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 2008لألزمة املالية العاملية  واالجتماعيةاآلثار االقتصادية 
 مجهورية مصر العربية على 

 2011 يناير 25 ثورة على المالية األزمة لتداعيات اإلشارة مع

 

 مقدمة:ال

إثر انهيار العديد من المؤسسات المالية في  واجه النشاط االقتصادي العالمي أزمة شديدة

في التاريخ  اقتصاااادي كاو او الطوا والعمن من نوعه ركودإلى والتي أدت  2008نهاية عام 

من   االقتصااادي اليدي و وال ي ويوا في مرة ة والية إلى كساااد اقتصااادي يعد ال نر من نوعه

 .1الماضي روالق ياتينثالث في   DepressionThe Greatالعظيم الكساد أزمة

له  كاو 2008عام  من بدايةمن أزمة  االقتصااادي العالمي النظامأو ما شااهد   إلى اليقائن وشاايرو

ت المخت فة لترابط القناعا نتيجة؛ فلعظيمأزمة الكساااد  بساا  من و ك التي أصااابته  وطأة شاادأآثار 

ت فة دا ن بين القناعات المخ الزمة ىكاو من الساااهن انتقاا عدو اليديثةو االقتصااااديةفي النظم 

عاو ما سار نهافإ Financial Crisis كانت ا   الزمة قد بدأت كأزمة مالية وفإ ؛الدولة الواةدة

 .Economic Crisis ويولت إلى أزمة اقتصادية

  ية الدا القتصاااااديةالقناعات ا معظمالعديد من اآلثار الساااا  ية ع ى  وساااا  ت الزمة في

ناوج القومي اإلجمالي نموانخفضااااااات معدالت و ةي  العالم دوا ةغال ي في والخارجية يجة نت ال

رة الدولية وأثرت التجاو ول عديد من المؤسسات ووفاقمت الوضاع الماليةو تق ص اإلنتاج العالميل

 وا.وانخفضت ةركة االستثمارات الجن ية بين الد ونتيجة لركود السواق العالمية بالس  

 صاااااااداالقت في الندماجه نتيجة العالمية اليةالم بالزمة المصااااااري االقتصاااااااد وأثرولقد 

 لزمةا فإو الدوا باقي في الياا او وكما الماليةو الزمة لعدوى عرضااااااة جع ه وال ي العالميو

 .الس  يةاآلثار االقتصادية واالجتماعية  من العديد لها كاو

 اإلجمالي القومي الناوج نمو معدالت وبخاصة الك يةو المؤشرات ع ىنا دراست في سنعتمد

 االقتصاااد وضاا  بدراسااة وذلك؛ المصااري االقتصاااد في ةالجن ي اتاالسااتثمارو والتجارة الدولية

                                                           

ا   18استتتتمرر مر لة ر ود االقتصتتتاد األمريكي  National Bureau of Economic Researchوفقا لتقارير  1 شتتتار 

 ديث.  مما يجعلاا أطول مر لة ر ود في النظام االقتصادي الح2009وانتات في يونيو  2007 يث بدأر في ديسمبر 

National Bureau of Economic Research Inc.: US Business Cycle Expansions and 

Contractions, NBER Website: >http://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html< (Accessed: 1 

October 2016, 1:43 PM) 

http://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html%3c
http://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html%3c
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-م2008) األزمة بعامي اومقارنتهم( 2007-م2005) عامي بين الفترة في األزمة قبل المصري

 توقعات إلى اإلشارة م  المصريو االقتصاد ع ى لألزمة الم اشر رالتأثي قياس أجن منم(و 2009

 ذات وووقعات والضسسسسسا عة النمو فرص قياس في يسااااااعد مما الزمة ق ن الدولية المؤسسسسسس سسسسسات

 ال وق المصري. في الثقة قياس في يساعد مما الزمة فترة في المؤسسات

 وعودوه الميالع االقتصادي الركود فترة انتهاء بعد ما فترة في االقتصادية المؤشرات وت   وسيفيد

 لإلصاااااال  المصاااااري االقتصااااااد قاب ية مدى وقياس اساااااتن اط( في م2011-م2010) لالنتعاش

 اديةاآلثار االقتصااااا ودا  ت ةي و م2011 عام ع ى بالتركيز وسااااانعنىو المعتاد نمو  واساااااترداد

 شهدوها مصر. التي فترة االضنرابات السياسية آثار م  العالمية المالية ألزمةل

 أثيرو ساااانتناوا المخت فةو االقتصااااادية القناعاتوضاااايث اآلثار المتفاووة لألزمة ع ى تول

 لىإ  اصة بصورة اإلشارة م  وفي مصر المخت فة االقتصادية والنشنة القناعات ع ى الزمة

 المؤشرات دأح على األزمة تأثير بين المر ون   ك ما مقارنة بدراسة والقيام القناعاتو و ك أام

 ى ع الزمة تأثيرل قياس بمثابة ساااااايكوو ال ي المر وومصسسسسسسر النامية الدول في القطاعات أو

 االقتصاد المصري بالمقارنة بالدوا ال رى.

 ع ى العالمية المالية ألزمةل اآلثار االقتصاااااادية لدراساااااة (األول المبحث) سااااانخصاااااص

 ع ى ميةالعال المالية لألزمة الجتماعيةا اآلثار لدراسااااة (الثاني المبحث)و المصااااريو االقتصاااااد

 :التالي ل تقسيم وفقًا وذلك ومصر

 .مصر على العالمية المالية لألزمة اآلثار االقتصادية: األول المبحث

 .مصر على العالمية المالية لألزمة االجتماعية اآلثار: الثاني المبحث
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 األول املبحث
 مصر على العاملية املالية لألزمة االقتصادية اآلثار

 لقطاعاتا م اشرة بصورة ووأثرت العالميةو المالية بالزمة س  يا المصري االقتصاد وأثر

 ووس  ت اوبه المرو نة القناعات باقي إلى انتقالها ق ن وذلك وال نوكو ال ورصة و اصة والمالية

 .الداخلية االقتصادية واألنشطة القطاعات في اال تالالت من العديد ةدوث في

صاد أمام جديدًا ويديًا الزمة شك تو  عدالتم ع ى اليفاظ إلى يص و كاو وال ي المصريو االقت

 مصر طلخط واضايا امعوقً  الزمة ةدوث وشاكن الزمةو ق ن ما فترة في المتيققة المروفعة نمو 

 .لمصريا االقتصاد ع ى اإليجابية اآلثار بعض لألزمة كاوو والتنمية، اإلصالح في االقتصادية

 والنشاااااانة القناعات ع ى الساااااا  ية الزمة آلثار والتي ين بالرصااااااد بداية ضساااااانتعر

 ع ى س  يةال الزمة آلثار نتعرض ثم و(األول المطلب) المصري االقتصاد في الدا  ية االقتصادية

 :التالي مل تقسي وفقًا وذلك و(الثاني المطلب) مصر في الخارجية االقتصادية والنشنة القناعات

 في داخليةال االقتصسسسسسسادية القطاعات على اآلثار ال سسسسسسلبية لألزمة المالية العالمية :لاألو المطلب

 .مصر

 في لخارجيةا االقتصسسسسادية القطاعات على العالمية المالية ألزمةل اآلثار ال سسسسلبية: الثاني المطلب

 .مصر
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 األول املطلب
 العاملية املالية لألزمة السلبية اآلثار

 مصر يف الداخلية االقتصادية القطاعات على 

 في الدا  ية االقتصااااادية القناعاتالعديد من  ع ى ساااا  ية بصااااورة المالية لزمةا أثرت

 سااااااواقال في التجارة ةركة ووأثرت ساااااا  يًاو اإلجمالي القومي الناوج وأثر إلى أدى مما مصاااااارو

 .المالية المؤسسات ع ى ج ية بصورة واضًيا الزمة وأثير وكاو الركودو وأصابها

 اووتوف آثاراا أو إال المصااااااريةو الدا  ية االقتصااااااادية القناعات معظم ع ى الزمة أثرت وقد

 القناعاتو بعض في  نيرة مراةن إلى وصاان فنجداا المخت فةو القناعات بين م يوظة بصااورة

 .أ رى قناعات في التالشي ةد إلى آثاراا ووقن

 لدا  يةا االقتصاااادية القناعات ىع  المالية العالمية ألزمةإلى اآلثار السااا  ية ل سااانتعرض

 ع ى ةالزم ووأثير(و أوالا ) اإلجمالي القومي الناوج وذلك بدراسااااااة آثار الزمة ع ى مصاااااار في

 .(ثانياا) مصر في ة والماليةاالقتصادي النشنة

 :مصر في اإلجمالي القومي الناتج على األزمة آثار: أوالا 

 تعرضسااان والمصاااري اإلجمالي القومي الناوج ع ى العالمية المالية الزمة وأثير لدراساااة

) نتعرض  وأ ق ن وذلك والمصاري لنمو الناوج القومي اإلجمالي الدولية المؤساساات لتوقعات )أوالا

 النمو التمعد و م  وي ينالزمة فترة في المصاااااري اإلجمالي القومي الناوج نمو معدالتل )ثانياا(

ناوج في نامية اعدالت النمو العالمية وبمعدالت الدوا بم مقارنة المصااااااري اإلجمالي القومي ال ل

 )ثالثاا(.

 :المصري اإلجمالي القومي الناتج لنمو الدولية المؤس ات توقعات -1

وشاااير إلى أو االقتصااااد العالمي  2007 عام نهاية في الدولية المؤساااساااات ووقعات كانت

 وع ى الرغم من و82002 عام في ساااااايواجه العديد من التيديات التي قد وؤثر ع ى معدالت نمو 

                                                           
  النمو العالميو ويرج  ذلك في وجدر اإلشاااااارة إلى وجود ا تالفات بين وقديرات المؤساااااساااااات المخت فة لنسااااا 2

ولي وصاندوق السااس إلى ا تال  طرق القياسو ل ا نجد أو و ك النسا  وت اين بين المؤساساات الدولية كال نك الد

ة ساااانعمن ع ى النقد الدولي وإدارة الشاااااوو االقتصااااادية واالجتماعية لألمم المتيدةو ول ته   ع ى ا   اإلشااااكالي

  ك النس .وإيجابًا أو س  ًا( بين العوام المخت فة وذلك لقياس مدى التهير في التركيز ع ى نس ة التهير )
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ساااييافل ع ى معدالت نمو  المروفعة في عام  المصاااري االقتصااااد أو إلى التوقعات أشاااارت ذلك

 .82003 عام في %7قدر   انموً  المصري االقتصاد ييقنو ةي  ووق  ال نك الدولي أو 2008

إلى ساايادة ةالة من الشااك ةوا قدرة االقتصاااد  2008وأدى اندالع الزمة في نهاية عام 

و وكانت ووقعات المؤسااسااات 2009المصااري في الميافظة ع ى معدالت نمو  المروفعة في عام 

من نمو  بين عامي  4%73 نيو  الدولية وشاااااير إلى أو الناوج القومي اإلجمالي المصاااااري سااااايفقد

و 5%38بسااااا   الزمة  النامية ل دوا المتوقعة الفقد نسااااا ةل مقاربة نسااااا ة وايو 2009و 2007

)جدوا  2009في عام  %4.5ك الدولي أو ييقن االقتصااااد المصاااري نسااا ة نمو ةي  ووق  ال ن

 (.1رقم 

بدأ االقتصااااااااد العالمي يتعافى من وداعيات الزمةو وأشاااااااارت  2009وفي نهاية عام 

الي بنس ة التوقعات إلى أو االقتصاد المصري سيسترد معدالت نمو  باروفاع الناوج القومي اإلجم

ا مقاربة  ةنسااا وايو 2010في عام  6% العام  في نفس النامية ل دوا المتوقعة النمو نسااا ةل أيضاااً

 (.1)جدوا رقم 6.2%

 :األزمة فترة في المصري اإلجمالي القومي الناتج نمو معدالت -2

 ةي  الزمةو ق ن ما فترة في متزايدة نمو معدالت ويقين المصااااري االقتصاااااد اسااااتناع

 عاااام في %7.1 إلىو 2004 عاااام في %4.1 من   معااادا نمو النااااوج القومي اإلجماااالياروف

و ا ا االروفاع وض  مصر ةينها ضمن أسرع االقتصادات نموا (1 رقم ووضييي)رسم 2007

 .6في مننقة الشرق الوسط وشماا أفريقيا

 عام في %7.2 بنساااا ة المصااااري االقتصاااااد بنمو الدولية المؤسااااسااااات ووقعات وويققت

 معدالت ع ى ةافل مصااار في النمو أو أي وككن ةالنامي ل دوا %5.6 نمو بنسااا ة مقارنة 2008

                                                           
3 THE WORLD BANK Database: Egypt "GDP Growth Rate", Last updated: Feb 6, 2017, 

https://goo.gl/dbhXeR (Accessed: 2/6/2017 7:48 PM) 
 قام الباحث بقياس هذه النسبة وتحويلها لنسبة مئوية لتوضيح مدى الفارق بين تأثير األزمة على نسبة النمو المتحققة بين 4

ي اإلجمالي:دول العالم ومصر، وتم االعتماد على المعادلة الحسابية الخاصة بقياس الفجوة في نسبة الناتج المحل  

Percentage GDP gap = [ (Potential Output) – (Actual Output)] ÷ (Actual Output  ( X 100 

( 2009نستتبة النمو المتوقعة لعام  – 2007= )نستتبة النمو المتحققة في مام  2009و 2007نستتبة الفقد في النمو بيع مامي 

 } x 100.} (4.5-7.1 )÷ 7.1x 100  =37.6% 2007نسبة النمو المتحققة في مام  ÷

 .7.5x100=-38.6% ÷(7.5-4.6) = 2009و 2007ية بيع مامي نسبة الفقد المتوقعة في نمو الدول النام 5 
6 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): "World Economic 

Situation and Prospects 2008-WESP2008", New York: United Nations Publications, 

Department of Economic and Social Affairs "DESA", 2007, p.22. 

https://goo.gl/dbhXeR
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 %25 يقارب ما النامية الدوا فيه فقدتمن نمو و و %56فقد فيه االقتصاد العالمي  وقت في نمو 

 .7 (2 رقم التوضييي الرسم) الزمة بس   2008\2007 عام  الا نمواا من

 نسااا ة بتيقيقه بالفعن نسااا ة مقاربة ل توقعات و2009 عام في المصاااري االقتصااااد ةقنو

نامية ل دوا %3.3 نمو بنساااااا ة مقارنة %4.7 ب هت نمو  م  بالمقارنة جيدة نساااااا ة وايو ال

 التوضااييي الرساام)( %2.3-في معدالت نمو الناوج القومي اإلجمالي العالمي ) الك ير االنخفاض

 (.2 رقم

 يتضث 2007 عام في المتيققة النمو بنس ة 2009 عام في المتيققة النمو نس ة وبمقارنة

 عامي  الا الزمة بس   المتيققة النمو نس ة من 8%33 يقارب ما فقد المصري االقتصاد أو لنا

 9%160و واي نسااا ة جيدة مقارنة بنسااا  الفقد الك يرة في معدالت النمو العالمي 2009و 2008

 .10%56وفى الدوا النامية 

 نمو معدالت تيقنس كانت 2009 عام في القوي الداء ذات ع ى مصر سارت ةاا وفي

 الدوا زيادة معدا ب ات ساااااايزداد نمواا معدا أو افتراض ع ى وذلكو 2010 عام في %9 و  غ

 .ك يرة اقتصادية وقفزة اننالقة سيشكن كاو ما واوو %4.5 النامية

 نمو معدالت عودة إلى أدت العالمي االقتصاااااد في ك يرة انتعاشااااه 2010 عام شااااهد وقد

 ق ن ما تمعدال النامية الدوا ةققتوو %4.1 الزمة ق ن ما معدالت إلى اإلجمالي العالمي الناوج

 %5.1 نمو معدا وةقن االوجا و ذات في يسااااار لم المصاااااري االقتصااااااد أو إال و%7.8 الزمة

 رقم ووضاااااييي)رسااااام  النامية ل دوا %4.5 اروفاع مقابن 2009 عام عن %0.4 قدر  باروفاع

2.) 

