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أسباب ا�زمة المالية العالمية بين ا�بداع المصرفي 
   والتنظيم  القانوني 

لرھون العقارية، المنظمة ل ةا�مريكينقدية على التشريعات الفيدرالية  نظرة 

والتوريق، ومشتقات ا#ئتمان، والبنوك الشاملة ،ومؤسسات التصنيف 

  ا#ئتماني

  

  

  

  

  دكتور/ المعتصم با' الغرياني

  لقانون التجاري والبحريمدرس ا

  كلية الحقوق جامعة ا�سكندرية



 

 

٢ 

  تمھيد وتقسيم:

يدور البحث الماثل حول فكرة محورية مفادھا أن التدخل التشريعي 

الفيدرالي في الو#يات المتحدة لعب دوراً جوھرياً في حصول ا�زمة المالية 

لذي وصلت العالمية الحالية بالشكل الذي حدثت به، وعلى النطاق الواسع ا

الفيدرالي دوره السلبي سواء عندما تدخل بقصد فرض  المشرعإليه. وقد لعب 

وصايته على السوق والرقابة عليھأ والتيسير على المستھلك، أو حينما تدخل 

ليحرر الصناعة المالية من قيود الرقابة الحكومية. وھو إذ تدخل في الحالتين 

أليات السوق بل وبالدور الحكومي قد اتخذ من اDجراءات ما أدى باDخCل ب

على مستوى الو#يات المختلفة وبما كان يمكن لھذه اGليات أن تضعه من 

قيود على المتعاملين فيه ربما كانت لتحول دون حصول ا�زمة على النطاق 

  الواسع وبالعمق الذي حدثت به. 

البحث #تقتصر على تحليل ما حدث في ھذا ومن ھنا، فإن أھمية 

يات المتحدة والذي يرتبط بصورة كبيرة بطبيعة النظام القانوني الو#

ا�نجلوسكسوني، والنظام السياسي الفيدرالي. فإذا كانت النتيجة المباشرة ھي 

أن التدخل الفيدرالي أخل بالتطور الطبيعي للقانون على مستوى الو#يات 

م بعد ذلك من ومن خCل المحاكم ليقود لIزمة، فإن ھذه النتيجة يمكن أن تعم

  ناحيتين:

-ا�ولى ھي التحذير بصورة عامة من التدخل التشريعي المتسرع   

لتفضيل وتسھيل توجه السوق في اتجاه دون  -والذي قد يبدو في حينه مبررا

اGخر، وتفضيل التقنين المتوازن بصورة عامة الذي يترك للسوق والCعبين 

ابة المتمھلة والمتوازنة فيه وللتطور القضائي والفقھي البطئ ا#ستج

  #حتياجات ا�فراد. 



 

 

٣ 

الثانية ھي التحذير، مرة أخرى للمشرع، من ا#نسياق المطلق وراء 

دعوات التوحيد والنموذجية سواء في التقنينات أو في السياسات ا#قتصادية، 

مع تفضيل نموذج تظل فيه للنظام الوطني خصوصية توفر له عوامل دفاعية 

غير محسوبة سببھا تفضيCت سياسية لدول أجنبية في  في مواجھة تطورات

  ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تختلف جذرياً عن الوضع الوطني. 

وفي سبيل تفھمنا لدور التدخل الفيدرالي في حصول أو الحيلولة دون 

عين علينا أن نتفھم كيف ولماذا حصلت ا�زمة، أو على تحصول ا�زمة، ي

وا�دوات القانونية التي لعبت دوراً في حصولھا،  ا�قل العوامل المختلفة،

على الوجه التي حصلت به، حتي يتسنى لنا تحليل ا�طار القانوني والرقابي 

  لھذه ا�دوات القانونية المختلفة. 

ومعلوم بالضرورة أن اDنھيار حدث أصCً في سوق التمويل العقاري 

لحياة، سواء في داخل ا�مريكي، ثم زحف ليمس كل مناحي ا#قتصاد، بل ا

الو#يات المتحدة أم خارجھا. وإذا كان مركز ا�زمة ھو سوق التمويل 

نرتب خطة بحثنا على النسق العقاري ا�مريكي، فإن ذلك يتطلب منا أن 

  التالي: 

نتفھم كيف يعمل ھذا السوق وكيف مسته ا�زمة فنحاول أو#ً أن 

عن مسألتين متشابكتين أشد وأثرت عليه، وھو مايتطلب منا بدوره الحديث 

  التشابك، ھما القروض غير المثالية والتوريق في سوق التمويل العقاري.

تفھمنا حقيقة ھذا السوق، أن نلتفت لبعض ا�دوات  ثم نحاول، بعد

التي لعبت دوراً مساعداً إما في زيادة ا�زمة عمقاً أو في توسعة رقعتھا، 

يق ذاتھا، المسائل الثCث التالية: سوق ونقصد بذلك، باDضافة إلى ألية التور

المتعلقة (أومقايضة القروض)  المشتقات المالية، وبصفة خاصة عقود السواب



 

 

٤ 

بالتأمين من التوقف عن الدفع؛ دور مؤسسات التصنيف ا#ئتماني وفشلھا في 

توقع إفCس العديد من المؤسسات المعنية؛ وأخيراً: البنوك ا#ستثمارية والدور 

  ته في ا�زمة وأثر فكرة البنك الشامل في ھذا الصدد. الذي لعب

وعلى ذلك، فسنتناول ھذه المسائل في مبحثين مستقلين. في المبحث 

ا�ول نعرض لسوق الرھون العقارية والتوريق باعتبارھا مركز ا�زمة، ثم 

نعرض في المبحث الثاني للمشتقات المالية، والبنوك ا#ستثمارية، ومؤسسات 

#ئتماني، مع التركيز في كل ذلك على إيضاح دور التشريعات التصنيف ا

الفيدرالية والتغيرات التى لحقت بھا في الفترة السابقة مباشرة على حدوث 

  ا#نھيار المالي، حتى نصل إلى الخاتمة فنستخلص منھا بعض النتائج الھامة. 

  

  المبحث ا�ول 

  ا�زمة: سوق الرھون العقارية ا�مريكينواة 

  د:تمھي

تكمن نواة ا�زمة المالية التي أصابت إقتصاديات العالم إعتباراً من عام 

، كما أصبح معلوماً للجميع بالضرورة، في سوق العقارات ٢٠٠٨

غير أنه #يمكن، في رأينا، فھم حقيقة وطريقة عمل ھذه السوق  .١ا�مريكية

لعقاري إ# بتحليل اDطارين التعاقدي والمؤسسي Dبرام عقود التمويل ا

                                                 
 
  بصفة عامة في أسباب ا�زمة والتركيز على دور فقاعة السوق العقاري: أنظر على سبيل المثال ١

 Michele Dickerson, OVER-INDEBTEDNESS, THE SUBPRIME MORTGAGE 

CRISIS, AND THE EFFECT ON U.S CITIES, 36 Fordham Urb. L.J. 395 2009; 
Stephen F. J. Omstein, Mathew S. Yoon, John P. Holahan, FANNIE MAE AND 

FREDDIE MAC CONSERVATORSHIP AND LIQUIDITY SUPPORT, 62 Consumer Fin. L. 

Q. Rep. 52, Spring-Summar 2008.    



 

 

٥ 

ا�مريكية ثم بفھم المشكCت التي أحاطت بھذين اDطارين قبيل حدوث 

  ا#نھيار المالي. 

فنعرض إذن في مطلب اول لZطار التعاقدي والمؤسسي للتمويل العقاري ثم 

نعرض للمشكCت المحيطة بھذين اDطارين من خCل مطلبين، ا�ول يتناول 

والثاني يتناول الدور  Predatory Lendingما يسمى باDقراض المتوحش 

  الحكومي في دعم التمويل العقاري والمؤسسات القائمة عليه. 

  المطلب ا�ول

  ا�طار التعاقدي والمؤسسي للتمويل العقاري

يشكل شراء منزل قلب الحلم ا�مريكي للكثيرين. و# يتحقق ھذا الحلم، في 

زل محل الغالب، إ# من خCل قروض يضمنھا رھن عقاري على المن

  بميزات تعاقدية أساسية:  . وتتميز ھذه القروض٢الشراء

ثCثين و ١٥تتراوح بين حيث يتم سداد أقساطھا على مدد  :طول المدة -١

 .سنة من الزمان ٢٥، والمتوسط فيھا يدور حول سنة

ا�صل الغالب أن تكون ھذه الديون ذات فائدة ف ثبات سعر الفائدة:  -٢

 ق. السو ثابتة غير متغيرة بتغير أسعار

دفع مقدم يصل إلى حوالي المقرض عادة يشترط  مقدم كبير:  -٣

 من قيمة القرض ا�صلي.  العشرين في المائة

                                                 

٢ Baldy Martinez, SUBPRIME LOANS: TURNING THE AMERICAN DREAM 

INTO A NIGHTMARE, 21 St. Thomas L. Rev. 514, p 537; Ronald K. Schuster, 

Lending Discrimination: Is Secondary Market Helping to Make the "American 

Dream" a Reality? 36 Gonz. L. Rev. 153 2000-2001  



 

 

٦ 

الغالب، وفق الشروط المعتادة، أن يكون للمدين قابلية السداد المبكر:  -٤

، رغم أن ذلك كثيراً ما يترتب عليه أضرار ٣دفع مبلغ الدين قبل أجله

لمدين دفع مبلغ الدين في وقت تناقصت فيه ، خاصة إذا قرر ابالدائن

الفائدة على القروض في السوق. فيتمكن المدين بسھولة من "إعادة 

  تمويل القرض" في حين يترك الدائن ليعيد إقراض أمواله بفائدة أقل. 

رغم أن البنوك تأخذ ضمانات تتمثل في رھن أھمية مCءة المدين:  -٥

Dبرام الدين ثقة في العميل مبنية عادة المنزل نفسه، إ# أنھا تتطلب 

Cئتماني ومDوذلك أمر طبيعي إذ أن المؤسسة  .٤تهءعلى تاريخه ا

تسعى أصCً للحصول على سداد الدين، # على التورط في إجراءات 

 .٥مطولة للتنفيذ بالرھن على المنزل

وجود رھن للدائن على مسكن المدين: ومن ھنا جاء الحديث عن  -٦

#عن محض Mortgage Market ارية او سوق الرھون العق

الديون. ومن ھنا أيضاً يمكن تفھم خطورة ھذا السوق وأھميته إذ أنه 

#يقترن بالنشاط ا#نتاجي للمدين، وإنما بجوھر حياته ا�سرية 

وا#جتماعية، وبنمط حياته أصCً. وھو  مايجعل المسألة محل إھتمام 

                                                 
ويقترن ذلك السداد المبكر بعدم سعر الفائدة عن المدة المتبقية، وھو السبب في كون ذلك ضاراً بالدائن.  ٣

بإصدار قانون التجارة المصري والتي  ١٩٩٩لسنة  ١٧من القانون رقم  ٦٣ل المثال المادة قارن على سبي
تنص في على أن ا�صل أن المدين إذا قام بالسداد المعجل ليس له أن يستنزل قدراً منه في مقابل المدة، 

  وذلك طبعاً مالم يكن ذلك بموافقة الدائن. 

  العقارية:  أنظر في عرض الخصائص التقليدية للقروض ٤

W. Scott Frame and Lawrence J. White: Fussing and Fuming Over Fannie and 

Freddie: How Much Smoke, How Much Fire? 19 Journal of Economic 

Perspectives, vol 2, Spring 2005, 159 at 165; Thomas Plank, Regulation and 
Reform of the Mortgage Market and the Nature of the Mortgage Loans: Lessons 

from Fannie Mae and Freddie Mac, 60 S.C.L.Rev 779, at 784.  

. وسنرى أثر ذلك عند Credit Riskوليس ذلك إ# �ن الدائن معرض لخطر إخفاق المدين في الدفع  ٥
دخول في عقود مع مدينين أقل مCءة العرض �ثر التوريق الذي يعفي الدائن من ھذا الخطر فيدفع به إلى ال

  من الحد ا�دني المطلوب. 



 

 

٧ 

تسعى لتحقيق قدر  سياسي ضخم وحجر أساس �ي سياسة اقتصادية

 من الرفاھة للمواطن. 

إذا كان ھذا ھو ا�ساس التعاقدي للقرض العقاري، فإن ھذا ا�ساس     

يترتب عليه أثر مؤسسي غاية في الخطورة: إحجام المقرضين عن تقديم ھذه 

الديون للمواطنين بصفة عامة، وفي أوقات الشدة ا#قتصادية بصفة خاصة. إذ 

لية توفير سيولة تتيح لھا تقديم قروض تستردھا على كيف يتسني لمؤسسة ما

سنة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على البنوك التجارية. إذ أن البنك  ٣٠مدى 

التجاري، بمقتضى تعريفه، ھو مؤسسة تتخصص في تلقي الودائع تحت 

الطلب ومنح القروض قصيرة ا�جل. ويتطلب منھا ذلك سيولة في مواردھا 

  .٦جاھزة من النقود تفرضھا عليھا قيود رقابية حكومية وا#حتفاظ باحتياطات

  ويترتب على ذلك أثار تتعلق باDطار المؤسسي للقروض العقارية.  

يسجل التاريخ بداية القروض العقارية في الو#يات المتحدة، في  -١

 buildingالشكل التعاوني فيما كان يسمى بجمعيات البناء أو 

societiesع كل منھم مبلغاً أسبوعياً، ، حيث كان ا�عضاء يدف

تنفق حصيلته في بناء منازل لIعضاء، أسرة في كل مرة. في 

حين يستمر ا�عضاء في الدفع، إلى أن يتم تغظية نفقات بناء 

المنازل لIعضاء كلھم، ثم نتنھي الجمعية. وقد تحولت ھذه 

الجمعيات تدريجياً إلى كيانات محترفة، #تعاونية، تتلقى الودائع 

ى فيما مسنح القروض العقارية، فيما أصبح يالجمھور، وتممن 

. ٧بعد بجمعيات البناء والقروض، ثم جمعيات اDدخار والقروض

                                                 
بل ودولية من خCل متطلبات لجنة بازل بالبنك الدولية للتسوية، ويمكن الرجوع إليھا على الموقع  ٦

  . http://www.bis.org/bcbs/index.htmا#لكتروني للجنة 
٧ Carl Felsenfeld, The Savings and Loans Crisis, 59 Fordham. L. Rev. S7 1990-

  في شرح تاريخ ھذه الجمعيات واسباب فشلھا والتطور الفيدرالي الCحق عليھا.   1991



 

 

٨ 

وبتوسع السوق، كانت ھذه القروض تمنحھا شركات تمويل أو 

في ذلك الوقت، كانت البنوك صناديق متخصصة في ھذا المجال، 

اً لطول مدى ھذه التجارية تحجم عن منح القروض العقارية، نظر

القروض ومخاطرھا مقارنة بالسيولة التي تتطلبھا ھذه 

 .٨وليس البنوك التجاريةالبنوك.

