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 ىل من أوصى عليهما اهلل عز وجل ورسوله الكرميإ

 إىل اللذان تلقيت على أيديهما قراءيت األوىل
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 ملخـــص البحث

أمهيته  على اتفاق مثة حيث التنمية االقتصادية، مداخل من هاما مدخال ار األجنيب املباشر يعترب االستثم
جماالت من جراء االستثمارات الواردة  عدة بعض الدول يف حققته الذي للنجاح االقتصادي نتيجة النشاط يف

االقتصادي، لذا يعد  ش النشاطاملنفعة للبلدين يف إنعا حتقيق  إطار يف هلا الدعم خدمات من قدمته وملا إليها،
وجود إحصاءات دقيقة حول تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتفق مع املعايري الدولية أداة  متكن صانعي 
السياسات من التقييم السليم ملدى حتقق األهداف االقتصادية للدولة خاصة وان هذه اإلحصاءات متثل احد 

ية االقتصاد وقدرته على جذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب املؤشرات اهلامة اليت تعكس مدى تنافس
 .املباشر

وهذا النوع من االستثمارات يتأثر باألوضاع االقتصادية العاملية واملؤشرات االقتصادية اليت تدخل يف إطار 
ليت حدثت بعد فاألوضاع واملستجدات ااالقتصاد الكلي،  باعتبارها احد حمددات املناخ االستثماري للدول،  

أثرت على األوضاع التنموية يف خمتلف ، 8002األزمة املالية العاملية اليت نشأت يف قلب النظام الرأمسايل عام 
دول العامل، مما أدى إىل تغري خارطة االستثمارات األجنبية املباشرة وتباين ردود فعلها فيما بني الدول، كانت 

ا لعدم انفتاحها على العامل اخلارجي يف ااجمال االقتصادي واملايل كثريا، اجلزائر من الدول األقل تأثرا مبجرياهت
وهذا التأثر مس بعض القطاعات االقتصادية بسبب اخنفاض عوائد الصادرات املقيمة بالدوالر، باعتباره العملة 

 .األكثر تضررا من جراء هذه األزمة

 حدثت يف اوآونة األخرية، اذخذت العديد من وبتغري العديد من املعطيات بعد الظروف االستثنائية اليت
الدول بعض اإلجراءات ملواجهة التداعيات السلبية لالزمة املالية العاملية، عاملة اجلزائر على اذخاذ تدابري وقائية 
حلماية اقتصادها الوطين من التضرر من الصدمة اخلارجية، مما اثر على حجم االستثمارات األجنبية املباشرة 

 .8000ة سلبا عام الوارد

 

 

، االستثمارات األجنبية املباشرة، األزمة املالية العاملية، املناخ االستثماري، التنمية االقتصادية: الكلمات المفتاحية
 .املؤشرات االقتصادية
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Summary 

 

Foreign Direct Investment is an important input of the entrances to the economic 

development, where there is agreement on its importance in economic activity as a 

result of the success achieved by some countries in several areas as a result of 

investments coming to it, and for its support services in the framework of achieving the 

benefit of the two countries in the recovery of economic activity, So is the existence of 

accurate statistics on flows of foreign direct investment in line with international 

standards, a tool that enables policy-makers of the proper assessment of the 

achievement of economic goals of the state, especially that these statistics represent one 

of the important indicators that reflect the competitiveness of the economy and its 

ability to attract more foreign direct investment flows. 

 

        This type of investment is affected by the conditions of the global economic and 

economic indicators within the macroeconomic framework, as one of the determinants 

of the investment climate of the States, The situation and the developments that have 

occurred with the emergence of the global financial crisis that occurred in the heart of 

the capitalist system, have affected the conditions of development in various countries 

around the world, led to a change map of foreign direct investments and the varying 

reactions among Countries, Algeria was one of the less affected countries because of its 

none openness to the outside world both in economic and financial field, and this 

vulnerability touched some sectors of the economy due to lower export revenues dollar-

denominated, as the currency most affected by the result of this crisis. 

And after the exceptional circumstances in the recent times, many data has changed 

and a number of countries have taken some measures to counter the negative effects of 

the global financial crisis, Algeria has taken preventive measures to protect its local 

economy; which was affected by the external shock, that has negatively affected the 

volume of foreign direct investment received in 2010. 

 

 

 

 

Keywords : foreign direct investment, investment climate, global financial crisis, 

economic development, economic indicators. 
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 ةـــــــــــــــــــــمقدمة عام

 

تشبببغل ببببال العديبببد مبببن ظببباهرة أصببببحت تبببدفقات االسبببتثمارات األجنبيبببة املباشبببرة وتغبببري خارطتهبببا عبببرب السبببنوات         
اليني حول أسباب تغريها، مما أدى بالعديد مبن الكتباب االقتصباديني وانيللبني املب واملستثمرينصانعي القرارات ورجال األعمال 

جل معرفة العوامل الداخلة يف حتوهلا، إذ ال نكاد دجد تقرير واحبد صبادر عبن مؤسسبات عامليبة يف ألإىل فتح نقاش جاد وفعال 
ا بشبببكل مكثبببف نظبببرا لىمهيبببة الكبببربى البببيت يلعبهبببا االسبببتثمار جمبببال التطبببورات املاليبببة واالسبببتثمارات األجنبيبببة إال وتكلبببم عنهببب

إطبار حتقيببق املنفعبة للبلبدين يف إنعبباش  يف هلببا خبدمات البدعم وتقبدمياألجنبيب املباشبر يف حتقيبق التنميببة االقتصبادية للبدول، 
 .النشاط االقتصادي

 
القتصبادي ال ككبن أن يبتم إال مبن خبالل توحي هبذه املواقبف للكثبريين ببأن حبل مشباكل االقتصباد وحتقيبق النمبو ا        

العمل على اجتذابه باستخدام السبل األكثر فعالية، ومنحه املزايا والتيسريات واإلعفاءات اليت تشجعه على التبدفق، ولتحقيبق 
منهببا  هببذا اهلببدف اهتمببت العديببد مببن الببدول بتهيئببة املنبباخ االسببتثماري وتطببوير بيئببة أداء األعمببال عببرب حمبباور متعببددة حماولببة

التكيف مع متطلبات النظام العباملي اجلديبد واالنفتباح عليبه، خاصبة يف ظبل مبا يشبهده العبامل مبن حركيبة وديناميكيبة يف انتقبال 
جلنسبيات وتزايبد التكبتالت االقتصبادية العامليبة والتبدويل ارؤوس األموال حبرية ودون قيود يف ظل تعباظم دور الشبركات متعبددة 

صادية الدولية، ناهيك عبن زيبادة التطبيقبات احلديثبة لتكنولوجيبا اإلعبالم واالتصبال وتطبور البنيبة التحتيبة املتزايد للعالقات االقت
 .الرقمية عامليا

 
االقتصببادي العبباملي، كانببت لببه تبعببات خطببرية، فكببل مببا تتعببرض لببه دولببة مببا مببرتب  اقتصببادها إال أن هببذا االنفتبباح         

الببدول األخببرى وأحيانببا بببنفس درجببة التببأثر أو أكثببر، ويتجلببى ذلببك فيمببا شببهده العببامل  باالقتصبباد العبباملي، تصببل تبعاتببه لببباقي
مببؤخرا مببن أزمببة ماليببة حببدثت يف قلببب النظببام الرأمسببايل وتطببورت إىل العامليببة بسببرعة كبببرية وألقببت بتببداعياهتا علببى دول العببامل 

 البدول األقببل تضببررا منهببا ويف وقببت متببأخر بنسبب متفاوتببة كببل واحببدة حسببب درجببة تطورهبا وانفتاحهببا، وتعببد اجلزائببر مببن بببني
 .منها النامية حىت عن باقي الدول

 
واحببدة مببن الببدول الببيت قامببت بعببدد مببن اإلصببالحات اهليكليببة ودعمتهببا نملببة مببن اإلجببراءات التنظيميببة فبباجلزائر         

ملاليبة العامليبة، وذلبك مبن اجبل النهبوض والتشريعية اليت عززت دجاحها االرتفاعات املستمرة ألسعار النف  قببل حبدوا األزمبة ا
 باقتصبببادها والبببتخلد مبببن مبببديونيتها اخلارجيبببة، فضبببال عبببن االنفتببباح العببباملي عبببن طريبببق فبببتح البببباب أمبببام الشبببركات األجنبيبببة
 لالسببتثمار يف القطاعببات املختلفببة، نظببرا لتوفرهببا علببى كثببري مببن مزايببا املوقببع النوعيببة ذات البعببد الطبيعببي والببيت تعتببرب مببن أهببم

 نفتاح عرضها     االحمددات االستثمار األجنيب املباشر، مما مسح هلا نذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، إال أن هذا 



  ب
 

وتعامالهتبببا يف ااجمببببال املبببايل مبببع الببببدول حبسبببب درجببببة انفتاحهبببا األزمبببة العامليببببة كغريهبببا مبببن االقتصبببباديات األخبببرى  لتبببداعيات
 .األخرى
 
 .ةـــــــــاإلشكالي: أوال 
 

دول العببببامل يف ايببببع القطاعببببات خمتلببببف  الببببيت طالببببت تببببداعياهتا العميقببببة والتغببببريات االسببببتثنائية الظببببروف ظببببل يف        
، ازدادت أمهيببة معرفبة تلبك التببداعيات علبى اقتصباديات دول العبامل واألوضبباع التنمويبة فيهبا، ومبببا االقتصبادية احلقيقيبة والنقديبة

يعببد مببن أهببم العوامببل الببيت تببؤدي إىل حتقيببق التنميببة االقتصببادية، فببان معرفببة تببأثري األزمببة املاليببة أن االسببتثمار األجنببيب املباشببر 
 :للدراسة، اذناقعا يفرض نفسه كاشكالية العاملية على تدفقاته عند مقارنتها بالفرتات السابقة أصبح و 

 

 لمباشر عالميا ومحليا؟ماهي انعكاسات االزمة المالية العالمية على تدفقات االستثمار االجنبي ا  
 

 :لإلملام باجلوانب املتعددة هلذه اإلشكالية وإبراز مالحمها أكثر، فاننا ككن تناوهلا من خالل التساؤالت الفرعية التالية

هل تأثُر املؤشرات االقتصادية واملالية بتداعيات األزمة املالية يؤدي إىل التأثري على حجم تبدفقات االسبتثمار األجنبيب  -
 شر؟املبا

 ؟ خاصة، واالستثمار األجنيب املباشر بصفة بصفة عامة ما هي أهم أثار األزمة املالية العاملية على االقتصاد العاملي -
؟ وهل تغريت وضعية اجلزائبر يف املؤشبرات الدوليبة ما هي أثار وانعكاسات األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري -

 لبلد لالستثمار؟واإلقليمية لقياس مدى جاذبية  ا
 هل أثرت األزمة املالية العاملية يف اخلط  واملشاريع االستثمارية األجنبية يف اجلزائر؟ -

 .ةالدراســـــــــــ اتـيفرض :ثانيا  
 

بعبببد صبببياغة إشبببكالية البحبببث وحتديبببدها، ووضبببع األسبببئلة الفرعيبببة هلبببا ككننبببا صبببياغة بعبببض الفرضبببيات البببيت تعتبببرب         
 :شكاليات الدراسة، نصوغها كما يليإجابات مسبقة إل

االجراءات احلمائيبة املعتمبدة يف اجلزائبر بعبد االزمبة املاليبة العامليبة كانبت سبببا يف اخنفباض تبدفقات االسبتثمار االجنبيب  -
 .8000املباشر عام 

 .ة املالية العامليةمن جتنب الصدمة اليت أفرزهتا األزم اجلزائر مكن ،عدم االنفتاح العاملي للنظام املصريف اجلزائري  -
، بعبد االزمبة املاليبة العامليبة البو االخنفباض  العاملي املستوى على ةالوارد ةاملباشر  ةاألجنبي اتاالستثمار  تدفقات اجتهت -
 .8002انتعاشا عام  تيف اجلزائر شهدا إال أهن
ر والتجبارة العامليبة واجتاهبات التنميببة أفبرزت األزمبة املاليبة العامليبة العديبد مبن اوآثبار علبى أسبواق املبال والنقبد واالسبتثما -

 .يف خمتلف دول العامل، مما أدى إىل تأثر املشاريع االستثمارية العاملية واألوضاع االقتصادية عامليا وحمليا
 



  ت
 

 .مبررات اختيار الموضوع: ثالثا

ه األخبببرية علبببى تبببدفقات إمكانيبببة ربببب  االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر باألزمبببة املاليبببة العامليبببة عبببن طريبببق دراسبببة تبببأثري هبببذ -
 االستثمارات األجنبية املباشرة نظرا ألمهية املتغريين وتناوهلما يف العديد من انيافل العلمية االقتصادية انيلية والدولية؛

قلببة الدراسببات السببابقة حببول تببأثري األزمببة املاليببة العامليببة علببى االقتصبباد اجلزائببري بشببكل موسببع، إذ اقتصببرت معظمهببا  -
 بناءا على إحصائيات ال تفي باحتياج املوضوع من القدر واألمهية؛ على توقعات

ارتباط املوضوع بشبكل كببري بطبيعبة التخصبد البذي البن بصبدد الدراسبة فيبه، و البذي ككبن الباحبث مبن اسبتمرارية  -
 البحث يف نفس ااجمال؛

تصببادي يف زمببن كثببر فيببه تببدويل مت اختيببار اجلزائببر اوذجببا لدراسببة حالببة علببى أسبباس توضببيح مزايببا عببدم االنفتبباح االق -
 واثنبباءالنشبباط االقتصببادي، أمببا اختيببار الفببرتة فكببان علببى أسبباس مقارنببة حجببم التببدفقات األجنبيببة مببن االسببتثمار املباشببر قبببل 

 .وبعد حدوا األزمة املالية العاملية

 .ةـــــــــــــــأهداف الدراس: رابعا
 

ى انعكاسببات األزمببة املاليببة العامليببة علببى تببدفقات االسببتثمار األجنببيب هنببدف مببن خببالل حبثنببا إىل تسببلي  الضببوء علبب        
االقتصبادية يف ايبع  املباشر، وحماولة الوصول إىل احلجم احلقيقي لتدفقاته بعد تفاقم تلك االنعكاسبات علبى ايبع القطاعبات

النفطيببة، وعلببى وجببه اخلصببو  اجلزائببر  الببدول مبببا فيببه الببدول العربيببة، ومعرفببة حجببم األثببر النبباتو عنهببا بالنسبببة للببدول العربيببة
باعتبارهببا دراسببة احلالببة، متطببرقني بببذلك إىل تببداعيات األزمببة املاليببة علببى االقتصبباد اجلزائببري يف ايببع القطاعببات النفطيببة والغببري 

 .يةلالنفطية وعلى التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات واملالية العامة للدولة وايع املؤشرات االقتصادية الك
 

 .ةـــــــأهمية الدراس: خامسا
 

إن إشبببكالية انعكاسبببات األزمبببة املاليبببة العامليبببة علبببى تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر أثبببارت جبببدال كببببريا حبببول         
ني حجبببم تبببأثر هبببذه األخبببرية باألضبببرار البببيت أفرزهتبببا الظبببروف االقتصبببادية االسبببتثنائية الالحقبببة لىزمبببة املاليبببة العامليبببة ببببني انيللببب

 يف خمتلف دول العامل، حيث أن ظاهرة األزمات املالية إذا انتشرت عدواها ومشلت دوال أخرى فاهنا حتمل معها االقتصاديني
 خماطر عديدة وهزات مدمرة وذلك على املستويات األكثر ارتباطا باالقتصاد العاملي مبا فيهبا االسبتثمار األجنبيب املباشبر، فتبأثري

قتصببباد العببباملي مبببن شبببأنه تغيبببري خارطبببة االسبببتثمارات يف العبببامل والتوزيبببع اجلغبببرايف هلبببا والتبببأثري علبببى كافبببة األزمبببة املاليبببة علبببى اال
بانتهاج العديد من اإلجراءات اليت حتد من أثار األزمبة املاليبة علبى  القطاعات اإلنتاجية، مما حيتم على حكومات الدول املتأثرة

حتسببني أداءهببا االقتصببادي مبببا حيفببحي مصبباحلها وحيقببق أهببدافها ويضببمن هلببا  اقتصببادياهتا حسببب طبيعببة وحجببم التببأثر مببن أجببل
 .حتقيق التنمية االقتصادية وذخفيف عبئ اوآثار اليت خلفتها األزمة العاملية

 
 
 



  ث
 

 .ــــــــةحدود الدراســــــ: سادسا 

املباشبر بشبكل متفباوت يف خمتلبف الن نعلم أن األزمة املالية العاملية أثبرت علبى االقتصباد العباملي واالسبتثمار األجنبيب  -
 .اية منها لتجنب حدوثها مرة أخرىدول العامل، لذا سنتناول يف هذه الدراسة تلك االنعكاسات وسبل مواجهتها والوق

مت اختيار احلقبة الزمنية العشرية األوىل من األلفية الثالثة نظرا ملا تضمنته من حمطات جتبدر بنبا دراسبتها متبس االقتصباد  -
وحماولة إجياد  العالقة بني االستثمار األجنيب املباشر واألزمات املالية مبقارنبة التطبورات العامليبة يف هبذا ااجمبال قببل وبعبد  العاملي،

 .زمة املالية األمريكية العامليةحدوا األ
مليبة، حيبث ارتكبزت متت الدراسة على املستوى العاملي وانيلي لظاهرة االستثمارات األجنبية وتأثرها باألزمبة املاليبة العا -

علببى حتليببل العالقببة بببني االنفتبباح العبباملي وقدرتببه علببى نقببل عببدوى األزمببات العامليببة بببني دول العببامل بنسببب متفاوتببة، مبببا فيهببا 
 .الدول األقل انفتاحا كاجلزائر مثال

 .ــةـــــــــالدراســــمنهج : سابعا 
 

املوضبببوع، ومبببن أجبببل اإلجاببببة علبببى اإلشبببكالية املطروحبببة مت  مبببن اجبببل حماولبببة اإلحاطبببة أكثبببر مبعطيبببات ومتطلببببات         
 :اعتماد املناهو التالية
وذلببك مببن خببالل وصببف وتفسببري األحببداا والظببواهر املتعلقببة باجلانببب املفبباهيمي لالسببتثمار األجنببيب  :المننن ا الويننفي

 وصبببف طبيعبببة األزمبببة املاليبببة العامليبببة املباشبببر واألزمبببات املاليبببة والوصبببول إىل حقيقبببة النظريبببات املفسبببرة للظببباهرتني، إضبببافة إىل
ومالحمهببا، وكببذا عببرض االقتصببباد اجلزائببري عببرب مراحبببل خمتلفببة مببن البببزمن والعوامببل املتحكمببة فيبببه، ورصببد حلركببة االسبببتثمارات 

 .األجنبية املباشرة خالل الفرتة انيددة يف الدراسة
تصبادية املتعلقبة بالظباهرة املدروسبة  وتفسبريها وحماولبة تباري  الوقبائع االقترتيبب  عنبد اسبتخدمناهوالبذي : المن ا التنارييي

 .مقاربتها مع الواقع املعاش سواء بالنسبة لعرض التشريع يف اجلزائر أو تاري  حدوا األزمات املالية وترتيبها
عبامل، وعنبد والذي استخدمناه يف حتليل اإلحصائيات املتعلقة بتدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر يف ال: المن ا التحليلي

 .حتليل اإلحصائيات اخلاصة باالقتصاد اجلزائري يف القطاعات االقتصادية
مت استخدامه عند دراسة اجلزائر كنموذج للدول اليت رغم ضيق انفتاحها وصبغر حجبم معامالهتبا مبع  :من ا دراسة الحالة

 .العامل اخلارجي إال أهنا تأثرت مبا حدا يف الساحة العاملية
 

 .ةـــــــــــــــــات السابقــــــــــسالدرا: ثامنا 
 

العديببد مببن الببباحثني يف العديببد مببن اطروحببات الببدكتوراه واملاجسببتري لقببد قببام بدراسببة املوضببوع أو جببزء منببه مببن زوايببا خمتلفببة 
 :وغريها من الكتب وااجمالت، إال أننا سنقتصر على عرض بعض منها فق  فيما يلي

اشبر األجنيب يف الدول العببربية مبع دراسبة مقارنببة ببني اجلببزائببر، مصبر واململكبة العربيبة أمهية االستثمار املبفارس فضيل،  -
البسعببببودية، أطروحببببة مقدمببببة ضمببببن متطلببببات نيببببل شهببببادة دكتبببوراه يف العلبببببوم االقتصبببادية فببببرع التحليبببل االقتصبببادي، جامعبببة 

األجنبيب ودوره يف دفبع عجلبة النمبو االقتصبادي، وطريقبة اسبتجابة ، تناول فيها أمهية االستثمار املباشبر 8002اجلزائر، مبببارس 



  ج
 

البببدول العربيبببة لبببه، وكبببذا إشبببكالية تفببباوت حصبببيلته يف كبببل مبببن اجلزائبببر، مصبببر واململكبببة السبببعودية وسياسببباهتم العامبببة اجتاهبببه،  
ل دراسببة املقارنببة بببني وتوصببل إىل انببه هنببات تفبباوت بببني الببدول العربيببة يف حصببيلة االسببتثمارات األجنبيببة الببذي جتلببى مببن خببال

الدول الثالا، رغم الكثري من القواسم املشرتكة اليت اعت بينها فيما خيد مواقفها السابقة بشأن االستثمار املباشبر األجنبيب 
اليت كانت معادية، إال أن التفاوت كان واضحا فيما خيد حصيلته بكل املقاييس، بسببب التبباين يف سياسباهتا العامبة املتعلقبة 

الباحبببث مل يتعبببرض إىل دراسبببة العالقبببة بببني االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر واألزمبببات العامليببة حبببىت بصبببفة عامبببة، والبببيت  أن إال بببه،
 .سوف نتطرق هلا يف حبثنا

 مقدمبة عببد القبادر باببا، سياسبة االسبتثمارات يف اجلزائبر وحتبديات التنميبة يف ظبل التطبورات العامليبة الراهنبة، أطروحبة -
، تنبببباول فيهببببا عالقببببة 8002-8003االقتصببببادية، فببببرع التخطببببي ، جامعببببة اجلزائببببر،  العلببببوم دولببببة يف تببببوراهدك شببببهادة لنيببببل

االسببتثمار بالتنميببة االقتصببادية يف إطببار الفكببر االقتصببادي، وكيفيببة تطببور االسببتثمار األجنببيب العبباملي املباشببر ونصببيب الببدول 
يببة املعاصبببرة علبببى االسببتثمار األجنبببيب املباشببر يف اجلزائبببر، وتوصبببل إىل أن الناميببة والعربيبببة منببه  وكبببذا  ليبببة تببأثري  التطبببورات العامل

االقتصاد اجلزائري عان العديد من املشاكل االقتصبادية، بسببب العديبد مبن السياسبات االقتصبادية أمههبا السياسبة االسبتثمارية 
صببالح االقتصببادي، واالهتمببام بسياسببة الببيت كانببت سببائدة خاصببة يف ظببل االقتصبباد املوجببه، ممببا أدى إىل اإلسببراع يف عمليببة اإل

االسببتثمارات األجنبيببة واخلاصببة، الببيت أصبببحت أحببد املتغببريات احلاكمببة لتطببور االقتصبباد اجلزائببري لتحقيببق التنميببة االقتصببادية، 
لعامليببة، والبببيت إال انببه بطبيعببة الفببرتة الببيت درس فيهببا املوضببوع مل يتطببرق إىل تبببأثر االسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة باألزمببة املاليببة ا

 .سوف نتطرق هلا يف حبثنا هذا
دراسبة ( املغبرب -تبونس -اجلزائبر) ببوراوي، احلبوافز املمنوحبة لالسبتثمار األجنبيب املباشبر يف دول املغبرب العبري سباعد -

-8002مقارنبببة، مببببذكرة مقدمببببة لنيببببل شببببهادة املاجسببببتري يف العلبببوم االقتصببببادية، فببببرع اقتصبببباد دويل، جامعببببة باتنببببة، اجلزائببببر، 
 املغبرب منطقبة البو األجنبيبة االسبتثمارات جبذب يف مسامهتها ومدى املمنوحة احلوافز خمتلف دور ، تناول فيها حتليل8002
 مبن حتدثبه أن ككبن ومبا هلبا، املضبيفة البلبدان يف االسبتثمارات هبذه تبوطني علبى احلباد البدويل التنبافس إطبار يف وذلبك العري،
، وتوصبل إىل أن عبام بوجبه العاملي االقتصاد يف االندماج وترية وتسريع التكنولوجيا ونقل دياالقتصا النمو على اجيابية تأثريات
 علبى حصبوهلا دون حتبول والتنظيميبة، البيت واالجتماعيبة والسياسبية االقتصبادية املعوقبات مبن الكثبري تعباين العري املغرب بلدان

 اإلمكانبات هبذه البلبدان، ولتثمبني هبذه يف املتاحبة والفبر  دةاملوجبو  واإلمكانيبات تتوافبق األجنبيبة االسبتثمارات مبن تدفقات
املناسبة، ومل يأخذ بعني االعتبار وضبعية االقتصباد اجلزائبري يف  السياسات تطبيق الدول هذه على يتعني قوة نقاط إىل وحتويلها

تببدفق االسبتثمار رغببم بدايبة احلببديث عببن القطاعبات االقتصببادية املختلفبة، أو اإلشببارة إىل األزمبات املاليببة العامليبة وتأثريهببا علبى 
 .، وهو ما ستحاول هذه الدراسة إبرازهالعاملية حني إعداد البحثاألزمة 
  
 .دراســــــــــــــــــــــــــةصعوبات ال: تاسعا 

 :يلي فيما أساسا تتمثل الصعوبات من جمموعة الباحث واجهت
 



  ح
 

وعبدد  خاصبة اجلزائبر يف املباشبر األجنبيب السبتثمارالقطباعي ل توزيعلاببو قلة اإلحصاءات املتعلقة بالدول العربيبة عامبة،  -
 فيها؛املشاريع احلقيقة املوجودة 

 ممبا واإلقليميبة، الدوليبة املنظمات عن الصادرة واألرقام تصدرها، اليت اهليئات انيلية بني البيانات يف وجود اختالفات -
 البيانات؛ تلك خمتلف بني والرتجيح التوفيق إىل حماولة الباحث اضطر
عببدم وجببود بيانببات اقتصببادية كثبببرية حببول االسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة يف اجلزائبببر رغببم وجببود وكالببة كاملببة لتطبببوير  -

 .االستثمار

 .الدراســــــــــــــــــــــة ميــتقس: عاشرا 
 

 :كما يلي  لقد مت تقسيم البحث إىل ثالا فصول
نظبببري لالسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر، وتناولنبببا فيبببه املفببباهيم املتعلقبببة باالسبببتثمار وجببباء حتببت عنبببوان اإلطبببار ال :الفصنننأل األول

األجنيب املباشر والشركات املتعبددة اجلنسبيات كبأهم طبرف فاعبل فيبه، إضبافة إىل اجلبدوى االقتصبادية هلبذه الظباهرة والنظريبات 
بلببببد لالسببببتثمار الدوليببببة لقيبببباس مببببدى جاذبيببببة الاملؤشببببرات املنبببباخ االسببببتثماري و مشببببريين إىل معوقاتببببه، أهدافببببه و  املفسببببرة هلببببا،

 .اذخاذها ألجل بلوغ الدول للمناخ املرجو موكذا التدابري الالز  له وانيددات املكونة
اإلطبببار النظبببري لالزمبببات املاليبببة، ومت التنببباول فيبببه ماهيبببة األزمبببات البببذي عرجنبببا ببببه الدراسبببة حتبببت عنبببوان و  :الفصنننأل الثننناني

إىل غايبة األزمبة املاليبة  0282ايبة منهبا، ومت التطبرق فيبه كبذلك إىل أهبم األزمبات املاليبة العامليبة مبن املالية، عدواها، وسبل الوق
هببذه  والببيت تعببرب عببن الظبباهرة املدروسببة، مببربزين انعكاسبباهتا علببى االقتصبباد العبباملي، وردود الفعببل الدوليببة إزاء 8002العامليببة 

 .االنعكاسات
قيبيم التجرببة اجلزائريبة يف جمبال جبذب االسبتثمار األجنبيب املباشبر قببل وبعبد الظببروف ومت التطبرق فيبه إىل ت :الفصنأل الثالن 

يف املؤشببرات املنبباخ االسببتثماري اجلزائببري املتبباح ومكانتهببا االسببتثنائية واملسببتجدات الببيت عرفهببا االقتصبباد العبباملي، متنبباولني فيببه 
والتغببريات الببيت حببدثت  يف االقتصبباد  اجلزائببري بعببد  ، 8000-8000الدوليببة لقيبباس جاذبيببة منبباخ االسببتثمار خببالل الفببرتة 

التغبببري البببذي حبببدا يف خمتلبببف القطاعبببات االقتصبببادية يف العبببامل، وكبببذا انعكاسبببات األزمبببة علبببى تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب 
د تبداعيات األزمبة ببني حجبم التبدفقات الصبادرة والبواردة قببل وبعب مقارنتهباخبالل الفبرتة املدروسبة، وحماولبة  عامليا وحمليا املباشر

 .املالية العاملية
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 مقدمة الفصل األول

رجال األعمال يف الدول املتقدمة والناميبة مببا فيهبا البدول االقتصاديني و  خمتلف اهتماماالستثمار األجنيب املباشر  نال     
املببدارس االقتصببادية واملفكببرين  معظببمفاالهتمببام الواضببح بببه مببن طببرف  ة النصببف الثبباين مببن القببرن العشببرين،العربيببة منببذ بدايبب

ظببباهرة االقتصبباديني واخلببرباء يف خمتلببف دول العببامل جببباء لببيعكس حقيقببة معينببة أن هببذا النبببوع مببن أدوات التمويببل الببدويل هببو 
 .التفسرياقتصادية جديرة بالدراسة و 

 اخلارجيبة، ونظبرا ملبا يقدمبه مبن خبدمات التمويبل مصبادر كأحبد املباشبر األجنبيب ذي يلعببه االسبتثمارفنظبرا للبدور الب     
 مبن النبوع هبذا وأصببح النسبيابه، أبواهببا فبتح إىل الناميبة املتقدمبة أو سبواء البدول معظبم اجتهبت االقتصبادية، فقبد للتنميبة

 منبه للحصبول علبى املزايبا املرتقببة مبن نقبل املزيبد اجتبذاب البو مانيمبو  للتسبابق وسباحة الدول بني للتنافس االستثمارات جماال
 املهبارات واخلبربات والتصبدير، وكبذا حتسبني اإلنتباج قواعبد العمبل، وتعزيبز فبر  مبن املزيبد خلبق يف للتكنولوجيبا، واملسبامهة

 .الدخل واملعيشة مستويات ورفع الوطين لالقتصاد تنافسية مزايا وحتقيق اإلدارية،

فعملبببت علبببى حتبببديث  تكبببون جاذببببة لالسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر، بيئبببة يئبببةته إىل البببدول سبببارعتذا املنطلبببق، ن هبببفمببب     
 .قوانني االستثمار وتعزيز فر  استقطابه لالرتقاء باملناخ االستثماري وحتقيق األهداف املرجوة من وراء اجتذابه

هببذا النبوع مبن تبدفقات مبدخال يعبرف ا الفصبل ليكبون االقتصبادية، قمنبا بتخصبيد هبذولفهم املزيد عن هذه الظباهرة     
 :املباحث التاليةرأس املال، من خالل التطرق إىل 

 .مدخأل إلى االستثمار األجنبي المباشر: المبح  األول 

 .الشركات متعددة الجنسيات كطرف في االستثمار األجنبي المباشر :المبح  الثاني

 .ومعوقاته ثمار األجنبي المباشراآلثار االقتصادية لالست: المبح  الثال 

 .النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر :المبح  الرابع

 .مفاهيم عامة حول المناخ االستثماري: المبح  اليامس
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   .المباشرمدخل إلى االستثمار األجنبي : المبحث األول

ة املختلفببة،مل يصببل إىل مببا هببو عليببه اوآن بببني حلظبببة إن االسببتثمار األجنببيب املباشببر كغببريه مببن الظببواهر االقتصببادي        
وأخببرى، وإاببا مببر بالعديببد مببن املراحببل، فبباملتتبع لتطببوره يعببرف أنببه بببدأ علببى انببه عمليببة اسببتثمار بسببيطة تأخببذ شببكل ظبباهرة أو 

كببرية ومطلوببة   نشاط اقتصادي بدائي، ومع مرور السنني وصل مفهومه إىل املستوى العاملي ليصبح أداة متويل دويل ذات أمهية
عامليا، حبيث أصبح ظاهرة اقتصادية تكتسب قدرا كبريا من األمهية لدراستها وحتليلها وإثارة النقاش حوهلبا منبذ ظهورهبا، وعليبه 
سنتعرف على املسبار البذي أخذتبه العمليبة االسبتثمارية العاديبة لتصببح اسبتثمارا أجنبيبا تسبعى معظبم البدول إىل االسبتفادة مبن 

 .يتسىن لنا فهمه بشكل جيد، ارتأينا إىل ضرورة إلقاء الضوء على اجلوانب اليت تدخل يف تفسريه حىتمزاياه، و 

 .نبذة تاريخية حول نشأة االستثمار األجنبي المباشر: المطلب األول

 يف شبراسبواء ومؤ  حبد علبى والناميبة املتقدمبة البلبدان تطبور يف املهمبة العوامبل املباشبر احبد األجنبيب االسبتثمار يعبد      
 اإلصبالح وتببين سياسبات السبوق  ليبة البو كاالجتباه العامليبة املتغبريات ظبل يف للبلبد االقتصبادي االنفتباح علبى الوقبت ذات

البلبدان،  ببني املاليبة حركبة التبدفقات وزيبادة اجلنسيات متعددة الشركات دور وتنامي العاملي االقتصاد يف واالندماج االقتصادي
حتقيبببق التنميببة االقتصبببادية سبببوف نقببوم بعبببرض املراحبببل البببيت مببر هببببا عبببرب التبباري  البببزمين والتعبببرف علبببى ونظببرا ألمهيتبببه ودوره يف 

 .مفاهيمه وأمهيته االقتصادية أكثر

 .ريخي لالستثمار األجنبي المباشرالتطور التا :أوال

ية ظهوره إىل الفرتة اليت كان فيها إن األشكال الراهنة لالستثمار الدويل مل تربز للعيان إال شيئا فشيئا، إذ ترجع بدا      
مواطنون من فينيقيا و خرون من مالطيا يرتكون مدهنم يف سبيل إنشاء مؤسسات مرتبطة مبدهنم، ويف القرون الوسطى بدأت 
األسواق الكربى يف الظهور، وظهرت بذلك شبكات من املصرفيني االيطاليني واألملان يف املدن التجارية، فكان ال بد من 

ر القرنني السابع عشر والثامن عشر لكي يتضح ازدهار اقل حمدودية  لالستثمار الدويل، مث ظهرت بعد ذلك انتظا
ويعود يف احلقيقة تاري  االستثمار الدويل إىل قيام الثورة الصناعية توالها الشركات الكربى والدول، االستثمارات املباشرة اليت ت

، الفرتة كان الشكل الرئيسي لالستثمارات الدولية هو امللكية الكاملة لىصول فخالل تلك  1يف مستهل القرن التاسع عشر
واملشروعات املختلفة، إذ كان الشكل القانوين املفضل لدى الشركات الدولية هو االمتالت الكامل نظرا ملا حيققه هذا الشكل 

التاسع عشر او الظاهرة االستعمارية،  د او وتطور هذا االجتاه إبان القرنعالشركات، وقد سامن مكاسب متعددة هلذه 

                                  
.02،   0228فرنسا،  -، منشورات عويدات، لبنان8، طاالستثمار الدوليجيل برتان، تراة علي مقلد،   1  
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حيث أصبحت األموال اليت تتحرت لالستثمار يف املستعمرات يف مأمن من املصادرة أو التأميم، فضال عن اجتاهها بصفة 
أساسية إىل تلك القطاعات اليت ذخدم بصفة مباشرة حاجات الدولة األم أو الدولة املستعمرة، حيث أن معظم التدفقات 

يف الفرتة قبل احلرب العاملية األوىل وفرتة ما بني احلربني قد جاءت من كل من ادجلرتا وفرنسا وأملانيا، وتركزت يف عدد  املالية
من الدول النامية اليت كانت تقع حتت سيطرة هذه الدول، كما تركزت هذه االستثمارات يف قطاعات البنية األساسية اليت 

ألولية وأنشطة التعدين، ومل يكن غريبا أن تأيت معظم االستثمارات يف ذلك الوقت من ذخدم قطاع استخراج وتصدير املواد ا
الثاين من القرن املاضي تغري النم  التقليدي  فصد يف تلك الفرتة، ومنذ بداية النبريطانيا حبكم كوهنا االقتصاد الرائ

د املوارد يف الشركات الدولية حبق استغالل احلالستثمارات األجنبية وتقلصت نظم االمتيازات اليت كانت تتمتع مبوجبها 
يف ستينات ذلك القرن تعرضت معظم االستثمارات األجنبية يف خمتلف القطاعات إىل التأميم على نطاق البلدان النامية، و 

ارات واسع، مما أدى إىل تقلد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية، حيث أثرت هذه املتغريات على قر 
الشركات الدولية اخلاصة بوجهة االستثمارات اخلارجية، فالنسبة الكربى من االستثمارات الدولية توجهت أساسا إىل األسواق 
انيلية للدول الرأمسالية املتقدمة، ملا تشهده أسواق هذه الدول من استقرار سياسي واقتصادي ينعكس بطبيعة احلال على 

 1.رحبية هذه الشركات

، حبدا حتبول كببري يف مصبادر التمويبل بالنسببة هلبذه 0228بعد تفاقم أزمة املديونية اخلارجية للبلبدان الناميبة عبام و        
املفروضبة عليهبا مبن قببل البنبك البدويل وصبندوق النقبد البدويل، ات التنمية الرمسية بسبب القيود الدول، حيث تقلصت مساعد

يبببدة خبببالل عقبببد التسبببعينات مبببن القبببرن املاضبببي، ومبببن هنبببا تزايبببدت أمهيبببة فاكتسبببب التمويبببل مبببن املصبببادر اخلاصبببة أمهيبببة متزا
فأصبببحت هببذه الببدول تبحببث عببن البببديل  2االسببتثمار األجنببيب املباشببر للبلببدان الناميببة باعتببباره احببد مصببادر التمويببل اخلاصببة،

املشروعات املشبرتكة البيت ككبن املناسب للحصول على املعارف الفنية وتكنولوجيا اإلنتاج اليت توفرها هذه الشركات من خالل 
 3.أن تقلل املخاطر اليت تواجه الشركات املستثمرة يف الدول النامية إىل ادين حد ممكن

 08228مببن (  0220-0222)فارتفعببت تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر علببى مسببتوى العببامل خببالل الفببرتة       
، ونظببببرا 8002بليببببون دوالر عببببام  62220، واخنفببببض إىل 8000بليببببون دوالر عببببام  0323بليببببون دوالر يف املتوسبببب  إىل 

الخنفاضه ببذلت أعبداد متزايبدة مبن البدول جهبودا كببرية لتحقيبق االسبتقرار املبايل واالقتصبادي الكلبي و تنفيبذ ببرامو اإلصبالح 
 ملحبو بشببكل  8002عبام  ممبا أدى إىل زيببادة  تدفقاتبه العامليببة  البواردة  4االقتصبادي والسبعي باجتبباه هتيئبة املنبباخ العبام لببه،

                                  
.36 -32 ،    8003مصر، ، دار اإلسراء، عولمة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةعادل املهدي،   1  
، "البحرين -تونس -االردن-مصر–المكسيك  -ماليزيا -دراسة مقارنة كوريا الجنوبية"الدول العربية الواقع والتحديات االستثمار األجنبي المباشر في فريد امحد قبالن،  2

 .8 -0 ،    8002دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
.20 -22عادل املهدي، مرجع سابق،       3  
.3 -8فريد امحد قبالن، مرجع سابق،       4  
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حبدوا ظبروف  وتراجعبت بعبدإال أن تلك الزيادة مل تستمر كثبريا  1،أمريكي دوالرر مليا206أي بزيادة قدرها  ٪ 82بنسبة 
خلفببت العديببد مببن التببداعيات السببلبية الببيت  8002صببعبة يف  النظببام االقتصببادي العبباملي املتمثلببة يف نشببوب أزمببة ماليببة عببام 

 .نتطرق إليها خالل الفصول القادمةة االستثمارات وتطورها عرب العامل وهو ما سأثرت بدورها على حرك

  2:إىل عدة عوامل منها 8002 املباشر لغايةاالستثمار األجنيب  يف حجمالتزايد ذلك يرجع و   

 معظبموالتحبرر االقتصبادي، وهبدفت  اإلصالحقيام عدد كبري من الدول النامية خالل عقد التسعينات بتطبيق برامو  .0
 ؛األجنيب، وزيادة دور القطاع اخلا  مبا فيه القطاع اخلا  التجارة واالستثماراتحترير  إىلهذه الربامو يف هذه الدول 

الدول النامية تزايد منافع االستثمار األجنيب املباشر ليس فق  كمصدر للتمويل، وإاا كوسيلة فعالبة إلحبداا  أدركت .8
لتمويببل األخببرى ال سببيما القببروض، فعلببى حببني يوجببه االسببتثمار األجنببيب املباشببر مباشببرة إىل التنميببة املتواصببلة مقارنببة مبصببادر ا

استثمارات فعلية يف جماالت إنتاجية، تستخدم القروض التجارية يف متويل اإلنفاق االسبتهالكي، كمبا أن حتويبل األربباح املرتتببة 
املشبروعات املمولبة عبن طريبق هبذا االسبتثمار بينمبا ال يوجبد  على االستثمار األجنيب املباشبر يبرتب  مببدى النجباح البذي حتققبه

أي ارتباط بني أعباء خدمة الدين ومدى دجاح املشروعات اليت تستخدم فيه، وبالنسبة لالستثمار يف حمفظة األوراق املاليبة فبان 
األجبل القصبري، حيبث انبه هنات بعض املخاطر اليت ترتب  ببه وذلبك إذا كبان يف صبورة اسبتثمار مضباري يبحبث عبن العائبد يف 

اسبببتثمار يتسبببم بالتقلبببب وعبببدم االسبببتقرار وقبببد يتسببببب  يف عبببدم تشبببجيع االسبببتثمار انيلبببي واألجنبببيب يف األجبببل الطويبببل ويف 
 إحداا أزمات مالية يف الدول النامية ال سيما الدول ذات القطاع املايل الضعيف؛

جنب كافة أنواع القيود اجلمركيبة سبواء كانبت مباشبرة أو غبري املباشر كوسيلة لتع يف استخدام االستثمار األجنيب التوس .3
 مباشرة واليت وجدت لدى قيام تكتالت اقتصادية كاالحتاد األوروي؛

اتساع نطاق العوملة والتوسع يف األنشطة الدولية للشركات دولية النشاط واليت أصبحت أهم حمرت لالستثمار األجنبيب  .2
 .املباشر واهم طرف فيه

ت النمبو االقتصبادي العباملي وتزايبد صبفقات االنبدماج والتملبك املتضبمنة العمليبات الضبخمة ومتوسبطة ارتفاع معبدال .2
 احلجم اليت تتم عرب احلدود؛

تزايبببببد قبببببدرة الشبببببركات علبببببى حسبببببن االختيبببببار والتبببببدقيق والتسبببببعري املناسبببببب وتسبببببديد القبببببروض الضبببببخمة للشبببببركات  .6
 نهود الرتويو لالستثمار على املستوى العاملي مع تزويد االهتمام بتبسي  واالستمرار يف حتسني املناخ االستثماري واالهتمام 

 

                                  
، مؤمتر األمم املتحدة "على التنمية أثاره"االستثمار األجنبي المباشر الصادر من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ، 8006ثمار العاملي لسنة تقرير االست 1

  .83 ،  8006للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، 
 .002 -002،     8002ماي  ،، جامعة الشلف، اجلزائر، العدد الثاينجملة اقتصاديات مشال إفريقيالياص المباشر، حوافز االستثمار امنور اوسرير وعليان نذير،  2
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 1.الت لدى الدول املضيفة لالستثماراإلجراءات املتعلقة بالرتاخيد واملعام
أتاحببت العوملببة للشببركات املزيببد مببن األسببباب إلقامببة عالقببات أوثببق تتجبباوز احلببدود الوطنيببة، فالتسببويق الببدويل جيعببل  .2

 اعتمببادا علببى أداء شبببركائها اوآخببرين، وهلببذا السبببب ازدادت شببعبية االسبببتثمار األجنببيب املباشببر كوسببيلة لقيبببام الشببركات أكثببر
املشاريع املشرتكة بني الدول من اجل حتقيبق تكامبل هياكبل اإلنتباج والتسبويق والتمويبل واسبتخدام املبوارد البشبرية علبى الصبعيد 

 2.الدويل

ت االسبتثمار األجنبيب املباشبر يف العبامل منبذ فبرتة الثمانينيبات مبن القبرن املاضبي حبىت األسباب السابقة تزايبدت تبدفقا لتلك
يقبدمها والبيت تسبهم يف حتقيبق العديبد مبن املزايبا  البيت للمنبافع نظبرا مسبتمر تزايبد يف هبي األجنبيب االسبتثمار أمهيبةاوآن، و 

 .االقتصادية واالجتماعية للدولتني  املضيفة واألم على حد سواء

 .مفهوم االستثمار األجنبي المباشر: ثانيا

إال أهنبا تصبب   لبه، األقطبار املضبيفة يف و ثباره وأشبكاله مصبادره لتعبدد متعبددة تعريفبات املباشبر األجنبيب لالسبتثمار      
 :كلها يف معىن واحد، ومن بني التعريفات اليت أعطيت له ككن حصرها فيما يلي

أنه حصة ثابتة للمسبتثمر املقبيم يف اقتصباد مبا يف مشبروع مقبام يف اقتصباد أخبر،  يعرف االستثمار األجنيب املباشر على    
٪ أو أكثبر مبن  00ووفقا للمعيار الذي وضبعه  صبندوق النقبد البدويل يكبون االسبتثمار مباشبرا حبني كتلبك املسبتثمر األجنبيب 

افيبة عبادة إلعطباء املسبتثمر رأيبا من عدد األصوات فيها، وتكون هبذه احلصبة ك وا سهم رأس مال إحدى مؤسسات األعمالأ
 تتصبرف أو مؤسسبات أفبراد جمموعبة عامبة أو أو خاصبة مؤسسبة فبردا أو يكبون واملسبتثمر األجنبيب قبد  3يف إدارة املؤسسبة،

 .حكومية  وغريه وكاالت أو أو حكومات واحدة، كوحدة

عببون ) و هبو يعكببس هبدف حصببول كيبانعرفبه صبندوق النقببد البدويل علببى انبه نببوع مبن أنببواع االسبتثمارات الدوليببة، و      
 مقيم يف اقتصاد ما على مصلحة دائمة مبؤسسة مقيمبة يف اقتصباد  خبر، وتنطبوي هبذه املصبلحة علبى وجبود عالقبة (اقتصادي

 4.طويلة األجل بني املستثمر األجنيب واملؤسسة إضافة إىل متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسة

                                  
ر، العدد ، جملة أحباا اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اجلزائدور الغرف الصناعية والتجارية والزراعية العربية في جذب االستثمارات األجنبية المباشرةعادل عيسى الوزين،  1

  .002،   8002اخلامس، جوان 
.828،   8006، الدار اجلامعية، مصر، "من التكتالت االقتصادية حتى الكويز"اقتصاديات المشاركة الدولية عبد املطلب عبد احلميد،   2  
  .02،   8002 -8002، الدار اجلامعية، مصر، ةمحددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربيأمرية حسب اهلل حممد،  3
. 820،   8003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  المدخأل إلى السياسات االقتصادية الكلية، عبد ااجميد قدي،  4  
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ليببة تببدفق القببروض مببن قبببل الشببركة األم إىل الشببركة التابعببة هلببا يف اخلببارج، تشببتمل علببى عمليببة االنببدماج فهببو إذن عم     
والتملببك عببرب احلببدود لفببرتة طويلببة مببع وجببود رقابببة إداريببة كارسببها الكيببان االقتصببادي املتببوطن املتمثببل يف املسببتثمر األجنببيب أو 

  1.الشركة األم يف اقتصاد البلد املضيف

 مدروسبة مغبامرة مبثاببة تكبون البيت ماليبة أو ماديبة أصبول أو ملبوارد اسبتغالل كبل علبى انبهككن تعريفبه فهمه  بسي ولت     
 بغيبة عنبه، حيبث أن املسبتثمر يقبوم بدراسبة السبوق مبن خمتلبف جوانببه قببل الشبروع يف االسبتثمار أجنبيب بلبد يف مبن املسبتثمر

 .م التأكداملغامرة وعد تسودها مستقبلية أرباح على احلصول

ومن خصائد هبذا االسبتثمار أن املسبتثمر األجنبيب يتحمبل املخباطر التجاريبة وغبري التجاريبة البيت تواجبه اسبتثماراته، ولكبن 
تقببل تلببك املخبباطر الشبباملة الببيت تواجببه البلببد املضببيف لالسببتثمار األجنببيب املباشببر، ومببن مث يسببتطيع حتمببل تببدفقات ماليببة اكببرب 

األجنيب، إضافة إىل أن تدفقاته تقلل من احتماالت حدوا األزمات املاليبة والعجبز عبن تسبديد ومستوى اعلي من االستثمار 
فاالسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر بطبيعتبببه اسبببتثمار منبببتو  هلبببذا فبببان  2البببديون وذلبببك باملقارنبببة مبببع تبببدفقات البببديون قصبببرية األجبببل،

املتلقيببة إال بعببد دراسببات متعمقببة عببن اجلببدوى االقتصببادية املسببتثمر األجنببيب ال يقببدم علببى اسببتثمار أموالببه وخرباتببه يف الببدول 
فهو يتميز بتحركاته جريا وراء الفائدة والربح وبذلك فهو ينتقل إىل األماكن اليت توفر له أعلبى األربباح، أيبن توجبد  3للمشروع،

 4.التسهيالت واإلعفاءات واليد العاملة الرخيصة

اشببر هببو اسببتثمار طويببل األمببد، يببتم خببارج حببدود البلببد األصببلي، ويتمثببل يف فممببا سبببق نسببتنتو أن االسببتثمار األجنببيب املب
حتقيبق  تدفق رؤوس األموال من الشركة األم إىل فروعها املتواجدة يف بلد أجنبيب، حبيبث يكبون هلبا احلبق يف إدارة املشبروع هببدف

ويعتببرب  توسببيع دائببرة أعماهلببا وأنشببطتها،ا و األرببباح والعوائببد الببيت تغطببي تكبباليف االسببتثمار، والعمببل علببى إجيبباد أسببواق ملنتجاهتبب
االسبتثمار األجنببيب املباشببر مبن أفضببل وسببائل التمويببل األجنبيب  ملببا يتمتببع ببه مببن خصببائد تسبباعد علبى حتقيببق األهببداف الببيت 
ا تسببعى الشبببركات إىل حتقيقهببا عنبببد جلوءهببا إىل هبببذا النببوع مبببن االسببتثمارات، وظهبببرت أمهيتببه أكثبببر يف اوآونببة األخبببرية نظببرا ملببب

حدا مبن تقلببات اقتصبادية وأزمبات ماليبة  علبى مسبتوى أسبواق املبال الدوليبة البيت أدت إىل ظهبور أزمبة ثقبة يف االسبتثمارات 
 .األجنبية الغري املباشرة

                                  
 -83  ،   8002التوزيع، األردن، كادكيون للنشر و ، األاالستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة في االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، سليمانعمر عبد اهلادي  1

82. 
 .002 -003عادل عيسى الوزين، مرجع سابق،      2
.802،   8003 -8008، الدار اجلامعية، مصر، السياسات الماليةحامد عبد ااجميد دراز،   3  
.082،   8003زائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلالعولمة واقتصاد السوق الحرةضياء جميد املوسوي،   4  
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 .االستثمار األجنبي المباشر أهداف :المطلب الثاني

ا مبنهم وراء حتقيبق أهبداف حمبددة تأمبل يف تلجأ الكثري من الشركات أو األفراد إىل االسبتثمار يف دول أخبرى سبعي        
حتقيقهببببا، وهتببببدف كببببذلك الببببدول املضببببيفة لالسببببتثمارات إىل حتقيببببق بعببببض املكاسببببب مببببن وراء قبوهلببببا هلببببذه املشببببروعات علببببى 

 .أراضيها، والدوافع واألهداف اليت يسعى الطرفان إىل حتقيقها سوف يتم التطرق إليها فيما يلي

 .من االستثمار األجنبي المباشر أهداف الشركات األجنبية: أوال

هتدف الشركات متعددة اجلنسيات من وراء قيامها باالستثمار يف الدول األجنبية إىل حتقيبق العديبد مبن االمتيبازات واملنبافع 
 1:اليت ال تتمكن من حتقيقها يف بلدها األم، وهذه األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها ككن إجيازها يف النقاط التالية

 ول على املواد اخلام من الدول املستثمر فيها ألجل استخدامها يف صناعاهتا؛احلص .0
إجيبباد أسبببواق جديببدة ملنتجبببات وبضبببائع الشببركات األجنبيبببة خاصببة لتسبببويق فبببائض كبببري مبببن السببلع الراكبببدة والبببيت ال  .8

 تستطيع هذه الشركات تسويقها يف موطنها؛
ملسببتثمر فيهببا، حيببث أن أجببرة العامببل مببثال يف تلببك البببدول االسببتفادة مببن ميببزة اخنفبباض عناصببر التكلفببة يف الببدول ا .3

تكون عادة أقل من أجرة العامل يف الدول املتقدمة صناعيا، وكبذلك فبان تكلفبة احلصبول علبى املبواد اخلبام أو تكلفبة النقبل قبد 
 تكون يف هذه الدول أقل منها يف الدول املتقدمة صناعيا؛

عفبباءات الضببريبية الببيت متنحهببا كثببريا مببن الببدول املسببتثمر فيهببا مببن اجببل االسببتفادة مببن قببوانني تشببجيع االسببتثمار واإل .2
جبببذب االسبببتثمارات األجنبيببببة إليهبببا، ومبببن أمههببببا تقبببدمي احلبببوافز الضببببريبية وتبببوفري فبببر  اسببببتثمارية دائمبببة وإعطببباء ضببببمانات 

 للمستثمرين وتوفري أنظمة للمعلومات وغريها؛
ثمر فيهبا، إذ أن الشببركات األجنبيببة قببد حتقببق أرباحببا مببن اسببتثماراهتا االسبتفادة مببن فببر  حتقيببق الببربح يف الببدول املسببت .2

 األجنبية تفوق بكثري أرباحها من عملياهتا داخل موطنها؛
قيبام الشببركات األجنبيببة مبنافسبة الشببركات والصببناعات انيليبة مببن حيببث اجلبودة واألسببعار ونببوع اخلدمبة وذلببك بسبببب  .6

 ؛ملال لديهامتلكها للتكنولوجيا املتقدمة ووفرة رأس ا
تقليل املخاطر اليت تتعرض إليها استثمارات الشركات األجنبية إذ انه كلمبا توزعبت وانتشبرت االسبتثمارات علبى عبدد  .2

 .اكرب من الدول كلما قلت بالتايل خماطر هذه االستثمارات

                                  
  .022 -022،     8000، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، االستثمار والتمويأل بين النظرية والتطبيقحسين علي خريوش و خرون، 1 
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 .المباشر األجنبيالدول المضيفة من االستثمار  أهداف: ثانيا

ن وراء قبوهلا لالستثمارات على أراضيها إىل حتقيق العديد من املزايا واحلصول علبى العديبد هتدف الدول املستثمر فيها م   
1 :من األهداف من بينها

 

االسبببتفادة مبببن التكنولوجيبببا املتقدمبببة واخلبببربات اإلداريبببة اجلديبببدة يف البببدول األجنبيبببة، إذ أن قيبببام الشبببركات األجنبيبببة  .1
عينبببة يتضبببمن نقبببل التكنولوجيبببا وتوظيبببف اخلبببربات اإلداريبببة النبببادرة يف كثبببري مبببن باسبببتثمار أمواهلبببا يف مشببباريع حمبببددة يف دول م

 األحوال؛
 اإلسهام يف حل مشكلة البطالة وذلك بتشغيل عدد من العاطلني عن العمل يف املشروعات اليت يتم إنشاؤها؛ .2
قيبببام مشبببروعات معينبببة اإلسببهام يف زيبببادة الصبببادرات وحتسبببني ميبببزان املبببدفوعات للدولبببة املسبببتثمر فيهبببا وخاصبببة عنبببد   .3

 بتصدير منتجاهتا إىل اخلارج؛
التقليببل مببن الببواردات وذلببك مببن خببالل زيببادة اإلنتبباج انيلببي حيببث يسبباهم اإلنتبباج انيلببي باسببتبدال السببلع املسببتوردة   .4

 بالسلع املنتجة حمليا؛
 .تدريب العاملني على األعمال اإلدارية على استخدام وسائل اإلنتاج املتقدمة .5

 2:ه األهداف ال بد من وضع ضواب  لالستثمار األجنيب املباشر وأمههاولتحقيق هذ

 سبتثمار األجنبيب املباشبر املطلبوبوجود خطة مفصلة واضحة املعامل نميع القطاعات االقتصادية مع حتديد حجبم اال .0
 لكل منها مبا يدعم عملية التنمية االقتصادية وحيقق أهدافها التفصيلية؛

ليت يسهم فيها االستثمار األجنيب املباشر مبن النباحيتني االقتصبادية والفنيبة للحكبم علبى مبدى ضرورة تقييم املشاريع ا .8
 إسهامها يف حتقيق األهداف العامة لالقتصاد الوطين؛

أن تكبون مشباريع االسبتثمار األجنبيب املباشبر حتبت نظبر الدولبة وخاضبعة لقوانينهبا كغريهبا مبن املشباريع الوطنيبة، وهببذا  .3
 .ذه املشاريع حبيث ال تكون يف صورة فروع ملشاريع أخرى يف اخلارج مما يصعب معه متابعة نتائو أعماهلايتطلب استقالل ه

ه عادة ما تكون هنات العديد من الدوافع واألسباب اليت تشبجع الشبركات علبى التوجبه فمن خالل ما سبق نستنتو ان     
لصبببباك تلببببك )ة، إال أن الفائببببدة ال تكببببون أحاديببببة اجلانببببب الببببو أسببببواق جديببببد إىل مواقببببع أو منبببباطق خببببارج أوطاهنببببا األصببببلية

، وإاا جتبين الدولبة املضبيفة أيضبا فوائبد تفبوق مبا تسبعى إليهبا تلبك الشبركات يف بعبض األحيبان، وهبو مبا يبدفع (الشركات فق 
 .تلك الدول الستقطاب هذا النم  من االستثمارات من اجل حتقيق األهداف اليت مت التطرق إليها سابقا

                                  
.026 -022 نفس املرجع،      1  
.000 -22منور اوسرير وعليان نذير، مرجع سابق،       2  
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 .أهم أشكال االستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثالث  

تتخبببذ االسبببتثمارات الدوليبببة احلقيقبببة العديبببد مبببن األشبببكال حبسبببب تعبببدد متطلببببات واحتياجبببات كبببل مبببن املسبببتثمر        
 .األجنيب والدولة املضيفة، وفيما يلي يتم عرض أهم هذه األشكال

    Joint Ventures االستثمارات المشتركة: أوال

االستثمار املشرتت علبى انبه احبد مشبروعات األعمبال البذي كتلكبه أو يشبارت فيبه طرفبان أو   koldeيعرف كولدي       
وعن طريق هذه املشباركة ككبن تقليبل املخباطر السياسبية البيت قبد يتعبرض هلبا املسبتثمر  1أكثر من دولتني خمتلفتني بصفة دائمة،

فيبف األعبباء املاليبة البيت يتحملهبا االقتصباد املضبيف نتيجبة مشباركة املسبتثمر البوطين فضال عن ذخ األجنيب من تأميم ومصادرة،
 2.يف املشروع األجنيب املشرتت

وتعتببرب هببذه املشببروعات ملكيببة مشببرتكة بببني املسببتثمر انيلببي والشببركات األجنبيببة بنسببب متفاوتببة تتحببدد وفقببا التفبباق       
األجانببب، حيببث تقببوم الكثببري مببن الببدول بتحديببد النسبببة القصببوى الببيت حيببق  ورضببا الشببركاء وحسببب القببوانني املنظمببة لتملببك

٪ مبببن إابببايل رأس املبببال، وذلبببك ضبببمانا لعبببدم متكبببني املسبببتثمر األجنبببيب مبببن 22للمسبببتثمر األجنبببيب متلكهبببا وهبببي يف العبببادة  
لبببتحكم يف إدارة األنشبببطة ولبببيس بالضبببرورة دائمبببا أن يسببباهم املسبببتثمر األجنبببيب يف ا البببتحكم يف إدارة األنشبببطة والعمليبببات،

والعمليببات، و لببيس بالضببرورة دائمببا أن يسبباهم املسببتثمر األجنببيب أو الببوطين بنسبببة مببن رأس املببال إذ قببد تكببون املسببامهة مببن 
 3.خالل تقدمي اخلربة واملعرفة أو العمل أو التكنولوجيا من أحد األطراف فق 

ثمار مشبرتت مبع شبريك حملبي يف بلبد أجنبيب، فبان الشبركة الدوليبة فعادة عنبدما تبدخل الشبركة متعبددة اجلنسبية يف اسبت      
املتعددة اجلنسية جتلب معها منافع خاصة للبلد املضيف مثل نقل التكنولوجيا واخلربات الفنيبة والتقنيبة ومهبارات لتبدريب ونقبل 

مشبببكلة الكيفيبببة البببيت سبببيدار هببببا املعرفبببة العلميبببة إىل القبببوى العاملبببة الوطنيبببة، ويف حالبببة كبببون الشبببركاء أكثبببر مبببن طبببرفني تظهبببر 
املشروع ويتم حل هذه املشكلة بعرض ثالا بدائل إلدارة االستثمار فاحلل األول يتمثل يف اإلدارة املشرتكة، أمبا الثباين فيتمثبل 

 ةالببذي كلببك احلصببة الكببربى يف املشببروع، أمببا احلببل الثالببث فيتمثببل يف اإلدار يف اإلدارة الببيت يهببيمن عليهببا شببريك واحببد وهببو 

                                  
. 80 -02،     8002 -8002، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، واالستثمار الدولي عمالألا اقتصادياتعبد السالم أبو قحف،   1  
 . 022حسين علي خريوش، مرجع سابق،    2
 .80 -02 أمرية حسب اهلل حممد، مرجع سابق،     3
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املسبتقلة عبن أي مبن الشبريكني أي أن يكبون املبدير العبام للمشبروع شخصبا حياديبا مبن خبارج املشبروع، ويعتبرب هبذا النبوع مببن 
 1.اإلدارة بالنسبة لالستثمار املشرتت أكثرها دجاحا

 :البدويل هبيومن بني املنظمات واملؤسسات والشركات اليت تعمل وتشجع االستثمارات املشرتكة علبى املسبتويني العبري و   
، االمانببة العامببة جلامعببة الببدول (AEC) جملببس الوحببدة االقتصببادية العربيببة ،(OPEC)منظمببة الببدول العربيببة املصببدرة للببنف 

، املؤسسببببببة العربيببببببة لضببببببمان االسببببببتثمار، شببببببركة (AFESD)العربيببببببة، الصببببببندوق العببببببري للتنميببببببة االقتصببببببادية واالجتماعيببببببة 
يببببني هبببذه املؤسسبببات  ( 0-0)غبببرف التجبببارة والصبببناعة والزراعبببة العربيبببة، واجلبببدول رقبببم االسبببتثمارات العربيبببة، االحتببباد العبببام ل

 .وطبيعة األنشطة اليت تقوم هبا

 المنظمنننات والماسسننننات والشنننركات التنننني تعمنننأل وتشننننجع االسنننتثمارات المشننننتركة علننننى(: 0-0)الجننندول رقننننم 
 .المستويين العربي والدولي

 النشاط االسم العدد
 تقوم بدراسات اجلدوى االقتصادية لالستثمارات املشرتكة   (OPEC)ربية املصدرة للنف منظمة الدول الع 0
 االستثمارات املشرتكة تأسيس أساليبدراسات وتطوير  (AEC)   جملس الوحدة االقتصادية العربية 8
ها تشجيع التكامل والتخطي  بني الدول العربية ومن ضبمن العامة جلامعة الدول العربية األمانة 3

 االستثمارات املشرتكة
الصببببببببببندوق العببببببببببري للتنميببببببببببة االقتصببببببببببادية واالجتماعيببببببببببة  2

(AFESD) 
وتببرويو االسببتثمارات املشببرتكة علببى املسببتوى العببري  إعببداد
 والدويل

 جتمع معلومات والدراسات حول التمويل والضمانات املؤسسة العربية لضمان االستثمار  2
 يف استثمارات مشرتكة عربية ودوليةتدخل  شركة االستثمارات العربية 6

2 

 

تقبببببببببدم احلبببببببببوافز وتشبببببببببجع دخبببببببببول الشبببببببببركات العربيبببببببببة يف  االحتاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية
 استثمارات عربية مشرتكة

 

 .022   ،مرجع سابقعلي عباس، : المصدر

 

                                  
. 20،   8002، األردن، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، "المدخأل العام"إدارة األعمال الدولية علي عباس،   1  
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 .االستثمار المملوك كليا من طرف المستثمر األجنبي: ثانيا

تببرب مشببروعات االسببتثمار الببيت كلكهببا املسببتثمر األجنببيب بصببفة كليببة، أكثببر أشببكال االسببتثمارات األجنبيببة تفضببيال تع    
باسبببتثمار جبببزء مبببن رأس ماهلبببا يف دولبببة أخبببرى يف  1لبببدى الشبببركات متعبببددة اجلنسبببيات، وهبببو عببببارة عبببن قيبببام هبببذه األخبببرية 

ون هببي املسببؤولة عببن العمليببات اإلداريببة واإلنتاجيببة والتسببويقية، مشببروعات إنتاجيببة أو خدميببة مملوكببة هلببا بالكامببل، حبيببث تكبب
وهنببا تكببون درجببة املخبباطرة مرتفعببة نسبببيا باملقارنببة مببع األشببكال السببابقة لببدخول األسببواق الدوليببة، وذلببك جلهلهببا بالبيئببة يف 

الشببببركات قبببببل البببببدء يف  لببببذا فانببببه جيببببب علببببى هببببذه 2األسببببواق املسببببتهدفة مببببن النببببواحي االقتصببببادية والقانونيببببة واالجتماعيببببة،
االسبببتثمار القيبببام بدراسبببة مفصبببلة إلمكانياهتبببا يف مواجهبببة حتبببديات االسبببتثمار اململبببوت بالكامبببل هلبببا مبببن خبببالل التأكبببد مببببن 

 3:اإلمكانيات التالية

 قدرة املوارد البشرية العاملة يف الشركة على إدارة الشركة بطريقة امللكية الكاملة؛ .0
 الزمة لتنفيذ املشروع؛توافر اإلمكانات املالية ال .8
 .القدرة على حتمل املخاطر النااة عن هذا اخليار ويف مقدمتها املخاطرة السياسية .3
 

 .االستثمار في المناطق الحرة: ثالثا

أهنا منطقة حمددة ومسورة حبباجز فاصبل يف ارض الدولبة املضبيفة، ذخصصبها  (Free zone)ككن تعريف املنطقة احلرة     
مركيببة ملمارسببة خمتلببف األنشببطة االقتصببادية سببواء كانببت صببناعية أم جتاريببة أم خدميببة، حيببث يببتم فيهببا وضببع  خببارج املنطقببة اجل

البضبائع لغايبات التخببزين أو التصبنيع، ويببتم التعامبل معهبا كمببا لبو أهنببا أجنبيبة دون سبداد الرسببوم اجلمركيبة ودون خضببوعها إىل 
ا يسبمح بقبدر كببري مبن احلريبة يف املعبامالت واملببادالت والبيت مبن شبأهنا اإلجبراءات العاديبة املعمبول هببا داخبل الدولبة وذلبك ممب

إضافة  إىل أن املستثمرين األجانب يف هذه املناطق ال كلكون احلق يف متلكها وإاا فقب  تبؤجر هلبم مبن  4جذب االستثمارات،
  5.ه املناطقطرف الدولة املضيفة واليت توفر نظام رقابة حمكم على كافة األنشطة املقامة يف هذ

يف  سبنة مبن طبرف اليونبان 8000ويرجع تاري  ظهور املناطق احلبرة إىل العصبور الوسبطى، حبني أجريبت أول جترببة منبذ    
، منذ ذلك احلني تضباعفت واصببحث تشبغل مكانبة هامبة يف البدول املتقدمبة أو الناميبة (حبر اجيا)تلك الفرتة يف جزيرة ديلوس 

                                  
. 823 ،  0222، مصر، ، إدارة األعمال الدولية، مطبعة اإلشعاع الفنيةعبد السالم أبو قحف  1  
.28،   8002، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا ،، إدارة األعمال الدوليةعلي إبراهيم اخلضر  2  
  .023،   8002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن، "منظور سلوكي واستراتيجي" يةإدارة األعمال الدولزكريا مطلك الدوري وامحد علي صاك،  3
.80 -02،     8000، دار الفكر، األردن، االستثمار في المناطق الحرةحممد قاسم خصاونة،   4  
  .302 -302مرجع سابق،     ، "كويزمن التكتالت االقتصادية حتى ال"اقتصاديات المشاركة الدولية عبد املطلب عبد احلميد،  5
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العديببد مببن املببوانئ يف امريكببا  ول هببذه الظبباهرة منببذ بدايببة العصببور الوسببطى، أيببن اعتببربتإذ عرفببت تلببك الببدعلببى حببد سببواء، 
 1.الالتينية والشرق األقصى وحىت إفريقيا مناطق حرة

 2:وتصنف املناطق االقتصادية احلرة عموما إىل ثالثة أنواع، وهي كما يلي

  (Free Trade  Zone)مناطق حرة تجارية. 1

رة التجاريبببة علبببى اسبببترياد سبببلع مبببن خبببارج البلبببد أو مبببن داخلبببه بغبببرض تصبببنيعها وبيعهبببا يف الوقبببت يقبببوم نشببباط املنطقبببة احلببب
املناسببب، وقببد جتببري عليهببا بعببض العمليببات البسببيطة الببيت يببرخد عببادة هبببا يف املسببتودعات كببالفرز والتعبئببة والتغليببف أو املببزج 

 ة البضاعة نفسها؛واخلل  إىل غري ذلك من األعمال اليت من شأهنا انيافظة على طبيع

  (Free Industrial Zone)مناطق حرة صناعية. 2

تكون املنطقة احلرة الصناعية عادة خارج أي معوقات اركية وأية  قيود وحمددات صبناعية قبد تكبون موجبودة داخبل البلبد، 
ات باإلضبافة إىل البنيبة إذ تفضلها املؤسسات االستثمارية فيما خيد املستوردات من السلع الوسيطة وإعفاءات ضبرائب الشبرك

 التحتية؛

  (Service Free Zone)مناطق حرة خدمية. 3

 .يعترب هذا النوع من املناطق احلرة حديث النشأة، ويشمل منطقة معاجلة املعلومات ومنطقة اخلدمات املالية

ات السياسببية واالقتصببادية يف إن حتديببد أهببداف املنطقببة احلببرة عمليببة ديناميكيببة قابلببة للتغببري والتطببور وفقببا للتطببور          
الدولببة واسببتجابة للتطببورات االقتصببادية والتقنيببة والعلميببة يف العببامل، وأهببم جببزء يف األهببداف هببو كيفيببة حتويلهببا إىل سياسببات 
وبببرامو ووضببع خطببة لتنفيببذها بالشببكل املناسببب ووفببق جببدول زمببين معببد إعببدادا جيببدا ومبببا يتناسببب مببع الظببروف واإلمكانببات 

 3.تاحة للدولة املضيفةوالوسائل امل

                                  
1 Belkacem douah, les zones franches en Algérie " Conclusion d’une experience " , revue des économies nord Africaines, Université 

de Chlef, Algerie, n°6, 2009, p 70. 

.22 -88     حممد قاسم خصاونة، مرجع سابق،  2  
.22نفس املرجع،     3  

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-chlef.dz%2Frenaf%2Fla_revue_N_6.htm&rct=j&q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%E2%80%93%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&ei=MNkdTte5AYrKtAb8qZ2yDQ&usg=AFQjCNFwQNN5dSdPQb32JV0wTNCrKj7p2Q&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-chlef.dz%2Frenaf%2Fla_revue_N_6.htm&rct=j&q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%E2%80%93%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&ei=MNkdTte5AYrKtAb8qZ2yDQ&usg=AFQjCNFwQNN5dSdPQb32JV0wTNCrKj7p2Q&cad=rja
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أمبببا بالنسببببة للحبببوافز واملزايبببا البببيت توفرهبببا املنببباطق احلبببرة فهبببي تتفببباوت ببببني دولبببة وأخبببرى، ومبببن احلبببوافز اهلامبببة البببيت تتبببوفر 
 1:للمستثمرين والتجار واملتعاملني

 اإلعفاء من الضرائب على استرياد املواد األولية والبضائع األخرى شبه املصنعة؛ -
 ألساسية واخلدمات األساسية من مياه وكهرباء واتصاالت؛توفري البنية ا -
 اإلعفاء من الضرائب على اإليرادات ورأس املال؛ -
توفري جهاز إداري يتوىل ادجاز ومتابعة كافة اإلجبراءات الفنيبة والتنظيميبة لالسبتثمار والتجبارة يف املنباطق احلبرة، خاصبة  -

 تلك اإلجراءات املتعلقة باحلكومة؛
 .الالزمة من خمتلف التخصصات للصناعات والشركات التجارية املتواجدة يف املنطقةتوفري العمالة  -
 
 .عمليات التجميع :رابعا

تتمثل عمليات التجميع يف اتفاقية مربمبة مبا ببني الطبرف األجنبيب والطبرف البوطين، يبتم مبوجبهبا قيبام الطبرف األول         
فباألجزاء كثيفبة رأس املبال ككبن إنتاجهبا يف البدول  2لتصببح منتجبا هنائيبا، بتزويد الطرف الثاين مبكونات منتو معبني لتجميعهبا

املتقدمببة أمببا األجببزاء كثيفببة العمببل فتنببتو يف البلببدان الناميببة أو األقببل اببوا حيببث تتببوفر اليببد العاملببة بكثببرة فيهببا وكلفتهببا واطئببة، 
اتيجية دفاعيببة اسببتخدمتها الشببركات األمريكيببة وتسببتخدم عببادة مببن قبببل مصببنعي  السببلع االلكرتونيببة االسببتهالكية، وهببي إسببرت 

لصببنع املالبببس حيببث جتببري عمليببات اخلياطببة يف األسببواق اخلارجيببة بعببد أن تشببحن السببلع مسبببقة القطببع إىل تلببك األسببواق 
خلياطتهبببا ومبببن مث إعادهتبببا إىل السبببوق األمريكيبببة إلجبببراء عمليبببات اإلهنببباء، ألن الضبببرائب املفروضبببة علبببى السبببلع املعبببادة تكبببون 
متدنيببة وحتسببب علببى أسبباس القيمببة املضببافة يف اخلببارج، مثببل هببذه السببلع ااجممعببة متكببن منتجهببا مببن تسببويقها إىل عببدة أسببواق 
دون خضوعها للتعريفات أو احلصد، لكن هذه احلرية واملرونة يف دخول األسواق حتبددها عبادة القبوانني البيت حتبدد املكونبات 

٪ من املكونات املستخدمة جيبب إنتاجهبا حمليبا،  22-20كا اجلنوبية مثال حتدد نسبة انيلية املستخدمة يف اإلنتاج فدول أمري
٪، ويف االحتبباد 22هببذه النسببب ذختلببف مببن دولببة ألخببرى كمببا حتببددها تشببريعات تلببك البلببدان، ففببي بريطانيببا حتببدد النسبببة بببببب 

 3.٪ لكي تعترب السلعة منتجا وطنيا يف معاملته22األوروي 

 

                                  
.362علي عباس، مرجع سابق،     1  
.82 -82 ،    8003مؤسسة شباب اجلامعة، مصر،  ،األشكال والسياسات الميتلفة لالستثمارات األجنبيةعبد السالم أبو قحف،   2  
.022 -022 ،    8002األردن،  ،، دار املسرية للنشر والتوزيعالتسويق الدوليبديع ايل قدو،   3  
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 .مشروعات البنية األساسية المحولةر في االستثما: خامسا

مثبببل بنببباء عامبببا يف جمبببال البنيبببة األساسبببية  20-80يكبببون يف شبببكل عقبببود امتيببباز تكبببون ملبببدة معينبببة تبببرتاوح مبببا ببببني      
اء أن يعود املشروع  يف هناية عقد االمتياز إىل ااجمتمع أو احلكومبة، أي املشبروعات القائمبة علبى البنب املطارات أو الطرق، شرط

والتشبببغيل والتحويبببل، وهبببي اجتببباه يفيبببد الطبببرفني احلكومبببة واملسبببتثمر األجنبببيب، حيبببث احلكومبببة حتتببباج إىل اسبببتثمارات ضبببخمة  
يصعب عليها متويلها من املوازنة، واملسبتثمر األجنبيب يبرى أن اجلبدوى االقتصبادية مبن هبذه املشباريع تكبون خبالل فبرتة االمتيباز 

 1.فق 

أن االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة تتخبذ العديبد مبن األشبكال حسبب األهبداف البيت تسبعى  مما سبق نستخلد ،إذن     
الشببركات إىل حتقيقهببا، فقببد تقببوم باسببتثمار أمواهلببا يف مشببروعات يف بلببد أجنببيب علببى أن تتقاسببم مببع املسببتثمر الببوطين األرببباح 

شبروعات أجنبيبة علبى أن متلكهبا هبي كليبا وهبذا النبوع وهذا النوع يسمى باالستثمار املشبرتت، وقبد تقبوم باسبتثمار أمواهلبا يف م
من االستثمارات يسمى باململوت بالكامل للطرف األجنيب، وقبد تقبوم باالسبتثمار يف املنباطق احلبرة أو تقبوم بعمليبات التجميبع 

ددة اجلنسببيات كنببوع أو االسببتثمار يف مشببروعات البنيببة األساسببية كمببا مت التطببرق إليهببا سببابقا، إضببافة إىل اذخبباذ الشببركات املتعبب
 .منه باعتبارها أهم طرف يف االستثمار األجنيب املباشر، وسوف نتطرق هلا يف املبحث املوايل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
. 026 -022،     8006، الدار اجلامعية، مصر، "تداعيات ا -شركات ا -منظمات ا"العولمة االقتصادية حلميد، عبد املطلب عبد ا  1  
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 .الشركات متعددة الجنسيات كطرف في االستثمار األجنبي المباشر: المبحث الثاني

ى املسبببتوى البببدويل، إذ أهنبببا أصببببحت يعبببد ظهبببور الشبببركات متعبببددة اجلنسبببيات مبببن أكبببرب االدجبببازات االقتصبببادية علببب      
املبببنظم املركبببزي لىنشبببطة االقتصبببادية يف اقتصببباد عببباملي يتزايبببد تكبببامال مبببن خبببالل العوملبببة االقتصبببادية، هبببذه األخبببرية البببيت تتبببأثر 

، وناهيبك بشكل متزايد بالشركات متعددة اجلنسيات يف كافة املستويات اإلنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتمويلية واإلدارية
  .على تأثريها على توجهات االستثمار الدويل والتجارة على املستوى العاملي

  Multinational Company مفهوم وخصائص الشركات متعددة الجنسيات ألولاالمطلب 

تعترب الشركات متعددة اجلنسيات شكل من أشكال االستثمار األجنبيب املباشبر، إذ أصببحت متثبل إحبدى الشبركات       
العببامل، مبببا تكتسبببه مببن مسببات  الدوليببة الببيت تقببوم بنشبباطاهتا وأعماهلببا علببى املسببتوى الببدويل نظببرا لتطورهببا واتسبباع عملهببا عببرب

 .وخصائد تسمح هلا مبزاولة تلك األنشطة

 .مفهوم الشركات متعددة الجنسيات: أوال

قتصبباد العبباملي منببذ احلببرب العامليببة الثانيببة تعتببرب الشببركات املتعببددة اجلنسببيات مببن أهببم التطببورات الببيت حببدثت يف اال      
حبببىت اوآن، فببباألربعني سبببنة األخبببرية أنتجبببت أنواعبببا جديبببدة مبببن املشبببروعات البببيت متلكهبببا عبببدة دول، والبببيت تعمبببل يف األسبببواق 

 1.اخلا  العاملية، غري املشروعات اليت تعمل يف حدود دولة واحدة أو اليت متلكها الدولة مثل شركات القطاع العام أو القطاع

فمفهببوم النشبباط الببذي متارسببه الشببركات متعببددة اجلنسببيات علببى املسببتوى العبباملي أثببار اهتمببام الكثببري مببن الببباحثني        
والدارسني هلذه الظاهرة ملا هلا من تسميات خمتلفة جعلت العديد من الباحثني يتساءلون عن طبيعبة نشباطها لعبدم إدراكهبم أن 

الشببركات : املعببىن ومببن بببني التسببميات املختلفببة للشببركات متعببددة اجلنسببيات التسببميات التاليببة االخببتالف قببائم يف اللفببحي دون
عبرب الوطنيبة، الشبركات  متعددة اجلنسية، الشركات متعدية اجلنسية، الشركات فوق القوميبة، الشبركات عبابرة القوميبة، الشبركات

ة اخلاصبة، الشبركات العامليبة، الشبركات الكونيبة، وغريهبا مبن متخطية احلدود القومية، الشركات دولية النشاط، الشبركات الدوليب
 2.التسميات األخرى

 

                                  
.  02،   8002دار اجلامعية، مصر، ال، إدارة األعمال الدولية والعالميةفريد النجار،   1  
  .88 -80 ،    8002، دار حامد للنشر والتوزيع، األردن، المركز القانوني الدولي للشركات متعددة الجنسيةطلعت جياد جلي احلديدي،  2
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 فتعببرف الشببركات متعببددة اجلنسببيات علببى أهنببا تلببك الشببركات الببيت ذخضببع ملكيتهببا لسببيطرة، وذخضببع  إدارهتببا حتببت       
وسياسبباهتا أن اسببرتاتيجياهتا مببن جنسببيات متعببددة، كمببا متببارس نشبباطها يف ول اجنبيببة متعببددة علببى الببرغم مببن  أخببرىسببيطرة 
، إال أن نشباطها Home Countryعملها تصمم يف مركزها الرئيسي الذي يوجبد يف دولبة معينبة تسبمى الدولبة األم وخط  

 Host Country.1يتعدى حدود هذه الدولة ويتوسع إىل دول أخرى تسمى الدول املضيفة 

أعمباال ووسبائل إنتباج يف أكثبر مبن دولبة، ويبدير نشباطها علبى وتعرف أيضا على أهنا مؤسسة اقتصادية ضبخمة متلبك      
 2.املستوى الدويل جملس إدارة يتخذ من الوطن األم مركزا رئيسيا هلا

 أم أوتتمثل يف جمموعة من الشركات ذات جنسيات خمتلفة ومستقلة من الناحيبة القانونيبة، تقبوم بادارهتبا منشبأة فهي       
 4.٪ أو أكثر من حساباهتا خارج حدود بلدها30حبيث تكون holding company  ،3منشأة قابضة

فمببن خببالل التعبباريف السببابقة نسببتخلد أن الشببركات متعببددة اجلنسببيات هببي شببركات تببزاول نشبباطها يف أكثببر مببن        
ا وكبببرب دولببة و تببؤثر بقببوة يف االقتصببباد العبباملي، فهببي شببركات ضبببخمة ومتثببل كيانببات اقتصببادية عمالقبببة، تتميببز بتنببوع أنشببطته

 .مساحة السوق اليت تغطيها وتسعى إىل توسيع مبيعاهتا وتنويع مصادرها، واحلصول على موارد إضافية، وتقليل خطر املنافسة

املسببتخرج مببن مببؤمتر األمببم املتحببدة للتجببارة والتنميببة  8000وحسببب مببا صببدر يف تقريببر  االسببتثمار العبباملي  لسببنة        
 مبن أكثبر والبيت تبلب  هلبا التابعبة األجنبيبة للبدول، فالشبركات مملوكبة الوطنيبة عبرب شبركة  650 األقبل علبى فانبه يوجبد اليبوم

 املضبيفة، وكبان عبدد االقتصباديات مبن كببري عبدد مبع اتصبال يبدخلها يف مببا املعمبورة أالباء ايبع يف تنتشبر شبركة 5002
 للدول اململوكة الوطنية عرب الشركات تشكلعرب وطنية، و  شركة 100 أكرب بني من 02للدول  اململوكة الوطنية عرب الشركات
الشبركات، وقبد قامبت  هبذه نصبف مبن أكثبر االنتقاليبة واالقتصباديات الناميبة تستضبيف االقتصباديات إذ متنوعبة، جمموعبة

 قراببة بلغبت مضبافة قيمبة السبواء بتوليبد علبى اخلبارج ويف البوطن يف عملياهتبا إطبار نطباق العبامل يف علبى الوطنيبة عبرب الشبركات
يوضبح توزيبع ( 8-0)واجلبدول رقبم  5العباملي، اإلابايل النباتو انيلبي جممبوع رببع البو أي 2010 عبام يف دوالر تريليبون 16

 .املنطقة حبسب للدول الشركات عرب الوطنية اململوكة

                                  
.822،   8002، دار أسامة، األردن، االقتصاد الدوليعثمان أبو حرب،   1  
.022،   8002، دار صفاء، األردن، ، التمويأل الدوليموسى سعيد مطر و خرون  2  
.03،   8002ان للنشر والتوزيع، األردن، ، دار زهر المالية الدولية نظرية وتطبيقسعود جايد مشكور العامري،   3  
.322   ،8002 األردن، دار الثقافة، ،إدارة االستثمار بين النظرية والتطبيق ن،اعلو قاسم نايف   4  
 ألمم املتحدة،دة للتجارة والتنمية، ا، مؤمتر األمم املتحأشكال اإلنتاج الدولي والتنمية غير القائمة على المساهمة في راس المال، 8000تقرير االستثمار العاملي لسنة  5

  .00،   8000 نيويورت وجنيف،
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 .8000المنطقة لسنة  بحسب للدول توزيع الشركات عبر الوطنية المملوكة :(8-0)قم ر جدول 

 صيبالن العدد المنطقة 
 12202 623 العالم

 4306 212 البلدان المتقدمة
 3402 223 االتحاد األوروبي

 202 36 الدانمرك
 302 21 فنلندا
 401 32 فرنسا
 201 11 المانيا
 206 12 بولندا
 201 11 السويد

 1204 11 بلدان أخرى
 603 41 بلدان أوروبية أخرى

 401 22 النرويج
 102 11 سويسرا
 202 3 ى بلدان أخر 

 202 3 الواليات المتحدة
 201 11 بلدان متقدمة أخرى

 206 4 اليابان
 201 14 بلدان أخرى

 2301 342 االقتصادات النامية
 1206 12 إفريقيا 

 103 24 جنوب إفريقيا
 403 21 بلدان أخرى

 403 21 أمريكا الالتينية والكاريبي
 104 1 البرازيل

 201 11 بلدان أخرى
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 .08-00     ،مرجع سابق، 8000تقرير االستثمار العاملي لسنة  :المصدر

 

 

 

 

 

 

 

 1202 22 سياشرق أ
 201 11 الكويت

 302 21 اإلمارات العربية المتحدة 
 406 32 بلدان أخرى 

 2203 162 جنوب وشرق وجنوب شرقي أسيا
 102 22 الصين
 301 22 الهند
 102 12 (اإلسالمية –جمهورية )إيران
 601 42 ماليزيا
 104 1 سنغافورة
 402 31 بلدان أخرى

 302 23 الدول المستقلةجنوب شرقي أوروبا ورابطة 
 201 14 االتحاد الروسي
 104 1 بلدان أخرى
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 1:ومن بني األسباب اليت أدت إىل ظهور الشركات متعددة اجلنسيات نعرضها يف النقاط التالية

النقببل ممبببا يببؤدي إىل رفببع األسبببعار، األمببر البببذي يببنعكس سبببلبا علببى صبببعيد  وجببود احلببواجز اجلمركيبببة وارتفبباع نفقبببات .0
املنافسة وبالتايل فان الشركات هتدف إىل إنشاء وحدات إنتاجية بالقرب من األسواق، أو حيث توجد األسواق كببديل لعمليبة 

 التصدير اليت مل تعد ذا جدوى اقتصادية؛
لية للدول الرأمساليبة املتطبورة تعتبرب  مبن العوامبل الرئيسبية يف تكبوين تلبك إن األوضاع النقدية والسياسات الضريبية واملا .8

 الشركات؛
مببن بببني األسببباب أيضببا حماولببة تقليببل املخبباطر االقتصببادية، وفقببا للنظريببات االقتصببادية والعامليببة منهببا نظريببة للعبباملني  .3

مضببطردة للفببائض االقتصببادي للشببركات الكببربى، الببيت تفيببد أن هنببات زيببادة "   وبنناران"و " سننويزي" االقتصبباديني األمببريكيني 
وهببو فببائض يصببعب اسببتيعابه داخليببا ألسببباب خمتلفببة، ممببا جيعلهببا مضببطرة السببتغالل فائضببها االقتصببادي املببرتاكم لببديها، عببرب 

جببور االسبتثمار اخلبارجي املباشبر، ومبع أهنبا تسبتطيع االسبتثمار يف البداخل، إال أن معبدل البربح سبيكون أقبل  يف ظبل ارتفباع  أ
 ؛اإلنتاج مقارنة بالبلدان األخرى ونفقات
إذا صببح وصببف هببذا العصببر بأنببه عصببر العوملببة، فمببن األصببح وصببفه بأنببه عصببر الشببركات متعببددة اجلنسببيات  باعتبارهببا و 

 :العامل األهم هلذه العوملة ويرجع تأثري هذه الشركات كقوة كربى مؤثرة يف النشاط االقتصادي العاملي إىل األسباب اوآتية 
 حتكم هذه الشركات يف نشاط اقتصادي يف أكثر من قطر وإشاعتها ثقافة استهالكية موحدة؛ .2
 قدرهتا على استغالل الفوارق بني الدول يف هبات املوارد ؛ .2
 .مرونتها اجلغرافية  .6

 .خصائص الشركات متعددة الجنسيات  :ثانيا

ن الشركات األخبرى، وهبذه اخلصبائد تسبتمد مبن تتميز الشركات متعددة اجلنسيات بعدة خصائد تنفرد هبا عن غريها م
 :طبيعتها كشركات تعمل يف أكثر من دولة، ولعل هذا التميز يرجع إىل جمموعة من املميزات الصرها يف النقاط التالية

 .الطبيعة االحتكارية للشركات متعددة الجنسيات  .1

ض سبيطرهتا علبى أسبواق املنتجبات البيت تقبوم من أهبم مظباهر الطبابع االحتكباري للشبركات متعبددة اجلنسبيات هبو فبر      
، ففببي ظببل هببذه األسببواق  oligopolyبانتاجهببا، أي ميلهببا الشببديد الببو العمببل يف إطببار مببا يسببمى بنظببام احتكببار القلببة 

تسبتطيع هبذه الشبركات حتقيبق معبدالت أعلبى مبن األربباح تفبوق بكثبري معبدالت األربباح البيت تسبتطيع حتقيقهبا يف ظبل أسبواق  
                                  

. 82،   0222، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، مصر، ت المتعددة من الناحية القانونيةالمشروعات ذو القومياحمسن شفيق،   1  
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واملزايا االحتكارية اليت تتمتع هبا هبذه الشبركات ككبن حتديبدها يف أرببع جمباالت التمويبل واإلدارة واملزايبا التكنولوجيبة  1،تنافسية
حيث أن هبذه الشبركات تسبعى دائمبا إىل تطبوير منتجاهتبا والقيبام بعمليبات البحبث واالكتشباف املسبتمر بغبرض  2والتسويقية،

 .تسويقها وتوزيعها يف أالاء العامل

 .عالمية الشركات متعددة الجنسيات  .2

تتميببز الشببركات متعببددة اجلنسببيات بكببرب مسبباحة السببوق الببيت تغطيهببا وامتببدادها اجلغببرايف خببارج الدولببة األم، ملببا هلببا         
مبن إمكانيبات تسببويقية هائلبة وفببروع وشبركات تابعببة جتبوب معظببم أالباء العببامل يف الكثبري مببن األحيبان، حيببث توضبح البيانببات 

فاع نصبيب بعبض الشبركات متعبددة اجلنسبيات يف إابايل إنتباج القطاعبات الصبناعية الفرديبة، وأهبم مثبال يف هبذا ااجمبال هبو ارت
وال يقبباس احلجببم مبقببدار رأس املببال  3٪ مببن سببوق احلاسبببات اوآليببة علببى مسببتوى العببامل،20علببى حببوايل  IBMسبيطرة شببركة 

املتباح للشبركة، ولبيس ببرقم العمالبة أيضبا الن تلبك الشبركات ولبدت يف أجبواء ألنه ال كثل إال جزءا بسبيطا مبن إابايل التمويبل 
ثببورة معلوماتيبببة تكنولوجيبببة رفعبببت إنتاجيبببة العمبببل فيهبببا إىل مسبببتويات غببري مسببببوقة، وإابببا أهبببم مقيببباس يتببببع هبببو رقبببم املبيعبببات 

sales figureأو ما يسمى بالفرنسية ، chiffre d’affaires .4 

 .ية التخطيط في الشركات متعددة الجنسياتمركزية اإلدارة وعالم  .3
       

إن الشببركات متعببددة اجلنسببيات تتميببز بوحببدة السببيطرة واإلدارة الببيت ذخضببع هلببا الشببركات الوليببدة املنتشببرة يف أالبباء         
نسبيات، فالشبركات العامل وهي ضرورة تفرضها وحدة اإلسرتاتيجية اإلنتاجية العامليبة البيت تعمبل يف إطارهبا الشبركات متعبددة اجل

الوليببدة ليسببت إال جمببرد وحببدات يكمببل بعضببها بعضببا مببن الناحيببة االقتصببادية، فهببي أشبببه مببا تكببون بأعضبباء يف جسببد واحببد 
تسبري وفقبا إلرادة واحبدة، كبل ذلبك علبى البرغم ممبا قبد يبببدو مبن وجبود نبوع مبن االسبتقالل للفبرع مبن ناحيبة متتعبه بالشخصببية 

ليببة منفصببلة أو جملببس إدارة أو اعيببة عموميببة، كببل ذلببك مببن ناحيببة الظبباهر بيببد أن األمببر كلببه بيببد املعنويببة املسببتقلة أو بذمببة ما
  5.صانع القرار يف الشركة األم

                                  
  .33 -38،     8002 ،، بدون ذكر دار النشروالتصدير في الدول الناميةالشركات دولية النشاط وأثرها على المنافسة والعمالة سامي سالمة نعمان،  1
.020 موسى سعيد مطر و خرون، مرجع سابق،    2  
.068،   مرجع سابق، "تداعيات ا -شركات ا -منظمات ا" العولمة االقتصادية عبد املطلب عبد احلميد،   3  
.23،   8000، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، "التحدي واالستجابة"  العولمة وأثرها في العالم الثالعالء الدين ناطوريه،   4  
 .20 -62سامي سالمة نعمان، مرجع سابق،      5
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فببالتخطي  االسببرتاتيجي يف الشببركات متعببددة اجلنسببيات هببو املببنهو املالئبببم بالنسبببة هلببا، حيببث يضببمن هلببا حتقيببق مبببا     
والتنظبببيم والتخطبببي  الفعبببال مبببا جعلهبببا تسبببيطر علبببى التجبببارة  1ليبببه يف املسبببتقبل،اليبببه، وادرات مبببا ترغبببب ان تكبببون ع هتبببدف

 .العامل وهتيمن على االقتصاد العاملي اخلارجية يف
 
 .تعبئة الكفاءات والمدخرات العالمية .4

ل شبركة يقصد بتعبئة املدخرات العاملية أن الشركات متعددة اجلنسيات تنظر إىل العامل كسوق واحدة، ومن مث تسعى كب    
من هذه الشركات إىل تعبئة املدخرات من تلبك السبوق إمبا بطبرح أسبهمها يف األسبواق املاليبة الدوليبة أو بباالقرتاض مبن البنبوت 
متعددة اجلنسيات يف حالة إقدامها على عمليبات كبربى كشبراء أسبهم شبركة منافسبة هلبا مببا يسبمح بالسبيطرة علبى إدارهتا،كمبا 

أما تعبئبة الكفباءات فيقصبد هببا عبدم تقيبد الشبركات  2هلا بأن توفر حمليا أقصى ما ككن لتمويلها، ككنها إلزام كل شركة تابعة 
 3.متعددة اجلنسيات بتفضيل مواطين دولة عن أخرى لدى اختيارها للعاملني هبا، فتتبع معيار الكفاءة يف اختيار عماهلا

 .هيمنتها على االقتصاد العالمي .2
 
اجلنسبببيات ذات احلجبببم الكبببري تسبببيطر علببى التجبببارة اخلارجيبببة يف العببامل خبببالل العقبببدين أصبببحت الشبببركات متعببددة      

األخبريين مبن القبرن املاضبي، فقبد اتبعبت هبذه الشببركات سياسبة االنبدماج لتحتكبر التعامبل يف الكثبري مبن السبلع و تببتحكم 
٪مببن جتببارة الكاكبباو، 60شببركات تسببيطر علببى  2٪مببن جتببارة احلبببوب و 22شببركات تسببيطر علببى  6يف أسببعارها، فهنببات 

فهبذا النبوع مبن الشبركات يعمبل مببا يبوفر لبه أقصبى األربباح ويف   4٪من جتارة املبوز يف العبامل، 20شركات تسيطر على  3و
ظل الظروف اليت تالئمه، فتخضع البدول املضبيفة لشبروطها مببا حيقبق مصباحلها، ونظبرا للقبوة البيت تتمتبع هببا هبذه الشبركات 

يف التببدخل يف القببرارات االقتصببادية وحببىت السياسببية حلكومببة الدولببة املضببيفة مببن اجببل الوصببول إىل  فاهنببا تسببتعملها كاملببة
 5.مصاحلها اخلاصة

 
 
 
  

                                  
1

 .822 -822عثمان أبو حرب، مرجع سابق،      
.062 -062 ، مرجع سابق،    "منظمات ا، شركات ا، تداعيات ا" العولمة االقتصاديةعبد املطلب عبد احلميد،   2  
.822 عثمان أبو حرب، مرجع سابق،    3  
.22 -22 ،    مرجع سابق، العولمة واقتصاد السوق الحرةضياء جميد املوسوي،   4  

5 Bernard Bonin, l’Entreprise Multinationale et l’Etat, éditions études vivantes, Canada, 1984, p 88. 
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 .التفوق التكنولوجي .6

  ،إن احلجبم الضببخم و األربباح الكبببرية للشبركة متعببددة اجلنسبيات، يببوفران املبوارد املاليببة و اخلبربة الالزمببة للبحبوا العامليببة       
هذه الشركات هي املركز األساسي لتلقي ما تنفقه الدول الرأمسالية الكبربى فتسبتفيد مبن نتبائو هبذا التطبور يف إنتاجهبا  كما أن
، و ال شببك أن امببتالت مفبباتيح التقببدم التكنولببوجي هببو أحببد األسببلحة األساسببية يف يببدها لفببرض سببيطرهتا حيببث تلجببأ املببدين

تخدام براءات و البيت غالببا مبا تتضبمن ضبغوط اقتصبادية و جتاريبة بشبكل يعيبق هذه األخرية إىل االتفاقات، خاصة  مبنح و اس
 1.حرية التصرف و حيد من استخدام و تطوير تكنولوجيا مستوردة

فالشركات املتعدية اجلنسيات، تتميز بالضخامة و متثل كيانات اقتصادية عمالقة وتبدل علبى ذلبك الكثبري مبن املؤشبرات    
، و االسببتثمارات الببيت تقببوم هبببا، و حجببم اإلنتبباج املتنببوع الببذي تنتجببه، و أرقببام املبيعببات و اإليببرادات املتعلقببة حبجببم رأس املببال

البببيت حتققهبببا، والشببببكات التسبببويقية البببيت متلكهبببا، و خمصصبببات اإلنفببباق علبببى البحبببث و التطبببوير البببيت ذخصصبببها، و اهلياكبببل 
ليببببة مببببن الكفبببباءة يسبببباعدها يف ذلببببك نظببببم املعلومببببات ذات التنظيميببببة املعقببببدة الببببيت تنظمهببببا و تعمببببل علببببى إدارهتببببا بدرجببببة عا

التكنولوجيا املتقدمة اليت تسهل هلا اذخاذ قراراهتا يف أسرع وقبت ممكبن و ببأكرب درجبة مبن الدقبة و اليقبني، و تقليبل خمباطر عبدم 
 .التأكد

 .تأشكال الشركات متعددة الجنسيا: المطلب الثاني

 :يلي كما  نواع عديدة وتبعا ملعايري معينةإىل أ ككن تقسيم الشركات متعددة اجلنسيات   

 .حسب أهداف الشركة: أوال

 :ككن تقسم الشركات متعددة اجلنسيات حبسب أهدافها وتوجهاهتا كما يلي

انتشببرت هبببذه الشببركات يف البببدول الناميببة مبببن اجببل اسبببتخراج الببنف  وغبببريه مببن املبببواد  :شــركات تبحـــث عــن المـــوارد. 1
 لناميبببة بانتشببارها علبببى أراضببيها مبببن اجببل ضبببمان االسببتفادة مبببن تكنولوجيببا البببنف  املتاحببة يف البببدولوتسبببمح الببدول ا 2اخلببام،

 ويشببجع هذا النبببوع زيبادة الصادرات من املبببواد األوليببة وزيادة الواردات من السلببببع الرأمساليبببة ومدخببببالت اإلنتببباج 3املتقدمة،

                                  
.806،   8006، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، لي، محاضرات في االقتصاد الكحممد العري ساكر  1  
.82، مرجع سابق،   سليمان عمر عبد اهلادي  2  
3

 .020  ، 8002، األردن، الوراق للنشر والتوزيع، المالية الدوليةحممد صاك القريشي،   
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 1.الوسيطة واملواد االستهالكية  

تبحث هذه الشركات على اليد العاملة املاهرة والكفؤة  ذات التكلفة املنخفضبة نسببيا،  :شركات تبحث عن الكفاءة .2
  .فالشركات الصناعية الكبرية تنقل أجزاء من عملية إنتاجها إىل البلدان النامية أين تتوفر الظروف املذكورة أنفا

لناميبة ذات األسبواق الكببرية والواسبعة ملواجهبة حاجبات يسبتهدف هبذا النبوع البدول ا: شركات تبحث عن األسـواق .3
 وسبباد أيضببا قطبباع 2أسببواقها انيليببة، كببأن تقببوم شببركة السببيارات الكبببرية احلجببم بفببتح فببروع هلببا لصببناعة السببيارات يف اخلببارج،

 النبوع ذلبك ويعتبرب تاالبوارد إحبالل سياسبة تطبيبق أثنباء والسببعينيات الستينيات خالل النامية الدول يف التحويلية الصناعات
البواردات وتقبوم  علبى املفروضبة القيبود سبببه املضبيف البلبد يف وجبوده أن لالسبتثمار،كما املصبدر البلد من التصدير عن عوضا

 مبن جبدوى أكثبر فيهبا االسبتثمار جيعبل ممبا املضبيفة الدولبة يف النقبل تكلفبة نظبرا الرتفباع االسبتثمار الشبركات هببذا النبوع مبن 
 اجيابيبة  ثبار لبه وإابا الصبادرات حمبل حيبل ألنبه اإلنتباج على ال يؤثر االستثمار من النوع هذا فان احلالة هذه فيإليه ف التصدير

 معبدالت ارتفباع يف يسباهم أن االسبتثمار مبن النبوع هبذا شبأن التجبارة، ومبن علبى مباشبرة غبري اجيابيبة و ثبار االسبتهالت علبى
 جمبايل يف التجبارة علبى توسبعية  ثبارا لبه أن فيهبا، كمبا املبال رأس زيبادة رصبيد طريبق عبن لالسبتثمار املضبيفة الدولبة يف النمبو
 الدول من إليها الواردة والسلع اإلنتاج مدخالت من وارداهتا وزيادة املضيفة الدولة صادرات بزيادة وذلك واالستهالت اإلنتاج
 3.لالستثمار املصدرة
ل الناميببة بببرامو اإلصببالح االقتصببادي، ظهببرت أمهيببة بعببد انتهبباج العديببد مببن الببدو  :شــركات تبحــث عــن الخــدمات .4

قطبباع اخلببدمات فأصبببحت اخلببدمات مهمببة جببدا للمسببتثمر األجنببيب، وال سببيما اخلببدمات املاليببة كالتببأمني والتمويببل فضببال عببن 
 4.اخلدمات التقليدية كاملواصالت والكهرباء وغريها

ل علبببى فبببر  التقنيبببة أو اخلبببربة اإلداريبببة يهبببدف هبببذا النبببوع مبببن الشبببركات احلصبببو  :شـــركات تبحـــث عـــن المعلومـــات .2
 5.واملعرفة
 برتكيبز اجلنسبية متعبددة الشبركات تقبوم عنبدما االسبتثمار مبن النبوع هبذا يبتم :األداء في الكفاءة شركات تبحث عن .6
 هبذه بعبض البدول الصبناعية يف األجبور مسبتويات ارتفباع دفبع الرحبيبة، فقبد زيبادة هببدف املضبيفة البدول يف مبن أنشبطتها جزء

 صبادراهتا تنويبع املضبيفة، الدولبة جتبارة الناميبة مبن أجبل تبرت أثبار  توسبعية علبى البدول مبن عديبد يف االسبتثمار إىل الشبركات

                                  
1 Hussien Alasrag, Foreign Direct Investment Development Policies in the Arab Countries, p 11, disponible sur  

mpra.ub.unimuenchen.de/2230/1/MPRA_paper_2230.pdf. 15 aout 2011, h  : 15. 

020حممد صاك القريشي، مرجع سابق،     2  
3 Hussien ALasrag, op. cit, p 11. 

  4 .82سليمان، مرجع سابق،    اهلاديعمر عبد  
.63 ،  8006، دار وائل للنشر، األردن، 3، ط، التمويأل الدولي والعمليات المصرفية الدوليةغازي عبد الرزاق النقاش  5  

http://mpra.ub.unimuenchen.de/2230/1/MPRA_paper_2230.pdf
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 االسبتثمار مبن هبذا النبوع يأخبذ اإلنتاج، وقبد مدخالت من كثري استرياد طريق عن االستهالت على التوسعية  ثاره فضال عن
 شركات لتقوم املضيفة الدولة إىل العمالة كثيفة عملياهتا اإلنتاجية جزء من اجلنسية دةمتعد الشركات حتويل منها عدة أشكاال
 هلبا متاحبا يكبن مل البيت األجنبيبة لىسبواق البدخول مبن املضبيف بالبلبد الشركة تتمكن الوسيلة ثنائي، وهبذه لتعاقد وفقا وطنية
 اجلنسبية، وقبد الشبركات متعبددة لبدى تتبوافر اليت والقنوات لوماتواملع التوزيع شبكات إىل الفتقارها نسبة إليها مبفردها النفاذ
 السبنوات خبالل فيهبا الصبناعية الصبادرات ابو حموريبا يف دورا الناميبة البدول إىل العمالبة كثيفبة األنشبطة حتويبل فكبرة لعببت

ارتفباع  أو األم البلبد يف األجبور ارتفباع بسببب اخلبارج يف املكونبات بعبض وهبو تصبنيع النبوع هبذا مبن  خبر شبكل املاضبية، ومثبة
 ترتكز فاهنا املضيفة لالستثمار، وبالتايل الدولة يف عاليتني تقنية ومهارة إنتاجية تتطلب العملية هذه أن سعر صرف عملته، إال

 عةالسبل بتصبنيع اجلنسبية متعبددة الشبركة مبع بالباطن املتعاقدة الشركة انيلية تقوم التصنيع، حيث حديثة الدول بعض يف حاليا
 القبدرات اإلنتاجيبة تعزيبز إىل النشباط هبذا يبؤدى التسبويق، وقبد ألغبراض األم للشبركة التجاريبة عليهبا العالمبة وتضبع بكاملهبا
 ترقيبة مبن نوعبا يعتبرب ممبا السبوق هببا مث تغزو ولنفسها بنفسها السلعة إنتاج على يشجعها مما لالستثمار املضيف بالبلد للشركة

 للحبواجز معرضبة ليسبت الصبناعية الدولبة إىل السبلعة هبذه صبادرات االسبتثمار أن مبن النبوع ذاهب كيبز مبا أهبم اجلبودة، ومبن
 1.املعنية الدولة يف األم بالشركة باعتبارها مرتبطة التجارية
 الشبركات نشباط مبن الالحقبة املراحبل يف االسبتثمار من النوع هذا يتم: إستراتيجية أصول عن االستثمار الباحث .2
 برغبتها مدفوعة املتقدمة أو النامية الدول إحدى يف والتطوير البحوا جمال يف باالستثمار الشركة تقوم ندماع اجلنسية متعددة

 يعتبرب أنبه واالسبتهالت،كما اإلنتباج زاويبيت مبن علبى التجبارة توسبعي أثبر ذا االسبتثمار مبن النبوع هبذا الرحبية، ويعترب تعظيم يف
 2.لإلستثمار املصدر البلد من واملعدات اخلدمات صادرات من ويزيد النامية ولالد قبل من املاهرة للعمالة تصدير مبثابة

 .حسب درجة المركزية :ثانيا

 3:وككن تقسيمها إىل

يف ظببل هببذا الببنم  متتلببك الشببركة فروعببا إنتاجيببة يف بعببض الببدول أو األسببواق األجنبيببة، ويببتم اذخبباذ  :الــنمط المركــزي .0
 رئيسي للشركة بالدولة األم؛ايع القرارات الرئيسية يف املركز ال

يف ظببل هببذا الببنم  توجببد درجببة عاليببة مببن الالمركزيببة يف اذخبباذ القببرارات وحريببة التصببرف يف كببل : الــنمط الالمركــزي .8
 .فروع الشركة باخلارج، حيث تقل درجة رقابة الشركة األم على فروعها يف األسواق األجنبية

                                  
1 Hussien Alasrag, op. cit, p 12 
2 IBID, p 12. 

.82 -82 ،    8000مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، ، ، نظريات التدويأل وجدوى االستثمارات األجنبيةعبد السالم أبو قحف  3  
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 .حسب درجة التكامل: ثالثا

 1:إىلوتصنف  

وهببي الشببركات الببيت تسببتخدم تكنولوجيببا متقدمببة والببيت تتكامببل فيهببا حلقاهتببا اإلنتاجيببة   :المتكاملــة رأســيا الشــركات .1
 كشركات الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية؛

ـــة أفقيـــا .8 وهبببي الشبببركات البببيت تسبببتخدم تكنولوجيبببا متقدمبببة ولكنهبببا أقبببل حساسبببية مبببن شبببركات : الشـــركات المتكامل
 .خاصة من الناحية السياسيةالصناعة االستخراجية و 

 :األنشطةحسب طبيعة  :رابعا

 2:وتقسم إىل 

يعتببرب هببذا النببوع مببن الشببركات أكثببر األنببواع أمهيببة، حيببث يسببعى إىل حتقيببق  :شــركات صــناعية متعــددة الجنســيات .0
لتكامببل الرأسببي درجببة عاليببة مببن التكامببل يف النشبباط والتكامببل الرأسببي واألمببامي الببو السببوق سببواء للمسببتهلك أو العمببالء، وا

للسبوق والتكلفبة يف وقبت واحبد، وقبد  يق، أي أن هبذا النبوع يعتبرب موجهبااخللفي الو مواد اخلبام أو مسبتلزمات اإلنتباج والتسبو 
 ؛حتقق تلك الشركات درجة عالية من التكامل األفقي من خالل ممارسة اإلنتاج يف خمتلف الدول

أسببباس مركبببز إنتببباجي واحبببد، حيبببث تقبببوم بالتصبببدير املباشبببر والبببيت تقبببوم علبببى : شـــركات تجاريـــة متعـــددة الجنســـيات .8
لىسواق الدولية األخرى أي أن هلبا فبروع لتسبويق منتجاهتبا يف البدول واألسبواق األجنبيبة، وهببذا فبان ممارسبتها الدوليبة للنشباط 

 هي ممارسة جتارية ألن اإلنتاج يتم داخل الدولة األم؛

 .سياتإدارة الشركات متعددة الجن :المطلب الثالث

إن الدول املضيفة تتخوف من املشاريع املقامبة لبديها نظبرا ملبا تتمتبع ببه الشبركات املتعبددة اجلنسبيات مبن نفبوذ كببري عليهبا، 
 3:هلذا فانه يستوجب وجود رقابة على إدارة تلك الشركات من طرف تلك الدول، واليت تكون على األشكال التالية

 

                                  
.802 ،  8002، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، األردن، التمويأل الدوليفليح حسن خلف،   1  
.803 نفس املرجع،    2  
.023 -028 د مطر و خرون، مرجع سابق،    موسى سعي  3  
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                                                                                              .اإلدارة الوطنية :أوال
تقوم الدولة املضيفة بفرض رقابة على الشركات متعددة اجلنسيات من اجل تعظيم املنافع االقتصادية والتقليل من فقدان 

يات من خالل تقييدها لالستثمار يف القطاعات السيطرة عليها، وتظهر رقابة الدولة املضيفة على الشركات متعددة اجلنس
 ٪؛22األساسية بنسب حمددة، حيث مت حتديد االستثمارات األجنبية يف بعض القطاعات مبا يساوي أو يقل عن 

 .اإلدارة اإلقليمية :ثانيا
مت اقببرتاح طببريقتني إن أهببم منتببدى لببإلدارة اجلماعيببة للشببركات متعببددة اجلنسببيات هببو ااجمموعببة االقتصببادية األوروبيببة، وقببد 

 :للسياسة اإلقليمية
 تطوير القوانني املتعلقة بالشركات متعددة اجلنسيات؛ .0
 التشجيع الوطين للشركات األوروبية اليت يوازي مستوى الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات؛ .8

ليبة التصبنيع، كمبا رفضبت إال أن هذه اإلدارة اإلقليمية تعرضت لعقبات كثرية بسبب عدم إعطائها الصبالحيات لتنظبيم عم
 أعضاء ااجمموعة االقتصادية األوروبية االقرتاح الفرنسي اخلا  بالسيطرة الوطنية على االستثمارات األجنبية؛

 .اإلدارة الدولية: ثالثا
هدفت القوانني الدولية واالتفاقيات إىل تشجيع انتشار الشركات متعددة اجلنسبيات ولبيس إىل مراقببة عملهبا، وقبد مسحبت 

وانني صندوق النقبد البدويل باعبادة رأس املبال املسبتثمر مبع األربباح، ممبا سبهل عمليبات تبدفق رؤوس األمبوال الدوليبة، كمبا أن ق
ذخفبببيض التعريفبببة اجلمركيبببة مبوجبببب اتفاقيبببة اجلبببات أدى إىل تسبببهيل اإلنتببباج البببدويل باإلضبببافة إىل سياسبببات عبببدم التمييبببز ببببني 

 .لدولة الواحدة وحرية تأسيس الشركات وحتويل األموالاملستثمرين انيليني واألجانب داخل ا

ي العاملي والبذي ككبن بلورتبه ومما سبق ككن أن نستنتو أن  الشركات متعددة اجلنسيات هلا دور كبري يف  النظام االقتصاد
تم العمبل هببا علبى ، فهذه الشركات عمقت مفهوم العاملية االقتصبادية مبن خبالل أطبر منظمبة يبيف عاملية النشاط الذي تقوم به

مستوى العامل أو ما يصطلح عليه بعوملة االقتصاد، أي خلقت كيان اقتصادي موحد إىل حد كبري مبن حيبث حجبم معامالهتبا 
ووسببائل االتصببال اخلاصببة بببه، فمببن خببالل هببذه الشببركات تغببري املفهببوم التقليببدي لعناصببر العمليببة اإلنتاجيببة مببن وضببع يتسببم 

يق إىل االنتشبار، بسببب ضبخامة مبا متتلكبه مبن األصبول الشباملة واالحتياطيبات الدوليبة والقبدرة بانيدودية يف إطار جغبرايف ضب
علببى التببأثري علبببى التجببارة الدوليببة، فهبببذه الشببركات تسببتحوذ علبببى نسبببة كبببرية مبببن حجببم التجببارة العامليبببة مببن خببالل فروعهبببا 

املببواد اخلببام وأيضببا املنتجببات تامببة الصببنع، وناهيببك عببن املنتشببرة ومبببا كتلكببه مببن تنببوع يف املنتجببات خاصببة املببدخالت األوليببة و 
التببأثري علببى توجهببات االسببتثمارات املباشببرة يف العببامل وذلببك باسببتخدام قببدراهتا املاليببة واحتياطياهتببا الكبببرية مببن األمببوال فهببي 

 .فاعل مؤثر على مستوى وحجم االستمارات يف خمتلف دول العامل
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  .ومعوقاته لالستثمار األجنبي المباشراآلثار االقتصادية : المبحث الثالث

نظببرا للمكانببة الببيت حيتلهببا االسببتثمار األجنببيب املباشببر  يف النظببام االقتصببادي علببى املسببتوى الببدويل، فانببه مببن الضببروري ال 
زايبا، إال أن حمال االهتمام هبذا النوع من أدوات التمويل الدولية والعمل على زيادة تدفقاته عامليا من اجل حتقيبق العديبد مبن امل

اوآثار اليت تبنجم عبن هبذه االسبتثمارات يف  دولبة معينبة ال تكبون بالضبرورة نفبس اوآثبار البيت تظهبر  يف دولبة أخبرى، ألن هبذه 
 .النتائو تتوقف على العديد من العوامل واملتغريات اليت توفرها  الدولة املضيفة أو الدولة األم

 .األجنبي المباشر اآلثار االيجابية لالستثمار: المطلب األول

ابيبات إن قيام الدول بتهيئة مناخها الجتذاب االستثمار األجنيب املباشبر سبوف ككنهبا مبن احلصبول علبى العديبد مبن االجي
ومراقبتها على مستوى التدفقات املالية والنقد األجنيب، والعمالة وتطبوير املبوارد  توجيهها أحسنت ما يف العديد من ااجماالت إذ

صببادية هببارات، وعلببى التقببدم التكنولببوجي وميببزان املببدفوعات والتجببارة اخلارجيببة إضببافة إىل أثارهببا علببى التنميببة االقتالبشببرية وامل
فمعظم الدول تتنافس جلذبه وذلك لدوره اهلام يف حتقيق معدالت ابو مسبتهدفة مبن خبالل دوره  ،وغريها من ااجماالت األخرى

 :االجياي يف

 .بة للدولة المضيفةتوفير العمالت الصع: اوال   

االوىل عنببد قببدومها للبببالد، والثانيببة عنببد بيعهببا : مببرتني يببوفر االسببتثمار االجنببيب املباشببر العمببالت الصببعبة للببدول املضببيفة
ملنتجاهتبببا يف االسبببواق اخلارجيبببة، ممبببا حيبببول اقتصببباد الدولبببة املضبببيفة اىل اقتصببباد تصبببديري، ويرفبببع ببببذلك القبببدرة الشبببرائية للبلبببد 

ما حتتاجه مبن اخلبارج، ويبأيت ذلبك نتيجبة هلبدف الشبركات الكبربى يف انشباء فبروع هلبا يف اخلبارج والبيت ترتكبز يف للحصول على 
فاقامة مشبروعات انتاجيبة يف دول معينبة حتبل حمبل البواردات، وبالتبايل ذخفبف مبن احلاجبة اىل  1احلصول على العمالت الصعبة،

الهلا لتمويل واردات جديبدة ككبن ان تسباهم يف زيبادة القبدرة االنتاجيبة يف استعمال العمالت االجنبية لتمويل الواردات واستغ
االقتصبباد مببن خببالل اسببتخدامها يف اقامببة مشبباريع جديببدة او توسببيع املشببروعات القدكببة الببيت متكببن االقتصبباد مببن زيببادة قدرتببه 

 2.االنتاجية

 

 
                                  

.202 -202    ، 8002دار الفكر اجلامعي، مصر، ، جنبيةاآلثار االقتصادية لالستثمارات األ، نزيه عبد املقصود مربوت  1  
.022 ،  ، مرجع سابقفليح حسن خلف  2  
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 .دخار واالستثمار وتحقيق فرص عملسد فجوة اال: ثانيا

األجنبببيب املباشبببر للبببدول ، فبببان االسبببتثمار ااجمحفبببة للقبببروض اخلارجيبببة وتقلبببد املسببباعدات للبببدول الناميبببةيف ظبببل الشبببروط 
املضبببيفة خاصبببة الناميبببة منهبببا يعتبببرب أفضبببل وسبببيلة لللجبببوء إىل االقبببرتاض مبببن العبببامل اخلبببارجي والتخفيبببف مبببن فجبببوة االدخبببار  

مببوارد حمليببة وطاقببات إنتاجيببة غببري مسببتغلة وبالتببايل يببوفر  واالسببتثمار، وبالتببايل حتقيببق قيمببة مضببافة اكببرب مببن خببالل اسببتخدام
فبببرؤوس األمبببوال األجنبيبببة هبببي يف احلقيقبببة ضبببرورية، لبببيس فقببب  مبببن اجبببل تكميبببل  1رفاهيبببة أعلبببى ومسبببتوى معيشبببي أفضبببل،

ارجيبة للدولبة البديون اخل املدخرات انيلية الغري كافية لتمويل عملية التنمية وإاا هبي ضبرورية أيضبا مبن اجبل املسبامهة يف تسبديد
 2.املضيفة

 .نقل التكنولوجيا: ثالثا

يعتبببرب االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر مبببن أحسبببن الوسبببائل إن مل يكبببن خبببري وسبببيلة لنقبببل التكنولوجيبببا اإلنتاجيبببة واملهبببارات    
حيببث أن سببوق  ،واإلدارةاإلداريببة مببن بلببد إىل بلببد خاصببة مببن الببدول املتقدمببة إىل الببدول الناميببة، فهببو يعمببل علببى نقببل التقنيببة 

التقنية هو سوق احتكاري وليس من السبهل شبراء التقنيبة فيبه، والشبركات البيت تسبتثمر يف اخلبارج يفبرتض أهنبا تسبتأثر ببامتالت 
قدرات فنية غري متاحة لآلخرين وال توجد إال لديها، وعندما تقدم الشركات املتعددة اجلنسيات إىل بلد ما، تقبوم تلبك الشبركة 

إلنتاجيببة علببى الطبيعببة وتسببتعني يف ذلببك مبهندسببني وفنيببني وعمببال مهببرة مببن أهببل البلببد وتعمببل علببى تببدريبهم بتطبيببق تقنياهتببا ا
يألفوهنببا، وإذا مببا يسببتوعبون هببذه التقنيببة اجلديببدة و  علببى التعامببل مببع اوآالت الببيت جتلبهببا برتكيبهببا وتشببغيلها وصببيانتها وبببذلك

ورمبببا تسببتعري بعببض العبباملني فيهببا أو جتببذهبم للعمببل ربببة الشببركة األجنبيببة سببتفيد مببن جتقامببت شببركة حمليببة يف جمببال مماثببل فاهنببا ت
فيها، وال يقتصر ما تنقلبه الشبركة متعبددة اجلنسبيات علبى تقنيبة اإلنتباج، ببل يبتعلم منهبا األهبايل أفكبارا يف جمبال اإلدارة عمومبا 

عبببن طريبببق  واإلدارةانتقبببال املعرفبببة و طبببرق التسبببيري  أن فالبببدول الناميبببة تعتبببرب 3وإدارة التسبببويق والتمويبببل واإلنتببباج وإدارة األفبببراد،
وتطبوير تسبيري نظببم التعلبيم والتكبوين مبن اجببل  ،ريةاملباشبر هبو وسببيلة مبن اجبل حتسبني وتطببوير املبوارد البشب األجنبيباالسبتثمار 

 4.قتصادية ومواكبة الدول املتقدمةاستدرات التأخر يف التنمية اال

علبببى  التكنولوجيبببا نقبببل، فالبببدويل املسبببتوىالبببوطين و  مسبببتويني املسبببتوى علبببى كنولوجيببباالت نقبببل مسبببألة فهبببم فمببن املمكبببن   
 إىل البحبوا عاهبد ومراكبزوامل اجلامعبات هببا تقبوم البيت املبتكبرة العلميبة البحبوا خالصبات حتويبليقصبد ببه  البوطين املسبتوى

                                  
.223 ،  0228 مصر، ، املكتب العري احلديث،واالستثمار الدولي األعمالاقتصاديات عبد السالم أبو قحف،   1  

2 Miloudi boubaker, investissement et stratégie de développement, offices des publications universitaire, Algerie, sans mentionner 

l’année d’édition, p 43.  