 النمو معدالتإلى انخفاض  2011في مصر في عام  السياسي االستقرار عدم وأدت ةالة

قارب %1.8 ىإل ما ي قد االقتصااااااااد المصااااااري  عام  11%64و ليف و 2010من النمو المتيقن في 

                                                           
7 The International Bank for Reconstruction and Development (THE WORLD BANK): 

"Crisis, Finance, and Growth 2010- GEP2010", Washington DC: The World Bank 

Publications, January 8, 2010, p.17. 
 7.1x100 =-33% ÷(7.1-4.7) = 2007مقارنة بعام بال 2009نسبة الفقد في نمو االقتصاد المصري لعام   8
 3.9x100 =-591% ÷(3.9-"2.3-)" = 2007بالمقارنة بعام  2009نسبة الفقد في نمو االقتصاد العالمي مام   9
 .3.9x100=-56% ÷(3.9-1.7) = 2008و 2007نسبة الفقد في نمو الدول النامية بيع مامي  10
 5.1x 100 =-64%( ÷5.1-1.8= ) 2010بالمقارنة بعام  2011ري في مام نسبة الفقد في نمو االقتصاد المص 11
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و وذلك في وقت اسااااتعاد فيه االقتصاااااد العالمي والدوا 200812من النمو المتيقن في عام  %75و

 (.2)الرسم التوضييي رقم  13النامية نمواا المعتاد

 أو نجد الزمةو فترة في لالقتصاااااد المصااااري القناعية النمو معدالت مصااااادر نوبتي ي

 كقناع الدا  ي التوجه ذات القناعات اي 2009-2008 عام  الا النمو سااااااريعة القناعات

 كانت بينما(و %11.4) وال ناء التشااااااييد وقناع( %14.6) المع ومات ووكنولوجيا االوصاااااااالت

 .14(3 رقم ووضييي رسم) بالزمة وأثًرا كثرأ الخارجي التوجه ذات القناعات

 المع ومات ووكنولوجيا االوصاااااالت نشاااااطي مساااااامة نساااا ة زادت اآل ر الجان  وع ى

 النشااااااااطين ا ين مسااااااااامة نساااااا ة ب هت ةي  اإلجماليو المي ي الناوج في والتعدين وال تروا

 مساااااااامتهما نساااااا ة كانت بينما و2008/2009 عام  الا وذلك التوالي ع ى %0.9و 0.51%

 .2007/2008 عام  الا %0.53وو 0.47%

 الوسااط الشاارق)دوا  الميينة النامية الدوا م  المصااري االقتصاااد نمو نساا ة وبمقارنة 

 وُعت ر أفريقيا وشسسمال األوسسسط الشسسرق منطقة أو من الرغم ع ى أنه لنا يتضااث(و أفريقيا وشااماا

 الوسط الشرق مننقة في الواقعة النامية ال  داو ةققت فقد والمالية بالزمة وأثًرا المناطن أقن أةد

س ة أفريقيا وشماا  %5.9 من نمواا معدالت انخفضت أو بعد وذلكو 2009 عام في %4 نمو ن

مقارنة بمعدالت  ل هاية ضاااااي ة انخفاض نساااا  وايو 2008 عام في %4.2 إلى 2007 عام في

 .15(4رسم ووضييي رقم )تقدمة النمو الس  ية المتيققة في االقتصاد العالمي والدوا الم

 الزمة ق ن المعتادة نمواا معدالت 2010 عام في النامية الدوا استعادة من الرغم وع ى

 لمو أفريقيا وشاااماا الوساااط الشااارق مننقة في الواقعة النامية ال  داو أو إالو %7.8 نمو بتيقيقها

 ذات في معها المصري صاداالقت وسار و%3.6 نمـااـااو معدالت وةقـااـااقت االوجا و ذات في ريسو

 وقد(و 4 رقم ووضااييي رساام) %5.1 أقن من معدالت ما ق ن الزمة نمو معدالت بتيقين االوجا 

                                                           
 7.1x 100 =-75%( ÷7.1-1.8= ) 2007بالمقارنة بعام  2011نسبة الفقد في نمو االقتصاد المصري في مام  12

13 The International Bank for Reconstruction and Development (THE WORLD BANK): 

Global Economic Prospects "Navigating Strong Currents 2011-GEP2011", Washington DC: 

The World Bank Publications, Volume 2, January 2011, p.4. 
هرام للدراسات مركز األمثمان محمد مثمان "االقتصاد المصري في ظل تداميار األزمة العالمية التحديار وآفاق التنمية"  14

 .24  ص2009 راسار استراتيجية  القاهرة: مؤسسة األهرام للطبامة والنشر  نوفمبر ة، السياسية واالستراتيجي

15 THE WORLD BANK: Global Economic Prospects "Navigating Strong Currents 2011-

GEP2011" op. cit., p.4. 
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 المننقةو لدوا االقتصاااااااادي الداء ع ى أثرت التي السااااااياسااااااية التوورات وزايد إلى ذلك يرج 

 .ال تروا عوائد النخفاض باإلضافة

 المصري: اإلجمالي ميالقو الناتج نمو معدالتتوقعات و تحليل -3

 مةالز فترة في المصري االقتصاد ةوا الدولية المؤسسات ووقعات وي ين من لنا يتضث

لقومي االناااوج  نمو معاادالت و قى أو ووق  إلى دفعهاااوالاا ي  بهااا ييظى كاااو التي الك يرة الثقااة

ية الساااااا   التوقعات  ال  ع ى الزمةو فترة في مق ولة وبمعدالت إيجابيةاإلجمالي المصااااااري 

 .العالم دوا هال يةب ال رى

نة بالمقار 2010من و اطؤ االقتصاد المصري في استرداد معدالت نمو  في عام  يتضثو

 نم العديد واجهقد  المصااااااري االقتصااااااااد أو م  االقتصااااااااد العالمي وم  باقي الدوا الناميةو

 ضوانخفا الجن ية االساااتثمارات كانخفاض معدالت الخارجية القناعات وأثربسااا    الصاااعوبات

 تسياسا بعض في قصور إلىذلك أيًضا  يرج  قدو القناعاتو من وغيراا السياةة نمو معدالت

 .المواجهة

 الفقد نس ة ويتضث من وي ين معدالت نمو االقتصاد المصري بالمقارنة بالدوا النامية أو

 يف الفقد م  نةجيدة بالمقار نسااا ة اي %33 والتي ب هت الزمة بسااا   المصاااري االقتصااااد في

 .%56وال ي ب غ  النامية الدوا

 المعدالت ضااامن لم يكن المصاااري االقتصااااد ع ى الزمة وأثير أو ذلك من ونساااتخ ص

قل من كان أ على االقتصسسسساد المصسسسسري األزمةوأثير  أو يعني مماو 2009 عام نهاية ةتى العالمية

نه إال والعالم دول باقي ية أ  في ك يرة بصااااااورة النمو عدالتم وتداور بدأت 2010 عام من بدا

 .السياسية التوورات بتزايد 2011 عام في المر ووفاقم مصرو

 اثرً وأ الكثر القناعات أومن وي ين معدالت النمو القناعية لالقتصاااد المصااري  يتضااثو 

 والسياةة السويس قناةكن من  نشاط مثن الخارجي العالم م  وشابًكا الكثر القناعات اي بالزمة

 والتأمينو ااوالم التجارة وقناعي التيوي يةو الصناعة إلى باإلضافة والفنادقو المناعم في  ةمتمث

 في الصفيات القادمة. بالتفصين له سنتعرض ما واو

 :مصر في ة والماليةاالقتصادي األنشطة على األزمة تأثير: ثانياا
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(ساااانتعرض  ير لتأث )ثانياا(و لتأثير الزمة ع ى النشاااانة االقتصااااادية في مصاااارو )أوالا

 الزمة ع ى القناع المالي في مصر.

 تأثير األزمة على األنشطة االقتصادية في مصر: -1

 مصاارو في االقتصااادية والنشاانة القناعات العديد من ع ى ك يرة بصااورة الزمة أثرت

 اراالد  تمعدال زيادة إلى أدى مما واألسسسسواق في الثقة معدالت انخفاض نتيجة التأثير ا ا ويأوي

 اضنخفال و نتيجةاالقتصااادي النشاااط دورة ع ى بالساا   ذلك أثرو االسااتهالك معدالت وانخفاض

  رأك بصورة الزمةوأثرت  السواقو في ةاد انكماش إلى أدى مما المصريو السوق في الطلب

 عالقنا وأثر وفوق وكاد بصااورة الخاصااة المشاااري  وأثرتو والخاص القطاع نشسسا  انكماش ع ى

 .العام

 يابغ ظن في واالستثمار معدالت تبا ؤ إلى الزمة فترة في الثقة معدالت انخفاض أدىو

 من يرةة في القرار متخ ي من وجعن المساااتثمرين بين اليقين عدم من ةالة وشاااي  والتي الشااافافية

 الوضاع راستقرا ةين إلى والخنط المشاري  ونفي  وأجين أو إلهاء إلى المستثمرين ودف و أمرامو

 .الرؤية ضا واو

 يف وعاني والتي المصااارية العامة الموازنة ع ى اإضاااافيً  اسااا  يً  اضاااهنً  ت الزمةوشاااك 

ية الظرو  عاد ًقاو وةاد عجز من ال نات وف يا ية وزارة ل  مال نة في ال المصاااااارية ال رساااااام والم ي

 امع في القومي الد ن إجمالي من العامة الموازنة في العجز نساااااا ة ب هت (و5التوضااااااييي رقم )

مة لموازناةا لتيقن 2009 عاام في بصااااااورة ميادودة العجز وانخفض و(7.5%-) 2008  العاا

 يرة نتيجة لعدم و وذلك ق ن أو وتزايد نساااااا ة العجز بصااااااورة ك(%6.8-) وقدر بنساااااا ة عجزا

 .2011االستقرار السياسي بداية من عام 

 أكثر أويتضااث  اإلنفاقو مكونات ةساا  المصااري االقتصاااد نموال مصااادر في  ي وبال  

س ة شكن وال ي االستهالك كاو االقتصادي النمو في مشاركة القناعات شاركة الم من الك ر الن

في العام  %4.1. و2008\2007عام  في المتيقن االقتصادي النمو إجمالي من %4.4النمو  في

 ةفالزم او كما المي ي االسااااتهالك بقاء الرقام ا   وووضااااث؛ (6 رقم ووضااااييي)رساااام  التالي

 عدد ادةوزي السوق ةجم لك ر ذلك ويرج  ك يرةو بصورة الدا  ي االستهالك ع ى وؤثر لم اليةالم

 .السكاو
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 ًراوأث االقتصااااادي النمو مصااااادر أكثر او االسااااتثمار أو ج ية بصااااورة الرقام ا   و ين 

 إلى نالمساااتثمري تدفع الزمة مرة ة في الساااواق فسااايادة ةالة الشاااك وعدم اليقين في وبالزمة

-2008 عام في االقتصااااادي النمو في االسااااتثمار قناع يشاااااركو ةي  لم اسااااتثماراوهم من اليد

 ع ى وذلك الساااواقو قراراسااات في الشاااك ةالة سااايادة ظن في متوق  أمر وذلك(و 2%-) 2009

 %3.2 ب هت ونس ة 2007-2006 العام في %4.5 ب هت إيجابية نمو لمعدالت ويقيقه من الرغم

 (.6 رقم ووضييي)رسم  2008-2007 العام في

و وذلك ع ى 2009\2008في العام المالي  %2.6بنساا ة  وشاااركت صااافي الصااادرات

مو االقتصااااادي في العام ( من الن%2.4-العكس من الفترة السااااابقة لألزمةو ةي  كانت وشااااكن )

(و وقد يرج  6ساام ووضااييي رقم )ر 2008\2007( في العام %0.4-و و)2007\2006المالي 

فاض أسااااعار الساااا   والخدمات مما  فض من ميزانية الواردات المصاااارية من الساااا   ذلك النخ

 ى عالرئيسيةو ووعويض صافي الصادرات إلى ةد ما من النقص الناوج عن انخفاض االستثمارو 

 الرغم من وراج  الصادرات الس عية نتيجة لالنكماش العالمي.

االقتصااااادي الرئيسااااية بساااا   ووراجعت معدالت النمو اليقيقي ل عض قناعات النشاااااط 

ساام في  سويس. وإو كاو قد  صناعات التيوي يةو وقناة ال سياةةو وال الزمة وفى مقدمتها قناع ال

وعويض ذلك جزئيًا ويساااان أداء بعض قناعات النشاااااط االقتصااااادي مثن قناع االسااااتخراجات 

في السنة المالية  %6.4)ال تروا والهاز واالستخراجات ال رى( وال ي ةقن معدا نمو ب غ نيو 

المكتشفة في  افي السنة السابنو وذلك بس   د وا العديد من اليقو %3.6مقابن  2009\2008

في نفس السنة  %14.6مرة ة اإلنتاجو وقناع االوصاالت ووكنولوجيا المع ومات ال ي ةقن نمو 

رة طفيفة في السااانة الساااابنو وويسااان أداء قناع النشااانة العقارية بصاااو %14.5المالية مقابن 

 .16في السنة المالية السابقة %3.7مقابن  %.83ةقن ال ي و

 :مصر في المالي القطاع على األزمة تأثير -2

 شاااطالن في التراج  نتيجة بصااورة ميدودة المصااري القناع المالي وأثر إلى الزمة أدت

 .والقطاع المصرفي المصري البورصة المصريةوأوضث أثر الزمة ع ى نشاط  االقتصاديو

                                                           
  سلسلة المطبومار الدورية للبنك المر زي المصري  2009\2008التقرير السنوي  صري:البنك المركزي الم  16

 . متاح لالطالع ملى موقع البنك المر زي المصري مبر الرابط:54  ص2009

 eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspxhttp://www.cbe.org.

