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 منهجية البحث

 اهمية البحث  - أ

تنبع اهمية البحث من اهمية الموضوع الذي يتم تناوله، والمتمثل بجانبين الجانب االول 
وهو المتعلق بالتعريف باألزمات من حيث مفهومها ونضرة تاريخية عن اهم االزمات خالل 
الحقب الزمنية المتعاقبة وانواعها ومراحلها وخصائصها واسباب نشوئها. ونضرًا لمرور دول 

)كورونا( اصبح من االهمية بالمكان  19 -االزمة االخيرة المتمثلة بازمة كوفيدالعالم كافة ب
التركيز على دراسة االزمات وآثارها على مختلف جوانب الحياة االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، وفيما يتعلق بآثار االزمات على الجوانب االقتصادية عمومًا والمالية خصوصا، 

ر االزمة على اسعار الصرف، وذلك لما يمثله سعر الصرف من سيتطرق البحث الى آثا
اهمية كبيرة في االقتصاد الوطني وعلى اعتبار ان استقرار اسعار الصرف تؤثر بالضرورة 
الى االستقرار االقتصادي بصورة عامة واالستقرار المالي بصورة خاصة ألي بلد من البلدان. 

 على هذا االساس تبرز اهمية البحث.

 

 كلة البحث مش -ب

 سيتعرض البحث الى مشكلة "مفادها ان لالزمات اثر او دور في تغيرات اسعار الصرف".

 

 فرضية البحث  -ج

 يعتمد البحث على الفرضيات االتية:

أي تأثير لالزمات المالية في  عدم وجودفرضية العدم : والتي تنص على افتراض  -1
 تغيرات اسعار الصرف.

تأثير لالزمات المالية في تغيرات  وجودعلى افتراض  الفرضية البديلة : والتي تنص -2
 اسعار الصرف.
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 هدف البحث -د

يهدف البحث الى التطرق الى جانبين االول منهما يتعلق بالتعريف بكل من االزمات 
 وسعر الصرف.

اما الجانب الثاني فسيتطرق الى االثر المتوقع لالزمات في تغيرات سعر الصرف ما قبل 
االساس سيهدف واثناء وما بعد االزمات، في محاولة إلظهار حجم او كم هذا االثر. وعلى هذا 

البحث ايضا الى اثبات أي الفرضيات التي افترضها البحث هي الفرضية الصحيحة والقابلة 
 للتعميم.

 منهج البحث -هـ

سيتناول البحث جانبين، االول منهما هو الجانب النضري، والذي سيتم تناوله وفق 
السابقة والكتب  االسلوب الوصفي او االستقرائي، وذلك باالعتماد على البحوث والدراسات

 والمنشورات الذي تناوله موضوعي االزمات المالية واسعار الصرف.

اما الجانب الثاني فسيتم تناوله وفق االسلوب التحليلي وذلك بطريقة المقارنة للبيانات  
 التي سيتم استعراضها على شكل جداول واشكال بيانية في محاولة ألثبات فرضية البحث.   

 نطاق البحث  -و

تضمن نطاق البحث كل من النطاق المكاني والنطاق الزماني للبحث، حيث سيتم ي
اعتماد كل من الواليات المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة والمانيا وفرنسا واليابان كنطاق مكاني 

( وذلك انه سيتم تناول 2011-2006للبحث، اما النطاق الزماني فسيكون في الفترات )
(، واثرها 2008القتصادية التي حدثت في الواليات المتحدة االمريكية عام )واستعراض االزمة ا

على بعض االقتصادات التي ترتبط بعالقات اقتصادية وتجارية وثيقة مع الواليات المتحدة 
 االمريكية.
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 التعريف باألزماتالمبحث االول  .1

 

 

 مفهوم االزمات    –1.1

 شهد العالم على مر العصور واألزمنة المختلفة وفي مناطق متنوعة منه ازمات اختلفة
في مضامينها وحدتها وطبيعتها، فمنذ االزل ظهرت االزمات لتؤثر على الحياة بمختلف جوانبها 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وفي كل مرحلة من المراحل الزمنية وجدت محاوالت للسيطرة 

يم "سورة عليها او التقليل من اثارها كحد ادنى، ولعل من اقدم االزمات ما تم ذكره في القرآن الكر 
يوسف" وما تضمنته من اشارة الى االزمة التي مر بها العالم نتيجة للجفاف الذي ادى الى 
مجاعة في بقاع االرض، والمعالجة التي وجدت في حينها لمواجهة هذه السنوات بطرق تخزين 

 المواد استعدادًا لها.

مهما البارز فيها تعقدت وتنوعت االزمات بتعقد وتنوع الحياة بمختلف جوانبها، االمر 
لجوانب االقتصادية لألمم والشعوب طبيعة تلك االزمة فأن اثارها ال بد وان تنسحب الى ا اختلفت

والقي موضوع االزمات اهتمامًا واسعًا خالل مطلع القرن الحالي وذلك لكثرة ظهور االزمات 
 وسرعة وتيرتها ومدى اثارها على الدول. 

 ي:اللغو  المنظور من األزمة -

 Toومعناها )ان تقرر  Krineinالى الكلمة الالتينية  Crisisترجع أصول كلمة أزمة 
decide  )لذلك فأن األزمة تعني )لحضة الحسمdecisive moment وشدة صعوبة وقت أي 

أي  Wet-ji(، اما في اللغة الصينية 48، 2007، )مكاويالمنظمة  أو الشخص تاريخ يهدد
وهي عبارة عن كلمتين االولى تدل على الخطر اما  Wet-giالخطر والفرصة وينطقونها ايضا 

   ، وتكمن براعة القيادة في تصور امكانية على الفرصة التي يمكن استثمارها االخرى فهي تدل
تحويل االزمات وما تحمله من مخاطر الى فرص العادة صياغة الظروف وايجاد الحلول البديلة 

 (. 90-2012،91لدليمي، )ا

العض بالفم كلِّه، وقيل اأَلْزُم :شّدة  ،في اللغة العربية نجد في معجم لسان العرب
ر عليه وال يرسله، وقيل:هو أن ، واألنياب هي اأَلَواِزُم ، وقيل هي أن باألنياب ه ثم يكرِّ يعضَّ

ُم واأُلُزُم : األن يقبض عليه بِفيه مِ  واحدة األَواِزْم آِزَمة  ياب ، ف، واألَواِزُم واأُلزَّ  آِزم  ، ، وواحدة اأُلزَّ
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ل : اأَلْزَمةُ ، قا لحديث : إشتدِّي َأْزَمةُ تنفرجي، وفي ا ، واأَلْزُم :الجدب والمْحل وواحدة اأُلُزِم ُأُزوم  
ْأِزُم َأْزًما وَأُزوًما : ، وَأَزَم عليهم العام أو الدهر يَ  : السنون الشَّدائد كالَبواِزمِ  ، واأَلَواِزمُ ِدبةلمجالسَّنة ا
 .( 2000،47، وسنة َأْزَمة  وَأِزَمة  وَأُزوم  وآِزَمة )ابو الفضل،  ، وقيل :ِإشتدَّ وقلَّ خيرهُ  طهِإشتدَّ قح

 ي:اإلدار  المنظور من األزمة -

يعرف )الخضيري( األزمة بأنها : لحظة حرجة حاسمة تتعلق بمصير الكيان االداري 
مشكِّلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة ال يدري أي الذي اصيب بها 

قرار يتخذ ...كل ذلك في دائرة خبيثة من عدم التأكد وقصور المعرفة واختالط األسباب بالنتائج. 
 .(13، 2002)الخضيري، 

ة كما أنها ويرى )الحمالوي( أن األزمة هي : عبارة عن خلل يؤثر تأثيرا شديدا على المؤسس -
 .(3، 1997دد االفتراضات والمسلمات الرئيسية التي تقوم عليها المؤسسة. )الحمالوي، ته

 ي:األزمة من المنظور اإلعالم -

حسب ركست و الركن فأن األزمة هي: موقف يتسبب في جعل المنظمة محل اهتمام 
رى كالمستهلكين سلبي واسع النطاق من وسائل اإلعالم المحلية والعالمية ومن جماعات أخ

، في المنظور اإلعالمي يزداد (43، 2014والعاملين والسياسيين والنقابيين والتشريعيين )فيصل، 
 2005اتساع نطاق األزمة كلما حجبت المنظمة المعلومات عن الجماهير ذات الصلة )مكاوي،

، حيث تم األزمة والباحثون لمفهوم(، على الرغم من التعاريف العديدة التي قدمها المفكرون 34، 
 ، إال أن رؤى تتعلق بتحديد متغيرات األزمةتناول هذا المفهوم من مداخل مختلفة وقدمت عدة 

نها )نقطة تحول، تهديد، أغلب تلك التعاريف تشترك في عناصر منها أن األزمات تتميز بكو 
 ، تخلف اثار(.ظيق الوقت

أخرى لم يرد ذكرها في هذا انطالقا من التعريفات السابقة لمفهوم األزمة وتعاريف 
المطلب، يمكن التوصل الى تعريف إجرائي لمفهوم األزمة كما يأتي : األزمة منعطف في مسار 

دد استقراره، تتطلب منه اتخاذ تهإنسان أو تنظيم معين، يجد نفسه بشكل غير متوقع في وضعية 
 .(44 ،2014قرارات و إجراءات سريعة للتعامل مع ذلك الوضع الجديد )فيصل، 
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 نضرة تاريخية عن اهم االزمات عبر العصور -2.1
 

 مرادفها كان حيث القديم اإلغريقي الطب علم في بعمق جذورها تضرب األزمة كلمة
 أن ذلك ، المرض تطور في مصيرية لحظات أو هامة تحول نقطة على وجود للداللة يستخدم

 القلب ضربات اضطراب في المتمثلة تلك األعراض هي المرض في لألزمة المعتادة المؤشرات
 حدوث على للداللة تطلق تحول فهي نقطة (، وتعني43، 2005، الدم والتنفس )سالم وضغط
، ) محمدالعلم االنساني  فروع إلى مختلف انتقلت ثم ، اإلنسان جسم في ومفاجئ جوهري تغيير

2007 ،84). 

( األزمة بأنها )المحك الدقيق لمعادن الرجال وحقيقة اإلغريقي )تيوديدس المؤرخ عرف    
 في المصطلح استخدام شاع عشر السادس القرن (، وفي90، 2012االحداث( )الدليمي، 

اما في القرن السابع عشر أستخدمت للداللة على ارتفاع درجة التوتر في  .الطبية المعاجم
الى التداول والطرح السياسي(  )مرحلة التحول من المصطلح الطبي العالقات بين الدولة والكنيسة

وبحلول القرن التاسع عشر أستخدم للداللة على ظهور مشاكل خطيرة أو لحظات تحول فاصلة  ،
 في تطور العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية. 

)حدوث خلل م عرفت دائرة معارف العلوم االجتماعية األزمة بأنها  1937في عام 
، 2005، )سالم خطير في العالقات بين العرض والطلب في السلع والخدمات ورؤوس االموال(

44.) 

 

 ( عرض تاريخي لألزمات من القرن السابع عشر حتى القرن الواحد والعشرين.1جدول )

 (:1997 – 1720 – 1637عرض اولي األزمات ) -1
 االسواق المالية األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

، بعد عدة سنوات من المضاربة 1637فبراير  السندات ألجل 1637أزمة 
في اوربا، انخفضت االسعار فجأة مسببة إفالس 
المضاربين، واعتبرها المؤرخون اولى االزمات 

 الناتجة عن المضاربة .
أزمتين متتاليتين تفرق بينهما بضعة اشهر  األسهم 1720انهيار 
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شركات التي بفرنسا وانجلترا بخصوص اسهم ال
 تستغل موارد العالم الجديد .

، بنك انجلترا يعرف انحصارا  1797فبراير  26 البنوك 1797األزمة النقدية 
في االحتياطي ويقرر تعليق التخليص نقدًا مما 
خلق الذعر بين المواطنين والشركات الذين 
سارعوا الى سحب مدخراتهم وارباحهم من البنوك 

هي اول ازمة ناتجة والتسبب بإفالس جماعي و 
 عن الذعر الجماعي .

 (:1836 – 1825 – 1819 – 1810عرض أزمات القرن التاسع عشر ) -2
االسواق المالية  االزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

بعد حصار انجلترا من طرف نابليون، سقط نظام  البنوك 1810أزمة 
االئتمان بها خاصة وانها لم تستطع تحصيل 

جنوب امريكا مما سبب حقوقها على شركات 
ازمة سيولة وموجة بطالة تبعتها ميالد حركات 

 التالية في المصانع .
هي اول ازمة مالية بالواليات المتحدة االمريكية،  البنوك 1819أزمة 

،  1812نتجت عن صرف االموال في حرب 
وسياسة التقشف التي فرضها البنك المركزي 

 االمريكي .
المضاربة الشديدة على االستثمارات بعد  األسهم 1825أزمة 

المتواجدة بأمريكيا الالتينية )البنوك، التأمينات، 
تسليح السفن، بناء القنوات .. الخ(، وانحدرت 
قيم اسهمها انحدارُا شديدًا في بورصة لندن 

مؤسسة،  3300فأفلست بنوك عديدة واكثر من 
رغم ان هذه االزمة تركزت في بريطانيا العظمى 

تعتبر اولى االزمات التي مست البورصة  اال انها
. 

شهدت انجلترا انهيارًا آخر للبورصة بعد قرار  األسهم والبنوك 1866انهيار 
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الرئيس االمريكي "آندروجاكسون" اشتراط بيع 
االراضي مقابل معادن ثمينة، وهو ما شكل 
ضربة قاضية للمضاربة في سوق العقار 

ة كانت تقترض بأمريكيا، وبما ان البنوك االمريكي
من بريطانيا فقد تلقت هذه االخيرة الجزء 
األصعب من الصدمة قبل ان تنتقل االزمة الى 

 . 1837امريكيا في حد ذاتها سنة 
بورصتي فيينا والنمسا بدأتا ما  1873مايو  9 األسهم 1873انهيار 

يسمى بفترة الكساد الكبير لألقتصاد العالمي 
م تقابلها سوى بسبب المضاربات الضخمة التي ل

ضمانات متدنية باألضافة الى انها لم تكن 
مغطاة بإنتاج اقتصادي حقيقي مما سبب انهيارًا 
كليا انتشر على المانيا و اوروبا والواليات 

 المتحدة االمريكية .
 (:1987 – 1974 – 1929عرض أزمات القرن العشرين ) -3
االسواق المالية  األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

اقوى ازمة اقتصادية عالمية في القرن الماضي  االسهم 1929انهيار 
. 

