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أزمة الرهن العقاري وانعكاساتها في اقتصاديات الدول العربية وطرق عالجها
م.م ليلى عبدالكريم حممد اهلامشي
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جامعة املوصل  /كلية اإلدارة واالقتصاد

امللخص
إن أسس اهلندسة املالية املنبثقة من الفكر االقتصادي الرأمسالي احلر هلا األثر الكبري يف حدوث األزمات املالية ،وأثر هذه اهلندسة
ظهر كفقاعة يظهر هنا وهناك ولكن يف النهاية تتدحرج مثل كرة الثلج يزيد حجمها ومتتد مسافات طويلة ويصبح أثرها أكرب
وأكثر وضوحاً .ومن املتفق عليه إن األزمة املالية العاملية يف سنة  8002بدأت يف قطاع الرهن العقاري يف الواليات املتحدة
األمريكية فاخنفضت قيمة العقارات ،مما أدى إىل ضعف قدرة املصارف على تسديد التزاماتها جتاه املؤسسات املالية األخرى
وضعف قدرة األفراد على التسديد ديونهم جتاه املصارف .ولكن احلقيقة أكرب من هذا ويتم توضيحها يف مبحثني يتناول املبحث
األول أسباب فقاعة الرهن العقاري وانفجارها يف سنة  8002ومعرف جذورها وأسبابها وكيفية حتول أزمة الرهن العقاري إىل
أزمة سيولة وأزمة عدم قدرة على السداد للديون وفوائدها ،أما املبحث الثاني تناول تأثري هذه األزمة يف اقتصاديات بعض الدول
العربية منها النفطية وغري النفطية ومعرفة تأثريها على بعض املتغريات االقتصادية واألسواق املالية هلذه الدول ،ومن خالل جممل
ما عرضه البحث مت التوصل إىل جمموعة من االستنتاجات واملقرتحات أهمها إن السبب الرئيس النفجار الفقاعة املالية هو
االستخدام السئ للمشتقات املالية والتوسع واالفراط يف منح القروض العقارية لألفراد والشركات لقاء تسهيالت مصرفية وعدم
تنويع يف الضمانات والرتكيز على الضمانات العقارية من قبل املصارف األمريكية ،وانعكس ذلك بتوصية مفادها تبين مؤشرات
اإلنذار املبكر ملراقبة البيئة الداخلية واخلارجية للتمكن من اكتشاف األزمة يف بداية تكوينها.
Abstract:
The foundations of financial engineering emanating from the capitalist economic thought free a
significant impact in a financial crisis, the impact of this geometry appeared as a bubble shows here
and there but in the end, rolling like a snowball larger than stretching long distances and become
impact bigger and more and agreed that the financial crisis global in 2008 began in the mortgage
sector in the United States of America real estate values dropped, which led to weak bank's ability
to repay its obligations to other financial institutions and the weakness of the ability of individuals
to repay debts to the banks. But the truth is greater than this and are described in two sections deals
with the first part, the causes of the mortgage bubble bursting in 2008 and defined the root causes
and how to shift the mortgage crisis into a liquidity crisis and a crisis of inability to repay debt and
benefits.
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The second topic dealt with the impact of this crisis in the economies of some Arab countries,
including oil and non-oil and their impact on certain economic variables and financial markets of
these countries, and through the whole what has been presented research was to reach a set of
conclusions and proposals notably that the main reason for the explosion of the financial bubble is
the wrong use financial derivatives, expansion and over-the granting of mortgage loans to
individuals and companies to meet with banking facilities and failure to diversify in guarantees and
a focus on real estate collateral by US banks, and is reflected in the research to reach a
recommendation that the adoption of the early warning indicators to monitor the internal and
external environment to be able to detect the crisis in the beginning of the composition.

مقدمة
األزمات املالية احلدث املفاجئ املقرتن بالتهديد واخلطر غري املتوقع ،إذ يقضي على أهداف املنظمات والشركات واالقتصاد يف
البقاء والنمو تكرار األزمات املالية وحدتها واتساع نطاقها أصبحت من أهم املواضيع إثارة للجدل والنقاش ،وهذا ما يفسر تعدد
واختالف التوجهات واملدارس االقتصادية اليت فسرت األزمات املالية اليت تعمل على االنتقال من نقطة بداية إىل أخرى واالنتقال
من فكر اقتصادي إىل فكر اقتصادي جديد.
واألزمات املالية ليست وليدة نظام مالي حديث أو قديم ولكنها مرهونة بظاهرة االنتشار السريع ،وهذه األزمات احلديثة تتميز
بظاهرة االرتباط واالنتقال والعدوى السريعة بسبب العوملة والتطورات السريعة يف تكنولوجيا األعمال واملنظمات اليت تسري على
النظم املفتوحة ،فالبد أن تتأثر وتؤثر يف البيئات احمليطة هلا ،وهذه األزمات أخذت لتشمل دول نامية ومتقدمة وتؤثر يف مستوى
النشاط االقتصادي والنمو االقتصادي وتوازن امليزانية واستقرار األسعار وحجم االئتمان وتؤثر بشكل مباشر يف األسواق املالية
(البورصات) ،إىل جانب آثارها االجتماعية من حيث البطالة والفقر.
ويتكون البحث من جانببني ،اجلانب األول نظري ،يتم فيه توضيح وتفسري وحتليل ألزمة الرهن العقاري من حيث أسبابها
وجذورها ومظاهرها على االقتصاد األمريكي.
واجلانب الثاني العملي يبني فيه أثر أ زمة الرهن العقاري على بعض الدول العربية منها النفطية وغري النفطية وبتأثريها املباشر وغري
املباشر وحتليل بعض املؤشرات املالية واالقتصادية هلذه الدول من حيث التذبذب يف أسعار النفط ،التغريات يف الصادرات
والواردات ،والناتج احمللي اإلمجالي ،والتغريات يف اسعار االسهم يف البورصة العربية.

مشكلة البحث
تظهر عدة تسأوالت للبحث ومنها:
 .1ماهي جذور أزمة الرهن العقاري وبداياتها.
 .8ماهي األسباب املباشرة اليت أدت إىل حدوث أزمة الرهن العقاري.
 .3ماهي آثارها على اقتصاديات بعض الدول العربية ومدى اخلطورة اليت تعرض هلا اقتصاديات الدول العربية نتيجة االنفتاح
االقتصادي واملالي والرتابط املالي يف ظل آلية العوملة مع االقتصاد األمريكي.
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فرضية البحث
األزمات املالية ماهي إال نتاج ملشكالت متنوعة ومرتاكمة ،وإن حدوث أزمة الرهن العقاري سببت املبالغة يف قياس العقارات
وتقيمهها ،وإن هلذه األزمة جذور وبدايات وأسباب مباشرة أدت حبدوثها وتركت آثارها السلبية على االقتصاد األمريكي ،ومل
يكتفِ بهذا بل ا نتقل بآثارها وسلبياتها على اقتصاديات العامل ومنها الدول العربية بسبب االرتباط املباشر وغري املباشر بني
االقتصاد األمريكي واقتصاديات بعض الدول وخاصة الدول النفطية والدول اليت لديها سوق األوراق املالية بتعامالتة املختلفة مع
األسواق املالية العاملية.

هدف البحث
يهدف البحث إىل تشخيص أساسيات األزمة املالية العاملية (فقاعة الرهن العقاري) اليت مرت بها الواليات املتحدة سنة 8002
وانتقلت بعدواها إ ىل اقتصاديات العامل ،لتشكل خطراً على العديد من املتغريات االقتصادية واملالية وعلى األسواق النفطية
وأسواق األوراق املالية ومعرفة مدى هذا التأثري املباشر وغري املباشر على بعض الدول العربية النفطية وغري النفطية.

