةالثاني: المطلب 

حققتو خالؿ  ي الذيقتصادذلك نتيجة للتطور االو  لفظ "اؼبعجزة" أسياعلى دوؿ جنوب شرؽ  أطلق
على الرغم من االقبازات اليت و  نصف قرف منذ اغبرب العاؼبية الثانية، حيث حققت قباحا مبهرا بُت دوؿ العادل،

 اإلقليميحيث تعدت نطاقها  4442يف بداية جويلية  باقتصاداهتاجاءت لتعصف  األزمة أف إالالعادل،  أذىلت
 األسيوية األزمةمصرفية(، ولقد سبيزت و  ، ديوف ماليةأجنيب)صرؼ  األبعادعاؼبية متعددة  أزمةوباتت تشكل 

 ىذه اػبصائص:  أىم، ولعل أخرىية اقتصاد أزمة بأيخبصائص فريدة باؼبقارنة 

 مناطق العادل مبوا. أسرعحدثت يف  أهنا 

                                                           
 .26 -26 :دانييل ارنولد، مرجع سابق، ص ص 1
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 تدرج. أيحدثت بشكل مفاجئ وحاد وبدوف  أهنا 

  األزمةعدـ قدرة احد على التنبؤ حبدوث. 

 وسيتم تناوؿ ىذا اؼبطلب من خالؿ النقاط التالية:

 .األسيوية األزمة أسبابأوال: 

 .األسيوية األزمةمراحل ثانيا: 

 .األزمةاؼبتبعة لعالج  اإلجراءاتثالثا: 

 1األزمة أسباب: أوال

 تتمثل يف: األسيوية األزمةيف اندالع  أسهمتىناؾ عوامل عدة 

 نظام صرف ثابت أسيادول جنوب شرق  إتباع -4

ىذه العمالت يف  ألغلبالصرؼ  أسعارىو سباشي  األزمةظهور عد مبدئيا على ساالذي  األساسيالعامل 
ضعف اؼبقدرة  إذل ذلك أدىؾبموعة العمالت اليت يهيمن عليها الدوالر، حيث  أوخط مستقيم مع الدوالر، 

 .أسياالتنافسية لصادرات دوؿ جنوب شرؽ 

 على تقدًن القروض األجنبيةاؼباؿ  رأسبيئة مالية مستقرة فبا شجع مصادر  أتاحىذا النظاـ  إفّ 
كلما تغَتت قيمة ىذه العمالت رئيسي ىو انو كلما تغَتت قيمة الدوالر  انو كاف لو عيب  إالاالستثمارات، و 

 مثل الُت الياباين الذي دل يكن يرتبط بالدوالر. األخرىعمالت بالنسبة لل

عندما حادت قيم ىذه العمالت عن قيمتها السوقية السابق  4440اؼبشاكل يف الظهور سنة  وبدأت
توازف يف  إحداثبعض الدوؿ واجهت صعوبات يف ربديدىا، ويف حُت كاف الدوالر يقتلع ىذه العمالت فاف 

ضعف الُت الياباين قلل من منافسة منتجاهتم أف  ، كماباىظة أصبحتىذه الدوؿ  حساباهتا العاؼبية، فصادرات
 للمنتجات اليابانية.

                                                           
1
 Y. C. Jao, The Asian Financial Crisis and the Ordeal of Hong Kong, QUORUM BOOKS, London, 

2001, p 16-23. 
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أف  الصرؼ، حيثأسعار  زيادة العجز يف اؼبيزاف التجاري واغبسابات اعبارية فرض ضغوطا على إف
يواجهوف  أهنمعلى اؼبقًتضُت احملليُت الذين يدفعوف ديوهنم بالدوالر، كما  إضايفالبفاض قيمة العملة يلقي بعبء 

 ارتفاع تكاليف الديوف اليت تتماشى مع نسبة اػبفض يف قيمة العملة.

زيادة عمليات اؼبضاربة على  إذل زبفيض سعر العمالت الوطنية لتلك الدوؿ وفك ارتباطها بالدوالر دفع إف
 األمرالذي دفع تلك الدوؿ يف هناية  األمر، األجنبيةدت عمليات تصفية االستثمارات تزايو  قيمة العمالت الوطنية

 تقوًن عمالهتا الوطنية وزبفيض قيمتها. إذل

 :4440و 4442يف قيمة معدالت العمالت بُت سنة واعبدوؿ التارل يبُت االلبفاض 

 بالنسبة للدوالر 4440-4442ت سنة (: معدالت االنخفاض في قيمة العمال01الجدول رقم )

 4440نهاية سبتمبر  4442جويلية  7 العمالت
 معدل التغير %

 4440سبتمبر  -4442جويلية 
 55 . 20 62 . 20 85 . 22 الفلبين -البيزو
 266 . 20 204522 . 20 84262 . 38 اندونيسيا -الروبية

 63 . 20 22 . 33 86 . 60 تايوان -الباهت
 61 . 20 2 . 20 8 . 61 ماليزيا -الرنجيت

 66 . 10 24253 . 25 226 . 16 كوريا الجنوبية  -الوان

Source: Shalenara Sharma, The Asian financial crisis, crises reforman and 

recovery, Manchester University Press, Manchester and NewYork, 2003, p: 1. 

بالنسبة  2332-2331قيمة العمالت لسنة نالحظ من خالؿ ىذا اعبدوؿ البفاض معدالت يف 
، 2331ندونيسيا، تايواف، ماليزيا وكوريا اعبنوبية، حيث كاف معدؿ التغَت جويلية أالفليبُت،  للدوالر للدوؿ

، الرقبيت اؼباليزي %63.20والباىت  %266.20، الروبية %55.20بالنسبة للبيزو  2332سبتمرب 
 .%66.10والواف الكوري جنويب  61.20%

 األجلفي القروض الخارجية قصيرة  اإلفراط -7

االقًتاض اليت تقـو هبا و  اإلقراضعلى عمليات  أساسا أسياظهرت اؼبشاكل اؼبالية يف دوؿ جنوب شرؽ 
 األجلقصَت  اإلقراضتوسعت ىذه اؼبصارؼ يف  إذاؼبضطربة،  األسيويةيات قتصاديف اال األمواؿشركات و  البنوؾ
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لتمويل عمليات التوسع يف االقًتاض لضخ اؼبزيد من السيولة بالدوالر خالؿ حقبة التسعينيات من القرف اؼباضي 
اؼبرتفعة بالعمالت  اإلقراضتكلفة و  لالستفادة من قروض سعر الفائدة بُت تكلفة االقًتاض اؼبنخفضة بالدوالر

 صرؼ العمالت الوطنية.أسعار  زبفيض كبَت يفالوطنية فبا عرضها ػبسارة كبَتة عندما حدث 
يف بعض دوؿ  4444 -4441خالؿ الفًتة  األجلالقروض قصَتة  إصبارلو اعبدوؿ التارل يبُت حجم 

 .األزمة
 األزمةفي بعض دول  4444 -4441خالل الفترة  األجلالقروض قصيرة  إجمالي(:00الجدول رقم )

 )بليون دوالر(

 السنوات

 اندونيسيا ماليزيـــا كوريا الجنوبية تايــــلند

إجمالي 
 القروض

القروض 
قصيرة 
 األجل

إجمالي 
 القروض

القروض 
قصيرة 
 األجل

إجمالي 
 القروض

القروض 
قصيرة 
 األجل

إجمالي 
 القروض

القروض 
قصيرة 
 األجل

4441 63.5 22 23.3 22.6 28 5.5 201.2 23.6 

4441 52.2 62.5 223.2 66.3 83.2 22.8 286.6 85 

4440 11.5 66.1 261.6 16.3 26 26.6 282.3 28.8 

4442 12.6 22.6 216.8 52.2 81.3 3.2 225.2 28.3 

4440 62.2 86 252.2 23.5 21.2 1.1 262.2 80.2 

4444 65.2 26.8 268.3 62.2 63.3 1.0 266.8 80 

Source: Andrew Sheng, From Asian to Global Financial Crisis, An Asian 

Regulator’s View of Unfettered Financein the 1990s and 2000s, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, UK, 2009, pp:135, 172, 193, 246. 

: األربعةيف ىذه الدوؿ  األجلالقروض اػبارجية والقروض قصَتة  إصبارل أفنالحظ من خالؿ ىذا اعبدوؿ 
يف االلبفاض  ليبدأ 4440سنة  إذل 4441، أندونيسيا، يف ارتفاع مستمر من سنة تايلند، كوريا اعبنوبية، ماليزيا

 .4442 األزمةخالؿ سنة 

من خالؿ االقًتاض من  أسيارؽ شلقد مت سبويل عجز حساب اعباري يف موازين اؼبدفوعات دوؿ جنوب 
 Hot) ساخنة أمواؿمنها  األكربحيث مثل اعبزء  األجلداخلية قصَتة  رأظباليةاػبارج يف شكل تدفقات 

Money) األزمةبوادر  األفقعلى وجو السرعة عندما الحت يف خرجت و  جاءت يف غبظات الرواج واالزدىار 
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بليوف دوالر سنة  07.2ربويل صايف تدفق القروض اػباصة من تدفق موجب كبو الداخل بلغ  إذل ذلك أدىوقد 
حجم التدفقات اليت أف  فبا يعٍت األزمةبليوف دوالر بعد  74.7صايف تدفق كبو اػبارج بلغت قيمتو  إذل 4440

 بليوف دوالر. 01.4عكست اذباىها كبو اػبارج بلغ 

 موازين المدفوعاتو  العجز في الميزان التجاري -1

يف كوريا اعبنوبية خالؿ  %1.21 و (4442-4440)يف عامي  %1.0 إذلحيث وصل العجز يف ماليزيا 
اعتادت تلك الدوؿ أف  بعد، ولقد ربقق ذلك العجز اإلصبارل، وذلك نسبة مئوية من الناتج احمللي 4441سنة 

 طويال ربقيق فوائض جارية نتيجة لعوامل عدة:

 تراجع معدؿ الصادرات. -

 زيادة معدؿ مبو الواردات. -

 تزايد العجز يف حساب اػبدمات. -

االستثمار وقد وصل حجم تفاقم العجز يف حساب  إذل اػبارج إذل تزايد عوائد االستثمار احملولة أدىكما 
 .واندونيسيابليوف دوالر يف كل من تايلند، ماليزيا،  70.0كبو  إذل االستثمارو  العجز يف حساب اػبدمات

 .4440، 4442، 4440الناتج احمللي سنة  إصبارلواعبدوؿ التارل يبُت التغَت اغبقيقي يف 
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 (4440، 4442، 4440بين سنة ) المحلي ما اإلنتاج إجمالي(: التغيرات الحقيقية في 02الجدول رقم )

 4440 4442 4440 الدول
 -22.1 6.6 2 اندونيسيا

 -6.2 6.0 5.2 كوريا
 -1.6 1.6 2.5 ماليزيا
 -0.6 6.8 6.2 الفلبين

 0.6 2.6 1.5 سنغافورة
 -20.0 -2.2 6.6 تايلند
 1.2 2.2 3.5 الصين

 -6.2 6.2 6.6 كونغهونغ  
 6.2 5.2 6.1 تايوان
 -8.6 2.5 6 اليابان

.م.أالو  2.1 6.6 6.2 

Source: Shalenara Sharma, The Asian financial crisis, crises reforman and 

recovery, Manchester University Press, Manchester and NewYork, p: 4. 

(، 2332، 2331، 2335بُت سنوات ) يف االنتاج احمللي مانالحظ من خالؿ ىذا اعبدوؿ البفاض 
( -1.6ندونيسيا و)( بالنسبة أل-22.1نتاج احمللي فكانت )البفاضا حادا يف اإل 2332حيث عرفت سنة 
 ( بالنسبة لتايلند.-20بالنسبة لكوريا، و )

 ضعف النظم المالية والرقابة المصرفية -1

ىشاشة ذباه  أكسبتهابالعديد من جوانب الضعف اليت  أسيااتصفت النظم اؼبالية يف معظم دوؿ شرؽ 
 ذلك لعدة عوامل تتمثل يف:و  اؼبالية األزمات

 عوامل تتعلق بالجهاز المصرفي .أ 

  األجنبيةارتفاع ديوف اؼبصارؼ احمللية واؼبشًتكة بالعمالت. 

 يف  %42و 4442سنة  %70إذلوصلت يف تايلند  إذاحملسوبية، و  ارتفاع قروض اجملاملة نتيجة الفساد
 يف كوريا وماليزيا. %0اندونيسيا و
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 عوامل تتعلق بالهياكل التمويلية للوحدات المفترضة .ب 

الذي  األمراػباصة(  األمواؿلقد اتسمت اؽبياكل التمويلية بارتفاع نسب الرفع اؼبارل )الديوف، 
العديد من الشركات يف تلك الدوؿ بسبب عدـ القدرة على  إفالس إذل أدىفبا  األزمةب تأثرا أكثرجعلها 

 الوفاء بالتزاماهتا.

 عوامل تتعلق بالبنية التحتية وهيكل القطاع المالي .ج 

 اؼبالية لكثَت من دوؿ شرؽ  األسواؽتدفق اؼبعلومات وغياب الشفافية يف و  اإلفصاحتدين نظم و  ضعف
 .أسيا

  ّالتدخل اغبكومي لدعم  أدىالنظم اؼبالية ؽبذه الدوؿ ظلت جامدة وخاضعة للتدخل اغبكومي، وقد  إف
تايلند، وتوجيو االئتماف من خالؿ و  وماليزيا اندونيسيااؼبؤسسات اؼبالية الضعيفة واؼبعسرة يف كل من 

 األمربوجود ضمانات حكومية ضمنية،  إدراؾتفاقم اؼبخاطر اؼبعنوية نتيجة لوجود  إذل يف كوريا،البنوؾ 
 خطَتة غَت ؿبسوبة. أنشطةالذي شجع تلك اؼبؤسسات على االلبراط يف 

 أسياداخل دول شرق  إلى األموالتزايد تدفق رؤوس  -1

بالبيئة اؼبالية العاؼبية، واليت سبثلت يف وجود فوائض مالية كبَتة تبحث عن فرص وذلك بفعل عوامل متصلة 
من حقيقتو  بأقل أسياوتزامن ذلك مع تقييم اؼبستثمرين لعنصر اػبطر يف دوؿ شرؽ استثمارات مرتفعة الرحبية، 

ارتفاع نسب اؼبديونية  إذل ذلك أدىاستقرار قوة العمالت الوطنية، وقد و  ات تلك الدوؿاقتصادالعتقادىم بقوة 
 إذل األجلارتفاع الديوف قصَتة  إذل أدىالذي  األمر، األجنيببسرعة اكرب من االحتياطات الدولية من الصرؼ 

كوريا اعبنوبية: و  بلغت النسبة يف كل من تايلند واندونيسيا إذ، األجنيباالحتياطات الدولية من الصرؼ 
ات ىذه اقتصادضعف السيولة يف  إذل وتشَت تلك النسبعلى التوارل،  %(%700، %420.1، 411.1)

 .األجلالدوؿ نتيجة لضعف قدرهتا على السداد اللتزاماهتا قصَتة 
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 زمة المالية اآلسيوية(: الحلقة المفرغة لأل01الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

العاؼبي، دار الكتاب العريب، قتصاد اال أزمةالكساد العظيم  إذل بوؿ كروغماف، ترصبة ىاين تايري، العودة المصدر:
 .32بَتوت لبناف، ص: 

ىا، ىذه اقتصادمن ضعف الثقة يف عملة تايلند و  ءاوكيف تطورت، بد األزمةيوضح الشكل كيف حدثت 
 أدىالباىت من البالد، كاف البد من تدين قيمة  أمواؽبم إخراج إذل واألجانبدفعت اؼبستثمرين احملليُت الثقة 

الشركات يف و  اؼبؤسسات اؼبالية أوقعالباىت من التداوؿ، فبا  وإخراجالفائدة أسعار  رفع إذل اؼبركزي باؼبصرؼ
وجود نظاـ معريف  إذل باإلضافةمصاعب مالية، بسبب الديوف اؼبقومة بالدوالر وارتفاع تكلفة خدمة الدين، 

وكانت النتيجة  األرباحسلبا على  أثرافبا سبب ركود وىذا يدور  اإلنفاؽزبفيض  إذل بالشركات أدىعاجز، 
 يف حالة اهنيار.قتصاد ثقة ووقع االتعميق عدـ الي البيئي قتصاداال األداءاغبتمية لكل ىذا 

 فقدان الثقة

عملة متهاوية وأسعار  فائدة 
 مرتفعة واقتصاد متدهور

مشاكل للشركات 
واألسروالمصارف   
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Source: Y. C. Jao, The Asian Financial Crisis and the Ordeal of Hong Kong, QUORUM 
BOOKS, London, 2001, p 24. 

 

 أزمة بنكية في اليابان

انكماش في 
االقتصاد 
وانتشار 
 العدوى

 دولة، شركات مفلسة
 اقتراض متهور من 

القطاع العام 
 والخاص

انهيار األصول 
  واألسواق 

أسعار الصرف 
غير مستقرة أو 

 انهارت

رعب 
 المستثمرين
 والدائنين 

مراقبة 
 ضعيفة

قطاع مالي  
 ضعيف

هورة من تقروض م
البنوك والمقرضون 

 اآلخرون
بنوك معسرة  في 

 حالة إفالس

 مخاطر معنوية

 ورأسمالية 

 (: مراحل تطور األزمة في دول جنوب شرق آسيا05الشكل رقم )
 

ارتفاع معدالت 
 الفائدة
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سيا، فبسبب القطاع اؼبارل الضعيف واالقًتاض آزمة يف دوؿ جنوب شرؽ يوضح الشكل مراحل تطور األ
خرين وضعف اؼبراقبة عليهما للقروض اؼبتهورة من البنوؾ واؼبقرضُت اآل باإلضافةاؼبتهور من القطاع العاـ واػباص 

دت أفقد  ،فالس فبا تسبب يف رعب اؼبستثمرين والدائنُتإركات يف حالة ذل وقوع الدوؿ والشإ ى كل ىذادأ
سواؽ وكل صوؿ واألا اهنيار األذو اهنيارىا وارتفاع معدالت الفائدة وكأسعار الصرؼ أذل عدـ استقرار إزمة األ

 ىذا ساىم يف انتشار العدوى وانكماش االقتصاد.

 األزمةثانيا: مراحل 

1وتطورت من خالؿ اؼبراحل التالية : أسيااؼبالية لبلداف جنوب شرؽ  األزمةانفجرت 
 

 من ذبار العملة أفراد 0اؽبجـو على الباىت التايلندي من خالؿ قياـ  أ، حيث بد4442 ةجويلي 7يف   بدأت 
البفاض قيمتها، وقامت  إذل أدتعلى خفض سعر ىذه العملة بعرض كميات كبَتة منها للبيع  باؼبضاربة

 تايلندا بتمويل عملتها وتدخلت الفلبُت للدفاع عن عملتها.

 71 بشكل مفاجئ األسيويةالبفضت العمالت  . 4442 ةجويلي . 

 70 وتصاعد  حجم الديوف اؼبعمرة األسهم أسعارواهنيار  أسيايف دوؿ شرؽ  األزمةامتد نطاؽ  4442 أوت ،
 لدى اعبهاز اؼبصريف.

 .4442ديسمرب -ةاؼبالية خالؿ الفًتة جويلي األسواؽو  والشكل التارل يبُت مؤشرات العمالت

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Andrew Sheng, op. cit, p 415, 418.  
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 4442سواق المال جويلية _ديسمبر أسيا  مؤشرات العمالت و آ (:00الشكل رقم )

 

 
Source: Andrew Sheng, From Asian to Global Financial Crisis, An Asian 

Regulator’s View of Unfettered Financein the 1990s and 2000s, CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS, UK, 2009, p 42. 
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 71 اهنارت اكرب عشرة بنوؾ.و  : توقفت الشركات اؼبالية الكربى يف الياباف4442 نوفمرب 

  ثر أالعاؼبية وقد امتد  األسواؽو  أسيادوؿ شرؽ  أسواؽيف ظل وجود  ارتباط بُت  األزمةاتساع نطاؽ
 .%2.7 ػ، حيث البفض مؤشر داوجنز بيةمريكاأليف الواليات اؼبتحدة  األسواؽ إذل األزمة

 47  حجم قروض البنوؾ  غَت أف  الياباف  أعلنتاهنارت الشركات يف ىونغ كونغ و  :4440جانفي
 بليوف دوالر. 100 إذلفاعلة وصل 

  وكوريا اعبنوبية، حيث  البفضت العمالت يف اندونيسيا والفليبُت وتايلندا :4440يف منتصف جانفي
 خسرت النصف من قيمتها مقابل الدوالر.

 7  يف االنتعاش. األسهم أسواؽواستمرت  األزمةب اإلحساسفيفري اكبسر 

 األسيويةالمالية  األزمةالمتبعة لعالج  اإلجراءاتثالثا :

وذلك من  األزمةوالتدابَت للحد من توسع  اإلجراءاتصبلة من  ازباذ إذل األسيويةاؼبالية  األزمةدفعت 
 خالؿ:

 األزمةاستجابة سلطات دول و  رد فعل -4

مليارات الدوالرات  اغبكومة كذلك أنفقتاضطر البنك اؼبركزي يف تايلندا بتقوًن الباىت كما 
 أنواعقامت ماليزيا دبنع التعامل يف بعض و  جل دعم ومساندة اؼبؤسسات اؼبصرفية،أبالعملة احمللية من 

، كما اتفقت كوريا 1اػبارج إذل الثقة اليت دفعت باؼبتعاملُت للهروب أزمةظهور بوادر  إذل أدىىذا  األسهم
قروض مضمونة  إذل 4440يف مارس  األجلبليوف دوالر ديوف قصَتة  71بنك على ربويل  10اعبنوبية مع 

 .2من قبل اغبكومة

 األزمةفي مواجهة  الدوليسياسة صندوق النقد  -7

اغبد و  األزمةبشكل كبَت على دور  صندوؽ النقد الدورل يف مواجهة  اآلسيوية األزمةركزت بلداف 
 كوريا اعبنوبية وفق شروط معينة كالتارل:و  اندونيسيا وأ منها وذلك بتقدًن الدعم اؼبارل لكل من تايلندا

                                                           
 .201 :نادية العقوف، مرجع سابق، ص 1
 .12 :عبد اغبكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق ص 2
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  وفق شروط تتمثل يف: بليوف دوالر 42.7قدر  4442 أوت 10قدـ دعم مارل لتايلندا  يف 

بليوف دوالر  71و بليوف دوالر 71 ػقدر ب 4442يف سنة  األمٍتالتزاـ تايلندا بتدقيق احتياطي من النقد  -
 .4440يف سنة 

 %1 إذلو  4442يف سنة  اإلصبارلمن الناتج القومي  %1زبفيض الدولة العجز يف حساهبا اعباري ب  -

 .4440يف سنة 

 .4440يف سنة  اإلصبارلالناتج السنوي  إصبارلمن  %4 ربقيق الدولة فائض يف موازنتها ب إف -

  ذلك وفق شروط تتمثل يف:و  بليوف دوالر 10.0قدر ب  إلندونيسياتقدًن دعم مارل 

 .ىيكلة بعض البنوؾ إعادة -

 .القضاء على االحتكار شبو اغبكومي -

 .اؼبؤسسات اغبكومية وإصالح ػبصخصة واإلسراع زيادة الشفافية -

  بليوف دوالر وفق شروط  10.1 ػقدر ب 4442ديسمرب  1لكوريا اعبنوبية يف  دعما مالياوقدـ الصندوؽ
 تتمثل يف: 

-4440) ما بُت سنة اإلصبارلمن الناتج القومي  %4زبفيض العجز يف حساهبا اعباري دبا يزيد عن  -
 .بليوف دوالر 1 إذلدبقدار يصل  (4444

 .(4444-4440)يف  %1 معدؿ التضخم السنوي بنسبة تغطية -

 .4440من شهرين من الواردات بنهاية  ألكثرتكوين احتياطات عاؼبية  -

 .%1 إذل %0 ينخفض منأف  من احملتمل 4440ي يف سنة قتصاداالعًتاؼ باف النمو اال -

 .ىيكلة النظاـ اؼبارل إعادة -
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 المالية في الدول الناشئة  األزماتالمطلب الثالث: 

العوؼبة و  اؼبزيد من التحرر اؼبارلو  اؼبالية الناشئة منذ بداية التسعينيات، األسواؽرغم التطور الذي عرفتو 
من خالؿ  األزماتسيتم التعرؼ على ىذه و  كبَتة  آثارمالية ذات  أزمات إذل تعرضت األسواؽه ذىأف  إالاؼبالية، 

 النقاط التالية:

 .4441اؼبالية اؼبكسيكية   األزمةأوال: 

 .4440اؼبالية الروسية   األزمةثانيا: 

 األرجنتينية.اؼبالية   األزمةثالثا: 

 المالية المكسيكية األزمة: أوال

اليت كانت و  من منتصف الثمانينات ابتداءىيكلية و  يةاقتصاد إصالحات إدخاؿلقد شرعت اؼبكسيك يف 
ف الطلب الشكلي قد توسع بشكل كبَت إف ،اإلصالحاتكنتيجة طبيعية ؽبذه و  يةقتصاداال ترقية التنمية إذل هتدؼ

عجز كبَت يف و  خصـو اؼبصرفيةو  لألصوؿمبو متسارع و  العقارات،أسعار  وارتفاع األسهم أسعارفبا ساىم يف زيادة 
 اغبساب اعباري اػبارجي

 .األزمة يبُت عجز اغبساب اعباري اػبارجي للمكسيك قبل رلالتا و اعبدوؿ

)نسبة مئوية من الناتج المحلي  األزمةعجز الحساب الجاري الخارجي للمكسيك قبل   :(00الجدول رقم )
 االجمالي(

 4441 4441 4447 السنة

 1- 6.1- 5.1- عجز الحساب الجاري

سيا، ؾبلة آماىي الدروس اليت تطرحها ازمة اؼبكسيك بالنسبة لالنتعاش يف  مارتينيز، ورتيزأغيلَـت  المصدر:
 .1، ص2332النقد الدورل  ؽصندو  التمويل والتنمية،

بقيمة  2332( وسنة -1.5بقيمة ) 2338من خالؿ ىذا اعبدوؿ عجز اغبساب اعباري لسنة  نالحظ
  (.-1فكانت القيمة ) 2336( أما سنة -6.1)
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 :تصاعد الضعف اؼبارل يف اؼبكسيك التارل يوضحو الشكل 

 في المكسيك (: تصاعد الضعف المالي02) الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mechel. Drounis, le Système Financier international, (paris: Armand 

colin.2001), p.18. 

عادة تقييم إو و مف استعادة النأنالحظ من خالؿ ىذا الشكل تصاعد الضعف اؼبارل يف اؼبكسيك حيث 
يف  هنياراالفبا أدى إذل  وض للخواصيف منح القر توسع فبا جعل البنوؾ تذل رفاىية االستهالؾ إدت أالبيزو 

تعمق يف العجز رغم اإلصالحات اؽبيكلية فحدث  سواؽ، وعدـ التنظيمية يف البنوؾ )معدالت الفائدة مرتفعة(األ
 .وكلها ساعدت يف تفاقم الوضع باؼبكسيك زماتذل األإاػبارجي وزيادة تعرض البنوؾ 

من قيمتها  %10 ػزمة مالية حادة، حيث البفضت قيمة البيزو بىا ألاقتصادتعرض   4441ويف هناية سنة 
4441 ديسمربمقارنة بشهر  4441جانفي  14يف 

 2اؼبكسيكية تتمثل يف: األزمة أسباب أىم، ولعل 1

 .قيمة العملة احمللية تناقص -

 .العجز يف اؼبوازنات التجارية اػبارجة -

 .ضعف النظاـ اؼبصريف -

                                                           
 .25 :وعوف وبياوي نصَتة، مرجع سابق،  صب 1
 .228: ، ص8003دار النشر، ، Suto Pine األزمات المالية العالمية أزمةعبد القادر بلطاس،  2

 استعادة النمو

تقييم البيزوإعادة   

 اإلصالحات الهيكلية

 رفاهية االستهالك

 التوسع في منح القروض
(انهيار في أسواق) للخواص  

 عدم التنظيمية في 
 البنوك معدالت فائدة مرتفعة

 تعمق العجز الخارجي

زماتزيادة تعرض البنوك لأل  
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 .اػبارج بعد تدىور نظاـ السعر اؼبصريف إذل رؤوس األمواؿىروب  -

 1، تتمثل يف:األجلمن تدابَت التصحيح الطويلة  عدد األزمةوتطلب انفجار 

 .غبل اؼبشكلة اؼبكسيكية أدىنمليار دوالر كحد  10توظيف -

 العجز منظبح بتقليص ىذا  مارل استثنائي، وذلك بدعم التخفيض يف عجز اغبساب اعباري اػبارجي-
 .(4442، 4441)للفًتة  اإلصبارلمن الناتج احمللي  %4 إذل (4441، 4447) الفًتة خالؿ 0.2%

 األسواؽ.تفريغ و  تقوًن سعر الصرؼ-

 .األزمةالعاؼبي منع من انتشار  الدورل والبنكمساعدة صندوؽ النقد -

مانات ضمليار دوالر ؼبساعدة اؼبكسيك يف برنامج التثبيت مع  11قدمت الواليات اؼبتحدة األمريكية 
  2مليار دوالر. 70قروض دببلغ 

 4440المالية الروسية  األزمةثانيا: 

 أدتحيث ، إليهاالعدوى قد انتقلت  آثارف أو  ، خاصةاآلسيوية لالزمة اؼباليةمركزا تابعا  أصبحت روسيا
 3الروسية فيما يلي: األزمةمالمح  أىمسبثلت و  ، قتصاداهنيار ـبتلف جوانب اال إذل

 .صرؼ الروبلاهنيار رسم -

 .النفط الدوليةأسعار  اهنيار-

 .عجز اؼبوازنة العامة-

 .تدىور اؼبيزاف اػبارجي الروسي-

 .السنداتو  األسهماهنيار سوؽ -

 .اعبهاز اؼبصريف أوضاعتدىور و  ضعف-

                                                           
 .33: نادية العقوف، مرجع سابق،  ص 1
، ص: 8022ية، ؿبمود حامد ؿبمود عبد الرزاؽ، "األزمة اؼبالية العاؼبية ودور النظاـ اؼبارل اإلسالمي بالتطبيق على االقتصاد العريب"، الدار اعبامع 2

62. 
 .222، 220، 203 :ص صنادية العقوف، مرجع سابق،  3
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 1اؼبالية الروسية العديد من النتائج يبكن ذكرىا فيما يلي: األزمةولقد خلفت 

 نتيجة لتخفيض قيمة العملة بعد ذلك انتشرت موجة من و  من جانب واحد، نتيجة ىيكلة الديوف الروسية
 اؼباؿ النامية، كما تكبد الكثَت من اؼبستثمرين خسائر كبَتة. أسواؽالصدمات يف روابط 

 بإدارةىو عبارة عن صندوؽ خاص و  ،4440كرب صناديق التحوط العاؼبية يف شهر سبتمرب أحد أ اهنيار-
 .األجلطويلة  األمواؿرؤوس 

نتيجة قياـ البنوؾ التجارية و  خسرت روسيا احتياطات كبَتة نتيجة دفاع البنك اؼبركزي عن سعر الصرؼ،-
 .لالحتفاظ بو يف اػبارج أجنيبصرؼ  إذل الروسية بتحويل ما لديها من ضبلة

 .للبنوؾ اإلجباريةاػبارج حُت خفضت نسبة االحتياطي  إذل األمواؿىروب رؤوس -

 .قيمتو االظبية مقابل الدوالر أرباع، فقد الروبل ثالثة 4444سنة  األوؿيف هناية الثالثي -

 دخوؿ روسيا مرحلة ركود.و  تراجع النمو-

 األرجنتين أزمةثالثا: 

من الطراز اآلسيوي، وقد بينت  أزمة 7007، لكنها واجهت يف عاـ آسيويةبالطبع دولة  األرجنتُتليست 
دولة كبو   أيية اليت تقابل بالثناء على كبو واسع قد تدفع قتصادالسياسات االأف  بكل وضوح كيف األزمةىذه 

لكن مع ، لألرجنتُتتطيح بالنظاـ اؼبصريف أف  اؼبكسيك أزمةتداعيات  أوشكت 4441كارثة، وحىت يف سنة 
هة ارتفع الدوالر كثَتا مقابل التسعينات، فمن ج أواخرتسوء يف  األمور وأخذتعادت الثقة،  األزمةاكبصار تلك 

 أهنما، وكاف من آثار ىذين التحولُت يف سعر الصرؼ ورو وزبفيض الربازيل قيمة عملتها الرياؿ بشكل حاداأل
 رأسفبا دفع البالد كبو الركود، ففقد اؼبستثمروف ثقتهم فًتاجع تدفق  األرجنتينيةاضعفا القدرة التنافسية للصادرات 

 2مصرفية. أزمةحدوث  إذل ذلك أدىالبالد فبا قلص حدود القروض،  إذل اؼباؿ

 

                                                           
اجستَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت، بومرداس، ، رسالة م"دور سعر الفائدة في إحداث األزمات المالية"بوزيدي صباؿ،  1

 .253، 252 :، ص ص8022،8028
 .205 - 206بوؿ غروغماف، مرجع سابق، ص ص:  2
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 1يلي: ما األزمةىذه  أسباب أىمولعل 

  ؛7004يف سنة  %00ارتفاع اؼبديونية اػبارجية وارتفاع نسبة خدمة الدين 

  الدوؿ الناشئة؛ اتاقتصاديف  األزماتعدوى 

 ؛انتشار الفساد 

  ؛األرجنتيٍتضعف قطاع اؼباؿ 

معمقُت الركود، ووضعوا حدا للسحوبات من  اإلنفاؽ فخفضوا، األزمة احتواء األرجنتُتاوؿ اؼبسؤولوف يف ح
 2سنتا. 10حوارل  إذل فورا من دوالر واحد األرجنتيٍتالبيزو نزلت قيمة  7004 أواخراؼبصارؼ، ويف 

 3:األزمةوكاف من نتائج ىذه 

 قياـ مظاىرات غاضبة؛ 

  ؛واإلفالسشلل يف اؼبيزانيات العمومية 

 كاف قد تراجع أف   ، بعد7007يف سنة  %44الناتج احمللي الفعلي  إصبارلفًتاجع يف صبود قتصاد وقوع اال
 .7004يف سنة  1%

 وىي نسبة عالية من االنكماش  %40بػ  7007و 4440بُت عاـ  األرجنتيٍتقتصاد البفض حجم اال
 الكساد الكبَت. أزمةتوازي حجم 

 

 

 

 

 

                                                           
 .60 – 63مصطفى يوسف كايف، مرجع سابق، ص ص:  1
 .201 – 205بوؿ غروغماف، مرجع سابق، ص ص:  2
 .201اؼبرجع نفسو، ص:  3
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 7000العالمية لسنة  طبيعة وأسباب األزمة الماليةالمبحث الثالث: 

تعترب أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية من أشد األزمات اؼبالية اليت ىزت أكرب اقتصاديات 
للقوؿ بأهنا أكرب أزمة مالية ، فبا دفع البعض 8002لتتعمق أكثر سنة  8001العادل، ولقد بدأت بوادرىا سنة 

 التالية: اؼبطالبسيتم تناوؿ ىذا اؼببحث من خالؿ ، و 2383منذ أزمة الكساد الكبَت سنة 

 .التحويل العقاري يف الو.ـ.أ 

  اؼبالية. األزمةأسباب 

 ول: التحويل العقاري في الو.م.أالمطلب األ

على مدى السنوات السبعُت اؼبنصرمة بصورة ية مريكتطوير ىيكل سوؽ العقارات يف الواليات اؼبتحدة األ
ىيكل يًتكز يف مصارؼ ووؿ سًتيت وشركات  إذل جذرية من ىيكل تقدـ فيو مؤسسات اإليداع منح القروض

األوراؽ اؼبالية اليت تستخدـ أحدث ما أنتجتو اؽبندسة اؼبالية إلعادة تشكيل الرىونات يف صورة أوراؽ مالية من 
ية سيتم التطرؽ إليو من مريكلتعرؼ على التحويل العقاري يف الواليات اؼبتحدة األخالؿ مشتقات اإلئتماف ول

 خالؿ العناصر التالية:

 وي للرىن العقاري يف الو.ـ.أ.ثانأوال: تطور السوؽ ال

 ثانيا: ربرير أسواؽ الرىن العقاري.

 ثالثا: آلية التوريق يف السوؽ العقاري.

 للرهن العقاري في الو.م.أ ويناثلاأوال: تطور السوق 

تتألف أساسا من مؤسسات إيداع منتظمة مثل  4410كانت سوؽ الرىن العقاري يف الو. ـ. أ قبل 
اؼبصارؼ ومؤسسات االدخار والقروض اليت كانت تستخدـ ودائعها يف ربويل قروض شراء اؼبنازؿ وكانت ىيئات 

ؿبافظها، فإهنا كانت تتحمل اؼبخاطر االئتمانية وـباطر اإلقراض تلك تنشئ قروض وحيث أهنا ربتفظ هبا ضمن 
الفائدة يف السوؽ، وألجل توفَت السيولة قامت اغبكومة يف إطار سياسات "الربنامج اعبديد" أسعار  تقلبات

4410للرئيس روزفيلت بإنشاء اؽبيئة الوطنية االربادية لرىن العقاري اؼبعروفة باسم فاين ماي 
1. 

دل تكن تقـو بشراء صبيع القروض فقط بل تلك اليت تتوافر فيها معايَت معينة وىي قروض  ىذه اؽبيئةأف  غَت
يف عهد الرئيس جونسوف ونتجت  4400ي مريكمن الدرجة األوذل، مث مت إعادة تنظيم سوؽ الرىن العقاري األ

                                                           
 .25، 26 ، ص:، ـ ر8001ديسمرب  ،، ؾبلة التمويل والتنمية"الرىونات العقارية الثانوية: ؿبسبات أزمة"دورد،  راندؿ 1
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ت العقارية اجملموعة من عن إعادة تنظيم اؽبيئة الوطنية اغبكومية للرىن العقاري)حٍت ماي( للتعامل مع الرىونا
اغبكومة من خالؿ برامج اإلسكاف االربادية للمحاربُت القدامى وغَتىا من برامج اإلسكاف االربادية ويف سنة 

ونات ىمت إنشاء الشركة الوطنية االربادية للرىن العقاري اؼبعروفة باسم) فريدي ماؾ( لغرضُت: توريق الر  4420
 . 1اؼبنافسة ؽبيئة فاين ماي اليت مت خصخصتها حديثاالعقارية التقليدية، وتوفَت 

واثنتاف مرخصتاف من قبل   (Gennie Mac)هتيمن ىذه اؼبؤسسات الثالث الضخمة، مؤسسة عمومية
ي، حيث تعمل ىذه مريكعلى سوؽ الرىن العقاري األ (Freddie Macو Fannie Mac) الدولة

 أوراؽ مالية مضمونة بأصوؿ عقارية.  إذل اؼبؤسسات على شراء ديوف البنوؾ مت ربويلها

 .4420والشكل التارل يوضح نظاـ السوؽ العقارية الثانوية ابتداءا من سنة 

 4420ية الثانوية ابتداءا من سنة (: نظام السوق العقار 00الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أثره على اؼبنظومة اؼبالية واؼبصرفية يف اعبزائر دراسة  عمر طالب، عبد اغبميد غويف، إعادة التمويل الرىٍت المصدر:
ص  ،8001، ؾبلة األكاديبية العربية اؼبفتوحة، الدامبارؾ، العدد الثاين، SRHحالة شركة إعادة التمويل الرىٍت 

22. 
                                                           

 .25: نفس اؼبرجع، ص 1

 العائالت )الخواص(

البنوك ومؤسسات 
 االدخار

 البنوك العقارية
شركات التأمين 

 والمؤسسات األخرى

المؤسسات في السوق 
 الثانوية المتخصصة

 القروض

 االدخار

 األوراق المالية

 القروض

 األوراق المالية

 األوراق المالية

 القروض

 االدخار
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مليار دوالر سنة  210قروض تقدر بػ  (Fannie Mac)و  (Freddie Mac)كانت سبلك مؤسسيت 
 2، ويف عشية تأميمها 7001مليار دوالر سنة  1000و، 4444مليار دوالر سنة  7000وذباوزت  4441

من ؾبموع القروض العقارية يف الواليات  %11مليار دوالر أي حوارل  1100قدرت ؿبفظتها بػ  7000سبتمرب 
 .1يةمريكاؼبتحدة األ

 ثانيا: تحرير أسواق الرهن العقاري

ية القواعد التنظيمية حدودا مريكاغبكومي وباألخص يف الواليات اؼبتحدة األ وضعت مؤسسات اإلئتماف
قصوى ألسعار الفائدة وحدود للقروض العقارية وفًتات اؼبداد وأسفرت ىذه القواعد التنظيمية عن ترشيد 

ائل الثمانينات استخداـ اإلئتماف يف أسواؽ الرىن العقاري إال أنو مع ربرير أسواؽ الرىن العقاري الذي بدأ يف أو 
أف  يف العديد من البلداف اؼبتقدمة، ظهرت الضغوط التنافسية عن جهات اإلقراض غَت التقليدية وكانت النتيجة

زيادة فرص األسر للحصوؿ على  إذل أصبحت األسعار أكثر تفاعال واتسع نطاؽ اػبدمات اؼبتاحة فبا أدى
متعددة يف البلداف اؼبتقدمة وتستند فرص األسر للحصوؿ  عملية التحرير ازبذت أشكاؿأف  القروض العقارية، غَت

 : 2بعض اػبصائص اؼبؤسسية يف أسواؽ الرىن العقاري، وىي كالتارل إذل على التمويل اؼبرتبط باؼبساكن

 القيمة  إذل سنة القرض*(LTV) قيمة اؼبمتلكات( أو مدة  إذل )أي نسبة القرض العقاري حسب اؼبعتاد
القيمة يفسح اجملاؿ أماـ اؼبقرضُت إلقراض اؼبزيد بينما تسمح  إذل ارتفاع نسبة القرضالقرض اؼبعتادة: 

 الدخل يف حدود يبكن استيعاهبا. إذل فًتات السداد األطوؿ باحملافظة على نسبة خدمة الدين

 : إمكانية اإلقًتاض أف  إمكانية تكرار اإلقراض بضماف نسبة اؼبسكن والسداد اؼببكر للقرض بدوف رسـو
بضماف القيمة اؼبًتاكمة للمساكن تسمح لألسر باالستفادة مباشرة من ثروات السكنية واغبصوؿ على 

                                                           
، ؾبلة الباحث، العدد 8002، "8001أثر أزمة الرىن العقاري على البورصات العربية خالؿ الفًتة "حاج موسى نسيمة، علوي فاطمة الزىراء،  1

 .282 :ص ،، جامعة بومرداس8002، 06
 
 .205، 206 :، ص ص8002 ، أفريل"العاؼبياالقتصاد أفاؽ "صندوؽ النقد الدورل،  2

*
  LTV إ: نسبة القرض( ذل القيمةloan to value-LTV يقصد بيها رصيد القرض اؼبضموف لرىن )ما مقسوما على قيمة العقار الذي يبولو إ

صة اليت يبتلكها ذل قيمة اغبإذل القيمة مقياسا إنسبة القرض  وتعدّ  جل اقتناء العقار.أو مقسوما على السعر الذي يدفعو اؼبقًتض من أالقرض 
ت اغبماية اؼبتاحة ت حصة اؼبقًتض اؼبعرضة للمخاطر، وقلّ ذل القيمة، كلما قلّ إوكلما زادت نسبة القرض  الذي يضمن القرض. اؼبقًتض من الصك

 ض بسبب ترتيب الضماف.للمقر 
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اؼبساكن وتسبب رسـو السداد اؼببكر يف تقييد قدرة األسر على إعادة أسعار  اؼبزيد من القروض عند ارتفاع
 الفائدة.أسعار  سبويل قروضها العقارية يف حالة البفاض

 للقروض العقارية: فكلما زاد تطور القروض الثانوية للقروض العقارية، سوؼ هبد  إنشاء أسواؽ ثانوية
اؼبًتبصوف سهولة أكرب يف اغبصوؿ على التمويل عرب األسواؽ الرأظبالية وتقدًن القروض لألسر اؼبعيشية، 

ىذه ما تساوت الشروط األخرى، وقد أسهمت كل ىذه التطورات يف سرعة كبو االئتماف العقاري يف  عدا
 البلداف كما يوضح الشكل التارل:

(: الديون العقارية القائمة04الشكل رقم)

 
 .206، ص 8002العاؼبي، أفريل قتصاد صندوؽ النقد الدورل: آفاؽ اال المصدر:

الو. ـ. أ والدامبارؾ واسًتاليا والسويد وىولندا لديها أسواؽ رىن عقاري أكثر أف  من خالؿ الشكل يتضح
 %00 القيمة حسب اؼبعتاد إذل نفس الوقت أسواؽ شاملة ويف ىذه البلداف تبلغ نسبة القروضمرونة وىي يف 

سنة وهبرى تسويق منتجات القروض العقارية اؼبصممة خصيصا لالقًتاض بضماف  10وتبلغ مدة القرض اؼبعتاد 
بدوف تعويض اؼبقًتض على السداد اؼببكر  قيمة اؼبسكن على نطاؽ واسع، كما تنطوي القروض اؼبعتادة على خيار

األسواؽ اؼبالية يف ىذه البلداف ؽبا أنبية كبَتة أف  دلك قبد إذل خسائر القيمة الرأظبالية أو القيمة السوقية، إضافة
 تسبب كمصدر لتمويل القروض العقارية.
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 يمريكثالثا: آلية التوريق في سوق الرهن العقاري األ

ىو ربويل القروض وأدوات  (Titrisation)يعترب التوريق فنا من فنوف التمويل اؼبستحدثة، فالتوريق 
 إذل ، سندات( قابلة للتداوؿ يف أسواؽ اؼباؿ، وىي أوراؽ تستندأسهم) أوراؽ مالية سائلة إذل الديوف غَت السائلة

 .1بالوفاء بالدين ؾبرد القدرة اؼبتوقعة للمدين على السداد من خالؿ التزامو العاـ

 والشكل التارل يوضح خطوات عملية توريق قروض الرىن العقاري.

 يق والتسويق لقروض الرهن العقاريخطوات عمليات التور  (:40الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتواؼبشتقمنَت إبراىيم ىندي الفكر اغبديث يف إدارة اؼبخاطر اؽبندسية اؼبالية باستخداـ التوريق  المصدر:
 .625ص  ،)اإلسكندرية، نشأة اؼبعارؼ للنشر والتوزيع د ت ف(

اعبهات اؼبنشئة للقروض اليت يشَت إليها الشكل يف شركات اإلقراض العقاري والبنوؾ اؼبملوكة تتمثل 
ؼبورديها والبنوؾ التجارية وما يباثلها، واليت عادة ما تقـو ببناء ؿبفظة من تلك القروض، أما بالنسبة للجهات 

يق ؿبتوياهتا، فإهنا تتبع تلك القروض اؼبنشئة اليت سبلك ؿبفظة قروض صغَتة ال يسمح ؽبا ببناء ؿبفظة يتم تور 
ؼبوائمة" فاين ماي" أو " فريدي ماؾ" اليت تقـو بدورىا ببناء تلك احملافظ ودبساعدة بنك استثمار، مت إصدار أوراؽ 

مُت على اغبياة وصناديق اؼبعاشات وما يباثلها، كما تشًتي تلك أمالية تباع للمستثمرين اؼبؤسسُت وشركات الت
                                                           

 .20 :، ص8002، دار النهضة العربية بالقاىرة، الطبعة الثانية، "التوريق ومدى أنبيتو يف ظل قانوف الرىن العقاري"عبيد علي أضبد اغبجازي،  1

الجهات 
المنشئة 
 للقرض

بناء محفظة 
 القروض

إصدار 
أوراق 
 مالية

بنكي 
 االستثمار

المستثمرون 
 المؤسسون

 فاني ماي

 تدفقات نقدية فريدي ماك

 بيع القروض العقارية

 بيع األصول المالية التي تم توريقها
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عبهات اؼبنشئة للقروض العقارية ذاهتا لتنوع من االستثمار على أساس تلك األوراؽ تتميز دبستوى اإلدارة من ا
اعبهة اليت أصدرت األوراؽ لصاغبها، وؽبذا يطلق على األوراؽ اؼبالية  إذل حصيلة البيع تذىبأف  سيولة جيد، كما

دات اؼبشاركة، كما يطلق على األوراؽ اؼبالية اليت يتم توريقها من ؿبفظة مؤسسة الرىن القومية الفدرالية باستعدا
 Mortgaye Backed) اليت مت توريقها من ؿبافظ الًتكة الفدرالية باألوراؽ اؼبضمونة بالرىن العقاري

SCaurities) (MBS)*. 

أسهمت اؽبندسة اؼبالية يف تطوير برنامج للشركة الفدرالية لقروض اإلسكاف، اتبعها برنامج  4404ويف عاـ 
 اؼبؤسسة الرىن القومية الفدرالية وأطلق عليو برنامج اؼببادلة كما يوضحو الشكل التارل: 

 (: برنامج المبادلة44الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 واؼبشتقات التوريق باستخداـ اؼبالية اؽبندسية اؼبخاطر إدارة يف اغبديث الفكر ،ىندي إبراىيم منَت المصدر:
 .622ص  ،(ف ت د والتوزيع للنشر اؼبعارؼ نشأة اإلسكندرية،)

                                                           
* MBS سبثل األوراؽ اؼبالية اؼبضمونة بالرىن العقاري :MBS  وىي تتسم  بأصوؿوراؽ اؼبالية اؼبضمونة شكاؿ األأأبسط صور التوريق وشكل من

قل من سعر الفائدة أف كاف إماف، وسعر الفائدة الذي ربملو يوفق معدؿ العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر، و بدرجة عالية من السيولة واأل
من التزاـ اعبهة اؼبصدرة بكل شروط االصدار، وتظل اعبهة  التأكدعلى القروض اليت مت توريقها، وىناؾ طرؼ ثالث )حارس( تقع عليو مسؤولية 

ظبية صل وفوائد القروض، اليت منها تسدد الفوائد والقيمة اإلأاؼبنشئة لقروض الرىن العقاري مسؤولة عن خدمة احملفظة دبا يف ذلك ربصيل 
، مرجع  واؼبشتقات التوريق باستخداـ اؼبالية اؽبندسية اؼبخاطر رةإدا يف اغبديث الفكر ،دينبراىيم ىإنظر يف ذلك: منَت أللسندات اليت مت توريقها، 

 .222-222سابق، ص ص 

 بناء المحفظة فاني ماي، فريدي ماك

أوراق مالية إصدار  

 الجهات المنشئة للقرض

المستثمرين 
 المؤسسين

 بيع القروض العقارية 
 بيع أوراق مالية
 تدفقات نقدية

 المبادلة

 قبيع أورا

L’AUTE
 تدفقات نقدية
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العقارية من اعبهات اؼبنشئة ؽبا يبكن  فريدي ماؾ" وفاين ماي" شراء القروض" وفقا ؽبذا الربنامج تقـوو 
مستثمرين مؤسسُت مثل صناديق االستثمار وشركات  إذل ربتفظ بتلك األوراؽ، واف تعيد بيعهاأف  لتلك اعبهات

 التامُت على اغبياة، ليعاد استخداـ حصيلتها يف تقدًن قروض جديدة.

القروض اؼبكونة أف  لتوريق بصفة عامة ىيؿبفظة األوراؽ اؼبالية الناذبة عن عمليات ا ما يبيزولعل أىم 
للمحفظة عادة ما ربمل نفس سعر الفائدة لألوراؽ اليت مت توريقها منها، أما تاريخ استحقاؽ تلك األوراؽ 

يكوف ىو نفسو تاريخ استحقاؽ القروض اؼبكونة للمحفظة، إذا كانت كلها بتاريخ استحقاؽ واحد. أف  فيشًتط
قصر تاريخ استحقاؽ لتلك القروض أيكوف أف  القروض داخل احملفظة حينئذ ينبغي أما تباينت تواريخ استحقاؽ

اؼبنشئة لتلك القروض شيئا سوى  أطوؿ من تاريخ استحقاؽ األوراؽ اؼبالية اليت مت توريقها وبالتارل فال زبسر اعبهة
 رسـو تدفعها لكل من " فاين ماي" و" فريدي ماؾ" مقابل جهودىا.

 األوراق المالية المضمونة بأصولأنواع  رابعا:

أف  توجد صور رئيسية من األصوؿ اليت مت توريقها من ؿبافظ قروض متنوعة كقروض الرىن العقاري ويبكن
 نذكر منها ما يلي:

 (ABSاألوراق المالية المضمونة بأصول )-4

أصوؿ، ويبكن ىي أوراؽ مالية تعتمد مدفوعات دخلها ومدفوعات سدادىا مبلغها األصلي على ؾبموعة 
يف الواقع ضماف األوراؽ اؼبالية بأصوؿ ـبتلفة مثل الرىن العقاري أو قروض بطاقات االئتماف، وقروض السيارات، 

أوراؽ مالية قابلة لتداوؿ الورقة اؼبالية اؼبضمونة بأصوؿ سبكن مؤسسة  إذل وذلك بتحويل األصوؿ غَت السائلة
 اؼبستثمرين. إذل اإلقراض األصلية من نقل ـباطر االئتماف

وىناؾ عدة مالمح رئيسية لألوراؽ اؼبالية اؼبضمونة بأصوؿ وىي كما يلي: يقـو اؼبقرض األصلي عادة ببيع 
وسيط يتخذ مشكال آخر)وسيلي خاص للشراء( ومن مت يؤدي ذلك  إذلصندوؽ استثمار ما يلي و  إذل األصوؿ

التوجيهية التنظيمية على البنك حيازتو مقابل األصوؿ، ربرير رأس اؼباؿ الذي نشًتط اؼببادئ  إذل يف حالة البنك
الدخل ومدفوعات سداد اؼببلغ األصلي أف  ويقـو الوسيط بتمويل شراء األصوؿ عن طريق إصدار أوراؽ مالية، ودبا

يعتمداف على األصوؿ األساسية فانو إذا مت سداد األصوؿ األساسية مسبقا فاف الورقة اؼبالية تكوف قيمتها قد 
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توفر شرائح ـبتلفة من الورقة اؼبالية اؼبعنية، ويعكس تسعَت الشرائح ت، وغالبا ما تقـو جهات اإلصدار بسدد
 اؼبختلفة احتماؿ السداد اؼببكر.

 (MBS)األوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري -7

تلك األوراؽ اؼبالية  تفننت اؽبندسة اؼبالية يف تصميم التوريق ىذه األوراؽ اؼبالية بشكل جعل االستثمار يف
حد كبَت بينما يفوؽ سعر الفائدة الذي ربملو معدؿ العائد على االستثمار اػبارل من اؼبخاطر  إذل يتسم باألماف

واف كاف اقل من سعر الفائدة على القروض اليت مت توريقها وىي تتسم بدرجة عالية من السيولة، وعادة ما تًتاوح 
احملفظة أف  من قيمة ؿبفظة القروض الضامنة ؽبا فبا يعٍت %00 إذل %10بُت  ماقيمة األوراؽ اؼبالية اؼبصدرة 

 ربتوي على قروض بقيمة تفوؽ قيمة األوراؽ اؼبالية اليت مت توريقها منها.

