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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

َِددَِ  لهاَ  اددِ  و)  ِْ َا ِاددوا ِْددِرَب َوِاددوا  مْ ِا ددمَ َ َا َاددَ لعا ول هَمْدد أَِعددوا

َا َ   َا َوَْ دددِرَِو ِادددوا ْ و ِِمددد ِ َوَعدددْوِوْي ُِ ُِ َعدددْوِو  ِهبْدددرَب ِِددد تْرا

 ِ ُِ َل َّللاِددِ َعددبِ ِ   ِا َا م َوَاددَ تْوا ِِْددرل ِاددوا َ دد لَْممْدد ِا َِ ْ ُِ  َْ لَْمددر َمْ ِا تَ

َا َ  تْظالَْمربَ  َا َوأَ امْ  ﴾٠٦﴿ ( َِْرِف إِهَ اْك

 " صدق هللا العظٌم "                                                                

 

 سورة األنفال / الجزء العاشر 
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 األهداء
 الى واهب الحٌاة ودٌمومتها ....... ربً 

 الى من علمنً االخالص والثبات على الحق .... نبً

 الى من ذلل لً المصاعب وهون على المتاعب 

 الى من كان لً الحبٌب والصدٌق لٌسهل وٌنٌر لً الطرٌق 

 أبً

 الى من سهرت اللٌالً ورخصت لً الغوالً 

 خصتنً بالدعاء الى القلب الفسٌح والوجه السمٌحالى من 

 أمً 

 الى سندي من أتكأ علٌه

 أخوتً

 الى من خفق قلبه مرتٌن ... مرة حبا لً ومرة خوفاً علً 

 أهدي الٌكم خالصة فكري وثمرة جهدي
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 شكر وامتان 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

االنبٌدداء والمرسددلٌن وعلددى الدده الحمددد ر رب العددالمٌن والصددالة والسددالم علددى خدداتم 

 الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه االبرار المٌامٌن .

ة الددكتورة االسدتاذ وبعد ... اتوجه بجزٌل شكري وامتنانً الى المشرف على البحدث

( لما بذله من جهد ووقدت ومدا قدمده لدً مدن رعاٌدة وتوجٌهدات  ) هدى مهدي صالح

 واراء سدٌدة ومعاونة صادقة عبر مسٌرة البحث وفقه هللا وجزاه هللا خٌراً .

واشكر كل من استطاع ان ٌضحً بجزء من وقته الثمٌن فً ابداء ارائده ومالحظاتده 

 وما قدموه من مساعدة ومشورة اسهمت فً اغناء البحث وتطوٌره .

واخٌراً اسجل شكري الى كل مدن اسدهم مدن قرٌدب او بعٌدد  فدً تقددٌم المسداعدة فدً 

 انجاز هذا العمل .

 اسال هللا ان ٌوفق الجمٌع لما ٌحبه وٌرضاه

                                                                                                             

 الباحثة
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 المقدمة

ٌحتل العامل االقتصادي فً العالقات الدولٌة أهمٌدة جدد بالغدة علدى صدعٌد كافدة      

دول العالم الى أن أضحت المحرك األساسً لكل مناحً الحٌاة داخدل جمٌدع الددول   

فبموجب تلك العالقات بتحدد مستوى التنمٌة االقتصدادٌة التدً ال ٌخفدى أثرهدا البدارز 

 لثقافٌة بل والسٌاسة .على جمٌع األصعدة االجتماعٌة وا

وال نكون مبالغٌن اذا مدا قررندا بدأن مسدتقبل العالقدات بدٌن الددول ٌخضدع تدأثٌراً      

بمدى تطور العالقات االقتصادٌة الدولٌة التدً قدد تكدون مظهدراً مدن مظداهر التكامدل 

 والوحدة بٌن الدول المنشئة لتلك العالقات .

نمدط ثدانم مدن العالقدات االقتصدادٌة ٌعتبدر  وأن العالقات االقتصدادٌة الدولٌدة هدو     

اكثر تطوراً واكثر تشعباً من العالقات االقتصدادٌة الوطنٌدة   فٌوصدف بدالتطور ألنده 

ٌحمدل معندى االنفتدال العدالمً علدى التجدارة الدولٌدة وبالتدالً ٌددعوا الدى البحدث عددن 

ري   اسددواق تجارٌددة فددً دول اخددرى غٌددر الدولددة التددً انطلددق منهددا المشددروع التجددا

 وهذا النمط من العالقات ٌقاوم سٌاسة االنفالت .

 -مشكلة البحث :

االنماط الجدٌدة بدرزت تكدتالت اقتصدادٌة كألٌدة جدٌددة للتندافي وتوزٌدع من بٌن      

القوى المرشحة كأقطاب مؤثرة وفعالة فً القدرن الحدادي والعشدرٌن   ومدا صداحبها 

المنفددردة فددً هٌاكددل اكثددر تحقٌقدداً ذلددك مددن نددزوع شدددٌد للتكتددل وتجمٌددع االمكانٌددات 

 لمطالب الفعالٌة والدفاع عن مصالح وتطوٌر المكاسب فً وجه االخرٌن .
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 -أهداف البحث :

تطددوٌر القددوى االقتصددادٌة كأحددد العناصددر االساسددٌة فددً تقدددٌر قددوة الدددول علددى      

 العالقات الدولٌة .صعٌد ممارسة دور أكثر فعالٌة فً نظم 

 -اهمٌة البحث :

أن قددوة االقتصدداد ال تكمددن فقددط كوندده ٌضددم دول ذات اقتصددادٌات كبٌددرة فقددط        

ولكددن اٌضدداً فددً قدددرة دول علددى توحٌددد أهدددافها االقتصددادٌة بمددا ٌدددور بالفائدددة علددى 

الجمٌع من دون صراع   فعلدت االدارة الجماعٌدة االقتصدادٌة علدى االدارة السٌاسدٌة 

 والنظرة الضعٌفة .

 -منهجٌة البحث :

دراسددة اسددتقرائٌة تحلٌلٌددة لمفهددوم العالقددات االقتصددادٌة الدولٌددة وتأثٌرهددا بددٌن      

 الدول. اعتمادنا فً هذا البحث على المنهج التحلٌلً .

 -هٌكلٌة البحث :

 قد تم تقسٌم البحث الى ثالثة مباحث :     

 مفهوم العامل االقتصادي فً العالقات الدولٌة  -المبحث االول :

 مفهوم العامل االقتصادي  -ل :المطلب االو

 معوقات العامل االقتصادي  -المطلب الثانً :



 

 
1 

 أدوات العامل االقتصادي -المبحث الثانً :

 االستٌراد والتصدٌر  -المطلب االول :

 االستثمار -المطلب الثانً :

 دور العامل االقتصادي فً مصر  -المبحث الثالث :

 مصر العامل االقتصادي فً  -المطلب االول :

 تأثٌر االقتصاد المصري فً العالقات الدولٌة  -المطلب الثانً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

 

 

 المبحث االول

 مفهوم العامل االقتصادي بالعالقات الدولٌة

 مفهوم العامل االقتصادي  -المطلب االول :

 معوقات العامل االقتصادي  -المطلب الثانً :
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 المبحث االول 

 بالعالقات الدولٌة مفهوم العامل االقتصادي

أو تخلفدداً ٌددؤثر فددً العالقددات الدولٌددة سددواء سددلباً أو ًٌجابدداً ضددعفاً أو قددوة تطددوراً      

نمواً أو اصمحالالً عوامل كثٌرة ومتنوعدة وهدذه العوامدل تتطدور وتتغٌدر وتتبددل مدع 

مددرور االٌددام واالزمددان فالعوامددل التددً كانددت مددؤثرة فددً الماضددً لددم تعددد كددذلك فددً 

بل تقلص دورها وتراجع مركزهدا فدً التدأثٌر مدن المقدمدة الدى المدؤخرة  الحاضر ال

الموقع الجغرافً   ومن ابرز العوامل التً كانت مؤثرة فً الماضً وتراجع دورها 

حٌث كان ٌلعب دوراً تقلٌدٌاً فً التأثٌر واستمر كذلك لفتدرات طوٌلدة مدن الدزمن ومدا 