. 020 ،  8000، دار املري  للنشر، السعودية، 8، طالدولية األعمال إدارة إلىمدخأل امحد عبد الرمحن امحد،   3  
4 Omar Guerid, L’Investissement direct  étranger en ALGERIE " Impacts- Opportunités et Entraves " , Revue des Recherches 

économique et managériales, Université de biskre, Algerie, N°3, juin 2008, p 28.  
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 ويطلبق الطبرق، هببذه نتجبةامل تهالكيةواالسب والوسبيطة الرأمساليبة يف السبلع تتجسبد وخصبائد إنتباج وطبرق وخدمات منتجات
 التكنولوجيبا نقبل عبن نبتكلم فعنبدما البدويل املسبتوى علبى أمبا، سبي للتكنولوجيباأالنقبل بالنقبل الر  مبن النبوع هبذا الببعض علبى

 نطباق أي علبى بعبد تسبتطع مل اقبل تقبدما دولبة إىل فيهبا الرأسبي النقبل حتقيبق علبى قبادرة متقدمبة دولبة مبن فاملقصبود نقلهبا
 يأخبذ تقبدما الدولبة األقبل إىل ملتقدمبة ا الدولبة مبن النقل هذا ومثل فيها، للتكنولوجيا النقل الرأسي إدجاز يف تنجح أن ولمعق
هبذه  لتكييبف حمباوالت أو تعبديالت أية أجراء دون الثانية إىل األوىل التكنولوجية من واألساليب الطرق نقل أشكاله ابس  يف

 عليبه يطلبق النقبل هبذا ومثبل تقبدما،  األقبل الدولة السائدة يف والبيئية واالقتصادية جتماعيةاال الظروف مع واألساليب الطرق
 1 .للتكنولوجيا األفقي النقل عادة

 .مواجهة العجز في ميزان المدفوعات: رابعا  

ا، وملواجهبة هببذا إن البدول الناميبة تعبباين يف اغلبب األحيببان مبن عجببز يف مبوازين مبدفوعاهتا، أي أن وارداهتببا تفبوق صببادراهت 
العجز تعمل على جذب االستثمارات األجنبية املباشبرة كببديل مهبم للقبروض اخلارجيبة وأعبائهبا البيت ككبن أن تسبهم يف زيبادة 

فالشبببركات املتعبببددة اجلنسبببيات تسبببتطيع حتسبببني ميبببزان مبببدفوعات البببدول  2االسبببتثمار اإلابببايل وبالتبببايل يف ابببو النببباتو انيلبببي،
هببذه الشببركات تلببك الببدول علببى إنتبباج السببلع الببيت كانببت تسببتوردها، ممببا ككنهببا مببن حتسببني حسبباب  املضببيفة، حيببث تسبباعد

العمليبببات الرأمساليبببة اخلبببا  هببببا بفضبببل تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر، البببذي يبببؤدي ببببدوره إىل حتسبببني وضبببعية ميبببزان 
 3  .املدفوعات للدول املضيفة

ل مببن ميببزان املببدفوعات والتجببارة اخلارجيببة مببن خببالل العالقببة الببيت تببرب  هببذين ويظهببر اثببر االسببتثمارات األجنبيببة علببى كبب 
ل قطباع الصبناعات التصبديرية مبن خبالاألخريين معا عن طريق امليزان التجباري، فاالسبتثمارات األجنبيبة تسباهم يف رفبع كفباءة 

ايل حتقيبق فبائض للتصبدير، وبالتبايل حتسبني ميبزان توفري رؤوس األموال والتكنولوجيا واخلربات مما يزيد من الطاقة اإلنتاجية وبالتب
 4.املدفوعات وزيادة حصة الدولة يف التجارة اخلارجية

 

 

                                  
 .22 ،  0228فمرب ، الكويت، نو واوآدابااجملس الوطين للثقافة والفنون ، عامل املعرفة سلسلة تحديات التكنولوجيا، أمامالعرب  انطونيوس كرم، 1

. 232 نزيه عبد املقصود مربوت، مرجع سابق،                 2  
3 Omar Guerid, OP. cit, p 29.  

.363   قاسم نابف علوان، مرجع سابق،  4  
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 .بعض اآلثار االيجابية األخرى :خامسا    

ماميببة واخللفيببة الببيت تببرب  انتشببار اوآثببار االجيابيببة علببى مسببتوى االقتصبباد القببومي ككببل نتيجببة عالقببات التشببابك األ .0
عببددة اجلنسببيات بأنشببطة الشببركات انيليببة، فبالرواب  اخللفيببة تسببهم يف زيببادة إنتاجيببة وكفبباءة أداء الشببركات الشببركات مت أنشبطة

األخرى، أمبا البرواب  األماميبة فتسبهم يف تطبوير مؤسسبات البيبع انيليبة كمبا تعمبل علبى فهبم التكنولوجيبا املعقبدة يف صبناعات 
 1.عديدة
املضبيفة، فببان الشببركات املسببتثمرة أيضببا حتقبق بعببض املزايببا مببن جببراء دخوهلببا االجيابيببات الببيت حتققهببا الببدول  إىل إضبافة .8

إىل األسبواق اخلارجيبة، فالوصبول إىل هببذه األخبرية يعكبس الوصببول إىل املبوارد مبن ناحيبة األمهيببة، حيبث أن بعبض األسببواق يف 
بببدأ يقببرتب مببن اإلشببباع، ممببا يلببزم  الببدول املتقدمببة بببدأت ترتاجببع مسببتويات النمببو فيهببا يف السببنوات األخببرية، والبببعض األخببر

االقتصبببباديات "األخد الببببدول ذات التقببببدم السببببريع جديببببدة، فأصبببببحت األسببببواق األجنبيببببة وببببب أسببببواقعليهببببا البحببببث عببببن 
ألجنبيب املباشبر، فرصة أخرى للتوسع نظرا حلجم أسواقها ومعدالت النمو فيها اليت تستطيع جبذب االسبتثمار ا متثل "الصاعدة
كن أن يكون قاعدة جديدة تقوم من خالهلا الشركات بالتصدير إىل بلدان أخرى أجنبيبة جمباورة، ممبا يبؤدي ك موقعهاأن حيث 

إىل طلب اليد العاملة انيلية واليت تسهل على الشركات فهم ثقافة املكان مما قبد يزيبد مبن رغببة البقباء بقبرب السبوق بعبد إقامبة 
وكذا ما يسمح هلبا بتطبوير نشباطها بتنويبع إنتاجهبا وتطبوير فوائبدها التجاريبة ، عالقات وتطويرها على املدى الطويل مع زبائنها

 2.واكتساب قوة وشهرة عاملية
بكميببات كبببرية وحتسببني نوعيببة  اإلنتبباجضببيفة علببى اشببرة علببى زيببادة مقببدرة الدولببة املاملب األجنبيببةتعمببل االسببتثمارات  .3

لتسويق اخلارجية غبري التقليديبة لتصبدير املنتجبات انيليبة ملبا متلكبه هلا القدرة على توسيع نطاق ومنافذ االسلع واخلدمات، وكذا 
 3.من خربات تراكمية ضخمة وعالقات متشعبة على املستوى الدويل

الشركات األجنبية تدفع ضرائب عند قيامها باالستثمار يف دول أخرى، مما يزيد من إيرادات الدولة مع ثببات العوامبل  .2
 4.الدول على خلق مشاريع استثمارية جديدةاألخرى مما يؤدي بزيادة قدرة 

 
 مببن ، فانببه لببيساألماملباشبرة علببى البدول املضببيفة والدولبة  األجنبيببةاالجيابيبة  الببيت ذخلفهبا االسببتثمارات  لآلثببارفنظبرا      
مبن  الكثبري غبريت فقبد األجنبيبة، االسبتثمارات مبن املزيبد علبى للحصبول السبعي يف املختلفبة بلبدان العبامل تتسبابق أن الغراببة
 .االستثمارات من املزيد جذب لغرض وقوانينها دساتريها النامية الدول

                                  
.80 حسب اهلل حممد، مرجع سابق،   أمرية   1  

2 Andrew Harrison et autres, Business International et mondialisation " vers une nouvelle Europe  ", edition de Boeck Université ,

France, mai 2004, p p 321- 327. 
 .22،   8003، عامل الكتاب للنشر والتوزيع والطباعة، مصر، الشركات متعددة الجنسيات وحكم العالمصالح الدين حسن السيسي،  3
4

 .202،   نزيه عبد املقصود مربوت، مرجع سابق 



 اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر             الفصل األول

 

 

32 
 

 .اآلثار السلبية لالستثمار األجنبي المباشر: المطلب الثاني

كنببع  هببذا ال أن إال، األجنببيباملباشببرة واملسببتثمر  األجنبيببةرغببم االجيابيببات الببيت جتنيهببا كببل مببن الدولببة املضببيفة لالسببتثمارات 
 :واليت سنعرضها فيما يلي ،بعض السلبيات كذلكمن وجود 

 .تهديد اقتصاديات الدول النامية: أوال

تتمتع الشركات متعددة اجلنسيات عبادة بسبلطات قويبة، وبالتبايل فهبي تشبكل هتديبدا خطبريا القتصباديات البدول الناميبة،  
 هبببذه الشبببركات، فبببان الشبببركة متعبببددة أن تبببؤثر سبببلبا علبببى مصببباكيف إتبببباع سياسبببات معينبببة مبببن شبببأهنا فببباذا رغببببت أي دولبببة 

اجلنسيات ستأخذ اإلجراء املناسب لردع الدولة املضيفة فتقوم بغلق فروعها يف تلك الدولة، فرأس املبال األجنبيب ال يهمبه تنميبة 
وقببد البلببد املضببيف وتطببوير اقتصبباده، فهببو ينتقببل مببىت توقببع حتقيببق الببربح والفائببدة، وقببد خيببرج يف أي حلظببة دون سببابق إنببذار، 

قببي اسببتثمارات  إذنفيوجببد خطببر  1يببؤدي انسببحابه املفبباجئ إىل حببدوا أزمببات ماليببة وكببوارا اقتصببادية يف البلببدان املضببيفة،
أمواهلبا بعببد قيامهبا باالسبتثمار يف اخلببارج،   إخبراجالشبركات املتعبددة اجلنسببيات حيبث تبؤدي إىل إلغبباء االسبتثمار البوطين وكببذا 

 .جل الطويلمما يؤثر على حتقيق النمو يف األ

 .التنمية االقتصادية إعاقة: ثانيا

البببدول األم ومتويبببل مشبببروعاهتا مببن املبببوارد املاليبببة انيليبببة حتبببرم  إىل أرباحهببباات مبببن خبببالل نقببل يالشببركات متعبببددة اجلنسببب إن
االسببتثمار  نتيجببة لعببدم حتقيببق مكببرر ، وذلببكاالقتصببادية املختلفببة األنشببطةالتوسببع االسببتثماري يف  إمكانيببةالببدول الناميببة مببن 
املتاحبة لالسبتثمار حمليبا والنباجم عبن اسبتحواذ هبذه الشبركات  األموالللخارج من جهة ولعدم توفر  األرباحاملرتتب على حتويل 
الببذي يعيببق التنميببة االقتصببادية يف الببدول الناميببة وجيعلهببا تعتمببد اعتمببادا كليببا علببى املشببروعات  األمببر، أخببرىعليهببا مببن جهببة 

 2.امليةاخلاضعة للشركات الع

 .عدم مالئمة التكنولوجيا المنقولة مع ظروف البلد المضيف: ثالثا  

إن االسببتثمار األجنببيب املباشببر ال بلعببب دورا يف بنبباء قاعببدة تكنولوجيببة وطنيببة يف الببدول الببيت يتجببه إليهببا، فببالطرق الفنيببة  
سببب تببوفر عوامببل اإلنتبباج، وال يقببوم املسببتثمر لإلنتبباج الببيت يقببوم بادخاهلببا قببد ال تتوافببق مببع ظببروف البلببد املسببتثمر فيببه ومببع ن

                                  
.030 مرجع سابق،   ،العولمة واقتصاد السوق الحرة اء جميد املوسوي،ضي  1  
2

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،9118 -1891ات االقتصادية في الجزائر حواقع وأفاق االستثمار األجنبي المباشر من خالل اإلصالعبد الرحمان تومي،  

 .61 -62، ص ص 2226وم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، أكتوبر في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعل
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األجنيب بتغيري هذه الطرق مبا يتالئم مع هذه الظروف،كما تسهم الشركات األجنبية بقدر كببري يف التبباين املوجبود يف مسبتوى 
قتصبباد األجببور وشببروط العمببل، وهببي السبببب يف بعببض األحيببان وراء حتببول االئتمببان املصببريف والعمالببة املبباهرة مببن قطاعببات اال

 1.القومي خلدمة هذه الشركات من خالل قوهتا الشرائية الكبرية

 .الداخلية للبلد األسعارالضغط على : رابعا

إن قبببدوم االسبببتثمارات األجنبيبببة املباشبببرة إىل البببدول املضبببيفة مبببن طبببرف الشبببركات متعبببددة اجلنسبببيات يولبببد ضبببغطا علبببى 
شركات األجنبية العاملة يف تلبك الدولبة، ممبا يبؤدي إىل ظهبور التضبخم، األسعار الداخلية للبلد نظرا لظهور سلع جديدة من ال

عببن وهببذا األخببري بببدوره يفبباقم مببن عجببز ميببزان املببدفوعات، ألنببه يعببوق الصببادرات ويشببجع علببى زيببادة الببواردات، فمببا يببنجم 
العامليببة الببيت تسببوق فيهبببا سببيؤدي ال حمببال إىل ارتفبباع تكببباليف اإلنتبباج، وملببا كانببت األسببواق التضببخم مببن ارتفبباع يف األسببعار 

فببان ارتفبباع تكبباليف اإلنتبباج هببذه لببن تببؤثر علببى األسببعار العامليببة ممببا  ،لناميببة ذخضببع عببادة لظببروف املنافسببةمنتجببات البلببدان ا
سيؤدي إىل انكماش التصدير أمام املنتجات الوطنية للبلدان النامية، وبالتايل تقبل صبادراهتا وتبزداد وارداهتبا ممبا يفباقم مبن عجبز 

 2.يزان املدفوعات يف تلك البلدانم

 .األخرىبعض اآلثار السلبية : خامسا

إن الشركات متعددة اجلنسيات غالبا ما تنتو  منتجات غري مناسبة قد حتتاجهبا طبقبة معينبة كالطبقبة الغنيبة فقب ، ممبا  -
لفجبوة ببني الفقبري والغبين، كبذلك يؤدي إىل نشوء أااط من االستهالت غريبة عن ثقافات البلد وعاداته، ممبا يبؤدي إىل تعميبق ا

 الشبركات فاهليمنبة الثقافيبة هلبذه لبذا 3ككنها إيذاء الصناعات انيلية بسبب قبدرهتا التكنولوجيبة وخربهتبا يف التسبويق واإلعبالن،
عبيش تثري قلقا على املستوى الوطين ملا ينتو عنها من تقنيات حديثة وطرق عمل وعيش جديبدة يف البدول املضبيفة تغبري اب  ال

  4.السائد فيها
إن وجببود الشببركات متعببددة اجلنسببيات يعتببرب مبثابببة هتديببد لسببيادة حكومببة الدولببة املضببيفة، وهببي حجببة دجببدها صبباحلة  -

 5.املتعددة اجلنسيات وسيطرة الشركاتمواجهة قوة  أمامعادة يف الدول السائرة يف طريق النمو، اليت تكون غالبا ضعيفة 
سببيات للمببوارد الطبيعيببة للببدول الناميببة، حيببث حتصببل علببى نصببيب كبببري مببن العوائببد متعببددة اجلن الشببركاتاسببتغالل  -

املرتتبببة علببى هببذا االسببتغالل، يف حببني ال تببرتت للببدول املضببيفة اال النببزر اليسببري منهببا، مثببل الشببركات العامليببة يف جمببال اسببتخراج 

                                  
.80أمرية حسب اهلل حممد، مرجع سابق،     1  
 .222 -222 نزيه عبد املقصود مربوت، مرجع سابق،     2
.30 -30 ، مرجع سابق،    سليمان عمر عبد اهلادي  3  

4 Bernard bonin, op. cit, p 199. 
5 Andrew Harrison et autres, op. cit, p 58. 
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 مقاببل عائبد زهيبد لتلبك البدول، ولعبل هبذا مبا جعبل الببرتول يف البدول الناميبة، يف إنتاجالبرتول، اليت كانت حتصل على امتياز 
 ؛0260املنظمة املصدرة للبرتول، للوقوف يف وجه هذا االستغالل سنة  وإنشاءالدول تقبل على تأميم الشركات، 

التكامببل الرأسببي وقيامهببا بتخصببيد  أسببلوبالتحويببل مببن خببالل  أسببعارالشببركات متعببددة اجلنسببيات سياسببة  إتببباع -
املنتجبببات الصبببناعية، حيبببتم  إنتببباجيف  األمذخصبببيد مشبببروعاهتا يف البببدول ناميبببة يف إنتببباج املبببواد األوليبببة و ول المشبببروعاهتا يف البببد

عليهببا بيببع مصببانعها بأسببعار منخفضببة، تقببل عببن القيمببة احلقيقيببة هلببذه املببواد، مث تقببوم ببيببع هببذه املببواد بعببد تصببنيعها بأسببعار 
 عالية؛
الببدول الناميببة،  إىل األمملشببروعات الببيت تلحببق الضببرر بالبيئببة مببن الببدول نقببل ا إىلتتجببه الشببركات متعببددة اجلنسببيات  -

وفقببا للقببوانني الببيت حتببرم إقامببة مثببل هببذه املشببروعات هنببات، مسببتغلة يف ذلببك  األصببليةحببىت حتببافحي علببى سببالمة البيئببة يف دوهلببا 
 قصور القوانني يف الدول النامية؛

  1.اة االتفاقيات الدولية للعملوعدم مراع األجورتطبيق سياسة التميز العنصري يف  -

فالشببركات متعببددة اجلنسببيات متببارس أنشببطتها يف ظببل الظببروف الببيت تالئمهببا والببيت حتقببق هلببا أقصببى ربببح ممكببن حببىت علببى  
 .وفقا ملبدأ الغاية تربر الوسيلةعاملة  ، سوف ذخلفها على الدولة املضيفةحساب اوآثار السلبية اليت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
1

 .63 -62عبد الرحمان تومي، مرجع سابق، ص ص  
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 .المباشر األجنبيت االستثمار معوقا: المطلب الثالث

 عينبة علبى ببه قامت الذي للبحث طبقالالستثمار  املعوقة العناصر بتصنيف االستثمار لضمان العربية املؤسسة قامت لقد
 تعمبيم وككبن ،االسبتثماري القبرار اذخباذ علبى أمهيتهبا ترتيبب حيبث مبن جمموعبات مخبس إىل العربيبة البدول يف املسبتثمرين مبن
 1 :النامية كما يلي الدول ايع على تاملعوقا هذه

 .األولى المجموعة: أوال

 :وتشمل املعوقات التالية

 ؛واالقتصادي السياسي االستقرار عدم .0
 ؛والرتخيد التسجيل وصعوبة اإلدارية البريوقراطية .8
 االستثمار؛ قوانني واستقرار وضوح عدم .3
 ؛انيلية العملة صرف سعر وتدهور ثبات عدم .2
 ؛للخارج االستثمار وأصل األرباح حتويل على املفروضة القيود .2
 ؛االستثمار لتشجيع اإلنتاجية الكفاءات توافر عدم .6

 .الثانية المجموعة: ثانيا

 :وتشمل مايلي

 ؛مالئم استثماري مناخ توافر عدم .0
 ؛األجنيب النقد توافر عدم .8
 ؛باالستثمار املعنية األجهزة مع التعامل صعوبة .3
 ؛الدخول اتتأشري  على واحلصول التنقل صعوبة .2
 ؛املدربة العاملة األيدي توفر عدم .2
 ؛ املستثمر مصاك ترعى واحدة جهة وجود عدم .6
 ؛االستثمار على مرتفع عائد حتقيق صعوبة .2

                                  
1

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم سياسة االستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظأل التطورات العالمية الراهنةعبد القادر بابا،  
 .22 -28،     8002 -8003قسم العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيري، 
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 ؛املضيف القطر من حملي شريك توفر عدم .2

 .الثالثة المجموعة: ثالثا

 :على املعوقات التالية وحتتوي

 ؛اإلنتاج وعناصر اهليكلية البىن توفر عدم .0
 ؛األمين االستقرار توافر معد .8
 ؛مالتضخ معدالت ارتفاعو  الضرائب معدالت وارتفاع الضرائب، ازدواجية .3
 ؛احلكومية السلطة تسل  .2
  ؛استثمارية خرائ  توفر عدم .2
 

 .الرابعة المجموعة: رابعا

 :وتشمل

 ؛املضيف القطر قبل من واملعنوي املادي الدعم غياب .0
  ؛استثمارية  فر  توافر وعدم انيلية، السوق حمدودية .8
 ؛االقتصادية األنشطة ملعظم العام القطاع احتكار .3
 ؛متطورة مصرفية أنظمة توافر عدم .2
 ؛والعموالت الرشاوى تفشي .2
 ؛العري االقتصادي التكامل غياب .6
 ؛املال رأس على املفروضة القيود .2

 .الخامسة المجموعة: خامسا

 :فتحتوي على وعةمااجمهذه  أما

 ؛للمعلومات بنوت توافر عدم .0
 ؛باالستثمار املعنية الرمسية الدوائر بني التنسيق توافر عدم .8
 ؛لالستثمار املضيف القطر التزامات تنفيذ عدم .3
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 ؛متطورة مالية سوق وجود عدم .2
 ؛االستثمارية السياسة ثبات عدم .2
 ؛االئتمانية التسهيالت على الفائدة معدالت ارتفاع .6
 ؛املالية لىوراق منظمة سوق وجود عدم .2
 .الوافدة لالستثمارات وافزاحل كفاية عدم .2
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 .النظريات المفسرة لالستثمار األجنبي المباشر: الرابع المبحث
 
االستثمار األجنبيب املباشبر كغبريه مبن الظبواهر االقتصبادية األخبرى، حضبي بقسبم كببري مبن املناقشبات يف املبؤمترات العامليبة      

ا ونقاشببا واسببعا بببني كبببار علمبباء االقتصبباد واملببال، إىل درجببة أن أصبببح هببذا حببول جببدواه االقتصببادية الببيت أثببارت جببدال كبببري 
املوضببوع متببداول يف العديببد مببن الكتببب االقتصببادية، فاملتصببفح لكتببب التمويببل الببدويل وإدارة األعمببال الدوليببة مببن املؤكببد أن 

ديني، يلبزم علينبا عنبد التطبرق لبه أن فكثبرة احلبديث عنبه كموضبوع نبال اهتمبام االقتصبا، دها تتحدا عنه ولو باشارة بسيطةجي
 .نعرج على أهم النظريات املفسرة له واحلجو املستعملة يف تفسري أسباب ظهوره واجلدوى االقتصادية منه

 
 .النظرية التقليدية والنظرية الحديثة: المطلب األول

 
املسببتثمر  يف العمليببة االسببتثمارية،جباءت هببذه النظريببات لتفسببري جببدوى االسببتثمار األجنببيب املباشببر، إال أن وجببود طرفببان 

تربيرمهببا لآلثببار النااببة عنببه، كببل واحببد و نوعببا مببن التأييببد واملعارضببة يف األجنببيب مببن جهببة والدولببة املضببيفة مببن جهببة أخببرى أنببت
 حسببب وجهببة نظببره، فببرغم اجلببدل الببذي يقببوم بينهمببا إال انببه هنببات حقيقببة ال ككببن نفيهببا أن هببذا االسببتثمار لببه أمهيببة كبببرية يف
دفببع عجلببة التنميببة االقتصببادية واالجتماعيببة يف الببدول بشببكل عببام والناميببة منهببا بشببكل خببا ، ومببا جبباءت بببه النظريتببان مببن 

 :حجو وأراء وإسهامات سوف نتناوله فيما يلي
 

 .النظرية التقليدية: أوال
 

حد، الفائز بنتيجتهبا الشبركات متعبددة يفرتض رواد النظرية التقليدية أن االستثمارات األجنبية هي مبثابة مباراة من طرف وا
اجلنسيات يف كل احلاالت تقريبا، أي أن هذه الشركات تأخذ أكثر مما تعطبي للبدول املضبيفة، فاالسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة 
تنطببوي علبببى الكثبببري مببن املنبببافع غبببري أن هببذه املنبببافع تعبببود بكاملهببا إىل الشبببركات متعبببددة اجلنسببيات، فمبببن وجهبببة نظبببرهم أن 
الدول املضيفة لن تكتسب شيئا من وراء قبوهلا لالستثمارات األجنبية على أراضيها، وفيما يلي عرض لوجهات نظر عبدد مبن 

 .جدوى االستثمار األجنيب املباشر رواد النظرية التقليدية، وذلك للوقوف على مدى واقعية أرائهم حول
 
 .Baliga باليجاإسهامات   .0

نشطة وممارسات الشركات األمريكية متعددة اجلنسيات يف البدول الناميبة إىل ثبالا وجهبات أشار باليجا من واقع حتليله أل
 1:نظر هي

                                  
.362 -362     مرجع سابق، زكريا مطلك الدوري وامحد علي صاك،  1  
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تفرتض هذه الشركات أن الدول املضبيفة هبي مصبدرا رئيسبيا للمبواد اخلبام : وج ة نظر الشركات متعددة الجنسيات -
صببول علببى هببذه املببواد السببتخدامها يف الدولببة األم، واملببواد األوليببة، ومببن مث فببان املسببتثمر األجنببيب يهببدف إىل اسببتخراج أو احل

واألسعار اليت يدفعها كمقابل هلذه اخلامات تكون منخفضة، وتكون الشركات متعددة اجلنسيات مسبؤولة مسبؤولية كاملبة عبن 
فة لبيس حتديد واختيار أماكن ومواقع االستثمارات وحجم ونوع هذه االستثمارات، ويبرى مؤيبدو هبذا املبدخل أن البدول املضبي

 نسيات هي األقدر على ذلك؛لديها القدرة على اقتناء وإدارة التكنولوجيا املتقدمة ومن مث فان الشركات متعددة اجل
تفببرتض أن الببدول املضببيفة مبببا حتتويببه مببن فببر  متعببددة لالسببتثمار وإنتبباج وتسببويق  :نظننر المسننتثمر األجنبنني وج ننة -

غالل مثببل هببذه الفبر  جيببب أن يشببرتت مسببتثمرين يف املشببروعات االسببتثمارية السبلع فاهنببا تعتببرب أسببواقا مرحبببة، ولكبي يببتم اسببت
مببن حصبببة نظبببريه  علببى أن حتبببتفحي الشببركة األجنبيبببة حبببق اإلدارة والرقاببببة وهببذا يسبببتلزم أن تكبببون حصببة املسبببتثمر األجنببيب اكبببرب

 الوطين يف املشروع؛
مار وكيفيببة إدارة وتنظببيم االسببتثمارات هبببا، وتببرى فرتتببب  باختيببار الدولببة املضببيفة كموقببع لالسببتث: وج ننة النظننر الثالثننة -

وجهبة النظبر هبذه أن متتبع الشبركات متعببددة اجلنسبيات مبوقبع تنافسبي يسبتلزم منهبا اختيببار الدولبة املضبيفة البيت تتميبز باخنفبباض 
 . تكاليف العمل

 
 Frankإسهامات فرانك  .8
 
إذ يبرى  1،هو االستغالل األمثبل لثبروات البدول املضبيفة يرى فرانك يف العالقة بني طريف االستثمار بأن أهم عنصر فيها   

أهنببا ال تسبباعد علببى خلببق عالقببات قويببة للتكامببل الراسببي واألمببامي واخللفببي مببع ببباقي األنشببطة االقتصببادية يف البلببد املضببيف، 
الببدول املتقدمببة ويف نفببس الوقببت تببؤدي إىل خلببق أابباط للتنميببة االقتصببادية مببن شببأهنا رفببع درجببة اعتمبباد الببدول املضببيفة علببى 

 2.مصدرة االستثمار، لذا فان أسعار املواد األولية اقل بكثري من أسعار السلع املصنوعة واملستوردة
 
 Livingstoneوليفنجستون ،  Persen، بيرسونFreemanإسهامات فريمان  .3
 

 3 :ث، واملتمثلة يفأشار هؤالء إىل السلبيات انيتملة ملمارسة الشركات متعددة اجلنسيات يف دول العامل الثال
إضبببعاف فاعليبببة التخطبببي  االقتصبببادي بسببببب حماولبببة احلصبببول علبببى الكثبببري مبببن االمتيبببازات كاإلعفببباءات اجلمركيبببة  -

 انني العمل املطبقة يف هذه الدول؛واإلعفاءات من قو 

                                  
.203   ،8003 مصر، الدار اجلامعية اجلديدة، ،، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف  1  
.362   مرجع سابق، محد علي صاك،زكريا مطلك الدوري وا  2 
.362 نفس املرجع،    3  
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ايتهبببا متريبببر املمارسبببات غبببري األخالقيبببة البببيت متارسبببها مبببثال كاهلبببدايا ودعبببوات الغبببداء واحلفبببالت وغريهبببا والبببيت تكبببون غ -
موضوعات غري احلفالت  وغريهبا والبيت تكبون غايتهبا متريبر مشباريع  وموضبوعات غبري مسبتوفية الشبروط والضبواب   أومشاريع 

  .املعمول هبا فضال عن إساءهتا إىل البلد املضيف
 
 .النظرية الحديثة: ثانيا

 
رات األجنبية املباشرة يف دفع عجلبة التنميبة الشباملة تعارض النظرية احلديثة وجهة النظر التقليدية بشأن جدوى االستثما   

فعلبى عكبس مبا تفبرتض النظريبة التقليديبة تفبرتض النظريبة احلديثبة أن االسبتثمارات األجنبيبة حتكمهبا مصبباك  يف البدول الناميبة،
نبوع عبدد الفوائبد مشرتكة بني طريف االستثمار فيحصل كل طرف على عدد وأنواع معينة مبن العوائبد والفوائبد، غبري أن حجبم و 

البببيت يتحصبببل عليهبببا كبببل طبببرف يتوقبببف علبببى سياسبببات وممارسبببات الطبببرف األخبببر، ونسبببتعرض يف اوآيت وجهبببات نظبببر بعبببض 
 1:الكتاب يف هذا الصدد كالتايل

 
 Carrإسهامات كار   .1
 

لنببببوع مببببن يببببرى كببببار أن قيببببام املسببببتثمرين األجانببببب باالسببببتثمار املباشببببر يف الببببدول املضببببيفة وقبببببول هببببذه الببببدول هلببببذا ا   
االستثمارات إاا يعين وجود اعتقاد مشرتت بني هذين الطرفني ببأن الكثبري مبن املنبافع والعوائبد  مبن املمكبن حتقيقهبا مبن خبالل 

الببدخول هببذا االسببتثمار، فالببدول املضببيفة تتحصببل علببى العديببد مببن املنببافع  مببن أمههببا خلببق فببر  للعمالببة وحتسببني مسببتوى 
 وارتفاع وحتسني اإلنتاجية؛

 
 .سهامات ميكسل فرنون وويلسإ  .2

يف مناقشبببببتهم للمنبببببافع اخلاصبببببة باالسبببببتثمارات األجنبيبببببة مل يتجاهبببببل ميكسبببببل فرنبببببون و ويلبببببس اوآثبببببار السبببببلبية هلبببببذه    
االستثمارات غري أهنم أشاروا يف نفس الوقبت إىل أن مبدى تبأثري االسبتثمارات األجنبيبة علبى التنميبة يف البدول املضبيفة يتوقبف 

لعوامببل واملتغببريات وعلببى سبببيل املثببال جتببد أن درجببة إسببهام االسببتثمارات األجنبيببة يف التنميببة يتوقببف علببى علببى العديببد مببن ا
طبيعبببة الصبببناعة أو ااجمبببال البببذي يسبببمح لالسبببتثمارات بالبببدخول فيهبببا، ويف نفبببس الوقبببت جتبببدر اإلشبببارة إىل أن االسبببتثمارات 

يببه وتنظببيم شبباملة يف الببدول الناميببة إذا متكنببت هببذه الببدول مببن توجاألجنبيببة املباشببرة قببد تلعببب دورا حيويببا يف جهببود التنميببة ال
 طي  هذه االستثمارات بصورة جيدة؛ذخو 

 

                                  
. 320 -362    ، نفس املرجع  1  
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 Hood et Youngإسهامات هود و وينج  .3

 :بعد العديد من الدراسات خلد كل من هود و وينو إىل جمموعة من املسلمات هي

ة جيببب أن يببتم تقييمهبببا لببيس فقبب  مببن الناحيبببة أن أنشببطة وممارسببات الشببركات متعببددة اجلنسبببيات يف الببدول املضببيف -
 ؛ااجماالت السياسية أو االقتصاديةيف  كان هذاالنظرية ولكن أيضا من الناحية التطبيقية سواء  

أن الشببركات متعببددة اجلنسببيات تعتببرب مببن وجهببة النظببر احلديثببة أكثببر الوسببائل واألدوات تكببامال يف اسببتغالل وتنظببيم  -
 ؛ا لديها من إمكانات فنية وإداريةعلى نطاق واسع مباملوارد الطبيعية والبشرية 

 متعددة اجلنسيات والدول املضيفة؛ أنه ال توجد بالفعل مباراة من طرف واحد بني الشركات -
 
  Biersteker إسهامات بيرستكر  .4

 
فة احلصببول عليهببا أو أشببار بريسببتكر يف دراسبباته إىل الكثببري مببن الفوائببد واملنببافع االقتصببادية اهلامببة الببيت ككببن للببدول املضببي

 :حتقيقها من جراء فتح أسواقها للشركات متعددة اجلنسيات وهي كاوآيت
 ؛والالزمة ألغراض التنمية الشاملةتوفري عوامل اإلنتاج النادرة  -
 ؛فتح أسواق جديدة للتصدير -
 ؛يدة للعمالة وذخفيض نسبة البطالةخلق فر  جد -
 للمستهلكني؛ جديدة بأسعار منخفضةتوفري وتقدمي منتجات وسلع  -
 .املسامهة يف حتقيق التنمية الثقافية واالجتماعية من خالل إدخال عادات وأااط جديدة للسلوت -
 
 .النظرية االنتقائية ونظرية الموقع المعدلة :المطلب الثاني 

ة البيت سببوف جباءت هاتبان النظريتببان كغريهبا مبن النظريببات لتفسبري أسبباب ظهببور االسبتثمارات األجنبيبة واوآثببار االقتصبادي
تسببتفيد منهببا الببدول الناميببة والببدول املضببيفة، مببربزين فيهببا املميببزات الببيت متلكهببا الشببركات متعببددة اجلنسببيات والببيت متكنهببا مببن 

 .االستثمار يف اخلارج

 .النظرية االنتقائية: أوال

ت الدوليبة لببعض ، حيبث يبرى أن امبتالت الشبركاJohn Dunningيرجبع الفضبل يف نشبوء هبذه النظريبة إىل االقتصبادي 
 :املميزات هو ما سهل عليها االستثمار يف اخلارج، وهذه املميزات هي
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  Ownership Advantagesمميزات الملكية  .1

وهي عببارة عبن امليبزات والقبدرات البيت تسبتمدها الشبركة ممبا متلكبه مبن أصبول ماديبة ومعنويبة خاصبة هببا، والبيت متبدها ببامليزة 
ح يف خلببق مكببان هلببا باألسببواق الببيت تعمببل هبببا، والببيت تؤهلهببا علببى التغلببب عببن الصببعوبات الببيت التنافسببية والببيت تؤهلهببا للنجببا 

وكذا تسمح هلا باحلفا  على ملكية فروعها األجنبيبة علمبا أنبه ككبن مراقبتهبا لتلبك الفبروع  1تواجهها يف الدول املستثمر فيها،
 2.دون إدارهتا

  Internalisation Advantagesالمميزات الداخلية .2

، والبذي رأى انبه علبى البرغم مبن STEPHEN HYMER ويقصد هبا االسبتخدام البداخلي للمزايبا االحتكاريبة البيت نباد هببا
أن الشبركات دوليبة النشباط حبني متبارس نشباطها يف اخلبارج تواجبه ظروفبا مغبايرة عبن تلبك البيت تواجههبا يف حالبة اسببتثمارها يف 

والسياسببية والثقافيببة، وباإلضببافة إىل بعببض القيببود الببيت قببد تفرضببها حكومببات  وطنهببا، مببن حيببث الببنظم القانونيببة واالقتصببادية
الببدول املضببيفة كببالقيود علببى بعببض األنشببطة أو فببرض التببأميم أو املصببادرة أو غببري ذلببك مببن املخبباطر األخببرى، إال أن ذلببك مل 

إىل املزايا التعويضية اليت تتمتبع هببا كنع الشركات دولية النشاط من االستثمار يف اخلارج، ويرجع السبب يف ذلك حسب هيمر 
الشبببركات دوليبببة النشببباط، فعنبببدما متتلبببك الشبببركات الكببببرية العديبببد مبببن املميبببزات مثبببل االسبببم التجببباري واملهبببارات التسبببويقية 
وبببراءات االخببرتاع وتعببدد مصببادر التمويببل، وإدارة علببى درجببة عاليببة مببن املهببارة، فضببال عببن وفببورات احلجببم و وفببورات تنببوع 

وبالتبايل ،  KINDLEBERGER هبذه امليبزات إىل الغبري كمبا يبرى تاج، فاهنا تستغلها لوحدها دون أن متنح حبق اسبتغاللاإلن
 3،تفضببل أن تقببوم باالسببتثمار املباشببر عببن طريببق فببروع مملوكببة هلببا بببدال مببن مببنح الغببري تببرخيد باسببتغالل مببا متلكببه مببن مزايببا

ء يف سبببوق املنافسبببة االحتكاريببة، والبببذي ال ككبببن حتقيقبببه اال مبببن خبببالل مرتكببزة علبببى النمبببو العضبببوي املسبببتمر مببن اجبببل البقبببا
 4.النصيب الدائم من السوق وتوسعه

  Location Advantagesمميزات الموقع  .3

وهببي املميببزات الببيت تببدعو الشببركات متعببددة اجلنسببية إىل االسببتثمار يف اخلببارج، ويقصببد هبببا الببدوافع املتعلقببة باملزايببا املكانيببة 
يفة لالسبببتثمار، حيبببث أن العوامبببل املوقعيبببة تبببؤثر علبببى كبببل مبببن قبببرار الشبببركة متعبببددة اجلنسبببية باالسبببتثمار األجنبببيب للبببدول املضببب

املباشببر يف إحببدى الببدول املضببيفة، وكببذلك علببى قرارهببا اخلببا  باملفاضببلة بببني هببذا النببوع مببن االسببتثمار وبببني التصببدير هلببذه 
                                  

.22   مرجع سابق، سامي سالمة نعمان،  1  
2 Andrew Harrison et autres, op. cit, p 331. 

. 28 -20    سامي سالمة نعمان، مرجع سابق،   3  
4

 .42عبد الرحمان تومي، مرجع سابق، ص  
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مل كافة العوامبل املرتبطبة بتكباليف اإلنتباج والتسبويق واإلدارة باإلضبافة إىل الدولة وغريها من الدول املضيفة، وتشمل هذه العوا
 1:العوامل املرتبطة بالسوق وذلك على النحو التايل

 اتساعها واوها يف الدول املضيفة؛مثل حجم السوق ومدى  :العوامأل المرتبطة بالسوق -
 يع ووكاالت اإلعالن؛ر منافذ التوز مثل درجة املنافسة،ومدى تواف: العوامأل التسويقية -
مثببل القببرب مببن املببواد اخلام،ومببدى تببوافر األيببدي العاملببة، اخنفبباض تكلفببة العمالببة، : العوامننأل المرتبطننة بالتكننالي  -

 يطة والتسهيالت اإلنتاجية األخرى؛مدى اخنفاض تكاليف النقل واملواد اخلام والسلع الوس
املفروضببببة علببببى التصبببببدير احلصببببد، القيبببببود األخببببرى  مثبببببل التعريفببببة اجلمركيببببة، نظببببام: ضننننوابت التجننننارة اليارجيننننة -

 واالسترياد؛
مثببل مببدى قبببول االسببتثمارات األجنبيببة، االسببتقرار السياسببي، مببدى اسببتقرار : العوامننأل المرتبطننة بمننناخ االسننتثمار -

 ستثمار؛جانب الكاملة ملشروعات االسعر الصرف، نظام الضرائب، توفر البنية األساسية، القيود املفروضة على ملكية األ
 كومة املضيفة للمستثمرين األجانب؛اليت متنحها احل الحوافز واالمتيازات والتس يالت -
األرببباح املتوقعببة، املبيعببات املتوقعببة، املوقببع اجلغببرايف، مببدى تببوافر املببوارد الطبيعيببة، القيببود املفروضببة :عوامننأل أخننرى مثننأل -
 .يل األرباح ورؤوس األموال للخارجعلى حتو 
 
 .موقع المعدلةنظرية ال: ثانيا

 
املميزات اليت تدعو الشركات متعددة اجلنسية إىل االستثمار يف اخلبارج وكبذا البدوافع   وهذه النظرية تستند إىل حد كبري على

املتعلقة باملزايبا املكانيبة للبدول املضبيفة لالسبتثمار فيهبا، أي أهنبا تتماثبل معهبا ولكبن جتبري تعبديال عليها،وإضبافة عوامبل أخبرى 
 2:بق نذكر منهاإىل ما س

 
 : واملتمثلة يف :العوامل الشرطية .0

 خصائد املنتو أي السلعة؛ -
 اخلصائد املميزة للدولة املضيفة؛  -
 للدولة املضيفة مع الدول األخرى؛ العالقات الدولية -
 

                                  
.38 -30     مرجع سابق، حسب اهلل حممد، أمرية  1  
.022 -022     مرجع سابق، فليح حسن خلف،  2  
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 :وتتمثل يف :العوامل الدافعة .8
 اخلصائد املميزة للشركة؛ -
 مركز الشركة التنافسي؛ -
 
 :وتكمن يف :العوامل الحاكمة .3

 اخلصائد املميزة للدولة املضيفة؛ -
 اخلصائد املميزة للدولة املصدرة؛ -
 .العوامل الدولية -

 .نظرية الحمايةنظرية عدم كمال السوق و : الثالث المطلب

مبادئهببا  إبببرازكببل واحببدة منهمببا   املباشببرة حماولببة األجنبيببةجبباءت كلتببا النظريتببان لتوضببيح اجلببدوى االقتصببادية لالسببتثمارات 
 .تفسري هذه الظاهرة يف األساسية

 .نظرية عدم كمال السوق: أوال  

تقوم نظرية عدم كمال السوق على افرتاض غياب املنافسة الكاملة يف أسواق الدول النامية مع نقبد العبرض السبلعي فيهبا 
قتصببادية أو مبن جهببة، وان الشببركات الوطنيببة يف البدول املضببيفة ال تسببتطيع منافسببة الشبركات األجنبيببة يف جمبباالت األنشببطة اال

ومعببارف فنيببة وتكنولوجيببة عاليببة ومهببارات إداريببة  اإلنتاجيببة املختلفببة مببن جهببة أخببرى، ملببا متلكببه هببذه األخببرية مببن مببوارد ماليببة
يببنو انببه يف حالببة سببيادة املنافسببة الكاملببة يف احببد األسببواق ى هببود و ال متلكهببا الشببركات انيليببة، ويف هببذا الشببأن يببر وتنظيميببة 

عين اخنفاض قدرة الشركة متعبددة اجلنسبيات علبى التبأثري أو البتحكم يف السبوق حيبث توجبد احلريبة الكاملبة األجنبية فان هذا ي
أمببام أي مسببتثمر للببدخول، كمببا أن السببلع واخلببدمات املقدمببة وعناصببر اإلنتبباج املسببتخدمة تتصببف بالتجببانس ومببن مث فانببه ال 

تقوم الشركات بتصبدير رؤوس أمواهلبا لذا   1نوع من ااذج السوق،توجد مزايا تنافسية للشركة متعددة اجلنسيات يف مثل هذا ال
تببدر هلببا مبببن العوائببد مببا ال جتنيببه مببن االسبببتثمار يف عببن أسبببواق مرحبببة جديببدة ملنتجاهتببا، حبثببا واسببتثماراهتا خببارج الدولببة األم، 

 .موطنها األصلي
 
 
 

                                  
.323 ، مرجع سابق،  واالستثمار الدولي األعمالاقتصاديات قحف،  أبوالسالم  عبد  1  
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 .نظرية الحماية :ثانيا     

االفرتاضبات البيت قامبت عليهبا نظريبة عبدم كمبال السبوق، ويقصبد باحلمايبة  ظهرت هذه النظريبة نتيجبة للخلبل البذي شباب
املمارسة الوقائيبة البيت تقبوم هببا شبركات االسبتثمار لضبمان عبدم تسبرب املعلومبات واألسبرار الفنيبة اخلاصبة االبتكبارات اجلديبدة 

مبن خبالل قنبوات أخبرى وذلبك ألطبول فبرتة يف جماالت اإلنتباج والتسبويق وغريهبا إىل اجلهبات انيليبة يف أسبواق البدول املضبيفة 
زمنيببة ممكنبببة، أي أن شبببركات االسببتثمار األجنبببيب هتبببدف إىل زيبببادة عوائببدها إىل أقصبببى حبببد ممكبببن عببن طريبببق محايبببة أنشبببطتها 
ا اخلاصة، كالبحث والتطوير واالبتكارات التكنولوجية والعمليات اإلنتاجية اجلديدة، والقيام هببا داخبل الشبركة األجنبيبة وفروعهب

وعببببدم السببببماح ىلروجهببببا إىل املشببببروعات األخببببرى يف الببببدول املسببببتقبلة هلببببذه الشببببركات حببببىت حتقببببق بببببذلك احلمايببببة املطلوبببببة 
 1.الستثماراهتا والوصول إىل أهدافها

 PRODUCT LIFE CYCLE THEORY نظرية دورة حياة المنتج: المطلب الرابع

،حيبث تسبتخدم هبذه النظريبة إطبار دورة  RAYMOND VERNONركونبد فرنبون  إىليرجع الفضل يف هذه النظريبة 
حيبباة السببلعة كمببدخل لتفسببري التجببارة واالسببتثمار اخلببارجيني، فهببي تؤكببد أن السببلعة متببر بعببدة مراحببل مببن أول ظهورهببا إىل أن 

 2 :تبدأ يف االختفاء، وتتفاوت مبيعاهتا صعودا ونزوال مع تلك املراحل، وككن تقسيم هذه املراحل إىل أربعة كالتايل

 .تقديم المنتج: أوال

والسببببلع اجلديببببدة تببببأيت   3وتعبببرف أيضببببا مبرحلببببة املنببببتو اجلديببببد وهببببي مرحلببببة ابتكببببار املنبببتو وتببببتم دائمببببا يف الببببدول املتقدمببببة،
 اخرتاعبببه حاجبببات سبببوق بلبببده أوال، ويف هبببذه املرحلبببة تكبببون تكلفبببة إنتببباج يباجبببة يف السبببوق، إذ أن املخبببرتع  يلبببكاسبببتجابة حل

كون الشركة املقدمة للسلعة قبد أنفقبت الكثبري علبى البحبث والتطبوير، فالسبلع اجلديبدة تظهبر أول مبرة يف السلعة عالية حيث ت
أسواق الدول الغنية، وكلما كانبت الدولبة غنيبة كلمبا زاد إنتاجهبا لسبلع جديبدة، حيبث تسبتخدم يف إنتباج سبلعها عمالبة مباهرة 

رت بعبد، فهبذه السبلع تكبون مقدمبة يف أسبواق يقصبدها زببائن مكثفة ألن اوآليبات الضبخمة لإلنتباج الشبامل قبد ال تكبون طبو 
 معينني ال يهتمون بالسعر كثريا حيث تكون دخوهلم عالية، وهذه األسواق تنطبق على أسواق الدول الغنية كالواليات املتحبدة

                                  
.028 فليح حسن خلف، مرجع سابق،    1  
.22  مرجع سابق، امحد عبد الرمحن امحد،  2  
.22  مرجع سابق، سامي سالمة نعمان،  3 
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طلبب األجنبيب املتزايبد وقد يتم تصدير املنتو إىل دولة متقدمة أخرى وذات ظروف طلبب متشباهبة، وذلبك لتلبيبة ال 1األمريكية،
 2.على املنتو عندما يبدأ يف التوسع

إذن فاملرحلببة األوىل مببن دورة حيبباة املنببتو يببتم فيهببا ابتكببار واخببرتاع السببلعة اجلديببدة بعببد قيببام املخببرتع بدراسببة سببوق بلببده 
ائن إليه حمليبا، مث يقبوم بتصبدير وحاجته، فيقوم ببيعها يف بلد املنشأ حيث يسمح له هذا البيع األويل باختبار املنتو وحاجة الزب

هببذا املنببتو إىل دولببة أخببرى متقدمببة وذات ظببروف طلببب متشبباهبة لزيببادة نشببره يف اخلببارج، ممببا يشببجعه أو حيجمببه علببى زيببادة 
 .اإلنتاج والتصدير إىل الدول األخرى

  Growth and Export النمو والتصدير :ثانيا

كبببرية، ويقبببل النبباس علببى شببرائها يف السببوق انيلببي، وتبببدأ الشببركة املنتجببة يف هببذه املرحلببة يزيببد الطلببب علببى السببلعة بصببورة  
باستغالل ميزة امتالت السلعة بصورة سبريعة قببل أن تفقبد قبدرهتا علبى املنافسبة، حيبث تببدأ بتصبدير السبلعة إىل اخلبارج مبتدئبة 

ليبببد، ومبببع بدايبببة تواجبببد هبببذه السبببلعة يف باألسبببواق ااجمببباورة مبببا أمكنهبببا ذلبببك لالسبببتفادة مبببن تقبببارب األذواق والعبببادات والتقا
األسببواق، يزيبببد الطلبببب مبببن املسبببتهلكني يف األسببواق اخلارجيبببة ،فهنبببا تعمبببل الشبببركة بكببل خربهتبببا علبببى االسبببتفادة مبببن الفرصبببة 
 فتواصل اإلنتاج وتواصل حتسبني السبلعة، وتعمبل اإليبرادات واألربباح البيت جتنيهبا الشبركة علبى إطالبة هبذه املرحلبة مبن دورة حيباة
السبببلعة، فتشبببرتي الشبببركة اوآالت احلديثبببة لتصبببنيع السبببلعة بطبببرق اطيبببة حديثبببة هببببدف مضببباعفة كميبببات اإلنتببباج لالسبببتجابة 
لطلببات السببوق انيلبي والببدويل، ويف هنايببة هبذه املرحلببة تشببدد الشبركة مببن محلتهببا الرتوجييبة الببو املسببتهلكني علبى جببودة السببلعة 

 3.وفوائدها

 Maturity and Investmentالنضج واالستثمار : ثاثا

عندما تبدأ  الدول اليت كانت تستورد املنتو خاصة الغنية منها بانتاجه، جتد الشركة املنتجة وضعها يف األسواق البيت تصبدر 
أو قيبام البدول املسبتوردة بفبرض رسبوم اركيبة أو قيبود غبري اركيبة علببى  4إليهبا ببات مهبددا إمبا بظهبور منتجبني حمتملبني جبدد،

السبببلعة، هنبببا يكبببون السبببوق قبببد اتسبببع يف البلبببد املسبببتورد أيبببن اإلنفببباق علبببى البحبببوا والتطبببوير اقبببل وتكنولوجيبببا  واردات تلبببك
ممبببا يبببدعو  5،اإلنتببباج تصببببح اطيبببة وال حتتببباج إىل عمالبببة مببباهرة ويصببببح اإلنتببباج عبببن طريبببق خطبببوط اإلنتببباج هبببو البببنم  السبببائد

                                  
 .28 -20     ،8000 ،األردن مكتبة ااجمتمع العري، ،الدولية األعمال إدارةدراسة متعمقة في  عبد الرزاق الرحاحلة و زاهر حممد ديري، 1
.82 حسب اهلل حممد، مرجع سابق،   أمرية  2  
.028 مرجع سابق،   ،علي عباس  3  
.26   مرجع سابق، امحد عبد الرمحن امحد،   4  
.22   مرجع سابق، سامي سالمة نعمان،  5  
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ول الناميببة األقببل تكلفببة، فتصبببح هببذه الببدول مبثابببة قاعببدة تصببدير إىل الشببركات املنتجببة إىل القيببام باالسببتثمار األجنببيب يف الببد
الدولبببة األم واىل البببدول املتقدمبببة األخبببرى حبببىت تبببتمكن الشبببركة األصبببلية مبببن محايبببة أرباحهبببا وانيافظبببة علبببى نصبببيبها السبببوقي 

 1.الكبري

 .االنحدار والتدهور: رابعا

دول الغنيببببة والفقببببرية علببببى حببببد ويظهببببر منتجببببون  خببببرون يف البببب هببببذه املرحلببببة تفقببببد الشببببركة األصببببلية حتكمهببببا يف السببببلعة،
 2،حيث أن السلعة صارت مألوفة  ووسائل إنتاجها أضحت معروفة واطية ويصبح عامل التكلفبة مهمبا جبدا يف اإلنتباج،سواء

ول ذات حيببث يبببدأ املسببتهلكون يبحثببون عببن سببلع جديببدة مماثلببة وتبببدأ الشببركة بالعمببل غلببى ذخفببيض تكاليفهببا خاصببة يف الببد
الببدخل املببنخفض، كمببا البباول إعببادة جتديببد دورة حيبباة السببلعة يف دول أخببرى مل تصببل السببلعة إىل أسببواقها، وتقببوم ببباجراءات 

 هببدف البقباء يف السبوق ألطبول فبرتة دفاعية كباجراء بعبض التغيبريات علبى شبكل السبلعة وأحجامهبا وألواهنبا وعبواهتبا وأسبعارها
كة تعمببل علببى اخببرتاع سببلعة جديببدة تغببزوا هبببا األسببواق وهببو مببا يطلببق عليببه باإلسببرتاتيجية مقبلببة، يف الوقببت ذاتببه تكببون الشببر 

 3.اهلجومية

 ،دورة حيباة املنبتو هبي نظريبة جباءت لتفسبري ظباهرة االسبتثمار األجنبيب املباشبر والتجبارة الدوليبةنظريبة نستنتو ممبا سببق أن 
املنتجة تفضل بيع السلعة يف السوق انيلي ملا درجبة املنافسبة تكبون حيث بينت أن املنتو كر بأربع مراحل عند إنتاجه والشركة 

منخفضببة وتسببتطيع  حتقيببق  مسببتويات مرضببية مببن األرببباح، وحتجببم عببن بيعهببا يف السببوق انيلببي ملببا تببزداد املنافسببة، فتتجببه إىل 
ن اجببل انيافظببة علببى أرباحهببا وحصببتها االسببتثمار يف الببدول الناميببة ناقلببة عملياهتببا وأسبباليبها اإلنتاجيببة والتسببويقية إىل هنببات مبب

 .السوقية وضمان استمرارها

 :كما يلي  (0-0)وككن توضيح دورة حياة املنتو الدويل من خالل الشكل رقم 

 

 

 

                                  
.82   مرجع سابق، حسب اهلل حممد، ريةأم  1  
.22   مرجع سابق، عبد الرزاق الرحاحلة و زاهر حممد ديري،  2  
.023   مرجع سابق، علي عباس،  3  
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 .دورة حياة المنتا الدولي: (0-0)الشكأل رقم 

 

 

 

 

 

 

 .طالبةمن إعداد ال: المصدر

تقبدمي املنبتو  املبتكبر  أوهلبامراحبل  ببأربعكبر  أن املنبتو البدويلاة املنبتو البدويل نسبتنتو رة حيبمن خالل التمثيل البياين لدو    
مرتفعبببة،  فاهنبببا تقبببوم بتصبببدير فبببائض  -أعمبببال مارقبببأ -جبببرد حتقيبببق الشبببركات نسببببة  مبيعبببات ، ومبةانيليببباملطلبببوب يف السبببوق 

تو، مببارة مبرحلببة ثانيببة تسببمى مرحلببة النمببو والتصببدير، دول يكببون ابب  االسببتهالت فيهببا متشبباهبا مببع بلببد منشببأ املنبب إىل إنتاجهببا
 األصببليةاملنببتو يظهببر منافسببون يقومببون بانتبباج نفببس املنببتو ممببا حيببتم علببى الشببركة  إليهبباالببدول املصببدر  أسببواقوبعبد غببزو املنببتو 

باالسبتثمارات  وتقبوم أكثبرممبا جيعلهبا تنضبو  إليهباكالدول النامية مبثال لعبدم وصبول املنتجبات   أخرىدول  إىلمنتجاهتا تسويق 
 ،حتكمهببا يف السببلعة األم، فتفقببد الشببركة سببلعة مألوفببة لببدى ايببع دول العبباملتصبببح ال األخببريةاملباشببرة مث يف املرحلببة  األجنبيببة

 .سلع جديدة إنتاجيبدأ تبعا لذلك حجم مبيعاهتا يف االخنفاض مما حيتم عليها التفكري يف و 

ب قيبببام الشبببركات باالسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر واجلبببدوى االقتصبببادية منبببه كثبببرية النظريبببات البببيت جببباءت لتفسبببري أسبببباإن    
االقتصبببار يف عبببرض بعبببض النظريبببات دون األخبببرى يف ومتعبببددة، لبببذا قمنبببا بانتقببباء بعبببض النظريبببات دون سبببواها، ويرجبببع هبببذا 

 .ت األخرىدون غريها من النظريا الرباهني العملية اخلاصة بكل نظريةألدلة و أساسه إىل مدى توافر ا

وتنبباول كببل النظريببات يعتببرب ضببربا مببن ضببروب اإلسببهاب أو التكببرار، فالتحليببل الببدقيق جلببوهر كببل نظريببة يظهببر وجببود    
والدوافع اخلاصة باالستثمارات األجنبية سبواء يف البدول واالقتصاديني حول بعض انيددات عوامل مشرتكة بني معظم الكتاب 
 .النامية أو املتطورة على حد سواء

االنحدار 

 والتدهور

 النضج واالستثمار

تقديم 

 المنتج

النمو 

 والتصدير

 المبيعات

2 
3 4 

1 
 الزمن
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 .مفاهيم عامة حول المناخ االستثماري: المبحث الخامس 

 تسبعى ايعهبا تكبن مل إن البلبدان غالبيبة أن إال، وتكاليفهبا األجنبيبة االسبتثمارات منافع عن الدائر اجلدل من الرغم على
 مبن املزيبدب االكتسب فعالبة وسبيلة كوهنبا عبن فضبال لالسبتثمار انيلبي، مكملبة وسبيلة كوهنبا االسبتثمارات تلبك اجتبذاب إىل

 اسبتثماري منباخ تبوفري إىل الوسبائل مبختلبف البدول تسبعى الغايبة املالئمبة، ولتحقيبق هبذه التكنولوجيبا نقل خالل من الكفاءة
نيبة التحتيبة مبن مطبارات ومبوانئ  وطبرق ومصبادر طاقبة وميباه ووسبائل باالسبتثمارات بعضبها ملمبوس كال هبذهف جاذب ملختل

 .من مؤسسات ونظم وسياسات وتشريعات اتصال وبعضها األخر غري ملموس

 .تعريف المناخ االستثماري ومؤشرات قياسه: المطلب األول

البببدول، نظبببرا ألمهيتبببه ودوره يف جبببذب  فا كببببريا يف اوآونبببة األخبببرية مبببن طبببر لقبببد اخبببذ حتسبببني املنببباخ االسبببتثماري اهتمامببب 
لبذا سبوف نتطبرق يف هبذا اجلبزء مبن البحبث إىل مفهومبه  االستثمار األجنيب املباشر من اجل حتقيق التنمية والنمو االقتصادي،

 .وأهم املؤشرات الدولية اليت تعتمدها العديد من املؤسسات االقتصادية ملعرفة جاذبية البلد لالستثمارات األجنبية املباشرة

 .مفهوم المناخ االستثماري: أوال

 األوضباع تلبك وتبأثري العمليبة االسبتثمارية، فيبه تبتم البذي للمحبي  املكونبة جمموعبة األوضباع بأنبه االسبتثمار منباخ يعبرف 
الظبروف  وتشبمل االسبتثمارات، اجتاهبات و حركبة مث ومن االستثمارية، ودجاح املشروعات فر  على إجيابيا أو سلبا والظروف
ومن بني الشبروط  1اإلدارية، والتنظيمات القانونية تشمل األوضاع كما واألمنية، واالجتماعية واالقتصادية السياسية واألوضاع

 خاصبة معلومبات شببكة أو نظبام تقنبني يتطلبب حيبث والتناسبق الشبفافية االسبتثماري األساسبية البيت جيبب توفرهبا يف املنباخ
 تتبوىل حكوميبة شببه هيئبة أو جهباز االسبتثمار وإنشباء قبانون تشبريعي يبدعى طبابع ذات متناسبقة وثيقة يف االستثمارات برتقية
 االسبتثمار حريبة مببدأ أساسبيني، مببدأين يتضبمن أن ترقيبة االسبتثمارات نظبام علبى وجيبب ثماراتاالسبت وتشبجيع ترقيبة مهمبة
 التحويبل تلقائيبة أو  ليبة مببدأ ،هبو اوآخبر مببدأين ويسبتلزم املبال ببرأس أساسبا يتعلبق والبذي احلركيبة التمييبز وشبرط عبدم ومببدأ
 واالقتصبادي السياسبي االسبتقرار ضبمان ر مبعبىناالسبتقرا العمبالت الصبعبة وكبذا شبرط سبوق إىل البدخول حريبة ومببدأ

 2 .املمنوحة الضمانات ودوام جهة من والقانوين واالجتماعي

                                  
 والتمويل االستثمار ، مؤمتراالقتصادي الوضع على وانعكاس االمباشر  األجنبي االستثمار استقطاب في السودان تجربة تقييم ،بانقا اهلل عبد الدين وعلم جانقي علي يعقوب 1

 . 301   ،2006 مصر،  اإلدارية، للتنمية العربية املنظمة املباشر، األجنيب االستثمارحول 
 املؤسسات تأهيل امللتقى الدويل حول متطلبات ،"لجزائرا حالة"االستثماري  المناخ دعم في والمتوسطة الصغيرة الماسسات دورعبد ااجميد تيماوي، مصطفى بن نوي و  2

 .828   ،8006 أفريل 18 و 02جلزائر، ا جامعة الشلف، العربية، الدول يف املتوسطة و الصغرية
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وككببن رببب  مفهببوم منبباخ االسببتثمار مبجببال السياسببات االقتصببادية الكليببة، مببن خببالل تعريببف البيئببة االقتصببادية املسببتقرة  
تلببك الببيت تتسببم بعجببز طفيببف يف املوازنببة العامببة، وعجببز  أهنببا، علببى وانيفببزة واجلاذبببة لالسببتثمار علببى مسببتوى االقتصبباد الكلببي

مبن خبالل االقبرتاض العبادي  أو، األجنبيةحمتمل يف ميزان املدفوعات، حبيث كن متويله بواسطة التدفقات العادية للمساعدات 
ثابتبة وشبفافة ككبن  ةمؤسسبيسياسبية و املال العاملية، كما تتسم مبعدالت تضخم متدنية وسعر صبرف مسبتقر وبيئبة  أسواقمن 

 1.واملؤسسات واهليئات األفرادالتخطي  املايل والتجاري واالستثماري بواسطة  ألغراضالتنبؤ هبا 

القانونيببة الببيت ككببن أن قتصببادية، االجتماعيببة، املؤسسببية و جممببل األوضبباع والظببروف السياسببية، االفاملنبباخ االسببتثماري هببو 
قطباع معبني،  يف دولة مبا أو أعماهلاوخلق فر  عمل وتوسيع نطاق  منتوثماري على الو تؤثر على فر  دجاح املشروع االست

الببببعض، و معظمهبببا عناصبببر متغبببرية خيلبببق تفاعلهبببا أو  بعضبببهابتتبببأثر و تعبببد هبببذه األوضببباع والظبببروف عناصبببر متداخلبببة تبببؤثر و 
 .تداعيها أوضاعا جديدة مبعطيات خمتلفة

 .قياس جاذبية المناخ االستثماريل الدولية المعتمدةالمؤشرات  أهم :ثانيا

 أثبتبت حيبث االسبتثمار، وجاذبية منباخ سالمة مدى عن الكشف يف واإلقليمية الدولية املؤشرات ودور أمهية ازدادت لقد
 مبن يسبتقطبه مبا مقبدار وببني املؤشبرات هبذه يف ترتيبب البلبد ببني قويبة إحصبائية داللبة هنبات أن الواقعيبة الشبواهد مبن العديبد
يسبتعني  مبا انبه عبادة إال الكاملبة، واملوضبوعية الدقبة درجبة إىل تصبل مل هبذه املؤشبرات أن مبن البرغم وعلبى أجنبيب، اسبتثمار
مببا، فهببي تعببرب علببى  بلببد ىف االسببتثمار علببى اإلقببدام مبببدلوالهتا التأشببريية قبببل واملسببتثمرين األعمببال ورجببال القببرارات صببانعي

طبيعببة النشبباط الببذي هتببدف الشببركات االسببتثمار فيببه، وفيمببا يلببي سببوف نقببوم لئمببة املنبباخ االسببتثماري لدولببة مببا دالالت مال
 األجنببيبملعرفببة قببدرهتا علببى جاذبيببة االسببتثمار هببا اها يف معرفببة وضببع اجلزائببر فياعتمببدن الببيت هببذه املؤشببرات ألهببم مببوجز بعببرض

 :تفاصيلها كثريا كالتايل يف اخلوض املباشر يف الفصل الثالث من البحث دون

 .العربية الدول في االستثمار لمناخ المركب المؤشر   .0

 يتكون املؤشر املركب ملناخ االستثمار يف البدول العربيبة مبن املؤشبرات االقتصبادية الكليبة البيت تشبتمل علبى مؤشبر السياسبة
  النباتو إىل ةللدولب العامبة امليزانيبة فبائض أو عجبز عنبه بنسببة معبربا البداخلي التبوازن ومؤشبر التضخم، مبعدل عنه معربا النقدية

                                  
ري للتخطي ، الكويت، ااجملد الثالث عشر، جملة التنمية والسياسات االقتصادية، املعهد الع، "دراسة قياسية" محددات االستثمار االجنبي المباشر في الجزائرحممد داودي،  1

 .06،   8000العدد الثايت، 
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 اخلارجي العامل مع الدولة مدفوعات مبيزان اجلاري احلساب فائض أو بعجز عنه اخلارجي معربا التوازن ومؤشر اإلاايل، انيلي
  1.املقارنة ألغراض اإلاايل انيلي الناتو يف احلقيقي النمو معدل ويستخدماإلاايل،  انيلي الناتو كنسبة من

 .قطريةمؤشر تقييم المخاطر ال .1

 :ويقوم هذا املؤشر  بتقدير املخاطر املتعلقة بالدول، ويتكون من العديد من املؤشرات الفرعية نذكر منها

  The Composite Country Risk Index     :القطرية للمياطر المركب الماشر -

 املتعلقبة ملخباطرا قيباس لغبرض،  1980 عبام منبذ Political Risk Servicesجمموعبة  عن شهريا املؤشر هذا يصدر
االقتصبادية  املخباطر تقيبيم مؤشبر السياسبية، تقيبيم املخباطر تتمثل يف مؤشبر فرعية مؤشرات 3 من املؤشر باالستثمار، ويتكون

 جمموعات حسب مخس إىل الدول املؤشر ويقسم املؤشر، ارتفع كلما املخاطر درجة املالية، وتنخفض املخاطر تقييم وومؤشر
 2:موضح فيما يلي كما هو املخاطرة درجة

 جدا مرتفعة خماطرة درجة                نقطة 49.4 إىل صفر من

 مرتفعة خماطرة درجة                 نقطة 59.5 إىل 50 منو 

 معتدلة خماطرة درجة نقطة                 69.5 إىل 60 من

 منخفضة خماطرة درجة                 نقطة 79.5 إىل 70 من

 جدا منخفضة خماطرة درجة نقطة                   100 إىل 80 من

 :القطري للتقويم أنفوستر األنستتيوشنال ماشر -

 احتسباب ويبتم مبارس وسببتمرب،   يف العبام يف مبرتني مبعبدل 1998 العبام منبذ انفسبتور االنستيتيوشبنال جملبة عبن ويصدر
 البنبوت يف وانيللبني االقتصباد رجبال كببار تهدفتسب استقصبائية إىل مسبوح باالسبتناد مئويبة نقطبة 100 مبن املكبون املؤشبر

                                  
 . 02   ،8000، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 8000 لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 1
 .026نفس املرجع،    2
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 مبن تبدرج وفبق البدول تصنف عربية، حيث دولة 20 ضمنها من دولة 178 املؤشر الكربى، ويغطي والشركات املالية العاملية
 2.درجة املخاطرة اخنفاض على ذلك دل الدولة، رصيد ارتفع وكلما  1، 100 إىل صفر

 :القطرية لمياطرل برادستريت أند دان وكالة ماشر -

 بلب تقييمبا املؤشبر ويضبم التجباري البدويل التببادل بعمليبات املرتبطبة القطريبة املخباطر برادسبرتيت أنبد دان وكالة مؤشر يقيس
 3.عربية دولة 17 ضمنها من دولة 132

 :القطرية للمياطر الكوفاس ماشر -
 

 هبذه يف العاملبة األجبل للشبركات قصبرية دادالسب عبدم خمباطر ويعكبس السبداد علبى البدول قبدرة خمباطر املؤشبر هبذا يقبيس
 األعمبال أداء وبيئبة انيليبة السياسبية وباألوضباع االقتصباد الكلبي ببأداء للشبركات املاليبة االلتزامبات تبأثر مبدى ويبربز البدول،
 إىل البدول فوتصبن، االسبتحقاق تبواري  يف املاليبة بالتزاماهتبا الوفباء يف العبامل شبركة حبول مليبون 50 لنحبو التبارخيي والسبجل

 درجبة وجمموعبة ،A2إىل  A1 مبن فبروع أربعبة إىل تتفبرع ببدورها والبيت ،  Aاالسبتثمارية الدرجبة جممبوعتني رئيسبيتني جمموعبة
 4.عربية دولة 19 من ضمنها دولة 165 املؤشر ويغطي   B،C،D  باألحرف إليها ويشار املضاربة
 

 :القطرية للمياطر اليورومني ماشر -
 

 بالتزاماتببه ويقببيس قببدرة القطببر علببى الوفبباء وسبببتمرب، مببارس يف السببنة يف مببرتني اليببوروميين جملببة عببنر املؤشبب هببذا يصببدر
الببدول وفببق النسببب املئويببة ، ويرتببب املؤشببر األرببباحالسببماح بتحويببل  أووسببداد قيمببة الببواردات  األجنبيببةالببديون  كخدمببةاملالية،

خمتلفبة، وكلمبا ارتفعبت النسببة املئويبة   أوزانمؤشبرات فرعيبة ذات  تسع إىلنقطة مئوية باالستناد  000 إىل 0اليت تسجلها من 
 5 .السداد والوفاء بالتزامات القطر كلما دل املؤشر على اخنفاض خماطر عدم

 
 
 

                                  
 .022 -026  ،   نفس املرجع 1
 الدول يف املتوسطةو  الصغرية املؤسسات تأهيل امللتقى الدويل حول متطلبات الماسسات الصغيرة والمتوسطة، أداءالمباشر في ترقية  األجنبياالستثمار  ةأهميحممد قويدري،  2

 .28 -20     ،8006 أفريل 18 و 02جلزائر، ا جامعة الشلف، العربية،
 .022   ،ع سابقمرج، 8000لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  3
  .022   نفس املرجع، 4
 .20   ،8006الكويت،  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،، 8006لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  5
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 .ميتارة أخرىماشرات دولية  .8
 تشببجيع الببيت تعتمببدها املؤسسببات يف معرفببة مببدى األخببرىاملؤشببرات القطريببة السببابقة هنببات بعببض املؤشببرات  إىل باإلضببافة

 :ونذكر منها ،دولة ما إىلاملناخ االستثماري جللب االستثمارات 
 

 :االقتصادية الحرية ماشر -

وال سببرتيت  مؤسسببة الببرتاا وصببحيفة أنشببأهتاقياسببات اقتصببادية  00مؤشببر احلريببة االقتصببادية هببو عبببارة عببن سلسببلة مببن 
وتعتببرب احلريببة االقتصببادية واالنفتبباح العبباملي الببذي  1يف دول العببامل، احلريببة االقتصببادية، هببدفها املعلببن هببو قيبباس درجببة جورنببال

، لببذا ظهببرت  عببدة مؤسسببات تعمببل  علببى تتمتببع بببه معظببم اقتصبباديات الببدول مببن أهببم عوامببل جببذب االسببتثمارات األجنبيببة
قياس مؤشر احلرية االقتصبادية ومبن أهبم تلبك املؤسسبات مؤسسبة هريتتباج فاندويشبن، معهبد فريسبر الكنبدي، مركبز دي املبايل 

 2.العاملي

اقتصبباديا  متغبريا 20تقببوم بنشبر مؤشببر احلريبة طبقببا للمؤسسبة باختبببار هببم هبذه املؤسسببات، حيبث هريتتباج أ وتُعبد مؤسسببة
 3:جمموعات تشمل ما يلي 00ضم ي

تُقبباس مببن خببالل املتغببريات الفرعيببة كمعببدل التعريفببة اجلمركيببة املببرجح، مببدى وجببود حببواجز غببري : السياسببات التجاريببة -
 ية، الفساد يف اخلدمات اجلمركية؛ارك

 إلاايل؛كومي كنسبة من الناتو اتُقاس من خالل اهليكل الضرييب لىفراد والشركات واإلنفاق احل :املوازنة -
يُقباس مبن خبالل االسبتهالت احلكبومي كنسببة مبن حجبم االقتصباد، امللكيبة : التدخل احلكومي يف جماالت االقتصاد  -

 لة؛احلكومية لىعمال والصناعات، الناتو االقتصادي احلكومي، حصة عائدات احلكومة من الشركات اململوكة للدو 
 رجح؛قاس من خالل معدل التضخم املتُ  :السياسة النقدية  -
يُقاس من خالل القيود علبى امللكيبة األجنبيبة لىعمبال، القيبود  :استقطاب رأس املال األجنيب واالستثمارات اخلارجية -

مببدى وجببود قيببود علببى حتويببل األرببباح ، ل مببن املسببتثمر انيلببي واألجنببيبعلببى امللكيببة األجنبيببة لىراضببي، املعاملببة باملسبباواة لكبب
 لي للشركات األجنبية؛لتمويل انيللخارج، مدى توافر ا

                                  
 متاح على ،ماشر الحرية االقتصاديةكيبيديا، املوسوعة احلرة وي  1
 ar.wikipedia.org ،83  80:00: ، سا8000سبتمرب. 

 ، متاح علىقراءة في ماشر الحرية االقتصادية وموقع الدول العربيةأمحد العثيم،   2
www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm ،83  80:02: سا، 8000سبتمرب. 

 .نفس املرجع  3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm


 اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشر             الفصل األول

 

 

24 
 

يُقببباس مبببن خبببالل امللكيبببة احلكوميبببة للبنبببوت، مبببدى وجبببود قيبببود علبببى فبببتح فبببروع للبنبببوت : التمويبببل والنظبببام املصبببريف -
 ة؛األجنبية، األنظمة املصرفية احلكومية، مدى احلرية يف تقدمي كافة أشكال اخلدمات املالي

، دور د ى لىجبببور، دور احلكومبببة يف حتديبببد األجبببورتُقببباس مبببن خبببالل قبببوانني احلبببد األ :سياسبببات األجبببور واألسبببعار -
 احلكومة يف حتديد األسعار؛

اء، سببرعة تُقبباس مببن خببالل مببدى احلمايببة القانونيببة للملكيببة اخلاصببة، اسببتقاللية القضبباء، فسبباد القضبب: حقببوق امللكيببة -
  إصدار األحكام القضائية؛

 قرصنة على امللكية الفكرية؛ب والتُقاس من خالل مدى انتشار أنشطة التهري: السوق السوداء -
تقبباس مببن خببالل رصببد مببدى سببهولة احلصببول علببى تببراخيد مزاولببة األعمببال، البريوقراطيببة، : التشببريعات واإلجببراءات -

 .ة العمل ومحاية املستهلك والعاملقوانني وأنظم
 
 :ماشر التنافسية العالمية -

سبببية  للبببدول وأداة لبببتفحد نقببباط القبببوة والضبببعف يف بيئبببة يعتبببرب تقريبببر التنافسبببية العببباملي مؤشبببرا فببباعال لقيببباس القبببدرة التناف
يبببة النهبببوض بتنافسبببية  لتوجيبببه السياسبببة االقتصبببادية لبلبببداهنم علبببى املسبببتويني الكلبببي واجلزئبببي بغ أداةكمبببا انبببه يعتبببرب  ،األعمبببال

 1.املتعددة اليت تعصف باالقتصاد العاملي واألزماتخاصة يف ظل التحديات  ،اقتصادياهتم

 :األعمال ءأداماشر بيئة  -

يقبيس املؤشبر مبدى تبأثري  ،األعمبال أداءالعشر اليت تتكون منهبا قاعبدة بيانبات بيئبة  الفرعيةهو مؤشر مركب من املؤشرات 
االقتصببادية مببع الرتكيببز علببى قطبباع املؤسسببات الصببغرية واملتوسببطة هبببدف وضببع  األوضبباعاحلكوميببة علببى  واإلجببراءاتالقببوانني 
 2.يف الدول املتقدمة والنامية األعمالبيئة  ضاعأو واملقارنة بني  للتقييس أسس

 : الرقمية البنية جاهزية ماشر -

 ويقبيس املعلومبات، لتقنيبة التقريبر البدويل ضبمن Network Readiness Index  الرقميبة البنيبة جاهزيبة مؤشبر يصبدر
 71 البو خبالل مبن واالتصباالت تاملعلومبا تقنيبة قطباع يف التطورات املسبتمرة من ولالستفادة للمسامهة الدولة جاهزية مدى

                                  
  العدد السابع،جامعة ورقلة، اجلزائر،  جملة الباحث،  ،"حالة الجزائر" دور القطاع الياص في التنمية االقتصادية بالدول النامية ، الي عبد الرزاق وبونوة شعيبمو خلضر   1

8002-8000  ، 022. 
 .20   ،8002الكويت،  املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،، 8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   2
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 البدول اخلبرباء يف  راء مسبح علبى تعتمبد نوعيبة املؤشبرات وبباقي كميبة بيانبات ٪ 45 بنسبة أي مؤشر32  منها فرعيا مؤشرا
 1.التقرير مشلها اليت

 :العالمية التجزئة تجارة تنمية ماشر -
 

 العربيبة من الدول متزايد عدد يف املباشرة ارات األجنبيةلالستثم اجلاذبة القطاعات التجزئة من جتارة قطاع أضحى لقد        
 والسبيما ااجمبال هبذا املتخصصبة يف العامليبة الشبركات معبدالت دخبول تزايبدت حيث املاضية، السنوات القليلة خالل والسيما

 مثبل عربيبة جديبدة نسببيا اقأسبو  إىل املنطقبة، وكبذلك يف التقليديبة أسبواقها البيت تعبد اخلليو دول إىل منها الفرنسية والربيطانية
 ترتيبب علبى التجزئبة لتجبارة الدوليبة الشبركات مسباعدة رئيسبي إىل بشبكل املؤشبر ويهبدف، واجلزائبر وتبونس واملغبرب مصبر

اسبتثمارية  قبرارات اذخباذ علبى مسباعدهتا وكبذلك النبامي والعبامل الناشبئة األسبواق دول االسبتثمارية يف اسبرتاتيجياهتا أولويبات
 حبول ناشبئة دولبة 30 يف السبليمة اإلسبرتاتيجية ورسبم والدقيقبة الصحيحة املعلومات توفري خالل من اوها، ةومواصل توسعية
 منبذ  Global Retail Development Index العامليبة التجزئبة جتبارة تنميبة مؤشبر و يصبدر ،عربيبة دول 7 منهبا العامل،
 حضبور وذات العبامل، يف اإلداريبة العلبوم يف شباريةاالست الشبركات اكبرب إحبدى A.T. Kearney شبركة عبن 2001 العبام
 للشبركات والتنظيميبة التقنيبة التشبغيلية، اإلسبرتاتيجية، االستشبارات وتقبدمي والناهضبة، الرئيسبية األسبواق أداء قيباس يف عباملي
 دخبل مسبتوى وارتفبع ةالتجزئب لتجبارة انيليبة األسبواق تطبورت كلمبا أنبه فرضبية علبى املؤشبر هبذا ويقبوم، ااجمبال هبذا يف الرائبدة
 تشبجيع مث ومبن عامليبا، الشبهرية التجاريبة العالمبة ذات املنتجبات علبى انيلبي املسبتهلك طلبب مسبتوى زاد مبا دولبة يف الفبرد

 2.الدولة هذه يف هلا فروع افتتاح على التجزئة لتجارة الدولية الشركات
 

   Travel & Tourism Competitiveness Index : والسياحة السفر تنافسية ماشر -

 الصبناعة هذه مكونات ضمن أدائها قياس خالل من ااجمال وذلك هذا يف الدول تنافسية مدى والسياحة السفر مؤشر يقيس
 والسياسبات لقياس العوامبل شاملة إسرتاتيجية أداة توفري إىل العام، هذا دولة 139 يغطي املؤشر الذي ويهدف هذا   عامليا،
 السبفر لقيباس تنافسبية عنصبرا 14 مبن املؤشبر ويتبألف  املعنيبة، البدول يف والسبفر السبياحة قطباع تطبوير علبى تسباعد البيت

 السبفر تنافسبية حتفبز أو تسهل اليت املتعددة املتغريات تتضمن أوسع على نطاق فرعية مؤشرات ثالثة ضمن والسياحة تدخل 
 3:والسياحة وهي

                                  
 .020 مرجع سابق،   ،8000 لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 1
 .068 نفس املرجع،   2
.022 -022     نفس املرجع،  3  
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 الصبي  وتشبمل املتبعبة بالسياسبات احلكوميبة الصبلة تذا العناصبر يرصبد: والسبياحة للسبفر التنظيمبي االطبار مؤشبر -
 ؛والسفر السياحة وأولويات والنظافة، واألمن، الصحة السالمة البيئية، االستدامة القانونية واإلجرائية،

 ،اقتصاد لكل التحتية والبنية ممارسة األعمال ببيئة املتعلقة العناصر يرصد :التحتية وبنيتها والسياحة السفر بيئة مؤشر -
 قطباع البربي  والنقبل اجلبوي  النقبل قطباع مبن لكبل التحتيبة البنيبة لالقتصباد املعبين انيليبة األسبعار تنافسبية جانبب إىل ويشبمل
 ؛واالتصاالت وقطاع املعلومات السياحة
 هبا يتمتع اليت يف املوارد  والثقايف البشري وتشمل العنصرين :والسياحة للسفر والثقافية والطبيعية البشرية املوارد مؤشر -
 ..)والثقافية الطبيعية املوارد والسياحة، السفر جاذبة بشرية، موارد) اقتصاد كل

 
 E-Government Readiness Indexاإللكترونية  الحكومة جاهزية ماشر -
كبون توي املتحبدة األمبم عن2002  عام منذ ويصدر احلكومات توفرها اليت اإللكرتونية للخدمات موضوعيا تقييما قدم   

 1.البشري املال رأس لالتصاالت ومؤشر ةالتحتي البنية مؤشراإلنرتنت و  خدمة مؤشرتضمنت  فرعية مؤشرات 3 نم
 

 .العالمية الشحن بشبكات الموانئ البحرية ارتباط جودة ماشر -
 
 عبامليالشبحن ال بشبكات الدول ارتباط جودة مدى العاملية الشحن بشبكات البحرية ارتباط املوانئ جودة مؤشر يرصد   
  )االنكتباد( والتنميبة للتجبارة املتحبدة األمبم مبعرفبة مبؤمتر املؤشبر هبذا حسباب ويبتم فيهبا، البحبري النقل قطاع حالة إىل استنادا
 حلمولبة هبذه االسبتيعابية القبدرة السبفن، البحبري مشلبت عبدد النقبل قطباع أداء عبن عوامبل تعبرب مخسبة علبى باالعتمباد وذلبك
 يف البحبري النقبل خبدمات تقبدم البيت وعبدد الشبركات واملتبوافرة، املتاحبة اخلبدمات عدد لسفينة،ا حلجم األقصى احلد السفن،
 يف املكبون هلبذا مسبجلة قيمبة أكرب على دولة لكل للمؤشر اخلمسة املكونات فرعي من مكون كل قسمة الدولة، ويتم موانئ

 علبى حبده، علبى دولة لكل اخلمسة للمؤشر لفرعيةا املكونات نواتو متوس  حساب يتم مث املؤشر، خالله يقاس العام الذي
 قيمبة أن ويالحبحي، 100 يف مضبروبا العبام نفبس خبالل رصبدها للمتوسب  مت قيمبة أكبرب علبى املتوسب  هبذا قسبمة يبتم أن

 الدولبة لبدى البحبري النقبل لقطباع أفضبل أداء علبى دل ذلبك القيمبة ارتفعبت وكلمبا درجبة، 100-0 ببني مبا تبرتاوح املؤشبر
 2.اخلارجي العامل دول باقي يف الشحن مع شبكة التواصل على قدرتهو  املعنية

 أكثببرهببذه املؤشببرات  نأ أو، األخببرىاملؤشببرات  أمهيببةال يعببين عببدم دون غريهببا، هببذه املؤشببرات طببرح االقتصببار علببى  إن   
رير الدوليببة يف هببذا ااجمببال كثببرة اسببتخدامها يف التقببا  أسبباسمت اختيارهببا علببى  وإاببادقببة مببن غريهببا يف قيبباس جاذبيببة االسببتثمار، 

  .وإدخال اجلزائر يف قائمتها، واليت سنعتمدها يف معرفة املناخ االستثماري يف اجلزائري يف الفصل االخري من هذا البحث
                                  

 .060 -060    ، 8002لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، املؤسسة العربية  ،8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 .020  مرجع سابق، ، 8000ر يف الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثما 2
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 .إجراءات خلق مناخ استثماري مشجع لالستثمار: الثانيلمطلب ا

لببذا مببن الواجببب عليهببا تفعيببل التببدابري األساسببية الالزمببة  تسببعى الببدول املضببيفة إىل حتقيببق العديببد مببن اوآثببار االجيابيببة،     
املتعلقببة ىللببق منبباخ اسببتثماري مشببجع وحمفبببز للمسببتثمرين األجانببب واالسببتفادة منهببا قبببدر اإلمكببان، ومببن بببني هببذه التبببدابري 

 :مايلي

 .السياسية واالجتماعية والثقافيةالتدابير الخاصة باألوضاع  :أوال
 

 خبالل مبن الدولبة، هلبذه السياسبي اجلانبب أوىل كخطبوة يراعبي جيعلبه أجنبيب متعامبل طبرف مبن باالسبتثمار القيبام إن    
 خاصبة األجنبيبة االسبتثمارات جللبب أكبرب وتشبجيع أكثبر ثقبة إعطباء يف ومهمبا أساسبيا دورا يلعب الذي السياسي، االستقرار
 املسبتقبلة البدول يف صبناعية فروعبا أو فرعبا تنشبئ سبتثماراال يف الراغببة الدوليبة الشبركة أو األجنبيب املتعامبل ألن منهبا، املباشبرة

حيث جيبب علبى الدولبة أن تعمبل علبى جتسبيد هبذا  1سياسيا، مستقرة تكون أن الدول هذه على يتوجب وهلذا لالستثمارات،
ة القببانون مببن االسببتقرار واقعيببا نظببرا ألمهيتببه لنشببر الطمأنينببة يف جانببب الشببركات األجنبيببة، هلببذا جيببب أن تتجسببد واقعيببا سببياد

خببالل سببلطة قضببائية مسببتقلة ووجببود نزاهببة وكفبباءة يف عمببل القضبباء وتنفيببذ القببوانني والسببيطرة علببى الفسبباد وحماربتببه وتثبيببت 
وعليهبببا كبببذلك أن تضبببع قانونبببا موحبببدا لالسبببتثمار يتسبببم بالوضبببوح واالسبببتقرار  2اتسببباع حجبببم املمارسبببات الدكقراطيبببة فيهبببا،

شبريعات األخبرى ذات االرتبباط، وان يكبون متوافقبا مبع القواعبد والتنظيمبات الدوليبة الصبادرة والشفافية وعبدم التعبارض مبع الت
 واسبتقرار الدكقراطية املساءلة ومستوى وطبيعة احلكم يف اجليش تدخل مدىمراعاة وعلى املستثمر األجنيب  3،حلكم املستثمر

 املكونبات متتبد كمبا ،للسبلطة السبلمي واالنتقبال ريالتعبب وحريبة احلكومبة ببه حتظبى البذي الشبعيب البدعم ومسبتوى احلكومبة
 املختلفة الشعب شرائح بني الداخلي واألمان االستقرار مدى ويشمالن ،واخلارجي الداخلي الوضع من كل لتشمل السياسية
 ملعاهبداتبا االلتبزام مبدى ذلبك يف مببا اخلبارجي العبامل مبع العالقبات وجبودة اجلبوار دول مبع الدوليبة احلبدود اسبتقرار وكبذلك

  4.الدويل ااجمتمع مؤسساتة مظل حتت الدولية واالتفاقيات
 

                                  
 ،العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات الدويل حول ، امللتقى"فاق وأ واقع"والمتوسطة  الصغيرة الماسسات في األجنبي االستثمارأونيس،  ااجميد عبد 1

 .823  ، 8006 أفريل  18 و 17،جامعة الشلف، اجلزائر
.28   مرجع سابق، نزيه عبد املقصود مربوت،  2 
 .32   حسب اهلل حممد، مرجع سابق، أمرية 3
4

املؤسسة العربية  ،االستثماري مناخ ا على المنطقة العربية في السياسية اثلتداعيات األحد المتوقعة التأثيرات، 8000نشرة فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسنة  
 .2،   8000، الكويت، لضمان االستثمار وائتمان الصادرات
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 بعبد للبتكلم عبن تبأثري األوضباع السياسبية علبى تبدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر الوقبتوعلى الرغم من انه مل حين      
ومببا حيببدا يف  سببتثمارات األجنبيببةاملتغببري علببى الببدول العربيببة بشببكل أساسببي يف جمببال االإننببا جيببب اإلشببارة إىل تببأثري هببذا إال 

 .العربية يف السنة احلالية، وما انعكس عنه من نقد يف املؤشرات االقتصادية  خري دليل على ذلكالساحة 
 

أمببا التببدابري اخلاصببة باألوضببباع االجتماعيببة والثقافيببة  فتتمثبببل يف مراعبباة املسببتثمر األجنببيب  اببب  املعيشببة، نظببم التعلبببيم     
ميببة ابب  االسببتهالت وأذواق املسببتهلكني، وعليببه يتوجببب علببى الدولببة املضببيفة هنببا أن تلعببب دورهببا يف حتسببني ومسببتوياته، األ

إىل رفبع نسببة التعلبيم  افةإضبوحمارببة الفقبر واجلركبة،  الوضعية االجتماعية والثقافية من خالل تقدمي حرية أكثبر لوسبائل اإلعبالم
كببون تببوفر هببذه األخببرية مؤهلببة ومدربببة فنيببا يعببد مببن العناصببر اهلامببة يف  ،ارة العمالببةريب املهببين لزيببادة مهببوزيببادة االهتمببام بالتببد

كمبببا جيبببب أن تتغبببري أفكبببار ااجمتمعبببات العربيبببة وان تصببببح متقبلبببة لفكبببرة االسبببتثمارات    1جبببذب االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر،
سببتمرار تبعيبببة الببدول العربيببة  للببدول الغربيبببة األجنبيببة ومتحببي بببذلك الفكبببرة املسببيطرة علببى تفكببريهم واملتمثلبببة يف اخلببوف مببن ا

 . وإمكانية استعمار هذه األخرية لنا مرة أخرى

 مؤشبراتوالبيت تشبمل   االسبتثماري للمنباخ االجتماعيبة املكونباتاالجتماعيبة هبي نفسبها  باألوضباعفالتدابري اخلاصبة     
 والبيت السبارية العمبل وقبوانني والبطالبة شبغيلالت ومعبدالت السبنوي الفبرد دخبل  ومتوسب الفقبر معبدالت بينهبا مبن عديبدة
 مبن وغريهبا املسبتهلكني ثقبة مسبتوى وكبذلك وتشبغيلها معهبا التعامبل إجبراءات وبسباطة وسبرعة العمالبة تكلفبة علبى تبنعكس
 وانيروقبببات والكهربببباء نقيبببة شبببرب ميببباه علبببى لواحلصبببو  والتعلبببيم السبببالمة ومعبببايري العامبببة بالصبببحة الصبببلة ذاتت املؤشبببرا
 2.وغريها التصاواالت

 .صة باألوضاع االقتصادية والماليةالتدابير الخا: ثانيا

علبببى حكومبببات الببببدول املضبببيفة أن تعمببببل علبببى جتسببببيد التبببدابري اخلاصبببة باألوضبببباع االقتصبببادية واملاليببببة وان حتبببر  علببببى 
هبذا  يكبون حيبث اخلبارجي، عباملال علبى املتفبتح االقتصباد هبو األجنبية االستثمارات جللب املالئم االقتصادي تفعيلها، فانيي 

 إحبداا خبالل مبن وذلبك معتبربة، أربباح لبه وتضبمن املسبتثمر، مهمبة مبن تسبهل البيت اإلجبراءات بببعض مصبحوب االنفتباح
 مبباد  وفبق والعمبل اإلجيابيبة، اخلوصصبة وتبدعيم األجانبب، املسبتثمرين أمبوال رؤوس اسبتيعاب علبى اقتصبادية قبادرة هياكبل
 والتحبرر تتماشبى وجعلهبا القانونيبة اإلجبراءات تسبهيل خبالل مبن وكبذلك واخلبدمات، ثبروات والسبلعلل املنبتو السبوق اقتصباد

                                  
كلية  ،التحليل االقتصادي ذخصد رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ،"مع دراسة مقارنة"في الدول العربية  األجنبياالستثمار  أهمية فارس فضيل، 1

 .022 ،  8002 اجلزائر، جامعة اجلزائر، ،العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
2

   مرجع سابق، ،االستثماري مناخ ا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات األحداث المتوقعة التأثيرات، 8000نشرة فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسنة  
00. 
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  إذ ،قتصبادياهتا علبى االقتصباد العبامليانفتباح ا إلجراءاتقانوين  إطارجسيد بتاملبادرة وهذا من خالل القيام  وحرية االقتصادي
 األجنبببيبرجبببة موائمبببة الظبببروف العامبببة الجتبببذاب االسبببتثمار حتسبببني د إىلذلبببك  أدىكلمبببا كانبببت درجبببة االنفتببباح عاليبببة كلمبببا 

وتعزيبز الرقاببة والتنظبيم  ،تنظيمبه وإعبادة اإلصبالحيف تنشي  النظبام البنكبي واملبايل مبن خبالل  اإلجراءاتوتتمثل هذه  ،املباشر
، وكبذا تطبيبق األمبوالرؤوس  جلذب أساسيةمالية مما يفعل قناة  أسواق وإنشاءبنوت خاصة  إلقامةاحلرية  وإعطاءيف هذا ااجمال 

الفرصبببة للمسبببتثمرين البببدوليني  إتاحبببةمسبببة االنفتببباح االقتصبببادي عبببن طريبببق  األخبببريةبرنبببامو  نشببباط للخصخصبببة، كبببون هبببذه 
 أمببام أكثببرااجمببال  وإفسبباحورفببع دعببم الدولببة  األسببعارحتريببر  إىل افةإضببشبباركة يف اقتصبباد البلببد املعببين، السببوق وامل إىلللوصببول 

مراعاهتببا  األجنببيبومببن العوامببل االقتصببادية الببيت جيببب علببى املسببتثمر ، تعيقببه أنالعراقيببل الببيت مببن املمكببن  وإزالببةالقطبباع اخلببا  
 1:مايلي

 :بالموقع والمرتبطة الموارد بتوفير المتعلقة العوامل .0
 :واملتمثلة يف 

 ؛امليادين خمتلف يف الضرورية األولية املواد وفرة -
 ؛واملعادن اإلستخراجي كالبرتول القطاع يف احلال هو كما التموين مصادر ضمان -
 ؛لالستثمار واملشجع املساعد الطبيعي املناخ توفر -
 
 : اإلنتاج تكلفة ومزايا بمحددات المتعلقة العوامل .8
 :تشمل ما يليو 

 ؛الرخيصة العاملة اليد توفري -
 ؛النامية البلدان يف لالستثمار مكلفة وغري مالئمة مواقع تواجد -
 ؛لالستثمار املستقبل البلد داخل واملواصالت قلالن تكاليف اخنفاض -
 
 :والمتوفرة والخدمات األسواق بحجم المتعلقة العوامل .3

 : وتتمثل يف
 تكبون ألن ويؤهلهبا جيعلهبا ممبا فيهبا، انيليبة املنافسبة بغيباب ومتيزهبا الناميبة، البلبدان يف ومتنوعبة كثبرية أسبواق تواجبد -
 ؛وأمهيتها إلسرتاتيجيتها نظرا هبا  اعلالنتف األجنيب املستثمر جللب مهم عامل
 ؛املتقدمة بالبلدان مقارنة مكلفة غري للمستهلكني املقدمة اخلدمات -
 .واجلديدة املوجودة الصناعية املناطق لتنمية التفضيلي التعامل -

                                  
 .823 ، مرجع سابق،  أونيس ااجميد عبد 1
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تقسيمها إىل واليت ككن  ياالستثمار  مناخللاالقتصادية  أو املكونات انيددات على الدول املضيفة توفريجيب  عموما،
 1:رئيسيني حمورين

 اإلنتاج ومستويات االقتصادي النمو معدالت احلصر، ال املثال سبيل على تشملو  :داخلية اقتصادية مكونات -
 أداء كفاءة إىل باإلضافة، والصرف الفائدة أسعار إىل إضافة التضخم، مبعدالت عنها معربا لىسعار العام واملستوى انيلي

 وأداء واملصريف املايل القطاع قوة ومدى انيلي، العام الدين ومستويات للدولة العمومية املوازنة على ثرهاوأ املالية السياسة
 ؛املالية األوراق بورصة
 وبنود املدفوعات وميزان واخلدمية السلعية ووارداته بصادراته التجاري امليزان وتشمل :خارجية اقتصادية مكونات -
 عن الشهرية للمدفوعات تغطيتها ومعدل ،الدولية االحتياطيات ومستوى العملة حتويل ىعل والقدرة األموال رؤوس حركة

  .مستحقة وفوائد أقساط من وأعباءها اإلاايل انيلي الناتو إىل ونسبتها اخلارجية واملديونية الواردات
 
 .التدابير الخاصة بالعوامل المالية والضريبية: ثالثا
 

 2:اسضا توفري واستخدام بعض احلوافز الضريبية واملالية، اليت ككن تلخيصها فيما يلي جللب املستثمرين االجانب جيب
االستثماري  املشروع مدة من معينة لفرتة الضريبية مثل التخفيضات الضرييب الطابع ذات التشجيعية اإلجراءات .0

 ؛اإلنتاجي النشاط بداية عند الضرييب واإلعفاء
القروض  تعويض تفضيلية وضمانات مبعدالت قروض مثل توفري املايل، الطابع ذات التشجيعية اإلجراءات .8

 ؛والطلب العرض لقوى األمور وترت التسعري يف التدخل عدم إىل إضافة  املال ورأس األرباح لتحويل وضمانات
 األولية املواد استرياد رسوم من اجلمركية واإلعفاء احلقوق من ءمثل اإلعفا حرة، مناطق خللق التشجيعية اإلجراءات .3
 .التصدير رسوم من التجهيز واإلعفاء وسلع

 
يتوفر عليها املناخ االستثماري يف الدول اجلالبة  أناملباشر هي املقومات اليت جيب  األجنيبفعوامل جلب االستثمار      

واليت ذخد  السياسي البعد ذات العوامل من بني  يعد  واألمين  الذي  السياسي لالستثمار واليت ككن تلخيصها يف  املناخ
الذي يراعيه املستثمرون حىت ولو كانت املردودية من  األهموالعامل  األولالسياسية يف الدولة والذي يعترب الشرط  األوضاع

ن املستثمرون اتقرار سياسي فسذا كان هنات استقرار اقتصادي وال يوجد اااالستثمار مرتفعة مث يليه االستقرار االقتصادي، ف

                                  
   ،مرجبع سبابق ،االستثماري مناخ ا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات األحداث المتوقعة التأثيرات، 8000نشرة فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسبنة  1
2. 
.822  عبد ااجميد اونيس، مرجع سابق،   2  
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اجتماعية وقانونية  يف الدول املضيفة، وال ككن توقع  أخرىوجود عوامل  إىل إضافةاالستثمار يف ذلك البلد، حيجمون عن 
 .قدوم املستثمرين يف حال عدم توفر هذه العوامل

 يستأسب  ليبات علبى تطبرأ تغبريات أيبة احلبال وبطبيعبة األعمبال، أداء ببيئة تتعلق املكونات املؤسساتية واليت إىل افةضإ     
 و ليبات االئتمانيبة املعلومبات علبى واحلصبول العقاريبة امللكيبة وتسبجيل مرافقبه وتوصبيل البنباء تبراخيد واسبتخراج املشباريع
مببا  التجاريبة العقبود بانفباذ االلتبزام ومبدى احلبدود عبرب التجبارة وسبهولة الضبرائب دفع ومرونة عنهم واالستغناء العاملني توظيف

م القضائي ونزاهته وسرعة بته يف النزاعات القضائية، وأهريا  ليات محاية املسبتثمر واالفصباح عبن يف ذلك مدى استقاللية النظا
 حالبة يف مشبروعه وإغبالق نشباطه، وتصبفية السبوق مبن املسبتثمر خبروج سبهولة ومبدى ،البيانبات والقبوائم املاليبة للشبركات

 1.فشله

 .ىاألخر بعض التدابير : رابعا

تسببمى  أخببرى  أساسببيةتببوفري شببروط  أيضبباجيببب  وإاببا ،فري منبباخ اسببتثماري مالئببمال يكفببي لتببو تفعيببل التببدابري السببابقة  إن
 2:بالشروط االستباقية وتتمثل يف

شبرطا ضبروريا لتعزيبز مزايبا موقبع الدولبة  اإلمكانيبةوتعترب هبذه  :إعاقاتالدولية دون  األسواق إلىالوصول  إمكانية .0
م اجلمركيبة ومبن مبن الرسبو  اإلعفباءملباشر املوجبه للتصبدير مبن خبالل االسبتفادة مبن ا األجنيباملضيفة بالنسبة جلذب االستثمار 

مبع  املباشبر وتوجيهبه البو التصبدير، األجنبيببغبرض تعزيبز االسبتثمار  إنشاء منباطق جتهيبز الصبادرات، وكذا نظام احلصد مثال
نصبو  قانونيبة  إقرارجانب  إىلوارد البشرية الالزمة لذلك وتنمية امل األساسيةاهلياكل  إنشاءمثل  أخرىتعزيز ذلك بسياسات 

 ؛الشركات املوجودة يف تلك املناطق من ضرائب املبيعات مثال ورسوم التوريد باعفاءتعقبها عملية تنفيذ فعالة 
املصببادقة علببى بنببود  إىلهببذا باإلضببافة  :اإلقليميــةالخاصــة بالتجــارة  اإلقليميــةاالتفاقيــات  إلــىضــرورة االنضــمام  .8

 ؛تعيقها أناحلواجز اليت من شأهنا  وإزاحةارة حترير التج
عاليبة  وإمكانباتممبا يسبمح باحلصبول علبى معبارف  :المباشـر األجنبياستهداف االستثمار  أسلوب إتباعضرورة  .3

 ؛ملستهدف حسب حاجة الدولة املضيفةيف القطاع ا

                                  
1

 ،مرجع سابق ،االستثماري مناخ ا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات األحداث المتوقعة التأثيرات، 8000مار يف الدول العربية لسنة نشرة فصلية حول االستث 
 00. 
.022 -022     مرجع سابق، فارس فضيل،  2  
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ضبرورة وكبذا  ؛عاهبد وخمتبرباتللبحبث والتطبوير وم علبى وجبود مراكبز أساسباترتكز  :قاعدة تكنولوجية رضرورة توفي .2
املببببوردين انيليببببني  إنتبببباجلالرتقبببباء باملسببببتوى التكنولببببوجي ورفببببع مسببببتويات واألجنبيببببة  إقامببببة رواببببب  متينببببة بببببني الشببببركات انيليببببة

 .التجارية األعمالوللحصول على خدمات تطوير 
 اإلسبرتاتيجية إدجباحمبن مث وذلبك مبن اجبل التنسبيق بينهمبا و  :ضرورة تفعيل الحوار بين القطاعين العـام والخـا  .2

 .املباشر يف العملية التنموية األجنيباالستثمار  إشراتاملبنية على 
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 لاألوخالصة الفصل 
 

 احبد االقتصبادية، فهبو التنميبة مسبرية يف املسبتخدمة واهلامبة اجلوهريبة القضبايا مبن املباشبر حاليبا األجنبيباالسبتثمار  يعتبرب
 يف العامليبة التطبورات مبع والتكيبف التعامبل علبى وقدرته االقتصاد مؤشرات انفتاح وأحد واوها البلدان طورت يف املؤثرة العوامل

 واخلبدمات السبلع حركبة علبى اجلنسبية متعديبة الشبركات وسبيطرة السبوق  ليبة البو التحبول اخلصخصبة وزيبادة سياسبات ظبل
 .لدانالب خمتلف بني املالية التدفقات حجم وزيادة األسواق وانفتاح

 إىل ودفبع االقتصباد الثبروة خلبق خبالل مبن التقبدم وصبانع  االقتصباد كفباءة رفبع يف يسباهم االسبتثمار مبن النبوع فهبذا
 زيبادة يف ملسبامهته إضبافة املضبيف البلبد يف املاليبة املوجبودات وتعزيبز األفبراد تطبوير قبدرات يف انعكاسباته خبالل األمبام، مبن

 اخلبربات علبى زيبادة يعمبل وكبذلك والتأهيبل التبدريب خبالل مبن العمبل قبوة ومهبارات فاءةك ورفع التقنية ونقل عوامل اإلنتاج
 عبن فضبال هبذا انيليبة االسبتثمارات تتبوافر عليهبا ال قبد متنوعبة إنتاجيبة ببرامو وإدخبال املشبروعات إلدارة والتنظيميبة اإلداريبة
 . يةالعامل بشبكات اإلنتاج املضيف البلد القتصاد الرتاب  من حالة اجياد

يف نظريببات عامليببة، كببل واحببد  أفكببارهملببذا قببام العديببد مببن االقتصبباديني بدراسببة وحتليببل اجلببدوى االقتصببادية منببه، وبلببوروا 
 االسبتثمارات الناميبة واملتقدمبة نبذب صبحة نظريتبه عنبد مقاربتهبا مبع الواقبع، وقبد اهتمبت معظبم البلبدان إثبباتمبنهم حمباوال 

، والبببذي اتفقبببت عليبببه كافبببة النظريبببات يف حتقيبببق التنميبببة وزيبببادة معبببدالت النمبببو االقتصبببادي نظببرا لالجيابيبببات البببيت تنجبببر عنهبببا
 تبوافر عبن فضبال لالسبتثمار انيبددة التنظيميبة والتشبريعية األطبر وحتبديث املالئبم االسبتثماري املنباخ هتيئبة خبالل وذلبك مبن
 .املستثمرة الشركات أعمال تسهيل متطلبات

، ألخببرىول علببى جلببب هببذا النببوع مببن مصببادر التمويببل، زادت سببرعة حتركببه مببن دولببة ومببن خببالل عمببل العديببد مببن الببد
وأصبببحت املنتجببات عامليببة بفعببل ارتببباط االسببتثمار بالتجببارة ممببا أدى إىل حساسببية الببدول ببعضببها البببعض، حيببث أن إفببالس 

اليبة يف إحبدى البدول وانتقاهلبا شركة متعددة اجلنسيات يؤثر على عمل فروعها يف الدول املضبيفة، فناهيبك عبن حبدوا أزمبة م
 .أثارها إىل دول أخرى والذي سوف نتطرق له يف الفصل التايل
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 مقدمة الفصل الثاني

 األمببوال رؤوس حتببرت وحريببة اليببةامل األسببواق بببني تكامببل مببن هبببا ارتببب  ومببا العوملببة ظبباهرة تطبيببق الببو املتزايببده االجتببان إ
 املاليبة واملؤسسبات البدول اهتمامبات كظباهرة اقتصبادية تتصبدر  الدويل املايل االستقرار قضية جعل احلدود، عرب واالستثمارات

املاليبة،  والتقلببات االضبطرابات وقبوع حدوا األزمات، إذ أصبح العامل البذي نعبيش فيبه يتميبز بكثبرة تتابع بعد خاصة الدولية
هلبذه التقلببات  حبد العبامل علبى وضبع اسبتطاعة  األقل، ممبا أدى إىل عبدم  على واحد اضطراب وقوع دون عقد يكاد خيلو الف

 .قصري ظرف زمين يف سنني واليت ككن أن تنهار مدى على حققت اليت االقتصادية واملكتسبات اإلدجازات حلماية

أو  مبايل نظبام أي تواجبه مشبكلة أي تبأثري أن إىل األنظبار عباملياألزمبات املاليبة البيت حبدثت يف االقتصباد ال لفتبت وقبد
اخلارجيبة،  العبامل أسبواق ويصبل إىل ذلبك مبن أبعبد إىل كتبد أصببح بل القطرية، حدودها على مقصورا يعد مل ما بلد يف مصريف

لعت فيبه األزمبة، بسببب مبا وقد خيلف أثار وخسائر اقتصادية جسيمة قد تفوق اخلسائر اليت قد تنجم عنها يف البلد الذي انبد
اصبببللح عليبببه قنبببوات تبببدويل األزمبببات، وخبببري دليبببل علبببى ذلبببك األزمبببة املاليبببة العامليبببة  حمبببل الدراسبببة والبببيت ألقبببت بضبببالهلا علبببى 
االقتصبباد العبباملي خملفببة العديببد مببن اوآثببار الببيت هببزت املنظومببة الرأمساليببة وزعزعببت كياهنببا ومسببت معظببم القطاعببات االقتصببادية 

 .العاملية

وسبببوف يبببتم مبببن خبببالل هبببذا الفصبببل التطبببرق إىل اإلطبببار النظبببري لالزمبببات املاليبببة حبيبببث نسبببتهله بتقبببدمي نيبببة عامبببة حبببول 
األزمات املالية بتناول مفاهيمها والنظريات املفسرة هلا واهم األسباب اليت تؤدي إىل انفجارها وإبراز خصائصبها وأنواعهبا وكبذا 

أهم األزمبات واشبهرها البيت حبدثت يف التباري  احلبديث مث ننهبي الفصبل بدراسبة األزمبة أساليب تفبادي الوقبوع فيهبا، مث نعبرج بب
كمبا هبو موضبح فيمبا ي  عيات على االقتصباد العباملوالتطرق إىل كل ما يدور حوهلا من أسباب وأثار وتدا 8002املالية العاملية 

 :يلي

 .األزمات المالية ماهية: المبح  األول

 .المالية العالمية تاألزما أهم: المبح  الثاني

 .المالية العالمية األمريكية األزمة: المبح  الثال 

 .تداعيات األزمة العالمية على اقتصاديات دول العالم وإجراءات مواج ت ا: المبح  الرابع
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 .ماهية األزمات المالية: المبحث األول 

األسببواق املاليببة، أدت إىل ظهببور حالببة مببن  شبهد االقتصبباد العبباملي اضببطرابات ومشبباكل وأزمببات عديببدة علببى مسببتوى     
اخلوف واهللع وفقدان الثقة يف املؤسسات املالية، هذه األزمات أثارت جدال كبريا ونقاشبا فعباال ببني كببار االقتصباديني وعلمباء 
 املبببال حبببول أسبببباب حبببدوثها وخصائصبببها والطبببرق الفعالبببة لتجنبببب حبببدوثها، خاصبببة  وانبببه مبببن أهبببم السبببمات املميبببزة هلبببا هبببو

وبببباألخد يف ظبببل بيئبببة العوملبببة وانفتببباح األسبببواق  ،النتقبببال مبببن الدولبببة أو البببدول البببيت حتبببدا فيهبببا إىل دول أخبببرىل قابليتهبببا
 .والبورصات على بعضها البعض بشكل كبري

ا من هذا املنطلق حاولنا تفسري ظاهرة األزمات املالية حسب تارخيها االقتصادي، والتعرض ألهم االقتصاديني البذين حباولو 
 .دراستها وحتليلها، وقمنا بالتعرض ملاهيتها واهم العناصر اخلاصة هبا واليت تلم هبا كظاهرة اقتصادية

 .ومفهومها األزمات المالية في الفكر االقتصادي تفسير :المطلب األول

رس املنسبوب إليهبا دد هلا بباختالف املبدالقد تعددت أراء االقتصاديني حول أسباب ظهور األزمات املالية وإجياد تعريف حم
واملباد  البيت تتخبذها كفرضبيات هلبا، فالنظبام االقتصبادي كبر مبراحبل اعتياديبة يطلبق عليهبا البدورات االقتصبادية، متثبل تقلببات 

وتشببهد هببذه الببدورات أحيانببا أنواعببا مببن  1يف النشبباط االقتصببادي الكلببي وسببرعان مببا تنقببل أثارهببا إىل كافببة أجببزاء االقتصبباد،
االسببتقرار تعببرف باألزمببات املاليببة، فبببالرغم مببن أن العديببد مببن املببؤلفني قببد حبباولوا وصببف النتببائو الوخيمببة  االخببتالالت وعببدم

لالزمببات املاليببة الببيت حببدثت يف العببامل برمتببه، إال أن القليببل مببنهم فقبب  مببن حبباولوا إعطبباء تعريببف حمببدد ومضبببوط هلببا والقليببل 
بعض املؤشرات اليت توحي بقبرب حبدوثها، وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق إىل منهم فق  من يستطيع التنبؤ هبا من خالل حتليلهم ل

 .إعطاء تعريف شامل هلا حاولتأهم املدارس والنظريات اليت ناقشت موضوع األزمات املالية و 

 .تفسير األزمات المالية في الفكر االقتصادي: أوال

، κρίσιςوالبيت تنحبدر ببدورها مبن الكلمبة اليونانيبة  crisisمبن الكلمبة الالتينيبة   criseتنحدر الكلمبة الفرنسبية         
 Casesوفق احلروف الالتينية، وقد ظهرت األزمة املالية ألول مرة عند الكاتب الكونت دي الس كباز  krisisوتكتب عادة 

Las de comte ) 0266- 0228( 0283.2، يف عام  

                                  
. 80 ،  8002بدون ذكر بلد النشر، ، مطبعة اإلسراء، مدخأل إلى التقلبات االقتصاديةحممد غرس الدين وياسر حممد جاد اهلل،   1  
، 8002 السعودية،عبد العزيز،  جامعة امللك، مركز النشر العلمي، إسالميوحلول من منظور  أسبابالمالية العالمية  األزمة؟، في  األزمةما معنى بلعباس،  سعيد عبد الرزاق 2

    2- 2.  
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وجهببات النظببر، ومببرد ذلببك أن لكببل أزمببة خصببائد  خيتلببف مفهببوم وتفسببري أسببباب األزمببة االقتصببادية ببباختالف        
ومظاهر ذختلف عبن غريهبا مبن األزمبات، وهبذا مبا يولبد صبعوبة يف حتديبد أسبس نظريبة ككبن مبن خالهلبا تفسبري هبذه الظباهرة، 

حيببث قببام بتحليببل أسببباب  ويعتببرب املقريببزي أول مببن قببام بببالتنظري للببدورات االقتصببادية يف عهببد السببالطني املماليببك يف مصببر،
األزمبات والتقلببات االقتصبادية يف جمتمببع سبابق علبى ااجمتمببع الرأمسبايل، وذلبك مببن خبالل حتليلبه لىزمببة االقتصبادية البيت حلببت 

 الطبيعبة كاخنفباض بسببب أن األسبباب البيت أدت إىل حبدوا األزمبات االقتصبادية كانبت إمبا مبينباهجريبة،  206مبصر سنة 
 الرشبوة واالضبطرابات وتفشبي كبالفن وتصبرفه اإلنسبان سبلوت بسببب مباإو  انيصبوالت تصبيب البيت واوآفبات النيبل منسبوب
   1.النقود قيمة واخنفاض أجورها وارتفاع السكن دور وغالء

أن  دليبل علبى خبري املاليبة لىزمبات املعاصبرين املالحظني أكرب  يعترب والذي  "كندلربغر شارل" قام به الذي العملو        
  34عبن يقبل ال مبا باحصباء األخبري هبذا قبام حيبث ة حديثبة، وإابا هبي ظباهرة تتكبرر باسبتمرار،األزمبات املاليبة ليسبت ظباهر 

 هبذا ، و0220عبام  اليابانيبة الفقاعبة انفجبار غايبة إىل اجلرمانيبة لىمبة املقدسبة الرومانيبة عهبد اإلمرباطوريبة مبن كبربى أزمبة
 أحصبى إذاملضباربة،  هبو املشبرتت وعاملهبا متشباهبة اليبةامل فقب ، فبرأى أن األزمبات الكبربى األزمبات االعتببار بعبني باألخبذ

علبى  يضبارب كبان اجلرمانيبة لىمبة املقدسبة الرومانيبة اإلمرباطوريبة عصبر ففبي عديبدة للمضباربة، جمباالت  "كنبدلربغر شبارل"
 الربيطانيبة الدولبة ديبون علبى 1763 عبام ، ويفTULIPESالتوليبب  زهبور علبى1940 و 1936 املعدنيبة، وببني القطبع

 عبام ويف البنبوت، علبى 1793 عبام ويف ،(أسبيا) الشبرق خمتلبف شبركات علبى عشبر الثبامن القبرن هنايبة ويف أمسبرتدام، يف
 وعلبى العقبارات 0220يف أملانيبا منباجم ،1825 يف الالتينيبة أمريكبا منباجم ،األجنبيبة علبى املنباجم 1823 و 1820
 وعلبى اجلديبدة، علبى التكنولوجيبا علبى القمبح، النحباس، علبى الببرتول، علبى البذهب علبى النقبد، علبى احلديديبة، والسبكك
 2.اخل....املشتقة املنتجات

 معرضبة  سيا أصبحت حيث الغري فق  العامل يف حمصورة األزمة فيها تبق مل اليت األوىل تشكل املرة  1873 فأزمة      
 جمبال يف كببرية تطبورات ، وتسبجيل1869عبام السبويس قنباة بعبد فبتح وهبذا عنهبا جبدا بعيبدة منباطق يف تنبدلع قبد ألزمبات
 يسبمح معبومل عبامل ممبا أدى إىل نشبوء1871 عبام الصبني إىل التيليغبراف وصبول  (البحبري احلديديبة والنقبل السبكك) النقبل
 ومبا الكيلبومرتات، ببالالف تبعبدها كانبت وإن حبىت منطقبة أخبرى علبى العبامل مبن مبا منطقبة يف تقبع البيت األحبداا بتبأثري

 3.ذلك على والواحد والعشرون إال دليال  العشرون القرن اليت شهدها العديدة يةاملال األزمات

                                  
كلية العلوم االقتصادية وعلوم  رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، ،يالت االقتصادية العالميةالتنمية والتيطيت في ظأل التحو  أزمة رابح محدي باشا، 1

 .2 ،  8002-8006 اجلزائر، التسيري، جامعة اجلزائر،
، العدد السادس اجلزائر، ،تصاد وااجمتمع، جامعة قسنطينةلة االق، جمعلى  سياسات يندوق النقد الدولي 8002انعكاسات األزمة المالية العالمية  حممد األمني وليد طالب، 2

8000   ،832 . 
 . 832 نفس املرجع،   3
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شبببهدت مصبببر أزمبببة ماليبببة علبببى اثبببر توسبببع طموحاتبببه يف جمبببال ( م0223-0263)كمبببا انبببه يف عهبببد اخلبببديوي إمساعيبببل 
فببالت أو يف تقببدمي اهلببدايا الزراعببة والصببناعة ورغبتببه يف بنبباء دولببة عصببرية، فضببال عببن تزايببد نفقاتببه الشخصببية سببواء يف إقامببة احل

للسببلطان العثمبباين للحصببول علببى لقببب اخلببديوي، أو جلعببل واليببة عببرش مصببر يف اكببرب أبنائببه، ممببا اضببطره إىل االسببتدانة مببن 
اخلببارج، وأدى عجببزه عببن سببداد الببديون إىل حببدوا أزمببة ماليببة كببربى مسحببت بالتببدخل األجنببيب املباشببر مببن ادجلببرتا وفرنسببا بببل 

يبببرين هلمبببا يف احلكومببببة املصبببرية احبببدمها ادجليبببزي للماليبببة واألخببببر فرنسبببي لىشبببغال، وتقلبببيد صببببالحيات وفرضبببهما تعيبببني وز 
اخلببديوي إمساعيببل، غببري أن اسببتياء الشببعب املصببري مببن هببذا التببدخل األجنببيب سبباعد اخلببديوي علببى تشببكيل حكومببة وطنيببة 

 0222.1سنة  خلت من هذين الوزيرين، فسعت كلتا الدولتني إىل عزله ودجحتا بالفعل يف

وعلى إثر األزمات املتتالية اليت عرفهبا االقتصباد الرأمسبايل، ظهبرت مبدارس فكريبة عديبدة لتشبخيد أسبباب األزمبات متبأثرة 
 :يف ذلك بفلسفات، وإيديولوجيات، ونظريات داخلية وخارجية، ومن أبرز هذه املدارس الفكرية ما يلي

 .المدرسة الليبرالية .1

ألزمببة يرجببع إىل عبدم التقيببد بالليببات السببوق التلقائيببة، وبالتبايل فهببم يعارضببون سياسببة إعببادة دفببع يبرى الليرباليببون أن سبببب ا
عجلببة االقتصببباد عبببن طريبببق اإلنفاقبببات العامبببة، أو سياسبببة دعبببم الصبببناعات البببيت متبببر مبرحلبببة صبببعبة، ويقرتحبببون سياسبببة تسبببهل 

 2 .املنافسة، ومرونة األجور، ومراقبة تصاعد الكتلة النقدية

 .الكنزيةالمدرسة  .2

علبببببى دور قلبببببة الطلبببببب يف ( مKeynes( )0223-0226" )جبببببون مينبببببا رد كينبببببز"يؤكببببد أتبببببباع االقتصبببببادي الربيطببببباين 
وتعتببرب نظريببة فببيض االسببتثمار جببزء مببن النظريببة العامببة  3األزمببات وضببرورة تببدخل الدولببة خاصببة عببن طريببق االسببتثمار العببام، 

ورة وطببول فرتهتببا يرجببع إىل التقلبببات يف الكفايببة احلديببة لببراس املببال وسببعر لكينببز  الببذي يببرى أن السبببب الرئيسببي يف انتظببام الببد
حيبببث يزيبببد الطلبببب علبببى السبببيولة مبببن قببببل  الفائبببدة النقبببدي ، هبببذا األخبببري البببذي يتناسبببب عكسبببيا مبببع الطلبببب االسبببتثماري،

راس املبال علبى االسبتثمار أمبا تبأثري الكفايبة احلديبة لب أصحاب األعمال كلما اخنفض سبعر الفائبدة ممبا يشبجع علبى االسبتثمار،
 فهبو مببرتب  بسبعر الفائببدة، والذخبباذ القبرار االسببتثماري علينببا أن نقبارن بببني الكفايببة احلديبة لببراس املببال بسبعر الفائببدة السببائد يف
السوق، فان كان أكرب يكبون االسبتثمار مرحببا، وتزدهبر األنشبطة االسبتثمارية وحيبدا البرواج، وإن كبان اقبل حيبدا اإلنكمباش 

 .ود والكساد مما يؤدي اىل حدوا األزماتوالرك

                                  
 .82 ،  8002، الدار اجلامعية، مصر، األزمة المالية وإيالح النظام المالي العالمي إبراهيم عبد العزيز النجار، 1
 .02 مرجع سابق،  ، بلعباس سعيد عبد الرزاق 2
 .02 جع،  نفس املر  3
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 المدرسة الماركسية .3

يرى املاركسيون أن األزمات االقتصادية املتعاقبة يف الدول الرأمسالية هي أزمات طبيعية ناجتبة عبن التنباقض ببني قبوى اإلنتباج 
 1 .حبيث تقود إىل زيادة الربح وتراكم رأس املال ،وحالة العالقات االجتماعية

 .العقالنية والتوقعات التامة اقاألسو  مدرسة .4

أن تفسببر سببلوت ، وهببي مببباد  ككببن تقببدم هببذه املدرسببة تفسببريا يرتكببز أساسببا علببى فرضببية العقالنيببة وحالببة عببدم التأكببد
األعوان االقتصباديني عنبد التعبرض لصبدمات خارجيبة، فاسبتنادا هلبذه النظريبة فانبه مبجبرد ظهبور ببوادر ألزمبة خارجيبة مبن شبأنه 

ويف  ،نوعية أصول البنوت مما يؤدي إىل ظهور حالة من اهللبع لبدى املبودعني، فيقبلبون البو البنبوت لسبحب ودائعهبمالتأثري على 
هذه احلالة عادة ما تسبود قاعبدة  أول مبن يبأيت للبنبك هبو أول مبن يسبرتجع وديعتبه، وبالتبايل سبيتم التحويبل التبدرجي للودائبع 

ى وديعتبه، حبىت نفباذ أصبول البنبك، يف هبذه الظبروف الببد علبى املبودعني إىل سيولة حبيبث يتحصبل املودعبون واحبد بواحبد علب
ومببا يثبببت صببحة فرضببية  2،العقالنيببني أن ال يتببأخروا يف القببدوم إىل البنببك قصببد حتويببل ودائعهببم إىل سببيولة قبببل نفبباذ األصببول

ودائعهبم مبن البنبوت نتيجبة فقبدان هذه املدرسة ما حدا بعد األزمة املالية العاملية حبني هبرول الكثبري مبن املبودعني إىل سبحب 
  3.ثقة املدخرين يف البنوت واخنفاض القيمة احلقيقية للمدخرات

كبذلك  ينطبببق التحليببل السببابق علببى األسببواق املاليببة، فظهببور الشببكوت حببول مسببتوى السببيولة يف السببوق املاليببة، أو حببول 
األعبوان أصبحاب األصبول إىل التنبازل عبن أصبوهلم،  سلوت بعض املتعاملني فيه وصناع السوق، قد ينجر عنه ظهور امليل لدى

وهو األمر الذي قد يؤدي إىل ارتفاع الطلب على السيولة واخنفاض أسعار األصول املاليبة، مبن مث فسبيكون مبن العقبالين لبدى  
ارة كل عون، التخلد الفوري لكل األصول اليت حبوزته قبل كل األعوان اوآخبرين وذلبك قصبد جتنبب كبل احتمبال لتكببد خسب

يف رأس املبببال، كمبببا تفبببرض هبببذه املدرسبببة كبببذلك وجبببود فقاعبببات مضببباربية، حيبببث تعتقبببد أن الفقاعبببة حتبببدا إذا كبببان أغلبببب 
 4املتعاملني على يقني من أن بعض  ليات تشكيل األسعار املعمول هبا ال تطبابق مبا جبرت عليبه العبادة مبن حمبددات األسبعار،

 .املصرفية وهذا األمر قد يعطي تفسريا عقالنيا  لىزمات

 

 
                                  

 .02 بلعباس، مرجع سابق،   سعيد عبد الرزاق 1
2 Lacoue La Barthe.D, Finance internationale " l’état actuel de la théorie", edition économica, france, 1992, P 409. 

