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 شكـر

 
 بسم هللا الرمحن الرحمي، وبعد:

وفقـ  إمتاـ ه اـذا الع ـ   أ نمحـدا ليقـجب لـوهج ووـظ وسلـمي هـي   ظ امحلد هلل    
 عيقظ الصوة والسوه. وه عىل أ رشف ال  بي ء واملرهينيوالصوة والس   ،املتواضع

تقــده شلرــكر اإــ ا امت  ال هــتت : ااممتــو : شــبه س ــد الواــ      اذلي قبــ   ،أ 
وفقـظ  الع ـ  أ ةلـوا عىل معيل ومل ل خ  عيل شلنصـ   والتوهياـ ط ةلـق   اإمترشاف

 هللا.
أ ن أ تقده شلركر والتقدير ل سض ء جلنة املن قرة عىل قبوهلم من قرـة مب إ لفوت    

  معيل.
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 أمـي  و  العزيـزين الكريميـن أبــي 

   زوجتي 

   أفــراد عائلتي  كل 

 األصــدقـاء و األحبــاب 
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 :تمهيد

 التجارة وحترير تطور من الثانية، العادلية احلرب بعد خصوصا كبَتة راتتطو  الدويل االقتصادي احمليط شهد   

 ادلايل الطابع ذات الدولية ادلؤسسات إىل باإلضافة اجلنسيات، متعددة الشركات دور وتعاظم وظهور العادلية،

 والشيء جدا كبَتة بأضعاف الدولية التجارة دنت فقد اإلقليمية، التكتالت حنو فأكثر أكثر والتوجو والتجاري

 أساليب حتسُت يف ساىم والتكنولوجي العلمي االبتكار أن حيث ،رادواألف األموال رؤوس حلركات بالنسبة نفسو

 عاملي لااختز  يف ساىم قد واالتصال اإلعالم وتقنيات النقل وسائل يف احلاصل التطور أن كما والعمل اإلنتاج

 اجلغرافية احلدود وتتعدى واندماجا تشابكا أكثر الدولية االقتصادية العالقات بذلك وأصبحت والزمن ادلسافة

 أو بلد يشهدىا اليت واألنشطة واألحداث تارافالقر وبذلك  صغَتة؛ قرية أنو على العامل ليظهر الواحدة، للدولة

 أن رلتمع أو بلد ألي ميكن ال أنو أي العامل، يف أخرى شركات أو بلدان على ونتائج أثار عنها تنجم ما شركة

 .العادلية التغَتات عن عزلة يف يعيش

 عودلة إىلبدورىا   تنقسم واليت االقتصادية العودلة مصطلح عليها وأطلقوا الظاىرة هبذه االقتصاديون اىتم وقد   

 ادلبادالت حجم خالل من تظهر جتارية وعودلة، قيود دون احلدود عرب األموال رؤوس حركات عنها تعرب مالية

 عدة تشًتك عادلية منتجات ظهور خالل من صناعية وعودلة سلتلفة دول من مؤسسات بُت وتداخلها التجارية

 .الدويل للعمل جديد تقسيم وفق إلنتاجها دول

 حجم حيث من تصاعديا منحى خذأ حيث جدا، كبَتة تطورات شهد بدوره ادلباشر األجنيب واإلستثمار   

 االقتصاديات على تأثَته حيث من أو ،ادلاضي القرن ذتانينات منذ خصوصا كبَتة مبعدالت دنت اليت التدفقات

 الفاعل اجلنسيات تعددةادل الشركات دور تعاظم بسبب وىذا للتكنولوجيا؛ اجالب أو دتويلية وسيلة باعتماده

 واحلكومات الدول اىتمام زيادة إىل إضافة العامل، يف ادلوزعة والصناعية التجارية أنشطتها خالل من فيو الرئيسي

 ادلناخ توفَت خالل من أقاليمها إىل اجتذابو أجل من بينها فيما التنافس واشتداد دتويلية كوسيلة العتماده بو

 .مظاىرىا أحد نفسو الوقت ويف العودلة ظاىرة زلركات أحد منو جعل ما االستثمار، على ادلشجع

 من خيلو ال إليو وصل ما ورغم العادلي االقتصادي النظام ويف الدولية االقتصادية العالقات يف التطور لكن   

 واىل القدم منذ أزمات بو وتعصف كبوات يواجو العادلي االقتصادي فالنظام الضعف، ونقاط السلبية اجلوانب

 بلدان أو بلد يف رازلصو  تأثَتىا كان ادلاضي ففي ؛عليو تقع وتكاليفها عينو االقتصادي النظام سببها اآلن،



 

 

 
 ب

 للظهور وأسرع أكرب أصبحت ما قطاع أو بلد أزمة تبعات فإن العودلة ظاىرة ظل ويف اآلن أما ،جغرافيا متجاورة

 .آخر إىل قطاع ومن آلخر بلد من متفاوتة بدرجات لكن العامل بلدان كل تقريبا ويتحملها واالنتشار،

 :الدراسة إشكالية .1

 والطويل، ادلتوسط ادلديُت يف يظهر ما ومنها مباشرة يظهر ما منها متعددة آثارا قتصاديةاإل زماتلأل إن

 اهتايسلوك تغيَت إىل تلجأ فهي لذلك ،األزمات حدوث جراء ادلتضررين بُت من اجلنسيات متعددة والشركات

 الشركات نشاط على األزمات تأثَت لدراسة منا وسعيا احلاصلة، ادلتغَتات عليها دتليو ما حسب اسًتاتيجياهتاو 

 :التالية اإلشكالية نطرح اخلصوص على ادلباشر األجنيب االستثمار وعلى العموم على اجلنسيات متعددة

االستثمار األجنبي توجهات على  2018-2003 الفترة خالل واالقتصادية المالية األزمات ريأثهو ت ما
   المباشر العالمي؟

 :التالية الفرعية األسئلة اإلشكالية ىذه حتت وتندرج

 ادلباشر؟ األجنيب االستثمار على األزمات ادلالية واالقتصادية تؤثر ىل 

 األزمات؟ زمن ادلباشر األجنيب االستثمار مواصفات ىي ما 

  يف اعادة توجيو االستثمار األجنيب ادلباشر عادليا؟ىل تساىم االزمات ادلالية واالقتصادية 

 األزمات؟ أثار حدة لتقليل اجلنسيات متعددة الشركات تتعامل كيف 

 :الدراسة فرضيات .2

 :كالتايل وىي ،الدراسة خالل من نفيها أو إثباهتا سيتم واليت ادلطروحة لألسئلة اإلجابات بعض تقدمي ميكن

  ستثمار األجنيب ادلباشر واالقتصادية على اإلنعم تؤثر األزمات ادلالية 

  مع األزمات ادلالية واالقتصادية يكسبو مواصفات جديدة؛ ادلباشر األجنيب لإلستثمارتكيف حركات 

  ادلباشر؛ األجنيب اإلستثمار توجيو إعادة إىل تؤديادلالية واالقتصادية  األزماتنعم 

 األزمات؛ آثار حدة من للتقليل الدولية اهتاياسًتاتيج من تغَت اجلنسيات متعددة الشركات 
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 :الموضوع اختيار أسباب .3

 :التالية لألسباب ادلوضوع ىذا اختيار مت

 ادلالية واألزمات األجنيب اإلستثمار من كال أن حيث ادلتبع، التخصص طبيعة مع ادلوضوع دتاشي 

 الدويل؛ االقتصاد يف ادلهمة ادلواضيع من يعترب واإلقتصادية

 ا ، وكذالعادلي االقتصاد يعرفها اليت التحوالت مع خاصة الساعة مواضيع أىم من باعتباره ادلوضوع أذنية
 ؛زمة الستقطاب استثمارات أكربإمكانية استفادة اجلزائر من األ

 ؛متعلقة باألزمات احلديثة حديثة إحصاءات ستعتمد حيث نسبيا الدراسة حداثة 

 ادلوضوع؛ حول االستزادة يف ورغبة ميول وجود 

 التخصص يف ادلهمة ادلواضيع ىذه مبثل اجلامعية ادلكتبة اثراء. 

 :الدراسة أهمية .4

 :من البحث أذنية تنبع

 بدايتها؛ مكان عن جغرافيا البعيدة وحىت العامل دول كل خيص أصبح الذي األزمات موضوع أذنية 

 أو ادلتقدمة سواء العامل، دول رتيع لدى ا كبَت  اىتماما نال الذي ادلباشر األجنيب اإلستثمار موضوع أذنية 

 النمو؛ طريق يف السائرة

 توجهاتو وعلى ادلباشر األجنيب االستثمار على األزمات دراسة تأثَتات أذنية. 

 :الدراسة أهداف .5

 :يف ادلوضوع ىذا دراسة أىداف تتمثل

 األزمات تاريخ على الوقوفوكذا  ادلباشر األجنيب اإلستثمار دلفهوم والنظري الفكري اإلطار وتقدمي عرض 
 األخَتة؛ األزمات على الضوء تسليط مع االقتصادية

  اجراء دراسة قياسية الثبات تأثَت االزمات ادلالية واالقتصادية على االستثمار األجنيب ادلباشر؛ 

 ادلباشر؛ األجنيب االستثمار على االقتصاديةادلالية و  األزمات تأثَتات حتليل 

 بالنسبة للدول النامية على العموم واجلزائر بصفة خاصة.   ادلرجوة الفوائد أىم استخالص 
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 :الدراسة أدوات .6

 :يف تتمثل البحث يف اعتمادىا يتم اليت األدوات

 األجنبية؛ واللغات العربية باللغة ادلتاحة وادلراجع الكتب 

 السابقة؛ الدراسات بعض 

 اإللكًتونية؛ وادللفات الكتب 

 الدولية؛ ادلنظمات إحصاءات 

 األنًتنت ومواقع والنشريات التقارير. 

 :الدراسة منهج .7

 باعتباره ،التحليلي الوصفي ادلنهج على نعتمد سوف ادلوضوعة الفرضيات واختبار اإلشكالية على لإلجابة    

 ظاىرة على بالتعرف سنقوم حيث االجتماعية، العلوم من جزء ىي اليت االقتصادية العلوم يف الباحث يناسب

يف   مث ،ووصفها واالقتصادية ادلالية األزمات إىل باإلضافة اجلنسيات متعددة والشركات ادلباشر األجنيب االستثمار
 ادلدمج االحندار دنوذج استخدام خالل من والقياسية اإلحصائية األساليب استخدام سيتم تطبيقيال انباجل

 تأثَت اختبار من احملصلة النتائج حتليل هبدف وذلك ،(Panel Data)وادلقطعية الزمنية بالسالسل اخلاص

 .ادلباشر األجنيب االستثماراالقتصادية على  األزمات

 حدود الدراسة:  .8

 للدراسة حدود زمانية ومكانية كما يلي:

 زمات اليت شهدهتا ىاتو لدراسة األ 3002إىل سنة  3002اعتمدنا فًتة الدراسة من سنة : الحدود الزمانية
 الفًتة

 ستثمار األجنيب الية واالقتصادية على توجهات اإلزمات ادلحتاول الدراسة دراسة تأثَت األ: الحدود المكانية
لتمثيل اجملتمع ككل الذي يشمل كل دولة فقط  32ادلباشر على مستوى العامل، ولكن مت اختيار عينة من 

 دول العامل.
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 :السابقة الدراسات .9
 ولى: الدراسة األ 

Philippe Martin et Thierry Mayer, L’effondrement du commerce 

dans la crise mondiale de 2008‐2009 : à qui la faute ?, CEPII, 

France, 2010. 

 أصبحت وقد تضررا اجلوانب أكرب بُت من الدولية والتجارة ،للعودلة األوىل األزمة تعترب احلالية ادلالية األزمة   

 وال باألزمة مباشرة تتأثر مل األوروبية الدول عكس وعلى اإلفريقية الدول فمثال األزمة، عدوى لنقل وسيلة

 عامال التجاري االندماج كان إذا :ىو ادلطروح والسؤال ،صادراهتا باخنفاض تأثرت ولكنها ادلالية بالعدوى

 التجارة من جعلت أهنا رغم األزمة أن إىل الدراسة توصلت وقد النشاط؟ لعودة عامل ىو ىل األزمة النتقال

 اخلروج يف ارنابيا دورا تلعب أن ميكن أهنا يعٍت ما احلمائية درجة يف كبَتة زيادة إىل تؤد مل أهنا إال ، تًتاجع العادلية

 .األزمة من

  :الدراسة الثانية 

 L'impact de la crise économique sur l'aide pour le commerce, 

Panorama 2009,OECD,2009. 

 جتنب أجل من وذلك السابق، من أكثر كبَتة أذنية ذو أصبح للتجارة ادلقدم الدعم أن إىل الدراسة توصلت

 للمساذنة الشريكة البلدان يف ادلنتجُت مساعدة خالل من ؛للنمو مناخ خلق أجل ومن للكساد الوخيمة النتائج

 من رنعل للتجارة ادلقدم الدعم وأن الدولية، أو اإلقليمية أو احمللية األسواق يف ادلنافسة دعم يف الفعلية

 .الطويل ادلدى يف زمةلأل مقاومة أكثر الشريكة االقتصاديات
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  :الدراسة الثالثة 

 Sami Mensi et Fatma Kchir Jedidi, Commerce International, Crise 

Financière Internationale et Gouvernance Mondiale: Tentatives 

d’Appréhension des Connexions Potentielles, Ecole Supérieure de 

Commerce de Tunis, Laboratoire Prosprctives et Stratégies de 

Developpement, Tunis,2009. 

 التجارة بُت العالقة فهم مث وجذورىا 3002 العالية ادلالية األزمة أسباب بشرح الباحثان قام البحث ىذا يف

 إذا صحيحة قةيبطر  يشتغل العادلي االقتصادي النظام أن إىل التوصل ومت العادلية، واحلوكمة ادلالية واألزمة الدولية

 مبعٌت العادلي ادلستوى على عمومي تدخل يرافقهما أن رنب لكن متطور، مايل ونظام جيد جتاري نظام فيو توافر

 .االطراف بعض يف انتهازية لوجود نظرا الصعب األمر وىو العامة، السياسات يف التعاون

  :الدراسة الرابعة 

Liu, Xiaoxue, The Impact of Financial Crises on Foreign Direct 

Investment: Evidence from Developed Countries, University of 

Nottingham, United kingdom, 2012. 

دولددة متقدمددة خددالل الفددًتة  32اعتمددد الباحددث علددى دراسددة قياسددية باسددتخدام معطيددات البانددل علددى رلموعددة مددن 
تثمار األجنددديب زمدددات ادلاليدددة علدددى االسدددوقدددد خلدددص إىل النددداتج التاليدددة: يوجدددد اثدددر سدددليب كبدددَت لأل 0990-3000

سدددعر الصدددرف الددديت تدددؤدي إىل ختفددديض تددددفقات االسدددتثمار األجنددديب  وأزمدددات زمدددات البنكيدددةادلباشدددر وخصوصدددا األ
 ادلباشر.
  :الدراسة الخامسة 

 Ozren PILIPOVIĆ & Meta AHTIK and Nenad RANČIĆ,  

FDI Inflows In Time Of Crisis Panel Data Analysis Of FDI 

Inflows To The Selected EU Member States, interdisciplinary 

management research XI, Opatija, Croatia, 2015, pp434-466.   

االحتدداد االورو  دول  مددندولددة  05 اعتمدددت الدراسددة علددى حتليددل قياسددي باسددتخدام بيانددات البانددل علددى رلموعددة
سدتثمار األجنديب جاذبيدة االزمة ادلالية على لألنو يوجد اثر سليب وقد خلصت الدراسة إىل أ 3003-0994للفًتة 

ن ، حيددث أن الندداتج احمللددي االرتددايل مددن االعوامددل ادلهمددة يف جددذب االسددتثمار األجندديب ادلباشددرادلباشددر، يف حددُت أ
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كدرب، والشديء نفسدو السدوق وبالتدايل فدرص اسدتثمار أكدرب يف حمللي االرتايل ادلوجب يعٍت طلب أمعدل دنو الناتج ا
 فلها اثر ارنا  على جاذبية االستثمار األجنيب ادلباشر.بالنسبة للسياسة االقتصادية 

  :الدراسة السادسة 
 

 DORNEAN Adina & IŞAN Vasile &  OANEA Dumitru-

Cristian, the impact of current crisis on foreign direct investment. 

Evidence from Romania,  Revista Economică, Romania, 2012, 

pp266-273. 
زمدددة ادلاليددة والنمدددو االقتصددادي علدددى كدددل مددن األ تددأثَتعلدددى دنددوذج االحنددددار ادلتعدددد لدراسدددة  اعتمدددت الدراسددة   

ن النمدددددو أ وقدددددد خلصدددددت إىل ،3000-0990باشدددددر يف رومانيدددددا خدددددالل الفدددددًتة تددددددفقات االسدددددتثمار األجنددددديب ادل
زمددة ادلاليددة لدديس ذلددا تددأثَت ارنددا ، بينمددا األر وىددذا التددأثَت االقتصددادي لددو تددأثَت كبددَت علددى االسددتثمار األجندديب ادلباشدد

مباشر على مستويات االسدتثمار األجنديب ادلباشدر وادندا العالقدة بدُت النمدو االقتصدادي واالزمدة ادلاليدة ىدي الديت تدؤثر 
   على مستوى االستثمار األجنيب ادلباشر. 

 :اختالف الدراسة عن الدراسات السابقة
يظهر من خالل الدراسات السابقة ادلستعرضة أن منها مدا قدام بدراسدة تدأثَت األزمدات االقتصدادية علدى التجدارة    

العادليددة ومنهددا مددا قددام بدراسددة تأثَتىددا علددى االسددتثمار األجندديب ادلباشددر، وادللفددت ان كددل ىددذه الدراسددات منهددا مددا 
ياسدية فقدط، ولكدن يف دراسدتنا فسدنحاول اجلمدع بينهمدا اعتمد الدراسة التحليلية فقط ومنها ما اعتمد الدراسة الق

علددى أقصددى  3000توقفددت يف سددنة ولكنهددا  Panel Dataمعدا، كمددا أن كددل الدراسددات القياسددية اعتمددت 
مبعددٌت احدددث قلدديال وتتندداول حتددوالت جديدددة يف  3002سددتتناول فددًتة دتتددد إىل غايددة سددنة تقدددير، ولكددن دراسددتنا 

 االقتصاد الدويل.
 :راسةالد محتوى .10

 على وذلك أجزاء أربعة إىل نقسمو سوف اجلوانب كل من بو واإلحاطة ادلوضوع ىذا لدراسة منا سعيا

 :التايل النحو

 التعاريف عرض خالل من ادلباشر األجنيب اإلستثمار حول شاملة نظرية مادة توفَت فيو حناول األول اجلزء

 ومطالب مباحث إىل تقسيمو باعتماد وذلك وتناولت اليت النظر ووجهات األدبيات إىل باإلضافة واألنواع ادلختلفة

 .لذلك ادلناسب السياق حسب



 

 

 
 ح

عن طريق تتبع مراحل تطوره تارخييا، وكذا اىم اجلزء الثاين نقوم فيو بتحليل تطور االستثمار األجنيب ادلباشر 
 بارىا احملرك الرئيسي لو.اخلصائص ادلميزة لو حاليا والتعريج على اذنية الشركات متعددة اجلنسيات باعت

 مع تارخيي وتتبع تعاريف من واالقتصادية ادلالية لالزمات النظري اإلطار عرض جلأ من خنصصو الثالث اجلزء

الشركات ادلتعددة اجلنسيات ادلختلفة يف  اسًتاتيجيات باإلضافة إىل القرن ىذا أزمات على الضوء تسليط
 . مواجهة األزمات

 تأثَتمث دراسة  ،3002-3002االزمات ادلالية واالقتصادية خالل فًتة الدراسة   أىم نتناول األخَت اجلزء ويف

خَت دراسة ج البانل ويف األخالل دراسة قياسية باستخدام دناذ  مناالستثمار األجنيب ادلباشر  على األزمات
 .األجنيب ادلباشرزمات االقتصادية يف رلال االستثمار اآلثار النارتة عن األ ألىمحتليلية 

 



 
 الفصل األول:

 االطار النظري لإلستثمار األجنبي المباشر 
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  اإلطار النظري لالستثمار األجنبي المباشرالفصل األول: 

 تمهيد:
أو  قتصاديةاإلختالف مدارسهم إعلى قتصاديُت منذ القدم إىتمام الكثَت من اإلستثمار األجنيب ادلباشر شغل اإل   
قتصادية العالقات اإلوذلك ألعليتو يف  ،إىل البلدان ادلتقدمة أو إىل البلدان النامية اجلغرافية ماهتنتماءإختالف إ

زداد إوقد  .ادلال والتدفقات التجارية رأسعلى تدفقات  تأثَتهمن خالل  ،قتصاد العادلية اإلبني على الدولية وتأثَته
 أىدافحتقيق اإلستعانة بو يف  بغرضجتذابو إ حتاولمن قبل الدول اليت ىتمام بعد احلرب العادلية الثانية ىذا اإل

 وتمسيعها  سماقاألخًتاق إجل أتعددة اجلنييات اليت تقمم بو من ادلأو من قبل الشركات  ،التنمية بصفة عامة
  .احملرك الرئييي لظاىرة العمدلة أصبح يعتربوذلذا فقد  ،األرباحظيم لتع

من خالل ادلبحث  ادلختلفة وأشكالو فهمم اإلستثمار األجنيب ادلباشرالفصل على م سمف نيلط الضمء يف ىذاو 
وإجتاىات نشاط الشركات الدولية ىتمت بتحليل إأىم النظريات اليت إىل يف ادلبحث الثاين  مث نتطرق ،األول

وخصمصا  اوسلبياهت اغلابياهتادلختلفة بإ آثارهذكر طلتتم الفصل بويف ادلبحث الثالث  ،ستثمارات ادلباشرةتدفقات اإل
 على الدول ادلضيفة.
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 وأشكاله المباشر األجنبيستثمار اإلالمبحث األول: مفهوم 
يف  ادلتداولوة التعواري أبورز  ذكور مون خوالل ،سوتثمار األجنويب ادلباشورإلسنقمم يف ىذا ادلبحث بالتطرق إىل مفهومم ا   
كموا نعورج علوى  ،اخلروج بتعري  شامل لووو  اإلحصاءات ادلتعلقة بوواليت ختص مؤسيات دولية سلتصة يف رتع شأنو 

 ادلختلفة. وأىم تقييمات

 المطلب األول: تعريف االستثمار األجنبي المباشر

 أوال: االستثمار األجنبي 

 االستثمار لغويا:  .1

 1ِاْستَوَغلََّها َوَجَعَلَها تُوْثِمرُ ممالو أي من الفعل استثمر ونقمل استثمر أ

[، ويطلوق 141وىم مأخمذ من الثمر، والثمر لغة زتل الشوجر، ومنوو قملوو تعواىلُ ُُكلُوما ِموْن ذَتَورِِه ِإَذا أذَْتَوَرم  األنعوامُ 
اه وكثوَّوورَه، رلوازا علووى أنووماع ادلووال ادليوتفاد، والثووامرُ كوول شوويء خوورج ذتوره، وأرض ذتووَتة وذتووراءُ كثووَتة الثمور، وذَتَّووَر مالوووُ ظلَّوو

احل، ، كقملوووكُ ذتووورة العلوووم العمووول الصوووةكثووور مالوووو، ويقوووال لكووول نفوووع يصووودر عووون شووويءُ ذتووور وأذتووور الرجووول وذتووور  عوووٌت  
ُ بلووف يوود بلووف الفعوول، فيكوومن معووٌت اسووتثمرومووا تملوود منووو، وصوويغة  اسووتفعل  تف ن ذتوورة الشوويء منفعتوووواخلالصووةُ أ
2النماءو  الثمرة وادلنفعةاحلصمل على 

. 

 ر اصطالحا:الستثماا .2

 أخور  عوٌت أو ميوتقبال، ماليوة موداخيل احلصومل علوى تمقوع مقابول حاضورا، ومتاحوة أكيودة مالية قيمة إحالل ىم 

 3عنو التخلي يتم الذي احلاضر أو اآلين االستهالك ادليتقبلي عن االستهالك تفضيل

 

 

                                                           
1

  متاح على ادلمقع االلكًتوينُ  اجلامع، ادلعاين معجم يف االستثمار معٌت و تعري  

 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/ consulté le 30/112014 
2
 178ص ،31،جدة، جمنظمة ادلؤدتر االسالميرللة رلمع الفقو اإلسالمي،  
3
 19، ص1133بييمىن، مباديء دراسات اجلدوى االقتصادية،جامعة بنها، مصر،  سعيد زردق، زلمد عبدالرحيم أزتد 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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 األجنبيستثمار تعريف اإل .3
يوووائد ىوووم كوووان ادلصوووطلح ال  إذ ،مووون القووورن العشووورين الثالثينووواتقبووول  عووورفيُ  جنووويبسوووتثمار األمصوووطلح اإل يكووون مل   
فيعومد  األجنويبستثمار التحديد الدقيق دلفهمم اإل أما ؛1960سنة  األجنيبستثمار لإلول ذكر أوورد  ستثمار الدويلاإل
1968ستثمار احملفظي سنة ادلباشر واإل األجنيبستثمار ز بُت مفهممي اإلالذي ميَّ  ،Arthur Bloom Feild إىل

1. 
وادلتمثلووة يفُ مصوودر  ،ادلكمنووة لووو الثالثووة جنوويب ييووتلزم رتووع العناصوورسووتثمار األتعريوو  دقيووق وشووامل لإل إعطوواء إنَّ    
 ؛اخلارج إىلوحتميل عمائده  تصديره إعادةاحلق يف  جنبية،س ادلال، ادللكية األأر 
بوووالطرق  اووارد ،غوووَت وبوووٍت أصووول االنقووودي ذ أوادلوووال العيوووٍت  رأسن يكووومن مصووودر أ قصووود بووووادلوووال يُ  رأسفمصووودر    

 للبلد؛ اإلنتاجيةزيادة الطاقة  إىلادلعتمدة قانمنيا ويؤدي 
، امعنميوو أو اسووماء كووان ببيعيوو أجنوويبادلووال ادليووتثمر شللمكووا لشووخص  رأسيكوومن  أنفهووي تعووٍت  األجنبيووةادللكيووة  أمووا   
ادليوتثمر ومودى  إقاموةمعرفوة بلود  أنَّ حيوث  أجنبيوا أمسوتثمار وبنيوا كوان اإل  إذاعترب ىذا العامل حامسا يف حتديد موا ويُ 

 ستثمار؛حتديد نمع اإل ؽلكن من ادلشروع  إدارةسيطرتو على 
 وأستثمار ادليتثمر وعمائده عند تصفية اإل رأمسالوتصدير  إعادةوالعنصر الثالث ىم ثبمت احلق للميتثمر يف    

 التصرف فيو.
 على النحم التايلُ األجنيبستثمار اإلومن خالل اجلمع بُت العناصر الثالثة ادلتقدمة ؽلكن تعري      
قتصووادي والتجوواري دليوواعلة يف النشوواط اإلبغوورض ا وافوود موون اخلووارج لألجانووفمعنوومي شللوومك  وأمووال مووادي  رأس"ىووم 

 .2"اخلارج إىلتصديره مع عمائده  إعادةيف  لصاحبو مع ثبمت احلق ،بقصد احلصمل على عمائد رلزيةو يف بلد ما 
كوول اسووتثمار يووتم خووارج ممبنووو ةثووا عوون دولووة مضوويفة سووعيا وراء حتقيووق حزمووة موون األىووداف االقتصووادية " أو ىووم   

 .3"وادلالية واليياسية سماء ذلدف مؤقت أو ألجل زلّدد أو ألجيال بميلة األجل
  ؛أخووورىدولوووة  أفوووراد أوحكمموووات  أويف دولوووة موووا مووون قبووول شوووركات  األصوووملو دتلوووك نَّوووأكموووا ؽلكووون تعريفوووو علوووى    
موال مشوروع  رأسادليواعلة يف  أوقتصوادي إمشوروع  إلقاموة آخور إىلالعينيوة  مون بلود  أوالنقدية  األممالنتقال إىم  أو

موووا ييووومى سوووتثمار األجنووويب غوووَت ادلباشووور أو نووومعُت رئييوووُت علوووا اإلسوووتثمار األجنووويب ادلباشووور واإلوينقيوووم إىل  قوووائم.
 احملفظي.ب

 
                                                           

1
 25ص ،2009 ،1ط عمان، األكادؽليمن للنشر والتمزيع، قتصاد المضعي،اإلسالمي واإل ثمار األجنيب وحقمق البيئة يف اإلقتصادستسليمان عمر عبد اذلادي، اإل 
 .58-56، ص2006، 1ستثمار األجنيب ادلباشر الضمانات وادلعمقات القانمنية، مركز دراسات المحدة العربية، بَتوت،طدريد زلممد اليامرائي، اإل 2
3
 11، ص1111ية شباب اجلامعة، مصر، مؤس الضرييب،ثمار الدويل و التنييق االست فريد النجار، 
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 المباشر األجنبيستثمار اإل تعريفثانيا. 
تعاري  كول مون صوندوق  ذكرقتصر على سمف نننا أإال  ،رغم تعدد التعاري  ادلتعلقة باالستثمار األجنيب ادلباشر   

بصوووفتهما منظمتوووان تيوووعيان إىل تمحيووود ادلفهووومم بصووودد تمحيووود  ؛النقووود الووودويل ومنظموووة التعووواون والتنميوووة االقتصوووادية
 .اإلحصاءات الدولية ادلتعلقة بو

 :(FMI) تعريف صندوق النقد الدولي .1
ولذلك صلدىا  ،ىم مؤسية دولية تعتٍت جبمع اإلحصاءات ادلتعلقة باالستثمار الدويل صندوق النقد الدويل   
متمثلة يف االستثمار األجنيب وادليتثمر األجنيب  ؛األجنيبعدة مصطلحات متعلقة باالستثمار ت تعاري  حدد

باإلضافة إىل رأس مال االستثمار األجنيب ادلباشر وعالقة االستثمار األجنيب  ،ومؤسية االستثمار األجنيب ادلباشر
 وذلك على النحم التايلُ

 اإلستثمار األجنبي: -أ 

ميزان  إحصاءاتادلباشر يف النيخة اخلامية من دليل  األجنيبستثمار اول صندوق النقد الدويل تعري  اإلتن    
 على الشكل التايلُ 359 يف الفقرةوقد جاء التعري   ،1993ادلدفمعات الصادرة سنة 

قتصاد ما إيف  اً مقيم اً كيان  أنَّ الذي يعكس  ،ستثمار الدويلادلباشر ىم ذلك النمع من اإل األجنيبستثمار اإل"   
الكيان ادلقيم ىم ادليتثمر ادلباشر وادلؤسية ىي مؤسية ( آخرقتصاد إئمة يف مؤسية مقيمة يف ؽلتلك مصلحة دا
ستثمار اإل تثمر ادلباشر ومؤسيةبُت ادلي األجلوادلصلحة الدائمة تعٍت وجمد عالقة بميلة  ،)االستثمار ادلباشر

 ."ادلؤسية إدارةادلباشر يف 
كل العمليات   وإظلا ،ستثمار ادلباشر فقطولية بُت ادليتثمر ومؤسية اإلستثمار ادلباشر ال يضم العمليات األاإل   

 .1غَت ادلياعلة أوالالحقة بينهما وبُت ادلؤسيات الفرعية سماء ادلياعلة 

 المستثمر المباشر: -ب 

خاصة،  أومؤسية عامة  أو فردو نَّ أتعري  ادليتثمر ادلباشر على ضمن الدليل نفيو  367كما تناول يف الفقرة    
وكاالت حكممية  أوحكممات أو مؤسيات تتصرف كمحدة واحدة،  أفراد أورلممعة  أو غَت مياعلة؛ أومياعلة 

ادليتثمر  إقامةقتصاد إغَت  آخرقتصاد إستثمار مباشر يف إؽلتلكمن جزءا من ملكية مؤسية  أخرىمنظمات  أو
 ادلباشر.

                                                           
1
 Balance of payments manual, IMF publications, 5

th
 edition, Washington D.C, 1993,p86. 
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 % 10 مؤسيات ومن خالل ملكيتها أو أفراداسماء كانت  )ذات الصلة( اجملممعة ادلرتبطة أن اإلشارةمع    

 .1نفس درجة ادللكية  ؽلتلكالفرد الذي  لتأثَتشلاثل  اإلدارةيف  تأثَتتعترب ذات  ،أكثر أو ادللكية اجملمعة  

 المباشر: األجنبيستثمار مؤسسة اإل -ج 

 أو% 10نيووبة  آخورقتصوواد إيهووا ادليووتثمر ادلباشور ادلقوويم يف ؽلتلوك ف ،غووَت ميوواعلة أومؤسيووة ميواعلة  بأهنوواف عورَّ تُ    
يف حالووة ادلؤسيووة  مووا يعووادل ذلووك أو ،ميوواعلةذات القوومة التصووميتية يف حالووة ادلؤسيووة  أوالعاديووة  األسووهمموون  أكثوور

 غَت مياعلة.
 وىيُ أنماععلى ثالثة  األجنيبستثمار وتشمل مؤسية اإل

  المنتسبة أوالمؤسسات التابعةsubsidiaries :  من  أكثرادليتثمر غَت ادلقيم فيها حيث ؽلتلك
 ؛اإلدارةرللس  أعضاءتغيَت  أووػلتفظ ةق تشكيل  ،القمة التصميتية أوالعادية  األسهممن  50%

  المؤسسات الزميلةassociates: من %  50اىل 10ادليتثمر غَت ادلقيم من  فيها حيث ؽلتلك
 ستثمار ادلباشر؛القمة التصميتية دلؤسية اإل أوالعادية  األسهم

  الفروعbranches: كليا سماء بشكل   أوادلباشر دلؤسيات غَت مياعلة جزئيا  متالك ادليتثمرإىي
 2ُالتالية األشكال وتأخذ ،ثالث آخرغَت مباشر مع برف  أومباشر 

 مكتف دتثيل للميتثمر ادلباشر؛ أو فرع دائم 
 ؛األجانفغَت مياعلة شللمكة بادلشاركة بُت عدد من ادليتثمرين  شركة 
 مقيم؛ أجنيبمعدات غَت شللمكة مباشرة دليتثمر  أووحدات سكنية  أومبان  أو أراض 
  على  سنةدلدة زمنية تبلغ  األجنيبادليتثمر  إقامةقتصاد إقتصاد غَت إمعدات منقملة تعمل داخل

 .األقل
 المباشر: األجنبيستثمار عالقة اإل -د 

مؤسية  إدارةعلى  التأثَتدرجة فعلية من  أوستثمار ؽلنحو الرقابة إقتصاد ما بإتظهر عندما يقمم ميتثمر مقيم يف   
من القمة التصميتية يف  %50من  أكثرالرقابة تتم دلا ؽلتلك ادليتثمر غَت ادلقيم  أنَّ حيث  ،آخرقتصاد إمقيمة يف 
من القمة  %50و %10ؽلتلك ادليتثمر ما بُت  اتكمن دل التأثَتبينما درجة كبَتة من  ؛ادلباشر ستثمارمؤسية اإل
اليت  األسهممتالك إمباشرة عن بريق  إما اتمي أنؽلكن  التأثَتدرجة كبَتة من  أو. الرقابة تلك ادلؤسية التصميتية يف

                                                           
1
 Idem. 

2
 Ibid, pp86-87. 
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التصميتية يف مؤسية ذلا قمة تصميتية يف متالك القمة إبطريقة غَت مباشرة ب أو ،عطي القمة التصميتية يف ادلؤسيةتُ 
 ادلؤسية ادلعنية.

 Immediate direct ستثمار ادلباشر ادلباشراإل ادلباشرُ األجنيب ستثماربُت نمعُت من اإلذلك ؽلكن التمييز من    

investment،  من القمة التصميتية يف  أكثر أو %10متالكإ إىلاليت تؤىلو  األسهمدلا ؽلتلك ادليتثمر وبطريقة مباشرة
كمن دلا ي ،Indirect direct investment ستثمار ادلباشر غَت ادلباشرار ادلباشر؛ والنمع الثاين ىم اإلستثمؤسية اإلم

 أودتتلك بدورىا قمة تصميتية يف مؤسية  ستثمار مباشرإلقمة التصميتية يف مؤسية اؽلتلك ادليتثمر ادلباشر 
من خالل سليلة  ةغَت مباشر بطريقة  كبَت  تأثَت أوكيان ما شلارسة رقابة ؽلكن ل ونَّ إوعلى ىذا ف .أخرىمؤسيات 
ستثمار يف مؤسية ثانية دتتلك ىي بدورىا إفعلى سبيل ادلثال مؤسية ما دتتلك عالقة  ،ستثمار مباشرإعالقات 
تكمن  أنيف ادلؤسية الثالثة ولكن ؽلكن  أسهماال دتتلك  األوىلادلؤسية ف وعليو ،ستثمار يف مؤسية ثالثةإعالقة 

 .1ةغَت مباشر  كبَت عليها بطريقة  أو تأثَتقادرة على شلارسة رقابة 

 ستثمار المباشر:مال اإل رأس -ه 
مؤسية  إىل  من قبل ادليتثمر ادلباشر أخرىمن خالل مؤسيات  أوم   بطريقة مباشرة ادلال ادلقدّ  رأسىم    
 ادلباشر يفُ األجنيبستثمار مال اإل رأسوتتمثل ادلكمنات الرئيية لتدفقات  ،ستثمار ادلباشراإل
 مال حقوق الملكية  رأسequity capital: يف  األسهموكافة  ،وتشتمل على حصص ادللكية يف الفروع

 ؛ادلال رأسادلؤسيات التابعة والزميلة، وغَت ذلك من ادلياعلات يف 
   ستثمارها إعاد العوائد المreinvested earnings:  شًتاكو ادلباشر إوتشمل نصيف ادليتثمر ادلباشر بنيبة

يف عائدات الفروع غَت احململة  وأرباحو ،كأرباحيف ادللكية  من العائدات اليت ال تمزعها الشركات التابعة والزميلة  
 ؛تدفقات جديدة أهناوتعامل ىذه العمائد كما لم  ،إليو

  المرتبطة بمختلف معامالت الدين فيما بين المؤسسات  األموالرؤوسintra-company loans :
بُت ادليتثمر  ، ا يف ذلك سندات الدين وائتمان ادلمردين األممالقًتاض إو  إقراضويشمل ىذا البند على 

من ادليتثمر   القروض ادلمنمحة صنّ وتُ  ،ادلباشر من جهة وادلؤسيات التابعة والزميلة والفروع من جهة ثانية
 .2ستثمار ادلباشر والعكس ضمن ىذا البند الفرعيمؤسيات اإل إىلادلباشر 

 

                                                           
1
 Balance of payments manual, IMF publications, 6

th
 edition, Washington, D.C, 2009, pp101-103. 

2
 Balance of payments manual, 5

th
 edition, Op, Cit., p87-88.  
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 (:OECD) قتصاديةتعريف منظمة التعاون والتنمية اإل .2

حمل االستثمار األجنيب  واجراء الدراسات حصاءاتاإلهتتم جبمع  ةاالقتصاديبدورىا منظمة التعاون والتنمية 
 ولذلك فقد اصدرت تعاريفا لتحديد ادلفاىيم كما يليُ ،ادلباشر

  ستثمار األجنبي المباشر:اإل -أ 

مو صندوق ادلباشر عن التعري  الذي قدَّ  األجنيبستثمار تعري  منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية لإلال ؼلتل    
 وقد جاء على النحم التايلُ ،النقد الدويل

قتصاد ما  ادليتثمر ادلباشر  دلصلحة دائمة يف كيان مقيم إمتالك كيان مقيم يف إادلباشر يعكس  األجنيبستثمار اإل"
وادلصلحة الدائمة تنطمي على وجمد  ، ادلباشرقتصاد ادليتثمر ادلباشر مؤسية االستثمار إغَت آخر قتصاد إيف 

 ؛ادلؤسية إدارةيف  التأثَتستثمار ادلباشر وعلى درجة كبَتة من ومؤسية اإل ادلباشربُت ادليتثمر  األجلعالقة بميلة 
وكل ادلعامالت الالحقة بينهما وبُت  ،بُت الكيانُت األوليةستثمار ادلباشر يشتمل على كل من ادلعامالت واإل

 .1"غَت ادلياعلة أوادلؤسيات التابعة سماء ادلياعلة 

 المستثمر المباشر: -ب 

غَت  أوخاصة، حكممة، رلممعة أفراد أو مؤسيات  مياعلة  أوغَت مياعلة عامة  أومؤسية مياعلة  أوىم فرد    
 إقامةبلدان  أو  تنشط يف بلد غَت بلد منتيبة وأستثمار مباشر  فرع، تابعة إؽلتلك مؤسية  ،مياعلة  ذات صلة

 .2ادلباشرين األجانفادليتثمرين  أوادليتثمر 

 ستثمار المباشر:مؤسسة اإل -ج 
 األسهممن  أكثر أو %10 األجنيبؽلتلك فيها ادليتثمر  ،غَت مياعلة أومؤسية مياعلة  هناأؽلكن تعريفها على    

 .ما يعادل ذلك يف حالة ادلؤسية غَت ادلياعلة وأادلؤسية ادلياعلة حالة القمة التصميتية يف  أوالعادية 
متالك ادليتثمر حتدد وجمد عالقة إستثمار مباشر؛ فإصميتية ىي اليت القمة الت أوالعادية  األسهممن  %10ونيبة 
 مؤسية ال ؽلتلك عليها رقابة تامة. إدارةوادلشاركة يف  التأثَتنو قادر على أيعٍت  األقلعلى  %10لنيبة 

تثمار ادلباشر والتمييز بينو ساخلاصة باإل اإلحصاءاتجل تيهيل يتعمل من أؽلثل مقياسا زلاسبيا يُ  % 10ومعيار   
ففي  ،ال يعترب ساكناأنو كما   ،ال تيتعملوالدول اليت تيتعملو معظم الدول ولكن ىناك من  ،ستثمار احملفظيواإل

                                                           
1
 OECD Benchmark definition of foreign direct investment, 3

rd
 edition, Danvers USA, 1996, p7. 

2
 Ibid, p8. 
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بينما يف بعض احلاالت ادليتثمر ؽلتلك  ،اإلدارةيف  تأثَتشلارسة  إىلمتالك ىذه النيبة ال يؤدي إبعض احلاالت 
 .1اإلدارةيف  اً فعلي اً ولكن لو صمت %10قل من أنيبة 

عنصرين رئييُت علاُ  إىلستناد ادلباشر ودتييزه عن اإلستثمار غَت ادلباشر باإل األجنيبستثمار ؽلكن تعري  اإل   
 ؛اإلدارةيف  التأثَتادلصلحة الدائمة ودرجة 

 األجل، وىم ذو ببيعة بميلة آخرقتصاد إقتصاد ما يف إستثمار يقمم بو مقيم إادلباشر ىم  األجنيبستثمار اإل   
يف كبَتة   تأثَتلو درجة  ادليتثمرو  ليس بالضرورة جنيية ادليتثمر؛ اإلقامةبلد  أنَّ  إىل اإلشارة"مصلحة دائمة" مع 

ستثمار ية ىي ادليتمى الذي يكمن عنده اإلالقمة التصميت أوالعادية  األسهممن  %10عترب نيبة وتُ  ،الشركة إدارة
التيميق  أوالشركات هبدف الرقابة يف منابق التصنيع  أعمالمن  أساساادلباشر يقمم  األجنيبستثمار اإلو  .*مباشرا
خدمات  أو اإلداريةاخلدمية مثلُ احملاسبة واخلدمات  األنشطةيتضمن  أنكما ؽلكن   ،التملك أوالتمزيع  أو

 .2اإلصالح

  حيث نذكر بعضا منهاُوتصف رتيع تعاري  االقتصاديُت يف نفس ادلعٌت 

 خارج دولة يف مشروع معُت يف كلها أو اإلستثمارات من جلزء ادليتثمر دتلك يف ادلباشر األجنيب االستثمار يتمثل

 .3التنظيم و اإلدارة على الكاملة الييطرة أو بادلشاركة قيامو مع اإلقامة، دولة

 قيامو إىل باإلضافة، االستثمارات كل أو جلزء األجنيب ادليتثمر دتلك على ادلباشر األجنيب االستثمار ينطمي   

 ىذا األخَت  قيام عن فضال ؛والتنظيم اإلدارة على الكاملة سيطرتو أو المبٍت ادليتثمر مع إدارهتا يف بادلشاركة

4ادلضيفة ةالدول إىل اجملاالت رتيع يف الفنية واخلربة والتكنملمجية ادلالية ادلمارد من كمية بتحميل
. 

 االيت يديرى األجلبميلة  ستثماراتو ذلك النمع من اإلنَّ أادلباشر على  األجنيبستثمار تعري  لإل إعطاءؽلكن    
  توسيطر كانت اإلدارة، سماء  يكفل لو حق  النصيف منه أو ابيبف ملكيتو الكاملة ذل سماء ،غَت ادلقيم ادليتثمر

 كاملة عليها أو جزئية.

                                                           
1
 Ibid, p8. 

 .%50وكندا تعتمد نيبة  %25نشَت ىنا أن ىذا ادلعيار ال تعتمده كل دول العامل فمثال بريطانيا وأدلانيا تعتمدان نيبة  *
2
 George.M.Taoka, Don.R.Beeman, international business, hyper Collins publications, New York, 1991,p25. 

3
 13، ص2001 ، االسكندرية ، اجلامعية الدار ، معاصرة اقتصادية قضايا و العمدلة صقر، عمر 
4
 31، ص2001 االسكندرية، ، اجلامعة شباب األجنبية، مؤسية االستثمارات جدوى و التدويل عبد اليالم ابم قح ، نظريات 
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كان   فإذا ، غَت ادلباشر ستثمار احملفظيادلباشر واإلرقة بُت اإلستثمار التف أساسلة الييطرة ىي عترب ميأوتُ   
كان ال ؽلتلك الييطرة   إذا ماأ ،ستثمارا مباشراإعترب و يُ نَّ   فإ%10من  أكثرادليتثمر يييطر على ادلشروع ولم جزئيا  

 ستثمار غَت مباشر.إو نَّ فإ

 ؛ادلخزون أوعلى غرار التدفق والرصيد  ،ادلباشر األجنيبستثمار مصطلحات متعلقة باإل إىلكما غلف التطرق    
 ُ على النحم التايلنو ؽلكن حياهبما بالنيبة لالستثمار الصادر من البلد أو االستثمار المارد إليو أمع اإلشارة 

أو الصادرة منو خالل فًتة زمنية   ،ىم مقدار االستثمارات األجنبية ادلباشرة الماردة إىل بلد ما: Fluxالتدفق    
تُت زمنيتُت الفرق بُت القيمتُت ادليجلتُت يف فًت  وؽلكن حتديد مقدار ىذا التدفق من خالل زلددة عادة تكمن سنة.

 .ؽلثل التدفق ادلاضية والينة احلالية لينةل  القيمة اإلرتالية الرصيد بُت قيميت احلاصل التغَّت  أن أي سلتلفتُت؛

ىم  أويف نقطة زلددة من الزمن،  أيىم الًتاكم الصايف يف هناية فًتة معينة  :stockالمخزون  أوالرصيد    
 صمرة أنو ادلخزونف عرّ كما يُ األساس ، ناتج رتع تدفق الفًتات احملددة من نقطة  1المضعية يف هناية الفًتة

 .2البعد أو ادلدى إىلفهم يشَت  فمتمغرافية دلدة زمنية معطاة   عٌت لو كمية زلددة يف فًتة زلددة 

المارد إىل بلد ما خالل سنة  ستثمار األجنيب ادلباشرقيمة اإل أنّ فًتضنا  إنو لم أوادلثال التايل يمضح ذلك حيث    
مليمن  500كان يقدر بو   2016ن رصيد االستثمارات األجنبية إىل غاية هناية سنة مليمن دوالر وأ 50ىي  2017

  ُدوالر. وعليو فإن

  مليمن دوالر 50يقدر بو  2017التدفق يف سنة 
  مليمن دوالر 500يقدر بوُ  2016رصيد االستثمارات الماردة إىل البلد إىل غاية هناية 
  مليمن دوالر واليت دتثل رصيد  550يقدر بوُ  2017رصيد االستثمارات الماردة إىل البلد إىل غاية هناية

 احلالية.يضاف لو تدفق الينة الينة اليت قبلها 

 وىيُ ستخراج العالقة التالية بُت التدفق والرصيدإوؽلكن  
 التدفقات  ( t-1)الوضعية في نهاية الفترة t-1الرصيد = ( t)الوضعية في نهاية الفترة tالرصيد

 نطالقا منها.إ أخرىستخراج عالقات إبُت ادلتغَتين ؽلكن  األساسيةوىذه العالقة تعترب العالقة 

                                                           
1 Grazia Ietto-Gillies, transnational Corporations and International Production, Edward Elgar Publishing, UK, 

2005, p25. 
2
 Bibeau Jean- pierre, Introduction à l’économie Internationale, 2

eme
 édition, : Gaétan Morin, Paris, 1993,P166. 
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 ستثمار األجنبي المباشرأشكال اإلالمطلب الثاني: 
إال أنو ختتل  تقييماهتا  ؛وكذا الصادرة منو من حيث القيمة ن االستثمارات الماردة إىل بلد ما ىي نفيهارغم أ  

ستثمار شكال من اإلز بُت عدة أظليّ وعليو فإننا  .تصنيفها عايَتمبيبف اختالف وجهات النظر إليها وكذا اختالف 
 ُستثمار حيف كل منهاذكر بعض ىذه ادلعايَت وأنماع اإلىذا من خالل و  ،األجنيب ادلباشر

 حسب معيار الوجهة:. أوال
 نمعُت علا  ز حيف ىذا ادلعيار بُتستثمار األجنيب بالنيبة لبلد ما أي منو أو إليو، وظليّ قصد بالمجهة وجهة اإليُ    
 .المارد ادلباشر ستثمار األجنيبواإل الصادر ادلباشر األجنيبستثمار اإل

 ستثمار األجنبي المباشر الصادر:اإل .1
مقيمم اقتصاد ما اليت يقمم هبا  ادلباشرة رلممع االستثمارات ىمو  ،ستثمار األجنيب يف اخلارجييمى أيضا باإل   

التمكن من ، سماء من خالل إقامة مشاريع جديدة أو ادلشاركة يف مشاريع قائمة مع خارج حدود بلدان اقامتهم
وؽلكن قياسو بالتدفقات الصادرة أو الرصيد  ،استثمارا مباشرا ستثمار رأس مال زللي يف سمق أجنيبإ عٌت  اإلدارة؛
 .1البلد منالصادر 

 ستثمار األجنبي المباشر الوارد:اإل .2
بإستثمار أجنيب قيام ميتثمر أجنيب أي  ،د احملليقتصاإستثمار رأس ادلال األجنيب يف اإلدلا يتم يكمن ىذا النمع    

أو من خالل دتلك  ادلياعلات األولية يف ادلشروع واألرباح احملتجزة سماء من خاللقتصاد احمللي، مباشر داخل اإل
ستثمار األجنيب المارد إىل اإل إىل أنَّ ىنا نشَت و  َت عنو بالتدفق المارد أو الرصيد،وؽلكن التعب مشروع قائم من قبل.

 .2من بلد آخر ستثمار صادرإ إال بلد ما ىم

 الملكية: معيار حسبثانيا. 
 ،ستثمار األجنيب ادلباشرنيبة ملكيتو يف مؤسية اإل أويف ادلشروع  األجنيبقصد بادللكية مدى مياعلة ادليتثمر يُ    

ادلملمك جنيب ادلباشر ألا ادلشًتك واالستثمار ادلباشر االستثمار األجنيب ز بُت نمعُت علاومن خالل ىذا ادلعيار ظليّ 
 ُجنيب بالكامل للميتثمر األ

                                                           
1 

Unctad training manual on statistics for foreign direct investment and the operations of transnational 

corporations, volume 1, unctad, New York, 2009, p98. 
2
 Idem. 
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 اإلستثمار المشترك: .1
 أووادليتثمر احمللي العام  األجنيببُت ادليتثمر  وإدارتوستثمار الذي تتمزع فيو ملكية ادلشروع ىم ذلك اإل   

العالمات  أوخًتاع ت اإلواخلربة وبراءا اإلدارة إىلبل دتتد  ،ادلال رأس. وادلشاركة ال تقتصر على احلصة يف 1اخلاص
تنمية اليمق أو  قدؽلةأو سلعة جديدة  بإنتاجللقيام  ،مع برف زللي أكثر أو أجنيبشًتاك برف إىم  يأالتجارية، 

 .2ادلشروع إدارةللمشاركة يف  األجنيبالفرصة للطرف  إتاحة. مع شرط خرآخدمي  أو نتاجيإنشاط  أي أو
 3ُستثمار ادلشًتك ينطمي علىوذلذا فاإل

 ؛أجنيب واآلخرحدعلا زللي أستثماريُت إبُت برفُت  األجلتفاق بميل اإل 
  َّحتميل الشركة إىل  إىلحلصة يف شركة زللية قائمة  دتنحو احلق يف اإلدارة   يؤدي  األجنيبشراء ادليتثمر  إن

  ستثمار مشًتك؛إ
  أوادلعرفة  أومن خالل اخلربة  أوكلي،   أوجزئي تكمن مالية، بشكل  أنؽلكن  األجنيبمشاركة ادليتثمر 

 ادلشروع. إدارةدتنحو احلق يف  أنبشرط  ،التكنملمجيا

 4ُالتالية األشكالحد أستثمار ادلشًتك اإل يأخذ أنوؽلكن 
  يكمن ىذا النمع دلا  المال الوطني العام: ورأس األجنبيالمال  رأسشركات تتوزع فيها الملكية بين

مؤسياهتا العمممية،  بإحدىمع حكممة البلد ادلضي  شلثلة يف ادلشروع يصبح ادليتثمر األجنيب شريكا 
 التأميم إىلستقالل الدول النامية بعد حصمذلا على اإلبعض  جلأتعندما بكثرة  ىذا النمعوقد ظهر 
 وال يزال مطبقا خصمصا من الدول اليت ختاف على سيادهتا. خاصة يف رلال البًتول والتعدين؛ ،اجلزئي

  النشأةتعمد  المال الوطني الخاص: ورأس األجنبيالمال  رأسشركات تتوزع فيها الملكية بين 
لدولة ادلضيفة بايف اليمق المبنية  أسهمهابيع جزء من ب األجنبيةالشركات  إلزامالتارؼلية ذلذا النمع نتيجة 

جل دخمل أأو من خالل اعتماد ادليتثمر األجنيب على ميتثمرين زلليُت من  لقطاع اخلاص احمللي؛لصاحل ا
ثمر تأو من أجل ضمان زتاية وتيهيالت من ادلي 5،تلك اليمق خصمصا إذا كانت الدولة تفرض ذلك

 احمللي.

                                                           
1
 .34، ص2005سكندرية، ستثمارات األجنبية، دار الفكر اجلامعي، اإل، اآلثار اإلقتصادية لإلعبد ادلقصمد مربوك نزيو 
2
 .481، ص2003ستثمار الدويل، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، إقتصاديات األعمال واإلأبم قح  عبد اليالم،  
 .482 ادلرجع اليابق، ص 3
 .40-34، مرجع سابق، صنزيو عبد ادلقصمد مربوك 4
5
 %49واألجنيب بنيبة  %51أي ادليتثمر احمللي بنيبة  51/49مثل اجلزائر اليت تفرض قاعدة  



 

 
13 

  وىذا النمع  المال الوطني العام والخاص: ورأس األجنبيالمال  رأسشركات تتوزع فيها الملكية بين
 غلمع بُت النمعُت اليابقُت.

نها من حتقيق التمازن بُت جذب ؽلكّ  وألنَّ  ،ستثمار ادلشًتك  اإل ومعظم الدول النامية تفضل ىذا النمع   
قتصادىا إوبُت احلفاظ على سيطرة العناصر المبنية على  ىا،من مزايا ستفادةاإلو  األجنبيةستثمارات اإل

 ؛قتصاد احمللييف اإل األجنيبن من ختفيض درجة حتكم الطرف ؽلكّ  وألنَّ نتشارا إ األكثرعترب كذلك ويُ  القممي؛
كمنو يياعد على تكمين ببقات جديدة من رجال   إىل باإلضافة ؛ستقاللية عن البلدان ادلتقدمةوبالتايل اإل

ىذا النمع يف حالة عدم مساح الدولة ادلضيفة  إىلوبدورىا الشركات ادلتعددة اجلنييات دتيل  احملليُت. عمالاأل
ت الكثَت من الصعمبا مامهاأويذلل  اليمق احمللي إىلل عليها الدخمل فهم ييهّ  ،بالتملك ادلطلق للمشروع
 ستفادة من مسعة الطرف احمللي .اإلتماجهها   أنوادلشاكل اليت ؽلكن 

 :األجنبيستثمار المملوك بالكامل للمستثمر اإل .2
أو تيميقية يف  إنتاجيةفروع  بإقامةوذلك  من برف األجانف، ستثماريةاإللمشروعات لنعٍت بو التملك ادلطلق     
 التفميضختصاصات وصالحيات الفرع و إحيف  تنظيم العالقات بُت ادلقر الرئييي والفرع يتمو ، ادلضيفة انالبلد

ستثمارات اإل أنماع أكثربالكامل من  األجنيب ادليتثمرستثمارات اليت ؽلتلكها اإل تعتربو  .ادلمكل إليو ونمع النشاط
 ستثماريمن اإلحتفاظ ةق ملكية ادلشروع اإل هاألهنا دتكن متعددة اجلنييات الشركات تفضيال لدى األجنبية

 اليماح ذلذا النمع من يف دبينما الدول ادلضيفة تًتد ؛1والتحكم يف كل عملياتو إدارتوكذلك ةق   حتفاظاإلو 
ت ىذه النظرة وأصبحت الدول لكن تغَتّ  ،األسماقحتكار إقتصادية وسيادة اإلستثمارات خمفا من التبعية اإل

يياىم ىذا النمع يف . و ستثمارات األجنبية وبالتايل اليماح بالتملك ادلطلقأكرب قدر من اإلتتنافس على جذب 
ستفادة من اإل إىل باإلضافة ،مدفمعات البلدميزان اليت تياىم يف حتيُت وضعية  األجنبية األممالتدفق رؤوس 

 .2التكنملمجيا أو اخلربات اإلنتاجية والتيميقية أو ادلهارات اإلدارية

 ستثمار ينطمي علىُ هذا اإلإذا ف
  بتنفيذ مشروع معُت؛ كة بالكامل يف البلد ادلضي  تقممقيام ادليتثمر األجنيب بتأسيس شركة شللم 

 يف شركة قائمة بالفعل يف البلد ادلضي . ملك كامل حصص رأس ادلالقيام ادليتثمر األجنيب بت 

                                                           
1
 .34ادلرجع اليابق، ص 
، 2005، بنك الكميت الصناعي، الكميت،83"، عستثمار األجنبي المباشر إلى الدول العربيةسياسات تنمية اإلاألسرج، سليلة رسائل البنك الصناعي، "حيُت عبد ادلطلف  2
 .26ص
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 :األجنبيالفرع  إنشاءحسب معيار الغرض من  ثالثا.
أو احلافز وراء اختيار بلد دون  ،ادلباشر األجنيبستثمار الغرض من وراء القيام باإل أوقصد هبذا ادلعيار اذلدف يُ    
 ُوىي أشكال أربعةبُت  ومن خالل زوظليّ  غَته.

 ستثمار الباحث عن الموارد الطبيعية:اإل .1

الطبيعية مثل ادلعادن وادلماد األولية وادلنتمجات الزراعية ذلا أماكن خاصة. ن ادلمارد أ مربريقمم ىذا النمع على    
واحلاجة إىل احلصمل عليها بأسعار منخفضة وبكميات دائمة أدى إىل ظهمر تدفقات االستثمار األجنيب ادلباشر 

يف النص  واسع النطاق  اإنتشار وقد شهد  ؛1الدول ادلصنعة إىل الدول الناميةمن   19القرن وبكثرة خصمصا يف 
حيث كان قرار تمبُت  ،عد احلرب العادلية الثانيةطر منذ ذلك احلُت وحىت ب، وكان النمع ادلييّ 19الثاين من القرن

تتمافر  أيناجليملمجيا وادلناخ لتحديد مكان تماجد ادلعادن والثروات و  أوالستثمارات يتحدد وفق عنصرين علاُ اإل
 وإمكانية ،ادلياعدة مثل نمعية البنية التحتية للنقل األخرىالعمامل  ُوثانيا لنمم احملاصيل،ادلناخية ادلفضلة  الشروط
 أوسماء من خالل احلمكمة اجليدة  األجنبيةومدى تيهيل اليلطات احلكممية للشركات  ،األوليةادلماد  إىلالمصمل 

 الرسمم التفضيلية.
، ولذلك يف تلك الفًتة ميتعمرات يف معظمهازت يف البلدان النامية اليت كانت ستثمارات تركّ ىذه اإل أغلبية   

معظم  نَّ . كما يتميز ىذا النمع بأ2القطاع ىذا جل دخملأشهرة كبَتة من  إىلفالشركات مل تكن يف حاجة 
زيادة صادرات البلد إىل  عادة ما يؤدي، ممجهة للتصدير لتممين صناعات البلدان ادلتقدمة األوليةسلرجاتو من ادلماد 
 .3ستهالكيةوادلماد اإل الرأمساليةوبادلقابل زيادة الماردات من اليلع  األوليةادلضي  من ادلماد 

  :األسواقالباحث عن  ستثماراإل .2
إسًتاتيجية أولية  تعتمدالتيميقية للشركات اليت  اإلسًتاتيجيةستثمار ادلرحلة الثانية من عترب ىذا النمع من اإليُ    
طلفض إ ،يف الدول ادلتقدمة وبيبف تطمر مفاىيم الشركاتبعد احلرب العادلية الثانية و نَّ أعلى التصدير، حيث  ةقائم
خلدمة الزبائن الطريقة ادلفضلة  وأصبحت ،األجنبيةعتمادىا على التصدير كمسيلة خلدمة الزبائن يف اليمق إمعدل 

 .األميال آالفيف البلد ادليتهدف بدال من التصدير على بعد  إنتاجيةمتالك فروع إادلمجمدين واحملتملُت ىي 

                                                           
1
 Francisco Barros Castro, Foreign Direct Investment And The Multinational Corporation, p23 available at: 

https://www.fep.up.pt/docentes/fcastro/chapter%202.pdf  
2 Stephen D. Cohen, Multinational Corporations and Foreign Direct Investment, Oxford University Press, New 

York,2007, pp66-67. 
3
 .23حيُت عبد ادلطلف األسرج، مرجع سابق، ص 
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 أودفاعية  إماقد تكمن  األسماقادلباشر الباحث عن  األجنيبستثمار وراء وجمد اإل األساسية األسباب إنَّ    
    أخرىشتداد ادلنافية من قبل ادلنتجُت احملليُت، دخمل فروع تابعة لشركات إفالدفاعية تتمثل يف  ؛1ىجممية

وىذا ما  ،األملبلد رتفاع يف سعر صرف عملة اإ ستَتاد جديدة يف البلد ادليتهدف،إحماجز  إقامة منافيُت جدد ، 
خالل اليتينات واليبعينات من القرن  الناميةقطاع الصناعات التحميلية يف الدول نتشار ىذا النمع يف إيفير 
يبف القيمد بستثمار  عن التصدير من البلد ادلصدر لإلويعترب بديال ،الماردات إحاللسياسة  هاتطبيق أثناءالعشرين 

ختفيض وقت وتكالي  النقل وخصمصا ما يتعلق  إمكانيةاذلجممية فتمثل البحث عن  أما .2ادلفروضة على الماردات
 ادلنتجَت يتغ يةوكيفستشعار وقت إيف  أحينالتمبن غلعل الشركة  أنَّ  إىل باإلضافةبادلنتجات الضخمة والكبَتة، 

 ة للميتهلكُت احملليُت وتمقع تغَتاهتا يف ادليتقبل.ادلتغَتّ  األذواقستيعاب إل

الشركات ادلتعددة اجلنييات  نَّ أل ،قق مزايا بالنيبة للبلد ادلضي نمع ػل أكثرستثمار عترب ىذا النمع من اإلويُ 
ادلعرفة التيميقية، ادلياعلة يف خلق العمالة ادلتطمرة،  اإلنتاجعادة ما جتلف معها تكنملمجيا  األسماقالباحثة عن 

ج وختفيض تعنو حتين يف نمعية ادلن ينتجشلا  ،كفاءة  بأكثر اإلنتاجالشركات احمللية ادلنافية على  إجبارو  ،ادلاىرة
قطاع حتكار إ أوزيادة البطالة  أوبعض ادلنافيُت  إفالسقد يتيبف يف  ألنوو ال ؼللم من العيمب نَّ أ إالّ  التكالي ؛
 .3معُت

 ستثمار الباحث عن الكفاءة:اإل .3
 االستثمار الباحث عن الكفاءة ينقيم إىل نمعُت األول ىم االستثمار الباحث عن كفاءة يف التكلفة والثاين   

فالشركات تقمم  ،اإلنتاجتكالي   بكفاءة، فيما يتعلق 4يهدف إىل ترشيد عمليات الشركات متعددة اجلنييات
منخفضة  وىذا يف الصناعات منخفضة نيبيا؛ أجمريتميات أو جزئيا إىل البلدان اليت تتمتع   ل نشابها كليايبتحم 

كفاءة يف   إىليؤدي  أنو ؽلكن نَّ أ إالّ يعٍت نقص مهارة العمال  األجمرطلفاض إ أنَّ فرغم   التكنملمجيا وكثيفة العمل.
 عترب منمطا وغَت متغَّت الذي يُ  ،جتميع ادلكمنات النهائية أوالرياضية  واألحذيةمثل صناعة ادلالبس  ،التكلفة

ستثمار يف العديد من اإل إىلوقيمة العملة يف الدول الصناعية بعض الشركات  األجمررتفاع إفقد دفع  التكنملمجيا،
 داخلهاتصنيع بعض ادلكمنات يف  أو إليها  كثيفة العمل  اإلنتاجيةسماء بتحميل جزء من عملياهتا  ،الدول النامية
من خالل تمزيع  ،هم حتقيق وفمرات احلجمفستثمار ادلربر الثاين ذلذا النمع من اإل أما ؛األمالشركة  إىلوتصديرىا 

                                                           
1
 Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp67-68. 

2
 .23حيُت عبد ادلطلف األسرج، مرجع سابق، ص 

3
Stephen D. Cohen, Op. Cit., p68-69.  

4
 Francisco Barros Castro, Op. Cit., p23 
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والنمع الثاين ىم  نتاج بكميات كبَتة لتخفيض التكلفة المحدوية للمنتج.واإل ،التكالي  الثابتة للبحث والتطمير
مليات الشركات ادلتعددة اجلنييات والذي هتدف من وراءه إىل استغالل ادلزايا التنافيية البحث عن ترشيد ع

 .1يأيت البحث عن كفاءة التكلفة يف ادلرتبة الثانيةادلمجمدة أو استغالل وفمرات احلجم عرب احلدود بالدرجة الثانية مث 

ديرية يف ادليتقبل، كقاعدة تص  ينشأ وإظلاخلدمة سمق وبٍت واحد  الكفاءةالباحث عن  اإلستثمارال ينشأ وعادة    
 األكثرستثمار ىذا النمع من اإلعترب كما يُ   ؛2من سلرجاهتا %95يرلندا تصدر حمايل إدتتلك فروعا يف  فمثال الم.م.أ

ليُت من ادلنافيُت احملن كّ ؽلُ  فهم كذلك  ،جلبا للتكنملمجيا وادلعرفة الالزمتُت لعملية التنمية يف البلدان النامية
 أنَّ  إىل باإلضافة مع شروط ادلنافية،  والتكيّ  الشركات ادليتثمرة غَت ادلباشرة عن بريق تقليد اآلثارستفادة من اإل

 .األمعتبارىا مرتبطة بنشاط الشركة احلماجز التجارية بإ إىلالدول الصناعية ال تتعرض  ضلمالصادرات 

 :اإلستراتيجية األصولالباحث عن  األجنبيستثمار اإل .4

مار األجنيب ادلباشر ستثلشركات تيتخدم اإلان إفوحيبو اليابقة  باألنماعيعترب ىذا النمع األكثر ظلما مقارنة    
. 3مد وال تتمفر يف البلد األمبميلة األ إلسًتاتيجيتهاإسًتاتيجية واليت تكمن حامسة بالنيبة صمل للحصمل على أ
عن بريق زيادة  إما ،ادليتثمرة لتعزيز تنافيية الشركة أجنبيةشركة  أصملكل   أوك بعض دتلّ وينطمي على 

زتاية  أويف ىذه احلالة ليس ختفيض التكالي   األعمالىدف و  عن بريق ختفيض التكالي ، أو التعاضد  التآزر
ادلنافيُت  إضعاف أوادلمقع التنافيي للشركة  عترب قادرة على ادلياعلة يف تقميةتُ  أصملك بل دتلّ  ؛شليزة أسماق
منع  أو، ترقية التكنملمجيا ادليتعملة يف ادلنتج، اإلنتاجبتالع منافس، تمسيع خط إن الشركة من وىذا ما ؽلكّ  ،أمامها

 .4األصملمتالك تلك إشركة ثالثة من 
 :األمالعالمية في المؤسسة  اإلنتاج إستراتيجيةحسب معيار  رابعا.
من  نمعُت رئييُتبُت تمييز الؽلكن  اليت تتبعها الشركات متعددة اجلنيياتالعادلية  اإلنتاج إسًتاتيجيةنطالقا من إ

 .العممدي األجنيبستثمار واإل األفقي األجنيبستثمار علا اإل ،اإلستثمار األجنيب ادلباشر

 

 

                                                           
1
 Ibid, p24 

2
 Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp69-70 

3
 Francisco Barros Castro, Op. Cit., p24  

4
  Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp69-70 
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 :األفقي األجنبيستثمار اإل .1
نفس  بإنتاجويعٍت ىذا ادلصطلح قيام الشركة  1،عن التصدير األولالبديل  ثابة  األفقي األجنيبستثمار عترب اإليُ 

ستثمار قيام الشركات باإل وآخرون Hymerوقد فير  ،األماخلط العام من ادلنتجات مثل الذي تنتجو يف البلد 
 منتمج شليز أوخًتاع مثل براءات اإل ،لمحدىا  مزايا خاصة اصة هبا اخل األصملبعض  كهادتلّ  بيبف األفقي األجنيب

  .2األجنبية األسماقيف  األرباح أقصىتيتطيع من خالذلا حتقيق 

من خالل  ،يف بلدان سلتلفة ما يشاهبها أو نفس اليلعة النهائية بإنتاج ك فهم قيام الشركة متعددة اجلنيياتوبذل  
نع امص إقامة عن بريق يف تلك البلدان دتمين ادليتهلكُت ذلا األفضلمن  وألنَّ  ،يف ىذه البلدان إنتاجهازيادة مماقع 

وتكيي  ادلنتجات  أو حتقيق أفضل خدمة لزبائنها .3بغرض ختفيض التكالي  وتمزيع تكالي  البحث والتطمير ةزللي
 ذواقهم وخصمصيات البلد.حيف أ

 المباشر العمودي: األجنبيستثمار اإل .2
ستثمار بيبف تزايد التعقيد التكنملمجي للمنتجات مثل الييارات وبرامج تكنملمجيا تزايد ظلم ىذا النمع من اإل   

فقد جاء هبذه النظرية  ،اإلنتاجستغالل الفمارق بُت البلدان من ناحية عمامل إوكذلك رغبة الشركات يف  ،اإلعالم
Helpman  اإلنتاجحيث عرضها من خالل حتليلو لنظرية كثافة عمامل  1984سنة  Hekcher.Ohlin وخلص  ؛

 .4لد حافز التكامل العممدي بُت الشركاتختالف الدويل يف تماجد العمامل يمّ اإل نَّ بأ

دور ادلمرد  ومن خالل تؤدي  مشروععندما تقرر الشركة ادلتعددة اجلنييات اكتياب أو بناء وػلدث ىذا النمع    
سعار ادلماد األولية وضماهنا بكميات كافية وأ منكثر للقرب أ  ر األجنيب ادلباشر العممدي اخللفي االستثما
للتقرب أكثر من الزبائن وخدمتهم بامتالك   األمامي العممديأو دور ادلمزع  االستثمار األجنيب ادلباشر  مضممنة،

 .5قنمات التمزيع

صنع من ادلنتج النهائي تُ  أجزاءسلتل   أنَّ حيث  ،أجزاء إىلعلى تقييم عملية التصنيع  النمعيرتكز ىذا حيث    
عن بريق  اإلنتاجختفيض تكالي   إىلسعيا من الشركات  وذلك ،األقليف دولتُت على  أكثر أوقبل فرعُت 

                                                           
1
 Assaf Razin and Efraim Sadka, Foreign Direct Investment, Princeton University Press, New Jersey,2007,p5. 

2
John H. Dunning, UN Library on transnational corporations volume1,the theory of transnational corporations, 

Routledge,London,1993,p64 
3
 Jean Louis Mecchielli, l’économie internationale, Dalloz, France,2005, p257 

4 Steven Brakman and Harry Garretsen, Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise, The MIT 

Press Cambridge, London, 2008, p19 
5
 Imad A. Moosa, foreign direct investment, Palgrave, new York, 2002, p5 
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نتج يف البلدان الغنية ادلال تُ  رأسفادلنتجات كثيفة  األساسوعلى ىذا  ؛العمامل دوليا أسعارختالف إستغالل ميزة إ
يتم نقلها  ،ومنخفضة التكنملمجيا واليت تتطلف العمالة البييطة دلنتجات كثيفة العملوا ،ادلال والعمالة ادلاىرة برأس
 .تكمن تكالي  العمل منخفضة أينالبلدان الفقَتة  إىل

نعها وتركيبها يتم يف فروع بالبلدان يتم يف البلدان ادلتقدمة بينما صُ حيث الرياضية  األحذيةتصميم ومثال ذلك 
ادلزايا النيبية للبلدان الشريكة  أساستقييم العمل داخل الشركة ادلتعددة اجلنييات على  إىلوىذا ما يؤدي  لنامية،ا

ستخدام إنتشارىا ادلياعلة يف رفع اإلتمقع من الدولية الذي يُ  اإلنتاجما ينتج عنو ما ييمى بشبكات  ،يف العملية
ادلنتجات المسيطة  نّ نشمء التجارة داخل الشركات أل إىليؤدي  اوكذ ،ميتميات عالية  إىلالك ء للممارد العادلية 

  .1عملية التجميع النهائي إدتامجل من أ أخرىبلدان  أو إىل األمالبلد  إىليتم تصديرىا 

من قبل الدول النامية يف  إنشاؤىايتم  األخَتةىذه  ألنَّ  ،ر ىذا النمعادلنابق احلرة يف تطمّ  إىلكما يرجع الفضل   
من حماجز  اإلعفاءاتوتقمم بتقدًن حمافز للشركات العاملة هبا مثل  ،منابق معزولة جغرافيا عن باقي البلد

وىذا ما ػلفز الشركات ادلتعددة  وغَتىا، والقانمين اإلداري، التنظيم األرباحستَتاد، ختفيض الضرائف على اإل
فروع  إىل أساساادلنتجات كثيفة العمل ادلمجهة  بإنتاجهبدف القيام  ،ىذه ادلنابقفروع ذلا يف  إقامةاجلنييات على 

 .2تابعة ذلا أخرى

 :األجنبيالفرع  إنشاءحسب معيار طريقة  خامسا.
عن  اإلستثمار أوستثمار يف حقل جديد اإلعلا  ،نمعُت إىلادلباشر وفق ىذا ادلعيار  األجنيبستثمار ينقيم اإل

 .ندماجواإلبريق التملك 

 :*في حقل جديد األجنبيستثمار اإل .1

االستثمار يف حقل جديد ىم ذلك النمع من االستثمار األجنيب ادلباشر الذي تقمم من خاللو الشركة األم بإنشاء  
 رأسوىم نمع من تشغيل  ،3نطالق مصانع من الصفر نقطة اإلأو بنايات،  مكاتف، إقامة أوكيانات جديدة 

غَت  أوتكمن فروعا، مؤسيات مياعلة  أنىذه الطريقة ؽلكن وفق ادلنشأة  األجنيبستثمار ادلال، ومؤسيات اإل
 مياعلة.

                                                           
1
 Jean Louis Mecchielli, Op. Cit., p258. 

2
 Stephen D. Cohen, Op. Cit., p71 

 ex-nihilo investissement وبالفرنيية Greenfield investment ىذه التيمية ىي تررتة للمصطلح االصلليزي* 
3
 James CHEN, What Is a Green-Field Investment?, Available on:  

http://www.investopedia.com/terms/g/greenfield.asp   Visited: 14/07/2015 
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وكفاءة كبَتتُت فيما ؼلص تصميم احتياجات ادلشروع على ودتيل الشركات إىل اختيار ىذا النمع دلا يمفره من مرونة 
قل تكلفة وأكثر مالئمة من يكمن عادة أبها لتجهيزات ادلشروع ن جلأ، باإلضافة إىل عكس ادلشاريع القائمة

كما ؽلكنها من الرقابة التامة على ادلشروع وعملياتو ادلختلفة من   التجهيزات القدؽلة يف حالة ادلشاريع القائمة.
 1تدريف العمال والتحكم يف اإلنتاج وغَتىا...

الثابتة والتجهيزات  األصملادلال ادليتعمل يف شراء  رأسغللف معو  ألنو النمعالدول النامية لتشجيع ىذا وتيعى   
ادلال ويياعد يف تمليد العمالة يف البلد  رأسيياىم مباشرة يف تكمين  ما ،اخلدماتاإلستفادة من واليلع و 
 .2ادلباشر األجنيبستثمار من خالل التمسع اإلستثماري دلؤسية اإل اإلنتاجيةالقدرة  إىل إضافةم ويقدّ  ،ادلضي 
تفضلو الشركات يف حالة دخمل  التمسع يف مؤسيات قائمة، أوستثمار مباشر يف مؤسيات جديدة إوعليو فهم    

 أنَّ  أي ،وال تيتطيع منحها للمنافيُت كبَتة  أعليةذات  اإلنتاجصناعة تكمن فيها ادلهارات التكنملمجية وتكنملمجيا 
 .3تقمم ةماية مزاياىا أنعليها 

 :*ندماج والتملكعن طريق اإل األجنبيستثمار اإل  .2

يظهوور عنوودما تقوومم إحوودى الشووركات أو الكيانووات احلكمميووة بشووراء أو تووأجَت مرافووق إنتوواج قائمووة إلبووالق نشوواط     
يف مؤسيووة ممجوومدة يف البلوود ادلضووي ، وىووذا عوون بريووق  اإلدارةسووتحماذ علووى رقابووة عوون بريووق اإلأو  إنتوواجي جديوود.

نودماج الرمسوي بوُت أجول حتقيوق اإلمون  لألسهمعن بريق التمميل ادلتبادل  أو ،التصميت يف تلك ادلؤسية أسهمشراء 
 مؤسيتُت من بلدين سلتلفُت.

والوودول الوويت   ،الشوورقية أوربوواودول  وإفريقيوواالالتينيووة  أمريكووادول  أنَّ بيووبف  1990زداد ىووذا النوومع يف سوونمات إوقوود   
قتصوواد إ إىلنتقووال جوول اإلأموون  قتصووادياهتاإل واسووعة إصووالحعمممووا شووهدت عمليووات  اليوومفييتحتوواد ت تابعووة لإلكانوو
 باإلضوافة ،سوتثمارجول اإلأبالودخمل مون  األجانوفوخالذلا دتت عمليوات حتريور كبوَتة واليوماح للميوتثمرين  ،اليمق
 يف معظمهوا عونكانوت ف ،ادلؤسيات العمممية وعلى نطاق واسوع خصخصةاذليكلة صلم عنها  إعادةعمليات  أنَّ  إىل

 .ندماجبريق التملك واإل
وتفضوول الشووركات متعووددة اجلنيوويات ىووذا النوومع ألنووو يوومفر عليهووا تكووالي  االنطووالق الباىضووة باإلضووافة إىل ربووح    

مبوودئيا ىووذه العمليووات ال مووا بالنيووبة للوودول ادلضوويفة فأ ،وجتنووف إجووراءات احلصوومل علووى الًتاخوويص الكثووَت موون المقووت

                                                           
1
 Troy SEGAL, Greenfield vs. Brownfield Investments: What's the Difference? Available on:  

http://www.investopedia.com/ask/answers/043015/what-difference-between-green-field-and-brown-field-

investment.asp consulté le: 14/07/2015 
2
 Unctad training manual on statistics, Op. Cit., pp97-98. 

3
 Assaf Razin and Efraim Sadka, Op. Cit., p6 
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لمظوائ   زيوادة البطالوة يف ادلودى القصوَت يف حالوة ادلؤسيوات لوال تمليد  ،يف البلد إضايفقتصادي إينشأ عنها نشاط 
ادللكيوووة  ألنَّ  ،ال ادليوووتثمر يف ادلؤسيوووة ادلضووويفةادلووو رأسيف  إضوووافةال تمجووود كموووا   .1العممميوووة  وال ادلوووداخيل الضوووريبية

ولكووون يرجوووى منهوووا زيوووادة يف الكفووواءة والقووودرة  ، ادلشوووًتين ادلالكُت اجلووودد  إىلتنتقووول مووون البائعُت ادلوووالكُت القووودامى 
وديوومن ادلؤسيوووة  أصوووملكافووة  نتقووال ادللكيووة تشوووتمل علووىإعمليوووة  أنَّ  إىل اإلشووارةمووع التصووديرية يف األجوول الطميووول. 

اشوور وخاصووة بووُت ادلب األجنوويبسووتثمار والتملووك زلركووا رئييوويا لتوودفقات اإلنوودماج عمليووات اإل أصووبحتالقائمووة. وقوود 
 الدول ادلتقدمة. 

