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  الملخص 

 

 على الصادرات النفطية 2008لسنة العاملية يعاجل موضع هذه الدراسة انعكاسات األزمة املالية     

جزء كبري من صادرا�ا و تعتمد على عوائده بشكل ألهم الدول العربية املصدرة للنفط ، و اليت متثل 

حاولنا يف دراستنا حصر أهم انعكاسات هذه األزمة على السوق النفطية العاملية من ، وقد متوسع 

أجل الوقوف على أهم العوامل اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية يف ظل األزمات باالعتماد 

  .  2008على األزمة املالية لسنة 

ما مدى التأثري الذي ولدته انعكاسات األزمة املالية : قد بنيت الدراسة على اإلشكالية التالية  و

  على الصادرات النفطية للدول العربية ؟  2008العاملية لسنة 

و باالستعانة مببادئ االقتصاد القياسي و أدواته ، مت التوصل إىل أن الصادرات النفطية العربية مرتبطة 

من  تغريا�ا نتيجة تقلبات  % 60بأسعار النفط خالل فرتة الدراسة حيث وجدنا أن ارتباط قوي 

  .أسعار النفط  

   . العربية نفط، صادرات  نفط أسواق ،  2008لسنة  العاملية املالية أزمة: الكلمات المفتاحية 

 

 

 



 

 

 

 Résumé 
 

 

    Cette étude aborde le sujet de l’impact de la crise financière mondiale d’année 

2008 sur les exportations de pétrole aux pays qui représentent une grande partie 

de ses exportations et dépendent des revenus largement exportateurs de pétrole à 

arabe majeur. 

   Alors nous avons essayé dans notre inventaire des plus importantes 

conséquences de cette crise sur le monde, marché de l’huile afin d’identifier les 

facteurs les plus importants affectant le pétrole exporte en arabe et crises  

L'étude repose sur le problème suivant: Quel effet généré par l'impact de la crise 

financière mondiale de 2008 sur les exportations de pétrole vers les pays arabes? 

En utilisant les principes de l’économétrie et ses outils d’huile exportations 

atteints arabe lié à la forte corrélation avec le prix du pétrole au cours de la 

période d’étude a révélé que 60 % des changements à la suite des fluctuations 

des cours du pétrole. 

Mots clés : crise financière mondiale d’année 2008, les marchés de pétrole, les 

exportations de pétrole arabe. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

 
   This study addresses the subject of the year 2008 financial crisis impact on 

petroleum exports to major Arabic oil exporting countries that represent a large 

portion of its exports and depend on revenues broadly. 

So we tried in our inventoy of the most important implications of this crisis on 

the world oil market in order to identify the most important factors affecting 

petroleum exports in Arabic and crises. The study is built on the following 

problem: What effect generated by the impact of the global financial crisis of 

2008 on oil exports to Arab countries? 

 using principles of econometrics and his tools oil exports reached Arabic tied to 

strong correlation with oil prices during the period of study found that 60% of 

changes as a result of oil price fluctuations. 

 

Key words: financial crisis of  yaer 2008, oil markets, oil exports Arabic 
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  : تمهيد 

تعترب األزمات املالية من أكثر مواضيع االقتصاد تداوال، نظرا لتكررها املستمر و فداحة انعكاسا�ا      

مالية عاملية مر االقتصاد العاملي بأزمة   2008خالل سنة   و،  جمتمعا�اعلى االقتصاديات الدول و 

حتولت اىل أزمة  مث   األمريكيةيف الواليات املتحدة حادة ، هزت أركانه حيث بدأت باالئتمان العقاري 

األشد و ما جعل االقتصاديون يصفو�ا بأعنف األزمات ، باالقتصاد العاملي ككل عميقة عصفت 

  . 1929خطورة منذ أزمة 

ية متعددة األصعدة خلفت هزات ارتدادية ملختلف قد سامهت هذه األزمة يف خلق اضطرابات اقتصاد

يف مقدمتها األسواق النفطية  لقطاع احلقيقياىل ا القطاع املايل فقد انتقلت من  ،االقتصاديات العاملية

  .قي أسعارها ارتفاع كبري  2008-2002 اليت شهدت خالل الفرتة  

يستحوذ على قدر كبري من االهتمام  يف العامل  هو املصدر األول لطاقةو من املعروف أن النفط      

العاملي و حتظى تطوراته باملتابعة املستمرة ملا يقوم به من دور حيوي يف حتريك االقتصاد العاملي سواءا 

  .للدول املنتجة أو املستهلكة  

من  جتعلها تستحوذ على حصة معتربةغنية بثروة ضخمة من النفط  تعد الدول العربية من أهم الدول

هلا أمهية بالغة يف و هذه الصادرات  ، اىل األسواق عاملية بتصديرها االحتياطي و اإلنتاج النفطي تقوم  

  .يف هذه الدول العربية  تعد احملرك األساسي �مل النشاطات االقتصادية  اليتتوفري املوارد املالية 

اخلارجية جراء حدوث عرضة للتقلبات  فهي يشهد التاريخ على عدم استقرار  األسواق النفطيةلكن 

انعكست على  اليت 2008كاألزمة املالية العاملية لسنة تغريات يف األوضاع السياسية  أو االقتصادية  

  .الدول كافة سواءا املتقدمة أو النامية لكن بصور خمتلفة 
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  : اشكالية البحث 

  :  الدراسة  كما يلي   اإلشكاليةو بناء على ما سبق نطرح 

على الصادرات  2008التأثير الذي ولدته انعكاسات األزمة المالية العالمية لسنة  ما مدى 

  النفطية للدول العربية ؟

  :الفرعية   التساؤالت

  :على ضوء األسئلة الفرعية التالية  الدراسة اإلشكاليةميكن حتليل 

 ؟  2008املالية لسنة ما هي أهم أسباب املؤدية لظهور األزمات املالية باخلصوص األزمة  -

 كيف هي السوق النفطية العاملية ؟ و ما موقع الدول العربية منها ؟ -

 ؟ خاصة على األسواق النفطية  2008هي أهم انعكاسات األزمة املالية لسنة  ما -

أهم العوامل اليت أثرت على الصادرات النفطية العربية على ضوء األزمة املالية العاملية هي  ما -

 ؟2008لسنة 

  : فرضيات البحث 

  : و اإلجابة على األسئلة املطروحة و ضعنا الفرضيات التالية قيد االختبار الدراسة  إشكاليةلتحليل    

و الرقابة الضعيفة على األسواق املالية  املبالغة يف عمليات املضاربة تظهر األزمات املالية نتيجة  -

  . 2008ألزمة املالية لسنة اخاصة 

تضارب املصاحل يف سوق النفطية العاملية بني مصدرين و املستوردين يصعب عملية التحكم �ا -

  .  خاصة بالنسبة للدول العربية اليت حتتل مكانة معتربة يف هذه األسواق  

بشكل  ككل   على حجم النمو االقتصادي العاملي 2008انعكست األزمة املالية لسنة  -

  .طلب العاملي على نفط و أثر بدوره على أسعار النفط لذي أثر على السليب األمر ا

  .الطلب على النفط و أسعاره من أهم العوامل اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية  -
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  :  أسباب اختيار الموضوع  

  : مت اختيار هذا املوضوع لعدة أسباب نذكر منها     

باألخص أزمة املالية املالية العاملية ات األزماآلثار و التحوالت اليت ختلفها  رغبة يف معرفة  -

اليت أثارت العديد من االنتقادات لنظام املايل االقتصادي العاملي، و اقتصاديات  2008لسنة 

  . البلدان املتقدمة  

تعد دراسة املاجستري اليت اختصت باملناطق احلرة و دورها يف تنمية التجارة العربية البينية و  -

املتوصل اليها و اليت من أمهها تركز التجارة اخلارجية العربية على تصدير املواد األولية النتائج 

  .خاصة النفط من أهم أسباب اليت  دفعتنا لتناول املوضوع 

  .كون املوضوع يعترب جزء مهم من االقتصاد الدويل و هو يف صميم ختصصنا  -

  :أهمية الموضوع 

  : يستمد هذا البحث أمهيته من خالل ما يلي 

بالواليات املتحدة األمريكية من أخطر  2008تعترب األزمة املالية اليت اندلعت يف سبتمرب 

، و قد تفوقها يف احلجم و يف سرعة  1929األزمات اليت شهدها النظام الرأمسايل منذ أزمة 

كمن أمهية املوضوع يف التعرف على األثر اليت ، و تانتقاهلا اىل خمتلف دول العامل بفضل العوملة 

الصادرات و املستوردات خلفته هذه األزمة خاصة على الصادرات النفطية ، مبا أن النفط من 

االسرتاجتية اليت لديها أمهية كبرية باقتصاديات الدول خاصة الدول العربية اليت تعد من أهم الدول 

  .صادرا�ا و تعتمد على عوائده بشكل متوسع املصدرة للنفط  الذي ميثل جزء كبري من 

  :أهداف الموضوع 

  : ميكن حصر أهم أهداف هذه الدراسة فيما يلي 

 .و التعرف على انعكاسا�ا  2008طورات األزمة املالية العاملية لسنة تتبع ت -

  .تعرف على السوق النفطية و األطراف الفاعلة فيها و كيفية سريها  -
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 تشخيص نقاط القوة و الضعف للنفط العريب يف األسواق النفطية العاملية و االقتصاديات العربية  -

اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية و اليت تأثر باألزمة املالية لسنة  العواملالتعرف على أهم  -

عربية انطالقا ،ألجل الوقوف على العوامل اخلارجية اليت تؤثر على الصادرات النفطية ال 2008

 .من األزمات املالية  

  : المنهج المتبع و األدوات المستخدمة 

الذي يقوم و التارخيي دراسة املوضوع بطريقة جيدة سنستخدم يف البداية املنهج الوصفي التحليلي ل

أبرز اجلانب النظري لألزمات املالية و تتبع على تتبع الظواهر و الوقائع عرب تاريخ ، من خالل دراسة 

، و كذا  2008األزمات املالية اليت مرت على االقتصاد العاملي مع الرتكيز على األزمة املالية لسنة 

  .لتعرف على  األسواق النفطية  و تطورات اليت مرت �ا 

خمتلف املصادر كصندوق النقد العريب و املتحصل عليها من  اإلحصائيات جمموعة من  ناستخدمو ا

 و غريها  و منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط األوابكاألوبك  الدول املصدرة للنفط منظمة 

خاصة على الدول العربية و الصادرات  2008لألجل الوقوف على انعكاسات األزمة املالية لسنة 

    .النفطية

لنا معرفة حو  SPSSو يف ختام البحث عن طريق استخدام االقتصاد القياسي و باالستعانة بربنامج 

  .الصادرات النفطية العربية و أثرت على  2008أهم العوامل اليت تأثرت بأزمة املالية لسنة 

  :حدود الدراسة 

بالنسبة للحدود دراستنا املكانية فهي تتمركز حول جمموعة الدول العربية املصدرة للنفط ، أما من 

اليت تتضمن فرتة قبل حدوث  2014-2006الناحية الزمنية فقد أخذنا الفرتة الزمنية املمتدة من 

   .  و فرتة تفاقم األزمة و فرتة خروج من األزمة 2008األزمة املالية لسنة 
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  : ت السابقة الدراسا

و  2008هنالك العديد من الدراسات اليت تناولت األزمات املالية واألزمة املالية لسنة     

األسواق النفطية خاصة أسعار النفط و تقلبا�ا ،أما فيما خيص دراستنا فهي  أيضا، و  انعكاسا�ا

اليت أثرت على الصادرات النفطية العربية  2008تتميز برتكيزها على انعكاسات األزمة املالية لسنة 

العوامل اليت حتكمها و اليت تتأثر باألوضاع اخلارجية من بينها األزمات  أهم  ألجل التعرف على

  .لية العاملية املا

  : و من بني الدراسات السابقة اليت اطلعنا عليها نذكر 

حالة البنك املركزي  -حممد أمني وليد طالب، دور السياسة النقدية يف معاجلة األزمات املالية  -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم  2008-2007األورويب األزمة املالية 

، حيث تناوالت هذه الدراسة اجلانب  2015/2016جامعة حممد خيضر بسكرة ، ، االقتصادية 

و اختصت  2007/2008النظري لألزمات املالية و عرض حتليلي لألزمة املالية احلالية خالل الفرتة 

عن معاجلة هذه أدوات السياسة النقدية التقليدية خاصة أداة معدل الفائدة  مبحاولة عرض ضعف

  .ملعاجلة األزمة  تبين أدوات جديدة الذي دفع البنك املركزي األورويب ل، األمر األزمة 

وليد بييب ، آليات جذب االستثمار األجنيب املباشر يف ظل األزمة املالية احلالية ، أطروحة مقدمة   -

لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث يف العلوم االقتصادية ، جامعة حممد خيضر بسكرة ، 

و حاول الوقوف على واقع مناخ  2008يت تناول فيها األزمة املالية لسنة ، ال 2014/2015

  . االستثمار األجنيب قبل و يف خضم األزمة و انعكاسا�ا بالنسبة لدول مشال افريقيا 

محدان مبارك العكربى ، صربي أمحد األزمة املالية العاملية و آثارها على أسواق النفط و  -

حول األزمة املالية العاملية و انعكاسا�ا على قطاع النفط و الغاز الطبيعي  االقتصاديات العربية ، ندوة

و تناول فيها أسباب األزمة الدروس املستفادة ،  2010نوفمرب  22/24يف الدول العربية دمشق 

 .تداعيات األزمة على االقتصاد العاملي و أسواق النفط ، انعكاسات األزمة على الدول العربية 
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موري مسية ، أثر تقلبات أسعار البرتول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر ، أطروحة مقدمة لنيل  -

شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، ختصص مالية دولية  ، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، 

 يف االقتصادية التنمية مراحلحيث تناولت هذه الدراسة  2014/2015غري منشورة  ، 

 االقتصاد إرتباط مدى توضيح ألجل  العاملية األسواق يف البرتول أسعار تقلبات ظل يف زائراجل

 خالل، و قد حاولت من  اخلارجية للصدمات رهينة جيعله الذي األمر احملروقات بقطاع الوطين

  االقتصادية املتغريات بعض و النفط سعر يف التغرياجياد عالقة بني   االقتصادي القياس طرق

 .تنمية الذات العالقة ب

أمينة خملفي ، أثر تطور أنظمة استغالل النفط على الصادرات دراسة حالة اجلزائر بالرجوع اىل  -

يف العلوم االقتصادية ، ختصص  دكتوراهبعض جتارب العاملية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 

و تناولت ،  2011/2012دراسات اقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، غري منشورة ، 

فيها أنظمة استغالل النفط اليت تؤدي إىل االستغالل األمثل لطاقات النفطية اليت تعود باإلجياب 

رنة أنظمة استغالها مع كل على الصادرات النفطية ، و قد أخذت اجلزائر كنموذج و قامت مبقا

 .من الكويت و فنزويال بسبب قدم صناعتهما النفطية و عضويتهما يف منظمة األوبك 

دراسة لألزمة الرهن "العقون نادية ، العوملة االقتصادية و األزمات املالية الوقاية و العالج  -

راه يف العلوم أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو " العقاري يف الواليات املتحدة األمريكية

تناولت ، 2012/2013االقتصادية ، ختصص اقتصاد التنمية  ، جامعة احلاج خلضر باتنة 

هذه الدراسة اجلوانب النظرية لألزمات املالية و حاولت فيها ابراز دور العوملة يف تكريس 

 2008نة األزمات املالية و توسيع نطاقها ، و قامت بدراسة حتليلية و قياسية لألزمة املالية لس

بأزمة رهن  2008ملعرفة أهم و أبرز أسبا�ا و جتدر االشارة ا�ا مست األزمة املالية لسنة 

 .العقاري  و يف اخلتام وضعت بعض السبل اليت تقلل من حدوث األزمات املالية 

حيي محود حسني ، حسام الدين زكي ، حتليل العالقة بني أسواق النفط و السياسة النفطية  -

االعتماد على السالسل الزمنية ، جملة غري للعلوم االقتصادية و االدارية ، سنة الثامنة العراقية ب

، مركز دراسات اخلليج العريب ، و تناولوا يف هذه الدراسة اختبارات استقرارية  25العدد 
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و صياغة منوذج ألجل التعرف على أهم العوامل اليت تؤثر على الصادرات ،السالسل الزمنية 

 .خالل األجل الطويل و القصري  العراقية

  : صعوبات البحث 

كأي دراسة وجهتنا صعوبات عديدة ،و من أبرز الصعوبات اليت عرقلت الدراسة  وجود اختالف  

مصدر لألخر ما جعلنا نستغرق وقت كبري للمفاضلة بينها و اختيار كبري يف االحصائيات من 

لبعض السنوات مما جعلنا نقلص فرتة الدراسة و  إحصائيات إجيادعدم  كذاو ،  األنسب لدراستنا 

  .حنذف بعض املتغريات 

  : خطة و هيكل البحث 

على األسئلة الناجتة عنها و اختبار الفرضيات املوضوعة  اإلجابةاملطروحة و  اإلشكاليةلتحليل 

  : على أربعة فصول التالية اعتمدنا 

حيث تناول هذا الفصل يف املبحث األول منه  2008الفصل األول بعنوان األزمة املالية لسنة 

كذا و  بعض النظريات املفسرة هلا كمفهومها أنواعها ، خصائصها و  اجلانب النظري لألزمات املالية 

 ، أهم األزمات املالية العاملية اليت شهدها العامل ، ألجل التعرف عليها و ازالة أي غموض بشأ�ا

فتناول جذورها وأسبا�ا ، مراحلها  2008املالية لسنة أما املبحث الثاين فقد خصص لألزمة 

  .و أخريا نظرة االقتصاد االسالمي هلا ،االجراءات املتخذة لالحتواءها 

تناولنا من خالل املبحث األول الفصل الثاين بعنوان موقع الدول العربية يف السوق النفطية العاملية 

منه  مفهوم النفط و أمهيته الطاقوية و االقتصادية مع استعراض لبعض االحصائيات اليت تعكس 

أمهية النفط و كذا وتوضح لنا تطور اإلمكانيات النفطية العاملية  ، كذا السوق النفطية مفهومها و 

سعار النفط و تطورها لكو�ا اجلانب ، اضافة للتطرق للمحددات أخصائصها  و الفاعلون فيها 

  . ظاهر يف األسواق النفطية الذي حيضى باملتابعة و االهتمام 



 المقدمة 

 

  د
 

،مث  مت فيه احلديث عن أما يف املبحث الثاين فقد خصص لالستعراض االمكانيات النفطية العربية 

و يف ختامه تناول العائدات اليت وفرا�ا هذه االمكانيات و كيفية استغالهلا �ذه الدول العربية ، 

  .بعض من التحديات اليت تواجهها الدول العربية يف السوق النفطية العاملية 

 2008انعكاسات األزمة املالية لسنة  على ضوءالفصل الثالث بعنوان الصادرات النفطية العربية 

من على اقتصاديات العامل  2008تناول يف املبحث األول منه انعكاسات األزمة املالية لسنة 

خالل بعض القطاعات االقتصادية و املؤشرات االقتصادية العاملية ، و كذا األزمات اجلديدة اليت 

  .عرفها العامل بعد هذه األزمة حمولني معرفة عالقتها �ا 

على الدول العربية حيث مت تقسيم الدول  2008انعكاسات األزمة املالية لسنة و يف املبحث الثاين 

الرتكيز على أداء و أخذ مناذج عن كل جمموعة ،مث العربية على حسب خصائصها االقتصادية 

و أثر ذلك على كل من املوازنات الصادرات النفطية العربية ألجل الوقوف على أثر األزمة عليها 

  .موازين املدفوعات العامة هلا و 

على الصادرات النفطية  2008الفصل الرابع بعنوان دراسة قياسية لالنعكاسات األزمة املالية لسنة 

لالنعكاسات األزمة املالية لسنة  بصياغة منوذج رياضي املبحث األول منه  حيث قمنا يف العربية

مت الوصول اليها يف الفصول على الصادرات النفطية العربية بناءا على املعلومات اليت  2008

و  السابقة و ذلك ألجل الوقوف على أهم العوامل اخلارجية اليت تؤثر بالصادرات النفطية العربية 

ملعرفة مدى صالحيته و من الناحية االقتصادية و االحصائية و  النموذج  تقيماملبحث الثاين مت 

 .صالحية النتائج املتوصل اليها 
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  : تمهيد 

االقتصادية أما األزمات املالية العنيفة فكانت بدايتها مع الكساد شهد العامل العديد من األزمات      

أزمات  مث، 1989سنة ، وتلتها أزمة أكتوبر 1987األسود سنة مث االثنني  1929العظيم سنة 

املالية لسنة  ألزمة االقتصاديةا إىلوصوال  ، أزمة جنوب شرق آسيا مثاألسواق الناشئة يف التسعينات 

وكانت حمورا للكثري من  ، الكثري من النقاشات واملداوالت الفكرية والسياسية واملاليةليت آثارت ا 2008

بعض ها و ؤ نتوقف يف هذا الفصل على جذورها و أسباب نشسلذلك  ،املقاالت والتحليالت

، و قبل ذلك نظر اإلسالمية فيما خيص هذه األزمة الو كذا و جهة  منها املتخذة للخروج اإلجراءات

سنتناول بعض املفاهيم األساسية حول األزمة و األزمة االقتصادية و املالية و بعض األزمات املالية اليت 

  .شهدها العامل 
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  تاريخ االقتصادي   الاألزمات المالية  عبر : األول  المبحث

يف درجة خطور�ا و انعكاسا�ا   اختلفتتعددت األزمات املالية اليت واجهت اقتصاديات العامل و     

، لذلك سنحاول دراسة اجلانب النظري  لألزمات املالية و الوقوف على أهم األزمات كذا أشكاهلا 

  . املالية العاملية  

  لألزمات المالية  مدخل: المطلب األول 

 التعرف علىو تعرف عليها و على أنواعها و خصائصها يستوجب علينا أوال  املاليةاألزمات دراسة     

    . بينها ألجل متيز بصفة خاصة  االقتصاديةألزمة امث األزمة بصفة عامة 

   زمة لأل  لعاماإطار : الفرع األول 

للداللة على حدوث األزمة مصطلح قدمي ترجع أصوله التارخيية إىل الطب اإلغريقي وهي ُتطلق        

تغيري جوهري ومفاجئ يف جسم اإلنسان، ففي القرن السادس عشر شاع استخدام هذا املصطلح يف 

املعاجم الطبية، وحبلول القرن التاسع عشر تواتر استخدامها للداللة على ظهور مشكالت خطرية أو 

  .يةاإلجتماع اإلقتصادية و حلظات حتّول فاصلة يف تطور العالقات السياسية و

   لألزمة  و االصطالحي التعريف اللغوي :  أوال 

َجزى اهللاُ  :َألْزمة الشّدة والَقْحط، ومجعها ِإَزٌم كَبْدرٍة وِبَدر،وأَْزٌم كَتْمرٍة وَمتْر؛ قال أَبو ِخراشيف اللغة     

، وهي الَوْزمة  خريًا خاِلدًا من ُمكاِفٍئ،على كلِّ حاٍل من َرخاء ومن أَْزمِ  وقد يكون مصدرًا َألَزم ِإذا عضَّ

  . أَيضاً 

ْجِدبة: اْشَتدِّي أَْزَمة تـَنـَْفرِجي، قال :ويف احلديث
ُ
ِإن الشدَّة ِإذا تَتابَعت انفرجت  :يقال. اَألْزَمة السَّنة امل

 .ن أَبو طالب ذا عيالٍ َأن قـَُرْيشًا َأصابـَْتهم أَْزمٌة شديدٌة وكا: جماهد ويف حديث. وِإذا َتواَلْت تـََولَّت

اشتدَّ : اشتّد َقْحطُه، وقيل: يَْأزُِم أَْزمًا وأُُزوماً  وأََزَم عليهم العاُم والدهرُ . السُِّنون الشدائد كالَبوازِم: واَألوزامُ 

   1.وسنة أَْزَمٌة وأَزَِمٌة وأَُزوٌم وآزِمةٌ ، وَقلَّ َخريُه

  :  أما اصطالحا فهناك العديد من التعريف نذكر منها

                                                 
 75، ص  1994حممد بن مكر منظور االفريقي املصري مجال الدين أبو الفضل ، لسان العرب ، ا�لد األول ، دار الصادر ، بريوت ،  1
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 نتائجها تكون قد قريبة، حامسة تغيريات حبدوث وتنبؤات إشارات تتضمن االستقرار عدم من حالة  -

 بصورة فيها ومرغوب األحيان بعض يف إجيابية النتائج هذه تكون وقد اإلطالق، على فيها مرغوب غري

 .كبرية

 التعرض وخماطرة املوقف، شدة تصاعد خماطر أمهها املخاطر من جمموعة يتضمن حتذيري موقف  -

 .اإلعالم وسائل من أو احلكومة من الفاحصة الشديدة للرقابة

 إذا سوء األمر ويزيد بالنتائج، األسباب وتتشابك األحداث فيه وتتالحق القرار صناع يواجهه موقف  -

  .1املستقبلية واجتاهاته املوقف ذلك على السيطرة يف القرار صناع قدرة وضعفت ضاعت

 على القدرة عدم نتيجة متوقعة غري تطورات عليها يرتتب مستقرة غري ألوضاع نتيجة مفاجئ خلل -

  2.اإلنسان بفعل تكون ما وغالًبا املعنية األطراف قبل من احتوائها

  3أنواع األزمات : ثانيا 

 :عدة معايري من بينها إىلاستنادا  األزماتتصنيف  يتم      

خل، ويف داخل كل نوع قد إو السياسي أيف ا�ال االقتصادي تقع  أزمةفهناك  :األزمةنوع ومضمون   -

 .االقتصادية، وهكذا األزمةاملالية ضمن  األزمةتظهر تصنيفات فرعية مثل 

أزمات ،  ضيق أواحمللية اليت تقع يف نطاق جغرايف حمدود  األزماتجند  إذ: زمةألالنطاق الجغرافي ل -

 .الثالثة األلفيةاحلاسوب ونظم املعلومات مع  أزمةكدولية   أزمات، قومية عامة تؤثر يف ا�تمع ككل

حمدودة  أوصغرية  أزمة فهناك األزمات، الضخامة يف تصنيف  أويشيع معيار احلجم : األزمةحجم  -

 .أزمة متوسطة ، أزمة كبرية  مؤسسات ا�تمع ، أومنظمات  إحدىتقع داخل 

معايري معنوية   إىل إضافة،  واألضرارالضخامة على معايري مادية كاخلسائر  أوويعتمد معيار احلجم 

  .املؤسسة  أوواآلثار اليت حلقت بالرأي العام وبصورة ا�تمع  كاألضرار

 :فنجد نوعان ، األزمةيعتمد هذا املعيار على عمر : األزمةالمدى الزمني لظهور وتأثير  -

 .بسرعة أيضاوحتدث عادة فجأة وبسرعة، كما ختتفي : االنفجارية السريعة األزمة *
                                                 

لراهنة و تأثريها على عثمان عثمانية ، أحالم منصور ، األزمات املالية األسباب و الدروس املستفادة ، امللتقى الدويل الثاين األزمة االقتصادية العاملية ا 1

 4، ص 2013 جوان 19/20تبسة ،جامعة اقتصاديات مشال افريقيا 
 . 7نظور اداري ، أمانة البحوث و الوثيق و النشر ، السودان ، سنة النشر غري موجودة ، ص حممد الفاتح حممود بشري املغريب ، ادارة األزمات من م 2

 www.al-jazirah.com/2001/20010104/ar.htm  3         12/05/2014: حممد شومان ، األزمات و أنواعها ، تاريخ االطالع 
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كثرة من  رغم و على البالتدرج ، وتظهر على السطح  األزمةتتطور هذه : البطيئة الطويلة األزمة *

 اإلشاراتو دالالت ال هذه يتمكنوا من استيعاب الصدر عنها، لكن املسؤولني تاليت  اإلشارات

  .سريعا األزمةوال ختتفي هذه  ،والتعامل معها

    تخصائص األزما: ثالثا 

 : 1ما يلي نوجزها يف باألزمةخصائص عامة متفق عليها بني الباحثني فيما يتعلق  أوهناك مسات 

 .غري متوقع سريع وغامضحدث املفاجأة، فهي  -

 إىل أحيانابشرية هائلة �دد االستقرار وتصل  أوخسائر مادية  إىلجسامة التهديد، والذي قد يؤدي   -

 .القضاء على كيان املنظمة

 مربكة، فهي �دد االفرتاضات الرئيسية اليت يقوم عليها النظام، وختلق حالة من حاالت القلق و  -

الذي يضاعف من صعوبة  األمرالتوتر، وعدم اليقني يف البدائل املتاحة، خاصة يف ظل نقص املعلومات 

 .من املخاطرة اختاذ القرار، وجيعل من أي قرار ينطوي على قدر

الذي  األمررمبا حاد،  تقع وتتصاعد بشكل متسارع و فاألحداث، األزمةضيق الوقت املتاح ملواجهة   -

القدرة على السيطرة يف املوقف واستيعابه جيدا، حيث البد من تركيز اجلهود  أحيانا، األزمة أطرافيفقد 

 .الختاذ قرارات حامسة وسريعة يف وقت يتسم بالضيق والضغط

صعوبات مجة  وجدوتطورها، وتعارض مصاحلها، مما ي األزمةوالقوى املؤثرة يف حدوث  األطرافتعدد  -

 أوسياسية  أوبشرية  أومادية  أو إداريةإما الصعوبات  وتكون هذهدارته، إ يف السيطرة على املوقف و

  . اخل.....بيئية 

  

  

  

  

                                                 
 حممد شومان ، نفس املرجع سابق  1
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   األزمات مراحل :  رابعا

 على تدل اليت والدالالتبعض املؤشرات  هلا أن إال األزمة خصائص أحد املفاجأة أن من بالرغم     

 مثالً  والزالزل رباكنيكال الطبيعية األزمات بعض يف إال املفاجأة اللحظة وليدة ليست فهي حدوثها قرب

 1 :هي املراحل من سلسلة خالل من ومتر

 .وقوعها قرب إىل تشري األزمة عن تنتج دالالت و مؤشرات وهي :المبكر اإلنذار مرحلة -

  . معاملها وتنضج األزمة فيها تظهر اليت املرحلة وهي :والتبلور النشوء مرحلة -

 .انتشارها  وبداية تصاعدها مرحلة وهي : وانتشارها األزمة تطور مرحلة -

 .شد�ا تبلغ حيث األزمة لدى الذروة مرحلة وهي :نفجاراإل مرحلة -

  االستقرارو  األمن �دد اليت عناصرها وتستكمل األزمة فيها ترسخ اليت املرحلة وهي :التثبيت مرحلة -

  .للخروج من األزمة  احللول عن البحث فيها يتم واليت األخرية  املرحلة وهي : الحلول إيجاد مرحلة -

  

   المالية لألزمات النظري اإلطار:  نيالفرع الثا

و أنواعها و قبل ذلك سنشري بشكل مفهومها أشكاهلا و خصائصها  ناولنتسلفهم األزمات املالية    

  .منها عتبار األزمات املالية جزء ال يتجزأ إلاالقتصادية  زمةاألاالقتصادية و  دورةمبسط ملفهوم كل من ال

  مفهوم الدورة و األزمة االقتصادية : أوال  

االقتصادي مبراحل من االزدهار تالزم احلياة االقتصادية تغريات مستمرة، إذ مير التطور  

  .واالنكماش تسمى الدورات االقتصادية

والدورة يف االقتصاد الرأمسايل هي مرحلة من الزمن تبدأ مع بداية أزمة وتنتهي مع بداية أزمة أخرى 

أزمة فانتعاش و�وض فركود تعقبه أزمة أخرى، وهكذا تتواىل احلركة : مرورًا بأربع مراحل أساسية هي

   . الدورية

تقلبات منتظمة بصورة دورية يف مستوى النشاط  "عليه ميكن تعريف الدورة االقتصادية على أ�ا

  ".تقلبات يف النشاط االقتصادى الكلى مثل مستويات اإلنتاج والعمالة واألسعار "  أو  "االقتصادى

                                                 
الرياض  2011/ 4/5-30/4علي بن هلهول الوبلي ، األزمات تعريفها ، أبعادها ، أسبا�ا ، احللقة العلمية مبنسويب وزارة اخلارجية ادارة األزمات ، أيام  1

 11، ص 
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 اختالف يفأربع مراحل مع وجود اقتصادية اتفاق بني االقتصاديني على أن لكل دورة و يوجد 

   : مسميا�ا و هي 

وقد مساها البعض التوسع أو االستعادة وفيها مييل املستوى العام لألسعار إىل : مرحلة االنتعاش  -

 ويتضاءلالثبات ، أما النشاط االقتصادى يف جمموعه فيتزايد ببطء، وينخفض سعر الفائدة، 

ومن مسات  ، املخزون السلعي، و تتزايد الطلبات على املنتجني لتعويض ما أستنفذ من هذا املخزون

    .هذه املرحلة توسع ملحوظ يف االئتمان املصريف مع توسع يف التسويات واإليداعات 

لى ويطلق عليها القمة وتتميز بارتفاع مطرد يف األسعار، وتزايد حجم اإلنتاج الك :مرحلة الرواج  -

يف هذه املرحلة الطاقة تصبح مستغلة  ،مبعدل سريع، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف

   .بالكامل، ويبدأ ظهور النقص ىف العمال و بعض املواد اخلام األساسية

وتتميز �بوط األسعار، وينتشر الذعر التجاري و تسمى أيضا مرحلة األزمة :   الركودمرحلة  -

العمالء ،وترتفع أسعار الفائدة ،وينخفض حجم اإلنتاج والدخل وتتزايد  وتطلب البنوك قروضها من

ومن مسات هذه املرحلة اخنفاض التسهيالت املصرفية وارتفاع . البطالة ،كما يتزايد املخزون السلعى

   .نسبة االحتياطي النقدى لدى البنوك وضعف التسويات واإليداعات املصرفية

األسعار ،وانتشار البطالة ،وكساد التجارة والنشاط االقتصادى  وتتسم باخنفاض:  مرحلة الكساد -

وقد أطلق عليها مصطلح القاع وهي اجلزء األسفل من النشاط االقتصادى الذي يصبح . يف عمومه

  1.سيئاً بدرجة كافية

كل متغريات طريف االقتصاد   أوالتقلبات الشديدة يف بعض  نتيجةفهي االقتصادية  األزمات أما

التغريات يف املتغريات هذه ، وسرعان ما تتفاعل )النقدي(واجلانب املايل ) السلعي(اجلانب احلقيقي 

  2.احلقيقية واملالية لتشكل خليطاً من التأثريات املتبادلة بني جانيب العرض الكلي والطلب الكلي

يطرأ على التوازن يف أحد األنشطة االقتصادية و قد عرفت األزمة االقتصادية بأ�ا اضطراب فجائي 

أو يف جمال النشاط االقتصادي يف بلد ما أو عدة بلدان و تطلق بصورة عامة على اخللل الناشئ من 

 3  ).اإلنتاج و اإلستهالك (  اختالل العرض و الطلب

                                                 
   wwahewar.org/search/dsearch.qsp ?nr=3234،  20/11/2015عدنان فرحان اجلوراين ، الدورات االقتصادية، تاريخ االطالع  1
  www.economy-eg-alafdal.net/t2-topic =2 16/11/2014تاريخ االطالع  2-1فالح حسني ثويين ، النظرية االقتصادية و األزمة املالية  2
 17، ص 2011األزمة املالية املعاصرة تقدير اقتصادي اسالمي ، عامل الكتب احلديث ، األردن ، عبابنة عمر يوسف عبد اهللا ،  3
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  مفهوم األزمة المالية :  ثانيا 

هناك العديد من التعريفات اليت أدرجت لألزمة املالية و من بني هذه التعاريف  املصطلحاتمن  اكغريه

  : نذكر 

يف عدد من املؤسسات املالية زنات االقتصادية يتبعه ا�يار ااضطراب حاد و مفاجئ يف بعض التو  -

 1.متتد أثاره اىل قطاعات أخرى 

أسعارها و تكون األزمة املالية اما نطام مايل تعاين مؤسساته من فقدان قيمة أصوهلا أو اخنفاض  -

 2.أو أزمة بنوك ) البورصة (أزمة يف أسواق األوراق املالية 

فاذا ا�ارت قيمة أصول ما فجأة ، فان ، يف أسعار نوع أو أكثر من األصولاالخنفاض املفاجئ  -

ل ا�يار ذلك يعين افالس أو ا�يار قيمة املؤسسات اليت متلكها ،و قد تأخذ األزمة املالية شك

مفاجئ يف سوق األسهم أو يف عملة دولة ما أو يف سوق العقارات أو جمموعة من املؤسسات املالية 

 3 ، لتمتد بعد ذلك لباقي االقتصاد  ـ 

ا�يار النظام املايل برمته مصحوبا بفشل عدد كبري من املؤسسات املالية و غري املالية مع انكماش  -

 4.حاد يف النشاط االقتصادي الكلي 

ينجم عن عدم التفاعل و االنسجام "األسهم و السندات "اخنفاض حاد يف أسعار األصول املالية  -

العديد من  إفالسبني السياستني املالية و النقدية و سياسات االستثمار يؤدي لفوضى اقتصادية و 

 5.اخنفاض معدالت النمو االقتصادي  إىلاملصارف و شركات التأمني و الوساطة و 

                                                 
 189، ص  2009عبد املطلب عبد احلميد ، الديون املصرفية املتعثرة و األزمة املالية املصرفية العاملية ، الدار اجلامعية ، مصر ،  1

2 Nicolas Bednar, la crise  Financière expliquéea ceux qui n’en peuvent rien , conseiller politique 
à Ecolol, économiste et chercheur-associé à Etopia,2008,p3 

خمزون سلعي مثل األسهم و  أواخل ، أو حقوق ملكية لرأس مال مادي ...األصول اما رأس مال مادي يستخدم يف العملية االنتاجية معدات اآلالت *

. اخل ...اخل، أو حقوق ملكية لألصول املالية مشتقات مالية عقود املستقبلية للنفط و العمالت و عقود االختيار ...االدخار  حسابات  
 17، ص مرجع سابقعبابنة عمر يوسف عبد اهللا ،  3
 20/21و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، الدولية ادية محادي حممد ، التأسيس النظري لألزمة املالية العاملية ، امللتقى الدويل األزمة املالية و االقتص 4

 94، ص  2009أكتوبر 
و احلوكمة العاملية ،  الدولية  عيسى بن صابر ، انعكاسات األزمة املالية العاملية على اقتصاديات الدول العربية ، امللتقى الدويل األزمة املالية و االقتصادية 5

 112، ص  2009أكتوبر  20/21جامعة سطيف ، 
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زمة و األزمة االقتصادية نستطيع أن نقول أن األزمة األتعريف كل من  ،ول هذه التعاريف من خال

  : املالية هي كل أزمة حتتوي على النقاط التالية 

  .حالة من عدم االستقرار يصعب التحكم فيها  -

 .ا�يار يف أسعار األصول  -

اقتصادية أخرى يؤدي اىل انكماش ينتقل إىل قطاعات و نظام املايل ا�يار يف مؤسسات مالية  -

 .اقتصادي

  : أنواع األزمات المالية: ثالثا 

  :  التالية نواع هنالك عدة تقسيمات لألزمات املالية و لعل أشهرها األ

يف طلب تظهر األزمات املصرفية عندما يواجه بنك ما زيادة كبرية مفاجئة :  األزمات المصرفية -

أو تشغيل معظم الودائع لديه و حيتفظ بنسبة بسيطة  بإقراضأن البنك يقوم  و مبا  ،سحب الودائع

ما ختطت تلك  إذاملواجهة طلب السحب اليومي فلن يستطيع بطبيعة احلال االستجابة لطلبات املودعني 

حدثت مشكلة من هذا النوع و  إذالدى البنك ، و  أزمة سيولةالنسبة ، و بالتايل حيدث ما يسمى 

بنوك أخرى ، فتسمى يف تلك احلالة أزمة مصرفية ، و عندما حيدث العكس ، أي تتوافر  إىلامتدت 

الودائع لدى البنوك و ترفض البنوك منح القروض خوفا من عدم قدر�ا على الوفاء بطلبات السحب 

 . أزمة االئتمان، و هو ما يسمى  اإلقراضحتدث أزمة يف 

ا تتغري أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر حتدث عندم : أزمات العملة و أسعار الصرف  -

 زمة، لذلك تسمى هذه األزمة أيضا أخمزن للقيمة  و على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط تبادل

، و حتدث تلك األزمة لدى اختاذ السلطات النقدية قرار خبفض سعر العملة نتيجة ميزان املدفوعات

مة قد تؤدي ال�يار تلك العملة ، و على الرغم من أن قرار تعومي عمليات املضاربة ، و بالتايل حتدث أز 

أو خفض سعر الصرف العملة الوطنية قد يبدو قرارا تطوعيا من السلطة النقدية ، اال أنه يف أغلب 

احلاالت يكون قرار ضروريا تتخذه يف حالة وجود قصور يف تدفقات رأس املال األجنيب أو تزايد 

عض تلك األزمات هلا أثر حمدود على القطاع غري املايل ، أما البعض اآلخر فيلعب التدفقات اخلارجة ، ب

 .دورا أساسيا يف تباطؤ النمو االقتصادي و حدوث االنكماش بل قد  تصل لدرجة الكساد 
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حتدث العديد من األزمات يف أسواق املال نتيجة ما  ):حالة الفقاعات (أزمات أسواق المال  -

قيمتها يعرف اقتصاديا بظاهرة الفقاعة ، حيث تتكون الفقاعة عندما يرتفع سعر األصول بشكل يتجاوز 

كأسهم "ن اهلدف من شراء األصل و يكالعادلة ، على حنو ارتفاع غري مربر ، و هو ما حيدث عندما 

اتج عن ارتفاع سعره و ليس بسبب قدرة هذا األصل على توليد الدخل  هو الربح الن" على سبيل املثال 

يف هذه احلالة يصبح ا�يار أسعار األصل مسألة وقت عندما يكون هناك اجتاها قويا لبيع ذلك األصل 

فيبدأ سعره يف اهلبوط و من مث تبدأ حاالت ذعر يف الظهور فتنهار األسعار و ميتد هذا األثر حنو أسعار 

 1 .األخرى سواء يف نفس القطاع أو القطاعات األخرى األسهم 

و هي أزمات تعين بلد أو جمموعة من البلدان أصبحت غري قادرة  :أزمات المديونية الخارجية  -

 2).تسديدها(على خدمة ديو�ا اخلارجية 

 

  خصائص األزمة المالية :  رابعا

  3:  تتصف األزمة املالية جبملة من اخلصائص نذكرها فيما يلي    

دد �األزمة نقطة حتول أساسية، مرحلة حرجة، وأحداث متتابعة ومتسارعة تصيب الكيانات املالية و  -

 .وجودها

حيث تسبب يف بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر والقلق، مما يضعف إمكانات  :حالة الذعر -

تها، أو صدور ردود أفعال شديدة وغري صحيحة من قبل اجلهات املعنية �ا�والسريع  الفعل املؤثر

 .باألزمة

اهيل اليت يضمها إطار األزمة، �تؤدي إىل حالة من اخلوف تصل إىل حد الرعب من ا :املفاجأة -

األحداث املتسارعة  �ا�ةاملفاجئ يؤدي إىل درجة عالية من الشك يف اخليارات املطروحة  وتصاعدها

 .والقلق عالوة على قصور املعلومات بسبب ازدياد التوتر

                                                 
 191، 189عبد املطلب عبد احلميد ، مرجع سابق ، ص ص  1
 95حامدي حممد ، مرجع سابق ، ص  2
 19، 18عبابنة عمر يوسف عبد اهللا ، مرجع سابق ، ص ص  3
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ا �التداخل والتعدد يف عناصرها وعواملها وأسبا التشابك و حيث يؤدي التعقيد و :نقص املعلومات -

األزمة؟ ذه األزمة؟ وما حجم �من املتسبب : املؤيدة واملعارضة هلا، إىل عدم توفر معلومات وقوى املصاحل

 وما آثارها املتوقعة؟

ة األزمة حتديا للنظام اإلداري واملايل نظرا لتهديدها مصاحل النظام واستمراره يف أداء وظائفه �متثل جما -

أهدافه وأمنه واستقراره، ويتطلب ذلك توافر درجة عالية من الكفاءة واخلربة للخروج من هذه  وحتقيق

 .األزمات

ياب احلل اجلذري السريع، فمواجهتها تستوجب خروجا عن األمناط احلاجة إىل وقت طويل وغ -

ابتكار نظم أو أنشطة متكن من استيعاب ومواجهة الظروف اجلديدة املرتتبة على  و التنظيمية املألوفة،

  .األزمة لبضع سنوات للخروج منها وجتاوز آثارها التغريات الفجائية، وقد حتتاج

  

  لمحة عن أهم األزمات المالية  التي شهدها العالم : المطلب الثاني 

 سنة  الكساد العظيمقبل  يف خمتلف أرجائهعلى مر الزمن جه العامل أزمات مالية حادة القد و      

لكن قبل ذلك سنشري اىل  ،فيما يلي و أبرزها األزمات  هذه بعض سنحاول ذكر  ،و بعده   1929

  : 1ملا يلي  إرجاعهاالتحليالت و الدراسات االقتصادية لتفسري هذه األزمات و  إليهما انتهت 

 .عدم االستقرار يف سوق االقراض الدويل و عدم استقرار األسواق املالية  -

تغريات غري متوقعة يف البلدان املدينة مثل عدم االستقرار السياسي ، سوء االدارة االقتصادية ،  -

 .مثل هذه التغريات تتطلب اعادة تقييم أوضاعها من جانب الدائنني تزايد أعباء خدمة الديون 

 : 2مات مشرتكة أمهها يكما متيزت البلدان اليت واجهت هذه األزمات بس

 .االفراط يف االقرتاض  -

 .سوء توجيه القروض  -

 .االعتماد على االقرتاض قصري األجل  -

 .عدم استقرار النظام االئتماين �ا  -

 .االئتماين التوسع النقدي و  -

                                                 
 17، ص   2004أمحد غنيم ، األزمات املصرفية و املالية ، دار النشر غري موجودة ، بلد النشر غري موجودة ،  1
  17نفسه ، ص ، مرجع  أمحد غنيم 2
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 .هشاشة النظم املالية و النقدية  -

  .ألطر املختلفة املصاحبة لتنفيذها �يئةكايف و   إعدادالتسرع يف تنفيذ التحرير املايل دون  -

  

  بعض أزمات القرن التاسع عشر : األول الفرع 

أول  1819و تعترب أزمة سنة القرن التاسع عشر  كان هنالك العديد من األزمات املالية خالل     

و سياسة التقشف  1812أزمة مالية بالواليات املتحدة األمريكية ، نتجت عن صرف األموال يف حرب 

  .اليت فرضها البنك املركزي األمريكي و قد مست القطاع البنكي 

إحندرت قيمة  الالتينيةبعد املضاربة الشديدة على االستثمارات املتواجدة بأمريكا  1825و سنة 

مؤسسة ، رغم أن  3300أسهمها احندارا شديدا يف بورصة لندن فأفلست بنوك عديدة و أكثر من 

بريطانيا سنة شهدت ،و قد األزمات اليت مست البورصة  أولهذه األزمة تركزت يف بريطانيا اىل أ�ا تعترب 

إشرتاط بيع األراضي مقابل "  أندرو جاكسون"ا�يارا آخر للبورصة بعد قرار الرئيس األمريكي  1836

معادن مثينة ، و هو ما شكل ضربة قاضية للمضاربة يف سوق العقار بأمريكا و مبا أن البنوك األمريكية  

، فقد تلقت هذه األخرية اجلزء األصعب من الصدمة قبل أن تنتقل األزمة اىل كانت تقرتض من بريطانيا 

  .1937أمريكا يف حد ذا�ا سنة 

 اليت و األسود اجلمعة بأزمة أيضا تسمى و أشهر أزمات القرن التاسع عشر  1866ة سنة أزم  و تعترب

 & Overend" بنك بإفالس بدايتها كان ، الربيطانية البنوك من العديد إفالس عنها نتج

Gurneymaison d'escompte"  ببنك حادة سيولة بأزمة كذلك و Mid-Wales 

Railway Company." "   يف البورصة با�يار متسببة البنوك من العديد، وتوالت بعدها افالس 

 األزمة هذه عدوى انتقلت و ، األسود اجلمعة بيوم اليوم هذا عرف حيث 1866 ماي 11 يوم

  1 .أوروبا كامل لتصيب

  

  

  

                                                 
مارس / 13/14الدويل األزمة املالية و كيفية عالجها من منظور الغريب و االسالمي ، ؤمتر الداوي شيخ ، األزمة املالية العاملية انعكاستها و حلوهلا ، م 1

 4، ص  2009لبنان ، 
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  أزمات القرن العشرين : الفرع الثاني 

زمة مبختلف أنواعها و من أبرز هذه األزمات أعرف القرن العشرين العديد من األزمات املالية و    

 : و فيما يلي أهم أزمات هذا القرن  ،1929 العظيم سنةالكساد 

 : 1929 العظيم الكساد أزمة: أوال 

 إىل تعود جذورها و ، أثرا أقواها و العشرين القرن يف العامل عرفها اليت املالية األزمات أشهر تعد     

 1929- 1922 سنوات بني كبريا انتعاشا األمريكي االقتصاد عرف حيث األوىل العاملية احلرب �اية

 التنظيم أساليب استخدام بسبب األمريكية الصناعة ازدهار و جهة من األورويب االقتصاد تدهور نتيجة

 االستهالك حجم زيادة و الفالحية املردودية يف ارتفاع األمريكي االقتصاد عرف كما ، احلديثة الصناعي

 نقاط األمريكي االقتصاد عرف فقد االقتصادي االزدهار هذا رغم ، الفردي الدخل حتسن و زيادة بفعل

  :منها هامة ضعف

  . اإلنتاج لضخامة االستهالك وترية مسايرة عدم -

 بسبب لالستهالك بالنسبة أو لإلنتاج بالنسبة سواء القروض على كثريا األمريكي االقتصاد اعتماد  -

  . ا�ال هذا يف البنوك طرف من املقدمة التسهيالت

 ال بشكل كبريا ارتفاعا األسهم أسعار ارتفعت حيث ، حاد بشكل البورصة يف املضاربات انتشار  -

  . الشركات أرباح يف احلقيقية الزيادة مع يتناسب

 دفعة للبيع سهم مليون 19 طرح مت األسود اخلميس باسم يعرف الذي و 1929 أكتوبر 24 يوم يفو 

 ا�ارت،   13% بنسبة األسهم أسعار هبوط إىل أدي مما الطلب، من بكثري أكرب العرض فكان واحدة

 املروعة األزمة هذه أثار لتمتد العاملية املال أسواق يف اال�يارات توالت مث ، "سرتيتوول" بورصة بذلك

 هدد حنو على مستعمرا�ا و الغربية أوروبا و امتدت لبلدان األمريكي لالقتصاد احلقيقي اجلانب على

 املشهور االقتصادي املفكر تزعمها جديدة اقتصادية أفكار أمام ا�ال ليفسح الرأمسايل النظام أركان

  : التالية باخلصائص األزمة هذه متيزت لقد و" .كينز"

 . الرأمسايل النظام يف الدورية االقتصادية باألزمات وثيق ارتباط هلا كان -

   .بكامله الرأمسايل النظام يف النسيب االستقرار زعزعة -

 . )1933- 1929 (طويلة لفرتة األزمة استمرت -

 منتصف حىت 1929 بداية منذ أفلست اليت البنوك عدد كان األزمة،حيث هذه حدة و عمق  -
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 ،البنوك عدد إمجايل من 40 % حوايل أي املتحدة، الواليات يف بنك 10.000 من أكثر 1933

 .%33 حبوايل البنوك لدى الودائع واخنفضت

الفرتة  خالل إنكلرتا بنك يف اخلصم سعر كان حيث ، الفائدة أسعار مستويات يف كبري اخنفاض  -

 . 1929سنة %   5.5 مقابل% 3.1 حبدود 1930-1933

 أسعار ا�ارت 1929 خريف ففي كبري، بشكل آلخر بلد من األزمة حدة درجة و أمد اختالف -

 املالية النقدية األزمة امتدت 1931 عام ربيع يف و األمريكية، املتحدة الواليات أسواق يف املالية األوراق

 .األوروبية الدول إىل

  .معظم الدول يف الذهيب النظام ا�يار عنه نتج مما ،العمالت أسعار يف حادة تقلبات األزمة رافقت  -

 الديون العالمية  اتأزم: ثانيا 

 بداية يف للوجود بارز بشكل اتضحت و ، اخلمسينات يف العاملي املستوى على الديون أزمة بدأت

  األموال رؤوس حركة على املفروضة القيود إلغاء و املصريف و املايل القطاع حترير ظل ففي ، الثمانينات

  النامية الدول حلكومات اإلقراض يف كبريا توسعا الدولية املالية املؤسسات و التجارية البنوك شهدت

 الوفاء تستطع مل و ، الديون تلك أقساط و فوائد تسديد عليها تعسر احلكومات تلك من كثري لكن

 هذه بعض إعالن شكل حيث ، الدائنة العاملية املالية املؤسسات و للبنوك قطعتها اليت املالية بالتزاما�ا

 العاملي املصريف النظام ال�يار خطريا مؤشرا ديو�ا أعباء دفع وقف عن 1982 سنة املكسيك مثل الدول

  :  األزمة هذه عن املرتتبة النتائج و أهم

 .اإلفالس و اال�يار من املالية مؤسسا�ا وإنقاذ األزمة حتواءعن إ الدائنة الدول حكومات ختل  -

 ما حتت  الدويل النقد صندوق رأسها على  الدولية املالية املؤسسات لوصفة املدينة الدول خضوع -

االجتماعي  اجلانب على خاصة وخيمة أثار هلا كانت اليت و اهليكلي اإلصالح و التعديل بربامج يعرف

  . هلذه الدول 

  : 1987أزمة  وول ستريت سنة : ثالثا 

ات األوىل لالفتتاح يف يوم االثنني األسود ، و ذلك بوجود خلل يف ظبدأت هذه األزمة يف اللح   

 نشئ ، و و سوق العقود املستقبلية " النقدية "التوازن بني العرض و الطلب يف كل من األسواق احلاضرة 

األوراق املالية  أسعاربلوغ  إىل أدىاخللل نتيجة لسيل متدفق من أوامر البيع مل يسبق له مثيل الذي 
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أوامر البيع  إلصدارمستوى هلا ، خاصة و أن بورصات القيم املنقولة كانت تستعمل النظام اآليل  ألدىن

  إذا، يف حالة ما بتشكيل جلنة ملراقبة هذا النظام " رجيان "من ذلك أمر الرئيس  أسبوعو الشراء، و بعد 

  . نقطة  50يفوق " داوجونز "كان التغري يف املؤشر 

  : حلدوث هذه األزمة أدتاليت  سباباألو أهم 

 .الفائدة أسعاراستمرار العجز يف املوازنة األمريكية و رفع  -

 . العمالت الرئيسية أمامتدهور سعر الدوالر األمريكي  -

اعتماد األسواق املالية على أجهزة الكمبيوتر املربجمة لتصدر أوامر البيع آلية بالبيع عند هبوط املؤشر  -

 . اىل حد معني

  1 .قاضافة ألسباب تتعلق بكفاءة السو  -

 :  1995 - 1994أزمة المكسيك : رابعا 

االقتصادي اهلادفة  اإلصالح إسرتاتيجيةاتبعت املكسيك   1993حىت سنة  1980منذ أواخر سنة    

  .اىل خفض معدل التضخم ، تقليص دو ر احلكومة يف االقتصاد و وضع أسس لسياسة اخلصخصة 

كبري للدين اخلارجي و حترير التجارة و حتديد مدى معني ليتحرك فيه سعر البيزو   لذلك قامت بتقييد 

، و ضع العديد من اإلصالحات القائمة على اخلصخصة حيث متت خصخصة قطاع مقابل الدوالر 

و خفضت املكسيك تعريفة الواردات من جانب واحد ،عريض من املشروعات العامة و البنوك التجارية 

مع " النافتا "ات التجارة احلرة مع العديد من دول نصف الكرة الغربية مبا يف ذلك دول مع عقد اتفاقي

الواليات املتحدة و كندا  ، كما فرضت قيود على االستثمار األجنيب و متلك األجانب و حررت عدد 

تشمل الزراعة و االتصاالت ، النقل و التعدين و بذلك مت وضع االقتصاد  ةالرئيسيمن قطاعات 

  .ملكسيكي على أساس السوق ا

 ممازو مما جعل السلع األجنبية أرخص للمستهلكني املكسكيني يارتفع سعر صرف الب 1993يف عام 

هذا أدى اىل عجز يف امليزان التجاري اجلاري للمكسيك ، و هذا العجز مت متويله باالقرتاض من 

                                                 
 41ص / 37، ص  2010حممد عبد الوهاب العزاوي ، عبد السالم حممد مخيس ، األزمات املالية ،  ،االثراء لنشر و التوزيع ، األردن ،  1
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  .املستثمرين األجانب يف صورة ائتمان حكومي قصري األجل 

و مع اشتداد حالة الغضب الشعيب و حماولة اغتيال مرشح  ةالرئيسيأثناء االنتخابات  1994يف عام 

تمويل الاحلزب احلاكم اخنفضت ثقة املستثمرين األجانب ، و مع فقدان هذه الثقة و اخنفاض 

جعلها االستثماري ، وجدت احلكومة صعوبة يف احلفاظ على توازن سعر صرف البيزو أمام الدوالر مما 

ترتك املهمة لسوق لتحديد سعر صرف البيزو ، و مع الشعور بالعجز املايل واسع املدى داخل و خارج 

يف مواجهة الدوالر مع  %50اخنفض سعر صرف البيزو بنسبة تتعدى  1995املكسيك و يف مارس 

يات الوال مما جعل  و بذلك انفجرت األزمة ،  %60ارتفاع معدل التضخم مبعدل سنوي يزيد عن 

مع سعر صرفها مليار دوالر  ملساعدة املكسيك يف برنامج التثبيت  35 تقدم املتحدة األمريكية 

أخرى من صندوق النقد الدويل و بنك  مساعدات إىلدوالر باالضافة  مليار 20ضمانات قروض مببلغ 

ات قوية حنو التثبيت التسويات الدولية و دول مثل كندا ، الربزيل و األرجنتني ، و اختذت احلكومة اجراء

قلصت االنفاق احلكومي و اختذت سياسات نقدية هادفة مما أدى اىل تثبيت سعر الصرف و نمو الو 

  .تكاليف االقتصادية للركود يف املكسيك الغم من ر للبيزو بال

الصادرات  تو ارتفع %9و بدأ االقتصاد يتحسن بعد ثالث سنوات عجاف و حقق نسبة منو بلغت 