وىذه األوراؽ اؼبالية تشًتيها مؤسسات االستثمار واألفراد واألثرياء ومؤسسات اإليداع ذاهتا وأدت عملية 
ـباطر السوؽ ووفرت للمؤسسات اإليداع ذاهتا فئة أكثر سيولة من أصوؿ القروض واستغلت  توزيع إذل التوريق

بسط صور التوريق، أوسبثل األوراؽ اؼبلية اؼبضمونة بالرىن العقاري  موارد عميقة من رؤوس األمواؿ للرىن التجاري.
 .ضمونة بأصوؿاألوراؽ اؼبالية اؼبضمونة برىن عقاري ىي شكل من أشكاؿ األوراؽ اؼبالية اؼب

 (CMO)التزام الرهن المضمون -1

يقصد بو الورقة اؼبالية اؼبضمونة عبميع القروض اؼبضمونة بالرىن العقاري أو بعض ؾبموعات القروض 
اؼبضمونة بالرىن العقاري السكٍت وأوراؽ الوكالة اؼبالية، وتصدرىا شركات االستثمار التجاري وعادة ما تتضمن 

من األوراؽ اؼبالية حبيث يكوف ؽبا تواريخ العملية اليت يتم فيها إصدار التزامات الرىن اؼبضموف فئات متعددة 
اؼبخاطر، ومن مت يتوقع نسبيا من  ـبتلفة، ويتعرض يف ظلها اؼبستثمروف ؼبستويات منخفضةولوبانات استحقاؽ 

 قبوؽبم لعائد منخفض عن االستثمار يف تلك األوراؽ اؼبالية.

 (CDO)التزامات الدين المضمونة -1

ىي سندات تعتمد مدفوعات دخلها ومدفوعات سداد مبلغها األصلي على ؾبموعة من األدوات، وعادة 
يف  مشًتاهما إما يكوف التزاـ الدين اؼبقرر بضماف مضمونا دبجموعة متنوعة من القروض وأدوات األوراؽ اؼبالية، 

اؼبتنوعة ألدوات التزاـ الذين اؼبقرر بضماف عن السوؽ الثانوية أو من اؼبيزانية العمومية لبنك ذباري، ومبيز الطبيعة 
واليت تكوف مضمونة دبجموعة متجانسة من األدوات مثاؿ رىونات العقارية  (ABS)الورقة اؼبالية اؼبضمونة بأصل
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الدخل وسداد األصل يعتمداف على أداء مدفوعات سداداف يتم أوال سداد أف  وقروض بطاقات االئتماف ودبا
 بعد ذلك اؼبستوى الثاين اخل... ويعكس تسعَت كل شروبة مدى احتماؿ السداد.اؼبستوى األوؿ مث 

 المالية األزمةالمطلب الثاني: أسباب 

زمة اؼبالية العاؼبية وسيتم خالؿ ىذا كانت دبثابة الشعلة اليت اندلعت منها األسباب  ألقد اجتمعت عدة 
 يلي: اؼبطلب وفق ماذ سيتم تناوؿ ىذا إسباب، ـبتلف ىذه األ فاؼبطلب تبيا

 .وفرة السيولة العاؼبيةأوال: 

.البفاض التضخمثانيا:   

  .ثالثا: تراخي قيود االقًتاض واإلفراط يف منح القروض العقارية

 .رابعا: البفاض أسعار الفائدة

 .خامسا: ارتفاع أسعار األصوؿ

 .سادسا: توريق قروض الرىن العقاري

 وفرة السيولة العالمية أوال:

أف  مواؿ حيث قبدية والعديد من الدوؿ الكربى تدفقات ىائلة لرؤوس األمريكالواليات اؼبتحدة األعرفت 
وروبا والصُت والياباف قد بلغت أأ و  الناتج احمللي االصبارل لكل من الـو إذل نسبة الكتلة النقدية دبعناىا الضيق

 .1%10 إذل %41 حوارل 7002-4400خالؿ الفًتة 

كنتيجة لالرتفاع الكبَت يف احتياطات العرض لدى   األزمةيف ىذه  االنطالؽف وفرة السيولة كانت نقطة إ
 2اؼبرتفعة. االدخاراؼبركزية يف البلداف الناشئة ناتج عن الفوائض الكبَتة يف اؼبوازين التجارية ومعدالت  البنوؾ

 

 

 
                                                           

1 Patrick Artus, et autre, op cit, p: 10.  
2 Patrick Artus, et autre , op cit, p: 10.  
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 (: تقييم السيولة العالمية47الشكل رقم )

 
Source: Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, p 11.  

 رف(: تقييم احتياطات الص41الشكل رقم )

 

Source: Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, p 11. 
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صوؿ أي سبكنت اؽبندسة اؼبالية من توريق مريكاألقتصاد سباب زيادة حجم السيولة يف االأ إذل وبالنسبة
وعدـ وجود فرصة لتعرض حامليها ؼبخاطر التوقف،  السيولةاؼبالية اغبكومية، من حيث  لألوراؽمالية منافسة 

ىم اجملاالت أوراؽ اؼبالية، اليت تستهدؼ تنشيط وىكذا سانبت اؽبندسة اؼبالية يف استحداث اؼبزيد من األ
، ىو االستثمار العقاري وذلك من خالؿ ربسُت سيولة سوؽ القروض اؼبستخدمة يف سبويل ذلك االستثمارية
 1االستثمار.

 انخفاض التضخمثانيا: 

واػبدمات فعلى العكس فقد كاف  السلعف وفرة السيولة العاؼبية دل تنعكس على معدالت التضخم يف إ
 %1 إذل %47فقد البفض معدؿ التضخم من  OCDEيف دوؿ  وباألخصىناؾ البفاض يف معدؿ التضخم 

 خالؿ عشر سنوات، والشكل التارل يوضح ذلك:

 7004-4421 (: التضخم العالمي41الشكل رقم )

 
Source: Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, p 135. 

                                                           
 .656، 656: براىيم، مرجع سابق، ص صإ نَتدى منى 1
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سباب البفاض التضخم مع قوة السيولة قبد تعزيز مصداقية سياسات مكافحة التضخم أ إذل وبالرجوع
يات الناشئة واؼبنافسة يف قتصاداؼبركزية وكذلك بسبب معدالت النمو اليت شهدهتا االبسبب استقاللية البنوؾ 
 1التصنيع، وكذلك العوؼبة.

 فراط في منح القروض العقارية ثالثا: تراخي قيود االقتراض واإل

واخر تسعينيات القرف أية انطالقا من مريكسر اؼبعيشية يف الواليات اؼبتحدة األلية بقاء األآصبح الدين أ
 كنسبة مئوية من الدخل اؼبتاح للمستهلك )باؼبليار دوالر(.  االستهالكيةالعشرين واعبدوؿ التارل يوضح الديوف 

 (:الديون االستهالكية كنسبة مئوية من الدخل المتاح للمستهلك )بالمليار دوالر(04الجدول رقم )

 الدين % من الدخل المتاح الدخل المتاح للمستهلك الدين االستهالكي السنة

4440 3 592.9 4 285.8 83.8 

4441 4 858.1 5 408.2 89.8 

7000 6 960.6 7 194.0 96.8 

7001 11 496.6 9 039.5 127.2 

 ،"الرأظبالية وأزمة العاؼبية اؼبالية األزمة "جوف بيالمي فوسًت قردماغدوؼ، ترصبة عطية بن كرًن الظفَتي، المصدر:
 .25، الكويت، ص 8022وذل، مكتبة اآلفاؽ، الطبعة األ

نسبة الديوف االستهالكية اغبالية بالنسبة للدخل اؼبتاح للمستهلك قد ارتفعت أف  خالؿ اعبدوؿ يتضح من
االلبفاض التارىبي لسعر الفائدة  إذل حد ما إذل ف ىذا يرجعأو ، 7001يف سنة  %472.7 إذل %01.0من 

 خَتة.الذي ساعد يف خدمة تلك الديوف يف السنوات األ

عاـ  إذل 4400ح الشكل التارل الزيادة السريعة يف نسبة خدمة الديوف وذلك خالؿ الفًتة من عاـ ويوضّ 
 مع وجود ارتفاع حاد بدءا من منتصف التسعينيات مع بعض التوقفات الطفيفة. 7001

 

 

                                                           
1
 Patric. Artus et Rutic. Op.cit, pp: 12,13. 
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 (: نسبة خدمة الديون االستهالكية41الشكل رقم )

 
  ،"الرأظبالية وأزمة العاؼبية اؼبالية األزمة "،الظفَتي كرًن بن عطية ترصبة قردماغدوؼ، فوسًت بيالمي جوف المصدر:

 .10ص  الكويت، ،8022 األوذل، الطبعة اآلفاؽ، مكتبة

 يوما: 00من  ألكثرعن تسديد ديوهنا  اؼبتأخرةسر واعبدوؿ التارل يوضح األ

 يوما 00األسر المتأخرة عن تسديد ديونها ألكثر من  (:40رقم ) الجدول

النسبة المئوية 
 للدخل

4441 4440 7004 7001 

 26.3 22.6 28.3 20.8 %70 أكثر من
70%- 10% 20.2 28.2 22.1 22.2 
10 %- 00% 2.1 20.0 1.3 20.6 
00 %- 00% 5.5 6.3 6.0 1.2 
00 %- 40% 8.2 2.5 8.5 8.2 
40 %- 400% 2.0 2.5 2.2 0.2 

 ،"الرأظبالية وأزمة العاؼبية اؼبالية األزمة "جوف بيالمي فوسًت قردماغدوؼ، ترصبة عطية بن كرًن الظفَتي، المصدر:
 .60ص ، الكويت، 8022وذل، مكتبة اآلفاؽ، الطبعة األ

ساسية للغالبية العظمى من صوؿ األكرب من الديوف قد منحت بضماف السكن الذي يبثل األف اعبزء األإ
بشكل جنوين، وارتفعت ىذه الديوف بشكل استثنائي بنسبة  االرتفاعسر واستمرت الديوف بضماف السكن يف األ
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سبويل  بإعادةوؿ قد قاموا األ متيازاإلمن مالؾ اؼبنازؿ الذين لديهم رىن عقاري من  %11ف حوارل أو  ،72.1%
مواؿ اؼبقًتضة تتجاوز كثر من ثلث ىذه األأوكاف  7001 إذل 7004ي ذبديد قروضهم يف الفًتة من أمنازؽبم 

دوالر،  70000ضافية اؼبستخلصة من اؼبقًتضُت كانت حوارل اإل لإلسمف اؼببالغ اؼبتوسطة أعادة التمويل و إمبالغ 
ساس الرىن العقاري اليت تسيطر أقًتاض على اؼبنازؿ قد ارتفعت بشكل خطَت وبرزت ظاىرة اإلأف أسعار  حيث

خرى من القروض غَت العقارية، حيث تغرؽ نواع األية وتزاحم األمريكاؼبتحدة األ الوالياتسكاف يف على سبويل اإل
 1.اإلئتمانيةسر النمطية يف مستنقع دين البطاقات األ

 ية: مريكالشكل التارل يوضح قروض الرىن العقاري اؼبوجهة للعائالت األ

 (: قروض الرهن العقاري الموجهة للعائالت األمريكية40الشكل رقم )

 
 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، نادية المصدر:
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .252، ص 8022 ،8028

التصاعد اؼبستمر يف حجم القروض العقارية اؼبوجهة للعائالت حيث  أعالهيظهر من خالؿ الشكل 
، وقد تزامن ذلك من 7000مليار دوالر سنة  40000ما يقارب  إذل 7000مليار دوالر سنة  1000انتقلت من 

                                                           
 .60 :جوف بيالمي فوسًت قردماغدوؼ، مرجع سابق، ص ص 1
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مليار  4000اليت بلغت قيمتها حوارل  (subprime)تصاعد يف حجم قروض الرىن العقاري عالية اؼبخاطر 
 قًتاض يف سوؽ الرىن العقاري.وىو ما يعكس الًتاخي يف شروط اإل 7000دوالر يف حدود سنة 

 الفائدةأسعار  رابعا: انخفاض

صوؿ عالية اؼبخاطر ذات عوائد مرتفعة/ وقد شجع ألقد كانت وفرة السيولة حافزا لبحث اؼبستثمرين عن 
جانب البفاض معدؿ التضخم  إذل (،Prime de risque) 1اؼبستثمرين على ذلك البفاض عالوات اؼبخاطرة

ي عاـ اقتصاديُت وتوقعات البنك االحتياطي الفدرارل باحتماؿ حدوث ركود قتصادالعاؼبي واستجابة لتوقعات اال
كثر أ (Federate)قًتاض بُت البنوؾ فائدة اإلأسعار  ، قاـ البنك االحتياطي الفدرارل بتخفيض مؤشر7004

شهر ديسمرب من نفس  %4.21 إذل 7004يف شهر جانفي  %0وذلك من  7004من عشر مرات خالؿ عاـ 
 2نواع القروض.أزيادة مستويات الطلب على ـبتلف  إذل دىأالعاـ فبا 

 .7004-4402ية خالؿ الفًتة مريكوالشكل التارل يوضح تقييم معدالت الفائدة األ

 7004-4402ية خالل الفترة مريك(: تقييم معدالت الفائدة األ42الشكل رقم )

 
Source : Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, P 15. 

                                                           
1
 Patrick Artus et autres, Opcit, P p: 15, 16. 

أزمة النظام المالي والمصرفي بوقليح نبيل، عبد اهلل الًتنسي: التمويل االسالمي كأسلوب ؼبواجهة ربديات األزمة اؼبالية العاؼبية باؼبلتقى الدورل حوؿ  2
 .1 :، ص8003أفريل  01و 05، جامعة قسنطينة يومي  وبديل البنوك اإلسالميةالدولي 
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 صولاألأسعار  خامسا: ارتفاع

صوؿ األأسعار  على تأثَتالسلع واػبدمات فقد كاف ىناؾ أسعار  ذا كانت السيولة الزائدة دل تؤثر علىإ
سهم العاؼبية سواؽ األأكثر ؿبدودية، ولذلك ليس من اؼبستغرب وجود ارتفاع يف مؤشرات أواليت كاف عرضها 

صوؿ شجع التوسع يف األأسعار  ف االرتفاع يفإالعقار، ومع ذلك فأسعار  وخاصة يف الدوؿ الناشئة، وكذلك
صوؿ العقارية )مبدأ اؼبعجل ساس قيمة األأف اؼبقًتضُت يرىنوف على القروض العقارية أل وباألخصقراض اإل

 اؼبارل(. 

أسعار  ارتفاعأف  الفائدة، كماأسعار  قدسة علىالعقار نتيجة لضغوط السياسة اؼبتأثرت أسعار كما 
ية كانت زيادة مريكاالصوؿ كاف لو االثر على االستهالؾ والذي كاف ىبسر باثر الثروة، ففي الواليات اؼبتحدة األ

دوالر على  4و دوالر على اؼبدى القصَت 7االستهالؾ دبقدار أسعار  زيادة يف ذلإ دوالر تؤدي 400االسار بػ 
 1عادة سبويل الرىن العقاري.إ إذل ثار اؼبًتتبةاآل إذل اؼبدى الطويل ويبكن تفسَت ذلك بالرجوع

 العقار.أسعار  الشكل التارل يوضح تطور

 العقار أسعار (: تطور40الشكل رقم )

 
Source : Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, P 18. 

                                                           
1
 Patrick Artus et autres, Op. cit, P p: 17- 19. 
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 سادسا: توريق قروض الرهن العقاري

بالتوريق اؼبارل  آنذاؾلقد استخدمت تقنية جديدة يف الو.ـ.أ مع مطلع السبعينات والثمانينات ظبيت 
" مع بداية الثمانينات واليت كانت تستعمل واالحتياط االدخارزمة "صبعيات أزمات اؼبالية منها وذلك نتيجة لأل

خسارة قدرت  األزمةجل وقد قبم عن ىذه جل يف سبويل القروض السكنية طويلة األأمواؿ مدخرات قصَتة األ
زمات يف اؼبستقبل حبيث ىذه التقنية ىو تفادي مثل ىذه األمليار دوالر، حيث كاف اؽبدؼ من  100بػ  آنذاؾ

 جل ومع بداية التسعينيات تعدى استعماؽباجل لتوظيفها يف قروض سكنية طويلة األمواؿ طويلة األيبكن توفَت األ
 1ئتماف، قروض شراء السيارات....اخل.بطاقات اإل إذل اؼبؤسسات، إذل القروض اؼبوجهة إذل

 (CMO)و (MBJ)ذ بلغ حجم إوقد تطورت عملية التوريق بسرعة فائقة وعرفت مبو مذىل 
ي، وسبثل ىذه السوؽ قرابة أمريكترليوف دوالر  40مستوى  7002على سبيل اؼبثاؿ يف هناية عاـ  (ABS)و

و أترليوف دوالر(،  1.0صدرهتا الشركات )أالسندات اليت من سوؽ السندات، وىو مبلغ بعيد عن حجم  10%
وىي جذابة للغاية لكوهنا تقدـ عوائد عالية مقارنة بسندات  ترليوف دوالر 1.1صدرهتا اػبزانة أالسندات اليت 

 .2الشركات ذات التصنيف اؼبماثل

 والشكل التارل يوضح العملية اؼببسطة للتوريق:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .25، 26 :عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص 1
 .22 :، ص8003، القاىرة، ربيع 65 ، ؾبلة اقتصادية عربية، العدد"األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياهتا العاؼبية" ،عبد اجمليد فندي 2
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 العملية المبسطة للتوريق (:44الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Cathrine Karyotis et Sutries, la Crise financière ENUO concepts clés, 

Revue Banque, 2009, p 16. 

حيث أف اؼبستثمرين يقوموف بإصدار السندات لتمويل الديوف والتفاوض يف السوؽ من أجل اغبصوؿ على 
السيولة من طرؼ البنوؾ والشركات لتحويلها إذل قروض وديوف مع الزيادة يف أسعار الفائدة، كما تقـو البنوؾ 

 والشركات بتحويل الديوف إذل ىيكل استقباؿ الديوف اؼبورقة. 

 :يةمريكاؼبتحدة األ الوالياتالشكل التارل يوضح سوؽ التوريق يف 

 

 

 

 المستثمرون

 نقدا 

 تمويل الديون

 التفاوض في السوق إصدار السندات

 تحويل الديون

 هيكل استقبال الديون المورقة

 السيولة

 القروض أو الديون الفوائد

 المحول: البنوك والشركات

 الزيادة
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 وراق المالية من طرف المصدرين(: سوق األ70الشكل رقم )

 
Source : Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, P: 29. 

صدار السندات اؼبالية اؼبضمونة برىونات عقارية دوف الفئة االستثمارية للفًتة إواعبدوؿ التارل يوضح 
(7001-7000.) 

االستثمارية للفترة صدارات السندات المالية المكونة برهونات عقارية دون الفئة إ(: 44الجدول رقم )
 ( مليار دوالر نسبة مئوية من المجموع7001-7000)

 7000جانفي/ جوان  7001 النوع
 (85) 51.8 (68) 61.5 ممتاز

 (66) 226.2 (26) 21.6 ثانوي

Att-A 26.2 (26) 15.6 (20) 

 862 220.2 المجموع

زمة، ؾبلة التمويل والتنمية )صندوؽ النقد الدورل، أات رانداؿ دود، الرىونات العقارية الثانوية، ؾبسّ  المصدر:
 .21 :(، ص8001ديسمرب 
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( عاـ MBSوراؽ اؼبالية اؼبضمونة بالرىن العقاري )رات األاصدإمن  21ف أ شارةويف ىذا السياؽ ذبدر اإل
عاـ  51تراجعت ىذه النسبة لتبلغ  8005كاف مصدرىا مؤسسات ترعاىا اغبكومة، لكن حبلوؿ عاـ   8000
 صداراتإصبارل إ، ولعل السبب يف ذلك ىو ارتفاع حصة اؼبؤسسات اليت ال ترعاىا اغبكومة من 8005

(MBS اليت انتقلت من )22رقم كما يشَت اعبدوؿ   8005عاـ 22لتبلغ حوارل  8000عاـ  22. 

 ":ية )مليار دوالر(مريكوروبية واألئتمانات اؼبهيكلة األصدار اإلإح تصاعد والشكل التارل يوضّ 

 ية )مليار دوالر(مريك(: تصاعد إصدار اإلئتمانات المهيكلة األوروبية واأل74الشكل رقم )

 
 ،صندوؽ النقد الدورل ،8عدد  ،66، ؾبلد كثر من ذلك، ؾبلة التمويل والتنميةأو ثقة زمة ألوراكودرس،  المصدر:

 .3 ص ،8002جواف 

 .مضمونةديوف  التزامات :.د.ـإ -

 .طاقة االسباف ...اخل تشمل السيارات ب ،صوؿأوراؽ مالية تساعدىا أ:  أ.ـ.ت.أ -

 .وراؽ مالية تساعدىا رىوناتأ أ:.د.ـ.و.ت.أ -

الصكوؾ اؼبعرفة لتلك اؼبخاطر ذبميع ساسية معينة عن طريق أيقتضي التمويل اؼبهيكل عادة ذبميع ـباطر 
جزاء تدفع أو أشرائح  إذل وراؽ اؼبالية يدعمها الرىن(، مث تقسيم التدفقات النقدية الناصبة)السندات والقروض واأل

اؼبدفوعات من اجملمع غبائزي ىذه الشرائح بنظاـ ؿبدد يبدأ بالشرائح اؼبمتازة تسديد غبائزين ـبتلفُت، ومت 
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كثر خطورة، والشكل التارل أشرائح  إذل خطورة( وبتسلسل نازال من خالؿ تسويات ـبتلفةقل ( )األSenior)خ
 يوضح اؼبنتجات العقارية اؼبهيكلة.

 (: المنتجات العقارية المهيكلة77الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، نادية المصدر:
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .251ص : ،8022 ،8028

وؿ يف اغبصوؿ على ( اغبق األSeniorوالشروبة اؼبمتازة ) دىن ـباطرمن خالؿ الشكل تكوف للشروبة األ
حيانا فئة أتصنيف ائتماين قد يبلغ  بأعلىاؼبدفوعات من الرىونات العقارية اجملمعة، وربظى الشروبة اؼبمتازة 

(AAA وربصل على سعر فائدة )و الشروبة البينية أة تتلقى الشروبة الوسطى دىن، وبعد تسديد اغبقوؽ اؼبمتاز أ

سندات الرىن العقاري من 
 الدرجة الثانية

قروض الرىن العقاري من 
 الدرجة الثانية

ABSCDO  

AAA 88 فبتاز% 

AAA 5 ثانوي% 

AA 3% 

A 22% 

BBB 1% 

 %1 غَت مصنفة

 

  

AAA 81% 

AA 11% 

A 4% 

BBB 3% 

BB 1 غَت مصنفة% 

 

شروبة بيئية  ABSCDO 

AAA 62 فبتاز% 

AAA 14 ثانوي% 

AA 8% 

A 6% 

BBB 6% 

 %4 غَت مصنفة

 

CDO2  

AAA 60 فبتاز% 

AAA 27 ثانوي% 

AA 4% 

A 3% 

BBB 3% 

 %3 غَت مصنفة
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(Mezzanine ) كرب بكثَت، وعادة ما ربظى بتصنيفات ائتمانية دوف أمدفوعاهتا وسبثل الشروبة البينية ـباطر
 الّ إ (Equityسهم حرة اؼبلكية )أو الشروبة أعلى، وال تتلقى الشروبة الدنيا أو معدؿ عائد أستثمارية الدرجة اإل

ذا دل يكن جزء من التدفقات النقدية اؼبتوقع إنو أحيث سداد مدفوعات الشرائح اؼبمتازة والبينية بالكامل،  ذا متّ إ
يتعُت على حائزي الشرائح  فعندئذاعبميع وشيك اغبدوث )مثال سبب التخلي عن سداد القرض(،  إذل وفائدهتا

 1من التدفقات النقدية. االحتياطي وال نقص اؼبدفوعات، وذلك بعد استنفاذأكثر خطورة يتحملوا ىم األ

 شروط المردودية سابعا:

بَت كيرادي  إاذبو الوسطاء اؼباليوف يف استثمار السيولة اؼبالية الضخمة لديهم يف مشاريع خدمية ذات مردود 
اؼبالية واالستثمار يف  باألوراؽنشطة االنتاجية، مثل نشاط اؼبضاربة نتاجية قصَتة قياسا ؼبدهتا يف األإشبن دورات 

ية قتصادزبائنهم ومع ذلك سبب االختالالت اال إلرضاءؾباالت االستثمار ؽبا، وذلك  كأفضلقطاع العقارات  
مُت على اؼبخاطر فبا شجع اؼبستثمرين على البحث على اؼبردودية دوف مراعاة أقساط التأالكلية وخاصة البفاض 

من طرؼ الوسطاء اؼباليُت خاصة صناديق التحوط فقد تبنت البنوؾ اؼبخاطر، وذلك عن طريق زيادة اؼبنافسة 
 2نشطتها عن طريق زبفيض شروط منح القروض واالبتكارات اؼبالية.أزيادة حجم  االسًتاتيجياتنوعُت من 

  

                                                           
 .21 :رانداؿ دود، مرجع سابق، ص 1

2
 Patrick Artus et autres, Op. cit, P: 20. 
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 (: أسباب وأصل األزمة المالية71الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أزمة في االنتاجية

 النمو

 توقعات األرباح

ارتفاع اإلدخار لدى 
 الدول الناشئة

فائض تجاري لدى 
 الدول الناشئة

زيادة مصداقية البنوك 
 المركزية

ارتفاع 
 التضخم

انخفاض 
 التضخم

ارتفاع حجم 
 السيولة

 االستثمار

روة
 الث

أثر
 

ارتفاع حجم  ارتفاع قيمة األصول
 القروض

 المعجل المالي

 ارتفاع االستهالك 

انخفاض معدل الفائدة 
 طويلة األجل

انخفاض عالوة 
 المخاطر

ؤل
لتفا

 ا
تراجع معايير 

 االقراض

 االبتكارات المالية

ريق
لتو

 ا

اشتراط الربحية من 
 طرف المساهمين

البحث عن 
 الربحية

∕∕ 

∕∕ 

1 2 

3 4 5 6 

7 

8 

9 

1 

3 

2 

4 

جية
راتي

است
 

احتياجات  ارتفاع
 رأس المال العام

معايير ارشادية 
 جديدة

6 5 

1 8 

Source : Patrick Artus, et autre, « De La crise 

des subprimes à la crise mondiale»,  la 

documentation française, paris, 2009, P : 40. 

من        إلى        = اختالل عمى مستوى  االقتصاد 
 الكمي.
 : االختالل عمى مستوى االقتصاد الجزئي 6إلى   1من  

 أحداث واقعية           
 لم ينجح     توماتاياستقرار  <-----
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 دور وكاالت التصنيف االئتماني: ثامنا

ند أحدى وكاالت التصنيف االئتماين مثل مؤسسات )ستاندار إيكوف ربديد جودة السندات من خالؿ 
ئتماين لتلك اإل(، ويتم التصنيف Standard & poors, Fitch & Moodysموديز( )و  شتبورز، في

 :1برزىاأعتماد على ؾبموعة من اؼبعطيات من السندات باإل

  و جزئيا من مؤسسات أذا كانت ىذه القروض مضمونة كليا إجودة ؿبفظة القروض اليت تتوقف على ما
 قيمة ؿبفظة القروض. إذل و خاصة، وكذلك نسبة تغطية السندات على قيمة السندات اؼبصدرةأحكومية 

 ربقق ضماف اعبغرايف للقروض اؼبكونة للمحفظة، فكلما ارتفع سعر الفائدة على تلك القروض،  التوزيع
 سهم.كرب غبملة األأ

 يؤثر عكسا على أف  نوأمدى احتماؿ سداد قيمة القرض قبل تاريخ االستحقاؽ، فالسداد اؼببكر من ش
 نسبة تغطية السندات.

ربدد مدى قدرة اعبهة  اليتليها ىي إعلى ضوء العناصر اؼبشار  احملفظةاليت تتضمنها ف جودة القروض إ
وىكذا  استحقاقها،ظبية للسندات يف تواريخ القيمة اإل إذل غبملة السندات بقيمة الفوائد اضافة الوفاءاؼبنشئة على 

 .2ة تتناسب مع حجم تلك اؼبخاطرتربدد جودة ؿبفظة القروض مستوى اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا اؼبستثمر بغ

( كما AAA( وينتهي بالدرجة )Dبالدرجة ) أوتستخدـ ىذه الوكاالت نظاـ الًتتيب اؼبتدرج الذي يبد
 ينظم من خالؿ اعبدوؿ اؼبوارل:

 

 

 

 

 

                                                           
 .685 :منَت إبراىيم ىندي، مرجع سابق، ص 1
 .681 :منَت إبراىيم ىندي، مرجع سابق، ص 2
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 المالية لألوراق(: موجز للترتيب االئتماني 47الجدول رقم )

 Sap’s موديز درجة خزينة االستثمار

 Aaa AAA النوعية االولى

 Aa AA نوعية عالمية

 A A المتوسط العالمي

 Baa BBB المتوسط

 Ba BB مضاربة معتدلة

 B B مضاربة

 Caa CCC مضاربة مرتفعة

 Ca CC نوعية رديئة

 C C نوعية فقيرة بدون ربح

 D - - ومتأخراتعجز 

 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، نادية المصدر:
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .252ص  ،8022 ،8028

وكاالت التصنيف االئتماين قامت جبمع السندات اليت أف  الإالديوف العقارية ذات ـباطر مرتفعة، أف  ورغم
( متحملة بذلك جزءا كبَتا من مسؤولية AAAاؼبخاطر تصنيفا مرتفعا )تضم ؾبموعة من ىذه الديوف عالية 

 .األزمةحدوث 

ف التصنيف غَت الدقيق، نتيجة لصعوبة حصر ـباطر عدـ الدفع اليت تكمن يف ىذه اؼبنتجات، جعل إ
وراؽ اؼبالية اؼبهيكلة متجاىلة حجم اؼبخاطر اؼبعرفة ؽبا، البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية سبتلك ىذا النوع من األالكثَت من 

اؼبعلومات من خالؿ الشك حوؿ نوعية اؼبنتجات اؼبالية، خاصة تلك اؼبتعلقة وىنا ظهر مشكل عدـ سباثل 
 بقروض الرىن العقاري. 
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من مرتبة واحدة يف نفس  بأكثر( AAAترتيبها من اؼبرتبة )البفاضها وتراجع  إذل دىأالشيء الذي 
كرب من أوراؽ اؼبالية االئتمانية اؼبهيكلة للتدىور سريع وحاد احتماؿ تعرض األأف  درؾ اؼبستثمروفأوىنا الوقت، 
 1ذلك لسندات الشركات. حدوثاحتماؿ 

 :اؼبالية لألوراؽح تدىور التصنيف االئتماين والشكل التارل يوضّ 

 المالية لألوراق(: تدهور التصنيف االئتماني 71الشكل رقم )

 

 ر، ـ ،8001 ديسمرب والتنمية، التمويل ؾبلة ،"أزمة ؿبسبات: الثانوية العقارية الرىونات" دورد، راندؿ المصدر:
 .25 ص

 المطلب الثالث: قروض الرهن العقاري عالية المخاطر

داة من أيضا أية كما تعترب مريكسكاف يف الواليات اؼبتحدة األتسيطر قروض الرىن العقاري على سبويل اإل
من ضمانات  تستفيدشكاؿ التقليدية للقروض االستهالكية، كما دوات االئتماف العاؼبية باعتبارىا شكل من األأ

 :  2قروض للرىن العقاري من طرؼ الوكاالت اغبكومية

 إذل ( وىي قروض ؼبقًتضُت يتميزوف بنسبة الدينSubprimeقروض الرىن العقاري الثانوية )دوف اؼبمتازة  -
 %.11الدخل تتعدى 

                                                           
 .216 :نادية العقوف، مرجع سابق، ص 1

2
 Gary B. Gorton, the subprime panic, NBFR Working paper. Series (October 2008), p: 4. 
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القيمة مقارنة بقروض  إذل اؼبقًتضُت الذين تقل لديهم نسبة القرض إذل ىي قروض مقدمة (ALTA)قروض  -
و أو نوعو أشغاؿ العقار أو وضع أو وثائق القرض أالقيمة  إذل نسبة القرضأف  الرىن العقاري وعلى الرغم من

القرض يف برامج االكتساب العادية وعدـ اكتماؿ الوثائق دبثاب السبب  تأىيلخرى تسبب عدـ العوامل األ
 الرئيسي وراء تصنيف القروض كالقرض البديل من الفئة "أ".

مليوف دوالر  إذل يأمريكلف دوالر أ 100ىي قروض رىن عقاري ذو مبالغ كبَتة )  (Jum 60)قرض  -
 ي(.أمريك

 .7002-7004خالؿ الفًتة  اؼبخاطرواعبدوؿ التارل يوضح قروض الرىن العقاري عالية 

 )بليون دوالر(. 7002-7004(: قروض الرهن العقاري عالية المخاطر خالل الفترة 41الجدول رقم )

 السنوات
Jumbo Alta Supprime المجموع 

 اؼببلغ % اؼببلغ % اؼببلغ % اؼببلغ

7004 2.660 56.0 66 8.6 250 1.8 2.566 

7007 2.2228 56.8 51 8.2 800 5.3 2.3263 

7001 8.5220 51.3 26 8.8 220 1.3 8.5220 

7001 2.266 65.2 210 5.6 660 22.6 8.066 

7001 2.220 21.2 220 28.8 586 80.0 8.226 

7000 2.080 26.3 620 22.6 500 80.2 8.200 

 7002ول الربع األ
 7002الربع الثاني 
 7002الربع الثالث 
 7002الربع الرابع 

838 
262 
228 
205 

68.3 
62.6 
66.1 
52 

32 
35 
66 
81 

26.6 
22.8 
3.6 
5.0 

32 
65 
82 
26 

22.1 
1.1 
6.3 
2.2 

622 
606 
236 
261 

Source: Marc Jarsulic, Anatomy of financial crisis a real estate Bubble, Run 

away credit Market, and regulatory failure, Palgrave Macmillan, New york, 

2010, p 6. 
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على نسبة خالؿ السنوات أكانت   jumboف قروض الرىن العقاري من نوع أنالحظ من خالؿ اعبدوؿ 
يضا ارتفع أف حجمها أحيث   Suprimeو    ALTAخرى باألنواع األمقارنة  8001اية غذل إ 8002من 

 خالؿ ىذه السنوات.

أف  حيث قبد (Fico)لديهم من قبل ما يعرؼ بنقاط الفيكو  االئتماففراد ىبضعوف لتطبيق درجة ف األإ
ما بالنسبة أ، 200كثر من أتبلغ نقاط الفيكو  ((Jumboوالقروض الضخمة  ((Primeالقروض اؼبمتازة 

بالنسبة للقروض الرىن العقاري الثانوية فتًتاوح فيها نقاط و  ،210و 010فنجدىا تًتاوح بُت ( (Altaللقروض 
 .000و 100الفيكو بُت 

 (Fico) ية حسب تطبيق درجة االئتمان من خالل نقاط  الفيكومريك(: توزيع العائالت األ71الشكل رقم )

 

 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، ناديةاؼبصدر: 
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .252ص  ،8022 ،8028

الثانوية ىو القرض اؼبضموف بالرىن بسعر شارا يف سوؽ قروض الرىن العقاري كثر انتلقد كاف القرض األو 
 (ARM)متغَت

وذل، وبعد ذلك يعاد عواـ األأو ثالثة أورل ثابت خالؿ العامُت وىي قروض بسعر الفائدة األ 1
 سنة(. 72و أشهر( خالؿ السنة اؼبقبلة، )أو كل ستة أتقييمها كل عاـ )

                                                           
يقصد بو القرض اؼبضموف بالرىن حبيث يتغَت سعر  Adjustable Rate Mortgage (ARM) Loanالقرض اؼبضموف بالرىن بسعر متغَت  1

 فائدتو بصفة دورية بناءا على سعر مؤشر ؿبدد.
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من سوؽ  %41ي أمليوف،  2.21 إذل ، ارتفع عدد قروض الرىن العقاري الثانوية7002ويف نوفمرب 
  1االئتماف يف الواليات اؼبتحدة.

 7000ولى المنشئة لقروض الرهن العقاري الثانوية لسنة (: ترتيب المؤسسات العشرة األ41الجدول رقم )

 نسبة من السوق )%( الحجم )مليار دوالر( المؤسسة الترتيب

4 HSBC 68.2 2.2% 

7 New Century Financial 62.5 2.5% 

1 Countrywide 60.5 5.2% 

1 Citigroup 22.0 5.2% 

1 WMC Mortgage 22.8 6.6% 

0 Fremont 28.2 6.6% 

2 Amériquest Mortgage 83.6 6.3% 

0 Option One 82.2 6.2% 

4 Wells Fargo 81.3 6.5% 

40 First Franklin 81.1 6.5% 

 %30.6 662.8 اؼبؤسسة األوذل 86 44

 %200 500 المجموع

Source: Klein Laure, la crise des subprimes, edition revue banque, Paris, 2008, 

p 41. 

 ،8005وذل اؼبنشئة لقروض الرىن العقاري الثانوية خالؿ عاـ ح اعبدوؿ ترتيب اؼبؤسسات العشرة األيوضّ 
 مليار دوالر. 68.2بقيمة HSBC وذل مؤسسة حيث احتلت اؼبرتبة األ

 

 

 
                                                           

1
 Klein Laure, la crise des subprimes, edition revue banque, Paris, 2008, p 29.  
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 المبحث الرابع: عدوى أزمة الرهن العقاري وأهم اآلثار المترتبة عنها

مريكي والعاؼبي، لقت بظالؽبا على االقتصاد األأزمة اؼبالية العاؼبية عرب قنوات عديدة حيث انتقلت األ
 دت اذل خسائر يصعب حصرىا، ونظرا للًتابط والتشابك بُت االقتصادأوطالت ـبتلف القطاعات االقتصادية، و 

كثر وضوحا وذلك يف وقت قياسي دل يكن أزمة اؼبالية العاؼبية ثر األأخرى كاف ودوؿ العادل األ واألورويبمريكي األ
 التالية: اؼبطالبسيتم تناوؿ ىذا اؼببحث من خالؿ ، و حد ليتوقعوأ

  .عدوى أزمة الرىن العقاري وأىم قنوات انتقاؽبا -

 اؼبالية العاؼبية. األزمةآثار  -

 عدوى أزمة الرهن العقاري وأهم قنوات انتقالها  األول: المطلب

 7000ية، وبلغت ذروهتا يف سبتمرب /أكتوبر عاـ مريكنشأت أزمة الرىن العقاري يف الواليات اؼبتحدة األ

يف حُت كانت   (Lehman Brothers)عندما قررت اغبكومة عدـ إنقاذ بنك االستثمار "ليماف براذرز
، والوكاالت العقارية (Bear sterns)بنك االستثمار بَت ستَتنز  ساعدت قبل ذلك،ية قد مريكاغبكومة األ

سواؽ اؼبالية والقرار العكسي يف حالة بنك " ليماف  براذرز "زعزع االستقرار يف األ "فريدي ماؾ "و"فاين ماي،
 . العاؼبية

اف أمريكمجموعة مُت كأبعد ذلك بصورة سريعة مؤثرة بذلك على الشركات الت األزمةوقد تطورت 
جانب كثرة حاالت  إذل، يةمريكمُت يف الواليات اؼبتحدة األأكرب شركة تأرب ت( اليت تعAIGنًتناشيوناؿ غروب )أ

فالس اليت طالت العشرات من البنوؾ واؼبؤسسات شهار اإلإوحاالت االستحواذ، ندماج القسري للبنوؾ بطريق اإل
 األزمةبعد شهرين فقط من انفجار ، ية وحدىامريكالواليات اؼبتحدة األحىت بلغ عددىا يف ، اؼبالية العمالقة

ومريل لنش  ،(Lehman  Brothers)إفالس بنك "ليماف براذرز" اتسعة عشر بنكا عمالقا ك، اؼبالية
(Mirill Lynch)  اأمريكوؼ أالذي اشًتاه بنك(Bank of Américain)   وربوؿ بنكي مورجاف ستانلي

(Morgan stenley)  وجولدماف ساكس(Goldman Sacks) ؾبموعتُت مصرفيتُت تابعتُت  إذل بإدارهتا
 1.األزمةاالحتياط الفيدرارل للحصوؿ على مساعدتو يف مواجهة  البنك

                                                           
 .62-61 :، ص ص8003سكندرية: الدار اعبامعية، ، اإل"صالح النظاـ اؼبارل العاؼبيإاألزمة اؼبالية و "إبراىيم عبد العزيز النجار،  1
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أسعار  هنيار يفسهم القطاع اؼبصريف قاطرة اإلأسواؽ اؼبالية وكانت األ إذل األزمةوقد انتقلت عدوى 
والبنك اؼبركزي األوريب يف ، يمريكحتياطي الفيدرارل األمور توترا بعد فشل بنكي اإلسهم، وقد زادت األاأل

سهم "غولدماف أوىبطت ، %41 سهم "سييت جروب "بنسبةأتراجعت  فمثال، التخفيف من تراجع اؼبؤشرات
ما "مورغاف ستانلي أ. %40سهم "جي يب مورغاف تشيس أند كومباين "بنسبة أوتراجعت  %47ساكس "ب 

وسبلك اػبوؼ باقي  %41سهمو بنسبة أفقد تراجعت ، يةمريكوراؽ اؼبالية للخزانة األكرب شركات التعامل يف األأ"،
ي اؼبتمثل يف مريكاألقتصاد قراض فبا ىدد احملرؾ الرئيسي لالالبنوؾ اليت بدأت تضيق اػبناؽ على عمليات اإل

   1.ئتمافاإل

ية لتلقي بضالؽبا على مريكي تتعدى اغبدود األمريكاألقتصاد ضطرابات اليت تعصف باالزمات واإلف األإ
، يمريكاألقتصاد قوة اال إذل ويعزى ذلك . زمة الرىن العقاريأوىو ما تؤكده ماديات انتشار ، غَت قليل من الدوؿ

 2اؼبؤشرات:وارتكازا على عدد ، ويستػأثر بأكثر من ثلث التجارة العاؼبية، فهو يبثل ما يقارب ثلث الناتج العاؼبي

 . يف ما ارتبط منو باؼبراكز الرأظبالية. ية تأثَتا وتأثراقتصادمعدؿ التشابو اؼبرتفع يف البنية اال -

 . يةمريكي من خالؿ الصادرات األمريكمعدؿ االرتباط اؼبرتفع بُت اؼبراكز الرأظبالية وبُت القطب األ -

 . يمريكاألقتصاد للخامات باالبصفتها مستودع  معدؿ ارتباط األطراؼ )الدوؿ النامية( -

 يلي: يبكن تلخيص ىذه القنوات فيما

 لية التوقعات ودور سلوك المستثمرين آأوال: 

ية اؼبختلفة وخاصة اؼبستثمرين واؼبضاربُت بالتوقع حوؿ اؼبستقبل عند ازباد قتصادتقـو الوحدات اال
الذي هبعلها ذات طبيعة غَت منتظمة وال تستند  مرية ونفسية معقدة األاقتصادوتتأثر توقعاهتا بعوامل ، قراراهتا

 . يقتصاداؼبنطق أو اؼبنطق أو الرشد اال إذل بالضرورة

فإذا تفاعل اؼبستثمرين أو . توقعات متفائلة وتوقعات متشائمة إذل يوف التوقعاتقتصادويصنف اال
ما يف حالة التشاـؤ فيحجموف عن أ. اؼبضاربوف حوؿ اؼبستقبل فأهنم يقوموف بالتوسع يف استثماراهتم ومضارهبم

                                                           
 .20-3 :، ص صاألزمة اؼبالية العاؼبية ؿباولة للفهمالوي، بحاـز الب 1

http://www.siirouline.org/alabwab/mowat(28) /333.ht visité le 25/11/2017. 
"األزمات اؼبالية سجاؿ التدويل وأطروحات التعودل الثالثي"، اؼبؤسبر العلمي حوؿ األزمة اؼبالية االقتصادية العاؼبية عقبة عبد الالوي ونور الدين جوادي،  2

 .20 :ص ،8020ديسمرب  82ردف، اؼبعاصرة من منظور إسالمي، عماف، األ
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ف أحدا ال يستطيع إونظرا للطبيعة اؼبعقدة ؽبذه التوقعات ف . ثار انكماشية  مضاعفةآ إذل االستثمار فبا يؤدي
 . التنبؤ باذباىها

فانفجار الفقاعة ، األزمةوعلى صعيد أزمة الرىن العقاري لعبت التوقعات دورا كبَتا وسانبت يف تفاىم 
، ية اؼبستقبلية وحوؿ قيمة األصوؿ اؼباليةقتصادأوجد حالة من التوقعات التشاؤمية حوؿ التطورات االالعقارية قد 

 إذل ودفع بالبنوؾ ، اإلحجاـ عن االستثمارات اعبديدة أو تقليصها على األقل إذل األمر الذي دفع باؼبستثمرين
. ارتفاع معدالت الفرائد وخلق شح يف السيولةاإلحجاـ عن اإلقراض سواء فيما بينها أو لألفراد فبا ساىم يف 

 إذل موجة من اؽبلع يف أوساط األفراد العاديُت واؼبضاربُت ودفعتهم إذل ومن جهة أخرى أدت التوقعات اؼبتشائمة
مزيد  إذل األمر الذي أدى بدوره 1،إقباؿ الشديد على بيع األسهم وغَتىا من األصوؿ لتجنب اػبسائر احملتملة

  .يقتصاداال من االهنيار

 سواق المالية قناة األثانيا: 

اختالالت موازية يف األسواؽ اؼبالية  إذل حد األسواؽ اؼبالية الدولية الرئيسيةأقد يؤدي أي خلل مارل يف 
، نظرا لتعاظم سوؽ األوراؽ اؼبالية يف الدوؿ، ية عاؼبيةاقتصادزمة مالية و أ إذل تتحوؿأف  خرى ما تلبثالعاؼبية األ

. عمليات اؼبضاربة اليت تتم يف ىذه السوؽ إذل رباح استناداالكبَت من اؼبستثمرين كبوىا رغبة يف ربقيق األوتوجو 
 .ي يلعب دور القائد لألسواؽ العاؼبية )يشكل حوارل ثلث حجم السوؽ اؼبارل(مريكالسوؽ األأف  ودبا

فإف أي تراجع يف ، سيوياألورويب واآلقتصاد ي ارتباطا عضويا وخاصة باالمريكونظرا الرتباط السوؽ األ
، ي هبعل الشركات يف ىذه الدوؿ تعاين من البفاض حجم مبيعاهتا وتراجع رحبيتهامريكاألقتصاد نشاط اال

أسعار  وينعكس ذلك يف البفاض، وعندما تظهر مؤشرات ىذا الًتاجع تبدأ البورصات العاؼبية يف التقهقر
ية أو أوروبية أمريكمؤسسات اؼباؿ العاؼبية سواء كانت أف  يف االعتبارأخذين ، سهم على اؼبستوى العاؼبياأل

، ربرص على تنويع ؿبافظها اؼبالية عن طريق االستثمار يف كافة بورصات األوراؽ اؼبالية دبا فيها البورصات الناشئة
 . سهم يف أي من البورصات العاؼبيةوذلك لتقليل درجة اؼبخاطر اؼبًتتبة على تراجع األ

                                                           
 .6 :، ص"أثر التقلبات اؼبالية الدولية على أسواؽ الدوؿ النامية"، اؼبرصد االقتصادي، اعبامعة األردنيةطالب عوض،  1

www.ju.edu.jo/resourses/pdf 20% األزمة اؼبالية visité le 10/04/2017. 

http://www.ju.edu.jo/resourses/pdf
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أف  وذلك يعكس ، وىذا الًتاجع دل يقتصر على أسهم الشركات اؼبالية ولكن صبيع األوراؽ اؼبالية اؼبدرجة
  1.اغبقيقيقتصاد اال إذل تنتقلأف  الصعوبات اليت تواجهها اؼبؤسسات اؼبالية يبكن

ية مريكالبنوؾ األمن خالؿ قياـ ، لية التوريق الدور الكبَت يف عدوى انتشار أزمة الرىن العقاريلقد كاف آل
ية بأقل مريكسندات مغطاة بأصوؿ وطرحها للتداوؿ يف البورصات األ إذل بتحويل الكبَت من القروض العقارية

 إذل باإلضافة  الشيء الذي أثار حالة هتافت عاؼبية القتنائها مشلت، من قيمتها ربت ضغط اغباجة للسيولة
حيث مث اقتناء تلك األصوؿ من طرؼ البنوؾ  ، يُتمريك األَت من اؼبستثمرين من غَتثالك  يُتأمريكمستثمرين 

عند  األزمةوىو السبب اعبوىري الذي منح  ، وصناديق االستثمار وشركات التأمُت من ـبتلف أكباء العادل
  2.نشوهبا بعدا عاؼبيا

، األوراؽ اؼباليةـباطر  إذل وألهنا ال تتوافر على اػبربة لألزمة لتحليل التعرض، العديد من البنوؾأف  كما
وبالتارل عندما بدأ ، اعتمدت بصورة كبَتة على وكاالت التصنيف االئتماين يف ضماف الدقة الواجهة الواجبة

تكبدت الشركات اؼباكبة  7002( يف جويلية AAAتدىور مرتبة األوراؽ اؼبالية اليت تساندىا أصوؿ من اؼبرتبة )
  3.للقروض خسائر كبَتة

ذلك من ، واالضطرابات عرب اغبدود األزمةأما بالنسبة صناديق التحوط فقد كاف ؽبا دور كبَت يف انتشار 
 CDS Crédit Defaultكل من أوراؽ مبادلة ـباطر االئتماف ) إذل خالؿ ضخامة موقعها بالنسبة

Swap) اؼبنحدرة من قروض اؼبؤسسات وCDO) ) وABS)) وألهنا سبثل أكرب ، اؼبنحدرة من عملية التوريق
فإف   ،مليار دوالر 4140مشًت اللتزامات الدين اؼبضمونة واؼبدعومة بقروض الرىن العقاري الثانوية والبالغة 

بيع أصوؿ أخرى، خاصة تلك اليت ؽبا أرباح كبَتة فَت ؿبققة مثل  إذل الشرائح عالية اؼبخاطر دفعأسعار  اهنيار
كما ىبطت باؼبثل معظم عمالت   ، اؽ األسهم على مستوى العادلوىبطت بذلك أسو ، أسهم األسواؽ الناشئة

  4.األسواؽ الناشئة من حيث القيمة وأف اسًتدت عافيتها سريعا

 

 

                                                           
1
 Christophe Blot& Autres, « la finance mondiale discréditée », revue de lOFCE, N° 105 (2008\2), P 

p: 285-286. Sur le site http://www.cairn. Info. Visité le 20/05/2009. 
 .28 :عقبة عبد الالوي ونور الدين جوادي، مرجع سابق، ص 2
 .25 :رانداؿ دود وبوؿ ميلز: "تفشي اؼبرض: عدوى الرىونات دوف اؼبمتازة األمريكية"، مرجع سابق، ص 3
 .23 :رانداؿ دود: " الرىونات العقارية الثانوية: ؾبسات أزمة"، مرجع سابق، ص 4

http://www.cairn/
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 قناة سعر الصرف ثالثا: 

، يعترب سوؽ النقد جزء من أسواؽ اؼباؿ وفيو تتداوؿ االدوات اؼبالية قصَتة األجل ويف مقدمتها العمالت
ي باعتبار من مريكفقد ساىم الدوالر األ. ية العاؼبيةقتصاداال األزمةللتأثر من غَتىا بوىذه السوؽ أكثر عرضة 

"االحتباس  ػوإعطائها بعدا عاؼبيا فيما يعرؼ ب األزمةيف تدويل ، أىم العمالت اؼبتداولة يف ىذه السوؽ
ية مريكؿبتبس ضمن العملة األالعاؼبي قتصاد الدوالري"، باعتبار أنو ومند هنايات اغبرب العاؼبية الثانية واال

لية التسوية الدولية آ"وحدة االحتياطيات الدولية " دوف شريك و"و عملة "التجارة العاؼبية "دوف منازع، الدوالر
  1."دوف أدىن ربفظات

ؼ ر إذ البفض سعر الص ، لقد كاف للتوتر الذي أصاب األسواؽ اؼبالية أثر على أسواؽ النقد األجنيب
منذ بداية ديسمرب % 41دبا يقارب  7002ي مقارنة دبا كاف عليو يف منتصف عاـ مريكاألالفعلي للدوالر 

ية نتيجة اللبفاض مريكيف ظل تراجع االستثمارات األجنبية يف السندات واألسهم األ، مقابل اليورو 7000
  2.مستوى الثقة يف سيولة ىذه األصوؿ والعائد عليها

 7000حيث كانت يف منتصف عاـ ، العمالت العاؼبية تراجعا كما سجلت قيمة الدوالر يف احتياطيات

، 7000يف  هناية عاـ  %2427مقارنة بنحو ، فقط من العمالت اليت ربتفظ هبا البنوؾ اؼبركزية %0721تشكل 
أما الُت الياباين الذي يقف ، على اؼبستوى العاؼبي %70 إذل %42وخالؿ الفًتة ذاهتا ارتفع نصيب اليورو من 

فمنذ اللحظة  %121 إذل  %024خر من فقد تدىور ىو اآل (4440-4420)شاىدا على قوة الياباف يف الفًتة 
ظل  ويف. ية هتاوى الدوالر يف جولة من جوالت التهاوي اؼبتكررة واؼبستمرةمريكاألوذل لتطبيق خطة اإلنقاذ األ

للوقاية من  وقفة إذل ىذه اؼبعطيات فإف السياسة النقدية اليت تقـو على االرتباط بالدوالر يف دوؿ العادل ربتاج
 3وذلك لالعتبارات التالية: ية واستفحاؽبامريكاأل األزمةعدوى 

نتيجة  وذلك، يات الدوؿ اؼبرتبطة عمالهتا بالدوالراقتصادف استمرار تراجع الدوالر يلقي بظاللو على إ -
فالبفاض سعر صرؼ الدوالر  ، يةمريكاالرتباط اؼبرتفع عرب قناة الصفقات التجارية مع الواليات اؼبتحدة األ

وبسبب تعسَت الصادرات  ، نتيجة لالرتباط الدوالري من جهة، يات ىذه الدوؿاقتصادلو تأثَت مزدوج على 
 .وبذلك تكوف اػبسائر مزدوجة. والواردات السلعية من جهة أخرى

                                                           
 .26 :عقبة عبد الالوي ونور الدين جوادي، مرجع سابق، ص 1
 .62 :صندوؽ النقد الدورل، "االسكاف والدورة االقتصادية"، مرجع سابق، ص 2
 .26-26 :عقبة عبد الالوي ونور الدين جوادي، مرجع سابق، ص ص 3
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تبٍت  إذل ي يؤدي قسرامريكي الكلي فإف ارتباط عمالت الدوؿ التابعة بالدوالر األقتصادمن جهة التحليل اال -
ية مريكففي حالة انتهاج الواليات اؼبتحدة األ، يمريكالسلطات النقدية يف ىذه الدوؿ نفس مسار الدوالر األ