االقتصددادي واحتددل موقعدداً متقدددماً فددً زال ولكددن بنسددبة اقددل   بالمقابددل تقدددم العامددل 

 التأثٌر على العالقات بٌن الدول .
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 المطلب االول

 مفهوم العامل االقتصادي

فدً مجدال العالقدات ٌعد االقتصاد فً زمننا الحاضر هو العنصدر األكثدر فاعلٌدة فدً التدأثٌر      

الدولٌة   وأبرزها لما لده مدن تدأثٌر مباشدر علدى حٌداة األفدراد والمؤسسدات ال بدل الددول ذاتهدا   

فالقوة االقتصادٌة تعنً نسبة عالٌدة مدن االكتفداء الدذاتً فضدالً عدن الدى قددرة الدولدة علدى تقددٌم 

فإن القدرة االقتصادٌة تعنً المساعدات المادٌة والمعنوٌة ألصدقائها عندما تدعوا الحاجة لذلك   

 . (1)قابلٌة الدولة فً ًدامة االقتصاد القوي فً السلم والحرب على حد سواء 

ومع ظهور مفهوم العولمدة وتقلدص المسدافات بدٌن الددول ازداد التبدادل التجداري فٌمدا بٌنهدا      

تندوع مواردهدا ونشط وذلك لعدم أي دولة فً العالم مهما بلغ حجمها وقوتهدا واتسداع مسداحتها و

 . (7)أن تعلن االكتفاء الذاتً أو أن ال تستورد أو تصدر شٌئاً من والى غٌرها من الدول 

فالدول المنتجة تحتاج الى أسواق مفتوحة لتصرٌف منتجاتها لٌعود ذلك بدالنفع علٌهدا وعلدى      

ك المواد الخام التً سكانها كذلك الدولة التً تحتاج السلع والخدمات الُبد لها من استٌرادها   كذل

الغنى لصناعتها عنها وخصوصاً اذا لم تتوفر فً أراضٌها لذلك تنشأ حركة تجارٌدة بدٌن الددول 

من تلقاء ذاتها وهذه الحركة التجارٌة تضفً بظاللها علدى العالقدات الدولٌدة فتجعدل الددول توقدع 

الً ٌنشدط حركدة العالقدات المعاهدات واالتفاقٌات فٌمدا بٌنهدا ممدا ٌعدزز عالقاتهدا السٌاسدٌة وبالتد

 . (4)الدولٌة فٌما بٌنها كجزء من المجتمع الدولً 

                                                           
حسٌب عارف العبٌدي : القوة فً العالقات الدولٌة   رسالة ماجستٌر غٌر منشدورة   كلٌدة العلدوم السٌاسدٌة    (1)

 . 71  ص  1914جامعة بغداد   

 .51  ص 1997   1عٌة   الجزائر  طالوطنٌة للفنون المطبعبد العزٌز جراد : العالقات الدولٌة   المؤسسة  (7)

 . 715  ص  1915   1ناصف ٌوسف : النظرٌة فً العالقات الدولٌة   دار الكتاب العربً   بٌروت   ط (4)
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وللعوامل االقتصادٌة جوانب متعددة من التأثٌر فً العالقات الدولٌة مثل المساعدات والمنح      

والقروض التدً تقددمها الددول الغنٌدة للددول الفقٌدرة   فهدذا الجاندب ٌجدب عددم اغفالده مدن ناحٌدة 

تقوم الدول العظمدى والددول الكبدرى الصدناعٌة العالقات بٌن الدول   وفً هذا األطار تأثٌره فً 

بتقدددٌم المسدداعدات والقددروض للدددول الفقٌددرة والنامٌددة لمسدداعدتها فددً تنمٌددة مجتمعاتهددا وتحسددٌن 

 . (1)نوعٌة حٌاة االنسان فً تلك الدول 

النقدد الددولً البندك الددولً وفً هذا المجدال نشدأت منظمدات اقتصدادٌة دولٌدة مثدل صدندوق      

ومنظمات األمم المتحدة   حٌث تهددف الدى تقددٌم المسداعدات االقتصدادٌة للددول المحتاجدة لهدا   

المتحدددة األمرٌكٌددة حٌددث تقدددم ومددن أمثلددة الدددول التددً تقدددٌم المسدداعدات االقتصددادٌة الوالٌددات 

ة فدً هدذا المجدال القروض والمساعدات للدول المحتاجة من خالل وكاالت ومنظمات متخصصد

 . (7)ومنتشرة فروعها فً مختلف أرجاء العالم 

كددذلك الٌابددان التددً تسددهم بالمشددارٌع ا نمائٌددة فددً مختلددف دول العددالم باالضددافة الددى فرنسددا      

وبرٌطانٌا وغٌرها من الدول القادرة على تقدٌم المساعدات   أن هذه المساعدات لهدا تدأثٌر كبٌدر 

ر السٌاسدً مدن قبدل الددول المانحدة علدى غٌرهدا مدن الددول مدن أجدل ان فً اخفاء نوع من التأثٌ

 . (4)تحتل مكانة دولٌة مؤثرة سعٌاً ألن تكون عنصراً رئٌسٌاً فاعالً ومؤثراً فً العالقات الدولٌة 

وتستخدم المساعدات االقتصادٌة كوسٌلة للضغط والتأثٌر على الدول المحتاجة لها من خالل      

ه المسدداعدات   وأٌضدداً المقاطعددة االقتصددادٌة ومددنح االسددتٌراد   كددذلك زٌددادة التهدٌددد بقطددع هددذ

الرسوم الجمركٌة على البضائع المستوردة من الدول المدراد الضدغط علٌهدا حٌدث تغلدق أسدواقها 

 . (3)أمام هذه البضائع مما ٌنعكي سلباً على الدول المصدرة 

 

                                                           
محمد سمٌع حمٌد : االبعاد السٌاسٌة واالقتصادٌة للمنتدى االقتصادي العالمً   جرٌدة البعث   دمشق   العدد  (1)

 . 11  ص  7110   17113

 . 72  ص  1929  جامعة الكوٌت   الكوٌت    7اسماعٌل صبري : العالقات السٌاسٌة والدولٌة   ط (7)

 . 72المصدر نفسه   ص  (4)

 . 44حسٌب عارف العبٌدي : القوة فً العالقات الدولٌة   مصدر سابق   ص  (3)
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 المطلب الثانً

 معوقات العامل االقتصادي

هذه المعوقات تتمٌز بأنها لٌست طارئة أو أنٌة وأنما تحمل فً طٌتها تارٌخاً مدن التراكمدات      

والسددلبٌات   وتتشددعب باتجاهددات عدٌدددة تراوحددت بددٌن أسددباب خارجٌددة ومحلٌددة   وبددٌن أسددباب 

سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وفٌما ٌلً نتناول عدداً مدن المعوقدات التدً أدت الدى تعثدر العامدل 

 . (1)القتصادي ا

 االختالف الهٌكلٌة : -اوال :

ٌؤثر االختالل الهٌكلً فدً معظدم الددول العربٌدة ٌتمثدل فدً اعتمداد االقتصداد الدوطنً علدى      

سلعة واحدة أو عدد قلٌل جداً من السلع التً الٌمكن لنشاطها االنتداجً أن ٌرفدع معددالت التنمٌدة 

% من 91ٌصل االعتماد على خام النفط الى نحو  فً االجل الطوٌل   ففً بعض الدول العربٌة

فددً دول عربٌددة أخددرى ٌصددل االعتمدداد علددى السددلعة أولٌددة الندداتج المحلددً االجمددالً   بٌنمددا 

 . (7)والصناعة البسٌطة الى نسبة مماثلة 

 النزوع الى القطرٌة : -ثانٌاً :

حٌث زادت النزعة الى القطرٌدة فدً الددول العربٌدة خاصدة بعدد حصدولها علدى اسدتقاللها        

وأصبح مفهوم القطرٌة هو السائد بٌن الدول العربٌة وتجمد الوعً العربً العام   فمعظدم الددول 

 العربٌددة مارسددت نمطدداً انعزالٌدداً قطرٌدداً ٌغٌددب عندده البعددد الدددولً   األمددر الددذي اسددهم فددً تعمٌددق 