(2/4/2017 8:58 AM) 

http://www.cbe.org.eg/ar/EconomicResearch/Publications/Pages/AnnualReport.aspx
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 بدأةي   الماليةو الزمة صااااة ت االساااتقرار عدم من فترة المصااارية ال ورصاااةواجهت 

 EGXالرئيسي  المصرية ال ورصة مؤشر أداء في ةاد بتراج  المصرية المالية القناعات وأثر

 من الق ن من ةالة وسااااط %16 ة أسااااهمه بنساااا ةقيم انخفضاااات والتي و2008 أكتوبر 7 في 30

 نم الميافلوسااااايين  عم يات بسااااا  ل  ورصاااااة المصااااارية  الية العالميةانتقاا عدوى الزمة الم

 .العالمية بالسواق المالية ميافظهم دعم من يتمكنوا ةتى والعرب الجان  المستثمرين

ث يتضاا المصااريةو بال ورصااة المتداولة لألسااهم السااوقي الماا رأس قيمة ونوروبمتابعة 

يار 633 من انخفضااااااات أنها قد يه م  يار 348 إلى 2008ر في ساااااا تم  جن يه م   ف راير في جن

 عدي ما واوو من قيمتها %45 من أكثر المصرية ال ورصة فقدت أشهر ستة  الا أنه أي و2009

 السااااوقي الماا رأس واسااااتعادو 2009 مارس من بداية التدريجي التيساااان وعاد ك يرةو  سااااارة

 الرسم) اج التر بداية من عام يون بعد قيمته من ك يرة نس ة المصرية بال ورصة المتداولة لألسهم

 .(7 رقم التوضييي

ك باساااتثناء بن – 2008/2009وةافظت جمي  ال نوك العام ة في مصااار في العام المالي 

كيد أدنىو وب هت النساا ة لدى  %10اية رأس الماا المقررة واو ع ى معيار كف-متخصااص واةد

 .%14.3ال نوك مجتمعة 

وري يوو جنية في نهاية يونيو  1.1وك العام ة في مصاار وب غ المركز المالي اإلجمالي ل  ن

و مقابن زيادة 2008/2009 الا الساااااانة المالية  %0.8م يار جنية بمعدا  8.7و بزيادة 2009

 .2007/200817 الا السنة المالية  %15.5م يار جنية بمعدا  145.4قدراا 

و ةي  اروفعت 2008/2009وووسعت ال نوك في نشاطها اإلقراضي  الا السنة المالية 

و %7.1م يار جنية بمعدا  28.5التسااااهيالت االئتمانية الممنوةة لألنشاااانة االقتصااااادية بمقدار 

 %36.4م يار جنيةو وب غ نصاااااي  القناع الصاااااناعي  430ليصااااان إجمالي و ك الرصااااادة إلى 

 .18%1.7و بينما اقتصر قناع الزراعة ع ى %13.7و وقناع التجارة %25.3وقناع الخدمات 

ت الزمة ع ى برنامج إصااال  القناع المصاارفي المصااريو والتي بدأت الدولة فيه وأثر

و بإعادة ايك ة القناع المصااارفي وونفي  العديد من اإلصاااالةاتو مما ق ن من عدد 2004من  عام 

ال نوك العام ة في مصر من  الا اندماج و روج العديد من ال نوك الضعيفةو وك لك إعادة ايك ة 

                                                           
 .43  مرجع سابق  ص0092\2008التقرير السنوي  البنك المركزي المصري:  17
 .46المرجع السابق  ص  18
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لنناقو ووصاافية أسااهم الدولة في ال نوك المشااتركة وةن أجزاء ك يرة من القروض مالية واسااعة ا

 ال نك غير المنتظمة لتسااااااوية الديووو وووةيد اإلطار المنظم ل عمن المصاااااارفي بإصاااااادار قانوو

و باإلضاااافة إلى العمن ع ى 200319 لسااانة 88 رقم المصاااري والنقد المصااارفي والجهاز المركزي

إلى  %75د من مشااااااركة الدولة في إجمالي الصاااااوا المصااااارفية من ويقين الهد  المع ن بالي

43%20. 

ووفقًا لتقارير ال نك المركزي المصااااري فإو وفادي اآلثار الساااا  ية لالزمة المالية العالمية 

ع ى القناع المصاااارفي كانت بساااا   ونفي  المرة ة الولي من برنامج ونوير القناع المصاااارفي 

 .21بنجا  ووفقًا ل  رنامج الزمني الميدد له المصري من  الا ال نك المركزي

ووعتقد المؤسااسااات الدولية أو عدم وأثر القناع المصاارفي المصااري يرج  باإلضااافة إلى 

النجا  النسااا ي لخنط اإلصاااال  المصااارفيو إلى أو غال ية أصاااوا القناع المصااارفي في شاااكن 

الئتمانية والمشاااتقات أصاااوا ساااائ ة مضااامونهو بسااا   عدم التوسااا  في االساااتثمار في المنتجات ا

 المصرفي النظام  الا من المالية الوساطةالمالية الميفوفة بالمخاطرو باإلضافة إلى أو ممارسة 

س يً  منخفضة  الشركات في االئتماو الستهدا  الك رى ال نوك وفضين م  الدوليةو ل معايير وفقا ان

 .22المعرضة ل مخاطر المتوسنةو الصهيرة المشاري  واالبتعاد عن ووالمشاري  اليكومية الك رى

غير متنور بدرجة  مصاااار في المالي القناع يزاا الوع ى الرغم من و ك اإلصااااالةات 

كافية لتيقين التنمية االقتصادية المأمولةو ةي  وسينر الدولة ع ى القناع المصرفي ال ي وهيمن 

 ٪50يةو والتي ب هت مروفعة في ال نوك المصاار الودائ  إلى القروض نساا ةع يه ال نوكو والوزاا 

 .201123في ديسم ر 

ا ع ى االقتصاااد اليقيقي منه ع ى ووجدر اإلشااارة إلى أو وأثير الزمة كاو أكثر وضااوةً 

القناع المالي وبخاصاااااااة ال نوكو ويرج  ذلك إلى عدد من العوامن أبرزاا او التكامن الميدود 

فة إلى نجا  ودابير ال نك ل قناع المصاااااارفي المصااااااري في السااااااواق المالية العالميةو باإلضااااااا

و من  الا دمج ال نوك 2004المركزي المصااااااري في إصااااااال  القناع المصاااااارفي من  عام 

                                                           
 .13  ص2003يونيو  15  46لسنة  12مكرر   24الجريدة الرسمية  العدد   19

20 AFRICAN DEVELOPMENT BANK: "Egypt: Financial Sector Profile" The Making 

Finance Work for Africa, https://www.mfw4a.org/egypt/financial-sector-profile.html#c10754 

( Acceded: 2/4/2017 9:28 AM) 
 .  مرجع سابق  ص )هـ(0092\2008التقرير السنوي  البنك المركزي المصري:  21

22 AFRICAN DEVELOPMENT BANK: "Egypt: Financial Sector Profile", op. cit. 
23 Ibid. 

https://www.mfw4a.org/egypt/financial-sector-profile.html#c10754
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سامة   Toxicالصهيرة في  مؤسسات ك يرةو وإعادة ايك ة إدارة ال نوكو والتخ ص من الديوو ال

Debts  نساااا ة ع ى معدالت جيدة من  اليفاظ؛ ولم وواجه ال نوك المصاااارية إشااااكالية ساااايولة م

و والتي وعت ر ضمن اليدود اآلمنة بالمقارنة م  باقي %53اإلقراض إلى الودائ  والتي ال وتجاوز 

 .24دوا العالم

  

                                                           
24 RADWAN (S.) "Economic and Social Impact of the Financial and Economic Crisis on Egypt" 

International Labour Organization, Cairo: Sub-regional Office for North Africa, April 2009, 

p.19. 
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 الثاني املطلب
 مصر يف اخلارجية االقتصادية القطاعات على العاملية املالية لألزمة السلبية اآلثار

ةو وكانت طرين العدوي المالي أنتقن وأثير الزمة المالية العالمية لالقتصاااد المصااري عن

أثراً والكثر  –كالتجارة الدولية واالسااااااتثمارات الجن ية  –القناعات االقتصاااااااادية الخارجية 

 بالزمةو وأدى انخفاض ةركة السياةة الدولية إلى انخفاض العائدات السياةية في مصر.

 اواسنتن مصرو يف الخارجية االقتصادية القناعات ع ى الزمة لتأثير وعرضنا إطار في

 الدولية التجارة ع ى الزمة وآثار و(أوالا ) المصااااااري االقتصاااااااد ع ى المالية ةالزم عدوى وأثير

 .(ثانياا)مصر في الجن ية واالستثمارات

 :المصري االقتصاد على المالية األزمة عدوى تأثير: أوالا 

 لألزمة كاو بن ومصاااار في الدا  ية االقتصااااادية القناعات ع ى الزمة وأثير يقتصاااار لم

 كاو الزمة مصااااادرذلك إلى أو  ويرج  الخارجيةو االقتصاااااادية القناعات ع ى وطأة أشاااااد آثار

 أسعار ووق  ات المااو رأس وودفقات الدوليةو التجارة ع ر المصري االقتصاد إلى وانتقن ا ارجيً 

 .المالية ةزمال بعدوى يعر  فيما و25الخارج في العام ين ويويالت ووراج  الرئيسيةو الس  

النامية فيما  ويديد اآللية التي انتق ت بها الزمة من الدوا المتقدمة إلى الدوا ساااانجتهد في

اذج ع ى و ق ن ون ين ا   النم)أوالا(يعر  بعدوى الزمات الماليةو وذلك بعرض نماذج وفسااايراا

 .)ثانياا(االقتصاد المصري

 :المالية األزمات عدوى تف ير نماذج -1

 إةدى يصاي  ال ي االنهيار أو االضانراب وفساير في بال ي  االقتصااديين نم عدد ااتم

ية أزمة نتيجة الندالع الدوا  العدوى مصاااااان ث الظاارة ا   ع ى وأط ن أ رىو دولة في مال

 إلةدى المالي السااااوق وصااااي  صاااادمة"  بأنها وعريفها ووم وFinancial Contagion المالية

 في المالية الصااوا قيمة في التهير"  أو ؛"أ رى مالية وقساا في السااعار وهير في وتساا   الدوا

                                                           
25 The World Bank: World Development Indicators 2010 (WDI 2010), Washington: World 

Bank Publications, April 2010, P.217. 
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 في الثقة فقداو "أو"؛ أ رى دولة في ماليا سااااااوقا وصااااااي  أزمة نتيجة المالية السااااااواق إةدى

 .26" ارجي مالي النهيار نتيجة المي ية المالية الصوا

مةوأدت  إلى  نالعشااااااري القرو من ال ير العقد في برَزتالتي  Globalization العول

 زماتال عدوى انتقاا وسااهين أةداا العالميو االقتصااادي النشاااط التهيرات في من العديد ةدوث

 االقتصاااااادية اتالتهير النتقاا المالئم المناخ نشاااااك   االقتصاااااادية اليياة فتدوين الدواو بين المالية

 .العالم دوا باقي إلى الدوا إةدى في اليادثة

يةال الزمات عدوىانتشاااااااار  عتمديو  والزمة مركز أامها العوامن من العديد ع ى مال

 يكيالمر االقتصاااااااد او مركزاا أو يفساااااار  2008 العالمية المالية الزمة وأثر نناق فاوساااااااع

 ياتاآلل من العديد طرين عن الزمة عدوى وال ي قام بنشاااااار العالميو االقتصاااااااد ع ى المهيمن

 عامالتالم فياليزاا يعتمد ع يه بصااااورة ك يرة ال ي  المريكي الدوالر أبرزاا لعن والوسااااائنو

 في دمساااااتور أك ر المريكي االقتصااااااد وانخفاض معدالت االساااااتيراد الدولية وذلك لو الدوليةو

 التجارة كةةر ع ى س  ية آثار له كاو مما العالميةو الواردات من %15.5 وقدر بنيو بنس ة العالم

 .الدولية

 في ال اةثين من عدد وضااااا  النامية الدوا ع ى وأثيرااو المالية الزمات عدوى لتفسااااايرو

 :27المالية ل عدوى نماذج أربعة RAND Co. راند مؤسسة

 ويقوم ع ىو Economic Linkages االقتصسسادية الروابط بنموذج يعر : األول النموذج

 .يةقو واستثمارية وجارية بعالقات المرو نة الدوا بين المالية الزمات عدوى انتقاا

 أنه إلى ويشاااايرو Heightened Awareness الوعي زيادة نموذج واو: الثاني وذجالنم

 وتزايد و(أ)الدولة  الدوا إةدى في (الشاااااافافية معدالت)انخفاض  المع ومات نقص ظن في

 ة)الدول أ رى دولة أصااااابت التي المالية الزمة آثار انتقاا باةتمالية المسااااتثمرين ووقعات

 الشاافافية معدالت انخفضاات وك ما و(أ الدولة) من سااتثماراوهما سااي  إلى يدفعهم مما و(ب

                                                           
26 ALLEN (F.) & GALE (D.) "Financial Contagion" Journal of Political Economy, The 

University of Chicago Press Journals, Vol.108, No.1, February 2000, pp.1-33, p.1. 
27 LOWELL (F.) & NEU (C.) & DAOCHI (T.): "Financial Crises and Contagion in Emerging 

Market Countries" RAND Corporation, California: National Security Research Institute, 

Issue 62, 1998, p.30. 
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 من يزيد مما والساااا  ية التوقعات وزايدت االقتصااااادية وال يانات المع ومات عن واإلفصااااا 

 .المالية الزمات عدوى انتقاا فرص

 وPortfolio Adjustment المسساليسسة المحفظسسة تعسسديسسل بنموذج ويعر : الثسسالسسث النموذج

 رضااهالتع نتيجة الدوا إةدى في الخسااائر إلى المسااتثمرين وعرض فإو موذجالن له ا ووفقًا

 ماليةال الصااااااوا ب ي  الدوا باقي في اسااااااتثماراوهم ايكن وعدين إلى يدفعهم ماليةو لزمة

 وصور كنويم الزمةو فيها وقعت التي الدولة الستثمارات المالية الميفظة نفس في الدا  ة

 .النشاط دولية بضةالقا الشركات في النموذج ا ا

 والوسااااا  ق والً  الكثر النموذج واو Herd Behavior القطيع سسسسسسلو : الرابع النموذج

 مستثمرووال يتخ ى وبمقتضا  الناميةو الدوا ع ى المالية الزمات عدوى وفسير في انتشاًرا

 .ووآ ر مستثمروو ي ديها التي ل مخاو  نتيجة النامية الدوا إةدى في استثماراوهم عن

 يكوو ينة ففي والمالية العدوى من والوقاية للتنبؤ افرصااً  السااابقة النماذجدراسااة  وووفر

 وعدينو االقتصاااااااادية الروابطنموذجي  في الزمة لعدوى االقتصااااااااد وعرض ووق  السااااااهن من

 زيادة الوعي وس وك القني . نموذجي في صعوبات يواجه فإنه الماليةو الميفظة

ية وكووو  في متعادلة وكوو بينما فقطو الوعي زيادة نموذج في ممكنة زماتال عدوى من الوقا

 الميفظة ووعدين االقتصااااادية الروابط نموذجي في منها الوقاية يصااااع و القني و ساااا وك نموذج

 .28المالية

 االقتصاد المصري: على العالمية المالية األزمة عدوى تف ير -2

 في المصااريو االقتصاااد ع ىلية الما الزمات عدوى لنماذج ون يقية بدراسااة انا ساانقوم

 سهولة في أامية له سيكوو مما المصريو لالقتصاد اآللية التي انتق ت بها الزمة لتفسير مياولة

 .29مالية في المستق نال لألزمات المالية العدوى من والوقاية التن ؤ فرص ويديد

 الروابطلنموذج  قًاوف المصري القتصادل الزمة المالية العالمية ىانتقاا عدو وفسير يمكن

ية قائم ع ى واالقتصسسسسسسساد قاا وال ية ةالزم عدوى انت مال لدوا بين ال نة ا جارية بعالقات المرو   و

بأو مقدار وأثر االقتصااااد المصاااري بالزمة كاو بمقدار الروابط االقتصاااادية  قويةو واساااتثمارية

                                                           
28 Ibid, p.31. 
29 LOWELL (F.) & NEU (C.) & DAOCHI (T.), op. cit., p.30. 
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ة م  االقتصاااااد في ظن ما يتمت  به االقتصاااااد المصااااري من عالقات اقتصااااادية وطيد الخارجية

 المريكي )مركز الزمة(.