فإنو يستوجب خفض معدؿ الفائدة ، والرسياسية نقدية توسعية عن طريق ألية خفض سقر الفائدة على الد
قتصاد ي ؽبذه الدوؿ عن االقتصادتلقائيا على عمالت الدوؿ التابعة رغم اختالؼ طبيعة البنياف اال

ىذه اقتصاد  أف ية ؽبذه الدوؿ حالة من "الالتوافق "على اعتبارقتصادوقد تدخل السياسية اال، يمريكاأل
 . يف النمو وال زبيم عليو حالة من الكود من تباطؤتشكو  الدوؿ قد ال تعاين من أزمة وال

يات اقتصادفإنو ال يناسب ، ي اؼبتعثرمريكاألقتصاد وإف كاف يناسب اال، ىذا اؼبنحٌت يف السياسة النقدية -
 إذل كما أنو يؤدي  ، كنتيجة الرتفاع اؼبعروض النقدي  ، وبقلل من أليات ضبط التضخم، الدوؿ التابعة

وىو ما يعٍت خسارة اؼبليارات من العمالت ، احتياطات الدوؿ يف مقابل العمالت األخرىالبفاض قيمة 
  .اػبروج من مضلة الدوالر إذل ولعل ىذا ما يدفع بالعديد من الدوؿ. احمللية بسبب تراجع الدوالر

 قناة المعامالت التجارية الخارجية وأثار التغذية العكسية  رابعا: 

 األمواؿ واألصوؿ بُت الدوؿ التحرير التجاري اؼبصاحب لتعزيز ظاىرة العوؼبة قد أدىتدفقات  إذل إضافة
ية من أكرب األسواؽ العاؼبية من مريكوتعترب السوؽ األ. مضاعفة حجم التجارة الدولية يف السلع واػبدمات إذل

 إذل تصل مسانبتهاحيث ، فهي األوذل على صعيد صادرات اػبدمات التجارية ، حيث اغبجم والقوة الشرائية
 . كما تعترب الواليات اؼبتحدة أكرب مستورد يف العادل،  من ذبارة اػبدمات التجارة العاؼبية %41حوارل 

 جانب تأثَت الدوالر على إذلف 1دوليا، السلع اؼبتاجر فيهاأسعار  لية أخرى لنقل تغَتاتآوىذا ما يوفر 
نظرا غبجم الدوالر يف  ، من خالؿ قناة التجارة األزمةيساىم أيضا يف انتشار أف  السلع األساسية يبكنأسعار 

دخوؿ الواليات اؼبتحدة يف ركود سيقود تراجعا بدرجات متفاوتة يف أف  وىو يعٍت ، فوترة التجارة العاؼبية
 يات كافة الدوؿ األخرى. اقتصاد

 

 

 
                                                           

 .6 :عقبة عبد الالوي ونور الدين جوادي، مرجع سابق، ص 1
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 (400=7001السلع األولية جانفي أسعار  سعار السلع األولية والبترول )مؤشراتأ(: 70الشكل رقم )

 
 .66:ص (،8003)أكتوبر التعايف"، أفاؽ االقتصاد العاؼبيصندوؽ النقد الدورل، "اغبفاظ على  المصدر:

عرفت  ..(. القمح ، الذرة، النحاس، ؼبنيـواأل، السلع األولية )الذىبأسعار  يالحظ من خالؿ الشكل أف
على الرغم من الزيادة  7004لتعرؼ بعد استقرار يف أوائل ، 7000اهنيار كبَتا خالؿ النصف الثاين من سنة 

فقد قاـ اؼبستثمروف بتصفية مراكزىم يف أصوؿ السلع . الكبَتة يف اؼبخزوف نتيجة ضعف الطلب أثناء فًتة الركود
فالكثَت من األدوات ، بالديوف بطريقة غَت منتظمةخفض نسب التمويل  إذل األولية لذات األسباب اليت أدت

 إذل اؼبستثمرين اضطرواأف  كما. االستثمارية اؼبرتبطة بالسلع األولية ىي منتجات مالية متداولة  يف السوؽ الثانوية
 إذل سعيهم إذل تصفية بعض اؼبراكز يف استثمارات السلع  األولية اليت كانت على الرفع اؼبارل بدرجة كبَتة إضافة

  1.منةزيادة حيازاهتم من األصوؿ اآل

ية الذي مريكالبفاض استهالؾ العائالت األ إذل ويرجع ذلك يف جزء منو، أي مع بداية أزمة الرىن العقاري
ية من مريكجانب ما استفادت منو األسر األ إذل، يرتبط بشكل وثيق بالزيادة يف الدخل والثراء الشخصي لألسر

الًتاجع   إذل ويعود ىذا االلبفاض يف جزء . العقارات واألوراؽ اؼبالية على مدى العقد السابقاالرتفاع يف األسواؽ 
تشديد معايَت اإلقراض وارتفاع معدالت البطالة بينما باغ االلبفاض معدالت  إذل، العقاراتأسعار  الكبَت يف

 .7000سالبة حبلوؿ عاـ 

حيث خضعت البلداف األكثر ، األزمةوعموما ساىم البفاض الطلب وانكماش التجارة الدولية يف انتشار 
هر بعض ظكما ( %-127الياباف ، %-122توجها كبو التصدير النكماش كبَت يف الناتج احمللي اإلصبارل )أؼبانيا 

                                                           
 .66صندوؽ النقد الدورل، "اغبفاظ على التعايف"، مرجع سابق، ص  1
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وتأثرت البلداف النامية . اؼبتحدة معامالت كثيفةيات اليت تربطها بالواليات قتصاددد من االعالتأثَت على صادرات 
يرادات الصادرات اليت ربققها البلداف اؼبصدرة للمعادف نظرا اللبفاض إحيث حدث تراجع يف ، بشكل متباين

خروف من تراجع يف التحويالت اؼبالية من آوعاىن ، 7002سعارىا عن الذروة اليت كانت وصلتها يف منتصف عاـ أ
ستثمار األجنيب اؼبباشر يف صبيع حيث البفض حجم اإل ، البفاض يف االستثمار األجنيب اؼبباشراؼبهاجرين أو 

 7004.1عاـ  %12أكباء العادل بنسبة 

كما دل وبدث ىروب لرأس ،  ودل تنشب أزمة كربى، أما يف البلداف الناشئة فقد كاف امتداد اؼبشاكل ؿبدودا
النشاط التجاري ككل استمر عند مستوى جيد إذ ارتفع حجم التجارة أف  اؼباؿ على كبو يزعزع االستقرار غَت

حيث بلغ حجم التجارة العاؼبية  ، العاؼبية من السلع واػبدمات ولكن ؼبعدؿ مبو أقل مقارنة بالسنوات السابقة
  %228مقارنة دبا نسبتو ، 7000عاـ  %121 )متوسط التغَت السنوي للصادرات والواردات العاؼبية كنسبة مئوية(

  7001.2عاـ   %222و 7000عاـ  %427 ، 7002عاـ 
 المالية العالمية األزمة ثارآ :نيالمطلب الثا

اؼبيادين واجملاالت والقطاعات اليت مشلت  واالنعكاساتثار اؼبالية العاؼبية ؾبموعة من اآل األزمةقبم عن 
 ثارىم تلك اآلأوسنتناوؿ يف ىذا اؼبطلب زمة الكساد الكبَت، أزمة شهدىا العادل منذ أعنف أي هاؼبختلفة، ف

 فيما يلي: واؼبتمثلة

 أوال: آثار األزمة على معدالت النمو

 ثانيا: ارتفاع معدالت البطالة

 ثالثا: تراجع جوىري يف أسواؽ األسهم

 على معدالت النمو األزمةثار آوال: أ
 إذل دىأمر اؼبالية العاؼبية، وىذا األ األزمةبية اؼبختلفة يف ـبتلف دوؿ العادل قتصادالقطاعات اال تأثرت

علن أي عاؼبي، حيث اقتصادحصوؿ تباطؤ  إذل دىأي العاؼبي، حيث قتصادسلبية يف معدالت النمو اال تأثَتات
يات البلداف اؼبتقدمة تنتقل من مرحلة النمو اقتصادأف  العديد من اغبكومات وبعدهصندوؽ النقد الدورل العاؼبي 

وتَتة مبوىا ستكوف سالبة خالؿ سنة أف  اعبمود واالكبسار مث االنكماش وردبا االهنيار أيمرحلة  إذل البطيء
 :7004-7002ي العاؼبي قتصادتوقعات النمو اال واعبدوؿ التارل يبثل وىو ما حدث فعال. 7004

 
                                                           

 .22 :دود وبوؿ ميلز: "تفشي اؼبرض: عدوى الرىونات دوف اؼبمتازة األمريكية"، مرجع سابق، ص رانداؿ 1
 .806 :صندوؽ النقد الدورل، "اغبفاظ على التعايف"، مرجع سابق، ص 2
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 7004-7002ي قتصاد(: توقعات معدل النمو اال41الجدول رقم )

 7002 7004 
 -2.6 6.2 الناتج العالمي

 -2.2 8.1 ات المتقدمةقتصاداال
 -6.6 8.1 منظمة اليورو

 -8.5 8 الواليات المتحدة
 1.6 22 الصين
 6.6 3.6 الهند

 -6.8 6.1 سيوية الصاعدةات اآلقتصاداال

، 7044، الوراؽ للنشر والتوزيع، الرأظباليةمستقبل  واستشراؽية للعوؼبة قتصاداؽبندسة اال ،ضبيد اعبميلي المصدر:
 .000ص 

اعبدوؿ التارل يبُت   يف معظم دوؿ العادل. 8003نالحظ من خالؿ اعبدوؿ تراجع معدالت النمو خالؿ سنة 
 :7004-7002عجز اغبساب اعباري بالنسبة للناتج احمللي االصبارل 

 (: عجز الحساب الجاري بالنسبة للناتج المحلي االجمالي40الجدول رقم )

 7002 7000 7004 
 -8.3 -6.3 -6.8 الو.م.أ

 -0.5 -0.1 0.2 منظمة اليورو
 8.2 2.8 6.2 اليابان

 -2.2 -2.1 -8.1 المملكة المتحدة
 6.2 6.3 1 الصين والهند

 6.2 8.5 6.3 إسبانيا
 -0.2 -0.2 0.1 ا الجنوبيةأمريكالمكسيك و 

Source: Phellipe  Arestis, Rogétio Sobriere, and José Louis Overio, « An 

Assessment of the global Impact of the Financial Crisis », Palgrave macimillan, 

2001, U/C, P 2. 
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، 8001نالحظ من خالؿ اعبدوؿ عجز اغبساب اعباري بالنسبة للناتج احمللي اإلصبارل بالسنوات 
 خاصة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية. 8003، 8002

قتصاد دت حالة الركود يف االأتراجع حاد يف عمليات االستهالؾ حيث  إذل دتأ األزمةىذه أف  كما
% 1.4حوارل  إذل نفاؽ الشركات حيث البفض االستهالؾإالبفاض يف القوة االستهالكية ويف  إذل يمريكاأل

 1.%41 نفاؽ على السلع اؼبعمرة بػوكذلك البفض اإل
تباطا  7002وت أية يف مريكالواليات اؼبتحدة األزمة الرىن العقاري يف أعقبت اندالع أيف السنة اليت 

يات اؼبتقدمة يف حالة من الركود رغم اعبهود قتصادئتماف وانزالؽ االي بسبب تشديد قيود اإلقتصادالنشاط اال
حدث اضطراب مكثف يف مواؿ، حيث سواؽ ورؤوس األاأل، صانعوا السياسات للحفاظ على السيولةاليت بذؽبا 

سهم األأسعار  قراض، كما شهدتتشييد معايَت اإل إذل س اؼباؿ العامل، وعمدت البنوؾأالتجارة ور تدفقات سبويل 
 إذل صابت صلب اعبهاز اؼبصريف فقد انتقلت اؼبضاعفات بسرعةأخفاقات ف التجاوزات واإلىبوط حاد ونظرا أل

 العاؼبي.قتصاد كل البلداف يف اال  إذلالقطاعات و 
 معدالت البطالة ثانيا: ارتفاع

ية العاؼبية على ىبوط معدؿ مبو الناتج احمللي العاؼبي لكل اجملموعات الدولية، قتصاداال األزمةثار آدل تتوقف 
 ستوى العاؼبي بشكل متسارع.معدالت البطالة فلقد زاد معدؿ البطالة على اؼب إذل بل ذباوز ذلك

 .7040-7002العاؼبي للفًتة قتصاد واعبدوؿ التارل يوضح معدالت البطالة يف اال
 )%( 7040-7002العالمي قتصاد (: معدالت البطالة في اال42الجدول رقم )

 7040 7004 7002 المجموعة الدولية
 1.8 2 6.6 ات المتقدمةقتصاداال

 20.2 2.3 6.5 الو.م.أ
 6.5 6.5 2.2 اليابان

 22.6 20.2 1.6 منظمة اليورو

 والتوزيع، للنشر الوراؽ الرأظبالية، مستقبل واستشراؽ للعوؼبة االقتصادية اؽبندسة ،اعبميلي ضبيد المصدر:
 .004ص  ،8022

                                                           
 :، ص8026جامعة اػبليل، فلسطُت، ، دار وائل للنشر، "8002دية، بالًتكيز على األزمة اؼبالية العاؼبية ااألزمات اؼبالية واالقتص"يونس أبو فارة،  1

222. 
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حيث ارتفعت  8020و 8003، 8001نالحظ من خالؿ اعبدوؿ ارتفاع معدالت البطالة بالسنوات 
 .%20.2إذل  8020لتصل يف سنة  %2.3إذل  %6.5يف الواليات اؼبتحدة األمريكية من 

 يوضح معدالت البطالة يف منطقة اليورو:واعبدوؿ التارل 
 معدالت البطالة في منطقة اليورو (:40الجدول رقم )

 7000-7002 7000 7004 7040 7044 

 النمسا
 بلجيكا
 فلندا
 فرنسا
 المانيا
 اليونان
 ارلندا
 ايطاليا
 هولندا

 البرتغ
 باقي اليورو

6.6 
1.1 
2.5 
2.3 
2.3 
3.3 
6.6 
2.2 
2.6 
5.8 
2.2 

2.2 
1 
5.6 
1.2 
1.2 
1.1 
5 
5.1 
8.2 
1.1 
1.6 

6 
1.3 
2.8 
3.6 
1.6 
3.6 
22.2 
3.2 
2.6 
3.5 
3.6 

6.6 
3.2 
3.2 
20 
2.5 
28 
22.6 
2.1 
6.3 
2.2 
20.6 

6.6 
3.6 
3.5 
3.3 
3.2 
22 
22 
2.5 
6.1 
20.2 
20.6 

Source: Phellipe  Arestis, Rogétio Sobriere, and José Louis Overio, « An 

Assessment of the global Impact of the Financial Crisis », Palgrave macimillan, 

2001, U/C, P 86. 

، 8003نالحظ من خالؿ اعبدوؿ اف معدالت البطالة يف منطقة اليورو قد بلغت ذروهتا خالؿ السنوات 
 .8022و 8020

 سهمسواق األأثالثا: تراجع جوهري في 
 سهم يف الدوؿ اؼبتقدمة والناشئة والنامية، ماسواؽ األأاؼبالية العاؼبية يف تراجع جوىري يف  األزمةتسببت 

وبلغت  1من قيمتها.من قيمتها  10اكثر من كرب البورصات العاؼبية خسرت أ 7004ومارس  7002بُت جويلية 
 .2ترليوف دوالر 86خسائر االسهم عاؼبيا 

                                                           
 .80، ص: 8003فَتييت، "حظوظ متغَتة ، ؾبلة التمويل والتنمية" ، مارس -جياف ماريا مليسي 1

.26، ص: 8022عبد العزيز قاسم ؿبارب، "األزمة اؼبالية العاؼبية األسباب والعالج، دار اعبامعة اعبديدة"، اإلسكندرية،  2
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 4447: تقييم مؤشرات البورصة منذ (72الشكل رقم )

 
Source : Patrick Artus, et autre, « De La crise des subprimes à la crise 

mondiale»,  la documentation française, paris, 2009, P 69. 

ي بضرورة زبصيص كم كبَت من التمويل مريكالبنك الفدرارل ووزير اػبزانة األوصى كل من ؿبافظ أولقد 
ية يف سوؽ اؼباؿ وذلك دبنع البيع على مريكي كذلك تدخلت اغبكومة األمريكاؼبارل األاالستقرار للقطاع  إلعادة

رات اؼببدئية للتكلفة اؼبالية للخزانة يية وتبلغ التقدمريكسهم األسهم مدرجة يف سوؽ األ 244اؼبكشوؼ لنحو 
ي. أمريكتريليوف دوالر  إذل مليار 200حبوارل  7000"بوش" يف سبتمرب  ةار دإالذي قدمتو  ية يف اؼبشروعمريكاأل

 األزمةية ؼبواجهة مريكسها الواليات اؼبتحدة األأوصفة العالج اليت طرحتها الدوؿ الغربية وعلى ر أف  الغريبةواؼبفارقة 
 تتعارض مع ما تنادي بو دائما من حرية القطاع اؼبارل.

يدي تلك أخَتة يف أبات حال مطروحا كورقة  للتأميمف اللجوء إيضا فأ األزمةطار اػبروج من إويف 
قات جديدة، منها لبعض اؼبؤسسات اؼبالية ح تأميموقد شهد مسلسل  ،لقومياقتصاد اغبكومات للدفاع عن اال

ية وذلك مريكاؼبتحدة األكرب مؤسسات القروض العقارية يف الواليات أحد أ (IndyMac)"أندي ماؾ"  تأميم
 %00مقابل امتالؾ اغبكومة غبصة تبلغ حوارل  (AIG)مُت الكربى أنقاد شركة التإال عن . فض7000يف يوليو 

 %47سهم غولدماف ساكس أوىبطت %، 41يف االنتشار بنسبة  بدأتعراض العدوى أأف  من الشركة. كما
كرب شركات التعامل يف أما مورغاف ستانلي أ. %40ند كومباين بنسبة أسهم جي يب مورغاف تشيس أوتراجعت 

تضيق  بدأتوسبلك اػبوؼ باقي البنوؾ اليت  %،41سهمها بنسبة أية، فقد ىبطت مريكوراؽ اؼبالية للخزانة األاأل
العجز يف أف  كماي اؼبتمثل يف االئتماف،  مريكاألقتصاد قراض فبا يهدد احملرؾ الرئيسي لالاػبناؽ على عمليات اإل

1مليار دوالر. 01مليار دوالر، وزاد العجز التجاري عن  110ية بلغ مريكزنة األاؼبوا
 

                                                           
 .8003، اؼبلتقى الدورل جبامعة باتنة، اعبزائر، مايو، "سباهبا، آليات انتشارىاأاألزمة اؼبالية العاؼبية الراىنة: "العقوف نادية، د/الطاىر ىاروف، د/  1
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 األزمة: أهم االجراءات المتبعة الحتواء المبحث الخامس

استفاد العادل من خالؿ األزمات السابقة يف زمة الكساد الكبَت، ولقد أزمة منذ أشد أ 8002زمة أتعترب 
سيتم تناوؿ ىذا اؼببحث وضع عدة حلوؿ ؼبواجهة األزمة اؼبالية العاؼبية، و  وضع اغبلوؿ ؼبواجهة أي أزمة، حيث متّ 

 التالية: اؼبطالبمن خالؿ 

 .اإلنقاذخطط  -

 زمة.دور صندوؽ النقد الدورل يف مواجهة األ -

 زمة.دور الصناديق السيادية يف مواجهة األ -

 المطلب األول: خطط االنقاذ

 ذاليت ركزت على انقا ذبوضع خطط االنقا 802اؼبالية عاـ  األزمةف تفجرت أاىتمت الدوؿ بعد 
 ىم ىذه اػبطط:أومن  األزمةـ هتديدات ىذه أمااؼبتداعية  اقتصاداهتا

 األزمةية لمواجهة مريكالخطة األ :والأ

يف التاريخ من حيث  ذنقاإكرب خطة أية وىي مريكوزير اػبزانة األ "ىنري بولسوف"وقد وضع ىذه اػبطة 
صوال ىالكة أف تشًتي الدولة أية ىو مريكاأل اإلنقاذ، اف جوىر اػبطة ذنقامواؿ اؼبخصصة لإلوحجم األنبية األ

اعتمدت الشكل اؼبباشر يف  اإلنقاذف خطة أمليار دوالر ومن اؼبلفت للنظر  100مرتبطة بالرىوف العقارية بقيمة 
 ىم النقاط البارزة يف خطةأو  1.الرأظبارلمر يناقض فلسفة الفكر اؼبؤسسات، وىذا األ ذنقاإجل أالسوؽ من 

 2ية ىي:مريكاأل اإلنقاذ

  860 إذلصوؿ ىالكة بقيمة تصل أية بشراء مريكعلى مراحل، ويتم السماح للخزينة األ اإلنقاذتطبيق خطة 

مليار دوالر بطلب من الرئيس  260 إذلمكانية زيادة ىذا اؼببلغ ليصل إوذل، مع مليار دوالر يف اؼبرحلة األ
 ي.مريكاأل

                                                           
 .225: ص يوسف أبو فارة ، مرجع سابق 1
 .222-221 :، ص صاؼبرجع نفسو  2
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 صوؿ اؽبالكة اليت تتجاوز اؼببالغ احملددة، ويف  ي حق النقض على عمليات شراء األمريكيبتلك الكونغرس األ
 دوالر.مليار  100ف يزيد السقف لعمليات الشراء عن أحواؿ ال هبوز كل األ

  ف أوىذا معناه  اإلنقاذرباح الشركات اليت تستفيد من خطة أمواؿ و أصوؿ أربصل الدولة على حصتها يف
 سواؽ.اؼبالية وانتعشت األ األزمةذا مت ذباوز ىذه إرباح ؾبزية أالدولة ستحصل على 

 جل أخرى من ية بالعمل والتنسيق مع البنوؾ اؼبركزية والسلطات يف الدوؿ األمريكمت تكليف وزير اػبزانة األ
 ية.مريكاأل اإلنقاذاؼبالية العاؼبية على مبط خطط  األزمةمن  ذنقاإوضع خطط 

 لف دوالر أ 860 إذلي أمريكلف دوالر أ 200ية رفع سقف الضمانات للمودعُت من مريكقرت اػبطة األأ
 ي ؼبدة عاـ واحد.أمريك

 لشركات وللطبقة الوسطى.لمليار دوالر  200 إذلعفاءات ضريبية بقيمة تصل إقرت اػبطة أ 

  نو كاف من اؼبقرر تنفيذ حوارل أغبماية اؽبالكُت اؼبهددين ؼبصادرة عقاراهتم علما جراءات إنصت اػبطة على
 .8003جراء يتعلق دبصادرة العقارات يف العاـ إمليوين 

 الشركات واؼبسؤولُت فيها والذين مت  مديريكدت اػبطة على منع منح التعويضات الكبَتة جدا لصاحل أ
 ية.مريكصوال لوزارة اػبزانة األأو يستقيلوف من الشركات اليت باعت أتسروبهم 

 كدت اػبطة على ضرورة منع منح دفع تعويضات اليت تشجع مديري ومسؤورل الشركات على ـباطر أ
 ومغامرات وؾبازفات غَت آمنة العواقب وال جدوؿ منها.

  لذين يستفيدوف من التخفيضات الضريبية اؼبكافآت اؼبالية ؼبديري ومسؤورل الشركات وا اإلنقاذحددت خطة
 ورو.ألف أ 600بقيمة 

  رباح متوقعة دل أنصت اػبطة على ضرورة اسًتجاع العالوات اليت مت دفعها ؼبديري ومسؤورل الشركات على
 تتحقق بعد.

  وىذا اجمللس يضم رئيس االحتياطي اإلنقاذنصت اػبطة على تكليف ؾبلس رقابة يشرؼ على تنفيذ خطة ،
 ية ورئيسها.مريكادي ووزير اػبزانة األاالرب
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 صوؿ والتدقيق يف اغبسابات ووبافظ يراقب مكتب احملاسبة العامة )التابع للكونغرس( على عمليات شراء األ
 ية.مريكىذا اؼبكتب على حضوره يف وزارة اػبزانة األ

 .نصت اػبطة على تعيُت مفتش عاـ مستقل يراقب قرارات وزير اػبزانة 

  جراءات ؿبددة ضد عمليات وضع اليد على اؼبمتلكات.إنصت اػبطة على 

  تنص اػبطة على السماح للدولة بتدقيق ومراجعة شروط منح القروض العقارية للمقًتضُت الذين يواجهوف
 صعوبات يف السداد.

  العقاري. زمة الرىنأعانة البنوؾ احمللية الصغَتة اليت طاؽبا الضرر بفعل إنصت اؼبادة على مساعدة و 

 األزمةفي مواجهة  األوروبيةثانيا: الجهود 

خاصة هبا بكل منها يف  ذنقاإية قامت دوؿ متعددة بوضع خطط مريكاأل اإلنقاذف مت اعتماد خطة أبعد 
 1اؼبالية العاؼبية ومن بُت ىذه اػبطط: األزمةثار آؼبواجهة تداعيات و  8002عاـ 

سهم يف عدد من كربى البنوؾ أمليار دوالر لشراء  2مت زبصيص حوارل  في بريطانيا: اإلنقاذخطط  -2
مليار  20نعاش االقتصاد بقيمة خرى إلأعلنت اغبكومة عن خطة أ 8002هناية نوفمرب الربيطانية، ويف 

دوالر وزبفيض ضريبة القيمة اؼبضافة على السلع االستهالكية وتعويض نقص اغبصيلة الضريبية الناجم عن 
 260على كل من يتجاوز صايف دخلو السنوي  %6ذلك من خالؿ رفع سعر الضريبة على الدخل بنسبة 

التقشف اليت  جراءات خطةاإلكما كاف من بُت % 60% بدال من 66 إذللف جنيو اسًتليٍت ليصل أ
طبس سنوات ضمن القطاعُت مليوف وظيفة خالؿ  2.5واليت تتضمن الغاء  8020علنت عنها بريطانيا يف أ

 2العاـ واػباص.

عدت خطتُت ؼبساعدة أف بالده أالفرنسي "نيكوال ساركوزي"  الرئيسعلن أ :فرنساخطط اإلنقاذ في  -7
مليار يورو كضمانات للقروض اؼبشًتكة بُت البنوؾ،  200وذل بقيمة اؼبالية األ األزمةالبنوؾ للتغلب على 

ورو للحصوؿ على حصص يف الشركات والبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية اؼبتعثرة، أمليار  60خرى بقيمة واأل
اليت تواجو صعوبات مالية. كما تقدـ  االسًتاتيجيةنشاء صندوؽ سيادي ؼبصلحة الشركات إفضال عن 

                                                           

 
 .223-226إبراىيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق، ص ص: 1
 .322-236فارة ، مرجع سابق ، ص: يوسف ابو  2
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 أؼبانياف أال إوروبية، ورو ؼبساعدة البنوؾ األأمليار  200س ماؿ قدره أورويب بر أصندوؽ  إلنشاءباقًتاح 
سكاف والسيارات علن عن خطة جديدة ؼبساعدة قطاع اإلأ 8002ويف هناية نوفمرب  االقًتاحرفضت ىذا 

صبارل الناتج احمللي إ% من 6 إذلمليار دوالر(، لَتتفع عجز اؼبوازنة  28.26ورو )حوارل أمليار  85بقيمة 
 .8003سنة 

،  8022 إذل 8022لف وظيفة حكومية خالؿ اؼبدة اؼبمتدة من أكما مت االستغناء عن حوارل مئة 
صالح سبت عمليات اإلو  سنة، 58 إذلسنة  50رفع سن التقاعد من  نظمتجراءات و اإلاتف ىأكما 

 لنظاـ معاشات التقاعد.

مليار يورو  600قيمتها  ذنقاإقبيال مَتكل" عن خطة أؼبانية "اؼبستشارة اال لمانيا:أ خطط اإلنقاذ في -1
مليار يورو كضمانات  600، مع زبصيص 8003للمؤسسات اؼبالية حىت هناية  الرأظباليةلدعم القاعدة 

 رظبلة اؼبؤسسات اؼبصرفية. إلعادةمليار يورو  20مليار يورو، من بينها  200توفَت  إذل باإلضافةمصرفية 

مليار  200بقيمة  8003حىت هناية قرت اغبكومة قانونا يضمن الديوف أ سبانيا:إفي خطط اإلنقاذ  -1
جراءات حكومات إطار إسهم يف اؼبؤسسات اؼبالية يف مكانية شراء كميات من األإعلنت عن أيورو و 

 ورويب لدعم البنوؾ.االرباد األ

طالؽ إسواؽ من خالؿ هتدئة األيطالية ومديرو البنوؾ حاولت السلطات اإل يطاليا:إ خطط اإلنقاذ في -1
علنت أقراض اؼبنخفضة و يطاليا بفضل فبارسات اإلإاؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا تصروبات حوؿ ؿبدودية 

 مليار يورو لقطاع البنوؾ. 80بقيمة  ذنقاإاغبكومة عن خطة 

 دول العربية الزمة في جراءات مواجهة األإثالثا : 

ذل إسواؽ اؼبالية العربية و ذل األإوامتداد تأثَتىا وتداعياهتا  8002زمة اؼبالية العاؼبية عاـ  مع وقوع األ
جراءات ؼبواجهة االقتصادات العربية بدأت حكومات ىذه الدوؿ وبعض اعبهات الرقابية فيها بازباذ بعض اإل

 جراءات:ثارىا وانعكاساهتا السلبية ومن ىذه اإلآزمة والتخفيف من األ

 سعار الفائدة الرئيسيةأالبنوؾ اؼبركزية ومؤسسات النقد يف البالد العربية خبفض  قياـ.  

 لزامي للبنوؾ التجاريةقياـ البنوؾ اؼبركزية ومؤسسات النقد خبفض نسبة االحتياطي اإل. 

 زمة والتفاعل معها بكفاءة وفاعلية.تبٍت ؾبموعة من التدابَت والسياسات اؼبوجهة كبو زبفيف األ 
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 جراءات كما ىي موضحة مت العديد من دوؿ ؾبلس التعاوف اػبليجي بازباذ ؾبموعة من اإلولقد قا
 :يف اعبدوؿ التارل

(: االجراءات المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تداعيات االزمة 44الجدول رقم )
 المالية العالمية

 المتخذة اإلجراءات الدولة

 الكويت

 2.6زبفيض سعر الفائدة  -

 2.6جل زبفيض األ -

 سواؽ ضخ مليار دينار كسيولة يف األ -

 ماراتاإل
 مريكي أجل بقيمة مليار دوالر قروض قصَتة األ -

 يـو 26جلها أيداع اؼبتبقي من عادة شراء كل شهادات اإلإ -

 قطر
 ظباؿ البنوؾ اؼبدرجةأمن ر  80-20 فيب شراء ما -

 سعار سهم ؿبلية لدعم األأشراء  -

 السعودية
 وراؽ اغبكومية من األ 16 بإقراضطرح خيار للبنوؾ  -

 خفض نسبة الفائدة وخفض معدؿ االحتياطي االجباري  -

 وضاع البنكية جراءات لسالمة األإعدـ ازباد أي  - البحرين

 يف العقاري الرىن ألزمة دراسة والعالج، الوقاية: اؼبالية واألزمات االقتصادية العوؼبة" العقوف، نادية المصدر:
 باتنة التسيَت، وعلـو والتجارية االقتصادية العلـو كلية منشورة، دكتوراه رسالة ،"األمريكية اؼبتحدة الواليات
 .806 ص: ،8022 ،8028
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 زمة دور صندوق النقد الدولي في مواجهة األ :المطلب الثاني

ذل صندوؽ النقد الدورل، حيث قدـ ؽبا مساعدات مالية ومشورة إزمة اؼبالية عبأت الدوؿ اليت تعرضت لأل
 :1فنية، وذلك من خالؿ 

 على مستوى السياسة االقتراضية للصندوقأوال: 

لصندوؽ النقد الدورل على  التنفيذيجل، حيث وافق اجمللس نشاء التسهيل التمويلي لسيولة قصَتة األإ -
اؼبؤىلُت استخداـ موارد الصندوؽ بصفة  لألعضاء، وىو يتيح 8002كتوبر أ 83نشاء ىذا التسهيل يف إ

مكانية القياـ بالسحب إشهر مع أجل استخداـ مدتو ثالثة أمن حصتو العضوية ب 600عاجلة يف حدود 
 شهر. 28قصى خالؿ فًتة أثالث مرات كحد 

  .8003مارس  86سباف اؼبرف وذلك بتاريخ نشاء خط جديد لإلإ -

  .االئتماين ستعداددعم اتفاقات اإل -

قراض قراض من خالؿ ربديث الشرطية ومضاعفة حدود االستفادة من اإلطار اإلصالح شامل إلإجراء إ -
 .جاؿ االستحقاؽآوتبسيط ىياكل التكلفة و لغاء بعض التسهيالت التمويلية إو 

  العمل على زيادة موارد الصندوقثانيا: 

  .من خالؿ مضاعفة موارد الصندوؽ من خالؿ االقًتاض من القطاع الرظبي وذلك

 تحسين سياسة تقديم المساعدات الفنية ثالثا: 

عضاء واليت تطلب ذلك وتتعلق ىذه اؼبساعدة يف يقدـ صندوؽ النقد الدورل اؼبساعدة الفنية للبلداف األ
 وتشمل:ساسية اليت يبتلك فيها الصندوؽ خربة كبَتة اجملاالت األ

سواؽ أ، أنشطة البنوؾ اؼبركزيةاـ اؼبارل و ظسة النقدية، النادارهتا، السيإصياغة السياسة االقتصادية الكلية و 
 ، واؼبالية العامةحصاءات االقتصاد الكلي والقطاع اػبارجيإمواؿ العامة واؼبوازنة، دارة األإجنيب وسياسة الصرؼ األ

 حصاءات العامة.اإلو 

                                                           
1
، رسالة ماجستَت، كليو علـو التسَت "مريكيةنقاد األزمة المالية العالمية بين تدابير صندوق النقد الدولي وخطة اإلمواجهة األ"فارس بن رقرؽ،   

 .22،28، 12،13،20 ، ص ص :8028/8022 والعلـو التجارية والعلـو االقتصادية،
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 زمة الصناديق السيادية في مواجهة األ المطلب الثالث: دور

لصناديق السيادية ىي كيانات سبلكها الدولة وتتشكل ثرواهتا من الفوائض اليت ربتفظ هبا كودائع أو ا
تستثمرىا يف أصوؿ وأوراؽ مالية كالعقارات واؼبصانع واألسهم والسندات اغبكومية. يعود تاريخ بعضها إذل عاـ 

 .1أوؿ صندوؽ سيادي يف العادلعندما أنشأت الكويت  4411

ترليوف دوالر،  2.4أكثر من  7042بلغ ؾبموع أصوؿ الصناديق السيادية حوؿ العادل  مع هناية سنة 
ترليوف دوالر  1.74، وقد شكل سبويل إيرادات النفط والغاز ما قيمتو  7000ترليوف دوالر عن سنة  1.1مرتفعة بػ 

ساسيا يف االقتصاد العاؼبي، وذلك من خالؿ ربريك أحيث تلعب دورا صبارل ىذه الصناديق االستثمارية، إمن 
  .2سهم والسنداتسواؽ األأ

شهر استثمرت أعادة رظبلة اؼبؤسسات اؼبالية اؼبتعثرة، ففي ظرؼ ستة إلقد سانبت الصناديق السيادية يف 
الغربية، ولوال تدخلها كاف يبكن س ماؿ اؼبؤسسات اؼبالية أمليار دوالر يف ر  20.01 قيمتو الصناديق السيادية ما

صبحت الصناديق اػباصة وصناديق اؼبضاربة تعاين من أكثر، لقد أف يكوف أثر العدوى( أزمة )للخطر النظامي لأل
جدوؿ دبسانبة الصناديق وفيما يلي  .3الصناديق تقـو بتوفَت جزء من ىذه السيولة لنقص فادح يف السيولة، فبا ج

  :البنوؾ عادة رظبلةإالسيادية يف 

 عادة رسملة البنوكإ(: مساهمة الصناديق السيادية في 70الجدول رقم )

 البنك الصندوق السيادي التاريخ المبلغ مليار دوالر

 باركاليس تيماسك 86/01/8001 8.06

 باركاليس بنك التنمية الصيٍت 86/01/8001 2.02

 باركاليس ىيئة االستثمار القطرية ربدي 22/20/8002 5.36

 باركاليس ىيئة االستثمار القطرية ربدي 22/20/8002 6.26

 ستي غروب ىيئة االستثمار ابوظيب 85/22/8002 1.6

                                                           
1
  www.com /ar/ الصنادبق السيادية/t-40273878 

2
 http://www.topsarabia.com/ العاؿ-يف-سيادية-صناديق-20-أكرب  

.28فريقيا، العدد السادس، ص:إزمة اؼبالية الراىنة، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ الصناديق السيادية واأل عبد اجمليد قدي،  3
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 ستي غروب شركة االستثمار اغبكومية لسنغافورة 26/02/8002 5.3

 ستي غروب ىيئة االستثمار الكويتية 26/02/8002 6.5

 القرض السوسري خروفآىيئة االستثمار القطرية و  25/20/8002 2.12

 ميرل النش تيماسك 26/28/8001 6.6

 ميرل النش ىيئة االستثمار الكويتية 26/02/8002 5.5

 ميرل النش تيماسك 86/08/8002 0.5

 ميرل النش تيماسك 82/01/8002 0.3

 مورغان ستانلي شركة االستثمار الصينية 23/28/8001 6.62

 اس يوبي صناديق غَت ؿبددة 20/28/8001 2.11

2.52 21/20/8002 
 البنك اؼبركزي الليب االستثمار اللييب

 بنك ليبيا اػبارجي
 يوني كردي

فريقيا، العدد إزمة اؼبالية الراىنة، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ الصناديق السيادية واأل عبد اجمليد قدي، المصدر:
 .28السادس، ص:

نو بدوف ىذا الدور الذي قامت بو ىذه الصناديق السيادية، كاف من الصعب على أنالحظ من اعبدوؿ 
 عمق.أزمة ف ذبدد قدراهتا وردبا تكوف األأمَتيل النش و مورغاف ستانلي وسيت غروب وغَتىا 

اليت تعاين من ضائقة  ذل بنوؾ االستثمار والبنوؾ التجاريةإمواؿ ف استعداد ىذه الصناديق لتقدًن األأكما 
 .1يف ربقيق االستقرار اؼبارل العاؼبي اؼبؤسساتف تلعبو ىذه أهبايب الذي يبكن لية، عالمة على الدور اإلما

 

 

 

 

                                                           
1
 22دوف اؼبمتازة األمريكية"، مرجع سابق ، ص: رانداؿ دود و بوؿ ميليز،"تفشي اؼبرض ، عدوى الروىونات  
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 خالصة 

زمة اؼبالية وىي شكاؿ لألأربعة أشكاؽبا، وعموما ىناؾ أنواعها و أزمة اؼبالية مع تعدد تعددت مفاىيم األ
زمات بدرجة كبَتة من سواؽ اؼباؿ، وتتسم تلك األأزمات أزمات الديوف و أزمات اؼبصرفية، و زمات العملة واألأ

 زمات العملة والدين يف وقت واحد.أحياف، وقد تتزامن عناصر الًتابط بينها والتتابع يف بعض األ

ثار سلبية ىددت استقرار االقتصاد العاؼبي، ولعل آف ؽبا أزمات اؼبالية ظاىرة متكررة، كما تعترب ظاىرة األ
، كما زبتلف 2331سيوية زمة اآل، واأل2321كتوبر أزمة أ، و 2383زمة الكساد الكبَت أىي زمات ىم ىذه األأ
 سباهبا واغبلوؿ اؼبتبعة الحتوائها.أزمات يف غلب تلك األأ

 بدأت مالؿبها يف عاـ يتزمة الرىن العقاري الأوؽبا مرحلة تفجر أزمة اؼبالية قد مرت بعدة مراحل ف األإ
 .اؼبالية، مث مرحلة تفجر الديوف السيادية سواؽأمث مرحلة تفجر  8001

زمة اؼبالية العاؼبية سواؽ العاؼبية وذلك عرب قنوات عديدة، وقبم عن األذل األإزمة اؼبالية انتقلت عدوى األ
 .اليت مشلت اؼبيادين اجملاالت والقطاعات اؼبختلفة واالنعكاساتثار ؾبموعة من اآل

جراءات الحتواء ، تطلبت ازباذ وتنفيذ ؾبموعة من اإل8002 تفجرت يف زمة اؼبالية العاؼبية اليتف طبيعة األإ
عادة النظر يف إصالح، و وبرامج اإل زمة واغبد من توسعها من خالؿ زبفيض معدؿ الفائدة وضخ السيولة،األ

 طبيعة النظاـ اؼبارل الدورل القائم على الرأظبالية.

 



 

 
 : الثانيالفصل 
 مفاهيم و أساسيات 
 االندماج عمليات
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 تمهيد

منذ ظهور الشركات واستقرارىا بشكلها القانوين احلارل وىي تسعى إذل النمو والبقاء وذلك من خالؿ 
التوسع يف اإلنتاج أو فتح فروع جديدة لشركة أو التوسع يف مناطق البيع والتوزيع دلنتجات الشركة وتغطيتها 

مع شركات أخرى قائمة  ندماجأو من خالؿ االاجلغرافية ويدعى ىذا النوع التوسع الداخلي أو النمو الداخلي، 
 ويدعى ىذا النوع التوسع اخلارجي.

يات بغض النظر عن القطاع الذي تعمل فيو سواء كاف قطاع قتاا الشركات اال اندماجوقد غزا مفهـو 
 ية ادلختلفة.قتاا بنوؾ أو شركات تأمُت أو ماانع إذل غَت ذلك من الوحدات اال

الشركات أمرا شائعا متكرر احلدوث يف عادل األعماؿ وادلاؿ يف الوقت الراىن.  بُت ندماجولقد أصبح اال
عمليات  بلغ حجم 2007فال يكا  ؽلر يوما  وف أف ربدث فيو عملية واحدة على األقل وفقط، ويف سنة 

 مليار  والر حوؿ العادل. 4500ب رقما قياسيا قدر  ندماجاال

ار االسًتاتيجي اذلاـ الذي ؼللص الشركة لكثَت من ادلشاكل كاف لكثَت من الشركات اخلي  ندماجإف اال
بذلك ميزة تضمن مزايا عدة  ندماجوالاعوبات اليت تواجهها، وبذات الوقت ػلقق ذلا منافع متعد ة فيكوف اال

مثل زيا ة احلجم وتوسيع النشاط والولوج يف األسواؽ ادلالية وزيا ة القدرة على ادلنافسة وتوحيد السياسات 
 سويقية وربقيق األرباح.الت

بُت الشركات من خالؿ التطرؽ إذل  ندماجاالعمليات  سنحاوؿ من خالؿ ىذا الفال التعرؼ على
 .ندماجاالعمليات  يفطرؽ احملاسبة و  اآلليةمث التعرؼ على ، مفهومها ونشاطها وكذلك أىدافها وأسباهبا

 .ندماجاالعمليات  ادلبحث األوؿ: ماىية

 .ندماجاالعمليات  طادلبحث الثاين: نشا

 .ندماجاالعمليات  ادلبحث الثالث: أىداؼ

 .ندماجاالعمليات  ادلبحث الرابع: آليات إسباـ

 .ندماجاالعمليات  يف ادلبحث اخلامس: طرؽ احملاسبة
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 ندماجاالعمليات  المبحث األول: ماىية

م الشركات يف البقاء والنمو يعترب ظلو الشركات من أىم معايَت النجاح يف الوقت احلارل، ولذلك ترغب معظ
من خالؿ زيا ة حاتها السوقية وتنويع أعماذلا أو ربسُت التكامل السياسي ألنشطتها، ويعترب االندماج مع 

 التالية: ادلطالبسيتم تناوؿ ىذا ادلبحث من خالؿ شركات أخرى قائمة من بُت احللوؿ ادلقدمة للشركات. و 

  ؛ندماجمفهـو اال 

  ؛ندماجأشكاؿ اال 

  ندماجنواع االأ. 

 ندماجمفهوم اال :المطلب األول

من الكلمات الدقيقة وادلتعد ة ادلعاين يف الوقت نفسو فيختلف معناىا االصطالحي  اندماجتعد كلمة 
أو القانوف أو احملاسبة، شلا  قتاا باختالؼ السياؽ الذي تر  فيو وباختالؼ التخااات والعلـو كعلم ادلالية واال

 الفات حوؿ ضبط مفهومو وكذلك إذل التفرقة بينو وبُت ما ؼلتلط بو أو ما يشبهو.أ ى إذل وجو  اخت

 وللتعرؼ على ىذه العملية ادلتميزة بُت الشركات، سيتم التطرؽ من خالؿ ىذا ادلطلب إذل النقاط التالية:

 .ندماجأوال: التعريف اللغوي اال

 .ندماجثانيا: التعريف االصطالحي لال

 وما ؼلتلط بو أو يشبهو. ندماجاالثالثا: التفرقة بُت 

 ندماجأوال: التعريف اللغوي لال

 مج  " مج"أو  مج. فيقوؿ الرازي  اندماجيف  االشتقاقيإف معاجم اللغة تتفق فيما بينها حوؿ ادلعٌت 
 .1بابو أ خل. وكذا اندمج و مج بتشديد الداؿ وا مج الشيء لفو يف ثوبوو  الشيء أ خلو يف غَته واستحكم فيو

 .2اؿ  مج  موجا يف الشيء:  خل فيو واستحكم و رلو يف الشيء: أ خلو فيويق

                                                           
 .http://hydiscussion.com/hy15741.htmفيعي، "ماذا تعرؼ عن االندماج"، ادلوقع: فارس الن 1
رسالة ماجستَت منشورة، كلية احلقوؽ واإل ارة ، " "اندماج الشركات وأثره على عقود الشركة المندمجة دراسة مقارنةأالء زلمد فارس محا ة،  2

 . 00، ص: 2102 ،فلسطُت ،جامعة برزيت ،العامة
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 دماجنلالثانيا: التعريف االصطالحي 

زبتلف باختالؼ زاوية النظر إليو من مضمونو أو تركيبو وفيما يلي أىم  ندماجىناؾ الكثَت من التعاريف لال
 ىذه التعاريف:

  شخاية معنوية مستقلة أو عبارة عن شراء كامل أو  ية واحدة ذاتاقتاا مجع منشآت منفالة يف وحدة
 .1ية مرغوبة للمجموعةاقتاا جزء من شركات قائمة لتحقيق أىداؼ 

  مااحل بُت شركتُت أو أكثر، وقد يتم ىذا اإلربا  يف ادلااحل من خالؿ ادلزج الكامل بُت شركتُت أو  اربا
بشكل  ندماجأكثر إليها، كما قد يتم اال أكثر لظهور كياف جديد أو قياـ إحدى الشركات بضم شركة أو

 .2إرا ي أو ال إرا ي

  تلك العملية ادلالية اليت تؤ ي إذل االستحواذ على شركة أو أكثر بواسطة شركة أخرى، حبيث تتخلى الشركة
ادلندرلة عن استقالليتها وتدخل يف الشركة ادلندرلة  وتتخذ الشركة اجلديدة إمسا جديدا عا ة يكوف إسم 

خاـو الشركة و  خاـو الشركة ادلندرلة إذل أصوؿو  ة الدارلة أو إسم مشًتؾ بينهما وتضاؼ أصوؿالشرك
 .3ادلندرلة

 وظهور شركة جديدة ذلا صفتها القانونية ادلستقلة وىو ما يطلق عليو(consolidation)   أما إذا ترتب
الشركة الدارلة اليت سبتلك كافة زواؿ إحدى الشركات من الناحية القانونية وضمو إذل  ندماجعليو عملية اال

، ومن ناحية (Merger)حقوؽ الشركة ادلندرلة وتلتـز بكافة إلتزاماهتا من قبل الغَت على تلك  العملية 
جزئيا من خالؿ سبلك حاص من أسهم ملكية لشركات وىو ما يعرؼ  ندماجأخرى قد يكوف اال

 (Acquisition).  باالستحواذ 

 ثالث نواحي:من  ندماجوؽلكن تعريف اال

 

 
                                                           

 . 01:ص، 2112 ،0ط ،عماف ، ار وائل للنشر ،عوا  أبو حشيش، "احملاسبة ادلتقدمة"خليل  1
 . 5، ص:0222 ،كلية التجارة، جامعة عُت مشس، الدار اجلامعية باإلسكندرية  ،طارؽ عبد العاؿ محا ، "اندماج وخاخاة البنوؾ 2
رسالة ماجستَت منشورة، كلية االقتاا  والعلـو اإل ارية،  ،"ت والمحددات"االندماج المصرفي للبنوك الفلسطينية الضرورافؤا  عبد العزيز عيد،  3

 .01ص:  ،2102 ،جامعة األزىر غزة
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 من الناحية القانونية-1

بنظاـ قانوين يؤ ي إذل تطبيق القواعد اخلاصة هبذا النظاـ القانوين، وقد اختلفت اذباىات  ندماجربط اال
على أنظمة قانونية أخرى وىذه األخَتة  ندماجوأثارت جدال طويال، ويقاس اال ندماجتفسَت الطبيعة القانونية لال

يف مواجهة ادلساعلُت  ندماجية اليت أ ت إليو بل هتدؼ إذل الوقوؼ على آثار االقتاا وافع االال هتتم بنوع أو الد
وأثاره على أمواؿ الشركات ادلندرلة وعالقتها ببعضها البعض وبالغَت، كما أنو ذو طبيعة عقدية وىو عبارة على 

أعضائها وأمواذلا يف شركة واحدة، واف   عقد يقـو على اإل ارة بُت شركتُت أو أكثر دبقتضاىا مث اتفاقها على وضع
 1باالمتااص، بالتجميع، بالتوحيد أو بالنظم فارغة يقـو على أربعة عناصر: ندماجكانت طريقة اال

 ؛ندماجشركتاف أو أكثر قائمتاف قبل اال -

 تربط بُت الشركات ادلنظمة؛ اندماجباتفاقية  -

 رؾ؛وضع قائمة الشركاء حلااهم يف ىذه الشركات يف رلموع مش -

 فناء ادلعنوية للشركة ادلندرلة. -

 يةتقتصادمن الناحية اال-2

ي والنمو اخلارجي للشركات وذلك قتاا ية أحد أىم وسائل الًتكيز االقتاا من الناحية اال ندماجيعترب اال
ية يقدـ حلوؿ دلشاكل تواجو اقتاا ية كما أنو خيار اسًتاتيجي وضرورة قتاا ألجل مواجهة التحديات اال

 ت.الشركا

 من الناحية المحاسبية ندماجمفهوم اال-3

زلاسبيا  ندماجكمفهـو زلاسيب حويال شركتُت أو أكثر يف وحدة زلاسبة واحدة، وػلدث اال  ندماجإف اال
عندما تشًتي شركة صايف أصوؿ وحقوؽ ادللكية يف وحدة أو أكثر، حيث مت تقومي األصوؿ إما على أساس قيمتها 

 ها العا لة وذلك تبعا لالتفاؽ.الدفًتية أو على أساس قيمت

                                                           

.
، الديواف الوطٍت للمطبوعات 2115 ماي 2 ، رللة اقتاا يات مشاؿ إفريقيا، العد "االندماج ادلاريف بُت العودلة ومسؤولية ازباذ القرار"بركاف زىية،  1

 .015 اجلامعية، ص:
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  إلعا ة ىيكلة الشركات العملية  كلمة تستخدـ يف اجملاؿ ادلارل واإل ارة  االستحواذ-ندماجاالإف ماطلح
 من خالؿ الشكل التارل: ندماجوالسيطرة عليها وتعترب ملكية الشركات ويتم ربديد اال

 ندماجاالعمليات  أنواع (:28الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Valerie Banmert -Thurnes, Mastering the Acquiers Innovation 

Dilemma, Palsgrave Macmillan, 2005, P: 29. 

 الشركات يتم من خالؿ عمليتُت: اندماجنالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف 

  واحدة واالربا  العملية األوذل تتمثل يف االنضماـ واليت يتخذ أشكاال عديدة وىي الدمج وبقاء شركة
 وكذلك االستحواذ على األصوؿ واألسهم؛

 التحالف. واسًتاتيجيةالتعاوف عمليات  العملية الثانية فهي التعاوف بُت الشركات وتكوف من خالؿ 

 اندماج الشركات

 االنضمام التعاون

عمليات 
 التعاون

 استراتيجية
 التحالف

 االستحواذ الدمج

االستحواذ 
 على األصول

بقاء شركة 
 واحدة

 االتحاد
االستحواذ 
 على االسم
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 يدخل فمن ماطلح االستحواذ والتملك ويتحد  من خالؿ الشكل التارل: ندماجإف اال 

 السيطرة على الشركات أنواع (:29الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Ross-Westerfield, Jaffe, corporal Finance, Mecraw-Hill, Sixth Edition, 
2002, p: 819. 

واالربا   ندماجيوضح الشكل أنواع السيطرة على الشركات اليت قد تكوف من خالؿ االستحواذ وذلك باال
ؿ التخلص من اإل ارة العامة لشركة بُت الشركات واالستحواذ على األسهم واألصوؿ، أو السيطرة من خال

واحلاوؿ على توكيل من محلة األسهم لتاويت إلحالؿ إ ارة جديدة، أو السيطرة من خالؿ ربويل شركة مساعلة 
 .اندماجاالستحواذ على األسهم تنتهي يف األخَت بعمليات  إرل شركة خاصة كما أف اغلب

 و وما تختلط بو ويشبه ندماجثالثا: التفرتقة بين اال

أو  (Scission de société)، انفااؿ الشركات ندماجمن العمليات اليت تتشابو يف أحكامها باال
 ادلساعلة حباة جزيئية من أصوؿ شركة قائمة تفرع أو وكالة إرل شركة أخرى يف سبيل اإلنشاء أو قائمة فعال.

 

 السيطرة

 االستحواذ

التصويت من 
جل التخلص أ

 من اإلدارة 

التحول إلي شركة 
 خاصة

 االندماج أو
 االتحاد

االستحواذ 
 على األسهم

االستحواذ على 
 األصول
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 انفصال الشركات -1

ة وذبزئة ذمتها  ادلالية من أصوؿ وخاـو إذل يقاد بو تقسيم شركة قائمة إذل عدة شركات وانقضاء الشرك
شركتُت أو أكثر هبدؼ إ ارة أنشطة الشركة بشكل افال، خاصة إذا ما وجدت الشركات أهنا تضخمت وكربت 

 1الشركة وإ ارهتا.عمليات  إذل  رجة يابح معها رللس اإل ارة غَت قا ر على متابعة كافة

 وىناؾ حالتاف لالنفااؿ:

 وىو عبارة عن انفااؿ حاص الشركة اليت حلقها االنفااؿ، وكونت كل منها  سيط:حالة االنفصال الب
 شركة جديدة ذلا شخايتها ادلعنوية ادلستقلة؛

  واليت يطلق عليها اسم  :اندماجحالة االنفصال التي يصاحبها(fusion  scission)  واليت دبقتضاىا
و بالنسب اليت ػلد ىا االتفاؽ بينهما أو شارؾ تقدـ شركة ما ذمتها ادلالية لعدة شركات قائمة بالشاري أ

معها يف تكوين شركة أو شركات جديدة، فيجتمع يف ىذه العملية الانفُت االنفاالية   بتجزئة إحدى 
ها يف شركة أو عدة شركات قائمة أو تنشأ مستحيال وؽلكن أف تتم ىذه العملية اندماجالشركات أو 

 بإحدى الاورتُت:

 متااص جزء من الشركة اليت قررت االنفااؿ ويطلق على ىذا النوع من العمليات تقـو شركة قائمة با
 انفااؿ بطريقة االبتالع. اندماج

  ويف أف شركة قائمة تتحد مع جزء من الشركة اليت حدث ذلا االنفااؿ، واليت تساىم فيها ليكونا
انفااؿ – اندماجقة طريقة معاشرتو جديدة، واجلزء اآلخر ينظم إذل شركة قائمة ويطلق على ىذه الطري

 بالضم.