املبحث األول
مفهوم أزمة الرهن العقاري وجذورها وأسبابها
أوالً .مفهوم أزمة الرهن العقاري
ظهرت عدة مفاهيم لألزمة املالية العاملية اليت اطلق عليها أزمة الرهن العقاري من قبل العديد من الباحثني واملاليني واالقتصاديني
واليت طفت على سطح االقتصاد األمريكي نتيجة تراكمات لسنوات سابقة وانفجرت يف سنة  8002وضربت املؤسسات املالية
واملصرفية واالقتصاد األمريكي وانتقلت بعدواها إىل االحتاد األوربي واليابان ودول جنوب شرق آسيا والدول العربية بشكل
مباشر وغري مباشر.
وباإلمكان أن نعطي مفاهيم هلذه األزمة
"هزة باملنظومات املصرفية جعلته يف مناخ متغري يف آلياته متثلت مبنح قروض لألفراد والشركات وبتسهيالت ائتمانية غري مدروسة
وقابلها عدم قدرة سداد من قبل املقرتضني ،مما أدى باملنظومة املصرفية إىل الوقوع يف خماطر السيولة وانتهى األمر بها باالفالس
وحتويل الرهونات إىل أوراق مالية من قبل الشركات والكيانات االستثمارية يف سوق األوراق املالية".
ومبفهوم آخر "االسراف يف إصدار األصول املالية بأكثر من حاجة االقتصاد العيين وأدى إىل زيادة عدد املدينيني وارتفاع حجم
املخاطر وعجزهم عن التسديد لقروضهم العقارية".
وإعطاء مفهوم آخر بأنها "عجز كبري أصاب القروض االئتمانية الرهينة لألسر األمريكية ،أدى إىل صعوبات مالية قوية وحادة يف
املؤسسات املالية األمريكية".
وهناك مفهوم آخر يتمثل "بانتفاخ الفقاعة العقارية وانفجارها نتيجة حالة توقف األفراد عن سداد ديونهم للمؤسسات املصرفية
وزيادة ظاهرة استيالء املقرضني على العقارات وكثرة الصراعات واملواجهات بني املقرضني (املصارف) واألفراد والشركات".
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ثانياً .مراحل األزمة
ميكن حصر مراحل أزمة الرهن العقاري من خالل الشكل االنسيابي اآلتي:
حدوث األزمة

خروج ضوابط االقراض عن المنطق
عدم احكام رقابة االحتیاطي الفدرالي االمریكي
على البنوك والمؤسسات المالیة

ارتفاع مفرط في اسعار العقارات
(الفقاعة العقاریة)

ارتفاع اسعار الفائدة على القروض العقاریة
عدم القدرة على السداد من قبل األفراد والشركات

انخفاض حاد في اسعار العقارات
افالس مالي وانهیار في المصارف والمؤسسات
المالیة والمصرفیة

الشكل ()1-1
مراحل أزمة الرهن العقاري
املصدر :الشكل من إعداد الباحثني باالعتماد على املراجع األجنبية.
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ثالثاً .جذور األزمة
كل فرد يف أ ي دولة كانت سواء يف الواليات املتحدة ويف دول متقدمة ودول نامية يرغب باحلصول على عقار وميتلكه ،وخاصة
إن السياسة املعتمدة يف الواليات املتحدة بشراء العقارات بالتقسيط وضمن إجراءات معينة من خالل احلصول على قروض مقابل
فوائد وبتسهيالت ائتمانية سهلة على األفراد ،ويتم شراء العقار بأموال القرض ولكن يوجد شرط أساسي أن تكون أسعار
الفائدة متغرية ومرتبطة بسعر البنك املركزي الذي يعلن عنه ،وعند تأخر السداد من قبل املقرتض تتضاعف سعر الفائدة عليه
(.)Mazen,2008,533-534
كما ان املدفوعات الشهرية خالل السنوات الثالثة االوىل فقط لسداد الفوائد وال تذهب اىل ملكية جزء من العقار إال بعد مرور
ثالث سنوات ولكن هناك مسألة مهمة يف حالة ارتفاع اسعار العقارات حيصل خيارات أمام مالكها ،إما ان يبيع عقاراته لتحقيق
أرباح عالية أو حياول احلصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار إذا ارتفعت قيمته.
واملؤسسات املالية يف هذه احلالة تلجأ اىل بيع القرض كسندات للمستثمرين فيزيد من ارباحهم وممكن ان يرهن املستثمرين
سنداتهم ولألطمئنان يقومون بالتأمني عليها لدى شركات التأمني ومن خالل رهن سنداتهم حيصلون على قرض جديد وسيولة
جديدة للحصول على اصول أخرى (عبداملعبود.)12-11 ،8002 ،
ولكن بالنتيجة احملتملة لسلوك األفراد هي افالسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعما للسندات فيزداد عرض العقارات مما يؤدي
اىل اخنفاض اسواقها والدخول اىل مرحلة الكساد وعلى مستوى االقتصاد الكلي حصل افالس البنوك االستثمارية وصناديق
االستثمار وشركات التأمني ،مما سبب يف انهيار سوق العقارات السكنية يف الواليات املتحدة االمريكية نتيجة االفراط يف تقديم
القروض للمقرتضني (أفراد وشركات) ومتاحة للجميع ولكافة الفئات الدخلية ومنها املتوسطة واملنخفضة الدخل وبضمانات
سهلة ،مما ادى اىل ارتفاع اسعار العقارات بشكل اكثر من احملسوب واملتوقع فزاد منح القروض من قبل البنوك وزاد شراء املزيد
من االوراق املالية اليت حبوزة تلك البنوك نتيجة بيع املساكن هذه من جهة ،ومن جهة اخرى توريق الرهونات يف سوق االوراق
املالية اليت هلا تصنيف من خالل تقسيمها اىل مشتقات معقدة من االنتباه اىل حجم املخاطر اليت تتحملها هذه املشتقات املالية
وبعيدة عن اجلهات الرقابية والتنظيمية (.)Hershey &Friedman,2009,10
وهذه الفقاعة العقارية انفجرت وتراجعت اسعار العقارات بشكل كبري وزاد التأخري عن السداد من قبل األفراد والشركات
وتدهور التصنيف االئتماني لالور اق املالية وبدأت االضطرابات تزداد يف سوق النقد وبدأ االخفاق يزداد يف اكرب البنوك
االستثمارية يف الواليات املتحدة االمريكية يف الوفاء بالتزاماتها واعالن افالسها يف سنة  8002وظهرت حالة عدم الثقة وشحة
السيولة وحماولة اسرتجاع االموال من خالل بيع القروض يف سوق االوراق املالية يف اكرب املصارف االستثمارية يف الواليات
املتحدة وهذه احلالة جعلت من حصول تقلبات واضحة يف االسواق املالية العاملية (الزيدان.)82 ،8002 ،
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رابعاً .مظاهر أزمة الرهن العقاري
بدأت مظاهر االنهيار بالنظام املالي العاملي يف الظهور واصاب اصحاب رؤوس االموال واملصارف الكربى واملؤسسات املالية
والوسطاء ،وكان هناك العديد من املظاهراليت تشري اىل وجود هذا االنهيار ومنهاAndrea,F.presbitero,2015,22-( :
)25
 .1اخنفاض مستوى استخدام املوارد االقتصادية نتيجة اخنفاض مستوى السيولة وجتميد احلصول على القروض من املؤسسات
املالية.
 .8اخنفاض مستوى املبيعات وخاصة يف سوق العقارات وغريها من السلع شبه الضرورية وشبه الكمالية بسبب نقص السيولة.
 .3قيام املؤسسات املالية بتجميد القروض واالمتناع عن منح القروض وحتديد اسعار فائدة مرتفعة حتسبا من عدم القدرة على
السداد من قبل األفراد والشركات.
 .2سحب مفاجئ للودائع من البنوك خوفا من نقص السيولة وعدم قدرة البنوك الوفاء بالتزاماتها املالية.
 .1اخنفاض مستوى التداوالت يف االسواق املالية واسواق النقد .
 .6اخنفاض يف مستوى الصادرات والواردات بني معظم دول العامل اليت حصلت فيها االزمة املالية والدول اليت انتقلت اليها
االزمة.
 .7اخنفاض معدالت االستهالك واالنفاق واالدخار واالستثمار العام واخلاص.
 .2ارتفاع معدالت البطالة والكساد واصبح حاالت التعثر املالي والتصفية واالفالس لكبار املؤسسات املالية.