ومن ناحية ثانية، اقتضت جھود الحكومة الفيدرالية لتحقيق رفاھة  -٢

المواطنين وتنشيط السوق عقب الكساد الكبير التدخل بإنشاء 

 مؤسسات حكومية وشبه حكومية تھدف إلى تحقيق الدعم

للمواطن وللمقرضين على حد سواء حتى تتمكن من إقامة سوق 

 فعال للمنازل. 

وأخيراً: يترتب على ذلك ا#ختCف بين الطول الزمني لمدة  -٣

القرض وقدرة مؤسسات التمويل على الحصول على مصادر 

للدخل، تعرض مؤسسات التمويل العقارية �زمات مالية تكاد 

تاريخ القريب يذكر منھا تحدث بصورة دورية، #زال يزال ال

الماضي فيما  نإنھيار كارثي آخر في نھاية السبعينات من القر

 Saving andكان يسمي بأزمة جمعيات ا#دخار واDقراض 

Loans Associations
٩ .  

                                                 
سنوات،  ٦-٣فأقصي ما كانت تمنحه البنوك التجارية في ذلك الحين ھو قروض قصير ا�جل تتراوح بين  ٨

% مقدماً من القرض وھي الشروط التي جعلت من الصعب على معظم ٤٠الحصول على  وبشروط تتضمن
 Felsfeld المواطنين الحصول على قروض، إذ كانت تقتضي السداد على فترة قصيرة وبأقساط عالية.

  . S10المرجع السابق ص 
، المرجع Felsfeldجمعيات ا#دخار والقروض ثم لIزمات المتعددة التي تعرضت لھأ، أنظر في نشأة  ٩

  ومابعدھا.  S8السابق ص 



 

 

٩ 

 اGثار المؤسسية، أدت إلى نشأة التوريق للقروض العقارية  ھذه

Securitization وريق تجريه الجھات أو#ً بدعم حكومي ثم في صورة ت

  الخاصة، وبالتالي إلى نشأة سوق ثانوي للقروض العقارية. 

  المطلب الثاني

التوريق: بدايات التدخل الحكومي الفيدرالي ونشأة السوق الثانوي 
  للقروض العقارية

ذكرنا أن الجوانب السلبية لعقد القرض العقاري التقليدي أدت إلى   

  وحفز سوق التمويل العقاري. نشأة التوريق لعCج ھذه الجوانب 

ويستلزم بيان ذلك أن نوضح او#ً المقصود بعملية التوريق ثم �ثرھا على 

  البنيان المؤسسي لسوق التوريق. 

١٠تعريف عملية التوريق وأھميتھا للقروض العقاريةأو5ً: 
:   

(ويشار إليھا الرھون العقارية الديون المضمونة بتتم عملية توريق   

بتجميع الرھون العقارية المتشابھة ثم رھون أو القروض العقارية) فيما بعد بال

تقسيمھا إلى سندات يتم إصدارھا للجمھور، بحيث يحمل كل مساھم حصة في 

مجموع محفظة الرھون ويحصل على أرباح متمثلة في فوائد الرھن وفي 

  . ١١فارق ثمن السند عن القيمة الحقيقية للرھن

 ة من حوالة الحق. غير أنھا نوع خاصصورفالتوريق إذن ما ھو إ# 

                                                 
  أنظر بصفة خاصة ١٠

Christopher Peterson, Predatory structured finance, 28 Cardozo L. Rev. 2185 2006-

2007.   

حيث يستعرض بالتحليل سوق التوريق للقروض غير المثالية، وأثر ذلك كعامل رئيسي في صناعة ا�زمة 
التوريق باعتباره أداة مالية للتمويل العقاري: الصغير محمد مھدي: النظام القانوني  أنظر أيضاً في  المالية.

  . ٤٥ص  ٢٠١٠للتمويل العقاري، دراسة مقارنة في القانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، ا#سكندرية 

منشور في التوريق كأداة في مفھوم التوريق أنظر خالد أمين عبدg، الخلفية العلمية والعملية للتوريق،  ١١
  . ٣٩، ص ١٩٩٥مالية حديثة اتحاد المصارف العربية، بيروت، 



 

 

١٠ 

من الحوالة يتم من خCل خطوات وجھات محددة وفي صورة عقد نموذجي تتيح 

قيام ما يمكن أن يطلق عليه "سوق" لحوا#ت الحقوق ، بحيث تصبح الحوالة 

. ورغم ١٢الممثلة للحق ورقة مالية يتم تداولھا. حيث تتحول الديون إلى "سندات"

معروف منذ قدم، غير أن نشأة التوريق بمفھومه الحديث تشير  أن تداول السندات

 Structuredإلى نوع مركب معقد من حوا#ت الحقوق، يسمى بالـ 

Finance١٣.  

  ا:لية التعاقدية للتوريق: 

#يمكن العرض التفصيلي لعملية التوريق إ# بالتعرض للمؤسسات   

ة مبسطة للتغير في المختلفة التي تتدخل فيه. غير أننا نعرض ھنا بصور

  العCقات التعاقدية الناشئ عن عملية التوريق. 

وتتمثل عملية التوريق في تجميع القروض التي يصدرھا شخص   

معين في محفظة واحدة. ويتطلب ذلك أو#ً تماثCً في طبيعة القروض من 

. ١٤حيث مدد سدادھا مثCً أو نسب فوائدھا بحيث تشكل كCً منسجماً متجانساً 

لب ذلك من ناحية ثانية تجميعھا في ذمة مالية مستقلة بحيث يمكن ويتط

تحويلھا استقC#ً عن باقي أموال المقرض، ويتم ذلك من خCل إنشاء شخص 

معنوي جديد أو على ا�قل بالتطبيق لفكرة الترست في القانون 

ع ا�نجلوسكوني. فإذا تم تجميع ھذه القروض، تم تقسيمھا أقساماً متساوية ثم بي

                                                 
١٢ Peterson ٢١٨٦ المرجع السابق ص  
١٣ Peterson ٢١٨٦ المرجع السابق ص  
الحقيقة أن إنشاء سوق ثانوي لتداول القروض، أو أية عقود أخرى، يترتب عليه تغيرات جوھرية في  ١٤

حوكمة الشركات المساھمة، دراسة في ا�سس ا#قتصادية صفة عامة، بحثنا طبيعة العقد ذاته. أنظر ب
.والھوامش المشار إليھا فيه. وأنظر في ١٢٦-١٢٣، ص ٢٠٠٨والقانونية، دار الجامعة الجديدة، اDسكندرية 

  شأن تغيراتھا على طبيعة القروض العقارية بالذات في السوق ا�مريكي، 
Peter Carrozzo, Marketing the American Mortgage: the Emergency Home Finance 

Act of 1970, Standardization and the Secondary Market Revolution, 39 Real Prop. 

Prob. & Tr. J. 765 2004-2005, P 797-799,  

ط وتنسيق حيث يبين أن ھذه المسألة لم تأت من قبيل محض ا#ستجابة التلقائية للسوق، وإنما تمت بتخطي 
  بين الجھات المعنية. 



 

 

١١ 

  ھذه السندات للجمھور. 

والواقع أن عCقة السندات بالقروض تختلف. فقد تكون السندات 

ممثلة لحصص في القروض، بحيث يصبح حامل السند ھو الدائن. أو قد 

تشكل السندات قروضاً على الشخص المعنوي الجديد غير أنھا مدعومة 

در القرض . وفي كل ا�حوال، تنقطع عCقة مص١٥مضمونة بالقروض ا�ولى

بالقرض، وتظل عCقته قائمة على مجرد القيام بخدمة الدين لصالح حملة 

    السندات مع تلقيه مقابل أداء ھذه الخدمات.  

ولھذه العملية أھمية قصوى في مجتمع يسعى أفراده إلى تملك 

  : ناحيتين على ا�قلمنازلھم إعتماداً على القروض، من 

 : دور التوريق في توفير السيولة -١

الجھات المقرضة تمنح قروضاَ طويلة ا�جل بما يؤثر فقد رأينا أن 

سلبياً على قدرتھا على منح عدد أكبر من القروض كما تخلق عدم تعادل بين 

إلتزاماتھا قصيرة ا�جل وحقوقھا طويلة ا�جل وھو ما يؤدي إلى مخاطر 

قبل متعددة، كما يقترن بذلك خطر أخر ناجم عن قدرة المدين على الدفع 

حلول ا�جل وذلك إذا توافرت له ظروف مواتية Dعادة تمويل القرض (وھي 

ظروف غير مواتية بالنسبة للدائن إذ تتضمن، مثCً، إنخفاض سعر الفائدة في 

السوق بما يعني أن المقرض يخسر مرتين: مرة بسداد الدين مبكراً ومرة بعدم 

  ). القدرة على اDقراض بذات السعر المرتفع مرة أخرى

ويساعد التوريق الجھة المقرضة على إستعادة التعادل بين آجال 

إلتزاماتھا وحقوقھا بما يمكن البنوك، مثCً، من إستعادة الحرية في إستخدام 

                                                 
١٥ Stephen J. Cosentino, Swimming in new waters- Bank participation in 

securitized loan pools, 56:3 UMKC L. Rev.543, 544-546  



 

 

١٢ 

إحتياطياتھا النقدية التي تفرضھا عليھا البنوك المركزية، كما تمكنھا من 

ضة من دور سرعة إعادة تدوير إستثماراتھا، ويتحول دور الجھات المقر

المقرض إلى دور "المسوق" للقروض المصرفية التي سرعان ما تنتقل 

  .١٦ملكيتھا إلى الجمھور

 دور التوريق في تسھيل إدارة القروض: -٢

فرغم أن لدى المدخرين والمستثمرين أموا#ً قابلة للZقراض، "  

وھم فليس لديھم منفردين القدرة  على منح الديون أو مراقبة تنفيذ أتفاقاتھا. 

بحاجة إلى الوسيط. في حين أن الوسطاء القادرين على منح الديون لديھم 

حدود لما يستطيعون منحه من ا�موال. وبالتالي فھناك مجال كبير للتعاون 

ويعود ذلك بالفائدة على مشتري المنازل إذ توفر لھم القروض  بين الطائفتين

  ١٧باسعار وشروط أفضل."

  يأتي بالنظر إلى اDطار المؤسسي الذي يتم فيه.  غير أن الدور ا�ھم للتوريق 

  ثانياً: التوريق والتغيرات المؤسسية لسوق التمويل العقاري: 

يترتب على إمكانية حصول توريق للقروض العقارية حصول 

تغيرات جذرية في البناء المؤسسي لسوق التمويل العقاري اھمھا قاطبة ھو 

  . ١٨العقارية نشأة ما يسمى بالسوق الثانوي للقروض

                                                 
  في فوائد التوريق للمؤسسات راجع  ١٦

Steven L. Schwarcz, The Future of Securitization, 41 Conn. L. Rev. 1313, p 1315.   

١٧ Peterson  وتسمى ھذه السياسة من قبل البنوك بسياسة "أنشئ لتوزع"، أو ٢١٨٨المرجع السابق، ص . 

Originate to Distribute قراضDوتسمية السياسة بھذا ا#سم يتضمن معنيين: ا�ول أن الغرض من ا .
أنه سيوزع القروض يبادر ويسارع إلى ھو بيع القروض وليس ا#حتفاظ بھا، والثاني ھو أن البنك لعلمه ب
 Eamonn K. Moran, Wall StreetاDقراض ما استطاع وھذا ھو لب الخطورة في السياسة، أنظر 

Meets Main Street: Understanding the Financial Crisis, 13 N.C.Banking Inst. 5, 

2009 at 44.   
   .٧٦٨، المرجع السابق ص Carrozzo أنظر ١٨



 

 

١٣ 

:إمكانية تبادل القروض أو بالسوق الثانوي للقروض العقارية ونعني 

ھو ما حصص من ھذه القروض ممثلة في السندات التي يصدرھا المقرض. و

Cءم مع إمكانية تتغيرات في كيفية نشأة ھذه الديون وخدمتھا، لتيترتب عليه 

ضوح تغير في دور . وبصفة خاصة " يترتب على ذلك بو١٩تدوال ھذه الديون

المقرضين. فلم يعد المقرض يبرم عقد القرض مع مدين يثق في إئتمانه، 

ويخدم الدين متوقعاً رد الدين في موعده مقابل فائده، بل أصبح المقرض 

أقرب إلى "مصنع القروض" حيث يبرم قروض  يضمن أن شكلھا 

به من ابرام ومضمونھا صالح للبيع في السوق، ثم يبيعھا للجمھور، محققاً كس

   .٢٠العقود وبيعھا، وأحياناً من استمراره في خدمة ھذه الديون."

ورغم أن آلية التوريق واحدة، إ# أنه يمكن تمييز نوعين من 

التوريق، ا�ول ھو ما يمكن تسميته بالتوريق الحكومي، والثاني ھو مايمكن 

ختلف تسميته بالتوريق "الخاص" أي غير المدعوم من مؤسسات حكومية. وي

البنيان المؤسسي للتوريق في الحالتين، بما يثير نوعين مختلفين من 

  المشكCت. 

 التوريق الحكومي لقروض التمويل العقاري:  - ١

بدأ تدخل الدولة الواضح عقب الكساد الكبير في ثCثينيات القرن 

فرعاً للبنك الفيدرالي للقروض  ١٢بداية بإنشاء وذلك في ال العشرين.

تي كانت تتولى إقراض جمعيات اDدخار واDقراض. غير أن المنزلية، وال

                                                                                                                 
 
ومابعدھا مناقشاً كيف يؤثر السوق الثانوي، من خCل تغييره  ١٧٥المرجع السابق ص   Schusterأنظر  ١٩

  في أساليب التعاقد، بطريقة سلبية على ا�قليات في سوق العقارات. 

