هجرة رؤوس األموال اإلسالمية
إلى الخارج في ظل العولمة
( الحالة العربية )
بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد اإلسالمي
كلية الشريعة ـ جامعة أم القرى

دكتور  /عادل حميد يعقوب عبد العال
أستاذ االقتصاد المشارك ـ قسم العلوم اإلدارية
كلية اللغة العربية والعلوم االجتماعية واإلدارية  -جامعة الملك خالد

(طبعة تمهيدية)
ملخص البحث

تناول هذذا البحذث موعذو ج هجذرة رؤوس األمذوال اإلسذالمية بالخذارج
في ظل العولمة الحالة العربية ج وذلك بدراسذة مشذكلة الوجذوة التمويليذة فذي العذالم
العربي وهي عدم قدرة الموارد المالية بهذه الدول على تمويذل االسذتامار التنمذو

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة

5

العرور لها حيث وصلت هذه الوجوة إلى حوالي  %77يتم تغطيتهذا مذخ خذالل
التمويذذل االقتراعذذي واالعانذذات وقذذد ترتذذب علذذى هذذذه الوجذذوة يذذادة حذذدة بع ذ
المشكالت االقتصادية في العالم العربي كالبطالة وارتوا األسعار وععف اإلنتاج
كمذا لذذم تسذذتطا االسذذتامارات البينيذذة العربيذذة وكذذلك األجنبيذذة مذذخ سذذد هذذذه الوجذذوة
التمويلية نتيجذة لعذعف حجذم هذذه االسذتامارات فذي الوقذت الذذ تصذل فيذ حجذم
األمذذوال واالسذذتامارات العربيذذة بالخذذارج مذذخ  877ـ  0077مليذذار دوالر طبقذذا
للدراسذذات المختلوذذة  7اذذم تذذم دراسذذة الجوانذذب النظريذذة لهجذذرة رؤوس األمذذوال
العربية بالخارج حيث أن اتعح أخ التطبيق العملي للنظريذة االقتصذادية كذاخ فذي
االتجذذاه المعذذاد اذذم كيذذف أخ الورصذذة البديلذذة لالسذذتامار بالعذذالم الخذذارجي لذذم تكذذخ
افعل مخ االستامار في العالم العربي مذخ جميذا الوجذوهب وباإلعذافة إلذى دراسذة
النظرية االقتصادية لهجرة األموال العربية للخارج يذر المتخصصذيخ فذي مجذال
االقتصذذاد اإلسذذذالمي أخ االسذذتامار العربذذذي بالخذذارج يعتبذذذر نوعذذا مذذذخ التعذذذديات
االقتصذذادية ( فذذي الظذذروف الحاليذذة ) التذذي تلحذذق العذذرر بالمصذذالح االقتصذذادية
بالمسلميخ باإلعافة إلى ما تحقق هذه االستامارات مخ منافا اقتصادية واجتماعية
للدول األجنبية وبععها تمارس سياسات منحا ة عد المصالح اإلسالمية والعربية
وفذي مقذدمتها القعذذية الولسذطينية كمذا أخ هنذذاك فتذاو بتحذريم إيذذدا األمذوال فذذي
بنوك هذه الدول 7
ام تناولت الدراسة أسباب ودوافا هجرة رؤوس األمذوال العربيذة للخذارج
والتي شذملت العوامذل الجاذبذة مذخ البلذداخ األجنبيذة وهذي المحافظذة علذى األمذوال
وعمانها وكذلك الربحيذة اذم القذدرة علذى اسذترجا هذذه األمذوال واألربذا بذدوخ
قيذذذود وكذذذذلك دراسذذذة العوامذذذل الطذذذاردة مذذذخ داخذذذل البلذذذداخ العربيذذذة مذذذا التحليذذذل
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االقتصاد لهذه العوامل وبياخ أو انها الترجيحية ما توعيح كامل ألهم المخاطر
التذذي واجهذذت هذذذه األمذذوال فذذي الخذذارج وكذذذلك مذذا يمكذذخ أخ تواجه ذ مسذذتقبال اذذم
دراسذذة األولويذذات لعذذودة رؤوس األمذذوال بالخذذارج والتذذي شذذملت تذذوفير المنذذا
االقتصاد العام وتوعيل دور السياسذة الماليذة والنقديذة وكذذلك اإلصذال السياسذي
والتشريعي 7
وأخيرا دراسذة بعذ

