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:م ص

 ولعــل أبرز ــا وال ـ ــان ل ــا تــأث كب ـ ع ـ، ﻣ ــا ﻣــن تحــول إ ـ أزﻣــات،ﻣــر قتصــاد العــال ﻣنــذ شــأته عــدة تقﻠبــات واخــتﻼﻻت
 وآخـر أزﻣـﺔ. وال ـ أصـبحت تـدرس كنمـوذج لﻸزﻣـات قتصـاديﺔ ـ العـالم1929 أزﻣﺔ الكساد الكب ـ
س ورة قتصاد العال
 وسب ا الر ون العقار ﺔ اﳌتداولﺔ وإفراط البنوك تقـديم ـذا، ال ان ﻣصدر ا قتصاد ﻣر ي2008  أزﻣﺔ21 القرن
 ﻣمـا أدى إ ـ إفـﻼس را ـع أك ـ بنـك ـ الوﻻيـات اﳌتحـدة ﻣر كيـﺔ و ـو بنـك " ليمـان،النوع ﻣن القروض دون ح از ﻣن ﻣخاطر ا
. سنﺔ150  " والذي عمر أك ﻣنLehman Brothers Banc براذرز
 وتحولت بذلك زﻣﺔ اﳌاليـﺔ إ ـ أزﻣـﺔ اقتصـاديﺔ، لت تقل ذه زﻣﺔ إ بقيﺔ دول العالم بفعل نفتاح قتصادي العال ا ا
 و ــو ﻣ ــا س ـ ل ع ـ ت يان ــه ﻣ ــن خ ــﻼل ــذه الورق ــﺔ،عاﳌي ــﺔ أث ــرت ع ـ ﻣع ــدل النم ــو قتص ــادي الع ــال وحرك ــﺔ التﺠ ــارة الدولي ــﺔ
.البحثيﺔ
.  النمو قتصادي العال، حركﺔ التﺠارة العاﳌيﺔ، ر ن عقاري، تداعيات، أزﻣﺔ ﻣاليﺔ عاﳌيﺔ:ال لمات اﳌفتاحية
.O49،F19، G01 :JEL تص يف
Abstract:
The worldwide economy passed since originate him in several volatilities and disturbances, from her from
transformation to crises, perhaps most notably and which was for her major impact on movement the world wide
economy it crisis of the big depression 1929 and which example for the economic crises became studying as in the
world.
Other crisis in the century 21 it crisis 2008 which source was her the American economy, and her reason the land
circulating mortgages and excessiveness of the banks in providing this kind the loans without the caution her dangers,
and he what led to bankruptcy fourth bigger of bank in the United States of America and he is bank “Lehman Brothers
Lehman Brothers Banc” and who built more than 150 years.
To this crisis to rest of countries moves the world because of the open-mindedness the worldwide current economist, and
converted thereby the financial crisis to economic crisis of worldwide influenced on growth rate of the worldwide
economist and movement of the international trade, and he what showing simplified on his through this research paper.
Keywords: Financial crisis of worldwide, Collapses, Land mortgage, Movement of the worldwide trade, Global economic
growth.
Jel Classification Codes: G01,F19,O49.

lahcenagouma@gmail.com : يميل، سن عقومة:*اﳌؤلف اﳌرسل
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. ا زائر، جاﻣعﺔ الش يد حمه خضر بالوادي،« 202-191 ص،2019  جوان،01  العدد،04  ا ﻠد،» ﻣﺠﻠﺔ إقتصاد اﳌال و عمال

ا ع اسات زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ  2008ع ا ركﺔ التﺠار ﺔ العاﳌيﺔ

 .1مقدمة:

زﻣــات اﳌاليــﺔ العاﳌيــﺔ ﻣﺠــال ﻣتنقــل لﻠبحــث ـ الـدورات قتصــاديﺔ ذلــك أن التــار خ أث ــت أن زﻣــات قتصــاديﺔ تتصــف

عت ـ

بالدور ــﺔ فبعــد أزﻣــﺔ الكســاد الكب ـ ســنﺔ  1929نﺠــد أزﻣــﺔ  2008إذ عــد ك ـ تــأث ا ع ـ

قتصــاديات العاﳌيــﺔ عــد أزﻣــﺔ الكســاد

الكب ـ ســنﺔ  ،1929حيــث أن تــداعيات ــذه زﻣــﺔ ﻻ تـزال ﻣحسوســﺔ إ ـ غايــﺔ اليــوم وﻣــا أزﻣــﺔ التقشــف ال ـ تتخــبط ف ــا الــدول
النفطيﺔ اليوم إﻻ كنتاج عن ذه زﻣﺔ.

ذه الورقﺔ البحثيﺔ س تعرف ع ا ﻠفيﺔ التار خيﺔ ﻷزﻣﺔ  ،2008وتداعيا ا ع ﻣسار ا ركﺔ التﺠار ﺔ العاﳌيﺔ.

و

وذلـك ﻣـن خـﻼل جابـﺔ ع ـ

شـ اليﺔ الرئ سـيﺔ التاليـﺔ :مـا ـ تـداعيات زمـة اﳌاليـة العاﳌيـة ع ـ ا ركـة التجار ـة العاﳌيــة؟

ا لول اﳌق حة ل د من تكرار ا؟

وما

 .2.1ﻓرﺿيات الدراسة:
 تأث

زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ  2008ا وا

ا وذلك ﻣن خﻼل ﻣﺠموعﺔ حداث ال أعقبت زﻣﺔ؛

 ا عكست زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ سﻠبا ع حركيﺔ التﺠارة العاﳌيﺔ؛


سواق اﳌاليﺔ لعبت دور مزة الوصل ان شار زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ.

 .3.1أ داف الدراسة:

ﻣن خﻼل ذه الدراسﺔ دف إ ﻣﺠموعﺔ ﻣن كما ي :
 إبراز تأث

زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ ع س ورة قتصاد العال ؛

 ﻣحاولﺔ إيﺠاد عض ا ﻠول اﳌناسبﺔ ل د تكرار كذا أزﻣات.

 .4.1خطة الدراسة:

ﻣن أجل حاطﺔ با وانب الرئ سيﺔ لﻠدراسﺔ قمنا بتقسيم الدراسﺔ إ ﻣحور ن:
 ا ور ول :طار النظري لﻸزﻣات اﳌاليﺔ؛

 ا ورالثا ي :ا انب التطبيقي و جراءات ا مائيﺔ.
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عمر

ان

سن عقوﻣﺔ

لﻸزمات اﳌالية:

سفيان بن عبد العز ز

 .1 .2نموذج أزمة 1929

عت ﻣوضوع زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ ،حديث العام وا اص نظرا ﻷنه يمثل حديث الساعﺔ ،إضافﺔ لﻸسباب والنتائج

اﳌ تبﺔ عنه ،و غي السياسات قتصاديﺔ ﻣن أ م النتائج اﳌتولدة ﻣنه.
و و ﻣا يتطﻠب ﻣنا التطرق لتعرف زﻣﺔ ،وﻣس با ا وأنواع ا.