٢٠ Peterson ٢١٨٧ ، المرجع السابق، ص .  



 

 

١٤ 

بح كل فرع ھذه البنوك تحولت تدريجياً إلى الملكية الخاصة، بحيث أص

  .٢١فيه عضاءمملوكاً للجمعيات ا�

غير أن ھذا لم يكن كافياً لحفز المقرضين للنزول  إلى السوق، فأنشأ   -١

 Homeشركة قروض أصحاب المنازل  ١٩٣٣الكونجرس في 

Owners Loan Corporation  والتي تخصصت في شراء

الرھون الواقعة على عاتق عائCت تعاني من أزمات مالية. وفي 

أنشأ الكونجرس إدارة اDسكان الفيدرالية، لتعنى بمنح  ١٩٣٤

ضمانات وتأمين لمقرضي القروض العقارية، بحيث كانت اDدارة 

ثمن التنفيذ على توافق، بشروط معينة، على تغطية أي فارق بين 

العقار والباقي من قيمة القرض. أي أن اDدارة كانت تؤمن 

المقرضين ضد خطر عدم كفاية ثمن العقار المرھون لسداد ديونھم، 

وھو ما كان يحميھم من خطر عدم السداد من جانب المدين، ومن 

  . ٢٢مخاطر أثر سوق العقارات على ثمن العقار المرھون

ونجرس الجمعية الفيدرالية الوطنية للرھون ، أنشأ الك١٩٣٨وفي عام  -٢

  Federal National Mortgage Association العقارية

، والتي كانت تشتري القروض Fannie Maeوالمشھورة بفاني ماي 

العقارية من المقرضين بشروط معينة، وھو ماوفر لھؤ#ء المقرضين 

كان ضماناً من جانب، وكذلك وفر لھم سيولة حالة، إذ كان بإم

المقرض بيع القرض في أي وقت للحصول على رأس مال يعيد 

تدويره. وكان ھذا نشأة ا�حساس بالدعم والحماية الحكومية لسوق 

القروض العقارية. ثم تطورت ھذه نھاية الستينيات وبداية السبعينيات 

                                                 
٢١ Peterson  ٢١٩٥المرجع السابق، ص 

٢٢ Scott and White ١٦٠، المرجع السابق ص .  



 

 

١٥ 

إلى إنشاء مؤسستين إضافيتين بحيث أصبح ھناك باDضافة إلى 

ھون العقارية، والتي تغير دورھا إلى شراء الجمعية الفيدرالية للر

القروض العادية من الدائنين، وتحولت إلى شركة خاصة بترخيص 

خاص من الدولة، أصبح ھناك أيضاً الجمعية الحكومية الوطنية 

 Government National Mortgage للقروض العقارية

Association  والمعروفة اختصاراً بجيني مايGennie Mae  ،

  .٢٣القروض غير التقليدية أو ذات الشروط الخاصة لشراء

 Federal Home Loan Mortgage وأخيراً أنشأت أيضاً   -٣

Corporation,  فريدي ماكوالمعروفة بـ Freddie Mac ثم بدأت ،

كل من فريدي ماك وجيني ماي في بيع سندات مضمونة بمحافظھا 

لة من القروض التي تشتريھا. ھذه السندات أصبحت سندات قلي

ونظراً �ن ھذه ". ٢٤المخاطر مضمونة العائد ومتوفرة السيولة

الوكا#ت تضمن أصل الدين وفوائده، فإن المستثمرين يرون ھذه 

السندات باعتبارھا سندات قليلة الخطر حتى بدون ا#عتماد على تقييم 

٢٥جھات تصنيف ا#ئتمان كستاندرد أند بور، ومودي."
 

 شركتان وھما مي وفاني ماك ريديف ھما المؤسسات ھذه أھم أن غير

 رغم المالية، لIوراق نيويورك بورصة في متداولة أسھم ذواتا مساھمتان

 إدارة على قائمتان شركتان بذلك فكأنھما) رقابية وسلطات بمزايا( تمتعھما

  . ا�قل على الوجوه بعض من عام، مرفق

                                                 
٢٣ Scott and White ١٦١لسابق ص ا، المرجع .  

٢٤ Scott and White   ؛ ١٦١المرجع السابق صPlank   ٧٩٦-٧٩٥المرجع السابق ص .  

٢٥ Peterson" ٢١٩٩، المرجع السابق ص  



 

 

١٦ 

 اريةالعق القروض بضمان قيامھما في المؤسستين ھاتين دور ويتمثل

 فتقوم المؤسسات ھذه تتوجه بأن وذلك. التمويل مؤسسات تمنحھا التي

 فانى تصدرھا بسندات عقارية بتأمينات المضمونة حقوقھا محافظ بمقايضة

 تمام التمويل لبيوت تضمن أن بعد المحافظ ھذه تمثل ماك فريدى أو ماى

 المؤسسات، لھذه السيولة توفير ھو ذلك من والغرض. لحقوقھم المدينين سداد

 .القروض منح عن تتراجع # بحيث التمويل بيوت مخاطر وتغطية ناحية، من

 الشراء فى أموالھما من آخراً  شطراً  تستثمران المؤسستين ھاتين كما أن 

  .المستھلك وضع فى ھنا يجعلھا وھو مورقة، رھون لسندات المباشر

فى  يثير دور فانى ماى وفريدى ماك بعض المCحظات على أدائھما

  الفترة السابقة لIزمة: 

  المAحظة ا�ولى تتعلق بالغرض من قيام ھذه المؤسسات.  – ١

فغرض ھذه المؤسسات تمكين السوق من تقديم سلعة من كمية وكيفية   

# يستطيع السوق تقديھا أصCً دون تدخل الدولة. وھذا فى حد ذاته تقدير من 

عدم الكفاءة. ھذا الدور يتعين  الدولة لكفاءة السوق وضرورة التدخل لمعادلة

ثبتت الدراسة أن دور الحفز أ أن يتوقف عند حد الكفاءة، وھو ما لم يتحقق، إذ

ھنا تجاوز أثره لدعم قروض أعلى بكثير من تلك التى يفشل السوق أصCً عن 

توفيرھا. كما أن من الواضح أنھما استمرتا فى أداء دورھما حتى فى ظل 

  .٢٦قارية بل وتشبع سوق العقاراتفقاعة ا#ستثمارات الع

المCحظة الثانية متعلقة باخCل ضمان ھاتين الجھتين بشروط  – ٢  

آليات السوق التى تستلزم تحمل المنتجين للمخاطر حتى يلتزموا بالحد الكفء 

   لZنتاج. 

                                                 
٢٦

  W. Scott et al  ١٦٠المرجع السابق ص .  



 

 

١٧ 

المCحظة الثالثة متعلقة بخروج ھاتين الجھتين أصCً، بوصفھما  – ٣  

ليات السوق، وأھمھا اDفCس والخروج عن السوق. جھات شبه حكومية عن آ

وقد كان انشاء فريدى ماك أصCً بغرض المساعدة فى إنقاذ مشروع فيدرالى 

 Saving and Loan Associationآخر ھو مؤسسات اDدخار واDقراض 

التى تعرضت لكارثة محيقة فى أواخر الستينات من القرن العشرين. بل إن 

لعدة أزمات مالية وظل إمكانية استمرار فانى ماى فانى ماى نفسه تعرض 

  وفريدى ماك محCً للشك لمدة طويلة نسبياً من الزمن. 

النموذج ، ھو أن ھاتين الوكالتين ليستا وكالتين ھذا وأخطر ما في   

حكوميتين فعCً بل أصبحتا شركات مساھمة بما يعني ان ھذه الشركات غير 

ومة الفيدرالية. ومع ذلك فإن شعور مدعومة و# ممولة فعCً من الحك

ً الجمھور بأنھما حكوميتان خلق وھم غير صحيح با�مان واDطمئنان وھو ما  ا

دفع المشترين إلى الشراء لصكوك التوريق المضمونة منھما. بل إن ذلك تأكد 

ھي إعتبار ھاتين الشركتين أكبر من تتركھما الحكومة ومن ناحية أخرى 

٢٧ تتعرضان لمأزق مالي
Too Big to Fail وھو ما يصل إلى نفس نتيجة ،

قيام الدولة بضمان ديونھما. وھو ما أثبتت ا�حداث صدقه، إذ بادرت الدولة 

  #نقاذ ھذه المؤسسات مع جسامة تكاليف ھذا ا#نقاذ.

و#شك أن ھذا الضمان الزائف من المخاطر، باDضافة إلى زيادة 

المورقة، قد خلق كذلك ما يسمى الطلب (عمقاً وإتساعاً) على ھذه الديون 

والذي يترتب  Moral Hazardبالخطر السلوكي المعروف في مجال التأمين 

الخطر) فيتھاون في إتخاذ اDحتياطات التي  منعلى شعور إنسان بأنه (مؤمن 

  .٢٨كان سيتخذھا لو كان غير مؤمن

                                                 
٢٧

 W.Scott et al   ١٧٤المرجع السابق ص  
٢٨  W. Scotte et al الموضع نفسهلسابق المرجع ا .  



 

 

١٨ 

 باستيفاء إ# يتم # للتمويل المؤسسات ھذه أياً كان ا�مر، فإن منح

 وضماناته القرض وقيمة المدة، بشأن معينة شروطاً  الممنوحة القروض

 المباشر التأثير عن بعيدة يجعلھا مما ذلك وغير للمقترض، ا#ئتمانى والتاريخ

المثالية الي سنعرض لھا #حقاً. إ# أن السوق بادر إلى  غير القروض لمشكلة

م آليات #تعتمد على ايجاد حل لھذه المشكلة، بأن شرع في التوريق باستخدا

ھذا الدعم الحكومي و#تخضع بالتالي #شتراطاته التي اعتبرھا قاسية.  وھو 

  ما نعرض له حا#ً. 

  التوريق من خAل المؤسسات الخاصة:  -٢

في ثمانينيات القرن التاسع كانت بدايات السوق الثانوية للقروض العقارية 

من السوق الثانوي، حاول بعض المقرضين الحصول على أموال حيث عشر، 

وذلك من خCل بيع سندات في السوق مضمونة بالرھون العقارية، فيما كان 

. وھو ما أدى في ضوء كساد سنة Mortgage-Backed Bondsيعرف بـ 

إلى تخلف الكثيرين من المدينين عن الدفع وخسائر ھائلة تحملت بھا  ١٨٩٠

  . ٢٩صناعة القروض العقارية والمستثمرين في سنداتھا

رون لجأ المستثمغير أنه وبعد نجاح التوريق بالدعم الحكومي 

. ولما كان سر نجاح التوريق ٣٠إلى التوريق الخاصمرة أخرى  ونالممولو

ومي ھو وھم الضمان والدعم من قبل الدولة، فقد كان من الCزم أن كالح

أدوات قانونية يقصد بھا  يستعيض التوريق من قبل القطاع الخاص بأليات و

دة التصنيف ا#ئتماني للمحفظة حتى يسھل بيعھا وتداولھا في السوق زيا

  الثانوي.  

                                                 
٢٩ Peterson   ٢١٩٦ص ، المرجع السابق.  

٣٠ Peterson ٢١٩٩ ، المرجع السابق، ص . 



 

 

١٩ 

  ويمكن تلخيص ھذه ا�دوات القانونية فيما يلي: 

  تخصيص الذمة المالية:  -١

 تتحقق الغاية المثلى من التوريق إ# بأخراج القروض المرھونة #

لجھة وسيطة  من الذمة المالية للدائن المقرض، و# يكون ذلك إ# باللجؤ

تتحمل ذمتھا بھذه الحقوق واDلتزامات، بل وقد يتم إنشاء ھذه الجھة خصيصاً 

  Special Purpose Vehicleبما يسمى بالـ "شخص ذو ھدف محدد" أو 

الغرض، ليس له من عمل إ# أن وھو شخص معنوي منشأ خصيصاً لھذا 

  القروض التي يتم توريقھا.  يحوز

  . ٣١كCھما غاية في الخطورة نيويلعب ھذا التخصيص دور

الدور ا�ول، ھو عزل القروض المورقة عن باقي أعمال وذمة المقرض 

بحيث #يتأثر تصنيف ھذه القروض بتصنيف المقرض، ويصبح لھا تصنيف 

ھذا الدور ھو الذي اقتضى من بعد الدخول، كما سنعرض ذاتي مستقل. 

رض رفع التصنيف التخلف عن الدفع بغ من#حقاً،  في عمليات تأمين 

  ا#ئتماني لھذه المحافظ من القروض التى استقلت بتصنيفھا. 

الدور الثاني وھو ا�خطر، ھو إخراج ھذه القروض من حصيلة الحقوق غير 

المحصلة في المحفظة المالية للمؤسسة الدائنة. ويتحقق بذلك عدة أغراض 

  فرعية: 

منخفض فيتم أو#ً تحصين المؤسسة المقرضة من التصنيف ال  -أ 

                                                 

 Julia Patterson Forrester, Still Mortgaging the Americanأنظر على سبيل المثال  ٣١

Dream: Predatory Lending, Preemption and Federal Support for Lenders, 74 U. 

Cin. L. Rev. 1303 2005-2006, P1333.   
    



 

 

٢٠ 

للمحفظة، سواء في بدايتھا أو بسبب تعرضھا �ي ھزات في سوق 

 التمويل. 

ويتم ثانياً عزل المؤسسة المقرضة عن خطر التوقف عن الدفع   -ب 

Default Risk  أو ما يسمى بالخطر ا#ئتمانيCredit Risk 

خطر عد من العوامل المضاعفة لفكرة الللمدينين. ھذا العزل ي

إذ يسوغ للمقرض إقراض من #يعتقد في  Moral Hazardالمعنوي 

قدرتھم على الوفاء بالديون، استناداً على أنه بمعزل عن خطر تخلفھم 

 عن الوفاء. 

أخيراً، فإن ھذا العزل يحرر يد المؤسسة في استخدام أصولھا   -ج 

والسيولة المتاحة لديھا في إعادة اDقراض. ويزيد ھذا بالضرورة من 

في المجتمع، مع تحصيل الفائدة من  قدرتھا على صناعة ا#ئتمان

 اصدار وخدمة القروض عوضاً عن منح الدين في حد ذاته. 

 دعم ائتمان المحفظة  -٢
٣٢

Credit Enhancement   

يحتاج الجمھور إلى ما يزيد بعد نقل القروض إلى ذمة مالية مستقلة، 

سھا. بعيداً عن التزام المؤسسة الدائنة نف ثقتھم في إمكانية سداد ھذه القروض

التأمين من اللجؤ إلى بصفة خاصة في داعمة لZئتمان وتتمثل ھذه الوسائل ال

، خاصة لمشتقات الماليةإلى ما يوازيه من ا اللجؤ  والخطر اDئتماني أ

أو الحصول على ضمان السداد من  السواب على خطر التخلف عن الدفع، 

ات تصنيف ا#ئتمان جھة ذات إئتمان عالي. ويتأكد ذلك باللجؤ من بعد إلى ھيئ

  بحيث تعطي محفظة التوريق تصنيفاً عالياَ يجعلھا جذابة للجمھور لشرائھا.

وقد نشأ عن ذلك كله مشكلتان: إمكان توريق قروض ضعيفة ا#ئتمان 

 أصCً، كما نشأ، وبصفة خاصة، تعقيد في العملية التعاقدية بشكل كبير.
                                                 

راجع في تفصيل ھذه التأمينات في إطار القوانين العربية، الصغير محمد مھدي، المرجع السابق ص  ٣٢
٤٥٨ .  