أما نقاط التشابو من حيث القواعد الفنية اليت تقـو عليها كل واحد منهما فيمكن توضيحها من خالؿ 
 الشكل التارل:

 

 
                                                           

 .46 :ص ،أالء زلمد فارس عما ، مرجع سابق 1
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 واالنفصال ندماج(: نقاط التشابو بين اال30الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Georges Langlois et autre, comptabilité approfondie, Paris, Edition: 

Focher, 1997, p : 473  

 نالحظ من خالؿ الشكل:

  تافية الشركة(A)  واضلالذلا، حيث أف انتقاؿ جزء منها ضلو الشركة(C ) واجلزء اآلخر منها مت إنشاء
 ؛(B)الشركة اجلديدة 

  زيا ة رأس ماؿ الشركة(C.) 

 ات جديدة وزيا ة حجم رأس ماؿ شركات أخرى. وعليو فاف نقاط التشابو تتمثل يف التافية، وإنشاء شرك

واالنفااؿ فيكمن بأف االنفااؿ يكفي وجو  شركة قائمة واحدة ليمكنها  ندماجأما الفرؽ بُت اال
 اندماجفيلـز لتحقيقو شركتاف على األقل، ويف العملية  ندماجاالنفااؿ حيث تتجزأ إذل شركتُت أو أكثر أما اال

 1ث شركات:انفااؿ يتطلب األمر وجو  ثال

                                                           
 ،منشورة كلية العلـو االقتاا ية والتسيَت والعلـو التجارية ،رسالة ماجستَت ،"محاسبيةالشركات دراسة مالية و  إدماج"أساليب وطرق  ،رشيد عريوة 1

 .6 ص: ،2112/2101 ،جامعة باتنة ،قسم علـو التسيَت

(Aالشركة )  (Cالشركة ) 

الشركة 
(B) ( الشركةC) 
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 الشركة اجملزأة؛ 

  انفااؿ باالمتااص(؛ - اندماجالشركة الدارلة )يف حالة 

  انفااؿ بالضم.-اندماجشركة تنظم مع جزء منفال من األوؿ ليكونا شركة جديدة 

 الحصة الجزئية لرأس المال -2

لتلغي ىذه  ومعناىا قياـ شركة بتقدمي حاة سبثل جانب من أوذلا إذل شركة أخرى قائمة أو تنشأ خاياا
احلاة، أو دبعٌت آخر مساعلة شركة جزء من أصوذلا يف شركة أخرى وتستمر كل منها يف شلارسة نشاطها على وجو 

 االستقالؿ، وتقـو الشركات هبذه العملية هبدؼ تنظيم اإلنتاج بينهما وترشيده.

يا، كما ال يكوف بتقدمي وال نسمي ىذه العملية انفااال ألف االنفااؿ دبعناه القانوين ال يكوف إال علن
 حاة نقدية إظلا يكوف حاص يف الشركة ادلقدـ إليها ىذه احلاة والشكل التارل يوضح ذلك.

 الحصة الجزئية لرأس المالو  ندماج(: نقاط التشابو بين اال31الشكل رتقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Georges Langlois et autre, comptabilité approfondie, Paris, Edition: 

Focher, 1997, p: 473 

 يلي:نالحظ من خالؿ ىذا الشكل ما 

 الشركة
 (B)  

 الشركة

 (A) 

 

 الشركة  (A)  الشركة
(B) 
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  زبفيض رأس ماؿ الشركة((C) ,(B. 

  تأسيس ورفع رأس ماؿ الشركة(A). 

 ندماجالمطلب الثاني: أشكال اال

ؽلكن أف ظليز بُت عدة أشكاؿ  ندماجمن خالؿ النظر إذل االختالؼ اجلوىري يف ربديد مفهـو اال
 ، سيتم تناوذلا من خالؿ النقاط التالية:ندماجلال

 يف شركة قائمة؛شركة أو أكثر  اندماجأوال: 

 لتكوين شركة جديدة؛ ندماجثانيا: اال

 مع بقاء الافة القانونية للشركة أو الشركات ادلندرلة. ندماجثالثا: اال

  (Statutary Merger)شركة أو أكثر في شركة تقائمة: اندماج أوال:

لشركة األخرى ينتج عنو بقاء إحدى الشركتُت ادلندرلتُت وتفقد ا اندماج، وىو (Fusion)ويطلق عليو 
عمليات  شخايتها ادلستقلة، ويف ىذا النوع تنتقل أصوؿ والتزامات الشركة ادلشًتاة إذل الشركة ادلشًتية، وتستمر

وأف  % 100الشركتُت السابقتُت يف شركة واحدة بعد الدمج، دبا يفيد أف الشركة الدارلة قد سبلكت الشركة ادلندرلة 
 .1أصوذلا والتزاماهتا إذل الشركة الدارلة ىذه األخَتة أقفلت  فاترىا وانتقلت

 ويأخذ ىذا الدمج الشكل التارل:

  

                                                           
 .20-21ص:  ،بقخليل عوا  أبو حشيش، مرجع سا 1
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 شركة في شركة تقائمة اندماجالذي يأخذ شكل  ندماجاال (:32الشكل رتقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Olivier Meier et Guillaune Schier, Fusion Acquisition, Stratégie 

finance Management, Dunod, Paris, 2003, p: 72. 

 نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف ىذه العملية تتضمن أربع تغَتات رئيسية:

 رفع رأس ماؿ الشركة؛ 

 نقل صايف أصوؿ الشركة ادلندرلة إذل الشركة الدارلة؛ 

 زواؿ الافة القانونية للشركة ادلندرلة كشخاية اعتبارية مستقلةػ 

 ( الشركةA( قد سبلكت الشركة )B( وتوقفت الشركة )B عن شلارسة أعماذلا ونقلت  فاترىا وسجالهتا )
( واليت بقيت سبارس أعماذلا ودل يبقى سوى  فاتر Aوانتقلت األصوؿ وااللتزامات إذل الشركة إذل الشركة )

 ( بعد الدمج.Aسجالت الشركة )

 (A)الشركة 

 األصول الخصوم

  

 

 تقبل الدمج (A)الشركة 

 (A)الشركة 

 األصول الخصوم

  

 

 (B)الشركة 

 األصول الخصوم
  

 

 بعد الدمج

 (B)انتهاء الشركة 

 (B)تحويل أصول وخصوم الشركة 
 (A)نحو الشركة 

 (A)رفع رأسمال الشركة 
 نحوىا (B)وتحويل الشركة 
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 كما أف ىذه العملية تطرح رلموعة من القضايا ستدعي التفاوض واالتفاؽ يف شأهنا قبل الشروع يف
1تنفيذىا وىي:

 

 ؛ندماجتغيَت نايب ادلساعلُت و رجة سيطرهتم على الشركة بعد اال 

 للشركة الدارلة وادلسَتين اجلد  القا مُت من  ندماجتوزيع مهاـ التسيَت واإل ارة بُت ادلسَتين القدامى قبل اال
 الشركة ادلندرلة؛

  من القضايا ادلرتبطة بالعمل.تغيَت عد  العماؿ وادلستخدمُت وشروط العمل وادلستحقات وغَتىا 

  Statutary Consolidation من خالل إنشاء شركة جديدة )االتحاد( ندماجثانيا: اال

تندمج شركتاف أو أكثر معا لتكوين شركة جديدة، وىذا يعٍت أف  ندماجدبوجب ىذا الشكل من اال
ة ذات اسم جديد ؼلتلف عن اسم الشخاية ادلعنوية لكل من الشركات ادلندرلة زبتفي لتنتج عنها شركة جديد

الشركات ادلندرلة وذات شخاية معنوية جديدة، ويف ىذه احلالة تادر الشركة اجلديدة أسهما عا ية مقابل 
األسهم اليت ػلملها مساعلي الشركات ادلختلفة وعندئذ يؤوؿ صايف أصوؿ ىذه الشركات إذل الشركة اجلديدة، 

إذل رغبة ادلساعلُت يف الشركات القدؽلة من التخلص من  ندماجشكل من االوغالبا ما يعو  السبب الرئيسي ذلذا ال
 ادلشاكل ادلالية اليت تعاين منها.

 بُت شركتُت إلنشاء شركة جديدة: ندماجاالعمليات  والشكل التارل يلخص

 

  

                                                           
 ص: ، 2101، 01العد   ،َتيرللة العلـو االقتاا ية وعلـو التس ،" ور التحليل ادلارل يف ترشيد قرار االندماج بُت الشركات" ،موسى بن مناور 1

12. 
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 من خالل االتحاد ندماج(: اال33الشكل رتقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Olivier Meier et Guillaune Schier, Fusion Acquisition, Stratégie finance 

Management, Dunod, Paris, 2003, p : 72. 

 نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف عملية االربا  كذلك تتضمن أربع تغيَتات أساسية وىي:

  إنشاء الشركة اجلديدة(C)؛ 

  تكوين اجلزء األوؿ من رأس ماؿ الشركة اجلديدة برأمساؿ الشركة(A)؛ 

 ن اجلزء الثاين من رأس ماؿ الشركة اجلديدة برأمساؿ الشركة تكوي(B)؛ 

 ربويل مساعلي الشركتُت(A)  و(B)  ضلو الشركة(C). 

 

 

 األصول الخصوم
  

 

 (B)و (A)انتهاء الشركة 

 (A)تحويل أصول وخصوم الشركة 
 (C)نحو الشركة 

الشركة تحويل أصول وخصوم  
(B)  نحو الشركة(C) 

 (C)الشركة 

 األصول الخصوم
  

 

 (A)الشركة 

 األصول الخصوم
  

 

 (B)الشركة 
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 (Acquisitionمن خالل السيطرة أو بالشراء ) ندماجثالثا: اال

(، حيث تقـو الشركة الدارلة بشراء حاة ال contrôleبشكل السيطرة ) ندماجيأخذ ىذا الشكل من اال
هبذا الشراء فاف الشركة الدارلة تسيطر على القرارات اإل ارية و  من صايف أمواؿ الشركة ادلندرلة% 10تقل عن 

يتخذ شكل السيطرة فهذا يعٍت أف الشخاية ادلعنوية للشركتُت الدارلة  ندماجللشركة ادلندرلة. وطادلا أف ىذا اال
اذلما، ويطلق على الشركة ادلتبنية اسم الشركة القابضة أو أف الشركتُت ستستمراف يف مزاولة أعمو  وادلندرلة ستبقى

 Sub Sidiary)الشركة ادلدرلة اسم الشركة التابعة و  ،(Holding or Mather Company)الشركة األـ

Company). 

 1األخرى منها: أكثر شرعا من غَته من األشكاؿ عن طريق الشراء عد  من ادلزايا ربالو ندماجولال

 ؛ندماجت لتنفيذ عملية االسهولة اإلجراءا 

 ؛ندماجاطلفاض ادلااريف الالزمة لتنفيذ عملية التملك مقارنة باألشكاؿ األخرى لال 

 جو ة الرقابة على أصوؿ وخاـو الشركات ادلندرلة بسبب الشخاية ادلستقلة لكل منهما؛ 

 ة من  ائٍت الشركات التابعة استقاللية كل من الشركتُت الدارلة وادلندرلة يؤ ي إذل محاية أصوؿ الشركة القابض
 أو العكس.

بقاء الشخاية ادلعنوية لكل من الشركتُت وتستمراف يف شلارسة  ندماجوينتج على ىذا الشكل من اال
 أف لكل منها قوائمها ادلالية ادلستقلة عن األخرى. أعماذلما، دبا يفيد

وائم الشركات ادلندرلة يف قوائم يأخذ شكل السيطرة فالبد من توحيد ق ندماجأف ىذا النوع من اال وحيث
ويطلق على ىذه القوائم  ندماجمالية واحدة تعرب رلتمعة عن نتيجة نشاط وقائمة ادلركز ادلارل للمجموعة ادلكونة لال

 .(Consolidation Financial Statements)ادلالية ادلوحدة 

 

 

 

                                                           

.22، 20 :حشيش، مرجع سابق، ص بوأ خليل عوا   1 
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 ندماجالمطلب الثالث: أنواع اال

عن ارتباط شركتُت أو أكثر سواء يعمالف يف نفس النشاط أو يف أنشطة ات الناذبة ندماجتتعد  أنواع اال
 سلتلفة، وأيضا تتشابو واختالؼ اخلدمات اليت تقدمها كل منها، وكذلك تبعا ألساليب و واعي وظروؼ وأىداؼ

 وسيتم بُت الشركات إذل رلموعة من ادلعايَت ندماج، وؽلكن تانيف األنواع ادلختلفة لعمليات االندماجاالعمليات 
 من خالؿ ىذا ادلطلب التطرؽ دلختلف ىذه األنواع من خالؿ الًتتيب ادلوارل:

 .وفقا دلعيار طبيعة نشاط الشركات ادلندرلة ندماجأوال: اال

 .حسب العالقة ادلوجو ة بُت أطراؼ العملية ندماجثانيا: اال

 .دبعايَت أخرى ندماجثالثا: اال

 .ندرلةحسب طبيعة الشركات ادل ندماجاال رابعا:

 وفقا لمعيار طبيعة نشاط الشركات المندمجة ندماجأوال: اال

يتمثل ىذا ادلعيار يف  رجة الًتابط ادلوجو  بُت نشاط الشركات ادلندرلة، فقد يكوف نشاط كل شركة مكمل 
من لنشاط الشركة األخرى أو بديل أو مستقل عنو سباما، أو يتشابو، أو زبتلف اخلدمات اليت تقدمها مل شركة و 

 بُت الشركات تبعا ذلذا ادلعيار تتمثل يف: ندماجخالؿ ىذا النوع ؽلكن أف ظليز ثالثة أنواع لال

  األفقي ندماجاال -1

عندما يتشابو نشاط الشركة الدارلة مع نشاط  (Horizontel Merger)األفقي ندماجيتحقق اال
فسة تعمل يف نفس نوع النشاط أي الشركة الدارلة مع نشاط الشركة ادلندرلة، أي يتم بُت عدة شركات متنا

 البنوؾ التجارية أو البنوؾ اإلسالمية. اندماجتنتج نفس ادلنتج وتقدـ نفس اخلدمة مثل 

يف سنة  (Arner/ Smbat) لشركة (Pfizer)شراء شركة  ندماجومن األمثلة على ىذا النوع من اال
ربتل  (Pfizer)نية شلا جعل شركة حيث تعمالف يف نفس نوع النشاط وىو إنتاج ادلنتجات الايدال 2003
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شركة  اندماجمليار  والر. و  68بػ  (Wyeth)لشركة  2009وشرائها يف سنة  .1ادلرتبة األوذل يف ىذا اجملاؿ
(Exxon) و(Mobil)  2مليار  والر 7889بافقة تقدر بػ  1998سنة. 

دلا ية والتسويقية واإل ارية هبدؼ يؤ ي إذل االستقالؿ األمثل للموار  ادلالية وا ندماجإف ىذا النوع من اال
مزايا احلجم  ندماجربسُت أ اء الشركات اليت سبارس نفس نوع النشاط وػلقق ىذا النوع من اال

 .(Economy of sale)الكبَت

 3أثار سلبية:و  قد يطرح عدة مشاكل ندماجلكن ىذا النوع من اال

 ُت شلا ؼللق احتكارات عمالقة يف السوؽ قد يؤ ي إرل زيا ة تركز السوؽ أي تركيز النشاط يف قطاع مع
 يقلل من حجم السيولة

  قد يكوف إجراء مرتفع ادلخاطرة لتحقيق ادلركز االسًتاتيجي يف األسواؽ الناشئة خاصة عندما تكوف ىناؾ
 شكوؾ حوؿ ما إذا كانت ىذه األسواؽ وادلنتجات تتطور بالفعل بادلستوى ادلطلوب

  أنو ؼللق قوة احتكارية لشركة ادلدرلة دبا ؽلكنها القياـ دبمارسات  ية، إذإمكانية احلاوؿ على أرباح احتكار
صد عملية ادلنافسة ولذلك توجد يف العديد من الدوؿ تنظيمات حكومية دلكافحة االحتكار وتقدـ إليها 

 .ندماجتبث فيها قبل إسباـ عملية اال وتنظر فيها وغلب أف ندماجطلبات اال

 ي(الرأسي )العمود ندماجاال -2

الرأسي عندما يكوف نشاط الشركة ادلندرلة مكمالت لنشاط الشركة الدارلة  ندماجيتحقق ىذا النوع من اال
باألنشطة ادلًتابطة فيما بينها، إذ ينشأ أساسا بُت الشركات اليت تربط بينهما عالقة التبعية، حيث  أي تعامالت

 منتج معُت أو تقدمي خدمة معينة. التكامل يف إنتاجسبثل إحداىا ادلور  الرئيسي واألخرى العميل وذلك من أجل 

 .4قد يتم من خالؿ ربقيق التكامل األمامي والتكامل اخللفي ندماجإف ىذا النوع من اال

                                                           
1
 Patrick A.Gaughan, « Merger Acquisatin and Corporate Restructurings », John Wileyand Sons, Inc, 

Fifth Edision, 2009, p: 13. 

2
 Patrick A.Gaughan, Op.cit, p: 13. 

.15موسى بن مناور، مرجع سابق، ص:   3 
4
 Christian de BOISSIEU, « finance d’entreprise », Pearson Education, p:905. 
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 والشكل التارل يوضح ذلك:

 العمودي بين الشركات ندماج(: اال34الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رللة العلـو االقتاا ية  ،شيد قرار االندماج بُت الشركات"" ور التحليل ادلارل يف تر  ،موسى بن مناور المصدر:
 21ص :، 2101، 01العد   ،َتيوعلـو التس

مع الشركات  ندماجأف تتفرع ضلو األماـ باال(A) نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أنو بإمكاف الشركة 
على التوريد دلختلف ادلدخالت مع الشركات القائمة  ندماجالقائمة على توزيع منتجاهتا، وأف تتفرع ضلو اخللف باال

اليت ربتاجها يف عملياهتا اإلنتاجية، كما ؽلكننا التفرع ضلو األماـ واخللف، ويف نفس الوقت لتحقق تكامال تاما يف 
 عملياهتا اإلنتاجية والتموينية والتسويقية.

ة، شلا يسمح وعا ة ما ينشأ ىذا النوع عندما تكوف اجلهات ادلور ة أو شبكات التوزيع نا رة ومكلف
 1فيما بينهما من ربقيق رلموعة من ادلزايا نذكر منها ما يلي:االندماج لشركات ادلعنية من خالؿ 

                                                           

02 موسى بن مناور ، مرجع سابق، ص:  1
  

اكتساب أو حيازة أو دمج بعض الشركات 
 التي تمثل تقنوات التوزيع.

اكتساب أو حيازة أو دمج بعض الشركات 
 التي تمثل مصادر التموين.

 شركات العمالء

 شركات العمالء

 (A) الشركة 

 شركات العمالء

 شركات الموردين
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 تدنية التكلفة من ادلور ين وادلوزعُت؛و  االستفا ة من ىوامش الربح 

 التحكم والرقابة اجليدة لنوعية ادلنتجات واخلدمات ادلقدمة؛ 

 ية للمنتوج؛قتاا اكتساب معارؼ جديدة يف التشكيلية اال 

 ضماف ماا ر التموين وقنوات التوزيع بشكل مستمر وفعاؿ؛ 

 ربقيق االرتباط اجليد بُت العمليات التقنية إلنتاج ادلنتوج أو تقدمي اخلدمة؛ 

 زيا ة حجم ادلبيعات والقوة التنافسية لشركة؛ 

 الواحدة. زبطيط  ادلخزوف واإلنتاج بسبب التدفق اجليد للمعلومات  اخل الشركة ربسُت 

 1أنو يطرح ىو اآلخر مشكلتُت أساسيتُت علا: وعلى الرغم من ادلزايا اليت ػلققها ىذا النوع إال

 أف الشركات ادلندرلة فيما بينهما عمو يا  ادلنافسة احلا ة اليت قد تفرضها الشركات األخرى ادلتخااة إذ
ملياهتا أماـ الشركات ذات الًتكز تكوف أكثر تفرعا وىذا ما يفقدىا بعض احلاالت السيطرة والتحكم ع

اليت  (Apple) اليت تتخاص يف تسويق الربامج، وشركة (Microsft) والتخاص، ومثاؿ ذلك شركة
 ؛2تقـو بإنتاج أجهزة الكمبيوتر وتسويق الربامج

  احتكار ادلدخالت األساسية لبعض األنشطة اإلنتاجية شلا يتيح دلالك الشركة فرصة التحكم يف األسعار
 قياـ بالتسعَت ادلسبق يف السوؽ النهائي للسلعة وذلك هبدؼ الضغط على الشركات األخرى ادلستقلة.وال

 سنة (Nedco)وشركة  (Merek)شركة  اندماجالعمو ي،  ندماجومن األمثلة على ىذا النوع من اال
 3مليار  والر. 686تقدر بقيمة  1993

 

 

                                                           

 
 .02 :ص ،ن مناور مرجع سابقموسى ب1

2
 Christian de Boissieu, opcit, p: 906. 

3
 Patrick A,Gaughan, opcit, p: 14. 
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  (Conglomerate Merser)المتنوع: ندماجاال -3

ادلتنوع بُت الشركات اليت تتباين وتتنوع أنشطتها أي تنتج منتجات وتقدـ خدمات سلتلفة  ندماجاالينشأ 
 ومتنوعة .

 1ات ادلتنوعة كما يلي:ندماجويوجد ثالثة أنواع من اال

بُت الشركات يف  اندماجعمليات  بطرؽ امتدا  ادلنتجات بتوسع خطوط إنتاج الشركات وتعترب ىذه ندماجاال .أ 
 متحد ادلركز. اندماجية مرتبطة ببعضها وردبا ؽلكن أف تطلق عليها أنشطة ذبار 

 بغرض االمتدا  اجلغرايف للسوؽ على شركتُت ويتم تنفيذ عملياهتا يف مناطق جغرافية غَت متداخلة. ندماجاال .ب 

 بغرض التنويع البحث ويشمل أنشطة ذبارية سلتلفة وغَت مرتبطة ببعضها البعض وال ؽلكن أف تكيف ندماجاال .ج 
 على أهنا امتدا  للمنتج أو امتدا  لسوؽ.

 General)اليت قامت بشراء شركة  (Philip Morris)صلد شركة  ندماجومن أمثلة ىذا النوع من اال

Food)  مليار  والر وشركة  586ب  1985سنة(Kraft) مليار  والر، وشركة  13844بػ  1998 سنة
(Nabisco)  د شركة جنراؿ إلكًتيك مليار  والر، كما صل 1889بػ 2111سنة(GE)  اليت نوعت أنشطتها

 اإلنتاجية من سلع معمرة وأ وات طبية ومنتجات تستخدـ يف صناعات الطائرات والسيارات.

النمو اخلارجي بُت الشركات يف السوؽ الفرنسي أكدت أنو من بُت تلك األنواع الثالثة عمليات  إف ربليل
 من رلموع ىذه العمليات. (% 70الي 40)ذ على نسبة تًتاوح بُت األفقي يستحو  ندماجسالفة الذكر، أف اال

وفقا دلعيار طبيعة النشاط يف فرنسا خالؿ  ندماجواجلدوؿ التارل يوضح توزيع األنواع ادلختلفة لعمليات اال
 :1990-1966الفًتة 

 

 

 

                                                           
 .1ص: ،مرجع سابق محا ، طارؽ عبد العاؿ 1
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 (1990-1966النمو الخارجي في فرنسا خالل الفترة )عمليات  : توزيع(21)الجدول رتقم 

 1990-1986 1985-1973 1972-1966 لبيانا

 %42 %66 %62 أفقي

 %01 %25 %26 عمودي

 %02 %10 %21 متنوع

 %2 / / أخرى

Source: Olivier Meier et Guillaune Schier, Fusion Acquisition, Stratégie finance 

Management, Dunod, Paris, 2003, p: 43. 

األفقي سبثل أكرب نسبة من رلموع العمليات خالؿ   ندماجاالليات عم نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف
 ندماج( وذلك على حساب عمليت اال1990-1986)خالؿ الفًتة  %69كل فًتة وقد بلغت أكرب نسبة ذلا 

 .1األفقي ندماجاالعمليات  أكدت سيطرة 2000-1990العمو ي وادلتنوع كما أف الفًتة 

 جودة بين أطراف العمليةحسب العالتقة المو  ندماجثانيا: اال

، أي ىل ىناؾ اتفاؽ ورضا بُت ندماجيتم حسب العالقة اليت تربط أطراؼ عملية اال ندماجإف ىذا اال
األطراؼ ادلعنية، أو ىناؾ عالقة عدائية ضد رغبة أحد األطراؼ، أو انو قد مت فرضو من طرؼ السلطات التنفيذية 

 الثة أنواع وفقا ذلذا ادلعيار، وسيتم التعرؼ على ىذه األنواع:على األطراؼ ادلندرلة، وؽلكن أف ظليز بُت ث

 الودي ندماجاال-1

الذي يتم من خالؿ تطابق (Friendly Merger) الو ي أو اإل اري أو الطوعي ندماجيقاد باال
 وذلك من خالؿ ،2اإلرا ة والتفاىم ادلشًتؾ بُت رلالس إ ارات الشركات ادلندرلة هبدؼ ربقيق مالحة مشًتكة

ية واإل ارية واالجتماعية وعرضها قتاا واآلثار ادلًتتبة عتو من النواحي القانونية وادلالية واال ندماج راسة شروط اال
على ادلساعلُت يف الشركة ادلستهدفة والذين ؽلثلوف أصحاب القرار النهائي للموافقة عليها، ويطلق عليو أيضا 

 التعاقدي واالختياري. ندماجباال

                                                           
1
 Oliver Meier, op.cit, p: 43 

 .1طارؽ عبد العاؿ محا ، مرجع سابق، ص:  2
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 العدائي ندماجاال-2

موافقة الشركة ادلستهدفة و  ذلك الذي يتم  وف رغبة  (Hostil Merger)العدائي ندماجيقاد باال
، وذلك من خالؿ تقدمي عرض لشراء مباشرة إذل مساعليها  وف استشاراهتا أو االتفاؽ معها معتمدة ندماجلال

دلساعلُت على التنازؿ عن  فيزأسلوب اإلغراء، إذ تقـو بعرض سعر يفوؽ السعر السوقي لتلك األسهم كتح
عا ة عندما  ندماجأسهمهم من جهة، وضغطها على مقاومة اإل ارة من جهة أخرى، ويتم ىذا النوع من اال

تسيطر إ ارة ضعيفة على شركة ذات قدرات وإمكانيات جيدة، شلا يفتح اجملاؿ أماـ الشركات الناجحة إذل 
عيفة بإ ارة قوية، تتمكن من االستغالؿ األمثل لإلمكانيات استهداؼ تلك الشركة، هبدؼ تغيَت إ ارهتا الض

 1والطاقات ادلتاحة لديها.

(Arcelor)وشركة  (Mittal)شركة  اندماجىو  ندماجولعل أحسن مثاؿ على ىذا النوع من اال
يف  2

 .2006سنة 

مفاىيم الدمج بدوف تفاوض بُت مخسة عملية  يف ىذا اإلطار دبا أمساه: (Ritch)ي قتاا وؽليز اال
 3أساسية ىي:

  تقطار ليلة السبت(Saturday Night Special)منتاف السبعينات العملية  : وقد ظهرت ىذه
بتقدمي عطاء نقدي جلميع أسهم الشركة  ندماجبشكل واسع، ويقاد هبا قياـ الشركة الراغبة يف اال

ت وعدـ إعطاء الفرصة للدفاع ذلك لكسب ميزة الوقو  تبدأ عا ة يـو السبت، ادلستهدفة دلدة سبعة أياـ
 بسهولة؛

  عناق الدب(Bear Hug) : بتقدمي عرض جمللس إ ارة  ندماجوىي تعٍت قياـ الشركة الراغبة يف اال
الشركة ادلستهدفة، ويف شكل خطاب يتضمن معلومات كافية عن السعر والشروط، مع ربديد إطار زمٍت 

يتضمن هتديد بتقدمي عطاء حلملة األسهم يف حالة  )إعا ة ما يكوف ضيقا( للر  الرمسي عن العرض، كما
 الرفض؛

                                                           

 
 .204 :ص ،مرجع سابق ،موسى بن مناور1

2
 Christian de BoISSIEU, op.cit, p : 921. 

 .25ص: ، مرجع سابق ،موسى بن مناور 3
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  القضم الرتقيق(Nibble Strategy): الدمج بدوف عمليات  األكثر شيوعا يفالعملية  وتعد ىذه
بالتمهيد لذلكن من خالؿ  ندماجتفاوض، وىي تشَت إذل احلاالت اليت تقـو فيها الشركة الراغبة يف اال

من أسهم الشركة ادلستهدفة كمرحلة أوذل، مث تقـو يف ادلرحلة  (%30)و( %5)تنلك نسبة تًتاوح بُت 
 الثانية بتقدمي عرض لشراء باقي األسهم؛

  الضربة الضيقة(Swipe):  وىي تشَت إذل تلك احلالة اليت ربدث عندما يوقع رللس اإل ارة اتفاؽ لبيع
 الشركة مث ينقص مزايدا انتهازيا على البائع بعرض أعلى؛

  الرافعةعطاء(Leveraged Bid) : ىو يشَت إذل السيطرة اليت سبوؿ عن طريق األمواؿ ادلقًتحة بدال من
 األمواؿ اخلاصة.

 حسب طبيعة جنسية الشركات المندمجة ندماجثالثا: أنواع اال

، وعلى ىذا ندماجحسب ىذا احلاار يتم وفق جنسية الشركات اليت سبثل طرفا يف عملية اال ندماجإف اال
 علا: ندماجؽلكن أف ظليز بُت نوعُت من اال األساس

 بين الشركات المحلية ندماجاال -1

بُت الشركات احمللية الذي يتم بُت الشركات اليت تنتمي إذل بلد واحد، ويرى العديد من  ندماجيقاد باال
وية طاقات اإل ارة يُت واخلرباء أف ىذا النوع يعد خيار اسًتاتيجيا فاعال لتكامل بُت الشركات احمللية وتققتاا اال

تتيح ذلا فرصة زبطي اآلثار السلبية اليت تًتتب على ادلنتجات احمللية يف عملية  والتسويقية والتمويلية وبناء قوة
 1األسواؽ اخلارجية جراء عملية اإلغراؽ وادلناقشة الغَت مشروعة.

 بين الشركات المتعددة الجنسيات ندماجاال -2

 Gross Broder)عرب احلدو  ندماجأو ما يعرؼ باال ة اجلنسياتبُت الشركات ادلتعد  ندماجإف اال

Merger)أكثر تنتمي إذل جنسيات سلتلفة، وقد ظهر ىذا النوع   الذي يتم بُت شركتُت أو ندماج، ىو ذلك اال
ستثمار ربرير االو  ادلتمثلة يف العودلةو  ية العادلية خالؿ العقو  األخَتة من القرف العشرينقتاا كنتيجة للتغَتات اال

 األجنيب.

                                                           
 .24موسى مناور، مرجع سابق، ص: 1
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خالؿ السبعينيات من القرف   (GM)عرب احلدو  يف قطاع السيارات قياـ شركة ندماجومن األمثلة لال
قياـ  1998يف السويد، ويف سنة   (Saab)يف الياباف وشركة (Isuzu)احلارل باالستيالء على شركة 

سنة   (Volvo)على شركة (Ford)واستحواذ شركة ، (Chrysler)مع شركة ندماجباال  (Daimler)شركة
سنة  (Daewoo)شركة (Tata Motors) ، وشراء شركة 2000سنة  (Land Rover)وشركة  1999
2004. 
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 ندماجاالعمليات  المبحث الثاني: نشاط

ـ، حيث شهد موجات عديدة 02عرؼ نشاط االندماج بُت الشركات تطورا سريعا منذ هناية القرف 
وؿ يف ىذا اجملاؿ، لتشمل  وؿ عديدة خالؿ القرف مريكية اليت تعّد السوؽ األألانطالقا من الواليات ادلتحدة ا

 سيتم تناوؿ ىذا ادلبحث ضمن ادلطالب التالية:العشرين والقرف الواحد والعشرين، و 

 ؛(1974- 1897خالؿ الفًتة ) ندماجاالعمليات  نشاط -

 ؛(1990- 1979خالؿ الفًتة ) ندماجاالعمليات  نشاط -

 .(2007- 1990خالؿ الفًتة ) ندماجاالليات عم نشاط -

 (1974- 1897خالل الفترة ) ندماجاالعمليات  األول: نشاط المطلب

يعد  مج شركتُت أو أكثر إحدى الظواىر ادلألوفة منذ أوائل القرف التاسع عشر فاإل ماج بُت الشركات دل 
- 1897)مراحل األوذل  ندماجاالات عملي يكن حيث النشأة بل سبتد جذوره إذل عمق التاريخ، ولقد عرفت

حسب طبيعة النشاط، وكانت كل موجة  ندماجثالث موجات رئيسية سبيزت كل موجة بنوع معُت من اال (1974
 التخلص من نقائص ادلوجة السابقة ذلا وقد تركزت بشكل كبَت يف الواليات ادلتحدة األمريكية. تأيت ألجل

 نقاط التالية:وسيتم التطرؽ ذلذه ادلرحلة من خالؿ ال

 (؛1904-1897ادلوجة األوذل ): أوال

 (؛1929-1916ادلوجة الثانية ): ثانيا

 (.1975-1965ادلوجة الثالثة ): ثالثا

 (1904-1897أوال: الموجة األولى )

ارتبطت ىذه ادلوجة بالثروة الاناعية، حُت ظهرت التكتالت الدولية خالؿ الستينات من القرف التاسع 
والشكل التارل يوضح  1899لعاـ  ندماجوبلوغ قمة ذروة اال 1893نت بعد الذعر ادلارل لعاـ عشر والبداية كا

 ذلك:
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 1904-1897االندماج خالل الفترة عمليات  عدد نشاط (:35الشكل رتقم)

 

 

 

 

 

 

 

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, P: 37. 

حيث بلغت ذروهتا سنة  1904-1897خالؿ الفًتة  ندماجاالعمليات  الشكل يوضح عد  نشاط
 عملية. 79 إذل 1904عملية وتراجعت خالؿ السنوات ادلوالية لتال يف سنة  1200حبوارل  1899

ة الشركات األساسية يف رلاؿ ات األفقية الرئيسة اليت خلقت عمالقندماجويف ىذه ادلوجة حالت اال
 1ية تتمثل يف:قتاا احلديد والالب والنفط والتعدين والسكك احلديدية ولعل أىم ىذه الكتل اال

   شركة(Standard Oil)؛ 

 شركة(Estman Kodak) ؛ 

  شركة(General Electric)؛ 

  شركة(JP Margen)؛ 

 شركة(C Dupont) ؛ 

  شركة(American Tobacco)؛ 

  شركة(Navistar). 

                                                           
1
 Patrick Gouhan, op.cit, P: 38. 

 
1897 1898 1900 1902 1903 1904 1901 1899 
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 حسب النشاط يف الو.ـ.أ خالؿ ىذه ادلوجة: ندماجواجلدوؿ التارل يبُت أنواع اال

 (1904-1897حسب النشاط في الو م أ خالل الفترة ) ندماج(: نوع اال22الجدول رتقم)

 المجموع متنوع عمودي أفقي ندماجنوع اال

 %011 %281 %02 %1181 %النسبة

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, P: 38 

األفقي ؽلثل نسبة كبَتة جدا مقارنة باألنواع األخرى بنسبة  ندماجنالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف اال
ية خالؿ تلك الفًتة القائمة على االحتكار ومقاومة ادلنافسة قتاا وىذا راجع إذل طبيعة الظروؼ اال ،7883%

1وقد أطلق على ىذه ادلوجة دبوجة االحتكارات. وضماف االستمرار.
 

وإعالف أكرب مارؼ يف الواليات ادلتحدة  1907-1904هناية ىذه ادلوجة كاف مع ظهور أزمة أما 
مث تتالت االفالسات وتوقفت ادلاارؼ عن الدفع،  ،(National Bank of Camas)إفالسو بنك األمريكية

الشكوى إذل  إذل تقدمي وتطور األمر ندماجاالعمليات  األسعار عن طريق االحتكارات النامجة عن بعد تثبيت
وكاف ، 154صفقة أخفقت ضلو  328فمن بُت  ندماجاحملاكم التشريعية ووافق ذلك االتفاقات اليت حلق حبركة اال

السرقة وىو األمر الذي حدا عمليات  من أسباب ذلك رشوة ادلشرعُت القانونيُت إلصلاح الافقات وانتشار
 بإصدار قانوف كليتوف  1913لذي عزز عاـ ا (Sherman antitrusract)إصدار قانوف  بادلسؤولُت إذل

(Clayton Act)ات االحتكارية.ندماجلوقف الفسا  اإل اري واال 

 (1929-1916ثانيا: الموجة الثانية )

ي يف الواليات قتاا مع از ىار النشاط اال تعد ىذه ادلوجة األكرب مقارنة بادلوجة األوذل وقد تزامن ظهورىا
ات الرأسية نظرا لسهولة التشريعات والقوانُت ندماجمات ادلميزة ذلذه ادلوجة ظهور االادلتحدة األمريكية، ومن العال

 (1931-1919)فيما بينها خالؿ الفًتة  اندماجألف شركة ب 12ادلنظمة ذلا مقارنة باألنواع األخرى حيث قامت 
ربقيق التعامل يف بليوف  والر، وقد كاف ىدؼ الشركات حينها ىو  13حيث بلغت األصوؿ ادلستحوذ عليها 

                                                           
1
 Broc Romanek, Cynthia M. Krus,  Merger  and acquisition, captone, uk,  2002, p: 14. 
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العمليات اإلنتاجية وضماف ادلور ين واألسواؽ وكاف من نتائج ىذه ادلوجة ظهور شركات كبَتة يف قطاعات سلتلفة 
 1منها:

 شركة(General Motors) ؛ 

 شركة(IBM) ؛ 

 شركة(Johndcen) ؛ 

 .عد  كبَت من الشركات القابضة 

 .1929الكسا  الكبَت  ولقد انتهت ىده ادلوجة بظهور أزمة

 (1975-1965ثالثا: الموجة الثالثة )

يف الو.ـ.أ وقد عرفت مستوى عارل من نشاط  ندماجاالعمليات  تعد ىذه ادلوجة الثالثة يف تاريخ نشاط
ات ادلتنوعة وذلك ألجل تنويع خطوط ندماج، وسبيزت ىذه ادلوجة عن غَتىا من ادلوجات السابقة باالندماجاال

سي والتنويع يف رلاالت جديدة ورلاراة التغَتات التقنية وإعا ة ىيكلة بعض الشركات اإلنتاج وتعزيز ادلركز التناف
 ات كانت متنوعة خالؿ ىذه ادلوجة.ندماجمن اال %80حبيث أف

 (.1980-1968)خالؿ الفًتة  ندماجاالعمليات  و الشكل التارل يبُت حجم

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Patrick Goughan, op.cit, P: 44. 
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 (1980-1968خالل الفترة  ) ندماجاالعمليات  حجم (:36الشكل رتقم )

 

 

  

 

 

 

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, P: 65. 

ليال أقاى  1963بدأ يف االرتفاع من سنة  ندماجاالعمليات  نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف حجم
 .1970و 1960ذروتو خالؿ سنة 

 ( يف الو.ـ.أ.1975-1969)خالؿ الفًتة  ندماجاالعمليات  كل التارل يبُت حجموالش

 ( في الو.م.أ1975-1969خالل الفترة ) ندماجاالعمليات  (: حجم37الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, P: 52. 

 

1963 1964 1965 1967 1968 1980 1979 1966 

 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
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حبوارل  1969ذروتو سنة  يف الو.ـ.أ بلغ ندماجاالعمليات  نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف حجم
 .1975صفقة سنة  2000صفقة مث بدأ يف االطلفاض ليال إذل حوارل  6000

 (1990-1979بين الشركات خالل الفترة ) ندماجالمطلب الثاني: نشاط اال

 ات وىي الرابعة يف تاريخ ىذا النشاط، حيث تعدتندماجة موجة كبَتة من االظهرت خالؿ ىذه الفًت 

فاقت  حدو  البلد الواحد لتابح ذات طابع  ورل وظهور أسواؽ جديدة مثل السوؽ الفرنسي والربيطاين، كما أهنا
وسيتم  العشرين.من القرف  ي يف هناية الثمانيناتقتاا حجم وقيمة ادلوجات السابقة وانتهت مع تراجع النمو اال

 التطرؽ ذلذه ادلوجة من خالؿ النقاط التالية:

 بُت الشركات خالؿ ىذه الفًتة؛ ندماجأوال: طبيعة نشاط اال

 بُت الشركات يف الواليات ادلتحدة األمريكية؛ ندماجثانيا: نشاط اال

 يف السوؽ الفرنسي. ندماجثالثا: نشاط اال

 ل ىذه الفترةبين الشركات خال ندماجأوال: طبيعة نشاط اال

 Mega) الكربى  اتندماجلقد سبيزت ىذه ادلوجة بالافقات الضخمة أو ما يطلق عليها باال

Merger)  ات حدثت خالؿ الفًتة اندماجوكذلك الافقات العابرة للحدو  واجلدوؿ التارل يبُت أكرب عشر
(1981-1989:) 

 )الوحدة: بليون دوالر( (1989-1981ات خالل الفترة )اندماجأكبر عشر  (:23الجدول رتقم )

 المرتبة تقيمة الصفقة الشركة المندمجة الشركة المدمجة السنة

1988 Kohlberg Kravis RJR. Nabiseo 2580 0 

1984 Chevron Gulfoil 0181 2 

1988 Philip Morris Kraft 0180 1 

1989 Bristol  Myers Squibb 0285 6 

1984 Texaco Gettgoil 0180 5 
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1981 Dupont Conoco 1 4 

1987 British 

petroleum Strandaroil of ohio 181 1 

1981 U.S STeel Marathoil 484 1 

1988 Campeau Federted Stores 485 2 

1986 Kohlberg Kravis Beatrice 482 01 

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, P: 60. 

مشل قطاعات سلتلفة أعلها قطاع احملروقات، ويعد  ندماجاالعمليات  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف نشاط
األكرب من حيث القيمة  (RIR Nabiseo)وشركة ( Kohlberg Kravis)الذي مت بُت شركة  ندماجاال

سنة  (Bratrice)بليوف  والر، كما أهنا قامت باالستحواذ قبل على شركة  2581وذلك بافقة تقدر حبوارل 
 (Gulfoil)اليت قامت بشراء شركة  Chevronبليوف  والر، وتأيت يف ادلرتبة الثانية شركة  682بقيمة  1986

وشركة  (Philiph)بليوف  والر، وتأيت يف ادلرتبة الثالثة العملية اليت مجعت شركة  1383 بافقة تقدر قيمتها
(Krajb)  بليوف  والر. 1381بقيمة 

كما أف اهنيار ،  (Hostiles Mergers)خالؿ ىذه الفًتة عدائية  ندماجاالات عملي ولقد كانت
ات، وقد انتهت يف سنة ندماج ور كبَت يف تزايد حجم ىذه العمليات وقيمة ىذه اال 1987البورصات يف أكتوبر 

1989. 

 في الواليات المتحدة األمريكية ندماجاالعمليات  ثانيا: نشاط

يف الواليات ادلتحدة األمريكية مقارنة بالفًتات  ندماجنشاطا وسبيزا العمليات االلقد كانت ىذه الفًتة أكثر 
ضد العروض  (Tareover Stratgie) فاعية وىجومية عمليات  وادلوجات السابقة حيث مت استخداـ

والشكل التارل يوضح  (Leverged Byout)كما سبويل اغلب العمليات عن طريق الديوف (Hostil)العدائية 
 (. 1990-1980)يف الواليات ادلتحدة األمريكية خالؿ الفًتة  ندماجاالعمليات  ةقيم
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 (1990-1980في الواليات المتحدة األمريكية خالل الفترة ) ندماجاالعمليات  تقيمة (:38الشكل رتقم)

 
Source Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, p: 28. 

-1980)بُت الشركات يف الو.ـ.أ خالؿ الفًتة  ندماجاالعمليات  نالحظ من خالؿ الشكل أف قيمة
مليوف  والر مقارنة بالسنوات األوذل اليت  25000، حيث بلغت حوارل 1988قد بلغت ذروهتا يف سنة  (1989

 مليوف  والر. 25000إذل أقل  1989 بدأت يف االرتفاع لكنها تراجعت خالؿ سنة

 في السوق الفرنسي ندماجنشاط اال ثالثا:

إف السوؽ الفرنسي يعترب حديث النشأة مقارنة بالسوؽ األمريكي، حيث بدأ نشاطو يف الستينات من 
ات يف السوؽ الفرنسي ارتبطت ندماج( موجة ثانية من اال1990-1985القرف العشرين ولقد عرفت الفًتة )

 (.1988-1986ة تنظيم السوؽ ادلارل وتركز نشاطها ما بُت )بزيا 

  (2007-1990بين الشركات خالل الفترة ما بين ) ندماجالمطلب الثالث: نشاط اال

بُت الشركات خالؿ ىذه الفًتة تعد األكرب واألكثر تناقاا بالنسبة للموجات  ندماجاالعمليات  إف
 اليتُت.السابقة، ولقد عرفت ىذه الفًتة موجتُت متت

 وسيتم التطرؽ ذلذه الفًتة من خالؿ النقاط التالية:

 (؛2111-0221أوال: ادلوجة اخلامسة )
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 (؛2111-2001ثانيا: ادلوجة السا سة )

 يف عدة أسواؽ. ندماجاالعمليات  ثالثا: نشاط

 أوال: الموجة الخامسة

حوظة وشهد صفقات ارتفع باورة مل ندماجاالعمليات  ، حيث أف حجم1992بدأت ىذه ادلوجة سنة 
ية قتاا ات العدائية، وقد جاءت كنتيجة حتمية للتغَتات االندماجوقليل من اال (Mega Merger)ضخمة 

األسواؽ واالستثمار عمليات  العادلية وادلتمثلة يف العودلة وانفتاح األسواؽ واالستثمار األجنيب ادلباشر، ولقد كانت
مشلت عدة قطاعات خاصة القطاع البنكي وادلارل واالتااالت. كما  عمليات عملية األجنيب ادلباشر، ولقد كانت

أهنا از ىرت يف عدة أسواؽ عادلية منها السوؽ األورويب والسوؽ اآلسيوي، ولقد عرفت ىذه ادلوجة نشاط مز ىر 
(، حيث سعت الشركات إذل زيا ة احلجم وزبفيض  رجة ادلنافسة وزيا ة اإلنفاؽ 1999-1996خالؿ سنة )

 بحوث والتطوير.على ال

 (2007-2001ثانيا: الموجة السادسة )

، واىم ما ميز ىذه ادلوجة ىو وجو  صنا يق ندماجاالعمليات  شهدت ىذه الفًتة زيا ة ملموسة يف
فيما بينها،  ندماجالتحوط أو التامُت، وىذه الشركات كاف ذلا  ور حيوي يف الضغط على الشركات للتوجو ضلو اال

 1واالستحواذ مثل: ندماجاالعمليات  ساعلت يف زيا ةوىناؾ عوامل عديدة 

 ية؛قتاا ربسُت األوضاع اال -

 زيا ة رحبية كثَت من الشركات؛ -

 زيا ة الدخل عن طريق سوؽ األسهم؛ -

 ربسُت مستوى ائتماف الشركات. -

 (.2111-0211خالؿ الفًتة ) ندماجاالعمليات  والشكل التارل يبُت قيمة

 

                                                           

،  اندماج البنوؾ   رمزي  .066 :، ص2101آليات التطوير ادلاريف،  ار اجلامعة اجلديدة،  كإحدىصبحي ماطفى اجلـر 1 
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 (. )مليون دوالر(.2007-1980خالل الفترة ) ندماجاالعمليات  (: تقيمة39الشكل رتقم )

 
Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, p: 72. 

العشرين وبداية  نالحظ من خالؿ ىذا الشكل تزايد االندماج خالؿ فًتة هناية العقد األخَت من القرف
 .2111خاصة خالؿ سنة  العقد األوؿ من القرف الواحد والعشرين

 (.2008-1998)ات سبت خالؿ الفًتة اندماجواجلدوؿ التارل يبُت أكرب عشرة 

 2008ات حتى أول جانفي اندماجأكبر عشر  (:24الجدول)

 الشركة المندمجة الشركة الدامجة الرتبة
تقيمة 
 الصفقة

 ريخ الصفقةتا تاريخ اإلعالن

1 Vodafon Mannesman 211  2111جانفي  0222نوفمرب 

2 RoyelDutchPettotun Skell Transport 

and trading 015  2116 يسمرب 2116أكتوبر 

3 America online (AOL) Time warner 012  2110جانفي 2111جانفي 

4 RBS.Fortis et 

santander ABN Amro 22  2111أكتوبر  2111مارس 
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5 Pfiser Warner Lant est 12  2111جواف 0222نوفمرب 

6 Exxon Mobil 14  0222نوفمرب 0221 يسمرب 

7 Atand T Bell south 14  2111فيفري 2114مارس 

8 Glaxowellcom SMITH KLINR 

Beecham 12  2111 يسمرب 2111جانفي 

9 Trvglers Group Citicorp 11  0221اكتوبر 0221افريل 

10 Com cast AtandtcBroadl 

and sewice 12  2112نوفمرب 2110جويلية 

Source: Christian de BOISSIEU, « finance d’entreprise », Pearson Education, 

p:901. 

بُت الشركات خالؿ ىذه الفًتة ميزت شركات كبَتة  ندماجاالعمليات  نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف
طاعات سلتلفة علا قطاع االتااالت والبنوؾ واحملروقات وقد مت إسباـ ىذه الافقات ومتميزة، كما أهنا مشلت ق

وشركة  (Vodafone)الذي مت بُت شركة  ندماجدببالغ ضخمة جدا وتقع يف قمة ىذه العمليات اال
(Mansmam)  بليوف  والر، كما نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف اغلب العمليات  203بافقة بلغت قيمات

 ة بُت شهر وسنة إلسباـ الافقات.استغرقت مد

 في عدة أسواق ندماجاالعمليات  ثالثا: نشاط

أهنا تعدت حدو  البلد الواحد وأصبحت عادلية  (2007-1990) خالؿ الفًتة ندماجاالعمليات  ما ميز
عض وظهور أسواؽ جديدة خاصة يف االربا  األوريب و وؿ آسيا مثل الياباف والاُت و وؿ أمريكا الالتينية وب

 الدوؿ العربية ولعل أعلها:

 السوق الفرنسي -1

يف السوؽ الفرنسي فخالؿ  ندماجاالعمليات  ( نشاطا شليزا يف2007-1990)لقد عرفت ىذه الفًتة 
 2007و 2006مليار  والر وخالؿ سنة  460حوارل  ندماجاالعمليات  ( وصل حجم2000-1995الفًتة )

 .1مليار  والر 366قدرت 

                                                           
1
 Olivier Meier, op.cit, p: 39,40 
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 (.2007-2000)يف السوؽ الفرنسي خالؿ الفًتة  ندماجاالعمليات   أىمواجلدوؿ التارل يبُت

 (2007-2000) في السوق الفرنسي ندماجاالعمليات  (: أىم25الجدول رتقم)

 الشركة المستحوذة الشركة المستهدفة تاريخ العملية تاريخ اإلعالن
مبلغ 
 العملية

 Aventis Sanofi- Sunthéldo 5581 2116أوت  2004جانفي

 ELF Totoldina 5284 2111فيفري  1999جويلية 

 Arcelot Mittal 11 2114جويلية  2006جانفي 

 Natixis CNCE+Bank 2114أكتوبر  2006مارس 

Popolaire 2580 

 Autoroutes de 2114فيفري  2005جويلية 

Sude de France Vinci 05 

 Rodamco Unibail 0682 2111جواف  2007أفريل 

 Allied Domeca Fenod Ricard 06 2115جويلية  2005أفريل 

Source : Christian de BOISSIEU, « finance d’entreprise », Pearson Education, 

p: 903. 
سبت بُت الشركات الفرنسية وشركات عادلية مشلت  ندماجاالعمليات  نالحظ من خالؿ ىذا الشكل أف

وعلا تعمالف يف  (Sanofi)وشركة (Aventis) سبت بُت شركة  قطاعات متعد ة ولعل أىم ىذه العمليات اليت
أشهر على األكثر وقدر رلموع مبالغ ىذه  8صناعة األ وية، ولقد استغرقت ىذه العمليات لتنفيذىا حوارل 

 مليار  والر. 200العمليات حبوارل 
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موجات االندماج في فرنسا(: 40الشكل رتقم)

 
Source : Olivier Meier et Guillaune Schier, Fusion Acquisition, Stratégie 

finance Management, Dunod, Paris, 2003, p: 46. 
لشركات ادلدرجة يف السوؽ  االندماج يف السوؽ الفرنسي بالنسبةعمليات  من خالؿ الشكل يتضح أف تقيم

مريكية، وكانت مز ىرة خالؿ والواليات ادلتحدة األ األورويب، بدأت مع بداية موجات االندماج يف االربا  ادلارل
 .فًتة التسعينات وبداية القرف الواحد والعشرين
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 ندماجاالعمليات  المبحث الثالث: أىداف وأسباب

يوجد العديد من األسباب واألىداؼ تشجع االندماج بُت الشركات، منها أسباب اقتاا ية ومالية 
ؽلكن تكوين شركات قا رة على مواجهة سلاطر  وأسباب تدعو إذل التوسع والنمو، وأيضا من خالؿ االندماج

سيتم تناوؿ ىذا السوؽ، وكذلك ىنالك العديد من األىداؼ ال ؽلكن أف تتحقق إال عن طريق االندماج، و 
 ادلبحث ضمن ادلطالب التالية:

 ؛ندماجاالعمليات  أىداؼ
 ؛ندماجاالعمليات  أسباب 
 ندماجالنظريات ادلفسرة لعمليات اال. 

