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سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة واثنان  -إبريل /نيسان  - 2011السنة العاشرة

أ�هداف «ج�سر التنمية»
�إن �إتاحة أ�كرب قدر من املعلومات واملعارف ألو�سع �شريحة من أ�فراد
املجتمع ،يعترب �شرط ًا أ��سا�سي ًا جلعل التنمية ق�ضية وطنية ي�شارك
فيها كافة أ�فراد و�شرائح املجتمع ولي�س الدولة أ�و النخبة فقط.
كذلك جلعلها ن�شاط ًا قائم ًا على امل�شاركة وال�شفافية وخا�ضع ًا
للتقييم وللم�ساءلة.
وت أ�تي �سل�سلة «ج�سر التنمية» يف �سياق حر�ص املعهد العربي
للتخطيط بالكويت على توفري مادة مب�سطة قدر امل�ستطاع للق�ضايا
املتعلقة ب�سيا�سات التنمية ونظرياتها و أ�دوات حتليلها مبا ي�ساعد
على تو�سيع دائرة امل�شاركني يف احلوار الواجب �إثارته حول تلك
الق�ضايا حيث يرى املعهد أ�ن امل�شاركة يف و�ضع خطط التنمية
وتنفيذها وتقييمها من قبل القطاع اخلا�ص وهيئات املجتمع
املدين املختلفة ،تلعب دور ًا مهم ًا يف بلورة منوذج ومنهج عربي
للتنمية ي�ستند �إىل خ�صو�صية أ
الو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية وامل ؤ��س�سية العربية ،مع اال�ستفادة دائم ًا من التوجهات
الدولية وجتارب آ
الخرين.
والزدهار ألمتنا العربية،،،
واهلل املوفق ملا فيه التقدم إ
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تبعات أ
الزمة االقت�صادية على الدول
العربيةوالنامية
أ�و ًال :مقدمة

�إعداد :د .بلقا�سم العبا�س

لقد أ��صبح جلي ًا أ�ن العوملة االقت�صادية
أ�دت �إىل توطيد قنوات انتقال ال�صدمات
االقت�صادية ب�سرعة فائقة ما بني أ
ال�سواق
خا�صة املالية منها .كما أ�ن تعقد عمل أ
ال�سواق
املالية نتيجة عمليات االبتكار املايل ووجود
ال�سواق آ
م�شتقات مالية عديدة وتطور أ
الجلة
وامل�ستقبلية �سمحت لل�صناديق املالية التحوطية
وللم�ستثمرين بتنويع حمافظها يف �سعيها لتحقيق
مزيد من العوائد على ا�ستثماراتها .وعو�ض من
حتقيق أ
ال�صول امل�ستثمرة التنوع يف املحافظ
وتقليل للمخاطر ،فقد حتولت �إىل « أ��صول
�سامة» تهدد كيان النظام املايل العاملي .ونتيجة
لهذه الرتكيبة املعقدة أ
لل�سواق املالية يف الدول
املتطورة ،خا�صة ال�سوق أ
المريكية ،ف�إن هذه
أ
ال�صول ال�سامة املوجودة يف حمافظ امل ؤ��س�سات

التبادلية ما بني هذه الدول واالقت�صاد العاملي.
فالدول النامية النا�شئة التي لها أ��سواق مالية
منفتحة كان الت أ�ثري فيها قوي ًا ومبا�شر ًا مثلما
حدث يف �إقت�صادات الدول املتطورة .أ�ما الدول
النامية �ضعيفة العوملة فقد أ�تتها آ
الثار أ��سا�س ًا
بطريقة غري مبا�شرة من التجارة نتيجة
بال�ضافة
تراخي الطلب العاملي على �صادراتها إ
�إىل انهيار أ��سعار املواد أ
الولية .وتت أ�ثر كثري
من الدول النامية أ�ي�ض ًا برتاجع حتويالت
املهاجرين جراء ارتفاع معدالت البطالة يف
الدول امل�ستقبلة للعمالة الوافدة .كما قد ت ؤ�ثر
أ
الزمة على تدفقات ال�سياح وامل�سافرين نحو
الدول ذات اجلذب ال�سياحي .وي�ضاف �إىل ذلك
تراجع اال�ستثمارات أ
الجنبية املبا�شرة وغري
املبا�شرة وتباط ؤ� وترية امل�ساعدات والتحويالت
اخلارجية .هذه العوامل كلها �سوف ت ؤ�ثر على
اقت�صاد الدول النامية.

املالية يف الدول املتقدمة والنا�شئة �سهلت عملية
«الدومينو» يف انت�شار أ
الزمة وحتولها �إىل أ�زمة
�شاملة مفتوحة هزت النظام االقت�صادي العاملي
ب أ��شمله.

�إن تراخي النمو االقت�صادي قد ينجر
عليه ارتفاع البطالة ومعدالت الفقر ،بالرغم من
أ�ن الدول ال�صناعية الغنية قد و�ضعت حزم ًا مالية
معتربة ملواجهة تداعيات أ
الزمة( ،)1ف�إنها قد تكون

ونتيجة للرتابطات االقت�صادية واملالية
التي عززتها املوجة احلالية من العوملة فقد
وجدت الدول النامية نف�سها يف دوامة أ
الزمة
وت أ�ثرت بها ح�سب قوة االرتباط والعالقات

غري كافية إلخراج االقت�صاد من عنق الزجاجة
وذلك لعدم �إمكانية ا�ستدامة هذه ال�سيا�سات



نتيجة كلفتها العالية جراء ارتفاع مديونية
الدول وتكاليف خدمتها .ففي نهاية املطاف،
النفاق من القطاع العام �إىل
ال بد من حتول إ
القطاع اخلا�ص ،كما قد يتطلب أ
المر أ�ن تغري بع�ض
الدول التي لها فائ�ض معترب بالتحول نحو تقليل
النفاق الداخلي ،وخا�صة
االدخارات وت�شجيع إ
عرب تعديل أ��سعار �صرفها لتقليل كلفة الواردات.

إن األزمة العاملية احلالية التي سببها
انهيار سوق الرهن العقاري األمريكي،
إنتشرت بسرعة البرق إلى اقتصادات
الدول املتقدمة وبعض الدول الناشئة
من خالل استثمار بنوكها في األصول
املالية األمريكية املدعومة واملضمونة
بالرهن العقاري والتي أصبحت تعرف
باألصول السامة.

نتيجة للترابطات االقتصادية واملالية
التي عززتها املوجة احلالية من العوملة
فإن الدول النامية جتد نفسها في
دوامة األزمة وتتأثر بها حسب قوة
االرتباط والعالقات التبادلية بني هذه
الدول واالقتصاد العاملي.

�سكنا مقابل رهن العقار ك�ضمان  .ونظر ًا لالعتقاد
الرا�سخ ب أ�ن قيمة أ
ال�صول العقارية ال ترتاجع،
ف�إن امل�ستثمرين وامل�ضاربني يرون أ�ن قيمة العقار
ال�سوقية ت�شكل �ضمان ًا جيد ًا وا�ستثمار ًا مربح ًا .وتلج أ�
امل�صارف �إىل م ؤ��س�سات تقييم اجلدارة االئتمانية
لتحديد املخاطر االئتمانية لطالبي القرو�ض.وقد
زاد الطلب على هذه القرو�ض يف الواليات املتحدة
أ
المريكية نتيجة للرواج االقت�صادي الكبري
الذي عرفه االقت�صاد خالل الفرتة ما بني  2000و
 ،2007الذي لعبت فيه ال�سيا�سة النقدية التو�سعية
النرتنت
واملرتاخية ،التي �صممت ملواجهة فقاعة إ
أ
لللفية الثالثة و أ�حداث أ�يلول لعام  . 2001كما أ�ن
ال�سيا�سة االجتماعية خالل فرتة كلينتون �ساهمت
يف متكني الطبقات املعوزة للح�صول على قرو�ض
�سكنية ،مما أ�دى �إىل تراخي عملية تقييم اجلدارة
االئتمانية لقرو�ض الرهن العقاري وانت�شار القرو�ض
ال�شبه ناجعة ( .)SubPrimeأ�دى هذا الطلب املتزايد
على ال�سكن والرواج االقت�صادي الكبري �إىل ارتفاع
متزايد أل�سعار العقار واملنازل بوترية أ�على من زيادة
الدخل ،مما أ��صبح ينذر بحتمية انفجار فقاعة �سوق
العقار(.)2

ثاني ًا :أ
الزمة العاملية احلالية:
طبيعتها و أ��سبابها
�إن أ
الزمة العاملية احلالية التي �سببها
انهيار �سوق الرهن العقاري أ
المريكي� ،إنت�شرت
ب�سرعة الربق �إىل اقت�صادات الدول املتقدمة
وبع�ض الدول النا�شئة من خالل ا�ستثمار بنوكها
ال�صول املالية أ
يف أ
المريكية املدعومة وامل�ضمونة
بالرهن العقاري والتي أ��صبحت تعرف أ
بال�صول
ال�سامة .ويرى العديد من الباحثني أ�ن هناك عدة
أ��سباب أ�دت �إىل انهيار �سوق الرهن العقاري ،وكذلك
�إىل ت�ضافر عوامل أ�خرى أ�دت �إىل انتقال أ
الزمة
ال�سواق أ
على نطاق وا�سع �إىل أ
الخرى وحتولها �إىل
أ�زمة عاملية بكل املقايي�س مل يعرف العامل مثي ًال
لها منذ أ�زمة الك�ساد الكبري يف عام .1929
يف الظروف العادية تقدم امل�صارف
التجارية أ�و املتخ�ص�صة قرو�ض ًا موجهة القتناء