في فترة ما ق ن  لمصااار الوا التجاري الشاااريك وعت ر المريكية المتيدة الواليات وكانت

 المتيدة الواليات وجا  المصاااارية الصااااادرات شااااك ت 2007-2006 المالي العام خالاف والزمة

 %23.5 الوروبي يادواالو أمريكا واردات وشاااك ت المصاااريةو الصاااادرات إجمالي من 32%

 الواليات مصاااادراا كاو %35.8 الجن ية االسااااتثمارات وغال ية لمصاااارو الواردات إجمالي من

 .30المريكية المتيدة

 عهم يصااع  النموذج له ا وفقًا ة لالقتصاااد المصااريالزم عدوىانتقاا  وفسااير كاو وإو

 في صااااااريالم لالقتصااااااااد يتيث امم ووقعها يمكن أنه إال الزمةو وداعيات انتقاا من  أو الوقاية

 ورو ط يالت الدوا إةدى في مالية أزمة وقوع ةاا في الولية المواجهة ودابير اوخاذ المسااااااتق ن

 االقتصاااااااد ع ىلتفادي انتقاا عدوي الزمات المالية و المصااااااريو باالقتصاااااااد وثيقة بصااااااورة

ووسي  و المخت فةو لدواا بين الم اشر الجن ي االستثمار مصادر ونوي  ع ى العمنيج   المصري

 وعرضااها يؤدي التي الدوا إةدى ع ى ك يرة بصااورة االعتماد وعدمسااوق الصااادرات المصاارية 

 .المصري االقتصاد ع ى م اشر وأثير إلى في المستق ن اقتصادية أزمة لي

ا ويمكن  يادةز لنموذج وفقًا لالقتصااااد المصاااري المالية ةالزم عدوى انتقاا وفساااير أيضاااً

 في الثقة وعدم االقتصاااااااادية المع ومات نقصانخفاض معدالت الشاااااافافية و ظن فينه أو الوعي

شارت التي اليكومية التقارير  ضد ميصن المصري االقتصاد أو إلى في بداية الزمة معظمها أ

 إلى همدفع مما االقتصاااااديةو الوضاااااع ةقيقة من والري ة ل ي ر المسااااتثمروو لجأ الزمةو وأثير

 .المفاجاة الخسارة  شية مجهوا سوق في المخاطرة وعدم هماستثماراو وق يص

 وىبالعد إصااابته ووق  في بالهة صااعوبات النموذج له ا وفقًا وواجه االقتصاااد المصااري

 أثيرو مدى ووق  معه يصااااااع  وةجمها التجارية العالقات ط يعة عن الشاااااافافية فانعدام الماليةو

 .الزمة المالية ع ى االقتصاد المصري

 المؤسسات بين ثقة روابط بناء النموذج له ا وفقًا الزمات عدوى انتقاا من اليد ويتن  

 ع ى والعمن بشاااافافيةو المع ومات عن باإلفصااااا  وذلك المسااااتثمرينو وبين المصاااارية اليكومية

 المصريو االقتصادي الوض  وعكس وميايدة مستق ة مؤسسات ع يها وعمن دورية وقارير إصدار

                                                           
 .24مثمان محمد مثمان  مرجع سابق  ص  30
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 في مراجعه ا   التقارير مما يمنيها المزيد من المصااااااداقيةو الدولية لمؤسااااااساااااااتا أشااااااراك م 

 وعرض فرص من يزيد أوأي مياولة لتقييد ةرية المع ومات وال يانات من شااااااأنه  بأو اإليماوو

 .جديدة مالية أزمة أي ةدوث ةاا في بالهة لصعوبات المصري االقتصاد

 ديلتع لنموذج وفقًا المصاااااري قتصااااااداال إلى المالية ةالزم عدوى انتقاا وفساااااير ويمكن 

 إلى عهمدف المتقدمة الدوا من العديد في الخسااااائر إلى المسااااتثمرين وعرض بأو والمالية المحفظة

 .ثانية  سارة من و وفا العالمية  سائرام لتعويض مصرو في استثماراوهم ايكن وعدين

مصااري ة في السااوق الالعام  النشاااط دولية الشااركاتفإو وعرض أةد  النموذج له ا ووفقًا

 فظتهامي تعدينا لتوق  وأثر االقتصاد المصري بس   قيام الشركة بنلخسائر في سوق أ رو يدفع

 انتقاا ن م أو الوقاية يصااااااع  النموذج له ا ووفقًا الزمةو عدوى بانتقاا يهدد مما االسااااااتثمارية

يات لدوا بين الزمة وداع لة لتنظيم ويركات ا لدو ود ن ا او رؤوس المواا وو إال عن طرين 

 العديد من الصعوبات في ظن انتشار م ادئ ةرية التجارة.ب قد يواجه المر ال ي

ود ن إدارة ال  ه ا النموذج من الممكن  قا ل ية وف مال عدوى الزمة ال قاا  يد من انت ورصاااااااة ول 

ة في بقرارات استثنائية لضماو استقرارااا عن طرين وقف التداوا ع ى أسهم الشركات الخاسر

ةالة  السااااواق العالمية لمدة مؤقتة لمنعهم من سااااي  اسااااتثماراوهم بصااااورة مفاجأةو مما ييد من

ة دوريةو بصااااور المتداولة المالية بالوراق المتع قة المع ومات في والشاااافافية اإلفصااااا و واله  

 .لمالياوغيراا من القرارات التنظيمية الهامة التي وعمن ع ى الميافظة ع ى استقرار الداء 

قا  عن المسااااااتثمرووبعض  وخ ى فإو Herd Behavior القطيع سسسسسسسلو  لنموذج ووف

ووقارير بعض  آ روو مسااااااتثمروو أبدااا التي ل مخاو  نتيجةو جاء مصاااااار في اسااااااتثماراوهم

- قتصااادياال الثقن ذات النشاااط دولية الشااركات وبخاصااة- المسااتثمرين بعض فقيام والمؤسااسااات

 عضب اعت ر  الدوليةو السااواق في ل خسااائر وعرضااهم نتيجة مصاار في اسااتثماراوهم عن بالتخ ي

 إلى مدفعه مما مصاارو في االقتصااادية الوضاااع اسااتقرار لعدم الخنورة بالهة إشااارة المسااتثمرين

 .السوق في الثقة عدم ظن في والشك الري ة

 نيطر عن وذلك العدوىو من النوع ا ا انتقاا من ل وقاية الخنط من عددا وضاا  وأ مصاار وع ى

 .السواق من المفاجئ االنسياب في الجن ية الشركات ةرية من ويد التي التشريعات نسَ 

 اروفاع ووزايدت آثار إصاااابة االقتصااااد المصاااري بعدوى الزمة المالية العالمية بسااا  

 الواردات من ع ى العتماد  ك ير مأزق في وضااااعه مما والمصسسسسري االقتصسسسساد انكشسسسسا  معدالت
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 أدى الساااسااية الضااروريات من ال اوي االكتفاء فعدم ك يرةو أزمة من عانت يوالت المتقدمة الدوا

 .31في وقت الزمة المالية س  ية وجارة لشروط المصري االقتصاد  ضوع إلى

 ك ير بشكن الموازنة العامة ل دولة اعتماد المصري االقتصاد وواجه التي المشكالت ومن

سياةةو الجن ي كاالستثمار) رجالخا ع ى االنكشا  عالية ميددة قناعات ع ى سويسا قناةو ال  ل

 يمصاارلالالقتصاااد  ك يرا وهديدا يشااكن مما(؛ الدولية والقروض المعوناتو الجن ية التيويالتو

 ناوجةال المخاطر ووزي  ع ى يساعد قناعاتال فتنوع ماو لزمة القناعات ا   إةدى وعرضت إذا

ثر وث عجز في الموازنة وما يرو ط بها من وعةد يجن  مما ولألزمة القناعات أةد وعرض عن

 .التنمية  نطفي 

 :مصر في األجنبية واالستثمارات الدولية التجارة على األزمة آثار: ثانياا

 من الدولية التجارة نمو معدا وانخفض والدولية التجارة في كبير تبا ؤ إلى الزمة أدت

وه أدنى إلى 2007 عام في 6.4% عد  مما و32(12.2%-) ب غ  بتراج 2009 في مسااااااتويا قني  أ

 .33ال يرة عاًما الس عين  الا الدولية التجارة في متيققة نمو نس ة

 والزم ا ا الت اطؤ العالمي انخفاض ك ير في نمو الصادرات المصرية بعد ويقين معدالت إيجابية

-بنساااا ة )  ك يربصااااورة  تمو فقد انخفضاااا2008في عام  %25م و2007في عام  %24 ب هت

في عاااام 200934في  (15% ف   ورو ق ااان أو  لى  2010و  خفااااض وو 35%11.8إ ن مو أدى ا ن

نخفاض التدفقات المالية الناوجة عن التجارة الخارجيةو النخفاض إلى ا الصاااااااادرات المصاااااارية

؛ وع ى الرغم الن   الخارجي وما ورو  ع يه من انخفاض في أسعار الس   والخدمات المصدرة

من إجمالي النمو المتيقن في عام  %2.6لمصاارية بنساا ة من ذلك شاااركت صااافي الصااادرات ا

                                                           
31 GRIFFITH-JONES (S.) & OCAMPO (J.):" The Financial Crisis and Its Impact on 

Developing Countries" The International Policy Centre for Inclusive Growth, Working 

paper number 53, April 2009, p.12. 
32 World Trade Organization (WTO): "International Trade Statistics 2010 – ITS 2010" 

Geneva: World Trade Organization Publications, 2010, p.4. 
33 World Trade Organization (WTO): World Trade Report 2010 "Trade in Natural 

Resources", Geneva: World Trade Organization Publications, 2010, p.20. 
34 The World Bank: World Development Indicators 2010 (WDI 2010), op. cit., p.29. 
35 The World Bank: World Development Indicators 2011 (WDI 2011), Washington: World 

Bank Publications, April 2011, p.192. 
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نت مشااااااااركة %4.7وال الغ  2009 كا قة لألزمة والتي  و وذلك ع ى العكس م  الفترة السااااااااب

 .(6 رقم ووضييي)رسم الصادرات في النمو س  ية

 بسااا   أفريقيا وشاااماا الوساااط الشااارق مننقة دوا صاااادرات وأثر م  بالتوازي التأثر ا ا وجاء

 انخفضت التي ال تروا أسعار وبخاصة و(%21-) بنس ة الرئيسية الخام المنتجات أسعار ضانخفا

 .200936 عام في( 36%-) بنس ة

 2008 في %25و 2007 في %27 من انخفضااات فقد المصااارية ل واردات بالنسااا ة أما

 اعتماااد إلى ذلااك ويرج  و%12 إلى 2010 في ووروف  وعود أو ق اان و2009 في( %17-) إلى

 ويت مصاار وضاا  مما عنهاو االسااتهناء يصااع  التي الرئيسااية الساا   بعض اسااتيراد  ىع مصاار

 .37الزمة  سائر لتعويض المصدرة الدوا وضعها التي الس  ية التجارة شروط ضهط

 والتي السويسو قناة في المرور ةركة انخفاض إلى الدولية التجارة ةركة انخفاض أدىو

ها انخفضااااااات يار 5.4 من إيراداو يار 4.3 إلى 2008 عام  الا ردوال م   عام  الا دوالر م 

-) س  يـاااااـاااااـاااااـاااااة اإلجمالي القومي الناوج في مساامتها وجاءت و%20 انخفاض بنس ة و2009

 ووضااييي)رساام  2008 عام عن انخفاضااا %0.83 قدر  وهير بمقدار 2009 عام في( 0.27%

 .38(8 رقم

 من %45بنيو  انخفضتو صروم إلى الموجه المباشر األجنبي االستثمار ودفقات وأثرت

 6.3و و200939 في م ياااار 6.7وو 2008 في م ياااار 9.5 إلى 2007 في دوالر م ياااار 11.5

 .201040 في م يار

                                                           
36 THE WORLD BANK: Global Economic Prospects "Navigating Strong Currents 2011-

GEP2011", op. cit., p.4. 
37 The World Bank: World Development Indicators 2011 (WDI 2011), op. cit., p.192. 

 التنمية خطة ر"تقري االقتصاااااا  ة: التنمية وزارة م  ستتتتتاا مقدار التوير بواستتتتتطة البا ث بناي  ملى البيانار المتا ة في:ت 38

ية مامية االقتصتتتتتتتاد ثاني الربع خالل واالجت عام مع األول والنصتتتتتت  ال مالي ال قاهرة:  "2010- 2009 ال ية ارةوز ال  التنم

 .12 ص  2010 مارس االقتصادية 
39 United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: World Investment 

Report 2010-WIR 2010" Investing in a Low-Carbon Economy", Geneva: United Nations 

Publications, 20th anniversary edition, 2010, p.167. 
40 United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD: World Investment 

Report 2011-WIR 2011" Non-Equity Modes of International Production and Development" 

Geneva: United Nations Publications, 2011, p.187. 
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وبمراجعة أام الدوا المصاادرة لالسااتثمار الجن ي الم اشاار في مصاار  الا العام المالي 

مصاااااادرة لالسااااااتثمار  و نجد أو الواليات المتيدة المريكية كانت وعت ر أام دولة2006/2007

من إجمالي االسااتثمارات الجن ية الواردة لمصاارو و يها  %35.8الجن ي الم اشاار لمصاار بنساا ة 

وإيناليا بنساااااا ة  %16.9والمم كة المتيدة بنساااااا ة  %23.3اإلمارات العربية المتيدة بنساااااا ة 

عالميةو م12.5%41 ية ال مال بالزمة ال وأثرت بصااااااورة ك يرة  قد  لدوا  ا   ا ية  ما انعكس و وغال 

 بالضرورة ع ى ةجم استثماراوها الخارجية. 

ومي الناتج الق نمو معدالت تراجع أسااا اب أام أةد الجن ية االساااتثمارات انخفاض وكاو

 ق ة  بسااا ل دولة  العامة الموازنة مصاااادر من العديد ع ى بدور  أثر وال ي ومصسسسر في اإلجمالي

 قنو والتي اإلنفاق ع ى الضااااااري ية يراداتاإل وانخفاض االسااااااتثمار ع ى الضااااااري ية اإليرادات

كما سااا ن  والعامة الموازنة في العجز وزايد إلى المنا  نهاية في أدى مما الساااواقو في بالركود

 ووعرضنا في المن   السابن.

 في بفاع ية وساااااااموالتي  الخارج في العاملين تحويالت انخفاض سااااا ن ما إلى يضاااااا 

 الشرق في المالية ل تيويالت مت ن أك ر مصر كانت 2009 امع ففي القوميو الد ن في المشاركة

 دوالرو م يار 7.8 نيو بالخارج العام ينالمصااريين  من اسااتق  تها التي المواا ب هتو الوسااطو

ناوج من ٪5 يمثنما  واو  عام عن ٪10 بنساااااا ة انخفاض م  المصااااااريو اإلجمالي المي ي ال

 في و اصاااااة المصاااااريةو العمالة عن الساااااتهناءا إلى معظمه في االنخفاض ا ا ويرج  و2008

 .42العام ين رواو انخفاض و العالميو ال تروا أسعار انخفاض إثر ال ترولية الدوا

 المالية التيويالت شااك ت فقد و2008 لعام المصااري المركزي ال نك عن الصااادرة ل  يانات ووفقًا

 إجمالي من ٪23 المريكية ةالمتيد الواليات في العام ين المصااااااريين المهاجرين من المرساااااا ة

 ٪14 بنسااااا ة المتيدة العربية واإلمارات و٪15 بنسااااا ة الكويت و يها بالخارجو العام ين ويويالت

 .43%8 الوروبي واالوياد ٪9 السعودية العربية والمم كة

 يوضث وال ي والمصري المدفوعات ميزان أداء ع ى س  ًا الزمة أثرت أ رى جهة ومن

 ل دولة الدا  ي االقتصاااااااد بين العالقة عن يكشاااااافو والتموي يةو التجارية قاتالعال وقاط  ط يعة

                                                           
 .24بيانار البنك المر زي المصري  مشار إلياا في مثمان محمد مثمان  مرجع سابق  ص  41

42 The International Organization for Migration (IOM): "A Study on Remittances and 

Investment Opportunities for Egyptian Migrants" Cairo: IOM Publications, 2010, p.10. 
 .1  ص2010  رةالمنظمة الدولية للهج "الاجرة والبحوث في المنطقة العربية"  القاهرة: المنظمة الدولية للهجرة:  43
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 ع ى ساا  ية ضااهوط إلى المصااري الجنيه ع ى العالمي الن   وراج  أدى ةي  الدوليةو والسااوق

 إلى أدىو الدولةو في المعامالت اساااااتقرار زعزعة إلى أدى مما الدوليةو الساااااوق في العم ة قيمة

 .44السعار اروفاع

 الساااااواق أصاااااابت التي الركود ةالة إلى المصاااااري المدفوعات ميزاو في الك ير العجز رج وي

 ةةوالساااايا السااااويس كقناة المصااااري االقتصاااااد في ةيوية قناعات وأثر إلى باإلضااااافة العالميةو