 .2.1.2مف وم زمة اﳌالية:

عددت عار ف زﻣﺔ اﳌاليﺔ و و ﻣا يفسر شمولي ا وعﻠيه سنقتصر ع عض التعار ف.
زﻣﺔ اﳌاليﺔ

ﻣرحﻠﺔ حرجﺔ تواجه اﳌنظوﻣﺔ اﳌاليﺔ ،تؤدي إ خﻠل وتوقف

اﳌنظوﻣﺔ ،و صاح ا تطور سرع

حداث ،ي تج عنه عدم استقرار النظام سا

عض أو ل الوظائف ا يو ﺔ ل ذه

ل ذه اﳌنظوﻣﺔ ،ﻣما يوجب ع سﻠطﺔ

اتخاذ القرار ف ا التدخل لنﺠد ا وإعادة التوازن ل ذا النظام ،1و عرف بأ ا اضطراب حاد وﻣفا
قتصاديﺔ ي بعه ا يار عدد ﻣن اﳌؤسسات اﳌاليﺔ تمتد آثاره إ قطاعات أخرى.2
و عرف ا قتصادي " يوج ن ﻓأرجا " بأ ا اضطراب حاد وﻣفا

ﻣن اﳌؤسسات اﳌاليﺔ ثم تمتد ذه

وﻣنه ستخﻠص بأن زﻣﺔ اﳌاليﺔ

قتصاديات العاﳌيﺔ ،إضافﺔ إ

اﳌاليﺔ سائر

يارات والتغ ات إ

حدوث ا يار ﻣفا

عض التوازنات

عض التوازنات قتصاديﺔ ي بعه ا يار عدد

شطﺔ والقطاعات قتصاديﺔ خرى.3

أسعار وراق اﳌاليﺔ وأسعار صرف العمﻼت ،يصاحبه ان شار سرع

ز عض الدول عن سديد ﻣا عﻠ ا ﻣن ديون ،وﻣن نتائج زﻣﺔ تكبد الدول واﳌؤسسات

مﺔ ،لي تج عن جميع ذا غ ك أو جز ي السياسات قتصاديﺔ العاﳌيﺔ.

 .3.1.2أنواع زمات :يمكن التمي ب ن نواع التالية:

 1.3.1.2أزمة العمﻼت وأسعار الصرف :ت تج أزﻣات العمﻠﺔ وأسعار الصرف عندﻣا تتعرض عمﻠﺔ بﻠد ﻣا إ

وم ﻣضاري

يؤدي إ انخفاض قيم ا ،أو إ إجبار السﻠطات النقديﺔ ل ذا البﻠد ع الدفاع عن عمﻠ ا بواسطﺔ إنفاق قدر كب ﻣن
احتياطا ا الدوليﺔ.4

وقد قدر التخفيض قيمﺔ لعمﻠﺔ الذي يمكن القول ﻣعه بوجود أزﻣﺔ بما يز د عن  %35خﻼل سنﺔ ﻣعينﺔ.5
 2.3.1.2أزمة الديون ا ارجية :و ع

ز بﻠد ﻣا عن سديد ديونه ا ارجيﺔ ،في أ إ غي آجال سديد ذه اﳌستحقات

أو ﻣا عرف بإعادة جدولﺔ الديون ،وﻣن ﻣثﻠﺔ ع ذلك ﻣا حذث لﻠمكسيك وا زائر
اﳌا

.6

 3.3.1.2أزمة مالية :و حدوث خسائر

بأك ﻣن %20؛

 4.3.1.2زمة اﳌصرﻓية :تتمثل

سنوات الثمان نات ﻣن القرن

سواق اﳌاليﺔ ،ن يﺠﺔ ا يار أسعار وراق اﳌاليﺔ وانخفاض اﳌؤشرات اﳌاليﺔ

ز البنوك عن تﻠبيﺔ طﻠب اﳌودع ن ل

ب ﻷﻣوال م ،ﻣثال :أزﻣﺔ الر ن العقاري .2008

وﻣن ذه زﻣات ﻣن تتحول إ أزﻣﺔ اقتصاديﺔ تمس ل دول العالم وأحسن نموذج يدرس و نوذج أزﻣﺔ .1929
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ا ع اسات زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ  2008ع ا ركﺔ التﺠار ﺔ العاﳌيﺔ

 .2 .2أزمة الكساد الكب  :1929نموذج زمات العاﳌية

أعقاب ا رب العاﳌيﺔ و ش دت الوﻻيات اﳌتحدة ﻣركيﺔ ازد ارا كب ا ،ناتج عن زادة صادرا ا إ الدول

ورو يﺔ ال دﻣرت ا رب صناع ا وزراع ا ،و و ﻣا أس م

توف سيولﺔ كب ة لﻠبنوك والشر ات ﻣركيﺔ ،ال قاﻣت

بتوظيف جزء كب ﻣ ا سوق وراق اﳌاليﺔ ،فانتعشت كن يﺠﺔ لذلك ،كما توسعت البنوك ﻣنﺢ ال س يﻼت ئتمانيﺔ إ
ذوي الدخول اﳌنخفضﺔ ،ﻣما ﻣك م ﻣن س ثمار
خﻼل الف ة اﳌمتدة ﻣا ب ن  1921إ .71929
 .1.2.2التعر ف بأزمة :1929

يمكن عر ف ا ع أ ا أزﻣﺔ فائض

سوق وراق اﳌاليﺔ ،و و ﻣا جعل أسعار س م تتضاعف أر ع ﻣرات

نتاج وكساد كب ش دته ﻣصا ع وشر ات العالم ﻠه ،ﻣما أدى إ تد ور نتاج

العال بفعل انخفاض الطﻠب عﻠيه ،ظ رت زﻣﺔ الوﻻيات اﳌتحدة ﻣركيﺔ لتمتد عد ا إ أورو ا ثم إ بقيﺔ العالم ،و
عد ك حدة وخطورة ﻣما سبق ا ﻣن زﻣات.