 حسب معيار طريقة التمويل: سادسا.
من الطريقة ادلتبعة يف  دتميل نطالقا عليو إو  ،ادلال رأس إنفاقػلدث دون  أنال ؽلكن  األجنيبستثمار اإلإنَّ    
 التاليةُ األشكالستثمار ظليز بُت اإل

 الممول بتدفقات خارجية: األجنبيستثمار اإل .1
ىذا النمع األكثر تفضيال من قبل الدول النامية خصمصا اليت تعاين من شح يف ادلمارد ادلالية حيث ينطمي يعترب    

ستثمار ادلتعددة اجلنييات عند قيامها بإ الشركاتعلى دتميل ادلشروع من قبل ادليتثمر األجنيب  مارده ادلالية كليا؛ ف
وتقمم  ،ندماج والتملك جتلف معها عملة صعبةعن بريق اإل أوسماء عن بريق حقل جديد  ،مباشر أجنيب

والتجهيزات وتمظي   األراضيمثل شراء  ،األولية وادلصاري  جل دفع ادليتحقاتأالعملة احمللية من  إىلبتحميلها 
تثمار عن سلشركة ادليتهدفة يف حالة اإليف اشراء ما يعادل ملكية ادلياعلُت القدامى  أو ،العمال وتدريبهم وغَتىا

 اآلثارعن  أما .%100ستثمار خارجي والتمميل يف ىذا النمع من اإل نتقال ادللكية؛إل دتلك أوندماج بريق القيام بإ
ادلال يف ميزان مدفمعات البلد ادلضي   رأسفهي تظهر يف حياب  ،ستثمار هبذه الطريقةادلتمقعة نتيجة دتميل اإل

وخاصة بالنيبة للبلدان النامية اليت على اإلقتصاد  ثر اغلايبأوبالتايل يكمن ذلا  ،البلد إىلتدفقات واردة على شكل 
 . 2قتصادي للبلدادلياعلة يف النمم اإل أولتيديد وارداهتا ودتميل العجز التجاري  ،ىذه ادلمارد إىلحتتاج 

 ستثمار الممول بالموارد المحلية:اإل .2

القيام  أوستثمار اجلديد ام ادلؤسية باإلوقي ،ادلال لرأسػلدث دون تدفق  أنادلباشر  األجنيبستثمار ؽلكن لإل   
سماء من البنمك  ،ادلال احمللي للبلد ادلضي  رأسقًتاض من سمق يتم عن بريق اإل أنالتملك ؽلكن  أوندماج باإل
وتلجأ الشركات  ادلالية احمللية، األسماقبيع اليندات يف أو  إصدار األسهم إىلجتاه اإل أواحلصمل على القروض ب

 .الفائدة أسعارستفادة من فمارق لتمميل من اليمق الداخلي بغرض اإلادلتعددة اجلنييات ل
                                                           
1
 Stephen D. Cohen, Op. Cit., pp72-74. 

2
 Ibid, p74. 
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مؤسية  إقامة  المافدة من بلد األجنبية العمالت  األجنيبم البلد ادلضي  من الصرف وىذه الطريقة حتر    
 ،حرماهنم من احلصمل على التمميلالصغار بيبف احملليُت خروج ادليتثمرين  إىلكذلك يؤدي   ،ستثمار ادلباشراإل
بدال من تقدؽلها للمؤسيات  األجنبيةبر نيبيا للمؤسيات اخالبنمك تفضل تقدًن القروض منخفضة ادل نَّ أل

القابلة  األممالكرب من وفرة أ األجنبيةقًتاض من قبل ادلؤسيات حجم اإل كمنكثَتا يف حالة    ىذا وػلدث ،احمللية
 تقبل الدول ادلضيفة هبذا النمع إال يف حاالت نادرة. وال .1كرب من العرض أ الطلف  لإلقراض

 المختلط التمويل: األجنبيستثمار اإل .3
 كعمالت صعبة  ادلشروع إلقامةادلال الالزم  رأسجبلف جزء من  األجنيبستثمار ػلدث ىذا دلا تقمم مؤسيات اإل   

فق بُت رغبة مَّ يوُ  وألنَّ ستعماال إ األكثرعترب ىذا النمع ويُ  .وحتصل على اجلزء ادلتبقي من اليمق احمللي ،األم من البلد
قًتاض من اليمق الشركات ادلتعددة اجلنييات يف اإلورغبة  ،األجنبيةلعمالت لتدفق حصمل  البلد ادلضي  يف

 احمللي ادلنخفض التكالي .
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 Idem. 
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 المباشر األجنبيستثمار مفسرة لإلالالنظريات المبحث الثاني: 
 وحاولما تفيَتىا من خالل ،اشر كغَتىا من الظماىر االقتصاديةبادل اىتم االقتصاديمن بظاىرة االستثمار األجنيب   

يام باالستثمار األجنيب يات، يف اختيارىا القل بالشركات متعددة اجلنيمربرات ودوافع ادليتثمر األجنيب ادلمثحتليل 
 وعن أسباب تفضيلها لبلد دون آخر. ؛أو االستثمار غَت ادلباشر ،كبديل عن التصدير  ادلباشر
سبف  نَّ تعترب بأو  Cavesو Hymerىي ادلدرسة التقليدية بقيادة  األوىل ،أساسيتُتمدرستُت  ويف ىذا الصدد صلد   

 األصملبعض مزايا خاصة شلثلة يف  ىم امتالكهاادلباشر  األجنيبستثمار اإلقيام الشركات متعددة اجلنييات ب
ادلباشر يف ىذه  األجنيبستثمار واإل ،البلد ستثمار خارج اإلمن خالل ستغالذلا الاألخَتة تيعى ىذه  ،ادلعنمية

 .األجنبية األسماققتصادية من  عدائي  يهدف إىل إستخراج الريمع اإل و سلمك ىجمميأنَّ احلالة يظهر على 
تقمم  ،ادلباشر كيلمك دفاعي األجنيبستثمار واليت تعترب اإل Kojimaو Vernonوادلدرسة الثانية ادلمثلة من قبل    

 تطمرات غَت مرغمبة يف بيبف أو ،صادراهتا ادلهددة من قبل ادلنافيُت يف اليمق احمللي أسماقبو ادلؤسيات حلماية 
 .رتفاع سعر العملةإ أو األجمررتفاع إمثل  ،األم الدول قتصادية يفاإل الشروط

ن ادليتثمرين من العمالة الرخيصة دتكّ  نَّ أبيبف  األجمريف الدول منخفضة  اإلستثمار الدفاعيويُطبق عادة    
دولة يظهر  أييكمن يف  أنستثمار اذلجممي ؽلكن بينما اإل ؛ستعادة التنافيية الدوليةوإ اإلنتاجختفيض تكالي  
 .1اليمق تلك بريقة لدخمل أفضلىم  زلليا اإلنتاج أنَّ للميتثمرين 

رلممعات، األوىل ىي النظريات  وعليو ؽلكن تقييم النظريات ادلفيرة لالستثمار األجنيب ادلباشر إىل ثالثة   
بنشاط الشركات متعددة اجلنييات واسًتاتيجياهتا والثانية ىي ادلرتبطة  زايا الدول ادلضيفة وسياساهتا والثالثة ادلرتبطة 

 .وىي اليت جتمع بُت النمعُت

  النظريات المرتبطة بنشاط الشركات متعددة الجنسيات واستراتيجياتها:المطلب األول: 

دتتلكو الشركات متعددة  على مااالقتصاديمن يف وضعها  ركزتندرج حتت ىذه اجملممعة عدة نظريات، وقد    
ورغبتها يف استغالذلا من خالل اسًتاتيجياهتا الدولية كمربر لالستثمار األجنيب  ،خاصة وأصمل اجلنييات من مزايا

 وسنتطرق إىل بعض منها كما يليُ ؛ادلباشر

 

                                                           
1
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 نظرية الميزة االحتكارية: أوال.
، واليت مفادىا أن شركة االستثمار األجنيب ادلباشر 1960سنة   Stephen Hymerنظرية ادليزة اإلحتكارية لصاحبها 

 ميزات ال دتتلكها الشركات احمللية يف البلد ادلضي ، بيبف وجمد عمائق دتنع ىذه األخَتة من امتالكها مثل  عتتتم
عدم كمال اليمق؛ وتأخذ ىذه ادلزايا عدة أشكال منهاُ إنتاج منتجات متميزة، إطلفاض التكلفة، التميز اإلداري 

ال ادلعنمي؛ وذلك يؤدي إىل عجز الشركات احمللية عن منافية وادلهارات اإلدارية أو التيميقية أو ادلالية، ورأس ادل
 الشركات متعددة اجلنييات اليت تيتغل مزاياىا اخلاصة للقيام باإلستثمار ادلباشر يف ذلك البلد.

 وبالتايل فالدافع وراء قيام الشركات باإلستثمار ادلباشر يف اخلارج ىم دتتعها  زايا إحتكارية، تيتطيع اإلستفادة   
 . وؽلكن تقييم ىذه ادلزايا اإلحتكارية إىل1ُمنها يف الدول ادلضيفة يف ظل وجمد عدم كمال يف أسماق ىذه األخَتة

 ادلزايا التكنملمجية كالقدرة على التطمير والتحيُت؛ 

 ادلزايا التمميلية ادلتمثلة يف تمافر رؤوس األممال واستخدام التجهيزات الرأمسالية؛ 

 التنظيمية واإلدارية تشتمل على اخلربات وادلهارات التنظيمية واإلدارية، إمكانية نقل ادلعرفة أو تدريف  ادلزايا
 العمال؛

 .ادلزايا التكاملية يف رلاالت األنشطة المظيفية للشركات بصفة عامة مثل التكامل العممدي األمامي أو اخللفي 

أهنا تفًتض إدراك ووعي الشركات ادلتعددة اجلنييات جبميع فرص لقت ىذه النظرية عدة إنتقادات أعلهاُ توقد    
اإلستثمار يف اخلارج وىذا غَت واقعي، كما أهنا مل تقدم أي تفيَت حمل تفضيالت الشركات عند إستغالل ادلزايا 

 .2صاخلاصة، ىل تقمم بتمظيفها للقيام باإلستثمار األجنيب أو القيام بأنشطة أخرى كالتصدير أو منح الًتاخي

 نظرية الحمايةثانيا. 
قصد باحلماية رتيع ويُ  فًتاضات نظرية عدم كمال اليمق،إظهرت ىذه النظرية نتيجة اخللل الذي شاب    

والتيميق  اإلنتاجبتكارات احلديثة يف رلاالت لضمان عدم تيرب اإل ،م هبا الشركاتادلمارسات المقائية اليت تقم 
 ،فًتة شلكنة ألبملستثمار ادلباشر وذلك غَت اإل أخرىمن خالل قنمات  ،الدول ادلضيفة أسماق إىلعممما  واإلدارة

على فتح قنمات  وإجبارىااليت تفرضها الدول ادلضيفة احلكممية  واإلجراءاتجل كير حدة الرقابة أوكذلك من 
 .ليمهاأقا إىلستثمار ادلباشر اإل

                                                           
1
 .43-41، ص2007ستثمار األجنيب ادلباشر يف عصر العمدلة، ادلكتبة العصرية، رضا عبد اليالم، زلددات اإل 
2
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والفروع  األمبُت الشركة  أوداخل الشركة  األنشطةتقمم  مارسة  الشركة متعددة اجلنييات أنَّ وتقمم النظرية على    
أجل وهبذا جترب الدول ادلضيفة على قبمل دخمل ىذه الشركات من  ،جل زتاية شليزاهتاأمن  األجنبية األسماقيف 
 عن بريق الًتاخيص. األقلعلى  أوستثمار ادلباشر اإل

بديلة  بأساليفتتحقق  أنادلمارسات احلمائية ؽلكن  أنبيبف  ،قليلة اجلدوى أصبحتىذه النظرية  ولكنَّ    
كذلك   نها ادلنظمات الدولية،خًتاع عرب العامل اليت تضممثل ضمابط زتاية براءات اإل ،عاليةف أكثرمتاحة قد تكمن 

 إىلواليياسات احلكممية يف الدول ادلضيفة اليت قد تؤدي  اإلجراءات إىلىتماما كبَتا ه النظرية ال تعطي إىذ أنَّ 
 .1تقليل جدوى شلارسات وإجراءات احلماية اليت دتارسها الشركات

 نظرية تنويع المخاطرثالثا. 
حدوث  أسبابشرح لتمزيع ادلخابر يف رغبة الشركات متعددة اجلنييات فكرة  ،1975 سنة coohen استخدم   
تيتثمر يف بريطانيا  األمريكيةفمثال الشركات  ،ستثمار ادلتبادلادلباشر بُت دولتُت تقممان باإل األجنيبستثمار اإل

الشركات تيتثمر يف  أنَّ  تتمثل يف الفكرة اليت تقمم عليها النظريةف .ات الربيطانية تيتثمر يف الم.م.أوالعكس الشرك
كما   ،ستثمارات وتمزيعها عرب سلتل  البلدانة اإلعن بريق زياد ،ماجههااليت تحجم ادلخابر  ختفيضاخلارج بغرض 

 وألنَّ  ،ستثمارات على دول غَت مرتبطة مع بعضها البعضتمزيع اإلغلف  أي ،"ال تضع البيض يف سلة واحدة"قال يُ 
 إىل سيكمنمن عرضة وبالتايل  ،األخرىؤثر مباشرة على تسمف  إحداىاات يف تغَتّ  أي نَّ يف حالة كمهنا مرتبطة فإ

  .2نفس ادلخابر

خطر  نَّ ولكن بالرغم من ذلك فإ ،التنميع بأثروىذا ما يعرف  األصملتناقص مع كل زيادة يف يفخطر احملفظة   
ىم ما ييمى بادلخابر ادلنتظمة أو  إليويصل  أنقل ميتمى ؽلكن أ وإظلا ،إىل الصفر أبدا ينخفضاحملفظة ال 

ادلخابر اليت ؽلكن التحكم فيها والقضاء عليها  أما ؛ادلخابر اليمقية اليت ال ؽلكن التحكم فيها عن بريق التنميع
تكمن منخفضة يف البلدان اليت تكمن فيها ادلنتظمة وادلخابر  .3غَت ادلنتظمة ادلخابرفتيمى بماسطة التنميع 
الشركات  نَّ إوبالتايل ف ،ىذه ادلخابر من حيث األقلتنمعا والبلدان ادلتقدمة ىي اليت تعترب  أكثرالقاعدة الصناعية 

                                                           
1
 .399-398ستثمار الدويل، مرجع سابق، صإقتصاديات األعمال واإلعبد اليالم أبم قح ،  
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فيها ادلخابر النظامية  نَّ هبدف تعظيم الربح أل قتصادياتاإلستثمار يف ىذه اإل إىل ادلتعددة اجلنييات تلجأ
  .1منخفضة

                                  ( تخفيض المخاطرة عن طريق التنويع في السوق الدولية11شكل رقم)

          

   

                    

                                                                                                              

                                                       

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, op, cit., p117. 

قل من أفيض ادلخابر ادلنتظمة إىل ميتميات التنميع الدويل يؤدي إىل خت أنَّ فمن خالل الشكل يتبُت كي     
 ة.اليمق احمللية الماحد

ستثمار يكمن عن بريق اإل أنتنميع ادلخابر ؽلكن  أنَّ من بينها  ،عديدةنتقادات ا واجهتولكن ىذه النظرية    
 .ستثمار ادلباشركيفية قيام اإللتايل فهي ال تفير  غَت ادلباشر وبا

 نظرية عدم التوازن لإلستثمار األجنبي المباشررابعا. 
ظلمذجا جديدا يتعلق  ميزات ادللكية، حيث فرقما بُت العمامل اإلغلابية  1993قدم كل من ممن ورويل ستة    

للشركة مثل رأس ادلال والتكنملمجيا وادلهارات اإلدارية، وبُت إفتقاد الشركة لعمامل أخرى أي عمامل سلبية بالنيبة 
. فعندما تكمن (disadvantage)ذلا، فالفائض يف أحد العمامل يقابلو عجز نييب يف عامل آخر أو عدم دتيز 

للشركة صعمبة يف المصمل إىل ادلماد اخلام أو صعمبة يف احلصمل على العمال ادلاىرين بتكلفة منخفضة يف البلد األم 
ينتج عنو خيائر، فإهنا تبحث عن تعميض ىذه اخليائر وإعادة التمازن باإلجتاه لألسماق األجنبية من خالل 

فإنَّ البحث عن التمازن بُت العمامل ادلملمكة ادلزايا واليلبيات  ؽلثل قمة دافعة  اإلستثمار األجنيب ادلباشر. وبالتايل
ضلم اإلستثمار ادلباشر يف اخلارج، وقد إستطاع ىذا النممذج تفيَت احلاالت ادلعاصرة لإلستثمارات ادلباشرة من 

انيا، حيث أنَّ عدم التمازن والرغبة يف الدول النامية إىل الدول ادلتقدمة، مثل اإلستثمارات الصينية يف الم.م.أ وبريط
خلق التمازن غلعل الشركات تقمم بنقل نشابها من الدول النامية إىل الدول ادلتقدمة. ولكنَّ ىذه النظرية مل تتعرض 
                                                           
1
 John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op, Cit., p117. 

 ادلخابرة

 عدد االسهم يف احملفظة

 سمق دولية

 سمق زللية

 ادلخابر ادلنتظمة
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للعمامل األخرى احملددة لإلستثمار ادلباشر مثل العمامل الراجعة إىل البلد ادلضي  والعمامل الراجعة إىل البلد األم، 
 .1باإلضافة إىل أنَّ البعض يراىا لييت إال مرحلة من مراحل دورة حياة ادلنتج فقط

 بمزايا الدول المضيفة وسياساتها:نظريات مرتبطة المطلب الثاني: 

االستثمار األجنيب ادلباشر إىل عمامل ن أصحاب ىذه النظريات ارجعما سلمك إف ،على عكس النظريات اليابقة   
ادلياعدة على من خالل ادلزايا اليت تتمتع هبا أو من خالل اليياسات ادلختلفة  .الدول ادلضيفةاجلذب اليت تمفرىا 
 وسنذكر أىم ىذه النظريات. ؛تمبُت االستثمارات

 نظرية عدم كمال السوقأوال. 
تقمم ىذه النظرية على إفًتاض غياب ادلنافية الكاملة يف أسماق الدول ادلضيفة باإلضافة إىل نقص العرض من    

، وعدم الكمال يتضمن عدة عمامل مثلُ ىذه الدول ، أي أنَّو يمجد عدم كمال يف بعض أسماق2اليلع فيها
ال دتتلك  ادلضيفة البلدان يف احمللية الشركاتويتمثل يف أن  التكنملمجيا، رأس ادلال، العمل، وأفضلية اإلدارة؛

 إلنتاجيةا أو االقتصادية األنشطة رلاالت يف األجنبية ادلنافية على القدرة ذلا ليسو  ،عمالمتطلبات شلارسة األ

عدم الكمال ادلمجمد يف م تقمّ والشركات متعددة اجلنييات ادلعروفة بامتالكها لقدرات كبَتة ومزايا خاصة  ادلختلفة،
بأنَّو لن يكمن إستثمار مباشر عندما تكمن منافية تامة، أي عندما  kindelbergerتلك األسماق، حيث أّكد 

تكمن كل األسماق تعمل بشكل ك ء وال يكمن إقتصاد خارجي لإلنتاج والتيميق، وال تكمن حدود أمام التجارة  
 التجارة الدولية ىي اليبيل المحيد للنشاط الدويل.أو ادلنافية، ألنَّو يف ىذه احلالة تصبح 

 منافيتها على ادلضيفة بالدول المبنية الشركات قدرة بعدم متعددة اجلنييات الشركات يقُت أن آخر  عٌت    

 ىذه قرار وراء تكمن اليت األساسية الدوافع و احملفزات أحد يعترب ... إداريا أو ماليا أو إنتاجيا أو تكنملمجيا

.الدول ىذه يف ستثمارخَتة باالألا
3 

امتالك الشركات  اللم حيث  ،ونظرية ادلزايا اخلاصة وغلف ربط عدم كمال اليمق بنظريات ادلنظمة الصناعية، 
   األجنبية ذلذه ادلزايا دلا استطاعت استغالل عدم الكمال ادلمجمد يف أسماق الدول ادلضيفة.
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 نظرية الموقعثانيا. 
ختيار الدولة ادلضيفة إقضية حمل ها ىتمامايتمحمر و ، Dunningو  Parryساىم يف بلمرة ىذه النظرية كل من    

تركز على  آخر عٌت  أو ،ستثمار ادلباشرؤسية اإل  اخلاصة األنشطةشلارسة  أوستثمار إلاليت ستكمن مقرا ل
سلتل  العمامل  أي ،ستثمار الشركة يف الدول ادلضيفةإالبيئية ادلؤثرة على قرارات  أواحملددات والعمامل ادلمقعية 

 أوستثمار ادلباشر فالشركات تتخذ قرار اإل وذلذا والعمامل ادلرتبطة باليمق. واإلدارة اإلنتاجادلرتبطة بتكالي  
 1ُوؽلكن تلخيص ىذه العمامل يف ،نطالقا من حتليلها ذلذه العمامل ادلرتبطة بادلمقعالتصدير يف بلد ما دون غَته إ

  مثل درجة ادلنافية، منافذ التمزيع، حجم اليمق ومعدالت ظلمىا وغَتىا؛العمامل التيميقية واليمق 
  األممال، مدى تمافر العمالة ورؤوس األوليةالعمامل ادلرتبطة بالتكالي  مثل القرب من ادلماد اخلام وادلماد ،

 تكالي  النقل؛
 احلمائية اخلاصة بالتجارة اخلارجية مثل التعريفة اجلمركية، نظام احلصص وغَتىا؛ اإلجراءات 
 ؛األجانفمتيازات والتيهيالت اليت دتنحها احلكممة ادلضيفة للميتثمرين احلمافز واإل 
 ستثمار، نظام الصرف.لإل األجانفستقرار اليياسي، القيمد على ملكية عمامل ادلناخ بصفة عامة مثل اإل 

 النظريات التي تجمع بين نشاط الشركات متعددة الجنسيات ومميزات الدول المضيفة:الثالث:  المطلب
اشر من خالل اجلمع بُت العمامل ادلرتبطة بدلجاءت بعض النظريات اليت حاولت تفيَت ظاىرة االستثمار األجنيب ا  

  منهاُبعضا ونذكر  ،ذلذه االستثمارات شليزات الدول ادليتقطبةحد ذاهتا وبُت بالشركات ادلتعددة اجلنييات يف 
 نظرية دورة حياة المنتج الدوليأوال. 
وزمالؤه يف  Vernonجاءت نظرية دورة حياة ادلنتج الدويل بغرض تفيَت مربرات التجارة الدولية، حيث عاجل    

Harvard  نظريات التجارة احلديثة يف اخلميينات واليتينات من القرن العشرين، وقد نشرVernon  مقاال يف سنة
إستعمل فيو مفهمما لإلقتصاد اجلزئي وىم دورة حياة ادلنتج لشرح ظاىرة إقتصادية كلية، وىي النشابات  1966

 . 2األجنبية للشركات األمريكية يف فًتة ما بعد احلرب العادلية الثانية

                                                           
1
 .68-66ستثمارات األجنبية، مرجع سابق، صبم قح ، نظريات التدويل وجدوى اإلعبد اليالم أ 

2
 Michael Du Pont, Op. Cit., p11. 
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تطمير ادلنتجات والتقنيات، وقد أرجع  ومن خالل تتبعو لنشاط الشركات األمريكية الحظ بأهنا من بُت األوائل يف  
رتفاع ادلداخيل يمَّلد دوما الطلف على ادلنتجات اذلك إىل عدة إعتبارات منها ما يتعلق بالطلف، من خالل أنَّ 

 .1اجلديدة وادلميزة، ومنها ما يتعلق بالعرض عن بريق كثافة البحث عن ادلنتجات اجلديدة

ج دتر  راحل ثالثة، األوىل ىي ظهمره، والثانية ىي النضج، والثالثة ىي مرحلة فقد خلص إىل أنَّ دورة حياة ادلنت   
 .ومع تيليل ادلراحل يظهر االستثمار األجنيب ادلباشر ؛اإلضلدار أو األفمل

واليت تكمن عادة يف البلدان ادلتقدمة اليت تتميز بإرتفاع تكالي  البحث  مرحلة الظهور،ففي ادلرحلة األوىل    
والتطمير يظهر ادلنتج ألول مرة أو يتم تطمير منتج قائم، وبالتايل يتم اإلنتاج يف البلد األم ألنَّ ادلنتج سلصص إلشباع 

لزبائن ، وبيبف إرتفاع تكالي  اليمق احمللي، وألنَّ الشركات يف حاجة إىل تغذية عكيية حمل ادلنتج  رد فعل ا
ادلنتج اليت ترجع إىل التكالي  الكبَتة للبحث والتطمير، وكذلك احلمالت التيميقية ادلكثفة من أجل دعم دخمل 
ادلنتج إىل اليمق، فإنَّ اإلنتاج يف بداية ىذه ادلرحلة يكمن يف مصانع زلدودة، ولكن ومع مرور المقت وبيبف 

ا تبدأ الشركات ادلبتكرة بعمليات التصدير إىل الدول اليت تتشابو مع الدولة األم من حيث إشباع اليمق احمللية نيبي
 ادلداخيل وأذواق ادليتهلكُت. والشكل التايل يمضح ادلنتج يف مرحلتو األوىل وذلك بالنيبة لبلد كالم.م.أ.

 

   (: حالة السوق في الو.م.أ كبلد مجدد12شكل رقم)

                                                                 

                  

                                                                      

 

  

source: John H. Dunning, UN Library on transnational corporations volume1, the theory of transnational 

corporations, Routledge, London,1993,p51. 

، يشهد ادلنتج ظلما سريعا وذلك بيبف تمسع فئة ادليتهلكُت، كموا أنَّ ادلنافيوة تبودأ يف الظهومر مرحلة النضجويف    
وتبوودأ معهووا معركووة ختفوويض التكووالي  حووىت يصووبح اليوومق احمللووي مشووبعا موون ناحيووة العوورض؛ فتجوود الشووركات ادلبتكوورة 

ة ادليوووتهلكُت ادلكتيوووبة يف ادلرحلوووة نفيوووها رلوووربة علوووى القيوووام بإسوووتثمارات يف اخلوووارج أوال مووون أجووول احلفووواظ علوووى فئووو
                                                           
1
 John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op, Cit., p96. 
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اليووابقة عوون بريووق التصوودير، وثانيووا موون أجوول الووتحكم يف التكووالي  ألنَّ العمالووة غووَت ادلوواىرة أقوول تكلفووة موون العمالووة 
ادلاىرة يف الدولة األم. ومع مورور المقوت ُتشوبع تلوك األسوماق ويظهور منافيومن جودد يف البلود ادلضوي  وُيصوبح ادلنوتج 

تقنيتوو قدؽلوة، وبالتوايل تبودأ عمليوة التصودير إىل الودول الناميوة كأسوماق جديودة للتمسوع. والشوكل التوايل أكثر تنميطوا و 
ددة حيووث تتحومل إىل بلودان مصوودرة بعودما كانووت دلتقدمووة ادلتشواهبة موع الدولووة اجملويمضوح وضوعية اليوومق يف البلودان ا

 فقط. ىل منتجة بعدما كانت يف البداية ميتهلكةوإ يف البداية ميتمردة

  (: حالة السوق في البلدان المتقدمة األخرى13شكل رقم)

                                                                                  

                                                             

                             

 

 

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op.Cit.,p51. 

ادلنوتج ادلصونمع يف الودول  ، يتم تنميط ادلنوتج وُيصوبح مون غوَت ادلمكون دتييوزمرحلة األفولويف ادلرحلة األخَتة وىي    
الناميووة عوون غووَته ادلصوونمع يف البلوود ادلبتكوور. وتصووبح ادلنافيووة توودور حوومل اليووعر فقووط، وبالتووايل جتوورب الشووركة ادلبتكوورة 
وحووىت الشووركات ادلنافيووة يف الوودول ادلتقدمووة األخوورى   الوودول ادلشوواهبة للبلوود ادلبتكوور  علووى البحووث عوون العمالووة غووَت 

اميوة بغورض ختفويض التكوالي ، موا غلعلهوا تقومم بنقول أنشوطتها إىل ىوذه البلودان مون خوالل القيوام ادلؤىلة يف الدول الن
 .1باإلستثمار األجنيب ادلباشر وذلك هبدف التصدير إىل الدول ادلتقدمة والدولة األم بأسعار منخفضة

 كانت ميتمردة.والشكل ادلمايل يمضح وضعية اليمق يف البلدان النامية كي  أهنا تصبح مصدرة بعد أن  

 

 

 

 

                                                           
1
 .50-49رضا عبد اليالم، مرجع سابق، ص 
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 (: حالة السوق في البلدان النامية14شكل رقم)

                            

                                                                                                

                                                 

    

                                 

  

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op.Cit.,p51. 

الثالثة لدورة حياة ادلنتج، حيف رلممعات الدول اجملددة وادلتقدمة األخرى  والشكل التايل يمضح ادلراحل
 والدول النامية.

 حياة المنتج الدولية(: مراحل دورة 15شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .401ص، 2003دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ُ أبم قح  عبد اليالم، إقتصاديات األعمال واإلستثمار الدويل، لمصدرا

قبل إنتشار إنتاجها  ويُعترب مثال احلاسبات اآللية جيدا يف التعبَت عن دورة حياة ادلنتج، حيث ظهرت يف الم.م.أ   
يف بريطانيا وفرنيا وأدلانيا واليابان، مث بعد ذلك إمتد إنتاجها إىل بلدان نامية مثل تايمان وكمريا اجلنمبية وىمنج  

 كمنج.
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يف فًتة اليبعينات والثمانينات، لتناوذلا ورغم أنَّ ىذه النظرية إستطاعت تفيَت اإلستثمار األجنيب ادلباشر    
أن صالحيتها زلدودة قة  ميزات الشركة والعمامل ادلتعلقة بادلمقع يف تفيَت اإلستثمار األجنيب؛ إال لعمامل ادلتعلا

صاحلة يف تفيَت اإلستثمار ادلتعلق ببعض ادلنتجات فقط، كما أهنا مل تقدم تمضيحا عن أسباب عدم قيام  لكمهنا
، وكذلك أعللت عدم كمال اليمق يف تلك الدول  الشركة  نح الًتاخيص مثال يف الدول ادلضيفة بدال من اإلستثمار

كعامل مياعد على قيام الشركات باإلستثمار. باإلضافة إىل أنَّ الفاصل الزمٍت بُت ظهمر ادلنتج يف البلد اجملدد 
 .1وإنتاجو يف سمق آخر قد أصبح قصَتا جدا

 نظرية الموقع المعدلةثانيا. 
 & Robockيف كثَت من اجلمانف ويرجع الفضل يف تقدؽلها إىل  نظرية ادلمقعتتشابو ىذه النظرية مع    

Simmonds حيث إقًتحا ثالث رلممعات من العمامل تتأثر هبا األعمال واإلستثمارات الدولية، اجملممعة األوىل ،
 .2بطةتشمل ادلتغَتات الشربية، واجملممعة الثانية ىي العمامل الدافعة، وأخَتا رلممعة العمامل احلاكمة أو الضا

 فالعمامل الشربية تشتمل على العناصر التاليةُ
 خصائص ادلنتج أي نمع اليلعة وإستخداماهتا ودرجة حداثتها؛ 
  اخلصائص ادلميزة للدولة ادلضيفة مثل بلف اليمق احمللي، ظلط تمزيع الدخل، خصائص البيئة

 اإلقتصادية؛
  النقل وادلماصالت بُت الدولة ادلضيفة العالقات الدولية للدولة ادلضيفة مع الدول األخرى مثل نظم

 والدول األخرى، اإلتفاقيات اليياسية واإلقتصادية.

 أما العمامل الدافعة فتشمل علىُ
 اخلصائص ادلميزة للشركة مثل ادلمارد والكفاءات لدى الشركة، حجم الشركة والتكنملمجيا اليت دتتلكها؛ 
  منافية ومماجهة التهديدات التجارية.ادلركز التنافيي أي ادلقدرة النيبية للشركة على 

 أما العمامل احلاكمة فيندرج حتتهاُ
  اخلصائص ادلميزة للدولة ادلضيفة مثل القمانُت واللمائح اإلدارية ونظم اإلدارة وسياسات اإلستثمار

 والتحفيزات ادلقدمة لإلستثمارات األجنبية؛

                                                           
1
 .402ستثمار الدويل، مرجع سابق، صاديات األعمال واإلقتصإعبد اليالم أبم قح ،  
2
 .71-68مرجع سابق، صستثمارات األجنبية، بم قح ، نظريات التدويل وجدوى اإلعبد اليالم أ 
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 ُت ادلشجعة على تصدير رؤوس األممال اخلصائص ادلميزة للدولة األم وتتمثل يف اللمائح والقمان
 واإلستثمارات األجنبية، كذلك ادلنافية القمية وإرتفاع تكالي  اإلنتاج؛

  العمامل الدوليةُ اإلتفاقيات ادلربمة بُت الدولة ادلضيفة والدولة األم وادلبادئ وادلماثيق الدولية ادلرتبطة
 باإلستثمارات األجنبية. 

وقد أضافت ىذه النظرية العمامل الدافعة لإلستثمارات اليت ترجع إىل الدولة األم، كما إشتملت على العمامل اليت    
 دتيز الشركة والعمامل اليت دتيز البلد ادلضي .

 نتقائيةالنظرية اإلثالثا. 
الذي عرضو يف ندوة نمبل يف  ،قتصاديز الدويل للنشاط اإلثو حمل الًتكّ يف ة John Dunningقدم ىذه النظرية    
 األجنيبستثمار عددة وجتميعها يف نظرية شاملة لإلمن رلاالت مت أفكارلتقاط فلقد قام با .1976 سنة ملم ستمكهأ
 وتيمى كذلك نظرية  ألهنا أخذت من سلتل  النظريات األخرى نتقائيةوذلذا يطلق عليها النظرية اإل ،اشرادلب

O.L.I يزات الثالثة وىي شليزات ادللكية ماليت دتثل ادل األجنبيةالكلمات  اختصاروىيOwnership advantages 
 Internalization ستعمال الداخليأو اإل اإلدخالوشليزات  Location advantages وشليزات ادلمقع

advantages
1. 

 أووتكمن حصرية  ،ادلشًتكة اإلدارةمزايا  أوادلادية وادلعنمية  األصملشكل  تأخذواليت  (O)فمميزات ادللكية    
وادلمارد البشرية،  اإلبداعيةوالقدرة ل حقمق ادللكية وتشم ،لفًتة من الزمن األقلخاصة بالشركة اليت دتتلكها على 
ودتكن ىذه  ؛أخرى كالعالمة، مزايا مرتبطة بإقتصاديات احلجم أو مزايا إحتكارية القدرات التنظيمية والتيميقية

فتتعلق بادليزة  (L)يزات ادلمقع م أما ؟يف اخلارج لإلستثماردلاذا تلجأ الشركات  اليؤال التايلُعلى اإلجابة زايا ادل
قتصادي زيع، التقارب الثقايف، النظام اإلوالنقل والتم  اإلنتاجتكالي   أساساودتثل  ،النيبية للبلد ادلضي 
 (I) اإلدخالوشليزات  ستثمارىا؟إ، وجتيف على اليؤال التايلُ أين غلف أن تقيم ادلؤسية واليياسات احلكممية

جل ختفيض أمن  اإلنتاجيةسلتل  مراحل العملية  أوالتدمج  أناليت ستختار  ،اليلمك التنظيمي للشركة إىلتيتند 
 2للتمبن يف اخلارج؟تاره ادلؤسية وجتيف على اليؤال التايلُ ما ىم الشكل الذي خت ،التكالي 

                                                           
1
 Jean Louis Mecchielli, Op, Cit., p259. 

2
 jean Louis Amelon et jean Marie Cardebat, les nouveaux défis de l’internationalisation, de Boeck, 

Bruxelles,2010, pp141-142. 
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عتبارات ادلمقع يف إو  ،الشركة ذاهتا إىلعتبارات راجعة ستثمار يف اخلارج إلركة تقمم باإلالش نَّ فمفقا للنظرية فإ   
ستخدام ادلمارد إمن خالل  اإلدخال أوعتبارات الذاتية إو  ،ن الشركة من ادلفاضلة بُت الدولالدولة ادلضيفة اليت دتكّ 

 .1جل ختفيض التكلفةأداخل الشركة على ادليتمى الدويل من 

متالك ادلؤسية دلزايا إففي حالة  ل ادلزايا اليت دتتلكها ادلؤسية؛بُت ثالثة بدائل زلتملة من خال Dunningز ميَّ    
وكل ىذه  ،منح تراخيص أوالتصدير  أوادلباشر  األجنيبستثمار القيام باإل إمكانية أمامتكمن  فإهنا ،ادللكية فقط

ستعمال ىذه ادلزايا بنفيها بدال إالشركة  بإمكانكان   إذا أما تبة واحدة وكل منها قابل للتطبيق؛حتماالت يف مر إلا
ستثمار يف ىذه احلالة ستفضل اإل فإهنا ،اإلدخالمتالكها دلزايا إ أي األجنبيةالشركات  إىلستئجارىا إ أومن بيعها 
 وإدخاذلاستغالل ميزات ادللكية إكان من ادلربح ومن مصلحة الشركة   وإذا التصدير على منح الًتاخيص؛ أوادلباشر 

الشركة سمف تقمم  نَّ فإ ،آخرستثماري يف بلد ادلمقع اإل إىلعتبارات راجعة  ضمها  خارج احلدود المبنية إل
 .2منح الًتاخيص أوستثمار ادلباشر دون تردد وتتخلى عن التصدير باإل

 ات اليت دتتلكها.ز نطالقا من ادلميإالشركة  أمامادلتاحة حتماالت واجلدول التايل يلخص ىذه اإل   

 عتمادا على المزايا التي تمتلكهاإاألساليب المتاحة أمام الشركة  :(11) رقم جدول
 مزايا الشركة      
 

 األسلمب ادلتاح

 (L)مزايا الموقع (I)مزايا اإلدخال  (O)مزايا الملكية 

 غَت متاح غَت متاح متاح منح التراخيص
 غَت متاح متاح  متاح التصدير

 متاح متاح متاح  االستثمار المباشر
Source: jean Louis Amelon et jean Marie Cardebat, les nouveaux défis de 

l’internationalisation, de Boeck, Bruxelles,2010, p142.  

قتصاد مثل ادلنظمات الصناعية ونظريات اإل جتميع من عديد فروع إالنتقائية ما ىي النظرية اإل أنمن الماضح    
 قتصاديات ادلمقع.إالتجارة الدولية و 

                                                           
1
 John H. Dunning, Op, Cit., p197. 

2
 Ibid, p196-197. 
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 األجنبية األسماققام بتفيَت شكل دخمل حيث  ،الدويل لإلنتاجم قماعد التفيَت العام قدّ  O.L.Iظلمذج  إنَّ    
 .1آخرختيار بلد دون إستثمار ادلباشر ودلاذا يتم يتم اإل وأين ،الشركات ادلتعددة اجلنييات سًتاتيجياتإو 

عتمادىا على عمامل متعددة وليس وذلك إل ،ادلباشر األجنيبستثمار وقد إستطاعت ىذه النظرية شرح ظاىرة اإل
العالقة  إظهارنتقادات عديدة كمهنا مل تتمكن من إقت ل أهنا إال .األخرىعلى عمامل فردية كما فعلت النظريات 

ات ادللكية وحدىا ليس ذلا فصل شليز  نَّ بينها ، كذلك فإ والتأثر التأثَتبُت العناصر الثالثة وتطمرىا عرب الزمن  عالقة 
 .2عدم فصلها األجدريكمن من دون مزايا ادللكية لذلك كان من  أنال ؽلكن  باإلدخالقيام الشركة  نَّ معٌت أل

نظريات ولكن ىناك عدة  ،ادلباشر األجنيبستثمار ظريات اليت حاولت تفيَت ظاىرة اإلىذا عرض لبعض الن   
 األمنطالقا من سعر الفائدة يف البلدين اإلستثمار إاليت حتلل  ،مثل نظرية معدل العائد  إليهامل نتطرق  أخرى

نظرية واحدة يف تفيَت عالقات  عتمادإنو ال ؽلكن أ إىل اإلشارةكما غلف   .كذلك نظرية ادلدرسة اليابانية  ،وادلضي 
ستثمارات منها تناولت جانبا من اإل كل واحدة  نَّ عتماد عليها كلها ألغلف اإل بل ،ادلباشر األجنيبستثمار اإل

 عتماد على عمامل معينة.باإليف العامل  األجنبية
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 األجنبي المباشرستثمار اآلثار الناجمة عن اإل: الثالثالمبحث 
وقد برزت وجهيت نظر سلتلفتُت نظرة  ،ستثمار األجنيب ادلباشرحمل جدوى اإل كانت ىناك عدة دراسات   

ستثمار األجنيب ىم مباراة اإل نَّ ى بأهما ذلا روادىا ومربراهتا. فالنظرة التقليدية كانت تر نوكل م ،تقليدية ونظرة حديثة
هنا تأخذ أكثر شلا أل ،الفائز فيها ىم الشركات متعددة اجلنييات يف معظم أو يف كل احلاالت ،من برف واحد

 غلابياتو؛سلبيات اإلستثمار األجنيب أكثر من إ عرب عن وجهة نظر الدول النامية اليت ترى بأنَّ وقد كانت تُ  ؛تعطي
نب الدولة األجنيب حتكمو مصاحل مشًتكة ب ستثماراإل أنَّ إعتربت و  ،أما وجهة النظر احلديثة فقد عارضت سابقتها

ستثمار األجنيب، فهي لييت مباراة من برف واحد وإظلا ىي مباراة من نمع خاص ػلصل فيها  ادلضيفة ومؤسية اإل
وحجم ىذه الفمائد ونمعها يتمق  على سياسات الطرف اآلخر وىي دتثل وجهة نظر  ،كل برف على فمائد معينة
 .1األوىلالدول ادلتقدمة بالدرجة 

و ػلقق فعالية اإلستثمار يف دولة ما ال يعٍت بالضرورة أنَّ  ألنَّ  ،وعلى العممم ال ؽلكن تعميم أي من ىذين الرأيُت   
كل   ادلمارسات اليلبية لشركة ما يف إحدى الدول ال يعٍت أنَّ  نَّ كذلك فإ  نفس درجة النجاح يف دولة أخرى،
غلابية وأخرى سلبية ىي اليمة الطبيعية ألي ظاىرة إوجمد جمانف  نَّ ولذلك فإ الشركات تقمم بتلك ادلمارسات.

وأخرى  غلابيةإ ستثمارات األجنبية بتقييمها إىل أثارتتم دراسة اآلثار النارتة عن اإل قتصادية؛ وعلى ىذا سمفإ
ثار و ال تمجد آنَّ جتماعية وسياسية وثقافية، وأإقتصادية وإشتمل على آثار مع اإلشارة إىل أنَّ كاًل منها ي ،سلبية
فادة كل بلد ترجع إىل ستإغلايب تقابلو عناصر سلبية. ودرجة إغلابية مطلقة وال آثار سلبية مطلقة فكل عنصر إ

 ىل قدرتو التفاوضية مع الشركات متعددة اجلنييات.خصمصياتو وإ

 ستثمار األجنبي المباشراآلثار اإليجابية لإلالمطلب األول: 
يفة وخاصة بالنيبة ستثمار يف الدول ادلضباإلغلابيات النارتة عن قيام الشركات متعددة اجلنييات عض اإلنذكر ب   

 للدول النامية.

 اإلستثمارات األجنبية وسيلة تمويلية جديدة: أوال.
 وخاصة الدول النامية اليت تعترب ،ستثمار األجنيب من خالل دخمل النقد األجنيبتيتفيد الدول ادلضيفة من اإل   

يف حاجة ماسة إىل مصادر دتميل بديلة عن القروض التجارية اليت أصبحت مكلفة جدا. واالستثمار األجنيب 
وبميلة األجل ومنخفضة التكلفة. والشركات األجنبية ادليتثمرة  ،و وسيلة دتميل ميتقرةعترب بديال ألنَّ ادلباشر يُ 
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أو من خالل قدرهتا على احلصمل على  ،ادلالية الكبَتةتيتطيع سد فجمة العجز التمميلي من خالل إمكاناهتا 
لدان يشجع الشركات األخرى على حد البأستثمار يف مبادرة شركة ما باإل نَّ كذلك فإ  األممال من األسماق الدولية؛

 .1ستثمار يف ذلك البلداإل

خلارج، أما يف حالة تدفقو ستفادة الدول ادلضيفة تتحقق يف حالة تدفق رأس ادلال على شكل نقدي من اإ لكنَّ    
 دوره ال يكمن مباشرا. يف حالة اآلالت والتجهيزات أو معرفة فإنَّ 

 تحسين وضعية ميزان المدفوعات: ثانيا.
 أجل دتميل العجز ادلمجمد يف ميزانستثمارية من إعتماد رؤوس األممال الماردة كتدفقات يتم ىذا عن بريق إ   

زيادة الماردات على  سببوادلدفمعات، وخاصة ادليزان التجاري الذي يعاين من عجز شبو دائم يف الدول النامية 
ستثمارية الماردة يغطي الناتج عن التدفقات اإلالفائض يف حياب رأس ادلال  أنَّ من خالل وذلك  ،الصادرات

 العجز يف ادليزان التجاري.

 خلق فرص عمالة جديدة: ثالثا.
وبالتايل فهي تياىم يف حل مشكلة  ،تياىم الشركات متعددة اجلنييات يف خلق فرص عمل يف البلد ادلضي    
وىذا ؽلكن أن يتم بطريقة مباشرة من خالل تمظيفها لعمال زلليُت يف فروعها اإلنتاجية أو اخلدمية؛ أو  طالة،الب

بطريقة غَت مباشرة عن بريق فتح رلال لتمسع اإلدارة العمممية مثل الضرائف أو اجلمارك، أو عن بريق حتريك 
قامت  1981 لينةالعمل الدولية فحيف تقرير دلنظمة  قطاعات أخرى ذات عالقة مع نشاط ىذه الشركات.

 %5أي ما يياوي  ،ماليُت عامل 4بتمظي   1980الشركات متعددة اجلنييات ادليتثمرة يف البلدان النامية سنة 
 2.من إرتايل القمى العاملة العادلية

 ستعمال الكفء للموارد:زيادة اإلنتاجية واإل رابعا.
لك البلد تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية يف ذستثمار ادلباشر أن متعددة اجلنييات عند قيامها باإل ؽلكن للشركات   
ا ستثمار لغرض التصدير فإهنَّ ففي حالة اإل ؛من خالل اإلمكانات اليت تتمفر عليها وىذا ،ستغالل ادلمارد بكفاءةإو 

كما   ،ستعمال ادلمارد ادلتاحة بكفاءةلتكالي  وإادة اإلنتاجية وختفيض اوبالتايل زي ،تيعى إىل حتقيق وفمرات احلجم
ستثمار بغرض اإلو يف حالة كان نَّ أإال  ،شتداد ادلنافية بُت ادلنتجُت احملليُت واألجانف يياعد على حتقيق ذلكإ أنَّ 
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أو و ال ؽلكن حتقيق وفمرات احلجم وبالتايل ال ؽلكن زيادة اإلنتاجية نَّ فإ ،الل الماردات وكانت اليمق ضيقةإح
 .1ختفيض التكالي 

 اآلثار على اإلدارة والتنمية اإلدارية: خامسا.
عترب مهمة خاصة واليت تُ  ،تياىم الشركات متعددة اجلنييات يف نقل ادلعارف واخلربات اإلدارية إىل البلد ادلضي    

 بالنيبة للدول النامية وذلك من خاللُ
 تنفيذ برامج التدريف لصاحل العمال احملليُت؛ 
  تقدًن وإدخال أساليف إدارية حديثة ومتطمرة؛ 
 .تبادل اخلربات اإلدارية مع الشركات احمللية 

نطالقا من إولكن ؽلكن ذلذه الشركات أن جتعل من الكمادر اإلدارية العاملة يف الشركات احمللية هترب ضلمىا،    
 .2ستفادةن اإلبذلك حترم الشركات احمللية متقدؽلها ألجمر مرتفعة أو حتفيزات مغرية و 

 ستثمار األجنبي ونقل التكنولوجيا:اإل سادسا.
بيبف أعلية  ،قتصاديةباشر جدال كبَتا يف الدراسات اإلستثمار ادلعن بريق اإل نال ممضمع نقل التكنملمجيا    

أو تقنيات خًتاع منتجات إالتكنملمجيا يف حتقيق التنمية، فالتكنملمجيا ىي منتمج عملية البحث والتطمير شلثال يف 
 .3جديدة أو كليهما

عن بريق إقامة الشركات متعددة اجلنييات لمحدات إنتاجية يف  ،ونقل التكنملمجيا ؽلكن أن يتم بطريقة مباشرة   
ستغالل التكنملمجيا؛ أو يتم بطريقة غَت مباشرة دلا تقمم الشركات احمللية بتعلم أو ح الًتاخيص إلالبلد ادلضي  أو من
 .4أو دلا تقمم ىذه األخَتة بتحميل التكنملمجيا إىل ممزعيها ،عة اخلاصة بالشركة ادلتعددة اجلنيياتتقليد نفس الصنا

وادلياعلة يف  ،عترب وسيلة مهمة لنقل التكنملمجيا اخلاصة باإلنتاج أو القدرات اإلبتكاريةستثمارات األجنبية تُ واإل
البلدان النامية أن تقيم مشروعات ضخمة ذات  ستطاعت بعضإأنشطة البحث والتطمير يف البلد ادلضي . وقد 

القيام هبا لمحدىا. وقد أثبتت عدة دراسات أجريت على عدة  تيتطيع ميتمى تقٍت وتكنملمجي متقدم مل تكن
 إىل البلدان النامية. خاصة الدور الفعال الذي تقمم بو يف نقل وحتميل التكنملمجيا ،شركات متعددة اجلنييات
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أو  ،مثل الًتاخيص أو العقمد اإلدارية ،ستثمار ادلباشريا ؽلكن أن يتم بطرق أخرى غَت اإلملمجنقل التكن غَت أنَّ 
 . 1الشراء ادلباشر ذلاأو البحمث ادلنشمرة 

 ستثمار على التدفقات التجارية:تأثير اإل سابعا.
من خالل نشاط ستثمار األجنيب ادلباشر على حجم وتمجهات التدفقات التجارية للبلد ادلضي  اإليؤثر    

ىذه األخَتة تقمم بتصدير اليلع النهائية أو  نَّ ففي حالة اإلستثمار بغرض التصدير فإ ،الشركات متعددة اجلنييات
التجارة باليلع المسيطة لفروع أو شركات أخرى ممجمدة يف منابق سلتلفة من العامل، وذلك يف إبار ما ييمى 

كما ؽلكن   ،ستَتاد اآلالت والتجهيزات الالزمة وقطع الغيارفإهنا تقمم بإوبادلقابل  ؛داخل الصناعة أو بُت الصناعات
ا كان م عىيكل صادرات وواردات البلد ادلضي  سمف يتغَّت  نَّ  فإأن تيتمرد ادلماد األولية اليت حتتاجها. وبالتايل

 .2غلابياتو وسلبياتوإىذا األثر غلف قياسو كميا دلعرفة  غَت أنَّ  ،عليو من قبل

 ستثمارات األجنبية وتحقيق التنمية اإلقتصادية:اإل ثامنا.
يتطلف منها رؤوس أممال ضخمة قد تعجز عن  لكوذ ،تيعى الدول النامية خاصة إىل حتقيق التنمية اإلقتصادية   

ة ستثمارات األجنبياإل ستثمار ادلباشر لتيهيل حتقيقها، ىذا ألنَّ إىل اإل ولذلك فهي تلجأ ،تمفَتىا  ماردىا الذاتية
 ا جتلف معها التكنملمجيا اليت تلعف دورا كبَتا يف حتقيق التنمية.كما أهنَّ   ،دخاريةالفجمة اإل تياىم يف سدّ 

قتصادية يف البلدان ادلضيفة، جنبية ساعلت يف حتقيق التنمية اإلستثمارات األاإل وقد أكدت بعض الدراسات أنَّ    
 ومثال ذلك دول جنمب شرق آسيا على غرار ،دانالعديد من البلولعبت دورا مهما يف زيادة معدالت النمم يف 

ستثمارات األجنبية ادلباشرة على حتقيق اإل وؽلكن أن تياعد تايمان، الصُت وىمنج كمنج، سنغافمرة وكمريا اجلنمبية.
لفمارق بُت سلتل  تقليل ا هبدفيف حالة تمجيهها إىل ادلنابق النائية واحملرومة  ،التنمية اجلهمية داخل البلد ادلضي 

غلايب يف حتقيق التنمية يف البلد ادلضي  حتدث إذا دتكنت احلكممة من تمجيهها بشكل إمياعلتها  غَت أنَّ  ادلنابق.
 .3وتنظيمها وختطيطها بصمرة جيدة

 

 

                                                           
1
 .119-117نزيو عبد ادلقصمد مربوك، مرجع سابق، ص 
 

2
 Imad A. Moosa, Op. Cit., p84. 

 .173-169نزيو عبد ادلقصمد مربوك، مرجع سابق، ص 3



 

 
39 

 ستثمارات األجنبية المباشرةاآلثار السلبية لإلالمطلب الثاني: 
هتا ختتل  من حدّ  مع اإلشارة إىل أنَّ  ،ستثمارات األجنبية ادلباشرةعن اإلعض اآلثار اليلبية النارتة سنتطرق إىل ب  

 بلد إىل آخر.

 ضياع بعض الموارد المالية على الدول النامية: أوال.
ويف  ستثمارىا،إكما ىم معلمم فليس من الضروري أن جتلف الشركات األجنبية رؤوس األممال من أجل دتميل    

الدول ادلضيفة إىل تقدًن تيهيالت  كذلك فلجمء  النقد األجنيب.البلد ادلضي  لن ييتفيد من تدفق  نَّ ىذه احلالة فإ
ومزايا وإعفاءات ضريبية للميتثمرين األجانف ينجر عنو ضياع ممارد كان من ادلفًتض أن تتحصل عليها خزينة 

 يعٍت ادلزيد من اخليائر. ليُت فذلكدليتثمرين األجانف واحملحال أن احلكممة تياوي بُت ا نفس الشيء يفالدولة؛ 
ادلضيفة قد تنخفض بيبف  من إيرادات ادلمازنة الكلية لبعض الدول %10ر صندوق النقد الدويل أن حمايل وقد قدّ 

 .1ستثماراتتشجيع اإل

 زيادة معدالت البطالة: ثانيا.
وذلك يف حال قيام الشركات  ،ادلضي ستثمارات األجنبية إىل زيادة عدد البطالُت يف البلد ؽلكن أن تؤدي اإل   

أو  ،ستلجأ إىل تيريح عدد من العمال ىيكلتهابتملك الشركات احمللية اليت تعاين من مشاكل، فعند قيامها بإعادة 
ىذا يف ما ؼلص البلد ادلضي  وبدورىا يف البلد األم ؽلكن أن تؤدي إىل  من خالل غلق بعض الفروع اإلنتاجية.

 .2عتماد على عمالتو احملليةخر واإليف حالة نقل النشاط إىل بلد آزيادة عدد البطالُت 

 طبيعة التكنولوجيا المحولة: ثالثا.
ا تلجأ إىل زتاية النتائج فإهنَّ  ،الشركات متعددة اجلنييات تصرف مبالغ ضخمة على البحث والتطمير بيبف أنَّ    

حتكار التكنملمجيا احلديثة وادلتطمرة دلصلحتها اخلاصة  وبذلك فهي تقمم بإ ادلتمصل إليها والتكنملمجيا اليت دتتلكها.
كمسيلة لتحقيق التنافيية، وتقمم بتحميل قدر ضئيل أو ميتمى منخفض من التقنيات أو التكنملمجيا ادلتقادمة أو 

ال تيتفيد كثَتا من التكنملمجيا ىذه األخَتة  نَّ وذلذا فإ .إىل الدول ادلضيفة خاصة النامية ادلنمطة وبتكالي  مرتفعة
 احململة إليها بل تتضرر يف حالة التكنملمجيا ملمثة للبيئة. 
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 :اإلقتصاد المحلي التأثير على الثقافة وبنية رابعا.
من خالل جلف أظلاط  ،يؤدي نشاط الشركات متعددة اجلنييات إىل التأثَت على الثقافة اليائدة يف البلد ادلضي 

 ىذه الشركات بإمكاناهتا التكنملمجية نَّ يج ألفكار ومنتجات جديدة، كذلك فإالًتو  ماسطةبستهالك جديدة إ
إزدواجية يف تياىم يف القضاء على الصناعات احلرفية واليدوية وبمس اذلمية احمللية. ض  إىل ذلك تظهر  ادلتطمرة
وبُت الطرف األجنيب الذي يتميز  مارد مالية  ،قتصاد وتباين بُت الطرف احمللي ادلتميز بقلة اإلمكانات وبيابتهااإل

 .1وتكنملمجية وإدارية كبَتة جتعلو يتفمق على منافييو احملليُت

 ستثمار األجنبي على البيئة:تأثير اإل خامسا.
تنقل األنشطة الشركات متعددة اجلنييات  ستثمارات ادلباشرة آثار سلبية على البيئة، بيبف أنَّ ؽلكن أن تكمن لإل
ا تقمم كما أهنّ   هبا، نظرا لمجمد معايَت مشددة حمل زتاية البيئة إىل البلدان النامية لداهنا األصليةادللمثة للبيئة من ب

يف والصرامة  بتحميل التكنملمجيا ادلتقادمة اليت تياىم بدورىا يف التلمث البيئي. ويياعد على ذلك نقص الرقابة
 2.ن الشركات تيتنزف الثروات وال تراعي زتاية البيئةالدول ادلضيفة وخاصة النامية ما غلعل م

 قتصادية والسياسية:ة اإلدسادسا. األثر على السيا
ستعمارية حديثة، تيتعملها الدول الرأمسالية إىناك من ينظر إىل الشركات متعددة اجلنييات على أهنا أداة    

قتصادية وحىت اليياسية. فهذه الشركات  ا دتتلكو من جل حتقيق أىدافها اإلادلتقدمة لغزو الدول النامية من أ
ختاذ القرارات. وكذا إما ؽلنحها صمتا ميممعا يف  ،حتكار األسماق احملليةإإمكانات مالية وتكنملمجية تيتطيع 

قتصاديات النامية يف خدمة وجعل اإل قتصادي للدول ادلتقدمةعد جزءا من اذليكل اإلتركيزىا على األنشطة اليت تُ 
اليت تتحمل فيما بعد  ،ذلا قتصاديةإيف حالة تبعية  ا ما ؽلكن الشركات من الييطرة عليها وجعلهاوىذ ،األملدول ا

 . 3إىل التدخل يف القرارات اليياسية للبلد وبالتايل هتديد سيادتو

 
 
 

 
                                                           

1
 .417ص ستثمار الدويل، مرجع سابق،إقتصاديات األعمال واإلأبم قح  عبد اليالم،  
2
 .503نزيو عبد ادلقصمد مربوك، مرجع سابق، ص 
3
 .506ادلرجع اليابق، ص 



 

 
41 

 خالصة الفصل:
 ،األجل ستثمار بميلالنمع من اإلجنيب ادلباشر ىم ذلك اإلستثمار األ أنَّ تمصلنا إىل من خالل ىذا الفصل    

متالكو لرقابة أو درجة تأثَت كبَتة فيها إمع  ،قتصاد آخرإقتصاد ما يف مؤسية مقيمة يف الذي يقمم بو كيان مقيم بإ
الذي عترب الشركات متعددة اجلنييات ىي الفاعل األساسي وتُ  .دتكنو من الييطرة الكلية أو اجلزئية على إدارهتا

 األجنيب. اإلستثمارب يقمم

ستثمار مشًتك إفحيف ادللكية ينقيم إىل  ،نطالقا من وجهات نظر عديدةإوؽلكن تقييمو إىل عدة أشكال    
ستثمار شللمك بالكامل للطرف األجنيب، وحيف إسًتاتيجية اإلنتاج الدولية اليت تطبقها الشركة متعددة اجلنييات إو 

ستثمار يف حقل جديد يقة إنشاء الفرع األجنيب إىل اإلر ستثمار عممدي، وحيف بإستثمار أفقي و إينقيم إىل 
ندماج وغَتىا من التقييمات. أما عن الطروحات النظرية  اليت حاولت تفيَته لك واإلستثمار عن بريق التماإلو 

ج ونظرية دورة حياة ادلنت ،فنجدىا متعددة وكل منها عاجلتو من زاوية معينة ومن أعلها نظرية احلماية ونظرية ادلمقع
عتماد نظرية واحدة يف تفيَت إو ال ؽلكن . إال أنَّ للظاىرة اليت حاولت تقدًن تفيَت شامل ،نتقائيةالنظرية اإلالدولية و 

 ادلباشر. مار األجنيباإلستث كافة حركات

ستفادة كل دولة إ مقدارو  ،غلابيات وسلبياتإقتصاديات ادلضيفة خصمصا فنجدىا تنقيم إىل أما عن أثاره على اإل
أثبت فعالية الماقع العملي  أنَّ إال رجع إىل خصمصيات البلد والقدرة التفاوضية حلكممتو. يمن التدفقات الماردة إليو 

 ،تيتفيد منو يف حتقيق تنميتها أنستطاعت إقتصاديات اليت ادلباشر على بعض اإل ستثمار األجنيبتدفقات اإل
صالحات ام بإالقيوذلك من خالل كرب قدر منو أتيعى جاىدة إلستقطاب  يممال معظم دول العامل أنَّ ولذلك صلد 

 .وإلمكاناتو على ميتمى مناخ األعمال يف البلد والًتويج لو



 

 الفصل الثاني:

 تحليل تطور االستثمار األجنبي المباشر 



 

 

 
43 

 الفصل الثاني: تحليل تطور االستثمار األجنبي المباشر

دلضيفة، اليت تسعى لالستفادة لقد تعرفنا يف الفصل األول على أىم مزايا االستثمار األجنيب ادلباشر خصوصا للدول ا   
 عرب مراحل سنستعرض يف ىذا الفصل تطور االستثمار األجنيب عادليا السياقمن أجل ربقيق تنميتها، ويف ىذا  منو

، وكذا أعلية الشركات متعددة اجلنسيات اليت تعترب احملرك الرئيسي لالستثمار األجنيب ادلباشر؛ وتوزيعو اذليكلي عادليا
من حيث احلجم وكذا التوزيع  االستثمار األجنيب ادلباشر تارؼليامن خالل ادلبحث األول الذي نعرض فيو تطور وذلك 
 شليزاتو احلالية.و  التطرق إىل أىم خصائصو يف ادلطلب الثاين  ؛ مثالعادلي

وأنواعها وأىم  بتسليط الضوء على مفهومها ويف ادلبحث الثاين سنتعرف على الشركات ادلتعددة اجلنسيات   
 .ئيسيا لالستثمار األجنيب ادلباشرودلة االقتصادية وكذا زلركا ر خصائصها باعتبارىا من مسات الع
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 وخصائصه الحالية ستثمار األجنبي المباشرإل: التطور التاريخي لاألولالمبحث 

إن تطور مفهوم االستثمار األجنيب ادلباشر إىل ادلستوى احلايل قد مر بعدة مراحل، وقد سبيزت كل مرحلة خبصائص    
، من خالل ادلراحل عادليا ذا ادلبحث أىم تطورات تدفقات اإلستثمار األجنيب ادلباشرسوف نعرض يف ىمعينة؛ و 
وحجم ذلك، باإلضافة إىل اخلصائص اليت  لدول ادلسيطرة عليهااليت مرت هبا ىذه التدفقات وتوجهاهتا وكذا ا ادلختلفة

 تتميز هبا ىذه التدفقات خصوصا يف السنوات ادلتأخرة. 

 المطلب األول: التطور التاريخي لإلستثمار األجنبي المباشر
 ؛ادلباشر أن يربز بشكلو احلايل ادلستقل بذاتو، لوال ظهور حركة رؤوس األموال وتطّورىا األجنيبستثمار ما كان لإل   

عوائد، لتتطّور أكثر حىت ظهر ال عن ةالباحثزبذت يف بدايتها شكل رأس ادلال التجاري على صيغة األوراق ادلالية إ حيث
 ادلباشر. األجنيبستثمار اإل

 ولى:أوال. مرحلة ما قبل الحرب العالمية األ
القرن  إىللظهورىا تعود  األوىلالصورة  ولكن   ،فقط 91ظهور الشركات ادلتعددة اجلنسيات ال يعود إىل القرن  إن     

واذلند وأمريكا  آسيامن  أجزاءدلا قامت عديد الشركات الربيطانية واذلولندية بدخول  ،السابع عشر والثامن عشر
  Dutch east India companyو British east India companyكرب شركتُت يف تلك الفًتة علا أعترب وت   ؛الالتينية

الرائد يف النشاطات التجارية الدولية.  وأصبحتا ،ادلرحبة لكل من التوابل والقطن واحلرير األسواقاللتان سيطرتا على 
يف شكل  وإفريقياسيا آالالتينية و  أمريكايف ادلستعمرات الربيطانية والفرنسية يف كل من  األجنيبستثمار وظهر اإل

 ستثمارات الباحثة عن ادلوارد.اإل

يف القرن  أروباادليالد الصحيح للشركات ادلتعددة اجلنسيات احلديثة كان يف  أن  عتقاد السائد ىو اإل ن  إعلى العموم ف   
السويدية اليت  Nobles، و9681سنة أمصانع كيميائية يف الو.م. أقامتاليت  األدلانية  bayersذلك أمثلةومن  ،91

ادلباشرة كبَتة احلجم  األجنبيةستثمارات اإل بدأتالقرن  أواخر، ويف 9681سنة  أدلانيامصانع الديناميت يف  أقامت
تفضيل و الناتج عن زيادة الوطنية  ،للدولزيادة السلوكات احلمائية  إىلويرجع التوسع الكبَت يف ىذه الشركات  ،بالظهور

الذي و الكبَتة  األسواقحبثها عن  ضف إىل ذلك ،توطن يف اخلارجتللسلع ادلنتجة زلليا ما جعل الشركات  ادلستهلكُت
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واألشخاص شلا جعل السلع  ،تصال خاصة السكك احلديدية والتلغرافه التطور الكبَت يف وسائل النقل واإلدساع
 .1قلأ وبتكلفوادلعلومات تتحرك دلسافات طويلة وبسرعة كبَتة و 

 :2يف تلك الفًتة باخلصائص التالية األجنيبستثمار ز اإلوقد سبيّ 
 ستثمار احملفظي الذي كانت معظم حركات رؤوس كان ؽلثل نسبة قليلة مقارنة باإل  األجنيب ادلباشرستثمار اإل

 تتخذ ىذا الشكل؛ األموال
 وبريطانيا ىي ادلسيطرة عادليا بنسبة كبَتة فاقت  أورويب، أصلادلباشرة كانت ذات  األجنبية ستثماراتمعظم اإل

ولكن  ،متالكها دلستعمرات كثَتة عرب العاملباإلضافة إىل إنطلقت منها إالثورة الصناعية  أن   إىلوذلك راجع  .15%
 ؛كبَتينوأدلانيا كمستثمرين  مثل فرنسا  أخرىظهرت دول  91القرن  أواخريف 

 وكان  ،ستعماري يف الدول النامية اليت كانت يف معظمها مستعمراتإادلباشر كان ذو طابع  األجنيبستثمار اإل
من رصيد  %11ؽلثل  األويلكان القطاع   9191ففي سنة  ،ستثمار الباحث عن ادلواردالنوع السائد ىو اإل

 ؛األجنيبستثمار اإل
 عادليا. األكرب أصبحتاليت  األمريكيةاصة الشركات بداية ظهور شركات دولية كبَتة احلجم وخ 

 :9723-9792فترة ما بين الحربين ثانيا. 
 لألسبابذباىات  وذلك اإل أوادلباشر عن ادلستويات احملققة سابقا سواء من حيث احلجم  األجنيبستثمار تراجع اإل   

 :3التالية
 ؛العادلية األوىل قتصاديات ادلشاركة يف احلربالدمار احلاصل يف اإل 
  اخلوف من حرب عادلية ثانية  إىل باإلضافة ،من قبل ادلقيمُت لألجانبنظرة سلبية يف عدة دول ظهرت بعد احلرب

 ستثماراهتا اليت كانت سبتلكها؛إبيع الكثَت من  إىل األوروبيةبالعديد من الشركات  أدىما 
 رتفاع إوما رافقو من  ،9195وبداية 9195 أواخرالكساد العظيم الذي حدث يف  األسباب كذلكمن  ي عترب كما

 ضطراب يف سوق الصرف؛إو  بأوروبايف التضخم 

                                                           
1 Jonathan Jones and Colin Wren, Foreign Direct Investment and the Regional Economy, ASHGATE Publishing 

Limited, England, 2006, pp12-13. 
2
 Mathilde Lemoine et al, Les grandes questions de l'économie et finance internationales, De Boeck, Bruxelles,2007, 

p126. 
3
 Jonathan Jones and Colin Wren, Op. Cit., p.13. 
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 تدفق  أعاقاحمللي ومحايتو من منافسة السلع ادلستوردة ما  اإلنتاججل تشجيع أالدول لسياسات محائية من  إتباع
 ستثمارات.اإل

 يف ىذه ادلرحلة دبا يلي: األجنيبستثمار ز اإلوقد سبيّ    

 طلفضت إستحواذىا على التدفقات الدولية إلكن نسبة  األجنبيةستثمارات ستمرار ىيمنة بريطانيا على معظم اإلإ
 %9651 رتفعت منإوبادلقابل مكانة الواليات ادلتحدة األمريكية  9191سنة  %9156إىل  9191سنة  %1151من 

 ؛9191 سنة %9252اىل 9191 سنة

 حيث أ ستثمار فربيطانيا تقهقرت وفسحت اجملال أمام الو.م. موازين القوى يف ما ؼلص تدفقات اإلغَّت بداية ت
يف نفس  %11 أ، بينما بلغت نسبة الو.م.9111من التدفقات العادلية سنة  %9151مثلت نسبة التدفقات الربيطانية

 السنة؛

 ستثمارات، وبصفتو ؽلثل النسبة الكبَتة من اإلستخراج البًتول إستثمار الباحث عن ادلوارد خاصة بقاء اإل
 ستعمارية وذلك بسبب توجو الدول إىل ادلستعمرات بغرض سبوين صناعاهتا قبل وأثناء احلرب. اإل

 إلى اآلن:العالمية الثانية فترة ما بعد الحرب ثالثا. 
اليت  أنشأت أساسا يف الو.م. ،ادلباشر األجنيبستثمار نتهاء احلرب العادلية الثانية ظهرت موجة جديدة من اإلإبعد    

يف ادلقابل الدول  .الدائن الكبَت ذباه دول العامل وأضحت ؛من احلرب بسبب بعدىا اجلغرايف األكربخرجت ادلستفيد 
من خالل  أىذا الدور لعبتو الو.م. ،سبويل إىلعمار ويف حاجة اإل بإعادةكانت مدمرة وحكوماهتا كانت مهتمة   األوروبية
 ذلذا الغرض. إنشاؤهوالتعمَت الذي مت  لإلنشاءالبنك الدويل باإلضافة إىل مارشال مشروع 

ستثمار بعد تراجع بريطانيا حتلت صدارة الدول ادلصدرة لإلإو  ،روباأو يف  األولىي ادلستثمر  أالو.م. أصبحتوقد     
 التالية: األسباب إىلالذي يرجع 

  لتمويل احلرب؛ستثماراهتا إقيام بريطانيا ببيع العديد من 
 بعض شلتلكات بريطانيا على غرار  تأميمRailroads  ؛األرجنتُتيف 
 األموالبسبب ما سبتلكو من رؤوس  األمريكية على نظَتاهتا الربيطانيةق الشركات و تف. 

وذلك بسبب اللغة ادلشًتكة والروابط  أوروبا،يف  األمريكيةستثمارات كرب بلد مستقبل لإلأ إىلوقد ربولت بريطانيا    
وتطبيق احلواجز التجارية ادلوحدة  األوروبيةقتصادية اجملموعة اإل إنشاءوبعد  9115سنوات  أواخرالتارؼلية. ولكن مع 
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 إنتاجيةفروع  إقامة األفضلداخل اجملموعة مكلفة وبالتايل من  إىل األمريكيةالصادرات  أصبحت ،على العامل اخلارجي
 .1الغربية أوروبا إىلمن بريطانيا  األمريكيةلذلك ربولت االستثمارات  ،خلبالدا

من  األوروبيةستفادة الشركات إبعد  9185منذ بداية سنوات  أيف الو.م. األوروبيةستثمارات وقد ظهرت بعض اإل   
األجنيب ستثمار نتعش اإلإو . اإلداريةاخلربة  أوسواء من حيث التكنولوجيا  أوروبا،ادلستثمرة يف  األمريكيةالشركات 
 الفًتة باخلصائص التالية: تلكز يف وسبيّ  ؛الستينات أواخرمرات يف  8يف تلك الفًتة حيث تضاعف الرصيد  ادلباشر
 فقد كانت ىذه الدول ىي  ،ستثمار ادلتقاطعما يسمى باإل أوستثمارات كانت بُت الدول ادلتقدمة معظم اإل

 مصدر ذلا؛ كربأستثمارات وىي كرب مستقطب لإلأ
 ستثمارات شكل ادلساعدات العمومية بُت الدول ادلتقدمة؛اإل أخذت 
 األجنبيةستثمارات تراجع نصيب الدول النامية من اإل. 

مليار  95 إىلوتراجع  .9129مليار دوالر سنة  99بثبات حيث بلغ  األجنيبستثمار فقد ظلا اإل 9125يف سنوات  أما   
 واألزمة األمريكيستقرار الدوالر إعدم  إىل باإلضافة ،لًتاجع العادلي وزيادة احلمائيةدوالر يف منتصف العشرية بسبب ا

 البًتولية.

من خالل التدفقات الصادرة  9596اىل سنة 9125واجلدول ادلوايل يوضح تطورات اإلستثمار األجنيب ادلباشر منذ سنة 
 والتدفقات الواردة عادليا.

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 George.M.Taoka, Don.R.Beeman, Op. Cit., pp.24-25. 
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 دوالر أمريكي بمليون 0296 -9752(: تطور تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر للفترة 20جدول رقم)

 التدفقات الواردة السنوات
التدفقات 
 الصادرة

 السنوات
التدفقات  
 الواردة

التدفقات 
 الصادرة

9752 99918 91919 1994 256112 286889 

9759 91969 91115 1995 342544 362585 

9750 91199 91225 1996 388998 396457 

9751 95818 91196 1997 486476 476083 

9752 91992 91121 1998 707185 682285 

9753 98182 96111 1999 1087500 1076822 

9754 99559 96191 2000 1356613,1 1163730,8 

9755 92991 96219 2001 772715 683512,4 

9756 91916 91919 2002 589859,54 496870,25 

9757 19919 89661 2003 550548,93 529611,35 

1980 54076 51550 2004 692325,46 905884,58 

1981 69567 51503 2005 948585,21 832989,58 

1982 58059 27310 2006 1403249,7 1351401,1 

1983 50268 37381 2007 1891444,7 2168349,1 

1984 56839 50120 2008 1479747,3 1701001,3 

1985 55832 61963 2009 1172234 1098494,2 

1986 86316 96801 2010 1365106,9 1373190,7 

1987 136576 141995 2011 1561353,7 1564489,7 

1988 163913 182443 2012 1470333,8 1277487 

1989 197369 234040 2013 1431163,8 1376641,9 

1990 207697 241474 2014 1357239,9 1298772,4 

1991 154009 198036 2015 2033802,7 1682584,2 

1992 165973 202716 2016 1918678,9 1550129,1 

1993 223454 242573 2017 1497370,6 1425439,3 

   2018 1297152,5 1014172,8 

 : من إعداد الطالب باإلعتماد على اإلحصاءات ادلتوافرة يف:المصدر

 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88 

 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 
 إىلمليار دوالر 11نتقل من إحيث  ،ادلباشر الواردة ظلوا كبَتا األجنيبستثمار ويف فًتة الثمانينات شهدت تدفقات اإل   

 نفس الفًتة.مليار يف 915 إىل 19والتدفقات الصادرة من  ،9115-9165مليار دوالر بُت سنيت  952
إىل أكثر مليار دوالر يف بداية العشرية  952من تنتقلإكرب ظلو حيث أ ت التدفقات الواردةويف العشرية الالحقة شهد

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89
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بينما بلغت  %95من العشرية  األولوكانت نسبة النمو السنوية يف النصف ، 9555 مليار دوالر يف سنة 9918من 
 .األجنيبستثمار يف النصف الثاين وتعترب ىذه ادلرحلة ذىبية بالنسبة لإل 95%

مستوى قياسي مقارنة بالسنوات اليت سبقت لكن سرعان ستثمار ادلباشر فيو اإلحقق القرن الواحد والعشرين  مطلع   
طلفاض  إكرب أو  9559و 9555بُت  %11 فاقت طلفض بنسبةإحيث  يف الثالث سنوات الالحقة، هنيارا كبَتاما شهد إ
 إىل باإلضافة ،قتصاد العادليىذا الًتاجع تكمن يف التباطؤ الذي عرفو اإل وأسباب ،%19بنسبة  9559كان سنة 

طلفاض الثالث حيث وضعت حدا لسنوات اإل 9551وسنة  ؛طلفاض قيمها يف البورصاتإالشركات و  أرباحطلفاض إ
مليار دوالر من التدفقات الواردة. وشهدت السنوات الالحقة  819ما ؽلثل  أي 9559مقارنة مع  %91ربقق ظلو دبقدار 

طلفاض معدالت إكذلك   ،العادلي اإلمجايلالنمو الكبَت يف الناتج  إىلوذلك راجع  ،ستثمار ادلباشرظلوا يف تدفقات اإل
ذلك السياسات ادلكثفة اليت  إىلضف  ،وثقة الشركات أرباحرتفاع إو  األموالالفائدة يف الدول الرئيسية ادلصدرة لرؤوس 

دبستوى قياسي فاق  9552؛ وقد بلغت التدفقات الواردة الذروة سنة ستثماراتجل جذب اإلأتقوم هبا احلكومات من 
  ،الشركات أرباحقتصاد العادلي وعلى على اإل وآثارىاادلالية  األزمةستثمار بسبب تراجع اإلمليار دوالر، مث بعدىا  9619

حيث سجلت  9591إىل غاية سنة  9552سنة الذي حققو ستوى ادلقي متذبذبا ومل يسجل وب 9556منذ سنة 
 مليار دوالر. 9599التدفقات الواردة مستوى فاق 

 المطلب الثاني: الخصائص الحالية لإلستثمار األجنبي المباشر
حدث ظلو غَت مسبوق يف تدفقات اإلستثمار األجنيب ادلباشر، حيث حقق معدالت  9165منذ منتصف سنوات    

 ز هبا منذ تلك الفًتة.متزايدة منذ تلك الفًتة واىل اآلن؛ ولذلك سوف نقوم بالًتكيز على اخلصائص اليت سبيّ 

 أوال. زيادة إهتمام الدول باإلستثمار األجنبي المباشر:

ار األجنيب ادلباشر، خاصة من قبل الدول النامية اليت كانت تراه نوعا من اإلستعمار كانت ىناك نظرة سلبية لإلستثم    
 من نظرهتا ضلوه ومن سلبياتو عليها أكثر من إغلابياتو، ولكن حدثت عدة تغَتات جعلت من ىذه الدول ت غَت   وأن  

 أعلها:
  حيث وبعد عجز الدول النامية عن سداد ديوهنا أصبحت مصادر التمويل التجارية أكثر 9169أزمة ادلديونية سنة ،

 ؛الدويل بديلة عن التمويل بالقروضتكلفة، وبالتايل صار ي نظر لإلستثمار األجنيب ادلباشر على أنو وسيلة للتمويل 
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  جعلت من الدول ادلصدرة للبًتول بسبب إهنيار أسعار النفط، اليت 9168وبداية  9161األزمة البًتولية يف أواخر 
 تقع يف عجز سبويلي، وبالتايل إلتجأت ىي األخرى إىل اإلعتماد على اإلستثمار األجنيب ادلباشر؛

  وإستقالل دول أوروبا الشرقية عن اإلرباد السوفييت، وتبنيها اإلصالحات  9161سقوط ادلعسكر الشيوعي سنة
صندوق النقد الدوليُت، واليت كانت يف معظمها تتعلق باحلرية  اإلقتصادية والسياسية ربت إشراف البنك و

 ؛1اإلقتصادية والسماح  بدخول رؤوس األموال األجنبية
   زيادة إىتمام ادلنظمات الدولية بتشجيع اإلستثمار وفض النزاعات ادلتعلقة بو وتقدمي الضمانات للمستثمرين؛ 

كل ىذه التغَتات جعلت الدول تزيد من إىتمامها جبذب اإلستثمار األجنيب وخاصة الدول النامية، ويتضح ذلك من     
 ذلك:خالل زيادة نسبة اإلستثمار األجنيب ادلباشر ضمن اإلستثمار الكلي العادلي والشكل التايل يوضح 

  ستثمارات حسب مجموعات الدول بمليار الدوالر.(: تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر ضمن مجمل اإل24شكل رقم)

 
 Source: world investment report 2004, p4. 

فمن خالل الشكل نالحظ زيادة إعتماد اإلستثمار األجنيب كمصدر من مصادر التمويل من قبل مجيع دول العامل،   
وذلك من خالل زيادة نسبة اإلستثمار األجنيب ادلباشر ضمن رلمل اإلستثمارات سواء بالنسبة للعامل أو بالنسبة للدول 

                                                           
1 John H.Dunning, Alliance capitalism and global business, Routledge, London, 1997, p209. 
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 9185و9115ث كانت نسبتو إىل اإلستثمار العادلي يف سنوات ، حي9115النامية أو الدول ادلتقدمة وخاصة يف عشرية 
 .1حسب البنك العادلي 9551-9111بُت  %91 بينما بلغت 9165يف سنوات  %1وإرتفعت إىل  %9سبثل 

كما شهدت نسبة الدول النامية يف التدفقات الواردة من اإلستثمار األجنيب ادلباشر زيادة معتربة، فبعد أن كانت     
وىذا نتيجة تغَّت نظرهتا ذباىها  وزيادة مساعيها  9112سنة  %15إرتفعت إىل حوايل  9115سنة  %98نسبتها حوايل 

 تدفقات الواردة إىل الدول النامية واإلستثمار األجنيب ادلباشر أحدىا.إلجتذاهبا. والشكل ادلوايل يبُّت تقسيم سلتلف ال

 بمليار الدوالر 0221-9772(: مختلف أنواع التدفقات الواردة إلى الدول النامية في الفترة 25شكل رقم)

 
 Source: world investment report 2004, p5 

من خالل الشكل يتضح زيادة إعتماد اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف الدول النامية، وكيف أنو أصبح ؽلثل احلصة    
األكرب يف رلمل التدفقات الواردة إىل ىذه الدول اليت تشتمل على التدفقات احملفظية والقروض التجارية والتدفقات 

 الرمسية.

ثمار األجنيب ادلباشر، من خالل قيام عديد الدول بإصالحات يف قوانُت كما تظهر زيادة إىتمام الدول باإلست    
 وأنظمة اإلستثمار اخلاصة هبا من أجل جعلها أكثر مالءمة إلستقطاب ىذه اإلستثمارات، واجلدول التايل يوضح ذلك:

 

 

 

                                                           
1
 Michel Henry Bouchet, la globalisation, Pearson Education, France, 2005, p101. 
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 0225-9770الدول في الفترة (: اإلصالحات في أنظمة إستثمار 21جدول رقم )

 السنوات

اليت  الدولعدد 
 اإلصالحاتعدد   قامت بإصالحات

 ستثماريف صاحل اإل
 يف غَت صاحلو ادلباشر

يف صاحل اإلستثمار 
  %ادلباشر

1992 43 77 77 0 100 

1993 56 100 99 1 99 

1994 49 110 108 2 98,18 

1995 63 112 106 6 94,64 

1996 66 114 98 16 85,96 

1997 76 150 134 16 89,33 

1998 60 145 136 9 93,79 

1999 65 139 130 9 93,53 

2000 70 150 147 3 98,00 

2001 71 207 193 14 93,24 

2002 72 246 234 12 95,12 

2003 82 242 218 24 90,08 

2004 103 270 234 36 86,67 

2005 92 203 162 41 79,80 

2006 91 177 142 35 80,23 

2007 58 98 74 24 75,51 

 

Source: Rapport sur l’investissement dans le monde 2008, p10. 