 ةلمواجه ونقدية مالية بخنط الدولة ود ن ذلك إلى يضااااااا  الجن يةو االسااااااتثمارات وانخفاض

 ع ى دةوالمعتم العمالةو كثيفة المشااري  إقامة طرين عن الساواق في سايولة خبضا وذلك الزمةو

 كذل إلى يضاااااا و والعامة الموازنة في العجز ةجم من زاد مما مساااااتوردةو اساااااتثمارية منتجات

 تالتيويال أو الخاصة التيويالت كانت سواء لمصر الخارجية والتيويالت المساعدات انخفاض

 .والمعونات داتالمساع متضمنة اليكومية

  

                                                           
44 THOMAS (C.): "Balance of Payments Crises in the Developing World: Balancing Trade, 

Finance and Development in the New Economic Order" American University International 

Law Review, Volume 15, Issue 6, 2000, pp.1249-1277, p.1251. 
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 الثاني املبحث
  مصر على العاملية املالية لألزمة االجتماعية اآلثار

 الادا  ويقين سااا ين في ك يًرا شاااوًطا في السااانوات الساااابقة ع ى الزمة مصااار قنعت

ية مائ ية اإلن ندالع أو إالو لأللف قد  ا  والتنمية خطط واجهت التي المعوقات أدى إلى زيادةالزمة 

 الزمات مواجهة  نط وك فة يوفر بشااااااكن الموارد ووزي  إعادة إلى صاااااااد المصاااااارياالقت دف ب

 وعاني ةي  مصاار وفيو الجديد والوضاا  يتناساا  بما؛ وإعادة صااياغة  نط التنمية الثمن بااظة

 المخنط التنمية  نط في االستمرار بين فالمفاض ة وعقيدًاو أكثر المر يص ث عجز من ميزانياوها

 ليس أمر او الزماتو مواجهة  نط وموين أجن من المالية المخصااصااات ووفير وبين مساا قًا لها

 .االقتصادي القرار صناعة في االقتصادية غير المؤثرات من العديد ودا ن م   اصة بالسهنو

 فيو مصرو في وال نالة الفقر معدالت ع ى الزمة لتأثير (األول المطلب) في سنتعرض

 العالقة ي ينلت مياولة في المصريةو والثورة العالمية المالية زمةال عن ل يدي ( الثاني المطلب)

 :التالي ل تقسيم وفقًاوذلك  المت اداو وأثرام ومدى اليدثين بين

 .رمص في والبطالة الفقر معدالت على العالمية المالية األزمة آثار: األول المطلب

 .المصرية والثورة العالمية المالية األزمة: الثاني المطلب
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 األول املطلب
 مصر يف والبطالة الفقر معدالت على العاملية املالية األزمة آثار

لزمة اوآثار  ()أوالا سااانتعرض لثار الزمة المالية العالمية ع ى معدالت الفقر في مصااار

 .)ثانياا(المالية العالمية ع ى معدالت ال نالة في مصر 

: آثار األزمة المالية العالمية على معد  الت الفقر في مصر: أوالا

 نمو معدالت ويقين إلى 2008و 2005 عامي بين وقعت التي االقتصااااااادية التنمية أدت

عالوة ع ى ذلك كاو اناك وقدًما م يوظا في ويسااااين مناخ  و2008في عام  %7.2ب هت  مروفعة

و إال أو ذلك لم ينعكس ع ى معدالت الفقر في مصاار والتي ظ ت وزداد بصااورة ك يرةاالسااتثمارو 

و واروفعاات معاادالت 200545في عااام  %19.6إلى  2000في عااام  %16.7ةياا  اروفعاات من 

 في ذات الفترة. %3.6إلى  %2.9الفقر المدق  من 

 في 46الفقر معدالت اروفاع ع ى واإلةصاااااااء العامة ل تع اة المركزي الجهاز بيانات وؤكدو

 ال يرةو الفترة في مصار هاشاهدو التي الساياساة االضانرابات وةالة المالية الزمة بسا   مصار

م عا في%  25.2 واروفعت إلى 2010في عام  %24.3و 2009في عام  %21.6 ب هت ةي 

أي أو نيو رب  سااكاو مصاار في المتوسااط يعانوو من الفقرو  و201347في عام  %26.3و 2011

 %4.4و 2011في عام  %4.8إلى  2009في عام  %6.1وانخفضاات معدالت الفقر المدق  من 

 .201348 في عام

 تووفقاً لدراساااة أجرااا ال نك الدولي فإو معدالت الفقر في مصااار في ا   الفترة ارو ن 

بظاارة و ادا المواق و فخروج بعض المجموعات من الفقر أرو ط بوقوع مجموعات أ ري في 

                                                           
45MAROTTA (D.), YEMTSOV (R.), EL-LAITHY (H.), ABOU-ALI (H.), & ALSHAWARBY 

(S.) "Was Growth in Egypt Between 2005 and 2008 Pro-Poor? From Static to Dynamic Poverty 

Profile" The World Bank Policy Research Working Paper, Washington, D.C.: The World 

Bank Publications, WPS5589, March 2011, p.2. 
لكلى للفرد في اجنياا  في  يع أن قيمة خط الفقر  322بلغ  2015متوسط قيمة خط الفقر المدقع للفرد في الشار مام   46

 جنياا. 482الشار 
47 The International Fund for Agricultural Development (IFAD): "Investing in Rural 

People in Egypt" Rome: IFAD Publications, November 2014, p.2. 
48 Tsuchiya (I.) "Poverty in Egypt during the 2000s- Interim Report for Household Expenditure 

Patterns in Egypt during the 2000s" Institute of Developing Economics "IDE", Japan 

External Trade Organization (JETRO), March 2016, p.64. 
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م يوو  7 ب)ما يقار %9م يوو نسمة( من الفقر ارو ط بسقوط  9)ما يقارب  %12الفقرو فخروج 

 .49في الفقر لوا مرةنسمة( 

 يف االنخفاضف القوميو الد ن ووزي  في التيديات من العديد المصاااري المجتم  يواجهو

ل  في وتيم ه النمو معدالت ها اات ال ه االنخفاض ا ا يتوزع وال فقًراو القن الف ل  في ال  ع ىا

 بعدد ودفعت وفقًرا رالكث الفاات معاناة مضااااااعفة إلى أدت قد الزمة فإو ل ا المجتم و أفراد كافة

 .الفقر ااوية في السقوط إلى الد ن متوسني من ك ير

بالكاد  أو نسااا ة الفراد التي ويرو ط ب لك أيضااااً مؤشااارات غاية في الخنورة وشاااير إلى

في  %48.9و 2009في عام  %41.7إلى  2005في عام  %40.5اروفعت من فوق  ط الفقر 

نتيجة  في أي وقت خشاااااى أو وق  في براثن الفقرو والتي ي2013في عام  %49.9و و2011عام 

 .50ل صدمات

 المتواصن التزايد ظن في يوم كن الفقر ااوية في ل سقوط المرشيين الفراد عدد يتزايدو

 المجتمعاتو أماو صاامام وعد والتي الوساانى الن قة انكماش م  والغنياءو الفقراء بين الت اين في

ياء يعظم المقابن وفي نات عام ف وثرواوهم الغن يا قا ل  أفراد  من %20 أغنى ييصااااااان 2008وف

؛ 51%9.3 ع ى %20 أفقر وييصااااان القوميو الد ن من %04 من أكثر ع ىفي مصااااار  المجتم 

 ووزي  عدالة لقياس 52GINIجيني مؤشاار إلى وضاا  مصاار في ويمكن االسااتدالا ع ى ذلك بالنظر

 .53متأ ر وروي  واو و1320لعام  في 101 رقم الدولة او مصروروي  ةي  و القومي الد ن

  ىع كارثية آثار ضااااااي ةولو  بنسااااا ة اإلجماليالناوج القومي  نمو انخفاض ع ى ويترو 

 شالعي مساااتويات انخفاض إلى الزمة ساااتؤدي ال ين الثرياء  ال  ع ى وذلك الد نو ميدودي

 .الفقراء وصي  قد التي الكارثية اآلثار ذات إلى وؤدي أو دوو لديهمو

 لنيو العيش ساااا ن ووفر ةي  المصااااريو االقتصاااااد في رئيساااايًا قناًعا اعةالزر ووعت ر

 أو من الرغم وع ى. العام ة القوة من %30 لنيو م اشاارة عمن فرص وووفر السااكاوو من 55%

                                                           
49 MAROTTA (D.), YEMTSOV (R.) et al., op. cit., p.6. 
50 RADWAN (S.), op. cit., p.34. 
51 Ibid, p.34. 

 .القومي معامل جيني )نسبة للعالم  ورادو جيني( مع المقاييس المامة واأل ثر شيوما في قياس مدالة توزيع الدخل 52
53  The WORLD BANK Database: "World Development Indicators 2013" Washington, D.C.: 

World Bank, Last Update: 15 November 2013, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-

development-indicators (Acceded: 2/8/2014 9:53 AM). 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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 من %13.9 نيو يمثن يزاا ال فإنه الوقتو مرور م  انخفضاااااات قد الزراعي القناع مساااااااامة

 ل يانات وفقا)وذلك  الجن ي النقد وعائدات الصادرات ليإجما من %20و اإلجمالي القومي الناوج

 .54(2013 عام

 فقراء من %47.5 نيو فإو 2009لعام  ةكومية إلةصااائية وفقًا أنه إلى اإلشااارة ووجدر

ويتركز معظم الفقراء في المناطن الريفية في صااااعيد مصاااارو فنيو  الزراعةو في يعم وو مصاااار

من سكاو المدو  %26.7و مقابن ضمن الفقراء 2013ات من سكاو ا   المناطن وفقا ل يان 50%

عن  %17.4في صاااعيد مصااارو ووزداد أيضاااا نسااا ة الفقر في المناطن الريفية في شاااماا مصااار 

 وفاااقم دوو ل يي ولااة الزراعي القناااع إصااااااال  ضاااااارورة إلى ياادعو مااا واو؛ 55%11.7الماادو 

 .56همالم المجاا ا ا في االشتهاا عن الفراد بعزو  الزراعي الوض 

 الصااااااناااعااات ع ى ووقاادمهااا نمواااا في اروكااازاااا من الرغم وع ى المتقاادمااة الاادوا إو

 ث هوم لما ف اإلضاااااااافة بالتداورو الزراعي ل قناع السااااااما   نورة أدركت أنها إال والخدماتو

 بالهة اويجيةاستر أامية لها فإو السكاوو من ك ير لجان  باستيعابها استراويجية أامية من الزراعة

 .اإلنساو ةياة الستمرار الضرورية الزراعية الس   راالتوفي

 الدعمو مظ ة ويت وإد الها والعائد التك فة اعت ارات من الزراعي القناع إقصااااااااء ين هي ول ا

 والقوميةو الوطنية المص ية وويقين والديموغرافيو والمنا ي ال ياي التوازو ويقين ع ى والعمن

 .57المصري القومي المن ثم ومن اله ائيو نالم ةسابات االعت ار في ال   م 

 وإذا اساااتيراد و وك فة أضاااعا  بعشااارة مي يًا الرز إنتاج وكاليف الياباومثاا ذلك وتيمن 

 او ك لك الوطنيةو المصااا ية م  يتفن فإنه الساااوقو اقتصااااديات وأساااس قواعد يعارض ذلك كاو

 دعم بمخصااصااات الل او وقناعات الزراعي القناع ودعم التي الوروبي االوياد دوا في الياا

 1.2 القمث من إنتاجها)ب غ  القمث ونتج والتي السااااعودية العربية المم كة في الياا وك ا ضااااخمةو

 .58اإلنتاج وك فة واروفاع الميا  ندرة من الرغم ع ى وذلك( 2010 العام في طن م يوو

                                                           
54 IFAD: "Investing in Rural People in Egypt", op. cit., p.3. 
55 Tsuchiya (I.), op. cit., p.64. 

لوماتية  تقارير مع ،: "أوضتتتاع الفقراي في مصتتتر" القاهرة  مر ز المعلومار ودمم اتقاذ القرارمجلس الوزراء المصاااري 56

 .2  ص 2010  مارس 39السنة الرابعة  العدد 
57 IFAD: "Investing in Rural People in Egypt" op. cit., p.4. 

  القاهرة: مؤستتتتستتتتة األهرام جر دة األهرام اليومية" 3-2أستتتتامة  يث: " أزمة القمؤ ومؤشتتتترار مجز التنمية الزرامية  58

  متاح ملى الموقع اإللكتروني لمؤسسة األهرام: 2010أ سطس  21  السبت 45183  العدد 135للنشر والتوزيع  السنة 

AM) 03:10 2017/8/2( .aspx34978/5/21/8/2010/265http://www.ahram.org.eg/Archive/ 

http://www.ahram.org.eg/Archive/265/2010/8/21/5/34978.aspx
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 ر: ثانياا: آثار األزمة المالية العالمية على معدالت البطالة في مص

السويس  قناةوإلى آثار س  ية ع ى العديد من القناعات االقتصادية كالسياةة  الزمة أدت

فاقم ةالة والتصااااااني  وال ناء والتشااااااييدو وغيراا من القناعات كثيفة العمالة وبالتالي أدت إلى و

 .ك يرة بصورة مصر فيال نالة 

 درترة ل خارجو والتي ق  يضاااااا  إلى ذلك عودة عدد ك ير من العمالة المصااااارية المهاج  

ة و نتيجااة فقاادانهم لوظاائفهم النكماااش الن اا  ع ى العمااالا2009آلف عاامان في عاام  300بنيو 

من  المصاارية في الدوا المسااتق  ة و اصااة دوا مج س التعاوو الخ يجي ولي يا المتضااررة بشاادة

 جراء الزمة نتيجة النخفاض أسعار ال تروا.