 .2.2.2نتائج ومخلفات أزمة الكساد الكب :1929

خﻠفت زﻣﺔ خسائر كب ة أدت إ اختﻼل النظام قتصادي العال  ،و انت كفيﻠﺔ سقوط النظر ﺔ الكﻼسيكيﺔ

وظ ور نظر ﺔ جديدة و النظرﺔ الكي يﺔ إضافﺔ إ نتائج أخرى نوجز ا النقاط التاليﺔ:

 انكماش التﺠارة ا ارجيﺔ ب % 40ﻣقارنﺔ سنﺔ  ،1929و ـ %74ﻣقارنﺔ ب
يل ارتفاع ﻣعدﻻت البطالﺔ بفعل إعفاء العمال ﻣن ﻣ اﻣ م؛

 ﻣعدﻻت كساد كب ة اﳌنتﺠات الزراعيﺔ والصناعيﺔ؛
 بطﻼن النظر ﺔ الكﻼسيكيﺔ القائﻠﺔ " العرض يخﻠق الطﻠب اﳌساوي له " ونظر ﺔ " اليد ا فيﺔ "؛
 تقﻠبات حادة أسعار الصرف وا يار النظام الذ  ،9صاحبه انخفاض كب أسعار الفائدة.
و و ﻣا دفع بالدول ل ع حدا ع اتخاذ إجراءات ل روج وﻣواج ﺔ زﻣﺔ ،أغﻠ ا ان ذي طا ع حما ي.

م ا العادي قبل 81929؛

 .3.2.2جراءات ا مائية اﳌتبعة من قبل الدول ﳌواج ة زمة

اتبعت ﻣﺠموعﺔ ﻣن الدول أساليب وطرق ﳌواج ﺔ زﻣﺔ أو لﻠتخفيف ﻣن خطور ا ﻣ ا:

 تخفيض قيمﺔ العمﻠﺔ عل السﻠع ا ﻠيﺔ ﻣنافسﺔ ع اﳌستوى ا ار ؛
 اعتمدت عض الدول ع ﻣستعمرا ا ﳌواج ﺔ زﻣﺔ ،ح ن اعتمـدت أخـرى ع ـ الصـناعات العسـكرﺔ واﳌشـار ع
العموﻣيﺔ الك ى10؛
 نادى قتصادي ال يطا ي" جون ﻣينارد كي " بضرورة تدخل الدولﺔ الشأن قتصادي ﻠق ﻣا س بالطﻠب
الفعال؛
 فرض الضرائب والرسوم ا مركيﺔ ع الواردات و ذا دف حمايﺔ اﳌنتج ا ؛
 قاﻣ ــت الوﻻي ــات اﳌتح ــدة ﻣركي ــﺔ بتخص ــيص  500ﻣﻠي ــون دوﻻر ﳌس ــاعدة الع ــاطﻠ ن ع ــن العم ــل وإ ش ــاء الـ ــديوان
الفيدرا لﻠمساعدة الذي وزع  5.1ﻣﻠيون دوﻻر ع اﳌعوز ن ودرس إﻣ انيﺔ القيام بأعمال ذات ﻣنفعﺔ عموﻣيﺔ ﻣن
الدولﺔ.11
ل ذه جراءات ﻣﺠمﻠ ا انت تصب تدخل قوي لﻠدولﺔ لدعم الطﻠب الفعال س ﻼ ي.
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ان

 .3 .2أزمة الر ن العقاري  2008وأثر ا ع حركة التجارة العاﳌية
لﻸزﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ لسنﺔ  2008جذور تار خيﺔ ف
ايﺔ عام  ،2000حيث انت ناك أزﻣﺔ

ا ديدة

ن نت ،حي ا قام البنك الفيدرا

السوق و

سفيان بن عبد العز ز

لم تكن وليدة سنﺔ  2008أو  2007بل عود لبدايﺔ لفيﺔ

الوﻻيات اﳌتحدة ﻣر كيﺔ سميت أزﻣﺔ" دوت وم " ﻣتعﻠقﺔ شر ات

ﻣر ي بخفض سبﺔ الفائدة ﻣن  6.5%إ  3.5%خﻼل ش ور قﻠيﻠﺔ لزادة السيولﺔ

يع نفاق ،و عد ذلك أتت

مات  11س تم ال سب ت ﻣشا ل اقتصاديﺔ أخرى ﻣما استد تخفيض سبﺔ

الفائدة إ  %1ش ر يوليو  2003واستمر ذلك ﳌدة سنﺔ ،12و عد إعﻼن إفﻼس بنك " ليمان براذرز" را ع أك بنك الوﻻيات

اﳌتحدة ﻣركيﺔ يوم  2008/09/15أزﻣﺔ تﺠاوزت القطاع اﳌا وكبدت اﳌﻼي ن وظائف م.13

 .1.3.2أسباب أزمة الر ن العقاري:
عددت سباب اﳌؤديﺔ ﻻنفﺠار أزﻣﺔ الر ن العقاري وعﻠيه سنكتفي بذكر أ م سباب:








 .3تداعيات

التوسع ﻣنﺢ القروض اﳌوج ﺔ لشراء العقارات؛
ضــعف الرقابــﺔ ع ـ اﳌؤسســات اﳌاليــﺔ واﳌصــرفيﺔ وعــدم ال اﻣ ــا بتوصــيات وقــوان ن نــﺔ بــازل  1و ،2و ــو ﻣــا جعــل
ذه خ ة تتوسع ﻣنﺢ القروض؛
التور ــق " ال س ـ يد" :و ــو ﻣ ــن أ ــم أس ــباب انفﺠ ــار زﻣ ــﺔ ،وذل ــك ﻣ ــن خ ــﻼل تﺠمي ــع ال ــديون العقار ــﺔ ـ الوﻻي ــات
اﳌتحــدة ﻣركيــﺔ وتحو ﻠ ــا إ ـ ســندات و ســو ق ا عــن طر ــق ســواق اﳌاليــﺔ العاﳌيــﺔ .ﻣمــا ولــد ز ــادة ـ عمﻠيــات بيــع
الديون الرديئﺔ ودفع إ انخفاض قيمﺔ ذه السـندات اﳌغطـاة بأصـول عقار ـﺔ داخـل السـوق ﻣركيـﺔ إ ـ أك ـ ﻣـن
% 70ﻣن قيم ا سميﺔ14؛
العوﳌﺔ ﻣن أ م سباب ال ساعدت نقل زﻣﺔ ﻣن الوﻻيات اﳌتحدة ﻣر كيﺔ إ بقيﺔ العالم عن طر ق قنوات
ﻣثل سواق اﳌاليﺔ وأسعار الصرف؛
أسعار الفائدة اﳌ ايدة؛
الس ــﻠوك قتص ــادي :ع ــد العقﻼني ــﺔ أح ــد الس ــمات اﳌ م ــﺔ اﳌم ـ ة لﻠس ــﻠوك قتص ــادي وع ــدم وجود ــا ـ س ــﻠوك
فراد ع تماد م ﻣستوى س ﻼك وعدم التقيد بمستوى الدخل الفـردي ،ﻣمـا يولـد أعبـاء كب ـ ة ع ـ فـراد
وا تمع بصورة عاﻣﺔ. 15
تق ــاعس و ــاﻻت التنق ــيط وع ــدم تحقق ــا ﻣ ــن طبيع ــﺔ سـ ـ م ال ـ ـ ت ــم تنقيط ــا ـ ـ الس ــوق اﳌ ــا ــل ــذه س ــباب
ﻣﺠتمعﺔ فﺠرت أزﻣﺔ .2008
زمة اﳌالية العاﳌية  2008ع حركة التجارة العاﳌية والنمو قتصادي العال