 

                                                           
 . 77  ص  1997المؤسسة الوطنٌة للكتاب   الجزائر   اسماعٌل العربً : فصول فً العالقات الدولٌة    (1)

   7117دقٌش ابو بكر   مذكرة التكامل االقتصادي العربً ودوره فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة   القداهرة    (7)

 . 73ص 
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التبعٌددة والتجزئددة القطرٌددة ففددً الوقددت الددذي عمدددت فٌدده الدددول االسددتعمارٌة الددى تقسددٌم الددوطن 

مختلفددة لٌسددهل علٌهددا السددٌطرة والمحافظددة علددى مصددالحها وربددط الهٌاكددل العربددً الددى اقطددار 

 . (1)االقتصادٌة للكٌانات العربٌة بعجلة االقتصاد الرأسمالً 

 العوامل االجتماعٌة : -ثالثاً :

وٌأتً على رأسها المناخ العام السائد فً العالقدات بدٌن الددول ذاتهدا فهدذه العالقدات تسدودها      

مشدداعر الغٌددر والحددرص علددى تبددؤ دور الزعامددة واالسددتئثار بالقدددر علددى التددأثٌر فددً توجٌهددات 

القددرار فددً القضدداٌا المختلفددة وهددذا مددن شددأنه أن ٌددؤثر بالسددلب لددٌي فقددط علددى فددرض العامددل 

 .(7) العالقات االقتصادٌة فحسب بل على وجود عالقات طبٌعٌة متوازنة بٌن الدولاالقتصادي و

 ضعف وغٌاب االدارة السٌاسٌة : -رابعاً :

الشددك ان العوامددل السٌاسددٌة تلعددب دوراً مهمددا فددً تحقٌددق العامددل االقتصددادي فددً مجددال      

قتصدادي فدان اهمهدا هدو االقتصاد   واذا كانت هناك معوقات تزاحمت لتعرقل مسٌرة العامدل اال

 ضعف وغٌاب االدارة السٌاسٌة وتلك االدارة لو وجدت لحطمت كل المعوقات .

 صعوبة التنسٌق االقتصادي بٌن الدول العربٌة : -خامساً :

ذلك الى تفاوت الدول العربٌة من حٌث درجات النمو االقتصادي من حٌدث درجدات وٌرجع      

األخذ بنظم التخطٌط االقتصادي واختالف الدول العربٌة من حٌث االنظمة والتشرٌعات التجارٌة 

                                                           
   7111 –السعٌد بوشول : واقع التكامل االقتصادي لمجلي التعاون لدول الخلٌج العربً   رسالة ماجستٌر  (1)

 . 41الرٌاض   ص 

   7114 –  القاهرة  3سامً عفٌفً حاتم : التكتالت االقتصادٌة بٌن التنضٌر والتطبٌق   جامعة حلوان   ط (7)

 . 70ص 
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  وهً أمور ٌترتب علٌها تضدارب السٌاسدات االقتصدادٌة وتدؤدي الدى صدعوبة تنفٌدذ القدرارات 

 . (1)المشتركة 

 االقتصادٌة والمالٌة للدول : -: سادساً 

حٌدددث ظهدددرت التبعٌدددة مدددن خدددالل تزاٌدددد احتٌاجدددات الددددول مدددن السدددلع سدددواء االنتاجٌدددة      

واالستهالكٌة   وهذه التبعٌة االقتصادٌة تجعل المصالح الخاصدة لكدل دولدة عربٌدة أكثدر الحاحداً 

شدأنه ان ٌحددث تفتدت بدٌن العربٌة وهذا مدن من السعً لتحقٌق المصلحة العامة لمجموعة الدول 

الدول   أما التبعٌة المالٌة فقد وجدت من خالل ارتباط النظدام النقددي والمدالً مندذ بداٌدة تأسٌسده 

بالنظام الرأسمالً وهو النظام الذي كانت تمثله الددول المسدتعمرة المسدٌطرة علدى الددول النامٌدة 

مدا زالدت تواجده محداوالت تحقٌدق ومنها الدول العربٌة   وهذه هً أهم المعوقات التً واجهت و

 . (7)التكامل االقتصادي العربً 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  دار الفكددر الجددامعً    1نزٌدده مبددروك عبددد المقصددود : التكامددل االقتصددادي العربددً وتحدددٌات العولمددة   ط (1)

 . 45  ص  7112 –جامعة االزهر الشرٌف   مصر 

صالل الددٌن حسدن السدٌد : االتحداد االوربدً والعملدة االوروبٌدة الموحددة والسدوق العربٌدة المشدتركة الواقدع  (7)

 . 57  ص  7114 –والطمول   دار عالم الكتب   القاهرة 
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 المبحث الثانً

 أدوات العامل االقتصادي

 االستٌراد والتصدٌر  -المطلب االول :

 االستثمار -المطلب الثانً :
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 المبحث الثانً

 أدوات العامل االقتصادي

 االستٌراد والتصدٌر -المطلب االول :

للتصدٌر أهمٌة قصوى فً اقتصاد أي دولة وٌعددها الدبعض قضدٌة مجتمعٌدة تفدرض نفسدها      

على المسارات االقتصادٌة لتلك المجتمعات   فالتصدٌر هدو أحدد االلٌدات الهامدة لزٌدادة معددالت 

نمو الناتج المحلً من خالل توسٌع نطاق السوق والدذي ٌعدد النفداذ الدى الخدارج أهدم عناصدره   

فً التصدٌر عموماً ٌساعد على ازالة العوائق أمام القٌمة االقتصادٌة وال شدك أن هنداك  فالتوسع

محاوالت جادة من قبل الدولة لدفع التصدٌر وفتح أسواق جدٌدة فإن زٌادة النفاذٌدة الدى االسدواق 

 . (1)الخارجٌة ٌمكن الدول من الحصول على عائد مجز عن تسوٌق منتجاتها فً الخارج 

ٌسهم فً تموٌل عملٌات التنمٌة االقتصادٌة شرٌطة اال تحجدب عوائدد الصدادرات عدن وهذا      

استردادها وتبقـى فدً الخدـارج لحسدـاب أصدحابها وهدو القصدور الدذي تعدانً منده أغلبٌدة الددول 

 . (7)النامٌة 

فالتصدددٌر هددو انتدداج السددلع أو الخدددمات فددً بلددد وبٌعهددا أو تددداولها فددً بلددد أخددر   وٌكددون      

 . (4)صدٌر بطرق مباشرة وغٌر مباشرة كما ٌلً الت

 

 

                                                           
 .41  ص  1921العربٌة   بٌروت      دار النهضة 1محمد علً اللبنً   مقدمة فً التحلٌل االقتصادي   ط (1)

  دار الرضدا  1مطانٌوي حبٌب   مسائل االقتصاد الالسٌاسدً   العولمدة وتدداعٌاتها فدً الدوطن العربدً   ط (7)

 . 113م   ص  1999 –للنشر   دمشق 

 . 47محمد علً اللبنً   مصدر سابق   ص  (4)
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 -التصدٌر المباشر : – 1

النظام النموذجً لذلك هو أن ٌكون لدى الدولدة قسدم خداص للتصددٌر بحٌدث تبٌدع المندتج أو      

الخدمة مباشرة للمستهلكٌن فً الدول األجنبٌة فً هذا النظام ٌكون لدى المنشئة السٌطرة الكاملدة 

تسوٌق السدلع والخددمات والتوزٌدع والمبٌعدات والتسدعٌر   والخٌدارات التجارٌدة األخدرى   على 

العدٌد من الدول تعتمد على واحدة أو عدة قنوات للتصدٌر المتخصصة خارج مؤسسداتهم معظدم 

الدول تختار الطرق المباشرة وغٌر المباشرة   وتبداع الصدادرات مباشدرة مدن خدالل مقرهدا فدً 

 . (1)الخارج 

وتباع الصادرات الغٌر المباشدرة مدن خدالل وكدالء أو مدوزعٌن للتصددٌر ٌمكدن التنفٌدذ مدن      

خالل اسدتخدام كلتدا الطدرٌقتٌن   فدً هدذه الحداالت ٌمتلدك التداجر السدلع   عكدي الدوكالء ٌمثلدوا 

 . (7)الصانع او المالك مقابل عمولة وال ٌمتلكون البضائع 

وكالء المباشرٌن بعضهم ٌعمل بالعمولة ولدٌه عقد مع البائع وهناك عدة أنواع مختلفة من ال     

  وال ٌبٌع المنتجات المنافسة لما ٌبٌعه   والمصدر ٌدرب الوكٌل أو المندوب على المنتج وٌوفر 

له التسهٌالت الالزمة وهناك وكالء الشراء الذٌن ٌُرسلوا الى بلد أجنبً من قبل شركاتهم لشدراء 

 . (4)طن وتدفع لوكٌل الشراء عادة رسوم أو عمولة مقابل هذا العمل المنتجات لبٌعها فً الو

 

                                                           
 3/  10نبٌهة جابر   فكرة االستٌراد والتصدٌر   مقال على الموقع علم نفسك مهارات العمل الحر  الرابط    (1)

 /7111  :www.drnabihagaber.blegspot.com  . 