 

 

٢١ 

  ونقتبس لذلك التعقيد المثال التالي: 

عميCً مناسباً، ثم  -٢سمسار قروض عقارية، الذي يجد  -١العملية بـتبدأ  "

الدائن بتحديد مواصفات القرض، ھذا القرض قد يأتي في  - ٣يقوم السمسار و

صورة دفع كل ديون العميل السابقة، أو إعادة تمويل قرض قائم بالفعل 

، بمبلغ (بحيث يدفع الدائن الجديد القرض القديم ويحل محل الدائن في الرھن

أكبر)، أو يكون القرض مجرد قرض شراء منزل جديد. وفي تحديدھم لقيمة 

وكالة تقييم ائتمان  -٤الفائدة المستحقة على العميل يلجأ الدائن والسمسار إلى 

المستھلكين. بعد ذلك، يقوم العميل بالتقدم رسمياً بطلب الدين، ثم يتم توقيع 

تكون كل الشروط المكتوبة كما سبق العقد في حوالي خCل ا#سبوعين، وقد #

ا#تفاق عليھا فعCً. ويقوم الدائن بقيد الرھن في السجCت الرسمية. ثم يقوم 

أحد المؤسسات التابعة لشركة مصرفية، والتي تقوم  -٥الدائن بحوالة الحق لـ 

بتجميع كل عدد من ھذه القروض في محفظة، ثم تقوم بتكوين ھذه المحفظة كـ 

غرض خاص أو ترست، تأخذ شكل شركة مساھمة، او شركة  شركة ذات -٦

توصية، وھي شركة ليس لديھا أي أصول أخرى أو موظفين، والغرض 

الوحيد من وجودھا ھو وضع ھذه القروض في ذمة مالية مستقلة بذاتھا. ثم 

يقوم أحد البنوك ا#ستثمارية با#كتتاب في كامل مبلغ المحفظة وشرائھا،  -٧

  .٣٣أ#ف المستثمرين" - ٨ك بتسويقھا لـ ثم يقوم بعد ذل

ھذه الصفقة ھي رغم تعقيدھا الظاھر ھي مبسطة جداً لما يحدث في   

ھو استحالة تتبع ھذه السندات ومنشأھا وفرض  االحقيقة، لكن أھم ما ينجم عنھ

  رقابة حقيقية وفعالة على ما يحدث في السوق من خCلھا. 

                                                 
٣٣ Peterson  ٢٢٠٦المرجع السابق ص . 



 

 

٢٢ 

  خاتمة المطلب الثاني  

دوراً كبيراً في تطوير سوق التمويل قد لعب يق التور#شك أن 

، كما أدى وجوده، كما ذكرنا إلى تعقيد السوق وتشابك ٣٤العقاري ا�مريكي

العCقات بين #عبيه مع ا#عتماد المتبادل بينھم، بحيث ضخم ھذا من أثر 

أن ظھور التوريق في حد ذاته، كان وقد راينا أن  انھيار السوق في النھاية. 

بالتدخل الحكومي الفيدرالي لحفز سوق التمويل العقاري، وھو إنشاء  مقترنا

  . سوق ثانوي لھذه القروض

  ھذا التوريق أدى إلى إتساع المشكلة من عدة وجوه: 

الوجه ا�ول يكمن في أن الدائن، بعد التوريق، ھو الجمھور. وھو 

قرار أو دائن غير قادر على متابعة الدين، أصCً وغير قادر على إتخاذ أي 

  إجراء بشأنه إذا ما بدأ الدين في التدھور أو المدين في التخلف عن الدفع. 

الوجه الثاني ھو أنه أدى إلى أن القائم باDقراض أصCً # يتحمل 

الخسارات الناشئة عن القروض السيئة، بل ھو يبادر ببيعھا إلى الجمھور. 

ض، تمثلت فيما وبالتالي فإن مكاسب ھؤ#ء المقرضين، وسماسرة القرو

يجمعونه من مصاريف وعمو#ت، سواء عند إبرام القرض، أو عند تجديد 

القرض إذا نجحوا في إقناع "الفريسة" بذلك، أو عند قيامھم بـ "خدمة الدين" 

وھي أعمال التحصيل والمتابعة التي يظل المقرض ا�صلي ملتزماً بھا حتى 

  .٣٥بعد توريق الدين

                                                 
فقد أدى لتوسيع ا#ئتمان المتاح، وضمان وتأمين سداد القروض ، كما عمل على إعادة توزيع أعباء  ٣٤
  . ١٦٧المرجع السابق ص  W.Scotte et alتمويل على شرائح المجتمع المختلفة، ال

أنظر بصفة خاصة في أثر التوريق على تعارض المصالح بين المقرضين والمقترضين، وفي أن التوريق  ٣٥
يؤدي إلى غياب أي مصلحة للمقرض قي قيام المقترض بالسداد، عكس الوضع في القروض غير المورقة، 

  ك كله على طبيعة القروض نفسھا وكيفية إبرامھا:وأثر ذل



 

 

٢٣ 

دام ھؤ#ء المقرضين على منح الديون لغير ونتيجة ذلك الحتمية ھي إق

المستحقين، ومحاولة التكثير من كم القروض المبرمة على حساب الكيف، 

وأدى ذلك باDضافة إلى ضعف جودة القروض المبرمة إلى تضخم الطلب 

على المنازل بما يتجاوز القدرة الفعلية على تمويل ھذه القروض. كما أدى 

رؤوس أموال الجھات المقرضة، إذ تعيد، بالتوريق، التوريق إلى إعادة تدوير 

  . ٣٦الحصول على رؤوس أموالھا فتبادر إلى إقراضھا

ويؤدي ذلك إلى مسألتين، ا�ولى ھي ا�ثر المتعدي لفعل سماسرة 

إذ يقدمون على أعمال # يتحملوا الخسائر الناجمة   Externality القروض 

و خلق طلب على العقارات يتجاوز . والثاني ھاعنھا في حين ينفردوا بربحھ

  . ٣٧حد الكفاءة اDقتصادية

وقد رأينا أن سوق القروض العقارية قد تعرض بالفعل لعدة كوارث في 

تاريخه، ثم تعرض لھا مرة أخرى في ظل التوريق العادي المدعوم من 

                                                                                                                 

 ELLEN HARNICK, THE CRISIS IN HOUSING  AND HOUSING FINANCE: 

WHAT CAUSED IT? WHAT DIDN'T? WHAT'S NEXT?  31 W. New Eng. L. 

Rev. 626 2009    
حدود الو#يات يخرج عن نطاق ھذا البحث أثر خطير أخر للتوريق، ھو أنه نقل ا�زمة إلى خارج  ٣٦

المتحدة، وذلك بقيام المستثمر ا�جنبي با#ستثمار في سندات توريق القروض العقارية ا�مريكية. راجع في 
  ذلك ا�ثر:

Aaron Unterman, Exporting Risk: Global Implication of Securitization of US 

Housing Debt, 4 Hastings Bus. L. J. 77, 2008  

  

 
ءة التي كانت تمليھا أصCً قوى العرض والطلب في ظل نظام قانوني يلزم المقرض بتحمل وھي الكفا ٣٧

فھذه عCمة على فشل قوى السوق  externalitiesكافة المخاطر النائشئة عن اللقرض. أما وقد أصبج ھناك 
شل السوق الطبيعية، بحيث أن توازن العرض والطلب #يتحقق عند حد الكفاءة المثلي. راجع في مشكلة ف
    والتكاليف التى يتحملھا السوق نيابة عن المتعاملين فيه وأثرھا على كفاءة السوق ا#قتصاية 

Robert H. Frank, Micro Economics and Behavior, Fifth Edition, McGraw Hill 

Higher Education, 2003, p 613, 619-627.    
سوق التوريق وبصفة خاصة أثرھا السلبي في زيادة في  Externalityراجع أيضا في شأن مسألة الـ 
  ممارسات اDقراض المتوحش: 

Kathleen C. Engel and Patricia A. McCoy, TURNING A BLIND EYE: WALL 

STREET FINANCE OF PREDATORY LENDING, 75 Fordham L. Rev. 2039 

2006-2007.   



 

 

٢٤ 

الدولة. إ# أن أثار ھذا التوريق ھذه المرة تفاقمت بسبب الطبيعة الخاصة 

    تي تم توريقھا، وھو ما نعرض له في المطلب التالي. للقروض ال

  المطلب الثالث

  سوق القروض غير المثالية وا�قراض المتوحش (الضاري)

، وھي القروض باDضافة إلى ھذا النوع العادي من القروض العقارية

 ظھر نوعالتي كان تتفق مع اشتراطات فاني ماي وفريدي ماك لتوريقھا، 

، أو  loan subprime ھو ما يسمى بالـ عقارية للمنازلجديد من القروض ال

ونعرض ھنا لتعريف ھذه القروض ومخاطرھا ثم  القروض غير المثالية.

  لموقف القانون حيالھا، وبخاصة القانون الفيدرالي، وھو محل البحث ھنا. 

٣٨المقصود بالقروض غير المثالية -١
 :  

عد مديناً مثالياً بحيث والعلة في ھذه التسمية ھو أن المدين فيھا # ي 

عادة بإقراضه، بل ھو مدين إئتمانه ضعيف  ، أو ھيئات اDقراض،تقوم البنوك

أو تاريخه اDئتماني سيئ أو راتبه ھزيل، وھي كلھا مسائل # تبشر بقدرته 

  . ٣٩على سداد القرض بسھولة، وھو ما كان يتعين معه رفض إعطائه قرضاً 

المحتملين، مع  المقترضين في ھؤ#ء تبعض مؤسسات التمويل رأ

 حاجتھم لشراء المنازل، ومع رواج ا#قتصاد والحالة الشرائية بوجه عام، 

سوقاً رائجة فبادرت إلى منحھم القروض والتسھيCت اDئتمانية، وإن بفوائد 

  . ٤٠أعلى من الفوائد العادية أو بشروط أقسى على وجه العموم

                                                 
  المرجع السابق.  Forrester كيفية عملھا أنظر في شرح وافي لسوق القروض غير المثالية و ٣٨

  انظر في شرح مفصل لطبيعة عقد القرض غير المثالي: ٣٩
Oren Bar-Gil, THE LAW, ECONOMICS AND PSYCHOLOGY OF SUBPRIME 

MORTGAGE CONTRACTS, 94 Cornell L. Rev. 1073 2008-2009  
٤٠ Forrester  على ضرورة التمييز بين القروض غير  ، وھو إذ يذكر ذلك يؤكد١٣١١المرجع السابق ص

  المثالية بھذا المعنى والقروض المتوحشة، كما سيأتي حا#ً في المتن. 



 

 

٢٥ 

ع من السلوك غير أن بعض المؤسسات تجاوزت ذلك إلى نو

 predatory (أو المفترس، الضاري) يعرف باDقراض المتوحشالمصرفي 

lending  قراض ذي الشروط التعسفية أوDأو ما يمكن تعريبه إلى ا

اDقراض المجحف. ھذا ا�قراض يستغل حاجة المقترضين الذين انعدمت 

فرص حصولھم على قروض، ويفرض عليھم شروطاً مبالغ فيھا، أو يغشھم 

  غشاَ صريحاً.

فمثال الشروط المبالغ فيھا ان تكون أسعار الفائدة بالغة اDرتفاع أو   

تكون ا�قساط المبدئية بسيطة ثم ترتفع بصورة ضخمة بعد السنين ا�ولى، أو 

يحتوي العقد على شرط مانع من سداد الدين قبل ميعاد إستحقاقه (بما يعني 

إنخفاض أسعار الفائدة في السوق إستمرار المدين في سداد فوائد أعلى رغم 

   ٤١بصفة عامة).

ومن أمثلة الغش الواضح أن يقدم العقد للمدين للتوقيع على بياض 

بالنسبة لشروط لم تكتب بعد، أو يغري السماسرة المدين بتجديد الدين وتغيير 

ً شروطه إلى دين أسوأ مما كان عليه ومع تغريمه "مصاريف تعاقد" مبالغ  ا

  .٤٢ك حاجة إليھا أصCً فيھا لم يكن ھنا

أن القرض منح لغير مستحق أصCً، والحاصل في كل ھذه ا�حوال   

ثم أصبح القرض، بمقتضى شروطه، مستحيل السداد بأي حال من 

  . ٤٣ا�حوال

                                                 
Forrester  

  ومابعدھا.  ١٣١٢المرجع السابق  ٤١

  . ١٣١٣المرجع نفسه ص  ٤٢

 KURT EGGERT, The Great Collapse: How Securitization Caused theأنظر   ٤٣

Subprime Meltdown, 41 Conn. L. Rev. 1257 2008-2009  حيث يناقش دور التوريق في دفع
المؤسسات المالية في منح القروض لخير مستحقيھا، وأخذ أعلى درجات الخطر، ثم التخلي عن القروض 

  . ٦٢٨المرجع السابق ص  Harnickعند حدوث ا#نھيار المتوقع،  ، أيضاً 



 

 

٢٦ 

ھذه القروض شكلت قنبلة موقوتة مستعدة لZنفجار بمجرد حدوث أي 

ة سعر الفائدة، من عدة مسائل: تشبع سوق العقارات وإنخفاض أسعارھا، زياد

. وقد ٤٤أو إنتباه المراقبين لمشكCت السوق وممارسات #عبيه غير المشروعة

  تدريجياً. ه تحقق ذلك كل

وقد رأينا في المطلب السابق كيف أن ھذه القروض ماكان ليتم 

توريقھا عبر طرق التوريق من خCل المؤسسات شبه الحكومية. أما وقد 

توريق الخاص توريق ھذه الديون أصCً، أصبح بمقدور البنوك من خCل ال

. إذ أن قيام ٤٥فقد أصبحت مسألة انفجار فقاعة ا#ستثمار مسالة شبه محتومة

المؤسسات بتوريق ھذه القروض غير المثالية، أدى إلى تكالبھا على إصدار 

مثل ھذه القروض أصCً وبيعھا. ومع ھذا التزايد كان #بد للسوق من أن 

جCً لحد التشبع، و�سعار المساكن أن ترتفع و�سعار يصل إن عاجCً أو أ

   الفائدة أن تزيد. 

موقف القانون من القروض غير المثالية ومبدأ علو التشريع  - ٢

 الفيدرالي: 

يبين من العرض السابق أن مسألة القروض غير المثالية، وتوريقھا، 

ومخاطرھا كانت واضحة للعيان، ويبين بذلك من نظرة سريعة على 

راجع المستخدمة في ھذا البحث إذ يناقش الكثيرمنھا ھذه المشكلة لعدة الم

                                                 
 Alan M White ,THE CASE FOR BANNING SUBPRIMEأنظر على سبيل المثال    ٤٤

MORTGAGES, 77 U. Cin. L. Rev. 619 2008-2009   

  Dickersonأنظر في شرح التوريق بصفة عامة ودوره في سوق القروض غير المثالية بصفة خاصة:  ٤٥
 Industry Changes in the Market for Mortgage LoansMARSHAالمرجع السابق، 

COURCHANE, RAJEEV DAROLIA & DR. PETER ZORN 41 Conn. L. Rev. 

 .Conn. L. Rev 41، ،انظر كذلك في دور التوريق كعامل رئيس في صناعة ا�زمة2008-2009 1143

1257, Connecticut Law Review, May, 2009 

, 1257 THE GREAT COLLAPSE: HOW SECURITIZATION CAUSED THE 

SUBPRIME MELTDOWN, Kurt Eggert  



 

 

٢٧ 

سنوات (تصل إلى أربع أو خمس سنوات) سابقة على حصول ا#نھيار 

الكارثي للسوق. فھل كان المشرع عاجزاً عن التدخل لكبح جماح ھذا 

  التغول المتوحش. 