خامساً .أسباب األزمة املالية العاملية (أزمة الرهن العقاري)
شجع االزدهار الكبري لسوق العقارات يف الواليات املتحدة االمريكية بني فرتتي  ،8006-8001جلأت البنوك وشركات
االقراض اىل االقراض العقاري املرتفع املخاطر من أجل حتقيق االرباح ومن هنا ظهرت بوادر االزمة املالية وكانت بصفني من
الدومينو (.)Orlowski LucjamT.sacred,2008, 11
الصف األول :صف الدومينو سقط عندما أصبح ليس مبقدور األفراد تسديد القروض وفوائدها.
الصف الثاني :صف الدومينو الثاني سقط عندما اخنفض الطلب على العقارات ووصل اىل حالة اجلمود مما ادى اىل اخنفاض
اسعار العقارات مما دفع مؤسسات االقراض اىل طلب السيولة والتعويض من األفراد الذين الميلكون امواال اصالً.
وبدأت هذه املؤسسات باملعاناة من اخنفاض قيمة العقارات وضعف قيمتها السوقية وتراكم الديون.
ويظهـر عـدة أسبـاب هلـذه األزمـة أهمها(CFA Institute pearsen ،(Austin Nurphy,2008,18-20) :
)(Martin Zistter,2010,78- ،(The Global Financial Crisis,140-141)،custom Pulisting,2008,11
)(www.kantakji.con/fiqh/files/ Economic/11018.doc) ،86
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 .1تراخي الرقابة املالية الوقائية احلكومية على املصارف واملنظمات وخاصة يف غياب الرقابة من قبل البنك املركزي االمريكي
على البنوك االستثمارية.
 .8اضطرابات يف القطاع املالي بسبب توسع حجم االئتمان وانهيار االسواق املالية ،إذ زاد حجم االئتمان ومنح القروض
العقارية اليت كانت السبب الرئيسي وراء هذه االزمة االمريكية واليت اصبحت ازمة مالية.
 .3عدم استقرار االقتصاد الكلي مثل التقلبات فباسعار الفائدة العاملية اذ يظهر اثرها واضحا وصعبا يف الدول النامية.
 .2يقوم النظام املالي ونظام االسواق املالية على نظام املشتقات املالية اليت تعتمد على تعامالت وهمية ورقية وشكلية للعديد من
املبادالت الفعلية للسلع واخلدمات.
 .1التوسع واالفراط بضمان البطاقات االئتمانية بدون رصيد (السحب على املكشوف) وطرح ادوات استثمار غري مفهومة من
قبل األفراد واملؤسسات مما أدى اىل حتمل تكاليف عالية وهذا سبب رئيس لظهور االزمة واصبح عدم قدرة األفراد
والشركات لتسديد ديونهم مما ادى اىل احلجز على سياراتهم ومنازهلم  ،فدارت االزمة يف دائرة مفرغة نتيجة اضطرار
األ فراد والشركات اىل بيع عقاراتهم فهبطت قيمتها وزاد العرض عن الطلب يف جمال العقارات واخنفض االنفاق االستهالكي
واالستثماري وضعفت قدرة البنوك يف متويل الشركات واألفراد وتهاوت املؤسسات وانهارت وافلست البنوك مما هدد
باالقتصاد االمريكي بظهور حالة الكساد الصعب.
 .6استخدام سئ للمشتقات املالية من خالل وجود اقراض واسع يفوق احلاجة احلقيقية له.
 .7الوقوع يف اخطاء السياسة االقتصادية من خالل تشجيع االستهالك بدون حدود.
 .2مطالبة شركات االستثمار العقاري املقرتضني بتسديد القروض قبل مواعيدها احملددة من اجل توفري السيولة يف ظل ظهور
االزمة من جلأ املقرتضني ببيع عقاراتهم من أجل التسديد وكان هذا البيع فوق طاقة قدرة السوق العقارية مما ادى اىل هبوط
يف قيمتها بشكل كبري.
 .2عدم تنويع الضمانات املقبولة لقاء التسهيالت املصرفية املقدمة من قبل املصارف والرتكيز على الضمانات العقارية وعدم
وجود حدود لتملك املصارف للعقارات او التسليف لشراها.
 .10قيام النظام املالي واملصريف بنظام جدولة الديون بسعر فائدة اعلى او استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة
مرتفع وهذا يلقي اعباء اضافية على املقرتض الذي عجز عن تسديد القرض االول وسوف يتحمل القرض الثاني بسعر فائدة
اعلى.
 .11نظرية الوكالء وطمع املصارف واملدراء الذين يديرون هذه املصارف فيسبقون مصاحلهم اخلاصة على مصلحة املالكني هلا
وهذه النظرية جعلت من فصل ملكية رأس املال للشركة وعملية الرقابة واالشراف داخل الشركات واملصارف واصبح املدير
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(الوكيل) متخذ القرار ويعمل لصاحل املالك ،وكان هذا سبب رئيسي حلدوث االزمة لكون املدير يعمل لصاحله وليس لصاحل
املالك ومحلة االسهم.
 .18عدم متاثل املعلومات اصبحت املعلومات اليت لدى املصارف والشركات مغايرة عن املعلومات لألفراد والشركات االخرى
اليت تتعامل معها واصبح من الصعب تقييم املخاطر بشكل سليم ونتج عنه اختاذ قرارات خاطئة من املقرتض ومن املفروض ان
تكون املعلومات واضحة وكاملة وسليمة عن األفراد والشركات املقرتضة من املصارف من اجل امتام عقد القرض بني
الطرفني لضمان سالمة القرض واسرتجاعه والقدرة على سداده.
 .13العجز التؤام بني امليزان التجاري وميزانيتة العامة حيث ان العجز التجاري بسبب ارتفاع حجم االستريادات االمريكية من
الصني واهلند والدول االسيوية.
 .12احلروب السريعة اليت خاضتها الواليات املتحدة يف الصومال ويوغسالفيا والعراق وأفغانستان واليت كلفت الواليات املتحدة
ثالثة تريليون دوالر.

سادساً .احلاالت املسببة الزمة الرهن العقاري
األسباب أل زمة الرهن العقاري عديدة ومتنوعة البعض منها سببها األفراد والشركات والبعض االخر سببها البنوك واملصارف
وكال اجلهتني مسؤولة عن ظهور االزمة يف الواليات املتحدة ،ومن هذه االسباب اليت كانت هلا انعكاسات خمتلفة يف االقتصاد
االمريكي واقتصاديات العامل أبرزها:
 .1اخنفاض اسعار النفط واملواد الغذائية للبلدان املصدرة هلا واللجوء اىل التمويل بالعجز.
 .8ارتفاع اسعار الفائدة على االقرتاض واصبح من الصعب امكانية احلصول على القروض بالتسهيالت املعروفة عنها.
 .3استحداث وسائل وادوات الرقابة املصرفية احلديثة .
 .2االندماج واالنضمام بني املصارف وافالس بعضها اآلخر ومنها اكرب مصارف الواليات املتحدة (ليمان براذر).
 .1اعتماد السيولة كمعيار لالداء املالي ،ومنها كفاية رأس املال .
 .6انشاء نظام الدارة املخاطر يف املصارف بأعتباره صمام االمان ووسيلة االنذار املبكر لالزمات.
 .7تراجع قيمة املوجودات يف البورصات العاملية تقريبا النصف وخسارة كبرية للمستثمرين واملضاربني يف حمافظهم االستثمارية.
 .2زيادة املخاطر املالية بسبب ضعف القدرة على التنبؤ.
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املبحث الثاني
اجلانب العملي
أوالً .تفسري مؤشرات البحث
إن مؤشر قوة رأس املال يف املصارف ضروري جدا لسالمة املصرف وتدعيم الثقة فيه ،ولكن املصرف ال يضمن تلك السالمة
لوحده بأي حالٍ من األحوال ،وإمنا ينبغي أن تكون هناك عوامل أخرى إىل جانبه حتقق له السالمة خالل الفرتة (-8006
 )8010من خالل املؤشرات اآلتية:
 .1مؤشر متانة رأس املال
الذي يعرب عن املعادلة الرياضية اآلتية:
مؤشر متانة رأس املال=