افالس البنك االلماني "هيرستات" بسبب التفاوت  البنوك 1974ازمة 
في التوقيت بين المانيا والواليات المتحدة 
االمريكية وهي اول مرة يتم فيها التعرف على 

 مفهوم الخطر النظامي .
البنك الفيدرالي  1979

 االمريكي
قام محافظ البنك برفع اسعار الفائدة تدريجياً وكل 
يوم حسب الحاجة من اجل امتصاص التضخم 

 وهي سياسة نقدية اثبتت نجاحها آن ذاك .
 (: 1987 – 1985 – 1982عرض ازمات ثمانينات القرن العشرين ) -4
االسواق المالية  األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات
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في قطاع المحروقات تراكمت  1973بعد احداث  البنوك ازمة الديون 
ديون الدول النامية، باإلضافة الى ذلك لم 
نما في تغطية  تستعمل القروض في االستثمار، وا 
العجز في موازين المدفوعات مما زاد من حدة 

حيث  1978وقع ازمة البترول الثاني في 
أجبرت هذه الدول على االستدانة بأسعار فائدة 

مدى القصير مما اثقل كاهلها عالية وعلى ال
وجاءت ازمة المكسيك كأول رد فعل وسببت 

 الديون المعلقة حالة ذعر عالمية .  
 28توقف نظام التشغيل ببنك نيويورك لمدة  بنك نيويورك 1985

ساعة مما سبب التوقف الكلي لعمليات السحب 
والدفع للقروض الحكومية مما استدعى التدخل 

مليار دوالر  20كزي بـ المستعجل للبنك المر 
 الذي يعتبر سابقة تاريخية .

سوق السندات  1987انهيار 
الحكومية ثم 
سوق االسهم 

 خط نظامي

بسبب انخفاض قيمة الدوالر كسعر صرف 
ارتفعت اسعار الفائدة المتعلقة بالمدى الطويل، 
ومع ذلك واصلت اسواق االسهم النمو ولكن عند 

نقطة جاء  400ة بلوغ االرتفاع في اسعار الفائد
االنهيار مسجال اكبر انهيار تاريخي في يوم 
واحد في بورصة االسهم وانتهت كذلك بتدخل 

 البنك المركزي االمريكي .
 – 1997 – 1994 – 1992 – 1990عرض ازمات تسعينيات القرن العشرين ) -5

1998 :) 
االسواق المالية  األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

 حرب الكويت .مع  المحروقات 1990
النظام النقدي  1992

االوروبي إعادة 
 الهيكلة الفرنسية

  1992سبتمبر  20
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االزمة االقتصادية 
 1994اآلسيوية 

اسعار الفائدة 
 خطر نظامي

ارتباط العملة المكسيكية بالدوالر االمريكي شكل 
ضمانة وهمية شجعت االستدانة االجنبية مما 

استدعى التدخل سبب عجزًا في ميزان المدفوعات 
 االمريكي العاجل لكونه اقرب جيران المكسيك .

االزمة االقتصادية 
 1997اآلسيوية 

نفس ما حصل للمكسيك تكرر في تايلند وانتقل  البنوك
 الى دول شرق اسيا .

اسعار الفائدة  1998ازمة 
 خطر نظامي

اطول ازمة اقتصادية في تاريخ روسيا ودول 
هددت النظام المالي االتحاد السوفييتي سابقا و 

 العالمي .
 (: 2020 -2008 – 2001 – 2000عرض ازمات األلفية الثالثة ) -6
االسواق المالية  األزمة

 المعنية
 الميكانيزمات

تهافت المؤسسات على البيع عن طريق  األنترنيت االسهم 2000
االنترنيت دون وضع اللوجستيك التوزيع بعين 

 . 2000االعتبار بسبب ازمة في مارس 
، تدمير  2001سبتمبر  11نتج عن احداث  خطر نظامي 2001

العديد من فروع االسواق العالمية الدولية 
باإلضافة الى تضرر شبكات اتصال حيوية 
كأنظمة المقاصة وتدخل ايضا البنك المركزي 
االمريكي من خالل توفير السيولة الالزمة للبنوك 

الخطر المتضررة ولمدة اسبوع كامل خوفًا من 
النظامي وبدوره البنك المركزي االوروبي قدم 

مليار يورو للبنوك االوروبية  130اكثر من 
 لتفادي االنهيار . 

ازمة االئتمان  2008
المصرفي وقطاع 

 العقارات 

عن توسع القطاع المصرفي ومؤسسات  نتجة
االئتمان والتأمين في تقديم القروض والتوسع 
في ابتكار المشتقات المالية وتداولها دون رقابة 
او دراسات كافية لمالءة الزبائن، وبعيدا عن 

 رقابة البنوك المركزية .  
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2020 

 
االزمة الناتجة 

كورونا  عن
 19)-)كوفيد

 
نتجت عن ضهور وانتشار فايروس كورونا األمر 
الذي دفع بكثير من الدول الى اتخاذ األجراءات 
االحترازية لمواجهة الفايروس والتي كان من 
اهمها الحجر الجزئي او التام مما دفع القطاعات 
االقتصادية بالتوقف شبه التام االمر الذي ادى 
الى تذبذب في اسعار الصرف واسعار النفط 

 ميًا .  عال
 

 

 انواع االزمات -3.1

أن طرق  -على اختالف أنواعها  -أوضحت الدراسات واألبحاث التي اهتمت باألزمات 
وأساليب التعامل مع تلك األزمات يتم تحديده انطالقا من فهم طبيعة األزمة ونوعها، لذلك جرت 

يتَّبعها كل باحث في  محاوالت عديدة لوضع أصناف لألزمات وذلك تبعا الختالف المعايير التي
 ذلك :

  : تكرارها معدل حيث من األزمات تصنيف  1.3.1-

 :  (23-24  ، 2008الحميد، وتقسم كاآلتي )عبد

 : رأزمات ذات طابع دوري متكر  -1.1.3.1

، وهذا النوع )التضخم(خير مثال على ذلك األزمات االقتصادية المرتبطة بالقدرة الشرائية 
 يمكن توقع حجم وشدة هذه األزمة.يمكن توقعه ولكن ال 

 األزمات غير الدورية: -2.1.3.1

، واألزمات غير ال ترتبط في حدوثها بأسباب دوريةهذه األزمات عشوائية الحدوث 
وهي تحدث فجأة ودون ، الدورية تحدث نتيجة عوامل متعددة، في الغالب تكون ألسباب قاهرة

األحوال الجوية أو تغيير الظروف المناخية )األمطار ، مثل األزمات الناجمة عن سوء مقدمات
 .بالتي تؤدي إلى فيضانات( ويمكن معالجة هذه األزمات بمعالجة النتائج وليس بمعالجة األسبا
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 : األزمة لعمق تبعا األزمات تصنيف 2.3.1- 

 :( 87، 2007بين نوعين من األزمات، )محمد، يمكن التمييزحيث 

 : سطحية أزمة  1.2.3.1-

العميقة،  ابهاهي ال تشكل خطورة وتحدث بشكل فجائي وتنتهي بسرعة بالتعامل مع أسب
فهي أزمة بدون جذور وتختفي دون أن تترك آثارا ورائها ومثال على ذلك عندما تحدث إشاعة 

 من اإلشاعات الكاذبة.

 : عميقة أزمة  2.2.3.1-

الذي حدثت به األزمة،  ماو النظا هي أخطر أنواع األزمات الرتباطها ببنيان الكيان
 والذي سوف يتأثر بشدة تغلغل أو عمق جذورها.

 : شدتها درجة حيث من األزمات تصنيف  3.3.1-

 :(25-26، 2008)عبد الحميد، وفقا لهذا األساس يتم تصنيف األزمات إلى نوعين 

 أزمات عنيفة: -1.3.3.1

ال  من األزمات اإلداري، وهذا النوع او النظام ز الكيانتههي أزمات بالغة الشدة والعنف 
وتفتيتها إلى  بهايقف شيء في طريقها وال سبيل للتصدي لها إال بإفقادها قوة الدفع الخاصة 

األزمات الحادة )إضراب شامل لكل لعاملين في المنظمة،  ذهعناصر، ومن األمثلة على ه
 الدولة(.مدن او بعض  ، مظاهرات في كافةالنقل اتفي شرك عاملينال ضرابا

 : هادئة أزمات 2.3.3.1- 

هذه  ، ويسهل معالجتها بشكل فوري وسريع ومن األمثلة علىهي أزمات خفيفة التأثير
، إضراب نظام، عمل تخريبي في بعض أجزاء الالداخلية المحدودة األزمات البسيطة ) اإلشاعات

 .(قطاعات النظامأحد  ام فيع
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 : لألزمة المسبب الطرف حيث من األزمة تصنيف  4.3.1-

 :(72-73، 2005، )مكاوياألزمات إلى  يقسم كومبس

 األزمات غير متعمدة : وتصنف كاآلتي:   1.4.3.1-

 : الّزالت -أ

، وغالبا ف الخارجية إلى تحويلها إلى أزمةهي تصرفات غير مقصودة يسعى أحد األطرا
 يتصف هذا النوع من األزمات بالغموض وعدم اليقين.

 : الحوادث -ب

تقع نتيجة أخطاء بشرية مثل اإلهمال وعدم االهتمام بجودة المنتوج أو نتيجة  ازمات هي
 أحداث طبيعية قدرية. 

 ها إلى نوعين:فيصنيمكن ت: األزمات المتعمدة    2.4.3.1-

 التجاوزات: -أ

، ة او النظامهي أزمات تنتج عن تصرفات متعمدة من جانب بعض المسؤولين بالمنظم
 .او الصالحيات التقدير أو تجاوز حدود االختصاصاتمن خالل سوء 

 : اإلرهاب -ب

تخريب نشاط من قبل عناصر من داخل او خارج النظام بهدف هي أفعال متعمدة 
 او النظام بهدف اإلساءة الى صورة المنظمة. المنظمة

 : لحدوثها الزمني للمعيار وفقا األزمات تصنيف  5.3.1-

 :(86-87، 2007وتصنف كاآلتي )محمد، 

 :األزمات المفاجئة -1.5.3.1

او  ، ومن أمثلة تلك األزمات تعرض المنظمةهي األزمات التي تحدث بشكل مفاجئ
 (.إلى )عمل إرهابي، الحرائق، االنفجارات(، حوادث ) السفن، الطائرات، السكك الحديدية النظام
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 المحسوسة: المقدمات ذات األزمات 2.5.3.1- 

يمكن استشعارها مسبقا، ومن أمثلة تلك األزمات إضرابات هي التي لها مقدمات 
او النظام، مثل التعليمات التي  العاملين، التغيرات في القواعد والقوانين المؤثرة على المنظمة

ير في قوانين يصدرها البنك المركزي فيما يتعلق بتغير اسعار الفائدة او اسعار الصرف ، او التغ
 الضريبة بأثر رجعي.

 المزمنة:  األزمات -3.5.3.1

هي تلك التي تستمر لعدة شهور أو حتى لسنوات، على الرغم من بذل أفضل الجهود 
النظام واألطراف المتعاملين او إليجاد حلول لها مثل الشائعات و أزمات المصداقية بين المنظمة 

 . معهم

 : األزمة عليه تحدث الذي المستوى وفق األزمات تصنيف 6.3.1- 

 :(89-90، 2007كاآلتي )محمد، تصنف 

 األزمات التي تحدث على مستوى المؤسسة: -1.6.3.1

 المنظمات سواء كانت خاصة او حكومية،دد تههي األزمات الداخلية أو الخارجية التي 
 مثل إضراب العمال عن العمل ، حمالت اإلعالم المضادة. بهاوقد تلحق الضرر 

  او الوطنية:  القومية األزمات - 2.6.3.1

وهي في الغالب ازمات سياسية او أمنية  هي األزمات التي تحدث على مستوى الدولة
 .تكون ملحقة بأزمات اقتصادية واجتماعية تؤثر على البلد بصورة عامة

 : الشخصية األزمات -3.6.3.1

هي األزمات التي تحدث للشخص مثل أزمة البطالة التي يعاني منها الشخص، أزمة 
 أزمة الخروج على المعاش. اوإعاقة للشخص  حدوث

 : الدولية األزمات - 4.6.3.1

األزمة الدولية هي وصف لحالة تتميز بالتوتر الشديد و الوصول إلى مرحلة حرجة تنذر 
 .دولباالنفجار في العالقات الطبيعية بين ال
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األزمات وذلك على أسس أنه على الرغم من تعدد تصنيفات أنواع ذكره ج مما سبق استنتيمكن أ
 مختلفة، إال أنه يالحظ وجود تداخل بين تلك التصنيفات.

 

 المالية االزمات مراحل -4.1

  : (34-33، 2011عبابنة، )يمكن تصنيف مراحل االزمة كاآلتي 

 المالية االزمات رصد يمكن كذلك( التجارية الدورات) االعمال دورات مراحل رصد امكن كما
 هيه المراحل وهذه الراهنة، المالية االزمة بها مرة التي المراحل وكذلك مختلفة، زمنية بمراحل
 ومرحلة االزمة، قبل ما مرحلة: مراحل ثالث الى تقسم حيث االعمال دورات لمراحل انعكاس
 :كاآلتي بيانها ويمكن االزمة، انتهاء بعد وما االزمة، حدوث

 :االزمة اندالع قبل ما مرحلة -1.4.1

 او المعالم محددة غير ومواقف احداث تتكون حيث االزمة، ميالد مرحلة هي المرحلة هذه وتعد
 واالستعداد االزمة، استشراف محاولة في المرحلة هذه اهمية وتتمثل المدى، او الحجم او االتجاه
 إلفقادها لالزمة تنفيساً  ذلك ويعد حدوثها، عند لمواجهتها االعداد او وقوعها، دون للحيلولة
 .عليها والقضاء تحجيمها ثم ومن النمو مرتكزات

 وقوعها، بقرب تنبئ كثيرة ومؤشرات مقدمات تسبقها وانما فجأة التحدث المالية واالزمات
 حجم وارتفاع الحكومي، واالستهالك المالي، العجز نسب بارتفاع يتعلق ما المؤشرات هذه ومن

 التقلبات المصرفية، القطاعات على المستحقة االجل قصيرة الخارجية والديون المصرفي االئتمان
 المالية، االسواق في الكبيرة والتحوالت المعدومة، الديون نسبة وارتفاع األسهم، اسعار في

 ازمة لمولد مقدمات يعد مما وغيرها واالفصاح الشفافية وغياب واالشراف، الرقابة نظم وضعف
 . مالية

 االزمة: حدوث مرحلة -2.4.1

 الى لتصل المتسارعة، االزمة متغيرات على السيطرة اليمكن عندما المرحلة بهذه االزمة وتمر
 التوازن عدم وحالة الصدمة في ذلك ويمكن االقتصاد، على حقيقي بخطر منذرة االنفجار نقطة
 . تحدثها التي
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 االسهم واسعار المالية االصول اسعار في الحادة التقلبات في تظهر مؤشرات المرحلة ولهذه
 كل الحكومات، قبل من المالية للمؤسسات المساعدات وتقديم االفالس، حاالت وتزايد والعقارات،

 . الزمة النفجار مؤشراً  تعد االحداث هذه

 وانتهائها: االزمة انحسار مرحلة -3.4.1

 بتغيير وذلك انفجارها، بعد االزمة بمجابهة والنقدي المالي الجهاز يقوم ان بعد تبدأ المرحلة وهذه
 والنظم الرقابية والضوابط اإلدارة في الضرورية اإلصالحات واجراء والنقدية، المالية السياسات
 دورات من االولى المرحلة نهاية كانت وكما المالية، االزمة هذه من للخروج بالعمل الخاصة
 الذروة الى ووصولها وانفجارها االزمة تفاقم فأن واالنحدار، التراجع بداية االنتعاش وهي االعمال