لم تغفل عين الرقابة عن ممارسات القائمين على القروض غير 

، خاصة وأن بعضاً من أكبر شركات التمويل العقارى كانت ٤٦المثالية

وكان ذلك بصفة خاصة على مستوى  متورطة فى مثل ھذه القروض.

أقرب إلى المشكلة التنفيذية والقضائية فقد كانت سلطات الو#يات  . الو#يات

بالواقع فيھا أكثر وأسرع تأثراً  العملية السياسيةمن السلطات الفيدرالية وكانت 

ما يجري في المجتمعات الصغيرة. وكان لدى الكثير من ھذه الو#يات وب

ا�دوات، بل والقدرة على استحداث أدوات لمعالجة بعض المشكCت، خاصة 

  . ٤٧ما كان منھا غشاً صريحاً أو تغريراً بالمتعاقدين وغير ذلك

ن ھذه الو#يات، بالرغم مما اتخذته من اجراءات أو سنته مغير أن  

واجھت عقبة كؤود غير متوقعة تمثلت فى مبدأ علو التشريعات تشريعات 

ويقصد بمبدأ علو التشريع الفيدرالي عدم ا#عتداد بأي قانون .  الفيدرالية

صادر من إحدى الو#يات يتعارض مع قانون يصدره الكونجرس 

  .٤٨ا�مريكي

والحاصل أن المسائل التي قادت إلى ا#نھيار تمس مسائل مما 

ستحوذ على اھتمام الكونجرس لفترة طويلة من الزمن بحيث صدرت عدة ا

تشريعات ھامة وخطيرة بھذا الشأن. ولعل أھم ھذه التشريعات تلك المتعلقة 

بالصناعة المالية، وبصفة خاصة ماكان متعلقاً منھا بالبنوك ومشروعية 
                                                 

٤٦ Forrester  ١٣١٥المرجع السابق ص .  

  . ١٣١٩المرجع نفسه ص  ٤٧

  ومابعدھا.  ٣٢٣المرجع السابق ص  Damon Silversأنظر في المبدأ وتطبيقاته،  ٤٨



 

 

٢٨ 

Dضافة إلى أعمالھا، والمشتقات المالية، واDفCس، وكلھا مسائل فيدرالية، با

  المسائل المتعلقة بتوفير المسكن المناسب لمحدودي الدخل.   

قوانين فيدرالية كان من  ثCثة ويمكن بصفة خاصة الحديث عن 

  :  ٤٩تعطيل دور قوانين الو#ياتأثرھا 

، وھو قانون إعادة ا#ستثمار في المجتمع ١٩٧٧ا�ول في عام  )١

Community Reinvestment Act "CRA" تشجيع ، بدافع

 المقرضين على إقراض ذوي الدخول المتوسطة والصغيرة. 

القانون المسمى بقانون  ا�مريكي الكونجرسن س ١٩٨٠في عام  )٢

Depository Institutions Deregulation and Monetary 

Control Act of 1980 (DIDMCA)  أو قانون التحكم النقدى

ھدف، كما يبين من وھو قانون ي ورفع الرقابة عن مؤسسات اDيداع.

اسمه، إلى تقليل الرقابة على المؤسسات المالية وإطCق يدھا في 

عترض نفاذ أى قانون محلى يضع سقفاً اھذا القانون  ا#ستثمار. 

ضع عوضاً عنه ي، دون أن �سعار الفائدة أو يحارب الربا الفاحش

لى . وكان من أثر ذلك باDضافة إسقفاً للفوائد على المستوى الوطني.

التعامCت الربوية، أن ازدھرت في اجھاض أى محاو#ت للتحكم 

أسواق القروض غير المثالية التى تحتوى على كثير من ھذه 

 . ٥٠الممارسات

فقد سن الكونجرس ما  من ناحية توفير المسكن المCئم للمواطنين، و  )٣

 يعرف بقانون المساواة فى بدائل عقود الرھون العقارية

                                                 
٤٩

  .٥١٧-٥١٦أنظر في شرح ذلك مارتينيز، المرجع السابق، ص  

٥٠ Forrester   ١٣٣٥المرجع السابق ص .  



 

 

٢٩ 

 The Alternative Mortgage Transaction Parity Act 

(Parity Act)  أوAMPTA  والذى ينسخ أى قانون ، ١٩٨٣سنة

فيدرالى يقيد ا#ستفادة من البدائل المختلفة لعقود التمويل العقارى. 

وھو اتجاه تأكد بعدة قوانين ولوائح فيدرالية أخرى ظلت تصدر إلى 

الشروط  بغرض منع بعض  وقت قريب من حصول ا�زمة المالية

 . ٥١المجحفة في القروض

قد  ٣و ١وواضح من استعراض ھذه القوانين، أن بعضاً منھا، خاصة 

صدر بقصد التيسير على ضعاف الدخل، بل والتحكم في الممارسات غير 

المشروعة، غير أن ا�ثر الجانبي كان ھو غل يد القوانين المحلية عن التدخل 

غدا الحل الوحيد للتدخل لمجابھة ھذه  الفعال، وھو مازاد الحاجة للمركزية، و

التصرفات ھو التدخل الفيدرالي، وھو التدخل الذي تأخر حتى وقوع الكارثة 

 .ًCفع  

  خاتمة المبحث ا�ول

رأينا في ھذا المبحث أن اDنھيار الذي أصاب سوق العقارات ثم 

ك، أن السوق المالية العالمية من بعد لم يكن بعيداً عن التوقعات. ورأينا كذل

العديد من العوامل التي ساقت إلى وقوعه تأيدت بالتدخل الفيدرالي أو#ً بإنشاء 

جھات دعم التمويل العقاري، وبإعطائھا تأييد غير محدود، وسمعة #تطابق 

حقيقة الضمانات المعطاة لھا. ورأينا أن ذلك كان بالفعل سبباً للعديد من 

  ا�زمات. 

السوق مجھزة لظھور تصرفات ورأينا أن ا�مر تفاقم، وصارت 

جشعة مجحفة تكاد تكون غشاً صراحاً غير أن وجود القوانين الفيدرالية تدخل 

                                                 
٥١

 Martineze  .المرجع نفسه، الموضع نفسه  



 

 

٣٠ 

ھذه المرة كعامل مانع، يحول بين الو#يات وبين التدخل لمحاولة تدارك 

 .ًCالموقف حتى حلت الكارثة فع  

وسنحاول في الصفحات القادمة أن نؤكد على ھذه ا#ستنتاجات 

النظام القانوني لبعض ا�دوات القانونية التي وإن لم تكن العامل باستعراض 

 الرئيسي لIزمة، إ# أنھا لعبت دوراً خطيراً في زيادة ا�زمة عمقا ًوإتساعاً. 

  المبحث الثاني

٥٢دور التحرير ا�يجابي للصناعة المالية في زيادة نطاق ا�زمة 
  

  تمھيد وتقسيم:

ھو السبب القريب رية كان سوق القروض العقام أن إنھيار رغ

السبب الوحيد، بل تضافرت  كان إ# أنه #يعني أنهوالسبب  المتوقع، لIزمة، 

  . ٥٣معه أسباب عدة أدت إلى حدوث ا�زمة بشكلھا الحالي عمقاً وإتساعاً 

يكمن في ممارسات غير رئيسي ا�زمة الو#شك لدينا أن سبب 

ي ا�سواق المالية وفي مشروعة أو جشع غير محدود لبعض المشاركين ف

سوء اDدارة وأحياناً الرقابة سواء داخل المؤسسات المصرفية أو من الرقابة 

حدوث ا�زمة بأبعادھا الحالية ما . إ# أن ٥٤الحكومية على ھذه المؤسسات

كان ليتحقق إ# مع ذوبان الحدود في مواجھة رأس المال المستثمر 

                                                 
ر التحرير ا#يجابي ان دور المشرع، على ما سنرى لم يتوقف على كف يده عن الرقابة، وھو يقصد بتعبن ٥٢

ما نسميه بالتحرير السلبي (بمعنى غياب الرقابة) بل إن دور المشرع تعداه الى التدخل اDيجابي #زالة ما 
  قدر أنه عقبات في طريق اتساع السوق وحركة التجارة. 

  
 ,Damon Silvers, Heather Slavkin,  The Subprime Meltdown: Causesأنظر  ٥٣

Consequences, and Solutions, 4 J. Bus. & Tech. L. 301,   حيث يعرض بصورة مفصلة
  لتضافر ا�سباب المختلفة لحدوث ا�زمة. 

٥٤ David Schmudde RESPONDING TO THE SUBPRIME MESS: THE NEW 

REGULATORY LANDSCAPE, 14 Fordham J. Corp. & Fin. L. 709, at 713  



 

 

٣١ 

مصرفية المتعددة ومع إنتشار ومع اDختراعات المالية وال ٥٥والمضارب

  .٥٦الرأسمالية ومبادئھا المتحررة من القيود على نطاق عالمي

ونعرض في ھذا المبحث لثCث صور لھذا الذوبان للحدود، 

وللمخترعات المصرفية الحديثة، كل ذلك مع التأكيد على المسألة محل 

ية المركزية البحث، وھي مدى الدور القانوني الذي لعبته التشريعات الفيدرال

في جعل ھذه العوامل المساعدة تؤدي دورھا المحتوم في تضخيم الكارثة 

  المالية على الوجه الذي عايشناه. 

وعلى ذلك فسنقسم ھذا المبحث إلى ثCثة مطالب، نعرض في أولھا   

للمشتقات المالية، وبصفة خاصة مقايضة ا#ئتمان أو مقايضة خطر التوقف 

لثاني لدور ما يسمى بالبنوك الشاملة، ثم نعرض عن الدفع، ثم نعرض في ا

  في مطلب أخير لدور مؤسسات التصنيف ا#ئتماني. 

                                                 

  أنظر في عرض مختصر لطبيعة النظام المصرفي والمالي الدولي،  ٥٥

Joseph J. Norton , COMMENT ON THE DEVELOPING TRANSNATIONAL 

NETWORK(S) IN THE AREA OF  INTERNATIONAL FINANCIAL 

REGULATION: THE UNDERPINNINGS OF A NEW BRETTON WOODS II, 

GLOBAL FINANCIAL SYSTEM FRAMEWORK, 43 Int'l Law 175.   

 Rolf H. Weber,  TOWARD A NEW DESIGN FORوراجع أيضاً،  

INTERNATIONAL FINANCIAL REGULATION, 29 U. Pa. J. Int'l L. 391  

٥٦ Jongho Kim, From Vanilla SWAPS to Exotic Credit Derivatives: How to 

Approach the Interpretation of Credit Event, 13 Fordham J. Corp & Fin L 705, 

2008, P 712.    ومابعدھا، معدداً بصفة خاصة اتجاه التحريرالرأسمالي، والتخلص من الرقابة الحكومية
  . ١٩٨٢وشيوع التوريق وازدياد السيولة في السوق اعتباراً من 



 

 

٣٢ 

  المطلب ا�ول

Credit Derivativesعقود مشتقات ا5ئتمان 
٥٧  .  

رأينا في المبحث ا�ول كيف أن التوريق قد ساعد على زيادة سوق 

لضرورة في زيادة القروض العقارية عمقاً وإتساعاً، وھو بذلك قد ساعد با

  نطاق ا#نھيار عمقاً واتساعاً كذلك. 

دورا ً مشابھا في زيادة عمق واتساع  المشتقات الماليةولقد لعبت 

في توزيع ونقل  (مثل التوريق)  المشتقاتت من حيث اDتساع ساعدا�زمة. ف

المخاطر من الشخص المعرض للخطر (وھو المقرض في ھذه الحالة) إلى 

لسند المضمون في القرض في حالة التوريق أو الطرف الغير: مشتري ا

ت الثاني في مقايضة الديون في حالة السواب. ومن ناحية عمق السوق ساعد

المؤسسات المالية على تقليل مخاطرھا وتقليل  (ومثلھا التوريق) المشتقات

عقارية إضافية" ما كانت لتستطيع   تكلفتھا، بحيث مكنتھا من "منح قروض

  في وجود مثل ھذه ا�دوات. منحھا إ# 

ونعرض فيما يلي في اختصار يناسب المقام لدور مشتقات التوريق 

  وللنظام القانوني لھا وأثره على ا�زمة. 

  مفھوم مشتقات ا5ئتمان ودورھا:  - ١

، فقد سارعت المؤسسات المالية ٥٨وباDضافة إلى التأمين التقليدي

                                                 

 Frank Partony and David A Skeel, Jr, Theعملھا فيأنظر دور مشتقات ا#ئتمان وكيفية  ٥٧

Promise and Peril of Credit Derivatives. 75 U. Cin. L. Rev. 1019 2006-2007 ؛ وأنظر
   المرجع عاليه.  Kim أيضاً 

  في شرح سوق التأمين التقليدي على القروض العقارية راجع ٥٨
 Qunitin Johsnstone, Private Mortgage Insurance, 39 Wake Forest L. Rev. 783 

2004.  



 

 

٣٣ 

ل اDئتماني" أو عقود السواب كذلك إلى إبرام ما يسمى بعقود "مقايضة الفش

قود المشتقات الحديثة الذي ينتھي إلى ع. وھو من ٥٩على التخلف عن الدفع

  . ٦٠ذات فكرة عملية التأمين

وبعيداً عن المحاو#ت العقيمة لتعريف المشتقات المالية، فإن 

المصطلح يقصد به بصفة عامة مجموعة المبتدعات والمخترعات المالية التي 

ناً و# حصصاً في شركات، وإنما حاصلھا المضاربة على # تشكل ديو

تحركات سوق ما صعوداً وھبوطاً إما بغرض تحقيق الربح أو محض التقليل 

. والجامع الثاني بين المشتقات ھو إحتوائھا بصورة أو أخرى ٦١من الخسائر

 ًCعلى خصائص مشتركة لكل من القرض وعقد من العقود المعروفة أص

و المساھمة في الشركة، وھو ما أدى لتسميتھا في البداية بالعقود كالبيع مثCً أ

. وھو تصنيف كان يشمل في بدايته ٦٢أو العقود الھجين Hybridالمختلطة 

منتجات عملية التوريق المسماة بالسندات الممولة برھون عقارية 

                                                                                                                 

وھو مقال سابق على وقوع ا�زمة المالية. أنظر بصفة خاصة، ومع ذلك فقد كان رصد الباحث عCقة  
، كما رصد ٧٨٣واضحة بين ھذا النوع من التأمين والقروض الممنوحة لIسر المتوسطة والصغيرة الدخل 

، بل وبالمنافسة مع الجھات الحكومية وشبه الحكومية المتدخلة في سوق ٨٠٨تأثراً كبيراً بالقوانين الفيدرالية 
  .   . ٨٢٢ا#ئتمان العقاري

في تعريف السواب عموماً وشرح وافي لنظامه القانوني، أنظر أمال كامل عبد g، النظام القانوني لعقود  ٥٩
  Kim. وأنظر ٢٠٠٣ندرية ، رسالة دكتوراه من جامعة اDسكSwapsمبادلة ا�صول المالية المنقولة 

  . ٧٢٧المرجع السابق، ص 
ومابعدھا ٢٦٠في تقارب العقدين منم حيث الھدف والمضمون، أمال كامل عبدg، المرجع السابق ص  ٦٠

#حظ بصفة في أوجه التقارب ثم ا#ختCف بين السواب والتأمين التبادلي.  ٢٦٥- ٢٦٢وبصفة خاصة ص 
المؤمن له أن تكون له مصلحة في عدم تحقق الخطر، ويقتصر التأمين فيه خاصة أن العقد التأمين يشترط في 

على مبدأ التعويض، بما يمنع استخدام عقد التأمين كطريق للمقامرة، وھو ما#يتوافر في شأن عقود السواب 
  ويجعل من الممكن استخدامھا لمجرد المضاربة على توجھات السوق. 