نسبة رأس المال  +االحتياطي
مجموع الحسابات الجارية  +الودائع

 .8نسبة رأس املال املمتلك إىل الودائع
تشري هذه النسبة إىل مدى مقدرة املصرف على رد الودائع من رصيد رأس املال املمتلك.
× %100
نسبة رأس املال اىل الودائع =
رأس المال الممتلك
مجموع الودائع
وتربز أهمية هذه النسبة يف كونها تعطي صورة أفضل عن مدى كفاية رأس املال املمتلك ،مبعنى إن املصرف املركزي قد يتغاضى
عن زيادة طفيفة يف املوجودات اخلطرة إذا كانت نسبة رأس املال املمتلك إىل جمموع الودائع مرتفعة نسبياً على أساس إن
ارتفاعها يعين محاية للمودعني وتعوضهم عن املخاطر اإلضافية النامجة عن زيادة يف املوجودات اخلطرة.
 .3مؤشر الرحبية
تشري هذه النسبة إىل فاعلية املوجودات يف توليد األرباح وتدل على قدرة املصرف على استغالل املوجودات وتوليد األرباح،
وحتسب باملعادلة اآلتية:
مؤشر الرحبية =
عينة من املصارف بيئة األزمة

صافي الربح
إجمالي الموجودات

 .1مؤسسة Citigroup
تعد هذه املؤسسة مؤشراً للوعود بعيدة املنال والعثرات املتعددة للقطاع املصريف الدولي ،وإذ قمنا بتحليل هذه املؤسسة باالعتماد
على املؤشرات الثالثة نالحظ انه يف الفرتة قبل حدوث االزمة ان املؤسسة كانت تتمتع مبتانة راس املال وارتفاع مؤشر الرحبية
والودائع لديها ،ولكن يف فرتة حدوث االزمة  8002تفاقمت ازمة الرهن العقاري وأزمة االئتمان وحتولت اىل ازمة اقتصادية مما
أدى اىل اخنفاض مؤشرات الرحبية بقوه مما اعلن املصرف ان خسائره وصلت اىل عشرة مليارات دوالر من جراء االزمة ،اما يف
الفرتة بعد وقوع االزمة نالحظ ارتفاع املؤشرات الثالثة.
اجلدول ()8-1
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املؤشرات املالية ملؤسسة Citigroup
2006

2007

2008

2009

2010

Citigroup
مؤشر الرحبية

0.21

0.27

-0.14

0.22

0.25

مؤشر متانة رأس املال

7.47

5.02

2.30

9.60

10.7

مؤشر الودائع

0.16

1.29

0.11

1.12

1.27

املصدر :اجلدول من إعداد الباحثتني باالعتماد على القوائم والتقارير املالية.

 .8مؤسسة Bank of America
متثل هذه املؤسسة ثاني اكرب املصارف التجارية يف الواليات املتحدة االمريكية من حيث القيمة السوقية ،كما انها اكرب مصرف
امريكي يقدم اخلدمات املالية واكرب من حيث املمتلكات ويالحظ من اجلدول ادناه انه يف الفرتة قبل وقوع االزمة ان املصرف
ال عن حتقيق املصرف للرحبية  ،اما يف فرتة حدوث االزمة
كان يتمتع مبتانة رامسال جيدة حيث كان ملتزماُ بتعليمات جلنة بازل فض ً
 8002نالحظ اخنفاض املؤشرات الثالثة فقد كانت سنة يف غاية الصعوبة على املصرف ،اما يف فرتة وقوع االزمة فنالحظ ان
املصرف استعاد نشاطه فقد عمل على تعزيز متانة راس املال فضالُ عن ارتفاع نسبة الرحبية لدى املصرف وزيادة مؤشر الودائع.
اجلدول ()8-8
املؤشرات املالية ملؤسسة Bank of America
2006
0.44

2007
0.87

2008
0.22

2009
0.38

2010
0.88

Bank of America
مؤشر متانة رأس املال

8.64

6.87

5.15

7.81

8.60

مؤشر الودائع

0.17

1.36

0.15

1.81

0.19

مؤشر الرحبية

املصدر :اجلدول من إعداد الباحثني باالعتماد على القوائم والتقارير املالية.

 .3مؤسسة Lehman Brothers
تعد هذه املؤسسة رابع اكرب مصرف يف الواليات املتحدة االمريكية ،وقد اعلن عن افالسه اذا اخنفضت قيمة أسهمه نبسبة %22
سنة وقوع االزمة وكان النهيار هذه املؤسسة وقع كبري يف القطاع املالي العاملي كون عمره يتجاوز قرنا ونصف القرن (قنطقجي،
.)67 ،8002
واذا الحظنا اجلدول ادناه نالحظ انه يف الفرتة قبل وقوع االزمة يف عام  8006كانت األمور طبيعية وتسري على ما يرام اذ
ظهرت بوادر االزمة يف عام  8007اذ اخنفض مؤشر متانة راس املال اىل النصف تقريبا واخنفض مؤشر الرحبية ومؤشر الودائع،
اما يف فرتة وقوع االزمة  8002نالحظ اخنفاض املؤشرات الثالثة فضالُ عن اخلسائر اليت حققها املصرف مما أدى اىل وقوع
املصرف يف االزمة وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته ولذلك قام املصرف بإعالن عن افالسه ،اما يف فرتة بعد االزمة نالحظ ان
املصرف حاول معاجلة نقاط الضعف اليت أدت اىل االزمة لذا عمل على تقرير متانة راس املال الذي يعد صمام األمان المتصاص
اية خسائر قد يتعرض هلا كما عمل على حتقيق أرباح وتعزيز مؤشر الودائع يف املصرف.
اجلدول ()8-3
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املؤشرات املالية ملصرف Lehman Brothers
2006
0.80

2007
0.60

2008
-0.35

2009
0.27

2010
0.81

Lehman Brothers
مؤشر متانة رأس املال

4.20

2.11

0.54

16.6

15.8

مؤشر الودائع

0.23

0.17

0.10

0.20

0.24

مؤشر الرحبية

املصدر :اجلدول من إعداد الباحثتني باالعتماد على القوائم والتقارير املالية.