  1 .و زادت االحتياطيات الدولية لديها و ارتفعت االنتاجية و حدث التوازن يف ميزان املدفوعات 

  

  : 1997األزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا : خامسا 

أمام الدوالر األمريكي و  2ل جنوب شرق آسيادو  األزمة يف ا�يار شديد يف عمالتمتثلت هذه   

العمالت األخرى أي متحورت تلك األزمة حول االخنفاض الشديد يف سعر الصرف نتيجة لعمليات 

املضاربة على سعر العملة و تدين األرباح يف أسواق األسهم مما اضطر السلطات النقدية يف تلك الدول 

العمالت األجنبية خاصة الدوالر  إىلنية رفع أسعار الفائدة �دف وقف التحويالت من العملة الوط إىل

األمريكي و حماولة تشجيع خمتلف املستثمرين يف الداخل و اخلارج احلائزين للدوالر األمريكي  على 

                                                 
 253، 252، ص ص  2010جالل جويد القصاص ، األزمات االقتصادية العاملية و عالجها من املنظور االسالمي ، دار اجلامعية ، االسكندرية ،  1
 .ة ، اليابانجنوب شرق آسيا املعنية �ذه األزمة تتمثل يف تيالند ، الفلبني ، هونج كونج ، كوريا اجلنوبية ، ماليزيا ، اندونسيا ، صني ، سنغافور دول  2
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  .ترحيل املبالغ املوجودة لديهم اىل العمالت الوطنية 

دأ املستثمرون من السعر السابق ب%  200و مع ارتفاع أسعار الفائدة يف بعض أسواق هذه الدول اىل 

قيمتها يف  إليداعيتحولون عن االستثمار يف األوراق املالية و يتخلصون مما يف حوز�م من أوراق مالية 

البنوك لالستفادة من سعر الفائدة املرتفع ، و كان نتيجة لذلك زيادة املعروض من األوراق املالية يف 

شراء مما أدى اىل االخنفاض يف أسعار سوق املال األسيوي و يف نفس الوقت مل تكن هناك طلبات 

من األسعار % 50اىل % 25تراوحت نسبة االخنفاض ما بني  إذاألسهم مبستويات مل حتدث من قبل 

  .السائدة 

و من مث شهدت هذه الدول تذبذبا شديدة يف سوق األوراق املالية و يف أسواق العمالت و قد وصلت 

ا�يارات شديدة يف العمالت الوطنية يف تلك الدول و اهتزازات كبرية يف  إىلاألمور بعد ذلك 

االقتصاديات اآلسيوية انتهت بضياع الكثري من املكاسب اليت حققتها تلك الدول من التنمية السريعة 

  1 .اليت متت يف هذه البالد اليت كانت يطلق عليها النمور اآلسيوية 

  

  حد و العشرين أزمات القرن الوا: الفرع الثالث 

املعروفة باسم أزمة فقاعات شركات االنرتنت و   2000أزمة سنة نذكر من أزمات هذا القرن    

  .للمبحث املوايل  2008و نرتك أزمة سنة تكنولوجيا املعلومات 

 سنة قبل كبريا تطور األمريكية املتحدة الواليات يف االنرتنت و املعلومات تكنولوجيا قطاع عرف    

 املالية األوراق سوق يف القطاع هذا شركات من الكثري أسهم إدخال إىل أدى الذي األمر ،  2000

 الشركات تلك أسهم أسعار فارتفعت،  نازداك مؤشر باسم يعرف الذي و األمريكية املتحدة بالواليات

 اإلعالم أجهزة توقف إمكانيات من العامل أصاب الذي والذعر التخوفات مع لكن و ، كبرية بصورة

إىل هبوط حاد يف  ،أدى 2000 سنة مطلع مع اإللكرتونية األنظمة يف ختالالتإ حصول و اآليل

  ." نازداك "مؤشر 

 :يلي ما األزمة هذه عن ترتب ولقد

                                                 
،  19لعلوم االنسانية ، العدد السمات و اخلصائص املشرتكة دراسة حتليلية ، جملة ا–عبد اهللا خبابة ، فائزة لعراق ، األزمات املالية و املصرفية العاملية  1

 72، 71، ص ص  2013جامعة حممد خيضر بسكرة ، 
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  78% حبوايل االخنفاض نسبة قدرة حيث ، 2003 سنة غاية إىل "نازداك "مؤشر اخنفاض استمرار -

 األمريكية املالية األسواق غلق إىل أدى األزمة هذه مع 2001 سبتمرب من 11 أحداث زامنت  -

 .األزمة تلك أثار زوال حني إىل مؤقت بشكل

 .2001 سنة %0.8 يتجاوز مل حيث اإلمجايل احمللي الناتج منو معدل اخنفاض -

 فرتة خالل %1 حدود إىل  %6.25من الفائدة سعر بتخفيض األمريكي الفيدرايل البنك قيام -

.االقتصادي الركود شبح من خوفا و االقتصادي النمو حتفيز أجل من.قصرية
 1  

  

  النظريات المفسرة لألزمات المالية :  الفرع الرابع 

من خمتلف املدارس الفكرية و  منذ ظهور األزمات املالية وضعت العديد من النظريات لتفسريها   

  : يلي ما ا هو من أمه االقتصادينياملفكرين 

  :التفسير الكالسكي : أوال 

من كشف تناقضات االقتصاد الرأمسايل العميقة وفهمها  "آدم مسيث وديفيد ريكاردو "مل يتمكن

  .اليت تظهر يف أوضح صورها باألزمات االقتصادية الدورية العامةو 

أن اإلنتاج الرأمسايل يتمتع مبقدرة على التوسع ال حد هلا، مادامت زيادة  "ريكاردو"فقد أكد  

وبناء على هذه النظرية ال . تاج تؤدي آليًا إىل زيادة االستهالك، وهلذا فال مكان لفيض اإلنتاج العاماإلن

ميكن حدوث غري توقف عفوي يف تصريف بعض السلع ناشئ عن عدم تناسق جزئي يف توزيع العمل 

ولكن . املزامحةاالجتماعي بني فروع اإلنتاج، وإن القضاء على عدم التناسق هذا حتمي بفعل ميكانيكية 

الذي جاء بعد ريكاردو توصل إىل كشف بعض التناقضات اليت تعرتض االقتصاد  "سيسموندي"

 .الرأمسايل، وإن مل يتمكن من تقومي طبيعتها تقومياً دقيقاً 

نظرية حول األزمات االقتصادية أضحت فيما بعد أساساً قامت عليه " سيسموندي "وضع حيث 

  . جمموعة من النظريات األخرى

إىل بعض  "سيسموندي"وقد استند  ،فهو يُرجع األزمة إىل االستهالك الضعيف، أو إىل عدم إشباعه

أفكار آدم مسيث األساسية، واستنتج أن على اإلنتاج أن يتوافق مع االستهالك، وأن اإلنتاج يتحدد 

                                                 
حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية ، اجلذور و التداعيات ، ملتقى العلمي الدويل : 2008ساعد مرابط، األزمة املالية العاملية  1

  بالتصرف  8 ،4، ص ص  2009أكتوبر  20/21جامعة سطيف ، 
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ورأى أن األزمة نتيجة الختالل هذا التناسب، وأكد أن تطور الرأمسالية يؤدي إىل إفالس املنتج  ،بالدخل

وسيع اإلنتاج، يصطدم حبدود ال الصغري، وإىل تفاقم أوضاع العمال املأجورين، وقد أكد أيضًا أن ت

يستطيع التغلب عليها، ألن تضاؤل استهالك اجلماهري، سيقلل من إمكان تصريف اإلنتاج ويقلل من 

  .إمكان حتقيق أرباح أصحاب رأس املال

وقد حاولت هذه النظرية فيما يبدو أن تعطي تفسرياً ظاهرياً صحيحاً لألزمة، ولكنها مل تبحث يف 

يف أسباب سوء توزيع الدخل الذي يقود إىل نقص االستهالك الذي يؤدي  ر والأسباب تدين األجو 

  1 .بدوره إىل حدوث األزمة

  :     تفسير كارل ماركس :  ثانيا

األزمـــات املاليـــة االقتصـــادية وفقـــا ملـــاركس هـــي أزمـــات افـــراط يف اإلنتـــاج ، نشـــأت يف ظـــروف أســـلوب    

االنتــاج الرأمســايل و هــي ال تتكــرر إال يف ظلــه ، و تكمــن أســباب األزمــة يف طبيعــة أســلوب اإلنتــاج هــذا و 

لنظـــرة املاركســـية عـــدة تتحـــدد وفقـــا لقـــوانني و تناقضـــات املميـــزة لـــه ، كمـــا أن لألزمـــات االقتصـــادية وفـــق ا

خصائص ، فهي أزمات حتمية ال مفر منها ، و هي اجتماعية مبقـدار مـا هـي اقتصـادية  ، و مغـرية لبنيـة 

على األقل إن مل تكن مزيلة هلا ، فاألزمة هي بتأكيد فوضى و اختناق األسواق و إفالس و بطالة ، كمـا 

قتصـــاد الرأمســـايل و تســـمى الفـــرتة بـــني أزمـــة أن األزمـــات ظـــواهر تتكـــرر علـــى حنـــو دوري لدرجـــة مـــا يف اال

االقتصـــادية و أخـــرى بالـــدورة الصـــناعية و تتكـــون هـــذه الـــدورة مـــن أربـــع مراحـــل هـــي األزمـــة و الكســـاد و 

االنتعاش و النهوض ، و قد جرت العادة أن تبدأ األزمة يف التجـارة اذ تتزايـد أحجـام السـلع املكدسـة بـال 

ريج تبلــغ الســلع املكدســة حــدا يبعــث علــى انكمــاش اإلنتــاج و إشــارة ، و بالتــد) إفــراط اإلنتــاج(تصــريف  

انكماش اإلنتاج هي أزمة اإلقـراض السـلعي الـذي يعـرب عنهـا إفـالس أصـحاب مؤسسـات التجـارة باجلملـة 

و التجزئــــة ، و يــــؤدي شــــح الســــيولة إىل ارتفــــاع معــــدالت الفائــــدة علــــى القــــروض ، و جيــــري يف البورصــــة 

ا تنخفض العائدات و يرتفع مسـتوى الفائـدة و كـل ذلـك يـؤدي ملوجـة افـالس اخنفاض أسعار األسهم كم

  2.متصاعدة 

                                                 
-األزمات/البحوث      2015/ 20/04تاريخ االطالع 12مصطفى عبد اهللا ، األزمات و الدورات االقتصادية ، املوسوعة العربية ، ا�لد الثاين ، ص  1

  /www.arab.ency.com/arاالقتصادية /دورات
العقاري يف الواليات املتحدة ، اطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ، جامعة احلاج خلظر باتنة ، غري منشورة  دراسة الزمة الرهن–عقون نادية ، العوملة االقتصادية و األزمات املالية  2

 28، ص  2012/2013، 
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و اســتعار مــاركس قــانون ميــل معــدل الــربح مــن جــون ســتيوارت ميــل يف مناقشــته الخنفــاض الــربح اىل احلــد 

أجـورا األدىن لتفسري حالة الفائض يف االنتاج الذي يؤدي لألزمات ، ففـي النظـام الرأمسـايل يسـتلم العامـل 

يـــذهب هـــذا الـــربح لتغطيـــة ، و أنتجهـــاأقـــل ممـــا يبـــذل مـــن جهـــد يف العمـــل و أقـــل مـــن قيمـــة الســـلعة الـــيت 

املـــرء يف املـــدى الطويـــل اىل النشـــاط االقتصـــادي  وحينمـــا ينظـــر. االســـتثمار األويل يف األعمـــال االنتاجيـــة

يـذهب ) يف شـكل أجـور(ال املشرتك جلميع األعمال االنتاجية الناجحة فمن الواضح أن جزء قليل من املـ

الذي يتيح هلم شراء جزء مـن هـذه السـلع املنتجـة ولـيس كـل ) العمال(عادة اىل جمموعة صغرية من الناس 

وعالوة على ذلك فإن التوسـع يف األعمـال االنتاجيـة يف سـياق التنـافس علـى . هذه السلع اليت مت انتاجها

 إىلتفـــاقم ميـــل معـــدل الـــربح  إىل، ممـــا يـــؤدى هاأســـعار األســـواق يـــؤدي اىل وفـــرة الســـلع واخنفـــاض عـــام يف 

  1   .االخنفاض

   :تفسير كينز و فريدمان :ثالثا

أن االستثمار عملية غري مستقرة  1929لألزمة املالية لسنة " كينز " من أشهر ما ورد يف حتليالت 

املال بدون أصال تقودها روح حيوانية ، و يقصد أن املستثمرين عادة ما يتبع بعضهم البعض حبا يف 

معرفة ما جيري حقا و كأ�م قطيع من املاشية ، أي غري عقالنيني أو غري راشدين ، و يؤدي هذا النوع 

من القرارات إىل الزيادة يف الطلب على األصول و بالتايل إىل ارتفاع أسعارها باجتاه قد ال يكون له عالقة 

لفقاعة يف �اية املطاف عند اخنفاض بأساسيات السوق و هو ما صار يعرف بالفقاعة ، و تنفجر ا

األسعار ، و يتسابق املستثمرون لبيع األصول قبل اخنفاض أسعارها أكثر ، و تؤدي هذه الزيادة يف 

العرض اىل سرعة اخنفاض األسعار ، و هكذا حىت تبدأ الودائع املصرفية مث القروض و بعدها 

  .نكماش يف الطلب العام ، و عندئذ تبدأ البطالة االستثمارات بالتناقص و االستهالك باالخنفاض مث اال

حلل األزمة التدخل احلكومي بزيادة االنفاق عن طريق السياسة املالية ألجل تنشيط " كينز " و قد اقرتح 

  .الطلب العام 

فقد قدما براهني تشري اىل أن تداعي سوق األسهم مل يكن " ملتون فريدمان و آنا شوارتز " أما      

  .، بل عدم استقرار النظام املؤسسي النقدي  1929الركود العظيم سنة سبب 

                                                 
عبد –سناء  06/02/2015سناء عبد القادر مصطفى ، األزمات االقتصادية العاملية بني نظرية و تطبيقات السياسات االقتصادية ، تاريخ االطالع  1

 /www.iraqieeconomists.net/arاألزمات االقتصادية  - مصطفى-القادر
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حيث مل يعارضا ما جاء به كينز فيما خيص الفقاعة ألن التاريخ االقتصادي يعلمنا أن استثمارات غري 

عقالنية حتدث بني الفينة و األخرى ، و لكن املشكلة يف البنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي الذي 

أ جسيما باتباعه سياسة نقدية انكماشية خالفا لألهداف اليت أسس من أجلها ، و هي ارتكب خط

توفري سيولة كافية لالستقرار املايل ، حيث قام بزيادة سعر الفائدة على القروض للبنوك التجارية ، و هو 

ستثمار ما كان السبب يف حدوث الركود االقتصادي ألن أسعار الفائدة املرتفعة تؤثر سلبيا على اال

  1 .اخلاص 

  : التفسيرات الحديثة  :رابعا

من أبرزها نظرية هيمان تفسريات جديدة لألزمات املالية  و مع تكرر األزمات ظهرتيف العصر احلديث 

  2:  منيسكي و النماذج الرياضية 

 :نظرية هيمان مينسكي  -1

 االقتصادية هي أكثر انطباقاً بأن شرح ما بعد الكينزية لألزمات " هيمان فيليب مينسكي " اقرتح    

هي مسة منوذجية ألي ) عدم االستقرار (وضع نظرية مفادها أن اهلشاشة املالية  ، وعلى اقتصاد مغلق

  . املالية اتاألزم حدوث  عالية تؤدي اىل ارتفاع خطرالشاشة اهل ذهاقتصاد رأمسايل، وه

وبعد فرتة  ،اىل جنب مع دورة األعمالجنبا تتحرك  مستويات اهلشاشة املالية  أن  " مينسكي"  يرى 

ألنه ) الوقاية من اخلسارة(واحلذر الركود تكون الكثري من الشركات قد فقدت التمويل وختتار مبدأ احليطة

  . و يعرفه هذا األسلوب يف التمويل بتمويل باالحتياطي املايل  األكثر أماناً 

االعتقاد بأ�ا ميكن أن تسمح لنفسها  إىلالشركات  ، متيل هاإرتفاع تطور االقتصاد واألرباح املتوقعةومع 

يعرفون  فأ�مففي هذه احلالة  ،بتمويل املضاربةهذا األسلوب يف التمويل  "مينسكي"باالقرتاض و يعرف

ومع ذلك تعتقد الشركات بأن األرباح سرتتفع وسوف تتمكن  ،أن األرباح لن تغطي دائماً كل اهتمامهم

االستثمارات  متاعب ويؤدي املزيد من القروض اىل زيادة يف أيةاملطاف دون من سداد القروض يف �اية 

بأ�م سوف يسرتجعون كل املال الذي أقرضوه  يعتقدون ن و املقرض، مما  جيعل والتطور بشكل أكرب

يف حني . وبالتايل فهم على استعداد إلقراض الشركات االستثمارية دون ضمانات يف جناح استثمارا�م

هذه  أنيعتقدون  فأ�مرضون أنه سيكون هلذه الشركات مشاكل يف سداد القروض ومع ذلك يعرف املق

                                                 
 بالتصرف  5،7غري موجودة ، ص ص النشر وشاح الرزاق ، األزمة املالية احلالية ، املعهد العريب لتخطيط ، سنة  1
 سناء عبد القادر مصطفى ، نفس املرجع السابق  2
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ذا األسلوب من التمويل يعرفه ه ،والشركات ستعيد التمويل من أماكن أخرى مع ارتفاع األرباح املتوقعة

  . كارلو بونزي  بتمويل " مينسكي"

واآلن هو عبارة عن مسألة وقت ،اطر أكثرو�ذه الطريقة يكون االقتصاد قد اضطلع بتمويل حمفوف مبخ

و يفهم املقرضون اخلطر احلقيقي يف االقتصاد  ،والدين إيفاءقبل أن تتخلف كربيات شركات التمويل عن 

التمويل للعديد واملزيد من الشركات  إعادةويصبح من املستحيل . منح االئتمان بكل سهولة يتوقف

التمويل فسوف تبدأ أزمة  إعادةجديدة اىل االقتصاد للسماح بعملية  أموالاذا مل تدخل  و. االقرتاضية

  . اقتصادية جديدة

  : نماذج األزمات المالية  -2

من  "بول كروغمان "منوذجو يعد املالية  و القياسية لتفسري األزمات  املناهج الرياضية مت استعمال     

سعر صرف مستقر لفرتة طويلة من  إصالحاملتضمن لتفسري أزمات العملة  أول النماذج اليت استخدمت 

الزمن، ولكن سوف تنهار فجأة يف سيل من مبيعات العملة ردا على تدهور كاف من متويل احلكومة أو 

  .ظروف اقتصادية كامنة

جيايب بني قرارات املشاركني يف السوق وردود االتفاعل و حبسب هذا النموذج فاألزمات حتدث نتيجة ال  

ريات للتغابية والذي يعين أنه قد تكون هناك تغيريات جذرية يف قيم األصول يف استجابتها جياالفعل 

 . ة و يسمى تفسري األزمات وفقا هلذا بنماذج اجليل األول  الصغرية يف األسس االقتصادي

ج ، و جند هذا بنموذ  الذاتية  وهناك من يعتقد أن األزمات حتدث نتيجة  سلوكيات و توقعات املضاربني

إلدارة البنوك الذي يقوم فيه املدخرون بسحب أمواهلم من البنك أل�م يتوقعون أن  "دياموند وديبفيغ"

ألزمة العملة حينما تكون الظروف  Obstfeld وباملثل يف منوذج ،يقوم اآلخرون بسحبها أيضا

أو ال يقررون مهامجة العملة اعتمادا على ما  ونيقرر املضاربو االقتصادية ليست هي بالسيئة وال باجليدة 

  .، حيث تدعى هذه النماذج بنماذج اجليل الثاين اآلخرين  ونيتوقع املضارب

و هنالك مناذج اجليل الثالث كما تعرف بنماذج ما بني األجيال حيث جتمع هذه النماذج ما بني اجليل 

و هشاشة النظام املصريف و تأخذ   األسواق املالية  األول و اجليل الثاين ، كما  متتاز بنقص املعلومات يف

كعنصر مهم يف تفسري األزمة ،و قد ظهر هذا اجليل بعد البنوك  حالة أو وضعية كذلك بعني االعتبار 

  1.أزمة جنوب شرق آسيا و عجز مناذج اجليل األول و الثاين عن تفسريها 

                                                 
  59، ص  2015/2016املالية ، جامعة أكلي حمند أوحلاج ، البويرة ، بن ناصر حممد ،حماضرات يف مقياس األزمات  1
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      2008 األزمة المالية العالمية لسنة  ماهية:  المبحث الثاني 

جذورها وصوال انطالقا من  2008لسنة العاملية من خالل هذا املبحث سنتعرف على األزمة املالية     

و نعتقد أن عرض نظرة االقتصاد املتخذة من خمتلف الدول و اهليئات للخروج منها ،  لإلجراءات

مات املالية و يقدم لنا سبل االسالمي هلذه األزمة جيعلنا نقف على أسباب هذه األزمة و كذا خمتلف األز 

  . جتنبنا التعرض ملختلف هذه األزمات 

  2008ألزمة المالية العالمية لسنة ب ااو أسبجذور : المطلب األول

بطبيعة احلال هلا جذور و أسباب سنتعرف عليها من  2008األزمة املالية اليت انفجرت سنة      

  .إضافة ملراحل األزمة خالل هذا املطلب 

  

   2008لسنة العالمية جذور األزمة المالية :  الفرع األول 

بل  2007أو  2008جذور تارخيية فهي مل تكن وليدة سنة  2008لألزمة املالية العاملية لسنة     

، حيث كانت هناك أزمة يف الواليات املتحدة  2000تعود لبداية األلفية اجلديدة يف �اية عام 

قام البنك الفيدرايل األمريكي  متعلقة بشركات االنرتنت ، حينها" كوم دوت  "األمريكية مسيت أزمة 

خالل شهور قليلة لزيادة السيولة يف السوق و تشجيع % 3،5اىل %  6،5خبفض نسبة الفائدة من 

سبتمرب اليت سببت مشاكل اقتصادية أخرى مما استدعى  11االنفاق ، و بعد ذلك أتت هجمات 

  .و استمر ذلك ملدة سنة  2003يف شهر يوليو %1 اىل ختفيض نسبة الفائدة

و هكذا أدت هذه النسبة املنخفضة جدا للفائدة لتوفري سيولة هائلة يف السوق ، ما ساعد على ارتفاع 

و استغالل  لإلقراضأسعار العقارات و جذب مجاعات املستهلكني لالقرتاض ، ما دفع البنوك التجارية 

مي قروض ميسرة و بشروط بسيطة و كانت على أمت االستعداد و تقدفرصة ارتفاع أسعار العقارات 

لتخلص من ا ألجلأناس ال ميتلكون أية أوراق رمسية أو أصول أو أية ضمانات أخرى ، و   إلقراض

سند مايل دخله املستقبلي من هذه القروض و بيعه لصناديق  بإنشاءقامت البنوك خماطر هذه القروض 

دواليك ،  اقامت ببيع هذه السندات و هكذهذه الصناديق  االستثمارية بسعر منخفض و بدورها 

و هذا حبد ذاته  يم املخاطر بتقييم هذه السندات كسندات مضمونةيخاصة بعد أن قامت هيئات تق
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و الـتأمني على هذه القروض و  العاملية لالستثمار فيها ضمانة فتح شهية للبنوك و الصناديق 

  1.االستثمارات 

 الفائدة  أسعار فارتفعت العقارات، على الطلب وقل العقارية السوق تشبعت 2006 عام بداية ومع

 األقساط دفع عن اجلودة متدنية القروض من املستفيدين األفراد بعد فيما وعجز  5.25% مستوى إىل

 لتضرر ونتيجة املالية، بااللتزامات مكبلني افأصبحو  املرهونة، عقارا�م بيع بعد حىت عليهم املستحقة

 عقارية شركات عدة أعلنت،و  البورصة يف أسهمها قيمة اخنفضت السداد، عدم من الدائنة املصارف

 ان"فاينانشال كونرتي" شركة فأعلنت شركة، 70 قرابة بلغت و للبيع عرضت أو إفالسها منيأوت

 هوم" شركة أعلنت كما جديا، املايل ووضعها رباحهاأ �دد أصبحت العقاري الرهن سوق مصاعب

 وأعلنت العقارية "برودرز تول" لشركة سنوية الربع اإليرادات واخنفضت إفالسها "انفستمنت مورجتيج

 العقارات سوق تراجع بسبب أيضا أرباحها تراجع توقع العقاري ا�ال يف العاملة "ديبو هوم" شركة

 . السكنية

 انعكس البنوك،مما من ودائعهم بسحب فقاموا واهللع الفزع من حالة املستثمرين أذهان على وسيطر هذا

 .التام بالشلل املالية األسواق وأصيبت البنوك هذه موجودات قيمة على سلبا

 لتطال انتشرت أ�ا إال األزمة، هذه آثار من احلد سبيل يف لتذب اليت ا�هودات كل من الرغم وعلى

 وكوريا واندونيسيا كونج وهونج وماليزيا كتايلندا اآلسيوية األسواق غرار على العامل، يف املال أسواق بقية

 مرتبطة استثمارات متلك تكن مل أ�ا بنوكها أعلنت حيث أقل الصني سوق تراجع كان بينما اجلنوبية،

 "تاميز فاينانشال" مؤشرات اخنفضت حيث األوربية لألسواق بالنسبة وكذلك العقاري، الرهن مبشكالت

 والذي نطاقا األوسع "توبكس" و .االيطايل "مييتل" و الفرنسي " كاك" و األملاين "داكس"و الربيطاين

  2006.2العام من نوفمربيف  نقطة أدىن سجل

  

  

  

                                                 
 بالتصرف  23، 20، ص ص  2009رمزي حممود ابراهيم ، األزمة املالية و الفساد العاملي ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ،  1
و احلوكمة  لدوليةالعربية ، امللتقى علمي دويل حول األزمة املالية و االقتصادية ابوهزة حممد ، رزوقي رفيق ، األزمة املالية العاملية و اثرها على االقتصاديات  2

 3، ص  2009أكتوبر  21-20ية ، جامعة فرحات عباس سطيف، العامل
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   2008لسنة  أسباب األزمة المالية العالمية: الفرع الثاني 

الرهن العقاري يف يف سوق ن أزمة محتول  يفت سامهاجتمعت و هنالك العديد من العوامل اليت     

و اليت كشفت عن النقص املتواجد يف بنية  2008سنة  اىل أزمة مالية عامليةكية يالواليات املتحدة األمر 

  :نذكرها فيما يلي النظام املايل العاملي 

 بنك جانب من الفائدة لسعر املتوايل باالرتفاع أساسية بصورة األزمة بوادر ارتبطت لقد :الربا -1

 من العقارية القروض أعباء يف زيادة شكل ما وهو ،2004 عام منذ األمريكي الفيدرايل االحتياطي

 توقف حيث ، 2007عام من الثاين النصف حبلول األزمة وتفاقمت .أقساطها وسداد خدمتها حيث

 عنصر الربا ألن طبيعية نتيجة وهذه ،عليهم املستحقة املالية األقساط سداد عن املقرتضني من كبري عدد

 املؤسسات جشع لكن املسيء األثر هلذا كبار غربيون نبه اقتصاديون وقد .التضخم على حمفز خفي

 1" .العاملية " اجلماعية املصلحة على مطلقة بصورة الفردية املصلحة تفضيلو ال�م بصري  أعمى واألفراد

 2008 األزمة بينها ومن املالية االزمات جوهر ان:  الحقيقي القطاع عن المالي القطاع ابتعاد -2

 يكون ان املفرتض من الذي املايل والقطاع احلقيقي قطاعلل اإلمجايل العاملي الناتج بني الكبرية الفجوة هي

 القطاع عن كبرية بصورة ابتعاده املايل القطاع على يالحظ ما ولكن منه قريباً  او الناتج هلذا انعكاساً 

 تعثر اذا فيما كبرية خماطرة فجوة يولد مما. املايل للقطاع االساسي املرجع او املصدر يعد الذي احلقيقي

 .ما أزمة وأصابته املايل القطاع

 إىل أدت اليت األخرى الرئيسة األسباب من العقارية الديون توريق عملية تعد:"التسنيد" التوريق -3

 سندات إىل وحتويلها األمريكية املتحدة الواليات يف العقارية الديون جتميع خالل من وذلك، األزمة تفاقم

 اىل ودفع ةالرديئ الديون بيع عمليات يف زياده ولد مما. العاملية املالية األسواق طريق عن وتسويقها

 من  70% من أكثر إىل األمريكية السوق داخل عقارية بأصول املغطاة السندات هذه قيمة اخنفاض

 .االمسية قيمتها

 اليت الرقابة مستوى اخنفاض يعد : والمصرفية المالية المؤسسات على الرقابة مستوى انخفاض-4

 املالية األزمة حدوث يف املهمة األسباب بني من املالية رةاز و  و املركزي بالبنك واملتمثله الدولة تفرضها

 يف املؤسسات هذه على معايريها وتطبيق 2و بازل  1بازل جلنة  مبقررات امز االلت عدم عن فضالً 

  . األمريكية املتحدة الواليات

                                                 
 32، ص  2008سامر مظهر قنطقجي ، ضوابط االقتصاد االسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية ، دار النهضة ، سوريا ،  1
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لسنة  العاملية املالية األزمة أسباب حدأ ةالدقيق و النوعية جيدة املعلومات ندرة تعد:  المعلومات -5

 نادرة املعلومات تكون فعندما ، السوق يف املتعاملني حوافز بني مةءاملوا انعدام  عن فضالً  2008

 داخل والطلب للعرض متثيلها أو األسعار عكس عدم تكون ذلك نتائج نإف متساوٍ  غري بشكل وموزعة

 .السوق داخل التوقعات مستويات يف احنراف اىل يؤدي مما، السوق

 وعدم االقتصادي للسلوك املميزة املهمة السمات حدأ العقالنية تعد : االقتصادي السلوك -6

 مما , الفردي الدخل مبستوى التقيد وعدم االستهالك مستوى يف متاديهم يعين األفراد سلوك يف وجودها

  .عامة بصورة وا�تمع األفراد على كبريه أعباءً  يولد

التوسعية للغاية  املتبعة من  النقدية السياسةف : دور صانعي السياسة االقتصادية و المنظمين -7

 سبب ما راتالعقا سوق إىل كبرية أموال تدفق إىل أدت األزمة قبيل األمريكية املتحدة الوالياتطرف 

املالية االنكماشية اليت اتبعها بنك االحتياطي الفديرايل يف  السياسة، و 1 السوق هذا يف كبريا إرباكاً 

 أدت هلبوط معدالت الفائدة اىل مستويات متدنية لفرتة طويلة  2001اعقاب الركود االقتصادي سنة 

 .سياسات االشرافية و التنظمية املستندة اىل مبدأ السوق احلر للاضافة 

دور العوملة أو باألحرى املغاالت يف العوملة ، و هذا ما أدى اىل انتقال األزمة بشكل  :العولمة  -8

  2.سريع  للغاية من الواليات املتحدة اىل دول العامل األخرى 

 والغش املغرضة والشائعات والكذب االستغاللمثل  : االقتصادي األخالقي الفساد انتشار -9

 والدائنني األغنياء ظلم أي ، مالظل إىل تؤدى املوبقات وهذه الومهية واملعامالت واالحتكار والتدليس

 وحدوث املدينني وتذمر ، مالظل حتمل يستطيعون ال عندما املظلومني وتذمر ، واملساكني للفقراء

 . وقروضهم ديو�م سداد عدم عند االجتماعية الثورات

 األولوية هذه السياسة  أعطت : األمريكية المتحدة الواليات في المتبعة إلسكانا سياسة -10

 الضريبية احلوافز وتقدمي ال، أو الالزم التمليكو  لالتموي من املزيد توفري طريق عن وذلك لإلسكان

 فرتة خالل حصلت اليت املنازل ملكية يف الزيادة أن إىل الدراسات بعض وتشري ،واملقرتضني للمقرضني

 .ة صغري مقدمة مالية دفعات قبول إىل تعزى أن ميكن   2001-2006

                                                 
ـ، ص ص 2011، در يونس املوسوي، انعكسات األزمة املالية العاملية على أسواق املال العربية ، جملة االدارة و االقتصاد ، العدد السادس و الثمانون حي 1 

175 ،177 
تقييم و استشراف ، : اخلاص يف التنمية عماد موسى ، أثر األزمة املالية العاملية على الدول العربية ، قناة أسواق رأس املال ، مؤمتر الدويل حول القطاع  2

 . 5، 4، ص ص  2009مارس  25-23لبنان 
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 ليتملكه، منزل شراء أجل من إسكان قرض على حيصل الذي الشخص عليها حيصل اليت املنافع ومن

 احمللية العقار ضريبة واقتطاع للضريبة، اخلاضع الدخل من سكاناإل ضقر  على املدفوعة الفوائد اقتطاع

 . ةالفيدرالي الدخل ضريبة من

 القروض على التأمني لشركات املدفوع التأمني رسم مبلغ تقتطع احلكومة بدأت  2006 عام ومنذ 

 .أيضا اخلاضع للضربية الدخل من العقارية

 الدولي، و البنك الدولي لالنشاء  النقد صندوق " الدولية المالية المؤسسات التزام عدم -11

 يف التذبذب وعالج مراقبة يف واملتمثلة  :أجلها من أنشأت التي األساسية باألهداف" التعمير  و

 موازين يف اإلختالالت  معاجلة على الدول هذه مساعدة و األعضاء للدول العمالت صرف أسعار

 السياسات يف املربر غري التدخل إىل أدى الذي األمر النامية، الدول اقتصادياتو تنمية  مدفوعا�ا

  .1  األخرى للدول واالجتماعية االقتصادية

و الشكل املوايل يوضح لنا طبيعة األزمة انطالقا من جذورها و أسبا�ا و كيفية انتقاهلا إىل االقتصاد 

  احلقيقي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
،  14، ص ص  2009علي فالح املناصري، و صفي عبد الكرمي الكساسبة ، األزمة املالية العاملية حقيقتها اسبا�ا تداعيتها ،  جامعة الزرقاء األردن ،  1

16  
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  2008لسنة العاملية طبيعة األزمة املالية :  01الشكل رقم 

    -  

  قيام البنوك بتحويل قيم القروض  -  انخفاض السيولة  بسبب التوسع في -

  .الى سندات                                                                                   .االقراض من البنوك  

    

  

  بيع السندات الى المستثمرين في سوق  -                                           .عدم القدرة على تلبية طلبات المودعين -

  .األوراق المالية   

                    

  

  قيام المستثمرين بالتأمين على السندات   -                                      محاولة بيع العقارات دون وجود مشترين  -

  .      المخاطر                                                                                         

  

  

  

شركات                                 ) حاملين السندات (مطالبة المستثمرين  -                                   العقارات بسبب قلة أو  أسعارانخفاض  -

  التأمين بالتعويض عن الخسائر                                                             .انعدام الطلب عليها 

  

  

  

  انهيار شركات التأمين  –                                                                 .انهيار البنوك  -

 

    

  

بوعشة مبارك ، األزمة املالية اجلذور  أسباب و اآلفاق ، امللتقى العلمي الدويل حول :  المصدر

،  2009أكتوبر 21،20األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، 

  .4ص 

  

   

قروض عقارية 

 لبناء المساكن 

انتقال األزمة الى االقتصاد 

 الحقيقي
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  2008العالمية لسنة  المالية ألزمةل الكبرى المراحل : الفرع الثالث 

 بسوق الرهن العقاري 2007 امع دايةب يف اندلعت اليت املالية األزمة يف الكربى املراحل نوجز     

بالنظر  2009وبداية سنة  2008لتتحول إىل أزمة مالية واقتصادية عاملية مع �اية سنة  األمريكي 

 1 :يلي كماالرتباط معظم اقتصاديات دول العامل باالقتصاد األمريكي  

 على كافية بقدرة يتمتعون ال ملدينني املمنوحة العقاري الرهن قروض تسديد عدم:   2007يفري ف -

 .متخصصة مصرفية مؤسسات يف اإلفالس عمليات أوىل سبب املتحدة الواليات يف الرتاكم التسديد،هذا

 لدعم تدخلت املركزية واملصارف األزمة، اتساع خماطر أمام تدهورت البورصات:   2007 وتأ -

 .السيولة سوق

 بسبب اأسهمه أسعار يف كبريًا اخنفاًضا أعلنت كربى مصارف عدة:  2007 ديسمرب إىل أكتوبر -

 .العقاري الرهن أزمة

 ثالثة الرئيسية فائدته معدل خفض" األمريكي االحتادي االحتياطي"البنك املركزي :  2008 جانفي -

 . النقطة أرباع

  ."روك نورذرن" بنك أممت الربيطانية احلكومة:  2008 فيفري -

 .القروض سوق ملعاجلة جمددا املركزية املصارف جهود تضافر:  2008 مارس  -

 بسعر "سترينز بري" األمريكي األعمال بنك شراء أعلن "تشيز مورغان يب جي: "  2008 مارس -

 .االحتادي لالحتياطي املالية املساعدة ومع متدن

 العقاري الرهن قروض جمال يف العمالقتني ا�موعتني وضعت األمريكية اخلزانة وزارة:  2008 سبتمرب -

 كفالة مع ماليتهما، هيكلة إلعادة حتتاجا�ا اليت الفرتة طيلة الوصاية حتت "ماي فاين"و "ماك فريدي"

 .دوالر مليار 200 حدود حىت ديو�ما

 املصارف أبرز أحد أعلن بينما بإفالسه "براذرز ليمان" األعمال بنك اعرتف:  2008 سبتمرب 15-

 مرييل" بنك هو سرتيت وول بورصة يف لألعمال آخر بنك شراء "أمريكا أوف بنك" وهو ألمريكيةا

 ."لينش

                                                 
ور االقتصاد الغريب و الداوي الشيخ ، األزمة املالية العاملية انعكاسا�ا و حلوهلا ، املؤمتر الدويل حول األزمة املالية العاملية و كيفية عالجها من منظ 1

 11،  9، ص ص  2009االسالمي ، جامعة جنان، لبنان، مارس 
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 أكثر ملواجهة دوالر مليار 70 برأمسال للسيولة صندوق إنشاء على اتفقت دولية مصارف عشرة -

 مينع مل ذلك أن إال التسليف؛ جماالت فتح على املركزية املصارف وافقت حني يف إحلاًحا، حاجا�ا

 .العاملية البورصات تراجع

 أكرب الواقع األمر بفعل تؤممان األمريكية واحلكومة االحتادي االحتياطي:   2008 سبتمرب 16-

 دوالر مليار 85 بقيمة مساعدة منحها عرب باإلفالس املهددة "جي آي أي" العامل يف تأمني جمموعة

 .رأمساهلا نم%   9.79 امتالك مقابل

 العمليات من كثفت املركزية املصارف و ، تدهورها واصلت العاملية البورصات: 2008 سبتمرب 17-

 .املالية للمؤسسات السيولة تقدمي إىل الرامية

 املهدد "أس أو يب أتش" منافسه اشرتى "يب أس يت لويد" الربيطاين البنك:   2008 سبتمرب 18-

  .باإلفالس

 خطة بشأن "فورًا التحرك" أجل من نداء وجه بوش جورج األمريكي الرئيس:  2008 سبتمرب   19

  .املتحدة الواليات يف األزمة تفاقم لتفادي املصارفإنقاذ 

ظهور بعض تفصيالت خطة االنقاذ اليت وضعتها اإلدارة األمريكية بتخصيص :  2008سبتمرب  20

 .مليار دوالر إلنقاذ املؤسسات املالية املتعثرة  700

 يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية يف املناقشات على طغت املالية األزمة:   2008 سبتمرب 23-

  .نيويورك

  .املايل لإلنقاذ األمريكية اخلطة حيال املماطلة أمام قلقها ضاعفت املالية األسواق -

 يف "فورتيس" اهلولندية البلجيكية والتأمني املصرفية ا�موعة سهم سعر ا�يار:   2008 سبتمرب 26-

 يب جي" بنك اشرتى املتحدة الواليات ويف بالتزاما�ا؛ الوفاء على قدر�ا بشأن شكوك بسبب البورصة

  .الفدرالية السلطات مبساعدة "ميوتشوال واشنطن" منافسه "مورغان

 تعومي جرى أوروبا بينما الكونغرس؛ يف اتفاق موضع األمريكية اإلنقاذ خطة:  2008 سبتمرب 28 -

 برادفورد" بنك تأميم جرى بريطانيا ويف .ولوكسمبورغ وهولندا بلجيكا سلطات قبل من "فورتيس"

 ."وبينغلي
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 بعد ا�ارت سرتيت وول وبورصة اإلنقاذ، خطة رفض األمريكي النواب جملس: 2008 سبتمرب 29-

 املصارف بني الفوائد معدالت واصلت حني يف بشدة، األوروبية البورصات تراجع من قليلة ساعات

 .ذا�ا متويل إعادة من املصارفة مانع ارتفاعها

 .الفدرالية السلطات مبساعدة "واكوفيا" بنك منافسه يشرتي أنه األمريكي "غروب سييت" بنك أعلن

  .املعدلة املايل اإلنقاذ خطة أقر األمريكي الشيوخ جملس: 2008 نوفمرب 1-

  

  2008اإلجراءات المتخذة لمواجهة األزمة المالية العالمية لسنة : المطلب الثاني 

الكثري من اللجان  تختفيف من أضرارها و حصرها  عقدو  2008ملواجهة األزمة املالية لسنة        

تعرض نسو س ،  اإلجراءاتعديد من البشكل فردي أو مجاعي  إماالدول  ذتختإعلى مستوى دويل و 

االجراءات اليت قام �ا كل من صندوق النقد الدويل ، الواليات املتحدة األمريكية ، االحتاد فيما يلي 

  .األورويب ، الدول العربية 

   صندوق النقد الدولي اإلجراءات المتخذة من طرف : الفرع األول

صندوق مبقتضى اتفاقية برينت الأنشئ   يعترب صندوق النقد الدويل من مؤسسات الدولية حيث      

،   1947و مل يبدأ الصندوق نشاطه من مقره يف مدينة واشنطن اال يف مارس ، 1944 يوليووودز يف 

كان هدف الصندوق يف بدايتها هو التعاون النقدي بني دول أوروبا الغربية لتحقيق إستقرار أسعار 

صرف عمال�ا على حنو ميكنها من زيادة حجم التبادل التجاري بينها اىل جانب مساعدة الدول 

اليت خربتها احلرب العاملية الثانية على اصالح موازين مدفوعا�ا و بعدها اتسعت دائرة  األوروبية األخرى

  1 .نشاط الصندوق حبيث ضمت غالبية دول العامل 

  : 2ومن املهام الرئيسية لصندوق ما يلي 

  .تطوير التعاون النقدي الدويل  -

  .ضمان االستقرار املايل العاملي  -

  .تسهيل التجارة الدولية -

  .حتقيق منو اقتصادي دائم  و مستمر  -

                                                 
 بالتصرف  63/67يونس أمحد البطريق ، السياسات الدولية يف املالية العامة ، دار اجلامعية االسكندرية ، سنة النشر غري مذكورة و الطبعة ، ص ص  1

2  Catherine karyotis , et les autres la crise financiére en 40  concepts clés ,revue banque , prise ,2009,p73  
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  . تقليص مستوى الفقر يف العامل  -

جعلت ،أدت اىل انفجار العديد من األزمات املالية اليت و يف ظل نظام تعومي و انتشار العوملة املالية 

اللجوء اىل صندوق النقد الدويل للحصول على الدعم املايل و ب، ما دفعها  حائرة االقتصاديات 

تشارة الفنية لتدعيم أنظمتها املالية و ضمان سالمتها من الصدمات اخلارجية ، هذا ما عزز دور االس

  .الصندوق باعداد برامج لتخطي األزمات و حماولة التنبؤ �ا قبل حدوثها 

  :" نظام االنذار المبكر  "لتنبؤ باألزمات المالية لمنهج صندوق النقد الدولي : أوال 

االنذار املبكر هو النظام الذي يطلق إشارات حتذير مسبقة باحتمال قرب و قوع أزمة و ذلك        

باستخدام مجلة من املؤشرات املالية تعرف باملؤشرات املالية القائدة و يقوم منهج اإلشارات على أساس 

العادية اليت يسودها  حتديد جمموعة من املؤشرات أو املتغريات االقتصادية و مقارنة سلوكها خالل الفرتات

اهلدوء ، و هناك جمموعة كبرية من املؤشرات املالية القائدة املستخدمة يف التنبؤ باألزمات و ختتلف هذه 

املؤشرات باختالف نوع األزمة و أعراضها  ، فمثال جند التقدير املغاىل فيه لسعر الصرف ، النمو السريع 

جع االزيادة يف معدل التضخم احمللي ، تر ،للقطاع العام  لالئتمان احمللي ، التوسع يف منح االئتمان

تدفقات االستثمار األجنيب و الزيادة يف سعر الفائدة يف البلدان الصناعية ميكن أن تكون مبثابة حتذير من 

  1.امكانية حدوث أزمة عملة 

مؤشرات حبدوث  و قد جنح هذا النظام يف التنبؤ ببعض األزمات املالية اليت حدثت فعال كما أنه أعطى

أزمات و لكنها مل حتدث ، و يف حالة الدول النامية جند بأن هذا النظام تنبأ باألزمة اليت حدثت يف 

حدثت يف بداية سنة  ، كما جنح أيضا بتنبؤ بأزمة األرجنتني اليت 2000خالل سنة  2001تركيا سنة 

كل عام فان هذا النظام ، و بش 2001من خالل اعطائه إلشارات األزمة بداية من مارس  2002

بالرغم من جناحه يف إعطاء اشارات على بعض األزمات املالية إال أنه يف حاجة اىل مزيد من التطوير 

    2. اعطاء نتائج أدق بفرتات كافية لتصحيح اخللل  بإمكانهليكون 

  

                                                 
ى دول مشال ي ، عمري رمي ، دور صندوق النقد الدويل يف مواحهة األزمات املالية ، امللتقى الثاين حول األزمة االقتصادية الراهنة و تأثريا�ا علعمري سام 1

 13ص  ،  2013جوان 19/20افريقيا ، جامعة تبسة ،
عيات و منهج صندوق النقد الدويل يف ادار�ا ، امللتقى الثاين حول األزمة رمضان بطوري ، أمال عبدي ، األزمة املالية العاملية قرأة يف األسباب و التدا 2

 10ص ، 2013جوان  19/20االقتصادية الراهنة و تأثريا�ا على دول مشال افريقيا ، جامعة تبسة ، 
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  1: 2008لسنة العالمية صندوق النقد الدولي لمواجهة األزمة المالية  خطة :ثانيا 

صندوق يسعى الحداث مجلة من االصالحات االدارية باصالح هياكله المنذ ظهور بوادر األزمة و      

 و آليات عمله و أدواته التمويلية لتكييفها مع متطلبات السيولة العاملية و دعمه خلطة االنقاذ املايل اليت

  .اعتمد�ا الكثري من الدول 

لدراسة  آلية تعزيز االصالح االداري  2009جوان  21 حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية للصندوق يف

هلذه اهليئة املالية العاملية لتفعيل دورها يف ادارة النظام املايل العاملي ، و خلص البيان اىل الرتكيز على 

  : مخسة قضايا جوهرية منها 

  .النظام العادل للحصص  -

  .املستوى العاملي للمشاركة  -

  .فعالية اختاذ القرر و التمثيل يف اهليئة التنفيذية  -

، ذلك  2008ة رئيسية يف ظل األزمة املالية لسنضية قعملية ادارة الصندوق و حتديثها و اليت تعد   -

ستجابة و تفاعل الصندوق مع األزمة مل يكن كافيا بدرجة كبرية و  أن إأن الكثري من التحليالت أكدت 

اذ القرار تتأثر مبواقف القوى السياسية و االقتصادية الكربى مع اقصاء و �ميش كافية و أن آلية اخت

  .الدول النامية يف اختاذ القرارات بالرغم أ�ا تتحمل تبعات األزمة السلبية 

   :و من أهم االجراءات اليت اختذها الصندوق حلل األزمة ما يلي 

النقد الدويل أن توفري السيولة الكافية  اعترب صندوق: اصالح نظام االقراض و زيادة حجمه  -1

للدول األعضاء لتجاوز آثار و خملفات األزمة املالية العاملية الراهنة و مساعد�ا على استعادة معدالت 

منو قابلة لالستمرار خاصة يف ظل التوقعات للحدوث انكماش يف االقتصاد العاملي و تباطؤ معدالت 

يتطلب تعزيز طاقته االقراضية و  2009سنة % 1و  %0.5بني  النمو االقتصادي بنسبة ترتاوح ما

اقرار عملية اصالح شاملة آللية اقراض موارده تقوم على زيادة حجم القروض و ترشيد شرطية منحها ، 

 . و استحداث أدوات اقراض ميسرة لصاحل الدول النامية منخفظة الدخل 

لس التنفيذي لصندوق النقد الدويل ا�  وذلك مبوافقة:اعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة  -1

مليار دوالر لتوفري السيولة  250على ختصيص وحدات سحب خاصة بقيمة  2009أوت  13يف 

                                                 
يل األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية لطرش ذهبية ، دور صندوق النقد الدويل يف مواجهة األزمة املالية و االقتصادية العاملية ، ملتقى الدو  1

 . 781،  777، ص ص بالتصرف  2009أكتوبر  21و  20، جامعة سطيف ، 
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عن طريق تكملة احتياطات النقد األجنيب املودعة لدى الدول األعضاء يف الصندوق حيث ستحصل 

مليار دوالر  18ها أكثر من مليار دوالر من 100الدول الناشئة و الدول النامية على ما يعادل 

 85بعد أن حيظى القرار مبصادقة األغلبية  2009أوت  28للدول منخفضة الدخل ابتداءا من 

 .من األصوات %

اقرتح صندوق النقد الدويل صيغة  :اصالح نظام الحصص و األصوات في الصندوق  -2

 : لنظام احلصص تضمنت أربعة متغريات هي جديدة 

مزيج امجايل الناتج احمللي حسب أسعار الصرف السائدة يف السوق بنسبة (امجايل الناتج احمللي  -

60 %.(  

  .امجايل الناتج احمللي حسب أسعار تعادل القوى الشرائية  -

  .االنفتاح  -

  .% 5، % 15، % 30، % 50االحتياطات ، و تبلغ أوزا�ا على الرتتيب  -

  : و تضمنت صيغة االصالح لنظام احلصص و األصوات العناصر التالية 

 .احلصص بتبسيط اجراءات حساب احلصص زيادة شفافية نظام  -

  .اعتماد جولة ثانية من الزيادات املخصصة يف احلصص  -

مراجعة نظام احلصص و األنصبة التصويتية كل مخس سنوات لضمان استمرار تناسق احلصة و القوة  -

 .التصويتية لكل بلد مع التطورات االقتصادية احلاصلة 

 .تعزيز صوت البلدان منخفضة الدخل  -

أشارات الدراسات التحليلية لصندوق النقد :اعادة النظر في كيفية ادارة المخاطر النظامية   - 4 -

السنوات األخرية و يف النظام املايل يف الدويل حول أسباب األزمة املالية العاملية اىل التوسع اهلائل 

ظهور الكثري من األدوات املالية  اليت كان يعتقد أ�ا حتقق مكاسب كبرية مع درجة خماطر قليلة ، و 

أن األزمة ما هي اال لرتاكم جمموعة من االختالالت ، انطالقا من هذا التحليل اعترب الصندوق أن 

يم املايل ليشمل املؤسسات و األسواق معاجلة األزمة و تفادي مسببتها مستقبال تقتضي توسيع التنظ

النظامية اليت مل تكن خاضعة لرقابة اهليئات التنظمية و التوسع يف آليات االفصاح بتوفري املعلومات 

  .الكافية لألجهزة الرقابية و تكثيف االجراءات التنظمية و الرقابة الوظيفية
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ة األمريكية و االتحاد اإلجراءات المتخذة من طرف الواليات المتحد: الفرع الثاني 

   األوروبي

يب املتضرر األكرب من و باعتبارها مصدر األزمة و االحتاد األور  ةاختذت الواليات املتحدة األمريكي     

  . ضرار األاألزمة العديد من االجراءات ألجل اخلروج منها بأقل 

  اإلجراءات المتخذة من طرف الواليات المتحدة األمريكية: أوال 

االدارة األمريكية عرب مشروع خطة انقاذ القطاع البنكي اىل قيام الدولة بشراء أصول اهلالكة سعت 

للمدخرات و األمالك  مليار دوالر مرتبطة بالرهون العقارية �دف تأمني محاية أفضل 700بقيمة 

دة عائدات دافعي الضرائب و محاية امللكية و تشجيع النمو االقتصادي و زياالعقارية اليت تعود اىل 

  : االستثمار اىل أقصى حد ممكن و تضمنت اخلطة مايلي 

   :الضمانات لمكلفي الضرائب  -1

يتم تطبيق خطة االنقاذ على مراحل باعطاء اخلزينة امكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل اىل  -

ميلك  مليار بطلب من الرئيس ، و 350مليار دوالر يف مرحلة أوىل ، مع احتمال رفع املبلغ  250

 700أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء اليت تتعدى هذا املبلغ مع حتديد سقفه ب 

 .مليار دوالر 

تساهم الدولة يف رؤوس أموال و أرباح الشركات املستفيدة من هذه اخلطة مما يسمح بتحقيق أرباح  -

 .اذا حتسنت ظروف األسواق 

 .و البنوك املركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلةيكلف وزير اخلزانة بالتنسيق مع الشركات  -

 .ألف دوالر ملدة عام واحدة  250اىل  100رفع سقف الضمانات للمودعني من  -

 . مليار دوالر للطبقة الوسطى و الشركات 100اعفاءات ضريبة تبلغ قيمتها حوايل  -

    :تحديد التعويضات لرؤساء الشركات عند رحيلهم  -2

ة لرؤساء أو مدراء الشركات الذين يتم تسرحيهم أو يستقيلون بعد أن منع دفع تعويضات باهض -

 .عملوا يف شركات باعت أصوال اىل وزارة اخلزانة طاملا تساهم فيها 

منع دفع تعويضات تشجع على جمازفات ال فائدة منها ، و حددت املكافآت ملسؤويل الشركات  -

 .دوالر ألف  500الذين يستفيدون من التخفيضات لضريبة ب 

 .استعادة العالوات اليت مت تقدميها على أرباح متوقعة مل حتقق  -
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 : الشفافية  المراقبة و -3

يشرف جملس مراقبة على تطبيق احلطة ، و يضم رئيس االحتياطي االحتادي و وزير اخلزانة ، رئيس  -

 .اهليئة املنظمة للبورصة 

يف اخلزانة ملراقبة عمليات شراء األصول  حيافظ مكتب احملاسبة العامة التابع للكونغرس على احلضور -

 .و التدقيق احلسابات 

 .تعيني مفتش عام مستقل ملراقبة قرارات وزير اخلزانة  -

 .يدرس القضاء القرارات اليت يتخذها وزير اخلزانة  -

 :اجراءات ضد عمليات وضع اليد على الممتلكات -4

من املقرر تطبيق مليوين اجراء من هذا اجراءات محاية للمالكني املهددين مبصادرة مساكنهم بينما  -

 . 2009النوع سنة 

 .ني الذين يواجهون صعوبات شروط منح القروض العقارية للمدن السماح للدولة مبراجعة -

 1 .مساعدة البنوك احمللية الصغرية اليت تضررت بأزمة الرهن العقاري  -

  االجراءات المتخذة من طرف االتحاد األوروبي : ثانيا 

  2 :االنقاذ األوروبية على  تركزت خطة

 .زيادة رؤوس األموال البنوك األوروبية  -

انتهاج سياسة رقابية و اشرافية لوضع ضوابط حمددة للعمليات  ومراجعة النظم احملاسبية املصرفية ،  -

 .بالقطاع املصريف املالية اخلاصة 

املودعني يف النظام املصريف توفري الضمانات الكافية للودائع املصرفية ، و ذلك �دف استعادة ثقة  -

 .الذي أصابته األزمة 

 .جتنب تقدمي ضمانات ختل مببدأ املنافسة  -

  .األسهم  على االدارات املصرفية يف حالة قيامها بعمليات مضاربة على  فرض عقوبات رادعة  -

 

                                                 
  14، 13بوعشة مبارك ، مرجع سابق ، ص ص 1
دويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة غريب الطاوس ، بوعالق نوال ، األزمة املالية العاملية أسباب تداعيات و سياسات مواجهتها ، امللتقى ال 2

 11، ص  2013جوان  19/20و تأثريها على اقتصاديات مشال افريقيا ، جامعة تبسة ، 
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   1:و فيما يلي سوف نستعرض بعض االجراءات اليت قامت �ا الدول األوروبية للمواجهة األزمة 

خطة لضخ مليارات اجلنهيات االسرتلنية النقاذ البنوك الربيطانية تشمل : بريطانية ال االجراءات -

حيث .من أموال احلكومة يف أكرب بنوك البالد  )مليار دوالر  450 (مليار جنيه  250ضخ ما يصل 

  .املتعثرة مليار دوالر لتدعيم البنوك  50مليار جنيه اسرتليين و  200خصصت اعتمادات بقيمة 

 360اعتمد الربملان الفرنسي خطة اقرتحتها احلكومة النقاذ املصارف مببلغ :  االجراءات الفرنسية  -

  ) .مليار دوالر 491( مليار أورو 

على خطة إلنقاذ البنوك تتضمن تأسيس صندوق  ةوافقت احلكومة األملاني:  االجراءات األلمانية  -

  ) .مليار دوالر  540(مليار أورو  400إلعادة االستقرار اىل األسواق و خصصت له 

خطة احلكومة االسبانية  23/12/2008أقرت املفوضية األوروبية يوم :  االجراءات اإلسبانية  -

مليار اوروكضمان  100منها  ليار أوروم 200إلنقاذ القطاعيني املايل و املصريف بتكلفة تصل اىل 

  . للقروض بني البنوك 

صادقت املفوضية األوروبية على خطة احلكومة اإليطاليةإلنقاذ البنوك :  اإلجراءات اإليطالية  -

   .مليار أورو  20املتعثرة بتكلفة قدرها 

  2008قررت احلكومة االيرلندية يف األسبوع األخري من شهر سبتمرب :  االجراءات االيرلندية -

  .يف مصارفها  %100تقدمي ضمانا بنسبة 

  :نذكر منها  2008و قامت الدول األوروبية بعقد العديد من القمم ملواجهة األزمة املالية العاملية لسنة 