ايليذات المقترحذة للحذد مذخ هجذرة رؤوس األمذوال

العربية وإعادة توطينها والتذي شذملت التخصيصذية باالسذتوادة بالتجربذة األلمانيذةب
وكذلك إنشاء صناديق استامارية كبيرة كمشروعات مدروسة الجدو ومحددة مذخ
أهمها مشروعات الصذناعات الذكيذة وتكنولوجيذا المعلومذات واالتصذاالت ـ تحليذة
المياه البتروكيماويات باإلعافة إلى توعيل بع

ايليات الموجودة فعال والمقترحة

مخ قبل دراسات سابقة في هذا المجال 7

Islamic Capital Flight In The Context Of Globalization

7

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة

With Special Reference To Arab Countries

Abstract
This study comprises the following: the theoretical
approach of Arab capital flight in the setting situation of
globalization A discussion of the most the internal and the
external factors encountering the capital flight .
Further more , the study gives an economic analysis to
explain the different motivations which led to the flight of capital
and the different risks facing these capitals .
The

study

ends

up

by

giving

some

suggestions,

recommendations and special mechanisms which can help
Restricting capital flight .

المقدمة
: ـ أهمية البحث1

تماذذل قعذذية تذذوطيخ األمذذوال العربيذذة للخذذارجب والحذذد مذذخ هجرتهذذا فذذي
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الظروف الراهنة إحد األولويات اإلستراتيجية للعالم العربي وذلك إلحذداث نذو
مخ التوا خ بذيخ المذوارد االقتصذادية العربيذة بمذا فيهذا رأس المذال وبذيخ المذردود
االقتصاد واالجتماعي لهذه الموارد في ظل فجوة مالية كبيرة تعاني منهذا معظذم
البلداخ العربيةب هناك فجوة كبيرة في تمويل االسذتامارات تصذل فذي بعذ

الذدول

العربية إلى  %77يتم تغطيتها مخ خالل التمويل االقتراعي واإلعانات الخارجية
ج وكذلك في ظل عولمة اقتصذادية وماليذة متمالذة فذي التقذدم الها ذل فذي تكنولوجيذا
االتصذذاالت والمعلومذذاتب اتواقيذذة الجذذاتب بذذرامق اإلصذذال االقتصذذاد والتكيذذف
الهيكلذذذي المدعومذذذة مذذذخ صذذذندوق النقذذذد الذذذدولي والبنذذذك الذذذدوليب ظذذذاهرة انذذذدماج
المؤسسذات العالميذة والشذركات الكبذر ب عالميذة أسذواق المذالب وفذي ظذل مشذذاكل
اقتصادية ومالية متعددة تعاني منها معظم البلداخ العربية 7
فوذذي الوقذذت الذذذ تعمذذل فيذ الذذدول العربيذذة جاهذذدة علذذى جذذذب م يذذد مذذخ
االستامارات األجنبيذة بالذداخل بذالرمم مذخ منافسذة جميذا دول العذالم لهذاب وعذ لة
حجم المتوقذا قدومذ منهذاب والتحوظذات الكايذرة عليهذا مذخ قبذل بعذ

األكذاديمييخ

والسياسييخ ورجال األعمال على هذذه النوعيذة مذخ االسذتامارات تبذر قعذية فذي
مايذذة األهميذذة مذذخ الناحيذذة االقتصذذادية واالجتماعيذذة وهذذي قعذذية الحذذد مذذخ هجذذرة
األمذذوال العربيذذة للخذذارجب وإعذذادة توطينهذذا فذذي البلذذداخ العربيذذة خاصذذة فذذي ظذذل
الظذذروف الصذذعبة التذذي تواجههذذا هذذذه األمذذوال بالخذذارج بعذذد أحذذداث  11سذذبتمبر
والمتمالذة فذذي التج ميذد والمصذذادرة فذي أحيذذاخ كايذرةب بحجذذقب يغلذب عليهذذا الطذذابا
السياسي في معظم األحوالب هذا ويالحظ أخ السياسذات العدا يذة مذخ جانذب الذدول
األجنبيذذة لومذذوال العربيذذة بالخذذارج لذذم توذذرق فذذي معظذذم الحذذاالت بذذيخ األمذذوال
الحكومية واألموال الخاصة
إخ الدراسذذة العلميذذة الجذذادة والتحليليذذة المتعمقذذة لهذذذه المشذذكلة مذذخ مختلذذف
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الجوانذذب االقتصذذادية والسياسذذية والشذذرعية واالجتماعيذذةب وكذذذلك دراسذذة تذذوفير
المنا المناسب للحد مخ هجرة هذه األموال وعودتها ووعا آليذات جديذدة لتوعيذل
ذلك لتتناسب ما ظروف العولمة االقتصادية والمالية بخصوصية إسالمية وعربية
جدير باالهتمام 7
0ـ أهداف البحث :