 Netting Agreements in Derivatives Markets: The Contractualراجع رسالتنا   ٦١

Framework and its Regulatory Implications, Berkeley California, Spring 2004,  

  في تعريف المصطلح وتاريخه.  ٧- ١الصفحات 

  . ٥ص  نفسهالمرجع  ٦٢



 

 

٣٤ 

Mortgage Backed Securities
٦٣  .  

فة خاصة ما يسمى غير أن المشتقات المالية المعنية ھنا ھي بص

Credit Default Swap  أو (مقايضة القروض المبنية على أساس احتمال

. وھو واحد من أحدث أنواع المشتقات ٦٤عدم قدرة المدين على السداد)

خطر عدم قدرة المدين على سداد ديونه،  منوحاصله عملية تأمين  ٦٥ظھوراً 

تصر تحقق الخطر فيتحمل الطرف اGخر في عقد السواب ھذا الدين. و# يق

المؤمن منه على حالة عدم السداد الفعلي، بل ا�غلب أن يتم اDتفاق على أن 

ھبوط التصنيف ا#ئتماني للمدين (بإستخدام معايير ھيئات التقييم المتخصصة) 

يعتبر ھو الشرط الواقف لتحقق إلتزامات مصدر عقد السواب القائم 

  . ٦٦بالتأمين

اً وخطيراً تلعبه على المستويين و#شك أن للمشتقات دوراً ھام

. فعلى نطاق المؤسسات ا#قتصادية والشركات، الجزئي والكلي في اDقتصاد

في مواجھة المخاطر ھا تغطية أوضاعتساعد المشتقات الشركات على 

أما على نطاق ا#قتصاد  . ٦٧المختلفة التي يتعرض لھا نشاط ھذه الشركات

اDقتصاد الوطني على التنبؤ  أدوات تساعدالكلي فإن وجودھا يشكل 

   واDستعداد التدريجي للتغيرات المحتملة في ھذه ا�سواق. 

                                                 

 Roberta Romano, A Thumbnail Sketch of Derivative Securities and Theirأنظر  ٦٣

Regulation, 55 Md. L. Rev. 1, p 68  حيث تتناول المشتقات المختلفة المبنية على الرھون العقارية
Mortgage Backed Derivatives.    

وھو في الحقيقة واحد من أنواع عدة ترتبط بھا المشتقة المالية بالقدرة المالية لشخص أو جھة معينة، في  ٦٤
  . ٧٣٢-٧٢٩ع السابق المرج Kimھذه ا�نواع المختلفة انظر 

٦٥ Kim   ٧٠٧المرجع السابق ص .  

٦٦ Kim   حيث يتناول ا�نواع المختلفة للسواب وما يعد الحدث المعتبر  ٧٣٢-٧٢٩المرجع السابق ص
  تخلفاً عن الدفع أو اخC#ً با#ئتمان. 

المرجع السابق وما بعدھا، ورسالتنا  ١٣أنظر في ھذه الفوائد، أمال كامل عبدg، المرجع السابق ص  ٦٧
  ومابعدھا.  ٧الذكر ص 



 

 

٣٥ 

إتساع رقعة اDنھيار المالي، ى زيادة عمق وھا ھنا أدى إلغير أن دور

 تخطت بمراحل حسابات ھذه الشركات إذ تحقق الخطر المؤمن منه بمعد#ت

خطر التوقف عن الدفع  وھو ما قد يثير التساؤل عن مدى جودة نظم تقييم

، كما أدى إلى انتشار أثر ا�زمة خارج التي اعتمدت عليھا ھذه المؤسسات

  . ٦٨النطاق الضيق لھا في الو#يات المتحدة

  موقف القانون الفيدرالي من مشتقات ا5ئتمان:  -٢

ينقسم سوق المشتقات المالية إلى سوقين رئيسيين : سوق المشتفات 

وق التعامل خارج المقصورة، أو المسمى بالـ المتداولة فى البورصة، وس

over the counter أى المشتقات التى يتم التعاقد عليھا بين المصدر ،

والعميل وفقاً للشروط التى تناسب الطرفين وتناسب طبيعة المخاطر التى 

يراد تفاديھا أو تحويلھا من قبل العميل. وتخرج المشتقات المتداولة فى 

ثنا ھذا . أما ما يھمنا فھو عقود المشتقات خارج البورصة عن إطار بح

المقصورة التى يتم "تفصيلھا" لتناسب مطالب العميل، ويدخل فيھا ما 

، ومنھا ما يسمى credit derivativesيسمى بمشتقات ا#ئتمان أو 

٦٩بمقايضة خطر عدم الوفاء أو الـ 
credit swap.  

تنظيمه من  وتستعصى طبيعة سوق ھذا النوع من المشتقات على  

قبل المؤسسات الحكومية . بل إن نشأته جاءت أصCً للتخلص، بل 

والتحايل القانونى، على القيود التى كانت الدول تضعھا بشأن اDقراض 

                                                 

٦٨
  أنظر في تفصيPت ذلك  

 Thomas J. Schoenbaum, The Global Financial Crisis and Its Impact on World 

Trade and the World Economy--An Overview UCC L.J. 4 Art. 3  

٦٩
  ومابعدھا.  ٤٦، المرجع السبق ص Romanoأنظر  



 

 

٣٦ 

بالعملة الصعبة. ويكاد دور القانون فى شأن ھذه المشتقات ينحصر فى 

لرھان أمرين: مدى إباحة ھذه العقود أصCً، إذ أنھا قد تختلط بعقود ا

المحظورة (أو غير النافذة وفقاً للقوانين ا�مريكية)، ثم فى مدى إباحة 

  .٧٠بعض شروطھا التى يعتاد ا�طراف على إدراجھا

غير أن ھذه الشكوك حول موقف القانون لم تحل دون نشأة   

التعامل فى ھذه المخترعات المالية، غير أن المتعاملين فيھا أحتاطوا بأن 

ا بينھم على المؤسسات الكبرى المالية المعروفة قصروا التعامل فيم

لبعضھا البعض ذات الخبرة العريضة وا#ئتمان القوى، بحيث يضمن 

المتعاملون عدم احتياجھم إلى اللجوء للتقاضى وبعدھم عن خطر 

اء لسبب من ا�سباب. وأدى ذلك إلى قلة عدد اDفCس أو عدم الوف

المتعاملين، نسبياً، فى ھذا السوق، مع كون المتعاقدين على قدم سواء من 

حيث الخبرة وتوافر الكفاءة المالية وا#قتصادية القادرة على تقييم 

المخاطر الناجمة عن ھذه الصفقات. وعلى ھذا النحو فقد أدى وجود ھذه 

جباره المتعاملين فى السوق على ما يسمى بالرقابة الشكوك إلى فائدة با

وھو ما أدى إلى انتظام العمل فى السوق  Self Regulationالذاتية أو 

  . ٧١دون تدخل من قبل الحكومة

                                                 
٧٠

  المرجع السابق حيث يذكر نصاً:  Shoenbaum ره الخاص في اZزمة المالية أنظر في ذلك وفي أث 

      "all trading in derivatives is "over-the-counter" (OTC) and therefore not subject 

to disclosure or regulation. Most of these securitizations and derivatives carried 

AAA ratings when issued. When the subprime loan crisis hit, the values of many 

securitizations and derivatives were thrown into question because no one really 

knew the extent to which subprime loans were implicated in particular bundles of 

securitizations or derivatives. This uncertainty threw virtually all derivatives and 

securitizations into question so that they suddenly became "toxic"--unmarketable at 

any price".  
  أنظر في ذلك التوجه ومدى كفائته:  ٧١



 

 

٣٧ 

لكن الوضع لم يلبث أن تغير. فقد أثبتت المشتقات المالية فائدتھا   

قبين فى للمتعاملين فى السوق، وتزايد اعتقاد المتعاملين بل والمرا

أھميتھا على مستوى ا#قتصاد الوطنى ككل. وعليه فقد تدخل 

المشرعون، فى مختلف دول العالم "المتقدم"، بإزالة عدم اليقين القانونى 

المحيط بالمشتقات المالية سواء من حيث مشروعيتھا أو من حيث 

مشروعية شروطھا فى حالة إفCس أو التوقف عن الدفع. وفى حين 

نوك المركزية وأسبغت عليھا صفة المشروعية، فقد صدرت اعتمدتھا الب

التشريعات كذلك محددة أنواع المؤسسات المالية التى يجوز لھا أن 

  . ٧٢تتعامل فى المشتقات المالية

ا�ثر المقيد للشكوك ل تضاءوكان من أثر اليقين القانونى أن   

المالية القانونية، فانفتح السوق لمختلف الCعبين، وأصبحت المشتقات 

مطروحة فى شكل منتجات مالية سابقة التجھيز مطروحة لجمھور ما 

كان قادراً على الحصول عليھا من قبل. وأدى زوال القلق إلى التوسع 

صور جديدة للمشتقات. كما أن التحديد التشريعى لمن يجوز  عفى ابتدا

#خCل بالميزان الدقيق الذى كان إلى الھم التعامل أدى بالضرورة 

سوق قد أقامه فى ظل القلق الذى كان سائداً. وزالت بذلك الشروط ال

دون أن تحل محلھا رقابة  Self-RegulationالCزمة للرقابة الذاتية 

                                                                                                                 
Lynn A. Stout, WHY THE LAW HATES SPECULATORS: REGULATION AND 

PRIVATE ORDERING IN THE MARKET FOR OTC DERIVATIVES, ٤٨ Duke 

L.J. 701, 782.   

   
٧٢

 Commodity وتحقق ذلك في الوpيات المتحدة باصدار قانون تحديث المستقبليات على البضائع  

Future Modernization Act   وضاع غير الخاضعة للرقابة في شأن  ٢٠٠٠في عامuوالذي قنن ل
ل بذلك الشكوك حول قانونيتھا ونفاذية ھذه العقود، واستبعد بوضوح خضوعھا السواب بصفة خاصة وأزا

أو Security and Exchange Commission (SEC)لرقابة أي من لجنة الرقابة على سوق رأس المال 
  . Commodity Future Trade Commission (CFTC)للجنة الرقابة على سوق المشتقات في السلع 



 

 

٣٨ 

  حكومية فعالة.

  طلب الثاني الم

  مؤسسات التصنيف ا5ئتماني

رأينا أن مسألة التصنيف ا#ئتماني لعبت دوراً ھاماً في شأن التوريق للقروض 

  ة، سواء كدافع للتوريق أو كأداة من أدوات تسويق السندات المورقة. العقاري

غير أنه أھمية ھذه المسألة في صناعة ا�زمة المالية يكمن في فشل ھذه 

، أو في قبل حدوثه ا#نھيار  في توقع  المؤسسات طوال الفترة السابقة

 تخفيض تقييمھا ا#ئتماني لمؤسسات ومصارف ما لبثت أن تداعت بسرعة

  عجيبة تحت وطأة ا�زمة. 

ونعرض ھنا، مرة أخرى في عجالة تناسب المقام، لدور مؤسسات التقييم  

  ا#ئتماني ثم لموقف القانون الفيدرالي منھا. 

  مؤسسات تصنيف ا5ئتمان:دور  - ١

يقصد بالتصنيف ا#ئتماني تحديد مدى جدارة مؤسسة معينة للحصول 

ا على سداد ھذه القروض بصفة على ا#ئتمان (القروض) بناًء على قدرتھ

. ويعتمد ذلك على طبيعة عمل كل مؤسسة وطبيعة تعرضھا ٧٣منتظمة

للمخاطر ونوع ا�صول التي تحوزھا. ھذه المعلومات قد #يستطيع الحصول 

                                                 
٧٣

 . No 1060/2009 (EC)اpتحاد اZوروبي الحاكمة لمؤسسات التصنيف اpئتمانيقارن تعريف لوائح  

  منھا، التصنيف اpئتماني بأنه:  ٣.حيث تعرف المادة 

‘credit rating’ means an opinion regarding the creditworthiness of an entity, a debt 

or financial obligation, debt security, preferred share or other financial instrument, 

or of an issuer of such a debt or financial obligation, debt security, preferred share 

or other financial instrument, issued using an established and defined ranking 

system of rating categories 

  التصنيف اpئتماني بأنھا  منه مؤسسة bثم نعرف الفقرة 

‘credit rating agency’ means a legal person whose occupation includes the issuing 

of credit ratings on a professional basis؛ 



 

 

٣٩ 

عليھا، أو تقييمھا إن حصل عليھا، كل من يتعامل مع ھذه المؤسسة. ومن ھنا 

ماني مستقلة تستطيع القيام بدور نشأت الحاجة إلى وجود مؤسسات تصنيف ائت

يقيم أداء الشركات ومدى قدرتھا على الوفاء القادر على أن محايد المحكم ال

  بديونھا وتحقيق ا�رباح.

، ثم ٧٤التاسع عشر نھذه المؤسسات فى أواسط القروقد ظھرت أولى 

الفرصة  ھا . وأتاح وجود٧٥ظھر دورھا بوضوح فى مطلع القرن العشرين

ير المحترفين ا#ستثمار فى البورصات بناًء على نصيحة يثقون للمستثمرين غ

فيھا وليس على مجرد الحدس والتخمين، كما أتاح للمستثمر أن يستثمر بتكلفة 

أوسع من أن تشملھا خبرته بناًء على مثل ھذا التقييم  تأقل وفى مجا#

  .٧٦المحايد

                                                 

 Note: Liability for Misstatements by Credit Rating Agencies, 43: ١٨٤٠حوالي عام  ٧٤

Va. L. Rev 561, 1957, p. 561.   

  أنظر في دورھم التاريخي في خCل القرن العشرين:  ٧٥
Lcaitlin M. Mulligan, Note: From AAA to F: How the Credit Rating Agencies 

Failed America and What Can Be Done to Protect Investors, 50 B. C. L. Rev 1275, 

September 2009, 1278.        

ور الذي لعبته ھذه المؤسسات في الكارثة المالية وإنھيار ا�سواق في نھايات العشرينات أنظر أيضاً في الد
   وبدايات الثCثينات من القرن الماضي: 

Frank Partnoy: Historical Perspective on the Financial Crisis: Ivarkreuger, The 

Credit Rating Agencies, and Two Theories about the Function and Dysfunction of 

Markets, 26 Yale J. on Reg 431, 2009. P. 438  
 Mulliganأنظر أيضاً في نفس ھذا اDطار، وفشل ھذه المؤسسات في أثناء فضيحة شركة إنرون للطاقة    .