تتفق جميع دبيات قتصاديﺔ ع أن تباطئ النمو قتصادي يولد تباطئ

يﺢ و و ﻣا أكدته أزﻣﺔ .2008

 .1.3تأث

حركﺔ التﺠارة العاﳌيﺔ والعكس

زمة اﳌالية  2008ع معدﻻت النمو قتصادي العال

عرفت ﻣختﻠف اقتصادات الدول اﳌتضررة ﻣن زﻣﺔ تراجعا النمو وذلك س ب دخول ا حالﺔ ر ود اقتصادي ،وﻣن

أ م تداعيات زﻣﺔ ع

قتصاد العال

ﻣ يا بذلك ف ة ﻣن نتعاش التار
وا دول التا يو

و تباطؤ حاد نمو قتصاد العال  ،والذي أدى إ تراجع أسعار السﻠع وليﺔ،

اﻣتدت مس سنوات.16

ﻣعدﻻت النمو ب ن سن  2007و.2009
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جدول ) :(01ﻣعدﻻت النمو قتصادي العال حسب التوز ع ا غرا  2007و(%) 2009
السنوات

الدول

الدول الصناعيﺔ ﻣ ا:

2007

2008

2.7

0.2

-3.2

2.4

-1.2

-5.2

1.8

-0.9

 -الوﻻيات اﳌتحدة ﻣر كيﺔ

1.9

 -ﻣنطقﺔ اليورو

2.9

 -اليابان

 -الدول سيو ﺔ حديثﺔ التص يع

5.8

ﻣﺠموعﺔ وﻣنولث الدول اﳌستقﻠﺔ ﻣ ا:

9

دول وسط وشرق أور ا

5.5

 روسياالدول الناﻣيﺔ سيو ﺔ ﻣ ا:

الشرق وسط وشمال إفر قيا

الدول فر قيﺔ جنوب ال
العالم

إ  2009و و ﻣا يفسر التأث الوا

6

11.4

5.7

4.3

-1.7

7

5.5

2.6

اﳌصدر :تقر ر ﻣ ن العام السنوي السا ع والثﻼثون ﳌنظمﺔ و ك  ،2010ص .92

لﻸزﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ.

2.2

7.7

5.3

ﻣن خﻼل ا دول ي ب ن لنا أن ناك انخفاض وا

0.5

6.9

6

راء

-4.1

5.3

14.2

دول أﻣر ا الﻼتي يﺔ وال ار

-2.6

-6.5

8.5

 -الص ن

0.0

2009

-7.9

5.2

9.1

9.6

2

5.0

-0.6

2.8

ﻣعدﻻت النمو قتصادي عند ﻣقارنﺔ نتـائج السـنوات ﻣـن 2007

ونﻼحظ انخفاض ﻣعدل النمو العال ﻣن  5.3سنﺔ  2007إ  2.8سنﺔ  2008ثم  -0.6سنﺔ  ،2009و

ل أك انكماش

ـ روســيا ســنﺔ  2009حيــث بﻠــﻎ ﻣعــدل النمــو  ، -7.9و ـ ﻠت الوﻻيــات اﳌتحــدة ﻣعــدل نمــو ﻣعــدوم ســنﺔ  ،2008فقــد دخــل العــالم

بأسره خصوصا الدول الك ى ﻣرحﻠﺔ النمو السالب ،وأصبﺢ النمو الصفري دف عيد اﳌنال لكث ﻣن الدول الصناعيﺔ.
سنﺔ 2007

ﻠت الص ن أك ﻣعدل نمو بﻠﻎ  %14.2و

ﻠت الوﻻيات اﳌتحدة أضعف ﻣعدل نمو .%1.9

سنﺔ  2008عرفت انكماش ﻣعدﻻت النمو قتصادي العال  ،فقد عرفت ﻣنطقﺔ اليـورو انكمـاش ﻣعـدل النمـو ب%1.8

وﻣثﻠ ا كذلك الص ن
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سن عقوﻣﺔ

ــذا عــن الف ـ ة ) (2009 -2007أي بمﺠــرد حــدوث زﻣــﺔ غ ـ أن تــداعيا ا اســتمرت ﻷ عــد ﻣــن ذلــك و ــو ﻣــا ي ـ زه ا ــدول

التا .

السنة
معدل

2007

النمو
العال

3

جدول ) :(02تطور ﻣعدﻻت النمو قتصادي العال (%) 2018-2007

2008
2.8

2009
-0.6

2010
5.1

2012

2011

3.2

3.9

2013
3

2014
3.6

اﳌصدر :صندوق النقد الدو  ،ﻣﺠموعﺔ تقار ر آفاق قتصاد العال

2015
3.9

2016
3.1

2017
3.7

*2018
*3.9

) *2018ﻣتوقع(

ق ـراءة أرق ــام النم ــو قتص ــادي الع ــال أع ــﻼه ،ت ـ ز أن الع ــالم دخ ــل ـ ﻣرحﻠ ــﺔ ر ــود ـ النم ــو ﻣن ــذ س ــنﺔ  2011حي ــث ل ــم

يتﺠاوز ﻣعدل النمو  %3و و ﻣـا ي ـ ر أن تبعـات أزﻣـﺔ  2008ﻻ تـزال ﻣوجـود ،كمـا أن توقعـات النمـو العـال حسـب صـندوق النقـد
الدو ﻻ تبدو ﻣتفائﻠﺔ و و ﻣا ي زه الش ل اﳌوا .

ش ل ) :(01آخر توقعات ﻣعدﻻت النمو قتصادي العال )(%
3.92
3.9

3.88
3.86
3.84
3.82
3.8

3.78
3.76
*2019

*2018

2017

3.74

اﳌصدر :صندوق النقد الدو  ،تقر ر آفاق قتصاد العال  ،أبر ل -*2019-*2018) 2018ﻣتوقع(.