و  يطاليا بريطانيا ،إ أملانيا ،زعماء كل من فرنسا ، قمة مجعت :  04/10/2008قمة باريس في  -

كذلك رئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل بارسو ، و رئيس ا�موعة األوروبية جان كلود يونكر ، 

و رئيس  البنك املركزي األورويب جان كلود تريش ، و قد رفضت القمة اقرتاح الرئيس الفرنسي نيكوال 

، و قد مت ) مليار دوالر  450( مليار أورو  300ساركوزي خبصوص  تأسيس صندوق أزمات مببلغ 

االجتماع وسط قلق من عواقب اختاذ كل دولة إجراءات انفرادية ملعاجلة املوقف ، اال أن النتيجة 

  . جاءت باتفاق الزعماء على العمل معا 

كان اجتماع وزراء اإلحتاد :  07/10/2008قمة وزراء مالية االتحاد األوروبي في لكسمبورغ  -

دولة أوروبية لوضع إسرتاجتية حلل األزمة و دعم البنوك األوروبية ،  27األورويب يف لكسمبورغ يضم 

                                                 
 بالتصرف  98،  68ضياء جميد املوسوي ، مرجع سابق ، ص ص  1
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أسواق املال  تخالل اجتماعهم على توفري ضمانات حلساب التوفري ، و قد استجابفق الوزراء افقد و 

  ثلو االحتاد األورويب حلماية ايداعات البنوك أعلنها مماألوروبية بشكل اجيايب اىل حد ما اىل القرارات اليت 

و هي إسبانيا ، أملانيا ، دولة  15تتضمن :   12/10/2008ة اليوروقمة باريس لدول منطق -

بلجيكا ، فلندا ، فرنسا ، اليونان ، مجهورية ايرلندا ، إيطاليا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، النمسا ، الربتغال 

  .و قربص ، سلوفينيا ، مالطا 

و دعت القمة اىل أن تعمل كل دولة على ضمان الودائع و تضخ أمواال يف البنوك املتضررة لتفادي أي 

افالس ، و مسامهة الدول يف رأس مال البنوك ، و قد انعقدت يف حماولة لتنسيق اجلهود فيما بينها 

املالية ل فتح األسواق ختاذ خطط تنسيقية جديدة من أجل منح الثقة للمؤسسات و املتعاملني قبال

 15إن الدول الــ" ، يف �اية القمة قال رئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي  13/10املرتدية يوم االثنني 

و �دف " األعضاء يف منطقة اليورو قد توصلت اىل اتفاق يتناول مجيع مظاهر األزمة املالية العاملية 

مال حكومي حلماية رامسال املؤسسات املالية  اخلطة اىل ضمان القروض بني البنوك ، و توفري رأس

  .املتعثرة 

  :  15/10/2008قمة بروكسل في    -

اجتمع قادة االحتاد األورويب لدراسة خطط مستعجلة إلعادة الثقة اىل املصارف اليت تأثرت باألزمة   

لطمأنة األسواق املالية  ةقاء مقاربة وجهات النظر لتحديد أطر حترك موحدلالية العاملية و استهدف الامل

  .يف املنطقة 

 2008لسنة ملواجهة األزمة املالية العاملية  مت انعقاد العديد من القمم العامليةو جتدر االشارة اىل انه 

  1 : نذكرها باختصار

  :  2008أكتوبر  10قمة وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية في واشنطن في  -

الواليات املتحدة األمريكية ، بريطانيا : شرك فيها وزراء املالية و حكام املصارف املركزية يف الدول السبع 

  : ، فرنسا ، أملانيا ، ايطاليا ، اليابان ، كندا ، و اتفقوا على ما يلي ملواجهة األزمة 

 مو االقتصادي العاملي العمل معا من أجل استقرار األسواق املالية و اعادة تدفق القروض لدعم الن -

اختاذ اجراءات حامسة و استعمال مجيع الوسائل املمكنة لدعم املؤسسات املالية الكربى و احليلولة  -

 .دون افالسها 

                                                 
  85،  84، ص ص  2010امعية ، اجلزائر ، ضياء جميد املوسوي ، األزمة املالية العاملية الراهنة ، ديوان املطبوعات اجل 1
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 .اختاذ مجيع االجراءات الضرورية لتحريك القروض و األسواق النقدية  -

 .ودائعهم  مطالبة السلطات العامة بتحركات ملموسة الستعادة ثقة املودعني بتأمني -

  .استعداد للقيام بكل ما هو ضروري لتحريك سوق الرهن العقاري مسبب األزمة  -

  :  2008اكتوبر  18قمة أمريكية أوروبيية في  -

مجعت كل من الرئيس األمريكي جورج بوش مع نظريه الفرنسي نيكوال ساركوزي و رئيس املفوضية 

   .األوروبية لبحث تطورات األزمة املالية العاملية 

  : 2008اكتوبر  24قمة بكين في  -

قمة أوروبية آسيوية يف بكني ملناقشة سبل التعاون الستعادة ثقة املستثمرين و تقويتها و جتاوز    

لالحتاد األورويب و هي دول جتري فيها  إضافة  أوروبية دولة  آسيوية   16ت تداعيات األزمة ،ضم

   .من املعامالت التجارية الدولية  % 60

  : 2008نوفمبر  15العشرين في واشطن قمة  -

أملانيا ، الواليات املتحدة األمريكية ، فرنسا ، ايطاليا ، ( تضم جمموعة الثمانية الكربى  يو ه  

جنوب افريقيا ، السعودية ، ( و الدول النامية األكرب اقتصاديا  )اليابان و بريطانيا ، روسيا ، اسرتليا 

و العضو )كوريا اجلنوبية ، اهلند ، اندونسيا ، املكسيك و تركيا   األرجنتني ، الربازيل ، الصني ،

  .العشرين فهو االحتاد األورويب 

  : و قد جاءت القمة هلدفني 

 .اجياد اسرتاجتية فعالة ألزمة الرأمسالية  -

 .اصالح النظام النقدي الدويل بشكل يعيد حتديد خطوط مالية شاملة  -

  1 . 2009أفريل  02لندن و قد اجتمعت ا�موعة مرة أخرى يف 

  

  

  

  

                                                 
 بالتصرف  108،  95رجع سابق ، ص ص ، نفس املضياء جميد املوسوي،  1
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  اإلجراءات المتخذة من طرف الحكومات العربية  :الفرع الثالث 

و من هذه  ،يف الدول العربية  أثار األزمة العاملية باجراءات متشا�ة  احلكومات  لقد واجهت     

و االجراءات اجياد جلان وزارية أو جلان فنية أو خاليا أزمة ملتابعة األزمة االقتصادية العاملية و تأثريا�ا ، 

لتجسد املواجهة العربية املشرتكة  19/01/2009املنعقدة بتاريخ قمة الكويت  نتائج  قد جاءات

  : اعال�ا الذي أكد على مايلي  لآلثار األزمة يف

التأكيد على استمرار مساندة الدول العربية ملؤسسا�ا املالية و الوطنية و تعزيز الرقابة و االشراف -

   .عليها

ممارسة الدول العربية دورا أكثر فعالية يف العالقات االقتصادية الدولية و املشاركة يف اجلهود الدولية  -

  .لضمان استقرار املايل العاملي 

و مؤسسات النقد العربية بزيادة التنسيق و الرتابط بني األجهزة الرقابية يف املركزية  قيام حمافظي البنوك  -

  .الدول العربية 

التأكيد على استمرار تقدمي الدعم للمؤسسات املالية العربية للقيام بدور فعال يف زيادة التدفقات  -

املشاريع التكاملية العربية و مساعدة الدول املالية العربية و االستثمارات العربية البينية و على األخص 

  .العربية يف جهودها لتحسني مناخ االستثمار 

اختاذ التدابري الالزمة من قبل املؤسسات املالية العربية الستشراف أي تطورات مستقبلية لتداعيات األزمة 

  .املالية العاملية على االقتصاديات العربية و تقدمي بدائل لسبل مواجهة ذلك 

التأكيد على أمهية استقرار أسعار النفط يف السوق العاملية مبا يراعي املصاحل االقتصادية للمنتجني و  -

  .املستهلكني 

  1.زيادة التنسيق بني وزراء املالية يف الدول العربية و تكليفهم ببحث األسلوب األمثل لذلك  -

  

  

  

  

                                                 
 حول األزمة املالية و حممد حممود ولد حممد عيسى ، آثار او انعكاسات األزمة املالية العاملية االقتصادية على االقتصاديات العربية ، امللتقى العلمي الدويل 1

 . 10، 9، ص ص ،  2009أكتوبر  20/21، جامعة سطيف ، عامليةاالقتصادية الدولية و احلوكمة ال
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  1: ة بشكل منفرد سنستعرضها فيما يلي أما بالنسبة االجراءات املتخذة من طرف احلكومات العربي

  :  االجراءات المتخذة في دول مجلس التعاون الخليجي:  أوال

اختذت دول جملس التعاون اخلليجي العديد من االجراءات لدعم القطاع املايل و املصريف احمللي فقد    

قامت كل من االمارات و قطر بضخ رأس مال مبيزانيات املصرف ، حيث بلغت قيمة راس املال املدفوع 

  .من الناتج احمللي االمجايل على التوايل% 7.3و % 2نسبة 

، تسهيالت و قروض للمصارف العاملة فيها  ةحبإتاية   يف دول ا�لس كما قامت السلطات النقد

باالضافة اىل قيام السلطات الرمسية بقطر بدعم املصارف احمللية من جانب األصول ، و ذلك بشراء 

احملافظ االستثمارية لدى املصارف احمللية و اليت اخنفضت قيمتها بشدة يف ضوء تراجع مؤشرات سوق 

ي القطري ، �دف من الناتج احملل % 6الدوحة لألوراق املالية ، و قد بلغ جمموع قيمة الشراء حنو 

  .حتسني نوعية أصوهلا و توفري السيولة ، باالضافة العادة الثقة يف سوق األوراق املالية احمللية 

  .كذلك قامت كل من قطر االمارات الكويت باختاذ قرارات لضمان الودائع لدى املصارف احمللية 

السياسة النقدية لتعزيز السيولة  كما قامت السلطات النقدية بدول ا�لس عامة بتيسري استخدام أدوات

  .يف القطاع املصريف من خالل ختفيض نسب االحتياطي االلزامي 

دول جملس التعاون اخلليجي لتخفيف من  و اجلدول املوايل يوضح بعض االجراءات املتخذة من طرف 

  .  2008آثار األزمة املالية لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 216،  210، تداعيات األزمة املالية العاملية على اقتصاديات الدول العربية  ، ص ص  10، الفصل  2010لعريب املوحد لسنة التقرير االقتصادي ا 1

 .بالتصرف 
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االجراءات املتخذة لدعم االستقرار املايل و تقليل آثار األزمة املالية العاملية لسنة :   01الجدول رقم

  التعاون اخلليجي  يف دول جملس 2008

  

ضمان   

الودائع 

  المصرفية

توفير المصرف 

المركزي 

  للسيولة

وضع 

ودائع 

حكومية 

لألجل 

  الطويل

ضخ الى 

رأس مال 

  المصارف

شراء 

محافظ 

استثمارية 

لدى 

  المصارف

شراء أسهم 

المصارف المتداولة 

  أسهمها في السوق

تيسير السياسة 

  النقدية

        اإلمارات

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                   البحرين 

                    السعودية 

                    عمان

                       قطر 

                      الكويت 

األزمة املالية العاملية ، تداعيات  10، الفصل  2010التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : المصدر 

  210على اقتصاديات الدول العربية  ، ص

  

و يف اطار حتفيز النشاط االقتصادي ، بادرت السعودية اىل تنفيذ و انعاش االقتصاد الوطين باعتماد     

مليار دوالر خالل السنوات اخلمس املقبلة ، كما قام عدد آخر من دول ا�لس  400استثمارات بقيمة 

بدوره يف دعم النمو حلفز الطلب الكلي و الذي ساهم أيضا بدعم االنفاق على مشاريع البنية التحتية 

  .نفطي و ان كان أقل مما حققه القطاع يف األعوام السابقة الالذي حتقق يف القطاع غري 
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المتخذة في كل من األردن ، تونس، مصر ، المغرب ، لبنان ،  اإلجراءات:  ثانيا

  ، سوريا  موريتانيا

يف جمال السياسة النقدية قام كل من األردن و تونس ، و مصر و املغرب بتخفيض أسعار الفائدة اليت    

اخلاص ، فمثال للقطاع  اإلقراضتقرها السياسة النقدية ، و ذلك حلث املصارف التجارية على زيادة 

 - رتة فربايرلليلة واحدة ست مرات خالل الف اإليداعقامت السلطات النقدية يف مصر بتخفيض سعر 

نقطة ، كما قامت سلطات النقدية يف  325حبيث بلغ إمجايل التخفيضات الرتاكمية  2009سبتمرب 

نقطة و يف  50، بواقع  2009األردن بتخفيض سعر الفائدة للسياسة النقدية ثالث مرات خالل عام 

، سوريا  بتخفيض  كل مرة ، كما قامت كل من األردن ، تونس ، مصر ، املغرب ، لبنان ، موريتانيا

نسبة االحتياطي اإللزامي و فتح تسهيالت جديدة لالقراض و توفري املزيد من السيولة للمصارف العاملة 

  .للودائع املصرفية  فيها ، و تقدمي الضمانات

أما يف جمال السياسة املالية فقد قام كل من تونس و مصر بتنفيذ حزمة من اإلجراءات شاملة لزيادة 

و ام و حتفيز النمو االقتصادي ، حيث متثل ذلك يف االستثمار يف مشاريع البنية التحتية اإلنفاق الع

التعليم و تقدمي الدعم ملؤسسات القطاع اخلاص املولدة للوظائف اجلديدة و دعم الصادرات من خالل 

  .زيادة الضمانات املتاحة للصادرات 

ر يف عدد من املشاريع العام على االستثما و قام كل من األردن و سوريا و املغرب بزيادة اإلنفاق

  .اإلمنائية

جمموعة الدول العربية املنفتحة نسبيا على النظام و اجلدول املوايل يوضح بعض االجراءات اليت اختذ�ا 

  .2008لسنة  العاملية زمة املاليةاملصريف و املايل العاملي لتخفيف من آثار األ
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وتقليل آثار األزمة املالية العاملية لسنة  املايلاالجراءات املتخذة لدعم االستقرار  :02الجدول رقم 

  . يف بعض الدول العربية املنفتحة نسبيا على النظام املصريف و املايل العاملي   2008

  مجال المالية العامة  مجال السياسة النقدية و االستقرار المصرفي و المالي  

تخفيض أسعار 

األساسية 

السياسة (

  )النقدية 

توفير السيولة 

  النقدية

خفض نسبة 

االحتياطي 

  اإللزامي

تأمين و ضمان 

الودائع 

  المصرفية

تنفيذ حزمة 

إجراءات شاملة 

لتحفبز النمو 

  االقتصادي

تنفيذ اجراءات 

مالية توسعية 

  محدودة

  األردن

  تونس

  سوريا

  لبنان

  مصر

  المغرب

  موريتانيا

   

   

  

  

  

   

   

   

   

  

   

  

  

   

   

   

   

   

  

  

   

   

   

   

  

  

  

   

   

  

   

  

  

  

   

   

  

   

  

  

  

   

، تداعيات األزمة املالية العاملية  10، الفصل  2010التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :المصدر 

  217على اقتصاديات الدول العربية  ، ص

        

أما بالنسبة للسودان و اجلزائر و ليبيا و اليمن فهي دول أكثر انغالقا عربيا و غري مرتبطة بالنظام    

يتعرض سوق األوراق املالية للجزائر و السودان للتقلبات يف  ملاملصريف العاملي بصورة مباشرة ، حيث 

باالضافة اىل انغالقها أمام  القيمة السوقية نظرا لصغر حجم التداول وقلة عدد الشركات املدرجة فيها ،

  .االستثمار األجنيب 

اخنفاض الطلب على النفط الناجم عن الركود االقتصادي العاملي باال أن اقتصاديات هذه الدول تأثرت 

  .من جراء األزمة 

  

  

  

  



 2008لسنة العالمية األزمة المالية : الفصل األول 

 

45 
 

    2008لألزمة المالية العالمية لسنة  اإلسالمينظرة  االقتصاد : المطلب الثالث 

بذاتيته املميزة واخلاصة، واليت ختتلف يف كثري من اجلوانب عن دي اإلسالمي يتمتع الفكر االقتصا

النظم االقتصادية الوضعية ، و سنحاول فيما يلي التعريف به من خالل التطرق اىل تعريف االقتصاد 

  .و أركانه  اإلسالمي

  ماهية االقتصاد االسالمي: الفرع األول 

  .سنحاول تعريفه أوال و ذكر أركانه األساسية   اإلسالميألجل  فهم طريقة عمل االقتصاد     

 : منها  لتعريفات لالقتصاد االسالمي نذكرهناك العديد من ا:  اإلسالميتعريف االقتصاد : أوال 

 خالل من اإلنسان رفاهة حتقيق على يساعد الذي املعرفة من الفرع ذلك هو اإلسالمياالقتصاد -

 اىل بالضرورة ذلك يؤدي أن وبدون اإلسالمية، التعاليم مع ينسجم مبا النادرة املوارد وتوزيع ختصيص

  1.البيئة أو الكلي االقتصاد يف سواء مستمرة اختالالت إجياد أو الفرد حرية تكبيل

 الكرمي القرآن من نستخرجها اليت االقتصادية العامة األصول جمموعة هو اإلسالمي االقتصاد -

 2 .عصر وكل بيئة كل حبسب األصول تلك أساس على يقام الذي االقتصادي البناء والسنة،وهو

إدارة املعامالت االقتصادية وفق أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية  يقصد باالقتصاد اإلسالمي -

الكلية وىف إطار املعاصرة مما حيقق أقصى تنمية ومناء وكذلك حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع 

 3 .الثروات والدخول 

العقيدة االسالمية االسالمي هو االقتصاد القائم على من خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن االقتصاد 

  .االنسان حاجات و ميوليرة كل عصر و اشباع االيت أحكامها قادرة على مس

  

  

                                                 
 www.kantajr.com/media/3980/3101/pdf 13/03/2014تاريخ االطالع حممد عمر شابرا ، ماهو االقتصاد االسالمي ،  1
جامعة امللك عبد العزيز السعودية ، ،املؤمتر العلمي السابع لالقتصاد االسالمي املصطلحي يف االقتصاد االسالمي ،  عبد الرزاق وورقية ، التطور 2

 . 563ص  ، 2008أفريل 1/30
 النشر ،مصر ، ال توجد سنة حسني شحاته ، شبهات و افرتاءات حول االقتصاد االسالمي و الرد عليها ، سلسلة دراسات حول االقتصاد االسالمي ، 3

  2ص 
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  : أركان االقتصاد االسالمي : ثانيا 

  1 :يقوم االقتصاد اإلسالمي على ثالثة أركان

  : الملكية المزدوجة: الركن األول

امللكية اخلاصة اليت خيتص الفرد بتملكها دون غريه، وامللكية العامة هي امللك املشاع ألفراد : ونقصد �ا

واالقتصاد اإلسالمي يقوم على تلك امللكيتني يف آن واحد، وحيقق التوازن بني مصلحة الفرد  ،ا�تمع

وكان التوفيق بينهما  ،ومصلحة اجلماعة ويعرتف �اتني  املصلحتني طاملا مل يكن مثة تعارض بينهما

  .ممكناً، أما لو حصل التعارض فإن اإلسالم يقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد

اخل ...، الزكاة، اجلزية، املعادن ، املعادن 2األوقاف اخلريية " و مصادرها جماالت امللكية اجلماعية و من 

البيع و الشراء ، العمل بأجر لآلخرين ، الصناعة " أما جمالت امللكية اخلاصة و مصادرها نذكر " 

  ."اخل ...حرتاف، الوصايا واإلرث،الزراعة واال

  .االقتصادية المقيدةالحرية : الركن الثاني

تقييد احلرية االقتصادية  يف اإلسالم يعين إجياد الضوابط الشرعية يف كسب املال وإنفاقه لتحقيق     

  .الكسب احلالل والنفع العام ألفراد ا�تمع 

وخالف النظام اإلسالمي النظام الرأمسايل الذي أطلق حرية الكسب من غري قيود أو ضوابط وخالف 

 .رتاكي الذي صادر احلرية فمنع الناس من التملك النظام االش

  : هناك حرية اقتصادية ولكنها مضبوطة بالشروط اآلتية االسالم فقد جعل

  : أن يكون النشاط االقتصادي مشروعاً : الشرط األول

 أن األصل يف األشياء اإلباحة إال ما ورد النص بتحرميه، فمساحة احلالل يف االقتصاد: والقاعدة الشرعية

الربا، الغرر، القمار : مثل نصًا يقتضي حرمة هذا النشاط االقتصادي  قواسعة، ولكن بشرط أن  ال ختر 

  .و االحتكار وامليسر 

أن تتدخل الدولة حلماية املصاحل العامة وحراستها باحلد من حريات األفراد إذا أضرت أو : الشرط الثاني

   .أساءت لبقية ا�تمع 

                                                 
 ، بالتصرف 13،  5، ص  2002مسفر بن على القحطاين ، النظام االقتصادي يف االسالم ، جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن ، السعودية ،  1
 

 واشرتط الفقهاء أن . الوقفوهذه املنفعة ال خيتص فرد مبلكيتها بل هي عامة لكل من يستحق . )2("حتبيس األصل وتسبيل املنفعة : "والوقف معناه

 .يكون  على فعل معروف كبناء املساجد ورعاية العلم وأهله، وعمل املستشفيات،والنفقة على احملتاجني وما ينفع الناس
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تربية املسلم على أن يؤثر مصلحته ملصلحة غريه فيتوقف عن كل ما حيقق له النفع : الشرط الثالث

  .))ال ضرر وال ضرار  ((: للحديث، ويضر اآلخرين 

  :سبب تقييد اإلسالم للحرية االقتصادية

وله احلق سبحانه أن حيدد تصرفا�م وفق ما يعلمه من . اهللا عز وجل  أن املالك احلقيقي  للمال هو -

 .م وما يصلح شؤو�م حاهل

  .عدم اإلضرار حبقوق اآلخرين أو املصلحة العامة  -

محاية مصاحل بعض الفئات احملتاجة من منافسة الغري هلم كما هو احلال يف مصارف الزكاة واإللزام  -

  .والضرائب عند احلاجة املاسة إليها. بالنفقة على األقارب 

  :التكافل االجتماعي:  الركن الثالث

احلقائق الثابتة أن أفراد النوع البشري يتفاوتون يف الصفات اجلسدية والنفسية والفكرية، وبناء على من    

فإن هناك تفاوت سيكون يف إجياد نوعية  ،هذا التفاوت يف املواهب واإلمكانيات ومقدار التحمل والبذل

 ا�تمع معوزين، ال جيدون  وبالتايل سيكون هناك أفراد  يف. العمل، وبالتايل مقدار احلصول على املال 

وهلذا جاءت عدة تشريعات إسالمية .  كفايتهم من املال الذي ينفقونه على حاجيا�م  الضرورية 

  -: لتحقيق التكافل والتعاون وسد النقص لدى أهل االحتياج من أفراد ا�تمع منها

  .الزكاة لسد حاجات املعوزين  -

 .إعطاء بيت املال ألهل احلاجات  -

 . اإلنفاق الواجب على األقارب ومن تلزمه نفقته  -

 .النهي عن اإلسراف والبذخ حتقيقاً للتوازن االجتماعي ومراعاة لنفوس احملتاجني  -

  .العقيقة   وغريها  الفطر واألضاحي وعيد شرعت الكفارات والصدقات والقروض واهلبات وصدقة 

قوبات املالية و هي اجلزاءات اليت حتمل طابع الردع اضافة هلذه األركان جند االقتصاد االسالمي وضع الع 

  1.املايل ملن يسبب األذى للمجتمع 

  

  

                                                 
  35، ص  2012، دار النفائس ، األردن ،  1حممود عبد الكرمي إرشيد ، املدخل اىل االقتصاد االسالمي ، ط 1
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  اإلسالميمن منظور االقتصاد  2008أسباب األزمة المالية لسنة : الفرع الثاني 

حدوث مثل هذه األزمات بالنسبة لالقتصاد االسالمي ير جع  لعدم تطبيق أركانه سابقة الذكر و     

عند العودة جلذور و أسباب األزمة يتضح لنا هذا و فيما يلي سنحاول تفسري و تفصيل أسباب األزمة 

  : من املنظور االسالمي 

وهذا ميكنهم من التأثري املخطط إلحداث سيطرة أصحاب رؤوس األموال الكبرية ىف األسواق املالية  -  

  . و تعترب هذه السيطرة نوع من أنواع االحتكار اليت �ى الشرع عنها، يم بصغار املتعاملني سضرر ج

املعامالت الربوية ومن صورها ىف سوق األوراق املالية التعامل بالسندات بفائدة ثابتة ، وبدل  -   

سخ ، فعندما يعجز املدين مثال عن سداد الفائدة أو رد قيمة التأجيل ىف العمليات اآلجلة وشرط الف

السند ىف ميعاد استحقاقه تروج الشائعات حول تلك األوراق فينخفض سعرها وتنهار وينهار معها 

املؤسسة أو الشركة أو احلكومة الصادرة لتلك السندات ، ويرتتب على ذلك ضياع أو تبديد وأكل أموال 

  . الناس بالباطل 

الة الشراء اجلزئى أو البيع على املكشوف ، ويعجز املشرتى عن سداد ما عليه من دين بفائدة وىف ح

وينخفض سعر الورقة ، فال جيد بدًا من التخلص منها بأى مثن وهذا بدوره يقود إىل سلسلة من 

املضاعفات تقود إىل االخنفاض الشديد ىف األسعار بدون مربر اقتصادى أو استثمارى وهذا بسبب 

  .واإلسالم حيرم التعامل بالربا .املعامالت اآلجلة بقروض ربوية 

مة باملتعاملني ، سيالشائعات املغرضة الىت ال أساس هلا من احلقيقة والىت غايتها إحداث أضرار ج -

وبالسوق ، وباالقتصاد القومى ، والىت يقوم �ا عصابة من كبار املتعاملني ىف األسواق بتخطيط وتنظيم 

تصدر شائعة بوجود خسارة ىف شركة ما  فينهار سعر أسهمها ، أو يقال أنه يتوقع : فعلى سبيل املثال 

دا�ا ، أو يشاع أن هناك إحتمال أن تقوم وجود عجز ىف ميزانية دوله كذا فينهار سعر صكوكها أو سن

  . الفتنة  أشد من هي اليتالدولة بتخفيض عملتها ، وهكذا  واالسالم يرفض هذه الشائعات 

املقامرات القائمة على الغرر والتدليس والكذب والغش ، واألوهام والتخيالت والتوقعات  فكل  -

بات األسعار املتوقعة ، فهذا من أنواع القمار الذى متعامل سواء كان مشرتيًا أو بائعًا يربط حظه بتقل

�ى الشرع عنه ، كما أن معظم املعامالت ىف سوق األوراق املالية ال تقوم على القبض الفعلى حسب 

سالمى حيث يتم بيع بعض األوراق املالية وهى ىف ذمة البائع األول وقبل أن حيوزها ضوابط الفقه اإل
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، وليس الغرض من ذلك إال قبض أو دفع فروق األسعار بني البائعني املشرتى األول عدة بيوعات 

 .واملشرتين غري الفعليني فهذة مقامرة حمرمة ، ولقد حرمت الشريعة االسالمية التدليس بإخفاء معلومات 

اقرتاض الشركات واملؤسسات وغريهم من البنوك واملؤسسات املالية بفوائد ربوية ، وعندما حيني ميعاد  -

تلك القروض وفوائدها ، وال توجد سيولة ، تضطر تلك الشركات واملؤسسات إىل التخلص مما قد  سداد

يكون لديها من أسهم أو سندات صكوك ، ىف سوق األوراق املالية بأى سعر ، ويرتتب على ذلك زيادة 

العرض يعقبه اخنفاض ىف السعر وينجم عن ذلك خسارة وفوضى واشاعات وحالة تشاؤم ىف السوق 

  .وهذه االخنفاضات غري حقيقيه وليس هلا مربر اقتصادى وسببها القروض بفائدة 

با ومن األسباب ولقد حرمت الشريعة االسالمية القروض بفائدة ألن تلك الفائدة هى عني الر 

  1.الرئيسية لألزمات

و التكافل االجتماعي الذي يسعى لتحقيق العدالة يف االسالم ، يستوجب مشاطرة الربح و اخلسارة  -

كل العبئ على عاتق املستثمر ، ففي هذه احلالة حتتاج املؤسسات   يف املعامالت املالية ، حىت ال يرمى 

ل املايل من جانب املستلفني ، م املخاطر جبدية أكثر و املراقبة الفعالة الستغالل التمويياملالية اىل تقي

كيفية اليت العن  ةفهذا يشري ضمنيا اىل أن الدائن البنك يعمل كوكيل للمستلف ملم باملعلومات الكامل

  .سيستخدم �ا املستلف القرض دون ترك أي جمال للمعلومات املغلوطة 

ملعلومات غري املتماثلة و على مسألة االيت ترتكز عملية التسليف يف نظام الصريفة التقليدية على عكس 

اخلطر األخالقي ، فاملستلفون ملمون بأعماهلم اخلاصة �م بأكثر مما يعلم الدائنون ، و مبا أن املستلفون 

يف موقف يؤهلهم إلخفاء معلومات عن البنك ، فبامكا�م بسهولة استخدام القروض يف أغراض أخرى 

ر خفية على البنك عرب بيانا�م املضللة حول اطخمضعني بذلك ايف االتفاق ، و  دوهختتلف عما حد

دخلهم ، و هي القضية اليت مل يتم تناوهلا بصورة جدية من قبل البنوك املتهورة و الطائشة يف الواليات 

  .بل حدوث األزمة قاملتحدة األمريكية 

، و لكنه و من ناحية أخرى ، ال يسمح النظام املايل االسالمي بتكوين الدين عرب االقراض املباشر 

عرب املبيعات املختلفة اليت تتماشى و " األصول احلقيقية " يتطلب تكوين الدين من خالل بيع أو تأجري 

، و اهلدف من ذلك ) أمناط االستئجار ، املراحبة ، السالم ، االستثناء ، الصكوك ( الشريعة االسالمية 

                                                 
  12/02/2014: تاريخ االطالع هج االسالمي لتشخيص و معاجلة األزمات يف سوق األوراق املالية ، حسني حسني شحاته ، املن 1

www.daremashora.com/downloade.ashsc?dacid=679 
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اليت هناك حاجة هلا يف الوقت الراهن مع مساعدة األفراد و الشركات لشراء السلع و اخلدمات احلقيقية 

  .اعتبار املقدرة على تسديد القروض يف وقت الحق 

و نظام التمويل االسالمي شروط حمددة ميكنها املساعدة يف منع التوسع املفرط للديون أحد األسباب  

  : الرئيسية لألزمة نذكر منها 

 .حقيقية ، و ليست خيالية أو نظرية  أصواليتعني أن تكون األصول املباعة أو املستأجرة  -

 .ةيتعني أن يكون البائع مالكا للسلع املباعة أو املستأجر  -

 .يتعني أن تكون املعاملة معاملة جتارية حقيقة مع إدراك تام بعملية التسليم و التسلم الفعلية  -

 .مينع بيع الدين و عليه تنعدم امكانية نقل اخلطر املصاحب اىل شخص أخر  -

ه الظروف ، يتضح أن قوة االقتصاد االسالمي تستند على أن األدوات املالية املتماشية مع و حتت هذ

  الشريعة االسالمية مبنية على االقتصاد احلقيقي و ليس على التنظري و اخليال  ، كاالجتار يف الديون 

  1. . االقتصادو املشتقات املالية و معامال�ا اخليالية يف جوهرها و اليت ال تضيف قيمة  تذكر اىل

  الحل من المنظور االقتصاد االسالمي لألزمات المالية : الفرع الثالث 

و أركان االقتصاد االسالمي فاملعاجلة اليت يقدمها هلذه األزمة و غريها من  األسبابو على ضوء هذه  

  2: األزمات املالية ترتكز يف ثالث عناصر هي 

اليت تتضمن السلوك املتزن يف عمليات االستثمار ، و عدم جتاوز القيم  :المعالجة األخالقية  -

اليت يؤمن �ا املسلم و يلتزم بأحكامها و قواعدها ، مبا حيقق التوازن بني املصلحة العقائدية و الشرعية 

  .االجتماعية و اخلاصة 

مارية عن القواعد الشرعية  اليت تضمن عدم احنراف األنشطة االقتصادية و االستث: المعالجة الرقابية  -

و مبا حيقق رعاية الدولة �مل تلك األنشطة توجيها و تنظيما و ختطيطا ، و إدارة ان لزم األمر يف 

عليها مسؤوليات اقتصادية   حاالت خاصة حمددة ، ليس باعتبارها الدولة احلارسة ، و إمنا باعتبارها دولة 

  .االستثمار و من هذه املسؤوليات توجيه أو ختطيط 

                                                 
الية العاملية تقرير منظمة املؤمتر االسالمي مركز األحباث االحصائية و االقتصادية و االجتماعية و التدريب للدول االسالمية ، حول األزمة امل 1

 9، 8، ص ص  2009، أنقرة تركيا ،  2008/20009
  42ص ، 2009، عبد الستار ابراهيم اهلييت ، املعاجلة االسالمية لألزمة االقتصادية العاملية ، قسم الدراسات االسالمية ، جامعة البحرين ، البحرين  2
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مبا ال خيرج عن دائرة اليت حتدد اطر و صيغ التمويل و االستثمار : المعالجة الفنية و المصرفية  -

  .احلالل و احلرام من جهة و ال يوقع الضرر على اآلخرين 

و خصائصه اليت يستمده من االقتصاد االسالمي حيقق هذه املعاجلة و أعتقد أن متويل املصريف االسالمي 

  :  1اول فيما يلي نلخص أهم هذه اخلصائص اليت متيزه عن التمويل التقليدي و سنح

سوءا يف املشاركات أو البيوع ، أو يف االستثمار املباشر أو يف  الغرض من التمويل ركن الزم و جوهري -

  . غريها ، ما حيتم الربط بني التدفقات التمويلية و التدفقات السلعية يف التمويل االسالمي 

  .أو العمل ارتباط الربح بامللك  -

  .لكل األنشطة و املشروعات و لألفراد و اجلماعات كافة مشولية التمويل املصريف  -

فهي أداة نتحصل �ا على السلع و مع منظور التمويل االسالمي  تعارض فكرة املتاجرة يف النقود -

رة النماء االفرتاضي ، أي أن و يستفاد من هذه اخلاصية أن التمويل االسالمي يرفض فكاخلدمات 

   .إمكان النماء فليس له احلق يف أي زيادة ، كالفائدة على النقود االنسان لو ميلك شيئا ليس من طبعه 

ارتباط التمويل املصريف باجلانب املادي االقتصاد أي انتاج سلعة ،خدمة أو منفعة تنتهي بانتاج قيمة  -

   .و قدرته على السداد كما يف التمويل الربوي  ، و ليس على ذمة املستفيدحقيقة مضافة 

التمويل اإلسالمي ال يركز املخاطر عند طرف واحد فهو قائم على أساس املشاركة يف الربح و اخلسارة   -

  .فاملغامن و املغارم موزعة على أطراف العملية االستثمارية و ليس على طرف واحد 

م و التوافق بني اجلانب املادي و الروحي لالنسان ، تعد يهدف النظام االسالمي اىل حتقيق االنسجا -

  .خاصية امهال املدين املعسر من خصوصيات التمويل االسالمي اليت �دف اىل حتقيق هذا االنسجام 

و جتدر االشارة اىل أهم الصيغ التمويل اليت تستعمل يف املصارف االسالمي املتمثلة يف املشاركة و 

املضاربة يف التمويل االستثماري و بيع السلم و املراحبة وعقد االستصناع يف البيوع  اضافة لالجارة  ، و 

  .التمويل التكافلي عن طريق الزكاة و القرض احلسن 

  

  

  

  
                                                 

، ص  2011/2012االقتصادية ، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة باجي خمتار عنابة ،  عبد الواحد غردة ، دور التمويل االسالمي يف حتقيق التنمية 1

 بالتصرف  113، 112
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  : خالصة الفصل 

األزمات املالية هي حالة من عدم االستقرار اليت متس املصارف ، العمالت ، أسواق املال أو عملية      

  .من طرف الدول تسديد الديون 

الكثري من املفكرين على عرف العامل منذ القرن التاسع عشر أزمات مالية متعددة ، لذلك حاول و قد 

من أرجعها اىل ضعف  فمنهم،  تتفسري أسباب حدوث هذه األزماوضع نظريات لمر التاريخ 

  تشهد العديد من األزمات على هذا ، وضعف النظام املايل و املضاربات غري عقالنية ، و االستهالك ، 

من أبرز  التحرر املايل توجه الدول حنو نظام السوق وكان القرن العشرين و الواحد و العشرين   أما خالل

  . أدت حلدوث األزمات املالية األسباب اليت

ثغرات املتواجدة بالنظام املايل األمريكي السبب الفقد كانت  2008أما بالنسبة لألزمة املالية لسنة 

  .وراء انتشارها و عامليتها  و عملية التوريق فيها ،  يالرئيس

 ،بضخ السيولة من طرف احلكومات دعم املؤسسات املالية أبرز احللول كان لخروج من هذه األزمة  لو 

  .الرقابة على خمتلف العمليات املالية  لضبطدعوة الإىل  إضافة

قطاع املايل عن القطاع احلقيقي الربا و املقامرات و فصل التعامل باليرى االقتصاد اإلسالمي أن و 

لألزمات، و طبيعة االقتصاد و نظام التمويل اإلسالمي ال تسمح �ذا ، لذلك فالعمل  ةاألسباب الرئيسي

   .املالية وفقا للشريعة اإلسالمية جينب الوقوع يف العديد من األزمات 
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  : تمهيد 

، فالكل يراقب و يتابع ما يدور �ا ، نظرا لالحتالل  تشغل السوق النفطية بتقلبا�ا العامل أمجع      

و صادر األخرى منافسته رغم تعرضه لنضوب امللعدم قدرة املرتبة األوىل ضمن مصادر الطاقة النفط 

من قبل العلماء ، االقتصاديون و حىت رعاية و اهتمام لذلك جند هذا ا�ال يتلقى ،إضراره بالبيئة 

   .السياسيني

أما ،و يف هذا الفصل سنحاول التعرف على النفط و األسواق النفطية و ما يدور �ا يف املبحث األول 

من خالل التطرق إىل يف املبحث الثاين فسنركز فيه على موقع الدول العربية ضمن أسواق النفط العاملية 

   .إضافة لتطرق لعوائد النفط العربية و كفاءة استخدامها النفطية  إمكانيا�ا 
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  مدخل للسوق النفطية العالمية : المبحث األول 

، أما أسواقه فهي متميزة عن باقي األسواق  اإلنسان ااكتشفه ة اليتطبيعي ورداملأهم من يعد النفط       

  .نظرا لألمهية اليت ميتلكها النفط على خمتلف األصعدة اليت جعلته سلعة إسرتاجتية 

  النفطية و خصائصها  األسواق علىسنحاول التعرف على النفط و أمهيته و  من خالل هذا املبحث

  .ى باملتابعة و االهتمام الكبريظسى أسعار النفط اليت حتو الفاعلون فيها دون أن نن

  االطار العام للنفط  : المطلب األول 

نفط و مكوناته وكذا  أنواعه و السنتناول يف هذا املطلب تاريخ اكتشاف النفط و كذا نتعرف على    

  .   أمهيته ، ونستعرض بعض األرقام اليت تعكس لنا حجم النفط املتواجد بالعامل و كذا أمهيته

  اكتشاف و مفهوم النفط : الفرع األول 

قبل امليالد من خالل  450منذ القدم و حتديدا يف العام  نفط أو البرتولترجع معرفة اإلنسان ل      

بعض تسرباته على سطح األرض حيث إستخدمه املصريون والصينيون والبابليون القدماء يف اإلضاءة و 

ومن املعلوم أن  ،طالء القوارب وعزل املساكن وعالج بعض األمراض وغريها من اإلستخدامات البدائية

العامل اليوم مل يكن ليتوصل إليه لوال إكتشاف البرتول والغاز الطبيعي و  التطور التقين اهلائل يف

م مت تطوير تقنية 1858ففي العام . إستخراجهما بشكل جتاري وتطوير طرق التكرير والتصنيع احلديثة

و منذ لآلبار يف الواليات املتحدة األمريكية و مت حفر أول بئر للبرتول يف والية بنسلفانيا  ألدورايناحلفر 

م و 1878ذلك احلني إنطلقت إكتشافات البرتول حول العامل حيث أكتشف البرتول يف فنزويال عام 

م و يف 1910م و يف املكسيك عام 1908م ويف منطقة اخلليج العريب عام 1885عام يف إندونيسيا
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يع أحناء وبعد ذلك توالت إكتشافات البرتول يف مج ،م1969م ويف حبر الشمال عام 1956إفريقيا عام 

 1.العامل

يف حقل مجسة يف مصر و حتقق أول  1896أما يف الوطن العريب فقد حفرت أول بئر برتولية عام     

و لكن . يف العراق  1909يف نفس احلقل ، و يف عام  1908اكتشاف جتاري للبرتول عام 

، مث  1927 االكتشافات الضخمة مل تتحقق اال بعد ذلك حيث اكتشف حقل كركوك يف العراق عام

، و حقل الغوار يف العربية السعودية الذي يعترب أكرب حقل نفطي  1938الكويت يف حقل برقان عام 

، مث حقل بوحاسا يف االمارات العربية املتحدة عام  1948يف العامل و الذي  اكتشف عام 

  2رن العشرين ـ يف املغرب العريب فلم يكتشف النفط العريب اال يف مخسنيات الق وخل ، ا.....1960

، " االستكشاف و االستطالع " التنقيب أو : و تنطوي دورة انتاج النفط على مراحل مخسة هي التالية 

االستخراج ، النقل ، التكرير مث التوزيع و التسويق ، و ميكن أن تقع مرحلة النقل من موقع االستخراج 

   3. كن نقل النفط قبل تكريره أو بعدهمي إذقبل أو بعد مرحلة التكرير ،  إمااىل مراكز التسويق 

  : و فيما يلي سنتناول تعريف مبفهوم النفط من خالل ادراج هذه التعاريف 

 الكربون من رئيسي بشكل تتكون اليت اهليدروكربونات من مزيج عن عبارة بأنه النفط يعرف_ 

 اهليدروكربونات إىل باإلضافة األخرى، العضوية وغري العضوية الشوائب بعض إىل إضافة واهليدروجني،

 و والكربيت النيرتوجني من معقدة ومركبات أخرى موارد على ضئيلة بكميات حيتوي النفط فإن

  4 .سجنيكاألو 

                                                           
ي الثاين عشر ، مساعد ناصر جاسم العواد ، نظرة حتليلية لألمهية االقتصادية للبرتول و الغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط ، املؤمتر العلمي السنو  1

  1، ص  2008افريل  2/3، جامعة املنصورة ، البرتول و الطاقة و اهتمامات أمة 

، جامعة حممد خيضر  11رمحان آمال ، واقع و آقاق صناعة تكرير البرتول العربية يف ظل التحديات البيئية الراهنة ، احباث اقتصادية و ادارية ، العدد  2

   267،ص   2012جوان 
  4، ص  2005كويت ، ال،  57حسان خضر ، أسواق النفط العاملية ، جملة جسر التنمية العدد  3

   19، ص  2013،  12آمال رمحان ، حممد التهامي طاهر ، تأثري النفط على البيئة خالل مرحلة النقل حالة اجلزائر ، جملة الباحث ، عدد  4 
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 األسود بني متنوع ولو�ا ومتميزة، خاصة رائحة هلا سائلة مادة بأنه "الدوري أمحد حممد" يعرفه_ 

 ملادة النوعية الكثافة حبسب خمتلفة اللزوجة وهذه لزجة مادة أنه كما .اخل...رواألصف والبين واألخضر

 النسبة هذه زادت فكلما الكربون ذرات نسبة مبقدار ومتحددة متوقفة النوعية الكثافة وهذه اخلام البرتول

 1 . بالعكس والعكس هاثقل أو النوعية كثافته ازدادت كلما

 "أوليوم" و صخر يعين والذي "بيرتا" الالتيين األصل من مشتقة بأنه كلمة البرتول أو كما يعرف النفط

 عن عبارة وهو ،"األسود الذهب" أخر اسم له أن كما اخلام، الزيت أيضا عليه زيت ويطلق تعين واليت

 .األرضية القشرة من العليا الطبقة يف يوجد خمضر، بين أو بين غامق لالشتعال، قابل كثيف، سائل

 من يتكون وهو .(للسريان قابليته تعين واليت "نافاتا" أو "نافت") الفارسية اللغة من نافثا، يسمى وأحيانا

 ويعترب ألخر، مكان من بشدة وتركيبه ونقاوته مظهره يف خيتلف ولكنه اهليدروكربورات، من معقد خليط

 الكيماوية، املنتجات ،من لعديد اخلام املادة ويعترب للغاية، اهلام األولية الطاقة مصادر من مصدر النفط

  2.اللدائن  احلشرات، مبيدات األمسدة، فيها مبا

على األرض و املتميزة املتواجدة  الكيميائيةأن النفط هو تلك املادة  لأقو من خالل ما سبق استطيع أن 

 .كمصدر لطاقة   أمههااليت يستخدمها االنسان يف عدة جمالت يف مقدمتها و 

درجة الكثافة النوعية كمعيار و مؤشر ملعرفة نوعية و جودة النفط وضع معيار  أما عن تصنيف النفط فقد

 النفطية  سوقو ال بصورة واسعة يف الصناعة استخدامه هو معيار شاع و البرتول األمريكي  معهد من قبل

  3 .لتدليل على درجة الكثافة النوعية – API- و يستخدم خمتصر 

 أسعار حتولت أن بعد وباألخص اخلام النفط سعر بتقييم لعالقته جتارية أمهية السابق املقياس بويكتس

 إىل النفطية الصناعة على العاملية النفط شركات سيطرة فرتة خالل احلسابية الطبيعة من العامل يف النفط

                                                           
  ،  178، ص  2008، ديسمرب  4رمحان آمال ، نفط و التنمية املستدامة ، جملة احباث اقتصادية و ادارية ، العدد  1

ية األزمة املالية العاملية �ز أركان الصناعة النفطية يف منطقة  مشال افريقيا ، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملشوقي جدي ، لطيفة �لول ،  2

  ،9، ص  2013جوان  19/20و تاثريا�ا على اقتصاديات مشال افريقيا ، جامعة تبسة ، 
، ص  2013/2014، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  1اجلزء ) اقتصاد النفط (أمينة خملفي ، مدخل اىل االقتصاد البرتويل  أمينة خملفي ، حماضرات يف 3

16  
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 يف الطبيعية �الثروا املنتجة البلدان استعادة بعد وهذا السوق، يف والطلب العرض بعوامل تتأثر أسعار

 .املاضي القرن سبعينيات

   : درجة الكثافة النوعيةلنفط حسب  التايل بالتقسيم القيام على النفطية العادة وجرت

 خام اخلفيف، البصرة نفط اجلزائري، بالند صحاري نفط اخلفيف، العريب النفط مثل :الخفيف النفط -

 .اخلفيف تكساس غرب

 .املتوسط العريب النفط مثل :المتوسط النفط -

  .عمان نفط الثقيل، السعودية ونفط الثقيل إيران نفط مثل :الثقيل النفط -

و كلما كان النفط أخف سهل تكريره يف املصايف النفطية و غال مثنه ، و ليس هناك من حد فاصل 

ثقيل أو خفيف ، و لكن على العموم فان النفط يف الدرجات  بأنه أساسهالنفط على  رمسي يصنف

رب خفيفا و كان يف الثالثينات أو أعلى أعت  إذايعترب ثقيال ، و  APIمن  الدنيا من العشرينات أو أقل

  . بني املنزلتني اعترب وسيطا اذا كان يف منزلة 

ألن وجوده بنسب مرتفعة جيعل و من حيث احملتوى فيعد الكربيت عنصرا هاما يف تصنيف النفط اخلام 

بينما اذا كان منخفضا و صف بأنه " حامضا "البنزين أكثر تلويثا للبيئة ، فاذا كان احملتوى مرتفعا مسي 

 1 ".حلو "

  .العربية لنفط بعض الدول    APIو اجلدول املوايل يبني نسبة الكربيت و درجة

و من خالل هذا اجلدول جند أن نفط اجلزائر و ليبيا يتمتعان بنسبة منخفضة من الكربيت و درجة عالية 

  . من الكثافة جتعل أسعار نفطها أحسن مقارنة باألخرى 
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  لبعض النفوط العربية  APIت و درجة ينسبة الكرب :  03الجدول رقم

  نوع النفط APIدرجة   %نسبة الكبريت  الدولة

  متوسط  31.3  2.48  الكويت

  خفيف  36.1  1.85  العراق

  1.60  السعودية

2.84  

34.2  

27.3  

  متوسط

  ثقيل

  خفيف  39.2  0.45  ليبيا

  خفيف  44  0.14  الجزائر

، جامعة قاصدي مرباح  1اجلزء ) اقتصاد النفط (أمينة خملفي ، مدخل اىل االقتصاد البرتويل : المصدر 

  18، ص  2013/2014ورقلة، 

 هذه وتسمى النفط، سعر تقييم عند �ا لالستدالل العاملية النفوط من جمموعة على االعتماد مت وقد

  :يلي ما اإلطالق على وأشهرها أمهها ومن " اإلشارة نفوط " ب األنواع

 .الربيطاين برنت مزيج_ 

  1.األمريكي ساتكس غرب خام _ 

 Oil Shale –الكريوجني نفط" النفطي الصخرمن النفط و هو  يدجتدر االشارة لظهور نوع جد    

  . التقليدي غري النفط و هي من انواع" Shale Oil - السجيل نفط" الصخري والنفط "

 احللي تلميع يف أيضاً  استخدم  كما لالشتعال، مادة  قابلة كونه كوقود النفطي الصخر أستخدم

 اخرتاع براءة الربيطاين التاج منح ، 1964 عام يف الرابع عشر القرن يف اآلالم وختفيف اجلراح وتضميد

 والعديد وإيطاليا بريطانيا يف الطرق إنارة يف النفطي استخدام الصخر يف الفضل هلم كان علماء لثالثة

 واسكتلندا فرنسا يف 1843عام احلديث الصناعي يف التعدين استغالله بدأ كما .األوروبية الدول من

 .خرىأ روبيةاألو  وبلدان وأملانيا

                                                           
  10، 9دي ، مرجع سابق  ، ص ص شوقي ج  1
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املادة  الكريوجني مادة على ترسبات الصخور احملتوية  من "الكريوجني نفط" النفطي الصخر يستخرج

 .السنني ماليني قبل الطبيعة عوامل بفعل و�رية حبرية وأحياء حيوانات بقايا من تشكلت اليت العضوية 

 كاألوكسجني كربونية وغري "والكربون اهليدروجني" هيدروكربونية أجزاء من الكريوجني نفط يتكون

 حرارة درجة توجيه خالل من االحفوري بالنفط شبيه هيدروكربوين سائل إىل حتويلها يتم والنيرتوجني،

 .مرتفعة

 التقليدي غريالنفط  على احملتوية الرسوبية  الصخور من فيستخرج "السجيل نفط" الصخري النفط أما

 بالرمل املخلوط املاء ضغط على تعتمد اليت احلديثة التقنيات وسائل باستخدام األرض باطن من

 ”fracturing اهليدروليكي التكسري بطريقة احملبوس النفط واستخراج الصخور لتفتيت والكيماويات

“hydraulic .االحفوري اخلام النفط من سيولة  األقل اخلفيف النفط أنواع من الصخري النفط 

مكونات  على حيتوي حيث االرض، باطن يف الرسوبية صخورال تكوين حسب خصائصه وختتلف

 كما ،% 4.1 من بأقل وتقدر منها تكون اليت العضوية املواد من مستمد نيرتوجني وعلى هيدروكربونية

 املعدنية اجلزئيات من القليل إىل إضافة الكربيت، %0 وحوايل االوكسجني من % 4.1 على حيتوي

  1 .االخرى

بالرباميل يف "اىل انتاج هذه الشركة أو تلك و هذا البلد او ذاك و يشار " بالربميل " يقاس النفط    

  2.ليرتا  159غالون أمريكي أو  42 ، و يساوي الربميل الواحد" اليوم 

  

  

  

  

                                                           
  2، ص  2015مجال قاسم حسن ، النفط و الغاز الصخريني و أثرمها على أسواق النفط العاملية ، صندوق النقد العريب ،  1
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   أهمية النفط  : الفرع الثاني 

حاليا اليت تقوم عليها النشاطات  للطاقة مصدر أهميكتسب النفط أمهيته من خالل كونه     

 .  االقتصادية ، و فيما يلي سنتناول أمهية النفط كمصدر للطاقة و أمهيته االقتصادية 

  : األهمية االقتصادية للنفط : أوال 

و تدل الدراسات  ، يدخل النفط كمنتج وسيط يف كل الصناعات و األنشطة االقتصادية     

األسباب املؤدية إىل أن يلعب النفط مثل هذا الدور بني مصادر الطاقة املختلفة تعزى  على أن 

إىل عوامل متعددة من بينها تعدد الوظائف اليت يؤديها النفط بعد تكريره، فهو ميدنا باحلرارة 

 والضوء وميدنا بالطاقة اليت حترك احملركات كما انه ميدنا بالزيت الذي يستخدم يف طلي األجسام

  الصلبه لغرض احملافظة على عدم تآكلها أو صداها، باإلضافة إىل ذلك فان اخنفاض الكلفة على 

إن للنفط أمهية عظمى باعتباره املصدر األهم املستهلك يلعب دورا هاما يف زيادة الطلب عليه ، 

ة للطاقة يف العامل، ليس كوقود ومصدر للحرارة والدفء فحسب وإمنا كمادة أولية يف الصناع

الكيمياويه، وقد تطورت هذه الصناعة على أساس صناعة تصفية النفط فثمة عشرات املئات من 

االصماغ وعدد هائل  االصباغ واألدوية و املشتقات من صناعة البالستيك واملطاط والصابون و

اك كما هن. من املواد الكيمياويه الصناعية والسيما صناعة األدوية وغريها كلها معتمدة على النفط

صناعة حديثة متطورة هي البرتوكيمياوية الناشئة عن كيمياء النفط وتكمن أمهية املواد البرتوكيمياوية 

من قيمة إنتاج مجيع املواد الكيمياويه األساسية %) 65( تقريبايف حقيقة إن صناعتها تؤلف 

غىن عنها  املستخدمة يف الواليات املتحدة األمريكية، وسيظل النفط لسنني طويله ضرورة ال

  1. للصناعة اجلديدة يف كل بلد من بلدان العامل ومصدر أساسي للدخل القومي

                                                           
 16/03/2013حممد رضا الشوك ، حيدر علي الدليمي ، أمهية النفط يف احلياة االقتصادية للدول العامل  تاريخ االطالع  1

?aid=239403  www.ahewar.org/debat/show.art.asp  
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أمهية النفط كمصدر للطاقة وكمادة أولية للصناعات اجلديدة املتطورة  (اىل هذا اجلانب  باإلضافة

الذي جيعل النفط يدخل كمنتج وسيط يف كل الصناعات و األنشطة ) املبنية على الكيمياء

  : 1االقتصادية   له جوانب  أخرى متكاملة يف جمال االقتصاد القومي نذكرها فيما يلي 

ما حيققه النفط من عائدات تشكل جانبا رئيسيا من وعاء دخل الدولة من النقد _ 

   .االقتصاديةاألجنيب الالزم لتمويل التنمية 

  .دور النفط يف متويل املوازنة العامة للدولة _ 

 .يتيح فرص عمالة كبرية _ 

 : أن مورد النفط  يتميز من زاوية النظر االقتصادي خباصتني   إىل اإلشارة و جتدر 

  .التقلبات احلادة يف أسعاره وإيراداته، واليت يصعب التنبؤ �ا: األوىل_ 

 . كونه موردا غري متجدد: الثانية_  

األوىل تتطلب من الدول النفطية تبين سياسات �دف إىل ختفيف حدة تقلبات اإليرادات  اخلاصية

 ."وفر قرشك األبيض ليومك األسود"النفطية، واستقرار اإلنفاق العام، يف إطار املثل 

  2 .أما اخلاصية الثانية فتتطلب مراعاة حقوق األجيال القادمة 

  

  

  

                                                           

   5، ص  2006الطاقة قراءات اسرتاجتية ، الدار اجلامعية االسكندرية ، دارة شركات البرتول و بدائل فريد النجار، ا1 

/Wwwalriyadhcom2007/09/19section.ecom.html صاحل سلطان ، صناديق االستقرار النفطية جتربة الكويت و النرويج ، تاريخ

27/02/2013االطالع   
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  :لطاقةأهمية النفط كمصدر : ثانيا 

 يتطلب أو عضليا فكريا العمل كان فأيا، "ما بعمل القيام على القدرة" هو للطاقة السائد التعريف   

  .الطاقة من مالئمة كمية إلجنازه

 املادية احتياجاته املختلفة لسد اإلنسان ابتكرها اليت العمل وسائل تطور مع الطاقة مصادر تطورتقد و 

اليومية،  أعماله إلجناز العضلية قوته على اإلنسان اعتمد البداية الطويل، يف تارخيه مدى على واملعنوية

 اعتمد اهلواء، كما طواحني بعض وإدارة السفن حتريك يف الرياح حركة واستغل الطاقة احليوانية استخدم مث

 فاستخدمه النار، اكتشف أن منذ الفحم وعرف .اآلالت البدائية بعض إدارة يف املياه مساقط على

 من وغريها الطبيعي النفط والغاز ذلك بعد اكتشف البخاري، مث احملرك إدارة يف للطاقة كمصدر اإلنسان

  1. احلديثة الطاقة مصادر

 العامل يف مصادر الطاقة اإلنتاج، أصبحت وسائل شهدته الذي الكبري التطور احلايل ومع عصرنا ويف 

  2:ومتنوعة،منها عديدة

 والفحم الطبيعي والغاز النفط"األحفورية  كالطاقة  التقليدية األولية الطاقة مصادر." 