 الدورات مراحل من االخرى والمرحلة اآلخر الدور نحو التحول نقطة االنفراج بداية هو
 . واالنفراج االزمة انتهاء مرحلة وهي االقتصادية،

 

 خصائص االزمة وابعادها -5.1

 خصائص االزمة: -1.5.1

الرغم من اختالفهم لهذا  وعلى، لدارسين والمحللين لمفهوم األزمةاتناول الكثير من الباحثين ، 
، إال أن أغلبهم يتفق على أن األزمة هي حالة ما قدموه لهذا المصطلح من تعاريفو ، المفهوم

 :أتيما ي -ر على سبيل المثال ال الحص - منها يمكن ذكرتتميز بخصائص 

للمنظمة او الخطر الذي يهدد المصالح واألهداف الجوهرية  يقصد به التهديد : -1.1.5.1
، أي أنه ببساطة التفسير لألفعال واإلجراءات التي تصدر من فرد أو حاليا أو مستقبالالمنظمة 

جماعة أو دولة معينة باإلشارة أو القول أو الفعل من أجل االستجابة لمطالب أو شروط محددة 
ختلف باختالف ، وينقسم التهديد إلى أنواع تول لتحقيقها من قبل الطرف الثانييسعى الطرف األ

، باإلضافة إلى أو العسكرية أو الطبيعية وغيرها ال فهناك التهديدات السياسية أو االقتصاديةلمجا
 .(9، 2005)سالم، أنواعها طبقا للمصدر، وهي األكثر تحديدا وتنقسم إلى 

المعرَّض  المنظمة او النظاممصدره الفرد أو الجماعة أو النظام خارج  ديد خارجي :ته -أ
 لتهديد.ل

النظام أو منظمة داخل ال ة منمعين دولةمصدره أيضا الفرد أو الجماعة أو  ديد داخلي :ته -ب
 .، وذلك لفرض شروط أو تحقيق مطالب محددةنفسه 
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رغم عدم وجود عنصر األزمة  قد تحدث: بهاالمفاجأة والسرعة التي تحدث  -2.1.5.1
، وعلى الطرف الذي يستخدمها أن الزمانقد تحدث في المكان أو في  والمفاجأة ، المفاجأة

 .(75، 2005، )عليوة يخطط تماما الستثمار نتائجها في سرعة تنفيذ ما خطط له من قبل.

، فقد يكون اآلخر من حيث ال يحتسب وال يقدر تعني مفاجأة الطرف المفاجأة في المكان : -أ
 .بهااتخاذ قرار بقطع العالقات مع دولة يؤدي إلى إلحاق الضرر 

هي اختيار التوقيت المناسب الذي يتم فيه اإلجراء بحيث يكون في  المفاجأة في الزمان : -ب
وقت ال يتوقعه الطرف اآلخر الذي يشكل له ضغطا معينا على تصرفاته من أجل تحقيق أهداف 

 الطرف األول.

ن كافيا للرد عليه و االستجابة له الحدث المفاجئ ال يتيح وقتا ضيق الوقت : -3.1.5.1 ، وا 
، كما أن الطرف الثانيلمصالح  ديدتهالرد عليه يجب أن يكون سريعا للغاية لما يمثله من 

، ويدرك صناع القرار أن الوقت المتاح لصنع القرار و اتخاذه الستعداد ال يكون كافيا لمواجهتها
ال فإن القرار ودقبل أن تتطور األزمة هو وقت محد ، غير ذي جدوى في مواجهة األزمة كوني وا 

 ما ويؤثر ذلك على صناع القرار ويضعهم تحت ضغط ذهني كبير. إن الوقت القراري في أزمة
، كما أن  كفاية الوقت يكون قصيرا لدى بعض صناع القرار، ولكنه يعتبر كافيا لدى غيرهم

اصر األزمة وتشابكها ، وفي درجة تعقد عنلى أخرىاالمحدد لصنع القرار يختلف من أزمة 
 .(247، 2004، )مهنا

عدم وضوح الرؤيا لدى متخذ القرار ووجود ما يشبه  نقص المعلومات وعدم دقتها : -4.1.5.1
)عبد  حالة الالتأكد في المعلومات الضباب الكثيف الذي يحول دون رؤية أي االتجاهات يسلك

ذلك أن كمية المعلومات تتوقف على درجة المعرفة المتوفرة لدى  ،(10، 2008، الحميد
 تها، أما قيمة المعلومات فيمكن التعرف عليها من مدى قدر الشخص الذي يستخدم المعلومات

 .(172 ،2008، عبد الحميدعلى تخفيض المخاطر)

 أي انها نقطة تحول جوهرية تنطوي على :عبارة عن حدث ضد طبيعة األشياء -5.1.5.1
 .(51، 2005، )مكاوي درجة من الغموض وعدم التأكد والمخاطرة

سلوكية مرضية  إن استمرارية األزمة يمكن أن تؤدي إلى أعراض استمرارية األزمة: –6.1.5.1
، وفقدان العالقات االجتماعية ، وبذلك تصبح سمة الالمباالة وعدم االنتماء مثل القلق والتوتر

، وتصبح القيادة غير قادرة على أثناء وقوع األزمات او النظاممنظمة هي الصفة السائدة في ال
 .(24-23 ،2010استعادة التوازن خالل هذه الفترة بالذات للسيطرة على الحالة )تلعيش، 
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 تصيب ومتسارعة متتابعة واحداث حرجة، ومرحلة ،اساسية تحول نقطة األزمة -7.1.5.1
 (.18، 2011)عبابنة،  وجودها وتهدد المالية الكيانات

 مما والقلق، التوتر من عالية ودرجة صدمة بدايتها في تسبب حيث الذعر؛ حالة -8.1.5.1
 صحيحة وغير شديدة افعال ردود صدور او لمجابهتها، والسريع المؤثر الفعل امكانات يضعف

 (.19، 2011)عبابنة،  باألزمة المعنية الجهات قبل من

 ابعاد األزمة: -2.5.1

 :(44-45، 2010)تلعيش، : اآلتي في تتمثل رئيسة بأبعاد األزمة تتميز

 : الزمني البعد -1.2.5.1

خالله وتوقعات زالت قائمة اليتضمن تحديد متى بدأت األزمة والمدى الحالي الذي 
، ألن هذا التحديد الزمني يساعد على اقتراح السياسات واإلجراءات التي تساهم استمرارها مستقبال
 الجذور التاريخية و إجراءات مواجهتها مستقبال.في القضاء على 

 : الموضوعي البعد -2.2.5.1

أو  ،اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ، هل هييعني معرفة موضوع األزمة و نوعها
 تحليل موضوع األزمة. فضاًل عن وجوب، ط من نوع أو أكثر من تلك األنواعخلي

 : التأثيري البعد -3.2.5.1

بمعنى معرفة آثار األزمة المباشرة وغير المباشرة ، فإذا كانت األزمة تأخذ شكل أزمة 
، بصفة عامة وعلى األمن بصفة خاصة تمعلمجسعار، فال بد من تحديد آثارها على األارتفاع أ

 بوضع اإلجراءات الوقائية المناسبة لمواجهة اآلثار األمنية السلبية لتلك األزمة.

 : المكاني البعد -4.2.5.1

يعني هذا العنصر تحديد مكان نشوء األزمة والمنطقة أو المناطق التي كانت والزالت 
تعاني منها حاليا ، ويساعد التعرف على البعد المكاني في تحقيق األهداف التي من أجلها 

المتطرفة في منطقة وضعت الخطة ، فإذا كان الهدف من الخطة هو القضاء على الجماعات 
 من المهم تحديد مناطق ظهور تلك الجماعات.، فإنه ما
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 : البشري البعد -5.2.5.1

لسياسية واالجتماعية ا متهاطبقيتضمن هذا العنصر تحديد األفراد الذين تشملهم األزمة و 
 .واالقتصادية

 : المؤسسي البعد -6.2.5.1

في اتخاذ اإلجراءات وتطبيق  ونشاركيس ذينيتعلق هذا الجانب بتحديد الجهات واألفراد ال
 السياسات اإلدارية والتنظيمية لألزمة.

 : البيئي البعد -7.2.5.1

يقصد به التعرف على الظروف المحيطة باألزمة والتي تدخل ضمن أسباب نشوئها 
 .وئها واستمرارها حاليا ومستقبلياوكذلك التعرف على المتغيرات المختلفة التي تسببت في نش

 

 نشوء األزماتأسباب  6.1-

 :(23، 2007، صدر اسباب نشوء االزمات )الصريفيتنشأ األزمات ألسباب مختلفة منها : م

 البيئة الداخلية: -1.6.1

 أتي:في ما ياو النظام تتمثل العوامل التي تسبب األزمات في البيئة الداخلية للمنّظمة 

عندما يكون هناك تسرع في اتخاذ القرار، بالتالي قد  التسرع في اتخاذ القرارات: -1.1.6.1
وقد يكون أحد أسباب زيادة  ، باتخاذ قرارات بشكل خاطئ وغير دقيق او النظام تقوم المنّظمة

 األزمة وليس التخلص منها.

سمات األفراد والمدراء لها دور كبير في حدوث  خصائص األفراد والمدراء: -2.1.6.1
د ال يكون لديهم القدرة على التعامل مع أي مشكلة حتى لو كانت هذه األزمات، فبعض األفرا

المشكلة تتسم بالبساطة، وال يمكنهم القدرة على اتخاذ أي قرار صحيح وبالتالي يكون سبب من 
 أسباب نشوء األزمة.

وعدم كفائتها وعدم امتالكها من القدرات والتجارب في مجال : ضعف القيادات -3.1.6.1
 .اإلدارةالقيادة او 
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ضعف في الموارد المادية أو  او النظام قد يكون في المنّظمةضعف اإلمكانات:  -4.1.6.1
تعاني من نقص في اإلمكانات  او األنظمة أو الموارد البشرية، فبعض المنّظمات قنيةالموارد الت

ألزمات وهذا يعتبر من أسباب ظهور ا ،ماديالو  قنينقص التالالبشرية المتميزة في مجال معين و 
 مشكلة ولم تتمكن من إيجاد الحل المناسب لها. وجدةوخصوًصا إذا 

او  نظامبين بعضها البعض، وبين ال نظامبين أجزاء العدم فعالية االتصاالت:  -5.1.6.1
 األخرى التي لها عالقة معها وضعف االتصال بين األفراد والمسؤولين. االنظمة

وهذا يؤدي إلى تفاقمها وعدم القدرة في التهوين في األزمات وعدم االهتمام بها:  -6.1.6.1
 السيطرة عليها.

ة او يؤدي إلى االبتعاد عن الخدمات لتي تقوم المنّظماالمر الذي انعدام الثقة:  -7.1.6.1
 بتقديمها. النظام

 البيئة الخارجية: -2.6.1

 و االنظمةمنّظمات االأثر في حدوث األزمات في يوجد مجموعة من العوامل الخارجية التي لها 
 تي : والتي تؤدي إلى تفاقمها، ومنها اآل

البراكين ،هي التي ال يكون لإلنسان أي عالقة فيها مثل الزالزل الكوارث الطبيعية:  -1.2.6.1
 سباب طبيعية.ألحدث تاألعاصير وغيرها التي ،

خدمات أفضل من الخدمات التي تقدمها المنّظمة ل توفير المنافسونهو : ونالمنافس -2.2.6.1
 إلى المنافسين. او النظام وهذا يعمل على جذب الزبائن من المنّظمةاو النظام 

 المبادئ والقيم واألنظمة السائدة في الدولة. -3.2.6.1

وهي ظهور القوانين الجديدة للضرائب أو أي قوانين  الضغوط الحكومية والنقابية: -4.2.6.1
 أخرى، قد يكون لها تأثير سلبي على المنّظمة بالتالي يولد أزمة للمنّظمة.
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 االزمات المالية والمصرفية -7.1

هناك انواع معينة من االزمات المالية، حيث توجد ازمات العملة واسعار الصرف، وازمات 
المال، وازمات التوسع في االقراض العقاري وسنتطرق لها بالشرح المصرفية، وازمات اسواق 

 الموجز.

 :الصرف واسعار العملة ازمات -1.7.1

 قدرة على يؤثر بشكل بالغة بسرعة الصرف اسعار تتغير عندما يظهر االزمات من النوع هذا
 بأزمة ايضاً  االزمة هذه تسمى لذلك للقيمة مخزون او للتبادل كوسيط مهمتها اداء في العملة
 .المدفوعات ميزان

 نتيجة العملة سعر بخفض قرار النقدية السلطات تتخذ عندما االزمات هذه وتحدث 
 حدث بما شبيه وهو العملة تلك سعر انهيار الى تؤدي قد ازمة تحدث وبالتالي المضاربة عمليات

 خفض او التعويم قرار ان من وبالرغم .1997 اسيا شرق في المالية االزمة اندالع تايلند في
 الحاالت اغلب في انه إال النقدية، السلطة من تطوعياً  قرار يبدو قد الوطنية العملة صرف سعر
 التدفقات زيادة او االجنبي المال رأس تدفقات، قصور وجود حال في تتخذه ضرورياً  قرار يكون

 فيلعب اآلخر البعض اما المالي غير القطاع على محدود اثر لها االزمات تلك وبعض الخارجية
)سالمة  الكساد درجة الى تصل قد بل االنكماش وحدوث االقتصادي النمو تباطؤ في اساسياً  دوراً 

 (.110 -109، 2010و الوكيل، 

 :   المصرفية االزمات -2.7.1

 سحب طلب في ومفاجئة كبيرة ولزيادة بنك يواجه عندما المصرفية االزمات تظهر
 لمواجهة بسيطة بنسبة ويحتفظ لديه الودائع معظم تشغيل او بإقراض يقوم البنك ان فبما الودائع،
 تخطة ما اذا المودعين لطلبات األستجابة الحال، بطبيعة يستطيع فلن اليومي، السحب الطلبات

 النوع هذا من مشكلة حدثت واذا البنك لدى سيولة بأزمة يسمى ما يحدث وبالتالي النسبة تلك
 تتوافر أي العكس يحدث وعندما مصرفية، ازمة الحالة تلك في فتسمى اخرى بنوك الى وامتدت
 بطلبات الوفاء على قدرتها عدم من خوفاً  القروض منح البنوك تلك وترفض البنوك لدى الودائع
 (.110، 2010)سالمة والوكيل،  المتحدة اإلقراض ازمة تحدث السحب
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 (:8، 2009)جميلة،  شكالن تتخذ انها البعض ويرى

 سيولة. أزمة:  االول الشكل •

 .االئتمان أزمة:  الثاني الشكل •

 .المصرفية االزمات يمثالن معاً  وهما

 :المال سوق ازمات -3.7.1

 عندما الفقاعة تتكون حيث الفقاعة بظاهرة يعرف ما نتيجة المال سوق ت ازما تحدث  
 يكون عندما ويحدث مبرر، غير وبأرتفاع العادية قيمتها تتجاوز بصورة األصول سعر يرتفع
 وليس سعره ارتفاع عن الناتج الربح هو( المثال سبيل على كاألسهم) االصل شراء من الهدف
 فيبدأ االصل ذلك لبيع قوي اتجاه هناك يكون عندما وقت مسألة االصل هذا على قدره بسبب
 نحو االثر هذا ويمتد االسعار فتنهار الظهور في الذعر حاالت تبدأ وبالتالي الهبوط، في سعره
، 2010)سالمة والوكيل،  االخرى القطاعات في ام القطاع نفس في سواء االخرى االسهم اسعار
111.) 