�شكل رقم ( )1أ��سعار العقار و أ��سعار الفائدة يف أ�مريكا

لطرح أ�دوات مالية جديدة تعرف بامل�شتقات
املالية .وقد أ�دت اال�صالحات املالية يف الواليات
املتحدة ويف العديد من الدول املتقدمة �إىل
�إخراج القطاع املايل غري امل�صريف من الرقابة
امل�صرفية ،وبالتايل كانت له احلرية التامة
يف التعامل بهذه امل�شتقات .ويف هذا املنحنى،
ف�إن قرو�ض الرهن العقاري ميكن تركيبها يف
أ�دوات مالية جديدة ترتبط قيمتها بقيمة

أدى الطلب املتزايد على السكن
والرواج االقتصادي الكبير إلى ارتفاع
متزايد ألسعار العقار واملنازل بوتيرة
أعلى من ازدياد الدخل ،مما أصبح
ينذر بحتمية انفجار فقاعة سوق
العقار.
يف ظل انخفا�ض أ��سعار الفائدة ف�إن
امل ؤ��س�سات املالية دائم ًا تبحث عن بدائل
ا�ستثمارية لتحقيق أ�كرب عائد ممكن على
أ��صولها .ونظر ًا ملا ي�شوب اال�ستثمار من خماطر
كثرية ،ف�إن تقييم املخاطر لهذه البدائل
اال�ستثمارية يلعب دور ًا حا�سم ًا يف قرارات
اال�ستثمار وحتى يف امل�ضاربة .ويخ�ضع اجلهاز
امل�صريف لعملية رقابة وتنظيم �شديد من طرف
ال�سلطات النقدية .كما أ�ن امل ؤ��س�سات املالية
تتجه عرب االخرتاع املايل والهند�سة املالية

العقار املت�صلة به ،وبالتايل ف�إن اال�ستثمار يف
هذه امل�شتقات يعترب جمدي ًا .ونتيجة االرتفاع
املتزايد أل�سعار املنازل خالل فرتة الرواج ،ف�إن
امل�ضاربني وامل�ستثمرين على حد ال�سواء قد
تهافتوا على هذه امل�شتقات ب�شكل كبري جد ًا دون
االلتفات �إىل حقيقة املخاطر التي حتتويها هذه
امل�شتقات يف حال انهيار �سعر العقار .وزاد من هذا
االجتاه ظهور دول نا�شئة على ال�ساحة الدولية



يرون أ�ن �إختالل ميزان املدفوعات االمريكي
املزمن هو ال�سبب الرئي�سى أ
للزمة احلالية.

لها فوائ�ض معتربة نتيجة ت�سارع معدالت منوها
وارتفاع معدالت ادخار ال�صناديق ال�سيادية
التي متتلكها.وهناك العديد من املحللني الذين

�شكل رقم ( :)2امليزان اجلاري لل�صني و أ�مريكا

�إىل نوع من العالقة املريبة ،بحيث أ��صبح العديد
من رجال أ
العمال يتب ؤ�ون منا�صب �سيا�سية
ومنا�صب قيادية يف دواليب احلكم يف البيت
أ
البي�ض والكونغر�س .ونتيجة لهذه العالقة ،ف�إن

باملوازاة مع هذه الطفرة املالية،
أ�دى انت�شار الفكر الليربايل �إىل تعزيز آ�ليات
اقت�صاد ال�سوق وتراجع تدخل الدولة وتراخي
القوانني املنظمة و�إزالة القيود التنظيمية.
ولقد لعبت م ؤ��س�سات تقييم املخاطر دور ًا
أ��سا�سي ًا يف االنزالق نحو أ
الزمة ،وذلك من

�صناعة القرار أ��صبحت متحيزة ل�صالح رجال املال
ووفرت غطاء ًا �سيا�سي ًا لهيمنة رجال
وامل�ضاربني
َ
أ
العمال على �صناعة القرار.وفرت هذه العوامل
البيئة املالئمة حلدوث أ�زمة حادة يف حال انفجار
فقاعة �سوق الرهن العقاري .فارتفاع أ
ال�سعار ال
ميكن ا�ستمراره �إىل أ
البد ،وكان على ال�سوق أ�ن
يدخل يف حركة ت�صحيحية.

خالل عدم قدرتها على التقييم اجليد لهذه
املخاطر .وهناك من يذهب بعيد ًا بحيث يف�سر
هذا ال�سلوك املغامر �إىل كيمياء املخ أ
والع�صاب،
الن�سان يف ظل بيئة
بحيث يرى أ�ن دماغ إ
تفا ؤ�لية ينحى �إىل الن�شوة واملتعة أ�كرث بتذوق
نتائج النجاحات ،متغاف ًال املخاطر الناجمة عن
االنغما�س كثري ًا يف هذه الن�شوة .كما أ�دى تطور
العالقة احلميمية ما بني ال�سلطة ال�سيا�سية يف
وا�شنطن و أ��سواق املال أ
والعمال يف وول �سرتيت

لعبت مؤسسات تقييم اخملاطر دوراً
أساسياً في االنزالق نحو األزمة وذلك
من خالل عدم قدرتها على التقييم
اجليد اخملاطر.



�شكل رقم ( :)3أ��سعار املواد االولية و أ��سعار البور�صات و معدل البطالة يف الدول ال�صناعية

ومن جراء انت�شار الهلع ب أ�ن العامل �سوف
يعرف أ�زمة اقت�صادية حادة مثل أ�زمة الك�ساد
الكبري ،فقد �سارعت حكومات الدول املتقدمة
وامل ؤ��س�سات الدولية �إىل تقدمي حزمات مالية
معتربة إلنقاذ اقت�صاداتها املتهاوية ،وكذلك
بتطبيق �سيا�سة نقدية ومالية تو�سعية إلخراج
هذا االقت�صاد من حالة الركود ال�شديد .وبد أ�
املجل�س االحتياطي الفيدرايل �سل�سلة من تخفي�ض
�سعر الفائدة ،بحيث انخف�ض املعدل الفيدرايل
تدريجي ًا من م�ستوى  %5يف نهاية عام � 2007إىل
معدل يقارب ال�صفر منذ بداية  2009و�إبقائه عند
هذا امل�ستوى .ومع انت�شار تداعيات أ
الزمة �إىل
الدول املتقدمة فقد �سارعت أ�غلب هذه الدول �إىل
تفعيل حزم �إنقاذ مماثلة ،بحيث مت ا�ستخدام املال
العام ب�سخاء إلنقاذ امل ؤ��س�سات املالية املتهاوية.
وقد مت ت أ�ميم بع�ض امل�صارف ورفع قيمة �ضمان

الودائع وخ�ص�صت مبالغ �ضخمة لدعم القطاع
املايل .وباملقابل فقد دخلت بع�ض الدول ال�صغرية
يف أ�زمة حادة تطلبت تدخل امل ؤ��س�سات الدولية
لتقدمي الدعم على غرار �إي�سلندا و �إيرلندا
واليونان والربتغال وا�سبانيا.

مع انتشار تداعيات األزمة إلى الدول
املتقدمة ،فقد سارعت أغلب هذه
الدول إلى تفعيل حزم إنقاذ ،بحيث مت
استخدام املال العام بسخاء إلنقاذ
املؤسسات املالية املتهاوية.

ثالث ًا :قنوات انتقال أ
الزمة �إىل
اقت�صادات الدول النامية
بلغ �سكان العامل يف عام  2009حوايل
 6.77مليار ن�سمة ،منهم  5.65مليار ن�سمة يف الدول
النامية وحوايل  1.12مليار ن�سمة يف الدول
املتقدمة .وي�سود العامل حالة حادة من �سوء



 2007وارتفع يف دول آ��سيا من 40

 50نقطة يف عام
يف عام � 1970إىل أ�كرث من  60نقطة يف عام .2007

توزيع الدخل ما بني هذه املجموعات .حيث
ي�ستحوذ �سكان الدول املتقدمة الذين ي�شكلون
النتاج
 %16من �سكان العامل على  %56من إ
العاملي .أ�ما دخل الفرد يف الدول الفقرية ،فهو
ال ي�شكل �سوى  %3.2من دخل الفرد يف الدول
املتقدمة .وترتبط الدول النامية بالعامل املتقدم
بقنوات جتارية تزداد تعمق ًا مع مرور الوقت،
حيث ي�شري م ؤ��شر العوملة االقت�صادية لكوفمان
ألفريقيا مث ًال ،أ�نه ارتفع من  32يف عام � 1970إىل

ومع ازدياد ح�صة التجارة اخلارجية
الجمايل ،ف�إن ح�صة الدول من
من الناجت املحلي إ
التجارة اخلارجية تغريت ب�شكل ملحوظ خالل
الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،حيث ا�ستطاعت
الدول آ
ال�سيوية أ�ن ت�ضاعف ح�صتها �إىل %29
يف عام  2009منذ احلرب العاملية الثانية ،وذلك
راجــع �إىل النمــو ال�سريع القتـ�صاد ال�صـني

�شكل رقم )4( :عوملة االقت�صاد

والنمور آ
ال�سيوية .كما ارتفعت ح�صة دول ال�شرق
أ
الو�سط �إىل  %5.7نتيجة تو�سع الطلب على النفط
والغاز .أ�ما ح�صة أ�فريقيا و أ�مريكا الالتينية ،فقد
تراجعت ب�شكل ملحوظ �إىل  %3.8يف حالة دول
أ�مريكا الو�سطى واجلنوبية و�إىل  % 3.2يف حالة
الدول أ
الفريقية .ونتيجة لهذه البنية يف التجارة
العاملية ،ف�إن من املتوقع أ�ن ي ؤ�ثر انخفا�ض الطلب
يف الدول املتقدمة ب�شكل وا�سع على �صادرات
الدول النامية .كذلك فقد ارتفعت �صادرات الدول
النامية من ال�سلع واخلدمات با�ضطراد نتيجة

يسود العالم حالة حادة من سوء
توزيع الدخل ما بني اجملموعات
االقتصادية .حيث يستحوذ سكان
الدول املتقدمة والذين يشكلون
 %16من سكان العالم على  %56من
اإلنتاج العاملي .وتصل حصة الدول
الفقيرة ذوي الدخل املنخفض والذين
يشكلون  %12.4من سكان العالم
سوى  %1.38من اإلنتاج العاملي ،أما
دخل الفرد في الدول الفقيرة فهو ال
يشكل سوى  %3.2من دخل الفرد في
الدول املتقدمة.