 
 ،9115فمننن خننالل اجلنندول ي الحننظ زيننادة عنندد النندول الننيت أحنندثت تغيننَتات يف أنظمننة إسننتثمارىا منننذ بدايننة سنننوات    

وعي، وقنند وىننذا بسننبب زيننادة إنفتاحهننا وقيامهننا بإصننالحات إقتصننادية، خاصننة النندول الننيت كانننت تابعننة للمعسننكر الشنني
، ومننا أتننت بننو مننن تنندابَت وإجننراءات متعلقننة 9111سنناعد علننى ذلننك إنشنناء منظمننة التجننارة العادليننة بعنند جولننة أوروجننواي 

  9115بتحرير التجارة ومحاية ادللكية الفكرية وإجنراءات متعلقنة باإلسنتثمار؛ وجنل اإلصنالحات النيت سبنت يف بداينة عشنرية 
 9119سننة  %11و 9119لصاحل اإلستثمار ادلباشنر سننة  %955بلغت النسبة  كانت يف صاحل اإلستثمار األجنيب، حيث

سنننويا،  %15وىننذا ألن  اإلصننالحات اإلقتصننادية كانننت يف بنندايتها، وبقيننت النسننبة تننًتاوح يف حنندود  9111سنننة  %16و
وىذا يعٍت زيادة إىتمنام الندول  %.15569حوايل  9552-9119متوسط نسبتها من رلمل اإلصالحات  يف الفًتة وقد بلغ 

وسنننعيها إىل جنننذب اإلسنننتثمارات األجنبينننة ادلباشنننرة، منننن خنننالل ربسنننُت قنننوانُت اإلسنننتثمار وتبسنننيطها ومننننح التسنننهيالت 
 واإلمتيازات والضمانات للمستثمرين األجانب.
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 ثانيا. عدم التساوي بين الدول فيما يخص التدفقات:
يوجد عدم تساوي يف توزيع اإلستثمارات األجنبية ادلباشرة بُت رلموعات الدول، حيث أن  الدول ادلتقدمة هتيمن    

على معظم التدفقات العادلية سواء التدفقات الواردة أو الصادرة. واجلدول التايل يبُت تطور تدفقات اإلستثمار الواردة 
 الدول ادلتقدمة والدول النامية.والصادرة على مستوى العامل وحسب رلموعات 

(: تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر الواردة والصادرة حسب مجموعات الدول بمليار دوالر 22)جدول رقم
 .وبالنسبة المئوية

 

 التدفقات الصادرة التدفقات الواردة

 النسبة الدول النامية النسبة المتقدمة الدول العالم النسبة الدول النامية النسبة الدول المتقدمة العالم السنوات

1980 54076 46575 86,13 7477 13,83 51550 48397 93,88 3153 6,12 

1985 55832 41663 74,62 14154 25,35 61963 58052 93,69 3912 6,31 

1990 207697 172526 83,07 35096 16,90 241474 229565 95,07 11908 4,93 

1991 154009 114035 74,04 39770 25,82 198036 184550 93,19 13486 6,81 

1992 165973 111141 66,96 53167 32,03 202716 177912 87,76 23238 11,46 

1993 223454 143451 64,20 76835 34,39 242573 202187 83,35 39341 16,22 

1994 256112 150560 58,79 103502 40,41 286889 239036 83,32 47533 16,57 

1995 342544 222488 64,95 115943 33,85 362585 306980 84,66 55070 15,19 

1996 388998 236035 60,68 147078 37,81 396457 331415 83,59 64094 16,17 

1997 486476 285404 58,67 190724 39,21 476083 398863 83,78 73796 15,50 

1998 707185 508421 71,89 190729 26,97 682285 630223 92,37 50664 7,43 

1999 1087500 850969 78,25 228079 20,97 1076822 1005869 93,41 68662 6,38 

2000 1401466 1137976 81,20 256465 18,30 1232888 1094727 88,79 134966 10,95 

2001 825280 601070 72,83 214696 26,01 753077 667431 88,63 82903 11,01 

2002 628114 440778 70,17 176063 28,03 537095 482772 89,89 49670 9,25 

2003 565739 361917 63,97 183912 32,51 565732 509596 90,08 45470 8,04 

2004 732397 410067 55,99 291919 39,86 920253 785662 85,37 120423 13,09 

2005 985796 624565 63,36 330130 33,49 893093 751649 84,16 127140 14,24 

2006 1459133 970098 66,48 434366 29,77 1410574 1158105 82,10 228691 16,21 

2007 2099973 1444075 68,77 564930 26,90 2267547 1923895 84,84 292147 12,88 

2008 1770873 1018273 57,50 630013 35,58 1928799 1571899 81,50 296286 15,36 

2009 1114198 565892 50,79 478349 42,93 1100993 820665 74,54 229159 20,81 

 : من إعداد الطالب باإلعتماد على اإلحصاءات ادلتوافرة يف:المصدر

 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88 

 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89 

فمن خالل معطيات اجلدول يتضح أن  الدول ادلتقدمة تستأثر على النسبة الكبَتة من تدفقات اإلستثمار األجنيب    
ادلباشر، بينما الدول النامية حصتها ىامشية رغم أهنا يف إرتفاع منذ بداية التسعينات. ففيما ؼلص التدفقات الواردة فإن  

http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=88
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=89
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، بينما الدول النامية مل تستقطب إال ما نسبتو %86591بتها ادلتوسطة كانت نس  9115الدول ادلتقدمة يف عشرية 
من رلمل التدفقات العادلية، أما يف العشرية األوىل من القرن اجلديد فلم ػلدث تغَّت كبَت يف النسب فالدول  95561%

ت اجلدول إىل الشكل ،  وؽلكن  ترمجة معطيا%99591بادلتوسط، والدول النامية ما مقداره  %81599ادلتقدمة حققت 
 التايل:

 بمليار دوالر مقارنة بين الدول المتقدمة والدول النامية من خالل تدفقات اإلستثمار(: 26)شكل رقم

 

 : من إعداد الطالب باإلعتماد على معطيات اجلدول السابق.المصدر 

يتعلق بالتدفقات الواردة أو التدفقات فمن خالل الشكل يّتضح الفرق بُت الدول ادلتقدمة والدول النامية، سواء يف ما 
وىذه النسب يدعمها الشكل ادلوايل اخلاص بالتدفقات الواردة الذي يظهر حصة الدول ادلتقدمة واليت تبدو  . الصادرة

كبَتة، وسبثل حوايل ثلثي التدفقات الكلية وحصة الدول النامية اليت تبدو صغَتة رغم إرتفاعها يف آخر الفًتة، باإلضافة 
حصة الدول ادلتحولة أو الناشئة اليت ظهرت يف السنوات األخَتة وشهدت إرتفاعا ملحوظا خاصة يف السنوات  إىل

 األخَتة من الفًتة احملددة.

 

 

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

 التدفق الوارد
 التدفق الصادر

 الدول المتقدمة الدول النامية



 

 

 
55 

 (: تدفقات اإلستثمار األجنبي المباشر عالميا وحسب مجموعات الدول27شكل رقم)

 

 Source: world investment report 2010, p25 

والشيء نفسو بالنسبة للتدفقات الصادرة فالدول ادلتقدمة ىي ادلهيمن كذلك، حيث يف عشرية التسعينات بلغت    
، %99588، ونسبة الدول النامية %6651نسبة التدفقات الصادرة من ىذه الدول إىل إمجايل التدفقات العادلية الصادرة 

 يف الدول النامية. %99596تقدمة وإىل يف الدول ادل %61ويف العشرية ادلوالية إنتقلت إىل 

ىي أول مصدر ومستقطب  OECDويف رلموعة الدول ادلتقدمة، ت عترب دول رلموعة التعاون والتنمية اإلقتصادية    
من اإلستثمارات، وتًتكز معظمها يف أربع دول تستأثر وحدىا على ثلثي ىذه  %65لتدفقات اإلستثمار ادلباشر حبوايل 

%95وفرنسا  %99وأدلانيا  %91وبريطانيا  %91.م.أ التدفقات وىي و
الو.م.أ ربصلت  9551-9551؛ ففي الفًتة 1

من التدفقات الصادرة، بينما االرباد األورويب إستأثر  %91519من التدفقات العادلية الواردة ونسبة  %99519على نسبة 
 .2من التدفقات الواردة %19592من التدفقات الصادرة و %12598على حوايل 

وقد ظهرت الدول الناشئة كقطب جديد فيما ؼلص تدفقات اإلستثمار األجنيب، وأصبحت ت صّنف على أهّنا رلموعة    
منفصلة، وتظهر نسبة مساعلتها يف التدفقات العادلية على أهّنا يف تزايد منذ سنوات الثمانينات، والشكل التايل يبُّت 

 .9555 تطور تدفقاهتا منذ سنة

 

 

                                                           
1
 Ibid, p100. 

2
 Unctad handbook of statistics 2010, p372-373. 
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 (%(: نسبة مساهمة الدول الناشئة والمتحولة في التدفقات الواردة والصادرة عالميا )92شكل رقم )

 

Source: world investment report2010, p3. 

 %92، تليها دول أمريكا الالتينية %19وت عترب الدول اآلسيوية ىي األكثر إستقطابا يف ىذه اجملموعة دبا يعادل    
من  %1( حيث مثلت يف رلموعها BRIC. أما أعلها فهي كل من الصُت وروسيا والربازيل واذلند)%98وأوروبا الشرقية 

دولة مصدرة ومستقطبة لإلستثمار  95، وىذا ما يًتمجو ترتيب ىذه الدول ضمن أحسن 9556التدفقات الصادرة سنة 
 .1األجنيب عادليا

 التحّول نحو الخدمات(:ثالثا. التغّير في التركيز القطاعي )
لقد ظلا اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف قطاع اخلدمات دبعدل أكرب منو يف القطاعات األخرى، وذلذا فإن  تركيبة    

اإلستثمار األجنيب ادلباشر ربّولت ضلو ىذا القطاع، حيث ن الحظ أن  رصيد اإلستثمار األجنيب ادلباشر الوارد يف قطاع 
مليار دوالر، وبلغ  1555مليار دوالر إىل  115، من حوايل 9559و 9115مرات بُت سنيت  1اخلدمات قد تضاعف 
9125يف بداية  %91ومل يتجاوز  9115سنة  %15بينما مل يتجاوز  9559سنة  %85معدل ظلو ىذا األخَت 

2. 
وىذا النمو يف نصيب اخلدمات كان على حساب القطاعات األخرى، حيث أن  القطاع األويل إطلفضت حصتو من   
. ويرجع ىذا التحول إىل %91إىل  %19، وقطاع ادلنتجات ادلصنعة كذلك من 9559سنة %8إىل  9115سنة  1%

زيادة نسبة اخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل العادلي، باإلضافة إىل كون ىذا القطاع أقل تدويال من قطاع اإلنتاج شلا 
د ساعد على ذلك طبيعة اخلدمات كوهنا غَت قابلة للتخزين يعٍت وجود إمكانية لتوسع اإلستثمار األجنيب ادلباشر فيو، وق

                                                           
1
 World investment report 2010, p7. 

2
 World investment report 2004, p97. 

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 التدفق الوارد
 التدفق الصادر



 

 

 
57 

وربتاج إىل أن يتم إنتاجها وتقدؽلها يف وقت ومكان إستهالكها، باإلضافة إىل التطور التكنولوجي يف وسائل االتصال 
 ة العادلية. والشكل التايل يوّضح ظلو نصيب اخلدمات يف رلمل اإلستثمارات األجنبي1اليت تعترب مهمة يف ىذا القطاع

 0220و 9772بين سنتي  بالنسبة المئوية (: نصيب القطاعات من التدفقات الصادرة99شكل رقم)

 

 .96، ص9551: تقرير اإلستثمار العادلي المصدر

يف نفس الفًتة، وكل  %12بعد أن كانت  %82أما عن التدفقات الصادرة، فإن  حصة اخلدمات إرتفعت كذلك إىل    
 .%91و %1إىل  %11و %1من القطاع األويل وقطاع التصنيع إطلفضا على التوايل من 

 وفيما ؼلص ىيكل اخلدمات فاجلدول التايل يوضح األنشطة ادلهمة اليت يًتّكز فيها اإلستثمار األجنيب ادلباشر.   

 (%على مختلف األنشطة)(: توزيع رصيد اإلستثمار األجنبي في الخدمات 23جدول رقم )

 

 

 الصادر الخدمات النسبة من رصيد  الوارد الخدمات  النسبة من رصيد  

  1990 2002 1990 2002 

 2 1 3 1 الكهرباء، الغاز، الماء

 10 17 18 25 التجارة

 11 5 11 3 النقل والتخزين واالتصال

 34 48 29 40 المالية

 36 7 26 13 األعمالنشاطات 

Source: world investment report 2004,p99. 

                                                           
1
 Michael J.Twomey, A Century of Foreign Investment in the Third World, Routledge, London, 2000, p41. 
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على التوايل من  %15و %91ما يعادل  9115نالحظ ترّكز اإلستثمار يف خدمات التجارة وادلالية، حيث مّثال يف سنة   
إال أهنما بقيا ىامُت فنسبهما قدرت  9559رلمل التدفقات الواردة ذلذا القطاع، ورغم إطلفاض نسبة ىذين النشاطُت يف 

على التوايل. وبادلقابل صلد إزدىار اإلستثمار يف خدمات أخرى مثل خدمات الكهرباء والغاز، وادلالية  %91و 96%
-9115مرة يف الفًتة  91 وخدمات اإلتصال والنقل وخدمات األعمال؛ فمثال خدمات توليد وتوزيع الكهرباء تضاعفت

مرة دبا  98ت، ونشاط التخزين والنقل إرتفع من رصيد التدفقات الواردة يف قطاع اخلدما %9، وأصبحت سبثل 9559
من رصيد التدفقات الواردة، كذلك خدمات الصحة والتعليم  %98مرات ليمثل  1، وخدمات األعمال %99يعادل 
وصصة مرات على التوايل. وقد ساعد على ىذا اإلرتفاع زيادة الطلب على اخلدمات، وعمليات اخل 1و 99إرتفعت 

 .1 عديد الدول يف تلك الفًتة، كذلك دور منظمة التجارة العادلية يف ربرير قطاع اخلدماتية يفوزيادة احلرية اإلقتصاد

فيما يتعلق بتوزيع اإلستثمار األجنيب ادلباشر يف اخلدمات بُت الدول، فيالحظ ىيمنة الدول ادلتقدمة على التدفقات    
 9559-9119يف الفًتة  %96إىل  %2الواردة أو الصادرة على حد سواء؛ فرغم إرتفاع نسبة مساعلة الدول النامية من 

9559سنة  %29إال أن  نسبة الدول ادلتقدمة بقيت يف حدود 
يوضح نسبة كل من الدول ادلتقدمة  ادلوايل. واجلدول 2

 والدول النامية من التدفقات الواردة لقطاع اخلدمات.

بالنسبة   0220-9772(: توزيع رصيد الخدمات الوارد بين الدول المتقدمة والدول النامية بين 24جدول رقم)
 (.%المئوية )

  1990 

 

2002   

 %الدول النامية %الدول ادلتقدمة النامية %الدول  % الدول ادلتقدمة  

 28 72 17 83  %اخلدمات إمجايل

 37 63 30 70 الكهرباء، الغاز، ادلاء

 53 47 10 90 التجارة

 29 71 42 58 تصالالنقل والتخزين واإل

 23 77 24 76 ادلالية

 39 61 7 93 األعمالنشاطات 

Source: world investment report 2004, p100. 

                                                           
1
 World investment report 2004, pp98-99. 

2
 World investment report 2004, p98. 
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 رابعا. عمليات التملك واإلندماج المحرك الرئيسي لإلستثمار األجنبي المباشر:
أصبحت عمليات التملك واإلندماج النوع ادلفضل من قبل الشركات لتوطُت إستثماراهتا منذ هناية سنوات    

عمليات بيع الشركات يف الدول ادلتقدمة لصاحل كيانات أجنبية  9111خصوصا يف الدول ادلتقدمة، حيث يف سنة 9165
من اإلستثمارات الواردة، ولذلك فقد أصبحت احملرك الرئيسي لإلستثمار األجنيب ادلباشر. والشكل  %65مثّلت حوايل 

 .9551-9166ادلوايل يوضح تطور عمليات التملك واإلندماج عادليا دبليار الدوالر يف الفًتة 

 (: تطور عمليات التملك واإلندماج العالمي بالقيمة بمليار دوالر.90)شكل رقم 

 
.Source: world investment report 2009, p11 

، وذلك بسبب اإلصالحات اإلقتصادية يف عديد الدول 9115وقد تضاعفت ىذه العمليات خصوصا يف عشرية    
 ادلالية وزيادة تكاملها.وإزدىار عمليات اخلوصصة، باإلضافة إىل عودلة األسواق 

ورغم أن  عدد عمليات اإلستثمار يف حقل جديد أكرب من عدد عمليات التملك واإلندماج، إال أّن قيمة ىذه    
، وتعترب أكرب عملية سبلك *األخَتة أكرب بكثَت وذلك ألن و ظهرت يف تلك الفًتة عمليات التملك واإلندماج العمالقة

الربيطانية سنة  Vodafone Air Touchاألدلانية من قبل شركة  Mannesmanشركة  وإندماج عادلية ىي إمتصاص
 .1مليار دوالر  955دببلغ  9555
واجلدول ادلوايل يبُّت عدد عمليات التملك واإلندماج العمالقة ونسبتها من رلمل عدد عمليات التملك واإلندماج    

 اليت سبت باإلضافة إىل قيمتها دبليار الدوالر ونسبتها إىل القيمة اإلمجالية.

                                                           
 مليار دوالر 9ندماج العمالقة ىي دلا تفوق قيمتها عمليات التملك واال* 

1
 Sandrine Levasseur, Investissement direct étranger et stratégie des entreprises multinationale,  Revue de l’OFCE, 

2002, p110. 
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 للتملك واإلندماج(: عمليات التملك واإلندماج العمالقة ونسبتها من القيمة اإلجمالية 25جدول رقم )
 ادلئوية النسبة القيمة مليار دوالر ادلئوية النسبة العمالقة عدد الصفقات السنوات

1987 19 1,6 39 40,1 

1988 24 1,3 53 38,7 

1989 31 1,1 68 40,8 

1990 48 1,4 84 41,7 

1991 13 0,3 32 27 

1992 12 0,3 24 21 

1993 18 0,5 38 30,5 

1994 36 0,8 73 42,5 

1995 44 0,8 97 41,9 

1996 48 0,8 100 37,9 

1997 73 1,1 146 39,4 

1998 111 1,4 409 59 

1999 137 1,5 578 64 

2000 207 2,1 999 74 

2001 137 1,7 451 61,7 

2002 105 1,6 266 55 

2003 78 1,2 184 44,8 

2004 111 1,5 291 51,5 

2005 182 2,1 569 61,3 

2006 215 2,4 711 63,6 

2007 319 3 1197 70,4 

2008 251 2,6 823 68,3 

Source: world investment report 2009, p11. 

بلغ  9555ففي سنة  ،9115من خالل اجلدول نالحظ زيادة عدد العمليات العمالقة خصوصا يف أواخر سنوات    
فإن  نسبة مساعلة العمليات  9551-9559مليار دوالر، والشيء نفسو يف سنوات  111عملية بقيمة  952عددىا 

 بادلتوسط. %85العمالقة يف إمجايل عمليات التملك واإلندماج بلغت حوايل 

أما يف الدول النامية فإن  معظم اإلستثمارات تتم بتوطينات جديدة، إال أن  عمليات التملك واإلندماج يف تزايد    
. %95بلغت ىذه النسبة  9115من اإلستثمارات ادلباشرة الواردة، ويف هناية سنوات  9162سنة  %95ت سبثل حيث كان

أما عن التوزيع القطاعي لعمليات التملك واإلندماج فهي تًتكز يف قطاع اخلدمات بالدرجة األوىل مث قطاع التصنيع مث 
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، %85على التوايل9552يات اإلندماج والتملك سنةيليو القطاع األويل، حيث كانت نسبة كل قطاع من قيمة عمل
99% ،6%

1. 

 خامسا. زيادة اإلستثمار عن طريق الصناديق الخاصة:
ؽلكن لكيانات أخرى غَت الشركات متعددة اجلنسيات أن تقوم باإلستثمار األجنيب ادلباشر، على غرار األفراد أو    

الصناديق اخلاصة إشًتكت يف  9551احلكومات أو ادلنظمات اإلقليمية أو الدولية مثل الصناديق اخلاصة، ففي سنة 
( Private equity fundsمليار دوالر لصناديق ادللكية اخلاصة )958مليار دوالر، منها  991إستثمارات أجنبية دبا قيمتو 

من التدفقات العادلية   %95(، وقد مثّلت حوايل Sovereign wealth fundsمليار دوالر للصناديق السيادية) 99و
9555سنة   %2بينما مل تكن سبثل إال 

تراجعت نسبة اإلستثمار عن طريق صناديق  9551-9551. لكن يف الفًتة 2
ادللكية اخلاصة، وذلك إلطلفاض عدد عمليات التملك واإلندماج العمالقة، بادلقابل زيادة اإلستثمار يف ادلؤسسات 

 الصغَتة وادلتوسطة، باإلضافة إىل خوف ادلستثمرين من ادلخاطرة.
يف سننننوات األلفينننة اجلدينننندة مشننناهبة لصنننناديق ادللكيننننة وقننند ظهنننرت الصنننناديق السننننيادية كمصننندر لإلسنننتثمار ادلباشننننر    

 ولكن دبستويات أقل والشكل التايل يوضح تطور اإلستثمارات عن طريق الصناديق السيادية. ،اخلاصة

 (: تطور اإلستثمارات األجنبية عن طريق الصناديق السيادية بمليون دوالر91شكل رقم)

 
Source: world investment report 2010, p14. 

                                                           
1
 World investment report 2010, p10. 

2
 Ibid.,p12. 
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نالحظ زيادة اإلستثمارات عن طريق الصناديق السيادية وخاصة ادلتواجدة يف اإلمارات وذلك إلعتماد سبويلها من    
 العائدات النفطية.

من   %98وصلد أن  اإلستثمارات األجنبية اليت تقوم هبا الصناديق السيادية تًتكز يف القطاع ادلايل، حيث كان ؽلثل    
،كذلك القطاع األويل وقطاع التصنيع. أما عن التوزيع اجلغرايف 9556-9552رلمل عمليات التملك واإلندماج سنة 
 فجل إستثماراهتا تًتكز يف الدول ادلتقدمة.
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 : الشركات متعددة الجنسيات محرك االستثمار األجنبي المباشر:  الثانيالمبحث 

تعترب الشركات متعددة اجلنسيات اليوم قوة أساسية يف االقتصاد العادلي، حيث سبارس عملها منن خنالل شنبكة معقندة    
مننن البننٌت ادلؤسسننية والتنظيميننة وتنخننرط يف عمليننات اإلنتنناج النندويل وفننق منظومننة متكاملننة. تضننع ربننت إدارهتننا أكثننر مننن 

علنى أكثنر منن ثنالث أربناع التكنولوجينا واالسنتثمار األجننيب ادلتندفق  ثلث اإلنتاج العادلي منن السنلع واخلندمات وتسنتحوذ
علنننننى الصنننننعيد العنننننادلي، وتعكنننننس الشنننننركات متعنننننددة اجلنسنننننيات عادلنننننا ازدادت فينننننو تننننندفقات رؤوس األمنننننوال وانسنننننياب 

 التكنولوجيا وادلهارات والثقافات. 

ا اخلاصننة عننن غَتىننا يف ادلطلننب األول، مث يف وسنسنتعرض يف ىننذا ادلبحننث مفهننوم الشننركات متعننددة اجلنسننيات وشليزاهتنن   
  هاخصائصننىننذه الشننركات و  مراحننل تطننور ىننذه الشننركات ويف ادلطلننب الثالننث أىننم تقسننيمات  ادلطلننب الثنناين نسننتعرض

 كقوة اقتصادية عادلية سواء يف التجارة الدولية أو االستثمار األجنيب ادلباشر.

 :ومميزاتها تعريف الشركات متعددة الجنسياتالمطلب األول: 

تعننناريف الشنننركات ادلتعنننددة اجلنسنننيات وأىنننم اخلصنننائص النننيت سبيزىنننا عنننن غَتىنننا منننن الشنننركات سننننتناول يف ىنننذا ادلطلنننب 
 األخرى.

 أوال: تعريف الشركات متعددة الجنسيات:

لقد تعددت التعاريف اخلاصة بالشركات متعددة اجلنسيات، كما تعنددت التسنميات النيت اطلقنت عليهنا، وىنناك عندة    
 تعاريف ذلذه الشركات نذكر منها ما يلي:

النذي قندم ورقنة  David. E LILIENTHALإن أول استعمال دلصطلح الشركات متعددة اجلنسيات ينسنب إىل    
متعنددة اجلنسننيات وقنند  الشننركاتللتكنولوجيننا والننيت نشنرت فيمننا بعند بعنننوان Carnegie يف معهند  9185حبثينة سنننة 

1خرى"أل وتشتغل ربت قوانُت ولوائح دول "ىي الشركات اليت ذلا مركزىا يف دولة معينة ولكنها تعم  عرفها كما يلي: 
    

                                                           
1   Peter T Muchlinski, Multinational Enterprises and the Law, Oxford University Press, new york,2007,p5 
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مننا بننُت فمننثال بالنسننبة للجانننب القننانوين نفننرق توجنند تعنناريف متعننددة وىننذا لتعنندد التسننميات وادلصننطلحات ويف الواقننع   
رغنننننم أن االقتصننننناديُت يفضنننننلون مصنننننطلح مؤسسنننننة علنننننى مصنننننطلح  ،corporationأو شنننننركة  enterpriseمؤسسنننننة 

،  ن مصننطلح شننركة سيقصننر الدراسننة علننى ىننذا الصنننف فقننط بينمننا نشنناطها النندويل يشننتمل علننى عنندة أشننكالأل ؛1شننركة
 :صلد الشائعة ومن بُت التسمياتكما صلد االقتصاديُت ؼلتلفون يف تسمية ىذا النوع من ادلؤسسات، 

   الشركات عرب الوطنية Transnational Enterprises 
  الشركات الدولية  International Corporations 
  الشركات العادلية   Global Corporations 
  الشركات غَت اجملنسة Denationalized Corporations 
  الشركات فوق الوطنية Supranational Enterprises  

 الشركات متعددة اجلنسيات Multinational Enterprises   

فكل اسم من التسميات السابقة يعرب عن خاصية من خصائص ىذه الشنركات فهني تتمينز بالعادلينة وتعندد اجلنسنيات    
 تعرب القارات وتشمل عديد الدول لتنطبق عليها كل الصفات واخلصائص.وبذلك تفوق احلدود الوطنية و 

األكثننر شنيوعا واألكثننر اسنتخداما، ولننذلك سنيكون ادلصننطلح ادلسننتخدم  ويعتنرب مصننطلح الشنركات متعننددة اجلنسنيات   
 يف ىذا البحث.

منن يعرفهنا  بنُتاألغلبية أو الرقابنة، و  ىل لكيةحجم ادلواليت تعٍت  اختلفت التعاريف بُت من يعرفها على أساس ادللكية   
وسنسنرد بعنض التعناريف علنى  البعض على وجود استثمارات يف دولة أجنبية فقنط قتصربينما اعلى أساس حجم الشركة 

   النحو التايل: 

. ولكنن ىنذا التعرينف يعتنرب 2جنبينةاألعمنال وربقينق منداخيل عنرب عندد منن الندول األ  ىي الشركات اليت تقوم دبمارسة   
 .بدقة قاصرا وزلدودا وغَت واضح

                                                           
1 Peter T Muchlinski, Ibid, p5. 
2 André c parker, a qualitative study of key success factors for multinational corporations operating in sub-Saharan 

Africa, Dissertation presented for the degree of Master of Commerce, Stellenbosch University, south Africa, 

2009,p34. 
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فهننذا التعريننف ركننز علننى وجننود  1،"ىنني تلننك الشننركة الننيت سبتلننك وتنندير مشننروعات اسننتثمارية يف أكثننر مننن دولننة أجنبيننة"
 ا.   حجمهأو جنبية فقط العتبارىا شركة متعددة اجلنسيات دون االىتمام بنوعية االستثمارات أاستثمارات يف دولة 

 أما من اعتمدوا على حجمها يف التعريف فنجد: 

ملينون دوالر أمريكني  955ن فروع يف دول سلتلفنة وحجنم مبيعنات يقندر بن 8الذي يشًتط على األقل  Vernonمنهم    
ن الكثننَت مننن الشننركات متعننددة أولكننن ىننذا الشننرط يعتننرب صننعب التحقيننق بالنسننبة لكثننَت مننن الشننركات كمننا  علننى األقننل.

 دول.  8اجلنسيات الكبَتة ال سبتلك فروعا يف 

 وعلى أساس ادللكية صلد: 

ىني ادلؤسسنة النيت تضنم شنركة أم والفنروع والشنركات األجنبيننة التابعنة ذلنا، حينث أن الشنركة األم ىني النيت تسنيطر علننى    
%95هم ملكية تتجاوز أصول كيانات أخرى يف دول غَت الدولة األم عادة بامتالك أس

2 . 

. وقننند 3شنننابو يف أكثنننر مننن دولنننة ىنني كنننل ادلؤسسننات النننيت سبتلنننك أصننول أو مصنننانع أو منننناجم أو مكاتننب بينننع أو مننا   
وىنني بنذلك تننرادف مفهنوم االسننتثمار  منن القننوة التصنويتية العتبننار السنيطرة. %95حنددت األمنم ادلتحنندة نسنبة امننتالك 

 .جنيب ادلباشراأل

سنناس ادللكيننة يواجننو مشننكلة االسننتثمار الغننَت مننادي والغننَت منندمج يف أولكننن تعريننف الشننركة متعننددة اجلنسننيات علننى    
ولننذلك يصننبح التعريننف  .كثننر توسننعاأغلنناري. مننا غلعننل مننن التعريننف وعقننود االدارة والتمويننل اإل الًتاخننيصسننهم مثننل األ

ىنذه النشناطات   أكثنر،ت القيمة ادلضنافة يف دولتنُت أو "ىي ادلؤسسات اليت سبتلك أو تسيطر على نشاطا  :الشامل ىو
مشل ألنو يدرج كنل منن األصنول أ. وىذا التعريف يعترب "تؤدي إىل إنتاج سلع ملموسة أو خدمات غَت ملموسة أو كالعلا

 .4اإلغلاريسهم مثل االمتيازات وعقود اإلدارة والتمويل ادلادية واالستثمارات ادلعنوية الغَت مشاركة يف األ

                                                           
 . 921، ص9559اإلسكندرية،  اجلديدة، اجلامعة دار الدويل، االستثمار و األعمال اقتصاديات قحف، أبو السالم عبد 1

2  World Investment Report, UNCTAD, 2007, p245. 
3 Claudia Kwapil, , Firms’ Reactions To The Crisis And Their Consequences For The Labour Market, Working Paper 

Series No 1274 / December 2010, European Central Bank, p16. 
4 Salih Kuşluvan,  A Review Of Theories Of Multinational Enterprises, D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:13, 

Sayı:I, Yıl:1998 p164. 
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 االمتيننازمننن حقنوق ادللكيننة أو ادلشنناركة التعاقديننة مثنل عقننود اإلدارة، وحقننوق  %95ىني الشننركة الننيت لنديها أكثننر مننن    
 .واتفاقات التأجَت يف أكثر من بلد واحد

ىي شركة أم تشارك يف االنتاج األجنيب من خالل فروعها ادلتواجندة يف عندة دول وسبنارس رقابنة مباشنرة علنى سياسنات    
1عمال يف االنتاج والتسويق وادلالية وادلوظفُت اليت تتجاوز احلدود الوطنيةالفروع؛ وتنفذ سياسات األىذه 

. 

كثنننر منننن دولننة وىنننذا التعرينننف فننرق بنننُت االسنننتثمار أصنننول ادلننندرة للنندخل يف ىنني الشنننركات الننيت سبتلنننك وتراقنننب وتنندير األ
   .جنيب ادلباشر وغَت ادلباشراأل

 الشركات متعددة الجنسيات:  مميزاتثانيا: 

 :أعلها الشركات متعددة اجلنسيات تتميز بعدة خصائص

  قليمنني مننن أصننل الشننركة األم: فننرغم توسننعها وامتنندادىا العننادلي فننإن الشننركة كة متعننددة اجلنسننية تأخننذ نسننبها اإلالشننر
وتنسنب دومننا إىل االقتصنناد الننذي  2األم ربنتفظ عمومننا جبنسننية البلند األصننلي ونننادرا مننا تكنون مزغلننا مننن اجلنسننيات،

 ؛ليو الشركة األمإتنتمي 
 بعنناد: الشننركات متعننددة اجلنسننيات متعننددة األLa Multi dimensionnalité  الشننركة متعننددة اجلنسننيات :

 3؛تغطي عدة مناطق جغرافية وعدة خطوط انتاجية وعدة نشاطات مثل االنتاج والبيع والبحث والتطوير
  :4؛عن تنوع البيئة اليت تعمل هبا وتنوع اذلياكل الداخلية ذلا والعالقات ادلتواجدة بُت فروعهاينجم التعقيد اذليكلي 
  التننوع: تتمينز ىننذه الشنركات بتعندد وتنننوع نشناطاهتا هبندف تعننويض اخلسنارة احملتملنة يف نشنناط معنُت بأربناح تتحقننق

 ؛تنويع األنشطةساسا على مبدأ تنويع ادلخاطر الذي يتطلب أفهي تعتمد  5،من أنشطة أخرى

                                                           
1 André c parker, op.cit, p34. 

، 6العدد االقتصادية،  والسياسات للعودلة اجلزائرية ، اجمللةادلتسارعة" التطورات العادلية ظل يف القرار ازباذ يف اجلنسية ادلتعددة الشركات اسًتاتيجيات دورودمحاين سامية، "  مجيلة اجلوزي 2
  .66، ص2012، 3جامعة اجلزائر

3 Athmane El Mouden, L’impact De L’évolution Des Structures Organisationnelles Des Fmn Sur Leur Stratégie De 

Localisation Et Leur Système De Contrôle, thèse de doctorat, Sciences de gestion, Université de Limoges, 

France,2007,p33. 
4 Athmane El Mouden, Ibid, P37. 

 .123ص ،2010 بغداد، ،62العدد ، واالقتصاد اإلدارة رللة، الشركات ادلتعددة اجلنسيات وأثرىا على الدول الناميةأمحد عبد العزيز وآخرون،  5
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  الشننننركات متعننننددة اجلنسننننيات بالعودلننننة: حيننننث أن ىننننذه الشننننركات تعتننننرب مننننن بننننُت مؤسسننننات العودلننننة  عليننننةأارتبنننناط
ن ظناىرة العودلنة ذلنا الندور الكبنَت يف أكما  االقتصادية بكافة جوانبها االنتاجية والتجارية وادلالية من خالل شبكاهتا.

 ؛ووزهناعليتها أ ةتطور ىذه الشركات وزياد

 أو ادلبيعنات حجنم حينث منن سنواء احلجنم بكنرب الشنركات ىنذه تتمينز: اجلنسنيات ادلتعددة الشركات حجم ضخامة 
 والبشرية؛ ادلالية اإلمكانات أو اإليرادات

 أينمنننا أو الكفنناءة أو ادلننوارد سنننواقاأل توسننيع عننن تبحننث فهننني اجلنسننيات متعننددة للشنننركات اجلغرافيننة الرقعننة اتسنناع 
 العامل؛ عرب تنتشر ففروعها وبالتايل وجدت،

 وتأخننذ سبتلكهننا الننيت والقنندرات االحتكاريننة ادلزايننا بفضننل: احملليننة الشننركات علننى اجلنسننيات متعننددة الشننركات تفننوق 
 أو اإلداريننننة وادلهننننارات اإلداري التميننننز التكلفننننة، اطلفنننناض متميننننزة، منتجننننات إنتنننناج: منهننننا أشننننكال عنننندة ادلزايننننا ىننننذه

 ادلعنوي؛ ادلال ورأس ادلالية، أو التسويقية

 ؛القدرة على ربقيق أكرب اقتصاديات احلجم من خالل خدمة سوق عادلية موسعة من موقع مركزي 

  كسننب عائنند أكننرب مننن الكفنناءات األساسننية للشننركة مننن خننالل طننرح ىننذه ادلهننارات إىل أسننواق جدينندة مننن خننالل
 ؛1ربويلها داخل الشبكة الداخلية للشركة

  ساسني النذي تؤدينو ن الندور األأحينث  والتجارة الدولينة جنيب ادلباشراجلنسيات زلرك االستثمار األالشركات متعددة
 وكذا التحكم يف التجارة الدولية؛ جنيب ادلباشرىذه الشركات ىو احملرك الفعال لالستثمار األ

  رب العنامل حينث ؽلكنهنا نشنطة خلنق القيمنة إىل تلنك ادلواقنع عنأالقدرة علنى ربقينق اقتصناديات ادلوقنع منن خنالل نشنر
 ؛داء بأكثر فعاليةاأل

  إقامننة التحالفننات اإلسننًتاتيجية: تعتننرب مننن السننمات اذلامننة للشننركات متعننددة اجلنسننيات الننيت تسننعى دائمننا إىل إقامننة
ربالفننات اسننًتاتيجية فيمننا بينهننا مننن أجننل ربقيننق مصنناحلها االقتصننادية ادلشننًتكة وتعزيننز قنندراهتا التنافسننية والتسننويقية، 

ون ىذه التحالفات نتيجنة ادلنافسنة الكبنَتة، وتنتم يف الصنناعات ادلتماثلنة بدرجنة أكنرب، ويأخنذ ىنذا التحنالف يف وتك
الغالب شكل االندماج، ومثنال علنى ذلنك التمركنز األورويب لبحنوث احلاسنوب وادلعلومنات واالتصناالت النيت تشنًتك 

                                                           
1 André c parker, Op.cit , P35 
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الربيطانيننة،  TCLول الفرنسننية و مسنننز االدلانيننة فيننو ثننالث شننركات أوروبيننة كننربى تنننتج احلواسننيب اآلليننة وىنني: بننو 
 ربالف فورد مع شركة مازدا لصناعة السيارات؛

  ادلزايننا االحتكاريننة: تتمتننع ىننذه الشننركات دبجموعننة مننن ادلزايننا االحتكاريننة، وترجننع ىننذه السننمة إىل أن ىيكننل السننوق
 الذي تعمل فيو ىذه الشركات يأخذ شكل سوق احتكار القلة يف الغالب؛

  ،التفوق التكنولوجي: إن احلجم الضخم واألرباح الكبَتة للشركة يوفران ادلوارد ادلالية واخلربة الالزمة للبحنوث العلمينة
وال شك أن امتالك مفاتيح التقدم التكنولوجي ىنو أحند األسنلحة األساسنية للشنركات ادلتعنددة اجلنسنيات يف فنرض 

 . 1سيطرهتا

 متعددة الجنسيات: مراحل تطور الشركاتالمطلب الثاني: 

 وإنشنناء 98مننرتبط بننالقرن  هننان تارؼلأالشننركات متعننددة اجلنسننيات، فننرغم االتفنناق  لظهننورمننن الصننعب ربدينند تنناري     
بينمننا زبتلننف عننن الشننركات  ،ن تلننك الشننركات كانننت تتميننز بنناحلجم فقننطأال إ ؛وروبيننة االسننتعماريةالشننركات التجاريننة األ

ن تنناري  الشننركات متعننددة اجلنسننيات أغلننب االقتصنناديُت يعتننربون أاحلديثننة مننن حيننث اننندماج االنتنناج يف اخلننارج؛ وعليننو ف
واخننر أمريكيننة متعننددة اجلنسننيات يف الظهننور حيننث بنندأت الشننركات األ ،91احلديثننة يعننود إىل النصننف الثنناين مننن القننرن 

ن تلننك الفننًتة عرفننت تطننور التكنولوجيننات احلديثننة وعمليننات التصنننيع بسننبب أ وذلننك .الكننربىوروبيننة وكننذا األ 91القننرن 
.اليت مسحت للشركات بتقسيم العملية االنتاجية ،واالدارة

2
 

 : 3مراحل 51هبا تطور الشركات متعددة اجلنسيات إىل  روؽلكن تقسيم ادلراحل اليت م   

 قبل احلرب العادلية األوىل ما مرحلة 
  قبل احلرب العادلية الثانيةما مرحلة 
  9115 إىلمرحلة من احلرب العادلية الثانية  
  9115بعد ما مرحلة 

 

                                                           
1
 .71،70، ص 7102ادلباشرة، زلددهتا، آثارىا وتوجهاهتا، الطبعة األوىل، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، دالل بن مسينة، االستثمارات األجنبية  

2 Peter T Muchlinski, Op.cit, p8.  
3   Peter T Muchlinski, ,Ibid, pp9-25. 
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 قبل الحرب العالمية األولىالمرحلة األولى: أوال: 

األوىل لظهنننور الشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات كجنننزء منننن االقتصننناد الصنننناعي احلنننديث، والنننيت كاننننت  البنننداياتكاننننت    
وىننذا يف كننل مننن  ؛تسننيطر عليننو االسننتثمارات الربيطانيننة خاصننة يف السننكك احلديديننة وتربيننة ادلواشنني واخلشننب والتعنندين

ن ادلنندراء بريطننانيون أل ،ة مباشننرة بربيطانيننايف شننكل شننركات قائمننة بننذاهتا)حرة( مرتبطنن واألرجنتننُت.مريكننا وكننندا واسننًتاليا أ
وبنننذلك فهننني ال تعنننرب عنننن ادلفهنننوم احلنننديث للشنننركات  .صنننول بربيطانيننناأو أصنننول يف اخلنننارج وال توجننند عملينننات وكنننل األ

صنبحت الشنركات الربيطانينة أ وقند .9615لكن ىدفها ىو دخول سوق لندن ادلايل وىذا ما كان يف  ،متعددة اجلنسيات
جنبية اليت تقوم هبا الشنركات ادلتعنددة اجلنسنيات. كمنا بندأت الشنركات بادلئة من االستثمارات األ 15تسيطر على حوايل 

دلانيننة ادلتخصصننة يف الكيماويننات والنسننيج والسننلع الكهربائيننة وكننذا شننركات سننويدية وىولنديننة؛ وروبيننة بننالظهور مثننل األاأل
 مريكا الالتينية.أمريكية كذلك بالظهور واليت كانت تستثمر يف كندا وادلكسيك ودول ت الشركات األويف ادلقابل بدأ

   فترة ما بين الحربين: المرحلة الثانية:ثانيا: 

قننل شلننا كانننت عليننو قبننل احلننرب وىننذا أيف ىننذه ادلرحلننة واصننلت الشننركات متعننددة اجلنسننيات بننالتطور ولكننن دبعنندالت    
جننل أمننن  وانغالقيننةن النندول تبنننت سياسننات وتوجهننات اقتصننادية وطنيننة االسننتقرار يف االقتصنناد العننادلي. ألبسننبب عنندم 

الشنركات النيت كاننت مسنتثمرة يف االربناد السنوفييت قند مت تأميمهنا باإلضنافة إىل أن   ،زمنة الكسنادأثنار آنفسنها منن  محاينة
 الستثمار الدويل.يف وجو اصبح مغلق أوبالتايل جزء كبَت من العامل  .من قبل ستالُت

ادلتبناة من قبل الندول شنجعت االنندماج فيمنا بنُت الشنركات منن نفنس اجلنسنية، وكنذا الندخول يف   " الوطنية"سياسات   
 وبنذلك ،صبح نشاط الشركات متعددة اجلنسيات ربكمو اتفاقيات الكارتالتأو  ؛جانبكارتالت دولية مع ادلنافسُت األ

 ىو السمة األساسية.خَتة لنشاط ىذه األح التقاسم اجلغرايف صبأ

 9196يف سننننة  %15جنبينننة ادلباشنننرة كاننننت حنننويل ن حصنننتها منننن االسنننتثمارات األأبقينننت السنننيطرة لربيطانينننا حينننث    
 .%96أ بنسبة  .م .وتليها الو
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 9115فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى سنة  المرحلة الثالثة:ثالثا: 

وتطنننور ىنننذه الشنننركات  .علينننة غنننَت مسنننبوقة يف االنتننناج الننندويلأيف ىننذه ادلرحلنننة الشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات اكتسنننبت    
وسبيننننزت بسننننيطرة الشننننركات  9185 غايننننةإىل  العادليننننة الثانيننننةاحلننننرب  هنايننننةاألوىل مننننن  :خننننالل ىننننذه ادلرحلننننة مننننر دبننننرحلتُت

وربيننة واليابننان كانننت منندمرة، فمننثال بريطانيننا معظننم النندول وخصوصننا األ بسننبب أنالننيت مل ذبنند مننن ينافسننها  األمريكيننة،
مريكينة اسنتفادت ، بينمنا الشنركات األ9118 و 9191صوذلا اخلارجينة خنالل الفنًتة منا بنُت أبادلئة من  15فقدت حويل 
دوالر كعملنة دولينة وكنذا منن اعتمناد الن ،تنذليل احلنواجز التجارينةمنن و  ،عن احلنرب ومنن دعنم احلكومنة اجلغرايف من بعدىا
صنننبحت أحيننث وروبينننة مننا جعلهنننا تتفننوق علنننى الشننركات األ ؛يف اطنننار النظننام النقننندي النندويل العادلينننة الثانيننة بعنند احلننرب
بينمننا حصننة بريطانيننا تراجعننت إىل  ،جنننيب ادلباشننرمننن سلننزون االسننتثمار األ %1159علننى حننوايل  9185يف سنننة تسننيطر 

98%. 

وروبينة مريكية والربيطانية بينمنا الشنركات األتراجعت حصة الشركات األ 9115 غايةإىل  9185يف ادلرحلة ادلوالية بعد    
وروبينة وتراجنع الشنركات جننيب ادلباشنر،  حينث شنهدت تعنايف االقتصناديات األواليابانية ارتفعت حصتها يف االستثمار األ

 دولية بُت الشركات متعددة اجلنسيات.صبحت ادلنافسة أمريكي و علية الدوالر األأبسبب تراجع  ،مريكيةاأل

جنننيب كثننر حريننة بسننبب انفتنناح النندول الناميننة علننى االسننتثمار األأصننبح أن نشنناط الشننركات متعننددة اجلنسننيات أكمننا    
 صبحت توفر شروطا مالئمة وتسمح بدخول الشركات الدولية.أوكذا االقتصاديات االشًتاكية اليت  ،ادلباشر

  9115فترة ما بعد سنة  المرحلة الرابعة:رابعا: 

وكننذا تبننٍت سالسننل انتنناج دوليننة  ،جنننيبتعتننرب ىننذه ادلرحلننة سلتلفننة عننن سننابقتها بسننبب تغننَتات جوىريننة يف االسننتثمار األ   
ولينننة والتحنننول ادللحنننوظ منننن االسنننتثمار القنننائم علنننى ادلنننواد األ .حقيقينننة منننن قبنننل الشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات وفروعهنننا

نظمننة اقليميننة لتحريننر التجننارة واالسننتثمار جنبننا إىل جنننب مننع أاخلنندمات، باإلضننافة إىل تطننوير  والتصنننيع إىل القننائم علننى
 انشاء منظمة التجارة الدولية.

صنننبح للشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات ظنننروف مالئمنننة تتمينننز باالنفتننناح والتحرينننر منننا جعلهنننا تضنننع اسنننًتاتيجيات انتننناج أو    
 دولية.
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 الثالث: أنواع الشركات متعددة الجنسيات وخصائصها الحالية  المطلب

  نواع الشركات متعددة الجنسيات:أوال: أ

 نذكر منها: معايَتنواع وىذا حسب عدة أؽلكن تصنيف الشركات متعددة اجلنسيات إىل عدة 

جنبينة يف اطنار شنركة األم للو امنتالك الشنركة األأوىنذا يعنٍت مندى مسناعلة  على أساس االستثمار: المعيار األول:  .9
 نواع:أجنيب ادلباشر وؽلكن التمييز بُت ثالثة االستثمار األ

منن األسنهم  %15م أكثنر منن تكنون نسنبة ملكينة الشنركة األ :subsidiaires أو المنتس بة ةالشركات التابع  -أ 
 .جنبيةأو القوة التصويتية يف الشركة األ

و القننننوة أسننننهم مننننن األ %15 و 95دلننننا تنحصننننر نسننننبة ادلسنننناعلة مننننا بننننُت  Associates: الش    ركات الزميل    ة -ب 
 التصويتية.

: ىننني امنننتالك الشنننركة متعنننددة اجلنسنننيات دلؤسسنننات غنننَت مسننناعلة جزئينننا أو كلينننا سنننواء  branches الف   روع: -ج 
 .1بشكل مباشر أو غَت مباشر مع طرف آخر ثالث

ويقصد من وراء ىذا ادلعيار تصننيف الشنركات متعنددة  المتبناة:على أساس االستراتيجية االدارية المعيار الثاني:  .0
 اجلنسيات بناء على توجهاهتا االدارية وعالقتها مع الشركات والفروع التابعة ذلا؛ وظليز من خاللو ما بُت:

  : Ethnocentricشركات ذات نمط مركزي وحيد الجنسية:  -أ 

م منن كافنة ادلناصنب احلساسنة م، منن خنالل سبكنُت عمنال البلند األىذا النوع منن الشنركات لنو توجنو كبنَت ضلنو البلند األ   
والفعالة. وتدير ىذه الشركات كافة العمليات اخلارجينة بطريقنة مباشنرة منن االدارة العلينا للحفناظ علنى تنافسنيتها يف البلند 

 2م. وعموما ىذا النوع يكون يف الشركات اليت تعمل يف االستثمار االستخراجي مثل البًتول.األ

 

 

                                                           
 .دلزيد من التفصيل 8انظر الصفحة  1

2
 Basil BABY, Classification of MNC, Disponible sur le site web : https://fr.scribd.com/doc/84520185/Classification-

of-Mnc Consulté le 27/11/2017. 

https://fr.scribd.com/doc/84520185/Classification-of-Mnc
https://fr.scribd.com/doc/84520185/Classification-of-Mnc
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 :Policentricشركات ذات نمط المركزي  -ب 

ن عندد قلينل منن العمنال الفناعلُت ىنم منن أوىي على عكس األوىل فهذه تتميز بتوجو كبَت ضلو البلد ادلضنيف، حينث    
بنننإدارة  دراينننةكثنننر أن ادلننندراء منننن البلننند ادلضنننيف أمنننا البقينننة فهنننم منننن البلننند ادلضنننيف. ألهننننا ترتكنننز علنننى فكنننرة أم البلننند األ

 عمال احمللية. والشركات اليت تتبٌت ىذا التوجو يف القطاعات االبتكارية عادة ما سبر بعدة مراحل:األ

سننواق الناشننئة ولكننن ن الشننركات هتننتم بغننزو األأم رغننم تكننون عمليننات البحننث والتطننوير مرتكننزة يف البلنند األ :5 المرحل  ة
 ط.عن طريق وظائف البيع والتسويق فق

تعنننددة اجلنسنننيات بتحويننل جنننزء مننن عملينننات البحنننث والتطننوير إىل الننندول الننيت تتمينننز بيننند : تبننندأ الشننركات م9 المرحل  ة
 .عاملة رخيصة ومؤىلة

ير اخلاصننة هبننا زلليننا دبننا و جنبيننة بننإدارة مشنناريع البحننث والتطننتسننمح الشننركات متعنددة اجلنسننيات لوحننداهتا األ :9 المرحل  ة
 .يتماشى مع االحتياجات احمللية

سننواق الناشننئة بشننبكتها الدوليننة  مننن نشننطة البحننث والتطننوير يف األأالشنركات متعننددة اجلنسننيات بننربط  تبنندأ :9المرحل  ة 
   .فكار للمنتوجات اجلديدةجل هتجُت األأ

 كثر تفضيال من قبل احلكومات ادلضيفة ألنو يسمح خبلق مناصب عمل وكذا نقل اخلربة االدارية.ترب ىذا النوع األعوي    

 :Geocentricغرافي شركات ذات النمط الج -ج 

و منننن أم ن كنننانوا منننن البلننند األإفضنننل العمنننال وال يهمهنننا أوىننني تقنننوم باختينننار  ،توجنننو ىنننذه الشنننركات ضلنننو العنننامل كلنننو   
جنل زلاولنة دمنج الثقافنات العادلينة وىنذا منا يعيبهنا، ويعتنرب اذليكنل التنظيمني ذلنذا الننوع أوتقنوم بنو الشنركات منن  ؛ادلضيف

انتشننار جغننرايف، وتشننًتك الفننروع مننع القيننادة العليننا و مننن تتمتننع بنندلننا  يتطلننب تواصننال كبننَتا بننُت الفننروعو كثننر تعقينندا ألننناأل
1للشركة يف أخذ القرارات للمجموعة ككل، فهي شركات كبَتة احلجم ذات موارد مالية و بشرية وفنية ىائلة.

 

                                                           
 66ودمحاين سامية، مرجع سبق ذكره، ص  مجيلة اجلوزي 1
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وفننق ىننذا ادلعيننار القننائم علننى اسننًتاتيجية االنتنناج ادلتبننناة مننن  :1عل  ى أس  اس نم  ط االنت  اج ال  دوليالمعي  ار الثال  ث:  95
 قبل الشركة متعددة اجلنسيات يف اطار اخًتاقها لألسواق الدولية ؽلكن أن ظليز ما بُت االظلاط التالية:

إنتنناج نفننس مننن خننالل وفننق ىننذه االسننًتاتيجية بننإدارة االنتنناج النندويل الشننركة تقننوم  فق  ي:أش  ركات ذات تكام  ل  -أ 
 و منتوجات مشاهبة يف بلدان سلتلفة.أوج ادلنت

النيت و و عندة دول أوفنق ىنذه االسنًتاتيجية ينتم انتناج بعنض ادلنتجنات يف دولنة   شركات ذات تكام ل عم ودي: -ب 
، أي دبعننٌت أهنننا تقننوم بتقسننيم العمليننة خننرىأو دول أخننرى يف دولننة أو فننروع أتعتننرب كمنندخالت بالنسننبة لشننركات 

 االنتاجية ما بُت الفروع ادلنتشرة ما بُت الدول على أساس مزايا كل دولة. 

بنننإدارة منشنننتت اإلنتننناج ادلوجنننودة يف بلننندان سلتلفنننة والنننيت ليسنننت يف تكامنننل أفقننني وال  تقنننومو   ش   ركات متنوع   ة: -ج 
 عمودي بل ذبمع بينهما.

 

 :2التوجه االستراتيجيعلى أساس المعيار الرابع:  .2
الكثنَت منن البناحثُت. ويرتكنز ىنذا التصننيف علنى  عليووقد اعتمد  Dozو   Prahaladقدم ىذا التصنيف كل من     

م والشننركات التابعننة يف رلننال االنتنناج، وىننذا مننن خننالل ثننالث عوامننل وىنني: التكامننل العننادلي نوعيننة العالقننة بننُت الشننركة األ
 نواع من الشركات:أة احمللية. حيث يتم سبييز ثالثة االسًتاتيجي العادلي، واالستجابلألنشطة، والتنسيق 

جنل تقلنيص التكناليف االمجالينة ويف ىنذا الننوع تتمينز أنشطة عرب الدول منن تقوم بربط األ :Globalالشركات العالمية 
 تنظيميا بسيطا.  ستجابة. وتتطلب ىيكالدبيل كبَت للتكامل ودرجة صغَتة من االالشركة 

تقننوم بفهنننم الضنننغوط لالسننتجابة اسنننًتاتيجيا للحاجننات احمللينننة، وىنني عكنننس األوىل فهنننذا  :Localالش  ركات المحلي   ة 
 النوع لو درجة كبَتة من االستجابة ودرجة منخفضة من التكامل وتتطلب ىيكال تنظيميا بسيطا.

                                                           
1 Management of Multinational Corporations, p16  available in: 
www.pondiuni.edu.in/storage/dde/downloads/ibiii_mmc.pdf   consulted on: 15/11/2017. 
2 Marc-Oliver Thurner, Foreign Expansion under Uncertainty The Case of Multinational Companies in China, thesis 

to obtain title of Doctor of Business Administration, University of St.Gallen, Switzerland,P10. 

http://www.pondiuni.edu.in/storage/dde/downloads/ibiii_mmc.pdf
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السننتجابة لكننل مننن التكامننل واالسننتجابة علننى جننل اأتواجننو الضننغوطات مننن  :Multifocalالش  ركات متع  ددة الب   ر 
سنواء، وىنني بننذلك تتمينز بدرجننة عاليننة منن االسننتجابة وكننذلك برغبنة كبننَتة يف التكامننل، اذليكنل التنظيمنني يتطلننب مراعنناة 

 .ن واحد التكامل العادلي واالستجابة احملليةآويف 

 ثانيا: الخصائص الحالية للشركات متعددة الجنسيات: 

 :الشركات متعددة الجنسيات نمو .9
 british east india tradingإن اجلنذور التارؼلينة للشنركات متعنددة اجلنسنيات سبتند بعيندا عنرب النزمن، فشنركة     

company   تعتنرب أول شنركة متعنددة اجلنسنيات؛ ومننذ ذلنك احلنُت تطنورت الشنركات  م9855والنيت تأسسنت يف سننة
كانننت دوافعهننا ذباريننة بالدرجننة األوىل وكننذا احلصننول علننى أصننول يف   92ركات القننرن ادلتعننددة اجلنسننيات تطننورا كبننَتا فشنن

بعد الثورة الصناعية وتطنورت أكثنر بعند احلنرب  91افريقيا وآسيا وأمريكا؛ بينما الشركات احلديثة ظهرت مع أواخر القرن 
ا تطننور تكنولوجيننات االعننالم واالتصننال. العادليننة الثانيننة، بسننبب التسننهيالت ادلشننهودة يف ربريننر التجننارة واالسننتثمار وكننذ

منننم ادلتحننندة حسنننب منننؤسبر األو  9125.1شنننركة متعنننددة اجلنسنننيات أم سننننة  2555فالتقنننديرات العادلينننة احصنننت حنننوايل 
شنننركة أم  81555بلنننغ حنننوايل  9555ن عننندد الشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات يف سننننة إفننن UNCTADللتجنننارة والتنمينننة 
 9558منا يف سننة خنالل تلنك العشنرية.  أ % 68؛ أي دبعندل ظلنو حنوايل 9115شركة سنة  91555بعدما كان حوايل 

شننننركة أم بننننأكثر مننننن  69555حننننوايل  9551، بينمننننا بلننننغ يف سنننننة مأشننننركة  26555كثننننر مننننن أفقنننند بلننننغ ىننننذا العنننندد 
9595شركة أم سنة  959555يف حُت بلغ العدد حوايل  2جنيب.أرع ف 695555

3
. 

 :الجنسياتالتوزيع العالمي للشركات متعددة  .0
قنندر عنندد الشننركات  9555، فمننثال يف سنننة ن التوزيننع اجلغننرايف للشننركات متعننددة اجلنسننيات مًتكننز يف النندول ادلتقدمننةإ   

  .%22ادلتقدمنة  أي بنسنبة  بالندول األم شنركاهتا تقنعمنهنا  15555 حنوايل ،شنركة 81555متعنددة اجلنسنيات حنوايل 
منن  %91م ىني الندظلارك بنسنبة كثنر استضنافة للشنركات األن الدولة األأروبا الغربية حيث أو كثر ضلو أ ىذا التوزيع وؽليل

                                                           
1
  Multinational enterprises in the global economy, OECD, May2018, p2 available in: 

https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf  
2 Wir2009, p17 
3
 Malgorzata Jaworek & Marcin Kuzel, transnational corporations in the world economy: formation, development and 

present position, Copernican journal of finance & accounting, volume 4, issue 1, 2015, Poland, p 57. 

https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
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منا أفقنط؛  %1 بينمنا النو.م.أ فحصنتها %2وكنذا سويسنرا ب  %2نوالسنويد بن %99انينا بنسنبة أدلتليهنا  ،مجايلالعدد اإل
صنلها منن  أمنن ىنذه الشنركات  %15شركة متعددة اجلنسنيات فنأكثر منن  99555كثر من أيف الدول النامية اليت سبتلك 

 اجلنوبية ومجهورية التشيك. وإفريقياخرى مثل الربازيل أكوريا اجلنوبية والباقي من دول 

 ؛كرب الشننركات متعننددة اجلنسننيات مًتكننزة يف الننو.م.أ واليابننانأمننا مننن ناحيننة حجننم الشننركات فننأ ،ىننذا مننن ناحيننة العنندد   
تليهننا اليابننان بنسننبة  ،شننركة متعننددة اجلنسننيات تعنود للننو.م.أ 155 كننربأمننن بنُت  %96ن نسننبة إفنن 9559فمنثال يف سنننة 

ن ننسنى بعنض الندول النامينة مثنل الصنُت ألكنل منهمنا؛ دون  %2دلانيا بننأوكل من بريطانيا و  %6مث فرنسا بنسبة  96%
 1أكرب شركة متعددة اجلنسيات. 155واذلند والربازيل وإندونيسيا اليت سبتلك شركات مصنفة ضمن 

ن النسنننبة الكنننربى منهنننا مًتكنننزة يف إفننن ،خنننذنا بعنننُت االعتبنننار التوزينننع اجلغنننرايف ألكنننرب الشنننركات متعنننددة اجلنسنننياتأذا إ   
شنننركة تقنننع يف  915كنننرب أمنننن  %81كاننننت   9185خنننَتة فمنننثال يف سننننة النننو.م.أ واليابنننان رغنننم تغَتىنننا يف العشنننريات األ

فقنط  %91ن نسنبة الشنركات ادلتواجندة بأمريكنا سبثنل فنإ 9551سننة  منا يفأ .روبا والقليل يف اليابنانو الو.م.أ والباقي يف أ
لكنل  %2دلانينا واصللنًتا بنسنبة أمث كل منن فرنسنا و  %91نننسبة بتليها اليابان  ،شركة من حيث الدخل 155كرب أمن بُت 
 2منها تقع بالدول النامية خصوصا الصُت والربازيل واذلند وماليزيا وادلكسيك. %6وحوايل  ؛منهم

فقند كنان للصنُت  9599وقد ازدادت حصة الدول النامية ضمن كربى الشركات اجلنسيات، فمنثال حسنب تصننيف سننة 
 3.%91ادلصنفة كأفضل شركات عرب العامل أي بنسبة  155شركة من أصل  11حصة 

 :  حجم الشركات متعددة الجنسيات .1
كنننننرب منننننن أتسننننيطر الشنننننركات متعنننننددة اجلنسنننننيات علننننى ادلشنننننهد االقتصنننننادي العنننننادلي فحجنننننم بعننننض ىنننننذه الشنننننركات    

كنرب أ IBMأكنرب منن اقتصناد الندظلارك وشنركة  General Motorsفمنثال  ،اقتصناديات بعنض الندول متوسنطة احلجنم
 كرب من اقتصاد باكستان.أ Sonyن شركة أمن اقتصاد سنغافورة يف حُت 

                                                           
1 Alfred d. chandler jr & bruce mazlish, multinational corporations and the new global history, Cambridge University 

Press, New York, 2005, pp24-25. 
2
 Brian Roach, Corporate Power in a Global Economy, course, Tufts University, Massachusetts, p6. available in: 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/Corporate_Power_in_a_Global_Economy.pdf 
3
 Malgorzata Jaworek & Marcin Kuzel, , transnational corporations in the world economy: formation, development 

and present position, Copernican journal of finance &accounting, volume 4, issue 1, 2015, Poland, p59. 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/Corporate_Power_in_a_Global_Economy.pdf
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الشننركات متعننددة اجلنسننيات يف االقتصنناد العننادلي ؽلكننن اثباهتننا باخلصننائص ادلتعلقننة بقيمننة األصننول اخلارجيننة  إن أعليننة   
أو ادلننداخيل السنننوية أو العمالننة الننيت توظفهننا أو حجننم القيمننة ادلضننافة الننيت زبلقهننا أو الصننادرات بالنسننبة  ،ذلننذه الشننركات

 للصادرات العادلية.

ظلنننا النننناتج احمللننني االمجنننايل بنسنننبة  9559و 9169فمنننثال منننا بنننُت  ،كبنننَتا ومنننذىال  او وقننند شنننهدت ىنننذه الشنننركات ظلننن     
ن قيمنننة أيف الفننًتة نفسنننها. واألكنننرب مننن ذلنننك  %921دبعننندل  تكننرب شنننركة فقنننط ظلننأ 15ويف ادلقابننل منننداخيل  929%
 خالل نفس الفًتة. %868الكربى قد ظلت بنسبة  15صول ادلملوكة ذلذه الشركات األ

شنننركة متعنننددة اجلنسنننيات ؽلثنننل منننا نسنننبتو  955ل أكنننرب يخادمننن 9115فننني سننننة منننداخيل ىنننذه الشنننركات فففيمنننا ؼلنننص 
يف سنننة و  1يف االقتصنناد العننادلي.¼ أي أن ىننذه الشننركات تولنند أكثننر مننن  ،مننن الننناتج احمللنني االمجننايل العننادلي 9251%

تريليون دوالر، وىنذا منا  9952وايل حبشركة متعددة اجلنسيات يف العامل حققت مداخيل سنوية مقدرة  155كرب أ 9559
 دوالر لكل شخص يف ادلعمورة. 9955ن بيعادل نصيب فردي سنوي يقدر 

شنركة علنى أسناس ادلنداخيل، حينث أننو  155بًتتينب أفضنل   Fortune Magazineتقنوم رللنة  9111ومننذ سننة    
تريليننون دوالر  بينمننا بلننغ الننناتج احمللنني االمجننايل  9959أكننرب شننركة بلننغ  155فننإن مننداخيل  9599حسننب ترتيننب سنننة 

مننن الننناتج احمللنني  %15599الكننربى سبثننل نسننبة  155تريليننون دوالر دبعننٌت أن مننداخيل الشننركات  2259العننادلي حننوايل 
 اإلمجايل العادلي. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Brian Roach, Corporate Power in a Global Economy, course, Tufts University, Massachusetts, p6. available in: 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/Corporate_Power_in_a_Global_Economy.pdf 

http://www.ase.tufts.edu/gdae/education_materials/modules/Corporate_Power_in_a_Global_Economy.pdf
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 )مليون دوالر( 0291شركات متعددة الجنسيات على أساس المداخيل لسنة  92ترتيب أفضل  26جدول رقم: 

 األرباح المداخيل الدولة األم اسم الشركة
Wal-Mart Stores 16022 476294 الواليات ادلتحدة 

Royal Dutch Shell 16371 459599 بريطانيا/ىولندا 

Sinopec Group 8932 457201 الصُت 

China National Petroleum 18505 432008 الصُت 

Exxon Mobil 3258 407666 ادلتحدة الواليات 

BP 23451 396217 بريطانيا 

State Grid 7982 333387 الصُت 

Volkswagen 12072 261539 أدلانيا 

Toyota Motor 18198 256454 اليابان 

Glencore 7402- 232694 سويسرا 

Source : Malgorzata Jaworek & Marcin Kuzel, Op.cit, p 60. 

وكمننا ذكرنننا سننابقا فهنني ادلهيمنننة  ،مننن خننالل معطيننات اجلنندول أن معظننم ىننذه الشننركات مننن النندول ادلتقدمننة نالحننظ   
، %9158ي مننا نسننبتو شننركة ضننمن ىننذه اجملموعننة أ 996وبنسننبة كبننَتة، فالواليننات ادلتحنندة األمريكيننة لوحنندىا شلثلننة بننن 

أن منننداخيل  ىننذه الشنننركات تفننوق النننناتج  . كمننا%91شننركة أي منننا نسننبتو  11وصلنند الصننُت النننيت ارتفعننت حصنننتها إىل 
 احمللي لبعض الدول متوسطة احلجم.

ومننن ناحيننة القيمنننة ادلضننافة النننيت زبلقهننا ىنننذه الشننركات فهنني ربقنننق أرقامننا كبنننَتة تفننوق التصنننورات، ويف ىننذا الصننندد      
ة احملققننة كيننان مننن حيننث القيمننة ادلضنناف  955دراسننة مقارنننة رتبننت مننن خالذلننا أكننرب  9559سنننة  UNCTADأعنندت 

  955وكانننت النتننائج أنننو مننن رلمننوع أكننرب   ؛اقتصنناديات العننامل والشننركات متعننددة اجلنسننيات مننا بننُت 9555خننالل سنننة 
 nikson mobileدولنة أي حنوايل الثلننث، وقند احتلنت شنركة  29شنركة متعنددة اجلنسنيات والبناقي  91كينان كاننت 

دبعننٌت أن   ،ملينار دوالر 89بننأكثر منن  بقيمنة مضننافة مقندرة  11ادلرتبنة  كنرب شنركة منن ناحيننة القيمنة ادلضنافةالنيت كاننت أ
مقدار القيمة ادلضنافة احملققنة منن قبنل ىنذه الشنركة  يفنوق اغلبينة االقتصناديات العادلينة فيمنا ؼلنص النناتج احمللني االمجنايل. 

مليننار دوالر وشننركيت  11بقيمننة مضننافة قنندرت بننن 11الننيت احتلننت ادلرتبننة  Ford Motorsوكننذا بالنسننبة لشننركات مثننل 
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General Electric وToyota Motors  96و  91علننى التننوايل بقيمننة مضننافة  11و 16اللتننان احتلتننا ادلننرتبتُت 
 1مليار دوالر على التوايل.

شركة متعددة اجلنسيات يف العامل توظف منا رلموعنو  155 كربأن أ  9559من ناحية العمالة تشَت احصاءات سنة     
 9عامننل لكننل شننركة. وبادلقارنننة مننع القننوة العاملننة العادليننة الننيت تقننارب  955555مليننون شننخص أي دبتوسننط يقننارب  12

ملينون شنخص سننة  8252وقند بلنغ ىنذا النرقم   يف ذلنك. %958تسناىم بنسنبة  155مليار شخص فان ىذه الشركات 
 عامل لكل شركة . 991155 اي دبتوسط  9596

ال توجنند احصنناءات عننن منندى مسنناعلة كننل الشننركات متعننددة اجلنسننيات يف النشنناط االقتصننادي العننادلي، وحننىت عننن    
ليهنا يف السننوات إألنو توجد بعض الشركات غنَت زلسنوبة يف االحصناءات ولكنن مت االنتبناه  ،العدد الفعلي ذلذه الشركات

مليننون  99شننركة غننَت مصنننفة كانننت توظننف أكثننر مننن  915أكننرب  9558ففنني سنننة  ،كبننَتةن ذلننا مسنناعلات  أخننَتة بنناأل
2مليون وظيفة. 91شركة مصنفة مسؤولة عن  915كرب أن شخص وىو عدد كبَت أل

 

يف  ومتزاينننداتلعنننب الشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات دورا كبنننَتا   ومنننن ناحينننة ادلسننناعلة يف العالقنننات االقتصنننادية الدولينننة،     
سبثل ذبنارة بينينة والبناقي ىني ذبنارة غنَت  %95منها  %65مساعلتها يف التجارة الدولية تقارب  نأ ثاالقتصاد العادلي حي

منن االسنتثمار  %15كثنر منن أشركة متعددة اجلنسنيات تسنيطر علنى  155كرب أفي أواخر التسعينات كانت ف  .مباشرة
ن الشننركات متعننددة اجلنسننيات تعتمنند علننى االسننتثمار أمننن التجننارة العادليننة، مننا يعننٍت  %15كثننر مننن أادلباشننر و األجنننيب 

.كثر من التصدير لتلبية الطلب االجنيبأجنيب ادلباشر األ
3 

 وكمثال عنن أعلينة الشنركات متعنددة اجلنسنيات يف االقتصناد العنادلي نعطني مثنال الوالينات ادلتحندة األمريكينة، حينث يف  
مننننن العنننندد االمجنننننايل  %551القطاعننننات الصننننناعية الشنننننركات األم بالنسننننبة للشننننركات ادلتعنننننددة اجلنسننننيات سبثننننل حنننننوايل 

بينمننا تتحمنل مننن  ،منن العمالننة يف الوالينات ادلتحندة %16منن القيمننة ادلضنافة و  %89للشنركات،  ولكنهنا سبثننل حنوايل 

                                                           
1
 Malgorzata Jaworek & Marcin Kuzel, Op.cit, p64. 

2 Wir 2009, p20 
3  Joan Edelman Spero, Jeffrey A. Hart, The Politics of International Economic Relations,  7 edition,2006, Wadsworth 

Publishing, p135 



 

 

 
79 

ادلبننادالت التجاريننة بننُت الننو.م.أ والعننامل اخلننارجي مننن  %15مننن تكنناليف البحننث والتطننوير، وأكثننر مننن ¾ جهننة أخننرى 
 .1من الواردات ىي ذبارة بينية داخل الشركات %15تقوم هبا الشركات متعددة اجلنسيات، وحوايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Olivier Cardi;  L'arbitrage entre exportations et investissement direct étranger, cours online, P6, disponible au site: 

http://cred.u-paris2.fr/sites/default/files/cours_et_publications/M1_FM_Chap1.pdf consulté le 15/08/2018 
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 خالصة الفصل:

منذ سنوات خصوصا ظلوا كبَتا و شهدت تدفقات تطرقنا يف ىذا الفصل إىل تطور االستثمار األجنيب ادلباشر الذي    
وقد رأينا أىم القيام بإصالحات يف أنظمة وقوانُت اإلستثمار.  عن طريق، وذلك لزيادة إىتمام الدول بإجتذابو 9165

علها ىيمنة الدول ادلتقدمة على تدفقاتو سواء الصادرة أو الواردة، عمليات التملك واإلندماج ىي اخلصائص اليت سبيزه أ
، باإلضافة إىل ربول توجهاتو القطاعية ضلو قطاع اخلدمات ن خالل الصفقات الكربىذلذه التدفقات ماحملرك الرئيسي 

 الذي أصبح يستقطب أكثر من نصف التدفقات الواردة.

واحننند، فهننني  معناىنننارغنننم اخنننتالف مسنننمياهتا إال أن إىل مفهنننوم الشنننركات متعنننددة اجلنسنننيات النننيت و التطنننرق كمنننا مت     
وتوظنف  ،وربقنق رقنم أعمنال كبنَت ،الشركات النيت ذلنا فنروع يف اخلنارج وسبتلنك رقابنة أو درجنة تنأثَت كبنَتة علنى ىنذه الفنروع

ها مكانننة  سننبوىننذا مننا أكعننددا كبننَتا مننن العمننال وغَتىننا مننن اخلصننائص الننيت ذبعلهننا ذات إمكانننات وقننوة تنافسننية كبننَتة. 
 من التجارة العادلية وكذا االستثمار األجنيب ادلباشر. %65فهي تساىم حبوايل  ،دليةكبَتة يف اخلريطة االقتصادية العا
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 واستراتيجيات مواجهتها زمات المالية واالقتصاديةاأل: الثالثالفصل 

 تمهيد: 

م ػػػػػ ىا ملشػػػػػ  اؼبشػػػػػ ت أصػػػػػ     الػػػػػرب ما ػػػػػ  لػػػػػا لتػػػػػت ا الا ؼبػػػػػ  ا    ػػػػػتد    الشػػػػػاملتت اؼب اػػػػػتدة اعب  ػػػػػ تت      
احملػاؾ  ما ػ  بتإلضػتة  إ  أاػت  مل  لا ا   تد تت باض التكؿأحجم باض  ذه الشاملتت ألف م الاتؼبي ا    تد

. كلكػا رمػم إلكتطت ػت   لػا الػ ؿ أطشػى  ت كم ز ا ػت الاػتؼبي س ثمتر األج يب اؼب تشاا كملذاالائ  ي لش جترة التكل   
زلػتت أيف حتلػ  ك ػ ع  إ  أاػت لػا الشػاملتت احملش ػ   أةضل لا ل تة   ت الك رية الرب ما   طقتط   ة مك   ت  ترات 

ضػػػاار كبػػػترجتت أملػػػ  لػػػا الشػػػاملتت األالػػػالا ك ػػػذا ب ػػػ   ضػػػ تل  ت تد   مكػػػ ف أملثػػػا ملاضػػػ  لش  ػػػتئا كاألا   ػػػ
   يبكػػا أملثػػا حػػتة كشااسػػ  لػػا   ػػل  ك ػػذا ألف الا ؼبػػ  ا    ػػتد   جاشػػ  األزلػػتت ا    ػػتد   كاط شػػتر ت الك ػػري. 
 .  أثتر تف مك ف با تة ملا أؽبذه الشاملتت 

لػػع ملػػاض  كال تا ػػ  ب   مػػت زلػػتت اؼبتل ػػ  كا    ػػتد  ال تػػام لأ إلطػػتراسػػ  تكؿ يف  ػػذا الت ػػل م ػػش ع الضػػ   ملشػػ  
اؼب  ػث الثػتس سػ ااض أ ػم األزلػتت الػرب شػ ت ت الاػتق الػ ؿ القػاف  كيف  يف اؼب  ث األكؿ األزلتتمترىبي ل اض 

سػػ  تكؿ ملػاض أ ػم ا سػيام ج تت اؼب  اػ  لػػا   ػل الشػاملتت ل اػتدة اعب  ػػ تت  الثتلػثاؼب  ػث الاشػا ا  ب  مػت يف 
 ل ج   اؼب تطا كاألضاار أك ال قش ل ل  ت.   تكم  ري األزلتت ا    تد    لع يف ال اتلل
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 : األزمات المالية واالقتصاديةاألولالمبحث 

كلػت اةازمػ  لت ـ  األزلتت اؼبتل   كا    تد   أملثا اط شػترا لػا ذم   ػل  ال  صػت لػع م ػتلي اػت اة الا ؼبػ   أص ح   
لا مشتبك يف الا  تت ا    تد   كاؼبتل ػ   لػع م ػتلي يف اؼبمترسػتت الاب  ػ  اؼبضػتربتتا حػ  أصػ    األزلػتت   

كسػػ  تكؿ يف  ػػذا اؼب  ػػث ال اػػاؼ ملشػػ  لت ػػـ  األزلػػ   متػػترؽ الاػػتق كم  قػػل لػػا  ىػػتع إ   ىػػتع كلػػا بشػػت إ  بشػػت.
 اؼبتل   كملذا ا    تد   كال تا   ب   مت كملذا ال ااؼ ملش     ات الابع ب   مت.

   مراحلهاو األزمات المالية واالقتصادية المطلب األول: تعريف 

 زمة:تعريف األ أوال:

ملمػػل أم طتػػتـ ك ػػي ال ػػري الاػػتدم  ال ضػػا   اؼبضػػىاب   مبػػتط ل ػػري أ ػػا األزلػػ  هبػػ  ال تا ػػ  بػػ  ثػػ ث   ػػل ماا     
 1.األزل 

ةاػػا طا ػػظ م تػػ م لاػػ  وبػػتةل ال تػػتـ ملشػػ  مػػ ازف   ةتل ػػري الاػػتدم  اػػء األدا اا شػػ  تؿو دكف كجػػ د اكبااةػػتت مل ػػرية
   .حت لت ف م أثا إ رمم أف  ذه ال ضا   اؼباجا   يبكا أ املتـ  ضما ل  اؼب اصش  ملش  مبع لا  كيف اطتر لااكؼ

الى  ا ػ  كم ػ   حتلػػ  اضػىااب كيف  ػذه اغبتلػ   ػ م امل مػتد اجػاا ات التصػػ   اغبتلػ   ػذه مقػ ض الاترضػ  األحػتاث
لشم ػتملتة ملشػػ  الاػ دة إ  ال ضػػع الى  اػػي. كلكػا  ػػذا ؿب ػػ ر يف اغبػ ادث الك سػػ ك   كالػػرب م قػ  ربػػ  صػػ ح   

حػػػ ادث لااكةػػػ  ذات حجػػػم ؿبػػػتكد   كتػػػي حش ػػػت ح ػػػث أف اغبػػػ ادث الك سػػػ ك    ػػػي   ػػػترات م تػػػ م الىػػػ ارئ.
امل مػػتد اجػػاا ات الىػػ ارئ  ب ػػتالل ملػػتد ؿبػػتكد لػػا اؼب ػػتالش     قػػتظب ف ادكارا كل ػػلكل تت كاضػػ   ك  كػػل سػػشى  

 لااكؼ.

طػ  طتره الاػتـ يف حتلػ  االػ  ؿ طقػ ؿ أكلكا ؼبت     ؿ  ذا اغبتدث الك س كي إ  حتدث مل ري ك   ح ال تتـ أك ا 
 ا جاا ات اػبتص    م تع لضمتف مل دة ال تتـ إ  ال ضا   األك . م  ح ك  ت  دالل يف أزل 

 كؽبذا   يبكا امل  تر أم اضىااب وبتث يف ال تتـ أزل  كلكا هب  ال تا ظ ب   مت.   

 

                                                           
1
 Patrick LAGADEC, LA GESTION DES CRISES, p25. 
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 لقت ماتدت ال اتر ا اػبتص  بتألزل   طذملا ل  ت لت  شي:    

يبػػػ ح ةػػػية   ػػػرية  زبػػػتذ رد ك مػػػري ل   ػػػع   أك الك ػػػتف يف اؼب تمػػػ  كل  ػػػ  الاتل ػػػ   ػػػتد القػػػ م ذات األ م شػػػي  ػػػي أ   
 .1التال

 %05 ي كضا   أك ك   مري ل  قا بتل     لشم تم  كالرب ما  ملا م ري حتسم ككش ك ة ػي ملػتدة بتح متل ػ     

 2.كلكا يبكا رب   ا ح مت ت بتل تالل 05%

  .اةياضتم  األستس   ي اضىااب  لثا ةاش ت ملش  ال تتـ ك  تد أك 

 .الشت ت اػبىا أك ال ا ب  لا ك  مااؼ ملش  أات ملمت 

  م ػػػ    حػػاج بتل  ػػ   ؽبػػت وضتت ملػػا يف طتػػا ال  ػػ   سبػػا بػػ  اؼب تمػػ  ملمػػت ماػػ  وقتت ملػػا كبتل ػػتف ةتألزلػػ  ماػػ      
كال ػامل  كضػ ظ ةػاص ازبػتذ القػ م الاتل ػ  بػ  كملػذا التجتئ ػ   ت ت اس ماار   الك ػتف أك  :ل  ت جم مل  لا اػب تئصدب

 .القاار

 :الرب سب   األزل  اػب تئص ال تل  يبكا اس   ص كلا ال ؿ لت س ظ 

 ا ملكل أك   م  الاتل   ذات األكل   زل    تد اس ماار   الك تف  : ح ث أف حتكث األ  ت تال 
 يبكػػا  بت ػػ   كملػػذا    يبكػػا ربت ػػته طػػأطػػ  رمػػم م  ػػع الك ػػتف غبػػتكث أزلػػتت إ  أ: ح ػػث اؼبتتجئػػ  مل  ػػا  

 اضىاابتت كاألزل  ب    ال تاالل كال امل ال تا   ب  ا 

 الػػػا كم شػػػتبك ملػػػتة ج اطػػػ  كم  قػػػل لػػػا جتطػػػ  إ   سبػػػا د ا  ر ػػػت ا زلػػػ  كدبجػػػال شػػػتبك كال ػػػتاالل: ةتأل
 األس تب يف لت ب   ت ل  تدة اغبتةا

 زلػػػ  م  شػػػا األ: ط  جػػػ  مل  ػػػا اؼبتتجئػػػ  كمػػػتاالل الا الػػػل ة مػػػت ب   ػػػت م  شػػػا ب ػػػامل  ر   ػػػ ك زلػػػتت ربػػػتث األ
   اب امل  مل رية

 ش ػػػل ل   ةتل ػػػامل  يف الت ػػػ ر أك ا ط شػػػتر   سبػػػ ح ال  ػػػ  الكػػػتيف ؼب  ػػػذم القػػػاار: ضػػػ ظ ك ػػػ  ازبػػػتذ القػػػاار
 ؛ضاارال ضع كلااة  األس تب ل ج   أمل  األ

                                                           
 
1
 Fredrik Holmgren and Karl-Rikard Johansson, Crisis Management: The nature of managing crises, Master’s 

Thesis, Jönköping University, Suede, 2015, p15. 
2
 Lucas E. Santiago, Notes on business education, center for business and economics research and development, 

de la Sale University, Philippine, issue6, 1997, P3. 
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 ف أل  لم  ق لاملش  مقت ا لت   مش  رة تلقاـ طتجم ملا ملتا ذ  ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼل  كالامل  احتل  لا د ج ك
   ال  ق  ن لك تفبت ت ما ا ة ث املػسش    ت م  اتكت ح مت ؾ ا ت ػ

 ا1زل  ربتث بشكل مري ل   ع كمري ل كاراأل 

 التػاكؼ اسػ  اتب كل اج ػ  لػا مكالشػ  اؼبأل ةػ  ال  ت م ػ  األمبػتط ملػا الاكجػت م ػ  ج  ل اج   ػت إف 
 .التجتئ   ال  ريات ملش  اؼبيم   اعبت تة

 إطػتر  يف  م ا ت ػت كح ا كاإللكتط تت الىت تت يف ال  كم لا ملتل   درج  م   ج  األزلتت ل اج   إف
 األطػااؼ بػ  اؼب حػت كالت ػم ال   ػ ظ مػللا الػرب التاتلػ  ا م ػت ت لػا ملتل ػ  بترجػ     ػم م ت مػي ل ػتخ

 .ذات الا   
 زمة: مراحل األثانيا: 

 :2أزل  ك يل ربا  لااحل سبا هبم ملأيبكا ال م    ب      

  زلػ  أك حتلػ  ال  ػػذ اك ػي لاحشػ  لػت   ػل األ :prodromal crisis stage زمتة:مرحلتة وتوادا األ .1
و كربمػػل يف لا ت ػػت بتا ػػ  ا ػػ ر running beforeك ػي ملشمػػ    طتط ػػ  ماػػء ال  ػاؾ   ػػل أك ا سػػااع   ػػل ا

 سااع يف ال  ضري ؽبت. لأزل  لت   ىش  اإلاألملااض كاإلشترات األكل   

يف  ػػػذه  لػػػا ال ػػػ ل جػػػتا إدار ػػػت   ك كػػػ ف ت يزلػػػ  يف  ػػػذه اؼباحشػػػ  كال ػػػتالل بشػػػكل اسػػػ ك ػػػ م ال اػػػاؼ ملشػػػ  األ   
   .ملااض لع الامش تت الاتد   م   خبت  يف الكثتة  كم تاالل األاؼباحش  ألات م

 ع  ةا ػت ا ط قػتؿ لػا لاحشػ  بػ ادر ك ػي طقىػ  ال رجػ :Acute crisis stage زمتة الحتادة:مرحلتة األ .2
كلا بػ  ال تئ ػ ت ا طتجػتر ملشػ  يف أمش  األح تف. ل    ل اسيجتع ال ضع  هبال زل  إ   ذه اؼباحش  األ

ملثػػػا امل  ا ا ػػػتر كملثتة ػػ   ملمػػت ما ػػ  أ  ػػا لاحشػػ  كلكػػا األ ػػذه اؼباحشػػ  طتػػاا ل ػػ ب  ادارة ملػػتة ج  ػػتت كصػػا
   تكة. 