 والطاقة الرياح وطاقة احليوية، الكتلة وطاقة املائية، كالطاقة املتجددة البديلة  مصادر الطاقة 

 النووية كالطاقة األخرى، الطاقات إىل إضافة اخل،… احمليطات بأنواعها،وطاقة الشمسية

  . اجلوفية و غريها احلرارة وطاقة

 مكان إلمكانية حلوهلا ل مبصادر الطاقة البديلة  حاليا املستخدمة املتجددة الطاقة صادرم و تدعى     

 التقنية والصعوبات املشاكل ببعض يصطدم مازال التجاري املستوى على استخدامها لكن ،  النفط

 األهداف ودون حمدودة للطاقة العامل حاجة تغطية يف مسامهتها نسبة بقيت واالقتصادية،وبالتايل والبيئية

   .هلا املرسومة

                                                           
195، ص  2008،  6، العدد و رقلةالب ، حممد ساحل ، أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة عرض جتربة أملانيا ، جملة الباحث ، جامعة حممد ط

1
  

.107ص  2000،  1، العدد  16ابراهيم جاويش ، ترشيد استهالك الطاقة حنو اقتصاد أفضل و بيئة أمنة ، جملة جامعة دمشق ، ا�لد 
2
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 للطاقة األول املصدر يزال وما كان فقد ، الغاز و الفحم مثل ناضبة طاقة مصدر أنه ومع النفط أما

 : مها رئيسيني لسببني راجع وهذا والعشرين، الواحد القرن نصف فرتة طيلة األفضلية ذه� متمتعا وسيبقى

 الغرب دول حاولت حيث النفط حمل حلوهلا عن البديلة الطاقات قصور يف ويتمثل : األول السبب

 لسببني راجع للنفط جديدة بدائل عن البحث يومنا، إىل والثمانينات السبعينات حقبة منذ الصناعي

 البحث نتائج لكن املورد، هلذا املالكة للدول والسياسية االقتصادية والتبعية أسعاره ارتفاع ومها رئيسيني

 عديدة ألسباب النفط حمل حلوهلا عن املصادر تلك قصور التجارب أثبتت حيث لآلمال خميبة جاءت

 : منها

 بسبب اقتصادي غري البديلة الطاقة مصادر بعض أن التجارب أثبتت : ةاالقتصادي التكلفة -

 مما احمليطات، أمواج وطاقة الرياح طاقة الستغالل بالنسبة حاصل هو كما الباهظة، املالية التكاليف

  .أجل إىل الطاقة من النوع هذا استخدام يف البحث تأجيل فرض

 على أجريت اليت كتلك فاعليتها، عدم التجارب بينتاليت  البدائل بعض هناك : الفاعلية انعدام -

 غري كانت النتائج أن إال للسيارات، حمرك كوقود السكر وقصب الذرة من املستخرج الكحول استخدام

 .املنظور املستقبل يف الطاقة من املصدر هذا تطوير يف البحث إيقاف إىل أدى الذي األمر مشجعة

 كمصدر النووية الطاقة استخدام ذلك على ومثال ،آمن غري كان البدائل هذه بعض : األمان انعدام -

 .السلمية ا�االت يف للوقود

 الطاقة أن والعشرين، الواحد للقرن " فوكوشيما" وكارثة "تشرنوبيل" العشرين القرن كارثة أثبتت وقد

 تلوث حوادث وقعت "تشرنوبيل "وقبل .احلايل الوقت يف اإلنسان على تشكل خطر  مازالت النووية

 وبريطانيا فرنسا يف اإلنسان وعلى الطبيعة على الكارثة حد إىل وصلت النووي اإلشعاع تسرب بسبب

 األذهان يف العالقة املفزعة الصورة هي " فوكوشيما" و "تشرنوبيل" حادثة ظلت وإن املتحدة، والواليات

  .عليها واإلعالمي السياسي والرتكيز حجمها بسبب
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 الشديدة احلملة بعد لالستعمال مالئم غري البديلة الطاقة مصادر بعض أصبحت : البيئة حماية -

 اليت كافة، الصناعية الدول يف العام الرأي مقاومة تعرتضها الفحم استخدام إىل فالعودة البيئة، محاية

 .تلوثا وأقل نقاء أكثر بأجواء لنفسها حتتفظ أخذت

 ضمن النفط �ا يتمتع اليت واالقتصادية والفنية الطبيعية والصفات املميزات إىل يعود : الثاني السبب

 : املزايا هذه وأهم العامل، يف املستغلة الطاقة مصادر جمموعة

 تكون النفط من املتولدة احلرارة كمية حيث ،األخرى املصادر بقية مع مقارنة احلرارية قيمته ارتفاع -

  . مصدر آخر أي من وأعلى أكرب

   . طاقة مصادر بقية مع مقارنة التبادلية وقيمته اإلنتاجية النفط كلفة ضعف -

 . النضوب خاصية رغم كبرية بكميات توفره -

   . السريعة حركته مرونة -

 خاصة و  احلياة نشاطات خمتلف يف اإلنسان حيتاجها اليت السلعية املنتجات من للعديد مصدر -

  .البرتوكيماوية الصناعة

  . له املستعملة للمعدات والتكنولوجية الفنية النفط مزايا -

  1 .األخرى الطاقية املصادر مع مقارنة العالية االستعمالية قيمته  -

  

  

  

  

                                                           
  231، 230، ص ص  2011،  9خملفي امينة ، النفط و الطاقات البديلة املتجددة و غري متجددة ، جملة الباحث ، جامعة ورقلة ، عدد 1
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  بالعالم احصائيات النفط:  لثلفرع الثاا

اىل  2014مليون برميل يف اليوم سنة  91.3من املتوقع أن يرتفع الطلب العاملي على النفط من       

،لذلك رأينا أنه من األمهية مبكان 1 % 18.4بنسبة   2040برميل يف اليوم سنة  مليون 109.8

النفطية  احملزوناتا و كذا و تطورمه إنتاجو  تطاااالحتيكاخلاصة بالنفط   اإلحصائياتاستعراض بعض 

    .العاملية 

   العالمي من النفطاالحتياطي : أوال 

يعرف االحتياطي النفطي بأنه كمية و حجم النفط املخزون يف باطن األرض الذي ميكن      

، و يتغري االحتياطي استخالصه بالوسائل التقنية املعروفة و املتاحة يف الوقت الذي يتم به االستكشاف 

مع الزمن و حسب الظروف التقنية و االقتصادية السائدة ، و تقدر كمية االحتياطي من حيث  النفطي

  .و مسكا ً  احلجم حسب سعة املكمن عرضاً و طوالً 

  : و ميكن تصنيف اإلحتياطي النفطي اىل عدة أصناف سنعرض ما هو أكثر شيوعاً منها و هي 

النفط اليت تشري املعلومات اجليولوجيا و  و هو عبارة عن كميات": المؤكد "االحتياطي المثبت  -

اهلندسية اىل امكانية استخراجها بصورة تقريبية دقيقة من مكامن النفطية و بالظروف االقتصادية 

 .و التقنية املتوفرة 

من النفطية ا�اورة اهي كميات النفط املمكن احلصول عليها من املك: االحتياطي المرجح وجوده  -

ويرها و التأكد من احتياطها الثابت سواء تلك اليت ميكن احلصول عليها من للمكامن اليت مت تط

األفقي أو العمودي للطبقات املنتجة للنفط أو الكميات اليت ميكن استخالصها نتيجة تطبيق وسائل 

تطويرها أو الكميات اليت ميكن احلصول عليها من الطبقات اليت مل يتم  االستخالص الثانوية 

  .، و اليت توجد دالئل على احتوائها للنفط االنتاجي بعد 

                                                           
Word oil outlook 20015 , organization of pltroleum exporting countries,p 85

1
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هي جمموع الكميات النفطية اليت من املمكن احلصول عليها ضمن :  االحتياطي الممكن -

االحتياطي املرجح و جوده و الكميات املمكن احلصول عليها يف املناطق البعيدة و املمكن تطويرها 

 .استغالله  لتضيف كميات مناسبة من االحتياطي املمكن استثماره و

هو عبارة عن كميات النفط املتوقع احلصول عليها و استخالصها من  :االحتياطي المحتمل  -

املكامن اليت يتم تطويرها أو حفرها بعد ، و اليت يعتقد علماء اجليولوجيا باحتمال وجودها ضمن 

  1  .طبقات األرض

  2014اىل غاية سنة  1960يوضح تطور االحتياطي النفط اخلام بالعامل منذ سنة  املوايلو الشكل     

  2014-1960تطور احتياطي نفطي العاملي خالل الفرتة :  02  الشكل رقم

 

 4OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 ,p2: المصدر 

أن االجتاه العام  لالحتياطات النفطية العاملية  هو تزايد  و منو و  يتضح  02الشكل رقم  من خالل

و أن منظمة األوبك خالل أن منطقة الشرق األوسط هي اليت متتلك أكرب احتياطات النفطية العاملية 

لتوضيح توزيع  ، ومن االحتياطات النفطية العاملية  %60هذه الفرتة دائما ما تسيطر على أكثر من 

 أن الذي من خالله جند   04احتياطات النفط يف العامل بشكل أوضح  نعتمد على اجلدول رقم 

                                                           
   6، 5ص ص  مرجع سابق ، حسان خضر ،  1



موقع الدول العربية في السوق النفطية العالمية: الثاني الفصل   

 

68 
 

 ويتواجد ، مليون برميل  1.0492.880وصل  2014سنة  اخلام النفط من العاملي اإلحتياطي

 802.518حبوايل % 53.75أكثر من نصف هذا االحتياطي مبنطقة الشرق األوسط بنسبة 

،بعدها  افريقيا حبوايل %23يف املرتبة الثانية حبوايل  الالتينية أمريكابرميل ، بعدها تأيت  مليون

الشمالية   أمريكا، % 3.24و احمليط اهلادئ  آسيا، % 8، و أوروبا الشرقية و روسيا % 8.54

  . % 0.0775بأقل و أوروبا الغربية % 2.72

  2014العاملي من النفط اخلام لسنة  اإلنتاجاالحتياط و : 04الجدول رقم 

  االحتياطي املؤكد من نفط اخلام االقليم

 مليون برميل

  االنتاج من النفط اخلام

 اليوم/برميل 1000

 10.0610.7 40.681 أمريكة الشمالية

 9.726.0 342.235 أمريكة الالتينية

 12.782.1 119.863 أوروبا الشرقية و روسيا

 2.752.0 11.57 أوروبا الغربية

 23.514.6 802.518 الشرق األوسط

 7.160.9 127.561 افريقا

 7.422.8 48.445 آسيا و احمليط اهلادئ

 73.420.1 1.492.880 امجايل العامل

  OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 ,pp,22/28: المصدر 
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  في العالم النفط انتاج : ثانيا 

 ،املنتجة الدول وبسياسات اإلنتاج، مناطق يف السائدة السياسية باألوضاع النفط إنتاج يتأثر    

  .تأثري الطلب و األسعار  إىل باإلضافة اإلنتاجية، وخططها

  2014-1960و الشكل املوايل يوضح تطور انتاج النفط اخلام يف العامل خالل الفرتة 

2014-1960تطــــــــــــــــور انتــــــــــــــــاج الــــــــــــــــنفط اخلــــــــــــــــام خــــــــــــــــالل الفــــــــــــــــرتة :  03الشــــــــــــــــكل رقــــــــــــــــم 

  

  OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 ,p24: المصدر 

النفطي هو النمو على رغم من أنه  إلنتاجليتضح لنا أن االجتاه العام  03رقم  من خالل الشكل      

 أما سيطرة، 1986 شهد اخنفاض ملحوظ خالل مثانينات و يرجع ذلك الخنفاض أسعار النفط سنة

من %50و  40غاية اوائل السبعينات  كانت  تسيطر على ما بني اىل  1960منظمة األوبك فمنذ 

و بعدها عرفت  %30مث اخنفضت بعد ذلك اىل غاية أواخر الثمانينات حلدود نتاج النفطي العاملي اال

  . %45و 30االرتفاع املتذبذب ما بني 

الذي جند من خالله  04نفطي على العامل فسوف نالحظه من خالل اجلدول رقمالأما توزيع االنتاج     

 ألف برميل يف اليوم  73.420.1حلجم   2014 اإلنتاج العاملي من النفط قد وصل سنة أن
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العاملي  ، تليها منطقة  أوروبا  اإلنتاجمن %32بنسبة  إنتاجااألكثر  أيضاوتعد منطقة الشرق األوسط 

و ، بعد افريقا  الالتينية أمريكابعدها و يف املرتبة الثالثة أمريكا الشمالية مث %17.40الشرقية و روسيا 

  .الغربية  أوروباو يف األخري %. 10تقدر تقريبا  متقاربة إنتاجآسيا و احمليط اهلادي بنسبة 

  

  :المخزونات النفطية : ثالثا 

 .خزون اسرتاتيجياملتجاري و الخزون املاملخزونات النفطية اىل  تنقسم   

 يف منظمة األعضاء الصناعية الدول يف خصوصاً  التجارية الشركات حتتفظ : المخزون التجاري-1

 "التجارية املخزونات" املكررة و تعرف باسم واملنتجات اخلام من والتنمية مبخزونات االقتصادي التعاون

 تغري بسبب الطلب، يف التقلبات ملواجهة أم التكرير لديها، ألعمال أكانت سواء تشغيلية، ألغراض

 األسعار مستويات على التجاري املخزون حجم يعتمد، حيث املنتجات املومسي من االستهالك أمناط

 املخزون، هذا جتارية، ويتغري طبيعة ذات عوامل من ذلك وغري التخزين، تكاليف وعلى املتوقعة، احلالية و

 ما ويوجد املومسي، الطلب أمناط وعلى التجاري للشركات، السلوك على باالعتماد نقصاناً، أو زيادة

 خمزو�ا التغري يف يشكل حيث املتحدة، الواليات يف الصناعية للدول التجاري نصف املخزون من يقرب

   .العاملي وللسوق للصناعة هاماً  مؤشراً 

 ربع أو األسبوع أو الشهر يف املخزون مستوى منها عدة، مبؤشرات ما وقت املخزون يف كفاية وتقاس

 ملقابلة الكايف املخزون حبجم أيضاً  ويقاس، بالرباميل السابقة السنوات متوسط مع مقارناً  املعين العام

 .باأليام النفطية الواردات أو الطلب،

 وخباصةٍ  األسعار، ويف السوق واضحًا يف تأثريه أصبح مؤشراته، أو التجاري املخزون يف التغري وبسبب

  .شحه أو العرض فائض أزمات أثناء

اليت  لألسباب الشركات به حتتفظ الذي التجاري املخزون إىل إضافة :المخزون االستراتجي   -2

 ألغراض ببناء خمزونات ، 1973 عام األوىل النفط أزمة منذ الصناعية، الدول حكومات قامت أسلفنا،
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اإلمدادات، و تعد هذه املخزونات كصمام أمان للدول  انقطاع حالة يف لتستخدم ،إسرتاتيجية

  1.املستهلكة

مليون برميل حيث  5248بلغ حجم املخزون التجاري العاملي  2014و يف الربع الرابع من سنة 

من املخزون التجاري  %51.61مليون برميل أي نسبة  2713امتلكت الدول الصناعية ما حجمه 

من  %21.71مليون برميل أي نسبة 1139العاملي ، كما  امتلكت الواليات املتحدة األمريكية  

 .املخزون التجاري العاملي 

مليون برميل استحوذت الواليات املتحدة 1755أما املخزون االسرتاتيجي العاملي فقد بلغ حجمه 

  2. %39.5مليون برميل بنسبة   691األمريكية على 

 

  مفاهيم  حول السوق النفطية : المطلب الثاني 

هذا ويف  هلا أمهية بالغة يف االقتصاد العاملي تستمدها من أمهية النفط السوق النفطية من األسواق اليت    

  .  املطلب سنحاول التعرف عليها

  مفهوم و خصائص السوق النفطية : الفرع األول 

 و ، التداول حمل السلعة املشرتون و و البائعون هي أساسية عناصر ثالثة لألسواق أن املعروف من    

 تقسيم وميكن السوق طبيعة يف اختالف يرتتب علية العناصر هذه من أكثر أو واحد يف االختالف

 عدة إىل تنقسم األخرية و التامة وغري التامة املنافسة أسواق  اىل نوعني االختالف هلذا وفقا األسواق

،  النطاق هذا عنال خترج  النفطية السوق ، و بالطبع القلة احتكار و املطلق االحتكار أبرزهاأنواع 

 . العاملية النفطية السوق على كبري اىل حد القلة احتكار سوقحيث ينطبق 

                                                           
، 124ص ص قصي عبد الكرمي ابراهيم ، أمهية النفط يف االقتصاد و التجارة الدولية ، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب ، بدون سنة النشر ،  1

  بالتصرف  125
   91، ص  2015،منظمة األوابك سنة  41السنوي لألمني العام  تقرير 2



موقع الدول العربية في السوق النفطية العالمية: الثاني الفصل   

 

72 
 

 حجما منهم كل ينتج من املنتجني قليل عدد وجود هي القلة احتكار سوق �ا يتصف اليت امليزة ان

 أو اإلنتاجية سياسية حتديد عند االعتبار عنيب منهم يأخذ كل جتعل اليت بالدرجة الكلي الناتج يف كبريا

ختفيض  أو زيادة طريق عن السوق يف التأثري على القدرة له منهم كل أي ان تنافسية سياسيات السعرية

 1 .منتجاته

يف لندن و بورصة " IPE"جيري تداول النفط بالدرجة األوىل من خالل بورصة البرتول الدولية 

NYMEX  أما خام القياس أو اخلام الذي يشهد تعامال كثيفا حبيث يشكل نقطة 2يف نيويورك ،

مرجعية للمشرتي و البائع على السواء فيشمل خام برنت و غرب تكساس الوسيط ، و جتري التعاقد 

غرب تكساس يف نيويورك ، و هذان النوعان من النفط و غريمها  خام على نفط برنت يف لندن و على 

مستقبلية و اتفاقيات بيع أو شراء  شكل بيع فوري أو قصري األجل أو عقود ىعلكثري ميكن تداوهلما 

االحرتاز ، أو عقد بوليصة التأمني ضد املخاطر "آجلة ، و تتيح العقود املستقبلية للمشرتي و البائع 

، يتاجر املستثمرون بعشرات ة يف األسعار ، اضافة اىل العقود النفطية األساسية حدوث تقلبات الحق

  3 .املنتجات النفطية مثل زيوت التدفئة و البنزين اليت حتتل مثل النفط عناوين األخبار يف تقلبها الشديد 

  : خصائص السوق النفطية  -

 : تتميز السوق النفطية مبجموعة من اخلصائص متيزها عن باقي األسواق نذكرها فيما يلي 

  . تنتج للنفط واملصدرة املنتجة الدول من قليال عددا هناك أن أي :االحتكاري التركز نسبة ارتفاع -1

 منظمة خالل من أكثر ترتكز الدول هذه أخذت وقد .النفطية العامل صادرات من  85% حنو حقوهلا

 .النفطية السوق من األكرب اجلانب على املختلفة بفروعها العاملية الشركات تسيطر األوبك،كما

 منظمة يف األعضاء الصناعية الدول وهي املستوردة الدول من قليل عدد فيرتكز اآلخر اجلانب يف أما

                                                           
، 1العدد ، األردننبيل مهدي اجلنايب ، كرمي سامل حسني ، العالقة بني اسعار النفط اخلام و سعر صرف الدوالر ، جملة كلية االدارة و االقتصاد ،  1

  ،6، ص  2011
2Joël Maurice , Prix du pétrole, La Documentation française. Paris, 2001,p34 

  .مرجع سابق سوزان شنيدر ، األسواق النفطية ، 2

  



موقع الدول العربية في السوق النفطية العالمية: الثاني الفصل   

 

73 
 

 للنفط الكلية الواردات حجم من  62.4% من يقارب ما استوردت حيث، االقتصادي واإلمناء التعاون

 2010 .سنة

  ممارسة أن ذلك واألفقي، الرأسي بالتكامل النفطية السوق تتميز :واألفقي الرأسي التكامل سوق-2

 مرحلة من رأسيا متكاملة تكون النفطية الصناعة لنشاطات الوطنية والشركات العاملية النفطية الشركات

 مراحل من مرحلة يف األفقي التكامل يظهر بينما بينها، فيما الفصل ميكن وال واملصب املنبع، النقل

 بني فيما تكامل أن نوعها عن النظر بغض النفطية للشركة يستوجب أين املنبع النفطية كمرحلة الصناعة

 ..الفيزيائية والدراسة اجليولوجية الدراسة تتطلب اليت استكشاف و البحث املرحلة كمرحلة هذه نشاطات

 إىل اإلنتاج منطقة من النفط انتقال ليضمن ( واإلنتاج االستخراج احلفر والتنقيب، مرحلة تليها وغريها،

 ).االستهالك منطقة

  النفطية السوق يف العاملية الشركات حركة تدل :والهيئات المنظمات )الكارتل ( التكتل سوق-3

 النفط سلعة وصول غاية إىل منها، كل تتبعها اليت اخلطوات على بينها فيما املسبقة االتفاقات على

   .الكامل التكامل حنو تتجه جيعلها مما ،إىل األسواق ومشتقاته

 واملنظمات اهليأة تلتها مث فرتة الثالثينات، يف النفطي الكارتل يف التكتالت هذه أوىل ظهرت حيث

 سوق استقرار يف مهامها التدخل من اليت للطاقة الدولية والوكالة األوابك، األوبك، كمنظمة الدولية

  .هلا التابعة املنظمة أو اهليئة أعضاء الدول مصلحة خيدم مبا العاملي النفط

 فرتة يف  مرن غري بكونه النفط على الطلب يتصف :القصير األجل فترة في الطلب مرونة عدم -4

 عنه التحول ميكنها ال للطاقة كمصدر النفط استخدام أساس على املبنية الصناعات ألن القصري، األجل

 اليت واآلالت املعدات نسبة أن آخر مبعىن أي الوقت بعض تقتضي التكييف عملية بل أن فورية، بصورة

 النسبية األسعار على يتوقف للطاقة املستخدم املال رأس إىل جمتمع رصيد أي يف النفط على تعتمد

 سوف �تمعا فإن املعدات، من النوع هذا على جمتمع اعتمدت رصيد فإذا للطاقة، املختلفة للمصادر

 .املعدات تلك االستغناء عن من بدال األسعار يف كبريا ارتفاعا يتحمل
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 بصورة تتأثر للنفط العاملية السوق أن أي :الوثيقة الصلة ذات باألسواق النفطية السوق تأثر -5

 العاملي الطلب تقلبات النفط ناقالت تكاليف تعكس الشحن،حيث وتكاليف الناقالت بسوق مباشرة

 . مباشرة بصورة اخلام على النفط

 الشراء على النفط شركات يشجع مما الشحن تكاليف من خيفض النفط على العاملي الطلب فاخنفاض

 تقلبات وتؤثر عكسية آثار هلا النفط على العاملي الطلب يف الزيادة أن حني يف البعيدة من األسواق

 الشوائب من النفط تنقي اليت املصانع خدمات على الطلب حجم على كذلك العاملي للنفط الطلب

 .الكربيتية

اىل  BP الربيطانية والشركة األوبك منظمة احصائيات تشري :للطاقة النامية الدول استهالك ازدياد-6

 للطاقة العاملي االستهالك زيادة 2010 سنة يف سجل " حبيث للطاقة، العاملي االستهالك نسبة زيادة

 أما 7.5% اىل الصناعية البلدان استهالك زيادة درجة وصلت وقد  2009 بسنة مقارنة 5.6%بنسبة 

 80.312 إىل 2009 سنة برميل مليون 78.356 من استهالكها ازداد فقد املصدرة للنفط الدول

 ب تقدر وبزيادة 2009 بسنة مقارنة  2.5% ب تقدر بزيادة أي 2010 سنة برميل مليون

 .2000 بسنة مقارنة  %82.02

 إىل  13.4% من للطاقة العاملي االستهالك من نصيبها ازداد فقد للنفط املستوردة النامية الدول أما

 لالعتبارات والنامية الصناعية الدول بني االستهالك تطور يف االختالف ويرجع الفرتة، لنفس %19 

 :التالية

 الصناعات مثل خفيف مبستوى للطاقة حتتاج اليت الصناعات على املتقدمة الصناعية الدول تركيز -

 الصناعات املتقدمة  الدول هذه صدرت الذي الوقت يف ،اخلفيفة والصناعات االلكرتونية واهلندسة

 آثار من وللتقليل أوال الطاقة عبء من للتخلص البلدان النامية إىل مبستوى عايل  للطاقة املستهلكة

 .ثانيا البيئة تلوث
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 هياكلها بناء أي توسع بفرتة النامية الدول متر بينما اقتصادي ركود بفرتة املتقدمة الدول مرور -

   1.االقتصادية األساسية 

 العاملي االقتصاد يف البرتول أمهية تنامي إىل البرتولية السوق إستقرار عدم يرجع :مستقرة غير سوق -7

 بسبب األسعار إستقرار عدم أخرى جهة من و جهة، من ا�االت كل يف عليه الكلي لإلعتماد نظرا

 أن جند منه املعروض يزداد و البرتول إنتاج فيه يزداد الذي الوقت ففي ، الطلب و العرض تغريات

 التالعب و املضاربات السياسية، العوامل بسبب السوق يف التقلبات تتفاقم كما إرتفاعا األسعار تزداد

  2.األسعار على واضحة آثارا ترتك اليت و السوق النفطية يف

  

  محددات أسعار النفط و تطورها : الفرع الثاني 

من خالل ثبات تلزمنا مبتابعة تطورها و التعرف على حمددا�ا الأسعار النفط املعروفة بالتقلب و عدم     

  .هذا الفرع 

  :  النفط أسعارمحددات : أوال 

 تتحدد اليت األسس فان النظرية الناحية فمن ، متعددة بعوامل اجيابيا أو سلبيا النفطية السوق تتأثر     

 يف الدقة إىل تفتقر تقديرات وهي العرض والطلب تقديرات النفطية السوق يف األسعار ضوئها على

 يف الفاعلني  فسعر النفط يتأثر بعوامل أخرى متعلقة  بسلوكياتالعملية  الناحية من لكن ، املعلومات

 اآلخر وبعضها .املاليني واملضاربني واملستثمرين والوسطاء واملستهلكني كاملنتجني العاملي، النفط سوق

 والكوارث، السياسية، كاالضطراباتوالسيطرة    التحكم نطاق عن خارجة ،ديةإرا ال عوامل عن ينجم

  .كاالستهال حىت أماكن أو التوريد قنوات أو اإلنتاج أماكن �دد اليت و النزاعات واحلروب

  : 1على أسعار النفط يف السوق العاملية اىل"العوامل املؤثرة "حمددات تقسيم ميكن و 

                                                           
دراسة حالة اجلزائر بالرجوع اىل بعض التجارب العاملية ، أطروحة دكتوراه يف العلوم "أمينة خملفي ، أثر تطور انظمة استغالل النفط على الصادرات  1

   55، 54، ص ص  2012، 2011االقتصادية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

لمسان ، ة ، أثر تقلبات أسعار البرتول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر ، دراسة قياسية ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة تموري مسي 

30، ص  2014/2015
2
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 والعوامل املناخية، والعوامل اجليوسياسية، والعوامل "الطلب وقوى قوى العرض" االقتصادية العوامل

  .البيئية والعوامل ، النقدية والعوامل  الفنية النفسية،والعوامل

 واملوازنة والطلب العرض على يعتمد العاملي النفط يف سوق االستقرار إن :االقتصادية العوامل -1

 االقتصادي النمو يف أمهيتها هلا اسرتاجتية  سلعة النفط ألن النفط، من العاملي للمخزون باإلضافة بينهما،

 :العوامل هذه أهم ومن النفط على العامليني والطلب العرض جانب يف تؤثر عوامل فهنالك

 : النفط على العالمي الطلب -ا

 الطلب ومير املضاربة بغرض بلوالط االستهالك بغرض الطلب نوعني، إيل النفط على الطلب ينقسم    

 حيث مستمر،تزايد  يف النفط على العاملي الطلب ٕان و ،البرتولية الصناعة منذ تغريات بعدة النفط على

 واليت العاملي االقتصادي النمو معدالت بزيادة باإلجياب  يتأثر االستهالك بغرض النفط على الطلب أن

 أثر للنفط استهالكهم وزيادة واهلند الصني دخول وأن النفطية، املنتجات على الطلب بزيادة سامهت

 .النفط على العاملي الطلب على

 منذ األسواق هذه عرفت فقد للنفط، املستقبلية األسواق أو املضاربة بغرض النفط على الطلب أما

 بيع يف وتعاملهم العاملية لألسواق واملضاربني السماسرة ودخول املاضي، القرن من الثمانينات منتصف

  . األرباح حتقيق �دف الورقية الرباميل

 :  النفط على العالمي العرض -ب

 إىل حاجتها ومدى النفطية الدول وسياسات النفط، حقول يف املخزون من املتاحة اإلمكانيات تعترب

 االحتياجات لتلبية نقدية موارد على احلصول أجل من تصديره، أو احمللية احتياجا�ا ملواجهة النفط،

 كذلك النفط، على العاملي العرض على املؤثرة العوامل من املستقبلية، لألجيال به االحتفاظ أو املالية

 االسرتاتيجي  التجاري املخزون كذلك النفط، عرض يف حيوياً  دورا يلعب وسعره النفط على الطلب

  . املومسية التقلبات يف وخاصة العرض حجم يف يؤثر

                                                                                                                                                                                           
زهر ، سلسلة العلوم االنسانية ا�لد ، جملة جامعة األ 2010-2000عماد الدين حممد املزيين ، العوامل اليت أثرت على تقلبات أسعار النفط العاملية  1

  بالتصرف  340،  334، ص ص  2013، غزة ،  1، العدد  15
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 : ة الجيوسياسي العوامل -2

و  و االضطرابات  لتوتراتفا النفط أسعار ارتفاع يف و مؤثرا هاماً  دورا اجليوسياسية العوامل تلعب   

 إيل النفطية اإلمدادات تدفق أمن يهدد والذي وتكريره النفط إنتاج مناطق يف حتدث اليت النزاعات

 مرهوناً  ومرحلياً  آنياً  عامالً  السياسي العامل بقي وبذلك االرتفاع، إيل النفط أسعار وتدفع املستهلكني،

  .معينة سياسية بظروف

 :المناخية العوامل -3

 هذه ومن األعاصري وموسم الغريب األرضية الكرة نصف يف السنة فصول بتقلبات مرتبطة عوامل هي   

 املكسيكية، النفط منشأة يف وتأثريه " ندي"كالتخوف من زيادة قوة اإلعصار املفاجئة املناخية التغريات

 يف النفط مصايف ضرب الذي " أمربتوكرتينا و  إعصار "، األمريكية النفطية مصايف وحدات وٕاغالق

و  األول الربعني يف وأوروبا املتحدة الواليات يف الطقس برودة و كذلك، األمريكية املتحدة الواليات

  .التدفئة وقود علي الطلب زيادة يعين الذي األمر ، 2007  العام من الثاين 

 :النقدية العوامل-4

 مما اخلليجي التعاون وجملس "أوبك"منظمة لدول للدوالر الشرائية  القوة من يقلل الدوالر سعر هبوط    

 . اإلنتاج زيادة عن حتجم جيعلها

 :الندرة عامل -5

 مؤخرا تتحسس األسواق بدأت وقد طبيعي، أمر األسعار يف ذلك تأثري فإن ناضبة سلعة النفط كون    

  .الدقة وجه على حمدد غري االسرتاجتية  السلعة هلذه التقليدي فالعمر األمر، هذا

 :الفنية العوامل -6

لفرتة  اإلنتاج وقف إىل حريق أو فنية مشكالت حلدوث نتيجة الدورية والصيانة التطوير أعمال تؤدي   

 مناطق يف وارتفاعه يف مناطق اإلنتاج توقف ايل يؤدي وأعطال وفيضانات حرائق فحدوث حمدودة، زمنية

  .أخرى
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  : العوامل النفسية -7

العوامل  عن وحجمها أمهيتها يف كثريا  ختتلف ال النفط سوق يف دورا كبريا  النفسية العوامل تلعب

 يف ليشكال قوي بشكل العوامل مجيع تتداخل بل الطلب، وحجم العرض كمية حيث من األخرى،

 أزمة، أو نزاعات  إىل وحتوهلا االضطرابات ، حدوث توقع كذلك النفط، لسوق األخرية الصورة النهاية

  .النفط أسعار ارتفاع إىل تؤدي شائعة أو واملشتقات، اخلام النفطية اإلمدادات يف نقص وتوقع

  

   :  النفط مراحل تطور أسعار: ثانيا 

قبل ظهور منظمة األقطار املصدرة  ماكن أن منيز مرحلتني أساسيتني يف مسار أسعار النفط مرحلة مي   

  . للبرتول األوبك و مرحلة بعد ظهور املنظمة

  : قبل ظهور منظمة األوبك  ما مرحلة -1

 إعادة باحتياجات تفي تعد مل آنذاك املتاحة الطاقة موارد أن العامل أدرك ، الثانية العاملية احلرب بعد    

 احتياجات من % 85 حوايل يغطي الفحم كان إذ ، احلرب دمر�مااللتني  ، واليابان باو أور  عمارإ

 العاملية النفطية الشركات سعت فقد لذلك ، االحتياجات �ذه يفي منه احمللي اإلنتاج يكن ،ومل الطاقة

 ال بشكل منخفضة أسعاره جعل مما كذلك، وتسعريه هإلنتاج النفط منابع على املطلقة السيطرة إىل

 أمامها الغربية الدول وجدت فقد لذلك ، له املنتجة البلدان احتياجات ابسط مبتطلبات يفي يكاد

 . األوسط الشرق منطقة منبعه رخيصاً  طاقوياً  مصدراً 

 السويس قناة تأميم عن اإلعالن مت عندما ، يبو األور  النفط سوق يف كبرية أزمة حدثت 1956 عام ويف

 ما تستورد كانت اليت الغربية باو أور  دول إىل وسطياأل الشرق النفط إمدادات قطع اىل األمر الذي أدى 

 . فقط األوسط الشرق من احتياجا�ا من % 75 عن يزيد

 )  التنقلية طاقتها من % 60 من اقلّ  إىل( النفطية الناقالت إمكانية من بدوره خفض الذي األمر

 . باو أور  إىل للوصول الصاحل الرجاء رأس حول تدور راحتف
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 يف التطور هذا رافق وقد ، الغربية الدول إىل املضطرد بالتدفق العريب لنفطا هذه الفرتة بدأ خاللو 

 مبدأ على ُأجربت واليت ، الكربى والفرنسية والربيطانية األمريكية النفط شركات قيام ، النفطية التدفقات

 سنت 30 و 10 بني يرتاوح مقطوعاً  عائداً  تدفع كانت أن بعد 1950 عام منذ األرباح مناصفة

 ،والتسعري والتصدير اإلنتاج على املطلق املسيطر بوصفها األسعار ختفيض على  الواحد للربميل

 . 1960 و 1959 عامي اخلام النفط أسعار فاخنفضت

 باحلكومة حدا مما ، إليها يستمع من جتد مل التخفيضات هذه على املصدرة الدول اعرتضت وعندما

 املؤمتر حلضور وفنزويال السعودية ، إيران ، الكويت من كل حكومات إىل دعوة توجيه إىل آنذاك العراقية

 الشركات كارتل مواجهة يف مصاحلها عن للدفاع" أوبك "  للنفط املصدرة البلدان ملنظمة التأسيسي

  1. الستينات عقد طيلة قيمة ذا شئ فعل تستطع مل "أوبك" أن غري،  العاملية

 : مرحلة بعد ظهور منظمة األوبك  -2

 %70بنسبة األسعار زيادة النفط تاريخ يف مرة وألول  أوبكو بالكويت قررت منظمة 1973 سنة    

 مساند�ا أمريكا إعالن وبعد ، السعر ارتفاع على للمحافظة شهرياً  %5 وبنسبة فوراً  اإلنتاج خفض و

 الربتغال مث ومن وهولندا املتحدة الواليات من لكل النفطية العربية املقاطعة إعالن من تاله وما إلسرائيل

 الثانية للمرة األسعار رفع ليقرروا نفس سنة  يف طهران يف األوبك يف األعضاء اخلليج دول وزراء اجتمع ،

  2. % 130 بلغت زيادة وبنسبة للربميل دوالر 65.11 إىل

النفط و تنظيم السوق النفطية و مرت خالل ذلك  بأسعارو قد حاولت منظمة األوبك التحكم 

  :  3 و هي راحل املبالعديد من 

 سعر" حتدداألوبك  املنظمة كانتيف هذه املرحلة   : 1981- 1973مرحلة سعر االشارة  -أ

 حتدد مل املرحلة هذه ويف اإلشارة، سعر عن فروقات أساس على األخرى، الزيوت أسعار وحتدد ،"اإلشارة

                                                           

129، 128قصي عبد الكرمي ابراهيم ، مرجع سابق ، ص ص  1
  

، جامعة بابل ، العراق  ،1جملة كلية االدارة و االقتصاد ، العدد  خالد حسني علي املرزوك ، حتليل أسواق نفط العاملية يف ضوء مؤشرات املرونة ، 2

  .6، ص 2009
  131، 130رجع سابق ، ص ص نفس املقصي عبد الكرمي ابراهيم ،   3
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 .ذلك عن املمكنة الكمية وتسويق السعر بتثبيت اكتفت بل ألعضائها، حصصاً  وال سقفاً  املنظمة

 أرباع ثالثة وحوايل العاملي، اإلنتاج من % 60 من أكثر على املدة تلك يف أوبك سيطرة وبسبب

 أو الطلب احنسار من خوف ودون  معقوالً  سعراً  كان طاملاالسعر ممكنا  تثبيت كان العاملية؛ الصادرات

 . اآلخرين منافسة

 تبنت : 1986-1982سعر الثابت المرحلة تحديد سقف االنتاج و توزيع الحصص و  -ب

 حتديد إىل اضطرها مما خارجها، من العرض وزيادة الطلب، منو من احلد إىل أدت مرتفعة؛ أسعاراً  أوبك

 السوق، يف حصتها اخنفاض إىل أدى ما العايل، الثابت السعر إىل باإلضافة لإلنتاج، وحصص سقفٍ 

 فسبب إنتاجها، يف متكررة بتخفيضات قيامها وإىل العالية، األسعار على احملافظة على قدر�ا وعدم

 .1986 عام األسعار يف ا�ياراً  ذلك

 السعر حتديد عن أوبك ختلت : 2000- 1986مرحلة تحديد سقف االنتاج و توزيع الحصص-ج

 السعر وقبول األعضاء، الدول على حصصاً  وتوزيعه اإلنتاج، سقف حتديد وهي واحدة؛ أداة إىل وجلأت

 .العامليني والعرض الطلب عن ينشأ الذي

 لألسعار احلقيقية القيمة فقدته مما جانب استعادة أوبك؛ حاولت : 2000 مرحلة آلية الضبط -د

 2000 يف مارس تطبيقها بدأ اليت ضبطبآلية  عرف ما بوضع قامت حيث عاماً، 14 جتاوزت فرتة عرب

 و سنة  أعلى، وحد أدىن حد بني األسعار على حيافظ مبا اخنفاضاً  أو زيادة  اإلنتاج، األسعار بتحريك

 .حدثت اليت الكبرية االرتفاعات بعد جديد، مناسب سعر عن للبحث عادت  2005

 احلادة واهلبوط االرتفاع موجات و يتضح ذلك من خالل مبكان السهولة من النفط سوق موازنة وليست

 .اآلن وحىت أوبك إنشاء منذ األسعار يف

 :ذلك أسباب أهم ومن

 سياسة على إمجاع إىل التوصل يصعب ما وغالباً  بالضرورة، مصاحلهم تتفق ال قد أوبك أعضاء -

  . املنظمة

  .املستهلكة الغربية الدول من هلا تتعرض اليت الكبرية الضغوط -
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 يف أوبك قررت املثال سبيل فعلى وتوجيهه، العرض إدارة يف أوبك سياسة ضعف ذلك إىل يضاف و 

 على العاملي الطلب هبوط من الرغم على ،% 10 بنسبة إنتاجها سقف رفع 1997 الثاين تشرين

  . آنذاك األسعار اخنفاض من زاد مما النفط،

  

  :  السوق النفطيةالفاعلون في : الفرع الثالث 

الفاعلون األساسيون يف السوق  النفطية هم عبارة عن الدول املصدرة و املستوردة األوىل ميثلها  كل     

فتمثلها شركات النفط العاملية و  امن منظمة األوبك ،  األوابك ، و شركات النفط الوطنية أما ثاني

، و ال ننسى و فيما يلي سنحاول التعرف على هؤالء الفاعلون املستقلة و كذا منظمة الطاقة الدولية 

  .عن تنظيم التجارة الدولية  املسئولةمنظمة التجارة العاملية  إطارنفط يف الالتكلم عن 

   :العالمية النفط شركات: أوال  

 أال معني قطاع يف تنشط واليت اجلنسيات، املتعددة الشركات أنواع أحد هي العاملية النفط شركات    

 .النفط جمال يف وباألخص الطاقة قطاع وهو

 القرن من الثاين النصف يف ا�نشأ منذ النفطية الصناعة جمال على العمالقة الشركات هذه تسيطر حيث

 والتنقيب، واحلفر واالستكشاف، البحث مرحلة) النفطية الصناعة نشاط مرحلة بداية من (عشر التاسع

  . البرتوكيماوية الصناعة مرحلة وهي املرحلة آخر إىل ...التوزيع والنقل والتكرير، واإلنتاج، واالستخراج

  :التالية النقاط يف العاملية النفطية الشركات نشاطات أبرز تلخيص لنا وميكن

 .النفط على للتنقيب وطبيعية جيولوجية بدراسات تقوم -

 .للبئر واالستكشاف احلفر بعمليات تقوم -

 .احلقل يف التثبيت وعملية حلقلا بإعداد تقوم -

 .واملاء الغاز وفصل الزيت وجتميع النفط استخراج بعملية تقوم -

 .احلقن طريق عن وتنشيطها اآلبار صيانة -
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  1.والتسويق والتوزيع والنقل التكرير بعملية تقوم كما - 

- 1928شركات النفط العاملية  فخالل الفرتة  لسيطرة خمتلفة مراحل العاملية النفطية السوق شهدت

 "جرسى ستاندارد" ، الربيطانية   BPكان كارتل الثالثينيات و األربعينيات الذي يضم    1934

 للسيطرة السباعي النمط بظهور الكارتل أعضاء عدد زدادو بعدها ا، "شال "و  ،"اآلن اكسون"املعروفة 

 :وهي السبع بالشقيقات اصطالحا عرف مما مكوناً  األوسط، الشرق نفط على

 وأضيف جرسى ستاندارد Standard Jersey، شل Shell، الربيطانية Texaco ،BP تكساكو

(Gulf جلف ،California كاليفورنيا ستاندارد ،Mobil و يف اخلمسينات انضمت . ).، موبيل

 . CEPهلا الشركة الفرنسية للنفط 

 كربى، شركات مخسة  اىل عددها لينخفض االندماج إىل الكربى العاملية الشركات اجتهت و بعدها

 ،  Chevron- ،Texaco ،BP-Amoco: و هي  اخلمس بالشقيقات تعرف وصارت

Total Fina Elf ،Exxon Mobil ،Shell . 

 النفطية املنتجات من برميل يوميا  مليون 29 مبيعات على 2000 عام حىت الشركات هذه وسيطرت

  . النفط من العاملي االستهالك من %40 من يقرب ما أو املكررة،

 شركات وهي املستقلة، أو الناشئة الشركات و جتدر االشارة لظهور نوع جديد من شركات تعرف 

 متلكها املنتجة الدول كانت أن بعد للنفط، املستهلكة الدول يف بارزة وطنية مبكانة تتمتع أصبحت

 الشركات تلكمن  بعض خصخصة أن إال .النفط إنتاج على سيطر�ا مع كبري، حد إىل عليها وتسيطر

 2.%43 تمثل سينوبك الصينية اليت خصخص اخلاصة الشركات فئة إىل نقلها إىل أدت جزئياً 

  

  

  
                                                           

  بالتصرف 60،  58أمينة خملفي ، مرجع سابق  ، ص ص  1
  بالتصرف  76، 74قصي عبد الكرمي ابراهيم ، مرجع سابق ، ص ص   2
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  :  الشركات النفطية الوطنية: ثانيا 

كان البد نفط عقب احلرب العاملية الثانية ،  يف ظل التغريات اهليكلية اليت طرأت على السوق العاملية لل   

   .لكل دولة مصدرة للبرتول أن يكون هلا سياسة مستقلة حتمي مصاحلها يف السوق النفطية العاملية

بالقيام جبميع األنشطة النفطية يف السوق احمللية  إليهامن هنا بزغت فكرة انشاء شركة وطنية للنفط يعهد 

الل املوارد النفطية مبفردها ، أو بتنمية و استغ إليهامن البئر حىت املستهلك النهائي ، كما يعهد 

الوطنية مبمارسة دور الرقابة على ما يقوم به باالشرتاك مع شركات أجنبية ، و يف تلك احلالة تقوم الشركة 

   .الشريك األجنيب من أنشطة طبقا للقانون الصادر بتنظيم تلك األنشطة 

ا الدولة التابعة هلا ، و جيب التفريق هنا شركات متلكها أو تسيطر عليهو تعرف شركة النفط الوطنية بأ�ا 

بني حاليت امللكية و السيطرة بينما يشري مصطلح امللكية اىل متلك الدولة ألصول الشركة كافة ، كما يف 

أرامكو السعودية و شركة البرتول الوطنية الصينية ، أما املقصود بالسيطرة فهو متلك الدولة شركة حالة 

  .حالة شركة الغاز الروسية مبا ميكنها من التحكم يف سلطة القرار ألغلبية األسهم  كما يف 

لدوهلا بشكل كلي أو شركة برتول وطنية يف الدول املنتجة و املستهلكة مملوكة  100و هناك أكثر من 

   2011شركة برتولية يف العامل سنة  أكرب 100شركة منها ضمن جمموعة  45جزئي و قد مت تصنيف 

" Energy Intelligence Researchأحباث انربجي انتليجنس  "وفقا لتصنيف مؤسسة 

احتياط النفط و الغاز ، انتاج النفط و الغاز ، ( لشركات البرتول باستخدام معايري التشغيل األساسية 

  )طاقة التكرير ، و مبيعات املنتجات 

ركات البرتول العاملية اىل و غالبا ما يعود االلتباس الشائع حول مقارنة بني شركات البرتول الوطنية و ش

اليت تنجم عن نقص يف املعرفة و عدم ادراك األدوار املتابينة هلذه الشركات ، و اليت تؤدي اىل التعميمات 

مقارنة غري موضوعية بني األهداف املرجعية هلذه الشركات مع األهداف املرجعية لشركات البرتول 

   .العاملية
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فبينما تسعى شركات البرتول العاملية اىل حتقيق الربح حلاملي األسهم  ، تعمل شركات البرتول الوطنية 

على ادارة و تطوير املوارد اهليدروكربونية لدوهلا ضمن األهداف التنموية هلذه البلدان ، و تلتزم بتنفيذ 

  .لقدرات الفنية هلذا القطاع سياسات الطاقة حلكومتها و تسعى اىل استيعاب التكنولوجيا و بناء ا

و حتسني االستقاللية يف اطار العمل  تعتمد على جيب أن و ألجل اجناح شركات البرتول الوطنية 

الكفاءة يف جمال االدارة و ختطيط املوارد البشرية و غريها اضافة الحكام الرقابة و حماربة الفساد  و 

  1.  باملوازنة مع حتملها للمسؤلية االجتماعية  ألجل حتقيق أهدافها املرجعية ةالعمل بأسس جتاري

  

  :    "OPEC " ك منظمة الدول المصدرة للنفط األوب: ثالثا 

خالل مؤمتر عقد يف العاصمة العراقية بغداد خالل احلكومية الدولية  » أوبك«تأسست منظمة        

مبشاركة ممثلني عن أهم الدول املصدرة للبرتول يف حينه، وهي م، 1960سبتمرب  14إىل  10الفرتة من 

مث زاد عدد األعضاء حيث انضمت كل من . اململكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وڤنزويال

،  2015اىل ديسمرب  2009علقت عضويتها من يناير )م1962(، إندونيسيا )م1961(قطر 

، )م1967(، اإلمارات العربية املتحدة )م1962(بية االشرتاكية العظمى اجلماهريية العربية الليبية الشع

اىل أكتوبر  1992االكوادور علقت عضويتها من ديسمرب ، )م1971(، نيجرييا )م1969(اجلزائر 

    .)م2007(، أجنوال )م1994-1975(اجلابون  2007

مس األوىل من عمرها، مث خالل السنوات اخل "أوبك"وكانت مدينة چنيڤ السويسرية مقرًا ملنظمة 

حاليًا من ثالثة أجهزة هي؛ ا�لس  "أوبك"وتتكون . م1965انتقلت إىل ڤيينا عاصمة النمسا عام 

، وجملس احملافظني املكون من مندويب الدول األعضاء، وأخرياً األمانة العامة )ميثل السلطة العليا(الوزاري 

  2.  ظفنيوتضم األمني العام ورؤساء اإلدارات وبقية املو 

                                                           
سا�ا على صناعة  البرتول يف الدول األعضاء ، جملة النفط و التعاون العريب صادرة عن اانعك طاهر زيتوين ،الدور املتنامي لشركات البرتول الوطنية و 1

  بالتصرف  128، 94ص ص ،   2013، خريف  147، عدد  39منظمة اوبك ،   جملد 

www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm 2 06/01/2016تاريخ االطالع   
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بني الدول األعضاء وتوحيدها  نفطيةيف تنسيق السياسات ال "أوبك"ويتمثل اهلدف من إنشاء منظمة 

للدول املنتجة، وتأمني إمدادات فاعلة واقتصادية ومنتظمة  نفطمن أجل تأمني أسعار عادلة ومستقرة ل

 . 1.للدول املستهلكة، وكذلك تأمني عوائد جمزية للقطاعات املستثمرة يف هذه الصناعة

 إبقاء النفط و من اتهاحتياجا لتلبية األسواق استقرار على �دف للمحافظة و تتبع األوبك سياسات

 اإلحصائي املعدل من اآلليات اليت تستخدمها سلة األوبك و هي جيدة ، و حبالة اخلام النفط أسعار

 كمية لتعديل تلقائية آلية على وتشتمل أوبك، من أخرى نفوط خام  ستة مع اخلفيف السعودي للنفط

  2.دائما تطبق مل اآللية أن مع النطاق، حتت أو فوق السعر تغري حالة يف تطبق اليت و اإلنتاج،

  :   "OAPEC)وابكاأل(العربية المصدرة للبترول منظمة األقطار : رابعا 

نشئت منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دويل، مبوجب       

، ، بني كل من اململكة العربية 1968يناير  8اتفاقية مت التوقيع على ميثاقها يف مدينة بريوت يف 

، ومت االتفاق على أن تكون دولة الكويت )اململكة الليبية آنذاك(ليبيا  السعودية، ودولة الكويت، ودولة

  .مقراً للمنظمة

هدف املنظمة الرئيسي هو تعاون األعضاء يف خمتلف أوجه النشاط االقتصادي يف صناعة و كان  

مصاحل  البرتول وحتقيق أوثق العالقات فيما بينها يف هذا ا�ال، وتقرير الوسائل والسبل للمحافظة على

أعضائها املشروعة يف هذه الصناعة منفردين وجمتمعني، وتوحيد اجلهود لتأمني وصول البرتول إىل أسواق 

مستثمرين يف صناعة للاخلربة  استهالكه بشروط عادلة ومعقولة وتوفري الظروف املالئمة لرأس املال و

  3 ."البرتول يف الدول األعضاء

                                                           
1 www.opec.org/opec_web/en/about_us/23.htm2016/01/06 تاريخ االطالع 

واجه مستقبل النفط يف اجلزائر ، املؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد ، املتاحة مصطفى بودرامة ، التحديات اليت ت 2

    5، ص  2008افريل  8/ 7،جامعة سطيف
3 http://www.oapecorg.org/ar/Home/About-Us/History منظمة األقطار العربية املصدرة للنفط     
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انضم اىل  1970، و سنة  1968لمنظمة منذ تأسيسها سنة و تعترب دولة الكويت املقر الدائم ل

انضم كل من العراق و سوريا  1972املنظمة كل من اجلزائر ، البحرين ، االمارات و قطر ، مث يف سنة 

  1986.1و لكن عضويتها معلقة منذ سنة  1982انضمت مصر و تونس سنة  1973و يف سنة 

  وكالة الطاقة الدولية : خامسا 

وكالة الطاقة الدولية هي منظمة مستقلة تعمل على ضمان طاقة بأسعار معقولة للدول األعضاء      

ت الكبرية يف ختالالالملساعدة البلدان على تنسيق استجابة مجاعية  1974 سنةأسست ، 292فيها 

  : كالتايل  آنذاك الرئيسية، و كانت أهدافها  "1973مثل أزمة " املعروض من النفط

 .النفطية  اإلمداداتحتسني األنظمة للتعامل مع تعطل  -

تعزيز سياسات ترشيد الطاقة يف سياق عاملي من خالل العالقات التعاونية مع الدول غري  -

 .األعضاء الصناعية و املنظمات الدولية 

 .غيل نظام معلومات دائم يف السوق النفطية شت -

خالل تطوير مصادر الطاقة البديلة و زيادة   دادت الطاقة يف العامل و هيكل الطلب منحتسني ام -

 .كفاءة استخدام الطاقة 

 .تعزيز تعاون يف جمال تكنولوجيا الطاقة -

 3 .بني السياسات البيئية و الطاقة  املساعدة يف حتقيق التكامل -

و وسعت نطاق عملها   ل جانبا رئيسيا من جوانب عملها، وقد تطورتهذه األهداف تشك زال ت ال 

  4: و أهدافها مايلي و من مهامها 

                                                           
1 1 http://www.oapecorg.org/ar/Home/About-Us/History2016/01/06 تاريخ الطالع 

ايطاليا ، اليابان ، كوريا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، النمسا ، بلجيكا ، الدمنارك ، أسرتليا ، فنلندا ، فرنسا ، املانيا ، اليونان ، ايرلندا ، 2

  كندا ،  .شيك ، اسبانيا ، سويد ، سويسرا ، بولندا ، الربتغال ، سلوفكيا ، الديك الرومي ، أمريكا ، بريطانيا ، استونيا ، هنغاريا 
 29/03/2016www.iea.org/aboutus، موقع منظمة الطاقة الدولية تاريخ االطالع  3

4
   word energe outoolk 2015 2015موجز التنفیذي الصادر عن وكالة الطاقة الدولیة سنة  
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 على تطرأ اليت االضطرابات مع اجلماعي التعامل خالل من األعضاء الدول بني الطاقة أمن تعزيز -   

 التكلفة ميسورة نظيفة طاقة ضمان طرق حول �ا املوثوق والتحليالت البحوث وتقدمي النفط إمداد

   .األعضاء ولغري )دولة عشرين و تسعة عددهم البالغ( األعضاء للدول عليها التعويل وميكن

 من كل على يتوجب إذ األعضاء الدول بني الطاقة جمال يف للتعاون شامل برنامج بتطبيق الوكالة تقوم -

  ايرادا�ا صايف من يوماً  تسعني يعادل النفط من مبخزون االحتفاظ الدول هذه

 :يلي ما الوكالة أهداف تشمل و

 وخاصة الطاقة أشكال مجيع من عليه االعتماد ميكن كاف إمداد على األعضاء الدول حصول تأمني -

 .النفط إمدادات يف خلل حدوث حال يف الطوارئ حاالت يف االستجابة قدرات شحذ  خالل من

 خاصة – عاملي إطار يف البيئة ومحاية االقتصادي النمو تدفع اليت املستدامة الطاقة سياسات تعزيز -

 .املناخ تغري يف تساهم اليت الدفيئة غازات انبعاثات بتقليل يتعلق فيما

 .وحتليلها الطاقة بيانات مجع خالل من العاملية األسواق يف الشفافية حتسني -

 من والتخفيف الطاقة من املستقبلية اإلمدادات لضمان الطاقة تقنيات جمال يف للتعاون حلول إجياد -

 .الكربون منحفضة تقنيات ونشر وتطوير الطاقة كفاءة حتسني ذلك يف مبا البيئة على السليب أثرها

 واملنظمات  األعضاء غري الدول مع حوار إقامة خالل من وذلك عاملياً  الطاقة لتحديات حلول إجياد -

  .األخرى املعنية واألطراف الدولية

  

  للتجارة النفط الخام في اطار منظمة العالمية : سادسا  

يف مادتيه األوىل و للتجارة املنشىء ملنظمة العاملية    1994أبريل  16-12 عرف  اتفاق مراكش     

الثامنة على أ�ا اتفاقية تدعى املنظمة العاملية للتجارة تتمتع بالشخصية القانونية و يتمتع أعضاؤها 

  1.باألهلية القانونية الضرورية ملمارسة وظائفهم 

ميكن القول أن منظمة التجارة العاملية هي منظمة اقتصادية عاملية ذات شخصية قانونية مستقلة    و    

و تعمل ضمن منظومة النظام االقتصادي العاملي اجلديد على إدارة و إقامة دعائم النظام التجاري الدويل 
                                                           

   26 ص  2006حمفوظ لعشب ، املنظمة العاملية لتجارة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،   1
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قتصادي العاملي و تقف على و تقويته يف جمال حترير التجارة الدولية ،زيادة التبادل الدويل و النشاط اال

  1.قدم املساواة مع صندوق النقد الدويل و البنك الدويل يف رسم و توجيه السياسات االقتصادية الدولية 

تتضمن اتفاقية منظمة التجارة العاملية مبادئ صرحية تتعلق بالعديد من القطاعات و السلع ، و لكنها 

يت يقع النفط اخلام من ضمنها ، و يبدو أن عدم تطرق تبدو غري واضحة يف ما خيص البعض اآلخر و ال

اتفاقية منظمة التجارة صراحة اىل موضوع جتارة النفط اخلام قد دفع بالعديد من الدول و ال سيما 

االعتقاد بأن جتارة النفط اخلام مستثناة من قواعد نظام التجارة العاملي اجلديد على  إىلالنفطية منها 

  .هلا ظروفها اخلاصة  إسرتاتيجية اعتبار أن النفط سلعة

سلعة مطلوبة " و ما مييز سلعة النفط عن غريها من السلع يف التجارة الدولية هو أن النفط اخلام يعترب  

كو�ا أحد أهم عوامل االنتاج ، مما جعلها يف أغلب األسواق املستوردة غري خاضعة " من املستورد 

 كالأمام الدول املصدرة ،  " عائقا جتاريا " من حيث اعتبارها  رسوم اجلمركية ، و ان وجدت فهي قليلةلل

قيود مجركية كفرض حصص على االسترياد مثال ، بل أن الدول املصدرة من ناحيتها هي من يقوم ل

بفرض تقييد على كمية اإلنتاج و التصدير للحفاظ على مستوى معني و مقبول من األسعار، و هذه 

د و احتجاج من الدول املستوردة يف اطار قواعد حرية التجارة ، و قد نقطة بالذات قد تكون حمل نق