 ندماجاالعمليات  أىداف المطلب األول:

بُت الشركات يعد قرار استشاريا واسًتاتيجيا لو أىداؼ تسعى الشركات ادلندرلة إذل  ندماجإف قرار اال
تسعى العملية  ربقيقو فقرار شراء شركة يعد قرار كثَت الاعوبة من قرار شراء وبالتارل ىناؾ رلموعة من األىداؼ

 تم التطرؽ إليها من خالؿ النقاط التالية:الشركات ادلندرلة إذل ربقيقها، سي

 قيمة إضافية؛ زيا ة أوال:

 التنويع؛ ثانيا:

 ثالثا: مزايا ضريبة؛

 .رابعا: أىداؼ أخرى

 تقيمة إضافية زيادةأوال: 

إذل ذبميع ادلوار   ندماجيف زيا ة قيمة الشركات ادلندرلة حيث يؤ ي اال ندماجؽلكن اذلدؼ الرئيسي لال
تُت حبيث تكوف العائدات الكلية النامجة عن مجع تتجاوز العائدات الكلية للمشًتكُت قبل واإلمكانات يف شرك

وتعٍت ىذه ادلعا لة أف مجع مؤسستُت سيكوف  4بدال من  (2+2=5)، واف وصف النتائج يكوف كتأثَت ندماجاال
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غلايب، حيث أف ىناؾ أكثر رحبية من رلموع أرباح كل منهما منفر ة، وىذا ما يطلق عليو ماطلح التعاوف اإل
 . 1نوعُت من التعاوف اإلغلايب ؽلكن لشركات ادلندرلة أف تستفيد منهما

والذي يتضمن زبفيض التكاليف  (Operating Syneigie)ويتمثل النوع األوؿ يف التعاوف التشغيلي
احلجم  ياتاقتاا وكذلك من خالؿ االستفا ة من التكاليف الثانية يف تغطية التكاليف الكلية، ووجو  

(Economyof  Scal) ،وفرات احلجم يف حالة عدـ  أوربقيق مستويات أعلى من األرباح والدخل، وتنش
القدرة على ذبزئة بعض ادلوا  مثل ادلعدات والنفقات العامة واليت تقدـ عوائد متزايدة إذ ما مت توزيع تكلفتها على 

الاايف صلد أف االستثمار ادلكثف يف اآلالت التشغيل عمليات  عد  كبَت يف وحدات ادلخرجات، وىكذا فاف
الرأسي من اجملالت اليت ؽلكن غالبا فيها  ندماجيات احلجم، ويعترب االاقتاا وادلعدات ينتج عنو ضرورة توافر 

 2يات التشغيل.اقتاا ربقيق 

غالؽ بعض من زبفيض تكاليفها عن طريق إ ندماجيؤ ي غالبا إذل سبكُت الوحدة الناذبة عن اال ندماجإف اال
 الفروع ادلتشاهبة واف مفهـو وفرات احلجم يعتمد على شكل منحٌت الكلفة كما يوضح الشكل التارل:

 يات الحجماتقتصاديات الحجم وال اتقتصاد(: منحنى 41الشكل رتقم)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Patrick ghaun, opcit, p: 133. 

 
 .65-66 :ص، مرجع سابق ،طارؽ عبد العاؿ محاه2

لتكاليفا  

نتاجإلا  

 Acمنحنى 
 التكلفة الحدية

يات خارج الحجماقتصاد ت الحجميااقتصاد   

A 

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, John 

Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, p: 136. 
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متوسط التكلفة لكل وحدة من الناتج عند مستويات سلتلفة من األرباح، وكذلك التكلفة  (AC)يوضح 
توجد وفرات احلجم، مث يرتفع فوقو بعد  (QA)عند إنتاج وحدة إضافية خالؿ ادلسافة   (MC)افيةاإلض

 تقاطعهما عندئذ ربال ال وفرات احلجم.

مليوف أورو،  600تعاوف قدره  (KLM)و (Air-France)الذي مت بُت شركة  ندماجولقد حقق اال
 .1و سبثل حجم التكاليف اليت مت زبفيضهامليوف أور  420ومليوف أورو سبت يف حجم زيا ة الدخل  180

يشَت التعاوف ادلارل إذل تأثَت الشركات  (Financiel Syneigie)أما النوع الثاين فيتمثل يف التعاوف ادلارل 
 ندماجادلندرلة على تكلفة رأس ادلاؿ، وزبفيض ادلخاطر ادلالية اليت تتعرض ذلا الشركات خاصة اإلفالس ويعترب اال

 ع ادلثارل الذي ػلقق ىذا النوع.ادلتنوع النو 

 2إف التعاوف يسمح بتحقيق قيمة إغلابية لعملية الشراء:

NAV=VAB-(VA+VB)-(P+E) 

VAB : قيمة الشركتُت ادلندرلتُت   

VA : Aقيمة الشركة    

VB : B قيمة الشركة 

P : Bالعالوة ادلدفوعة لشركة    

E : تكاليف عملية االستحواذ    

يف الفارؽ بُت رلمل القيمة احلالية  (B)و (A)افع ادلًتتبة على عملية  مج شركتُت سبثل ىذه ادلعا لة يف ادلن
 لشركتُت بعد الدمج ورلموع قيمتها معا قبل الدمج:

VAB-[VA+VB] 
وقيمتها كشركة مستقلة وذلك من خالؿ ادلعا لة  (B)أما تكاليف فتمثل يف الفرؽ بُت ادلبلغ ادلدفوع لشركة 

E=Price-Value (B)c 

                                                           
1
 Christian de Boissieu, op.cit, p : 902. 

2
 Patrick Ghanhan, op.cit, p: 132,133. 



 ماجاالند مفاىيم عملياتو أساسيات                                      الفصل الثاني:                        
 

 139 

، Bوالشركة ادلدموجة  A وقف تقدير التكلفة على كيفية تقاسم منافع الدمج بُت مالكي الشركة الدارلةويت
 وكذلك على كيفية سبويل عملية الدمج نقدا أو تبا ؿ أسهم أو معا.

على األخذ باحلسباف انو  (premium)كناية عن العالوة ادلدفوعة   (B)وتعد التكلفة بالنسبة إذل الشركة 
اليت تسعى الشركة  (goodwill) ربقيق  أكرب قيمة شلكنة ذلذه العالوة، يف حُت أهنا تعد قيمة الشهرة يسعى إذل

A :إذل زبفيضها وبالتارل تكوف عملية الدمج رلدية حينما تتجاوز ادلنفعة  التكلفة وفقا للمعا لة التالية 

 

 ثانيا: التنويع

حد ذاتو دبثابة التنويع يف االستثمارات سواء يف نفس  يعترب يف ندماجاالعمليات  إف إيواء الشركات إذل
 قطاع النشاط أو يف قطاعات أخرى، ويشمل التنويع العديد من اجملاالت نذكر منها:

 تنويع ماا ر التمويل؛ 

 التنويع التكنولوجي؛ 

 تنويع األسواؽ؛ 

 تنويع ادلنتجات؛ 

 تنويع األصوؿ؛ 

 تنويع العمالء. 

 ذل ربقيق مزايا تتمثل يف:ويهدؼ التنويع دبختلف أشكالو إ

 تقليل المخاطر -1

إف التنويع يكوف بالنسبة لشركات ادلندرلة زلفظة لالستثمارات وىذا يؤ ي إذل ربليل التقلبات يف العائد 
 واستقراره، وبالتارل تقليل ادلخاطر ادلنتظمة لشركة اجلديدة.

يرتبط طر يا مع معدؿ ادلخاطر أي  وطبقا لنظرية تسعَت األصوؿ الرأمسالية فإف معدؿ العائد على السهم
بُت شركتُت ذلا نفس التقلبات يف العائد ولكن يف  ندماجيزيد بزيا تو وينخفض باطلفاضو، وبالتارل يؤ ي اال

اذباىات سلتلفة أي أهنما يرتبطاف ارتباط سالب يؤ ي إذل تقليل التقلبات يف العائد نتيجة ارتفاع القيمة السوقية 

P – E= Value (A+B) – Value (A) – Price (B) >0 
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، فادلساىم يف ىذه احلالة يستطيع ندماجفانو يتأثر سلبا نتيجة اال ندماجديدة الناذبة عن االلألسهم يف الشركة اجل
تكوين زلفظة استثمارات اخلاصة بو وشراء أسهم الشركة األخرى ويتكفل اقل يف حُت يستفيد كل من األجراء 

ا على السدا  وموقعها ادلارل أقوى الف الشركة اجلديدة ستكوف قدرهت ندماجوادلسَتين ومحلة السندات من عملية اال
من الشركات ادلنفر ة شلا يزيد من قيمة السندات السوقية، أما ادلدرين فيستفيدوف من ظلو الشركة وحجمها وما 

 يرتبط هبا من منافع ذلم وكذلك ثبات احلوافر ادلرتبطة باألرباح.

 تخفيض تكلفة الديون -2

إذل حاوؿ الشركة ادلندرلة على  يوف لتمويلها يف  دماجنيؤ ي تنويع أنشطة الشركة من خالؿ عملية اال
 حالة العسر ادلارل.

 القدرة على زيادة التمويل-3

بُت الشركات حيث سبلك الشركات ادلكونة حديثا  ندماجاالعمليات  كثَتا مل تشجع فرص التمويل على
مويل ظلوىا من خالؿ اللجوء إذل خاصة تلك الغَت مدرجة يف البورصة واليت تتميز دبعدالت ظلو مرتفعة فرصا لت

 مع شركات مستعدة لتوفَت ماا ر التمويل والذي يعترب خيارا جذابا ذلذا الغرض. ندماجاال

 ثالثا: مزايا ضريبية

 بُت الشركات إذل ربقيق رلموعة من ادلزايا الضريبية أعلها: ندماجاالعمليات  تؤ ي

 حق ترحيل الخسائر-1

مع شركة أخرى فتحقق  ندماجخسائر ضريبية مًتاكمة أف تلجأ إذل االؽلكن للشركة اليت تكوف لديها 
مكاسب إغلابية ولكي تستطيع الشركة ادلكتسبة أف ترث ادلزايا الضريبية ادلرغوبة فاف ذلك يتطلب استمرارية 

 1ويتم ربقيق ىذه االستمرارية من خالؿ ربقيق شرطُت علا: (Continuiting of Interest)ادلالحة 

 تم االستحواذ ألغلبية الشركة ادلستهدفة مقابل الشركة الدارلة، وذلك يعٍت استمرار االستثمار غلب أف ي
 حيث يكوف حمللة أسهم الشركة ادلستهدفة دلالحة ملكية يف الشركة الدارلة.

                                                           
 .56 ،51: ص ،مرجع سابق ،طارؽ عبد العاؿ محاه 1
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 الشركة عمليات  غرض ذباري قانوين، ويتم ربقيق ىذا الغرض عندما نستثمر ندماجغلب أف يكوف اال
 رجع ذلك إذل استمرارية الشركة.ادلستهدفة وي

 التخفيض الضريبي -2

إف الشركات ادلندرلة تستفيد من التخفيض الضرييب وذلك عندما تندمج شركة ربقق أرباح مع شركة أخرى 
 تتكبد خسائر نظرا الطلفاض األرباح اخلاضعة لضريبة نتيجة موازنة ومقابلة خسائر وأرباح الشركتُت معا.

 1:ندماجفية االستفا ة من التخفيض الضرييب يف حالة إسباـ صفقة االوادلثاؿ التارل يوضح كي

حققت كل شركة نتيجة إمجالية تقدر بػ  ندماج، قبل عملية اال(yang)اشًتت الشركة  (ying) الشركة
 مليوف أورو مناصفة بُت الشركتُت. 27مليوف أورو وخسائر تقدر بػ  100

 .%33معدؿ الضريبية على أرباح الشركات 

 يف حالة استقاللية الشركتُت حالة األولى:ال

 مليوف أورو 41( = 1811-0*)011النتيجة قبل الضريبية 

 مليوف أورو  21=185*21-185*41النتيجة الاافية 

 مليوف أورو  61رلموع النتيجة الاافية 

 .ندماجيف حالة اال الحالة ثانية:

 مليوف أورو.  11=21-011النتيجة قبل الضريبية  

 مليوف أورو.  6182= 1811*11ريبية   فرص الض

 مليوف أورو. 61821النتيجة الاافية لشركة  

مليوف أورو عن احلالة  1821مليوف أورو أي بفارؽ  6182الشركة قد حققت نتيجة صافية تقدر ب 
 األوذل.

 
                                                           

1
, Christian de Boissieu, op.cit, p: 909. 
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 الحماية الضريبية -3

 تنتج ىذه احلماية عن زيا ة الرافعة  ادلالية للشركة ادلستهدفة.

 أىداف أخرىرابعا: 

 ىناؾ أىداؼ أخرى تسعى الشركات ادلندرلة إذل ربقيقها تتمثل يف:

 شراء األصول بأتقل من تكلفتها -1

قد نشًتي شركة ما شركة أخرى وتندمج معها ألف تكلفة األصوؿ اخلاصة بالشركة ادلستهدفة اقل من 
 قيمتها الورقية  ويرجع ذلك إذل عدة أسباب:

 تهدفة؛ضعف ادلركز ادلارل لشركة ادلس 

 ضعف اإل ارة يف تشغيل الشركة بكامل طاقتها؛ 

  عدـ االتفاؽ بُت التقديرات الكمية السوقية العا لة لألصوؿ ادلدفوعة بواسطة الشركة الدارلة والقيمة
 السوقية لألصوؿ الشركة ادلندرلة؛

 فرؽ وىو الفرؽ ما بُت القيمة السوقية لألصوؿ وتكاليف استغالذلا من األسباب اليت تسبب ىذا ال
 التضخم.

 النمو والتوسع -2

يعترب النمو ىدفا أساسي تسعى إذل ربقيقو كل شركة ويكوف ذلك من خالؿ طرؽ عديدة، فقد تلجأ 
وذلك من خالؿ إضافة خطوط إنتاج  (Internel Organic Grawth)الشركات إذل التوسع الداخلي 

ايف دلناطق البيع والتنويع وازباذ قرارات ادلوازنة جديدة أو تطوير منتج جديد أو إضافة عمالء جد  والتنويع اجلغر 
الرأمسالية بإضافة أصوؿ ثابتة جديدة، ويعترب ىذا التوسع ضروري لكنو يتاف بالبطء ونتائجو غَت مؤكدة كما انو 

. من (Extern Growth)يتطلب جهد ووقت طويل قد ؽلتد إذل عدة سنوات، فحُت يسمح النمو اخلارجي 
ية قائمة اقتاا بتحقيق ىدؼ النمو وبشكل سريع من خالؿ احلاوؿ على وحدات  ماجنداالعمليات  خالؿ

 وناجحة ويف وقت قاَت لكنو يتطلب تكاليف جد مرتفعة.
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النمو عملية  عملية استحواذ ألجل ربقيق 68حبوارل  (Johnson and Johnson)ولقد قامت شركة 
 ( يف رلاؿ ادلنتجات الاحية.2010-1995خالؿ الفًتة )

 :(2009-1994جلدوؿ التارل يبُت أىم الشركات ادلستحوذة عليها خالؿ الفًتة )وا

)بليون  2009-1994في الفترة  (Johnson)النمو التي تقامت بو شركة عملية  (:26الجدول رتقم)
 دوالر(

 الشركة المستحوذة عليها التاريخ تقيمة الصفقة
1686 2114 Pfizer consumer Heath care 
1283 2110 Alza 
683 0222 Centocor 
386 0221 Depuy 
284 2111 Scios 
188 0224 Cordis 
184 2110 Invenersmed- tech 
181 2111 Mentor corporation 
089 0226 Neutrogena 
084 2111 Omrix Biophernacenticals 
084 2115 Closure 
083 0221 Blopsy Medical 
083 2115 Peninsula pharmaceutical 

Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, p: 126. 
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االستحواذ اليت قامت هبا الشركة، حيث تأيت يف ادلرتبة األوذل عمليات  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أىم
بليوف  والر، ويقدر رلموع قيمة ىذه الافقات  1686بقيمة  2006سنة  Pfizerاالستحواذ على شركة

 2009.1بليوف  والر خالؿ سنة  62بليوف  والر، ولقد حققت الشركات مداخيل بػ  9788

 ندماجاالعمليات  لمطلب الثاني: أسباب تزايدا

بُت الشركات يتبُت اف حجم وقيمة ىذه العمليات  ندماجاالعمليات  من خالؿ النظر يف تاريخ نشاط
 .يتزايد بشكل سريع وملحوظ خاصة خالؿ العقدين األخريُت، ويعو  ذلك ألسباب يفرضها ىذا العار

 ط التالية:وسيتم التطرؽ ذلذه األسباب من خالؿ النقا

 أوال: العودلة؛

 ثانيا: االستثمار األجنيب؛

 اخلاخاة؛عمليات  ثالثا:

 ادلالية. رابعا: األزمات

 العولمة  أوال:

واألعماؿ بل والثقافة اليـو ىي العودلة ىذه الكلمة اليت تعطي صورة لعادل  قتاا كلمة السر يف عادل اال
 الدوؿ بال حدو  ساعلت يف إزاحة العقبات اليت وضعت تتحرؾ فيو الشركات ورؤوس األمواؿ وادلعلومات عرب

حلماية األسواؽ احمللية وخلقت رلاال لتنافس بُت الشركات من خالؿ البحث عن فرص أوسع لالستثمارات اليت 
تبحث عن عوائد أعلى وفرص لتنويع ادلخاطر، وانفتاح التجارة واتفاقيات ربرير اخلدمات ادلالية والتقدـ 

 .التكنولوجي

 Cross Broder)ات العابرة للحدو  ندماجوظهور اال ندماجاالعمليات  لقد أ ت العودلة إذل تزايد 

Merger)  بليوف  والر،  650عابرة للحدو  بلغت قيمتها حوارل  اندماجعملية  2000سبت  1996ففي سنة
إمجاذل الافقات  عرب احلدو  من ندماج والر، كما ارتفعت حاة صفقات اال 18637إذل  1999لتال يف سنة 

                                                           
1
 Patric Ghauhan. opcit,  p:127. 
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ات مشلت قطاعات عديدة منها قطاع ندماجإف ىذه اال، 2007يف سنة  %70إذل  1999يف سنة  %56من 
 االتااالت والطاقة واأل وية والقطاع ادلارل الذي ربرر على نطاؽ واسع من خالؿ  خلق بنوؾ كبَتة.

 االستثمار األجنبي ثانيا:

فعلى سبيل ادلثاؿ بلغ حجم الدمج  ندماجلقياف بعمليات االلقد شجع وساعد الشركات على التوجو ضلو ا
إمجارل االستثمار األجنيب ادلباشر، كما سجل رقما  %80بليوف  والر ومثل ىذا أكثر من  24886والتملك 

 وصل حجم 2000بليوف  والر، ويف سنة  58608لتال إذل  1998يف سنة  %15قياسات بزيا ة تقدر 
وف  والر، وذلك بسبب االرتفاع اخليارل يف حجم االستثمار األجنيب ادلباشر العادلي، ترلي 183 ندماجاالعمليات 

 شلا فسح اجملاؿ أماـ العديد من الشركات سواء على ادلستوى احمللي أو الدورل من ربقيق ادلزيد من حجم النشاط.

 الخصخصةعمليات  ثالثا:

بُت الشركات خاصة يف الو.ـ.أ والدوؿ  ندماجالاعمليات  لقد كاف النتشار اخلاخاة  ورا بارزا يف تشريع
يف آسيا الشرقية وأمريكا اجلنوبية والشرؽ األوسط حيث كاف ذلا الدور  األوروبية، وانتقاذلا إذل باقي أضلاء العادل،

 ية كبَتة يف كافة القطاعات وغزوىا لألسواؽ العادلية وربويل الشركات ادلساعلة إذلاقتاا الكبَت يف خلق كيانات 
شركات خاصة من خالؿ قياـ رلموعة صغَتة من األفرا  الطبيعيُت أو ادلعنويُت أو محلة األسهم تلك الشركات 

 بالسيطرة على الشركة من خالؿ شراء كل أسهمها.

ولقد قامت الدوؿ النامية وخاصة الدوؿ العربية إذل ربويل ادللكية العامة إذل ملكية خاصة وذلك لتحسُت  
ي وتشجيع االستثمار األجنيب واحمللي وهتيئة الظروؼ التشريعية والتنظيمية إلغلا  شركات تاا قكفاءة النشاط اال

ية حيث عمدت إذل إعا ة ىيكلة شركاهتا وذبميع طاقاهتا ادلشتتة قتاا قا رة على ادلنافسة ومواجهة التحديات اال
سُت أ اءىا و عم وتقوية أسواؽ ادلاؿ يف شكل شركات قابضة وتابعة هبدؼ ربقيق استقالذلا ادلارل واإل اري، ورب

وطرح أسهم الشركات لتداوؿ وبيع الشركات من خالؿ العروض العامة والتفاوض ادلباشر مع ادلستثمرين الراغبُت 
 .يف الشراء

فعلى سبيل ادلثاؿ مت يف مار، وذلك من خالؿ  مج بنك القاىرة يف بنك مار واستحواذ البنك األىلي  
، ويف إندونيسيا قامت السلطات بدمج أربعة ماارؼ 2005ك مار الدورل يف سنة سوستو جنراؿ على بن
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حكومية يف بنك منديري اجلديد ليتم بيعو الحقا، وقامت بإجراء تعديالت قانونية تسمح بادللكية األجنبية 
 .باألكثرية

 رابعا: األزمات المالية

الز ىار والركو  على حد سواء، إال أهنا اقل بُت الشركات بأهنا تنشط يف فًتات ا ندماجاالعمليات  تتميز
، وتقـو بشراء ندماجحدة يف فًتة الركو ، فخالؿ األزمات ادلالية تلجأ الشركات إذل إعا ة اذليكلة من خالؿ اال

شركات أخرى متعثرة ماليا وتعاين بطء يف النمو وذلك ألجل خلق وحدات قوية وقا رة على ادلنافسة والبحث عن 
ألرباح وزبفيض سلاطر نقص السيولة واإلفالس، وتعد األزمة اليت مست  وؿ جنوب شرؽ آسيا فرص لزيا ة ا
، كما تلجأ الدوؿ من ندماجاالعمليات  من بُت األزمات اليت أ ت إذل تزايد حجم نشاط 1997خالؿ سنة 

لافقة وذلك ألجل من خالؿ منحها السيولة إلسباـ ا ندماجخالؿ االستحواذ عليها ومساعلة بنوؾ قا رة على اال
تأمُت سالمة اجلهاز ادلاريف وتفا ي حدوث ىزات تؤثر سلبا على الثقة فيو والتخلص من التكاليف العالية 

 لتافية واإلفالس.

ومن األمثلة أكثر وضوحا قياـ الياباف يف التسعينيات بإجراء  مج ادلؤسسات ادلالية والبنوؾ يف إطار إعا ة 
ىذه البنوؾ ادلتعثرة ىذا باإلضافة إذل تنامي ظاىرة  مج واستحواذ البنوؾ يف  (recapilization)ىيكلة ورمسلة 

 .(thrifis)الو.ـ.أ يف الثمانينات وخاصة بعد ظهور أزمات 

 ندماجالمطلب الثالث: النظريات المفسرة لعمليات اال

 ندماجت االية حاولت إعطاء تفسَتات حوؿ قياـ الشركات بعملياقتاا ىناؾ العديد من النظريات اال
 فيما بينها وربيدي األساليب الكامنة ذلذه العمليات.

 1وسيتم التطرؽ ذلذه النظريات من خالؿ النقاط التالية:

 أوال: نظرية الكفاية؛

 ثانيا: نظَتة تعظيم القيمة؛

                                                           
لدكتوراه يف العلـو االقتاا ية، ، أطروحة مقدمة لنيل شها ة ا"الدمج المصرفي واختبار نموذج مالئم لدمج البنوك اليمنية"فضل علي ناجي،  1

 .10-00، ص ص 2002جامعة القاىرة، 
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 ثالثا: نظريات أخرى.

 أوال: نظرية الكفاية

ية كوهنا ربقق منافع اجتماعية وىي تشمل ىامة جدا من ناح ندماجاالعمليات  تشَت ىذه النظرية إذل أف
ي قتاا وؽلثل ىذا الدافع اال (5=2+2)بافة عامة ربسُت أ اء اإل ارة أو ربقيق صفة التعاوف من خالؿ صيغة 

 ندماجتتجاوز قيمة إمجارل الشركتُت بعد اال ندماجيف التاور أف قيمة الشركة الواحدة بعد اال ندماجلتربير اال
 وتشمل ىذه النظرية: ندماجارل قيمتها احلالية قبل االمباشرة تزيد عن إمج

 نظرية الكفاية التفاضلية  -1

أكثر   (A) ؽلكن استخدامها وىي تعٍت إذا كانت إ ارة الشركة ندماجوىي أكثر نظرية عامة لتفسَت اال
مستوى  مث قامت بتوصيل  (B)باالستحواذ على الشركة  (A)وإذا قامت الشركة (B) كفاية من إ ارة الشركة 

ويتحقق ىذا األمر  ندماجفاف الكفاية ترتفع من خالؿ اال (A)إذل مستوى كفاية الشركة  (B)كفاية الشركة 
من خالؿ القياـ  قتاا مكسبا اجتماعيا ومكسبا شخايا يف الوقت نفسو، وسوؼ يرتفع مستوى الكفاية يف اال

 .ندماجدبثل ىذه العمليات من اال

ية الكفاية ىي انو إذا مت تنفيذىا حرفيا فلن يكوف ىناؾ سوى شركة واحدة ومن الاعوبات ادلوجو ة يف نظر 
بل ردبا يف العلم واليت تكوف أعظم شركة ذات كفاية إ ارية، ومن الواضح أف مشكالت التنسيق  قتاا فقط يف اال

 يف الشركة أو يف حدو  طاقة اإل ارة ؽلكن أف تنشأ قبل الوصوؿ إذل ىذه النتيجة.

ة إذل أف ىناؾ شركات ذات مستوى كفاية أقل من ادلتوسط أو أهنا ال تعمل باورة وتشَت  وتشَت النظري
كذلك إذل أف الشركات العاملة يف نفس األنشطة من احملتمل أهنا ىي اليت تقـو باالستحواذ لذلك غلب أف يتوافر 

ب يف االستحواذ األقل من لديهم خلفية لتحديد األ اء األقل من ادلعدؿ ادلناسب ويكوف لدى الشركة اليت ترغ
ادلعدؿ ادلناسب ويكوف لدى الشركة اليت ترغب يف االستحواذ اخلربة اإل ارية اليت سبكنها من ربقيق األ اء الشركة 

 ادلكتسبة.

إف ىذه اخلطط ؽلكن ثبوهتا من الناحية العملية إال أف الشركات الدارلة ردبا تكوف متفائلة للغاية يف 
ىا على أ اء الشركات ادلستحوذ عليها وبالتارل ردبا يدفعوف الكثَت مقابل الشركة ادلكتسبة أحكامها شلا بشأف تأثَت 

 أو يشغلوف يف ربسُت أ اءىا بالدرجة اليت تعكس القيمة ادلدفوعة فيها.
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وؽلكن أف نطلق على ىذه الكفاية التفاضلية بأهنا افًتاض التعاوف اإل اري فذا كانت ىناؾ شركة سبتلك 
كفء تفوؽ قدرتو ادلطالب اإل ارية احلالية فإهنا ردبا تكوف قا رة على االستفا ة من ادلوار  اإل ارية   فريق إ اري

 الزائدة عن طريق االستحواذ على شركة هبا إ ارة ذات كفاية ضعيفة أو لديها نقص يف الكفاءات اإل ارية.

 اإلدارة غير الكفؤة -2

بُت الشركات ذات األعماؿ الغَت مرتبطة ببعضها  ندماجلالؽلكن أف تكوف نظرية اإل ارة غَت الكفؤة أساسا 
 1البعض وىناؾ بعض ادلالحظات على ىذه النظرية تتمثل يف :

  تفًتض ىذه النظرية أف مالؾ الشركة ادلكتسبة )محلة أسهمها( غَت قا رين على استبداؿ مديري الشركة
 َت الكفؤة.ربل زلل اإل ارة غ ندماجاالعمليات  وذلذا فمن الضروري تنفيذ

 ال  ندماجلقد تنبأت النظرية بأف مديري الشركة الدارلة سوؼ يستبدلوف اإل ارة يف الشركة ادلستهدفة بعد اال
 ادلتنوع. ندماجأف األمر دل يكن كذلك على األقل بالنسبة لال

 ثانيا: نظرية تعظيم القيمة

يات السلمية قتاا تقـو على اال سببو األساسي تعظيم قيمة الشركة وىي ندماجترى ىذه النظرية أف اال
 والتكاملية.

يات السلمية تعٍت زبفيض التكاليف ادلتوسطة لإلنتاج وذلك مع التزايد يف احلجم ألف تزايد قتاا إف اال
التكاليف الثابتة ادلرتفعة على حجم كبَت من اإلنتاج كما تعٍت ذلك توزيع  اىتالؾحجم  ادلنشآت من شأنو 

قم  أعماؿ كبَت فاستعماؿ أمثل للقدرات اإلنتاجية وبكفاءة عالية يف التوزيع وؽلكن أف ظليز التكاليف الثابتة على ر 
 يات السلمية الساكنة والديناميكية.قتاا بُت اال

يات التكاملية فهي اليت تسعى إذل الوصوؿ إذل تكاليف إنتاج لكميات معينة من ادلنتجات قتاا أما اال
رلموع التكاليف األزمة إلنتاج نفس الكميات يف شركتُت مستقلتُت أو أكثر واخلدمات يف منشأة واحدة اقل من 

 وذلك من خالؿ االستغالؿ األفضل لعوامل اإلنتاج.

 وتنقسم نظرية تعظيم القيمة إذل ثالثة أقساـ:
                                                           

 .66-61 :ص ،مرجع سابق، طارؽ عبد العاؿ محاه 1
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 نظرية الكفاءة -1

تو كل شركة يتم التخطيط بإحداث حالة من الذوباف بُت الشركات ادلندرلة لتوليد أرباحا أكرب شلا لو حقق
 منفالة وىناؾ ثالثة أظلاط:

 ودبوجبو تتمكن الشركات ادلندرلة من احلاوؿ على رأس ماؿ جديد بتكلفة اقل نتيجة الذوبان المالي :
 الزيا ة يف حجمها.

 ويتم ذلك من خالؿ ترابط العمليات ونقل الشركات وإ ماج اخلربات مثل توحيد جهو  ذوبان العمليات :
 قدمي اخلدمات وتكاملها أو تبا ؿ نتائج البحوث والتطوير.اإلعالف والتوزيع وت

 ويتحقق إذا كاف مدير الشركات ادلندرلة يقوموف بتطبيق نظم وأساليب إ ارية أفضل من الذوبان اإلداري :
وتتحقق تلك األساليب والنظم اإل ارية زيا ة مستويات الفاعلية بعد  ندماجالشركات األخرى ادلستهدفة لال

 .ندماجاال

 نظرية االحتكار -2

تفًتض ىذه النظرية أف أرباحا طائلة ؽلكن أف ربقق بالسيطرة على السوؽ، فالشركات ادلندرلة تستطيع 
التحكم يف السعر ومستوى جو ة اخلدمات دبا يساعد على زيا ة اإليرا ات وزبفيض التكاليف بشكل كبَت 

خرى ادلنافسة لتوزيع الفرص وتكليفها وفقا واستغالؿ الغرض ادلتاحة، بل والتواطؤ أحيانا مع الشركات األ
 دلااحلها.

 ثالثا: نظريات أخرى

وتتمثل  ندماجاالعمليات  باإلضافة إذل النظريات السابقة ىناؾ نظريات أخرى أعطت تغَتات سلتلفة عن
 يف:

 مشكالت الوكالة والمذىب اإلداري -1

أسهم ملكية الشركة فقد تتسبب تنشأ مشكالت الوكالة حينما ال ؽلتلك ادلديروف سوى جزء بسيط من 
ىذه ادللكية اجلزئية يف أف يعمل ادلديروف حبماس أقل عما إذا كاف األمر عكس ذلك أو الستهالؾ ادلزيد من 
العالوات واحلوافز وؽلكن السيطرة جيدا على مشكالت الوكالة من خالؿ بعض اآلليات ادلنتظمة والسوقية وذلك 
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حوافز اإل ارة باأل اء وكذلك ؽلكن زبفيض مشكالت الوكالة من خالؿ يربط التعويض باإلنتاجية أي ربط 
ادلديرين الذين يسعوف إذل ربسُت مسعتهم يف السوؽ األمر الذي يؤ ي إرل ربسُت أجورىم وفقا لسمعة األ اء 

ا اإل ارة وكذلك ادلراقبة اخلارجية اليت يفرضها سوؽ األسهم الف أسعار األسهم تلخص تأثَتات القرارات اليت ازبذهت
سوؼ يقدـ  ندماجاالعمليات  وحينها ال تكوف ىذه اآلليات كافية للسيطرة على مشكالت الوكالة فاف سوؽ

 طريقة خارجية للسيطرة ىي ادلالذ األخَت.

 نظرية المعلومات واإلشارات -2

تقييم ات تتجو ضلو إعا ة الندماجلقد أشارت بعض األحباث إذل أف أسهم الشركة ادلستهدفة يف عروض اال
األعلى حىت إذا فشل العرض ادلقدـ، ومن االقًتاحات اليت تركز ىده ادللحوظة العملية ىو أف ادلعلومات اجلديدة 

فتستمر عملية إعا ة التقييم وؽلكن التمييز بُت شكلُت من أشكاؿ افًتاضات  ندماجتتولد نتيجة لعرض اال
 1ادلعلومات:

 هم الشركة ادلستهدفة قد أسيء تقديرىا واف العرض يقدـ معلومات تشَت إذل أف أس ندماجعرض اال
 يستعجل السوؽ إلعا ة تقييم ىذه الشركة.

 أعماؿ خاصة هبا وىو ما يطلق عليو عملية  يثَت الشركة ادلستهدفة لتنفيذ ندماجعرض اال( Kich in 

the pants). 

 القوة السوتقية -3

ضح إذل أف ىذه الزيا ة يف نايب سوؼ يزيد من نايب الشركة يف السوؽ ليس من الوا ندماجإف اال
يات احلجم أو التعاوف، لكن زيا ة نايب الشركة يف السوؽ يعٍت زيا ة حجم الشركة اقتاا السوؽ سوؽ ربقق 

بالنسبة لشركات األخرى يف الاناعة، ولكن دل يتضح السبب يف أف زيا ة احلجم النسيب لشركة سوؼ ؽلدىا 
 أخرى. يات احلجم أو أي مكاسب إنتاجيةاقتاا ب

 

 

                                                           
 .62 :ص، مرجع سابق ،طارؽ عبد العاؿ محاه 1
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 نظرية اإلزعاج والقلق-4

ػلدث عندما يوجد تباين يف التقييم بُت كل من البائع وادلشًتي يف  ندماجتقـو ىذه النظرية على أف اال
 ية.قتاا ية، باإلضافة إذل التباين يف تقسيم حجم ادلخاطر الناذبة عن تلك التقلبات االقتاا فًتات األزمات اال
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 ندماجاالعمليات  تمامالمبحث الرابع: آليات إ

إف االندماج بُت الشركات تتطلب طرؽ تسديد عديدة إلسباـ الافقة، وؽلّر بعدة مراحل، كما أف ىناؾ 
 سيتم تناوؿ ىذا ادلبحث صمن ادلطالب التالية:عدة مناىج لالندماج، و 

 ؛ندماجاالعمليات  طرؽ التسديد ادلناسبة إلسباـ 

 ؛ندماجاالعمليات  مراحل إسباـ  

 ندماجاال مناىج. 

 ندماجالمطلب األول: طرق التسديد المناسبة إلتمام عملية اال

ذات أعلية كربى ألجل إسباـ الافقة بنجاح كامل، وؽلكن  ندماجتعترب طرؽ تسديد أو سبويل صفقات اال
 االختيار بُت عدة طرؽ أساسية

 وسيتم التطرؽ دلختلف ىذه الطرؽ من خالؿ النقاط التالية:

 سديد نقدا؛طريقة الت أوال:

 ثانيا: طريقة التسديد دببا لة األسهم؛

 ثالثا: التسديد ادلختلط؛

 ؛(LBO)تقنية  رابعا:

 العدائية. الدفاع ضد العروض اسًتاتيجيات خامسا:

 أوال: طريقة التسديد نقدا

تعرؼ ىذه الطريقة كذلك بطريقة الشراء النقدي أو العروض النقدية حيث يتم من خالذلا تسديد قيمة 
قة نقدا دلالؾ الشركة ادلستهدفة ويتحوؿ بذلك صايف أصوؿ ىذه األخَتة إذل الشركة ادلشًتكة كما يتم شراء الاف

أسهم الشركة ادلستهدفة أو رأس ماذلا اإلمجارل بشكل مباشر حيث يتم ربويل ملكية أسهم من مالؾ ىذه الشركة 
 .البورصة إذل مساعلي الشركة ادلشًتية إذا كانت ىذه الشركة غَت مدرجة يف
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 :1أما إذا كانت الشركة مدرجة يف البورصة فيتم الشراء من خالؿ عمليتُت

: حيث يتم شراء األسهم بكميات صغَتة مباشرة من (Ranassa en bourse)عملية التجميع  -0
 السوؽ ادلارل وتتميز ىذه العملية بالسرية

ة ما دلساعلي الشركة األخرى أهنا واليت تتمثل يف اإلعالف العلٍت لشرك (OPA): العروض العامة لشراء -2
مستعدة وربت رقابة سلطات البورصة شراء أسهمها وبسعر أعلى من القيمة السوقية، وذلك عن طريق 
تكليف احد البنوؾ أو ادلؤسسات ادلالية باالتااؿ ادلباشر دلساعلي الشركة ادلستهدفة وذلك من خالؿ 

أو عرض  اندماجأو عرض و ي أو بعدـ رضاىا  اندماجة فًتة زلد ة وذلك دبوافقة إ ارة الشركة ادلستهدف
 عدائي.

ويتم توقيف التعامل باألسهم اليت صدر بشأهنا العاـ لشراء دلدة معينة عا ة ما يتم ربديدىا إذل غاية إسباـ 
وبعد إسباـ العرض  الافقة، وبعدىا ذبمع األسهم اليت قدمها أصحاهبا للمستثمر أو احملرض على عملية الشراء،

تنشر نتائجو يف القائمة الرمسية للبورصة وإعالـ اجلمهور وادلساعلُت وادلستثمرين، وقد يتنافس العديد من ادلستثمرين 
 على عرض شراء نفس الشركة يف نفس الفًتة وتعرؼ بالعروض ادلنافسة.

 ثانيا: طريقة التسديد بمبادلة األسهم

يتم مبا لة األسهم عن طريق استبداؿ األسهم القدؽلة للمساعلُت يف الشركة ادلستهدفة باسهم جديدة يف 
الشركة ادلغَتة وىو ما يعٍت ربويل ادلساعلُت من الشركة ادلستهدفة إذل الشركة اجلديدة حيث ػلال كل مساىم على 

عن طريق  ندماجاالعمليات  وتوافق ىذه الطريقةعد  من األسهم تتناسب مع معدؿ التبا ؿ ادلعلن أو ادلتفق عنو 
االمتااص واالربا ، ىذا وقد تكوف عملية التبا ؿ تشمل أوراؽ أخرى كاألسهم ادلمتازة أو السندات أو السندات 

 القابلة لتحويل إذل أسهم أو األسهم ادلمتازة القابلة لتحويل إذل أسهم عا ية.

مساعلي إحدى الشركات بتقدمي عرض دلساعلي شركة  يتضمن قياـ (OPE)إف العرض العاـ لتبا ؿ 
أخرى لتبا ؿ األسهم اليت حبوزهتم مقابل إسم شركتهم بدال من النقو ، على أف يكوف السعر ادلفتوح جذابا يفوؽ 
السعر السائد يف البورصة وذلك بتحديد معدؿ التبا ؿ بينهما، أي ربديد عد  األسهم اليت يقدموهنا مقابل كل 

                                                           
1
 Christian de Boissieu, op,cit, p : 912,913. 
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ف علو ويكوف ذلك بعد ضبط القيمة السوقية لشركتُت وربديد الفارؽ بينهما ويكوف ىذا ادلعدؿ إسم ػلالو 
 موضوع تعاوين بُت الشركتُت ادلغَتة أو الدارلة يف الشركة ادلستهدفة يف السوؽ.

 طريق التسديد المختلط ثالثا:

ديد جزء من قيمة الافقة نقدا سبثل طريقة التسديد ادلختلط مزغلا بُت الطريقتُت السابقتُت، حيث يتم تس
واجلزء اآلخر من خالؿ مبا لة األسهم، ويلجأ إذل ىذه الطريقة عندما ال يتوفر لدى ادلستثمر النقد الكايف لتسديد 

أو  ندماجقيمة الافقة وال يرغب يف االقًتاض أو اإلصدار اجلديد، وتظهر أعلية ىذه الطريقة يف حاالت اال
ن أسهم الشركة ادلندرلة نقدا من ادلساعلُت على مستوى األسواؽ ادلالية واجلزء اآلخر السيطرة أي يتم شراء عد  م

ومثاؿ  عن طريق مبا لة األسهم مساعلي الشركة ادلستهدفة أو ادلندرلة باسم الشركة الراغبة يف السيطرة أو الدارلة.
 ذلك.

داد الصفقة في الواليات المتحدة بين الشركات تبعا لطريقة س ندماجاالعمليات  توزيع(: 27الجدول رتقم )
 1998-1973األمريكية خالل الفترة 

 1998-1990 1989-1980 1979-1973 البيان

 27% 45% %38 التسديد نقدا

 58% 33% 37% التسديد بمبادلة األسهم

 15% 22% 25% التسديد المختلط

Source: Olivier Meier et Guillaune Schier, Fusion Acquisition, Stratégie finance 

Management, Dunod, Paris, 2003, P: 44. 

ت بأكرب نسبة خالؿ الفًتة األخَتة ظمن خالؿ ىذا اجلدوؿ أف طريقة مبا لة األسهم ح نالحظ
(1990-1998). 

 (LBO)رابعا: تقنية التمويل 

واليت معناىا  (Leverange Buyout)ىي اختاار للكلمة اإلصلليزية  (LBO)إف تقنية التمويل 
االستحواذ أو الشراء باالستدانة وىي تقنية  دبعٌت (Acquisition par Effet de levier) باللغة الفرنسية

مالية كثَتة االستعماؿ يف ميداف شراء الشركات ونقل ملكيتها وكما ادلشاركة يف ظلط تسيَتىا، كما تعرؼ على أهنا 
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االستحواذ على شركة مستهدفة من خالؿ شركة قابضة اليت تستعمل القروض من أجل سبويل عملية االستحواذ 
كما تعرفها اجلمعية الفرنسية للمستثمرين يف رأس ،  يد الدين من التدفقات النقدية لشركة ادلشًتاةبعد ذلك يتم تسد

على أهنا "االستحواذ على شركة وادلمولة جزئيا من خالؿ االقًتاض ضمن إطار قانوين وضرييب  (AFIC)ادلاؿ 
 .1مثارل واليت ترتبط بشراكة مع مستثمرين متخااُت وزلًتفُت"

وخالؿ العقدين اآلخرين من  1970ظاىرة ظلوا ملحوظا يف الواليات ادلتحدة األمريكية سنة شهدت ىذه ال
( أوؿ شركة تستخدـ Ford Motorالقرف العشرين واز ىرت يف العقد األوؿ من القرف العشرين، وتعترب شركة )

1976سنة  Kohlberg Kravidand Robotsمث شركة  1919ىذه التقنية سنة 
2
. 

 (.2007-1980خالؿ الفًتة ) LBO يبُت قيمة والشكل التارل

 (2007-1980خالل الفترة ) LBO(:  تقيمة 42الشكل رتقم )

 
Source: Patrick A Gaughan, Merger acquisition and corporate restructurings, 

John Wileyand Sons, Inc, Fifth Edition, 2009, p: 296. 

                                                           
 راسة التجربة الفرنسية،  –رؤية مستقبلية  –ستحواذ باالقًتاض وادلساعلات اخلاصة عباس صابر، شناقة جوىرة، استقرار الاناعة ادلالية يف إطار اال 1

 5،6، والاناعة ادلالية اإلسالمية التقليديةمنتجات وتطبيقات االبتكار واذلندسة ادلالية بُت الاناعة ادلالية "مقدـ إذل ادلؤسبر الدورل بعنواف  حبث
 .4-3. ص: 2014ماي 

2
 Patrick ghouhan, op. cit, p: 293, 295. 
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حيث بدأت يف االرتفاع خالؿ بداية الثمانينات  (LBO)نالحظ من خالؿ ىذا الشكل تطور تقنية 
 والر مث عرفت تراجعا خالؿ فًتة التسعينات، لتز ىر يف العقد مليوف  2000إذل حوارل  1998لتال يف سنة 

مليوف  800000إذل أوج نشاطها بقيمة تقدر حبوارل  2006األوؿ من القرف الواحد العشرين لتال خالؿ سنة 
  والر ويعو  ذلك إذل ظلو أسواؽ األسهم وأسواؽ اإلسكاف.

 1االستحواذ على الشركة ادلستهدفة بتحقيق اآلثار التالية:كما أف ىذه التقنية ادلالية تفيد الشركة اليت تقـو ب

 :ية للشركة ادلستهدفة تفوؽ معدؿ الفوائد للقرض.قتاا وذلك عندما تكوف ادلر و ية اال أثر رافعة مالية 

 :وذلك من خالؿ االستفا ة من االمتيازات اجلبائية وربقيق الوفرات الضريبية )نظاـ الدمج  أثر رفع جبائي
 وخام فوائد القروض إذا كانت عالية يف الشركة ادلستهدفة. اجلبائي(

 :وذلك حباوؿ )االستحواذ( على النسبة اليت ذبعل الشركة تتخذ القرارات يف رللس إ ارة  أثر رفع تقانوني
 من حقوؽ التاويت(. %51الشركة ادلستهدفة )ال تقل النسبة عن 

 تتمثل يف: LBOوىناؾ عدة طرؽ سلتلفة لشراء بتقنية 

 ىو شراء الشركة ادلستهدفة بواسطة األمواؿ اخلاصة. لشراء باالستدانة:ا 

 :ادلشًتي ؽلوؿ طريق التسيَت  اخل الشركة وكأنو يستحوذ على الشركة بالتسيَت. الشراء باإلدارة الداخلية 

 :اذ ادلشًتي يأيت بفريق تسيَت من خارج الشركة وتستعمل بكثرة خالؿ االستحو  الشراء باإلدارة الخارجية
على الشركات الاغَتة وادلتوسطة حبيث سبوؿ عملية الشراء بواسطة قرض بنكي أو أمواؿ خاصة جملموعة 

 من ادلستثمرين.

 أي زلاولة إ ماج الشركة مع  ندماجعن طريق التكامل واال :ندماجاالستحواذ باالستدانة عن طريق اال
 معتربة.قوي من أجل ربقيق أرباح  اندماجشركة أخرى هبدؼ احلاوؿ على 

 

 

                                                           
 .5ص:  ،عباس صابر، شناقة جوىرة 1
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 االستحواذ باإلدارة الداخلية والخارجية. 

 :حيث تكوف الشركة القابضة اليت تشًتي الشركة ادلستهدفة من جزء رأس ادلاؿ  شراء مدير الشركة نفسو
يف ملكية مدير الشركة ادلستهدفة واجلزء اآلخر يف ملكية مستثمرين حيث تقـو الشركة القابضة بتسديد  ين 

 ير بدفع التدفقات النقدية للشركة القابضة.ادلدير كما يقـو ادلد

 لالستحواذ باالقًتاض.عمليات  واجلدوؿ التارل يبُت إغلابيات وسلبيات سبويل

 االستحواذ باالتقتراضعمليات  مويلإيجابيات وسلبيات ت (:28جدول رتقم )

 السلبيات اإليجابيات
تأمُت جزء مهم من قيمة األوراؽ ادلالية بالنسبة  -0

أجل التملك، وحُت تبقى ادلشاركة يف  للمساعلُت من
 التسيَت.

القدرة على توحيد فريق العمل وادلسَتين ذات  -2
 الكفاءة العالية.

تعترب فرصة لشركاء من أجل إعطاء شلارسة جيدة  -1
 من الرقابة التسيَتية.

سهولة احلاوؿ على األمواؿ للقياـ بعمليات  -6
 االستحواذ.

ة إذل الرفع االستفا ة من الوفرات الضريبية باإلضاف -5
 ادلارل والقانوف اجلبائي.

ربمل سلاطر الدين الذي تستعملو الشركة القابضة  -0
Newcom .من أجل االستحواذ 

الرقابة من أطراؼ أخرى مثل الشركات ادلالية،  -2
البنوؾ...اخل غلعلها تكوف مسؤولة أمامها بانتظاـ 

 )اتفاقية التمويل(.
ولوية القيو  اإل ارية ادلرتبطة بضرورة إعطاء األ -1

خلدمة الدين يف الشركة القابضة شلا غلعلها يف خطر 
 يهد  مستقبلها.

ؽلكن أف ننظر إليو أنو عملية حضارية يف حاؿ  -6
 البيع السريع لتحقيق مكاسب رأمسالية كبَتة.

 يعترب استثمار ثقيل يف البداية من ناحية الوقت. -5
رؤية مستقبلية  –ستحواذ باالقًتاض وادلساعلات اخلاصة عباس صابر، شناقة جوىرة، استقرار الاناعة ادلالية يف إطار اال المصدر:

منتجات وتطبيقات االبتكار واذلندسة ادلالية بُت الاناعة ادلالية "مقدـ إذل ادلؤسبر الدورل بعنواف  حبث راسة التجربة الفرنسية،  –
 .5. ص: 2014ماي  5،6، والاناعة ادلالية اإلسالمية التقليدية
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 الدفاع ضد العروض العدائيةعمليات  خامسا:

 مطاردات سمك القرش-1

الذي يتميز بضخامة حجمو على كبار ادلستثمرين الذين  (Shakrepellnt)أطلق اسم تنفيذ القرش 
 ؼلططوف لسيطرة على شركة ما وإبعا  القائمُت على إ ارهتا ومن بُت تلك األ وات:

 موعة من البنو  تتمثل أعلها يف:تعديل القانوف األساسي لشركة وذلك من خالؿ رل 

 حيث تكفي موافقة ثلثي محلة األسهم، غَت أف  ندماجشرط موافقة أغلبية محلة األسهم على عرض اال
شلا يضع العقبات أماـ إمكانية استبعا   %80التعديل قد يتطلب ضرورة موافقة نسبية كبَتة قد تال إذل 

 أعضاء اإل ارة.

 شرط السعر العا ؿ (Fait mergerprice provision)  وذلك بالنسبة لألسهم اليت تباع يف ادلرحلة
اليت يتوقع أف تكوف مرتفعة بعد إسباـ مرحلة األوذل استنا ا لنظرية و  بالقيمة السوقية الساندة وقت البيع،

احملتوى ادلعلومايت اليت تقضي بأف سعي شركة ما لسيطرة على شركة أخرى ىو مؤشر دلستقبل مز ىر أل اء 
 شركة ادلستهدفة بعد إعا ة ىيكلتها.ال

  ادلظلة الذىبية(Golden parachute)  أو شرط التعويض ادلا ي أي حاوؿ أعضاء اإل ارة على
تعويض ما ي سخي إذا ما تركوا وظائفهم كنتيجة مباشرة لسيطرة شركة أخرى على الشركة اليت يديروهنا 

ا قد سبثل أ اة ربد من رغبة اإل ارة يف استخداـ وذلك ألجل ضماف مااحلها ومااحل محلة األسهم أي أهن
أ وات  فاعية، إال أنو ينظر إليو على انو وسيلة لتعظيم ثروة اإل ارة على حساب ادلالؾ، وىذا ما جعلو 

ادلظلة الذىبية محاية عملية  عرضة لتدخل القانوف، فالقانوف األمريكي مثال فرض قيو ا على استخداـ
 حلقوؽ محلة األسهم.

 فاع اإلقفاؿ  اسًتاتيجية (Lockup Defence)  حيث تقـو الشركة ادلستهدفة ببيع واحد من أكثر
 االسًتاتيجيةأصوؿ الشركة جاذبية لشركة الراغبة يف السيطرة وذلك دلنع السيطرة عليها ويطلق على ىذه 

 .(Scotched Earth)األرض احملروقة  اسًتاتيجيةأو  (Grown Jewel)بالدرة الثمينة 
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 إذل القضاء من  اللجوء(Litigation)  بدعوى أف زلاولة السيطرة ستؤ ي يف النهاية إذل اإلحتكار وىو
 ما ؽلثل سلالفة قانوف احلماية ضد اإلحتكار. 

 إبتزاز ادلشروع  اسًتاتيجية(Greenmail)  تبدأ عندما ينجح مستثمر أو رلموعة من ادلستثمرين يف شراء
اإل ارة أف تكوف نقطة بداية يتبعها اإلعالف عن رغبة يف شراء تلك أسهم الشركة ادلستهدفة بكميات زبشى 

األسهم هبدؼ السيطرة، شلا غلعل اإل ارة تلجأ إذل اإلتااؿ هبؤالء ادلستثمرين وتعرض عليهم شراء األسهم 
 اليت ؽلتلكوهنا بسعر أعلى.

د اشًتهتا بإعا ة شراء حاة من أسهمها كانت ق (Disney)ومن األمثلة على ذلك قياـ شركة 
مليوف  والر، ىذا ما  60وقد حققت األخَتة أرباحا بلغت  (Idual Stendberg Group)رلموعة 

مليوف  45إذل القضاء  واسًتجاع جزء كبَت من ىذه األرباح بلغت  (Disney) فع حبملة أسهم شركة 
إبراـ إتفاؽ بينها وبُت  والر إال أف شراء األسهم قد مت سبويلو من أمواؿ الشركة، وقد تلجأ الشركة إذل 

ادلستثمرين تلزمهم حبد أقاى دلا ؽلكن أف سبتلكو من أسهم الشركة ادلستهدفة، وقد تلزمهم بعدـ السيطرة 
 Stand Still)خالؿ فًتة معينة يف ادلستقبل ويطلق على ىذه اإلتفاقية باتفاقية التجميد 

Agreement). 

  تقـو اإل ارة باحلاوؿ على قرض كبَت تستخدمو يف  ، حيث1955إعا ة اذليكلة باإلفًتاض اليت ظهرت
إجراء توزيعات، حيث ما ػلال عليو محلة األسهم اخلارجيُت يكوف يف صورة نقدية بينما ػلال محلة 
األسهم الداخليُت على نايبهم يف التوزيعات يف صورة أسهم إضافية فتابح الشركة مثقلة بالديوف وتزيد 

بة أصواهتم يف اجلمعية العمومية ومن مت قد يسهل عليهم التادي لعملية حاة ادلساعلُت الداخليُت ونس
 السيطرة.