 المصدر نفسه . (7)

 . 33محمد علً اللبنً   مصدر سابق   ص  (4)
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 -التصدٌر الغٌر مباشر : – 2

عندما تستخدم الدولة وكالء  ٌجداد وتدوفٌر السدلع للمشدترٌن االجاندب فأنده ٌسدتخدم تصددٌر      

غٌر مباشر   هدذا االسدلوب مدن التصددٌر ٌطدرل أقدل قددر مدن المخداطر والمصدارٌف ألنده مدن 

 . (1)السهل نسبٌاً البدء باستثمار رأي مال معقول 

شتري وٌسدهل تددفق السدلع وهنداك عددة أندواع والوكٌل ٌقوم بدور الوسٌط بٌن المصدر والم     

تتقاضددى اتعدداب مددن الدولددة المصدددرة وفددً مختلفددة مددن هددذا النددوع مددن الددوكالء   وهددذه الوكالددة 

 . (7)المقابل تساعد الصانع من الوصول الى قنوات التوزٌع االجنبٌة 

 -االستٌراد :

مدع ذلدك قدد ٌتدأثر التصددٌر فهو ٌعندً شدراء البضدائع مدن بلدد أخدر وبٌعهدا داخدل الدبالد   و     

واالستٌراد الى حد كبٌر بالسٌاسات الحكومٌة   مثل تقدٌم االعانات التً تقٌد أو تشجع علدى بٌدع 

السددلع والخدددمات خاصددة فددً الخددارج وقددد ٌكددون مددن المحظددور تصدددٌر سددلع معٌنددة   مثدددل 

ن األطراف المعٌنة التكنولوجٌا العسكرٌة   أو ٌسمح بها لجهات محددة بشروط طبقاً التفاقٌات بٌ

  فً حاالت الحظر التجاري أو اللوائح الحكومٌة األخرى قدد تمندع الدولدة مدع التعامدل مدع بدالد 

محظور التعامل معها   وٌعتبر التصدٌر أحد األسالٌب التً تستخدمها الدول لتثبٌت وجودها فدً 

 . (4)االقتصادات خارج وطنهم 

                                                           
عملٌة التنمٌة   سلسلة دراسات المعهد القومً لدالدارة طلعت أدٌب عبد الملك   دور التصدٌر واالستٌراد فً  (1)

 . 13  ص  7111العلٌا   القاهرة   

 . 13المصدر نفسه   ص  (7)

 . 12  ص  1999  القادرة    720محمد عبد القادر   مفهوم التنمٌة االقتصادٌة   جرٌدة االهرام   العدد  (4)
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لتواصددل مددع الجمددارك لتحدٌددد التددراخٌص الالزمددة وعنددد االسددتٌراد الددى داخددل بلددد ٌجددب ا     

والقضاٌا اللوجسدتٌة   غالبداً مدا ٌكدون هدو المخلدص الجمركدً ٌقددم التسدهٌالت الالزمدة لتسدهٌل 

 . (1)انتقال سلي للسلع والخدمات بٌن الدول 

وٌطلددق علددى االسددتٌراد والتصدددٌر التجددارة الخارجٌددة للدولددة وتتكددون مددن تجددارة مرئٌددة )      

ع بكددل انواعهددا (   وتجددارة غٌددر مرئٌددة ) الخدددمات مثددل التددأمٌن وتسددهٌالت الشددحن (   البضددائ

وٌمكن للبلدان أن تكون فً موقع مناسب للتصدٌر لعدة أسباب   ٌجدوز للدولدة تصددٌر السدلع اذا 

 . (7)كان لدٌها الموارد الطبٌعٌة التً ٌفتقر الٌها اخرون 

ت بتكلفة أقل نسبٌاً من البلدان االخرى   على سدبٌل وبعض البلدان قادرة على تصنٌع منتجا     

  ومن العوامدل االخدرى قددرة المثال عندما تكون الٌد العاملة لدٌها أقل كلفة عن البلدان االخرى 

الدولة على انتاج سلع عالٌة الجودة أو لدٌها القدرة العالٌة على التجدٌد واالبتكار او القددرة علدى 

 . (4)السنة تكون بلدان أخرى فً حاجة الٌها انتاج السلع فً موسم من 

 

 

 

 

                                                           
 . 74  ص  1914 –  دار النهضة العربٌة   القاهرة  1محمد زكً الشافعً   التنمٌة االقتصادٌة   ط (1)

 . 15طلعت أدٌب عبد الملك   مصدر سابق   ص  (7)

 نبٌهة جابر   مصدر سابق . (4)
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 االستثمار -المطلب الثانً :

هو ًنفاق ذلك الجزء من الدخل الذي ال ٌخص لشراء السلع والخدمات التدً تفدً المتطلبدات      

االستهالكٌة مباشدرة بدل الدذي ٌدؤول الدى زٌدادة وسدائل انتداج تلدك السدلع والخددمات   لدذلك فدإن 

لمة   المفهوم االقتصادي لكلمة االستثمار ٌختلف عن المعانً الشائعة التً ٌتناقلها الناي لهذه الك

وبناء على ذلك فدإن االسدتثمار فدً بلدد مدا هدو ذلدك الجدزء مدن النداتج العدام لدذلك البلدد فدً المددة 

المعٌنة   الذي ٌجري انفاقه على الجدٌد من األصول أي مدن ا نشداءات والمعددات والتجهٌدزات 

 . (1)والمرافق وعلى االضافات الحاصلة فً تلك المدة فً المخزون االستثماري 

الذي ال ٌنفق على االستهالك وقد لوحظ منذ القدم وٌأتً االستثمار من ذلك الجزء من الدخل      

أن ثمة فئات من الناي تجد ان مجمل استهالكها ٌقل عن مجمدل دخولهدا   وتجدد بدٌن أٌددٌها فدً 

 . (7)أخر الموسم   سواء أكان شهراً أم عاماً مبلغاً فائضاً من المال 

ك الفئات من الناي او الددول ان ادخدار هدذا الدوفر نقدوداً سدائلة ٌبقدً الفدائض وقد ًدركت تل     

جامداً   وهو أمر عقٌم ال زائد فٌه   فً حٌن أن ثمة أعماالً أخرى تحرك الدوفر المددخر وتعٌدده 

  من هذا المنطلق فإن ذلك الجزء من الدخل الذي الٌنفق على االستهالك ٌكدون مع ربح ًضافً 

 . (4)بٌعً لٌنفق على االستثمار مهئٌاً بوجه ط

وتكون على نوعٌن " استثمار عام " و " استثمار خاص " واالخٌر ٌمكن ان  -انواع االستثمار :

 ٌكددون فردٌدداً أو جماعٌدداً   فددالفردي هددو مددا ٌنفددذه المدددخر مباشددرة   والجمدداعً ٌددتم عددن طرٌددق 

 

                                                           
 . 14  ص  1992  دار المستقبل للنشر والتوزٌع   االردن    1طاهر حٌدر حردان   مبادئ االستثمار   ط (1)

 . 174  ص  1991  دار الناشر للنشر والتوزٌع   االردن    1ونظرٌاته   ططارق الحاج   علم االقتصاد  (7)