ﻣـن خــﻼل الشـ ل يت ـ بــأن ﻣعـدل النمــو ـ ل تحســن فقــد ـ ل ســنﺔ  2017ﻣعـدل  ،% 3.8ـ حـ ن ســنﺔ  2018ي بـ ن

بأن النمو العال

حالﺔ انتعاش طفيف ﻣقارنﺔ بالسنﺔ السابقﺔ.

و توقع خ اء صندوق النقد الدو استمرار الر ود العال ح  2019س ب تراجع الطﻠب العال لـذلك ي ب ـ التفك ـ

سياسات اقتصاديﺔ عاﳌيﺔ ﻹ عاش قتصاد العال .

 .2.3تداعيات زمة اﳌالية  2008ع

قتصاد ا زائري

بال سبﺔ لﻼقتصاد ا زائري ف ـو لـم يتـأثر فـورا باﻷزﻣـﺔ العاﳌيـﺔ سـ يا ،وذلـك لعـدم وجـود قنـوات تنقـل زﻣـﺔ إ ـ ا زائـر،

ســوى قن ــاة أس ــعار ال ــنفط ،س ـ ثمار جن ـ اﳌباش ــر واحتي ــاطي الص ــرف ،وﻣ ــن أ ــم أســباب ع ــدم الت ــأثر الف ــوري باﻷزﻣ ــﺔ يمك ــن
ا ديث عن:
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 عدم وجود أسواق ﻣاليﺔ ﻣتطورة؛
 ا غﻼق قتصاد ا زائري حال ب نه و ن تمر ر زﻣﺔ؛
 اعتماد ا زائر ع أحاديﺔ التصدير ) النفط ( دون تنو ع الصادرات جعﻠ ا ﻣأﻣن ﻣن أي كساد؛
وﻹبراز ذلك سنعرض ﻣعدﻻت نمو قتصاد ا زائري أثناء زﻣﺔ اﳌاليﺔ و عد ا.
ش ل ) :(02ﻣعدل نمو قتصاد ا زائري ا قيقي واﳌتوقع )(%) (2018-2007

معدل النمو

4

3.5
3

2.5
2

1.5

معدل النمو

1

0.5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *2018

اﳌصدر :ﻣن إعداد الطالب بناءا ع تقر ر صندوق النقد الدو السدا

0

لسنﺔ  2018و شرات الديوان الوط لﻺحصائيات) *2018ﻣتوقع(

 .3.3تداعيات زمة اﳌالية العاﳌية  2008ع حركة التجارة العاﳌية

بﻠﻎ إجما التﺠارة العاﳌيﺔ ﻣع ايﺔ سـنﺔ  2008ﻣبﻠـﻎ  19,505ترﻠيـون دوﻻر ،ﻣ ـا  15,775ترﻠيـون دوﻻر تﺠـارة البضـا ع و

 3,730ترﻠيــون دوﻻر تﺠــارة ا ــدﻣات .17غ ـ أن التﺠــارة الدوليــﺔ ـ ﻠت تراجعــا ب ســبﺔ  %12ســنﺔ  ،2009و ـ أك ـ ســبﺔ تراجــع

يتم

يﻠ ا ﻣنذ سنﺔ  ،1945ﻣما عكس ﻣدى تأث

زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ ع التﺠارة الدوليﺔ.18

و ع ــود ــذا ال اج ــع إ ـ انخف ــاض أس ــعار الب ـ ول وأس ــعار الس ــﻠع اﳌعم ــرة كن يﺠ ــﺔ ﻻ ي ــار الكث ـ ﻣ ــن الش ــر ات العاﳌي ــﺔ

كشـر ات صـناعﺔ السـيارات والصـناعﺔ لك ونيـﺔ .إن ال اجـع ا اصـل ـ التﺠـارة الدوليـﺔ انـت آثـاره السـﻠبيﺔ ك ـ ع ـ الـدول

ال عتمد اقتصاد ا ع تحر ر التﺠارة ،و و ﻣا أدى إ العودة إ أساليب ا مايﺔ ع ـ الـرغم ﻣـن أ ـا تتعـارض ﻣـع ﻣـا تت نـاه

ﻣن أف ار ،وكذا ﻣع توج ات اﳌؤسسات الدوليﺔ . 19

كــذلك ﻣــن تــداعيات زﻣــﺔ ع ـ التﺠــارة العاﳌيــﺔ ــو نخفــاض ا ــاد ـ الطﻠــب العــال  ،و ــو ﻣــا يؤكــد تراجــع الصــادرات

والواردات ،و و ﻣا سنحاول إبرازه ﻣن خﻼل الش ل التا :
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ان

سفيان بن عبد العز ز

ش ل ) :(03الصادرات والواردات العاﳌيﺔ ) (2013-2007ترﻠيون دوﻻر

الصادرات

الواردات

20
15
10
5
0

اﳌصدر :صندوق النقد الدو  ،توج ات إحصائيات التﺠارة

ﻣـ ــن خـ ــﻼل الش ـ ـ ل نﻼحـ ــظ ثب ــات ـ ـ

ـ ــم التﺠـ ــارة الدوليـ ــﺔ ﻣـ ــاب ن  2013-2011و ـ ــو ﻣـ ــا يتوافـ ــق ﻣـ ــع إحصـ ــائيات النمـ ــو

قتصادي العال )ر ود  ،(2013-2011وذلك يفسر رتباط يﺠا ي ب ن ﻣعدل النمو العال و م التﺠارة الدوليﺔ.

 .4.3سياسات الدول الك ى ل روج من أزمة 2008
ـ ظــل تنــاﻣي زﻣــﺔ اﳌاليــﺔ العاﳌيــﺔ أصــبﺢ لزاﻣــا ع ـ الــدول والتكــتﻼت قتصــاديﺔ و تحــادات النقديــﺔ التحــرك مايــﺔ
قتصـاد ﻣــن ال يــف اﳌســتمر ،وﻣواج ـﺔ تــداعيات زﻣــﺔ و ــذا ب ب ـ خطــط إنقــاذ وإتبــاع أسـاليب وإجـراءات حمائيــﺔ ،وﻣــن جمﻠــﺔ

ذه جراءات ﻣا ي :

 .1.4.3جراءات ا مائية اﳌتبعة من طرف الوﻻيات اﳌتحدة مر كية:
باعتبــار الوﻻيــات اﳌتحــدة ـ ﻣصــدر زﻣــﺔ ،فقــد قاﻣــت بإتبــاع إجـراءات وأســاليب ﻣــن أجــل حمايــﺔ اقتصــاد ا وﻣؤسســا ا