عرف تراجع ًا �إىل  1.1ترليون دوالر عام
ويف حالة افرت�ضنا أ�ن اال�ستثمار كان �سي�ستمر
بنف�س الوترية ال�سابقة ف�إنه كان �سي�سجل 1.88
ترليون دوالر مما يعني أ�ن أ
الزمة أ�دت �إىل
تراجع اال�ستثماراالجنبي املبا�شر مبقدار 787
مليار دوالر.

الرواج االقت�صادي العاملي من  1.58ترليون
دوالر يف عام � 2000إىل  5.45ترليون دوالر يف
عام  ،2007أ�ي مبعدل منو �سنوي قدره .%15.4
ونتيجة أ
للزمة ،فقد انخف�ضت �صادرات الدول
النامية مبقدار  715مليار دوالر مابني عامي
 2008و  .2009و�إذا ما افرت�ض أ�ن �صادرات الدول
النامية كانت �ستنمو بنف�س الوترية ال�سابقة،
الزمة �سيكون يف واقع أ
ف�إن أ�ثر أ
المر 1.63
ترليون دوالر .وقد انخف�ضت �صادرات الدول
الفقرية ما بني عامي  2008و 2009مبقدار 2.83
مليار دوالر ،ولكنها لو ا�ستمرت بالنمو باملعدالت
ال�سابقة ف�إن االنخفا�ض جراء أ
الزمة �سيكون
 13.8مليار دوالر.

2009

كما �شهدت اال�ستثمارات أ
الجنبية
املبا�شرة املتدفقة للدول املتقدمة تراجع ًا ن�سبي ًا،
بحيث تراجعت مبعدل � %8.5سنوي ًا ما بني
عامي  2000و  ، 2007هذا بالرغم أ�نها ال زالت
ت�ستحوذ على ح�صة أ
ال�سد من هذه التدفقات،
التي بلغت  1.25ترليون دوالر يف عام  ( 2008أ�ي
ح�صة  )%66وتراجعت التدفقات اال�ستثمارية
لهذه الدول ما بني عامي  2008و 2009ب أ�كرث

أ�ما أ�ثر أ
الزمة على �صادرات الدول
النامية ذات الدخل املتو�سط ال�شريحة الدنيا،
ف�إن االنخفا�ض و�صل �إىل  904مليار دوالر
وو�صل �إىل الدول النامية ذات الدخل املتو�سط
ال�شريحة العليا �إىل  712مليار دوالر .وكان أ�ثر
أ
الزمة على �صادرات الدول املتقدمة قوي ًا ،حيث
انخف�ضت قيمة ال�صادرات ما بني عامي  2008و
 2009ب أ�كرث من  3.4ترليون دوالر ،و�إذا ما مت
تطبيق معدل النمو االجتاهي لل�صادرات ما بني
عامي  2009و  ، 2008ف�إن أ�ثر أ
الزمة �سيكون قد
بلغ  4.5ترليون دوالر.

انخفضت صادرات الدول النامية
نتيجة لألزمة مبقدار  715مليار دوالر
مابني عامي  2008و  .2009وإذا ما
افترض أن صادرات الدول النامية كانت
ستنمو بنفس الوتيرة السابقة،
فإن أثر األزمة كان في واقع األمر 1.63
ترليون دوالر.
من  406مليار دوالر .وباملقابل ،فقد انخف�ضت
اال�ستثمارات أ
الجنبية املبا�شرة يف الدول
الفقرية منخف�ضة الدخل بـ  3.13مليار دوالر ما
بني  2008و .2009ويالحظ أ�ن هذه اال�ستثمارات
ارتفعت ب�شكل م�ضطرد من  2.76مليار دوالر يف
عام � 2000إىل أ�كرث من  14.9مليار دوالر يف عام
 2008أ�ي مبعدل تغري �سنوي قدره  . %21و�إذا
ما أ�خذ بعني االعتبار هذا االجتاه ف�إن أ�ثر

وقد �شهد العامل خالل فرتة الرواج
( )2007-2000ارتفاع ًا يف تدفقات اال�ستثمار
أ
الجنبي املبا�شر مبعدل �سنوي قدره ،%1.7
وارتفعت هذه التدفقات من � 1.6إىل 1.9
ترليون دوالر ما بني  2007و  ، 2008ولكنه



أ
الزمة على ا�ستثمارات الدول الفقرية �سيكون
قد بلغ  6.28مليار دوالر .أ�ما الدول ذات الدخل
املتو�سط (ال�شريحة الدنيا) فقد ارتفعت
التدفقات اال�ستثمارية املبا�شرة من  51.9مليار
دوالر يف عام � 2000إىل أ�كرث من  248مليار دوالر
يف عام  2007مبعدل �سنوي قدره  .%20وتراجع
اال�ستثمار أ
الجنبي املبا�شر يف عام � 2009إىل
أ�كرث من  170مليار دوالر ،مما يعني انخفا�ض ًا
قدره  106مليار دوالر مقارنة يف عام  .2008و�إذا
أ�خذنا بعني االعتبار النمو االجتاهي لال�ستثمار
املبا�شر ف�إن أ�ثر أ
الزمة �سيكون قد و�صل �إىل
أ�كرث من  160مليار دوالر أ�مريكي .أ�ما بالن�سبة
للدول النامية ذات الدخل املتو�سط (ال�شريحة
العليا) ،ف�إن اال�ستثمارات فيها قد ارتفعت من
 91مليار دوالر أ�مريكي �إىل أ�كرث من  298مليار
يف عام  2008وتراجعت يف عام � 2009إىل 169
مليار ،وبتطبيق النمو االجتاهي املقدر بـ
� %14.8سنوي ًا  ،ف�إن أ�ثر أ
الزمة �سيكون قد و�صل
�إىل  178مليار دوالر.

كان ينمو مبعدله االجتاهي بـ � %2.8سنوي ًا ف�إنها
كانت من املمكن أ�ن ت�صل �إىل  952مليار دوالر ،مما
يدل على أ�ن أ
الزمة قد ت�سببت يف انخفا�ض �صايف
التدفقات مبقدار  215مليار دوالر.
يف واقع أ
المر ،ت�ستحوذ الدول املتقدمة
عالية الدخل على أ�غلب هذه التدفقات ،بحيث
و�صلت يف عام � 2007إىل  768مليار دوالر أ�ي ما
يعادل أ�كرث من  %85من �صايف التدفقات العاملية،
وبالتايل ف�إن االنخفا�ض الذي حدث يف عام
 2008حتملته هذه الدول ،بحيث انخف�ض �صايف
اال�ستثمارات �إىل  121مليار دوالر من أ��صل 174
( أ�ي ما يعادل  )%70مليار دوالر .أ�ما الدول
النامية متو�سطة الدخل ،فقد ح�صلت على 133
مليار دوالر يف عام  2007وتراجعت لعام 2008
بـمقدار  53مليار دوالر ،لت�ستقر يف عام  2009عند
 109مليار دوالر ،وبالتايل ف�إن أ
الزمة حفظت
التدفقات للدول النامية مبقدار  124مليار دوالر.
بال�ضافة �إىل تدفقات اال�ستثمار املبا�شر
إ
وغري املبا�شر ،ف�إن الدول النامية تعتمد على
تدفقات الديون اخلارجية ب�شكل وا�سع لتمويل
تنميتها ،وخا�صة التجارة اخلارجية ،ل�سد
حاجاتها من ال�سلع واخلدمات التي ال ت�ستطيع
�إنتاجها .ويف كثري من أ
الحيان ،ف�إن الدول التي
تفرط با�ستخدام هذه املوارد جتد نف�سها أ�مام
مع�ضلة عدم قدرتها على ال�سداد وتدخل يف
مفاو�ضات مع الدائنني وتنتهي ب�إعادة جدولة
ديونها مقابل القيام ب�إ�صالحات اقت�صادية
تفر�ضها م ؤ��س�سات وا�شنطن ،تهدف �إىل حترير
االقت�صاد ومتكني اقت�صاد ال�سوق .ارتفعت قيمة

ارتفعت تدفقات اال�ستثمارات غري
املبا�شرة ،وعلى وجه اخل�صو�ص منها تلك
املتعلقة بحقوق امللكية عرب العامل من  740مليار
دوالر يف عام  2000لت�صل �إىل  900مليار دوالر
يف عام  2007ونتيجة أ
الزمة التي هزت العامل،
فقد تراجعت قيمة هذه التدفقات ب�شدة يف
عام  ، 2008بحيث حتول �صايف التدفقات �إىل
قيم �سالبة ب أ�كرث من  174مليار دوالر .وا�ستقرت
هذه التدفقات يف عام  2009عند  737مليار دوالر
أ�مريكي .و�إذا ما افرت�ض أ�ن �صايف التدفقات



الو�ضع االقت�صادي للدول النامية جراء ارتفاع
أ��سعار املواد أ
الولية ،مما �سمح لهذه الدول ب أ�ن
يكون لها فائ�ض يف امليزان اجلاري ارتفع تدريجي ًا
من  46مليار دوالر يف عام � 2000إىل أ�كرث من 302
مليار يف عام .2009