    وما بعدھا.  ١٢٨٤المرجع السابق ص  
٧٦

لمرجع السابق الحيثية اZولى في مقدمات في أھمية الدور الذي تلعبه، أنظر pئحة اpتحاد اZوربي، ا 
  الPئحة حيث تنص على التالي:

 Credit rating agencies play an important role in global securities and banking 

markets, as their credit ratings are used by investors, borrowers, issuers and 

governments as part of making informed investment and financing decisions. 

Credit institutions, investment firms, insurance undertakings, assurance 

undertakings, reinsurance undertakings, undertakings for collective investment in 

transferable securities (UCITS) and institutions for occupational retirement 

provision may use those credit ratings as the reference for the calculation of their 

capital requirements for solvency purposes or for calculating risks in their 

investment activity. Consequently, credit ratings have a significant impact on the 

operation of the markets and on the trust and confidence of investors and 



 

 

٤٠ 

إطار التوريق. # شك أن مسألة تصنيف ا#ئتمان قد لعبت دوراً ھاماً فى و

فمن ناحية أولى، كان التوريق نفسه أحد الوسائل التى اتبعتھا البنوك سعياً إلى 

التخلص من محافظ قروضھا طويلة ا�جل وغير المتناسبة مع ديونھا قصيرة 

 من خطركانت داعياً إلى إبرام التأمين ا�جل وتحت الطلب، كذلك فقد 

  وفاء.اDفCس وعقود المقايضة على خطر عدم ال

ھذا الدور تطور وأصبح أكثر أھمية، فلما كان استمرار ھذه   

المؤسسات فى  السوق رھين حسن سمعتھا وأدائھا، استطاعت آليات السوق 

والتنافس فيه أن تضمن تنافس ھذه المؤسسات فى تحسين خدماتھا وا#لتزام 

ائھا. بمعايير أخCقية وفنية تضمن استمرار ثقة المتعاملين فى السوق فى آر

واستطاعت ھذه المؤسسات أن تستثمر مبالغ متزايدة فى تحسين قدرتھا على 

الوصول إلى المعلومات الدقيقة عن مصدرى ا�وراق المالية المختلفة وتقييم 

  أداء نشاط ھؤ#ء المصدرين. 

وفي إطار السوق العقاري، فقد رأينا أن مسألة التوريق الخاص،   

نجاح المصدرين للسندات في الحصول على اعتمدت اعتماداً شبه تام على 

التصنيف ا#ئتماني المناسب وسعت لتحقيق ھذا التصنيف باستخدام أدوات 

  دعم ا#ئتمان المختلفة. 

وترجع دراستنا لھذه المؤسسات في ھذا المبحث، إلى حقيقة فشل   

معظم ھذه المؤسسات، بما في ذلك الكبرى منھا في توقع الكارثة، سواء على 

ا#قتصاد ككل، أو بشأن مؤسسات معينة مالبثت أن انھارت، وھو أساس 

مايدل على أن طرق التقييم الكمية أو الكيفية المختارة من قبل مؤسسات 
                                                                                                                 
consumers. It is essential, therefore, that credit rating activities are conducted in 

accordance with the principles of integrity, transparency, responsibility and good 

governance in order to ensure that resulting credit ratings used in the Community 

are independent, objective and of adequate quality.  

  . ١٧/١١/٢٠٠٩الصادرة في .Official Journal of theEuropean Union ،  L 302/1منشورة في  



 

 

٤١ 

التصنيف تفتقر إلى الكفاءة في التوقع وفھم حقيقة الموقف ا#قتصادي في 

  الظروف غير التقليدية. 

فإن دورھا تحده أنه مھما بلغت ھذه المؤسسات من براعة و#شك   

بعض الحدود الطبيعية للقدرة على تقييم الموقف المالى لمؤسسة معينة، 

خاصة إذا ما تحايلت ھذه المؤسسات #خفاء حقيقة موقفھا المالى، أو كانت 

الظروف التى تحيط بالسوق صعب التنبؤ بھا. وعليه، فقد رأينا أن تقييم 

ة لم يكن منبئاً عن ھذا ا#نھيار شبه المواقف المالية عشية ا�زمة المالية الحالي

غير أن مثار إھتمامنا في  .٧٧الفورى فى سوق اDئتمان والبنوك ا#ستثمارية

ھذا البحث ھو عن دور القوانين الفيدرالية في شأن ھذه المؤسسات في زيادة 

   أو التقليل من دور ھذه المؤسسات في الحد من احتمال وقوع ا�زمة. 

  ئات التصنيف ا5ئتماني: موقف القانون من ھي - ٢

أما عن دور الحكومة الفيدرالية فى ھذا الشأن، وھو مثار البحث،   

 ، في البداية، ؤسساتفيCحظ عليه أمران: ا�ول أن الحكومة لم تشمل ھذه الم

مته فى ظل سوق Cء، وھو أمر # نشك فى م٧٨بأى قدر من الرقابة والتنظيم

                                                 

  ا#ئتماني قبل ا�زمة، راجع في تقييم سلبي لدور مؤسسات التصنيف  ٧٧

 Frank Partony, The Siskel and Ebert of Financial Markets? Two Thumbs Down for 

the Credit Rating Agencies, 77 Was. U. L. Q. 619, 1999.  

سنوات قبل حصول ا#نھيار. وفيه يذھب ا لمؤلف إلى أن غيبة  ٣خاصة أن ھذا المقال كتب حوالي   
لحقيقية وتعارض المصالح وبصفة خاصة التدخل الفيدرالي في دعم دور ھذه المؤسسات قد جعل المنافسة ا

دورھا غير فعال، ويكاد يكون صدق تنبؤاتھا مبنية على الصدفة البحتة بتحقق النتنيجةالمتوقعة نظراً 
 Partnoy Historicalلظروف مواتية في السوق، # لصدق التنبؤ فعCً. وارجع أيضاً للمؤلف نفسه، 

Perspective   حيث يؤكد أن مؤسسات التصنيف ا#ئتماني فشلت أيضاً في أداء  ٤٣٣المرجع السابق ص
دورھا إبان أزمة العشرينات والثCثينات من القرن العشرين، ونتيجة ا#عتماد القانوني المبالغ فيه على كفاءة 

  دورھا. 
 Credit Ratingسات التصنيف ا#ئتماني صدر قانون خاص DصCح مؤس ٢٠٠٦يCحظ أنه في عام  ٧٨

Agencies Reform Act   في محاولة لتعديل بعض السلبيات في البيئة القائمة وبصفة خاصة زيادة
 التنافسية بينھا  غير أنه لم يترتب على ھذا القانون فرض رقابة على ھذه المؤسسات. راجع في تفاصيل ذلك 

Timothy E. Lynch: Deeply and Persistently Conflicted: Credit Rating Agencies in 



 

 

٤٢ 

أن الجھات الرقابية لسوق رأس المال تنافسى كفء. أما ا�مر الثانى، فھو 

في الفترة  قد بات ،وللبنوك، وكذا الكونجرس من خCل ما يسنه من تشريعات

يعتمد التقييمات التى تصدرھا ھذه المؤسسات السابقة على وقوع ا�زمة، 

باعتبارھا شروطاً لتلقى معاملة متميزة، با#عفاء من بعض ا#لتزامات أو 

ا�نشطة. ھذا التدخل ھو فى حقيقته تدخل بخلق الترخيص بمزاولة بعض 

طلب على تقييم ھذه المؤسسات. فإذا أضفنا إلى ذلك أن المشرع، سواء فى 

  .٧٩القوانين أو اللوائح، كان يضع قوائم بمؤسسات التقييم المعتمدة

ترتب على ذلك أن المشرع، باDضافة إلى خلق طلب ونعتقد أنه قد 

السوق بأن حدد تشريعياً قوى كيفية عمل فى  عام على ھذه المؤسسات، تدخل

لمؤسسات ا�كبر سمعة وأھمية فى السوق، وتدخل فى شروط سوق المنافسة ا

الكاملة القادرة على تصفية ھذه المؤسسات وتقويم سلوكياتھا والزامھا با�داء 

وھو ما أضاف إلى أسباب فشل ھذه المؤسسات ومن ثم ضاعف . ٨٠الكفء

  ين حصل ومن بعد أثره. من صدمة ا#نھيار ح

                                                                                                                 
the Current Regulatory Environment, 59 Case. W. Res. L. Rev. 227, 2008-2009, 

p267.   متناو#ً بصفة خاصة وجود تضارب مصالح حتمي في أداء ھذه المؤسسات لدورھا من حيث
 قارن مع ذلك   ھا العريضة من العمCء. حرصھا على استمرار سمعتھا الطيبة ودخلھا الكبير وقاعدت

John Patrick Hunt, One Cheer for Credit Rating Agencies: How the Mark-to-

Market Accounting Debate Highlights the case for Rating-Dependent Capital 

Regulations, 60 S.C.L.Rev 749, 2008-2009   

الحتمي، الذي يمكن أن تلعبه ھذه المؤسسات في ظل نوع معين من القواعد  مؤكداً على الدور اDيجابي، بل
  المحاسبية. 

  NRSROأو   Nationally Recognized Statistical Rating Organizationوتسمي بـ  ٧٩
المرجع  Mulligan، أو ھيئة البورصة ا�مريكية،  SEC اختصارا. أنظرفي ھذه الللوائح الصادرة عن الـ 

  وما بعدھا.  ١٢٧٧السابق 

إذ كانت ھذه اللوائح تضفي الصفة الرسمية على تصنيفات ثCث مؤسسات تحديداً ھي مودي، وستناندرد  ٨٠
% من السوق، مع سيطرة ٩٨أند بورز، وفيتش. و#يزال نصيب ھذه المؤسسات الثCث من السوق حوالي 

لمشرع الفيدرالي لتوسعة ھذه ، وأنظر في تدخل ا١٢٧٩% منه. المرجع نفسه ص ٥٠مودي على حوالي 
-١٢٨٠المجموعة من المؤسسات المعتمدة إلى حوالي عشرة، وفي غيبة ا�ثر الفعلي لمثل ھذا التدخل 

١٢٨٤  . 



 

 

٤٣ 

  المطلب الثالث

  Universal Banksدور المصارف الشاملة 

يقصد بالبنك الشامل البنك الذي يجمع في نشاطه بين ما يسمى بنشاط 

 Commercialوالبنك التجاري   Investment Bankالبنك ا#ستثماري 

Bank ما وھو الجمع الذي #زال يشغل الفكر الرقابي المالي ا�مريكي ل

  يقرب من قرن من الزمان.  

، ، نھايات العشرينات من القرض الماضيالكساد الكبيرففي أعقاب 

كان الھاجس ا�كبر للكونجرس ھو الحيلولة دون تكرار ما حدث من اندفاع 

المودعين لسحب أموالھم من البنوك التجارية. وكانت التفسيرات السائدة فى 

يزيد من ھذه  Universal Bank حينه تذھب إلى أن وجود البنك الشامل

المخاطر. حيث تقوم ھذه البنوك من ناحية با#ستثمار فى أسواق رأس المال 

وعمليات السمسرة ودعم الطرح ا�ول لIسھم وغيرھا من العمليات المالية، 

وھو ما  كما تقوم فى الوقت نفسه بتلقى الودائع تحت الطلب ومنح القروض

ك بين دور  المستثمر المخاطر في سوق يؤدي إلى تعارض في دور البن

  .  ٨١التمويل وبين دور المستثمر لودائع عمCئه الحريص على صيانتھا

                                                 
ھذا الجدل يمكن أن يستمر حتى في ضوء ا�زمة الحالية، وھو في حقيقته خCف في فھم وتفسير وتأويل  ٨١

الكوارث المالية. فمن الناحية النظرية، #شك أن تصرفات البنوك ا�حداث الواقعية المؤدية ثم الناجمة عن 
ا#ستثمارية سواء في الثCثينات أو في مستھل القرن الواحد والعشرين كانت سبباً رئيسياً في ا#نھيار المالي 
الذي حدث، خاصة إذا انضاف إلى ذلك أن ھذه المؤسسات # تحكمھا متطلبات ا#حتفاظ باحتياطي نقدي 

طية التزاماتھا و# تنويع أصولھا كتلك التي تفرضھا قواعد بازل على البنوك التجارية. غير انه من ناحية لتغ
النتائج، فالمCحظ أن في أزمتي الكساد الكبير وا�زمة المالية العالمية كان الخاسر ا�كبر ھو البنوك 

املة ھي ا�قدر على النجاة. غير أن تفسير ا#ستثمارية، إذ انھارت تماماً كما سنرى، بينما كانت البنوك الش
وتأويل ھذه النتائج ليس سھCً بحيث يكمن التفسير في مجرد كون البنك الشامل أفضل أو البنك التجاري 
أفضل. إذ تدخل عوامل أخرى في التقويم، كدور غرف المقاصة مثCً (أنظر رسالتنا، المرجع السابق ص 

 Tooدخل #نقاذ المودعين تطبيقاً لمبدا "أكبر من أن يسمح له بالفشل" ) أو كدور الحكومة في الت١١١-١٠٩

Big to Fail  أنظر)Wilmarth   حيث يتناول دورھم في أزمة  ١٠٠٢المرجع السابق، وبصفة خاصة ص
٢٠٠٨ .(  



 

 

٤٤ 

 المشھور  Glass-Steagallوعليه فقد صدر قانون جCس ستيجال  

والذى جاء بعدة أحكام تھدف إلى تنظيم الجھاز المصرفى  ١٩٣٣في عام 

ام بين المصارف التى تباشر والسوق المالى، وكان من مقتضاه الفصل الت

   ٨٢أعمال البنوك التجارية وتلك التى تقوم بأعمال بنوك ا#ستثمار.

حيث صدر القانون  ١٩٩٩وقد دام ھذا الفصل التام حتى نھاية عام   

والھادف إلى  C Gramm-Leach-Blileyيليالمسمى بقانون جرام ليتش ب

ما سمح به القانون ھو  إعادة تنظيم الجھاز المصرفى والسوق المالى. وأھم

انشاء ما يسمى بالشركات المصرفية القابضة والتى تخضع لرقابة بنك 

ا#حتياطى الفيدرالى. ويميز ھذه الشركات إمكانية أن تجمع بين أنشطتھا بين 

  . ٨٣رية وبنوك ا#ستثماراأنشطة مختلفة كالتأمين والبنوك التج

  سائل:وكان الدافع نحو ھذه التغيرات الجذرية ثAث م

ار ا�ول ا�بحاث ا�كاديمية التى انشغلت بتحليل أسباب انھي –أ   

للباحثين أن البنوك الشاملة كانت ھى ا�كثر نجاة واستقرار  ا. وقد بد١٩٢٩

ابان ا�زمة، على عكس الحكمة السائدة. ورأوا أن خCصة قوانين جCس 

التجارية. وكانت ستيجال ھو أن انفرد الميدان لبنوك ا#ستثمار دون البنوك 

                                                 

٨٢ Howell E. Jackson and Edward L. Symons, Jr., Regulation of Financial 

Institutions, American Casebook Series, West Group St. Paul Minn, 1999, p 1033.   