  دار زهددران للنشددر والتوزٌددع    1حسددنً علددى خربددوش وأخددرون   االسددتثمار بددٌن النظرٌددة والتطبٌددق   ط (4)

 . 113  ص  1999عمان   
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مؤسسات استثمارٌة مساهمة تقوم بقلب رؤوي أموالها النقدٌة الى أصول منتجة وغالباً مدا ترقدد 

تلك المبالغ بتموٌالت اضدافٌة مسدتمدة مدن أربدال سدابقة محتجدزة أو مدن قدروض متنوعدة   أمدا 

رأي مدال حقٌقدً جدٌدد   االستثمار العام " فهو مجمل ما تنفقه الدولة والقطاع العام على تكوٌن 

هو ٌنطلق من محور النظرة الشاملة للمنافع االقتصادٌة واالجتماعٌة التً تؤول الى البلد المعنً ف

 . (1)كلٌة وال ٌنحصر بحافز " الربحٌة " الضٌف   كما هو األمر فً حال االستثمار الخاص " 

دٌون فلالستثمار الخاص ٌكون الدافع عادة تحقٌق أعلى عائد ربح ممكن لذلك ٌنظر االقتصدا     

فٌمددا ٌتعلددق باالسددتثمار الخدداص الددى " األنتاجٌددة الحدٌددة الخاصددة لددرأي المددال "   ًضددافة الددى 

النددوعٌن الرئٌسددٌن لالسددتثمار " العددام والخدداص " بشددقٌه الفددردي والجمدداعً   فإندده ٌمكددن أٌضدداً 

التفرٌق بٌن انواع اخرى من االستثمارات وفقاً لعددد مدن الخصدائص األخدرى فهنداك " اسدتثمار 

لقائً " " واستثمار مستحث " فاألول هو الذي ٌتقرر بصورة مستقلة عن المؤثرات االقتصادٌة ت

جدٌددة القائمة كمستوى الدخل العام أو معدل االستهالك   وهو غالباً ما ٌتقرر نتٌجة ًٌجاد سدلعة 

 أو اسدتحداث طرائدق وأسدالٌب ًنتاجٌدة غٌدر تقلٌدٌدة أو ٌكدون ناجحداً عدن متغٌدرات اجتماعٌدة أو

 . (7)نفسٌة أو سٌاسٌة غٌر مرتبطة بصورة مباشرة بالمعطٌات االقتصادٌة 

أمددا االسدددتثمار المسدددتحث أو المحددرض فهدددو الدددذي ٌعتمدددد كلٌدداً علدددى االوضددداع والعوامدددل      

االقتصادٌة القادمة والمتوقعة والذي ٌقدم علٌده المسدتثمر بددافع المنفعدة المادٌدة المباشدرة وكدذلك 

نواع االستثمارات تبعاً لكونها " مباشرة او غٌر مباشدرة " فداألولى هدً التدً ٌمكن التفرٌق بٌن ا

ٌجرٌها صاحب المال بنفسه   بٌد أنه اذا كانت ادخاراته قلٌلة أو دراٌته محدودة او أحوالة مانعة 

فإندده ٌلجددأ لالسددتثمار " غٌددر المباشددر " وذلددك بشددراء أسددهم فددً مشددروعات اسددتثمارٌة جدٌدددة أو 

                                                           
 . 113حسنً علً خربوش واخرون   المصدر السابق   ص  (1)

  دار النهضدة العربٌدة    1الجوانب القانونٌة للشركات غٌدر الوطنٌدة ) االسدتثمار (   ط ٌحٌى عبد الرحمن   (7)

 . 11  ص  1993مصر   
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جدٌدة حٌث ٌكون للمشروع او للبرنامج ادارة متخصصة ترعى برامج استثمارٌة  باالشتراك فً

 . (1)حسن تنفٌذه وتشغٌله وتقوم بتوزٌع ارباحه السنوٌة على المساهمٌن 

وفً المجتمعات الرأسمالٌة حٌث توجد أسواق لألسهم ولألوراق المالٌة وحٌدث توجدد أعدداد      

همها فً تلك األسواق لم ٌبدق بأسدتطاعة المددخر العدادي كبٌرة من الشركات التً تقوم بطرل أس

 . (7)أن ٌعرف السبٌل األفضل لالستثمار أو أنواع األسهم التً تالئم حالته وتقً بغرضه 

وقد ًزداد االهتمام بددور العامدل االقتصدادي فدً السدنوات األخٌدرة نظدراً الدى ًزدٌداد تددخل      

  ومن ثدم فقدد اصدبحت هدذه العوامدل جدزءاً حٌوٌداً مدن  الدول فً العالقات االقتصادٌة الخارجٌة

وحددده ال ٌفسددر تزاٌددد أهمٌددة السٌاسددة الخارجٌددة   بٌددد أن تزاٌددد االعتمدداد االقتصددادي المتبددادل 

وٌصددفه عامددة تلعددب أدوات العامددل االقتصددادي العوامددل االقتصددادٌة فددً السٌاسددات الخارجٌددة   

 . (4)دوراً مركزٌاً فً اختٌار السٌاسات الخارجٌة 

وألن تنفٌذ معظم السٌاسات ٌتطلب توفر الموارد االقتصادٌة وٌحدد توفر تلك الموارد   بمدا      

ًمكان ٌمكن للدولة أن تكون دولة مانحة للمعونة الخارجٌة أو مستقبله لتلك المعوندة   كدذلك فدإن 

تجداري أو تحقٌدق تلك الموارد تحدد قدرة الدولة على سباق التسلح والتكلٌف البداهض والتبدادل ال

 . (3)فائض فً مٌزان المدفوعات 

 

 

                                                           
 . 72  ص  1999 –  دار الفكر   بٌروت  1حاتم فاري طعان   االستثمار اهدافه ودوافعه   ط (1)

 . 111حسنً علً خربوش واخرون   المصدر السابق   ص  (7)

محمد أحمد علً المفتً   االدوات االقتصادٌة وأثرها على السٌاسدة الخارجٌدة   شدبكة األلوكدة االلكترونٌدة    (4)

www.alukah.net  . 

 المصدر نفسه . (3)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
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 المبحث الثالث

 دور العامل االقتصادي فً مصر

ان االقتصدداد المصددري مددن أقدددم اقتصددادٌات العددالم حٌددث بدددأ بالقطدداع الزراعددً والتبددادل      

التجدداري مددع البلدددان المجدداورة   ومددر بمراحددل تطددور وانحدددار حتددى بداٌددة العصددر الجمهددوري 

  بدأ الدرئٌي السدابق جمدال عبدد الناصدر فدً االصدالل االقتصدادي وًنهداء  1957وثورة ٌولٌو 

ٌة ومن هنا بدأت الثورة االقتصادٌة فدً مجداالت عددة وكدان حٌنهدا اقتصداد ٌتمتدع الفترة االقطاع

 بدرجة عالٌة من المركزٌة .

ًنفتح االقتصاد المصري بشدكل كبٌدر تحدت حكدم الرئٌسدٌن السدابقٌن أندور السدادات ومحمدد      

( زادت وتٌددرة االصددالحات  7111الددى عددام  7113  وفددً الفتددرة مددن عددام ) حسددنً مبددارك 

قتصادٌة سعٌاً لجذب االستثمارات األجنبٌة وتسهٌل نمو الناتج المحلً االجمالً   على الدرغم اال

مددن المسددتوٌات العالٌددة نسددبٌاً للنمددو االقتصددادي فددً السددنوات األخٌددرة ظلددت الظددروف المعٌشددٌة 

ف للفقراء والمواطنٌن العادٌٌن فً تدهور واكثر سواً   وقد ساهم فً استٌاء الدرأي العدام   وسدو

نتندداول فددً هددذا المبحددث مطلبددٌن : الملطددب االول ٌتندداول العامددل االقتصددادي فددً مصددر   أمددا 

 المطلب الثانً ٌتناول تأثٌر االقتصاد على العالقات الدولٌة فً مصر .
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 العامل االقتصادي فً مصر  -المطلب االول :