كم ػم  ملػذلك لاحشػ  الشػتت  أك اؼبػ ت  ح ػث ماػ   :Chronic crisis stage زمتة:تتززم األمرحلتة  .3
ط  متل ت اذا ق  ػ م الػ  كم ا ح ث أملا ةية ا طتجتر اؼبتف كا ال  ط ك ؿبتك ت ال  كم الاتائ   أك ا ة س

                                                           
1
 What is Crisis? Available on:  

 https://www.managementstudyhq.com/what-is-crisis-and-different-types-of-crisis.html visited on 25/08/2016 

 
2
 Lucas E. Santiago, Ibid, pp3-5. 

https://www.managementstudyhq.com/what-is-crisis-and-different-types-of-crisis.html
https://www.managementstudyhq.com/what-is-crisis-and-different-types-of-crisis.html
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  ػػػػػ د ملػػػػػااض ك األل ػػػػػ ىاة  ػػػػػ  اؼب ػػػػػري.  ح ػػػػػث م ػػػػػ قا ةقػػػػػتاف اسػػػػػ ك ف يف التػػػػػاص يف اؼبػػػػػاحش   ال ػػػػػتبق   
 ال اس قاار ك تاض ملش  الك تف ال  ش ل الذايت كملتـ الثق  ملمت  ت سب ت  ذه اؼباحش  لتية مري ؿبتدة.

  كما ػػ  لاحشػػ  ازبػػتذ القػػاار كم ػػ  ح ا كبػػااؼ :Crisis resolution stage زمتتة:مرحلتتة حتتل األ .4
لػػػا الػػػ ؿ دراسػػػ  اؼباش لػػػتت كال ػػػتائل   كم ىشػػ  مى  ػػػظ اجػػػاا ات مل ج ػػػ  ما مػػػت ملشػػػ  ال قتػػػ  يف ازبػػػتذ القػػػاار

 . ك ف ل ث ؽ ال  تئجف ت اؼب تح    ل اػباكج بقاار هب  أكاػب ترا

 قتصاديةإلى اإلزمة المالية األنتقال من المطلب الثاني: اإل

 :قتصادية والفرق وينهماواإل األزمة الماليةأوال. 

 زمة المالية: تعريف األ .1

 ظبت ػػت بػػازأ لػػا كالػػرب الػػتكؿ  لػػا ؾبم ملػ  أك لػػت لتكلػػ  اؼبتل ػػ  األسػ اؽ يف اغبػػتد ال ػػت  رزلػػ  اؼبتل ػػ  بأاػػت ماػاؼ األ   
 كأسػػاتر الامشػػ    مػػ  يف مل ػػري مػػت  ر يف سػػش تن   ػػ اكا كالػػذم الائ  ػػ    ل تلػػ  أدا  يف احملشػػي اؼب ػػايف ال تػػتـ ةشػػل

 ة مػت كالثػاكات الػتال ؿ م ز ػع إملػتدة لا مل  ت   جم كلت كالامتل   اإلط تج  ىتع يف سش     ثتر مل     جم فبت األس م 
 1التكل  . اؼبتل   األس اؽ ب 

اا ػػػتر كاسػػػع ال ىػػػتؽ يف ال تػػػتـ ال قػػػتم اؼبػػػتف  بتإلضػػػتة  إ  أاػػػت حتلػػػ  سبػػػا أسػػػ اؽ ال  رصػػػتت كأسػػػ اؽ أك  ػػػي    
 ثتر ت ملش  ا    تد اغبق قي.  م مل  لا التكؿ كمكما الى ر ت يف   ئ متف يف التكل  اؼبا    أك ؾبا

 ػػي مشػػك ال ذبػػذبتت الام قػػ  الػػرب مػػلثا ملش ػػت أك ج ئ ػػت ملشػػ  ؾبمػػل اؼب  ػػريات اؼبتل ػػ   كملشػػ  حجػػم ا صػػتار كأسػػاتر    
    2ا تر الشتلل يف ال تتـ اؼبتف كال قتم.ال دائع اؼب اة    كما  ملا اإلاألس م كال  تات  كإصبتف القاكض  ك 

زلػ  ملػتدة ب ػ ع لػا اؽبشػع   ملمػت مػام ع األصػ ؿ اؼبتل ػ  ب ػامل  تض   مػ  اؼبلس ػتت اؼبتل ػ  أك األتل   م زل  اؼبيف األ   
كذلػك ال ةػت لػا البتػتض   م  ػت   ص ؿ أك س   ال   ل  دةاػ  كاحػتةب ك ح ث  قـ  اؼب  ثماكف ب  ع األكاة س 

 3يف حتل  ابقت  ت يف للس   لتل  .

                                                           
1
 .7  ص2009متامل ت ت كس ل الا  ج  جتلا  ال ر ت  اػبتص    ملشي ة ح اؼب تصري ككصتي مل ت الكامي الك تس    األزل  اؼبتل   الاتؼب   حق ق  ت  أس تهبت   
2
طتاة ربش ش   ل ى ر التكا ا    تدم الاتؼبي  ؾبش  ا ل  تز ل   ث ا    تد كاإلدارة  اجملشت  2008كاألزل  اؼبتل   الاتؼب    1929رلشي ؿبمت  كساي رابح  األزل  ا    تد   الاتؼب    
   .63  ص 2019  جتلا  ثش جي ملمتر  األم اط   اعب ائا  01: الاتد 3

visité le: 15/04/2018 crisis.asp-https://www.investopedia.com/terms/f/financial,nancial CrisisWill KENTON, Fi  
3

 

https://www.investopedia.com/terms/f/financial-crisis.asp
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ك ػػ اكا ذلػػػك ملشػػػ    سػػػ اؽ ال قػػت كاؼبػػػتؿ ػػي البتػػػتض ل ػػ   تت ال ػػػتاكؿ يف أ مزلػػ  اؼبتل ػػػ  لػػا ل تػػػ ر ا   ػػػتداأل 
 1.حتكث ارم تؾ أك الشل يف للشاات اؽب  ط كال ا د

 زل  اؼبتل   لا ال ؿ لتت ا ت: كيبكا ماا ا األ

 اال  ترع كاؽباكل  يف س   ال دائع لا ال   ؾ 
 اا ملتـ ا سيدادال  تع ال   ؾ كاؼبلس تت اؼبتل   لا ل ح  اكض ط  ج  ال ة ت ل 
  طقص ال   ل. 
 األزمة االقتصادية:  .8

 ملش  التص   ت ب مىشظ ك ياضىااب ةجتئي  ىاأ ملش  ال  ازف ا    تدم يف بشت لت أك ملتة بشتاف    ي   

 2.اإلط تج كا س   ؾ ب  ال  ازف اال  ؿ ملا ال تشئ  ا ضىاابتت

األزل  ا    تد   بأات لاحش  م تطل لش شتط ا    تدم مأيت بات لاحش  م سع ا   تدم. كم م   ملتدة  مااؼ   
 كؼباتؿ ال م  كبترمتتع لاتؿ ال ىتل . لإلط تجبتلبتتض مل  ا 

 أربع لااحل ل  تل  :إ   ا    تد   التكرةك ق م ا    تد  ف 

 اال شتط ا    تدم يفأك ال  سع  الاكاجلاحش   -أ 
 كم تطل يف ال م ا  ط تجا يفبتلبتتض  كم م   اإلطكمتشلاحش   -ب 
 اال شتط ا    تدممل  ا يف  كم صا بتلبتتض األزل أك  لاحش  الك تد -ج 
 .أك ا ط اتش لاحش  مل دة ال شتط ا    تدم -د 

ب  ت   لاحش   مأيتلش ضع ا    تدم كالرب البتتض مل  ا قع ة  ت   تد    ي اؼباحش  احملتدة الرب  ةتألزل  ا   إذا
 3.الاكاج أك ال  سع ا    تدم

 

                                                           
1
 .21  ص2010 القت اة  1ملتدؿ رزؽ  ادارة ا زلتت اؼبتل   الاتؼب    ؾبم مل  ال  ل الااب    ط 
2
 .124  ص2016  جتلا   تصتم لابتح  كر ش   اعب ائا  د  م  05عطب ا الش ل  األزلتت ا    تد   كاؼبتل   ك ثتر ت ملش  ل ترات ال  م    اجملش  اعب ائا   لش  م   ا    تد     

 
3
 .84ؿبمت ؿبم د اؼبكتكم  لاجع س ظ ذملاه  ص  
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 المالية واالقتصادية:  الفرق وين األزمتين .8

لػا الػ ؿ لا ػتر ا    ػتد   ىتملػتت ملشػ  ال اػاؼ بػت لػا ا    ػتد   األزلػ  زل  اؼبتل   ك جل ال تا   ب  األألا     
ال قػ د كالقىتملػتت الػرب ربػ تل أك م ػ  تـ  ل م جػتا يف ال تا ػ  بػ  القىتملػتت الػرب م لػتألط    ا ح ت ات ال قت  

لػػت القىػػتع اغبق قػػي ة ػػ  القىػػتع الػػذم وبػػ تل    أا    ػػتدال قػػ د يف    لػػتةتلقىػػتع اؼبػػتف  ػػ  القىػػتع الػػذم  .ال قػػ د
 الػػ ؿ لػػا اؼبػػتؿ  ػػلثا ملم ػػ   ػػت أطػػ  لػػا الػػامم ب  مػػت  ىػػتع اغبك لػػ  ة ػػ    وبػػ تل بتؼبػػتؿ ملشػػ   بتؼبػػتؿ يف ا    ػػتد

 ملمش تم .

 شػ م  :  ػ  ؾبم ملػ  ال حػتات الػرب  ػتؼ إ  الق ػتـ بتل شػتطتت ال تل ػ : اغب ملمػ   الػتةتع  ال االقطاع الحكتومي
 ال    كالضمتف ا ج متملي...

 ةتلشػاملتت ال ػري لتل ػ   ػي ملػل الشػاملتت   : ك ش مل ملش  الشاملتت ال ػري لتل ػ  كملػذا الاػتئ تالقطاع الحقيقي
ألػت  اال شع كمقتمي اػبتلتت ال ري لتل   س ا  ملتط  لشك   ت ملتل  أك التص اط  ا   أك لا   ػ و بإط تجالرب مقـ  
أك يف باػػض أك ملػػل ل ارد ػػت   شػػ تص الػػذ ا  شػػيمل ف يف لكػػتف الاػػ   ػػي األةػػااد أك ؾبم ملػػتت األةالاػػتئ ت 

 أك م   شك باض اؼب  جتت مشترمل ت.أك مقـ  بتإلط تج اؼبتل   أك الثاكة 
 ك شػ مل ملشػ  ال سػىت  اؼبػتل   كاؼب ػتملت ا   نب ػ  لػا ح ػث اغبجػمملثػا أ:  ا ػ   ػذا القىػتع األلمتاليالقطاع ا

لس ػػػتت اؼبتل ػػػ  ةتل سػػػىت  اؼبػػػتل  ف  ػػػم  ؾبم ملػػػ  الشػػػاملتت الػػػرب مقػػػـ  بتل سػػػتط  اؼبتل ػػػ  لثػػػل ال  ػػػ ؾ كاؼبا اؼبػػػتل  
لػت اؼب ػتملتكف اؼبػتل  ف ة ػم الػذ ا  ق لػ ف بأطشػى  لتل ػ  ل ػتملتة  األالال ملشاملتت ال أل  كص تد ظ ال قتملػتا أ

   1..ال اؼ .م ت م يف ال ستط  اؼبتل   لثل ال  رص  كال متساة كال جتر ك شاملتت 

  ك  يبكػػا ا سػػ   ت  ملػػا أم ل  ػػت ك ػػم ملػػ اف ا    ػػتد  األ ػػل     جػػت مػػتاالل كمشػػتبك يف الا  ػػتت لػػت بػػ     
لثػػػل لػػػت     ػػػ  الشػػػكل   شػػػكش ف سش ػػػش  ليابىػػػ  م تتملػػػل حشقت ػػػت بشػػػكل د  ػػػتل كي يف إطػػػتر ال شػػػتط ا    ػػػتدما 

 اؼب اف:

 

 

                                                           
1
 Sectors of Economy, manual of monetary statics, central bank of the republic of Armenia pp15-19 available in: 

visited on: 28/04/2018 fhttps://www.cba.am/Storage/EN/publications/statistics/monetary_stat_manual/sectors.pd 

https://www.cba.am/Storage/EN/publications/statistics/monetary_stat_manual/sectors.pdf
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 : قطاعات االقتصاد والتراوط فيما وينها14 شكل اقم

 
consulté le  economy.html-the-of-sectors-four-https://conspecte.com/Economics/the:  Source

28/04/2018 

لع   ا    تد   مل افبكتة  األف القىتع اؼبتف    مل   ا    تد ة    ام ع ةما ال ؿ الشكل   ضح أ   
كلع    ااض ملذلككلع الشاملتت لا ال ؿ اإلس ثمتر كاإل   ياضاغبك ل  لا ال ؿ ملمش تت اإل ااض كاإل

 دالتر كال م  ل كح  لع الاتق اػبترجي لا ال ؿ ملمش تت ال م  ل كال جترة اػبترج  .اإلالاتئ ت لا ال ؿ 

ذام   ألات بتل أمل ت  قع ح  كل  ملتط  شاار ت القىتع اؼبتفزل  لتل   كةف مك ف األألا  ذا اؼب ىشظ   يبكا    
أك    ل مت ملتط  حت ت ة مت بات ل   ح أزل  ا   تد   مل اف ا    تد   ملتج  أـ  ج س ؼ ملثا ملش  بت ي األ

  ملمق ت يف ا    تد.

زلتت الرب مضاب األف أل  اؼبتل   أزلتت ا   تد   ب  مت الاكا مري ص  ح زلتتامل  تر ملل األكبذلك يبكا    
التاكؽ ب  أط اع  كلكا ملش  الامـ  .ط تجي لث  ل ا بتلضاكرة ملدم إ  حتكث أزل  يف القىتع اؼبتفالقىتع اإل
 ة مت ب   تم  م بترج  مل رية لا اليابع ملتدة لت م تاالل لع باض ت ك سبتلت ألات ل    كاض    القىتمل   األزلتت

 زل  ا    تد  . األ ل م كم ترج ملش ت رب   .ال  تبع يف باض األح تفك 

زل  اؼبتل    ب  مت اس  تاـ ل ىشح زل  اإل   تد    ا   شتل  لأف اط ؽ اسم األكؽبذا ةما ح ث اؼب ىشح ةإ   
 اغبت ث ملش  ال ا تالا ا زلتت أف لاتم . كألزل زل  اؼبتل   ةتؼبااد ب  ال    ص كال  ت ت الت  ظ ل  ع األاأل

 لذلك قبت ا ط شتر الك ري ؼب ىشح األزل  اؼبتل  . بتلترج  األك  أص    لتل   الاتؼبي

https://conspecte.com/Economics/the-four-sectors-of-the-economy.html
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 زمات االقتصادية وأسباوها ثانيا. أنواع األ

 زمات االقتصاديةأنواع األ .1
لػا  مل ػرية  ىتملػتت أك لا  ػ  ؾبػت ت الاػتدة يف األزلػ   ػذه كمشػمل ال     ػ  األزلػ  كم ػم  األزمتة الهيكليتة: -أ 

 إخل....اؼب ارد أزل  ال ذا  أزل  الىت   أزل  :اؼبثتؿ س  ل ملش  ل  ت  الاتؼبي ا    تد

 ح ػث  لاػ  ل ػتاف مشػمل الػرب اؼب جتط ػ  القىتملػتت لػا ؾبم ملػ  أك لقىػتع بت سػ ماار   ملػذلك م م ػ  ملمػت

 :فب  ات األزل  ؽبذه أف ملمت .كا س   ؾ اإلط تج ب  ا ال  ؿ ربتث لا

  لا  ؾبتؿ يف كا س   ؾ اإلط تج ب  ا ال  ؿ جاا  لاربتث. 
   الػذم كا سػ   ؾ اإلط ػتج ب  ال  تس  ملتـ ب      شأ بتكره كالذم  اإلط تج ة ض أك ب قص ملذلك م م 

 .ملكل ل    تد ال  تمل   التكرة يف ؾبال   شأ

 س ا  حت ملش  اإلط تج طقص أزل  مك ف ك ت اإلط تج ة ض أزل  مك ف  ت األزل   ذه. 

أك  لإلط ػتج مكػاار ملمش ػ  ملػل م ػ   الاتلػ  بتألزلػ  ال اض ملش  ت ك ىشظاإلنتاج( : فيض )أزمة الدواية األزمة -ب 
 األزلػ  ملػا اؼب  لػتة اؽبػ ات أف  اػء ك ػذا .كالػياملم كا سػ   ؾ كال ػتاكؿ اإلط ػتج ك ػي ة  ػت الائ  ػ   اعب اطػ 

 اػت اة بشػم ؿ األزلػ   ػذه م م ػ  ملمػت األزلػتت  لػا ب ري ػت   رطػ  لػت إذا كحػتكثت ملمقػت أملثػا التكر ػ  مكػ ف

 اؽب كش ػ  األزلػ  لػا أكسػع ة ػي  اإلط ػتج مكػاار لااحػل ملتةػ  مشػمل ح ث القىتملتت لا اإلط تج لشات ت ة ض

   .اإلط تج ة ض الق ري يف بتألجل م  ا مل ات
 زمات المالية: األ -ج 

كؿ  ا مػت ملشػ  م ت ملش  أستس لا تر ا اؼبا ػتر األك  تؾ لا  ق زلتت اؼبتل    أط اع لا األيبكا ال م    ب  ملتة    
 ستس ال  ش ل ال  مليا ك ذه األط اع  ي: ي كاؼبا تر الثتس ملش  أال اا ا الكم

 أزل  طقت أج يب  كأزل  م  ا ةجتئياأزل  ل  اف اؼبتة ملتتو 
   أزل  لت  ط    كأزل  طتتـ ل ايفاأزل  ب ك  و 
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 جػػـ  لضػػترب  ملشػػ  ملمشػػ  بشػػت لػػت  ػػلدم إ  زبتػػ ض   م  ػػتاأك البتػػتض ربػػتث ب ػػ    جنبتتي:أزمتتة نقتتد أ 
أك ارمػػتـ سػػشىتت ذلػػك ال شػػت ملشػػ  الػػتةتع مل  ػػت بضػػا ل ػػتل  مل ػػرية لػػا ا ح  ػػتطي الػػتكف  أك رةػػع   شػػت تو

 1اساتر التتئتة أك ةاض ر تب  ملش  ال اؼ.
ب  أزلتت الامش  ذات "الىتبع القتمي" أك "اغبامل  ال ى ئ " كب  األزلتت ذات  كيب   باض ا    تد    

"الىتبع اعبت ت"  ربتث األك  ط  ج  ا ةااط يف اإلطتتؽ ملمت أف ارمتتع   م  الامش   ضاا اغب تب 
 اعبترم جاا  الض  ط ملش  رأس اؼبتؿ فبت  لدم إ  زبت ض   م  الامش .

  ف جتارة ل  اط تت ج   ل م لا ا    تدأةإف القشظ الذم    تب اؼب  ثما ا بش ألت يف اغبتل  الثتط     
 إ  الض ع سا ات ملش  ساا ال اؼ. س ا  ملتف  ملتلت أك التصت يبكا أف  لدم يف ل تخ األس اؽ اؼبتل  

ت س ا   كملش   ةإف أزل  الامش  س   ت م ري أساتر ال اؼ ب امل  فبت  لثا ملش   ترة الامش  ملش  أدا  كاتئت 
ملم  ف لشق م  أك كس ع لش  تدؿ. كأةضل لثتؿ ملش  أزل  الامش     لت حتث يف ملل لا أزل  اؼبك  ك 

 كج  ب شاؽ  س ت.
 :)س اؼبػتؿ الػ اردة إ  ماػاؼ بأاػت البتػتض مل ػري يف مػتةقتت رأ أزمة توقف فجائي)أزمتة ميتنان المتدفوعات

 زم لع م سع لت  ط   ذلك ال شت.كمت ا بتل  ا  بشت لت أك مذبذب مل ري يف  ذه ال تةقتت
 :كيبكػػا كمت ػػا مل ػػتلت   م ػ ى عاأك   مامػػ و دكلػػ  لػػت يف التلػ  د  اػػت اػبترج ػػ  أزمتة مديونيتتة جااجيتتة  

 ػتث مل ػتلت ة  لت أزل  الػت ا الػتاالشي الاػتـد  ف س تد   أك د  ف التص  أك اإلث   لات. أ ف مأالذ شكلأ
أك ال ق ػػػػري صػػػػااح  أك لػػػػا الػػػػ ؿ   ل ػػػػ  التاالش ػػػػ  يف ك   ػػػػت اغبق قػػػػي    ػػػػ ى ع ال شػػػػت ال ةػػػػت  بتل  التمػػػػ  اؼبت

 مض  م ملمش  ت أك زبت ض ت أك ملا طا ظ اس  تاـ القمع اؼبتف.
 :م ةا ال   ل  ربتث مل تلت م  ح ال   ؾ يف حتل  إمل تر لتف أك يف حتل  ملتـ  أزمة ونكية نظامية

لا ال تالل لا ال  ك اؼبامل م لا أجل ضا األل اؿ ؽبذه ال   ؾ أك إملتدة   كش  ال زل   ك  ىش  األ
ال تتـ ال  كي. إف األزل  ال  ك   م  ج مل تلت   اج  ال  ك ارمتتملت لتتجئت كمل ريا يف الىش  ملش  س   

ؿبتدة  ال دائع  ةتل  ك     تـ ط    مل رية لا  ذه ال دائع يف ملمش تت ا  ااض كال ش  ل  كوب تل ب    
ل  ت ل ش    طش تت ال    ال  ل   اؼبا تدة  ك ك ف ال  ك ألتـ أزل  ب ك   حق ق   مل تلت   اج   ذا 
ا رمتتع اؼبتتجئ كالك ري ملش  س   ال دائع كالرب م جتكز ال     اؼبا تدة لش     ة  تث األزل  يف 

 الت ت إ  س  ل  أك اج تر اغبك ل  ص رة أزل  س  ل   لت هبال لا ال   ؾ األالال ماشظ  تبش   رب  ل ال 
                                                           
1
 Stijn Claessens and M. Ayhan Kose, Financial Crises: Explanations, Types, and Implications, IMF Working 

Paper(WP/13/28), 2013, p12. 
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س اؼبتؿ ملش  طىتؽ كاسع. كمل تلت م تت م كسب ت ث ذلك بتل  سع يف ل ح ال   ل  كرأملش  ال تالل ؼب ع حتك 
زل  س  ل  ةقع  بل أؾبم مل  دكؿ  ك  م ق  أك إ  ال   ؾ األالال ةإات م  ح أزل  ب ك   يف مشك التكل  

ال  تع ال   ؾ ملا ل ح القاكض لش بتئا زب ةت لا ملتـ القترة ملش  مش     م  ح أزل  ائ متف اإ ااضو ط  ج 
 .1طش تت ال   

  :)ربتث  ذه األزل  مل   ج   رمتتع أساتر األص ؿ ارمتتملػت  تػ ؽ الق مػ  أزمة أسواق المال )أزمة الفقاعة
  كوبػتث  ػذا (Bubble)الاتدلػ  ؽبػذه األصػ ؿ كب ػ رة مػري لػ رة  ك ػذا ا رمتػتع  اػاؼ بتػت اة التقتملػ  

الػذم  ػ جم   ا رمتتع مري الاتدؿ يف أساتر األص ؿ ااألس مو مل تلت  ك ف الػتاةع لششػاا   ػ  ربق ػظ الػابح
ملػػا ارمتػػتع األسػػاتر كلػػ ا ملػػا  ػػترة  ػػذه األصػػ ؿ ملشػػ  ربق ػػظ الػػتالل. كربػػتث أزلػػ  أسػػ اؽ اؼبػػتؿ مل ػػتلت 

 ػػتأ األسػػاتر يف الياجػػع كاؽب ػػ ط  كربػػتث   اػػتام ا ذبػػته كبػػ  ب ػػع األسػػ م االػػرب ماػػ  ملػػا  ػػذه األصػػ ؿو ة 
حتلػػ  ا ا ػػتر  كسب ػػت  ثػػتر ذلػػك إ  أسػػاتر األسػػ م األالػػال  ك ػػذه ااثػػتر مشػػمل  ػػذه ال ػػ تمل  كردبػػت سب ػػت 

 .2أ ضت إ  ال  تملتت األالال
 3زمات المالية:سباب األأ .2

اس اااض أس تب األزلتت اؼبتل   ألط  ملمت ذملاطت بأف لاتم أزلتت الا ا اغبت ث ربمل ال     اؼبتل     س  تكؿ   
 كالرب ساملتف لت م   ؿ إ  أزلتت ا   تد  ا كطذملا لا ب  أ م األس تب: 

 بتأت   الذم جال لا اؼبلس تت اؼبتل   زبشظ لش قتت لتل   لاقتة كاإلم ت ت فمل ـ ااال قتـ يف اإل
لاة  05أملثا لا بس اؽ اؼبش قتت ات كستئل لش   ط مث  رب ل  إ  أدكات لتل   لشمضترب   ك ت مب  أكملأ

 اس   05صبتف الاتؼبي ال ؿ لتة لقترط  بتل تمج احملشي اإل
 جاش ت يف لت مقـ  بأطشى  كمقتـ التلتت ل شتهب  لع باض ت   اؼبلس تت اؼبتل   يف اطتر اؼب تة   ة مت ب   ت

 ال اج   ـبتطا ل شتهب 
 زاد لا حجم ا س ثمترات احملتت   كا س ثمتر   ال  ا ا اؼبتف الك ري بتإلضتة  إ  ال ى ر يف كستئل ا م تؿ

 ااؼب تشا  كا س ثمتر يف الام ت كمري ت يف اطتر الا ؼب  ا    تد  

                                                           
1
 .42  سا أب  ةترة  لاجع ستبظ  ص 

2
 .41  سا أب  ةترة  لاجع ستبظ  ص  

3
 Sony Kapoor, The financial crisis –causes & cures , FES Brüssel Bertelsmann Stiftung ETUI, Brussels, p26 
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 ص    أف الامش تت اؼبتل   كال تةقتت ط  الرب جاش  لا اليابع ب  األس اؽ أملثا ةأملثا  ح ث أطي األ
 أملثا سامل .

 ل ك  ل ج ت كالا ؼب  ألت ااف يف ال ث ره ا  طشى  اؼبتل   ملتط  ـب شت  ط   تس اؽ اؼبتل   كاأليف ال تبظ األ
 اس اؽ ل شتهب  سبتلت كلام ى  ب اض ت ملش تا    تد   أص     ذه األ

  رجت  الاتقسب شك أص   يف ملل القىتملتت كيف صب ع أجاش ت ساي اؼبلس تت اؼبتل   لش    ع كذب   اؼب تطا  
ف ال  مل ت ل  ت ملثرية جال ل  ت يف شكل سش  ملم    ذات ح ث أ  ف زاد لا اؼب تطا ال تتل  كبتل ت

 اـبتطا مل رية
 اؼب ػػػػ ثما ا ا ف الكثػػػػري لػػػػ  ح ػػػػث أالا ؼبػػػػ  الػػػػرب زادت لػػػػا اؼب ػػػػتطا ال تتل ػػػػ  الػػػػرب   يبكػػػػا لش    ػػػػع زبت ضػػػػ ت

ضػػػتملا لػػػا الىػػػا اط قػػػتؿ  الػػػ اض  لػػػت سػػػ اؽ ـب شتػػػ  لك  ػػػت لام ىػػػ  ب اضػػػ ت  ػػػ ثماكف يف أصػػػ ؿ ل   ملػػػ  كيف أ
 .الاالا كبتل تف لا بشت إ    ؽ إ   زل  لا ساأل

 :اتقنوات انتقال األزمثالثا. 

أك لػػت   ػػم  بت ط شػػتر  أك  ط قػػتؿ  اط قػػتؿ  ىػػتملي لػػا اعبتطػػ  اؼبػػتف إ  ا    ػػتدميبكػا ال تا ػػ  بػػ  طػػ مل  لػػا اإل
 اط قتؿ ج اايف لا ا ش م إ  ا ش م أك لا دكل  إ  دكل .

 انتقال األزمة من الجانب المالي إلى االقتصادي: .1

 زل  لا اعبتط  اؼبتف إ  اعبتط  ا    تدم: ط قتؿ األ م جت    ات ساا   ك   ات مري ساا  

 القنوات السعرية:   -أ 
 سػاتر التتئػتة  ػلدم إ  ارمتػتع مكػتل ا ال م  ػل كالػذم  ػيجم أف ارمتػتع أ: م ػا مل ػا قناة ستعر الفائتدة

كا س ثمتر لا   ل الاتئ ت كاألملمتؿا ملمت أف ارمتػتع أسػاتر التتئػتة لػ  أثػا سػشيب  البتتض ا س   ؾإ  
 مل  ت. ص ؿ س   تض يف اؼب  ق ل لت  لدم إ  ال  شيأف مل ائت  ذه األح ث   ص ؿ اؼبتل  ملش  األ

 : ة  ػػ    ػػاكب ا سػػ ثمتر إ  اؼبػػ ذ اال ػػ االام ت الق  ػػ  أك اعب ػػتت الضػػا    و   ااتفتتاع ستتعر الصتتر
  ػػػلثا ملشػػػ  ال جػػػترةأملثػػػا كالػػػذم بػػػتكره  فبػػػت  اةػػػع لػػػا سػػػاا ال ػػػاؼ  ةػػػإف ال ػػػتةقتت اػبترجػػػ  سػػػ ؼ م  ػػػت

 اػبترج  .
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 ساا التتئتة ا الذم  ا د إ  ال  ريات ط قتؿ صتلتت ما   اال   الائ     إل س المال:قناة تكاليف اأ
  ةتي ال ث تت األساتر اإلظب   كاألج ر ةإف يف ال   ل  يف س ؽ لت ب  ال   ؾ أك م ري ال  تس  ال قت  و

كبتل تف إ  ارمتتع لات ت ا س ثمتر كلا   س اؼبتؿلتتئتة  لدم إ  البتتض مكتل ا رأساتر االبتتض أ
الال بتل     لشاتئ ت البتتض مكشت  ا  ااض كبتل تف إلط تج  كلا ج   أالكشي كبتل تف امث الىش  

 ال  سع يف ا س   ؾ.
ف ساا التتئتة اغبق قي    الذم  لثا ملش   اارات كلا أجل ململ  ذه الق تة ة ج  امل  تر أ     

ةتي اغبتل    تفكبتل اجل الى  ل    الذم  ت ا  اارا م  كملذا ساا التتئتة يف األاؼبلس تت كالاتئ ت
ف مل  لا اؼبلس تت كالاتئ ت هبتكف صا ب  يف ال م  ل كملذا الاك    ك ي ارمتتع أساتر التتئتة ةإ

 اغب  ؿ ملش   اكض كبتل تف    تض ملل لا ا س ثمتر كل   ا ط تج كملذا ا س   ؾ.
 ت ملش  مض  م كاط شتر اؼبضتملا اؼبتف    احملت  الذم   تملثاا المالية )المضاعف المالي(: أهمية اآل

مل اف م ىئ لا البتتض ثاكة األ ف   إ  ال شتط ا    تدم ك ذه اال   م  ذل ذام ت  ح ث أال تل  اؼبتل
لت ىبشظ البتتض جت ت يف الثاكة  لدم إ  حتكث رمل د مل ري يف   الىش  الكشي كل   ا ط تج ال طء

 ا    تد يف حتل  ملتـ ال تالل ب  تستت لاتعب  اثتره.
ح ث أف ملتـ سبتثل اؼباش لتت بتل       س اؽ اؼبتل   ا  ذا اؼبضتملا ب    ملتـ ملمتؿ األك ت   

لشمقيض  هبال لا اؼبقاض   تاض ف ملش  م مل كة أك مكشت  ال م  ل اػبترجي اكالرب سبثل مكتل ا 
  كال أملت لا ص   ت اضتة   لشمقاض  ط  ج    تل م دباا    ال  تئج احملقق  كاؼب اح  لا   ل اؼبقيض 

   بتل ضا   اؼبتل   ك ذه الا كة ؽبت مل    ملك   كصبع اؼباش لتت اؼبام ى  ب  مل   اؼبشتر ع اؼبااد سب  ش تو
 ذا ملتط  كضا   م اؼبتل        مك ف الا كة ل  تض  كالاكا.لشمقيض  ةإ

ف ملل اؼباش لتت. كبتل تف ةإ ملتـ م تسظف مكشت  ال م  ل اػبترجي مامتع أملثا ك امتع لا ت ةإكل     
مل كة  مل اف مري اؼبتل   س لدم إ  ارمتتعالرب ملثا ملش  متةقتت لتاال ل األ ال تلتت ال قت   أك اؼبتل  
ف لشتر ع ا س ثمتر كا س   ؾ الرب ماتس لا صا ب  ال م  ل س ؼ م أثا لت ال م  ل اػبترجي. كملش   ةإ

 . لدم إ  مض  م ال تل  األك 
ب    ز تدة حت ت ملتـ ال أملت يف   ف  ذه الا كة سيمتع  ل تكيف حتل  اطتجتر األزل  اؼبتل   ةإ   
ع مكتل ا ال ص ؿ إ  تؼبلس تت الرب ماتس لا ارمتت ةس اؽ كملذا ز تدة ملتـ سبتثل اؼباش لتتا كبتل تف ألا

ذا ا لبتتض يف ال شتط  لدم إ  إ  مقش ص طتقت ت ا س ثمتر   كل   ل    تت اط تج ت. ك  ال م  ل مشجأ
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كالذم    ت بتكره لا االىت  اصا بتتو اؼبلس تت كبتل تف مض  م   ز تدة ال  تع ال   ؾ ملا ل ح  اكض
البتتض ا ط تج لا جت تا كم شكل حشق  لتام  لت ب  البتتض   م  اؼبلس تت كال ص ؿ إ  القاكض 

 ال  ك  .
ط تج   لت ض  طت سش    ملش  الامل   ةتلبتتض اإلكالاتئ ت ماتس ل تشاة جاا   ذه ال ضا     

زل  ربتث مآمل  يف ثاكة الاتئ ت كربت لا  ترا م ملش  ا  ياض كل     كيف طتا ال    األكاؼبتاال ل
 . 1ال أثري ملش  ا س   ؾ

ملا طا ظ   زل  لا القىتع اؼبتف إ  القىتع اغبق قيتف  ا   ؿباملت ل مت يف طقل األكل   اؼبضتملا اؼب   
 2س اؼبتؿ.لاكرا بتلثاكة كارمتتع مكتل ا رأ البتتض ا س   ؾ كا س ثمتر

 القنوات غير السعرية:  -ب 
 :ارمتػػػتع مكػػػتل ا ال م  ػػػل سػػػيةع لػػػا ط ػػػ   ملػػػتـ اغب ػػػ ؿ ملشػػػ  الاتئػػػت كبتل ػػػتف  ااتفتتتاع تكتتتاليف التمويتتتل

لػػ اؿ اؼب   ػػ  ل سػػ ثمتر اعبت ػػت ف   ػػ   ؼ األأسػػاتر يبكػػا ف ارمتػػتع األأملمػػت    ال  تػػ ض لػػا ا سػػ ثمتر
 .ؿبتد بأساتر ةتئتة ل  رية بأجلجل أك القاكض ل اؼبلس تت متضل القاكض   رية األلت هبا

 : ملػ  الق ػ ات  ةتألزلػ  زبتػض لػا الكتط ػ  اغب ػ ؿ ملشػ  القػاكض سػ ا  تخفيض امكانيتات متنا القترو
ف ال  ػ ؾ أل  ؽ اؼبتل    ةت ضػىاابتت يف ال تػتـ اؼبػتف ربػت لػا ملػاض القػاكض ل تشػاةس ااؼب اة   أك مل  األ

 .مشتد لا لات ري ل ح القاكض بتإلضتة  إ  ا لبتتض يف الىش  ملش  ت
 :صػػػػ ؿ اػبىػػػػاةلس ػػػػتم  ف  ػػػػيددكف يف ا ح تػػػػتظ بػػػػأم لػػػػا األةتؼب ػػػػ ثماكف اؼب العتتتتنو  عتتتتن المختتتتا رة  

ملمػػػت  ػػػ  تض    ال  صػػػت لػػػع الا الػػػل ال ػػػتبق  اؼب مثشػػػ  يف ارمتػػػتع مكػػػتل ا ال م  ػػػل كصػػػا ب  اغب ػػػ ؿ ملش ػػػ 
 .ا س ثمتر اعبت ت ب    الا كؼ ملا اؼب تطاة

 :ق مػػ  الدم إ  البتػػتض لبتػػتض   مػػ  األسػػ م كاؼبم شكػػتت  ػػل ةت انخفتتا  القيمتتة الحقيقيتتة للم سستتات
 يف ا لبتػتض  شػري لػت ال  جػ  كبػ  الشػاملتت اؼب تة ػ   ةاػتدة شػتمللل لػا    ػت فبت  ذه اؼبلس تتاغبق ق   ؽب
 اؼب   ػ  اؼبػ ارد كالبتػتض الػتالل  اػء البتػتض ال مػ  اؼب ػ ق ش    ة  ػتطل الاحب ػ  مت  ر إ  األس م أساتر

 .وكاؼب  ق شيا اغبتف ل س   ؾ

                                                           
1
 Cathy Dolignon, Florian Roger, "Transmission d'un choc financier à la sphère réelle : le rôle de l'accélérateur 

financier", Working paper Amundi, N°4,2010, pp8-10. 
2
 Christophe Blot et al, De la crise financière à la crise économique Une analyse comparative France-États-Unis 

REVUE DE L’OFCE, N°110, 2009, p259  
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 :أطشػى  م اؼب مثشػ  يف  مقشػ ص إ  كاؼب  ثما ا ال جتر   كاألملمتؿ اؼب   شك  م مل ع ثق  ك لدم تنعنع الثقة
 .1ا س   ؾ كا س ثمتر

 ف اؼب   شك التاد أك الاتئش  تا   التالل التائم لتا تلتف  ح ث أ امك   ذا ال  ش ل ملش  ط :2ثر الثروةأ
سبك     س تات كمري تو أك مري اؼبتف االاقتراتو أس ماثاكة اؼب أم   لا دالش  أك لا ارث  اؼبتف الالرب سب شك 

 لا ال  ؾ دالل دائم ال  سع اؼبتاال لو كالذم بتكره وبتد اس   مل .
ص ؿ أك البتتض   م  األ :األس تبف ال تلتت الرب ملثا سش ت ملش   ذه الثاكة ال مت ملتط  إكبتل تف ة   

ا ك ا مت لقتار األثا ملش  ا س   ؾس لدم إ  التض دالش  التائم كبتل تف   الاقترات أك التاللو
ثا مل ري ملشمت ملتف مأثري ت مل ريا ملش  التالل كلا مث ملش  ة األزل  ةكشمت ملتط  ط  ش  كذات ألقتار كحت  

 ا س   ؾ.  
  س اؽ يف األ   تة الشك املتـ ال أملتو م شأ لا ملتـ الثق  ب    ال قش  الك ريالتزكد: حاالت عدم

الذم  لدم بتكره إ  ز تدة ا دالتر ب اض ال   ط كال قش ل لا ا س   ؾ كا س ثمتر.     اؼبتل   لث 
ة   اتت ال م  كال  ا ا   م ج     كبذلكارمتتع حت ت ملتـ ال أملت ام مل ع الثق وإ  ميجم  زل تألة

لس تت لت اؼب ت بتاةع ال   ط أت لا ادالتر مبت    د ت ملتـ ال أملتا ةتلاتئ ت م  كإ ةقع كب  ا لبتتض
كبتل تف ةتؼبلس تت مقـ  ب أج ل  اارات ا س ثمتر كمل ح   ل اؿ اؼب  ثماةة   ت شك ت يف اس اتدة األ

تح أمل  لا مل تلت مك ف األربإ  ؾبت ت     ك فف ا س ثمتر يف لثل  ذه اغبت ت ا ألالىش  كا ط تج
   .3م   ساتر الضمكتل ا ا س ثمتر كاأل

 ل   أك مري اؼبتل   ىبتض   م  األص ؿ اؼبمش مل  ص ؿ اؼبتلتتد ت أف البتتض أساتر األ :قناة المينانية
ف اؼبقاض   شتدكف شاكط لشاتئ ت كاألملمتؿ  كاذا ملتط   ذه األص ؿ ل   تل  ملضمتف لشقاكض ةإ

 .اغب  ؿ ملش  القاكض يف طتا ال   
  ـب شا اؼب تطا اؼبام ى  بامش تت ال  ك اـبتطا ال  ؽ  ـبتطا ف أم   مل ا  :س مال البنكأقناة ا

ص ؿ كل تنبتتا لت هبال لا مت  ر لك طتت ل  اط   ال  ك لا أ ملدم إ   ا ئ متف كـبتطا ال م  لو
كذلك  لدم إ  زبت ض   ساتر التتئتةتؼب  ة كال   ل  كمشجأ إ  رةع أ ذه ال   ؾ م اج  لشتملل لام ى  ب

  ا س ثمتر.ا س   ؾ ك 

                                                           
1
 Stephen G Cecchetti & Others, Financial Crises and Economic Activity, 2009, pp5-10. 

2
 Christophe Blot et al, Op.cit, P260. 

3
 Christophe Blot et al, Ibid, P261.  
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 ة  تس  رةع ساا التتئتة ملدم   ملثا ملش  ا    تد اغبق قي ملا طا ظ ساا ال اؼ :السياسة النقدية
ساتر ال اردات كبتل تف م ج  الىش  احملشي إ  ا س رياد ك قشل ألت  اء البتتض   إ  رةع ساا ال اؼ

 1.الض  ط ال ض م   ك   ت لا ملج  اؼب  اف ال جترم
 زمة: الجغرافي لألاالنتقال  .8

 كيبكا مت ري ذلك بتألس تب ال تل  :

 االيابع كال شتبك ب  ةاكع ا    تد ال احت كب  ا   تد تت التكؿ 
  كذلك ملا طا ظ زل  كس   ااط قتؽبتو م س ع لتل اط شتر ت   تد    ي س   ل  ا ع اط شتر األالا ؼب  ا  

 اس اؽ اؼبتل   كملا طا ظ ال جترة كا س ثمتراأل
  ص    مش تت اؼبتل   كال تةقتت أف الا  ح ث أةأملثاس اؽ أملثا ط  الرب جاش  لا اليابع ب  األا طي

 أملثا سامل .
  رجت  الاتقسب شك أص   يف ملل القىتملتت كيف صب ع أساي اؼبلس تت اؼبتل   لش    ع كذب   اؼب تطا جاش ت  

 املثرية جال ل  ت سش  ملم    ذات ـبتطا مل رية  ف ال  مل ت ل  تألكبتل تف زاد لا اؼب تطا ال تتل   
 ص الق  د ال شا ا   كال  ت م   ب    ز تدة ال اتكف كال    ظ لت ب  التكؿ مقش. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Sebastian Andersson et. Al, The importance of the financial system for the real economy, Working Paper 

2015:1,  Uppsala University, SWEDEN, 2015, p3 
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 وعض األزمات المالية واالقتصادية العالمية جالل القرن العشرينالمبحث الثاني: 

كا   ػػتد   اال شتػػ  حػػت ت لػػا دكلػػ  إ  أالػػال  ملمػػت شػػ تت الات ػػت لػػا الػػتكؿ اؼب قتلػػ  كال تشػػئ  أزلػػتت لتل ػػ     
 ت  كمت يف  ػػػذا اؼبىشػػػ  ملػػػاض باػػػض  ػػػذه األزلػػػتت الػػػرب ااال شتػػػ  لػػػا ح ػػػث سػػػامل  اط شػػػتر ت كلػػػتل اط قػػػتؿ ملػػػتك 

أك الػرب حػتث  ملشػ  ل ػ  ل ملػتؼبي   حتث  يف دكؿ ـب شت  أك ملش  ل ػ  ل ؾبم ملػ  دكؿ ملأزلػ  ج ػ ب شػاؽ  سػ ت
  كس ؼ طق م ت ح   ؾبم ملتت التكؿ ب  دكؿ ل قتل  كدكؿ طتل  .. 9424لثل أزل  

 : أزمات الدول المتقدمة:المطلب األول

  1929 أزلػ  الك ػتد كاؼب مثشػ  يفأ م األزلتت الرب ل   التكؿ اؼب قتل  ال ؿ القاف الاشػا ا س ؼ كبتكؿ ملاض 
 .2000 -1993كأزل  ال تبتف  1989 1987أزل  ال  رصتت اؼبتل   يف ط    رؾ ل  رب 

 :1121أزمة أوال: 
أمل  أزلػ  ا   ػتد   يف ال ػتر ا ا    ػتدم لشاػتق  كماػت للشػاا   ػ  تل  ا    ػتد  ف يف   ػتس  1929مات أزل     

 درج  ملمظ كل   ل أ   أزل  ا   تد  . 

 :1121نشزة أزمة  .1

  كالثتط ػ  بػ  ملػتلي 1924س ق  أزل  الك تد الك ري حتل   لا ا كب تر يف ال شتطتت ا    تد   األك  سػ      
ح ػث مضػتملا اإلط ػتج   بامم أف ةية الاشا  تت ملشػ  الامػـ  ملتطػ  ةػية اط اػتش كم سػع ا   ػتدم 1927ك 1926
%  إ  أف ال ػػػتل  األستسػػػ   الػػػرب مااضػػػ  ؽبػػػت 1ط ػػػ   بىتلػػػ  دكف  ملي  كمضػػػتملا اإلط ػػػتج التػػػادم كبػػػأدىال ػػػ ت

ط  جػػػ  ازد ػػػتر  لامتاػػػ  احػػػتكد تال   ػػػتت اؼب  ػػػتة األلا ك ػػػ  جػػػت ت لػػػا ككؿ سػػػي    ح ػػػث بش ػػػ  اؼبضػػػترب  ة  ػػػ
لػا اؼبضترب  م ري م ز ػع الػتالل ل ػتأ رأس اؼبػتؿ ملشػ  ح ػتب الامػل  ك ػ  لػت رةػع  ذه ال  تمل   ك ت زاد لا حتة 

سػاتر ألرةػع ب ػك إقبشػيا ط  جػ     ط لادكد ت  ك ت م اب  رؤكس األلػ اؿ لػا ط   ػ رؾ إ  ل ػتف رمم األس م     م
  كاجػ ت ال ػ تمل   ملشػ  ز ػتدة إط ػتج م لػا أجػل م ػت ت د ػ ام  1929أمل ػ با  24التتئتة  كااترت ال  رصػ  يف 

أملق  ذلػك ارمتػتع لاػتؿ ال ىتلػ  ك  ػ ط شػت ت يف إ     ط األساتر  ك أدل ز تدة ا ط تج كالااض يف ال  ؽ  لكا
 .1ا ط تج ضض لاتؿ ا س ثمتر كبتل تف البتحجم الىش  كاألساتر  ةتلبت

                                                           
1
 .404  ص 2010الى ا  األك   ملتق الك تب اغبت ث لش شا كال  ز ع  األردف  ةش ح ح ا ةش ح  الا ؼب  ا    تد     
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 :1121جصائص األزمة  .2

 :1سب  ت أزل  الك تد الك ري بتػب تئص ال تل  

 م     يف زمل مل  ا س قاار ال  يب يف ال تتـ الاأظبتف بأملمش ا 
  ظبتفاأبتألزلتت التكر   يف ال تتـ الا  دكر   اطى  ت لا ارم تط ت ال ث ظ ملتف ؽبت صت 
  ربع س  اتاألتية ط  ش  ط   ت ح ث اس  ا    اس ماار  ذه األزل 
   9424 أكاالػػاملػػتد ال  ػػ ؾ الػػرب اةش ػػ  ل ػػذ  بشػػ ملمػػظ  ػػذه األزلػػ  كحػػت ت  ةتػػي ال   ػػتت اؼب  ػػتة األلا ك ػػ 

دل إة سػػ ت إ  ألػػا إصبػػتف ملػػتد ال  ػػ ؾ  ك   4ب ػػك أم حػػ اف  95555أملثػػا لػػا  9400حػػ  ل   ػػا 
 ض تع لتالاات الكثري لا اؼب دمل  التص  ال  تر ل  ما

  ااػترت أسػاتر األكراؽ اؼبتل ػ  9424اال  ؼ ألػت كدرجػ  حػتة األزلػ  لػا بشػت االػا بشػكل مل ػري: يف الا ػا  
تر اؼبػػ اد األكل ػػ  سػػاأكيف طتػػا ال  ػػ  بػػتأ ا لبتػػتض يف القػػ ة الشػػاائ   لامػػ ت الػػتكؿ ال رامل ػػ  ب ػػ   مػػت  ر 

ال ػػتت األزلػػ  ال قت ػػ   9409يف رب ػػع ك دل إ  ا ػػ ر أزلػػتت يف ل ػػ اف لػػتة ملتت  ػػذه الػػتكؿ. أفبػػت  اال رامل ػػ 
 الاتـ.كاؼبتل   إ  التكؿ األكرب   ل  تأ يف إقبشيا يف الا ا طتا 

  سػػاتر صػػاؼ الامػػ ت  فبػػت طػػ ج مل ػػ  اا ػػتر طتػػتـ  تملػػتة الػػذ   يف لاتػػم أمااةقػػ  األزلػػ  ب قش ػػتت حػػتدة يف
الػػتكؿ  كيف طتػػا ال  ػػ  مػػت  ر الق مػػ  الشػػاائ   ؼباتػػم الامػػ ت ب ػػ   م ا ػػت الاجػػ  يف اؼب  اط ػػ  الاتلػػ  كل ػػ اف 

قبشػػػػيا مت ا قػػػػتؼ  تبش ػػػػ  ابػػػػتاؿ ال قػػػػ د ال ر  ػػػػ  كالبتػػػػتض حجػػػػم ا ح  تطػػػػتت الذ   ػػػػ  الاظب ػػػػ . يف ا  اؼبػػػػتة ملتت
 .9400  كيف ال   تت اؼب  تة األلا ك   ملتـ 9409د  م   29بتلذ   يف 

  دكلػ  ملػا سػتاد  اكضػ ت اػبترج ػ  ل  ػت أؼبتط ػت  20  م  تػح ػث زلػ  ا ئ مػتف الػتكف الى  ػل األجػل أ  ػتط ج مل
 كال م ت.    

 :1888 أزمةأسباب ومظاهر  .3

لش ػػ ف سػػ م  94  باػػت طػػاح 9424 أمل ػػ با 24اطىشقػػ  األزلػػ  ا    ػػتد   لػػا ب رصػػ  ككؿ سػػي   ب    ػػ رؾ  ػػـ  
لش  ػػػع دةاػػػ  كاحػػػتة  ةأصػػػ ح الاػػػاض أملثػػػا الىشػػػ  ةتاػػػترت   مػػػ  األسػػػ م  ةاجػػػ  الاأظبػػػتل  ف ملػػػا م ػػػت ت د ػػػ ام 

                                                           
1
 .103-100  ص 2000  اعب ائا  2لاكاف ملى ف  األس اؽ ال قت   كاؼبتل   اال  رصتت كلشك  ت يف الاتق ال قت كاؼبتؿو  د  اف اؼبى  ملتت اعبتلا    اعب    



 

 
199 

م ػت ت  اكضػ م ةتضػىاكا لش جػاة  ةأةش   ال   ؾ كامشق  ملتة للس تت ص تمل   أب اهبت  ملمت ملج  الت ح ف ملا
 كب  اؼبتف.

   ملم  األزل  ال   تت اؼب  تة األلا ك   كمل تا مث ألا كت اعب  ب  . 1930ك 1929لت ب 
 1931   كركبػػػتا ةاط ػػػت  إقبشػػػيا  أؼبتط ػػػتو  مث أجػػػ ا  لػػػا إةا ق ػػػت الشػػػا     إضػػػتة  إ  اؼبشػػػاؽ أاط قشػػػ  األزلػػػ  إ

 الاايب  أسيال ت كال تبتف.
 1932  كركبت بتس ث ت  ركس ت  ملمت ملم  بت ي التكؿ اإلةا ق   الشمتل   ل  ت كال اب  .أاط قش  إ  بت ي 

 ت ا اط قتؿ األزل  كب  التكؿ األالال بتلا  تت ال ث ق  ب  القىتملتت ا    تد   يف ال تتـ الاأظبػتف لػا ج ػ      
   ػػػتت اؼب  ػػػتة اػػػتق  إ  أف ال ػػػ   الائ  ػػػي  ػػػ  سػػػ   الكبتلا  ػػػتت الػػػرب مػػػابع بػػػ  األطتمػػػ  الاأظبتل ػػػ  ملػػػ  ال

ل اؽبػػت اؼب ػػ ثماة بتلػػتكؿ األكرب ػػ   كمري ػػت لػػا ال شػػتاف الػػرب غبق  ػػت األزلػػ . إذف يبكػػا أف طقػػ ؿ لقػػت أاأللا ك ػػ  لػػاؤكس 
 نب ت:أ متك ل األزل  ا    تد    كلا ستنب  مل الل ل اتدة يف

  :زلػػػ  ل ػػػ  أك  ال شػػػتاف األكرب ػػػ  اؼبام ىػػػ  بتل ػػػ ؽ اؼبتل ػػػ  األلا ك ػػػ   ةتألااتبتتتاو أواووتتتا والرأستتتمال األمريكتتتي
لػ اؿ كم  ػا ا ملتطػتت   سػ   رؤكس األإ  ملػل لػا ال م ػت كأؼبتط ػت ب ػ  1931ك كذا اط قش  األزل  س   

 األلا ك    إضتة  إ  اس رياد القاكض.
 :جػػترة التكل ػػ   ب ػػ   ل تبػػتف بتاػػل اا ػػتر ال اط قشػػ  األزلػػ  إ  ملػػل لػػا با ىتط ػػت كا تتتدهوا المبتتادالت التجاايتتة

 اغبمتئ    ألت ةاط ت ةاتش  اؼبشكل بترج  أ ل طتاا لضاا ارم تط ت باأس اؼبتؿ األج يب. تتمى  ظ ال  تس
  :م ػا   األزلػ  أ ضػت إ  اؼب ػ اماات الػرب ملتطػ  ماػتس لػا لشػكل ا رم ػتط التبعية االقتصادية للمستعمرات

ح ث أدل اا تر ا    تد الاػتؼبي إ  م  ػا ال ػتدرات الت ح ػ  ؽبػذه الػتكؿ  فبػت م ػ   يف بتلتكؿ الاأظبتل    
 .1حتكث ملترث  ا   تد   زاد لا متت م ت مكث ا ا س   ؿ ا س امترم ملش  ت

 نتائج األزمة: .4

   ذامػػ .   ثػػتر اج متمل ػػ  كا   ػػتد   كالػػرب ملػػتدت أف مػػلدم بتل تػػتـ ا    ػػتدم الاأظبػػتف 9424لقػػت سػػ    أزلػػ
ةشقت مضارت اؼبلس تت ال  ك ػ  كااػتر اإلط ػتج الت حػي كال ػ تملي بتاػل البتػتض األسػاتر كمااجػع ا سػ   ؾ 

 ة أزل  اؼب تد ت الاتؼب    ملمت اط شا ال لس كم ا ت أملتاد الاتطش  كارمتا  اؽبجاة لا الا ا إ  اؼبت   .

                                                           
1
 .226-224  ص 2018ل   كاألزلتت اؼبتل    دار اغبتلت لش شا كال  ز ع  األردف  سي ؿبمت ملمتؿ  ص تغ رة ق   اؼبتل   التك  
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 سػػػاتر اعبمشػػػ  يف أؼبتط ػػػت لػػػا أل ػػػ تمل    ةمػػػث  اط قشػػػ  ل الػػػتكؿ اأحػػػتث  األزلػػػ  اا ػػػترات مل ػػػرية يف األسػػػاتر لػػػت
 9424سػػ    %902  ألػػت يف ةاط ػػت  ةقػػت اط قشػػ  األسػػاتر لػػا 9400سػػ    %40إ   9424سػػ    902%

أس اؼبػػتؿ  .  ػػذا ا لبتػػتض  ملػػتف لػػ  اطاكتسػػتت ل تشػػاة ملشػػ  البتػػتض األربػػتح كمػػااملم ر 9400سػػ    %44إ  
 .  1األج ريف ملكل     ع ذلك ارمتتع يف لات ت ال ىتل  كالبتتض   كملش  ال شتط ا    تدم

 %91كارمتا  ال ىتلػ  إ   %23ح ث   ع ا ط تج ال  تملي  9402كاس مات األزل  كب  حت ت األدى ملتـ 

كبش  ملتد الاتطش  ملا الامل يف ال   ػتت اؼب  ػتة األلا ك ػ   %،04ج ر ب     األ  كالبتض  9409يف ملتـ 
  9453لػػا الاػػتلش   كالبتػػض دالػػل التػػاد إ  اؼب ػػ  ل الػػذم ملػػتف ملش ػػ  ملػػتـ   %20لش ػػ ف أم  94كحػػت ت 

%05كالبتتض درج  اس   ؿ القترة اإلط تج   إ  ال  ا  ك   األلا الذم دةع إ  التض   م  التك ر 
2. 

 للخروج من األزمة:جراءات المتخذة اإل .5
  ال شىتت الام ل    تبش   رب  ل التك ر بتلذ  . ملش  ل   ل طتتـ ال اؼ أك ت 
  ا  ر س تستت الا ت اعبت تNew Deal   ػي الىػ   ػتؼ لش ػاكج ال ػا ع ك يف ال   تت اؼب  ػتة األلا ك ػ 

 لا الك تد  كمامل ملش  احملتكر ال تل  :

 ىتل ا األكل    األك  حملترب  ال ىتل  مل  إطشت  ؾبم مل  لا ال ملت ت التترال   ل ش  ل ال  
 األكل    الثتط   حملترب  ةتئض ا ط تج كالبتتض األساترا 

 ؾ ال جتر ػ  كب ػ ؾ ملش  ل   ل اؼب ت ل  ال  ك   أملش   التكل  ملا ضمتف ال دائع  ملمت أحتث ال مػت   بػ  ال  ػ 
 ػػت جػػل سبكػػ  ال ػػشىتت ال قت ػػ  لػػا الػػ  كم يف أدكات الضػػ ع كاؼباا  ػػ . ملمػػت أس ػػ  ب كػػت ماتكطأملمػػتؿ لػػا األ

 ل    ت   كشا بضمتف  اكض ال كا.
  يف شػػكل امل مػػتدات ل ػػتأ لشػػتر ع األشػػ تؿ  الاػػتـ ةػػ ح اجملػػتؿ ل  تسػػ  اإلطتػػتؽ مت كملشػػ  اؼب ػػ  ل ا    ػػتدم

ملإطشػػت  الىا ػػتت كاؼبػػتارس لػػا أجػػل ز ػػتدة الىشػػ  كاطػػ ؽ ا ط ػػتج ال ػػ تملي لػػا ستسػػ    ألػػا ذب  ػػ ات  الكػػ ل
    باث الىش  لا جت ت كربا ك التكرة اإلط تج  . اؽبتؼ جت ت.

بتل  ػػ    45شػػجع اؼب ػػلكل  ملشػػ  زبتػػ ض   مػػ  الػػتك ر ب  ػػ   فبػػتلػػا. اػػل ا    ػػتد إهبتب ػػت يف بتا ػػ  األبػػتا رد ة
 لشذ    كلكا األكضتع بق   م  م ب  ع لا اؽبشتش  كال ذبذب.
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 .227-226ص لاجع ستبظ    سي ؿبمت ملمتؿ  ص تغ رة ق    
2
 .404ةش ح ح ا ةش ح  لاجع س ظ ذملاه  ص  
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كػػػػل األزلػػػػتت ا    ػػػػتد   الكػػػػ ل اب كػػػػترات مك  ل ج ػػػػ  لقػػػػت اةػػػػازت أزلػػػػ  الث ث  ػػػػتت ملمػػػػت  ػػػػ  اغبػػػػتؿ بتل  ػػػػ   ل   
الاشم ػػػػ  اؼبام ىػػػػ   مل شػػػػتةتتاتؼب ػػػػ  الثتط ػػػػ . بتإلضػػػػتة  إ  اإل سػػػػتنب  يف دةػػػػع حامل ػػػػ  ال مػػػػ  باػػػػت اغبػػػػاب ال  أستسػػػػ  

حبتج ػػتت ال  ػػشح  ملػػاؼ ال  ػػث الاشمػػي مقػػتلت ل مػػت لػػا الات ػػت لػػا القىتملػػتت  ملمػػت ملػػاؼ ؾبػػتؿ ال قػػل ربػػ  ت 
ل مػػ . بتإلضػػتة  إ   ىتملػػتت رائػػتة رب ػػل ل  ػػع  ػػتطاة اغبامل ػػ  ا    ػػتد   لػػا ج ػػ   كاط قػػتؿ القىػػ  اؼبػػ  كم لػػا 

 . 1ةضت  إ  ةضت   الا لا ج   ثتط  

 أنب   متالل التكل  ملأداة لش  ش  ملش  األزل  لا ال ؿ ادالتؿ م  ريات ط مل ػ  يف ال  تسػ  ا    ػتد    بتإلضتة  إ 
    إذ أص ح اؽبتؼ األستسي    إطقتذ ا    تد كإالااج  لا ا ة س.

  :1828أزمة ثانيا: 
صػػػتح     مػػػتاك  ت اؼبتل ػػػ البتتضػػػت ل  تل ػػػت يف أسػػػاتر  9432أمل ػػػ با  94ملاةػػػ  ب رصػػػ  ككؿ سػػػي   ب    ػػػ رؾ يف    

اطتةتع اؼب  ثما ا إ  ب ع أس م م فبت أدل إ  البتتض للشا داكج ط   فبت أثا ملش  بػت ي ال  رصػتت الاتؼب ػ  كملتطػ  
كةقػتت مل  ػتت الشػاملتت ط ػػ     ما ش ػػ ف دك ر 9اػب ػتئا مل ػرية  ك ػت بش ػ  ال ػػتئا ب رصػ  ط   ػ رؾ كحػت ت حػ اف 

تاكؿ  كملتطػػ   ػذه األزلػ  ط  جػ  ألزلػ  الثقػ  الػػرب م لػتت ملػا سػ   اسػ   ؿ اؼباش لػػتت  تلػ  لػا  ػ م أسػ م ت يف ال ػ
التاالش   اػبتص  بتلشػاملتت كال  سػع يف ملمش ػتت ا  ػياض اؼب ػايف  اسػ   ؿ اؼباش لػتت التاالش ػ  اػبتصػ  بتلشػاملتت 

كمل ػػ  جت ػػتة  كصػػ تد ظ ذات ملتئػػتات لتل ػػ  لامتاػػ   أياض اؼب ػػايف  كم ا ػػت ا سػػ ثمتر يف كال  سػػع يف ملمش ػػتت ا  ػػ
 كلقت أدت  ذه اؼبمترستت إ  لضتربتت ض م  يف األس م.   

  كلػا 9424أزل  لتل   أ ل حتة لا األزل  ا    ػتد    9432زل  أمل  با أق مكا : 1828أسباب أزمة  .1
 :2 م الا الل الرب ستنب  يف ز تدة حت ت لت  شيأ
  ا9432ال ى ر اؽبتئل يف طشتط األس اؽ اؼبتل   التكل   الذم بش  ذركم  يف ملتـ 
 ض تل  ال تقتت كالامش تت يف  ذه األس اؽا كم  ع األص ؿ اؼب اتلل هبتا 
  ال ق  ػػػػ  الاتل ػػػػ  كاؼب ىػػػػ رة جػػػػتا اؼب ػػػػ  تل  يف إدارة طشػػػػتط ت كملمش ت ػػػػتا كاسػػػػ  تاـ أحػػػػتث األسػػػػتل   يف

   أدا  اؼباتل ت  كسامل  اط قتؿ األزلتت لا س ؽ إ   الااا م تؿ فبت زاد يف سامل

                                                           
1
 .82  81  ص2009اؼب اب  ة ح اهلل كلاش   كبا كاألزل  ا    تد   الاتؼب    الى ا  األك   اؼبامل  الثقتيف الاايب   
2
 .254-252سي ؿبمت ملمتؿ  ص تغ رة ق   لاجع س ظ ذملاه  ص  
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 صػ ح مػتاكؿ الامػ ت الائ  ػ   التكل ػ  لػا أ ػم أال قت ػ  كاؼبتل ػ  التكل ػ   ح ػث  ط  ا  كال تئص الا  تت
  ػػ ات اط قػػتؿ األزلػػتت االػػتكر الػػذم لا ػػ  الػػتك ر  ح ػػث م ػػ   مػػت  ره يف متػػت م األزلػػ  اؼبتل ػػ  يف أمل ػػ با 

 ا  (9432
 زل  ثق  ح ؿ ال   اػتت ؼب ػ ق ل األسػ اؽ اؼبتل ػ   كاسػ ماار ملػتـ ثقػ  األلػا ك   ب   ػا حتلػ  الاجػ  أ باكز

 يف اؼب ازط  الاتل   فبت اضىا ال شىتت ال قت   لاةع ساا اػب م أملثا فبت س ظا
 تل ػػ    ػػػرية ربػػ ؿ الكثػػػري لػػا اؼب ػػػ ثما ا لػػا ا   ػػػت  األصػػ ؿ اؼبتل ػػػ  ط  شػػ  األجػػػل ااألسػػ مو إ  األصػػػ ؿ اؼب

ملػػػ   كذب  ػػػت ؼب ػػػتطا مقش ػػػتت  ػػػ م األسػػػ م يف اػػػل حػػػت ت ملػػػتـ أاألجػػػل اال ػػػ تاتو حبثػػػت ملػػػا ضػػػمتطتت 
 ا س قاار ا    تدم  فبت م    يف ةقتاف ب رص  ط    رؾ ج   ل م لا طشتط ت يف األس م.

 :1828نتائج انهياا وواصة نيويواك  .2
  لشػػػػتكؿ اؼبا  ػػػ  بتألزلػػػ   طتػػػاا لش ػػػت  ر اغبػػػتد يف ؿبتةت ػػػػت اػب ػػػترة الك ػػػرية يف اح  ػػػتطي الشػػػاملتت الكػػػ ل

 بتألس م  كال   ؿ كب  ال  تات كبتل تف ا طكمتش يف إط تج   ت كاس ثمتر تا
  بش  ف دك را 445شامل  م اتلل يف ال  رصتت األلا ك   إ  ال ترة  تر ت  0555مااض أس م 
   ا  كذلػك ألاػت ملتطػ  مامػت ملشػ  سب  ػل لشػتر ا ت إملت   مى ر الكثري لا الشاملتت ال  تمل   حت ث  ال كػ 

 ملا طا ظ ا  ياض لا أس اؽ اؼبتؿ الاتؼب  ا  
 اإلجراءات المتخذة لمعالجة األزمة: .3

اسػػ  ج   مػػتالل   يف اؼباػػتل ت ال قت ػػ  كاؼبتل ػػ  التكل ػػ  9432إف ا ضػػىاابتت الػػرب الشق  ػػت أزلػػ  أمل ػػ با    
 :1ال شىتت ال قت   يف ملل التكؿ الرب مشش  ت األزل  هبتؼ لاتعب  ت كلا أ م اإلجاا ات اؼب  ذة

 إ قتؼ ال اتلل لل  ت يف باض ال  رصتتا 
 .  اس  تاـ س تس  أساتر التتئتة ا زبت ض أساتر التتئتةو إل قتؼ مت  ر أساتر األكراؽ اؼبتل 
  ال تبػػػتف لشػػػاا  ملػػػتة لش ػػػترات لػػػا الػػػتك رات بام  ػػػت ال ط  ػػػ  لش ػػػت لػػػا عبػػػ   باػػػض الػػػتكؿ التصػػػ  أؼبتط ػػػت ك

 البتتض   م  التك ر لقتبل ملم ت  ذ ا ال شت ا بشكل التصا
  ػػػػتـ اغبك لػػػػتت ب ضػػػػع   ػػػػ د كضػػػػ ابع جت ػػػػتة ل  تػػػػ م ملمش ػػػػتت ال  رصػػػػتت كاغبػػػػت ط ملػػػػت لػػػػت لػػػػا اشػػػػ تاد  

 كالشاا .  اؼبضتربتت  كمتالل اغبك لتت بشكل ل تشا يف ملمش تت ال  ع 
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  لىتل ػػػ  الػػػتكؿ األكرب ػػػ  كال تبػػػتف لش   ػػػتت اؼب  ػػػتة بتزبػػػتذ إجػػػاا ات ملتجشػػػ  كةاتلػػػ  ؼباتعبػػػ  أكضػػػتمل ت اؼبتل ػػػ  
كالتصػػػ  إ قػػػتؼ البتػػػتض   مػػػ  الػػػتك ر لثػػػل: زبتػػػ ض الاجػػػ  يف اؼب ػػػ اف ال جػػػترم كاؼب ازطػػػ  الاتلػػػ  بتسػػػ  تاـ 

 ـب شا أط اع ال  تستتا
 أملثا مش ل   كةاتل   يف ل اج   لثل  ذه األزلتتاجاا ات ا   تد   إاـ اس  ت 
  إمل ف اغبك ل  األلا ك   ملا إجاا  زبت ض  الا يف ملج  اؼب ازط  الاتل ا 

 :1828أزمة ثالثا: 
ملقػػػ  إملػػػ ف اغبك لػػػ  األلا ك ػػػ  ملػػػا رةػػػع أسػػػاتر اعبمشػػػ  كال ج ئػػػ  ب  ػػػ    9434بػػػتأت  ثػػػتر األزلػػػ  يف سػػػ  م     
 9434أمل ػ با  90سػاتر التتئػتة  كيف أك ا ح  ػتطي الت ػتراف ملػا زبتػ ض ال  تع ال  ػملش  ال  اف  لع  0% %،4

دت  ػػػذه األزلػػػ  يف بػػػتا ت ت إ  إثػػػترة اػبػػػ ؼ أك ػػػت .  %2طقىػػػ   أم دبقػػػتار  945البتػػػض للشػػػا داكجػػػ ط  ب  ػػػ   
                              . 9432 ات جت ت بات أ ل لا س    لا أزل ألقشظ يف األس اؽ اؼبتل    ال  صت كا

                                                كلكا  ذه األزل  ق م  تملت كاش  مأثريا ت كاطاكتست ت ؿبتكدة. 
                                :        1ألس تب ملت تة أنب ت 9432بتؼبقترط  بأزل  أمل  با  9434كزب شا أزل  

  رب ا التاكؼ ا    تد   كملتـ م اةا لت  تؿ ملش  ا ياب حتكث أزل  ا   تد  ا 
  طتػػاا  رمتػػتع مل ائػػت األسػػ م ا ب ػػ   ارمتػػتع ل ػػ  ل طشػػتط لاتػػم الشػػاملتت كرب ػػا أربتح ػػتو  ق مكػػا   ػػتؾ

حػػػػتاث مػػػػت  ر يف إ م لش  ػػػػع ضػػػػا ت  ط ػػػ  ت كبا ػػػػتة ملػػػػا دكاةػػػع ل  ػػػػع األسػػػػ م  ؽبػػػػذا ملتطػػػػ  ز ػػػتدة ملػػػػاض األسػػػػ
 ساترااأل
  ا   ػػتر ب ػػع األكراؽ اؼبتل ػػ  ااألسػػ م اػبتصػػ و ملشػػ  اؼب ػػ ثما ا ال ػػ تر دكف مػػتالل الشػػاملتت الك ػػرية  فبػػت  اػػء

 ضاا حجم كطىتؽ الامش تت كبتل تف ملتـ م    ت يف ال أثري بشكل مل ري ملش  األساترا
  ةضػل ةقػت  9434ملػتـ يف ل  ع أس م م م    ةا  يف البتتض األساتر  ألت  9432إف إسااع اؼب  ثما ا ملتـ

 ف ملتـ ا س اجتؿ يف ال  ع  فبت ستملت ملش   تئ  األس اؽ كاغبت لا البتتض األساتراك   ثما اؼب
  فبػػػت أثػػػا سػػػش ت كزاد يف متػػػت م األزلػػػ   ملشػػػ   9432ام ػػػم ل  ػػػا اغبك لػػػ  األلا ك ػػػ  بتل ل ػػػت ة يف أزلػػػ  أمل ػػػ با

ا  ال ػػػتالل إل قػػتؼ األزلػػػ   ملػػا طا ػػػظ ل اج ػػ  ملمش ػػػتت ال  ػػػع   ح ػػث سػػػترمل  اغبك لػػ 9434ملػػػتـ الػػ ؼ 
 اؼب  ا تة حبجم مل ري جتا لا ال   ل   ك   لت ستملت ملش  اح  ا  األزل .   
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   كملشـ  ال   ري  سى ا كأثا ت ملش  ا    تد تت الااب    اؼبش ق  التكف ح ؿ األزل  اؼبتل   كا    تد   التكل   كاغب ملم  الاتؼب    ملش   الاشـ  ا    تد ةا ت مل رمل  األزل  اؼبتل   الاتؼب   

 .6  اعب ائا  ص 2009  لي 
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 : 2222-1113 أزمة الياوان المالية واالقتصاديةااوعا: 
حػػػ  سػػػ    9440ملشػػػ  أف سػػػ   األزلػػػ  اؼبتل ػػػ  الػػػرب شػػػ ت ت ال تبػػػتف الػػػ ؿ التػػػية لػػػا   فامتػػػظ لاتػػػم ا    ػػػتد    

 كمػػا يف التقتملػػ  الػػرب شػػ ت ت ا    ػػتد ال تبػػتس  كالػػرب امل مػػتت    ػػت ملشػػ  ال مػػ  ال ػػا ع ل    ػػتد الػػ ؿ  2555
كملثػػػا لاػػػتؿ   ة ضػػػ م  أسػػػاتر الاقػػػترات كاط شػػػات اؼبضػػػتربتت يف  ػػػذا القىػػػتع  9420حػػػ   9405التػػػية لػػػا 

لشػتتة   ا  ياض ل س ثمتر ة    ة ادت القاكض الػرب اسػ  تت إ  ضػمتطتت ذات ـبػتطا ملتل ػ   ةضػ  ملػا اطاػتاـ ا
دل إ  شػػ  ع ملػػتـ ال قػػ  لػػتل اؼب ػػ ثما ا بتل تػػتـ اؼبػػتف ال تبػػتس  كمااجػػع ال ق ػػ م ا ئ مػػتس أيف القىػػتع اؼب ػػايف  فبػػت 

 أضػػػػاتكملػػػػت ت ال ق ػػػػ م األلا ك ػػػػ   كملتطػػػػ  ال   جػػػػ   ػػػػي األزلػػػػ  الشػػػػت تة الػػػػرب  لشملس ػػػػتت اؼبتل ػػػػ  ال تبتط ػػػػ  دبااةػػػػ 
ب كػػت يف ال تبػػتف   29ب كػػت لػػا بػػ  أملػػ   94ةشػػا أ  ح ػػث 9440يف سػػ    ذرك ػػتا    ػػتد ال تبػػتس  كالػػرب بش ػػ  

لػػتملم للس ػػت ت ش  طػػتت لػػا القػػاكض اؼباتكلػػ   كاضػػىات ال تبػػتف إ  ا  ػػياض لػػا اػبػػترج  ككرث القىػػتع اؼب ػػايف ما 
 2لش ػػتر دك ر. كاػػل ال  ػػك اؼباملػػ م ال تبػػتس  9192 ل شػػ  9444اؼبتل ػ   حػػ  بش ػػ  لػػت  ط   ت اػبترج ػػ  يف د  ػػم  

سػػ  ات ملتلشػػ  يف ؿبػػتك ت دائمػػ  لش ػػ ىاة ملشػػ  األزلػػ  اؼبتل ػػ   كل ػػع اط شػػتر ت الػػترج حػػتكد ت  كلػػذلك اطشػػظ ملشػػ  
الاقػػت الضػػتئع يف ال تبػػتف  كم ػػ    ػػذا يف ماػػاض ال ػػشىتت اؼبتل ػػ  يف الػػ  د  اسػػملػػا القػػاف اؼبتضػػي  الاشػػا   ا الػػرية

  2555ات كرا  الاملػ د الى  ػل الػذم شػ تم  ال تبػتف إبػتف  ػذه األزلػ  حػ  ملػتـ أإ  حت ا تل ت ب ط قتدات شت تة 
 .    1إ  أات اس ىتمل  كضع   املت  ل   لش   ؾ م ري ملش  ت ة مت بات

 : وعض أزمات الدول الناشئة:            المطلب الثاني

األزلػػ  اؼبتل ػػ  يف سػػ ؽ طتشػػئ  ماػػء أف ا   ػػتدا صػػتملتا ماػػ د ملشػػ  مشقػػي مػػتةقتت ضػػ م  لػػا رؤكس األلػػ اؿ لتػػية    
ط  شػػ   مث م  تػػ   ػػذه ال ػػتةقتت  كبػػتأ ا    ػػتد   اجػػ  طش ػػت ل  ا ػػتا كةجتئ ػػت ؼبػػتة ملتت التلػػ   ػػذه ال ػػتةقتت يف 

    الترج  لاأس اؼبتؿ  ملدم إ  ارم تؾ لتف.ص رة متةقتت ملك 

  أزلػ  1997  أزلػ  ج ػ ب شػاؽ  سػ ت 1994أزلػ  اؼبك ػ ك ملشػ  مػاار ال اض لا  ذه األزلػتت  كس  تكؿ ملاض
    ركس ت            

 :    1114أزمة المكسيك أوال: 
 جػ  ارمتػتع اسػ ثمتر   لثتل ػ  لأجتطػ   ط تاصػ  مل كي يف اغبق ػ  الػرب سػ ق  األزلػ   لقت ا ػا ال ػ ؽ اؼبػتف اؼبك ػ   

دل  ػػذا ال ضػػع إ  جػػذب رؤكس األلػػ اؿ األج   ػػ  لشػػاا  الاقػػترات كالقػػ م اؼب ق لػػ   فبػػت الشػػظ أأسػػاتر التتئػػتة  كلقػػت 
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أدل إ   الػذم يف ل  اف اؼبػتة ملتت. كحػتث  األزلػ  ط  جػ  كجػ د ملجػ  الامش ػتت اعبتر ػ  يف ل ػ اف اؼبػتة ملتت املج  
 . 1ساتر صاؼ الامش  ال ط   أت اػبترج   فبت ط ج مل   البتتض اد د  املج  ت ملا ست

ما د األس تب الائ  ػ   ل تػت م أزلػ  سػاا ال ػاؼ اؼبك ػ كي :   1888أسباب أزمة الصر  المكسيكي  .1
 :2إ  ال قتط ال تل  

 الامش  ال ط    بق م  أملش  لا   م  ت اغبق ق    كإالتت  الاج  يف ح تب الامش تت اعبتر   مق  م. 
    إل ػػػت    ػػػ د رب  ػػػل الامشػػػ  ال ط  ػػػ  كمى  ػػػظ طتػػػتـ ال اػػػ مي الكتلػػػل  ك ةػػػ ح أسػػػ اؽ اؼبػػػتؿ ملشػػػ  ل ػػػاامل

  .ل س ثمتر األج يب
  ت  ك ػذا ا رمتػتع طػتمج ملػا اؼب ػت ة يف اد ال شع الرب  ا قػت أف أسػاتر ت سػيمتع ة مػت باػري ال  سع يف إس

  مق  م ملمش  ال   ك.
  ارمتتع أسػاتر التتئػتة  كإدارة الػت ا اغبكػ لي   ػري األجػل  كال  سػع يف لػ ح ا ئ مػتف لػا   ػل ال  ػ ؾ

 ػػي لػػا أ ػػم األسػػ تب اؼبلد ػػ  غبػػتكث أزلػػ  اؼبك ػػ ك  كالػػرب دةاػػ  بتغبك لػػ  اؼبك ػػ ك   إ  اط  ػػتج 
   لشم تةت  ملش  اس قاار الامش .س تس  طقت   اطكمتش 

  .  ل ح  اكض لشقىتع اػبتص دكف ضمتطتت ملتة 
 نتائج أزمة المكسيك: .2

 ر ا ال تدرات اؼبك  ك   التص  ال يكؿ يف ملق د ل  ق ش   لش   تت اؼب  تةا 
  لا أثتر اإلص حتت الرب امل متت لش اكج لا األزل     م ا ح ملتد مل ري لا الامتؿا 
 ا 9440يف س    %05 ق   لشامتؿ اؼبك  ك   ب        ط األج ر اغبق 
    يف ل ػ اف الامش ػتت اعبتر ػ   مث ااػترت الامشػ  ال ط  ػ   فبػت أدل إ  مػتالل  مل ريلقت بتأت األزل  باج