 :العقاري االقراض في التوسع ازمة -4.7.1

 له ويكون عيناً  حقاً  دينه لوفاء مخصص عقار على الدائن يكسب به عقد العقاري الرهن
 ثمن من حقه استيفاء في المرتبة في له التاليين والدائنين العاديين الدائنين على يتقدم ان بمقتضاه

 ان في التأمين ومبلغ كالتعويض المرهون للعقار النقدي المقابل من عامة بصفة او العقار ذلك
  (.24، 2002)حمدان،  يكون اليد

 موضوع الشيء على مباشرة سلطة صاحبه يخول ان عيني حق هو العقاري والرهن
 لكي اصلي لحق تبعاً  اال يقوم ال الن يتبعني حق انه كما احد، وساطة دون يستعملها الحق

 ينص لم ما وانقضاءه صحته في المضمون الحق يتبع الرهن فأن وبالتالي به الوفاء يضمن
 حق العقاري الرهن ان الى باالضافة للراهن، العقار ان الى باإلضافة. ذلك غير على القانون
 .كلها المرهونة العقارات او العقار من جزء ان بمعنى للتجزئة قابل غير

 هذا وتبع المنازل اسعار انهيار وتبعه العقارية بالديون الصافية المالية السندات بيع وتم 
 تم لذلك ونتيجة بالتقسيط العقار تشتري ان قبل من المتعثرة الديون سداد على القدرة عدم االنهيار
 (.112، 2010)سالمة والوكيل،  الكبيرة المالية والمؤسسات المصارف من العديد افالس
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 سياسات مواجهة االزمة والتقليل من اثارها -8.1

يجاد حل لها أمرًا هامًا لضمان سالمة البنك،  يعتبر تحديد وجود مشكلة لدى البنك وا 
للنظام المالي كما وتحقيق االستقرار في النظام المالي ككل، ألن البنوك تعتبر المكون الرئيسي 

أن تعثر أي بنك ستكون آثاره السلبية كبيرة على االقتصاد بشكٍل عام مما يؤدي إلى زعزعة 
 االستقرار المالي.

إن اإلدارة الناجحة ألزمة البنك تحد من احتماالت إخفاق البنك ومن حدوث األزمات 
ع إطار شامل وواضح المصرفية بشكل عام فضاًل عن تقليل تكاليف الحل، وبالتالي فإن وض

ومبادئ توجيهية للتعامل مع مشاكل البنوك هو أمر بالغ األهمية، وبناًء على ذلك فإن معظم 
وذلك بهدف تحليل إطار  السلطات الرقابية بدأت تولي اهتمامًا بالغًا لموضوع إدارة األزمات

التدخل، وبالتالي فإن وعملية تحديد المشكلة التي قد يواجهها البنك باإلضافة إلى توقيت وكيفية 
التعامل مع األزمات المصرفية يجب أن يبدأ بالرقابة على البنوك إفراديًا وكذلك بإيجاد إطار 
للتعامل مع المخاطر النظامية على المستوى الكلي والتي في كثير من األحيان يصعب تحديدها 

دارتها من خالل الرقابة على البنوك بشكل إفرادي والتي تت طلب مهارات ومنهجيات وقياسها وا 
مختلفة، وبالتالي فمن الضروري تبني الرقابة االحترازية الكلية وذلك لتحديد ومراقبة والحد من 

 المخاطر على النظام المالي ككل.

 

  اساليب مواجهة االزمات: -1.8.1

 تقليدية غير واألخرى تقليدية أحداهما الطرق من نوعين معها والتعامل األزمات حل أساليب تتخذ
عودة، ) التقليدية األزمات إدارة في القرار متخذ يواجهه الذي الموقف خـصوصية من يستمد ما

 األزمة إنكار الطـرق تلك واهم األزمات، مع للتعامل التقليدية الطرق ومن ،(27-26، 2008
ظهار عليها اإلعالمي التعتيم محاولة  أو عليها، والسيطرة األزمة لتدمير وذلك الموقف صالبة وا 

 والصدام العنف باستخدام إخمادها محاولة في أو ظهورها، تأجيل محاولة األزمة كبت طريـق عن
 هذه تستخدم حيث األزمة لبحث لجنة بتشكيل أو وتصفيتها، األزمـوي التيـار قـوى مع العلني
 في مصلحة لها التي األزمة صنعت التي الحقيقي القوى عن معلومات تتوفر عندما الطريقة
 هـذه علـى ويطلـق األزمة عن التنفيس في أو شأنها، من والتقليل األزمة دحر في أو إحداثها،
يجاد البركان، تنفيس طريقة أيضا الطريقة  لتيار المولدة الدفع قوة أمام ومتعددة بديلة مسارات وا 
 بعزل أو خطورته، من وتقلل جهده تستوعب بديلة عديدة مسارات إلـى ليتحول وتدفقاته األزمة
 منع أجل من األزمة مسار عن وعزلها لهـا الصانعة القوى وتحديد رصد خالل من األزمة قوى
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 التقليدية غير الطرق أما. عليها القضاءو  وحلها معها التعامل سهولة وبالتالي وتوسعها انتشارها
 طبيعة مع ومتوافقة العصر روح مع تناسبا أكثر أصبحت أنها إذ األهم فهي األزمات مع للتعامل

 أساليب في التعمق قبل. مستقلة دراسة في بحثها يمكن واتساعها ألهميتها ولكن متغيراته،
دارتهاو  األزمات معالجة  بها االلتزام يجب التي الرئيسية المبادئ بعض على أوال نتعرف أن يجب ا 
 :(78 ،2003لعمار،ا:) يلي كما هي األزمات مواجهة على المقدرة لرفع

 .األوليات وترتيب الهدف تحديد. 1

 .والمبادرة السريعة الحركة. 2

 .لألزمة المواجهة القوى تنظيم. 3

 .المفاجأة. 4

 .الفرص اغتنام الواقع تقبل. 5

 .والتعاون المشاركة. 6

 .المرتفعة المعنوية الروح. 7

 .المرونة. 8

 .السيطرة. 9

 .واألمن الحماية. 10

 .المعروفة التفاوضية التكتيكات جميع استخدام ذلك ويعني األزمة مع المستمر التفاوض.  11

 :(27، 2008عودة، ) األزمات لمواجهة التقليدية األساليب -1.1.8.1

 حيث األزمة من الهروب أشكال وتختلف الهروب، أسلوب هو به المقصود :النعامة أسلوب -أ(
 المسؤولية، عن التنصل المباشر، غير الهروب المباشر، الهروب)  منها مختلفة صورا تأخذ

 .( اإلسقاط آخر، جانب على التركيز

 إلى غالبا األسلوب هذا ويؤدى األزمة، قيمة تجاهل محاولة أي :األزمة فوق القفز أسلوب -ب(
 تم قد أنه األزمة مجتمع في به والمحيطون نفسه المسئول يعتقد قد حيث الرماد تحت النار ترك

 .قوة أكثر تأثيرها ويكون أخرى مرة للظهور تستعد أنها حين في عليها السيطرة
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 :(146 ،2003 ،عبداهلل)األزمات  لمواجهة العلمي األسلوب -2.1.8.1

. األزمة مجتمع أو الكيان مصلحة إلى وتوجيهها األزمة على للسيطرة ضمانا األكثر ويعتبر
 :التالية المراحل إتمام على األسلوب هذا ويرتكز

 األزمة في المشترك العوامل تحديد منها الهدف ويكون :األزمة ألبعاد المبدئية الدراسة -أ(
 حيث من الموقف إليه وصل الذي المدى وتحديد الموقف أشعل الـذي االحتكـاك أساب وتحديد
 لكي والمعارضة المؤيدة القوى تحديد مع خطورتها حسب والمؤثرة المشتركة العوامل ترتيب

 .للمواجهة البداية نقطة تحديد نستطيع

 والتأكد واألسباب الظواهر بين الواضحة التفرقة على تعمل وهى :لألزمة التحليلية الدراسة -ب(
 دور وكذلك األزمة ظهور في تأثيره ومدى البشرى العنصر دور تحدد بحيث المصادر من

 أيضاً  يتم. األزمة حدوث إلى أدى الـذي الخلـل وأسباب التكنولوجي العوامل الطبيعية العوامل
 حدوث علـى منهـا كل تأثير ونسبة األزمة صناعة في المشتركة العناصر عدد معرفة تحليل

 طبيعة توقع يتم ثم ومن األزمة حياة دورة إليها وصلت التي والمرحلة الموقف في االشتعال
 يمكن التي اإلمكانيا وتحديد انتشارها على الوقت وأثر األزمة عن الناتجة األخطار وتكاليف
 .الستخدامها مناسب وقت في عليها الحصول

 تبدأ بحيث ذكره تم ما على تعتمد المرحلة وهذه :األزمة مع التعامل للمواجهة التخطيط -ج(
 والتركيز للبيانات الكامل الفهم خالل من وبدائلها الحلول من عدد بوضع تنتهي األهداف بتحديد
 :التالية االتجاهات في للتحرك المواجهة خطة عنها وينتج كما األهداف، تحقيق على

 مجموعة تحديد مثل المتنوعة القرارات من مجموعة اتخاذ تم وهنا :للمواجهة االستعداد •
 هذه وترتيب األزمة ومجال بمنطقة صلة ذات أو يحيط ما كل لحماية اتخاذهـا الواجب اإلجراءات
 نوع تحديد التدهور وقف على العمل مـع الخـسائر تقليل على يساعد لما طبقا اإلجراءات
 والتحذيرات التعليمـات إلعطـاء وطلبهـا بهـا االستعانة يمكن جهات من المطلوبة المساعدات

 أخـرى قـرارات اتخـاذ ممكـن األزمة، مجال في المتواجدين المواجهة في المشاركين لألفراد الالزمة
 المشاعر مع التعامل المسؤوليا وتحديد المتاحة والفنية البشرية الموارد هيكلة إعادة بخصوص
 نوع تحديد أيضاً  يتم األزمة انتشار عدم اتجاه في والذعر والخوف الحمـاس مثـل اإلنسانية
 من نفسه األزمة مجال داخل االتصال عمليات تنظيم يتم ثم من صدورها وأوقات المعلومات

 .األزمة مجال خارج والمنظمات الجهات مع وكذلك الداخل
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 الدراسة

 المبدئية

  

 * العوامل المشتركة

 * أسباب االحتكاك

 *المدى

 *ترتيب العوامل

 * القوى

 * نقطة البداية

 

 وقف)  حيث من مباشرةً  األزمة مع والتعامل الفعلية المواجهة خطة وهي :األزمة مع التفاعل •
 الصحيح، المسار إلى الموقف توجي الموقف، على السيطرة الخسائر، تقليـ الموقـف، تدهور
 مما أفضل بصورة العملي األداء تطوير األزمة، عـن الناتجـة واالجتماعية النفسية اآلثار معالجة
 (.المشابهة أواألزمات األزمـات مـن النوع نفس ضد ومناعة وقاية أنظمة استخدا سبق،

 

 

 التخطيط          الدراسة                                                        

 للمواجهة                                   التحليلية                              

 

                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( االساليب العلمية المتبعة في مواجهة االزمات 1شكل )
 (38، 2000المصدر )الفزاري، 

 األسلوب العلمي في مواجهة األزمات

 

 * اإلجراءات

 * المساعدات

 *التعليمات

 *الهيكلة

 

 *وقف التدهور

 * تقليل الخسائر

 * المسار الصحيح

 * اآلثار النفسية

 * تطوير األداء

 * استحداث نظم

 * الظواهر و األسباب

 * اليقين باألسباب

 *العنصر البشري

 العنصر الطبيعي*

 * العناصر المشتركة

* المرحلة التي وصلت 

 إليها.

 * توقع تكلفة األخطار

 * اإلمكانيات المتاحة

 االستعداد للمواجهة

 التفاعل
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 :(30، 2008عودة، : )األزمات مواجهة استراتيجيات -2.8.1

 األزمات مواجهة من الهدف أن معرفة يجب األزمات مواجهة استراتيجيات على التعرف قبل
 : يلي ما خالل من المتوفرة والمادية البشرية اإلمكانيات استخدام خالل من الموقف دارة هو

 .والخسائر التدهور وقف. 1

 .للكيان المكونة األخرى العناصر وحماية تأمين. 2

 .عليها والقضاء األزمة حركة على السيطرة. 3

 .والتطوير اإلصالح في األزمة عن الناتج الموقف من االستفادة. 4

 حدوث أو تكرارها لمنع الوقاية إجراءات التخاذ لألزمة أدت التي والعوامل األسباب دراسة. 5

 .لها مشابهة أزمات

 تحديد إن كما مراحلها خالل األزمة مع المواجهة في أكثر أو إستراتيجية استخدام يمكن
 عند األزمة لنفس كان وان المحدد الهدف باختالف يختلف استخدامها الواجب اإلستراتيجية

 : يلي ما االستراتيجيات أهم ومن تكرارها،

 :العنف إستراتيجية -1.2.8.1

 المعلومات تتوفر حيث المجهولة األزمة مع المواجهة حالة في اإلستراتيجية هذه تستخدم
 تؤكد التي األزمات مواجهة والقيم بالمبادئ المتعلقة األزمات مع المواجهة حالة في أو الكافية

 األزمة مع العنيف التعامل في المستخدمة التكتيكات إن. فيها العنف استخدام أهمية المعلومات
 : نوعان هي

 :لألزمة الداخلي التدمير تكتيك( أ

 من ظهورها في األزمة عليها اعتمدت التي المقومات تحطيم محاولة هو به ويقصد
 لألزمة المشعل الوقود أو المفكرة العقول مهاجمة األزمة، حدوث عن المسئولة واألطراف الجوانب

 الستمرارها الالزم بالوقود األزمة تغذية توقيف يتم لكي التعليمات إعطاء في حركتها وشل
 .االستقطاب طريق عن لألزمة الصانعة القوى بين داخلي صراع خلق محاولة إلي باإلضافة

 :لألزمة الخارجي التدمير تكتيك( ب

 وقطع الخارج من لألزمة المغذية المسببة العناصر حول الشديد الحصار محاولة هو
 بحيث األزمة مجال داخل إلى ودفعها الخارجية المعارضة القوى تجميـع عنهـا، اإلمداد مصادر

 إلي باإلضافة لألزمة الرئيسية واألعمدة المقومات لتدمير خارجية عناصر تسلل تمكين يتم
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 التجـسس أجهـزة مثـل التدمير، في بعد عن للتعامل الحديثة التكنولوجيا استخدام محاولة
 .واإلنصات