3
 .333،   8002 ،رالدار اجلامعية، مص ،"مة الرهن العقاري األمريكيةأز "الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالميةعبد املطلب عبد احلميد،  

4 Marc Bassoni et  Alain Beitone, Problèmes monétaires internationaux ,edition Armand colin, France, 1998, P 39. 
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 .المالي االستقرار عدم مدرسة .2

تبداعياهتا  مبن واحلبد اخلارجيبة االقتصبادية الصبدمات أثبر امتصبا  علبى املبايل القطباع قبدرة مبدى املبايل باالسبتقرار يقصبد 
  فاخبتال نتيجبة املبايل لالسبتقرار واحبد مفهبوم علبى االتفباق صبعوبة مبن البرغم وعلبى، الرئيسبية املبايل القطباع مكونبات علبى

البيت  احلالبة إىل التوصبل ببه يعبىن املبايل االسبتقرار أن هبو حاليبا العبامل يف األكثبر شبيوعا املفهبوم أن إال االقتصبادية، اهلياكبل
 1.االقتصادية األزمات جراء من مؤسساته على الضغوط حدة وذخفيف استيعاب املايل القطاع فيها يستطيع

درة القطباع املبايل علبى امتصبا  اثبر الصبدمات االقتصبادية اخلارجيبة وإمكانيبة وعليه فعدم االستقرار املايل يتمثل يف عدم قب
 .التعامل معها بشكل يقلل من أثارها وجتنبها

وتعترب هبذه املدرسبة أن األزمبة املاليبة مبا هبي إال نتباج  ليبة داخليبة، تفبرض أن املتعباملني االقتصباديني ليسبوا متشباهبني  وأنبه 
ملني أذكياء ويتميزون باخلربة والكفباءة وعلبى درايبة بكبل شبيء، ممبا يببني  وجبود عبدم التجبانس يوجد عدد قليل فق  من املتعا

بني األعوان االقتصاديني من حيث احلصول على نفس املعلومات ألن هذه األخرية تتطلب تكاليف باهظة، ففبي هبذا املنظبور 
يببد األعببوان اوآخببرين والببذين يعتببرب أهنببم أصببحاب ويف حبباالت عببدم التأكببد قببد يكببون مببن املنطقببي، أن يعمببد كببل عببون إىل تقل

 2.خربة وكفاءة وهلم معلومات متكنهم من اذخاذ القرارات الصائبة، وبفعل ذلك التقليد وانياكاة ينتو هنا سلوت عقالين

 Hyman" )منسبكي هيمبان "الشبهري األمريكبي جباء هببا االقتصبادي -أي فرضية عدم االسبتقرار املبايل –وهذه الفرضية 

Minsky) الرأمساليببة، ويف يف االقتصبباديات التجاريببة بعنببوان التقلبببات 0222، اذ  توصببل هلببا مببن خببالل أطروحتببه  عببام 
 متهبد املفرطبة املديونيبة إذ يرى أن أزمات 3 مستقر، غري اقتصاد يف استقرار بعنوان إحداا م 0226 عام نشره الذي الكتاب

 الشبركات،)االقتصباديون  الفباعلون ويسبتفيد تكبون الظبروف مواتيبة  ماعنبد بشبكل غبري منطقبي، بعض األحيبان لالقبرتاض يف
 نتيجبة االرتفباع خاصبة البو الفائبدة تنقلبب معبدالت عنبدما املنخفضبة، ولكبن الفائبدة معبدالت ومبن النمبو مبن (العبائالت 
 حمتملبة  تببدو كانبت البيت املديونيبة فبان املركزي، املصرف قبل من األساسي الفائدة معدل رفع النقدي أي عندما يتم التضييق

وهبو مبا حبدا يف اوآونبة األخبرية عنبد  4،املفرطبة املديونيبة إىل ومتيل مطاقة غري تصبح الفائدة، ملعدالت املعتدل للمستوى نظرا
 وما أدت إليه مبن عبدم اسبتقرار وتذببذب يف األسبواق املاليبة العامليبة، واىل إجيباد حالبة مبن 8002حدوا األزمة املالية العاملية 

                                  
  ، 8000اء االقتصادي واالجتماعي، ، الصندوق العري لإلاالدول العربية في الالم أسواق وفي والمصرفية النقدية التطورات، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد  1

028. 
2 E.BARTHALON, Crises Financières " un panorama des explications " , revue problème économiques, N°2595, 16 décembre 1998, 

p p  4- 5. 
وحلول من منظور  أسبابالمالية العالمية  األزمةفي  ،إسالميوحلول من منظور  أسبابالمالية العالمية  األزمة؟، في نظام أزمة أم ..عقار أزمةبلوايف،  مهدي أمحد 3

 . 822   ،8002 السعودية،عبد العزيز،  جامعة امللك، مركز النشر العلمي، إسالمي
4
  Patrick Artus et autres, La crise des subprimes, Conseil d’analyse économique , La Documentation française, france, 2008 , p 263. 
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اخلببوف الشببديد يف أواسبب  املسببتثمرين بشببأن مسببتقبل االقتصبباد واالسببتثمار، دفعببت بببالكثري مببنهم إىل عببدم الرغبببة يف حتمببل 
املخاطر والبحث عن استثمارات  منبة يف قطاعبات أخبرى، ببل دفعبت الببعض مبنهم للمطالببة بعبالوات عبن املخباطر تفبوق مبا 

نببدماج واالسببتحواذ مببن شببكوت وغمببوض حيببال الصببفقات الببيت تتضببمن تقدمببه احلكومببات عببالوة علببى مببا أحبباط بعمليببات اال
  1.مبال  جديدة من أدوات الدين

 االحتيباط بنبك نظمبه البذي املبؤمتر يف( Robert Holland" )هولند روبرت" األستاذ  األمر هذا حتدثوا عن الذين ومن
النظام الرأمسايل  وليس بسبوء اإلدارة أو الرقاببة يف ب املايل االستقرار م، حني رب  عدم0222  فرانسيسكو عام لسان الفيدرايل

 2.حدوا األزمات

 ٭. مدرسة شيكاجو  .6

ترجع هذه املدرسة حدوا األزمات املالية والتقلبات االقتصادية إىل عوامل داخلية ترجبع إىل التبأثريات النقديبة علبى اعتببار 
يبرى أصبحاب النظريبة النقديبة هبذه وعلبى رأسبهم هبوتري  أن حجم النقود هو أهم عامل يؤثر يف النشاط االقتصادي، وبالتايل

"Hawtrey  " أن البدورة االقتصبادية تنسبب إىل أسبباب نقديبة حبتبة، ذلبك أن سبلوت البدورة مبن مراحلهبا األوىل ال ككبن أن
الكليبة وتكفبي حتدا لوال تأثرها بعرض النقود، والسيطرة على هذه األخرية مبفردها تكفي للسبيطرة علبى املتغبريات االقتصبادية 

بالتبايل لتفبادي أثببار التضبخم والكسبباد واالخنفباض يف معببدل النمبو، كمبا ترجببع هبذه املدرسببة أيضبا أسببباب األزمبات إىل نقببد 
 3.االستهالت الناجم عن النقد بالدخول وضعف القوة الشرائية واملغاالة يف االدخار من قبل اهور املستهلكني 

ات املالية أخذت قسطها من التحليل يف املدارس االقتصبادية، حيبث قامبت بدراسبتها إذن نستنتو مما سبق أن ظاهرة األزم
، وقامبببت كبببل واحبببدة مبببنهم ببببابراز حججهبببا  يف أسبببباب حبببدوا وفسبببرت اسبببباهبا العديبببد مبببن النظريببباتالعديبببد مبببن املبببدارس 

دها  تنتقببد النظريببة الببيت سبببقتها حماولببة إثبببات صببحتها يف الواقببع، فكببل نظريببة جديببدة تظهببر دجببو األزمببات املاليببة مدافعببة عنهببا 
وتبني النقائد اليت مل تأيت هبا النظريات األخرى السابقة هلا، فال نستطيع احلكم عن صواب نظريبة دون غريهبا الن كبل نظريبة 

 .تكون صاحلة يف املكان والزمان الذي ظهرت فيه دون املكان والزمان الذي تقوم فيهما أزمات اقتصادية أخرى

 

                                  
1

، جملة دراسات اقتصادية، مركز البصرية للبحوا واالستشارات واخلدمات األزمة المالية العالمية وانعكاسات ا على التجارة اليارجية للدول العربيةحسني عبد املطلب األسرج،  
 .22،  8002 ، سبتمرب03التعليمية، اجلزائر، العدد 

 . 822   مرجع سابق، بلوايف، مهدي أمحد 2
 .درسة ينتمون إىل جامعة شيكاجو مسيت مبدرسة شيكاجو الن معظم أنصار هذه امل ٭

 .20 -32    عبد اهلل عبابنه، مرجع سابق،   عمر يوسف 3
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 . م األزمات الماليةمفهو : ثانيا

 :من  بني التعاريف املعطاة لتفسري ظاهرة األزمات املالية مايلي

يقصد باألزمة املالية ذلبك االضبطراب احلباد واملفباجئ يف بعبض التوازنبات االقتصبادية البيت يتبعبه اهنيبار يف املؤسسبات املاليبة 
ان ذلبببك يعبببين إفبببالس املؤسسبببات واهنيبببار قيمتهبببا البببيت فببباذا اهنبببارت قيمبببة أصبببول مبببا فجبببأة فببب 1متتبببد أثببباره إىل قطاعبببات أخبببرى،

متلكها، فمثال إذا حصل اهنيار مفاجئ يف سبوق األسبهم، أو يف قيمبة عملبة دولبة مبا أو يف سبوق العقبارات أو يف جمموعبة مبن 
ات فيمببا بببني ممببا يببنجم عنببه إعببادة توزيببع الببدخول والثببرو   2املؤسسببات املاليببة فببان األثببر سببيمتد بعببد ذلببك إىل ببباقي االقتصبباد،

 3.األسواق املالية الدولية

وعرفبببت أيضبببا علبببى أهنبببا االهنيبببار املتبببزامن اجمموعبببة مبببن املؤسسبببات املاليبببة املرتابطبببة، بسببببب حماولبببة املسبببتثمرين، املضببباربني، 
دا املقرضببني واملببودعني تصببفية أصببوهلم، وهببذه التصببفية حتببدا بسبببب تغببري توقعبباهتم مببن متفائلببة إىل متشببائمة، كمببا أن احلببوا

اخلارجيببة كبباحلروب ككببن أن هتببدد اسببتقرار األسببواق وتببؤدي إىل حببدوا أزمببة، وحتببدا هببذه األزمببة يف اقتصبباد واحببد أو عببدة 
 4.اقتصاديات مرتابطة فيما بينها

وهنات تعريف ثالث هلا يعرفها علبى أهنبا حبدوا اخنفباض حباد يف أسبعار األصبول املاليبة النباتو عبن عبدم وجبود تفاعبل     
 السياسببتني املاليببة والنقديببة وسياسببة االسببتثمار، األمبببر الببذي ينجببر عنببه حببدوا فوضببى اقتصببادية ويتسببببب يف وانسببجام بببني

 5.إفالس العديد من البنوت وشركات التأمني والوساطة مما يؤدي إىل اخنفاض معدالت النمو االقتصادي

ة عاليبببة مبببن التهديبببد للمصببباك والقبببيم فهبببي إذن  عببببارة عبببن موقبببف تتعبببرض لبببه الدولبببة، ويستشبببعر صبببانع القبببرار فيهبببا درجببب
اجلوهريببة للدولببة، ويتسببم هببذا التهديببد باملفاجببأة وعببدم التوقببع مببن قبببل صببانع القببرار، فيشببعر بضببيق الوقببت املتبباح للتفكببري فيببه، 

 6.حيث جيب عليه يف نفس الوقت اذخاذ القرار املناسب بصدده قبل تغري ذلك املوقف على الو تصعب السيطرة عليه

                                  
1 Patrick lagadec, apprendre a gerer les crises , 2 eme ed, édition d’organisation, France, 1994, p 34. 

جامعة والقانونية،  االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملةالراهنة العالمية األزمة االقتصادية تداعيات ظأل في المالية األوراق أسواق حممد ايل عمر،و  نزهانسهو  حممد 2
 .622   ،8000 الثاين، السادس والعشرون، العدد ااجملد، سوريادمشق، 

.02 ،  0222، دار حمدالوي للنشر، بدون ذكر بلد النشر، التمويأل الدولياحلسين،  عرفات تقي  3  
اقتصادي  ادية العاملية املعاصرة من منظورحول األزمة املالية واالقتص، املؤمتر العلمي الدويل في عالج األزمة الماليةدور ال ندسة المالية اإلسالمية  ،فريد مخيليشوقي جباري و  4

 .6 ،  8000ديسمرب  8و 0ردن، األإسالمي، 
.826   ،8002 ، منشورات جامعة دمشق، سوريا،األسواق الماليةعلي كنعان،   5  
. 02 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم   6  
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ومن التعباريف السبابقة ككبن إعطباء تعريبف شبامل لالزمبات املاليبة علبى أهنبا ذلبك االخبتالل وعبدم االسبتقرار البذي        
يرتتب عنه حدوا نتائو مبؤثرة هتبدد بقباء األنظمبة االقتصبادية  نتيجبة تغبريات اقتصبادية معينبة قبد حتبدا بصبورة مفاجئبة دون 

ام املبايل لبلبد معبني يكبون مصبحوبا بفشبل واهنيبار العديبد مبن املؤسسبات وتؤدي إىل إحداا تدهور حاد يف النظب ،سابق إنذار
املاليبببة، ويكبببون اهنيبببار البورصبببة مبببن أهبببم مساتبببه، ممبببا يبببؤثر علبببى خمتلبببف القطاعبببات االقتصبببادية األخبببرى نظبببرا لبببرتاب  األعمبببال 

 مبببا جيبببب فعلبببه إزاء هبببذا االقتصببادية يبعضبببها الببببعض، وهبببذا مبببا جيعبببل واضبببعي السياسبببات ومتخبببذي القبببرارات يف حبببرية لتبببدبري
الوضببع، وقببد حتببدا األزمببة علببى نطبباق حمببدد يف دولببة مببا وقببد تضببرب علببى نطبباق واسببع يعببم جببزء كبببري مببن الدولببة أو املنبباطق 

يف الواليبببات املتحببببدة  8002ااجمببباورة، أو تعبببرب القببببارات مثلمبببا حببببدا يف األزمبببة املاليببببة العامليبببة البببيت حببببدثت يف أواخبببر سببببنة 
 .األمريكية

كمبببا ككبببن توضبببيحها علبببى أهنبببا مرحلبببة مبببن اخبببتالل التبببوازن االقتصبببادي  تظهبببر نتيجبببة لتبببدهور واخنفببباض يف بعبببض         
املؤشببرات املاليببة وسببوء أحببوال الظببروف االقتصببادية حبيببث تشببكل خطببورة كبببرية علببى النظببام االقتصببادي يف بلببد معببني، وجتعببل 

أو حلهببا والببتخلد منهببا أو مببن  ثارهببا، فهببي مرحلببة حتوليببة،  صببانعي السياسببات االقتصببادية غببري قببادرين علببى التعامببل معهببا
حتدا يف فرتة معينة تسمح باعادة تنظيم  وتعديل ومعاجلبة بعبض جوانبب اخللبل يف األنظمبة املاليبة واملصبرفية يف الدولبة وتتميبز 

 . عادة باخنفاض عنيف لإلنتاج، وملعدل النمو، وبارتفاع معدل البطالة

 1 :ية اليت تتميز هبا األزمات املالية ككن إااهلا فيما يليومن بني اخلصائد األساس

 حدوثها بشكل عنيف ومفاجئ، واستقطاهبا الهتمام اجلميع؛ .0
 التشابك، والتداخل يف أسباهبا وعواملها؛ التعقيد، .8
 نقد املعلومات الكافية عنها؛ .3
 .اهبة األحداا املتسارعةتصاعدها املتواصل يؤدي إىل درجات عالية من الشك يف البدائل املطروحة اجم .2

 
 . مؤشرات حدوث األزمات المالية: ثالثا 

تعتبببرب املؤشبببرات املاليبببة أداة دائمبببة ومسبببتمرة للتوجيبببه واإلنبببذار والتحبببذير ملتخبببذي القبببرار وواضبببعي السياسبببات باحتمبببال    
وع احلبدا، الذخبباذ مببا تعبرض االقتصبباد ألزمبة ماليببة، فهبي تعطببي إشبارة  الحتمبباالت حبدوا األزمببات يف وقبت مبكببر قببل وقبب

يلزم من سياسات وإجراءات وقائية ملنع وقوعها أو احلد من اوآثار املرتتبة عنها بتقليبل اخلسبائر ألد ى حبد ممكبن وجتنبب تكبرار 
 :حدوا هذه املخاطر، ومن بني املؤشرات اليت ككن من خالهلا التنبؤ باقرتاب حدوا األزمات املالية ما يلي

                                  
النظام املايل اإلسالمي "املصرفية البدائل املالية و  و مة املالية الراهنةاين حول األز ، امللتقى الدويل الثأزمة النظام المالي العالمي وبديأل البنوك اإلسالميةصاك مفتاح ومعاريف فريدة، 1

  .2   ،8002ماي  6و 2اجلزائر،  جلامعي مخيس مليانة،املركز ا ،"اوذجا
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 .ات االقتصادية الكليةمؤشرات متصلة بالسياس  .1

 بالسياسات وتتصل مالية، أزمة حدوا بامكانية خالهلا من التنبؤ اليت ككن العامة االقتصادية املؤشرات من العديد يوجد
 علبى الدولبة هلبذه الكلبي االقتصباد قبدرة يف املسبتثمرين لبدى الثقبة عبدم مبن حالبة عنهبا يبنجم الدولبة و يف الكليبة االقتصبادية

 هبذه ببني مبنو للنمبو،  املالئبم املنباخ جتبد حيبث إىل االسبتثمارات هبذه تتوجبه مبا دائمبا حيبث، االسبتثمارية هتمحتقيبق طموحبا
 1:املؤشرات

 البطالة؛ معدل يف االرتفاع -
 انيلية؛ القروض و الودائع على الفائدة ع معدالتارتفا  -
 لىسعار؛ العام املستوى و التضخم معدالت ارتفاع -
 انيلية؛ القروض قيمة إاايل إىل املنتجة غري القروض نسبة ارتفاع -
 احلرة؛ العمالت من النقدي االحتياطي قيمة اخنفاض -
 استقراره؛ ثبات بعد اإلاايل انيلي الناتو برتاجع االقتصادي النمو نسبة اخنفاض -
 .اإلاايل انيلي الناتو إاايل إىل اجلارية احلسابات يف للعجز القياسي الرقم ارتفاع -
الصببببرف احلقيقببببي للعملببببة الوطنيببببة مقارنببببة مبعببببدهلا يف السببببنتني السببببابقتني وزيببببادة عببببرض النقببببد مقارنببببة  ارتفبببباع سببببعر -

شهرا من حدوا األزمة تعتربان إشارتا حتذير حلدوا أزمة عملبة يف البلبدان الصبناعية والبلبدان  03باالحتياطات األخرى قبل 
 2.النامية الناشئة

والعجبز يف احلسباب اجلباري والتوسبع يف االئتمبان انيلبي، والزيبادة يف عبرض النقبود، إن االرتفاع يف أسعار الصرف احلقيقبة، 
وارتفببباع املديونيبببة األجنبيبببة، وارتفببباع حصبببة تبببدفق رؤوس األمبببوال األجنبيبببة قصبببرية األجبببل البببو البببداخل وهببببوط معبببدل النمبببو 

عببرض بلببدان عديببدة إىل أزمببة ماليببة، لببذا االقتصببادي والتقلببب يف أسببعار الفائببدة الدوليببة  هببي يف الغالببب مؤشببرات تببدل علببى ت
ككببن االعتمبباد علببى مؤشببرات االقتصبباد الكلببي كعالمببات للتنبببؤ بوقوعهببا ممببا يسببتدعي االسببتمرار يف حتليلهببا مببن قبببل واضببعي 

 .السياسات االقتصادية لغرض استخدامها كمؤشرات حتذيرية

 

 

                                  
.80 - 80    زيز النجار، مرجع سابق، عبد الع إبراهيم  1  
ااجملد  ،والقانونية، جامعة دمشق، سوريا االقتصادية للعلوم دمشق جامعة ، جملة"نبا ب ا في بلدان ميتارةمف وم ا  وماشرات ا وامكانية الت"المالية  األزماتهيل عجمي ايل، 2
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 1:وهي أزمة حلدوا رشحت اليت الظروف يف شروط ثالثة توافر ضرورة إىل الدراسات تشريو 

 بعبدم التوقبع هتبدد تتسبم ظبروف حبدثت إذا إال مبا أزمبة يف نفسبه القبرار صباحب جيد ال إذ: التوقع وعدم المفاجأة -
 التخطبي  ونقبدالرشبادة  بعبدم تتسبم قراراتبه أن احلالبة ككبن هبذه بعضبها، ويف أو محايتهبا كلهبا ببه املنبوط املصباك األساسبية

 قسبوهتا، قبوة توقعهبا تكبون عبدم وقبدر األزمبة حبدوا يف وبقبدر املفاجبأة علميبة، وقواعبد وضبوعيةم أسبس علبى املببين الكبايف
 مبواجهتها؛ الكفيلة املالئمة اإلجراءات على اذخاذ القرار صاحب مقدرة وعدم

مصباف األزمبات هتبدد املصباك  يف املشبكلة حبدوا يف املفاجبأة جمبرد إن :للدولنة األساسنية للمصنال  الت ديند  -
 مفباجئ حبدا هتديبد مالية كلما أزمة إزاء نكون مما يعين أننا للدولة، األساسية املصاك رأس على اليت تأيت واملالية صاديةاالقت
 املالية؛ خطورة األزمة تكون التهديد هذا قيمة املالية، وبقدر املصاك هلذه متوقع وغري

 مواجهبة األزمبة، يف مبا قبرار إلصبدار لحبةم احلاجبة كانبت كلمبا :القنرار مصندر منن السنريع التندخأل إلنى الحاجنة -
 تشبتد حبيبث حبدهتا عناصبر أحبد يشبكل األزمة تستغرقه الذي الزمين املدى أن يعين حدهتا، وهذا على دليال ذلك كان كلما

 بالتبدخل لبه يسبمح البذي الوقبت بضبيق القبرار مصبدر إحسباس وببالعكس، الن قصبريا هلبا البزمين العمبر كبان كلمبا خطورهتبا
 الببديل الختيبار بينهبا مبن االختيبار لبه ككبن البيت الببدائل دراسة بينه وبني حائال يكون األزمة هذه هتددها اليت صاكامل لنجدة
 .ملواجهتها مالئمة األكثر
 
 .النقديةو  المالية لألسواق الهيكلية بالخصائ  المتصلة المؤشرات  .2

 2 :يلي ما يف واملالية وككن إااهلا النقدية هذه املؤشرات باألسواق تتصل

 ؛االئتمان أسواق على العقارية  املخاطر كاألصول عالية املالية األصول غلبة -
 ؛البنوت وقطاعات املال أسواق على اإلشراف به املنوط اإلداري اجلهاز إىل الضعف تسرب -
 املاليبة وائمالقب عبرض عنبد الدوليبة انياسببة ملعبايري السبليم التطبيبق يسبتلزمهما اللتبان اإلفصباح و الشبفافية غيباب -

 أسبواق بالتبايلو  املؤسسبات هذه أصول تقييم على تساعدهم اليت الظروف املستثمرين عن حيجب مما االقتصادية للمؤسسات
 ؛احلقيقة بصورهتا البنوت وقطاعات املال

 سبهولة بسببب املاليبة القطاعبات علبى سبيئ أثبر مبن البديون هلبذه ملبا األجبل القصبرية اخلارجيبة البديون حجبم ارتفباع -
 البنبوت قطباع عرقلبة يف ويسباهم املاليبة، للمؤسسبات املبالءة عنصبر خلخلبة يف يسباهم ممبا منهبا، خروجهبا و الدولبة إىل دخوهلا

 التمويلية؛ وظائفه أداء عن

                                  
.80 -80   العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم عبد   1  
.32 ،  8002، دار الفكر اجلامعي، مصر، ى األزمات المالية، العولمة المالية وإمكانات التحكم في عدو عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي  2  
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 إليهبا دخبوال األسبواق هبذه يف حتكمهبا سبهولة مبن ذلك عن ينجم وما املالية األسواق على املؤسسات بعض سيطرة -
 منها؛ وخروجها
 املالية؛ األوراق سوق على معينة صناعات يطرةس غلبة -
 .املالية األوراق أسواق يف االكتتاب اخنفاض -

ولببيس مببن الضببروري أن توجببد كببل هببذه األعببراض لكببي حتببدا أزمببة ماليببة، فوجببود عببدد منهببا فقبب  قببد جيعببل  النظببام املببايل 
ملصبرفية علبى حبد سبواء ويبؤدي إىل تبدهوره واهنيباره يف واملصريف عرضة ملخاطرها، مما قبد يبؤثر عليبه يف ممارسبة نشباطاته املاليبة وا

 . اغلب األحوال

 .أسباب حدوث األزمات المالية وأنواعها: المطلب الثاني 

ال ككن إرجاع العوامل اليت أدت إىل حبدوا األزمبات املاليبة إىل سببب واحبد أو سبببني، وإابا هبي جمموعبة مبن            
حدوا أزمة مالية حسب نوعها، وقبد يكبون سببب واحبد فقب  كفيبل حببدوثها، فببالرغم مبن األسباب اليت تؤدي مبجملها إىل 

انبببه لكبببل أزمبببة خصائصبببها وأسبببباهبا إال انبببه هنبببات عوامبببل مشبببرتكة تبببؤدي إىل حبببدوثها، وفيمبببا يلبببي سبببوف نتطبببرق إىل أسبببباب 
 .حدوا األزمات املالية وأنواعها

 .أسباب حدوث األزمات المالية: أوال

 :اليت تؤدي إىل حدوا األزمات املالية العاملية ما يلي من بني األسباب

 .عدم استقرار االقتصاد الكلي .1

 تكلفبة علبى تبؤثر الناميبة، فهبي البدول يف املالية لىزمات املسببة املصادر اخلارجية أحد العاملية الفائدة إن تقلبات أسعار  
 االضبطرابات مصبادر مبن الصرف احلقيقبة أسعار تقلبات عتربكما ت املباشر، األجنيب االستثمار تدفقات على االقرتاض وتؤثر

 1 .املالية األزمات من العديد حلدوا غري مباشر أو مباشرا كانت سببا واليت الكلي االقتصاد مستوى على

 .اضطراب القطاع الماليو المصارف  وخصوم أصول تالؤم عدم .2
 

 جانب من خصوصا املصارف أصول وخصوم بني ملطابقةوا التالؤم عدم مشكلة ظهور إىل القروض منح يف التوسع يؤدي

                                  
 منظور من عالجها وكيفية العاملية املالية ألزمةاحول ، مؤمتر األردنيالمالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة على الج از المصرفي  األزمةاعة حممود عباد،  1

  .2  ، 8002جامعة اجلنان، لبنان،  ،اإلسالميالنظام االقتصادي الغري و 
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 مرتفعبة العامليبة الفائبدة أسبعار فيهبا تكبون فرتات يف والعاجلة احلاضرة ملواجهة التزاماهتا السيولة من كايف بقدر عدم االحتفا 
 املصبارف يغبري ممبا ثابتبا وسبعر الصبرف عاليبة انيليبة الفائبدة أسبعار تكبون عنبدما أو انيليبة، الفائبدة أسبعار مبن وأكثبر جاذبيبة

 أيضبا البتالؤم وعبدم األجنبيبة للعملة بالنسبة التالؤم عدم إىل كذلك زبائن املصارف يتعرض وقد اخلارج، من باالقرتاض انيلية
مبببن  كببببرية فبببرتة بعبببد املبببايل للسبببوق احلبببذر الوقبببائي وغبببري الغبببري املبببايل بالنسببببة لفبببرتات االسبببتحقاق، وكبببل هبببذا يعبببود إىل التحبببرر

 انيليبة املصبارف فاقبدةالفائبدة  أسبعار حتريبر عنبد واليت حتبدا مبثالاملالية،  األزمات حدوا إىل الذي يؤدي والتقييد غالقاالن
 الفائبدة أسبعار يف اضبطرابات علبى دلبت الناميبة البدول جتبارب فبان ، وعمومباتقييبدها ظبل يف هببا تتمتبع كانبت البيت احلمايبة
 االئتمبان مبنح يف التوسبع مبع أيضبا ذلبك االنتقاليبة، ويرتافبق املرحلبة خبالل خصوصبا يلاملبا التحبرر أسبلوب بعبد انتهباج انيليبة
 يف سبوق لالسبتثمار املخصصبة القبروض أو العقاريبة القبروض يف خصوصبا انيليبة أسعار الفائدة ارتفاع إىل يؤدي بدوره والذي
تقييمهبا  املصبارف يف العباملون يسبتطيع ال قبد ايلاملب والقطباع للمصبارف جديبدة خمباطر ائتمانيبة اسبتحداا املاليبة وإىل األوراق
 1 .ووقاية حبذر معها والتعامل

 .الصرف سعر سياسات  .3

 هبذا مثبل ظبل ففبي للصبدمات اخلارجيبة، عرضة أكثر كانت الثابت الصرف سعر سياسة انتهجت اليت الدول أن يالححي
 يعبين ذلبك أن حيبث األجنبيبة بالعمالت القرتاضل األخري مصرف املالذ بدور تقوم أن النقدية السلطات على يصعب النظام
 واألرجنتبني، وقبد متخبض املكسبيك حالبة مثبال العملبة أزمبة وحبدوا األجنبيب النقبد مبن النقديبة الحتياطاهتبا السبلطات فقدان
 مبن يبديز  ممبا انيليبة الفائبدة أسبعار وارتفباع عبرض النقبود يف نقبد مث ومبن املبدفوعات ميبزان يف العجبز ظهبور العملبة أزمبة عبن

 أزمبة حبدوا فبان املبرن الصبرف سبعر سياسبة املصبريف، أمبا يف حالبة انتهباج القطباع املاليبة علبى األزمبة حبدة وتفباقم الضبغوط
 وخصبوم أصبول ذخفبيض قيمبة إىل يبؤدي ممبا انيليبة األسبعار يف وزيبادة العملبة قيمبة ذخفبيض إىل فبورا سبوف يبؤدي العملبة

 2 .املصريف األمان اتمتطلب مع اتساقا أكثر مستوى إىل املصارف

 .قلة خبرة وكفاءة اإلدارات العليا في المصارف   .4

 الرقاببة لضبعف نتيجبة وذلبك لسبنوات املعدومبة للمصبرف البديون ذخفبي دجحبت اإلدارات العليبا يف حباالت متعبددة يف أن
علبى  التعبرف بالصبع مبن جعبل الوضبع وهبذا أخبرى، ناحيبة مبن انياسببية البنظم واإلجبراءات وضبعف ناحيبة مبن املصبرفية
 .من  ثارها والتخفيف حدوثها لتفادي اجليد واالستعداد املالية األزمات حلدوا السابقة العالمات

                                  
.6 -2     ،8002 ،82العدد  ،الكويت ،املعهد العري للتخطي  ،، جملة جسر التنميةالمالية األزمات ناجي التوين،      1  

.2 نفس املرجع،    2  
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 1 :اعتبارها من مصادر األزمات املالية وهي األخرى اليت ككنإىل األسباب السابقة هنات بعض العوامل  إضافة

 التغريات الدولية من الكوارا و احلروب؛ -
ولوجيبببة مثبببل املنتجببات اجلديبببدة و االخرتاعبببات، و حتببول الطلبببب علبببى املنتجببات و اخلبببدمات وهياكبببل التغببريات التكن -

 حمفظة االستثمار؛
 اإلشاعات و املعلومات امللوثة غري احلقيقية؛ -
 .املضاربة غري انيسوبة -

 التببادل وطشبر  اخنفباض األزمبات املاليبة تتمثبل يف األسبباب البيت أدت إىل حبدوا ممبا سببق ككبن اسبتخال  أن أهبم
 والتبدفقات االئتمان منح يف التضخم، كذا  التوسع وارتفاع معدالت الصرف وأسعار العاملية الفائدة أسعار التجاري وتقلبات

والتنظيمبي للبدول البيت  والرقباي انياسبيب مبع الضبعف يف النظبام املاليبة األوراق أسبواق واهنيبار اخلبارج مبن لرؤوس األمبوال الكبرية
اخلارجيبة  للصبدمات الثاببت تكبون أكثبر عرضبة الصبرف سبعر سياسبة تنبتهو زمبات، علمبا أن البدول البيت حبدثت فيهبا األ

 .وبالتايل األزمات املالية

 .أنواع األزمات المالية: ثانيا

هنات العديد من األزمات املالية اليت حدثت يف العامل، وكل واحدة ذختلف عن األخرى حسب طبيعتهبا وظبروف حبدوثها، 
عديد من العناصر اليت تشرتت فيها خمتلف األزمات املاليبة البيت حبدثت، نظبرا لتشبابه األسبباب البيت أدت إىل تفاقمهبا، وهنات ال
ومسبباهتا، إال أن التصبنيف الشبائع ألنواعهبا هبو ذلبك   األزمة مها نوعية أساسني اعتبارين على املالية األزمات تصنيف وقد مت 

البدويل  كمعيبار لتببني أنبواع األزمبات املاليبة، وفيمبا يلبي سبوف يبتم  النقبد صبندوق تمبدهالقبائم علبى أسباس نوعيتهبا والبذي يع
عبببرض هبببذه األنبببواع  والبببيت أكيبببد كانبببت واحبببدة منهبببا  نوعبببا مبببن األزمبببات املاليبببة البببيت حبببدثت يف املاضبببي والبببيت سبببتحدا يف 

 .املستقبل

 .األزمات المصرفية .1

دة كبرية ومفاجئبة يف طلبب سبحب الودائبع، فبمبا أن البنبك يقبوم بباقراض تظهر األزمات املصرفية عندما يواجه بنك ما زيا 
أو تشببغيل معظببم الودائببع لديببه وحيببتفحي بنسبببة بسببيطة ملواجهببة طلبببات السببحب اليببومي فلببن يسببتطيع بطبيعببة احلببال االسببتجابة 

إذا حبدثت مشبكلة مبن هبذا لطلبات املودعني إذا ما ذخطت تلك النسبة، وبالتايل حيدا ما يسمى بأزمة سيولة لدى البنك، و 
، وعنبدما حيبدا العكبس أي تتبوفر Banking Crisisالنبوع وامتبدت إىل بنبوت أخبرى فتسبمى يف تلبك احلالبة أزمبة مصبرفية 

                                  
. 802 ،  0222ؤسسة شباب اجلامعة، مصر، ، مالبوريات وال ندسة الماليةفريد راغب النجار،   1  
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الودائع لدى البنوت وترفض البنوت منح القروض خوفا من عدم قدرهتا على الوفباء بطلببات السبحب حتبدا أزمبة يف اإلقبراض، 
مبن  والسبتينات اخلمسبينات يف احلبدوا نبادرة كانبت املصبرفية فاألزمات Credit Crunch،1ان وهو ما يسمى بأزمة االئتم

 مبن بدايبة الظهبور كثبرية أصببحت ولكنهبا البنبوت، يف األمبوال ورؤوس الودائبع حركيبة قيبود علبى وجبود القبرن العشبرين بسببب
ووسبائل  أدوات يف احلاصبلة واالبتكبارات واالتصبال اإلعبالم تكنولوجيبات وسبائل لتطبور راجبع وهبذا سببعينات نفبس القبرن

 البيت تعكبس الرقابيبة لببعض املؤشبرات التجاريبة البنبوت جتباوز يف املتطبورة اإللكرتونيبة املدفوعات أنظمة سامهت حيث التمويل،
 2.التجارية للبنوت املايل املركز

 .أزمات العملة وأسعار صرفها .8

ر ىلفض سعر العملة بسرعة بالغة نتيجبة عمليبات املضباربة ممبا يبؤثر حتدا هذه األزمات عندما تتخذ السلطات النقدية قرا
فببالتغري يف سببعر صببرف العمببالت  3قببدرهتا علببى أداء مهمتهببا كوسببي  للتبببادل أو خمببزن للقيمببة، ويببؤدي إىل اهنيببار سببعرها، علببى

ال حيببتم عليهببا حتمببل تبعببات الوطنيببة يببرتب  بببالتغري يف سببعر صببرف العمببالت األجنبيببة إذ أن ارتببباط عملببة الدولببة بالببدوالر مببث
فأزمبببات النقبببد األجنبببيب تتضبببمن هبوطبببا شبببديدا يف قيمبببة العملبببة، يسببببقه أو   4تغبببريات سبببعر صبببرف البببدوالر سبببلبا أو إجياببببا،

يصاحبه اخنفاض حاد يف االحتياطات األجنبية لدى السلطات النقديبة، وككبن أن نلمبس هبذه األزمبة مبن خبالل اجتباه األفبراد 
ت الببو حتويببل املوجببودات املاليببة والنقديببة بالعملببة الوطنيببة إىل العملببة األجنبيببة، لتجنببب اهلبببوط املتوقببع يف والشببركات واملؤسسببا

وهنببات أسببلوبني لتوضببيح أزمببات ، قيمببة العملببة الوطنيببة الببذي قببد حيببدا نتيجببة حلببدوا اخببتالل علببى صببعيد االقتصبباد الكلببي
ألسبببلوب إىل أن التوسبببع يف االئتمبببان انيلبببي املصبببحوب بزيبببادة يف النقببد األجنبببيب، األول هبببو األسبببلوب التقليبببدي ويشبببري هبببذا ا

الطلب على النقود يف ظل أسعار الصبرف الثابتبة، يبؤدي إىل حصبول مضباربات حبادة علبى العملبة  الوطنيبة واخنفباض حباد يف 
نيبببة لعبببدم حجبببم االحتياطبببات األجنبيبببة، وعندئبببذ ستضبببطر السبببلطات النقديبببة للتخلبببي عبببن سبببعر الصبببرف الثاببببت للعملبببة الوط

إمكانيتهببا الببدفاع عنببه عنببد مسببتوى ثابببت، ويف نفببس الوقببت فببان احلفببا  علببى سببعر الصببرف الثابببت يف حببد ذاتببه يصبببح أمببرا 
مكلفببا، ألن قيببام السببلطات النقديببة برفببع أسببعار الفائببدة الوطنيببة مببن اجببل دعببم العملببة الوطنيببة عنببد مسببتوى معببني جيعببل كلفببة 

رتفعبة بالنسببة للحكومبة، وذلبك فيمبا يتعلبق بارتفباع  خدمبة البدين العبام البيت تتحملبه يف احلفا  على أسبعار الصبرف الثابتبة  م
حالببببة رفببببع أسببببعار الفائببببدة الوطنيببببة، ويف هببببذا األسببببلوب تتسببببم الفببببرتة السببببابقة ألزمببببات النقببببد باخنفبببباض تببببدرجيي ومسببببتمر يف 

ار النقببود لتمويببل القطبباع العببام، أمببا األسببلوب االحتياطببات األجنبيببة، ومبعببدل اببو سببريع يف االئتمببان انيلببي، وبتوسببع يف إصببد

                                  
  .020 -022    ، مرجع سابق ،"أزمة الرهن العقاري األمريكية"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالميةبد املطلب عبد احلميد، ع 1
اإلسراء،  ، جامعةاملاليةو  اإلدارية العلوم لكلية الثالث العلمي املؤمتر ،"التحديات وسبأل المواج ة"في االقتصاديات العربية  وأثرها الراهنة العالمية المالية األزمة اخلزرجى، ثريا 2

 .2،    8002افريل  82األردن، 
.020 مرجع سابق،  ، "أزمة الرهن العقاري األمريكية"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية، ميدعبد احل املطبعبد   3  
.82  عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم  4  
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احلديث لتحديد  أزمات العملة وسعر صبرفها فانبه يعطبي دورا للتوقعبات املتشبائمة يف تفسبري األزمبة، أي انبه رمببا قبد تقبع حبىت 
ات دون حببدوا تغيببري يف الظببروف االقتصببادية، فاالقتصبباد الببوطين قببد يكببون متوازنببا يف ظببل سببعر صببرف ثابببت ولكببن التوقعبب

املتشببائمة رمبببا تقببود فيمببا بعببد إىل تغيببري السياسببات االقتصببادية، ومببن مث يكببون التخلببي عببن نظببام سببعر الصببرف الثابببت أمببرا 
 1.حمتمال

 ".الفقاعات حالة" المال أسواق أزمات .3

 عبةتتكبون الفقا ، حيبثbubbleبظباهرة الفقاعبة   يعبرف اقتصباديا مبا نتيجة املال أسواق يف األزمات من العديد حتدا
 مبن اهلبدف يكبون عنبدما حيبدا ما وهو مربر، غري ارتفاع الو على العادلة  قيمتها يتجاوز بشكل األصول سعر يرتفع عندما

حيبث  2البدخل، توليبد علبى هبذا األصبل قبدرة بسببب ولبيس سبعره ارتفباع عبن النباتو البربح كاألسبهم مبثال هبو شبراء األصبل
سبوق ألنبه يسبتطيع اخلبروج منبه يف الوقبت املناسبب أي عنبد حتقيقبه ملكاسبب يعتقد كل مضبارب انبه مبنبأى عبن خمباطر اهنيبار ال

فتببدأ حباالت البذعر يف الظهبور وكتبد  3رأمسالية ضخمة إال انه مبجرد عودة أسعار األصول إىل قيمتها احلقيقبة حيبدا االهنيبار،
 4.األثر الو أسعار باقي األصول

 .أزمات الدين الخارجي .4

لببك العمليببة الببيت تتميببز حبركببة تببدفقات رؤوس األمببوال يف اجتبباه البببد املقببرتض مببن الدولببة الدائنببة، تعببرف املديونيببة علببى أهنببا ت
وعنبببد انقطببباع حركبببة التبببدفقات حتبببدا أزمبببة املديونيبببة، ويكبببون سببببب هبببذا االنقطببباع يف اغلبببب األحيبببان راجعبببا إىل عبببدم قبببدرة 

مببة واملوزعببة يف أي فببرتة مببن الببزمن للمقيمببني يف دولببة معينببة فهببي قيمببة االلتزامببات القائ 5الطببرف املببدين علببى الوفبباء بالتزاماتببه،
 6.اجتاه غري املقيمني لدفع األساس مع وبدون فائدة أو دفع الفائدة مع وبدون أساس

وحيدا هذا النوع من األزمات إما عندما يتوقف املقبرتض عبن السبداد، أو عنبدما يعتقبد املقرضبون أن التوقبف عبن السبداد 
 يضبع البديون خدمبة فعببء 7 يتوقفبون عبن تقبدمي قبروض جديبدة، وحيباولون تصبفية القبروض القائمبة،وارد احلبدوا، ومبن مث

                                  
  .828 -820  هيل عجمي ايل، مرجع سابق،   1 

.660   ، مرجع سابق،وحممد ايل عمر حممد سهو نزهان  2  
 .02 ،  8000 نيل للطباعة والنشر، مصر،، دار المع إشارة خاية الزمة جنوب شرق أسيا"األزمة المالية في األسواق الناشئة امحد يوسف الشحات،  3
 80مة املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة سطيف، اجلزائر، امللتقى العلمي الدويل حول األز  ،"الجذور والتداعيات" 8002المالية العالمية  األزمةساعد مراب ،  4
  .8   ،8002وبراكت 80و
 .036   ،8002،  الثالثالعدد جامعة الشلف، اجلزائر،  ،إفريقيااقتصاديات مشال  ، جملةالمديونية اليارجية للدول النامية أزمةنشأة  أسباب، حايريةق أمال 5

.2 ،  8002 ،30العدد الكويت،  ، جملة جسر التنمية املعهد العري للتخطي ،ادارة الديون اليارجية بلقاسم العباس،   6  
اين حول ، امللتقى الدويل الثلتقليدية وخيار األسواق المالية اإلسالمية كبديألأهم األزمات المالية الناتجة عن أنشطة األسواق المالية ا كمال العقريب وبلحمدي سيد علي،  7

 . 2 ،  8002ماي  6و 2املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، ، "إلسالمي اوذجاالنظام املايل ا"املصرفية األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية و 
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 البدول أعطبت فباذا أخبرى، ناحيبة مبن اخلارجيبة الديون ناحية، وخدمة من والتنمية النمو مها مريرين خيارين أمام املدينة البالد
 بتلبك الوفباء وضبعت هبي وإن الدوليبة، بالتزاماهتبا الوفباء عبن عباجزة نفسبها فاهنبا جتبد والتنميبة النمبو العتببارات أولويبة الناميبة

 1.والتنمية النمو بامكانيات كبري حد إىل تضحي أن البد فاهنا املرتبة األوىل يف االلتزامات

 رادىفب األزمبات هبذه تبأيت وقبد البيت مت ذكرهبا سبابقا، املاليبة األزمات من أنواع أربع املالية أرصدت  األزمات إذن فأدبيات
فيهبببا، وقبببد اظهبببر تقريبببر لصبببندوق النقبببد البببدويل انبببه يف الفبببرتة مبببن  حتبببدا البببيت االقتصببباديات يف بالغبببة معبببا، وتلحبببق أضبببرارا أو

 صاعدة وبلدان متقدمة نبلدا مديونية يف أزمة 63و عمالت أزمات 802 و مصرفية أزمة 082حدثت  8002 -0220
 2.نامية وبلدان

الضبطراب و التبوتر املبايل يفضبي إىل تعبرض املتعباملني يف األسبواق املاليبة ملشبكالت سبيولة فاألزمات املالية هي حالة  من ا
وإعسببار، ممببا يسببتدعى تببدخل السببلطات املعنيببة الحتببواء تلببك األوضبباع، وقببد تأخببذ األزمببة املاليببة شببكل أزمببة مديونيببة أو أزمببة 

ل أزمبة عامليبة، فكبل يواحبدة أو أزمتبان معبا لتشبك ا أزمبةو حبدقبد يكفبي عمالت أو أزمة مصرفية أو أزمة أسواق راس املال، و 
 . واحدة ذختلف عن األخرى حسب القطاع الذي تنشأ فيه

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .145    ،0220  مصر، الشروق، دار ،التسعينات عقد في لعربيةا والبالد العالمي االقتصاد النجار، سعيد 1
، املؤمتر العلمي العاشر حول االقتصاديات العربية ما بعد األزمة االقتصادية العاملية، "قبأل وأثناء وبعد األزمة المالية العالمية"دور الدولة في التنمية  تطويرعلي توفيق الصادق،  2

  .8  ، 8002ديسمرب  80و 02تصادية، لبنان، االق اجلمعية العربية للبحوا
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 .سياسات تجنب األزمات المالية وانتقال عدواها: المطلب الثالث

صبببادية خاصببة يف ظببل تببدويل احليبباة االقت، لقببد أصبببحت سياسببة انتقببال عببدوى األزمببات مسببة مببن مسببات النظببام الرأمسببايل
وهيمنبببة الشبببركات متعبببددة اجلنسبببيات والتببببادل البببدويل، وتزايبببد أمهيبببة التجبببارة اخلارجيبببة واالسبببتثمارات األجنبيبببة، وناهيبببك عبببن 
تبببداخل البببرواب  التجاريبببة واملاليبببة ببببني البببدول، فعنبببدما حتبببدا أزمبببة يف بلبببد معبببني فاهنبببا تنقبببل عبببدواها مباشبببرة إىل دول أخبببرى 

لبرتاب  الوثيبق فيمبا ببني األسببواق الدوليبة، ولتفبادي هبذه الظباهرة أو لتفبادي حبدوا األزمببات لتشبابك العالقبات االقتصبادية وا
 وقوعهبا قببل األزمبات هبذه عبن للكشبف اإلنبذار املبكبر التبدابري والسياسبات ووسبائل مبن جمموعة وتطوير إجياد من أساسه مت

  1:ض ألهم اإلجراءات اليت متنع من حدوثها مرة أخرىإذا وقعت، وفيما يلي عر  اإلمكان قدر السلبية أثارها من احلد وحماولة

 حتبت تكبون البيت تلبك املصبريف خصوصبا اجلهباز هلبا يتعبرض البيت واملخباطر االضبطرابات تقليبل علبى العمبل: أوال     
ن مب أكبرب نبزء واالحتفبا  املخاطر تلك ضد تأمني وشراء التنويع استخدام أسلوب طريق عن وذلك، التحكم الداخلي للدولة

 بأهدافها؛ التزاما وأكثر ونقدية متأنية مالية سياسات التقلبات واستخدام تلك مثل ملواجهة املالية االحتياطات

 املصبريف االئتمبان مبنح يف والبرواج املتزايبد املاليبة األسبواق يف االنتكباس حلباالت الكبايف والتحضبري االسبتعداد: ثانينا     
تلبك  مبع تتعامبل أن تسبتطيع البيت والنقديبة املاليبة السياسبات اسبتخدام طريبق ك عبنوذلب اخلبا ، للقطباع املبايل البدور وتوسبع
 مبن االئتمبان مبنح يف املخباطرة وتركيبز درجبة التقلببات وتقليبل بتعبديل يقبوم مصبرفية رقاببة نظبام وتصبميم جهبة، مبن املشباكل

 أخرى؛ جهة

 لتنظبيم  ليبة هبو واملطلبوب املصرف احلاضرة، التزامات مع السيولة يف واملطابقة التالؤم عدم حاالت من التقليل :ثالثا     
 خبالل قانوين عبايل احتياطي فرض طريق عن ذلك يكون الناشئة، وقد األسواق يف ااجمال خصوصا هذا يف املصرفية العمليات
 يف للسبيولة املصبرف احتيباج حباالت يف تقليلبه املباشبرة، وككبن غبري النقديبة السياسبة أدوات اسبتخدام، و العاديبة الفبرتات
 النقد األجنيب؛ من كافية باحتياطات االحتفا  خالل من األزمات ملواجهة أيضا األزمات واالستعداد حاالت

النقديبة،  للسياسبة املباشبرة األدوات غبري باسبتخدام املبايل، السبوق حتريبر قببل الكاملبة والتهيئبة اجليبد االسبتعداد: رابعنا     
العمبل  يفبرتض كمبا املبال، رأس لكفايبة ببازل جلنبة كمعيبار الدوليبة املعبايري املصبرفية وإتبباع اببةالرق وزيبادة املبايل، السبوق وتعميق
 املصريف؛ للقطاع والتنظيمية واملؤسسية القانونية األطر وتعديل تطوير على

 

                                  
.00 -00    ناجي التوين، مرجع سابق،   1 
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 القطباع، لبةهيك إعبادة مبع مبن احلكومبة املوجهبة القبروض من والتقليل املصريف القطاع يف الدولة دور تقليد :خامسا     
 املصريف؛ القطاع خلصخصة برنامو خالل من الدولة دور على تقليد والتحفيز احلث هو لذلك السبيل يكون وقد

 أصبول البة مبن املعدومة نسبة الديون عن واإلفصاح الشفافية وزيادة والقانوين انياسيب النظام وتدعيم تقوية :سادسا     
 نشباطات املصبارف ويعبزز خيبدم مببا العليبا وإداراهتبا املصبارف ملبالت احلبوافز نظام حتسنيا ، وكذواملايل املصريف والقطاع املصرف
 وأعمال املصرف؛ أصول سالمة على قراراته نتائو طرف كل يتحمل حبيث

باحبداا  التهديبد أو أعمبال املصبرف علبى السبليب التبأثري مبن هببا املعمبول الصبرف سبعر سياسبة  ثار وعزل منع: سابعا    
 التزاماهتبا احلاضبرة املصبارف تلبيبة تسبتطيع حبىت ببه واملصبرح املبدفوع املبال لبرأس األقصى احلد املصريف وكذا رفع القطاع يف أزمة

 فائقة؛ بسرعة رؤوس األموال انتقال عمليات فيه تتسم عامل يف واملستقبلية

 وظيفتبه ببأداء املركبزي املصبرف عنبد قيبام احلكبومي التبدخل منبع مبعبىن املركزيبة، للمصبارف أكرب استقاللية إعطاء :ثامنا    
فيهبا   املاليبة السياسبة أغبراض تتبدخل وال اقتصبادي أسباس علبى األخبرية تلك حبيث تقوم النقدية السياسة تنفيذ وهي األساسية

 كباراحت انتشبار مبن دواحلب أجنبيبة أو حمليبة جديبدة سبواء ملصبارف ااجمبال فبتح طريبق عبن زيادة التنافس يف السوق املايل وذلبك
 القلة؛

 واألمبن السبالمة منظبور مبن املصبارف التجاريبة أعمبال وتتببع مراقببة مبن أفضبل طبرق واسبتخدام الوقائيبة الرقاببة: تاسنعا    
 علبى  ثارهبا السبلبية مبن احلبد وبالتبايل حبدوثها، قببل املصبرفية واألزمبات ببالكوارا على التنببؤ املقدرة وزيادة املصرفية لىصول
 نسبب تتضبمن تطبيبق الطبرق وهبذه، أخبرى بنوت إىل ومنع انتقاهلا منها الوقاية النقدية السلطات تستطيع حىت املصريف اجلهاز
 بتصبنيف وذلك الرديئة القروض على اإلجبارية والتحفحي السيولة نسبة جلنة بازل وتطبيق اتفاقية مع يتفق مبا الرأمسالية الكفاية
 ؛املخاطر العالية ضالقرو  على أكرب وفرض ااحتياطي جودهتا حسب القروض

 الوقبت نفبس ويف وأعمالبه املصبرف أصبول يضبمن سبالمة األربباح ممبا توزيع سياسة يف النقدية السلطات تدخل :عاشرا    
 حبد وضبع خبارجيني و حسبابات مبدققي املعلومبات وتعيبني كافبة عن واإلفصاح الشفافية زيادة وكذااملسامهني،  حقوق حيفحي
  1.للمخاطر مركزي مكتب واحد وإنشاء ملقرتض املصرف كنحها اليت االئتمانية تالقروض والتسهيال ملقدار أعلى

 

  

                                  
.08 -00   نفس املرجع،    1  
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إن عدوى األزمات املاليبة وتفشبيها يف احلقبل االقتصبادي أثبرت علبى احليباة االقتصبادية بشبكل كببري لبذا فبان هبذا التبأثري    
كمبا نبادى ببه االقتصبادي الربيطباين جبون مينبارد  حيتم علينا بضرورة تدخل الدولة يف توجيه النشاط االقتصبادي وضبب  التبوازن  

كينز، وان ال نرفع شعار الرئيس الفرنسي ساركوزي يف دفاعه عن العوملة بقوله ننجو معبا أو نغبرق معبا، فبال ببد مبن وضبع نظبم 
مببن األمببوال  وسياسببات اقتصببادية للحببد مببن اوآثببار السببلبية الببيت تضببر باألنشببطة االقتصببادية الببيت مت إنشببائها ومت صببرف املاليببري

 .عليها واليت هتدم كلها  مبجرد حدوا أزمة مالية
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 .أهم األزمات المالية العالمية: المبحث الثاني 

 مبن الثباين النصبف ، وعرفبت طيلبة0282العباملي يف ببدايات القبرن املاضبي اكبرب أزمبة عامليبة سبنة  االقتصاد شهد         
 وأزمة198 8سنة  املكسيكية األزمة بينها ومن املالية املتعاقبة األزمات من ألخرية هذه الةإىل غاية السنوات ا املاضي القرن

العامليبة  املاليبة األزمبة مث ،1997 سبنة اوآسبيوية واألزمبة ،0220 سبنة  اليابانيبة ، واألزمبة0222 يف أكتبوبر األمريكية البورصة
 ماليبة سبوق سبريع مبن بشبكل تنتقبل العوملبةظبل  يف الكبربى االقتصبادية األزمبات أن حاسبم بشبكل تبيبني وقد ، 8002 سنة
،وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق إىل اشبهر األزمبات املاليبة البيت حبدثت يف ايعا بينهبا فيمبا البرتاب  إىل راجبع وذلبك أخبرى إىل

 .  االقتصاد العاملي وألقت بتداعياهتا على خمتلف دول العامل

 .1898أزمة الكساد الكبير : المطلب األول

املراحببل  إىلمببن أهببم األزمببات واشببهرها حببده مببن حيببث اوآثببار الببيت خلفتهببا، وفيمببا يلببي سببوف نتطببرق  0282تببرب أزمببة تع
 .اليت مرت هبا وخصائصها والنتائو املرتتبة عنها

 .1898مراحل تطور أزمة الكساد العظيم : أوال

، فلبوال احلبرب 0202-0202جبع إىل الفبرتة بباملعىن الواسبع ير  0282إن السبب الرئيسي وراء قيام أزمة الكسباد العظبيم 
العاملية األوىل ملا حدثت األزمة بأبعادها، ففي تلك الفرتة من الزمن كان من املمكن حدوا دورة ركبود عاديبة قبد ال تصبل إىل 

روبيبة، حبني درجة الكساد الكبري، فهذه األزمة مل تظهر بوادرها يف الواليبات املتحبدة يف بباد  األمبر، ببل ببدأت يف البدول األو 
اخنفضببت وتبببدهورت حالبببة النشببباط االقتصببادي بعبببض الشبببئ، مؤكبببدة دراسبببة أجراهببا املكتبببب البببوطين لىحبببباا االقتصبببادية أن 

، قببل وقبت كباف مبن موعبد ينظبر إليبه عبادة بأنبه تباري  أزمبة 0282و 0282الكثري من الدول دخلت يف حالبة ركبود عبامي 
 حيببث يوضببح أن كببل مببن اسببرتاليا وأملانيببا، 0282يببار بورصببة وول سببرتيت أكتببوبر الواليببات املتحببدة األمريكيببة املتمثببل يف اهن

 األسببهم األمريكيببة، إضببافة لببذلك فببان أسببعار اهنيببار سببوق األسببهم قبببل الكسبباد مرحلببة مببن دخلببوا يف وبلغاريببا والربازيببل واهلنببد
حالبة الياببان والسبويد و هولنبدا ا و وكنبد بريطانيبا العظمبى ، ودخلبت0282 حبلول صيف عام بشكل حاد اخنفضتقد  األملانية

سببببوق البورصببببة  اهنيببببار قبببببلوبببببدأ النشبببباط الصببببناعي يف اهلبببببوط يف كنببببدا وايطاليببببا أيضببببا، التجبببباري وحببببىت فرنسببببا،  مببببن الركببببود
 1.األمريكية

ن متامبببا مببب حمصبببن النظبببام االقتصبببادي لون الكببببار يف الواليبببات املتحبببدة األمريكيبببة يعتقبببدون ببببأنؤ املسبببويف تلبببك الفبببرتة كبببان 
االئتمبان  املالية، فلم يقوموا مبسؤولياهتم على أمت وجه، فقام املسؤول علبى السياسبة النقديبة هنبات بالتوسبع يف لىزمات التعرض

                                  
1 Herbert Hoover, The Great Depression 1929-1941, THE MACMILLAN COMPANY,  NEW YORK, 1952, p p 2- 3. 
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ممبببا أدى إىل حبببدوا  سبببعر اخلصبببم بعببد التشببباور واملناقشبببة مبببع كببببار املسبببؤولني وخفبببض عمليبببات السبببوق املفتوحبببة مببن خبببالل
 1.التضخم مباشرة

الساحة الدولية استقرارا نقديا وماليا، واستفاد املواطنون خاصة يف أمريكبا مبن سياسبات ة األوىل شهدت فبعد احلرب العاملي
اإلقراض امليسرة اليت جاءت نتيجة لإلصالحات النقدية واملاليبة، واسبتخدموا هبذه القبروض لشبراء املبواد االسبتهالكية واألجهبزة 

ا أن احلكومبببة األمريكيبببة مل تكتبببف ببببأن يسبببرت القبببروض الداخليبببة وإابببا املنزليبببة، ومببببرور الوقبببت زادت حبببدة هبببذه البببديون، كمببب
شببجعت أيضببا القببروض اخلارجيببة لتحقببق هببدفا اسببرتاتيجيا بالنسبببة هلببا أال وهببو رببب  اقتصبباديات الببدول األوروبيببة بببراس املببال 

دت خالهلببا الواليببات األمريكببي بغببرض السببيطرة، واسببتمر هببذا االزدهببار االقتصببادي إىل عشببرينات القببرن املاضببي، حببني شببه
املتحدة األمريكية ثراء غري مسبوق إذ غمبرت األمبوال املصبارف والشبركات األمريكيبة الكبربى، فأعيبد توظيبف جانبب كببري مبن 

 مبن األوروي االقتصباد تبدهور نتيجبة  2هبذه األمبوال يف سبوق األسبهم ممبا جلبب مزيبدا مبن االنتعباش واالزدهبار االقتصبادي،
 يف ارتفباع عبرف كمبا مبن جهبة أخبرى، احلديثبة التنظبيم الصبناعي أسباليب اسبتخدام بسببب األمريكيبة الصبناعة وازدهار جهة

حيبث كانبت اوآراء االقتصبادية اعتمبادا علبى  3الفبردي، البدخل وحتسبن زيبادة االسبتهالت بفعبل حجبم وزيبادة الفالحية املرودية
 4.ا إىل إعادة التوازن والقضاء على الكساد القائمالفكر الكالسيكي تدعم فكرة أن قوى العرض والطلب سوف تؤدي تلقائي

ظهببرت أزمببة اخلمببيس األسببود، والببيت يرجببع سببببها الرئيسببي إىل عببدم اسببتقرار الوضببع االقتصببادي  0282ففببي خريببف    
ل بسبببب توقببف املصببانع يف بعببض الببدو  احلببرب العامليببة األوىلالعامليببة خببالل  اقاألسببو وسياسببة كثافببة اإلنتبباج لتغطيببة حاجببات 

 5.واالستغناء عن البضائع األمريكية بعد حتوهلا إىل اإلنتاج احلري وعودة الكثري من الدول إىل اإلنتاج بعد انتهائها  األوروبية

الرئيسبببي ملختلبببف دول العبببامل خاصبببة مبببن السبببلع االسبببتهالكية فكانبببت تنبببتو فالواليبببات املتحبببدة األمريكيبببة كانبببت املمبببول 
وكانببت الببدول األوروبيببة مببن بببني الببدول املسببتوردة لتلببك البضببائع خاصببة  ،بكثافببة وتصببدر فببائض إنتاجهببا إىل الببدول األخببرى

بانتبباج تلببك السببلع الببيت كانببت  الغذائيببة منهببا أثنبباء احلببرب العامليببة األوىل، وبعببد هنايببة احلببرب أصبببحت الببدول األوروبيببة تقببوم
 ، ويف نفس الوقت بقيت هذه هذه األخرية تستوردها من الواليات املتحدة األمريكية، فاخنفض الطلب العاملي على سلع

                                  
1 IBID, p 7. 

   ،8000للنشر والتوزيع، األردن، ، إثراء "قديم ا وحديث ا،أسباب ا ونتائج ا والدروس المستفادة"األزمات المالية  حممد مخيس، عبد السالممد عبد الوهاب العزاوي و حم 2
33. 

 .2 ،  مرجع سابقساعد مراب ،  3
 .062 ،  8002النفائس، األردن،  دار، "من منظور االقتصاد اإلسالمي"اآلثار االقتصادية ألسواق األوراق المالية زكريا سالمة عيسى الشنطاوي،  4
 ، متاح على الكساد الكبيراملوسوعة احلرة ويكيبيديا،  5

 ar.wikipedia.org/wiki،80  02:، سا8000جويلية. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


 النظري لألزمات المالية العالميةإلطارا                                                          الفصل الثاني 

 

12 
 

وأفلسبت الكثببري مبن املصببانع  ومت ا األخبرية تنبتو بببنفس الكميبة الببيت كانبت تنببتو هببا أثنبباء احلبرب، فتكدسببت البضبائع لببديه
   .وتفاقمت املشاكل االجتماعية واألخالقية واخنفضت القدرة الشرائية للمواطن األمريكي البطالةوانتشرت  العمالتسريح 

ومن جهة أخرى، فخالل سنوات احلرب العاملية األوىل أدخلت بعض التعديالت على األنظمة النقديبة السبائدة، ممبا أدى  
، واسبببتمرت 0282إىل حبببدوا اسبببتقرار نسبببيب، حيبببث ببببدأت أسبببعار األوراق املاليبببة يف بورصبببة نيويبببورت باالزدهبببار منبببذ عبببام 

ومببببع هببببذا االزدهببببار زادت  0282،1تفبببباع علببببى مببببدى مخببببس سببببنوات إىل أن وصببببلت إىل أعلببببى مسببببتوياهتا يف أكتببببوبر باالر 
االدخارات وسهولة االقرتاض لشراء األسهم وظهرت املضاربة الومهية حيث ارتفعبت أسبعار األسبهم نتيجبة اوآمبال، ولبيس الن 

لنقديببة األمريكيببة للتسببامح لعببدم رغبتهببا يف الوقببوف يف وجببه حركببة التوزيعببات وأرببباح الشببركات يف ارتفبباع، ممببا دفببع بالسببلطات ا
، فظهبببر عبببدم انتظبببام التسبببعرية يف البورصبببة، 0282االرتفببباع هبببذه، إىل أن اجتهبببت أسبببعار األسبببهم البببو االخنفببباض يف سببببتمرب 

فاهنبارت البورصبة  ،وفشلت حماوالت تنظيم السوق وعمليات البيع الشاملة من اجل أوامبر البيبع املوقبف وطلببات حبد الضبمان
 2.مليار دوالر 30٪ يف نوفمرب، فبلغت اخلسائر اإلاالية 20٪ من قيمتها يف أكتوبر  و30حيث فقدت 

، والببيت تعتببرب نتيجببة مببن نتببائو احلببرب العامليببة 0282كببل هببذه العوامببل تببداخلت وأدت إىل حببدوا أزمببة الكسبباد العظببيم 
 .انيةاألوىل وسببا من أسباب نشوء احلرب العاملية الث

 .1898خصائص أزمة الكساد الكبير : ثانيا

 3:عن غريها من األزمات األخرى  باخلصائد التالية 0282لقد متيزت أزمة 

0. 
 ؛ الرأمسايل النظام يف الدورية االقتصادية باألزمات وثيق ارتباط هلا كان 

 ؛0233-0282 طويلة فرتةل األزمة بكامله أدت إىل استمرار الرأمسايل النظام يف النسيب االستقرار زعزعة .8
 مبن أكثبر 0233 منتصبف حىت 1929 بداية منذ أفلست اليت البنوت عدد كان حيث األزمة، هذه ةحد و عمق  .3

 حببوايل البنبوت لبدى الودائبع البنبوت، واخنفضبت عبدد إابايل مبن ٪20 حبوايل أي املتحبدة، الواليبات يف بنبك  10.000
 ٪؛33

 0233-0230خبالل الفبرتة  لبرتاإدج بنبك يف اخلصبم سبعر كبان حيبث ،الفائبدة أسبعار مسبتويات يف كببري اخنفباض .2
 ؛0282 عام يف ٪2.2 ٪ مقابل320 حبدود

                                  
  .22 ،  0222، رنشدون ذكر بلد الب، ديوان املطبوعات، االقتصادية للرأسمالية المعايرة األزماتإ بلجوت، تعريب علي حممد تقي عبد احلسني القز ويين، .أ 1
.000 ،  0223وعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطباألسواق النقدية والماليةمروان عطوان،   2  
  .003 -000   ،  8000اجلامعية، اجلزائر،  املطبوعات ديوان ،8، ج "المال و النقد عالم في مشكالت ا و البورية "المالية و النقدية األسواق ، عطوان مروان 3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%28%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9
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 يف املالية أسعار األوراق اهنارت 1929 خريف ففي كبري، بشكل وآخر بلد من األزمة ةحد ودرجة أمد اختالف   .2
 األوروبية؛ الدول إىل املالية و النقدية األزمة امتدت 1931 عام ربيع ويف األمريكية، املتحدة الواليات أسواق
 .0230معظم الدول عام  يف الذهيب النظام اهنيار عنه نتو مما العمالت أسعار يف حادة تقلبات األزمة رافقت .6

 
 .1898النتائج المترتبة عن أزمة الكساد الكبير : ثالثا

 1:يلي كمايف التاري  االقتصادي   أزمة أعظم وكانت النتائو املرتتبة عن     

امتدت أثار هذه األزمة إىل خارج الواليات املتحبدة األمريكيبة لتضبرب العديبد مبن دول أوروببا الغربيبة علبى البو يهبدد  .0
 أركان النظام الرأمسايل؛

 دعببببه يعمببببل اتركببببه"فقببببدان شببببرعية الفببببروض األساسببببية للنظببببام االقتصببببادي الكالسببببيكي احلببببر واملعببببروف وفببببق مقولببببة  .8
يكية الببيت كانببت تقببوم علببى وجببود يببد خفيببة توفببق بببني املصببلحة اخلاصببة واملصببلحة العامببة والعمببل وسببقوط النظريببة الكالسبب"كببر

 على إحداا التوازن التلقائي يف النشاط االقتصادي دون تدخل من جانب الدولة؛
 قيام العديد من االقتصاديني يف الغرب بالبحث عن حلول ملشكالت االقتصاد احلر؛  .3
ضبرورة تبدخل الدولبة يف النشباط االقتصبادي إلعبادة التبوازن االقتصبادي وحتقيبق التشبغيل أكدت النظرية الكنزية على  .2
 .التام

تعتبببرب اكبببرب أزمبببة عرفهبببا التببباري  االقتصبببادي، حمتلبببة مكانبببة كببببرية يف االقتصببباديات الدوليبببة ببببدليل دراسببباهتا  0282فأزمبببة 
 األزمباتوجباءت مبببدأ كبذبت ببه افبرتاض اسبتحالة حبدوا  واالقتداء هبا إىل غاية يومنا هذا، فبسبببها قامبت املدرسبة الكنزيبة،

 .0282املالية الذي نصت عليه املدرسة الكالسيكية مربهنا كينز صحة انتقاده حبدوا أزمة 

 

 

 

 

 

                                  
 .022-026  مرجع سابق،   ، "أزمة الرهن العقاري األمريكية"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية، طلب عبد احلميدعبد امل 1
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 .األزمات المالية خالل الثمانينات: المطلب الثاني

جيببزة ونظببرا ألحببداا متعاقبببة، وفيمببا يلبببي عرفببت فببرتة الثمانينببات مببن القببرن املاضببي العديببد مببن األزمبببات املاليببة يف فببرتة و 
 :سوف نتطرق إىل أبرزها واشهرها على املستوى العاملي

 .1899أزمة الديون العالمية :  أوال 

يف ظببل حتريببر القطبباع املببايل واملصببريف وحريببة حركببة رؤوس األمببوال، توسببعت البنببوت التجاريببة العامليببة يف اإلقببراض حلكومببات 
قرتنت حركة التوسبع يف اإلقبراض هبذه بتعثبر تلبك احلكومبات وإعبالن البدول املدينبة عبدم قبدرهتا علبى دول العامل الثالث، وقد ا

 1.الوفاء بأعباء الدين وخدمتها

فتعببود أزمببة املديونيببة إىل سببنوات االزدهببار الببيت ارتبطببت بعمليببات إعببادة اعمببار مببا دمرتببه احلببرب العامليببة الثانيببة ومببا جبباء  
ملي علبببى املبببوارد األوليبببة البببيت تنتجهبببا البببدول الناميبببة وتبببدهور شبببروط التببببادل التجببباري، حيبببث بعبببدها مبببن تراخبببي الطلبببب العبببا

تفاقمببت األزمببة مببع حصببول الببدول الناميببة علببى اسببتقالهلا والبببدء بعمليببات التنميببة والتصببنيع، فقامببت الببدول الرأمساليببة بضبب   
أي تببدوير الفببوائض النفطيببة والسببيولة  ر ودوالالبببرتكميببات هائلببة مببن القببروض إىل تلببك الببدول مببن خببالل مببا يعببرف بتببدوير 

املرتاكمببة يف أسببواق االورو دوالر  لتمويببل عجببز مببوازين مببدفوعاهتا، وبعببد ذلببك حصببلت تغببريات عديببدة علببى هيكببل املديونيببة 
ا، حيببث وشببروط اإلقببراض املرافقببة هلببا ممببا أدى إىل انببدالع أزمببة مديونيببة عامليببة وعببدم قببدرة الببدول املقرتضببة علببى سببداد ديوهنبب

طالبببت هببذه األخببرية باعببادة جدولببة ديوهنببا مببع اجلهببات املقرضببة فببتمخض عنهببا توقببف عمليببات التنميببة يف الكثببري مببن الببدول 
فمنذ مطلع السبعينات تراكمبت لبدى البدول الناميبة ديونبا  2وتردي مستوى املعيشة وتعرض النظم االقتصادية ألخطار حقيقة،

صاعدت هذه البديون لبدى العديبد مبن البدول الناميبة البيت اقرتضبت بكميبات هائلبة مبن ترليون دوالر، وقد ت 022دولية بلغت 
ولتسبديد فبواتري البنف  املرتفعبة خبالل السببعينات،  ،املصارف اخلاصبة للبدول املتقدمبة، بغيبة متويبل احتياجاهتبا الرأمساليبة املتناميبة

الببدول املسببتوردة للببنف ، وهكببذا اضببطرت الببدول الناميببة هببذا االرتفبباع مببا زاد مببن تفبباقم االخببتالالت اخلارجيببة لعببدد كبببري مببن 
لالقببرتاض اخلببارجي علببى نطبباق واسببع لتغطيببة العجببز الكبببري يف مببوازن مببدفوعاهتا، فانطلقببت بببذلك الشببرارة األوىل هلببذه األزمببة 

 3.حينما أعلنت السلطات املكسيكية املسؤولية عن عجز ها بتسديد ما بذمتها من ديون خارجية

 

                                  
.022 نفس املرجع،   1  
  .023 -028   ،  8000نشر والتوزيع، األردن، ، دار احلامد للالعولمة االقتصادية وآثارها المستقبلية في االقتصاد العربي آلياتهيفاء عبد الرمحن ياسني التكرييت،  2
 .22 -23    عرفات تقي احلسين، مرجع سابق،  3
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 .1891أكتوبر  18االثنين األسود  أزمة: ثانيا

حدثت أزمة كبرية يف أسواق البورصبات العامليبة، وذلبك حببدوا خلبل  0222أكتوبر من عام  02يف يوم االثنني املوافق لب 
هبببذه األزمبببة البببيت  1يف التبببوازن ببببني العبببرض والطلبببب لبببيس يف األسبببواق احلاضبببرة فقببب  ببببل وأيضبببا يف أسبببواق العقبببود املسبببتقبلية،

يها كارثة أسواق املال الدولية البيت مل تسبتطع العديبد مبن املبدارس الفكريبة التنببؤ حببدوثها واذخباذ اإلجبراءات السبريعة اصطلح عل
إذ نشببأ ذلببك اخللببل مببن جببراء سببيل متببدفق مببن أوامببر البيببع مل يسبببق لببه مثيببل، فعنببدما  2ملواجهتهببا أو تفسببري أسببباب حببدوثها،

متام الساعة العاشرة بتوقيت نيويورت تدافع املتعاملون مبن كبل مكبان لبيبع أعبداد كببرية فتحت بورصة نيويورت أبواهبا للتعامل يف 
اخنفبباض حبباد وسببريع يف أسببعار األوراق  ممببا أدى إىلجببدا مببن األوراق املاليببة الببيت حبببوزهتم بصببورة هسببتريية مل حتببدا مببن قبببل، 

نقطة يف أقبل مبن سباعتني مبن ببدء التعامبل  08822 حىت أن مؤشر داو جونز الصناعي خسر ،املالية املتداولة يف ذلك اليوم
إىل تراجبع مؤشبرات النمبو االقتصبادي يف مما أدى  3نقطة، 202238يف السوق، وبنهاية ذلك اليوم كان هذا املؤشر قد فقد  

ملاليببة إىل اغلببب الببدول واجتبباه أسببعار الفائببدة الببو االرتفبباع وتببدهور قيمببة الببدوالر يف أسببواق الصببرف، وتعببرض أسببعار األوراق ا
اخنفاضات متتالية ومتسارعة دفبع بالعديبد مبن محلبة األوراق املاليبة إىل البيبع جتنببا الخنفاضبات أخبرى يف أسبعارها، الشبئ البذي 
أثبار القلبق يف األوسباط املاليبة خاصببة وان معظبم أصبحاب األوراق املاليبة كبانوا يرغبببون يف البيبع وال جيبدون مشبرتون، وقببد أدى 

 4.األسواق املالية إىل أزمة الدوالر األمريكي، نظرا ألن جزءا هاما من األوراق املالية حمرر بالدوالرتفاقم األزمة يف 

 .1898أكتوبر  11أزمة الجمعة اليتيمة : ثالثا

٪ علبى التببوايل، مببع امتنباع البنببك املركببزي 2٪ و2اثبر إعببالن احلكومبة األمريكيببة عببن ارتفباع أسببعار اجلملببة والتجزئبة بنسبببة  
نقطببة  020يكببي عببن ذخفببيض أسببعار الفائببدة تسببببت هببذه األخبببار يف بدايببة األزمببة يف فقببدان مؤشببر داو جببونز حببوايل األمر 

 622٪ عببببن اليبببببوم السببببابق، ويف طوكيببببو فقبببببد مؤشببببر نيكببببباي 2نقطببببة أي باخنفبببباض مقبببببداره  8262واقفببببل عنببببد مسبببببتوى 
لبديهم درايبة سبابقة عبن األزمبة البيت مل يكبن هنبات  نقطبة، ونظبرا الن املسبتثمرين 028نقطة،كما أضباع مؤشبر فايننشبال تباكز 

، فقببد عرفببوا كيببف يسببايرون األوضبباع وسببرعان مببا اجتهببت األوضبباع إىل االسببتقرار 0222فاصببل زمببين كبببري بينهببا وبببني أزمببة 
ملاليبة تدرجييا، حيث كانت جمرد اضبطرابات طفيفبة يف األسبعار فقب  وليسبت أزمبة حقيقبة يف البورصبة مثلمبا اعتربهتبا األوسباط ا

 5.يف أملانيا االحتادية

                                  
.  223 ،  0222تبة دالتا للطباعة، مصر، ، مك، األسواق المالية وأسواق راس المالمنري إبراهيم اهلندي  1  
 ،  8002رية اللبنانية، مصر، ، الدار املص3، ج8ط، "قضايا معايرة في التجارة الدولية"والتجارة الدولية االتجاهات الحديثة في االقتصاد الدولي سامي عفيفي حامت،  2

  023- 022. 
.  223،   اهلندي، مرجع سابق إبراهيممنري   3  
.22 ،  0220، دار اهلدى، بدون ذكر بلد النشر، 0828-0826االقتصادية العالمية  األزمة، ضياء جميد املوسوي  4 
  .802 ، مرجع سابق،  "البوريات ومشكالت ا في عالم النقد والمال"النقدية والمالية األسواقمروان عطوان،  5
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 .األزمات المالية خالل تسعينات القرن العشرين ومطلع األلفية الثالثة: المطلب الثالث 

، 0222، واألزمببة املكسببيكية 0220األزمببة األرجنتينيببة مببن بينهببا عرفببت تسببعينات القببرن العشببرين العديببد مببن األزمببات، 
مببع مطلبع القببرن الواحبد والعشببرين، حبدثت العديببد ، و 0222جنببوب شبرق أسبيا واشبهر أزمبة حببدثت يف القبارة األسببيوية أزمبة 

مبن التغببريات واالضببطرابات الببيت أثببرت علبى األوضبباع العامليببة بشببكل كبببري، ممبا أدى إىل حببدوا بعببض األزمببات املاليببة أو كببان 
ى األزمبات البيت حبدثت يف سببا من أسباب نشوب األزمات فيما بعد كما صرح هبا بعض االقتصاديني، ما جعلنا نبحبث  علب

 .هذا القرن، والتعرف على أهم أسباهبا والنتائو اليت خلفتها

 .األزمات المالية خالل تسعينات القرن العشرين: أوال

 :املالية سوف نتطرق هلا كما يلي األزماتحدثت يف هناية القرن العشرين العديد من 

 .1112 األزمة المالية األرجنتينية .1

، إذ بلببب  معبببدل ابببو البببدخل القبببومي 0222وبدايبببة  0222ن األداء االقتصبببادي القبببوي لىرجنتبببني عبببام ببببالرغم مببب        
إال أن القلببق كببان يسبباور املسببتثمرين  0222،1يف سببنة  ٪322إىل  ٪8026واخنفببض معببدل التضببخم مببن  ٪ 222اإلاببايل 

وت على اثر االهنيار الذي حبدا يف املكسبيك وا  بسحب أمواهلم من البنأانيليني واألجانب بشأن استقرار سعر الصرف، فبد
فتحولبببت طلببببات السبببحب إىل حالبببة مبببن البببذعر الشبببديد وأصببببح لبببدى البنبببوت نقبببد يف السبببيولة وعبببدم القبببدرة علبببى الوفببباء 

باإلضببافة ، ٪80مليببار دوالر وبلبب  معببدل البطالببة  022بااللتزامبات، فعجببزت األرجنتببني عببن سببداد ديوهنببا اخلارجيببة املقبدرة بببببببب
، ممببا اسببتوجب علببى وزيببر االقتصبباد ذخفببيض اإلنفبباق احلكببومي 8000يف أواخببر  ٪30 تببدهور قيمببة العملببة انيليببة حبببوايل إىل

وخفببض املرتبببات إىل النصببف، كمبا أدى الوضببع إىل السببحب مببن مبدخرات صببندوق التأمينببات واملعاشببات لببدفع  ٪80بنسببة 
ألرجنتيبين واسببتقال رئببيس الدولبة لكببن اسبتطاعت األرجنتببني احلصببول الرواتبب املسببتحقة، وانتشبر الفقببر والفسبباد فثبار الشببعب ا

  2.دوالر من صندوق النقد الدويل من اجل تصحيح األزمة 80على قرض دويل طار  قدره 

  3 :وتعود جذور األزمة األرجنتينية إىل

 دون تنوع  كبري  شكلفالبنوت يف األرجنتني كانت تعتمد يف حتقيق أرباحها على القروض ب :االعتماد على القروض -

                                  
.20 عبد احلكيم مصطفى الشرقاوي، مرجع سابق،    1  
.003 ،  8002، الدار اجلامعية، مصر، قضايا اقتصادية معايرةعبد القادر حممد عبد القادر عطية،   2  
النظام املصريف 'امللتقى الدويل الثاين حول األزمة املالية الراهنة والبدائل املالية واملصرفية  ،دةالمالية وعالقت ا بسعر الفائ األزمات بن حاج جياليل مغراوة، تيحةزهية كواش و ف 3

 .2-6  ،   8002أكتوبر  80و 80، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، "اإلسالمي اوذجا
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إذ كبببان الببببد علبببى البنبببوت األرجنتينيبببة اعتمببباد مببببدأ تنويبببع املخببباطر مبببن حيبببث النبببوع واملبببدة  ،ملحبببو  يف حمفظتهبببا االسبببتثمارية
الزمنية اليت تشملها استثماراهتا املختلفة، فالبنوت اليت تعتمد على تنويبع اسبتثماراهتا وال تعتمبد فيهبا علبى الفائبدة الثابتبة بشبكل  

 هي البنوت األكثر رحبية ومتلك قدرة اكبرب علبى االسبتمرارية واسبتيعاب الصبدمات االقتصبادية، حيبث أن الفائبدة تتناسبب كبري
 طردا مع خماطر املشروع االقتصادي؛

كانببت األرجنتببني تعباين مببن عجببز ضببخم يف ميزانيتهبا دجببم عببن ضببعف املبوارد مقارنببة مببع احلاجببة : عجنز فنني الميزانيننة -
ق، ومل يببتم تغطيببة هببذا العجببز مببن خببالل الببدين العببام اخلببارجي ألسببباب معينببة، مببا دفببع احلكومببة لاللتفببات إىل املتزايببدة لإلنفببا

مصببادر ماليببة داخليبببة، حيببث قامببت ببببأمر البنببوت علببى متويبببل العجببز يف ميزانيتهببا مبببن خببالل إجبببار بنوكهبببا انيليببة علببى شبببراء 
مببوارد تلببك البنببوت الببيت كببان ككببن هلببا أن تسببتثمرها يف جمبباالت  السببندات احلكوميببة علببى نطبباق واسببع، ممببا أدى إىل اسببتنزاف

 ذات جدوى اقتصادية؛
مبا جعبل املشبكلة تتفباقم أكثبر فبأكثر هبي أن تلبك البنبوت كانبت ممولبة ببرأس مببال : تموينأل البننوك بنرأس منال أجنبني -

يف بتعهببداهتا املاليببة اجتبباه البنببوت الببيت أجنببيب إىل درجببة كبببرية، فعنببدما أحببس املسببتثمرون األجانببب أن احلكومببة األرجنتينيببة لببن تببو 
مولبببت ميزانيتهبببا دفبببع ذلبببك هببببم إىل املسبببارعة يف سبببحب اسبببتثماراهتم مبببن هبببذه البنبببوت، فالبنبببك حيبببتفحي نبببزء فقببب  مبببن ودائبببع 
املببدخرين ويقببوم باسببتثمار اكببرب عببدد مببنهم، لببذا فببان طلببب املببودعني سببحب ودائعهببم يف فببرتة قصببرية يعتببرب خطببرا كبببريا علببى 

البنببك التجبباري البببذي يتطلببب تببدخال مببن البنبببك املركببزي لتصببحيح األمببر، وإال أدى ذلبببك إىل اهنيببار املنظومببة البنكيبببة  سببيولة
 بالكامل، مما أدى إىل تعميق  حالة الركود االقتصادي وهذا كان له أثار اجتماعية سلبية كبرية؛

ة مرتبطبببة بعمليبببة البببتحكم يف مسبببتوى إن رفبببع أو خفبببض أسبببعار الفائبببدة هبببي وسبببيلة نقديببب: ارتفننناع أسنننعار الفائننندة -
تستخدمها البنوت املركزية يف معظم دول العامل، لكننا نرى أن رفع أو خفبض سبعر الفائبدة للبتحكم  التضخم يف اقتصاد معني،

بظاهرة التضبخم أمبر فيبه إجحباف للفئبة الضبعيفة ماليبا مبن ااجمتمبع، فرفبع سبعر الفائبدة مبثال يهبدف إىل خفبض حجبم الطلبب 
ع واخلببدمات يف االقتصبباد مببن خببالل تشببجيع االدخببار علببى حسبباب االسببتهالت ومببن خببالل رفببع كلفببة االقببرتاض علببى السببل

االستهالكي واالستثماري على حد سواء، إال أننا إذا ما نظرنبا إىل ذلبك األمبر بدقبة أكثبر لوجبدنا أن عمليبة رفبع سبعر الفائبدة 
الضببرورة اخنفبباض يف حجببم الطلببب لببدى تلببك الفئببة مببن ااجمتمببع، لضببب  الطلببب املتزايببد الببذي أدى إىل التضببخم سببينتو عنببه ب

ألن الطلب على السلع واخلدمات من قبل الفئات األخرى اليت تتمتع بقبدرات ماديبة أعلبى لبن تتبأثر بعمليبة رفبع سبعر الفائبدة 
رجنتببني تسبببب يف حببدوا المتالكهببا فائضببا ماليببا يسببتوعب تغببريات األسببعار، فارتفبباع سببعر الفائببدة قبيببل األزمببة املاليببة يف األ

 .تدهور مايل للبنوت
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  The Mexico’s Financial Crisis  1114 األزمة المالية المكسيكية .2

بببدأت مقببدمات األزمببة املكسببيكية منببذ منتصببف العقببد الثببامن مببن القببرن العشببرين، يف أعقبباب عقببد كامببل مببن ركببود      
ملكسبببيك خبببالل الفبببرتة مبببن منتصبببف السببببعينات إىل منتصبببف النشببباط االقتصبببادي وارتفببباع معبببدالت التضبببخم البببيت شبببهدهتا ا

، 0222حيث جلأت بعدها احلكومة املكسيكية إىل وضع خطة لتحرير قطاع التجارة اعتببارا مبن  الثمانينات من نفس القرن،
فيهبا،  هبدف حتقيق االستقرار االقتصادي ودعم اقتصاد السوق، كما سعت إىل اسبتقطاب رؤوس األمبوال األجنبيبة لالسبتثمار

وساعدها على حتقيق ذلك قيامها بتخفيف القيود اليت حتد من تدفقات رؤوس األموال األجنبيبة إليهبا، واخنفباض سبعر الفائبدة 
يف الواليببببات املتحببببدة األمريكيببببة ااجمبببباورة، وقببببد دجحببببت هببببذه اخلطببببة بالفعببببل يف ذخفببببيض معببببدالت التضببببخم واسببببتئناف النمببببو 

حيببث شببهد هببذا  ،0220، وكببان أوج رواجببه يف 0222و 0222يا بببني عببامي ٪ سببنو 320االقتصببادي الببذي بلبب  متوسببطه 
العام موجة من التدفقات اهلائلة من رؤوس األمبوال األجنبيبة إىل املكسبيك بعبد جولبة مبن املفاوضبات املكسبيكية بشبأن ديوهنبا 

قيمبة العملبة املكسبيكية البيبزو أو  أي قيامها بسياسة حتويبل البديون اخلارجيبة إىل اسبتثمارات أجنبيبة، إال أن اخنفباض ،اخلارجية
ببباألحرى ذخفببيض قيمتهببا مببن طببرف احلكومببة بنبباءا علببى توصببيات صببندوق النقببد الببدويل يف ذلببك الوقببت وضببع هنايببة مفاجئببة 

 1 .لتدفقات رؤوس األموال من اخلارج وعجل باألزمة املالية

إىل زيادة املعروض مبن رؤوس األمبوال يف األسبواق  فتحرير القطاع املايل من القيود جلذب رؤوس األموال األجنبية أدى     
فتوسببعت البنببوت يف مببنح االئتمببان وفقببدت البنببوت قببدرهتا علببى املراقبببة واإلشببراف، وغابببت الشببفافية يف الكشببف عببن  ،انيليببة

اع املصبريف منبذ املعلومات املالية وجماالت توجيه االستثمارات بسبب ذخلي احلكومة املكسيكية عن الكثري من املؤهلني يف القطب
ومت توجيببه االسببتثمارات إىل إنتبباج السببلع االسببتهالكية املعمببرة واالسببتثمار يف العقببارات ممببا أدى ذلببك إىل نقببد يف  م،0228

 2.٪2223إىل  ٪2222الناتو انيلي اإلاايل، وزيادة العجز يف امليزان التجاري من 

  .1112أزمة جنوب شرق أسيا   .3

اوذجببببا ملظبببباهر ونتببببائو العوملببببة ( النمببببور األسببببيوية)رضببببت هلببببا بلببببدان دول جنببببوب شببببرق أسببببيا تعببببد األزمببببة الببببيت تع        
واالقتصاديات املتفتحة على العامل اخلارجي وعوملة رأس املال وحركة االستثمارات غري املباشرة وظباهرة املضباربات علبى األوراق 

ادية خالل احلرب البباردة، غبري أن النهايبة املأسباوية هلبذه التجرببة املالية والبورصات خاصة بعد حتقيقها العديد من املزايا االقتص
وبشبببكل خبببا  يف جمبببال امتبببداد تبببأثري األزمبببة يف عمبببق اجلبببانبني االقتصبببادي واالجتمببباعي وانعكاسببباهتا السياسبببية وامتبببداداهتا 

 3.ديدة ومروجي العوملةاجلغرافية أثبتت عمق اخلداع الذي متت ممارسته على تلك البلدان من قبل دعاة الليربالية اجل
                                  

 .33-38  العزيز النجار، مرجع سابق،   د إبراهيم عب 1
 .32 ،  نفس املرجع 2
. 802-806     ن ياسني التكرييت، مرجع سابق،هيفاء عبد الرمح  3  



 النظري لألزمات المالية العالميةإلطارا                                                          الفصل الثاني 

 

14 
 

، 0222فبعبد مبرور سببنتني علبى األزمبة النقديببة يف املكسبيك غرقبت دول جنببوب شبرق أسبيا بأزمببة مماثلبة يف منتصبف عببام 
ابتببدأت األزمببة يف تايالنببدا مث انتشببرت بسببرعة يف دول أخببرى مببن املنطقببة، حيببث بببدأت  باخنفبباض قيمببة العمببالت األسبببيوية 

وقامبت احلكومبة التايالنديبة ببيبع البدوالر مبن احتيباطي التببادل األجنبيب وشبراء عمالهتبا، ورفعببت واسبتقرارها يف قبيم منخفضبة، 
مببن معبببدالت الفائبببدة، األمببر البببذي أدى ببببدوره إىل إبطببباء  النمببو االقتصبببادي وجعبببل السبببندات أكثببر جاذبيبببة مبببن األسبببهم إذ 

بالذعر املايل مما دفعها بشبراء البدوالر األمريكبي أو  اخنفضت أسعار هذه األخرية فيما بعد، ما جعل املؤسسات املالية  تصاب
انتقببل التببدهور يف قببيم األسببهم  إىل أسببواق األسببهم يف  0222سببحب عمالهتببا إىل خببارج دول املنطقببة، وهكببذا ويف نببوفمرب 

دة كانبببت تايالنببببدا مبببن أسبببرع االقتصببباديات اببببوا يف العبببامل، حيبببث ازدهبببرت األسببببواق خاصبببة مبببع زيببببا  0222العبببامل، ولغايبببة 
الصادرات وشركات األموال والبنوت، ويف ضوء األداء التصديري امللحو  ومعدالت النمبو املرتفعبة، فقبد تبدفق رأس املبال علبى 
الداخل بشكل ملحو  خاصة مبع حتريبر القطباع املبايل لتايالنبدا، وقبد كبان مبن ببني عوامبل جبذب رأس املبال ارتفباع  معبدالت 

التايالنبببدي أمبببام البببدوالر األمريكبببي، وقبببد  BAHTلعامليبببة وتثبيبببت سبببعر صبببرف الباهبببت الفائبببدة انيليبببة مقارنبببة باملعبببدالت ا
أسببهمت تببدفقات راس املببال األجنببيب داخببل البببالد إىل ازدهببار وتوسببع االئتمببان انيلببي، والببذي اجتببه جببزء هببام منببه إىل قطبباع 

ا التبببدفق ضبببغطا علبببى قيمبببة العملبببة العقبببارات وحتسبببني الببببين التحتيبببة  ومتويبببل االسبببتهالت اخلبببا ، لكبببن سبببرعان مبببا ولبببد هبببذ
التايلنديبببة، إذ اظهبببر ميبببزان املبببدفوعات التايالنبببدي عجبببزا كببببريا يف  امليبببزان التجببباري نتيجبببة زيبببادة معبببدالت البببواردات والفوائبببد 

 1.املدفوعة على االقرتاض اخلارجي

سبببببتدعى البنبببببك املركبببببزي كمبببببا أن تزايبببببد هجومبببببات املضببببباربة أدى إىل إضبببببعاف الباهبببببت التايالنبببببدي، األمبببببر البببببذي ا      
مليبببار دوالر للبببدفاع عبببن  الباهبببت املبببرتب  سبببعر صبببرفه بالبببدوالر  2 بعلبببى متويبببل اجلهببباز املصبببريف بببب0222التايالنبببدي يف مببباي 

األمريكببببي، وتدخلببببه  بتبببببادل احتياطاتببببه مببببن الباهببببت باحتياطببببات الببببدوالر لببببدى بنببببوت مركزيببببة أخببببرى، وبعببببد ذلببببك اسببببتعمل 
الباهت يف أسواق الصرف األجنيب، وكنتيجة لذلك ذخلت السلطات التايالندية علبى نظبام تثبيبت احتياطاته من الدوالر لشراء 

، غببري أن تعببومي الباهببت أدى إىل اخنفبباض قيمتهببا بنسبببة 0222جويليببة  88سببعر الصببرف للعملببة انيليببة ومسحببت بتعوكببه يف 
تايالنديبببة إىل ببباقي دول جنبببوب شببرق أسبببيا مقاببببل الببدوالر األمريكبببي، وبعببد ذلبببك انتشببرت عبببدوى األزمببة ال ٪80أكثببر مببن 

وبصببفة خاصببة  تتببدخل الدوليببة املؤسسبباتالشببيئ الببذي جعببل   2،حيببث امتببدت األزمببة إىل كببل مببن اندونيسببيا وكوريببا والفلبببني
ك البدول بتنفيبذ ببرامو معينبة لإلصبالح االقتصبادي لبت الوضبع شبريطة قيبام إلنقباذصندوق النقد البدويل لطبرح حزمبة سياسبات 

 3.يواهليكل

                                  
 .00 -00    مرجع سابق، فتيحة بن حاج جياليل مغراوة، زهية كواش و  1
  .00 نفس املرجع،   2
  .306  ،8008، شركة أبو ظيب للطباعة والنشر، بدون ذكر بلد النشر، الية العربية والعالمية والتنمية المتوايلةإدارة األزمات في بوريات األوراق المعماد صاك سالم،  3
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 إىل ذلك بعد وصلت األمور وقد العمالت أسواق وىف املالية األوراق سوق يف شديدا تذبذبا الدول هذه شهدت مث ومن 
 مبن الكثبري بضبياع انتهبت األسبيوية يف االقتصباديات كببرية واهتبزازات البدول تلبك يف الوطنيبة العمبالت يف شبديدة اهنيبارات
 .األسيوية النمور عليها يطلق كان اليت البلدان فيهذه اليت متت السريعة يةالتنم من الدول تلك حققتها اليت املكاسب

 .الثالثة األلفية خاللالمالية  األزمات: ثانيا

 :الثالثة األلفيةاليت حدثت يف  األزماتمن بني 

 .الثالثة األلفية ومطلع العشرين القرن أواخر في تياالنترن شركات فقاعات أزمة .1

، األمببر الببذي 8000علومببات واالنرتنيببت يف الواليببات املتحببدة األمريكيببة تطببورا كبببريا قبببل سببنة عببرف قطبباع تكنولوجيببا امل
أدى إىل إدخببال أسببهم الكثببري مببن شببركات هببذا القطبباع يف سببوق األوراق املاليببة بالواليببات املتحببدة األمريكيببة، والببذي يعببرف 

يدة يف أسببعار شبركات التكنولوجيبا  هببدف جبين اكببرب ، فبسببب املضباربة املفرطبة واملبالغبة الشبد(Nasdaq)  مبؤشبر ناسبدات
قببدر ممكببن مببن األرببباح السببريعة، ارتفعببت أسببعارها بصببورة كبببرية، ولكببن مببع اخلببوف والببذعر الببذي أصبباب العببامل  بعببد األخبببار 

كة إمكانيبببة توقبببف شبببر الرائبببدة بقطببباع التكنولوجيبببا، ومبببع صبببدور قبببرار غبببري السبببارة عبببن نتبببائو أعمبببال بعبببض الشبببركات الكببببرية 
مايكروسوفت كربى شركات الربجمة للكمبيوتر بعد ممارستها أنشطة احتكاريبة، وكبذا ارتفباع معبدالت التضبخم االسبتهالكي يف 

 وغلبببق األسبببواق ، أدى إىل تفببباقم األوضببباع يف وول سبببرتيت8000٪ خبببالل مبببارس 022الواليبببات املتحبببدة األمريكيبببة بنسببببة 
، وقيبببام 8000٪ سبببنة 022 يتجببباوز مل يل، حيبببثابببو النبباتو انيلبببي اإلاببباواخنفببباض معبببدل  ،املاليببة األمريكيبببة بشبببكل مؤقبببت

٪ خببالل فببرتة قصببرية مببن اجببل حتفيببز النمببو  022حببدود  إىل٪ 6282 البنببك الفيببدرايل األمريكببي بتخفببيض سببعر الفائببدة مببن
 1.االقتصادي

 .األمريكية  subprimeالـاألزمة المالية العالمية  .8

      ومببا ترتببب عنهببا مببن نتببائو كانببت مببن بببني األسببباب الببيت مهببدت الطريببق أمببام  نشببوء  إن أزمببة فقاعببات شببركات االنرتنيببت
هبزة قويبة  ، هذه األزمة املالية ظهرت يف القطاع العقباري يف الواليبات املتحبدة األمريكيبة وأدت إىل حبدواsubprimeأزمة 

، بنببوت واملؤسسبات املاليببة العامليببةدد كبببري مبن الوألقبت بضببالهلا علبى اقتصبباديات أوروببا واسببيا مطيحببة بعب ،لالقتصباد األمريكببي
، 8002نيببة عامببة عببن األزمببة املاليببة العامليببة  امببن هببذا الفصببل ليكونبب التبباليني نيكببل مببا خيببد هببذه األزمببة خصصببنا لببه املبحثببو 

اعتمبببدهتا البببدول ومعرفبببا هلبببا ولىسبببباب البببيت أدت إىل حبببدوثها، وكبببذا أهبببم النتبببائو واالنعكاسبببات املرتتببببة عنهبببا، واحللبببول البببيت 
 .العربية واألجنبية للتخفيف من أثارها واخلروج منها

                                  
 .332 -332     نفس املرجع،  1
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 .األزمة األمريكية المالية العالمية: المبحث الثالث