تدفقات املديونية (الديون اجلديدة) �إىل
الدول النامية من  226مليار دوالر يف عام 2000
�إىل  644مليار دوالر يف عام  2007مبعدل منو
مبتو�سط  %15وانخف�ضت هذه التدفقات �إىل
 509مليار دوالر يف عام  .2009وتوا�صلت عملية
ارتفاع حجم املديونية الكلية من  2.1ترليون
دوالر يف عام � 2000إىل أ�كرث من  3.54ترليون

ال متتد هذه الو�ضعية املالية املريحة
�إىل الدول أ
القل منو ًا و�إىل الدول الفقرية املثقلة
بالديون ،والتي تعرف عجز ًا هيكلي ًا يف موازين
مدفوعاتها ،وبالتايل عدم قدرتها على مواجهة
آ
الثار ال�سلبية أ
للزمة العاملية .فالدول النامية
ت�شهد حالة من ثقل مديونيتها ،حيث و�صل معدل
اال�ستدانة يف الدول النامية �إىل  %22يف عام 2009
 ،ويرتفع هذا املعدل لي�صل �إىل  %30يف حالة
الدول ذات الدخل املنخف�ض .ويالحظ أ�ن املبادرات
الدولية املتعددة التي تدخل يف �إطار م�ساعدة
الدول الفقرية ومنخف�ضة الدخل قد �ساهمت يف
تقليل عبء املديونية ،حيث انخف�ض معدل خدمة
املديونية يف الدول الفقرية املثقلة بالديون من
 %4.5يف عام � 2000إىل  %1.9يف عام  .2009كما
ت�ستفيد الدول الفقرية ومنخف�ضة الدخل من
تخفي�ض معترب ملديونيتها ،بحيث ت�شكل ن�سبة
الديون املي�سرة جزء ًا هام ًا من �إجمايل الديون
اخلارجية .فعلى �سبيل املثال بلغت هذه الن�سبة
 %42.6يف دول جنوب ال�صحراء يف عام .2009

ارتفعت تدفقات االستثمارات غير
املباشرة ،خاصة منها تلك املتعلقة
بحقوق امللكية عبر العالم من 740
مليار دوالر في عام  2000لتصل
إلى  900مليار دوالر في عام . 2007
ونتيجة لألزمة التي هزت العالم،
فقد تراجعت قيمة هذه التدفقات
بشدة في عام  2008بحيث حتول
صافي التدفقات إلى قيم سالبة
بأكثر من  174مليار دوالر.
دوالر يف عام  .2009انخف�ض ن�صيب الديون
املي�سرة من �إجمايل خمزون الديون تدريجي ًا
من  %18يف عام � 2000إىل  %13يف عام .2009
كما انخف�ضت املبالغ املعاد جدولتها من  61مليار
دوالر يف عام � 2000إىل  3.75مليار دوالر .2009
مما يعني أ�نه بالرغم من أ
الزمة العاملية احلادة،
ف�إن الدول النامية قللت من جلوئها �إىل علميات
�إعادة اجلدولة التي عرفتها خالل ثمانيات
القرن املا�ضي ،لكن باملقابل ،ونتيجة انخفا�ض
أ��سعار الفائدة يف أ
ال�سواق الدولية ،ف�إن خدمة
املديونية تتجه نحو االنخفا�ض ،بحيث تراجع
معدل خدمة املديونية من  %6.1يف عام 2000
�إىل  %3.34يف عام  .2009كما حت�سن الو�ضع

تعتمد الدول النامية أ�ي�ض ًا على
امل�ساعدات التنموية التي حت�صل عليها من
الدول ذات الدخل املرتفع .وبالرغم من أ�ن
هذه امل�ساعدات كانت قد قدمت للدول النامية
يف �إطار احلرب الباردة� ،إال أ�نها ا�ستمرت يف
10

تشهد الدول النامية حالة من
ثقل استدانتها ،حيث وصل معدل
االستدانة إلى  %22في الدول النامية
في عام  2009ويرتفع هذا املعدل ليصل
إلى  %30في حالة الدول ذات الدخل
املنخفض.

تعتمد الدول النامية على تدفقات
الديون اخلارجية بشكل واسع
لتمويل تنميتها ،وخاصة التجارة
اخلارجية ،لسد حاجاتها من السلع
واخلدمات التي ال تستطيع إنتاجها.
وتواصلت عملية ارتفاع حجم
املديونية الكلية من  2.1ترليون دوالر
في عام  2000إلى أكثر من  3.54ترليون
دوالر في عام .2009

يف عام � 2000إىل  123مليار دوالر يف عام .2008
ونتيجة أ
للزمة التي ي�شهدها العامل منذ عام
 ، 2007ف�إن قيمة امل�ساعدات قد تراجعت يف
عام � 2009إىل  120مليار دوالر  ،وذلك نتيجة
ال�صعوبات املالية التي ت�شهدها الدول املانحة و
التى �ست ؤ�ثر م�ستقب ًال دون أ�ي �شك على تعهداتها
من أ�جل تقدمي م�ساعدات أ�كرث للدول النامية.

تلقى هذه امل�ساعدات ،وذلك ألن تهمي�ش الدول
الفقرية جراء العوملة واالنفتاح �ساهم يف عدم
اال�ستقرار العاملي ،وكذلك �ساهم يف ارتفاع
بال�ضافة �إىل
وتائر احلروب والهجرة ال�سرية إ
تثبيط التجارة العاملية .وبالرغم من حاجة
هذه الدول للم�ساعدات �إال أ�ن هناك عدم
ارتياح من قبل الدول املانحة ملدى فعالية هذه
امل�ساعدات يف حتقيق أ�هداف التنمية ومن أ�همها
حُماربة الفقر .وجراء الوعي املتزايد حول
مدى حُماربة هذه الظاهرة ،فقد قررت الدول
املانحة تكثيف جهودها يف جمال امل�ساعدات
التنموية .وقد ارتفعت ح�صة امل�ساعدات
الجمايل
الر�سمية التنموية من الناجت املحلي إ
للدول النامية من  %0.85يف عام � 2000إىل
 %1.11يف عام  ، 2005وبعدها بد أ�ت هذه
الن�سبة بالرتاجع ،حتى و�صلت �إىل  %0.75يف
عام  .2009وترتفع هذه الن�سبة كثري ًا يف الدول
الفقرية ،حيث بلغت  %9.2يف عام  2009يف
الدول ذات الدخل املنخف�ض ،وارتفعت تدفقات
امل�ساعدات الر�سمية للتنمية من  49مليار دوالر

وبال�ضافة �إىل م�ساعدات الدول
إ
املتقدمة ،ف�إن حتويالت العاملني من اخلارج ت�شكل
م�صدر ًا مهم ًا للدول النامية ،وت�ساهم يف متويل
موازين مدفوعات هذه الدول .وقد ارتفعت هذه
التحويالت من  81مليار دوالر �إىل أ�كرث من 278
مليار دوالر يف عام  . 2007وبالرغم من أ
الزمة
التي �شهدها العامل يف نهاية عام  ، 2007فقد بلغت
هذه التدفقات  325مليار يف عام  ،2008ولكنها
تراجعت �إىل  307مليار دوالر يف عام  ، 2009و�إذا،
افرت�ض أ�ن هذه التحويالت كانت �ستنمو مبعدلها
االجتاهي املقدر بـ � %19.8سنوي ًا ما بني 2000
و ، 2008ف�إن أ�ثر أ
الزمة على التحويالت كان ميكن
أ�ن يبلغ  82.4مليار دوالر .وعموم ًا ترتكز هذه
التحويالت يف الدول النامية ذات الدخل املتو�سط
ومل حت�صل الدول الفقرية على أ�كرث من 22.7
مليار دوالر يف عام  ،2009بينما و�صلت يف الدول
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ذات الدخل املتو�سط ذات ال�شريحة العليا �إىل
 78مليار دوالر ،يف حني حت�صلت الدول ذات
الدخل املتو�سط (ال�شريحة الدنيا) على 206
مليار دوالر يف نف�س العام.

وت�شري البيانات أ
الولية �إىل أ�ن قطاع ال�سياحة
قد تعافى ب�سرعة أ�كرث من املتوقع خالل عام
 ،2010مع مالحظة أ�ن أ�غلب الطلب على ال�سياحة
يت أ�تى من داخل التكتالت اجلهوية.

ت�شكل مداخيل ال�سياحة الدولية
م�صدر ًا مهم ًا من العملة ال�صعبة للعديد من
الدول النامية .بالرغم من التذبذب ال�شديد
التي تعرفه �صناعة ال�سياحة ،وذلك ملا
أ
للحداث االقت�صادية من أ�ثر كبري على تدفقات
املداخيل من ال�سياحة .وقد قدرت مداخيل
ال�سياحة حول العامل بـ  570مليار دوالر يف عام
 ،2000ارتفعت �إىل  1.13ترليون يف عام .2009
وقد ا�ستقطبت الدول النامية حوايل  309مليار
دوالر يف عام يف نف�س العام .أ�ما الدول الفقرية
فلم تتجاوز مداخيلها من ال�سياحة الدولية 12
مليار دوالر.

وح�سب بيانات املجل�س الدويل لل�سياحة
وال�سفر ،ف�إن القطاع �شهد تراجع ًا بن�سبة %4.7
يف عام  2009ومن املتوقع أ�ن ينمو بـ  %0.5يف
عام  ، 2010كما أ�ن الت�شغيل يف هذا القطاع قد
تراجع بن�سبة  %2يف عام  ، 2009ومن املتوقع أ�ن
ي�ستمر بالرتاجع يف عام  2010بن�سبة .%0.3
وتراجع �سفر أ
العمال ب�شدة يف عام 2009

قدرت مداخيل السياحة حول
العالم بـ  570مليار دوالر في عام
 ، 2000ارتفعت إلى  1.13ترليون في
عام  .2009استقطبت الدول النامية
حوالي  309مليار دوالر في عام في
نفس الفي عام .أما الدول الفقيرة
فلم تتجاوز مداخيلها من السياحة
الدولية  12مليار دوالر.