 الفكر: إجهاض إستراتيجية -2.2.8.1

 أو قيم حيث من األزمة وراء يقف الذي الفكر على التأثير على اإلستراتيجية هذه تركز
ضعاف معينه اتجاهات  القوى بعض عنه ينصرف بحيث عليها تقوم التي األسس أو المبادئ وا 
 المستخدم التكتيك إن. األزمة ونمـو لظهور الدافع الضغط إضعاف الوقت نفس في لها المؤيدة
 بعض من االقتراب للفكر المكونة العناصر في التشكيك محاولة في يتمثل اإلستراتيجية لهذه

 ثم األزمة يقود الذي الفكر مع التضامن معها والتحالف بالفكر ضعيف بشكل المرتبطة الفئـات
حداث عنه التخلي  .االنقسام وا 

 :المسار تغيير إستراتيجية -3.2.8.1

 الوقوف يصعب التي والشديدة الجارفة األزمات مع التعامل إلى اإلستراتيجية هذه تهدف
 مسارها تغيير ثم ممكنة مسافة ألقصر معها والسير األزمة قيادة عربة ركب على تركز أمامها

 تحقيق في بها االستفادة ويمكن األزمـة، قمـة اتجـاه عن بعيدة مسارات إلى وتحويلها الطبيعي
 نوع خلق مثل األزمة، أفرزتها التي الخسائر بعض تعوض أن يمكن التي الطيبة النتائج بعض
 التي النتائج من أفضل نتائج وتحقي الخسائر، لتعويض األفراد لدى واإلقدام والمبادأة التحدي من
 .األزمة بدايـة قبل يحققونها كانوا

 في السير أو للعاصفة االنحناء بمبدأ يتمثل اإلستراتيجية هذه في المستخدم التكتيك إن
 بحيث فرعية مسارات إلى الناتجة باألزمة العرج سرعتها من إبطاء ومحاولة العاصفة، اتجاه نفس
 نتائج استثمار ثم من األزمة اتجاه علـى السيطرة إحكام األزمة،و مجال لخارج األزمة تصدير يتم

 .السابقة الخسائر لتعويض الجدي بشكلها األزمة

  دور القائد في ادارة االزمة -3.8.1

 من جو خلق طريق عن والتحفيز والدفع وااللتزام والتوجيه التكامل على تعتمد القيادة إن
 طاقات تفجير تعنى األزمة فقيادة. الكامنة الطاقات تفجير على تساعد التي المستمرة المفاجآت

 وبذلك السابقة واألساليب التنظيمية البيئة ظل في تفجيرها يصعب أركان تستخدم لم جديدة
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 :يلي كما األزمة قيادة مهام تكون

 .اآلخرين مع بالمشاركة االتجاه اختيار •

 .للمشاركة الناس ودفع تحفيز •

 لم بأشياء يقوموا أن الناس من يطلب أال هو األزمات وقت القائد به يقوم أن يجب ما وأهم
 باألشياء القيام منهم يطلب أن يجب ولكن قبل من ممارستها في خبرة يكتسبوا لم أو عليها يتدربوا
 .عليها معتادين غير هم جديدة بأشياء القيام وليس عليها تدربوا التي

 :يلي ما هي األزمة مع التعامل عند القائد تواجه أن يمكن التي الصعبة والظروف

 .الضعيفة أو المتوفرة غير االتصال وسائل •

 .حركته تقيد مكان في العزلة •

 .اإليذاء أو لإلصابة التعرض •

 القيادي المنصب قبول على والموافقة وتحدى مسئولية هي خاصة بصفة األزمات وقت فالقيادة
 أعضاء في التأثير على القدرة األزمات ريق قائد لدى يكون أن يجب لذا. التحدي قبول يعنى
 توليد في اإلبتكاري التفكير على وحفزهم ودوافعه نـشاطهم توجيـه مـن يتمكن لكي ذلك الفريق
 والحفاظ عضو، كل احترام علـى والعمـل األزمـة، لحل المناسبة القرارات التخاذ األخرى البدائل
 الطوارئ خطط أهداف يحقق الذي االتجاه في الفريق سير لضمان المجموعة تماسك على

 ).65-63، 2014)الياسري، 

 هذا من تعظم قد واعتبارات عوامـل هنـاك أن إال األزمـة علـى التـأثير فـي دورا للقائـد أن الشـك
 إن.األزمــة سياســة فـي ثانويـا متغيـرا أو رئيسـيا متغيـرا إمـا القائـد مـن فتجعـل منـه تقلل أو الدور
 المواقف وبتفــاوت القــادة بتفــاوت التــأثير هــذا ودرجــة األزمــة سياســة علــى تــأثيري القائــد دور

 (.107، 2015)عياش، 

 (. 73، 2007إسليم، ) األزمات فريق لقائد الشخصية الخصائص -1.3.8.1

 المستقبلية الظروف وأن لصالحه، تتحسن سوف األمور أن بإيمان يعتقد ان في:  الـتفاؤل -1
 يبث وأن أمامه، تقف التي الصعوبات كانت مما لألزمة الصانعة القوى قهر من تمكنه سـوف

 .معه العاملين وعلي به المحيطين على والتفاؤل الثقة

 وبأفراده الفريق يواجهه الذي بالموقف الشديد اإلحساس علي القائمة الوجدانية المـشاركة -2
 الفـريق ألعضاء الوجدانية والمعايشة والخبرة والدراية المعرفة علي القائمـة الـصادقة ورؤيـته
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 للموقف وشاملة متكاملة برؤية وأوامره قراراته بإصدار قيامه ثم ومن بالـصعوبات، وإحـساسه
 .األزموي

 اتخاذ في عاقالا  رشيداا  يكون وأن ومتطلباتها، القيادة أصول علي ومدرباا  مؤهالا  يكـون أن -3

 .عنها تنجم قد التي الفعل وبردود تأثيرها و ألبعادها مدركاا  وواعياا  قراراته

 معها السريع التكيف علي القدرة و األحداث، تدهور أمام والصمود الجأش ورباطة الثبات -4

 .الصعبة المواقف في االنفعال وعدم عليها، والسيطرة والتوافق

 مع التعامل في المناسبة الفرص تضييع وعدم المناسب الوقت في القرارات اتخاذ علي القدرة -5

 .الحرجة األوقات في خاصة حاسمة قراراته تكون وأن األزمة

  األزمات إدارة فريق في القيادة أنواع -2.3.8.1

 له المتاحة بالصالحيات التصرف في القائد يستخدمها التي الطريقة القيادة انواع اعتبار يمكن
 الوضع و المرؤوسين القائد،)  وهي القيادي الوضع بمكونات تتأثر الطريقة هذه ، اآلخرين لقيادة
 فبعضها القيادات في تباينا نرى وبذلك انجازه، المطلوب والعمل تحقيقه المراد الهدف اي(  نفسه
 ونالحظ بل يخفق واآلخر مهمته تحقيق في ينجح وبعضها للنقد يتعرض واآلخر المديح يالقي
 نقصد و.المنظمة نفس وفي المرؤوسين نفس مع آلخر معين قيادي نمط من ينتقل نفسه القائد
 (.26 ،2009 ،العمري) األسلوب أو الطريقة هنا لغويا بالنمط

 الرسمية القيادة -

 طبيعة حسب المتداخلة وعالقاته الرسمي التنظيم خالل من سلطتها تستمد التي القيادة وهي
 اإلشرافي الجانب ويلعب.  التنظيمي الهيكل بخطوط المتمثلة اإلدارية والمسؤوليات االرتباطات

 بممارسة يقوم الذي الشخص فيها المدير يمثل حيث ، المنظمة أنشطة إدارة في مهما دورا
 تلقي كمرؤوسين، وعليهم،.  عنهم المسئول العاملين األفراد من جماعة تجاه اإلدارية الوظائف
 في تنظيمي مستوى أي ذلك بموجب المدير ويمثل. السائدة لألنظمة وفقا وتنفيذها التعليمات

 (.87 ،1997 ، كاللدة)  المنظمة هيكل

 الرسمية غير القيادة -

 أو العالقات طبيعة تمليها أن يمكن معينة اجتماعية لمواقف نتيجة الرسمية غير القيادة تظهر
 النوع هذا بروز في دور الرسمي للباعث يكون ال إذ.  األفراد بين القائمة االجتماعية التفاعالت

 واختالف األفراد، طبيعة في الكبير التباين القيادة من النوع هذا ظهور في يسهم ومما. القيادة من
 قادة بروز إنساني تجمع أي خالل من يالحظ بحيث وأدوارهم، االجتماعية ومكانتهم قابليتهم،

 المؤهالت أو الشخصية السمات مثل األفراد، بين القائمة التفاعالت طبيعة تفرزهم رسميين غير
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 غير بصورة الجماعة لقيادة تؤهلهم والتي األفراد يمتلكها التي( السابقة) المتراكمة اإلمكانات أو
 أفراد ظهور في الجماعة بها تمر التي المواقف بعض تسهم كما(. 28 ،2009 ،العمري) رسميا
 المناسبة المواقف اتخاذ أو مصالحها عن الدفاع طريق عن الجماعة أهداف تحقيق على قادرين
 إلى عام، بشكل الرسمية، اإلدارات بعض تطلعت كما ،(23 ،2006زايد،) آرائها عن للتعبير

 للمنظمة والئهم لكسب رسمية مراكز إعطائهم خالل من القياديين األشخاص من االستفادة
 هذه إن غير. بها يعملون التي المنظمة نشاطات في القيادية مؤهالتهم من واالستفادة الرسمية
 القيادات من باإلفادة المتعلقة المواقف وبخاصة الصعوبات، من الكثير تواجه ما غالبا الحالة
 (.77 ،2001 مليوت،) الرسمية المنظمة لصالح الرسمية غير

 االستبدادية القيادة -

 الن ذلك ،( القائد) صفة عن عوضا االستبدادي القائد على(  الرئيس) صفة تطلق ما غالبا
 منفردا لهم خطته ويضع ، إرادتهم بغير بمصائرهم ويتالعب تابعيه في يتحكم المستبد الشخص
 األوامر بتنفيذ ويطالبهم أوامره عليهم يملي بل ، إليهم يستمع وال الرأي يشاركهم وال.  عنهم وبعيدا

 بأساليب عليهم األوامر هذه يفرض:  انه بل (215 ،1996 جراهام،) نقاش دون االستبدادية
 في التحكم حقه من أن يعتقد ألنه ، أوتوقراطي لفظ المستبد القائد على ويطلق. مسيطرة تحكمية
 أو قوة أو ، عريقة خبرة له عاما مديرا يكون كأن مثال) عليهم امتياز من يمتلكه ما بسبب أتباعه

 والموضوعية وااليجابية بالصراحة غالبا يتصف األوتوقراطي والقائد(.  سطوة أو شخصية
 (.29، 2009العمري، )

 بالمستشارين االستعانة مع الفردية القيادة -

 وجهات مختلف على ليتعرف معاونيه ذلك في يستشير أن بعد إال قرارا القائد يتخذ ال حيث
 وتكونت استنار قد يكون أن بعد منفردا قرارا النهاية في يتخذ ثم والحلول اآلراء بكافة ويلم النظر
 (.76 ،2001 القريوتي،) المعلومات من واسعة خلفية:  القيادة من النوع هذا وفي عنده
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 سعر الصرفب المبحث الثاني التعريف 2.

 

 مقدمة 

ادى التشابك الموجود في العالقات االقتصادية والنشاط التجاري بين البلدان ولكل دولة عملة 
وطنية، إلى والدة ما يسمى سعر الصرف األجنبي، ويعد سعر الصرف العنصر الفعال في االقتصاد 

لجميع  -التمويل على المستوى الداخلي والخارجي الدولي وهذه األهمية مصدرها تفاقم مشاكل 
خاصة بالنسبة للبلدان غير المتقدمة، والتي تتميز لمحدودية إمكانات موارد  -البلدان على حد سواء 

التمويل الذاتي . إن آلية سعر الصرف لها أهمية بالغة في توازن التمويل الخارجي وتسوية ميزان 
الذي يتم عن طريقه بيع وشراء العمالت االجنبية المختلفة  المدفوعات، أما فيما يخص المكان

والمتمثل بسوق الصرف هو الذي يعمل على تحويل القوة الشرائية لعمالت مختلفة الدول، حيث يلتقي 
فيه المشترين والبائعين للصرف األجنبي، وهو عبارة عن مجموعة من المصارف التي تقوم فيه 

إن  .مل به سماسرة الصرف دور الوسطاء بين البائعين والمشترينبنشاط استبدال العمالت، كما يع
 قيمة سعر الصرف في عالمنا المعاصر تبرز في كيفية تحديده و التنبؤ بتغيراته المستقبلية،

تباينت اآلراء والنظريات في تفسير وتحديد مؤثرات سعر الصرف على المدى القصير 
كبيرة  قد تسبب خسائر كبيرة اذا لم يتم التحوط لها، ومن هنا كانت اهمية  والطويل، أي أن مخاطره

في إقتصاد المالية  دراسة سعر الصرف وتأثيراته . تعتبر الية سعرالصرف من العناصر المحورية
الدولية، وهذه األهمية مصدرها تعقد مشاكل التمويل على المستوى الداخلي والخارجي، خاصة 

سائرة في طريق التنمية، التي تتميز بمحدودية إمكانيات موارد التمويل الذاتي بصفة بالنسبة للبالد ال
إن آلية سعر الصرف تعتبر عنصر األستقطاب  خاصة والتمويل واالستثمار الداخليين بصفة عامة .

ان في الفكر المالي الحديث نظرًا لما تكتسبه من أهمية بالغة في توازن وتسوية ميزان المدفوعات للبلد
السائرة في طريق التنمية، والتي تتميز بوجود عجز هيكلي  تبعا للسياسات اإلقتصادية الكلية في 
مجال التنمية حيث ينظر إلى حركة رأس المال األجنبي كمحرك أساسي في عملية تمويل 

 اإلستثمارات فضال عن االستهالك الخاص بقطاع العائالت والمشاريع .