ثانياً .تأثري ازمة الرهن العقاري يف اقتصاديات الدول العربية
بروز أ زمة الرهن العقاري وتطورها اقليميا ودوليا يضع امامنا العديد من االشكاليات االقتصادية واالجتماعية واملالية الصعبة
تتعارض والسياسات االمنائية والتكاملية يف كل دول العامل معرقلة مسريتها االقتصادية واستقرارها وتلك االشكاليات املتمثلة
بالبطالة والتضخم والكساد والديون.
وامتدت هذه االزمة والقت بظالهلا على اقتصاديات الدول العربية بشكل مباشر وغري مباشر من خالل امتداد شحة السيولة يف
اسواقها ومصارفها مما ادى اىل ظهور ازمة السيولة يف مصارف الدول العربية بعد اعالن افالس بنك االستثمار Leman
 brothersيف آب  8002فلجأت هذه الدول اىل سحب االموال املودعة لدى فروعها يف اخلارج ونقلها اىل مقرها الرئيسي
يف الدول املتقدمة من اجل اعادة بناء قاعدة رأمسالية للمصارف الرئيسية (االم) وخاصة ان االموال املودعة يف املقر الرئيسي هلذه
املصارف بالعملة االجنبية مما ادى اىل خروج رؤوس اموال كبرية من اسواق واقتصاديات الدول العربية مما جعل زعزعة يف
استقرار النظام املصريف لعدد من هذه الدول.
تباينت القنوات الرئيسية اليت امتدت تأثرياتها على الدول العربية خالل عامي  8002-8002نظرا الختالف طبيعة وقوة
اقتصادها ومدى درجة انفتاحها وارتباطها مع االقتصاد العاملي:
فباالمكان تصنيف هذه االقتصادات اىل ثالث جمموعات( :إدارة البحوث والدراسات االقتصادية ،جملس الغرف السعودية
( ،)Mark Jickling,2008,8-10( ،)7-2 ،8002فريد كورتل( ،)10-2 ،8002 ،مجال الدين زروف،8010 ،
.)82-81
اجملموعة األوىل :دول اخلليج العربي اليت تتسم باالنفتاح واالرتباط الواضح والكبري مع اقتصادات العامل وخاصة االرتباط مع
سوق االوراق املالية العاملية ،فضالً عن ذلك تعد من الدول املنتجة واملصدرة للنفط اخلام والغاز والبرتوكيمياويات (دول نفطية)
فيظهر من هذا التأثري الكبري والعدوى الواضحة لالزمة يف اقتصادياتها مما جعل التذبذب الكبري يف سوق االوراق املالية اخلليجية
باالرتفاع واالخنفاض الشديد واالنتكاسات والتأثري الواضح يف ميزانيتها نتيجة االخنفاض املفاجئ يف اسعار النفط واالخنفاض يف
االيرادات النفطية اليت تشكل االساس يف ايراداتها العامة.
وخاصة ان هذه الدول قبل ازمة الرهن العقاري اصبح لديها فوائض مالية كبرية نتيجة ارتفاع الكبري يف اسعار النفط وتدفقات
رأمسالية كبرية ل تمويل املشروعات الضخمة املوجودة يف العديد من الدول وخاصة الواليات املتحدة واليابان واالحتاد االوربي
وتوسع كبري يف االئتمان املصريف للقطاع اخلاص.
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وحبلول االزمة املالية وتفاقمها وعدواها اىل هذه الدول حصل تقلص كبري بالفوائض املالية واخنفضت السيولة لدى املصارف
والقطاع اخلاص وضعفت ثقة املستثمرين نتيجة االوضاع االقتصادية احمللية واخنفض التمويل للمشروعات الكبرية وحصل ازمة
دين يف مؤسسات القطاع اخلاص وثم تأجيل وجتميد العديد من املشروعات وخاصة املشروعات العقارية.
إذ قدرت حبواىل  171مليار دوالر مقارنة مع امجالي املشاريع اليت كانت قيد التنفيذ حبواىل  8,1تريليون دوالر يف نهاية
 ،8002مما ادى اىل تراجع الطلب احمللي على العقارات واخنفضت اسعاره واثرث على قيمته فأخذت املصارف باحلذر وركزت
على القواعد الرأمسالية هلا ووضع املصارف شروط صعبة يف االقراض مما ادى اىل تراجع حجم االئتمان املصريف لديها.
اجملموعة الثانية :الدول اليت لديها اسواق مالية حملية مرتبطة بشكل مباشر مع االسواق املالية العاملية وهذه الدول ايضا تعد من
الدول النفطية ومرتبطة بأسعار النفط العاملي وايراداتها وميزانيتها ترتفع وتنخفض مع ارتفاع واخنفاض اسعار النفط ،وهذه
اجملموعة تأثرها اقل من اجملموعة االوىل لكونها اكثر انغالقا على العامل اخلارجي وغري مرتبطة ماليا ومصرفيا بالسوق العاملي وليس
لديها اسواق مالية واسعة ومفتوحة بتعامالتها وليس لديها شركات واستثمارات يف الدول املتقدمة بسبب انغالقها على االستثمار
االجنيب لكن تأثرت نتيجة التذبذب يف اسعار النفط واخنفاض حجم احلصص باالنتاج وحجم الصادرات النفطية مما اثر على
اقتصادها احمللي نتيجة اخنفاض حجم ايراداتها فتباطئ النشاط االقتصادي ملعظم قطاعاتها الصناعية والزراعية واخلدمية والتباطئ
الواضح يف تنفيذ مشاريع البنية التحتية لديها.
اجملموعة الثالثة :الدول العربية اليت لديها عالقات جتارية وتعتمد على االستريادات واالقرتاض احمللي فهي دول تكون بعالقة غري
مباشرة مع الواليات املتحدة واالحتاد االوربي وتقتصر العالقة فقط يف جمال املعامالت السلعية كاالستريادات وبقطاع السياحة
والتحويالت املالية والتدفقات االستثمارية االجنبية فأي أزمة او تباطئ حيصل يف الواليات املتحدة ودول اوربا تتأثر اقتصادياتها
من خالل تراجع معدالت السياحة والعالقات التجارية والتحويالت املالية ،ففي فرتة الركود والكساد اليت حصل بالواليات
املتحدة بسبب ازمة الرهن العقاري اثر بشكل واضح على ايراداتها من حيث ايرادات القطاع السياحي ومن حيث الصادرات
والواردات السلعية والتحويالت املالية وتدفقات االستثمار االجنيب لديها ،وفيما يلي ابرز املؤشرات املالية واالقتصادية وكما
يأتي:
أوالً .مؤشر أسعار النفط
يتضح من اجلدول ( ) 1-2الذي يوضح أسعار النفط لدول اخلليج (السعودية وقطر واالمارات) والعراق ومصر خالل السنوات
 8010-8006اليت تعد سنوات قبل ازمة الرهن العقاري واثناء االزمة ومابعدها وكما يأتي:
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اجلدول ()8-2
مؤشر أسعار النفط للمصارف العربية عينة البحث للفرتة (( )8010-8006دوالر /برميل)
ت

1
8
3
2
1

مؤشر أسعار النفط
السعودية (العربي اخلفيف
السعودي)
قطر
االمارات (خام مربان
االماراتي)
العراق
(البصرة العراقي)
مصر (خليط السويس
املصري)

8006

8007

الربع

الربع

الربع

الربع

األول

الثاني

الثالث

الرابع

8002

8002

8002

8002

متوسط
8002

8002

8010

61,1

62,7

23,1

112,7

181,3

31,2

21,8

61,2

77,2

68,6

62,2

28,0

117,6

112,7

13,2

22,2

68,2

72,8

66,1

78,2

26,1

188,2

112,6

17,8

22,0

63,2

72,2

12,0

66,2

20,2

112,7

110,3

18,2

28,1

60,1

76,7

12,1

66,7

21,8

112,0

113,1

18,3

28,7

12,2

71,2

املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي من عام .8010-8006

إن أسعار النفط هلذه الدول خالل السنتني ( )8007-8006ترتاوح ما بني ( )78-12دوالر للربميل الواحد واالرتفاع
واالخنفاض يف سعر النفط هلذه الدول طبيعي وحسب األسعار العاملية والعرض والطلب العاملي على النفط ،اما سنة  8002اليت
هي سنة ازمة الرهن العقاري االمريكية واليت أصبحت ازمة عاملية نظراً لتأثريها املباشر على األسواق العاملية ومنها أسواق النفط،
واخذت هذه السنة أربعة تقسيمات يف الربع األول من السنة كانت مرتفعة واخذت باالرتفاع يف الربع الثاني والثالث ولكن
الذي حصل ان الربع الرابع من سنة االزمة حصل فيها اخنفاض شديد واصبح بنصف سعره وذلك لكون الربع األخري من سنة
االزمة اصبح انهيار مالي واقتصادي لالقتصاد األمريكي حبيث اثر بشكل مباشر على طلب النفط من قبل الواليات املتحدة
و أصبحت تعتمد على اخلزين االسرتاتيجي للنفط يف الواليات املتحدة واخنفاض الطلب علية والعرض بقي على وضعه من قبل
الدول النفطية أدى اىل اخنفاض كبري يف سعر النفط فاصبح يرتاوح ما بني ( )17-18دوالر للربميل الواحد يف حني كان الربع
الثالث من سنة 8002سنة ازمة الرهن العقاري يرتاوح ما بني ( )113-181دوالر للربميل الواحد ،وان االرتفاع السعار
النفط قبل انفجار الفقاعةالعقارية خالل السنوات  8006ولغاية الربع الثالث من سنة  8002أدى اىل رفع معدالت التضخم
االمريكية مما أدى اىل ظهور أعباء إضافية على األفراد املستهلكني واملقرتضني وعلى الشركات فلجأت الواليات املتحدة
االمريكية اىل اختاذ سياسة نقدية من اجل انقاذ اقتصادها برفع معدالت الفائدة ملواجهةالضغوط التضخمية اليت ظهرت وهذ أدى
اىل عجز األفراد والشركات عن السداد لقروضهم وانفجار الفقاعة العقارية ،وان االقتصاد األمريكي واحلكومة االمريكية
اخذت خطوات سريعة إلنقاذ االقتصاد األمريكي ووضع خطط سريعة النهاء ازمتها وحاولت انقاذها بأقل وقت ممكن وكان
ارتفاع أسعار النفط سبباً النفجار الفقاعة العقارية ،وشهدت سنة ( )8010-8002ارتفاع بسيط بأسعار النفط العاملي من سنة
 8002واخذت باالرتفاع يف سنة  8010وتراوحت ما بني ( )72-71دوالر للربميل أي أسعار مقاربة للسنوات ما قبل
األزمة.
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ثانياً .مؤشر سوق األوراق املالية
يوضح اجلدول ( )1-6سوق األوراق املالية (البورصة) من (سوق أبو ظيب ،دبي ،قطر ،سوق األسهم السعودي ،عمان) وتعد
هذه األسواق املالية مفتوحة على العامل اخلارجي وفيها العديد من الشركات واالستثمارات.
اجلدول ()8-1
أهم مؤشرات أداء أسواق األسهم العربية خالل عام 8006
ت