ﻣن فﻼس وسميت بــ" خطﺔ نقاذ " ﻣن جمﻠﺔ ذه جراءات ﻣا ي :

 ـ ﻣبﻠــﻎ  700ﻣﻠيــار دوﻻر ـ قتصــاد ا ـ وشـراء ديــون ﻣتع ـ ة و ــذا ﳌســاعدة البنــوك وﻣؤسســات التــأﻣ ن ع ـ
توف السيولﺔ الﻼزﻣﺔ ،و يع النمو قتصادي؛
 تــأﻣيم العديــد ﻣــن البنــوك واﳌؤسســات اﳌاليــﺔ ﻣثــل ﻣﺠموعــﺔ )  (AIGو ـ أك ـ شــركﺔ لﻠتــأﻣ ن ـ العــالم ،وقــد تــم
ﻣساعد ا بمبﻠﻎ  85ﻣﻠيار دوﻻر؛
 تخفيض ﻣتتا لسعر الفائدة بﻠﻎ  8ﻣرات ليصل إ %1.5؛
 سن قوان ن تح أ اب العقارات ع تﺠاوز زﻣﺔ؛
 .2.4.3جراءات اﳌتبعة من طرف الدول الصناعية:
باعتبــار أن الــدول الصــناعيﺔ ـ كــذلك ﻣس ـ ا زﻣــﺔ و ــان ﻻبــد ﻣــن ﻣواج تــه زﻣــﺔ عــن طر ــق حزﻣــﺔ إج ـراءات ﻣعتمــدة

ي ص ا ا دول التا :
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ا ع اسات زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ  2008ع ا ركﺔ التﺠار ﺔ العاﳌيﺔ
البلد
بر طانيا

جدول ) :(03التداب اﳌعتمدة ﻣن طرف الدول الصناعيﺔ
التداب اﳌعتمدة

 خطﺔ ل اﳌﻠيارات ﻹنقاذ البنوك ال يطانيﺔ شملﻣﻠيار دوﻻر( ﻣن أﻣوال ا وﻣﺔ أك بنوك البﻼد؛

ﻣا يصل  250ﻣﻠيار جنيه )450

 توفر خطﺔ نقاذ ال يطانيﺔ  50ﻣﻠيار جنيه إس لي ) 86ﻣﻠيار دوﻻر( ﻣن أﻣوال دافا البنوك.
الضرائب ل

ﻓر سا

 خطﺔ إنقاذ تصل إ  549ﻣﻠيار دوﻻر شملبنوك ا وضمانات لﻺقراض ب ن البنوك.

اسبانيا

 -تخفيض نحو  100ﻣﻠيار أورو كضمان لﻠقروض ب ن البنوك.

أﳌانيا

ايطاليا

ال غال

 -ضمان جميع حسابات التوف

رأس ﻣال قيمته ﻣﻠيارات الدوﻻرات

البنوك؛

 خطﺔ إنقاذ تضمنت تخصيص  80أورو كسيولﺔ ﻣاليﺔ و400ﻣﻠيار أورو كضماناتلﻠقروض وتبقى سار ﺔ اﳌفعول ح ايﺔ د سم .2009

 ضمان ا وﻣﺔ بإنفاق ﻣا و ضروري ﳌساعدة بنوك ا وضمان استقرار النظام اﳌا ،قدرت قيمﺔ خطﺔ نقاذ ب ـ 100ﻣﻠيار أورو.

 تخصيص  20ﻣﻠيار أورو كضمان لﻠقروض ﻣا ب ن البنوك.اﳌصدر :كمال بن ﻣو  ،عبد الرحمان بن ساعد ،ﻣرجع سبق ذكره ،ص.09:

ﻣــن خــﻼل ا ــدول نﻼحــظ عــودة قو ــﺔ لﻠدولــﺔ وتنــاﻣي التيــار والفكــر ا مــا ي وأث ــت تــار خ زﻣــات بــأن الــدول تنغﻠــق ع ـ

نفس ا ﻹعادة بناء اقتصاد ا عند عرض ا ﻷزﻣات ،ذا عن الدول القو ﺔ ،فما حال الدول الضعيفﺔ.
 .3.4.3التداب اﳌتبعة من قبل الدول العر ية:
قاﻣت الدول العر يﺔ باتخاذ حزﻣﺔ ﻣن جراءات ﻣ ا ﻣا و جما وﻣ ا ﻣا و فردي.

 .1 .2.4.3التداب ال اعتمد ا الدول العر ية ش ل جما من خﻼل قمة الكو ت:
واج ــت ا وﻣــات ـ الــدول العر يــﺔ آثــار زﻣــﺔ العاﳌيــﺔ بــإجراءات ﻣ شــا ﺔ ،وﻣــن ــذه جـراءات أيﺠــاد ــان وزار ــﺔ أو

ان فنيﺔ أو خﻼيا أزﻣﺔ ﳌتا عﺔ زﻣﺔ قتصاديﺔ العاﳌيﺔ وتأث ا ا ،وقد جاءت نتائج قمﺔ ال و ت اﳌنعقدة بتار خ 2009/01/19

لتﺠسد اﳌواج ﺔ العر يﺔ اﳌش كﺔ لﻶثار زﻣﺔ إعﻼ ا الذي أكد ع ﻣا ي :

 التأكيد ع استمرار ﻣساندة الدول العر يﺔ ﳌؤسسا ا اﳌاليﺔ والوطنيﺔ و عز ز الرقابﺔ و شراف عﻠ ا؛
 ﻣمارســﺔ الــدول العر يــﺔ دورا أك ـ فعاليــﺔ ـ العﻼقــات قتصــاديﺔ الدوليــﺔ واﳌشــاركﺔ ـ ا ــود الدوليــﺔ لضــمان
ستقرار اﳌا العال ؛
 اتخاذ التداب الﻼزﻣﺔ ﻣن قبل اﳌؤسسات اﳌاليﺔ العر يﺔ ﻻس شراف أي تطورات ﻣستقبﻠيﺔ لتداعيات زﻣـﺔ اﳌاليـﺔ
العاﳌيﺔ ع قتصاديات العر يﺔ وتقديم بدائل لسبل ﻣواج ﺔ ذلك؛
 التأكي ـ ــد ع ـ ـ ـ أ مي ـ ــﺔ اس ـ ــتقرار أس ـ ــعار ال ـ ــنفط ـ ـ ـ الس ـ ــوق العاﳌي ـ ــﺔ بم ـ ــا يرا ـ ـ ـ اﳌص ـ ــا قتص ـ ــاديﺔ لﻠمنتﺠـ ـ ـ ن
واﳌس ﻠك ن.20
.2 .2.4.3التداب اﳌعتمدة ش ل ﻓردي:
ـل دولــﺔ حاولــت حمايــﺔ نفسـ ا وقــد لعبـت الصــناديق الســياديﺔ ال ـ تتمتــع ــا الـدول النفطيــﺔ دورا اﻣــا ـ حمايــﺔ وتمو ــل

خطط نقاذ.