أزمة مالية أو اقتصادية كربى يف التاري  احلديث مبثل ما حضيت به األزمة املالية العامليبة البيت حبدثت يف السبنوات  ىمل حتظ
حتليل، كما مل تتخذ أزمة سابقة من املظاهر واألبعاد ما اذخذته األزمبة املعاصبرة نظبرا لالشبتبات القبائم القليلة املاضية من تنظري و 

فيها بني أسباهبا ونتائجها وبني الفكر والعمل فيها، واحلقيقة والبوهم عنبد حبدوثها ممبا جعلهبا ببال شبك أزمبة منفبردة يف التباري  
فسببببرا هلببببا وألبعادهببببا، وموضببببحا لىسببببباب الببببيت أدت إىل حببببدوثها وكببببذا لببببذا خصصببببنا هلببببا هببببذا اجلببببزء ليكببببون م، االقتصببببادي

 .االنعكاسات اليت نتجت عنها

 .9119لمحة عامة حول حدوث أزمة الواليات المتحدة األمريكية : المطلب األول 

دالعها، وهبو مبا سبنبينه فبرتة انب لقبب األمريكيلى مناخ االقتصاد عاملالية العاملية، ال بد من التعرف  األزمةملعرفة كيفية نشأة 
 :األيتيف 

 .مناخ االقتصاد األمريكي قبل األزمة المالية: أوال

لقد سبق لنا اسبتعراض املؤشبرات األساسبية لىزمبات املاليبة يف املبحبث األول مبن هبذا الفصبل، وككبن القبول بتبوافر معظبم 
ن بعببض املؤشببرات االقتصببادية الكليببة  لالزمببة املاليببة املؤشببرات املتصببلة باخلصببائد اهليكليببة لىسببواق املاليببة والنقديببة، فضببال عبب

العاملية يف أمريكا يف ذلك الوقبت، وذلبك بسببب غيباب الرقاببة املالئمبة لنظبام السبوق يف النظبام الرأمسبايل ولبيس بسببب النظبام 
 1:الرأمسايل كما اعتقد البعض يف حد ذاته، والظروف االقتصادية األمريكية يف تلك الفرتة كانت كما يلي

 كانت األصول املالية عالية املخاطر الغالبة على أسواق االئتمان؛ .0
 ضعف اجلهاز اإلداري الذي كان مسؤوال على اإلشراف يف أسواق املال والنقد؛ .8
غابت الشفافية واإلفصاح اللتان يستلزما التطبيق السليم ملعايري انياسبة الدولية عنبد عبرض القبوائم املاليبة للمؤسسبات  .3

 ؛االقتصادية
 ارتفاع نسبة القروض غري املنتجة إىل إاايل قيمة القروض انيلية؛ .4
 ارتفاع حجم الديون اخلارجية قصرية األجل، بسبب سهولة دخوهلا إىل الدولة وخروجها منها؛ .5
 غلبة سيطرة صناعات معينة على سوق األوراق املالية؛ .6
 .اخنفاض االكتتاب يف أسواق األوراق املالية .7

                                  
 .88 -80    ار، مرجع سابق، إبراهيم عبد العزيز النج  1
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بعبض االخبتالالت يف كيفيبة توزيبع الفبائض يف امليبزان التجباري  صاد العاملي قبل نشوب األزمة فقد عرفأما عن حالة االقت
وسبد العجببز يف ميبزان املببدفوعات، خصوصبا بعببد حتريبر األسببواق املاليبة العامليببة وببروز التكببامالت االقتصبادية الببيت عملبت علببى 

ماليببة لببدى خمتلببف دول العببامل الببيت أدت إىل اخنفبباض معببدالت مواجهببة التضببخم عببن طريببق السياسببات النقديببة، ووجببود  وفببرة 
الفائبببدة علبببى السبببندات واخنفببباض يف درجبببات املخببباطرة، ممبببا أدى إىل نبببوع مبببن االسبببتقرار وتشبببجيع للمسبببتثمرين علبببى فبببر  

تمبببان يف ظبببل االسبببتثمار املرحببببة يف ظبببل االبتكبببارات املاليبببة احلديثبببة وتشبببجيع املتعببباملني االقتصببباديني  علبببى توسبببيع حجبببم االئ
اخنفباض معببدالت التضببخم ونسببب الفائبدة علببى القببروض، فبباذا نظرنبا إىل نسبببة الكتلببة النقديببة إىل النباتو الببداخلي اخلببام علببى 

٪ يف الفببببرتة مببببا بببببني 30إىل حببببوايل  8000و 0220٪يف الفببببرتة مببببا بببببني 02املسببببتوى العبببباملي، فاننببببا دجببببدها ارتفعببببت مببببن 
ع خمببزون العملببة الصببعبة لببدى البنببوت املركزيببة للببدول الناشببئة والببدول املصببدرة للبببرتول إىل متيببزه بارتفببا  إضببافة،  8006-8002

واملبببواد األوليبببة، والتوسبببع يف االئتمبببان ببببدون ضبببواب  متعبببارف عليهبببا والبببذي كبببان يهبببدف مبببن خاللبببه الرفبببع مبببن وتبببرية النمبببو 
 1.متطورةاالقتصادي نتيجة االخنفاض يف معدالت الفائدة وبروز منتجات مالية جديدة جد 

وقد تنبأت ايطاليا حبدوثها قبل عام كامل من انفجارها، واستعدت ملواجهتها باعداد ميزانية استثنائية مبدهتا ثبالا سبنوات 
 2.بدال من امليزانية السنوية العادية دون أن تعلن أرقامها وتدخلها لضمان الودائع يف ايع البنوت االيطالية

 البلدان   يف وتنتشر تتفاقم قد املالية األزمات أن من unctad 8006والتنمية لعام  وحذر مؤمتر األمم املتحدة للتجارة
 تقبدما اقتصباديا البلدان حققبت  خاصة وان هذه العاملية، التجارية االختالالت لتقليل سريعة دولية تدابري تتخذ مل إذا النامية

وهبذا  مبا حبدا يف الواقبع 3الطبيعيبة،  املوارد من وغريه النف  رأسعا ارتفاع إىل جزئيا ذلك يف األخرية، ويعود الفضل اوآونة يف
 .فعال حيث ألقت األزمة األمريكية بضالهلا على خمتلف االقتصاديات حىت النامية منها مبا فيها الدول العربية

 مراحل نشأة األزمة المالية العالمية: ثانيا

البببيت سببادت يف القببرنني السببادس عشبببر والسببابع عشببر إبببان حركبببة إن رأمساليببة اليببوم ذختلببف جبببذريا عببن الرأمساليببة التجاريببة 
الكشوف اجلغرافية، وعن الرأمسالية الصناعية اليت ببدأت يف القبرن الثبامن عشبر، فرأمساليبة اليبوم رأمساليبة ماليبة تلعبب املؤسسبات 

دور األكبببرب يف توليبببد املاليبببة الضبببخمة كاملصبببارف وشبببركات التبببأمني وشبببركات السمسبببرة وأسبببواق األسبببهم والسبببندات فيهبببا الببب
الثبروات ولببيس مؤسسبات االقتصبباد احلقيقببي، خاصبة بعببد اإللغبباء التبدرجيي للقيببود علبى أسببعار الفائببدة وظهبور السببوق الثانويببة 

 4. للرهن العقاري

                                  
 . 82 -83  ،   8002اجلزائر،  ،ليجند للنشر، "SUBPRIMEأزمة "تداعيات األزمات المالية العالمية بلطاس عبد القادر،   1
 .26 -22     مرجع سابق، عبد العزيز النجار،إبراهيم  2

.80  ، مرجع سابق، 8006 لسنة تثمار العامليتقرير االس  3  
.02سالم حممد مخيس، مرجع سابق،  حممد عبد الوهاب العزاوي وعبد ال     4  
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 مالنظببا قلببب إىل ظهببور األزمببة املاليببة العامليببة، الببيت نبعببت مببن تأد( للببرهن العقبباري ةالسببوق الثانويبب)السببوق  هببذه        
اقتصاديا نتيجة لإلخفاق البذي عرفبه اسبرتداد البديون العقاريبة  العامل دول أكرب األمريكية املتحدة وهي الواليات نفسه الرأمسايل

 subprime،1املمولببة مببن طببرف البنببوت األمريكيببة واملعروفببة بببالقروض العقاريببة مببن الدرجببة الثانيببة أو مببا يصببطلح عليهببا بببب 
 من معروفة غري تكون أن ككن املشكوت فيها واليت املالية املالءة ذوي ملقرتضني اليت متنح قاريةالع القروض من ويقصد به نوع

 هبذاإذ يتميبز  2البنكيبة،  للقوانني subprime لقروض املاالة املؤسسات ذخضع ال األحيان أغلب ويف املصريف، اجلهاز قبل
 املشببروع أو للمقببرتض سببواء متوقعببة نقديببة تببدفقات وجببود لعببدم يببةالقببروض بأسببعار الفائببدة املتغببرية واملخبباطرة العال مببن النببوع
خلطبر االخنفباض أو االرتفباع يف أي وقبت،  للتعبرض القبرض، فهبي قابلبة لسبداد كمصبدر عليهبا للبنبك االعتمباد ككبن املمبول
 ديدتسببب علبببى قبببادرة غبببري الوقبببت ذلبببك يف نفسبببها الضبببعيف البببدخل ذات سبببتجد العبببائالت الفائبببدة، أسبببعار ارتفببباع وعنبببد

 3.الفائدة أسعار ارتفاع نتيجة هذه القروض مستحقات

، (أزمبببة رهبببون عقاريبببة مبببن الدرجبببة الثانيبببة) إن هببذه األزمبببة البببيت هبببزت االقتصببباد األمريكبببي بقبببوة كانبببت يف البدايبببة          
أمريكببي  ، عنببدما قامببت احلكومببة األمريكيببة برفببع شببعار يقضببي ضببرورة متلببك كببل مببواطن8008بببدأت تببربز للوجببود منببذ سببنة 

ملسكن خا  به، ولتحقيق هذا اهلدف قامت بتخفيض معبدالت الفائبدة بشبكل كببري األمبر البذي أدى إىل هتافبت البنبوت يف 
سبنة، ممبا أدى ببالكثري مبن  22متويل الزبائن الذين يرغبون يف شراء عقارات مبسامهات أولية ضعيفة و بالجال طويلبة تصبل إىل 

ض لتمويببل شببراء العقببارات بغببض النظببر عببن االلتببزام مبعببايري اجلببودة االئتمانيببة والشببروط الببيت  البنببوت يف التمببادي يف تقببدمي القببرو 
كببان جيببب أخببذها بعببني االعتبببار عنببد مببنح القببروض كبباهلوامش االئتمانيببة بببني قيمببة العقببار  وقيمببة القببرض والتأكببد مببن وجببود 

ىل عبدم خضبوع مصبارف االسبتثمار األمريكيبة لرقاببة إضبافة إ 4دخل دائم لدى الزبون وقدرته على اسبرتداد األقسباط الشبهرية،
 5 .املصرف املركزي، حيث كانت تقدم قروض تفوق قيمة رأس ماهلا  رغبة يف احلصول على مزيد من األرباح قصرية األجل

مبا نبادت فقامت املكاتب العقاريبة والبنبوت االسبتثمارية يف ااجمبال العقباري بالعمبل علبى تبوفري منبزال لكبل مبواطن مثل        
بببه احلكومببة األمريكيببة، مقابببل دفببع هببؤالء املببواطنني مثنببه علببى أقسبباط شببهرية، تعببادل قيمببة اإلجيببار الشببهري يف بدايتببه أو تقببل 
عنه، مما شجع العديد من املواطنني على االقرتاض واحلصول علبى تلبك القبروض مبع القيبام برهنهبا أو رهبن جبزء منهبا، متيقنبني 

الشهرية املطلوبة منهم باعتبار أهنا تقع يف حدود املبال  اليت كانوا يدفعوهنا كاجيبار ملسباكنهم، مبع  بقدرهتم على سداد األقساط

                                  
                                .03  بلطاس عبد القادر، مرجع سابق،  1
الثامن، العدد  ،جامعة ورقبلة، اجلزائرجملة الباحث،  ،8002-8007 الفترة خالل العربية البوريات على العقاري الرهن أزمة أثر الزهراء، فاطمة نسيمة  وعلوي موسى حاج 2

8000،   080. 
 الغري االقتصادي منظور النظام من عالجها وكيفية العاملية املالية حول األزمة مؤمتر ،"خصائص ا و أبعادها و اب اأسب:العالمية المالية األزمة" ،مهدي وميلود بلقاسم زايري 3

 .02 -03  ،   8002مارس  2و 2ن، ، جامعة جنان، لبناواإلسالمي
.02 -03     بلطاس عبد القادر، مرجع سابق،   4  

 .06 يس، مرجع سابق،  السالم حممد مخحممد عبد الوهاب العزاوي وعبد  5
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أخبذهم بعبني االعتببار االرتفباع املسبتمر لقببيم العقبارات البيت امتلكوهبا، إال أن عقبد القبرض الببذي كبان يبتم إبرامبه ببني املؤسسببة 
كان يتضمن شروطا جمحفة به فيما يتعلق بأسبعار الفائبدة املتغبرية البيت تتغبري تلقائيبا    املالية وبني املقرتض نظري متويله لشراء املنزل

كلما رفع البنك املركزي أسعار الفائدة، وفيما يتعلق بالتبأخر يف دفبع األقسباط مبن القبروض البيت تتضباعف بنحبو ثبالا مبرات 
القببرض يف ثببالا سببنوات األوىل، أي أن ملكيببة عببن قيمتهببا، إضببافة إىل املببدفوعات الشببهرية الببيت تببذهب كلهببا لسببداد فوائببد 

العقبار ال تتحقببق إال بعبد مببرور ثبالا سببنوات، وهكبذا جيببد املقبرتض نفسببه بعبد فببرتة مبن حصببوله علبى القببرض العقباري عبباجزا 
قببرتض عببن الوفبباء بالتزاماتببه فتبببدأ تسببل  عليببه العقوبببات املاليببة والفوائببد اإلضببافية علببى التببأخر عببن السببداد، وبعببد ذلببك جيببد امل

 1.نفسه عاجز كليا عن السداد

إن نظبببام االئتمببببان العقبببباري يف الواليببببات املتحببببدة األمريكيببببة مشببببل  جمموعبببة مببببن اإلجببببراءات، انتهببببت بتوقيببببع الزبببببون علببببى  
كمبيبباالت باألقسبباط الشببهرية، والببيت حولببت فيمببا بعببد إىل أوراق ماليببة قابلببة للتببداول يف السببوق، والبنببوت الببيت حبوزهتببا حمببافحي 

ة من الدرجة األوىل قامت ببيعها  إىل مؤسسات مالية متخصصبة البيت حولتهبا فيمبا بعبد إىل أوراق ماليبة ككبن تبداوهلا يف عقاري
   2السببوق باعتبارهببا تنطببوي علببى أصببول عاليببة اجلببودة ومضببمونة ومصببنفة بدرجببة عاليببة يف اكببرب مؤسسببات التصببنيف العامليببة،

 هبو فاملتضبرر املقرتض أفلس إذا ألنه الكافية للسداد، الضمانات يأخذ أن على حير  فانه فالبنك عندما يقرض شخد ما،
 البدين البنك، إال أن البنوت األمريكية قامبت بباقراض أفبراد ببدون ضبمانات كافيبة، فقامبت بالتبأمني علبى القبرض ونقبل خمباطر

 هبذه يف قبرض كبامال للبنبكال قيمبة ببدفع يتعهبد الثالبث الطبرف ألن املقبرتض، إفبالس مبن لكبي ال يتضبرر ثالبث طبرف إىل
 الفئبات إقبراض يف صبعوبة البنبوت جتبد مل ولبذلك املقبرتض، مبن مبالءة للتأكبد احلبوافز من يكفي ما للبنك فليس وعليه احلالة،
 شبجع القبروض علبى التبأمني وهبذا التحبوط، التبأمني وصبناديق شركات غالبا وهي غريهم، يتحملها املخاطر جدارة ألن األقل
 هبذه السبندات يشبرتي السبندات، فمبن هبذه علبى التبأمني مبع سبندات، شبكل علبى القبرض مث تبيبع قبرض،ت أن علبى البنبوت
 أو جدارتبه املقبرتض مبالءة يهبم وال ال، أو السبداد قبادر علبى املقبرتض هبل بدوره يهمه ال ولذلك عليها، ديونا مؤمن  يشرتي

 يتصبل ومبا والتسبنيد التمويبل عمليبات من املالية املؤسسات من وغريه البنك حيصل عليها اليت الرسوم هو املهم بل االئتمانية،
 املمكبن مبن يكبن ومل احلبد، هبذا إىل تتضبخم وتسبتفحل أن املشبؤومة احللقبة هلبذه املمكبن من يكن مل التأمني هذا هبا، وبدون

القبروض،  داتسبن عليبه قامبت البذي اهلبش واألسباس الفقاعبة يف اخلطبر ببؤرة البيت كانبت  "السبامة األصبول" يسبمى مبا نشبوء
، والفئببة الثانيببة ال ككببن سببدادها، دالفئببة األوىل قابلببة للسببدا: فهنببا قامببت شببركات التببأمني بتصببنيف سببندات الببديون إىل فئتببني

 القبروض سبندات حتباكي سبندات شبكل علبى أخبرى، مبع خمباطر مركببة أو مفبردة إمبا  خبرين، إىل املخباطر بيبع ككنبه فباملؤمن

                                  
.22 -22   د العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم عب  1  

.02 بلطاس عبد القادر، مرجع سابق،     2  
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  خرين، إىل املخاطر مث نقل ومن بيعها، بدوره ككنه السندات هلذه واملشرتي ذلك، مقابل ةإضافي على رسوم وحيصل نفسها،
 1.بيده تنفجر لن الكرة أن كل يأمل فيما بينهم، اخلطر كرة يتدافعون السوق أعضاء يزال وال

مل تسبببتلم قيمبببة  أصببببحت املشبببكلة معقبببدة، فببباملواطن حمبببدود البببدخل يظبببن أن املنبببزل لبببه، وشبببركات العقبببارات البببيت وهكبببذا،
املنببازل كاملببة تظببن أن املنببازل هلببا، ويف نفببس الوقببت تظببن البنببوت أن املنببازل هلببا حبكببم مببا أخببذه حمببدودي الببدخل مببن قببروض 
بضببمان املنببازل، إضببافة إىل شببركات التببامني أيضببا الببيت اعتببربت أن املنببازل هلببا حبكببم التزامهببا بببدفع مبببال  السببندات للمسببتثمرين 

فبعبد كبل هبذه األحبداا املتعاقببة اخنفضبت قيمبة  ،الة عدم سداد قيمة البرهن للمبواطنني حمبدودي البدخلالدوليني وذلك يف ح
العقبببارات، وقيمبببة البببرهن املدفوعبببة مبببا عبببادت تغطبببي تأمينبببات البنبببوت وال شبببركات العقبببار وال التبببامني، ممبببا اثبببر علبببى سبببندات 

عبدم قبدرهتا علبى الوفباء  AIGنت اكبرب شبركة تبأمني يف العبامل املستثمرين الدوليني فطالبوا حبقوقهم عند شركات التأمني، فأعل
    2. بالتزاماهتا مث حلق هبا العديد من البنوت األمريكية مثل مورجان ستانلي

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                  
 ، مركز النشر العلمي، جامعة  امللك عبدإسالميوحلول من منظور  أسبابالمالية العالمية  األزمةفي ، أسلحة الدمار المالي الشامألالسويلم إبراهيم سامي،  1

        .23 -28    ، 8002العزيز، السعودية ، 
  .822 – 822    مرجع سابق، ، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية  عبد املطلب عبد احلميد، 2
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 .أسباب األزمة المالية العالمية: المطلب الثاني

ملعاصبر بشبكل مؤكبد بعبد احلبرب العامليبة الثانيبة، تعترب األزمة املالية العاملية أعمبق واخطبر هبزة اقتصبادية حبدثت يف التباري  ا
إذ ال ككن اجلزم أن سبب واحد أو اثنان مهبا اللبذان أديبا إىل انفجارهبا، وإابا هنبات العديبد مبن األسبباب البيت تضبافرت وأدت 

 :إىل حدوثها، وككن إااهلا يف النقاط التالية

 ".الديون والمقامرةسعر الفائدة، بيع  "التفاعل بين المثلث الشيطاني: أوال
 
 :يف اعتقادنا هنات ثالا أسباب رئيسية اليت أدت إىل تفاقم األزمة املالية وهي 
 :(la pratique de l’intérét ) التعامل بالفائدة  .1

ريكبي لقد ارتبطت بوادر األزمة املالية العاملية بصورة أساسية باالرتفاع املتوايل لسعر الفائدة مبن جانبب البنبك الفيبدرايل األم
، وهببو ماشببكل زيببادة يف أعببباء القببروض العقاريببة مببن حيببث خببدمتها وسببداد أقسبباطها، حيببث بلغببت تلببك 8002منببذ عببام 

، بسبببببب توقببببف عببببدد كبببببري مببببن املقرتضببببني عببببن سببببداد األقسبببباط املاليببببة 8002ترليببببون دوالر يف مببببارس  023القببببروض الببببو 
هلببذا التببأخري وفقببا لسياسببة سببعر الفائببدة املركبببة، ممببا أدى إىل  املسببتحقة علببيهم ممببا ترتببب علببيهم حتمببيلهم أعببباء إضببافية نتيجببة

 1.فقدان اوآالف ملنازهلم املرهونة للمؤسسات املالية املقرضة

 والشكل فنظام الفائدة يؤدي إىل تفاقم املديونية إىل مستويات ال تتناسب مع تطور النشاط االقتصادي يف القطاع العيين،
 ،حيث(والدولة واألفراد املؤسسات)مكوناته  نميع األمريكي االقتصاد ملديونية املذهل لتطورا بوضوح يبني( 0-8)رقم  أدناه
 مبن أكثبر بزيبادة أي ،2007  سبنة دوالر تريليبون 30 مبن أكثبر إىل 1976 سبنة دوالر مليبار 2500 مبن أقبل مبن قفبزت

 تريليبون، أي 14 حوايل إىل 1976 سنة دوالر مليار 2000 حوايل من انتقل اإلاايل انيلي الناتو أن حني يف ،0800٪
ممببا تسبببب حبصببول األزمببة احلاليببة واضببطرار الدولببة للتببدخل املباشببر بعببدما كانببت السببلطة النقديببة هببي  2فقبب ،  ٪700 بزيببادة

 3.اجلهة املكلفة مبعاجلة مثل هذه املواقف
 
 
 
 

                                  
.302 ،  نفس املرجع  1  
 .20 -62،   8002السادس،  العددجامعة الشلف، اجلزائر، إفريقيا،  مشال اقتصاديات لة، جممقاربة اسالمية لالزمة المالية  الراهنةحممد بوجالل،  2
.822  ابق، مرجع س، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية عبد املطلب عبد احلميد،   3  
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 . عقود الماضية المديونية في الواليات المتحدة األمريكية خالل الثالثة(: 0-8)الشكأل رقم 
 

 
 .20مرجع سابق، حممد بوجالل،  :المصدر

 
 : الديون .2

انفجرت فقاعة بيع الديون من خالل توريبق أو تسبنيد البديون العقاريبة، وذلبك بتجميبع البديون العقاريبة األمريكيبة وحتويلهبا 
ذه زيببادة يف معببدالت عببدم الوفبباء إىل سببندات وتسببويقها مببن خببالل األسببواق املاليببة العامليببة، وقببد نببتو عببن عمليببات التوريببق هبب

بالبببديون لبببرداءة العديبببد مبببن تلبببك البببديون ممبببا أدى إىل اخنفببباض قيمبببة هبببذه السبببندات املدعمبببة باألصبببول العقاريبببة يف السبببوق 
وسبيلة لتحويبل اخلطبر، اسببتحدثت نتيجبة نشبوب أزمببات  la titration٪، فتقنيببة التبو ريبق املبايل 20األمريكيبة ببأكثر مبن 

القببروض العقاريببة يف هببذا البلببد والببيت كانببت تطغببى عليهببا معببامالت غببري جمديببة تسببببت يف العديببد مببن األزمببات ماليببة يف توزيببع 
فهو أداة مالية مستحدثة تفيد قيبام مؤسسبة ماليبة  حبشبد جمموعبة مبن البديون املتجانسبة واملضبمونة كأصبول، ووضبعها  1املالية،

                                  
.32،   بلطاس عبد القادر، مرجع سابق  1  
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ور مبن خبالل منشبأة متخصصبة لالكتتباب يف شبكل أوراق ماليبة تقلبيال يف صورة دين واحد معزز ائتمانيا مث عرضه على اجلمهب
التببو ريببق يف حتويببل القببروض إىل  أولببذلك يتمثببل مصببطلح التسببنيد  ،للمخبباطر وضببمانا للتببدفق املسببتمر للسببيولة النقديببة للبنببك

غالببا مبن خبالل مؤسسبات  أوراق مالية قابلة للتداول أي حتويل الديون من املقرض األساسي إىل مقرضني  خبرين، والبذي يبتم
 1.املالية والبورصة

 
 2:يف توريق القروض العقارية وغريها إىل أربعة أنواع لتستعموككن تقسيم األدوات املالية اجلديدة اليت 

األوراق املدعمبببة مبرهونبببات عقاريبببة، هبببذه األوراق متثبببل قروضبببا عقاريبببة مبببن الدرجبببة األوىل عنبببدما تكبببون املرهونبببات يف  -
مكاتببب )، أمببا إذا كانببت الرهوتببات املقدمببة هببي عبببارة عببن مببباين ملؤسسببات MBS ئليببة ويطلببق عليهببا شببكل سببكنات عا

 ؛CMBSفان ذلك يسمى ( اخل...،حمالت جتارية 
، هببببذه األوراق تكببببون ناجتببببة عببببن القببببروض املمنوحببببة يف إطببببار ABSاألوراق املاليببببة املدعمببببة مبوجببببودات وتسببببمى بببببب  -

 أخرى؛ االستهالت، بطاقات االئتمان، قروض
، هببذه األوراق متثببل حمببافحي مكونببة مببن ديببون مصببرفية أو CDOأوراق ماليببة مضببمونة بالببديون ويطلببق عليهببا اسببم  -

أو مبببببببن مشبببببببتقات البببببببديون، يف هبببببببذه احلالبببببببة دجبببببببد ( السبببببببندات وأدوات أخبببببببرى)أدوات ماليبببببببة قابلبببببببة للتفببببببباوض يف السبببببببوق 
CBO,CLO CDO ,CSO,؛ 

عبببن أدوات ماليبببة تسبببمح بتحويبببل كبببل أو جبببزء مبببن املخببباطر املتعلقبببة مشبببتقات االئتمبببان، هبببذه املشبببتقات هبببي عببببارة  -
 .باالئتمان إىل طرف ثالث

 
 :المقامرة .3

أمببا فقاعببة املقببامرة فقببد جبباءت مببن خببالل تببأمني حبباملي السببندات العقاريببة علببى اصببل تلببك السببندات وعوائببدها          
رداءة سبببندات تلبببك البببديون بصبببورة مباشبببرة علبببى  لبببدى شبببركات التبببأمني، وقبببد انعكبببس تعثبببر عمبببالء البببديون العقاريبببة وكبببذلك

شركات التأمني من خالل مطالبة حاملي تلك السبندات شبركات التبأمني بتغطيبة خسبائرهم، وظهبرت املقبامرة جليبا مبن خبالل 
فأسببواق راس املببال اجتهببت  إىل ابتكببار  3املشببتقات املاليببة الببيت حتقببق ربببح لطببرف علببى حسبباب خسببائر مقابلببة للطببرف األخببر،

ات متويلية جديدة تعرف باملشبتقات املاليبة، البيت سبامهت بشبكل أساسبي يف تفباقم األزمبة املاليبة العامليبة مبن خبالل متكينهبا أدو 
 العبامل أغنياء أغىن أحد( بافيت وارن)ووصفها  4حتويل خماطر األصول التمويلية إىل أدوات قابلة للتسويق يف سوق رأس املال،

                                  
.6 ،  8002تب اجلامعي احلديث، مصر، ، املكالتوريقمن، حممد امحد غا  1  
 .20 بلطاس عبد القادر، مرجع سابق،   2
.302 مرجع سابق،  ، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية عبد املطلب عبد احلميد،   3  
واحلوكمة العاملية، املالية واالقتصادية الدولية  األزمة، امللتقى العلمي الدويل حول في الدول العربية امواج ت دية العالمية وسياسات االقتصا األزمة حسني عبد املطلب االسرج، 4

 . 2  ، 8002أكتوبر  80و 80جامعة سطيف، اجلزائر، 
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 موقوتبة قناببل هباثواي بأهنبا بريكشباير لشبركته العموميبة اجلمعيبة السبنوي أمبام عمبال يف خطاببهاأل ورجبال املستثمرين أدجح ومن
 أسبلحة أهنبا منهبا إذ يعتقبد اخلبروج ويكاد يستحيل إليها الدخول يسهل جهنم مثل وأهنا  االقتصادي، هبا وللنظام للمتعاملني

  1.الشامل للدمار مالية

 .بها في منح القروض العقارية االنحراف عن المقاييس المعمول: ثانيا
 
الشبروط الالزمبة  أد ىإن تشجيع املؤسسات املالية على منح قروض عقارية لفئبات اجتماعيبة فقبرية بعضبهم ال تتبوفر فبيهم  

كببان مببن إحببدى األسببباب الرئيسببية الببيت أدت ،  لالسبتفادة مببن هببذه القببروض وغيبباب الرقابببة الصببارمة مببن طبرف اهليئببات املعنيببة
زمة القروض الرهنية العقارية من الدرجة الثانية يف الواليات املتحدة األمريكية، وقد ارتفعبت قيمبة القبروض العقاريبة إىل نشوب أ

 2.مليار دوالر 200مليار دوالر إىل ما يقارب  22من  8006 -8000املمنوحة ما بني 
 
 .اختالل التوازن بين األنشطة اإلنتاجية واألنشطة المالية: ثالثا
 

ت الببدول الصببناعية املتقدمببة يف ظببل العوملببة حببدوا االببراف يف مسببار أنشببطتها االقتصببادية وحببدوا حالببة مببن لقببد شببهد
عدم التوازن بني األنشطة اإلنتاجيبة واألنشبطة املاليبة، وقبد متثبل مظهبر هبذا االالبراف حببدوا تراجبع يف ابو األنشبطة اإلنتاجيبة 

قتصببادية الطفيليبببة ذات املببردود الرحببببي املببايل والبببومهي ضببمن دورة إنتاجيبببة احليويببة مقاببببل اببو األنشبببطة اخلدميببة والقطاعبببات اال
 3.قصرية األجل مثل نشاط املضاربة باألوراق املالية واالستثمار يف قطاع العقارات

 
 .تطبيقات العولمة االقتصادية: رابعا
 

قيبادة العبامل بفعبل ظبروف وعوامبل اقتصبادية لقد افرز العقد األخري من القرن السابع تربع الواليبات املتحبدة األمريكيبة علبى 
تبنببببت الواليبببات املتحببببدة مبوجبهببببا إليديولوجيبببة عومليببببة كثبببل جانبهببببا االقتصبببادي التحريببببر الواسببببع  ،وسياسبببية وعسببببكرية معينبببة

كببل   لىنشببطة التجاريببة واملاليببة واخلدميببة مببن الناحيببة الوظيفيببة واهليكليببة واعتمببدت هلببذا الغببرض اسببرتاتيجيات اسببتخدمت فيهببا
 4.وسائل الرتهيب والرتغيب بغرض تعميم تطبيقها عامليا

 
 
 

                                  
.20  مرجع سابق،  ،سامي السويلم  إبراهيم  1  

.33 -30    لطاس عبد القادر، مرجع سابق، ب   2  
.826   مرجع سابق،، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية عبد املطلب عبد احلميد،    3  
.303 ،  نفس املرجع  4  
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 .يع متطلبات البشريةهشاشة النظام االقتصادي المعاصر وعدم انسجامه التام مع جم: خامسا

وذلببك راجببع للرتكيبببة الببيت يعتمببد عليهببا النظببام االقتصببادي العبباملي بقوانينببه املختلفببة الببيت تعتببرب غببري صببلبة وغببري متماسببكة 
قاعدة هذا االقتصاد اهلش الذي يتأثر مبجرد التعرض ألد ى جرح مايل بسي ، وال يستطيع أن يصمد أمبام كبل تقلببات  بسبب

املنببباخ االقتصبببادي البببذي يعصبببف باألسبببواق العامليبببة املتذبذببببة حيبببث ال توجبببد لبببه حصبببانه حقيقيبببة تقيبببه مبببن تقلببببات األوضببباع 
 1.املختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية

 
 .اإلنفاق على الحروبعملية الفساد بمختلف طرقها و : ادساس

 
إن ظبباهرة الفسبباد انتشببرت يف كببل دول العببامل بعوامببل وأسبباليب خمتلفببة، قببام هبببا بعببض ضببعفاء النفببوس بعببد أن وجببدوا بيئببة 

ملختلفببببة خصببببة مناسبببببة تسببببهل هلبببم الطببببرق الكفيلببببة لتنفيببببذ عمليبببات االحببببتالل، وابببببرز عواملهببببا تتمثبببل يف طببببرق االخببببتالس ا
والتالعببببات املاليبببة الكببببرية البببيت حبببدثت يف قطاعبببات عامليبببة كببببرية ومتنوعبببة وذات أمهيبببة مرموقبببة أدت إىل تكببببد بعبببض البببدول 
خلسائر فادحة بسبب إمهال أجهزة الرقابة على تلك املؤسسبات وعبدم االهتمبام هببا وعبدم وجبود اإلجبراءات القانونيبة الصبارمة 

أما فيما خيد اإلنفباق علبى احلبروب فقبد بلب  حجبم اإلنفباق علبى احلبرب يف العبراق يف عبام  2 اليت قد حتد من ظاهرة الفساد،
وهبذا مبا مت التنببؤ  3ألف دوالر يف كل دقيقة، فبعد أن كانت احلكومة األمريكية دائنة أصببحت مدينبة،  320حوايل  8002

أن تسببب أزمبة اقتصبادية للواليبات املتحبدة  ببان حبرب العبراق ككبن 8000له مبن طبرف االقتصباديني قببل نشبوء األزمبة عبام 
 4.األمريكية

 5:مثل النفقات من جمموعة هنات ذلك جانب وإىل

 ؛دوالر مليار 142 حوايل اإلرهاب ضد القتال متويل .0
 دوالر؛ مليار 94 حوايل أثيوبيا، بواسطة الصومال حرب مثل منظورة، غري حروب تكاليف متويل .8
 دوالر؛ مليار 24 حوايل وويةالن الرؤوس لصيانة الطاقة وزارة .3
 دوالر؛ مليار 8223حوايل اخلارجية املساعدات على لإلنفاق اخلارجية وزارة .2
 دوالر؛ مليار 023 ااجمندين تطويع .2

                                  
.32 -36    ، 8002 ،األردنلنشر والتوزيع، دار جرير ل، 8ط قراءة في االزمة المالية المعايرة،ابراهيم بن حبيب الكروان السعدي،   1  
.68 -60   نفس املرجع،  2  
.02  ، نفس املرجع  3  

.308 مرجع سابق،  ، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية عبد املطلب عبد احلميد،   4  
ماي  86 -83سوريا، الراهنة،  العاملية االقتصادية تداعيات األزمة بعض والعشرون حول الثانية االقتصادية ثاءالثال ، ندوةالرأسمالي النظام مصيرة و المالي األزمةاحلمش،  منري 5

8002  ، 03.  
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 دوالر؛ مليار 2622 الداخلي اإلمداد .6
 دوال؛ مليار 022 الفيدرالية املخابرات .2
 دوالر؛ مليار 3222 املتقاعدين اجلنود .2
 دوالر؛ مليار 226 ائيةوالفض اجلوية النشاطات .2

 .دوالر مليار 200 للدفاع سابقة قروض على فوائد .00
 

 .أزمة الرهن العقاري: سابعا
 

قامبببت بسبببببها الشبببركات العقاريبببة املختلفبببة املمولبببة للعقبببارات مبصبببادرة ماليبببني املنبببازل مبببن أصبببحاهبا وقبببد اضبببطرت بعبببض 
التخلبي عبن البديون املعدومبة وعبدم املطالببة هببا بسببب تعثبر  الشركات واملصارف اليت أجربهتا ظبروف فب  القبروض املصبرفية إىل

بعببببض املسببببتهلكني يف عمليببببة السببببداد بسبببببب الفوائببببد املرتفعببببة الببببيت فرضببببت عليهببببا، ممببببا أحببببدثت ارتببببدادا عكسببببيا يف عمليببببة 
 1.االقتصاد

إعبالن  إىل البنبوت ضبببع دفبع ممبا إليبداعها، لبديهم أمبوال ال وأفبراد سبيولتها ضبعفت بنبوت املشبكلة، ببدأت هنبا ومبن    
 ومبن البنبك بعضبها مبن االقبرتاض إىل ببالبنوت دفبع ممبا كببري بشبكل ودائعهبم سبحب علبى املودعبون اقببل هنبا ومبن إفالسبها،
ماهلبببببا مبببببا أدى إىل حبببببدوا البببببة مبببببن  رأس مبببببن واضبببببعف املاليبببببة األسبببببواق يف أسبببببهمها علبببببى سبببببلبا انعكبببببس وهبببببذا، املركبببببزي

 2.االنعكاسات سيتم التطرق إليها الحقا

 .صناديق التحوط: ثامنا
 

 قيمتهبا، يف مرغبوب وغبري متوقعبة مواتيبة وغبري غبري مبن تغبريات األصبول محايبة إىل يهبدف التبأمني، مبن ضبرب هو التحوط
 3النقديبة، الصبفقات ببديال عبن املسبتقبليات عقبود يسبتخدموا أن املخباطر مبن املتحوطبون كلفبة، ويسبتطيع بأقبل وذلبك

سببتثمارية تقتصببر عضببويتها علببى عببدد قليببل مببن املسببتثمرين وتتمثببل يف البيببع علببى املكشببوف فصببناديق التحببوط هببي صببناديق ا
 4.وإعادة الشراء واملستقبليات واخليارات

 

                                  
.02  ، ع سابقبن حبيب الكروان السعدي، مرج إبراهيم  1  
 جامعة، العاملية املالية األزمات مع التعامل يف وانياسبية العلوم املالية مسامهة مدى حول املالية للعلوم الثاين املؤمتر الراهنة، المالية واألزمة اإلسالمي االقتصاد رياض، املومين 2

  .220   ،8000 افريل  82و 82 الريموت، األردن،
لبك ، مركبز النشبر العلمبي، جامعبة  املميالشريعة، في األزمة المالية العالمية أسباب وحلول من منظور إسنال مع متوافقة مقترحة مستقبلياتالساعايت،  عبد احلميد عبد الرحيم 3

 .020،   8002عبد العزيز، السعودية، 
 02و 06زائر، طينة، اجلن، جامعة قساإلسالميةامللتقى العلمي الدويل حول أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوت  تحليأل األزمة المالية الراهنة،عبد احلق بوعرتوس،  4

 .02  ، 8002افريل 
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 .مرتفعا تصنيفا العقارية السندات بتصنيف االئتماني التصنيف مؤسسات قيام: تاسعا

سببببتانلي  مورغببببان كبببببرية وقويببببة مثببببل بنببببوت قبببببل مببببن اشببببرتيت قببببد املخبببباطر مرتفعببببي للمببببدينني العقاريببببة الببببديون ألن ونظببببرا
Morgan stanley) )ببراذرز وليمبان(Brothers  Lehman )، االئتمباين التصبنيف وكباالت قامبت فقبد credit 

rating agencies منبا  مرتفعبا تصبنيفا فيهبا واملشبكوت اخلطبرة البديون مبن حزمبة تضبم البيت مببنح السبندات (AAA) ،
 جعبل البدقيق غبري التصبنيف ألن ذلبك العامليبة، املاليبة األزمبة مسبؤولية مبن جزءا االئتماين يفالتصن مؤسسات حتملت وبذلك
 العجبز حباالت ظهرت عندما  نذات، لذلك له مدركة غري األقل كانت أو على له تتعرض اليت املخاطر حجم تتجاهل البنوت
 1خمباطر االئتمبان، ببذلك متحملة العقارية القروض قدمت اليت العقارية الشركات هي اجلهات املتضررة أوىل كانت السداد عن

ممببا أدى إىل نقببد السببيولة يف األسببواق املاليببة نتيجببة فقببدان املتعبباملني الثقببة فيهببا ممببا أحببدا موجببة مببن عمليببات البيببع السببريعة 
 2.ألسهم البنوت والشركات املالية املتعثرة، األمر الذي أدى يف النهاية إىل انتشار األزمة عامليا

 القطبرة إال املخباطر عاليبة العقاريبة القبروض أزمبة ومبا العامليبة املاليبة األزمبة انبدالع يف العوامل من العديد سامهت لقدن، إذ
 األمريكبي واالقتصباد عامبة بصبفة العباملي االقتصباد مسبتوى علبى اخبتالالتو  عوامبل عدة تفاعلت حيث الكأس أفاضت اليت

 الكلبي االقتصباد مسبتوى علبى مسبتقرة األوضباع الغبريباألزمبة، منهبا مبا يتعلبق  هبذه انتقبالو  وتطبور انبدالع يف خاصبة بصبفة
 .اخلطورة عالية مالية مبمارساتومنها ما يتعلق بالقيام 

 
 
 
 
 

 

 

 

                                  
 النظام منظور من عالجها وكيفية العاملية املالية األزمة حول مؤمتر ،"الدروس المستفادة و المحفزة العوامأل و األسباب وأبرز الجذور" العالمية المالية األزمةباسي،  بله زكريا 1

 .00  ، 8002مارس  02و 02لبنان، ، جامعة جنان ،اإلسالميالغري و  االقتصادي
 22العددان  مصر، اجلمعية العربية للبحوا االقتصادية، جملة حبوا اقتصادية عربية، ،المالية واالقتصادية العالمية األزمةيناديق الثروة السيادية في معالجة دور  نبيل بوفليح، 2
 . 22 -22    ، 8000 -22،8002و
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 .اآلثار الناجمة عن األزمة المالية العالمية: الثالثالمطلب 

وملة، األمر الذي أدى بصبورة فوريبة إىل انتشبار إن املفجع حقيقة يف هذه األزمة أهنا حدثت يف وقت جتذرت فيه قواعد الع 
تبببداعياهتا إىل كبببل أرجببباء األرض يف وقبببت واحبببد وعلبببى البببو غبببري مسببببوق، ممبببا جعلهبببا أزمبببة عامليبببة حببببق، ببببل أن تبببداعياهتا قبببد 

علببى  شببكلت بالنسبببة لبببعض االقتصبباديات قضببية بقبباء أو فنبباء، فاالنتفبباخ املبهببر ألصببول املؤسسببات املاليببة األمريكيببة مل يكببن
أساس عادل أو مقنع، فظهور فقاعة ضخمة يف أسعار األصبول، ال سبيما يف قطباع املسباكن هبو نتيجبة االفبرتاض اخلباطئ ببان 
االبتكار املايل يعمل على تنويع املخاطر وليس تركيزها، فصانعي السياسات االقتصادية جرفتهم دواعبي النفعيبة والرحبيبة خاصبة 

ايل قببادر علببى مواجهببة أي معوقببات، وان  ليببة السببوق واليببد اخلفيببة قببادرة علببى تصببويب أي يف ظببل اعتقببادهم أن النظببام الرأمسبب
خلببل بشببكل تلقببائي دون اللجببوء إىل التببدخل احلكببومي وان ابتكببارات اهلندسببة املاليببة ومببا أبدعتببه مببن مشببتقات ماليببة وأدوات  

رجبة، وقبد أدى مثبل هبذا الشبعور إىل التمبادي يف حديثة قادرة على حتقيبق البربح البوفري هببامش مبن اخلطبورة متبدن إىل أقصبى د
ممبا أدى إىل حبدوا بعبض اوآثبار الغبري املرغوببة يف  1البحث عن األربباح العاليبة مبع التهباون يف التحبوط مبن املخباطر املختلفبة،

 :شىت ااجماالت واليت سوف نعرضها  فيما يلي

 .اط االقتصاديانعدام الثقة بين المؤسسات المالية وتباطؤ حاد في النش: أوال
 

بعد نشوء األزمة املالية العاملية امتنعت املؤسسات املالية عن إقراض بعضها حتسبا لزيبادة إقببال املبودعني علبى أمبواهلم لبديها 
وخشيتهم من عجز هذه املؤسسات على رد تلك األموال خاصة بعد انتشار اهللع والذعر ببني املبودعني وإقبباهلم الشبديد علبى 

أدى إىل حدوا أثار غري مرغوببة مسبت االقتصباد احلقيقبي وتبباطؤ حباد يف النشباط االقتصبادي،  2البنوت، سحب أمواهلم من
 8002.3فانكمشت اقتصاديات العامل بدون استثناء مع هناية العام 

 
 .إفالس العديد من البنوك والشركات بسبب أزمة السيولة: ثانيا

عبببات االقتصبببادية يف العديبببد مبببن دول العبببامل، وأدت إىل خسبببائر عاليبببة إن األزمبببة املاليبببة سبببببت أثبببار جسبببيمة يف كبببل القطا
للعديببد مببن البنببوت واملؤسسببات ال ككببن حصببرها إال يف البنببوت واملؤسسببات الببيت أعلنببت إفالسببها بالفعببل، وقببد ارتفببع معببدل 

ركات واملؤسسببات املاليببة ونقببد السببيولة املتداولببة لببدى األفببراد والشبب 4٪،20إفبالس الشببركات عببن العببام السببابق لالزمببة حببوايل 

                                  
املعاصرة من منظور اقتصادي  امليةواالقتصادية الع املالية، املؤمتر العلمي الدويل حول األزمة  ةيندوق النقد الدولي في األزمة المالية العالمي أداءتقويم مها رياض عمر عبد اهلل،  1

  . 2 -2    ، 8000ديسمرب  08و 00االردن،  إسالمي،
.66   عبد العزيز النجار، مرجع سابق،إبراهيم   2  
3

 . 12محمد عبد الوهاب العزاوي وعبد السالم محمد خميس، مرجع سابق، ص  
.302 ق،  مرجع ساب، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية بد املطلب عبد احلميد، ع  4 
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يف    يببؤدي إىل انكمبباش النشبباط االقتصببادي واخنفبباض مسببتوى التببداوالت يف أسببواق النقببد واملببال واخنفبباض املبيعببات ال سببيما
فمصبرف ليمبان ببراذرز راببع اكبرب بنبك يف الواليبات املتحبدة األمريكيبة البذي دجبا مبن أزمبة  1قطاع العقارات والسيارات وغريهبا،

 2.ع من التأثري السليب لىزمة املالية العاملية اليت أدت إىل إفالسهمل كن 0282

 .تذبذب أسعار الذهب والعمالت و انخفاض حجم التجارة الدولية: ثالثا
 
تراوحببت أسببعار الببذهب أثنبباء األزمببة املاليببة بببني ارتفاعهببا واخنفاضببها، وشببهدت العمببالت الدوليببة القابلببة للتحويببل تغببريات  

رار يف أسببعار الصببرف، إذ اخنفببض سببعر الببدوالر عببدة مببرات متتاليببة ممببا اثببر علببى ببباقي العمببالت األخببرى شببديدة وعببدم اسببتق
وعلببى املعببامالت والتسببويات الدوليببة وعلببى التجببارة الدوليببة ومببا حيملببه ذلببك مببن أثببار مباشببرة وغببري مباشببرة علببى اقتصبباديات 

  3.العديد من دول العامل
 
 .يار البورصاتانخفاض أسعار البترول وانه: رابعا
 
يعتببرب البببرتول مببن السببلع اإلسببرتاتيجية اهلامببة الببيت تتببأثر تببأثرا كبببريا خببالل األزمببات املاليببة بسبببب متتببع الطلببب عليهببا بدرجببة  

وقبببد سبببجلت أسبببعار  4منخفضبببة مبببن املرونبببة كبببأثر مباشبببر لبببدورها اهلبببام واحليبببوي يف النشببباط االقتصبببادي علبببى مسبببتوى العبببامل،
 022دوالر للربميبببل، مث اخنفبببض إىل 020ب ليببة بدايبببة مبببن تفجببر األزمبببة العامليبببة، حيببث كانبببت تقبببدر بببالبببرتول اخنفاضبببات متتا

٪، أمببا عببن اهنيببار 2223، فاقببدا بببذلك ثببالا أرببباع قيمتببه 8002دوالر يف ديسببمرب  36232مث اخنفببض إىل  دوالر للربميببل،
خنفاضبات كببرية ومتعاقببة يف أسبعار األوراق املاليبة بعبد البورصات فقد شهدت البورصبات العامليبة يف خمتلبف دول العبامل تقريببا ا

االهنيار الكبري الذي حدا للبنوت واملؤسسات الكربى،حيبث قبدرت خسبائر البورصبات العامليبة يف ظبل األزمبة مببا ال يقبل عبن 
 5.ترليون دوالر 2 -2

 
 .ارتفاع معدالت البطالة وتفشي ظاهرة الفقر: خامسا

 
روبببرت )يببة إىل تنببامي البطالببة وفقببدان اوآالف مببن وظببائفهم، إىل درجببة حتببذر رئببيس البنببك الببدويل أدت األزمببة املاليببة العامل 

إن أزمببة البطالببة سببتزيد مببن تفبباقم :" مببن إمكانيببة حتببول األزمببة املاليببة العامليببة إىل أزمببة بطالببة يف كافببة أالبباء العببامل قببائال( زوليببك
مت االسبتغناء  8002، ففبي نبوفمرب "ألوضاع اإلنسانية يف عدد من دول العاملأزميت الغذاء والوقود اللتني ستؤديان إىل تدهور ا

                                  
   ،8000، 22و 22دان العداجلمعية العربية للبحوا االقتصادية، مصر، ، جملة حبوا اقتصادية عربية، معدل الفائدة ودورية األزمات في االقتصاد الرأسماليشري  عابد،  1

23. 
 .22 ،  8002التوزيع والرتاة، مصر، دار السالم للطباعة والنشر و  ،"رؤية إسالمية"األزمة المالية العالمية اشرف حممد دوابه،  2
.66 -62 نفس املرجع،      3  
.28 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم   4  
.302 -882    مرجع سابق، ، "أزمة الرهن العقاري"ية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية الديون المصرفعبد املطلب عبد احلميد،   5  
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ألببف وظيفبببة مت االسبببتغناء عنهببا مبببن قببببل  020ألبببف وظيفبببة بالواليببات املتحبببدة وحبببدها لتضبباف إىل البببو  20عببن أكثبببر مببن 
والبيت  إلبيهماملقدمبة  اإلنسبانيةاعدات املؤسسات املالية يف خمتلف أالباء العبامل، ممبا أدى إىل معانباة الفقبراء بعبد التقليبل مبن املسب

 1.العاملية األزمةالصناعة املالية العاملية بعد تضررها من  إنقاذ إىلتوجه 
 

وككببن لنببا تصببوير حجببم اخلسببائر الببيت حلقببت بالبورصببات العامليببة، وقيمببة تببأثر األوراق املاليببة، وقببدر االخنفبباض الببذي حلببق 
م، وحبىت وقبت انعقباد 8002البيت تبأثرت باألزمبة املاليبة خبالل الفبرتة منبذ بدايبة سبنة هبذه األوراق، واهبم األنشبطة االقتصبادية 

( 0-8)مببن خببالل اسببتعراض اجلببدول رقببم ( 8002نببوفمرب  02-02)قمببة جمموعببة العشببرين إلصببالح النظببام املببايل العبباملي 
 2:٪ من االقتصاد العاملي20الذي جيمع دول جمموعة العشرين املستحوذة على 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  

 .62 -68    اشرف حممد دوابه، مرجع سابق،  1
.22 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم   2  
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فني بورينات دول مجموعنة العشنرين  8002نسنبة االنيفناض فني قيمنة األوراق المالينة سننة (: 0-8)جدول رقم 
 .أثناء انعقاد قمت ا

قيمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  الدولة
 االنيفاض

 اكبر القطاعات المتضررة من األزمة المالية

 قطاع البنوت ،العقارات والسيارات ٪36 الواليات املتحدة
 سيارات والصادراتقطاع ال ٪26 اليابان
 قطاع البنوت والسيارات والدولة الثانية يف العامل اليت واجهت ركودا اقتصاديا ٪20 أملانيا

 .قطاع البنوت والعقارات وأول دولة يف العامل تواجه ركودا اقتصاديا بسبب األزمة ٪32 بريطانيا
 .أثناء األزمةالعقارات وهي الدولة الصناعية الوحيدة اليت حققت اوا  ٪32 كندا
 قطاع البنوت والسيارات  ٪28 فرنسا
 .النشاط الصناعي، واضطرت الدولة إىل اإلعالن عنه بعد تكتم الخنفاض الصادرات ٪20 الصني
 .%2النشاط الصناعي، رغم أهنا استمرت يف حتقيق معدالت او ولكن دون  ٪20 اهلند

 .اتيا للطريان قطاع الطريان ،وإعالن إفالس شركة الي ٪22 ايطاليا
 قطاع البرتول ٪33 املكسيك

 .قطاع البرتول وتدخل الدولة إلغالق البورصات أكثر من مرة  ٪66 روسيا
 .٪6٪إىل 00قطاع األخشاب وتراجع معدالت النمو من  ٪20 اندونيسيا

 قطاع التصدير ٪28 كوريا اجلنوبية
 .اوهي نسبة عالية يف ضوء تواضع دور البورصة هب ٪23 تركيا

 قطاع البرتول ٪20 السعودية
 وهي نسبة عالية يف ضوء تواضع دور البورصة هبا  ٪36 جنوب إفريقيا

 .قطاع الزراعة واكرب اخنفاض يف البورصة خالل عشرين عاما ٪28 اسرتاليا
 .قطاعات املعادن واألخشاب والسيارات ٪22 الربازيل

 .م8000ملة من أزمة بسبب عدم تعايف اقتصادها بصفة كا ٪62 األرجنتني

 .22   ،، مرجع سابقإبراهيم عبد العزيز النجار :المصدر
 

 .بروز أزمة الديون وتفاقم خطرها: سادسا
 

لببيس علببى الصببعيد األمريكببي فحسببب بببل معظببم الببدول تشببهد هببذه الزيببادة املضببطربة خصوصببا يف ظببل التنببامي السببكاين 
ارتفبباع اقببرتاض  8002اظهببر تقريببر البنببك املركببزي االمببريك  يف  املضببطرب وفقببدان جانببب العدالببة بببني بعببض الشببعوب، فقببد
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٪ أي حبببببوايل 3262مليبببببار دوالر، وزاد االئتمبببببان االسبببببتهالكي مبعبببببدل سبببببنوي بلببببب   2222املسبببببتهلكني األمبببببريكيني إذ بلببببب  
 1.ترليون دوالر 82220

 .ظهور اضطرابات واختالالت مالية: سابعا  

 اخلبوف مبن حالبة وجبود وإىل العامليبة، املاليبة األسبواق يف والتذببذب االسبتقرار عبدم مبن نبوع إجيباد إىل األزمبة هبذه أدت
 املخباطر، حتمل يف الرغبة عدم إىل منهم بالكثريين دفعت واالستثمار، االقتصاد مستقبل بشأن املستثمرين أوساط الشديد يف
 تقدمبه مبا تفبوق املخباطر عبن عبالواتب للمطالببة مبنهم الببعض ودفعبت ببل أخرى، قطاعات يف  منة استثمارات عن والبحث

 مببال  تتضبمن البيت الصبفقات حيبال وغمبوض شبكوت مبن واالسبتحواذ االنبدماج بعمليبات أحباط مبا على عالوة احلكومات،
 2.الدين أدوات من جديدة

ويبة فيهبا متنوعلبى األوضباع ال البلبدان خمتلبف علبى متنوعبة سبلبية  ثبارا العامليبة أحبدثت املاليبة األزمبة وممبا سببق نسبتنتو أن
 سبلبية ونتبائو االقتصبادي، النمبو واالنكمباش واخنفباض واجلبوع، والفقبر البطالبة يف يف زيبادات متثلت ،تطورها مستوى حسب
 يف متنامية وعجوزات الصرف، أسعار يف كبرية وتقلبات ضئيلة، مباشرة أجنبية واستثمارات واملدفوعات، التجارة موازين على

 األوليبة، السبلع  أسبعار واخنفباض تقلببات وتزايبد الدوليبة، التجبارة وانكمباش متناقصبة ضبريبية اداتوإيبر  امليزانيبات احلكوميبة
 التجارة، ومتويل االئتمان إىل الوصول يف واخنفاض السياحة، إيرادات يف كبري واخنفاض النامية، البلدان إىل التحويالت ونقد

 التعلبيم مثبل االجتماعيبة اخلبدمات علبى انيافظبة علبى القبدرة يف وانتقبا  املاليبة، املؤسسبات يف اجلمهبور ثقبة واخنفباض
السبكن والبيت أدت بالعديبد مبن االقتصباديات الصبناعية  أسبواق واهنيبار واألمهبات، األطفبال وفيبات نسببة يف وزيبادة والصبحة،

 . والناشئة بتسجيل معدالت او سالبة

 

 

 

 

                                  
.063 يب الكروان السعدي، مرجع سابق،  ابراهيم بن حب   1  

جامعة  ،"الواقع ورهانات املستقبل"  امللتقى الدويل حول االقتصاد اإلسالمي، اإلسالمية البنوك على وتداعيات ا العالمية المالية األزمةد الرمحان بن ساعد، كمال بن موسى وعب 2
 .03  ، 8000فيفري   82و 83غرداية، اجلزائر، 
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جراءات مواجهتها تداعيات األزمة العالمية على اقتصاديات: المبحث الرابع  .دول العالم وا 

لقببد انعكسببت األزمببة املاليببة العامليببة علببى االقتصبباد العبباملي ككببل، انطالقببا مببن القطبباع املببايل مبببا يشببمله مببن أسببواق ماليببة 
ة  ملعظبم البدول، وقبد اختلفبت تبداعياهتا يف يببورصات ومؤسسات مالية إىل باقي القطاعات االقتصادية األخرى خاصبة احلقيق

املتقدمبببة عبببن البببدول الناميبببة مببببا يف ذلبببك االخبببتالف ببببني البببدول العربيبببة النفطيبببة وغبببري النفطيبببة وهبببذا بالتأكيبببد راجبببع  البببدول
الخبتالف طبيعتهبا ودرجببة ارتبباط اقتصبادها بالسببوق املبايل العباملي، واسببتحواذها علبى املبوارد الطبيعيببة البيت تصبدرها إىل خمتلببف 

 .دول العامل

 .زمة المالية العالمية على اقتصاديات دول العالمتداعيات األ  :المطلب األول

وتفاوتببت حببدهتا ببني دولببة وأخببرى حسببب  ،لقبد ألقببت األزمببة املاليببة العامليبة بظببالل كثيفببة علببى أداء االقتصباديات املختلفببة
قدمبة والناميبة مببا طبيعة اقتصادياهتا ودرجبة ارتباطهبا باالقتصباد العباملي، وفيمبا يلبي سبوف نبربز تلبك التبداعيات علبى البدول املت

 .فيها الدول العربية

 .انعكاسات األزمة على مستوى اقتصاديات الدول المتقدمة: أوال

امتدت أثار األزمة من السبوق العقاريبة األمريكيبة إىل الشبركات املاليبة واىل سبوق األسبهم ومبن مث إىل بقيبة االقتصباد، فعلبى 
شببركة رهببن  20ة رهببن عقبباري أمريكيببة عملياهتببا، ومت إعببالن إفببالس شببرك 20صببعيد السببوق العقاريببة األمريكيببة علقببت قرابببة 

وأعلنببت العديببد مببن البنببوت واملؤسسببات املاليببة الكببربى يف الواليببات املتحببدة األمريكيببة   1،عقبباري بالواليببات املتحببدة األمريكيببة
طببت مؤشببرات البورصببات يف  وأوروبببا عببن إفالسببها، ممببا أدى إىل انكمبباش النشبباط االقتصببادي يف اغلببب هببذه الببدول،  كمببا هب

 220كببل مببن أسببيا وأوروبببا وأمريكببا، واضببطرت البورصببات األمريكيببة إىل غلببق تعامالهتببا بعببدما اخنفببض مؤشببر داو جببونز ببببببب 
بعبببد أن اخنفبببض مؤشبببر  2نقطبببة يف العقبببود اوآجلبببة، حبيبببث فاقبببت اخلسبببارة يف شبببهر أكتبببوبر لوحبببده عشبببرة أالف مليبببار دوالر،

 3.نقطة 2228لذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بببببب ااجممع ا NASDAQناسدات  

أفلببس بنببك ليمببان بببراذرز رابببع اكببرب بنببك يف الواليببات املتحببدة األمريكيببة، وكببان يطلببق عليببه  8002سبببتمرب  06يف يببوم و 
 82يببوم  عمببالق صببناعة االسببتثمار املصببريف األمريكببي، حيببث قامببت السببلطات املختصببة بتصببفية وبيببع أنشببطته وأصببوله، ويف

شهد اكرب اهنيار مصريف يف التاري  األمريكي حيث أغلقت السلطات الفيدراليبة مصبرف واشبنطن ميوتشبيدال  8002سبتمرب 
                                  

، امللتقى العلمي الدويل حول أزمة النظام املايل واملصريف "مقارنة واستيالص العبر" 8002مة المالية إلى األز  0888من األزمة المالية وردة جاب اخلري، بولعيد بعلوج  و  1
 .02  ، 8002افريل  02و 06اجلزائر، ، جامعة قسنطينةنوت اإلسالمية، الدويل وبديل الب

.62 -62 بد القادر بلطاس، مرجع سابق،    ع  2 
.23   عبد العزيز النجار، مرجع سابق، إبراهيم  3  
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مليببببار دوالر إىل بنببببك جببببي ي مورجببببان  622مليببببار دوالر ومت بيعببببه بقيمببببة امسيببببة ال تتعببببدى  300الببببذي تزيببببد أصببببوله عببببن 
دوالرات الببيت تشببكل اخلسببائر املرتبطببة بأصببول الببرهن العقبباري املرتفعببة املخبباطر األمريكببي مقابببل حتملببه عشببرات املاليببني مببن البب

واملتعثبببرة، واهنيبببار صبببناعة السبببيارات يف الواليبببات املتحبببدة األمريكيبببة، حيبببث أعلنبببت شبببركة جنبببرال موتبببورز إغبببالق ثالثبببة مبببن 
مريكية إىل إفالس العديد مبن البنبوت يف مصانعها يف املكسيك يف هناية شهر سبتمرب، وقد انتقلت العدوى واإلفالس للبنوت األ

ن يف البنببوت، هببرول الكثببري مببن املببودعني إىل سببحب ودائعهببم مببن يادجلببرتا وفرنسببا وبلجيكببا وغريهببا، ونتيجببة لفقببدان ثقببة املببدخر 
رقيبة  البنوت مما أدى إىل اخنفباض القيمبة احلقيقبة للمبدخرات خاصبة مبع حتوهلبا إىل أوراق ماليبة يف البورصبات وحبدوا خسبائر و 

 1.كثرية، حيث أصبحت أفضل وسيلة حلماية املدخرات االستثمار يف أصول حقيقة بصورها املختلفة

 ميزانياهتبا وتبدهورت خطبرية ائتمانيبة لضبائقة تعرضبت حيبث األزمبة املاليبة، مبن تضبررا األكثبر هبي املتقدمبة فاالقتصباديات
 انتقلبت ، وقبد8002٪ يف عبام  3282 بواقبع  البلبدان ههبذ يف النباتو واخنفبض فيهبا، البطالبة معبدالت العموميبة وتزايبدت

يف  واهلببوط الرأمساليبة، التبدفقات ونضبوب التجبارة، يف االهنيبار منهبا من القنوات عدد عرب العامل أالاء خمتلف بسرعة إىل األزمة
 قبد البدخل منخفضبة والبلبدان األسبواق الصباعدة مبن العديبد هنبات األوضباع، اتضبح أن هبدأت أن املغرتببني، وبعبد حتبويالت
حيبث حققبت الواليببات املتحبدة عجبزا قياسببيا  2عامببا،  60نمب منببذ أكثبر تعبد األسبوأ الببيت العامليبة األزمبة مببن بشبدة تضبررت

٪، ووصببببل إاببببايل  328، وبلبببب  العجببببز يف امليزانيببببة إىل إاببببايل النبببباتو انيلببببي اإلاببببايل  8002-8002خببببالل العببببام املببببايل 
، وهبي أعلبى نسببة ارتفباع  8002-8006 ٪ عبن سبنة 220يبون دوالر، بارتفباع بلغبت قيمتبه ترل 8222النفقات العامة إىل 

ترليبون دوالر، وحقبق امليبزان التجباري لبدول االحتباد االوروي يف  822، يف حني بلغت قيمبة اإليبرادات العامبة 0220منذ عام 
، وازداد العجببببز التجبببباري يف جمببببال 8002مليببببار يف  0620بببببب مليببببار اورو مقارنببببة  8228عجببببزا بقيمببببة  8002 أوتشببببهر 

، وبلب  معبدل البطالبة يف وم أ 8002مليبار اورو يف  02222مقارنبة ببب  8002مليبار اورو يف  80222 الطاقة، حيث قدر بببب
 3.٪20٪، ويف بلجيكا وصلت نسبة الزيادة يف البطالة إىل 222٪، ويف بريطانيا 620

٪ علبببى تبببرويو منتجاهتبببا 20لياببببان نتيجبببة اعتمبببادهم علبببى مبببا يتعبببدى كمبببا أفلسبببت العديبببد مبببن الشبببركات يف أوروببببا ويف ا
اخنفاضبا حبادا مقارنبة مببا كبان  8002وسجل سعر الصرف الفعلي احلقيقي للدوالر األمريكبي عبام  4داخل السوق األمريكية،

غوط التضبخمية فبزادت مبن الضب ،، وارتفعت أيضبا أسبعار الغبذاء والبنف  يف تلبك البدول ارتفاعبا حبادا8002عليه يف منصف 
يف خمتلببف أالبباء العبببامل، إذ أن تصبباعد أسببعار األغذيبببة أدى إىل اخنفبباض الببدخل احلقيقبببي ال سببيما يف البلببدان البببيت متثببل فيهبببا 
املببببواد الغذائيببببة نسبببببة أعلببببى يف سببببلة االسببببتهالت، واخنفضببببت وتببببرية النشبببباط االقتصببببادي اخنفاضببببا حببببادا يف الربببببع األخببببري مببببن 

                                  
. .333 -302    مرجع سابق، ، "أزمة الرهن العقاري"الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالمية عبد املطلب عبد احلميد،   1  
 .06 ،  8000النقد الدويل، واشنطن،  ، صندوقمستجدات االقتصاد العالمي واألسواق المالية، 8000لسنة تقرير صندوق النقد الدويل  2
.22 -23     إبراهيم عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  3  
 .02  ، 8000 ،22و 22اجلمعية العربية للبحوا االقتصادية، مصر، العددان  ، جملة حبوا اقتصادية عربية،"تأمأل ومراجعة"األزمة المالية العالمية علة مراد،  4
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٪ ، واخنفببض مببرة 828نسبببة  8002اسببتثمار األعمببال تراجعببا ملحوظببا، ومل يتجبباوز النمببو يف ، وتراجببع االسببتهالت و 8002
،  إال أن الياببببان بقبببي اقتصبببادها حمتفظبببا علبببى قدرتبببه علبببى الصبببمود يف ظبببل 8002٪ تقريببببا يف الرببببع األول مبببن 0أخبببرى إىل 

اخلبببارجي يف الياببببان كببببريا، فببببدأ نشببباط ، وظبببل الفبببائض 8002٪ يف 323التبببباطؤ العببباملي، حيبببث بلببب  إابببايل النببباتو انيلبببي 
 1.، مع حمافظة البنك الياباين املركزي على ثبات أسعار الفائدة8002األعمال بتباطؤ  على ما يبدو يف الربع الثاين من 

ينهبا بليبون اورو، مبن ب 30كذلك كبدت األزمة املالية الدولية القطاع املصريف األملاين ودافعي الضرائب األملان خسبائر البو 
بليونبببا خسبببائر ترتببببت علبببى عبببدد مبببن املصبببارف واملؤسسبببات املاليبببة اململوكبببة للدولبببة وحكومبببات الواليبببات األملانيبببة، وتعبببود 02

 اخلسائر اليت تكبدهتا الدول األوروبية إىل تراجع األنشطة الصناعية والتجارية واملاليبة كنتيجبة مباشبرة لالزمبة املاليبة العامليبة، هبذه
البببدول األوروبيبببة تعببباين حالبببة مبببن الببببؤس والشبببقاء خصوصبببا يف بعبببض القطاعبببات احليويبببة بسببببب تبببردي  األخبببرية البببيت جعلبببت

األوضاع االقتصادية اليت تعترب من مقومات احليباة، حيبث أصببحت عمليبات إفبالس الشبركات العمالقبة واقعبا ملموسبا يف ظبل 
 2 .االنكماش والركود الذي تعاين منه بعض دول العامل

اعيات األزمبة املاليبة وطرقبت أبواببا أخببرى، إذ وجلبت إىل اجلانبب املعنبوي لىفبراد حمدثبة هلبم قلقبا بالغببا يف وقبد تسبارعت  تبد
حياهتم االجتماعية، مما أدى إىل إصابتهم مبرض اليأس وفقدان األمل من احليباة البذي أدى إىل انتحبار بعبض مبن البذين وقعبوا 

 3.يف مصيدة الديون املؤملة

 العباملي االقتصاد أخذ بينما أنه والنمو والتمويل يف مقال  حتت عنوان األزمة2010 الدويل عام  نكالب تقرير حذر لقد و
 وقت بالفعل يف يتباطؤ  قد النمو فان التحسن، يف انيلي الناتو إاايل او معدالت وبدأت هذه األزمة، من اخلروج يف حاليا
 مت البيت العمبل فبر  اسبرتجاع أن كمبا علبى النمبو، االقتصبادي حفيبزالت ببرامو تبأثري االصبار مبع وذلبك العبام، هذا من الحق

 4.أعواما سيستغرقان الفائضة الطاقة اإلنتاجية استيعاب وإعادة عنها االستغناء

فممببا سبببق يبببدو جليببا أن اقتصبباديات الببدول املتقدمببة تببأثرت كثببريا مببن تببداعيات األزمببة املاليببة العامليببة يف ايببع القطاعببات 
 . وألقت بضالهلا على اقتصاديات الدول النامية مثلما سنوضحه فيما يلياالقتصادية، 

 

                                  
وق النقد الدويل، واشنطن، ، صنداالقتصاد العالمي واألسواق المالية في إنجاح االقتصاد العالمي لصال  الجميع التطورات في، 8002صندوق النقد الدويل لسنة  تقرير 1

8002    ، 02- 06. 
.022 -026مرجع سابق،      ،إبراهيم بن حبيب الكروان السعدي  2  

.022 نفس املرجع،    3 
 ، متاح علىوالنمو والتمويأل العالمية األزمة االقتصادية اآلفاقموقع البنك الدويل،  4
  www.worldbank.org 00:سا ،8000 أوت 80، يوم. 

http://www.worldbank.org/
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 .انعكاسات األزمة على مستوى اقتصاديات الدول النامية والدول الناشئة: ثانيا

مل تكببن لالزمببة املاليببة العامليببة انعكاسببات مباشببرة علببى مسببتوى الببدول الناميببة يف بببدايتها، فهببي متتلببك بورصببات يف بدايببة 
ضببعيفة يف تعامالهتببا، ممببا جعببل اتصبباهلا بالنظببام املببايل العبباملي سببطحي وغببري عميببق، إال أن اعتمبباد اقتصببادياهتا أساسببا عملهببا و 

والببدول الناشببئة رغببم توفرهببا علببى سببيولة معتببربة   1علببى األسببواق اخلارجيببة عرضببها يف األمببر إىل التببأثر بتببداعيات هببذه األزمببة،
ريقيببا إال أهنببا ال تببزال يف حاجببة ماسببة إىل اسببترياد فناشببئة أخببرى يف أمريكببا الالتينيببة واوقيامهببا بتصببدير رؤوس األمببوال إىل دول 

رؤوس األموال مبن البدول املصبنعة إلمتبام اوهبا االقتصبادي، فاألسبواق املاليبة هلبذه البدول مرتبطبة ارتباطبا وثيقبا بأسبواق املبال يف 
سبببواق املاليبببة العامليبببة ويكبببون أكثبببر عمقبببا يف أوقبببات الكسببباد البببدول املصبببنعة، هبببذا االرتبببباط يتجلبببى يف حركبببة األسبببعار يف األ

االقتصادي، وهذا ما كشفت عنبه أزمبة األسبواق املاليبة والتذببذبات يف مؤشبرات البورصبات، فالبدول املصبنعة هلبا تبأثريات كببرية 
ا وبببني الببدول الناشبببئة علببى الببدول الناشببئة والواليببات املتحببدة تسببيطر علببى معظبببم اقتصبباديات العببامل، فبباحلجم التجبباري بينهبب

مرتفعببا جببدا، وقببد أحببرز تطببورا ملموسببا يف السببنوات األخببرية فببأي أزمببة حتببدا فيهببا سببيكون هلببا تببأثريا بالغببا علببى اقتصبباديات 
الدول الناشئة ال حمال ما عدا بعض الدول اليت وصلت إىل مستوى متقدم من النمو االقتصادي مثل كوريبا اجلنوبيبة، سبنغافورة 

 2.وماليزيا

رتبباط املؤسسبات املاليببة اوآسبيوية بسبوق املببال األمريكبي أدى إىل امتببداد أثبر األزمبة إليهببا، وظهبر ذلبك مببن خبالل هبببوط فا
مؤشر البورصة يف العديد من الدول اوآسيوية، وىف مقدمتها اليابان، حيث سحب العديد مبن املسبتثمرين الياببانيني أمبواهلم مبن 

ع البني مقاببل البدوالر، األمبر البذي انعكبس بشبكل سبليب علبى الصبادرات اليابانيبة، لبذلك الواليات املتحدة، مما نتو عنه ارتفبا 
مل يكن مستغربا أن حيقق مؤشر البورصة اليابانية أكرب اخنفاض له منذ تسعة ومخسبني عامبا خبالل األزمبة، حيبث سبجل مؤشبر 

٪ مببن قيمتببه وتراجعببت بورصببة 2مببن  ٪كمببا اخنفببض مؤشببر بورصببة سببيول بببأكثر222نيكبباى ىف بورصببة طوكيببو اخنفاضببا جتبباوز 
٪، وىف تلببك األسببواق لببوححي أن أسببهم قطبباع البنببوت  226٪، وىف تببايوان تراجببع مؤشببر السببوق الرئيسببي بببببب 222هببونو كببونو 

والتببأمني واخلببدمات املاليببة كانببت األكثببر تضببررا كمببا أثببارت بببدء عمليببات التببداول يف أسببواق  سببيا خمبباوف مببن تعرضببها ألزمببة 
يف كببل مببن اليابببان والصببني اللتببني تعببوالن كثببريا علببى التصببدير،كما  ألقببت أزمببة املببال العامليببة بتبعاهتببا علببى سببوق ماليبة، خاصببة 

وأفبادت إدارة  8002األسهم الكورية، حيبث أظهبرت  أرقبام رمسيبة زيبادة كببرية يف هبروب رؤوس األمبوال األجنبيبة خبالل عبام 
مليبار دوالر مبن األسبهم  82222تريليبون وون أي حبوايل   28260بيع ما قيمتبه الرقابة املالية أن املستثمرين األجانب قاموا ب

، أمبببا  كوريبببا اجلنوبيبببة فقبببد شبببهدت سلسبببلة إعالنبببات إفبببالس 8002تريليبببون وون عبببام  30226، مقارنبببة ببببب 8002يف عبببام 
السبببكنية، إذ أشبببارت   لشبببركات البنببباء، وزادت معاناهتبببا جبببراء اخنفببباض االسبببتهالت واالخنفببباض الكببببري يف الطلبببب علبببى الشبببقق

                                  
جامعة اإلسالمية، البنوت  ، امللتقى العلمي الدويل حول أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديلاألزمة المالية الحالية وانعكاسات ا على االقتصاد العالميفتيحة حبشي،  1

  .2   ،8002أفريل  02و 06اجلزائر،  ،قسنطينة
.62 -66   بد القادر بلطاس، مرجع سابق،  ع  2  
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التقارير إىل أن كثريا من شركات البناء املتوسطة احلجم أوشكت على اإلفالس، األمر الذي أدى إىل إعبالن احلكومبة منتصبف 
شبراء الشبقق السببكنية واألراضبي البيت مل يبتم بيعهببا مبن هبذه الشبركات يف مسببعى لبدعم قطباع البنباء ومسبباعدة  8002أكتبوبر 

مليبار دوالر مبن أصبل عشبرة  22لة، ويف باكستان، تراجع  احتياطي البنبك املركبزي مبن العملبة الصبعبة إىل شركاته لتوفري السيو 
 1.روبية 26مليارات، ووصلت قيمة صرف الروبية أمام الدوالر إىل 

لببدان أن الب صببرح هبانز تيمبر مببدير جمموعبة  فباق التنميببة يف البنبك البدويل، 8000ويف  تقريبر صبادر عببن البنبك البدويل يف 
الناميبة كانبت أكثببر مرونبة وقببدرة علبى التعبايف علببى البرغم مببن اسبتمرار التبوترات يف البلببدان مرتفعبة الببدخل، إال أن هنبات بلببدانا 
ناميبببة كثبببرية عملبببت ببببأكثر مبببن طاقتهبببا، ممبببا عرضبببها ملخببباطر تسبببارع النشببباط االقتصبببادي ببببأكثر مبببن البببالزم وبلوغبببه مسبببتويات 

كا الالتينية، وقد استجابت السياسة النقدية هلذه األوضاع، لكبن قبد يكبون ضبروريا أن تبؤدي حممومة، وال سيما يف  سيا وأمري
سياسات املالية العامة وسعر الصرف دورا أكرب للسبيطرة علبى معبدالت التضبخم، ووفقبا هلبذا التقريبر وصبل معبدل التضبخم يف 

نقبباط مئويببة عببن أد ى  3قبببل عببام، مرتفعببا أكثببر مببن مقارنببة مبببا كببان عليببه  8000٪ يف مببارس عببام  2البلببدان الناميببة إىل الببو 
، وكانت أكرب زيادات يف معدل التضخم من نصيب منطقيت شبرق  سبيا والشبرق األوسب  8002 جويليةنقطة مسجلة له يف 

ة، ومشبال أفريقيا،كبذلك أسببهم ارتفباع أسبعار الببنف  ونقبد اإلنتبباج بسببب سبوء األحببوال اجلويبة يف ارتفباع أسببعار املبواد الغذائيبب
وهببو مببا كانببت لببه  ثببار سببلبية علببى الفقببراء الببذين ينفقببون جببزءا كبببريا مببن دخببوهلم علببى الغببذاء، ومببع أن األسببعار انيليببة للمببواد 

٪ 222بنسبببة  8000 -8000الغذائيبة يف معظببم البلبدان الناميببة ارتفعبت بنسببب أقبل كثببريا مبن األسببعار العامليبة خببالل قفبزة 
عار العامليبة، فبان األسبعار انيليبة قبد تشبهد مزيبدا مبن االرتفباع مبع انتقبال أثبر تغبريات ٪  لىس 20مقابل  8000منذ جويلية 

كثببر حياديببة وإعببادة األسببعار العامليببة بببب ء إىل األسببواق انيليببة، وتنصببب اجلهببود اوآن علببى إعببادة السياسببة النقديببة إىل وضببع أ
ىزمبببة مبببن خبببالل سياسبببات ملواجهبببة تقلببببات البببدورات ات املاليبببة البببيت مكنبببت البلبببدان الناميبببة مبببن التصبببدي لطببببنببباء االحتيا

االقتصادية، وسوف تتوقف  فاق النمو يف األجل املتوس  باطراد علبى نبوع اإلصبالحات البطيئبة يف البيئبة االجتماعيبة واألطبر 
تبيبني أن اوآفباق اخلاصبة التنظيمية والبنيبة التحتيبة البيت تبؤدي إىل حتسبن اإلنتاجيبة وحتقيبق النمبو املسبتدام، فوفقبا هلبذا التقريبر مت 

بالبلدان مرتفعة الدخل والعديد مبن البلبدان الناميبة يف أوروببا، ال تبزال تعباين البة مبن املشبكالت املتصبلة باألزمبة، منهبا ارتفباع 
البنك البدويل أنبه مبع وصبول البلبدان  توقعمعدالت البطالة، واخنفاض حجم القروض املصرفية املمنوحة للقطاع العائلي، حيث 

-8000٪سبنويا يف الفبرتة  623إىل حبوايل  8000٪ عبام  223نامية إىل كامل طاقتها اإلنتاجية، فان النمو سيرتاجع مبن ال
قبببل أن  8000٪ يف عبام  828إىل  8000٪ يف عببام  822، كمبا ستشبهد البلببدان مرتفعبة الببدخل تبباطؤ اوهببا مبن 8003

شببهد إاببايل النبباتو انيلببي العبباملي اببوا بنسبببة كببذلك ي،  علببى التببوايل 8003و 8008٪ يف عببامي  826٪ و 822ينبتعش إىل 

                                  
 ، مصر، متاح على 8002، جملة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، يناير اثر األزمة المالية على أسياإكان مرعى،  1

www.digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=22223802:03 ، سا8000 أوت 00 ، يوم.  
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حببببدوا زيببببادات أخببببرى يف أسببببعار الببببنف   ، مببببع2012٪ يف عببببام  326قبببببل أن يرتفببببع قلببببيال إىل  8000٪ يف عببببام  328
 ليصببل داد معببدل التضببخم يف تلببك البلببدان لببذلك از  إضببافةويضببر بببالفقراء، قببد يضببعف بشببدة النمببو االقتصببادي   املرتفعببة ممببا

 8000.1٪ يف مارس  822إىل 

 .العربي مستوى االقتصاد انعكاسات األزمة على: ثالثا

العباملي  االقتصباد منظومبة مبن جبزء أهنبا اعتببار علبى العربيبة البدول اقتصباديات علبى املاليبة األزمبة تبداعيات انعكسبت      
 ارتباطهبا وانبدماجها درجة حسب على العربية لالدو  بني خيتلف تأثريها درجة أن املؤكد ومن معه، اقتصادية عالقات وتربطها

يف املنطقببة  8002العبباملي، وقببد حببافحي النشبباط االقتصببادي علببى أداءه بعببد تببداعيات األزمببة املاليببة العامليببة عببام  االقتصبباد يف
إال أن  2٪،3280٪، متجباوزا معبدل النمبو العباملي الببال  6220العربية حيث ارتفع إاايل الناتو انيلي العري مبعدل ابو بلب  

 العام خالل ملحوظة بدرجة سلبيا تأثرا العربية انيافظة على النشاط االقتصادي مل تدم طويال، إذ تأثر هذا األخري  يف املنطقة
٪، 8228 بلب  ابو معبدل إىل العبري انيلبي النباتو إاايل اخنفض حيث العاملية، املالية األزمة تداعيات الشتداد نتيجة 8002
 مل مبعبدل العباملي لالقتصباد السبليب ببالنمو مقارنبة يظبل إجيابيبا املنطقبة يف النمبو معبدل أن إال الرتاجبع هبذا مبن غمالبر  وعلبى
   3.القرن املاضي ثالثينيات منذ حيدا

 :يلي كما تأثرها باألزمة مدى حيث من جمموعات ثالا إىل العربية الدول تقسيم ككننا اإلطار هذا ويف

 :المرتفعة والمالي االقتصادي االنفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة .1

املتحبدة،  العربيبة اإلمبارات الكويبت، قطبر، عمبان، البحبرين، السبعودية، العربيبة وهبي اخلليجي التعاون جملس وتشمل دول 
عبببن  حيبببث تعتبببرب دول جملبببس التعببباون اخلليجبببي حلقبببة مهمبببة يف منظومبببة االقتصببباد العببباملي، ومبببن مث ال ككبببن أن تكبببون مبعبببزل

املتغريات واألحداا الدولية، وتبقى عرضة للتبأثر ببأي متغبريات سياسبية أو اقتصبادية عامليبة، خاصبة يف ظبل تزايبد حريبة انتقبال 
السلع ورؤوس األموال عرب احلدود، والتشابكات ببني االقتصبادات اخلليجيبة واالقتصباد العباملي، فببالرغم مبن تأكيبد وزراء املاليبة 

متانبة األوضباع  8002أكتبوبر  82ية لدول جملس التعاون اخلليجي يف االجتماع االستثنائي بالرياض يف وحمافظي البنوت املركز 
املصبببرفية واالقتصبببادية وتبببوافر السبببيولة البببيت متكبببن دول ااجملبببس مبببن التعامبببل مبببع أي  ثبببار حمتملبببة لىزمبببة املاليبببة العامليبببة، إال أن 

اعبات يف دول اخللبيو كغريهبا مبن دول العبامل البيت ضبربتها األزمبة نظبرا تداعيات هبذه األزمبة ببدأت يف الظهبور علبى بعبض القط

                                  
 متاح  على، انت اج سياسات تكفأل استدامة النمو في البلدان النامية إلىيدعو  البنك الدولي، موقع البنك الدويل 1

www.worldbank.org/wbsite/extraichome/newsarabic  ،08  02:00 ، سا8000أوت. 
 .82 ،  8002مان الصادرات، الكويت، ، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائت8002لسنة ول العربية تقرير مناخ االستثمار يف الد 2
 .38 ،  مرجع سابق، 8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  3
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ألمهيتهبا االقتصبادية يف جمبال التببادالت التجاريببة وامتالكهبا ملبا يزيبد علبى نصببف ببرتول العبامل وامتالكهبا االسبتثمارات اخلارجيببة 
دي يف العببببامل، خاصببببة يف ظببببل ارتفبببباع واالحتياطببببات املرتاكمببببة مببببا ككببببن أن يعببببول عليببببه للمسببببامهة يف تنشببببي  النمببببو االقتصببببا

املؤشرات االقتصادية هبا من حيث النمبو االقتصبادي والتجبارة اخلارجيبة واالجتباه لتنويبع القاعبدة اإلنتاجيبة واالقتصبادية وقبدرهتا 
لعبامل التنافسية علبى دعمهبا إطبالق السبوق اخلليجيبة املشبرتكة، حيبث تعتبرب دول اخللبيو مبن أكثبر االقتصباديات انفتاحبا علبى ا

اخلارجي نتيجة السياسات االقتصادية البيت اتبعتهبا منبذ سبنوات طويلبة، خاصبة سياسبات التجبارة اخلارجيبة وسياسبات تشبجيع 
تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر، ويعكببس هببذا االنفتبباح االقتصببادي لالقتصببادات اخلليجيببة ارتفبباع مؤشببر نسببب التجببارة 

يببة لببدول جملببس التعبباون اخلليجببي، حيببث تشببري البيانببات املتببوافرة يف هببذا ااجمببال إىل أن درجببة اخلارجيببة إىل النببواتو انيليببة اإلاال
٪ يف الكويببببت، 00822٪ يف حالبببة البحبببرين، و02222انفتببباح دول جملبببس التعببباون اخلليجبببي علبببى العببببامل اخلبببارجي كانبببت 

وقببد سببجلت اغلببب الببدول  1٪ يف اإلمببارات،00220٪ يف السببعودية، و2622٪ يف قطببر، و2228٪ يف عمببان، و2222و
٪، الكويبت 2220٪، واإلمبارات ببببب 06220العربية  معبدالت ابو اجيابيبة إزاء األزمبة العامليبة بتصبدر قطبر الصبدارة مبعبدل ابو 

إال أن ذلبك مل يبدم طبويال فتبأثرت بعبد ذلبك قطبر رغبم حمافظتهبا علبى  2٪،6208٪، أما البحرين ببببب 6202٪، عمان 6232
  3.٪ 0202٪، والسعودية 3232٪،  ويف عمان 2202ل النمو هبا وقدر بببب الصدارة وتراوح معد

 التعاون اخلليجي جملس دول اقتصاديات على كبري وبشكل انعكست العاملية املالية األزمة تداعيات أن إىل اإلشارة وجتدر
دوالر  أو 50 حبوايل إىل يوليبو شبهر يف دوالر للربميبل 150 ٪، مبن  50جتباوزت بنسببة البنف  أسبعار اخنفضبت إذ السبت،
 بعبض تشبري أخبرى ناحيبة ومبن ،فيهبا االقتصبادي النمبو معبدالت علبى سبلبا وانعكبس صبادراهتا علبى اثبر  مبا وهبو اقبل،

 حببوايل أصبوهلا قدرت واليت وأوروبا املتحدة الواليات يف اخلليو دول اليت تستثمرها السيادية الثروات صناديق أن إىل التقديرات
 دول دخبل تسباوي قيمبة وهبي دوالر، مليبار 450 وخسبرت ٪30  بنسببة تراجعبا يف مبداخيلها عرفبت ردوال مليبار 1500
 يببتم الببيت اجلهببة حبسببب تأثرهببا درجببة واختلفببت باخلببارج العربيببة تببأثرت االسببتثمارات كمببا كامببل، لعببام الببنف  مببن اخللببيو

٪ 0223 حببدود كبان   2009 لعبام املتوقبع هباميزانيت عجبز أن خليجبي كبأكرب اقتصباد السبعودية أعلنبت فيهبا، وقبد االستثمار
 أكبدت السبعودية أن إال األزمبة تبأثري ورغبم دوالر، مليبار 160 بلب  فائضبا حقيقيبا 2008  لعبام ميزانيتهبا سبجلت أن بعبد

 القنبوات دوالر، أمبا مليبار 440 بببببب املقبدرة املاليبة فوائضبها على اعتمادا التنموية الضخمة املشاريع على اإلنفاق يف استمرارها
 جملبس كانبت مبن خبالل دول عبام بوجبه العربيبة واالقتصباديات خبا  بوجبه اخلليجيبة يف االقتصباديات األزمبة هببا أثبرت البيت

 السبيادية، األمريكيبة والبيت تبديرها الصبناديق املتحبدة الواليبات خاصبة الغربيبة، البدول يف اسبتثمارات هلبا البيت اخلليجبي التعباون
 مليبار دوالر، 1478و 1058 بني ما ترتاوح االستثمارات هذه كانت 2008 عام يف انه يلالدو  النقد صندوق حيث قدر

                                  
، مصر، متاح على 8002سة األهرام، ينايرجملة السياسة الدولية، مؤس المالية، األزمة وتداعيات اليليجية االقتصاديات اللطيف، عبد رجائي حنان 1

www.digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=222253  03:02 ، سا8000أوت  08، يوم. 
 .82 ، مرجع سابق،  8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   2
 .33 ، مرجع سابق،  8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   3
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أن هبذه  العائبد واملخباطرة، إال باخنفباض تتصبف البيت اخلزانبة أذونبات يف السبابق يف يسبتثمر اغلبهبا كبان النفطيبة فبالفوائض
 قبد االسبتثمارات هبذه أن وهبذا يعبين املرتفبع، دالعائب حيبث العقبارات قطباع إىل تتجبه األخرية السنوات يف بدأت االستثمارات

اخلارجيبة ممبا أدى إىل  البدول أسبعاره، وإيبرادات اخلبام ومعبه البنف  علبى الطلبب العقباري، وأدى إىل تراجبع  البرهن بأزمبة تبأثرت
واجلاريبة،  االسبتثمارية نفقاهتبا تقلبيد البدول اضبطرت إىل هبذه ألن املنطقبة، هبذه يف التنميبة مشباريع سبلبية يف حبدوا  ثبار
 1.خارجية من املنطقة العربية استثمارات لديها ليست اليت الدول يف السليب األثر هذا وازدادت حدة

وقد تأثرت التجارة اخلارجيبة غبري النفطيبة لبدول ااجملبس أيضبا باألزمبة املاليبة العامليبة، وأصببح املصبدرون واملسبتوردون كغبريهم 
 2:يات، أمهها ما يلييف دول العامل يواجهون جمموعة من التحد

تراجع قدرة نظبام املبدفوعات املصبريف العباملي علبى مسباندة حركبة الصبادرات والبواردات اخلليجيبة، وهبو مبا ترتبب عليبه  -
 ضعف مصادر التمويل لدى املستوردين األجانب ولدى املصدرين اخلليجيني؛

ألوروبيببة، وهببو مببا قببد يببؤدى يف مراحببل تراجببع حجببم الصببادرات اخلليجيببة غببري النفطيببة، خاصببة لىسببواق األمريكيببة وا -
 الحقة إىل زيادة املخزون لدى املصدرين اخلليجيني؛

ارتفبببباع معببببدل املخبببباطرة يف جمببببال التجببببارة اخلارجيببببة لببببدول اخللببببيو، خاصببببة أن البنببببوت يف العببببامل أحجمببببت عببببن مببببنح  -
تببأمني علببى الشببحنات لتفببادي املشبباكل  االئتمببان يف ظببل األزمببة املاليببة، باإلضببافة إىل إحجببام شببركات التببأمني عببن إبببرام عقببود

 اليت تواجهها يف الوقت الراهن؛
الصبعوبات يف جمببال التصببدير واالسببترياد، النااببة عبن تببأثر حركببة النقببل نتيجببة ذخفبيض رحببالت الطببريان والسببفن حببول  -
 العامل؛
يف بعبببض دول اخللبببيو  وأدت كبببذلك األزمبببة املاليبببة وتبببداعياهتا إىل تغيبببري الوجهبببات االقتصبببادية للصبببادرات والبببواردات -

لتتحول إىل أسواق دول أخرى غري متأثرة باألزمة املالية، ومن انيتمبل أن تسبعى دول اخللبيو إىل دعبم عالقاهتبا االقتصبادية مبع 
 .الدول الصاعدة، مثل الصني واهلند وروسيا

 
 :المتوسطة االقتصادي االنفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة .2

 تراجبع حجبم بسببب مباشر، غري بشكل باألزمةهذه الدول  تأثرتالنفطية كمصر واألردن، حيث  تمثل يف الدول الغريوت
 وبرتاجبع العامليبة املاليبة األسبواق يف تبأثرت ىلسبائرها ببدورها والبيت والغربيبة، النفطية العربية الدول من إليها الواردة االستثمارات

                                  
االقتصادية املعاصرة أسباهبا  األزماتاملؤمتر العلمي احلادي عشر حول  من ا، اإلسالمي االقتصاد وموق  2008 الراهنة العالمية والمالية االقتصادية األزمة، خضريات عمر  1

 . 02 -02    ، 8000ديسمرب  06و 02 الشريعة، جامعة جرش، األردن،كلية  وتداعياهتا وعالجها،
 ، متاح علىمرجع سابق اللطيف، عبد ئيرجا حنان  2
 www.digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=222253 . 
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 علبى كببري بشبكل تعتمبد ، فاقتصباديات هبذه البدول8002 عبام الثباين مبن النصبف ٪ خبالل 20 حببوايل البنف  أسبعار
 يف سبامهت السبياحية العائبدات وتراجبع مبن وظبائفهم صبرفوا البذين املغرتببني، فعبودة املغرتببني وحتبويالت السبياحة عائبدات

 دول مبن إىل العائبدين باإلضبافة املقيمبني الشبباب لتشبغيل فيهبا جديبدة عمبل فبر  خلبق تبدعم البيت املاليبة تقلبيد الوفبورات
 1.االغرتاب

فاخنفاض أسعار النف  ومعه هبوط أسعار مواد أساسبية أخبرى، أدى إىل  اسبتفادة دول مبن الشبرق األوسب  كباألردن مبثال  
، ولعبدم تبوفر األرقبام 8002٪ يف الشهور التسعة األوىل من عام 0222إىل تراجع وترية الغالء، حيث وصلت نسبة التضخم 

األردن  فان األثر علبى هبذا القطباع لبن يصباحبه  ثبار تبذكر علبى القطباع املصبريف، ألن أي خطبورة بالنسبة لقطاع العقارات يف 
على البنوت ستكون قليلة جدا فيها، إذ أن اإلقبراض لقطباع العقبارات حمبدود جبدا كمبا أن البنبوت يف األردن ليسبت متخصصبة 

 2.يف االستثمار يف قطاع العقارات كما حدا يف أمريكا

مليبببون  5,040.0حيبببث قببدرت بببببب  8002مقارنببة ببببب  8002بالصببادرات األردنيبببة فنجببدها تراجعببت عبببام وفيمببا يتعلببق 
اكبرب قيمبة حققتهبا األردن خبالل الفبرتة  8002مليبون دوالر، وتعتبرب قيمبة الصبادرات عبام  6,250.0كانبت    أندوالر بعبد 

دوالر، وتراجعببت كببذلك الببواردات مليببون  2222022يل نببوا 8002، حيببث قببدرت صببادرات األردن عببام 8002-8002
حيببببث قببببدرت بعببببد عببببام مببببن األزمببببة يف حببببدود   8002عببببام  17,011.6بعببببد أن كانببببت تقببببدر ببببببب  8002األردنيببببة عببببام 
 3.٪0220مليون دوالر، مرتاجعة ب 14,095.2

٪، 33مبا يعبادل البو  املالية، حيث اخنفضت أسعار األسهم باألزمة املالية تأثرا كثريا أما بالنسبة ملصر فنجد سوق أوراقها 
  منة املصرية البنوت عمالء ودائع أن ، وأكدت احلكومة8002جنيه يف  مليار148 وبل  حجم خسائر رمسلة السوق حوايل 

 يف اخلبارج والصبناعة بسببب الركبود بنبك يف مصبر، إال أن القطباع العيبين تبأثر كالزراعبة أي إفالس لعدم ومل متسها األزمة نتيجة
 اخنفبباض نسبببة املصببرية الزراعيببة والصببناعية، ومببن مث اخلببارجي علببى املنتجببات ى بببدوره إىل اخنفبباض الطلبببوالببداخل، ممببا أد
االسبتغناء عبن جبزء مبن العمالبة القائمبة وعبدم  فارتفعبت معبدالت البطالبة نتيجبة اخلصو ،  وجه ىعل املصانع تشغيل طاقات

شببكل مباشببر بسبببب نقببد التبببادل التجبباري مببع الواليببات فتببأثر بببذلك امليببزان التجبباري املصببري ب 4فببتح فببر  عمببل جديببدة، 

                                  
متاح على   ،العربية الدول في اليارجية التجارة سياسات العالمية على واالقتصادية أثر األزمة الماليةالصيداين،  عال 1

css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP2.pdf  00:80 ا، س8000أوت  02، يوم. 
 متاح على، ، جريدة الغد األرديناثر األزمة المالية على دول الشرق الوستيوسف منصور،  2
 www.alghad.com/index.php/article/261064.html ،83  00:00:، سا8000أوت. 
 .322 ،  8000 الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي، ،إحصائيةجداول ، 8000املوحد لسنة التقرير االقتصادي العري   3
 ، متاح على المصري االقتصاد على اهالعالمية وتأثير المالية األزمةعالء الدين مرجان حمفو ،  4

www.mfti.gov.eg/SME/pdf/researchs/3.pdf 83:، سا8000أوت  82 يوم. 

http://www.alghad.com/index.php/article/261064.html
http://www.mfti.gov.eg/SME/pdf/researchs/3.pdf،%20يوم
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٪ إىل 32٪ منهببا إىل أمريكببا، و 60املتحببدة األمريكيببة وأوروبببا خاصببة يف جمببال تصببدير املالبببس اجلبباهزة والببيت تصببدر بنسبببة 
مببن املتوقببع أن إىل أنببه  8000ويشببري تقريببر البنببك الببدويل  1أوروبببا، وكببذلك الفواكببه واخلضببراوات املصببرية واملنتجببات الغذائيببة،

ليصبل  8008٪ مبع  توقبع  انتعباش معبدل النمبو يف مصبر يف عبام 0يشهد معدل إاايل الناتو انيلي تراجعبا يف مصبر بنسببة 
 2.، على الرغم من أن  فاق النمو مازالت غري مؤكدة 8003٪ يف عام  2قريبا من 

إىل  ليصبل واخلصبم اإلقبراض لسبعر متتاليبة فيضباتذخ مصبر، مت تطبيبق العامليبة يف املاليبة األزمبة تبداعيات مبع و للتعامبل
 ليلبة ملبدة واإلقبراض اإليبداع سبعري ذخفبيض مت ، وكبذلك  2008 عبام هنايبة ٪يف 0022مقاببل   2009 عبام هنايبة 222٪
 مبع مقارنبة اإلقبراض ٪ لسبعر 2222 و اإليبداع ٪ لسبعر 2282 إىل لتصبل 2009 عبام خبالل تدرجييبة بصبورة واحبدة

 8002.3 عام هناية يف ٪ لإلقراض 03220و ٪ لإليداع 00220

 :المنخفض االقتصادي االنفتاح درجة ذات العربية الدول مجموعة .3

٪، 3226 قبدره برتاجبع باألزمبة تضبررا بورصبتها األقبل النسببة للجزائبر تعبد، فباجلزائبرو  تبونس ليبيبا، هبذه ااجمموعبة  وتشمل 
 ومقبوال، ضعيفا الرتاجع هذا فيها، ويعد املعامالت حجم واخنفاضاخلارج  على انفتاحها اخنفاض إىل ذلك يف السبب ويرجع
فاهنيبببار أسبببعار البببنف  يف  4الشبببركات املدرجبببة، عبببدد يف اخنفببباض مبببن وهبببي تعببباين 0222 اجلزائبببر سبببنة نشبببأت بورصبببة فمنبببذ

ليببار دوالر م 20٪، ممببا أدى إىل اهنيببار قيمببة الصببادرات مببن 38أدى إىل اهنيببار شببروط التبببادل التجبباري بببأكثر مببن  8002
، وارتفعببببت احتياطببببات العملببببة يف اجلزائببببر عببببام 8000مليببببار دوالر يف  22و 8002مليببببار دوالر يف  22إىل  8002عببببام 

٪ ، وتراجعبببت البببديون 822مليبببار دوالر، واخنفبببض معبببدل التضبببخم عنبببد مسبببتوى متوسببب  قبببدره  022إىل أكثبببر مبببن 8002
، وببالرغم مبن البوفرة والصبحة املاليبة إال أن 8002ليبار دوالر يف عبام م 0مليار دوالر وخدمة مديونية عنبد  223اخلارجية إىل 

٪، وببالرغم مبن املؤشبرات االقتصبادية اجليبدة فبان 322االقتصاد اجلزائري ينمبو يبطبئ ومل يسبجل ابوا قببل األزمبة يتجباوز نسببة 
ت بشكل ملمبوس خبالل األزمبة ٪، كما ارتفعت الواردات من السلع واخلدما8282معدل النمو خالل األزمة قد اخنفض إىل 

مليببار دوالر وذلببك بببالرغم مببن اإلجببراءات التضببييقية الببيت تطبقهببا احلكومببة مببن اجببل احلببد مببن اسببترياد السببلع  20لتصببل إىل 
 .وسوف نتطرق إىل انعكاسات األزمة على االقتصاد اجلزائري بشكل مفصل يف الفصل التايل 5االستهالكية،

                                  
  .22 ،  8002حممد حسان للطباعة، مصر، أبناء وهبة  ، "سبأل المواج ة –التداعيات  –األسباب "األزمات المالية واالقتصادية العالمية صالح الدين حسن السيسي،  1
 ، متاح على، مرجع سابقسياسات تكفأل استدامة النمو في البلدان الناميةانت اج  إلىالبنك الدولي يدعو موقع البنك الدويل،  2

www.worldbank.org/wbsite/extraichome/newsarabic 
 .032   ،مرجع سابق، العربية الدول في المال أسواق وفي والمصرفية النقدية التطورات، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  3
 . 083 لوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق،  عنسيمة و  حاج موسى 4
 .03  ، 8000افريل ، 008عدد  ،الكويت املعهد العري للتخطي ،، جسر التنمية جملة ،مية على الدول العربية  والناميةاالقتصادية العال األزمةتبعات بلقاسم العباس،  5
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مة املالية على تونس فهي كغريها مبن أسبواق املغبرب العبري مل تتبأثر كثبريا  بتبداعيات األزمبة فيما يتعلق بانعكاسات األز  اأم
املالية ليس فقب  للقيبود املفروضبة علبى تعبامالت األجانبب هببا، ولكبن أيضبا لعبدم فتحهبا الكامبل مليبزان التحبويالت الرأمساليبة، 

٪، هبببذا التببببدين كبببان نتيجببببة تببببدهور أداء 222بلببب  حببببوايل و  8002حيبببث تببببأثر النببباتو انيلببببي اإلابببايل فيهببببا بالنقصبببان عببببام 
الصببادرات مببن جببراء اخببتالالت التجببارة العامليببة وتراجببع املبيعببات التصببديرية املوجهببة لبلببدان االحتبباد األوروي الببيت متثببل العميببل 

التجببارة اخلارجيببة التونسببية التجبباري واخلببدمي األول بالنسبببة إىل تببونس، إذ أن بلببدان االحتبباد األوروي تسببتأثر حبصببة األسببد يف 
أيضببا، إذ تقلصببت نسبببة السببياحة الدوليببة يف اجتبباه  8002٪، كمببا تراجببع قطبباع اخلببدمات السببياحية خببالل سببنة 20بنسبببة 

 1.٪ يف املتوس ، باإلضافة إىل نشوب البطالة30املناطق التونسية ببب 

تببأثرا نظببرا النفتاحببه الكبببري علببى العببامل اخلببارجي وملببا أمبا فيمببا خيببد االقتصبباد الليببيب فكببان أكثببر اقتصبباديات املغببرب العبري 
٪ مببن إاببايل قيمببة النبباتو انيلببي 2323يلعبببه قطبباع التجببارة اخلارجيببة يف االقتصبباد، حيببث مثلببت قيمببة التجببارة اخلارجيببة فيببه 

مببن قيمببة  ٪22، وترتكببز صببادراته علببى سببلع رئيسببية تتمثببل يف الببنف  ومشببتقاته حيببث جتبباوزت نسبببة 8002اإلاببايل لغايببة 
 3:ومن بني انعكاسات األزمة عليه نذكر مايلي 2الصادرات الليبية،

دوالر، ووصببل اخنفبباض السببعر  022إىل  8002اخنفبباض دخببل ليبيببا مببن الببنف ، اذ بلبب  سببعر الربميببل الواحببد سببنة  -
 املختلفة؛ ، والذي اثر على ايع نشاطات القطاعات االقتصادية8002دوالر يف مارس  22 -32للربميل الواحد إىل 

 اخنفاض الدخل القومي يف ليبيا نتيجة تراجع قطاع السياحة؛ -
 تأثر النشاط التجاري اللييب نتيجة لدخول االقتصاد العاملي مرحلة الركود؛ -
تببأثر القطبباع الزراعببي مببن حيببث ارتفبباع تكبباليف اإلنتبباج نظببرا العتمبباده علببى مسببتلزمات اإلنتبباج واأليببدي العاملببة مببن  -

 .سلع الزراعية املستوردة للسلع الزراعية املنتجة حمليااخلارج ومنافسة ال

 4: مايلي العاملية املالية باألزمة العربية الدول اقتصاديات تأثر إىل اليت أدت األسباب ومن بني 

 االقتصاد األمريكي يف والتغريات التقلبات رهن جيعلها مما لعمالهتا نقدي كغطاء الدوالر على العربية الدول اعتماد -

                                  
املؤمتر العلمي العاشر حول االقتصادات ، "دراسة الحالة التونسية"عيات واآلثار في االقتصادات العالمية االقتصادية العالمية األسباب والتدا األزمةعبد الفتاح العمو ،  1

 .06 ،  8002ديسمرب  80و 02، اجلمعية العربية للبحوا االقتصادية، لبنان، العربية وتطورات ما بعد األزمة االقتصادية العاملية
على اقتصاد الدول  واوآثارالتداعيات حول ، مؤمتر األزمة املالية العاملية على االقتصاد الليبي وأثرهاالمالية العالمية  زمةاألحممد خليل فياض وخالد علي الزائدي،  2

 . 020  ، 8000، مصر، اإلداريةاملنظمة العربية للتنمية ، العربية
املنظمة العربية للتنمية ، على اقتصاد الدول العربية واوآثارالتداعيات حول األزمة املالية العاملية  ، مؤمترالمالية العالمية على االقتصاد الليبي األزمة أثارحممد سامل اخلشخوش،  3

 .802  ، 8000، مصر ،اإلدارية
 ،"العاملي االقتصادي النظامو  مكاحل"األزمة  حول السابع الدويل ، امللتقىالعربية النفطية الصناعة تواجه التي والتحديات العالمية المالية األزمةمشري فريد،  مال و  رمحان 4

 .2  ، 2011 جوان 02و 06 تونس،
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 ؛املاضي القرن تسعينات بداية يف الذهب عن الدوالر ارتباط فك بعد صوصاوخ

 ؛العوملة باسم العامل غزت اليت اجلنسيات املتعددة بالشركات العربية الدول اقتصاديات ارتباط -
 ؛األمريكية اخلزانة سندات يف السيما كبرية مببال  األمريكية والبورصات األسواق يف العربية الدول استثمار -
 جيعبل اخبتالل ممبا مبثال والياببان كالصبني البدول بعبض لصبادرات مسبتورد أكبرب األمريكيبة املتحبدة الواليبات اعتببار -

 ؛وقوية بصورة مباشرة العربية الدول اقتصاديات تأثر إىل يؤدي كساد أو ركود مرحلة يف ودخوله األمريكي االقتصاد
 العبامل الثالبث دول السبيما العبامل يف احلكبم أنظمبة مبن كببري اعقط على األمريكية املتحدة للواليات السياسية اهليمنة -
 ؛العربية الدول ومنه

 مبن هبذه املنظومبة يصبيب مببا تتبأثر فهبي ومنبه الرأمساليبة العامليبة االقتصبادية املنظومبة مبن جبزءا العربيبة البدول تعتبرب -
 ؛اقتصادية وهزات مالية اضطرابات

 ؛العربية للدول النفطية الصادرات اخنفاض إىل أدى األمريكي االقتصاد تباطؤ -
 .وأمريكا أوروبا بأسواق مقارنة العربية األسواق متيز اليت املتعاملني لدى اخلربة قلة -

عليهبا مبن  ، يسبتدل8002-8002مما سبق نستنتو أن االقتصاد العاملي شهد فرتة غري مسبوقة مبن االخبتالل املبايل ببني 
دي يف ايببع أالبباء العببامل والتببباطؤ يف النشبباط االقتصببادي العبباملي مببن خببالل العديببد مببن مؤشببرات االنكمبباش االقتصببا خببالل
 الوقبود وأدت إنتباج الغبذاء علبى إنتباج العتمباد نتيجة الغذاء أسعار ارتفاع إىل بدوره قاد الذي  األساسية أسعار السلع ارتفاع
واخنفباض حجبم التجبارة  رتفباع نسببة البطالبةوا اإلفبالس، إىل االسبتثمار بنبوت مبن بالعديبد البذهاب إىل ببدورها األزمبة تلبك

الدولية وهبوط معظم املؤشرات االقتصادية اليت تعرب عن الوضعية االقتصادية للبدول، وطالبت هبذه العاصبفة االقتصبادية معظبم 
 هببا جنوهبا،حيبث حلقبت إىل مشاهبا مبن العامليبة املبال أسبواق لتضرب القارات، عرب اليت تتحرت الثلو ككرة أصبحت الدول إذ

 القتصاديات هتديدا شكل مما خسائر فادحة ذختلف كل خسارة عن أخرى حسب درجة انفتاح الدول وتعامالهتا مع أمريكا،
 ضببابه مبن دول و ثبار تبداعيات معبه نباقال العامليبة انيطبات كبل البذي جباب األمريكيبة العوملبة قطبار البدول األخبرى، عبرب

واملؤسسببات املاليببة الكبببرية ومتخببذي القببرارات  العمببل علببى مواجهببة تببداعياهتا  ممببا جعببل العديببد مببن اجلهببات الرمسيببة ألخببرى،
 .والعمل على ذخفيف أثارها وانعكاساهتا السلبية على الدول املتقدمة والنامية
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 .العالمية المالية األزمة اتجاه الدولية الفعل ردود: المطلب الثاني

كل التحركات البيت متبت علبى مسبتوى  األول املستوى ضم مستويني لعاملية علىاجتاه األزمة املالية ا الدويل التحرت لقد كان
 ردود من الثاين املستوى أما األمهية النظامية، ذات املالية املؤسسات بعض وتأميم السيولة االقتصاد األمريكي كاجراءات ض 

 دول اجتماعبات التحركبات هبذه أببرز عبلأو البدويل، ول اجلمباعي اكتسببت الطبابع البيت التحركات كل ضم فقد الدولية الفعل
 .السائد الدويل املايل النظام وإصالح األزمة جتاوز سبل ناقشت العشرين اليت جمموعة

 .أساليب مواجهة األزمة أمريكيا: أوال  

كبي هنبري تبلورت أساليب مواجهة األزمبة أمريكيبا فيمبا عبرف ىلطبة اإلنقباذ املبايل األمريكيبة البيت صباغها وزيبر اخلزانبة األمري
بولسبون إلنقبباذ النظببام املببايل األمريكببي بعببد األزمببة، وهببدفت هببذه اخلطببة إىل تببأمني محايببة أفضببل للمببدخرات واألمببالت العقاريببة 
لىفببراد دافعببني الضببرائب، إضببافة إىل محايببة امللكيببة وتشببجيع النمببو االقتصببادي وزيببادة عائببدات االسببتثمارات إىل أقصببى حببد 

سسببات املاليببة األخببرى عببن طريببق شببراء وزارة اخلزانببة ألوراقهببا املاليببة الببيت تسببتند إىل قببروض عقاريببة وإنقبباذ البنببوت واملؤ  1ممكببن،
 2.ذات أصول عالية املخاطر

-02-30وفقببا للتسلسببل الببزمين لىحببداا، فقببد عرضببت اخلطببة علببى جملببس النببواب يف الكببونغرس يببوم االثنببني املوافببق لبببب 
وبعبد إدخبال بعبض التعبديالت عليهبا، وافبق جملبس الشبيوخ عليهبا، وكانبت  نبواب، 802نائبا مقابل  882، فرفضها 8002

والببذي مت فيببه املوافقببة عليهببا بعببد إجببراء تعببديالت أخببرى  8002 -أكتببوبر-08نتيجببة التصببويت الببذي جببرى يببوم اخلمببيس 
مليببار دوالر  200بسببيطة، ووفقببا ملببا جبباء يف اخلطببة مببن تفاصببيل فانببه يسببمح للحكومببة األمريكيببة بشببراء أصببول هالكببة بقيمببة 

مليببار  320مرتبطببة بببالرهن العقبباري، علببى أن يببتم تطبيببق خطببة الشببراء علببى ثببالا مراحببل، تبببدأ املرحلببة األوىل بانفبباق مبلبب  
 200علببى عمليببات الشببراء الببيت تتعببدى هببذا املبلبب  مببع حتديببد سببقفه ببببب( الفيتببو)دوالر، وكلببك أعضبباء الكببونغرس حببق الببنقض 

اشبرتي " 8002واليات املتحدة األمريكية باصدار قانون الستعادة اإلنعاش وعبودة االسبتثمار لعبام مث قامت ال 3مليار دوالر، 
، والذي تضمن فقبرة يشبرتط مبوجبهبا 8002والذي وافق عليه الكونغرس األمريكي يف جانفي " Buy American"  "حمليا

كمبا  احلديبد والصبلب املصبنوع يف الواليبات املتحبدة،على ايع مشاريع القطاع العام واملمولة من برنبامو التحفيبز أن تسبتعمل 
تكببون  أنيتعببني  األمريكيببةذات العالقببة مببن قبببل وزارة الداخليببة  واألقمشببةتشببرتط بببان مشببرتيات املالبببس  أخببرىتضببمن فقببرة 

                                  
.332 -332مرجع سابق،     ، "أزمة الرهن العقاري األمريكية" الديون المصرفية المتعثرة واألزمة المالية المصرفية العالميةعبد املطلب عبد احلميد،   1  
.002 عبد العزيز النجار، مرجع سابق،  إبراهيم   2  
 ، متاح على"المالي ذاإلنقا خطتابرز "المالية العلمية  األزمة قندح، عديل 3

 www.abj.org.jo/AOB_Images/633818570087517500.pdf. 02:30: ، سا8000سبتمرب  00، يوم. 

http://www.abj.org.jo/AOB_Images/633818570087517500.pdf
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االلتزامببات وب األمريكيببةعببددا مببن املسببائل تتعلببق بالعمالببة  ممببا أدى إىل إثببارة أمريكيببة،الصببنع ومصببنوعة مببن شببركات  أمريكيببة
 1.األمريكيةمع منظمة التجارة العاملية وبالسياسة اخلارجية  التجارية للواليات املتحدة

 .أساليب مواجهة األزمة دوليا: ثانيا

 :توصيات من به وإىل ما جاءت األزمة للتمكن من جتاوز أثارها تلت الدولية اليت املؤمترات خمتلف يلي إىل فيما وسنتطرق

 .2221 نوفمبر 16-12 العشرين موعةلمج واشنطن مؤتمر .1

 االقتصباد، حتفيبز إىل اهلادفبة مبن اإلجبراءات جمموعبة اذخبذت قبد بأهنبا للمبؤمتر اخلتبامي البيبان يف املشباركة البدول ذكبرت
النقبائد  جتباوزو  والودائبع املبدخرات محايبةكبذا و ، املاليبة املؤسسبات مبال رأس السبيولة وتقويبة وتبوفري القبروض أسبواق وتنشبي 

 املشباركة البدول العباملي، حيبث حبددت لالقتصاد الدعم بتقدمي الدولية املالية للمؤسسات السماحإضافة إىل  بالرقابة، تعلقةامل
 2:كاوآيت أعاله األهداف املذكورة حتقيق بغية اإلجراءات من جمموعة املؤمتر يف

 املايل؛ مالنظا استقرار يف يساهم أن شأنه من إضايف إجراء كل واذخاذ اجلهود مواصلة -
 به؛ القيام النقدية للسياسة ككن الذي اإلجياي بالدور االعرتاف -
 سريعة؛ نتائو حتقيق أجل عندما تقتضي احلاجة لذلك من امليزانية استعمال إجراءات -
 التمويل الالزم؛ إىل للوصول والنامية الناشئة االقتصاديات مساعدة -
 الدوليبة، املعبايري وتقويبة املبراقبنيالبدويل ببني  التعباون تكثيبف ةضبرور  علبى االتفباق مت حيبث املاليبة األسبواق إصبالح -
 .املعايري هلذه عادل تطبيق حتقيق على والسهر
 العمل، و إمكانياهتا كامل استعمال على األخرى الدولية التنمية صندوق النقد الدويل وبنوت و الدويل البنك تشجيع -
حيبث اذخبذت القمبة يف هبذا  3األزمبة، مواجهبة يف فعبال دور ببأداء هلبم حستسبم البيت الكافيبة املبوارد كبل مبنهم علبى تبوفر علبى

مليبار دوالر ملسباعدة البدول األكثبر تضبررا مبن األزمبة وإنشباء هيئبة ملراقببة  000اإلطار قرار إقبراض صبندوق النقبد البدويل البو 
البدويل والبنبك البدويل  النقبدصبندوق اكرب ثالثني مصرفا يف العامل حتبت مسبمى هيئبة املبراقبني، ومراجعبة نظبام التصبويت داخبل 

 4.ااجمال أمام اكرب االقتصاديات الناشئة إلفساح
 

                                  
 . 82   ،8000العربية املتحدة،  راتااإلم، صندوق النقد العري، العالمية األزمة أعقابالعربية وتمويل ا وضمان ائتمان الصادرات في التجارة الدولية و  اال الدين زروق، 1

2 Gabriel Banon, Le G20 cherche solution désespérément, Revue Maroc Hebdo International, N°815, Novembre 2008, p 41. 
3 IBID, p 41. 