المتعارف عليها، كسعر الصرف العائم والثابت عاجزة عن أصبحت أنظمة أسعار الصرف  
إيجاد فعالية التوازن في ميزان المدفوعات للبلدان النامية، وبالنظر إلى سياسات التنمية اإلقتصادية 
ن  واالجتماعية غير المتوازنة والمتكافئة تعرف ثقل المديونية الداخلية والخارجية المتزايدة، وا 

نقدية الدولية تقترح التخفيض في حجم هذه المديونية، وما يؤدي الى التحكم في المنظمات المالية وال
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آلية أسعار الصرف إليجاد حلول ناجحة لعملية التنمية . تعتبر التجارة الخارجية مجاال ذا بعدين، 
فالبلد يصدر ويستورد ونتيجة لذلك تظهر تيارات من التدفقات، أحدهما سلعي واآلخر خدمي ويعتبر 

در الرئيس للعرض والطلب على العمالت األجنبية بهدف تسوية المدفوعات الدولية، من هنا المص
تظهر مسألة معرفة سياسة تحديد سعر الصرف التي تتالئم مع الظروف الموضوعية القتصاد بلد 
يجاد نظام تحديد  ما، لحماية اإلقتصاد المحلي من تقلبات أسعار الصرف والمحافظة على إستقراره، وا 

 .     وعات للبلدان السائرة في التنميةعر الصرف إلحداث التوازن في ميزان المدفس

 

 مفهوم سعر الصرف –1.2

 سعر الصرفتعريف  -1.1.2

هو السعر الذي تتم من خالله عملية تبادل عملة بعملة أي أنها أداة التسوية الخاصة 
نما تحديد قيمتها بالنسبة للعمالت  بالمعامالت الدولية فشراء أي سلعة ال يتم بالعملة المحلية وا 

، 2000االجنبية . كما عرف على انه "سعر تبادل العمالت بين بعضها البعض" )عوض اهلل، 
عرف على انه "عدد الوحدات من العملة األجنبية للحصول على وحدة واحدة من العملة . و (112

 .(3، 2015المحلية أو العكس" )دوحي، 

كما يمكن القول بأنه "عدد وحدات العملة الوطنية التي يستلزم دفعها لشراء وحدة واحدة من 
( وعرف بأنه المعدل الذي يتم على أساسه تبادل 15، 2003)غزالي،  األجنبية أو العكس" العملة

 .(87، 1999عملة دولة ما ببقية عمالت العالم )عبد العظيم، 

 

 صيغ اسعار الصرف -2.1.2

 :يوجد أربع صيغ لسعر الصرف وهي

هو مقياس لقيمة عملة بلد ما التي يمكن تبادلها مع عملة بلد  سعر الصرف اإلسمي: -        1.2.1.2
أخر، حيث يتم تبادل العمالت أو عمليات بيع وشراء العمالت حسب قوانين الطلب والعرض على 

 .(124، 2000هذه العمالت )حشيش، 

ويمكن القول أنه يوجد سعر الصرف رسمي يكون أساس المبادالت الجارية الرسمية وسعر الصرف 
 .(19، 2016لموازي الخاص باألسواق الموازية )عماري و بوناصري، ا
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يتم تحديد سعر الصرف اإلسمي لعملة ما طبقا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في 
لحظة معينة، كما يمكن لهذا السعر أن يتغير حسب تغير طلبه وعرضه أو بحسب نظام الصرف 
المعتمد في البلد، كما أن سعر الصرف اإلسمي هو سعر العملة الجاري والذي ال يأخذ القوة الشرائية 

 .عين اإلعتبارللعملة ب

هو السعر الذي يمنح العملة المحلية قيمتها الحقيقية، ويمثل سعر الصرف الحقيقي:  -2.2.1.2
عدد الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية، إذًا هو مقياس القدرة 

رارات المتعلقة به )مطر، على المنافسة، والمتعاملين اإلقتصاديين يعتمدون عليه في إتخاذ الق
2008 ،44). 

هو متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية، أي متوسط سعر عملة ما  سعر الصرف الفعلي: -3.2.1.2
لمجموعة أو سلة من العمالت األجنبية، ويدل على مدى تطور عملة ما بالنسبة لسلة  بالنسبة

الدولية تعطي وزنا منخفضا بينما العمالت، فعمالت الدول التي ال تمثل أهمية كبيرة في التجارة 
تعطى عمالت الدول الهامة في التجارة الدولية وزنا أكبر وغالبا ما تستعمل سلة من العمالت 

 .(5، 2015عملة أجنبية )دوحي،  25إلى  20األجنبية يتراوح عددها من 

ي سلة العمالت وبهذا فإن سعر الصرف الفعال يتحدد بعاملين هما عدد العمالت األجنبية المختارة ف
 .(41، 2010لكل عملية أجنبية )درقال،  واألوزان النسبية التي تعطي 

هو سعر إسمي فهو متوسط لعدة أسعار صرف وهو  سعر الصرف الفعلي الحقيقي: -4.2.1.2
القيمة الحقيقية للعملة المحلية بالنسبة للعملة األجنبية أي أساس تعادل القوى الشرائية النسبية 

في الدولتين، ومنه هذا السعر يقيس كيفية تغير سعر صرف بلد تجاه شركائه التجاريين للعمليتين 
 .(21، 2016)عماري و بوناصري، 

 اسعار الصرف بحسب اآلجال -3.1.2

 :تصنف اسعار الصرف من حيث آجال وتواريخ استالم المشتري للصرف األجنبي كاآلتي

هو مبادلة عملة محلية بعملة أجنبية )  Spot Rate.: سعر الصرف اآلني )الحاضر -1.3.1.2
شرط أن تكون عملية دفع وتسليم العمليتين فورية أو خالل مدة زمنية قصيرة او محدودة من تاريخ 

الصرف التغير المستمر وفقا لعرض العمالت و الطلب عليها  اإلتفاق. ميزة هذا النوع من سعر
 .(189، 2003)عوض اهلل، 
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هو السعر المحدد لبيع أو شراء عملة ما في : Forward Rate :سعر الصرف االجل -2.3.1.2
تاريخ الحق لتاريخ إبرام عقد الصفقة، يحدد هذا السعر وتاريخ التسليم ومبالغ العملتين موضوع 
التعامل، قد يتم في هذه الحالة دفع جزء من مبلغ الصفقة والتي تكون بشكل مقدمة )عربون(، او يتم 

فقة اليوم واستالم قيمتها بالعملة االخرى في تاريخ تنفيذ الصفقة . مثال: تسليم اجمالي مبلغ الص
يورو تسلم بعد ستة أشهر  2000يستطيع أحد اإلقتصاديين أن يدخل في إتفاق اليوم مع البنك لشراء 

دوالر أمريكي و لم تتم عملية دفع العملة وقت التوقيع، وبعد مرور  1.15يورو =  1من اليوم بسعر 
دوالر بغض النظر عن ماهية  2150يورو مقابل  2000ر يحصل هذا المتعامل على ستة أشه

 .سعر اليورو في ذلك الوقت

عادة ما يكون السعر اآلجل للعملة األجنبية مقيم بعالوة أو خصم في السعر اآلني فإذا 
ل أصغر اآلجل أكبر من اآلني يكون السعر اآلجل عالوة عن السعر اآلني، أما إذا كان السعر اآلج

السعر اآلجل يكون بخصم عن السعر الحاضر وتحسب العالوة أو الخصم وفقا  من السعر اآلني فإن
 .(43، 2010)موري،    لمايلي

 

 

 

 

 

فأن سعر الصرف األجل= سعر الصرف الحاضر + ثمن التأجيل ثمن التأجيل عندما يكون  وعليه
 (. 158، 1999وعندما يكون سالب يسمى الوضعية )الحسني،  موجب يسمى المرابحة

 

 

 

 

 

 العالوة او الخصم = 
 السعر اآلني –السعر اآلجل 

 السعر اآلني
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 : محددات سعر الصرف 2.2-

 يتبع سعر الصرف محددات معينة توضح الوضعية الحالية والمستقبلية التي يكون عليها سعر
بها، وتتعرض العملة إلى تغيرات متواصلة تتسبب بتغير  الصرف والوظائف التي يمكن أن يقوم

 -المعامالت اإلقتصادية للدولة بسبب عوامل معينة يذكر منها اآلتي :

فإذا زادت  الواردات األجنبية: التغـيرات فـي أســعار الصـادرات المحليـة أو فـي أسـعار -1.2.2
واردات او اسعارها، فسترتفع قيمة العملة نتيجة لتزايد الطلب األجنبي عليها الصادرات مقابل ال

 .(25، 2004)سليمان، 

يتسبب التضخم الداخلي بتراجع قيمة العملة في سوق الصرف وفي حالة  تغير معدالت التضخم: -1
استقرار  %مع 15الركود ترتفع قيمة العملة االجنبية، لو إفترضنا إرتفاع قيمة عملة بلد ما بنسبة 

المستوى العام لألسعار في البلدان األخرى، فالتضخم الداخلي في هذا البلد سيجعل طلب المستهلكين 
على السلع الخارجية يزداد وأيضا الطلب على العمالت األجنبية وكنتيجة لألسعار المرتفعة من سلع 

د الطلب على هذه العملة هذا البلد وبالتالي يقل عرض العملة األجنبية في سوق الصرف نتيجة تزاي
 .(21، 2016بوناصري،  )عماري و

إن ارتفاع معدالت الفائدة الحقيقية في البلد جذب رأس المال األجنبي  التغير في معدالت الفائدة: -2
إرتفاع قيمة العملة الوطنية في سوق الصرف األجنبي، اما في حالة العكس  األمر الذي يؤدي إلى

معدالت الفائدة في البلدان األجنبية سيجعل المستثمرين المحليين يرغبون في استبدال  عند إرتفاع
عملتهم الوطنية بعمالت تلك الدول لتحصيل أرباح في األسوق الخارجية، أي أن ارتفاع أسعار 
الفائدة في الخارج سيؤدي للزيادة على طلب العمالت االجنبية مما يؤثر على سعر الصرف للعملة 

 .(49، 2010ية )موري، المحل
يحدث هذا عندما يريد البنك المركزي تعديل سعر صرف العملة لما ال يتالئم  التدخالت الحكومية: -3

 .(22، 2016بوناصري،  مع سياسته المالية واإلقتصادية )عماري و

التغـيرات البنيوية )الهيكلية(، وتنصرف هذه التغيرات الى ما يستجد من تغيرات تكنولوجية وكذلك             
ــلة  ــار صــــرف العمــ ــية بشــــكل ايجـابــــي علــــى أسعــ ــافات التقنــ اإلضــافة الجديـــدة، حيـــث تـــؤثر هـــذه اإلضـ

 .(25، 2004المحلـية )سليمان، 

تكون في أحيان كثيرة متعلقة بأخبار والنشرات المالية أو تصريح  العوامل السياسية والعسكرية:
م المالية بناءا لمسؤول معين فتؤثر على المتعاملين في أسواق العمالت الذين غالبا ما يتخذون قرارا

 .(22، 2016على هذه األخبار )عماري وبوناصري، 
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  أنظمة أسعار الصرف -3.2

الصــرف والتــي تــم ذكرهــا آنفــًا تــرد أنظمــة الصــرف التـــي إضــافة إلــى العوامــل المحــددة لســعر 
تتبعها الدول بمختلف توجهاتها وسياساتها كأحد العوامل التي تؤثر على سعر الصرف، وحيث يعتمد 

علـى النظــام الـذي تنتهجـه دولــةم مـا . وفـي هــذا الجانـب تظهــر  –والـى حـدم مــا  –سـعر صـرف العملــة 
 أنظمة الصرف اآلتية :

 عر الصرف الثابت نظام س  -1.3.2

ويسـمى هـذا النظـام أيضــًا بالنظـام الـذهبي لســعر الصـرف، والـذي كـان يعمــل فـي ظـل النظــام 
الذهبي للدفع، والذي كان متبعان اتجهت الحكومات الى تحديد قيمة ثابتة للوحدة النقدية بالنسبة الـى 

لية التحويل بينهما وزن معين من الذهب، وكان ذلك منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع ضمان قاب
 –فـي غالبيتهــا  –بـال قيـود. فضــاًل عـن حريــة اسـتيراد وتصــدير الـذهب مــن والـى الــدول التـي اتبعــت 

قاعـدة الــذهب . وبـذلك حافظــت تلـك الــدول علـى أســعار صـرف ثابتــة لعمالتهـا تجــاه بعضـها الــبعض 
 (.322-321، 2001)عابد،

رف تباينــت فيمــا بينهــا بالنســـبة وفــي هــذا اعتمــدت الــدول بمختلــف عمالتهــا علــى أســعار صــ
أونصة من الذهب لكل  0.25للوزن )الذهبي( . ففي تلك الحقبة اعتمدت الملكة فكتوريا وزن يقدر بـ 

أونصة لكل دوالر  0.05جنيه إسترليني . فيما اعتمد الرئيس األمريكي آنذاك )ماكليني( وزن يقدر بـ 
ــاد ــذا األســــاس كـــان مــــن الممكــــن أن يعــ ــترليني أمريكـــي، وعلــــى هــ ــه إســ دوالرات أمريكيــــة  5ل كـــل جنيــ

وبحسب أوزانها الذهبية، وعلى هذا األساس أيضا يتم تحديد أسعار صرف العمالت بما يقابل بعضها 
 (26، 2004لبعض )سليمان، 

وفي ظل هذا النظام سمح لسعر عملة معينة بما يقابلها من الذهب بأن تتذبذب فـي مـدى قـد 
اك نقطـة اسـتيراد الــذهب ونقطـة تصـدير الـذهب لكـل دولـة مـن الــدول ال يكـون ملموسـًا، وحيـث أن هنـ

 (، وكانت في المملكة المتحدة على النحو اآلتي :27، 2004)سليمان، 

 

 $  2.02وهي نقطة استيراد الذهب للمكلة المتحدة    

 

 $  1.98وهي نقطة تصدير الذهب للملكة المتحدة       

 = =1£ 
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 نظام سعر الصرف ذو التثبيت المدار )نظام برتن وودز(  -2.3.2

ــة  ــلطات النقديــ لـــزام الســ ــام فــــي المقـــام األول علــــى تثبيــــت أســـعار الصــــرف وا  ــذا النظـ اعتمـــد هــ
)المصـرف المركــزي( علـى التــدخل فـي ســوق الصـرف للحفــاظ علـى اســتقرارها مـن خــالل اسـتخدام مــا 

-323، 2001المؤقت في ميزان المدفوعات )عابد، لديها من أرصدة نقدية دولية لمواجهة االختالل 
الذي انشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية فـي مدينـة  –(، وقد تم االتفاق في ظل هذا النظام 325

علـى تثبيـت اسـعار صـرف عمـالت الـدول، التزمـت  – 1944برتن وودز في واليـة نيوهامبشـاير عـام 
ــا، وعــدم تغيـــره اال فــي حـــدود معينــة )وبعـــد كــل دولــة علـــى المعــدل المتفـــق عليــه لســـعر صــرف  عملتهـ

%(، وذلـك فقـط كمـالذ أخيـر فــي 10التشـاور مـع صـندوق النقـد الــدولي عنـدما تزيـد نسـبة التغيـر عــن 
(، ولكي تتسم 401، 1989، دث عجز في ميزان المدفوعات )باشاحاالت األزمات الطارئة عندما يح

ــالتغير صـــع ــا بــ ــًا فـــي حــــدود أســـعار الصـــرف بــــبعض المرونـــة ســــمح لهـ % مـــن ســــعرها 1ودًا أو هبوطــ
 Theالتعـادلي المحــدد، وقـد اطلــق علـى نظــام الصــرف الجديـد بـــ )النظـام الثابــت القابـل للضــبط ( 

Adjustable-Peg System  وهذا ما جعل جوهر نظام برتن وودز على انه نظام سعر صرف ،
هـــو نظــام ثابـــت فـــي المـــدى ( أو كمــا يســـمى )مشـــروط(، و Adjustableثابــت ولكنـــه قابـــل للتعـــديل )

 ( 27، 2004القصير ولكنه قابل للتعديل في المدى البعيد )سليمان، 

 نظام سعر الصرف الحر )المعوم أو الطبيعي(  -3.3.2

سعر الصرف المعوم )الحر( هو سعر الصرف الذي يتم تحديده طبيعيًا بتفاعـل قـوى الطلـب 
حكــومي وفــي هــذه الحالــة تعتبــر قــوى ســـوق  والعــرض علــى النقــد األجنبــي )أو المحلــي( بــدون تـــدخل

الصرف األجنبي هـي المحـدد الرئيسـي لقيمـة عملـة بلـد معـين بمـا يقابلهـا مـن عمـالت الـدول األخـرى، 
وبهـذا تعامـل العمـالت علـى إنهــا سـلعة كبـاقي السـلع تخضــع لقـوانين الطلـب والعـرض عليها)ســليمان، 

2004 ،28.) 