في عاام  %8.7إلى  2007في عاام  %8.4الاة من أدى ذلاك إلى اروفااع معادالت ال نا

 في عمن فرصة ألف 90 بمقدار الجديدة العمن فرص توق صو و2009في عام  %9.4و 2008

و 2007/2008 عام  الا المتولدة العمن فرص إجمالي من %13 يعادا بما و2009\2008 عام

 .420159في عام %13.2واستمرت معدالت ال نالة في االروفاع ةتى وص ت إلى 

 معدالتووعاني مصاااااار من ذات المشااااااك ة التي وواجه باقي الدوا العربيةو ةي  وروف  

و مما يشاااااير إلى الميين بين و ووقنالجامعي والتع يم والثانوي المتوساااااط التع يم ذوي بين ال نالة

 .60نالعم سوق اةتياجات وبين التع يم ومنااج وميتوى مخرجات بين ووافن عدم

م وشااااااكن نساااااا ة القوي العام ة غير المتع مة )أميين أو لديهم مقدرة ع ى  2008وفقا ل يانات عام 

بة(  تا من م   %41القراءة والك عا عام ة ل ت قدرة القوى ال ا ا من  يد  لة المصااااااريةو ي ما من الع

 .61التكنولوجيا ويفسر إلى ةد ما انخفاض اإلنتاجية وبالتالي انخفاض العائد ع ى العمن

والياص ين ع ى  %9ع ى وع يم اقن من المتوسط  ينالعام ة الياص  القوينس ة وبالمقابن وشكن 

من أجمالي  %15والجامعي  %4والياصاااا ين ع ى وع يم أقن من الجامعي  %31وع يم متوسااااط 

 .62نس ة القوى العام ة في مصر

                                                           
دارار لقاهرة  إص" ا 2009"النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة مام  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  59

 .13  ص2010الجااز المر زي للتعبئة العالمة واإل صاي  أبريل 
دول العربية" موجز التقرير العربي األول لمنظمة العمل العربية  ول "التشتتتتتتويل والبطالة في ال منظمة العمل العربية: 60

 .14  ص2008مطبومار منظمة العمل العربية  القاهرة  يوليو 
61 RADWAN (S.), op. cit., p.13. 
62 Ibid, P.13. 
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ا أساااساااً في فاة الشاا ابو فوفقً متركزة والجان  الكثر مدعاة ل ق ن او أو ال نالة ال وزاا 

و 2010في عام  %65ت منظمة العمن الدولية فإو نساااااا ة ال نالة بين الشاااااا اب و  غ نيو ل يانا

نساااااا ة ال نالة وفقا ل يانات  ةي  وقدر ؛201463في عام  %75واروفعت بصااااااورة ك يرة إلى نيو 

ل شااا اب في  %28سااانة و 19إلى  15بين الشااا اب في الفاة العمرية من  %22بنيو  2010عام 

 .64سنة 30إلى  26في الفاة العمرية من  %15سنة ونيو  25لى إ 20الفاة العمرية من 

 vulnerable employmentوونتشاااار في مصاااار ظاارة العمالة المعرضااااة ل مخاطر 

 ليسااااابهم والعام ين أجر بدوو العام ين الساااارة فرادوالتي عرفتها منظمة العمن الدولية بأنهم " أ

من القوة العام ة في مصر في عام  %28يقارب "و والتي وقدراا منظمة العمن الدولية بما الخاص

في  %26ق ن أو وزداد إلى  2011و 2010في عامي  %23و وانخفضت ا   النس ة إلى 2008

 .201365عام 

 واالسااااااتقرار الساااااا م وهدد التي الساااااا  ية الظواار من وعد ال نالة أو فيه شااااااك ال ومما

ماعي لة وؤديو و66االجت ناة إلى ال نا ماعية المعا يةوا االجت عائ   المواطنةو قيم من ووق ن ألفرادول ل

 .67والتنر  والجريمة العنف معدالتمن  وزيدو

و 2009لهير الفقراء في عااام  %7من الفقراء من ال نااالااة مقاااباان  %12ويعاااني نيو 

عالوة ع ى ذلك يتركز الفقراء في أعماا الزراعة وال ناء والتصاااني  وبخاصاااة في النشااانة غير 

 .68اتالمنظمة لت ك القناع

 وعدم المجتم  وجا  والعداء الرفض شااااااعور من ةالة إلى معًا ويؤدياو الفقرو إلى ال نالة ووؤدي

 .69اإلجرامي والس وك االنيرا  إلى يؤدي مما ل قوانينو االمتثاا بضرورة اإليماو

                                                           
63 IFAD: "Investing in Rural People in Egypt" op. cit., p.1. 
64 Ibid, p.32. 
65 International Labor Organization (ILO): "Key Indicators of the Labor Market Database" 

Geneva: ILO Publications, Ninth Edition, 2016, p.38. 
لى مؤتمر المسيلة االقتصادي  تحت منوان دور الدولة ورقة مقدمة إ-ل: "اآلثار االقتصادية للبطالة زنيني فريدة وشيشة نوا 66

 16-15ل الفترة خالكلية العلوم االقتصاااا  ة والتجار ة وملوم التسااايير،  في الحد مع البطالة وتحقيق التنمية المستتتتدامة" 

 .2  ص2011م  جامعة المسيلة  الجزائر  2011نوفمبر 
سة تحليلي-مد مبد هللا البكر: "أثر البطالة في البناي االجتمامي مح 67 سعودية" درا مجلة ة للبطالة وآثارها في المملكة العربية ال

 .168  ص2004  2  العدد 32لعلمي  المجلد   الكويت: جامعة الكويت  مجلس النشر االعلوم االجتمامية
68 RADWAN (S.), op. cit., p.34. 

سياسي للبطالة "االرمزي ز ى:  69 الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون حليل ألخطر المشكالت المعاصرة" ت-قتصا  ال

 .34  ص 1998  226واآلداا  سلسلة مالم المعرفة  اإلصدار 
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 ظاان في غيراااا وعوا عااادةً  واي المجتم و في الييوي الجاااناا  العااام ااة الن قااة ومثاانو

 االقتصااااادي الوضاااا  وداور فإو ثم ومن اإلعالةو معدا باروفاع يتساااام ال يالمجتم  المصااااري 

 قاتالن  من  اصااااة والساااار الفراد من الماليين أوضاااااع وداور يعني الن قة له   واالجتماعي

 الوضااااااع ع ى ل لك الساااااا  ية االنعكاسااااااات  نورة في شااااااك وال الد نو ومتوساااااانة ميدودة

 واالد ار االسااااااتهالك ومسااااااتوى الفعاا بالن   يتع ن فيما  اصااااااة واالجتماعيةو االقتصااااااادية

 .التنمية لعم ية المالئم القيمي اإلطار عن فضالً  ا ا واالستثمارو

ا ل مواطنين عماانال فرص ووفير ويمثاان  اإلصااااااال  ل رامج بااالنساااااا ااة أولويااة ذا ااتمااامااً

 إذ وة متزايدةبصور ال نالة مشك ة من وعاني التي مصر ةالة في المر أامية ووزيد االقتصاديو

 عام ل يانات ا)وفقً  ساااانويًا العمن عن باة  ألف 600 إلى 500 بين ما العمن سااااوق إلى يضااااا 

2004)70. 

 وخ ي لىإ مصر في في وقت الزمة المالية العالمية ال نالة أعداد وزايد أس اب أةدووعود 

 ادعمااً  الخاااص القناااع لاادعم التااد اان الاادولااة ع ى لاا او العماااا عن العماان أرباااب من عاادد ك ير

 طرين نع ل عمن جديدة مجاالت فتثب الدولة وقامت لديهاو العمالة عن االسااااتهناء بعدم امشااااروطً 

 ظائفهموو يفقدوو ال ين أعداد في الزيادة ا   وساااتوع  ل عمالة االساااتخدام كثيفة مشاااروعات إقامة

 .السواق في نقدية سيولة وووفر

بعد الزمة بضااااارورة إعناء أولوية ويرو ط بفرص مصااااار في إعادة ايك ة اقتصااااااداا 

لسوق المي ية ام  متن  ات  ل تناس لمسألة التوظيفو وإعادة النظر في النظم التع يمية والتدري ية 

 والعالميةو مما ينتج عنها   ن عمالة مدربة وكفء. 

إو بناء اقتصاد ما بعد الزمة يتن   وضافر الجهود إلصال  سياسيات ومؤسسات سوق 

ن   إعادة صاااياغة اإلطار القانوني بما يتالءم م  ويقين المكاسااا  االقتصااااديةو فع ى العمن وبال

نه إ( ييوي العديد من المزايا إال 2003لسنة  12الرغم من أو قانوو العمن المصري )قانوو رقم 

أمام ج ب االسااااااتثمار الجن يو مثاا عدم  اال يزاا ييتوي ع ى العديد من المواد التي وعت ر عائقً 

وعدم فاع ية مؤسااسااات وسااوية الخالفات العماليةو التي ال ووفر اليوار و كفاية اليماية االجتماعية

االجتماعي الس يم ال ي يجع ها المالذ ال ير ل عماا بعد استنزا  باقي الوسائن المتاةةو ل ا ين هي 

                                                           
-ممال العام اآلثار االقتصا  ة والقانونية واالجتمامية المترتبة ملى خصخصة وحدات قطاع األأ مد جمال الديع موسى:  70

ورة:   دراستتة بحثية ممولة مع صتتندوق البحوث بجامعة المنصتتورة  المنصتت راسااة نظر ة وتطبيقية ملى الواقا المصااري

 .7-6  ص2004مطبعة جامعة المنصورة  



30 
 

وو منصة مالئمة ل مفاوضات بشأو القضايا الرئيسية لسياسات أو وجد النقابات العمالية والمستثمر

 .71العمن

 أس اب أةد كانت مصرو ع ى اجتماعية ضهوط من   فته وما االقتصاديةو الضهوط ا  

 رديو ع ى اةتجاًجا وذلك و2011 عام من بداية مصر شهدوها التي والثورات المظاارات اندالع

 .الزمة نظ في واالجتماعية االقتصادية الوضاع

 الثاني املطلب
  املصرية والثورة العاملية املالية األزمة

ات واجه االقتصااااد المصاااري العديد من التيديات االقتصاااادية واالجتماعية بسااا   وداعي

 2010ام و وبدأ االقتصاااااد المصااااري التعافي من آثار الزمة في ع2008الزمة المالية العالمية 

ولكن واجهت مصاااااار العديد من التيديات بساااااا   االضاااااانرابات بتيقيقه معدالت نمو معت ر و 

 .2011السياسية التي صاة ت االةتجاجات الشع ية المتزايدة في بداية عام 

(سانتعرض  و ةالساياساي لالضانرابات المصااة ة واالجتماعية االقتصاادية  تيدياتل )أوالا

 الية العالمية.( لتأثير الثورة المصرية ع ى  نط التعافي من الزمة الم)ثانيااو

 أوال: التحديات االقتصادية واالجتماعية المصاحبة لالضطرابات ال ياسية:

 التاريخ في سااااااتيفر التي اليام من واةد 2011 يناير من والعشااااااروو الخامس يوم يعد

 والفساااادو الظ م مظاار ضاااد الهاضااا ة الشاااع  ثورة انفجرت اليوم ذلك ففي اليدي و المصاااري

 رةاإلدا فشاااااان أو إال بوقوعهاو ون ئ كانت التي الةداث من العديد ةالمصااااااري الثورة وساااااا قت

 بت ك ماالاتما عدم إلى دفعها بهاو القيام ع ى الشااااااع  مقدرة في أو ةدوثها ووق  في السااااااياسااااااية

 .المقدمات

 بيةوالنقا الفاوية االةتجاجات من العديد يناير من 25 ثورة ساااااا قت التي الفترة شااااااهدت

 قتصاديةوواال واالجتماعية المعيشية الوضاع ويسين إلى ودعو كانت تجاجاتاالة و ك والعماليةو

 .المصرية اليكومة ق ن من باالاتماموقابن  لم االةتجاجات و ك من أيًا أو إال

 وويمن(  اجتماعية عدالة-إنسانية كرامة  - ةرية – عيش) شعارات رافعة الثورة وجاءت

 أو)الخ ز(  العيش المن   الوا ل ثورة واو توفيرف ؛يةواجتماع اقتصادية مفاهيم الشعارات ا  

                                                           
71 RADWAN (S.), op. cit., p.40. 
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 من كاو واروفاع الساااعار وال نالة الفقر وزايد ظن وفي اليياةو متن  ات أةد او المناسااا  اله اء

 اليياةو متن  ات من الضااااروري المن   ا ا ووفير الد ن ميدودي من العديد ع ى اليسااااير غير

ل نالة في مصاااااار بصااااااورة ك يرة ع ى الرغم من النمو واوضااااااث ذلك باروفاع معدالت الفقر وا

االقتصاااااااادي المعت ر المتيقن في معدالت النمو في فترة ما ق ن الزمةو مما يشااااااير إلى أو و ك 

 التنمية االقتصادية لم يستفيد منها ميدودي الد ن.

 كانت ما ظن في االقتصااااااادية اليرية مفاايم "الحرية" ل ثورة الثاني المن   في ويد ن 

وعدم فاع ية الطر  الرئيساايةو القناعات من العديد في االةتكارات من العديد من السااواق وعانيه

التنظيمية ل نشاااط االقتصاااديو واروفاع معدالت الفسااادو وانخفاض مسااتويات اليرية الماليةو أدى 

ذلك إلى وصاااانيف مصاااار ضاااامن الدوا التي ال وتمت  باليرية االقتصااااادية وفقا لمؤشاااار اليرية 

 Index of Economic Freedomاالقتصادية
72. 

يتم بالتوزي  العادا ل د ن القومي المتيقن ع ى كافة فاات  االجتماعية، العدالةويقين و 

 "جيني" مؤشر فيوروي  مصر المتأ ر  إلى بالنظر المجتم  واو المر غير المتيقن في مصر

GINIياس لة لق لد ن ووزي  عدا  نمو لمعدالت المصااااااري صااااااااداالقت ويقين وعق . 73القومي ا

 ووفير ع ى المصاارية اليكومة قدرة عدم أو الشااع  أدرك الماليةو الزمة ق ن ما ةق ة في مروفعة

 االقتصاد في ضعف بس   أو الدولة موارد ق ة بس   يكن لم ل مواطنين الساسية اليياة متن  ات

 ل ا المخت فةو المجتم  فاات بين النمو المتيقن ووزي  سوء كاو الساسي الس   إو بن المصريو

 االجتماعية العدالة فهياب ل ثورة؛ الرئيسااااااية الادا  كأةد االجتماعية بالعدالة المنال ات جاءت

في مصاار ع ى الرغم من  الفقراء أعداد لم وتق ص ةي  المجتم و فاات بين الفارق اوساااع وضاامن

 .المالية العالمية في فترة ما ق ن الزمة مروفعة نمو لمعدالت االقتصاد ويقين

و يكوو بتوفير ةياة كريمة ل مواطنين عن طرين ويسااااااين اإلن سسسسسسسانية الكرامةوويقين 

 لي  يعيةط نتيجةظروفهم المعيشية واالقتصاديةو وإةساس الفراد بكرامتهم اإلنسانية مااي إال 

 .ةقيقية اقتصادية ونمية

                                                           
72 The Heritage Foundation & Wall street Journal: "Egypt- Economic Freedom Score" 

The Heritage Foundation, The Index of Economic Freedom, 2016, 

http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/egypt.pdf (2/13/2017 11:30 AM) 
73 The WORLD BANK Database: "World Development Indicators 2013" op. cit. 

http://www.heritage.org/index/pdf/2016/countries/egypt.pdf
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 وخفيض م  %8 سنوي نمو معدا ويقين وستهد  2007/2012 الخمسية الخنة وكانت

 العامة اإليرادات اروفاع الخنة ا   ونفي  بداية وشاااااهدت والخنة بنهاية %5 إلى التضاااااخم معدا

 الناوج من ل موازنة الك ي العجز ووراج  جنيهو م يار 180.2إلى  لتصااان %19.1 بنسااا ة والمنث

فاع  ار م  و2008 عام في %7.5 إلى 2006 عام في %9.2 من اإلجمالي المي ي  في متواا   و

 فضااااالً . 74الزائرين أعداد في م يوًظا نمًوا السااااياةة قناع وويقين بالخارجو المصااااريين ويويالت

 ود ن ال تروليةو والصاااادرات االوصااااالتو بقناعات اإليرادات نمو معدالت في وقدم ويقين عن

 ويقين اساااتكماا وود ةاا العالمية المالية بالزمة المصاااري االقتصااااد وأثر أو إال الساااويسو قناة

 .الادا  ا  

قد عديدةو قناعات في التنموية النجاةات بعض من  الا ا   الفترة ويقن ما ورغم  ف

ستمر سعار في العالمية المعدالت من بأع ى االروفاع ا س   أ  الفقرو تمعدال واروفاع والخدماتو ال

 يميةووالتع  الصاااايية ماتالخد مسااااتوى وودني العشااااوائيةو المناطن وانتشااااار وال نالةو والميةو

 الراضاااي وخصااايص عم يات في واضاااية واالةتكار والميساااوبية الفسااااد وفشاااي مالمث وبدت

 .السكاو وعداد في الك يرة الزيادة ذلك م  وووازى ال نكية؛ والقروض الصناعي واإلنتاج

 ينويق من االسااااااتفادة بعدم الشااااااعور عن الناوجة الساااااا  ية االجتماعية العوامن ووزايدت  

 شاااع ال ثورة إلى ذلك أدى مساااتق  يو إيجابي ويوا ةدوث في الفن وانساااداد جيدةو نمو معدالت

 بن االقتصااااااديةو الوضااااااع ويسااااان عدم جراء الشاااااع  ثورة واساااااتمرت 2011 يناير 25 في

 .2013 يونيو 30 في الشع  انتفاضة فكانت مس وقو غير بشكن ووراجعها

 أكدت ؟النمو من المرتفعة المعدالت لكت من ي سسسسسستفيد من حول الت سسسسسسسا الت وتزايدت