�إن للدورة االقت�صادية انعكا�س مبا�شر
على الن�شاط ال�سياحي ،فالرواج االقت�صادي
ي ؤ�دي �إىل انتعا�شها كما أ�ن الركود ي ؤ�دي �إىل
تقل�صها .وانطالق ًا من هذا املبد أ� ،ف�إن �صناعة
ال�سياحة �ستت أ�ثر ب�شكل وا�سع أ
بالزمة املالية
احلالية قبل القطاعات أ
الخرى ،وذلك أ�ن النا�س
�سوف ي ؤ�جلون م�شاريعهم الرتفيهية يف ظل مناخ
عدم الت أ�كد االقت�صادي .ت�شري البيانات املتوفرة
من املجل�س الدويل لل�سياحة وال�سفر �إىل أ�ن
قطاع ال�سياحة قد ت أ�ثر خالل عام  2009ب�شكل
ملمو�س ،حيث انخف�ض عدد الزوار على امل�ستوى
العاملي ب أ�كرث من  ،%4بينما تراجعت أ�عداد
ال�سائحني يف الدول املتقدمة ب أ�كرث من ،%5

مبعدل  ،%8بينما تراجع ال�سفر ال�شخ�صي فقط
بن�سبة  .%2.7و�شهدت مناطق العامل تباين ًا
�شديد ًا يف ت أ�ثرها أ
بالزمة العاملية ،حيث تراجع
قطاع ال�سياحة يف دول أ�مريكا ال�شمالية مبعدل
 %7.7يف عام  2009وبـمعدل  4.4يف دول أ�وروبا
يف نف�س الفي عام .أ�ما يف ال�شرق أ
الو�سط ،فقد
كان الرتاجع م�ساوي ًا  %5.4ويف �شمال أ�فريقيا
بن�سبة  ،%6ويف أ�فريقيا جنوب ال�صحراء
مبعدل  .%6.3ويالحظ أ�ن قطاع ال�سفر يوظف
على امل�ستوى العاملي أ�كرث من  81مليون �شخ�ص،
وي�شكل أ�كرث من  %2.8من �إجمايل الت�شغيل،
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ولكن يرى املجل�س أ�ن تراجع ال�سياحة نتيجة
أ
الزمة م ؤ�قت ،ومن املتوقع أ�ن ينتع�ش القطاع
بعد عام  ،2010بحيث يتوقع ارتفاع معدالت
النمو �إىل م�ستوى ما قبل أ
الزمة.

ي�سمح لها بدعم ميزان املدفوعات .باملقابل ف�إن
الدول اخلليجية لها أ��سواق مالية منفتحة وحرية
ن�سبية يف حتركات ر ؤ�و�س أ
الموال وا�ستثمارات
معتربة يف أ
ال�سواق الدولية عرب �صناديقها
ال�سيادية .ويختلف االقت�صاد الليبي جوهري ًا عن
االقت�صاد اخلليجي يف طريقة �إدارته ،بالرغم من
بال�ضافة �إىل االعتماد على
كونه اقت�صاد ًا نفطي ًا إ
العمالة الوافدة.

رابعا :أ�ثر أ
الزمة املالية على اقت�صادات
الدول العربية
�إن جمموعة الدول العربية �سوف
تت أ�ثر أ
بالزمة املالية العاملية كغريها من الدول
النامية عرب القنوات املتعددة التي تربطها
باالقت�صاد العاملي .وتتمثل امل� أس�لة أ
ال�سا�سية
يف حتديد قوة ت أ�ثري كل قناة وما هو مقدار
ت أ�ثريها على االقت�صاد .أ�و ًال ،املنظومة العربية
تتكون من دول غري متجان�سة ومتفاوتة يف
م�ستويات تنميتها ويف خ�صائ�صها الهيكلية،
فالدول النفطية اخلليجية �سوف تت أ�ثر مبا�شرة
بتقلبات �سعر النفط وانخفا�ض �صادراتها،
ولكنها باملقابل دول م�صدرة لر ؤ�و�س أ
الموال
ولي�س لديها مديونية وت�ستقبل عمالة وافدة
مهمة عربية و آ��سيوية ،وت�ساهم أ�ي�ض ًا يف تقدمي
العون العربي ،وبالتايل ف�إن ت أ�ثري أ
الزمة فيها
من املتوقع أ�ن ينتقل �إىل الدول العربية أ
الخرى
عرب التحويالت وامل�ساعدات .وتتميز اجلزائر
بكونها دولة نفطية لكنها دولة م�صدرة للعمالة
واقت�صادها لي�س مندجم ًا مالي ًا يف االقت�صاد
العاملي ،كما أ�نها ا�ستطاعت من خالل الوفرة
النفطية التخل�ص من الديون اخلارجية،
وحتولت �إىل ا�ستقطاب اال�ستثمارات أ
الجنبية
بال�ضافة �إىل
املبا�شرة خا�صة يف قطاع النفط ،إ
بناء خمزون معترب من االحتياطي من العملة

�شهدت الدول النفطية مع نهاية ت�سعينات
القرن املا�ضي طفرة نفطية جديدة ا�ستمرت
بدون انقطاع ،حيث ت�ضاعف م ؤ��شر �صايف معدل
حدود التبادل التجاري يف الدول اخلليجية من
 100يف عام � 2000إىل  219يف عام  ،2008وو�صل
�إىل 237يف اجلزائر و�إىل  203يف ليبيا .وقد
�سمحت هذه الزيادة الناجمة عن ارتفاع أ��سعار
النفط والغاز ب أ�ن تدعم فرتة رواج اقت�صادي من
خالل متويل م�شاريع البنية التحتية وخا�صة
يف العقار ،و�إحداث طفرة ا�ستهالكية وارتفاع
اال�ستثمارات اخلارجية �سواء البينية أ�و يف
بال�ضافة �إىل تدفق أ
الموال
ال�صناديق ال�سيادية ،إ
الوراق املالية من خالل أ
�إىل أ��سواق أ
القرا�ض
املي�سر .فارتفعت �صادرات الدول اخلليجية من
 186مليار دوالر يف عام � 2000إىل أ�كرث من 590
مليار دوالر يف عام  ، 2007وارتفعت احتياطيات
البنوك املركزية اخلليجية من العملة ال�صعبة
والذهب �إىل أ�كرث من  524مليار يف عام .2008
باملقابل ،أ�دت الطفرة النفطية يف اجلزائر �إىل
ت�صفية الديون اخلارجية ومتويل برامج وا�سعة
لال�ستثمار يف البنية التحتية ،خا�صة يف قطاعات
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من  987مليار دوالر يف عام  .2007ويف يف عام
 2009هوت أ��سعار النفط ب�شدة ،بحيث انخف�ض
معدل حدود التبادل التجاري من  219نقطة يف
عام � 2008إىل  151نقطة يف عام  2009وجنم
عن ذلك انخفا�ض قيمة ال�صادرات ،بحيث
انخف�ضت �صادرات ال�سعودية من  323يف عام
� 2008إىل  194مليار دوالر يف عام  2009أ�ي أ�كرث
من .%40

النقل وال�سكن والتعليم وال�صحة واملياه وتدعيم
قطاع الزراعة .وارتفعت احتياطيات العملة يف
اجلزائر �إىل أ�كرث من  155مليار دوالر يف عام
 ، 2009وكما ارتفعت يف ليبيا �إىل أ�كرث من 110
مليار دوالر.و�إذا ما كانت اجلزائر وليبيا ال

ستتأثر الدول النفطية اخلليجية
مباشرة بتقلبات سعر النفط
وانخفاض صادراتها ،لكنها باملقابل
هي دول مصدرة لرؤوس األموال وليس
لديها مديونية .للدول اخلليجية
أسواق مالية منفتحة وحرية نسبية
في حتركات رؤوس األموال واستثمارات
معتبرة في األسواق الدولية عبر
صناديقها السيادية.

تراجعت معدالت الت�ضخم التي
بلغت ذروتها يف عام  2008عند  %10.2لت�صل
�إىل  %2.18يف عام  .2009ونتيجة أ
للزمة
االقت�صادية وما تبعها من تدهور يف أ
ال�سواق
املالية اخلليجية أ�و انهيار أ��سعار العقار يف بع�ض
الدول اخلليجية ،وتراجع ثقة امل�ستهلك ،فقد
�سارعت احلكومات اخلليجية �إىل �إنقاذ ال�شركات
املفل�سة .وقد �شهد معدل النمو االقت�صادي
تراجع ًا كبري ًا ،حيث بلغ متو�سط النمو اخلليجي
ما قبل أ
الزمة حوايل  %6.6للفرتة املمتدة من
عام  2000حتى عام  ،2007و�سجل فقط %1.08
يف عام  2008و %2.7يف عام .2009

متتلك أ��سواق أ�وراق مالية معتربة ،فقد �شهدت
أ
ال�سواق اخلليجية تو�سع ًا هائ ًال خالل الفرتة
ال�سابقة أ
للزمة .حيث ارتفعت ر�سملتها من
 109مليار دوالر عام � 2000إىل أ�كرث من ترليون
دوالر أ�مريكي يف عام  ، 2007وبلغ متو�سط
ارتفاع أ��سعار البور�صات اخلليجية خالل الفرتة
 2007-2000أ�كرث من � %25.8سنوي ًا  ،وبلغ
معدل ر�سملة ال�سوق اخلليجية يف عام 2007
أ�كرث من  ، %125وبلغت قيمة أ
ال�سهم املتداولة

أ�ما بالن�سبة للجزائر ،ف�إنها مل ت�شهد
أ�زمة أ��سواق أ�وراق مالية ،وذلك النعدام أ��سواق
أ
الوراق املالية وقلة ارتباط النظام املايل

 987.9مليار دوالر يف نف�س العام .ومع اندالع
الزمة العاملية يف عام  ، 2007تهاوت أ
أ
ال�سواق