.00 ،  8000، 22، جملة العلوم اإلنسانية، العدد على االقتصاد العربي وأثرهاالمالية العالمية  األزمةنوزاد عبد الرمحان اهلييت،   4  
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 .2221افريل  2و 1 العشرين لمجموعة لندن مؤتمر  .2

 صبعبة، جبد واجتماعيبة ظبروف اقتصبادية ظبل يف املاليبة األزمبة انبدالع بعبد مبرة لثباين العشبرين جمموعبة دول قبادة اجتمبع
 دوالر، وقبد مت مليبار 52000 حببوايل 2009 فيفبري هنايبة يف املال العباملي رأس يف اخلسارة الدويل النقد صندوق قدر حيث

 1 :كاوآيت لندن جاءت مؤمتر خالل رئيسية توصيات ستة تسجيل

 فبرتة طبول مت ضخها يف الدول املتضررة مبن األزمبة مبن اليت املاليري بتقلد النمو إذ دفع و الثقة اسرتجاع على العمل -
 ؛شغل منصب مليون  20البب يقارب ما بانشاء تسمح أنوب االنكماش

 جمبال يف جديبدة قواعبد تببين علبى املشباركة البدول اإلقبراض حيبث اتفقبت عمليبة بعبث هببدف املبايل النظبام إصبالح -
 ؛وتبييض األموال الضرييب التهرب حماربة على وكذلك الدويل املستوى على واجلوائز األجور
 انياسبية الدولية اليت تشرف عليها  واملعايري املخاطر عالية االستثمارية الصناديق ق اعتماداملالية عن طري الرقابة تقوية -
 ؛بتحسني تقييم األصول املالية (IASF) الدولية انياسبة جلنة

 الرقاببة ملببدأ املطلقبة مسباندهتا عبن املبؤمتر يف املشباركة البدول الدوليبة إذ أعلنبت اليبةملا املؤسسبات وإصبالح متويبل -
 حببوايل زيبادة أي مليبار 750 إىل البدويل النقبد صبندوق مبوارد رفبع علبى االتفباق مت كمبا الصبندوق، هببا سبيقوم البيت سبتقلةامل

 ؛أضعاف ثالثة
 يف املاضبي أخطباء ارتكباب تعاود بأهنا لن املؤمتر يف املشاركة الدول واالستثمار حيث أكدت الدولية التجارة تشجيع -
 تنفيذ مبراقبة بالقيام OMC))العاملية  التجارة منظمة كلفت كما الثالثينات، لسنوات مائيةاحل السياسات إىل واضحة إشارة
 ؛اإللزام هذا

 ببأن العشبرين جمموعبة دول الدوحبة حيبث تبرى أجنبدة إطبار يف دويل جتباري اتفباق إىل التوصبل ضبرورة علبى التأكيبد -
 . سنويا العاملي لالقتصاد ضافيةإ دوالر مليار 150 حوايل سيولد اإلطار هذا يف اتفاق إىل التوصل
 
 .2009 سبتمبر 25و24 العشرين لمجموعة بيتسبرغ مؤتمر  .3

 إىل املشباركة البدول بزعمباء مبا دفبع العباملي االقتصبادي النمبو انتعباش عبودة مالمبح ببروز بدايبة مبع املؤمتر هذا انعقاد تزامن
التاليبة  عمبل، والعناصبر فبر  وإجيباد االقتصبادي لنمبوا اسبتعادة مبن أجبل صارمة سياسات تنفيذ مبواصلة يقضي اتفاق صياغة
 2:بيتسربغ مؤمتر هبا جاء اليت التوصيات أهم متثل

                                  
 .822 األمني وليد طالب، مرجع سابق،   حممد 1
  . 822 -822نفس املرجع،      2
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 وعلبى، االقتصباد تعبايف يتبأمن أن إىل التحفيبز إجبراءات مواصبلة املشباركة وافقبت علبى التعبايف إذ دجبد البدول تعزيبز  -
 مبن التأكبد يبتم حاملبا وذلبك األزمبة علبى كبرد اذخذ الذي قدياملايل والن الدعم تقليد جهود لتنسيق املثلى السبل يف البحث
 التعايف؛ حالة عودة

  "أوبامبا ببارات" األمريكبي البرئيس مقبرتح املشباركة ومتبوازن حيبث تبنبت البدول ومسبتدام قبوي لنمبو إطبار إطبالق -
 صاديني؛االقت والتنسيق للتعاون عملية معامل يرسم متوازن والذي و ومستدام قوي لنمو املعروف باطار

 ىلصو  صارمة دولية معايري تبين على املشاركة الدول املالية إذ وافقت األسواق خيد فيما جديدة قيود و نظم تبين -
جمبال  يف صبارمة دوليبة معبايري تببين علبى وافقبت كمبا أكبرب، مبال املصبارف لبرأس باحتفبا  طالببت إذ املصبارف، أمبوال رؤوس

 التعويضات؛
 االقتصبادي التعباون هيكبل بتحبديث ااجمموعبة قبادة تعهبد العباملي حيبث  االقتصبادي نللتعباو  التحتيبة الببىن حتبديث -
 التمثيل؛ قليلة بلدان إىل الدويل النقد بصندوق التمثيل زائدة الدول حصدمن ٪  5عن  تقل ال نسبة كتحويل العاملي،
 إىل املالية داء والوقود والتسهيالتالغ بوصول لىخطار وذلك بااللتزام عرضة واألكثر فقرا األكثر العامل مواطين دعم -
 لىزمات؛ عرضة األكثر البلدان لصاك سريع بشكل املالية املوارد توظيف أيضا على اتفقت العامل، كما فقراء

السبابقة واشبنطن  قممهبا يف أقرهتبا البيت االلتزامبات تنفيبذ تقبدم مبدى السبابقة فااجمموعبة استعرضبت بااللتزامبات الوفباء -
 .املالية األزمة رقعة اتساع مبكافحة هلا سيسمح ما الوفاء بالتزاماهتا يف دجحت قد الدول أن إىل تحيث توصل ولندن

 
 .2010  جوان 22و 26العشرين  لمجموعة طورنطو مؤتمر .4

 البدايبة منبد املشباركون أكبد وقبد طورنطبو الكنديبة، مدينبة يف األزمبة انفجبار بعبد الراببع مؤمترهبا العشبرين جمموعبة دول عقبدت
 1:وأمهها التحديات من العديد هنات تزال أنه ال إال انيققة اإلجيابية النتائو من وبالرغم نهبأ

 هشاشة وعدم تكافؤ النمو بني الدول رغم االنتعاش امللموس؛ -
 مقبولة؛ غري بطالة ملستويات الدول بعض تسجيل -
  .االجتماعي ااجمال يف خاصة لىزمة السلبية االنعكاسات تسجيل استمرار -
قببد عكببف البنببك الببدويل علببى صببقل حمببور تركيببزه اإلسببرتاتيجي بعببد األزمببة املاليببة، حيببث ككنببه تعظببيم القيمببة املضببافة إىل و  

 2:أقصى حد، وذلك من خالل التأكيد على
 استهداف خدمة الفقراء واملستضعفني وخاصة يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء؛ -

                                  
 . 822 نفس املرجع،    1
 ، متاح علىيمن  البلدان النامية مزيدا من النفوذالبنك الدولي موقع البنك الدويل،   2
 www.worldbank/org/wbsite/external/extarabicho ،80 2: ، سا8000 أوت. 

http://www.worldbank/org/wbsite/external/extarabicho
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القضببايا تشبمل علبى سبببيل املثبال ال احلصبر تغببري املنباخ، التجببارة،  تشبجيع العمبل اجلمبباعي العباملي بشبأن العديببد مبن  -
 الغذائي، الطاقة، املياه والصحة؛ األمن، الزراعة
 تدعيم احلوكمة ونظام اإلدارة العامة وحماربة الفساد؛   -
 . االستعداد ملواجهة األزمات   -
 
 .مواجهة األزمة عربيا: ثالثا
 

إجببببراءات  اذخببباذ عببببدة عمببببدت، هبببايعل العقببببارين لبببرهة األزمببببة السببببلبي تبببأثرياتالببببدول العربيبببة وعقببببب ال أمبببا علببببى مسبببتوى
 دور علببى مببع الرتكيببز األزمببة يف مواجهببةواتبعببت الببنهو األوروي واألمريكببي  يف أسببواقها، التببوترات حببدة وذخفيببف ملواجهتهببا
 : يلي فيما األزمة، نذكرها معاجلة يف خمتلفني اخلليجي مثال اتبعت اوذجني التعاون جملس السيادية، فدول الثروة صناديق
النموذج كبل مبن الكويبت  هذا والودائع، حيث اتبعت الديون ضمان يف األوروي النموذج يتمثل :األوروبي النموذج .0

 يف هبذه نالحبحي وبالتبايل املصبريف، اجلهباز داخل هبا واالحتفا  السيولة هروب تفادي يف هدفهما يتجلى كان والبحرين واليت
فاخلطبة األوروبيبة هبذه تعتمبد علبى تبأميم جزئبي للمؤسسبات املاليبة املتضبررة  1فقب ، الضبامن دور لعب املركزي لبنكا أن احلالة

وتستند أساسا إىل ض  أموال عامبة يف املصبارف املتضبررة وضبمان الودائبع، كمبا تسبعى إىل ضبمان القبروض ببني املصبارف مبع 
 2.إمكانية اللجوء إىل إعادة متويلها

 هبذا حيبث اتببع النقديبة، الكتلبة ضب  طريبق عبن السبيولة تبوفري يف األمريكبي النمبوذج يتجلبى :يكـياألمر  النمـوذج .8
 باألزمبة تأثريهبا اخنفباض إىل السبيولة هبذه حجبم اخنفباض ويرجبع دوالر، مليبار 3 ضبخت والبيت السبعودية مبن قببل النمبوذج

مليبار  70 ضب  مث درهبم مليبار 50 بضب  البدايبة يف املتحبدة العربيبة اإلمبارات قامبت اخلبارج، كمبا انفتاحها على كنتيجة لقلة
 اسبتحقاقها  فبرتة تسباوي البيت اإليبداع شبهادات كبل شبراء إلعبادة للبنبوت تسبهيالت اإلمبارايت املركبزي البنبك مبنح درهم، كما

 يكبون أن أو كضبمان املقدمة الشهادات من املتبقية الفرتة عن يقل أو الشراء إعادة أجل يساوي أن على أكثر، أو يوما 14
 3.لىجل ثالثة اشهر األقصى احلد

وبعد ااجمهودات املبذولبة مبن طبرف البدول ملواجهبة األزمبة، كشبف أحبدا تقريبر للبنبك البدويل عبن اوآفباق االقتصبادية      
زمبة العامليبة أن االقتصاد العاملي يف طريقه هذا العام والذي يليه لالنتقال من مرحلة التعايف واخلبروج مبن  ثبار األ 8000العاملية 

ي العبباملي، الببذي ازداد بنسبببة إىل النمببو ىلطببى أبطببأ وإن كانببت ثابتببة، مشببريا إىل أنببه مببن املتوقببع أن يتباطببأ إاببايل النبباتو انيلبب
وأشببار إىل أن  معظببم بلببدان العببامل الناميببة قببد امتصببت تببداعيات األزمببة  ،8000٪ عببام  323، إىل 8000٪ يف عببام 322

                                  
 .082   حاج موسى نسيمة وعلوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، 1
الغري  األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي حول ، مؤمتر"أسباب ا، جذورها وتبعات ا االقتصادية"فصول األزمة المالية العالمية  حممد امحد زيدان، 2

 .02  ، 8002مارس  02لبنان، ، جامعة اجلنانواإلسالمي، 
 .082   حاج موسى نسيمة وعلوي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، 3
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، مبببن أثبببار األزمبببة وعلبببى وشبببك 8000اقتصبببادات األسبببواق الصببباعدة كانبببت تعافبببت مبببع هنايبببة عبببام وأن العديبببد مبببن  املاليبببة،
اسببتئناف معببدالت اوهببا االقتصببادي السببابقة هلببا، وجيببب علببى البلببدان يف األمببد الطويببل حتويببل تركيزهببا مببن إدارة األزمببات يف  

 1 :حسمها، ونذكر منها باليت يصعاألمد القصري إىل اعتماد تدابري تعاجل التحديات اهليكلية األساسية و 

 تطبيق خط  ذات مصداقية من أجل استعادة قدرة املالية العامة على االستمرار؛ -
البيت تسبهل إعبادة توظيبف القبوى  حتويل الرتكيز من إجراءات حتفيز الطلب عبريض القاعبدة إىل إجبراءات املاليبة العامبة -

 العاملة اليت فقدت وظائفها؛
 انتهاج سياسات تسمح بتعديل أسعار الصرف تدرجييا متاشيا مع األساسيات؛، و ايلإعادة تنظيم القطاع امل -
 .احلد من تقلب العمالت االحتياطية الرئيسية بغرض تعزيز مستوى الثقة -

، هبو أن تصبعيد 0282لقد استخلد انيللون لالزمة انه مبن ببني البدروس املسبتفادة مبن جترببة أزمبة الكسباد العباملي       
ى التجبارة اخلارجيبة خبالل األزمبة يبؤدي إىل تعميبق تأثرياهتبا وزيبادة املخباطر، ومببا يلقبي االقتصباد البوطين يف فبرتة ركبود القيود عل

ببااللتزام بعبدم اللجبوء إىل اإلجبراءات  8002طويلة املدى، ولذلك فقد قامت جمموعة دول العشرين منبذ أول قمبة يف نبوفمرب 
، وحبببىت يف حالبببة تبببدهور سبببوق العمبببل فيهبببا، وقبببد قامبببت دول ااجمموعبببة ااقتصبببادياهتى احلمائيبببة ملواجهبببة انعكاسبببات األزمبببة علببب

بتجديد تعهداهتا من خالل اإلعالن الصبادر عقبب اجتماعاهتبا الالحقبة ومنهبا بوجبه خبا  اجتمباع قمبة دول العشبرين بلنبدن 
نببع قيببام دول جمموعببة العشببرين  ، غببري أن هببذه التعهببدات مل مت8002، واجتمبباع القمببة يف بسببتربغ يف سبببتمرب 8002يف مبباي 

باإلضببافة إىل دول متقدمببة أخببرى ودول ناميببة أخببرى باذخبباذ إجببراءات محائيببة للتجببارة وعلببى حسبباب دول شببريكة أخببرى، وقببد 
ذكببرت منظمبببة التجببارة العامليبببة يف تقريرهببا البببدوري لرصببد التطبببورات يف السياسببات التجاريبببة لببدول جمموعبببة العشببرين أن سببببعة 

موعة اذخذت إجراءات محائيبة، غبري أن حصبة البواردات البيت قابلتهبا اإلجبراءات التقييديبة تعتبرب ضبئيلة وتقبدر عشر دولة من ااجم
٪مببن قيمببة إاببايل واردات دول  جمموعببة العشببرين، وذلببك خببالل الفببرتة مببن  023٪، مببن قيمببة الببواردات العامليببة 022حبببوايل 
القيببود املتخببذة أمببام الببواردات صببعب حصببرها فببان إحببدى تقببارير ، وبببالرغم مببن أن طبيعببة 8002إىل أكتببوبر  8002أكتببوبر 

منظمبببة التجبببارة العامليبببة يشبببري إىل أن القيبببود التجاريبببة املتخبببذة مبببن قببببل البببدول املتقدمبببة تتعلبببق بقطاعبببات ذات كثافبببة عمالبببة  
املببة فيهببا، وهببي كالصببناعات االسببتخراجية واملنسببوجات واملعببادن، وهببي كلهببا قطاعببات تواجببه ضببغوطات لتسببريح العمالببة الع

 2.أكثر القطاعات اليت تكتسب فيها الدول النامية ميزة نسبية وقدرة تنافسية اكرب

 

                                  
 ، متاح علىالبلدان النامية تقود قاطرة النمو العالمي لكن المياطر ال تزال قائمةموقع البنك الدويل،  1
 www.web.worldbank.org/wbsite/external/extarabichome ،02 88:32: ، سا8000 أوت . 

 .88 -80     ال الدين زروق، مرجع سابق،ا  2

http://www.web.worldbank.org/wbsite/external/extarabichome
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 خالصة الفصل الثاني

 البرهن قطباع ببدأت باهنيبار والبيت ،8002االقتصبادية واملاليبة العامليبة البيت ظهبرت نتائجهبا مبع بدايبة سبنة  إن األزمبة       
 املتقدمبة البدول يف احلقيقبي واملصبريف مث االقتصباد املبايل القطباع إىل سبريع بشبكل امتبدت مث املتحبدة، الواليبات يف العقباري
 وشركات املصرفية مرتاكمة، مطيحة بأكرب املؤسسات خسائر ودوامة دجدها أدت إىل إحداا  ركود اقتصادي النامية، والدول

جة انفتاحها على العبامل اخلبارجي، وكانبت دول التأمني، حيث طالت أثارها ايع الدول بدون استثناء،  كل واحدة حسب در 
 واقبرتاح األزمبة هبذه مسبببات حمباوالت تشبخيد انطلقبت التباري  ذلك اخلليو ومصر من أكثر الدول العربية تضررا هبا، ومنذ

مببن اجببل السببلبية، ممببا أدى إىل عقببد قمببم جمموعببة العشببرين ومت انتهبباج العديببد مببن اخلطبب  العربيببة والغربيببة   ثارهببا تقليببل سبببل
 .تفادي الوقوع يف أزمة ثانية وتقليل خماطر األزمة املوجودة عامليا

فمببن خبببالل وصببول تبببداعيات األزمببة العامليبببة إىل اغلببب دول العبببامل بسببرعة كببببرية وىلسببائر جسبببيمة توضببح لنبببا ببببأن        
حبببذر يف تعامالهتببا االقتصببادية مببع  لالنفتبباح االقتصببادي علببى العببامل لببه سببلبيات مثلمببا لببه اجيابيببات، ممببا يسببتدعي الببدول السببري

البببدول األخبببرى خصوصبببا فيمبببا يتعلبببق بأسبببعار صبببرف العمبببالت وأسبببعار الفائبببدة وأسبببعار األسبببهم واملبالغبببة يف وضبببع قيمتهبببا 
ممببا خيلببد مببن تفببادي الوقببوع يف أزمببات الببدين اخلببارجي واألزمببات البنكيببة والصببرف األجنببيب  ،واالسببتدانة مببن الببدول األخببرى

 .واق رأس املالوكذا أزمات أس

والفصبل املبوايل سبوف نوضبح فيبه أكثبر تبداعيات تلببك األزمبة املاليبة علبى تبدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر عامليببا        
وحمليببا، ومعرفببة مبببدى تببأثر االقتصبباد اجلزائبببري بتببداعياهتا، حمبباولني تقيبببيم التجربببة اجلزائريببة يف جمبببال جببذب االسببتثمار األجنبببيب 
.  املباشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر
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 مقدمة الفصل الثالث

 أمهيته يف على اتفاق مثة حيث التنمية االقتصادية، مداخل من هاما يعترب االستثمار األجنيب املباشر مدخال        
 قدمته وملا جماالت من جراء االستثمارات الواردة إليها، عدة بعض الدول يف حققته الذي للنجاح صادي نتيجةاالقت النشاط

االقتصادي، لذا يعد وجود إحصاءات دقيقة حول  املنفعة للبلدين يف إنعاش النشاط حتقيق  إطار يف هلا الدعم خدمات من
الدولية وسيلة لتمكني صانعي السياسات من التقييم السليم ملدى حتقق  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر تتفق مع املعايري

األهداف االقتصادية للدولة خاصة وأن هذه اإلحصاءات متثل احد املؤشرات اهلامة اليت تعكس مدى تنافسية االقتصاد 
 .وقدرته على جذب املزيد من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

وسياسية والتنظيمية ومؤشبرات االقتصباد الكلبي وكبذا مسبتجدات األزمبة املاليبة العامليبة اثبر علبى إال أن األخطار اجلي        
األوضاع االقتصادية يف خمتلف  بلدان العبامل مببا يف ذلبك أحبوال االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة واملؤشبرات االقتصبادية الكليبة، 

اجلزائبر مبن ببني البدول األقبل  تعبدزمبة املاليبة متباينبة مبن دولبة ألخبرى، فكانت ردود فعل االستثمارات األجنبية املباشرة بعبد األ
تببأثرا مبجرياهتببا لعببدم انفتاحهببا علببى العببامل اخلببارجي يف ااجمببال االقتصببادي واملببايل كثببريا، ويف هببذا الفصببل سببوف يببتم التطببرق إىل 

شبببرة بوجبببه عبببام وتأثريهبببا علبببى االقتصببباد اجلزائبببري انعكاسبببات األزمبببة املاليبببة علبببى التبببدفقات العامليبببة لالسبببتثمارات األجنبيبببة املبا
التجربببة اجلزائريببة يف جمببال جببذب االسببتثمار األجنببيب املباشببر ووضببعها يف مؤشببرات  متنبباولنيواالسببتثمارات فيببه بشببكل خببا ، 

 :كما هو موضح فيمايلي  لقياس جاذبية املناخ االستثماري الدولية

 .8000 -8000باشر عالميا خالل الفترة اتجاهات االستثمار األجنبي الم: المبح  األول

 .المناخ االستثماري الجزائري في ظأل تحسن بيئة األعمال الدولية: المبح  الثاني

  8000-8000 الفترة لخال المباشرل جذب االستثمار األجنبي التجربة الجزائرية في مجا تقييم :لمبح  الثال ا

 .تداعيات األزمة المالية العالميةوضعية االقتصاد الجزائري في ظأل : المبح  الرابع
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 .9111 -9111اتجاهات االستثمار األجنبي المباشر عالميا خالل الفترة : المبحث األول

شهد العبامل يف العشبرية األخبرية منبذ بدايبة القبرن الواحبد والعشبرين العديبد مبن األحبداا السياسبية واالقتصبادية البيت غبريت 
يف سبريورة االقتصباد  حباد القتصادية اليت ظهبرت انفجبار أزمبة ماليبة عامليبة أدت إىل انكمباشجمرى العامل، فمن بني األحداا ا

املهبببم ومبببن العببباملي، أثبببرت علبببى األوضببباع التنمويبببة يف خمتلبببف دول العبببامل مببببا يف ذلبببك حركبببة االسبببتثمارات األجنبيبببة املباشبببرة، 
حيبببث حجمبببه ومبببدى انتظبببام تدفقبببه، ومبببن حيبببث التعبببرف علبببى اجتاهبببات رأس املبببال األجنبببيب خبببالل السبببنوات السبببابقة مبببن 

توجهاتببه اجلغرافيببة واملنبباطق الببيت يفضببل التوجببه إليهببا، والقطاعببات االقتصببادية الببيت يفضببلها، لببيمكن بالتببايل التعببرف علببى أهببم 
املبببال ، ومبببدى انعكاسبببات هبببذه األزمبببة علبببى التوجهبببات األساسبببية لبببرأس املاليبببة العامليبببةاألزمبببة  الناابببة علبببى تدفقبببه بعبببداوآثبببار 
 .األجنيب

-8000منببذ العببام املببايل ولتوضببيح ذلببك األثببر سببوف نبببني حركببة االسببتثمارات العامليببة واجتاهاهتببا يف خمتلببف دول العببامل 
يف البدول املتقدمببة والناميببة مبببا فيهببا الببدول العربيببة يف ظببل الظببروف البيت مببر هبببا العببامل خببالل تلببك الفببرتة مبببا يببؤثر سببلبا  8000

 .لك التدفقاتوإجيابا على حجم  ت

تطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الدول المتقدمة والناميةة خةالل الفتةرة : المطلب األول

9111- 9111. 

لقببد لعبببت اإلجببراءات اإلصببالحية الببيت تبنتهببا حكومببات اغلببب الببدول دورا أساسببيا يف حتسببني منبباخ االسببتثمار، وجببذب 
واألجنبية يف خمتلف دول العامل، فتيسري إجراءات االسبتثمار كبان لبه دورا إجيابيبا يف زيبادة املزيد من االستثمارات انيلية والعربية 

عدد الشركات اجلديدة اليت مت تأسيسها والتوسع يف الشركات القائمة على مستوى العامل، باإلضبافة إىل ارتفباع صبايف تبدفقات 
ات األجنبيببة املباشببرة ذختلببف بببني دول العببامل املتقدمببة منهببا االسببتثمار األجنببيب املباشببر بصببورة ملحوظببة، فاجتاهببات االسببتثمار 

والناميبببة، الصبببادرة منهبببا والبببواردة نظبببرا لتطورهبببا وزيبببادة ابببو حجمهبببا عامليبببا، فهنبببات دول تعتبببرب أهبببم ممثبببل للتبببدفقات اخلارجبببة 
سبببتثمارات األجنبيبببة لالسببتثمارات ودول أخبببرى أهبببم ممثبببل للتبببدفقات الداخلبببة منهبببا، لببذا سبببوف نببببني أهبببم البببدول املصبببدرة لال

 .املباشرة واهم الدول املستوردة هلا ونسب التغري فيها

 تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته في الدول المتقدمة والنامية خالل الفترة: أوال    

9111-9111. 

 إبرام االتفاقيات الثنائية من اجل محايةإن سعي احلكومات إىل التغيري يف التنظيمات واللوائح احلكومية باجتاه التحرير، و      
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السببتثمارات سبباعد يف التببأثري علببى تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر سببواء بالسببلب أو باإلجيبباب حسببب طبيعببة الظببروف 
 د أن تببدفقات االسببتثمار األجنببيبفعنببد مالحظببة تطببور حجمببه واجتاهاتببه يف الببدول املتقدمببة والناميببة جيبباالقتصببادية يف العببامل، 

وصبل حجبم االسبتثمار األجنبيب  8000املباشر خالل السنوات األوىل مبن هبذا القبرن شبهدت نوعبا مبن التذببذب، ففبي عبام 
مليبار دوالر،  ومنبذ ذلبك التباري   002622مليار دوالر، واالسبتثمار األجنبيب الصبادر  032220املباشر الوارد يف العامل إىل 
مليببار دوالر مببن  20226ومل تتجبباوز  8000عببام تببدفقات بشببكل حبباد هببذه الحيببث اخنفضببت والتببدفقات تشببهد تراجعببا، 
لتصببل  8008مليببار دوالر مببن االسببتثمار الصببادر، وواصببلت التببدفقات اخنفاضببها عببام  28022االسببتثمار األجنببيب الببوارد و

 8003ى عبام مليار دوالر من االستثمار العاملي الصادر، مث اخنفضبت مبرة أخبر  22622من االستثمار الوارد و 62222إىل 
مليبببببار دوالر، بسببببببب  22226للعبببببام الثالبببببث علبببببى التبببببوايل التبببببدفقات الداخلبببببة العامليبببببة لالسبببببتثمارات األجنبيبببببة املباشبببببرة إىل 

وككببن إرجبباع سببب هببذا االخنفبباض يف  1االخنفباض الببذي حبدا يف تببدفقات االسببتثمار األجنبيب املباشببر إىل البلببدان املتقدمبة،
 00باشببر إىل عببدم مالئمببة قببوانني االسببتثمار القدكببة يف معظببم الببدول، ومببا جببرى مببن أحببداا تببدفقات االسببتثمار األجنببيب امل

الببيت أثببرت علببى العديببد مببن األوضبباع السياسببية واالقتصببادية يف الواليببات املتحببدة خاصببة، والبلببدان األخببرى  8000سبببتمرب 
 .الثالثة األلفية ومطلع العشرين القرن أواخر االنرتنت يف شركات أزمة فقاعاتعامة، وظهور 

وتعتبببرب البلبببدان الصبببناعية املتقدمبببة املصبببدر الرئيسبببي للتبببدفقات اخلارجبببة لالسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر يف تلبببك الفبببرتة، حيبببث 
مليببار دوالر،  62022بقيمببة  8000شببكلت دول االحتبباد األوروي اكببرب مصببدر هلببذه االسببتثمارات علببى مسببتوى العببامل عببام 

مليببببار دوالر، إال أن هببببذه القيمببببة أخببببذت يف الرتاجببببع مببببع تراجببببع تببببدفقات  000220مببببة ببببببببب وقببببدرت مسببببامهة الببببدول املتقد
حيبببث قبببدر االخنفببباض يف تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر إىل الواليبببات ، 8003عبببام  22226االسبببتثمار العببباملي إىل 
يف حبببني شبببهد النصبببيب مليبببار دوالر،  80إىل 30مليبببار دوالر، ويف أوروببببا الوسبببطى والشبببرقية مبببن 30املتحبببدة األمريكيبببة  بببببب 

مليببببار دوالر مببببن  82822أعلببببى معببببدالت لتببببدفقات االسببببتثمار األجنببببيب املباشببببر  8000النسببببيب للببببدول الناميببببة حببببىت عببببام 
مث ارتفبببع عبببام  8008وعببباود االخنفببباض عبببام  8000التبببدفقات البببواردة إليهبببا، إال أن هبببذا النصبببيب تصببباعد مبببرة أخبببرى عبببام 

٪  82 بنسببة أفريقيبا إىل الداخلبة املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات يبار دوالر، حيبث ارتفعبتمل 02820إىل  8003
 مليبار 8080 وقبدرها 8000 يف عبام بلغتهبا البيت البذروة عبن قصبرت ولكنهبا ،8003 يف عبام دوالر مليبار 02 لتصبل إىل
ولكبن يف هبذه ااجمموعبة  اخنفاضا فيها،  بلدا 02 دشه بينما الداخلة، بلدا ارتفاعا يف التدفقات وثالثون ستة شهد دوالر، وقد

 كانببت الصببورة خمتلطببة فقببد شببهدت إفريقيببا واسببيا ومنطقببة انيببي  اهلبباد  زيببادة يف هببذه التببدفقات، يف حببني أن منطقببة أمريكببا

                                  
 . 3 -0،     8002، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، التحول نحو اليدمات، 8002تقرير االستثمار العاملي لسنة  1
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قبدر  تلقبيبلبد قبد اسبتمرت يف  20الالتينية والكارييب قد شهدت هبوطا مستمرا، كما أن جمموعبة البلبدان األقبل ابوا وعبددها 
 1.مليار دوالر 2ضئيل من االستثمار األجنيب املباشر مبقدار 

 األجنبيب االسبتثمار علبى  تبؤثر البيت واألنظمبة القبوانني تغيبريا يف 822 حبدا 8003 كمبا ال يفوتنبا توضبيح انبه يف عبام     
 ازدواج معاهبدة 60و نائيبةث اسبتثمار معاهبدة 26التحريبر، حيبث مت عقبد  مبن املزيبد اجتباه يف كانبت منهبا 880 املباشبر،
 علببى التببوايل، بيببد أن العببدد السببنوي 8306و 8862إىل منهمببا كببل مبجمببوع يف ذلببك العببام ممببا أدى إىل ارتفبباع ضببرييب

 8000معاهبدات االسبتثمار الثنائيبة ومنبذ عبام  حالبة يف  8008 عبام منبذ االخنفباض  واصبل قد املوقعة اجلديدة للمعاهدات
 2.الضرييب االزدواج معاهدات حالة يف

، فشهدت تدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر علبى صبعيد العبامل طفبرة طفيفبة بعبد ثبالا سبنوات مبن 8002أما يف سنة 
 8002التببدفقات األخببذة يف اهلبببوط، فالتببدفقات الداخلببة مببن االسببتثمار األجنببيب املباشببر علببى صببعيد العببامل كانببت يف عببام 

دان املتقدمة عانت من اخنفاض التدفقات الداخلة إليها، حيبث بلغبت  التبدفقات ، أما البل8003٪ عنها عام 8أعلى بنسبة 
مليببار  63222مليببار دوالر، واالسببتثمارات اخلارجببة بلغببت  320الداخلببة مببن االسببتثمار األجنببيب املباشببر يف الببدول املتقدمببة 

٪ يف املتوسببب ، مث تبببأيت يف 8622بنسببببة وتراجبببع االحتببباد األوروي عبببن احبببتالل الصبببدارة وخلفتبببه الواليبببات املتحبببدة  3دوالر، 
٪، مث تبأيت كبل مبن هولنبدا وأملانيبا والياببان علبى 222٪، وتليهبا بريطانيبا بنسببة 0023املرتبة الثانية بلجيكا ولكسمبورغ بنسببة 

اخلبا   بتببدفقات ( 0-3)وكبل هبذه التببدفقات دجبدها بوضبوح يف امللحبق رقبم  4٪،822٪، 322٪، 2التبوايل مبسبامهة بنسببة 
 .8003 -8000الستثمار األجنيب حبسب املنطقة للفرتة ا

بنسبببة يببار دوالر مل 833فقببد شببهدت طفببرة طفيفببة وبلغببت  8002أمببا بالنسبببة للتببدفقات الداخلببة للبلببدان الناميببة عببام 
كثبببري مبببن ٪، ويرجبببع ابببو االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر يف البلبببدان الناميبببة يف هبببذه السبببنة إىل الضبببغوط التنافسبببية الكثيفبببة يف  20

الصناعات حتبدو بالشبركات إىل استكشباف طبرق جديبدة لتحسبني قبدرهتا التنافسبية، وتتمثبل هبذه الطبرق يف توسبيع العمليبات 
يف األسواق السريعة النمو باالقتصاديات الناشئة بغية زيادة املبيعات، ويف ترشبيد األنشبطة اإلنتاجيبة بغيبة جبين وفبورات احلجبم 

ك أدى ارتفاع أسعار كثبري مبن السبلع األساسبية إىل حفبز توجيبه االسبتثمار األجنبيب املباشبر إىل وذخفيض تكاليف اإلنتاج، كذل
البلدان الغنية باملوارد الطبيعيبة مثبل البنف  واملعبادن، أمبا التبدفقات اخلارجبة مبن االسبتثمار األجنبيب املباشبر فقبد ازدادت يف عبام 

                                  
 . 2 -0نفس املرجع،      1
  .2نفس املرجع،    2
،   8002، مبؤمتر األمبم املتحبدة للتجبارة والتنميبة، األمبم املتحبدة، نيويبورت وجنيبف، الشركات عبر الوطنية وتندويأل البحن  والتطنوير،  8002ة تقرير االستثمار العاملي لسن  3

  0- 3. 
 .22فريد امحد قبالن،  مرجع سابق،    4
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بببة نصببف جممببوع  االسببتثمار األجنببيب املباشببر املتجببه إىل اخلببارج  مليببار دوالر، وكببان قرا 230٪ أي حببوايل 02بنسبببة  8002
مببن ثالثببة مصببادر الواليببات املتحببدة واململكببة املتحببدة ولكسببمبورغ، وظلببت البلببدان املتقدمببة هببي املصببدر اهلببام هلببذا النببوع مببن 

مليبار دوالر، علمبا أن جممبوع  860االستثمارات، فالتدفقات الصافية اخلارجة قبد جتباوزت التبدفقات الصبافية الداخلبة مبقبدار 
شبببركة عبببرب وطنيبببة   20000ترليبببون دوالر، ويعبببزى هبببذا ااجممبببوع إىل البببو  2بببببببب  8002االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر قبببدر عبببام 
 1.شركة 620000والشركات التابعة هلا باخلارج وعددها 

لثانيبة علبى التبوايل البيت تسبجل فيهبا ٪، وهبي السبنة ا82 ، زادت التدفقات  الواردة بشكل ملحو  بنسبة8002ويف عام 
مسبجلة تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر  2٪،88مليببار دوالر بزيببادة قببدرها  332زيبادة لتصببل إىل أعلببى مسببتوى، إذ بلب  

مليبببار دوالر، واسبببتمر 20622مليبببار دوالر، أمبببا التبببدفقات اخلارجبببة منهبببا فقبببد بلغبببت  22023الداخلبببة يف البببدول املتقدمبببة 
 3.مليار دوالر 33أيضا يف االستثمار الصادر من الدول النامية تقودها هون  كون  مببل  االرتفاع 

مليبببار دوالر، وبلغبببت  22222بلغبببت تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر الداخلبببة يف البببدول املتقدمبببة  8006ويف سبببنة 
 32220 البببواردة يف البببدول الناميبببةاشبببر مليبببار دوالر، مسبببجلة تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املب 008822التبببدفقات اخلارجبببة 

مليببار دوالر، ومببن حمركببات االرتفبباع يف التببدفقات العامليببة لالسببتثمار األجنببيب  02222مليببار دوالر، والتببدفقات اخلارجببة منهببا 
ا أدى إىل املباشر يف تلك السنة تزايد أرباح الشركات يف ايع أالاء العامل وما أسفر عنبه ذلبك مبن ارتفباع يف أسبعار األسبهم ممب

  4.زيادة يف قيمة عمليات االندماج والشراء واليت متثل حصة كبرية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشر

، فقببد حافظببت الببدول املتقدمببة علببى مركزهببا كببأكرب مصببدر لالسببتثمارات األجنبيببة يف العببامل، وارتفعببت 8002أمببا يف سببنة 
مليببار دوالر، وحققببت الببدول الناميببة رقمببا قياسببيا  0282قياسببي قببدره  تببدفقات االسببتثمار اخلارجببة منهببا لتصببل إىل مسببتوى

مليببار دوالر، وقببدرت تببدفقات االسببتثمار اخلارجببة مببن جنببوي أسببيا وشببرقي  828لتببدفقات االسببتثمار الصببادر منهببا فبلغببت 
سبنة الرابعبة علبى التبوايل مليار دوالر، أما غري أسيا فارتفعت فيها تدفقات االستثمار اخلارج لل 022أسيا وجنوب شرق أسيا 

مليببار دوالر،  26مليببار دوالر، أمببا بالنسبببة للتببدفقات اخلارجببة مببن أمريكببا الالتينيببة والبحببر الكببارييب قببدرت بببب  22لتصببل إىل 
ووصببلت تببدفقات االسببتثمار اخلارجببة إىل مسببتويات عاليببة لببدول جنببوب شببرقي أوروبببا وكومنولببث الببدول املسببتقلة مبسببامهة مل 

                                  
 .8 -0، مرجع سابق،     8002تقرير االستثمار العاملي لسنة  1
 .83، مرجع سابق،   8006لسنة  تقرير االستثمار العاملي 2
، مببؤمتر األمببم املتحببدة للتجببارة والتنميببة، األمببم املتحببدة، نيويببورت وجنيببف، الشننركات عبننر الوطنيننة والصننناعات االسننتحراجية والتنميننة، 8002تقريببر االسببتثمار العبباملي لسببنة  3

8002    ، 8- 3.  
.8 -0   نفس املرجع،    4  
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حبول تبدفقات ( 8-3)مليبار دوالر، وهبذا بنباءا علبى اإلحصبائيات املوجبودة يف امللحبق رقبم  28ل حيث بلغبت يسبق هلا مثي
  .مبليارات الدوالرات 8002 -8002االستثمار األجنيب  حبسب املنطقة للفرتة 

مليببار دوالر عببن  22622مليببار دوالر مرتفعببة بقيمببة  0222وفيمببا خيببد التببدفقات الببواردة يف الببدول املتقدمببة فقببدرت بببببب 
مليببار دوالر،  06222مليببار دوالر مرتفعبة أيضببا بقيمبة  262السبنة البيت سبببقتها، وقبدرت التببدفقات البواردة يف الببدول الناميبة 

مليبار دوالر، وتبدفقات  822 قبدرت ببب حيث أن تدفقات االستثمار الواردة من جنوي أسيا وشبرقي أسبيا وجنبوب شبرق أسبيا
 062فحضبيت ببب مليار دوالر، أما التدفقات الواردة يف أمريكا الالتينية والبحبر الكبارييب  22أسيا بب  االستثمار الوارد يف غري

مليبار  20جنبوب شبرقي أوروببا وكمنولبث البدول املسبتقلة حبوايلدفقات االسبتثمار البواردة يف دول مليار دوالر، بينما كانت  ت
 .أعاله املذكور امللحقدوالر حسب نفس اإلحصائيات الواردة يف 

، والببيت عببامسببنوات قليلببة ماضببية هلببذا ال والببيت ترجببع جببذورها إىل 8002إن بدايببة ظهببور األزمببة املاليببة العامليببة خببالل سببنة 
بدأت بأزمة الرهون العقارية يف الواليات املتحدة واالخنفاض املتتايل ألسعار الفائدة على العقبارات، مل يكبن هلبا اثبر سبليب علبى 

 8002، بببل علببى النقببيض مببن ذلببك فببان النصببف األخببري مببن عببام 8002تملببك عببرب احلببدود عامليببا يفعمليببات االنببدماج وال
شهد إبرام بعض الصفقات الضخمة، مبا يف ذلك قيام جمموعة مصارف تضم مصرف اسبكتلندا امللكبي وفبورتيس، وسبانتاندير 

 1.مليار دوالر 22يف صفقة بلغت قيمتها  BN-AMRO HOLDING NVبشراء شركة 

 تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته في الدول المتقدمة والنامية خالل الفترة: اثاني

 9119- 9111. 

ن اتثمار األجنبيب املباشبر، ومبن مث فبإن او االقتصاد العاملي يعد من العوامل املؤثرة يف توليد وانتعاش التدفقات العاملية لالسب
العامليبة جعبل أسبواق البدول املتقدمبة اقبل قبدرة علبى اجتبذاب اسبتثمارات مباشبرة جديبدة  تباطؤ هذا النمبو نتيجبة لالزمبة املاليبة

أو تصبببديرها إىل بببباقي دول العبببامل، ممبببا قلبببد اإلابببايل العببباملي لتبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر، خاصبببة وان اقتصببباديات 
 .لواردة أو الصادرة عاملياالدول املتقدمة هتيمن على احلصة األكرب من إاايل هذه التدفقات سواء ا

، اختلبببببف األمبببببر يف اجتاهبببببات تبببببدفقات االسبببببتثمار بسببببببب األزمبببببة املاليبببببة العامليبببببة، حيبببببث شبببببهدت 8002ففبببببي سبببببنة 
االسببتثمارات األجنبيببة العامليببة اخنفاضببا واضببحا، فاقببدة اململكببة املتحببدة مركزهببا يف الببدول املصببدرة لالسببتثمارات األجنبيببة أمببام 

مليببار  02202٪ ليصببل إىل 02وقببد قببدر هببذا االخنفبباض بببببب ،، بينمببا بقيببت اليابببان حمافظببة علببى مركزهببادول االحتبباد األوروي

                                  
 .22،   ، مرجع سابق8002دول العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف ال 1
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مليبببار دوالر أي بنسبببببة  262بلغببببت التبببدفقات الداخلببببة مبببن االسببببتثمار األجنبببيب املباشببببر يف البببدول املتقدمببببة حيبببث  1دوالر،
 التدفقات ٪، وواصلت2022ليار دوالر أي نسبة م 0220٪، أما التدفقات اخلارجة منه يف نفس الدول فقد بلغت 2223
 622٪، أمبا التبدفقات الداخلبة منهبا فقبد بلغبت 0628مليبار دوالر بنسببة  322 بالغبة ارتفاعهبا الناميبة املنباطق مبن اخلارجبة

 عبام خبالل اشبراملب األجنبيب باالسبتثمار املتصبلة الوطنيبة واللوائح القوانني يف علما أن التغيريات 2٪،3222مليار دوالر بنسبة 
 األقبل لإلجراءات املئوية النسبة وظلت األجنيب، لالستثمار مواتاة أكثر كانت إجراء 85 منها إجراء، 000 بلغت  2008

 8002.3بعام  مقارنة حاهلا على مواتاة

األجنبيب  االسبتثمار تبدفقات خارطبة توزيبع غبريت مهمبة حتبوالت إىل فبان األزمبة املاليبة العامليبة  قبادت 8002أمبا يف عبام 
٪ ، أما اخلارجبة منهبا فقبد 2022مليار دوالر أي بنسبة  603املباشر، حيث بلغت التدفقات الداخلة منه يف الدول املتقدمة 

٪، وبلغت قيمة التدفقات اخلارجة من االستثمار األجنيب املباشبر يف البدول الناميبة 2822مليار دوالر أي بنسبة  220بلغت 
 4.٪2320مليار دوالر بنسبة  200٪ ، والتدفقات الداخلة يف نفس الدول 8320مليار دوالر بنسبة 820

تبأثريا متفاوتبا فيمبا ببني  األجنبيب املباشبر البوارد واملاليبة العامليبة علبى تبدفقات االسبتثمار كبان تبأثري األزمبة االقتصبادية وقبد 
 وهبي األمريكية املتحدة الواليات إىل التدفقات شاهدة  باألزمة، خمتلف املناطق، إذ كانت منطقة أمريكا الشمالية األشد تأثرا

 إىل التبدفقات النصبف، أمبا عبن يزيبد مبباوكنبدا  ٪، 60 بنسببةا ضبااخنف  العامل يف املباشر األجنيب مضيف لالستثمار بلد اكرب
 إذ  وطبأة أقبل هباعلي األزمبة تأثري كان بلدا 82 وعددها األوروي االحتاد يف األعضاء البلدانو ٪، 51بنسبة  اليابان فتقلصت

 املضبيفة البلبدان بعض يف املباشر األجنيب تدفقات االستثمار من تقلد  الرغم ٪، وعلى33 التدفقات  اخنفاض نسبة بلغت
 مثبل أخبرى مضبيفة رئيسبية اقتصباديات إىل يف التبدفقات زيبادة حبدثت فقبد وإسببانيا، وبلجيكبا املتحبدة اململكبة مثبل الكببرية
 يف املباشر األجنيب االستثمار لتدفقات املتقدمة املتلقية البلدان ألكرب خمتلف ترتيب عن هذا أسفر ا، وقدوهولند وأيرلندا أملانيا
رغببم اخنفبباض التببدفقات يف الواليببات املتحببدة األمريكيببة والببيت تعتببرب قلببب األزمببة املاليببة إال أهنببا حافظببت علببى و  8002،5عببام

 6.تلتها فرنسا مث الصني فاململكة املتحدة وروسيا ألجنبية املباشرة عامليا،تصدرها قائمة اكرب الدول املضيفة لالستثمارات ا

                                  
1 word investment raport 2009, transnational corporation "agricultural production and development", united nations conference on 

trade and development ,united nation , new York and Geneva, 2009, P 4. 
 .2 -2   ، مرجع سابق،  8000ر العاملي لسنة تقرير االستثما 2
 . 2،   8002، وزارة التجارة اخلارجية لإلمارات العربية املتحدة، اإلمارات العربية املتحدة، 8002قراءة يف تقرير االستثمار العاملي لسنة  3
 .2 -2 ، مرجع سابق،    8000تقرير االستثمار العاملي لسنة  4
 عبر والشراء االندماج عمليات تزايد االنيفاض يتوق  على من سنتين بعد المتقدمة البلدان في المباشر األجنبي االستثمار نتعاشمار العباملي، انشرة صحفية حول االستث 5

 .0مم املتحدة، نيويورت وجنيف،  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األ الحدود،
 .66سابق،    ، مرجع8002مناخ االستثمار يف الدول العربية  6
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 0282 معتبدال لتصبل إىل ارتفاعبا العبامل نطباق علبى املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات ارتفعبت 8000أمبا يف سبنة 
 نطاق على والتجارة الصناعي اتوللن مباين وهذا األزمة، قبل ٪ عن متوسطها 02 بنسبة أد ى تزال ما دوالر، ولكنها تريليون
 028ليصبل  سبينتعش العباملي املباشبر األجنبيب االسبتثمار أن األونكتباد ويقبدر قببل األزمبة، مباتهإىل مسبتويا عبادا اللبذين العبامل

 البيت البذروة مبن 8003 عبام يف ويقبرتب 022 إىل سبيزداد أي األزمبة، قببل القبائم مسبتواه إىل 8000 عبام دوالر يف تريليبون
 ككبن متوقعبة غبري عامليبة اقتصادية صدمات أي حتدا مل إذا صحيح السيناريو اإلجياي وهذا ،8002 عام يف بلغها قد كان
 .1مفعوهلا متارس زالت ما اليت اخلطر عوامل عدد من عن تنشأ أن

ر يف الببدول املتقدمببة التببدفقات الداخلببة مببن االسببتثمار األجنببيب املباشببفبباملتتبع للتقببارير الصببادرة عببن االونكتبباد يستشببف أن 
 232، والتبدفقات اخلارجبة منهبا يف نفبس البدول بلغبت يف تلبك السبنة ٪2222مليبار دوالر ليصبل إىل نسببة  608 قدرت ببب

مليبببببار دوالر إىل  222بلغبببببت قيمبببببة التبببببدفقات الداخلبببببة منبببببه يف البببببدول الناميبببببة يف حبببببني ٪، 2022مليبببببار دوالر إىل نسببببببة 
 2.٪8222مليار دوالر أي إىل  382القتصاديات اخلارجة منه يف نفس ا و٪، 2620

وككن إرجاع تزايد نصيب البلدان املتقدمة من إاايل تدفقات االستثمار األجنيب املباشبر إىل العديبد مبن األسبباب، يتمثبل 
تعتببرب املصببدر أمههببا يف قيببام تلببك الببدول بتهيئببة املنبباخ املناسببب لتلببك االسببتثمارات وتواجببد الشببركات دوليببة النشبباط فيهببا والببيت 

 سبواء ،2010  عبام يف أكبرب بقبدر اقتصبادياهتا أمهيبة أما بالنسبة للبدول الناميبة فبازدادت 3الرئيسي لتدفقات هذا االستثمار،
 وكبذلك  االسبتهالت البدويل اإلنتباج حتبول اخلبارج، ومبع يف مسبتثمرة باعتبارهبا أو املباشبر األجنبيب متلقيبة لالسبتثمار باعتبارهبا
 املشباريع يف باالسبتثمار متزايبد البو علبى الوطنيبة الشبركات عبرب االنتقاليبة تقبوم واالقتصبادات الناميبة قتصباداتاال البو البدويل
 مبن نصبف أكثبر مبرة، ألول االقتصبادات هبذه البلبدان، إذ تلقبت هبذه السبوق يف عبن الباحثبة واملشباريع للكفباءة انيققبة

 اقتصبادا مضبيفا لالسبتثمار20 أعلبى  نصبف ، وكبان8000 عبام يف باشبرامل من االستثمار األجنيب العاملية الداخلة التدفقات
 ٪  21 بنسببة أيضبا  بقبوة انتقاليبة، وازدادت أو اقتصبادات ناميبة اقتصبادات مكونبا مبن 2010 عبام يف املباشبر األجنبيب
 ٪ مبن 29 نصبيبها االنتقاليبة إذ بلب  واالقتصبادية الناميبة مبن االقتصبادات اخلارجبة املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات
 ببني مبن هبي واقتصبادات انتقاليبة ناميبة اقتصبادات سبتة كانبت املباشبر، كمبا األجنبيب االستثمار من العاملية اخلارجة التدفقات

ر لالسبتثما املنخفضبة البوترية مبع الناشبئة التابعبة لىسبواق عبرب الوطنيبة الشبركات دينامكيبة وتتبباين مسبتثمرا، اقتصادا 20 أعلى
 استثمارها كان ا إذببأوروب إىل ةببببباملنتمي تلك سيما وال املتقدمة، دانببالتابعة للبل ةبالوطني عرب الشركات جانب من بهاملضطلبببع 

                                  
 . X  مرجع سابق،  8000تقرير االستثمار العاملي ،  1 

 .2 -2   نفس املرجع،   2
 .62فريد امحد قبالن، مرجع سابق،    3
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 8002.1 عام يف بلغها قد كان اليت الذروة مستوى نصفاملتجه اىل اخلارج يبل  فق  الو 

 مبن اخلارجبة مبن التبدفقات قياسبية دول الناميبة مسبتوياتاقتصبادات الب وبعبد تبداعيات األزمبة املاليبة العامليبة، ولبدت     
 أمهيبة تنبامي علبى برهانبا  خبر يشبكل اجلنبوب، وهبذا يف أخبرى بلبدان منهبا إىل وجبه كثبري البيت املباشبر، األجنبيب االسبتثمار

 إىل التنميبة نسببةبال واجلنبوب اجلنبوب ببني واالسبتثمار التعباون وأمهيبة العباملي، االقتصباد إىل بالنسببة االقتصبادات الناميبة
 قبد الصبغرية اجلزريبة والبدول الناميبة السباحلية غبري الناميبة والبلبدان ابوا البلبدان وأقبل إفريقيبا إىل املتجهبة املسبتدامة، فالتبدفقات

٪، 222األجنبيب بنسببة  االسبتثمار مبن العامليبة الداخلبة التدفقات جمموع يف إفريقيا نصيب ، وكان8000ايعا عام  اخنفضت
٪ 00 بنسببة  ارتفعبت فقبد النبامي يف العبامل املباشبر األجنبيب لالسبتثمار متلق بلد أكرب وهي الصني، إىل الداخلة دفقاتالت أما

 هبوطبا يعكبس  سبيا إىل جنبوب املتجهبة املباشبر األجنبيب االسبتثمار يف دوالر، واالخنفباض مليبارات 106 إىل لتصبل
 البيت النكسبة اهلنبد فبان يف إىل باكسبتان، أمبا املتجبه التبدفقات ٪ يف 02 وبنسببة اهلنبد، إىل الداخلبة التدفقات يف ٪31بنسبة

 فبان نفسبه الوقبت الكلبي، ويف باالقتصباد تتعلبق شبواغل ترجبع جزئيبا إىل املباشبر األجنبيب االسبتثمار اجتبذاب يف حبدثت
 إىل األعلبى قفبزت سبيا قبد  جنبوب يف التكلفبة املبنخفض لإلنتباج األمهيبة متزايبد موقبع إىل ببنغالديش وهبي املتجهبة التبدفقات

 سبيا  وشبرق  سبيا جنوب من اخلارجة املباشر األجنيب االستثمار تدفقات دوالر، وات مليون  913 إىل ٪ لتصل 30 بنسبة
 8000.2عام  يف دوالر مليار 232 إىل ٪ لتصل 20 بنسبة  سيا شرقي وجنوب

 االقتصبادية باألزمبة التبأثر يف 2010 عبام  يف سبيا  غبري إىل املتجهبة املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات واسبتمرت 
 بعدم املتعلقة القلق أوجه أن ، بيد8000 عام يف منتهاه يبل  االخنفاض أن املتوقع من ولكن ٪، 12 بنسبة فهبطت العاملية،

 غبري مبن ارجبةاخل املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات االنتعاش، فاخنفضبت تضعف أن حيتمل يف املنطقة السياسي االستقرار
 ٪13 بنسبة والكارييب الالتينية أمريكا إىل املباشر األجنيب االستثمار تدفقات ، وازدادت2010 عام  ٪ يف 20 بنسبة  سيا
 وانتعشبت ٪ 56 النمبو بلب  معبدل حيبث اجلنوبيبة أمريكبا يف الصبدد هبذا يف زيبادة أقبوى ، وقبد ُسبجلت 2010 عبام يف

 ٪ 67 بنسببة والكبارييب الالتينيبة أمريكبا مبن اخلارجبة املباشر االستثمار األجنيب دفقاتت خاصة حيث ازدادت بصورة الربازيل
 شبركات عبرب جانبب مبن احلبدود عبرب للشركات كبرية واحتياز اندماج عمليات إىل معظمه يف يرجع وهو ما ، 2010 عام يف

 3.ومكسيكية برازيلية وطنية

 

                                  
 .2-3، مرجع سابق،     8000تقرير االستثمار العاملي  1
 . 02 -03نفس املرجع،      2
. 02نفس املرجع،     3  
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 ،2010 عبام يف هبوطبا طفيفبا االنتقاليبة االقتصبادات إىل تجهبةامل املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات كمبا هبطبت
 املسبتثمرون زال ٪، ومبا 022 بنسببة املسبتقلة ارتفاعبا هامشبيا البدول رابطبة إىل املتجهبة االسبتثمار هبذا تبدفقاتوارتفعبت 
التبدفقات  هبذه ارتفعبت حيبث الروسبي، االحتباد يف سبيما ال النمبو السبريعة انيليبة السبوق االسبتهالكية إىل ينجبذبون األجانبب

 جنبوب إىل املباشبر االسبتثمار األجنبيب تبدفقات اخنفضبتذلبك  من العكس دوالر، وعلى مليار 41 إىل ٪ لتصل 13 بنسبة
 االحتباد بلبدان مبن القبادم االسبتثمار ركبود جزئيبا إىل يرجبع وهبو مبا التبوايل، علبى الثالبث أوروببا اخنفاضبا حبادا للعبام شبرقي

 1.األوروي

 البيت الوطنية عرب الشركات قامت بسرعة، فقد ينمو فانه والشرق اجلنوب بني فيما األقاليمي املباشر األجنيب ثماراالست أما
 متزايبد، حيبث دجبد أن نصبيب البو علبى بعضبا بعضبها أسبواق ناميبة ببدخول واقتصبادات انتقاليبة اقتصبادات يف مقارهبا توجبد
 إىل اقتصبادات املنتميبة الوطنيبة عبرب الشبركات جانبب مبن جديبدة جمباالت يف االسبتثمار مشباريع يف املضبيفة الناميبة البلبدان
 اخلبارج املباشبر األجنيب االستثمار أن حني يف ،8000عام  ٪ يف 60 إىل 8002عام  يف ٪ فق  28 من ارتفع قد انتقالية

 املاضبي، وكانبت العقبد مبدى علبى مبرات مخبس مبن أكثبر ازداد قبد االنتقاليبة إىل االقتصبادات واملتجبه الناميبة البلبدان مبن
أكثبر  الصبني وتركيبا مهبا أن حبني يف الناميبة، البلبدان مبن املسبافرون يقصبدمها جهتبني مهبا أهبم الروسبي كازاخسبتان واالحتباد

 املباشبر األجنبيب االسبتثمار االقتصبادات االنتقاليبة، وهبذا مبن القبادم يقصبدمها االسبتثمار األجنبيب املباشبر شبعبيتني جهتبني
 البة طريبق عبن اخلبارج إىل املتجبه املباشبر األجنبيب لالسبتثمار دعبم احلكومبات مبن اسبتفاد قبد والشبرق اجلنبوب ببني األقاليمي
 الثنائيبة، كمبا اخنفضبت اخنفاضبا طفيفبا تبدفقات شبنغهاي والشبراكات تعباون مثبل منظمبة التعباون اإلقليمبي بينهبا مبن وسبائل

 مليبار 228 إىل لتهبب  8000عبام  يف ٪0 بنسببة الصبغرية ككبل اجلزريبة النامية الدول إىل الداخلة املباشر األجنيب االستثمار
 2.دوالر

املتقدمبة، وكبان  البلبدان الداخلبة إىل املباشبر األجنبيب االسبتثمار تدفقات 2010 عام يف هامشية بصورة واخنفضت كذلك 
 الياببان يف حباد، حيبث ُسبجلت خنفباضا مبن أوروببا الفرعيبة، فقبد عانبت املنباطق ببني فيما متباينا الداخلة التدفقات هذه ا 

 االسبتثمار األجنبيب تبدفقات انتعباش البيت عرقلبت العوامبل ببني مبن املباشبر، وكبان االسبتثمار األجنبيب مبن متبدهورة تبدفقات
 الشبواغل عبن السبيادية، فضبال البديون يف انيتملبة واألزمبة التقشبف تشباؤما وتبدابري أكثبر اقتصبادية توقعبات املباشبر وجبود

٪،  40 مبن أكثبر بلغبت زيبادة سبجلت إذ حتبوال قويبا، شبهدت قبد املتحبدة الواليبات إىل املتجهبة التبدفقات أن ية، بيدالتنظيم
 مبع ٪ باملقارنبة 10 بنسببة زيبادة املتقدمبة، إذ حبدثت البلبدان مبن اخلبارج املباشبر األجنبيب االستثمار يف النزويل االجتاه عاكسة

 هبذا عكبس ويرجبع ،2007 عبام يف بلغهبا قبد كبان البيت البذروة مستوى ىل نصفإ إال به يرتفع مل ذلك أن ، بيد8002عام

                                  
. 02نفس املرجع،     1  
 .06 -02ع،     نفس املرج 2
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 الوضبع ازديباد قبوة بفعبل تيسبر البذي األمبر احلبدود، عبرب الشبركات واحتيباز انبدماج عمليبات قبيم ارتفاع كبري إىل بقدر االجتاه
 1.الديون تارخييا لتمويل املنخفضة املعدالت وبفعل الوطنية عرب للشركات املايل

 8000 -8002يبينببان تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر حبسببب املنطقببة للفببرتة ( 2-3)ورقببم ( 3-3)لحببق رقببم وامل
 . تطور حجم االستثمار األجنيب املباشر يف الدول املتقدمة والناميةاملقيمة بالدوالر والنسبة املئوية واليت توضح بدقة أكثر وبشكل خمتصر 

(  0-3) ، قمنببا بوضببع الشببكل رقببم8000-8000جنببيب املباشببر عامليببا خبالل الفببرتة ولتوضبيح اجتاهببات االسببتثمار األ 
والبيت قمنبا بتحليلهبا سبابقا   8000 -2002املباشبر خبالل الفبرتة   األجنبيب لالسبتثمار العامليبة والبذي يببني لنبا التبدفقات

 :مبليارات الدوالرات كما يلي 8003-8000 بالفرتة املتعلقة واإلسقاطات

واإلسنقاطات  8000 -8008التندفقات العالمينة لالسنتثمار األجنبني المباشنر حنالل الفتنرة (:  0-3)شكأل رقنم 
 .8003-8000المتعلقة بالفترة 

 

 .3،   مرجع سابق، 8000تقرير االستثمار العاملي لسنة : المصدر

 

                                  
 .02نفس املرجع،    1
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اولببة حتليلهبببا  خببالل الفبببرتة إذن مببن خببالل مالحظبببة اإلحصببائيات الصبببادرة عببن مببؤمتر األمبببم املتحببدة للتجبببارة والتنميببة وحم
نسببتنتو انببه منببذ مطلببع القببرن الواحببد والعشببرين واالسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة تعببرف تذبببذبا  8000 -8000املمتببدة مببن 

، إال أن إجببببراء بعببببض 8003 -8000نوعيببببا يف التببببدفقات العامليببببة هلببببا لفببببرتة امتببببدت ثببببالا سببببنوات علببببى التببببوايل أي مببببن 
أثرت على حركة تلك التدفقات العامليبة وأدت إىل زيادهتبا كمبا  8003القوانني املتعلقة باالستثمار يف التعديالت يف األنظمة و 

، 8002مسبببتوياهتا عبببام  أعلبببى مت اإلشبببارة إليبببه سبببابقا، حيبببث أدت إىل ارتفاعهبببا ملبببدة سبببنتني علبببى التبببوايل إىل أن وصبببلت إىل
 االسبتثمارات البيت قامبت هببا خمتلبف دول العبامل، إال أن هبذا بسبب فهبم العديبد مبن البدول للتغبريات البيت أجريبت علبى قبوانني

االرتفباع مل يببدم طببويال، ملبا جببرى مببن أحبداا يف االقتصبباد العبباملي، حبني انفجببرت األزمببة املاليبة العامليببة والببيت أدت بببدورها إىل 
 اليت النامية واالقتصادات البلدان إىل الوافدة التدفقات تقلد تدفقات االستثمار األجنيب املباشر على املستوى العاملي، ماعدا

أبطببأ ويف  بشبكل صبادرات البلبدان الناميبة إال يف يف السبنوات األخبرية، حيبث أن ذلبك مل يبؤثر البيت ارتفعبت انتقاليبة مبرحلة متر
ات مل فرتة متأخرة نوعا مبا مقارنبة بالبدول األخبرى، فبرغم كبل األحبداا البيت جبرت ومبدى خطورهتبا إال أن تبدفقات االسبتثمار 

تببنخفض إىل درجببة تلببك االخنفاضببات الببيت حببدثت فيهببا يف السببنوات األوىل مببن مطلببع هببذا القببرن، وعلببى غببرار السببنتني األوىل 
لتعببرف انتعاشببا يف تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر، إال أهنببا أيضببا مل تضبباهي   8000والثانيببة بعببد األزمببة، جبباءت سببنة 

يوضبببح البببرقم القياسبببي الرببببع سبببنوي لالسبببتثمار األجنبببيب (  8-3)مبببة، والشبببكل رقبببم االنتعببباش البببذي حبببدا قببببل انبببدالع األز 
 :كما يلي  8008-8000املباشر على نطاق العامل خالل الفرتة 

الل الفتننرة خننالعننالم  جنبنني المباشننر  علننى نطنناقالننرقم القياسنني الربننع سنننوي لالسننتثمار األ: ( 8-3)والشننكأل رقننم 
8000-8008. 

 
، مبؤمتر األمبم املتحبدة للتجبارة الكربنون منيفض اقتصاد في ، االستثمار8000تثمار العاملي لسبنة تقرير االس: المصدر

 .8،   8000والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، 
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 ةتطور تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية خالل الفتر :المطلب الثاني

9111- 9111. 

 كمتابعبة العمبل متعبددة، حمباور مبن األعمبال أداء بيئبة تطبوير جهبودا كببرية البواوآونبة األخبرية  يف  العربيبة البدول تببذل 
واسبتدرات البنقد  ،العباملي يف االقتصباد املتالحقبة التطبورات ملواكببة تطويرهبا علبى والعمبل واهليكلبي اإلداري اإلصبالح ببربامو

 االسبتثمار منباخ وحتسبني فقامبت مبحاولبة هتيئبة السبتثمارات هببا،وحماولة إجياد حلول للمعوقات اليت كانت سبببا يف عبدم ابو ا
 حبوافز وضبمانات وتنويبع القائم منها وتنقيح جديدة وقوانني باصدار تشريعات املؤسسي والتشريعي برامو اإلصالح عرب فيها

 الثنائيبة الرتتيببات مبن العديبد خبالل إببرام مبن وتكبتالت شراكات بناء وكذلك الضريبية، واإلعفاءات والتخفيضات االستثمار
 القائمبة تطبوير يف االسبتمرار مبع جديبدة ومطبارات صبناعية ومبوانئ ومبدن حبرة منباطق إنشباء جانبب إىل والدوليبة، واإلقليميبة

نصبيب  فبان ذلك الشاملة، وبرغم االقتصادية التنمية عملية يف بدوره على االضطالع اخلا  القطاع تشجيع عن فضال منها،
املبأمول كمبا سببنرى  املسبتوى إىل يرقبى إابايل هبذه االسبتثمارات علبى املسبتوى العبباملي مبا زال ضبئيال وال البدول العربيبة مبن

الحقا، وفيما يلي سوف يتم عرض حجم  تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف الدول العربيبة قببل حبدوا األزمبة املاليبة 
 .ة على حركة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف الوطن العريوبعدها ومعرفة االختالفات ومدى تأثري األزمة املالي

 .9111-9111تطور حجم االستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية خالل الفترة  :أوال

ون مليبب 2222حببوايل  8000لقببد بلغببت تببدفقات االسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة اإلااليببة الببواردة يف الببدول العربيببة عببام 
مليببببون دوالر، حيببببث أن املتتبببببع حلركببببة االسببببتثمارات  8822دوالر، وبلغببببت تببببدفقات االسببببتثمار األجنببببيب املباشببببر الصببببادر 

مليبون دوالر يف البحبرين،  226حجم تلك االسبتثمارات الصبادرة مبن بعبض البدول العربيبة  قبدرت بببب  أناألجنبية املباشرة جيد 
 2226يف ليبيبا، و 2220يف لبنبان، و 00222يف الكويبت، و 30328-ردن، يف األ 226مليون دوالر يف مصر، و 2028و

يف سببببببوريا،  2326السببببببعودية، و 022020يف قطببببببر، و 0222يف عمببببببان، و 820-يف فلسببببببطني، و 80328يف املغببببببرب، و
جيبببببويت، العببببراق،  مل تظهببببر إحصببببائيات حولببببه يف يف الببببيمن، يف حببببني  222-يف اإلمببببارات، و 28322يف تببببونس، و 022و

، وكانببت املرتبببة األوىل مببن نصببيب السببعودية وتليهببا اإلمببارات يف املرتبببة الثانيببة مث يف تلببك السببنة ومال، السببودان، وموريتانيبباالصبب
 .8000فلسطني ولبنان  وبعدها البلدان األخرى كأكرب دول عربية مصدرة لالستثمارات األجنبية املباشرة يف عام 

يف  363,6جدها قدرت بببب نفرة الواردة إىل الدول العربية يف نفس السنة أما تدفقات االستثمارات األجنبية املباش
يف األردن،  913,3يف العراق،  3,1-يف مصر حمتلة بذلك املرتبة األوىل، و 1235,4يف جيبويت، و  3,3البحرين، و
 يف 62,0ويف املغرب،  422,2يف موريتانيا، و 40,1يف ليبيا، و 141,0يف لبنان،  964,1يف الكويت،  0623
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، 251,6، 83,2فلسببببطني، أمببببا عمبببببان وقطببببر والسببببعودية فجببببباءت تببببدفقات االسببببتثمار األجنبببببيب الببببواردة فيهببببا بقيمبببببة 
يف كببببل مببببن الصببببومال والسببببودان وسببببوريا علببببى الرتتيببببب،  270,0، 392,2، 0,3مليببببون دوالر علببببى التببببوايل، و 183,0

مليبببون دوالر، حمتلبببة مصبببر املرتببببة  6,4، والبببيمن بببببببب -506,3، واإلمبببارات بنصبببيب سبببليب قبببدر بببببببب 779,3وتبببونس بقيمبببة  
األوىل، تليها لبنان يف املرتبة الثانية مث األردن، وبعدهم تونس كأوائل دول عربية مستوردة لالستثمارات األجنبية املباشبرة خبالل 

 . 8000سنة 

 8000رد إىل البببدول العربيبببة سبببنة و بعبببد ذلبببك العبببام حبببدا ارتفببباع يف حجبببم تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر البببوا 
مليببون دوالر، إذ قببدرت االسببتثمارات  622مليببون دوالر، واخنفبباض يف االسببتثمار الصببادر حبجببم بلبب   2382بنصببيب قببدره 

يف العبببراق  سببلبيةمبصببر، وكانببت  20222نيببببويت، و 322يف البحببرين، و 2023األجنبيببة الببواردة إىل بعببض البببدول العربيببة بببببب 
، أمبا 022028، ويف لبنبان 82326على التبوايل، ويف األردن   00320-و02222- و 622-ا إذ قدرت ببب والكويت وليبي

، وكانببت قيمببة االسببتثمارات الببواردة إىل الببدول العربيببة يف  0228، 820222، 2622موريتانيببا واملغببرب وفلسببطني قببدرت بببببب 
يل، ويف السببودان وسببوريا وتببونس واإلمببارات والببيمن  علببى التببوا 20220، 82222، 228كببل مببن عمببان وقطببر والسببعودية ببببببب 

علبببى التبببوايل مباليبببني البببدوالرات، حمتلبببة املغبببرب املرتببببة األوىل،  03222، 002322، 22622، 00020، 22220كانبببت 
وجببباءت  8000تليهبببا لبنبببان مث اإلمبببارات مث السبببودان، فمصبببر كبببأكرب البببدول املسبببتوردة لالسبببتثمارات األجنبيبببة املباشبببرة عبببام 

 .بويت والكويت وليبيا يف مؤخرة الدول العربية املستوردة هلاجي

أمببا التبببدفقات الصببادرة فقبببدرت يف كببل مبببن البحبببرين، مصببر، األردن، الكويبببت، لبنببان، ليبيبببا، املغببرب، فلسبببطني، عمبببان،  
، 2220، 02226-،028، 82823-، 3026، 0822، 80620قطببر، السبببعودية،  سببوريا، تبببونس، اإلمببارات، البببيمن ببببببب 

يف كبببببل مبببببن جيببببببويت  مل تظهبببببرعلبببببى التبببببوايل، يف حبببببني  026، 80322، 222، 220، 2226، 0228، 2220، 32223
 .والعراق وموريتانيا والصومال والسودان

مليبببون  2822 يب البببوارد إىل االخنفببباض حيبببث بلغبببتعبببادت التبببدفقات يف نصبببيب االسبببتثمار األجنببب 8008و يف سبببنة  
مليببون دوالر، فقببد قببدرت التببدفقات الصببادرة مببن الببدول  3002ب ادرة منببه وقببدرت بببدوالر، يف حببني ارتفعببت التببدفقات الصبب

، أمبا لبنبان وليبيبا  2622-، و الكويبت 0322، واألردن بببب 8222، ومصبر بببب 02028 يف كبل مبن  البحبرين  بببفبرادى العربيبة 
 8020-و   32222ب علببببببى الرتتيببببببب، ويف  فلسبببببببطني وعمببببببان وقطببببببر بببببببببب 8222، 03620-، 028واملغببببببرب فقببببببدرت بببببببببب 

ماليبببني  3223، 22020، 622، 08820مليببون دوالر، أمببا السبببعودية، سببوريا، تبببونس، اإلمببارات، البببيمن بببببببببب  808020و
جببباءت و يف السبببنوات السبببابقة،  غبببري ظببباهرة يف نفبببس البببدول البببيت مل تظهبببر فيهببباالبببدوالرات علبببى التبببوايل، وبقيبببت التبببدفقات 

رات األجنبيبببة املباشبببرة تلتهبببا بعبببد ذلبببك اإلمبببارات مث فلسبببطني، بعبببدهم البحبببرين وسبببوريا، السبببعودية أول بلبببد مصبببدر لالسبببتثما
 .وجاءت ليبيا والكويت وقطر يف مؤخرة الرتتيب ومبعدالت سلبية
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، جيببببويتيف  322، والبحببرينمليبببون دوالر يف  80220أمببا التبببدفقات الببواردة يف البببدول العربيببة يف تلبببك السببنة فقبببدرت بببب 
 83228مليبببون دوالر، أمبببا يف األردن فقبببدرت ببببببببب 026-وكانبببت التبببدفقات سبببلبية يف العبببراق مقبببدرة بببببب يف مصبببر، 62622و

مليببون دوالر  6222، 02220، 033620مليببون دوالر، ويف لبنببان وليبيببا وموريتانيببا ببببببب  326مليببون دوالر، ويف الكويببت بببببب 
مليببون دوالر علببى التببوايل، أمببا يف قطببر  08828، 222، 22023علببى التببوايل، أمببا يف املغببرب وفلسببطني وعمببان فقببدرت بببببب 

مليبببون دوالر، والسبببودان وسبببوريا ببببببب   020مليبببون دوالر، والصبببومال ببببببب 22320مليبببون دوالر، والسبببعودية ببببببب  68322فبلغبببت 
 00022و 2223و 28020مليون دوالر على التوايل، أما يف تونس واإلمارات والبيمن فقبدرت فبيهم ببب  00220و 20328

مليون دوالر على التوايل، حمتلة لبنان وتونس املرتبتان األوىل والثانية علبى التبوايل مث السبودان ومصبر كثالبث وراببع اقتصباد عبري 
 .مستورد لالستثمارات األجنبية املباشرة، مث قطر فاملغرب، وجاءت العراق والكويت والصومال وجيبويت يف ذيل القائمة

فقبببد شبببهدت تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر البببواردة يف البببدول العربيبببة ارتفاعبببا ( 8002-8003)وبالنسببببة لسبببنيت  
مليبببون دوالر علبببى التبببوايل، يف حبببني شبببهدت تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب  82822و 02008ملحوظبببا حيبببث قبببدرت بببببب 

 2282و 0622-تاليبة بنصبيب قبدره  وارتفاعا بعد ذلك يف السبنة ال 8003املباشر الصادرة من الدول العربية اخنفاضا عام 
، إذ شبببهدت التبببدفقات البببواردة إىل البببدول العربيبببة 8006و 8002مليبببون دوالر علبببى التبببوايل، واسبببتمرت يف ارتفاعهبببا لغايبببة 

 00622مليببون دوالر علببى التببوايل، والتببدفقات الصببادرة منببه أيضببا بببببب 20320و 22263زيببادة ملحوظببة وقببدرت قيمتهببا بببببب
 .الر على التوايلمليون دو  80222و

ويعببزى االرتفبباع الكبببري يف قيمببة االسببتثمارات األجنبيببة الببواردة إىل الببدول العربيببة خببالل هببذه الفببرتة إىل تنببامي االسببتثمارات 
البينية بتأثري تزايد العوائد النفطية مع االرتفاع غري املسببوق ألسبعار البنف  اخلبام، وفبتح قطاعبات جديبدة لالسبتثمار وخصوصبا 

دمات مثل االتصاالت والنقل وتوليبد الطاقبة وقطباعي البنف  والغباز والتوسبع يف إطبالق املشباريع الصبناعية والسبياحية قطاع اخل
والعقاريببة الضببخمة، ومشبباريع البنيببة التحتيببة ومواصببلة بببرامو اخلصخصببة يف الببدول العربيببة إىل جانببب قيببام العديببد مببن الببدول 

تعلقببة بنظببام االسببتثمار وتعزيببز جهببود الببرتويو لالسببتثمار وتعزيببز الشببفافية وتببوفري العربيببة بتبسببي  وحتسببني الببنظم واإلجببراءات امل
 1.قواعد البيانات واملعلومات احلديثة

فشهدت زيادة ملحوظة  يف حجم االستثمارات األجنبية املباشبرة يف املنطقبة العربيبة، وكبان نصبيب البدول  8002أما سنة 
مليبببون دوالر،  32602مليبببون دوالر، أمبببا التبببدفقات الصبببادرة منهبببا  20202ليهبببا العربيبببة اإلابببايل مبببن التبببدفقات البببواردة إ

مليبون دوالر وتلتهبا الكويبت بنصبيب 0226222حيث احتلت اإلمارات الصدارة يف حجم التدفقات الصادرة وكبان نصبيبها 
دوالر، أمبا االسبتثمارات  مليبون 3933,0 بنصيب قدره مليون دوالر مث ليبيا 5160,2مليون دوالر، مث قطر بببببب  222228

                                  
.36،   مرجع سابق، 8002ار يف الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثم  1  
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مليبببون دوالر، مث 0202622دوالر، مث اإلمببباراتمليبببون  22821,1البببواردة فقبببد احتلبببت السبببعودية الصبببدارة بنصبببيب قبببدره 
 376,0 3و 689,0 4مليبون دوالر، بعبدها ليبيبا ولبنبان  700,0 4مليبون دوالر، مث قطبر  578,1 11مصبر بنصبيب 

 .مليون دوالر على التوايل

االرتفاع يف قيمة االستثمارات األجنبية املباشرة الواردة إىل قيام العديد من البدول العربيبة بفبتح قطاعبات جديبدة ويعود هذا 
أمبببام االسبببتثمار األجنبببيب بعبببد أن كانبببت حكبببرا علبببى القطببباع العبببام وتشبببمل قطاعبببات البببنف  والغببباز والتعبببدين والبنيبببة التحتيبببة 

تأمني واإلعالم واخلدمات الصبحية والتعليميبة، إىل جانبب قيبام العديبد مبن البدول واالتصاالت والطاقة الكهربائية واملصارف وال
العربيبببة بتبسبببي  وحتسبببني النظبببام واإلجبببراءات املتعلقبببة مبعاملبببة االسبببتثمار وتعزيبببز جهبببود البببرتويو لالسبببتثمار واالهتمبببام بتطبببوير 

إىل اسبتقطاب املسبتثمرين وخاصبة مبن  استخدام تقنيبات البرتويو املتخصصبة وخلبق شببكات عالقبات داخليبة وخارجيبة هتبدف
وقيامهبببا كبببذلك ببببابرام العديبببد مبببن اتفاقيبببات  1منببباطق جديبببدة مثبببل روسبببيا والصبببني واهلنبببد وتركيبببا وإيبببران ووسببب  شبببرق أوروببببا،

 (.2-3) كما هو موضح يف امللحق رقم    8000االستثمار العربية الدولية إىل غاية ماي 

شببر يف الببدول العربيببة تبقببى ضببئيلة مقارنببة بالببدول األخببرى، وترجببع هببذه الضبباللة إىل إال أن تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املبا
ضعف املنطقة العربيبة والشبرق األوسب  ومشبال إفريقيبا ودول املغبرب العبري بوجبه عبام يف جبذب االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة 

عربيببة منببذ سببنوات طويلببة، وال زالببت تشببهدها حلببد نظببرا لعببدم االسببتقرار السياسببي واالقتصببادي واألمببين الببيت تشببهدها املنطقببة ال
اوآن يف كببل مببن تببونس وليبيببا ومصببر وسببوريا والبحببرين والببيمن والببيت مببن املتوقببع أن تببؤثر كثببريا علببى منبباخ األعمببال يف املنطقببة 

-3)و( 6-3) وامللحبق رقبم، العربية يف ضوء الزخم السياسي الراهن وتطورات ثورات الربيع العبري يف عبدد مبن بلبدان املنطقبة
علببى  واللببذان، 8002-8000يبينبان تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشبر الصببادر والببوارد يف الببدول العربيبة خببالل الفببرتة ( 2

 .قبل حدوا األزمة املالية العامليةيف الدول العربية تطور حجم االستثمار األجنيب املباشر أساسهما قمنا بالتحليل السابق ل

 .9111 -9119ستثمار األجنبي المباشر واتجاهاته في الدول العربية خالل الفترة تطور حجم اال: ثانيا

كثببرت يف اوآونببة األخببرية املقبباالت وتعببددت املببؤمترات انيليببة والدوليببة املنعقببدة ملناقشببة اوآثببار املتوقعببة لالزمببة املاليببة العامليببة 
النمبببو االقتصبببادي يعتمبببد بدرجبببة كببببرية علبببى أداء االسبببتثمار  والركبببود العببباملي علبببى أداء النمبببو االقتصبببادي العببباملي، ونظبببرا ألن

األجنيب املباشر فان املتتببع حلركبة االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة يف البدول العربيبة يلحبحي أن حجمهبا تبأثر يف السبنوات األخبرية 

                                  
 ، متاح على االستثمار األجنبي المباشر في الوطن العربيأمحد العثيم،  1
 7jaz/jul/27/rj6.htmjazirah.com.sa/200 www.al ،8  02:22:، سا8000نوفمرب. 
 
 

http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/jul/27/rj6.htm
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ات الصببادرة والببواردة، حيببث قبببدرت بفعببل األزمببة املاليببة العامليببة، إال أن السببنة األوىل هلببا شبببهدت ارتفاعببا يف حجببم االسببتثمار 
والببيت  8002مليببون دوالر مقارنببة مبببا كانببت عليببه يف  760 96حببوايل  8002الوافببدة إىل تلببك الببدول عببام  االسببتثمارات
مليبببون  618 37مليبببون دوالر مقارنبببة ببببببب  386 46مليبببون دوالر، أمبببا التبببدفقات الصبببادرة فقبببدرت بببببببب  414 81قبببدرت ببببب 
كانببت سببنة االنتعبباش يف الببدول العربيببة حيببث شببهد حجببم التببدفقات االسببتثمارية املباشببرة   8002نة ، وسبب8002دوالر عببام 

 و 38151,0ذروتببببه فيهببببا، وجبببباءت السببببعودية يف املرتبببببة األوىل مببببن حيببببث التببببدفقات الببببواردة واإلمببببارات الثانيببببة بنصببببيب 
مليببون  111,0 4و  333,0 4و  494,6 9مليببون دوالر علببى التببوايل، مث مصببر ولبنببان وليبيببا بنصببيب  13 723,6

، أمبببا مبببن حيبببث االسبببتثمارات الصبببادرة فكانبببت اإلمبببارات يف املرتببببة األوىل عربيبببا كبببأكرب مصبببدر لالسبببتثمارات األجنبيبببة دوالر
مليبون دوالر مث  028,7 6و 090,6 9مليبون دوالر، وتلتهبا الكويبت مث قطبر ببب820,3 15املباشبرة بتبدفقات قبدرت ببب 

 .مليون دوالر على التوايل 497,6 3و 888,0 5ليبيا والسعودية  

ويرجع ذلك االنتعباش إىل إضبفاء املزيبد مبن املرونبة علبى األطبر التشبريعية اخلاصبة لالسبتثمار األجنبيب املباشبر يف العديبد مبن 
نها ببربامو التحبول دول املنطقة العربية، خاصة يف جمال اخلدمات املالية، البناء، االتصاالت والسياحة، وكذا إىل التزام العديد م

إىل اخلصخصببة والعمببل علببى حتسببني مناخهببا االسببتثماري نتيجببة تواصببل جهودهببا اإلصببالحية مببن خببالل تسببهيل اإلجببراءات 
اإلداريبببة، واختصبببار عبببددها وتكلفتهبببا، والوقبببت البببالزم الدجازهبببا، وكبببذا إىل تواصبببل ارتفببباع أسبببعار البببنف  واملعبببادن واملبببواد اخلبببام 

أدى إىل اجتببذاب املزيببد مبن االسببتثمارات األجنبيبة إىل الصببناعات واخلببدمات املتعلقبة بقطبباع الببنف  والسبلع األساسببية، والبذي 
 . والغاز

، حيببث قببدر إاببايل االسببتثمارات 8002إال أن ذلببك االنتعبباش مل يببدم طببويال ورجعببت االسببتثمارات إىل االخنفبباض عببام 
مليبببون دوالر، أمبببا إابببايل االسبببتثمارات  80220ض قبببدره مليبببون دوالر باخنفبببا 219 76الداخلبببة إىل البببدول العربيبببة حبببوايل 

وكانبت السبعودية  مليبون دوالر، 02023مليبون دوالر أي باخنفباض قبدره  303 27الصادرة إىل الدول العربية فقبدر حبوايل 
 711,6 6و 124,7 8مليبون دوالر مث قطبر ومصبر ببب  100,0 32أول بلد متلقي لالستثمارات األجنبيبة املباشبرة بببمقدار

على التوايل، ويرجع سبب االخنفباض هبذا إىل تبدهور  002,7 4و 803,6 4على التوايل وتليهما لبنان وبعدها اإلمارات بب 
شروط التبادل التجاري الدويل وحجم التجارة اخلارجية نظرا الخنفاض الصادرات النفطية البيت تعتمبد عليهبا اغلبب دول العربيبة 

 .ش الطلب على النف يف اقتصادها اليت ترجع إىل انكما

أما االستثمارات الصادرة يف الدول العربية فكانت قطر اكرب مصبدر لالسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة، حيبث قبدرت تبدفقاهتا    
 177,3 2و 722,9 2مليبون دوالر، مث اإلمببارات والسبعودية  635,6 8 مليببون دوالر مث الكويبت بببب583,6 11 ببببببب

 .على التوايل 470,1و 571,1و 125,8 1و 165,0 1يبيا ولبنان مصر واملغرب بنصيب على التوايل، مث تليهما ل
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ويعببزى هببذا الرتاجببع يف التببدفقات الصببادرة بدرجببة كبببرية إىل اخنفبباض ملحببو  يف قيمببة عمليببات االنببدماج واالسببتحواذ عببرب 
ثمار يف اخلبببارج نتيجبببة األزمبببة املاليبببة احلبببدود، وهبببو مبببا يفسبببر نبببزوع الشبببركات املسبببتثمرة يف هبببذه البببدول إىل جتنبببب خمببباطر االسبببت

 1.العاملية

مليببون دوالر، وكانببت السببعودية أول بلببد  607 14فقببدرت االسببتثمارات الصببادرة يف الببدول العربيببة  8000أمببا يف سببنة 
مليبون دوالر، مث اإلمبارات وقطبر 069,0 2مليبون دوالر، مث الكويبت بنصبيب  906,8 3عبري مصبدر هلبا بتبدفقات قبدرها 

مليببون دوالر، مث 175,50 1برصبيد مليبون دوالر ومصببر  281,5 1مليببون دوالر، فليبيبا  863,20 1 و 015,0 2ببببب 
مليبببون دوالر، مث عمبببان، تبببونس والبببيمن  334,0مليبببون دوالر، والبحبببرين  573,8مليبببون دوالر ولبنبببان  576,1املغبببرب ببببببب
مليبببببببببببون دوالر، وقبببببببببببدرت  28,5و 52,0ب مليبببببببببببون دوالر، والعبببببببببببراق واألردن بنصبببببببببببي 70,3، 73,7، 334,0حببببببببببببوايل 

مليببون دوالر، وكانببت السببعودية اكببرب متلقببي هلببا إذ  200 66االسببتثمارات اإلااليببة الببواردة يف الببدول العربيببة يف نفببس السببنة 
مليبون  534,5 5مليبون دوالر، مث قطبر   385,6 6مليون دوالر، مث مصبر  105,0 28قدر نصيبها من هذه التدفقات  

مليبون دوالر  948,3 3مليون دوالر، مث قبدرت تلبك التبدفقات يف كبل مبن  اإلمبارات وليبيبا بببب ببب 954,9 4بنان دوالر، مث ل
 .مليون دوالر على التوايل 833,4 3و

يبينبان تبدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر البوارد والصبادر يف البدول العربيبة خبالل الفبرتة ( 2-3)و( 2-3)رقم  انوامللحق
، تطببور حجببم االسببتثمار األجنببيب املباشببر يف الببدول العربيببة بعببد حببدوا األزمببة املاليببة العامليببةاللببذان مببن خالهلمببا قمنببا بتحليببل و  8000 -8002

بالنسببة املئويبة مبن خبالل الشبكل  8000وككن توضيح التوزيع اجلغرايف لالستثمارات األجنبية املباشرة إىل الدول العربية لعام 
 :كما يلي( 3-3)رقم 

 

 

 

 

 

                                  
 . 28، مرجع سابق،   8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1
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بالنسننبة  8000التوزيننع الجغرافنني لالسننتثمارات األجنبيننة المباشننرة إلننى النندول العربيننة لعننام (:  3-3)الشننكأل رقننم 
 .المئوية

 
جريدة  الكويت وجيبوتي وموريتانيا في آخر قائمة الدول العربية المستقطبة لالستثمار األجنبي،وليد عبد اللطيف النصف، : المصدر

 .8000جويلية   02، 03622العدد  الكويت،القبس، 

وملعرفببة مببدى حتسببن املنبباخ االسببتثماري بعببد تببداعيات األزمببة العامليببة مببن عدمببه  يف الببدول العربيببة سببوف نلقببي نظببرة علببى 
 ملنببباخ املركببببر مارات األجنبيبببة املباشبببرة، فاملؤشببببعبببض املؤشبببرات الدوليبببة البببيت تببببني لنبببا مبببدى جاذبيبببة البببدول العربيبببة لالسبببتث

 عنبه معبربا النقديبة السياسبة مؤشبر على اليت تشتمل الكلية االقتصادية املؤشرات العربية والذي يتكون من ولالد يف االستثمار
 اإلابايل، انيلبي النباتو إىل للدولبة العامبة امليزانيبة فبائض أو عجبز عنبه بنسببة معبربا البداخلي التبوازن ومؤشبر التضبخم، مبعبدل
 كنسببة مبن اخلبارجي العبامل مبع الدولبة مبدفوعات مبيبزان اجلباري احلسباب ائضفب أو بعجبز عنبه اخلبارجي معبربا التبوازن ومؤشبر
 حتسبن إىل ذلبك ويعبزى ،8002 عبام  نقطبة 0220مبع  مقارنبة نقطبة 0230سبجل  2010 اإلابايل لعبام انيلبي النباتو
 التبوازن ي لسياسبةالفرعب املؤشبر سبجل إذ ملحبو ، بشبكل املركبب للمؤشبر املكونبة اخلبارجي والتبوازن التبوازن البداخلي مؤشري
البداخلي  التبوازن لسياسبة املؤشبر الفرعبي ، وسبجل8002عبام  نقطبة 0200مقاببل  2010 عبام نقطبة 8200 اخلبارجي
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 نقطبة 0202 ليسبجل النقديبة للسياسبة الفرعبي تبدهور املؤشبر حبني يف ، 2009 عبام نقطبة -0232 مقاببل  نقطبة 0222
 8002.1نقطة عام  0222مقابل  2010 عام

 الماشنر المركنب مكوننات وفنق كمجموعنة العربينة الندول فني والتراجنع التحسنن اتجاهنات( 0-3) رقنم الجندول
 .8000 -8005 من الفترة خالل

 

 .02، مرجع سابق،   8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة : المصدر

                                  
. 02،   مرجع سابق، 8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1 
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 الفترةالتوزيع القطاعي لالستثمار األجنبي المباشر في العالم خالل : المطلب الثالث

9111-9111. 

لقببد  اختلفببت أسببباب تببدفقات االسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة بببني الببدول املتقدمببة والببدول الناميببة مبببا فيهببا الببدول العربيببة، 
حسبببب األهبببداف البببيت تسبببعى كبببل منهمبببا إىل حتقيقهبببا يف خمتلبببف قطاعاهتبببا االقتصبببادية، فبببزادت املنافسبببة علبببى جذببببه بشبببكل 

سبببتوى البببدول الناميبببة فيمبببا بينهبببا، وفيمبببا ببببني البببدول الناميبببة واملتقدمبببة علبببى حبببد سبببواء، بغبببرض مباشبببر وواضبببح وكببببري علبببى م
االسببتفادة مببن زيببادة حجببم التببدفقات فيهببا، فبباملتتبع لتحركببات االسببتثمار األجنببيب املباشببر علببى الصببعيد العبباملي يستشببف أن 

ف نتطببرق إىل القطاعببات الببيت عملببت فيهببا الشببركات  هنببات اخببتالال يف كيفيببة تببوزع تدفقاتببه جغرافيببا وقطاعيببا، وفيمببا يلببي سببو 
 .كطرف يف االستثمار األجنيب املباشر خالل الفرتة املدروسة

 .التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول األجنبية خالل العشرية األخيرة: أوال

الببيت تنشبب  فيهببا بببني قطبباع البببرتول  حسببب القطاعببات 8000 - 8000توزعببت االسببتثمارات األجنبيببة خببالل الفببرتة  
واملببواد املنجميببة والصببناعات التحويليببة، وبببني قطاعببات الزراعببة والنقببل والبنببوت واخلببدمات، وكببذا الصببناعات الببيت تتسببم بكثافببة 

دمبة نفبس تكنولوجية عالية وخاصة اخلدمات املالية واملصارف، واخذ التوزيع القطاعي هلذا النوع من االسبتثمار يف البلبدان املتق
٪ مببع هنايببة القببرن املاضببي وبدايببة 20اجتبباه التوزيببع القطبباعي علببى املسببتوى العبباملي، حيببث اسببتحوذ قطبباع اخلببدمات علببى الببو 

 8003.1-8000٪ خالل الفرتة 2222القرن احلايل، إال أهنا عادت لالخنفاض بنحو 

( اخلببببدمات السببببياحية والبنكيببببة )لتجاريببببة وتركببببزت هببببذه االسببببتثمارات يف قطبببباع اخلببببدمات يف الفببببروع املتعلقببببة باألنشببببطة ا
٪، وخبدمات االتصبال 88٪ من إاايل االسبتثمارات يف هبذا القطباع، وخبدمات التمويبل بنصبيب 8226بنصيب نسيب قدره 

٪، أمبببا بالنسببببة لقطببباع الصبببناعات 0022٪، واخلبببدمات األخبببرى بببببب 0022٪، والتجبببارة بنسببببة 02والتخبببزين والنقبببل مبقبببدار 
٪ ، كمببا تركببزت تلببك االسببتثمارات يف فببروع صببناعة اوآالت واملعببدات بنصببيب 0022خنفببض نصببيبه إىل الببو التحويليببة فقببد ا

٪، 3222٪، وصببناعات أخبرى بببببب 228٪، واملعبدات الكهربائيببة وااللكرتونيبة ببببب 228٪، واملنتجبات الكيماويببة بببب 0026قبدره 
ي البلببدان املتقدمببة قببد اجتببه خببالل تلببك الفببرتة باجتبباه األنشببطة علمببا أن جببزءا كبببريا مببن تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر قبب

 ٪ مبن إابايل االسبتثمار3228املتعلقة بشراء وبيع حقوق امللكية اخلاصة، إذ بل  املتوس  السنوي لنصيب تلك األنشطة الو 

                                  
 .23فريد امحد قبالن، مرجع سابق،    1
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العبامل، األمبر البذي يفسبر الرتاجبع ٪ من إابايل هبذا االسبتثمار يف 8228األجنيب املباشر املتجه الو البلدان املتقدمة مبا نسبته 
 1.يف نصيب قطاعي اخلدمات والصناعات التحويلية خالل تلك الفرتة

إن التوزيع القطاعي لتبدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر يف البلبدان الناميبة ارتفبع نصبيب قطباع اخلبدمات فيهبا مبن إابايل  
، وتركبزت 8008-8000٪ خبالل الفبرتة 2220خنفبض إىل البو ٪، إال انبه عباد وا2623 إىل 8000التدفقات العاملية عبام 

٪، واألنشبطة التجاريبة بببب 0022٪، والنقبل والتخبزين واالتصباالت بببب 8822هذه االستثمارات يف فروع أنشبطة التمويبل بنسببة 
رتفعبت خبالل ٪، أما يف قطاع الصناعات التحويلية فقد ا0222٪، والتجارة 622٪، وخدمات املياه والكهرباء والغاز 8223
٪ ويف 222٪ وتركبببببزت هبببببذه االسبببببتثمارات يف تلبببببك الفبببببرتة يف اوآالت واملعبببببدات بنسببببببة 3222إىل  8008-8000الفبببببرتة 

٪ والصببببناعات املتعلقببببة مبولببببدات السببببيارات 2٪، واملعببببدات الكهربائيببببة وااللكرتونيببببة 220الكيماويبببات واملنتجببببات الكيماويببببة 
 2.٪322ان واملشروبات ٪ وصناعة األغذية والدخ320ومعدات النقل 

٪ مبن جممبوع قيمبة عمليبات انبدماج وشبراء الشبركات عبرب 63، فقد بل  نصيب قطاع اخلدمات حوايل 8002أما يف عام 
احلبدود يف هبذا القطباع، وكببان نصبيب اخلبدمات املاليببة ثلبث قيمبة عمليبات انببدماج وشبراء الشبركات عببرب احلبدود، وكانبت اكببرب 

مبن جانبب شبركة سبانتاندر  Abbey Nationalء الشبركات شبراء شبركة   ي ناشبونال صبفقة مبن صبفقات االنبدماج و شبرا
 3.مليار دوالر 06، واليت بلغت قيمتها Santander Central Hispanoسنرتال ميسانو 

 حبيبث أصببحت واالتصباالت املعلومبات تكنولوجيبا جمبال ، لوححي أن الدول املتقدمة أصبحت تتجبه البو8002ويف سنة 
 واملباء، وزاد أمهيبة الكهربباء ببنفس وأصببحت  األعمال التجارية عامل يف اهلامة األدوات من النطاق ات العريضةاملوج شبكات

 ليبلب  8002 عبام األخبري مبن النصبف خبالل تقريببا ٪02 بنسببة الصبناعية يف البلبدان الشببكات هبذه يف املشبرتكني عبدد
 4.مشرتت مليون022

صببفقة مبببا كثببل البببو ثلثببي القيمبببة اإلااليبببة  028قات الكبببربى بلبب  عبببددها ، سببجلت زيبببادة يف الصببف8006أمببا يف سبببنة 
لعمليببات االنببدماج والشببراء عببرب احلببدود، وقببد انتشببرت هببذه املعببامالت علببى نطبباق واسببع عببرب املنبباطق والقطاعببات، إذ كببادت 

التعببدين، وظهببر اجتبباه عمليببات االنببدماج والشببراء عببرب احلببدود تتضبباعف يف أمريكببا الشببمالية بفضببل بضببع صببفقات يف صببناعة 
ملحببببو  أخببببر يف نشبببباط االنببببدماج والشببببراء علببببى املسببببتوى العبببباملي متثببببل يف تزايببببد أمهيببببة صببببناديق األسببببهم اخلاصببببة وصببببناديق 

                                  
. 22نفس املرجع،     1  
 .22فس املرجع،   ن 2
 .03 -2، مرجع سابق،     8002تقرير االستثمار العاملي لسنة  3
.82، مرجع سابق،   8006لسنة تقرير االستثمار العاملي   4  
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االسببتثمار اجلماعيببة األخببرى، حيببث شبباركت هببذه الصببناديق يف هببذه الفببرتة يف عمليببات االنببدماج والشببراء عببرب احلببدود بلغببت 
كمببا ظلببت اخلببدمات هببي القطبباع الغالببب بالنسبببة لالسببتثمار األجنببيب املباشببر يف غببري أسببيا يف    1مليببار دوالر، 022قيمتهببا 

تلك الفرتة، فاجتهت نسبة كبرية منها إىل اخلدمات املالية جراء سياسات التخصيد والتحرير يف عبدد مبن بلبدان املنطقبة، كمبا 
األردن، ودجحببببت جهببببود بلببببدان اخللببببيو املبذولببببة لتنويببببع مت إبببببرام  بعببببض الصببببفقات الكبببببرية يف صببببناعة االتصبببباالت يف تركيببببا و 

أنشببطتها اإلنتاجيببة خببارج إطببار األنشببطة املتعلقببة بببالنف  يف اجتببذاب مزيببد مببن تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر إىل قطبباع 
 2.الصناعة

ادة طفيفبببة، فالقطبباع الصببناعي إذن حصبببل علببى احلصببة األكبببرب مببن التببدفقات الداخلبببة، وقطبباع اخلببدمات حصبببل علببى زيبب
وواصلت الشركات عبرب الوطنيبة انسبحاهبا مبن االسبتثمار يف املرافبق العامبة وال سبيما مبن صبناعة الكهربباء، وظبل القطباع األويل 
يشببكل قطاعببا جببذابا لالسببتثمار بببالنظر إىل االرتفبباع املسببتمر يف أسببعار السببلع األساسببية، وبينمببا كببان قطبباع اخلببدمات قطاعببا 

لتزايبد عمليبات االنبدماج والشبراء عبرب احلبدود يف قطباع الصبناعة املصبرفية فقبد تلقبى القطبباع األويل  مزدهبرا بصبفة خاصبة نتيجبة
حصببة اكببرب مببن التببدفقات الداخلببة نتيجببة لالرتفبباع الشببديد يف الطلببب علببى املببوارد الطبيعيببة يف بعببض اقتصببادات رابطببة الببدول 

ي، كمبببا سبببجلت تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر الداخلبببة إىل املسببتقلة املعتمبببدة علبببى املبببوارد الطبيعيبببة مثبببل االحتببباد الروسببب
الواليببات املتحببدة األمريكيببة انتعاشببا قويببا مببن التببدفقات يف قطبباع الصببناعة الكيميائيببة و تضبباعفت التببدفقات إىل كنببدا نتيجببة 

 3.مليار دوالر 62ملوجة من عمليات االندماج والشراء عرب احلدود يف قطاع التعدين لتصل إىل مستوى قياسي قدره 

 قطباع يف سبواء حبد علبى واخلارجبة الداخلبة املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات ، فقبد تركبزت 8002ويف سبنة    
 غبرب مبن الصبادرة املباشبرة األجنبيبة وتبدهورت االسبتثمارات 4املاليبة، واخلبدمات االتصباالت صبناعة يف سبيما وال اخلبدمات،

 قيمة يف به يستهان ال اخنفاض إىل كبرية بدرجة ذلك ويعزى ٪ ، 30بنسبة  أي ر،دوال مليار 24 إىل 2008 عام يف  سيا
 شبدة االخنفباض حباالت وأكثبر الوطنيبة، عبرب  سبيا غبرب شبركات هببا قامت اليت احلدود عرب االندماج والشراء عمليات صايف

 نزوعا اخلارج أكثر يف املستثمرة البلدان اتتب السعودية، فقد العربية اململكة عن الصادر املباشر األجنيب االستثمار حدثت يف
 5.العاملية األزمة نتيجة كبرية خسائر من هبا حلق ملا نظرا املخاطرة، جتنب إىل

                                  
.2 -2     ، مرجع سابق،8002لسنة تقرير االستثمار العاملي   1  
.02 -02 نفس املرجع،      2  
  .88 -80نفس املرجع،      3
مبؤمتر األمبم املتحبدة للتجبارة والتنميبة، األمبم ، 2007 عام في آخر مستوى قياسيا يسجأل آسيا غرب في االستثمار ،8002حول تقرير االستثمار العاملي لسنة  نشرة صحفية 4

 . 8،   8002املتحدة، نيويورت وجنيف، 
 .6، مرجع سابق،   8002قراءة يف تقرير االستثمار العاملي  5



 المالية العالمية األزمةالمباشر في ظل تداعيات  جنبياألاالستثمار                الفصل الثالث          

 -دراسة حالة الجزائر –                                                                     

 

126 
 

                    
 

 التصبنيع وقطباع األويل القطباع الثالثبة القطاعبات ايبع امتداد على املباشر األجنيب االستثمار اخنفض 8002أما يف سنة 
 والصبناعات السبيارات صبناعة مثبل الدوريبة الصبناعات هبي هلبذا االخنفباض الوحيبدة االضبحاي تكبن اخلبدمات، ومل وقطباع

 يف مببا األزمبة التكيبف مبع علبى بالقبدرة األمبر بباد  يف اتسبمت البيت الصبناعات يف املباشبر األجنبيب الكيميائيبة، فاالسبتثمار
 اليت هي الصناعات من فق  حفنة توكان ،8002 عام اوآخر يف هو األغذية تضرر وصناعات الصيدالنية الصناعات ذلك

 وامليباه، فضبال عبن الكهربباء والغباز توزيبع صبناعات وهبي أال  8002عبام  مبع باملقارنة االستثمار األجنيب من مزيدا اجتذبت
 الصبناعة قطباع يف املباشبر األجنبيب االسبتثمار فبان وجبه اإلابال واالتصباالت، وعلبى والتشبييد اإللكرتونيبة املعبدات صبناعات

 احلدود، واالحتياز عرب االندماج عمليات يف ٪22 بنسبة اخنفاض حدوا يف انعكس ما تأثرا وهو األشد هو كان حويليةالت
 بوزنيهمبا األعلبى إىل يبدفع ظبل ذلبك حبدة، وقبد كبان أقبل اخلبدمات األويل وقطباع القطباع يف املعبامالت هبذه يف فبالتقلد
 يف األنشبطة بعبض أن بيبد التحويليبة، الصبناعة حسباب علبى يف العبامل وداحلبد عبرب واالحتيباز االنبدماج عمليبات يف النسببيني
 عبرب صبفقات االنبدماج واالحتيباز قيمبة يبارنها يف خاصبة بصبورة ذلبك متثبل تبأثرا حبادا، وقبد أيضبا قبد تبأثرت القطباعني هذين
السبهمي  املبال رأس يقصبناد جانبب مبن املباشبر األجنبيب االسبتثمار ٪، كمبا اخنفبض22 بنسببة املاليبة اخلبدمات يف احلبدود
 بنسببة ارتفبع قبد السبيادية الثبروات مبن صبناديق املباشبر األجنبيب االستثمار أن حني يف القيمة، حيث من ٪62 بنسبة اخلا 
 املباشبر، فاالسبتثمار األجنبيب االسبتثمار مبن العامليبة ُعْشبر التبدفقات مبن أكثبر جمتمعبة هبذه الصبناديق نصبيب ، وكبان 02٪

 ببأموال الشبركات شبراء سبوق الهنيبار بباهلبوط نظبرا تبأثر قبد اخلبا  السبهمي رأس املبال صبناديق جانبب مبن األجنبيب املباشبر
 إىل اخلبا  السبهمي املبال رأس صبناديق ابه تقبوم البيت االنبدماج واالحتيباز عبرب احلبدود صبفقات قيمبة مقرتضبة، واخنفضبت

 فبان ذلبك ومبع ،8002 يف عبام حبدا مبا وهبو تاملعبامال هبذه بلغتهبا قيمبة أقصبى رببع مبن أقبل أي مليبارات دوالر، 006
 مبال رأس صبناديق علبى تنطبوي البيت االحتيباز عمليبات يف عبدد فعليبة زيبادة حمدثبة باملرونبة، اتسبمت قبد األصبغر املعبامالت
 1  .خا  سهمي

 صبناعة األخبرى، وأصببحت القطاعبات يف منبه حبدة أقبل إفريقيبا يف اخلبدمات قطباع يف االسبتثمار وكبان انكمباش
  2.الداخل إىل املتجهة املباشر االستثمار األجنيب لتدفقات متلق النشاط هي أكرب يف بتوسع صاالت املدعومةاالت

 الشبركات انبدماج واحتيباز عمليبات وانتعشبت  اخلبدمات، جمبال يف املباشبر األجنيب االستثمار تراجع 8000أما يف سنة  
 اختالفات خلفه حيجب  2010 عام املباشر يف األجنيب االستثمار نم الداخلة التدفقات يف املعتدل احلدود، فاالنتعاش عرب

 يف حبدا البذي االخنفباض معظبم عبن مسبؤوال كبان البذي جمبال اخلبدمات، يف املباشبر األجنبيب كببرية، فاالسبتثمار قطاعيبة
قطاعبات  ايبع ببذلك اخنفضبت ، وقبد8000عبام  يف النبزويل مسباره يف اسبتمر قبد لىزمبة، املباشبر نتيجبة االسبتثمار تبدفقات

                                  
  .2  ، مرجع سابق، 8000ملي لسنة تقرير االستثمار العا 1
 .03 نفس املرجع،   2
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 بسبرعات حبدا قبد كبان ذلبك وإن( واملرافبق واالتصباالت، والنقبل والتمويبل، األعمبال، قطباع خبدمات) الرئيسبية اخلبدمات
 نصبيب ارتفبع حبدة، وقبد االخنفاضبات أكثبر املبايل أحبد القطباع يف املباشبر األجنبيب االسبتثمار تبدفقات خمتلفبة، وشبهدت

 االسبتثمارات اخنفضبت نفسبه التصبنيف قطباع داخبل يف أنبه املباشبر، بيبد األجنيب االستثمار مشاريع نصف الو إىل التصنيف
 الكيميائيبة اإللكرتونيات، وظلت الصبناعات وصناعة املعدنية الصناعات مثل التجارية األعمال لدورة الصناعات احلساسة يف
 مثبل صبناعات 2010 عبام يف انتعشبت مبااألزمبة، بين أثنباء التكيبف علبى بالقبدرة تتمتبع( الصبيدالنية املبواد ذلبك يف مببا) 

 يف املباشبر األجنبيب االسبتثمار 2010 يف عبام والسبيارات، واخنفبض واملنسبوجات واملالببس، والتبب ، واملشبروبات األغذيبة،
 1.األزمة أثناء تعان مل اليت الصناعات االستخراجية

 والقطباع اخلبدمات قطباع حصبد حساب ىعل التدفقات هذه من التحويلية الصناعات قطاع حصة تزايدوقد استمر     
 والتملبك االندماج صفقات بيانات علىا بناء  2009 عام يف تضررا األشد كان التحويلية الصناعات قطاع أن رغم األويل،

 األويل القطباعني يف االنكمباش اقتصبر بينمبا ، 2008 بعبام مقارنبة ٪ 77 مبعبدل ضبااخنفا سبجل إذ الدوليبة، احلبدود عبرب
 أكبرب، بدرجة القطاعني هلذين الفرعية القطاعات بعض تأثرت ولكن التوايل، على  ٪22و  ٪ 47دالت مع ىعل واخلدمات

 2.املثال سبيل على املالية اخلدمات يف ٪ 87 بلغت

 يف احلبدود عبرب كببريا نشباطا (NEMS)امللكيبة  حقبوق أدوات بغبري املمولبة الدوليبة والتنميبة اإلنتباج أاباط شبهدت وقبد
 أن ويقبدر العبامل حبول واالسبتثمار التجبارة حركبة يف متزايبد وبشبكل وأسبهمت ،الناميبة البدول يف السبيما العبامل أالباء ايبع

 التصبنيع عقبود مبن دوالر تريليبون 023 -020 يف متثلبت 2010 عبام خبالل دوالر تريليبون 2 مبن أكثبر حققبت مبيعاهتبا
 للرتاخبيد، دوالر مليبار 360 -320 ، ولالمتيبازات دوالر مليبار 350 - 330 و للخدمات خارجية مبصادر واالستعانة

 تعمبل البيت الصبناعات مبن أسبرع يكبون  (NEMS) ابو أن دجبد احلباالت معظبم ويف، اإلدارة لعقبود دوالر مليبار 100 والو
 3.فيها

 الكامبل لالبدخو  خمباطر تقليبل مزايبا يف مبن هلبا ملبا الوطنيبة عبرب الشبركات مبن قببل متزايبد باهتمام األااط هذه حظيت وقد
 اقبل وتكلفبة اكبرب بسبرعة واملعرفبة واملهبارات التكنولوجيبا نشر هلا انيلية، تضمن الشركات مع مرنة ترتيبات وضع لىسواق عرب
 االنبدماج فرصبة البدول تلبك مبنح يف دور مهبم من هلا ملا املتحولة واالقتصادات الدول النامية قبل من باهتمام، و وعوائد أسهل

التنافسبية  قبدرهتا وحتسبني انيليبة الطاقبة اإلنتاجيبة تنميبة إمكانبات وتعزيبز وجمباراة تطوراتبه العباملي القتصبادا يف والسبريع القبوي

                                  
 .6، مرجع سابق،   8000تقرير االستثمار العاملي لسنة  1
2

 .61، مرجع سابق، ص 2212تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لسنة  
املؤسسبة العربيبة لضبمان االسبتثمار وائتمبان  ،8000لعنام  الندول العربينة فني شنرآفناق االسنتثمار األجنبني المبا، 8000نشبرة فصبلية حبول االسبتثمار يف البدول العربيبة لسبنة  3

 .2،   8000الصادرات، الكويت، 



 المالية العالمية األزمةالمباشر في ظل تداعيات  جنبياألاالستثمار                الفصل الثالث          

 -دراسة حالة الجزائر –                                                                     

 

121 
 

                    
 

توليبد  مثبل الرئيسبية التنميبة قنبوات مبن خبالل عبدد مبن الصبناعية القبدرات لبنباء املبدى الطويبل علبى فوائبدها عن فضال الدولية
الصبادرات،  توليبد انيليبة، البرواب  املضبافة وتعزيبز القيمبة توليبد لناميبة،ا البدول شبخد يف مليون  80-02العمل لنحو  فر 
 يف األجبل الصبناعية القبدرات تنمية ودعم الدولية، بناء والبيئية االجتماعية أفضل املمارسات نقل واملهارات، التكنولوجيا نقل

 1.الطويل

 .العربية خالل العشرية األخيرة التوزيع القطاعي لالستثمارات األجنبية المباشرة في الدول: ثانيا

 ذات البدول وخصوصبا البدول العربيبة مبن حمبدود عبدد يف تقريببا القطاعبات املباشبرة ايبع األجنبيبة االسبتثمارات مشلبت
وليبيبا،  اخلليجبي التعباون جملبس دول يف واخلبدمات البنف  معينبة مثبل قطاعبات يف تركبزت حبني يف االقتصبادات املتنوعبة،

 التحويليبببة الصببناعات جانبببب قطببباع فببباىل ،8000العببام  منبببذ املباشبببر لالسبببتثمار جاذبببة جديبببدة تقطاعبببا مبببؤخرا وظهببرت
 املصبريف والقطباع واالتصباالت، املعلومبات قطباع السبيما القطباع اخلبدمي، البو ملحبو  حتبول االسبتخراجية هنبات والصناعات

 واللوجيسبتية والثقافيبة والسبياحية والصبحية التعليميبة واخلدمات والتشييد البناء وخدمات واجلوي البحري وقطاع النقل واملايل،
األكبرب مبن االسبتثمارات املباشبرة البواردة  احلصبة علبى قطباع اخلبدمات اسبتحوذ حيبث القطاعبات، هببذه املرتبطبة التحتيبة والببىن

 البدول دى كافبةلب انيلبي النباتو يف اخلبدمات نصبيب هبي تزايبد رئيسبية عوامبل ثالثبة إىل ذلبك خبالل اوآونبة األخبرية، ويرجبع
 للعديبد األجنبيب املسبتثمر بنفباذ العربيبة البدول العديد من ومساح الدويل، التجاري للتبادل اخلدمات معظم قابلية تقريبا، العربية
 االتفاقيبة العامبة إطبار يف العامليبة التجبارة منظمبة إىل العربيبة البدول مبن املقدمبة جلبداول االلتزامبات وفقا اخلدمية القطاعات من
 وترتكبز عبادة يف الوطنيبة عبرب للشبركات ضبخمة اسبتثمارات ببني مبا الوافبدة االسبتثمارات اخلبدمات، وتبرتاوح يف التجارة حريرلت

 يف منهبا العبري وخصوصبا يرتكبز معظمهبا حجمبا أقبل فرديبة اسبتثمارات جانبب إىل املاليبة، واخلبدمات الصبناعية القطاعبات
 2.وغريها والزراعة الصناعة قطاعات بدخول التنوع إىل مؤخرا بدأت تتجه أهنا واخلدمات، رغم والعقار السياحة قطاعات