 الهد  اوك وإنما بمصاارو فقًرا القن الفاات معيشااة ويسااين وسااتهد  لم النمو معدالت أو ال يانات

 .الغنياء معيشة ويسين او منها الساسي

 االوصاااالت مثن اقناعً  أو نجد-والتي وعرضاانا لها سااابقًا – النمو لمصااادر واةدة بنظرةو

 القناع ا ا فيه ونور ال ي الوقت ففي ك يرةو بصااورة المصاارية اليكومة ااتمام ع ى اسااتيوذ قد

 إلى باإلضاااافة النقالةو الهواوف  دمات وونوير الثابتةو الهواوف ووفير إلى أدى متناميةو بصاااورة

 القناااعااات عاااناات العااديااد من و75الجمهوريااة أنياااء غااال يااة في اإلنترناات  اادمااات وووفير ونوير

                                                           
وزارة " القاهرة: 2011\2010يوستتتتت  بطرس  الي: "البيان المالي مع مشتتتتتروع الموازنة العامة للدولة للستتتتتنة المالية   74

 .14  ص2010 المالية،
 .24  صمرجع سابق مثمان مثمان محمد   75
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ةي  لم وشااااهد  دمات أساااااسااااية اامة ذات النمو مثن ووفير  االنهيارو من لةالدو في الساااااسااااية

 العشااوائية المناطن في المواطنين ماليينلكهرباء  أو صاااليةال الشاارب ميا  أو صااييال صاار ال

 .وبخاصة في صعيد مصر والريا  القرى في والفقيرة

مقابن ازداد بالو ووالفقيرةال نى التيتية الساااسااية في المناطن العشااوائية  يهمن كاو فالنمو

 جمعاتم لتوفير والةمرو المتوساااط ال ير امتداد ع ى جديدة عمرانية مجتمعات إنشااااءاالاتمام ب

 كنيةالسااا المناطن من العديد وعاني كانتفي وقت  المروف و الد ن ل وي( مصاااايف) مؤقتة ساااكنية

 .إلامااا من منرو  ومرسى واإلسكندرية سيناء وجنوب شماا في بها الميينة

 أو إلى ندعو ولكن المهمةو المشاااااااري  و ك في التنمية إاماا إلى التي ين ا ا من ندعو ال

 به رو طي أو ين هي الجديدة العمرانية المجتمعات إةدى فإنشااااااء متوازيةو بمعدالت التنمية وساااااير

 كاو جديدةولا العمرانية ل مجتمعات والكهرباء الميا  وووفير العشااااااوائيةو المناطن من لعدد ونوير

 جمي  ع ى يقنالمت النمو فتوزي  المهمشة؛ الفقيرة ل مناطن والماء الكهرباء ووفير يس قه أو ين هي

 دالةالعالتنمية المسااتدامة و لتيقين ضااروري أمر او الشااع  فاات كافة وع ى الجمهورية مناطن

 .االجتماعية

ياسية في ير ع ى الوضاع السنخ ص مما س ن إلى أو الزمة المالية العالمية كاو لها وأث 

 كانت بن ريةوالمص الثورة لقيام ادافعً  بمفرداا شك ت المالية الزمة أو يعني المصرو إال أو ذلك 

 فينوالموظ والعماا الد ن ميدودي ع ى االقتصااادية الضااهوط وزايد إلى أدت التي الظرو  أةد

 أوضاااااعهم ويسااااين بهيه  ةغاضاااا مظاارات في الخروج إلى دفعهم مما المصااااريو المجتم  في

 المصاااااريةو ةوالثور العالمية المالية الزمة بين العالقة ع ى يؤكد مما؛ واالجتماعية االقتصاااااادية

 لسااا ابا أامية ع ى أكدوا قد االقتصااااديين والخ راء الساااياسااايين المي  ين من العديد أو و اصاااة

 .الثورة اندالع في االقتصادية

 لى خطط التعافي من األزمة المالية العالمية:ثانيا: تأثير الثورة المصرية ع

 الناوج نمو معدالت ع ى م يوظة بصاااورة مصااار في الساااياساااية االضااانرابات انعكسااات

 ل ناوج اليقيقي االقتصاااادي النمو معدالت أو إلى اليكومية ال يانات وشاااير ةي  اإلجماليو القومي

 عام في %1.8 إلى 2008 عام  الا %7.2 من بصاااااورة ةادة انخفضااااات قد اإلجمالي المي ي
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 العالمي االقتصااااد فيه اساااتعاد وقت في و2013 عام في 2.1وو 2012 عام في %2.2وو 2011

 .76المعتاد نمو 

 عام في( %7.5-) القومي الد ن إجمالي من العامة الموازنة في العجز نساااااا ة وب هت

 أو ق ن ذلكوو (%6.8-) بنس ة عجًزا العامة الموازنة ةققت 2010و 2009 عامي وفيو 2008

-)و مصر شهدوها التي السياسة لالضنرابات نتيجة 2011 عام في( %8.1-) إلى العجز يتزايد

 عام وفي( %10.7-) بنسااا ة 2013 عام في التفاقم في العجز واساااتمرو 2012 عام في( 9.8%

 السااويس قناة عائدات وانخفاض السااياةية اإليرادات النخفاض نتيجة و(%13.7-) بنساا ة 2014

 .77الخارج في العام ين التوويوي

 د ن ةي  الساااا  يةو االقتصااااادية التداعيات من العديد لها كاو السااااياسااااية الظرو  و ك 

 أزمة أساااوأ في وسااا   مما واإليرادات العامة عميقة نتيجة انخفاض أزمة في المصاااري االقتصااااد

 .78الماضي القرو ثالثينيات من  المصري االقتصاد لها يتعرض

و وال ي أنخفض المصااااري الجنيه قتصااااادي المضاااانرب ع ى قيمةوأنعكس الوضاااا  اال

 الادوالر مقااابان قيمتااه من %12 بماا يقااار المصااااااري الجنيااة فقااد ةياا  العمالتو بااقي مقااابان

واروفعت ا   النساااا ة بصااااورة ك يرة  و2013 عام إلى 2011 عام من الفترة في وذلك المريكي

و وذلك 2011من قيمته في عام  %62.8 بما يقاربفقداو الجنية المصااااااري  2016في نوفم ر 

 .79بعد قرار وعويم الجنية المصري

                                                           
76 THE WORLD BANK Database: Egypt "GDP Growth Rate", op. cit. 
77 TRADING ECONOMICS Database: Egypt Government Budget 2002-2016, Last 

Update: 19 April 2016, http://www.tradingeconomics.com/egypt/government-budget, 

(4/19/2016 8:37 AM) 
78 KINGSLEY (P.):" Egypt Suffering Worst Economic Crisis Since 1930s, The Guardian, 

London: Guardian News and Media Limited, Last update: 16 May 2013, 
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 زاد مما الجن يةو الساا   اسااتيراد وك فة زيادة إلى المصااري الجنيه قيمة انخفاض أدى وقد

الخارج  من العديد من الساا   الرئيسااية اسااتيرادو في ظن االعتماد ع ى االقتصااادية الصااعوبات من

 .80س  ية وجارة لشروط أ ض  مصر مما

ستخدم  سات ال نك المركزي المصري وال ي ا سيا وساعد في وفاقم قيمة العم ة المصرية 

االةتياطي النقدي من العمالت الجن ية لوقف ا ا التداور في قيمة الجنيه المصريو مما أدى إلى 

 انخفضاااااااات ةياا و 2012إلى  2011٪  الا الفترة من 60وق ص و ااك االةتياااطيااات بنيو 

 دوالر ب يوو 14.4 إلى 2010 عاااام في أمريكي دوالر ب يوو 36 من لجن ياااةا االةتيااااطاااات

 .201281 عام في أمريكي

وإلرضااااااااء الن قاة العاام اةو ووهادئاه ةركااوهم االةتجااجياةو رفعات اليكوماة الرواوا  

في عام  %14.7إلى  %10.5من  التضخم معدالتوالجور بصورة ك يرةو مما أدى إلى اروفاع 

 الضهوط الس  ية ع ى الجنية المصري. و مما زاد من201582

 أقن ع ى المصاااريين من %45 يقارب ما يعيش المتأزم االقتصاااادي المناخ ا ا ظن وفي

 ك يرة بمعاادالت وروف  ال نااالااة وزاا وال و83(2013 ل يااانااات)وفقااا  الواةااد اليوم في دوالرين من

 .201384 عام نهايةفي  %13.2 إلى وص ت أنها ةتى

قد وؤدى إلى  التي ل مشكالت التصدي سياسيًا الصع  من يجعن دياالقتصا الضعف ا ا

 يواجهوو ال ي المواطنين ع ى التيديات من العديد سااتفرض الالزمة اإلصااالةات لو ؛الزمات

 .85االقتصادية الضهوط من العديد بالفعن

 وخفيض إلى الدولية االئتماني التصاااااانيف لوكاالت داف  الساااااا  ية المؤشاااااارات له   كاو

 & Standard بورز أند سااااتاندرد  فضاااات 2012 ف راير ففي لمصاااارو االئتماني صاااانيفالت

                                                           
80 The World Bank: World Development Indicators 2011 (WDI 2011), op. cit., p.192. 
81 KINGSLEY (P.), op. cit. 

  2016: "معدل التضتتقم الستتنوي إلجمالي الجماورية" المؤشتترار الستتنوية  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاااء  82

 2542&ind_id=6130http://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?page_id=

(2/8/2017 9:03 AM) 
83 Tsuchiya (I.), op. cit., p.64. 

رجع ستتتتابق  " م 2009ة لبحث القوى العاملة مام "النشتتتترة الستتتتنوية المجمع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاااااء  84

 .13ص
85 COOK (S.): "Egypt’s Solvency Crisis" Contingency Planning Memorandum, Center for 

Preventive Action (CPA), New York: Council on Foreign Relations Press, No.20, April 2014, 

p.3. 
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Poor's ماني التصاااااانيف مدى ع ى Bإلى +B من لمصاااااار االئت ينو ال  و2013 عام وفي النو

 من الجن قصير ووصنيف و+CCC إلى-B من لمصر الجن طوين االئتماني التصنيف  فضت

B إلى C ها ب وغ ع ى ال الد قدرة بشاااااااأو مخاو  وسااااااط اداف ية أ مال  الساااااا م ع ى واليفاظ ال

 .86االجتماعي

 الشاااهر في %80 بنسااا ة جديدةال مجاالتال في االساااتثمارات انخفضااات الثورة وبسااا  

 المتيدة الواليات وعرضااااات؛ 2010 عام من الفترة بنفس مقارنة 2011 عام من الولى الربعة

 من دوالر م ياااار 11.1 جمااااليإ من دوالر ماليين 9 نيو ع ى وسااااااتيوذ التي-المريكياااة 

 2011 مايو في-مصاار في( لو الميافأ الم اشاار الجن ي االسااتثمار سااواء) الجن ية االسااتثمارات

 فرص   ن ووعزيز التيتية ال نية ونوير لتموين دوالر ب يوو 1 إلى وصااااااان قروض ضاااااامانات

 .87مصر في العمن

ا وقامت  شاااااك ته دوالر يووم  170 بقيمة صاااااندوق في بالمسااااااامة دواال بعض أيضاااااً

 إجراء ع ى اليكومة ووافقت الدوليو الدعم إلى باإلضااافة االسااتثمارو لتشااجي  المصاارية اليكومة

 إقامة ع ى المفروضااة القيود ووخفيف جديدة صااناعيةال مشاااري ال إقرار إجراءات لتسااهين ودابير

 . 88االمتيازات

 وعودة السياسيو التيوا مناخذلك  ظن في ميدودا كاو االستثمارية اليوافز وأثير فإو ذلكو وم 

 .89بمصر الميينة والوضاع شام ة سياسية وسوية ع ى وعتمد أو المرجث من المستثمرين ثقة

  

                                                           
86 DARAGAHI (B.): "S&P Cuts Egypt’s Credit Rating Again Amid Fiscal Health Fears" The 

Financial Times, May 9 2013 3:30 pm, The Financial Times LTD, http://on.ft.com/10vgToC 
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87 UNCTAD: World Investment Report 2011 -WIR 2011"Non-Equity Modes of International 

Production and Development", op. cit., p.43. 
88 Ibid, p.44. 
89 Ibid, p.43. 
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 :الخاتمة

 العالم كاو ذاوإ العالمو دوا غال ية ع ى اآلثار من العديد إلى العالمية المالية الزمة أدت

 سااااااوأأ من وعد 2008 عام أزمة أو إال تاريخوال مدار ع ى المالية الزمات من العديد شااااااهد قد

 لدرجةبا ذلك ويرج (و 1929) العظيم الكساااد أزمة من  العالمي االقتصاااد أصااابت التي الزمات

 .العالمي االقتصاد ع ى الزمة   فتها التي العميقة اآلثار إلى الولى

 االقتصاااد ع ى نفتاةهوا الندماجه نتيجة العالمية المالية بالزمة المصسسري االقتصسساد ووأثر

 لزمةا فإو الدوا باقي في الياا او وكما الماليةو الزمة لعدوى عرضااااااة جع ه وال ي العالميو

عدالت مةافل ع ى  و فع ى الرغم من أو االقتصااااد المصاااري قدالسااا  ية اآلثار من العديد لها كاو

انه  إال؛ 2009ي عام و وةقن معدالت نمو جيدة مقارنة ب اقي دوا العالم ف2008نمو  في عام 

ر و ويرج  ذلااك إلى وااأث2010وخ ف عن باااقي دوا العااالم في اسااااااترداد نمو  المعتاااد في عااام 

ضاااافة القناعات الخارجية كانخفاض االساااتثمارات الجن ية وانخفاض اإليرادات الساااياةيةو باإل

م ر في عاإلى القصور في بعض سياسات المواجهة. وأدت ةالة عدم االستقرار السياسي في مص

 إلى انخفاض معدالت النمو ع ى نيو غير مس وق. 2011

 والمصااااااري اإلجمالي القومي الناوج نمو معدالت ع ى ساااااا  ية آثار إلى الزمة أدت وقد

يد إلى أدتو فة(و والواردات)الصاااااااادرات  التجاري الميزاو في العجز وزا  عجز إلى باإلضاااااااا

 .(العامة النفقات ادةوزي اإليرادات خفاض)ان ل دولة العامة الموازنة

 فيف الجديدو والوض  يتناس  بما مصر في التنمية خطط صياغة إعادة إلى الزمة أدتو

 يوف الثمنو بااظة الزمات مواجهة  نط وك فة يوفر بشااكن الموارد وخصاايص أعيد الزمة ظن

 في ررااالساااتم بين فالمفاضااا ة وعقيدًاو أكثر المر صااا ثأ عجز من ميزانياوها وعاني ةي  مصااار

 ةمواجه  نط وموين أجن من المالية المخصاااصاااات ووفير وبين مسااا قا لها المخنط التنمية  نط

 اعةصاان في االقتصااادية غير المؤثرات من العديد ودا ن م   اصااة بالسااهنو ليس أمر او ةالزم

 .االقتصادي القرار

 عاندال أساا اب كانت أةد وسااياساايةو اجتماعية ضااهوط من   فته وما االقتصااادية الضااهوطوا   

 وردي ع ى اةتجاًجا وذلكو 2011 عام من بداية مصاااااار شااااااهدوها التي والثورات المظاارات

 .الزمة ظن في واالجتماعية االقتصادية الوضاع
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 والتوصيات:النتا ج 

ورية ع ى جمه العالمية المالية ألزمةل ثار االقتصاااااااادية واالجتماعيةاآل وي ين عن نتج

 وزمةفي فترة ال والسااياسااات المؤشاارات من اسااتخالصااها وم التي النتائج من عدد مصاار العربية

 يتمنو اجتهادات مجرد اي وإنما بهاو مساااااا ما ةقائن إليها التوصااااااان وم التي النتائج ومثن وال

 ةإضاااف الدراسااة ا    الا من اليقيقة إلى الوصااوا مياولة وكوو أو وأرجو ووالخنأ الصااواب

 ومواجهتهال المث ى والنريقة مصر ع ى العالمية المالية الزمات آثار ووضيث في وساعد قيمة ذات

 التي وم التوصن إليها اي: والتوصيات وأبرز النتائج

و وةقن معدالت نمو جيدة 2008ع ى معدالت نمو  في عام االقتصااااااد المصاااااري  ةافل -

ا ؛ وع ى الرغم من ذلك فقد وخ ف عن باقي دو2009مقارنة ب اقي دوا العالم في عام 

ارجية عات الخو ويرج  ذلك إلى وأثر القنا2010العالم في اساااترداد نمو  المعتاد في عام 

ر في القصو كانخفاض االستثمارات الجن ية وانخفاض اإليرادات السياةيةو باإلضافة إلى

 .ةبعض سياسات المواجه

 من لعديدا لها كاو بن االقتصاااااديةو القناعات ع ى العالمية المالية الزمة آثار وقتصاااار لم -

 .ال نالة أعداد ووزايد الفقر معدالت كاروفاع ومصر ع ى االجتماعية اآلثار

بإعادة وخصااايص الموارد بشاااكن  مصااارتنمية في اغة  نط الة إلى إعادة صااايأدت الزم -

 يوفر وك فة  نط مواجهة الزمات بااظة الثمن ع ى ةسااااااب العمن ع ى ويقين الادا 

 اإلنمائية.