اجلزائري مع امل ؤ��س�سات املالية الدولية .ولكن
انهيار أ��سعار النفط يف عام  2008أ�دى �إىل تراجع
معدل التبادل التجاري ب أ�كرث من  ، %32مما أ�دى
�إىل انهيار قيمة ال�صادرات من  80مليار دوالر يف
عام � 2007إىل  57مليار يف عام 2009و 55مليار
دوالر يف عام  .2010وانخف�ض معدل الت�ضخم

املالية اخلليجية ب�شكل قوى ووا�ضح يف عام
 ،2008فانخف�ضت ر�سملة أ
ال�سواق اخلليجية
ب أ�كرث من  %52خالل عام  2008لت�صل �إىل 564
مليار .كما انخف�ضت قيمة أ
ال�سهم املتداولة �إىل
 505مليار دوالر يف عام  2009بعدما و�صلت أ�كرث
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واخلدمات .ونتيجة انفتاحها على الواردات ب�شكل
كبري ،ف�إن االندماج التجاري لهذه املجموعة بلغ
 %94يف عام  ، 2008وحتاول هذه الدول تخفيف
قيد ميزان املدفوعات على التنمية ،من خالل
اللجوء �إىل ا�ستقطاب اال�ستثمار أ
الجنبي الذي
قفز من  3.39مليار دوالر �إىل أ�كرث من  23مليار دوالر،
وهو مبلغ زهيد عند أ
الخذ بعني االعتبار حجم
االقت�صاد وال�سكان ،كما أ�ن اال�ستثمار غري املبا�شر
ال ي�شكل م�صدر ًا متويل مهم وهو كثري التذبذب،
وقد �شهد تدفق ًا معاك�س ًا كبري ًا يف عام  2007جراء
أ
الزمة املالية .كما أ�ن طرح ال�سندات يف ال�سوق

عند م�ستوى متو�سط قدره  ،%2.7وتراجعت
الديون اخلارجية �إىل  5.3مليار دوالر وخدمة
مديونية عند  1مليار دوالر يف عام .2009
وبالرغم من الوفرة وال�صحة املالية ،ف�إن
االقت�صاد اجلزائري ينمو ببطىء ومل ي�سجل
منو ًا قبل أ
الزمة يتجاوز ن�سبة  .%3.8وبالرغم
من امل ؤ��شرات االقت�صادية اجليدة ،ف�إن معدل
النمو خالل أ
الزمة قد انخف�ض �إىل ،%2.25
كما ارتفعت الواردات من ال�سلع واخلدمات
ب�شكل ملمو�س خالل أ
الزمة لت�صل �إىل  50مليار
الجراءات الت�ضييقية
دوالر ،وذلك بالرغم من إ
التي تطبقها احلكومة من أ�جل احلد من
ا�سترياد ال�سلع اال�ستهالكية ،على غرار أ
الدوات
الكهربائية املنزلية وال�سيارات.

شهد معدل النمو االقتصادي تراجعاً
كبيراً ،حيث بلغ متوسط النمو
اخلليجي ما قبل األزمة  %6.6للفترة
املمتدة من  2000حتى  ، 2007وسجل
فقط  %1.08في عام  2008و %2.7في
عام .2009

تواجه جمموعة الدول العربية غري
النفطية ذات الدخل املتو�سط ،التي تعتمد على
�صادرات ال�صناعات التحويلية واخلدمات يف املقام
أ
الول� ،ضغط ًا قوي ًا على اقت�صاداتها و�صعوبة يف
حتمل آ�ثار أ
الزمة املالية العاملية ،وذلك له�شا�شة
الو�ضع املايل لهذه الدول ،حيث بالرغم من أ�نها
تعترب وت�صنف ذات اقت�صادات «متنوعة» �إال
أ�ن تنمية �صادراتها مل ترقى �إىل م�ستوى ي�سمح

ال�صدارات يف
الدولية �ضعيف بالرغم من بلوغ إ
بع�ض ال�سنوات أ�كرث من  5مليارات دوالر .وت�شكل
املديونية جزء ًا كبري ًا من التمويل اخلارجي ،بحيث
ارتفعت من  88.6مليار دوالر يف عام � 2002إىل أ�كرث
من  109مليار دوالر يف عام  .2007وت�شكل الديون
املي�سرة حوايل ثلث خمزون هذه املديونية ،مما
يقلل ن�سبي ًا تكاليف خدمتها ،والتي بلغت حوايل 15
مليار دوالر يف عام  .2007كما تتح�صل هذه الدول
يف املتو�سط على م�ساعدات من الدول املانحة يف
الجمايل .باملقابل تعتمد
حدود  %2من ناجتها إ
هذه الدول على حتويالت العمالة ،والتي ترتكز
يف الدول أ
الوروبية يف حال دول �شمال أ�فريقيا أ�و
يف اخلليج العربي يف حالة دول ال�شرق أ
الو�سط،

لهذه الدول بتحقيق منو مرتفع دون الوقوع يف
فخ املديونية وارتفاع البطالة .فلم يتعدى معدل
�صادرات ال�سلع واخلدمات يف املتو�سط %35
من الناجت املحلي اخلام ،وبلغت �صادرات هذه
املجموعة ،التي ت�شكل أ�كرث من ن�صف �سكان الدول
العربية  149مليار دوالر يف عام  ،2008وت�شهد هذه
الدول عجز ًا م�ستمر ًا يف ميزانها التجاري من ال�سلع
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وقد بلغت هذه التحويالت يف عام  2008أ�كرث
من  30مليار دوالر.

 .2008باملقابل تبلغ معدالت بطالة ال�شباب
أ�كرث من �ضعف املتو�سط العام ملعدل البطالة،

أ�دت أ
الزمة املالية العاملية �إىل الت أ�ثري
على أ
ال�سواق املالية يف الدول ذات االقت�صادات
املتنوعة ،بحيث انخف�ضت قيمة أ��سواق مالها
من  272مليار دوالر يف عام � 2007إىل  203مليار
دوالر يف عام  2008مبعدل انخفا�ض متو�سط
قارب  ، %25وهو ما يعادل معدل االنخفا�ض يف
متو�سط م ؤ��شرات أ��سعار أ��سواق أ
الوراق املالية.
ومل تت أ�ثر دول املجموعة بنف�س الوترية ،حيث
أ�ن انخفا�ض قيمة ال�سوق يف تون�س مل تتعدى
 ، %3بينما كان االنخفا�ض يف املغرب  %17ويف
لبنان  %25ويف م�صر  .%55باملقابل ف�إن أ��سعار
�صادرات هذه الدول مل تت أ�ثر مقارنة ب أ��سعار
وارداتها ،بل ارتفع معدل التبادل التجاري من
 108يف عام � 2007إىل  123يف عام 2008و .2009
وعليه فقد ا�ستمرت �صادرات هذه الدول بالنمو
ما بني عامي  2007و 2008مبعدل  ،%6.4بينما
تراجعت يف عام  2009مبعدل  %3.5نتيجة
تراجع الطلب العاملي .أ�ثر هذا الرتاجع على
معدل النمو االقت�صادي الذي بقي قوي ًا ما بني
عامي  2007و 2008عند  ، %6.58ولكنه تراجع
�إىل  %4.68يف عام  .2009وبالرغم من النمو
اجليد ،الذي بلغ  %5يف املتو�سط ما بني عامي
� ، 2009-2000إال أ�ن معدل البطالة يبقى مرتفع ًا
وال يتما�شى مع هذا النمو اجليد .حيث ارتفع
معدل البطالة من  %9يف عام 2000ليبلغ %13
يف عام  ، 2002وتراجع تدريجي ًا لي�صل �إىل %9
يف عام  2007ثم يرتفع بعدها �إىل  %10يف عام

تشكل املديونية جزءا ً كبيراً من
التمويل اخلارجي للدول العربية غير
النفطية ،بحيث ارتفعت من 88.6
مليار دوالر في عام  2002إلى أكثر
من  109مليار دوالر في عام .2007
وتشكل الديون امليسرة حوالي
ثلث مخزون هذه املديونية ،مما يقلل
نسبياً تكاليف خدمتها ،والتي بلغت
حوالي  15مليار دوالر في عام .2007
كما تتحمل هذه الدول في املتوسط
على مساعدات من الدول املانحة في
حدود  %2من ناجتها اإلجمالي.
وهي ت�شكل أ�حد امل ؤ��شرات أ
ال�سا�سية له�شا�شة
اقت�صادات هذه الدول وعدم مقدرتها على
النمو بوتائر أ��سرع.
يف املح�صلة ،وبالرغم من ارتفاع معدالت
البطالة نتيجة ارتفاع معدالت بطالة ال�شباب،
ف�إن هذه الدول ت�شهد وترية منو جيدة يف دخل
الفرد ،بحيث بلغ متو�سط معدل النمو حوايل
 %3للفرتة ما بني � .2009-2000إن أ��سواق أ
الوراق
املالية حت�سنت خالل عام 2009ومنت قيمتها
مبعدل � ، %20إال أ�نها مل ت�سرتجع قيمتها ما قبل
أ
الزمة ،حيث أ�ن ر�سملتها بلغت  200مليار يف عام
 2009دوالر مقارنة بـ  272مليار دوالر يف عام
 .2007تعتمد الدول ذات االقت�صادات املتنوعة
على �صادرات اخلدمات ،التي �شكلت أ�كرث من
 %46من �إجمايل �صادرات ال�سلع واخلدمات ،كما
�شكلت خدمات ال�سفر أ�كرث من  %50من �صادرات
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2008و ،2009مما جنم عنه انخفا�ض يف �صادرتها
من ال�سلع واخلدمات من  13مليار دوالر �إىل 8.73
مليار دوالر خالل نف�س الفرتة ،مما أ�دى �إىل تو�سع
عجز امليزان التجاري �إىل أ�كرث من  3مليارات
دوالر يف عام  2009انعك�س �سلب ًا على معدل النمو
االقت�صادي ،الذي انخف�ض من  %4.7يف عام 2008
�إىل  2.39يف عام  .2009وتراجعت اال�ستثمارات
أ
الجنبية املبا�شرة من  4.4مليارات دوالر �إىل
 3.01مليارات دوالر خالل نف�س الفرتة ،وارتفعت