اببت التجببارة العربيببة يف اخلببدمات اببوا ملحوظببا، حيببث حققببت اببوا سببنويا بلبب  باملتوسبب   8002-8000وخببالل الفببرتة 
احتلبببت مصبببر ، وخبببالل الفبببرتة 8000مليبببار دوالر يف  2220باملقارنبببة مبببع  8002مليبببار دوالر عبببام  00226٪ إىل 0223

مليبببار دوالر  2826املرتببببة األوىل ضبببمن جمموعبببة البببدول العربيبببة اخلمسبببة عشبببر يف جتبببارة اخلبببدمات حبصبببة تراكميبببة بلغبببت البببو 
٪، 0222مليببار دوالر ونسبببة  2228٪ مببن إاببايل التجببارة العربيببة يف اخلببدمات، تليهببا السببعودية حبصببة بلغببت 8022وبنسببة 

 3.مث لبنان والكويت واملغرب

                                  
 .2نفس املرجع،    1
.22 -22،     مرجع سابق، 8002ار يف الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثم  2  
.60 ،  مرجع سابق، 8006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   3  
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مببا فيهبا ) ٪ مبن اإلابايل 22تركزت االستثمارات العربية البينية يف قطاع اخلدمات، إذ استحوذت  علبى  8002م ويف عا
، (٪82طباع اخلبدمات األخبرى البذي بلب  ٪، وق0٪ من اإلاايل، وقطاع االتصاالت اليت بلغت 06حصة القطاع السياحي 

 1.٪6٪، مث القطاع الزراعي بنسبة 08الصناعي بنسبة  ٪، مث القطاع32العقاري بنسبة  القطاعتاله االستثمار يف 

 اسبتحوذ يف حبني البواردة، التبدفقات إابايل مبن ٪ 8222 نسببته مبا علبى الصبناعي القطباع ، اسبتحوذ8002ويف سبنة 
 اجلدير ومن اإلاايل، من٪0280 حوايل بلغت الزراعة حبصة قطاع مث اإلاايل، من ٪ 3622 نسبته ما على اخلدمات قطاع

 البدول اجلاذببة مبن قطاعيبا موزعبة املباشبر األجنبيب لالسبتثمار بيانبات تبوافر لعبدم قليلبة الزراعبي تببدو القطباع حصبة أن لبذكربا
 2.الزراعي القطاع يف لالستثمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .22 -22،     8002، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، 8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
.26، مرجع سابق،   8002مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   2  
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 .المناخ االستثماري الجزائري في ظل تحسن بيئة األعمال الدولية: المبحث الثاني

يتمثبل األول يف  ار األجنبيب املباشبر يف اجلزائبر منبذ اسبتقالهلا حبىت اوآن بعباملني أساسبيني،لقبد ارتبب  تطبور ظباهرة االسبتثم
وزيبادة وزنبه يف  التطورات والظروف اليت شهدها نظام العالقبات االقتصبادية الدوليبة البيت كبان هلبا االنعكباس  الببارز علبى تطبوره

اليت اعتمدهتا اجلزائر على املستوى االقتصبادي والتغبري البذي عرفبه  والعامل الثاين فقد ارتب  بالتوجهات هيكل التمويل الدويل،
الببنهو االقتصببادي واالنتقببال مببن االقتصبباد املخطبب  إىل اقتصبباد السببوق واالنفتبباح علببى األسببواق العامليببة الببذي نببتو عنببه ظهببور 

ك علبى قطباع انيروقبات، مبع اسرتاتيجيات تنموية جديدة من خالل إجراء التعديالت على مسبتوى االسبتثمارات مركبزة يف ذلب
االهتمام املتزايبد برتقيبة األنشبطة غبري النفطيبة عبن طريبق االسبتغالل األمثبل ملواردهبا املتاحبة الطبيعيبة والبشبرية، ولقبد عمبدت يف 
ذلببك علببى تطببوير البيئببة االسببتثمارية وجعلهببا علببى قببدر مببن التنافسببية الببيت مببن شببأهنا أن حتفببز الشببريك األجنببيب علببى تببوطني 

 .ماراته يف خمتلف قطاعات النشاط املتاحةاستث

 .المناخ المتاح لالستثمار في الجزائر: المطلب األول

يرتب  مناخ االستثمار مبجموعة من العوامل اليت ذخد موقعا حمددا، واليت حتدد شكل الفر  واحلوافز اليت متكبن الشبركات 
اهلبا، فهبو يعتبرب مبن املفباهيم املركببة ألنبه يتعلبق نوانبب من االستثمار على الو منتو ومن خلق فر  عمبل وتوسبيع نطباق أعم

متعببددة، بعضببها متعلببق مبببدى تببوفر منشببالت البنيببة التحتيببة والببنظم القانونيببة واألوضبباع السياسببية، والبببعض األخببر باملؤسسببات 
واحلكومبة  1نية والتنظيميبة،والسياسات، فهذا املفهوم املركب هو مفهوم ديناميكي دائم التطور ملالحقة التغريات السياسية والتق

اجلزائريببة كغريهببا مببن حكومببات الببدول األخببرى تعمببل جاهببدة علببى تشببجيع االسببتثمار يف اجلزائببر مقدمببة العديببد مببن احلببوافز 
الببيت مببن شببأهنا جببذب قببدر كببايف مببن املشبباريع وتوطينهببا  واالمتيببازات وحمسببنة ألوضبباعها االقتصببادية والسياسببية واالجتماعيببة

 .رامو االنتعاش االقتصادي ودعم النمولديها من خالل ب

ويعتبببرب الشبببرط األول لبببدخول االسبببتثمار أليبببة دولبببة تبببوفري احلبببد األد ى املقببببول للقبببدرة علبببى اذخببباذ القبببرارات االقتصبببادية يف 
املسببتقبل مبببا يضببمن سببالمة املشببروع ومحايببة مصبباحله، فلمببا كانببت اجلزائببر واحببدة مببن الببدول الببيت تسببعى  إىل حتسببني أوضبباعها 
االقتصبببادية وكببببذا حتقيبببق التنميببببة االقتصببببادية  فاهنبببا اذخببببذت قبببرارا يببببرتب  بفببببتح البببباب أمببببام الشبببركات األجنبيببببة لالسببببتثمار يف 
القطاعات املختلفة نظرا لتوفرها على كثري من مزايا املوقبع النوعيبة ذات البعبد الطبيعبي والبيت تعتبرب مبن أهبم حمبددات االسبتثمار 

ت حببديثا بتوجببه ملحببو  الببو تببدعيمها نملببة مببن اإلجببراءات التنظيميببة والتشببريعية واإلصببالحات األجنببيب املباشببر والببيت تعببزز 
اهليكلية انيفزة على جذهبا، وفيما يلي سوف يتم عرض املناخ االستثماري يف اجلزائر الذي دجبده يتحسبن تبدرجييا ولكبن ببوترية 

                                  
 .2   ،مرجع سابقحممد داودي،  1 
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عملبت يف السبنوات األخبرية هبذه علببى  ، فهبيألجنبيبة املباشبرةبطيئبة نوعبا مبا مقارنبة بالبدول األخبرى املسبتقطبة لالسبتثمارات ا
تزويببببد أوروبببببا بالغبببباز ) وكببببذلك زيببببادة قببببدراهتا التوزيعيببببة ( الببببنف  والغبببباز)زيببببادة قببببدراهتا اإلنتاجيببببة علببببى مسببببتوى قطبببباع الطاقببببة 

القطبباع، ممببا يسببتوجب ، وعليببه كانببت حباجببة ماسببة إىل جببذب عببدد اكببرب مببن االسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة يف هببذا (الطبيعببي
عليهبببا القيبببام بتعبببديالت يف قبببانون انيروقبببات حبببىت يكبببون حمفبببزا قويبببا جللبهبببا، فببباجلزائر متلبببك طاقبببات وقبببدرات هائلبببة يف جمبببال 

 االسببتقرار وشببروط اسببتقطاب االسببتثمار فيهببا متببوفرة، وايببع  الظببروف مواتيببة السببتقطابه إذ نلمببس رجببوع 1االسببتثمارات،
 تطبوير سبيما االقتصبادي، اإلنعباش ببرامو التنمويبة وتنفيبذ الكلبي، ومت حتديبد السياسبات االقتصباد إطبار السياسبي واسبتقرار

التنمويبة، كمبا أهنبا تتميبز بكبرب سبوقها، حيبث بلب   لتنفيبذ تلبك السياسبات ومؤسسبايت قبانوين إطبار البنيبات القاعديبة وإنشباء
دوالر أمريكبي، وتتبوفر علبى فبر   32220اخلي اخلبام للفبرد مليبار دوالر أمريكبي والنباتو البد 000الناتو الداخلي اخلام هبا 

القبائم علبى حتسبني التنميبة البشبرية ودعبم تنميببة   8002 -8000اسبتثمارية معتبربة ناجتبة عبن برنبامو االسبتثمارات العموميبة 
األساسبية وحتسبني االقتصاد الوطين وتشجيع إنشاء مناصب شغل، وتطوير اقتصاد املعرفبة، ومواصبلة تطبوير املنشبالت القاعديبة 

اخلدمبببة العموميبببة، إضبببافة إىل توفرهبببا علبببى فبببر  قطاعيبببة يف جمبببال اخلبببدمات كبببالبنوت والتبببأمني والوسببباطة املاليبببة، االتصببباالت 
والسببياحة،  وكببذا يف جمببال الصببناعة الغذائيببة والكيميائيببة والبببرت وكيميائيببة، الصببيدلة، الصببناعات اخلفيفببة املختلفببة وامليكانيببك، 

ال البناء واألشغال العمومية واملعادن والفالحة، كما تتبوفر اجلزائبر علبى بنيبة حتتيبة جيبدة فهبي متلبك شببكة واسبعة إضافة إىل جم
٪ من القطر الوطين وشببكة اتصباالت يف تطبور جبد سبريع، وتوفرهبا علبى 22لتوزيع الكهرباء، حيث تقدر نسبة التكهرب هبا 

كلبببم  وشببببكة سبببكك حديديبببة   002000ى شببببكة طرقبببات تفبببوق  ، فهبببي حتتبببوي علبببADSLاالنرتنيبببت بالتبببدفق العبببايل و 
مينباء متعبدد اخلبدمات مبن ضبمنها مينبائني للبنف   00كلم، أما فيما خيد املوانئ واملطبارات فاهنبا حتتبوي علبى   2200تفوق 

ة، إذ خمصصببة للطببريان الببدويل وناهيببك عببن توفرهببا علببى مببوارد طبيعيببة وفببري  03مطببار مفتببوح للطببريان املببدين مببن ضببمنها  30و
مصببببدرة للبببببرتول  08يف إنتبببباج البببببرتول واملرتبببببة  02يف جمببببال االحتياطببببات العامليببببة  البرتوليببببة واملرتبببببة  02حتتببببل اجلزائببببر املرتبببببة 

والسبببابعة عامليبببا يف جمبببال املبببوارد املؤكبببدة مبببن الغببباز واملرتببببة اخلامسبببة كمنبببتو للغببباز والثالثبببة كمصبببدر للغببباز وأول منبببتو ومصبببدر 
لطبيعببي يف البحببر األبببيض املتوسبب ، وثالببث ممببون لالحتبباد األوروي بالغبباز الطبيعببي ورابببع ممببون للطاقببة لالحتبباد للبببرتول والغبباز ا

 2.سفات والزنك، احلديد واالورانيوماألوروي، إضافة إىل موارد أخرى كالفو 

مماثلبة ببني املسبتثمرين  فاجلزائر إذن حتتوي على منهجيبة عمبل مشبجعة لىعمبال نظبرا ألهنبا بلبد دينباميكي ويضبمن معاملبة 
انيليني واملستثمرين األجانب وتضمن حتويل راس املبال املسبتثمر وعائبدات االسبتثمار انيققبة مبن املسبامهات ببالعمالت القابلبة 

وكبذا انضبمامها إىل خمتلبف االتفاقيبات الدوليبة  للصرف وإمكانية جلوء املستثمرين األجانب إىل التحكيم الدويل يف حالة النبزاع

                                  
 .08 -2    نفس املرجع،  1 
2

 .06 -2،      8000، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، اجلزائر، استثمر في الجزائر، 8000تقرير مناخ االستثمار يف اجلزائر لسنة  
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اتفاقيبة تشبجيع  20 جمال ضمان ومحاية االستثمارات واالتفاقات الدولية املتعلقة باالستثمارات األجنبية املباشبرة، مبن بينهبا يف
 1.اتفاقية لتجنب االزدواج الضرييب، وسهرها على حتقيق سياسة تنموية واضحة وهادفة 82ومحاية االستثمارات و

ثباين اكبرب اقتصباد عبري بعبد السبعودية مبن  8002در يف األول مبن افريبل وأصبحت اجلزائر حسب تقرير للبنك الدويل ص
حيببث النبباتو الببداخلي اخلببام متفوقببة بببذلك علببى اإلمببارات العربيببة املتحببدة ومصببر، كمببا صببنفت الثانيببة بعببد لبنببان مببن حيببث 

على البحث عبن فبر   احتياطي الذهب متفوقة بذلك على كل من السعودية واإلمارات، وهو ماشجع العديد من املستثمرين
تعببديل ، خاصببة بعببد اليببة عنببد حتويببل األرببباح خارجهببااالسببتثمار ببباجلزائر خاصببة وأهنببا أصبببحت قببادرة علببى الوفبباء بالتزاماهتببا امل

أصببحت اإلجبراءات اإلداريبة بالنسببة للمسبتثمرين أكثبر يسبرا، وسباعد النجباح الكببري لشبركة أيبن  8006قانون االستثمار يف 
ع االتصبباالت واإلنشبباءات وسببيدار السببعودية يف قطبباع العقببارات يف جببذب أكثببر لالسببتثمارات، إال أن مببا اوراسببكوم يف قطببا 

مليببار دوالر مببن أرباحهببا للخببارج أثببار اسببتياء  8823صببدر يف بعببض التقببارير الببيت حتببدثت عببن حتويببل شببركات أجنبيببة لنحببو 
جيعلهببا عرضبببة السببتنزاف أمواهلبببا بالعملببة الصبببعبة هببببذا  السببلطات اجلزائريبببة ممببا جعلهبببا تعببدل بعبببض قوانينهببا بالشبببكل البببذي ال

احلجم، فاجلزائر متلك من األمبوال مبا جيعلهبا يف غبىن عبن هبذه االسبتثمارات ولكبن مبا يهمهبا هبو نقبل التكنولوجيبا واالسبتفادة 
األنشبطة يف كبل األنشبطة االقتصبادية مبا عبدا بعبض  8002مشروع عبام  000فهي عرضت  2من الطرق احلديثة يف التسيري،

 3.املعفاة من مزايا القانون املتعلق بتطوير االستثمار

 مت األمبد طويلبة خطبة ضمن مليارات دوالر 10 بقيمة االستثمارات إاايل من ٪0628نسبة  على اجلزائر كما تستحوذ  
 عقبد عبرب جبنجن مينباء لتطبوير دوالر مليبون 680 البنف ، منهبا تصبدير مبوانئ تطبوير وتشبمل ، 2008 عبام إقرارهبا

B.O.T   4.العاملية دي موانئ شركة مع عاما 30ملدة 

اجلزائببر إدخببال الثقافببة يف جمبباالت االسببتثمار وملببا ال علببى املسببتويني الببوطين والببدويل ممببا قببد يعطببي  بامكببانإضببافة لببذلك، 
جيبببة واخلبببربات جرعببة مهمبببة لالقتصببباد الببوطين كونبببه يبببوفر الكثببري مبببن مناصبببب الشببغل، وجيلبببب الكثبببري مببن الرتاكمبببات التكنولو 

احلديثبببببة، إضبببببافة إىل إمكانيبببببة بنببببباء صبببببناعات ثقافيبببببة تعبببببوض االنكسبببببار البببببذي عرفتبببببه جمببببباالت صبببببناعية أخبببببرى شبببببيدت يف 
السبببعينيات، وأهببم مببا يضببمن إمكانيببة دجبباح التجربببة هببو تببوفر اإلمكانببات البشببرية، واإلطببارات املؤهلببة، وبالببذات يف ااجمببالت 

  الثقبايف زائرية، كما أن الفرصة اليوم مناسبة جللب املستثمرين العرب، وفبتح أببواب االسبتثمارالتكنولوجية اليت تنتجها اجلامعة اجل

                                  
.02 نفس املرجع،    1  
.2 -2،     8002، دار الوعي، اجلزائر، جدلية االستثمارات العربية في الجزائر مصطفى دالع،  2  
 .000، مرجع سابق،   8002يف الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار  3
 .802 -802، مرجع سابق،     8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  4
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أمامهم يف املوسيقى واملسرح وغريها من الفنون، خاصة وان الكثري من املستثمرين العرب عربوا عن نيبتهم يف االسبتثمار الثقبايف  
 1.ألعمال موضوع االستثمار الثقايفيف اجلزائر، ولكنهم صدموا عندما مل جيدوا يف جدول ا

مبن املشباريع  االسبتثمارية األجنبيبة اسبتقطاب العديبد فمما سبق نستنتو أن حمددات املناخ االستثماري اجلزائري متكن مبن 
نظببرا للجهببود الببيت تبببذهلا احلكومببة مببن بببرامو لإلنعبباش االقتصببادي وبببرامو دعببم النمببو، الببذي عببزز دجاحببه ارتفبباع أسببعار الببنف  

ل حدوا األزمة املالية العاملية، فاجلزائر تعترب سوق ضخم بالنسببة للشبركات األجنبيبة حيبث أن ارتفباع النمبو البدكغرايف فيهبا قب
جيعبببل االسبببتهالت كببببري جبببدا للمبببواد املصبببنعة والتجهيبببزات ممبببا يسبببهل علبببى  الشبببركات القبببدوم إليهبببا، حيبببث تشبببري العديبببد مبببن 

ارة التجزئببة العامليببة والببذي مببن خاللببه تببرى الشببركات األجنبيببة أن السببوق اجلزائببري هببو التقببارير علببى حتسببنها يف مؤشببر تنميببة جتبب
سوق مستهدف ككن هلا العبور عليه عند قيامها بالتجبارة اخلارجيبة، ففبي ظبل اجلهبود املبذولبة مبن طبرف احلكومبة اجلزائريبة يف 

ليهبا مواصبلة حماوالهتبا الدائمبة لتجعبل مبن السبوق جمال جذب االستثمار األجنيب املباشر، فانه من سبار علبى البدرب وصبل وع
 .اجلزائرية سوقا منافسا للعديد من الدول األخرى

 .قانون االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثاني

  لقببد كببان لقببانون االسببتثمارات يف اجلزائببر عببدة تطببورات وتغببريات متاشببيا مببع األوضبباع االقتصببادية والظببروف السياسببية الببيت
كانببببت تشببببهدها كببببل مرحلببببة خاصببببة يف سببببنوات التسببببعينيات، حيببببث قامببببت الدولببببة يف هببببذه الفببببرتة بتعببببديالت وإصببببالحات 
اقتصادية ومالية هامة من بينها إصدار قوانني لتشجيع املستثمرين وفتح األبواب املوصبدة أمبامهم وإنشباء هيئبات مكلفبة برتقيبة 

طبببورات قبببوانني تشبببجيع االسبببتثمار بببباجلزائر قببببل فبببرتة التسبببعينات وعلبببى هبببذا األسببباس سبببوف نسبببتعرض ت ،ودعبببم االسبببتثمار
 .وبعدها

 .قانون االستثمارات خالل ستينات وثمانينات القرن العشرين: أوال

املتعلق باالستثمارات يتعلق برؤوس األموال اإلنتاجية األجنبيبة، ومبنح ضبمانات عامبة  0263إن القانون الصادر يف سنة  
ويعتبرب جمبرد  3بالفشبل،0263تبنته اجلزائر بعد أن بباء قبانون  0266وقانون  2املستثمرين األجانب،وخاصة يستفيد منها كل 

 .     تكملة للقانون األول

                                  
 متاح على، االستثمار الثقافي في الجزائرلطفي فليسي وحممد مسلم،   1
 ww.echoroukonline.com/ara/dossiers/21752.htmlw  ،06 80:22: ، سا8000اكتوبر . 

 .23املتضمن قانون االستثمارات، العدد  0263جويلية  86الصادر يف  822-63قانون رقم  اجلريدة الرمسية،  2
 .ماراتاالستثاملتضمن قانون  0266 سبتمرب 02، املؤرخ يف 822-66رقم  أمر ،اجلريدة الرمسية  3

http://www.echoroukonline.com/ara/dossiers/21752.html
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أوت  80املببببؤرخ يف  00-28م أمببببا بالنسبببببة لفببببرتة الثمانينببببات فتبنببببت اجلزائببببر قببببانونني لالسببببتثمارات اخلاصببببة، قببببانون رقبببب 
تطببببوير أنشببببطة القطبببباع اخلببببا  الببببوطين فيهببببا، مثببببل نشبببباطات خببببدمات التوزيببببع والببببذي أوضببببح امليببببادين الببببيت ككببببن ، 0228

الصبببناعي، وصبببيانة التجهيبببزات الصبببغرية وكامينبببات صبببنع األدوات، إضبببافة إىل الصبببناعات الصبببغرية واملتوسبببطة املكملبببة إلنتببباج 
وميببادين الصببيد البحببري والبنببباء  القطبباع العببام، وخاصببة املنتجببات املوجهببة السببتهالت العببائالت وحتويببل املببواد األوليببة الزراعيببة

جببباء متوافقبببا مبببع اإلصبببالحات االقتصبببادية البببيت  0222جويليبببة  08املبببؤرخ يف  82-22واألشبببغال العموميبببة، وقبببانون رقبببم  
 1.أدت إىل ظهور املؤسسات العمومية االقتصادية استخالفا للمؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي

 الالمسؤولية عن الناتو التبذير وتفشي البريوقراطية منها نقل سلبيات عدة إىل أدت  1986و1982  قوانني فان وعليه 
 مبن ذلبك ويظهبر البوطن، يف واالستثمار للمشاركة األجنيب املستثمر تشجع ال اقتصادية القرار، ومعطيات اذخاذ يف والعشوائية

 إىل املشبروع، إضبافة إىل العبودة علبى الكاملبة السبيطرة وببذلك املشباريع، يف كببرية يف نسبب البوطين الشبريك مشباركة خبالل
 ضمانات توفري األجنيب وعدم املستثمر مصاك ويهمل الوطنية، املصاك بذلك حيمي والذي الرتاعات حالة يف الوطنية القوانني

 ديبدة لرتقيبةاجل والسياسبة االقتصبادي لالنفتباح احلقيقيبة اإلرادة اجلديبد االسبتثمار قبانون كثبل حبيبث األجنبيب، للمسبتثمر
 2.للجزائر األجنيب االستثمار وامتصا 

 .قانون االستثمارات خالل تسعينات القرن الماضي: ثانيا

 البيت القبوانني مبن العديبد اذخباذ مت السبوق اقتصباد البو والتوجبه االقتصبادية اإلصبالحات اجلزائرية السلطات باشرت أن منذ
 ااجمبال فبتح القبوانني،  فقبد هبذه أهبم أحبد 1993 ايبةنه يف الصبادر اراالسبتثم ترقيبة قبانون ويعتبرب االجتباه، يف هبذا تصبب
 هبذا أن كمبا السبابقة، القبوانني ظبل يف كانبت البيت القيبود مبن وأعفباه االسبتثمار أجبل واألجنبيب مبن البوطين اخلبا  للقطباع
 منذ االستثمار واقع ذ شهدإ ،االستثمار حجم وتطوير تشجيع قصد واالمتيازات للمستثمرين احلوافز من العديد منح القانون
 لوضبعية األويل التقيبيم لكبن األجنبيبة، املشباريع وبعبض اخلبا  البوطين للقطباع املشباريع مبن العديبد إطبالق التباري  هبذا

 مراجعبة إىل أدى مبا وهبذا االسبتثمارية قيبام املشباريع تعيبق زالبت مبا مبن الصبعوبات الكثبري أن علبى تؤكبد اجلزائبر يف االسبتثمار
 3.السابقة االختالالت مواجهة قصد نيالقوان بعض

  مقيمنيبالبر يبمح لغبببود تسببنبببا لبببنبمببضببتببم 0220ل ببريباف 02ؤرخ يف بامل 00-20م بقرض رقبد والبقبك قانون النبرب كذلبويعت

                                  
 .023 -028     مرجع سابق، عبد القادر بابا،  1
 متاح على  ،لوكالة الوطنية لتطوير االستثماراموقع  2

www.andi.dz/ar/?fc=mission ،30  80:02، سا 8000اكنوبر. 
. 828   ، مرجع سابق، مصطفى بن نوي وعبد ااجميد تيماوي  3  

http://www.andi.dz/ar/?fc=mission
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ز الرئيسببي لنشبباطه باالسببتثمار املباشببر يف اجلزائببر، علببى اعتبببار أن الغببري املقببيم هببو كببل شببخد طبيعببي أو معنببوي يكببون املركبب
ويف ظبل هبذا القبانون مل تصبادق ومل تبنظم  1مبن نفبس القبانون، 020 االقتصادي يف اجلزائر على حسب ما نصت عليه املبادة

وحبببدد هبببذا القببانون بوضبببوح العالقبببة اجلديبببدة حلركببة رؤوس األمبببوال مبببع اخلبببارج  2،اجلزائببر يف أيبببة اتفاقيبببة متعلقببة باالسبببتثمارات
 3:شعار الباب مفتوح، حيث تتميز طبيعة هذه العالقة ىلاصيتنيوجسد بذلك وألول مرة 

الرتخببيد بفببتح مكاتببب للتمثيببل أو فببروع يف اجلزائببر للبنببوت واملؤسسببات املاليببة األجنبيببة وكببذا  :فــي المجــال المــالي .0
املعاملبة باملثبل للرعايببا  باملسبامهات األجنبيبة يف البنبوت واملؤسسبات اخلاضبعني للقبانون اجلزائبري، شبريطة أن متبنح الببالد األجنبيبة

 اجلزائريني أو الشركات اجلزائرية؛
يببرخد للمقيمببني وغببري املقيمببني باحلريببة الكاملببة للقيببام بالشببراكة أو االسببتثمار املباشببر، و  :فــي المجــال االســتثماري .8

،كمبا ككبن 026إىل  020حتويل رؤوس األموال بني اجلزائر واخلبارج لتمويبل مشباريع اقتصبادية وهبذا مبا نؤكبد عليبه املبواد مبن 
لراس املال األجنيب طبقا ألحكامه أن يستثمر يف النشاطات الغبري خمصصبة للدولبة بصبراحة، مبعبىن النشباطات الغبري حمتكبرة مبن 

 .قبل الدولة

 .قانون االستثمار في الجزائر في األلفية الثالثة: ثالثا

قببببانون ل تعبببدي اخ االسببببتثمار يف البببدول األخبببرى، متبعبببد املنببباخ االسبببتثماري البببرد  يف اجلزائببببر البببذي مل يكبببن يضببباهي منببب
، من اجل إعطباء دفبع جديبد ملسبرية االسبتثمارات يف اجلزائبر، وارتكبز علبى املبباد  2001 أوت 80 يف جديد من االستثمار

 4:األساسية التالية

 إقرار مبدأ احلرية الكاملة لالستثمار وإلغاء أي نوع من التصريح املسبق؛ .0
 املستثمرين يف احلقوق والواجبات؛ املساواة بني ايع .8
تسهيل انطالق العملية االستثمارية من خالل إجياد إطار يتوىل التعامل مع املستثمرين، ويتمثل حاليا بالشببات املوحبد  .3

 .الالمركزي املوزع على أهم واليات اجلزائر
 تثبيت النظام القانوين اخلا  باالستثمارات؛ .2

                                  
 .022   عبد القادر بابا، مرجع سابق، 1
 .03،   0222ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  ،قانون االستثمارات في الجزائرعليوش قربوع كمال،  2
 .822   ،مرجع سابقتومي عبد الرمحان،  3
، كليبة العلبوم االقتصبادية وعلبوم التسبيري، قسبم العلبوم ه يف العلبوم االقتصبادية رسالة مقدمة لنيبل شبهادة البدكتورا، القطاع الياص والتمية في الجزائرعيسى مرازقة،  4

 .22  ،8002-8006االقتصادية، جامعة باتنة، اجلزائر، 
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 ائداته؛ضمان التحويل احلر لراس املال وع .2
 1.منح مزايا جبائية واركية، وتتمثل يف صنفني من املزايا مدرجة ضمن نظامني النظام العام والنظام اخلا  .6

ددة ومنظمببة علببى ، فببان القببدرات اخلاصببة باالسببتثمار أصبببحت حمبب8006أمببا عنببد تعببديل القببانون اخلببا  باالسببتثمار يف 
 2:مستويات3

لس البوطين لالسبتثمار، وقبد ببدأت تطببق حركبة ااجملبس البوطين لالسبتثمار ممثلة عن طريق ااجم :المستوى االستراتيجي .0
 حاليا كل ما  يتعلق بالقرارات اإلسرتاتيجية اخلاصة باالستثمار؛

جتنيبد االسبتثمار، حيبث حتبت عنبوان الرتقيبة و ترقيبة االسبتثمارات، ممثلة عن طريق وزيبر الصبناعة و  :المستوى السياسي .8
صببات أخببرى باعببداد السياسببة الوطنيببة لالسببتثمار والسببهر علببى االسببتثمارات مكلفببة مببن بببني ذخص يببةتكببون وزارة الصببناعة وترق

 ستثمار؛لالمهامها من خالل اإلدارة العامة تطبيقها، ويف يف هذا ااجمال تطبق وزارة الصناعة وترقية االستثمارات 
 .قبة وزارة الصناعة وترقية االستثماراتممثلة حاليا عن طريق وكالتني تطبقان مهامهما حتت مرا :المستوى التنفيذي .3

البذي  8000أوت  80املعدل واملبتمم لىمبر املتعلبق بتطبوير االسبتثمار املبؤرخ يف  8006يوليو  02فهذا األمر املؤرخ يف 
يسببمح لكببل  8006أتباح عببدة امتيببازات للمسببتثمرين انيليببني واألجانببب وعلببى قبدم املسبباواة، فقببانون االسببتثمار الصببادر عببام 

تثمر مهتم بفر  االستثمار باجلزائر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يقيم مشروعا استثماريا سواء من خبالل إنشباء  مس
٪ مبن الرأمسبال املقبيم أو غبري املقبيم أو مبشباركة شبخد 000كيان قانوين بامسه الشخصي خاضع للقانون اجلزائبري يف حبدود 

 خاضعني للقانون اجلزائبري، أو مبن خبالل املسبامهة يف رأمسبال مؤسسبة قائمبة يف أو جمموعة أشخا  طبيعيني كانوا أو معنويني
شببكل مسببامهات نقديببة أو عينيببة أو اسببتعادة النشبباطات يف إطببار خصخصببة كليببة أو جزئيببة، فهببو يببوفر عببدة ضببمانات حلمايببة 

س األمببوال املسببتثمرة والعائببدات أي اسببتثمار تتمثببل أساسببا يف عببدم املسبباس باالمتيببازات انيصببل عليهببا، وإمكانيببة حتويببل رؤو 
الناجتة عنها، واملعاملة املماثلة لكل املستثمرين باإلضافة إىل وجود تغطية هلذه االستثمارات مبن خبالل املعاهبدات واالتفاقيبات 

وء إىل الدوليبببة الثنائيبببة أو املتعبببددة األطبببراف لتشبببجيع ومحايبببة االسبببتثمارات مبببع إمكانيبببة الطعبببن اإلداري والقبببانوين وحبببىت اللجببب
السائد واملتعامل ببه يف الوقبت ويعترب هذا القانون 3التحكيم الدويل يف حالة نزاع بني الدولة اجلزائرية واملستثمرين غري اجلزائريني،

 .ايلاحل

                                  
، الوطنية لإلدارة، اجلزائر، جملة املدرسة المتعلق بتطوير االستثمار ومدى قدرته على تشجيع االستثمارات الوطنية واألجنبية 00/08مضمون أحكام األمر رقم حممد يوسفي،  1

 .32،   8008، 83العدد ، 08ااجملد 
  مرجع سابق، متاح على الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، موقع  2

www.andi.dz/ar/?fc=mission 
 .83مصطفى دالع، مرجع سابق،     3
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 .اإلطار المؤسسي لالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر: المطلب الثالث

 املناسببة هتيئبة البيئبة إىل باالسبتثمار املرتبطبة والتشبريعات واننيالقب وسبن اإلصبالحات االقتصبادية مبن خبالل اجلزائبر سبعت
لبديها، حيبث مت إنشباء هياكبل إداريبة هتبدف إىل  املتبوفرة واإلمكانبات يبتالءم مببا أو األجنبيب انيلبي سبواء اخلبا  لنمبو القطباع

س علببى تطبوير االسببتثمار والتكيببف مسباندة وتطببوير مشباريع االسببتثمار، ومت إنشبباء العديبد مببن الوكباالت واملؤسسببات الببيت حتبر 
 :مع األوضاع االقتصادية والسياسية للبالد، ومن بينها

 .ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : أوال

إىل  0223إن الوكالبببة الوطنيبببة لتطبببوير االسبببتثمار كانبببت تبببدعى يف األصبببل وكالبببة ترقيبببة ودعبببم ومتابعبببة االسبببتثمار مبببن     
سبببهيل وترقيبببة واصبببطحاب االسبببتثمار، فهبببي متلبببك  مسعبببة جيبببدة لبببدى املسبببتثمرين البببوطنيني ، وقبببد خبببول هلبببا مهمبببة ت8000

واألجانبب فيمبا خيببد اخلبدمات الببيت تقبدمها هلببم جمانبا، حيبث تسببتقبل وتنصبح وتصببطحب املسبتثمرين علببى مسبتوى هياكلهببا 
ائيبة وخمتلبف نقباط االسبتعالمات مبناسببة املركزية واجلهوية، وتطلع املستثمرين مبن خبالل موقعهبا علبى االنرتنيبت و ركائزهبا الدع

ظببواهر اقتصببادية منظمببة يف اجلزائببر ويف اخلببارج، كمببا تضببفي الطببابع الرمسببي علببى املزايببا الببيت يببند عليهببا نظببام التشببجيع وذلببك 
بانصبباف ويف  جببال قصببرية، إضببافة إىل حرصببها علببى التنفيببذ املتفببق عليببه مببع خمتلببف املؤسسببات املعنيببة كاجلمببارت والضببرائب 
لقببببرارات التشببببجيع علببببى االسببببتثمار ومسببببامهتها يف تنفيببببذ سياسببببات واسببببرتاجتيات التنميببببة بالتببببالزر مببببع القطاعببببات االقتصببببادية 

 1.املعنية

فمواكبة االستثمار متثل غاية أساسية للسلطات العمومية، لذا أسست الوكالة الوطنية لرتقية االسبتثمارات لتحقيبق هبذه     
زير املكلف برتقية االستثمارات، حيث تقوم الوكالة الوطنية لرتقيبة االسبتثمارات مبمارسبة مهامهبا يف الغاية حتت رقابة وتوجيه الو 

جمببباالت ببببارزة أمههبببا اسبببتقبال وإعبببالم املسبببتثمرين وتسبببهيل التعبببرف إىل القواعبببد املعيقبببة لتحقيبببق االسبببتثمارات، واقبببرتاح معبببايري 
خلبارج، انيبي  العبام لالسبتثمار يف اجلزائبر، وحتسبني ودعبم صبورة اجلزائبر يف اتنظيمية من اجل معاجلة هته القواعد املعيقة وترقيبة 

مواكببببة املسبببتثمرين لبببدى اإلدارات األخبببرى خبببالل حتقبببيقهم ملشببباريعهم، ومسبببامهة تسبببيري العقبببار إضبببافة إىل  تقبببدمي النصبببح و 
سبتثمار املعلبن عنهبا، واملسبامهة يف تعريببف االقتصبادي وتسبيري املزايبا مبن خبالل التأكبد مبن أهليببة االنتخباب للمزايبا املتعلقبة باال

 عبةاملشاريع اليت متثل فائدة استثنائية لالقتصباد البوطين واملسبامهة يف مناقشبة املزايبا للتمييبز يف هبذه املشباريع، وأخبريا قيامهبا باملتاب
  االنتشار املؤسسايت  عادةخدمة املالحظة، اإلحصاء والسماع انيمول على احلكومة لتقدم املشاريع املسجلة بواسطة إبضمان 

                                  
 ، متاح على نية لتطوير االستثمار، مرجع سابقموقع الوكالة الوط  1

www.andi.dz/ar/?fc=mission. 
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 8006.1املدرج يف أكتوبر 

 .CNI لالستثمار المجلس الوطني: ثانيا

وهبببي هيئبببة يرتأسبببها رئبببيس احلكومبببة، مكلفبببة باسبببرتاجتيات وأولويبببات التطبببوير، وإنشببباء هياكبببل جهويبببة للوكالبببة البببيت تسببباهم 
سبببامهة خاصبببة يف تبببوفري وسبببائل بشبببرية وماديبببة مبببن أجبببل بالتشببباور مبببع الفببباعلني انيليبببني يف التنميبببة اجلهويبببة، إذ تتمثبببل هبببذه امل

تسببهيل وتبسبببي  عمبببل االسببتثمار، وإرسببباء جلنبببة طعبببن باسببتقبال شبببكاوي املسبببتثمرين والفصببل فيهبببا،  وتوضبببيح أدوار خمتلبببف 
 28يومبا إىل 60املتدخلني يف مدرج االستثمار، ومراجعة نظام التحفيز على االستثمار، وذخفيض  جبال البرد للمسبتثمرين مبن 

سبباعة، إضببافة إىل إلغبباء حببد التمويببل الببذايت املطلببوب مببن أجببل احلصببول علببى املزايببا و تبسببي  إجببراءات احلصببول علببى املزايببا، 
 2.وذخفيف ملفات طلب املزايا

 .الجمعية العالمية لوكاالت ترقية االستثمارات: ثالثا

ال ترقيببة االسببتثمار مكانببة داخببل شبببكات دوليببة ضببمنت الوكالببة الوطنيببة لتطببوير االسببتثمار حبكببم خربهتببا وحنكتهببا يف جمبب 
وكالببة ترقيببة  020لوكبباالت ترقيببة االسببتثمار كمببا تتعبباون خاصببة مببع نظرائهببا األوروبيببني والعببرب واألسببيويني تشببمل أكثببر مببن 

لدوليببة مببع اسبتثمار يف العببامل، كمببا تعمببل الوكالبة الوطنيببة لتطببوير االسببتثمار مبن أجببل تقببدمي خببدمات وفقبا للمعببايري واملقبباييس ا
لالستشببببارة واخلببببربة مبناسبببببة فحببببد سياسببببة االسببببتثمار يف اجلزائببببر، و  CNUCEDمؤسسببببات وهيئببببات دوليببببة خمتلفببببة مثببببل 

ONUDI  لتكوين و إتقان إطبارات الوكالبة حبول منباهو تقيبيم مشباريع االسبتثمارات، والبنبك العباملي مبن أجبل تبدقيق سبياق
 3.سني يف إطار برنامو القيام باألعمالإنشاء املؤسسات و اقرتاحات خاصة بتدابري التح

واألعضاء الدائمون الذين يشكلون ااجملس الوطين لالستثمار هم الوزراء املكلفون بانيافحي التاليبة اجلماعبات انيليبة، املاليبة، 
يئبة اإلقلبيم، انيبي  الصناعة وترقية االستثمارات، التجارة، الطاقة واملناجم، السياحة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة واحلرف، هت

ااجملس الوطين لالستثمار على األقل مبرة يف الثالثبي أو يسبتدعى مبن قببل رئيسبه بنباءا علبى طلبب مبن جيتمع والسياحة، حيث 
 4.احد أعضائه

                                  
وزارة الصناعة وترقية االستثمارات، متاح على   1 

www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=cni2  
، متاح على مرجع سابق موقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  2 

www.andi.dz/ar/?fc=mission.  
 .نفس املرجع 3
، متاح على جع سابقة وترقية االستثمارات، مر وزارة الصناع  4 

www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=cni2  
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 .الشبابيك الوحيدة الالمركزية: رابعا

حصبببباء املصببببرح بببببه لببببدى ، وأفببببرزت نتببببائو اإل8000أعلنببببت الوكالببببة الوطنيببببة لتطببببوير االسببببتثمارات عببببن حصببببيلة نشبببباط  
الشبابيك املوحدة عن متركز االستثمارات يف واليات الوس  وتأخرها يف اجلنوب، رغم حترت والييت األغبواط وأدرار مبؤخرا وفقبا 

، وبعببد إنشبباء شبببابيك المركزيببة موحببدة عببرب خمتلببف الواليببات، فببان 8000حلصببيلة الوكالببة الوطنيببة لتطببوير االسببتثمار لسببنة 
ة تتصببببدر الواليببببات الببببيت تسببببجل هبببببا نسببببب عاليببببة لالسببببتثمار، مقارنببببة بعببببدد املشبببباريع ومبلبببب  االسببببتثمارات اجلزائببببر العاصببببم

واسببتحداا مناصببب الشببغل متبوعببة بواليببة تيببزي وزو، وور لببة، ووهببران، وبلغببت مشبباريع االسببتثمار املصببرح هبببا لببدى الشبببات 
 82٪ مببن جممببوع املشبباريع املصببرح هبببا مببلبب  قببدره  02مشببروع، أي مببا نسبببته  0 662املوحببد الالمركببزي للجزائببر العاصببمة  

٪مبن البرقم اإلابايل، أمبا واليبة  83منصبب شبغل، أي  02 200٪ مبع توقبع اسبتحداا  32مليار دينار، ما يعبادل  020
 مليببار دينببار مببا 02222٪، وباسببتثمارات يقببدر مبلغهببا  00مشببروع بنسبببة  228تيببزي وزو، الببيت حتتببل املرتبببة الثانيببة، فتعببد 

٪، حسب أرقبام الوكالبة الوطنيبة لتطبوير االسبتثمار، فيمبا  2منصب شغل أو  2 300٪، مع توقع استحداا  3222يعادل 
 2200ء٪، وإنشبا 2مليار دينار من االستثمارات، ما يعبادل  32٪، أي  2مشروعا بنسبة  222حتتل ور لة املرتبة الثالثة بب 

الببببالد اسببتثمارات حمتملبببة، إذ بلببب  عبببدد املشببباريع املصبببرح هببببا علبببى ٪، كمبببا اسبببتقطبت منطقبببة غبببرب  2منصببب شبببغل بنسببببة 
 1. ٪00ليار دينار، ما يعادل م 28من االستثمارات بقيمة  ٪ 2مشروع، بنسبة  208مستوى الشبات املوحد لوهران الو 

فادة مبن مزايبا مشبروع اسبتثمار مرشبحة لالسبت 2 200ففي ااجمموع فقد أحصت الوكالبة الوطنيبة لتطبوير االسبتثمار حبوايل 
منصببببب شببببغل، وتعتببببرب  22 200مليببببار دينببببار، واسببببتحداا  222الببببيت كنحهببببا إجببببراء تشببببجيع االسببببتثمار بقيمببببة تقببببدر بببببب 

شبات على الصعيد الوطين، أداة متميبزة لرتقيبة االسبتثمارات وعامبل دعبم للتنميبة  02الشبابيك املوحدة للوكالة اليت تبل  حاليا 
فببببتح الشبببببات املوحببببد بببببات حببببافزا لالسببببتثمار، إذمل يعببببد املسببببتثمرون مببببرغمني علببببى التنقببببل للقيببببام انيليببببة، وتعتببببرب الوكالببببة أن 

باإلجراءات اإلدارية يف والية أخرى، وقال املدير العبام للوكالبة عببد الكبرمي منصبوري ىلصبو  مسبامهة هبذه اهلياكبل يف تبسبي  
ت علببببى االسببببتثمارات يف املنبببباطق الببببيت اسببببتقرت هبببببا عمليببببات إيببببداع ملفببببات االسببببتثمار، أن هنببببات زيببببادة ملحوظببببة للتصببببرحيا

الشبببابيك، ولقببد سببجلت الواليببات زيببادة يف اإلعببالن عببن مشبباريع االسببتثمار، لكنهببا أقببل حجمببا مقارنببة بالواليببات املببذكورة، 
 2322٪، مبببع خلبببق  6مبببا يعبببادل  مليبببار دينبببار 30٪ وبقيمبببة 2مشبببروع بنسببببة  622البببيت سبببجلت  ويتعلبببق األمبببر بالبليبببدة

٪  2أو مببببا يعببببادل  مليببببار دينببببار 82٪، وبقيمببببة  2بنسبببببةمشببببروعا  623٪، وسببببجلت قسببببنطينة  2ب شببببغل بنسبببببة منصبببب
٪، مببلب   2مشبروع أي  666منصب شغل، وسجلت والية عنابة عددا معتربا مبن املشباريع املعلبن عنهبا واملقبدرة ببب  6263و

مشببببروع  236غل، متبوعببببة بسببببطيف بببببب منصببببب شبببب 6200٪ ستسببببمح ىللببببق أزيببببد مببببن 6مليببببار دج، مببببا يعببببادل  82قببببدره 

                                  
 ، متاح على تمركز االستثمارات في واليات الوست وتأخرها في الجنوب 1

fadjr.com/ar/economie/180297.html?print-www.al ،80  83:02:، سا8000أكتوبر. 

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/180297.html?print
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منصب شغل منتظر، كما متكنبت واليبات أخبرى يف منباطق كانبت توصبف منبذ زمبن  2200مليار دج و 82استثماري بقيمة
، وتيببارت بببب 832مشببروع، وأدرار بببب  822مشببروع، وجيجببل بببب 820قصببري باملعزولببة مببن جلببب اسببتثمارات، وهببي األغببواط بببب

لبببن لبببدى املصببباك الالمركزيبببة للوكالبببة، ويسبببعى الشببببات املوحبببد أساسبببا إىل ضبببمان مرافقبببة مشبببروع مع 022، وخنشبببلة ببببب 882
املسببتثمر، وتسببهيل مسبباره لببدى اإلدارات لتحقيببق مشببروعه، وجيمببع ممثلببي خمتلببف اإلدارات املعنيببة برتكيببب مشببروع اسببتثماري 

الوطنيبة لتطبوير االسبتثمار يف مبارس الفبارط  مثل مصاك السجل التجاري والضبرائب واجلمبارت والبلبديات لبذا  اقرتحبت الوكالبة
 1.يف والية الشلف، وتتوقع الوكالة التوسع إىل باقي واليات الوطن 02فتح شباكها املوحد الالمركزي الب 

 MIPIالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمساهمة وترقية االستثمار : خامسا

وجتسبببببيد ببببببرامو اخلوصصبببببة، واقبببببرتاح سياسبببببات واسبببببرتاتيجيات ترقيبببببة وتطبببببوير وتقبببببوم بتنسبببببيق األنظمبببببة املرتبطبببببة بتحضبببببري 
 2.االستثمار

  ANIREF الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري: سادسا

ن السبلطات العموميبة املقدمبة مب تأسيس الوكالة الوطنيبة للوسباطة والتنظبيم العقباري يقبع يف اخلب  املسبتقيم للمجهبودات إن
مبببن اجبببل دعبببم  8002يف افريبببل وي وشبببفاف، حيبببث أسسبببت هتبببه الوكالبببة حيببب ق العقبببار االقتصببباديسبببو ق مبببن اجبببل انبثبببا

الصببببناعة و ترقيببببة  جتبببباري موضببببوعة حتببببت وصبببباية وسببببلطة  وزيببببر مؤسسببببة عموميببببة ذات طببببابع صببببناعي و االسببببتثمار، وتعتببببرب
تسببيري، الرتقيببة، الوسبباطة والتنظببيم تببتم إدارهتببا عببن طريببق جملببس اإلدارة املؤلببف مببن اثنببا عشببر عضببوا، مهمتهببا الاالسببتثمارات، و 

العقببباري، وتتكبببون انيفظبببة العقاريبببة للوكالبببة الوطنيبببة للوسببباطة والتنظبببيم العقببباري مبببن األصبببول الفائضبببة للمؤسسبببات العموميبببة 
االقتصادية واليت تشبتمل ببدورها علبى أراضبي غبري مسبتغلة أو ال غايبة هلبا، وعلبى أراضبي مسبتعملة خبارج الغبرض االجتمباعي، 

أراضبببي  مسبببتقلة أو منفصبببلة عبببن ااجمببباميع األكثبببر اتسببباعا للمؤسسبببات العموميبببة االقتصبببادية والبببيت تعتبببرب غبببري ضبببرورية وعلبببى 
 للنشبباط، واألراضببي الببيت غببريت النظببام األساسببي القببانوين وتعتببرب خببارج النشبباط للمؤسسببات العموميببة االقتصببادية، إضببافة إىل

عمومية االقتصادية، ومتكونة انيفظة العقارية أيضا  من األصول املتبقية مبن  األراضي املطروحة يف السوق من قبل املؤسسات ال
عقببارات ومببباين  للمؤسسببات العموميببة االقتصببادية واألراضببي غببري املخصصببة أو غببري املسببتعملة والواقعببة يف املنبباطق الصببناعية، 

 جدول أسعار السوق، ملحوظات حول سوق بنك املعلومات،يف وطنية للوساطة والتنظيم العقاري الوكالة الوتتمثل أدوات 

 

                                  
          .نفس املرجع1 
.22  مرجع سابق،  عيسى مرازقة،  2  



 المالية العالمية األزمةالمباشر في ظل تداعيات  جنبياألاالستثمار                الفصل الثالث          

 -دراسة حالة الجزائر –                                                                     

 

121 
 

                    
 

 1.املنقوالت و العقار 

ويف إطببار تشببجيع وضببمان االسببتثمارات الوافببدة مببن الببدول اخلارجيببة أبرمببت اجلزائببر العديببد مببن االتفاقيببات الدوليببة الثنائيببة 
ات الثنائيببة حلمايببة وترقيببة واملتعببددة األطببراف اخلاصببة بتشببجيع وضببمان االسببتثمار إذ قامببت بببالتوقيع علببى العديببد مببن االتفاقيبب

ومن بني االتفاقيات الدولية املربمة ببني اجلزائبر والبدول األجنبيبة حبول تشبجيع وترقيبة االستثمارات كما مت اإلشارة إليها سابقا، 
 2:كالتايل  0226ومحاية االستثمارات انطالقا من 

بباجلزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  0226رس مبا 00مت التوقيبع عليهبا يف : االتفاقية المبرمة بين الجزائر وألمانيا .0
 من اجل التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛ 8000أكتوبر  2املؤرخ يف  8000-820
باجلزائر وفقا للمرسبوم الرئاسبي  0222ديسمرب  08مت التوقيع عليها يف : االتفاقية المبرمة بين الجزائر والموزنبيق .8
 من اجل الرتقية واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛ 8000لية جوي 83املؤرخ يف  800-00رقم 
بباجلزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  0222أكتبوبر  08مت التوقيع عليها يف : االتفاقية المبرمة بين الجزائر وكوريا .3
 من اجل ترقية ومحاية االستثمارات ؛ 8000جويلية  83املؤرخ يف  00-802

باجلزائر وفقا للمرسوم الرئاسبي رقبم  8000فيفري  80مت التوقيع عليها يف : ئر واليوناناالتفاقية المبرمة بين الجزا .2
 من اجل التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛ 8000جويلية  83املؤرخ يف  00-802

وفقببا  ببباجلزائر 8000سبببتمرب  82مت التوقيببع عليهببا يف  :االتفاقيــة المبرمــة بــين الجزائــر وجمهوريــة جنــوب افريقيــا .2
 من اجل الرتقية  واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛ 8000جويلية  83املؤرخ يف  806-00للمرسوم الرئاسي رقم 

بباجلزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  0222نبوفمرب  82مت التوقيبع عليهبا يف : االتفاقية المبرمة بين الجزائر واليمن .6
 جيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛من اجل التش 8000جويلية  83املؤرخ يف  00-800

باجلزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  8000جانفي 82مت التوقيع عليها يف : االتفاقية المبرمة بين الجزائر وماليزيا .2
 من اجل ترقية ومحاية االستثمارات؛ 8000جويلية  83املؤرخ يف  00-808

بباجلزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسبي رقبم  8000أكتبوبر  02وقيبع عليهبا يف مت الت: االتفاقية المبرمنة بنين الجزائنر واألرجنتنين .2
 من اجل الرتقية واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛ 8000نوفمرب  03املؤرخ يف  00-366

بواشنطن وفقا  8000جويلية  03مت التوقيع عليها يف :االتفاقية المبرمة بين الجزائر والواليات المتحدة األمريكية .2
 من اجل تنمية العالقات التجارية واالستثمار؛ 8008فيفري  02املؤرخ يف   22-08الرئاسي رقم للمرسوم 

                                  
 مرجع سابق، متاح علىوزارة الصناعة وترقية االستثمارات ،  1

www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=cni2 
 .022   مرجع سابق، عبد القادر بابا،  2



 المالية العالمية األزمةالمباشر في ظل تداعيات  جنبياألاالستثمار                الفصل الثالث          

 -دراسة حالة الجزائر –                                                                     

 

122 
 

                    
 

باجلزائر وفقا للمرسوم الرئاسبي رقبم  0222اكتوبر  82مت التوقيع عليها يف  :االتفاقية المبرمة بين الجزائر وبلغاريا .00
 دلة لالستثمارات؛من اجل الرتقية واحلماية املتبا 8008افريل  02املؤرخ يف  08-083

ببرباغ وفقبا للمرسبوم  8000سببتمرب  88مت التوقيبع عليهبا يف  :االتفاقية المبرمة بين الجزائر والجمهورية التشـيكية .00
 من اجل الرتقية واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛  8008افريل   02املؤرخ يف  082-08الرئاسي رقم 

ببباجلزائر وفقبا للمرسبوم الرئاسببي  8000مبارس  80مت التوقيببع عليهبا يف  :االتفاقيـة المبرمـة بــين الجزائـر واندونيسـيا .08
 .من اجل ترقيو ومحاية االستثمارات 8008جوان  88املؤرخ يف  886-08رقم 

أما االتفاقيات املربمة بني اجلزائر والبدول العربيبة فقبد صبرح رئبيس احلكومبة عببد العزيبز بلخبادم خبالل ملتقبى االسبتثمار     
علببى أن االسببتثمار العببري أكثببر مببن مرحببب بببه وتبببذل احلكومببة  8002جببانفي  80و 80عقببد ببباجلزائر يببومي العببري الببذي 

اجلزائرية جمهودات لتذليل الصبعاب أمبام االسبتثمارات العربيبة وخاصبة اخلليجيبة منهبا مبن خبالل تعبديل قبانون االسبتثمار، ومبن 
 1:بني االتفاقيات املربمة مايلي

 ؛0226أكتوبر  82ر يف االتفاقية املربمة مع قط .0
 ؛0222مارس  82االتفاقية املربمة مع مصر  .8
 ؛0222ديسمرب  82االتفاقية املربمة مع سوريا يف  .3
املبؤرخ  883-08باجلزائر وفق املرسوم الرئاسي رقبم  8000افريل  02االتفاقية املربمة مع سلطنة عمان  املوقعة يف   .2
 بادلة لالستثمارات ؛من اجل التشجيع واحلماية املت 8008جوان  88يف 

 -08ببباجلزائر وفببق املرسببوم الرئاسببي رقببم  8000افريببل  82االتفاقيبة املربمببة مببع اإلمببارات العربيببة املتحببدة املوقعبة  يف  .2
 من اجل التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات؛ 8008جوان  88املؤرخ يف  882

اتفاقيبببات ثنائيبببة أرببببع  ،8002اتفاقيبببة يف  20و  ،8002يف  اتفاقيبببة ثنائيبببة يف جمبببال االسبببتثمار 36كمبببا أبرمبببت اجلزائبببر 
اتفاقيببة ملنببع  30اتفاقيببة ثنائيببة أيضببا لالسببتثمار و 32وأبرمببت 2لتشببجيع االسببتثمار منهببا اتفاقيتببان مببع الكويببت وموريطانيببا ،

 3.االزدواج الضرييب

 

                                  
.02 ، مرجع سابق،  اونيس عبد ااجميد  1  
 .002، مرجع سابق،   8002مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .008 ، مرجع سابق،  8002لدول العربية مناخ االستثمار يف ا 3
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 .معوقات المناخ االستثماري في الجزائر: المطلب الرابع

ثمارات يف مبببن طبببرف احلكومبببة اجلزائريبببة والسبببلطات الكبببربى ورجبببال األعمبببال واملهتمبببني مبجبببال االسبببتإن اجلهبببود املبذولبببة 
يف اجلزائببر تبقببى جمببرد أوهببام  بعيببدة كببل البعببد عببن الطموحببات الواعببدة لالقتصبباد اجلزائببري ومببا تسببعى حتسببني منبباخ االسببتثمار 

تاد واليت تببني حجبم التبدفقات البواردة مبن االسبتثمار األجنبيب الدولة إىل حتقيقه، فاملتمعن يف اإلحصائيات الصادرة عن االونك
الكبري مقارنة بالدول العربية األخرى مما يدل على وجبود العديبد مبن العقببات البيت تعتبرب شر إىل اجلزائر، يلمس ذلك الفرق املبا

 :من ابرز التحديات اليت تواجه املستثمرين األجانب يف اجلزائر، وتتمثل يف

 .الجزائر والتقدير المبالغ فيه للمخاطر في الضريبي العبء: أوال

 الضرييب من أهم العوائق اليت تعرقل املستثمر األجنيب يف اذخاذ القرار باالستثمار يف دولبة معينبة، فعببئ الضبريبة الثقل يعترب 
البلبدان  هبذه يف املضبافة القيمبة للرسبم علبى العبادي املعبدل يبرتاوح حيبث البو االخنفباض، دويل مسبار ضبمن ينبدرج اجلزائبر يف

 املعبدل ٪، ولكبن20و 30 ببني علبى الشبركات املطببق الضبريبة ٪، ومعبدل82و 02 ببني املتوسب  البحبر ضبفيت علبى الواقعة
 املسبتوى علبى املطببق املعبدل دون ال يبزال أنبه ٪ إال82 إىل 30 مبن ذخفيضبه ورغبم اجلزائبر يف الشبركات أربباح علبى املطببق
حبني  8002البذي قامبت ببه السبلطات اجلزائريبة يف   1اإلصبالح، ضبرورة اسبتدعى  ٪ ممبا80و 15 ببني يبرتاوح البذي العباملي

   2.٪ قصد تشجيع االستثمار02إىل  82خفضت الضرائب على األرباح من 

نباتو عبن  انيبي    euromoneyو  cofaceطر مبن قببل بعبض املؤسسبات الدوليبة مثبلأما عن التقدير املبال  فيه للمخا
تسم بالتقلب املستمر وتعاقبب احلكومبات فضبال عبن تبدهور األوضباع األمنيبة، األمبر البذي دفبع بعبض احلكومبات السياسي امل

 .خاصة يف الفرتة األوىل من بداية القرن احلايل 3،إىل حتذير رعاياها من التوجه أو التعامل  مع اجلزائر

 .المنافسة الحادة للقطاع الموازي: ثانيا

 اجلزائبر مشبل البذي املسبح خبالل ، ومبن8006بعنوان قضايا نظبام اإلدارة العامبة لسبنة  لعامليا البنك أصدره تقرير حسب
 القطباع العوامبل منافسبة هبذه ببني مبن اجلزائر،كبان يف األعمبال بيئبة علبى يبؤثر سبلبيا عبامال عشر اثنيت هنات بأن التقرير أشار

                                  
 العبدد السبادس،الشبلف، اجلزائبر،  جامعبة، إفريقيباجملبة اقتصباديات مشبال  ،اثر الحوافز الضريبية وسبأل تفعيل ا في جذب االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر، طاليب حممد  1

8002 ،    386- 382. 
 .30 -82 مصطفى دالع، مرجع سابق،      2

حببول املؤسسببة  األول، مداخلببة مقدمبة يف امللتقببى البوطين خننارج المحروقنات فنني ظننأل المننناخ االسنتثماري الجدينند األجنبيننةاالقتصناد الجزائننري والشننراكة ، قببديعبببد ااجميبد    3
 .80  ، 8003افريل  83 -88 ،اجلزائر جامعة البليدة، ات املناخ االقتصادي اجلديد،اجلزائرية وحتدي
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 النقديبة الكتلبة ٪ مبن20 علبى لوحبده يسبيطر يف اجلزائبر زياملبوا القطباع أن الرمسيبة اإلحصبائيات أكبدت فقبد احلبادة، املبوازي
 يف التساهل نتيجة الظاهرة هذه يف االقتصادية السلطات حتكم عدم تؤكد جدا نسبة مرتفعة وهي الوطنية، السوق يف املتداولة

 املنتجبني وأن جدا، معتربة عيةغري الشر  املنافسة خالل من املوازي القطاع يسببها اليت اخلسائر فان امللف، وبالتايل معاجلة هذا
 1.اإلطالق على مشجع مزريا غري وضعا فعال يعانون القانون إطار يف يعملون الذين

 .البيروقراطية وكثرة اإلجراءات اإلدارية: ثالثا

أخببذ وقتببا إن املسببتثمر األجنببيب جيببد صببعوبة كبببرية عنببد قيامببه باالسببتثمار يف اجلزائببر نظببرا لكثببرة اإلجببراءات اإلداريببة، والببيت ت
أيببببام يف  2أيببببام  يف القيببببام مبسببببتندات الشببببحن، و  2طببببويال الجراءهببببا، إذ أن الوقببببت املسببببتغرق للتصببببدير يف اجلزائببببر قببببدر بببببب 

يف خببدمات املناولببة والنقببل أيببام  3يف املببوانئ واملنافببذ اجلمركيببة و التخلببيد اجلمركببي والرقابببة الفنيببة، ويومببان يف خببدمات املناولببة
أيبببام يف التخلبببيد  6يبببام يف مسبببتندات مبببا قببببل الشبببحن، أ 00املسبببتغرق لالسبببترياد يف اجلزائبببر قبببدر ببببببب  البببداخلي، أمبببا الوقبببت

 2.أيام خدمات املناولة يف املوانئ واملنافذ اجلمركية، ويومان يف خدمات املناولة والنقل الداخلي 2اجلمركي والرقابة الفنية، و

تثمرين األجانبببب يف اجلزائببر، فببببالرغم مبببن أن اجلزائببر دولبببة عربيبببة إال أن إضببافة إىل أن هنبببات مشببكلة اللغبببة البببيت تواجببه املسببب
ممبا خلبق يف البدايبة أزمبة تواصبل وأزمبة ثقبة، لكبن ية أو االدجليزيبة ال يتقنون جيدا العربكانت مفرنسة والزالت، وإداريوها اإلدارة  

يف هببذا الشببأن حيببث اسببتعانت اإلدارة اجلزائريببة  هببذا املشببكل بببدأ يتالشببى شببيئا فشببيئا، فلغببة البببزنس أذابببت الكثببري مببن اجلليببد
بالكثري من اإلطارات الشابة اليت تتقن احلديث بالعربية كما بذل العديد من املسؤولني كوزير الصناعة وترقية االسبتثمارات عببد 

أجنبيببة ومكاتبببب احلميببد متببار جمهببودات لببتعلم اللغببة العربيببة، ومببن جهبببتهم اسببتعان رجببال األعمببال العببرب باطببارات جزائريببة و 
دراسببات تببتقن العربيببة والفرنسببية وحببىت االدجليزيببة لتجبباوز مشببكل اللغببة الببذي مل يعببد مطببروح بشببكل كبببري كمببا كببان مطببروح يف 

 3.السابق

 .نقص تأهيل اليد العاملة الجزائرية في بعض القطاعات وعدم توفرها بالكمية المطلوبة: رابعا

إىل اسبببتقدام بعبببض اإلطبببارات والعمالبببة العربيبببة واألجنبيبببة مبببن اخلبببارج  ألجبببجعبببل العديبببد مبببن الشبببركات تإن هبببذا املشبببكل  
كمبا أهنبا ال متنعبه فضبال علبى انبه   ،خاصة من مصر وسوريا واألردن وفلسطني، إال أن هذا اإلجراء ال حتبذه السبلطات اجلزائريبة

                                  
.382، مرجع سابق،  طاليبحممد   1 
 .808 -22    ، مرجع سابق،8002ل العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدو  2
 .82 -82 مصطفى دالع، مرجع سابق،     3
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العديبد مبن الشبركات إلعبادة تأهيبل  يكلف هذه الشركات أعباء إضافية كتذاكر السفر وتكاليف اإلقامة وغريها، لبذلك جلبأت
 1.وتكوين اليد العاملة اجلزائرية خاصة يف امليادين الدقيقة والفنية

 .القطاع المصرفي الجزائري: خامسا

شببكل القطبباع املصببريف يف اجلزائببر أيضببا إحببدى اإلشببكاليات الببيت يثريهببا املسببتثمرون بسبببب صببعوبة احلصببول علببى التمويببل 
مببن وإىل اجلزائببر، وغيبباب سببوق ماليببة رغببم وجببود بورصببة اجلزائببر ولكببن حركيتهببا حمببدودة، غببري أن  وطببول مببدة حتويببل األمببوال 

إدخببال املقاصببة االلكرتونيببة علببى النظببام املصببريف اجلزائببري اختصببر الكثببري مببن الوقببت وحسببن نوعيببة اخلببدمات فضببال عببن فببتح 
 2.ااجمال ملصارف عربية وأجنبية للتواجد باجلزائر

 .ر الصناعيمشكل العقا: سادسا

إن مشبببكل العقبببار الصبببناعي طبببرح بقبببوة يف اجلزائبببر لبببدى رجبببال األعمبببال العبببرب، فبببأي مشبببروع ال ببببد لبببه مبببن قطعبببة ارض 
والكثري من املشاريع واجهت صعوبة يف احلصول علبى العقبار الصبناعي خاصبة وان اغلبهبا يتمركبز بالعاصبمة، لبذلك جلبأ بعبض 

وا  الختصار الوقت وفيهم من فضل انتظار قرار ااجملس الوطين لالستثمار ملنحبه املستثمرين العرب إىل شراء األراضي من اخل
أراضببي يف صببيغة االمتيبباز بأسببعار تفاضببلية، غببري أن الشببركة اإلماراتيببة الدوليببة لالسببتثمار علببى سبببيل املثببال وجببدت صببعوبة يف 

زع ملكيبة أراضبي اخلبوا  البذين اعرتضبوا بدء املشروع حظرية دنيا رغبم حصبوهلا علبى تبراخيد البنباء وذلبك بسببب إشبكالية نب
فالسبلطات اجلزائريبة  3على قيمة التعويض البيت ال تتناسبب مبع القيمبة احلقيقيبة لسبعر املبرت املرببع البيت تقبدر بأضبعاف مضباعفة،

مل تسخر هيئات ملسح األراضي على كل الواليات إذ أن اغلب األراضي ذات ملكية جمهولبة ففبي حبال مبنح املسبتثمرين تلبك 
األراضبببي  ببببدون أوراق ثبوتيبببة يبببؤدي إىل حبببدوا نزاعبببات يف حبببال ظهبببور املبببالكني احلقيقيبببني وهبببذا يف النهايبببة كلبببه راجبببع إىل 

 4.البريوقراطية والروتني يف اإلجراءات وادجاز املعامالت اليت تسود النظام اإلداري اجلزائري

 .السياسي مشكلة التمويل و عدم توفر االستقرار: سابعا

ستثمرون صعوبات كبرية يف احلصول على التمويل الالزم باحلجم املناسب وبشروط ميسبرة عنبد تأسبيس أو توسبيع يواجه امل
مشببروعاهتم، وحببىت عنببد تببوفر مصببادر التمويببل فببان الفوائببد الببيت يتحملهببا املسببتثمر تكببون عاليببة إضببافة إىل صببرامة الضببمانات 

                                  
.82   نفس املرجع،  1  
.82   نفس املرجع،  2  
.82 -82     ،نفس املرجع  3  
.66  ، 8002 العدد اخلامس،جامعة ورقلة، اجلزائر،  ،جملة الباحث ، األجنبيالعقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار  أزمةبن قانة،  وإمساعيلحمبوب بن محودة   4  
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إىل بروز مصاعب حقيقية أمام تكامل الكثري من الصبناعات والبيت تعثبر املطلوبة وتعقد إجراءاهتا، وقد أدت مثل هذه العقبات 
 1. وجودها يف إدخال التقنيات احلديثة

البدائر  اجلبدل اسبتمرار رغبم والسياسبة، االقتصباد ببني وثيقبة عالقبة فهنباتأما عن عدم توفر االستقرار السياسبي يف اجلزائبر، 
 يتحبرر أن لالقتصباد ككبن ال ليبربايل دكقراطبي نظبام سياسبي ببدون نبهأ يبرى فبالغرب العالقبة، تلبك وطبيعبة شبكل صبعيد على
البدول  تناولبت البيت بالدراسبات يتعلبق وااجمتمبع، وفيمبا الدولبة صبعيد علبى والتحبديث للتطبور املعوقبة منظومبة القبوانني مبن كليا

 السياسبي االسبتقرار عنبوان تحتب 2011 فربايبر يف حديثبة دراسبة االجتماعيبة والتنميبة، العلبوم جملبة نشبرت فقبد العربيبة،
 16 مبن لعينبة مقطعية سالسل زمنية بيانات اإلسالمي، إذ حللت منظمة املؤمتر دول يف املباشر األجنيب وتدفقات االستثمار

 املغبرب، وتبونس، وقبد األردن، مصبر، البحبرين، اجلزائبر، البدول العربيبة التاليبة تضبمنت 8002- 2002 خبالل الفبرتة دولبة
 تعيبني رئبيس فيهبا يبتم البيت السبنة يف املبرات أو عبدد وزاري تغيبري إحبداا مرات بعدد االستقرار السياسي عدم الدراسة عرفت
 النظبام كبان إذا مبا ذلبك يف ال خيتلبف احلبال الوزاريبة، وبطبيعبة احلقائبب عبدد أكثبر مبن أو نصبف تغيبري أو للبوزراء جديبد

 أببرز املسبتثمر، ومبن بالكبابوس علبى أشببه البوزاري التغيبري أن فيبه الشبكفممبا  النظبامني، مبن مزجيا أو ديكتاتوريا دكقراطيا أو
والتبدفقات  السياسبي االسبتقرار متغبري مبا ببني مباشبرا قويبا واجيابيبا ارتباطبا هنبات الدراسبة أن إليهبا توصبلت البيت النتبائو

السبكان،  وعبدد التجباري، االنفتباح ةاإلابايل، درجب انيلبي اقتصبادية أخبرى مشلبت النباتو متغبريات إىل باإلضبافة االسبتثمارية،
التبابع  واملتغبري واملفسبرة انيبددة ببني املتغبريات البينيبة العالقبة ٪ مبن 94 املسبتخدم تفسبري القياسبي االقتصباد ابوذج وقبد حقبق

 2.املباشرة األجنبية االستثمارات يف املتمثل

فباجلزائر تعمبل نهبد علبى  املسبتقبل، إزاء ضبمانال وعبدم التأكبد عبدم إىل بباألمور عبدم تبوفر االسبتقرار السياسبي يفضبيف
هبودات البيت يببذهلا رئبيس اجلمهوريبة عببد توفري األمن واحلد من ظاهرة اإلرهباب البيت عرقلبت الكثبري مبن املسبتثمرين يف إطبار ااجم

 3.العزيز بوتفليقة

 .مشكلة الفساد وعدم توفر الشفافية في المعامالت التي لها عالقة باالستثمار: ثامنا

االقتصبادي، وعنبد احلبديث عبن الفسباد يتببادر إىل أذهاننبا مباشبرة مشبكلة  النمبو ويكببح االسبتثمار مبن حيبد الفسباد إن
الرشبببوة، إذ يكببباد ال خيلبببو مشبببروع اسبببتثماري اجمموعبببات دوليبببة أو شبببركات عامليبببة أو مسبببتثمر أجنبببيب أو حبببىت حملبببي مبببن دفبببع 

                                  
.22 ،  8002، لبنان، امعية للدراسات والنشر والتوزيعجملد املؤسسة اجلوتنمية الماسسات الصغيرة والمتوسطة،  إدارةنبيل جواد،   1 
، مرجع سابق،  االستثماري مناخ ا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات األحداث المتوقعة التأثيرات، 8000فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسنة نشرة  2

    2- 2. 
، متاح على "اقتصاد مستقر و قوانين مضطربة"اتار الجزائر و اتجاهات االستثم، بشري مصيطفى 3

www.echoroukonline.com/ara/aklam/aklam_elkhamis/bachir_msitfa/56599.html  ،00  02:82، سا 8000سبتمرب. 
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وهببي تعمببل ( مببن املوظببف البسببي  إىل أعلببى اهلببرم االجتمبباعي)، وعموديببا ( كببل اإلدارات)الرشببوة، والغريببب أهنببا جمسببدة أفقيببا 
بشببكل منهجببي وعلمببي أي أهنببا كثببريا مببا تقببوم علببى حسببابات تتعلببق بأمهيببة املسببتثمر ورقببم أعمالببه والقطبباع الببذي يعمببل فيببه 

 1.والوالية اليت يقيم عليها املشروع

 .زائريةعدم توفر المعلومة االقتصادية من مصادر رسمية ج: تاسعا

وككببن احلببديث يف هببذا ااجمببال عببن الببنقد الفببادح يف جمببال اإلعببالم االقتصببادي، والببذي يرتكببز علببى حمببورين أساسببيني مهببا 
املستثمر واملعلومة االقتصادية، حيث أن التعاون مع وسائل اإلعالم املتخصصة ككن مبن نشبر املعرفبة والتوعيبة االسبتثمارية إىل  

ممبببا يسببباعد علبببى تبببوجيههم وعقلنبببة قبببراراهتم االسبببتثمارية، ويكبببون ذلبببك بطبيعبببة احلبببال بعبببد جتميبببع كافبببة املسبببتثمرين انيتملبببني 
 2.املعلومات االقتصادية واملالية وحتليلها من طرف خمتصني وإعطاء أرائهم وتوجيهاهتم يف كل جمال

 .اضطراب قوانين االستثمار وعدم استقرارها: عاشرا

تباري  ببدء التحبول البو اإلصبالحات  ،0228حقل االستثمار يف اجلزائبر منبذ العبام  بذل املشرع اجلزائري جهدا يف تنظيم 
االقتصببادية والشببروع يف إعببادة هيكلببة املؤسسببات، وبسبببب طبيعببة التحببول والببذي مل يكببن خاضببعا لرؤيببة إسببرتاتيجية واضببحة 

االسببتقرار أو التغيببري املتواصببل كببرد فعببل وكببان نتيجببة لرؤيببة سياسببية حبتببة، فببان الببذي ميببز قببوانني االسببتثمار يف اجلزائببر هببو عببدم 
للمالحظات السبلبية البيت مبازال واضبعوا السياسبات يف اجلزائبر يقبدموهنا كتفسبري هلبذا الوضبع، وككننبا اعتببار قبوانني املاليبة أهبم 

ىل إجببراءات مرجبع لتلببك القببوانني، ألهنببا دوريببة وككببن تعببديلها يف غضببون سبنة ماليببة واحببدة وهببو مببا زاد يف تعببرض االسببتثمار إ
إداريبببة ال ذخبببدم اسبببتقرار القبببوانني، ويف الوقبببت البببراهن الزالبببت املنظومبببة التشبببريعية لالسبببتثمار يف اجلزائبببر ضبببحية الرؤيبببة الغائببببة، 

إبببداء العديببد  ونتوقببع تغيببريات جديببدة يف األفببق متببس بشببكل قببوي تببدابري املشبباركة األجنبيببة يف االسببتثمار الببوطين، خاصببة مببع 
ثمار يف العبامل اهتمامهبا بالسببوق اجلزائريبة علبى خلفيببة اخلطبة اخلماسبية، فهنببات معبايري نظريبة لالسببتثمارات أقطباب االسببت مبن  

الناجعببة، سببواء يف القطبباع العببام أو اخلببا  أو األجنببيب، والقاعببدة الذهبيببة هببي أن رأس املببال عامببل متحببرت ويبحببث دائمببا عببن 
ارية والعقارية واملعلوماتية والقانونية واخلدماتية بشبكل خبا ، ويف حالبة املناخ األكثر جذبا ومالءمة من حيث التسهيالت اإلد

 ، بد مببن الضببببزيبببإىل م ومازالببت القببوانني املنظمببة يف حاجببة ضببعيفا  منبباخ االسببتثمار الزال  اجلزائببر فببان تصببنيفها علببى سببلم  
  اربمبثباد ولالستبصبدة لالقتبدارة جية يف إبومبكباحلوة بها يف قبنبولك ة ببود اإلداريبة يف القيباعبجبت النبفليس

                                  
 .386 ، مرجع سابق،  تومي عبد الرمحان 1
رسبالة مقدمبة لنيبل شبهادة البدكتوراه يف علبوم التسبيري، كليبة العلبوم  متوسنطة فني الجزائنر،ماسسات رأس المال المياطر كبنديأل تمنويلي للماسسنات الصنغيرة وال، حساين رقية 2

 . 320 ،  8002 -8002عة بسكرة، اجلزائر، االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جام
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 1.وقت وباستمرار  يف كل األجنيب على قاعدة التدخل يف الوقت املناسب وليس التدخل 

فعدم وضبوح القبوانني اجلديبدة وعبدم اسبتقرارها  يرببك املسبتثمرين األجانبب، فصبدور قبانون إلغباء  اجلزائبر حلبق الشبركات   
با على قدوم  الشبركات البيت تسبتثمر يف السبياحة مبثال، والبيت  ال ككنهبا أن تسبرتجع رأمساهلبا األجنبية يف ملكية العقار، اثر سل

سببنة مببن النشبباط وهببي مببدة طويلببة واملسببتثمر األجنببيب يرغببب يف بيببع العقببارات الببيت يشببيدها ال تأجريهببا لسببنوات  82إال بعببد 
 2.طويلة وهو ما ال تتيحه له القوانني اجلديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 ، متاح على بشري مصيطفى، مرجع سابق  1

www.echoroukonline.com/ara/aklam/aklam_elkhamis/bachir_msitfa/56599.html 
 ، متاح على8000و تتراجع في 8002االستثمارات األجنبية تصأل إلى مستويات قياسية في حليم بن دمحان،   2
 www.darelabhath.dz/ar/index.php?view=article&catid 
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التجربــة الجزائريــة فــي مجــال جــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر خــالل الفتــرة  تقيةةيم :الثالــثلمبحــث ا
9111-9111. 

إن قببانون الوئببام املببدين الببذي جبباء بببه الببرئيس عبببد العزيببز بوتفليقببة عنببد إعببادة انتخابببه للعهببدة الثانيببة حتببت شببعار املصبباحلة 
يف حتسبني املنباخ االسبتثماري السياسبي واألمبين، ويظهبر هبذا مبن خبالل تزايبد الوطنية الشاملة والوئام املدين، كان لبه دورا كببريا 

حركة االستثمار األجنيب املباشر يف السنوات السبع األوىل من القرن احلبايل، وحبىت يف أعقباب الظبروف االسبتثنائية البيت عاشبها 
ألجنببيب املباشببر يف اجلزائببر ومببدى مالئمببة االقتصبباد العبباملي، ولتوضببيح هببذا أكثببر سببوف نتطببرق إىل تطببور تببدفقات االسببتثمار ا

 .الظروف احلالية جلذب هذا النوع من مصادر التمويل من عدمها

تطـــور تـــدفقات االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فـــي الجزائـــر وتقييمـــه خـــالل الفتـــرة  :المطلـــب األول
9111-9111. 

اخلصببو  منببه االسببتثمار األجنببيب املباشببر،  رغببم اجلهببود املبذولببة مببن طببرف اجلزائببر يف جمببال تببدعيم االسببتثمار وعلببى وجببه
ورغببم التحسببن امللحببو  يف منبباخ االسببتثمار يف اجلزائببر، إضببافة إىل كببل مببا يتببوفر لببديها مببن طاقببات وقببدرات وفببر  اسببتثمارية 

ة البدول معتربة، إال أهنا ال تعترب من بني الدول األكثبر اسبتقطابا لالسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة، ببل إهنبا تصبنف ضبمن جمموعب
املتأخرة يف جذهبا، حيث أن ترتيب اجلزائر يف معظم املؤشبرات الدوليبة لقيباس املنباخ االسبتثماري متبأخر جبدا، إذ دجبدها دائمبا 

 :تأيت يف ذيل القائمة وهو ما سوف يتم تبيينه فيما يلي

 .9111-9111رصد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة : أوال

والبببذي يببببني رصبببد لتبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر يف اجلزائبببر ( 8-3)حتليبببل املعطيبببات البببواردة يف اجلبببدول رقبببم عنبببد 
والذي اعتمادا عليه قمنا بتحليل التغري يف تلك التدفقات يف الفرتة انيددة قبل انبدالع األزمبة  ،8002-8000خالل الفرتة 

، مببا فيهبا البدول ذات درجبة االنفتباح كافبة  الهلا وأثارها علبى البدول العربيبةظة بتحدة وامللقياملالية العاملية الناشئة يف الواليات امل
الضببيق كبباجلزائر مببثال، نستشببف نوعببا مببن االرتفبباع واالخنفبباض يف حجببم تببدفقات االسببتثمار األجنببيب املباشببر الببوارد والصببادر 

  8000االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر البببوارد سبببنة ، إذ دجبببد حجبببم 8002-8000مقارنبببة بكبببل سبببنة يف اجلزائبببر خبببالل الفبببرتة 
مليبون دوالر،  0322مليبون دوالر، يف حبني مل يتجباوز االسبتثمار الصبادر فيهبا  82020كان ضئيل جدا، حيث بل  نصبيبه 

يف سبببنة  وهببذا يرجببع لبدايببة اخلببروج مببن األزمبببة السياسببية الببيت عاشببتها اجلزائببر يف السببنوات القليلبببة السببابقة هلببذا العببام، إال انببه
مليببببون دوالر حيبببث بلببب  نصببببيبها  28222أخبببذت التبببدفقات الببببواردة منحبببى  خبببر اجتبببباه االرتفببباع إذ ازدادت بقبببدر  8000

مليبببون دوالر، وأخبببذت التبببدفقات البببواردة يف  223مليبببون دوالر، بينمبببا التبببدفقات الصبببادرة اخنفضبببت وقبببدرت بببببببب  000222
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، أمبببا التبببدفقات 8003يف  63322مث  006220وبلغبببت  8008حيبببث دجبببدها اخنفضبببت قلبببيال عبببام  8000اهلببببوط منبببذ 
مليبون دوالر  2226حبوايل   8008مليبون دوالر، حيبث بلغبت قيمتهبا يف  2223رق  االصادرة فارتفعت ارتفاعا ملحوظا بف

مليبة البيت جبرت إىل األحبداا العا 8000، ويعبود االخنفباض منبذ 8003مليبون دوالر عبام  0022مث عاودت  االخنفاض إىل 
، ومببا دجببم عنهببا مببن تببداعيات وخمبباوف مببن قبببل الشببركات متعببددة اجلنسببيات لالسببتثمار يف املنطقببة 8000سبببتمرب  00يف 

 .العربية

، عبببادت التبببدفقات البببواردة مبببن االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر يف اجلزائبببر إىل االرتفببباع وقبببدر 8002 -8002أمبببا يف سبببنيت 
فقبد  8002ن دوالر علبى التبوايل، أمبا االسبتثمار األجنبيب الصبادر يف مليبو  081,1 1و 22022نصبيب االسبتثمارات فيهبا 

مليببون دوالر مقارنببة بالسببنة السببابقة، يف حببني  82826مليببون دوالر بفببارق قببدره  253,5 الغبباارتفببع ارتفاعببا ملحوظببا أيضببا ب
 .مليون دوالر 20,2-قدرت بببب  8002شهدت تدفقات سلبية سنة 

مليبببون دوالر  295,1و 34,6قات الصبببادرة ارتفاعبببات ملحوظبببة قبببدرت بببببببب شبببهدت التبببدف 8002-8006ويف سبببنيت 
 795,4 1علببى التببوايل، كمببا شببهدت التببدفقات الببواردة أيضببا ارتفاعببات ملحوظببة مقارنببة بالسببنوات السببابقة وقببدرت  بببببب 

ركات األجنبيببة  مليببون دوالر علببى التببوايل، وكانببت جببل االسببتثمارات يف قطبباع انيروقببات مببن طببرف كربيببات الشبب 1661,8و
 .للدول املتقدمة

ويعببود ارتفبباع التببدفقات الببواردة يف هببذه الفببرتة إىل بدايببة حتسببن األوضبباع السياسببية يف البببالد وحماربببة اإلرهبباب وفببق مببباد  
اخلاصببة  اخلطببة الببيت جبباء هبببا رئببيس اجلمهوريببة اجلزائريببة عبببد العزيببز بوتفليقببة املتمثلببة يف املصبباحلة الوطنيببة، وكببذا تعببديل القببوانني

، وأيضبا إىل تزايببد حجبم تببدفقات االسبتثمار األجنببيب املباشبر العامليببة والببيت  8006و 8000باالسبتثمار األجنببيب املباشبر عببام 
 .، مما أدت إىل تزايد التدفقات الواردة منه يف اجلزائر8002بلغت الذروة عام 
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-8000لصننادر فنني الجزائننر حننالل الفتننرة تنندفقات االسننتثمار األجنبنني المباشننر الننوارد وا: (8-3)الجنندول رقننم
8007. 

 مليون دوالر أمريكي        :الوحدة
 التدفقات                 

 السنوات

التببببببدفقات االسببببببتثمارية الببببببواردة يف 
 اجلزائر

التبببدفقات االسببببتثمارية الصببببادرة يف 
 اجلزائر

8000 82020 0322 
8000 000222 223 
8008 006220 2226 
8003 63322 0022 
8002 22022 82322 
8002 002020 8028_ 
8006 022222 3226 
8002 066022 82220 

االسنننتثمار  إحصننناءات املؤسسببة العربيبببة لضبببمان االسببتثمار وائتمبببان الصببادرات،موقبببع مبببن إعبببداد الطالبببة اعتمبببادا علببى : المصنندر
 www.iaigc.net/?id=7&sid=21، متاح على المباشر األجنبي

 .9111-9111وضع الجزائر في المؤشرات الدولية لمناخ االستثمار خالل الفترة : ثانيا

يستند رصد هذه املؤشرات إىل البيانات اليت تظهر يف تقارير املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمبان الصبادرات حسبب  
يف هببببذه املؤشببببرات الدوليببببة املعتمببببدة لتعريببببف املسببببتثمر األجنببببيب باملنبببباخ  كببببل سببببنة، وفيمببببا يلببببي سببببوف نرصببببد وضببببع اجلزائببببر

 .االستثماري املتاح يف اجلزائر قبل اذخاذ قرار االستثمار فيها

 Index of Economic Freedomمؤشر  الحرية االقتصادية   .1

قتصببادية الكاملببة، وجبباءت اجلزائببر دولببة عربيببة يف ااجمموعببة ذات احلريببة اال ة، وفقببا هلببذا املؤشببر مل تببدخل أيبب8000يف عببام 
نقطبة مئويبة  3200ضمن تصنيف الدول ذات احلرية االقتصادية الضعيفة، حيث كان مؤشر احلرية فيها يف تلك السبنة حبوايل 

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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وجاء تصنيف اجلزائر هكذا نظبرا الن املعطيبات كانبت  1عامليا، 22، حمتلة بذلك الرتتيب 8000نقطة عام  3280مقارنة بببببب 
 .مثلما ند عليه دليل املؤشر 3222 -3بني  حمصورة

عامليببببا حمافظببببة علببببى نفببببس  22مركببببز حمتلببببة الرتبببببة 02إذ تراجعببببت بببببب  8008وتببببأخرت اجلزائببببر يف الرتتيببببب العبببباملي لسببببنة 
يف نقاطهبببا، إال أهنبببا  8003مقارنبببة بببببببب  8002، مث تراجعبببت تراجعبببا طفيفبببا عبببام 8002 -8003التصبببنيف خبببالل الفبببرتة 

 8002.3التصنيف إىل غاية  ذلك ت يفواستمر  2التصنيف كذلك، بقيت يف نفس 

ويرجببع التصببنيف الضببعيف للجزائببر يف مؤشببر احلريببة االقتصببادية إىل االنفتبباح التجبباري الضببيق للجزائببر وتعاملهببا انيببدود مببع 
تجاريبة، وعبدم كفباءة القبوانني بقية دول العامل، بسبب العديد من املعوقات اإلداريبة والبريوقراطيبة، ووجبود العديبد مبن العوائبق ال

اخلاصة باالستثمارات واليت كانت غري جاذببة وغبري مشبجعة لالسبتثمار األجنبيب املباشبر ممبا انعكبس علبى درجبة التصبنيف البيت 
 .تتحصل عليها اجلزائر ضمن هذا املؤشر نظرا لقوة ارتباط التجارة اخلارجية باالستثمارات األجنبية

 Competitiveness Index International مؤشر التنافسية العالمي .8

حبني احتلبت  8002مل تظهر اجلزائر يف قائمة  ترتيب الدول يف مؤشبر التنافسبية العباملي إىل غايبة سبنة   8000منذ سنة 
وحتسببنت يف  8002مث تراجعببت بعببد ذلببك نسبببيا عببام   4عامليببا مسببجلة حتسببنا مقارنببة بالسببنوات السببابقة، 20اجلزائببر الرتبببة 

، متحسبببنة بعبببد ذلبببك يف عبببام 8006عبببام  28مقارنبببة بببببببب  26تببباليني مبببن حيبببث الرتتيبببب العببباملي، إذ احتلبببت الرتببببة العبببامني ال
ويرجببع هببذا التحسببن إىل تعببديل القببانون اخلببا  باالسببتثمارات  6عامليببا، 20متحصببلة علببى الرتبببة  5نقطببة، 3220بببببببب  8002

عببن تراجببع أمهيببة السببوق اجلزائببري بالنسبببة للمسببتثمرين األجانببب خاصببة األجنبيببة، إال أن دالئببل هببذا املؤشببر يف اجلزائببر تعببرب 
 .الباحثني على إقامة استثمارات موجهة للتصدير لىسواق اخلارجية

 The Composite Country Risk Indexالقطرية للمخاطر المركب المؤشر .3

 نقطة مقارنة بببب 6222برصيد  8003عام حبسب هذا املؤشر متيز مناخ االستثمار يف اجلزائر بدرجة خماطرة معتدلة     

                                  
 .20 ،  8000 مان الصادرات، الكويت،، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائت8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1
 .002   ،8002 ،ستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، املؤسسة العربية لضمان اال8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   2
 .022  مرجع سابق، ، 8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   3
 .002   ، مرجع سابق،8002لسنة دول العربية تقرير مناخ االستثمار يف ال  4
 .26 ،  مرجع سابق، 8006لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   5
 .832  مرجع سابق، ، 8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   6
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 6823، حيث قبدرت قيمبة املؤشبر بببب 8000وحافظت اجلزائر على هذا التصنيف منذ سنة  8008،1نقطة عام  6322
 2.نقطة لسنتني على التوايل

 حتسبببنت وضبببعية اجلزائبببر وفقبببا هلبببذا املؤشبببر بأقبببل مبببن نقطبببة مئويبببة واحبببدة، حيبببث 8002ومقارنبببة بسبببنة  8006ويف عبببام 
مبا يعبين  4نقطبة مئويبة، 2222بقيمبة  8002حمافظة على نفس التصنيف يف  3صنفت ضمن الدول ذات املخاطر املنخفضة،

 .يعين بداية نقد املخاطر بأنواعها خاصة السياسية يف اجلزائر

  Country Risk Rating القطرية للمخاطر اليورومني مؤشر .2

عببببام  22222و 8003عببببام  20282و 8008قطببببة عببببام ن 20222وفقببببا هلببببذا املؤشببببر دجببببد أن اجلزائببببر حتصببببلت علببببى 
ممبا يعبين أن  5وهذا املؤشبر يبدل انبه كلمبا ارتفبع رصبيد الدولبة مبن النقباط كلمبا قلبت املخباطرة، 8002يف 26222، و8006

 .لى تقليل املخاطر مبختلف أنواعهاعلها الدائم درجة املخاطرة يف اجلزائر يف تناقد سنويا بسبب عم

 Global Business Environment Ranking  عمالمؤشر سهولة أداء األ .2

عبببام  26مبببن خبببالل هبببذا املؤشبببر جببباءت درجبببة تقيبببيم املنببباخ االسبببتثماري اجلزائبببري ضبببعيفة جبببدا إذ احتلبببت اجلزائبببر الرتببببة 
ممبا يبدل  7دولبة، 022من اصبل  082حمتلة الرتبة  8002وهي حتتل مراتب متأخرة عامليا إىل غاية  8002ومنذ  8000،6

 .مالئمة املناخ االستثماري لشروط استقطاب االستثمار األجنيب املباشريدل على عدم 

 .القطري للتقويم أنفوستر األنستتيوشنال مؤشر .6

وبرصبببيد  22نقطبببة مقارنبببة بالرتتيبببب  3322برصبببيد  8003عامليبببا سبببنة  20جببباءت اجلزائبببر وفقبببا هلبببذا املؤشبببر يف املرتببببة 
 الدول ذات درجة املخاطرة املرتفعة، مسجلة تقدما مقارنة ببببب ضمن قائمة  8002ودخلت يف  8008،8نقطة عام  3022

                                  
 .032   ،8003ستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، املؤسسة العربية لضمان اال8003تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1
 .082   ، مرجع سابق،8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   2
 .22 رجع سابق،  م ،8006لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   3
 .832 مرجع سابق،   ،8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   4
 .008 و  032  مرجع سابق، ، 8002و 8003تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   5
 .002 ، مرجع سابق،  8000العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول   6
 .832 ، مرجع سابق،  8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية   7
 .032 ، مرجع سابق،  8003 لعربية لسنةاتقرير مناخ االستثمار يف الدول  8



 المالية العالمية األزمةالمباشر في ظل تداعيات  جنبياألاالستثمار                الفصل الثالث          

 -دراسة حالة الجزائر –                                                                     

 

114 
 

                    
 

حمافظبببببة علبببببى نفبببببس التصبببببنيف سبببببنة  1،٪2028٪ مقارنبببببة ببببببب  2222حيبببببث قبببببدر ، نقطبببببة مئويبببببة 223برصبببببيد  8002
8006.2   

 .القطرية للمخاطر برادستريت أند دان وكالة مؤشر  .2

حمافظبة علبى التصبنيف ذاتبه لسبنة  8006،3ر املرتفعبة لسبنة جاءت اجلزائر يف هذا املؤشر ضمن قائمبة البدول ذات املخباط
  8002،4عبام  DB5aمقارنبة ببب  DB5d، حيث احذت اجلزائر سنة تصبنيف  8002الذي حتسن مقارنة بسنة  8002
 DB5a.5فصنفت اجلزائر من بني الدول ذات درجة املخاطر انيتملة حائزة على تصنيف  8002أما يف   8002،4

 .قطريةال للمخاطر الكوفاس مؤشر .1

وبقيببببت يف نفبببببس  B،6علببببى نفببببس درجبببببة التصببببنيف للمنبببباخ االسبببببتثماري  8003و 8008حتصببببلت اجلزائببببر يف سبببببنيت 
 7، 8002يف  A2 إىل  A2مث شبببهدت حتسببنا ودخلبببت ضببمن جمموعببة الدرجبببة االسببتثمارية مبببن 8002التصببنيف لغايببة 

 8002.8و 8006سنة  والتحسن التصنيف نفسعلى  حمافضة

 The Global Information Technology Report الرقميةمؤشر جاهزية البنية  .2

 20ويف الرتببة  8002،9مسبجلة تراجعبا نسببيا مقارنبة ببببب 8002عامليبا عبام  22جاءت اجلزائر وفقا هلذا املؤشبر يف املرتببة 
 انقطبة مئويبة كمبب 0228 -اىل 0266 –تراجبع مبن  8002ورصبيد اجلزائبر يف   10نقطبة مئويبة ، 3220برصبيد  8002عبام 

 (. 3-3)هو موضح يف اجلدول رقم 

 

                                  
 .032 -66   ، مرجع سابق،  8002لسنة عربية تقرير مناخ االستثمار يف الدول ال 1
 .20 ، مرجع سابق،  8006تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  2
 .28   نفس املرجع، 3
 .032 -62     ابق،، مرجع س8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  4
 .832   بق،، مرجع سا8002لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية  5
 .032 ، مرجع سابق،  8003تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  6
 .028 ، مرجع سابق،  8002العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول  7
 .23 ، مرجع سابق،  8006العربية لسنة  تقرير مناخ االستثمار يف الدول 8
 .22 نفس املرجع،   9

 .832 ، مرجع سابق،  8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  10
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 .المالية العالمية األزمةوضع الجزائر في ماشر جاهزية البنية الرقمية قبأل حدوث ( : 3-3)الجدول رقم 
 

 8002 8002 8002 مؤشر جاهزية البنية الرقمية
 الرتتيب الرصيد الرتتيب اجلزائر

 

 الرصيد الرتتيب الرصيد

20 -0266 22 -0228 20 3220 

 .8002و 8006مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنيت تقرير اعتمادا على  الطالبةمن إعداد : لمصدرا

 .مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية  .12

 .قبل حدوا األزمة املالية العاملية مل تدخل اجلزائر ضمن هذا املؤشر      

  Human Development Index مؤشر التنمية البشرية .11

على تصنيف التنميبة البشبرية املتوسبطة، حيبث   ةيف مؤشر التنمية البشرية، متحصل 8000عام  002ئر الرتبة احتلت اجلزا
 2إال أن ترتيبهبببا تغبببري حيبببث دجبببدها حتسبببنت بببببببب  8000٪، وحافظبببت علبببى نفبببس التصبببنيف عبببام 22-20كانبببت  مبببا ببببني 
  000.1مراكز حمتلة الرتبة 

 Environmental Sustainability Index مؤشر االستدامة البيئية .08

٪، وكلمببا ارتفعببت نسبببة املؤشببر دل 2222، برصببيد 8008يف مؤشببر االسببتدامة البيئيببة عببام  20احتلببت اجلزائببر الرتتيببب 
 2.على تقدم وضع الدولة يف معاجلة قضايا البيئة

 

 

                                  
 .002 -006 ، مرجع سابق،    8000العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول  1
.002 -003    ، 8008سسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، املؤ  ،8008 لسنة دول العربيةتقرير مناخ االستثمار يف ال  2  
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 . مؤشر تنافسية السفر والسياحة .13

مما يدل على ضعف قطاع السبياحة والسبفر  8002،1عام  دولة 082من بني  23وفقا هلذا املؤشر احتلت اجلزائر املرتبة 
 .فيها

إن هبذه الفببرتة حمببل الدراسببة شببهدت حتبوال نوعيببا وكميببا يف اسببتقطاب اجلزائببر لالسبتثمارات األجنبيببة املباشببرة، نظببرا لببدخول 
علبى امتصبا  اكبرب قبدر العديد من الشركات املتعددة اجلنسيات، ومتعاملني اقتصاديني ذوي النوع الثقيبل، والبيت تكبون قبادرة 

بعبببض ممكببن مبببن املخبباطر خاصبببة يف ظببل حتسبببن منبباخ األعمبببال وتزامنبببا مببع ارتفببباع أسببعار الطاقبببة والبببرتول ممبببا زاد مببن حتسبببن 
يف عببرض االقتصبباد اجلزائببري قبببل حببدوا التغببري األزمببة كمببا سببنتطرق إليهببا الحقببا    واخنفبباض املخبباطر املؤشببرات االقتصببادية

  .العاملية 

ــا ــب الث ــرة : نيالمطل ــر وتقييمــه خــالل الفت ــي الجزائ ــي المباشــر ف ــدفقات االســتثمار األجنب تطــور ت
9119- 9111. 

مبن خببالل مببا مت ذكببره حببول أهببم مميببزات املنبباخ االسببتثماري يف اجلزائببر نسببتنتو انببه أصبببح اجيبباي نوعببا مببا مقارنببة بالسببنوات 
ر األجنبيب املباشبر، وفيمبا يلبي سبوف نتطبرق إىل حجبم السابقة، وذلك ملا أصبح يتوفر عليه من شروط حمسنة جلذب االستثما

االستثمارات الواردة والصادرة واليت تعكس لنا مدى مالئمة املناخ االستثماري اجلزائبري لشبروط اسبتقطاب االسبتثمار األجنبيب 
 .ة املعيقة لتطورهومعرفة مدى مالئمة معطيات املناخ االستثماري لبيئة األعمال الدولية رغم األحداا االقتصادية العاملي

 .9111 -9119رصد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة : أوال

نسبتنتو أنبه رغبم مبا حبدا مبن تغبريات اسبتثنائية يف األوضباع االقتصبادية العامليبة، ورغبم ( 2-3) عند حتليلنا للجبدول رقبم
 تسببلم منهببا أيببة دولببة مبببا فيهببا اجلزائببر، إال أن تببدفقات االسببتثمار األجنببيب ملا عامليببا، واوآثببار السببلبية الببيت النتببائو املرتتبببة عنهبب

املباشر الوارد يف اجلزائبر شبهد ارتفاعبا ملحوظبا يف السبنوات التاليبة لالزمبة مل تشبهدها مبن قببل، حيبث بلغبت التبدفقات البواردة 
 .مليون دوالر قبل األزمة 23022فارق مليون دوالر أي ب 822326من االستثمار األجنيب املباشر بعد األزمة مباشرة 

سبببواء بالنسببببة لبيانبببات ميبببزان املبببدفوعات أو بيانبببات املشببباريع  8002فالتبببدفقات البببواردة إىل اجلزائبببر حققبببت زيبببادة عبببام 
٪، ويرجببع ذلببك بصببفة أساسببية النتعبباش 206املببرخد هلببا، حيببث حققببت املشبباريع املببرخد هلببا قفببزة غببري مسبببوقة مبببا نسبببته 

                                  
 .832 ، مرجع سابق،  8002لدول العربية تقرير مناخ االستثمار يف ا 1
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مببرة مقارنببة بتببدفقات  80ري بدرجببة ملحوظببة للغايببة حيببث تزايببدت التببدفقات الببيت اجتببذهبا القطبباع  هلببذا العببام القطبباع العقببا
، إىل جانب تضاعف التدفقات اليت اجتبذهبا القطباع الصبناعي مببا يزيبد عبن أربعبة أمثبال تدفقاتبه عبام 8002القطاع ذاته لعام 

8002.1 

، بسببب دخبول مشباريع يف قطباعي 8002مليبون دوالر يف  826022ها مث ارتفعت ارتفاعبا طفيفبا بعبد ذلبك وبلب  نصبيب
بسبببب تببداعيات  8000مليببون دوالر يف  882028البببرت وكيماويببات وحتليببة امليبباه مرحلببة االدجبباز، مث اخنفببض بعببد ذلببك إىل 

اسبتثمار أمبوال ضبخمة  األزمة االقتصادية العاملية وعدم فهم املستثمرين األجانبب خاصبة العبرب مبنهم والبذين كبانوا يرغببون يف
يف اجلزائببر، حيبببث تراجعبببوا وانسبببحبوا إىل بلبببداهنم بعببد إقبببرار القبببوانني اجلديبببدة لالسبببتثمار املبنيببة علبببى ضبببرورة امبببتالت املسبببتثمر 

٪ مبببن راس مبببال املشبببروع، وعبببدم فهمبببم بسبببهولة للتعبببديالت اجلديبببدة البببيت أدخلبببت علبببى قبببانون املاليبببة البببذي 20اجلزائبببري لبببببب 
ئبببر كحبببل ملواجهببة األزمبببة املاليبببة، إضببافة إىل قيبببام احلكومبببة اجلزائريببة بتجميبببد بعبببض الصببفقات القائمبببة، ومشبببكل اعتمدتببه اجلزا

البريوقراطية ومعوقبات االسبتثمار األجنبيب املباشبر املبذكورة سبابقا والبيت تفبرض علينبا اوآن ضبرورة حلهبا وتسبهيل البنم  اإلداري 
 .لىعمال

مليبون  82220مقارنبة ب  8002مليبون دوالر يف  30222إىل  ارتفعبت  8002ام أما التبدفقات الصبادرة يف اجلزائبر عب
مليبون دوالر بسببب قلبة الطلببب العباملي علبى الصبادرات اجلزائريببة  80220، مث اخنفضبت بعبد ذلببك إىل    8002دوالر عبام 

بسببب بدايبة تعبايف اقتصباديات  8000، إال أهنبا ارتفعبت قلبيال عبام 8002بعد اوآثبار الوخيمبة البيت أفرزهتبا األزمبة العامليبة يف 
الببدول املتقدمببة مببن تببأثريات األزمببة املاليببة بعببد السياسببات واإلجببراءات الببيت مت اعتمادهببا حيببث قببدرت التببدفقات الصببادرة مببن 

 .مليون دوالر 88222االستثمارات يف اجلزائر بببببب 

األزمبة املاليبة العامليبة جيبدها مل تتبأثر بشبكل كببري نظبرا  إن املتمعن يف تدفقات االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة يف اجلزائبر بعبد
لضيق تعاملها مبع العبامل اخلبارجي، ويعبود انتعباش االسبتثمارات فيهبا خبالل العشبرية األخبرية لإلصبالحات البيت تعمبل احلكومبة 

إىل يومنبا هبذا  8002 اجلزائرية على تطبيقها وحتبر  علبى جتسبيدها فعليبا علبى غبرار سياسبة اإلنعباش، إذ دجبدها خبالل الفبرتة
تعمل على دعم النمو وفقا لسياسة دعم النمو والبيت تعتبرب سياسبة مكملبة لسياسبة اإلنعباش، هتبدف إىل ضب  اكبرب قبدر ممكبن 
مبببن االسبببتثمارات انيليبببة واألجنبيبببة لتسبببريع وتبببرية النمبببو والتقلبببيد مبببن ظببباهرة البطالبببة وتضبببييق فجبببوة الفقبببر عبببن طريبببق إنشببباء 

  .القطاعات مبعىن الوصول إىل مستوى خلق القيمة املضافة من خالل اإلنتاج واإلنتاجيةمناصب شغل يف خمتلف 

      

                                  
 .28، مرجع سابق،   8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1
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 .8000-8002المباشر في الجزائر خالل الفترة  األجنبيتدفقات االستثمار ( 4-3)الجدول رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 التدفقات                

 السنوات

التببببببدفقات االسببببببتثمارية الببببببواردة يف 
 اجلزائر

التبببدفقات االسببببتثمارية الصببببادرة يف 
 اجلزائر

8002 822326 30222 

8002 826022 80220 

8000 882028 88222 

مرجببع سببابق، متبباح  ،املؤسسببة العربيببة لضببمان االسببتثمار وائتمببان الصببادراتموقببع مببن إعببداد الطالبببة بنبباءا علببى : املصببدر
 www.iaigc.net/?id=7&sid=21   على 

 .9111 -9119وضع الجزائر في المؤشرات الدولية لقياس مناخ االستثمار خالل الفترة : ثانيا

توجد العديد من املؤشرات الدولية اليت تعرب عن نظرة  انيللني االقتصاديني ورجال األعمال الدوليني إىل األوضاع يف دولة 
أهم هذه  ندرج فيها االستثمار مناخ وتقييم اجلزائر مكانة من وجهة نظر املستثمر األجنيب، وملعرفةما كموقع لالستثمار 

 الكشف يف املؤشرات هذه أمهية إذ ازدادت االستثمار، مبناخ املهتمة الدولية املؤسسات أهم طرف من املعتمدة املؤشرات 
هذه  يف البلد ترتيب بني قوية إحصائية داللة هنات أن واقعيةال الشواهد من العديد أثبتت سالمته وجاذبيته، حيث عن مدى

 :املؤشرات هذه لبعض التطرق سيتم يلي وفيما واألجنيب، انيلي اخلا  االستثمار او وبني املؤشرات

 .العالمي التنافسية مؤشر .1

علبى الصبعيد  8002إىل سبنة  8002شهد مناخ االستثمار يف اجلزائر وفقا ملؤشر التنافسية العاملي تراجعا منذ سنة       
عامليببا عببام  23مركببزا، حمتلببة بببذلك املرتبببة  02عامليببا متببأخرة بببببب  22إىل املرتبببة  23العبباملي، حيببث تراجعببت اجلزائببر مببن املرتبببة 

فقبد شبهدت اجلزائبر تقبدما  8000أمبا يف سبنة  1يف السبنة البيت تلتهبا، 03عربيا من نفس السبنة  واملرتببة  00والرتبة  8002

                                  
 . 866 ،  مرجع سابق، 8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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مما يدل أن اجلزائبر تعباين مبن تنافسبية ضبعيفة رغبم  1عامليا، 26مركزا حمتلة بذلك املرتبة  03حوظا يف هذا املؤشر متقدمة بببببب مل
حتسن ترتيبها بني كل سنة بسبب ضعف اإلدارة االقتصادية، وعدم توفر البنية القاعدية املتينة، وعدم  توفر االسبتقرار يف البيئبة 

وكبببذا نقبببد العنايبببة ببببالبحوا واإلببببداعات واالكتشبببافات الثقافيبببة والعلميبببة يف جمبببال االبتكبببار والتطبببوير،  االقتصبببادية العامبببة،
وناهيببك عببن الضببعف يف العديببد مببن ااجمبباالت األخببرى يف معببززات الكفبباءة الببيت تببدخل يف قيبباس مسببتوى القببدرات التنافسببية 

وجعلتهبا تبأيت يف ذيبل القائمبة، ممبا تببني تراجبع أمهيبة السبوق اجلزائبري العاملية، واليت أثبرت سبلبا علبى املنباخ التنافسبي يف اجلزائبر 
 .بالنسبة للمستثمرين األجانب خاصة الباحثني على إقامة استثمارات موجهة للتصدير لىسواق اخلارجية

البببيت  يف اجلزائبببر خبببري  دليبببل علبببى ضبببعف العوامبببل  8000 -8002و املؤشبببرات الفرعيبببة ملؤشبببر التنافسبببية العببباملي للفبببرتة 
مبن حيبث املتطلببات  8002و 8002يف سبنيت  60ذكرناها سابقا، إذ دجد أن اجلزائر عرفت تراجعا يف مركزها حمتلة الرتتيبب 

مقارنبة بالسبنة السبابقة هلبا،  8002يف سبنة  002إىل  22األساسية ، ومن حيث معززات الكفاءة دجدها تراجعت من الرتببة 
متحسببنة يف كفبباءة مؤسسبباهتا، و مببن حيببث االبتكببار والتطببوير كانببت  003الرتبببة  حمتلببة 8002مراكببز سببنة  2بببب مث تقببدمت ب

علببى التبببوايل، وهببذا املؤشبببر يببببني إمكانيببة قبببدرة البلبببد  008، 088، 086حمتلبببة الرتتيبببب  8002اجلزائببر يف تراجبببع إىل غايببة 
 . على االنتقال من بلد ألخر من عدمه

مبن  002نقطبة، والرتببة  2238مبن حيبث املتطلببات األساسبية برصبيد  20فجباءت اجلزائبر يف الرتببة  8000أما يف سنة 
 2.نقطة 3202من حيث االبتكار والتطور برصيد  002نقطة ، و املرتبة  3222حيث معززات الكفاءة  ببب 

الدول رغم التحسن يف ترتيب اجلزائر يف معززات الكفاءة واالبتكار والتطوير إال أن وضعها التنافسي يبقى ضعيفا مقارنة ب
-8002ترتيب اجلزائر يف املؤشرات الفرعية ملؤشر التنافسية العاملي خالل الفرتة  يوضح( 2-3)األخرى، واجلدول رقم 

 .، والذي على أساسه قمنا بسرد الرتتيب السابق8000

 

 

 

 

                                  
 .022   مرجع سابق،، 8000ار يف الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثم  1
 .02   ،مرجع سابق، 8000لعام  الدول العربية في آفاق االستثمار األجنبي المباشر، 8000نشرة فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسنة   2
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 .وضع الجزائر في الماشرات الفرعية لماشر التنافسية العالمي(: 5-3) الجدول رقم
ملؤشببر املؤشببرات الفرعيببة 

 التنافسية العاملي
 االبتكار والتطوير معززات الكفاءة املتطلبات األساسية

8002 60 002 088 
8002 60 003 086 
8000 20 002 002 

 للسببببنوات مببببن إعببببداد الطالبببببة اعتمببببادا علببببى تقببببارير املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات: المصنننندر
8002،8002،8000. 