التعرفة اجلمركية بصفة خاصة للنفط " تثبيت "أثرت تلك الطبيعة اخلاصة على عدم االهتمام بالطلب 

القيود غري التعريفية عليه ، حيث تكاد تكون غري واردة مبا يتفق مع أهم  بإزالةاخلام أو وجود طلبات 

  " .اجلات  "أهداف 

أن هناك مجلة من  إالو رغم عدم مشول اتفاقيات منظمة التجارة العاملية اتفاقية خاصة بتجارة النفط ، 

يف العديد من االتفاقيات اليت ميكن االستفادة منها يف حتديد عالقة اتفاقية املنظمة  اإلرشاداتاملبادئ و 

  .بالقطاع النفطي 

  :ومن تلك االتفاقيات ما يلي 

                                                           
، امللتقى العريب  2005اىل مؤمتر هونج كونج  -1986التجارة العاملية من جولة اوروجواي  امساعيل عبد ا�يد احمليشي ، الدول العربية و حتديات منظمة  1

   230، 229، ص ص   2008منظمة التجارة العاملية يف ضوء مفوضات الدوحة ، دمشق سوريا ،  –الثالث 
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اتفاقية انشاء منظمة التجارة العاملية و يف مقدمتها هدف تنمية التجارة الدولية ، و مراعاة حتقيق  -

  .مصاحل األطراف املختلفة ألعضاء املنظمة 

حق الدول املصدرة يف  إىل، اليت تشري  1994املبادئ األساسية الواردة يف اتفاقية اجلات  -

احملافظة على املوارد الطبيعية الناضبة ، و هو ما قد يفسر حق دول أوبك يف فرض قيود على كل 

 .من مستوى االنتاج و التصدير من النفط اخلام 

الذي ال خيضع لعوامل السوق ، " التسعري املزدوج "أحد املبادئ األساسية للجات هو حظر  -

أو زيادة األسعار اخلارجية ، و لكن من غري  /األسعار احمللية وحيث أن القاعدة عدم خفض 

الواضح مدى تطبيق هذا املبدأ صراحة على منتجات املوارد الطبيعية و من بينها النفط ، و قد 

عالقة توريد املادة اخلام للتصنيع بأسعار  إثارة إىلبعض األطراف " التسعري املزدوج " تدعو قضية 

لية ، مبا يتناقض  مع قواعد الدعم ، كما أن سياسات الشركات النفطية يف اقل من األسعار احمل

تسعري منتجا�ا قد تواجه بدعاوى اإلغراق أذا ما اختذت قرارًا بتخفيض أسعار املنتجات اليت 

 .تباع يف األسواق احمللية أو زيادة األسعار عند التصدير خاصة بالنسبة للمنتجات البرت وكيماوية 

اقية احلواجز الفنية للتجارة مبدى اعتماد املوصفات و املقاييس للمنتجات البرتولية مبا ترتبط اتف -

و كذلك ضرورة اتساق هذه املوصفات و  ،يتماشى مع مبدأ عدم التمييز و املعاملة الوطنية 

املعايري مع تلك السائدة يف أسواق التصدير ، كما تتضمن ضرورة تبادل املعلومات من خالل 

  .الوطنية للمواصفات و املقاييس املراكز 

تغطي اتفاقية التجارة يف اخلدمات اجلات كافة أنواع اخلدمات القابلة للتجارة الدولية ذات  -

االستشارات االدارية و االقتصادية و الفنية و خدمات عمليات التنقيب : العالقة بالنفط و منها 

داخلي بوسائله املختلفة و ارجي و الاخلو خدمات النقل ،و االستكشاف و االستخراج 

 .عمليات توزيع النفط و منتجاته 
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جماال آخر جديدا يف عالقة  TRIPSتعترب اتفاقية اجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية  -

النفط و منتجاته بقواعد التجارة الدولية ، حيث أن مضمون االتفاقية يتعدى العالقات التجارية 

 .قوق امللكية الفكرية يف منتجات النفط و املنتجات البرتوكيماوية و براءات االخرتاع اىل كافة ح

اخلتامية ألعمال جولة أورغواي تفامهًا بتسوية املنازعات اليت استحدثت قواعد  الوثيقةتتضمن  -

 . 1947لتاليف سلبيات و عيوب النظام السابق الذي كان قائما منذ عام 

املنازعات يف شكوى فنزويال ضد الواليات  و قد متثلت أول قضية معروضة على جهاز تسوية

املتحدة األمريكية خبصوص تضرر فنزويال بفعل املعايري األمريكية حلماية البيئة ضد اجلازولني 

املستورد دون تطبيق ذلك على منتجات اجلازولني احمللية األمريكية و قد مت احلكم لصاحل فنزويال 

  1.هذه املعايري  إلغاءو ترتب عليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
17، 16ص  حسان خضر ، مرجع سابق ، ص 
1
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 واقع النفط في االقتصاديات العربية : المبحث الثاني 

 ، اليت تعتمد عليه يف تسيري اقتصاديتهاالدول املنتجة للنفط   تنقسم الدول العربية إىل جمموعتني      

و ما يهمنا يف هذه غالبيتها على الزراعة وقطاع اخلدمات العامة  و دول غري منتجة للنفط اليت تعتمد 

و مدى توفق الدول الدراسة ا�موعة األوىل لذلك سنحاول التعرف على االمكانيات العربية النفطية 

 .العربية يف استغالهلا 

  العربية النفطية االمكانيات: المطلب األول 

تطرق هلا التتضح امكانيات الدول العربية النفطية من خالل احتياطا�ا و انتاجها و صادرا�ا و قبل    

  .  نفط العريبلل االقتصادية  صائصاخلسنستعرض 

  نفط العربي االقتصادية للخصائص ال: الفرع األول 

هنا بالقوة االقتصادية للنفط  خصائص جتعله يتمتع بقوة اقتصادية و نعين بعدة العريب النفط يتميز       

باملقارنة مع قوة نفوط العامل سواء يف جمال  اخل ،......التجارية ،القيمية و النقدية امكانياته "العريب 

 ما اخلصائص بني هذه ومن .االتنافس فيما بينها و كذلك يف عملية االحالل و االستبدال بني كل منه

 1 :يلي

 من األخرى املناطق يف النفط تكاليف إنتاج من بكثري أرخص تعترب العريب النفط انتاج تكاليف -

 العامل يف فوطالن كل بني األرخص بأنه السعودية العربية اململكةو  نفط الكويت يتصف ،إذ العامل

 كلفة دوالرا 15 مقابل يف واحد دوالر من املنتج أقل للربميل الرأمسايل اإلنفاق كلفة تبلغ حيث

 إىل العريب النفط �ا اليت يتصف امليزة هذه أسباب وتعود.األمريكية املتحدة الواليات الربميل يف إنتاج

 :يلي ما

                                                           
صادية و القانونية ، بلقلة براهيم ، مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العاملية ، األكادميية للدراسات االجتماعية و االنسانية قسم العلوم االقت  1

  70، ص  2013، جوان  10عدد
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 .الذايت التدفق إمكانيات فيها تتوافر ةغزير  احتياطات ذات بأ�ا األوسط الشرق بلدان أبار اتسام  -

 أن حيث عمالقةحقول  يف يوجد العراقية النفط احتياطيات من األكرب فإن اجلزء ذلك على وكمثال

 االحتياطيات من  92% من وأكثر فقط، حقول يف ثالثة يوجد االحتياطيات من%68.7 نسبة

 .حقول 8 أفضل موجودة يف

 بعض عمق يقل إذ عميق، حفر إىل وال حتتاج األرض سطح من قريبة العربية النفط مكامن معظم أن  -

 .للعراق الشمالية احلقول م يف 1000 عن املكامن

 وهو اعتيادية استخراج بنفقات البرتول من تدفق البئر معدل من تزيد اإلنتاجية البئر غزارة خاصية أن  -

 اململكة حقول من سبعة إذ متثل .البرتول من البئر إلنتاج الكلية النفقة متوسط إىل اخنفاض يؤدي ما

 مشرتكة إنتاجية طاقة ، واملرجان الربي الظلوف، السفانية، الشيبة، الغوار، البقيق،:وهي السعودية العربية

خبمسة  العامل يف احلقول أكرب من يعد والذي الغوار ويسهم حقل يوميا، برميل ماليني 7.25 تبلغ

 .) يوميا برميل ماليني

 أسواق إىل البرتول وتصدير متكامال إلنتاج مركزا يشكل البرتول إنتاج ملناطق اجلغرايف املوقع  -

 يف اخنفاض يرتتب عليه االستهالك مواقع من البرتويل اإلنتاج مناطق قرب أن  إذ الرئيسية، االستهالك

آسيا  قارات تزويد من ميكنه والغرب الشرق بني العريب املتوسط للخليج فاملوقع بالنقل، املتعلقة النفقات

 لتزويد األميال بآالف تقدر ضخمة السويس مسافات قناة توفر كما .والشمالية اجلنوبية وأوربا وأسرتاليا

 .) الصاحل رأس الرجاء من البرتول نقل حالة يف النقل أجور من % 30 بالطاقة، وتوفر أوربا

 توجد الذي الكربيت نسبة وذلك الخنفاض العامل، يف النفط أنواع أجود من العريب النفط يعترب  -

 اليت الكربيت مادة ةوتعترب نسب الشوائب، من خلوه وكذا األخرى، املنتجة خام البلدان يف عالية بنسبة

 .العاملية األسواق يف لسعره اخلام كمحدد النفط يف الشوائب أسوأ من تعد

 خالل برميل مليار 683.66 مقداره بلغت ما اليت العربية النفطية االحتياطات كميات ضخامة -

 امليزة هذه  تتضح بدأت وقد العاملي، االحتياطي من % 57.51 نسبة ما ميثل وهو 2010 العام
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 قبل متت اليت األولية االستكشاف نتائج عمليات تظهر بدأت عندما 1945 عام بعد متزايد بشكل

 .احلرب

  للصناعات خام وكمادة للطاقة كمصدر مهم العريب النفط على الكربى الصناعية الدول تعتمد -

 بقية إنتاج تناقص حبكم العربية، وذلك الدول من تأتيها النفط من احتياجا�ا فمعظم وكيماوية، البرت 

 جهة فيها من اإلنتاج تكاليف وارتفاع الشمال، حبر منطقة مثل العامل يف األخرى النفطية املناطق

   .أخرى من جهة تكريره تكاليف وقلة العريب النفط جودة وبسبب

لكن على الرغم من هذه اخلصائص اليت توثر بشكل اجيايب للمقدرة االقتصادية للنفط العريب اال أن 

  1: هناك عناصر تؤثر بشكل سليب على هذه القوة االقتصادية نذكرها فيما يلي 

استغالل الناقص و اجلزئي لطاقات انتاج النفط العريب طيلة حقبة استغالله يف الفرتة سيطرة الشركات  -

االحتكارية األجنبية الكربى كذلك خالل فرتة سيطرة الشركات النفطية الوطنية العربية ال سيما منذ حقبة 

  . السبعينات و ما تاله 

اقتصار استغالل النفط العريب يرتكز على استخراج النفط اخلام و يف غالبيته للتصدير للسوق الدولية ،  -

تياطي و عمليات تصنيع النفط التحويلية املتعددة و ان و ليس باستغالل متوازن و متكامل بني االح

  : ذلك يتمثل يف اجلوانب املختلفة األتية 

  .لة الكميات املنتجة آعدم توازن بني كمية االحتياطي الكبرية و ض -

  .عدم توازن بني صناعة االستخراج الغالبة الرئيسية و بني صناعة التحويل  -

  .تكرير برتوكماويات الصغرية و احملدودة   -

                                                           
مؤمتر العلمي الدويل التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة القوة االقتصادية النظرية و العملية للنفط العريب ، عماد مطري خليف ،  1

   5، 4، ص ص ،  2008أفريل 7/6،جامعة سطيف ،
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ان هذا االختالل و عدم التوازن قد أدى حملدودية العائد االقتصادي للنفط العريب و عدم تنوعه باالضافة 

  .لعدم استقراره 

عدم وجود سياسة عربية مشرتكة أو منسقة أو موحدة بني الدول العربية سواء كان يف جمال صناعة  أيضا 

بصورة  ذال تنف فا�اأو التحويل ، و حىت ان وجدت مثل تلك السياسات النفطية املشرتكة االستخراج 

  .سليمة  و كاملة 

تلف أدواته و معداته و أسالبيه االنتاجية حمتكرة و خمان الفنون و تكنولوجيا االستغالل النفطي يف  -

لدان الرأمسالية املتقدمة صناعيا و مل برتكيز شديد على الشركات االحتكارية النفطية الكربى يف جمموعة الب

  .تتمكن الدول العربية النفطية من الولوج يف هذه األنشطة اال بصورة متواضعة حمدودة 

بلدان األجنبية خارج املنطفة العربية من الناطق و املمقدار و مستوى التغيري يف العرض النفطي من -

و املنافسة له ، ال سيما يف املدى الزمين املتوسط جانب ، و كذلك يف عرض املصادر البديلة عن النفط 

  .و الطويل 

  االنتاج و صادرات النفط للدول العربية  و االحتياطي: الفرع الثاني 

يف   ةمن خالل إمكانياته اليت يساهم �ا بنسبة معترب  العاملي الصعيد على العريب النفط أمهية تنبع      

  .كل من االحتياطي ، االنتاج و الصادرات العاملية 

املوضح يف الصفحة املوالية و باالعتماد على الفصل العاشر من التقرير    05و من خالل اجلدول رقم 

    .سنوضح تطور اإلمكانيات العربية النفطية 2011االقتصادي العريب املوحد لسنة 
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  2014العربية سنة  بالدول  النفط اخلام االحتياطي و االنتاج و الصادرات و : 05الجدول رقم  

االحتياطي املؤكد من النفط اخلام من   

  امجايل العامل يف �اية السنة

  صادرات النفط اخلام  انتاج النفط اخلام من امجايل العامل

  

  %  اليوم/ألف برميل   %  مليار برميل  اليوم/ألف برميل 

  2557.0  3.67  2794.0  7.56  97.8  االمارات 

  155.0  0.27  202.0  0.01  0.1  البحرين 

  0.0  0.07  55.5  0.03  0.4  تونس 

  505.0  1.57  1193.0  0.94  12.2  اجلزائر 

  7153.0  12.73  9701.0  20.56  265.8  السعودية 

  0.0  0.01  10.0  0.19  2.5  سوريا

  2514.0  4.08  3110.0  11.24  145.3  العراق

  595.0  0.92  703.0  1.95  25.2  قطر 

  1994.8  3.76  2866.8  7.85  101.5  الكويت 

  341.2  0.63  480.0  3.75  48.4  ليبيا

  239.0  0.78  593.4  0.32  4.2  مصر 

  /  0.00  0.02  0.00  0.001  األردن

  148.0  0.16  122.0  0.12  1.500  السودان 

  805.0  1.12  856.50  0.40  5.151  عمان

  /  00.0  0.50  0.00  0.001  املغرب

  0.0  0.01  6.00  0.00  0.020  موريتانيا

  00  0.18  140.40  0.21  2.670  اليمن 

  17007.0  30.0  22834.1  55.1  712.8  امجايل الدول العربية 

  40084.0  100  76224.0  100  1292.9  امجايل العامل 

، 10، ص  ملنظمة األوابك 2015من اعداد الطالبة بناء على التقرير االحصائي لسنة : المصدر 

  92، ص 28ص
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بلغت احتياطات الدول  1990شهدت احتياطات النفطية للدول العربية تطور ملحوظ فخالل سنة  

  .من االحتياطي العاملي  % 62مليار برميل أي ما يشكل  628.3العربية 

و نالحظ على رغم من ارتفاع  %55.1مليار برميل بنسبة  712.8حلجم   2014و وصلت سنة 

  .حجم االحتياطات العربية اىل أن نسبتها اخنفضت نظرا الرتفاع امللحوظ لالحتياطي االمجايل العاملي 

من االنتاج العاملي  ، و قد ارتفعت   %30كان االنتاج الدول العربية للنفط يقدر بنسبة   1990و سنة 

و نظرا لتقرير منظمة األوبك ختفيض االنتاج  2010، و سنة %31.4لتصل  2004هذه النسبة سنة 

من االمجايل % 29.4اخنفض انتاج الدول العربية ليصل لنسبة  2008يف ضوء  األزمة املالية لسنة 

ألف برميل  228341و يصل انتاج الدول العربية  %30ارتفعت نسبة لتصل  2014العاملي و سنة 

  .يف اليوم 

من صادرات النفطية العاملية  %29نسبة  1990كانت تشكل سنة   أما الصادرات النفطية العربية فقد

و صلت  2014، و سنة   % 35.7لتصل لنسبة  2009و قد ارتفعت هذه النسبة سنة 

  .%42.42ألف برميل يف اليوم  بنسبة  17007.0

ناحية أما اذا أخذنا الدول العربية بشكل منفرد فنجد اململكة العربية السعودية باملرتبة األوىل من 

من  12.73من االحتياطي العاملي و  % 20.56االحتياطي و االنتاج و تصدير فهي تستحوذ على 

بالنسبة لالحتياطي  11.24من الصادرات العاملية بعدها العراق بنسبة  %18االنتاج العاملي و 

، مث بقية الدول العربية بنسب متواضعة  ترتاوح  %6.27بالنسبة لالنتاج و الصادرات بنسبة  4.08و

بالنسبة لالنتاج  أما   %3.67و%0.01بالنسبة االحتياطي و"  %7.85و % 0.01"ما بني 

  .2014و ذلك سنة  %6.3و %0.3فما بني  التصدير

ك و نشري اىل أن كل من األردن ، تونس ، املغرب ، سوريا ، موريتنيا و اليمن ال تصدر النفط و متتل

  .القدر القليل الذي ال يليب احتياجا�ا 
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   هااستخدام كفاءةالعائدات النفطية العربية و : المطلب الثاني 

تعرف الاالمكانيات العربية النفطية مسحت هلا بتحقيق عوائد معتربة سنحاول من خالل هذا املطلب     

  . عوامل املؤثرة فيها باالضافة لكفاءة استخدامهاالعليها و على 

  و العوامل المؤثرة  فيها  النفطية العوائدمفهوم :   الفرع األول

 بعض عليها حتصل اليت العوائد أو االيرادات  تلك بأ�ا النفطية العوائد تعريف ميكن عام بشكل     

 وحتصل ,النفط وهو طبيعي مورد وتصدير إنتاج مقابل وذلك ,العامل يف للنفط واملصدرة املنتجة الدول

  . املورد هلذا احلقيقية القيمة من كجزء نقدية مبالغ على ذلك لقاء

  : النفطية العوائد تطور في المؤثرة العوامل

   1 :هنالك العديد من العوامل املؤثرة يف تطور العوائد النفطية نذكر منها 

 وذلك النفطية العوائد حجم حتديد يف حامساً  تأثريا  اخلام النفط أسعار تؤدي : االسمية النفط أسعار -

 اجيابياً  تنعكس األسعار هذه  يف واالخنفاضات فاالرتفاعات ،للنفط واملصدرة املنتجة الدول صعيد على

  . النفطية العوائد حجم على سلبياً  أو

 يف رئيسة كعملة الدوالر اخلليجي التعاون جملس دول تستخدم : الحقيقية الخام النفط أسعار -

 معرض الدوالر أن ومبا . النفط تصدير عملية نطاق ضمن هي اليت ،التجارية معامال�ا تسوية

 للعوائد احلقيقية القيمة يف يؤثر الدوالر له يتعرض الذي االخنفاض فإن،  عليه املستمرة لالخنفاضات

 نتيجة املكاسب من الكثري ستفقد احلقيقية باألسعار النفطية للعوائد الشرائية القوة أن أي النفطية

  . الدوالر الخنفاض

 العوامل عن يقل ال النفطية العوائد حجم على أيضاً  تأثريا السياسي للقرار إن : السياسي القرار -

 مرات ثالث يف أوبك منظمة أقرته الذي اإلنتاج خفض لقرار نأ جند املثال سبيل وعلى ,األخرى املؤثرة

                                                           
، جملة العلوم االقتصادية ،  2008- 2000هيام خزعل ناشور ، العالقة بني العوائد النفطية و االنفاق احلكومي يف دول جملس التعاون اخلليجي للمدة  1

   6، 3، ص ص ،  2012 العراق ،، 31، عدد  8لد جم
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 العوائد حجم اخنفاض يف األثر له كان ما ذلك أثر على األسعارأدى اىل اخنفاض  2001 عام خالل

  . النفطية

 اإلمدادات انقطاع من التخوف و العراق يف األمين الوضع يف املستمر التدهور أن ذلك إىل أضف

 األسباب هذه مثل إن ، التفجريات سبب األنابيب خطوط يف املستمرة التوقفات بعد وخصوصاً  النفطية

 . النفطية العوائد حجم زيادة يف األثر له كان ما وهذا االرتفاع حنو باألسعار دفعت

 العوائد ختفيض حجم أو زيادة وبالتايل النفط إنتاج تقليص أو حتفيز يف دوراً  السياسي للقرار فأن وعليه

 . النفطية

 العوائد حجم يف املؤثرة الرئيسة العوامل أحد النفطي االحتياطي حجم يعد : النفطية االحتياطيات -

 مع ينسجم اقتصادية بتكاليف استخراجها ميكن جديدة نفطية احتياطيات اكتشاف أن إذ ،النفطية

 خالل من جديدة احتياطيات إضافة إىل تؤدي اليت التوسعات أن كذلك،اخلام النفط أسعار مستوى

 ارتفاع إىل تؤدي أن شأ�ا من بالكامل استغالهلا يتم ومل سابقاً  مكتشفة وتطوير حقول احلفر يف التوسع

 نفطية احتياطيات تضيف قد اليت التكنولوجية التطورات أن ذلك إىل أضف ، النفطية العوائد حجم يف

 إىل أيضاً  تؤدي راجاالستخ تكاليف خفض خالل من أو جديدة طبقات إىل الوصول خالل من جديدة

 . النفطية العوائد حجم زيادة

، النفطية العوائد حجم يف التأثري يف مهماً  دورا للنفط اإلنتاجية الطاقة تؤدي : اإلنتاجية الطاقة -

 العوائد حجم على سلبياً  أو اجيابياً  تنعكس للنفط اإلنتاجية الطاقة يف واالخنفاضات فاالرتفاعات

 يف متوافرة ستكون واليت حالياً  املتوافرة اإلمدادات مقدار حتدد اليت هي اإلنتاجية الطاقة أن إذ،النفطية

 لكي ضخمة رمسالية نفقات إىل حيتاج النفطية الصناعة لغرض اإلنتاج فأن معلوم هو وكما ،املستقبل

 لذلك ،عليه الطلب ملواجهة األسواق إىل نفطٍ  حتتويه من ما وطرح جديدة حقول اكتشاف إىل يتوصل

 احلاالت باستثناء استثمارية قرارات نتاج هو إمنا معينة مدة يف وفرة أو شحة من السوق يصيب ما فأن

  . السياسي األزمات عن الناجتة
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  كفاءة استخدام العوائد النفطية : الفرع الثاني 

سؤال الذي يطرح نفسه هل هذه العوائد التعددت أشكال استخدام العوائد النفطية العربية لكن     

و هذا ما سنحاول االجابة عليه يف هذا ،استغلت افضل استغالل خلدمة االقتصاديات العربية أم ال 

  .الفرع  

  الطفرات النفطية العربية و استخدامتها : أوال 

اليت جاءت بعد تصحيح أسعار  العوائد النفطية قد تعرض العديد من الدارسني والباحثني ملسألة        

ولطاملا قيل الكثري عن املسألة، فالبعض يرى . 1973النفط الذي جرى يف إطار تداعيات حرب أكتوبر 

إن هذه العائدات إستخدمت من اجل إعمار وتنمية اإلقتصاد وا�تمع يف البلدان املنتجة للنفط، كما 

ة أو ملا يدعى دول املواجهة مع إسرائيل ، وإن إن قسمًا منها خصص ملساعدة البلدان العربية الفقري 

اإلعمار يف البلدان املنتجة إستدعى إستحضار العديد من األيدي العاملة من الدول العربية والدول 

واىل جانب ذلك يقول دعاة هذا اإلجتاه . اآلسيوية واألفريقية، مما أسهم يف تنمية البلدان املصدرة للعمالة

ثت صناديق للتنمية خلدمة التنمية يف البلدان العربية والنامية، إضافة اىل إن إن الدول املنتجة أحد

عائدات النفط، أستخدمت يف جمال الدفاع والتسليح  أنكما . إستثمارا�ا املباشرة يف هذه البلدان

  .احلديث، مما عزز مكانة الدول املنتجة

لدول العربية املنتجة للنفط بددت الثروة إال إن هناك العديد من الدراسات والبحوث األخرى، ترى إن ا

تنمية حقيقية، بل عمقت درجة إعتمادها على العوائد النفطية، بدًال من  اجيادالنفطية ، وا�ا مل تستطع 

  .إجياد نشاطات إقتصادية أخرى، ميكن بواسطتها خلق توازن فيما بني فروع اإلقتصاد

معظم البلدان العربية املنتجة للنفط إجتهت اىل توطيد عالوة على ذلك، يرى هذا اإلجتاه التحليلي، ان 

واإلعفاءات الضريبية القائمة على دخل الريع اإلقتصادي من النفط، وبذات الوقت ) دولة الرفاه(

تراجعت أمهية الدخل الناجم عن الرتاكم الرأمسايل، وأخذت  الدولة النفطية بدعم الغذاء والصحة 
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جل تشجيع الصناعة والزراعة، مما أت الدعم اىل الصناعيني والزراع من والتعليم واالتصاالت، كما قدم

  .روحاً تواكلية بدالً عن تشجيع املبادرات الفردية وبناء اإلنسان املنتج أوجد

ويرى أصحاب هذا الرأي، إن األخطر من ذلك، ان عائدات النفط ولدت نزعة لدى البلدان املنتجة 

واملعدات العسكرية  لألسلحةري، مبا يف ذلك اإلسترياد الكثيف حنو التصعيد الضخم لإلنفاق العسك

اىل نوع من التسابق بني دول اخلليج املنتجة  أدىالغالية الثمن، والنادرة اإلستخدام وغري الضرورية، مما 

  .حنو التسليح الذي أدى اىل اإلسهام بتبديد العائدات النفطية وضياع الثروة

العربية اخلليجية، حىت يف خالل فرتات إخنفاض أسعار النفط اىل تزايد وادى تزايد اإلنفاق يف الدول 

وبوجه عام، فقد أخفقت ، العحز يف املوازنات العامة هلذه الدول مما أضطرها اىل اللجوء اىل اإلقرتاض

الدول العربية املنتجة للنفط يف حتقيق تنمية حقيقية بإستخدام أموال النفط، يبدو ذلك واضحًا من 

قاء إقتصاد هذه البلدان بمما يدل على ،  ر إرتفاع نسبة الصادرات النفطية من إمجايل الصادراتإستمرا

معتمدُا على مادة واحدة يف نشاطه اإلقتصادي وهو أمر بالغ اخلطورة، خاصة إذا ما كانت املادة آيلة 

  1 .للنفاذ

العائدات النفطية، خصوصًا يف الفرتة اليت تلت تصحيح األسعار على النحو  استخدمتوعموما فقد 

  2 :اآليت

  .جزء من هذه العائدات النفطية يذهب اىل متويل املوازنات العادية للدول املنتجة -

 .جزء آخر يذهب اىل متويل نفقات مشاريع التنمية -

- املتحدة-الواليات املتحدة(العاملية خصوصًا اجلزء األكرب، موجودات خارجية مستثمرة يف األسواق  -

  ).سويسرا-إنكلرتا

                                                           
،  2009 العراق ،، 4، عدد 20صباح عبد الرسول التميمي ، دور النفط العريب يف حتقيق األمن االقتصادي العريب ، جملة كلية الرتبية للبنات ، ا�لد  1

   11، 10ص ص ، 

10صباح عبد الرسول التميمي ، نفس املرجع السابق ، ص   2  
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الطفرة النفطية األوىل بعد حرب نفطية   طفراتو جتدر بنا االشارة اىل أن الدول العربية شهدت ثالث 

بعد الثورة اإليرانية وأثناء السنوات األربع األوىل من 1979سنة الطفرة النفطية الثانية  و، 1973أكتوبر 

  1. 2008اىل غاية  2002  من سنة  ابتداء و ثالثة، احلرب العراقية

يف األسعار الرمسية  دقفزات تلقائية مفاجئة ، تبدأ يف األسعار الفورية و تتأكو هذه الطفرات عبارة عن 

طوال السبعينات " شركات النفط السبع الكربى " للنفط ، ضد الكبت الذي مارسته األخوات السبع 

، و مارستة بعد ذلك الدول األعضاء يف وكالة الطاقة الدولية يف ظل سيطر�ا على األسواق النفطية 

  .مباشرة حىت بدأت الطفرة الثالثة 

  :و اذا حترينا األسباب اجلوهرية للطفرات النفطية جندها تتمثل يف عاملني رئيسيني 

   .استنفاذ الطاقة االنتاجية للدول املصدرة للنفط :أولهما 

  .ارتفاع التكاليف احلدية لتطوير و انتاج بدائل النفط :  ثانيهما

أول األسباب اجلوهرية للطفرات النفطية تعود اىل عجز عرض النفط عن تلبية احتياجات الطلب عليه 

الفائضة يف الدول املصدرة للنفط ، هذا ال ينفي أن تكون ملدة معتربة بسبب تالشي الطاقة االنتاجية 

،  1973معجلة أو عوامل مشجعة للطفرات السعرية ، مثل قرار املقاطعة العربية يف عام  هناك أسباب

و رمبا تؤدي بعض هذه العوامل املعجلة اىل الصعود بالسعر .  و تداعيتها 1979و الثورة االيرانية يف 

وهرية اىل مستويات ال تعرب عن األسباب اجلوهرية ، فيتم تعديل السعر اىل مستوى املتطلبات اجل

  .الرتفاعه 

اىل  2008دوالر أمريكي يف متوز  147و مثال ذلك التصحيح هو تراجع سعر الربميل النفط من 

دوالر أمريكي  147فقد كان االرتفاع اىل مستوى  2008دوالر أمريكي يف شهر سبتمرب  70مستوى 

اىل نطاق ملالية العاملية للربميل يعرب عن نزعة األخرية للمضاربات الشرهة اليت سبقت انكشاف األزمة ا

  .واسع 

                                                           
 4/09/2014أمحد سيد جنار ، ماذا يفعل العرب بأموال الطفرة النفطية الراهنة ، تاريخ االطالع  1

www.siironline.org/alabwab/edare-eqtesad(27)/326.htm 
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دوالر أمريكي فانه يعود اىل تراجع الطلب العاملي على  70فاض حتت مستوى خنأما ما تلى ذلك من ا

استخدام الدول و النفط مؤقتا ، بسبب بوادر االنكماش و الكساد االقتصادي يف الدول الصناعية 

   1.املستهلكة ملخزو�ا االسرتاتيجي الضخم من النفط 

خاص بتقييم مدى جودة ادارة قطاع النفط و الغاز و التعدين يف   RGIو وفقا ملؤشر ادارة املوارد 

  : ، و يتكون هذا املؤشر من 2013سنة  دولة بالعامل 58

 املؤسسية واللوائح واإلجراءات القوانني تسهيل درجة �او يقصد : الوضع المؤسسي و القانوني  -

  .احلرة واملفتوحة واملنافسة للشفافية واملسائلة

 .احلكومية اهليئات بواسطة املعلومات عن الفعلي الكشف  :ممارسات اعداد التقارير  -

 أكرب قدر على يستحوذ املكون هذ فإن للشفافية، مؤشر أفضل متثل الفعلية الكشف عمليات ألن نظراً 

  .الرتجيح من

 تشجع اليت املراقبة وآليات الفحص عمليات وجود: االجراءات الوقائية  و ضوابط مراقبة الجودة -

  .واآلليات العمليات هذه جودة عن فضالً  املصاحل، يف تضاربات وجود دون وحتول النزاهة على

 خارجياً  معياراً  30 عن يزيد ما على أعم، باالعتماد بشكل للدولة اإلدارية البيئة:  البيئة المحفزة    -

  .والدميقراطية والفساد، القانون، وتطبيق احلكومة، أداء وفعالية للمساءلة،

موضح يف اجلدول و عند تقيمه للموارد اهليدروكربونية يف جمموعة من الدول العربية جاء ترتيبها كما هو 

  : املوا يل 

  2013سنة  RGIترتيب الدول العربية يف موشر ادارة املوارد : 06الجدول رقم 

  ليبيا   قطر  السعودية   اجلزائر  الكويت   مصر  البحرين  العراق   دولة 

  55  54  48  45  42  38  32  29  ترتيبها 

متوفر على املوقع عهد رصد العائدات متقرير من اعداد الطالبة بناء على :  المصدر

www.revenuwath.org/rgi 

                                                           
 2014-09-04خ االطالع أولية يف دواعي و حجم الطفرة حالة اقطار جملس التعاون اخلليجي ، تاري اءةعلي خليفة كواري ، الطفرة النفطية الثالثة قر  1

www.dr-alkawari.net/rational-foroil-crisis-artical.pdf 
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من الدول نالحظ أن الدول العربية احتلت مجيعها مراتب متأخرة ،حيث اعترب املؤشر هذه الدول العربية 

األكثر اعتمادا على املوارد الطبيعية ، و اعترب كل من العراق ، مصر ، البحرين ، الكويت ضعيفة من 

حيث ادارة مواردها ، أما اجلزائر ، السعودية ، ليبيا و قطر فأعتربهم من املقصرين يف ادارة مواردهم 

   1.اهليدروكربونية 

  : دولة كما يلي  45ية الوطنية جاء ترتيبها من بني أما عند تقيم املؤشر الدارة الشركات النفط

   2013تقييم ادارة شركات النفط الوطنية وفقا ملؤشر ادارة املوارد لسنة :  07الجدول رقم 

  ترتيبها   الشركة   الدولة 

  KPC 18  الكويت

  SONATRACH  22  اجلزائر 

  ARAMACO  26  السعودية 

  27  وزارة النفط   العراق 

  30  للبرتولقطر   قطر

  EGPC  34  مصر 

  39  املؤسسة النفط اللبية   ليبيا 

  BAPCO  41  البحرين 

من اعداد الطالبة بناء على تقرير معهد رصد العائدات متوفر على املوقع : املصدر 

www.revenuwath.org/rgi  

النفطية العربية فيها من تعترب متوسطة يف ادار�ا مثل اجلزائر من خالل اجلدول يتبني لنا الشركات الوطنية 

 .كما يوضح اجلدول و الكويت أما البقية فتعترب ضعيفة الحتالها مراكز متأخرة  

  

  

  

                                                           
1  /rgi www.revenuerwath.org2014//06/ 05معھد رصد العائدات تاریخ االطالع  

http://www.revenuwath.org/rgi
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  صناديق الثروة السيادية العربية و العوائد النفطية :  ثانيا

 عرفت منوا وإن حىت العاملية، املالية الساحة على باجلديدة ليست ظاهرة السيادية الصناديق تعترب   

 مخسينيات إىل ، الصناديق هذه تعود حيث .الثالثة األلفية وبدايات العشرين القرن ايةبد يف سريعا

 ذلك إثر ليتواىل1953 ة سن الكويتية االستثمار هيئة الكويت دولة أنشأت ما عند العشرين القرن

 وصلت حىت املتحدة واإلمارات العربية سنغافورة يف أخرى صناديق ظهور بعدها وما السبعينيات يف

 .صندوقا 53 إىل 2008 سنة منتصف يف

 لالستثمار ذات ترتيبات أو صناديق " ا�أ على السيادية الصناديق الدويل النقد صندوق ويعرف

 السيادية ألغراض الثروة صناديق العامة احلكومة وتنشئ. العامة احلكومة متلكها خاص غرض

 مالية، لتحقيق أهداف ا�إدار  أو توظيفها تتوىل أو باألصول حتتفظ صناديق وهي كلية، اقتصادية

 وتنشأ. املالية األجنبية األصول يف االستثمار تتضمن استثمارية اسرتاتيجيات ذلك يف مستخدمة

 األجنيب النقد عمليات املدفوعات،أو ميزان فوائض على معتمدة العادة يف السيادية الثروة صناديق

 السلعية، الصادرات من املتحققة اإليرادات أو العامة، املالية فوائض أو اخلصخصة، عائد أو الرمسية،

يهمنا يف دراستنا هذه هي صناديق الثروة  جمتمعة و تتنوع على حسب ذلك و ما املوارد هذه كل أو

 . األولية املواد عوائد طريق السيادية عن

 أمام تطرح ، حيثالنفطية وأساسا األولية للمواد املصدرة الدول ا�تكو  و هذا النوع من الصناديق

من  كان إذا وما النضوب، بقابلية معظمها يتسم اليت املواد هذه استغالل وترية إشكالية هذه الدول

   .الالحقة لألجيال كحق مكامنها يف منها جزء إبقاء الواجب

 الثروات هذه يف األجيال نصيب على للمحافظة حال الصناديق يف فكرة الدول هذه وجدت ولقد

  1 .لاألصو  من آخر بشكل املوارد الطبيعية إحالل يتم حبيث

                                                           
  3،  2، ص ص ، 2009الشلف ، ، 6اقتصاديات مشال افريقيا ، العدد  قدي عبد ا�يد ، صناديق السيادية و األزمة املالية الراهنة ، جملة 1
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و من خالله جند أن صناديق يق السيادية العربية و تاريخ انشاءها دو اجلدول املوايل يوضح أهم صنا

  .دول اخلليج العرييب باستثناء اجلزائر و ليبيا السيادية العربية هي صناديق 

  أهم الصناديق السيادية العربية من العائدات النفطية :  08الجدول رقم 

  اسم الصندوق  الدولة  تاريخ االنشاء

  هيئة االستثمار الكويتية  الكويت  1953

  هيئة االستثمار أبو ضيب  االمارات العربية  1976

  قابضة حكوميةشركات   السعودية  غري حمدد

  هيئة االستثمار القطرية  قطر  2000

  صندوق ضبط املوارد  اجلزائر  2000

  شركة املبادلة لتنمية الدولية  االمارات العربية  2002

  هيئة استثمار ديب  ديب  2006

  صندوق احتياط النفط  لبيا  2007

من اعداد الطالبة استنادا ملعطيات قدي عبد ا�يد ، الصناديق السيادية و األزمة املالية  :المصدر 

  5،  ص 2009،   06الراهنة ، جملة اقتصاديات مشال افريقيا ، جامعة الشلف ،  العدد 

  

صناديق العربية بالغموض اذ ال يوجد حسب الدراسات صندوق عريب واحد يتمتع باحلد  الو تتسم مجيع 

األدىن من الشفافية ، فأهدافها غري واضحة املعامل و ال تصدر تقارير مفصلة عن عمليا�ا و ال تعطي 

  .معلومات عن موجودا�ا و حسابا�ا  

أما عن استثمارا�ا فنجد صناديق اخلليج العريب تستثمر معظم أمواهلا خارج دوهلا و خارج املنطقة العربية 

اليت فاقت  2008ئر اليت تكبد�ا على ضوء األزمة املالية لسنة و أكرب دليل على ذلك حجم اخلسا

يف بعض صناديق يف الوقت الذي كان الكل يفر من األسواق األمريكية قامت هذه الصناديق  40%



موقع الدول العربية في السوق النفطية العالمية: الثاني الفصل   

 

106 
 

شركات و البنوك األمريكية من االفالس  مما يدفعنا لتساؤل عن مدى قدرة بضخ أموال ضخمة أنقذت 

  1.  و ادارة العوائد النفطية   هذه الصناديق على احملافظة

   2008سنة �اية  يوضح خسائر صناديق السيادية اخلليجية  املوايل و اجلدول 

  )مليار دوالر ( 2008سيادية  اخلليجية سنة الصناديق ال خسائر: 09 الجدول رقم 

تقدير األصول   

ديسمرب 

2008  

صول تقدير األ

ديسمرب 

2008  

االضافة اىل 

  األصول

معدل   اخلسائر

  )%(اخلسائر 

  صندوق أبو ظيب لالشتثمار

  هيئة االستثمار الكويتية

  هيئة االستثمار القطرية

  أصول مدارة من مؤسسة النقد العريب السعودي

  امجايل دول جملس التعاون

اخلارجية لصندوق االستثمارات : للمقارنة 

  التقاعد احلكومي النروجيي

  

453  

262  

65  

385  

1282  

371  

328  

228  

58  

501  

1200  

325  

59  

57  

28  

162  

273  

64  

183  

94  

27  

46  

350  

111  

40  

36  

41  

12  

27  

30  

ماجد عبد اهللا املنيف ، صناديق الثروة السيادية و دورها يف ادارة الفوائض النفطية ، جملة  :المصدر 

   70، ص  2009، صيف  47العدد مركز دراسات الوحدة العربية ، الكويت ،حبوث اقتصادية عربية ،

  

و عند تقييمه الدارة الصناديق املالية للموارد الطبيعية احتلت  2013حسب مؤشر ادارة املوارد لسنة  و

دولة،  كما احتلت  23صناديق العربية لكل من اجلزائر و قطر و ليبيا املراتب الثالثة األخري من أصل 

  . 15و الكويت املرتبة  19بة البحرين املرتبة األوىل عربيا و الثالثة عامليا و احتلت السعودية املرت

  .مما يدل على ضعف ادارة الصناديق املالية للموارد الطبيعية يف أغلبية الدول العربية 

 املركزي البنك مع وفعالة وبالتنسيق مباشرة بصفة ساهم اجلزائري قد املوارد ضبط صندوق و نالحظ أن

 ختفيض يف أيضا  ساهم ، و 2006-2000 الفرتة خالل اخلارجية العمومية املديونية حجم ختفيض يف

                                                           
، 91، ص  ص 2013،  جامعة حممد خيضر بسكرة ، 29لة العلوم االنسانية ،العدد جمأين ، ..اىل ..من ..بن امساعيل حياة ، صناديق اخلليجية من  1

  بالتصرف  93
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 البرتولية اجلباية إيرادات قيمة لفائض امتصاصه أن إذ 2006-2000الفرتة خالل معدالت التضخم

  .البلد داخل املتداولة النقدية السيولة حجم من ارتفاع احلد إىل أدى

 على واعتمادها املوازين للعجز التمويل املباشر يف الصندوق ملوارد احلكومة استخدام عدم أن كما 

 النقدية السيولة ختفيض حجم يف ساهم 2005-2000 الفرتة خالل التمويل الداخلي يف االقرتاض

 حجم رغم ارتفاع التضخم معدالت اخنفاض إىل أدى مما البلد االقتصادية داخل األعوان لدى املتداولة

 ميكن فعالة أداة املوارد ضبط صندوق اعتبار وبالتايل ميكن ، الفرتة نفس خالل احلكومي اإلنفاق

  1.األسعار استقرار واحلفاظ على التضخم معدل لتخفيض  للحكومة استخدامها

  

  تحديات التي تواجهها الدول العربية في السوق النفطية العالمية : المطلب الثالث 

ها فيما أمه تتمثلتواجهها حتديات  العربية الدول فإن العاملية، النفط سوق يف دورها تعاظم ضمن    

  : يلي

  :البيئي التحدي -

 اإلقليمية املستويات إىل احمللية املستويات بالطاقة املرتبطة البيئية املخاوف جتاوزت املاضي القرن خالل   

 الذي الوقت ويف فإنه هنا ومن املناخي، التغري إىل جتاوزته بل اهلواء تلوث على تقتصر مل حبيث والعاملية،

 من املتنامية املخاوف فإن الطاقة، استخدام أمناط على التأثري يف واإلقليمية احمللية العوامل فيه ستستمر

 شأن ومن خاصة، النفط ومستقبل عام بشكل الطاقة مستقبل على تأثري هلا سيكون املناخية التغريات

 وتعترب .العاملية النفط أسواق يف حصتها لزيادة الدءوب العربية الدول سعي عرقلة إىل يؤدي أن ذلك

 قد اليت االتفاقيات أهم هلا املصاحب كيوتو وبروتوكول املناخي للتغري اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية

 .العربية دولال اقتصاديات على وبالتايل وجتارته البرتول استهالك على انعكاسات هلا يكون

                                                           
 4العدد  االنسانية ،بوفليح نبيل ،فعالية صناديق الثروة السيادية كاداة لتسيري مداخيل النفط يف الدول العربية ،  األكادميية للدرسات االجتماعية و  1

  بالتصرف 88،89ص ص 2010 الشلف ،،
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 يكون أن ميكن الكربون انبعاثات تقليل إىل �دف اليت  املستقبلية السياسات فإن املستقبل وباستشراف

 يقومان لسيناريوهني فوفقا خاص، بشكل والنفط عام بشكل األحفوري الوقود أسواق يف كبري تأثري هلا

 إىل سترتاجع العاملية الطاقة يف والفحم والنفط الطبيعي الغاز حصص معدالت فإن بيئية دوافع على

 أقل إىل األحفوري للوقود الكلية احلصة وترتاجع ، 2100 حبلول الرتتيب على  3% و %6 و %11

 بإدخالاالسراع  يف تسهم طموحة سياسية اجراءات على يرتكز السيناريو هذا لكن ،  20% من

 .الضارة غري الطاقة وتشجيع الطاقة كفاءة على حتسينات

   :التقنية التحديات-

 املدى على خاصة عام بشكل النفطية والدول العربية للدول رئيسي حتد التكنولوجية التطورات شكلت   

 االقتصادي للنمو األساسية احملاور أهم وأحد للطاقة مستهلك أكرب يشكل النقل أن وباعتبار الطويل،

 ووفقا الصناعية، البلدان كافة لدى إسرتاجتية كمادة يصنف النقل وقود فإن الصناعية، البلدان لكافة

 تطوير على العمل يف البلدان هذه معظم باشرت املاضي، القرن من السبعينات بداية ومع فإنه لذلك

 تشجيع استهدفت سياسات وتبنت وتشريعاتدة قوانني ع ذلك حتقيق سبيل يف وأقرت الوقود بدائل

 .املتجددة الطاقات وخاصة النفط بدائل واستخدام وتطوير

 يف هامة تكنولوجية تطورات إحداث يف اآلن حىت أمثرت قد بذلت اليت اجلهود بأن التنويه الضروري ومن

 هذا من الثاين النصف خالل كبرية تغيريات ستشهد املنظومة هذه أن على يدل مما النقل، منظومة

 تطوير على يعتمد األول حمورين يف انصبت التطوير جهود أن التطورات هذه مراجعة من ويتبني القرن،

 احملرك على كليا تعتمد بديلة نقل ملنظومة يلتدرجيا التطوير يستهدف والثاين التقليدية، النقل منظومة

 املركبة إدخال مع النقل منظومة إىل الكهربائي احملرك دخول فعليا بدأ وقد الكهربائية، والطاقة الكهربائي

 خمتلفة مناذج تطوير يف السيارات صناعة جنحت الصدد هذا ويف تسويقها، يف التوسع بدأ اليت املهجنة

 ملا ووفقا خمتلفة حقلية ظروف يف بنجاح جتربتها مت متطورة وبطاريات وقود خباليا مزودة النقل وسائط من

 إذ ، العربية للدول كبري حتدي ستمثل هلا التطرق مت اليت الوقود بدائل يف واالستثمار األحباث فإن سبق

 معلومات إدارة تتوقع السياق هذا وضمن للنفط، مستخدم أهم يعترب الذي النقل قطاع على كذل سيؤثر
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 على الطلب خفض إىل الوقود بدائل يف االستثمارات تؤدي أن األمريكية الطاقة لوزارة التابعة الطاقة

  . يوميا برميل مليون نصف مبعدل 2020 عام األمريكية املتحدة الواليات يف الغازولني

    :النفطية االستثمارات بجانب المتعلقة التحديات-

 ذلك فإن العربية الدول ونصيب العاملية النفطية إلمدادات القريب للمستقبل استشرافنا خالل من  

 الدول به تتمتع الذي واملهم احملوري الدور وسيربز العريب، النفطي القطاع يف االستثمار أمهية من سيعزز

 وتوفري النفطية السوق استقرار حنو اجلهود من املزيد بذل سيلزمها الذي األمر للنفط املنتجة العربية

 فان الصدد ذاه ويف .املستقبلية اقاألف يف الطاقة من العامل متطلبات سد أجل من الضرورية االحتياجات

 املنتجة الدول حلفز ضروريا أمرا يعترب )واملستهلكني املنتجني تطلعات تلىب( ومستقرة متوازنة نفطية وقس

 املايل احلافز للنفط املصدرة الدول لدى يكون أن املتوقع غري من إذ النفطية، استثمارا�ا لزيادة واملصدرة

 لكلفتها نظرا ومتأرجحة، متقلبة سوق ظل يف اإلنتاجية طاقا�ا توسعة يف لالستثمار الكافية املوارد أو

  .أخرى جهة من املناسب والسعر الطلب توفر من التأكد وعدم جهة، من الباهظة املالية

   :للنفط مالئم سعر على الحفاظ-

 مستويات عند النفط أسعار على احلفاظ هو العربية الدول تواجهها اليت التحديات أهم من تعترب     

 عامة أوبك حصة وعلى العاملي، الطاقة مزيج يف النفط حصة على املنتجة لدولا حتافظ حبيث معقولة

 وظهور جدد منتجني دخول إمكانية ضوء يف العاملية، النفط أسواق يف خاص بشكل العربية والدول

 .النقل قطاع يف خاصة للنفط بدائل عن البحث تشجيع وعدم جديدة، إنتاج مناطق

 املنتجني يفضل حيث للغاية، متباينة كانت واملستهلكني املنتجني مصاحل أن التارخيية التجربة وتشري

 اليت املرحلة على يتوقف وهذا املنخفضة، األسعار املستهلكني يفضل املقابل ويف املرتفعة، النفط أسعار

 جدا املنخفضة النفط أسعار بأن الطرفني من إدراك هناك احلاضر، الوقت ويف .النفط أسعار دورة �ا متر

 االستثمارات تدفق من حتد املنخفضة النفط أسعار فإن ناحية، فمن .منهما أي ختدم ال جدا املرتفعة أو

 النفط ألسعار ميكن أخرى ناحية ومن .مستقرة نفطية إمدادات لضمان الصناعة هذه تتطلبها اليت
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 عواقب مع العامل أحناء مجيع يف دم التوازنعإجياد  و العاملي النمو بآفاق الضرر تلحق أن واملتقلبة املرتفعة

 .االستقرار جماالت زعزعة

ضمان وجود ل الطويلدى امل يف التوقعات استقرار لتحقيق يكفي ال واآلراء املصاحل تالقي جمرد ولكن

 مع منسجما يكون أن أوال املهم فمن مصداقية، ذا املفضل السعري النطاق وليكونتوازن مستقر ، 

 السوق أساسيات حول النظر وجهات بني التقارب إدامة فإن و ثانيا، السوق يف األساسية العوامل

 وزيادة التكاليف، مثل الرئيسية املتغريات حول املعلومات وتبادل الثقة لبناء التدابري بعض اختاذ تتطلب

   .والطلب العرض بني التوازن وحتقيق االستثمار، تدفقات

 للدبلوماسية ميكن عندها خمطئة، وتوقيته التجاوب مدى حول السوق تصورات كانت إذا وثالثا

  1 .التجاوب مستوى زيادة خالل من األسعار يف احلادة التقلبات منع يف دورا تلعب أن السياسية

و بعد كل ما قيل فيما خيص أسعار النفط املالئمة  جتدر االشارة اىل أن  الدول الصناعية الكربى و 

حتاول دائما السيطرة و حتكم يف أسعار النفط و يتجلى ذلك من بقيادة الواليات املتحدة األمريكية 

ضع برامج صارمة خالل أهداف وكالة الطاقة الدولية اليت تشجع البحث عن النفط خارج األوبك ،و ت

إىل االحتفاظ مبخزون نفطي جتاري و اسرتاتيجي كبري الستخدامه يف أوقات  تلجأو لرتشيد االستهالك 

  .الندرة النفطية و للضغط على األسعار يف االجتاه النزويل

، اذ يقوم ممثلون  أيضا و تتخذذ أشكال حماولة السيطرة الغربية على أسعار النفط الشكل الدبلوماسي

يف  املسؤولنيبزيارة كبار  األمريكيةعو املستوى من الدول الغربية و باألخص من الواليات املتحدة رفي

  .البلدان املصدرة للنفط ، و خباصة دول اخلليج إلقناعهم بزيادة االنتاج و خفض األسعار 

ت اليت متارسها و جند كذلك الواليات املتحدة األمريكية حتاول السيطرة على األسعار من خالل االبتزازا

هيئات تشريعية و هيئات قضائية متعصبة ضد أوبك عامة و ضد العرب خاصة ،  فقد تقدم بعض 

مبشروع يستهدف تعديل  2004أفريل  يف  أعضاء جملسي الشيوخ و النواب يف الكونغرس األمريكي

ري يف أسعار النفط قانون مكافحة االحتكار يف الواليات املتحدة مبا يسمح جترمي أي عمل يستهدف التأث

و كذلك املمارسات اليت تتعارض مع متطلبات املنافسة و يستهدف التعديل التشريعي املقرتح يف 

                                                           
  75، 74بلقلة ابراھیم ، مرجع سابق ، ص ص ،  1
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" كارتل "دول أوبك للمحاكمة أمام احملاكم األمريكية باعتبارها احتاد منتجني  إخضاعاألساس 

 1   .يستهدف احتكار النفط و حتديد أسعاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
بالتصرف  51، 50ص ص  ، 2011  ،، مركز دراسات الوحدة العربية 384مبستقبل النفط العريب ،جملة املستقبل العريب العدد  التحديات و الفرص احمليطةحسني عبد اهللا ،  
1
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  : خالصة الفصل 

املتواجدة يف باطن األرض  أو يف   الكيمائيةمن خالل هذا الفصل تبني لنا أن نفط تلك املادة     

، اليت هلا أمهية اقتصادية و طاقوية جعلت صخور الرسوبية املتواجدة على سطح أو يف باطن األرض

 أو جتارية ألغراض تشغيلية أو ملواجهة تقلبات الطلب ،  حتتفظ مبخزونات منها إما شركات و الدول 

  .و غري ذلك اسرتاجتية تستخدم يف حالة انقطاع االمدادات 

و تتميز األسواق النفطية بكو�ا سوق احتكار قلة تتحدد فيها األسعار بعوامل أخرى اضافة للعوامل 

قبل ظهور منظمة األوبك حيث متيزت مرحلة ما  أساسيتنيو قد مرت أسعار النفط مبرحلتني ،اقتصادية 

و مرحلة ما بعد ظهور منظمة األوبك و حماولتها ،�ا  العاملية  باالخنفاض و حتكم شركات النفطية

  .لتحكم بأسعار النفط 

تتميز الدول العربية بنفطها الذي يعترب من أجود نفوط العامل و األقل تكلفة و كمية احتياطات كبرية 

يف مقدمة هذه الدول السعودية و  ،تصدير العاملي من النفط السامهة معتربة فاالنتاج و مب تسمح هلا

غري أن استغالل اجلزئي لطاقات االنتاج و تركيز على االستخراج أدى حملدودية العائد االقتصادي ،العراق 

  .للنفط العريب 

الدول اليت تعتمد على املوارد الطبيعية و و يعترب مؤشر ادارة املوارد اهليدروكربونية أن الدول العربية من 

، و اخلسائر اليت تعرضت هلا صناديق السيادية لدول اخلليج يف الضعيفة أو مقصرة يف ادارة هذه املوارد 

  .أكرب دليل على ذلك  2008ظل األزمة املالية لسنة 

همة احملافظة على و يف ظل سوء االستغالل هذا تواجه الدول العربية حتديات خارجية تصعب عليها م

  .مكانته يف سوق النفطية العاملية 
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  : تمهيد 

  

دولة مل  اليت بدأت بالواليات املتحدة األمريكية  2008لسنة  العاملية املالية األزمة ترتك مل    

 2008تنعكس عليها اما بشكل مباشرة أو غري مباشر ، حيث بدأت انعكاسا�ا بالظهور سنة 

، وقد انتقلت من القطاع املايل اىل القطاع احلقيقي حمدثة حالة من   2009و تفاقمت سنة 

امتدت انعكاسات  قدعدم االستقرار و التذبب يف األسواق و كذا يف املؤشرات االقتصادية ،و 

ه األزمة الحقا حمدثة أزمات جديدة يف االقتصاد العاملي ، و كان للدول العربية أيضا حصتها هذ

من هذه األزمة عن طريق العديد من القنوات  خاصة الدول العربية املصدرة للنفط فاالرتفاع 

  .مث تراجعه كان له وقعه 2008اجلنوين ألسعار النفط سنة 

القطاع "على االقتصاد العاملي  2008ألزمة املالية لسنة و يف هذا الفصل سنتناول انعكاسات ا

، نمو االقتصادي ، البطالة و التضخم الاملايل و املصريف ، األسواق النفطية ، التجارة اخلارجية ، 

على االقتصاديات العربية مركزين على سات هذه األزمة ا، و كذا انعك"أزمات اجلديدة 

العربية املصدرة للنفط و أثر تغريها على االقتصاديات العربية الصادرات النفطية ألهم الدول 

  ."املوازنة العامة ، ميزان املدفوعات "

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2008الصادرات النفطية في ظل انعكسات األزمة المالية العالمية لسنة : الفصل الثالث 

 

115 
 

 ياتعلى اقتصاد 2008لسنة العالمية سات األزمة المالية اانعك: المبحث األول 

  العالم

و ذلك على  2008االنعكاسات لألزمة املالية سنة العديد من  يقتصاد العاملاإل سجل     

، و يف عدم االستقرار به  اجيادخمتلف القطاعات و املؤشرات االقتصادية و سامهت كذلك يف 

  .هذا املبحث سنحاول معرفة أهم هذه االنعكاسات 

  على القطاعات االقتصادية 2008لسنة  العاملية سات األزمة املاليةاانعك: املطلب األول 

جعلها تنتقل من القطاع املايل و املصريف اىل قطاع  2008سنة حجم األزمة املالية كرب     

  .  التجارة الدوليةسواق النفطية و األاحلقيقي يف مقدمته 

   و األسواق املالية  القطاع املصريف: الفرع األول 

 خسائر إىل أدت فقد  املصريف القطاع هلا تعرض الىت األزمات أخطر من األزمة هذه تعد    

 أدى الذي األمر ، وأوروبا آسيا يف وخاصة العامل حول البنوك من العديد يف فالساتإ و ضخمة

 من العديد يف االئتمان تقدمي معدالت وتراجعت اإلقراض، من البنوك بني املخاوف انتشار إىل

 حدة لتقليل املال أسواق يف األموال من املزيد لضخ املركزية البنوك دفع الذي األمر العامل، دول

  . األزمة هذه

 األصول حجم ناحيةمن  األمريكية البنوك أكرب ،" جروب سييت" بنك أن املثال سبيل على فنجد