%   خدالل ربدع  3لدى مصر اقتصاد مستقر ٌتمتع بدرجة مدن النمدو المسدتمر فدً متوسدط      

قرن مر االقتصاد بمراحل مختلفدة مدن التنمٌدة واالصدالحات التدً لعدب فٌهدا القطداعٌن الخداص 

( شرع الرئٌي  1901( و )  1957ادوار متفاوتة من حٌث االهمٌة النسبٌة   ففً عام )  والعام

بق ) جمدال عبدد الناصدر ( فدً اتبداع السٌاسدات االقتصدادٌة التدً اسدتهدف اعدادة المصري االسد

توزٌع الموارد من خدالل تددخل الدولدة فدً النشداط االقتصدادي والسدٌطرة علدى مصدادر االنتداج 

 . (1)ووسائله 

وكانددت أبددرز هددذه السٌاسددات قددانون االصددالل الزراعددً وتددأمٌم البنددوك الخاصددة واالجنبٌددة      

الشركات والمصانع الكبرى   وبدأ باالسدتثمار الحكدومً المباشدر بأنشداء شدركة الحدٌدد العاملة و

 . (7)م  1950( ثم تأمٌم قناة السوٌي عام  1953والصلب المصرٌة عام ) 

تم تطبٌق برامج سنوٌة بشكل خطط متحركة واالستعانة بدرؤوي االمدوال  1923وفً عام      

تصادٌة مما رفدع معددل النمدو السدنوي   ثدم مواصدلة السدٌر فدً العربٌة واالجنبٌة فً التنمٌة االق

سٌاسددة االنفتددال االقتصددادي وتشددجٌع االسددتثمار والتحددول نحددو اقتصدداد السددوق   والتددً شددملت 

تقلٌص دور القطاع العدام تددرٌجٌاً والتجدول الدى القطداع الخداص مدع البقداء علدى دور االقتصداد 

 . (4)الكلً 

                                                           
  المركز العربً للدراسات  االجنبٌة فً التغٌٌر االجتماعً بالدول العربٌةلبنى عبد هللا القاضً   اثر العمالة  (1)

 . 711  ص  7111  الرٌاض   

 . 12  ص  7114قاهرة     دار الثقافة الجدٌدة   ال 1عبد الخالق فاروق   االقتصاد المصري   ط (7)

 . 12  ص  7114  القاهرة    321عامر عادل   التنمٌة االقتصادٌة   المجلة االقتصادٌة المصرٌة   العدد  (4)
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لتجارة العالمٌة والسوق المشتركة لدول شرق وجندوب أفرٌقٌدا   انضمت مصر الى منظمة ا     

ودول حوض البحر المتوسدط   كمدا سدعت نحدو وأبرمت اتفاقٌات الشراكة مع االتحاد األوروبً 

ًحٌاء اتفاقٌة السوق العربٌة المشتركة وتفعٌل اقامة منظمة التجارة الحرة العربٌة   وتنشٌط دور 

ضددافة الددى عقددد اتفاقٌددة شددراكة مددع الوالٌددات المتحدددة االمرٌكٌددة مجموعددة الدددول النامٌددة   باال

 . (1)واتفاقٌات للتعاون مع بعض الدول االسٌوٌة مثل الصٌن والٌابان وكورٌا الجنوبٌة 

  تراجعددت الحكومددة المصددرٌة عدددن  7111وبعددد االضددطرابات التددً اندددلعت فددً ٌندداٌر      

االصدددالحات االقتصدددادٌة   وزاد االنفددداق الحكدددومً االجتمددداعً بشدددكل كبٌدددر لمعالجدددة هدددذه 

االضطرابات   ولكن حالة عدم االستقرار السٌاسً تسبب بالنمو االقتصادي الى بطء ملحوظ فً 

تقلٌص فً ا ٌرادات الحكومٌة   وكانت السدٌاحة   والصدناعة التحوٌلٌدة القطاعات االقتصادٌة و

 . (7)  والبناء من بٌن القطاعات األكثر تضرراً فً االقتصاد المصري 

ومن المرجدع أن ٌظدل النمدو االقتصدادي بطٌئداً خدالل السدنوات القلٌلدة القادمدة   وأسدترعت      

 7117( و )  7111% فدً عدامً )  51كثر من الحكومة انخفاض احتٌاطٌات النقد االجنبً أل

( الى دعم الجنٌه المصري   وعدم توفر المساعدات المالٌدة الخارجٌدة نتٌجدة لفشدل المفاوضدات 

شهراً  71ملٌار دوالر   التً لها استمرت أكثر من  3,1مع صندوق النقد الدولً بشأن قرض بـ

 . (4) 7114  قد ٌجعل األزمات المالٌة ومٌزان المدفوعات فً عام 

 

 

                                                           
 . 03دٌن حسن السٌد   المصدر السابق   ص صالل ال (1)

عمرو رجب   االقتصاد والتحول الددٌمقراطً فدً مصدر   المركدز العربدً للبحدوث والدراسدات السٌاسدٌة    (7)

 . 75  ص  7110القاهرة   

 . 75المصدر نفسه   ص  (4)
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 تأثٌر االقتصاد المصري فً العالقات الدولٌة -المطلب الثانً :

تعد العالقة االقتصادٌة بٌن مصر والدول العربٌدة والخلدٌج والعربدً مدن العالقدات المتبادلدة      

التً ال ٌمكن االستغناء عنها من كال الطرفٌن   فمن جهة تمثل قناة السوٌي شرٌانا حٌوٌا لددول 

من البترول عبر القناة   ومن جهدة أخدرى ٌوجدد بددول الخلدٌج عددد   اذ ٌمر ثلثا انتاجها الخلٌج 

ملٌون مصري   هم من المصادر األساسٌة لالقتصاد  7,5كبٌر من العمالة المصرٌة ال ٌقل عن 

الدف خلٌجدً ٌقٌمدون  77ملٌار دوالر سدنوٌاً فدً مقابدل  11المصري بتحوٌالتهم التً تبلغ نحو 

 فً مصر .

ومددن أهدددم العالقددة االقتصدددادٌة بددٌن مصدددر ودول الخلددٌج تتركدددز فددً المسددداعدات والددددعم      

 : (1)واالستثمار والتجارة البٌنٌة والعمالة والسٌاحة وذلك كالتالً 

 -المساعدات والمعوقات االقتصادٌة المتبادلة : -اوالً :

االطار التارٌخً لهذه المعوندات والمسداعدات علدى الدرغم مدن ارتبداط مصدطلح المعوندات  – 1

االقتصادٌة بالمساعدات التً تقدمها الدول العربٌة النفطٌة لغٌرها من الدول األقل ثدروة   اال ان 

 مصر كانت ولفترة طوٌلة دولة مانحة للمعونات المادٌة والفنٌة   وكانت هذه المعونات تتم اٌضاً 

عبر الحدود وفدً الواقدع كاندت تقددم المعوندات للددول األكثدر احتٌاجداً جدزءاً مهمداً فدً العالقدات 

 العربٌة .

تطور المعونات الخلٌجٌة لمصر : تأثرت المعونات الخلٌجٌة بالمناخ السٌاسً الذي ساد فً  – 7

حصددلت مصددر علددى مقددادٌر متزاٌدددة مددن المعونددات  1924مصددر   ففددً أعقدداب حددرب أكتددوبر 

                                                           
مجلدة السٌاسدة الدولٌدة   العددد احمد خلٌلً الضٌع   المساعدات االقتصادٌة الخلٌجٌدة لددول الربٌدع العربدً    (1)

 . 75  ص  7114  مصر  197
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العربٌة ًما مباشرة عن طرٌق المعونات الثنائٌة أو عن طرٌق برنامج الخلٌج لتنمٌة مصر الدذي 

 . (1)ر لبرامج التنمٌة فً مصر ملٌار دوال 7خصص 

ولقد ظلت القروض والمنح والمعونات االقتصادٌة الخلٌجٌة عمود اساسً من اعمددة عالقدة      

مصر بدول الخلٌج فً عهد الدرئٌي االسدبق ) حسدنً مبدارك (   وكاندت تمتداز بشدروط مٌسدرة 

انمائٌدة ٌهددف مثل عددم ربدط مصدادر الشدراء بمصدادر التموٌدل فقدد كاندت مسداعدات وقدروض 