 .داء األعمالمؤشر بيئة أ .2

متببأخرة   8000،1عامليببا عببام  036عربيببا مببن حيببث املؤشببر العببام لسببهولة أداء األعمببال والرتبببة  02احتلببت اجلزائببر الرتبببة 
يعرض لنبا مبدى حتسبن بيئبة األعمبال يف اجلزائبر ( 6-3)واجلدول رقم  2عامليا، 032واليت كانت  8002مبركزين مقارنة بسنة 

 .ن املؤشرات الفرعية اليت توضح لنا مدى تطورهامن عدمها من خالل  العديد م

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .028 ، مرجع سابق،  8000العربية لسنة ول تقرير مناخ االستثمار يف الد  1
 .026 ، مرجع سابق،  8002العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول   2



 المالية العالمية األزمةالمباشر في ظل تداعيات  جنبياألاالستثمار                الفصل الثالث          

 -دراسة حالة الجزائر –                                                                     

 

111 
 

                    
 

 .8000-8002وضع الجزائر في ماشر بيئة أداء األعمال حالل الفترة (: 6-3)الجدول رقم 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لىو بيانات أداء األعمال، متاح ع 8002لسنة االستثمار يف الدول العربية تقرير مناخ  :المصدر

www.arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria?topic=protecting-investors  

مبببن خبببالل هبببذا اجلبببدول يتضبببح لنبببا أن منببباخ االسبببتثمار يف اجلزائبببر مبببن ناحيبببة أداء األعمبببال قبببد حقبببق تراجعبببا يف السبببنتني 
مقارنبة  036يف الرتببة  8000و 8000تيبب العباملي يف مبركبزين، حمافظبا علبى اسبتقراره يف الرت  8002األخريتني مقارنة بسبنة 

بسبببب تعببديلها لعببدد مببن األنظمببة اإلداريببة خاصببة فيمببا يتعلببق ببباجراءات اسببتخراج تببراخيد البنبباء الببيت لطاملببا   032باملرتبببة 
اسببتخراجها  فتقببدمت بببثالا مراكببز يف الرتتيببب العبباملي مببن حيببث ،كانببت تأخببذ وقتببا طببويال إلمتامهببا بسبببب العراقيببل اإلداريببة

عببام  020مقارنببة بالسببنة السببابقة هلببا، ومببن ناحيببة البببدء يف املشببروع عرفببت اجلزائببر تراجعببا ملحوظببا مببن املرتبببة  8000سببنة 
، وتراجعببت يف العديببد مببن املؤشببرات الفرعيببة األخببرى ملؤشببر سببهولة أداء األعمببال سببنة  8000يف  020إىل املرتبببة  8002
، إال أهنببا احتلببت مرتبببة متواضببعة يف إغببالق املشببروع حيببث تقببوم أعبباله يف اجلببدول كمببا هببو موضببح  8002ب مقارنببة ببب 8000

احلكومة اجلزائرية بتصفية وإغالق املشروع يف وقت مبكر جدا رغم أن تصفيته جيب أن تأخبذ وقتبا طبويال علبى حسبب اخلبرباء 

املؤشبببببببببرات الفرعيبببببببببة  8002 8002 8000 8000
 - 032 036 036 ملؤشر بيئة أداء األعمال

 بدء املشروع  032 020 022 020

التعامبببببببببببببببببببببببل مبببببببببببببببببببببببع  020 003 000 003
 توظيف العاملني  008 002 088 - الرتاخيد 

 تسجيل امللكية  002 066 060 062

احلصبببببببببببببببببول علبببببببببببببببببى  068 030 032 032
 محاية املستثمرين  030 20 23 22 القروض 

 دفع الضرائب 20 062 062 062

 التجارة عرب احلدود 066 080 088 062

 تنفيذ العقود 002 082 083 082

 إغالق املشروع 086 20 20 20

املؤشبببببببببرات الفرعيبببببببببة  8002 8002 8000 8000
 - 032 036 036 ملؤشر بيئة أداء األعمال

 بدء املشروع  032 020 022 020

التعامبببببببببببببببببببببببل مبببببببببببببببببببببببع  020 003 000 003
 توظيف العاملني  008 002 088 - الرتاخيد 

 تسجيل امللكية  002 066 060 062

احلصبببببببببببببببببول علبببببببببببببببببى  068 030 032 032
 محاية املستثمرين  030 20 23 22 القروض 

 دفع الضرائب 20 062 062 062

 التجارة عرب احلدود 066 080 088 062

 تنفيذ العقود 002 082 083 082

 إغالق املشروع 086 20 20 20
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أو إصببالح يف اإلجببراءات ممببا يببوحي  فببان اجلزائببر مل تقببم بببأي تعببديل 8000املبباليني، وحسببب تقريببر ممارسببة نشبباط األعمببال 
إمكانية تراجع اجلزائر يف ترتيب املؤشر، وعليها إذن اختصبار عبدد إجراءاهتبا اإلداريبة وتكلفتهبا والوقبت البالزم إلعبدادها، وكبذا 

د ذخفبببيض معبببدالت الضبببرائب بأنواعهبببا والرسبببوم اجلمركيبببة، وتنفيبببذ ببببرامو احلكومبببة االلكرتونيبببة فيمبببا يتعلبببق باصبببدار الرتاخبببي
وإمدادات الطاقة واملياه، وتسجيل امللكية العقارية، وتبسي  إجراءات الفحد الفين للصادرات والواردات مبن اجبل جعبل بيئبة 

 . أداء األعمال أكثر جاذبية وفعالية

 .البناء تراخي  الستصدار المركب المؤشر .3

عامليببا سببنة  000حيببث احتلببت اجلزائببر الرتبببة  العبباملي للجزائببر يف السببنتني األخريتببني، الرتتيببب وفقببا هلببذا  املؤشببر  تببأخر
حسببب النشببرة الصببحفية الصببادرة يف املؤسسببة العربيببة لضببمان االسببتثمار مرتاجعببة بببذلك   8000سببنة  003والرتبببة  8000

علمبببا أن   إجبببراءا 88عربيبببا بعبببد تبببونس مباشبببرة، واملسبببتثمر األجنبببيب يف اجلزائبببر حيبببب أن خيضبببع إىل  08مبركبببزين، حمتلبببة الرتببببة 
يبوم والبيت تعتبرب طويلبة نسببيا مقارنبة  820 تبراوح ببني عامليبا 2010 إلدجباز هبذه اإلجبراءات للعبام الالزمبة الزمنيبة الفبرتة ؤشبرم

  1.٪ من متوس  دخل الفرد2220بالدول األخرى وبتكلفة 

 Network Readiness Indexالرقمية  البنية جاهزية مؤشر .4

إىل الرتببة  8000 -8002للسبنة املاليبة  003العباملي للجزائبر مبن الرتببة  لرتتيببا وفقا ملؤشر جاهزية البنيبة الرقميبة تراجبع
 8002،3-8002وتتببابع هببذا الرتاجببع منببذ السببنة املاليببة  2، حمتلببة الرتبببة الثانيببة عشببر عربيببا،8000-8000للسببنة  002

مبببا هبببو موضبببح يف ك  8000نقطبببة مئويبببة عبببام  3202، و 8002يف  3202و  8002نقطبببة عبببام  3202وقبببدر املؤشبببر ببببببب 
وهببذا الرتاجببع يف الرتتيببب املتتببايل يعكببس الضببعف املوجببود يف اجلزائببر مببن ناحيببة هببذه التقنيببات، الببذي ، (2-3)اجلببدول رقببم 

 .افزا للنمو واالزدهار االقتصادييعترب تطورها ح

 

 

                                  
مرجبع سبابق، ، مناخ نا على المنطقة العربية في السياسية لتداعيات األحداث المتوقعة التأثيرات، 8000فصلية حول االستثمار يف الدول العربية لسبنة نشرة  1

  02.  
.028 -020 ، مرجع سابق،   8000العربية لسنة مناخ االستثمار يف الدول تقرير   2  
 .032 ، مرجع سابق،  8002العربية لسنة مناخ االستثمار يف الدول تقرير  3
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 .8000-8002وضع الجزائر في ماشر جاهزية البنية الرقمية خالل الفترة (: 7-3)الجدول رقم 
 8000-8000 8000-8002 8002-8002 شر جاهزية البنية الرقميةمؤ 

 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة النقاط الرتبة 
 3202 002 3202 003 3202 002 اجلزائر

 .8000و 8002و 8002إعداد الطالبة اعتمادا على مناخ االستثمار يف الدول العربية من : المصدر

 .القطرية للمخاطر المركب المؤشر .2

 مشلبت 8002جمموعاهتبا مقارنبة بسبنة  ضبمن 8000تقبدما سبنة  سبجلت عربيبة دول 6 أن حسب هذا املؤشر تببني    
حيبث أن درجبة املخباطر يف اجلزائبر كانبت منخفضبة، ومنبذ سبنة  1وسبورية، اجلزائبر، تبونس، البحبرين، قطبر، عمبان، سبلطنة
إىل   70أي أهنبا كانبت ببني 8002،2مقارنبة بسبنة وهبي منخفضبة  إذ تراجعبت مبعبدل نقطبة مئويبة واحبدة أو أكثبر  8002
 .           نقطة حسب دليل املؤشر 2222

 .القطري للتقويم أنفوستر األنستتيوشنال مؤشر .6

مقارنبة بسبنة  8000جمموعاهتبا سبنة  ضبمن مؤشبراهتا يف رصبيد تقبدما سبجلت عربيبة دولبة 03فبان  وفقبا هلبذا املؤشبر  
مقارنبة بدرجبة  3معتدلة البدول حيبث صبنفت مبن ببني البدول ذات درجبة املخباطرة البب ، وكانت اجلزائر واحبدة مبن هبذه8002

 .مما يدل على اخنفاض درجة املخاطر يف اجلزائر بني سنة وأخرى 8002،4املخاطرة املرتفعة اليت حتصلت عليها يف 

 .القطرية للمخاطر برادستريت أند دان وكالة مؤشر .2

، وحتصبلت علبى تصبنيف املنباخ 8002جمموعاهتا مقارنة ببببببب  داخل التصنيف يف حتسنا طفيفا 8000شهدت اجلزائر سنة 
 والببيت كانببت فيهببا اجلزائببر 8002بببب مقارنببة ببب DB5b،5 إىل  DB5aاالسببتثماري ذات درجببة املخبباطرة شبببه مرتفعببة مببن 

 8006.6ضمن  املخاطر املرتفعة منذ 

                                  
 . 022 -026   ، مرجع سابق،8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
.22 ، مرجع سابق،  8002 عربية لسنةمناح االستثمار يف الدول التقرير   2  
 .022   ،8000لسنة مناخ االستثمار يف الدول العربية تقرير  3
 .000   ،8002لسنة  ةمناخ االستثمار يف الدول العربيتقرير  4
 .022   ،8000يف الدول العربية لسنة االستثمار  تقرير مناخ 5
 .086  ، 8002يف الدول العربية لسنة االستثمار  تقرير مناخ 6
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 .القطرية للمخاطر الكوفاس مؤشر .1

الدول على السداد، ويربز مدى تأثر االلتزامات املالية  مخاطر القطرية الذي يقيس خماطرلل الكوفاس ووفقا ملؤشر
قارنة م 2010 عام خالل عربية دولة أي تصنيف يتغري باألوضاع السياسية واالقتصادية،مل للشركات باالقتصاد انيلي

تصنيفها خالل العامني أخذة تصنيف  على ؤشرامل يغطيها اليت العربية الدول حافظت ايع مبا فيها اجلزائر، حيث 8002ببب
مما يعين عدم تأثر العوامل اليت تدخل يف  8006،2حمافظة على هذا التصنيف منذ  A4،1ىلإ A2 من  االستثمارية الدرجة

 .بناء هذا املؤشر يف الدول العربية بعد األزمة املالية العاملية

 .العالمية التجزئة تجارة تنمية مؤشر .1

، مرتاجعبة بببعشر مراكبز حمتلبة 8002يف  00مقارنبة بالرتببة  8000عامليبا سبنة  80املركبز  اجلزائبر ملؤشبر احتلبتوفقا هلذا ا
علببببى  8002و 8002عامليببببا يف  08و 82والرتبببببة  8002،4مقارنببببة بالرتبببببة  السادسببببة عربيببببا يف  3عربيببببا، 2بببببذلك الرتبببببة 

جببارة التجزئببة علببى ترتيببب أولويببات اسببرتاتيجياهتا االسببتثمارية يف ويسببهم هببذا املؤشببر يف مسبباعدة الشببركات الدوليببة لت 5التببوايل،
مسباعدهتا علببى اذخباذ قببرارات اسببتثمارية توسبعية ومواصببلة اوهبا، مببن خبالل تببوفري املعلومببات سبواق الناشببئة والعبامل النببامي، و األ

 6ل عربيبببة مبببن بينهبببا اجلزائبببر،دو  6دولبببة ناشبببئة حبببول العبببامل، منهبببا  30الصبببحيحة والدقيقبببة ورسبببم اإلسبببرتاتيجية السبببليمة يف 
 .يبني وضع اجلزائر يف هذا املؤشر( 2-3)واجلدول رقم 

 .وضع الجزائر في ماشر تنمية تجارة التجزئة العالمية(: 2-3)الجدول رقم 
 8000 8002 8002 8002 مؤشر تنمية جتارة التجزئة العاملية

 80 00 08 82 اجلزائر

 8002و 8002و 8002للسببنوات منبباح االسببتثمار يف الببدول العربيببة تقريببر ى مببن إعببداد الطالبببة اعتمببادا علبب: المصنندر
 .8000و

                                  
.022  مرجع سابق،  ،8000لسنة مناخ االستثمار يف الدول العربية تقرير   1  
 .003  مرجع سابق،  ،8002لسنة ستثمار يف الدول العربية مناخ اال تقرير 2

.068   ،8000لسنة مناخ االستثمار يف الدول العربية تقرير    3  
 .002   ،مرجع سابق ،8002لسنة ستثمار يف الدول العربية مناخ اال تقرير 4
.033   ،8002لسنة مناخ االستثمار يف الدول العربية تقرير   5  
 متاح على ، 882جملة عامل االقتصاد، العدد  6

.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=365954 00  80:20، سا 8000نوفمرب 
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 .مؤشر تنافسية السفر والسياحة  .12

برصبيد  008وجباءت يف املرتببة  8002مقارنة بسنة  8002وفقا هلذا املؤشر سجلت اجلزائر تراجعا يف ترتيبها عامليا عام 
فحسبب هبذا  1عربيبا، 00والرتببة  8002نقطبة يف  3262 وبرصبيد 23تببة ربيبا، مقارنبة باملر ع 08نقطة، حمتلبة الرتببة  3220

، إذ جباءت يف املرتببة 8000عامليبا سبنة  ترتيبهبا يف متفاوتبة بنسبب حتسنااجلزائر  سجلت ،8002 العام  مع املؤشر وباملقارنة
فاجلزائر احتلبت مراتبب  2عربيا، 03نقطة، حمتلة بذلك املرتبة  3232يف السنة اليت سبقتها برصيد  002مقارنة باملرتبة  003

متدنية عامليا، ويرجع احتالهلا هلذه املراتب املتدنية على  املستوى العاملي إىل ضعف التعريف مبكتسبات اجلزائر ومبا تتبوفر عليبه 
لبك املوجبودة يف من حمددات مكانية تزخر بالعديد من املنتجات السياحية واخلدمية كتوفر اوآثار الرومانية العربية والرتكية مثل ت
يعببرض ( 2-3)ايلببة بواليببة سببطيف ومتقبباد بواليببة باتنببة وتيبببازة وغريهببا الببيت ال تببزال حتببتفحي هبببا بعببض املنبباطق، واجلببدول رقببم 

 .ترتيب اجلزائر و رصيدها ضمن هذا املؤشر

 وضع الجزائر ماشر تنافسية السفر والسياحة(: 8-3)الجدول رقم 
مؤشبببببببببببببببببببببببببببببر 
تنافسبببية السبببفر 

 والسياحة 

8002-8002 8002-8000 8000-8000 
 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة  النقاط الرتبة

 3232 003 3230 002 3220 008 اجلزائر

 .8000و 8002لسنيت مناخ االستثمار يف الدول العربية اعتمادا على تقرير من إعداد الطالبة : المصدر

يتضبببح مبببن خبببالل التقبببارير  8000السبببفر والسبببياحة لسبببنة  أمبببا عبببن  وضبببع اجلزائبببر يف املؤشبببرات الفرعيبببة ملؤشبببر تنافسبببية
الصادرة عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات أن ترتيب اجلزائر يرتاوح ببني التقبدم تبارة والتبأخر تبارة أخبرى 

تنببازيل حيببث  ممببا يببنعكس علببى حتسببن اخلببدمات مببن عببدمها يف كببل سببنة، فمببن ناحيببة اإلطببار التنظيمببي أخببذت اجلزائببر منحببى
علببى التببوايل، أمببا مببن حيببث  8000و 8002سببنيت  008مث  002إىل الرتبببة   8002عامليببا عببام  22تراجعببت مببن املرتبببة 

بيئة السياحة والسبفر وبنيتهبا التحتيبة فنجبد اجلزائبر مل تلحبق بركبب البدول األخبرى وأخبذت رتبتهبا يف الرتاجبع  أيضبا مبن الرتببة 
رغبم كبل اإلمكانيببات املتاحبة واجلهبود املبذولبة لتحسبني السبياحة والبنيببة  8000مليبا عبام عا 000إىل الرتببة  8002عبام  23

مقارنببة  8000التحتيببة واخلببدمات، أمببا مببن حيببث بيئببة املببوارد البشببرية والثقافيببة والطبيعيببة فنجببد أن اجلزائببر حتسببن ترتيبهببا عببام 

                                  
 .023 -028   سابق،  ، مرجع 8002العربية لسنة مناخ االستثمار يف الدول تقرير  1
 022 ، مرجع سابق،  8000العربية لسنة مناخ االستثمار يف الدول تقرير  2
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، وهببذا مببا بينببه 8002سببنة  082بعببد أن كانببت  006ة بالسببنة السببابقة هلببا، حيببث احتلببت قببي قائمببة الرتتيببب العبباملي املرتببب
 (.00-3)اجلدول رقم 

 .وضع الجزائر في الماشرات الفرعية لماشر تنافسية السفر والسياحة(: 00-3)الجدول رقم 
املؤشببببرات الفرعيببببة ملؤشببببر 
 تنافسية السفر والسياحة

 والسبفر وبنيتهبا السبياحة بيئبة التنظيمي اإلطار
 التحتية

 والطبيعيةية، الثقافيةالبشر  واردملا

الرتتيببببببببببببببببب  النقاط الرتتيب عامليا
 عامليا 

الرتتيببببببببببببببببب  النقاط
 عامليا 

 النقاط
  3.35  116  2.89 110  3.87 112 8000اجلزائر 
 3288 082 8222 22 3222 002 8002اجلزائر 
 3228 22 8222 23 2.00 22 8002اجلزائر 

 .8002و 8000و 8002 للسنوات خ االستثمار يف الدول العربيةمنا اعتمادا على من إعداد الطالبة : المصدر

 .البحرية للموانئ األساسية البنية جودة مؤشر .11

 عبن سبنويا يصبدر البذي العامليبة ملؤشبر التنافسبية الفرعيبة املؤشبرات أحبد البحريبة للمبوانئ األساسبية البنيبة جبودة مؤشر يعد
عربيبة مبن بينهبا اجلزائبر  متقدمبة  دول خلمبس التقيبيم معبا  ورصبيد سبن ترتيببالعباملي، ووفقبا هلبذا املؤشبر حت االقتصادي املنتدى

واجلبدول رقبم  1عربيبا، 03نقطبة علبى التبوايل، حمتلبة الرتببة  328و 822عامليبا برصبيد  002إىل  002بثالا مراكز من الرتببة 
 .يوضح وضع اجلزائر يف مؤشر جودة البنية األساسية للموانئ البحرية( 3-00)

 وضع الجزائر في ماشر جودة البنية األساسية للموانئ البحرية(: 00-3)قم الجدول ر 
 البنيبببة جبببودة مؤشبببر
 البحري للموانئ األساسية

8002 8000 
 النقاط الرتبة  النقاط الرتبة

 - 115  2.9 118 اجلزائر

 .8000لسنة على مناخ االستثمار يف الدول العربية  ااعتمادمن إعداد الطالبة : المصدر

 
                                  

.028 ، مرجع سابق،  8000العربية لسنة مناخ االستثمار يف الدول تقرير   1  
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 .االستثمار لمناخ االقتصادية السياسات لمكونات المركب الماشر .08

الداخلي والذي صبنف بالدرجبة  سياسة التوازن مؤشر حتسن كبري جدا من حيث درجة 8002عرف مناخ االستثمار عام 
تبوازن البداخلي اإلابايل، حيبث عبرف ال انيلبي النباتو مبن كنسببة للدولبة العامبة امليزانيبة فبائض أو والبذي يعبرب علبى عجبز( 3)

نقطببة مئويببة، إال أن املؤشببر املركببب عببرف  06220بزيببادة قببدرها  8002٪ عببام  2220إىل  8002عببام  2200ارتفاعببا مببن
السياسبة النقديبة، حيبث  مؤشبر التبوازن اخلبارجي  ودرجبة سياسبة مؤشبر عبدم حتسبن يف منباخ االسبتثمار مبن حيبث  درجبة
ليبل املؤشبر يبدل بأنبه عنبدما يكبون املؤشبر املركبب أقبل مبن واحبد فهبذا يعبين جاءت قيمتهما يف املؤشر صفر درجبة، علمبا أن د

فبببان منببباخ  3إىل  8يالحبببحي حتسببن منببباخ االسبببتثمار أمبببا إذا كببان مبببن  8إىل  0عببدم حتسبببن منببباخ االسببتثمار،  وإذا كبببان مبببن 
 املبدفوعات مليبزان رياجلبا احلسباب فبائض أو االسبتثمار حتسبن جبدا، فمؤشبر سياسبة التبوازن اخلبارجي والبذي يعبرب عبن عجبز

 0232، برتاجبع قبدره 8002٪ عبام  0232إىل  8002٪ عبام  80282اإلاايل دجده تراجبع مبن  انيلي الناتو من كنسبة
والبيت متثبل  0نقطبة ممبا أعطباه الدرجبة  8إىل اقبل مبن  0نقطة مئوية والذي يعرب يف دليبل املؤشبر عبن اخنفباض العجبز ألقبل مبن 

يف اجلزائر خالل تلك الفبرتة، أمبا مؤشبر السياسبة النقديبة والبذي يعبرب عبن التضبخم يف اجلزائبر فانبه عدم حتسن مناخ االستثمار 
نقطببة، ممبا يعطيبه درجببة  0282بنسببة تغبري  8002٪عبام  2226٪ مقارنبة بببببب2220إىل  8002يببني ارتفبع هبذا األخببري عبام 

 1.واليت متثل عدم حتسن املناخ االستثماري أيضا 0تصنيف 

 .العالمية بشبكات الشحن البحرية ارتباط الموانئ  جودة مؤشر .13

نقطبة يف  222مقارنبة بببب 8000نقطبة يف  3022العامليبة  الشبحن بشببكات البحريبة املبوانئ ارتبباط جبودة قبدر مؤشبر
ة، نقطبة مئويب222واليت كانت فيهبا قيمبة املؤشبر  8002عامليا، شاهدا هذا املؤشر ارتفاعا منذ سنة  80، حمتلة املرتبة 8002
 النقبل لقطباع أفضبل أداء علبى دل ذلبك القيمبة ارتفعبت وكلمبا درجبة،000و  صبفر ببني مبا تبرتاوح املؤشبر قيمبة أن ويالحبحي
اخلبارجي وهبو مبا انطببق علبى اجلزائبر  العبامل دول بباقي يف الشبحن مبع شببكة التواصبل علبى وقدرتبه املعنيبة الدولبة لبدى البحبري

 8000.2اصة يف فيالححي تطورها أداءها من سنة إىل أخرى خ

 E-Government Readiness Indexاإللكترونية  الحكومة جاهزية مؤشر .02

 ككبن أن البذي البدور اسبتعرض  ،"املاليبة األزمبة  وقبت يف اإللكرتونية احلكومة" عنوان حتت  2010 عام تقرير شرنُ  لقد
 يف املسبامهة علبى الكببرية قبدرهتا مبن خبالل الراهنبة العامليبة واالقتصبادية املاليبة األزمبة معاجلبة يف اإللكرتونيبة احلكومبة ببه تقبوم

                                  
 .832 -833 ، مرجع سابق،    8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   1
 .022 -023 ، مرجع سابق،    8000ار يف الدول العربية لسنة تقرير مناخ االستثم  2
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 وذلبك احلكومبة، مسبتويات خمتلبف يف السبلطات ببني التنسبيق االتصباالت وحتسبني وتسبهيل الفعاليبة وزيبادة التطبوير عمليبة
 لتوثيقوا قدرات البحث وحتسني وتبسيطها، العمليات وكفاءة سرعة بتعزيز واإلدارات املؤسسات على صعيد دورها إىل إضافة
 وتبوفري والوقبت اجلهبد اختصبار وبالتبايل إدجازهبا وذخفبيض تكلفبة املعبامالت تيسبري إىل النهايبة يف يبؤدي ممبا السجالت، وحفحي
 تسبريع مبن ذلبك يصباحب وما واخلدمات للمنتجات السعرية التنافسية وزيادة ومستوى الرحبية اإلنتاجية زيادة مث ومن األموال

أي  8002عبام  080مقارنبة بالرتببة  8000سبنة  030ءت اجلزائبر وفقبا هلبذا املؤشبر يف املرتببة وجبا، االقتصبادي وترية النمو
 .احلكومة اجلزائرية توفرها اليت اإللكرتونية مما يوضح تدين اخلدمات 1مراكز عامليا، 00ب أهنا عرفت تراجعا ب

 .ماشر اليورومني للمياطر القطرية  .02

 8002.2ول ذات درجة املخاطر املرتفعة لعام وفقا هلذا املؤشر صنفت اجلزائر وفق الد

 مل اجلزائبر يف االسبتثمار منباخ أن إال املمنوحبة، واحلبوافز املزايبا سلسبلة مبن ببالرغم أنه يتضح السابقة، املؤشرات إىل استنادا
 تعبدد الفبر  االقتصبادية رغبم القطاعبات خمتلبف يف األجنبيبة االسبتثمارات املطلوببة بسببب حمدوديبة املسبتويات إىل يبرق بعبد

انيروقات، مما جعل اجلزائر تأيت يف ذيل ترتيب البدول البيت ال حتبوز علبى منباخ  لقطاع املوجهة تلك باستثناء االستثمارية املتاحة
دولبة  يف التقريبر األخبري الصبادر عبن البنبك البدويل،  023مبن أصبل  036استثمار حيوي ومشبجع، حيبث جباءت يف املرتببة 

لببق بالتسببهيالت الببيت تقببدم للمسببتثمرين واملصبباعب الببيت يواجهوهنببا إلدجبباز مشبباريعهم، هببذه النقببائد بسبببب النقببائد فيمببا يتع
تسببريع إدجبباز املسبتثمرين ملشبباريعهم منببذ سبنوات، مببن اجببل اذ البة مببن القببرارات لتجاوزهبا و البيت تعمببل الدولببة جاهبدة علببى اذخبب

  .ارات والتكفل نميع مطالبهتسهيل وتبسي  تعامل املستثمر األجنيب مع خمتلف اهليالت واإلد

 

 

 

 

 

                                  
 .068 -060   ،  ، مرجع سابق8002ل العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدو   1
 .000 ، مرجع سابق،  8002تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة   2
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 .االقتصاد الجزائري في ظل تداعيات األزمة المالية العالمية وضعية: المبحث الرابع

 علبى املاليبة العامليبة األزمبة وتبداعيات أثبار بشبأن األحكبام وتناقضبت وهنات هنا الكتابات واختلفت األصواتت تعال لقد
 هبذه بشبأن انيافبل مبن كثبري يف ترتفبع املخباوف البيت كبل ودحبض األزمبة هبذه نشبأ مبن مبن قلبل اجلزائبري، فهنبات االقتصباد
 تعيشبه البذي املبريح املبايل وخاصبة االقتصبادي للوضبع نظبرا املاليبة وال االقتصبادية هببا وال بالثارهبا معنيبة غبري اجلزائر وأن األزمة،

كبل  يطبال قبد وإعصبار اقتصبادية كارثبة ت مبنمبن نبذرت وحبذر  مبن األصبوات هنبات املقاببلاجلزائبر يف اوآونبة األخبرية، ويف 
 . اجلزائر يف االقتصادية نواحي احلياة

 بني املوجودة والنقدية املالية الرواب  التجارية، حصر خالل من متر اجلزائري االقتصاد على املالية األزمة انعكاسات فدراسة
 ي وفببتح أبواهبببا أمببام االسببتثماراتر علببى االقتصبباد العبباملواملرتبطببة مبببدى انفتبباح اجلزائببالعبباملي واالقتصبباد  اجلزائببري االقتصبباد

األجنبية املباشرة بعبد معرفبة ردود فعبل التبدفقات االسبتثمارية البواردة إليهبا عنبد تغبري اجتاهبات االسبتثمار يف خمتلبف دول العبامل 
 .تقريبا 

 .ميةعرض عام لحالة االقتصاد الجزائري قبل حدوث األزمة المالية العال: المطلب األول

سبببعت اجلزائبببر منبببذ اسبببتقالهلا إىل النهبببوض باقتصبببادها والبببتخلد مبببن شببببح التبعيبببة االقتصبببادية بعبببد أن أصببببحت مسبببتقلة 
تبيح هلبا مبن مبوارد ماديبة وبشبرية، واالقتصباد اجلزائبري شبأنه شبأن اقتصباديات أُ  مباسياسيا منتهجة يف ذلك خططبا تنمويبة وفبق 

، ع انيروقبات علبى غالبيبة االقتصبادتاجه من السلع واخلدمات خاصة يف ظل سيطرة قطبا البلدان النامية يتميز بعدم التنوع يف إن
مليببار دينببار،  208322النبباتو الببداخلي اخلببام   بالغبباتطببورات مهمببة يف ااجمببال االقتصببادي،  8000شببهد عببام حيببث دجببده 

٪، 828و النباتو البداخلي اخلبام ببببب ومعبدل اب ٪ ،028مليبار دينبار مبعبدل ابو  820228انيروقبات   والناتو البداخلي خبارج 
اغلبهبببا سبببلع التجهيبببز الصبببناعي  مليبببون دوالر أمريكبببي، 2022أمبببا مبببن حيبببث التجبببارة اخلارجيبببة فقبببد بلببب   إابببايل البببواردات 

 80202مليبون دوالر، أمبا الصبادرات اجلزائريبة  فقبدرت ببببب  8202مليون دوالر، تليها املواد الغذائية بقبدر  3062بنصيب 
مليون دوالر، مث املبواد نصبف املصبنعة بقبدر  80006والر، مرتبعة الطاقة واملواد املزلقة عرش تلك الصادرات بنصيب مليون د
مليببون دوالر علببى التببوايل، يف حببني مل حتظببى  22و 22مليببون دوالر، مث سببلع التجهيببز الصببناعي واملببواد اخلببام  حبببوايل  262

يبة  بنصبيب كببري يف الصبادرات اجلزائريبة، أمبا البديون اخلارجيبة يف تلبك الفبرتة فقبدرت املواد الغذائيبة والسبلع االسبتهالكية اجلزائر 
٪ ، وبلغببت مسببامهة قطبباع اخلببدمات مبفهومببه الشببامل يف النبباتو  0232مليببار دوالر، ومعببدل التضببخم السببنوي ببببب  8223بببببب

انيلببي اإلاببايل، وبلغببت مسببامهة قطبباع ٪ مببن النبباتو 22مليببار دينببار مبببا نسبببته  0223حببوايل  8000انيلببي اإلاببايل عببام 
٪، وعملبت اجلزائبر علبى تنميبة املبوارد البشبرية وتأهيبل الكبوادر  0022مليبار دينبار بنسببة  28822اخلدمات احلكومية حبوايل 

مبختلببف اختصاصبباهتا وحتسببني نوعيتهببا، أمببا بالنسبببة لقطبباع الزراعبببة فقببد بلغببت مسببامهة القطبباع الزراعببي مبفهومببه الشبببامل يف 
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كمبببا متيبببزت   1،٪ مبببن النببباتو انيلبببي اإلابببايل223مليبببار دينبببار مببببا نسببببته  33220نببباتو انيلبببي اإلابببايل خبببالل العبببام حبببوايل ال
الظببروف االقتصببادية واالجتماعيببة يف ذلببك الوقببت بتحسببن ملحببو  يف اإليببرادات اخلارجيببة النااببة عببن ارتفبباع أسببعار الببنف  

 8000إىل إرجباع السبوق النقديبة للبنبوت البيت كانبت تعباين يف املاضبي قببل سبنة  اخلام، وبتحسن وضعية اخلزينبة أيضبا ممبا أدى
 2.من ظاهرة اإلقصاء بسبب تواجد اخلزينة يف نفس جمال الوساطة

، فقببد عرفببت ارتفاعببا يف النبباتو الببداخلي اخلببام  والنبباتو الببداخلي اخلببام خببارج انيروقببات بنصببيب قببدره بببببب 8000أمببا سببنة 
٪ إىل 828ار دينبببار علبببى التبببوايل، أمبببا ابببو النببباتو البببداخلي اخلبببام فقبببد تراجبببع تراجعبببا خفيفبببا مبببن مليببب 822320و 288220

مليون دوالر، يرجع النصبيب األكبرب منهبا إىل سبلع  2220٪، علما أن قيمة الواردات اجلزائرية يف تلك السنة قدرت  بببب 820
مليببببون دوالر  02026ائريببببة فقببببدرت يف تلببببك السببببنة مليببببون دوالر، أمببببا الصببببادرات اجلز  3232التجهيببببز الصببببناعي مبقببببدار 

مليببون دوالر، إال أن معببدل التضببخم عببرف ارتفاعببا ملحوظببا مقارنببة بالسببنة  0230مرتاجعببة مقارنببة بالسببنة السببابقة هلببا بفببارق 
 3.مليار دوالر 8822٪، بديون خارجية قدرها 2283السابقة حيث وصل إىل 

، 8002مليببار دينببار عببام  232226اخلي اخلببام يف االرتفبباع إىل أن وصببل إىل ويف  السببنوات الالحقببة  اسببتمر النبباتو الببد
، ونسببة  8002مليبار دينبار سبنة  283820واستمر بذلك الناتو الداخلي اخلام خارج انيروقبات باالرتفباع إىل أن وصبل إىل 

د التجبببارة اخلارجيببببة ، أمببببا فيمبببا خيبببب8002-8008٪ خببببالل الفبببرتة 622 -8.0ابببو النببباتو الببببداخلي اخلبببام تراوحببببت ببببني 
، بالغبة 8002اجلزائرية، فان املتمعن يف إحصائياهتا جيد أن إاايل وارداهتا يف ارتفاع مسبتمر منبذ بدايبة األلفيبة الثالثبة إىل غايبة 

مليببون دوالر أمريكببي، وسببلع التجهيببز الصببناعي دائمببا هببي املسببيطرة علببى النصببيب األكببرب مببن الببواردات ملببدة سبببع  82630
، كمببببا عببببرف إاببببايل الصببببادرات ارتفاعببببا مسببببتمرا كببببذلك حيببببث بلغببببت 8002مليببببون دوالر عببببام  00086ار سببببنوات مبقببببد

 82626و 8008مليبببون دوالر عبببام  02238مليببون دوالر مقارنبببة بببببب  60282حبببوايل  8002الصببادرات اإلااليبببة عبببام 
واملببواد املزلقببة علببى اعتبببار أن اجلزائببر بلببد ، ويبقببى النصببيب األكببرب يف الصببادرات اجلزائريببة إىل الطاقببة 8003مليببون دوالر عببام 

٪ علببى انيروقببات، أمببا بالنسبببة ملعببدالت التضببخم فقببد عرفببت ارتفاعببا تببارة واخنفاضببا 22بببرتويل ويعتمببد اقتصبباده علببى حببوايل 
٪ إىل غايببة 0228يف االرتفبباع مببن  8008تببارة أخببرى حسببب األداء االقتصببادي للدولببة حيببث اسببتمر معببدل التضببخم منببذ 

٪ عبببام 3220٪، وارتفبببع بعبببد ذلبببك ليصبببل إىل 0262إىل  8002٪، مث عببباود االخنفببباض سبببنة 3226ني قبببدر ببببببحببب 8002

                                  
 .006 -002    ، 8000ؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، امل، 8000تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية لسنة  1
 -66،     8000، العدد الواجد والعشرون، جامعبة بسبكرة، اجلزائبر، مبارس اإلنسانيةاملالية، جملة العلوم  اإلصالحات، وضعية االقتصاد اجلزائري على ضوء مساعنيبن احياة  2

62. 
 ، متاح على ية لتطوير االستثمار، مرجع سابقنالوكالة الوطموقع  3

www.andi.dz/ar/?fc=mission 

http://www.andi.dz/ar/?fc=mission
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تزعببزع القطبباع املببايل والنقببدي جببراء الفضببائح املدويببة، أمههببا فضببائح بنببك اخلليفببة وتزعببزع جهبباز  8003ويف عببام  8002،1
 2.من شأهنا أن متس مبصداقية الساحة املالية ككلالرقابة واإلشراف وتعرضه إىل أخطار عديدة أمهها سحب الثقة واليت 

اهتمامبببا متناميبببا يف قطببباع األعمبببال الصبببغرية واملتوسبببطة، حيبببث مت إنشببباء الوكالبببة الوطنيبببة لتطبببوير  8002كمبببا شبببهد عبببام 
املؤسسبببات الصبببغرية واملتوسبببطة ملتابعبببة ببببرامو تأهيبببل هبببذه املؤسسبببات وتقبببدمي خبببدمات االستشبببارة، وأحلبببق بعبببد ذلبببك قطببباع 

ناعات التقليديبببة بقطبباع املؤسسبببات الصببغرية واملتوسبببطة، وقبببد بلبب  عبببدد املؤسسببات العاملبببة يف قطبباع املؤسسبببات الصبببغرية الصبب
عامبببل، وقبببدرت قيمببببة  2622238مؤسسبببة، وعبببدد األشبببخا  العببباملني يف ذلببببك القطببباع قبببدر بببببب  3822332واملتوسبببطة 

حيبببث بلغبببت نسببببة ٪، 22نببباتو انيلبببي اإلابببايل بنسببببة مليبببون دوالر مبسبببامهة يف ال 022200االسبببتثمارات يف هبببذا القطببباع 
٪ مببن إاببايل املؤسسببات الصببغرية واملتوسببطة، يليببه قطبباع البنبباء واألشببغال العموميببة 22املؤسسببات العاملببة يف قطبباع اخلببدمات 

 ٪ منهبببببا الصبببببناعات الغذائيبببببة والنسبببببيو واجللبببببود، 83٪، وتتبببببوزع املؤسسبببببات املتبقيبببببة علبببببى قطاعبببببات الصبببببناعة، 33والبببببري 
والكيماويببات والكهرببباء واحلديببد وااللكرتونيببات وغريهببا، وقببد ركببزت اجلزائببر يف هببذا اإلطببار علببى تعزيببز قطبباع املناولببة والشببراكة 
ألمهيتبببه يف تعزيببببز الكفببباءة اإلنتاجيببببة والرتابطببببات األفقيبببة والرأمساليببببة للمؤسسبببات الصببببغرية واملتوسببببطة وعمليبببات الشببببراكة بببببني 

 3 .الشركاء األجانبالقطاعني العام واخلا  ومع 

نسببمة   000خب  لكبل  20228يف اجلزائبر بلب    8006وفيمبا خيبد قطباع االتصباالت فبان خطبوط اهلبباتف النقبال عبام 
نسمة، ومستويات املنافسة يف اجلزائر يف هذا القطباع عاليبة جبدا، وبلب  عبدد  000خ  لكل  32مبعدل يفوق املعدل العاملي 

مليبببون مسبببتخدم، إضبببافة إىل قيبببام اجلزائبببر بسببببع خرجبببات إىل دول أجنبيبببة مبببن اجبببل  022مسبببتخدمي االنرتنيبببت يف اجلزائبببر 
التعريببف باملنبباخ والقببوانني االسببتثمارية اجلديببدة، والنظببر يف إمكانيبببة عقببد اتفاقيببات حبببث وتنقيببب يف جمبباالت التعببدين، وفبببتح 

عريبف باملزايبا البيت تقبدمها االتفاقيبات املربمبة ببني قنوات استثمار نسائية، تعزيز العالقات التجارية، عرض املنتجات الوطنيبة والت
 4.األطراف املعنية

املؤشبرات النقديبة لالقتصباد اجلزائبري للفبرتة  يببني أهبم املؤشبرات االقتصبادية و( 03-3)و(08-3)واجلدوالن التاليان رقبم 
 :كما يلي  8002-8000املمتدة من 

 

                                  
 .نفس املرجع 1
2

 .62حياة بن اسماعين ، مرجع سابق، ص  
 .20 -22   ، مرجع سابق،  8002العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول  3
 .20 ، مرجع سابق،  8006العربية لسنة االستثمار يف الدول تقرير مناخ  4
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 .في الجزائر 8007-8000الممتدة من  أهم الماشرات االقتصادية  للفترة(: 08-3)جدول رقم 
 ،8002ديوان الوطين لإلحصاءات والتقرير السنوي لبنك اجلزائر ال من إعداد الطالبة اعتمادا على إحصائيات: المصدر 

   algeria.dz/rapport-of-www.bankو www.ons.dzمتاحان على 
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 .8007-8000اهم الماشرات النقدية للفترة الممتدة من (: 03-3)الجدول رقم                    
 السنوات          

 املؤشرات

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 M2 08222 8823 0223 02260 00222 0022 0226 8228او الكتلة النقدية

 0222 220 0222 00288 2222 02222 2228 06222 او القروض لالقتصاد

 6322 2622 2826 60200 63228 63228 22202 3223 لة االقتصادسيو 

 M2 82288 83232 88220 8323 83232 8828 8822 8022اجلزء املتداول للعملة يف 

 62ياة بن امساعني، مرجع سابق،   ح: المصدر                     
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وعــدم التــأثر بمجريــات االقتصــاد  بــين أســباب التــأثر  يطبيعــة االقتصــاد الجزائــر : المطلــب الثــاني
 .العالمي 

رغببم تطمينببات كبببار املسببؤولني يف احلكومببة اجلزائريببة أن النظببام االقتصببادي واملببايل اجلزائببري يف منببأى ملببدة مخببس سببنوات أو 
قتصبادية سبواء أكثر من تداعيات األزمبة املاليبة العامليبة، إال أن اجلزائبر دجبدها تبأثرت بطريقبة غبري مباشبرة يف ايبع القطاعبات اال

بالسلب أو اإلجياب، فطبيعة انعكاس األزمة املالية العاملية على االقتصاد اجلزائري له إجيابيات يف صاك االقتصاد، وباملقاببل لبه 
 .تطرق له يف هذا اجلزء من البحثتعيقه وهو ما سوف نسلبيات 

 .أسباب تأثر االقتصاد الجزائري باألزمة المالية العالمية: أوال

د عبببدة عوامبببل تبببؤدي إىل تبببأثر االقتصببباد اجلزائبببري باألزمبببة املاليبببة العامليبببة، حبببىت ولبببو كانبببت بنسبببب قليلبببة مقارنبببة بتبببأثر يوجببب
 1:االقتصاديات األخرى نظرا لىسباب التالية

ارتبببباط االقتصببباد اجلزائبببري بببباملتغريات العامليبببة خاصبببة بعبببد التحبببول إىل اقتصببباد السبببوق، و إببببرام اتفاقيبببة الشبببراكة مبببع   .0
 اإلحتاد األوروي؛

 ارتباط االقتصاد اجلزائري بالدوالر حيث أن معظم صادراتنا تتم بالدوالر والذي شهد تدهورا يف قيمته؛  .8
 .عدم اخنراط اجلزائر يف تكتالت اقتصادية تسمح هلا مبواجهة تداعيات األزمة  .3
ت اجلزائريبة باعتبباره اقتصباد ريعببي ٪ مبن الصبادرا 22اعتمباد االقتصباد اجلزائبري علبى قطباع انيروقبات والببذي يشبكل  .2

 تراعي ال والغازية البرتولية للثروة استنزافية هش وعرضة لتقلبات أسعار البرتول، حيث يقوم االقتصاد اجلزائري على إسرتاتيجية
 جيبالاأل ومحايبة حقبوق منافعهبا توزيبع يف والعدالبة عائبداهتا، ذخصبيد يف والكفباءة اسبتخالفها وضبرورة حمدوديبة االحتياطبات

 املتنبامي التصبنيع إسبرتاتيجية علبى حسباب األويل التسبويق يف التوسبع سياسبة علبى يقبوم البذي الوضع هذا فيها، وإن الالحقة
 2.الدولية األسواق يف الريعية انيققة اإليرادات رهني اجلزائري االقتصاد الثروة جعل هلذه
 أزمبة وإدارة تسبيري علبى فيبه االقتصبادية السياسبات معظبم تركبز اعتببار االقتصباد اجلزائبري اقتصباد مديونيبة، حيبث .2

 األزمة والتخفيبف حل سياسات حساب على االقتصادي لإلنعاش الظرفية واملالية النقدية التوازنات بعض املديونية من خالل
املطبرد، ممبا  احلقيقبي ياالقتصباد إىل النمبو تسبتند البيت الدائمبة واالجتماعيبة االقتصادية التوازنات أولوية على ترتكز واليت منها،

                                  
 80و 80اجلزائر، ، جامعة سطيف ،العاملية حلوكمةاو  الدولية االقتصاديةو  املالية األزمة امللتقى العلمي الدويل حول،  -الة الجزائرح - االقتصادية الراهنة األزمةاثر ناصر مراد،  1 

 .00  ، 8002أكتوبر 
جامعبة  ،العامليبة مبةاحلوك و الدوليبة االقتصبادية و املاليبة االزمبة امللتقبى العلمبي البدويل حبول، اقتصاد المشاركة الينة لحماينة االقتصناد النوطني منن االزمنة المالينةخبابه،  عبد اهلل 2 

 .6  ،8002أكتوبر  80و 80اجلزائر، ، سطيف

http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
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http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
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 علبى يبدل البذي املتخبذة، األمبر القبرارات االقتصبادية طبيعبة يف التأثري مث ومن االقتصادية، للسيادة التدرجيي الفقدان إىل أدى
 اخنفباض القبرار، فبرغم وحريبة السبيادة علبى ترتكبز البيت البوطين التأهيليبة لالقتصباد االسبرتاتيجيات تواجبه البيت املصباعب حجبم
 بعد مرحلة وخاصة املرغوبة املستويات إىل ينخفض مل الديون حجم فان البرتول، أسعار ارتفاع تعود إىل واليت الدين تمعدال
 1.اخلارجية التجارة حترير

 .أسباب عدم تأثر االقتصاد الجزائري بحجم كبير بتداعيات األزمة: ثانيا

 مبن تضبررا اقبل جتعلبه اجلزائبري االقتصباد عاملية راجع إىل أن طبيعبةتأثر اجلزائر حبجم كبري بتداعيات األزمة املالية العدم  إن
 بدائيبة، تبزال ال البداخلي املسبتوى علبى املاليبة االقتصبادية العالقبات أن إذ باالقتصباديات األخبرى، مقارنبة العامليبة امللية األزمة
 عاليبة، تتمتبع بسبيولة املصبارف إن الواقبع يف ببل املصبرفية النقدية السيولة على تعتمد ال والتعامالت من التعاقدات الكثري وان
 حمبرت فعبال مبايل سبوق غيباب إضبافة إىل العقبارات، شبراء عمليبة السبتكمال للمصبارف تلجبأ املبواطنني مبن قليلبة نسببة وان

 يتم تصادياالق النشاط من األكرب اجلزء أن العاملي، كما يف االقتصاد اجلزائري االقتصاد الندماج ووسيلة االقتصادية لىنشطة
 اجلزائريبة الن البنبوت  املاليبة العامليبة، نظبرا  األزمبة عبن منبأى كبان يف اجلزائبري واملصريف املايل فالنظام 2الدولة، موازنة من متويله
 وهبي اجلزائريبة، البنبوت ٪ مبن حافظبة 10 تتعبدى حمبدودة ال نسببة إال تشكل ال لىفراد املقدمة القروض وأن جتزئة، بنوت هي
أخبرى، حيبث أن  جهبة للتحويبل مبن اجلزائبري البدينار قابلية أعمال املضاربة من جهة، وعدم متارس ال عمومية أغلبها يف بنوت
 تتبأثر لبن فهبي البنبوت وبالتبايل تبدخل وال الرمسبي غري االقتصاد قنوات يف تدور هي اوآن للجزائر النقدية الكتلة من كبريا جزءا

 3.العاملية كثريا املالية باألزمة

 بالنظبام مبرتب  منغلبق كثبريا  وغبري لكونبه العامليبة األزمبة املاليبة يف اجلزائبر مل يتبأثر بتبداعيات انيلبي واملبايل املصبريف قطباعفال
 حجبم نظبرا لصبغر السبوقية القيمبة يف املالية اجلزائري مل يتعبرض للتقلببات األوراق فسوق مباشرة، بصورة العاملي واملايل املصريف
 و رغبم عبدم مشباهدهتا  لتطبورات تشبريعية 4األجنبيب، االسبتثمار أمبام وانغالقهبا فيهبا املدرجبة شبركاتال وقلبة عبدد التبداول

مليبببار دوالر للسبببنوات  826وتنظيميبببة الفتبببة إال أهنبببا مبببن املتوقبببع أن تسبببتفيد مبببن تببببين احلكومبببة خلطبببة اسبببتثمارية هلبببا بقيمبببة 
 5.مع حمافظتها على استقرار أسعار الفائدة  8000-8002

                                  
 .6 نفس املرجع،    1
 واحلوكمبة الدوليبة واالقتصبادية املاليبة األزمبة حبول، امللتقبى العلمبي البدويل المالية العالمية وتنداعيات ا علنى بعنض ماشنرات االقتصناد الجزائنري األزمةعمار عماري وفايل نبيلة،  2 

 .2   ،8002أكتوبر  80و 80اجلزائر، ، ، جامعة سطيفالعاملية
جامعببة  ،امليببةادية الدوليببة واحلوكمببة العاملاليببة واالقتصبب األزمببةامللتقببى العلمببي الببدويل حببول  ،الماليننة العالميننة  علننى االقتصنناد الجزائننري األزمننةانعكاسننات عبببد الرمحببان مغبباري،   3

 .6 -2     ،8002أكتوبر  80و 80اجلزائر، ، سطيف
   ،8000 االقتصبادي واالجتمبباعي، لإلابباءاملاليبة العامليبة علببى اقتصباديات الببدول العربيبة، الصببندوق العبري  األزمببة، تبداعيات 8000التقريببر االقتصبادي العببري املوحبد لسببنة   4

800. 
 .63 ، مرجع سابق،  8000العربية لسنة تقرير مناخ االستثمار يف الدول   5

http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
http://www.world-acc.net/vb/showthread.php?t=920
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 .انعكاسات األزمة المالية على االقتصاد الجزائري: ب الثالثالمطل

يف ايبع دول العبامل، مببا فيهبا البدول العربيبة النفطيبة  األزمة املالية العاملية بتبداعياهتا علبى القطاعبات احلقيقيبة والنقديبة ألقت
نتطبببرق إىل القطاعبببات االقتصبببادية  والغبببري النفطيبببة نظبببرا لطبيعبببة العالقبببات االقتصبببادية ببببني بعضبببها الببببعض، وفيمبببا يلبببي سبببوف

 .اجلزائرية بعد تداعيات األزمة املالية العاملية والظروف االستثنائية الغري املرغوبة اليت حدثت يف االقتصاد العاملي

 .القطاع الزراعي: أوال

اجلزائببر مقارنببة بالسببنة  ارتفبباع النبباتو الزراعببي يف 8000تشببري البيانببات الصببادرة يف التقريببر العببري االقتصببادي املوحببد لسببنة 
 الظبروف ومسامهة الزراعي النشاط يف أداء التحسن إىل سبب هذا النمو ويعود 1مليون دوالر، 082222حيث بل  السابقة 
 والبقوليبات كباحلبوب الزراعيبة انياصبيل معظبم ، وقد مشلت الزيادة8002 عام  خالل النبايت اإلنتاج زيادة يف املواتية املناخية
 الزراعيبة يف السبلع أسبعار تراجبع مبن البرغم علبى النمبو هبذا السبكرية، ويبأيت وانياصبيل والفواكبه واخلضبروات لزيتيبةا والببذور
 النباتو يف الزراعبي للنباتو النسببية واللحوم، وقد بلغت األمهية واأللياف والدرنيات الزيتية والبذور احلبوب مثل العاملية األسواق
وككبن إرجباع ارتفباع النباتو الزراعبي يف اجلزائبر إىل االهتمبام املتزايبد بقطباع الزراعبة مبن   2٪، 822ببب اإلاايل يف اجلزائبر ببب انيلي

 السبتكمال، وتسبهيل عمليبات التبأجري التمبويلي الزراعيبة للمبدخالتخالل تقدمي قروض بدون فوائد للفالحني وتقدمي الدعم 
 .عصرنتها وتنويع األنشطة االقتصاديةالريفية و املناطق لذي يهدف إىل تنشي الريفي ا التجديد برنامو األعمال كما ككن إرجاعها إىل

مبا ببني  تبرتاوحمؤشرا للدخول يف مرحلة الزراعة املكثفة بدليل حتسني مستوى إنتباج احلببوب إىل حبدود  8000فتعترب سنة 
ير هببذه املببادة ألول مببرة منببد سببنة مليببون قنطببار، واألكثببر مببن ذلببك حتقيببق اكتفبباء ذايت يف الشببعري والشببروع يف تصببد 60و 20

  3.الشروع يف توسيع دائرة تصدير اخلضر والفواكه باجتاه دول االحتاد األوروي 8000، كما شهدت سنة 0262

 .القطاع الصناعي: ثانيا

 عةالصبنا يف النباتو ، إىل اخنفباض قيمبة8000تشبري البيانبات الصبادرة يف التقريبر العبري االقتصبادي املوحبد لسبنة      
 202222يف اجلزائبر، حيبث بلب  النباتو انيلبي للصبناعة االسبتخراجية  8002 عبام هلبا خبالل املضبافة والقيمبة االسبتخراجية

                                  
 . 302،  مرجع سابق، الجداول اإلحصائية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   1
 .22-22   ،8000 ، الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي،الزراعي القطاع، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   2
  متاح على  ،الزراعة الجزائرية تدخأل مرحلة اإلنتاج المكث   3

hath.dz/ar/index.php?option=comwww.darelab 82  02:، سا8000اكتوبر 

http://www.darelabhath.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2011-01-25-11-11-35&catid=31:general&Itemid=80
http://www.darelabhath.dz/ar/index.php?option=com
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 جراء 2008 عام يف إليه وصل مع ما مقارنة وإنتاجه النف ، أسعار متوس  ويرجع هذا االخنفاض إىل تراجع 1مليون دوالر،
 والغباز البنف  اسبتخراج العربيبة البدول يف اإلسبتخراجية يبة العامليبة، وتشبمل الصبناعاتالعباملي بعبد األزمبة املال الطلبب انكمباش
 والبوتباس، الفوسبفات مثبل املعدنيبة غبري اخلامبات والبذهب، وكبذلك والزنبك والنحباس احلديبد مثبل املعبادن وخامبات الطبيعبي
 عبدة يف للبدخل الرئيسبي واملصبدر تصبادياالق النشباط الطبيعبي والغباز اسبتخراج البنف  انيباجر، حيبث يشبكل إىل باإلضبافة

 مشبجعة جلبذب بيئبة اجلزائبر إىل هتيئبة فتسبعى النفطيبة، غبري الصناعات اإلستخراجية يف بالتطورات يتعلق عربية، أما فيما دول
 لتحسبني وضبعها تطلعهبا إىل ذلبك يف السببب والتعبدين، ويعبزى والتنقيبب البحبث صبناعة تطبوير جمبال يف األجنبيب االسبتثمار

 بوضبع البدول العربيبة بعبض املنطلبق قامبت هبذا العمبل، ومبن فر  وتوفري القومي الدخل مصادر تنويع خالل من قتصادياال
 2 .فيها من بينها اجلزائر اإلستخراجية الصناعات أنشطة لتفعيل والتشريعات القوانني

، حيببث قببدر ببببب 8002عة التحوليببة عببام ويف القطبباع الصببناعي دائمببا دجببد أن اجلزائببر سببجلت اببوا معتببربا يف نبباتو الصببنا    
 يعتمبد اقتصبادها اليت تلك العربية خاصة الدول من لعدد املتوفرة املالية املوارد انكماش ونلمس أيضا 3مليون دوالر، 22202

ر سبليب علبى واخنفاض الطلب عليبه بعبد األزمبة املاليبة العامليبة، ممبا كبان لبه أثب النف  أسعار لرتاجع نتيجة النفطية اإليرادات على
 النمو اخنفاض معدل إىل العوامل تلك اإلنشائية، وأدت املشاريع بتنفيذ لالستمرار الالزم التمويل توفري يف املصرفية املؤسسات

 معبدل ، وبلب 8002عبام  ٪ يف323إىل 2008 ٪ عبام 8022مبن  العربيبة البدول اجممبوع قطاع مواد البناء والتشييد ناتو يف
مليبون دوالر، أمبا فيمبا خيبد النباتو انيلبي  02023 وبنباتو حملبي قبدر بببب 4٪، 0823حبوايل اجلزائبر يف القطباع هبذا يف النمبو

جيسبد لنبا ( 02-3)واجلبدول رقبم  5 مليبون دوالر، 02680للكهرباء والغاز واملاء كجزء من قطاعات اإلنتاج السلعي فقدر ببب 
املبتكلم عنهمبا أعبباله  القطباع الزراعبي والصببناعي  باألسبعار اجلاريبةالنباتو انيلبي اإلابايل يف قطباع اإلنتباج السببلعي املكبون مبن 

 . يف اجلزائر

االنتشببار القطبباعي  الصببناعية املتبعببة مببن طببرف احلكومببة اجلزائريببة واملتمثلببة يف اإلسببرتاتيجيةوهنببا ال يفوتنببا احلببديث عببن     
 مرحلبة مبن اجلزائبر نقلل يدباستغالله اجل تسمح واليت  الصناعات ترقية بواسطة الطبيعية املوارد تثمني للصناعة واليت هتدف إىل

 عمليبة يف املسبامهة الصبناعات بتشبجيع الصبناعي النسبيو تكثيبف، و انيولبة للمبواد ومصبدر منبتو البو األوليبة للمبواد مصبدر
 وجيباتكنول مثبل متطبورة وغبري موجبودة غبري جديبدة صبناعات تطبوير، و اإلنتباج سبلم مبؤخرة يف املوجبودة النشباطات إدمباج
 الصناعي التطوير مناطق ووضع االنتشار الفضائي للصناعات من خالل تعيني سرتاتيجيةإتباعها إلو االتصال، وكذا  اإلعالم

                                  
 . 302 ، مرجع سابق،  الجداول اإلحصائية، 8000لسنة التقرير االقتصادي العري املوحد   1
 .22 -26    ، 8000الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي،  القطاع الصناعي،، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   2
 . 302 ، مرجع سابق،  الجداول اإلحصائية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   3
 .20 -22 ، مرجع سابق،    القطاع الصناعي، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   4
 .302   ، مرجع سابق،الجداول اإلحصائية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   5
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 ووضببع االقتصببادية للنشبباطات الفضببائي التمركببز خببالل مببن التعبباون لببقوذلببك ىل متخصصببة ومنبباطق تقنيببة أقطببابو  املببدمو
 حملبي منباخللتكوين واكتساب اخلربة من اجبل إحبداا  البحث هياكل وكذا ةالعمومي التنظيم هيئات شبكة ضمن املؤسسات
 سياسبة دعبم أجبل مبن لإلببداع وطنيبة منظومبة إعبدادو  املؤسسات تأهيل االستثمار وذلك يف جماالت إعادة تقوية و لىعمال

 1.األجنيب ملباشرا االستثمار ترقيةوكذا  املؤهالت و البشرية املوارد تطويرو  التقين التقدم تطوير و ترقية

 .الناتا المحلي اإلجمالي في قطاع اإلنتاج السلعي باألسعار الجارية في الجزائر(: 04-3)جدول رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 اإلجماليالناتا المحلي  القطاع

 082222 الزراعة والصيد والغابات
 202222 الصناعة االستخراجية

 22202 الصناعة التحويلية
 02023 اد البناءالتشييد ومو 

 02680 الكهرباء والغاز واملاء
 632822 إاايل قطاعات اإلنتاج السلعي

مرجبع ، الجنداول اإلحصنائية، 8000على بيانات التقرير االقتصادي العبري املوحبد  اعتمادامن إعداد الطالبة : المصدر
 .382   سابق،

 .قطاع الخدمات اإلنتاجية واالجتماعية: ثالثا 

مليببون دوالر، مقسببمة ببببني  332230بلبب  نبباتو قطببباع اخلببدمات اإلنتاجيببة بعبببد األزمببة املاليببة العامليببة يف اجلزائبببر لقببد      
مليبببون دوالر مبببن  022220حبببدود  8002اخلبببدمات اإلنتاجيبببة يف جمبببال التجبببارة واملطببباعم والفنبببادق والبببيت بلببب  نصبببيبها يف 

مليبببون دوالر، وجمبببال التمويبببل والتبببأمني  022832والتخبببزين بقبببدر  إابببايل اخلبببدمات اإلنتاجيبببة، ويف جمبببال النقبببل واملواصبببالت
مليببون  382222مليببار دوالر، أمببا فيمببا خيببد قطبباع اخلببدمات االجتماعيببة يف اجلزائببر فقببدرت بببببب  382واملصببارف بنصببيب 

واملرافببق  دوالر، شبباملة قطبباع السببكن واملرافببق العموميببة واخلببدمات احلكوميببة وخببدمات أخببرى، حيببث اسببتحوذ قطبباع السببكن

                                  
1

 .83 -80مرجع سابق،     ، استثمر في الجزائر، 8000تقرير مناخ االستثمار يف اجلزائر لسنة  
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مليبببون دوالر،  022226مليبببون دوالر مبببن اخلبببدمات االجتماعيبببة، واخلبببدمات احلكوميبببة اسبببتحوذت علبببى  022868علبببى 
 1 .مليون دوالر خصد خلدمات اجتماعية أخرى 32220والباقي املقدر بببب 

 .القطاع المصرفي والمالي: رابعا

 العربيبة البدول يف انيليبة السبيولة ابو معبدل ة األخبرية يلحبحي تراجبعواملصبرفية يف اوآونب النقديبة إن املتتببع للتطبورات       
علبى التبوايل،  8002 و 2008 عبامي ٪خبالل8223٪ و0222٪ مقاببل  0822 ، ليبلب 8002عبام  خبالل كمجموعبة

 األزمبة نبدالعا منبذ النفطيبة الفبوائض واخنفباض العامليبة األسبواق يف النف  أسعار لرتاجع السلبية اوآثار مما ساعد على استمرار
بلب   8002  عبام خبالل انيليبة السبيولة او معدل يف ، واجلزائر واحدة من الدول اليت شهدت تراجعا8002يف  املالية العاملية

كمبببببا هبببببو موضبببببح يف   8002٪ يف  80220، و8002٪ عبببببام 06202٪ مقاببببببل 3280بنسببببببة  2نقطبببببة مئويبببببة، 08223
 (.02-3)اجلدول رقم 

 .8008-8005سيولة المحلية في الجزائر خالل الفترة معدل ال(: 05-3)جدول رقم 

 النسبة املئوية :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 3280 06202 80220 02262 00283 اجلزائر

، مرجبع سبابق، الجنداول اإلحصنائية، 8000من إعداد الباحثة اعتمادا على التقرير االقتصادي العري املوحد : المصدر
  322. 

تراجعبا يف األمهيبة النسببية لكتلبة النقبود  8002شبهد عبام  فقبد للجزائبر، بالنسببة انيليبة مبكونبات السبيولة فيمبا يتعلبقو 
 (.06-3)وارتفعت باملقابل األمهية النسبية لكتلة شبه النقود كما هو موضح يف اجلدول رقم 

 

 

 
                                  

 .302نفس املرجع،    1
 .023  ، مرجع سابقالعربية،  الدول في المال أسواق وفي والمصرفية النقدية التطورات، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد   2
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 .8008-8005ة مكونات السيولة المحلية في الجزائر خالل الفتر (: 06-3)جدول رقم 

 النسبة املئوية :الوحدة
 شبه النقود النقود السنوات
8002 22282 20226 
8006 62280 3222 
8002 20268 82232 
8002 20232 82268 
8002 62222 30202 

،   مرجببع سببابق، جننداول إحصننائية، 8000إعببداد الباحثببة اعتمببادا علببى التقريببر االقتصببادي العببري املوحببد : المصنندر
326. 

 باسبتثناء العربيبة، البدول يف كبل املصبارف املصبرفية ببالعمالت انيليبة دجبد أن قيمتهبا ارتفعبت لبدى أمبا مبن حيبث الودائبع
 1.٪8بنسبة  املصرفية الودائع قيمة فيها اخنفضت اليت اجلزائر

 يف خسبائر اديخمباطر، وتفب ذات أصبول يف اسبتثمار أي غيباب مبع اجلزائريبة الصبرف الحتياطبات احلبذر للتسبيري وكنتيجبة
 املديونيبة قيمبة ذخفبيض مبع مبوازاة  2007عبام  ٪ 4,6 ب مقبدرة مردوديبة نسببة حتقيبق يف سباهم األصبول حمبافحي رأمسبال
 التزامبات تقلبيد مت أنبه إىل اجلزائبر بنبك حمبافحي وأشبار مليبار دوالر، 3,9 قيمتبه مبا 2008 نبوفمرب هنايبة بلغبت اليت اخلارجية
 فبوائض لتسجيل بالنظر اجلزائري بالدينار انيلي التمويل على الرتكيز ومت مواردها من ٪0من  أقل لمتث اليت اخلارج اجتاه البنوت

 ضبب  قيمبة صبندوق بلغبت وقبد ، 2005 ٪ يف 52 و 2006 ٪ يف22و 2007 ٪ يف 57,2 بنسببة تقبدر يف االدخبار
 اخلارجيبة الصبدمات امتصبا  اهم يفيسب عامبل وهبو اخلبام البوطين النباتو ٪ مبن 40 نسببة 2008 نبوفمرب هنايبة يف املبوارد
 58,14 يعادل ما أي دينار مليار  4192 ببب قدر البنوت اجلزائرية يف النقدية السيولة فائض أن إىل إضافة األزمة، عن الناجتة
 احتياطاهتبا مبن املاليبة اجلزائبر توظيفات وتعترب السنتني، تتجاوز ملدة النفقات وتغطية كافة االقتصاد لتمويل يكفي دوالر مليار

٪، 3,8 بنسببة  أمريكيبة خزينبة سبندات شبكل ٪ علبى 1,5 تصبل متواضبعة بنسبب  دوالر مليبار 70 حببوايل واملقبدرة
 2 .عن املخاطرة بعيدة األوىل الدرجة من البنوت لدى وتوظيفات

                                  
 .020 نفس املرجع،    1
الغري واإلسالمي،  ، مؤمتر األزمة املالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصاديالعربية االقتصاديات على وأثرها العالمية المالية األزمةكورتل،  فريد 2

 .06 -02     ،8002مارس 02و 03، جامعة اجلنان، لبنان
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 .قطاع السياحة: خامسا

املغببرب وتبببونس مببن حيبببث أن اجلزائبببر  أمببا يف القطببباع السببياحي، فبببان الوضببع يف اجلزائبببر خيتلببف عمبببا هببو عليبببه يف كببل مبببن
حبببوايل  8002تسبببتقبل أعبببدادا أقبببل مبببن السبببواح إذ تشبببري إحصبببائيات وزارة السبببياحة اجلزائريبببة أن إابببايل السبببواح بلببب  يف سبببنة 

مليبببون  0283سبببائحا فرنسبببيا و  020.000مبببن األجانبببب ضبببمنهم  200.000مليبببون سبببائحا مبببن بيبببنهم حبببوايل  0222
الببالد، وتبراهن اجلزائبر علبى تنميبة السبياحة الصبحراوية البيت تبأيت يف سبلم األولويبات ولبو أن سبنة  سائحا جزائريا يقيمون خارج

سجلت نقصبا يف اإلقببال السبياحي علبى منباطق تامنراسبت وجانيبت وطاسبيلي، وهبي مبن املنباطق الصبحراوية اخلالببة  8002
يف غريهببا وهببي مببن الوجهببات السببياحية الكببربى،  جنببوب شببرق اجلزائببر وقببد يوجببد يف صببحراء اجلزائببر مببن انياسببن مببا ال يوجببد

ولعبببل ابببو القطببباع السبببياحي وتطبببوره وتزايبببد عبببدد السبببواح األجانبببب القاصبببدين هبببذه املنببباطق الصبببحراوية يسببباهم فيبببه األمبببن 
واالسبببتقرار، حيبببث تعمبببل السبببلطات اجلزائريبببة علبببى تبببوفري املنشبببالت السبببياحية مبببن فنبببادق ومتببباحف وكهبببوف وببببرامو سبببياحية 

ت واالنرتنيت، ومن مت فان  ثار األزمبة العامليبة علبى القطباع السبياحي اجلزائبري تظبل حمبدودة ببل إنبه ال أثبر هلبذه األزمبة بالسيارا
 1.على السياحة باجلزائر كما تؤكد عليه وزارة السياحة اجلزائرية

يف  النمبو نسبب ءتالنفطبي يف اجلزائبر شبهد ابوا ملحوظبا، حيبث جبا غبري القطباع نشباط فمن خالل مبا سببق نسبتنتو أن 
 يف عاليبة مبسبتويات العبام اإلنفباق اسبتمرار وكبذلك للحببوب، انيصبول الزراعبي يف الكببرية الزيبادة ضبوء هبذا القطباع جيبدة يف

بروز األزمة وتراكمهبا  قبل النفطية الفوائض تراكم عن فضال التحتية، البنية الوطين لتطوير الربنامو إطار يف التحتية البنية تطوير
يف جانبب اإلنفباق العبام علبى مشباريع  أعبوام  الطفبرة مبن االسبتمرار يف االرتفباع سباعد يف انتهباج سياسبة ماليبة توسبعيةخبالل 

البنيببة التحتيببة والسببكن والببربامو االجتماعيببة، باإلضببافة إىل الببدعم املقببدم لبببعض السببلع األساسببية ممببا أدى إىل تنشببي  الببدورة 
اخلبا  للقيبام ببدور اكبرب يف النشباط االقتصبادي غبري النفطبي، حيبث مت حتقيبق معبدالت  االقتصادية وإتاحة ااجمال أمام القطاع

اببو عاليببة نسبببيا قبببل وخببالل األزمببة، فهببي تبقببى عرضببة للتقلبببات يف أسببعار الببنف  العامليببة وخمبباطر نضببوب الفببوائض النفطيببة، 
لسياسبة املاليبة مبن جانبب اإلنفباق العبام، مببا الكفباءة يف ا حتقيبق تسبتهدف اليت األمر الذي يتطلب االستمرار يف اإلصالحات

يسمح مبسايرة الدورة االقتصادية صعودا وهبوطا واحلفا  على الوضع املايل القابل لالستدامة دون اللجوء إىل إجبراء تعبديالت  
 إىل إصبالحات يف اجلزائبر حيتباج النفطي غري االقتصادي كبرية يف عناصر اإلنفاق كلما اخنفضت اإليرادات النفطية، فالنشاط

 اإلنتاجيبة القاعبدة تنويبع يف اخلبا  القطباع مسبامهة لتوسيع األعمال ممارسة إجراءات خالل تبسي  من أداءه لتحسني هيكلية

                                  
، متاح على ة العالمية على القطاع السياحي في بلدان المغرب العربي الكبيرتأثيرات األزمة المالية واالقتصاديمصطفى الكثريي،  1

www.maghress.com/alittihad/102320، 82  02:00:، سا8000اكتيوبر 

http://www.maghress.com/alittihad/102320،%2024%20اكتيوبر%202011
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 قيمبة وتوليبد احلديثبة والتقنيبة املعرفبة انتقبال يصباحبها البيت املباشبرة األجنبيبة االسبتثمارات املنتجبة، وجبذب الوظبائف وتوليبد
 1.د الوطيناالقتصا يف مضافة

 .قطاع النفط والطاقة: سادسا

لقببد  فرضببت األزمببة املاليببة العامليببة عبئببا ثقببيال علببى البلببدان الببيت تعتمببد اعتمببادا كبببريا علببى املببوارد الطبيعيببة وخصوصببا تلببك  
 2ات،البيت تعتمبد علبى النحبباس والبنف  واألملباس، وقببد أدى االخنفباض يف أسبعار النحباس إىل اخنفبباض كببري يف حصبيلة الصببادر 

 دوالر 147 مبناخنفاضبا أسبعار البنف   شباهدةإيراداهتبا،  مسبتوى وتبدهور انيروقبات صبادرات اجلزائبر مبن حيبث تقلصبت
 االقتصباد ودخبول اإلسبرتاتيجية املبادة هبذه العباملي علبى الطلبب تقلبد نتيجبة للربميبل دوالر 40 حبوايل إىل الواحبد للربميبل
 البنف  أسبعار اخنفباض مسبببة العوامبل مبن الة الدول النفطية، حيث تضافرت يلمداخ على اثر سلبا الركود من حالة العاملي

 املاليبة األزمبة بسببب واهلنبد الياببان األمريكيبة، الصبني، املتحبدة الواليبات مبن كبل يف النمو االقتصادي مستوى نظرا الخنفاض
 الطاقبة ووجبود اسبتهالت ترشبيد سياسبات دوجبو  ظبل يف تعقبدا األمبر هبذا الطلبب، وازداد مسبتوى العامليبة ممبا أدى إىل تراجبع

 يف األوببك منظمبة طبرف مبن املتكبررة املبذولبة انيباوالت تفلبح البنف ، ومل مبن فائض عرض ووجود الفحم، مثل طاقوية بدائل
 النف ، إضافة إىل اخنفاض سوق يف أخرى أطراف بسبب تدخل وذلك اإلنتاج مستوى ذخفيض خالل من التدهور هذا وقف
 إىل أدت االقتصبادي الركبود مبن حالبة إىل بعبد حتبول األزمبة املاليبة  اجلزائريبة البواردات فباتورة وتزايبد املسبتوردة تجباتاملن أسبعار

مبن  االخنفباض هبذا يعبدل أن باإلمكبان احلليبب، وكبان كبالقمح والسبكر واحلديبد و املنتجبات مبن أسبعار العديبد اخنفباض
 الصبعبة العمبالت البلبد مبن احتيباطي علبى وحفاظبا اجلزائريبة السبلطات أن الصبعبة، إال العمبالت مبن اجلزائبر إيرادات اخنفاض
 األقبل علبى االسبترياد فباتورة علبى اإلبقباء ومبن مت البواردات علبى الطلبب علبى للتبأثري اجلزائبري البدينار قيمبة ذخفبيض إىل جلبأت
 3.السابق مستواها عند

 اجلزائبر قامبت العامليبة، املاليبة األزمبة جبراء العباملي مبن صباداالقت يف الركود عن والناجم النف  فبسب اخنفاض الطلب على 
 حجبم تراجبع لتلبك العوامبل األوببك، ونتيجبة منظمبة لقبرار تطبيقبا  2009و 2008 عبامي خبالل اإلنتاجية ىلفض حصتها

 لتبلب  4٪،2 بلغبت  بنسببة اخنفباض ، مقارنبة8002 عبام املتوسب  ٪ يف 28 بنسببة العربيبة ااجمموعة لدول النفطية الصادرات

                                  
 .880 -880     مرجع سابق،، اعيات األزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربيةتد، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  1

2 Mohammed Benhamou, L’impact de la crise économique internationale sur le développement économique et social en Afrique, 

disponible sur 

 www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale-cadre-school.doc.pdf, le 3 novembre 2011, h 20 
 .6 -2 د الرمحان مغاري، مرجع سابق،    عب 3
 .800 ،  ، مرجع سابقتداعيات األزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، 8000صادي العري املوحد لسنة التقرير االقت 4

http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale-cadre-school.doc.pdf
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 رغبم ارتفباع 1٪، 58 النفطيبة فيهبا بنسببة مببا فيهبا اجلزائبر والبيت تراجعبت اإليبرادات2009 عبام يف دوالر مليبار 360 حبوايل
  2.٪8ببنسبة  الغاز من املسوقة الكميات

 نظبرا ليبدهالتو  حمبدودة إمكانيبات ال تتبوفر لبديها سبوى العربيبة ويف جمبال الطاقبة فمبن املتعبارف عليبه اقتصباديا أن البدول
 مبوازين يف حمبدود بشبكل الطاقبة هبذه تسباهم الكهرومائيبة، لبذلك الطاقبة حمطات إلنشاء املتاحة الالزمة املائية املصادر لضاللة
بشبكل  الكهربائيبة، ويسباهم الفحبم الطاقبة لتوليبد بسبيطة إمكانيبات العربيبة، واجلزائبر  يف هبذا ااجمبال متلبك البدول يف الطاقبة
 الطاقة من املركبة الطاقات إاايل بل  فقد ، 2009العاملي الطاقة جملس إحصاءات إىل اقة فيها، واستناداالط ميزان يف حمدود

ألبف  22الطاقبة فيهبا إىل   اسبتهالت معبدالت ميغاواط، وارتفعبت 820حوايل  2007 عام هناية اجلزائر حىت يف الكهرومائية
 3.٪620الطاقة بنسبة  برميل مكافئ نف  يوميا، مستهلكة

، 8002و 8000بليون دوالر، ببني عبامي  02فاالستثمارات األجنبية املباشرة يف قطاع الطاقة واملناجم يف اجلزائر بلغت 
ومبعبببدل بليبببوين دوالر سبببنويا، وتشبببمل هبببذه االسبببتثمارات  مشببباركة مسبببتثمرين أجانبببب يف التنقيبببب وتطبببوير قطببباع انيروقبببات 

املنجميببة، حيببث حلببت أوروبببا يف مقدمببة البلببدان املسببتثمرة يف اجلزائببر بنسبببة  وحمطببات الكهرببباء وحتليببة ميبباه البحببر واألعمببال
٪، وحققببببببت  2٪ ودول  سببببببيوية  2٪ واسببببببرتاليا  86٪ تليهمببببببا الواليببببببات املتحببببببدة وكنببببببدا مبجمببببببوع  82٪  وبريطانيببببببا 22

صببادرات انيروقببات  ٪ مببن 63بليببون دوالر، وحصببلت األسببواق األوروبيببة علببى  322صببادرات انيروقببات خببالل الفببرتة ذاهتببا 
 8008.4و 8000حمطات كهرباء جديدة بني  2٪، وتوقعت اجلزائر استالم  82واألمريكية على 

 واالستكشباف التنقيبب بعمليبات اخلاصبة االتفاقيبات مبن العديبد بتوقيبع العربيبة الدول بعض قيام 2009 عام كما شهد  
 ي نذرالنبدز جبازبروم شبركة البرتوليبة، ففبي اجلزائبر مبثال حصبلت امصادره بتطوير املتزايد اهتمامها مدى يعكس والتطوير، مما

برميبل   مليبون 180 يقبارب مبا علبى حيتبوي قبد أنبه إىل األوليبة تشري الدراسات الذي األصيل امتياز يف حق االستكشاف على
 يف مشباريعها بعبض يف مبةالقاد اخلمس السنوات خالل دوالر مليار 2 ستستثمر أجلرييا أهنا برتوليوم بريتش شركة كما أعلنت

 البيت الرأمساليبة االستثمارات حجم من ٪ 18 بنسبة املشاريع اجلزائر، إال أن اخنفاض أسعار النف  يف اجلزائر أدى إىل تأجيل 
 5.دوالر مليار 38 إىل تصل

                                  
 .082  ، 8000قتصادي واالجتماعي، ، الصندوق العري لإلااء االالتطورات المالية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  1
 .000   ،8000 الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي، والطاقة، النفت مجال في التطورات ،8000املوحد لسنة  التقرير االقتصادي العري 2
 .003 -000    نفس املرجع،  3
 ، متاح علىمليار دوالر 07االجنبية في الطاقة الجزائرية بلغت  االستثمارات 4

www.syrianfinance.org/arabic/news/miscellaneous/2343.html ،0  00:00:، سا8000نوفمرب 
 .22 -23 ، مرجع سابق،    والطاقة النفت مجال في التطورات ،8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  5
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 .قطاع التجارة الخارجية: سابعا

املاليبة  األزمبة أعقباب يف العباملي االقتصباد ابو يف  امللحبو  اتسبمت ببالرتاجع  2009إن التجبارة اخلارجيبة العربيبة عبام     
 كما أدى العربية، للدول النفطية الصادرات اخنفاض إىل العاملية أسعاره وتراجع النف  على الطلب انكماش أدى فقد العاملية،
فباملتتبع حلركبة التجبارة  1النفطيبة،  غبري العربيبة الصبادرات الرئيسبيني إىل اخنفباض التجباريني الشبركاء أسبواق يف الطلبب انكمباش

 املصبدرة البدول غالبيبة والصبومال، حيبث سبجلت جيببويت العربيبة اخنفضبت باسبتثناء البدول ايع اخلارجية يعرف أن صادرات
٪،  42 بلغبت البو تراجبع العربيبة ويف مقبدمتهم اجلزائبر البيت سبجلت أعلبى نسببة الصبادرات يف الرتاجبع نسبب أعلبى للبنف 

  29و 36 بنسببة واملغبرب ومصبر هبي تبونس دول ثبالا يف العربيبة البدول البينية، وتركزت صبادراهتا إىل صادراهتا واخنفاضا يف
ونسببة التغبري يف الصبادرات والبواردات اجلزائريبة اإلااليبة مقارنبة بالبدول األحبرى ككبن توضبيحها يف  2 التبوايل، علبى ٪ 28 و

 ( . 2-3)الشكل رقم 

مليبون دوالر عبام  22208228مليبون دوالر، مقارنبة بببببب  22202220حبوايل  8002لقد بلغت الصادرات اجلزائرية عام 
اءا اسببببتثنائيا عببببام ر، بعببببد أن شببببهدت ادمليببببون دوال 36202220، مببببا يعببببين تراجببببع الصببببادرات اجلزائريببببة مبببببا قيمتببببه  8002
مليبون دوالر،  60202222حبوايل  8002مقارنة بالسنوات السابقة لالزمبة، حيبث قبدرت الصبادرات اجلزائريبة عبام  8002

، حيببث دجببد أن الصببادرات قيببل األزمببة العامليببة كانببت يف ارتفبباع مسببتمر وبلغببت  8006مليببون دوالر عببام  2. 54,729و 
 37,451.7مليبون دوالر، مقارنبة ب  36262023، أمبا مبن ناحيبة البواردات اجلزائريبة فنجبدها مقبدرة ببببب 8002الذروة يف 

نسبة واردات سجلتها نظرا النتعاش التجبارة اخلارجيبة قببل األزمبة املاليبة واالرتفباع املسبتمر  ىأعلبعد  8002دوالر عام  نمليو 
 8002.3مليون دوالر عام  25,992.3يف  أسعار البرتول، مقارنة ببب 

 

 

 

  

                                  
 .062  ، 8000جتماعي، ، الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالالتجارة اليارجية لبعض الدول العربية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  1
 .026 -062     نفس املرجع، 2
 .322 مرجع سابق،  جداول إحصائية،  ،8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  3
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 . 8008في الجزائر خالل   اإلجمالية التجارة في التراجع(:  4-3)الشكأل رقم 

 

، مرجبببع سبببابق، التجنننارة اليارجينننة لنننبعض الننندول العربينننة، 8000عبببري املوحبببد لسبببنة التقريبببر االقتصبببادي ال: المصننندر
 062. 

 واردات العربيبة، باسبتثناء اجلزائبر والعبراق، وقفبزت البدول ايبع يف قيمتهبا تراجعبت فقبد البينيبة، الواردات ومن جانب     
 إىل انضبمت البيت اجلزائبر أن ويالحبحي ،( 2-3) ٪ كمبا هبو موضبح يف الشبكل رقبم  2622بنسببة العربيبة البدول مبن اجلزائبر
 مبن بدايبة املنشبأ العربيبة السبلع علبى اجلمركية الرسوم ايع بازالة قامت 8002خالل عام  الكربى العربية احلرة التجارة منطقة
يبة لالزمبة العربيبة رغبم حبدوا اوآثبار السبلبية العامل والبدول اجلزائبر ببني التجبارة حركبة يف تنشبي  كثبريا أسبهم ممبا 8002 عبام 

 بنحبو تضباعفت مصبر مبن اجلزائريبة أن البواردات 2009 لعبام اخلارجيبة التجبارة بيانبات تشبري املثبال سببيل املاليبة، وعلبى
والشبكل 1٪،3022 بنسببة والسبعودية تبونس مبن كل ومن ، ٪28بنحو اإلمارات ومن ٪، 131 بنحو سورية ومن ٪،225
ر مقارنببة بالببدول العربيببة األخببرى يف التجببارة العربيببة البينيببة بعببد األزمببة املاليببة يبببني نسبببة التغببري يف  نصببيب اجلزائبب(  2-3)رقببم 

 .العاملية 

                                  
 .023  نفس املرجع،   1
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 .8008نسبة التغير في نصيب الجزائر مقارنة بالدول العربية األخرى لسنة (:  5-3)شكأل رقم 

 

 ،  مرجببع سببابق، ربيننةالتجننارة اليارجيننة لننبعض النندول الع، 8000التقريببر االقتصببادي العببري املوحببد لسببنة : المصنندر
028. 

، 8002جويليبة  شبهر خبالل ٪ 54 2 24 بنسببة اخنفاضبا الغذائيبة األساسبية املبواد واردات إضبافة لبذلك، سبجلت     
ومشبتقاته  احلليبب مسبجلة واردات يف العبام السبابق، دوالر مليبون 649 مقاببل مليبون دوالر  297 قيمتهبا بلغبت حيبث

البواردات،  لكببح مبؤخرا اذخذهتا احلكومة اليت اإلجراءات بسبب وهذا اخنفاض، نسبة أعلىوالسكر  والطحني والدقيق واحلبوب
 مليبون 50 إىل 2008 جويليبة يف مليبون 130 دوالر مبن مليبون 70بقيمة  تراجعا ومشتقاته احلليب حيث سجلت  فاتورة

 والبدقيق احلببوب واردات فباتورة جهتهبا مبن ٪،وبلغبت 60222بنسببة  اخنفاضبا يعبادل وهبو مبا املاضبي، جويليبة شبهر دوالر
 السكر فاتورة ٪، كما سجلت2226 بنسبة اخنفاضا بذلك دوالر، مسجلة مليون 408 مقابل دوالر مليون 173والطحني 

 مبس كمبا الفبرتة، نفبس خبالل دوالر مليبون 46 دوالر مقاببل مليبون 20 إىل انتقلبت أهنبا مببا ٪ 56 2 52 بنسببة تراجعبا
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،  ٪82220 قبدره برتاجبع والشباي ٪ ، والبن32226بنسببة  اجلافبة احلببوب كبال مبن األساسبية لغذائيبةا املبواد واردات فباتورة
 1.٪88288كما اخنفضت واردات اللحوم ببب 

 صبادرات اجلزائبر إىل بلغبت فقد األنابيب، بواسطة املنقول الطبيعي الغاز من العربية الدول صادرات و فيما يتعلق باجتاه  
  سبيا منطقبة اجتباه النباقالت كبان  بواسبطة املنقبول املسبال الطبيعبي مكعب، وصادراهتا من الغاز يار مرتمل 8022 الو إيطاليا
يوضبببح كميبببة صبببادرات اجلزائبببر مبببن الغببباز الطبيعبببي املنقبببول بواسبببطة ( 02-3)و (02-3)واجلبببدول رقبببم  2اهلبببادي، وانيبببي 

 .8002 عام يف عيهبنو  الطبيعي الغاز من اجلزائر األنابيب والناقالت واجتاه صادرات

 .8008األنابيب والناقالت في  بواسطة المنقول الطبيعي الغاز الجزائر من كمية يادرات(: 07-3)جدول رقم 

 مليار مرت مكعب :الوحدة
 اإلاايل  الناقالت عرب األنابيب بواسطة نوعية النقل

 2822 8022 3022 الكمية

 الننفت مجنال ، التطنورات فني8000االقتصبادي العبري املوحبد لسبنة مبن إعبداد الطالببة اعتمبادا علبى التقريبر :المصندر
 .002 ،  مرجع سابق والطاقة،

 3022نسببتنتو أن صببادرات اجلزائببر مببن الغبباز الطبيعببي املنقببول بواسببطة األنابيببب يقببدر ( 02-3)مببن خببالل اجلببدول رقببم 
، يف حببني تصببدر الببباقي عببرب 8002عببام  مليببار مببرت مكعببب 2822مليببار مببرت مكعببب مببن إاببايل صببادرات الغبباز واملقببدر ببببب 

 .الناقالت

 

 

 

 

                                  
1

، 8002راطية الشعبية، اجلزائر، ة للجمهورية اجلزائرية الدكق، وزارة التجار 2009  سنة من األول للسداسي اليارجية التجارة إحصائيات ،التجارة اخلارجية يف اجلزائر حول تقرير 
 8 
 .002  مرجع سابق،  والطاقة، النفت مجال في التطورات ،8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   2
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 .2009عام  في بنوعيه الطبيعي الغاز من الجزائر اتجاه يادرات(: 02-3)الجدول رقم 

 الوحدة مليار مرت مكعب
أمريكبببببببببببببببببببببببببببببببببببا  أمريكا الشمالية أوروبا  البلد

 اجلنوبية
أسببببببببيا وانيببببببببي  

 اهلاد 
الشببببببببببببببببببببببببببببببببببرق 

 األوس  
 اإلاايل إفريقيا

 2822 0222 0 0282 0 0 2022 الكمية 

 الننفت مجنال فني التطنورات، 8000علبى التقريبر االقتصبادي العبري املوحبد لسبنة  اعتمبادامبن إعبداد الطالببة : المصندر
  .002 ،  مرجع سابق، والطاقة

مليبببار مبببرت مكعبببب،  2822نسبببتنتو أن صبببادرات اجلزائبببر مبببن الغببباز الطبيعبببي تقبببدر بببببب ( 02-3)مبببن خبببالل اجلبببدول رقبببم 
مليببار مببرت مكعببب مببا يعكببس كببرب حجببم التعامببل اجلزائببري مببع السببوق  2022حوذ أوروبببا علببى حصببة األسببد منهببا بقيمببة تسببت

مليببار مببرت مكعببب، أمببا  0282األوروبيببة يف هببذا القطبباع، يف حببني تصببدر اجلزائببر الغبباز الطبيعببي إىل دول أسببيا وانيببي  اهلبباد  
 .مليار مرت مكعب 0222إىل إفريقيا فقدرات ببب

 ايبع يف تراجبع أمبا مبن حيبث دراسبة تبأثري األزمبة املاليبة علبى ميبزان املبدفوعات فنجبد أن  ميبزان احلسباب اجلباري       
 احلباالت بعبض يف وحتوهلبا للخبارج والرأمساليبة املاليبة صبايف التبدفقات يف تراجبع ذلك وصاحب للنف ، الرئيسية املصدرة الدول
التجباري للجزائبر تراجعبا  امليبزان فبائض كمبا تراجبع  1يف اجلزائبر، الكلبي الفبائض عإىل تراجب أدى مبا وهبو للبداخل، تبدفق لصبايف

مليون دوالر مقارنبة بالفبائض البذي  202600برصيد  8002، والذي جاء بعد أداء استثنائي جيد يف 8002ملحوظا عام 
هببببو  8002ري منببببذ مليببببون دوالر ، إذ أن اقببببل فببببائض وصببببل إليببببه امليببببزان التجببببا 322820حببببني قببببدر  8002عرفببببه عببببام 
والبببيت دجبببدها تبببأثرت باألزمبببة املاليبببة العامليبببة وتراجبببع فبببائض ميزاهنبببا  8002مليبببون دوالر مبببن نفبببس السبببنة إىل غايبببة  862220
، علمببا أن رصببيد امليببزان التجبباري يعكببس طبيعببة (02-3)مليببون دوالر كمببا هببو موضببح يف اجلببدول رقببم  22220التجبباري بببب 

ر، وإعطاء فكرة على حجم السوق وقوة الطلب فيه ونوع السلع املطلوبة واملعروضبة يف هبذا االقتصاد إن كان مستورد أو مصد
 .االقتصاد، مما يعطي فرصة للمستثمر األجنيب يف اذخاذ قرارات االستثمار

 

                                  
  ، 8000، لصبندوق العبري لإلاباء االقتصبادي واالجتمباعيا ،الصنرف وأسنعار الينارجي العنام والندين المندفوعات منوازين، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسبنة   1

023. 
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لكلبي ويعود هذا الرتاجع يف الفائض الكلي للميزان التجاري إىل اخنفاض كمية الصادرات اجلزائرية نظرا الخنفاض الطلبب ا 
 .بعد التداعيات السلبية لالزمة املالية العاملية

 .8008-8005الميزان التجاري الجزائري خالل (: 08-3)جدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 22220 202600 322820 302060 862220 القيمة

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000صبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقت: المصننندر
 .322،   سابق

باسبتثناء اجلزائبر البيت  للبنف ، الرئيسبية املصبدرة العربيبة جلميبع البدول بالنسببة فيهبا العجبز تراجبع والبدخل اخلدمات أما ميزان
والببذي بلبب   8002لعجز يف مليببون دوالر مقارنببة بببا 22260برصببيد  8002،1٪ عببام 223عرفببت ارتفاعببا يف العجببز بنسبببة 

مليبون دوالر  22320مليون دوالر، بينما دجد العجز كان اقل حبدة قببل حبدوا األزمبة املاليبة العامليبة حيبث قبدر ببببببب 22230
 (.80-3)مثلما يوضحه اجلدول رقم 

 8008-8005ري خالل الفترة ئميزان اليدمات والدخأل الجزا(: 80-3)جدول رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 لسنواتا

 22260 22230 22280 62280 22320 القيمة

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة : المصننندر
 .322،   سابق

 

                                  
 .022 املرجع،  نفس   1
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 1٪،222جبع الفبائض يف اجلزائبر بنسببة ترا حيبث العباملي، االقتصبادي التبباطؤ سبلبا بالثبار التحبويالت كمبا تبأثرت معظبم 
، 8002مليبببون دوالر عبببام  82220مليبببون دوالر مقارنبببة ب  82630حبببوايل  8002وبلببب  صبببايف التحبببويالت اجلاريبببة عبببام 

 ( .80-3)حيث دجد صايف التحويالت اجلارية يف تراجع مستمر منذ بداية األزمة املالية العاملية مثلما هو موضح يف رقم 

 . 8008-8005يافي التحويالت الجارية خالل الفترة (: 80-3)جدول رقم 

 مليون دوالر : الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 82630 82220 82880 02600 82060 القيمة

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة : المصننندر
 .322،   سابق

، 8002يف عبام  اجلباري احلسباب ميبزان فبائض يف تراجعبا ملحوظبا للبنف  الرئيسبية املصبدرة كافبة البدول كبذلك شبهدت
 2دوالر، مليبون 440 علبى ٪ ليقتصبر2222 فبائض امليبزان اجلبباري بنسببة واجلزائبر واحبدة مببن البدول البيت شببهدت تراجبع

 .املالية العاملية األزمةل وبعد يوضح امليزان اجلاري اجلزائري قبل وخال( 88-3)واجلدول رقم 

 8008- 8005ميزان الجاري الجزائري خالل (:88-3)جدول رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 220 322220200 302220200 822220200 802020200 اجلزائر

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000ملوحبببد لسبببنة مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري ا: المصننندر
 .326،   سابق

                                  
 .022   ،مرجع سابق، الصرف وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   1
 .022نفس املرجع،     2
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 فائضبا يف حققبت البيت البدول معظبم يف تراجعهبا يالحبحي اإلابايل، انيلبي للنباتو كنسببة اجلاريبة املبوازين ألرصبدة وبالنسببة
ا  بعبد مب 8002،1 عبام ٪ يف 8028 مقاببل ٪ 023 ، حيبث تراجعبت يف اجلزائبر وبلغبت2009عبام  خبالل اجلباري امليبزان

  2.٪ قبل األزمة املالية العاملية8222و 8022كان يقدر ببب 

 خمباطر تزايبد يف متثلبت البيت العامليبة املاليبة األزمبة تبعبات الكليبة فبأدت واملبوازين واملاليبة الرأمساليبة احلسبابات أمبا مبوازين
 صبايف للخبارج والبداخل، حيبث ارتفبع  والرأمساليبة املاليبة التبدفقات حتبول صبايف إىل عليبه، العائبد وضبعف باخلبارج االسبتثمار

يوضبح ( 83-3)واجلبدول رقبم  3 ،8002دوالر عبام  مليبار 328إىل  ٪ ليصبل8222بنسببة حالبة اجلزائبر يف للبداخل التبدفق
 .ميزان احلساب الرأمسايل واملايل يف اجلزائر قبل وخالل األزمة امللية وبعد اوآثار النااة عنها

 .لرأسمالي والمالي الجزائري قبأل وبعد األزمة العالمية ميزان الحساب ا(: 83-3)جدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 32060 82220 220 002880 22820 اجلزائر

مرجبببع  جنننداول إحصنننائية،، 8000مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة : المصننندر
 .322سابق،   

بببب  8002وعموما دجد أن ميزان املدفوعات اجلزائري عرف تراجعا كبريا وملحوظا بعد األزمة املاليبة العامليبة حيبث قبدر عبام 
 822220علببى التببوايل، و 8006و  8002مليببون دوالر عببامي  022230و 062220مليببون دوالر مقارنببة ب  32600

 4.على التوايل 8002و 8002مليون دوالر يف  362220و

 الرمسيببة يف اجلزائببر اخلارجيببة فنجببد أن  االحتياطببات النقديببة واملاليببةوفيمببا خيببد تببأثري األزمببة املاليببة علببى بعببض املؤشببرات   
ت يف للبواردات فقبد ارتفعب تلبك االحتياطبات بتغطيبة أمبا فيمبا يتعلبق 5دوالر، مليبون 149 إىل ٪ لتصبل 220 بنسببة ارتفعبت

 (82 -3)كما هو موضح يف اجلدول رقم ،شهرا  2222 شهرا إىل 2228اجلزائر من 

                                  
 .020 نفس املرجع،    1
 .322 مرجع سابق، ، جداول إحصائية، 8000ادي العري املوحد لسنة التقرير االقتص  2
 .020 مرجع سابق،  الصرف،  وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   3
 .322  مرجع سابق، ، جداول إحصائية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   4
 .028 مرجع سابق،  الصرف،  وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   5
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 .8008-8005الل الفترة خاالحتياطات اليارجية الرسمية وفترة تغطيت ا للواردات (: 84-3)جدول رقم 
 االحتياطات اخلارجية الرمسية  

 (مليون دوالر)

تغطية االحتياطات اخلارجية الرمسيبة 
 (باالشهر)للواردات السلعية

8002 262303 3220 
8006 222202 2228 
8002 0002302.8 2028 
8002 0232823 3228 
8002 0222020 2222 

 .200   ،مرجع سابق، جداول إحصائية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة : المصدر

 ذخفيبف إىل دفهتب فيها والبيت العام الدين إدارة سياسة إطار يف اخلارجية اجلزائر مديونية بالنسبة للمديونية اخلارجية فنجدو 
 يف ٪ 322 املاضية أهنا بلغت القليلة السنوات خالل النفطية اإليرادات يف الكبري النمو بعد اخلارجي على االقرتاض االعتماد

٪، وتراجعبت 0622بنسببة   8002مليبار دوالر يف  022020دوالر، مقاببل  مليبون 22203 إىل لتصبل 2009 عبام
 البدين خدمبة مبؤشبر يتعلبق مليبون دوالر، وفيمبا 02000٪، لتصبل إىل 0222 بنسببة خدمبة البدين العبام اخلبارجي يف اجلزائبر

، (82-3) ٪ ،واجلبداول رقبم820يف اجلزائبر قبدرت ب2009 عبام واخلبدمات يف السبلع مبن الصبادرات إىل اخلبارجي العبام
املاليببة العامليببة يف  سببوف توضببح لنببا كببل مببا يتعلببق بالببدين اخلببارجي قبببل وأثنبباء وبعببد األزمببة( 3-82) ،(3-82)، (3-86)

 .اجلزائر

 .8008-8005الدين العام اليارجي للجزائر خالل الفترة (: 85-3)جدول رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 22203 22226 22606 22608 022020 اجلزائر

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000وحبببد لسبببنة علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري امل اعتمبببادامبببن إعبببداد الطالببببة : المصننندر
 .208،  سابق
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 22203اىل  8002عببام 022020تراجببع املديونيبة اخلارجيببة حبجببم كبببري مببن ( 82-3)نالحبحي مببن خببالل اجلببدول رقببم 
نظببرا للجهببود الببيت  8002 -8000، يف حببني حافظببت اجلزائببر علببى نفببس املديونيببة خببالل الفببرتة 8002مليببون دوالر عببام 

 .زائر للتخلد من مديونيتها اخلارجيةقامت هبا اجل

 .8008-8005خدمة الدين العام اليارجي في الجزائر خالل الفترة (:86-3)جدول رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 02000 02802 02203 032302 22226 اجلزائر

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000دي العبببري املوحبببد لسبببنة مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقتصبببا: المصننندر
 .203،  سابق

خنالل إلجمنالي نسبة إجمالي الدين العام الينارجي القنائم فني الجزائنر إلنى النناتا المحلني ا(: 87-3)جدول رقم 
 .8008-8005الفترة 

 النسبة املئوية :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 322 323 228 222 0622 اجلزائر

مرجبببع ، جبببداول إحصبببائية، 8000علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة  اعتمبببادامبببن إعبببداد الطالببببة : المصننندر
 . 202   ،سابق

خدمة الدين العام اليارجي إلى الصادرات من السلع واليدمات في الجزائر خالل الفترة (: 82-3)جدول رقم 
 النسبة املئوية :الوحدة                                                        .                            8005-8008

، مرجبببع جنننداول إحصنننائية، 8000مبببن إعبببداد الطالببببة اعتمبببادا علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة : المصننندر
 .202،   سابق

 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 820 022 822 8622 0622 اجلزائر
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٪  722وبنسببة ٪ أمبام البدوالر0822اخنفضبت بنسببة  اجلزائبرير البدينا أما فيما يتعلق مبؤشر سعر الصرف فنجد أن قيمبة
وقبدر سبعر صبرف  1مقاببل حقبوق السبحب اخلاصبة، ٪222 بنسببة اجلزائبري البدينار صبرف أسبعار اليبورو، وتراجعبت مقاببل

 اخنفببض املقابببل، ويف 8002،2دوالر عببام  62222مقابببل  8002دوالر عببام  28228العملببة انيليببة مقابببل الببدوالر ببببببب 
 إىل كببري  حبد إىل ذلبك ويعبزى 2009 عبام خبالل ٪020-للبدينار اجلزائبري بنسببة  احلقيقيبة الفعليبة الصبرف أسبعار مؤشبر
علمبا ان  3،اهلب الرئيسبيني الشركاء التجباريني دول لدى التضخم مبعدالت مقارنة الدول هذه يف انيلي التضخم معدالت تراجع

ذخفيض اجلزائر لعملتها الوطنية ادى اىل ارتفاع تكلفة السلع، األمر الذي رفبع مبن مسبتوى األسبعار والبذي انعكبس سبلبا علبى 
 4.القدرة الشرائية لىفراد وانفاقهم، وبالتايل يكوم له تأثري حتمي على حجم طلب السوق اجلزائري

 ، فقبد8002عبام يف متفاوتبا العربيبة للبدول بالنسببة واملبنح العامبة اإليبرادات ءأدا أما فيما خيد التطبورات املاليبة فقبد جباء
مليبون دوالر  222022مليبون دوالر مقارنبة ببببب  222022يف اجلزائبر ليصبل إىل  العامبة بشبكل كببري اإليبرادات مسبتوى تراجبع
، 8002-8002ل الفببرتة خببال 8002٪، حيببث شببهدت اكببرب ارتفبباع هلببا عببام  2320، بنسبببة تغببري قببدرت ببببب 8002عببام 

حيببببث كانببببت  8002٪ مرتاجعببببة عببببن 3823ببببببب  8002وقببببدرت نسبببببة اإليببببرادات العامببببة إىل النبببباتو انيلببببي اإلاببببايل عببببام 
توضبببح كبببل مبببا خيبببد اإليبببرادات العامبببة يف اجلزائبببر والبببيت اعتمبببادا ( 30-3)، (30-3)،(82-3)٪، واجلبببداول رقبببم 2622

 .عليها قمنا بتحليل املعطيات السابقة

 .8008-8005اإليرادات العامة والمن  خالل الفترة ( : 88-3)ول رقم جد

 مليون دوالر :الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 222022 222022 232062 202003 282006 القيمة

، رجبع سبابقم، جنداول إحصنائية، 8000علبى التقريبر االقتصبادي العبري املوحبد لسبنة  اعتمبادامبن إعبداد الطالببة : المصدر
  362. 

 

                                  
 .022 مرجع سابق،  الصرف،  وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  1
 .832 ، مرجع سابق،  8002العربية لسنة الدول  تقرير مناخ االستثمار يف 2
 .200  ، مرجع سابقجداول إحصائية، ، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  3
4

 .21محمد داودي، مرجع سابق، ص  
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 .8008-8005نسبة اإليرادات العامة  إلى الناتا المحلي اإلجمالي خالل الفترة ( 30-3)جدول رقم 

 النسبة املئوية: الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 3823 2622 32.6 2822 2022 اجلزائر

، مرجبع سبابق، جنداول إحصنائية، 8000 املوحبد لسبنة من إعداد الطالببة باالعتمباد التقريبر االقتصبادي العبري: المصدر
 362. 

 .8008-8002نسبة التغير في اإليرادات العامة خالل (: 30-3)جدول رقم 

 النسبة املئوية:الوحدة
 نسبة التغري بالدوالر األمريكي ة التغري بالعملة انيليةبنس
-3620  -2320 

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة  علبببى التقريبببر اعتمبببادامبببن إعبببداد الطالببببة : المصننندر
 .362 ،  سابق

مليبون دوالر مقارنبة بببب  222262وقبدر ببببب  8002مقارنبة ببببب  8002أما بالنسبة لإلنفاق اهلبام يف اجلزائبر فقبد تراجبع عبام 
اكببرب قيمببة وصببلت إليهببا خبببالل  8002، وتعتببرب قيمببة النفقببات العامببة يف اجلزائببر عببام 8002مليببون دوالر عببام  662620
مليبون دوالر،  262220واليت بلب  فيهبا اإلنفباق العبام  8002مليون دوالر مقارنة بببب  022222مرتفعة ببب  8002-8002

٪، ونسببببتها إىل النببباتو انيلبببي اإلابببايل بلغبببت 0028برتاجبببع قبببدره  8002و 8002حيبببث قبببدرت نسببببة التغبببري ببببني سبببنيت 
 .8002٪ عام 3228٪ مقابل 2822

توضببح التغببريات والفببرو قببات يف النفقببات العامببة وكببذا مببا يتعلببق هبببا مببن ( 32-3)و( 33-3)و( 38-3)واجلببداول رقببم 
 .قيم ونسب قبل و بعد وخالل األزمة املالية العامية
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 .8008-8005النفقات العامة والمن  خالل الفترة (: 38-3)جدول رقم 

 مليون دوالر: الوحدة
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 222262 662620 262220 322862 822222 القيمة

 ،مرجببع سببابق،  جننداول إحصننائية، 8000علببى التقريببر االقتصببادي العببري املوحببد  اعتمببادامببن إعببداد الطالبببة : المصنندر
 362 

 .8008-8005نسبة النفقات العامة إلى الناتا المحلي اإلجمالي خالل الفترة ( : 33-3)جدول رقم 

 النسبة املئوية: لوحدةا
 8002 8002 8002 8006 8002 السنوات
 2822 3228 3222 8228 8222 القيمة

مرجبببع ، جنننداول إحصنننائية، 8000علبببى التقريبببر االقتصبببادي العبببري املوحبببد لسبببنة  اعتمبببادامبببن إعبببداد الطالببببة : المصننندر
 .362  ،سابق

 .8008-8002ئر خالل نسبة التغير في النفقات العامة في الجزا(: 34-3)جدول رقم 

 النسبة املئوية :الوحدة
 نسبة التغري بالدوالر األمريكي نسبة التغري بالعملة انيلية

020  -0028 

مرجببع ، جننداول إحصننائية، 8000مببن إعببداد الطالبببة باالعتمبباد علببى التقريببر االقتصببادي العببري املوحببد لسببنة : المصنندر
 .362،   سابق
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 العربيبة البدول معظبم يف اإلابايل النباتو انيلبي إىل الكلبي الفبائض نسببة تراجعبت فقبد لعامبة،يتعلبق مبؤشبر املوازنبة اوفيمبا 
انيلبي   النباتو إىل منسبوبا موازنة اجلزائر العامة يف الكلي الفائض قطر، وحتول باستثناء 2009 عام يف للنف املصدرة الرئيسية 

 8002.1يف عام  اإلاايل انيلي الناتو من ٪ 0026ه نسبت بلغت كلي عجز إىل 2008 عام يف ٪ 223ااإلاايل من 

أظهببرت أن  -دراسبة قياسبية-ووفقبا للدراسبة البيت قبام هببا داودي حممبد حبول حمبددات االسبتثمار األجنبيب املباشبر يف اجلزائبر
غبري معنويبة، األمبر البذي العالقة بني كل من متغبريي  املديونيبة العامبة واإلنفباق العبام مبع االسبتثمار األجنبيب املباشبر يف اجلزائبر 

يعكببس عببدم فعاليببة السياسببة املاليببة يف اسببتقطاب االسببتثمار األجنببيب املباشببر، مببن حيببث اإلنفبباق العببام يظهببر عالقببة اجيابيببة 
ولكبببن ليسبببت معنويبببة ، ومبببن حيبببث املديونيبببة العامبببة يف اجلزائبببر ال تبببؤثر كثبببريا علبببى تبببدفقات االسبببتثمار األجنبببيب املباشبببر رغبببم 

لسنوات األخرية ، كما اثبت أن العالقة ببني معبدل الفائبدة واالسبتثمار األجنبيب املباشبر عالقبة سبلبية غبري معنويبة اخنفاضها يف ا
 2.ما يؤكد عدم ارتباط الشركات األجنبية املتواجدة يف اجلزائر إىل حد بعيد بتمويل من بنوت حملية

عببام  ٪222و 8002عببام  ٪222امليببة، حيببث قببدرت ببببب أمببا بالنسبببة ملعببدالت التضببخم فقببد ارتفعببت بعببد األزمببة املاليببة الع
ووفقببا لببنفس الدراسببة السببابقة الببيت قببام هبببا داودي حممببد  8006،3عببام  ٪ 822و  8002عببام  ٪ 026، مقارنببة ببببب 8002

ضبخم أُثببت أن درجبة  الاليقبني  املعبرب عنهبا مبعبدالت الت -دراسبة قياسبية-حول حمددات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائبر
ال توجبد بينهببا عالقببة وبببني تببدفقات االسبتثمار األجنببيب املباشببر، رغببم العالقببة االجيابيببة فيمبا بينهمببا، األمببر الببذي يببدعم فرضببية 
توقف تدفقات االسبتثمار األجنبيب املباشبر إىل اجلزائبر علبى حجبم األربباح انيققبة خاصبة يف قطباع الطاقبة، ويعبود ذلبك لطبيعبة 

نبية املتواجدة يف اجلزائر حيث أهنا شركات تنش  يف حقل الطاقبة ومشبتقاهتا ومعبروف مبدى رحبيبة نشاط غالبية الشركات األج
 4.هذا القطاع يف السنوات األخرية نظرا  لتقييم سعر الربميل بالدوالر وليس بالدينار

اخنفباض أسبعار عبدة سبلع يف  وبالنسبة ملؤشر األسعار فنجد أن الركود االقتصادي العاملي واخنفاض الطلبب اإلابايل أديبا إىل  
السببوق العامليببة، ممببا أدى إىل تببأثري اجيبباي يف هببذا ااجمببال واالسببتفادة منببه يف اجلزائببر نظببرا العتمادهببا علببى االسببترياد، حيببث أدى 
هببذا الوضببع إىل تببوفري فرصببة ذخفيببف العبببء علببى املببواطن، وكمثببال علببى ذلببك دجببد سببوق السببيارات الببذي شببهد اخنفاضببات 

سبببيارة خبببالل األشبببهر  8222020حيبببث اسبببتوردت اجلزائبببر  5ألسبببعار أدى إىل حتسبببني القبببدرة الشبببرائية لىفبببراد، متتاليبببة يف ا
٪  8322أي بتسبجيل زيبادة بنسببة  8000خالل نفبس الفبرتة مبن سبنة  8202228مقابل  8000التسعة األوىل من سنة 

                                  
1

 .032 مرجع سابق،  ، التطورات المالية، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  
2

 .22 -21ق، ص ص محمد داودي، مرجع ساب 
3

 .61حياة بن اسماعين، مرجع سابق، ص  
4

 .21محمد داودي، مرجع سابق، ص  
 .80 ،  8002 ،26العدد  بحوا االقتصادية، مصر،، اجلمعية العربية للعربية، جملة حبوا اقتصادية األزمة االقتصادية العالمية و تداعيات ا العالمية، قدي عبد ااجميد 5
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٪، إذ انتقلبت  02ت ارتفعبت بنسببة تقبارب حسب مقال صدر يف جريدة الشروق، حيث أكبدت  أن فباتورة اسبترياد السبيارا
مليببار دينببار أي مببا يعببادل أكثببر مببن  860223إىل  8000مليببار دينببار خببالل األشببهر التسببعة األوىل مببن سببنة  88228مبن 
،  واسبتنادا إىل نفبس املصبدر فبان وكبالء السبيارات األربعبني املتواجبدين 8000مليار دوالر خالل نفبس الفبرتة مبن سبنة  322

٪، حيببث  83220، أي بزيببادة تبلبب  8000سببيارة خببالل األشببهر التسببعة األوىل مببن سببنة  8202222ئببر اسببتوردوا يف اجلزا
مليبار دينببار خبالل نفببس الفبرتة مببن  806222سببيارة و بقيمبة  8862622مليبار دينببار، مقاببل  832222قبدرت قيمتهبا ببببب 

٪ حيبببببث انتقلبببببت إىل  02262نسببببببتها ، كمبببببا عرفبببببت واردات السبببببيارات مبببببن طبببببرف اخلبببببوا  زيبببببادة بلغبببببت  8000سبببببنة 
 8000.1سيارة خالل نفس الفرتة من سنة 022823سيارة خالل نفس فرتة اإلحصاء مقابل  022022

إىل  8002مليبببار دينبببار مرتاجعبببا بعبببد ذلبببك عبببام  0002020ببببببب  8002أمبببا بالنسببببة للنببباتو البببداخلي اخلبببام فقبببدر عبببام 
د العبببببباملي اخببببببذالناتو انيلببببببي االاببببببايل ايضببببببا يف االرتفبببببباع حيببببببث بلبببببب  مليببببببار دوالر، مث بعببببببد انتعبببببباش االقتصببببببا 0003223
عبببام  ليببار دينببار خببالل األزمببة العامليببةم 236626 بمقارنببة ببب ٪ 323مرتفعببا بنسبببة   8000مليببار دينببار عببام 0802222

وببببني تبببدفقات  علمبببا أنبببه ال توجبببد عالقبببة ببببني  ابببو النببباتو انيلبببي اإلابببايل 2،مليبببار دوالر قببببل نشبببوهبا 220222و  8002
االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائبر رغبم اجيابيبة العالقبة، وهبذا  وفقبا لبنفس الدراسبة القياسبية البيت قبام هببا داودي حممبد حبول 
حمددات االستثمار يف اجلزائر، مؤكدا أيضا أن النمو االقتصادي له تأثري حمدود علبى اسبتقطاب االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة 

ئر وزيادة قيمتها، ويرجع ذلك إىل الطبيعة الريعية لالقتصاد اجلزائري، األمر الذي ال يعكبس بصبورة جيبدة حجبم طلبب يف اجلزا
 3.السوق اجلزائري الذي يعاين من اخنفاض متواصل يف القدرة الشرائية للمستهلكني

 . رالجزائاالستثمارية األجنبية في  انعكاسات األزمة المالية على المشاريع: المطلب الرابع

 مشبروع 3262ارتفاعبا حببوايل  8000 سبنة مبن األول السداسبي اجلزائبر خبالل يف االسبتثمارات سبجلتيف هبذا ااجمبال  
 حسبب مبا مليبار دج، 26822، بقيمبة تقبدر ببببب 8000مبن سبنة  الثباين السداسبي خبالل مشبروع 220 2مقاببل جديبد

حجببم يف الوكالببة الوطنيببة لتطببوير االسببتثمار تسببجل يف ارتفبباع و  8002ومنببذ  4االسببتثمار، لتطببوير أكدتببه الوكالببة الوطنيببة
 ٪ مقارنبة بسبنة02قبدرها  بزيبادة أي اسبتثماري، مشبروع 02200حبوايل  8002املشاريع االستثمارية، حيث سجلت عام 

                                  
 متاح على بالمائة، 83السيارات في الجزائر يرتفع بناستيراد مسرية ب،  1
 www.echoroukonline.com/ara/.../86398.htm  ،86  80:80:، سا8000اكتوبر. 

2 Rapports Annuele de la Banque d’Algeries , TABLEAUX STATISTIQUES, banque d’algerie, algerie , 2010, p 159 . 
3

 .22محمد داودي، مرجع سابق، ص  
 متاح على،  2011 سنة  من األول السداسي خالل ارتفاعا تسجأل الجزائر في االستثمارات،  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارموقع  4

.dzwww.andi ،03  06:26، سا 8000اكتوبر. 

http://www.andi/
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 لخبال هببا املصبرح ٪ للمشباريع82السبنة أكثبر مبن رببع  هذه املسجلة املشاريع متثلو مشروع،  2900 يفوق ما أي  2008
 األعمبال حمبي  بتحسبن أساسبا انيليبني السيما للمستثمرين املعترب اإلقبال هذا ، ويفسر8002_2002 مابني املمتدة الفرتة

 االسبتثمار فبر  حيبث مبن االقتصبادي اإلنعباش خمططبات خلفتهبا البيت األخبرية وباالنعكاسبات السبنوات خبالل بباجلزائر
 والبنباء النقبل قطباعي حيبث متركبزت يف 1البنباء، ومبواد البضبائع نقبل البري،و  العموميبة و األشبغال البنباء جمباالت يف خصوصبا

 حسب اخلدمات لقطاع الثانية املرتبة عادت االستثمارات، بينما من قيمة ٪ 66و املصرحة املشاريع إاايل ٪ من 86 بنسبة
 الصبناعي التشبابك بنباء وأسباس وةوالثر  الرتاكم خالق وهو الصناعي القطاع بينما مشروع، 1080 من بأكثر وعددها أمهيتها

 املشباريع  حمصبورا يف متركبز دوالر، يف حبني يبقبى مليبار 81 بقيمبة اسبتثماري مشبروع 431 سبوى يسبجل واالقتصبادي مل
 حتتبل للتنميبة العباملي البنبك تصبنيف حسبب اجلزائبر أن هبو إليبه اإلشبارة ككبن الكربى، ومبا املدن يف وخاصة الشمالية املناطق
 2.لالستثمارات محاية األكثر قائمة الدول ضمن  55 املرتبة

، حيببث سببجلت الوكالببة الوطنيببة لرتقيببة االسببتثمار 8002وهببذا الفببرق يظهببر عنببد مقارنببة نفببس اإلحصببائيات قبببل سببنة   
٪ تبببابع 000مشبببروع يبببدخل يف إطبببار تسبببامهي، بينمبببا البببباقي  20فقببب ، منهبببا  8002مشبببروع اسبببتثمار أجنبببيب لسبببنة 002

مليبببون دوالر تتعلبببق مبحطبببة لتحليبببة ميببباه البحبببر باحلامبببة والثببباين يتعلبببق بالرخصبببة الثانيبببة  860ن ضبببمنها لىجانبببب إذ دجبببد مببب
مليبون تتعلبق بشبراء  280مليبار دوالر منهبا 028مببلب  ( الوطنيبة)البذي اسبند إىل جمموعبة الكويتيبة  (GSM)للهاتف اخللبوي 

مببلبب   SWISOLCIMعني لالمسنببت األول مببن طببرف الرخصببة والببباقي يسببتثمر يف التجهيببزات الالزمببة، كمببا سببجلت مصببن
مليبون دوالر، تضباف إىل هبذين املصبنعني  860بغالف مايل ( اجلزائرية املصرية)مليون دوالر والثاين اجمموعة اوراسكوم  020

ريببة احلكومببة اجلزائ تمليببون دوالر، وإضببافة لببذلك بببذل 020وحببدة امسنببت أخببرى هببي يف طريببق االدجبباز مببلبب  اسببتثماري قببدره 
فنبببدق عبببرب  36، عبببن خمطببب  الدجببباز (IBIS)جمهبببودات أخبببرى يف إطبببار السبببياحة، حيبببث أعلنبببت املؤسسبببة العامليبببة للفنبببادق 

واعيبببة ( pfizer)البببرتاب البببوطين خبببالل اخلمبببس سبببنوات القادمبببة، كمبببا أن قيمبببة االسبببتثمارات يف قطببباع األدويبببة مبببن طبببرف 
(GLaxosmithkline ) خر استقطاب السبتثمارات ، كما شهد قطاع الطاقة هو اوآوالرمليون د 220وغريها وصلت إىل

٪ مبن جممببوع االسبتثمارات يف إفريقيببا 00، حيبث أن هبذه املبببال  متثبل 8003مليبار دوالر سببنة  022 أجنبيبة معتبربة قببدرت بببب
( STATOIL)، مبببع العلبببم أن شبببركة 8002، كمبببا أمضبببت شبببركة سبببوناطرات مثانيبببة عقبببود خبببالل (مبببا عبببدا جنبببوب إفريقيبببا)

 8003.3االسرتالية، قد بدأتا يف اإلنتاج سنة ( BHP)لنروجيية، ومؤسسة ا

 

                                  
 .2  ،8000افريل ، 00العدد رقم اجلزائر، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، ، 8008 لسنة  راالستثما تصريحات حصيلةحول االستثمار يف اجلزائر، نشرة فصلية  1 
 .08وفايل نبيلة، مرجع سابق،   عماري عمار 2 

 .302 ، مرجع سابق،  تومي عبد الرمحان  3
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مببن بببني االسببتثمارات الببيت أبببدت تأثرهببا باألزمببة املاليببة العامليببة يف اجلزائببر دجببد شببركة عببز للحديببد املصببرية والببيت كانببت قببد    
الر يف مصبببنع للحديبببد يف اجلزائبببر، مليبببون دو  220السبببتثمار مبببا قيمتبببه  8002وقعبببت صبببفقة مبببع احلكومبببة اجلزائريبببة يف عبببام 

مببع مسببتثمرين  خببرين كبببدائل عببن الشببركة املصببرية كشببركة يببة هببذه الصببفقة مببع إجببراء حمادثببات حيببث اببدت احلكومببة اجلزائر 
ارسبببيلور ميتبببال وشبببركة سبببيفيتال اجلزائريبببة اخلاصبببة، وقبببال محيبببد متبببار وزيبببر الصبببناعة واالسبببتثمار اجلزائبببري أن هبببذا املشبببروع تبببأثر 

املقبدرة  الرأمساليبة االسبتثمارات ٪ مبن حجبم 18 وقدرت املشباريع املؤجلبة يف اجلزائبر نسببة 1املالية مما أدى إىل جتميده، باألزمة
 2 .دوالر مليار 38ببببب 

مليبار دوالر  022مليبار دوالر يف اجلزائبر، منهبا  6كما تأثرت الشركة املصرية اوراسكوم تيليكوم اليت تستثمر ما يقارب      
عببام  DJEZZYل اهلبباتف النقببال، هببذه الشببركة الببيت حصببلت علببى رخصببة لتسببويق خببدماهتا يف اجلزائببر باسببم شبببكة يف جمببا

ا شببركات اتصبباالت عامببا، وحتتببل الشببركة املرتببة األوىل يف عببدد املشببرتكني مببن ببني ثببال 02، ومتتبد هببذه الرخصببة ملبدة 8000
، ولببدى  إقببدام هببذه الشببركة للتنببازل 8002ىت هنايببة عببام مليببون مشببرتت حبب 08حيببث بلبب  عببدد مشببرتكيها  ،تنشبب  يف اجلزائببر

اجلنبببوب افريقيبببة لالسبببتحواذ علبببى شبببركة جيبببزي قمبببت احلكومبببة اجلزائريبببة مبعارضبببة هبببذه الصبببفقة  MTNاجمموعبببة االتصببباالت 
كيفيببة وأعلنببت متسببكها حبببق الشببفعة، وهببي مببن ابببرز القببوانني الببيت اسببتحدثتها اجلزائببر يف جمببال تشببديد اإلجببراءات الببيت حتكببم  

وضبببع السبببعر عنبببدما تشبببرتي احلكومبببة شبببركة ذات ملكيبببة أجنبيبببة، فبعبببدد تضبببرر الشبببركة مبطالببببات احلكومبببة اجلزائريبببة بتسبببديد 
إىل " جبببازي"متبببأخرات الضبببريبة ومنعهبببا مبببن حتويبببل أمواهلبببا إىل اخلبببارج، دخلبببت يف مفاوضبببات لبيبببع وحبببدهتا للهببباتف انيمبببول 

  3.ة ملصاحلهااحلكومة اجلزائرية  لعدم مواتاة حق الشفع

علبى  تبؤثر األزمبة عامليبا،مل عشبر ، والثانيبةقيبايإفر  يف الطاقبة شبركات كبربى اجلزائريبة سبونا طبرات د شبركةأمبا فيمبا خيب   
 عبن املؤسسبة تتخلبى ، ومل2013 سبنة هنايبة غايبة إىل دوالر مليبار 63 بنحبو املستقبلية واملقبدرة االستثمارية خططها مواصلة

 وتقليد عدد بتسريح قامت العاملية الشركات كربيات أن الحظنا بعدما موظف، ألف 120 عددهم موظفيها البال  من أي
 األزمبة املاليبة تبداعيات رغبم مشباريعها تنفيبذ مواصبلة يف واضبحة سبوناطرات شبركة عزكبة األزمبة، فتببدو زلبزال بعبد موظفيهبا
 وتعزيز واالستكشاف التنقيب يف جماالت التحتية الشركة بنية لتطوير املبل  أمهية تربز دوالر مليار 63 حبجم فمشاريع العاملية،
 الربنبامو يف املسبطرة املشباريع كبل أن مزيبان، حممبد مبديرها السبيد عليبه أكبد مبا وهبذا ،والتصبدير النقبل ميبدان يف قبدراهتا

 زلتعزيب ذخطب ، و لالستكشباف دوالر مليبار ٪022  خصصبت الشبركة أن حيبث أشبار ستتواصبل، 2013 حبىت اخلماسبي
                                  

 متاح على  ،مليون دوالر 750الجزائر تجمد يفقة مع عز المصرية ب   1
.com  www.moheet ،00  88.80:سا ،8000نوفمرب. 