اخلدمات التجارية ،وبالتايل ف�إن تراجع خدمات
ال�سفر ما بني عامي  2008و  2009ب أ�كرث من 10
مليارات أ�دى �إىل تراجع ال�صادرات ،وبالتايل
�إىل ات�ساع هوة امليزان التجاري أ�كرث من  39مليار
دوالر ،مما أ�دى �إىل ارتفاع الديون اخلارجية من
 109مليار دوالر يف عام � 2007إىل أ�كرث من 115
مليار دوالر يف عام .2009
�إن احتياطيات العملة التي متلكها
هذه الدول ت�شكل حوايل  9أ��شهر واردات ،كما
انخف�ضت حتويالت املهاجرين من  30مليار دوالر
يف عام � 2008إىل  28مليار دوالر يف عام  2009وال
يتوقع أ�ن تتح�صل هذه الدول على م�ساعدات
أ�كرث نتيجة أ
الزمة وكذلك نتيجة تركيز الدول
املانحة على الدول الفقرية .نتيجة هذه العوامل
كلها �إىل �ضغط متزايد على املوارد املالية لهذه
الدول ،و�إىل احتدام قيد ميزان املدفوعات،
الذي قد ي�صل �إىل م�ستويات حرجة يف ظل
توقعات ارتفاع أ��سعار املواد الغذائية ،التي ت�شكل
جزء ًا ال ب أ��س به من واردات هذه الدول .فر�صيد
الجمايل �سالب ًا يف
امليزان اجلاري للناجت املحلي إ
أ�غلب الدول ذات االقت�صادات املتنوعة ،بحيث
أ�نه تدهور يف املتو�سط من  1.78يف عام � 2006إىل
أ�كرث من  %7.44يف عام .2009

تعتمد الدول ذات االقتصادات املتنوعة
على صادرات اخلدمات ،التي شكلت
أكثر من  %46من إجمالي صادرات
السلع واخلدمات ،كما شكلت خدمات
السفر أكثر من  %50من صادرات
اخلدمات التجارية ،وبالتالي فإن تراجع
خدمات السفر ما بني عامي  2008و
 2009بأكثر من  10مليارات أدى إلى
تراجع الصادرات ،وبالتالي إلى اتساع
هوة امليزان التجاري أكثر من  39مليار
دوالر ،مما أدى إلى ارتفاع الديون اخلارجية
من  109مليار دوالر في عام  2007إلى
أكثر من  115مليار دوالر في عام .2009
مديونيتها اخلارجية �إىل  28.5مليار دوالر يف عام
 2009بعدما كانت  23.5مليار دوالر يف عام .2000
و�ساعد على انخفا�ض خدمة املديونية يف حدود
مليار دوالر ارتفاع ن�سبة الديون امل ّي�سرة ،التي بلغت
حوايل  %50من خمزون الدين القائم .ومتلك
هذه الدول احتياطي عملة يف حدود  5.3مليارات
دوالر ،مما ي�شكل حوايل  7أ��شهر واردات ،وحت�صل
هذه الدول على م�ساعدات أ�جنبية معتربة ،بلغت
الجمايل باملتو�سط خالل الفرتة
 %7.5من دخلها إ

�إن الو�ضع االقت�صادي للدول العربية
الفقرية منخف�ضة الدخل (اليمن ،موريتانيا
وال�سودان) هو أ�كرث ه�شا�شة ،وبالتايل ف�إن قوة
مقاومة اقت�صاداتها للهزات اخلارجية هي أ�قل،
حيث �شهدت هذه الدول انخفا�ض ًا يف معدل
تبادلها التجاري من � 182إىل  143ما بني عامي
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الظروف االقت�صادية ال�صعبة �إىل مرحلة
هلع ،قد تتهاوى فيها امل ؤ��س�سات وتنهار ثقة

�إن الدول العربية الفقرية لي�ست
مرتبطة بالنظام العاملي ،حيث أ�ن معدل

امل�ستهلك وترتفع البطالة �إىل معدالت
كبرية.

االندماج التجاري ال يتعدى  ،%37وال توجد
ارتباطات مع أ
ال�سواق الدولية .هذا يقلل

وقد أ�ثبتت التجربة أ�ن ال�سيا�سات
العامة ال زالت متثل أ
الداة الناجعة الوحيدة

مليارات دوالر يف عام .2009

من تداعيات أ
الزمة مبا�شرة ،لكن توا�ضع

إلخراج االقت�صاد من حالة الفو�ضى ،وبعث

اقت�صاداتها وقلة مواردها املالية يجعلها
تواجه حتديات تنمية كبرية ،بحيث أ�ن

النقاذ بالرغم
النمو من جديد بف�ضل حزم إ
من التكلفة املالية الباهظة .كما أ�ن �إندماج

االنخفا�ض يف �صادراتها مع وجود مديونية

اقت�صادات العامل أ��صبحت مرتابطة ب�شكل
قوي ،بحيث أ�ن آ�ثار أ
الزمات وال�صدمات

التي تنعك�س على معدالت الفقر والبطالة.

تنتقل ب�سرعة الربق ،خا�صة يف الدول التي

خام�سا :اخلامتة

لها انفتاح مايل ولها قطاع م�صريف له حمافظ
ال�سواق أ
مالية بها ا�ستثمارات يف أ
الجنبية.

معتربة قد يزيد من م�شاكلها االقت�صادية،

�إن النظام االقت�صادي الر أ��سمايل
معر�ض للهزات االقت�صادية ب�صفة دورية.
ويرجع ذلك لعدة أ��سباب من بينها� :سلوك
امل�ضاربة ،وعدم اكتمال أ
ال�سواق و�إخفاقها،

�إن الدول النامية التي أ��صبحت
تعتمد ب�شكل كبري على التجارة واال�ستثمار
اخلارجي لتنمية اقت�صاداتها تطالها أ
الزمات
العاملية عرب عدة قنوات ،أ�همها قناة التجارة
واال�ستثمار ،كما أ�ن الدول النامية الفقرية
التي تعتمد أ�ي�ض ًا على امل�ساعدات �سوف تت أ�ثر

واملخاطرة يف ظل الاليقني ،وعدم تناظر
املعلومات ،وعدم قدرة أ
ال�سواق خا�صة قوى
العر�ض والطلب على التعديل آ
الين إلحداث

نتيجة تراجع التدفقات الر�سمية ،خا�صة

التوازن االقت�صادي ب�سرعة و�إبقاء االقت�صاد

تلك املتعلقة بامل�ساعدات .ولقد �ساعدت

على م�ساره التوازين .وعادة ما ينتقل

الظروف االقت�صادية العديد من الدول
النامية يف حتمل تكاليف أ
الزمة ،وخا�صة

االقت�صاد ما بني الرواج والك�ساد ،بف�ضل
قوى الت�صحيح الداخلية لل�سوق ،ومب�ساعدة

يف مرحلة الرواج التي �سبقت أ
الزمة ،التي
تزامنت مع ارتفاع أ��سعار املواد أ
الولية ومكنتها

ال�سيا�سات املالية والنقدية .ويف حالة كون
ال�صدمة قوية ،ف�إن االقت�صاد ميكن أ�ن ينتقل

من بناء احتياطيات عملة معتربة ،ا�ستطاعت

من حالة الك�ساد �إىل أ�زمة حادة تتحول من
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من خاللها مواجهة تراجع الطلب العاملي على
�سلعها .لكن آ�ثار أ
الزمة مل متحى كلها بالرغم

حيث أ�ن ارتفاع أ��سعار املواد الغذائية وانخفا�ض
أ��سعار املواد أ
الولية وارتفاع أ�عداد البطالة

من أ�ن توقعات النمو العاملية تظهر جيدة،

والفقر� ،سوف يزيد من ه�شا�شة الدول النامية.

الهوام�ش
النقاذ املالية التي طبقت يف خمتلف دول العامل.
انظر تقرير  Deloitteعن حزم إ
بالمكان �شد االنتباه نحو خماطر االرتفاع امل�ستمر يف أ��سعار املنازل وامل�ضاربة التي تبعتها
يف ظل “يوفوريا” الرواج مل يكن إ
بالرغم من حتديد بعد االقت�صاديني باحتمال حدوث أ�زمة حادة.
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قائمة �إ�صدارات (( ج�سر التنمية ))

العنوان
مفهوم التنمية
م ؤ��شرات التنمية
ال�سيا�سات ال�صناعية
الفقر :م ؤ��شرات القيا�س وال�سيا�سات
املوارد الطبيعية واقت�صادات نفاذها
ا�ستهداف الت�ضخم وال�سيا�سة النقدية
طرق املعاينة
م ؤ��شرات أالرقام القيا�سية
تنمية امل�شاريع ال�صغرية
جداول املخالت املخرجات
نظام احل�سابات القومية
�إدارة امل�شاريع
اال�صالح ال�ضريبي
أ��ساليب التنب ؤ�
أالدوات املالية
م ؤ��شرات �سوق العمل
ا إل�صالح امل�صريف
خ�صخ�صة البنى التحتية
أالرقام القيا�سية
التحليل الكمي
ال�سيا�سات الزراعية
اقت�صاديات ال�صحة
�سيا�سات أ��سعار ال�صرف
القدرة التناف�سية وقيا�سها
ال�سيا�سات البيئية
اقت�صاديات البيئة
حتليل أال�سواق املالية
�سيا�سات التنظيم واملناف�سة
أالزمات املالية
�إدارة الديون اخلارجية
الت�صحيح الهيكلي
نظم البناء والت�شغيل والتحويلB.O.T
اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر :تعاريف
حمددات اال�ستثمار أالجنبي املبا�شر
منذجة التوازن العام
النظام اجلديد للتجارة العاملية
منظمة التجارة العاملية� :إن�شا ؤ�ها و�آلية عملها
منظمة التجارة العاملية :أ�هم ا إلتفاقيات
منظمة التجارة العاملية� :آفاق امل�ستقبل
النمذجة ا إلقت�صادية الكلية
تقييم امل�شروعات ال�صناعية
م ؤ��س�سات والتنمية
التقييم البيئي للم�شاريع
م ؤ��شرات اجلدارة ا إلئتمانية