                              أنظر في ھذه التحو#ت  ٨٣

Lawrence A. Cunningham, The Three or Four Approaches to Financial Regulation: 

A Cautionary Analysis Against Exuberance in Crisis Response, 78 Geo. Wash. L. 

Rev. 39, p 61; Damon Silvers, Heather Slavkin, The Legacy of Deregulation and 
the Financial Crisis- Linkage between deregulation in Labor Markets, Housing 

Finance Market and the Broader Financial Market, 4 J. Bus & Tech. L. 301, p 340-

341.   



 

 

٤٥ 

قوة جماعات الضغط المؤيدة لبنوك ا#ستثمار ھى السبب فى طول عمر ھذه 

  . ٨٤القواعد

ويلزم ھنا أن نلفت نظر القارئ إلى مسألة ھامة فى علوم السياسة   

وا#قتصاد تكاد تغيب عن أدبيات ا#قتصاد فى عالمنا، وھى حقيقة دور 

ذا التدخل الرقابى يترتب عليه فوائد التدخل الرقابى للدولة. فالثابت أن مثل ھ

ذ تحميھا من اسعار المنافسة فى السوق وتحميھا بالتالى إجمة لھذه الصناعات 

  . ٨٥من التدمير الخCق للسوق الحر

واستكما#ً لھذه النقطة، فمن المناسب أن نCحظ أن القانون ا�مريكى   

ة ينشئھا فى ظل يصل أحياناً إلى ذات الغرض الحمائى من خCل رقابة مؤقت

من قانون اDفCس، بقصد "إعادة ھيكلة" المشروع. وحاصله ھو  ١١الفصل 

وقف الدعاوى الفردية للدائنين، ثم التقليص الكبير لحقوق ھؤ#ء الدائنين 

وضخ تمويل جديد للمشروع وإعادة توزيع ملكيته بما يضمن استمراره. 

ماته يتدخل المشرع وحاصل ذلك أن المشروع إذ يعجز عن الوفاء بالتزا

والقضاء بحمايته (# بحماية دائنيه) وكفالة استمرار فى العمل تحت ھذه 

  ع بھا. متالرقابة التى تتيح له حرية ما كان أن يت

الثانى ھو التطورات الواقعية فى السوق، والسعى الحثيث  –ب   

مثال للبنوك التجارية للدخول فى مجال بنوك ا#ستثمار والتأمين. ويعد أكبر 

لھذا ھو قيام مجموعة سيتى بشراء شركة ترافلر للتأمين، وھو الشراء الذى 

بصورة مؤقتة  الجھات الرقابية هكان محظوراً حين وقوعه، والذى وافقت علي
                                                 

  في مراجعات قانون جCس ستيجال: أنظر  ٨٤

Curtis J. Polk, Banking and Securities Law, The Glass-Steagall Act: Has it 

Outlived its Usefulness?, 55 Geo. Wash. L. Rev. 812, 1987.  
  أنظر في النظرية ا#قتصادية للرقابة الحكومية على الصناعات:  ٨٥

George J. Stigler, The Theory of Economic Regulation, 2 The Journal of 

Economics and Management Sciences, Spirng 1971, 3.   



 

 

٤٦ 

ة معلقلمدة خمس سنوات، وھي الموافقة التي اعتبرھا المحللون موافقة دائمة 

ن ھذا الشرط فى ذاته على شرط واقف ھو تغير القانون القائم. و# شك أ

يشكل أكبر دليل على نوايا المشرع، من جانب، ويشكل المبرر ا�وضح 

، قبل نھاية السنة ١٩٩٩لحصول ھذا التغيير التشريعى فعCً فى ديسمبر 

  . ٨٦المحددة لتحقق الشرط الواقف

التطور الثالث يتعلق بالتوجه نحو التحرير ا#قتصادى من  -جـ   

وھو اتجاه ظھرت آثاره فى عدة مجا#ت  deregulationالرقابة بصفة عامة 

بما فى ذلك الصناعات المالية، متجسداً بصفة خاصة فى قانون جرام ليتش 

ثم فى صدور تحديث سوق  ٨٧بليلى #عادة تنظيم الجھاز المصرفى

  .٢٠٠٠٨٨المستقبليات فى عام 

    

اد أدت إلى عودة البنك الشامل كCعب رئيسي في ا#قتصالتغيرات ھذه 

ا�مريكي. و#يمكن في رأينا تقييم أثر ھذا التغير المباشر على حدوث ا�زمة 

، غير أن أثر ا�زمة ذاتھا على البنوك ا#ستثمارية المستقلة ٨٩أو على حجمھا

                                                 

  أنظر في عودة البنك الشامل وإلغاء قانون جCس ستيجال: ٨٦

Arthur E. Wilmarth, Jr. , The Dark Side of Universal Banking: Financial 

Conglomerates and the Origin of the Subprime Financial Crisis, 41 Conn. L. Rev. 

963, 2008-2009.   

حيث يناقش توسعات سيتي جروب والضغوط الناشئة عنھا على الكونجرس  ٩٧٣- ٩٧٢وبصفة خاصة ص 
  Dصدار التعديCت المطلوبة. 

٨٧
  Plank  ٣٤١المرجع السابق ص .  
٨٨

 Plank  ٣٣٨المرجع السابق ص .  

ومابعدھا حيث يؤكد أن البنوك الشاملة لعبت  ١٠٠٢المرجع السابق ص  Wilmarthقارن مع ذلك،  ٨٩
  الدور الرئيسي في صناعة فقاعة ا#ستثمارات العقارية ثم في تفجيرھا وفي مضاعفة أثار ھذا ا#نفجار. 



 

 

٤٧ 

كان ھو ا�ثر ا�وضح، إذ ما زالت غيوم ا�زمة حتى كانت البنوك 

   .٩٠زالت من الوجودا#ستثمارية المتبقية، وھي البنوك ا�كثر عراقة، قد 

  خـاتمـة

القانونية المشار إليھا فى ھذا  –تستلزم كل آلية من اGليات المالية   

بين دقائق عملھا ويقيم نتائج ھذا العمل. غير أن ھذا يالبحث بحثاً مستقCً بھا، 

البحث القصير عنى فقط بالتركيز على مسألة واحدة ھى دور الدولة غير 

قوى السوق من خCل التشريعات المنظمة لجوانبه المباشر فى التأثير على 

المختلفة. ھذا التدخل # يلزم أن يكون مباشراً بتقديم دعم مادى أو باDخضاع 

للرقابة المباشرة، وإنما قد يأتى فى صورة غير مباشرة من خCل تبنى نظم 

 قانونية، أو تغيير فى تشريع يثير قلق المتعاملين فى السوق أو تأييد مؤسسات

معينة بما يخلق اعتماداً على دعم الدولة وضمانھا لھذه المؤسسات. وا�ثر 

الھام لمثل ھذه التشريعات يتمثل فى تقليل كفاءة آليات السوق القادرة على 

  سرعة العثور على الخلل ومعالجته بطرد العملة الرديئة.

، فإن ا�صل في إقتصاد السوق ٩١وبحسب ما بينا في بحث سابق لنا

ھو ترك ا�فراد وحريتھم التعاقدية، مع اDكتفاء بإضفاء قوة النفاذ الحر، 

القانوني على ھذه اDتفاقات، مع إمكانية وضع القواعد المكملة تقليCً لنفقة 

التعاقد على ا�طراف. غير أن ذلك يقتضي وجود سوق كفء فعال، وغيبة 
                                                 

كان  ٢٠٠٨تقلص عدد البنوك ا#ستثمارية بصورة حادة، بحلول عام  ٢٠٠٨وحتى  ٢٠٠٠ففى الفترة من  ٩٠
وأعلن بنك ليمان  ٢٠٠٨نوك استثمارية مستقلة فحسب، وبحدوث ا#نھيار الكبير فى سبتمبر ب ٥ھناك 

براذرز إفCسه، وقام بنك أوف أميركا بشراء ميريل لينش، وبنك جى بى مورجان تشيس بشراء بيرز 
ستيرن، ثم أنقذ جولدمان ساكس ومورجان ستانلى أنفسيھما بالتحول إلى شركة مصرفية قابضة خاضعة 

أكبر شركات التأمين  AIG، باGضافة إلى انھيار ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٢لرقابة ا#حتياطى الفيدرالى وذلك فى 
  . ٦٤-٥٧المرجع السابق ص  Moranأنظر  ا�مريكية

المعتصم با' الغرياني، دور القاعدة القانونية في ضوء مبادئ مدرسة التحليل ا#قتصادي للقانون، مجلة   ٩١
 ٥٠٧ص  ٢٠٠٦انونية وا#قتصادية، كلية الحقوق جامعة اDسكندرية، العدد ا�ول الحقوق للبحوث الق

 ومابعدھا. 



 

 

٤٨ 

عدية للمتعاقدين، عوائق التعاقد. أما إذا وجدت ھذه العوائق، أو وجدت آثار مت

فإن على القانون أن يتدخل بتحميل كل طرف تكلفة تصرفاته بحيث يصل إلى 

النتائج الكفء. ويCحظ أنه يغيب عن حديثنا قيام المشرع بإبتداع أدوات 

قانونية وسن تشريعات تنظم مضمون العقود، كما قد يحدث في مصر أو 

  غيرھا من دول التقنين المدني. 

ھذه الورقة الصغيرة أن نلقي الضوء على بعض  ولقد حاولنا في  

ا�بعاد الخاصة لكيفية عمل السوق المالي، ومدى نجاح آليات السوق في 

الدولة سلباً وإيجاباً في ھذا اDطار، في محاولة دور تطھير نفسھا بنفسھا، و

منا لZستفادة من تحليل أسباب ا�زمة على مستوى أوسع من النطاق المباشر 

  بحدودھا الضيقة.المتعلق 

وبناء عليه فقد عرضنا باختصار للدور الذي لعبته خمس مؤسسات   

  في حصول ا�زمة وتحديد أبعادھا. ھذه المؤسسات ھي: 

  الرھون العقارية غير المثالية. -٢    الرھن العقاري وتوريقه.  -١ 

  المشتقات المالية.  -٤      تصنيف ا#ئتمان.   -٣

  المصارف اDستثمارية. -٥

فمن د رأينا بعض الجوانب اDيجابية والسلبية لھذه المؤسسات. وق

أثارھا اDيجابية تمكين البنوك من سرعة تدوير رؤوس أموالھا، وإنشاء نظام 

. غير أنه يقترن بذلك أن عدم تحمل ٩٢فعال للتأمين والحماية من المخاطر

طر البنوك للمخاطر يؤدي إلى تھاونھا وتجاوزھا الحدود المعقولة للمخا

   .٩٣وإخراجھا عن دائرة الرقابة الحكومية

                                                 
٩٢ Partnoy & Skeel  ١٠٢٢المرجع السابق ص .  
  . ١٠٣٢المرجع السابق ص  Partnoy &Skeel قارب ٩٣



 

 

٤٩ 

كلياً على قدرة ھيئات التصنيف غدا  اDعتماد ورأينا كذلك كيف أن 

ا#ئتماني وشركات التأمين وقدرة السوق على وضع الحد المعقول لمنح 

ن في السوق متحملين واDئتمان، وھو ما #يمكن أن يتحقق إ# إذا كان الCعب

سوء أدائھم، أما إذا أدى التدخل الحكومي لZخCل بھذا لكافة المسئولية عن 

التوازن، بحيث تحمي المشاركين من تحمل المسئولية أو تدر عليھا أرباحاً 

غير مقترنة بحسن ا�داء فإن آليات السوق التقيمية والتقويمية تفقد فعاليتھا، 

بإعادة ويغدو اDعتماد عليھا غير مبرر، ويتعين على المشرع إما أن يتدخل 

تفعيل ھذه اGليات أو بتوفير آليات بديلة، وھو ما يندر أن نجد قدرة المشرع 

  على تحقيقه. 

وعلى ذلك، فقد عرضنا أيضاً لدور الدولة، وبخاصة التشريعات 

الفيدرالية في حصول ا�زمة وتحديد نطاقھا. ورأينا أن الحكومة الفيدرالية قد 

�زمة، وھو أمر # يتعين اقتصار تقييمه لعبت أدواراً مختلفة قبل وفي أثناء ا

على المدى القصير بل يمكن تقييمه في فترة تمتد على ا�قل منذ إحداث 

الكساد الكبير في ثCثينيات القرن الماضي والترتيبات اDقتصادية للخروج 

  منه. 

ھذا الدور ظھر بصورة أوضح في تفضيCت اقتصادية شملت في 

صناعات معينة، كصناعة اDتصا#ت أو الطيران،  أحيان معينة التدخل بتنظيم

أو التدخل برفع الرقابة عن ھاتين الصناعتين وغيرھما، كما شمل التدخل 

بإنشاء ھيئات ومؤسسات معينة تقدم الدعم المباشر أو غير المباشر لقطاعات 

اقتصادية معينة. ويعد تدخل الدولة بدعم صناعة اDقراض والرھون المنزلية 

  الصور. أحد ھذه 

و# نحاول ھنا تقييم ھذه السياسات والموازنة بينھا، إذ أننا # نملك 

     عرض للدور الذي لعبه القانون، عنينا بالأدواتھا. وعوضاً عن ذلك فإننا 



 

 

٥٠ 

  أو التدخل التشريعي للدولة، في زيادة العوامل المؤدية لIزمة أو التقليل منھا. 

دى الزمنى الطويل، نسبياً، إن مCحظة ھذه الدروس، ومCحظة الم

الذى اقتضته ھذه اGليات حتى تحقق الكارثة ا�خيرة، يستلزم من الدارسين 

والمشرعين التريث قبل اDقدام على تبنى سياسات تشريعية واقتصادية أو 

محاولة فرض توجه معين على التشريع # تقتضيه و# تCئمه الظروف 

  لية. الطبيعية للسوق فى مرحلة تطوره الحا

وفي حين أن ا�حداث يتعين أن تدفعنا إلى رفض الجشع والطمع 

والغش والتحايل، كما يتعين أن تدفعنا إلى المناداة بأدوات رقابية أكثر فعالية 

ووضوحاً، إ# أن اDندفاع إلى مطلق الرفض للرأسمالية وذوبان الحدود 

ء نظرة أكثر عمقاً واDحتفال بالتدمير الذاتي للرأسمالية قد يمنعنا من إلقا

يستفاد منھا دروس #بد منھا في أھمية وكيفية التدخل الحكومي، أو عدمه، 

  لحماية ا�سواق والمتعاملين فيھا.  

الحثيثة نحو  ىخطالھذا ھو الدرس ا�ھم الذى يلزم أن ننتبه إليه ونحن نتخذ 

التحول التام إلى سوق إقتصادى رأسمالى تحكمه تشريعات الحرية 

  ادية.اDقتص

  