يهذذدف هذذذا البحذذث إلذذى مناقشذذة ظذذاهرة هجذذرة رؤوس األمذذوال العربيذذة
بالخارج فذي ظذل متغيذرات دوليذة فرعذتها الظذروف االقتصذادية والسياسذية التذي
يمر بها العالم العربذيب كمذا تهذدف هذذه الدراسذة إلذى التحليذل االقتصذاد ألسذباب
ودوافذذذا هجذذذرة هذذذذه األمذذذوال للخذذذارج وكذذذذلك اقتذذذرا أهذذذم السياسذذذات وايليذذذات
االقتصادية للحد مخ هجرة هذه األموال بل والعمل على إعذادة توطينهذا فذي العذالم
العربي 7
3ـ حدود البحث :

حُدد نطاق البحث بدراسة ج هجرة رؤوس األموال اإلسالمية للخذارج فذي
ظل العولم ج الحالذة العربيذة ج وذلذك بدراسذة هجذرة األمذوال العربيذة المشذروعة
وال ينظر البحث إلى هجرة األموال مير المشروعة كذاألموال الناتجذة عذخ مسذيل
األموال أو تجارة المخذدرات أو الرشذاو أوالعمذوالت والتذربح ومذا شذاب ذلذك 7
كما يرك البحث على هجرة األموال العربية إلى الواليات المتحدة األمريكية على
اعتبذذذذار أنهذذذذا تماذذذذل أكبذذذذر تجمذذذذا لهجذذذذرة رؤوس األمذذذذوال العربيذذذذة (الحكوميذذذذة
والخاصة)7
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0ـ خطة البحث ومنهج :

في عذوء مذا تقذدم سذتتم دراسذة هذذا الموعذو باتبذا األسذلوب التحليلذي
المقارخ وكذلك األسلوب التاريخي مخ خالل المباحث الاالث التالية :ـ
المبحث األول  :الجوانب النظرية لهجرة رؤوس األموال العربية للخذارج
7
المبحذذث الاذذاني  :هجذذرة رؤوس األمذذوال العربيذذة للخذذارج (األسذذباب ـ
المخاطر ) رؤية اقتصادية 7
المبحذذث الاالذذث  :ايليذذات المقترعذذة لتذذوطيخ وعذذودة األمذذوال العربيذذة (
بالخارج ) والحد مخ هجرتها 7
الخاتمة ـ النتا ق 7
***

المبحث األول
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الجوانب النظرية لهجرة رؤوس األموال العربية للخارج
1ـ الوجوة التمويلية في العالم العربي :

اكتسذذبت الذذدعوة إلذذى الحذذد مذذخ ظذذاهرة هجذذرة رؤوس األمذذوال العربيذذة
للخذذارج وإيجذذاد السذذبل والوسذذا ل لتهي ذذة الظذذروف المناسذذبة لتذذوطيخ هذذذه األمذذوال
بالبلداخ العربية وكذلك دراسة المذردود االقتصذاد والمذالي الذذ يمكذخ أخ تحققذ
هذه األموال في حالة توطنها ولو ج يا أهمية مت ايذدة فذي الوتذرة القليلذة الماعذية
وخاصة في ظل الظروف االقتصادية والسياسية التي فرعذتها المتغيذرات الدوليذة
الحدياذذة فذذي المنطقذذة وال سذذيما بعذذد أحذذداث  11سذذبتمبر والحذذرب المحتملذذة علذذى
العذذراق والتهديذذد بتجميذذد بع ذ

األرصذذدة واالسذذتامارات لمسذذتامريخ وحكومذذات

عربية وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية وبع
فوي الوقت الذ

( )1

الدول األوربية 7

حققت في العديذد مذخ الذدول العربيذة نتذا ق إيجابيذة فذي

إطار برامجها اإلصالحية تمالت في إ الة التشذوهات السذعرية وانخوذا

ملحذوظ

للعج الكلي في الموا نذات وإجذراء تغيذرات نوعيذة فذي حجذم وهيكذل الصذادرات
وارتوذذا االحتياطذذات الخارجيذذة فهنهذذا لذذم تسذذتطا الحذذد مذذخ تنذذامي ظذذاهرة هجذذرة
األموال العربية للخارج في الوقت الذ بدأت في بع