 بيع حاة من أسهم الشركة ضمن خطة دلشاركة العاملُت يف ملكية الشركة. اسًتاتيجية 

 انتخاب أعضاء رللس اإل ارة على مراحل وتقاد بذلك إمكاف تعديل قانوف الشركة ليسمح  اسًتاتيجية
لس يف ثالث رلموعات حبيث يتم إعا ة انتخاب رلموعة واحدة كل سنة، وىذا يعٍت بتقسيم أعضاء اجمل

 أنو من الاعب صلاح حرب التاويت من مرة واحدة.
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 إعا ة اذليكلة ادلز وجة وىو ما يعٍت إصدار فئة أخرى من األسهم يكوف فيها السهم الواحد  اسًتاتيجية
 خر غَت الشركة نفسها.أكثر من صوت مع عدـ جواز بيع تلك األسهم لطرؼ آ

 إعا ة شراء األسهم من فئات معينة فعندما يتأكد إل ارة الشركة ادلستهدفة رغبة كبار ادلساعلُت  اسًتاتيجية
يف السيطرة عليها تقـو اإل ارة باإلعالف عن رغبتها يف شراء حاة من أسهمها مستثنية يف ذلك األسهم 

 يزيد عن سعر السوؽ. اليت ؽلتلكها ىؤالء ادلستثمرين يتم ذلك بسعر

 أتقراص الدواء المسمومة  استراتيجية -2

ىي أ اة تستهدؼ ازباذ إجراءات من شأهنا أف ذبعل الشركة غَت جذابة لعملية السيطرة ومن أىم ىذه 
 اإلجراءات نذكر ما يلي:

 ن أسهم إعطاء مزايا للمستثمرين يف الشركة ادلستهدفة، مثل إعطاء احلق للمساعلُت لشراء حاة إضافية م
الشركة بسعر يقل كثَتا عن القيمة السوقية ذلا ويًتتب على ذلك زيا ة عد  األسهم وتقل معو نسبة أسهم 

ىذا الذي ال ػلق لو شراء حاة من األسهم اإلضافية ، رأس ادلاؿ ادلملوؾ للمستثمر الراغب يف السيطرة
 السيطرة إذل باقي ادلستثمرين. وىذا يعٍت انتقاؿ الثروة من ادلستثمر الراغب يف، بالسعر ادلعروض

  جعل  يوف الشركة مستحقة السدا  يف حالة حدوث أية سيطرة شلا غلعل الظروؼ ادلالية للشركة يف وضع
 حرج ينفر منو ادلستثمر الراغب يف السيطرة.

 الفارس األبيض -3

العدوانية قياـ إ ارة الشركة اليت تتعرض حملاولة السيطرة  (White knight)يقاد بالفارس األبيض 
بالبحث يف شركة أخرى ىي الفارس ادلنشو  ترـب معها إتفاقا دبقتضاه تتم سيطرة سلمية ربقق قدرا من احلماية 

 إل ارة الشركة ادلستهدفة.

 دفاع ماك مان   -4

تقـو الشركة ادلستهدفة بشراء حاة من رأمساؿ الشركة الراغبة يف السيطرة لتابح الشركة الراغبة يف السيطرة 
 .(ELF)وشركة  (Tobalfina)ة ىي األخرى للسيطرة وؽلثل أكرب عرض عدائي بُت شركة مستهدف
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 (Golden hand Cuffs)القيود الذىبية  -5

ىي تلك اليت تعطي ألعضاء اإل ارة حوافز ضخمة إذا ما بقوا يف الشركة لعد  من السنوات، شلا ػلال 
رفع تكلفة أي زلاولة لسيطرة عدوانية، حيث سبثل مسألة الرحيل قبل تاريخ استحقاؽ ىذه احلوافز تكلفا، كما ي

خط  فاع ضد زلاوالت السيطرة العدوانية. كما سبثل يف نفس الوقت أ اة ذبعل رغبة أعضاء اإل ارة يف ترؾ الشركة 
 للعمل يف شركة أخرى مسألة مكلفة.

 (Phantom Stock)السهم الشبح  -6

بالغ نقدية يف هناية السنة مقابل أسهم وعلية، وىي ويعرؼ حبقوؽ أسهم العرفاف حيث ربال اإل ارة على م
 بديل إلعطاء اإل ارة حاة من أسهم رأس ادلاؿ الشركة، اليت ؽلكن أف تزيد من عد  األسهم لتؤثر على مركز

 يف اجلمعية العمومية.  ادلالؾ

 الدفاع عن طريق التهديد -7

 اليت ترغب يف السيطرة العدوانية.الدفاع عن طريق التهديد من خالؿ توجيو هتديد لشركة عملية  تتم

 ندماجاالعمليات  المطلب الثاني:  مراحل إتمام

أخرى ال يتم إال  عن طريق مرور ىذه العمليات دبراحل عديدة، تكوف متكاملة و  بُت شركة ندماجإف اال
األخطاء والوصوؿ ، وربقيق األىداؼ وادلزايا ادلرجوة وتقليل ندماجومتسلسلة، وذلك نظرا ألعلية وقيمة عملية اال

إذل نتائج إغلابية ترضي كل األطراؼ، وؽلكن التميز بُت رلموعتُت من الراحل، وسيتم التطرؽ إذل ىذا ادلطلب من 
 خالؿ النقاط التالية :

 أوال: ادلراحل التحضَتية؛

 ثانيا: ادلراحل التنفيذية.

 أوال : المراحل التحضيرية 

وذل اليت تقـو هبا الشركة قبل البدء يف االتااؿ بالشركة ادلستهدفة تعترب ادلراحل التحضَتية تلك اخلطوات األ
 أو الشركة اليت سبثل الطرؼ الثاين يف العملية وؽلكن أف ظليز فيو بُت ادلراحل التالية:
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 مرحلة التخطيط  -1

عملية  ضع خطةو  يتم فيهاو  ،ندماجاخلطوة األوذل لعملية اال (Planning) وتعترب مرحلة التخطيط 
األىداؼ و  ادلدة اليت سيتم فيها إهناء العملية،و  ندماجسياستها اليت تعتمد عليها يف االو  اجات الشركةالحتي

 األساسية ادلرا  ربقيقها من وراء ىده العملية، وقد تستعُت إ ارة الشركة يف ربقيق متطلبات ىده ادلرحلة خبرباء
 خارج الشركة؛و  مستشارين سلتاُت من  اخلو 

 مات مرحلة جمع المعلو  -2

، بعد االنتهاء من مرحلة التخطيط يتم البدء يف مجع أكرب عد  من ادلعلومات عن تلك الشركات ادلستهدفة
عد  ادلوظفُت ، و اإل ارة العلياو  اذليكل التنظيميو  اخلدمات ادلقدمة و  ادلنتجات، خاصة فبما ؼلص البيانات ادلالية

 لك من سلتلف ادلاا ر اليت سبكن من تكوين صورة ، و تملُتاحملو  ادلنافسُت احلالُتو  قطاعاهتمو  ،و قاعدة العمالء
 ومن ادلاا ر األكثر استخداما يف مجع ادلعلومات ىي :، متوازنة وواضحة عن الشركة ادلستهدفة

 منضمات و  تادرىا مؤسساتو  اليت تعدىاو  الاناعيةو  البيانات ادلنشورة على مستوى الدوريات القطاعية
 متخااة؛

 اللكًتونية اليت تتيح معلومات تغطي سلتلف اجلوانب عن أعدا  كبَتة من الشركات ادلنتمية قواعد البيانات ا
 لكافة القطاعات ؛

 تقارير ربليل األسهم يف السوؽ ادلارل لشركات ادلدرجة فيو ؛ 

 ادليدانية ادلنشورة ذات الالة ؛و  الدراسات األكا ؽليةو  البحوث 

 ات، أو من قبل ادلؤسسات ادلتخااة يف الدراسات عن القوائم ادلالية ادلنشورة من سجالت الشرك
 الشركات؛

 بنوؾ؛و  مور ينو  ادلتعاملُت مع تل الشركات من عمالء 

 الاحف ادلتخااة.و  اجملالتو  النشرات 
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 االنتقاءو  مرحلة التحليل -3

معها، تأيت مرحلة ربليل تلك  ندماجبعد ذبميع ادلعلومات عن الشركات ادلستهدفة لتحقيق عملية اال
ادلسطرة  وربقيق العملية  عد  من الشركات اليت توافق معو  ادلعلومات وذلك من أجل اختيار الشركةو  ياناتالب

 أعلى منفعة شلكنة وتتم ىذه ادلرحلة عموما على خطوتُت علا: 

 لشركة.العملية  إقااء الشركات اليت ال تستطيع الوفاء بادلتطلبات 

 ادلتطلباتو  ترتيبها ترتيبا تنازليا حسب قدرهتا يف ربقيق األىداؼو ألخرى ادلتبقية التحليل ادلارل ادلدقق لشركات ا 
  ادلعايَت التالية:مع مراعاة العملية 

 :؛ندماجوذلك بالنظر غلى مدى توافق حجم الشركة ادلستهدفة برغبة الشركة الراغبة يف اال الحجم 

 :أي تواجدىا يف  الراغبة فيها، ندماجن وراء االيتوقف ذلك على أىداؼ الشركة مو المنطقة الجغرافية
 مناطق وأقاليم مناسبة؛ 

 : كطلك على حجم واتساع السوؽ الذي تعمل فيو   ندماجقد تركز الشركة الراغبة يف اال اتساع السوق
معها، فقد تكوف األسواؽ ضيقة وتقل عما ىو مطلوب، وقد تكوف بعض  ندماجالشركة الراغبة لال
 أسواؽ تفوؽ السعة ادلطلوبة؛ الشركات تبيع يف 

 :على الشركة كذلك  راسة مدى توافق كل األنشطة احلالية ادلستهدفة، فإذ قد  األنشطة الحالية لشركة
تكوف شللوكة من قبل عد  كبَت من ادلساعلُت الكبار، ويف كال احلالتُت قد ياعب إقناعهم بالعرض الذي 

 تنوي تقدؽلو؛

  يعد ادلركز ادلارل للمالؾ الشركة احلالُت عامال  مهما يف اختيار الشركة  :المركز المالي للمالكين لشركة
ادلستهدفة، فإذا كاف ادلالكوف يعانوف من مشكالت مالية فإهنم سيكونوف أكثر استعدا  لبيع شركاهتم 

 والعكس يف احلالة ادلعاكسة؛ 

 مرحلة تشخيص الشركة المستهدفة -4

تبار يوجو فريق الدراسة ادلكلف هبذه ادلهمة إذل الًتكيز على التحليل  يعد االنتهاء من مرحلة االنتقاء واالخ
 كل أوجو األ اء على مستوى الشركة وعد  الشركات ادلختارة كما يوضحو الشكل التارل:
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 تحليل أداء الشركات ( :43الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .12، ص: 2114، 0لفارووؽ، ط، قسم الًتمجة،  ار ا" مج وشراء الشركات"براياف كويل،  :المصدر

 ىي:و  نالحظ من خالؿ ىذا اجلدوؿ أف ربليل األ اء يشمل أربعة مستويات

 يشمل العناصر التالية:و  :األداء المالي 

   ظلو األرباح؛ 

 العائد؛ 

 الرفع ادلارل؛  

                                التدفق النقدي؛ 

  ىوامش األرباح؛ 

                   نسب أخرى؛   

  :ويشمل العناصر التاليةالتنبؤ باألداء المستقبلي : 

                                توقعات النمو ادلستقبلي؛ 

 نقاط القوة
 والضعف

 التنبؤ
 بالمستقبل

 األداء المالي
 

 وضع مجال النشاط
 التجاري

 

أداء نشاط 
 الشركة
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 إنتاج التدفق النقدي ادلستقبلي؛ 
                             ربسُت اذلامش ادلستقبلي؛ 

 مناطق ادلخاطرة احملتملة؛ 

 وتشمل العناصر التاليةالضعف: و  نقاط القوة: 

 العالمات التجارية؛                  و  ادلنتجات 

 اإل ارة؛ 
                                             التكنولوجيا؛ 

 األصوؿ؛ 
 قنوات التوزيع؛ 

 :وتشمل العناصر التالية أداء نشاط الشركة: 

       أسهم السوؽ؛ 

  تطوير ادلنتجات؛ 
            التغطية اجلغرافية؛ 

 االبتكار؛ 

 افة رأس ادلاؿ؛               كث 

 ادلوظفُت؛و  األصوؿ 

 ي: ويشمل العناصر التاليةو ضع مجال النشاط التجار: 

               ىيكل التكلفة بادلقارنة بادلنافسُت؛ 

 ادلنافسة؛ 
 .وضع سلسلة التمويل 

 ندماجافع ادلتوقعة من االوبناء على نتائج ىذا التحليل ؽلكن التنبؤ باأل اء ادلستقبلي ذلذه الشركة وربديد ادلن
 معها.
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 ثانيا: المراحل التنفيذية 

ذلك و  ندماجتتمثل ادلراحل التنفيذية أساسا يف تلك اخلطوات العملية اليت تستشرؾ فيها الشركتُت زلل اال
 ؽلكن أف ظليز فيها بُت ادلراحل التالية: ، و معها ندماجبدءا باالتااؿ بالشركة ادلستهدفة أو ادلختارة لال

 مرحلة البدء باالتصال -1

حيث يتم االتااؿ  (Informal Contact)تسمى ىذه ادلرحلة كلك دبرحلة االتااؿ الغَت رمسي 
قد يكوف ذلك أما ، و يفضل أف تكوف ذلك بطريقة غَت رمسية سبهيدا لالتااؿ الرمسي ، و األورل بالشركة ادلستهدفة

اليت تضمن موافقة على و  أحد ادلساعلُت الكبار يف الشركةعن طريق الرؤساء التنفيذيُت أو ادلدراء العامُت أو ب
قد يكوف بشكل غَت مباشر من خالؿ مستشارين سلتاُت كماارؼ االستثمار أو مكاتب ، و عرض صلاح الافقة

بينما إذا كانت الشركة ادلستهدفة جزء من رلموعة شركات فإف االتااؿ غلب أف يكوف ضمن سبثيل ، احملاسبة 
  .لك كلو من أجل إعطاء العملية مكانة ربضا برضا اإل ارة العلياذ، و الشركة األـ

 مرحلة االتصال الرسمي -2

العملية ينم يف البدء يف  بتنفيذرغبة لدى إ ارة الشركة ادلستهدفة يف الًتحيب و  بعد التأكد من وجو  نية
ربتوي على مذكرة و  عالقة بينهماذلك بغية تنظيم الو  االتااؿ الرمسي من خالؿ توقيع اتفاقية تفاىم بُت الطرفُت

 تفاىم على رلموعة من البنو  أعلها:

 صفات اجلهات ادلتعاقدة؛و  أمساء 

  طبيعة العملية اليت سيتم تنفيذىا ونية األطراؼ على تنفيذىا؛ 

 التنبؤ و  استالـ مذكرة من الشركة ادلستهدفة تتضمن ادلعلومات السرية مثل تاريخ ادلبيعات وىوامش الربح
 ات؛بادلبيع

  توقيع خطاب الكتماف، وىو تعهد من قبل الشركة ادلزايدة أو ادلغَتة بأهنا سوؼ تستخدـ ادلعلومات اليت
 حالت عليها من الشركة ادلستهدفة باستثناء ما ربتاجو   بشأف ىده الافقة؛

 ل إتقاف بكو  متنوعة سبكن من اصلاز مهامو كاملةو  واسعةو  يفضل أف يكوف ذا تشكيلةو  تكوين  طريق التفاوض
 قد تستفيد الشركات ادلعنية من خربات ادلستشارين اخلارجُت يف ىذا اإلطار؛و  ضمن السقف الزمٍت احملد 

 تشخيص رلاالت التفاوض؛ 
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بنو ىا، يفضي بأف و  وتنتهي ىذه ادلرحلة باتفاؽ غَت هنائي من خالؿ عرض تقرير توضيحي حوؿ الافقة
 إال بعد التفاوض على بنو  الافقة احلالية. اجاندمالشركة ادلستهدفة ال تدخل يف أي عملية 

 مرحلة التفاوض -3

الو ي على اجملاالت اليت مت  ندماجاالعمليات  بعد توقع التفاىم بُت الطرفُت تبد أ عملية التفاوض 
، إذ قد تسفر نتائج ندماجتعد ىذه ادلرحلة من ادلراحل احلامسة اليت يتوقف عليها ماَت عملية االو  تشخياها،

تشمل رلاالت و  تلتقي وجهات النظر شلا يؤ ي إذل عدـ الشروع يف تنفيذ إجراءات الافقةو  تفاوض عن النجاحال
 التفاوض ادلسائل األساسية التالية: 

  مدة العقد اليت غلب أف تنفد العملية خالذلا ىي يف العرؼ ال تزيد عن ستة أشهر؛ 

  خالؿ احلرص على السرية التامة؛طبيعة ادلعلومات اليت سيتم تبا ذلا بُت الطرفُت من 

 اذليئات اليت ستتوذل عملية التقييم؛و  ندماجطرؽ تقييم الشركات الداخلة يف االو  إجراءات 

 ؛ندماجعالوة االو  ربديد السعر النهائي الذي ستنفد بو الافقة 

 تسوية الافقة؛و  االتفاؽ على طريقة الدفع 

 ندماجي لشركة بعد االاا قتاالو  ادلارلو  على اذليكل اإل اري ندماجأثر اال. 

 و الشكل التارل يوضح مراحل عملية ادلفاوضات بُت شركات مدرجة يف البورصة:
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 (: مراحل عملية المفاوضات بين شركات مدرجة في البورصة44الشكل رتقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحضير العمليةData Room 
التدتقيق على االندماج 
تحرير المشروع 

الشروع في العروض العمومية الودية 
OPA/OPE  أو الشروع في مراحل

 االندماج

تقبول تقييم المستهدف 
 والتوزيع الجديد للسلطة

 نتيجة العرض العمومي

إعالن إجراءات 
 االندماج

 فشل

 شلالف

 ادلستهدؼ يابح فرع للمستحوذ ويندمج معو

 النجاح

 نعم

 صلاح

 نعم

تغيَت شروط العرض األصلي 
 وإيقاؼ العملية

 التهيئة المسبقة للمؤسسة المستهدفة
 

تحليل ودراسة المستهدف، ىيكل 
 رأس المال، نصوص الحماية

تصنيف العملية اختيار  

 اإلتصال
 عرض عام للتقارب

 بقةحصص مساىمة سا

 متابعة

 تبادل اتفاتقيات سرية
 إمضاء رسائل النية

الضغط على المسيرين تنازع مجلس اإلدارة 
 والجمعية العمومية

إعالن عرض عدائي 
OPA/OPE 

 عملية عدائية عملية و ية

 ال

 ال
 يابح ادلستهدؼ فرع للمندمج

 ادلستهدؼ وادلستحوذ يندرلاف ويكوناف وحدة واحدة
رض تغيَت شروط الع

 األصلي وإيقاؼ العملية
 

Source: Olivier Meier et Guillaune Schier, Fusion Acquisition, Stratégie finance 

Management, Dunod, Paris, 2003, P : 143. 



 ماجاالند مفاىيم عملياتو أساسيات                                      الفصل الثاني:                        
 

 169 

 مرحلة التنفيذ-4

جهات النظر و  ص صلاح التفاوض وتالقياخلروج بنتائج  إغلابية خباو و  بعد االنتهاء من مرحلة التفاوض
بعد موافقة اجلهات ادلختاة غلى تنفيذ العملية، تبدأ  مرحلة  تنفيذ اإلجراءات و  على سلتلف ادلسائل األساسية

وترتيب عملية التمويل، وذلك وفقا خلطة عمل مفالة نوضح مراحل التنفيذ  وتاريخ تنفيذ كل  ندماجادلتعلقة باال
قد يكوف من ادلناسب تشكيل رلموعة من و  ادلوار  ادلخااة للتنفيذو  جهة عن كل مرحلة مرحلة، ومسؤولية كل

 لعل أىم اللجاف ادلمكن تشكيلها ما يلي:و  اللجاف القتساـ ادلهاـ وتنفيذىا على وجو السرعة والدقة،

 :ها يف تكوف مسئولة عن عملية التدقيق يف احلسابات والتدقيق فيها وذبميعو  لجنة الشؤون المحاسبية
 شكل حسابات موحدة؛

 توكل ىذه اللجنة مهمة التأكد من قانونية كافة الوثائق والعقو  مع سلتلف اإلطراؼ اليت اللجنة القانونية :
 ؛ندماجتتعامل معها الشركات زلل اال

 :جندما زبتص ىده اجلنة يف  راسة ادلوار  البشرية ادلتاحة واحتياجات الشركة بعد اال لجنة الموارد البشرية 
وكيفية معاجلة الفائض من ىده ادلوار ، وكيفية التعامل والتنسيق بُت الثقافات وادلهارات السائدة لديها يف 

 الشركتُت؛

 يقع على عاتق ىده اللجنة مسؤولية  راسة األنظمة ادلعلوماتية يف و  تقنيات المعلومات:و  لجنة الحوسبة
العمل على ربقيق التوافق وادلوائمة بينهما  فضال و  ادلااحل ادلختلفة على مستوى الشركتُتو  تسيَت الشؤوف

عن العمل على  رلها وكيفية استخدامها وانتقاؿ ادلعلومات وحفظها يف ظل الشركة اجلديدة بعد 
 ؛ندماجاال

 وتقـو بدراسة ادلنتجات واخلدمات والعمليات احلالية على  العمليات:و  المنتجاتو  لجنة الخدمات
ل بُت األنشطة اليت غلب االحتفاظ هبا واألنشطة اليت غلب االستغناء عنها مستوى الشركتُت بغية الفا

 .ندماجمن أجل  عم مركز الشركة اجلديدة بعد اال
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 تقياس النتائج و  مرحلة المتابعة-5

وبشكل  ندماجحيث تقـو الشركة الباقية أو الناذبة عن اال ندماجتأيت مرحلة ادلتابعة بعد إسباـ عملية اال
إف كاف أعلها يشمل و  على كل ادلستويات ندماجة اآلثار ادلًتتبة والنتائج اليت يتم ربقيقها من خالؿ اال وري بدراس

 اجلوانب التالية:و  النقاط

 :وتشخياها تشخياا  ندماجيتعُت على الشركة  راسة الفرص اليت إتاحتها عملية اال الفرص المتاحة
التكيف السريع مع ادلتغَتات وادلستجدات بشكل و  اجيدا، وربديد كيفية انتهازىا واستغالذلا وتوظيفه

 أفضل.

 :راسة سلتلف التهديدات الداخلية واخلارجية و  ومن جهة أخرى لبد من رصد وتتبع وربليل التهديدات 
وربديد حجم اخلطر الذي سبثلو وربديد كيفية  ندماجاليت ؽلكن أف تؤثر على أعماؿ الشركة بعد اال

استيعاب سلتلف الضغوط الداخلية واخلارجية فضال عن حار اجملاالت اليت مواجهتها والتغلب عليها  و 
 تتواجد فيها ىذه اإلخطار وحساهبا بدقة . 

 :على مستوى  ندماجعلى الشركة كذلك ربديد وحار نقاط القوة اليت حبوزهتا بعد عملية اال نقاط القوة
وكذا مدى القدرة على توليد األرباح والعوائد فضال ادلوار  ادلالية وادلا ية و  ادلوار  البشرية ورلاالت اإلنتاج

لدى اجلمهور وادلتعاملُت معو والعمل  ندماجعن الاورة الذىنية ادلتولدة عن الكياف الناتج عن عملية اال
 على تنميتها واحملافظة عليها.

 :ُت ومن جهة أخرى غلب ربديد نقاط اليت تنجم عن حدوث ثغرات نتيجة حداثة العامل نقاط الضعف
اللوائح فيما يتعلق بالعمل واألجور وادلرتبات وادلكافأة، فضال و  ادلندرلُت يف الشركة الكبَتة واختالؼ النظم

عن اختالؼ الثقافات العمل  وحىت اللغة وادلاطلحات، ودلختلف ىذه القضايا أثارىا السلبية على أ اء 
 مر . الشركات، لذلك ينبغي العمل على التغلب عليها بشكل  ائم ومست

ليس ىو هناية ادلطلوب من الشركة وإظلا ىو البداية للدخوؿ يف عادل جديد  ندماجاالعمليات  إف تنفيذ
 يتطلب من الكياف الناتج احلرص الدائم على ما يلي: 

 تطوير اإلمكانات والقدرات؛ 
 اكتساب اجلديد ادلبتكر يف عادل التكنولوجيا؛ 
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 القضاء على الفاقد والعاطل؛و  لتمويلية والبشريةاو  استغالؿ الطاقات اإلنتاجية والتسويقية 
 التغلب عليها؛و  اكتساب قدرة أكرب يف اكتشاؼ التهديدات 
 زيا ة األرباح وربقيق الًتاكم الرأس مارل؛ 

 تبٍت إسًتاذبية ىجومية طموحة قائمة على صناعة ادلزايا التنافسية وتوسيع احلاة السوقية؛ 

 ية. خلق ادلنافسة االستثمارية والتمويل 

 ندماجاالعمليات  ضوابط نجاحو  شروط 

مرىوف دبدى توفر الشروط األساسية لقيامها وأف اختلفت ىذه الشروط من بلد  ندماجاالعمليات  إف صلاح
ألخر أو من شركة ألخرى، كما أف ىناؾ رلموعة من الضوابط  غلب مراعاهتا وأخذىا بعُت االعتبار لنجاح 

 طلب من خالؿ النقاط التالية:،وسيتم التطرؽ ذلذا ادل ندماجاال

 ندماجشروط نجاح اال 

 فيما يلي: ندماجاالعمليات  تتمثل الشروط األساسية لنجاح

 ال توجد بداخلهم الشكوؾ  ندماجأف يكوف ىناؾ رغبة حقيقية صا قة لدى القائمُت على عملية اال
افز للقياـ بو وعدـ وجو  احلو  وأف يتوفر لديهم الدافع الذايت ندماجوادلخاوؼ من عدـ صلاح عملية اال

بُت  ندماجمعارضة ومقاومة لو ف مع توفر إطار من الاالحيات والسلطات الكفيلة بإصلاح عملية اال
 الشركات.

 ية ومالية وتسويقية واجتماعية ومعاجلة أوجو االختالؿ القائمة اقتاا لدراسات  ندماجأف ؼلضع قرار اال
 .جندما بالفعل  اخل الشركات الراغبة يف اال

 وكذلك ربديد حقوؽ  ندماجتقييم وفحص شامل جلميع أصوؿ وااللتزامات الشركات الداخلة يف اال
ادلساعلُت واألصوؿ وااللتزامات اليت تؤوؿ إذل الشركات الدارلة وكيفية التعامل مع األصوؿ وااللتزامات 

 األخرى.
 ناسب لو وكذلك هتيئة البيئة وأف يتضمن الربنامج الزمٍت ادل ندماجوضع تاور واقعي عملي دلراحل اال

والبيئة اخلارجية وقبولو على أف يتم وضع خطة زمنية لتنفيذ عملية  ندماجالداخلية لقبوؿ عملية اال
 .ندماجاال
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  أف يتم اختيار اسم الكياف اجلديد والعالمة التجارية وأعضاء رللس اإل ارة واخلدمات اليت سيتم التعامل
 التأثَت ادلضموف واألثر اجلماىَتي اجلذاب. معها وذلك بالشكل الذي يكوف لو

 ندماجتوفَت ادلوار  ادلالية والبشرية والتجهيزات ادلناسبة لالتفاؽ على عملية اال. 
  التنسيق الفعاؿ بُت وحدات الشركات ادلندرلة، واللوائح والقوانُت والقرارات مع وضع شبكة  اخلية على

  رجة عالية من الكفاءة يف االتااالت.
 والبد من فهم كل طرؼ  ندماجم اجليد لإلطار الثقايف دبا يسمح ذبنب األخطاء يف سَت عملية االالفه

لطرؼ األخر وعلى فريق اإل ارة أف ػلد  الثقافة ادلشًتكة اجلديدة ومهما كانت الطريقة ادلتبعة البد أف 
 تعتمد على النقاط التالية:

 شارة إذل انقطاع عن ادلاضي.ربديد وتداوؿ رلموعة القيم  اخليا وخارجيا مع اإل 

 إبعا  األشخاص الذين و  احلرص على أف تنعكس القرارات ادلتعلقة بالوظائف احملورية الثقافية اجلديدة
 يشتغلوف مراكز إ ارية يف حاؿ أبدو أي رفض أو عدـ ذباوب.

 ة اجلديدة إعا ة ربديد أنظمة التقييم وادلكافأة يف األشهر الستة األوذل وذلك هبدؼ تعزيز الثقاف
 و عم السلوؾ اجلديد.

 ندماجاالعمليات  ضوابط نجاح  

 باإلضافة إذل الشروط السابقة فإف ىناؾ رلموعة من الضوابط اليت غلب مراعاهتا وىي كما يلي:

 وىذا يتطلب إتاحة كل  ندماجترسيخ مبدأ الشفافية يف عملية االو  ضرورة توفر كل ادلعلومات الالزمة
من حيث حجم االستثمارات وكل البيانات  ندماجكل شركة  اخل عملية اال  البيانات التفايلية عن

كذلك اذليكل و  خربهتاو  زباااهتا و رجة مهارهتاو  ادلتعلقة بادلركز ادلارل إذل جانب بيانات عن العمالة
 ؛ندماجالتنظيمي والوظيفي لكل شركة  اخلة يف عملية اال

 ية واالجتماعية وتوضيح النتائج ادلتوقعة من حدوث ا قتاتوفَت  راسات كاملة مثل  راسات اجلدوى اال
 ؛ندماجاال

 والتمهيد  ندماجمث ربديد إجراءات اال ندماجربديد ادلراحل اليت غلب أف سبر هبا قبل البدء يف ازباذ قرار اال
 لو مث متابعة ىذه اإلجراءات واإلشراؼ عليها والتعرؼ على أثارىا ادلتوقعة؛
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 ويتطلب ذلك  ندماجإ ارية لشركات الداخلة يف االو  إعا ة ىيكلة مالية اجندمغلب أف تسبق عملية اال
معاجلة ادلشاكل اليت تعاين منها مثل العمالة الزائدة واختالؿ السيولة وادلراكز ادلالية وتطوير النظم اإل ارية 

 ولوائح العمل؛

 يف ظل الظروؼ العا ية والطبيعية؛ ندماجضرورة حدوث اال 

 مثل اإلعفاءات الضريبية ومنح  ندماجاالعمليات  ة من احلوافز ادلشجعة إلجراءضرورة توفَت رلموع
 التسهيالت االئتمانية وغَتىا؛

دلعرفتها واالستفا ة منها وإمكانية تطبيقها على حاالت  ندماج راسة ذبارب الدوؿ ادلتقدمة يف رلاؿ اال
 احمللية. ندماجاال

 ندماجالمطلب الثالث: مناىج اال

بُت الشركات ولكل منهج مزايا و واعي استخدامو وظروؼ زليطو يتعُت التوافق  ندماجاال تتعد  مناىج
معها، ويشكل كل منهج من مناىج الدمج ظلوذجا يف حد ذاتو، وسيتم التطرؽ من خالؿ ىذا ادلطلب لنقاط 

 :1التالية

 ادلنهج ادلوسوعي الشامل؛ أوال:

 ادلنهج التدرغلي ادلتتابع؛ ثانيا:

 هج  اإلبتكاري.ثالثا: ادلن

 المنهج الموسوعي الشمال  أوال: 

وؼلضعها للبحث  ندماجاالعمليات  إف ىذا ادلنهج يعد منهجا شامال ومتكامل، إذ يتناوؿ من خاللو كافة
والتدقيق، وال يًتؾ رلاؿ إال ويتم التعرض لو سواء بالدراسة أو التحليل، ويشتمل على  العديد من األ وات 

توي على ادلناىج األخرى، ويقـو ىذا ادلنهج على  راسة جيدة لشركات ادلدرلة حبيث ينطلق والوسائل كما أنو ػل
من الدراسة العميقة دلاضي الشركات ادلستهدفة  وما مرت بو من حوا ث وأزمات وكيف واجهت ذلك، مث  راسة 

                                                           
1
ادلنهج ادلتكامل الكتساب البنوؾ وادلاارؼ واقتاا يات احلجم والسعة والنطاؽ والفاعلية يف عادل  محد اخلضَتي ،االندماج ادلاريف،أزلسن   

 .12،11 ، ص ص:2111جلامعية ، الكيانات البنكية العمالقة وربقيق ضرورات التكيف مع متطلبات العودلة ،الدار ا
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دراسة مستفيضة عن واسعة حلاضر الشركات من حيث ادلوجو ات واألرباح والنتائج واالستثمارات، منتهيا ب
 .ندماجمستقبل وأفاؽ تلك الشركات، وما ؽلكن أف تضفيو إذل قيمة الشركة بعد اال

 المنهج التدريج المتتابع ثانيا:

على استخداـ سياسة عدـ التسرع من أجل ، و ندماجىو منهج قائم على عملية التدرج يف عملية اال
و الشركات ادلندرلة وعدـ السماح حبدوث أي تأثَت على معاجلة كافة اإلختالالت اليت قد تواجو  ضماف النجاح

 على ما يلي:  ندماجالكياف ادلندمج منها، ويقـو ادلنهج التدرغلي لال

  بكافة طموحاتو وأىدافو ادلتقدمة وترمجتها إذل  ندماجعليا لعملية اال واسًتاتيجيةوضع تطور شامل ومتكامل
 خطة عامة ومتكاملة؛

 اتو الزمنية ادلعيارية اليت يتم تنفيذىا وإطار احلطة ادلوضوعية للدمج؛وضع برنامج قياسي بتوقيت 
 الدمج التدرغلي.عمليات  ربديد ادلهاـ التنفيذية الواجب إتباعها للوصوؿ إذل 

 لمنهج اإلبتكاري :ا ثالثا

، وعدـ ندماجىو منهج يعتمد على إربا  أشكاؿ جديدة وطرؽ وأساليب جديدة لتحقيق عملية اال
 األساليب التقليدية ادلتبعة  من قبل، ويقـو ىذا ادلنهج على ما يلي : استخداـ 

 ؛ندماجالبحث عن أفكار جديدة لال 

 ؛ندماجأشكاؿ ابتكاريو لالو  البحث عن صور 

 ؛ندماجمسائل جديدة لالو  أ واتو  البحث عن طرؽ 

 ؛ ندماجإجراءات جديدة لالو  البحث عن نظم 

 جندما البحث غن تاورات جديدة لعمليات اال. 

، خاصة من ندماجويتوقف استخداـ أي من ىذه ادلناىج على طبيعة شخاية القائمُت على عملية اال
 شروطو.و  حيث اختيار وإتباع أي منهج منها وىو مرتبط أساسا بتحديد أسباب الدمج وأىدافو
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 ندماجاالعمليات  المبحث الخامس: طرق المحاسبة عن

يات اليت تقـو هبا معظم الشركات يف الدوؿ ادلتقدمة، وتتم ادلعاجلة ؽلثل  مج شركتُت أو أكثر من أىم العمل
سيتم تناوؿ ىذا ادلبحث احملاسبية لعمليات االندماج من خالؿ طريقتُت علا طريقة الشراء وطريقة توحيد ادلااحل، و 

 من خالؿ النقاط التالية:

 طريقة توحيد ادلااحل؛ -

 طريقة الشراء؛ -

 وحيد ادلااحل.ادلقارنة بُت طريقة الشراء وت -

 المطلب األول: طريقة توحيد المصالح

من أكثر األمور احملاسبة تعقيدا إال أهنا يف الوقت نفسو من األكثر  ندماجتعترب ادلعاجلة احملاسبة لعمليات اال
أحد وسائل للمعاجلة احملاسبة  (Poolingintrests)األمور متعة واألكثر تشقيا ويعترب أسلوب توحيد ادلااحل 

 وسيتم التطرؽ إذل ىذا األسلوب من خالؿ العناصر التالية: ندماجيات االلعمل

 مفهـو أسلوب توحيد ادلااحل؛ أوال:

 الشروط العامة لتوحيد ادلااحل؛ ثانيا:

 وفقا ألسلوب توحيد ادلااحل. ندماجادلعاجلة احملاسبة لعمليات اال ثالثا:

 أوال: مفهوم أسلوب توحيد المصالح

توحيد ادلااحل بأهنا عملية يقـو فيها مساعلي الشركات الداخلة يف  (IAS22)دورل لقد عرؼ ادلعيار ال
متبا لة يف ادلخاطر و  اإلتقاف بتوحيد سيطرهتم على كل أو معظم أصوذلم وعملياهتم لتحقيق مشاركة مستمرة

ركة باعتبارىا شركة وادلنافع ادلرتبطة بالشركة الناذبة عن التوحد وعلى ضلو ال يكوف فيو من ادلمكن ربديد أي ش
1مقتنية

. 

                                                           
 .25 :، ص2114 ،اجلامعي احلديث، اإلسكندرية بادلكت ،"احملاسبة ادلالية ادلقدمة" ،سيوين شحاتو، زلمد عباس بدويبمحد أ 1



 ماجاالند مفاىيم عملياتو أساسيات                                      الفصل الثاني:                        
 

 176 

بُت الشركتُت سبثل يف جوىرىا عملية ذبميع حلقوؽ ومااحل  ندماجوفقا لطريقة توحيد ادلااحل فإف عملية اال
وال يطرأ عليها أي  ندماجمالؾ الشركتُت يف كياف واحد، واف تلك احلقوؽ وادلااحل تظل موجو ة بعد تكوين اال

ال ؽلكن اعتبارىا أهنا قامت بشراء  ندماجأي من الشركات الداخلة يف تكوين االتغيَت، ووفقا ذلذا التكييف فاف 
1الشركة األخرى ومن مت فانو ليس ىناؾ عملية شراء قد سبت

. 

لقد جاء أوؿ تأييد رمسي للطريقة يف صورة قاعدة مهنية أصدرىا واضعو القواعد يف الواليات ادلتحدة عاـ 
1950

2
. 

رلموعة أكثر مباشرة من ادلعايَت لتقرير مدى مالئمة معاجلة زلاسبة   (IAS22)ػلد  معيار احملاسبة الدورل
 :3التجميع حيث غلب استفاء ثالثة اختبارات رلتمعة على النحو التارل

 أف ػلققوا اقتساما متواصال للمخاطر والعوائد ادلرتبطة  ندماجغلب على محلة أسهم ادلنشآت الداخلة يف اال
 بالكياف ادلندمج ػ

 يف صورة كياف واحد. ندماجأف يكوف أساس ادلعاملة تبا ؿ أنابة ادلنشآت الداخلة يف اال غلب 

  يرتبط ادلعيار األوؿ باألقساـ ادلتواصل للمخاطر والعوائد بواسطة رلموعات محلة األسهم ادلندرلة ولتحقيق
 غلب أف ػلدث اآليت: (IAS22)ىذا وفقا للمعيار رقم 

 .ندماجية أنابة أسهم التاويت إف دل يكن كلها لشركات الداخلة يف االف يتم تبا ؿ أو ذبميع غالبأ-

 أال تكوف القيمة العا لة للمنشأة واحدة سلتلفة اختالفا جوىريا عن القيمة العا لة لشركة األخرى-

ػلتفظ محلة أسهم كل شركة بشكل جوىري بنفس حقوؽ التاويت واحلاة يف الكياف ادلدمج بالنسبة -
 كما كاف احلاؿ من قبل.  ندماجبعد االلبعضهم البعض 

 

 

                                                           
 .21 :ص ،2116. 2115، اجلامعية  الدار، "احملاسبة ادلالية ادلقدمة"سيوين شحاتو، عبد الوىاب نار علي، بمحد أ 1
 . 20:ص ،دلعايَت احملاسبةموسوعة ا 2
 .26 :ص ،موسوعة ادلعايَت احملاسبة 3
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 ثانيا: الشروط الالزمة لتطبيق طريقة توحيد المصالح

لقد وضع رللس ادلبا ئ احملاسبية اثنيت عشر شرطا غلب توافرىا لكي يتمكن استخداـ طريقة توحيد 
 :1وتبوب ىذه الشروط يف ثالث رلموعات على النحو التارل ندماجادلااحل يف احملاسبة عن اال

 :ندماجتتضمن شروطا تتعلق بالشركات ادلكونة لال المجموعة األولى: -1

 مستقلة بدلتها واف ال تكوف تابعة لشركة أخرى خالؿ  ندماجأف تكوف كل شركة  اخلة يف عملية اال
 .ندماجالسنتُت السابقتُت لبدء خطة اال

 مستقلة عن بعضها. ندماجأف تكوف الشركات ادلكونة لال 

 تتضمن الشروط ادلتعلقة بطريقة إ ماج حقوؽ ادللكية. المجموعة الثانية: -2

 يف عملية واحدة أو يتم طبقا خلطة زلد ة تنفذ خالؿ سنة من بدء اخلطة ندماجأف ينفد اال 

   إف تادر الشركة الدارلة أسهم عا ية فقط يكوف ذلا نفس احلقوؽ ادلتاحة ألسهمها ادلتداولة مقابل عد
األخرى العا ية ادلتداولة مقابل عد  جوىري من األسهم العا ية لشركة جوىري من األسهم العا ية لشركة 

 .ندماجاألخرى حبيث تؤثر يف التاويت يف تاريخ إسباـ خطة اال

 ندماجبتغَت ىيكل ادللكية ألسهمها العا ية للتأثَت يف اال ندماجأال تقـو الشركة من الشركات ادلكونة لال 
وإسبامو. وقد  ندماجأو بُت تارؼلي بدأ إجراءات اال ندماجاال سواء خالؿ السنُت السابقتُت لبدء خطة

 تتضمن ىذه التغَتات إصدار أسهم إضافية وتوزيعها على ادلساعلُت أو مبا لة أو إلغاء األسهم العا ية.

 باسًت ا  بعض أسهم العا ية فال غلب أف يكوف ألغراض إسباـ  ندماجإذا قامت إحدى الشركات ادلكونة لال
حىت انتهائها فال غلب أف  ندماجوإذا مت االسًت ا  ألغراض أخرى يف الفًتة من بداية خطة اال ندماجاال

 يزيد عد  األسهم ادلستور ة عن احلد ادلعقوؿ.

 كما   ندماجإف تبقى نسبة حق ادللكية للمساىم العا ي إذل حق ادللكية للمساعلُت الشركة الداخلة يف اال
 .دماجنىي بعد مبا لة األسهم لتنفيذ اال

                                                           
 .25 :ص ،موسوعة ادلعايَت احملاسبة 1
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 من حقها يف التاويت أو تقييد محلة ىذه األسهم  ندماجال غلب ذبدير األسهم العا ية الناذبة عن اال-و
 .عم شلارسة ىذا احلق

 يف التاريخ احملد  يف اخلطة واف ال تتضمن اخلطة شروطا تستهدؼ تأجيل إصدار  ندماجأف يتم تنفيذ اال
 أجل. األوراؽ ادلالية أو الوفاء بتكلفة الشراء بعد

 :ندماجتتضمن الشروط اليت ربوؿ  وف صورية اال المجموعة الثالثة: -3

 ندماجعلى إلغاء واستعا ة كل أو جزء من األوراؽ ادلالية ادلادرة ادلتعلقة بإسباـ اال ندماجال توافق شركة اال. 

 ت الداخلة يف أي ترتيبات مالية أخرى لااحل ادلساعلُت القدامى للشركا ندماجال غلب أف تدخل شركة اال
 ندماجبضماف قرض مضموف باألسهم ادلادرة يف عملية اال ندماجمثل ذلك تعهد شركة اال ندماجيف اال

 وىو األمر الذي يؤ ي يف جوىره إذل صورية عملية ادلبا لة.

 ندماجأو زبتلط لتقلص من جزء جوىري من أصوؿ الشركات ادلكونة لال ندماجال غلب أف تسعى شركة اال 
التخلص العا ية اليت تتم يف نطاؽ النشاط العا ي عمليات  باستثناء ندماجد إسباـ االخالؿ سنُت بع

 للشركة أو التخلص من التسهيالت ادلز وجة أو لزيا هتا عن الطاقة ادلطلوبة.

 ثالثا: المعالجة المحاسبة لطريقة توحيد المصالح

توحيد ادلااحل البد من بياف ادلفاىيم وفقا لطريقة  ندماجولغايات توضيح ادلعاجلة احملاسبة لعملية اال
 :1األساسية أو اإلطار النظري الذي تقـو عليو ىذه الطريقة على النحو التارل

ولذلك تستمر احلقوؽ النسبية  ندماجإف مالؾ الشركات ادلندرلة ىم ادلالؾ اجلد  للشركات الناذبة عن اال -
  وف تغيَت. ندماجدلساعلي الشركات ادلكونة لال

صوؿ واخلاـو إذل الشركة اجلديدة تبعا لقيمتها الدفًتية وليس طبقا لقيمتها العا لة كما ىو علية تنقل األ -
 احلاؿ يف طريقة الشراء شلا ينفي حدوث شهرة موجبة أو شهرة سالبة.

                                                           
 .51. 22 :مرجع سابق، ص حشيش، خليل عوا  أبو 1



 ماجاالند مفاىيم عملياتو أساسيات                                      الفصل الثاني:                        
 

 179 

بدؿ الضم أو التوحيد بُت الشركات ادلتحدة يكوف بإصدار أسهم بالقيمة الدفًتية من الشركة الدارلة إذل  -
 ادلندرلة.الشركة 

ربمل مجيعا على حسابات النتيجة يف الفًتة اليت سبت  ندماجالتكاليف ادلباشرة والغَت مباشرة ادلتعلقة باال -
 تسجيل األسهم ادلادرة للشركة ادلندرلة.و  دبا فيها تكاليف إصدار ندماجفيها عملية اال

مة الدفًتية ألصوؿ الشركة ادلندرلة اليت تسجل يف  فاتر الشركة الدارلة باايف القي ندماجتتمثل تكلفة اال -
 + أي رلموع حقوؽ ادلساعلُت فيها الذي يتكوف من رلموع رأػس ادلاؿ ادلدفوع )رأس ماؿ األسهم العا ية

 عالوة إصدار األسهم وأية أرباح زلتجزة(

حىت تاريخ  على العكس من طريقة الشراء فاف األرباح اليت ربققها الشركة ادلندرلة من بداية الفًتة احملاسبة -
وكذلك ما لديها من أرباح زلتجزة من ذلك التاريخ تنقل إذل الشركة الدارلة ذلك بغض النظر  ندماجاال

ولذا اشتمل قائمة الدخل ادلوحدة صايف أرباح الشركة الدارلة وادلندرلة  ندماجعن التاريخ الذي يتم فيو اال
 رباح احملتجزة لكل من الشركتُت الدارلة وادلندرلة.وكذلك تشمل قائمة ادلركز ادلارل األ ندماجحىت تاريخ اال

غلب أف ال يقل بأي حاؿ من األحواؿ  ندماجإف إمجارل رأس ادلاؿ ادلدفوع للشركة الدارلة بعد عملية اال -
 .ندماجعم رلموع رأس ماؿ ادلدفوع لشركتُت معا بتاريخ اال

مها مع مبدأ التكلفة التارؼلية وبالتارل ال تتمشى ىذه الطريقة مع مبا ئ احملاسبة الدولية بعدـ انسجا -
 التالعب بأرقاـ األرباح.

والتوحيد تعطي الشركة ادلندرلة امسها مقابل صايف أصوذلا  ندماجوحيث أف الشركة الدارلة يف كل من اال -
فال بد من مقارنة القيمة االمسية لألسهم ادلادرة مع القيمة االمسية  لرأس ادلاؿ ادلدفوع )رأس ادلاؿ 

ومعاجلة الفروؽ بينهما إف  ندماجسهم العا ية+ عالوة إصدار األسهم( يف الشركة ادلندرلة قبل االاأل
 وجدت وعلى النحو التارل:

إذا كانت القيمة االمسية لألسهم ادلادرة من الشركة الدارلة اكرب رأس ادلاؿ ادلدفوع يف الشركة ادلندرلة  *
ة إصدار األسهم العامة يف الشركة ادلندرلة أي يابح فيتم إثبات الفرؽ بينهما كعالو  ندماجقبل اال

 الرصيد اجلديد لعالوة اإلصدار ىو اجلزء الزائد من رصيد عالوة اإلصدار يف الشركة ادلندرلة.
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إذا كانت القيمة االمسية لألسهم ادلادرة من الشركة الدارلة < رأس ادلاؿ ادلدفوع يف الشركة ادلندرلة  *
ة الفرؽ الزائد على ما إذا كاف ىناؾ عالوة إصدار يف الشركة الدارلة إضافة فتتوقف معاجل ندماجقبل اال

 إذل وجو  أو عا  وجو  أرباح زلتجزة يف كل من الشركتُت الدارلة وادلندرلة وعلى النحو التارل:

  إذا كاف يف الشركة الدارلة عالوة إصدار أسهم وكاف الفرؽ > من ىذه العالوة فيتم زبفيض
 ة إصدار األسهم.الفرؽ من عالو 

  إذا كاف يف الشركة الدارلة عالوة إصدار أسهم وكاف الفرؽ= ىذه العالوة فيتم حذؼ عالوة
 إصدار األسهم بالكامل.

  إذا كاف يف الشركة الدارلة عالوة إصدار وكاف الفرؽ< من ىذه العالوة فيتم حذؼ ىذه
 يف الشركة ادلندرلة.العالوة بالكامل وينخفض ما زا  على ذلك من األرباح احملتجزة 

إذا كاف يف الشركة الدارلة عالوة إصدار اسم وكاف الفرؽ< من رلموع عالوة إصدار األسهم يف الشركة  *
الدارلة واألرباح احملتجزة يف الشركة ادلندرلة فيتم حذؼ العالوة واألرباح احملتجزة يف الشركة ادلندرلة 

 ة يف الشركة الدارلة.بالكامل وينزؿ الفرؽ الزائد من األرباح احملتجز 

 طريقة الشراء المطلب الثاني:

فإنو يتعُت  (APB Opinion No.16)وفقا للمبا ئ احملاسبة ادلقبولة قبوال عاما يف الوقت احلاضر 
تطبيق توحيد ادلااحل إذا توفرت مجيع الشروط احملد ة لتطبيقها أما يف حالة عدـ توفر أي شرط فإنو يتعُت تطبيق 

 طريقة الشراء.

 ولتعرؼ على ىذه الطريقة سيتم التطرؽ إليها من خالؿ ىذا ادلطلب إذل النقاط التالية:

 مفهـو طريقة الشراء. 

 اإلجراءات احملاسبية لطريقة الشراء. 
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 أوال: مفهوم طريقة الشراء 

1تفًتض طريقة الشراء إف الشركة الدارلة قد سبلكت الشركة ادلندرلة من خالؿ صفقة سوقية 
(Market 

Transaction) ،على أهنا حيازة شركة أو أكثر بواسطة شركة أخرى أي  ندماجإف ىذه الطريقة تعاجل عملية اال
انو توجد عملية شراء تفاوضية وذلك تسجل الشركة الدارلة األصوؿ اليت مت اقتناؤىا وااللتزامات اليت مت قبوذلا على 

 أساس قيمتها السوقية العا لة وقت الشراء.

اسية ذلذه الطريقة تتمثل يف أهنا تركز على اجلوىر أكثر من الشكل، حيث أف ادلهم ىو واخلاصية األس
عملية االقتناء حبد ذاهتا وليس الشكل الذي سبت بو العملية، سواء كاف ادلقابل أسهم عا ية أو نقدية أو أصوؿ 

 تقييم أصوؿ والتزامات أخرى أو التعهد بااللتزامات ولذلك فال بد من وجو  أساس جديد للمحاسبة يتمثال يف
الشركة ادلندرلة وفقا لقيمتها السوقية العا لة،  ولذلك فإف ىذه الطريقة تتماشى مع ادلبا ئ احملاسبية ادلقبولة 

 .2عموما

 :3وتتمثل ادلواصفات الرئيسة ذلذه الطريقة يف

 وجو  شركة مشًتكة. 

 حدوث عملية تبا ؿ تفاوضية. 

  ظهور أرقاـ جديدة سبثل القيم السو.  قية لعناصر األصوؿ واخلاـو

 ثانيا: اإلجراءات المحاسبية لطريقة الشراء

 تتمثل اإلجراءات احملاسبية أو التواعد اليت تقـو عليها ىذه الطريقة فيما يلي:

 االستثمارات في الشركة المشتراة احتساب تكلفة -1

متالؾ ما يف أصوؿ ىذه الشركة، تتمثل تكلفة االستثمار يف الشركة ادلشًتاة يف كافة ادلبالغ اليت تنفق ال
 4وعليو فاف التكلفة تتكوف من رلموع العناصر التالية:

                                                           

 
 .21 :ص خليل عوا  أبو حشيش، مرجع سابق،1
 .21، 21 :، ص2111، التفافةرشا محا ة، احملاسبة ادلالية ادلتقدمة،  ار  ،حسُت القاضي حسُت  حدوح 2
 .04 :ص ،الدار اجلامعية ،احملاسبة ادلتقدمة ،وياسيوين شحاتة، كماؿ الدين الدىر بمحد أ 3
 .25، 26، 21 :ص ،خليل عوا  أبو حشيش، مرجع سابق 4
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كثمن للجزء ادلشًتى من صايف أصوؿ الشركة ادلشًتاة وؽلكن أف   القيمة المقدمة لمالك الشركة المندمجة-أ
 يكوف ىذا الثمن:

 فع مبلغ نقدي؛  

 إصدار أسهم؛ 

 .فع مبلغ نقدي وبإصدار أسهم  

ر بالذكر أنو إذا ما كاف الثمن ادلدفوع المتالؾ صايف أصوؿ الشركة ادلندرلة أسهم تادرىا ومن اجلدي
الشركة الدارلة كمالكي الشركة ادلندرلة فيجب مراعاة أف ربسب تلك األسهم بالقيمة العا لة للسهم أي سعره 

إصدار أو خام إصدار وبذلك قد ينتج عن عملية اإلصدار عالوة  ندماجالسوقي السائد بتاريخ عملية اال
 مقدرىا الفرؽ بُت القيمة العا لة والقيمة االمسية لألسهم ادلادرة.

 وتنقسم ىذه التكاليف إذل نوعُت: :ندماجتكاليف تنفيذ عملية اال -ب

 ادلباشرة بكافة النفقات اليت تتكبدىا الشركة  ندماجتنحار ماروفات اال المباشر: ندماجمصروفات اال
ة لتنديد عملية التملك ومن األمثلة عليها مااريف التسجيل األزمة لتملك وأتعاب الدارلة وتكوف الزم

مدققي احلسابات أو أتعاب احملاسبُت عن االستشارات القانونية، باإلضافة إذل ما سبق وحيث أف عملية 
لتكاليف تتطلب تقييم األصوؿ وادلطلوبات يف الشركات ادلندرلة فإف أتعاب ادلقيمُت تعترب من ا ندماجاال

 ادلباشرة.

 ندماجتعاجل كماروفات تعمل للفًتة احملاسبية اليت سبت فيها عملية اال الغير مباشرة: ندماجتكاليف اال 
ومن األمثلة على ادلاروفات غَت ادلباشرة رواتب ادلدراء والعاملُت يف الشركة ادلشًتية الذين ساعلوا يف 

 ؾ أصوؿ الشركة ادلشًتية ادلستخدمة يف العملية. راسة وإسباـ عملية التملك باإلضافة إذل امتال

ومن اجلدير بالذكر انو إذا ما مت شراء صايف أصوؿ الشركة ادلندرلة عن طريق إصدار أسهم فاف نفقات 
 اإلصدار وتسجيل تلك األسهم تنخفض من عالوة األسهم )رأس ادلاؿ اإلضايف( يف الشركة الدارلة.
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 (Faire value)ة على أساس القيمة العادلة أو القيمة السوتقية تقسم أصول وخصوم الشركة المشترا -2

وذلك من أجل التوصل إذل صايف أصوذلا بالقيمة العا لة )صايف حقوؽ مساعلي الشركة ادلندرلة( ويتم 
 التوصل إذل صايف األصوؿ بالقيمة العا لة باستخداـ ادلعا لة التالية:

القيمة -الية ألصوؿ الشركة ادلندرلة مقومة بقيمتها العا لةصايف األصوؿ بالقيمة العا لة= القيمة اإلمج
 اإلمجالية دلطلوباهتا بقيمتها العا لة.