 يةوخ ف وضااعف الكفاية اإلنتاج بساا   مصاارفي يتق ص دور السااياسااتين المالية والنقدية  -

  .ميدودية مرونة سعر الصر و ام الماليالنظوعدم ونور 

إلى انخفاض معدالت النمو  2011دت ةالة عدم االسااتقرار السااياسااي في مصاار في عام أ -

 ع ى نيو غير مس وق.

االجتهاد في صااياغة نظرية اقتصااادية لمواجهة الزمات المالية وتوافن  مصاار ين هي ع ى -

المؤساااساااات الدوليةو فقاب ية  نط او اع  نط  ماد ع ىقتصاااادااو وعدم االعتم  ط يعة ا
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الءمتها ل تن ين في و ال وعني بالضااااارورة ملدواأةد افي المالية ل نجا  مواجهة الزمات 

 .مصر

ساااااة رد ال يمكن التعامن م  الزمات المالية في إطار من العشاااااوائية االروجالية أو بسااااايا -

ن عي واالقتصاااادي السااا يمو الفعنو بن يج  أو يخضااا  التعامن م  الزمة ل منهج اإلدار

المتابعة واو اع منااج التخنيط والتنظيم والتوجيه و بع م إدارة الزماتواالساااتعانة طرين 

 .إلمكانية وفادي اآلثار الس  ية لألزمة ولالستفادة القصوى من آثاراا اإليجابية

يةو بيي  يتم وركيز ج - هود ين هي العمن ع ى اقتناص الفرص التي ووفراا الزمات المال

  ي  ما لمواجهة اآلثار الساااااا  ية لألزمةو وال رى لمواجهة الزمات في اوجااين؛ أةدا

 في الفرص التي ووفراا الزمة ومياولة اقتناصها.

اليةو مة في ووفير المع ومات وبخاصة في أوقات الزمات الاعتماد م دأ الشفافي مصرع ى  -

ورو إلى مقدار من المساااواة في ووفير المع ومات الالزمة ل جمه ييتاج السااوق المصااريو

ا ع ى وذلك بالتيوا من الشاااافافية إلى العالنيةو فم دأ المساااااواة يمكن الكافة من اليصااااو

 .ال يانات االقتصادية بشكن ع ني ومتزامن

لعديد من من الضاااااروري إعادة النظر في نظم اإلدارة المالية العامة ل دولةو والتي وواجه ا -

اءوه. من أجن ويسين وورشيد اإلنفاق وزيادة كفالصعوبات في ظن الزمات الماليةو وذلك 

اجهة ويمكن االسااااااتفادة من التجارب العالمية في ونوير السااااااياسااااااات المالية والنقدية لمو

 الزمات.

ة ين هي أو وقترو دعوات ود ن الدولة في النشاااااااط االقتصااااااادي في مرة ة ما بعد الزم -

سااااد مؤساااسااااوهاو واليد من معدالت الفالمالية بإعادة ونظيم دورااو والعمن ع ى إصاااال  

ي ف ي  في مدى كفاءة الس وب ال ي وتد ن به الدولة ضروري الستشري فيهو ومن الالم

 النشاط االقتصادي.

ين هي أو نقيم آليات وسااااااياساااااااات التن ؤ بالزمات في مصاااااارو وال ي  في مدى كفاية  -

ت أزمة مسااتق  يةو وإعادة النظر في سااياساااالمؤسااسااات والسااياسااات المتخ ة لمواجهة أي 

 مواجهة وإدارة الزمة المالية في مصرو وذلك من أجن ونويراا.
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 ين هي أو وعمن اإلدارة االقتصااااادية في مصاااار ع ى ونوي  مصااااادر االسااااتثمار الجن يو -

بالغ  والتق ين من االعتماد بصاااورة ك يرة ع ى دولة واةدة أو قناع واةدو مما سااايكوو له

رص في وخفيف وطأة الضااهوط االقتصااادية والسااياسااية ع يهاو وساايق ن بالتالي من ف الثر

 انتقاا عدوى الزمات المالية إلى االقتصاد المصري.

عات من المهم أو ويافل مصر ع ى مستوى كا  من االستثمار في ال نية التيتية والمشرو -

 يةو ا بصااااااورة كدوو االعتماد ع يه ات الماليةلعمالةو كأةد وسااااااائن مواجهة الزمكثيفة ا

يةو وذلك لو اإلنفاق ع ى مشاااروعات ال نية السااااساااية عادة ما يترو  ع يها آثار وضاااخم

بساااا   عدم اكتماا الهيكن اإلنتاجي ل سااااوق المصااااريو مما يؤدى إلى اروفاع السااااعار 

   وزيادة الن   ع ى الساا   المسااتوردة لسااد العجز في العرض الدا  يو مما يؤثر بالساا

 .دفوعات ويزيد من الضهوط ع ى الموازنة العامة ل دولةع ى ميزاو الم

والرجث او ووجيه اإلنفاق العام بصااااااورة متوازنة بين مشااااااروعات ال نية الساااااااسااااااية 

ومتن  ات اسااااااتكماا الهيكن اإلنتاجيو دوو وفضااااااين أةداما ع ى ال رو وذلك بإنشاااااااء 

وبتنوير  ية له   المناطنوالمناطن الصناعية الجديدة وفي نفس الوقف ووفير ال نية الساس

 .القناع الهيكن الزراعي وفى نفس الوقت إكماا مشاري  ال نية الساسية التي يتن  ها ا ا

ية ن هي أو وساااااير التنمية في مصااااار بمعدالت متوازيةو فإنشااااااء أةد المجتمعات العمراني -

الكهرباء ويا  الجديدة ين هي أو يرو ط به ونوير لعدد من المجتمعات العشوائيةو وووفير الم

ية الجديدة ين هي أو يساااااا قه ووفير الكهرباء والماء ل مناطن ا لفقيرةو ل مجتمعات العمران

فتوزي  النمو المتيقن ع ى جمي  مناااطن الجمهوريااة وع ى كااافااة فاااات الشااااااعاا  أمر 

 ضروري لتيقين العدالة االجتماعية.
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 (1)ملحق رقم 
 قائمة الجداول

 (1 ( رقم جدول

 (2011-2007) رنا بالدول النامية والعالممعدل النمو الحقيقي المتوقا والمتحقق لالقتصا  المصري مقا

 مجموعة الدول

2007 2008 2009 2010 2011 

 المتيقن المتوق  المتيقن المتوق  المتيقن المتوق  المتيقن المتوق  المتيقن

 2.8 2.7 4.1 3 2.3- 0.9 1.7 3.3 3.9 العالم

 6.5 6.0 7.8 6.2 3.3 4.6 5.6 7.2 7.5 الدول النامية

 1.8 5.5 5.1 6 4.7 4.5 7.2 7.0 7.1 مصر

 بواسطة البا ث  الجدول

 .2011و 2010و 2009و 2008و 2007مصدر البيانار: تقارير البنك الدولي " اآلفاق االقتصادية العالمية " ألموام 

The International Bank for Reconstruction and Development (THE WORLD BANK): 

Global Economic Prospects for years 2007,2008,2009,2010,2011, Washington DC: The World 

Bank Publications. 
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 (2)ملحق رقم 
 قائمة الرسوم التوضيحية

 (1) رقم توضيحي رسم

 (2009-2002 ) المصري لالقتصا  الحقيقي النمو معدل تطور

 

 العام مع ألولا والنص  الثاني الربع خالل واالجتمامية االقتصادية التنمية خطة تقرير" :ةاالقتصا   التنمية وزارة المصدر:

 .12 ص  2010 مارس  االقتصادية التنمية وزارة القاهرة:  "2010- 2009 المالي

 (2)رقم توضيحي رسم

 (2011 – 2007 ) لناميةا بالدول امقارن   العالمي اإلجمالي القومي الناتج نمو 

 

 بواسطة البا ث الرسم البياني

 .2011و 2010و 2009و 2008و 2007مصدر البيانار: تقارير البنك الدولي " اآلفاق االقتصادية العالمية " ألموام 

The International Bank for Reconstruction and Development (THE WORLD BANK): 

Global Economic Prospects for years 2007,2008,2009,2010,2011, Washington DC: The World 

Bank Publications. 
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 (3)رقم توضيحي رسم

 (2009-2008) المصري لالقتصا  القطامية النمو معدالت

 

 مصدر البيانار: وزارة التنمية االقتصادية.

آفاق وثمان "االقتصتتتتاد المصتتتتري في ظل تداميار األزمة العالمية التحديار محمد م نبواستتتتطة: مثماالرستتتتم التوضتتتتيحي 

للطبامة والنشر    راسار استراتيجية  القاهرة: مؤسسة األهراممركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية، التنمية" 

 .24  ص2009نوفمبر 

 )4 (رقم توضيحي رسم

 (2011-2007) إفر قيا وشمال األوسط الشرق بدول امقارن   المصري لالقتصا  الحقيقي النمو معدل

 

 :ال يانات مصدرو ال اة  بواسنة التوضييي الرسم: المصدر

THE WORLD BANK: Global Economic Prospects "Navigating Strong Currents 2011-

GEP2011", op. cit., P.4. 
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 (5 )رقم توضيحي رسم

 2006-2014)) المصري لالقتصا  العامة الموازنة في العجز نسبة

 

 :المصدر: بيانار وزارة المالية المصرية  الرسم التوضيحي بواسطة

TRADING ECONOMICS Database: Egypt Government Budget 2002-2016, Last Update: 

 37:8 2016/19/4, (budget-http://www.tradingeconomics.com/egypt/government ,2016April  19

AM) 

 (6) رقم توضيحي رسم

 2006-2009)) اإلنفاق مكونات حسب المصري االقتصا ي النمو مصا ر

 

 االقتصادية التنمية زارةو: مصدر ال يانات

 .21ص سابنو مرج  عثماوو ميمد عثماو: بواسنة التوضييي الرسم
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 ((7 رقم توضيحي رسم

 (2009   سمبر – 2008 سبتمبر ) المصر ة بالبورصة المتداولة لألسهم السوقي المال رأس قيمة تطور

 

 .المال والايئة العامة للرقابة المالية: الايئة العامة لسوق البيانار مصدر

 .23مثمان محمد مثمان  المرجع السابق  صالرسم التوضيحي بواسطة: 

 (8( رقم توضيحي رسم

 (2009- 2003 ) الفترة خالل السو س قناة إ را ات تطور

 

 المصدر: الايئة العامة لقناة السويس ومر ز المعلومار ودمم اتقاذ القرار بمجلس الوزراي.

 .25لرسم التوضيحي بواسطة: مثمان محمد مثمان  المرجع السابق  صا
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 قائمة املراجع
 المراجا العربية: -أوال  

 [ الكتب:1]

حدات اآلثار االقتصااا  ة والقانونية واالجتمامية المترتبة ملى خصااخصااة وأ مد جمال الديع موستتى:  .1

  دراستتة بحثية ممولة مع صتتندوق مصااريراسااة نظر ة وتطبيقية ملى الواقا ال -قطاع األممال العام 

 .7-6  ص2004البحوث بجامعة المنصورة  المنصورة: مطبعة جامعة المنصورة  

الكويت: المجلس حليل ألخطر المشاااكالت المعاصااارة" ت-"االقتصاااا  الساااياساااي للبطالة رمزي ز ى:  .2

 .34   ص1998  226الوطني للثقافة والفنون واآلداا  سلسلة مالم المعرفة  اإلصدار 

 :المقاالت واألبحاث[ 2]

لى مؤتمر المستتتيلة االقتصتتتادي  ورقة مقدمة إ-زنيني فريدة وشتتتيشتتتة نوال: "اآلثار االقتصتتتادية للبطالة  .1

تدامة"  تصاااااااا  ة كلية العلوم االق تحت منوان دور الدولة في الحد مع البطالة وتحقيق التنمية المستتتتتت

 .2011م  جامعة المسيلة  الجزائر  2011بر منوف 16-15خالل الفترة والتجار ة وملوم التسيير، 

مية" مثمان محمد مثمان "االقتصتتتتتتاد المصتتتتتتري في ظل تداميار األزمة العالمية التحديار وآفاق التن .2

هرام  راستتار استتتراتيجية  القاهرة: مؤستتستتة األمركز األهرام للدراسااات السااياسااية واالسااتراتيجية، 

 .2009للطبامة والنشر  نوفمبر 

ة للبطالة وآثارها في المملكة دراستتتتتتتة تحليلي- البكر: "أثر البطالة في البناي االجتمامي محمد مبد هللا .3

  32لمجلد ا  الكويت: جامعة الكويت  مجلس النشر العلمي  مجلة العلوم االجتماميةالعربية السعودية" 

 .2004  2العدد 

" 2011\2010ة للستتتنة المالية يوستتت  بطرس  الي: "البيان المالي مع مشتتتروع الموازنة العامة للدول .4

 .2010 وزارة المالية،القاهرة: 

 :مقاالت وأبحاث منشورة ملى شبكة المعلومات الدولية 

  القاهرة: جر دة األهرام اليومية" 3-2أستتتتتامة  يث: " أزمة القمؤ ومؤشتتتتترار مجز التنمية الزرامية  .1

  متاح ملى 2010أ سطس  21بت   الس45183  العدد 135مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع  السنة 

التتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتوقتتتتتتتتتتتع اإللتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترونتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتة األهتتتتتتتتتتترام: 

.aspx34978/5/21/8/2010/265http://www.ahram.org.eg/Archive/ 

 [ التقار ر:3]

"  2009ام السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة م"النشرة  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء .1

 .2010القاهرة  إصدارار الجااز المر زي للتعبئة العالمة واإل صاي  أبريل 

  ية للهجرةالمنظمة الدول "الاجرة والبحوث في المنطقة العربية"  القاهرة: المنظمة الدولية للهجرة: .2

2010 

لبطالة في األول لمنظمة العمل العربية  ول "التشتتتتتتويل واموجز التقرير العربي  منظمة العمل العربية: .3

 .2008الدول العربية" مطبومار منظمة العمل العربية  القاهرة  يوليو 

 والنصتتتت  الثاني الربع خالل واالجتمامية االقتصتتتتادية التنمية خطة "تقرير االقتصااااا  ة: التنمية وزارة .4

 .2010 مارس االقتصادية  التنمية ارةوز القاهرة:  "2010- 2009 المالي العام مع األول

 :تقار ر منشورة ملى شبكة المعلومات الدولية 

http://www.ahram.org.eg/Archive/265/2010/8/21/5/34978.aspx
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