المشاكل االقتصادية تهذدد

االستقرار االقتصاد العربي وخاصة مشذكلة البطالذة ( )0حيذث بلذ معذدل البطالذة
في العالم العربي عام  1999حذوالي  %10وقذد بلذ عذدد العذاطليخ حذوالي 1025
مليوخ عاطل ي يدوخ كل عام  025مليوخ عاطل عخ العمل 7
وكذذذلك
)*(

( )3

ارتوذذا معذذدل التعذذخم فذذي بع ذ

البلذذداخ العربيذذة(*) (مذذخ هذذذه

مخ بيخ هذه البلداخ مصر والسوداخ وسورية ولبناخ والعراق.
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الدول مصر والسوداخ وسوري ولبناخ والعراق) وانخوذا

قيمذة العملذة المحليذة

بنسبة كبيرة مما أار بالسلب على مستويات الدخول بهذه الدول
وميذذر ذلذذك مذذخ المشذذاكل وقذذد ارتذذبط التصذذد لهذذذه المشذذكالت بعذذرورة
تحقيق معدالت مت ايدة مخ النمو االقتصذاد و يذادة حجذم االسذتامارات ( والغيذر
متوافرة لد الكاير مذخ الحكومذات العربيذة ) ممذا عذ

الذدعوة بهيجذاد بي ذة أكاذر

استقرارا على مستو االقتصاد الكلي إليجاد بي ة صالحة لتدفق االستامارات لهذه
الدول سواء االستامارات العربية أو األجنبية 7
أمذذا بالنسذذبة لالسذذتامارات العربيذذة البينيذذة فذذهخ حجذذم هذذذه االسذذتامارات ال
تتناسب مطلقا والطموحات التنموية كما يتعح مخ الجدول رقم (7 )1
جدول رقم ()1
االستامارات العربية البينية في الوترة مخ  1997ـ وحتى 1997بالمليوخ دوالر

1997
1996
1995 1990 1993 1990 1991 1997
158926 079025 150023 36028 37821 08328 90026 07728
المصذذدر األمانذذة العامذذة لجامعذذة الذذدول العربيذذة وآخذذروخب التقريذذر العربذذي االقتصذذاد الموحذذد سذذبتمبر
1998ب
أبو ظبي ص7 150

أما بالنسذبة لالسذتامارات األجنبيذة فذي البلذداخ العربيذة( )0فلذم تكذخ أ م مذخ
الذدول العشذذر األولذذى المتلقيذذة لالسذذتامارات األجنبيذذة المباشذذرة دولذذة عربيذذة خذذالل
النصف األول مخ التسعينات  7كما يتعح مخ جدول رقم (7 )0
جدول رقم ()0
العشر دول األولى المتلقية لالستامارات األجنبية المباشرة
خالل النصف األول مخ التسعينات

الدولة

القيمة

الصيخ

19095

سنغافورة

6587
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األرجنتيخ

5558

المكسيك

5381

مالي يا

0630

اندونسيا

0766

هونق كونق

1560

تايالند

1007

البرا يل

1399

نيجيريا

1008

النسبة إلى كل االستامارات األجنبية في الدول النامية

%8820

المصدر :