وكمث ــال ع ـ ذل ــك قاﻣ ــت دول ﻣﺠﻠ ــس التع ــاون ا ﻠي ـ بإتب ــاع حزﻣ ــﺔ ﻣ ــن ج ـراءات ع ـ ﻣس ــتوى السياس ــت ن اﳌالي ــﺔ

واﳌصرفيﺔ كما ي :
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عمر

سن عقوﻣﺔ

ان

سفيان بن عبد العز ز

 ت س السياسﺔ النقديﺔ عن طرق تقديم دعم ﻣا لﻠبنوك؛
 توف السيولﺔ ال افيﺔ لﻠبنوك اﳌركز ﺔ؛
 ضمان الودا ع اﳌصرفيﺔ.
ح ن قاﻣت الدول العر يﺔ خرى* بتوف السيولﺔ النقديﺔ إضافﺔ إ تأﻣ ن الودا ع اﳌصرفيﺔ.

ﻣن خﻼل دراسﺔ و

يص أزﻣﺔ الر ن العقاري يمكننا استخﻼص عض ا ﻠول ال تﺠعﻠنا ﻣأﻣن ﻣن ثـار السـﻠبيﺔ

ال ـ تخﻠف ــا زﻣ ــﺔ أو ح ـ تفاد ــا ،غ ـ أن ــذه ا ﻠ ــول تختﻠ ــف ﻣ ــن دول ــﺔ ﻷخ ــرى فا ــل
قتصادي باﻹضافﺔ إ حﻠول أخرى نوجز ا النقاط التاليﺔ:

س ــب لﻠ ــدول النفطي ــﺔ ــو التنو ــع

 العمل و ل ام بقواعد اتفاقيﺔ بازل 3؛
 إ شاء ﻣديرﺔ أو وزارة خاصﺔ باﻻس شراف والتخطيط قتصادي؛
 ﻣمارسﺔ الرقابﺔ ع اﳌؤسسات اﳌاليﺔ والبنكيﺔ؛
 إ شاء نظام ﻣا ونقدي ﻣتطور؛
 إ شاء نظام إنذار لغرض الت بؤ اﳌبكر باﻷزﻣات )أسعار الصرف ،أسعار الفائدة.(...
أﻣــا بال ســبﺔ لﻠــدول اﳌتقدﻣــﺔ فا ــل ــو الرقابــﺔ ع ـ ســواق اﳌاليــﺔ بمــا يضــمن الثقــﺔ اﳌاليــﺔ لﻠمــودع ن و ــل اﳌتــدخﻠ ن ـ

السوق ع حد سواء.

 .4ا اتمة:
ﻣ ــن خ ــﻼل ﻣ ــا س ــبق يمكنن ــا الق ــول ب ــأن أزﻣ ــﺔ ال ــر ن العق ــاري  2008ان ــت ﻣ ــن أك ـ ـ
قتصاد العال

زﻣ ــات )خط ــورة( ال ـ ـ ع ــرض ل ــا

عـد أزﻣـﺔ الكسـاد الكب ـ  ،1929وال ـ انـت ـ البدايـﺔ عبـارة عـن قـروض وأدوات ﻣاليـﺔ رديئـﺔ تـم تـداول ا غـرض

س ثمار لكن ﻣا نتج ع ا ان أك بكث .

أﻣــا بال ســبﺔ لﻼقتصــاد ا زائــري وكغ ـ ه ﻣــن قتصــاديات تضــرر بــدوره ن يﺠــﺔ ارتباطــه بأســعار الــنفط وﻣــا سـ به تراجــع

أسعار الطاقﺔ ،فالطرقﺔ اﳌث لتفادي زﻣات،

تنو ع قتصاد ﻣـن أجـل الـتخﻠص ﻣـن التبعيـﺔ لقطـاع ا روقـات ،ولتحقيـق

ذلك ﻻبد ﻣن التوجه نحو س ثمار القطاعات البديﻠﺔ ال تمتﻠك ف ا ا زائر ﻣقوﻣات ﻣعت ة.

وعﻠيه فقد خﻠصت ذه الورقﺔ البحثيﺔ إ أن:
 زﻣات اﳌاليﺔ ظوا ر اقتصاديﺔ تمتاز بالتكرار؛
 إدارة ئتمان و شديد الرقابﺔ ع اﳌؤسسات اﳌصرفيﺔ و ذا ﻣن أجل كبﺢ نوايا التوسع ئتما ي لﻠبنوك؛
 عدم التعاﻣل باﳌشتقات اﳌاليﺔ وال انت س با ن شار السر ع لﻸزﻣﺔ؛
 تب أسس وﻣبادئ قتصاد سﻼﻣي؛
 التوجه نحو الصناعﺔ والزراعﺔ باعتبار ما عاﻣﻼن أساسيان التنميﺔ اﳌستداﻣﺔ؛
 تحقيق ﻣن قتصادي جميع ا اﻻت.
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 .7اﳌراجع:

ا ع اسات زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ  2008ع ا ركﺔ التﺠار ﺔ العاﳌيﺔ