لش ػػػتر دك ر  اسػػػ  تل    45ال   ػػػتت اؼب  ػػػتة األلا ك ػػػ  كصػػػ تكؽ ال قػػػت الػػػتكف ب قػػػتمي  ػػػاض  ػػػتره 
 اؼبك  ك ػبتل  د  اتا

  ملمش  ػت ج   ػ  لػت  ت هبػتؼ اغبتػتظ ملشػ  اسػ قاار ب  ع ج   لػا اح  ػتطي الامػ ت األ  اار اغبك ل إف
 .   3دل إ  البتتض  ذا ا ح  تطيأق  كا  اارا صتئ ت  ح ث 
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دراس  مش      ألس تب األزلتتو  الى ا  األك   دار التكا كالقتط ف لش شا كال  ز ع   –ال تا تت الرب مت ا األزلتت -األزلتت ا    تد   الاتؼب   ا اؼبت ـ ؿبمت ؿبم د اؼبكتكم   

  .28  ل ا   ص 2012
2
 .7 6ةا ت مل رمل  لاجع س ظ ذملاه  ص  
3
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 االجراءات المتخذة لمعالجة األزمة: .3

 :  1اا تر ال تتـ اؼبتف  اجاا ات كال تابري ؼباتعب  األزل  كك ا  صبش  لا اإلام 

  ربا ا الامش  كةك ربى ػت بتلػتك را كرب ػ  األدا  ال  كػي كإ ػاار  ػتط ف الشػتتة   الػذم  ػ ص ملشػ  ال  ػا ح
 ال  لي ملا ال ا ع ال قتم كاؼبتفا

 شػامل   255قىػتع الاػتـ ح ػث بقػي اس كمتؿ اػب ص   الكتلشػ  ا ك ػت ب ػع يف  ػذه التػية لاتػم شػاملتت ال
 شامل  ملتل و. 9955صل ألا 

 : 1888جنوب شرق آسيا  أزمةثانيا: 
كمل ر ػت اعب  ب ػ   إطتكط  ػ تيف مت  طتا  مث م ا  ت التش   كلتل   ت كال تت إ   9442ملتط  بتا   األزل  اؼبتل   لاتـ    

كمػت  اف كسػ  تة رة  مث   طػػ  مل طػ   مث اط شػػات يف اكبػت  ـب شتػ  لػػا الاػتق. ةاشػػ  لػتل الاقػ د الث ثػػ  ال ػتبق  لأزلػػ  
سػػ   ؽبػػت  لكػػا ذبت ػػل  ػػذه ال شػػتاف لشمشػػك ت  ج ػػت اؼبتل ػػ  ااسػػ      ملتطػػ   ػػذه الػػتكؿ م م ػػع بػػأدا  ا   ػػتدم

ح ػث البتضػ  أسػاتر ال ػاؼ بتاػل ملمش ػتت اؼبضػترب  ملشػ  سػاا الامشػ    9442متت م يف أزل  ساا ال اؼ س   
تؼ ك ػػا ال    ػػل لػػا هبػػالتتئػػتة أسػػاتر كمػػتس األربػػتح يف أسػػ اؽ األسػػ م  فبػػت اضػػىا ال ػػشىتت ال قت ػػ  إ  رةػػع 

الػتكؿ ساتر التتئػتة يف أسػ اؽ باػض  ػذه أالتك ر األلا كي  ةترمتا    الامش  ال ط    إ  الام ت األج     التص
ف    ش ػػ ف لػػا األكراؽ اؼبتل ػػ  الػػرب لػػت  م إل ػػتاع   م  ػػت يف ال  ػػ ؾ ك لػػا ال ػػاا ال ػػتبظ  كبػػتأ اؼب ػػ ثما % 200إ  

لػا األسػاتر ال ػتئتة يف  %05و %20سػاتر األسػ م لػت بػ  أساا التتئػتة  كبش ػ  ط ػ   البتػتض كا س تتدة لا 
 ح ػػث  ػػتـ سػػ   لػػا مل ػػتر ذبػػترا 9442ا  كملػػتف ذلػػك يف ال ػػ ؽ  ك ػػت بػػتأت األزلػػ  يف مت  طػػتا  مل  تر ػػت األضػػا

باػػػاض ملم ػػػ  مل ػػػرية ل ػػػ  لش  ػػػع  ةتشػػػش    الامشػػػ  يف بػػػتطك ؾ بتؼبضػػػترب  ملشػػػ  التػػػض ال ػػػتت الامشػػػ  ال ط  ػػػ  ل ت  طػػػتا
ط ػ تب لػا ال ػ ؽ. مث اتر األس م بات  ػاار األجتطػ  ا ب    البتتض أس   م  ملمش  تاغبك ل  يف اغبتتظ ملش  

مػػت  اف ةقػػػت   ألػػت 9441 لقترطػػ  بػػػػ 9442 يف سػػ  م % 92.3اط قشػػ  الاػػتكل إ  لتل   ػػػت ةتاػػترت ملمش  ػػت ب  ػػػ   
كبتل  ػ   ؽب طػ  مل طػ  كالػرب م ػ   ذ   .%25 حتةت  ملش  ل   ل ملمش  ت  لكا البتض للشا س ؽ اؼبتؿ هبػت كبػ 

  %255األزلػ  إل  ػت دةػع بتغبك لػ  إ  رةػع سػاا التتئػتة إ   ادل تتةلا الام ت األج       مل ريةملش  اح  تطتت  
لأل اؿ لا س ؽ األكراؽ اؼبتل   إ  األس اؽ ال قت ػ   فبػت أدل إ  اا ػتر أسػاتر األسػ م كال ػ تات  مل ريل   ة  ع رب  
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ب  مػػػت اسػػػ مات  كال ػػػأثري ملشػػػ  أسػػػ اؽ الػػػتكؿ اؼب قتلػػػ  يف الاػػػتق  كلكػػػا سػػػاملتف لػػػت ملػػػتدت  ػػػذه األسػػػ اؽ ل ط اػػػتش 
 .       1األالال األزل  يف األس اؽ ااس    

 زمة جنوب شرق آسيا:أأسباب  .1

 ة مػػت باػػت ا ػػات مل لػػتت ل كػػاة لأزلػػ  كالػػرب سػػتملتت ملشػػ  اطتجتر ػػتكش ػػ  ةقػػت ال   ػػتد   ا شملشػػاات لكةقػػت    
 2 ذه األزل  يف: أس تبكيبكا ح ا 

 القترة ملش  مى  اها ضاا اعب تز اؼب ايف كاؼبتف كملتـ 
   دل إ  ز تدة ا طتتؽاأحا   ال   ؾ يف ا  ياض لا األس اؽ الاتؼب   بأساتر ةتئتة ل  تض 
  كبتل ػػػتف م ػػػتملت الشػػػك ؾ حػػػ ؿ ال  الػػػتت اغبك لػػػ  كلػػػتل لقػػػتر ت ملشػػػ    ضػػػاا ا شػػػااؼ كالا تبػػػ  اغبك ل ػػػ

 إجاا  ا ص حتت اؼب تس   ؼب اج   األزل ا
 ش قتت اؼبتل   ة ح اجملتؿ كاسات لشمضتربتت احملت ة  بتؼب تطاام سع ال اتلل بتؼب 
  ال ػػػتةقتت الضػػػ م  لػػػاؤكس األلػػػ اؿ إ  مت  طػػػتا كبق ػػػ  دكؿ اؼب ىقػػػ  يف ل   ػػػا ال  ػػػا  تت  ب ػػػ   البتػػػتض

 أساتر التتئتة لتل التكؿ ال  تمل   يف مشك التيةا
   ألل اؿ األج    امتةقتت رؤكس ا لاا مل متد يف سب  ل ملج  اؼب  اط   الاتل 
 لش ػت لػا ال  ػ   ت   رب  ل ا س ثمتر يف األكراؽ اؼبتل   إ  إ تاملتت يف ال   ؾ ب    الاةع يف أساتر التتئتة

 .ل ح  اكض لشقىتع اػبتص دكف ضمتطتت ملتة    ك لا الامش  ال ط    إ  الام ت األج    

االػػ   ت ا   ػػتد   داالش ػػػ  كذلػػك لػػت سػػتملت ملشػػ  متشػػػي ف الػػتكؿ الػػرب مااضػػ  لأزلػػ  ملتطػػػ  ماػػتس لػػا أملمػػت    
 مشك ا ال   ت: ب  األزل  كلا

 ا لبتتض اغبتد يف   م  الامش  احملش    كا مل متد اؼبتاط ملش  ال  ت ا ل  ق ظ ال م ا 
 دا  الكثػػري لػػػا الشػػاملتت كاؼبلس ػػػتت أ ػػػ  كد ػػ  ال  تطػػػتت كاؼباش لػػتت ملػػػا طقػػص الشػػػتتة   ك ق ػػت هبػػػت ملػػتـ ملتت

الاتل  كاػبتص   التص  ة مت   اشظ بتلكشا ملا اغبجػم اغبق قػي ل ح  تطػتت التكل ػ  لش شػتاف اؼبا  ػ  لػا ال قػت 
 األج يب  فبت م    يف ةقتاف لشثق   ك اكب رأس اؼبتؿ لش ترجا
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 ج ػػػػيب  إ  جتطػػػػ  أرج سػػػػ ا  يف شػػػػكل  ػػػػاكض أك اسػػػػ ثمتر ا مل مػػػػتد الك ػػػػري ملشػػػػ  ال ػػػػتةقتت اؼبتل ػػػػ  لػػػػا اػبػػػػت
 ض اػبترجيا يااإل
   ستست.           أضاا الثق  بتألطتم  ا    تد   كاؼبتل   ط  ج  لضاا الثق  بتألطتم  ال  تس   القتئم 

 آثاا أزمة جنوب شرق آسيا: .2

زلػ  ل تشػاة كالشػظ الثػتس   اشػظ ب ػت ي ا مق  م ا ثتر إ  شق  الشظ األكؿ ل اشظ بتلتكؿ الرب ل   ت األيبك   
 الاتق

 األزمة على الدول المعنية وها:آثاا  -أ

كملشػػ    تت  ػػذه الػػتكؿ ػػتدأدت األزلػػ  اؼبتل ػػ  لػػتكؿ ج ػػ ب شػػاؽ  سػػ ت إ  إغبػػتؽ الات ػػت لػػا األضػػاار ملشػػ  ا     
 نب ت:أج متملي كلال لا ل تال ت ال  تسي كاإل

  ذه سػػتنب   ػػذه األلػػ اؿ يف رةػػع لاػػت ت ال مػػ  ؽبػػباػػتلت   ا ط ػػ تب اؼبتػػتجئ لػػاؤكس األلػػ اؿ األج   ػػ
 التكؿ ال ؿ ال   ات األالرية  كالتص  يف القىتملتت اؼب ج   لش  ت اا

 تد   التص  اؼبتل   ل  ت كال  تس   القتئم امضتؤؿ الثق  بتألطتم  اإل    
  إ  التػػػض يف اإلطتػػػتؽ الاػػػتـ كاػبػػػتص كز ػػػتدة ملجػػػ  اغب ػػػتب كمتػػػت م  أدتال  ػػػ   ت الاأظبتل ػػػ  لش ػػػترج

 اؼبت  ط   لش ترجا

 : مأالذ ال ات ا ال تل  :على الصعيد العالميآثاا األزمة -ب

  أدت األزلػػػػػ  إ  مػػػػػت  ر يف للشػػػػػاات ال  رصػػػػػ  األكرب ػػػػػ  كالبتػػػػػتض يف أسػػػػػاتر األسػػػػػ م كالتصػػػػػ  لك  ػػػػػتت
 الشاملتت ل اتدة اعب   تت الذم أدل إ :

 ط ملتـ يف األساتر  كحتكث ال ىتل ا    
  سػػ     يف اؼب  جػػتت ااا لبتػػتض يف   مػػ  ملمػػ ت الػػتكؿ اؼبا  ػػ  بتألزلػػ  سػػ  جم مل ػػ  م ا ػػت يف ملػػاض

 .1األس اؽ الاتؼب   طتاا  لبتتض أشبتات

 

                                                           
1
 .34ؿبمت ؿبم د اؼبكتكم  لاجع س ظ ذملاه  ص  



 

 
119 

 :1111-1111 األزمة الروسيةثالثا: 
  أزلػػػ  شػػػاؽ  سػػػ ت إ  الشػػػظ  ملتطػػػ  ركسػػػ ت ماػػػتس لػػػا لت  ط ػػػ  ضػػػ م   كأدل ارمتػػػتع أسػػػاتر التتئػػػتة الػػػذم سػػػ     

 ل تر م ما إضتيف ض م ؽبت  كاا تر أساتر ال يكؿ ط  ج  الامل د يف ج  ب شاؽ  س ت  

كلا أس تب األزل  أ ضػت رؤكس األلػ اؿ الػرب م  ػث ملػا ؾبػت ت ا سػ ثمتر ذات األربػتح اؼبامتاػ   كملتطػ  ال تا ػ     
ال  رصػػػػتت ال تشػػػػئ  كم سػػػػا  يف اإل ػػػػااض لش ك لػػػػتت ل مثشػػػػ  يف رؤكس األلػػػػ اؿ   ػػػػرية األجػػػػل الػػػػرب ضػػػػترب  يف 

ال   تت اؼب  ػتة األلا ك ػ   يف كلع رباملتت أساتر التتئتة كخبتص   ااس     كالاكس    فبت أدل إ  مااملم اؼبت  ط تت
 ط ح  ملثري لا ا س ثمترات   رية األجل لا ال  تات كاألكراؽ اغبك ل   الضا ت  إ  ال  تات األلا ك  .

ل    ػي بتلاكبػل تم  شكش  ملمش   اط قتؿ رؤكس األل اؿ ض  طت ملشػ  ملمػ ت  ػذه الػتكؿ بتا ػ  بتل ػتت ال ت ش ػك ت 
 الاكسي كالرب ااترت ملم  ت.

أملش ػػ  ركسػػ ت ماش ػػظ ال ػػتاد اػبػػتص دبػػت  ط   ت لػػا جتطػػ  كاحػػت كالتػػض   مػػ  الاكبػػل  فبػػت  ط ػػتئج األزلػػ كخب ػػ ص 
لػػا   م ػػ  يف  %40البتضػػ    مػػ  الاكبػػل ملػػا الق مػػ  اغبق ق ػػ  بػػأملثا لػػا  9444كحبشػػ ؿ جػػتطتي  أدل إ  إا ػػتره.

9443ج  ش   
1 . 
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 زمات االقتصادية:مواجهة األاستراتيجيات : الثالثالمبحث 

إدارة رشػ تة ما مػت ملشػ  ال ك ػا كم ىشػ  لػا الشػاملتت التكل ػ    ف ب ئ  األملمتؿ التكل   أملثػا ماق ػتا لػا احملش ػ إ   
ا ل اػػػػتدة اعب اطػػػػ  لػػػػا ب   ػػػػت   كلػػػػذلك ذبػػػػت الشػػػػاملتت ل اػػػػتدة اعب  ػػػػ تت طت ػػػػ ت يف ل اج ػػػػ  ـبػػػػتطكال ػػػػأثاكال ػػػػأثري 

 بىػػػاؽ ـب شتػػػ  إلدار ػػػتزلػػػتت ا    ػػػتد   ال ػػػتد م اتلػػػل  ػػػذه األالػػػرية لػػػع األ زلػػػتت اؼبتل ػػػ  كا    ػػػتد    كيف  ػػػذااأل
اؼب اػػػتدة اعب  ػػػ تت يف  اسػػػيام ج تت الشػػػاملتت ضػػػاار احمل مشػػػ  أك ذب   ػػػت سبتلػػػت. كملش ػػػ  يبكػػػا مق ػػػ مكال قش ػػػل لػػػا األ

ام ج تت  ط ػػػ   زلػػػتت كاسػػػي  تت اسػػػ  ت    ل ج ػػػ  ال  ػػػ ع يف األ: اسػػػيام جزلػػػتت ا    ػػػتد   إ    ػػػم ل اج ػػػ  األ
 .ضاارملم تكل  ل قش ل األ

 زمات االقتصاديةلأل االستباقية دااةاإلالمطلب األول: 

ربضػػػػػا طت ػػػػػ ت لػػػػػ اض   لش ػػػػػتر دك ر 9لاتػػػػػم الشػػػػػاملتت كال  صػػػػػت الك ػػػػػرية الػػػػػرب ربقػػػػػظ ا ػػػػػاادات سػػػػػ     متػػػػػ ؽ    
كح  األزلػتت  ال شا اتتأك   ال  تس األطتم  ك م ريات ألثل الك ارث الى  ا     اؼب   ا  ال   تر   تت ال ري ضب تة

 1. ذه اؼب تطالا  ذه الشاملتت مك ف ل  اتة ؼبثل  %40ملثا لا أة ا   تد  اإل

 2الدجول المباشر لالستثمااأوال: تجنب 

م اػت لاػتة مل الػل   ل ػ ؽ دكل ػ  جت ػتة م  ػع اسػيام ج تت ـب شتػ الػتال ؿ الشػاملتت ل اػتدة اعب  ػ تت رم ػ  مل ت    
كملػذا  درجػ  اؼب ػتطاة   ل  ػتكم يف اؼبػ ارد الػرب مامػ  ال صػ ؿ إدرجػ  الا تبػ  كالػ    ل  ت الاتئػت اؼباجػ  لػا ا سػ ثمتر
 اؼب تس . لا ح ث ال     اؼبااد أك ال مع  كزب تر اإلسيام ج   اؼب تس   ملش  أستس الرب م اج  ت يف مشك ال  ؽ.

 كم ق م  ذه الىاؽ يف ؾبمش ت إ    م :

   طاؽ ملتـ ال مشك كالرب م ضما ال  ت ا كا متت  تت ال ات ت 
 ج يب اؼب تشا س ا  لشيؾ أك فبش ؾ ملش تطاؽ ال مشك كالرب م ضما ا س ثمتر األ 
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مل ػػػرية يف اال  ػػػتر الػػػ مع نب ػػػ   ةتلشػػػاملتت ل اػػػتدة اعب  ػػػ تت ماى ػػػ  أمل  ػػػتر مل  ػػػا اؼب ػػػتطاة ةػػػتذا أالػػػذطت باػػػ  اإل   
كالػػػرب  امل  ػػػتر ـب شػػػا اؼب ػػػتطا الػػػرب م اج  ػػػتدراسػػػ  ال ػػػتائل سػػػ ؼ مأالػػػذ باػػػ  اإل الػػػياؽ ال ػػػ ؽ  ةا ػػػتاؼب تسػػػ  إل

 ػتدم كالضػ تب   أك ا    تد   لثػل ملػتـ ا سػ قاار ا     زب شا ب  اؼب تطا ال  تس   لثل ـبتطا ال أل م كاؼب تدرة
 .زلتت يف اؼب  ق ل  تد اس ثمترا مب ج د أ م  ئالرب 

رب مكػ ف ملشػ  كملش   زب تر الشامل  ل اتدة اعب   تت ال مع اؼب تس  لتال ؿ ال  ؽ ملش  أستس درجػ  اؼب ػتطاة الػ   
ت كذب ػػ  اؼب ػػتطا شػػ   ملش ػػت إ  شػػكالػػرب مػػياكح لػػت بػػ  ال  ػػت ا إ  ال   اسػػ اتاد ل  مش ػػت باػػت ربى ػػت بتلا ائػػت اؼب   اػػ 

 س ثمتر األج يب اؼب تشا كربمل درج  مل رية لا اؼب تطاة.اإل

  شػا شػ  م  ات ػت كم  لا ػت ؼبما مػت مل  الشاملتت يف لاحش  دراس  الكتط   مػ ط  اسػ ثمترا ت يف بشػت لاػ  كلذلك   
تت يف اؼب ػ ق ل زلػأسػ ثمتر ب  ػ  ذب ػ  ل اج ػ    لػت هباػل ل  ػت م ج ػ  اإلف م اج  ػتالتاكؼ كاؼب تطا الرب يبكػا أ

  ل ـبتطاة.مع  الا أكما  ض ذلك ب 

بتل  ػػ     ػػل الىػػااملػػا طا ػػظ ال  ػػت ا كالػػرب ما ػػ  األ كؽبػػتةتلشػػاملتت يبك  ػػت التلػػ  ال ػػ ؽ األج   ػػ  باػػتة طػػاؽ  أ   
ك   سػػى مت ملػػتة   ملثػػا ر تبػػ  ملشػػ  ال ػػ ؽطػػ  األج ػػيب اؼب تشػػا رمػػم أا سػػ ثمتر األ ملثػػا ـبػػتطاة  ػػي  ب  مػػت األلششػػامل 

    ااض ؾبمش ت يف ال تف:سك  اطاؽ كمق  تت

  رق عدم التملك: .1
تلتت اؼب  جػ  ح ػث مقػـ  الشػامل  ب  ػع ال ػشع كاػبػ  أكؿ اسيام ج   ل ك ف الشامل  دكل    ي ال  ػت ا التصدير: -أ 

أك بىا قػ  مػري ل تشػاة ملػا   سػ ا  بىا قػ  ل تشػاة ؼب اػتلش  لػا ذلػك أك مشػك ال شػتاف  الػالب شت لت  يف بشتاف أ
  كلكػا طا ظ كس ع. كح    ذه الىا ق  ةترج  ال  كم كالا تب  يف ال  ؽ ما   ضا ت  بتل     ؽبػذه الشػامل 

 .ملتف ال شت   م   دب تطا مل رية  ذاإزلتت ل  تض  ال  صت بتؼبقتبل ـبتطا ل اج   األ
مقػػـ  الشػػامل  دبػػ ح  سػػ اؽ التكل ػػ  بترجػػ  ؿبػػتكدة لػػا اؼب ػػتطاة  ح ػػث ػػي طا قػػ  أالػػال لػػتال ؿ األ التتتراجيص: -ب 

كيف اؼبقتبػػل اؼب ػ ت ت لػػا اليالػ ص  قػػـ    أك جػػ   لػا اؼبااةػ  ال جتر ػ   الػػياع أك حقػ ؽ الا لػػ حقػ ؽ بػاا ة اإل
 ملمتؿ احملقظ.ع ؽبت حق ؽ اليال ص م ات لا م األك تة     ق  يف بشتهبإط تج ل   ج الشامل  اؼباال   كم

ملشػ  بػاالج   تبػ ل  ػتز م ػتالل يف الا إ  أف الشامل  الرب سب ح حػظ اإل  ل  تز ش     بتلياال صحق ؽ اإل متياز:اإل -ج 
ةع ة ػي مػت  تزل  ػبتل  ػ   لششػامل  اؼب ػ ت تة لػا اإل ال    ظ كملذا ال ىػ  ا  كملش ػ   ا ػ   ػذا ال تػتـ ط ػا لق ػت
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كملػػػػػذا م ػػػػػ  ظ ل  جت ػػػػػت أك   ـ جػػػػػاا  اسػػػػػ  تال ت لشا لػػػػػ  ال جتر ػػػػػ  كالشػػػػػ اةال كػػػػػتل ا كالاتئػػػػػتات لششػػػػػامل  األ
ف الشػػػػامل  صػػػػتح   ؿ لػػػػا ح ػػػػث اؼبػػػػتة بتإلضػػػػتة  إ  أطػػػػ  كبتؼبقترطػػػػ  لػػػػع الياالػػػػ ص ة ػػػػي أ  ػػػػتااسػػػػ  تاـ مبتذج

دار ػ  كمػتر   كملػل الػتملم الػ ـز اؼب ضم   أستست ذب  ػ ات كأسػتل   إ  ل  لا اغبق ؽ كاؼب ارداليال ص مقتـ ح  
 ـ.بتل شتط لثل لت    مل ت الشامل  األعبال الشامل  اؼب  ت تة مقـ  

  ملػتة شػاملتت لػا دكؿ  ذا اؼب ىشح  ىشظ ل صا مشك ش  لػا الاقػ د ال اتكط ػ  بػ التحالفات االستراتيجية: -د 
ك ػػت أصػ ح  ػػذا ال ػ ع أملثػػا جػػذبت   س اؼبػػتؿ أك مري ػت  ضػئ ش  يف رأ ث لشػيمل  أك ل ػػتنبجػاا  حبػػـب شتػ   لثػػل إ

 ك  م   بتػب تئص ال تل  : 

 ايف الاتدة   م ب  الشاملتت لا التكؿ ال  تمل   الك ل 
 االيمل   ملش  الشظ ل  جتت أك مق  تت جت تة بت  لا م   ظ ل  ج ل ج د 
 ح تف مك ف ؼبتة   ريةيف متل  األ. 

 .  ل الشاملتت يف زبت ض اؼب تطاة اؼبام ى  بتكل  أك ا   تد لتيبكا اس  تال  لا 
  رق التملك: .2
طػػػ  يف أف التػػػترؽ األ ػػػم ب   مػػػت  ػػػ  أ إ   اؼبشػػػتر ع اؼبشػػػيمل  التكل ػػػ  شػػػ     بػػػتلياال ص المشتتتااي  المشتتتتركة: -أ 

كيف الاػػػتدة م ػػػ ج  ػػػذه اؼبشػػػتر ع  اإلدارة س اؼبػػػتؿ كصػػػ ت يف مل  الشػػػامل  التكل ػػػ  ؽبػػػت ح ػػػ  يف رأاؼبشػػػتر ع اؼبشػػػي 
   الا التكل  اؼبض ت  بإطشت  شامل  جت تة لشيمل  ب   مت كاألالالـ   ب  شامل   كاحتة لا التكل  األاؼبشيمل
 ػػػذا ال ػػػ ع لػػػا الاقػػػ د يبػػػ ح لششػػػامل  التكل ػػػ  ر تبػػػ  أملثػػػا ملشػػػ  الامش ػػػتت كملػػػذلك ال لػػػ ج إ  لاػػػترؼ ال ػػػ ؽ    

ملمػت  ا ػػ   ػػذا ال ػػ ع ؿب  ػػت أ ضػػت  .الشػا ك كبتل ػػتف زبتػػض لػػا ـبػػتطا ال ػػأل م ملمػػت م ػػ ت ت لػػا مل  ػػتت   احملش ػ 
 .ف كج د الشامل  احملش      ل ملش  الشامل  التكل   ا طتلتج يف ال  ؽ احملش  ب    أ

 ػػػذا الػػػ مع الػػػذم  ح ػػػث مامػػت الشػػػامل  اؼب ػػػ ثماة إ  اال  ػػتر االستتتثماا المملتتتوك والكامتتتل للشتتتركة الدوليتتتة: -ب 
أك ال ك  ل ج ػػػػت  كمقػػػػار الشػػػػاملتت اؼب اػػػػتدة صػػػػ ؽبت اػبتصػػػػ  تػػػػتظ ملشػػػػ  أيب   ػػػػت ر تبػػػػ  أملثػػػػا ملشػػػػ  اؼبشػػػػاكع كاغب

   ف ال  ئ  م م   بتس قاار مل ري كاؼب تطا لاش ل  إ  حت مل ري. ذا القاار بات ال أملت لا أاعب   تت 
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 ثانيا. التنوي :

  ز ػػع اسػػ ثمترا ت ملشػػ   ىتملػػتت بزلػػتت ملشػػ     ػػتـ الشػػاملتت ل اػػتدة اعب  ػػ تت ةكػػاة ال    ػػع ل ج ػػ  األامكػػ  م   
ماػػ  ض ال ػػتئا  ىػػتع ل ػػأثا بتألزلػػ  كملشػػ  ملػػتة دكؿ ـب شتػػ  لػػا ح ػػث اػب ػػتئص ا    ػػتد    ل ػػ مكا لػػا   ـب شتػػ 

 دكؿ مري ل ضارة. أك ال تئا دكل  ل ضارة بأربتح دكل  أك  بأربتح  ىتع  الا مري ل ضار

 امل متد ال    ع يف اؼب  جتت أك القىتملتت كال    ع اعب اايف. كملش   ة مكا 

     في تخفيض المخا رالمحلي والدولي : تزثير التنوي  15شكل اقم

 

Source: John H. Dunning, the theory of transnational corporations, op, cit., p117. 

إ  حػتكد اؼب ػتطا الكش ػ  ل سػ ثمتر ال ػري طتتل ػ  ك   ػتطاىبتض لػا اؼبالتكف  ف ال    عط حل لا ال ؿ الشكل أ
ف اؼب ػػػتطا الكش ػػػ    يبكػػػا ك ػػػذا أل زبت ضػػػ ت ملػػػا طا ػػػظ ال    ػػػع كالػػػرب   يبكػػػا   ال تتل ػػػ  التكل ػػػ  اؼبام ىػػػ  بتل ػػػ ؽ

م م ػػ   األج ػػيب اؼب تشػػا يف الػػتكؿ الػػربمشجػػأ الشػػاملتت ل اػػتدة اعب  ػػ تت إ  ا سػػ ثمتر لػػذلك ك زبت ضػػ ت إ  ال ػػتا. 
 القتملتة ال  تمل  .كملذا التكؿ الرب م م   بتس قاار مل ري كم  ع يف   ب  ب  ا   تد  

اتل ػ  ضػت لت جاػل لػا ال    ػع ؿبػتكد الت  كلكا يف ال الا ؼب  أص    اؼب تطا مقا  ت ل شتهب  ب  ـب شا التكؿ   
ت ح ػػػث م جػػػت دكؿ سػػػا ا  ال ػػػأثا زلػػػتلأسػػػ جتب     قػػػ  التػػػاؽ يف االػػػ  ؼ سػػػامل  ا  كلكػػػا زلػػػتت ا    ػػػتد  األ
 1.  كدكؿ ملثا ملش  ت ملل األزلتت كدكؿ  لثا ملش  ت ال اض ةقعبى ئ  ط ملت لتزلتت كدكؿ أالال بتأل

 
                                                           
1
 John H. Dunning, the theory of transnational corporations, Op, Cit., p117. 
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 ثالثا. إدااة المخا ر: 

ج   ػػػ  كالشػػػاملتت اؼب اػػػتدة اعب  ػػػ   كا تػػػ  ل مػػػ   تطػػػ  تطا الػػػرب م اج  ػػػت ا سػػػ ثمترات األدارة اؼب ػػػأصػػػ    إ   
دارة اؼب ػػػتطا ماػػػء طػػػاؽ ال  ش ػػػل الاشمػػػي شم شػػػأة  لثػػػل ال  ػػػ  ظ كال م  ػػػل كاإلط ػػػتج. ح ػػػث أف إاألالػػػال لال اػػتئا 
كمػػ م لػػا   دار ػػ  كاؼبلس ػػ   كضبت ػػ  اؼب شػػأة لػػا  ػػذه اؼب ػػتطا ػػت ازبػػتذ القػػاارات اإلمل  ػػتر ملاػػ  اإلالػػذ ت بألشم ػػتطا ك 

كمىػػ  ا   ج   ػػ  اؼب تشػػاة يف ال شػػت اؼبضػػ ا ثمترات األتطا الػػرب م اج  ػػت ا سػػالػػ ؿ اؼب ػػتـ ال تل ػػ : ربت ػػت مل تصػػا اؼب ػػ
كملذا كضع اسيام ج تت غبمت   الشامل  لا مشك اؼب ػتطا   طتتـ اؼباش لتت كال   لات ؼباا    كمق  م  ذه اؼب تطا دكلت

 كملل  ذا يبك  ت لا: 

   اؼب ػػػتطا تدةمل ػػػت ز ػػػاملىػػػت  اطػػػذار ل كػػػا ؽبػػػت ربت ػػػت الػػػتكؿ الػػػرب  ػػػت م ػػػ ح ذات ـبػػػتطا ملتل ػػػ  حػػػ     ػػػ  
 اكال مكا لا ضبت   طت  ت أك مقش ل ط    ال ااض لشم تطا

   ف كضػا   ت أ ػل الىػ رة أك أكلك  ػت يف اغبق قػ    ل ق  هبت صت  دكؿ ذات ـبتطاة ملتل  ربت ت التكؿ الرب أ
 ارب   

 الػتكؿ الػرب طتر ؼبقترط  التكؿ ذات اؼب تطا كلك  ػت   م ػ  ظ حػذة ت لػا  تئمػ    تملت ال  ش ل يف كضع إ
لشػاكط أك الاتئػت ف باػض ات باض التكؿ م م   دب تطا ملتل ػ  إ  أألط  م ج ايبكا ا س ثمتر ة  ت ل  ق  

 ا1س ثمتر هبتاؼبامتع وب م اإل
  ربتحل تدر كرباملتت األل اؿ كاألم  ري. 

 كم م ملمش تت إدارة اؼب تطا لا ال ؿ:

 اإلدااة اإلستراتيجية للمخا ر:  .1

  ف مقشػػل لػػا اؼب ػػتطا أك ذب   ػػت بشػػكل ل كػػاؾبم ملػػ  لػػا ال ق  ػػتت كال  املػػتت اإلسػػيام ج   الػػرب يبكػػا أم جػػت     
 2ك ي طب  : ال ج    الا تب   ال اتكف  ال قش ت كاؼباكط 

  ػ   قػ  ج ااة ػ  لا  ػ  مػري لق ػ ؿ. ة تلذب   اػبىا  ت ا ؼبت  ك ف اػبىا اؼبػام ع دب ػ ج لاػ  أك ل ى: التجنب -أ 
صػ ؽبت اؼب   ػػ  ذب ػ  اؼب ػتطاة  تػػاض ملش  ػت م ػػت   أف ةػػإلشػامل  ل  اجػتة ةاش ػػت يف سػ ؽ ذات ـبػػتطاة لامتاػ  

                                                           
1
 .70-69  الا تض  ص1  الاشـ  ا دار   4مل ت الاضبتف با   سا الاتف  "ادارة اؼب تطا ال  تس   كا ت  جت تة يف الشاملتت ل اتدة اعب   تت"  ؾبش  جتلا  اؼبشك سا د  ـ 

2
 Kent D. Miller, A Framework For Integrated Risk Management In International Business, Journal of 

International Business Studies, Vol23, No2 (2nd Qtr), 1992, pp320-325 
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ف ذب ػػ  اؼب ػػتطاة  تػػاض ملش  ػػت مػػري ل  اجػػتة باػػت يف  ػػذه ال ػػ ؽ ةػػإ ػبتلػػ  مشػػك ال ػػ ؽ  ب  مػػت بتل  ػػ   لشػػامل 
لػػ   ملمػػت يبكػػا لششػػاملتت ل ػػ   تت لق   مأج ػػل الػػتال ؿ إ   ػػذه ال ػػ ؽ إ  مت ػػ  البتػػتض درجػػ  اؼب ػػتطاة إ  

 .س اؽ ل      ل  تض  اؼب تطا ةقعال   ص يف أ
 ملمػػتؿ الػػرب م ػػ   ـبػػتطاةملشػػ  اؼب  ػػريات اؼب مػػ  يف ب ئػػ  األف ربػػتكؿ ةػػاض ر تبػػ  ملمػػت يبكػػا لششػػاملتت أ: الرقاوتتة -ب 

  يبكػا ال   ػل هبػتال ػ ؽ عباػل اؼب تة ػ     ػذكف سػش مل تت ؿبػتكدة  يف لثػل امل  ػتب  ػ ة   جػل زبت ضػ تلا أ
 سػػ ش  لشػػ  كم ملال كتلػػل الامػػ دم  كقبػػت شػػ تر. اؼب ػػ  شك  ملػػا طا ػػظ الػػيك ج كاإل بتإلضػػتة  إ  ال ػػأثري ملشػػ 

ةقي يبكػا الشػاملتت لػا الػ  كم   ب  مت ال مشك كا طتلتج األكالا تب  ملش  اؼب تطا اؼبام ى  بتؼبتال ت كالىش 
 .ت ل   كل ال  تمل يف اؼب تطا اؼبام ى  بتؼب تة   ملا طا ظ ما

  كم ضما ا متت  تت الى  شػ  طااؼ اؼب  ا  ل  ت ض درج  اؼب تطاة   ؾبم مل  ا متت  تت ل اتدة األ :التعاون -ج 
رادم لشم تة ػػػػػ  كملػػػػػذا ال  تلتػػػػػتت ا سػػػػػيام ج   األجػػػػػل لػػػػػع اؼبػػػػػ رد ا أك اؼبشػػػػػي ا بتإلضػػػػػتة  إ  ال  تػػػػػ ض اإل

   .كاؼبشتر ع اؼبشيمل   اؼبشترمل  يف ا ربتدات
ملمت يبكا لششامل  مقش ت اسيام ج تت الشاملتت الاائتة يف ال ػ تمل  مل سػ ش  لش اتلػل لػع اؼب ػتطاة سػ ا  : التقليد -د 

 .يف اؼب  ج أك يف ال ك  ل ج ت
كالػػرب يبكػػا ماا ت ػػت " اؼباكطػػ  ا سػػيام ج    ػػي  ػػترة الشػػامل  ملشػػ  ال ك ػػا لػػع ال  ػػريات الك ػػرية كال ػػري  :المرونتتة -ق 

  ة ػذه اؼباكطػ  م  ػت ؼبػت زبتػض "دا  أك بقػت  الشػامل الرب مىاأ ملش  ب ئػ  األملمػتؿ كالػرب مػلثا ملشػ  أللملتة كال ا ا  
ملمػػتؿ الػػرب ربمػػل اؼب ػػتطاة  ك ػػذه اؼباكطػػ  ما ػػ  ردة ل ك ػػا ال  ت مػػي لػػع مل الػػل ب ئػػ  األالشػػاملتت لػػا مكػػتل ا ا

لششػػامل . كلػػا أةضػػل األلثشػػ  ملشػػ   ػػ  الترج ػػ  بتل  ػػ   ةاػػل داالش ػػ  ملشػػ  ملكػػا ا سػػيام ج تت األالػػال الػػرب ما
اؼب ػتطا ملػا طا ػظ ال ػتالل يف سيام ج    ي ال    ع يف اؼب  ج أك ال    ػع اعب ػاايف  ةػتل    ع ىبتػض لػا اؼباكط  اإل
ةضػػل لػػا ا أدا أف ال    ػػع يف ل  جػػتت ل قتربػػ  وبقػػظ لػػع اإلشػػترة إ  أ  ج أك ل ػػتطظ ج ااة ػػ  ـب شتػػ ط ػػت الىػػ ط إ

ترط  بتل    ع يف ل  جتت مري ل قترب   ال    ػع ملػذلك يف اؼبػ رد ا يبػ ح ال ػترات ل اػتدة  تطاة لقاؼبح ث الاتئت/
م م كحجػػم ال   ػػريات يف ملمش ػػتت اإلط ػػتج  كسػػامل  يف ل ػػتدر اؼبػػتال ت  اؼباكطػػ  ماػػء ملػػذلك ال ػػامل  يف ال  ػػ

   م كاؼباكطػػػػ  يف سػػػػ جتب   ػػػػذه ماػػػػ ل إ  اؼباكطػػػػ  يف الامتلػػػػ  ملػػػػا طا ػػػػظ مامػػػػ م اؼب ػػػػترات بػػػػ  الامػػػػتؿ كمػػػػتر اإل
سػاتر   ػريات يف اؼبػتل الق ػري يف ؾبػتؿ أال ج   ات. كالشامل  اؼباط  م  ت ت لا ل ا ػت التػاص الػرب مت ػا ط  جػ  ال

 اؼب  جتت كاؼبتال ت.
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 إدااة المخا ر المالية:  .2

  يف ب ئػػتت تدر لشم ػػ ة ال  تة ػػ  ملم ػػ  ةػػ  كاؼبػػ ارد كالقػػتراتسػػاي الشػػاملتت ل اػػتدة اعب  ػػ تت لش  ػػ ؿ ملشػػ  اؼباا    
  ىشػػػ  لػػػا الشػػػاملتت إدارة اؼب ػػػتطا  كربق ػػػظ الكتػػػت ة يف ملمش ت ػػػت اغبتل ػػػ   كا ب كػػػتر لػػػا   سػػػ ؽ م تة ػػػ   كحامل ػػػ ك 

أحػػػت الا الػػػل الائ  ػػػ   ل جػػػتح الشػػػاملتت يف ا   ػػػتد سػػػا ع  اؼبتل ػػػ  كسػػػ ك ف إدارة اؼب ػػػتطا 1.الػػػ ؿ الػػػ اشم كال ك ػػػا
ك اجػػػع اؽبػػػتؼ الائ  ػػػي كرا  امل مػػػتد ادارة اؼب ػػػتطا اؼبتل ػػػ   ػػػ  لػػػت   ػػػم   .كملػػػتؼبي ل  ا ػػػتاغباملػػػ  كم تة ػػػي ملشػػػ  كبػػػ  

ا  م ػػت    مػػ م أف إ  اؼب ػػ ثما يبشكػػ  لػػت أصػػل   مػػ  غبمت ػػ  أسػػش ب تاػػبأ ماا ت ػػتكالػػرب يبكػػا   أك ال  ػػ ط بتل  ى ػػ 
 ك  م ذلك ملا طا ظ اؼبش قتت اؼبتل   أك ملا طا ظ ال أل . 

 المشتقات المالية:  .2.1
 لتل   أداة شاا  أك ل  ع  لشيم كااالا بتئع أحتنبت طاةتف دبق ضته  ش ـ  ملقت ااجل الاقت :2ةاآلجل دو العق -أ 

 وب مل طاة  ذات ملق د بذلك ة ي ملش    ل تظ ب اا ل  ق  ن  ؿبتد متر ا يف لت سشا  أك أج     ملمش  أك
 امتتؽ  ي كبتال  تر  .بتلاق د اؼبام ع اؼبامل  يف ال  ريات ط  ج  ال تئا أك لكتس  ملش  ل  مت أم ح  ؿ
 كم مّ  . ب  ى  لش ق  ااجش  الاق د كما    لا  ساا لقتبل لا  ل  ق شي ك   يف أصل ب ع أك شاا  ملش 

  :ال تل   بتػب تئص
  حا   يب شكتف ة مت لذلك الاقت  شاكط ملش    تتكضتف كاؼبشيم ال تئع لا مل ن  أف  اء ك ذا :اؼباكط 

 سشا ا ألم  اكات شاكط أم كاب تاع ال  اؼ
   ةإط  ااجل متتؽاإل لا اػباكج اؼبشيم أك ال تئع رم  ةإذا األالال  بتؼبش قتت لقترط  بتل   ل  م م ع 

 ل ا الاقت ب ع   م أف ك ق ل ؿبش  وبل  الا ش  تن  هبت أف إ  وب تج
 ال ات ت ؿبل لأصل التاشي ال  ؽ ساا ب  الا    ال ؿ لا ل تشاة ااجل الاقت لا كاػب ترة الابح    تد 

 الىاة ا ب  ا متتؽ مل ت الاقت يف مضم    مت الذم ال  ت ذ كساا
 كملذلك  الاقت بتا   مل ت لتة ملتت م جت ك  الاقت ص ح   اط  ت  متر ا يف ةقع ااجل الاقت   م  م  قظ 

 .الاقت ص ح   اط  ت  متر ا   ل  الا إ  طاؼ لا رب  ش ت   م طق د أم م جت  

                                                           
1 Marc-Oliver Thurner, Foreign Expansion under Uncertainty The Case of Multinational Companies in China, 
thesis to obtain title of Doctor of Business Administration, University of St.Gallen, Switzerland,P10 

2
 339  جتلا  كر ش   اعب ائا  ص 2010-2009  7بشا كز با ملشي  اسيام ج تت ادارة اؼب تطا يف اؼباتل ت اؼبتل    ؾبش  ال تحث  ع 
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 أستس ملش       ال م م ات تال  ؿبل األصل م ش م مل ت أط  إ  ااجش   بتلاق د ش     ملق د  ي:المستقبليات -ب 
 أكراؽ أك طق د شكل يف الّ م اة ب   لتل ط    بإ تاع ات ت ال أطااؼ لا طاؼ ملل ك ش ـ  األساتر  ةاكؽ
 ملق د ك ي لث   الامش  ب اا أك ال دائع ملش  الاتئت م ري حت ت يف ال  ري ـبتطا لا اغبمت   تؼهب  لتل  
 كىب شا. اػب ترات ملكا  ت ذ ال كاج   ك ي حتة  ملش  صتق  لكل كةقتن  ملش  ت ا متتؽ   م كإمّبت مبى   ل   
 أف يبك   طاؼ  لةك الا   إ  طاؼ لا رب  ش  إلكتط   ح ث لا األالال ا متت  تت ملا اؼب  ق شي الاقت
 ملش  بت متتؽ اؼب  ق شي الاقت كبتئع لشيم  قـ  االاقت سا تف ةية ال ؿ  ش م ال أك ا س  ـ يف حق     ع
 ملل    ى ع حب ث شتتة   أملثا اؼب اد ساا ك ك ف ال  رص   يف   م م تة ي ل اد ال ؿ لا اؼباء الاقت ساا

  ك ف لت ملتدة لش  ع ساا كأةضل لششاا  ساا أةضل ب  اؽبتل  إف .ساا ملل مل ت ال تئا  ملل رؤ   اؼبشي ا
 الااض لا الل كةقتن  ملتدة األساتر كم  ري .الامش  ل  ق ش تت بتس ث ت  اؼبتل    اؼب  ق ش تت ؼباتم ض قتن 

 أحت الاتدة يف  ك ف كالذم   ال متساة أحت ال ؿ لا بتؼب  ق ش تت ال اتلل ش ص أم ك   ى ع كالىش  
 أك ال   ؾ ب اسى   مم اؼبتل   بتؼب  ق ش تت تال اتل  لاتم ةإف ذلك كلع اؼب  ق ش تت  ب رص  أملضت 

 .اؼب      اؼبتل   اؼبلس تت
 دوا المشتقات المالية: 

  اأساتر ال اؼ أك أساتر اؼب اد األكل  ر التتئتة أك تساأاغبمت   لا اػبىا اؼبتف ال تمج ملا م ري 
 اطااؼ أالالرب  ل ا الىتر اؼبتل   إ  أ 
    احملتت  اؼبتل   لششامل  عا س تتدة لا م. 

إ  الىاؼ الثتس ك    ف  لدمأملقت  ش ـ  دبق ضته الىاؼ األكؿ ك   اؼبللا :    1مين التجاايالتز .2.2
الا اؼبتؿ أك ا ااد أك أم مل ض لتف   ل ش ت لا  ل  ل تغب أك إ  اؼب  ت ت الذم اشيط ال أ اؼبللا ل 

   دةا  لتل   أالال  لد  ت ا كذلك لقتبل   ع أك أالاقتيف حتل  ك  ع اغبتدث أك اػبىا اؼب   يف 
 : تنب  ملط  ك شمل  اؼبللا ل  لشمللا.

 ف  ش ق ت ضار أك ا  ال أل  ملش  األش ت  الرب زبش  الشامل  أدب :شياء والممتلكاتالتزمين على األ
 .س ا  حا ظ أك سا   أك مري تال تئا 

 ذا ال  ع ال أل  ملش  اؼب لكل   ال ق ري   ال تشئ  ملا  تالل يف : التزمين على المس ولية تجاه الغير 
 .أدا  ال اتئا كاؼب تـ

                                                           
1
 79-76  ص2012  2ال أل  ال جترم  حق ق   كحكم  كبت ش  يف التق  ا س لي  ؾبش  ا ج  تد لشتراستت القتط ط   كا    تد    عل   رم ؿبمت   
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 :  1ااوعا. التهرب الضريبي

ملثػػا اسػ  تالت لػا الشػػاملتت ل اػتدة اعب  ػػ تت يف ا ػػ  أسػاتر ال    ػل لػػا بػ  اال ػتت األم: أستعاا التحويتل .1
احملػػتد لش ػػشع كاػبػػتلتت احمل لػػ  ملػػ  لااملػػ  ملمش ػػتت ال  ػػاب الضػػا يب الػػتكف  كاؼبق ػػ د ب ػػاا ال    ػػل ال ػػاا 

ك  ػتر  ػذا  اااؼباملػ  الائ  ػيو ـب   ػت أك بػ  التػاكع كالشػامل  األ الاحب   أك لاامل  ا س ثمتر كب  الشاملتت ة مػت
 تلتت ب   ذه الشاملتت أك اؼباامل .ال  ع ةقع مل تلت مك ف   تؾ رب   ت لقترة لا ال شع كاػب

 ػذه ل   ل    ل األربػتح بػ  الشػاملتت ل اػتدة اعب  ػ تت كةاكمل ػت يف اػبػترج أك بػ  ةػاكع كم   تـ  ذه اا   
سػػػ  حتج  ػػػت ك ػػػذا ب  تػػػ ض طتقت ػػػت سػػػاتر دبػػػت   تألف م  ملػػػ  ب  ت ػػػت اكهبػػػذا يبكػػػا لششػػػاملتت أ  الشػػػاملتت

 ربتح ت. ت كال  صت الا   الضا يب كز تدة أمل ت كأ
الػرب    الػتكؿ ال تل ػ ض ال ملت  الضػا يب كرب  ػل األربػتح ال  صػت يف  م ال  مل  بأساتر ال    ل   ت زبت     

 ف ال شت اؼبض ا  تاض ضا    لامتا  ملش  األربتح.سب ا ت لا إرستؿ األربتح إ  بشت اؼب طا أك أ
:  ي شامل  كنب     م اطشتؤ ت هبتؼ االتت  اؼباػتل ت اؼبتل ػ  الػرب مػ م بػ  الشػاملتت ة مػت ب   ػت الشركة الوهمية .2

كملتدة مقـ  الشاملتت ل اتدة اعب   تت بإطشت   ػذا ال ػ ع لػا   جل ذب   الضاائ لا أ كب  التاكع ال تبا  ؽبت
ربتح ػػت لػػا ةاكمل ػػت اؼب  شتػػ  إ   ػػذه أالشػػاملتت يف ال شػػتاف الػػرب م م ػػ  بضػػ ع ضػػا يب لػػ  تض كالق ػػتـ ب    ػػل 

   .التكل 
 :)ػػي ل ػػتطظ أك دكؿ م م ػػ  بضػػ ع ضػػا يب لػػ  تض أك شػػ   لاػػتـك المتتالا الجبائيتتة)الجنات الضتتريبية   

جتطػ . ك    اشػظ ب ػا   لاش لػتت زبتئ  ػت األ طتم  ت ال  ك   كاؼبتل   بتل اال  الك رية ة متك ي دكؿ م م ع أ
ا دار ػػ  لا  ػػ لتػػاكؼ س تسػػ    ا   ػػتد    لتل ػػ  كإ ػػ اةا ؾبم ملػػ  لػػا ايبكػػا اغبػػت ث ملػػا اؼبػػ ذ اعب تئ ػػ  إ  ب

 س ثمترات كم م   ملتدة بتػب تئص ال تل  :  متمل ت   ةا ب ئ  جذاب  لاؤكس األل اؿ كاإلف اجث أح 
  ت ت الضػاائ  هبػتؼ ح ػث مامػت  ػذه الػتكؿ إ  التػض لاػ  لات ت ضا     ل  تض  أك ش   لاتكلػ

الضػاائ  ؿ الرب مض ي بإ اادات ج     ملش  التال ؿ إ   ذه التك مشج ع رؤكس األل اؿ كاإلس ثمترات األ
 كربق ظ ال  م  اس ثمتر لإلس تتدة لا اإل

                                                           
1
ملمتف ا ردف    لامل  ال  ث كمى  ا اؼب ارد ال شا   رلتح  2018  ج اف 26  تيب ال تس  ال  اب الضا يب التكف كال تت لكتة     ؾبش  رلتح لش   ث كالتراستت  ع 
  175.176ص

 



 

 
189 

 ج مػػػتملي ك ػػػتط س:  اػػػت ملتلػػػل ا سػػػ قاار لػػػا الا الػػػل اؼب مػػػ  الػػػرب مأالػػػذ ت إ   ػػػتدم ك اسػػػ قاار س تسػػػي كإ
كاؼب مثشػػػ  يف ا سػػػ قاار القػػػتط س   مل  ػػػتر مل ػػػت ربت ػػػت كج ػػػ  ا سػػػ ثمترباػػػ  اإلالشػػػاملتت اؼب اػػػتدة اعب  ػػػ تت 
 كال  تسي كا    تدم ...

 ئص اؼبم ػػ ة لشج ػػتت اعب تئ ػػ   ح ػػث سػػا   اؼباش لػػتت ال  ك ػػ  كال جتر ػػ :  ػػذه اػبتصػػ   ما ػػ  لػػا أ ػػم اػب ػػت
ف الشاملتت ل اتدة اعب   تت م ا  إ  ال اتلل لع ال   ؾ كاؼبلس ػتت اؼبتل ػ  الػرب م م ػع دب ػ   تت ملتل ػ  أ

  اال  صت يف اؼباتل ت اؼبتل   كال     ت   ا   كالكتت ةلا ال
 ش تت صاؼ الام ت كرب  ل األربتحاالبتتض الق  د ملش  ملم 
 كج د امتت  تت ج تئ   ب  التكل  اؼبض ت  كالتكؿ األالال.   

 زمات االقتصادية: اإلدااة اآلنية لألالمطلب الثاني: 

اعب  ػػػ تت التطئػػ   أك م ػػػتـ بأزلػػػتت ةجتئ ػػػ  كمػػػري ل   اػػػ . ة جػػػت وبػػتث أف مكػػػ ف م  اػػػتت الشػػػاملتت ل اػػػتدة    
   لا ال ؿ إدارة مشك األزل  بتل ستئل كاإللكتطتت اؼب تح .طت  ت ؾب ة ملش  ال ك ا لع ال ضع

 جل البقاء: . الحفاظ على السيولة من أأوال

دباػ   1 مل ػتلت  امػ  يف ال  ػعاسػيجتع ملتلػل   مػ  أصػش  الىا ال   ل   ػ  اػبىػا الػذم   يبكػا ة ػ  لتلػك األصػل 
لػ  م ملػ ع ب  بت ي األص ؿ. كلذلك يف حت ملش  درجتت ال   ل يف أ  كما   ال ق د ال تتل     ىب ا الكثري لا سااه

بتل ػػػػػ  ل  ل ج ػػػػػ  ربق ػػػػػظ ال ػػػػػتئا  إ  ا ح تػػػػػتظ  أك ل ػػػػػ ثما اأك للس ػػػػػتت  اةػػػػػاادالثقػػػػػ  م ػػػػػا  ملػػػػػل األطػػػػػااؼ أ
م ا  ل ح تتظ دب    تت ملتل   لا ال   ل  ألات م اج  صػا بتت يف ال م  ػل كالشاملتت اؼب اتدة اعب   تت بتكر ت 

    .يف اؼب  ق ل كملذا م   ل أص ؽبت

ملمػت مكػ ف يف حتجػ  إ     جػل ال قػت أملثػا لػا ال ػتبظ ألتت يف حتجػ  إ  ال ػ  ل  الشػاملم ػ ح زلػتت يف ال األ   
ؼبثػل يف ؾبػتؿ األملمػتؿ "ال ػ  ل   ػي ملمت  قػ ؿ ابقت  ملش  س  ل  ملتة   ل ك ف يف ل  ع   ة كذات م تة    ملتل       اإل

ف الشػاملتت ل اػتدة اعب  ػ تت سب ػل إ  ا ح تػتظ بتل ػ  ل  ك ػذا ذب  ػت لشم ػتطاة يف إ" ةػCash is kingاؼبشػك" "

                                                           
1
 E Philip Davis, Liquidity, Financial Crises and the Lender of Last Resort – How Much of a Departure is the Sub-

prime Crisis?, Conference – 2008: Lessons from the Financial Turmoil of 2007 and 2008, reserve bank of 

Australia, 2008, p112 available in: https://www.rba.gov.au/publications/confs/2008/pdf/davis.pdf  visited on: 

12/08/2018 
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التػػاكع  بػػ جػػاا  ربػػ   ت كإ كمػػأالري م ز ا ػػت  األربػػتح احملققػػ  زتجػػذلػػك بتح  أجػػللػػا كمقػػـ   ا سػػ ثمتر أك ال  سػػع.
    .ملتدة   كش  ملمش ت تلا أجل مق    كضا   ت اؼبتل   كإ ربتحت إ  الشامل  األـأالرب ربقظ 

 1:سيطرة استراتيجيات جفض التكاليف. ثانيا

 س جتب  م   ا ة مت  شي:أات صتلتت طش  كملش   ة  ترات اإللاتم الشاملتت م تا إ  األزلتت ملش  

 زلػػ  كمضػػار : ما مػػت الشػػاملتت  ػػذه اال ػػ  ملػػاد ةاػػل إللبتػػتض الىشػػ  اإلسػػ   ملي ب ػػ   األزبتػػ ض األسػػاتر
ك ػػػػذا سبتشػػػػ ت لػػػػع  ػػػػترات  زلػػػػتت ا    ػػػػتد  .الػػػػرب مااةػػػػظ ملػػػػتدة األكملػػػػذا ارمتػػػػتع ل ػػػػ   تت ال ىتلػػػػ    اؼبػػػػتاال ل

 ف اؼب تة   س ش ت أملثا يف اعبتط  ال اام.كحتتات ملش  ح   ت ال      أل اؼب   شك .
 ل الػت ملشػ  الشػاملتت زبتػ ض اؼب ػتح  لأزلػ  ا    ػتد      ػ ح إلبتػتض الىشػ  : اسػ جتب  إلزبت ض اإلط ػتج

   زل  مل تد مل ل.ت لع ال ضع ال تئت كذب  ت ألسبتش ل    تت اإلط تج لت  ت 
 كلػػت  ااةق ػػت كملػػي  زلػػ   ك ػػذا سبتشػػ ت لػػع األربتح ػػت اؼبا ػػتدةأالشػػاملتت  ػػ   لػػا : مضػػ ي زبتػػ ض  ػػ ال  الػػابح

  ملثا.ما اس ماار   ت ملذلك يف ال  ؽ. ألف اؼب تة   س ش ت أملثا ةأمض
  لػػا الػػ ؿ   : ربػػتكؿ الشػػاملتت اسػػ   ؿ ل ارد ػػت بػػأملثا ملتػػت ةبقػػت  األسػػاتر دكف م  ػػريإالتػػض ال كػػتل ا لػػع

  كاغبتػػتظ ملشػػ   ػػ ال  الامػػتؿ  ك ػػذا  لػػا أجػػل ال  تػ ض لػػا مكػػتل ا اإلط ػػتج لػػت  ت ت ػت بػػتؼب رد ا كملػػذا مل 
     ؾبت ت أالال.إف ألكا  كذلك ل ا  ض ال تئا ت يف  الابح اؼبا تدة أك اغبتتظ ملش  األساتر اؼبا تدة

  إ  مش  ػػ  الشػػاملتت الػػرب م  ػػع ال ػػتر التػػض ال كػػتل ا م جػػ  أ: 2الشػػاملتت زب ػػتر أستسػػت التػػض مكػػتل ا الامتلػػ
  :ا يف اعب اط  ال تل  ذك   التض مكتل ا الامتل 

 اجا اؼباط زبت ض لك طتت األ 
 اجا القتملتمزبت ض األ 
 ازبت ض ستملتت الامل 
    امقش ص ملق د الامل اؼبل 
  م ا ح باض الامتؿ التائم. 

 

                                                           
1 Claudia Kwapil, Firms’ Reactions To The Crisis And Their Consequences For The Labour Market, Working 

Paper Series No 1274 / December 2010, European Central Bank, P14 
2 Ibid, p16 
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 . إعادة التو ينثالثا

إف الشػػاملتت اؼب اػػتدة اعب  ػػ تت م  ػػع اسػػيام ج تت د  تل ك ػػ  أث ػػت  م تػػ م أملمتؽبػػت التكل ػػ   كؽبػػذا ال ػػ   قبػػت أف    
ا سػػ ثمترات اعبت ػػػتة كال  شػػػي ملػػا ا سػػػ ثمتر   ػػػرياف ج  ػػت إ  ج ػػػ   ةتلشػػػاملتت ل اػػتدة اعب  ػػػ تت مػػػت ا طتتلػػػت 

ا ال تػتـ   ىػ ر بتسػ ماار بتل  سػع يف  ىػتع ذ ػ  ملػ  الاػتق  ك ػداالش ت لاقتا لا أطشى  الق م  اؼبضتة  اؼب شػتبك  ل تا 
 1م   تح   يف باض األح تف اطكمتش يف  الا.ذأك يف إ ش م كال

إف مامل  ػػػ  كم تػػػ م أطشػػػى  الق مػػػ  اؼبضػػػػتة  بتل  ػػػ   لششػػػاملتت ل اػػػتدة اعب  ػػػػ تت م  ػػػري بتسػػػ ماار ك ػػػذا اسػػػػ جتب     
 كم مثل أ م اشكتؿ ال م  ع ا سيام جي يف لت  شي:   لشا الل ال  ئ   كال ك  ل ج   كا ج متمل  

   ملمش   رب  ل ج   أك ملل أطشى  الق م  اؼبضتة  الرب سب شك ت الشػاملتت  Offshoring5النقل إلى الخااج:  -أ 
ذه اغبتلػػ  ربػػ تل الشػػامل  اؼب اػػتدة اعب  ػػ تت دبشك ػػ  الػػال  كيف  ػػـ إ  دكلػػ  أاؼب اػػتدة اعب  ػػ تت لػػا التكلػػ  األ

كالػذم   ضػما شػاا  سػشع أك الػتلتت  ،offshore outsourcingاألطشػى  اؼب ػرية يف اػبػترج ملشػ  الػ ؼ 
 لا شامل  ل  اجتة بتػبترج.

: كالػػػرب ماػػػء الامش ػػػ  الاك ػػػ   ل سػػػ ثمتر  كم ىػػػ م ملشػػػ  سػػػ   رؤكس Divestmentالتصتتتفية)التخلي(:  -ب 
أك زبتػػ ض رصػػ ت األصػػ ؿ الػػرب سب شك ػػت الشػػاملتت ل اػػتدة اعب  ػػ تت بتػبػػترج  ك ػػذا بشػػكل ج ئػػي أك  األلػػ اؿ 

 ملشي كم جت صا ب  يف   تس ذلك ملش  اؼب   ل التكف.
كم ػػم  ملػػذلك إملػػتدة ال ػػ ط   ك ػػي مل ػػترة ملػػا ربا ػػك األصػػ ؿ  Relocation:اإلنتقال)إعتتادة التموقتت (  -ج 

ا ل  ػػػع أك بشػػػت إ   الػػػا  كيبكػػػا أف مكػػػ ف ؽبػػػت مل  ػػػ  بتل  ػػػت   ةتلشػػػامل  كاؼبػػػ ارد كالا  ػػػا ال شػػػام اؼب  اجػػػتة لػػػ
ل اتدة اعب  ػ تت يبكػا أف مقػار إملػتدة مػ ط  جػ   أك ملػل أطشػى  الق مػ  اؼبضػتة  الػرب سب شك ػت  ك ػذا اسػ جتب  

داالػػل  لش  ػػريات يف ب ئػػ  األملمػػتؿ أك اإلسػػيام ج تت اعبت ػػتة بتل  ػػ   لششػػاملتت. كإملػػتدة ال م  ػػع يبكػػا أف  ػػ م
 طتا ال شت أك إ  بشت  الا أك الا دة إ  التكل  األـ لششامل  ل اتدة اعب   تت.

: ك ػػ  الامش ػػ  الػػرب لػػا ال ؽبػػت الشػػامل  ل اػػتدة اعب  ػػ تت مقػػـ  ب قػػل Reshoringالعتتودة إلتتى الدولتتة األم:  -د 
 ج   أك ملل أطشى  ت اؼب  اجتة بتػبترج لشا دة إ  التكل  األـ.

: ك ػػ  ملمش ػػ  إملػػتدة سب  ػػع ملػػل أك جػػ   لػػا األطشػػى  الػػرب سب شك ػػت الشػػامل  اؼب اػػتدة Nearshoringالتقريتتب:  -ق 
 اعب   تت يف دكل  مك ف  ا    ج ااة ت أك ا   تد ت أك ثقتة ت لشتكل  األـ.

                                                           
1
 Wir 2013, p27 
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كيف اعبتط  الامشي مشمل ال  ت   اال  شيو مل  لا ب ع األص ؿ كال شػظ ال  ػتئي كإملػتدة ال ػ ط   كيبكػا مش  ضػ ت 
 ال تف:  يف الشكل

 : أنواع عمليات إعادة التو ين16شكل اقم

 
Source: world investment report, UNCTAD, 2013,p27 
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 جالصة الفصل: 

أص    األزلتت اؼبتل   كا    تد   ظب  فب  ة لش تتـ ا    تدم الاتؼبي  ح ػث أصػ    شػ   دائمػ  لػا  ىػتع      
زلػتت الػرب مضػاب الاػتق   شػ  ملش  ػت الىػتبع لاتػم األإ   ىتع كلا دكل  إ  دكل  س ا  اؼب قتلػ  أك ال تل ػ   كلكػا 

كػػا ل كالا ؼبػػ   زالػػ  الق ػػ د إالػػذم  اػػ ل إ  ال ىػػ ر ال ك  لػػ جي ك     ك ػػذا ب ػػ   مىػػ ر القىػػتع اؼبػػتف كل  جتمػػ اؼبػػتف
ب ػػ   اط قتؽبػػت ملػػ    ػػ ات ـب شتػػ  لػػا القىػػتع اؼبػػتف إ  القىػػتع اغبق قػػي زلػػتت ا   ػػتد   م  ػػ ؿ إ  أتل ػػ  اؼب تتاألزلػػ
   لا ل ىق  ج ااة   إ  أالال.ك 

جاش ػت م ػأثا بكػل ال ػتلتت كاألزلػتت   ا    ػتد الاػتؼبينب   ت يف ألششاملتت اؼب اتدة اعب   تت ك اغبجم الك ري     
سػػ اتاد لش ػػ  تر   تت ش   ػػل هبػػذه ال ػػتلتت كاإللالػػرب ربػػتث كيف أم لكػػتف ملػػتف. كبتل ػػتف أصػػ    م ػػا  جت ػػتة 

 ط ػػػ  ؼباتعبػػػ  اػبشػػػل كمقش ػػػل لػػػا الػػػ ؿ ؾبم ملػػػ  لػػػا ا سػػػيام ج تت ا سػػػ  ت     كملػػػذا بتم ػػػتع اسػػػيام ج تت   ال ػػػ ئ 
   ر.ضاااأل



 
 :الرابع الفصل

 األجنبي االستثمار على واالقتصادًة المالٌة األزمات تأثٌر 
 قٌاسٌة دراسة 3002-3002 الفترة خالل المباشر

 وتحلٌلٌة
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-3002 الفتلللرة خللل ل المب شلللر األجنبللل  االسلللترم   علللل  واالقتصللل     الم ل للل  زمللل تاأل تلللر  ر: الرابللل  الفصللل 

 وتحل ل   ق  س     اس  3008

 تمه د: 

من  حينا انترنار ا يف عصر العوملة، كثر حدة أصبحت أزمات املالية واالقتصادية سبق إىل أن األما شرنا يف لقد أ   
زمننات حاول دراسنة العققنة مسييبننني ومسنت األيعتننم من  مسنت اننات العوملنة  وسننيبن االسنتثاار األنيبننمل املباشنر وتنداعيااا، وأ
    الفصل  ذااالقتصادية يف 

زمنننات املالينننة مننن   نننقل املبحنننا األول عنننرض األالنننذي سنننيبحاول و  ،للبحنننا اجلنننال التقبيقننن يعتنننم  نننذا الفصنننل    
زمنننات اليب نننا  ، والنننا تعتنننم أ ننن  أ2018إىل سنننيبة  2003واالقتصنننادية النننا شننناداا سنننحملة الدراسنننة ا نننددة مننن  سنننيبة 

 سنننتثاارمسدراسنننة تنننزما األزمنننات االقتصنننادية علننن  تننندسقات اإ سنننيبقو مث يف املبحنننا الثنننا   ؛الرأانننا  يف انننل العوملنننة
 43وعلنن  واوعننة منن   مساسننتادا  ذنناذج معقيننات البانننل عنن  يريننق إنننرال دراسننة احصننا ية قياسننية ،األنيبننمل املباشننر

نقنو  مسنرنرال دراسنة لليلينة لتنزما ستثاار األنيبمل املباشر، ويف املبحا الثالا استققاب اإدولة ذات مكانة كباة يف 
 وتسنننليل ال نننول علننن  اجلاا نننر  املباشنننر علننن  الصنننعيد العنننامل زمنننات االقتصنننادية علننن  تننندسقات االسنننتثاار األنيبنننملاأل

  واستيبتاج اليبتا ج 
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  3003 - 3002لمبحث األول: األزم ت الم ل   واالقتص     خ ل الفترة ا 

قننر األزمننات  أمنن   2008تعتننم األزمننة املاليننة العامليننة الننا ااننرت يف الواليننات املتحنندة األمريكيننة منن  مسدايننة عننا  
و نننذا االسنننتقرار االقتصنننادي العنننامل ،  مسنننتا مسننناليب ر إىل التنننداعيات القننناة اليباانننة عيبانننا والنننا ذالعاملينننة، و ننناملالينننة 
منن  االقتصنناد األمريكنن  الننذي يعتننم  ركننا لليباننو االقتصننادي العننامل ، ومننعمرا علنن  مسنناق  دول العننا ،  قانناانققمسسننب  

 .إىل كاسة دول العا  اهلأدى إىل انتقااألمر الذي 

 ،اضنننقرامسات مالينننة واقتصنننادية عديننندة 8008ميبتصنننا عنننا   االلننناد األورون ميبنننذ قننند عننناىنتيجنننة هلنننذة األزمنننة سو 
،     ، معنندالت البقالننةوالتجننارة الدوليننةمجينن  اجلواننن  كنناليباو االقتصنادي،  علنن تننداعيات  ننذة األزمنة  كانننتحينا  

الننديون السننيادية يف ميبققننة اليننورو،  ننذة األزمننة الننا  تاثننل يف أزمننةتعلنن  دول االلنناد األورون س اإال أن أ نن  تننداعياا
 وضعت موضوع الوحدة االقتصادية األورومسية عل  حاسة االهنيار 

 3008المطلب األول: األزم  الم ل   واالقتص     الع لم   

أزمنننة ماليننننة أودت مسننننزكم البيننننوت املالينننة يف أكننننم اقتصنننناديات العننننا   الواليننننات  8008واننننني العننننا  ميبننننذ صننننيا     
يبصنا الثلنا و الاملتحدة األمريكية(، وانتقلت إىل خمتلا األسواق املالية، حيا سقدت مع ن  مسورصنات العنا  منا مسنت 

 اإننننرالات،امنننة مننن  وعننندد مننن  الننندول الصنننيباعية الكنننمى إىل التننند ل ح ممنننا اضنننقر ااكومنننة األمريكينننة ،قياتانننامننن  
    1وختصيص مئات املليارات م  الدوالرات لتثبيت األسواق وإعادة الثقة إلياا

 :3008أوال: م ه   األزم  الم ل   واالقتص     

يف الواليات املتحدة األمريكية من  مسنروز أزمنة النر   العقناري،  8007العاملية عا  املالية واالقتصادية األزمة انفجرت    
مث اتسنعت ماليننا واقتصنناديا يف أورومسنا ووسننيا  وسننرعان مننا تركنت نتا جاننا القنناة يف ميبننايق أ نرى منن  العننا  يف سننيبا 

    األ قر يف العا    األكم و  ، حىت صارت8009و 8008

: سنيادة مثنل وأوىل أزمنات العوملنة، وليندة كنل التحنوالت 9989زمنة أمسعند  الرأانا اليب ا  ثا  أكم أزمات تزيت  كو    
سناعدت يبيعنة االقتصناد قند و  ،   تسارعة، تصاعد قنوى اقتصنادية نديندةاملتكيبولونية التحوالت ال، الرأاا اليب ا  

                                                           
      8، ص 8002األزمة املالية العاملية وتداعيااا عل  االقتصاديات العرمسية، صيبدوق اليبقد العرن، ديسام 1
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عليانننا منن  النننحملامسل مسننت خمتلنننا ومنننا ترتنن   العوملننةانننل يف  صوصننا توسننن  وانترننار ومنننار األزمننة وتعايقانننا  يفاملعاصننر 
   عيباصر االقتصاد العامل  

 :   1مفهوم ونشرة األزم  الم ل   االقتص     الع لم   ف  الوال  ت المتحدة األمر م   -أ 
مساهنينننار سنننوق األوراق  تعنننري أي نننا، و 2008لسنننيبة  األزمنننة املالينننة واالقتصنننادية التعر لللا ب ألزمللل :  9 9

 نتيجنة، اانرت سجنزة الكسناد الكبنا تعتم األسنول من  نوعانا ميبنذ أزمنة و قاة كباة أزمة مالية   ، املالية
وتعثننر عنندد كبننا منن   مساهنيننار 2008 سننبتام يف شننار مسننرزتوقنند  يب  قننروض عاليننة املانناير،بننالبيبننو   قيننا 
األسباب الكاميبنة النا أدت إىل  نذة األزمنة قند ال اإعنقن عيبانا و   الواليات املتحدة األمريكية يفرركات ال

منن  الحملكيننا علنن  البيبننو  االسننتثاارية الرا نندة وشننركات ، سننبتام يف وننقت أعاننال منن  عنندة شنناور قبننل شننار
   مسززمة الر   العقاري وتزمر ا ،وأورومسا   العقاري مسالواليات املتحدة التزمت ومسيبو  الر 

 عصننفت مساالقتصنناد األمريكنن  حنندوث أزمننة ماليننة شننديدة انتقلننت تننداعيااا إىلوتتجسنند  ننذة األزمننة الننا    
صننب  عقناننا عسنناا، ولعننل تااينند اننا رة الننذعر املننا  لنندى املننواييبت يف أاألسننواق املاليننة ملاتلننا النندول و 

ة املونننة مسرننكل  مننواهل  منن  البيبننو ، وتسننارع حلقننات  ننذأضننرمستاا األزمننة وتننوناا   ننو سننح   النندول الننا
 Lehman Brothersمسيبنن   إسننقس علنن  اننراركننم البيبننو  اال تاانيننة أدى إىل اهنيننارات ماليننة يف أ كبننا

Bank) وحدوث اهنيارات يف أسعار األسا  يف األسواق العاملية الر يسية،  صوصا يف الوالينات املتحندة ،)
سنبوع األول من  األزمنة ما سقندت أسنعار األسنا  سيانا يف األاألمريكية الا شادت أعيبا اهلناات املالينة عيبند

 م  قياتاا  %23 و 

سنواق ليبندن وسرانكفنورت أسنعار األسنا  يف أاض وم  مث التداعيات الا اعقبت  ذة االهنينارات من  ا فن   
صنبحت شناملة تنعمر مباشنرة أال تقتصنر علن  الققناع العقناري مسنل ومساريس واا ا  ومسناليب ر هلنذة األزمنة سان  

 عل  االستاق  الفردي الذي يركل مقمة أرمساع االقتصاد األمريك   
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 : 3003نشرة األزم  االقتص     والم ل   لسن   .0.3

لقد نرزت أزمة مالية عاملية أدت إىل تسجيل  سا ر يف األسواق املالية األمريكينة، مث يف األسنواق العاملينة، قارمسنت    
تريليون دوالر  إهنا أزمة شركات النر   العقناري يف الوالينات املتحندة أوال، اليباانة من  امل نارمسات والصنفقات املالينة يف 

  1تصاد االنتان   وسرعان ما توالت  الفقاعات املالية( يف أمريكا والعا إيار االقتصاد الريع ، أي م   ارج االق

لدث يف ميب ومة القروض العقارية عالية املااير و   ديون ذات سا دة  2007مسدأت أزمة مالية يف أوت و      
عالية ال يستقي  املستثارون املكونون م  سئات وعا قت متوسقة وسقاة اقتيبال مساك  ذات سوا د مسدأت م  

ديد و يبا تذمسذب االقحملاض م   ذة امليب ومة املالية هلذة الفئات الا ال تستقي  التس %،16حىت وصلت  2% 3
والدولة تعري ااالة إىل ماذا تعدي، ومسالتا  أدت إىل اهنيار كامل يف امليب ومة مسدلا م  معسسة إعادة متويل الديون، 
وقد يالت  ذة األزمة شركات التامت والبيبو  وم  مسييباا أكم البيبو  يف أمريكا و و مسيب   لياان مسرذارز ( الذي 

اهنارت مسورصة  2008سبتام  17عد مرور عا  مسالتحديد يف ألا مواا، ومس 25سيبة ومسقالة  164يعال ميبذ 
 وول سحمليت( واهلبوط يف أسعار األسا  األمريكية وسل خماوي م  أن مير االقتصاد األمريك  يف حالة ركود يويلة 

سقد شادت  ذة الفحملة تسا ق ملحواا يف شروط  2006-1997األنل، ومسالرنوع قليق إىل الفحملة ما مست 
وقد حفات  ذة ااالة  %،124وااا ا يويل األنل الرتفاع أسعار العقارات حيا ارتفعت لتصل إىل اال تاان 

 للتونني  و االقحملاض لتاويل شرال املساك  الاصة 

ني ، وقد قا  البيب  الفيدرا  األمريك  مسعال مرامس2007-2006وقد مسدأت أسعار الفا دة مساالرتفاع يف األعوا     
 Adjustable Rate  (ARM)  الر   العقاري ذو الفا دة قامسلة للتغا(  لق عليني مسنهلذا التونني وما اي

Mortgages مما ادى إىل تاايد التاامات  دودي الد ل مسالتسديد، ويف  ذة ااالة زادت أعبال القروض ،)
العقارية الا التاموا هبا وم  مث أدت إىل امتيباع الكثاي  ع  السداد مسعد ما ار قتا  األقساط املتاايدة والفوا د الا 

دس  يف الرار التا ، ويف نفس الوقت قامت ستكون حس  االرتفاع يف حالة التز ا مقمة أضعاي الفا دة ت
البيبو  وشركات العقارات مسبي  ديون العاقل يف شكل سيبدات ملستثاري  عامليت مس اان العقارات مسعد أن قامت 

ال ميك   (B)قامسلة للتسديد و (A)شركات التامت مساستغقل الفرصة وتصيبيا سيبدات الديون إىل سئتت مها 
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تامت تز ذ أقساط التزمت م  املستثاري ، ويف ال  ذة ال روي قا  البيب  الفيدرا  سداد ا، ومسدأت شركات ال
 و و إنرال استثيبا   % 2وم  مث  %3.5األمريك  خبفض أسعار الفا دة إىل 

وأدى تفاق  األزمة إىل توقا  دودي الد ل ع  السداد وقد أدت  ذة ااالة لقيا  الرركات والبيبو  بحاولة    
رات  ل اليبااع والا رسض سكاهنا الروج ميباا حيا ان قياة العقارات   توي االلتاامات سوال كانت م  مسي  العقا

و   أكم    (AIG)البيبو  أو شركات التامت، سبدأ املستثارون مساملقالبة حقوقا  عيبد شركات التزمت سزعليبت
مليون عايل مما ادى إىل تد ل ااكومة األمريكية  64شركة تامت يف العا  عد  قدراا عل  الوسال مسالتاامااا ااة 

م  رأااهلا، ونتيجة هلذة ال روي سقد ولت إىل عاليات % 79.9مليار دوالر مقامسل أن تكون حصتاا  84بيبحاا 
اندماج مست  مايكل لييبش( ومسيب   أوي أمريكا( ولول اكم مسيبكت مستقليت يف وول سحمليت  موراان ستانل ( 

 lehman brothersأعل  مسيب   2008سبتام  14ساكس( إىل واوعتت مصرسيت قامس تيت، ويف و اولدمان 

مسيب  وقد ارتف   ذا العدد إىل أعداد  ا لة م  واوع  19إسقسني، وقد وصل عدد البيبو  األمريكية الا اهنارت إىل 
                1مسيب  8400

 :3000-3002 ه ومراحلجذو  األزم  الم ل   واالقتص     الع لم    -ب 
 .  جذو  األزم  الم ل   واالقتص     الع لم  :0 .0

ترنن  نننذور األزمننة املالينة واالقتصننادية العامليننة إىل اال ننتقل يف ذنو األصننول املاليننة و اصنة أدوات النندي  بننا يفننوق    
واالتصنناالت علنن  ااننور  حانننة االقتصنناد العينن ، حيننا سنناعدت التقننورات التكيبولونيننة املعاصننرة يف مننورة املعلومننات

مننورة ماليننة أو مننا عننم عيبننني الننبعض امساالنفجننار املننا ا سنناعدت علنن  انترننار ا علنن  نقنناق العننا  مسانتقاهلننا مسسننرعة كبنناة 
 م  مكان إىل و ر 

وقند سناعدت  نذة اإمكانينات التكيبولونيننة املعاصنرة علن  سنت  سنرص االسننتثاار أمنا  املند ري  علن  اتسناع العننا     
 ويف نفس الوقت الذي زادت سيني املااير املرتبقة هبا نتيجة للتدا ل واملااير  م  ناحية،

                                                           
، العدد 99، ولة تكريت للعلو  اإدارية واالقتصادية، اجمللد 8008سعد صاحل عيس ،  اد عااد عبد العايا، األزمة املالية واملصرسية والسيادية اليبامجة ع  األزمة املالية العاملية لعا   1
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ويعتقند الننبعض أن األزمننة املالينة العامليننة يف الواليننات املتحنندة األمريكينة  نن  أزمننة مسندأت يف الققنناع العقنناري، حيننا    
اة املعسسنننات واألسنننراد، لكننن  أن ا فننناض قيانننة العقنننارات أدى إىل ضنننعا يف قننندرة البيبنننو  علننن  تسنننديد التااماانننا اننن

، ونتيجنة ال فناض معندالت 2000،سايبنذ عنا   ااقيقة أكم م  ذل  مسكثا و   مركلة تراكاية عم سيبت سبقت
العا نننند علنننن  االسننننتثاار يف الققاعننننات البديلننننة لققنننناع التكيبولونيننننا، شننننجعت الدولننننة األمريكيننننة االسننننتثاار يف ققنننناع 

  أسنننا  الرنننركات العقارينننة املسنننجلة يف البورصنننة مساالرتفننناع مسصنننورة مسنننتارة يف العقنننار، وأ نننذت قننني  العقنننارات ومسالتنننا
مجينن  أ ننال العننا ، وخباصننة الواليننات املتحنندة األمريكيننة حننىت مسننات شننرال العقننار أس ننل أنننواع االسننتثاار يف حننت أن 

وشنركات علن  شنرال العقنارات األنرقة األ رى با سياا التكيبولونيا ااديثة معرضة للاسارة، وأقبل األمريكينون أسنراد 
هبنندي السننك  واالسننتثاار يويننل األنننل أو امل ننارمسة، واتسننعت التسننايقت العقاريننة إىل درنننة إن املصنناري ميبحننت 

  1قروض متدنية اجلودة لألسراد دون التحقق م  قدرتني عل  التسديد

، ونتيجننننة انننندوث حالننننة منننن  الترننننب  منننن  التاويننننل العقنننناري ارتفعننننت أسننننعار الفا نننندة لتصننننل إىل 2006ويف عننننا     
، وأصب  األسراد املستفيدي  من  القنروض متدنينة اجلنودة انا قنادري  علن  سنداد األقسناط املسنتحقة علنيا ، 5.25%