 .22، مرجع سابق،   ، التطورات في مجال الطاقة والنفت8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   2
 ، أجنبي الجزائر ترفض بيع جيزي ألي طرف: رافضة التنازل عن حق الشفعة  3

 88.88:،سا8000نوفمرب  com  www.moheet ،00.متاح على 
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جديبدة،   ببواخر شبراء عمليبات خبالل مبن وجتديده البحري النقل أسطول دعم خالل من٪ 50بنسبة  الصادرات نقل قدرات
 مبع الغباز ميبدان يف خبالل شبراكة مبن الببريو دولبة يف اإلنتباج جمبال يف بوجودهبا العبامل يف عديبدة منباطق الشبركة دخلبت كمبا
 جمبال ويف، ونستبو  ونيجرييبا ومصبر وليبيبا موريتانيبا والنيجبر دخلبت قيبايإفر  ويف  "ريبسبول " و "اسبكايل" و "هانبت " شبركة

 1.املتحدة والواليات بريطانيا، اسبانيا من كل أسواق دخلت التسويق

 غباز، أنابيبب االحتباد ببدول يبرب  اجلزائبر حيبث األوري، لالحتباد هامبا مبوردا الطبيعبي الغباز مبن سبوناطرات صبادرات ومتثبل
 باسببانيا اجلزائبر يبرب  البذي ميبدغاز أنببوب عبرب املغبرب، جباء كبر والبذي طاقتبه بكبل يعمبل البذي سبيما أنريكبو أنببوب بعبد

 صاف، بين بدائرة التحديد وجه وعلى اجلزائرية بالضفة اخلاصة الضغ  حمطة واستكمل ادجاز البحر عرب كامال مده مت والذي
 نيجرييبا، مبن العبابر للصبحراء الغباز أنببوب ملشبروع هبذا فويضبا بايطاليبا اجلزائبر سبريب  البذي غالسبي أنببوب وهنبات مشبروع

 إنتاجها طاقة رفع سوناطرات السوق األوروبية، وتعتزم صاك يف املشاريع هذه كل، 2015 سنة بداية مع تشغيله برمو حيث
 سبكيكدة يتمبدين يف إقامتهما يتم جديدين جممعني خالل من  2012سنة  بداية ٪مع 30 بنسبة املسال الطبيعي الغاز من
 تشغيله الذي بدأ سكيكدة جممع ملشروع اإلنتاجية الطاقة تقدر املسال، و الغاز من ماليني طن 9 حوايل معا لينتجا  رزيو و
 و طبن سبنويا مليون 222 الو 2012 سنة أواخر  رزيو جممع سينتو بينما سنويا، طن مليون 228 بنحو 2011نوفمرب  يف

 مبرت مليبار 85 تصبدير إىل سبعت املؤسسبة القائمبة املشباريع خالل حاليا، ومن قائمة معاتجم أربعة اجلديدان املصنعان يدعم
 الشبركة صبادرات تصبل أن املنتظبر ، ومن2015 يف سنة  مكعب مرت مليار 100 و 2010 سنة الطبيعي الغاز من مكعب

 اسببانيا، إىل السبائل الغباز مبن يمبرت  طبن مليبارات 8 و 2009 العبام يف طبن مبرتي مليبارات 7 ايطاليبا إىل السبائل الغباز مبن
جزيبرة  عبرب إيطاليبا إىل اجلزائبر مبن السبائل الغباز مبن مبرتي طبن مليبارات 8 البو لنقبل أنببوب ملبد مشبروع ثالبث هنبات أن كمبا

 10 مبن أكثبر بتصبدير سيسبمح للجزائبر البذيو  الطاقبة جمبال يف اجلزائبري األوروي املشبرتت املشبروع هبذا علبى زيادة ، سردينيا
 8002.2عام  خالل فيه ينتهي العمل ثالث جزائري أنبوب عرب السائل الغاز من مرتي طن راتمليا

 إلدجباز قطاعبات يف األساسبية للبنيبة دوالر مليبار 150 حبوايل اجلزائبر أمبا فيمبا خيبد مشباريع البنيبة األساسبية خصصبت
 دعبم ضبمن عليهبا اجلزائبر تركبز قطاعبات يوهب والزراعبة والعقبار والسبياحة والطاقبة الصبناعة قطباع يف عديبدة مشباريع ضبخمة

 وصبينية يابانيبة شبركات اجمموعبة دوالر مليبارات7 تسبليم األوىل املرحلبة يف احلكومبة قامبت حيبث املسبتقبلية، املراحبل يف النمبو
 عبابر كلبم 1300 يظبم حيبث االسبتقالل، منبذ يف اجلزائبر مشبروع وهبو أضبخم غبرب شبرق السبيار الطريبق مشبروع ضبمن
 الطريبق جانبب إىل الربنبامو اخلماسبي ويظبم التونسبية، احلبدود مبع عناببة إىل املغربيبة مبع اململكبة احلدوديبة غنيبةم مبن للببالد

                                  
دراسننة حالننة المشنناريع االسننتثمارية الكبننرى قينند –نتننائا األزمننة الماليننة العالميننة علننى التنميننة االقتصننادية فنني الجزائننر  تننأثيرصببحراوي بببن شببيحة وبببن حبيببب عبببد الببرزاق،   1

 .00  ، 8002أكتوبر  80و 80، جامعة سطيف، اجلزائر، ية الدولية واحلوكمة العامليةصادحول األزمة املالية واالقت، امللتقى العلمي الدويل االنجاز
 . 00 نفس املرجع،    2
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 يف اجلزائريبة تساهم احلكومبة كما مطارات، 4 و جديدة صيد موانئ 5 و طرق من كلم 25000 و جانبية طرق7  السيار
 اجلزائبر يبرب  كلبم 7000 طبول علبى للصبحراء طريبق عبابر يف ثبليتم مشبرتت مشبروع إلدجاز دوالر مليون 260 بب ااجمال هذا

 يف تواجدها تعزيز على( دوبال و لالستثمار الدولية و مبادلةو  إعمار) مثل إماراتية كربى عاملية شركات تعمل بالالووس،كما
 1:أمهها دوالر مليار25 قيمتها  بلغت ضخمة مشاريع عدة إلدجاز اجلزائري السوق

 و فاخرة شقق و أعمال تظم مراكز العالية األبراج من جمموعة تتضمن اجلزائر ملدينة جديدة حبرية ةواجه بناء مشروع .0
 دي؛ مدينة شاكلة على استحمام و ترفيهية مساحات و فنادق
 البذي الشبيء ، فنبادق أببراج و كبذلك بنباء و اجلزائبر مدينبة بوس  "األغا " القطار حمطة تأهيل إعادة خيد مشروع .8

 ؛ احلديدية السكك على يوميا مسافر ألف 80 من أكثر ربعبو  سيسمح
 اجلزائر؛ مبدينة اجلديدة عبداهلل سيدي مدينة يف تكنولوجي جممع بناء مشروع  .3
 ؛ سطاوايل مدينة يف طبية مدينة ادجاز مشروع .2
 . تيبازة و بني اجلزائر يرب  الذي الوطين الطريق على عباس العقيد بشاطئ سياحي جممع ادجاز مشروع .2

 هبذه مبع اجلزائريبة احلكومبة تفباوض و املاليبة األزمبة تبداعيات ألسبباب االدجباز يف كببريا تبأخرا عرفبت املشباريع هذه أن غري
 .شخصيا املشاريع هذه مبتابعة احلايل برئيس احلكومة أدى الذي الشيء الشركات

 رياضبي طبيعبي ترفيهبي وهبو جممبع، رتببا دنيبا مشبروع ذخبد"  لالسبتثمار الدوليبة"  بشبركة اخلاصبة الضبخمة املشباريع أما 
 10 لرتبيبة جبدا كببرية مبزرعبة يتعلبق، حماصبيل هبو هلذه املؤسسبة الثاين واملشروع ،هكتار 600 من ألكثر يسع العاصمة قرب
 ،والتصبدير اجلزائبر كبابالت مشبروع عاتقهبا علبى لالسبتثمار الدوليبة الشبركة أخبذت كمبا ، بواليبة تيبارت حلبوب بقبرة أالف
   2.بتلمسان الثالثاء سوق و هبنني املياه حتلية حمطات ذخد أخرى ضخمة مشاريع ناته أن وكما

، أن األزمبة " األحبباا االقتصبادية"لقد أكد اخلبري االقتصادي ربيع صابري مبدير املكتبب األملباين اجلزائبري للدراسبات اجملبة 
ن اجلزائبر، مؤكبدا كالمبه برتاجبع شبركة القبدرة اإلماراتيبة عبن االقتصادية العاملية أدت إىل  هجرة االستثمارات األجنبية املباشرة م

ألف هكتار من األراضي بعني الشاللة بوالية تيارت بأشجار الزيتون، وكبذلك شبركة مراعبي السبعودية البيت حتصبلت  22غرس 
 هو با فسحب مشروعهعلى موافقة رمسية إلحدى مشروعاهتا الفالحية باجلزائر لكن مديرها مل يلق االستقبال الذي يراه مناس

                                  
 .00 نفس املرجع،    1
 .00 نفس املرجع،    2
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 1.اوآخر من اجلزائر لكن هذا املشروع األخري بسبب البريوقراطية وليس األزمة العاملية 

مشببروعا  220واعتمبادا علببى تصببريح أكدتببه وكالببة األنبباء الكويتيببة فببان عببدد املشبباريع االسبتثمارية األجنبيببة يف اجلزائببر بلبب  
ريع الببيت مت التصببريح هبببا لببدى الوكالببة اجلزائريببة لالسببتثمار، حيببث أن هببذه وهببي املشببا ،خببالل النصببف األول مببن السببنة احلاليببة

ألببف عامببل بالغببا عببدد الشببركات األجنبيببة العاملببة يف اجلنببوب اجلزائببري مبختلببف القطاعببات  020املشبباريع تشببغل مببا يقببارب 
ة األجنبيببة املشببغلة يف  ألبف جزائببري، وقببد بلغببت اليبد العاملبب 30ألببف عامببل بيببنهم  32شببركة، توظببف أكثببر مبن  832حبوايل 

٪  0222ألف عامل أجنيب فيما كثل العمال األجانب على بند التعاقد نسببة ضبئيلة تقبدر بببب  28كل القطاعات االقتصادية 
مببن جممببوع عببدد املتعاقببدين يف القطبباع االقتصببادي واملقببدر بببأكثر مببن أربعببة ماليببني علببى بنببد التعاقببد، أمببا اوآليببات القانونيببة 

وط تشببغيل اليببد العاملببة األجنبيببة وكيفيببة مببنح جببوازات العمببل املؤقتببة هببي  ليببات صببارمة مببن شببأهنا ضببب  العمالببة املتعلقببة بشببر 
  2.األجنبية الوافدة انطالقا من مبدأ منح األولوية لليد العاملة اجلزائرية

 العباملي، املسبتوى علبى ملسبجلا االخنفاض ملنحى تبعا اخنفاضا املباشرة تشهد األجنبية وأخريا ككن القول أن االستثمارات
املنطقيبة  لالنعكاسبات نظبرا ، وهذا 2009 لسنة العاملي البنك معطيات حسب إفريقيا ٪ يف36أوروبا و يف ٪32 مبعدل أي

 للنمبو سبنة اسبرتجاع املالحظبني بعض حسب 2010 سنة العاملي، وتبدو االقتصادي وتراجع العاملية املالية األزمة عن الناجتة
، إذا مببا اسببتمرت الوكالببة 8000املباشببرة بعبد  األجنبيببةو يف االسبتثمارات نمببال عاسببرتجا  إىلوالببذي يببؤدي ببدوره   االقتصبادي

 االستثمار ملرافقة الضرورية بوضع امليكانزمات الظرف هذا واستغالل سابقا املبذولة ااجمهودات متابعة االستثمار لتطوير الوطنية
 جاليبة ذلبك يف مببا الفباعلني ايبع ببني خلق انسجام و اإلجراءات  جال تخفيضب وذلك االستثمارات مناخ حتسني أجل من

 هبذه جتسبيد مبن أيضبا متكبن والقبروض العقبار االسبتفادة مبن تسبهيل و امتيباز أقطباب خلبقو واألجنبية،  انيلية األعمال رجال
 الصادرات االسترياد وتشجيع اتورةف لتقليل وذلك جلب االستثمارات شروط كل يقدم بلد يف االستثمار على وحتفز املشاريع
 .ميزان املدفوعات ومحاية وحتسني انيروقات قطاع خارج

فمما سبق نستنتو أن املشاريع االستثمارية يف اجلزائر مل تتأثر بتداعيات األزمة املالية العاملية كثريا ما عبدا شبركة عبز املصبرية 
ى الببيت ككببن إرجاعهببا لبببعض العوامببل الغببري االقتصببادية ملببا جببرى مببن الببيت صببحيح أهنببا تببأثرت باألزمببة إال انببه هنببات عوامببل أخببر 

أحببداا بببني مصببر واجلزائببر، فببرغم عببدم تضببرر اجلزائببر مببن األزمببة املاليببة العامليببة كبقيببة الببدول األخببرى، ورغببم تببوفر العديببد مببن 

                                  
  ، متاح على مرجع سابق حليم بن دمحان،  1

www.darelabhath.dz/ar/index.php?view=article&catid 
، متاح على 8000خالل النص  األول من  750رية األجنبية في الجزائر بلغ عدد المشاريع االستثما  2

www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2181442&Language=ar ،00 83:22:، سا8000رب نوفم. 
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د إىل املسببتوى الببذي حتلببم بببه الببدول انيببددات الببيت تببدخل يف تكببوين املنبباخ االسببتثماري فيهببا، إال أن منبباخ اجلزائببر مل يرقببى بعبب
 .قتصادية لتوطني استثماراهتا فيهااألصلية للمشاريع اال

 ؟القائمة على قياس درجة جاذبيته  سسات الدوليةؤ ستثماري اجلزائري عند حسن ظن املفمىت يصبح املناخ اال 

 .ةالجهود المبذولة في الجزائر لمواجهة األزمة المالية العالمي: المطلب الخامس

لتفبببادي أثبببار األزمبببة املاليبببة العامليبببة يف اجلزائبببر قامبببت احلكومبببة اجلزائريبببة باذخببباذ العديبببد مبببن اإلجبببراءات احلكوميبببة بعبببد أن    
اتضبببح هلبببا يف شبببكل مل يعبببد حيتمبببل الشبببك أن اقتصببباد البلبببد تراجبببع بسببببب االخنفببباض املهبببم البببذي سبببجلته صبببادرهتا املشبببكلة 

 . تدهور بعض املؤشرات االقتصاديةي أدى إىلأساسا من منتوجات الطاقة، األمر الذ

ففي الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول األخرى  اإلعالن عبن وجبود مؤشبرات جديبة تبوحي بولوجهبا مرحلبة املعافباة مبن  
قتصبادية تداعيات األزمة االقتصادية العاملية، كانت  اجلزائر يف مرحلة بداية تطبيق برنامو مواجهبة  ثبار األزمبة علبى توازناهتبا اال

األساسية، هذا الربنامو مل يتم اعتماده رمسيا إال بعبد  فبرتة جتاهبل وإنكبار وآثبار األزمبة دامبت شبهورا عبدة، فباملغرب وتبونس مل 
تتماديبا يف هببذا السبلوت التجبباهلي إال لفبرتة قصببرية، حيبث وضببع كبال البلببدين برناجمبا لتجبباوز تبعبات الركببود االقتصبادي العبباملي 

مببا مقارنببة ببباجلزائر، ومببا يلفببت النظببر يف حالببة اجلزائببر، ال يتوقببف عنببد تببأخر اإلعببالن عببن هببذا الربنببامو  يف وقببت مبكببر نوعببا
فحسببب، بببل كتببد أيضببا إىل طبيعببة اإلجببراءات املتخببذة، ومببدى مالءمتهببا ملعاجلببة اخببتالالت االقتصبباد اجلزائببري الببيت تفاقمببت 

ود على االستثمارات األجنبية جاعلة مبن مسبامهة الرأمسبال انيلبي بنسببة بفعل تداعيات األزمة، فبعد قيام اجلزائر  بتشديد  القي
٪ شبببرطا إلزاميبببا، عبببادت أيضبببا بروزنامبببة مبببن التبببدابري للحبببد مبببن البببواردات، ومبببن االسبببتهالت انيلبببي للبضبببائع  20ال تقبببل عبببن 

ببت يف اسبببتياء عبببام يف املسبببتوردة عبببن طريبببق منبببع املصبببارف مبببن تقبببدمي القبببروض املوجهبببة إىل االسبببتهالت، وهبببي إجبببراءات تسببب
 1.أوساط رجال األعمال واملستهلكني على حد سواء

تببأثريا مباشبرا علبى تبدفقات االسببتثمار البواردة، هبدفت مببن  أثبرتسياسبات الجبراءات و لتلببك اإلاحلكومبة اجلزائريبة  فانتهباج 
قطاع املصبريف والنقبل اجلبوي، وتسبهيل وراءها حترير بعض القطاعات االقتصادية اليت كانت مغلقة أمام املستثمر األجنيب مثل ال

شروط وأحكام االستثمار من خالل وضع أحكام تفضيلية يف  املنباطق االقتصبادية احلبرة أو مبنح حبوافز اسبتثمارية، وانتهجبت 
أيضا إجراءات وسياسات جديدة ذات تأثري غري مباشبر علبى أداء تبدفقات االسبتثمارات األجنبيبة البواردة البيت تصبب يف اجتباه 

املزيد من درجات التحرير ملناخ االستثمار يف املنطقة، حيث أدخلبت إجبراءات جديبدة تسبمح للمسبتثمر األجنبيب بالنفباذ  منح

                                  
 متاح على ،"إجراءات وتعديالت ال تقنع"الجزائر واألزمة االقتصادية  1
 international.daralhayat.com/internationalarticle/48799 ،02  02:، سا8000سبتمرب 

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/48799
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ومتلببك مشبباريع اسببتثمارية يف عببدة قطاعببات، إضببافة إىل قيامهببا بتقببدمي حزمببة مسبباعدات ماليببة حكوميببة جديببدة لببدعم امليزانيببة 
 1.ة العامليةالعمومية وتفادي األضرار النااة عن األزم

واملتمثلبة يف  العربيبة البدول معظبم يف اإلشبرافية ففي جمال التطبورات التشبريعية والرقابيبة البيت قامبت هببا العديبد مبن السبلطات
القطاعبات، دجبد اجلزائبر عملبت علبى   هبذه ألنشبطة الالزمبة وتبوفري السبيولة املصبرفية قطاعاهتبا استقرار لضمان جهودها تكثيف
 تقيبيم مببدأ اعتماد حيث مت املصريف، واإلشراف قطاع الرقابة كادر ومؤهالت قدرات وتطوير املصرفية قابةالر  تشريعات تطوير

 أي عبرض عبدم بضبرورة اجلزائر بنك وجه كما املخاطر، درجة أسس على البنوت على تطوير الرقابة على يساعد مبا املصارف
 2.مسبق ترخيد على احلصول جديدة دون مصرفية منتجات

 عمالهتبا صبرف سبعر اسبتقرار علبى العامليبة واالقتصبادية املاليبة تبأثريات األزمبة مواجهبة يف العربيبة البدول جهبود طبارإ ويف
 السبوق يف األجنبيب الصبرف بضب  وذلبك حبذرة، بصبورة العربيبة مبن البدول عبدد يف النقديبة السبلطات تبدخلت فقبد الوطنيبة،
 إصبالح تعميبقيف هبذا الشبأن تعمبل جاهبدة علبى اجلزائريبة  ديبةالنق السبلطاتف 3عمالهتبا، قيمبة علبى الضبغوطات وذخفيبف
 التجاريبة للمصارف املتخصصة العام القطاع مصارف وإهناء مزامحة العام القطاع مصارف وحترير هيكلة باعادة املصريف اجلهاز
 واضبحة، جتاريبة أسبس علبى اإلقبراض شبروط وممارسبة بالسبيولة باالحتفبا  املركزي اخلاصبة املصرف ملعايري وإخضاعها األخرى
 املصبرفية املهبارات واجتبذاب اإلداريبة قبدراهتا بنباء علبى وحثهبا اخلبا ، القطباع ملصارف بدرجة مماثلة املصرفية الرقابة وإخضاع
 رتطبوي وبالتبايل اخلبا  يف القطباع لالسبتثمار وتبوفريه انيلبي االدخبار لتعبئبة املاليبة املنتجات يف واإلبداع الوساطة املالية لتعميق

 4.املال لرأس السوق انيلية

 يعبىن لالسبتثمار البذي البوطين الصبندوق بانشباء الدولبة ببادرت االسبتثمارات فقبد تشبجيع إطبار أخبر، ويف جانبب مبنو 
 البنكبي التمويبل ترقيبة الدولبة، والبذي مبن شبأنه ميزانيبة ضمن واملدرجة انيروقات خارج العمومية االستثمارات مشاريع بتمويل
 الوطنيبة واالسبتثمارات املباشرة اخلارجية االستثمارات تشجيع مع لالستدانة اخلارجية السعي من بدال الكربى يعللمشار  انيلي
 5.انيروقات والتصدير خارج اإلنتاج لرتقية

                                  
 .22 -26 ، مرجع سابق،    8002لسنة مار يف الدول العربية مناخ االسث  1
 .022   مرجع سابق،العربية،  الدول في المال أسواق وفي والمصرفية النقدية التطورات ،8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   2
 .022، مرجع سابق،   الصرف وأسعار اليارجي العام والدين المدفوعات موازين، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  3 

 .880   ،تداعيات األزمة المالية العالمية على اقتصاديات الدول العربية، 8000لتقرير االقتصادي العري املوحد لسنة ا  4
 .08:عمار عماري وفايل نبيلة، مرجع سابق،    5
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 النمبو االقتصبادي يف العديبد مبن البدول العربيبة بسببب تبدين تبباطؤ العامليبة البيت أدت إىل املاليبة األزمبة ويف إطبار تبداعيات
اذخباذ  عبرب تلبك األزمبة جبراء العامبة اإليبرادات يف املتوقبع االخنفباض لتبدارت العربيبة البدول بعبض اإليبرادات الضبريبية، سبعت

 علبى  زيادهتبا أو وضبرائب رسبوم وفبرض الضبرييب التحصبيل جهبود وزيبادة الضبريبية اإلدارة حتسبني إىل هبدفت إجبراءات
مبن 2009  يف عبام عبدة دول يف الضبريبية اإليبرادات زيبادة يف اجلهبود هبذه دجحبت السبلع، وقبد لببعض واالسبترياد االسبتهالت

 ومنحبت الضبريبية اإليبرادات إىل تعزيبز واليت أدت ببدورها  واجلمارت الضرائب إدارة يف باصالحات بينها اجلزائر، واليت قامت 
 1 .يةغري النفط القطاعات يف واإلنتاج االستثمار لتشجيع ضريبية إعفاءات ذاته الوقت يف

 العبام اإلنفباق قامبت احلكومبة اجلزائريبة بزيبادة ،ومبن ناحيبة السياسبة املاليبة، وبعبد االخنفباض يف اإلنفباق العبام يف اجلزائبر
 بتبوفري وقامبت التوظيبف دعبم وببرامو االسبتثماري برناجمهبا تنفيذ احلكومة يف استمرت حيث انيلي، الطلب ٪ حلفز 1 بنسبة
 2.التحتية البنية مشاريع لصيانة إضافية موارد

 سبيادي بالشبراكة إلنشاء صندوق التخطي  أيضااملالية  األزمة صدمات لتجنب اجلزائر اعتمدهتا اليت الوقائية التدابري ومن
 اخلبرباء مبن جمموعبة مبن يتكبون مراقببة مبجلبس مبدعما متوازنة، يكبون اقتصادية تنمية قواعد مكلف بتطوير اخلا  القطاع مع

 مبن متعبددة توظيفبات يف اسبتثماره ليبتم انيلي االدخار ويسري للدولة ملكا يكون للتوظيف املايل صندوق وهو واالقتصاديني،
 توخي وجيب تدنت وأن توظيفاهتا خاصة لالقتصاد اإلداري والتسيري املصرفية إصالحاهتا من يعزز قد ما وهو أسهم وسندات

 3.احلذر

ة املاليبة العامليبة ومبا ذخلفبه مبن أضبرار علبى االسبتثمارات يف هبذا ااجمبال انبه ولتجنب اوآثار النااة يف قطاع الطاقبة عبن األزمب
 اسبتثماراهتم اسبرتاتيجيات تقيبيم إعبادة يكن أمام متخذي القرارات اخلاصة باالستثمارات يف احلكومة اجلزائريبة سبوى خيبار مل

 4.تنفيذها املزمع املشروعات قائمة وخفض

ر الوكالبببة الوطنيبببة لتطبببوير االسبببتثمار فبببان اجلزائبببر دجحبببت يف تثبيبببت املشببباريع وحسبببب السبببيد عببببد الكبببرمي منصبببوري، مبببدي
االسببببتثمارية مببببن خببببالل اوآليببببات القانونيببببة املدعمببببة لببببذلك، واإلصببببالحات الببببيت مسببببت قببببانون االسببببتثمار والقببببانون التجبببباري 

اءات املشببببجعة لتحقيببببق باإلضببببافة إىل اإلصببببالحات اجلاريببببة بشببببأن العقببببار الصببببناعي واالقتصببببادي، يضبببباف إىل ذلببببك اإلجببببر 
سباعة  28االستثمارات  املعلن عنها من طبرف املتعباملني االقتصباديني األجانبب والبيت ذخبد تقلبيد مبدة معاجلبة امللفبات إىل 

                                  
 .082 -082 ، مرجع سابق،    الية، التطورات الم8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة   1
 . 030 نفس املرجع،    2
 .06 وفايل نبيلة، مرجع سابق،   عماريعمار  3 
 .80 ،  8002الشركة البرتولية لالستثمارات العربية، اململكة العربية السعودية،  مكانة راسية رغم التحديات،، 8002التقرير السنوي لسنة  4 
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وتكليببببف إطببببارات الوكالببببة بتقببببدمي كببببل اإلعانببببات للببببراغبني يف االسببببتثمار علببببى مسببببتوى الشبببببات الوحيببببد، مضببببيفا بببببأن حمببببي  
يف طببور التحسببن علببى اعتبببار أن اجلزائببر هلببا إسببرتاتيجية صببناعية وهببي بصببدد وضببع أنظمببة إعالميببة  االسببتثمار يف اجلزائببر هببو

 1.لصاك الراغبني يف االستثمار ووضع ايع املعلومات املرتبطة هبذا انيي  حتت تصرفهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
   متاح على  ،8008و 8002ير دوالر بين مالي 2توقع استثمارات بن  1 

www.massa.com/ar/content/view/5142/42 ،08  88:32:، سا8000نوفمرب. 
 

http://www.massa.com/ar/content/view/5142/42
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 خالصة الفصل الثالث

ت أزمبببة ماليبببة حبببادة ببببدأت يف الواليبببات املتحبببدة األمريكيبببة عبببان االقتصببباد العببباملي  يف اوآونبببة األخبببرية مبببن تبببداعيا       
يف ظبببل التطبببورات البببيت وأخبببذت يف االنتشبببار يف بقيبببة أالببباء العبببامل، وقبببد كبببان للعوملبببة املاليبببة أكبببرب األثبببر يف تفببباقم هبببذه األزمبببة 
لببى أداء االقتصبباديات شببهدها النظببام املببايل النقببدي علببى الصببعيد العبباملي، انعكسببت يف أوجببه متعببددة ملقيببة بظببالل كثيفببة ع

املختلفببة مبببا فيهببا االسببتثمار األجنببيب املباشببر باعتببباره أداة متويببل دوليببة سببعت اغلببب دول العببامل علببى هتيئببة الظببروف املالئمببة 
 .الستقطاب اكرب عدد ممكن من تدفقاته

نسببببب تببببأثره بتفبببباوت تطببببور فاالسببببتثمار األجنببببيب املباشببببر تببببأثر مببببن جببببراء األزمببببة املاليببببة العامليببببة بشببببدة، وتفاوتببببت        
اقتصبباديات دول العببامل وانفتاحهببا علببى بعضببها البببعض، ممببا أدى إىل حتببرت احلكومببات يف اذخبباذ اإلجببراءات الالزمببة للحببد مببن 
 ثار األزمة واخلروج منها بأقل خسائر ممكنة، وال تعبد البدول العربيبة مبعبزل عبن املتغبريات واألحبداا الدوليبة هبذه يف ظبل تزايبد 

 .اديات العربية واالقتصاد العامليقال السلع واخلدمات ورؤوس األموال عرب احلدود، والتشابكات بني االقتصحرية انت

وىف هذا اإلطار دجد اجلزائر رغم انفتاحها الضيق على اقتصاديات دول العامل إال أهنبا تبأثرت بنسبب قليلبة بتبداعياهتا        
نظرا الخنفاض أسبعار البنف    ،األخرىاالقتصادية ارجية أو غريها من القطاعات سواء من حيث التطورات املالية أو التجارة اخل

  .واهم مؤشر اثر على األوضاع االقتصادية يف اجلزائر كأبرز اثر ناتو عن األزمة املالية
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 ةــــــــــــــــــــــاتمخال

باالستثمار األجنيب املباشر واألزمات املالية العاملية، وعلى وجبه اخلصبو  األزمبة بعد تطرقنا ألهم املفاهيم املرتبطة          
 البيئببة الدوليببة الراهنببة تتسببم باحتببدام التنببافس علببى رؤوس األمببوال األجنبيببة بببني خمتلببفاملاليببة العامليببة األمريكيببة اتضببح لنببا أن 

االسببتثمار األجنببيب يف تببوفري التمويببل املطلببوب  الببذي يلعبببه الببدول املتقدمببة والببدول الناميببة علببى حببد سببواء، نتيجببة للببدور اهلببام
 العمببل،  إلقامببة املشبباريع اإلنتاجيببة ونقببل التكنولوجيببا واملسببامهة يف رفببع مسببتويات املببداخيل واملعيشببة، وخلببق املزيببد مببن فببر 

جمبال التصبدير والتسبويق والعديببد  وكبذا التعزيبز يف قواعبد اإلنتباج وحتسببني املهبارات واخلبربات اإلداريبة وحتقيبق ميببزات تنافسبية يف
 .من العوائد اليت جتنيها الدول املضيفة من هذا النوع من مصادر التمويل

ونتيجببة لعوائببد هببذه االسببتثمارات األجنبيببة وأمهيتهببا، اجتهببت العديببد مببن الببدول وخاصببة الببدول الناميببة لتهيئببة املنبباخ         
حجم السوق وعوامل االستقرار االقتصبادي واملؤسسبي كمحبددات لالسبتثمار الالزم جلذب اكرب عدد منها بعد إدراكها أمهية 

وباعتبببار اجلزائببر إحببدى هببذه الببدول فاهنببا تسببعى كببذلك إىل هتيئببة مناخهببا االسببتثماري ليكببون علببى مسببتوى األجنببيب املباشببر، 
 .دد ممكن منهااستقطاب اكرب عاملنافسة املطلوب الذي تشهده بيئة األعمال الدولية، ففتحت أبواهبا أمام 

إال انببه بببالرغم مببن اجلهببود الببيت بببذلتها اجلزائببر مببن أجببل هتيئببة منبباخ جبباذب لالسببتثمارات األجنبيببة، ملببا         
زال حجببم االسببتثمارات األجنبيبببة مببباقامببت بببه مببن تشبببريعات قانونيببة واقتصببادية ومؤسسبببية تسبباعد علببى جببذهبا، 

ااجمباورة، ولقبد أطبباح هببذه اجلهببود اجلزائريبة يف اوآونببة األخبرية مببا  املباشبرة فيهبا ضببئيل مقارنبة بالببدول العربيبة األخببرى
 .، ولو بنسبة ضئيلةمن تداعيات شهده االقتصاد العاملي يف ظل األزمة املالية العاملية

 .نتائـــــــــــــــــج الدراســـــــــــــــــة         
 :انتهت  دراستنا بالتوصل إىل النتائو التالية        

اإلجبراءات احلمائيبة البيت اذخبذهتا اجلزائبر ملواجهبة تبداعيات األزمبة املاليبة العامليبة أدت إىل التبأثري علبى : لنتيجة األولنىا -
، ولكبن لبيس برتاجبع كببري وإابا بشبكل طفيبف، وهبذه اإلجبراءات كبان هلبا 8000حجم االستثمار األجنيب املباشبر فيهبا سبنة 

مبا يثببت صبحة الفرضبية  زائبر لبدى املسبتثمرين األجانبب الذخاذهبا موقبف صبارم كهبذا، وهبذاأثرا اجيابيبا متثبل يف تعزيبز صبورة اجل
 .األوىل

عدم انفتاح النظبام املصبريف اجلزائبري علبى العبامل اخلبارجي كثبريا مكنهبا مبن جتنبب الصبدمة البيت أفرزهتبا  :النتيجة الثانية -
ت حسبب مبا أكبده اخلبرباء، رغبم أن هبذا النظبام املصبريف مبا زال يف األزمة املالية العاملية على األقل لفرتة ال تقل عبن أرببع سبنوا

نفس الوقت يشكل اكرب عائق يف وجبه اسبتقطاب االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة، حيبث أن املسبتثمرون يفضبلون املنباطق البيت 
ثمارية األجنبيبة وهبو مبا تعتمد على أنظمة مصرفية متحررة مبن القيبود احلكوميبة، والبيت تتصبرف بشبكل مبرن مبع املشباريع االسبت

 .وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانيةتفتقده اجلزائر، 
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االسبتثمار األجنبيب  حتبوالت مهمبة غبريت خارطبة توزيبع تبدفقات إىل قبادتإن األزمبة املاليبة العامليبة  :النتيجنة الثالثنة -
لشببمالية األشببد تببأثرا هبببا، واجلزائببر مببن املنبباطق، وكانببت منطقببة أمريكببا ا املباشببر، حيببث كببان تأثريهببا متفاوتببا فيمببا بببني خمتلببف
 .لفرضية الثالثة، وهو ما يثبت صحة ا8000وتضررا يف عام  8002البلدان األقل تأثرا أو باألحرى األكثر انتعاشا يف عام 

 أن أي بلبد أو منطقبة يسبتطيع معوملبة، ال نعبيش يف بيئبة أصببحت أثبتبت األزمبة املاليبة العامليبة أننبا :النتيجنة الرابعنة -
العبامل، إال أن طبيعبة االقتصباد اجلزائبري جعلتبه اقبل  مبن جبزء أي يف حتبدا البيت واالقتصبادية املالية الصدمات عن مبنأى تكون

تضببببررا مببببن األزمببببة املاليببببة العامليببببة مقارنببببة باالقتصبببباديات األخببببرى خاصببببة يف جمببببال االسببببتثمارات األجنبيببببة، إذ أن العالقببببات 
لببداخلي ال تببزال بدائيببة، والكثببري مببن التعاقببدات والتعببامالت ال تعتمببد علببى السببيولة النقديببة االقتصببادية املاليببة علببى املسببتوى ا

املصببرفية، بببل يف الواقببع أن املصببارف تتمتببع بسببيولة عاليببة ونسبببة قليلببة مببن املببواطنني تلجببأ للمصببارف السببتكمال عمليببة شببراء 
ة ووسبببيلة النبببدماج االقتصببباد اجلزائبببري يف االقتصببباد العقبببارات، إضبببافة إىل غيببباب سبببوق مبببايل فعبببال حمبببرت لىنشبببطة االقتصبببادي

العاملي، واجلزء األكرب من النشاط االقتصادي يتم متويله من موازنة الدولة، وهو مبا وقاهبا مبن أثبار األزمبة املاليبة العامليبة، إال أن 
هبو مبا يثببت صبحة الفرضبية و الببعض منهبا عامليبا وحمليبا،  إلغباء و اجلديبدة املشباريع مبن بعبض يف تأجيبل تبداعياهتا تسبببت

 .الرابعة
إن اببو االقتصبباد العبباملي يعببد مببن العوامببل املببؤثرة يف توليببد وانتعبباش التببدفقات العامليببة لالسببتثمار  :النتيجننة اليامسننة -

ت األجنيب املباشر، فتباطؤ هبذا النمبو بعبد األزمبة املاليبة العامليبة جعبل أسبواق البدول املتقدمبة اقبل قبدرة علبى اجتبذاب اسبتثمارا
مباشرة جديدة أو تصديرها إىل باقي دول العامل، وتعتبرب البدول املتقدمبة اكبرب مصبدر لالسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة يف العبامل، 
والببدول الناميببة أهببم مضببيف هلببا، مبببا فيهببا الببدول العربيببة حبيببث تتصببدر قائمتهببا دائمببا كببل مببن السببعودية، اجلزائببر، ليبيببا، مصببر، 

فقات خصببببت قطبببباع الببببنف  وانيروقببببات، إال أن قطبببباع اخلببببدمات اثبببببت قدرتببببه علببببى منافسببببة قطبببباع املغببببرب، وابببببرز تلببببك التببببد
انيروقات خالل العشرية األخرية باحتاللبه املركبز األول يف قائمبة القطاعبات البيت تتوجبه إليهبا االسبتثمارات األجنبيبة املباشبرة يف 

 .التصاالتعلى البنوت، السياحة وا العامل، شامال هذا القطاع يف جممله
 للبنظم ورقابيبة تنظيميبة مؤسسبات تقابلهبا املال كانبت أسواق عوملةأثبتت األزمة املالية العاملية أن  :النتيجة السادسة -
 املصبريف النظبام علبى لإلشبراف عامليبة ورقابيبة تنظيميبة جهبة املقاببل يف ومل تتبوفر فقب ، البوطين املسبتوى علبى واملاليبة املصبرفية
 هبذه اذخبذت أسبواق املبال العامليبة، يف كببرية تقلببات ببدورها وأحدثت كربى مالية مؤسسة اهنارت كلما انه العاملي، إذ واملايل
تأثرياهتا، وهبو مبا أدى إىل انتشبار عبدوى األزمبات مبن دولبة  من للحد العاملي املستوى على الالزمة اإلجراءات التنظيمية اجلهة

 .ا االستثمارات األجنبية املباشرةمبا فيهألخرى والتأثري على خمتلف األنشطة االقتصادية 
باعتبببار االسببتثمار األجنببيب املباشببر وسببيلة متويببل بديلببة عببن القببروض اخلارجيببة وتكاليفهببا، تسببعى  :النتيجننة السننابعة -

ون داجلزائر كغريها من الدول الجتذابه لالستفادة قدر اإلمكان مبن اجيابياتبه، إال أن مناخهبا االسبتثماري مل يسبمح هلبا ببذلك 
 فيهبا تبين إجراءات تتسم بالكفاءة وسهولة التطبيق حىت تكون متاحبة لكبل مبن يريبد اسبتخدامها، نظبرا ألن منشبالت األعمبال
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غبري خاضببعة للبوائح والقواعببد التنظيميبة، فعببدم تبوفر منبباخ اسبتثماري مشببجع وجبذاب السببتقطاب تلبك االسببتثمارات األجنبيببة 
 .ولة من طرف احلكومة يدل على وجود معوقات حتركهااملباشرة يف اجلزائر رغم كل اجلهود املبذ

األزمبة تبداعيات مببا فيهبا اجلزائبر بعبد  العربيبة البدول بعبض اعتمبدهتا البيت واخلطب  اإلاائيبة املشباريع :النتيجنة الثامننة -
والعقبببببار  طاقبببببةاالسبببببتثمار األجنبببببيب املباشبببببر البببببواردة والسبببببيما إىل قطاعبببببات ال تبببببدفقات النتعببببباش ضبببببرورة تعبببببداملاليبببببة العامليبببببة، 

 .االستثمار مناخ لتحسني حكومية وإجرائية تشريعية وتدابري إجراءات مع تزامنها مع خصوصا، واخلدمات
اثببت تصبنيف اجلزائبر يف قائمبة سبهولة أداء األعمبال، انبه مبا زال أمامهبا الكثبري مبن العمبل واجلهبود  :النتيجة التاسعة -

شبرات قيباس املنباخ االسبتثماري، رغبم حتسبن العديبد مبن املؤشبرات الفرعيبة يف اليت جيب أن تبذهلا ألجل حتسبني مكانتهبا يف مؤ 
 . تلك املؤشرات بني سنة وأخرى

 :التوصيــــــــــــــــــــــــــــات         
 :بعد عرض الة نتائو الدراسة سوف نستعرض التوصيات التالية

مببن طببرف املسببتثمر  احمبببذ اتثمارات األجنبيببة ال يعتببرب قببرار إن التمببادي يف تقببدمي احلببوافز املاليببة يف بدايببة انطببالق االسبب -
األجنبيب، فاملسببتثمر العقبالين الرشببيد يتخببذ قبرار االسببتثمار بنباءا علببى األوضبباع السياسبية واالقتصببادية وتبوفر الظببروف والفببر  

ة وفعاليببة بضببرورة الوقببوف اجليبدة لالسببتثمار، لببذا جيبب علببى اجلزائببر العمبل علببى هتيئببة مناخهببا االسبتثماري ليكببون أكثببر جاذبيب
ذب اكببرب قببدر ممكببن مببن االسببتثمارات األجنبيببة املباشببرة، جلببعلببى قببانون االسببتثمار القببائم يف اجلزائببر باملتابعببة والتببدقيق الببدائم 

قيبباس مبدى مالئمببة املنبباخ االسبتثماري جلببذب تلببك االسببتثمارات لحيبث انببه كلمببا كبان ذلببك املنبباخ مطابقبا للمقبباييس الدوليببة 
  البببدول مارات األجنبيبببة املباشبببرة مبببن اكبببربفيبببه انيبببددات األساسبببية املكونبببة لبببه، كلمبببا كبببان مهيئبببا السبببتقطاب االسبببتث ومتبببوفرة

 .املتقدمة يف العامل
جيببببب علببببى اجلزائببببر اختصببببار عببببدد إجراءاهتببببا اإلداريببببة وتكلفتهببببا والوقببببت الببببالزم إلعببببدادها، وكببببذا ذخفببببيض معببببدالت  -

وتنفيذ برامو احلكومة االلكرتونية فيما يتعلق باصدار الرتاخيد وإمبدادات الطاقبة وامليباه، الضرائب بأنواعها والرسوم اجلمركية، 
وتسببجيل امللكيبببة العقاريبببة، وتبسببي  إجبببراءات الفحبببد الفبببين للصببادرات والبببواردات مبببن اجبببل جعببل بيئبببة أداء األعمبببال أكثبببر 

 .جاذبية وفعالية
ى يف غيبببباب الببببدور االجيبببباي للحكومببببات كانببببت مرتعببببا خصبببببا أبببببرزت األزمببببة املاليببببة العامليببببة أن االقتصبببباديات الكببببرب  -

لالالراف وعدم الشفافية، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر يف إدخال الدولة يف توجيبه وتسبيري النشباط االقتصبادي بقبدر معبني 
عمبال السبليمة، ببدال دون اإلفراط يف وضع القيود، وضرورة احلث على اعتماد القواعد النظامية اليت تعد أفضل أساس لبيئة األ

 .رف والعالقات يف إدجاز املعامالتمن االعتماد على املعا
عدم توقبع حبدوا أزمبة ماليبة عامليبة صبعب مبن جهبود صبانعي القبرارات يف إجيباد حلبول يف وقبت مبكبر ممبا يسبتدعي   -

تصادية والتنموية تكون مبنزلة جلنبة ضرورة إنشاء جلنة طوار  اقتصادية من اخلرباء املختصني يف ايع الدول يف كل ااجماالت االق
 .ريوهات ملعاجلة األزمات املتوقعةلإلنذار املبكر ألي أزمة متوقعة تضع السينا
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املاليببة ضببرورة تعزيببز نظببام الرقابببة التحوطيببة والقواعببد التنظيميببة علببى املؤسسببات املصببرفية و بينببت األزمببة املاليببة العامليببة  -
مة املاليبة واملصبرفية ومكافحبة الفسباد، وتباليف الوقبوع يف فب  البديون البذي تفبوق طاقبة سالمة األنظ واالستثمارية للحفا  على

 .االقتصاد والذي يسهل على توفري مناخ استثماري مالئم ومشجع
 يف االقتصبادي مث القبرار االسبرتاتيجي أصبحاب تبدفع أن شبأهنا مبن اجلزائري النااة عن األزمة  على االقتصاد ثاراال -
 وعبدم إنتاجيبة قاعبدة وبعبث االقتصبادية البنيبة يف جذريبة والقيبام باصبالحات االقتصبادية أوضباعها يف النظبر ادةإعب إىل اجلزائر

يف ظبل احتيباج ، خاصبة حقيقبي اقتصباد إىل والتحبول والصبادرات امليزانية وإرادات انيلي الناتو وحيد يف مصدر على االعتماد
 لتوسبيع األعمبال ممارسبة إجبراءات تبسبي  خبالل مبن أداءه لتحسبني يبةهيكل إصبالحات غبري النفطبي إىل االقتصبادي النشاط
 البيت املباشبرة األجنبيبة االسبتثمارات وجبذب املنتجبة، الوظبائف وتوليبد اإلنتاجيبة القاعبدة تنويبع يف اخلبا  القطباع مسبامهة

مبأمن نسبيب مبن التقلببات البيت  البوطين ووضبعه يف االقتصباد يف مضبافة قيمبة وتوليبد احلديثبة والتقنيبة املعرفبة انتقبال يصباحبها
 .حتدا يف االقتصاد العاملي

تعبباين اجلزائببر مببن نقببد كبببري يف جمببال اإلعببالم االقتصببادي جيببب تداركببه بتببوفري املعلومببة االقتصببادية يف وسببائل اإلعببالم  -
علومبة االقتصبادية، فالتعباون مبع مهبا املسبتثمر وامل أساسبينيانيلية والعامليبة، املكتوببة واملسبموعة واملرئيبة والبيت ترتكبز علبى حمبورين 

وسائل اإلعالم املتخصصة ككن من نشر املعرفة والتوعيبة االسبتثمارية إىل كافبة املسبتثمرين انيتملبني ممبا يسباعد علبى تبوجيههم 
 . وعقلنة قراراهتم االستثمارية

 .أفـــــــــــــــــــــاق الدراســــــــــــــــــة         

التوصل إليها والتوصيات اليت قمنا بتقديها ال ككبن أن تكبون قطعيبة وهنائيبة، ولكبن أملنبا فيهبا أن تكبون  إن النتائو اليت مت
 :، ككن بلورهتا يف اإلشكالية التاليةمعرفية ودراسات أكادكية جديدة فاحتة علمية وآفاق

 ؟ية الراهنةالعربية بعد تداعيات األحداث السياس المنطقة ما هي وضعية المناخ االستثماري في -

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة املراجع
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 عـــــــة المراجــــــــــقائم
 

 .الكتــــــــــــــــــــب: أوال
 :باللغة العربية . أ
 .0222، مصر، ، إدارة األعمال الدولية، مطبعة اإلشعاع الفنيةأبو قحف عبد السالم  .0
 .0228، املكتب العري احلديث، مصر، الدولياقتصاديات األعمال واالستثمار أبو قحف عبد السالم ،  .8
، مؤسسببة شببباب اجلامعببة، مصببر، األشننكال والسياسننات الميتلفننة لالسننتثمارات األجنبيننةأبببو قحببف عبببد السببالم ،  .3

8003. 
 .8000، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، ، نظريات التدويأل وجدوى االستثمارات األجنبية أبو قحف عبد السالم .4
 .8003، الدار اجلامعية اجلديدة، مصر، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي ،أبو قحف عبد السالم .5
 .8002-8002، دار اجلامعة اجلديدة، مصر، اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليأبو قحف عبد السالم،  .6
 .8000، دار املري  للنشر، السعودية، 8، طمدخأل إلى إدارة األعمال الدوليةامحد عبد الرمحن امحد،  .7
 .0228فرنسا،  -، منشورات عويدات، لبنان8، طاالستثمار الدوليبرتان جيل، تراة علي مقلد،  .2
، ديبببوان االقتصنننادية للرأسنننمالية المعاينننرة األزمننناتإ، تعريبببب علبببي حممبببد تقبببي عببببد احلسبببني القبببز ويبببين، .بلجبببوت أ .8

 .0222املطبوعات، بدون ذكر بلد النشر، 
، ليجنببببد للنشببببر، اجلزائببببر، "SUBPRIMEأزمننننة "مننننات الماليننننة العالميننننة تننننداعيات األز بلطبببباس عبببببد القببببادر، .00

8002. 
دار جريببر للنشببر والتوزيببع، األردن،  ،8قننراءة فنني األزمننة الماليننة المعايننرة، طبببن حبيببب الكببروان السببعدي إبببراهيم،  .00

8002. 
، دار احلامبد لية في االقتصاد العربنيالعولمة االقتصادية وآثارها المستقب آلياتالتكرييت هيفاء عبد الرمحن ياسني،  .08

 .8000للنشر والتوزيع، األردن، 
، دار حامبببد للنشبببر والتوزيبببع، المركنننز القنننانوني الننندولي للشنننركات متعنننددة الجنسنننيةاحلديبببدي طلعبببت جيببباد جلبببي،  .03

 .8002األردن، 
، البدار ئنة االقتصنادية العربينةمحددات االستثمار األجنبني المباشنر وغينر المباشنر فني البيحسب اهلل حممد أمرية،  .04

 .8002-8002اجلامعية، مصر، 
 .0222، دار جمدالوي للنشر، بدون ذكر بلد النشر، التمويأل الدولياحلسين تقي عرفات،  .05
، دار زهبببران للنشبببر والتوزيبببع، األردن، االسنننتثمار والتموينننأل بنننين النظرينننة والتطبينننقخريبببوش حسبببين علبببي و خبببرون،  .06

8000. 
 .8002، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا ،، إدارة األعمال الدوليةلي إبراهيماخلضر ع.07
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 .8002، مؤسسة الورق للنشر والتوزيع، األردن، التمويأل الدوليخلف فليح حسن،  .02
 .8002، دار الوعي، اجلزائر، جدلية االستثمارات العربية في الجزائر دالع مصطفى، .08
 .8003-8008، الدار اجلامعية، مصر، السياسات الماليةااجميد،  دراز حامد عبد .80
دار السببالم للطباعببة والنشببر والتوزيببع والرتاببة، مصببر،  ،"رؤيننة إسننالمية"األزمننة الماليننة العالميننة دوابببه حممببد اشببرف،  .80

8002. 
مكتبببة ااجمتمببع العببري، األردن، ، دراسننة متعمقننة فنني إدارة األعمنال الدوليننةالرحاحلبة عبببد الببرزاق وزاهبر حممببد ديببري،  .88

8000. 
 .8006، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، ، محاضرات في االقتصاد الكليساكر حممد العري .83
 .8002، دار صفاء، األردن، ، التمويأل الدوليسعيد مطر موسى و خرون .84
، شببركة أبببو والعالميننة والتنميننة المتوايننلةإدارة األزمننات فنني بوريننات األوراق الماليننة العربيننة سببالم عمبباد صبباك،  .85

 .8008ظيب للطباعة والنشر، بدون ذكر بلد النشر، 
االسننننتثمار األجنبنننني المباشننننر وحقننننوق البيئننننة فنننني االقتصنننناد اإلسننننالمي واالقتصنننناد سببببليمان عمببببر عبببببد اهلببببادي،  .86

 .8002، األكادكيون للنشر والتوزيع، األردن، الوضعي
،  "سنبأل المواج نة –التنداعيات –األسنباب "األزمات المالية واالقتصادية العالمينة ن، السيسي صالح الدين حس .87

 .8002أبناء وهبة حممد حسان للطباعة، مصر، 
، عبامل الكتباب للنشبر والتوزيبع والطباعبة، الشركات متعددة الجنسيات وحكنم العنالمالسيسي صالح الدين حسن،  .82

 .8003مصر، 
، دار النيبل مع إشنارة خاينة الزمنة جننوب شنرق أسنيا"زمة المالية في األسواق الناشئة األالشحات امحد يوسف،  .88

 .8000للطباعة والنشر، مصر، 
، دار الفكبببر ، العولمنننة المالينننة وإمكاننننات النننتحكم فننني عننندوى األزمنننات المالينننةالشبببرقاوي عببببد احلكبببيم مصبببطفى .30

 .8002اجلامعي، مصر، 
، مطبعة جامعة القباهرة والكتباب اجلبامعي، ات المتعددة من الناحية القانونية المشروعات ذو القوميشفيق حمسن،  .30

 .0222مصر، 
دار ، "منن منظنور االقتصناد اإلسنالمي"اآلثار االقتصنادية ألسنواق األوراق المالينة الشنطاوي زكريا سالمة عيسى،  .38

 .8002النفائس، األردن، 
 .8002، دار زهران للنشر والتوزيع، األردن، نظرية وتطبيق المالية الدوليةالعامري سعود جايد مشكور،  .33
، عبامل الكتبب احلبديث، األردن، "تقندير اقتصنادي إسنالمي"األزمنة المالينة المعاينرة عبابنه عمبر يوسبف عببد اهلل،  .34

8000. 
 .8002ألردن، ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ا"المدخأل العام"إدارة األعمال الدولية عباس علي،  .35
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، البدار اجلامعيبة، "من التكتالت االقتصادية حتنى الكنويز"اقتصاديات المشاركة الدولية عبد احلميد عبد املطلب،  .36
 .8006مصر، 

أزمنننة النننرهن العقننناري "النننديون المصنننرفية المتعثنننرة واألزمنننة المالينننة المصنننرفية العالمينننةعببببد احلميبببد عببببد املطلبببب،  .37
 .8002امعية، مصر، الدار اجل، "األمريكية

 .8006، الدار اجلامعية، مصر، "تداعيات ا -شركات ا -منظمات ا"العولمة االقتصادية عبد احلميد عبد املطلب،  .32
 .8006، دار وائل للنشر، األردن، 3، ط، التمويأل الدولي والعمليات المصرفية الدوليةعبد الرزاق غازي النقاش .38
 .8002، دار الفكر اجلامعي، مصر، آلثار االقتصادية لالستثمارات األجنبيةا عبد املقصود مربوت نزيه، .40
 .8002، دار أسامة، األردن، االقتصاد الدوليعثمان أبو حرب،  .40
قنننديم ا وحديث ا،أسنننباب ا ونتائج ننننا "األزمنننات المالينننة العبببزاوي حممبببد عببببد الوهببباب وعببببد السبببالم حممبببد مخببببيس،  .48

 .8000ء للنشر والتوزيع، األردن، ، إثرا"والدروس المستفادة
 املطبوعبات ديبوان ،8، ج "والمنال النقند عنالم فني ومشكالت ا البورية"والمالية  النقدية األسواق عطوان مروان، .43

 .8000اجلامعية، اجلزائر، 
 .0223، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، األسواق النقدية والماليةعطوان مروان،  .44
 .8002، الدار اجلامعية، مصر، قضايا اقتصادية معايرةبد القادر حممد عبد القادر، عطية ع .45
قضننايا معايننرة فنني التجننارة "االتجاهننات الحديثننة فنني االقتصنناد النندولي والتجننارة الدوليننة عفيفببي سببامي حببامت،  .46

 .8002، الدار املصرية اللبنانية، مصر، 3، ج8ط، "الدولية
 .8002، دار الثقافة، األردن، ة االستثمار بين النظرية والتطبيقإدار علوان قاسم نايف،  .47
 .8002، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، التوريقغامن حممد امحد،  .42
 .8000، دار الفكر، األردن، االستثمار في المناطق الحرةغرس الدين حممد قاسم خصاونة،  .48
دراسنننة مقارننننة كورينننا "فننني الننندول العربينننة الواقنننع والتحنننديات االسنننتثمار األجنبننني المباشنننر قببببالن امحبببد فريبببد،  .50

، دار النهضبببة العربيبببة للنشبببر والتوزيبببع، مصبببر،  "البحنننرين -تنننونس -األردن-مصنننر–المكسنننيك  -ماليزينننا -الجنوبينننة
8002. 

 .8002، دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن، التسويق الدوليقدو بديع ايل،  .50
 .8003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  مدخأل إلى السياسات االقتصادية الكلية،ال قدي عبد ااجميد، .58
 .8002، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، المالية الدوليةالقريشي حممد صاك،  .53
 .0222، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، قانون االستثمارات في الجزائركمال عليوش قربوع،   .54
 .8002، منشورات جامعة دمشق، سوريا، األسواق الماليةن علي، كنعا  .55
 .8002، (بدون ذكر بلد النشر)، مطبعة اإلسراء، مدخأل إلى التقلبات االقتصاديةحممد وياسر حممد جاد اهلل،  .56
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ري العلميبة ، دار اليبازو "منظنور سنلوكي واسنتراتيجي"إدارة األعمنال الدولينةمطلك الدوري زكريا وامحد علي صباك،   .57
 .8002للنشر والتوزيع، األردن، 

 .0222، مكتبة دالتا للطباعة، مصر، ، األسواق المالية وأسواق راس المالمنري إبراهيم اهلندي .52
 .8003، دار اإلسراء، مصر، عولمة النظام االقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالميةاملهدي عادل،  .58
 .0220، دار اهلدى، اجلزائر، 0828-0826مة االقتصادية العالمية ، األز املوسوي ضياء جميد .60
 .8003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، العولمة واقتصاد السوق الحرةاملوسوي ضياء جميد،  .60
ألردن، ، دار زهببران للنشببر والتوزيببع، ا"التحنندي واالسننتجابة"العولمننة وأثرهننا فنني العننالم الثالنن  ناطوريببه عببالء الببدين، .68

8000. 
 .8002، الدار اجلامعية، مصر، األزمة المالية وإيالح النظام المالي العالميالنجار إبراهيم عبد العزيز،  .63
 .1991 مصر، الشروق، دار ،التسعينات عقد في العربية والبالد العالمي االقتصاد النجار سعيد، .64
 . 0222مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، ، البوريات وال ندسة الماليةالنجار فريد راغب،  .65
 .8002، الدار اجلامعية، مصر، إدارة األعمال الدولية والعالميةالنجار فريد،  .66
، ببدون الشركات دولية النشاط وأثرها على المنافسة والعمالنة والتصندير فني الندول النامينةنعمان سامي سالمة،  .67

 .8002ذكر دار النشر، 
 

 :باللغة األجنبية . ب
 

1. Harrison Andrew et autres, Business International et mondialisation 

" vers une nouvelle Europe"  , edition de Boeck Université ,France, mai 

2004. 

2. Bonin Bernard, l’Entreprise Multinationale et l’Etat, éditions études 

vivantes, Canada, 1984 . 

3. Hoover Herbert, The Great Depression 1929-1941, THE 

MACMILLAN COMPANY, NEW YORK, 1952. 

4. La Barthe.D Lacoue, Finance internationale " l’état actuel de la 

théorie", edition économica, france. 

5. boubaker Miloudi, investissement et stratégie de développement, 

offices des publications universitaire, Algerie, sans mentionner l’année 

d’édition. 

6. Bassoni Marc et  Alain Beitone, Problèmes monétaires 

internationaux ,edition Armand colin, France, 1998 
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 .والماجستير  رسائل الدكتوراه: ثانيا
 
، رسبالة ات التنمينة فني ظنأل التطنورات العالمينة الراهننةسياسنة االسنتثمارات فني الجزائنر وتحنديبابا عبد القبادر،  .0

مقدمببة لنيببل شببهادة الببدكتوراه يف العلببوم االقتصببادية، كليببة العلببوم االقتصببادية وعلببوم التسببيري، قسببم العلببوم االقتصببادية، جامعببة 
 .8002 -8003اجلزائر، اجلزائر، 

ل اإليننالحات االقتصننادية فنني الجزائننر واقننع وأفنناق االسننتثمار األجنبنني المباشننر مننن خننالعبببد الرمحببان، تببومي  .8
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية، كليبة العلبوم االقتصبادية وعلبوم التسبيري، جامعبة  ،8008 -0820

 .8006اجلزائر، اجلزائر، أكتوبر 
ة مقدمببة لنيبل شببهادة رسبال ،أزمنة التنميننة والتيطنيت فنني ظنأل التحننويالت االقتصنادية العالميننةمحبدي باشبا رابببح،  .3

 .8002-8006 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، الدكتوراه يف العلوم االقتصادية،
، ماسسننات رأس المننال المينناطر كبننديأل تمننويلي للماسسننات الصننغيرة والمتوسننطة فنني الجزائننررقيببة حسبباين،  .4

تسبيري، كليبة العلبوم االقتصبادية وعلبوم التسبيري والعلبوم التجاريبة، جامعبة بسبكرة، رسالة مقدمة لنيل شهادة البدكتوراه يف علبوم ال
 .8002 -8002اجلزائر، 
، رسبببالة مقدمبببة لنيبببل شبببهادة "منننع دراسنننة مقارننننة"االسنننتثمار األجنبننني فننني الننندول العربينننة  أهمينننةفضبببيل فبببارس،  .5

وم االقتصبادية وعلبوم التسبيري، جامعبة اجلزائبر، اجلزائبر، الدكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ذخصد التحليل االقتصادي، كلية العلب
8002. 
، كليبة رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصبادية ، القطاع الياص والتمية في الجزائرمرازقة عيسى،  .6

 .8002-8006العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، اجلزائر، 
 
 .الملتقيات والندوات والتظاهرات العلمية: ثالثا

 :باللغة العربية . أ
، امللتقبى العلمبي فني الندول العربينة مواج ت نااالقتصنادية العالمينة وسياسنات  األزمنة االسرج حسني عبد املطلبب، .0

 .8002أكتوبر  80و 80جامعة سطيف، اجلزائر، املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية،  األزمةالدويل حول 
 البدويل حبول ، امللتقبى"فناق وأ واقنع"والمتوسطة  الصغيرة الماسسات في األجنبي االستثمارااجميد،  أونيس عبد .8

 .2006 أفريل  18 و 17، العربية، جامعة الشلف، اجلزائر الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات
مقارننننة واسنننتيالص " 8002إلنننى األزمنننة المالينننة  0888لمالينننة منننن األزمنننة ابعلبببوج بولعيبببد ووردة جببباب اخلبببري،  .3
 06اجلزائبر، ، جامعبة قسبنطينة، امللتقى العلمي الدويل حول أزمة النظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوت اإلسبالمية، "العبر

 .8002افريل  02و
 املاليبة حبول األزمبة مبؤمتر ،"خصائصن ا و اأبعادهن و أسباب ا:العالمية المالية األزمة" ،مهبدي وميلود زايري بلقاسم .4
 .8002مارس  2و 2واإلسالمي، جامعة جنان، لبنان،  الغري االقتصادي منظور النظام من عالجها وكيفية العاملية
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 ،"الندروس المسنتفادة و المحفنزة العوامنأل و األسنباب وأبنرز الجنذور" العالمية المالية األزمة،  باسي زكريا بله  .5
 02لبنبان، ، جامعبة جنبان الغبري واإلسبالمي، االقتصبادي النظبام منظبور مبن عالجهبا وكيفيبة العامليبة املاليبة زمبةاأل حبول مبؤمتر

 .8002مارس  02و
نتننائا األزمننة الماليننة العالميننة علننى التنميننة االقتصننادية فنني  تننأثيربببن شببيحة صببحراوي وبببن حبيببب عبببد الببرزاق،  .6

، امللتقى العلمبي البدويل حبول األزمبة املاليبة واالقتصبادية -الكبرى قيد االنجازدراسة حالة المشاريع االستثمارية –الجزائر 
 .8002أكتوبر  80و 80، جامعة سطيف، اجلزائر، الدولية واحلوكمة العاملية

الملتقنى ، اإلسنالمية البننوك علنى وتنداعيات ا العالمينة المالينة األزمنةببن موسبى كمبال وعببد الرمحبان ببن سباعد،  .7
 .8000فيفري   84و 83جامعة غرداية، الجزائر،  ،"الواقع ورهانات المستقبأل"  قتصاد اإلسالميالدولي حول اال

 حالنة"االسنتثماري  المنناخ دعم في والمتوسطة الصغيرة الماسسات دوربن نوي مصطفى وعبد ااجميد تيماوي،  .2
اجلزائبر،  جامعبة الشبلف، العربيبة، لبدولا يف املتوسبطة و الصبغرية املؤسسبات تأهيبل امللتقبى البدويل حبول متطلببات ،"الجزائنر

 .8006 أفريل 18 و 02
امللتقببى العلمبي الببدويل حببول أزمببة النظببام املببايل واملصببريف الببدويل  تحليننأل األزمننة الماليننة الراهنننة،ببوعرتوس عبببد احلببق،  .8

 .8002افريل  02و 06طينة، اجلزائر، ن، جامعة قساإلسالميةوبديل البنوت 
المباشنر  األجنبني االسنتثمار اسنتقطاب فني السنودان تجربة تقييم ،بانقا اهلل عبد ينالد وعلم يعقوب علي جانقي .00

 للتنميبة العربيبة املنظمبة املباشبر، األجنبيب والتمويبل حبول االسبتثمار االسبتثمار ، مبؤمتراالقتصنادي الوضنع علنى وانعكاسن ا
 .2006 مصر،  اإلدارية،
، املبؤمتر العلمبي البدويل حبول سالمية فني عنالج األزمنة المالينة، دور ال ندسة المالية اإلجباري شوقي وفريد مخيلبي .00

 .8000ديسمرب  8و 0األردن، اقتصادي إسالمي،  األزمة املالية واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور
، امللتقبببى العلمببي البببدويل حببول أزمبببة األزمنننة المالينننة الحاليننة وانعكاسنننات ا علننى االقتصننناد العننالميحبشببي فتيحببة،  .08

 .8002أفريل  02و 06اجلزائر،  ،جامعة قسنطينةظام املايل واملصريف الدويل وبديل البنوت اإلسالمية، الن
 بعبض والعشبرون حبول الثانيبة االقتصبادية الثالثباء ، نبدوةالرأسنمالي النظنام مصنيرة و المالين األزمنةاحلمبش منبري،  .03

 .8002ي ما 86 -83سوريا، الراهنة،  العاملية االقتصادية تداعيات األزمة
 ، امللتقبى العلمبي البدويل حبولاقتصاد المشاركة الية لحماية االقتصناد النوطني منن االزمنة المالينةخبابه عبد اهلل،  .04
 .8002أكتوبر  80و 80العاملية، جامعة سطيف، اجلزائر،  احلوكمة و الدولية االقتصادية و املالية األزمة

 ،"التحنديات وسنبأل المواج نة"فني االقتصناديات العربينة  وأثرهنا الراهننة العالمينة المالينة األزمنة اخلزرجبى ثريبا، .05
 . 8002افريل  82اإلسراء، األردن،  واملالية، جامعة اإلدارية العلوم لكلية الثالث العلمي املؤمتر

، مبببؤمتر األزمبببة املاليبببة العامليبببة حبببول علنننى االقتصننناد الليبنننيالمالينننة العالمينننة  األزمنننة أثننناراخلشبببخوش حممبببد سبببامل،  .06
 .8000، مصر، اإلداريةالتداعيات واوآثار على اقتصاد الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية 
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املبؤمتر  من نا، اإلسنالمي االقتصناد وموقن  2008 الراهننة العالمينة والمالينة االقتصنادية األزمنةخضبريات عمبر،  .07
كليبة الشبريعة، جامعبة جبرش، األردن،   االقتصبادية املعاصبرة أسبباهبا وتبداعياهتا وعالجهبا، األزمباتعشر حبول  العلمي احلادي

 .8000ديسمرب  06و 02
 البدويل ، امللتقبىالعربية النفطية الصناعة تواجه التي والتحديات العالمية المالية األزمةرمحان  مال ومشري فريبد،  .02
 .2011 جوان 02و 06 تونس، ،"العاملي االقتصادي ظامالنو  ماحلك"األزمة  حول السابع
العلبوم  مسبامهة مبدى حبول املاليبة للعلبوم الثباين املبؤمتر الراهننة، المالينة واألزمنة اإلسنالمي االقتصناد ريباض املبومين، .08
 .8000 افريل  82و 82الريموت، األردن،  جامعة، العاملية املالية األزمات مع التعامل يف وانياسبية املالية

، املببؤمتر العلمببي الببدويل  يننندوق النقنند النندولي فنني األزمننة الماليننة العالميننة أداءتقننويم ريبباض عمببر عبببد اهلل مهببا،  .80
 .8000ديسمرب  08و 00األردن،  واالقتصادية العاملية املعاصرة من منظور اقتصادي إسالمي، املاليةحول األزمة 

األزمببة  حببول ، مببؤمتر"أسننباب ا، جننذورها وتبعات ننا االقتصننادية"فصننول األزمننة الماليننة العالميننة زيببدان حممببد امحببد،  .80
 . 8002مارس  02لبنان، ، جامعة اجلناناملالية العاملية وكيفية عالجها من منظور النظام االقتصادي الغري واإلسالمي، 

ملببؤمتر العلمببي ، ا"قبننأل وأثننناء وبعنند األزمننة الماليننة العالميننة"دور الدولننة فنني التنميننة  تطننويرالصببادق علببي توفيببق،  .88
 80و 02االقتصبادية، لبنبان،  العاشبر حبول االقتصباديات العربيبة مبا بعبد األزمبة االقتصبادية العامليبة، اجلمعيبة العربيبة للبحبوا

 .8002ديسمرب 
، األردننيالمالية االقتصادية العالمية وآثارها الحالية والمتوقعة علنى الج ناز المصنرفي  األزمةعباد اعة حممود،  .83
، جامعبة اجلنبان، لبنبان، اإلسبالميالنظبام االقتصبادي الغبري و  منظبور مبن عالجهبا وكيفيبة العامليبة املاليبة ألزمبةال حبو مبؤمتر 

8002. 
أهم األزمنات المالينة الناتجنة عنن أنشنطة األسنواق المالينة التقليدينة وخينار  العقريب كمال وبلحمدي سيد علي، .84

النظببام املببايل " الثبباين حببول األزمببة املاليببة الراهنببة والبببدائل املاليببة واملصببرفية ، امللتقببى الببدويلاألسننواق الماليننة اإلسننالمية كبننديأل
 .8002ماي  6و 2املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، ، "اإلسالمي اوذجا

، امللتقببى األزمننة الماليننة العالميننة وتننداعيات ا علننى بعننض ماشننرات االقتصنناد الجزائننريعمبباري عمببار وفببايل نبيلببة،  .85
 .8002أكتوبر  80و 80العاملية، جامعة سطيف، اجلزائر،  واحلوكمة الدولية واالقتصادية املالية األزمة الدويل حولالعلمي 
المينننة االقتصنننادية العالمينننة األسنننباب والتنننداعيات واآلثنننار فننني االقتصنننادات الع األزمنننةعببببد الفتببباح ،  العمبببو  .86

، املبببؤمتر العلمبببي العاشبببر حبببول االقتصبببادات العربيبببة وتطبببورات مبببا بعبببد األزمبببة االقتصبببادية العامليبببة، "دراسنننة الحالنننة التونسنننية"
 .8002ديسمرب  80و 02اجلمعية العربية للبحوا االقتصادية، لبنان، 

، مببؤمتر األزمبة املاليببة اد الليبننيعلننى االقتصن وأثرهنناالماليننة العالمينة  األزمنةفيباض حممببد خليبل وخالببد علبي الزائببدي،  .87
 .8000على اقتصاد الدول العربية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر،  واوآثارالعاملية حول التداعيات 
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، خارج المحروقات في ظأل المناخ االستثماري الجديند األجنبيةاالقتصاد الجزائري والشراكة قدي عبد ااجميد،  .82
 اجلزائببر، جامعببة البليببدة، حببول املؤسسببة اجلزائريببة وحتببديات املنبباخ االقتصببادي اجلديببد، األولالببوطين  مداخلببة مقدمببة يف امللتقببى

 .8003افريل  83 -88
امللتقبى البدويل  الماسسات الصغيرة والمتوسنطة، أداءالمباشر في ترقية  األجنبياالستثمار  أهميةقويدري حممد،  .88

 .8006 أفريل 18 و 02اجلزائر،  جامعة الشلف، العربية، الدول يف طةاملتوسو  الصغرية املؤسسات تأهيل حول متطلبات
امللتقبى البدويل الثباين حبول  ،األزمنات المالينة وعالقت نا بسنعر الفائندة كواش زهية وفتيحة ببن حباج جبياليل مغبراوة، .30

 80ز اجلببامعي مخببيس مليانببة، اجلزائببر، ، املركبب"النظببام املصببريف اإلسببالمي اوذجببا'األزمببة املاليببة الراهنببة والبببدائل املاليببة واملصببرفية 
 .8002أكتوبر  80و

، مبؤمتر األزمبة املاليبة العامليبة وكيفيبة عالجهبا العربينة االقتصناديات علنى وأثرهنا العالمينة المالينة األزمنةكورتل فريد،  .30
 .8002مارس 02و 03، الغري واإلسالمي، جامعة اجلنان، لبنان من منظور النظام االقتصادي

امللتقببى العلمببي الببدويل حببول األزمببة املاليببة  ،"الجننذور والتننداعيات" 8002الماليننة العالميننة  األزمننة، مببراب  سبباعد .38
 .8002اكتوبر 80و 80واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، جامعة سطيف، اجلزائر، 

 االزمببببة املاليببببة ل، امللتقببببى العلمببببي الببببدويل حببببو  -حالننننة الجزائننننر -اثننننر األزمننننة االقتصننننادية الراهنننننة مببببراد ناصببببر،  .33
 .8002أكتوبر  80و 80اجلزائر، العاملية، جامعة سطيف،  حلوكمةوا الدولية االقتصاديةو 

امللتقببى العلمببي الببدويل حببول  ،الماليننة العالميننة  علننى االقتصنناد الجزائننري األزمننةانعكاسننات مغبباري عبببد الرمحببان،  .34
 .8002أكتوبر  80و 80اجلزائر، ، جامعة سطيف املالية واالقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، األزمة

، امللتقبى البدويل الثباين حبول األزمبة النظام المالي العالمي وبديأل البننوك اإلسنالميةأزمة مفتاح صاك ومعاريف فريدة، .35
مبباي  6و 2اجلزائببر،  املركببز اجلببامعي مخببيس مليانببة، ،"النظببام املببايل اإلسببالمي اوذجببا"البببدائل املاليببة واملصببرفية  املاليببة الراهنببة و

8002. 
  .الجرائدو  المجالت العلمية: رابعا 
 :ةلعربيللغة ابا . أ

، جملببة األزمننة الماليننة العالميننة وانعكاسننات ا علننى التجننارة اليارجيننة للنندول العربيننةحسببني عبببد املطلببب،  األسببرج .1
 .8002، سبتمرب 03دراسات اقتصادية، مركز البصرية للبحوا واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر، العدد 

جملببة اقتصبباديات مشببال إفريقيببا، جامعببة الشببلف، اشننر، حننوافز االسننتثمار الينناص المباوسببرير منببور وعليببان نببذير،  .8
 .8002ماي  ،اجلزائر، العدد الثاين

، جامعببة اإلنسببانية، جملببة العلببوم الماليننة اإليننالحاتوضننعية االقتصنناد الجزائننري علننى ضننوء ، حيبباةبببن امسبباعني  .3
 .8000مارس ، د والعشرونحبسكرة، اجلزائر، العدد الوا

 جملبة الباحبث، ، األجنبنيالعقار في الجزائنر ودوره فني تنمينة االسنتثمار  أزمةنبة، بن قا وإمساعيلبن محودة حمبوب  .4
 .8002 العدد اخلامس،جامعة ورقلة، اجلزائر، 
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جامعببة الشببلف، اجلزائببر، ، إفريقيببا، جملببة اقتصبباديات مشببال لالزمننة الماليننة  الراهنننة إسننالميةمقاربننة بببوجالل حممببد،  .5
 .8002 العدد السادس،

جملبة حببوا اقتصبادية  ،المالينة واالقتصنادية العالمينة األزمةر يناديق الثروة السيادية في معالجة دو  بوفليح نبيل، .6
 .8000 -8002 ،22و 22العددان  مصر، اجلمعية العربية للبحوا االقتصادية، عربية،
 .8002، 82العدد  ،الكويت املعهد العري للتخطي ، ،، جملة جسر التنميةالمالية األزمات التوين ناجي، .7
 .االستثماراتاملتضمن قانون  0266 سبتمرب 02، املؤرخ يف 822-66رقم  أمر اجلريدة الرمسية، .2
 .23املتضمن قانون االستثمارات، العدد  0263جويلية  86الصادر يف  822-63قانون رقم  اجلريدة الرمسية، .8

 الفتنرة خنالل العربينة اتالبورين علنى العقناري النرهن أزمنة أثنر الزهبراء، فاطمبة نسبيمة  وعلبوي موسبى حباج .00
 .8000الثامن، العدد  ،جامعة ورقبلة، اجلزائرجملة الباحث،  ،8007-8002
جملبببة التنميبببة والسياسبببات ، "دراسنننة قياسنننية" محنننددات االسنننتثمار االجنبننني المباشنننر فننني الجزائنننرمبببد، حم داودي .00

 .8000ايت، االقتصادية، املعهد العري للتخطي ، الكويت، ااجملد الثالث عشر، العدد الث
، جملبة على  سياسات يندوق النقد الندولي 8002انعكاسات األزمة المالية العالمية  طالب وليد حممد األمني، .08

 .8000، اجلزائر، العدد السادس ،االقتصاد وااجمتمع، جامعة قسنطينة
جملببة  ،جزائننرالمباشننر فنني ال األجنبننياثننر الحننوافز الضننريبية وسننبأل تفعيل ننا فنني جننذب االسننتثمار طبباليب حممببد،  .03

 .8002 العدد السادس،جامعة الشلف، اجلزائر، ، إفريقيااقتصاديات مشال 
اجلمعيبة العربيبة ، جملة حبوا اقتصادية عربيبة، معدل الفائدة ودورية األزمات في االقتصاد الرأسماليعابد شري ،   .04

 .8000، 22و 22العددان للبحوا االقتصادية، مصر، 
 ،30العببببدد الكويببببت،  ، جملببببة جسببببر التنميببببة املعهببببد العببببري للتخطببببي ،ن اليارجيننننةالننننديو  إدارة العببببباس بلقاسببببم،  .05
8002. 
املعهبد العبري ، جسبر التنميبة جملبة ،االقتصادية العالمية على الدول العربية  والنامينة األزمةتبعات العباس بلقاسم،  .06

 .8000افريل ، 008عدد  الكويت، للتخطي ،
جملببة السياسببة الدوليببة، مؤسسببة  الماليننة، األزمننة وتننداعيات اليليجيننة تاالقتصنناديا رجببائي، حنببان اللطيببف عبببد .07

 .8002األهرام، مصر، يناير
اجلمهيببببة العربيببببة للبحببببوا  ، جملببببة حبببببوا اقتصببببادية عربيببببة،"تأمننننأل ومراجعننننة"األزمننننة الماليننننة العالميننننة علببببة مببببراد،  .02

 .8000، 22و 22االقتصادية، مصر، العددان 
جامعبببة  ،إفريقيبببا، جملبببة اقتصببباديات مشبببال المديونينننة اليارجينننة للننندول النامينننة أزمنننةنشنننأة  أسنننباب، أمبببال قحايريبببة .08

 .8002،  الثالثالعدد الشلف، اجلزائر، 
، جملببة حبببوا اقتصببادية عربيببة، اجلمعيببة العربيببة األزمننة االقتصننادية العالميننة و تننداعيات ا العالميننةقببدي عبببد ااجميببد،  .80

 .8002 ،26العدد  للبحوا االقتصادية، مصر،
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 .8002، جملة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، مصر، يناير اثر األزمة المالية على أسياعى إكان، مر  .80
 .، جريدة الغد األرديناثر األزمة المالية على دول الشرق الوستمنصور يوسف،  .88
حالنننة " دور القطننناع اليننناص فننني التنمينننة االقتصنننادية بالننندول النامينننة مبببوالي خلضبببر عببببد البببرزاق وبونبببوة شبببعيب،  .83
 .8000-8002  العدد السابع،جامعة ورقلة، اجلزائر،  جملة الباحث،  ،"الجزائر
 العالمينة األزمنة االقتصنادية تنداعيات ظنأل فني المالينة األوراق أسنواق سبهو وحممبد ايبل عمبر، حممبد نزهبان .84
 الثباين، دس والعشبرون، العبددالسبا ااجملبد، سبورياجامعبة دمشبق، والقانونيبة،  االقتصبادية للعلبوم دمشبق جامعبة ، جملبةالراهننة
8000. 
الكويننت وجيبننوتي وموريتانيننا فنني آخننر قائمننة النندول العربيننة المسننتقطبة لالسننتثمار النصببف وليببد عبببد اللطيببف،  .85

 .8000جويلية   02، 03622العدد  الكويت،جريدة القبس،  األجنبي،
، 22، جملة العلبوم اإلنسبانية، ، العبدد اد العربيعلى االقتص وأثرهاالمالية العالمية  األزمةنوزاد عبد الرمحان اهلييت،  .86
8000. 
 جامعبة ، جملبة"مف وم نا  وماشنرات ا وامكانينة التنبنا ب نا فني بلندان ميتنارة"األزمات المالية هيل عجمي ايل،  .87
 .8003والقانونية، جامعة دمشق، سوريا، ااجملد التاسع عشر، العدد األول،  االقتصادية للعلوم دمشق
دور الغننننرف الصننننناعية والتجاريننننة والزراعيننننة العربيننننة فنننني جننننذب االسننننتثمارات األجنبيننننة عيسببببى، الببببوزين عببببادل  .82
 .8002، جملة أحباا اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، اجلزائر، العدد اخلامس، جوان المباشرة
المتعلنننق بتطنننوير االسنننتثمار ومننندى قدرتنننه علنننى تشنننجيع  00/08مضنننمون أحكنننام األمنننر رقنننم يوسبببفي حممبببد،  .88

 .8008، 83العدد ، 08ااجملد ، ، جملة املدرسة الوطنية لإلدارة، اجلزائرستثمارات الوطنية واألجنبيةاال
 .باللغة الفرنسية: ب

 
1. Banon Gabriel, Le G20 cherche solution désespérément, Revue 

Maroc Hebdo International, N°815, Novembre2008. 

2. BARTHALON  . E, Crises Financières " un panorama des 

explications " , revue problème économiques, N°2595, 1998. 

3. douah Belkacem, les zones franches en Algérie " Conclusion d’une 

experience " , revue des économies nord Africaines, Université de Chlef, 

Algerie, n°6, 2009. 

4. lagadec Patrick, apprendre a gerer les crises , 2 eme édition, édition 

d’organisation, France, 1994. 

5. Omar Guerid, L’Investissement direct  étranger en ALGERIE " 

Impacts- Opportunités et Entraves " , Revue des Recherches économique 

et managériales, Université de biskre, Algerie, N°3, juin 2008  

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-chlef.dz%2Frenaf%2Fla_revue_N_6.htm&rct=j&q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%20%E2%80%93%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81%20%E2%80%93%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&ei=MNkdTte5AYrKtAb8qZ2yDQ&usg=AFQjCNFwQNN5dSdPQb32JV0wTNCrKj7p2Q&cad=rja
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 التقارير ونشريات المؤسسات: خامسا
 :باللغة  العربية . أ

 
، مننا معنننى األزمننة ؟، فنني األزمننة الماليننة العالميننة أسننباب وحلننول مننن منظننور إسننالميسببعيد،  بلعببباس عبببد الببرزاق .0

 .8002مركز النشر العلمي، جامعة  امللك عبد العزيز، السعودية ، 
، إسنالميوحلنول منن منظنور  أسنبابالمالينة العالمينة  األزمنةنظام؟، في  زمةأ أم ..عقار أزمةبلوايف مهدي أمحبد،  .8

 .8002مركز النشر العلمي، جامعة  امللك عبد العزيز، السعودية، 
، مبببؤمتر األمبببم املتحبببدة للتجبببارة والتنميبببة، األمبببم التحنننول نحنننو اليننندمات، 8002تقريبببر االسبببتثمار العببباملي لسبببنة  .3

 .8002املتحدة، نيويورت وجنيف، 
، مببؤمتر األمببم املتحببدة الشننركات عبننر الوطنيننة وتنندويأل البحنن  والتطننوير،  8002تقريببر االسببتثمار العبباملي لسببنة  .4

 .8002للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، 
ر االستثمار األجنبي المباشر الصادر من البلدان النامية والبلندان التني تمن، 8006تقرير االستثمار العاملي لسنة  .5

 .8006، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، "على التنمية أثاره"بمرحلة انتقالية 
، مببؤمتر األمببم الشننركات عبننر الوطنيننة والصننناعات االسننتحراجية والتنميننة، 8002تقريببر االسببتثمار العبباملي لسببنة  .6

 .8002يورت وجنيف، املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيو 
، مبؤمتر األمبم املتحبدة للتجبارة الكربنون مننيفض اقتصناد فني ، االسنتثمار8000تقريبر االسبتثمار العباملي لسبنة  .7

 .8000والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، 
اس أشننكال اإلنتنناج النندولي والتنميننة غيننر القائمننة علننى المسنناهمة فنني ر ، 8000تقريببر االسببتثمار العبباملي لسببنة  .2
 .8000، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، المال
، الصببندوق العببري لإلابباء التجننارة اليارجيننة لننبعض النندول العربيننة، 8000التقريببر االقتصببادي العببري املوحببد لسببنة  .8

 8000االقتصادي واالجتماعي، 
، الصببببببندوق العببببببري لإلابببببباء االقتصببببببادي التطننننننورات الماليننننننة ،8000التقريببببببر االقتصببببببادي العببببببري املوحببببببد لسببببببنة  .00

 .8000واالجتماعي، 
الندول  فني المنال أسنواق وفني والمصنرفية النقدينة التطنورات، 8000التقريبر االقتصبادي العبري املوحبد لسبنة  .00
 .8000، الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي، العربية
الصبندوق العبري لإلاباء  والطاقنة، الننفت مجنال فني التطنورات ،8000لسبنة  التقريبر االقتصبادي العبري املوحبد .08

 .8000االقتصادي واالجتماعي، 
، الصبندوق العبري لإلاباء االقتصبادي واالجتمباعي، الزراعني القطاع، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسنة  .03
8000. 
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الصببببببندوق العببببببري لإلابببببباء االقتصببببببادي  لصننننننناعي،القطنننننناع ا، 8000التقريببببببر االقتصببببببادي العببببببري املوحببببببد لسببببببنة  .04
 .8000واالجتماعي، 

، تداعيات األزمة المالية العالمية علنى اقتصناديات الندول العربينة، 8000التقرير االقتصادي العري املوحد لسبنة  .05
 .8000الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي، 

، الصببببببندوق العببببببري لإلابببببباء االقتصببببببادي جننننننداول إحصننننننائية ،8000التقريببببببر االقتصببببببادي العببببببري املوحببببببد لسببببببنة  .06
 .8000 واالجتماعي،

، الصنرف وأسنعار الينارجي العنام والندين المندفوعات منوازين، 8000التقريبر االقتصبادي العبري املوحبد لسبنة  .07
 .8000، الصندوق العري لإلااء االقتصادي واالجتماعي

الشبركة البرتوليبة لالسبتثمارات العربيبة، اململكبة العربيبة  لتحنديات،مكانة راسية رغم ا، 8002التقرير السنوي لسنة  .02
 .8002السعودية، 

، وزارة 8008  سننة منن األول للسداسني اليارجينة التجنارة إحصنائيات ،التجبارة اخلارجيبة يف اجلزائبر حبول تقريبر .08
 .8002التجارة للجمهورية اجلزائرية الدكقراطية الشعبية، اجلزائر، 

التطورات في االقتصاد العالمي واألسواق المالية في إنجاح ، 8002نقد الدويل لسنة تقرير صندوق ال .80
 .8002، صندوق النقد الدويل، واشنطن، االقتصاد العالمي لصال  الجميع

، صبببندوق النقبببد  مسنننتجدات االقتصننناد العنننالمي واألسنننواق المالينننة، 8000تقريبببر صبببندوق النقبببد البببدويل لسبببنة  .80
 .8000الدويل، واشنطن، 

، الوكالببة الوطنيببة لتطببوير االسببتثمار، اجلزائببر، اسننتثمر فنني الجزائننر، 8000تقريببر منبباخ االسببتثمار يف اجلزائببر لسببنة  .88
8000. 
، املؤسسبببة العربيبببة لضبببمان االسبببتثمار وائتمبببان الصبببادرات، 8002تقريبببر منببباخ االسبببتثمار يف البببدول العربيبببة لسبببنة   .83

 .8002الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8000لعربيببببة لسببببنة تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول ا .84

 .8000الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8000تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .85

 .8000الكويت، 
بيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، ، املؤسسببببة العر 8008تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .86

 .8008الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8003تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .87

 .8003الكويت، 
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صببببادرات، ، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان ال8002تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .82
 .8002الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8006تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .88

 .8006الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8002تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .30

 .8002الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8002اخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة تقريببببر منبببب .30

 .8002الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8002تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة لسببببنة  .38

 .8002الكويت، 
، املؤسسببببة العربيببببة لضببببمان االسببببتثمار وائتمببببان الصببببادرات، 8000لسببببنة تقريببببر منبببباخ االسببببتثمار يف الببببدول العربيببببة  .33

 .8000الكويت، 
جملبببد املؤسسببة اجلامعيبببة للدراسبببات والنشبببر والتوزيبببع، إدارة وتنمينننة الماسسنننات الصنننغيرة والمتوسنننطة، جببواد نبيبببل،  .34
 .8002لبنان، 
، درات فنني أعقنناب األزمننة العالميننةالتجننارة الدوليننة والعربيننة وتمويل ننا وضننمان ائتمننان الصننازروق اببال الببدين،  .35

 .8000صندوق النقد العري، اإلمارات العربية املتحدة، 
الشنريعة، فني األزمنة المالينة العالمينة أسنباب  منع متوافقنة مقترحنة مستقبلياتعبد احلميد،  الساعايت عبد الرحيم  .36

 .8002عودية ، ، مركز النشر العلمي، جامعة  امللك عبد العزيز، السوحلول من منظور إسالمي
فنني األزمننة الماليننة العالميننة أسننباب وحلننول مننن منظننور ، أسننلحة النندمار المننالي الشننامألالسببويلم إبببراهيم سببامي،  .37
 .8002، مركز النشر العلمي، جامعة  امللك عبد العزيز، السعودية ، إسالمي
العربيببة املتحببدة، اإلمببارات العربيببة  ، وزارة التجببارة اخلارجيببة لإلمببارات8002قببراءة يف تقريببر االسببتثمار العبباملي لسببنة  .32

 .8002املتحدة، 
سلسبلة عبامل املعرفبة الصبادرة عبن ااجملبس البوطين للثقافبة والفنبون  العرب أمام تحديات التكنولوجينا،كرم انطونيوس،  .38

 .0228واوآداب، الكويت، نوفمرب 
 منن سننتين بعند المتقدمنة لبلندانا فني المباشنر األجنبي االستثمار نتعاشنشرة صحفية حول االستثمار العاملي، ا .40

مبؤمتر األمبم املتحبدة للتجبارة والتنميبة، األمبم  الحندود، عبنر والشنراء االنندماج عملينات تزايند االنيفناض يتوقن  علنى
 .املتحدة، نيويورت وجنيف

 آخنر مستوى قياسيا يسجأل آسيا غرب في االستثمار ،8002نشرة صحفية حول تقرير االستثمار العاملي لسنة  .40
 .8002مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، األمم املتحدة، نيويورت وجنيف، ، 2007 امع في
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الوكالبة الوطنيبة لتطبوير ، 8008 لسننة  االسنتثمار تصنريحات حصنيلةنشبرة فصبلية حبول االسبتثمار يف اجلزائبر،  .48
 .8000افريل ، 00العدد رقم اجلزائر، االستثمار، 

 الندول العربينة في آفاق االستثمار األجنبي المباشر، 8000ول العربية لسنة نشرة فصلية حول االستثمار يف الد .43
 .8000املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، الكويت، ، 8000لعام 

 السياسنية لتنداعيات األحنداث المتوقعنة التنأثيرات، 8000نشبرة فصبلية حبول االسبتثمار يف البدول العربيبة لسبنة  .44
 .8000، الكويت، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،االستثماري مناخ ا على عربيةالمنطقة ال في

 :باللغة الفرنسية . ب
 

1. Artus Patrick et autres, La crise des subprimes, Conseil d’analyse 
économique , La Documentation française, france, 2008 

2. Rapports Annuele de la Banque d’Algeries , TABLEAUX 
STATISTIQUES, banque d’algerie, algerie , 2010, 

3. word investment raport 2009, transnational corporation "
agricultural production and development", united nations conference on 
trade and development ,united nation , new York and Geneva, 2009. 

 .االنترنيتمواقع : سادسا
 :باللغة العربية . أ
ن العربي، االستثمار األجنبي المباشر في الوطأمحد العثيم،  .0
      www.aljazirah.com.sa/2007jaz/27/rj6.htm    
                                                        ،قتصادية وموقع الدول العربيةقراءة في ماشر الحرية االالعثيم،  امحد .8

jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm-www.al 
، رمليار دوال 07االجنبية في الطاقة الجزائرية بلغت  االستثمارات .3

www.syrianfinance.org/arabic/news/miscellaneous/2343.html 
 www.andi.dz ، 2011سنة  من األول السداسي خالل ارتفاعا تسجأل الجزائر في االستثمارات .2
، متاح على "اقتصاد مستقر و قوانين مضطربة"الجزائر و اتجاهات االستثماراتري مصيطفى، بش .2

www.echoroukonline.com/ara/aklam/aklam_elkhamis/bachir_msitfa/56

599.html 
     ،تمركز االستثمارات في واليات الوست وتأخرها في الجنوب .6

   www.al-fadjr.com/ar/economie/180297.html?print 

http://www.aljazirah.com.sa/2007jaz/27/rj6.htm
http://www.al-jazirah.com.sa/2007jaz/oct/11/rj10.htm
http://www.syrianfinance.org/arabic/news/miscellaneous/2343.html
http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/


 

221 
 

 ،8008و 8002ماليير دوالر بين  2توقع استثمارات بن  .2
          www.massa.com/ar/content/view/5142/42 

، 8000و تتراجع في 8002االستثمارات األجنبية تصأل إلى مستويات قياسية في حليم بن دمحان،  .2
www.darelabhath.dz/ar/index.php?view=article&catid 

 www.moheet  مليون دوالر، 750الجزائر تجمد يفقة مع عز المصرية ب  .2
 ،"إجراءات وتعديالت ال تقنع"الجزائر واألزمة االقتصادية .00

           international.daralhayat.com/internationalarticle/48799 
 www.ons.dz، الوطني لالحصاءات الديوان .00
 ، com  eetwww.moh.، أجنبي الجزائر ترفض بيع جيزي ألي طرف: رافضة التنازل عن حق الشفعة .08
 الزراعة الجزائرية تدخأل مرحلة اإلنتاج المكث ،  .03

             www.darelabhath.dz/ar/index.php?option=com  
 بالمائة، 83استيراد السيارات في الجزائر يرتفع بنمسرية ب،  .02

www.echoroukonline.com/ara/.../86398.htm                   . 
، 8000خالل النص  األول من  750عدد المشاريع االستثمارية األجنبية في الجزائر بلغ  .02

www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2181442&L
anguage=ar 

، "ابرز خطت اإلنقاذ المالي"األزمة المالية العلمية عديل قندح،  .06
              www.abj.org.jo/AOB_Images/633818570087517500.pdf 

العربية،  الدول في اليارجية التجارة سياسات العالمية على واالقتصادية أثر األزمة الماليةالصيداين،  عال .02
css.escwa.org.lb/EDGD/1154/BP2.pdf              

،  المصري االقتصاد على اهالعالمية وتأثير المالية األزمة ، عالء الدين مرجان حمفو  .02
              www.mfti.gov.eg/SME/pdf/researchs/3.pdf   

 ، متاح علىلجزائراالستثمار الثقافي في الطفي فليسي وحممد مسلم،  .02
www.echoroukonline.com/ara/dossiers/21752.html    

تأثيرات األزمة المالية واالقتصادية العالمية على القطاع السياحي في بلدان المغرب العربي مصطفى الكثريي،  .80
 www.maghress.com/alittihad/102320، الكبير

 .ar.wikipedia.org/wiki الكساد الكبير،املوسوعة احلرة ويكيبيديا،  .80
 .ar.wikipedia.org،  ماشر الحرية االقتصاديةاملوسوعة احلرة ويكيبيديا،  .88
 ، 882 االقتصاد، العدد جملة عامل .83

http://www.massa.com/ar/content/view/5142/42
http://www.moheet/
http://www.moheet/
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/48799
http://www.ons.dzالديوان
http://www.ons.dzالديوان
http://www.moheet/
http://www.moheet/
http://www.darelabhath.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2011-01-25-11-11-35&catid=31:general&Itemid=80
http://www.darelabhath.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=82:2011-01-25-11-11-35&catid=31:general&Itemid=80
http://www.darelabhath.dz/ar/index.php?option=com
http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2181442&Language=ar
http://www.kuna.net.kw/NewsAgencyPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=2181442&Language=ar
http://www.abj.org.jo/AOB_Images/633818570087517500.pdf
http://www.mfti.gov.eg/SME/pdf/researchs/3.pdf
http://www.echoroukonline.com/ara/dossiers/21752.html
http://www.maghress.com/alittihad/102320
http://ar.wikipedia.org/
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.ecoworld-mag.com/Detail.asp?InNewsItemID=365954 
، البنك الدولي يدعو الى انت اج سياسات تكفأل استدامة النمو في البلدان النامية .82

sarabicwww.worldbank.org/wbsite/extraichome/new 
 www.worldbank.org،  والنمو والتمويأل العالمية األزمة االقتصادية ، اآلفاقموقع البنك الدويل .82
، البنك الدولي يمن  البلدان النامية مزيدا من النفوذموقع البنك الدويل،  .86

www.worldbank/org/wbsite/external/extarabicho 
، البلدان النامية تقود قاطرة النمو العالمي لكن المياطر ال تزال قائمةموقع البنك الدويل،  .82

rnal/extarabichomewww.web.worldbank.org/wbsite/exte 
، إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر موقع املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، .82

   www.iaigc.net/?id=7&sid=21 
 موقع بيانات أداء األعمال، متاح على .82

www.arabic.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/algeria?topic=prote

cting-investors  

 www.andi.dz/ar/?fc=missionموقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  .03

 وزارة الصناعة وترقية االستثمارات، .30
=invest&titre=cniwww.mipi.dz/ar/index_ar.php?page 

 

  .باللغة الفرنسية . ب
1. Alasrag Hussien, Foreign Direct Investment Development Policies 

in the Arab Countries, 
mpra.ub.unimuenchen.de/2230/1/MPRA_paper_2230.pdf 

2. Mohammed Benhamou, L’impact de la crise économique 
internationale sur le développement économique et social en Afrique, 

www.rosalux.sn/wp-
content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale- 
cadreschool.doc.pdf 
  

  

http://www.worldbank.org/wbsite/extraichome/newsarabic
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank/org/wbsite/external/extarabicho
http://www.web.worldbank.org/wbsite/external/extarabichome
http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
http://www.mipi.dz/ar/index_ar.php?page=invest&titre=cni
http://mpra.ub.unimuenchen.de/2230/1/MPRA_paper_2230.pdf
http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale-cadreschool.doc.pdf
http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale-cadreschool.doc.pdf
http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale-cadreschool.doc.pdf
http://www.rosalux.sn/wp-content/uploads/2011/04/ImpactCriseEcoMondialevfinale-cadreschool.doc.pdf
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 .8003 -8000بحسب المنطقة للفترة األجنبي تدفقات االستثمار  (: 0-3)ملحق رقم 

 مليون دوالر :الوحدة
 التدفقات

 املنطقة

 

 الوارد  األجنيبتدفقات االستثمار 

 

 الصادر  ألجنيباتدفقات االستثمار 

8000 8000 8008 8003 

 

8000 8000 8008 8003 
 26226 22226 62220 002322 36626 22222 22022 000220 البلدان املتقدمة

 32023 36222 22220 22222 30028 32023 36222 62222 الغربية أوروبا

 33220 32028 28228 20628 82228 32220 32222 62022 األوروياالحتاد 

 0323 0323 0222 2323 0220 628 0022 8620 الغربية أوروباباقي 

 8222 3823 3223 3026 623 228 623 223 اليابان 

 02022 00223 08222 02826 8222 6822 02222 30220  األمريكيةالواليات املتحدة 

 3226 2220 22.2 2222 02820 02226 80222 82822 االقتصاديات النامية

 023 020  822- 023 0220 0022 0226 222  إفريقيا

 0022 620 0820 0322 22.2 2022 2220 2222 الالتينية والكاراي أمريكا

 8326 3222 2022 2322 00223 2222 00820 02628 وانيي  اهلاد   أسيا

 8326 3222 2023 2322 00220 2222 00022 02620 أسيا
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 022- 822 220 322 220 326 620 022 أسياغري 

 022 022 020-  620 222 322 022 الوسطى  أسيا

 8322 3222 2220 2020 2622 2623 00828 02822 أسياجنوب وشرق وجنوب شرق 

 022 028 022 022 620 222 220 320 أسياجنوب 

- -  020 020 020 020 020 020 اهلاد   انيي 

 220 222 322 220 8020 3028 8622 8222 الوسطى والشرقية أوروبا

 العامل

 

032220 20226 22222 22226 002622 28022 22622 60828 

 .3   ،8002لسنة اعتمادا على بيانات صادرة يف تقرير االستثمار العاملي  الطالبة إعدادمن  :المصدر

 

 

 

 

 

 

 .8003 -8000بحسب المنطقة للفترة األجنبي تدفقات االستثمار   (:0-3)تابع للملحق رقم 
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 والراتبمليارات الد 8007 -8004بحسب المنطقة للفترة   األجنبيتدفقات االستثمار  ( :8-3)ملحق رقم 
 التدفقات

 

 املنطقة

 الوارد  األجنيبتدفقات االستثمار 

 

 الصادر  األجنيبتدفقات االستثمار 

8002 8002 8006 8002 8002 8002 8006 8002 

 0282 008822 20622 22620 0222 22222 22023 20222 البلدان املتقدمة
-  66222 62028 322.2-  26622 22220 80228  أوروبا
-  22822 60222 32222-  23020 22622 80228 األوروي االحتاد
-  2023 2222 3020-  622- 822 222 اليابان 

-  80628 8222- 82220-  02222 00020 03222  األمريكية الواليات املتحدة
-  2220 822- 6828-  08828 222- 6620 األخرىالبلدان املتقدمة 

 828 02222 00222 00223 262 32220 30223 82322 االقتصاديات النامية
 00 228 823 820 63 3222 8226 0220  إفريقيا
 26 2220 3222 8222 062 2322 2222 2223 الالتينية والكاراي أمريكا
-  00220 2222 2222-  82222 80220 02022 واوقيانيا أسيا
-  00220 2222 220-  80222 80222 02020 أسيا
 22 0220 0322 6822 22 2222 2026 8022 أسياغري 
-  2220 2222 222-  08222 00623 00623 أسياشرقي 
-  0620 0823 828-  6222 2822 6026 الصني
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-  0220 0022 0228-  2022 2020 3228 أسياجنوب شرقي 

-  222 826 828-  8823 222 226 أسياجنوب 

 أسياوشرقي  أسياجنوي 
 وجنوب شرق اسيا

 - - -822  - - -022 

-  020 020 020-  023 022 022 اوقيانيا
جنوب شرقي اوروبا وكمنولث 

 الدول املستقلة
2023 2028 6223 20 0220 0226 0222 28 

-  026 026 028-  8623 0220 0322 جنوب شرق اوروبا
-  0220 802 0322-  2822 8620 8622 كمنولث الدول املستقلة

االقتصادات الضعيفة هيكليا 
 شة الضغريةواهل

 - - -2822  - - -223 

 8- - -  86- - -  اقل البلدان اوا

 2- - -  06- - -  البلدان النامية غري الساحلية

 0- - -  2- - -  الدول النامية اجلزرية الصغرية
 8862 080222 23228 22223 8000 030222 22222 22820 العامل

 .2-6   8000لسنة و تقرير االستثمار العاملي  8   ،8002لسنة تقرير االستثمار العاملي اعتمادا على طالبة ال إعدادمن   :المصدر

 

 

بمليارات  8007 -8004بحسب المنطقة للفترة   األجنبيتدفقات االستثمار  ( :8-3)ملحق رقم تابع لل
 الدوالرات
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 .8000-8002تطور حجم االستثمار االجنبي المباشر واتجاهاته في الدول المتقدمة والنامية حالل الفترة  (:3-3)رقم جدول

 .مليار دوالر:الوحدة

 

 .2   ،8000،نيويورت و جنيف،االمم املتحدة  ،مؤمتر االمم املتحدة للتجارة و التنمية،سامهة يف رأس املالأشكال اإلنتاج الدويل و التنمية غري القائمة على امل ،8000 لسنة تقرير االستثمار العاملي :المصدر 
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 : بالنسبة المئوية 8000 -8002جنبي  بحسب المنطقة للفترة تدفقات االستثمار اال ( :4-3)جدول رقم 

 

 

  
   مرجع سابق، ،8000 لسنة تقرير االستثمار العاملي :المصدر

2. 
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 الدولة
 اإلجمالي اتفاقات االستثمار الدولية أخرى اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي اتفاقيات االستثمار الدولية الثنائية

(BITs) (DTTs) (Other IIAs) Total 
 83 6 31 46 الجزائر
 68 12 26 30 البحرين

 16 9 - 7 وتيجيب
 164 15 49 100 مصر

 11 6 1 4 العراق
 84 10 22 52 األردن

 120 13 49 58 الكويت
 91 8 33 50 لبنان
 54 10 12 32 ليبيا

 28 7 2 19 موريتانيا
 117 7 49 61 المغرب

 70 9 28 33 سلطنة عمان
 7 5 - 2 فلسطين

 93 11 37 45 قطر
 57 12 23 22 السعودية
 8 6 - 2 الصومال
 50 11 11 28 السودان

 80 6 33 41 سورية

 .8000غاية ماي  إلىالعربية الدولية المبرمة  االستثماراتفاقيات  (:5-3)رقم  جدول
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 110 9 47 54 تونس
 97 11 48 38 اإلمارات

 53 7 9 37 اليمن

 www.iaigc.net/?id=7&sid=21، متاح على املباشر األجنيباالستثمار  إحصاءات املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،موقع : المصدر

 .8000اي غاية م إلىالعربية الدولية المبرمة  االستثماراتفاقيات  (:5-3)تابع للملحق رقم 

 

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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 :حسب المنطقة 8007-8000الدول العربية خالل الفترة بعض المباشر الصادرة  في  األجنبيتدفقات االستثمار (:6-3)رقم  الملحق

8007 8006 
 

 السنوات 8000 8000 8008 8003 8004 8005
 البلد

 البحرين 9,6 216,0 190,2 741,4 035,6 1 135,4 1 980,1 669,1 1
 جيبوتي 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 مصر 51,2 12,4 27,8 20,7 158,9 92,0 148,4 664,8
 العراق 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,7 305,0 8,0
 األردن 8,6 31,6 13,8 3,7- 18,2 163,2 138,1- 48,1
 الكويت 303,2- 242,3- 76,7- 959,9 4- 581,3 2 141,8 5 210,5 8 784,2 9
 لبنان 108,4 1,2 0,2 611,0 827,1 715,5 874,7 848,1
 ليبيا 98,0 174,6- 136,0- 62,6 286,0- 128,0 534,0- 933,0 3
 موريتانيا 0,0 0,0 0,0 1,0- 4,0 2,0 5,1 3,8
 المغرب 58,6 97,1 28,4 12,2 30,9 74,6 444,9 621,6
 فلسطين 213,2 377,3 359,7 48,5 45,9- 13,0 125,1 8,1-

70,5 263,5 233,6 41,6 88,4 0,0 55,0 -2,0 
سلطنة 
 عمان

 قطر 17,7 17,2 21,0- 88,2 437,9 351,9 127,4 160,2 5
 السعودية 550,0 1 45,6 020,0 2 473,0 78,7 350,1- 38,6- 134,8-
 الصومال 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 السودان 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 10,7
 سورية 43,6 9,1 122,1 55,7 54,3 79,8 11,4- 2,0
 تونس 1,8 5,8 6,5 5,4 4,2 12,6 33,1 20,1

 أمريكيمليون دوالر  :الوحدة
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 االمارات 423,7 213,7 441,1 991,2 208,0 2 750,3 3 891,8 10 567,7 14
 اليمن 8,8- 0,6 39,3 61,4 21,5 65,0 55,9 53,8

 :حسب المنطقة 8007-8000الدول العربية خالل الفترة بعض في   المباشر الصادرة األجنبيتدفقات االستثمار (:6-3)تابع للملحق رقم 
 أمريكيمليون دوالر  :وحدةال

 

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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 :حسب المنطقة 8007-8000الدول العربية خالل الفترة بعض في   الواردستثمار االجنبي المباشر تدفقات اال (:2-3)اجلدول رقم 

8007 8006 8005 8004 8003 8008 8000 8000 
 السنوات
 البلد
 

 البحرين 363,6 80,3 217,0 516,7 865,3 048,7 1 914,9 2 756,1 1
 جيبوتي 3,3 3,4 3,4 14,2 38,5 22,2 108,3 195,4

 مصر 235,4 1 509,9 646,9 237,4 157,4 2 375,6 5 042,8 10 578,1 11
 العراق 3,1- 6,5- 1,6- 0,0 300,0 515,3 383,0 972,0

 األردن 913,3 273,6 238,2 547,0 936,8 984,5 1 544,0 3 622,1 2
 الكويت 16,3 175,8- 3,6 67,1- 23,8 233,9 121,3 111,5

 لبنان 964,1 451,2 1 336,0 1 860,0 2 483,7 2 321,5 3 131,7 3 376,0 3
 ليبيا 141,0 113,0- 145,0 143,0 357,0 038,0 1 013,0 2 689,0 4
 موريتانيا 40,1 76,7 67,4 101,9 391,6 814,1 105,5 138,3

 المغرب 422,2 807,7 2 481,3 314,5 2 894,8 654,0 1 449,4 2 804,5 2
 فلسطين 62,0 19,2 9,4 18,0 48,9 46,5 18,6 28,3

 سلطنة عمان 83,2 5,2 122,2 26,0 111,1 538,4 1 587,8 1 431,5 3
 قطر 251,6 295,5 623,9 624,9 199,0 1 500,0 2 500,0 3 700,0 4

 السعودية 183,0 504,0 453,0 778,5 942,0 1 097,0 12 140,0 17 821,1 22

 الصومال 0,3 0,0 0,1 0,9- 4,8- 24,0 96,0 141,0
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 السودان 392,2 574,0 713,2 349,2 1 511,1 1 304,6 2 534,1 3 425,6 2

 سورية 270,0 110,0 115,0 160,0 320,0 583,0 659,0 242,0 1

 تونس 779,3 486,5 821,0 583,6 639,0 782,9 307,9 3 616,1 1

 االمارات 506,3- 183,8 1 95,3 256,0 4 003,5 10 899,9 10 806,0 12 186,5 14

 اليمن 6,4 135,5 101,7 5,5 143,6 302,1- 121,0 1 917,3

 :حسب المنطقة 8007-8000الدول العربية خالل الفترة بعض في   الواردتدفقات االستثمار االجنبي المباشر  (:2-3)تابع للملحق رقم 
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3)جدول رقم 

- 

 .8000-8002المباشر الوارد في الدول العربية خالل الفترة  بياألجنتدفقات االستثمار ( :2

 أمريكيمليون دوالر :الوحدة

 
 

  

 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من اعداد الباحثة اعتمادا عاى املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات،احصاءات االستثمار االجنيب : املصدر
 http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21املباشر، متاح على 

 

8000 

 

2009 2008 
 السنوات         

 البلدان           

 البحرين 793,9 1 257,2 155,9

 جيبوتي 228,9 99,6 26,8
 مصر 494,6 9 711,6 6 385,6 6

 العراق 855,7 1 451,5 1 426,4 1
 األردن 828,9 2 430,0 2 703,8 1

 الكويت 6,0- 113,7 1 80,9
 لبنان 333,0 4 803,6 4 954,9 4

 ليبيا 111,0 4 674,0 2 833,4 3
 موريتانيا 338,4 38,3- 13,6

 المغرب 487,1 2 951,7 1 303,7 1
 فلسطين 51,5 264,5 114,8
 سلطنة عمان 528,5 2 471,0 1 045,3 2
 قطر 778,6 3 124,7 8 534,5 5
 السعودية 151,0 38 100,0 32 105,0 28
 الصومال 87,0 108,0 112,0
 السودان 600,5 2 682,2 2 600,0 1
 سورية 467,0 1 433,7 1 380,9 1
 تونس 758,4 2 687,6 1 512,5 1
 االمارات 723,6 13 002,7 4 948,3 3
 اليمن 554,6 1 129,2 329,0-
 لي الدول العربيةإجما 760 96 219 76 200 66

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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، املباشر األجنيباالستثمار  إحصاءات املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، علىالباحثة اعتمادا  إعدادمن : املصدر
www.iaigc.net/?id=7&sid=21متاح على 

 السنوات              8002 8008 8000
 المنطقة         

  
 البحرين 620,50 1 791,50 1- 334

 جيبوتي 0 0 0
 مصر 920,20 1 571,1 175,50 1

 العراق 33,6 115,5 52
 األردن 12,8 72,5 28,5

 الكويت 090,60 9 635,60 8 069,00 2
 لبنان 986,6 125,80 1 573,8

 ليبيا 888,00 5 165,00 1 281,50 1
 موريتانيا 4,1 4,3 4,1

 المغرب 485,2 470,1 576,1
 فلسطين 8,3- 15,4- 10,6-

 سلطنة عمان 481,1 65,5 317
 قطر 028,70 6 583,60 11 863,20 1
 السعودية 497,60 3 177,30 2 906,80 3

 الصومال 0 0 0
 السودان 98,2 45 51,3

 سورية 1,5 2,6- 0,3
 تونس 41,9 76,7 73,7

 االمارات 820,30 15 722,90 2 015,00 2
 اليمن 66 66,4 70,3

 إجمالي الدول العربية 386 46 303 27 607 14

 8000-8002العربية  حالل الفترة  المباشر الصادر في الدول األجنبيتدفقات االستثمار (: 2-3) جدول رقم

 مليون دوالر أمريكي: الوحدة
 

http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
http://www.iaigc.net/?id=7&sid=21
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