 نتيجة2007 العام من الثالث الربع يف املائة يف 60 بنحو الصافية أرباحه تراجعت قد

 جتميد عن أعلن قد الفرنسي "باربيا يب إن يب" بنك أن نالحظ ماك العقارية الرهون الضطرابات

أن خماطر  كوجد البن عندما دوالر، مليار 2.2 يعادل ما أي يورو مليار 1.6 بقيمة استثمارات

 السويسري "اس يب يو" بنك أعلن جهته من،  جدا عالية املتحدة الواليات يف العقاري االئتمان

 العقاري الرهن أزمة بسبب فرنك مليون 800 و 600 مابني تراوحت خسائره أن أكتوبر 1 يف

 حنو بإلغاء وقيامه موظفيه بارك من كبري لعدد خسارته عن فظالاألمريكية، املتحدة  الواليات يف

  .لديه وظيفة 1500

 والتذبذب االستقرارمن عدم  وعن إجياد إىل األزمة هذه أدت  فقدأما بالنسبة لألسواق المالية 

 بشأن املستثمرينيف أوساط  دالشدي اخلوف من حالة وجود العاملية،وإىل املالية األسواق يف

 والبحث املخاطر،حتمل  يف ةالرغب عدم إىل منهم بالكثريين دفعت واالستثمار، االقتصاد مستقبل
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 املخاطر عن بعالوات للمطالبة منهم البعض ودفعت بل أخرى، قطاعات يف آمنة استثمارات عن

 و شكوك من واالستحواذ االندماج بعمليات أحاط ما على عالوة احلكومات، تقدمه ما تفوق

  1 .الدين أدوات من جديدة مبالغ تتضمن اليت الصفقات حيال غموض

 العام املؤشر اخنفض و، 2008 سبتمرب يف "سرتيت وول "بورصة  يف األسهم قيم اخنفضت فقد

 حتسناً  شهد 2009 سنة أن إال 2008سنة  من تبقى ما خالل بريك وبشكل ذلك إثر للقيم

 "داوجونز" مؤشر ارتفع فقد ،منه الثاين النصف خالل خاصة العاملية البورصات أوضاع يف نسبياً 

 2009 سنة �اية يف نقطة 10,067 حنو إىل 2009سنة  بداية يف نقطة 8,001 حوايل من

   .املائة يف  25.8  بلغت ارتفاع نسبة بذلك حمققاً  ،

 يف نقطة 5,608 إىل 2009 سنة بداية نقطة 4,338 من "آسكد " مؤشر ارتفع أملانيا ويف

 ارتفع املتحدة اململكة ويف املائة، يف 29.3 بلغت ارتفاع نسبة حمققاً  ، 2009سنة �اية

 بداية يف نقطة 4,149 مع مقارنة سنة �اية يف نقطة 5,188 إىل ليصل  10 "فوتس"مؤشر

 .املائة يف 25 بنسبة ارتفاعاً  حمققاً  ، 2009 سنة

 بنسبة ارتفاعاً  حمققاً  10,654 إىل نقطة 9,677 من "نيكاي" مؤشر ارتفع اليابان ويف

 2009 سنة بداية يف نقطة 2,973 من " 40 اكك" مؤشر ارتفع فرنسا ويف املائة، يف 10.1

   .املائة يف 25.8 نسبته بارتفاع أي ، 2009 سنة �اية يف نقطة 3,739 إىل

 يف للمتعاملني الثقة تعد مل العاملية األسهم أسواق يف االرتفاع من املوجة هذه أن إال

 2008 سنة خالل البورصات يف املستثمرون �ا مين اليت الكبرية اخلسائر أن البورصات،حيث

 البورصات معظم يف التداول حجم على سلباً  أثر مما البورصة، دخول عن حيجمون جعلتهم

  2.العاملية

الدول املتقدمة لالخنفاض خالل فرتة األزمة سوءا قصرية و قد تعرضت كذلك أسعار الفائدة يف 

  :األجل أو طويلة األجل اخلاصة بالسندات احلكومية و اجلدول املوايل يوضح ذلك 

  

  

                                                 
لية و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، حسني عبد املطلب األسرج ، األزمة االقتصادية العاملية و سياسات مواجهتها يف دول العربية ، ملتقى األزمة املالية و االقتصادية الدو  1

 .10، 9، ص ص  2009أكتوبر  20/21
 12، الفصل األول التطورات االقتصادية الدولية ، ص 2010املوحد التقرير االقتصادي العريب  2
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                                             بالنسبة املئوية  2009-2007أسعار الفائدة يف الدول املتقدمة للفرتة  : 10الجدول رقم  

  2007  2008  2009  

  سعر الفائدة قصير األجل 

  الواليات املتحدة األمريكية 

  اليابان 

  منطقة اليورو 

  اململكة املتحدة 

  كندا 

  

5.3  
0.7  
4.3  
6.0  
4.0  

  

3.0  
0.9  
4.6  
5.5  
3.3  

  

1.1  
0.7  
1.2  
1.2  
0.7  

  سعر الفائدة طويل األجل 

  الواليات املتحدة األمريكية 

  اليابان 

  منطقة اليورو 

  اململكة املتحدة 

  كندا

  

  

4.6  
1.7  
4.3  
5.0  
4.3  

  

3.7  
1.5  
4.2  
4.6  
3.6  

  

3.3  
1.3  
3.2  
3.6  
3.2  

  314، االحصائية ، ص  2012التقرير االقتصادي العريب املوحد :  المصدر

  

 حيث العاملية، الصرف أسواق على أثره له  املالية باألسواق حلق الذي و جند كذلك أن التوتر

 تتراجع اليابانية، االستثمارات وخاصة األمريكي االقتصاد من أمواهلم املستثمرين بعض سحب

 سيولة يف الثقة مستوى اخنفاض بسبب األمريكية واألسهم السندات يف األجنبية االستثمارات

 خبفض التوقعات وزيادة املتحدة الواليات يف النمو احتماالت ضعف عن فضال األصول، هذه

 الرئيسية العمالت أمام األمريكي الدوالر صرف سعر تراجع يف ساهم ذلك لك الفائدة، أسعار

 سنة % 14 بنسبة الني مقابل الدوالر صرف سعر اخنفض قدف 2008 سنة  خالل األخرى

 فيه ارتفع الذي الوقت يف ،% 7.4 بنسبة اليورو أمام الدوالر صرف سعر اخنفض ماك 2008

  1. 2008 سنة يف% 7.5 بنسبة اإلسرتليين  اجلنيه مقابل الدوالر صرف سعر

                                                 
 12، 11، الفصل األول التطورات االقتصادية الدولية ، ص 2009التقرير االقتصادي العريب املوحد  1



 2008الصادرات النفطية في ظل انعكسات األزمة المالية العالمية لسنة : الفصل الثالث 

 

118 
 

 باألسهم مقارنة ثابتة قيمة ذات وسيلة باعتباره الدوالر شراء زيادة أدت فقد  2009أما سنة 

 ارتفعاألخرى ، ف اىل ارتفاع أسعاره مقابل العمالتأسعارها، ا�يار شهدت واليت العقارات أو

 اليورو أمام الدوالر ارتفع ماك ،% 18.5 بنسبة اإلسرتليين اجلنية مقابل الدوالر صرف سعر

      بنسبة  الياباين الني مقابل الدوالر صرف سعر فيه اخنفض الذي الوقت يف % 6 بنسبة

9.3   % .1  

  سوق النفط العالمية أ: الفرع الثاني 

تظهر األزمات املالية بداية يف األسواق املالية مث تنتقل اىل القطاع احلقيقي من خالل  أسواق   

تلك األسواق اليت ميكن أن نلمس انعكاس  إحدىالسلع و اخلدمات ، و السوق النفطية هي 

  . عليها من خالل حتركات الطلب على النفط  و كذا األسعار   2008لسنة العامليةاألزمة املالية 

  2009-2007و اجلدول املوايل يوضح حتركات األسعار خالل الفرتة 

و الربنت  خام غرب تكساس األوبك و خلاماتبدوالر للربميل  الفوريةسعار األ:11الجدول رقم

   2009-2007للفرتة 
  2009  2008  2007  الدول

  62.35  98.96  74.66  -خليط الصحراء- اجلزائر 

  67.81  95.64  70.88  -قرياسول - أنغوال 

  55.84  85.43  61.55  أورونيت –اكوادور 

  60.62  91.49  67.06  -عراق الثقيل ال –العراق 

  60.50  92.08  66.40  - اخلفيف العراق  –العراق 

  60.68  91.16  66.35  كويت التصدير –الكويت 

  61.45  96.65  71.41  -السدرة  –ليبيا 

  63.25  100.60  75.14  -بوين اخلفيف  –نيجرييا 

  62.38  94.86  69.30  –البحري  –قطر 

  العريب اخلفيف  –السعودية 

  

68.75  95.16  61.38  

  63.78  99.03  72.87  -مربان –االمارات 

  55.90  86.73  67.80  فنزويال

  61.00  94.45  69.08  األوبك

  61.7  100  72.3  خام غرب تكساس

  61.9  97.4  72.6  الربنت

  . 82ص   2009بك ااألو االحصائي السنوي   تقرير:  المصدر

  .98، ص  2010ألمني العام سنوي للمنظمة األوابك السابع و الثالثون التقرير           

                                                 
 12، الفصل األول ،مرجع سابق ،  ص2010التقرير االقتصادي العريب املوحد  1



 2008الصادرات النفطية في ظل انعكسات األزمة المالية العالمية لسنة : الفصل الثالث 

 

119 
 

النفط عرف سنة  خمتلف خامات جند أن املعدل السنوي لألسعار 11من خالل اجلدول رقم 

مقارنة  %37 تقريباهذا االرتفاع قدر فبالنسبة ألسعار خامات سلة األوبك ارتفاع حاد  2008

بداية األزمة ،و و يرجع هذا حلالة عدم االستقرار اليت شهد�ا األسواق خالل  2007مع سنة 

تراجعت أسعار خمتلف خامات النفط  فنجد أن أسعار  2009الستمرار انعكاسات األزمة سنة 

  .2008مقارنة بسنة  تقريبا %35خامات سلة األوبك  اخنفضت مبقدار

 العاملية النفط أسعار حتسنت مث ، 2008 جوان يف النفط أسعار يف حاد رتاجعال  و قد بدأ

 العام بداية يف أوبك منظمة يف األعضاء الدول قامت وقد 2009 عام خالل الشيء بعض

 اإلنتاج متوسط بذلك وتراجع أسعاره، اخنفاض من احلد أجل من النفط من إنتاجها خبفض

 أوبك خامات لسلة الفوري السعر رفع يف السياسة هذه سامهت ولقد،  اخلام النفط من العاملي

  2009.1 ديسمرب يف للربميل دوالر 74 إىل2009 جانفي  يف للربميل دوالر 41.5 من

  2009-2007الطلب العاملي على النفط وفقا للمجوعات الدولية للفرتة :  12الجدول رقم

  مليون برميل : الوحدة                                                                             

  2007  2008  2009  

  :منها  الدول الصناعية

  أمريكا الشمالية 

  أوروبا الغربية 

  احمليط اهلادئ 

49.4  
25.5  
15.5  
8.4  

47.6  
24.2  
15.4  
8.0  

45.5  
23.3  
14.5  
7.7  

  : دول العامل األخرى منها

  الدول العربية 

  الصني

  اهلند 

  

37  
5  

7.6  
3.1  

38.4  
5.4  

8  
3.1  

39  
5.6  

8.03  
3.2  

  84.5  85.9  86.4  امجايل العامل 

، ص ص 2010التقرير السنوي لألمني العام ملنظمة األوابك السابع و الثالثون : المصدر 

94/96  

  

                                                 
 12، الفصل األول ، مرجع سابق ، ص  2010التقرير االقتصادي العريب املوحد 1
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ر و استم 2008سنة من تراجع الطلب على النفط بدأ  09نالحظ من خالل اجلدول رقم  

نالحظ ايضا أن هذا الرتاجع  قد حصل يف جمموعة الدول الصناعية املتقدمة و  2009سنة 

على عكس الدول النامية اليت حققت زايدة ، 2007تقريبا مقارنة بسنة  % 8حيث يقدر ب 

، و يرجع هذا لكون الدول املتقدمة أكثر تضررا  يف الطلب على النفط و لو كان بشكل طفيف

  .من انعكاسات األزمة

  الدولية التجارة : الفرع الثالث 

 يف الطلب اخنفض فقد ،الدولية  التجارة أداء على بريك بشكل العاملية املالية األزمة انعكست    

أدى اىل  كما رأينا ، مما  اخلصوص وجه على النفط ومنها األولية السلع على املتقدمة الدول

اخنفاض أسعاره و أسعار بقية السلع األولية ، و قد أدى هذا اىل انكماش و تراجع حجم التجارة 

   : الدولية و اجلدول املوايل يوضح ذلك 

                                                                         بالنسبة املئوية  2009- 2007حجم التجارة السلعية العاملية معدالت منو  : 13الجدول رقم

  2007  2008  2009  

  الدول المتقدمة 

  الصادرات 

  الواردات 

  الدول النامية و اقتصاديات السوق الناشئة األخرى 

  الصادرات 

  الواردات 

  

5.8  
4.7  

  

9.5  
14.3  

  

1.5  
 -0.1  

  

4.3  
8.3  

  

 -13.3  

 -13.1  

  

 -8.4  

 -9.3  

  11.7-   2.4  7.2  العاملية  امجايل التجارة

  315، االحصائية ، ص  2012التقرير االقتصادي العريب املوحد :  المصدر

  

 2008خالل اجلدول أن معدالت منو التجارة الدولية بدأت باالخنفاض سنة  نالحظ من   

 %11.7وسجلت انكماش بلغ  2007مقارنة بسنة  %5.3فقد سجلت معدل منو أقل ب 

، ونفس األمر بنسبة لصادرات سواءا الدول املتقدمة أو الدول النامية و اقتصاديات  2009ة نس

، أما الواردات فقد  % 4.9 اصل يف الدول املتقدمة كان أكربالناشئة لكن االنكماش احل السوق
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 %3.8و معدل انكماشها كان أكرب ب  2008عرفت واردات الدول املتقدمة االنكماش سنة 

   .مقارنة مع الدول النامية و اقتصاديات السوق الناشئة األخرى  2009سنة 

  

على مؤشرات  2008لسنة العالمية انعكاسات األزمة المالية : المطلب الثاني 

  االقتصاد العالمي

التضخم و ،هذا املطلب ألهم مؤشرات االقتصاد العاملي و هي النمو االقتصادي  سنتطرق يف   

  . البطالة اليت نالت نصيبها من  انعكاسات األزمة

  النمو االقتصادي : الفرع األول 

 % 2.5تراجعت مبعدل فقد   2008ة تأثرت معدالت النمو االقتصادي باألزمة املالية لسن   

بشكل متفاوت كما  2008سنة تراجع مجيع دول العامل ، حيث سجلت  2007مقارنة بسنة 

سنة يبني لنا اجلدول املوايل ، و جند الواليات املتحدة األمريكية سجلت معدل منو معدوم 

أما منطقة اليورو فقد تراجع �ا منو مبعدل ، %1.2بان قد سجلت انكماش بلغ ا، و الي 2008

  .% 3.7دل تراجع كبري سجل بدول النامية اآلسيوية حيث بلغ ، نالحظ مع2.4%

و قد سجل ،  %0.6فقد عرف النمو االقتصادي العاملي معدل انكماش بلغ  2009أما سنة 

االنكماش يف الدول الصناعية و دول جمموعة كومنولث الدول املستقلة و دول أمريكا الالتينية  و 

، أما %5.2، تاليها اليابان ب %7.9يف روسيا الكاريب و قد سجل أعلى معدل انكماش 

أما باقي دول العامل فقد  %2.6الواليات املتحدة األمريكية فقد كان معدل االنكماش فيه 

تواصل �ا تراجع معدالت النمو و لكن نالحظ أن الدول النامية اآلسيوية خاصة الصني قد 

ول املتقدمة أكثر من غريها من و هذا راجع لتضرر الد.% 0.4سجلت معدل تراجع بسيط بلغ 

  .جراء األزمة 
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  )%(  2009-2006النمو االقتصادي العاملي خالل الفرتة :  14  الجدول رقم

  2007  2008  2009  

  : الدول الصناعية منها 

  الواليات املتحدة 

  اليابان 

  منطقة اليورو 

  الدول اآلسيوية حديثة التصنيع  

2.7  
1.9  
2.4  
2.9  
5.8  

0.2  
0.0  

-1.2  

0.5  
1.8  

-3.2  

-2.6  

5.2  
-4.1  

-0.9  

  2.2  6  5.5  دول وسط و شرق أوروبا

  جمموعة كومنولوث الدول املستقلة 

  روسيا : منها 

9  
8.5  

5.3  
5.2  

-6.5  

-7.9  

  :الدول النامية االسيوية منها 

  الصني 

11.4  
14.2  

7.7  
9.6  

6.9  
9.1  

  1.7-  4.3  5.7  : دول امريكا الالتينية و الكارييب منها 

  2  5.0  6  الشرق األوسط و مشال افريقيا 

  2.6  5.5  7  الدول االفريقية جنوب الصحراء

  0.6-  2.8  5.3  العامل 

  92، ص  2010تقرير األمني العام السنوي السابع و الثالثون للمنظمة األوابك : المصدر 

   و البطالة التضخم : الفرع الثاني 

ك نتوقع ذللكما رأينا السلع األولية   أسعاراخنفاض  2008من انعكاسات األزمة املالية لسنة 

زيادة يف شهدت  2008لكن اجلدول املوايل يوضح لنا أن سنة  ، التضخم يف معدالتاخنفاض 

بالدول  2007مقارنة بسنة % 1.2فقد ارتفعت مبقدار معدالت التضخم يف مجيع دول العامل 

يف الدول النامية و اقتصاديات السوق الناشئة األخرى ، و ميكن % 2.7مبقدار املتقدمة و 

 تلك موازنات يف العجز وارتفاع عمال�ا صرف سعر الخنفاض ارجاع هذا بالنسبة هلذه ا�موعة  

  .األولية والسلع النفط من صادرا�ا أسعار اخنفاض جراء من الدول،

فقد تراجعت معدالت التضخم جراء استمرار اخنفاض أسعار السلع األولية و  2009أما سنة 

العاملي، و نالحظ رغم تراجع معدالت التضخم يف الدول النامية  يتقلص حجم نشاط االقتصاد

  .يوضح ذلك  املوايلو اجلدول .بكثري من معدالت تضخم الدول املتقدمة  ىأعلتزال  أ�ا ما اال

  



 2008الصادرات النفطية في ظل انعكسات األزمة المالية العالمية لسنة : الفصل الثالث 

 

123 
 

  )%( 2009-2007معدالت التضخم يف العامل :   15 رقم الجدول

  2007  2008  2009  

  : الدول المتقدمة منها 

  الواليات املتحدة 

  منطقة اليورو 

  اململكة املتحدة 

  اليابان 

  كندا 

  الدول اآلسيوية حديثة التصنيع 

  أسرتاليا 

  الدول النامية و اقتصاديات السوق الناشئة األخرى

  أفريقيا جنوب الصحراء 

  وسط و شرق اوروبا 

  رابطة الدول املستقلة 

  الدول النامية اآلسيوية 

  الشرق األوسط و مشال افريقيا 

  أمريكا الالتينية و الكارييب 

  

  

2.2  

2.9  

2.1  

2.3  

0.1  

2.1  

2.2  

2.3  

6.5  

6.9  

6.0  

9.7  

5.4  

10.1  

5.4  

3.4  

3.8  

3.3  

3.6  

1.4  

2.4  

4.5  

4.4  

9.2  

11.7  

8.1  

15.6  

7.4  

13.6  

7.9  

  

  

0.1  

 -0.3  

0.3  

2.1  

 -1.3  

0.3  

1.3  

1.8  

5.2  

10.6  

4.7  

11.2  

3.0  

6.6  

6.0  

  312، االحصائية ، ص  2012التقرير االقتصادي العريب املوحد :  المصدر

 معدالت ارتفاع املتقدمة الدول يف النمو معدالت اخنفاض صاحب فقد للبطالة، بالنسبةو 

 5.8% إىل 2007 سنة يف% 5.4 من املتقدمة الدول يف البطالة معدل ارتفع فلقد البطالة،

 السوق واقتصادات النامية بالدول يتعلق فيما أما ،  2009سنة  % 8.1و  2008يف سنة 

 ودول املستقلة الدول ورابطة اآلسيوية النامية الدول يف البطالة معدل رتفعا فقد األخرى، الناشئة
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و ان كان  وأفريقيا األوسط الشرق دول ومعظم الغريب الكرة نصف  ودول أوروبا وشرق وسط

  1. الدول املتقدمة  وعةمجم أقل مما سجله يف بنسبة

 االقتصادية األوضاع سالمة تهديداضافة هلذه االنعكاسات فقد أدت هذه األزمة اىل        

 األوضاع سالمة �دد العاجلة الطوارئ خطط عل اإلنفاق ضخامةف المتقدمة للدول والمالية

 بكل العامة باملوازنات العجز مشكالت تفاقم يف وتتسبب املتقدمة للدول واملالية االقتصادية

 يف الصادرة الدويل النقد صندوق تقديرات وتشري،  التنموية وسلبيا�ا التضخمية ضغوطها

 وتفوق الضخامة بالغة أصبحت والبنوك املالية للمؤسسات اإلنقاذ خطط تكلفة أنىل إ 2009

 القطاع إنقاذ خطط تكلفة بلغت حيث اإلنفاق علي العامة املوازنات وقدرات الدول قدرات

 8,8% داكن ،  13,8% النرويج ويف اإلمجايل احمللي الناتج من  19,8% بريطانيااملايل يف 

 % 1.3ياايطال ، %  1.5ا فرنس يف،  3,7% أملانيا يف، 6,2% ا هولند ،  6,3% اأمريك

  1,1.2% ا سويسر ،  1,2% السعودية ،

  : 3يف  متثلت مسبوقة غري ميزانية أعباء 2008لسنة  املالية األزمة على ترتب و بالتايل فقد 

 ."االنكماش حالة" اجلبائية اخنفاض اإليرادات -

 ."البطالة" االجتماعية األعباء وارتفاع -

 .االقتصادي النشاط دعم أعباء تدابري -

 .البنكي النظام أعباء إنقاذ -

  

  

  

  

  

  

                                                 
 بالتصرف 5، 6ص /6، فصل األول التطورات االقتصادية الدولية  ، ص  2010، 2009التقرير االقتصادي العريب املوحد  1
 13حسني عبد املطلب األسرج ، مرجع سابق ، ص  2
انتشارها و الدور الذي لعبته أسواق املالية و وكالت التصنيف االئتماين ، حبوث اقتصادية عربية ،  أوكيل نسيمة و آخرون ، األزمة املالية يف منطقة األورو أسباب نشو�ا و 3

 17، ص 2013شتاء ربيع  61/62العدد 
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   2008سنة العالمية لاألزمة المالية االقتصاد العالمي بعد : المطلب الثالث 

بدأ االقتصاد العاملي "  2009-2008"بعد عامني من التعرض ألضرار األزمة املالية     

  . 2010بالتعايف سنة 

أن االقتصاد العاملي يشهد  2010يناير  سنة  26 حيث صرح صندوق النقد الدويل يف نشرته

  . 2009املعدالت السالبة اليت دخلها يف سنة منو اجيابيا خيرج من منطقة 

، حيث حتقق العامل  و ذكر أن التعايف مع ذلك يتقدم بسرعات متفاوتة يف خمتلف أحناء 

ادات املتقدمة متباطئة و االقتصادات الصاعدة بقيادة آسيا تقدما قويا نسبيا بينما تزال االقتص

  .معتمدة على تدابري التنشيط املايل احلكومية 

فقد سجل النمو االقتصادي العاملي و التجارة الدولية معدالت منو اجيابية بعد أن عرفت    

و التجارة  2010سنة  %5حيث وصل معدل منو االقتصاد العاملي  2009االنكماش سنة 

األسواق املالية املتضرر األكرب فقد بدأت يف التحسن يف ، أما  2010سنة  % 13.6الدولية 

، أما التضخم فقد سجل ارتفاع نظرا الرتفاع أسعار السلع  2010النصف الثاين من سنة 

  1.األولية خاصة املعادن و النفط مع بداية تعايف االقتصاد العاملي 

 ميزانية أعباءمن  2008لسنة  املالية األزمة مننتج ما تعرقل هذا التعايف مع  ما لكن سرعان

  .حتملتها الدول املتقدمة جعلتها تعاين من أزمات جديدة 

انعكاسات األزمة املالية لسنة  نتيجة نطقة األوروبية و أزمة الدين األمريكي املأزمة  ظهرتحيث 

جدة باالقتصاد األمريكي و االقتصاديات األوروبية لتنفجر االيت احتدت مع ثغرات املتو  2008

 .يف شكل أزمة ديون سيادية 

�ما حول ايف كت Carmen Reinhandt و  kenneth Rogoffمن كد كل ؤ و ي

األزمات املالية عرب التاريخ أن األزمات البنكية الدولية تتحول يف أغلب احلاالت إىل أزمة ديون 

،و اد الدويلسيادية، وأن األماكن اليت تنفجر فيها هذه األزمات هي احللقات الضعيفة من االقتص

بعد قد حدث هذا خالل سنوات الثمانينات يف أمريكا الالتينية وهو ما حيدث يف منطقة اليورو 

                                                 
 بالتصرف  8، 2، الفصل األول التطورات االقتصادية الدولية ، ص  2011التقرير االقتصادي العريب املوحد  1
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حدث ملنطقة اليورو غري  إن ما  Michel Aglietta، و يقول 2008األزمة املالية لسنة 

  1.مفاجئ ألن الوحدة النقدية األوروبية هي وحدة غري كاملة وهشة 

   لمنطقة اليورو الديون السيادية  أزمة: الفرع األول 

 للبيع وطرحها أجنبية بعملة بإصدارها احلكومة تقوم سندات يف السيادية الديون تتمثل    

   .االقرتاض أشكال من شكل أنه أي الدولة، خارج من ملستثمرين

األجنبية  بالعملة سندات شكل يف املقومة بديو�ا الوفاء علي قادرة تكون أن احلكومة فعلى وهلذا

حرصا منها على ثقتها  ، سمح هلا بذلك ت  يتمن النقد األجنيب و ال كون تدفقات نقدية تو أن 

 عجزت ولو، اإلقراض سوق يف االئتماين تصنيفها ىعل ذلككو  األجانب، املستثمرينلدى 

  2 . خطرية مالية أزمة هنا تنشأ السيادية الديون جتاه مبديونيتها الوفاء عن احلكومة

 دول بعض لدى الديون يف فيه بالغاملو  هائل رتفاعاال ناجتة عن  أزمة اليورو منطقة و أزمة 

 يف تتمثل األزمة هذه وأسباب، واسبانيا وايطاليا والربتغال واليونان ايرلندا وهي اليورو منطقة

 املصارف لدى الكبرية ديو�ا تسديد على قدر�ا وعدم الدول هذه لدى الكبري املايل العجز

 التصنيف مؤشر تردي كله ذلك إىل يضاف،  باليورو الثقة ضعف وكذلك ، وغريها األوروبية

 ديو�ا سداد عن العجز إىل تعرضهما احتمال يعين الذي وبلجيكا فرنسا من لكل االئتماين

 .العامة

 الدول من عدد اختاذ عليها ترتب ، سيادية ديون أزمة هي اليورو منطقة أزمةف لذلك 

 وختفيضات تقشفية  راءاتواج املايل الضبط سياسات واسبانيا اليونان مقدمتها ويف األوروبية

  3. لإلنفاق

 . 4 2010 سنة اليورو منطقة يف الديون أزمة جتاه اخلطر ناقوس دق من أول هي اليونان وتعد

  5: هور األزمة باليونان منها ظهناك  العديد من العوامل الداخلية و اخلارجية اليت أدت اىل  

                                                 
، املركز اجلامعي الوادي ، اجلزائر ، واقع التكتالت زمن األزمات املالية حول ، امللتقى الدويل الثاين  و و أثرها على مستقبل االحتاد األورويبأزمة منطقة اليور  طاهر هارون ، 1

 4ص . 2011فيفري  26/27
 60، ص 2013عة ورقلة ، ، جام13بوالكور نور الدين ، أزمة الدين السيادي يف اليونان األسباب و احللول ، جماة الباحث ، العدد  2
األبعاد و التداعيات و العرب  محدي الطباع ، أثر أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو على قطاع األعمال العريب ، منتدى أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو ، 3

 2ص ،  2012مارس  29املستخلصة لالقتصاد العريب ، احتاد رجال األعمال العرب ، بريوت ، 
ثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و ملياء بعروج ، األزمة املالية الراهنة و تداعيتها على االقتصاديات األوروبية و السياسات احلكومية يف مواجهتها ، امللتقى الدويل ال 4

 12ص .2013تأثريا�ا على اقتصاديات مشال افريقيا ، جامعة تبسة ، أكتوبر 
 60/61نور الدين ، مرجع سابق ، ص ص  بلكوار  5
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   : الداخلية العوامل 1-

 %4بنسبةت قدر  2007-2001 الفرتة خالل انتعاشا و نشاطا  اليوناين االقتصاد حقق -

 من االئتمانية والتسهيالت القروض منح يف التوسع تسهيل بذلك ، ومسح   2001مقارنة بسنة 

 بنسبة الفرتة هذه خالل اإلنفاق وزاد اخلاص، القطاع استهالك زيادة إىل أدى مما البنوك، قبل

  . 31% بنسبة اإليرادات زادت بينما   87%

 يف املتفشي الفساد بسبب املدفوعات، ميزان عجز زيادة يف الضرييب، التحصيل ضعف ةسامهم -

  .سنويا  يورو بليون 20 مببلغ الضرييب التهرب قيمة وتقدر العام، القطاع جهاز

 هذه نصف األورويب اإلحتاد يف الزيادة بلغت بينما ،سنويا  5% مبعدل الرواتب زيادة   -

  .التجاري امليزان عجز وزيادة التنافسية، ضعف إىل أدى مما النسبة

 : يف اخلارجية األسباب أهم تتمثل إذ : الخارجية العوامل -2

 حقيقية، غري اقتصادية بيانات اليونانية احلكومة أصدرت : األوروبية العملة عضوية يف الدخول -

 احمللي الناتج جممل إىل املدفوعات ميزان وعجز العام الدين نسب -ماسرتخت اتفاقية مع تتماشى

 إجراءات اختاذ يف التأخري إىل أدى مما األوروبية، العملة عضوية يف دخول هلا يتسىن لكي وذلك

 .لكاملشا  هذه حلل واقتصادية مالية

 ودكر  يف ودخلت العاملية، املالية باألزمة اليونان تأثرت : 2008لسنة العاملية املالية األزمة -

 إىل أدى مما التنافسية، وضعف البحري، والنقل السياحة من الدخل ضعف بسبب اقتصادي

 إىل املدفوعات ميزان عجز نسبة وبلغت ، 2009 سنة يف 9% لتصبح البطالة نسبة زيادة

 جممل إىل %115العام  الدين نسبة بلغت ماك 2009 سنة  13.6% احمللي الناتج جممل

 . احمللي الناتج
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اين منه امليزانية فاقمت العجز الذي تع

األزمة بدءا من ضخ كميات هائلة 

من األموال إلنعاش االقتصاد،حىت تراجع إيرادا�ا والرتاجع يف الضرائب، مع استمرار الزيادة يف 

م، أي قبل احلرب العاملية األويل، عندما قامت 

، واليت قامت بإصدارها كوميةلقيمة سندات احل

ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية زادت 

م، ولكن استطاعت الواليات 1946

يف �اية عام % 32.5 وصل إيل نسبة 

، جند أنه قد تضاعف مرتني، فبعد أن كان 

 13.56، حدثت قفزته الكبرية ليصل إيل حوايل 

 )مليار دوالر( 2000-2010

، غرفة التجارة الصناعية السعودية ، مركز البحوث و 

سبتمرب،  11ويرجع هذا النمو اهلائل يف حجم الدين خالل تلك الفرتة إيل أحداث 

. والسياسات اليت اختذ�ا الواليات املتحدة بعدها، سواء سياستها الداخلية أو سياستها اخلارجية

فقد كان للسياسة األمريكية يف عصر الرئيس بوش، وشن احلرب علي العراق وأفغانستان، أثر بالغ 
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  أزمة الدين األمريكي : 

فاقمت العجز الذي تعانعكاسات األزمة املالية على االقتصاد األمريكي 

األزمة بدءا من ضخ كميات هائلة  رة األمريكية من خسائر لتجاوز آثاتكبدته اإلدار 

من األموال إلنعاش االقتصاد،حىت تراجع إيرادا�ا والرتاجع يف الضرائب، مع استمرار الزيادة يف 

م، أي قبل احلرب العاملية األويل، عندما قامت 1917يرجع تاريخ الدين األمريكي إيل عام 

لقيمة سندات احلاحلكومة الفيدرالية بوضع قانون للحد أو السقف 

ويف أعقاب احلرب العاملية الثانية زادت . لتمويل الواليات املتحدة للدخول يف احلرب العاملية األويل

1946يف عام % 121.7نسبة الدين األمريكي لتصل إيل 

 وصل إيل نسبة املتحدة التعامل مع هذا الدين وختفيضه تدرجييا،حىت

، جند أنه قد تضاعف مرتني، فبعد أن كان 2010و 2000وبالنظر إيل تطور الدين بني عامي 

، حدثت قفزته الكبرية ليصل إيل حوايل 2000 سنةتريليون دوالر يف 

  :تريليون دوالر، وذلك كما يتضح من الشكل التايل 

2000تطور الدين األمريكي بني عامي  :   04رقم

، غرفة التجارة الصناعية السعودية ، مركز البحوث و  2012التقرير االقتصادي سنوي 

  11الدراسات ، ص 

ويرجع هذا النمو اهلائل يف حجم الدين خالل تلك الفرتة إيل أحداث 

والسياسات اليت اختذ�ا الواليات املتحدة بعدها، سواء سياستها الداخلية أو سياستها اخلارجية

فقد كان للسياسة األمريكية يف عصر الرئيس بوش، وشن احلرب علي العراق وأفغانستان، أثر بالغ 

2001200220032004200520062007200820092010

: الفصل الثالث 

 

 

: الفرع الثاني  

انعكاسات األزمة املالية على االقتصاد األمريكي   

تكبدته اإلدار  األمريكية ملا

من األموال إلنعاش االقتصاد،حىت تراجع إيرادا�ا والرتاجع يف الضرائب، مع استمرار الزيادة يف 

  .اإلنفاق

يرجع تاريخ الدين األمريكي إيل عام 

احلكومة الفيدرالية بوضع قانون للحد أو السقف 

لتمويل الواليات املتحدة للدخول يف احلرب العاملية األويل

نسبة الدين األمريكي لتصل إيل 

املتحدة التعامل مع هذا الدين وختفيضه تدرجييا،حىت

1981.  

وبالنظر إيل تطور الدين بني عامي 

تريليون دوالر يف  5.67مقداره 

تريليون دوالر، وذلك كما يتضح من الشكل التايل 

رقم الشكل     

  

  

التقرير االقتصادي سنوي : املصدر 

الدراسات ، ص 

ويرجع هذا النمو اهلائل يف حجم الدين خالل تلك الفرتة إيل أحداث      

والسياسات اليت اختذ�ا الواليات املتحدة بعدها، سواء سياستها الداخلية أو سياستها اخلارجية

فقد كان للسياسة األمريكية يف عصر الرئيس بوش، وشن احلرب علي العراق وأفغانستان، أثر بالغ 
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نفاق يد العجز يف امليزانية نظرا لتزايد االنفاق علي ميزانية احلرب، وزيادة حجم اإليف تزا

كذلك للسياسة اليت انتهجتها الواليات املتحدة للخروج من األزمة املالية العاملية، . العسكري

مما وضخها للمزيد من األموال، وبرامج التحفيز املالية والنقدية اليت اختذ�ا للخروج من األزمة، 

أيضا كان لزلزال اليابان، والربيع العريب أثر يف اختاذ احلكومة . ضاعف من عجز ميزانيتها

كما أن حتمل احلكومة . إلجراءات لوضع ميزانية ملواجهة الكوارث، وهو يعد إجراء ال مفر منه

ذ�ا األمريكية لتسديد تكاليف الرعاية الطبية الكاملة، وختفيض الضرائب، واإلجراءات اليت اخت

  1 .ملكافحة التضخم أثر بالغ األمهية يف زيادة العجز يف ميزانيتها وتزايد حجم الديون

  

على الدول  او انعكاساته  2008األزمة المالية العالمية لسنة : المبحث الثاني 

  العربية

حبسب هيكلها االقتصادي على الدول العربية  2008األزمة املالية لسنة  انعكاساتختتلف      

و درجة ارتباطها و اندماجها يف االقتصاد العاملي ، لذلك من صعب أن نتكلم عنها ككتلة 

القنوات املتعددة اليت تربطها باالقتصاد العاملي و تنقل اليها  لكن ميكن استعراضواحدة 

نعكاسات اضافة لتقسيمها بتقارب خصائصها االقتصادية و حتديد أهم ااألزمة انعكاسات 

  .األزمة عليها  

  الى الدول العربية  2008لسنة العالمية قنوات انتقال األزمة المالية : المطلب األول 

تنعكس على الدول العربية نذكر أمهها  2008 هناك عدة قنوات جعلت األزمة املالية لسنة  

  : فيما يلي 

 نفطال وبالذات املعدنية اخلام املواد صادرات على العربية الدول من الكثري تعتمد -

 الطلب واخنفض ،قياسية ومبعدالت قليلة أشهر يف املواد هذه أسعار اخنفضت لقد ووالفوسفات،

 دول صادرات من �ا يستهان ال نسبة متثل الىت واملنسوجات القطن صادرات على أيضا العاملي

 .سوريا و وتونس النيل وادي

 ألردنا العريب، اخلليج دول يف وبالذات العقاري الطلب تراجع من العربية الدول بعض تأثرت -

 .و مصر 

                                                 
 .بالتصرف  13، 9، غرفة التجارة الصناعية السعودية ، مركز البحوث و الدراسات ، ص ص  2012التقرير االقتصادي سنوي  1
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 الدول إىل السياحة عائدات يهدد مما العاملية والسياحة النقل صناعة على الطلب تراجع -

  .السويس قناة ويف العربية األجواء يف املرور العربية،ورسوم

 .للعمالة املستقبلة األسواق كافة يف العربية العمالة عمل فرص تراجع -

 لالنتعاش التحفيزية اخلطط لتمويل فرض الذي و الدوالر على صفر الفائدة ظل يف -

 متلكه ما بقيمة تكاليفها حتمل يف تشارك العربية الدول ومنها النامية الدول مجيعفان  االقتصادي

 االستثمارات دائرة من متاما خرجت االحتياطيات هذه أن مبعين ، األجنيب للنقد احتياطيات من

 يف للتآكل عرضة أصبحت االحتياطيات هذه أن ويعين ، وقليال بسيطا كان مهما العائد ذات

 جيعلها مما ، الدولية للعمالت الصرف أسعار تقلبات ظل ويف العاملية التضخم معدالت ظل

 ، العربية للدول املركزية البنوك لدي اآلمنة البدائل توافر عدم ظل يف فعليا القسري للتجميد عرضة

 املال هذا أصحاب حقوق من واالنتقاص املال قيمة من االنتقاص إيل وعمليا واقعيا ذلك ويؤدي

  .املباشرة ملصاحلها ىالكرب  الصناعية الدول يف املركزية البنوك أصدر�ا نقدية لسياسات نتيجة

 يف واقعيا وتتسبب النامية الدول امتداد ىعل للتنمية ضخما خلال صفر الفائدة تصنع أن والبد 

 املتقدمة اتياالقتصاد مواجهة يف النامية الدول اتيالقتصاد التنافسية بالقدرات الشديد اإلضرار

 بفوائد تتحمل التزامات وهي ، األجانب للمستثمرين الناشئة األسواق تزاماتال ضخامة ظل يف

 لتزامات إحىت أو القطاع علي التزامات كانت سواء ، مقابلها مرتفعة عائدات سداد ويتم عالية

 وهي ، الدولية األسواق يف األجنبية بالعمالت مطروحة سيادية سندات صورة يف الدول ىعل

  1. الفائدة من عامة بصورة تستفيد لن مجيعا

  . األجنبية االستثماراتاخنفاض   -

 متثيل شأنه من الذي االقتصادي النشاط انكماشب ستتأثر اليت  العاملة اليد حتويالت اخنفاض  -

 .أدىن وأجور رواتب ومستويات أقل عمل فرص

 .مائية وقنوات موانئ من التجارة مرافق يشمل مبا سلبا ستتأثر التجارة -

  2.وعربيا عامليا املتأثرين أكثر املالية األسواق -

  

                                                 
 14حسني عبد املطلب األسرج ، األزمة االقتصادية العاملية و سياسات مواجهتها يف الدول العربية ، مرجع سابق ، ص  1
تصاديات مشال افريقيا ، جامعة تبسة، مر شريف ،النظام االسالمي و االستقرار االقتصادي ، ملتقى الدويل االثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريها على اقع 2

 5، ص  2013أكتوبر 
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على مجلس  2008لسنة العالمية انعكاسات األزمة المالية : المطلب الثاني 

  الجزائر و مصرو التعاون الخليجي  

كننا تصنيف الدول العربية بتقارب خصائصها االقتصادية و تقارب انعكاسات األزمة عليها مي   

    : ثالث جمموعات اىل 

 وذات منفتحة وجتارية مالية بأنظمة تتسم اليتاملصدرة للنفط دول : 1وعة األوىلما�-

 .و نقصد �ا دول جملس التعاون اخلليجي  العاملية املالية األسواق على عال انكشاف

و  العاملية سواقاأل ذات االنفتاح الضعيف علىو دول مصدرة للنفط :  2موعة الثانية ا� -

 .سنأخذ اجلزائر كنموذج 

جتارية   رتبطةو امل العامليةذات االنفتاح املتوسط على األسواق دول : 3موعة الثالثة ا� -

دمات السياحة و اخلك  إيرادا�ابالدول املتقدمة تعتمد صادرا�ا على هذه الدول و كذا يف 

 .حتويالت العاملني باخلارج و تدفقات االستثمار األجنيب و سنأخذ مصر كنموذج 

  

مجلس التعاون على  2008انعكاس األزمة المالية العالمية لسنة : الفرع األول

  الخليجي 

العوامل املالية املتعلقة باالنكشاف على أسواق املال العاملية أهم قنوات امتداد  شكلت       

  . صادرات  النفطية اليت سنتناوهلا فيما بعد ال إىل إضافةدول اخلليج العريب  تاقتصاديااألزمة اىل 

   القطاع المالي و المصرفي : أوال 

تأثر املؤسسات املالية اليت متلك حيازات يف سندات الرهن العقاري أو تستثمر يف عقود  -

املرتبط بتلك السندات ، أو يف عقود مبادلة الديون  s`CDOالتزامات الدين املهيكل 

s`CDS مليون دوالر من جراء  750بنك اخلليج الدويل مبا يقارب  رو مثال ذلك خسائ

رهن العقاري ما استدعى رفع رأمساله بتمويل من مؤسسة النقد السعودي  استثماراته يف سندات ال

  .مليون دوالر  500مبقدار  ABCو كذلك خسائر املؤسسة العربية املصرفية 

                                                 
 .االمارات ، البحرين ، السعودية ، قطر ، الكويت ، عمان  1
 .ليبيا ، اليمن اجلزائر ، السودان ،  2
 .األردن ، تونس ، سورية ، لبنان ، مصر ، املغرب  3
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االستثمارات بواسطة البنوك االستثمارية األمريكية املتأثرة من األزمة  إدارةاخلسائر الناجتة عن  -

خاصة مع ارتباط املصارف اخلليجية باملصارف العاملية يف الواليات املتحدة األمريكية ذلك سيؤثر 

   .على استثمارات البنوك اخلليجية 

ض ، و قد ظهرت بوادر تأثر الوضع االئتماين من خالل نقص السيولة و ارتفاع تكلفة االقرتا -

أزمة االئتمان يف ديب مع تراجع مستوى السيولة يف السوق لتمويل املشاريع اجلديدة حيث أعلن 

مليار درهم اماريت متاح للبنوك االمارتية االستفادة  50البنك املركزي االمارايت عن متويل يقدر ب 

  1.منها 

ليج اخلامس أكرب بنك يف الكويت قدرت مصادر مصرفية كويتية حجم خسائر يف بنك اخلكما 

  .مليون دوالر   ABC 125أما يف االمارات خسر بنك ، مليون دينار  200مبا يصل اىل 

ألجل قياس تداعيات األزمة  ابراهيم أنورأما بالنسبة لألسواق املالية اخلليجية ففي دراسة قام �ا 

أن سوق ديب لألوراق املالية أكثر  وجدعلى أسواق األسهم اخلليجية  2008 املالية العاملية لسنة

مقارنة ب  %42األسواق اخلليجية تأثرا حيث قدرت خسائر احملافظ االستثمارية فيه حبوايل 

عند أسوأ األحوال قبل األزمة ، كما وجد أن سوق الكويت أقل تضرر من حيث حجم  18%

اخلسائر املالية ، أما بالنسبة للسوق السعودي يعترب من أكثر األسواق اخلليجية خماطر يف األحوال 

  2.و سوق مسقط لألوراق املالية أقل خماطر يف الظروف العادية "قبل األزمة "العادية 

لتصل لقيمة  %52بأكثر من  2008سواق اخللجية كمجموعة سنة رمسلة األو قد اخنفضت 

  3. 2009مليار دوالر سنة  505 و قيمة مليار دوالر  564

  السوق العقارية : ثانيا 

إن سوق العقارات الذي شهد "كولريز " ذكر تقرير صادر عن شركة االستشارات العقارية    

طفرة فيما سبق بديب كان األكثر تضررا جراء االنكماش االقتصادي العاملي حيث اخنفضت 

قالت شركة  2008 فيفري، و يف  2009سنة يف الربع األول من  % 41األسعار بنسبة 

يف دولة  لبحوث السوق و مقرها ديب انه مت  تعليق ما يزيد على نصف مشروعات البناء "بروليدز"

  .مليار دوالر  582االمارات و اليت تصل قيمتها اىل 
                                                 

 13، 12فريد كورتل ، األزمة املالية العاملية و أثرها على االقتصاديات العربية ، مرجع سابق ص ص  1
2 Ibrahim Onour ,The global financial crisis and equity marketes in middle east oil exporting countries , the 

arab planning institute , Kuwait , p9 
 14، ص  2011، معهد العريب لتخطيط ،  102بلقاسم عباس ، تبعات األزمة االقتصادية على الدول العربية ، جملة جسر التنمية العدد  3
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جراء األزمة املالية العاملية إال أنه ال يزال هناك  %30و يف قطر اخنفضت أسعار املساكن بنسبة 

  1.بعض الطلب على العقارات من شأنه أن حيد من تدهور األسعار 

  

 على االقتصاد المصري 2008لسنة انعكاس األزمة المالية العالمية :   نيالفرع الثا

سات على االقتصاد االعديد من االنعك  حدوث إىل  2008لسنة  العاملية املالية األزمة أدت    

 2: املصري عن طريق العديد من القنوات نذكرها فيما يلي 

 2008-2007الفرتة  خاللفثلثي هذه االستثمارات  باشرة امل األجنبية االستثماراتتراجع  -

  . اوأوروب األمريكية املتحدة الواليات من الواردة للمصر 

 الصادراتفقد تراجعت  ،أكثر القطاعات تضررا يف مصر  التحويلية الصناعات قطاع يعد -

    .2009سنة  دوالر مليار 2.2 بنحو السلعية

  .دوالر مليون 600 يعادل مبا باخلارج املصريني العاملني حتويالت اخنفاض -

 على ينعكس مما دوالر، مليار 2 من بأكثر 2009 عام خالل السياحية اإليرادات اخنفاض -

 – الغذائية الصناعات – األثاث – قاوالت امل"بالسياحة املرتبطة االقتصادية األنشطة كافة

   " اخل ... احلرفية الصناعات

  . العاملية التجارة حركة لتباطؤ نتيجة) ر دوال مليون 400 بنحو السويس قناة إيرادات اخنفاض -

 المالية لألوراق مصر سوق ثرتأ -

 من  30% من أكثر فأن مصر يف املالية األوراق  سوقأثر األزمة املالية على  خيص فيما   

 من التخلص إىل األجانب هؤالء اجته وقد , األجانب من هم 2008 سنة خالل فيه املتعاملني

 يف معها تزامنت   اليت املتشائمة والتوقعات املالية األزمة خلفية على حبوز�م اليت املالية األوراق

 وناملستثمر  قام املستثمرين �ؤالء وأسوةً  ، األمد طويل جديد عاملي كساد إىل العامل احندار

 اخنفاضاً  فولدَّ  لالخنفاض األسهم قيمة اجتاه إىل أدى مما ميلكو�ا اليت املالية األوراق ببيع وناحمللي

  .املالية لألوراق  مصر سوق يف كبريا

                                                 
 23، ص  2009و سبل عالجها ، جامعة الزرقاء اخلاصة ، ...تداعيتها أسبا�ا ...علي فالح املناصري ، وصفي عبد الكرمي ، األزمة املالية العاملية حقيقتها  1
   24علي فالح املناصري ، نفس  املرجع سابق ، ص  2
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 القيمة مؤشر( املاليةوراق لال مصر سوقمؤشرات  يف احلاصلة النمو معدالت فبعد أن حققت

  2007-2003  فرتة  خالل) مالسه وراند معدل ومؤشر التداول حجم ومؤشر السهم

-، % 38-( بلغت سالبة منو معدالت حققتو  2008 اخنفضت سنةمستمرا   ارتفاعاً 

  1.على التوايل)% 46.51 -، 66.78%

  

  على االقتصاد الجزائري  2008األزمة المالية العالمية لسنة  اتانعكاس: الثالث الفرع 

يف  ا�الدولة اجلزائرية تعترب من الدول اليت تعتمد على تصدير النفط و سيتم التطرق اىل هذه    

 2008سات األزمة املالية العاملية لسنة و سوف حناول األن تتطرق اىل  انعكا املبحث املوايل 

   .على االقتصاد اجلزائري خارج هذا ا�ال 

  االستثمار األجنبي : أوال 

األزمة املالية العاملية مل تسبب أي اخنفاض يف تدفق رأس املال األجنيب املباشر يف العديد من     

ستثمار يف الدول العربية لسنة الدول العربية ومن بينها اجلزائر، حيث جاء يف تقرير مناخ اال

 2009أن التدفقات الواردة إىل اجلزائر من االستثمار األجنيب املباشر ارتفعت سنة  2009

ورغم اشتداد األزمة املالية العاملية وظهورها الكامل خالل الفرتة  2008مقارنة بتدفقات 

دت ارتفاع يف تدفق إال أنه كما قلنا سابقا أن العديد من الدول العربية شه 2008-2009

االستثمار األجنيب املباشر يف هذه الفرتة، ويعود سبب ذلك لكون أن بعض الدول العربية ومن 

بينها اجلزائر انتهجت إجراءات وسياسات تؤثر تأثريا مباشرا على تدفقات االستثمارات األجنبية 

يت كانت مغلقة أمام الواردة ، حيث هدفت هذه اإلجراءات حترير بعض القطاعات االقتصادية ال

املستثمر األجنيب، مثل القطاع املصريف والنقل اجلوي، وتسهيل شروط وأحكام االستثمار من 

  . خالل وضع أحكام تفضيلية يف املناطق االقتصادية احلرة أو منح حوافز استثمارية

زائر كانت اليت ظهرت فيها األزمة املالية العاملية، اجل 2009- 2008كما أنه أيضا خالل الفرتة 

قيد تطبيق برنامج دعم النمو االقتصادي، ويعترب هذا أيضا من بني األسباب اليت أدت إىل زيادة 

تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة إليها، وللتدليل على ما قلناه، فإنه ورد يف تقرير مناخ 

ر انتهجت إجراءات دولة عربية ومن بينها اجلزائ 13أن  2009االستثمار يف الدول العربية لسنة 

                                                 
 183حيدر يونس املوسوي ، مرجع سابق ، ص  1
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وسياسات جديدة ذات تأثري غري مباشر على أداء تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة ، متثلت 

يف ضخ مبالغ ضخمة يف بعض القطاعات االقتصادية وتقدمي حزمة من مساعدات مالية حكومية 

، وعلى اجلانب األخر جديدة لغرض التغلب على اآلثار السلبية لالزمة املالية واالقتصادية العاملية

امتنعت بعض الدول عن االستمرار يف تقدمي مثل هذه احلزم احلكومية من املساعدات املالية مما 

  1.يؤدي هذا إىل تثبيط تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إليها 

  القطاع المصرفي و المالي   :ثانيا 

للجزائر عالقات  مع األسواق املالية كثرية هي التصرحيات الرمسية و اليت مضمو�ا أن ليس   

العاملية ، ما جيعلها مبنأى عن األزمة املالية الدولية ، و هذا صحيح على املدى القصري ، فاملنظومة 

و ال للتعثر املايل االئتماين يف أدائها ، بسبب ضعف أو  لإلفالس معرضةاملالية اجلزائرية ليست 

  :و ذلك لألسباب التالية 2.انعدام اندماجها يف النظام املايل الرأمسايل العاملي

 .البنوك اجلزائرية يف أغلبها بنوك عمومية ال متارس أعمال املضاربة  -

 .تحويل لعدم قابلية الدينار اجلزائري ل -

ة النقدية اجلزائرية تدور يف قنوات االقتصاد غري رمسي و ال تدخل البنوك جزء كبري من الكتل -

 .و بتايل لن تتأثر باألزمة املالية 

 3.البورصة اجلزائرية ال يسمح هلا وضعها بدخول األسواق العاملية  -

عدم وجود البنوك األجنبية بكثافة يف األسوق احمللية من جهة و من جهة أخرى فهي ال  -

هذه البنوك من السوق أو  إحدىلى حصة سوقية ، مما يعين انه يف حالة انسحاب تستحوذ ع

خماطر نظامية  إلحداثامتصاصها لسيولة احمللية لغرض تعزيز أوضاعها املالية ال يؤدي 

 4.باجلهاز املصريف اجلزائري

                                                 
جنيب املباشر ، امللتقى الوطين األول حول الربامج التنموية يف اجلزائر حممد راتول ، حممد ناصف ، أثر األزمة املالية العاملية على التنمية االقتصادية يف اجلزائر قناة االستثمار األ 1

  16، ص  2013مارس  13/14بني النتائج الظرفية و تطلعات التنمية املستدامة ، ، جامعة اجللفة ، اجلزائر 
رة القتصاد اجلزائر ، ملتقى الدويل األزمة املالية و االقتصادية الدولية و الطيب قصاص ، نبيل عامر ، األزمة املالية الراهنة و تداعيتها على اقتصاديات الدول مع االشا 2

 410، ص  2009اكتوبر  20/21احلوكمة العاملية جامعة سطيف ، 
احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف اجلزائر  ،  عبد الرمحان مغاري ، انعكاسات األزمة املالية العاملية على اقتصاد اجلزائر ، ملتقى الدويل األزمة املالية و االقتصادية  الدولية و 3

 6، ص  2009أكتوبر  20/21أيام 
امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريها على  معيزي أحالم ، حسني ذباح ، تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على أداء البنوك اجلزائرية ،  4

 10، ص  2013قيا ، جامعة تبسة اجلزائر ، اقتصاديات مشال افري
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ولة مثل ميثل مؤشر حيدد الكثري من متغريات اقتصاد الد الذيمعدل صرف الدينار اجلزائري  أما 

بني الدوالر و اليورو يرهق كاهل االقتصاد  هموضعفتاخل ، ....التجارة اخلارجية ، االستثمار 

الوطين ، و يشكل قضية مركزية،  فتقلبات سعر  اليورو خاصة ميوله حنو االخنفاض مقابل 

الدوالر أو العملة الوطنية ستكون له تداعيات خطرية على املستويني املتوسط و الطويل ، برغم 

عر صرف العملة األوروبية بسبب األزمة أن تراجع س ثر االجيايب قصري املدى، باعتبارمن األ

 .سريفع من القدرة الشرائية للجزائر ألن مداخيلنا بالدوالر 

مليون دوالر أمريكي جراء  250كما تشري الدراسات اىل أن اجلزائر ختسر ما ال يقل عن 

   1.اخنفاض سعر  الدوالر مقابل اليورو 

سلطات النقدية اجلزائرية يف �اية شهر ديسمرب و قد دفعت االنعكاسات التجارية لألزمة املالية ال

اىل ختفيض قيمة العملة الوطنية ، فاالخنفاض الكبري يف أسعار املنتجات األولية و   2008

الغذائية يف األسواق الدولية على اثر األزمة املالية زاد من طلب اجلزائريني على هذه املنتجات ، و 

ديسمرب  15ي بادرت السلطات النقدية ابتداء من ملواجهة احتماالت ارتفاع الطلب احملل

من قيمته ، فارتفع معدل صرف الدوالر اىل  %20اىل ختفيض قيمة الدينار حبوايل  2008

يف وقت قفز فيه اليورو اىل ما فوق   دج 63- 60بعدما كان يقارب  جد  73- 70حوايل 

يقرتب من مستوى دج ما جعل معدل صرف احلقيقي للدينار  80دج بعدما كان يقارب 100

  .التوازن 

جيب القول أن هذا التخفيض مربر بالنسبة لألورو، لكنه غري مربر بالنسبة للدوالر الذي تشهد 

معدالت صرفه تناقصا ، فتخفيض قيمة الدينار مقارنة بالدوالر من شأنه أن جيعل ايرادات اجلزائر 

د اجلباية النفطية ترتفع ظاهريا مما من تصدير احملروقات تبدو كما لو ارتفعت ، وهو ما جيعل موار 

  2.يوحي باخنفاض العجز املوازين ، و هو ما خيفي العجز احلقيقي

  

  

  

                                                 
ثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة جوادي نور الدين ، روضة اجلديدي ، أزمة الرهن العقاري األمريكية و أثرها على املتغريات االقتصادية اجلزائرية  ، امللتقى الدويل ال 1

  13، ص  2013بسة اجلزائر ، و تأثريها على اقتصاديات مشال افريقيا ، جامعة ت
 13، 12، مرجع سابق ، ص عبد الرمحان مغاري ، انعكاسات األزمة املالية العاملية على اقتصاد اجلزائر 2
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على الصادرات  2008لسنة العالمية انعكاسات األزمة المالية :  الثالث بحثالم

  النفطية العربية

يف هذا املبحث  وارتفاع تارة و االخنفاض تارة أخرى دول العربية لصادرات النفطية ال عرفت  