UNIDO, Industrial Development : Global Report 1996
( )5

وقذذد بلغذذت نسذذبة االسذذتامار األجنبذذي المباشذذر إلذذى إجمذذالي رأس المذذال
المحلي في عام  1995في بع البلداخ العربية على النحو التالي :
فذذي سذذوري  %726وفذذي قطذذر  %320وفذذي األردخ  %0وفذذي الكويذذت
 %725وفي لبناخ  %129وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة  %123وفذي الذيمخ
 %827وفي السعودية 7 %726
أما عخ تدفق االستامارات األجنبية المباشرة للبلداخ العربية فقذد انخوعذت
في التسعينات عنها في الامانينياتب فقد بل ( )6المتوسط السنو لهذا التذدفق علذى
المستو العالمي  932717مليذار دوالر كذاخ نصذيب العذالم العربذي نحذو  3مليذار
دوالر بنسبة  %323مخ اإلجمالي 7
وفذذي عذذام  1991بلذذ إجمذذالي التذذدفق العذذالمي حذذوالي  1992088مليذذار
دوالر خص العالم العربي من  12009مليار دوالر بنسبة 9ب %وفذي عذام 1990
بل إجمالي التدفق  0002050مليار دوالر خص العالم العربذي منذ  1700مليذوخ
دوالر بنسبة 8ب %فقط 7
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وقذذذذذد أدت عذذذذذعف المعذذذذذدالت االسذذذذذتامارية سذذذذذواء العربيذذذذذة البينيذذذذذ أو
االسذتامارات األجنبيذذة إلذذى وجذذود فجذذوة كبيذذرة فذذي تمويذذل االسذذتامارات المرتبطذذة
بعملية التنمية االقتصادية وصلت في بع
اعذذذطر هذذذذه الذذذدول إلذذذى االقتذذذرا

الدول العربيذة إلذى حذوالي  %77ممذا

الخذذذارجي بشذذذروط الصذذذعبة وكذذذذلك قبذذذول

اإلعانات والتي مالبا ما ترتبط بنواحي سياسية خاصة اإلعانات مير العربية 7
الجوانب النظرية للدراسة :

مخ المعروف أخ النظريذة االقتصذادية تركذ علذى انتقذال رؤوس األمذوال
مخ بلداخ الوا

إلى بلداخ العج ب والواقا أخ التطبيق العملي قد أابت إلى جانذب

ذلذكب انتقذذال رؤوس األمذذوال فذذي االتجذذاه المعذاد أ مذذخ بلذذداخ العجذ إلذذى بلذذداخ
الوا

 7فيكوي أخ نشــــير إلى أخ حجم األموال العربيذة المسذتامرة فذي الخذارجب

قذد بلغذت حذوالي( 877 )7ـ  0077مليذار دوالر ويالحذظ أخ نسذبة كبيذرة مذخ هذذه
األمذذوال لبلذذداخ(*) عربيذذة تعذذاني مذذخ قصذذور فذذي مذذوارد التمويذذل وكذذذلك مشذذكلة
المديونية الخارجية وارتوا نسبة البطالة والتعخم 7
ولذم تقتصذر هذذه الظذذاهرة علذى البلذداخ العربيذذة فقذد أدت ظذروف الحذذرب
والوساد في روسيا إلى هروب حوالي(137 )8ـذ 107مليذار دوالر إلذى الخذارج وال
يذذ ال هذذروب رأس المذذال فذذي روسذذيا يتذذراو مذذا بذذيخ مليذذار إلذذى مليذذاريخ مذذخ
الدوالرات شهريا طبقا لتقديرات المس وليخ الروسب وخالل هذه الوترة لذم تتجذاو
االسذذتامارات األجنبيذذة فذذي روسذذيا الذذـ  17مليذذار دوالر وفذذي كولومبيذذا( )9بلغذذت
األموال الهاربة للخارج في عام  1985حوالي  877مليوخ دوالر 7
وكذلك انتشرت هذه الظذاهرة فذي كايذر مذخ دول العذالم الاالذث فذي افريقيذا
)*(

مخ بيخ هذه البلداخ مصر وسورية والج ا رب وقد بل إجمالي الديوخ لهذه الدول عام
1997مب  082179ب  072865ب  37201مليار دوالر على التوالي.

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة
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وآسيا وأمريكا الالتينية بالرمم مخ حاجتها الماسة لهذه األموال 7
وبتحليل ظاهرة انتقال رؤوس األموال العربية في االتجاه المعادب نطر
السذذؤال التذذالي هذذل اسذذتطاعت هذذذه األمذذوال أخ تعذذحي باالسذذتامار فذذي الذذدول
العربية مقابل فرصة بديلة أفعل في بلداخ الوا

والواقا العملي أيعا يشير إلى

أخ الورصة البديلة أ االســـــتامار في البلداخ األجنبية لم تكخ هي األفعذل حيذث
انتوذذذاء

()17

الميذذذ ة النسذذذبية للمسذذذتامر العربذذذي فذذذي هذذذذه البلذذذداخب حيذذذث أخ حجذذذم