السوق/البورصة

عدد الشركات

أهمية القيمة السوقية
لالسهم يف االقتصاد *

معدل دوران األسهم%

1

سوق أبو ظيب لألوراق املالية

60

802,1

83,2

8

سوق دبي املالي

26

18,6

102

3

بورصة قطر

36

111,1

33,2

2

سوق األسهم السعودي

26

22,8

282,8

1

بورصة عمان

887

802,1

78,7

6

البورصة املصرية

603

27,1

18,3

* القيمة السوقية لالسهم على الناتج احمللي اإلمجالي.
املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي عام .8006

اجلدول ()8-6
أهم مؤشرات أداء أسواق األسهم العربية خالل عام 8007
ت

السوق/البورصة

عدد الشركات

أهمية القيمة السوقية
لالسهم يف االقتصاد*

معدل دوران األسهم%

1

سوق أبو ظيب لألوراق املالية

62

63,1

32,2

8

سوق دبي املالي

11

78,0

72,2

3

بورصة قطر

20

122,2

31,3

2

سوق األسهم السعودي

111

137,6

131,2

1

بورصة عمان

821

806,2

28,3

6

البورصة املصرية

231

102,1

27,3

* القيمة السوقية لالسهم على الناتج احمللي اإلمجالي.
املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي عام .8007
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اجلدول ()8-7
أهم مؤشرات أداء أسواق األسهم العربية خالل عام 8002
ت

السوق/البورصة

عدد الشركات

أهمية القيمة السوقية
لالسهم يف االقتصاد*

معدل دوران األسهم%

1

سوق أبو ظيب لألوراق املالية

61

-

21,7

8

سوق دبي املالي

61

-

131,7

3

بورصة قطر

23

72,2

68,2

2

سوق األسهم السعودي

187

18,7

818,3

1

بورصة عمان

868

12,2

20,0

6

البورصة املصرية

373

18,2

100,6

* القيمة السوقية لالسهم على الناتج احمللي اإلمجالي.
املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي عام .8002

اجلدول ()8-2
أهم مؤشرات أداء أسواق األسهم العربية خالل عام 8002
ت

السوق/البورصة

عدد الشركات

أهمية القيمة السوقية
لالسهم يف االقتصاد*

معدل دوران األسهم%

1

سوق أبو ظيب لألوراق املالية

67

20,801

81,8

8

سوق دبي املالي

67

12,021

72

3

بورصة قطر

22

27,230

30,2

2

سوق األسهم السعودي

131

32,711

112

1

بورصة عمان

878

31,222

20,3

6

البورصة املصرية

306

21,028

21,7

* القيمة السوقية لالسهم على الناتج احمللي اإلمجالي.
املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي عام .8002
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اجلدول ()8-2
أهم مؤشرات أداء أسواق األسهم العربية خالل عام 8010
ت

السوق/البورصة

عدد الشركات

أهمية القيمة السوقية
لالسهم يف االقتصاد*

معدل دوران األسهم%

1

سوق أبو ظيب لألوراق املالية

62

77,021

11,2

8

سوق دبي املالي

61

12,628

82,1

3

بورصة قطر

23

183,621

17,2

2

سوق األسهم السعودي

126

313,200

60,8

1

بورصة عمان

877

30,202

12,32

6

البورصة املصرية

818

22,102

61,7

* القيمة السوقية لالسهم على الناتج احمللي اإلمجالي.
املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي عام .8010