ت حجا البيبنو  علن  عقنارات من    وازداد األمر سولا مسانتاال سحملة الفا دة املثبتة وامليباف ة للقروض وازدادت معدال
، وسقد أكثر م  مليو  أمريك  ملكيتا  هلنذة العقنارات وأصنبحوا ملتنامت %93يستقيعوا السداد، لتصل إىل حوا  

منن  قياننة العقننار و بقننت  %50مسالتاامننات ماليننة ييلننة حينناا ، وهلننذا سننرن قياننة العقننارات  بقننت مسيبسننبة لتصننل إىل 
يبنننة يف البورصنننة وأعليبنننت شنننركات عقارينننة عديننندة إسقسننناا حينننا مسلغنننت إمجنننا  النننديون مسنننذل  قننني  أسنننا  البيبنننو  الدا 

  2دوالر تريليون 6.6الفردية اليبامجة ع  األزمة العقارية حوا  
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 :3000-3002مراح  األزم  الم ل   واالقتص     الع لم   من  .0.0

 :2011-2007يرى مسعض االقتصاديت أن األزمة قد مرت مسثقث مراحل أساسية م  

 : 3002المرحل  األول : مرحل  تفجر أزم  الرهن العق  ي الت  بدأت م محه  األول  ف  ع م   أ 

يف  2007عن  أهننا وانانت أزمنة واضنحة يف عنا   BNP Paribasمسدأت  ذة املرحلة م  إعقن واوعة    
عن  وقنا نرناياا يف مقمنة صنيباديق متاصصنة  2007وال الر   العقاري، وقد أعليبت يف التاس  م  أوت 

مسالر   العقاري يف الواليات املتحندة األمريكينة  وقند كنان  نذا التناريو  نو موعند الرنرارة األوىل لألزمنة، حينا 
ات نن  أن  يبننا  الكثننا منن  املرننتقات املاليننة الا هبننري التعامننل هبننا( ذات قياننة اقننل منن  القياننة الننا يتصننور ا 

 1واق املالية املتعاملون يف األس

 المرحل  الر ن  : مرحل  تفجر أزم  األسواق الم ل  :  ب 
مسعنند التصنناعد الكبننا يف حنناالت عنند  القنندرة علنن  سننداد ديننون  2008مسنندأت  ننذة املرحلننة يف سننبتام     

 15النر   العقناري، ممننا ادى إىل اهنينارات ضنااة يف األسننواق املالينة العامليننة، وقند انفجنرت  ننذة األزمنة يننو  

واستارت  نذة األزمنة املالينة مسعند  Lehman Brothersحت ال اإعقن ع  إسقس مسيب   2008سبتام 
 ذل  لسيبوات 

 المرحل  الر لر : مرحل  انفج   أزم  الد ون الس     :   ج 

وتفجنرت  2010يف ضول التداعيات واالنعكاسات املالية واالقتصادية القاة لألزمة، سقد مسنرزت يف عنا     
الثالثننة هلنننذة األزمننة و نن  أزمنننة الننديون السننيادية، كانننا عانننت الواليننات املتحننندة منن  ازمننة واضنننحة يف املرحلننة 

، وقنند ترتنن  علياننا  فننض التصننيبيا اال تاننا  2011الننديون، وقنند مسننرزت  ننذة األزمننة مسصننورة حننادة يف عننا  
 للواليات املتحدة األمريكية   
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 :  3003أسب ب األزم  الم ل   واالقتص     الع لم   لسن    ن  :
 :1األسباب الر يسية لألزمة املالية واالقتصادية العاملية نذكروم  

عيبنندما تننواسرت األمننوال لنندى البيبننو  األمريكيننة يف السننيبوات األوىل منن  التوسلل  االمتملل ن   ون قواعللد و للواب : -0
البيبننو  يف مننيب  اال تاننان دون تقبيننق قواعنند وضننوامسل مننيب  اال تاننان املعروسننة  القننرن ااننادي والعرننري ، توسننعت  ننذة 

  Assets  No Income , No Job, No ،اقنروض اليبييبجناا اNINJNAاوقند أيلنق النبعض علن   نذة القنروض اسن 

 وقد مبت سياا مسعد ونود سساد كبا يف ميب   ذة القروض  

يف ققنناع  نندد، و ننو ققنناع العقننارات  سقنند  األزمننة مسنندأتأزملل  الرهللون العق   لل  ضالقللروي العق   لل  الر   لل  :   للل 3
توسنننعت البيبنننو  يف االقنننراض العقننناري دون التزكننند مننن  تنننواسر ضننناانات كاسينننة ومسنننتقرة اعتانننادا علننن  رواج السنننوق 
العقاريننة  وقنند ولنندت األزمننة األ نناة نتيجننة ملننا ايلننق عليننني أزمننة الر ننون العقاريننة  سالعقننارات يف أمريكننا  نن  منن  أ نن  

 القحملاض مصادر اإقراض وا

، وسقمة  ذة القروض تتوقنا علن  ارتفناع  Subprimeواألزمة مسدأت سياا عري مسالر ون العقارية األقل نودة     
أسننعار  ننذة العقننارات، ومسالتننا  سرهنننا تكننون معرضننة أكثننر للاانناير إذا ا ف ننت قياننة العقننارات، أو ارتفعننت أسننعار 

 الفا دة 

 ننذة القننروض األقننل نننودة مسننل اسننتادمت ااملرننتقات املاليننةا لتولينند مصننادر ولكنن  البيبننو    تكتفنن  مسالتوسنن  يف    
وقنند أدت املبالغننة يف اإقننراض العقنناري و اصننة األدى نننودة إىل زيننادة  ويننل ومسالتننا  للتوسنن  يف االقننراض ندينندة للتا

سسننات املاليننة مسايننادة املانناير، وسنناعدت األدوات املاليننة اجلدينندة  املرننتقات( علنن  تفنناق   ننذا القننر مسننت خمتلننا املع 
 أحجا  اإقراض 

ومسننذل  أدت أزمننة الر ننون العقاريننة أقننل نننودة و اصننة التوسنن  الحملاكانن  سياننا عنن  يريننق التوريننق إىل زيننادة حجنن     
املانناير النننا تعرضنننت هلننا املعسسنننات املالينننة عيبننند تنند ور أسنننعار العقنننارات يف الواليننات املتحننندة ممنننا أدى إىل سلسنننلة 

ة مرحلنة من  مراحنل التاوينل املتتنا  هلنذة الر نون العقارينة  متتامسعة م  السا ر لدى املعسسنات املالينة املسنتثارة  يف أين
                                                           

و، معمتر تداعيات األزمة املالية العاملية وأمر ا عل  اقتصاديات الدول العرمسية، شر  الرييف ورقة حثية مقدمة كادا لة عل  لقف ، األزمة املالية العاملية: األسباب، التداعيات، املواناة،  1
    00-2، ص ص  8002مصر، امليب اة العرمسية للتيباية  االدارية، أسريل 
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أي  2001تريليننون دوالر يف هنايننة عننا   1.2 سبييباننا كننان إمجننا  قياننة الر ننون العقاريننة منن  الدرنننة الثانيننة ميثننل حننوا 
لعقارينة من  أن وصنلت الر نون ا 2006حوا  نصا إمجا  الر ون العقارية اجليندة أو األصنلية، أصنب  األمنر يف هناينة 

 تريليون دوالر للر ون العقارية اجليدة أو األصلية    3تريليون دوالر مقامسل  و  4الدرنة الثانية إىل أكثر م  

يف الواليننات املتحنندة توسنن  شننركات التاويننل العقنناري مسرننكل اننا يبيعنن  يف  2008-2005شننادت الفننحملة منن  و     
مننن  قيانننة  %100ا األمريكينننون مسقنننروض مسلغنننت يف مسعنننض ااننناالت منننيب  القنننروض العقارينننة ور ننن  امليبنننازل النننا يرنننحمليا

 680حنوا   1974العقار ودون دراسة للتزكد م  مقدرة املرحملى عل  السداد  حيا أن  نذة القنروض كاننت عنا  

 تريليون دوالر  14إىل ما يايد ع   2008 مليار دوالر ارتفعت عا 

السننداد مسسننب  قيننا  البيبنن  املركنناي األمريكنن  مسرسنن  أسننعار الفا نندة تعثننر عنندد كبننا منن  املرننحملي  يف  2007ويف عننا     
للحننند مننن  الت نننا  ممنننا ادى إىل زينننادة األعبنننال علننن  املرنننحملي  السنننامسقت للاسننناك  مسالتقسنننيل، وكنننذل  ترانننن  سنننوق 
العقننارات مسصننورة متسننارعة سقامننت شننركات التاويننل العقنناري مساسننحملداد امليبننازل وعرضنناا للبينن  سننااد العننرض وا ف ننت 

 األسعار مما ادى إىل ااور أزمة سيولة يف شركات التاويل العقاري 

شاد االقتصاد األمريك  يف السيبوات األوىل من  القنرن اانا  تع ظم االسته ك المترف عن طر ق االقتراي:  -2
عنا   %82مسعند أن كنان حنوا   2008من  اليبناتج ا لن  االمجنا  عنا   %87تاايد االستاق  مسركل كبا حنىت مسلن  

  واملرنكلة  يبنا ليسننت يف تاايند االسنتاق  ولكنن  يف حصنول كثنا منن  األمنريكيت علن  قننروض لرنرال العدينند 2002
 م  السل  والدمات مسالتقسيل ومسركل يفوق مسكثا قدراا  عل  السداد  

را  امنا تلعن  املعسسنات املالينة دو  عا أو انعدام الرق ب  واالشلراف علل  المسسسل ت واأل وات الم ل ل :   -4
و قاا يف اقتصاد أي دولنة، وعلن  النرا  من  ذلن  سنرن  نذة املعسسنات   تكن    ن  يف الوالينات املتحندة ومسعنض 

 الدول األورمسية لرقامسة كاسية م  اجلاات الرقامسية 

لققناع إن اهنيار اادود وااوانا التقليدية مست األسواق واملعسسنات املالينة أدى إىل أننني يف حالنة تعنرض أحند أنرنقة ا
املا   مسيبو ، شركات تزمت، شركات متويل عقاري، سوق املال، شركات التوريق( ألزمة معييبة، سنرن  نذة األزمنة تيبتقنل 

 سريعا إىل مسقية أنرقة الققاع املا   
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مواناننة  ننذا التوسنن  لألصننول املاليننة، سننرن املعسسننات املاليننة الننا تصنندر أو تتعامننل يف  ننذة األصننول   ننعت  يف   
 لقليل م  الرقامسة واإشراي وأحيانا دون أي إشراي م  السلقات العامة 

مالينة صنلبة  ون را ألن مع    ذة املعسسات املالية تتات  إزال اجلااور مسدرنة عالية من  الثقنة مساعتبار نا معسسنات   
تسننتيبد إىل دعننا   ماليننة قويننة وكاسيننة، لننذ  انننذب املسننتثاري  واملقحملضننت والعدينند منن  املعسسننات املاليننة للتعامننل سياننا 

 يصدر عيباا م  ادوات مالية متعددة ومتيبوعة 

ا  ويف العنندد وممننا زاد األمننر سننولا تعنندد األنانناة الرقامسيننة علنن  أنرننقة الققنناع املننا  ومنن  مث عنند  ونننود تيبسننيق مسييبانن   
القليننل منن  النندول الننا وحنندت األنانناة الرقامسيننة علنن  أنرننقة الققنناع املننا  مننا عنندا البيبننو  يف نانناز واحنند،   يتقننور 
 ذا املفاو  لتوحيد الرقامسة مسركل كاي  ولذل  عيبدما مسدأت أزمة التاوينل العقناري يف الوالينات املتحندة، سنرعان منا 

  انتقلت إىل مساق  أنرقة الققاع املا 

سنيبوات تند ورا  8 ناالقتصناد األمريكن  قبنل األزمنة مسنشناد تدهو  االقتص   األمر م  فل  السلنوات األخ لرة:   -5
شننديد ممننا نعلننني ال يسننتقي  أن يصنناد يف مواناننة مسنندايات األزمننة املاليننة ممننا نعلاننا تتااينند يومننا مسعنند يننو   وسياننا يلنن  

 يف السيبوات األ اة:  مسعض األرقا  الا توض  مدى تد ور االقتصاد األمريك 

   مليننار دوالر عننا   92إىل حننوا   2000مليننار دوالر عننا   255تراننن  سننا ض املوازنننة العامننة للدولننة منن  حننوا
ملينار دوالر، وأ نذ العجنا يتاايند من  سنيبة أل نرى حنىت وصنل  230مسلن   2002مث لول إىل عجا عنا   2001

  2007/2008مليار دوالر يف عا   455إىل حوا  
   سيبويا % 3و% 2مسعد أن كان يحملاوح مست % 5ارتفاع معدل الت ا  حىت مسل  يف السيبة األ اة حوا 
  سيبويا يف املتوسل يف السيبوات األ اة مسعد أن كنان قبنل % 2ا فاض معدل اليباو االقتصادي حيا   يتعدى

 سيبويا يف املتوسل يف السيبوات األ اة م  القرن العرري   %4ذل  حوا  
  مسعنند أن كننان قنند ا فننض يف هنايننة القننرن % 5.5إىل حننوا   2008-2000ع معنندل البقالننة  ننقل الفننحملة ارتفننا

 %  4العرري  إىل حوا  
   مليار دوالر  850حوا   2008-2007تاايد عجا املياان التجاري سيبة مسعد أ رى حىت مسل  عا 
   2008-2007ر يف السيبة األ اة مليار دوال 700تاايد العجا يف مياان ااساب اجلاري حىت مسل  حوا 
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إن : Securitizationالنمللو ر للر العلل  ي للتجلل  ة فلل  األلللول التمو ل لل  وااللتجلل ا  للل  تو  للق بع لله   -6
األصول التاويلية ترال العاقت واألسا  والسيبدات  وتدل األرقنا  علن  أن التجنارة يف األصنول التاويلينة تايند كنل 

وقنند ال اي ننا التوسنن  يف عاليننة  تاينند حننوا  ما ننة مننرة عنن  حجنن  االاننار يف السننل  عننا  مسزرقننا  كبنناة حننىت أصننبحت 
 التوريق ع  يريق إصدار سيبدات تستيبد إىل سيبدات إصدار ا 

  Derivatives  ظهلو  وتنل م  أ وات م ل ل  جد لدة للتع مل  فل  البو لل ت وأهمهل  المشلتق ت الم ل ل   -7

املرننتقات املاليننة تتنني  امل ننارمسة علنن  ارتفنناع وا فنناض أسننعار السننل  :  Margin Tradingوالتع ملل  ب لهلل م  
واألسا  والسيبدات، وكذل  امل ارمسة عل  معشرات تستيبد إىل  ذة األصول ااقيقية، والقر األكم  و عند  وننود 

 OPTIONSوالينارات ا “  Futuresتيب ي  قانو  وعد  ونود رقامسة كاسية عل  املرتقات مسزنواعانا املسنتقبلياتا
ا امننا التعامننل مساهلننامش سرنننني يننتلاص يف قيننا  املعسسننات املاليننة وصننيباديق االسننتثاار مسالتعامننل يف  Swapsا واملبادلننة 

أسواق املال ع  يريق االقحملاض أي التعامل عل   اسظ استثاارات تفوق ما لدى  ذة املعسسات م  سنيولة نقدينة  
 ذة املعسسات املالية اا قادرة عل  سنداد القنروض   مسعنض  وحييباا تيبافض أسعار األسا  لسب  أو آل ر تصب 
 األسراد أي ا يقحملضون م  انل التعامل يف البورصات( 

:   Over the Counter Transactionsالتزا لد المب لر فل  المعل م ت خل  و األسلواق المن مل  -8
ألهننا ال ت انر يف القنوا   املالينة للبيبنو  املعامقت  ارج األسواق امليب اة عاليات ختنرج عن  نقناق النتحك  والسنيقرة 

 واملعسسات املالية األ رى 

تريلينننون دوالر أي مننا ميثننل عرننرة امثنننال  600لقنند تااينندت  ننذة املعننامقت يف السنننيبوات األ نناة حننىت مسلغننت حننوا  
 تريليون دوالر  60اليباتج ا ل  للعا  الذي ال يايد ع  

 OFF-Shoreالتللل  تلللتم ملللن خللل ل المراللللز الم ل للل  الم تربللل  تزا لللد ر لللر مسلللبوق للمعللل م ت الم ل للل  -9

Financial Centers : الفكنننرة األساسنننية  يبنننا  ننن  إصننندار أدوات مالينننة مسالننندوالر األمريكننن   نننارج الوالينننات
املتحدة األمريكية، و قوراا تكا  يف اهنا ال خت   لرقامسة البيبن  املركناي للدولنة النا تصندر سيانا، كانا اهننا ال خت ن  

 قامسة البيب  املركاي األمريك  لر 
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 نذة الوكناالت مااتانا األساسنية تقيني  اجلندارة اال تاانينة   :Rating Agencies م  لقفسل   ولل الت الت-00
وقننند اتيبرنننر الفسننناد والرشنننوة يف كثنننا مننن   نننذة الوكننناالت يف الوالينننات املتحننندة ومسعنننض الننندول األورومسينننة حينننا أصنننب  

اال تاانينننة للبيبنننو   اسنننتثاارية واارينننة( وشنننركات التنننزمت وشنننركات إعنننادة التنننامت  التقيننني  ال يعنننم عننن  حقيقنننة اجلننندارة
 وشركات التاويل العقاري أي الققاع املا  مسزكالني 

   فس   المد ر ن ومم تب المح سب  والمراجع  ف  بعض الشرل ت العم ق :  -00

التقعننن  يف مسياننننات مسع ننناا متثنننل يف تقلينننل نتيجنننة  2005إن الف نننا   املالينننة النننا  نننات الرنننركات األمريكينننة عنننا  
اليبفقات ااقيقية وت اي  االيرادات ااقيقية وم  مث إااار أرمساح ومهية ومسالتا  يسنتفيد منديرو  نذة الرنركات نتيجنة 
ت اي  مكاسآا  السيبوية ومكاسآت هناية الدمة يف الوقت الذي ال ياتاون سيني مسالسنا ر النا تلحنق حالنة األسنا  

 املعاشات م  نرال إسقس الرركات أو  بوط أسعار األسا  يف البورصة  وأصحاب

وقنند مسنندأت  ننذة األوضنناع مسننرعقن شننركة اإنننرونا العاققننة يف ونناالت القاقننة، وقنند أدينن  مكتنن  ا اسننبة واملرانعننة 
ازينروكسا الرا ندة األمريك  العامل  اورمر أندرسونا مستدما الوما ق واملستيبدات الاصة مسالرنركة، كنذل  اعليبنت شنركة 

 مليار دوالر      6يف وال أنااة تصوير املستيبدات أهنا  ف ت إيرادااا حوا  

 3.8أمننا شننركة اوورلنند كننو ا و نن  مننا  أكننم شننركة اتصننال يف العننا ، سقنند اعحملسننت مسالتحايننل إ فننال نفقننات حننوا  
 مليار دوالر  

اسن  لألزمنة املالينة ااالينة إىل ت نا  حجن  األصنول املالينة يرنن  السنب  األول واألس ل ز   ة حجلم المد ون ل : 03
للاديونية و اصة لدى املعسسات املالية  سقد عادت  ذة املعسسنات إىل املبالغنة يف حجن  أصنول املديونينة مساملقارننة 

   Leverageبا متلكني م  اصول ملكية و و ما يعري مساس  الراسعة املالية 

، اليباو الكبا يف األصول والقروض للبيبو  األمريكية وكنذل  البيبنو  يف ميبققنة الينورو وت ار البيانات يف  ذا الصدد 
 مقارنة مساليباو املتحقق يف الودا   البيبكية  قل الفحملة األ اة 

إىل هنايننة  2007مليننار دوالر  ننقل الفننحملة نننانف   1915سقنند ازدادت األصننول البيبكيننة للبيبننو  األمريكيننة بقنندار    
ملينننار دوالر سقنننل يف الودا ننن  املصنننرسية  أمنننا يف ميبققنننة الينننورو سقننند زادت  785، مقامسنننل زينننادة مسلغنننت 2008سنننبتام 
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ملينار الينورو لودا ن   2426مليار اليورو مقامسنل زينادة سقنل  4639 األصول للبيبو  األورمسية  قل الفحملة نفساا بقدار
    1 ذة البيبو   قل الفحملة نفساا

نتيجة نقص السيولة مساملصاري وا فاض قياة العقارات مسالواليات املتحدة، نا ين  عن  سب ب االقتص     : األ ن93
  مسي  العديند من  امليبنازل مسناملااد العلن  مسسنب  ا فناق املنالكت عن  تسنديد القنروض  ازدادت املرنكلة حندة وأدى ذلن

رينة، ويف  قنوة من  البيبنو  لتعاينا مليار دوالر مسسب  األزمنة العقا 166أو ما ميثل  %1.8 إىل ا فاض اليباتج ا ل  مسن
مركننا السننيبدات العقاريننة ال التننامت علياننا منن  قبننل شننركات التننامت املرنناورة علنن  أن يقننو  حامننل السننيبد مسنندس  رسننو  
التامت املراورة علياا للحااية م  إسنقس البيبن  او صناح  البينت ممنا شنج  علن  اقتيبنال املايند من  تلن  السنيبدات  

يف مقدور االسراد سداد ديوهن  حىت مسعد مسي  عقاراا  املر وننة ساصنبحوا مكبلنت مسااللتاامنات  وم  ناحية أ رى   يعد
املالية  مما أدى إىل ت رر املصاري الدا يبنة من  عند  السنداد سابقنت قيانة اسناااا يف البورصنة واعليبنت عندة شنركات 

عند  الثقنة سقنا  العديند مسسنح  ودا عان  عقارية وشركات تزمت إسقساا  مما سيقر عل  أذ ان املستثاري  حالة من  
ممنننا انعكنننس سنننلبا علننن  سنننيولة البيبنننو  علننن  النننرا  مننن  تننند قت البيبنننو  املركاينننة، وانعكنننس ذلننن  يف تنننوا  السنننا ر 

   2االقتصادية اليبااة ع  العجوزات واصب  العامل اليبفس  مرتبل مسالثقة يف الققاع املا  مسرمتني
 :    3زم  فه تف قم األ ت  ل  أأم  األسب ب البن و   الت  

  التوس  الكبنا ملعنامقت امل نارمسات يف األسنواق املالينة بنا سيانا منا ينت  عنم االنحملننت حنىت ساقنت املعنامقت
ااقيقية الا    منمر قينا  السنوق املالينة ويبيعنة امل نارمسات اعلانا انا ميبتجنة يف ماالانا ألهننا ونرد لوينل 

 ؛للثروة م  الاسري  إىل الكاسبت
  نرننول معننامقت كثنناة ال يقصنند ميباننا إال امل ننارمسة علنن  األسننعار و نن  يف ماهلننا صننفقات ال تيبننتج أيننة قياننة

 م اسة يف السوق يف حت تستثار يف  ذة املعامقت أموال يا لة وياقات مسررية كباة؛

                                                           
  2 -3، ص 8002األزمة املالية العاملية وتداعيااا عل  االقتصاديات العرمسية، صيبدوق اليبقد العرن، ديسام 1
معمتر تداعيات األزمة املالية العاملية وأمر ا عل  اقتصاديات الدول العرمسية، شر  الريو، يف ورقة حثية مقدمة كادا لة سعيد ااقق، األزمة املالية العاملية ومعاجلتاا م  ميب ور إسقم ،  2

 ،  8002مصر، امليب اة العرمسية للتيباية  االدارية، أسريل 
معمتر تداعيات األزمة املالية العاملية وأمر ا عل  اقتصاديات الدول العرمسية، شر   يف ورقة حثية مقدمة كادا لة ميبذر قحا، األزمة املالية: أسكار الول يويلة األنل  قوط عري ة، 3

   28،23، ص 8002الريو، مصر، امليب اة العرمسية للتيباية  االدارية، أسريل 
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  انترار مقاسة النرمس  السنريIf you can get away with it…do it   البعيندة مسندون اليب نر إىل اليبتنا ج
للصفقة و اصة م  قصور القوانت وال وامسل والتعلياات االدارية ع  متامسعة األسنالي  املتجنددة يف امستكنار 

 أشكال نديدة للاعامقت والعقود؛
    انتقننال الرأااليننة منن  مراحلاننا االنتانيننة والدميننة إىل مرحلننة الرأااليننة املاليننة وت ننا  أرمسنناح الققنناع املننا

قيقن  يف االقتصناد ات م  الصفقات املالية الا تبعد أكثر سنزكثر عن  الققناع االنتنان  ااوتاايد تراك  يبق
 ؛واتساع أحجاماا

 االعتااد يف التاويل وتراكااتني عل  اإقراض مسالفا دة الذي  و عالية ال ختلق حد ذااا قياة م اسة؛ 
  متقورة م  تقور االمستكنارات اجلديندة  كانا انترار التوريق وقبول املعسسات املالية للتوريق مسقيود قليلة واا

 أدى إىل ارتباط املعسسات املالية مسبع اا البعض مما أدى إىل إهنيار اجلاي ؛
  ن ا  تداول الديون واارانا والتوسن  يف صنفقات مسين  النديون ممنا انتنذب اسنتثاارات ضنااة سيانا و ن  ال

 تزمر مساألحداث السياسية واالعقمية؛تيبتج زيادة حقيقية يف االنتاج كاا أهنا كثاة وسريعة ال
   ناعننة االسننتثاارات املاليننة مسقبيعتاننا منن  التحننوط ممننا أدى إىل تااينند عاليننات املرننتقات  األمننر الننذي ضننا

 حج  املبادالت والتداوالت املالية أكثر مما    عليني؛
 ليننات التننداوالت االعتانناد الكبننا علنن  النندي  العننا  مسنندال منن  ال ننرا   ومننا يولنندة ذلنن  منن  ت نناي  يف عا

 املالية ا لية والعاملية؛
   لر : تداع  ت األزم  عل  االقتص   الع لم : 

شاد الققاع املا  يف الواليات املتحدة وم  مسعد ا دول العا  تداعيات  امنة و قناة تفاوتنت القط ع الم ل :   9
مسدايننة األزمننة كننان التننزما واضننحا يف الواليننات املتحنندة علنن  الققنناع املننا  حيننا  حننداا منن  دولننة أل ننرى  ويف

عاى عدد كبا م  البيبو  من  نقنص السنيولة، و  تنتاك  كثنا من  شنركات التنزمت من  دسن  منا يسنتحق عليانا، 
 وتوقا عدد كبا م  شركات التاويل العقاري ع  العال 

والترننامسكات مسننت املعسسننات املاليننة دا ننل الدولننة الواحنندة ومسننت النندول مسع نناا ومنن  مننورة االتصنناالت والعوملننة    
 البعض، شاد الققاع املا  يف كاسة أ ال العا  تداعيات ولكيباا   تك  عل  نفس اادة يف مجي  الدول 
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كينا أما أسرع وا قر التداعيات سكان م  نصي  البورصات  لقد حدث اهنيار يف كاسة مسورصنات العنا ، س   
حدث ذل ؟     عيبندما عجنات البيبنو  ومعسسنات االقنراض األ نرى عن  تنوسا السنيولة، اانني كثنا من  األسنراد 
ومعسسات األعاال لتعديل  اس ا  املالية وذل  مسبي  نال مما ميتلكونني م  أسنا  وسنيبدات  وملنا كاننت موننة 

 لية يباار اسعار  ذة األوراق املاالبي  ونية، سقد كان م  القبيع  أن ت
     1كذل  اهنيار يف األسعار يف البورصات السلعية   ويقحظ أن اهنيار اسعار األوراق املالية قد صاحبني    
ومننن  القبيعننن  أن تقنننود  نننذة األزمنننة إىل أزمنننة اقتصنننادية، ن نننرا إىل التحنننول يف يبيعنننة االقتصننناد العنننامل  النننذي    

ال يسننننتيبد إىل إنتننناج السنننل  املتداولنننة مسقننندر منننا يسننننتيبد إىل  اسنننتيبد إىل امل نننارمسة يف األصنننول املالينننة، وصنننار ريعينننا
امل ارمسات  ومستعبا و ر نرز اقتصاد ريع  انا حقيقن  انا ميبنتج، اقتصناد يقنو  علن  امل نارمسات املالينة حنىت يف 

 ولولت  ذة األزمة املالية إىل أزمة اقتصادية  أسواق اليبفل 
 وميك  إهباز تداعيااا عل  الققاع املا  يف:

 انفج   فق ع  أسع   العق  ات: -أ 

مقارننننة مسعنننا  % 16مسنننن  2006وذلننن  حصنننول ا فننناض يف النننرق  القياسننن  ألسنننعار العقنننارات  نننقل عنننا     
2006مقارننة مسعنا   2008منرة أ نرى  نقل عنا  % 16، مث ما لبثت أن ا ف ت مسيبسنبة 2005

و نذا    2
األمننر أدى إىل تراننن  القياننة السننوقية التقديريننة لل نناانات مقامسننل القننروض الننا ميبحننت ألنلاننا، ممننا وضنن  

ن نرا ال فناض  Credit Risk   اال تانان البيبو  الدا يبة لنت ضنغوط شنديدة مسسنب  زينادة مسنتوى خمناير
 مستوى ال اانات 

 را لكون قروضاا انا مغقناة مسيبسنبة معقولنة من  ومسعبارة أ رى، أصبحت  ذة البيبو  ماددة مساإسقس، ن   
ال ننناانات، وال سنننياا وأن رأانننال البيبنننو  يتسننن  مسكوننننني شنننكل قاعننندة ضنننعيفة و رنننة يف موانانننة األزمنننات 
مقارننننة حجننن  الودا ننن  لننندى  نننذة البيبنننو ، ومسالتنننا  أدى ذلننن  إىل ترانننن  أعانننال البيبنننو  واملعسسنننات املالينننة، 

                                                           
ت األزمة املالية العاملية وأمر ا عل  اقتصاديات الدول العرمسية، شر  الريو، معمتر تداعيا يف ورقة حثية مقدمة كادا لة املواناة،-التداعيات -عل  لقف ، األزمة املالية العاملية: األسباب 1

  08ص ،8002مصر، امليب اة العرمسية للتيباية  االدارية، أسريل 
2
 Mohamed A. El-Erian, A Crises to Remember : The Case for Modernizing the Multilateral Framework, Journal 

of Finance and Development, Dec. 2008, p 15-16.  
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املتعنناملت منن   ننذة املصنناري واملعسسننات، منن  تزنيننل معننامقا   إضنناسة إىل املانناوي الننا ترسننات لنندى
 معاا إىل حت استقرار األمور 

ومنن  اجلننندير مسالنننذكر أن حصننول  نننذا االنفجنننار يف سقاعننة أسنننعار العقنننار، نننال مصننناحبا لعالينننات إنرنننال    
حننىت تااينندت حنندة العقننارات الننا   ااننا مسعنند، ن ننرا لقننول سننحملة االنرننالات، والننا مننا إن اكتاننل اايا ننا، 

انفجننار  ننذة الفقاعننة مسرننكل ملحننوظ مسسننب  زيننادة العننرض علنن  مسننتوى القلنن ، األمننر الننذي سنناعد علنن  
   1ركود الققاع العقاري عل   و اا مسبوق

  Delinquenciesز   ة عدم السدا   -ب 

ولكن   نتيجنة هلنا المسد م  االشارة عل  أن البعض يعتم  ذة اليبققة متثنل سنببا يف حصنول األزمنة، ولنيس    
أدت  ننذة يف ااقيقننة  نن  سننب  ل اننور األزمننة وسننب  يف تفاقااننا ونتيجننة منن  نتا جاننا يف اليباايننة؛ حيننا 

، حيننننا  مسلغننننت  2007-2001األزمننننة إىل ارتفنننناع حنننناالت عنننند  السننننداد للتاويننننل العقنننناري  ننننقل الفننننحملة 
سعر الفا ندة علن   نذة م  إمجا  التاويل العقاري، وم   قل معرسة أن معدل  %(20%ـ16)كاتوسل 

القننروض ال ياينند عنن  رمسنن   ننذا املتوسننل، أي أن السننارة سننتق  للجاننات املا ننة للتاويننل العقنناري، وإن كننان 
كاتوسننل يف  %9ذلنن  مسيبسنن  متفاوتننة منن  مسيبنن  آل ننر، علاننا أن نسننبة ااجننا علنن  ال نناانات قنند مسلغننت 

 عل  القروض العقارية ذات أسعار الفا دة املعومة  %40إىل  و  2008، ارتفعت  قل عا  2000عا  

علاننا أن اجملتانن  األمريكنن  مسقبعتننني يتسنن  مسكونننني مييننل  ننو اليباعننة االسننتاقكية املفريننة، وذلنن  منن   ننقل    
منن  األمننريكيت منندييبت مسننزكثر منن  ينناقتا   %80اعتاننادة علنن  الننديون، حيننا يرننا أحنند التقننارير إىل أن 

عل  القنروض الندوارة، النا منا إن تبندأ، حنىت هبند املندي  نفسنني م نقرا السنتارار  عل  السداد، سا  يعتادوا
 التعامل هبا، ومسالتا  سا  مصدر  ص  لرحية البيبو  التجارية، وإن كانت تتس  بااير عالية 

 

                                                           
معمتر تداعيات األزمة املالية العاملية وأمر ا عل  اقتصاديات الدول  ورقة حثية مقدمة كادا لة يف سفيان عيس  حريا، اإنرالات الوقا ية والعقنية لألزمات املالية: رؤية إسقمية، 1

  086، امليب اة العرمسية للتيباية  االدارية، ص 8002العرمسية، شر  الريو، مصر، أسريل 
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 انه    بعض البنوك والمسسس ت الم ل   العم ق   -و 

ننننالت  نننذة األزمنننة لتغنننا الفكنننرة مننن  املقولنننة االقتصنننادية الرنننا عة حنننول أن ااجننن  يسنننتوع  الصننندمة،    
، مسندلا من  اسنتيقل الاييبنة األمريكينة Too Big to Failومسالتنا  سالرنركة الكبناة تكنون أكنم من  تفلنس، 

ز مسسنب   سناراا  نو عل  معسسا س  ماي وسريدي ما  العقاريت، مرورا مسرشاار إسقس مسيب  ليانان مسنرذر 
ملينننار دوالر امريكننن ، ومسيننن  ماينننل لينننيبش االسنننتثاارية إىل مسيبننن  أوي أمريكنننا، واضنننقرار االحتيننناي   (613)

من  اسناااا، كنذل  % 80ملينار دوالر مقامسنل متلكنني  85للتزمت  AIGااللادي األمريك  إقراضني شركة 
ىل واننوعتت مصننرسيتت قامس نننتت، إ Morgan Stanleyو Goldman Sachsسقنند لننول مسيبننو  االسننتثاار 

، حيننننا ال تننننزمي  البيبنننن  أورومسنننناإاننننقق أمسننننواب واوعننننة واشننننيبق  ميوترننننوال، كاننننا امتنننندت  ننننذة األزمننننة إىل 
، كاننا عالننت ااكومننة األملانيننة علنن  إنقنناذ البيبنن  العقنناري املتاصننص Bradford & Bingleyالميقننا  

Hypo Real Estate. 

كاننا يالننت  ننذة األزمننة األسننواق املاليننة العامليننة، حيننا ترانعننت مسننتويات معشننرااا مسرننكل كبننا، سقنند    
،  1896و ننو األكننم يف تارنننني ميبننذ عننا   %18ا فننض معشننر داونننونا يف األسننبوع األول منن  األزمننة مسيبحننو 

قنند ا فنننض ، أمننا مساليبسنننبة ملعشننر نيكنناي داو نننونا يف يوكيننو س %15كاننا ا فننض معشننر ناسنندا  مسيبسننبة 
، وبسنننننتوى  سنننننا ر يف %22سقننننند ترانننننن  مسيبسنننننبة  FT نننننقل ذات األسنننننبوع، امنننننا معشنننننر  %10مسيبسنننننبة 

2007مقارنة م  هناية عا   10/10/2008تريليون دوالر أمريك  مستاريو  25البورصات العاملية قد مسل  
1    

: تتب  األزمة املالية أزمة اقتصادية حيا مسدأ الققاع ااقيق  يف التزمر كيبتيجة حتاينة ملنا حندث القط ع الحق ق  .3
وتنندل األرقننا  امليبرننورة علنن  أن االقتصنناد العننامل  قنند د ننل يف مرحلننة ركننود حيننا ا ف ننت   2يف الققنناع املننا 

 م  دولة أل رى  معدالت اليباو االقتصادي يف خمتلا دول العا  وإن كان ذل  مسدرنات متفاوتة
 وتعمر األزمة املالية عل  االقتصاد ااقيق  كاا يل :

                                                           
   082نن080، مرن  سبق ذكرة، ص حريا سفيان عيس  1
  03ص  ، مرن  سبق ذكرة،عل  لقف   2
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  لللس ي  لللل  نقنننص القلننن  علننن  السنننل  والننندمات  لللس ي  لللل  نقنننص السنننيولة لننندى األسنننراد واملعسسنننات   
 لس ي االستغيبال عن  ننال من  العاالنة   س ي  ل نقص القل  عل  املواد األولية   س ي  ل ختفيض االنتاج 

      نديد وأكم يف القل  عل  السل  والدمات و كذانقص    ل 

وإذا أد ليبننا املعننامقت التجاريننة الدوليننة يف االعتبننار سقمسنند أن نرننا إىل نقننص يف الننواردات ومنن  مث نقننص    
األنيببينة والنا تاايندت يف السنيبوات  وكنذل  نقنص السنيولة ينعدي كنذل  إىل نقنص االسنتثاارت الصادرات 

 األ اة مسركل اا مسبوق 

وم  القبيع  نتيجة ما سبق أن ي ار العجا يف املوازنات العامة للدول أو يتاايد إذا كان موننودا قبنل األزمنة 
 وكذل  الدي  العا ، وأن تيبترر البقالة    

ت األصننول العييبينة واألصننول املاليننة، مسنناإسراط  ننو اال نتقل مسنن 2008وميبنني سننرن نننو ر األزمنة العامليننة لعننا     
يف إصدار األصول املالية و اصة أصول املديونية  ولذل  سنرن العنقج يكنون بايند من  االضناسة إىل األصنول 
العييبينة  والفننارق مسننت األمننري ،  ننو أن األصننول املاليننة و اصننة الدا يبننة قامسلننة للايننادة  يف كننل ا ننة ومسننق حنندود 

تفنننا   مسننننت الننندا   واملننندي ، أمننننا األصنننول العييبينننة  االسنننتثاار( سرهنننننا تتقلننن  وقتنننا يف إعننننادة تقريبنننا بجنننرد ال
 ختصيص للاوارد ااقيقية 

 المطلب الر ن : أزم  الد ون الس      األو وب   

اتس  االقتصاد العامل   قل العقود الثقمة املاضية مستعرضني لعدد كبا من  األزمنات، حينا اصنبحت األزمنات انة    
م  اات اليب ا  االقتصادي العامل ، ولك  اجلديد يف األمر  و تقارب تل  األزمات  ساا لبنا االقتصناد العنامل  أن 

، ومن  مث لقيننق معندالت ذننو قريبنة منن  تلن  الننا  2010املينة عننا  مسندا يف التعنايف نسننبيا من  تننداعيات األزمنة املاليننة الع
كننان قققاننا قبننل األزمننة، إال وعنناد ليقنن  علنن  حاسنننة مرحلننة أ ننرى منن  االنكانناش نتيجننة ألزمننة الننديون السنننيادية يف 

دسن  مسصنورة أكنم  و نو منا  2011ميبققة اليورو، سلقد زادت حدة أزمة النديون السنيادية يف ميبققنة الينورو  نقل عنا  
دول امليبققننة إىل تبنن  سياسنننات ماليننة تقرنننفية لتجنناوز التنننداعيات السننلبية لتلننن  األزمننة ممنننا أضننعا مننن  سننرص اليبانننو 

 والتواا يف تل  امليبققة                  
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 أوال: نشرة ازم  الد ون الس      األو وب  :

نتيجنننة لألزمنننة  2010مننن  عنننا   شنننادت اقتصننناديات دول االلننناد األورون اضنننقرامسات شنننديدة يف اليبصنننا األول   
الرنننديدة النننا أصنننامست اقتصننناد اليوننننان  أزمنننة النننديون اليونانينننة(، وتعرضنننت إيرليبننندا أي نننا مسعننند اليوننننان إىل أزمنننة مالينننة 

 واقتصادية حادة ترت  علياا حصوهلا عل  قروض ضااة 

حيننا مسنندأت  ننذة املقمنن  مسالتصنناعد وال اننور، وكانننت  2009وقنند مسنندأت املقمنن  األوىل هلننذة األزمننة يف نننوسام    
 مليار يورو  300البوادر االوىل يف اليونان، حيا وصل حج  ديون  ذة الدولة إىل حوا  

وقد تزمر االلاد األورون مساألزمة املالية العاملية وانعكاسااا ااادة، إذ امتدت  ذة التزماات لسنيبوات علن  االلناد     
وصنننلت مسعنننض دول ميبققنننة الينننورو إىل أوضننناع مالينننة واقتصنننادية صنننعبة اضنننقراا إىل يلننن  مسننناعدات  األورون  وقننند

 وقروض مالية للاروج م  أزمتاا  مثل اليونان وايرليبدا والمتغال   ( 

قد عانت م  عجا يف موازناانا اناوز ااند  %80أال  دول االلاد األورون أكثر م   2011ويف مسدايات عا      
 دولة ااوز عجا موازنااا  ذا ااد  27دولة م  أصل  22% حيا أن 3املساوح مسني 

وقننند امتننندت تنننزماات األزمنننة املالينننة العاملينننة إىل دول االلننناد األورون لسنننيبوات مسعننند وقنننوع  نننذة األزمنننة وتفجر نننا عنننا  
2008  

سقند قامنت دول االلناد  2010قتصنادية النا أصنامست مسعنض دول االلناد األورون يف ويف ضول األزمات املالينة واال   
األورون مسرنرنننال شنننبكة أمنننان منننا  ملسننناعدة أينننة دولنننة مننن  الننندول األع نننال تتعنننرض ألزمنننة مالينننة أو اقتصنننادية أو أينننة 

 مصاع  مالية حادة 

وقننند كرنننفت األزمنننة املالينننة العاملينننة عننن  املفارقنننات االقتصنننادية النننا تتصنننا هبنننا اقتصننناديات دول االلننناد األورون،    
حيننا أن  يبننا  مسعننض النندول األع ننال يف االلنناد تعننا  منن  الننديون املحملاكاننة علياننا وتنندس  سوا نند مرتفعننة ننندا  مثننل 

مسعض الدول األع نال ذات اقتصناديات قوينة ومتييبنة وذات أوضناع  اليونان، ايرليبدا، المتغال، ايقاليا واسبانيا(، و يبا 
وسرنسنا وكانتنا علن  %  3.5حنوا   2010مالية مستقرة، وأ    نذة الندول أملانينا حينا مسلن  معندل ذنو اقتصناد ا يف 
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دي سننبيل املثننال املصنندر األساسنن  لليباننو االقتصننادي و يبننا  مسعننض دول االلنناد كانننت عا قننا قويننا أمننا  اليباننو االقتصننا
 مثل اليونان وايرليبدا 

ورا  التفاوت الواض  مست دول االلاد األورون سرن البيب  املركناي األورون ييبنتاج سياسنة موحندة ألسنعار الفا ندة    
ترال كل دول امليبققة، و ذة السياسة أدت إىل ندل كبا ومقالبات مسنزن تراعن   نذة السياسنة أوضناع الندول ذات 

 االقتصاديات ال عيفة 

ومننننا مسعنننندة لتقننننال مسعننننض دول االلنننناد األورون، حيننننا اشننننتدت األوضنننناع  2011اسننننتارت تننننزماات االزمننننة يف وقنننند 
     1االقتصادية وزادت صعومسة لكل م  اليونان واسبانيا وايقاليا

  8090عنا   يف% 1.9مقامسنل  2011يف عنا  % 1.4ولقد حققت دول ميبققنة الينورو معندل ذنو منيبافض مسلن     
، ومنن  مث تااينند حالننة ال ننعا 2011و ننذا املعنندل متوقنن  يف اننل تفنناق  أزمننة الننديون السننيادية يف امليبققننة  ننقل عننا  

  كاننا سننا   يف تواضنن  معنندل اليباننو اإنننرالات الننا اختننذت يف ميبققننة اليننورو علنن  صننعيد البيبكنن  القننا   يف الققنناع
أمنرت علن  االقتصناد ااقيقن  إضناسة إىل تنزمرة اي نا مسالسياسنات  فنض مسنتويات القنروض النا تقندماا البيبنو  والنا 

املالية التقرفية املتبعة  ورا  القنوات النا اختنذت يف ميبققنة الينورو من  اننل حنل منيب   ملرنكلة النديون إال أن تلن  
وسنننال االننننرالات قننند ادت إىل اسنننتارار حالنننة االضنننقراب يف سنننوق املنننال وتاايننند املاننناوي مننن  إمكانينننة العجنننا عننن  ال
        2مسالتاامات الديون السيادية لدى مسعض االقتصادات الكمى دا ل ميبققة اليورو، ومسصفة  اصة االقتصاد اإيقا 

   ن  : أهم أسب ب أزم  الد ون الس      األو وب  :

 دول لنبعض السنلمل للاوقنا نتيجنة األورومسينة األسنواق يف الثقنة ايناب األورومسينة النديون أزمنة تفناق  يف سنا   قندل   
 هلنا عنون أي تقندم عند  عن  صنراحة ااكومنات مسعنض أعليبنت حينا اليوننان، اناة األزمنة مسداينة يف األورون االلناد
 ويف .األورومسينة األسنواق مجين  علن  سنلبا أمنرة انعكنس ما و و يورو، مليار 300 تتعدى تك    وقتاا ديوهنا أن را 

 املالية، السياسة يف انفصا  م  نقدي األورون الاد ونود  قل م  األزمة تل  أسباب إمهال ميك  ال نفسني الوقت

                                                           
  328-302، ص يوسا أمسو سارة، مرن  سبق ذكرة 1
  3،3مرن  سبق ذكرة، ص صيبدوق اليبقد العرن،  التقورات االقتصادية الدولية،  2
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 العديند يف النديون سنجل و اصنة ماسنحملنت، التفاقينة وسقا االلاد هلذا اااكاة املالية التجاوزات ع  القري واض
 :ميباا نذكر مساإضاسة إىل أسباب أ رى .اليونان مقدمتاا ويف االلاد دول م 

  أزمننة الننر   العقنناري وتننداعيااا، وعنند  االسننتجامسة الفاعلننة سننور وقننوع األزمننة املاليننة العامليننة  صوصننا مسعنند إسننقس
 ؛Lehman Brothersمسيب   

 إسرازات وانعكاسات الليمالية اجلديدة عل  مدار عقود م  الام ؛ 
  1 ورومسية مركاية  حكومة مرحملكة(أعد  ونود حكومة  
  انننات العاوميننة: يف اتفاقيننة انرننال العالننة املوحنندة مليبققننة اليننورو ال االتفنناق علنن  أن عجننا العجننا اهليكلنن  يف املوز

 ؛م  اليباتج ا ل  اإمجا  %3املوازنة العامة للدولة ال يتجاوز 
  ديننون عاوميننة مفريننة وارتفنناع يف معنندالت الفا نندة:  نن  واوعننة التعانندات املاليننة الننا متننت لننت صننيغة قننروض

سننيبدات حكوميننة أو أذونننات الاييبننة املصنندرة منن  يننري الدولننة أو اجلاننات ا ليننة واملعسسننات مسيبكيننة أو اصنندار 
  2العاومية التامسعة هلا

إن تفناق  أزمنة النديون السنيادية : مم  س ت وسلول  ت أ ت  ل  ز   ة تف قم أزم  الد ون الس      األو وب  :   لر 
 :3والسلوكيات الا أدت إىل زيادة  ذا التفاق  يف األزمة، نذكر ميباااألورومسية قد راسقني واوعة م  املاارسات 

  رس  معدالت الفا دة عل  القروض املقدمة لدول نيبوب أورومسا  ذات النديون السنيادية الكبناة( قياسنا بعندالت
 الفا دة عل  القروض املايبوحة للدول األورومسية األ رى الا ال تعا  م  أزمة ديون سيادية؛

  الكثا من  املعسسنات املالينة األورومسينة  ذات األوضناع املالينة اجليندة(  نو إينداع أمواهلنا لندى البيبن  املركناي اااة
 األورون واالمستعاد ع  إقراض البيبو  التجارية؛

 الننننا تعنننا  مننن  أزمنننة الننننديون  ترانننن  مقنننة املسنننتثاري  مسالسنننيبدات ااكوميننننة الصنننادرة عننن  دول نيبنننوب أورومسنننا  
 مسالثقة مسالسيبدات الصادرة ع  الدول األورومسية األ رى الا ال تعا  م  األزمة   السيادية( قياسا

                                                           
   388يوسا أمسو سارة، مرن  سبق ذكرة، ص  1
  333، 338سعد صاحل عيس ، مرن  سبق ذكرة، ص  2
  388املرن  السامسق، ص يوسا أمسو سارة،   3
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 أزم  الد ون الس      ف  الدول األو وب  :  الدول الت  مسته   ابع : 

 أزم  الد ون الس      ف  ال ون ن: .0

تعتننم أزمننة اليونننان املاليننة منن  أكننم لننديات اليب ننا  العننامل  اجلدينند وأي ننا أكننم لنند لقلنناد األورون ميبننذ تزسيسننني    
لننيس علنن  اجلاننن  االقتصننادي سحسنن  مسننل أي ننا علنن  اجلاننن  السياسنن ، حيننا أياحننت األزمننة مسثاننا  حكومننات 

 ورومسية  أ

ركننود اقتصننادات دول االلنناد األورون، كاننا ساقاننت األزمننة منن  مرننكقت اليونننان الننا  إىل 2008 أزمننةسقنند أدت    
  ومننن  اسنننتارار 2010يف شنننار سيفنننري % 2.1شنننادت زينننادة يف عجنننا املوازننننة وارتفننناع يف نسنننبة البقالنننة لتصنننل إىل 

ت السننامسقة لألزمننة ال ننعا االقتصننادي وزيننادة اإنفنناق اضننقرت ااكومننة اليونانيننة إىل م نناعفة االقننحملاض يف السننيبوا
املالية و قهلا، يف وقت ا ف ت سيني أسعار الفا ندة، ممنا يعن  ارتبناط أزمنة اليوننان مسرنكل ومينق مساألزمنة العاملينة حينا 

 اليونا   ضرب الركود االقتصادي العامل  مسعاق االقتصاد

 2010أسريننل  23مسندأت ازمنة النديون السنيادية يف اليوننان يف  نشلرة اللد ون السل      فل  ال ونل ن: .0.0

ملينار ينورو،  45حت يلبت ااكومة اليونانية م  االلاد األورون وصيبدوق اليبقد الدو  قرضنا أولينا مسقيانة 
تصنننيبيا  S&P  ومسعننند مس نننعة أينننا   ف نننت  2010لتغقينننة االحتياننننات املالينننة للجنننال املتبقننن  مننن  عنننا  

Junk BBالننديون السننيادية إىل 
ذة ااننال، كننان املسننتثارون   ويف  ننوسننل خمنناوي التالننا عنن  السننداد +
منن  امننواهل ، سا ف ننت أسننواق األسننا  يف العننا  وتراننن  اليننورو نتيجننة % 50%30معرضننت لسننارة  ننو 
أعليبنننت ااكومنننة اليونانينننة سلسنننلة مننن  تننندامسا التقرنننا ل ننناان قنننرض  2010مننناي  1 نننذا االعنننقن  ويف 

   1سيبوات 3مليارات اليورو ملدة  110مسقياة 

 اللجنول سنت  االقتصناد لتحفينا السنيولة ضنو إىل الينورو ميبققنة دول من  وعندد اليوننان عاندت وقند   
 النديون وصنلت سقند .السنيادية النديون سنداد عن  العجنا إىل وأدت ت نايبت والنا الارنينة لقسنتدانة
 ينورو، ملينار 350 اليوننان ويف ينورو، ملينار 700 إسنبانيا ويف ينورو، تريلينون 1.7 إىل إيقالينا يف السنيادية

                                                           
، 8000أسريل  املدية، ،00يف اليونان وأمر ا عل  ميبققة اليورو واقتصاديات الدول العرمسية، اجمللة اجلاا رية لققتصاد واملالية، العدد مداح   اد،  لاال ميبال، أزمة الدي  السيادي  1

      68ص 
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 اليبناتج من  %3 حنوا  يرنكل والنذي لليوننان ا لن  اليبناتج حجن  ضنول يف اليوننان مرنكلة حجن  ويت ن 
 للايبققة، اإمجا  ا ل  اليباتج م  %13 يركل اليونان يف العامة املوازنة عجا ولك  اليورو، مليبققة ا ل 
 .اليورو ميبققة يف مسني مساوح  و ما أضعاي مخسة ميثل و ذا

 أزم  الد ون الس      ف  ال ون ن:أسب ب  .0.3

 :1 يبا  عدة عوامل دا لية و ارنية أدت إىل ااور  ذة األزمة 

حينا ذنا االقتصنناد  2007-2001حقنق االقتصناد اليوننا  انتعاشننا ونرنايا  نقل الفننحملة  عوامل   اخل ل : .أ 
ومسالتنا  سنا   يف تسنايل التوسن  يف منيب  القنروض والتسنايقت اال تاانينة من  قبنل البيبنو ، ممنا أدى  %4مسن 

مسييباننننا زادت االيننننرادات مسننننن  %87إىل زيننننادة اسننننتاق  الققنننناع النننناص، وزاد االنفنننناق  ننننقل  ننننذة الفننننحملة مسننننن 
د املتفرنن  يف ، كننذل  زاد ضننعا التحصننيل ال ننريمل يف زيننادة عجننا مينناان املنندسوعات، مسسننب  الفسننا31%

 %5مسليننون اليننورو سننيبويا، وزادت الرواتنن  بعنندل  20نانناز الققنناع العننا ، وتقنندر قياننة التاننرب ال ننريمل مسننن 

سنننيبويا، مسييبانننا مسلغنننت الاينننادة يف االلننناد األورون نصنننا  نننذة اليبسنننبة ممنننا ادى إىل ضنننعا التيباسسنننية ، وزينننادة 
 عجا املياان التجاري 

 :سياا يل  وتتاثل أمهااعوام  خ  ج  :  .ب 
  : اننا حقيقيننة،  أصنندرت ااكومننة اليونانيننة مسيانننات اقتصنناديةالللدخول فلل  ع للو   العمللل  األو وب لل

تتااشننن  مننن  اتفاقينننة ماسنننحملنت   نسننن  الننندي  العنننا  وعجنننا ميننناان املننندسوعات مساليبسنننبة لليبننناتج ا لننن  
التننننز ا يف اختنننناذ االمجننننا ( وذلنننن  لكنننن  تسننننتقي  النننند ول يف ع ننننوية العالننننة األورمسيننننة، ممننننا ادى إىل 

 انرالات مالية واقتصادية ال  ذة املراكل 
  تنننزمرت اليوننننان مساألزمنننة، ود لنننت يف ركنننود اقتصنننادي مسسنننب  ضنننعا 3003 األزمللل  الم ل للل  الع لم للل :

يف  %9الد ل م  السياحة واليبقل البحنري، وضنعا التيباسسنية ممنا أدى إىل زينادة نسنبة البقالنة لتصنب  
، كانا  2009يف  %13.6 مياان املدسوعات إىل اليباتج ا لن  اإمجنا  ، ومسلغت نسبة العجا يف2009

 %.11.5مسلغت نسبة الدي  العا  إىل اليباتج ا ل  االمجا  
                                                           

     03، األكادميية العرمسية للعلو  املالية واملصرسية، عاان، األردن، ص 3و 3العدد الاص  ،02 اد حبش، األزمة املالية اليونانية إىل أي ؟، ولة الدراسات املالية واملصرسية، اجمللد  1
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 ازدادت خماوي الدا يبون واملستثارون يف مسعنض الندول 2009: ميبذ هناية عا  المب ل   ف  الد ن الع م ،
مقننننة يف السننننيبدات األورمسيننننة  اليونننننان، إيرليبنننندا، إيقاليننننا، إسننننبانيا، المتغننننال( و ننننذا أدى إىل ااننننور أزمننننة 

 ااكومية اليونانية    

 :1أزم  الد ون الس      ف    رلندا .3

تااينندت االنعكاسننات السننلبية لألزمننة املاليننة العامليننة علنن  االقتصنناد االيرليبنندي، ومسننرزت معشننرات   2009يف مسدايننة 
كثننناة أشنننارت إىل  نننذة اآلمنننار واالنعكاسنننات السنننلبية، ارتفننناع تكننناليا القنننروض ومسنننلل االنتعننناش االقتصنننادي، 

معنننندالت البقالننننة، ختفننننيض  والتكنننناليا العاليننننة لنننندع  وتقاننننا الققنننناع البيبكنننن ، مساإضنننناسة إىل التااينننند الكبننننا يف
التصننيبيا اال تاننا  للننديون ااكوميننة، تننزمر سننعر الفا نندة علنن  القننروض ااكوميننة حيننا ارتفعننت أكثننر منن  مننرة  
وتكلفة دع  ااكومة االيرليبدية لققاع البيبو  أدى إىل زيادة واضحة يف الندي  ااكنوم  كيبسنبة من  اليبناتج ا لن  

ا كباا لرؤوس األموال م  إيرليبدا إىل الارج، وقد نال ذلن  يف انل تدسق 2010االمجا ، كاا شادت ميبتصا 
تاايننند الرنننكو  وترانننن  الثقنننة يف االقتصننناد االيرليبننندي وترانننن  الثقنننة يف قننندرة ااكومنننة علننن  اننناوز أزمتانننا املالينننة 

و منا ادى واالقتصادية مسساولة  وقد قا  املستثارون مسسنح  أمنواهل  من  البيبنو  االيرليبدينة وأسنواق السنيبدات، و ن
 إىل تاايد تكاليا االقحملاض إيرليبدا ودول أ رى   مثل إسبانيا والمتغال(   

 أزم  الد ون الس      ف  البرت  ل: .2

وقبننل أزمتاننا  2008إن السياسننات املاليننة واالقتصننادية الننا ال اعتااد ننا يف المتغننال قبننل األزمننة املاليننة العامليننة    
أدت إىل إهبنناد مسيئننة انا قننادرة علنن  ننذب االسننتثاارات الكاسيننة  2011ثننا  عنا  املالينة الننا انفجنرت يف الرمسنن  ال

للعاننننل يف األسننننواق المتغاليننننة  وأدت إىل ضننننعا أو سقنننندان الثقننننة يف االقتصنننناد المتغننننا  ويف السياسننننات املاليننننة 
اننروي البيئنننة واالقتصننادية املعتانندة، وكنننان املسننتثارون يقلبنننون معنندالت مرتفعنننة للعا نند علننن  االسننتثاار مسسنننب  

 املغامرة االستثاارية المتغالية الا وصفاا املستثارون مسالبيئة 
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وقد ال الكرا ع  حدة  ذة األزمة وتفاقااا م   قل إعقن ااكومة المتغالية ع  حانتاا إىل مساعدة    
المتغا  وعد  اهنيار  ذا للاحاس ة عل  االقتصاد واليب ا  البيبك   مالية عانلة وضرورية م  االلاد األورون 

أن المتغال قد تقدمت لني مسقل  را  للحصول  2011أسريل  8وقد أعل  صيبدوق اليبقد الدو  يف  اليب ا  
   1عل  مساعدة مالية إنقاذ ا م  أزمة الديون السيادية الا تتعرض هلا

 أزم  الد ون الس      ف   سب ن  :   .4

اقتصاد ميبققة اليورو، و يبا تكا  أمهيتاا وتزما ا عل  ميبققة اليورو  لقد ااوز  لتل إسبانيا املرتبة الرامسعة يف   
، 2010يورو يف عا  مليار  820وتاعة حيا وصل إىل  الدي  االسبا  ديون اليونان وإيرليبدا والمتغال

نات إسبانيا واالبية ديون إسبانيا لت السيقرة و   نااة ع  اإنفاق العا  عل  الققاع العا   لقد وا
ضغويا م  الدا يبت لفض العجا، وقد تفادت ااكومة ذل  يف البداية لكيباا مسعد ذل  نتيجة ال غوط 

 2010يف عا   %9.2إىل  2009يف عا   %11.2يبقت إنرالات التقرا، ونحت يف  فض العجا م  
   2011يف عا   %8.5وإىل 

واضقرت  %،6   تيبج  إسبانيا يف إيصال العجا إىل ومسسب  األزمة املالية األورومسية واإنفاق العا    
مليار دوالر، حصلت علياا م   100ااكومة االسبانية إىل تغقية اهلوة املالية اليبااة، وهبذا احتانت إىل 

  2االلاد األورون وصيبدوق اليبقد الدو  لتغقية مصاريفاا

 الد ون الس      ف    ط ل  : أزم  .5

، مسدأت إيقاليا توانني مركقت مالية واقتصادية، حيا أن ديون 2011اليبصا الثا  م  عا    قل   
إيقاليا قد وصلت مستويات مرتفعة تيبذر مسالقر  وقد حذرت معسسة موديا للتصيبيفات اال تاانية يف أوا ر 

م  األوضاع املالية واالقتصادية الصعبة الا متر هبا إيقاليا، حيا وصلت الديون السيادية  2011 نوان
ترليون يورو، وا فض معدل اليباو االقتصادي مسصورة حادة، سريقاليا تزيت يف املرتبة  1.9إيقاليا إىل حوا  
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ا ، حيا مسلغت  ذة اليبسبة حوا  الثانية مسعد اليونان يف وال الديون السيادية مقارنة مساليباتج ا ل  االمج
120  .% 

 :الد ون الس      ف  منطق  ال و والجهو  األو وب   لمواجه  أزم  خ مس : 

زماانننا املتتالينننة اختنننذت دول ميبققنننة الينننورو مساملسننناعدة مننن  صنننيبدوق اليبقننند الننندو  والبيبننن  املركننناي أننننل موانانننة أمننن  
 :1واوعة م  اإنرالات والتوناات ملواناة األزمة نذكر ميبااسقد ال اعتااد ، األورون إنرالات اقتصادية

  :أقر االلاد األورون  قة  اصة مسرعادة رالة البيبنو   2011 قل الرمس  األ ا م  عا   ع  ة  سمل  البنوك
لتكننون قننادرة علنن  التصنندي هلننذة األزمننة، وقنند ال اختنناذ قننرار يلننا  البيبننو  األورومسيننة الكننمى مسايننادة رأااهلننا لتكننون 
 قننادرة علنن  اسننتيعاب األزمننات املاليننة واالقتصننادية ا تالننة مسدرنننة عاليننة منن  الكفننالة والفاعليننة، ولننذل  سقنند ال
إلننناا  البيبنننو  مستعاينننا احتياياانننا مننن  راس املنننال ك ننناانات كاسينننة لايانننا مننن  السنننا ر ا تالنننة اليبامجنننة عننن  منننيب  
قننروض لنندول متعثننرة ضننا  ميبققننة اليننورو، وقنند أقننرت اهليئننة املصننرسية األورومسيننة  قننة اعننل البيبننو  لننتفظ مسيبسننبة 

ينورو  ملينار 106وقد ال ختصيص مبل   ( %5م  رأااهلا األساس  كاحتياي  نقدي  كانت يف السامسق  9%
 هلذا الغرض 

  :    وذل  مسوض  واوعة م  االننرالات والسياسنات واالسنحملاتيجيات النت التطب ق الف ع  للحولم  االقتص
تعننناز تقبينننق ااوكانننة االقتصنننادية   صوصنننا يف دول ميبققنننة الينننورو(  وقننند ال تعاينننا التيبسنننيق االقتصنننادي واملنننا  

 الية مست  ذة الدول با يكفل أدال ما  واقتصادي أس ل وتعايا الرقامسة امل
  3000 جراا بعض التعد  ت عل  مع هدة االتح   األو وب  خ ل ع م : 

مسنرنرال مسعنض التعنديقت للقواعند ذات العققنة من   نقل  2011قا  االلاد األورون  قل الرمس  األ ا م  عنا     
تعننديل علنن  معا نندة االلنناد األورون أو علنن  األقننل مسننت دول ميبققننة اليننورو سقننل يف اننل معارضننة مسعننض النندول مثننل 
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مسريقانيننا  وأكنندت النندول الننا أينندت التعننديقت مثننل أملانيننا وسرنسننا أهنننا ضنناانة للاحاس ننة علنن  االلنناد األورون منن  
  1فك  واالهنيارالت

وقنند اتفننق قننادة االلنناد األورون علنن  ضننرورة ونننود ميثنناق مننا  ندينند قننادر علنن  معاجلننة مننا ننن  عنن  الفجننوات    
السامسقة م   قل وأزمات، وقادر عل  ترديد القواعد امليب اة لرعون املوازنات، وقادر عل  رقامسة دينون دول ميبققنة 

 علن  أن هبنري تقبينق العقومسنات مسصنورة تلقا ينة علن  الندول النا ختنالا قواعند اليورو  وقند اتفنق قنادة االلناد األورون
 املوازنة ما   يت  تعقيل  ذة العقومسات مسزالبية مرروية أو مسثقمة أرمساع الدول األع ال 

 خط  اإلنق ذ األول  لل ون ن: .0
ملينننار الينننورو علننن   مننندى منننقث سنننيبوات،  110، حصنننلت اليوننننان علننن  مسننناعدة مالينننة مسقيانننة 2010مننناي  10يف 

ملينننار الينننورو يف شننكل قنننروض ميبا ينننة حسنن  مسنننامهتاا يف رأس منننال  80حيننا وسنننرت دول ميبققننة الينننورو منننا قياتننني 
ملينننار الينننورو، يف املقامسنننل ااكومنننة اليونانينننة ملامنننة  30البيبننن  املركننناي األورون، امنننا صنننيبدوق اليبقننند الننندو  قننند  مبلننن  

فض العجا يف مياانيااا، و ذا لت مراقبة كل م  صيبدوق اليبقند الندو  واملفوضنية األورومسينة مستقبيق  قة تقرفية و 
 والبيب  املركاي األورون 

مسعد مرور سيبة سقل م  تيبفيذ المنامج وعل  النرا  من  نانود ااكومنة اليونانينة علن  تيبفينذ االننرالات املتفنق عليانا، 
أل ننداي املسننقرة مسننل تواصننل ركننود االقتصنناد، إضنناسة إىل اسننتعادة اليونننان مقننة إال أنننني   يننت  لقيننق اليبتننا ج املتوقعننة وا

 السوق كاا كان مفحملضا يف المنامج، سقد احتانت ملبل  أكم م  مبل   قة اإنقاذ األوىل ل بل اوضاعاا املالية 

  نش ا لندوق االستقرا  الم ل  األو وب : .3
الغننرض     ،مليننار يننورو 440ومسلغننت قياننة رأاننال  ننذا الصننيبدوق  سننيبوات 3 ننو عبننارة عنن  صننيبدوق معقننت ملنندة 

ميبننني  ننو اافنناظ علنن  االسننتقرار املننا  لقلنناد اليبقنندي األورون منن   ننقل تقنندم املسنناعدة املاليننة املعقتننة للنندول 
األع ننال يف ميبققننة الينننورو الننا تعننا  مننن  صننعومسات اقتصننادية، كانننا أن كننل املسنناعدات املالينننة للنندول األع نننال 

   مرتبقة مسرروط مق اة 
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 املساعدات املالية الا قدماا صيبدوق االستقرار املا  األورون    كاآليت:

مليننننننار يننننننورو لتغقيننننننة  85، ال تننننننوسا قننننننرض إيرليبنننننندا مسقياننننننة 2010نننننننوسام  28يف برنلللللل من   رلنللللللدا:  - أ
 االحتيانات التاويلية 

 شروط المنامج تقو  عل  مقث ركا ا: 

  مليار يورو(  35تعايا سوري وإصقح شامل لليب ا  املصريف  حدد مسن 
  2015ضبل أوضاع املالية العامة، با يف ذل  تصحي  العجا املفرط حلول  
  ، تعايننننا اإصننننقحات اهليكليننننة، وال سننننياا يف سننننوق العاننننل، للسننننااح مسننننالعودة إىل اليباننننو القننننوي واملسننننتدا

 اع  ملواييبياا   واافاظ عل  الوض  االقتصادي واالنتا

مليار يورو من   87، قياتاا 2011ماي  17لصلت المتغال عل  مساعدة مالية يف برن من البرت  ل:  - ب
   انل تغقية االحتيانات التاويلية 

 شروط المنامج تقو  عل  مقث ركا ا:

   ؛2013تسوية األوضاع املالية العامة با يف ذل  تصحي  العجا املفرط حلول عا 
  تعايا اليباو والقدرة التيباسسية م   قل إصقحات  يكلية؛ 
   لست السيولة واملقلة املالية للققاع املا  م   قل إعادة  يكلة الققاع املا 

واسقننت النندول األع ننال يف ميبققننة  2011نويليننة  21يف برنلل من المسلل عدة الم ل لل  الر ن لل  لل ونلل ن:  - ت
 مليار يورو لتغقية ديوهنا  172اليورو عل  مسرنامج املساعدة املالية الثانية لليونان قياتني 

 وشروط المنامج متثلت يف: 

   ؛2013تيبفيذ  قة تقرا صارمة ادي إىل استعادة اجلدوى املالية العامة لليونان حلول عا 
  مليننار يننورو منن  أنننل  10تعايننا القنندرة التيباسسننية واافنناظ علنن  اسننتقرار اليب ننا  املننا  حيننا  صصننت

 لقيق االستقرار يف اليب ا  املا  
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مننن  اليبننناتج ا لننن   %10.6وسننناعدت تننندامسا التقرنننا يف  فنننض عجا نننا االو   أي قبنننل تسنننديد الفوا ننند( مننن     
راسق ذل  أي ا م  ومار نانبينة سنامهت يف تفناق  الركنود، النذي ، ولك  ت2011يف  %2.4إىل  2009االمجا  عا  
وشاد اليباتج ا ل  االمجا  لليوننان أسنوأ ترانن  عنا   2011و  2010واصب  اكثر سولا عا   2008مسدأ يف أكتومسر 

   %6.9مسا فاض  2011

واسننق كننل منن  االلنناد األورون وصننيبدوق اليبقنند النندو  والبيبنن  املركنناي األورون و البيبنن  املركنناي   2012ويف سيفننري    
ملينننار الينننورو، مرنننروية مساختننناذ وتيبفينننذ حامنننة نديننندة مننن  تننندامسا  130األورون علننن  تنننوسا حامنننة إنقننناذ مانينننة مسقيانننة 

ملينارات الينورو إضناسية  10و 2012ينورو يف ملينارات ال 3.3التقرا القاسية   خبفض قياة اليبفقات اليونانية مسقيانة 
(  وللارة األوىل ت ايبت حامة االنقاذ اتفاق إعادة  يكلة النديون من  حنامل  سنيبدات ااكومنة  2014و 2013يف 

اليونانينننة مننن  الققننناع الننناص  البيبنننو  وشنننركات التنننزمت وصنننيباديق التقاعننند(، والقبنننول القنننوع  ملقاي نننة السنننيبدات مننن  
سنيبة  وتعتنم  30سنيبة إىل  11تراسنق من   فنض أسنعار الفا ندة وإيالنة االسنتحقاق من   %53.5شق  اان  مسيبسنبة 

ملينارات الينورو من  السنيبدات  206 ذة الصفقة اكم صفقة يف العا  إعادة  يكلة الديون، حيا مشلت منا يقنارب 
  1مليار اليورو م  الديون اليونانية 107ااكومة اليونانية، وقد شق  

ال أزمات ومراكل دول ميبققة الينورو مسرنكل دا ن ،  لفنت     عبارة ع  وليةاألو وب  :  آل   االستقرا   3
مسصفة دا اة صيبدوق االسنتقرار املنا  األورون النذي أسنس مسصنفة معقتنة، والغنرض ميبانا  نو تنوسا دعن  منا  
من   نقل عندد منن  ادوات املسناعدة املالينة للنندول األع نال يف ولينة االسنتقرار األورمسيننة النا تعنا  أو ماننددة 

 مراكل متويل  
 أما أ   املساعدات املالية الا قدمتاا ولية االستقرار األورومسية متثلت يف:

 100، متننت املواسقننة علنن  مننيب  إسننبانيا مسنناعدة ماليننة تصننل إىل 2012نننوان  25يف برنلل من  سللب ن  :  - أ

مليننار يننورو إعننادة رالننة الققنناع البيبكنن  اإسننبا  واسننتعادة مقننة السننوق يف اسننبانيا، حيننا يننت  صننرساا 
 مراحل  عل 

 الرروط املتعلقة مساملساعدة املالية متثلت يف:
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  اسننننتعادة سننننقمة اليب ننننا  البيبكنننن  االسننننبا  منننن   ننننقل التقينننند بجاوعننننة منننن  االنننننرالات القزمنننننة
 واملاصصة جملاوعة م  البيبو  مسركل سردي؛

   تعاينننننا  يكنننننل الققننننناع البيبكننننن  اإسنننننبا  مننننن   نننننقل لديننننند واوعنننننة مننننن  االصنننننقحات الوانننننن
 اسيد ا؛

    تيبفيذ إصقحات تتعلق مسردارة ومراقبة وتيب ي  الققاع املا 

ملينننار  10لصنننلت قنننمص علننن  حامنننة املسننناعدة املالينننة قياتانننا  2012ننننوان  25يف برنللل من قبلللر :  - ب
مليننار  1مليننار يننورو وصننيبدوق اليبقنند النندو  مسقياننة  9يننورو، حيننا سننامهت وليننة االسننتقرار األورومسيننة مسننن 

إىل  2013قينننة متوينننل احتياننننات قنننمص علننن  مننندى منننقث سنننيبوات مننن  ينننورو   نننذا المننننامج  نننو لتغ
 مسعد إنرال حصيلة تقاس  األعبال الا اعتاداا ااكومة القمصية  2016

 شروط المنامج تقو  عل  مقث ركا ا:

  اسننتعادة سننقمة الققنناع البيبكنن  القمصنن  وإعننادة مسيبننال مقننة السننوق واملننودعت منن   ننقل إعننادة  يكلننة شنناملة
 ص حج  املعسسات املالية، وتعايا مراقبة ومعاجلة اليبقص املتوق  يف رأس املال؛وتقلي

  االسننتارار يف ضننبل أوضنناع املاليننة العامننة منن  أنننل تصننحي  العجننا ااكننوم  العننا  املفننرط  يف أقننرب وقننت
 ممك ؛

 التننننوازن تيبفيننننذ إصننننقحات  يكليننننة لنننندع  القنننندرة التيباسسننننية واليباننننو املسننننتدا  املتننننوازن، ممننننا يسننننا   خبلننننل يف 
 االقتصادي الكل  

واسقننت النندول األع ننال يف ميبققننة  2015نويليننة  15يف  برنلل من المسلل عدة الم ل لل  الر لرلل  لل ونلل ن: - ت
مليننار يننورو، منن  التعانند مسمنننامج إصننقح  86اليننورو علنن  مسرنننامج املسنناعدة املاليننة الثالثننة لليونننان قياتاننا 

  يكل  لتحفيا اليباو االقتصادي 
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 يف: المنامجشروط وتتاثل 

 تغيا ن ا  ضريبة القياة امل اسة وتوسي  قاعداا لايادة إيرادااا؛ 
 لست ن ا  التقاعد؛ 
  إنرال  يئة ضريبية مستقلة وولية لفض تلقا   لليبفقات يف حالة عد  لقيق أ داي املوازنة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
157 

-3002للفتللرة المب شللر  األجنبلل االزملل ت االقتصلل     عللل  االسللترم    لتللر  ر  اسلل  ق  سلل    الرلل ن :المبحللث 
3003 

سننيبحاول منن   ننقل  ننذا املبحننا إنننرال دراسننة احصننا ية قياسننية هبنندي ا تبننار تننزما األزمننات املاليننة واالقتصننادية    
  ؛8098إىل سنننيبة  8003، و نننذا  نننقل الفنننحملة املاتنننارة واملاتننندة مننن  سنننيبة علننن  االسنننتثاار األنيبنننمل املباشنننر العنننامل 

  وسيبستاد  واوعة م  اليبااذج ممثلنة يف اليبانوذج Panel DATAالسقلسل الاميبية املققعية مساستادا  وذل  
 التجايع ، ذوذج التزماات الثامستة، ذوذج التاماات العروا ية؛ مث إنرال ا تبار أس لاا 

 اإلط   الق  س  المتب  ف  الد اس  : األولالمطلب 

 الطر ق  واأل وات المستخدم  ف  الد اس أوال: 

من  أننل ا تبنار ومقامسقنة اليب رينة االقتصنادية من   القياسن  تعتاد أالبينة الدراسنات التقبيقينة علن  أدوات االقتصناد   
الواقنن ، وعلنن   ننذا األسنناس سننوي  نناول منن   ننقل  ننذا املبحننا تسننليل ال ننول علنن  أ نن  ا نناور املتعلقننة بيباجيننة 

والننا ترننال علنن  ذنناذج أو مسيانننات السقسننل الاميبيننة املققعيننة  مسيانننات البانننل(  ،سنن  املتبنن  يف التحليننلاالقتصنناد القيا
عيبند  (Panel Data)املستادمة يف تقدير ا، حيا يت  استعاال  ذة اليبااذج أو ما يعري أي ا بعقينات السنلة 

اسنتعاال  نذا اليبنوع من  اليباناذج  إىل تقارب اآلمار واملايناات الفردينة مسنت واوعنة الدراسنة، ومسنذل  سنيبلجز يف دراسنتيبا 
االعتانناد علنن  إىل كننون  ننذة الدراسننة ختننص واوعننة منن  النندول الننا تتقننارب سياننا مسييباننا منن  حيننا األدال، مساإضنناسة 

 قات التكامل املتاام  عل  مسيانات البانل ا تبارات دراسة استقرارية السقسل الاميبية وعق

 مدخ  ن ري لب  ن ت الب ن  .0
واوعننننة منننن   نعنننن  بصننننقل  مسيانننننات السقسننننل الاميبيننننة املققعيننننة أو معقيننننات البانننننل :ب  نلللل ت الب نلللل  تعر للللا .0.0

املرا دات الا تتكرر عيبد واوعة م  األسراد يف عدة سحملات م  الام ، حيا أهنا اا  مست  صا ص كنل من  
البيانننات املققعيننة والسقسننل الاميبيننة يف نفننس الوقننت، سباليبسننبة للبيانننات املققعيننة سانن  تصننا سننلو  عنندد منن  

ييبانننا تصنننيبا مسياننننات السقسنننل الاميبينننة سنننلو  مفنننردة املفنننردات أو الوحننندات املققعينننة عيبننند سنننحملة زميبينننة واحننندة، مس
كوهننا لتنوي علن  معلومنات ضنرورية   ؛واحدة  قل سحملة زميبينة معييبنة، و يبنا تكان  أمهينة اسنتادا  مسياننات الباننل
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كاننت الفنحملة الاميبينة نفسناا لكنل األسنراد نسنا  ذنوذج   كية الوقت وعل  مفردات متعددة، سنرذاتتعامل م  دييبامي
 1ملتوازنا، أما إذا ا تلفت الفحملة الاميبية م  سرد آل ر يكون ذوذج البانل اا متوازن اانننالبانل مس

 أهم   استخدام معط  ت الب ن  .0.3

ز نذ مسعنت االعتبنار املعلومنات ذات ، ألننني يمااينا ماانة ويعقن  نتنا ج أكثنر دقنة    ذة البيانات لننيإن التقدير حس   
البعد الام  يف السلسلة الاميبية وكنذل  البعند املققعن  يف الوحندات املاتلفنة، لنذل  ميكن  القنول مسنزن معقينات الباننل 

أكثر سعالية ونرناط يف االقتصناد القياسن   التقبيقيةمسعد زم  ومسعد سردي،  ذا ما نعل دراستيبا  :تتات  مسبعد م اعا
 تكتس  أمهية مسالغة نونا ا يف اليبقاط التالية: ومسالتا  سا 

  يسنا   نذا اليبنوع من  املعقينات للباحنا مسدراسننة اال تقسنات والفنوارق يف السنلو  مسنت األسنراد، حينا أن البعنند
أكثننر منن  تلنن   ،امل نناعا الننذي تتاتنن  مسننني مسيانننات البانننل ميكنن  ترمجتننني علنن  أنننني مسعنند م نناعا للاعلومننة املتننوسرة

كاننا أن مرننكلة االرتبنناط املرننحمل    ديرات ذات مقننة أعلن ؛ومسالتننا  إمكانيننة ااصنول علنن  تقنن يبيننة املققعينة أو الام
 مست املتغاات تكون أقل حدة م  مسيانات السقسل الاميبية؛

  هبامسينا علن  كنذل  مسكفنالة أس نل، و نذا منا ينعمر إتتايا مسيانات البانل ع  اا نا مسبعند أكنم من  درننات اارينة و
 دقة املقدرات؛

 معقيات البانل اإيار املق   لتقور تقيبيات التقدير واليبتا ج اليب رية؛تعتم  
 ن ذناذج الباننل تسنا  مسدراسنة مرناكل يسنتحيل دراسنتاا مساسنتادا  البياننات العرضنية أو يف الواق  التقبيقن ، سنر

السقسنننننننننننل الاميبيننننننننننننة، حيننننننننننننا تسنننننننننننناعد يف ميبنننننننننننن  ااننننننننننننور مرنننننننننننكلة انعنننننننننننندا  مبننننننننننننات تبنننننننننننناي  حنننننننننننند القننننننننننننز 
« Heteroscedasticity »،  الرننننا عة ال اننننور عيبنننند اسننننتادا  مسيانننننات املققنننن  العرضنننن  يف تقنننندير اليبانننناذج

ضنبل انعندا  التجنانس ن ذاذج البانل اعل من  املاكن  رالقياسية، سباقي السقسل الاميبية لققتصاد الكل  س
، ألن كننل واحنند منن  املصننادر اهلامننة النعنندا  مبننات التجننانس لبيانننات لليننل السننلو  مسننت الوحنندات الفرديننة عيبنند

املقق  العرض   نو حنذي معلومنات مامستنة نسنبيا من  الوحندات الفردمسنة، ومن   يبنا ت انر أمهينة اسنتادا  مسياننات 

                                                           
1 Dielman, 1989, “Pooled Cross-Sectional and time series data analysis”, Texas Chridtian  niversity, USA, 
P2. 
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البانل مسزهنا تز نذ مسعنت االعتبنار منا يسنا  امسعند  التجنانس أو اال نتقي انا امللحنوظا الناص بفنردات العييبنة 
 سوال املققعية أو الاميبية؛

   ان استادا  معقيات البانل سيتي  ليبا التافيا م  مركلة التعدد الق«Milticollinearity »؛ 
  عنادة منا متنيب  مسياننات الباننل للباحنا عنددا كبناا منن  نقناط البياننات، ممنا يايند من  درننات اارينة ويقلنل العققننة

  1القية مست املتغاات املفسرة؛ 
  تننوسر ذنناذج مسانننل إمكانيننة أس ننل لدراسننة دييباميكيننة التعننديل، الننا قنند ختفياننا البيانننات املققعيننة، كاننا أهنننا أي ننا

تعتم ميباسبة لدراسة سحملات اااالت االقتصادية، مثل البقالة، الفقر واليباو واا نا، ومن  نانة أ نرى ميكن  من  
   2نققة زميبية أل رى  قل مسيانات مسانل الرمسل مست سلوكيات مفردات العييبة م  