االسذذتاماراتب وتذذوافر األمذذوال هنذذاك والتذذي تبحذذث عذذخ الوذذرص الجيذذدةب ووجذذود
المؤسسذذات المتطذذورة والقذذادرة علذذى اقتنذذاص الوذذرص ال تذذد مجذذاال للمسذذتامر
العربذذي فذذي الحصذذول علذذى الوذذرص الجيذذدةب لهذذذا نشذذطت المحذذافظ الماليذذة علذذى
مستو العالم والتذي تقذوم بتجميذا المذدخرات والقيذام بالعمليذات االسذتامارية نيابذة
عذخ المذدخريخ إال أخ العوا ذد علذذى ماذل هذذه المحذافظ محذذدودة حيذث يذذهب جذ ء
كبيذذر مذذخ األربذذا مقابذذل اإلدارة واالستشذذارات والعذذرا ب  7ويالحذذظ أخ سذذبب
االلتجاء لمال هذا األسذلوب هذو عجذ المسذتامر علذى االسذتامار المباشذر فذي هذذه
البلداخ 7
ومذذذخ وجهذذذة نظذذذر االقتصذذذاد

()11

اإلسذذذالمي فذذذهخ هجذذذرة رؤوس األمذذذوال

بالخذذارج واسذذتامارها هنذذاك ( فذذي الظذذروف الحاليذذة) تعتبذذر نوعذذا مذذخ التعذذديات
االقتصادية والتي هي ج كل سلوك أو تصرف بالوعل أو الترك في تجاو لما أل م
ب الشار أمرا أو نهيا في أ م مخ المجذاالت االقتصذادية وكذل مذا أد إلذى إلحذاق
العرر بالمصالح االقتصادية المتعلقة بالورد أو الجماعة ج 7
وال شذذك أخ اسذذتامار األمذذوال العربيذذة بالخذذارج يعذذر بمصذذلحة المسذذلميخ
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فباإلعذذافة لمذذا تحقق ذ هذذذه االسذذتامارات مذذخ منذذافا اقتصذذادية واجتماعيذذة للذذدول
األجنبية فهخ بع

هذه الدول تمارس سياسات منحا ة عد المصالح العربية وفذي

مقذذدمتها ج القعذذية الولسذذطينية ج كمذذا أخ عذذدم اسذذتامار هذذذه األمذذوال فذذي مواطنهذذا
األصذذلية يلحذذق العذذرر بذذالمجتما ويعرقذذل جهذذود التنميذذة ويسذذاعد فذذي يذذادة حذذدة
المشكالت التي تعاني منها 7
ولذذذلك كانذذت هنذذاك( )10بعذ

الوتذذاو بتحذذريم إيذذدا األمذذوال فذذي البنذذوك

األمريكية حيث أن يعتبر نذو مذخ اإلعانذة علذى اإلاذم والعذدواخ نتيجذة للسياسذات
المنحا ة عد العذالم اإلسذالمي  7وإذا كانذت هذذه الجوانذب النظريذة للدراسذة فهننذا
سنحاول أخ نبحث فذي المبحذث التذالي التحليذل االقتصذاد ألسذباب ودوافذا هجذرة
رؤوس األموال العربية للخارج ما توعيح أهم المخاطر التذي يمكذخ أخ تتعذر
لها خاصة في الظروف الحالية 7

المبحث الااني
هجرة رؤوس األموال العربية للخارج ( األسباب ـ المخاطر ) رؤية اقتصادية

بذذذالرمم مذذذخ عذذذدم وجذذذود أرقذذذام دقيقذذذة ومحذذذددة لحجذذذم األمذذذوال العربيذذذة
المهذذاجرة للخذذارج فذذهخ معظذذم الدراسذذات التقديريذذة تقذذدر حجذذم هذذذه األمذذوال بمذذا
يتذذذراو مذذذا بذذذيخ  877إلذذذى 0077مليذذذار دوالر

()13

وهذذذي مملوكذذذة لحكومذذذات

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة
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ومسذذتامريخ وأفذذراد مذذخ البلذذداخ العربيذذة(*) يترك ذ معظمهذذا فذذي الواليذذات المتحذذدة
األمريكية والباقي يتو

ما بيخ الدول األوربية وايسيوية وتقدر إحد الدراسات

األصول األجنبية الممتلكة لذد القطذا العربذي الخذاص فذي الخذارج بذـ  857إلذى
 977مليار دوالر( )10يترك منها حوالي  %03مخ قطا المصارف والبورصات
األمريكية واألوربية وايسيوية  7وقد أصذيبت هذذه األمذوال بخسذا ر كبيذرة نتيجذة
لو مات االقتصادية التي عصوت بهذه البورصات خالل السنوات الماعية7
أما بالنسبة لتو يذا اسذتامارات األمذوال العربيذة بالخذارج قطاعيذا ومكانيذا
فهخ أملب هذه االستامارات تتجذ