 . (7)االسراع فً عملٌة التنٌمة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً مصر 

اال انه منذ تفجٌر الثورات العربٌة   وبدء انعكاسداتها وتدداعٌاتها االقتصدادٌة السدلبٌة   بدرز      

اهتمام خلٌجً ) قطري سعودي ( باألساي بتوفٌر المساعدات لدول الثورات ) مصدر   وتدوني 

  ولٌبٌا ( فدً صدورة قدروض ومدنح واسدتثمارات   وقدد كدان هنداك تفداوت فدً مقددار   والٌمن 

التعدداون أسددلوب تقدددٌم االهتمددام مددن قبددل الدددول الخلٌجٌددة المناحددة   حٌددث اتبعددت دول مجلددي 

ملٌار دوالر   فقدد كاندت قطدر هدً الحالدة االكثدر بدروزاً  19المساعدات الثنائٌة التً بلغت نحو 

ملٌدارات دوالر لمصدر فقدط علدى مدرحلتٌن    5ل الثورات   حٌث بلغدت فً تقدٌم القروض لدو

ملٌارات دوالر ودائع فً البنك المركدزي وقامدت بسددادها  3منها ملٌار دوالر منحة ال ترد   و 

 . (4)بالكامل 

أما السعودٌة فقد قدمت لمصر حزمدة مدن القدروض بقٌمدة ملٌداري دوالر عبدارة عدن ملٌدار      

 . (3)دٌعة فً البنك المركزي المصري   وملٌار دوالر قرضاً مٌسراً دوالر فً صورة و

                                                           
(   رسالة ماجستٌر   جامعة القداهرة  1924 – 1905عود عثمان الجلٌي   العالقات المصرٌة السعودٌة )  (1)

 . 25  ص  1929  القاهرة   

  ص  7117الرٌداض     دار الملدك عبدد العزٌدز    1وحٌد عبد المجٌد   العالقدات السدعودٌة المصدرٌة   ط (7)

05 . 

   7117عمرو علً   التعاون االقتصادي بٌن مصر والدول العربٌة   التطدور والنتدائج   احدوال مصدرٌة    (4)

 . www.digital.ahram.orgالموقع االلكترونً 

 المصدر نفسه . (3)

http://www.digital.ahram.org/
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وفً ظل وضع االقتصداد العدالمً الحدالً ٌمكدن تحدٌدد ثالثدة قدوى اقتصدادٌة عظمدى تشدهد      

 لها أثر على االقتصاد المصري وهً كما ٌلً :تطورات اقتصادٌة 

 أوروبا -اوالً :

( واالقتصاد األوروبً ٌقبع فً الركود حتى  7111ً ) منذ حدوث األزمة المالٌة العالمٌة ف     

( سنوات   فما زالت منطقة الٌورو غٌر قادرة على استعادة معدالت النمدو  2بعد مرور قرابة ) 

لمستوٌات ما قبل االزمة ومع استمرار الركود فً اوروبا فإن الطلب على الصادرات المصدرٌة 

ٌع أوروبددا الخددروج مددن الركددود   انددتهج البنددك فددً الفتددرة االخٌددرة قددد أنخفددض   ولكددً تسددتط

المركددزي االوروبددً سٌاسددة التبسددٌر الكمددً بخلددق كمٌددة كبٌددرة مددن النقددود لتحفٌددز االفددراد علددى 

االستهالك واالستثمار   تلك السٌاسة أدت الى انخفاض الٌورو بشكل كبٌر امام العمالت االخٌرة 

 . (1)وهو ما كان له أثر سلبً على االقتصاد المصري 

كما أن الركود االقتصادي وهشاشة العدٌد مدن البندوك األوروبٌدة وٌدؤثر بالشدك علدى قددرة      

الشركات األوروبٌة على االستثمار فً مصر   وهو مدا انعكدي بالفعدل علدى خدروج العدٌدد مدن 

 .(7)البنوك األوروبٌة أخٌراً من السوق المصرٌة 

 

 

                                                           
 . 19ص  عامر عادل   مصدر سبق ذكره   (1)
 . 19عبد الخالق فاروق   مصدر سبق ذكره   ص  (7)
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 أمرٌكا -ثانٌاً :

على عكي أوروبا   فقد استطاعت أمرٌكا التعافً من األزمة المالٌة   حٌث عاود اقتصادها      

% أخٌراً بعد ان انتهج الفٌدرالً األمرٌكً سٌاسة التٌسٌر الكمً بخلق  5للنمو بمعدالت تخطت 

نمدو   النقود بكمٌات هائلة لسنوات مما أدى الى توافر السٌولة بشكل كبٌر لتساعد علدى تحفٌدز ال

لكددن بعددد أن عدداود االقتصدداد النمددو   قددام الفٌدددرالً األمرٌكددً خددالل العددام الماضددً ٌوقددف خلددق 

النقود   كما ٌمهد لرفع سعر الفائدة خالل العام الحالً   مما ٌعنً أن عصدر األمدوال الرخٌصدة 

 . (1)قارب على االنتهاء 

ة المناحددة لصددنادٌق االسددتثمار ومددع ارتفدداع سددعر الفائدددة فددً أمرٌكددا   فددإن تددوافر السددٌول     

األمرٌكٌددة لالسددتثمار فددً مصددر سددواء فددً السددندات أو األسددهم سددتنخفض نسددبٌاً   كمددا أن ذلددك 

سٌؤدي الى رفع سعر الفائدة على السندات المصرٌة التً تنوي الحكومة طرحهدا بالددوالر وهدو 

 . (7)ما سٌعنً ارتفاع تكلفة االقتراض نسبٌاً 

 

 

 

 

                                                           
 . 05صالل الدٌن حسن السٌد   مصدر سبق ذكره   ص  (1)

 . 715لبنى عبد هللا القاضً   مصدر سبق ذكره   ص  (7)
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 الصٌن -ثالثاً :

ساهمت سنوات طوٌلة من النمو السرٌع فً الصٌن   والتً توصف بأنها مصنع العالم   فً       

(  3النقددد األجنبددً لدددى الصددٌن لقرابددة ) تددراكم كمٌددات هائلددة مددن النقددود حٌددث ٌقدددر احتٌدداطً 

ترٌلٌون دوالر   وعلى الرغم مدن الركدود العدالمً بعدد األزمدة المالٌدة العالمٌدة اال ان االقتصداد 

صٌنً استطاع أن ٌجتاز األزمة المالٌة العالمٌة الى حد كبٌر حتى أن الصٌن بددأت تبحدث عدن ال

ملٌدار دوالر  111دور أكبر فً االقتصاد العالمً بتدشٌن بنك تنموي جدٌد برأي مال ٌقارب ) 

( توجهه الصٌن وٌهدف لتموٌل االستثمار فدً البنٌدة التحتٌدة فدً الددول النامٌدة وهدو مدا سدٌكون 

 . (1)ساً للبنك الدولً الى حد كبٌر مناف

وسددٌمثل ذلددك البنددك فرصددة جٌدددة لدولددة مثددل مصددر تسددعى لتموٌددل العدٌددد مددن المشددروعات      

القومٌة فً مجال البنٌة التحتٌة فً الفترة القادمة   كما ان الوضع األمنً المضطرب الذي تشهد 

ٌن قد ال ٌشكل مشكلة للمستثمرٌن   مصر والذي دائماً ما ٌكون مصدر ازعاج للمستثمرٌن الغرب

 . (7)الصٌنٌن الذٌن توسعوا فً أفرٌقٌا فً دول أشد اضطرابا من مصر 

 

 

 

                                                           
 . 72احمد خلٌل الضبع   مصدر سبق ذكره   ص  (1)

 . 72المصدر نفسه   ص  (7)
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 الخالصة

أن االقتصاد المصري ٌتأثر بشدكل كبٌدر بمدا ٌحددث مدن تطدورات فدً االقتصداد      

العدددالمً فمدددع التطدددورات االقتصدددادٌة الكبٌدددرة فدددً أوروبدددا وأمرٌكدددا والصدددٌن علدددى 

الحكومة المصرٌة أن تعدل بوصلتها بتخفٌض توقعاتهدا عدن االسدتثمارات األوروبٌدة 

حول لمستثمر عدالمً فدً البنٌدة التحتٌدة واألمرٌكٌة بٌنما علٌها التوجه للصٌن التً تت

وًقامة شراكة اسدتراتٌجٌة معهدا كمدا ان علدى الحكومدة ًعدادة النظدر فدً العالقدة مدع 

أوروبدددا   الشدددرٌك التجددداري األكبدددر لمصدددر   فدددً مدددا ٌتعلدددق بالصدددادرات وعقدددود 

المقاوالت الحكومٌة   وكدذلك االسدراع فدً االقتدراض الخدارجً قبدل ارتفداع أسدعار 

 عمالمٌاً .الفائدة 
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 الخاتمة

 بعد االنتهاء من كتابة البحث توصلت الى النتائج التالٌة :     

ان العامددل االقتصددادي ٌلعددب دوراً كبٌددراً فددً الحٌدداة الدولٌددة وال ٌعددد مددن قبٌددل  – 1

المصددادفة أن نجددد أن اقددوى دول العددالم قدددٌماً أو فددً العصددر الحدددٌث هددً اقواهددا 

 اقتصادٌاً .