 .1سوق أبو ظيب لألوراق املالية :عدد الشركات فيها يرتاوح ما بني  67-60شركة وباستثمارات خمتلفة ،فالقيمة السوقية
السهم سوق أبو ظيب مرتفعة جداً يف سنة  ،8006إذ كانت  802,1ومبعدل دوران  ،%83,2ولكن اخنفضت بشكل كبري
يف سنة  8007واصبح  63,1ومبعدل دوران  %32,2واخذ سعر السهم لسوق أبو ظيب باالخنفاض اكثر يف سنة 8002
(أزمة الرهن العقاري) واصبحت مبعدل دوران كبري جداً  %21,7وهذا يعين ان انفجار االزمة العقارية خلقت التوقعات
التشائمية وادت اىل موجه من اهللع عند األفراد العاديني واملضاربني ودفعتهم اىل بيع األسهم وغريها بأسرع وقت ممكن
لتجنب اخلسائر احملتملة اليت أدت اىل االنهيار والرتاجع االقتصادي واملالي للسوق املالي والقتصاد الدول.
ويف سنة  8010-8002رجع سوق أبو ظيب بعافيتة وعندها ارتفعت القيمة السوقية لالسهم واخذت  77-20على التوالي
ومبعدل دوران طبيعي  ، 11,2-81,8وهذا يدل على وجود عالقة ارتباط مباشرة مابني ازمة الرهن العقاري وسوق أبو ظيب
لألوراق املالية والتاثري املباشر فيه.
 .8سوق دبي املالي :عدد الشركات يف هذا السوق يرتاوح ما بني ( )67-26شركة خالل الفرتة ( ،)8010-8006إذ كان
سعر السوق للسهم يف سنة  8006بـ 18,6ومبعدل دوران  %102واخذت باالرتفاع يف سنة  8007واصبح 78
ومبعدل دوران  % 72ولكن ملا عصفت ازمة الرهن العقاري األسواق املالية يف العامل أدى اىل اخنفاض القيمة السوقية للسهم
يف سوق دبي املالي واصبح مبعدل دوران سريع جداً بـ %131,7نتيجة العالقة املباشرة والتأثري الكبري الزمة الرهن العقاري
يف سوق دبي املالي مما انعكس على أسعار أسهمه ومعدل دورانها ولكن يف سنة ( )8010-8002ارتفعت القيمة السوقية
لالسهم يف سوق دبي ولكن مل تصل اىل ما كانت عليه ( )8007-8006اذ تراوحت ما بني .12-12
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 .3سوق قطر :عدد الشركات املساهمة يف بورصة قطر تراوح بني  22-36شركة ولكن القيمة السوقية السهم هذا السوق
مرتفعة حيث كانت يف سنة  8006بـ 111,1ومبعدل دوران  ،33,2إذ حيتفظ األفراد العاديني بأسهم الرتفاع أسعارها
وارتفعت اكثر يف سنة  8007واصبح  122,2ومبعدل دوران  %31,3وذلك ملا يتمتع به سوق قطر للبورصة بسمعة
جيدة يف سوق األوراق العاملية وفيها نقطة جذب كبري للمستثمرين فيه ،وحصل انفجار الفقاعة العقارية يف أمريكا واالرتباط
الكبري بني الواليات املتحدة وقطر حيث اخنفضت القيمة السوقية لالسهم بشكل ملحوظ واصبح  72ومبعدل دوران مرتفع
 %68,2تسارع املستثمرين وخاصة األجانب منهم ببيع األسهم للتخلص منها حتسباً الخنفض أكرب باملستقبل ولكن يف سنة
 8002بعدما انتهت ازمة الرهن وبشكل جزئي رجعت القيمة السوقية لالسهم يف سوق قطر باالرتفاع قليالً وأصبحت
 27,2ومبعدل دوران منخفض قياسا عن سنة األزمة ولكن زاد االرتفاع تدرجييا ليصبح بقيمة سوقية مرتفعة مقارنة بسنة
 8007ومبعدل دوران منخفض جداً وهذا يدل على التخلص من االثار السلبية الزمة الرهن العقاري يف سوق قطر ورجوع
املستثمرين واملضاربني للسوق.
 .2سوق األسهم السعودي :عدد الشركات املساهمة يف هذا السوق اخذت بالتزايد سنة بعد األخرى خالل الفرتة (-8006
 ،)8010إذ كانت  26ووصلت اىل  126يف سنة  8010وان القيمة السوقية لالسهم فيها كانت  22يف سنة 8006
ومبعدل دوران مرتفع جداً حبيث كان  %282وهذا اعلى معدل سجلته األسهم يف سوق السعودية خالل املدة املذكورة
وبني األسواق املالية لدول العينة واخذت القيمة السوقية لالسهم باالرتفاع يف سنة  8007ولكن مبعدل دوران اقل حيث
اصبح سعر السهم يف السوق  137,6دوالر ومبعدل دورات  %131ولكن يف سنة  8002وانفجار الفقاعة العقارية
حصلت اخنفاض شديد يف القيمة السوقية لالسهم يف السعودية واصبح بـ 18دوالر ومبعدل دوران مرتفع  %818للتخلص
من األسهم بسبب االخنفاض الكبري يف قيمتة والعدوى الشديدة اليت اصابت السوق املالي يف السعودية واستمر االخنفاض يف
قيمة األسهم فس سنة  8002ليصبح اكثر اخنفاضا عن سنة االزمة وكانت قيمة  32,71دوالر لكون السوق السعودي مل
يتعافى من االزمة بشكل سريع قبل األسواق املالية األخرى ،وهذا يعين ان معظم املستثمرين واملضاربني يف السوق املالي
السعودي من الواليات املتحدة ودول اوربا ولكن اصبح قفزة كبرية يف القيمة السوقية لالسهم يف سنة  8010لتبلغ قيمته
( )313,200دوالر ومبعدل دوران منخفض جداً  %60واحدث تغري كبري يف سنة  ،8010إذ أصبحت قيمتة عشرة
اضعاف عما كانت عليه يف سنة (.)8002-8002
 .1بورصة عمان :يف بورصة عمان عدد الشركات الداخلة يف تعامالته من اكثر دول العينة حيث يرتاوح بني ()877-887
شركة ،والقيمة السوقية السهمه يف  8006سجلت ارتفاعاً كبرياً حبيث كانت  802,1دوالر وتعد قيمة مرتفعة يف سوق
األوراق املالية عن دول اخلليج وبقيت قيمتة حتى سنة  8007أي خالل سنيت  8007-8006بسعر واحد تقريباً وهذا
على وجود انتعاش واستقرار يف بورصة عمان خالل الفرتة املذكورة ولكن يف سنة  8002اخنفضت قيمتة بشكل كبري جداً
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حبيث اصبح  12دوالر وهذا السوق اعلن خسارة كبرية يف تداوالته لتلك السنة بسبب ازمة الرهن العقاري ويف سنة
( )8010-8002مل تتعافى بورصة عمان ولكن ارتفاع بسيط ظهر يف القيمة السوقية السهمه ال تتجاوز  36دوالر لسعر
السهم يف السوق يف حني كان قيمته مرتفعة جداً خالل (.)8007-8006
 .6البورصة املصرية :عدد الشركات الداخلة يف البورصة املصرية كبري وخاصة يف سنة  8006اليت كانت  603شركة ولكن
تدرجيياً يف السنوات ( )8010-8007اخذت باالخنفاض اىل ان وصلت اقل من نصف عددها لتصل اىل  818شركة يف
سنة  8010وهذا يعين ان البورصة املصرية اصبح فيها تباطئ يف النشاط وانسحاب للعديد من الشركات وسجل اعلى
ارتفاع لقيمة أسهمه يف  8007حبيث أصبحت  102,1دوالر بعد ان كانت  27دوالر يف سنة  8006واخنفضت اىل
النصف يف سنة االزمة  8002لتصبح  18,2دوالر ولكن تعافت بسرعة واخذت قيمتة أسهمه باالرتفاع لتبلغ  21دوالر
يف سنة  8002واخنفضت قليالً يف سنة  8010لتبلغ  22دوالر وهذا يشكل اخنفاض طبيعي نتيجة خماوف املستثمرين
بسبب األوضاع األمنية اليت مرت بها مصر خالل الفرتة املذكورة وانسحاب العديد من الشركات من البورصة املصرية.

ثالثاً .مؤشر الناتج احمللي اإلمجالي
اجلدول ()8-10
الناتج احمللي اإلمجالي للدول العربية للفرتة 8010-8006
(مليون بالعملة احمللية)
ت

الناتج احمللي اإلمجالي

8006

8007

8002

8002

8010

1

السعودية

1,331,121

1,232,111

1,712,001

1,218,126

1,672,102

8

قطر

806,622

812,121

378,322

317,212

262,072

3

االمارات

211,622

222,16

11,168,67

228,201

1,123,112

2

األردن

10,3772

18,016,2

11,012,1

16,218

12,768

1

العراق

6

مصر

112,330,312 133,162,633 21,127,07 20,212,288
617,722

722,727

226,262,7

1,028,111

1,22,082
1,806,680

املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي من عام .8010-8006

الناتج احمللي اإلمجالي لكل دولة ميثل نشاط قطاعاته االقتصادية العام واخلاص وما انتجته من سلع وخدمات ومن اجلدول (-10
 )8يتبني ان امجالي الناتج احمللي لدول العينة خالل الفرتة ( )8010-8006بشكل طبيعي ومل حيصل فيه أي اخنفاض وتباطئ يف
النشاط االقتصادي لدول العينة ،عدا االمارات حصل اخنفاض يف ناجتها احمللي يف سنة  8002حبيث اصبح  228,2يف حني كان
 11,168,67يف سنة  8002ولكن ارتفع يف سنة  8010ليصل اىل .1,123,112

رابعاً .مؤشر الصادرت والواردات
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اجلدول ()8-11
مؤشر الصادرات العربية االمجالية ()8010-8006
(مليون دوالر)

8002

8002

8010

8007

8006

ت

مؤشر الصادرات

383,071

808,016

861,238

1

السعودية

37,726

67,022

21,212

61,122

8

قطر

86,220,1

803,388

801,212

882,087

3

االمارات

132221,8

120,222

16,277

18,807

2

األردن

2,1131,6

2,222,1

18,063

17,211

1

العراق

82,323,0

36,200

17,122

21,871

26,682

6

مصر

80,121,6

82,212

13,380

27,023

833,212,2 811,083,2

املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي من عام .8010-8006

اجلدول ()8-18
مؤشر الواردات العربية االمجالية ()8010-8006
(مليون دوالر)
ت

مؤشر الواردات

8006

8007

8002

8002

8010

1

السعودية

62,70701

20,116

176,020

168,062

172,803

8

قطر

18,100,2

80,232

32,280

30,628

32,267

3

االمارات

77,212,2

181,111

113,123

127,120

803,022

2

األردن

11,122,3

13,716

80,228

16,277

17,271

1

العراق

81,812,3

82,080

21,122

32,202

22,162

6

مصر

33,102,0

80,260

63,117

12,112

21,063

املصدر :من اعداد الباحثتني باالعتماد على التقارير االقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي من عام .8010-8006