 دار  نظام سعر الصرف ذو التعويم الم -4.3.2

ــــرف  ــ ــ ــعار الصـ ــ ــ ــــة ألســ ــ ــ ــــن المرونـ ــ ــــر مــ ــ ــ ــــدر كبيـ ــ ــاء قــ ــ ــ ــ ــــاس إعطـ ــ ــــى أســ ــ ــ ــام علـ ــ ــ ــذا النظــ ــ ــ ــ ــــوم هـ ــ يقــ
(، وفـي نفــس الوقـت تتــدخل المصـارف المركزيـة فــي أسـواق الصــرف بيعـًا وشــراًء 2001,326)عابـد،

للعمالت األجنبية من أجل تالفي التقلبات الحادة فـي القـيم الخارجيـة لهـا وتحقيـق صـالح وطنـي علـى 
خرى، أي أن تقوم المصارف المركزية بمساندة العملة الوطنية، إذا ما اتجهت قيمتها حساب البالد األ

الخارجيــة نحــو االنخفــاض مـــن خــالل شــراءها مـــن ســوق الصــرف مقابـــل االحتياطيــات مــن العمـــالت 
ــليمان،  ــًا 28، 2004األجنبيـــة )ســ ــًا أي أن المصــــرف المركـــزي يــــدخل بائعــ (، والعكــــس صـــحيح أيضــ
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يًا للعملة األجنبية( في سوق الصرف األجنبي وذلـك للحفـاظ عليهـا مـن االرتفـاع للعملة المحلية )مشتر 
 المستمر في قيمتها الخارجية. 

 

 نظام تعدد أسعار الصرف  ●

يســتخدم عــدد مــن البلـــدان اكثــر ســعر صــرف لتســـوية معامالتــه الخارجيــة )الشــماع والعمـــري، 
(، وتختلف طريقة تحديـد أسـعار الصـرف هـذه مـن بلـد آلخـر، ويمكـن أن تتعـايش أسـعار 17، 2001

الصـرف التـي تحـدد عــن طريـق التـدخل الرسـمي مــع سـعر صـرف تحـدده قــوى السـوق بحريـة، كمـا قــد 
سعار الصرف بشكل واسـع، فقـد ال تتجـاوز عـدة نقـاط مئويـة فـي بعـض البلـدان، تختلف الفوارق بين أ

 في حين قد يبلغ عدة أضعاف السعر الرسمي المعلن في بلدان أخرى. 

  

 وتظهر أسعار الصرف المتعددة في دولة ما نتيجة لسببين هما : 

 ــ ــا المختلفـــة، كـــأن تقـ وم بشـــراء العمــــالت قـــد ترغـــب الدولـــة باســـتخدام أســـعار صـــرف مختلفـــة لمعامالتهـ
ــــة  ــة النقديــ ــ ــاعد للسياســ ــ ــــل مســ ــــك كعامــ ــا، وذلــ ــ ــــرف بيعهــ ــــعر صــ ــــن ســ ــــل مــ ــــرف اقــ ــــعر صــ ــة بســ ــ األجنبيــ

(، وذلــك بهـدف تحقيــق بعــض األهـداف، كزيــادة الحصــيلة مـن صــادرات الســلع 29، 1994)العريـان،
والخدمات أو إعاقة بعض المعامالت التي يقـوم بهـا القطـاع الخـاص فـي مجـال االسـتيراد أو تخفـيض 

 تكلفة شراء الحكومة للنقد األجنبي من اجل االستيراد وخدمة الديون.
 
  ،2001قد تظهر أسعار الصرف المتعددة نتيجة لغرض الرقابة على أسعار الصرف األجنبي )عابد ،

(، وذلـك إذا تــدهورت أرصــدتها الدوليـة وارتفــاع مــديونيتها الخارجيـة بصــورة خطيــرة، وفــي 327-329
يكون في الدولة سوقين للصرف األجنبي، أحدهما رسمي حيث تكون قيمة العملة  هذه الحالة غالباً ما

الوطنية مغااًل فيها، والثانية هي السوق الموازية )السـوداء( غيـر الرسـمية والمعتمـدة علـى آليـة التـوازن 
بين الطلب والعرض على النقد األجنبي، مما يجعلها ذات أسـعار أعلـى مـن األسـعار الرسـمية المعلـن 

 نها في السوق الرسمية.ع
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 وظائف اسعار الصرف –4.2

 :(149، 1987ابرز الوظائف التي يقوم بها سعر الصرف في التعامالت االقتصادية هي )حاتم، 

سعر الصرف من أكثر الوسائل مالئمة للمنتجين المحليين من أجل قياس  أوال: وظيفة قياسية:
ومقارنة األسعار المحلية لمختلف ما ينتجونه مع أسعارها في السوق الدولية وبالتالي يعتبر سعر 

  ة.ألسعار المحلية واألسعار العالميالصرف الرابط بين ا

يؤثر سعر الصرف على الجانب السلعي للتجارة الخارجية للدول حيث يلعب  ثانيا: وظيفة تطويرية:
دورا هاما في تطوير صادرات دولة ما بالنسبة لدول أخرى وكذلك قد يتسبب في اإلستغناء عن 
قطاعات صناعية كبيرة بسبب استيراد األقل سعرا من األسعار المحلية فمثال إرتفاع سعر صرف 

فز االوروبيين على شراء السلع االمريكية األرخص سعرا مقارنة باوروبا مما اليورو مقابل الدوالر يح
  ة.يزيد الصادرات األمريكي

تتمثل في توزيع الدخل القومي العالمي بين مختلف بلدان العالم، وألن سعر  ثالثا: وظيفة توزيعية:
فكل ما يصاحب  ولي،الصرف مقيد بالتجارة الخارجية فله وظيفة توزيعية على مستوى اإلقتصاد الد

عملية تغيير القيمة الخارجية لعملة ما سواء بالزيادة أو النقصان ستؤثر على حجم إحتياطات البنوك 
 .المركزية في البلدان األخرى

مثال: زيادة اليورو مقابل الدوالر سيجعل أمريكا تدفع دوالرات زائدة على كل ما تستورده من أوروبا 
في اليورو مقابل الدوالر مما يؤثر على إحتياطات أمريكا من اليورو في ويقابل نسبة هذا اإلرتفاع 

 .مقابل رفع إحتياطات أوروبا من اليورو
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 . المبحث الثالث3

 

 باألزماتتحليل اتجاهات صافي االئتمانات واسعار الصرف في عدة بلدان مختارة وعالقتها 
 (:2008االقتصادية في الواليات المتحدة في عام )

 

 مقدمة 

يمكن متابعة وتحليل التغيرات الناتجة عن االزمات المالية باالعتماد على بعض 
مؤشرات االقتصاد الكلي مثل )سعر الفائدة، سعر الصرف، صافي االئتمانات الممنوحة في 
االقتصاد المحلي، الناتج المحلي االجمالي، نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي، معدالت 

هنا سيتم اعتماد كل من التغير في اسعار الصرف و التغير في صافي التضخم ... ألخ(. و 
االئتمانات الممنوحة في االقتصادات الوطنية للبلدان عينة البحث، ذلك ان االزمة التي نشأت في 
الواليات المتحدة االمريكية كانت نتيجة لمنح القروض العقارية في الواليات المتحدة االمريكية 

هذه االزمة اثرت بشكل مباشر على باقي مؤشرات االقتصاد الكلي وسعر  بشكل مفرط، كما ان
، الصرف هو من اكثر هذه المؤشرات التي تبين مدى اضطراب االقتصادات التي تأثرت باألزمة

الممنوحة في الدول عينة البحث  ( يبينان كل من صافي االئتمانات3،2والجدوالن اآلتيان )
 ( على التوالي2011-2006واسعار صرف عمالتها مقابل الدوالر االمريكي )$( للفترة )

 (2011-2006( صافي االئتمانات في الدول عينة البحث للفترة )2جدول )

 السنوات

صافي االئتمان 

المحلي )باألسعار 

الجارية للعملة 

المحلية )الواليات 

 األمريكية(المتحدة 

صافي االئتمان المحلي 
)باألسعار الجارية 

للعملة المحلية )المملكة 

 المتحدة برطانيا(

صافي االئتمان 
المحلي )باألسعار 

الجارية للعملة 

 المحلية )ألمانيا(

صافي االئتمان 
المحلي )باألسعار 

الجارية للعملة 

 المحلية )فرنسا(

صافي االئتمان المحلي 

للعملة )باألسعار الجارية 

 المحلية )اليابان(

2006 1.30460E+13 2.27959E+12 3.04808E+12 2.34749E+12 1.13066E+15 

2007 1.42588E+13 2.63605E+12 3.02794E+12 2.67096E+12 1.10543E+15 

2008 1.49954E+13 3.06087E+12 3.13257E+12 2.85387E+12 1.11609E+15 

2009 1.49048E+13 3.19513E+12 3.16025E+12 2.72203E+12 1.14813E+15 

2010 1.46114E+13 3.25836E+12 4.25188E+12 2.87019E+12 1.16318E+15 

2011 1.54969E+13 3.22364E+12 4.37816E+12 3.00273E+12 1.17337E+15 

 البنك الدولي على االنترنت(بيانات المصدر )قاعدة 
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البحث مقابل الدوالر االمريكي )$( ( اسعار صرف عمالت البلدان عينة 3جدول )
 (2011-2006للفترة )

 

 السنوات
سعر صرف الين الياباني مقابل الدوالر 

 االمريكي
سعر صرف الجينيه االسترليني مقابل 

 الدوالر االمريكي
سعر صرف اليورو مقابل الدوالر 

 االمريكي

2006 116.31 0.5425 0.796 

2007 117.76 0.4995 0.7293 

2008 103.39 0.5392 0.6791 

2009 93.68 0.6385 0.7176 

2010 87.78 0.6472 0.7178 

2011 79.7 0.6233 0.7178 

 

 المصدر )قاعدة بيانات البنك الدولي على االنترنت(

 

 -وسيتم تناول البلدان عينة البحث وفق اآلتي :
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 الواليات المتحدة األمريكية -3-1

من خالل متابعة االرقام الخاصة بصافي االئتمان المحلي الممنوح لكلى القطاعين )العام 
الخاص( في الواليات المتحدة االمريكية يمكن استنباط ومالحظة عمليات التوسع في منح  -

)الفترة التي سبقت االزمة(  2008وحتى جزء من عام  2007و  2006االئتمانات خالل فترة 
بما  2006حدثت خالل السنوات الثالثة انفة الذكر، حيث ظهر االئتمان في عام والزيادة التي 

تريليون دوالر، فيما شهد  14الى ما يزيد عن  2007تريليون دوالر قفزت في عام  13يزيد عن 
تريليون دوالر. وحيث  15الى اقتراب هذه القيمة من حاجز  2008النصف االول من عام 

لتشهد االئتمانات تراجعًا خالل السنتين  2008صف الثاني من عام ظهرت بوادر االزمة في الن
مبينتًا االستقرار الذي  2011لتعود هذه القيم باالرتفاع في عام  2010و  2009الالحقتين 

 ( ادناه:2زمة وذلك كما يظهر في الشكل )شهده االقتصاد االمريكي بعد عامين من اال

 

 

 
رية خالل ( صافي االئتمان المحلي في الواليات المتحدة االمريكية )$( باالسعار الجا2شكل )

 .(2011-2006مدة البحث )
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 المملكة المتحدة -3-2

يتضح ان صافي االئتمان المحلي الممنوح في المملكة المتحدة لم يتأثر من الشكل 
 بسيطاال بالشكل ال (2008المتحدة االمريكية خالل عام ) باالزمة التي حدثت في الواليات

-2006الئتمان الممنوح خالل مدة البحث )واقتصر ذلك على الزيادات الطفيفة في صافي ا
 ( ادناه:3( كما يظهر في الشكل )2011

 

 
باألسعار الجارية خالل مدة البحث )£( ( صافي االئتمان المحلي في المملكة المتحدة 3شكل )

(2006-2011.) 

 

بشكل مرتفع في السنة التي سبقت االزمة )£( ظهر سعر صرف الجنيه االسترليني  كما
وهذا االنخفاض  )2010-2008(، ما لبث ان انخفض في السنوات الثالثة الالحقة )2007)

)£( يؤشر بشكل ما تحول المستثمرين الى الدوالر االمريكي )$( عوضًا عن الجنيه االسترليني 
لتغير في سعر الصرف يتطابق مع التوسع االئتماني في المملكة المتحدة على الرغم من هذا ا

الترابط القوي ما بين االقتصادين االمريكي واقتصاد المملكة المتحدة خالل فترة االزمة، وذلك كما 
 :( ادناه3يظهر في الشكل )
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كي )$( خالل مدة البحث مقابل الدوالر االمري)£( ( سعر صرف الجنيه االسترليني 4شكل )

 (.1=$1)£/( بما يعادل 2006-2011)
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 المانيا  -3-3

المحلية الممنوحة في المانيا يتضح ان اثر  من مالحظة بسيطة على صافي االئتمانات
لم تؤثر بشكل كبير  2008االزمة االقتصادية التي حدثت في الواليات المتحدة االمريكية عام 

 2009 – 2006على صافي االئتمان المحلي الممنوح في المانيا حيث ظهرت خالل السنوات 
 2011و  2010لسنتين الالحقتين تريليون يورو زادت قيمة هذه االئتمانات خالل ا 3بحدود 

ي عمومًا، كما زيادة كبيرة وهذا يؤشر على تعافي االقتصاد االلماني خصوصًا واالقتصاد العالم
 ( ادناه:5يظهر في الشكل )

 
 باألسعار الجارية خالل مدة البحث)€( ( صافي االئتمان المحلي في المانيا 5شكل )

(2006-2011.) 

منخفضًا خالل )€( ظهر سعر صرف اليورو اما في ما يتعلق بسعر الصرف فأن د        
( 2008-2007خالل السنتين الالحقتين ) ( اتجه باالرتفاع2006السنة االولى من البحث )

ليؤشر ذلك تحول المستثمر االوروبي والمتعاملين باليورو لزيادة الطلب عليه خصوصًا خالل 
في اعلى سعر، ما لبث ان استقر على انخفاض بسيط خالل السنوات  ( حيث كان2008عام )

:                                      ( ادناه6الثالثة التي تلت االزمة، كما يظهر في الشكل )  

      



44 
 

                             

  

-2006البحث )( مقابل الدوالر االمريكي )$( خالل مدة €( سعر صرف اليورو )6شكل )

(.1=$1/€( بما يعادل )2011     
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 فرنسا -3-4

تأثر صافي االئتمان المحلي في فرنسا بشكل واضح مع االزمة التي ظهرت في الواليات 
على الرغم من ان هذا التأثر لم يكن بتغيرات كبيرة، ومن مقارنة  2008المتحدة االمريكية عام 

( الذي يظهر صافي 2لي في فرنسا مع الشكل )( الذي يظهر صافي االئتمان المح7الشكل )
االئتمان المحلي في الواليات المتحدة االمريكية تبين ان التوسع واالنكماش في صافي االئتمان 

سا كان يجري بشكل متوافق تقريبًا كما يظهر في في كل من الواليات المتحدة االمريكية وفرن
 ( ادناه:7الشكل )

 

 

 
باألسعار الجارية خالل مدة البحث )€( المحلي في فرنسا ( صافي االئتمان 7شكل )

(2006-2011.) 
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 اليابان  -3-5

( الذي يمثل صافي االئتمان المحلي في اليابان يظهر 8من خالل قراءة بسيطة للشكل )
( كما يظهر 2008ت في الواليات المتحدة االمريكية عام )ان اليابان لم تتأثر باألزمة التي حدث

 ( ادناه:8)في الشكل 

 

 
باألسعار الجارية خالل مدة البحث )¥( ( صافي االئتمان المحلي في اليابان 8شكل )

(2006-2011). 