وحيث أف ربديد القيم العا لة ألصوؿ ومطلوبات الشركة ادلندرلة يالزمو بعض الاعوبات فاف معايَت 
 م وعلى النحو التارل:احملاسبة الدولية قدمت بعض اإلرشا ات اليت ؽلكن أف تساعد يف ربديد تلك القي

 تقييم كل من حسابات ادلدنيُت والدائنُت على أساس قيمتها احلالية؛ 

  تقييم األوراؽ ادلالية القابلة للتداوؿ وادلخزوف من ادلنتجات التامة واإلنتاج ربت التشغيل وأي أصوؿ
ؤقتة طبقا لاايف القيمة رأمسالية سبتلكها الشركة ادلندرلة لغايات االستخداـ أو لغايات االستخداـ بافة م

 القابلة للتحقيق؛

  األصوؿ غَت ادللموسة واألراضي وادلوار  الطبيعية واألوراؽ ادلالية غَت قابلة للتداوؿ تقييم على أساس
 تقديري؛

  أما ادلخزوف من ادلوا  األولية أو ادلدة واألصوؿ طويلة األجل اليت ربتفظ هبا الشركة لغايات االستخداـ
 كلفة اإلحالؿ.فتقيم طبقا لت

االسًتشا ات التالية لقياس مقدار التكلفة اليت يتم توزيعها  060وقد عرفت قائمة معايَت احملاسبة ادلالية رقم 
 على األصوؿ وااللتزامات اليت ؽلكن ربديدىا واجلدوؿ التارل يوضح ذلك.
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 141(: تقييم أصول والتزامات الشركة المشراة وفقا لمعيار رتقم 29الجدول رتقم)

 طريقة التقييم األصل / االلتزام
 األوراؽ ادلالية القابلة لتسويق

 ادلدينوف 
 ادلخزوف السلعي

 اآلالت وادلعدات ادلتوقع بيعها
 اآلالت وادلعدات اليت يتوقع استخدامها 

 ادلوا  األولية 
 أصوؿ غَت ملموسة ) خالؼ الشهرة( 

 مجيع األصوؿ األخرى
 ظرةالتزاـ ادلنافع ادلعاشية ادلنت

 التزاـ ادلنافع التعاقدية األخرى 
 البنو  احملتملة قبل الشراء

 القيمة العا لة
 تكاليف التحايلو  القيمة احلالية ناقاا سلاص الديوف القابلة لتحايل

 ىامش ربح معقوؿو  أسعار البيع ادلقدرة ناقص تكاليف البيع
 القيمة العا لة ناقص تكلفة البيع

 تكاليف اإلحالؿ
 ؿتكاليف اإلحال

 القيمة العا لة ادلقدرة
 القيمة الناذبة عن إعا ة التقييم القيمة احلالية

 11سباشيا مع قائمة معايَت احملاسبة ادلالية رقم 
 014سباشيا مع قائمة معايَت احملاسبة ادلالية رقم 
 04سباشيا مع قائمة معايَت احملاسبة ادلالية رقم 

كاثي، ترمجة خالد أمحد كاجيجي، إبراىيم زلمد ولد فاؿ،   جاؾ ريتشار  شرو ير، مارتل كالرؾ، المصدر:
 .524ادلراجعة العلمية: الكيالين عبد الكرمب الكيالين، نظرية احملاسبة،  ار ادلريخ، ص: 

 ندماجاحتساب مقدار شهرة اال -3

ا من الشهرة من الناحية النظرية ىي األرباح غَت العا ية اليت ربققها الشركة ادلندرلة زيا ة عن مثيالهت
الشركات اليت سبارس نفس النشاط أما من الناحية العملية فإهنا تعرب عن الثمن الزائد ادلدفوع للحاوؿ على 

بالفرؽ بُت تكلفة االستثمار من جهة والقيمة العا لة ذلا يف األصوؿ ادلشًتاة من  ندماجالسيطرة وتتمثل شهرة اال
 جهة أخرى.

زيا ة يف تكلفة الشراء عن حاة الشركة ادلشًتية يف القيمة العا لة  ( أي22وقد عرفها ادلعيار الدورل رقم )
ية مستقلة متوقفة وينبغي إطفاء اقتاا لألصوؿ وااللتزامات احملد ة ادلشًتاة يف تاريخ الشركة ادلشًتية لقاء منافع 

حاالت مربرة  سنوات وقد أجاز احلاار يف 5الشهرة ولقد نص احلاار على إطفاء الشهرة خالؿ مدة ال تتجاوز 
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فقد ألغى  (FASB)سنة أما اجمللس معايَت احملاسبة األمريكي  20زيا ة مدة إطفاء الشهرة إذل مدة ال تتجاوز 
إطفاء الشهر وأكد على أف الشهرة ال تطفأ على عد  زلد  من السنوات لغاية احملاسبة ادلالية إال أنو ويف حاالت 

لية عن القيمة الدفًتية فيتم يف ىذه احلاالت االعًتاؼ هبذا وجو  مؤشرات على اطلفاض قيمة الشهرة الفا
 .1االطلفاض كخسارة

 أما موجبة أو شهرة سالبة على النحو التارل: ندماجوعليو قد تكوف الشهرة الناذبة عن اال

 إذا كانت تكلفة االستثمار  .من القيمة العا لة لاايف األصوؿ ادلشًتاة تكوف الشهرة موجبة 

 فة االستثمار إذا كانت تكل .من القيمة العا لة لاايف األصوؿ ادلشًتاة تكوف الشهرة سالبة 

شهرة موجبة فيعًتؼ هبا كأصل ذلك ألهنا سبثل  فعة من الشركة الدارلة مقابل  ندماجإذا كانت نتيجة  اال
فإذا انتقات ية مستقبلية يتوقع تدفقها حيث أف ىذه الشهرة قد تتغَت فيجب اختبارىا كل فًتة اقتاا منافع 

 .فيعمل اجلزء الذي اطلفض كماروؼ للفًتة اليت مت فيها االطلفاض 

 أما إذا كانت الشهرة سالبة فتعامل بالكامل كمكاسب غَت عا ية تقفل يف حساب ملخص الدخل.

يعرب عن عالوة  ،يف القيمة ألصوؿ الشركة ادلندرلةومن اجلدير بالذكر أف الفرؽ بُت تكلفة االستثمار وصا
 ء أو خام شراء وعلى النحو التارل:شرا

  إذا كانت تكلفة االستثمار  من القيمة الدفًتية صايف أصوؿ الشركة ادلشًتاة بالقيمة الدفًتية يكوف
 الفرؽ عالوة شراء

 إذا كانت تكلفة االستثمار  .من القيمة الدفًتية لاايف األصوؿ ادلشًتاة يكوف الفرؽ خام شراء 

 بين طريقة توحيد المصالح وطريقة الشراء المقارنة المطلب الثالث:

إف طريقة توحيد ادلااحل وطريقة الشراء واف كانتا كطريقتُت مقبولتُت فإهنما ال سبثالف طريقتُت ؽلكن 
 .االختيار بينهما لنفس احلالة

 الية:وسيتم التطرؽ إذل الفرؽ بُت طريقة توحيد ادلااحل وطريقة الشراء من خالؿ ىذا ادلطلب يف النقاط الت

                                                           
 .11 :ص ،رشا محا ة، مرجع سابق حسُت القاضُت حسُت  حدوح، 1
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 .قتُتيتطبيق الطر أوال: 

 .االختالفات اجلوىرية بُت الطريقتُتثانيا: 

 .االنتقا ات ادلوجهة لطرقتُتثالثا: 

 قتينيتطبيق الطر  أوال:

ظلت طريقة توحيد ادلااحل وطريقة الشراء سبثالف طريقتُت مقبولتُت يف الو.ـ.أ خالؿ الناف الثاين من 
 Accounting)ي ادلعايَت من طريقة توحيد ادلااحل وفقا القرف العشرين، واف اختلف موقف واضع

Research Bulletin (ARB) N°40)  ال سبثل فقط طريقة زلاسبة مقبولة، وإظلا كانت تعترب طريقة توحيد
فطريقة توحيد ادلااحل تستخدـ مند الثالثينيات من القرف ادلاضي رغم أف  1ادلااحل طريقة بديلة لطريقة الشراء،

يطبق إال يف منتاف األربعينيات وقد جاء أو تأييد رمسي للطريقة يف صورة قاعد مهنية أصدرىا  ادلاطلح دل
2واضعو القواعد يف الواليات ادلتحدة يف عاـ 

1950. 

دل تعد طريقة توحيد ادلااحل طريقة بديلة لطريقة الشراء، وإظلا أصبحت طريقة  1970إال أنو منذ عاـ 
صوت رللس معايَت احملاسبة ادلالية على  2000ويف سنة 3 حالة توافر شروط معينة.زلاسبية مقبولة يتم تطبيقها يف

اصدر رللس معايَت احملاسبة ادلالية  2001، ويف يونيو 2001يناير  1إلغاء طريقة توحيد ادلااحل اليت ربدث بعد 
رلد ا استخداـ طريقة  مج ػلضر « مشروعات األعماؿ اندماج» ادلعنونة  141قائمة معايَت احملاسبة ادلالية رقم 

4ات مشروعات األعماؿ.اندماجاحلاص دلعاجلة 
 

نتيجة لتطور الفكر  (IAS22)حيث حل زلل ادلعيار  IFRS3))لقد صدر معيار ربرير ادلارل الدورل 
وكذلك لتخلص من البدائل احلسابية اليت تقضي إذل اختالؼ النتائج، وقد  ندماجاحملاسيب ادلتعلق بعمليات اال

ادلتعلق  (IAS38)ادلتعلق باالطلفاض يف قيمة األصوؿ و (IAS3) ليل عن رللس ادلعايَت احملاسبية الدولية صدر 
والذي  (IAS27)األعماؿ، كذلك فقد صدر ادلعيار  اندماجباألصوؿ الغَت ملموسة باعتبار تعلقهما مباشرة ب

                                                           

 
 .26: ص محد بسيوين شحاتة، عبد الوىاب نار على، مرجع سابق،أ1

 
 .20 :ص موسوعة ادلعايَت احملاسبة، مرجع سابق،2

 
 .25 :ادلرجع نفسو، ص3

 
 .526، 521 :ريتشار  شرو ير، مارتل كالرؾ، جاؾ كاثي، مرجع سابق، ص4
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، (Consolidated and Sparte Financial Statement)يتعلق بالقوائم ادلالية ادلوحدة وادلنفر ة 
حيث وضع ادلعيار أساسا إلعدا  القوائم ادلالية ادلوحدة وكيفية احملاسبة عن االستثمارات يف الشركات التابعة 

 1والزميلة.

 يف بعض الدوؿ: ندماجواجلدوؿ التارل ؽلثل تطبيق طرؽ احملاسبة عن اال

 عض الدولفي ب ندماج(: تطبيق طرق المحاسبة عن اال30الجدول رتقم )

 طريقة توحيد المصالح طريقة الشراء الدولة
المملكة 
 المتحدة

 كل احلاالت األخرى تطبق طريقة الشراء
نستخدـ بافة استثنائية بُت شركات متقاربة يف 

 احلجم

 تطبيق طريقة الشراء كندا
تطبيق يف احلاالت النا رة اليت ال ؽلكن فيها ربديد 

 الشركة ادلشًتية
 ال تطبيق االت تطبيق طريقة الشراءكل احل استراليا
 ال تطبيق كل احلاالت تطبيق طريقة الشراء فرنسا

: ص، ص 2112الدار اجلامعية  الشركات، اندماججورج  انياؿ غيارل، طرؽ ومشاكل احملاسبة عن  :المصدر

12 ،11. 

 ثانيا: االختالفات الجوىرية بين الطريقتين

احل وطريقة الشراء واختالفات ىامة ؽلكن اتخداـ طريقة توحيد ادلباس ندماجيًتتب على احملاسبة عن اال
 :تلخيص ىذه االختالفات األساسية يف اجلدوؿ التارل

 

 

 

                                                           
 .211 ،214، 215 :ادلعايَت ادلالية الدولية، ص 1
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 يقة توحيد المصالح وطريقة الشراء(: اختالفات الجوىرية بين طر 31الجدول رتقم )

 طريقة توحيد المصالح طريقة الشراء
دية أو أسهم تتم عملية الشراء عن طريق  فع مبالغ نق-

 عا ية أو بأي طريقة أخرى
 تتم عملية التوحيد عن طريق إصدار أسهم فقط-

تسجيل األصوؿ واخلاـو اليت مت احلاوؿ عليها بالقيم 
 العا لة

تسجيل األصوؿ واخلاـو اليت مت التوحد هبا بالقيم 
 الدفًتية

تظهر شهرة موجبة وسالبة نتيجة عملية الشراء أو تقومي 
 ـواألصوؿ واخلا

 ال تظهر شهرة سالبة أو موجبة لعدـ وجو  عملية شراء

تتكوف تكاليف التملك من القيمة العا لة لاايف 
 األصوؿ ادلقدمة مضاؼ إليها ادلااريف ادلباشرة

تكوف تكاليف التوحيد من القيمة الدفًتية لاايف 
 األصوؿ ادلقدمة يف الشركة ادلندرلة فقط

اروؼ للفًتة اليت يتم ادلااريف الغَت ادلباشرة تعمل كم
أما ماروفات إصدار وتسجيل األسهم  ندماجفيها اال

 فتنخفض من عالوة إصدار األسهم

ادلااريف ادلباشرة والغَت مباشرة وتكاليف إصدار 
 ندماجاألسهم ربمل كماروؼ للفًتة اليت مت فيها اال

 نتيجة أعماؿ الفًتة األوذل للتملك تبدأ من تاريخ الشراء
الفًتة األوذل للتملك تبدأ من بداية السنة  نتيجة أعماؿ
 ادلالية للتملك

 ال تتماشى مع معايَت احملاسبة الدولية تتطلبها ادلعايَت احملاسبة الدولية
األخذ باالعتبار أرباح الشركة ادلندرلة قبل تاريخ 

 ندماجاال
ال تأخذ باالعتبار أرباح الشركة ادلندرلة قبل تاريخ 

 ندماجاال

  .41 :ص ،2112 ،0ط ،عماف ، ار وائل للنشر ،عوا  أبو حشيش، "احملاسبة ادلتقدمة"خليل  المصدر:

 :ندماجوالشكل التارل يوضح خريطة النتائج لإلجراءات احملاسبة لال
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 ندماج(: خريطة التتابع لإلجراءات المحاسبة لال45) الشكل رتقم

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل الشركة 
المندمجة تحتفظ 

بشخصيتها 
 المستقلة

يتم التجميع للسجالت المحاسبة مرة واحدة في تاريخ االندماج وتتم المحاسبة إما بطريقة الشراء أو بطريقة 
 توحيد المصالح

ألصول بالقيم السوتقية لها مع تحديد يتم إظهار ا
الشهرة موجبة أو سالبة كما أن صافي الربح المحقق 

 تقبل االندماج ال يؤخذ في االعتبار

طبقا لطريقة توحيد المصالح تم تسجيل األصول 
والخصوم بالقيمة الدفترية لها مع األخذ باالعتبار 

 األرباح الناتجة تقبل االندماج

راء أو توحيد المصالح يتم إجراء تقيود اليومية الخاصة باالندماج في صلب السجالت المحاسبة وفي كال الطريقتين الش
للشركة الجديدة ويتم تصفية إحدى أو كل الشركات المندمجة مما يدعو إلى دمج السجالت والتقارير المحاسبة وال 

 يحتاج األمر إلى تجميع القوائم المالية في الفترات التالية.

 نعم اجنوع االندم

ىل طريقة احملاسبة ادلتبعة 
 نعم ال طريقة الشراء
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 .22، 20 :ص ،الدار اجلامعية ،"احملاسبة ادلتقدمة" ،وياسيوين شحاتة، كماؿ الدين الدىر بمحد أ المصدر:

 

 

 

تظهر العالتقة بين الشركات المندمجة في صورة شركة تقابضة وأخرى تابعة مع احتفاظ كل شركة بسجالتها المالية 
ة المستقلة ويتم المحاسبة في تاريخ الشراء وإما بطريقة الشراء وتوحيد المصالح وينظم في جانب األصول لشرك

القابضة حساب يمثل االستثمارات في الشركة التابعة ويحتاج األمرإلى تجميع القوائم المالية دوريا وإعادة ورتقة عمل 
 .لتسهيل عملية التجميع

يظهر بند حقوق األتقلية في 
 الميزانية المجمعة

ال يظهر تفوق األتقلية في 
 القوائم المالية المجمعة

وائم المالية المجمعة دوريا وبعد تاريخ االندماج يتم المحاسبة عن االستثمارات إما بطريقة في كلتا الحالتين يتم إعداد الق
 التكلفة أو طريقة الملكية

نسبة الملكية أتقل من  نعم
100%  

 ال
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 ثالثا: االنتقادات الموجهة لطريقة توحيد المصالح وطريقة الشراء

  االنتقادات التي توجو إلى طريقة توحيد الحصص-1

 :1تتمثل يف

 الذي يتم إعدا ه واإلفااح عنو وفق ىذه الطريقة يشابو  ندماجيرى منتقدو طريقة  مج احلاص أف اال
دا ىا واإلفااح عنها وفق طريقة الشراء، إف طريقة  مج احلاص تتجاىل ات اليت يتم إعندماجتلك اال

وبالتارل ال يتم اإلفااح عن ادلعلومات ادلتعلقة دبقدار ما مت استثماره   ندماجالقيم ادلتبا لة يف عملية اال
 كما يتم ذباىل األصوؿ اليت دل تسجل بعد من قبل الشركات ادلندرلة وبالتارل يعيق خفض األصوؿ كما
غلب وتضخيم الدخل أكثر كما غليب يف السنوات الالحقة وىذا غلد قدره ادلستثمرين على تقييم العائد 
على االستثمار، إضافة إذل عدـ قياس األصوؿ ادلشًتاة بطريقة مشاهبة لعمليات الشراء األخرى، غلعل 

ى والنتيجة النهائية من الاعب مقارنة أ اء الوحدات ادلدرلة وفق طريقة  مج احلاص والشركات األخر 
 يف تشويو توزيع ادلوار  يف أسواؽ رأس ادلاؿ.

 كما أف بعض الشروط الضرورية لتطبيقها يعتمد   ندماجي لعملية االقتاا تتجاىل ىذه الطريقة اجلوىر اال
وبالتارل فإنو من الاعب إجراء تقييم موضوعي  ندماجعلى قاد أو نية األطراؼ خباوص عملية اال

 .ندماجإذا كانت الشركات قد استوفت شروط اال للتعرؼ على ما

  إنإ راج الشركة الدارلة لألرباح احملتجزة للشركة ادلندرلة يؤ ي إذل زيا ة حقوؽ ادللكية والقدرة على
 ادلديونية وقد يضر ذلك نوع من التضليل.

 حملاسبية من ذلك يتضح أف جوىر االنتقا ات يتعلق دبشكليت القياس واإلفااح، وعلا من ادلشاكل ا
كما أف القوائم ادلالية اليت   ندماجالعامة، حيث أف القيم الدفًتية لألصوؿ ال تعترب مالئمة لقياس قيمة اال

                                                           

 
 :إذلنظر أ1

 .10، 11 :ص مرجع سابق، ،جورج  انياؿ غيارل -

 .521 :ير، مارتل كالرؾ، جاؾ كاثي، مرجع سابق، صريتشار  شرو  -

 .52 :ص حسُت  حدوح، رشا محا ة، مرجع سابق، حسُت القاضي، -
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 (Norris)ستكوف مضللة حلملة األسهم وقراءة تلك القوائم. وقد أكد  ندماجتعد بعد اال
 ادلالية ادلقبولة عموما. ذلك بقوذلما أف تلك الطريقة ال تتماشى مع ادلبا ئ احملاسبية (Heming)و

  ومن االعتبارات األخرى اليت غلب مراعاتو ىو أف طريقة توحيد ادلااحل غَت مقبولة بشكل عاـ يف معايَت
 احملاسبة الدولية وىي احلالة اليت تزيد من صعوبة ادلقارنات بُت الشركات من حيث األ اء والوضع ادلارل. 

 اءاالنتقادات التي توجو إلى طريقة الشر -2

تتمثل أىم االنتقا ات اليت توجو إذل طريقة الشراء يف االعًتاؼ بالشهرة واستهالكها، باإلضافة إذل عدـ 
التجانس يف تقييم األصوؿ وااللتزامات، حيث أنو يتم تقييم أصوؿ والتزامات الشركة ادلندرلة بقيمتها السوقية 

 العا لة.

ها الدفًتية، وتكمن ادلشكلة األساسية عند احملاسبة عن فحُت تبقى أصوؿ والتزامات الشركة الدارلة بقيمت
بطريقة الشراء ويف االعًتاؼ بالشهرة واستهالكها الذي يكوف لو تأثَت سليب على األرباح خالؿ فًتة  ندماجاال

 .1طويلة

  

                                                           
 .12 :ص ،جورج  انياؿ غارل، مرجع سابق 1
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 خالصة 

، كما سبيةلقانونية واالقتاا ية واحملاىناؾ الكثَت من التعاريف لالندماج زبتلف من ثالث نواحي منها ا
صوؿ شركة أو ادلساعلة حباة جزئية من أؽلكن التفرقة بُت االندماج والعمليات اليت تشاهبو كانفااؿ الشركات 

ز بُت يخرى قائمة، واالربا  والسيطرة، وؽلكن التميأشكاؿ منها اندماج شركة يف شركة و أقائمة، ولالندماج عدة 
و ي وادلختلط، واالندماج الو ي والعدائي، واالندماج بُت فقي والعمنواع لالندماج مثل االندماج األأعدة 

 الشركات احمللية والعادلية.

االندماج مراحل عديدة ومخسة عمليات  ف االندماج بُت الشركات دل يكن حديث النشأة، حيث عرفتإ
ويع، ضافية والتنإىداؼ عديدة تتمثل يف خلق قيمة أولالندماج  ،2114ذل غاية إ 0121موجات ابتداء من 

االندماج تتمثل يف عمليات   ت لزيا ةأسباب كثَتة أوىناؾ  صوؿ بأقل من تكلفتها والنمو والتوسع.وشراء األ
 زمات ادلالية.جنيب، وعمليات اخلاخاة واألالعودلة واالستثمار األ

 يمة.االندماج من بينها نظرية الكفاية ونظرية تعظيم القعمليات  لقد حاولت العديد من النظريات تفسَت

سهم، والتسديد ادلختلط االندماج من خالؿ التسديد نقدا والتسديد دببا لة األعمليات  يتم تسديد وسبويل
قراص أ، واسًتاتيجية منها مطار ات مسك القرشعمليات  ويتم الدفاع ضد العروض العدائية بعدة(LBO) وتقنية 

 مراحل منها التحضرية وادلراحل التنفيذية. االندماج ؽلر االندماج بعدةعمليات  الدواء ادلسمومة، ولنجاح

قتُت للمعاجلة احملاسبية لعمليات االندماج علا طريقة توحيد ادلااحل، وطريقة الشراء، وقد مت يىناؾ طر 
احملاسبية لعمليات  للمعاجلة االحتفاظ بطريقة الشراء كطريقة وحيدة مثالتخلي على طريقة توحيد ادلااحل 

 االندماج.

  



 

 

 :الثالثالفصل 
اندماج بين  ةدراسة حال

البنوك خالل األزمة 
المالية العالمية لسنة 

8002 
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 تمهيد

االندماج بشكل ملحوظ وخاصة يف القطاع عمليات  إىل تسريع 2008لقد أدت األزمة العادلية لسنة 
ادلصريف، ومن أبرز تداعيات األزمة ادلالية العادلية اليت بدأت يف سوق الرىن العقاري األمريكي يف سبتمرب إفالس 

وؽلثل إفالس البنكُت أكرب حاالت  2008 أربع أكرب بنك استثمار أمريكي ليمان يرادرز وبنك ميونشل عام
إفالس يف تاريخ االقتصاد األمريكي، وتعد الصعوبات اليت واجهت ثالث أكرب بنك استثمار أمريكي مَتبل لنش 

 مليار دوالر أمريكي. 50دالال واضحا على عمق األزمة إذ قام بنك أوف أمريكا بشرائو دببلغ 

واضيع اليت ربظى باىتمام واسع من قبل الباحثُت وادلختصُت يف تعد ادلخاطر اليت تواجو البنوك من ادل
واليت ال تزال آثارىا السلبية إىل يومنا ىذا فادلخاطر اليت  2007القطاع البنكي وذلك نتيجة ألزمة الرىن العقاري 

 التالية: تواجو البنوك وخاصة القروض ىي سلاطر تؤدي إىل اإلهنيار، ويف ىذا الفصل سيتم التطرق إىل العناصر

 ادلخاطر البنكية. المبحث األول:

 االندماج خالل األزمة ادلالية.عمليات  المبحث الثاني:

 Bear) بنك و  (jp Morgane Chase & Go) بنك بُت االندماج عرض ذبربة:  الثالث المبحث

Stears) متشوال واشنطن بنك و. 
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 المبحث األول: المخاطر البنكية

وكذا يف نفس النشاط، ومن ادلهم يف نة من ادلخاطر زبتلف باختالف نشاطو الرئيسي لكل بنك درجة معي
ىذا ادلبحث أن نتعرف على ادلفاىيم ادلختلفة اليت ربيط بادلخاطر البنكية من تعاريف وعوامل كانت سببا يف 

 :التاليةادلطالب  سيتم التطرق يف ىذا ادلبحث إىلحدوثها وكذا أنواعها ادلختلفة وكذلك قياسها. و 

 مفهوم ادلخاطر البنكية  -

 تصنيف ادلخاطر البنكية -

 قياس ادلخاطر البنكية -

 المطلب األول : مفهوم المخاطر البنكية

إن ادلخاطر اليت تعصف بالنظام البنكي كثَتة ومتنوعة لذا كان لزاما على ادلهتمُت باجملال البنكي أن ػلددوا 
 بحث وفق اخلطة التالية:وسيتم تناول ىذا ادل مفهوما وأسباب زيادهتا.

 .أوال: تعريف ادلخاطر البنكية

 .ثانيا: أسباب زيادة ادلخاطر البنكية

  .ثالثا: مصادر ادلخاطر البنكية

 أوال: تعريف المخاطر البنكية

 قبل التعرض دلختلف تعاريف ادلخاطر ادلصرفية غلدر بنا اإلشارة إىل تعريف اخلطر لغة واصطالحا.

 مفهوم الخطر لغة -1

( والذي يدل على االرتفاع Risque( أي )Rescaن كلمة خطر ىي مستوحاة من ادلصطلح الالتيٍت )إ
 .1يف التوازن وحدوث نظَت ما مقارنة مع ما كان منتظرا واالضلراف ادلتوقع

 
                                                           

مذكرة ،  "– سعيدة SCIS دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته في المؤسسة االقتصاديةدور ومكانة إدارة المخاطر "عبديل لطيفة،  1
 / 2011 جامعة تلمسان، زبصص إدارة األفراد وحوكمة الشركات، ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت ماجستَت غَت منشورة،

 .2ص:  ، 2012
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 اصطالحا -2

ع حادث يعّرف اخلطر على أنو اخلسائر ادلادية ادلختلفة واخلسائر ادلعنوية اليت ؽلكن قياسها نتيجة لوقو 
 .1معُت مع األخذ يف االعتبار صبيع العوامل ادلساعدة لوقوع اخلسارة

احمليطة باحتماالت ربقق أو عدم ربقق  (uncertaintly)قد تنشأ عن حالة عدم التأكد  (Risk)ادلخاطرة 
 .2العائد ادلتوقع على االستثمار

 ىناك العديد من التعاريف تتمثل يف: مفهوم المخاطر المصرفية: -3

  احتمالية تعرض البنك إىل خسارة غَت متوقعة وغَت سلطط ذلا أو تذبذب العائد ادلتوقع على استثمار
 .3معُت

  ،عدم انتظام العوائد وتذبذب يف قيمتها أو نسبتها إىل رأس ادلال ادلستثمر ىو الذي يشكل عنصر ادلخاطرة
 .4بالتنبؤات ادلستقبلية وترجع عملية انتظام العوائد أساسا إىل حالة عدم اليقُت ادلتعلقة

إذ ؽلكن القول بأن ادلخاطر ادلصرفية ىي اخلسائر ادلادية أو ادلعنوية اليت يتكبدىا البنك نتيجة لقيامو بنشاط 
 معُت يتصف بعدم انتظام وتدبدب عوائده نظرا حلالة عدم التأكد من نتائجو.

 ثانيا: أسباب زيادة المخاطر البنكية

 : 5اطر يف القطاع ادلصريف إىل العوامل التاليةيرجع السبب يف زيادة ادلخ

زيادة الضغوط  التنافسية شلا أدى لتشجيع ادليل إىل ادلخاطرة لتحقيق أقصى عائد على رأس ادلال ادلستثمر  -
 وكسب أكرب حصة شلكنة يف السوق؛

                                                           
 .22: ، ص2007، دار احلامد، األردن، "إدارة ادلخاطر والتأمُت"ى، أسامة عزمي سالم، شقَتي نوري موس 1
 .22: ، ص2004، دار وائل، عمان، 3، ط(")اإلطار النظري والتطبيقات العملية إدارة االستثمارات"زلمد مطر،  2
قتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة ميلة، ، كلية العلوم اال"إلى حالة الجزائر باإلشارةإدارة المخاطر المصرفية "بوقرة رابح وحسن بلمجوز،  3

 .2: ص
 .32: ، ص2012-2011، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، جامعة اجلزائر، "قروض المتعثرة دراسة حالة الجزائرلشكالية ا"إىبال عادل،  4
حول إدارة المخاطر ، ادلؤسبر الدويل "دلتطلبات جلنة بازل ادلخاطر ادلصرفية ومنطلقات تسيَتىا يف البنوك اجلزائرية وفقا"أسامة قامسي، ضبزة فياليل،  5

 .2: ، ص2011يسمربد 13، 12، يومي المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم
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شلا أدى إىل تعرضها إىل اتساع أعمال البنوك خارج ادليزانية وربوذلا من األعمال التقليدية إىل أسواق ادلال  -
 أزمات السيولة، باإلضافة إىل سلاطر السوق األخرى وتقلبات األسعار والتضخم؛

التغَتات اذليكلية اليت شهدهتا األسواق ادلصرفية وادلالية يف السنوات األخَتة نتيجة للتحرر من القيود  على  -
 حركة رؤوس األموال؛

يت تواجو عمل البنوك لتضم العديد من أنواع ادلخاطر اليت مل تكن زلل تزايدت ادلخاطر بأشكاذلا ادلتنوعة ال -
 اىتمام من قبل.

 ثالثا: مصادر المخاطر البنكية 

 ادلخاطر البنكية ترجع إىل مصدرين علا:

يطلق عليها ادلخاطر العامة وىي تؤثر بشكل مباشر على النظام ادلصريف ككل ألهنا المخاطر النظامية: -1
دم التأكد والتنبؤ الدقيق دبا يستجد من أحداث وتطورات مستقبلية نتيجة عوامل يصعب التحكم مرتبطة حبالة ع

والتوجو ضلو العودلة ادلصرفية، باإلضافة إىل اشتداد ادلنافسة ما بُت البنوك، وىي تعٍت  التطقيمفيها، مثل زيادة حدة 
إىل زيادة ادلخاطر اليت تتعرض ذلا البنوك  أن البنوك تتعرض لنوع من ادلخاطر بسبب رلموعة متغَتات ىامة أدت

 .1بشكل عام حبيث ال تتمكن أن تتجنبها ألهنا وليدة عوامل يصعب التحكم فيها أو التنبؤ باحتماالت حصوذلا

وىي سلاطر خاصة الرتباطها بادلخاطر الداخلية للبنك، وؽلكن ذبنب ىذا النوع من  غير النظامية: المخاطر-2
 احملفظة االستثمارية للبنك. ادلخاطر بالتنويع يف

 

 

 

 

 

                                                           

 
 .167: ، ص2002، مؤسسة الوراق، عمان، "إدارة اإلئتمان ادلصريف والتحليل االئتماين"ضبزة زلمد النربيدي، 1
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 المطلب الثاني: تصنيف المخاطر المصرفية

التصنيف  ، وسنتناول يف ىذا ادلطلب ىذا ؽلكن تصنيف ادلخاطر ادلصرفية إىل سلاطر مالية وسلاطر غَت مالية
 يلي: كما

 .أوال: ادلخاطر ادلالية

 .ثانيا: ادلخاطر غَت ادلالية

 .ثالثا: سلاطر اإلفالس

 المخاطر الماليةأوال: 

: تتعلق ادلخاطر االئتمانية دائما بالقروض أو الكشف على احلساب أو أي تسهيالت المخاطر االئتمانية -1
ائتمانية تقدم للعمالء، تنجم ىذه ادلخاطر عادة عندما ؽلنح ادلصرف العمالء قروضا واجبة السداد يف وقت 

اتو بالدفع وقت حلول موعد إرجاع القروض، أو عندما يفتح زلدد يف ادلستقبل وبفشل العميل يف الوفاء بالتزام
البنك خطاب اعتماد مستندي الستَتاد بضائع نيابة عن العميل يف توفَت ادلال الكايف لتغطية البضائع حُت 

 .1وصوذلا

 .2تعترب القروض من أكرب سلاطر االئتمان وأكثرىا وضوحا اليت تواجو البنوك

، 3السوق للتغَتات ادلفاجئة يف أحوال السوق حيث تتأثر البنوك بذلك التغَت: تنشأ سلاطر مخاطر السوق -2
 :4وتنقسم ىذه ادلخاطر إىل

 :وىي ادلخاطر الناذبة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة ربركات معاكسة يف أسعار  مخاطر أسعار الفائدة
 ية ألصولو.الفوائد يف السوق واليت قد يكون ذلا األثر على عائداتو والقيمة االقتصاد

 :وىي ناذبة عن التعامل بالعموالت األجنبية وحدوث تدبدب يف أسعار  مخاطر تقلبات أسعار الصرف
 العموالت األمر الذي يقتضي ادلاما كامال ودراسات وافية عن تقلبات األسعار.

                                                           

.66: ، ص2006، دار ادلناىج، األردن، "إدارة البنوك"، زلمد عبيد الفتاح الصَتيف  1
  

 .70: ، ص2010، 1، دار الراية، عمان، ط"إدارة سلاطر احملافظ االئتمانية"مهند حنا، نكوال عيسى،  2
 .66: زلمد عبد الفتاح الصَتيف، مرجع سابق، ص 3
 .13: ، ص2012، 08، العدد "ادؽلية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةإدارة ادلخاطر بالطباعة االسالمية األك"عبد الكرمي أضبد قندوز،  4
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 :تتعرض البنوك من حُت آلخر إىل سحوبات مفاجئة من قبل ادلودعُت ألسباب خاصة  مخاطر السيولة
هبم والبد للبنوك أن ربتاط دلثل ىذه السحوبات إما االحتفاظ باحتياطي يف شكل نقد أو ودائع لدى 

 .1بنوك ومؤسسات أخرى واالحتفاظ دبوجودات عالية السيولة واليت ؽلكن ربويلها بسرعة إىل نقد

 ثانيا: المخاطر غير المالية

نشاطاتو ادلختلفة اليت ينتج عنها أنواع سلتلفة من : تنشأ ىذه ادلخاطر عند شلارسة البنك لمخاطر التشغيل -1
األخطاء منها البشرية اليت تكون بسبب عدم كفاءة التدريب على أساليب العمل، ومنها الفنية اليت ربدث 
نتيجة ألعطاب أجهزة احلاسوب أو أجهزة االتصاالت األخرى ادلختلفة ومنها األخطاء ادلتعلقة بالعمليات، 

و فشل العمليات الداخلية أو األفراد أو مالءمة أبازل بأهنا "سلاطر اخلسارة الناذبة عن ولقد عرفتها جلنة 
 . 2ادلنظمة

: ىي ادلخاطر اليت قد يتعرض ذلا البنك من جراء نقص أو قصور  يف مستنداتو شلا غلعلها المخاطر القانونية -2
ضمانات من العمالء واليت يتضح  غَت مقبولة قانونيا، وقد ػلدث ىذا القصور سهوا عند قبول مستندات

، ويأيت يف مقدمة ادلخاطر القانونية القوانُت اليت تفرضها البنوك ادلركزية 3الحقا أهنا غَت مقبولة لدى احملاكم
ادلتعلقة بنسب السيولة واالحتياطي القانوين ونسب اإلئتمان ادلسموح بو، كما أن ادلخاطر القانونية ترتبط بعدم 

لية موضع التنفيذ، أي أهنا ترتبط بالنظام األساسي  والتشريعات واألوامر الرقابية اليت ربكم وضوح العقود ادلا
 .4االلتزام بالقيود والصفقات

ىي تلك ادلخاطر احلالية وادلستقبلية اليت ؽلكن أن يكون ذلا تأثَت على إيرادات  المخاطر االستراتيجية: -3
خاطئة أو التنفيذ اخلاطئ للقرارات وعدم التجاوب ادلناسب مع البنك وعلى رأس مالو نتيجة الزباذ قرارات 

 .5التغَتات  يف القطاع ادلصريف

                                                           
 .295: ، ص2004، دار احلامد، األردن، "النقود وادلصارف واألسواق ادلالية"عبد ادلنجم، السيد علي وتزار، سعد الدين العيىب،  1
 .327: ، ص2012، دار ادلسَتة، األردن، "إدارة ادلخاطر"وسى وآخرون، مشقَتى  2
 .67: زلمد عبد الفتاح الصَتيف، مرجع سابق، ص 3
 .237: شقَتي موسى وآخرون، مرجع سابق، ص 4
 .227: نفس ادلرجع السابق، ص 5
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: تنتج سلاطر السمعة عن اآلراء العامة السلبية ادلؤثرة واليت ينتج عنها خسائر كبَتة للعمالء مخاطر السمعة -4
ظفيو واليت تعكس صورة سلبية عن أو األموال، حيث تتضمن األفعال اليت سبارس من قبل إدارة البنك أو مو 

البنك وأدائو وعالقاتو مع عمالئو واجلهات األخرى كما أهنا تنجم عن ترويج إشاعات سلبية عن البنك 
 .1ونشاطو

 من خالل التقسيم الذي اتبعناه يف تصنيف ادلخاطر ادلصرفية ؽلكن ترصبة ما سبق يف الشكل التايل:

 فية(: أنواع المخاطر المصر 46) الشكل رقم

 
 من إعداد الطالب المصدر:

 

                                                           
دراسة إىل طبيعتها وسبل إدارهتا يف حالة البنوك العاملة يف - 2ادلخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل" صالح،نصر عبد الكرمي ومصطفى أبو  1

 .12: ص، األردن ، 2007 جويلية 4/5يومي  تمر العلمي السنوي الخامس،المؤ ، -"فلسطُت

 المخاطر المصرفية

الغير الماليةالمخاطر   

أسعار الفائدةطر مخا  

االئتمانيةالمخاطر   

السوقمخاطر   

السمعةمخاطر  مخاطر تقلبات أسعار الصرف  

االستراتيجيةالمخاطر   

القانونيةالمخاطر   

 مخاطر التشغيل

المالية المخاطر  

 مخاطر السيولة
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 ثالثا: مخاطر اإلفالس

يتعلق األمر ببقاء ادلؤسسة البنكية، وىو خطر يدرس يف األخَت ألنو يصفو عامة ىو نتيجة اضطراب خطرا 
 أو أكثر من األخطار السابقة ومع ذلك البنك مل يتخذ إجراءات احًتازية.

بت أن إفالس بنك ما يبدأ عادة يف السيولة ألنو دبجرد األسواق تبدأ بتحدي أو كما نستطيع أن نث
مواجهة مؤسسة على الثقة أو الوفاء على معلومات مدققة أوال على اخلسائر ادلرتقبة ىذا ال يعد باإلمكان بعد 

 .1إرجاع األموال وربليل ىذا اخلطر يعتمد على الكثَت من العوامل

 لمخاطر البنكيةالمطلب الثالث: قياس ا

تعترب ادلخاطر ادلالية األكثر خطورة على البنوك فهي تشكل عنصر مهم يف عملية إدارة ادلخاطر دلا ينتج 
عنها من خسائر مادية تؤدي إىل عجز وفشل البنوك يف مهمتها كوسيط مايل وذلذا فالبد من البحث عن 

 تها:زلددات ىذه ادلخاطر وأساليب لقياسها وتقيمها وزلاولة تغطي

 أوال: مؤشرات قياس المخاطر

 ىناك العديد من ادلؤشرات اليت تقيس ادلخاطر ويكمن ذكر أعلها من خالل اجلدول التايل: 

 (: أهم مؤشرات قياس المخاطر البنكية32الجدول رقم)

 المؤشرات المستخدمة في القياس نوع المخاطر

 مخاطر اإلئتمان

 صايف أعباء القروض/ إصبايل القروض -
 صص الديون ادلشكوك يف ربصيلها/ إصبايل القروض غَت ادلنظمةسل -
 سلصص الديون ادلشكوك يف ربصيلها/ القروض اليت استحقت ومل تسدد -
 األوراق ادلالية)غَت حكومية(/ إصبايل األصول -
 االحتياطي السنوي خلسائر القروض/ إصبايل القروض -

                                                           
"مخاطر صيغ التمويل االسالمي وعالقتهما بمعيار كفاية رأس المال المصارف االسالمية من خالل معيار بازل بو زلميد ، أموسى عمر مبارك  1

 .21، ص: 2008طروحة دكتورة، األكادؽلية العربية للعلوم ادلايل ادلصرفية، أ، "2
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 سلصصات خسائر القروض/ إصبايل القروض. -

 السيولة مخاطر

 إصبايل حقوق ادللكية/ إصبايل األصول -

 الودائع األساسية/ إصبايل األصول -

 اخلصوم ادلنقولة/ إصبايل األصول -

 االستثمارات ادلالية بطرق ادلتاجرة/ إصبايل األصول -

 صايف القروض/ إصبايل األصول -

 االستثمارات ادلالية قصَتة األجل/ إصبايل الودائع  -

 سلم االستحقاق. -

عار مخاطر أس
 الفائدة

 األصول احلساسة اذباه سعر الفائدة/ إصبايل األصول -

 اخلصوم احلساسة اذباه سعر الفائدة / إصبايل اخلصوم -

 اخلصوم الساسة-األصول احلساسة -

مخاطر أسعار 
 الصرف

 ادلركز ادلفتوح يف كل عملية/ القاعدة الرأمسالية -

 إصبايل ادلراكز ادلفتوحة/ القاعدة الرأمسالية -

 لتشغيلمخاطر ا

 إصبايل األصول/ عدد العمال -

 مصاريف اليد العاملة/ عدد العمال -

 صايف الدخل/ عدد العمال -

مخاطر رأس 
 المال

 إصبايل حقوق ادلساعلُت/ إصبايل األصول -

 الشرػلة األوىل من رأس ادلال/ األصول اخلطرة -

 القاعدة الرأمسالية/ األصول اخلطرة -

 إصبايل حقوق ادللكية/ إصبايل الودائع -

 صبايل حقوق ادللكية/ األصول اخلطرةإ -
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 إصبايل حقوق ادللكية/ األصول اخلطرة -

 توزيعات األرباح النقدية/ صايف الدخل -

 معدل النمو يف الشرػلة األوىل لرأس ادلال -

 .239، ص: 2003طارق عبد العال ضباد، إدارة ادلخاطر الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،  المصدر: 

ذات ادلخاطرة = األوراق التجارية ادلخصومة + القروض والسلفات + األوراق ادلالية غَت * األصول اخلطرة أو 
 حكومية.

* األصول ادلتقلبة )األصول احلساسة ذباه سعر الفائدة( = استثمارات مالية قصَتة األجل + القروض ذات 
 معدل الفائدة ادلتغَت جبميع أنواعها.

 ائع قصَتة األجل وودائع التوفَت + القروض.* اخلصوم ادلتقلبة = ودائع الطلب + ود

* ادلؤشرين األخَتين من مؤشرات قياس سلاطر االئتمان يفصحان عن كيفية استعداد البنك دلواجهة خسائر 
 القروض من خالل بناء احتياطات خسائر القروض.

 (: األساليب الحديثة لقياس وإدارة المخاطر المالية في البنوك33الجدول رقم )

 طرالمخا
 المالية

 المقاييس المتقدة المقاييس التقليدية
أساليب )طرق( إدارة 

 المخاطر

مخاطر 
 االئتمان

 . متوسط القروض/ األصول.1
. القروض غَت ادلسددة/ إصبايل 2

 اخلسائر
 . خسائر القروض/ إصبايل اخلسائر3
 . احتياطي خسائر القروض4

 . درجة تركز القروض.1
 معدل ظلو القروض. -2
 الت اإلقراض ادلرتفعة.معد -3
االحتياطات/ القروض غَت  -4

 ادلسددة.

 . ربليل االئتمان1
 توثيق االئتمان. -2
 . رقابة االئتمان.3
تقييم خاص  -4

 للمخاطر االئتمانية.
مخاطر 
 السيولة

 . القروض/ الودائع.1
 . األصول السائلة/ الودائع.2

 . األموال ادلشًتاة.1
 . تكاليف اإلقراض.2

 . خطة السيولة.1
 . خطة سيولة للطوارئ.2
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 ول السائلة.. األص3

 . االقًتاض/ الودائع4
. ظلوذج  التكلفة أو 3

 التغَت
 . تطوير مصادر التمويل 4

مخاطر 
 سعر

 الفائدة

األصول احلساسة لسعر  -1
 الفائدة/اخلصوم احلساسة

 . الفجوة2 

. األصول اخلطرة ادلعدلة/ حق 1
 ادللكية

 ادلقارنة. النمو يف األصول ب2

 . زبطيط السيولة1
 . سياسة لتوزيع األرباح2
 . مالئمة رأس ادلال3

نادية أبو فخرة، ربليل ادلخاطر ادلصرفية يف البنوك التجارية ادلصرية، ظلوذج ذبرييب، اجمللة العلمية لالقتصاد  المصدر:
 .236، ص: 1998والتجارة، كلية التجارة، جامعة عُت مشس، العدد الثاين، 

 : األسلوب الكمي )األساليب اإلحصائية(ثانيا

كما رأينا سابقا يف األسلوب البياين حيث يعطينا فكرة عن حجم ادلخاطر اليت يتضمنها التدفق النقدي 
لالقًتاح االستثماري إال أنو يفشل يف تزويدنا بقياس دقيق حلجم ىذه ادلخاطر لدى من األفضل استخدام أساليب  

دقيق للمخاطر فهي تقيس درجة ادلخاطر يف قيمة التدفقات النقدية أو قياس درجة  كمية سبكننا من إجراء قياس
 حساسيتها اذباه التغَتات اليت ربدث يف تدفقات أخرى ومن أىم األساليب الكمية اليت تقيس ادلخاطر ادلالية صلد:

غَت ادلايل موضع االىتمام، : ؽلثل الفرق بُت القيمة الكربى والقيمة الصغرى للتدفقات النقدية أو ادلتالمدى -1
ويعترب من أبسط مقاييس التشتت، وكذا درجة ادلخاطر، حيث كلما زادت مقيماتو كان ذلك مؤشرا على 

 ارتفاع درجة أو مستوى سلاطر التدفقات النقدية عن القيمة ادلتوسطة ذلا، ويقاس كما يلي:

 العائد األسوأ -المدى المشروع ن = العائد األحسن 

 دينار. 1000=1000-2000ادلدى ادلشروع )أ(  ا: و منو لدين

 دينار. 3000=  0-3000ادلدى ادلشروع )ب(   

وطادلا أن ادلدى )أ( أقل من ادلدى )ب( فإن درجة تشتت تدفقات ادلشروع )أ( ودرجة اخلطر ادلتعلقة 
ن ادلشروع )أ( ىو بو أقل  من نظَتهتا يف ادلشروع )ب(. ورغم تساوي التدفقات النقدية لكال ادلشروعُت فإ

 األفضل ألنو أقل خطرا.
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ومن جهة أخرى يعترب ىذا األسلوب )ادلدى( لو نقائص ويعاب عليو ألنو ال يستخدم كافة ادلعلومات 
ادلتاحة عن التدفقات النقدية فهو يقتصر على استخدام قيمتُت فقط وعلا أعلى قيمة وأقل قيمة. كذلك 

  1ة ما غلعلو غَت دقيق لقياس ادلخاطر.يتجاىل احتماالت ربقق التدفقات النقدي

ىي أداة كمية أكثر تفصيال من ادلدى ألهنا تقوم بتتبع سلوك ادلتغَت ادلايل وربديد  التوزيعات االحتمالية: -2
القيم ادلتوقع أن ربدث يف ظل األحداث ادلكنة باإلضافة لذلك تقوم بتحديد التوزيع االحتمايل ذلذه القيم، 

ارنة بُت مستويات اخلطر ادلصاحبة لعدد من األصول ادلستقلة، ودبا ؽلكن من مفاضلة بينها، واستخدامو يف ادلق
 2وكلما كان التوزيع االحتمايل أكثر اتساعا ضلو الطرفُت كلما كان ذلك مؤشرا على ارتفاع مستوى اخلطر.

أكثر دقة من ادلدى  يعترب أكثر ادلقاييس اإلحصائية استخداما كمؤشر للخطر وىواالنحراف المعياري:  -3
 ألنو يأخذ يف احلسبان كافة ادلعلومات عن التدفقات النقدية واحتمال حدوثها أيضا.

وىو يقيس مدى اضلراف القيم عن وسطها احلسايب أي يقيس اضلراف عائد االستثمار عن الوسط 
 احلسايب لو ويعترب مقياس كمي مطلق للمخاطر.

رجة التشتت أو ادلخاطر، فهو يقيس سلاطر االستثمار على ضوء وىو مقياس نسيب لد معامل االختالف: -4
 العائد ادلتوقع أي ينسب ادلخاطر إىل العائد.

كذلك ؽلكن أن تظهر بعض ادلشكالت يف استخدام االضلراف ادلعياري، وذلك قد يكون دلشروعُت 
لتجنب اإلشكال نفس االضلراف، وبالتايل يتساوى ادلشروعُت يف درجة اخلطر وىذا غَت منطقي، لدى 

نستخدم معامل االختالف كمقياس عوضا عن االضلراف ادلعياري فهو يعطينا نسبية اخلطر لكل وحدة عائد 
 على االستثمار.

ويستخدم عادة يف حالة عدم تساوي القيم ادلتوقعة لعوائد ادلشروعات البديلة وكذا يف تقييم اخلطر يف 
  3ادلشروعات الفردية.

                                                           
 .332 :، ص2008، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، "التمويل واإلدارة ادلالية للمؤسسات"عاطف وليد أندراوس،  1
، )مدخل تعظيم القيمة(، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، جامعة "إدارة المخاطر المالية في شركات المساهمة المصرية" زلمد علي زلمد علي، 2

 .14ص: ، 2005 القاىرة، القاىرة،
 .131 :، ص2009، مكتب اجلامعي احلديث، "اإلدارة ادلالية )التحليل ادلايل للمشروعات اجلديدة("زلمد صاحل احلناوي وآخرون،  3
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ف بأنو يأخذ يف احلسبان القيمة ادلتوقعة للتدفقات النقدية لكل اقًتاح عند تقديره ويتميز معامل االختال
  1للخطر. وكلما ارتفعت قيمتو دل ذلك على ارتفاع مستوى ادلخاطر.

ىو مقياس دلدى حساسية ودرجة تقلب أسعار أو عائد الورقة ادلالية )سهم معُت( للتقلبات يف  معامل بيتا: -5
اليت تدل عن تقلب السوق ككل، تعتمد قيمة بيتا على العالقة التارؼلية بُت معدل عائد عائد زلفظة السوق و 

 الورقة ادلالية ومعدل عائد السوق.

 ثالثا: أدوات التحليل المالي لقياس المخاطر المالية

 النسب المالية-1

، ويوجد عدد التحليل بواسطة النسب من أىم الطرق اليت تسمح للبنك بتشخيص وتقييم وضعية ادلؤسسة
من النسب ادلالية واستعماذلا يتوقف على نوعية القروض ادلطلوبة ومدى ربليلها لألخطار، وؽلكن تصنيف ىذه 

 النسب كما يلي: نسب اذليكلة ادلالية، نسب السيولة، نسب النشاط، ونسب ادلردودية.

 وتتشكل من صبلة من النسب أعلها: نسب الهيكل المالي: /1

 لمال العاملنسبة رأس ا -أ /1

 نسبة رأس المال العامل = األموال الدائمة / األصول الثابتةوتعطى بالعالقة التالية:      

 تقيس ىذه النسبة مدى تغطية األصول الثابتة باألموال الدائمة:

  فمعٌت ذلك أن األموال الدائمة تغطي كل األصول الثابتة، وأن رأس 1إذا كانت ىذه النسبة أكرب من ،
 لعامل موجب.ادلال ا

  فمعٌت ذلك أن األموال الدائمة ال تغطي كل األصول الثابتة، وأن رأس 1إذا كانت ىذه النسبة أقل من ،
 ادلال العامل سالب.

 نسبة االستقاللية المالية -ب /1

 نسبة االستقاللية المالية = األموال الخاصة / مجموع الديون.وتعطى بالعالقة التالية:      

                                                           
 .340 :عاطف وليد أندرواس، مرجع سبق ذكره، ص 1
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بة دبعرفة حالة ادلديونية للمؤسسة، ومن مث معرفة مدى استقاللية قراراهتا، ويستحسن أن تسمح ىذه النس
 وىذا يًتجم قدرة ادلؤسسة على تسديد ديوهنا أو االقًتاض من جديد. 0.66تكون أكرب أو تساوي 

 نسبة التمويل الخارجي -ج /1

 = الديون / األصولرجي نسبة التمويل الخا                     وتعطى بالعالقة التالية:

، أي مدى جلوئها للخارج لتغطية تكاليفها، تعرب ىذه النسبة على مستوى التمويل اخلارجي للمؤسسة
 .0.5ويستحسن أن تكون ىذه النسبة أقل أو تساوي 

تقوم ىذه النسب بقياس ادلؤسسة على الوفاء بديوهنا يف اآلجال القصَتة، وظليز بُت نسب،  نسبة السيولة: /2
 ىي:و 

 نسبة السيولة المحدودة -أ /2

 وتعطى بالعالقة التالية:   

 نسبة السيولة المحدودة = )القيم المحققة + القيم المتاحة( / الديون قصيرة األجل

سبّكن ىذه النسبة من قياس حصة الديون قصَتة األجل اليت ؽلكن الوصول إليها، باستعمال القيم احملققة 
 والقيم ادلتاحة.

 ة السيولة العامةنسب -ب /2

 نسبة السيولة العامة = األصول المتداولة / ديون قصيرة األجلربسب وفقا للعالقة التالية:       

، 1تسمح بإبراز مدى تغطية الديون قصَتة األجل باألصول ادلتداولة، فإذا كانت ىذه النسبة أكرب من 
 يعٍت وجود ىامش أمان كاف، أي رأس ادلال العامل موجب.