إ ن تدفقات األموال بني الدول نتيجة التحرر التجاري املصاحب لظاهرة العوملة أدى اىل مضاعفة حجم التجارة الدولية من السلع
واخلدمات ،وان السوق االمريكية تعد من اكرب األسواق العاملية من حيث احلجم والقوة الشرائية وان احصائيات االنكتاد
( )uncted websitتشري اىل ان استريادات الواليات املتحدة االمريكية متثل  %80من امجالي االستريادات العاملية وهذا يؤثر
على نقل التغيريات يف أسعار السلع واخلدمات املتاجر فيها دوليا وخيلق ظاهرة نقل التضخم من واىل الواليات املتحدة ودول
العامل اليت تقيم معها عالقات جتارية حيث تستورد التضخم من خالل الصادرات القادمة هلا من اخلارج ويصدر التضخم من
خالل ماتستورده الدول األخرى من الواليات املتحدة االمريكية.
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ومن اجلدول يتضح ان السوق التجاري للسعودية من حيث الصادرات ارتفعت صادراتها يف سنة  8007عما كانت علية يف
سنة  8006وهذا طبيعي وارتفعت اكثر يف سنة  8002ولكن اخنفضت يف سنيت  8010-8002وهذا يعين ان الطلب على
السلع من السوق السعودي سواء كان من النفط او منتجات وسلع أخرى اصبح اقل بعد ازمة الرهن العقاري يف حني
استريادات السعودية من الدول اخلارجية مل يتأثر ولكن اخذ بارتفاع طبيعي لكون االزمة مل حتصل يف السعودية لذا استرياداتها مل
تتاثر ولكن صادراتها تتأثر بسبب اخنفاض الطلب العاملي على السلع املصنعة يف السعودية سواء كانت مواد أولية أو نصف
مصنعة.
كذلك احلال بالنسبة لدول العينة (قطر ،االمارات ،األردن ،العراق ،مصر) صادراتها اخذت بالتزايد سنة بعد أخرى من
 8002-8006ولكن يف سنة  8002اخنفضت قيمته لكون الطلب العاملي اخنفض بسبب الوضع املالي واالقتصادي يف دول
العامل والواليات املتحدة بسبب ازمة الرهن العقاري وكذلك احلال بالنسبة لالستريادات اخذت بالتزايد خالل الفرتة -8006
 8002واخنفضت يف سنة  8002وبعدها اخذت باالرتفاع يف سنة  8010لكون دول العامل بدأت تتعافى من االزمة.

االستنتاجات
 .1أ زمة الرهن العقاري أدت اىل انهيار كبري يف االقتصاد األمريكي واخنفض مستوى استخدام املوارد االقتصادية،وسحب مفاجئ
للودائع من املصارف نتيجة النقص الكبري يف السيولة وعدم قدرة املصارف على الوفاء بالتزاماتها املالية.
 .8السبب الرئيسي النفجار الفقاعة املالية استخدام سئ للمشتقات املالية والتوسع واالفراط يف منح القروض العقارية لألفراد
والشركات لقاء تسهيالت مصرفية وعدم تنويع يف الضمانات والرتكيز على الضمانات العقارية من قبل املصارف االمريكية.
 .3اخنفاض واضح يف املؤشرات املالية (مؤشر الرحبية ،مؤشر متانة رأس املال ،مؤشر الودائع) خالل فرتة ازمة الرهن العقاري
سنة  8002يف املؤسسات املصرفية االمريكية العمالقة (مؤسسة  ،Citigroupمؤسسة  ،Bank of Americaمؤسسة
 ،)Lehman Brothersبينما كانت تتمتع مبستوى عالي من الرحبية ومتانة رأس املال وتعد هذه املؤسسات املصرفية
العمود الفقري للنظام املصريف واملالي لالقتصاد األمريكي.
 .2انتشار االزمة االمريكية وحتوهلا اىل ازمة مالية عاملية اصابت العديد من الدول النامية واملتقدمة ومنها الدول العربية ،فأثبتت
هذه االزمة حضورها يف اقتصاديات الدول العربية بشكل مباشر وغري مباشر ،فمنها ما تأثرت بشكل مباشرة وخاصة الدول
النفطية والدول اليت تتمتع بوجود أسواق األوراق املالية املفتوحة على العامل ومنها ماتاثرت بشكل غري مباشر من خالل
االستريادات والواردات.
 .1التذبذب الكبري يف أسعار النفط وخاصة يف الربع الرابع األخري يف سنة ( 8002ازمة الرهن العقاري) حيث اخنفضت أسعار
النفط اىل النصف او اقل من النصف يف سعره العاملي بسبب اخنفاض كبري يف الطلب على النفط وخاصة من قبل الواليات
املتحدة ودول اوربا واليابان.
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 .6تأثرت أسواق األوراق املالية لدول اخلليج اليت تعد من الدول العربية اليت هلا ارتباط عالي مع االقتصاد األمريكي حيث
اخنفضت القيمة السوقية السهم معظم الشركات املساهمة يف سوق األوراق املالية ،البعض منها تعافى بشكل سريع ما بعد
سنة االزمة والبعض االخر اخذ فيه بالتباطئ يف ارتفاع القيمة السوقية السهمه.
 .7تأثرت الدول العربية يف صادراتها ووارداتها مع دول العامل وخاصة ان الدول العربية يعتمد اقتصادها على االستريادات
وجعل ارتفاع اسعار السلع املستوردة بسبب التضخم الذي حلق يف األسواق العاملية على الرغم من وجود حاالت من
الكساد العاملي فظهر التضخم الركودي يف أسواق معظم دول العامل ومنها الدول العربية ،وهذا يعد من التاثري غري املباشر
الزمة الرهن العقاري مع اقتصاديات الدول العربية.
 .2معدالت منو الناتج احمللي اإلمجالي لدول العينة مل يظهر فية تاثري مباشر ألزمة الرهن العقاري االمريكية.

املقرتحات
 .1االعتماد على القطاع الصناعي بالنسبة للدول اليت لديها القدرة على التصنيع وعلى القطاع الزراعي للدول الزراعية
والتقليل من حجم االستريادات لتخفيف العبء على امليزانية وتقليل العجز بامليزان التجاري واالعتماد على االستهالك احمللي
بدل من املستورد.
 .8الرتكيز على كرب حجم الضمانات مقابل القروض املمنوحة لألفراد والشركات.
 .3االبتعاد عن التعامل بأسلوب املرونة مع العمالء الذين يواجهون صعوبة يف السداد للقروض وعمل جدول يتناسب ويتناسق
بني العمالء واملصرف.
 .2تبين مؤشرات اإلنذار املبكر ملراقبة البيئة الداخلية واخلارجية للتمكن من اكتشاف االزمة يف بداية تكوينها.
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املصادر
املصادر العربية
 .1قنطقجي ،سامر مظهر ،8002 ،ضوابط االقتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية ،ط ،1دار النهضة،
.www.kantakji.com
 .8التقارير االقتصادية السنوية الصادرة عن صندوق النقد الدولي من عام .8010-8006
 .3منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (اوبك) ،تقرير األمني العام من .8010-8006
 .2زروق ،مجال الدين ،8010 ،االزمة املالية العاملية وقنوات تأثريها على اقتصادات الدول العربية ،صندوق النقد الدولي.
 .1إدارة البحوث والدراسات االقتصادية ،جملس الغرف السعودية ،8002 ،االزمة املالية العاملية وتداعياتها على االقتصاد
السعودي.
 .6كورتل ،فريد ، 8002 ،االزمة املالية العاملية وأثرها على االقتصاديات العربية ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التيسري ،جامعة
سكيكدة ،اجلزائر.
 .7عبداملعبود ،داليا أبو الغيط ،8002 ،االزمة املالية العاملية واثرها على االقتصاد العربي.
 .2الزيدان ،حممد امحد ، 8002 ،فصول االزمة املالية العاملية أسبابها ,جذورها ،وتبعاتها االقتصادية ،جامعة اجلنان ،مؤمتر االزمة
املالية وكيفية عالجها يف منظور النظام االقتصادي الغربي واإلسالمي ،طرابلس ،لبنان.
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