ملعرفة انعكاس  2010- 2006سنحاول ترصد أداء الصادرات النفطية العربية خالل الفرتة 

عليها وكذا انعكاسات تغريات الصادرات النفطية العربية على  2008األزمة املالية لسنة 

  .االقتصاديات العربية من خالل كل من املوازنة العامة ، ميزان املدفوعات

   2010- 2006أداء الصادرات النفطية العربية خالل الفترة  :المطلب األول

ميكننا أن نالحظ بأن الصادرات النفطية  املبني يف الصفحة املوالية  16من خالل اجلدول رقم    

بذلك مع  متماشية 2008اىل غاية سنة  2006عرفت تزايد  منذ سنة كمجوعة   العربية

  . 2008رتاجع يف جوان البدأت بعلى أسعار النفط اليت  2008املالية لسنة األزمة  تانعكاسا

مث عاودت  2007مقارنة بسنة   %12.70فقد عرفت تراجع بلغت نسبته  2009أما سنة 

و  األزمة  و بداية حتسن أسعار النفطمن مع بداية تعايف االقتصاد العاملي  2010االرتفاع سنة 

  . استقرارها

عربية الدول  همعلى الصادرات النفطية أل 2008املالية لسنة أما اذا تتبعنا انعكاسات األزمة 

 فاجلزائر مثال، 16فنجدها ختتلف من دولة اىل أخرى كما يتضح يف اجلدول رقم املصدرة للنفط 

،  2010و استمر هذا االخنفاض حىت سنة  2008 عرفت اخنفاض يف صادرا�ا النفطية سنة

ما عدى اإلمارات اليت اخنفضت  2009ض إال يف سنة أما دول اخلليج العريب فلم تعرف االخنفا

أما إال قطر ،  2010و سرعان ما عاودت االرتفاع سنة  2008صادرا�ا اخنفاض طفيف سنة 

و استمر  2009، وليبيا عرفت االخنفاض سنة  2010العراق فلم تعرف االخنفاض إال سنة 

  . 2010هذا االخنفاض سنة 

ذه الدول و سياستها االقتصادية اليت تؤثر على درجة استجابتها لطبيعة اقتصاديات هو يعود هذا 

  . 2008للمتغريات اخلارجية كأزمة املالية لسنة 
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  2010- 2006أداء الصادرات النفطية العربية خالل الفرتة :   16الجدول رقم 

  اليوم/ألف برميل                                                                   
  2010  2009  2008  2007  2006  السنة 

  االمارات 

  اجلزائر 

  السعودية 

  العراق 

  قطر 

  الكويت 

   اليبي

2420.3  
947.2  

7029.4  
1467.8  
620.3  

1723.4  
1425.6  

2342.7  
1253.5  
6962.1  
1643.0  
615.1  

1612.9  
1377.8  

2334.4  
840.9  

7321.7  
1855.2  
703.1  

1738.1  
1403.4  

1953.4  
747.0  

6267.2  
1905.6  
646.7  

1348.3  
1170.4  

2103.0  
709.9  

6644.0  
1890.0  
586.0  

1430.0  
1118.0  

صادرات النفط 

  اخلام

امجايل الدول 

  العربية  

16708.2  16784.3  17140.6  14964.7  115461.0  

، 2011من اعداد الطالبة بناءا على تقرير االحصائي السنوي ملنظمة األوابك سنة : المصدر 

   92ص 

  

حركة أسعار النفط و قيمة الصادرات النفطية العربية خالل الفرتة يبني  05رقم الشكل البياين  و

عطي صورة أوضح يو تتضح من خالله العالقة الطردية بينهما ، و  2006-2010

على أسعار النفط و اليت انعكست بدورها على  2008النعكاسات األزمة املالية العاملية لسنة 

  .الصادرات النفطية العربية 
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-2006حركة أسعار النفط وقيمة الصادرات النفطية العربية خالل الفرتة  :05الشكل رقم 

2010  

  
، الفصل اخلامس التطورات يف جمال  2011املوحد سنة التقرير االقتصادي العريب : المصدر 

  103النفط و الطاقة ، ص 

  

  االقتصاديات العربية أثر تغيرات الصادرات النفطية العربية على :  المطلب الثاني 

حدوث تغري بالصادرات النفطية العربية يعين حدوث تغري بالعائدات النفطية العربية اليت      

  .العامة للدول العربية املصدرة للنفط ، و موازين مدفوعا�ا  يزانيةيف كل من امل ارئيسيتلعب دورا 

  للدول العربيةالعامة  يزانية المعلى  أثر تغيرات الصادرات النفطية :  الفرع األول 

يف االستفادة من  الدولة العامة للدولة مبثابة األداة اليت تعكس اسرتاجتيات يزانيةتعد امل       

ا�االت  يفهداف احلكومة أجل حتقيق  أل املوارد اليت متتلكها  و استخدمها استخدام أمثل،

االنتاج  الل التأثري على االستثمار واالستهالك وخاالقتصادية والسياسية واالجتماعية ، من 

  .و النفقات العامة  اإليراداتعن طريق  القوميتوزيع الدخل  إعادةوعلى 

  :  اجلانب النظري للموازنة العامة : أوال 

هناك العديد من التعاريف ملصطلح املوازنة العامة  ففي   : مفهوم الموازنة العامة 

  : عريفات اليت وضعت له تعرفيني التاليني  ت املالية العامة جند من بني  التاقتصاديا
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ف الربملان �دف اىل تقدير النفقات امليزانية العامة للدولة وثيقة هامة مصادق عليها من طر   -

الضرورية ، الشباع احلاجات العامة و االيرادات الالزمة لتغطية هذه النفقات عن فرتة مقبلة عادة 

  1 .سنة  تكون

امليزانية العامة للدولة عبارة عن نظام موحد ميثل الربنامج املايل للدولة لسنة مالية مقبلة و  -

  2.جزء من اخلطة االقتصادية و االجتماعية العامة  يعكس اخلطة املالية اليت هي

من خالل تعريف املوازنة العامة جندها تتكون من عنصريني رئيسيني مها النفقات العامة و 

  3:  االيرادات العامة و ميكننا توضيحها فيما يلي

 الدولة تقوم اليت املصروفات جمموع  أنه على العام اإلنفاق تعريف ميكن : العامة النفقات -2

 هذه تنظمه الذي للمجتمع معينة عامة حاجات إشباع �دف ، معينة زمنية فرتة خالل بإنفاقها

 معينة تارخيية مرحلة من و ، أخرى إىل دولة من ختتلف العامة احلاجات أن مالحظة مع،  الدولة

 السياسة بأهداف ترتبط عام نفع حتقيق �دف عام معنوي شخص �ا يقوم و  أخرى مرحلة إىل

 تنقسم و ، للمجتمع االجتماعية و االقتصادية باألهداف بدورها املرتبطة و ، عليها املتفق املالية

  : معني معيار إىل يستند ييمستق كل أن حيث ، معايري عدة حسب االخرية هذه

 حتويلية نفقات و حقيقية نفقات إىل العامة النفقات تنقسم:   الشرائية القوة إستخدام معيار-

 شراء يف هيئا�ا و ، الدولة طرف من مباشرة تستعمل اليت النفقات هي احلقيقية فالنفقات ،

 فهي التحويلية النفقات أما ، الصحية اخلدمات مثل ، خدمة مقابل تتم فهي ، واخلدمات السلع

 تقدمها اليت التحويالت خالل من اخلاصة املؤسسات و االفراد طرف من مباشرة تستعمل اليت

 النفقات " الشيخوخة ، البطالة تأمينات" االجتماعية التحويلية النفقات ذلك مثال و الدولة هلم

 "... اخلارجية التجارة إعانات ، االستغالل إعانات " االقتصادية التحويلية

 )الجديد اإلصدار العامة القروض( عادية غير بموارد أو عامة بموارد تغطيتها معيار -

 . عادية غري و عادية نفقات إىل تنقسم

                                                 
 383، ص  2003حمرزي حممد عباس،  اقتصاديات املالية العامة ، ديوان املطبوعات  اجلامعية اجلزائرية ، اجلزائر ،  1

 
  52، ص  2004، 2003، اقتصاديات املالية العامة ، الدار اجلامعية ، مصر ، عبد املطلب عبد احلميد  2
 30 -29امعة ابو بكر تلمسان ، موسى رمحاين ، حنو ميزة نسبية لالقتصاد اجلزائري عن طريق تفعيل أدوات السياسة املالية ، ملتقى السياسات االقتصادية يف اجلزائر ، ج 3

  3،4، ص ص  2004سبتمرب 
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 الوظيفة نفقات إىل تنقسم : العام اإلنفاق بشأنها يتم التي االقتصادية العملية طبيعة معيار-

 اخلاصة " االقتصادية الوظيفة نفقات و ، االجتماعية الوظيفة نفقات ،و للدولة اإلدارية

  . " االستثمارية بالنفقات

 أو السيادية بصفتها سواء احلكومة عليها حتصل اليت األموال جمموع متثل : العامة اإليرادات -3

 أو داخلية قروضا أكانت سواء ، ذلك عن خارجة مصادر من أو الذاتية أمالكها و أنشطتها من

 للوصول ذلك و ، معينة زمنية فرتة خالل العام اإلنفاق لتغطية ، تضخمية مصادر أو خارجية،

 أن التعريف هذا من يفهم و ، املالية و االجتماعية و االقتصادية األهداف من عدد حتقيق إىل

   : إىل تنقسم العامة اإليرادات

 : يف تتمثل و : العادية اإليرادات -

 الفردي الدخل على االوىل تفرض .املباشرة وغري املباشرة :الضرائب من نوعان ومثة : الضرائب-

 والضرائب املبيعات على الرسوم فتضم الثانية اما ،والفوائد االموال ورؤوس املؤسسات رحبية وعلى

 القيمة على والضريبة ،"والصادرات الواردات" الدولية التجارة على والرسوم واخلدمات السلع على

   .املضافة

 أو األفراد من العامة اهليئات أو الدولة تقرضها اليت النقدية املبالغ هي و : العامة القروض_

 املبالغ برد اإللتزام مع الدولية املؤسسات أو األجنبية أو الوطنية العامة اهليئات أو اخلاصة اهليئات

 قروض إىل معايري عدة حسب األخرية هذه تنقسم و ، القرض لشروط طبقا فوائدها و املقرتضة

  .خارجية و داخلية قروض إىل و ، إجبارية و إختيارية

 اليت املنقولة و العقارية األموال �ا يقصد و :  "الدومين أموال "  الدولة أمالك إيرادات-

 العام اإلنتفاع خيصص العام فالدومني ، خاصة ملكية أو عامة ملكية كانت سواء الدولة متلكها

 األموال فهي اخلاص الدومني أما ، �ا اإلنتفاع لتنظيم رمزية رسوم فرض مع ، اخل ... املوانئ مثل

 من مصدرا يعترب هو و ، اخلاص  القانون ألحكام ختضعها و خاصة ملكية الدولة متلكها اليت

 يكون " غريها و الزراعية األراضي " العقارية األمالك إىل ينقسم و ، العامة اإليرادات مصادر

 شكل يف القطاع هذا من الدولة حتصلها الىت واالقتطاعات االعباء اشكال كل برفع حريا

 املايل الدومني و ، التنافسية قدرته من رفعال و القطاع هلذا هامة نسبية ميزة الجل وهذا،ايرادات
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 منشآت من الدولة متلكه ما هو و التجاري و الصناعي الدومني و ، سندات و أسهم شكل يف

  . جتارية و صناعية

 : يف تتمثل و : العادية غير اإليرادات

 من أو األجنبية احلكومات من الدولة عليها حتصل اليت تلك هي و : الخارجية القروض -

  . دولية مؤسسات و هيئات

 النفقات متويل وسائل من كوسيلة النقدي اإلصدار إىل احلكومات تلجأ : النقدي االصدار -

 كمية بإجياد هذا و ، ذلك تغطية عن رسوم و ضرائب من العامة اإليرادات تعجز ملا العامة

 .العجز تغطية يف إلستخدامها الدولة إىل تؤول الورقية النقود من إضافية

  :  العربية لدولل العامة اإليرادات بنية - ثانيا

 :التايل الشكل على العربية الدول يف العامة اإليرادات بنية حاالت بعض عرض ميكن

 املتحدة العربية واإلمارات وقطر والسعودية والعراق الكويت مثل الطبيعية باملوارد الغنية الدول يف -

 املرتبة يف وتأيت العامة، لإليرادات الرئيس املصدر النفطية الصادرات عائدات تعترب وليبيا، واجلزائر

 وال امليزانية، يف لإليرادات كبند تدرج ال واليت السيادية، الصناديق يف االستثمار إيرادات الثانية

 نسبة إال الضريبية اإليرادات باملقابل متثل وال العامة، املوازنة يف عجز وجود حالة يف إال إليها يلجأ

 .العامة اإليرادات من ضئيلة

 وتونس واملغرب لبنان مثل الطبيعية املوارد حيث من الفقرية الدول ففي ذلك، من العكس على -

 ورؤوس والشركات األفراد دخل على الضرائب من أساس العامة اإليرادات تتكون واألردن،

 اخلدمات من املتأتية والعائدات اجلمركية، والرسوم االستهالك على والرسوم واألمالك األموال

 واالستثمارات االحتكارات عائدات وكذلك املختلفة، ومؤسسا�ا الدولة تقدمها اليت واملواد

 .والقروض واخلصخصة

 املداخيل و النفطية العائدات بني العامة اإليرادات بنية يف التوازن من نوع فهناك اليمن، يف أما -

 و اخلدمات و السلع مبيعات على والضرائب والشركات األفراد دخل على الضرائب من املتأتية

  .غريها

  .    2011-2007خالل الفرتة و اجلدول املوايل يبني لنا هيكل االيرادات العامة يف الدول العربية 
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  )%(2011-2007الدول العربية خالل الفرتة  يفهيكل االيرادات العامة:  17الجدول رقم 

  2007  2008  2009  2010  2011  

  االيرادات البرتولية 

  االيرادات الضربية 

  االيرادات غري الضربية 

  ايرادات أخرى 

  املنح 

  امجايل االيرادات العامة و املنح 

  

72.1  

17.5  

6.4  

3.7  

0.4  

100  

75.8  

15.1  

5.3  

3.3  

0.4  

100  

63.2  

22.4  

7.3  

6.6  

0.5  

100  

68.9  

18.7  

7.1  

4.7  

0.6  

100  

73.3  

15.9  

6.6  

3.9  

0.3  

100  

  386، االحصائية ، ص  2012التقرير االقتصادي العريب املوحد :  المصدر

   

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن نسبة االيرادات البرتولية اىل امجايل االيرادات العامة و املنح   

 2009حىت يف أسوء حاال�ا خالل فرتة الدراسة و هي سنة  %50يف الدول العربية تتعدى 

اذ بلغت نسبتها  على الصادرات النفطية العربية  2008املالية لسنة زمة األإلنعكاسات نتيجة 

يف  نسبتهابعد أن وصلت  2008مقارنة بسنة  % 16.62حيث اخنفضت بنسبة  63.2%

أسعار النفط و الصادرات  حتسنو بعدها عاودت االرتفاع متماشية مع  %75.8نفس السنة 

دول العربية على صادرا�ا النفطية ألجل متويل إيرادات د مدى اعتماد الؤكو هذا يالنفطية العربية 

  .ميزانيتها العامة و مدى تؤثرها بتغريات الصادرات النفطية العربية   

  أداء الموازنات العامة للدول العربية المصدرة للنفط  - لثاثا

  وضعية الموزانات العامة ألهم الدول العربية المصدرة للنفط  -1

خالل الفرتة وضعية املوازانات العامة ألهم الدول العربية املصدرة للنفط وضح ياجلدول املوايل 

2007-2011 .  
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- 2007العربية املصدرة للنفط للفرتة  ألهم الدولأداء املوازنات العامة :   18الجدول رقم 

2011   

  "مليون دوالر أمريكي " الكلي  العجز أو الفائض  

  2007  2008  2009  2010  2011  

  االمارات

  البحرين 

  اجلزائر 

  يةالسعود

  العراق 

  قطر 

  الكويت 

  بيا يل

16.814  

581  

6.314  

47.081  

16.620  

8.685  

17.978  

17.844  

23.247  

1.456  

13.562  

154.913  

17.288  

11.484  

33.293  

23.085  

-21.647  

-1.186  

-9.757  

-23.101  

2.251  

14.990  

10.053  

4.886  

-18.750  

-1.223  

-2.266  

23.395  

37  

-2.675  

22.388  

6.001  

11.515  

-76  

-7.467  

77.508  

25.948  

8.226  

18.564  

-5.619  

123232  ا�موع 
    

266855  -23511  26907  128599  

  393، االحصائية ، ص  2012التقرير االقتصادي العريب املوحد سنة  :المصدر 

  

املصدرة للبرتول املوازنات العامة للدول العربية إمجايل نالحظ من خالل هذا اجلدول أن      

يرادات البرتولية قد عرفت فوائض مرتفعة  اإلاملدرجة يف اجلدول و اليت تعتمد بشكل أساسي على 

نظرا الرتفاع أسعار النفط و الصادرات النفطية يف ظل االضطرابات اليت  2008يف ميزانيتها سنة 

 أسعاررغم من بداية تراجع الفعلى  2008املالية لسنة  سادت  السوق النفطية يف خضم األزمة

نصف األول من سنة الاىل أن االرتفاع الكبري هلا يف  2008النفط يف نصف الثاين من سنة 

مقارنة مع سنة املوازنات العامة للدول العربية املصدرة للنفط فوائض تضاعف  إىل أدى 2008

الخنفاض أسعار النفط و  2009حتولت هذه الفوائض للعجز سنة  ها، و بعد 2007

لعودة  2010لتعاود االرتفاع سنة  2009الصادرات النفطية كما رأينا فيما سبق سنة 

  .الصادرات النفطية لالرتفاع 

العجز  هلا يتضح أن كل من العراق ، الكويت و ليبيا  مل حيصل السابقو من خالل هذا اجلدول 

  . 2009ا العامة بل اخنفاض فقط يف حجم الفائض سنة يف ميزانيته

  .  2010العجز سنة  مواصلة ارتفاع فوائض و 2009سنة  أما قطر فقط حققت
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هنا تتضح لنا العالقة الطردية اليت تربط الصادرات النفطية العربية باملوازنات العامة العربية خالل 

اىل املوازنات العامة  2008الية لسنة و اليت تنقل انعكاسات األزمة امل 2011-2007الفرتة 

  .2011-2007للدول العربية و فيما يلي سوف نتتبع أداء اإليرادات النفطية العربية للفرتة 

  االيرادات النفطية -2

  .2011-2007أداء اإليرادات النفطية العربية للفرتة :   18الجدول  

  مليون دوالر أمريكي :الوحدة                                             

  2007  200
8  

2009  2010  

االيرادات 

  النفطية العربية 

416.5  620.
7  

386.9  502.6  

التقرير االقتصادي العريب املوحد ، الفصل السادس تطورات املالية العامة لسنة  :  المصدر 

  105، ص 106، ص105، ص   2011، 2010، 2009

  

بلغت نسبته  2008من خالل هذا اجلدول جند أن اإليرادات النفطية العربية عرفت منو سنة    

 2010، و يعاود االرتفاع سنة  %42بنسبة  2009لينكمش هذا النمو سنة  % 47.6

، و بطبيعة احلال فالنمو يرجع الرتفاع صادرات النفطية العربية و أسعار النفط  % 29.9بنسبة 

  .و االنكماش عكس ذلك 

 النمو جاء فقد ، 2008 سنة العربية الدول يف النفطية اإليرادات منو معدالت تباينتو قد 

  .العراق يف املائة يف 56 وبنسبة اجلزائر يف% 57 وبنسبة % 75 بنسبة يف السعودية  يف برياً ك

  .الكويت يف املائة يف 26 وبنسبة % 33ليبيا يف أقل  وبنسبة 

  :  االنفاق العام -3

صدى على  2008و األزمة املالية لسنة يرادات النفطية بطبيعة احلال فسوف يكون الرتفاع اال

  .حجم االنفاق العام يف الدول العربية 

 للنفط الرئيسية املصدرة العربية الدول بعض يف العام اإلنفاق يف زيادة كبرية 2008اذ جند سنة 

   .% 41.6 اجلزائر ويف% 43.2 ليبيا ويف ،% 53.9 العراق يف نسبته بلغت حيث
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   .الرواتب وزيادة الدعم لفةك زيادة إىل إضافة االستثماري اإلنفاق يف العراق توسع وقد

 زيادة متت حيث 2008 سنة يف دوالر مليار 19.5 حبوايل العام اإلنفاق ارتفع فقد اجلزائر، ويف

 زيادة إىل باإلضافة املدنية اخلدمة نظام يف اإلصالح برنامج ضمن بريةك بصورة واألجور الرواتب

 لفةك ارتفاع جراء االجتماعية اإلعانات وزيادة النفطية واملشتقات الغذائية للسلع الدعم لفةك

 الكبري "العام االستثمار برنامج" ضمن اجلزائر يف االستثمارية التدفقات ارتفعت ماك .املعيشة

   .تنفيذه على السلطات تعكف الذي

 ختصيص مت حيث 2008 عام يف "الثروة توزيع إعادة برنامج" إطالق مت فقد ليبيا، يف أما

 زيادة متت فقد وباإلضافة، .الغاية هلذه 2008 سنةل اجلاري اإلنفاق يف دوالر مليار3.8

  .االستثماري واإلنفاق الرواتب

 منا حيث للنفط، األخرى الرئيسية املصدرة العربية الدول يف أقل بنسب العام اإلنفاق ارتفع قد و

 اإلنفاق من لك زيادة جراء السعودية يف% 11.5 وبنسبة اإلمارات يف املائة يف 19.6 بنسبة

 عمان يف%  28.6   بنسبة العام اإلنفاق مشل وارتفع الذي اجلاري واإلنفاق االستثماري

  1.قطر يف% 5.7 وبنسبة

 العاملية املالية األزمة بانعكاسات العربية الدول يف العام اإلنفاق وترية تأثرتفقد  2009أما سنة 

 وقد .حدة على دولة لك يف املستجدة والظروف املالية السياسات أمام املتاحة باخليارات أو

 االستثماري اإلنفاق يف التوسع منها بعض اختار توسعية مالية سياسة العربية الدول معظم اتبعت

 بزيادة العربية الدول بعض قامت فقد .اجلاري اإلنفاق وترية زيادة اآلخر البعض تبىن بينما

 الذي التضخم نتيجة للدخل احلقيقية القيمة لكتآ بعد املدنية اخلدمة ملوظفي واألجور الرواتب

 أسعار تراجع أدى فقد الصدد هذا ويف،  2008سنة  يف اخلام واملواد الغذائية السلع ارتفاع أفرزه

 األمر العربية الدول بعض يف احلكومي الدعم قيمة اخنفاض إىل 2009  سنة يف السلع هذه

 رفع بغرض االستثماري اإلنفاق بزيادة أخرى دول قامت ما،كالرواتب لزيادة ا�ال هلا أتاح الذي

 .العاملية املالية األزمة بتداعيات سلباً  تأثر الذي االقتصادي النشاط وترية

 آثار لتحييد حمددة قطاعات يف مالية مساعدات وفرت أو خاصة برامج الدول بعض وطبقت

 الدول بعض يف العام اإلنفاق اخنفض وقد .اإلنفاق زيادة يف ساهم الذي األمر فيها، األزمة

                                                 
 110، الفصل السادس التطورات املالية العامة ، ص  2009ر االقتصادي العريب املوحد التقري 1
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 دون للحيلولة منضبطة مالية سياسة الدول هذه اتبعت حيث ، 2009 عام يف األخرى العربية

  1.فيها املايل الوضع تراجع

  

أثر تغير الصادرات النفطية على موازين مدفوعات الدول العربية : الفرع الثاني 

 المصدرة للنفط 

يعترب ميزان املدفوعات السجل الذي حيتوي على كل العمليات االقتصادية اليت تربط      

  . االقتصاد احمللي باالقتصاديات اخلارجية، بشكل بيان يوضح مجيع حقوق و ديون دولة ما 

  الجانب النظري لميزان المدفوعات : أوال 

،اضافة لتعريف بوضعيات التوازن و و فيما يلي سنتطرق ملفهوم و كذا حسابات ميزان املدفوعات 

  .اخللل اليت تطرأ عليه  

   :تعريف ميزان المدفوعات -1

سجل حماسيب منظم تدرج فيه كل املعامالت االقتصادية اليت تتم "يعرف ميزان املدفوعات بأنه 

  ."يف الدولة األخرى خالل فرتة زمنية تكون عادة سنة " املقيمني " يف الدولة و " املقيمني "بني 

سجل يعتمد على القيد املزدوج ، يتناول إحصاءات : "أما صندوق النقد الدويل فيعرفه كما يلي

فرتة زمنية معينة بالنسبة للتغريات يف مكونات أو قيمة أصول اقتصاديات دولة ما بسبب تعاملها 

تفظ مع بقية الدول األخرى ، أو بسبب هجرة األفراد ، كذلك تغريات يف قيمة أو مكونات ما حت

به من ذهب نقدي و حقوق السحب خاصة من الصندوق  و حقوقها و التزاما�ا جتاه بقية دول 

  2 ."العامل

بيان يسجل احلقوق الدولية اليت للدولة و الديون الدولية اليت عليها خالل مدة معينة تكون " أو

  3."يف العادة سنة واحدة 

  :4قسمني رئسيني  و عادة ما يقدم تقرير ميزان املدفوعات مقسما اىل

                                                 
 129، فصل السادس تطورات املالية العامة ، ص  2010التقرير االقتصادي العريب املوحد 1

  199، ص  2010هجري عدنان زكي ، االقتصاد دويل ، دار اثراء لنشر و التوزيع ، األردن ،  2
  159، ص  2003شيش ، جمدي حممود شهاب ، أساسيات االقتصاد الدويل ، منشورات احلليب احلقوقية ، لبنان ، عادل أمحد ح 3
  بالتصرف  298،  281، ص ص  2003كامل بكري ، االقتصاد الدويل ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  4
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يتكون هذا احلساب من كافة املعامالت اليت تتصل بالدخل القومي :  الحساب الجاري-أ

  :اجلاري و االنفاق القومي اجلاري ، حيث يشمل 

من السلع املادية امللموسة اليت تعرب احلدود و الفرق بني الصادرات و  الصادرات و الواردات -

و هو تقريبا بنفس أمهية ميزان املدفوعات ككل وعادة ما يراقب  الواردات يعرف بامليزان التجاري

  .بشدة من طرف السلطات النقدية للدولة 

  اخل ....النقل ، التأمني ، السفر ، دخل االستثمار ، مصروفات حكومية ، " تجارة الخدمات -

ىل اخلارج دون اليت يرتتب عليها انتقال موارد حقيقية أو مالية من و ا التحويالت بدون مقابل -

اهلدايا ، اهلبات ، " اقتضاء مقابل أو عوض يف احلال أو استقبال و تنقسم اىل حتويالت خاصة 

  ".املعاشات ، املنح و التعويضات "و حتويالت رمسية "التربعات ، االعانات 

و يضم حركات رؤوس األموال بني الدولة و بقية العامل اليت ينشأ : حساب رأس المال  -ب

غري يف مركز الدائنية أو مديونية البلد اخلارجية و كذلك التغريات يف األصول االحتياطية عنها ت

  : الرمسية للبلد و يشمل 

و هي رؤوس األموال احملولة اىل اخلارج بقصد  :حركات روؤس األموال طويلة األجل  -

ارج أو تصفيته عمل استثمار مباشر يف اخل" استثمارها ألجل طويل يزيد عن السنة و تتمثل يف  

، شراء و بيع أوراق مالية طويلة األجل ، تقدمي أو تسديد قروض طويلة األجل، شراء أو بيع 

  ".عقارات يف اخلارج 

رؤوس األموال احملولة اىل اخلارج بقصد استثمارها :  حركات رؤوس األموال قصيرة األجل -

عمالت ، ودائع ، أذونات خزانة ، كمبياالت اعتمادات جتارية " ألجل قصري يقل عن السنة 

  ".اخل .....

و تتمثل يف رصيد الذهب النقدي و أرصدة العمالت : تحركات األصول االحتياطية الرسمية -

طات النقدية ، حقوق السحب اخلاصة ومركز االحتياطي يف األجنبية القابلة لتحويل لدى السل

  1.صندوق النقد الدويل 

  . ألجل أن يكون ميزان املدفوعات متوازن دائما باملعىن احملاسيب: السهو و الخطأ  -ج

                                                 
يل و توزع يف صورة حصص على الدول األعضاء حبسب أمهيتها االقتصادية و حجم جتار�ا حقوق السحب اخلاصة احتياطات دولية خملوقة يف دفاتر صندوف النقد الدو  1

  اخلارجية ، مركز االحتياطي احتياطات الذهب املدفوعة بواسطة الدولة للصندوق عند انضمامها 
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و يطلق على كل من احلساب اجلاري و حركة رؤوس األموال طويلة األجل بامليزان األساسي 

  1).العجز ، الفائض ( ميزان املدفوعات  الذي يعد مقياس للخلل يف

يقصد باخللل يف ميزان املدفوعات حالة العجز و الفائض ، : الخلل في ميزان المدفوعات  -2

العمليات اليت " بالنسبة للعجز فهو زيادة جانب املدين عن اجلانب الدائن يف العمليات املستقلة 

يزان مثل عمليات التصدير و االسترياد ، جتري لذا�ا و بغض النظر عن الوضع االمجايل للم

، أما الفائض فهو زيادة اجلانب 2"اخل ....التحويالت أحادية اجلانب ،قروض طويلة األجل 

  .الدائن عن اجلانب املدين يف العمليات املستقلة 

      اتباع و جتدر اإلشارة اىل أنه من الناحية احملاسبية يكون ميزان املدفوعات يف حالة توازن مبقتضى    

طريقة القيد املزدوج يف تسجيل العمليات ، و اليت يتم مبوجبها تسجيل كل عملية جتري مع العامل 

  اخلارجي مرتني ، مرة يف اجلانب الدائن و مرة يف اجلانب املدين ، غري ان هذا التوازن احملاسيب مليزان 

أي االختالل و التوازن مبعىن املدفوعات خيفي وراءه حقيقة الوضع االقتصادي هلذا امليزان 

االقتصادي و الذي يتطلب الوقوف عليه التمييز بني املوازين الفرعية للميزان اإلمجايل ، و مالحظة 

  3 .أرصد�ا 

امليزان العاجز ال يعرب عن سوء األحوال دائما ، فقد يكون راجع للسعي الدولة للتقدم فتستورد أكثر 

 االقتصادية ، كما نالحظ العديد من الدول الصناعية الكربى ذاتمما تصدر لتمويل مشاريع التنمية 

ميزان جتاري عاجز تلك الدول تعتمد يف تسوية هذا العجز على ايراد�ا األخرى مثل اخلدمات و 

  .الفوائد و األرباح عن رؤوس أمواهلا املستثمرة يف اخلارج 

  : كان راجعا لألسباب التالية   و امنا يعرب العجز يف ميزان املدفوعات عن سوء األحوال اذا

أسباب نقدية ، كأن يكون نتيجة لعملة مقومة بأكثر من قيمتها ، مما أدى تقليل الصادرات  -

 .اىل اخلارج 

تغري يف الظروف االقتصادية غري النقدية الذي قد يكون عرضيا ، انتقاليا ناشئا عن ديون و  -

تماشى مع  بعضها ، أو عميقا و رئيسيا  راجع حقوق ان كانت متوازنة  يف مجلتها غري أ�ا ال ت

                                                 
   26موسى سعيد مطر ، شقريي توري موسى ، مرجع سابق ، ص  1
غراض تسوية االلتزامات الناشئة عن العمليات املستقلة و تتمثل يف حركة رأس املال قصري األجل ، االحتياطات السائلة و الذهب و هناك العمليات التابعة اليت حتدث أل 2

  النقدي 
، ص ص  2011يع ، األردن ، لتوز مسري فخري نعمة ، العالقة التبادلية بني سعر الصرف و سعر الفائدة و انعكاسها على ميزان املدفوعات ، دار اليازوري العلمية للنشر وا 3

  بالتصرف  76، 71
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الستنفاد املوارد الطبيعية اليت تتوقف عليها مقدرة البلد على التصدير اىل اخلارج ، و هذا هو اخللل 

 1.الرئيسي الذي يدل على وضع معقد 

  أداء موازين مدفوعات أهم الدول العربية المصدرة للنفط : ثانيا 

 ولقد ، 2009 سنة خالل كمجموعة العربية للدول املدفوعات موازين أوضاع تدهورت    

 مليار 202 حوايل بلغ الذي مجموعةك العربية للدول املدفوعات ملوازين الكلي الفائض حتول

 عن جنم وقد  2009 سنة دوالر مليار 18 حنو إىل وصل عجز إىل 2008سنة  يف دوالر

 دوالر مليار 920 حوايل من مجموعةك العربية للدول الرمسية اخلارجية االحتياطيات تراجع ذلك

 للدول اجلاري احلساب ميزان فائض تراجع وقد .نفسها الفرتة خالل دوالر مليار 914 حنو إىل

 يف دوالر مليار 60 حنو إىل 2008 عام يف دوالر مليار 319 حوايل من مجموعةك العربية

 الكبري الرتاجع بعد التجاري امليزان فائض يف احلاد االخنفاض جراء أساساً  جاءت ، 2009 عام

 طفيفة بصورة ارتفع فقد اجلارية التحويالت صايف يف العجز أما .النفطية الصادرات عوائد يف

   .والدخل اخلدمات ميزان يف العجز اخنفاض ما حد إىل ووازنه

 دوالر مليار 185 حوايل مقداره عجز من حتول فقد واملايل، الرأمسايل احلساب مبيزان يتعلق وفيما

 التدفقات صايف حتول نتيجة 2009 سنة دوالر مليار 18 حوايل بلغ فائض إىل 2008 عام يف

 اخلارج يف االستثمار خماطر تزايد ظل يف النفطية العربية الدول لبعض الداخل إىل والرأمسالية املالية

  2.عليه العائد وضعف

خالل الفرتة الدول العربية املصدرة للنفط ألهم اجلدول املوايل يوضح أداء امليزان التجاري 

2007-2010.  

 . 2010-2007أداء امليزان التجاري ألهم الدول العربية املصدرة للنفط  : 20الجدول رقم 
  2007  2008  2009  2010  

 489494.4  201809.5   امليزان التجاري 
  

238508.5 
  

 362928.1 
  

الصادرات السلعية  

  مقومة بالفوب 

679.267.9  918247.1  620578.5  779829.6  

  423،424ص ، االحصائية ، ص 2012قتصادي العريب املوحد االالتقرير :  المصدر

                                                 
  172، 171عادل أمحد حشيش ، جمدي حممود شهاب ، مرجع سابق ،  ص  1
 183، الفصل التاسع موازين املدفوعات و الدين العام اخلارجي و أسعار الصرف ، ص  2010التقرير االقتصادي العريب املوحد سنة  2
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دول املدرجة يف اجلدول هي االمارات ، البحرين ، اجلزائر ، السعودية ، العراق ، قطر ، ال

  02، 01ر امللحق رقم ظملزيد من تفصيل أن.الكويت ، لبنان 

للدول العربية املصدرة للنفط    1الصادرات السلعية املقومة بالفوبمن خالل اجلدول جند أن 

  2007مقارنة مع سنة مليون دوالر  238979.2بلغ قيمته  2008عرف ارتفاع كبري سنة 

الخنفاض هذه األخري بقيمة  2009نخفض سنة تنظرا لزيادة الصادرات النفطية ل

لتحسن أسعار النفط و  2010ود االرتفاع من جديد سنة وتعا مليون دوالر 296668.6

فقد زيادة صادرات النفطية ، و هذا األداء يف الصادرات السلعية انعكس على امليزان التجاري 

مليون دوالر و هي قيمة قريبة جدا من قيمة  287684.9بقيمة  2008ارتفع بدوره سنة 

ل اخنفاض يف املوازين التجارية للدول فقد حص 2009ارتفاع الصادرات السلعية ، أما سنة 

  . مليون دوالر 250985.9العربية املصدرة للنفط بقيمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
طبقا هلذا املصطلح يكون البائع قد أوىف بالتزاماته بتسليم البضاعة عند تسليمها فوق ظهر السفينة اليت عينها له املشرتي و :   FOBتسليم البضاعة فوق ظهر السفينة  *

را من حلظة عبور هذه بضاعة اعتبامبجرد عبور البضاعة حلاجز السفينة يف ميناء الشحن ، و هذا يعين ان املشرتي يصبح مسئوال عن مجيع املخاطر و املصاريف اليت تتعلق بال

  . البضاعة حلاجز السفينة من ميناء الشحن 



 2008الصادرات النفطية في ظل انعكسات األزمة المالية العالمية لسنة : الفصل الثالث 

 

152 
 

  

  : خالصة الفصل 

العديد من االنعكاسات على مستوى القطاعات و  2008خلفت األزمة املالية لسنة    

  .املؤشرات االقتصادية العاملية 

افالسات يف العديد املصارف العاملية و أحدثت حالة من عدم و فقد أدت اىل خسائر ضخمة 

النفط العاملية فبعد االرتفاع الكبري ألسعار النفط يف  أسواقاالستقرار يف األسواق املالية ، و كذا 

تراجعت بشكل حاد يف النصف الثاين منه و استمر الرتاجع   2008النصف األول من سنة 

فاض يف معدالت النمو االقتصادي مبختلف دول العامل و أدت كذلك اىل اخن،  2009سنة  

يف حجم التجارة الدولية ، و   الذي صاحبه ارتفاع يف معدالت البطالة ، إضافة اخنفاض 

  .معدالت التضخم 

و ثغرات املتواجدة باقتصاد كل من منطقة األوروبية و الواليات و جراء هذه االنعكاسات    

  .مات الديون السيادية �ا املتحدة األمريكية انفجرت أز 

جراء  إليهاعلى الدول العربية فقد انتقلت  2008أما بالنسبة النعكاسات األزمة املالية لسنة 

، االستثمارات األجنبية ، و و السياحة  يف مقدمتها النفط الطلب على السلع األولية  تراجع 

صل أن ، دول جملس التعاون حتويالت اليد العاملة و غريها ، و تبني لنا من خالل هذا الف

  .اخلليجي ذات األسواق املالية املنفتحة أكثر تضررا  ، خاصة االمارات العربية املتحدة 

أما بالنسبة لصادرات النفطية العربية فقد تبني لنا أ�ا على عالقة طردية مع أسعار النفط ، فقد 

الرتاجع  مع اخنفاض أسعار مع ارتفاع اجلنوين ألسعار النفط  و  2008عرفت منو خالل سنة 

املوازنات العامة للدول العربية ألن إيرادات النفطية متثل  على، و قد أثر ذلك 2009سنة  النفط

هذه األخرية من إيرادات العامة ألهم الدول العربية املصدرة للنفط  فقد حققت  %60أكثر من 

بالنسبة ملوازين و نفس األمر  2009خالل سنة و العجز  2008فوائض خالل سنة ال

مدفوعات أهم الدول العربية املصدرة للنفط و يرجع ذلك لتأثر موازين التجارية اليت تتكون من 

  .الصادرات و الواردات السلعية اليت من بينها النفط 
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  :تمهيد 

معظم نظريا�م يف ضوء جمموعة من االفرتاضات التبسيطية للواقع مث يستنبط منها  ونيبين االقتصادي   

باالستدالل أو التحليل املنطقي ما يسمى بالفروض التفسريية ، و عادة ما تقدم هذه الفروض املفسرة 

  .تفسريا للظواهر االقتصادية حمل البحث 

بسطة الختبار صحة الفروض مبقارنتها صحة االفرتاضات ببناء النماذج امليقوم االقتصادي للتحقق من 

باحلقائق املشاهدة يف الواقع للتأكد من مدى مطابقتها مع ما حيدث يف الواقع، و يقوم �ذه املهمة 

  .باالستعانة بعلم االقتصاد القياسي 

ات االقتصادية املؤثرة على الصادرات النفطية العربية و اليت و سنحاول يف هذا الفصل حتديد أهم املتغري 

مما سبق ، و ذلك للوقوف على  تعرف عليها انطالقا اليت مت 2008تأثرت  باألزمة املالية العاملية لسنة 

، بعدها  أهم العوامل اخلارجية اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية انطالقا من األزمات املالية 

  .تقييم املعلمات املقدرة من النموذج  وتقدير معلمات النموذج  وصياغة النموذج و وضع الفروض 
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 2008لسنة العالمية خاص بانعكاسات األزمة المالية صياغة النموذج : المبحث األول 

  على الصادرات النفطية العربية 

 نماذج االقتصادية الالذي يسمح لنا بصياغة االقتصاد، علم فروع من فرع القياسي هو االقتصاد    

   .بينها فيما والعالقات للمتغريات الفعلي القياس على ذلك يف معتمداً  واهرتفسري الظ دف�

 سنة من مبكر وقت يفسييومبا  باول قبل من مرة ألول" القياسي االقتصاد" مصطلح استخدم 

 معروف هو الذي املعىنتأسيس املصطلح  ب يف الفضل يأخذ فريش راجنار أن من الرغم على ،1910

  1.و ذلك خالل ثالثينات القرن املاضي  اليوم

  : أن نعرف �ا االقتصاد القياسي ميكن هذه بعض التعريفات اليت و 

 .والرياضية حصائيةاإل واألساليب العلمية النظرية باستخدام املتغريات بني العالقات وحتليل قياس هو -

  .2القياسي لالقتصاد الفقري العمود هذا يومنا يف شكلت يتال هي اجلاهزة الكمبيوتر وبرامج

فرع املعرفة الذي يهتم بقياس العالقات االقتصادية من خالل بيانات واقعية ، بغرض اختبار مدى  -

ظواهر ، أو رسم بعض الصحة هذه العالقات كما تقدمها النظرية االقتصادية ، أو تفسري بعض 

  3.تنبؤ بسلوك بعض املتغريات االقتصادية الالسياسات ، أو 

رقمي  االقتصادية �دف إعطاء حمتوىلتحليل البيانات   ةهو تطبيق الطرق الرياضية واالحصائي -

  4.االقتصادية للتأكد من صحة  تلك النظريات للنظريات 

                                                           
1John f.Geweke , Joel L Horowitz, Econometrics :A Bird’s EYE, Discussieon paper , 
Germany,2006,p2  
 

   charbaji.com/uploaded/books/.../Econometrics1.pdf 06/10/2015شرجبي ، طبيعة االقتصاد القياسي ، تاريخ االطالع 2 
  4، 3، ص ص  2000، الدار اجلامعي ، مصر  2، االقتصاد القياسي بني نظرية و التطبيق ، ط،عبد القادر حممد عبد القادر  عطية 3

طالع نورة عبد الرمحن اليوسف ، حماضرات يف االقتصاد القياسي ، جامعة امللك سعود كلية العلوم االدارية ، قسم العلوم االقتصادية تاريخ اال 4

06/05/2014  fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/chapter1.doc  
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معلومات االحصائية ، الطرق الرياضية ألجل فهم حقيقة عبارة عن مجع كل من النظرية االقتصادية و  -

  1.العالقات الكمية يف احلياة االقتصادية احلديثة 

  2: مير البحث القياسي التطبيقي بأربعة مراحل ميكن اجيازها فيما يلي 

 .مرحلة توصيف أو صياغة النموذج -

  .مرحلة تقدير معلمات النموذج  -

  .املقدرة من النموذج مرحلة تقييم املعلمات  -

  .مرحلة اختبار قدرة النموذج على التنبؤ  -

على  2008لسنة العاملية نموذج اخلاص بانعكاسات األزمة املالية الو يف هذا املبحث سنقوم بصياغة 

  .الصادرات النفطية العربية 

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 William H. Greene, ECONOMETRIC ANALYSIS,e5 Upper Saddle River, New Jersey 

,2002,p1 
،دار ميسرة لطباعة و النشر  2، طEVIEWES7حسام علي داود ، خالد حممد سواعي ، االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق باستخدام برنامج  2

   21، ص 2016، 
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    تحديد ظاهرة و متغيرات النموذج : المطلب األول 

حتديد الظاهرة املراد دراستها مث حتديد املتغريات أو العوامل اليت تساعد صياغة النموذج مرحلة يف يتم    

ليتم وضع االفرتاضات التبسيطية متهيدا لصياغة الفرض املفسر ، و يتم التعبري على تفسري سلوك الظاهرة 

  .عن هذه املتغريات و العالقات يف صورة رياضية 

  موذج تحديد متغيرات الن: الفرع األول 

و يقصد بتحديد متغريات النموذج تعني املتغري التابع و املتغريات املستقلة من واقع النظرية االقتصادية   

  1.و أي معلومات عن الظاهرة 

على الصادرات النفطية العربية فاختيار  2008لسنة العاملية بالنسبة لظاهرة انعكاسات األزمة املالية 

هي  العربية  الصادرات النفطيةيستند على أن   ر على املتغري التابعاليت تؤثاملتغريات املستقلة املفسرة  

املتمثل يف السوق هذه السلعة تتأثر مبا تتأثر به سوق " النفط العريب " عبارة عن طلب على سلعة 

 2008العاملية و مبا أن هذه السوق كان هلا نصيبها من انعكاسات أزمة املالية العاملية لسنة النفطية 

  :و من واقع النظرية االقتصادية فمتغريات دراستنا تأيت كما يلي حسب ما جاء يف دراستنا 

و هي متغري كمي قابل  بالصادرات النفطية العربيةيتمثل املتغري التابع يف دراستنا :  المتغير التابع

  .للقياس 

انطالقا من دراستنا يف الفصول السابقة النعكاسات األزمة املالية العاملية لسنة : المتغيرات المستقلة

فيما خيص  ةلمتعارف عليه من الناحية  النظرية االقتصادي، اضافة لاليت ختص السوق النفطية   2008

هي املتغريات اليت تؤثر على الصادرات املتغريات االقتصادية املستقلة يف دراستنا  ستكون ألسواق النفطيةا

  : و اليت هي  2008النفطية العربية و اليت تأثرت بفعل  األزمة املالية العاملية لسنة 

                                                           
1
  21، مرجع سابق ، ص  حسام علي داود ، خالد حممد سواعي 
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تصدير النفط يعتمد على الطلب عليه حبسب النظرية االقتصادية و  :  الطلب العالمي على النفط -

  .2008لسنة  العاملية كان له نصيب من انعكاسات األزمة املالية

حبسب ي يتأثر مبعدالت النمو االقتصادالطلب العاملي على النفط   : نمو االقتصادي العالمي -

 . 2008لسنة العاملية و كان له نصيب من انعكاسات األزمة املالية  يةدالنظرية االقتصا

لذلك أخذنا متوسط التصدير  أحد حمدداتمن واقع النظرية االقتصادية فالسعر : سعر النفط     -

خليط صحراء (  التالية  خامت و اليت تضمو  بكاسلة خامات األو ل السنوي سعار الفورية األ

اجلزائر ، العريب اخلفيف السعودي ، موربان االماريت ، خام الكويت ، السدرة اللييب ، البحري 

 .) القطري ، البصرة العرقي 

، و قد رأينا أن حبسب النظرية االقتصادية إنتاجهاتصدير أي سلعة يعتمد على : انتاج النفط  -

  .  2008لسنة العاملية منظمة األوبك قامت خبفض االنتاج على ضوء األزمة املالية 

 تجميع البيانات  :الفرع الثاني 

عبارة عن سلسلة زمنية ممتدة من سنة الستخراج متغريات النموذج البيانات اليت مت االعتماد عليها    

تقرير األمني العام السنوي  الصادر عن   مت التوصل اليها بناء علىو  2014اىل سنة  2006

 .لسنوات خمتلفة منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول 

  . 2014- 2006خالل الفرتة  الفعليةمتغريات الدراسة قيم  بنيي 21رقم اجلدول و 
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  2014-2006قيم متغريات منوذج الدراسة خالل الفرتة   :21الجدول رقم 

الصادر عن منظمة األقطار من اعداد الطالبة بناءا على تقرير األمني العام السنوي  : المصدر 

،  80، 79،ص 92ص 92،94،98ص  2015/ 2010/2011العربية املصدرة للبرتول سنة 

86  ،92    

من خالل هذا اجلدول و باملالحظة جند أن قيم متغريات النموذج سواء املتغري التابع أو املتغريات      

 األزمة املالية العامليةظهرت فيها انعكاسات اليت وهي سنة  2009املستقلة قد عرفت أدىن قيمة هلا سنة 

  .  2008لسنة 

ليصبح حجمها  2009فقد اخنفضت سنة املتغري التابع فبالنسبة لصادرات النفط اخلام العربية 

  . 2008ألف برميل يف سنة  17140.6ألف برميل بعد أن كانت تقدر  14964.7

صادرات النفط   السنة

الخام العربية ألف 

 اليوم/ برميل 

  

الطلب العالمي 

على النفط الخام 

/ مليون برميل 

  اليوم

نمو االقتصادي  

  %العالمي 

 سلة األوابك سعر الخامات

  برميل/دوالر 

  

  

الجمالي الدول النفط الخام  إنتاج

  العربية 

  اليوم  /الف برميل 

2006  16708,2  85,2  5.2  61.1  22972.8  

2007  16784,3  86,4  5.3  69.1  22675.1  

2008  17140,6  86,0  2.8  94.4  22589.1  

2009  14964,7  84,5  -0.6  61.0  21121.6  

2010  16325,1  87,3  5.4  77.4  21402.4  

2011  16988,2  88,1  4.1  107.5  22069.3  

2012  18237,3  88,9  3.4  109.5  23515.6  

2013  17801,3  90,2  3.3  105.9  23216.1  

2014  17007.0  91.2  3.3  96.2  22834.1  
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ل اىل ليص 2008قد اخنفض سنة الطلب العاملي على النفط اخلام بالنسبة للمتغريات املستقلة جند أما  

مليون برميل يف  84.6ليصل اىل  2009خنفاض سنة مليون برميل ىف اليوم و استمر يف اإل 86.0

من  2008مو االقتصادي العاملي فقد اخنفض بشكل ملحوظ سنة و نفس األمر بالنسبة لن.اليوم 

،  % 0.6-ليسجل معدل سلبيا بلغت نسبته  2009و استمر يف االخنفاض سنة %2.8اىل 5.3%

 2009اض سنة و وصل االخنف 2008فقد اخنفض سنة أما انتاج النفط اخلام إلمجايل الدول العربية 

   .ألف برميل يف اليوم   21121.6ليصل 

فسعر خام سلة األوبك و صل لقيمة  2009 سنة  فقد عرفت أدىن مستوى هلا و بالنسبة لألسعار 

  .  2008دوالر للربميل سنة  94.4بعد أن وصل لقيمة دوالر للربميل  61.0

  لنموذج لشكل الرياضي تحديد ا :المطلب الثاني 

  .الرياضي للنموذج عدد املعدالت اليت حيتوي عليها و درجة خطية النموذج  و يقصد بالشكل

خطية " سنستعني بشكل االنتشار ألجل احلكم مبدئيا على نوع العالقة درجة خطية النموذج و ملعرفة 

      .على حدى بني املتغري التابع و كل متغري مستقل "أو غري خطية 

  بك االعربية مع سعر النفط اخلام لسلة األو  يةالنفطصادرات العالقة :  06شكل رقم

     spssو استخدام برنامج  21اجلدول رقم طالبة بناء على  إعدادمن : لمصدرا 
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عالقة اليت تربط صادرات النفط العربية مع سعر المن خالل شكل االنتشار تتكون لنا فكرة أولية عن  

إذ أن معظم النقاط منتشرة حول خط  خطيةالعالقة بينهما بأن  مفادها بك االنفط اخلام لسلة األو 

                      .مستقيم من أسفله و  أعاله

يعالقة الصادرات النفطية العربية مع النمو االقتصادي العامل:  07شكل رقم

  

  

 spss و استخدام برنامج 21طالبة بناء على  اجلدول رقم إعدادمن : لمصدرا

 

االنتشار توزيع النقاط  لنمو االقتصادي العاملي يف عالقته مع الصادرات النفطية العربية يظهر الشكل 

  .يأخذ الشكل اخلطي 
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  عالقة الصادرات النفطية العربية مع الطلب العاملي للنفط : 08شكل رقم 

  

 spss و استخدام برنامج 21طالبة بناء على  اجلدول رقم إعدادمن : لمصدرا

نالحظ من الشكل االنتشاري أن النقاط تتوزع حول اخلط املستقيم فوقه و أسفله من يسار الشكل    

 .اىل ميينه لذلك نعترب العالقة اليت جتمع الصادرات النفطية العربية و الطلب العاملي على النفط خطية 

  ل العربية عالقة الصادرات النفطية العربية مع انتاج النفط اخلام للدو : 09 الشكل رقم

   

 spss و استخدام برنامج 21طالبة بناء على  اجلدول رقم إعدادمن : لمصدرا
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شكل االنتشار و توزع  النقاط نستطيع أن حنكم مبدئيا على العالقة بني كل من الصادرات من خالل 

  .النفطية العربية و انتاج النفط اخلام العريب بأ�ا خطية 

تتبع أسلوب االحندار  بأربعة معدالت خطية استنادا ملا سبق ستتم صياغة منوذج الرياضي للدراسة 

 .  البسيط و ذلك لتفادي مشكلة االرتباطات املتوجدة بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع اخلطي 

  : للدراسة  ةالخطي ةالرياضياذج النممعدالت 

 : النموذج األول  -

X At =ƒ ( dMt)   

X At =B0+B1dMt +et  

  : النموذج الثاني  -

X At =ƒ (éC t )   

X At =B0 +B2éC t + et  

 : النموذج الثالث  -

X At =ƒ (P APECt)  

X At =B0+ B3P APECt +et  

 : النموذج الرابع  -

X At =ƒ (  PAt) -4  

X At =B0+B4PA  +et 
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  :  حيث ميثل

-  XA   : املتغري التابع  املتمثل يف  صادرات النفطية العربية السنوية.  

dM-  : املتغري املستقل املتمثل يف  الطلب العاملي على النفط السنوي.  

-  éC    : السنوي العاملي نمو االقتصادي ال املتغري املستقل املتمثل يف. 

- P APEC  :  السنوي   لسلة األوابك سعر النفط اخلاماملتغري املستقل املتمثل يف.  

-PA   : املتغري املستقل املتمثل يف انتاج السنوي من النفط اخلام للدول العربية. 