 نسبة السيولة الفورية -ج /2

 نسبة السيولة الفورية = القيم الجاهزة / الديون قصيرة األجلربسب بالعالقة التالية:    

تعرّب ىذه النسبة عن مدى إمكانية ادلؤسسة على ادلواجهة الفورية لديوهنا القصَتة األجل، باستعمال قيمها 
 اجلاىزة.
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عة دوران بعض القيم مثل: ادلخزونات، احلقوق والديون، هتدف ىذه النسب إىل ربديد سر  نسب النشاط: /3
 وذلك باالعتماد على ما يلي:

 نسبة دوران المخزون -أ /3

 :     وربسب بالعالقة التالية

 نسبة دوران المخزونات = رقم األعمال / المخزون المتوسط للمنتجات النهائية

السنة، فإذا كان الدوران سريعا، فإن ادلؤسسة  وسبثل ىذه النسبة عدد ادلرات اليت يدور فيها ادلخزون يف
 حققت مبيعات دلنتجاهتا، وىي بذلك تتوفر على سيولة وبالتايل فهي ال سبثل خطر عدم التسديد بالنسبة للبنك.

 نسبة دوران الزبائن -ب /3

 النسبة دوران الزبائن = )حقوق الزبائن + أوراق القبض( / رقم األعموربسب بالعالقة التالية:   

 نسبة دوران الموردين: -ج /3

 نسبة دوران الموردين = )ديون الموردين + أوراق الدفع( / المشترياتوربسب بالعالقة التالية:  

وتبُت النسبتان األخَتتان على التوايل: ادلدة الالزمة لتحصيل ما للمؤسسة من ديون، وادلدة ادلمنوحة ذلا 
تكون ىذه األخَتة أكرب من األوىل، لكي ال تقع ادلؤسسة يف عجز  لتسديد ما عليها من ديون، ومن األحسن أن

أمام تسديد ديوهنا، ومن جهة أخرى حىت تستفيد من الفارق بُت ادلدتُت بادلبلغ الذي يعترب سبويال خارجيا إضافيا 
 بدون فوائد.

 : وؽلكن التمييز بُت النسب التالية:نسب المردودية )الربحية( /4

 ية االقتصاديةنسبة المردود -أ /4

 نسبة المردودية االقتصادية = الربح الصافي / مجموع األصولوربسب وفقا للعالقة التالية:  

 وىي تقيس فعالية ادلؤسسة يف استعمال مواردىا.

 نسبة المردودية المالية: -ب /4

 صةنسبة المردودية المالية = النتيجة الصافية / األموال الخاوربسب وفقا للعالقة التالية: 
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وىي تسمح دبعرفة قدرة ادلؤسسة على إغلاد رؤوس أموال جديدة، فإذا كانت كبَتة فهذا ؽلكن من إغلاد 
 رؤوس أموال جديدة.

 نسبة المردودية الصافية لالستغالل -ج /4

 وربسب بالعالقة التالية:  

 نسبة المردودية الصافية لالستغالل = نتيجة االستغالل / رقم األعمال بدون ضريبة

 وم ىذه النسبة بقياس ادلؤسسة على الربح حىت بعد خصم كل تكاليف االستغالل.تق

وبشكل عام فيما يتعلق بالتشخيص ادلايل للمؤسسة )موضوع االقًتاض من البنك(، بناء على الوثائق ادلالية 
  1واحملاسبية، فإن البنك يركز على نسب معينة ذات العالقة بالنواحي التالية:

 لمؤسسة.اذليكل ادلايل ل 

 .القدرة على الوفاء واالستدانة للمؤسسة 

 .السيولة لدى ادلؤسسة 

 .مردودية نشاط ادلؤسسة 

 (: أهم النسب المستخدمة في التحليل المالي للعميل34جدول رقم )

 المقام البسط النسبة
   نسب الهيكلة "الوضعية" -1

 األصول الثابتة الصافية األموال الدائمة نسبة التمويل الدائم
 األصول الثابتة الصافية األموال اخلاصة نسبة التمويل الذايت

 القروض األموال اخلاصة نسبة االستقاللية ادلالية
 ادلديونية اإلصبالية األموال اخلاصة نسبة قابلية السداد

 األصول ادلتداولة رأس ادلال العامل الصايف FRالتمويل عن طريق 

                                                           
 .76 :، ص2000، دون دار نشر، قسنطينة، اجلزائر، "الوجيز يف البنوك التجارية"بوعًتوس عبد احلق،  1
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 ادلخزونات دلال الصايفرأس ا FRنسبة تغطية ادلخزونات ب 
   نسب السيولة -2

 رلموع األصول األصول ادلتداولة نسبة سيولة األصول
 ديون قصَتة األجل األصول ادلتداولة نسبة السيولة العامة
 ديون قصَتة األجل قيم للتحقيق + ادلتاحات نسبة السيولة النسبية
 ديون قصَتة األجل ادلتاحات نسبة اخلزينة الفورية

   نسبة النشاط "التسيير" -3
 تكلفة شراء البضائع ادلباعة ادلخزون الوسيطي للبضائع نسبة دوران ادلخزونات
 سعر تكلفة ادلبيعات ادلخزون الكلي نسبة دوران ادلخزونات
 مواد أولية مستعملة يف ادلبيعات ادلخزون الوسيطي للمواد األولية نسبة دوران ادلواد األولية

 دلنتجات التامةنسبة دوران ا
ادلخزون الوسيطي للمنتجات 

 التامة
 سعر تكلفة ادلنتوج التام ادلباع

 (T.T.Cادلبيعات السنوية ) زبائن وأوراق القبض نسبة دوران احلقوق
 (T.T.Cادلشًتيات السنوية ) موردون وأوراق الدفع نسبة دوران ادلوردون
 اصةاألموال اخل نتيجة االستغالل نسبة األموال اخلاصة

 االستثمارات الصافية (H.Tادلبيعات السنوية ) نسبة استغالل االستثمارات
 األصول ادلتداولة (H.Tادلبيعات السنوية ) نسبة دوران األصول ادلتداولة

   نسب المردودية -4
 (H.Tادلبيعات السنوية ) طاقة التمويل الذايت نسبة طاقة التمويل الذايت

 (H.Tادلبيعات السنوية ) النتيجة اإلصبالية الصافية لصافيةنسبة النتيجة اإلصبالية ا
 رلموع رأس ادلال العامل رقم االعمال الصايف نسبة رأس ادلال ادلتداول
 رلموع رأس ادلال اخلاص رقم األعمال الصايف نسبة رأس ادلال اخلاص
 موال اخلاصةاألالنتيجة الصافية أو التمويل الذايت  نسبة ادلردودية ادلالية
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 اإلصبايل

 نسبة ادلردودية االقتصادية
نتيجة صافية + فوائد ومصاريف 

 )قبل الضريبة(
 األموال الدائمة

 األموال اجلماعية الربح الصايف )قبل الضريبة( نسبة مردودية األموال اجلماعية
 األموال اجلماعية أرباح األسهم ادلوزعة نسبة العائد ادلبُت لألسهم

 الربح الصايف احملاسيب الربح ادلوضوع للتوزيع نسبة دوران األرباح

خديش أضبد، سياسة منح القروض ودراسة خطر عدم التسديد، مذكرة الدراسات العليا ادلتخصصة يف المصدر: 
 .66، ص: 1999البنوك، ادلدرسة العليا للتجارة، 
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 االندماج خالل األزمة المالية العالميةعمليات  المبحث الثاني:

سواء كان يف فًتات االنتعاش أو الركود، وخالل ضلاء العامل، أ لاالندماج انتشارا واسعا يف كليات عم عرفت
سيتم تناول ىذا ادلبحث يف كل الدول ودبختلف أنواعها، و عمليات الاذبهت الشركات إىل ىذه  2008فًتة أزمة 

 التالية: ادلطالبمن خالل 

 االندماج  يف الدول ادلتقدمة؛  عمليات   -

 االندماج يف دول أخرى؛ ليات عم -

 االندماج حسب نوعها.  عمليات  -

 االندماج في الدول المتقدمة عمليات  المطلب األول:

و يف أىل كل الدول سواء على ادلستوى العادلي إزمة ادلالية العادلية االندماج خالل فًتة األعمليات  انطلقت
 االندماج وفق ما يلي:عمليات  سنتناول يف ىذا ادلطلبورويب،  و مريكي واألالسوق األ

  .االندماج على ادلستوى العادليعمليات  أوال :

 .يف الواليات ادلتحدة األمريكية االندماجعمليات  ثانيا :

 .األورويب يف ظل األزمة ادلالية العادلية االرباديف دول  االندماجعمليات  ثالثا:

 االندماج على المستوى العالمي عمليات  أوال :

زمة ادلالية العادلية على ادلستوى العادلي، والشكل التايل يوضح االندماج تطورا خالل األعمليات  عرفت
 ذلك: 
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 االندماج على المستوى العالميعمليات  (:47الشكل رقم)

 
Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

، حيث 2007االندماج على ادلستوى العادلي قد بلغت دروهتا سنة عمليات  نالحظ من خالل الشكل أن
صفقة وبلغت قيمتها  45769مليار دوالر، لتنخفض إىل  4960صفقة وبلغت قيمتها  47849قدر حجمها بـ 

، 2198صفقة بقيمة  41296فقد تراجعت إىل  2009، أما يف سنة 2008مليار دوالر خالل سنة  3098
 .2 751 صفقة بقيمة 43931ها بـ قدر حجم 2010وخالل سنة 

خالل األزمة المالية العالمية على المستوى  االندماج بين الشركاتعمليات  (: أهم35الجدول رقم )

 )الوحدة: مليون دوالر( العالمي

Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

 Philip Morris)قد قامت بشراء الشركة  (Shareholders) نالحظ من خالل اجلدول أن الشركة

Intl Inc)  وىي السنة نفسها اليت قامت فيها الشركة  2007دوالر وذلك بسنة مليون  107.65دببلغ
(RFS Holdings BV)  بشراء الشركة(ABN-AMRO Holding NV)  مليون  98.19دببلغ قدره

 السنة الشركة المشترية الشركة المستهدفة قيمة الصفقة

107,65 Philip Morris Intl Inc Shareholders 2007 

98,19 
ABN-AMRO Holding 

NV 
RFS Holdings BV 2007 

67,29 Wyeth Pfizer Inc 2009 
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مليون  67.29دببلغ  (Wyeth)بشراء الشركة  (Pfizer Inc)قامت الشركة  2009دوالر، بينما يف سنة 
 دوالر.

 ي الواليات المتحدة األمريكيةاإلندماج فعمليات  ثانيا :

عرفت الواليات ادلتحدة األمريكية موجة جديدة، أطلق عليها بادلوجة السادسة، حيث تزامنت مع تداعيات 
 .2007األزمة ادلالية اليت أصابت االقتصاد األمريكي يف بداية عام 

 اإلندماج بُت الشركات يف الواليات ادلتحدة. عمليات  والشكل التايل يوضح

 اإلندماج بين الشركات في الواليات المتحدة األمريكية  خالل األزمةعمليات  (:48لشكل رقم )ا

 
Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

االندماج اطلفضت بشكل ملحوظ يف ظل استمرار األزمة ادلالية، حيث بلغت عمليات  تشَت النتائج إىل أن
إىل  2008، لتنخفض قيمتها يف سنة 2007صفقة  يف سنة  16678مليار دوالر وحجمها  2206متها قي

 12996إىل لتصل  2010، مث بدأت بالتحسن خالل سنة 2009مليار دوالر سنة  972ودوالر، مليار  1342

 دوالر. مليار  1150صفقة  بقيمة 

 مة يف الواليات ادلتحدة األمريكية. واجلدول التايل يوضح أىم الصفقات اليت حدثت خالل األز 
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)الوحدة: مليون  االندماج في الواليات المتحدة األمريكية خالل األزمةعمليات  (: أهم36لجدول رقم )ا
 دوالر(

 

Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

 (Kraft Foods Inc) قد قامت بشراء الشركة  (Spin-off) كةنالحظ من خالل اجلدول أن الشر 
سنة  (Abbott Laboratories-Research) وكذلك الشركة  2007مليون دوالر وذلك بسنة  51دببلغ 

بشراء الشركة  (InBev NV)قامت الشركة  2008بينما يف سنة مليون دوالر،  55,51دببلغ  2011
(Anheuser-Busch Cos Inc)  قامت الشركة  2009مليون دوالر، بينما يف سنة  52,18دببلغ قدره

(Pfizer Inc)  بشراء الشركة(Wyeth)  ويف نفس السنة قامت الشركة  مليون دوالر 67.29دببلغ
(Vehicle (Acq Holdings LLC)  بشراء الشركة(General Motors-Cert Assets)  دببلغ قدره

 . مليون دوالر  55,28

 اإلندماج في دول اإلتحاد األوروبي في ظل األزمة المالية العالمية يات عمل ثالثا:
لقد أدى اهنيار سوق الرىن العقاري الثانوي يف الواليات ادلتحدة األمريكية إىل حالة عدم االستقرار 

زمة للحفاظ ىل تنفيد مزيد من التدابَت الالإحلكومات بلدان االرباد األورويب، شلا دعا السلطات يف تلك البلدان 
على قوة اجلهاز ادلصريف فكان للمفوضية األوروبية دور حيوي يف تفعيل الرقابة على االندماجات على ادلستوى 

. 1، وقد أدت تلك التدابَت إىل اطلفاض العدد النسيب لصفقات االندماج2009 ،2008اإلقليمي خالل عامي 
 والشكل التايل يوضح ذلك:

                                                           

.181مصطفى اجلرم، مرجع سابق، ص:، رمزي صبحي  1
  

 السنة الشركة المشترية الشركة المستهدفة قيمة الصفقة
51 Kraft Foods Inc Spin-off 2007 

52,18 Anheuser-Busch Cos Inc InBev NV 2008 

67,29 Wyeth Pfizer Inc 2009 

55,28 General Motors-Cert 

Assets 

Vehicle Acq 

Holdings LLC 
2009 

55,51 
Abbott Laboratories-

Research 
Spin-off 2011 
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 األوروبي في ظل األزمة المالية العالمية االتحاددول دماج في اإلنعمليات  (:49) الشكل رقم

 

Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 
االندماج يف دول االرباد األورويب قد تراجعت من حيث قيمتها، عمليات  نالحظ من خالل الشكل أن

وصل  2008، أما يف سنة 2007صفقة يف سنة  18623ابل بليون أورو مق 1781حيث وصلت قيمتها 
 15687بليون أورو حبجم  521قدرت قيمتها  2009بليون أورو، ويف سنة  960صفقة بقيمة  1781حجمها 

 صفقة. 17512بليون أورو ػلجم  739بلغت قيمتها  2010صفقة، ويف سنة 

 :ورويب خالل األزمة ادلاليةواجلدول التايل يوضح أىم الصفقات اليت حدثت يف االرباد األ

)الوحدة: مليون  االندماج في االتحاد األوروبي خالل األزمة المالية العالميةعمليات  (:37الجدول رقم )
 دوالر(

Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

 السنة الشركة المشتراة الشركة المستهدفة الصفقة قيمة

107.65 Philip Morris Intl Inc Spin-off 2007 

98.19 ABN-AMRO Holding NV RFS Holdings BV 2007 

52.18 Anheuser-Busch Cos Inc InBev NV 2008 

46.69 Genentech Inc Roche Holding AG 2008 

41.88 
Royal Bank of Scotland 

Group 
HM Treasury 2009 

https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/
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 Philip) الشركة بشراء  (Spin-off) الشركةقامت  2007و سنة أن اجلدول خالل من نالحظ

Morris Intl Inc) الشركة  كما قامت دوالر مليون 107.65 دببلغ(RFS Holdings BV)  يف نفس
 سنة يف بينما، مليون دوالر 98.19دببلغ قدره  (ABN-AMRO Holding NV)السنة بشراء الشركة 

 قدره دببلغ (Anheuser-Busch Cos Inc) الشركة بشراء (InBev NV) الشركة قامت 2008
بشراء الشركة    (Roche Holding AG)ويف نفس السنة قامت الشركة  دوالر، مليون 52,18

(Genentech Inc)  الشركة قامت 2009 سنة يف مابين ،مليون دوالر 46.69دببلغ قدره (HM 

Treasury) الشركة بشراء (Royal Bank of Scotland Group) دوالر مليون 41.88 دببلغ. 

 االندماج في دول أخرىعمليات  المطلب الثاني:

االندماج بصورة غَت مسبوقة يف دول آسيا والشرق األوسط قبل األزمة ادلالية العادلية، إال عمليات  تسارعت
 ألزمة ادلالية العادلية قد أثرت عليها يف ىذه الدول.أن ا

 إىل العناصر التالية:  يف ىذا دلطلب وللتعرف على ىذه العمليات  يف ىذه الدول سيتم التطرق

 االندماج يف دول أسياعمليات  :أوال

 اإلندماج يف الشرق األوسط ومشال أفريقياعمليات  :ثانيا

 ااالندماج في دول أسيعمليات  أوال:

مل تكن دول أسيا دبنأى عن األزمة ادلالية العادلية اليت عصفت باالقتصاد األمريكي، الشكل التايل يوضح 
 االندماج يف دول آسيا خالل األزمة ادلالية .عمليات  نشاط
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 اإلندماج في دول آسياعمليات  (:50الشكل رقم )

 
 Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

االندماج  يف دول آسيا مستمرة رغم األزمة ادلالية، حيث قدرت عمليات  نالحظ من خالل الشكل أن
مليار دوالر حبجم  565صفقة، لتًتاجع قيمتها إىل  12112مليار دوالر حبجم  794ب  2007قيمتها يف سنة 

صفقة، ويف  11539ار دوالر وحجمها ملي 489قدرت قيمتها  2009، أما يف سنة 2008صفقة سنة  11539
 مليار دوالر.  12223مليار دوالر وحجمها اىل  695ارتفعت قيمتها إىل  2010سنة 

 اإلندماج يف آسيا: عمليات  واجلدول التايل يوضح أىم

 )الوحدة: مليون دوالر( اإلندماج في آسياعمليات  (: أهم83الجدول رقم )

 

Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

 السنة الشركة المشترية الشركة المستهدفة قيمة الصفقة

17 SK Corp-Petrochemical Business Spin-off 2007 

15,3 Coles Group Ltd Wesfarmers Ltd 2007 

12,7 Hutchison Essar Ltd Vodafone Group PLC 2007 

25,4 China Netcom Grp(HK)Corp Ltd China Unicom Ltd 2008 

17,9 St George Bank Ltd Westpac Banking Corp 2008 

14,23 Rio Tinto PLC Shining Prospect Pte Ltd 2008 
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-Spin) الشركة قامتقد جرت ثالث صفقات شراء حيث  2007 سنة أنو اجلدول خالل من نالحظ

off)  الشركة بشراء (SK Corp-Petrochemical Business) تقام كما دوالر مليون 17 دببلغ 
  ،مليون دوالر 15,3دببلغ قدره  (Coles Group Ltd) الشركة بشراء (Wesfarmers Ltd) الشركة

دببلغ  (Hutchison Essar Ltd)فقد قامت بشراء الشركة  (Vodafone Group PLC)بينما الشركة 
 .مليون دوالر 12,7مايل قدره 

 China Unicom) الشركة قامتجرت أيضا ثالث صفقات شراء بدايتها حُت  2008 سنة يفو  

Ltd) الشركة بشراء (China Netcom Grp HK Corp Ltd) تلتها  دوالر، مليون 25,4 قدره دببلغ
 قدره دببلغ (St George Bank Ltd الشركة بشراءحُت قامت  (Westpac Banking Corp) الشركة
 Rio Tinto) الشركة بشراء (Shining Prospect Pte Ltd) الشركة قامت بعدعلا دوالر، مليون 17,9

PLC) دوالر مليون 14,23 دببلغ. 

 اإلندماج في الشرق األوسط وشمال أفريقياعمليات  ثانيا:

اإلندماج اطلفاض ملحوظ يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، والشكل التايل يوضح عمليات  سجلت
 ذلك:

 اإلندماج في الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل األزمةعمليات  أكبر(: 51الشكل رقم )

 
Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 
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اإلندماج يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا قد عرفت تناقضا عمليات  نالحظ من خالل الشكل  أن
صفقة، لًتتفع  709مليار دوالر حبجم  159بـ  2007ث قدرت قيمتها خالل سنة خالل األزمة ادلالية، حي

، مث ترتفع 2009مليار دوالر سنة  57صفقة بقيمة  737مليار دوالر، لتنخفض إىل  108صفقة بقيمة  1034
 مليار دوالر. 66صفقة بقيمة  877نسبيا 

 ومشال أفريقيا خالل األزمة:  اإلندماج يف الشرق األوسطعمليات  واجلدول التايل يوضح  أكرب

)الوحدة:  اإلندماج في الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل األزمةعمليات  (: أكبر39الجدول رقم )
 مليون دوالر(

 السنة الشركة المشترية الشركة المستهدفة القيمة

15 OCI Cement Group Lafarge SA 2007 

11,6 GE Plastics SABIC 2007 

7,5 Citigroup Inc Abu Dhabi Investment Authority 2007 

8,8 Barr Pharmaceuticals Inc Teva Pharmaceutical Industries 2008 

5,7 Barclays PLC HH Sheikh Mansour Bin Zayed Al 2008 

9,6 Volkswagen AG Qatar Investment Authority 2009 

7,5 DUBAL EMAL 2011 

6,3 Cephalon Inc Teva Pharmaceutical Industries 2011 

5 CEPSA IPIC 2011 

Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

 الشركة قامت حيث شراء صفقات ثالث جرت قد 2007 سنة أنو اجلدول خالل من نالحظ
(Lafarge SA)  الشركة بشراء (OCI Cement Group) الشركة قامت كما دوالر مليون 15 دببلغ 

(SABIC) الشركة بشراء (GE Plastics) الشركة بينما دوالر، مليون 11,6 قدره دببلغ (Abu Dhabi 

Investment Authority) الشركة بشراء قامت فقد (Citigroup Inc) مليون 7,5 قدره مايل دببلغ 
 .دوالر

 Teva Pharmaceutical)جرت صفقيت شراء حيث قامت الشركة  2008ويف سنة 

Industries)  بشراء الشركة(Barr Pharmaceuticals Inc)  مليون دوالر، بينما شركة  8,8دببلغ
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(HH Sheikh Mansour Bin Zayed Al)  قامت بشراء(Barclays PLC)  5,7دببلغ قدره 
 مليون دوالر.

 Qatar Investment)جرت صفقة شراء واحدة وادلتمثلة يف شراء شركة  2009بينما يف سنة 

Authority)  لشركة(Volkswagen AG)  مليون دوالر. 9,6دببلغ مايل قدره 

حُت قامت بشراء شركة  EMAL)شراء بدايتها مع شركة عمليات  فقد جرت ثالث 2011أما سنة 
(DUBAL)   مليون دوالر، بعدىا شركة  7,5دببلغ قدره(Teva Pharmaceutical Industries) 
قامت بشراء شركة  (IPIC)مليون دوالر وأخَتا شركة  6,3دببلغ  (Cephalon Inc)قامت بشراء 
(CEPSA)  مليون دوالر. 5دببلغ مايل قدره 

 اإلندماج في القطاع المصرفي عمليات  المطلب الثالث:

 :1، وتتمثل بعض صور األزمة يف2008تأثر القطاع ادلصريف بتداعيات األزمة ادلالية العادلية لسنة 

 يئة الفدرالية األمريكية للتأمُت على الودائع أكدت اذل(FDIC)  أن عدد ادلصارف ادلعروضة يف الئحة
 مصرفا يف الربع الثاين. 137إىل  2008مصرفا يف الربع األول من عام  90ادلصارف ادلتعثرة من 

  إفالس مصرف(Lehman Brothers)  رابع أكرب مصرف يف الواليات ادلتحدة األمريكية، حيث
وبلغت خسائره مليارات الدوالرات بسبب استثماراتو يف سوق الرىن  %،94قيمة أسهمو بنسبة  اطلفضت

دوالر للسهم الواحد  1.03مليار دوالر أي ما يعادل  5.11 (City Group)العقاري بلغت خسائر 
 مليار دوالر.  13.22لتصل  48وتراجعت إيراداهتا بـ 

 اطلفضت أسهم نورثن روك أحد أكرب  %28.78ة تراجع أسهم مصرف كريدي سويس السوسري بنسب
لتسليف العقاري يف  (Northen Rock)احلكومة الربيطانية تؤمم بنك  %30ادلصارف الربيطانية بـ 

مع  (Brad Ford and Bingley)أشلت أيضا احلكومة بنك  29/09/2008، ويف 2008مطلع 
 القيام بتصفيتو. 

                                                           
 .70-65، ص ص: 2008 ،1، دار النهضة، سوريا، ط"زمات ادلالية العادليةيف معاجلة األ سالميضوابط االقتصاد اإل"سامر مطهر قنطقجي،  1
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 ل استحواذ بنك أوف أمَتكا على بنك األعما(Merill Lunch)  بليون دوالر، إال أن معظم  50بقيمة
نتيجة ادلمارسات احملاسبية العملية  الدراسات تشَت إىل عدم صلاح ىذه الصفقة ألهنا مل ربقق األىداف

 :1السيئة من قبل إضافة إىل النقاط التالية

 فشل  يف إجراء الدراسات ادلناسبة قبل الشراء؛  -

 االئتمانية للمساعلُت عند الشراء؛  فشل البنك يف أداء واجباتو -

 فشل يف احلفاظ على الشفافية بشأن الوضع ادلايل؛  -

 بليون دوالر للموظفُت يف البنك؛ 5.8عدم التزام بتقدمي ما مقداره  -

 مليار دوالر؛ 2.4خسائر بقيمة  -

  دوالر يف عام مليار  11.7مليار دوالر، مقارنة بـ  16.3ارتفعت تكاليف ادلوظفُت وتكاليف التشغيل إىل
ترليون دوالر، ووصل رقم  1.720، ما مقداره 2007، ولقد بلغ إصبايل حجم أصول البنك يف عام 2007

مليار دوالر، ووصل  14.980مليار دوالر، ووصلت أرباحو إىل  119.190أعمالو يف نفس السنة إىل 
 موظف.  2100000عدد ادلوظفُت إىل 

  قيام البنك الربيطاين(Lioyds TSB) اإلستحواذ على ب(HBOS) وىو أكرب البنوك ادلقرضة يف ،
 بريطانيا.

  سبّلك البنك اإلسباين(Standard)  البنك الربيطاين(Alliance and Leister). 

  ويف بريطانيا استحوذ بنك(Lioyds TSB)  على منافسو(Scottis Badling Group) وسبت ،
 الصفقة من تشجيع احلكومة الربيطانية. 

  من رأس مال مصرف  %75اشًتت حكومة إيسلندا  2008يف سبتمرب(Glitnir) وىو ثالث مصرف ،
 مليون أورو؛ 600يف البالد وذلك دلعاناتو من نقص السيولة  بقيمة تقدر بـ 

                                                           
، أطروحة دكتوره، كلية المنظومة المصرفية الجزائرية" "متطلبات اعتماد اإلدماج المصرفي كاستراتيجية لرفع مستوى أداءصابر بن معتوق،  1

 .62،63، ص ص: 30/09/2017العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة ادلسيلة، 
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  مليار جنيو.  12.2اشًتى البنك الربيطاين لويدز يب أس يب بنك ىاليفاكس تيلو أوف سكوتلند دببلغ 

  أعلن بنك  2008يف عام(J.P Morgan Chase) عن شراء بنك األعمال األمريكي(Bear 

Stranns)  دبساعدة من البنك االحتياطي الفيدرايل؛ 

 واجلدول التايل يبُّت حجم ادلخصصات األوروبية النقاد القطاع ادلصريف:

 (: حجم المخصصات األوروبية النقاد القطاع المصرفي40الجدول رقم )

 مبالغ لضمان القروض بين البنوك نوكمبالغ إلعادة رسملة الب الدول
 ألمانيا
 بريطانيا
 فرنسا
 النرويج
 النمسا
 هولندا
 اسبانيا
 البرتغال

00 
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41 
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400 
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100 
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 فريد راغب النجار، إدارة التغيَت االسًتاتيجي العريب دلواجهة األزمة ادلالية العادلية، الدار اجلامعية،المصدر: 
 .52، ص: 2009-2010

 اإلندماج يف القطاع ادلصريف خالل األزمة. عمليات  والشكل التايل ؽلثل حجم وقيمة

 

 

 

 

 



  8002اندماج بين البنوك خالل األزمة المالية العالمية لسنة  ةدراسة حال                الفصل الثالث:     
 

 225 

 زمةاالندماج في القطاع المصرفي خالل األعمليات  (: حجم وقيمة52الشكل رقم )

 
Source : https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ 

اإلندماج يف القطاع ادلايل قد تأثرت باألزمة باعتبار أهنا كانت وسيلة عمليات  ل أننالحظ من الشك
 2008مليار دوالر، وخالل سنة  480.4صفقة بقيمة  3182حوايل  2007لإلنقاذ، حيث بلغ حجمها يف سنة 

صفقة بقيمة  1803بلغ حجمها  2009مليار دوالر، أما يف سنة  81.7 صفقة بقيمة 2667بلغ حجمها 
بلغ  2011مليار دوالر، ويف سنة  6502صفقة بقيمة  2494بلغ حجمها  2010مليار دوالر، ويف سنة  36.4

 مليار دوالر. 87.2صفقة بقيمة  2816حجمها 
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 Bearو بنك  jp Morgane Chase & Goبنكبين االندماج  عرض تجربةالمبحث الثالث: 

Stears )و بنك واشنطن متشوال  

 خبطى األمريكية ادلصارف اذبهت فقد ادلالية، األزمات كل يف اإلنقاذ وسيلة ىي ماجاالندعمليات  أنا دب
 Jp Morgane Chase) بنك اندماجيف دراستنا حالة اندماج  سنتناول ولذلك ،والتكتل االندماج ضلو سريعة

& Go)  بنك و (Bear Stears) إذ سيتم تناولو من خالل ادلطالب التالية، متشوال واشنطن وبنك : 

 نشأة البنوك -

 إندماج البنوك  -

 بعد االندماج. (Jp Morgane Chase & Go)البيانات ادلالية لبنك -

 البنوك نشأةول: المطلب األ

أكرب بنك استثماري يف الواليات ادلتحدة والذي كان يعاين من شدة اخلسائر  ستَتنزبَت لقد اشًتى بنك 
اليت تعترب واحدة من أكرب  واشنطن ميتشوالواستوىل البنك أيضا على مؤسسة  لرىن العقاريأزمة ابسبب 

غالقها دلا تعرضت لو من خسائر شديدة وذلك بنفس سبب إحلكومة األمريكية دخار واليت قررت امؤسسات اإل
 .ريف األمريكيادلؤسسة ؽلثل أكرب اهنيار يف التاريخ ادلص هغالق ىذإوالذي كان  بَت ستَتنز

 وسنتناول يف ىذا ادلطلب العناصر التالية:

   (Jp Morgan Chase)ة بنك أوال : نشأ

 (Bear Stears)ثانيا : نشأة بنك 

 ثالثا : نشأة بنك  واشنطن متشوال 

   (Jp Morgan Chase) ة بنكأوال: نشأ

 وىو ادلصرفية، ةادلالي للخدمات اجلنسيات متعددة أمريكي بنك ىو  (JP Morgan Chase) بنك
 الرئيسي ادلزود وىو ،دوالر تريليون 2.515 ادلتحدة الواليات أصول إصبايل مع ادلتحدة، الواليات يف بنك أكرب

 ،1799 عام تأسس ،العامل يف عامة مساعلة شركة أكرب ثالث ىو فوربس رللة ترتيب إىل استنادا ادلالية، للخدمات

 تشايس بنك مع اندمج 2000 عام يف  مورجان يب جي امسو البداية يف كان ،سًتيت الوول يف نيويورك يف يقع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86_%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B2
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 صبيع يف البنك يف يعمل 2008 عام يف موظف 230,000 حوايل يوجد تشايس مورجان يب جي فسمي منهاتن
  . دوالر مليار 145 فاقت للبنك السوقية القيمة العامل أضلاء

 ثالث وىي سوقية قيمة بأكرب دوالر، ترليون 2 مال أسبر  ادلالية اخلدمات رلال يف الرائدة الشركات من وىي
 ىمأو  دولة 50 من كثرأ يف ،يعمل أمريكا أوف وبنك فارگو بيلز بعد ادلتحدة الواليات يف مصرفية مؤسسة أكرب

 :رلاالتو

 بنوك االستثمار ؛ 

 اخلدمات ادلالية ؛ 

 البطاقات ؛ 

 البنوك التجارية ؛ 

 السندات. 

  :خرىأدماجاتو مع بنوك كرب انأوالشكل التايل ؽلثل 
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 Jp Morgan Chase هم اندماجات بنكأ( : 53الشكل )
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 (Bear Stears)ثانيا : نشأة بنك 

 1923واحد من أكرب البنوك االستثمارية وشركات ادلضاربة يف الواليات ادلتحدة والعامل تأسس عام ىو 

 Joseph Ainslie Bear ,robert B Stearns ,Harold C)من طرف، 1الف دوالر 500برأمسال 

Mayzr) ، يف امسًتدام  األمريكيةول فرع خارج الواليات ادلتحدة أاغو، وفتح كول فرع يف شيأفتح  1933سنة
بليون دوالر  66.7حوايل   2006مسالو يف نوفمرب أصبح شركة ذبارية عامة ، بلغ ر أ 1985، ويف عام 1955عام 

 2ن دوالر.بليو  350.4صول حوايل ورلموع األ

بدايتها يف عشرينيات القرن ادلاضي رفضت شركة بَت ستَتز فكرة اندماج الشركات بنت ذبارهتا بقدر   ذمن
زمة أحدا من العمال بعد أح حدى الشركات اليت صلحت يف وول سًتيت ومل تسرّ إكبَت من اخلصوصية، وكانت 

رة على وضع حد للمشاكل، واستمرت الشركة كثر دىاء ينب ادلضاربُت والقادهنا األأ، اعتربىا كثَتون 1929
 : 3القرن ادلاضي وبداية القرن احلايل بسبب ثالثة عوامل رئيسية  تسعينياتخالل 

 دخل ثابث وقوي.  

  عمال التحوطأذلا قدر كبَت من.  

 جراء صفقات ذبارية حلساهبا اخلاص على ضلو متزايدإ.  

لى سندات ديون الرىن العقاري ، ومع استمرار ىبوط مثل العديد من الشركات، راىنت بَت ستَتنز بشدة ع
 كثر من شبانية عقود.فلست الشركة بعدما كانت مستقلة ألأقيمة تلك السندات 

 ثالثا : نشأة بنك  واشنطن متشوال 

والية  سياتليقع مقره يف مدينة  1889سيبتمرب  25أكرب بنك لالدخار يف الواليات ادلتحدة تأسس يف 
وذلك بسبب تعرضو للخسائر  جي يب مورجان تشايسغلقتو احلكومة األمريكية واستحوذ عليو بنك أ واشنطن

 .1889 واألزمات اليت تسببت هبا أزمة الرىن العقاريجراء 

                                                           
1
 https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Bear_Stearns 

3
، ار الكتاب العريبزمة مالية يف التاريخ و سبل زبطيها، دأضخم أامرباطورية وول سًتيت معلومان عن دايف كانساس، ترصبة جوان صفَت فغايل، هناية   

 .78، 77، ص ص:2010لبنان، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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وقبل أن تنهار كانت مؤسسة واشنطن ميوتشوال تعترب سادس أكرب بنك يف الواليات ادلتحدة حيث بلغت 
 .والرمليار د 327قيمة أصوذلا أكثر من 

 : اندماج البنوك المطلب الثاني

مساعدة  (Bear Stearns) ، طلب بنك االستثمار األمريكي2008مارس/ آذار من عام  14ففي 
والبنك االحتياطي الفدرايل، عقب ىبوط أسهمو واضلدار تصنيف  (JPMorgan Chase) عاجلة من بنك

 .1سنداتو إىل مستويات منخفضة جداً 

على عقد اندماج مع Bear Stearns) ) يوم ، ووقعت 28ض طوارئ دلدة بليون دوالر قر  29قدم 
(Jp Morgan Chase)  كثر قيمة سوقية حديثة أمن  %10قل من أدوالر أو  2سهم تساوي أيف مقايضة

دوالر  93 إىل 2007واخر يناير أدوالر للسهم يف  172للسهم، كان سعر البيع ؽلثل اهنيار مذىال من الذروة 
 .2بل شهرين للسهم فقط ق

 JP Morgan)وقاد ىذا يف النهاية إىل استيالء أكرب بنك أمَتكي ىو "جي يب مورغان تشيس

Chase)   مليار دوالر، مقابل  395أكثر من  2007على بَت ستَتنز، الذي كانت تبلغ قيمة أصولو هناية عام
3بادل أسهم وليس نقدا، وحىت ىذا ادلبلغ مت دفعو بت30/5/2008مليار دوالر يوم   1.2فتات بنحو 

. 

اهنار بنك آخر ىو بنك "واشنطن ميوتشوال" لإلقراض العقاري، واستوىل مكتب اإلشراف على ادلدخرات 
مليار دوالر بعد أن سحب ادلودعون منو مبلغ  1.9والقروض على البنك وباعو لبنك جي يب مورجان تشيز دببلغ 

اإلشراف عمالء البنك أن نشاطاتو البنكية ستستمر  وقد طمأن مكتب، دوالر خالل عشرة أيام ارملي 16.7
  .وكان البنك ادلذكور آخر ضحايا أزمة اإلئتمان العقاري، رغم تغَت ادلالك

نو  أمليارا فقط من الودائع، شلا يعٍت  188مليارات من ادلمتلكات منها  307وكان البنك ػلوز ما قيمتو 
وكان البنك قد صبع ، ة، وىو ما أصبح متعذرا يف اآلونة األخَتةكان حباجة للحصول على سبويل من األسواق ادلالي

  .مليارات دوالر من رلموعة مستثمرين 7مبلغ 
                                                           

1
 https://www.forbesmiddleeast.com/tag 

 ،2010، دار الفجر للنشر والتوزيع، "خَتاألزمة ادلالية العادلية واخلروج من نفق الكساد األ"مارتن د. ويص، ترصبة عبد احلكيم اضبد اخلزامي،  2
 .110ص:

 
 : "زمة ادلالية الدوليةضلو فهم منهجي لأل"علوش ،  براىيمإ3

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/6 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/6ابراهيم
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2008/11/6ابراهيم
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وقد جاء بيع البنك كخطوة لتفادي االضطرار لتعويض ادلودعُت يف حال اهنار البنك وترك دلصَته، فهذه 
  .اخلطوة نقلت ادلسؤولية للبنك الذي اشًتاه

ديره كَتي كيلينجر قبل أقل من ثالثة أسابيع، بسبب اهتامو "بتوريط البنك" وكان البنك قد أقال م
  .قراض تنطوي على سلاطرة مالية، ومنها تقدمي قروض ألشخاص وضعهم ادلايل ال يبعث على الثقةإبعمليات 

يذكر أن "واشنطن ميوتشوال" ىو ثاين بنك يستحوذ عليو جي يب مورجان تشيز ليصبح ثاين أكرب بنك 
 .1والية 23فروع يف  5410يكي، ؽللك أمر 

وعلى خلفية أزمة الرىن العقاري اهنارت واشنطن ميوتشوال عندما اطلفض تصنيفها االئتماين إىل درجة 
 ."عايل ادلخاطر" ما دفع ادلؤسسة االربادية للتأمُت على الودائع إىل االستيالء عليها لتأمُت ودائع العمالء

ن ادلصرفية العمالقة واشنطن ميوتشوال بشرائها حسابات اإليداع لديها وقد أنقذت رلموعة جي يب مورغا
 .مليار دوالر 1.9مقابل 

ودبوجب تلك الصفقة تعهد جي يب مورغان أال يفقد ادلودعون يف واشنطن ميوتشوال أية أموال ليصبح جي 
مليار دوالر  188ة يب مورغان أكرب مصرف أمَتكي من حيث قيمة الودائع، حيث إن ودائع ميوتشوال البالغ

 .تسعمائة مليار دوالر من ودائعو اإلصبالية إىل أكثر من رفعت

ووصلت مؤسسة واشنطن ميوتشوال إىل حافة االهنيار عندما أصبحت يف حاجة للحصول على سبويل من 
2لعاملاألسواق ادلالية، وىو ما بات صعبا يف ظل األزمة ادلالية اليت تعيشها الواليات ادلتحدة وباقي دول ا

. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 http://www.tarout.info/montada/showthread.php?t=72963 

2
 http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2008/ 
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  بعد االندماج   (Jp Morgan Chase): البيانات المالية لبنك المطلب الثالث

 2009دراسة البنك خالل سنة 

 2008/2009خالل سنة    (Jp Morgan Chase) : األداء المالي لبنك(41)الجدول رقم 

 النسبة المئوية 2008 2009 
 %49 67.552 100.434 إجمالي صافي الدخل مليون دوالر

 %109 5.605 11.728 النتيجة الصافية مليون دوالر

Source : Annual repport 2009, p : 49. 
 %49عا بنسبة فصبايل صايف الدخل والنتيجة الصافية قد ارتإن أنالحظ من خالل ىذا اجلدول 

 على التوايل. %109و

 2009/ 2008تقييم المخاطر خالل سنة 

 )مليون دوالر ( 2008/2009خالل سنة مخاطر البنك  :(42)رقم الجدول 

 2009 2008 

 37.8 51.3 مخاطر القروض

 10.5 15.4 مخاطر السوق

 6.3 8.5 مخاطر عمالتية

 4.7 5.3 مخاطر األسهم الخاصة

 129.1 145.9 المجموع

Source : Annual repport 2009, p: 92  

مليون  145اىل  2009ىل سنة إ 2008ن ادلخاطر قد ارتفعت من سنة أنالحظ من خالل ىذا اجلدول 
 دوالر.
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 2010دراسة البنك خالل سنة 

 2009/2010خالل سنة    (Jp Morgan Chase) داء المالي لبنك: األ(43)الجدول 

 النسبة المئوية 2009 2010 
 ٪2 100.434 102.694 إجمالي صافي الدخل مليون دوالر

 ٪48 11.652 17.370 النتيجة الصافية مليون دوالر

Source : Annual repport 2009, p: 55. 

للنتيجة  %48للدخل الصايف، وبالنسبة  %2نسبة لنالحظ من خالل اجلدول ان االداء ادلايل قد ارتفع با
  .الصافية

 2010/ 2009مخاطر البنك خالل سنة  :(44)رقم الجدول 

209 2010  

 مخاطر القروض 49.7 51.3
 مخاطر السوق 15.1 15.4
 مخاطر عمالتية 7.4 8.5
 مخاطر األسهم الخاصة 6.2 4.7
 المجموع 78.4 79.9

Source : Annual repport, 2009, p 104 

 .2010ن ادلخاطر قد اطلفضت خالل سنة أنالحظ من خالل ىذا اجلدول 
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 خالصة 

اطر وكيفية علية بالغة للمخاطر وذلك لتنوع سلتلف ادلخأ ن البنوك تويلأمن خالل ىذا الفصل وجدنا 
 قياسها.

زمة ادلالية قد تراجعت يف سلتلف الدول، كما شهدت ىذه العمليات موجة االندماج خالل األعمليات  نإ
ن ىذا ىم ىذه العمليات يف القطاع البنكي وذلك ألأاالندماج، وكانت عمليات  بعة يف تاريخاجديدة وىي الس

دببالغ زىيدة وبتقدمي مساعدات من طرف حكومات شراء بعض البنوك  زمة، حيث متّ القطاع كان مصدر األ
 زمة ادلالية.األ

بُت  نو مت الًتكيز يف الدراسة على االندماج الذي متّ أال إاندماج عديدة يف القطاع البنكي عمليات  حدثت
 وميتشوال بنك. (Bear Stearns)وبنك  (Jp Morgan  Chase)بنك 
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زمات اليت أصبحت سبيز األسواق سباب الكامنة وراء حاالت عدم االستقرار وتفاقم ظاىرة األتتعدد األ
، ضعف الرقابة واالشراف على ىم تلك األسباب يف التحرير ادلايل ادلفرط وظاىرة ادلضاربةأادلالية العادلية وتتمثل 

  .ادلؤسسات ادلالية وغياب الشفافية واالفصاح عن ادلعلومات

، يف حني زبتلف فيما يتعلق بالقطاع ادلصريف الذي زبتلف يف جوىرىا وأسباب حدوثها زمات الن األإ
  .ادلرتتبة عنها اخلسائرفيو وكذلك حجم وفداحة  نشأت

، كما لكشف نقاط الضعف يف النظام ادلايل تأيتحندث  أزمةكل   إال أنزمات ادلالية ثار ادلدمرة لألاآلرغم 
، وىو ما جيعل اجلهات الفاعلة يف النظام النقدي وادلايل مات بسب العدوىز د زلصن من األنو ليس ىناك أي بلأ

  .الدويل يف حبث دائم عن حلول جديدة سبكن من التغلب عليها ومواجهتها

مسببة أزمات يعترب الفراط يف منح االئتمان ادلصريف وخاصة يف فرتة الرواج سببا مباشرا يف خلق فقاعات 
، كما و القروض االستهالكيةأاألوراق ادلالية ن جزءا كبريا من ىذا التمويل تستخدم يف رلال العقار و أل ، ذلكمالية

تزايد حجم الديون ادلعدومة وتعرض البنوك  إىل ت ادلقدمة مقابل عمليات االئتمان ادلمنوح ايؤدي ضعف الضمان
  .للمخاطر

ادلرتتب قلل من قدرة ادلستثمرين على إدارة اخلطر  ن الغموض ادلرتبط بعمليات توريق قروض الرىن العقاريإ
الرىن  أزمةسهم يف خلق وانتشار أ، و التفريط يف حجم ادلخاطر على القروض األولية اليت مت توريقها، و عنها

  .العقاري

و كما يعرف يف بدايتو أعادلية ىو مشكل تدويل اخلطر  زمةالرىن العقاري وربوذلا أل أزمةن سبب تفاقم إ
قناة سعر الصرف وسلوك جانب  إىل ، ر النظام  وتتمثل كل من قناة أسواق ادلال وادلعامالت التجارية الدوليةخبط

 مالية عادلية  أزمة إىل الرىن العقاري وربوذلا  أزمةىم قنوات انتقال أ ادلستثمرين

صندوق النقد  ليهاإالرىن العقاري وما سبقها من أزمات عدم فاعلية السياسات اليت يدعو  أزمةكدت أ
 باألزماتكدت مدى ىشاشة ىذه ادلؤسسة وعدم قدرهتا على التنبؤ أ، كما عتبارىا مقرض ادلالذ األخرياالدويل ب

  .دارهتاإو 
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، السيولة من طرف البنوك ادلركزية الرىن العقاري ابتداء من ضخ أزمةدلعاجلة  اإلجراءاتانتهجت العديد من 
ن مع الزيادة السيولة لكإىل ناديق السيادية للبنوك اليت كانت حباجة زبفيض معدالت الفائدة ومساعدة الصو 

االئتماين لألوراق  عادلستمرة يف عدم اليقني احمليط دلدى قدرة ادلؤسسات ادلالية على ذباوز خسائرىا وتدىور التصني
  .مالية عادلية أزمة ىلإالرىن العقاري وربولت  أزمة، وتطورت ادلالية ادلرتبطة بالرىونات العقارية الثانوية

، زمةدائما بعد حدوث األ يأتيانن التنظيم والرقابة أزمات ادلالية يتضح من خالل التطور التارخيي لأل
زمات تكرار األ إىل شلا أدى  زمةوالوقائية دبجرد زوال األ التنظيميةوادلالحظ أيضا الرتاجع يف تلك اإلجراءات 

ل اجلانب ىوذبا زمةاألحوال مت معاجلة اجلوانب الفنية ادلسببة لأل تايل عدم وجود وقاية حقيقية ويف معظمالوب
 .اذليكلي التنظيمي

تمية وجود كيانات مصرفية  قادرة على حإىل لقد أدت التطورات والتحوالت العادلية ادلتسارعة وادلتالحقة  
عمال العادلية الراىنة خاصة بيئة األيز سب يتدلسايرة سلتلف ادلستجدات ال زمةامتالك االمكانيات و ادلوارد ادلالية الال

خاصة القطاع ولقد نتج عن سلتلف التطورات العادلية اليت مست سلتلف القطاعات ، ادلالية زماتلتصدي لألا
حبيث أدى ذلك االندماج لتكوين كيانات كبرية من  ،ادلصريف توجو حنو االندماجات خاصة منها يف القطاع ادلايل

  .ربات ادلختلفة ذلذه الكياناتخالل ذبميع القدرات واخل

حدى إمريكية، باعتبارىا زمة الرىن العقاري يف الواليات ادلتحدة األأمت الرتكيز يف ىذه الدراسة على 
ثار آ، حيث ترتب عنها 9191زمة الكساد الكبري أزمات ادلالية احلادة اليت عصفت باالقتصاد العادلي منذ األ

 خطرية على سلتلف دول العامل وىددت استقرار النظام ادلايل العادلي ككل.

زمات ادلالية، حيث زاد عددىا خالل وقد عرف االقتصاد العادلي خالل مجيع مراحل تطوره الكثري من األ
ىل إ ذا ما دفع بالدول وادلؤسسات الدولية العادليةم، حيث ازدادت سلاطرىا، ى92خريين من القرن العقدين األ

 ثارىا.آزمات والتخفيف من جياد آليات للوقاية من ىذه األإ

جراءات اليت ازبذت ىو التوجو حنو عمليات االندماج بني الشركات خاصة ولقد كان من بني احللول واإل
 ية.زمة ادلالية العادليف القطاع ادلصريف وذلك للتقليل من سلاطر األ
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نها من ادلنافسة كثرية ليمك  االندماج بني الشركات ىو ضرورة عصرية يعمل على تقدمي احللول لشركات  و 
سقاطها على اجلانب التطبيقي إفبعد معاجلتنا وربليلنا دلختلف جوانب ادلوضوع من اجلانب النظري و  ،واالستمرار

 االقرتاحات.ىل نتائج عامة ونتائج خاصة بالفرضيات مع رلموعة من إتوصلنا 

 النتائج واختبار الفرضيات

زمة ىي االختالل العميق واحلاد وادلفاجئ يف ن األأن معظمها يعين أال إزمة ادلالية من تعدد مفاىيم األبالرغم  -
  بعض التوازنات االقتصادية.

وادلضاربة، وضعف الرقابة زمات وتتمثل يف التحرير ادلايل ادلفرط سباب وراء تفاقم ظاىرة األىناك العديد من األ -
 صاح عن ادلعلومات.فشراف وغياب الشفافية واإلواإل

زمة تقدم حلول ن ىذه األألتكشف عن نقاط الضعف يف النظام ادلعين و  تأيتزمة أن كل أد التاريخ ك  ألقد  -
عادت أالرىن العقاري  فأزمةر نفسو التاريخ يكر  ، و زمات جديدةأمنها الدول يف مواجهة  تستفيدوذبارب 

 ضرورة تعزيز دور الدولة يف احلياة االقتصادية.

زمة الرىن العقاري وتتمثل يف وفرة السيولة واخنفاض يف التضخم أىل تفاقم إدت أسباب عديدة أىناك  -
 ىل توريق قروض الرىن العقاري.إ باإلضافةصول، سعار األأسعار الفائدة، وارتفاع أواخنفاض 

سواق ادلالية وقناة سعر مهها قناة األأسواق ادلالية عرب قنوات عديدة ىل األإزمة ادلالية بسرعة انتقلت عدوى األ -
 الصرف.

 سهم.سواق األأزمة ادلالية العادلية آثار عديدة خاصة معدالت النمو، وارتفاع معدالت البطالة وتراجع كان لأل -

زمة ادلالية العادلية، حيث ضرورة فرضتها طبيعة األ زمة يعتربندماج يف القطاع ادلايل خالل فرتة األن خيار اإلإ -
تقليل  ألجلندماج ىل اإلإزمة ادلالية وتوجهت العديد من ادلصارف الكربى القطاع ادلصريف بتداعيات األ تأث ر

 .لإلفالسالتعرض  ماخلسائر وعد

ن أكد على وىذا ما يؤ  9221-9222زمة خاصة يف سنة ندماج خالل مرحلة األلقد تراجعت عمليات اإل -
 ثرت على نشاط ىذه العمليات.أزمة قد األ
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 وبنك Bear Stears وبنك  jp Morgane Chase & Go بنكندماج اليت بني تعترب عمليات اإل -
داء ادلايل للبنك وتراجع ادلخاطر خالل ىل ربسني األإدت أمتشوال من العمليات الناجحة، حيث  واشنطن

 .9221، رغم ارتفاعها سنة 9292سنة 

الدراسة آفاق   

 لتكون والبحث بالدراسة جديرة ىامة جوانب ىناك بأن البحث ىذا يف اخلوض خالل من لنا تبني
 :وىي أخرى ودراسات حبوث إشكاليات

 وادلالية؛ ادلصرفية األزمات إدارة يف ادلصريف االندماج دور  
 العربية؛ البلدان يف ادلصريف العمل على اإلسالمية ادلصارف اندماج أثر 
 إسالمية مالية أسواق حنو التوجو وضرورة العادلية ادلالية األزمات ظل يف ادلالية األسواق أداء. 
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 الملخص
متثل عمليات االندماج يف مجيع أحناء العامل إعادة هيكلة كبرية وتوزيع ملوارد الشركات، وتعترب واحدة من 
أكثر الطرق فاعلية لتعزيز استرياتيجية النمو لدى الشركة، مثل هذه العمليات شجعت الشركات على املنافسة 

 الشديدة فيما بينها، وعّززت من فرص التوّسع.

يعّد موضوع عمليات االندماج استرياتيجية للتقليل من املخاطر يف ظل األزمة املالية العاملية خاصة يف 
القطاع املصريف، ويعترب من املواضيع اهلامة اليت شغلت آراء وأحباث االقتصاديني خالل فرتة األزمة املالية لسنة 

صريف، حيث أهنا تراجعت خالل فرتة الدراسة ، وذلك من خالل دراسة وتقييم نشاط عمليات القطاع امل8002
 jpأي خالل فرتة نقص السيولة، إال أن هذا مل مينع من حدوث عمليات جد مهمة كاندماج بنك  

Morgane Chase & Go   و بنكBear Stears  و بنك واشنطن متشوال، وتعترب هذه العملية من
حتسني أداءه  والتقليل من خماطر األزمة، وهذا يدل على أهم عمليات االندماج وأكثرها جناحا، إذ استطاع البنك 

 أن عملية االندماج أحسن وسيلة لالنقاد يف األزمات.

 الكلمات المفتاحية
األزمة املالية، أزمة الرهن العقاري، التوريق، اإلندماج، نشاط عمليات اإلندماج خالل األزمة، املخاطر، املصارف، 

 ، بنك واشنطن متشوال.Bear Stears، بنك jp Morgane Chase & Goالشركات، بنك 
Résumé 

Les fusions dans le monde représentent une restructuration et une 

distribution majeure des ressources de l'entreprise et constituent l'un des moyens 

les plus efficaces pour améliorer la stratégie de croissance de l'entreprise. Ces 

opérations ont encouragé les entreprises à se faire concurrence et à accroître 

leurs possibilités d'expansion. 

La question des fusions est une stratégie de réduction des risques face à la 

crise financière mondiale, en particulier dans le secteur bancaire, qui a 

notamment occupé l’avis et la recherche des économistes durant la période de 

crise financière de 2008, à  travers l’étude et l’évaluation de l’activité du secteur 

bancaire, toutefois, elle n’a pas empêché des transactions importantes telles que 

JP Morgan Chase & Go, Bear Stearns et Bank of Washington d’être une des 

fusions les plus réussies. La Banque a amélioré ses performances et réduit ses 

risques de crise, cela montre que le processus d'intégration est le meilleur moyen 

de survivre en situation de crise. 
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