   :الطر ق  المتبع  ف  الد اس  وات و األ .3

زمننات مسونننود أمننر لأل القا لننة الدراسننة سرضننية صننحة منندى ال تبننارو ملعاجلننة اجلاننن  القياسنن  ملوضننوع الدراسننة    
و نننذا  نعتاننند علننن  ذننناذج السقسنننل الاميبينننة املققعينننة االقتصنننادية علننن  حجننن  االسنننتثاارات األنيببينننة املباشنننرة النننواردة 

 Rوكذا مسرنامج  Eviewsمساستادا  كل م  مسرنامج 

 43املتاثلننة يف  iمنن  الوحنندات املققعيننة  N=43لتقبيننق  ننذا اليباننوذج نسننتاد  قاعنندة مسيانننات مدوننة منن  عنندد و    

السننيبوات حيننا تغقنن  الفننحملة  منن  t=16دولننة، ويف نفننس الوقننت لتننوي كننل وحنندة مققعيننة علنن  سلسننلة زميبيننة مسعنندد 
  688 و  (T×N)ومسالتا  يكون عدد املرا دات املستادمة يف التحليل  2018إىل  2003الاميبية م  

 :الد اس  ف  المستعمل  المت  رات ولا  ن  : 

 مت  رات النموذو:  .0

 املتغناات من  واوعنة علن  القياسنية الدراسنة  نذة يف االعتاناد الم  ،للاوضنوعمساالعتاناد علن  اجلانن  اليب نري    

 األزمننة كاتغننا اعتانناد إىل إضنناسة عنن  األزمننة،  والننا تعتننم منن  م ننا ر األزمننة االقتصننادية،الننا تعننم  واملعشننرات

                                                           
1 Cheng Hasiao , Analysis of Panel Data, Cambridge University Press , University of Soutern California, 2003, p3. 
2 Badi H.Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, Third Ediyion, 2005, p6 



 

 
160 

تندسقات االسنتثاار األنيبنمل االقتصنادية و  زمناتاأل مسنت العققنة يبيعنة وتقيني  أننل لديند من  وذلن  ، ومه (صنوري
 القياس : اليباوذج يف املستادمة املتغاات ملاتلا مفصل شرح يل  وسياا الدراسة،  ل الدولاملباشر الواردة إىل 

 المت  ر الت ب :  - أ
  :  االسللترم   األجنبلل  المب شللر الللواFDI In: سننتثاارية الننواردة سننيبويا إىل و ننو عبننارة واننوع التنندسقات اإ

، و نذا  اولنة UNCTADالبلد أو البلدان  ل الدراسة وسق إحصالات منعمتر االمن  املتحندة للتجنارة والتيباينة 
  ذة التدسقات الواردة  عل دراسة تزما املتغاات املستقلة 

 المت  رات المستقل :  - ب
  : النلل تن المحللل  االجملل لGDP:   اليبنناتج ا لنن  اإمجننا   ننو معشننر اقتصننادي يقننيس القياننة اليبقديننة إمجننا

ويسننتاد  يف قينناس  ،عننادة سننيبة مننا  ننقل منندة زميبيننة  ننددة مسلنندالسننل  والنندمات الننا أدنتجننت دا ننل حنندود 
ة األزمننات املاليننة واالقتصننادية تننعمر عليننني مسقريقننسانن  ميب ننور أن حجنن  اقتصنناد ذلنن  البلنند وكننذا تقننورة، ومسالتننا  

  وسيبعتادة كاتغا مستقل يعم ع  األزمة زمات املالية واالقتصاديةمباشرة لذل  يعتم م  م ا ر األ
 االقتص  ي االنفت ح مسشر ::Open  وينت  اليبانو كزحند  نددات دراسات عدة يف املعشر  ذا استاد  لقد 

ومسالتنا  قيناس حجن  االقتصناد  ا لن ، اليبناتج إمجنا  علن  والنواردات الصنادرات وانوع مسقسناة علينني ااصنول
من  البياننات سان  من  منعمتر األ مصندر الارن  ممثق يف العققات التجارية  إىل امجا  اليباتج ا ل  اإمجنا  أمنا

والننننواردات وكننننذا اليبنننناتج ا لنننن  اإمجننننا  ويتننننزمر كننننل منننن  الصننننادرات  ،UNCTADاملتحنننندة للتجننننارة والتيبايننننة 
 زمة ة، ومسالتا  يعتم معشرا لقياس األقتصاديمساألزمات املالية واإ

  :معدل الت خم:INF  معندل ويقناس ،لألسنعار العنا  املسنتوى يف املستار االرتفاع ع  عبارة  و الت ا 
 معنندل ويعتننم سنناس،األ وسننيبة اجلاريننة السننيبة مسننت سننعارلأل القياسنن  الننرق  يف التغننا نسننبة يريننق عنن  الت ننا 
 يف انكانننناش أو ت نننا  إىل تنننعدي نأ ميكننن  االقتصنننادية زمنننةاأل نأل ،زمنننةاأل قيننناس معشنننرات مننن  الت نننا 

 تعتانند الننا  UNCTAD والتيبايننة للتجننارة املتحنندة منن األ مننعمتر احصننا يات علنن  اعتانندنا وقنند  قتصنناداإ
    الت ا  قياس يف CPI لألسعار القياس  الرق  عل 

  : األزم:Crisis زمة    حندث أو واوعنة من  ال نروي النا اندد اعنة ومتاسن  ومسقنال سنرد أو ميب انة األ
و ن  اليبناتج ا لن  اإمجنا   أو ن ا ؛ وقند اعتاندنا علن  مسعنض املعشنرات النا تعنم عن  وننود أزمنة اقتصنادية
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 1 القيانة أ نذت حينا زمة كاتغا صوري يف اليبانوذج فتاح التجاري ومعدل الت ا ، كاا أدرنيبا األنواإ

 يف مساق  السيبوات  0والقياة  2018-2017 2014-2013 2009-2008 التالية  السيبوات يف

 : مت  رات الد اس  الق  س  04 جدول  قم

 التفس ر الرمز الرقم
01 FDI In  املتغا التامس   -التدسقات الواردة م  االستثاار األنيبمل املباشر- 
02 GDP  اليباتج ا ل  االمجا 
03 Open 

الواردات الصادرات =االنفتاح التجاريمعدل 
  اليباتج ا ل  االمجا 

04 INF  معدل الت ا 
05 CRISIS(Dummy) ) يف الفحملات  االزمة كاتغا صوري ومه 

 املصدر: م  اعداد الباحا 

 ولا ع ن  الد اس : .3

دولننة و نن :  اسننحملاليا، اليباسننا، مسلجيكننا، المازيننل،  كيبنندا، الرننيل ، الصننت،  ننونج   43ال ا تيننار عييبننة مكونننة منن     
ملانيننا، اليونننان، اجملننر، ايسننليبدا، اهليبنند، ايرليبنندا، ايقاليننا، اليامسننان،  ذار ، اسننتونيا، سيبليبنندا، سرنسننا، أكننونج، الترنني ، النند

كوريا اجليبومسية، ليتونيا، لوكسابورج، ماليايا، املكسي ،  وليبدا، نيوزليبدا، اليبرويج، مسولونيا، المتغال، روسنيا، سنيبغفورة، 
ومسالتنا   ؛مريكينةات املتحندة األالوالينو ا، سلوساكيا، سلوسييبيا، نيبوب إسريقيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، مسريقاني

 وال اعتااد  ذة الدول عل  أساس املمرات التالية:  ،سا  ترال دوال متقدمة ودوال ناشئة

  ساننثق منن  حيننا االسننتثاارات الننواردة سننرن اليبسننبة املتوسننقة لقسننتثاارات الننا تسننتققباا  :عييبننة ممثلننة للاجتانن
مننا مساليبسننبة لليبنناتج ا لنن  اإمجننا  ساتوسننل نسننبة ، أمنن  إمجننا  االسننتثاارات العامليننة %83 ننذة اجملاوعننة متثننل 

 .%87مسامهتاا يف اليباتج ا ل  اإمجا  العامل  تتجاوز 
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 للل  العلل لم بخصللو  االسللترم   األجنبلل  المب شللر الللوا   والنلل تن : نسللب  مسلل هم   ول الع نلل   00 جللدول  قللم
 المحل  االجم ل 

 

 الن تن المحل  اإلجم ل  الوا   االسترم   األجنب  المب شر

 السنوات

 مجموع الع ن 
 ضمل ون  وال  

 الع لم
 ضمل ون  وال  

النسب  
 الم و  

 مجموع الع ن 
 ضمل ون  وال  

 الع لم
 ضمل ون  وال  

النسب  
 الم و  

2003 471031,101 550548,934 0,86 35504217,4 38971324,6 0,91 

2004 577948,398 692325,459 0,83 39834390,4 43884071,1 0,91 

2005 772301,387 948585,21 0,81 42776906,8 47550129,3 0,9 

2006 1177582,68 1403249,7 0,84 45908799,6 51522644,9 0,89 

2007 1594248,55 1891444,65 0,84 51401878,3 58082309,4 0,88 

2008 1169223,03 1479747,28 0,79 55637609,1 63700275,6 0,87 

2009 943848,991 1172234,01 0,81 52887081,2 60414737,4 0,88 

2010 1096515,24 1365106,91 0,8 57341133,8 66145611,6 0,87 

2011 1313497,52 1561353,73 0,84 63381229,4 73534886,9 0,86 

2012 1140682,91 1470333,77 0,78 64222293,7 75097228,3 0,86 

2013 1182041,97 1431163,82 0,83 65945517,2 77228917,7 0,85 

2014 1133114,97 1357239,87 0,83 67753773,6 79098581,1 0,86 

2015 1803977,4 2033802,67 0,89 64193418,5 74757287,9 0,86 

2016 1707500,28 1918678,92 0,89 65425807,3 75840177,5 0,86 

2017 1254462,21 1497370,62 0,84 69375316,9 80501413,6 0,86 

2018 1047368,61 1297152,51 0,81 73601147,6 85303793,9 0,86 

Source: unctadstat.org 

 سقند اعتاندنا علن  واوعنة دول ميب انة التعناون والتيباينة االقتصنادية  :دول العييبة تعتم م  كمى الدول اقتصاديا
OECD، ملانينننا وسرنسننناينننات املتحننندة واليامسنننان وكيبننندا وأوالنننا ترنننتال علننن  كنننمى الننندول الصنننيباعية مثنننل الوال، 

 BRICSضننفيبا هلنا كننمى النندول اليباشنئة ممثلننة يف واوعننة دول   علن  دول االلنناد األورون  مث أوترنتال كننذل

دولننة مسننتققبة لقسننتثاارات األنيببيننة  20والننا تنند ل ضننا  أس ننل  ،ضنناسة إىل كننل منن  سننيبغاسورة وماليايننامساإ
وواوعنننة الننندول  G8املباشنننرة النننواردة يف السنننيبوات األ ننناة  ويف اجملانننل سالعييبنننة ترنننال واوعنننة الننندول الثاانينننة 

  BRICSوالدول اليباشئة الكمى  UEوااللاد األورون  G20العرري  
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 تحد د األزم ت ف  فترة الد اس :  .2

زمات االقتصنادية  نقل  نذة ولذل  سيبحاول حصر األ 2018إىل سيبة  2003اعتادنا كفحملة دراسة الفحملة م  سيبة 
والقيانة  السنيبوات نقل  نذة  1 واحند  كفنحملات ازمنات يف اليبانوذج حينا أ نذت القيانةوالا قايبا مساعتااد نا  الفحملة 
   يف مساق  السيبوات 0صفر 

العقناري اسنتارت لفنحملة يويلنة إال أن ن تنداعيات أزمنة النر   أران    :3004-3003 أزم  الرهن العقل  ي .2.0
وينننمر ذلننن  ترانننن  معننندل اليبانننو االقتصنننادي  2010-2008زمنننة ميكننن  حصنننر ا  نننقل سنننحملة ذروة  نننذة األ
ونفننس الرنن ل مساليبسننبة للتجننارة  %14.5مسيبسننبة  2009ليحملاننن  سننيبة  %3.1بقنندار   2008العننامل  سننيبة 

مسيبسننبة  2009لتننيبافض أكثننر سننيبة  2008سننيبة  %2.5العامليننة حيننا ا ف ننت الصننادرات العامليننة مسيبسننبة 
  1929كم أزمة عرساا اليب ا  الرأاا  مسعد أزمة الكساد الكبا وقد اعتمت  ذة األزمة أ .34%

زمننة الننر   تعتننم   ننذة األزمننة امتنندادا أل  Secular stagnation:3003-3003أزملل  الرلللو  المللزمن   .2.3
نعلننننننت منننننن    2011 و 2010( ولكنننننن  مسننننننوادر التحسنننننن  التفاؤليننننننة الننننننا ااننننننرت يف  سننننننيبة 2008العقنننننناري  

اناوز املسنتويات املسنجلة  شاد معدل اليباو االقتصادي ارتفاعا حيا زمتت ميبفصلتت االقتصاديت يعتمون األ
وكننننذا معنننندل ذننننو التجننننارة العامليننننة حيننننا سننننجل  ،علنننن  التننننوا  %11.17 و %9.5حننننت مسلنننن   ،زمننننةقبننننل األ
     قل نفس الفحملة %17.97 و 20.79%

 حينننا  ،قتصننناد العنننامل و راشنننة يف اإ قتصنننادي وانكاننناشوقننند متينننات  نننذة األزمنننة األ ننناة مستبنننايع يف اليبانننو اإ    
  مساإضننناسة إىل ا فننناض املنننالس ادي  والتجنننارة والترنننغيل وترنننكيل رأقتصنننسنننجلت معننندالت ميباف نننة يف اليبانننو اإ

   قتصاديةل  وتصاعد التوترات السياسية واإالقل  الك

 وميك  لديد أ   مرحلتت يف  ذة الفحملة عل  اليبحو التا : 

النا تعنود مسندايتاا إىل أوا نر سنيبة  ،: تااميبت  ذة املرحلة م  تفاق  أزمنة ميبققنة الينورو3002-3002الفترة  - أ
 ،مسلغت ذرواا ومسنت الندول الكنمى علن  انرار  وليبندا وسرنسنا 2012ولكيباا ميبذ سيبة  ،يف اليونان 2009

وال إم ننال معا نندة االسننتقرار والتقننارب وااوكاننة يف االلنناد االقتصننادي واليبقنندي  وأصننب  مسننتقبل االلنناد 
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مننن  االلننناد األورون مانننددا مننن  اليباحينننة االقتصنننادية وحنننىت السياسنننية، والننندليل مسداينننة سكنننرة  نننروج مسريقانينننا 
(، كاننا سننجلت معنندالت اليباننو االقتصننادي والتجننارة العننامليت مسننتويات متدنيننة Brexit  2013األورون 
اليباننننو مسالنننندول كاتوسننننل مساليبسننننبة للتجننننارة العامليننننة   التبننننايع يف   %1.5سقننننل مساليبسننننبة لليباننننو و %2مسلغننننت 

البنحملول ممنا أدى إىل ا فناض أسنعار ا يف منر علن  ا فناض القلن  علن  املنواد األولينة مثنل املتقدمة كان لنني األ
مننر مسنندورة علنن  اقتصنناديات  ننذة النندول الننا شننادت  نن  األ ننرى تبننايعا كبنناا  كاننا راسننق ، وأالسننوق الدوليننة

 ،لناد األورون نذا مسسنب  ال نبامسية حنول مسنتقبل اإ ذة العوامل االقتصادية ارتفناع يف املاناير السياسنية و 
تغينننناات يف عدينننند حكومننننات النننندول وكننننذا ال ،لواليننننات املتحنننندة األمريكيننننةومننننا يعننننري مسنننناجلري املننننا  يف ا
 واشتداد التوترات اجليوسياسية   والتغاات العديدة يف السياسات

توقعننننات اقتصننننادية تفاؤليننننة  صوصننننا يف الواليننننات املتحنننندة  2015: شننننادت سننننيبة 3003-3002الفتللللرة  - ب
األمريكينننة وااللننناد األورون مسسنننب  سعالينننة السياسنننة اليبقدينننة االسنننتباقية يف ميبققنننة الينننورو، ولنننذل  شنننادت 

ولكنن  تبقنن   ،2018-2016معنندالت اليباننو االقتصننادي والتجننارة الدوليننة لسننيبا يفيفننا يف الفننحملة القحقننة 
وال ننعا املسننتار ، ولكنن  مسقنن  االقتصنناد العننامل  يتايننا مساهلراشننة 2008ة قبننل أزمننة دون املسننتويات املسننجل

والتبننايع يف مسعننض االقتصنناديات اليباشننئة الكننمى، تقلنن  األسننواق املاليننة، العننودة إىل اااا يننة  للقلنن  الكلنن 
ريكيننة أوا ننر وامليباسسننة ال ننريبية الكبنناة  مسننت النندول و صوصننا اإصننقح ال ننريمل يف الواليننات املتحنندة األم

ما زاد م  التوترات التجارية والتصعيد مسنت الندول واانور منا يسنا  مسناارب التجارينة مسنت الوالينات  ،2017
ن ارتفنننناع عنننند  الثقننننة يف اجلاننننن  السياسنننن  مسسننننب  ارتفنننناع أكاننننا  املتحنننندة وعنننندة دول يف مقنننندمتاا الصننننت 

ن اإضننناسة إىل أمس 1قتصنننادية السننامسقة إملانناير اجليوسياسننية والتنننوترات اإقليايننة ضننناعفت منن  التحننديات اا
 عد  التزكد املتعلق مستقوير مسيئة سياسية دولية لقستثاار والتجارة قد سا   يف تقليل مقة املستثاري   

 2008،2009،2013،2014،2017،2018 :زمة كاتغا صوري يف اليباوذج   وعليني السيبوات الا تعم ع  األ

 

 

                                                           
1 Global investment trends monitor, n22, Jan2016,p2 
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 عري نت من الد اس  الق  س   المطلب الر ن : 

 :س  الولف   لمت  رات الد اس الد اأوال. 

سانن  تننوسر ملاصننات مسسننيقة حننول  ،يننت  اسننتادا  اإحصننال الوصننف  لوصننا املقمنن  األساسننية لبيانننات الدراسننة   
ملا سبق  يبا  العديد من  القنرق اإحصنا ية لوصنا البياننات وأ ن  منا اسنتادميباة يف دراسنتيبا  نو: ااند  وتبعا  العييبة
، الوسننننل ااسننننان std. Deviation، اال ننننراي املعينننناري Maximum، اانننند األقصنننن  Minimumاألدى 
meanرننات خما سيبوضنحني عن  يرينق االعتاناد علن  ، و نذا من   نقل منEviews 10  اليبتنا ج كانا حينا كاننت
 يل :
 : الق م االحص م   الولف   لمت  رات الد اس 00 قم  جدول

 FDI_IN OPEN_TRADE GDP INFL 

 Mean  26722.89  0.832274  1330219.  2.762149 

 Median  10830.90  0.602103  392972.8  2.185522 

 Maximum  471792.0  4.199623  20600253  21.60245 

 Minimum -87212.09  0.171969  9834.025 -4.478040 

 Std. Dev.  47591.75  0.655955  2738240.  2.756011 

 Skewness  4.207725  2.366819  4.347093  2.029744 

 Kurtosis  29.88726  9.621514  23.93709  9.762586 

     

 Jarque-Bera  22754.02  1899.217  14733.26  1783.411 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 

     

 Sum  18385345  572.6048  9.15E+08  1900.358 

 Sum Sq. Dev.  1.56E+12  295.6003  5.15E+15  5218.176 

     

 Observations  688  688  688  688 

 eviews 10: خمرنات المصد 

سنننيبة، قيانننة  16دولنننة و مننندة زميبينننة قننندر ا  43 للقننني  االحصنننا ية ملتغننناات الدراسنننة لننننمننن   نننقل اجلننندول السنننامسق    
 471792علن  قيانة مسنجلة كاننت أو  دوالر، ملينون 26722.89املتوسل ملتغا االسنتثاار األنيبنمل الندا ل كاننت 

  مليار دوالر 87212-كانت حوا    دوالر مسييباا أقل قياة مليون
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 مسييباننننا أقننننل قياننننة 4.199623 علنننن  قياننننةأو  0.832274مساليبسننننبة ملتغننننا االنفتنننناح التجنننناري سقنننند كننننان املتوسننننل    

0.17196 

ملينننون دوالر مسييبانننا أعلننن  قيانننة مسلغنننت  1330219أمنننا مساليبسنننبة ملتغنننا اليبننناتج ا لننن  االمجنننا  سقننند مسلننن  املتوسنننل    
  دوالرمليون  9834.025مليون دوالر وأدى قياة سجلت  20600253

 مصفوف  اال تب ط:

Correlation 

Probability 
FDI_IN OPEN_TRADE GDP INFL 

FDI_IN  1.000000    

 -----     

OPEN_TRADE  -0.023842 1.000000   

 0.5324 -----    

GDP  0.755273 -0.289511 1.000000  

 0.0000 0.0000 -----   

INFL  -0.030000 -0.107922 -0.065086 1.000000 

 0.4321 0.0046 0.0880 -----  

 eviews 10: خمرنات المصد 

تبنت ليبنا قنوة وضنعا  االرتبناط القن  مسنت متغناات الدراسنة من  نانة، ونوعنني من  نانة أ نرى؛ مصفوسة االرتباط    
  pم   قل معامل االرتباط واشارتني، مساإضاسة إىل املعيبوية القية ملعامل االرتباط م   قل القياة االحتاالية 

م   قل مصفوسة االرتباط السامسقة نقحظ أنني ال توند عققة ارتباط  ق  معيبوية مست اإسنتثاار املباشنر النوارد     
، مسييباننا %5واالنفتنناح التجنناري منن  ناننة واإسننتثاار املباشننر الننوارد والت ننا  منن  ناننة أ ننرى  عيبنند مسننتوى معيبويننة 

، %5الننوارد واليبنناتج النندا ل  النننا  عيبنند مسننتوى معيبوينننة  توننند عققننة ارتبنناط  قننن  معيبويننة مسننت االسننتثاار املباشنننر
و نو ارتبناط مونن  وقنوي، ونقحنظ أي نا من   نقل مصنفوسة االرتبناط أننني يونند  0.75حيا كان معامل االرتباط 

، حيننا كننان معامننل %5ارتبنناط  قنن  ومعيبننوي مسننت اليبنناتج النندا ل  الننا  واالنفتنناح التجنناري عيبنند مسننتوى معيبويننة 
و و ارتبناط عكسن  وضنعيا، نفنس الرن ل ييبقبنق علن  العققنة مسنت الت نا  واالنفتناح التجناري  0.289-االرتباط 

و نو ارتبناط عكسن   0.1-، أي  كان معامنل االرتبناط %5حيا أن االرتباط كان معيبوي  ق  عيبد مستوى معيبوية 
 ضعيا      
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    Pooled Model :النموذو التجم ع   ن  . 

كانا   واملتغناات املسنتقلة ا نددة لنني املباشنر النواردسنتثاار األنيبنمل س العققنة مسنت االايننستاد  اليباوذج التجايعن  لقو 
 توضحني العققة التالية:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.6 نساةR مسرنامج خمرنات :المصد 
 التجننناري نفتننناحاإ متغنننا كنننان  حينننا معيبوينننة، املسنننتقلة املتغننناات مجيننن  أن السنننامسقة البياننننات  نننقل مننن  يت ننن      
  قينة عققنة النوارد املباشنر األنيبنمل سنتثاارواإ التجناري اإنفتناح مسنت العققنة أن علن  يندل منا و ذا ومون  معيبوي
 أن حيننا والت ننا ، اإمجننا  ا لنن  اليبنناتج متغننا علنن  يبقبننقي الرنن ل نفننس ،%5 مسننتوى عيبنند معيبويننة داللننة ذات

 مسييبانا ،%5 مسنتوى عيبند معيبوينة داللة ذات مونبة  قية عققة الوارد املباشر األنيبمل ستثااراإ ومست مسييبااا العققة
 الننوارد املباشننر األنيبننمل سننتثاارواإ ومهنن  كاتغننا  اإقتصننادية األزمننة مسننت معيبويننة وذات عكسننية  قيننة العققننة نننالت
  %5 مستوى عيبد
 قتصنننادية،اإ األزمنننة اإمجنننا ، ا لننن  اليبننناتج التجننناري،  اإنفتننناح املسنننتقلة املتغننناات مسنننت كلينننةال العققنننة وننننالت   

 ال تبنار االحتاالينة القيانة  نقل من  و نذا ومعيبوينة  قية الوارد( املباشر األنيبمل ستثاار اإ امس الت واملتغا الت ا (

𝑭𝑫𝑰_𝒊𝒏𝒊𝒕 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑶𝒑𝒆𝒏_𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒊𝒕 +𝑩𝟐𝑮𝑫𝑷𝒊𝒕 + 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊𝒕 + 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-110746  -12223   -3127    7229  208872  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -6.035e+03  2.637e+03  -2.289   0.0224 *   

open_trade   1.599e+04  1.813e+03   8.824   <2e-16 *** 

GDP          1.433e-02  4.330e-04  33.092   <2e-16 *** 

Infl         8.090e+02  4.137e+02   1.956   0.0509 .   

Crisis1     -4.935e+03  2.331e+03  -2.117   0.0346 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 29560 on 683 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.6166, Adjusted R-squared:  0.6143  

F-statistic: 274.6 on 4 and 683 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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F  2.2-16 كانننت  والننا ،السننامسقة اليبتننا ج  ننقل مننe   ونننود عققننة  قيننة أي رسننض الفرضننية الصننفرية القا لننة مسعنند
 معيبوية مست املتغاات املستقلة واملتغا التامس  وقبول الفرضية البديلة 

  Fixed Effect Model نموذو التر  رات الر بت   لر .   
تفنننحملض صنننيااة ذنننوذج التنننزماات الثامستنننة أننننني ميكننن  احتسننناب عننند  التجنننانس للوحننندات املققعينننة يف ا نننتقي ااننند    

  تقننديرة، وعننادة منا يننرتبل ذننوذج الباننل ذو األمننر الثامسننت تكاعامنل اننا معننروي ين     التعامننل منن الثامسنت، حيننا ينت  
    1مساليباوذج الاص مسقريقة املرمسعات الصغرى ذات املتغاات الصورية 

، والنام     منر األسنراد أحينا يقنو   نذا اليبانوذج علن  تبينان ، األكثر استاداما يف ذاذج الباننل ذا اليباوذج ويعتم 
 : و ذا ما تبييبني العققة التالية   

 
 

 Within Groups Fixed Effectنموذو التر  رات الر بت   اخ  المجموع ت:  .0

ذوذج التزماات الثامستة دا ل اجملاوعات يقو  عل  حساب املتوسنقات لكنل من  املتغنا التنامس   االسنتثاار األنيبنمل    
زمنننة االقتصنننادية(، وينننرح  نننذة (، و املتغننناات التامسعنننة  اليبننناتج ا لننن  االمجنننا ، االنفتننناح التجننناري، الت نننا ، األالنننوارد

 يل :املتوسقات م  البيانات الاصة مسكل دولة كاا 

 

 

يننويف مجينن  شننروط يريقننة   ̅     ن التننزماات الثامستننة قند ا تفننت، و املقنندر أ من   ننقل العققننة السننامسقة نقحننظ
 املسنننتقلة لاتغنننااتل للاتوسنننقات اال تقسنننات يرنننرح املرمسعنننات الصنننغرى، ذنننوذج التنننزماات الثامستنننة دا نننل اجملاوعنننات

   التامس  لاتغال اتوسللل اال تقي م  مسدالً  ةمعييب مسدولة املتعلقة البيانات جملاوعة

                                                           
1 William Green, Econometric Analysis, 5

th 
edition, New Jersey, Prentice Hall, Apper Saddle River, 2003, P287. 

𝑭𝑫𝑰_𝒊𝒏𝒊𝒕 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑶𝒑𝒆𝒏_𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒊𝒕 + 𝑩𝟐𝑮𝑫𝑷𝒊𝒕 + 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊𝒕 + 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 
𝒖𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜸𝒕 + 𝝐𝒊𝒕 

𝐘𝐢𝐭  𝐘𝐢 =  𝐁𝐣 𝐗𝐢𝐣𝐭  �̅�𝐣𝐢 + 𝐮𝐢𝐭  �̅�𝐢

𝐤

𝐣=𝟏
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م  مست العيوب املوناة هلذا اليباوذج     سارة عندد كبنا من  درننات اارينة عن  التقندير، حينا نفقند درننة لك  
 درنة حرية   649أي          لكل واوعة كاا يل :                        

، ومسالتننننا  سننننرن  ننننذا اليباننننوذج الميكنننن  Tمامسننننت  ننننقل الفننننحملة الاميبيننننة  X، وأي متغننننا B0وكننننذل  حننننذي الثامسننننت 
 استعاالني لتقدير املتغاات املستقلة الثامستة  قل الام  

 وكانت نتا ج العققة مست متغاات الدراسة مسواسقة اليباوذج الثامست كاا يل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.6 نساة R مسرنامج خمرنات :المصد 

من   نقل البياننات السننامسقة ليبانوذج التنزماات الثامستنة دا ننل اجملاوعنات يت ن  ليبنا ونننود عققنة  قينة معيبوينة مسننت    
، نفنس الرن ل ييبقبنق علن  العققنة %5واالستثاار األنيبمل املباشر الوارد عيبند مسنتوى معيبنوي  ا ل  االمجا اليباتج 

  مست األزمة االقتصادية حيا كانت العققة  قية ومعيبية

𝐃𝐟 = 𝐧𝐓 𝐤 𝐧 

Balanced Panel: n = 43, T = 16, N = 688 

 

Residuals: 

      Min.    1st Qu.     Median    3rd Qu.       Max.  

-116941.70   -4902.28    -235.03    4518.30  199028.63  

 

Coefficients: 

              Estimate  Std. Error t-value Pr(>|t|)     

open_trade -5.3625e+02  7.3214e+03 -0.0732  0.94163     

GDP         1.4524e-02  1.3114e-03 11.0755  < 2e-16 *** 

Infl        3.3185e+01  5.0373e+02  0.0659  0.94750     

Crisis1    -4.7930e+03  2.0115e+03 -2.3828  0.01747 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Total Sum of Squares:    4.8272e+11 

Residual Sum of Squares: 4.0428e+11 

R-Squared:      0.16249 

Adj. R-Squared: 0.10239 

F-statistic: 31.0921 on 4 and 641 DF, p-value: < 2.22e-16 



 

 
170 

سياا نص العققة القية املرحملكة مست املتغاات املستقلة واملتغا التامس  سقد كانت عققة  قية معيبوية عيبند    
  F،و و ما تبييبني قياة احصا ية سيرر %5مستوى داللة 

 
 ، و ذا ما يوضحني اجلدول التا : للدولحساب األمر الثامست  الثامست ميكيبيبام   قل ذوذج األمر 

 الخ   ب لدولاأل ر الر بت مع م  : 03  قم جدول

Pays Fixed Effect Pays Fixed Effect 

Afrique du Sud 1677.5225 Corée République  -4027.3735 

Allemagne -13401.17 Danemark -337.4963 

Australie 23124.102 Espagne 15168.948 

Autriche 3201.2215 Estonie 3420.8246 

Belgique 28682.374 États-Unis d'Amérique 2583.9055 

Brésil 25211.138 Fédération de Russie 12234.54 

Canada 22524.977 Finlande 3154.9488 

Chili 13042.62 France -8318.4384 

Chine 6287.4607 Grèce 655.4934 

Chine, RAS de 

Hong Kong 77331.514 Hongrie 4079.5833 

Pays-Bas 37763.47 Pologne 7551.7692 

Irlande 24263.22 Portugal 4001.2647 

Islande 2875.0358 Royaume-Uni 50761.124 

Italie -5945.3894 Singapour 46138.143 

Japon -63519.788 Slovaquie 3576.9122 

Lettonie 2647.7291 Slovénie 2457.0789 

Lituanie 2620.0977 Suède 8574.0139 

Luxembourg 13382.763 Suisse, Liechtenstein 14474.128 

Malaisie 6845.4958 Tchéquie 5873.1925 

Mexique 14815.047 Turquie 4184.7661 

Norvège 2196.9669 Inde 7441.8718 

Nouvelle-Zélande 1575.1566 ////////// /////// 

 3.6 نساةR مسرنامج خمرنات :المصد 
حينننا كنننان  يبنننا  أمنننر مامسنننت  ،دوليف األمنننر الثامسنننت مسنننت الننن اسنننبق نقحنننظ أن  يبنننا  ا تقسننناجلننندول األمننن   نننقل    

  مسنت اهبنان لبقينة الندولمسييبانا أمنر ما ؛سرنسنا، ايقالينا و اليامسنان ،كورينا اجليبومسينة، الندذار  ملانينا،أ :التالينة دولللن سال 
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علن    (مجنا ، الت نا زمة اإقتصادية، اليبناتج ا لن  اإاأل نفتاح التجاري،اإ مهية املتغاات املستقلة أو و ما يعكس 
  املباشر الواردستثاار األنيبمل كاية اال

 Least Squares Dummy Variables التقد ر عن طر ق المربع ت الص رى ضالمت  رات الوهم   . 3

 وللتزكنند ،التجننانس عنند  إىل يرننن  و ننذا معيبويننا، دالننة اننا املتغنناات مسعننض أن السننامسق التجايعنن  اليباننوذج يف رأييبننا   
 حنيضنتو  كانا  ،الومهية للاتغاات الصغرى املرمسعات يريق ع  الدراسة متغاات مست العققة مستقدير نقو  سوي  ذا  م

 العققة:

 
 
   
=    حيا  لقق الررط، مسييباا الصفر يف اا ذل   ددالة وايفية تز ذ الواحد عيب       
 اليباوذج  يف مستقدير ا نقو  م اسة معامقت    :  ،   
 :يل  كاا  اليبتا ج كانت  حيا اليباوذج، مستقدير نقو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 3.6 نساةR مسرنامج خمرنات :المصد 

 

𝑭𝑫𝑰_𝒊𝒏𝒊𝒕 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑶𝒑𝒆𝒏_𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒊𝒕 + 𝑩𝟐𝑮𝑫𝑷𝒊𝒕 + 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊𝒕 + 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒊𝒕 +  𝒂𝒋𝑰 𝒊 = 𝒋 

𝒏

𝒋=𝟐

+  𝜸
𝒋
𝑰 𝒕 = 𝒋 +

𝒏

𝒋=𝟐

𝒖𝒊𝒕 

Residuals: 

   Min     1Q Median     3Q    Max  

-47505  -7525    723   8654  45471  

 

Coefficients: 

              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept) -2.916e+04  2.925e+03  -9.973  < 2e-16 *** 

open_trade   3.188e+04  1.619e+03  19.691  < 2e-16 *** 

GDP          5.870e-02  2.154e-03  27.249  < 2e-16 *** 

Infl        -4.116e+03  7.693e+02  -5.350 1.20e-07 *** 

Crisis1     -6.824e+03  1.475e+03  -4.626 4.45e-06 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Residual standard error: 18040 on 683 degrees of freedom 

Multiple R-squared:  0.5256, Adjusted R-squared:  0.5228  

F-statistic: 189.2 on 4 and 683 DF,  p-value: < 2.2e-16 
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ننني تونند عققنة  قينة معيبوينة أ املرمسعنات الومهينة،يت   ليبا من   نقل البياننات السنامسقة الاصنة مسالتقندير عن  يرينق    
واملتغنا مست مجي  املتغاات املستقلة للدراسة  االنفتناح التجناري، اليبناتج الندا ل  النا ، الت نا ، األزمنة االقتصنادية( 

  %5عيبد مستوى معيبوية  و ذا املباشر الواردالتامس  االستثاار األنيبمل 

ونراقن  أمنر اال ،م  سرض مبات النام  ةحديان العققة مست املتغا التامس  واملتغاات املستقلة كل واحد عل  بنقو  مست   
ومدى التجانس اااصل مسييباا، حيا الح يبا التحيا يف تقدير املعلاات ع  يريق اليبانوذج النتج الدول تقي مست 

 :و ذا كاا توضحني األشكال البيانية التالية ،ميع 
 نفت ح التج  ياالنحدا  التجم ع  لمت  ر اإل: 02الشم  

 
 
 
 
 

 
 
 

 3.6 نساة R مسرنامج خمرنات :المصد 
 الننوارد الرننكل السننامسق الننذي يوضنن  اال نندار القنن  التجايعنن  مسننت االنفتنناح التجنناري واالسننتثاار األنيبننمليرننا     

اجملاعنة، والنا توضن  التحينا اليبناتج   OLSدولنة وتقنديرات  43إىل أن الثوامست ختتلا مسركل ملحنوظ مسنت  املقدر،
 ع  التقدير اجملا ، ولك  معلاة اال دار كانت مسدرنة أقل 
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 : االنحدا  التجم ع  لمت  ر الن تن المحل  االجم ل  08الشم 
 
 
 
 
 
 
 

 3.6 نساةR مسرنامج خمرنات :المصد 
 النوارد املباشنر سنتثاار األنيبنملاإمجنا  واإ   التجايعن  مسنت اليبناتج ا لن الركل السامسق النذي يوضن  اال ندار القن

اجملاعنة ، والنا توضن  التحينا   OLSدولنة وتقنديرات  43املقدر، يرا إىل أن الثوامست ختتلا مسركل ملحنوظ مسنت 
  دار كانت مسدرنة أقل اجملا ، ولك  معلاة اإاليباتج ع  التقدير 

 نحدا  التجم ع  لمت  ر الت خم: اإل04 الشم 
 
 
 
 

  
 

 

 

 
 3.6 نساةR مسرنامج خمرنات :المصد 
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، يرنا إىل أن النوارداملباشنر سنتثاار األنيبنمل ر الق  التجايع  مست الت نا  واإ داالركل السامسق الذي يوض  اإ
اجملاعننة، والننا توضنن  التحيننا اليبنناتج عنن  التقنندير   OLSدولننة وتقننديرات  43الثوامسننت ختتلننا مسرننكل ملحننوظ مسننت 

  دار كانت مسدرنة أقل اإاجملا ، ولك  معلاة 

 First Difference Model.نموذو الفرق األول: 2

، و ننذا للاتغنناات التامسعننة واملتغننا املسننتقلتقنندير العققننة مسننت املتغنناات عنن  يريننق أ ننذ الفننروق األوىل مسنقننو  
 لغال تزماات األسراد يف اليباوذج، و ذا ما توضحني العققة التالية:مسغرض إ

 

مسنتقرة، ومسالتنا  نز نذ الفنرق يستاد  ذنوذج الفنرق األول مسندال من  ذنوذج التنزماات الثامستنة إذا كاننت البنواق  انا    
 وكانت نتا جني كاا يل : األول جلعلاا مستقرة، ويستعال ذوذج الفرق األول أي ا إلغال أمر الام ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3.6 نساة R مسرنامج خمرنات :المصد 

𝚫𝐅𝐃𝐈_𝐢𝐧𝐢𝐭 = 𝐁𝟎 + 𝐁𝟏𝚫𝐨𝐩𝐞𝐧_𝐭𝐫𝐚𝐝𝐞𝐢𝐭 + 𝐁𝟐𝚫𝐆𝐃𝐏𝐢𝐭 + 𝐁𝟑𝚫𝐈𝐧𝐟𝐥+ 𝐁𝟒𝚫𝐂𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬𝐢𝐭 + 𝚫𝛜𝐢𝐭 

Balanced Panel: n = 43, T = 16, N = 688 

Observations used in estimation: 645 

 

Residuals: 

       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max.  

-200093.892   -6639.413     -76.319    7311.692  244715.557  

 

Coefficients: 

               Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     

(Intercept)  5.4343e+02  1.1891e+03  0.4570  0.647823     

open_trade  -1.1764e+04  1.4791e+04 -0.7953  0.426731     

GDP          1.7348e-02  5.5694e-03  3.1148  0.001923 **  

Infl         2.3996e+02  5.9398e+02  0.4040  0.686355     

Crisis1     -8.6361e+03  1.9898e+03 -4.3403 1.654e-05 *** 

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Total Sum of Squares:    5.4904e+11 

Residual Sum of Squares: 5.2685e+11 

R-Squared:      0.04042 

Adj. R-Squared: 0.034423 

F-statistic: 6.73963 on 4 and 640 DF, p-value: 2.5707e-05 
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  قيننة عققننة توننند ،انننني األول الفننرق ذننوذج يريننق عنن  مسالتقنندير الاصننة السننامسقة البيانننات  ننقل منن  ليبننا يت نن    
 ناننة منن  النندا ل  األنيبننمل االسننتثاار التننامس  واملتغننا ناننة منن  االقتصننادية واألزمننة الننا  النندا ل  اليبنناتج مسننت معيبويننة
 %5 معيبوي مستوى عيبد و ذا ا رى

 التنامس  واملتغنا املسنتقلة املتغناات مجين  مسنت معيبنوي  قينة عققنة كاننت سقند املرنحملكة القينة العققة نص سياا أما   
 e-052.5707 كانت حيا F لفيرر االحتاالية القياة توضحني ما و ذا ،%5 معيبوي مستوى عيبد و ذا

 Poolability Test اختب   الق بل   التجم ع     ابع .

لليباوذج نتم مدى مبات معامقت ا دار اليباوذج، حينا يفنحملض أن معلانات اليبانوذج  ةالتجايعي القامسلية  تبارإ  
، وكاننننت نتننا ج  نننذة wald، وا تبننار Fمامستننة جلاينن  الننندول، و ننذا مننن   ننقل عننندة ا تبننارات أمسرز نننا ا تبننار سيرنننر 

 اال تبارات كالتا :

 : نت من اختب   الق بل   التجم ع  02جدول  قم 

 P value(F) الفر    الصفر  

(5%) 
 النت ج 

  
9.02e-15 

 تبنننار إىل أن معلانننة املينننل ض الفرضنننية: ترنننا نتنننا ج اإرسننن
 ختتلا مسركل معيبوي مست الدول 

 

 

 
2.5e-11 

 

   الثامست ختتلا مسركل معيبوياألمر رسض الفرضية: معلاة 
 مست الدول 

  
2.2e-16 

 

الثامسننت ختتلنننا  األمنننر رسننض الفرضننية: معلانننات امليننل و أو
 مسركل معيبوي مست الدول 

 
 مننننننننننننننننننن   ننننننننننننننننننننقل نتنننننننننننننننننننا ج اجلنننننننننننننننننننندول السننننننننننننننننننننامسق نقحنننننننننننننننننننظ أنننننننننننننننننننننني منننننننننننننننننننن   نننننننننننننننننننقل الفرضننننننننننننننننننننية الصننننننننننننننننننننفرية:

     =    =       

𝐻  𝐵𝑖 = 𝐵 𝑖 =     𝑛 

𝐻  
𝐵𝑖 = 𝐵 𝑖 =     𝑛
𝛼𝑖 =   𝑖 =     𝑛

 

𝐻  𝛼𝑖 =   𝑖 =     𝑛 
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، و ننذا مننا يعكنند أن اليباننوذج الثامسننت %5أن معلاننات الثامسننت ختتلننا مسننت النندول مسرننكل معيبننوي عيبنند مسننتوى داللننة 
 م  اليباوذج التجايع  يف تقدير العققة مست متغاات الدراسة  أس ليكون 

   Random Effects Model نموذو التر  رات العشوام   خ مس .
: و نننو عننند  ارتبننناط اآلمنننار العرنننوا ية مننن  متغننناات اليبانننوذج التفسننناية، 1يقنننو   نننذا اليبانننوذج علننن  اسنننحملاض أساسننن    

ذوذج التزماات الثامستة الذي يفحملض أن كل دولة أو كنل سنيبة تز نذ ققعنا خمتلفنا، يف حنت أن ذنوذج اآلمنار  م وبقارنة 
ار الاميبينة واملققعينة يف العروا ية يفحملض أن كل دولة أو كل سيبة ختتلا يف حد ا العرنوا  ، ويف حالنة وننود كنق اآلمن

ن اآلمنار العرنوا ية ، ن نرا ألمكوننات التبناي  وأ  ذنوذج اآلمنار العرنوا ية، سيرنار إلينني أحياننا كيبانوذج مكوننات القنز 
 يت  ت اييباا دا ل حد القز العروا   

 :تقد ر نموذو التر  رات العشوام   .0

ذوذج األمر العروا   يفحملض مسعد  ونود ارتباط مست املتغناات املسنتقلة واأل قنال، وتونند عندة ينرق لتقندير  نذا     
ولكننن  ميكننن  أن  ،سعنننال، والنننا تفنننحملض أن ذنننوذج املرمسعنننات الصنننغرى انننا Amemiyaاليبانننوذج مننن  أشنننار ا يريقنننة 
  وتكون العققة مست املتغاات كاا يل : يكون اا متحيا ومتسق 

 

 حيا أنني يف  ذة ااالة تكون لدييبا ما يل :

 

 وم  ناة أ رى:

 

 

                                                           
1
إسقم  للبحوث والتدري ، البيب  اإسقم  عامسد مس  عامسد العبد ،  ددات التجارة البيئية للدول اإسقمية مساستادا  ميباج لليل مسانل، ولة دراسات اقتصادية إسقمية، املعاد ا 

  80، ص8090، 9، عدد98للتيباية ندة، ولد 

𝑭𝑫𝑰_𝒊𝒏𝒊𝒕 = 𝑩𝟎 + 𝑩𝟏𝑶𝒑𝒆𝒏_𝒕𝒓𝒂𝒅𝒆𝒊𝒕 + 𝑩𝟐𝑮𝑫𝑷𝒊𝒕 + 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊𝒕 + 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 
𝒖𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜸𝒕 + 𝝐𝒊𝒕 

 

 

𝛼𝑖~𝐼𝐼𝐷  ,𝜎𝛼
2  

𝜖𝑖𝑡~𝐼𝐼𝐷  ,𝜎𝜖
2  

𝜶 ~𝑰𝑰𝑫 𝟎,𝝈𝟐  

 

𝐸 𝛼𝑖𝑥𝑖𝑡 =   
𝐸 𝜖𝑖𝑡𝑥𝑖𝑡 =   

𝑬 𝜶𝒊𝒙𝒊𝒕 = 𝟎 
𝑬 𝝐𝒊𝒕𝒙𝒊𝒕 = 𝟎 
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 وكانت نتا ج تقدير اليباوذج العروا   كاا يل : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 3.6 نساة R مسرنامج خمرنات :المصد 

 داللنة هلن  قتصناديةاإ واألزمنة مجنا اإ ا لن  تجواليبنا التجناري، االنفتناح من  كنق  نأ املارننات  قل م  نقحظ   
 األنيبنمل سنتثااراإ و نو التنامس  واملتغنا حندة علن  متغا كل  مست  قية عققة توند ننيأ أي .%5 مستوى عيبد معيبوية
 ا لننن  اليبننناتج التجننناري،  االنفتننناح املسنننتقلة املتغننناات كنننل  مسنننت مرنننحملكة  قينننة عققنننة وننننود وكنننذل  ،النننوارد املباشنننر
 داللنة مسنتوى عيبند و نذا ،النوارد املباشنر األنيبنمل االسنتثاار و و التامس  واملتغا قتصادية(اإ األزمة الت ا ، اإمجا ،

  سيرر ال تبار 5%
 الخطر: ممون ت تب  ن تقد ر .3

 نالت نتا ج تقدير مكونات القز كاا يل :
 

 
 

 3.6 نساة R مسرنامج خمرنات :المصد 

Balanced Panel: n = 43, T = 16, N = 688 

Residuals: 

     Min.   1st Qu.    Median   3rd Qu.      Max.  

-115915.7   -6696.2   -1785.4    3184.4  201733.7  

 

Coefficients: 

               Estimate  Std. Error z-value  Pr(>|z|)     

(Intercept) -9.4865e+02  4.6241e+03 -0.2052 0.8374529     

open_trade   1.2193e+04  3.6785e+03  3.3146 0.0009176 *** 

GDP          1.4252e-02  8.1855e-04 17.4109 < 2.2e-16 *** 

Infl         1.4645e+02  4.7108e+02  0.3109 0.7558887     

Crisis1     -4.9032e+03  1.9950e+03 -2.4577 0.0139813 *   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Total Sum of Squares:    6.2533e+11 

Residual Sum of Squares: 4.3239e+11 

R-Squared:      0.30855 

Adj. R-Squared: 0.3045 

Chisq: 304.775 on 4 DF, p-value: < 2.22e-16 

 

                  var   std.dev share 
idiosyncratic 630708557     25114  0.71 

individual    257262132     16039  0.29 

theta: 0.6355 
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     عوامل متيياية أ رى تعود إىل  %71مسييباا اليبسبة املتبقية  29%اي  القز مسن تب يف حيا كانت نسبة مسامهة الدول
 اختب   فر    النموذو العشوام : .2
ة سانو النذي العرنوا ي اتالتزما و  ةالثامست اتاال تقي اجلو ري مست التزما  عل ( Hausman 1978  يقو  ا تبار   

ثنر مق انة كن نصنوص التحلينل القياسن  ترنا إىل أن التنزماات الثامستنة  ن  األني األمر مساملتغاات، سبالرا  م  أيثبل سي
  Hausmanإال أنني ال ميك  التزكد م  ذل  إال مسعد استادا  ا تبار  ،للبيانات املققعية عم الدول

وذلن  من   فنرق مسنت تقندير اليبانوذج الثامسنت واليبانوذج العرنوا  ، الال تبنار  Hausmanا تبار  مسرنرالوميبني نقو  
   الل الفرضيات التالية:

 اا مرتبقة مساملتغاات املستقلة  : التزماات الفردية  
 : التزماات الفردية مرتبقة مساملتغاات املستقلة   

   
 ولدييبا:

 عرنوا  اليبانوذج ال نروميبنني سنالتنزماات الفردينة انا مرتبقنة مسناملتغاات املسنتقلة  الفرضنية الصنفرية، أي أن قبولمما يع  
 لتقدير العققة مست املتغاات املستقلة واملتغا التامس   م مم  ألرر

 للنموذو العشوام  اختب   ا تب ط األخط ا والتبع   المقطع   س  س .

نفيانا، وكنذل  التزكند أو  تبار األ قال والتبعية املققعية و نذا للتزكند من  وننود عققنة ارتبناط مسنت األ قنال نقو  مسر
 م  ونود عققة مست الدول أو نفياا و ذا م   قل: 

 Serial Correlation اختب   ا تب ط األخط ا:.0

   التالية:ات لت الفرضي و ذا ،Breusch-Godfreyنقو  مسالكرا ع  االرتباط مست البواق  م   قل ا تبار 

  عد  ونود ارتباط مست األ قال :  

  ارتباط مست األ قال ونود :  

 و ذا مسا تيار سجويت امسقال حيا كانت نتيجة ا تبار كاي ترمسي  كاا يل :

chisq = 5.6065, df = 4, p-value = 0.2305 
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ن  يبننا  أأي وقبننول الفرضننية البديلننة ال تبننار كنناي ترمسينن  يننت  رسننض الفرضننية الصننفرية،  ةحتااليننمنن   ننقل القياننة اإ
  ارتباط مست األ قال 

 Cross-Secotinal Dependance اختب   التبع   المقطع   لألخط ا:.3

ممننا  ،عنندي  مسرننكل كننايابأسننراد العييبننة اننا متت اننر مرننكلة التبعيننة املققعيننة لأل قننال يف اليباننوذج عيبنندما يكننون     
تننعمر علنن  مسع نناا الننبعض، و ننذا مننا نقح ننني يف التقننارب مسننت األسننراد أي تكننون العققننة  أن اليبتننا ج سننويإىل يننعدي 

 مسييباا كباة ومعمرة 

النذي يعتاند علن  املتوسنل املنرن   ،Pesaran CDال تبنار التبعينة املققعينة أل قنال اليبانوذج نسنتاد  ا تبنار    
 تكون مسالركل التا :  حيا أن الفرضيات ملعامل االرتباط الاون  مست األ قال لكل سرد

  عد  ونود تبعية مققعية لأل قال     

   ونود تبعية مققعية لأل قال      

  تبار كاا يل :وكانت نتا ج اإ

أي رسنض الفرضنية الصنفرية وقبنول الفرضنية البديلنة  %5، أهنا أقنل من  Zيت   م   قل القياة االحتاالية ال تبار 
 القا لة مسالتبعية املققعية أل قال 

 التع م  م  مشمل  اال تب ط ب ن األخط ا:.2

مسعد الكرا ع  مركلة ونود ارتباط مست األ قال، هب  التعامل م   نذة املرنكلة، عن  يرينق ا تبنار املعلانات    
التعامننل منن  مرننكلة االرتبنناط مسننت األ قننال، التبعيننة املققعيننة لأل قننال، عنند  مسنندع  مصننفوسة التبنناي  املرننحمل ، ميكيبيبننا 
 مبات التباي  مست اجملاوعات أو الوقت 

 وقد كانت اليبتا ج كالتا :

chisq = 45.776, df = 2, p-value = 1.148e-10 

z = 19.222, p-value < 2.2e-16 
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 3.6 نساة R مسرنامج خمرنات :المصد 

البياننننات السنننامسقة نننند عيبننند ا أن وانننوع مرمسعنننات األ قنننال قننند ا فنننض مقارننننة بجانننوع مرمسعنننات األ قنننال ليبانننوذج 
حينننا أصنننبحت  R-squaredالتنناماات العرنننوا ية الثامستنننة دون التعامنننل مننن  مرنننكلة األ قنننال، و نننذا منننا مسييبتنننني قيانننة 

 يف ذوذج التزماات العروا ية الثامستة  0.30 مقارنة مسن 0.73
 

 

 

 

 

 

 

Balanced Panel: n = 43, T = 16, N = 688 

 

Residuals: 

     Min.   1st Qu.    Median      Mean   3rd Qu.      Max.  

-130180.8   -4338.2    -286.2       0.0    3747.0  209037.0  

 

Coefficients: 

              Estimate  Std. Error z-value Pr(>|z|)     

open_trade  1.5204e+03  3.3918e+03  0.4483  0.65397     

GDP         1.1171e-02  1.1295e-03  9.8905  < 2e-16 *** 

Infl        2.8935e+02  1.7719e+02  1.6330  0.10248     

Crisis1    -1.5866e+03  9.2017e+02 -1.7242  0.08467 .   

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Total Sum of Squares: 1.556e+12 

Residual Sum of Squares: 4.0976e+11 

Multiple R-squared: 0.73667 
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سللترم   األجنبلل  المب شللر خلل ل الفتللرة األزملل ت اإلقتصلل     عللل  اإل تللر  رالمبحللث الر لللث:   اسلل  تحل ل لل  ل
3002-3003 

، األنيبننمل املباشننر الننواردسننتثاار الدراسننة القياسننية ونننود تننزما لألزمننات اإقتصننادية علنن  اإ مسعنند امباتيبننا منن   ننقل   
النا شناد ا العنا   نقل الفنحملة زمنات األ نذة منار املحملتبنة عن  اآل أل ن اننرال دراسنة لليلينة ا املبحنا ذول يف  اسيبح

مننن   نننقل تقسنننيااا إىل منننقث نوانننن  علننن  الننندول وعلننن  الرنننركات املتعنننددة اجليبسنننيات وعلننن   ،2003-2018
 ار ستثالتعاون الدو  يف وال سياسات اإا

 ت  ر ه م  التوز   الع لم التر  ر عل   ول الع لم: ول: المطلب األ

 زم ت: ا من األلرر ت ر  الدول المتقدم  األأوال. 

لانا ذا منا هبعو نكم م  االستثاارات األنيببية املباشنرة النواردة أو الصنادرة  املتقدمة تستحوذ عل  ااصة األ الدول   
التنا  النذي يبنت نسنتعرض اجلندول ؛ و زمات املالينة واالقتصنادية مقارننة مسالندول اليبامينةأكثر عرضة وأكثر ت ررا م  األ

ذا نسنبة التغنا من  سنيبة وكنستثاار األنيبمل املباشر الواردة إىل كل م  الندول املتقدمنة والندول اليبامينة تقور تدسقات اإ
  إىل أ رى
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نسلب  من االسلترم  ات األجنب ل  المب شلرة اللوا  ة و : نص ب ل  من الدول المتقدم  والن م   02 جدول  قم
  3003-3002الت  ر السنو   للفترة 

 الدول الن م   الدول المتقدم   

 نسبة التغا القياة  مليون دوالر( نسبة التغا القياة  مليون دوالر( السيبوات

2003 337930,572 -0,18 212684,564 0,21 

2004 401643,753 0,19 290894,288 0,37 

2005 585747,187 0,46 361963,728 0,24 

2006 941067,243 0,61 462495,12 0,28 

2007 1282083,33 0,36 609624,928 0,32 

2008 794312,635 -0,38 695753,596 0,14 

2009 714028,449 -0,1 522092,02 -0,25 

2010 710394,353 -0,01 685808,913 0,31 

2011 870823,05 0,23 744257,624 0,09 

2012 762694,672 -0,12 731133,622 -0,02 

2013 716491,131 -0,06 739832,051 0,01 

2014 669561,195 -0,07 734303,391 -0,01 

2015 1274405,33 0,9 767364,387 0,05 

2016 1265245,03 -0,01 718232,882 -0,06 

2017 950149,775 -0,25 750317,78 0,04 

2018 761391,379 -0,2 733831,2 -0,02 

Source: unctadstat.org 

ا ف نننت  2008سانننثق  يف أزمنننة  ،ول مننن  يتنننزمركثنننر تنننزمرا مساألزمنننات و ننن  أدومنننا  ننن  األ الننندول املتقدمنننة تكنننون   
، %10مسيبسنبة  2009لتنيبافض ونددا سنيبة  2007مقارنة مسسيبة  %38االستثاارات الواردة إىل  ذة اجملاوعة مسيبسبة 

، حيننا ا ف ننت أرمسنناح الرننركات كاننا حنندث اهنيننار يف زمننة وانقلقننت ميبانناو ننذا لعنندة أسننباب ميباننا كوهنننا مركننا األ
البورصات وا فاض يف القلن  علن  السنل  والندمات، وكنذا ا فناض القندرة  علن  التاوينل مسسنب  صنعومسة  الرنروط 

حيننا شننادت التنندسقات الننواردة إىل  ننذة النندول ا فاضننا  2014إىل  2012  ونفننس الرنن ل يف سننيبوات 1اال تاانيننة
أيننن  شننادت التننندسقات إىل  2018إىل  2016علنن  التنننوا ؛  والرنن ل نفسنننني يف سننيبوات  %6، %7، %12مسيبسننبة 

 عل  التوا   %20مث  %25، %1 ذة الدول ترانعا مسيبسبة 

                                                           
1 Filip De Beule and Daniël Van Den Bulcke, "The global crisis, foreign direct investment and China", ASIA 

paper, Brussels institute of contemporary china studies, vol 5, p4 
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دماج، النا ت نررت كثناا  صوصنا مسسنب  و ذا ران  إىل اإعتااد الكبا هلذة الدول عل  عاليات التال  واإن    
 منن  حيننا القياننة %39منن  حيننا العنندد ومسيبسننبة  %21مسيبسننبة  2008أزمننة الننر   العقنناري، حيننا ا ف ننت سننيبة 

؛ ومسالتا  ساذة اجملاوعة    األكثر حساسية لألزمنات املالينة واإقتصنادية واألكثنر مروننة  وذلن   2007مقارنة مسسيبة 
 مساالقتصاد العامل  و   مركا نل األزمات املالية واإقتصادية كون  ذة الدول أكثر ارتبايا 

 وم  أنل استعراض البيانات عل   و اس ل نستعرض الركل البيا  التا :

لمجموع ت ف  التدفق ت الوا  ة من االسترم   األجنب  المب شر نسب الت  ر السنو     :30 شم   قم
 3003-3002الدول الن م   والدول المتقدم  للفترة 

 
 املصدر: م  اعداد الباحا اعتاادا عل  معقيات اجلدول السامسق

نننني يف ، حيننا أزمننة ال ت اننر علياننا مسسننرعة  وتكننون أقننل حنندة منن  النندول املتقدمننةمننار األمسييباننا النندول اليباميننة سننرن و   
مسييبانا  ،مسالسنيبة النا سنبقتاامقارننة  %14ستثاارات األنيببية املباشرة املتدسقة اليانا ذنوا مسيبسنبة شادت اإ 2008سيبة 
سننتثاارات حيننا ا ف ننت اإ 2009مننار السننلبية يف سننيبة ول املتقدمننة كانننت تعننا  منن  تراننن ؛ لت اننر علياننا اآلالنند

شنادت التندسقات  2014إىل  2012زمة؛ ويف الفحملة ع ى تز ر االنعكاسات السلبية لألب ،%25لياا مسيبسبة إالواردة 
 %1ارتفاعا مسيبسبة  2013سيبة  مسييباا يف 2014سيبة  %1 و %2مسيبسبة  2012إىل  ذة الدول ا فاضا يفيفا سيبة 

حينننا ال تسنننجيل الحملانننن  يف التننندسقات  2018إىل  2016ومسالتنننا  ساننن  تقريبنننا   تت نننرر  وكنننذل  اانننال يف الفنننحملة 
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 ن  ننذةمننا يعنن  أ 2017سننيبة  %4سقننل وارتفاعننا مسيبسننبة  %2مسيبسننبة  2018وسننيبة  %6مسيبسننبة  2016الننواردة سننيبة 
   زمات وأقل مرونة كذل  اجملاوعة أكثر صقمسة ومقاومة لأل

 ت  ر التوجه ت نحو الدول الن م  :  ن  . 

ن  ، حينا أمكاننة ضنا  الندول املسنتققبة لقسنتثاار األنيبنمل املباشنر علن  الصنعيد العنامل اكتسبت الندول اليبامينة    
االسنتثاار األنيبننمل لتصننب  من  مسننتققمل  انامامأت  اجملننال زمننات مقارننة مسالنندول املتقدمنة سننتيجنة األقنل ت ننررا كوهننا أ

  سنتثاار األنيبنمل املباشنر النوارديف إمجنا  حجن  اإ ميباصنفة الندول املتقدمنةتقاسن  صبحت  ذة الدول املباشر  وقد أ
رة النننواردة عاملينننا وحصنننة كنننل مننن  الننندول اليبامينننة والننندول املباشنننسنننتثاارات األنيببينننة واجلننندول املنننوا  يوضننن  حجننن  اإ
 املتقدمة مسالقياة واليبسبة املئوية 

 3003-3002االسترم   األجنب  المب شر الوا   ع لم   وبمجموع ت الدول للفترة  :01 جدول  قم

 BRICS % الدول المتقدمة % الدول النامية العالم السنوات

 / %

 للعالم

% /للدول 

 النامية

2003 550615,135 212684,564 0,38 337930,572 0,61 76457,7255 0,14 0,36 

2004 692538,041 290894,288 0,42 401643,753 0,58 100635,467 0,15 0,35 

2005 947705,915 361963,728 0,38 585747,187 0,62 116116,039 0,12 0,32 

2006 1403562,33 462495,12 0,33 941067,243 0,67 149617,996 0,11 0,32 

2007 1891708,26 609624,928 0,32 1282083,33 0,68 204915,705 0,11 0,34 

2008 1490066,23 695753,596 0,47 794312,635 0,53 285537,443 0,19 0,41 

2009 1236120,47 522092,02 0,42 714028,449 0,58 190901,84 0,15 0,37 

2010 1396203,27 685808,913 0,5 710394,353 0,50 255141,49 0,18 0,37 

2011 1615080,67 744257,624 0,46 870823,05 0,54 298707,881 0,18 0,4 

2012 1493828,29 731133,622 0,49 762694,672 0,51 262075,108 0,18 0,36 

2013 1456323,18 739832,051 0,51 716491,131 0,49 272897,01 0,19 0,37 

2014 1403864,59 734303,391 0,52 669561,195 0,48 261852,304 0,19 0,36 

2015 2041769,72 767364,387 0,38 1274405,33 0,62 243189,656 0,12 0,32 

2016 1983477,91 718232,882 0,36 1265245,03 0,64 271302,724 0,14 0,38 

2017 1700467,56 750317,78 0,44 950149,775 0,56 270765,665 0,16 0,36 

2018 1495222,58 733831,2 0,49 761391,379 0,51 258940,793 0,17 0,35 

   املصدر: م  اعداد الباحا اعتاادا عل  املعقيات املتاحة عل  املوق : 

 unctadstat.org 
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 والستعراض البيانات عل   و اس ل نستاد  الركل التا :

 لمن االسلترم  ات األجنب ل  المب شلرة اللوا  ة ب لنسلب تطلو  نصل ب اللدول الن م ل  والمتقدمل   :30 شم   قم
 3003-3002الم و   خ ل الفترة 

 
 معقيات اجلدول السامسقعداد الباحا اعتاادا عل  املصدر: م  إ    

أن  حينا ،الندول اليبامينة واليباشنئةستثاار األنيبمل يف الدول املتقدمة كنان لصناحل ن ا فاض اإذل  أواملقحظ ك     
سننيبة  %47إىل نسننبة  2007سننيبة  %32سننتثاار العننامل  قنند شننادت ارتفاعننا منن  نسننبة حصننة  ننذة النندول ضننا  اإ

 2010سننننتثاارات املسننننتققبة يف تااينننند لتتسنننناوى منننن  حصننننة النننندول املتقدمننننة سننننيبة لتبقنننن  حصننننتاا منننن  اإ  ،2008

علننن  التنننوا   وراننن  اسنننتعادة الننندول املتقدمنننة  %52 و %51 ققنننة نسنننبة  2014 و 2013وتتجاوز نننا يف سنننيبوات 
سننتثاارات الننواردة منن  النندول املتقدمننة لتبلنن  إال أن النندول اليباميننة عننادت لتقاسنن  اإ 2016 و 2015للايايبننة سننيبا 
دولنة  20ويتجل  ذل  أن عديد الدول اليبامية أصبحت ضنا  تصنيبيا أس نل      %49نسبة  2018حصتاا سيبة 

وسننيبغاسورة وماليايننا و ننونج   BRICSاسننتققامسا لقسننتثاارات األنيببيننة املباشننرة يف السننيبوات األ نناة علنن  اننرار دول 
مننن   %36ساننن  لوحننند ا تسنننتقق  مساملتوسنننل حنننوا   ،كنننم مسنننتقق  ننن  أ BRICSواوعنننة دول كنننونج  إال أن 

 ستثاارات العاملية مساملتوسل  م  اإ %16ستثاارات الواردة إىل الدول اليبامية ككل   وتستقق  حوا  اإ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

 الدول الن م  

 الدول المتقدم 



 

 
186 

ما نعل الرنركات املتعنددة اجليبسنيات  ال يف  ذة الدول وصاود ا أما  األزمات،و ذا ران  إىل لس  مسيئة األعا   
سننتثاارات األنيببيننة البييبيننة نيبننوب نيبننوب مسننت  ننذة  ننذة النندول؛ مساإضنناسة إىل توسنن  اإتقننو  مستننويت اسننتثاارااا يف 

 %42علنن  اليبحننو التننا :  2011سننيبة  BRICSسننتثاار األنيبننمل الصننادر عنن  دول كننان توزينن  اإساننثق    1النندول 

  2إىل الدول اليبامية %49إىل الدول املتقدمة مسييباا أكثر م  

 سترم    اإلسترات ج  ت اإل ر  ت ر  ر عل  الشرل ت متعد ة الجنس  ت: التالمطلب الر ن : 

 ندم و: واإلنخف ي لب ر ف  عمل  ت التملك ا .والأ

ولذل  سان  أكثنر من  يتنزمر مسناملعمرات  ،ستثاار األنيبمل املباشرعاليات التال  واإندماج تعتم ا ر  الر يس  لإل   
  2008نندماج ا ف نت سنيبة أن قيانة عالينات التالن  واإ 16رقن   ونقحظ م   قل معقيات اجلندول ؛الارنية

و ننذا مسسننب  ا فنناض يف عنندد وقياننة  %54مسيبسننبة  2009لتننيبافض أكثننر سننيبة  ،2007مقارنننة مسسننيبة  %39مسيبسننبة 
رتفناع ، وا فاض سنرص التاوينل البيبكن  وإسا  يف األسواق املالية، الذي يرن  إىل إ فاض قياة األالصفقات الكمى
وصصنة  كانا مساإضناسة إىل إلغنال عندد كبنا من  عالينات ال ،زمنةالرروط الصارمة املفروضة مسسب  األتكاليفني مسسب  

 ،علنن  التنننوا  %20و %41مسيبسنننبة  2013 و 2012ننندماج يف سننيبا ظ ا فنناض قيانننة عاليننات التالننن  واإنقحنن
 ، فنناض ميننل املسننتثاري  للنند ول يف صننفقات عاليننة القياننة مساإضنناسة إىل ا فنناض يف حجنن  اليبرنناطو ننذا مسسننب  إ
 املااير السياسية ا فاض مقة املستثاري  حول املستقبل وارتفاع الذي يرن  إىل 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Filip De Beule and Daniël Van Den Bulcke, p5 
2 Wir 2013, p5 
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 3003-3001: تطو  عمل  ت التملك واالندم و ع لم   خ ل الفترة 01 جدول  قم

 نسبة التغا % القياة  مليار دوالر( السيبوات

2006 600 0,34 

2007 1000 0,67 

2008 618 -0,39 

2009 288 -0,54 

2010 347 0,21 

2011 553 0,6 

2012 328 -0,41 

2013 263 -0,2 

2014 428 0,63 

2015 735 0,72 

2016 887 0,21 

2017 694 -0,22 

2018 816 0,18 

Source: global investment trend monitor no.33 jan2020p6 available in: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d1_en.pdf 

 3003-3001تطو  عمل  ت التملك واالندم و خ ل الفترة : 33 شم   قم

 
 16رق :عتاادا عل  معقيات اجلدول عداد الباحا إاملصدر: م  إ
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مسسب  أزمة الر    2009الا شادت ترانعا كباا يف سيبة  ،ندماجم  الركل تقور عاليات التال  واإنقحظ 
لحملتف  مسعد ا ميبذ  ،2014إىل  2012 فاض سيبوات عاودت اإإال أهنا  2011ورا  ارتفاعاا قليق سيبة  ؛العقاري
  2015سيبة 

 Cash Holding حتف ظ ب لس ول :اإل ل  م   الشرل ت   ن  . 

ننننل البقنننال كانننا تكنننون يف حاننننة إىل االمسقنننال علننن    أيف حاننننة إىل السنننيولة منننالرنننركات زمنننات تصنننب  يف انننل األ   
االسنيولة  ن  امللن ا : القا نل لاثنل يف ونال األعانالل تيباسسنية عالينة،   ستبعناسيولة كاسينة لتكنون يف موقن  قنوة وذات 

سنتثاار سيولة و نذا ايببنا للاانايرة يف اإحتفاظ مسالكات متعددة اجليبسيات متيل إىل اإن الرر رسا Cash is kingا
اجليبسننيات إىل زيننادة سقنند توناننت الرننركات املتعننددة  2008نننني مسسننب  أزمننة الننر   العقنناري التوسنن   وقنند ااننر أ أو

صننوهلا شننركة إىل إمجننا  أ 100ن كانننت نسننبة األرمسنناح ا تجنناة ألس ننل اح ا تجنناة يف شننكل سننيولة، سبعنند أقياننة األرمسنن
و نننذا كنننرد سعنننل سنننري ،  2009سنننيبة  %11.5مث إىل  2008سنننيبة  %11ارتفعنننت إىل  ،2007سنننيبة  %9يف حننندود 

ليبلنننن   2014-2013عنننناود االرتفنننناع سننننيبوات مث   2011 و 2010سننننيبا  %11وقنننند عنننناد إىل الحملاننننن  إىل حنننندود 
 مثلاا يوضحني الركل  2014سيبة  %5 12نسبة 

شللللرل  متعللللد ة  000 ألف لللل  جملللل ل  األلللللول نسللللبته   للللمن : ق ملللل  السلللل ول  المحتجللللزة و 32 شللللم   قللللم
 3002-3001الجنس  ت للفترة 

 
Source: Wir2015, p19 
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 7 البلد، سرن إمجا  األرمساح ا تجناة ت ناعا  ارجساثق مساليبسبة للرركات املتعددة اجليبسيات األمريكية املتواندة   

منا نعنل    و ذا2016مليار دوالر سيبة  3251مليار دوالر إىل  486م  مبل   2016 و 2005مرات ما مست سيبة 
نننننل انتننننذاب  ننننذة املبننننال  الكبنننناة منننن  أ 2017منننن  الواليننننات املتحنننندة األمريكيننننة تقننننو  مساإصننننقح ال ننننريمل أوا ننننر 

 مثلاا يوضحني الركل املوا   واملتواندة  ارج البلد 

 3001-0444للفترة مر م   األ متعد ة الجنس  ت  ب ح المحتجزة من قب  الشرل ت: األ32 شم   قم

  
Source: wir 2018,p17 

ن  القنروض البييبينة دا نل صنلية سنرة اجليبسنيات يف مسلنداهنا األومسسب  الصعومسات املالينة النا واناتانا الرنركات املتعندد 
و نننذا ألننننل تقوينننة   قننند قلصنننت أو الغنننت قروضننناا للفنننروع ، بعننن ى أن الرنننركات األالرنننركات شنننادت ا فاضنننا كبننناا

سناعدة مياانينات الرنركات األ  صنبحت الفنروع ونمة علن  م أومسالتنا    أو إعنادة  يكلنة عالياانا وضعية الرركة األ
كثننر منن  األنيببيننة املباشننرة الننا متلكاننا أ سننتثاارتمننا أمننر علنن  النندول امل ننيفة الننا أصننبحت تسننع  للحفنناظ علنن  اإ

 فننننض وذلنننن  مسسننننب  تراننننن  أمننننا اإسننننتثاار عنننن  يرينننق األسننننا  سقنننند إ  1سنننعياا السننننتققاب اسننننتثاارات ندينننندة 

                                                           
1 Filip De Beule and Daniël Van Den Bulcke, p5 
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، مسييباا األرمساح املعاد استثاار ا كانت أكثر مروننة وأصنبحت الرنركات املتعنددة اجليبسنيات ندماج  واإات التالعالي
نينل وميبانا منا سنتثاارات اجلديندة سايبانا من  شناد التزأمنا مساليبسنبة لإل نرى  تاادا علياا مقارنة مساملكوننات األكثر اعأ

 لغال والتال  وصل مسني ااد إىل اإ

 مسترمر ن جد  عو لالمطلب الر لث: 

 سترم   الس     : لن   ق اإلأوال. 

و ن  صنيباديق  ، ن  اانور منا يسنا  مسصنيباديق االسنتثاار السنيادية 2008زمنة العاملينة اة نديدة مسرزت م  األ      
، حينننا مسلغنننت ال انرننناؤ ا مننن  قبنننل الننندول السنننيادية وأصنننبحت العبنننا ماانننا يف تننندسقات االسنننتثاار األنيبنننمل املباشنننر

ن ااور نا يرننن  إىل وران  أ .%16مساينادة مسلغنت  2008ملينار دوالر سنيبة  20سنتثاار اليباانة عيبانا مبلن  اإتندسقات 
  مساألسننا سننتثاار أقننل منن  صننيباديق اإ يبقنن  ألنيبننمل املباشننرسننتثاار اإال أن مسننتوى مسننامهتاا يف اإ 21مسدايننة القننرن 

ننندماج  نن  الصننيباديق  ننو أن عاليننات التالنن  واإومننا ميننا  ننذة مساألزمننة وشننادت ترانعننا؛ رانن   ننذة األ نناة تننزمرت 
وكاننت سنببا يف  مساألزمنةران  أهننا قند تنزمرت كثناا  %44حيا قفات قياتاا مسيبسبة  ،ستثاارف لة هلا يف اإالصيغة امل

انننا  ال تسنننجيل عننندد 2008الحملانننن  الكبنننا يف تننندسقات االسنننتثاار األنيبنننمل املباشنننر علننن  العانننو   سانننثق يف سنننيبة 
 45عالية قا  سياا مستثارون م  الدول اليباشئة مستال  شركات من  أرومسنا الغرمسينة مسلغنت قياتانا  256ن مسبوق قدر مس

 كانننت سننببا يف سننتثاار السننيادية، حيننا   ننيا  علياننا مسننتثارون منن  الرننرق األوسننل وصننيباديق اإوقنند  ،مليننار دوالر
من  حينا  %19القياة ونسنبة  م  حيا 2009و 2003م  واوع العاليات الا متت مست سيبة  %40ما مقدارة 
ويف سننواق اليباشننئة، من  الرننركات املسننتحوذة الننا أصننلاا األ %20والصننت لوحنند ا كانننت مصنندرا ملننا نسننبتني  1العندد 

من  حينا  %57سواق اليباشئة مسيبسنبة املقامسل املالكة املتحدة    أكم مستقبل لعاليات اإستحواذ الا متت م  األ
 العدد قياة وحوا  الثلا م  حيا ال

 

 

                                                           
1 Filip De Beule and Daniël Van Den Bulcke, p6 
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 و وب  الدول األ: بعض استرم  ات الصن   ق الس      ف  02 جدول  قم

Club Origine 
Année 

Inv 
Investisseur Pays Investisseur 

Man city 
Angleterre  

2008 Suleïman al-Fahim UAE 

Malaga 2010 Abdallah Al Thani Qatar 

Paris SG 
  France 

2011 Nasser Al-Khelaïfi Qatar 

Monaco 2011 Dmitri Rybolovlev Russie 

Source: « Les marchés émergents du football », sport éco, Note d’analyse numéro 1, ministère de Sport, Avril 

2015, p4 

كنمى اليبنوادي سنتثاار يف  ادية من  الندول الليجينة قامنت مساإن الصنيباديق السنيساثق م   نقل اجلندول نقحنظ أ    
زمنننة لعقننناري، وسنننامهت يف انقاذ نننا مننن  األالنننا كاننننت تعنننا  صنننعومسات مالينننة مسسنننب  أزمنننة النننر   ا ،الرياضننية األورومسينننة

 نن  األكثننر 1 %75املاليننة، وتعتننم انلننحملا الننا تبلنن  نسننبة التاويننل األنيبننمل ليبوادياننا اليباشننقة يف النندوري األول املاتنناز 
 املباشرة يف وال اليبوادي الرياضية استققامسا لقستثاارات األنيببية 

شنادت ذنوا متوسنقا قندر  2011-2007زمنة سانثق يف الفنحملة سيادية شادت ذوا حىت يف سنحملة األ ذة الصيباديق ال  
البانا من  دولنة عنم العنا  أ 20  احنو  2010يف سنيبة  ،2 %4مقارنة مسا فاض يف األصنول البيبكينة بقندار  %10 ننمسن

علنن  سننبيل املثننال الصننيباديق السننيادية لنندول اللننيج ازد ننرت إنرننال صننيباديق اسننتثاار سننيادية و رت النندول اليباشننئة قننر 
 3مسسب  عوامل  ارنية متاثلة يف أزمة اليورو

ر ا كانننت ن اسننتثاارااا يويلنة األنننل ومسالتننا  سانن  ال لتنناج إىل سنيولة كبنناة ومع نن   سننا ميناة  ننذة الصننيباديق أ    
عض قنند ن الننبا معقتننا مسسننب  األزمننة إال أوقفننت اسننتثاارااكثننا منن   ننذة الصننيباديق قنند أاننا  ققننة سعليننا  سننرا  أن ال
، وكنذا قل ت ررا مساألزمة عل  انرار الندول األسنيوية، م   قل التونني إىل ميبايق أستثااريةااوا م  اسحملاتيجياا  اإ

  4الققاع األو  وكذا الققاع الصيباع ع  الققاع املا  وتوناوا أكثر  و  استثاارية سقد ختلو تغيا الققاعات اإ

سننتثاار األنيبننمل املباشننر منن  قبننل الصننيباديق السننيادية شنناد ذننوا سننريعا مسالنندول اليباميننة معاكسننا للفننرص املتاحننة يف اإ
 زمة  قل سحملة األ وأورومسامريكا الراالية أ

                                                           
1 Baromètre EY des impacts économiques et sociaux du football professionnel,  Novembre 2017, p15 
2 Wir 2012, p13 
3 Wir 2014, p20 
4 Wir2010, pp14-15 
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 3000-3001: تطللو  حجللم االسللترم   األجنبلل  المب شللر مللن قبلل  الصللن   ق السلل      للفتللرة 03 جللدول  قللم

  و  ب لق م  والنسب الم

 السن 
 االسترم   من قب  الصن   ق الس     

 ضبمل ون  وال  
 الم و   النسب  % 

2005 7000  /// 

2006 7819 0,117 

2007 20668 1,6433048 

2008 23412 0,1327656 

2009 30391 0,298095 

2010 13058 -0,570333 

2011 18618 0,4257926 

    Source: wir 2012,pp14-15 

يق قننند شنننادت ارتفاعنننا  نننقل سنننحملة سنننتثاارات النننا قامنننت هبنننا  نننذة الصنننيباد نننقل اجلننندول أن قيانننة اإسنننيبقحظ مننن  
ورا  ا فاضاا يف سيبة  ،2009سيبة  %30وارتفعت مسيبسبة قارمست  2008سيبة  %13حيا ارتفعت مسيبسبة  ،زمةاأل

 .%42مسيبسبة ااوزت  2011رتفاع يف سيبة إال أهنا عاودت اإ 2010
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 3002-3000سترم   من قب  الصن   ق الس      سنو   وترالم   للفترة و  اإل: تط31 شم   قم

 
Source: wir 2015,p16 

سننيادية ترتفنن  قياتاننا يف املباشننرة الننا تقننو  هبننا الصننيباديق السننتثاارات األنيببيننة نقحننظ منن   ننقل الرننكل أن اإ   
ورانننن    2009لتبلنننن  مسننننتوى قياسننننيا يف سننننيبة  2008 و 2007ساننننثق شننننادت ارتفاعننننا سننننيبوات  ،زمنننناتسننننحملات األ

 2014رتفننناع يف سنننيبة ؛ كانننا أهننننا عنننادت إىل اإ2011إال أهننننا عننناودت االرتفننناع يف سنننيبة  2010ا فاضننناا يف سنننيبة 

  فاض سيبتت م  اإمسعدما شادت 

الصننيباديق السننيادية واصننلت يف التوسنن  اجلغننرايف وكننذا منن  حيننا األصننول حيننا مسلغننت األصننول الننا  2013يف سننيبة 
 تريليون دوالر  4 6تدير ا  قرامسة 
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 State-owned TNCsظهو  الشرل ت متعد ة الجنس  ت المملول  للدول :   ن  . 