امل ؤ�لف
د .حممد عدنان وديع
د .حممد عدنان وديع
د .أ�حمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
أ�� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
أ� .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .أ�حمد الكواز
د .أ�حمد الكواز
أ� .جمال حامد
د .ناجي التوين
أ� .جمال حامد
د .ريا�ض دهال
أ� .ح�سن احلاج
د .ناجي التوين
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
أ�� .صالح الع�صفور
أ� .جمال حامد
أ�� .صالح الع�صفور
د .علي عبدالقادر علي
د .بلقا�سم العبا�س
د .حممد عدنان وديع
د .م�صطفى بابكر
أ� .ح�سن احلاج
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .م�صطفى بابكر
د .ناجي التوين
د .بلقا�سم العبا�س
د .بلقا�سم العبا�س
د .أ�مل الب�شبي�شي
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .أ�حمد الكواز
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .عادل حممد خليل
د .بلقا�سم العبا�س
د .أ�حمد الكواز
د .عماد ا إلمام
أ�� .صالح الع�صفور
د .ناجي التوين
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رقم العدد
أالول
الثاين
الثالث
الرابع
اخلام�س
ال�ساد�س
ال�سابع
الثامن
التا�سع
العا�شر
احلادي ع�شر
الثاين ع�شر
الثالث ع�شر
الرابع ع�شر
اخلام�س ع�شر
ال�ساد�س ع�شر
ال�سابع ع�شر
الثامن ع�شر
التا�سع ع�شر
الع�شرون
الواحد والع�شرون
الثاين والع�شرون
الثالث والع�شرون
الرابع والع�شرون
اخلام�س والع�شرون
ال�ساد�س والع�شرون
ال�سابع والع�شرون
الثامن والع�شرون
التا�سع والع�شرون
الثالثون
الواحد والثالثون
الثاين والثالثون
الثالث والثالثون
الرابع والثالثون
اخلام�س الثالثون
ال�ساد�س الثالثون
ال�سابع والثالثون
الثامن والثالثون
التا�سع والثالثون
أالربعون
أ
الواحد الربعون
الثاين أالربعون
الثالث أالربعون
الرابع أالربعون

الدمج امل�صريف
اتخاذ القرارات
ا إلرتباط واالنحدار الب�سيط
أ�دوات امل�صرف ا إل�سالمي
البيئة والتجارة والتناف�سية
أال�ساليب احلديثة لتنمية ال�صادرات
االقت�صاد القيا�سي
الت�صنيف التجاري
أ��ساليب التفاو�ض التجاري الدويل
م�صفوفة احل�سابات االجتماعية
وبع�ض ا�ستخداماتها
منظمة التجارة العاملية :من الدوحة
�إىل هوجن كوجن
حتليل أالداء التنموي
أ��سواق النفط العاملية
حتليل البطالة
املحا�سبة القومية اخل�ضراء
م ؤ��شرات قيا�س امل ؤ��س�سات
ا إلنتاجية وقيا�سها
أ
نوعية امل ؤ��س�سات والداء التنموي
عجز املوازنة :امل�شكالت واحللول
تقييم برامج اال�صالح االقت�صادي
ح�ساب فجوة أالهداف ا إلمنائية أ
لللفية
م ؤ��شرات قيا�س عدم العدالة يف توزيع ا إلنفاق
اال�ستهالكي
اقت�صاديات اال�ستثمار :النظريات واملحددات
اقت�صاديات التعليم
�إخفاق �آلية أال�سواق وتدخل الدولة
م ؤ��شرات قيا�س الف�ساد ا إلداري
ال�سيا�سات التنموية
أ
متكني املر أ�ة :امل ؤ��شرات والبعاد التنموية
التجارة اخلارجية والنمو االقت�صادي
قيا�س التح ّول الهيكلي
امل ؤ��شرات املركبة
التطورات احلديثة يف الفكر
االقت�صادي التنموي
برامج ا إل�صالح امل ؤ��س�سي
امل�ساعدات اخلارجية من أ�جل التنمية
قيا�س معدالت العائد على التعليم
خ�صائ�ص أ��سواق أال�سهم العربية
التجارة اخلارجية والتكامل
االقت�صادي ا إلقليمي
النمو االقت�صادي املحابي للفقراء
�سيا�سات تطوير القدرة التناف�سية
عر�ض العمل وال�سيا�سات االقت�صادية
دور القطاع التمويلي يف التنمية
تطور أ��سواق املال والتنمية
بطالة ال�شباب

ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
أ� .جمال حامد
أ�� .صالح الع�صفور
أ� .ح�سن احلاج
د .م�صطفى بابكر
د .م�صطفى بابكر
د .بلقا�سم العبا�س
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
أ�� .صالح الع�صفور

اخلام�س أالربعون
ال�ساد�س أالربعون
ال�سابع أالربعون
الثامن أالربعون
التا�سع أالربعون
اخلم�سون
الواحد واخلم�سون
الثاين واخلم�سون
الثالث واخلم�سون

د .أ�حمد الكواز

الرابع واخلم�سون

د .أ�حمد طلفاح
د .علي عبد القادر علي
ح�سان خ�ضر
أ�ّ .
د .بلقا�سم العبا�س
د .أ�حمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .م�صطفى بابكر
د .علي عبدالقادر علي
د .ح�سن احلاج
د .علي عبد القادر علي
د .ريا�ض بن جليلي

اخلام�س واخلم�سون
ال�ساد�س واخلم�سون
ال�سابع واخلم�سون
الثامن واخلم�سون
التا�سع واخلم�سون
ال�ستـون
الواحد وال�ستون
الثاين وال�ستون
الثالث وال�ستون
الرابع وال�ستون
اخلام�س وال�ستون

د .علي عبدالقادر علي
أ� .عادل عبدالعظيم
د .عدنان وديع
د .أ�حمد الكواز
د .علي عبدالقادر علي
د .أ�حمد الكواز
د .ريا�ض بن جليلي
د .أ�حمد الكواز
أ� .ربيع ن�صر
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي

ال�ساد�س وال�ستون
ال�سابع وال�ستون
الثامن وال�ستون
التا�سع وال�ستون
ال�سبعون
الواحد وال�سبعون
الثاين وال�سبعون
الثالث وال�سبعون
الرابع وال�سبعون
اخلام�س وال�سبعون
ال�ساد�س وال�سبعون

د .ريا�ض بن جليلي
د .بلقا�سم العبا�س
د .علي عبدالقادر علي
د�.إبراهيم أ�ونور
د .أ�حمد الكواز
د.علي عبدالقادر علي
د .ريا�ض بن جليلي
د .و�شاح رزاق
د .وليد عبد مواله
د� .إبراهيم أ�ونور
د .وليد عبد مواله

ال�سابع وال�سبعون
الثامن وال�سبعون
التا�سع وال�سبعون
الثمانون
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الواحد والثمانون
الثاين والثمانون
الثالث والثمانون
الرابع والثمانون
اخلام�س والثمانون
ال�ساد�س والثمانون
ال�سابع والثمانون

اال�ستثمارات البينية العربية
فعالية أ��سواق أال�سهم العربية
امل�سئولية االجتماعية لل�شركات
البنية اجلزئية أل�سواق أالوراق املالية
مناطق التجارة احلرة
تناف�سية املن�ش آ�ت ال�صغرية واملتو�سطة:
اخل�صائ�ص والتحديات
تذبذب أ��سواق أالوراق املالية
ا إلمكانيات التكنولوجية والنمو االقت�صادي
م ؤ��شرات النظم التعليمية
مناذج اجلاذبية لتف�سري تدفقات التجارة
حول �صياغة �إ�شكالية البطالة يف الدول العربية
متكني املر أ�ة من أ�جل التنمية
أالطر الرقابية أل�سواق أال�سهم العربية
نظام احل�سابات القومية لعام 2008
تبعات أ
الزمة االقت�صادية على الدول
العربية والنامية
العدد املقبل
الطبقة الو�سطى يف الدول العربية

د .بلقا�سم العبا�س
د� .إبراهيم أ�ونور
د .ح�سني أال�سرج
د .وليد عبد مواله
د .أ�حمد الكواز

الثامن والثمانون
التا�سع والثمانون
الت�سعون
الواحد والت�سعون
الثاين والت�سعون

د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم أ�ونور
د .حممد أ�بو ال�سعود
د .ريا�ض بن جليلي
د .وليد عبد مواله
د .بلقا�سم العبا�س
د .ريا�ض بن جليلي
د� .إبراهيم أ�ونور
د .أ�حمد الكواز

الثالث والت�سعون
الرابع والت�سعون
اخلام�س والت�سعون
ال�ساد�س والت�سعون
ال�سابع والت�سعون
الثامن والت�سعون
التا�سع والت�سعون
املائة
املائة وواحد

د .بلقا�سم العبا�س

املائة واثنان

د .علي عبدالقادر علي

املائة وثالثة

لالطالع على أالعداد ال�سابقة ميكنكم الرجوع �إىل العنوان ا إللكرتوين التايل:
http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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