ٌخ العالقددات الدولٌددة ملددًء بالمنازعددات واالحددداث المؤلمددة التددً كانددت أن تددار – 7

 دوافعها اقتصادٌة بحتة .

ان العامددل االقتصددادي ٌمثددل عامددل نددزاع فددً العالقددات الدولٌددة وعامددل وحدددة  – 4

 وعامل تدخل على مستوى العالقات بٌن الدول .

لٌدة وبدالعكي فدً ٌلعب عامل االقتصداد دوره فدً أثدارة أسدباب المنازعدات الدو – 3

 تحقٌق التعاون بٌن اطراف اللعبة الدولٌة .

االقتناع الدولً التام للدول بالدور الذي تلعبه العوامل االقتصادٌة فً تحدٌد قدوة  – 5

 أو ضعف كل منها .

للتصدٌر أهمٌة قصوى فً اقتصداد أي دولدة   وٌعددها الدبعض قضدٌة مجتمعٌدة  – 0

 ٌة لتلك المجتمعات .تفرض نفسها على المسارات االقتصاد
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 قائمة المصادر

 الكتب -اوالً :

عبد العزٌدز الجدراد   العالقدات الدولٌدة   المؤسسدة الوطنٌدة للفندون المطبعٌدة    – 1

 . 1997الجزائر   

ناصف ٌوسف   النظرٌة فً العالقات الدولٌة   دار الكتاب العربدً   بٌدروت    – 7

 . 1915   1ط

  جامعدددة الكوٌدددت    7اسدددماعٌل صدددبري   العالقدددات السٌاسدددٌة والدولٌدددة   ط – 4

 . 1929الكوٌت   

اسماعٌل العربدً   فصدول فدً العالقدات الدولٌدة   المؤسسدة الوطنٌدة للكتداب    – 3

 . 1997  الجزائر    1ط

سددامً عفٌفددً حدداتم   التكددتالت االقتصددادٌة بددٌن التنظٌددر والتطبٌددق   جامعددة  – 5

 . 7113  القاهرة    3حلوان   ط

 1نزٌهة مبارك عبد المقصود التكامل االقتصادي العربً وتحدٌات العولمة   ط – 0

 . 7112  دار الفكر الجامعً   جامعة االزهر الشرٌف   مصر   

 1صالل الدٌن حسن السٌد   االتحاد االوروبً والعملة االوروبٌدة الموحددة   ط – 2

 . 7114  دار عالم الكتب   القاهرة   
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  دار النهضدة العربٌدة  1محمد علً اللبنً   مقدمة فً التحلٌل االقتصدادي   ط – 1

 . 1921  بٌروت   

   1مطددانٌوي حبٌددب   مسددائل االقتصدداد الالسٌاسددً   دار الرضددا للنشددر   ط – 9

 . 1999دمشق   

  دار النهضدددة العربٌدددة    1محمدددد زكدددً الشدددافعً   التنمٌدددة االقتصدددادٌة   ط – 11

 . 1914اهرة   الق

  دار المستقبل للنشدر والتوزٌدع  1طاهر حٌدر حردان   مبادئ االستثمار   ط – 11

 . 1992  االردن   

    دار الناشر للنشر والتوزٌع  1طارق الحاج   عالم االقتصاد ونظرٌاته   ط – 17

 . 1992االردن   

  دار زهدران  1حسن علً الخربدوش   االسدتثمار بدٌن النظدرة والتطبٌدق   ط – 14

 . 1999للنشر والتوزٌع   عمان   

  دار  1ٌحٌدى عبددد الددرحمن   الجوانددب القانونٌدة للشددركات غٌددر الوطنٌددة   ط – 13

 . 1993النهضة العربٌة   مصر   

الفكدر   بٌدروت      دار 1حاتم فاري طعان   االستثمار اهدافه ودوافعده   ط – 15

1999 . 
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  دار الثقافة الجدٌدة   القداهرة  1عبد الخالق فاروق   االقتصاد المصري   ط – 10

  7114 . 

  دار الملددك عبددد  1وحٌددد عبددد المجٌددد   العالقددات السددعودٌة المصددرٌة   ط – 12

 . 7117العزٌز   الرٌاض   

 المجالت والصحف -ثانٌاً :

اد السٌاسٌة واالقتصادٌة   جرٌدة البعث   دمشق العددد محمد سعٌد حمٌد   االبع – 1

17113   7110 . 

   720محمد عبد القادر   مفهدوم التنمٌدة االقتصدادٌة   جرٌددة االهدرام   العددد  – 7

 . 1999القاهرة   

لبنى عبد هللا القاضً   أثر العمالة االجنبٌدة   مجلدة المركدز العربدً   الرٌداض  – 4

  7111 . 

خلٌلدً الضدبع   المسداعدات االقتصدادٌة الخلٌجٌدة لددول الربٌدع العربدً   احمد  – 3

 . 7114  مصر    197مجلة السٌاسة الدولٌة   العدد 

 الرسائل والدراسات  -ثالثاً :

فً العالقددات الدولٌددة   رسددالة ماجسددتٌر غٌددر حسددٌن عددارف العبٌدددي   القددوة – 1

 . 1914 منشورة   كلٌة العلوم السٌاسٌة   جامعة بغداد  
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دقٌش ابدو بكدر   مدذكرة التكامدل االقتصدادي العربدً ودوره فدً تحقٌدق التنمٌدة  – 7

 . 7117االقتصادٌة   القاهرة   

السعٌد بوشول   واقع التكامل االقتصادي لمجلي التعاون لددول الخلدٌج العربدً  – 4

 . 7111  رسالة ماجستٌر   الرٌاض   

ر واالسدتٌراد فدً عملٌدة التنمٌدة   سلسدلة طلعت أدٌب عبد الملك   دور التصددٌ – 3

 . 7111دراسات المعهد القومً لالدارة العلٌا   القاهرة   

عمددرو رجددب   االقتصدداد والتحددول الدددٌمقراطً فددً مصددر   المركددز العربددً  – 5

 . 7110للبحوث والدراسات السٌاسٌة   القاهرة   

رسالة ماجستٌر   جامعدة عواد عثمان الجلٌي   العالقات المصرٌة السعودٌة    – 0

 . 1929القاهرة   القاهرة   

 المواقع االلكترونٌة ) االنترنٌت ( -رابعاً :

نبٌهة جابر   فكرة االستٌراد والتصدٌر   مقال على الموقع على نفسك مهارات  – 1

/ الدددددددددددددددددددددددددرابط : 10/3/7111العمدددددددددددددددددددددددددل الحدددددددددددددددددددددددددر بتدددددددددددددددددددددددددارٌخ 

www.drnabihagaber.blogspot.com  . 

عمرو علً   التعاون االقتصادي بٌن مصر والدول العربٌدة ) التطدور والنتدائج  – 7

 .  www.digital.aheam.org  الرابط :  7117(   احوال مصر   

http://www.drnabihagaber.blogspot.com/
http://www.drnabihagaber.blogspot.com/
http://www.digital.aheam.org/