 

( ظهر في 2011-2006خالل نفس المدة المحددة ))¥( اما سعر صرف الين الياباني         
االرتفاع تجنب حالة ارتفاع مطرد مقابل الدوالر االمريكي )$( خالل هذه المدة، قد يؤثر هذا 

من التعامل بالدوالر االمريكي )$( نتيجًة لالزمة التي حدثت في )¥( المتعاملين بالين الياباني 
         ه:( ادنا9(، وذلك كما يظهر في الشكل )2008الواليات المتحدة االمريكية خالل عام )
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الل مدة البحث مقابل الدوالر االمريكي )$( خ)¥( ( سعر صرف الين الياباني 9شكل )

 (.1=$1)¥/( بما يعادل 2006-2011)

 

 البحث لمتغيرات رتباطاال مصفوفة تحليل 3-6

( ادناه يظهر ان صافي االئتمان المحلي في بلدان العينة كانت 4من خالل الجدول )
ترتبط ارتباطًا ايجابيًا فيما بينها، وهذا معناه ان التوسع في االئتمان او االنكماش فيه خالل فترة 
ي االزمة وما قبلها وما بعدها كان يجري بنسق واحد، اما فيما يتعلق بسعر صرف الدوالر االمريك

مقابل الين الياباني فقد اظهرت العالقات مع صافي االئتمان في الدول عينة البحث بأنها عكسية 
أي ان ارتفاع سعر الصرف للدوالر االمريكي مقابل الين الياباني يتناسب عكسيا مع صافي 
االئتمان في الدول عينة البحث فضال عن ذلك ظهرت نفس العالقة فيما يخص سعر صرف 

مريكي مقابل اليورو، اما فيما يتعلق في ارتباط سعر صرف الدوالر االمركي مقابل الدوالر اال
الجنيه االسترليني فقد ظهرت هذه العالقات بشكل ايجابي مع صافي االئتمان في الدول عينة 

 -البحث:
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 (2011-2006( مصفوفة االرتباط لمتغيرات البحث في الدول عينة البحث للفترة )4جدول )

 

 

 

 

 

 

 البيان

صافي االئتمان 

المحلي 

باألسعار 

الجارية للعملة 

المحلية 

)الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

صافي االئتمان 
المحلي 

)باألسعار 

الجارية للعملة 
المحلية 
)المملكة 

 المتحدة

صافي االئتمان 
المحلي )باألسعار 
الجارية للعملة 

 المحلية )ألمانيا(

صافي االئتمان 
باألسعار  المحلي

الجارية للعملة 

 (فرنساالمحلية )

صافي االئتمان 
باألسعار  المحلي

الجارية للعملة 

 (نالياباالمحلية )

سعر 
صرف 
الدوالر 

االمريكي 
مقابل الين 

 الياباني

 

سعر 
صرف 
الدوالر 

االمريكي 
 مقابل

الجنيه 

ناألسترلي
 ي

سعر 
صرف 

الدوالر 
االمريكي 
مقابل 

 اليورو

صافي االئتمان المحلي باألسعار 

الجارية للعملة المحلية )الواليات 

 المتحدة األمريكية

1        

صافي االئتمان المحلي )باألسعار 
الجارية للعملة المحلية )المملكة 

 المتحدة
.901 1       

صافي االئتمان المحلي )باألسعار 
      1 634. 526. الجارية للعملة المحلية )ألمانيا(

باألسعار  صافي االئتمان المحلي
     1 698. 898. 950. (فرنساالجارية للعملة المحلية )

باألسعار  االئتمان المحليصافي 

    1 746. 852. 801. 685. (اليابانالجارية للعملة المحلية )

سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل 

   1 -962.- -800.- -854.- -880.- -772.- الين الياباني

سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل 
 سترلينيالجنيه اال

.485 .751 .702 .491 .824 -.884- 1  

سعر صرف الدوالر االمريكي مقابل 
 اليورو

-.856- -.789- -.218- -.832- -.415- .461 -.200- 1 
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 االستنتاجات

تحدث االزمة بشكل مفاجئ لذى على االدارة التحوط لها والتنبؤ بها عن طريق جمع   -1
 المعلومات وتحليلها.

 ان السيطرة على االزمة والحد منها تكمن في اسلوب القائد في ادارته لتلك االزمة.  -2
ان التغيرات في اسعار الصرف تكون احدى المؤشرات او )النتائج( عن أي ازمة   -3

 مالية يمر بها البلد. اقتصادية او 
ان االزمة تحول االقتصاد والوضع المالي من وضع اقتصادي معين الى وضع   -4

 اقتصادي اخر يختلف بشكل كبير عن الوضع الذي كان سائد سابقًا.
( تبين ان 2011-2006من تحليل بيانات الدول عينة البحث خالل مدة البحث )  -5

كل واضح في االقتصاد االمريكي وفي التغير في االئتمان وفي سعر الصرف ظهر بش
اقتصاد المملكة المتحدة وفي االقتصاد الياباني بشكل واضح في ما لم تتأثر كل من 
المانيا وفرنسا بشكل كبير في االزمة التي حدثت في الواليات المتحدة االمريكية عام 

(2008.) 

 

 

 المقترحات

في البلدان وتحليلها ومعرفة  ضرورة جمع المعلومات االقتصادية والمالية السائدة  -1
 اسباب حدوث االزمات للتحوط لمثل تلك االزمات في البلد.

استرشاد القائد او صانع القرار بإصحاب الخبرات والمستشارين للحصول على بدائل   -2
 متعددة يمكن له اختيار البديل االفضل من بينها.

الصرف وادارة وتوجيه ضرورة اتباع سياسات اقتصادية فيما يتعلق بسياسات أسعار   -3
 االئتمانيات بما يساهم في الحد من اآلثار السلبية لالزمات االقتصادية.  
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 قائمة المصادر

 اوال: المجالت 
، إدارة األزمات كأحد االتجاهات الحديثة في علم اإلدارة المفاهيم و 2003عادل عبداهلل ،   -1

 .3العدد:  ، 9المناهج، مجلة مستقبل التربية العربية، المجلد : 
، سياسات أسعار الصرف، سلسلة دورية، المطبوعات 2003عيسى محمد الغزالي،   -2

 الجامعية، الجزائر.
 النشاط كفاءة على الصرف سعر تعددية اثر ،2002 العمري، هشام وعمرو الشماع همام  -3

 المنعقد االقتصادية الدراسات لقسم الثاني العلمي المؤتمر ومناقشات بحوث االقتصادي،
 العراق، الحكمة، بيت ،1ط العراقي، االقتصاد لتفعيل اداة االقتصادية السياسة" عنوان تحت
 .بغداد

 والتنمية، التمويل مجلة العربية، الدول تجربة الصرف اسعار تعدد ،1994 العريان، محمد  -4
 مركز والتعمير، لألنشاء الدولي والبنك الدولي النقد صندوق ديسمبر، 31 المجلد 4العدد

 .مصر قليوب، والنشر، للترجمة االهرام

 

 ثانيا: اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير

 ( اطاريح الدكتوراه1ثانيا: )

، إدارة األزمات وعالقتها بأنماط القيادة وسمات الشخصية لدى 2015بن الشيخ عياش،   -1
العلوم االجتماعية، مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية دكتوراه المسيرين بالمؤسسة، اطروحة 

 جامعة ابو القاسم سعد اهلل، الجزائر.
، انماط القيادة االدارية وتأثيرها في انجاح المنظمات 2009قاسم شاهين بريسم العمري،   -2

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة سانت دكتوراه الحكومية، اطروحة 
 آليمنتس، بريطانيا.

ها )دراسة ، أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسبل عالج2015سلما دوحي،   -3
 دكتوراه،  جامعة بسكرة، الجزائر.اللنيل شهادة دكتوراه مقدمة  حالة الجزائر(، أطروحة
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 رسائل الماجستير( 2ثانيا: )

شهادة مقدمة لنيل ، دور القيادة في ادارة االزمات في المنظمة، رسالة 2014بغدادي فيصل،   -1
والعالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة،  ماجستير في العلوم السياسيةال

 الجزائر.
، دور القيادة في ادارة االزمات، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية 2010خالد تلعيش،   -2

 واالعالم، جامعة الجزائر، الجزائر.
دارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة، رسالة ، واقع إ2008رهام راسم عودة،   -3

 مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الجامعة االسالمية، كلية التجارة، غزة، فلسطين.
، دور تقنية و نظم المعلومات في إدارة األزمات و الكوارث، رسالة 2003عبداهلل العمار،   -4

العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة نايف 
 السعودية.

، تطوير إدارة األزمات في المدارس اإلعدادية و الثانوية بسلطنة 2003محفوظة الفزاري،   -5
  عمان، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان.

ات الحكومية الفلسطينية، رسالة مقدمة لنيل ، إدارة األزمات في المؤسس2007وسام إسليم،   -6
 شهادة الماجستير، الجامعة االسالمية، غزة، فلسطين. 

، اثر تقلبات اسعار الصرف على ميزان 2016عالء الدين عماري، حكيم بوناصري،   -7
اكاديمي، جستير المدفوعات الجزائري )حالة الجزائر(، مذكرة مقدمة ألستكمال متطلبات شهادة ما

 كلية العلوم اإلقتصادية العلوم التجارية وعلوم التسيير، الجزائر.
، دراسة تقلبات اسعار الصرف في المدى القصير، رسالة مقدمة لنيل 2010يمينة درقال،   -8

 شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر.
ى العائدات النفطية )دراسة حالة الجزائر(، ، اثار تقلبات أسعار الصرف عل2010سمية موري،   -9

 .لماجستير، جامعة تلمسان، الجزائررسالة مقدمة لنيل شهادة ا
، إدارة خطر سعر الصرف لالستثمارات األجنبية المباشرة 2004فتحي محمد سليمان،  -10

في األقطار العربية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة 
 الموصل، العراق.
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 ثالثا: الكتب
، الجيزة : عين للدراسات 1، إدارة األزمات والكوارث، ط2005محمد صالح سالم،  -1

 والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.
دارة األزمات، ط2012عبدالرزاق محمد الدليمي،   -2 ، دار المسيرة للنشر 1، اإلعالم وا 

 والتوزيع والطباعة، عمان، االردن.
، الدار المصرية اللبنانية، 1، اإلعالم ومعالجة األزمات، ط2005حسن مكاوي،  عماد -3

 القاهرة، مصر.
، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 2000ابن منظور محمد بن مكرم ابو الفضل،  -4

 لبنان.
، ادارة االزمات، مجموعة النيل العربية طباعة نشر توزيع، 2002محسن الخضيري،  -5

 القاهرة، مصر.
، ادارة االزمات، مركز االمارات للدراسات والبحوث 1997رشاد الحمالوي، محمد  -6

 االستراتيجية، ابو ظبي، االمارات.
، استراتيجية التعامل مع االزمات والكوارث، دار ابو المجد 2008رجب عبد الحميد،  -7

 للطباعة، القاهرة، مصر.
للنشر والتوزيع، ، الصحافة وادارة االزمات، دار الفجر 2007عادل صادق محمد،   -8

 القاهرة، مصر.
، دار األمين للنشر 1، إدارة التغيير ومواجهة األزمات، ط2005السيدة عليوة،  -9

 والتوزيع، القاهرة، مصر.
، ادارة االزمات، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، 2004محمد نصر مهنا،  -10

 مصر.
لفكر الجامعي، ، دار ا1، القيادة االدارية االبداعية، ط2007محمد الصريفي،  -11

 االسكندرية، مصر.
 ، االزمة المالية المعاصرة، اربد، االردن.2011عمر يوسف عبداهلل عبابنة،  -12
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، ادارة االزمات، ط2014نداء محمد باقر الياسري،  -13

 االردن.
 ات الحديثة في القيادة اإلدارية، عمان، االردن.ھ، االتجا1997ر كاللده، ھظا -14
، األداء التنظيمي المتميز الطريق الى منظمة المستقبل، القاهرة، 2006ادل زايد، ع -15

 مصر.
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، دار السماح 1، تنمية المهارات القيادية للمديرين الجدد، ط2001السيد مليوت،  -16
 للنشر، القاهرة، مصر.

، دار الدولية للنشر والتوزيع، 1، ادارة المنشآت العامة، ط1996كول بليز جراهام،  -17
 القاهرة، مصر.

، دار وائل 1، االصالح اإلداري بين النظرية والتطبيق، ط2001محمد القريوتي،  -18
 للنشر، عمان، االردن.

، التأمينات العينية دراسة تحليلية شاملة ألحكام 2002حسن عبد اللطيف حمدان،  -19
 الرهن والتأمين واألمتياز، بيروت، لبنان.

، االزمة المالية 2010م خيري الوكيل، كمال طلبة المتولي سالمة، محمد ابراهي -20
، دار 1العالمية وآثارها على االقتصاد العالمي والقومي والحلول االسالمية لها، ط

 النهضة العربية، مصر.
، جامعة الجنان، طرابلس، 2009الجوزي جميلة، اسباب االزمة المالية جذورها،  -21

 لبنان.
على عالج إختالل ميزان ، سعر الصرف و أثره 1987عبد السالم عوض اهلل،  -22

 المدفوعات، دار النهضة العربية، مصر.
، إقتصاديات التجارة الدولية، دار النهضة العربية للنشر، 1999حمدي عبد العظيم،  -23

 مصر. 
، العالقات االقتصادية الدولية، الدار الجامعية للنشر، 2000أحمد عادل حشيش،  -24

 االسكندرية، مصر.
يل الدولي، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ، التمو 2008موسى سعيد مطر،  -25

 عمان، االردن.
، العالقات االقتصادية الدولية، الفتح للطباعة والنشر، 2003زينب حسين عوض اهلل،  -26

 االسكندرية، مصر.
 ، دار مجالوي، عمان، االردن.1، التمويل الدولي، ط1999عرفان تقي الحسني،  -27
ولية، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية، االسكندرية، ، التجارة الد2001محمود سيد عابد،  -28

 مصر.
 ، الكويت.1، نقود وبنوك من وجهة نظر اسالمية، ط1990زكريا عبد الحميد باشا،  -29
 ، التأمين الدولي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر.1988سامي عفيفي حاتم،  -30
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