 -1ﷴ ﻣحم ــود ولــد ﷴ ع ـ  ،آثــار وا ع اســات زﻣــﺔ اﳌاليــﺔ العاﳌيــﺔ قتص ــاديﺔ ع ـ قتصــاديات العر يــﺔ ،اﳌﻠتقــى الــدو حــول زﻣ ـﺔ اﳌاليــﺔ
و قتصاديﺔ الدوليﺔ وا وكمﺔ العاﳌيﺔ ،جاﻣعﺔ سطيف 21/20 ،أكتو ر  ،2009ص ص.10-9 :
 -2عبد اﳌطﻠب عبد ا ميد ،الديون اﳌصرفيﺔ اﳌتع ة و زﻣﺔ اﳌصرفيﺔ العاﳌيﺔ ،الدار ا اﻣعيﺔ ،ﻣصر ،2009 ،ص.189:
 -3يوج ن فارجا ،أزﻣﺔ النظام الرأسما  ،ترجمﺔ أحمد فؤاد بﻠيﻎ ،ب وت ،1975 ،ص.126
 -4أحمد يوسف ال ات ،زﻣات اﳌاليﺔ سواق الناشئﺔ ﻣع إشارة خاصﺔ ﻷزﻣﺔ جنوب شرق آسيا ،دار النيل لﻠطباعﺔ وال شر ،اﳌنصـورة،2001 ،
ص.14:
 -5عﻠي ــاء س ــيو ي ،ﻣؤش ـرات ن ــذار اﳌبك ــر لﻸزﻣ ــات اﳌص ــرفيﺔ ﻣ ــع التطبي ــق ع ـ ع ــض ال ــدول العر ي ــﺔ ذات قتص ــاديات اﳌتنوع ــﺔ ،ﻣﺠﻠ ــﺔ التنمي ــﺔ
والسياسات قتصاديﺔ ،ال و ت ،ا ﻠد ،12ع ،2جو ﻠيﺔ  ،2010ص.12:
 -6فـارس بـن رقــرق ،ﻣواج ـﺔ زﻣـﺔ اﳌاليــﺔ العاﳌيـﺔ بـ ن تــداب صـندوق النقـد الــدو وخطـﺔ نقـاذ ﻣر كيــﺔ ،ﻣـذكرة ﻣاجسـت ـ العﻠـوم قتصــاديﺔ،
تخصص :اقتصاديات عمال والتﺠارة الدوليﺔ ،جاﻣعﺔ سطيف  ،2013/2012 ،1ص.08:
7
-Olivier Tacoste, Comprendre les crises financières, Eyrolles, paris, 2009, p :33.
 -8ﷴ عب ــد الو ــاب الع ـزاوي  ،عب ــد الس ــﻼم ﷴ خم ـ س ،زﻣ ــات اﳌالي ــﺔ ،ق ــديم ا وح ــدي ا ،أســبا ا ونتائﺠ ــا ،والــدروس اﳌس ــتفادة ،دار إثــراء لﻠ ش ــر
والتوز ع ،الطبعﺔ و  ،2010 ،عمان – ردن -ص ص.37-36 :
 -9دان يــل أرنولــد ،تحﻠي ــل زﻣــات قتصــاديﺔ لﻸﻣ ــس واليــوم  ،ترجمــﺔ :عبــد ﻣ ـ شــمس الــدين ،اﳌؤسســﺔ ا اﻣعيــﺔ لﻠدراســات وال شــر والتوز ــع،
الطبعﺔ و ،ب وت –لبنان -ص.40:
 -10داودي ﻣيمون ــﺔ ،ظ ــور زﻣ ــات اﳌالي ــﺔ ،دراس ــﺔ أزﻣ ــﺔ الكس ــاد الكب ـ ـ ) (1933-1929و زﻣ ـﺔ اﳌالي ــﺔ) ،(2008-2007ﻣ ــذكرة ﻣاجس ــت  ،تخص ــص:
اقتصاد دو  ،جاﻣعﺔ و ران ،2014 ،ص.93 :
 -11ص ـ ـ ــوا ﺔ أي ـ ـ ــوب أحم ـ ـ ــد ،زﻣ ـ ـ ــﺔ اﳌالي ـ ـ ــﺔ و قتص ـ ـ ــاديﺔ ) ا ر ـ ـ ــات ،ث ـ ـ ــار وا ﻠ ـ ـ ــول ( اﳌع ـ ـ ــد ال ـ ـ ــوط لﻠت ـ ـ ــدر ب ،ردن  ،ﻣ ـ ـ ــن اﳌوق ـ ـ ــع
لك و يhttp://www.minshawi.com/mode/884/consulté le : 22/11/2009.:
 - -12لبعـل فطيمـﺔ ،ا ع اسـات زﻣـﺔ اﳌاليـﺔ العاﳌيـﺔ لسـنﺔ  2008ع ـ الصـادرات النفطيـﺔ لﻠـدول العر يـﺔ ،أطروحـﺔ دكتـوراه عﻠـوم ،تخصـص :اقتصـاد
دو  ،جاﻣعﺔ سكرة ،2017-2016 ،ص.23 :
 -13ﻣق ــال :ت ــداعيات زﻣ ــﺔ اﳌالي ــﺔ العاﳌي ــﺔ ع ــد  10س ــنوات ﻣ ــن ا ي ــار " ليم ــان ب ـراذرز" -جر ــدة الش ــرق وس ــط ،ع ــدد رق ــم  ،14533الص ــادر ي ــوم:
 ،2018/09/12اطﻠع عﻠيه يوم 2018/11/16 :ع .22:21 :
 -14لبعل فطيمﺔ ،ﻣرجع سبق ذكره ،ص.25:
 -15لبعل فطيمﺔ ،ﻣرجع سبق ذكره ،ص.25:
 -16كمال بن ﻣو  ،عبد الرحمان بن ساعد ،زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ الرا نﺔ وتداعيا ا ع قتصاد ا زائري ،ﻣقال عﻠ  ،ص.09:
 - -17ﻣو أحمد اص يﺢ ،أثر زﻣﺔ اﳌاليﺔ العاﳌيﺔ ع التﺠارة العاﳌيﺔ ،قدم ذا البحث استكماﻻ ﳌتطﻠبات برناﻣج الـدكتوراه ،جاﻣعـﺔ عمـان العر يـﺔ
لﻠدراسات العﻠيا ،ردن ،2009 ،ص.12:
 -18ﻣن ـ ـ ا م ــش ،ــل حق ــا تحر ــر التﺠ ــارة ا ارجي ــﺔ ق ــاطرة لﻠنم ــو؟ ،ورق ــﺔ ﻣقدﻣ ــﺔ لن ــدوة الثﻼث ــاء قتص ــاديﺔ  ،21جمعي ــﺔ العﻠ ــوم قتص ــاديﺔ،
دﻣشق ،2010/03/23،ص.15:
 -19فارس بن رقرق ،ﻣرجع سبق ذكره ،ص.53:
 -20ﷴ ﻣحم ــود ول ــد ﷴ ع ـ  ،آث ــار وا ع اس ــات زﻣ ــﺔ اﳌالي ــﺔ العاﳌي ــﺔ قتص ــاديﺔ ع ـ قتص ــاديات العر ي ــﺔ ،اﳌﻠتق ــى ال ــدو ح ــول زﻣ ــﺔ اﳌالي ــﺔ
و قتصاديﺔ الدوليﺔ وا وكمﺔ العاﳌيﺔ ،جاﻣعﺔ سطيف 21/20 ،أكتو ر ،2009ص.10-9:
* -ﻣثل :سور ا ،اﳌغرب ،ﻣصر و ردن.
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