- t   : متثل قيمة املتغري خالل سنة معينة. 

e-   : بتغريات حجم  املتغريات ذات العالقة  كلاضافته نظرا لعدم ادراج   املتغري العشوائي الذي مت

على ضوء  من النفط  نيها االسرتاتيجي كاعتماد الدول الصناعية على خمزو العربية  الصادرات النفطية 

 .، اضافة خلطأ التقدير  و غريها  زمة األ

- B0   : و هو ثابت يقيس قيمة املتغري التابع عند استبعاد املتغريات املستقلة املدرجة بالنموذج و يعين

  . املؤثرة يف الصادرات النفطية العربية  تغريات غري مدرجة بالنموذج هذا أنه يقيس أثر امل

-  B1 :  معلمة  اليت تقيس مقدار تغري الصادرات النفطية العربية كنتيجة لتغري الطلب العاملي على النفط

 . موجبة   أ�ااالقتصادي نفرتض  نطقبوحدة واحدة و حسب امل

- B2  :  االقتصادي العاملي النمومعلمة  اليت تقيس مقدار تغري الصادرات النفطية العربية كنتيجة لتغري 

   . على النفط  بوحدة واحدة و حسب النظرية االقتصادي نفرتض ا�ا موجبة

- B3  : سعر النفط اخلام لسلة معلمة  اليت تقيس مقدار تغري الصادرات النفطية العربية كنتيجة لتغري

 .موجبة نفرتض ا�ا ي االقتصاد نطقبوحدة واحدة و حسب امل ك األواب
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- B4 : بوحدة واحدة و  انتاج  النفط اخلام العريب مقدار تغري الصادرات النفطية العربية كنتيجة لتغري

  .موجبة نفرتض ا�ا ي االقتصاد نطقحسب امل

   تقدير و تقييم معلمات النموذج : المبحث الثاني 

 مت  ) لبسيطاالحندار اخلطي ا(بعد التوصل لشكل الرياضي لنموذج الدراسة املتمثل بالصيغة اخلطية     

يف حالة  لتقدير معلمات النموذج كو�ا تعطي نتائج غري متحيزة  الصغرى املربعات طريقة على االعتماد

مت احلصول على مجلة  )SPSS( اإلحصائي لربنامجالنماذج اخلطية ، و عليه و بعد ادخال البيانات ل

و اليت سيتم تقيمها من  05،  04،  02،03من النتائج مبينة بالتفصيل يف كل من امللحق رقم 

 . الناحية االحصائية و االقتصادية من خالل هذا املبحث 
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   مرحلة تقدير معلمات النموذج: المطلب األول 

مجلة من النتائج تسمح بتقدير معلمات مت احلصول على )    SPSS(ربنامج االحصائي ال من خالل

  : كما يلي اذج املقرتحة  املعدالت اخلطية للنم

كمتغير مستقل و الصادرات النفطية العربية   خاص بالطلب العالمي للنفط األول النموذج  -

 :  كمتغير تابع 

 01اخلاصة باملعادلة رقم   spssتحصل عليها من برنامج اجلدول املوايل يلخص أهم النتائج امل   

  : متثل هذا النموذج اليت 

  األول نتائج تقدير منوذج : 22الجدول رقم 

اختبارات   قيمته  معامل االرتباط  قيمتها   املعلمة 

  االحصائية 

  قيمتها

B0 

B1 

 -6315.4  

265.0  

 

R 

R² 

R²¯  

0.65  

0.42  

0.34  

  

F 

  

5.15  

  02أنظر امللحق رقم  SPSSمن اعداد الطالبة بناءا على برنامج : املصدر 

  : بناءا على اجلدول تكون املعادلة الرياضية لنموذج كما يلي 

X At =6315.4+265dMt +et 

كمتغير مستقل و الصادرات النفطية العربية  خاص بالنمو االقتصادي العالمي   الثانيالنموذج  -

 :  كمتغير تابع 

اخلاصة باملعادلة رقم   spssيلخص أهم النتائج املتحصل عليها من برنامج  يف الصفحة املوالية اجلدول 

 .متثل هذا النموذج اليت  02
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  الثاين نتائج تقدير منوذج : 23الجدول رقم 

معامل   قيمتها   املعلمة 

  االرتباط

اختبارات   قيمته

  االحصائية 

  قيمتها

B0 

B2 

16118.8  

213.896  

R 

R² 

R²¯  

0.43  

0.18  

0.068  
  

F 

  

1.584  

  03أنظر امللحق  SPSSمن اعداد الطالبة بناءا على برنامج : املصدر 

  : و بناءا على اجلدول اعاله تكون املعادلة الرياضية لنموذج كما يلي 

X At =16118.8 +213.9éC t + et 

كمتغير مستقل و الصادرات النفطية العربية  خاص بسعر النفط لسلة األوابك   الثالثالنموذج  -

 :  كمتغير تابع 

 01اخلاصة باملعادلة رقم   spssاجلدول املوايل يلخص أهم النتائج املتحصل عليها من برنامج     -

 : اليت متثل هذا النموذج 

 الثالث نتائج تقدير منوذج : 24الجدول رقم 

معامل   قيمتها   املعلمة 

  االرتباط 

اختبارات   قيمته

  االحصائية 

  قيمتها 

B0 

B3 

 

13755.909  

35.997  

  

R 

R² 

R²¯  

0.779  

 0.606 

0.055  

F 

 

10.78  

  

  04أنظر امللحق رقم  SPSSمن اعداد الطالبة بناءا على برنامج : املصدر  -

 : من خالل اجلدول تكون معادلة الرياضية لنموذج كما يلي 
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X At =13755.909 +35.997 P APECt +At 

كمتغير مستقل و  لمجموعة الدول العربية المصدرة للنفطخاص بانتاج النفط  الرابعالنموذج  -

 :  الصادرات النفطية العربية كمتغير تابع 

اليت  04اخلاصة باملعادلة رقم   spssاجلدول املوايل يلخص أهم النتائج املتحصل عليها من برنامج    

  : متثل هذا النموذج 

نفط ىو انتاج انتائج تقدير منوذج اخلاص الصادرات النفطية العربية كمتغري تابع : 25الجدول رقم 

  2014-2006كمتغري مستقل خالل الفرتة   �موعة الدول العربية 

معامل   قيمتها   املعلمة 

  االرتباط

اختبارات   قيمته

  االحصائية 

  قيمتها

B0 

B1 

-5618.1  

1  

R 

R² 

R²¯  

0.875  

0.766  

0.73  
  

F 

  

22.925  

   05أنظر امللحق  SPSSمن اعداد الطالبة بناءا على برنامج : املصدر 

 : من خالل اجلدول تكون معادلة الرياضية لنموذج كما يلي 

X At =5618.1+1PA  +et 
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  النموذج  معلماتتقيم تقدير : المطلب الثاني 

مدلول من الناحية  سوف حندد ما اذا كانت هلا  جعلمات النموذ مل الرقمية  القيمبعد التوصل لتقدير     

  .ثانيا  القتصادية أوال ، و اذا كانت مقبولة من الناحية ااالحصائية 

  ): اختبارات الدرجة األولى ( اإلحصائيالتقييم  : ولالفرع األ

عن طريق معامل �دف املعايري االحصائية لتحقق من مقدرة النموذج التفسريية لظاهرة حمل البحث    

" ، و أيضا التحقق من مدى الثقة االحصائية يف التقديرات اخلاصة مبعلمات النموذج التحديد 

الختبار معنوية العالقة اخلطية لالحندار ككل ، "فيشر "اختبار ف  الكلية و اجلزئية اختبارات املعنوية

 ."ستيودنت"اختبار معنوية  كل معلمة على حدى باستخدام اختبار 

  )R² ،F(  اذج المقترحة اختبارات المعنوية الكلية للنم: أوال 

 R²معامل التحديد -1

  Rجند أن قيمة معامل االرتباط املتعدد    22رقم من خالل اجلدول     :النموذج األول   - 1-1

بني املتغري التابع املتمثل يف  متوسط القوة، و هذا يدل على وجود ارتباط  0.65قيمتها بتقريب 

  .الطلب العاملي على النفط الصادرات النفطية العربية و املتغري املستقل 

 تأثر بأزمة املالية العاملية الذي  الطلب العاملي على النفطمبعىن أن املتغري املستقل  R² 0.42أما قيمة 

 األخرى الباقي فهي عبارة عن العوامل أما.من تغريات  الصادرات النفطية العربية  %42ميكنه تفسري 

  .اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية 

و يتم حساب التعديل ليكون أقرب للواقع ألن قيمة  بالتقريب 0.34املعدل فهي  ¯R²أما قيمة 

  .عينة الاحملسوبة فيها نوع من الزيادة الستخدام 

قيمتها   Rجند أن قيمة معامل االرتباط املتعدد    23من خالل اجلدول رقم : النموذج الثاني  2- 1

بني املتغري التابع املتمثل يف الصادرات  ضعيف نوع ما ، و هذا يدل على وجود ارتباط  0.43بتقريب 

  . النمو االقتصادي العاملي خالل فرتة الدراسة النفطية العربية و املتغري املستقل 
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تأثر بأزمة املالية العاملية  النمو االقتصادي العاملي الذي ستقل مبعىن أن املتغري امل R² 0.18أما قيمة 

  خالل فرتة الدراسة  الصادرات النفطية العربية من تغريات فقط  %18ميكنه تفسري 

  Rجند أن قيمة معامل االرتباط املتعدد    24من خالل اجلدول رقم : النموذج الثالث 1-3

بني املتغري التابع املتمثل يف الصادرات  قوي، و هذا يدل على وجود ارتباط  0.77قيمتها بتقريب 

 . أسعار سلة األوابك النفطية العربية و املتغري املستقل 

الذي تأثر بأزمة املالية العاملية   أسعر نفط سلة األوابك مبعىن أن املتغري املستقل  R² 0.60أما قيمة 

أما الباقي فهي عبارة عن العوامل األخرى .الصادرات النفطية العربية من تغريات  % 60ميكنه تفسري 

  .اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية 

قيمتها   Rجند أن قيمة معامل االرتباط املتعدد    25من خالل اجلدول رقم : النموذج الرابع  1-4

ع املتمثل يف الصادرات النفطية العربية املتغري التاب قويبني، و هذا يدل على وجود ارتباط  0.87بتقريب 

 . انتاج نفط �موعة الدول العربية و املتغري املستقل 

مبعىن أن املتغري املستقل الطلب العاملي على النفط الذي تأثر بأزمة املالية العاملية   R² 0.76أما قيمة 

   .من تغريات  الصادرات النفطية العربية % 76ميكنه تفسري 

  :  Fاختبار فيشر  : 2

  : كما يلي بديلة   و أخرى  يقوم هذا االختبار على فرضية صفرية 

 

   H0 :عدم وجود عالقة بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع                              

H0 :B0=B1=B2=B3=0            

   H1 :وجود عالقة بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع 

H1 :B0 ≠ B1 ≠B2 ≠B3 ≠0  
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 Fاجلدولية حيث كلما كانت  Fاحملسوبة مع   Fو يتم قبول أو رفض احدى الفرضيتني مبقارنة 

 1 .احملسوبة أكرب من اجلدولية يتم رفض الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة  

   :النموذج األول  1- 2

مستوى  7و  1بدرجة حرية   )F  )5.15 الختبار جند أن القيمة احملسوبة  22من خالل اجلدول رقم 

مستوى املعنوية املؤخذ يف و  7و1بدرجة حرية )    5.59 (اجلدولية  Fمن اكرب هي    0.57معنوية  

  . 0.05 الدراسة 

داللة  هلليس  ككل  النموذج بالتايل و   صفريةفرضية الالو نتقبل   بديلةاللذلك نرفض الفرضية 

- 2006املتغري املستقل الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة الدراسة ، و يعين هذا أن   حصائيةإ

مل يكن له أثر كبري على تغريات الصادرات النفطية العربية و ميكن أن يرجع هذا اىل أن  2014

 .الطلب على النفط خالل الفرتات القصرية غري مرن 

  : النموذج الثاني  -2- 2

 7و  1بدرجة حرية  ) F  )1.584جند أن القيمة احملسوبة الختبار   23من خالل اجلدول رقم 

مستوى املعنوية و  7و1بدرجة حرية )    5.59 (اجلدولية  Fمن  أقلهي   0.249مستوى معنوية  

  . 0.05 املؤخذ يف الدراسة 

أي عدم وجود عالقة بني  النموذج بالتايل و   لصفريةافرضية الو نتقبل   لبديلةالذلك نرفض الفرضية 

   .حصائيةإداللة  ليس له ككلالنمو االقتصادي العاملي و الصادرات النفطية العربية و بالتايل النموذج  

                                                           
   172، ص 2010، دار امليسرة ، األردن ،  1،  ط spssمحزة حممد دودين ، التحليل االحصائي املتقدم للبيانات باستخدام 1
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  : النموذج الثالث  3- 2

 7و  1بدرجة حرية  ) F  )10.78جند أن القيمة احملسوبة الختبار   24من خالل اجلدول رقم 

مستوى املعنوية و  7و1بدرجة حرية )    5.59 (اجلدولية  Fهي اكرب من   0.000مستوى معنوية  

  . 0.05 املؤخذ يف الدراسة 

داللة احصائية  هل ككل  النموذج بالتايل و  بديلة فرضية الالو نتقبل  الصفرية لذلك نرفض الفرضية 

ا�ا خالل أي أن أسعار النفط لسلة األوابك هلا عالقة مع الصادرات النفطية العربية وهلا أثر على تغري 

 . فرتة الدراسة 

  : النموذج الرابع 

 7و  1بدرجة حرية  ) F  )22.925جند أن القيمة احملسوبة الختبار   25من خالل اجلدول رقم 

مستوى املعنوية و  7و1بدرجة حرية )     5.59(اجلدولية  Fهي اكرب من  0.002مستوى معنوية 

  . 0.05 املؤخذ يف الدراسة 

داللة احصائية  هل ككل  النموذج بالتايل و  بديلة فرضية الالو نتقبل  الصفرية لذلك نرفض الفرضية 

أي أن انتاج النفط �موعة الدول املصدرة للنفط كان هلا دور خالل فرتة الدراسة يف تغريات 

 . الصادرات النفطية العربية 

 .انطالقا من اختبارات املعنوية الكلية للنماذج املقرتحة سيتم رفض كل من النموذج األول و الثاين 
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 .) tاختبار ستيودنت ( اذج المقترحةاختبارات المعنوية الجزئية للنم: ثانيا 

احملسوبة  tعند مقارنة   tيتم أخذ قرار برفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة  و فقا الختبار  

 أكرب مناحملسوبة t و تكون N-K-1درجة حرية  0.05/2عند مستوى معنوية اجلدولية   tب

  .اجلدولية 

اجلدولية عند  tلمات النموذج و مستوى معنويتها ، ملع  tو اجلدول املوايل يبني قيمة االختبار 

  7و درجة حرية   ..0.025مستوى معنوية  

مبا أنه تبني لنا أن منوذج األول و الثاين ليس له داللة احصائية ككل سنقوم باجراء اختبارات املعنوية 

  . اجلزئية لنموذج الثالث و الرابع 

 : النموذج الثالث  -1

خاص بأسعار النفط ملنظمة األوابك كمتغري للمعلمات النموذج   tقيم اختبار :  26الجدول رقم

 ية العربية كمتغري تابع مستقل و الصادرات النفط

 B0 B3 المعلمات 

t  المحسوبة  

 مستوى عنوية 

14.111  

0.000 

3.283  

0.013 

t   2.99 2.99 الجدولية 

  spssمن اعداد الطالبة بناء على نتائج برنامج : المصدر 
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اجلدولية  ملعلمات النموذج جند أن هلا داللة  tاحملسوبة مع  tو مقارنة 26من خالل اجلدول رقم 

اجلدولية أي ثابت معادلة   tاحملسوبة أكرب من  tمعنوية احصائية حبسب االختبار ستيودنت  فقيمة 

له عالقة باملتغري التابع صادرات سعر خامات سلة األوابك االحندار غري معدوم و املتغري املستقل 

  .النفط العربية

  : رابعالنموذج ال -2

 احملسوبة و اجلدولية اليت تسمح بإجراء اختبار ستيودنت  tاجلدول املوايل يبني قيم 

للمعلمات النموذج الرابع خاص بإنتاج الدول العربية املصدرة   tقيم اختبار :  27الجدول رقم

 .للنفط كمتغري مستقل و الصادرات النفطية العربية كمتغري تابع 

 B0 B4 المعلمات 

t  المحسوبة  

 مستوى معنوية 

-1.194  

0.274 

4.788  

0.022 

t   2.99 2.99 الجدولية 

  spssمن اعداد الطالبة بناء على نتائج برنامج : المصدر 

داللة معنوية احصائية  B4ة اجلدولية  ملعلم tاحملسوبة مع  tو مقارنة 26من خالل اجلدول رقم 

سعر خامات اجلدولية أي املتغري املستقل   tاحملسوبة أكرب من  tحبسب االختبار ستيودنت  فقيمة 

  . له عالقة باملتغري التابع صادرات النفط العربيةسلة األوابك 

  .اجلدولية  tاحملسوبة أقل من   tأما بالنسبة لثابت معادلة االحندار فهو معدوم ألن 
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  .لذلك سنعترب أن هذا النموذج أيضا غري صاحل لدراستنا 

  التقييم االقتصادي : الفرع الثاني 

بتقييم النموذج رقم ثالثة اخلاص باملتغري املستقل متمثل يف سعر النفط ملنظمة األوابك و سنقوم      

  الصادرات النفطية العربية كمتغري تابع فقط لكونه النموذج الذي كان له داللة احصائية كلية و جزئية 

 بكاخاصة بسعر نفط لسلة خامات األو  B3املعلمة  إشارة أن  23نالحظ من اجلدول رقم     

اليت نطبق مع النظرية االقتصادية و ما مت افرتاضه يف بداية الدراسة بوجود عالقة طردية ت الرابع للنموذج 

ك يرتتب عليها زيادة أو نقصان يف سعر خامات سلة األوابباملتغري  تقتضي بأن أي زيادة أو نقصان 

و حبسب منوذج اذا تغريات األسعار بوحدة واحدة سوف تتغري  )صادرات النفط العربية (املتغري التابع 

  .وحدة تقريبا  36الصادرات

  .نموذج مقبول من الناحية االقتصادية الو عليه 

    Fو اختبار فيشر  R²معامل التحديد  عن طريق كل من  الرابعبعد اجراء التقييم  االحصائي للنموذج 

  .يتضح لنا أن النموذج مقبول من الناحية االحصائية و االقتصادية ،  tو اختبارات ستيودنت 

و  2008أن نقول خالل فرتة الدراسة اليت تضم ما قبل انفجار األزمة املالية العاملية لسنة ميكن عليه  و

  .بعدها أهم متغري أثر على الصادرات النفطية العربية هي أسعار النفط 
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  :  خالصة الفصل 

  

الصادرات النفطية  على و تؤثر 2008تتأثر باألزمة املالية لسنة  أن ميكن اليت الفصل العوامل هذا تناول

أ�ا �موعة من العوامل اليت تبني لنا من الفصل الثالث  مت  االعتماد على بيانات سنوية لذلك العربية ،

  .تأثرت باألزمة 

الصادرات النفطية  على تؤثر اليت اهلامة املتغريات على  التعرف حولنا  القياسي االقتصاد طرقبواسطة 

الصادرات النفطية  أن إىل املتوصل اليها  النتائج تشري ،  2008العربية انطالقا من األزمة املالية لسنة 

املالية اليت تضم األزمة  2014- 2006بأسعار النفط خالل فرتة الدراسة  كبرية بدرجة العربية تتأثر 

بالتايل  من تغريات الصادرات النفطية  العربية تنتج عن تغريات األسعار %60حيث ، 2008لسنة 

  . املتحكم الرئيسي يف الصادرات النفطية العربية  نستطيع أن نقول أ�ا

و إنتاج النفط �موعة الدول العاملي االقتصادي  النمو والطلب على النفط العاملي  تبني لنا أيضا أن

  .العربية املصدرة للنفط مل يكن هلا أثر ملموس على الصادرات النفطية العربية خالل فرتة الدراسة 
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  :  الخاتمة   

فقد مست خمتلف القطاعات و املؤشرات ،  2008لسنة املالية  األزمةانعكاسات دت تعد     

، و جمموعة احللول و اقتصاديات الدول املتقدمة االقتصادية و كان أكرب املتضررين القطاع املايل املصريف 

جديدة يف أكرب اقتصاديات بشكل كبري يف ظهور أزمات  ساهمزمة اليت مت وضعها للخروج من هذه األ

البحث عن  ستدعي ضرورة و يالنظام االقتصادي العاملي  هشاشة عن  لنا األمر الذي يكشف ، ملالعا

ال يرتكز على اقتصاد معني لكي ال يكون العامل تابع و ضحية  متعدد األقطاب نظام اقتصادي جديد 

نظام االقتصادي القد يكون احلل يف  ،و يبىن على أسس جديدة غري األسس الرأمسالية هلذا االقتصاد ، 

أبرز مسببات األزمات املالية عبارة عن معامالت حترمها الشريعة أن  أظهرت الوقائع  حيث اإلسالمي

  .اإلسالمية

ا جمموعة الدول بعد االنعكاسات السلبية اليت تكبد�األضرار اجلسيمة اليت مست الدول املتقدمة ال ت

الدول العربية  و قد ركزت الدراسة علىالنامية من ضمنها الدول العربية من خالل العديد من القنوات 

.املصدرة للنفط   

أهم الدول يف  إيراداتهمتثل  ،عالية يف أسواق النفط العاملية تنافسية  قدرة مبفالنفط العريب الذي يتمتع 

 ما جعل، هابفعلاخنفاض أسعار النفط  حىت خالل فرتة األزمة و %60أكثر من  العربية املصدرة للنفط

تعاين من عجز يف ميزانيتها العامة  و  موازيني مدفوعا�ا ، لكن ذلك مل يؤثر على مستوى  هذه الدول

 و، رتفاع أسعار النفط قبل انفجار األزمة اجراء من  انفاقها خالل فرتة األزمة نظرا للعوائد  املتحققة 

أثر البعيد سيكون له  ىر النفط على املداالنفطية فاخنفاض أسع اإليراداتنظرا لالعتماد الكبري على 

  .هذه الدول و حىت سياستها االقتصادية  إنفاقعلى مستويات 

من على السوق النفطية العاملية  2008األزمة املالية لسنة سات اانعك أهم وصلت  دراستنا بعد حصرت

و باالستعانة يف ظل األزمات الوقوف على أهم العوامل اليت تؤثر على الصادرات النفطية العربية  أجل

اىل أن الصادرات النفطية العربية مرتبطة ارتباط قوي بأسعار النفط  و أدواته  االقتصاد القياسي مببادئ

ال متقلبة و غري مستقرة أن أسعار النفط  نعلمعن تغريا�ا ، و  ىلو لة األئو و هي املسخالل فرتة الدراسة 

تتحدد وفق قانون الطلب و العرض بل هنالك العديد من العوامل غري اقتصادية اليت تتحكم �ا ، و 
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 صادرا�ا النفطية على  هااعتماداستمرار فإن  ذلكل، غري قادرة على حتكم �ا العربية جمموعة الدول 

ثرها باألزمات و أاستمرار ت إىلسيؤدي �ا السلعية  ، اميزانيتها و كأهم صادر  إليراداتكمصدر 

    .تنموي و عدم استغالل ثروا�ا استغالل أمثلالمسارها  وعرقلة صدمات خارجية 

   : نتائج الدراسة 

  : أمهها فيما يلي وصلنا جلملة من النتائج سنستعرضدراسة تالبعد 

توجه  واملضاربات  كثرة هنالك الكثري من األزمات املالية لكن أغلب و أهم أسبا�ا تتمحور حول  -

الفساد  االقتصادي املتواجد  باملؤسسات املالية يف ظل  وتحرير املايل ،الالدول حنو نظام السوق و 

  .  عن املعلومات اإلفصاحغياب الشفافية و 

اخنفاض مستوى الرقابة على املؤسسات املالية و املصرفية  2008من أهم أسباب األزمة املالية لسنة  -

املتخذة من طرف الدول ملواجهة األزمة املالية  اإلجراءاتتداول سندات رديئة و مجلة  إىلالذي أدى 

خل ور الرقابة و التدتقوم بديف احلياة االقتصادية دولة دور التؤكد على ضرورة وجود ،  2008لسنة 

  .و غريها من األدوار االقتصادية عند الضرورة 

املبين على االقتصاد احلقيقي بعيدا عن املتاجرة  اإلسالميو نظام التمويل   اإلسالميأركان االقتصاد  -

  .يسمح بتجنب العديد من األزمات املالية عامالت اخليالية امليف الديون و املشتقات املالية و 

نظرا خلصائصه الطاقوية  خلي عنهيزال النفط املصدر الرئيسي لطاقة يف العامل رغم اجلهود املبذولة لت ال -

  . و االقتصادية 

تتميز أسعار النفط باخلضوع لعوامل غري اقتصادية و مبحاولة السيطرة و التحكم �ا من الطرف الدول  -

  .املصدرة و املستوردة 

من االحتياطات النفطية العاملية و  %50أكثر من النفطية  كانيا�اإمتتوفر للدول العربية يف ظل  -

العديد من اخليارات تسمح هلا بتحقيق أهدافها االقتصادية و العاملي للنفط   اإلنتاجمن  %30حوايل 

أكد أن  الدول  2013املوارد اهليدروكربونية لسنة  إدارةمؤشر لكن السوق النفطية العاملية  على سيطرة

هذه  إدارةضعيفة أو مقصرة يف  هي  وخاصة النفط العربية من الدول اليت تعتمد على املوارد الطبيعية 

  .،و اخلسائر املالية اليت تكبد�ا صناديق السيادية للدول اخلليج العريب تؤكد ذلك  املوارد
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البنوك يف العامل خاصة يف آسيا و العديد من  إفالس 2008الية لسنة من أهم انعكاسات األزمة امل -

تراجع  ، العامليةحالة من عدم االستقرار و تذبب يف األسواق املالية  إحداث إىل، وهذا أدى  أوروبا

إضافة إىل   وارتفاع معدالت البطالة ،يف العامل و التجارة الدولية و تضخم معدالت النمو االقتصادي 

  .انفجار أزمات الديون السيادية بأوروبا و الواليات املتحدة األمريكية 

تأثرت األسواق النفطية عن طريق تأثر معدالت النمو االقتصادي و الطلب العاملي على النفط و  - 

  .أسعار النفط

العربية تراجع  الطلب على السلع األولية الدول  إىل 2008من أهم قنوات انتقال األزمة املالية لسنة  -

  .االستثمارات األجنبية ، و حتويالت اليد العاملة و السياحة ، و 

نظرا لتمتعها باقتصاديات  2008دول اخلليج العريب أكثر الدول العربية تضررا باألزمة املالية لسنة  -

  .العاملمنفتحة على 

املصدرة  العربية أهم الدول االقتصادات على 2008لسنة  العاملية املالية األزمة تداعيات أهم متثلت -

صادرا�ا لرتاجع  اليت أدتذات العالقة طردية مع الصادرات النفطية   أسعار النفط اخنفاض يف للنفط 

  .وضعية موازين مدفوعا�ا  و النفطية وتراجع إيرادا�ا ما أثر على موازنتها العامة

اليت  2014- 2006بأسعار النفط خالل فرتة الدراسة  كبرية بدرجةتأثر الصادرات النفطية العربية  -

من تغريات الصادرات النفطية  العربية تنتج عن  %60حيث ، 2008األزمة املالية لسنة فرتة تضم 

  .تغريات األسعار بالتايل نستطيع أن نقول أ�ا املتحكم الرئيسي يف الصادرات النفطية العربية  

خالل فرتة الدراسة مل يكن لكل من النمو االقتصادي و الطلب العاملي للنفط و انتاج الدول العربية  -

  .ت النفطية العربية للنفط أثر ملموس على الصادرا

  : نتائج اختبار فرضيات الدراسة 

  : الشكل املوايل تنا ببعد دراستنا ميكن أن حنكم على فرضيا 

، " الربا"االرتفاع املستمر لألسعار الفائدة   2008تبني لنا أن من أهم أسباب األزمة املالية لسنة  -

هذه األسباب  املضاربات و  املالية و املصرفية وعملية توريق الديون ، اخنفاض الرقابة على املؤسسات 

   .تتضمنها فرضيتنا األوىل لذلك حنكم على صحتها 
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جعلت  )تصاديةقوية و اقطا(تبني لنا أيضا أن السوق النفطية عبارة عن سوق لسلعة هلا أمهية بالغة  -

   ية أو اسرتاجتية ، و االحتفاظ به بشكل احتياطات أو خمزونات جتار  إنتاجهالدول تسعى الكتشافه و 

و تسعى لسيطرة عليه من خالل شركات النفط الوطنية  و العاملية أو اهليئات الدولية كمنظمة األوبك و 

كد لنا أ�ا سوق تتضارب فيها املصاحل يصعب فهمها فهي معقدة يؤ  األوابك ،  وكالة الطاقة الدولية ما

 اإلنتاجمن  %30اطات النفطية العاملية و حوايل من االحتي %50أكثر من  فيها  متتلك الدول العربية

  .، و هذا يثبت صحة فرضيتنا الثانية العاملي للنفط 

انعكست على مجيع دول العامل بشكل  إ�او جدنا  2008بعد دراسة انعكاسات األزمة املالية لسنة  -

جند دول االحتاد األورويب و  إذسليب لكن بدرجات متفاوت و من خالل قنوات متعددة و خمتلفة ، 

  .الواليات املتحدة األمريكية األكثر تضررا ، أما الدول النامية من بينها العربية أقل تضررا

الطلب العاملي على النفط ، الذي يؤكد و  ررت من خالل اخنفاض األسعارضأما األسواق النفطية فقد ت

  .لنا صحة الفرضية الثالثة

على الصادرات النفطية  2008من خالل دراستنا القياسية املتعلقة بانعكاسات األزمة املالية لسنة  -

تباطه بالنمو االقتصادي العاملي  من منوذج الدراسة نظرا الر  العاملي مت استبعاد الطلب على النفط، العربية 

تغريات أسعار النفط ، و عليه من تغريات الصادرات النفطية العربية يرجع لل % 60أن  إىلالتوصل و 

  .حنكم على صحة فرضيتنا األخري أل�ا تضم أهم عامل يؤثر على الصادرات النفطية العربية 

  : التوصيات المقترحة

تسمح بتفادي  هاانقرتح مجلة من التوصيات اليت نر نتائج املتوصل إليها الو على ضوء هذه الدراسة    

ختفف من أضرار هذه  املصدرة للنفط وختدم مصاحل الدول العربية  العديد من أسباب األزمات املالية و

  . األزمات

  .املؤسسات املالية خاصة اليت تقوم بتصنيف السندات على تشديد الرقابة  -

 .لتفادي األزمات املالية و االبتعاد عن نظام مايل هش  اإلسالميوابط االقتصاد ضالعمل بقواعد و  -
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  .عقوبات العقالنية كسن قوانيني و وضع الحلول للحد من املضاربات غري  إجيادالعمل على -

  على الدول العربية املالية  العمل على وضع خطط و برامج تسمح بتقدير حجم انعكاسات  األزمات  -

  .يف من حجم األضرار حتياطات الالزمة لتخفاالوضع  و

على أهم الدول العربية املصدرة للنفط لالبتعاد عن اعتماد  أولوياتبد أن يكون من تنويع صادرات ال -

 .و تفادي تقلبات األسواق النفطيةالنفط 

النفطية و   لإليراداتالبحث عن بدائل  ثروة النفطيةالالغنية ب الدول العربية أهم  يتوجب على  -

  .نفطيةاللغري  اإليراداتو تعزيز دور  االبتعاد عن االعتماد عليها

جيب حرص الدول املنتجة للنفط خاصة العربية منها على عرض النفط حبدود تراعي أنه ثروة ناضبة و  -

  .جيال القادمة فيها ، و تسمح بتحقيق أسعار عادلة و مستقرة لهمراعاة حقوق األ

  النفطية  لثروا�التحقيق استغالل األمثل  الكيماويةها تالعربية من العمل على تطوير صناعبد للدول ال -

الدولية لتفادي اخنفاض دوالر  تدوالر اىل جمموعة من العمالالالعمل على استبدال تسعري النفط ب -

 .و ارتباطها باالقتصاد األمريكي الذي يؤدي لرتاجع عوائد تصدير النفط 

 النفطية العوائد  بإدارةاخلاصة  اإلدارية تقييم سياستها  إعادةالعمل على يستلزم على الدول العربية   -

  .حمافظة على حقوق األجيال القادمة  ألجل 

و مراعاة  النفطية سياستها توحيد على األوبك منظمة يف  أعضاء العربية  الدول دفع على العمل -

 .دمها مجيعها خت نفط اليت ر الاسعأتحقيق لمصاحل بعضها البعض 

تقلبات االقتصاد العاملي املؤثرة يف جمال الطاقة و النفط ألجل مواجهة للدول العربية العمل املشرتك  -

  .اقتصاديا�ا احمللية أسعار النفط اليت تنعكس على على 

  :آفاق الدراسة 

،و قد تواجه الصادرات النفطية للدول العربية العديد من التحديات يف األسواق النفطية  العاملية     

 2008لية لسنة ايف ظل األزمة امل على الصادرات  خلصت دراستنا أن أسعار النفط هي املؤثر الرئيسي

لنفط أعادت اىل على أهم الدول العربية املصدرة ل 2008فانعكاسات األزمة املالية لسنة و عليه  
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اقتصاديات هذه الدول خاصة ماليتها العامة و  على انعكاسا�امشكلة تقلبات أسعار النفط و  الواجهة 

جند أن هذه الدراسة تفتح الباب  ،  2014مع اخنفاض أسعار النفط  الذي طرأ منذ منتصف سنة 

  : للعديد من التساؤالت من أبرزها 

  ؟ملواجهة حتديات األسواق النفطية كايف تطوير الصناعة البرتوكمياوية  هل  –

  ؟يق استقرارية املالية العامة يف الدول العربية املصدرة للنفط سبل حتقما هي  -

من فف ختد وسيلة تتحكم فيها و لو بشكل نسيب يف أسعار النفط ميكن للدول العربية أن جت هل -

  ؟ يةالنفط من االستقرارية يف ايرادا�ا قق هلا نوع حت اأضرار تقلبا�
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:  01رقم  الملحق  
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:  02الملحق رقم   

 
Régression 
 
 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

16884,078 922,0641 9 

la demande mondial de 

pétrole million bril/jour 

87,533 2,2661 9 

 
 
 

ANOVA
b
 

Modèle Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 2885646,889 1 2885646,889 5,158 ,057
a
 

Résidu 3915970,866 7 559424,409   

Total 6801617,756 8    

a. Valeurs prédites : (constantes), la demande mondial de pétrole million bril/jour 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 

 

 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficient

s 

standardis

és 

T Sig. 

Corrélations 

Statistiques de 

colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Corrélation 

simple 

Partiell

e Partie 

Toléranc

e VIF 

1 (Constante) -6315,487 10217,821  -,618 ,556      

la demande 

mondial de pétrole 

million bril/jour 

265,037 116,696 ,651 2,271 ,057 ,651 ,651 ,651 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 
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:  03الملحق رقم   

 

Régression 
 

 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

di

me

nsi

on

0 

1 la croissance de 

l'economée 

mondail pour 

cent
a
 

. Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

 
 

Récapitulatif des modèles
b
 

Modèle 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur 

standard de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 ,430
a
 ,185 ,068 890,1364 ,185 1,584 1 7 ,249 

a. Valeurs prédites : (constantes), la croissance de l'economée mondail pour cent 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 
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ANOVA
b
 

Modèle Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 1255217,772 1 1255217,772 1,584 ,249
a
 

Résidu 5546399,983 7 792342,855   

Total 6801617,756 8    

a. Valeurs prédites : (constantes), la croissance de l'economée mondail pour cent 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 16118,805 676,549  23,825 ,000 

la croissance de l'economée 

mondail pour cent 

213,896 169,942 ,430 1,259 ,249 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 
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:                                                                                   04رقم  الملحق 

                    

Régression 
 
 

Statistiques descriptives
b
 

 

Moyenne
a
 

Moyenne des 

carrés de la 

racine N 

les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

16884,078 16906,4431 9 

prix du pétrole brute d'opep 

panier dollar/bril 

86,900 88,9112 9 

la croissance de l'economée 

mondail pour cent 

3,578 3,9811 9 

a. La moyenne observée suivante est imprimée 

bظ. Les coefficients ont été calculés à l'origine. 
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Corrélations 

 

les expartation 

s de pétrole 

arabes 

1000brils/jour 

la croissance de 

l'economée 

mondail pour 

cent 

prix du pétrole 

brute d'opep 

panier dollar/bril 

Corrélation de Pearson les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

1,000 ,430 ,779 

la croissance de l'economée 

mondail pour cent 

,430 1,000 ,039 

prix du pétrole brute d'opep 

panier dollar/bril 

,779 ,039 1,000 

Sig. (unilatérale) les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

. ,124 ,007 

la croissance de l'economée 

mondail pour cent 

,124 . ,461 

prix du pétrole brute d'opep 

panier dollar/bril 

,007 ,461 . 

N les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

9 9 9 

la croissance de l'economée 

mondail pour cent 

9 9 9 

prix du pétrole brute d'opep 

panier dollar/bril 

9 9 9 

 
 

Variables introduites/supprimées
a
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

di

me

nsi

on

0 

1 prix du pétrole 

brute d'opep 

panier dollar/bril 

. Pas à pas 

(critère : 

Probabilité de F 

pour introduire 

<= ,050, 

Probabilité de F 

pour éliminer >= 

,100). 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 

1000brils/jour 
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Récapitulatif des modèles
b
 

Modèl

e 

R R-deux 

R-deux 

ajusté 

Erreur 

standard 

de 

l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Durbin-

Watson 

Variation 

de R-deux 

Variation 

de F ddl1 ddl2 

Sig. 

Variation 

de F 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 ,779
a
 ,606 ,550 618,5049 ,606 10,780 1 7 ,013 1,399 

a. Valeurs prédites : (constantes), prix du pétrole brute d'opep panier dollar/bril 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisé

s 

t Sig. 

Corrélations 

A 

Erreur 

standard Bêta 

Corrélation 

simple 

Partiell

e Partie 

1 (Constante) 13755,909 974,816  14,111 ,000    

prix du pétrole brute 

d'opep panier 

dollar/bril 

35,997 10,964 ,779 3,283 ,013 ,779 ,779 ,779 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 
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:  05الملحق رقم   
 
Régression 
 

 
 

Variables introduites/supprimées
b
 

Modèle Variables 

introduites 

Variables 

supprimées Méthode 

di

me

nsi

on

0 

1 production
a
 . Entrée 

a. Toutes variables requises saisies. 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole 

arabes 1000brils/jour 

 
 

Récapitulatif des modèles
b
 

Modèle 

R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Changement dans les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F ddl1 ddl2 

Sig. Variation 

de F 

1 ,875
a
 ,766 ,733 476,7466 ,766 22,925 1 7 ,002

a. Valeurs prédites : (constantes), production 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 
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ANOVA
b
 

Modèle Somme des 

carrés ddl 

Moyenne des 

carrés D Sig. 

1 Régression 5210606,358 1 5210606,358 22,925 ,002
a
 

Résidu 1591011,398 7 227287,343   

Total 6801617,756 8    

a. Valeurs prédites : (constantes), production 

b. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. A Erreur standard Bêta 

1 (Constante) -5612,122 4701,116  -1,194 ,271 

production 1,000 ,209 ,875 4,788 ,002 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 

 

 
 

Coefficients
a
 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés 

Coefficient

s 

standardis

és 

t Sig. 

Corrélations Statistiques de colinéarité 

A 

Erreur 

standard Bêta Corrélation simple 

Partiell

e 

Parti

e Tolérance VIF 

1(Const

ante) 

-

5612,12

2 

4701,116 

 
-

1,19

4 

,271 

     

produ

ction 

1,000 ,209 ,875 4,78

8 

,002 ,875 ,875 ,875 1,000 1,000 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 

 
 

Diagnostics de colinéarité
a
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Modèle Dimension 

Valeur propre 

Index de 

conditionnemen

t 

Proportions de la variance 

(Constante) production 

di

me

nsi

on

0 

1 

dimension1 

1 1,999 1,000 ,00 ,00 

2 ,001 59,148 1,00 1,00 

a. Variable dépendante : les expartation s de pétrole arabes 1000brils/jour 
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  : المراجع باللغة العربية  -1

  : الكتب  -

  .2004أمحد غنيم ، األزمات املصرفية و املالية ، دار النشر غري موجودة ، بلد النشر غري موجودة ،  -

، جامعة املنوفية ، القاهرة    spssسامة الربيع أمني ، حتليل االحصائي للمتغريات املتعددة باستخدام أ -

2008 . 

القصاص ، األزمات االقتصادية العاملية و عالجها من املنظور االسالمي ، دار اجلامعية  جالل جويد  -

  .2010االسكندرية ، 

حسام علي داود ، خالد حممد سواعي ، االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق باستخدام برنامج  -

EVIEWES72016،دار ميسرة لطباعة و النشر ،  2، ط.  

، دار امليسرة   1،  ط spss، التحليل االحصائي املتقدم للبيانات باستخدام  محزة حممد دودين -

  2010األردن ، 

  . 2009رمزي حممود ابراهيم ، األزمة املالية و الفساد العاملي ، دار الفكر اجلامعي ، االسكندرية ،  -

عاملية ، دار النهضة  سامر مظهر قنطقجي ، ضوابط االقتصاد االسالمي يف معاجلة األزمات املالية ال -

  .2008سوريا ، 

  مسري فخري نعمة ، العالقة التبادلية بني سعر الصرف و سعر الفائدة و انعكاسها على ميزان -

  .2011املدفوعات ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، األردن ، 

  .2010املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، ضياء جميد املوسوي ، األزمة املالية العاملية الراهنة ، ديوان  -

، الدار اجلامعي  2، االقتصاد القياسي بني نظرية و التطبيق ، طعبد القادر حممد عبد القادر  عطية  -

  .2000، مصر 

عادل أمحد حشيش ، جمدي حممود شهاب ، أساسيات االقتصاد الدويل ، منشورات احلليب    -

  . 2003احلقوقية ، لبنان ، 

  .2003املطلب عبد احلميد ، اقتصاديات املالية العامة ، الدار اجلامعية ، مصر ،  عبد  -

عبد املطلب عبد احلميد ، الديون املصرفية املتعثرة و األزمة املالية املصرفية العاملية ، الدار اجلامعية ،  -

  . 2009مصر ، 
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اسرتاجتية ، الدار اجلامعية االسكندرية ، فريد النجار، ادارة شركات البرتول و بدائل الطاقة قراءات  -

2006.  

قصي عبد الكرمي ابراهيم ، أمهية النفط يف االقتصاد و التجارة الدولية ، منشورات اهليئة العامة السورية  -

 .للكتاب ، بدون سنة النشر

  . 2003كامل بكري ، االقتصاد الدويل ، الدار اجلامعية ، االسكندرية ،  -

منظور االفريقي املصري مجال الدين أبو الفضل ، لسان العرب ، ا�لد األول ، دار حممد بن مكر  -

  .1994الصادر ، بريوت ، 

حمرزي حممد عباس،  اقتصاديات املالية العامة ، ديوان املطبوعات  اجلامعية اجلزائرية ، اجلزائر ،  -

2003 . 

    2006حمفوظ لعشب ، املنظمة العاملية لتجارة ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،  -

حممد عبد الوهاب العزاوي ، عبد السالم حممد مخيس ، األزمات املالية ،  ،االثراء لنشر و التوزيع ،  -

  . 2010األردن ، 

  .2012ار النفائس ، األردن ، حممود عبد الكرمي إرشيد ، املدخل اىل االقتصاد االسالمي ، د -

  .  1967نجد األجبدي ، دار املشرق ،بريوت ،معجم امل -

  . 2010هجري عدنان زكي ، االقتصاد دويل ، دار اثراء لنشر و التوزيع ، األردن ،  -

يونس أمحد البطريق ، السياسات الدولية يف املالية العامة ، دار اجلامعية االسكندرية ، سنة النشر غري  -

   .مذكورة و الطبعة 

  : األطروحات  -2، 

دراسة حالة اجلزائر بالرجوع اىل بعض "أمينة خملفي ، أثر تطور انظمة استغالل النفط على الصادرات  -

جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، غري منشورة ،التجارب العاملية ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، 

2011/ 2012 .  

موري مسية ، أثر تقلبات أسعار البرتول على التنمية االقتصادية يف اجلزائر ، دراسة قياسية ، أطروحة  -

  . 2014/2015دكتوراه يف العلوم االقتصادية ، جامعة تلمسان ، 
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مة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة ة ألز دراس"عقون نادية ، العوملة االقتصادية و األزمات املالية  - -

ر باتنة ، غري منشورة ، ضاطروحة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ، جامعة احلاج خل ،"

2012/2013    

  : المجالت  -

أوكيل نسيمة و آخرون ، األزمة املالية يف منطقة األورو أسباب نشو�ا و انتشارها و الدور الذي لعبته  -

شتاء ربيع  61/62ادية عربية ، العدد أسواق املالية و وكالت التصنيف االئتماين ، حبوث اقتص

2013.  

ابراهيم جاويش ، ترشيد استهالك الطاقة حنو اقتصاد أفضل و بيئة أمنة ، جملة جامعة دمشق ، ا�لد  -

  . 2000،  1، العدد  16

،  102بلقاسم عباس ، تبعات األزمة االقتصادية على الدول العربية ، جملة جسر التنمية العدد   -

  . 2011معهد العريب لتخطيط ، 

بلقلة براهيم ، مكانة الدول العربية ضمن خارطة سوق النفط العاملية ، األكادميية للدراسات   -

   . 2013، جوان  10قانونية ، عدداالجتماعية و االنسانية قسم العلوم االقتصادية و ال

،   29أين ، جملة العلوم االنسانية ،العدد ..اىل ..من ..بن امساعيل حياة ، صناديق اخلليجية من  -

  ،2013جامعة حممد خيضر بسكرة ،

، 13بوالكور نور الدين ، أزمة الدين السيادي يف اليونان األسباب و احللول ، جماة الباحث ، العدد  -

  .2013قلة ، جامعة ور 

بوفليح نبيل ،فعالية صناديق الثروة السيادية كاداة لتسيري مداخيل النفط يف الدول العربية ،  األكادميية  -

  .2010،الشلف ،  4للدرسات االجتماعية و االنسانية ، العدد 

العريب حسان خضر ، أسواق النفط العاملية ، جملة جسر التنمية ، العدد السابع و اخلمسون  ، معهد  -

  .2006لتخطيط ، الكويت ،نوفمرب 

 384التحديات و الفرص احمليطة مبستقبل النفط العريب ،جملة املستقبل العريب العدد حسني عبد اهللا ،  -

    2011  ،، مركز دراسات الوحدة العربية

  . 2005، الكويت ،  57حسان خضر ، أسواق النفط العاملية ، جملة جسر التنمية العدد  -
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حيدر يونس املوسوي، انعكسات األزمة املالية العاملية على أسواق املال العربية ، جملة االدارة و  -

  . ـ 2011االقتصاد ، العدد السادس و الثمانون ، 

خالد حسني علي املرزوك ، حتليل أسواق نفط العاملية يف ضوء مؤشرات املرونة ، جملة كلية االدارة و   -

  .2009جامعة بابل ، العراق ، ، 1االقتصاد ، العدد 

حممد التهامي طاهر ، تأثري النفط على البيئة خالل مرحلة النقل حالة اجلزائر ، جملة  رمحان آمال ،  -

  ، 2013،  12الباحث ، عدد 

، ديسمرب  4رمحان آمال ، نفط و التنمية املستدامة ، جملة احباث اقتصادية و ادارية ، العدد  -

2008.  

، واقع و آقاق صناعة تكرير البرتول العربية يف ظل التحديات البيئية الراهنة ، احباث  رمحان آمال -

   . 2012، جامعة حممد خيضر  جوان 11اقتصادية و ادارية ، العدد 

صباح عبد الرسول التميمي ، دور النفط العريب يف حتقيق األمن االقتصادي العريب ، جملة كلية الرتبية  -

   . 2009،العراق ،  4، عدد 20للبنات ، ا�لد 

طالب ، حممد ساحل ، أمهية الطاقة املتجددة يف محاية البيئة ألجل التنمية املستدامة عرض حممد  -

  . 2008،  6جتربة أملانيا ، جملة الباحث ، جامعة و رقلة، العدد 

طاهر زيتوين ،الدور املتنامي لشركات البرتول الوطنية و انعكاسا�ا على صناعة  البرتول يف الدول  -

، خريف  147، عدد  39األعضاء ، جملة النفط و التعاون العريب صادرة عن منظمة اوبك ،   جملد 

2013  .  

السمات و اخلصائص املشرتكة –عبد اهللا خبابة ، فائزة لعراق ، األزمات املالية و املصرفية العاملية  -

  .2013، جامعة حممد خيضر بسكرة ،  19دراسة حتليلية ، جملة العلوم االنسانية ، العدد 

،  2010- 2000عماد الدين حممد املزيين ، العوامل اليت أثرت على تقلبات أسعار النفط العاملية  -

  . 2013، غزة ،  1دد ، الع 15جملة جامعة األزهر ، سلسلة العلوم االنسانية ا�لد 

قدي عبد ا�يد ، صناديق السيادية و األزمة املالية الراهنة ، جملة اقتصاديات مشال افريقيا ، العدد   -

  . 2009، الشلف ، 6

ماجد عبد اهللا املنيف ، صناديق الثروة السيادية و دورها يف ادارة الفوائض النفطية ، جملة حبوث  - 

  . 2009، صيف  47ات الوحدة العربية ، الكويت ،العدد اقتصادية عربية ،مركز دراس
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خملفي امينة ، النفط و الطاقات البديلة املتجددة و غري متجددة ، جملة الباحث ، جامعة ورقلة ،  -

  .2011،  9عدد

نبيل مهدي اجلنايب ، كرمي سامل حسني ، العالقة بني اسعار النفط اخلام و سعر صرف الدوالر ،   -

  5. 2011، 1، العدد  األردنجملة كلية االدارة و االقتصاد ، 

هيام خزعل ناشور ، العالقة بني العوائد النفطية و االنفاق احلكومي يف دول جملس التعاون اخلليجي  -

  .2012،العراق ،  31، عدد  8جملة العلوم االقتصادية ، جملد ،  2008-2000للمدة 

  :الملتقيات و المؤتمرات  -

امساعيل عبد ا�يد احمليشي ، الدول العربية و حتديات منظمة التجارة العاملية من جولة اوروجواي  -

يف ضوء  منظمة التجارة العاملية –، امللتقى العريب الثالث  2005اىل مؤمتر هونج كونج  -1986

 .2008مفوضات الدوحة ، دمشق سوريا ، 

الداوي الشيخ ، األزمة املالية العاملية انعكاسا�ا و حلوهلا ، املؤمتر الدويل حول األزمة املالية العاملية و    -

 .2009مارس 13/14كيفية عالجها من منظور االقتصاد الغريب و االسالمي ، جامعة جنان، لبنان، 

2009.  

الطباع ، أثر أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو على قطاع األعمال العريب ، منتدى أزمة محدي   -

الديون السيادية يف منطقة اليورو ، األبعاد و التداعيات و العرب املستخلصة لالقتصاد العريب ، احتاد 

 2، ص  2012مارس  29رجال األعمال العرب ، بريوت ، 

وال ، األزمة املالية العاملية أسباب تداعيات و سياسات مواجهتها ، غريب الطاوس ، بوعالق ن  -

امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريها على اقتصاديات مشال افريقيا ، 

   2013جوان  19/20جامعة تبسة ، 

لى اقتصاديات الدول مع االشارة الطيب قصاص ، نبيل عامر ، األزمة املالية الراهنة و تداعيتها ع -

القتصاد اجلزائر ، ملتقى الدويل األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية جامعة سطيف ، 

 . 2009اكتوبر  20/21

بوعشة مبارك ، األزمة املالية اجلذور  أسباب و اآلفاق ، امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية و  -

  .2009أكتوبر 21،20ية الدولية و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، االقتصاد
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بوهزة حممد ، رزوقي رفيق ، األزمة املالية العاملية و اثرها على االقتصاديات العربية ، امللتقى علمي  -

- 20دويل حول األزمة املالية و االقتصادية العاملية و احلوكمة العالية ، جامعة فرحات عباس سطيف، 

 . 2009أكتوبر  21

جوادي نور الدين ، روضة اجلديدي ، أزمة الرهن العقاري األمريكية و أثرها على املتغريات االقتصادية  -

اجلزائرية  ، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريها على اقتصاديات مشال 

 2013افريقيا ، جامعة تبسة اجلزائر ، 

 عبد املطلب األسرج ، األزمة االقتصادية العاملية و سياسات مواجهتها يف دول العربية ، ملتقى حسني -

  ، 2009أكتوبر  20/21األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، 

يات و منهج صندوق رمضان بطوري ، أمال عبدي ، األزمة املالية العاملية قرأة يف األسباب و التداع -

النقد الدويل يف ادار�ا ، امللتقى الثاين حول األزمة االقتصادية الراهنة و تأثريا�ا على دول مشال افريقيا ، 

  2013جوان  19/20جامعة تبسة ، 

حول األزمة اجلذور و التداعيات ، ملتقى العلمي الدويل : 2008ساعد مرابط، األزمة املالية العاملية  -

  . 2009أكتوبر  20/21و االقتصادية الدولية و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، املالية 

شوقي جدي ، لطيفة �لول ، األزمة املالية العاملية �ز أركان الصناعة النفطية يف منطقة  مشال افريقيا  -

مشال افريقيا ، جامعة ، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية و تاثريا�ا على اقتصاديات 

  .2013جوان  19/20تبسة ، 

حول ، امللتقى الدويل الثاين  أزمة منطقة اليورو و أثرها على مستقبل االحتاد األورويبطاهر هارون ،  -

 .2011فيفري  26/27، املركز اجلامعي الوادي ، اجلزائر ، واقع التكتالت زمن األزمات املالية 

عبد الرمحان مغاري ، انعكاسات األزمة املالية العاملية على اقتصاد اجلزائر ، ملتقى الدويل األزمة املالية  -

   . 2009أكتوبر  20/21و الدولية و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف اجلزائر  ، أيام 

املؤمتر العلمي السابع لالقتصاد عبد الرزاق وورقية ، التطور املصطلحي يف االقتصاد االسالمي ،  -

 . 2008أفريل 1/30جامعة امللك عبد العزيز السعودية ، ،االسالمي 

عثمان عثمانية ، أحالم منصور ، األزمات املالية األسباب و الدروس املستفادة ، امللتقى الدويل الثاين  -

جوان  19/20فريقيا ،جامعة  تبسةاألزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريها على اقتصاديات مشال ا

2013. 
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علي بن هلهول الوبلي ، األزمات تعريفها ، أبعادها ، أسبا�ا ، احللقة العلمية مبنسويب وزارة اخلارجية  -

 . 2011/ 4/5-30/4ادارة األزمات ،الرياض ، أيام 

العلمي الدويل التنمية  عماد مطري خليف ، القوة االقتصادية النظرية و العملية للنفط العريب ، مؤمتر -

 .2008أفريل 7/6املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة ،جامعة سطيف ،

عماد موسى ، أثر األزمة املالية العاملية على الدول العربية ، قناة أسواق رأس املال ، مؤمتر الدويل حول  -

  ، 2009مارس  25-23تقييم و استشراف ، لبنان : القطاع اخلاص يف التنمية 

عمر شريف ،النظام االسالمي و االستقرار االقتصادي ، ملتقى الدويل االثاين حول األزمة االقتصادية  -

  ، 2013العاملية الراهنة و تأثريها على اقتصاديات مشال افريقيا ، جامعة تبسة، أكتوبر 

املالية ، امللتقى الثاين عمري سامي ، عمري رمي ، دور صندوق النقد الدويل يف مواحهة األزمات  -

   .2013جوان 19/20حول األزمة االقتصادية الراهنة و تأثريا�ا على دول مشال افريقيا ، جامعة تبسة ،

لطرش ذهبية ، دور صندوق النقد الدويل يف مواجهة األزمة املالية و االقتصادية العاملية ، ملتقى الدويل  -

  ، 2009أكتوبر  21و  20و احلوكمة العاملية ، جامعة سطيف ، األزمة املالية و االقتصادية الدولية 

ملياء بعروج ، األزمة املالية الراهنة و تداعيتها على االقتصاديات األوروبية و السياسات احلكومية يف  -

ل مواجهتها ، امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريا�ا على اقتصاديات مشا

  .2013افريقيا ، جامعة تبسة ، أكتوبر 

حممد راتول ، حممد ناصف ، أثر األزمة املالية العاملية على التنمية االقتصادية يف اجلزائر قناة االستثمار  -

األجنيب املباشر ، امللتقى الوطين األول حول الربامج التنموية يف اجلزائر بني النتائج الظرفية و تطلعات 

   . 2013مارس  13/14امة ، ، جامعة اجللفة ، اجلزائر التنمية املستد

حممد حممود ولد حممد عيسى ، آثار او انعكاسات األزمة املالية العاملية االقتصادية على االقتصاديات  -

العربية ، امللتقى العلمي الدويل حول األزمة املالية و االقتصادية الدولية و احلوكمة الدولية ، جامعة 

  .2009أكتوبر  20/21سطيف ، 

مساعد ناصر جاسم العواد ، نظرة حتليلية لألمهية االقتصادية للبرتول و الغاز الطبيعي يف منطقة  -

الشرق األوسط ، املؤمتر العلمي السنوي الثاين عشر ، البرتول و الطاقة و اهتمامات أمة ، جامعة 

 2008افريل  2/3املنصورة ، 



 قائمة المراجع

 

204 
 

تواجه مستقبل النفط يف اجلزائر ، املؤمتر العلمي الدويل التنمية مصطفى بودرامة ، التحديات اليت  -

 .  2008افريل  8/ 7املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد ، املتاحة ،جامعة سطيف

، معيزي أحالم ، حسني ذباح ، تداعيات األزمة االقتصادية العاملية على أداء البنوك اجلزائرية ،  -

امللتقى الدويل الثاين حول األزمة االقتصادية العاملية الراهنة و تأثريها على اقتصاديات مشال افريقيا ، 

 . 2013جامعة تبسة اجلزائر ، 

موسى رمحاين ، حنو ميزة نسبية لالقتصاد اجلزائري عن طريق تفعيل أدوات السياسة املالية ، ملتقى  -

  ، 2004سبتمرب  30 -29جامعة ابو بكر تلمسان ، السياسات االقتصادية يف اجلزائر ، 

  : المقاالت 

  .وشاح الرزاق ، األزمة املالية احلالية ، املعهد العريب لتخطيط ، سنة النشر غري موجودة  -

و ...أسبا�ا تداعيتها ...علي فالح املناصري ، وصفي عبد الكرمي ، األزمة املالية العاملية حقيقتها  -

 . 2009جامعة الزرقاء اخلاصة ، سبل عالجها ، 

حممد الفاتح حممود بشري املغريب ، ادارة األزمات من منظور اداري ، أمانة البحوث و الوثيق و النشر  -

  .، السودان ، سنة النشر غري موجودة 

ها ،  علي فالح املناصري، و صفي عبد الكرمي الكساسبة ، األزمة املالية العاملية حقيقتها اسبا�ا تداعيت -

 . 2009جامعة الزرقاء األردن ، 

حسني شحاته ، شبهات و افرتاءات حول االقتصاد االسالمي و الرد عليها ، سلسلة دراسات حول  -

  لنشر،مصر ، ال توجد سنة ااالقتصاد االسالمي 

مسفر بن على القحطاين ، النظام االقتصادي يف االسالم ، جامعة امللك فهد للبرتول و املعادن ،  -

  ، 2002السعودية ، 

عبد الستار ابراهيم اهلييت ، املعاجلة االسالمية لألزمة االقتصادية العاملية ، قسم الدراسات االسالمية ،  -

  .2009جامعة البحرين ، البحرين، 

مجال قاسم حسن ، النفط و الغاز الصخريني و أثرمها على أسواق النفط العاملية ، صندوق النقد  -

  . 2015العريب ، 

  : التقارير 

  .2009لسنة رير االقتصادي العريب املوحد التق -
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  .2010التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  -

  2011التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  -

  2012لسنة  التقرير االقتصادي العريب املوحد  -

  .2009لسنة  ملنظمة األوابكالسنوي التقرير االحصائي  -

  .2011سنة لتقرير االحصائي السنوي ملنظمة األوابك  -

 .  2015 لسنة  األوابك ملنظمة تقرير االحصائي السنوي  -

  . 2010سنة لنظمة األوابك مل 41لألمني العام  التقرير السنوي  - 

  .2015 لسنةملنظمة األوابك  37ألمني العام السنوي التقرير  -

  .، غرفة التجارة الصناعية السعودية  2012التقرير االقتصادي سنوي  - 

  .2009 لسنة تقرير منظمة املؤمتر االسالمي   -   

  . 2013تقرير معهد رصد العائدات لسنة    -

  

  : االلكترونية  و المواقع المنشورات 

أمحد سيد جنار ، ماذا يفعل العرب بأموال الطفرة النفطية الراهنة ،  -

eqtesad(27)/326.htm-www.siironline.org/alabwab/edare. 

  

علي خليفة كواري ، الطفرة النفطية الثالثة قراءة أولية يف دواعي و حجم الطفرة حالة اقطار جملس  -

-www.dr-alkawari.net/rational-foroil-crisisالتعاون اخلليجي ، 

artical.pdf  

،ماهو االقتصاد االسالمي ، املوقع  عمرشابرا حممد -

www.kantajr.com/media/3980/3101/pdf  

ظرية و تطبيقات السياسات االقتصادية سناء عبد القادر مصطفى ، األزمات االقتصادية العاملية بني ن -

 www.iraqieeconomists.net/ar 06/02/2015، تاريخ االطالع 

  

   www.journalisntraining.netسوزان شنيدر ، األسواق النفطية ،  -

http://www.siironline.org/alabwab/edare-eqtesad(27)/326.htm
http://www.kantajr.com/media/3980/3101/pdf
http://www.iraqieeconomists.net/ar
http://www.journalisntraining.net/
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نورة عبد الرمحن اليوسف ، حماضرات يف االقتصاد القياسي  -

fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/chapter1.doc  

شرجبي ، طبيعة االقتصاد القياسي   -

charbaji.com/uploaded/books/.../Econometrics1.pd  

حممد رضا الشوك ، حيدر علي الدليمي ، أمهية النفط يف احلياة االقتصادية للدول العامل   -

?aid=23940 www.ahewar.org/debat/show.art.asp  

 

Wwwalriyadhcom2007/09/19section.ecom.html ،صناديق صاحل سلطان -   

 

: المواقع االلكترونية    

  www.opec.orgموقع منظمة الدول العربية املصدرة للنفط  -

 موقع منظمة الدول املصدرة للنفط  -

  www.iea.org/aboutusموقع وكالة الطاقة الدولية   -

 www.revenuwath.org/rgiموقع معهد رصد العائدات  -
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