ميك  تعريفاا مسزهنا شركات ترال الرنركة األ  والفنروع األنيببينة النا متتلن  سنيا  ااكومنة نسنبة متكيبانا من  الرقامسنة    
  وترننال كننل منن  الرننركات 1سننوال كانننت مدرنننة يف البورصننة أو ال( يف اإدارة كليننا، أالبيننة، أو نسننبة معتننمة والتننزما

سنننتثاارات النننا تقنننو  هبنننا صنننيباديق االسنننتثاار األقنننالي  وتسنننتث ى ميبانننا اإ لينننة بنننا يف ذلننن  املقايعنننات أوالوييبينننة أو ا 
 السيادية 

سننرع عننم  8500شننركة متعننددة اجليبسننيات مملوكننة للدولننة متتلنن  حننو   650كننان  يبننا  حننوا   2010يف سننيبة      
العامليننة،  إال أن  منن  إمجننا  عنندد الرننركات املتعننددة اجليبسننيات %1ن عنندد ا اننا كبننا وال يتجنناوز ، ومسننرا  أالعننا 
سنننتثاارااا حنننوا  كاننننت إ 2010سانننثق يف سنننيبة  ،سنننتثاار األنيبنننمل املباشنننراياا أصنننب  ميثنننل عيبصنننرا ماانننا يف اإنرننن

أمنننا عننن  ترتيبانننا ضنننا  أس نننل الرنننركات   2سنننتثاارية العاملينننة ت اإمننن  التننندسقا %11ملينننار دوالر بنننا يقنننارب  149
 نن  شننركات مملوكننة للدولننة، أمننا مساليبسننبة  2010كة عننم العننا  سننيبة أس ننل شننر  100شننركة منن  مسننت  19العامليننة سيبجنند 

  28شركة يف الدول اليبامية سعدد ا  100ألس ل 

شننركة  1500ليقفننا إىل  2012شننركة سننيبة  845إىل  2010شننركة سننيبة  650وقنند ارتفنن  عنندد  ننذة الرننركات منن     
مجنننا  عننندد ا مسقننن  ضنننعيفا مساملقارننننة مننن  إ؛ وراننن  أن سنننرع 86000مسييبانننا سروعانننا عنننم العنننا  اننناوزت  ،2016سنننيبة 

إمجنا  من   %10ن سروعانا متثنل منا نسنبتني إال أ ،%5 1نسنبة حينا ال يتجناوز  الرركات املتعددة اجليبسيات العاملية
ساننثق  ،%56ن أكثننر منن  اليبصننا أصننلاا منن  النندول اليباميننة مسيبسننبة حننوا  أمننا عنن  توزيعاننا اجلغننرايف سننرعنندد الفننروع  

شنركة،   20واهليبند  ،شنركة 21مارات العرمسينة املتحندة ، اإشركة 45ماليايا  ،شركة 50الصت  ،شركة 54سريقيا نيبوب إ
 ،شننركة 36حيننا متتلنن  النندذار   ،منن   ننذة الرننركات %28كثننر منن  اد األورون لوحنندة يعتننم مصنندرا أللننمسييباننا اإ
 3شركة  18والسويد  ،شركة 21سليبدا  ،شركة 32سرنسا 

                                                           
1 Wir 2011, p28 
2 Wir 2011,p32 
3 Wir 2017, p30 
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أصننبحت اننت  مستقننوير الرننركات املالوكننة زمننات ومسسننب  األسننوال اليباميننة أو املتقدمننة  ن مع نن  النندول واملقحننظ أ   
تيجية أو االتكيبولونينننات االسننننحمل   أو الننننوي و نننذا بننننمرات خمتلفنننة سننننوال اقتصنننادية أو انننا اقتصننننادية كننناألم  ،للدولنننة

 اا ا   

 س  س ت االسترم  : مرحل  جد دة لالمطلب الراب : 

، قتصناد سنوال مساليبسنبة للندول اليبامينة أو املتقدمنةم  دور الدول وااكومنات يف اإ تعاز قتصاديةواإ املالية زماتاأل   
سنننتثاار األنيبنننمل ومحاينننة اقتصننناديااا  ومساليبسنننبة لإلمنننار السنننلبية ومنننات أكثنننر تننند ق مننن  أننننل تقلينننل اآلوتصنننب  ااك

 لتحرير املباشر سيبقحظ ااور مرحلتت مرحلة التقييد ومرحلة ا

سكننرة اااا يننة إىل وتعتننم  ننذة املرحلننة  نن  رد الفعننل األو  يف األنننل القصننا حيننا عننادت النندول  مرحللل  التق  للد:
 والتقييد م  أنل املصلحة وذل  م   قل: 

 ستثاار األنيبمل املباشنر من   نقل وضن  حنوانا نديندة أو مستقوينة إننرالات اإاسات د ول التعديل يف سي
  الفرز والتاحيص

 جية بننا سياننا التننزمي  أو ننناع امللكيننة أو سننرض الرسننو  تيارقامسيننة أكثننر علنن  الققاعننات االسننحمل  سننرض سياسننات
  وكذا إعادة التفاوض يف العقود املممة ،وال را   عل  الرركات

ن اعتبنار أ، من   نقل زمنةت اليب نرة اا نني كنذل  يف سنحملة األالصادر سقند تغنا املباشر ستثاار األنيبمل ومساليبسبة لإل    
ومسالتننننا   ،املسنننامهة يف اضنننعاي القاعننندة الصنننيباعية ا لينننة ميبننننيالتننندسقات الصنننادرة تسنننب  زينننادة يف تصننندير العاالنننة و 

 1ستثاارات املونودة مسالارج إىل موييباا ياسات ااكومية تسع  الستعادة اإأصبحت الس

 

 

 

                                                           
1 Wir 2012, p20(xx) 
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 3003-3002التعد   ف  س  س ت االسترم   للفترة : 04 جدول  قم

 السنوات

عد  
الدول 
الت  
ق مت 
 بتعد  ت

عد  
 الت   رات

تشج   
وتحر ر 
 االسترم  

تشج    %
وتحر ر 
 االسترم  

تق  د 
 االسترم  

تق  د  %
 االسترم  

2003 59 125 113 90,4 12 9,6 

2004 79 164 143 87,2 21 12,8 

2005 77 144 118 81,94 26 18,06 

2006 70 126 104 82,54 22 17,46 

2007 49 79 60 74,68 19 24,05 

2008 40 68 52 76,47 16 23,53 

2009 46 89 63 70,79 26 29,21 

2010 54 116 80 68,97 36 31,03 

2011 51 86 63 73,26 23 26,74 

2012 57 92 68 73,91 24 26,09 

2013 60 87 64 73,56 23 26,44 

2014 41 74 60 81,08 14 18,92 

2015 49 100 81 81 19 19 

2016 59 125 100 80 25 20 

2017 65 144 120 83,33 24 16,67 

2018 55 112 75 66,96 37 33,04 

Source: wir 2019, p84 

ىل حينننا ارتفعنننت نسنننبة السياسنننات  التقييدينننة إ ،2008وقننند امتننندت  نننذة املرحلنننة مننن  مسداينننة األزمنننة االقتصنننادية     
مث ارتفعنت سنيبة  2007سنيبة %24كانت   مسعدما 2009سيبة  %29مسلغت  أي ستثاار إمجا  السياسات املتعلقة مساإ

إىل ااينننة سنننيبة  %26إال أهننننا مسقينننت يف حننندود  2011ا فاضننناا امستننندال مننن  سنننيبة مننن  را  ومسنننال ؛%31إىل  2010
اار، يف عندد امليبازعنات املتعلقنة مساالسنتث اكانا شنادت  نذة املرحلنة ارتفاعن .%20أي  ا ف ت إىل أقل م    2014

  قل  ذة املرحلة  %5 8دولة( مسيبسبة  -ستثاار  مستثارحيا ارتفت تسوية ميبازعات اإ
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 ب لنسب الم و    3003-3002خ ل الفترة  : الت  رات ف  س  س ت االسترم   الحموم  31 شم   قم

 

 م  إعداد الباحا اعتاادا عل  معقيات اجلدول السامسق: المصد 

علننن   لفينننة اسنننتارار عننند  الثقنننة االقتصنننادية والحملانننن  يف األسنننواق املالينننة وكنننذا التبنننايع يف اليبانننو  مرحلللل  التحر لللر:
سننتثاار األنيبننمل املباشننر العتاننادة كوسننيلة لنندع  اليباننو مننات إىل ماينند منن  لريننر ولفيننا اإجلننزت ااكو  ،االقتصننادي

اعتانننناد تف ننننيقت وتسننننايقت موناننننة إىل  ننننقل مسالرقامسننننة علنننن  تدسقاتننننني، مثننننل لكنننن  دون اإاالقتصننننادي والتيبايننننة 
كاننا ت ننايبت   1صننيباعات وققاعننات  ننددة  صوصننا الققاعننات الدميننة مثننل الكارمسننال والغنناز واليبقننل واالتصنناالت 

احاولننننة  ميبنننن  الرننننركات متعننننددة ك ،اجلاننننود وضنننن  متقلبننننات وشننننروط ندينننندة إعننننادة التاوضنننن  وتسننننري  العاننننال
ضناسة إىل ترنجي  إعنادة التنويت لقسنتثاارات الارنينة من  قبنل شنركااا اجليبسيات عن  التالن  عن  اسنتثاارااا، مساإ

 2املتعددة اجليبسيات 

رالات املرتبقننننة مسترننننجي  ولريننننر حيننننا أن أكثننننر منننن  نصننننا اإننننن ،2013وقنننند امتنننندت  ننننذة املرحلننننة منننن  سننننيبة    
ولويننننل  سننننتثاار األنيبننننمل املباشننننر يف  ننننذة السننننيبة نننننالت يف شننننكل حننننواسا مقدمننننة هبنننندي  لننننق ميباصنننن  عاننننلاإ

إىل  2014سنننتثاار ضنننا  إمجنننا  التعنننديقت سنننيبة ادرات  وقننند ارتفعنننت نسنننبة لرينننر اإالتكيبولونينننا وكنننذا ترقينننة الصننن
  2017سيبة  %83لحملتف  إىل حدود  2013سيبة  %73مسعدما كانت  81%

                                                           
1 Wir2012, p20(xx) 
2 Wir204, p23(xxxi) 
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االتفاقيننات أزمننة الننر   العقنناري كانننت مننيقد مرحلننة ندينندة اتاننا األساسننية إعننادة التونننني والتحننول منن  ااننور      
يف مرحلنة تقيني  ااكومنات عديند د لنت  حينا ؛تفاقينات اإقلياينةالستثاار األنيبمل املباشر إىل اإالثيبا ية يف وال ا

 ننداساا املسننتقبلية واسننحملاتيجيااا  وقنند علنن  أ  نناتزما منندى سننتثاار و تكنناليا وميبنناس  اإتفاقيننات الدوليننة املتعلقننة مساإ
مسرؤينة التوننني  نو عاند نديند من  تفاقينات الثيبا ينة إصنقح،  من   نقل مرانعنة اإول مسرتباع يرينق اقامت عديد الد

قلياينة علن  ، وقند أصنبحت الندول تف نل اإتفاقينات اإتفاقيات القا اةت الدولية وإعادة التفاوض حول اإتفاقيااإ
  2013  الننندول سنننيبة سنننتثاار األنيبنننمل املباشنننر، ولنننذل  حنننددت العديننند مننناالتفاقينننات الثيبا ينننة يف ونننال اإ حسننناب

منن  ناننة أ ننرى  1تفاقيننات متعننددة األونننني واأليننراي كارحلننة إهنننال العدينند منن  اإتفاقيننات الثيبا يننة وسننت  اجملننال إ
سننتثاار الدوليننة مسييباننا كانننت دول ملسننتقبلية املتعلقننة مساتفاقيننات اإ تينناري للافاوضننات امسعننض النندول الوقننا اإقننررت 
 ستثاار املركا الدو  لتسوية ميبازعات اإع وية  انسحبت م  و أكثر صرامة كانت   أ رى

قلياينننة حلنننت  لانننا وتقنننورت مسنننوتاة ثيبا ينننة اركيتانننا، سنننرن اتفاقينننات اإسنننتثاار الدولينننة اإتفاقينننات الومسفقننندان اإ   
ومسالتنا  أصنب  ميب نور اإتفاقينات  ،و ذا كرد سعل عل  سرل إنرال قواعند اسنتثاار متعنددة األينراي  دولينة( ،سريعة
 2متاح قلياية كزس ل  يار اإ

 المطلب الخ مس: موق  الجزامر من التحوالت الجد دة:

كاا سبق وذكرنا سرن عديد الدول اليبامية قد استغلت سرصة ت رر الدول املتقدمة مسسب  األزمات و صوصنا أزمنة    
عنند  صنندرة لننني  و ننذا مساسننتغقل املر األنيبننمل املباشننر وكننذا لتثبننت نفسنناا ضننا  النندول املسننتققبة لقسننتثاا ،2008

   وسيبحاول معرسة وضعية اجلاا ر ازال  ذة التحوالت م   قل  ذا املقل  إمكانااا وكذاتزمر ا الكبا مساألزمة 

 :3003-3002خ ل الفترة االقتص      أوال. مدى تر ر الجزامر ب ألزم ت

منننن  إمجننننا   %98مسالدرنننننة األوىل تصننننل نسننننبتاا إىل االقتصنننناد اجلاا ننننري ريعنننن  يرتكننننا علنننن  صننننادرات ا روقننننات    
ن حجنن  الننواردات السننيبوية شنناد تبعيننة كبنناة للعننا  الننارن  حيننا أالصننادرات  أمننا منن  ناحيننة الننواردات سالبلنند يف 

                                                           
1 Wir 2013, p10(x) 
2 Wir 2015 p125. 
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 2003ملينار دوالر سنيبة  12م  حوا   %373وارتفعت مسيبسبة تفوق  2014إىل  2003ارتفاعا كباا  قل الفحملة 
 :  كاا يوضحني اجلدول املوا  2014مليار دوالر سيبة  58إىل أكثر م  

 ضمل     وال   3003-3002تطو  الص   ات والوا  ات ف  الجزامر خ ل الفترة  30جدول  قم:

 الوا  ات الص   ات السنوات الوا  ات الص   ات السنوات
2003 23.163 12.38 2011 73.489 47.247 

2004 31.304 18.168 2012 71.866 50.378 

2005 46.002 20.357 2013 64.974 55.028 

2006 54.613 21.456 2014 60.061 58.58 

2007 60.163 27.631 2015 34.668 51.702 

2008 79.298 39.479 2016 30.026 47.089 

2009 45.174 39.294 2017 35.191 46.059 

2010 57.052 40.473 2018 41.168 46.197 

 املصدر: م  إعداد الباحا اعتاادا عل  املعقيات املتاحة عل : 

 unctadstat.org 

حيا شادت ا فاضا يف حج   2008حيا يت   م  اجلدول أن التجارة الارنية للجاا ر   تتزمر كثاا مسززمة 
أي  شادت ا فاضا كباا و ذا مسسب   2015لتعاود االرتفاع سياا مسعد إىل ااية سيبة  2009الصادرات سيبة 

ا فاض أسعار البحملول اليبامجة ع  أزمة الركود العامل  والتبايع يف القل  العامل  عل   ذة املادة  وما يثبت عد  تزمر 
كذل  مسسب   2015إىل ااية سيبة   و أن حج  الواردات مسقيت يف ميبحا ا التصاعدي 2008اجلاا ر الكبا مسززمة 

التونني العا  للصادرات والواردات يف اجلاا ر ا فاض الصادرات ومسالتا  ا فاض االيرادات   والركل املوا  يوض  
 2018-2003 قل الفحملة 
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 ضمل     وال   3003-3002تطو  حجم الص   ات والوا  ات الجزامر   خ ل الفترة  37 قم:  شم 

 

 : م  إعداد الباحا اعتاادا عل  معقيات اجلدول السامسقالمصد 

 أما م  حيا اليباتج ا ل  اإمجا  سيببييبني م   قل اجلدول املوا : 

 ضمل     وال   3003-3002تطو  حجم الن تن المحل  اإلجم ل  ف  الجزامر خ ل الفترة  30جدول  قم: 

 اليباتج ا ل  اإمجا  السيبوات اليباتج ا ل  اإمجا  السيبوات
2003 67.8638516 2011 200.019103 

2004 85.3325178 2012 209.059083 

2005 103.198216 2013 209.755003 

2006 117.027278 2014 213.809979 

2007 134.977088 2015 165.979222 

2008 171.000692 2016 160.129919 

2009 137.211008 2017 167.555254 

2010 161.207305 2018 180.183272 

 املصدر: م  إعداد الباحا اعتاادا عل  املعقيات املتاحة عل :

 unctadstat.org 

 ننذ ميبحنن  تصنناعديا  ننقل الفننحملة قنند أن حجنن  اليبنناتج ا لنن  اإمجننا  أمننا يقحننظ منن   ننقل معقيننات اجلنندول    
اي  شاد ا فاضا ملحواا وحنىت يف السنيبوات النا  2015، و ذا إىل ااية سيبة 2009ا ددة م  ا فاض قليل سيبة 

 مسعد ا  والذي يرن  إىل أزمة الركود االقتصادي العامل  وا فاض أسعار البحملول  
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حيننا   تتننزمر ااراننا الارنيننة  ،2008قتصننادية العامليننة لسننيبة اإ أن اجلاا ننر   تتننزمر مساألزمننةمسرننكل عننا   املقحننظ   
قتصننادي العننامل  الننا أمننرت علنن  أسننعار الركننود اإ مسززمننةأكثننر  تننزمرت مسييباننا ا قننق، اإمجننا اليبنناتج ا لنن  حجنن  وال 

  الراسد الر يس  هليكل االقتصاد اجلاا ري  البحملول

 سترم   األجنب  المب شر  ن  . ج ذب   الجزامر لإل

من  املعشنرات املسنتادمة يف وسنوي نعتاند علن  واوعنة  ،تقاس اجلاذمسية بندى لسن  ميبناخ األعانال مسصنفة عامنة   
   ذا اجملال

 :الم و   ب لنسب  2015-3002الجزامر للفترة  ف  اإلقتص  ي النمو معدل تطو  33:  قم جدول
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 3.80 3.80 2.80 3.40 2.90 3.60 1.60 2.40 3.40 1.70 5.90 4.30 7.20 النسب 

 االعتااد عل  املعقيات املتواسرة يف:مس إعداد الباحام  

http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 

اجلندول يبنت تقنور معندل اليبانو االقتصننادي النا ت انر علن  أهننا مونبنة ومتباييبننة مسنت التحسن  والحملانن ، ولكن  تبقنن  
 مقبولة ندا 

 ب لنسب  الم و  : 3001-3002الجزامر للفترة  ف  الت خم معدل تطو  32  قم: جدول
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 4,8 2,9 3,3 8,9 4,5 3,9 5,7 3.56 2.32 1.64 3.56 1.4 4.2 النسب 

 اعتاادا عل  املعقيات املتواسرة يف: إعداد الباحام  املصدر: 
 http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 

والننا ت اننر معنندالت ننند  2015إىل  2003يبنت اجلنندول السننامسق تقننور معندل الت ننا  يف اجلاا ننر  ننقل الفنحملة     
 ومسالتا  ساو نيد  مساملتوسل %5مقبولة ندا حيا ال يتجاوز 
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 بمل     وال  أمر م .  3001 -3002تطو  المد ون   الخ  ج   للجزامر للفترة  32: جدول  قم
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السن 

 4,67 5,52 5,24 5,51 6,06 7,26 7,42 6,24 6,13 5,22 16,4 21,16 22,42 الق م 

 إعتاادا عل  املعقيات املتواسرة يف: الباحا : م  إعداداملصدر

 http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/country/DZA#void 

يعننم اجلنندول السننامسق عنن  الوضننعية املاليننة للجاا ننر انناة العننا  الننارن  ممثلننة يف حجنن  املديونيننة الارنيننة، والننا ت اننر 
؛ و ننذا يعتننم 2005مليننار دوالر ميبننذ سننيبة  7علنن  أهنننا يف ا فنناض مسننتار ويف حنندود ننند مرقننة حيننا   تتجنناوز 

 معشرا مرقا مساليبسبة للجاا ر 

 مقارننة كبناا لسنيبا شنادت اجلاا نر يف الكلينة اإقتصنادية الوضنعية مسنزن   ااكن  ميكن  لسامسقة،ا املعشرات  قل م    
 وحققننت نديننة مسكننل الدوليننة املاليننة املعسسننات مسننرامج يبقننت حننت التسننعييباتوحننىت مقارنننة منن  سننحملة  فننحملةمسدايننة ال منن 

 املراتنن  يف اجلاا ننر نننالت العننامل  اإقتصننادي امليبتنندى حسنن  ساننثق االقتصننادي، االسننتقرار نننص سياننا مرضننية نتننا ج
  اإقتصادي اإستقرار لقيق حيا م  التوا  عل  2008و 2007 سيبوات عامليا والامسة الثانية

ب لنسلب   3001-3002سشر االستقرا  الس  س  ور  ب العنلا للفتلرة مو ع   الجزامر  من  31جدول  قم: 
 الم و  .
 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

% 53 67 71 73 71 71 74 70 62 61 60 61 63 

 : م  إعداد الباحا مساإعتااد عل :المصد 
https://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/PRS.xlsx 

 06والنننذي يتكننون مننن   (PRS Group  عننن  الصننادر الققرينننة للاانناير املركنن  املعشنننر ننذا املعشننر ننننال منن     

واوعننات  حيننا كلاننا ارتفننت اليبسننبة كلاننا دل ذلنن  علنن  زيننادة االسننتقرار السياسنن  واينناب العيبننا، واملقحننظ ان 
لتبقن  شنبني  2011مث ترانعت قلنيق مسداينة من  سنيبة  2010إىل ااية  2003اليبسبة أ ذت ميبح  تصاعديا م  سيبة 

  ر مستقرة اعتاادا عل   ذا املعشر مستقرة  وعل  العاو  سالوضعية السياسية يف اجلاا

 

http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/country/DZA#void
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  3001 -3002مسشر بدا   النش ط ف  الجزامر للفترة  31جدول  قم: 

 المدة ض األ  م  عد  اإلجرااات  
التملف  ض% من 
  خ  الفر  

 أس الم ل األ ن  
ض% من  خ  

 الفر  
 الترت ب الع لم 

2003 18 29 31,9 73 / 

2004 14 26 27,3 65,5 / 

2005 14 26 25,3 55,1 / 

2006 14 24 21,5 46 / 

2007 14 24 13,2 45,2 / 

2008 14 24 10,8 36,6 141 

2009 14 24 12,1 31 148 

2010 14 24 12,9 3444 150 

3000 13 24 12.1 30.6 153 

3003 13 24 12.1 27.2 156 

3002 13 24 12.4 28.6 164 

3002 13 22 11 24.1 141 

3001 13 20 10.9 23.6 145 

 : م  إعداد الباحا إعتاادا عل  املعقيات املتواسرة:المصد 
 http://francais.doingbusiness.org/custom-query 

 Doing businessعانال لنذي مسندورة ننال من  معشنر ممارسنة األيعم اجلدول السامسق ع  معشر مسداية اليبرناط وا   
اجلاا ننر شننادت لسننيبا منن  حيننا عنندد اإنننرالات النننا ن اجلنندول أ  النندو   ويت نن  منن   ننقل الصننادر عنن  البيبنن

  والرن ل نفسنني مساليبسنبة لعندد األينا  وكنذا التكلفنة 2003سنيبة  18مسعدما كانت يف حدود  13نقحظ ا فاضاا إىل 
سقنند شنننادا لسننيبا كنننذل   ولكننن   ننذا التحسننن  انننا كننايف مقارننننة مساملسنننتوى العننامل  والنننذي ينننمز منن   نننقل الحملتيننن  

 ي  ند اجلاا ر الزالت متز رة   أالعامل

 3001-3002مسشر مد ل ت الفس   ف  الجزامر للفترة  32جدول  قم: 

 3001 3002 3002 3003 00 00 04 03 02 01 01 02 03 السيبوات    

 3.6 3.6 3.6 3.4 2.9 2,9 2,8 3,2 3 3,1 2,8 2,7 2,6 ق م  المسشر

الترت للللللللللللللللللللللللب 
 الع لم 

88 97 97 84 99 92 111 105 112 105 94 100 88 

 مساإعتااد عل : الباحا : م  إعدادالمصد 
 https://www.transparency.org/research/cpi 
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 10حيننا كلاننا اقحملمسننت منن   10و 0يصنندر  ننذا املعشننر عنن  ميب اننة الرننفاسية العامليننة ويعقنن  قياننا تننحملاوح مننا مسننت    

كلاا زادت درنة الرفاسية والعكس كلاا اقحملمست م  الصفر كلاا زادت درنة ال بامسية والفسناد واملقحنظ أن املعشنر 
 بسنتويات لنيس ولكن الاص مساجلاا ر قد شاد لسيبا  قل الفحملة ولكيبني يبق  ميباف ا ما يدل عل  انترنار الفسناد 

 دولة  176م  واوع الدول املصيبفة والا يبل  عدد ا  ؛ أما ع  ترتي  اجلاا ر سا  ضا  الثلا الثا ندا كباة

 ضمل     وال   3003-3002حجم احت  ط  الصرف للجزامر للفترة  33جدول  قم: 

 السنوات
احت  ط  الصرف 

 السنوات األجنب  
احت  ط  الصرف 

 األجنب  
2003 33.125 2011 182.822 

2004 43.246 2012 191.297 

2005 56.303 2013 194.712 

2006 77.914 2014 179.618 

2007 110.318 2015 144.677 

2008 143.243 2016 114.391 

2009 149.041 2017 97.617 

2010 162.614 2018 80.228 

 م  إعداد الباحا اعتاادا عل : 
 https://donnees.banquemondiale.org/indicator/FI.RES.XGLD.CD?end=2019&locations=DZ&st

art=1960&view=chart 

والذي ي ار أنني يف تاايد  2018-2003يوض  اجلدول السامسق تقور حج  احتياي  الصري للجاا ر  قل الفحملة 
مليار دوالر مث مسدأ يف الحملان   194أي  حقق رقاا قياسيا مسل  حدود  2013مستار م  مسداية الفحملة إىل ااية سيبة 

 ما يع  أن اجلاا ر يف وضعية مالية ند مرقة و ذا مسسب  ا فاض أسعار البحملول   2014مسعد ا م  سيبة 

مسسب  ونود  وميبني ميك  القول مسزن ميباخ األعاال يف اجلاا ر شاد لسيبا ملحواا را  أنني ال ياال اا كاي   
أنني دون املتوسل إال أن مسني ماايا ميك  استغقهلا جلذب أكم قدر ممك  م   ورا  ميباسسة دولية يف  ذا الرزن 

 املستثاري   صوصا الباحثت ع  املوارد 
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 سترم   األجنب  المب شر ف  الجزامراإلتدفق ت تحل     لر . 

واجلدول  2018-2003ستثاار األنيبمل املباشر الواردة إىل اجلاا ر  قل الفحملة تدسقات اإسوي نستعرض تقور    
  ا  يوض  ذل و امل

 ضمل     وال   3003-3002تطو  تدفق ت االسترم   األجنب  المب شر الوا  ة  ل  الجزامر  34جدول  قم: 

 التدفق ت الوا  ة  السنوات التدفق ت الوا  ة  السنوات
2003 0.637 2011 2.580 

2004 0.881 2012 1.499 

2005 1.145 2013 1.696 

2006 1.888 2014 1.50673 

2007 1.743 2015 -0.584 

2008 2.631 2016 1.637 

2009 2.753 2017 1.232 

2010 2.301 2018 1.506 

 املصدر: م  إعداد الباحا اعتاادا عل : 
 http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 

 ضمل     وال   3003-3002تطو  تدفق ت االسترم   األجنب  المب شر الوا  ة  ل  الجزامر  33شم   قم: 

 

 : م  إعداد الباحا اعتاادا عل  معقيات اجلدول السامسقالمصد 
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إىل اجلاا ننر ضننعيفة الننواردة تنندسقات االسننتثاار األنيبننمل املباشننر والرننكل نقحننظ أن  منن   ننقل معقيننات اجلنندول   
شننادت ارتفاعننا مقارنننة منن  مسدايننة الفننحملة  لكنن  تبقنن  دون اإمكانننات سفنن  أحسنن  االحننوال   علنن  العاننو  رانن  أهنننا 

سقند كنان متوسنل التندسقات النواردة  2007إىل  2005مليار دوالر سيبويا  واذا الح يبا السيبوات  من   3تبل  حانا 
 1.5( الننذي يبلنن  كننذل  2015 عنندا سنيبة  2018إىل  2012الفننحملة  و ننو يقنارب متوسننلمليننار دوالر  1.6حنوا   

 مليار دوالر 

تعتم استثيبال مساليبسبة للجاا ر يف وال االستثاار األنيبنمل املباشنر النوارد حينا  2011إىل  2008ومسالتا  سسيبوات    
ملينار دوالر  2.75مليار دوالر سيبويا،  كاا سجلت أكم قياة م  التدسقات الواردة قدرت مسننن  2سجلت قياا تفوق 

ملينننار  2.57  وكاتوسنننل هلنننذة الفنننحملة سقننند قننندرت التننندسقات النننواردة مننن  االسنننتثاار األنيبنننمل املباشنننر مسننننن 2009سنننيبة 
 دوالر  

سننرن اجلاا ننر ت اننر علنن  أهنننا عكننس التونننني العننا  امليننة سننحملة األزمننة االقتصننادية العمتثننل ومسنناليب ر إىل تلنن  الفننحملة الننا    
العامل  الذي متيا مسا فاض يف التدسقات االستثاارية الواردة، منا ميكيبيبنا من  ااكن  ان اجلاا نر قند اسنتفادت من  األزمنة 

 حيا استقاعت نذب حج  أكنم من  االسنتثاارات األنيببينة املباشنرة  ولكن  مساملقارننة من  2008االقتصادية لسيبة 
الفرص العاملية والصنعومسات النا واناتانا عديند الرنركات متعنددة اجليبسنيات العاملينة  صوصنا يف ققاعنات امليكانين  
والقاقة واا ا والا أصبحت تبحا ع  مقذ ميباسنبة إعنادة تنويت اسنتثاارااا هبنا، سايبنا ميكن  القنول ان اجلاا نر   

 كم تستغل الفرصة كاملة وكان مسرمكاهنا استققاب حج  أ
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ضمل ل    3003-3002تدفق ت االسلترم   األجنبل  المب شلر الصل    ملن الجزاملر خل ل الفتلرة  20جدول  قم: 
  وال  

 السنوات
التدفق ت 
 السنوات الص   ة

التدفق ت 
 الص   ة

2003 0.029 2011 0.534 

2004 0.254 2012 -0.042 

2005 -0.021 2013 -0.269 

2006 0.034 2014 -0.019 

2007 0.151 2015 0.104 

2008 0.318 2016 0.047 

2009 0.215 2017 -0.004 

2010 0.221 2018 0.88 

 املصدر: م  إعداد الباحا اعتاادا عل : 
 http:// Unctadstat.unctad.org/tableviewer/tableview.aspx 

إىل  2008سنيبقحظ أن التحسن  الكبنا قند كنان يف الفنحملة الصنادرة االسنتثاار األنيبنمل املباشنر وم  ناحية تدسقات    
 530لتبلننن  أكثنننر مننن   2008ملينننون دوالر سنننيبة  300كنننذل ، ايننن  ارتفعنننت التننندسقات الصنننادرة إىل حننندود  2011

  سنننرا  ان  نننذة القننني  ضنننئيلة نننندا إال اننننني مساملقارننننة مننن  السنننيبوات السنننامسقة ايننن    تتجننناوز 2011ملينننون دوالر سنننيبة 
مليننون دوالر سننيبويا  ومسالتننا  سفننحملة األزمننة كننذل  اسننتغلتاا اجلاا ننر يف زيننادرة حجنن  اسننتثاارااا  50التنندسقات حننانا 

، ولك  مساليب ر إىل حجن  احتيناي  الصنري النذي متتلكنني اجلاا نر يف تلن  الفنحملة وحنىت مسعند ا ميكن  القنول مسنان مسالارج
كات األورومسينة  صوصنا كاننت تعنا  صنعومسات إمكانااا اكم مسكثا م  املستويات املسجلة  صوصا وان عديند الرنر 

 مالية كباة 
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 خ ل  الفص :

ا ننددة منن  سننيبة قتصننادية الننا شنناد ا العننا   ننقل سننحملة الدراسننة د ال يف املبحننا األول عننرض أ نن  األزمننات اإلقنن   
اليب نننا  الرأانننا  مسعننند أزمنننة كنننم أزمنننة شننناد ا أزمنننة النننر   العقننناري والنننا تعتنننم أواملتاثلنننة يف ، 2018إىل سنننيبة  2003

زمنننة مالينننة مث مننن  الوالينننات املتحننندة األمريكينننة كزحينننا انقلقنننت  ،يف عصنننر العوملنننةزمنننة وأكنننم أ 1929الكسننناد سنننيبة 
لنناد األورون اعيااا علنن  النندول ال ننعيفة يف اإ، ومسسننب  تننددول العننا  لولننت إىل أزمننة اقتصننادية انترننرت إىل كننل

  سنحملات، ومسقينت تنداعيااا علن  علن 2014امتدت إىل ااية سيبة  2009مسداية م  سيبة سببت أزمة يف ميبققة األورو 
  2018حيا مسق  يعا  م  ركود اقتصادي وتبايع يف اليباو والتجارة إىل ااية سيبة قتصاد العامل  اإ

علنن  واوعننة مكونننة منن  أس ننل  مساسننتادا  معقيننات البانننل دراسننة احصننا ية قياسننية مسننرنراليف املبحننا الثننا  قايبننا    
، ومنن  أنننل مساملتوسننل  ننقل سننحملة الدراسننة منن  االسننتثاار األنيبننمل املباشننر العننامل  %83دولننة تسننتقق  حننوا   43

سننتثاار األنيبنمل املباشننر الننوارد اعتانندنا علن  واوعننة منن  املتغنناات دراسنة تننزما األزمننات اإقتصنادية علنن  تنندسقات اإ
مساإضننناسة إىل اعتاننناد  ،والت نننا  ،التجننناري نفتننناحواإيف اليبننناتج ا لننن  اإمجنننا ،  ممثلنننة ؛األزمنننةعننن   املسنننتقلة للتعبنننا 

ال اعتاناد كنل من  اليبانوذج التجايعن  وكنذا  وقد   األزمة كاتغا ومه  يف سحملات  ددة مرتبقة مساألزمات  ل الدراسة
ذننوذج التننزماات الثامستننة مساإضنناسة إىل ذننوذج التننزماات العرننوا ية لقينناس العققننة مسننت املتغنناات املسننتقلة واملتغننا التننامس  

 العققنة تكاننس معيبوينة، املسنتقلة املتغناات مجين ن أتوصنليبا إىل حينا  واملتاثل يف االسنتثاار األنيبنمل املباشنر النوارد  
 األنيبننمل االسننتثاار تنندسقات املسننتقل املتغننا ومسننت الت ننا و  مجننا اإ ا لنن  اليبنناتج ،التجنناري نفتنناحاإ اتمتغننا  مسننت

 معيبوينة عكسنية  قينة العققنة ننالت مسييبانا ،%5 مسنتوى عيبند معيبوينة داللنة ذات مونبنة  قية عققة الوارد املباشر
  %5 مستوى عيبد الوارد املباشر األنيبمل واالستثاار ومه  كاتغا  االقتصادية األزمة مست
 االقتصنننادية، األزمنننة االمجنننا ، ا لننن  اليبننناتج التجننناري،  االنفتننناح املسنننتقلة املتغننناات مسنننت الكلينننة العققنننة وننننالت   

  والنا F ال تبنار االحتاالينة القيانة  نقل من  و نذا ومعيبوينة  قينة النوارد األنيبنمل االسنتثاار التنامس  واملتغا الت ا (
ا القا لنة مسعند  وننود عققنة  قينة معيبوينة مسنت املتغناات املسنتقلة واملتغنأي رسنض الفرضنية الصنفرية  2.2e-16 كانت

مسعنند انننرال ا تبننار القامسليننة   التننامس  وقبننول الفرضننية البديلننة، بعنن ى تننعمر االزمننة علنن  االسننتثاار األنيبننمل املباشننر الننوارد
يف قينناس العققننة مسننت املتغنناات  التجايعيننة ال التوصننل إىل أن ذننوذج التننزماات الثامستننة أس ننل منن  اليباننوذج  التجايعنن 
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النناص مسفرضننية اليباننوذج العرننوا   تبننت أن ذننوذج  Hussmanاملسننتقلة واملتغننا التننامس ؛ ولكنن  مسعنند انننرال ا تبننار 
 نالتزماات العروا ية أس ل م  ذوذج التزماات الثامستة يف قياس العققة مست املتغاات املستقلة واملتغنا التنامس   وعلينني سنر

 عققنة وننودت مسزنننياانر أ  والنذي لتقندير العققنة مسنت املتغناات املسنتقلة واملتغنا التنامس  ألرر م مم  عروا  ال اليباوذج
 االقتصننادية( األزمننة الت ننا ، اإمجننا ، ا لنن  اليبنناتج التجنناري،  االنفتنناح املسننتقلة املتغنناات كننل  مسننت مرننحملكة  قيننة

  سيرر ال تبار %5 داللة مستوى عيبد و ذا الوارد املباشر األنيبمل االستثاار و و التامس  املتغاو 

 األنيبننمل االسننتثاار علنن  االقتصننادية زمنناتاأل تننزما أن الح يبننا الثالننا املبحننا يف التحليليننة الدراسننة  ننقل ومنن    
  اليباميننة مسالندول مقارننة مسسننرعة تتنزمر املتقدمنة النندول نأ حينا اليبامينة، النندول يف عيبنني قدمنةاملت النندول يف نتلنا املباشنر
 اجلغنرايف التوزين  من  نعنل منا و نذا  املباشنر األنيبمل االستثاار تدسقات حج  حيا م  ت ررا األكثر تعتم أهنا كاا

 حجننننن  ميباصنننننفة املتقدمنننننة الننننندول مننننن  تتقاسننننن  اليبامينننننة الننننندول أصنننننبحت حينننننا يتغنننننا املباشنننننر األنيبنننننمل لقسنننننتثاار
 املباشر  األنيبمل لقستثاار مستققبة دولة 20 أس ل ا ض يباميةلا الدول وأصبحت املستققبة االستثاارات

 عالينننات ا ف نننت سقننند االسنننتثاارية اسنننحملاتيجيااا مننن  انننات سقننند اجليبسنننيات املتعنننددة الرنننركات خبصنننوص مننناأ     
 مساإضنناسة األزمنة، قبنل املباشنر األنيبنمل االسننتثاار لتندسقات الر يسن  ا نر  تعتنم كانننت  كاننت  النا واالنندماج التالن 

 الثقننننة اينننناب مسسننننب  االسننننتثاار عنننن  والحملاننننن  مسالسننننيولة االحتفنننناظ علنننن  اجليبسننننيات املتعننننددة الرننننركات اعتانننناد إىل
 الصنننيباديق يف ممثلنننون خمتلفنننة خبصنننا ص نننندد مسنننتثارون اانننر وقننند العاملينننة  االقتصنننادية البيئنننة مينننات النننا  نننبامسيةوال

 الرنننركات إىل مساإضنناسة املباشننر، األنيبننمل االسنننتثاار يف املاليننة قنندرااا السننتثاار األزمنننة سرصننة ااتيباننت الننا السننيادية
  واالسحملاتيجية واألميبية االقتصادية ميباا خمتلفة بمرات تقورت الا للدولة املالوكة

 اسنتققاب يف التفكنا قبنل سعلينا املوننودة املباشنرة األنيببينة االسنتثاار عل  اافاظ إىل تسع  الدول أصبحت وقد   
 إىل الثيبا ينة السنتثاارا اتفاقينات من  والتحنول الندو  التيبسنيق من  مايند إىل العنا  اانني سقند ولذل  نديدة استثاارات
 أس ل  سرص تتي  الا االقلياية االتفاقيات

   أهننا إال ،2008 العاملينة اإقتصنادية مساألزمنة تتنزمر   أهننا وران  لسن  قند العا  الوض  أن سرا  اجلاا ر وضعية وع 
 امنتق  يف وال املباشنرة األنيببينة االسنتثاارات من  أكنم قدر نذب يف متتلكاا الا واالمكانيات كاملة  الفرصة تستغل

   الارج  يف مباشرة استثاارات



 

 اتمةـــــــالخـ
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 : الخاتمة

استتتدا إا ما متتتت  ر اإديتتت ه مإاتتتث   إتتتاا اإماتتتألج يبتتتبنش اظستتتدقد ة اخذاتتت  ا م  تتت   تتت إ ة    تتت    تتتات    
يتت لةك إتتث  تتي   ةتت  متواصتتت ت ذ ةتت ة  تلتتك اإمتت د ت متدستت إة ايتاتتتا تج اإتتر يسدتت  ا تت   اإ  اتتت  

ج ل صتتمم متتتي  تتا اخ ستت إ اع ةقتت  إ سو تت   عتتت    متتت  لاإسو تت  اظ دعتت إة    تت   نمتتيد   لاندمتت ة يب ل  تت 
لذث اخلعوص. ل   ن ل اإدد م ا تك ةي اظ دع إةا لا  اةس اظ دع إة  متاتا اإدت مج لإاة لوإتث ذت ل  

وع ذ ةت  متتي اظستدسد ةج استدد    اإا  ةت    ت  دمري متي ذ نب  نش إث يب   ة     اإم   ا لاف  م  نتث نت
 نَّ إتتث مب  اتت ت لستت ما تج ل نش متدتت اة اظستتدت إة متاتتث ةدو تتف   تت  مستتيايايفا  اإ لإتت  ا لتتات    يوذا تتث 
لياظادثج ل      ةهت  اإدت لضا  متع اإم د ت متدست إة ايتاتتا تج اإتر ي ةت  إت  اخ ت م يسظتاه  ة  ل ت  

إكتي ات لل دتك إ لل اإر ياددت  مإا ت  لختت ل   ت   صتوب     ستل اإت لل. لحتدا  متع ع   لمتع حل ا
متتتتي اإتتت لل ا لتتتات  لاإمتتت د ت متدستتت إة ايتاتتتتا ت ير تتت   تلتتتك يتتتت لض اإيتتت يبا ل يتتت  ك ا اظدتتت ت 

  تت    دتت  لذس  تت     دتت اإتتر لضتتس  مذتت الات خذتتك اعتتت ظ   تت  اإسر تت  اإتتر ي  ي جلاخذ تت ة اإ لإاتت 
  .دم إإ  س س اظسدت إة ا 

ج يب   اإم د ت اإر بت  يبت لع امتسىن لال ب   متتدا هت  مال  ن  يس إاإم د ت متدس إة ايتاتا ت لةغه    
  اخل ةج لدتد ك ة      ل إةذ  يتثريري دمترية   ت  إتاف اإتت لع لحتدت  ة ته   دت ل دمتري ليو تف  ت إا دمتريا 
متي اإسد ل لغريإ  متي اخلع  ص اإر جتس    ذات ممتك ن ت ل وة يا يبتا  دمترية. ادتتمد   متك نت  دمترية   

 متي اإديف ةة اإس  ا  لداا االسدقد ة اخذا  ا م   . %08حبوايل  اخل ةي  اال دع إة  اإس  ا  يب   يت إه

متسظه االزمت ت اإر يل ب اإس مل ةغ ب   ا   اإي  ع ا  يلج لإاا  تمب ييوة اإدي ع ا  يل لمتاديف يث    
 إا  اخزمت ت ا متسظه كي لاإسو  ج  إ مىت  نوا    اإداوإ  لمزاإ ما اإديوة اإدكاوإوذ     لةف اإان ةس م
متي ل زمت ت ا دع إة   تمب اندد ب      اوات اد ت  متي اإدي ع ا  يل ما اإدي ع اعداد  يداول ما  

 د   زمت     إ  اإاظ م اإ  مس يل  880: زمت  اإ إي اإسد ةن إتا  ليسد  متايد  ذغ ايبا  ما    م. 
  . دا  اري ةإ  ما غ ة  االن    ع  اإسو  زمت  ل د    91:1 س   زمت  اإكت إ سا   لاإس مل

ليتتتتدس   صتتما  حتلتتت  نتتتت   اعيفتتته اإكمتتري متسظتته اإمتت د ت متدستتت إة ايتاتتتا ت ل عوصتت  ذات     
إ تتتتاا ةةوإ ت اإتتتتاذ ج لإتتتاا إكودتتت  متس ضتتت  إلمتتتت  إ عتتت مت ت لاخزمتتتت ت   تتت  ا تتتدرل  نوا  تتت  لمتكتتت ن 
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آناتتت  هبتت ل اإدد اتتتك متتتتي ليفتتته   ا  هبتتت ل اإديفاتتب ل  تتت م ليدمتتتع   ذإتتتك استتيايايفا ت استتتدم. لتت لري  
 .االض اة

 ل كي ي خاص اإاد  ج ا دوصك مإا     جمدو   متي اإاد ط     ا اوال اإد يل:

 اإتتان ةدتتوم  تتث  جاظستتدقد ة اخذاتت  ا م  تت  إتتو ذإتتك اإاتتوع متتتي اظستتدقد ةات اإ لإاتت   وة تت  اخذتتك
متتي اإتتاي ة ايت  ات   ل اإك ات    ت   متع امتدردتث إةذت  يتثريري  ل ة   ت  دتكاتث جمتتدقد  مت         ذا 

 متم ل ث؛
  يباتتب  جيدتاد ت اظسدقد ة اخذا  ا م    ختد تف لتتب اإ الةت  اإتر ةتده اإاظت  مإاتث متتي  ربت

للتتب ا  كات  ما مستتدقد ة  ج   تا مستدقد ة  ذاتت  لاةإ لمستدقد ة  ذات  صتت إةاإوذ ت   كتي  ن  اشتت
ل   ددتت إ متساتت ة مستتيايايفا  اإمتت د  ا تتتدقد ة  جمتمتتي  لمستتدقد ة   تتو    إك متتتك ما اإيتت ل اخذاتت 

   ظض يب  ما يدتاد ت    م؛ جسدقد ة  دوإنمما مسدقد ة  يبد  ل 

 ذ نتب   مت    ة نظ ة ت   لإ  يتتري ي يبد يثج دك متا   اةيك ت     ايبياض ت لاإدد   دتتري 
متتتي إتتاف اإدتت يبد تج نتتاد  متا تت  نظ ةتت  اعد ةتت  اإتتر ا د يتتث ستت ود  يدتتوم  تتث اإمتت د ت اإ لإاتت  هبتت ل 
مح ة  ا  اة  اخل ص  اإر دتد ك  ج  ل نظ ة  إلةة لا ة ا ادج اإر ة يدث متع اإديف ةة اإ لإا  لمتتع مت التك 

ا  تت ة نظ ةتت تج لا دتت ت ل دتت ت لاتت ة ا اتتدجج ددتت  نتتاد  اإاظ ةتت  اظندد  اتت  اإتتر ل لإتت  ايتدتتع  تت
اظستدقد ة اخذاتت  ا م  ت    ريرريتت   وامتتتك يددقتك  : ا  اةتت  اإتر دتد ك تت  اإمتت د ت لا و تع لإتتو اإم تت  

 ا لاف ل  ةة إاف اإم د ت     ضه اخنمي  إ ا    ؛ لغريإ  متي اإي لل ت اإاظ ة .

 دد متتت   متتتدا   اإعتت إةة  ل اإتتتواةإةج ةغتتته يتت يبد ت اظستتتدقد ة اخذاتت  ا م  تتت  هتتتادي   ا تتت  اإتتت لل ا 
  لز  سل اإ لل اإا متا  لإكا ت  ال يت ال حبعتص إ متمتا ج  متت   تي اإدوزةتع اإديت    يبدت  حتتول اجتت ف 
 يتت ع اخلتت مت ت   ةذتت   دتت  دتتون اخل متتت  يدتت م   متك دتت  لال ختتت نج ددتت  دتاتت ت اإدتت يبد ت دتتتاإك 

 د  متد ةن  متع ا م ةةع ايت ة ة؛ سد ا ت اإدد ك لاظن مت ج اإر دتقك اإاتم  اخ

  مب  ا ت اظسدقد ة اخذات  ا م  ت  دتتجل ايت نتب اظ دعت إنج متتي  ترل دودت  لستا   دتوة ات   يبلتك
متتتتتي اإدتتتت لض اإ لإاتتتت  اإتتتتر   نتتتت  متا تتتت  اإتتتت لل اإا متاتتتت ج   ظضتتتت يب  ما  ريتتتت ف   تتتت   متاتتتت ان ا تتتت يبو  ت 

لاإدكاوإوذات ج إكتي دتك إتاف اظب  ات ت  كتي  ن يكتون ست ما ت لاإسد إ ج لجت تب ا  ت ةات اظإاةةت  
 مذا مل ي د م اإم د ت اخذاما   اإك؛
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  إت  ا سستت ت اإتر دتد تك  ل يتتاي    ت  نمت   ت اإدادت  ا لت يب    اإم د ت متدست إة ايتاتتا ت
إتتتتاف اإامتتتت   ت يتتتتسإن ما مندتتتت ج ستتتت ع مت دوستتتت   ل  تتتت مت ت غتتتتري مت دوستتتت   ل    ج دقتتتت إلإدتتتتا  ل 

إتت   تت د   م يمتت ة    االندت ج اخذاتت  متتتي  تترل يب ل  ت  ا دواذتت ة    تت ة إلل لدتتت ةس ل ؛ درمهت 
ة   تتت  متم  تتت ة   تتت  سا ستتت ت إتتتاف اإتتتت لع؛ لياتتتتا سا ستتت ت اال دتتت ل   االندتتت ج لاإدتتتتوة  لا  إاتتت  

 ؛لا و تا اإر يديف لز اع لإ اإو اا 

    يبدت  اةيتتع  ت إإ   مكك دمري متاا اعت ب اإس  ات  اإق نات ج اإم د ت ا دس إة ايتاتا ت ييوةت ل
 اتتتتم  ي يكتتت    متسظد تتت    إتتت لل ا دد متتتت   ضتتتس ل صعتتتوص اإمتتت د ت اخم يبدتتت ج  98 تتتثدق  متتتتي 
 ؛%08يديف لز 

  سوال متي لاأل ة ه اخ د ل اإتاون  ل متتي لاتأل اإدادت  ليفه اإم د ت متدس إة ايتاتا ت متاإك
دت  متتي لاتأل اعيفته   لاتأل اإسد إت  اإتر يو ت ت . يبتمسل اإمت د ت ا ل يب  اإر خت د    ل لىت متي

لليفته متت ا ا    اإتتاوة  ةتتوه نعتف ليفته اإات يج ا  ت  اظ ت يل  إة ت إلل  ثدد  ت .متي ا دعت 
متي اإديفت ةة اإس  ات   %08يتاي      مت  ةتوه لمتي لاأل  مهاد     اال دع إ اإس    يب    اإس   .

 ؛لنتجل اإم ل   إاتم  إرسدقد ة اخذا  ا م   

  عددث ليتدغ ه ل د  إد لل إكا   هتت إ ذإتك اإكات ن يس  اخزمت   ي لضع ل ج   إاتم  إ كا ن اإان
  ماسدث؛ما  ظ  إيثللذوإف لسريف اإيماس ج إاإك يتدوذب اإد  ك اإت ةع 

  ن متتي اخزمتت  اال دعت إة ج خمت  ا  إا    دون إاف اخ رية إ  ذت ل ختد ف اخزمت  اال دع إة   ي اخز
اال دعت إ ةدكتون متتي  يت ع لدادت  ل يت ع متت يل. لاإسر تت   اا دت  إت   ر ت  ايتت ل متتي اإكتك ل ر تت  

 ا دع إة   ااد  اإسكجل ال؛. يبكك  زمت  مت إا  إ   زمت  اإمدوإا 

 النددت ل زمت ت متي ا  إا  ما اال دع إة   ي   ة   اوات اد ت  متا ت  متت  إتو متت يم  ةكون اندد ل اخ  
اةيتتت ع اإدكتت إاف اإتتر يسدتت   اتتوات ستتس ة  ل  تت  اإديتت      تت  غتت اة  ستتس ة اإت  تت ة لستتس  اإعتت ل ل 

دت ل لي   ع اإقد  لغريإ  لاإر يسدت  غتري ستس ة ؛ لمتا ت  متت  إتو متت يم    النداإس لل  ي ا خ    غ اة 
 دت ةع االندم ة ايتغ ا  إرزمت ت؛  متر إ اإسو   اال دع إة  اإر يسد ايتغ ا      غ اة 

   تت   كتتجل اال ددتت إ اإتتت    اإتتان االزمتتت ت اال دعتت إة  يلتت ب اإتت لل اإا متاتت  ددتت  اإتت لل ا دد متتت  
زمتتتتت ت لم تتتت  اال تتتتدرل ةكتتتتون    عتتتت  ص اخ ةتتتت    اخزمتتتتت ت اال دعتتتت إة    إتتتت لل ا دد متتتتت  يبدتتتت .

 اال درل   اباكك اال دع إن؛ل دد   ل وب       س س 
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 ما ازمتتتتتت ت   جمد  تتتت  ج ليديتتتتوة متسظتتتته االزمتتتتت ت اإتتتتر ضتتتت    اإستتتت ملزمتتتتت ت ا  إاتتتت    تتتت  يغ تتتتب اخ
    ؛ا دع إة 

 زمتتتتت ت اال دعتتتت إة   تتتتتمب ليفد تتتت  لاندمتتتت ةإ  يلتتتت ةا متتتتتي اخاخدقتتتت   اإمتتتت د ت ا دستتتت إة ايتاتتتتتا ت
لحتلتت  نتتتت   إ تتتاا ةةوإ ت  زمتتت تجاخل   إعتت مت ت ل صتت    تت  اإدامتتس  تت   ايتغتت ا ج لإتتاإك يب تت  

ي يكت    اإتاذ  ليتتديفاب  تت      ستماك متس يتت  اخزمتت ت. ليدمتع   ذإتك استيايايفا ت استدم  ا  
   ددت إ اإداوةتع ايتغت ا  جمد        متم   جتاب ا خ    سوال   إدث     إ ول اخسواه متم   ة  ل 

نات  ي يكت    جمد  ت  استيايايفا ت آمإاةة ا خت    ا  إات   ل ج  ل اإدت  ه   ت  يوزةتع ا خت    لاإدي   
اعتت ظ  ت ا ت إ يتو ا االستدقد ةات  ل اإتتس   تو ااستيايايف     يد اك لختتال االض اة    ددت إ

     إةذ    إا  متي اإتاوإ  ل  اخ ري ا دد إ سا س ت ختتال اإدك إاف.

  اإديف ةة اإ لإات  متقك اإا يج ا    اظ  يل ل اال دع إة      ا دغريات اال دع إة  اإك ا  يسري  اخزمت ت
لاالنتدتتت ل اإديفتتت ةن لغريإتتت ج ل تتت  ا ددتتت ن    تتت  متدغتتتريات اإاتتت يج ا  تتت  اظ تتت يل لاإدلتتتخه  لاإمي إتتت 

إدات س  مض يب  ما استدخ ام متدغتري اخزمتت  دددغتري لمهت  دددغريات متتدد  لاإدلخه إ دسمري  ي اخزمت   
  ستتدخ ام  890:-;88: لل اإسااتت   تترل اإتتتية إتت  تت  االستتدقد ة اخذاتت  ا م  تت  اإتتواةإ  يثريريإتت 

 ؛  ذج متسيا ت اإم نك

 ن اال دع إة      االسدقد ة اخذات  ا م  ت  يثريري اخزمت ت  ةاس   ريمد  اإ ةاس  اإدا سا  ا سدد ة إ 
 ا  تت  اإاتت يج اإديفتت ةنج االنتدتت ل متدغتتريات  تتا اإسر تت  د نتت   لاتتأل متساوةتت ج ا تتتدد   ا دغتتريات  اتتع

 متوذمت   يات   ر ت  اإواةإ ا م    اخذا  االسدقد ة ي يبد ت ا تددك ا دغري ل ا لاإدلخه اال  يل
 اخزمتتتتت   تتتتا متساوةتتتت   كتتتتتا   ياتتتت  اإسر تتتت  ذتتتت لت  اادتتتت  ج%5 متتتتتتدوم  اتتتت  متساوةتتتت  إالإتتتت  ذات

 ؛%5 متتدوم  ا  اإواةإ ا م    اخذا  لاالسدقد ة لمه  دددغري  اال دع إة 
 االنتدتتتت ل ا تتتتتدد   ا دغتتتتريات  تتتتا اإك اتتتت  اإسر تتتت   ن ما اإدوصتتتتك ر ا اإدا ستتتت اإ ةاستتتت   تتتترل متتتتتي( 

 اإتواةإ اخذات  االسدقد ة اإد  ع لا دغري اإدلخه( اال دع إة ج اخزمت  اال  يلج ا    اإا يج اإديف ةنج
 د نت   لاإتر اإتت  د  اإادت  ج  ترل متتي F ال دمت ة االلدد إات  اإدادت   ترل متي لإاا لمتساوة   يا 

2.2e-16  اإت ضا  اإعت ة  اإد      س م لذوإ  ر    يات  متساوةت   تا ا دغتريات ا تتدد    ن ةيبل
 ري اإد  ع ل مول اإت ضا  اإم ة  ؛لا دغ
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 س  مذ ال دك متي ا دمت ة اإد   ات  اإديفداسات  لا دمت ة  دد  ر اإدوصك Hussman اإادتوذج  ما  ن
 يوذتوإ. لاإتان    ت   ثنتث د   لا دغتري اإدت  عإدد ة  اإسر    ا ا دغريات ا تتد أكثر مالئمة سموا  اإ

 اإدلتخهج اظ ت يلج ا  ت  اإا يج اإديف ةنج )االنتد ل ا تدد   ا دغريات دك   ا متميد   يا   ر  
 %5 إالإت  متتتدوم  ات  لإتاا اإواةإ ا م    اخذا  االسدقد ة لإو اإد  ع لا دغري اال دع إة ( اخزمت 

 ؛يبام  ال دم ة

 اخذاتتت  االستتتدقد ة   تتت  اال دعتتت إة  اخزمتتتت ت يتتتثريري  ن ما يوصتتت ا  اإدا ا اتتت  اإ ةاستتت   تتترل لمتتتتي 
 متد ةنت   تت    يدتثري  ا دد متت  اإت لل ن  لاتأل اإا متات ج اإ لل    اث د مت ا د اإ لل   خيد ف ا م   
 ا م  تت ج ذاتت اخ قد ةاالستتد يتت يبد ت ليفتته لاتتأل متتتي يلتت ةا اخدقتت  يسدتت   دتت  ددتت   اإا متاتت    إتت لل
   اإمتتت ل لنتتتتجل .متدتتتث  ة يتتت يبد هت    تتت  اخزمتتتت ت يتتتثريريات د نتتت   اإتتتر اإا متاتتت  اإتتت لل  كتتتجل   تتت 
   ؛اخزمت  آري ة متي اإدس  

  اإا متاتت ج اإتت لل صتت حل   يغتتري اإتت لل جمدو تت ت لتتتب  ا م  تت  اخذاتت  إرستتدقد ة ايتغتت ا  اإدوزةتتع 
 ا تتتتدديم  االستتتدقد ةات يتتت يبد ت ا دد متتت  اإتتت لل متتتتع متا صتتتت  يدد ستته اإتتت لل إتتتاف  صتتتما  لاتتأل

 اخذاتتت  إرستتتدقد ة متتتتتدديم  إلإتتت  8:  يبلتتتك ضتتتدي مت ايتتتب حتدتتتك اإا متاتتت  اإتتت لل   ةتتت  ل صتتتما 
 مت إاتت  متتواةإ دتد تتك اإتر  عوصت  اإتت لل إتاف   ذ ةت ة استتدقد ةة  يبت ص   ت   تتتمب لإتاا ؛ا م  ت 
   ا ديف إة؛ اإي   ت   االسدقد ة غ اة    

 متك ا م  ت  اخذات  االستدقد ة إدت يبد ت اإ  اتت  ا ت   يسد  د ن   اإر لاالن مت ج اإدد ك  د ا ت  
 ا دستتت إة اإمتتت د ت ي اذتتتع  تتتتمب لإتتتاا جاال دعتتت إة  اخزمتتتت ت  تتتتمب دمتتتري   متتتكك اخنتلتتت  اخزمتتتت 

 اإماذت  متات ت اإتر لاإلتم  ا  اإقدت  غات ب  تتمب   إتتاوإ  االلدت ظ ا دد إل  االسدقد ة  ي ايتاتا ت
 اإس  ا ؛ اال دع إة 

 اخزمتتتت  يب صتتت  اغدادتتت  اإتتتر اإتتتتا إة  اإعتتتا إة     ق تتتون اد تتتت  صعتتت  ص ذتتت إ متتتتتدقد ةي صتتتسوإ 
 جستتتتوال لتتتت    تتتت  لاإا متاتتتت  ا دد متتتتت    إتتت لل ا م  تتتت  اخذاتتتت  االستتتتدقد ة   ا  إاتتتت   تتتت ةاهت  الستتتدقد ة
 االستدقد ةة  اإدت يبد ت   لمتتت مه هت   ت إإ  لزاإ ييتوةت اإتر إ  لإ  ا د ود  اإم د ت ما   ظض يب 
 ؛لاالسيايايفا  لاخمتاا  اال دع إة  متا   اد ت  مب ةات إاا لد ن اإس  ا ج

  اتاالستتتتدقد ة    تتتت   اتتتتت ظإ متر دتتتت   دقتتتت   تتتت لط إدتتتتويبري يتتتتتس   صتتتتما  اعكومتاتتتت  اإتا ستتتت ت 
 اجتتتث يبدت  لإتاإك ايت ةت ةج االستدقد ةة  إ دت يبد ت ست ةس  لالستدس إة يبس ات ج ا وذتوإة ا م  ت ة خذامات ا
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 اال  ادات  االيت  ات ت ما اإقا  ات  االستدقد ة ايت  ات ت متتي لاإداتول اإت ليل اإداتا  متي مت ة  ما اإس مل
  يبلك. يب ص يدام اإر

 لاتتأل متتتي حتتتتا  يبدتت  لإتتاإك اال دعتت إة    خزمتتت ت دقتتريا  يدتتثري  مل ايت ا تت  ان اإ ةاستت  ا  تت ت 
 اب  اتت  اخزمتتت  استتدغ    دتت  مبستتىن اخزمتتت  يبتتية  تترل اإتتواةإة ا م  تت  اخذاتت  االستتدقد ة يتت يبد ت
   اظمتك ن ت. إلن يمد  لإكا  

 ا دعت إ متتي اإدتثريري لخيد تف اإع مت تج لىتل  اال دع إة  اخزمت ت يباث يسري  ا م    اخذا  االسدقد ة 
   تتت  اخ تتترية بتتتاف ستتت   يتتتثريري لذتتتوإ ما يمتتتري اإس متتتت  اإاظتتت ة  ن يبتتت غه جآل تتت    تتت  لمتتتتي آ تتت  ام

 إ عتتتتسوإ اخ تتتت ال إتتتتمسل يب صتتتت  يدتتتتام إلمتتتتت  اخزمتتتتت ت ان مال ا م  تتتت  اخذاتتتت  االستتتتدقد ة يتتتت يبد ت
 ا دد متتتت  اإتتت لل  تتت لل استتتدغ   اإتتتر اإا  تتتذ  اإتتت لل متتتتي دقتتتري  يبس دتتتث متتتت  لاإتتت إاك متا تتت ج االستتتدت إةل 

 متر دتت   تت لط يتتويبري اذتتك متتتي هبتت  ا تتتدقد ة ايتاتتتا ت ا دستت إة اإمتت د ت لاذ د تت  اإتتر لاإعتتسو  ت
 ص ع  .   ل م لط اإ لل هباف اسدقد ةاهت  يو ا ظ  إة اإ لإا  اإم د ت اسددي ب متي متكاد  

 :الدراسة حاتاقتر 
  اإتت لل لاعكومتتت ت  ن ي ستتب إلةإتت  اإ  تت ا   تت  اخستتواه  اتتع ل تتوع ا  ايبتت ت دمتترية يبا تت     تت

 لداا اإدامس   خزمت ت  مك ل لري   خنث سادع       يد   مب إ ل ول يباد   س ؛

  اإ لل اإا متا   دومتت  لايت ا ت   عتت    صت  لاكته اإتيفتوة اإ متاات    يت ا ا ت اخزمتت ت  ن    
 سدس اإ ايتا  ب ؛يتدغك اإت ص  إر

  ضتتت لةة استتتتدغرل اإتتتت لل اإا متاتتت   وهتتتتت  اإدت لضتتتتا  يبتتتتية اخزمتتتت ت الستتتتددي ب استتتتدقد ةات اإتتتت لل
 ا دد مت  اإم لق   ي م  إة اإدو ا لاإر جت ب متس      غ ب اخلا ن اإدكاوإوذا ؛

 دقد ةات  ذامات  ض لةة اسدغرل اإ لل اإا متا   عوص  ذات ا تواةإ ا  إات  امتك نا هتت    م  متت  است
 متم   ة   اإ لل ا دد مت  ا دسق ة ندايف  اخزمت ت؛

  ضتت لةة اإداتتتا   دقتت    جمتت ل االستتدقد ة اخذاتت  ا م  تت   تتا اإتت لل متتتي  ذتتك انستت ش اال دعتت إ
 اإس     س  االزمت ت؛
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  ال حتدك اخزمت ت ا  إا  لاال دع إة     ا هت  يب ص        إرسدغرل دتكي متي اخل لج  غا  ه  
 متي  ت   .

لمتي  رل إةاسدا  ليسددا    ا وضوع  كي ا يال ايب ه إ ماأل  كي االنيره متا   متتددمر     
 غ اة:

 يدااه آري ة اسدقد ةات اإ لل اإا متا    اإ لل ا دد مت  لداا   اإ لل اإا متا  اخ  م؛ 
 إةاس  يثريري  زمت  ذ  ا  دوةلن      االسدقد ة اخذا  ا م   ؛ 
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 0103شركات متعددة اجلنسيات على أساس ادلداخيل لسنة  01ترتيب افضل  12جدول رقم: 

 99 )مليون دوالر(

 000 : متغريات الدراسة القياسية17 رقمجدول 

: نسبة مسامهة دول العينة إىل العامل خبصوص االستثمار األجنيب ادلباشر الوارد  01 رقمجدول 
 000 والناتج احمللي االمجايل

 165 : القيم االحصائية الوصفية دلتغريات الدراسة00جدول رقم 

 170 : معامل األثر الثابت اخلاص بالدول 00 رقمجدول 

 175 التجميعية: نتائج اختبار القابلية 03جدول رقم 

: نصيب كل من الدول ادلتقدمة والنامية ضمن االستثمارات األجنبية ادلباشرة الواردة 08جدول رقم 
 182  0102-0113ونسب التغري السنوية للفرتة 

: االستثمار األجنيب ادلباشر الوارد عادليا ومبجموعات الدول بالقيم والنسب ادلئوية 02جدول رقم 
 028 0102-0113للفرتة 

 029 0102-0110: تطور عمليات التملك واالندماج عادليا خالل الفرتة 00جدول رقم 

 070 : بعض استثمارات الصناديق السيادية يف الدول االوروبية09 رقمجدول 

 070-0112: تطور حجم االستثمار األجنيب ادلباشر من قبل الصناديق السيادية للفرتة 02جدول رقم 



 فهرس الجداول واألشكال

 

 
232 

 ادلئويةبالقيمة والنسب  0100

 070 0102-0113: التعديل يف سياسات االستثمار للفرتة 07جدول رقم 

 077 (دوالر مليار) 0102-0113 الفرتة خالل اجلزائر يف والواردات الصادرات تطور 01:رقم جدول

 مليار) 0102-0113 الفرتة خالل اجلزائر يف اإلمجايل احمللي الناتج حجم تطور 00: رقم جدول
 011 (دوالر

 010 ادلئوية بالنسبة 0102-0113 للفرتة اجلزائر يف اإلقتصادي النمو معدل تطور 00: رقم جدول

 010 ادلئوية بالنسبة 0102-0113 للفرتة اجلزائر يف التضخم معدل تطور 03: رقم جدول

 010 أمريكي دوالر مبليار  0102 -0113 للفرتة للجزائر اخلارجية ادلديونية تطور 08: رقم جدول

-0113 للفرتة العنف وغياب السياسي االستقرار مؤشر ضمن اجلزائر وضعية 02: رقم جدول
 013 ادلئوية بالنسبة 0102

 013 0102 -0113 للفرتة اجلزائر يف النشاط بداية مؤشر 00: رقم جدول

 018 0102-0113 للفرتة اجلزائر يف الفساد مدركات مؤشر 09: رقم جدول

 012 (دوالر مليار) 0102-0113 للفرتة للجزائر الصرف احتياطي حجم 02: رقم جدول

 0102-0113 اجلزائر إىل الواردة ادلباشر األجنيب االستثمار تدفقات تطور 07: رقم جدول
 019 (دوالر مليار)

 : شكالاأل .2

 رقم الصفحة رقم وعنوان الشكل

 02 ( ختفيض ادلخاطرة عن طريق التنويع يف السوق الدولية10شكل رقم)

 02 (: حالة السوق يف الو.م.أ كبلد جمدد10شكل رقم)

 07 (: حالة السوق يف البلدان ادلتقدمة األخرى13شكل رقم)

 31 (: حالة السوق يف البلدان النامية18شكل رقم)

 31 (: مراحل دورة حياة ادلنتج الدولية12شكل رقم )

جممل اإلستثمارات حسب جمموعات (: تدفقات اإلستثمار األجنيب ادلباشر ضمن 10شكل رقم)
 21 الدول مبليار

مبليار  0113-0771(: خمتلف أنواع التدفقات الواردة إىل الدول النامية يف الفرتة 19شكل رقم)
 20 الدوالر

(: مقارنة بني الدول ادلتقدمة والدول النامية من خالل تدفقات اإلستثمار مبليار 12شكل رقم)
 28 دوالر

 22 تدفقات اإلستثمار األجنيب ادلباشر عادليا وحسب جمموعات الدول(: 17شكل رقم)

 20 (%(: نسبة مسامهة الدول الناشئة وادلتحولة يف التدفقات الواردة والصادرة عادليا )01شكل رقم )
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 29 (: نصيب القطاعات من التدفقات الصادرة بالنسبة ادلئوية00شكل رقم)

 27 واإلندماج العادلي بالقيمة مبليار دوالر. (: تطور عمليات التملك00شكل رقم )

 00 (: تطور اإلستثمارات األجنبية عن طريق الصناديق السيادية مبليون دوالر03شكل رقم)

 27 : قطاعات االقتصاد والرتابط فيما بينها08شكل رقم 

 008 : تأثري التنويع احمللي والدويل يف ختفيض ادلخاطر   02 رقمشكل 

 003 أنواع عمليات اعادة التوطني :00 رقمشكل 

 172 (: االحندار التجميعي دلتغري االنفتاح التجاري09شكل)

 173 (: االحندار التجميعي دلتغري الناتج احمللي االمجايل 02شكل)

 173 : االحندار التجميعي دلتغري التضخم07شكل 

تثمار األجنيب ادلباشر جملموعات :  نسب التغري السنوية يف التدفقات الواردة من االس01 رقمشكل 
 183 0102-0113الدول النامية والدول ادلتقدمة للفرتة 

: تطور نصيب الدول النامية وادلتقدمة ضمن االستثمارات األجنبية ادلباشرة الواردة 00شكل رقم 
 022 0102-0113بالنسب ادلئوية خالل الفرتة 

 029 0102-0110: تطور عمليات التملك واالندماج خالل الفرتة 00شكل رقم 

شركة متعددة  011نسبتها ضمن إمجايل األصول الفضل : قيمة السيولة احملتجزة و 03شكل رقم 
 022 0108-0110اجلنسيات للفرتة 

-0777: االرباح احملتجزة من قبل الشركات متعددة اجلنسيات االمريكية للفرتة 08 رقمشكل 
0100 027 

 073 0108-0111: تطور االستثمار من قبل الصناديق السيادية سنويا وتراكميا للفرتة 02شكل رقم 

بالنسب  0102-0113: التغريات يف سياسات االستثمار احلكومية خالل الفرتة 00شكل رقم 
 079 ادلئوية 

 مليار) 0102-0113 الفرتة خالل اجلزائرية والواردات الصادرات حجم تطور 09: رقم شكل
 011 (دوالر

 0102-0113 اجلزائر إىل الواردة ادلباشر األجنيب االستثمار تدفقات تطور 02: رقم شكل
 012 (دوالر مليار)
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 فهرس المحتويات:

 الصفحة العنوان
   الفصل األول: اإلطار النظري لالستثمار األجنيب ادلباشر

 3 ادلبحث األول: مفهوم اإلستثمار األجنيب ادلباشر وأشكاله

 3 األول: تعريف االستثمار األجنيب ادلباشر ادلطلب

 3 أوال: االستثمار األجنيب 

 4 ثانيا. تعريف اإلستثمار األجنيب ادلباشر

 11 ادلطلب الثاين: أشكال اإلستثمار األجنيب ادلباشر

 11 أوال. حسب معيار الوجهة:

 11 ثانيا. حسب معيار ادللكية:

 14 الفرع األجنيب:ثالثا. حسب معيار الغرض من إنشاء 

 16 رابعا. حسب معيار إسرتاتيجية اإلنتاج العادلية يف ادلؤسسة األم:

 18 خامسا. حسب معيار طريقة إنشاء الفرع األجنيب

 20 سادسا. حسب معيار طريقة التمويل

 22 ادلبحث الثاين: النظريات ادلفسرة لإلستثمار األجنيب ادلباشر

 22 ادلرتبطة بنشاط الشركات متعددة اجلنسيات واسرتاتيجياهتاادلطلب األول: النظريات 

 23 أوال.نظرية ادليزة االحتكارية

 23 ثانيا. نظرية احلماية

 24 ثالثا. نظرية تنويع ادلخاطر

 25 رابعا. نظرية عدم التوازن لإلستثمار األجنيب ادلباشر

 26 وسياساهتاادلطلب الثاين: نظريات مرتبطة مبزايا الدول ادلضيفة 

 26 أوال. نظرية عدم كمال السوق

 27 ثانيا. نظرية ادلوقع

ادلطلب الثالث: النظريات اليت جتمع بني نشاط الشركات متعددة اجلنسيات ومميزات الدول 
 ادلضيفة:

27 

 27 أوال. نظرية دورة حياة ادلنتج الدويل
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 31 ثانيا. نظرية ادلوقع ادلعدلة

 32 اإلنتقائيةثالثا. النظرية 

 35 ادلبحث الثالث: اآلثار النامجة عن اإلستثمار األجنيب ادلباشر

 35 ادلطلب األول: اآلثار اإلجيابية لإلستثمار األجنيب ادلباشر

 35 أوال. اإلستثمارات األجنبية وسيلة متويلية جديدة:

 36 ثانيا. حتسني وضعية ميزان ادلدفوعات:

 36 عمالة جديدة: ثالثا. خلق فرص

 36 رابعا. زيادة اإلنتاجية واإلستعمال الكفء للموارد:

 37 خامسا. اآلثار على اإلدارة والتنمية اإلدارية:

 37 سادسا. اإلستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا:

 38 سابعا. تأثري اإلستثمار على التدفقات التجارية:

 38 التنمية اإلقتصادية:ثامنا. اإلستثمارات األجنبية وحتقيق 

 39 ادلطلب الثاين: اآلثار السلبية لإلستثمارات األجنبية ادلباشرة

 39 أوال. ضياع بعض ادلوارد ادلالية على الدول النامية:

 39 ثانيا. زيادة معدالت البطالة:

 39 ثالثا. طبيعة التكنولوجيا احملولة:

 40 احمللي:رابعا. التأثري على الثقافة وبنية اإلقتصاد 

 40 خامسا. تأثري اإلستثمار األجنيب على البيئة:

 40 سادسا. األثر على السيادة اإلقتصادية والسياسية:

 41 خالصة الفصل:

 43 الفصل الثاين: حتليل تطور االستثمار األجنيب ادلباشر

 44 ادلبحث األول: التطور التارخيي لإلستثمار األجنيب ادلباشر وخصائصه احلالية

 44 ادلطلب األول: التطور التارخيي لإلستثمار األجنيب ادلباشر

 44 أوال. مرحلة ما قبل احلرب العادلية األوىل:

 45 :9111-9191ثانيا. فرتة ما بني احلربني 

 46 ثالثا. فرتة ما بعد احلرب العادلية الثانية إىل اآلن:

 49 ادلباشرادلطلب الثاين: اخلصائص احلالية لإلستثمار األجنيب 
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 49 أوال. زيادة إهتمام الدول باإلستثمار األجنيب ادلباشر:

 53 ثانيا. عدم التساوي بني الدول فيما خيص التدفقات:

 56 ثالثا. التغرير يف الرتكيز القطاعي )التحورل حنو اخلدمات(:

 59 رابعا. عمليات التملك واإلندماج احملرك الرئيسي لإلستثمار األجنيب ادلباشر:

 61 خامسا. زيادة اإلستثمار عن طريق الصناديق اخلاصة:

 63 ادلبحث الثاين: الشركات متعددة اجلنسيات حمرك االستثمار األجنيب ادلباشر:  

 63 ادلطلب األول: تعريف الشركات متعددة اجلنسيات وخصائصها:

 63 أوال: تعريف الشركات متعددة اجلنسيات:

 66 ثانيا: خصائص الشركات متعددة اجلنسيات: 

 68 ادلطلب الثاين: مراحل تطور الشركات متعددة اجلنسيات:

 69 أوال: ادلرحلة األوىل: قبل احلرب العادلية األوىل

 69 ثانيا: ادلرحلة الثانية: فرتة ما بني احلربني: 

 70 9111الثالثة: فرتة ما بعد احلرب العادلية الثانية إىل سنة  ثالثا: ادلرحلة

 70  9111رابعا: ادلرحلة الرابعة: فرتة ما بعد سنة 

 71 ادلطلب الثالث: أنواع الشركات متعددة اجلنسيات وخصائصها احلالية 

 71 أوال: أنواع الشركات متعددة اجلنسيات:

 74 ثانيا: اخلصائص احلالية للشركات متعددة اجلنسيات: 

 80 خالصة الفصل:

 82 الفصل الثالث: األزمات ادلالية واالقتصادية واسرتاتيجيات مواجهتها

 83 ادلبحث األول: األزمات ادلالية واالقتصادية

 83 ادلطلب األول: تعريف األزمات ادلالية واالقتصادية ومراحلها 

 83 تعريف األزمة:أوال: 

 86 ادلطلب الثاين: اإلنتقال من األزمة ادلالية إىل اإلقتصادية

 86 أوال. األزمة ادلالية واإلقتصادية والفرق بينهما:

 90 ثانيا. أنواع األزمات االقتصادية وأسباهبا 

 93 ثالثا. قنوات انتقال األزمات:

 98 الثاين: بعض األزمات ادلالية واالقتصادية العادلية خالل القرن العشرين ادلبحث
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 98 ادلطلب األول: أزمات الدول ادلتقدمة:

 98 :9191أوال: أزمة 

 102 : 9191ثانيا: أزمة 

 104 :9191ثالثا: أزمة 

 105 : 9222-9111رابعا: أزمة اليابان ادلالية واالقتصادية 

 105 الثاين: بعض أزمات الدول الناشئة:             ادلطلب

 105 :    9111أوال: أزمة ادلكسيك 

 107 : 9111ثانيا: أزمة جنوب شرق آسيا 

 110 :9111-9111ثالثا: األزمة الروسية 

 111 : اسرتاتيجيات مواجهة األزمات االقتصادية:الثالثادلبحث 

 111 لألزمات االقتصاديةادلطلب األول: اإلدارة االستباقية 

 111 أوال: جتنب الدخول ادلباشر لالستثمار

 114 ثانيا. التنويع:

 115 ثالثا. إدارة ادلخاطر: 

 119 رابعا. التهرب الضرييب

 120 ادلطلب الثاين: اإلدارة اآلنية لألزمات االقتصادية: 

 120 احلفاظ على السيولة من أجل البقاء:أوال. 

 121 اسرتاتيجيات خفض التكاليفسيطرة ثانيا. 

 122 إعادة التوطنيثالثا. 

 124 خالصة الفصل

الفصل الرابع: تأثري األزمات ادلالية واالقتصادية على االستثمار األجنيب ادلباشر خالل الفرتة 
 دراسة قياسية وحتليلية   9221-9291

126 

 127  3199 - 3112األول: األزمات ادلالية واالقتصادية خالل الفرتة  ادلبحث 

 127 9221ادلطلب األول: األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية 

 127 :9221أوال: ماهية األزمة ادلالية واالقتصادية 

 133 :  3119ثانيا:أسباب األزمة ادلالية واالقتصادية العادلية لسنة 

 139 ثالثا: تداعيات األزمة على االقتصاد العادلي: 
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 144 أوال: نشأة ازمة الديون السيادية األوروبية:

 145 ثانيا: أهم أسباب أزمة الديون السيادية األوروبية:

 146 الديون السيادية األوروبيةثالثا: ممارسات وسلوكيات أدت إىل زيادة تفاقم أزمة 

 147 رابعا: الدول اليت مستها أزمة الديون السيادية يف الدول األوروبية:  

 151 خامسا: اجلهود األوروبية دلواجهة أزمة الديون السيادية يف منطقة اليورو:

ادلبحث الثاين: دراسة قياسية لتأثري االزمات االقتصادية على االستثمار األجنيب ادلباشر للفرتة 
3112-3199 157 

 157 ادلطلب األول:  اإلطار القياسي ادلتبع يف الدراسة

 157 أوال: الطريقة واألدوات ادلستخدمة يف الدراسة

 159 :الدراسة يف ادلستعملة ادلتغريات ثانيا: وصف
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 Cash Holding 188ثانيا. ميل الشركات إىل اإلحتفاظ بالسيولة: 
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 190 ادلطلب الثالث: صعود مستثمرين جدد
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كربرب أرمزمربنلأرهربربهأ العربربنأرهعربربنحأمربربعأعمربرباأع  عربربنأ    عربربنأمربربعأ أ2008زمربرباأرهربربالعأرهع ربربنة أه ربرب اأتعترب أ    

 ربربارزأ لربرباأعن ه ربربنأهألربرب اأرهاةر ربرباأس كربرب رأتربربار منلنأرهربربهأ أتربربةرإأ نلمربرباأسبأرهمربرببعأ  ربربت أأتتربربن  أرزمربربنلأ عربربالن أ
أ2018سبأأ2003مربرباتأتربرباألزأرمزمربربنلأرونهمربرباأ ر لتىربربنستاأ رربربألأر  ربربتا نةأرم  ربربرتأروتن ربرباأ ربرب إأره ربرب  أ

زمربربنلألارربرباأس هربرباحأعمربرباأتتربدأ  ربرببسأتربرباألزأهأأ43لمن ربمنأ ن ربربتمارعأجربربنطيأمعامربربنلأرهتنجمربربعأ رربألأ  ب ربرباأمربربعأ
  تا نةأرم  رتأروتن ا مبتغزرلأر جم تنحأرهت نة أ ره نتجأرحملريأرإلمجنيلأ رهتضممأ رألأر 

ك نأتتدأمعأ  إأرهاةر اأرهتحرمرماأ  بسأتغزأهأ اتااأتال نلأر  تا نةأرم  رتأروتن اأ نومنأ برءأأأأأ
صربتحنأأ كارباألرباكااأهأصربندأرهربا إأره نممربااأ نإلىلربنلاأسبأس ربربنس أعمرباأ  مربعأعمرباأرم ربمأ كرب رأرهتب عربنل

ت نلمربربربنلأمتعربربرباس أرإلت نلمربربربنلأرها ن مربربرباأسبأرإلأره ظربربرباأهأره اربربربزأمربربربعأرعبرجمربربرب أروتعر ربربرباأ ربربرب أ أ ربربربم نأرهتب ربربرب أمربربربعأ
 رمطارف 

 رمزمنلأرونهماأ ر لتىنستااأر  تا نةأرم  رتأروتن اأالكلمات المفتاحية:

   The mortgage crisis of 2008 is considered one of the biggest crises the 

world has known In terms of its size and depth, as well as its results that still 

remain today. 

   In this study, we have tried to highlight the impact of the financial and 

economic crises on foreign direct investment during the period 2003 to 2018 

with empirical study using panel data models for a group of 43 countries; and 

we found that there is an impact of crises represented by the variables of 

trade openness, GDP and inflation on foreign direct investment. 

   And through the analytical study we shown that there is a change in the 

map of foreign direct investment flows around the world   In terms of size 

and trends, they are becoming more and more in favor of developing 

countries. In addition to reconsidering many aspects related to it, especially 

the trend from bilateral agreements to multilateral agreements. 

Key Words: Financial and economic crisis, Foreign Direct Investment 
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