()15

نحذو المحذافظ االسذتامارية المذدارة مذخ قبذل

البنوك األمريكيةب والمشذكلة فذي وسذا ل الذدفا واألوراق الماليذة واألسذهمب التذي ال
منها إلى مجال الودا ا المصرفية في

تعطي حاملها حق اإلدارةب كما يتج البع

البنذذذوك أو شذذذراء أوراق الشذذذركات وحصذذذص الملكيذذذةب فذذذي حذذذيخ تتجذذذ بعذذذ
االستامارات الخاصة نحو الملكية العقارية 7
ويذذذر بعذذذ

المتخصصذذذيخ

()16

أخ قذذذوة اتجذذذاه األمذذذوال العربيذذذة نحذذذو

التوظف في األسواق األمريكية بصوة خاصة وبع

الدول األوربية ( إنجلترا) قد

جاء نتيجة للروابط التي ربطت لسنيخ طويلة بع

الدول المنتجة للبترول وهاتيخ

الذذذدولتيخ وكذذذذلك عالقذذذات التشذذذابك االقتصذذذادية الكايذذذرة والمتمالذذذة فذذذي البتذذذرول
والتجذذارة الخارجيذذة والبنذذوك فعذذال عذذخ اتسذذا وتنظذذيم أسذذواق نيويذذورك ولنذذدخ
النقدية والمالية والتجارية7

)*(

تقدر إحد الدراسذات أخ اسذتامارات الحكومذة الكويتيذة بالخذارج حذوالي 76مليذار دوالرب
أما استامار دولة اإلمارات العربية المتحدة بالخارج فهي حوالي 377مليار دوال.
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أسباب هروب رؤوس األموال العربية للخارج :

هذذذا وقذذد أسذذهمت العديذذد مذذخ العوامذذل االقتصذذادية وميذذر االقتصذذادية فذذي
هجرة األموال العربية للخذارج كذاخ مذخ بينهذا عوامذل جاذبذة مذخ البلذداخ األجنبيذة
المستقبلة لوموال وعوامل طذاردة مذخ داخذل البلذداخ العربيذة وبتحليذل أهذم أسذباب
ودوافا هروب األموال العربية للخارج يتعح ايتي :ـ
أوال  :األسباب الخارجية 7

يمكخ إيجا أهم األسباب الخارجية على النحو التالي :ـ
( )1المحافظة على األموال وكوخ هذه االستامارات معمون :
حيذث تعتبذذر الواليذذات المتحذذدة األمريكيذة وبعذ

دول أوربذذا الغربيذذة مذذخ

وجهة نظر األموال العربية المهاجرة المكاخ والمالذ ايمخ للحواظ علذى قيمذة هذذه
األمذذوال نتيجذذة لقذذوة األداء االقتصذذاد بهذذذه الذذدول والمتذ امخ مذذا القذذوة السياسذذية
والعسكرية في ظل حرية اقتصادية تمنا االقتراب مخ التعد على هذه األموال 7
وبتحليذذل أوعذذا هذذذه الذذدول مذذخ الناحيذذة االقتصذذادية ( حالذذة الواليذذات
المتحدة األمريكية علذى اعتبذار أنهذا أكبذر متلقذي لهذذه األمذوال وعلذى اعتبذار أنهذا
القوة االقتصادية األولى في العالم )  7يالحظ ايتي :
ـيشير الواقا العملي إلى أخ تجميد األرصدة اإليرانية والعراقية والليبية قد
عذ

مذذخ مصذذداقية ( العذذماخ والمحافظذذة علذذى األمذذوال العربيذذة ) بعذذد أ مذذة

الرهذذا خ وحذذرب الخلذذيق الاانيذذة وأ مذذة لذذوكيربي وقذذد اسذذتمر هذذذا الت ع ذ
أحذذداث  11سذذبتمبر نتيجذذة للتهديذذد المسذذتمر بتجميذذد بع ذ

بعذذد

األرصذذدة والحسذذابات

لمسذذتامريخ وأفذذراد وحكومذذات عربيذذة بذذل أخ الحكومذذة األمريكيذذة قذذد قامذذت فعذذال

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة

بتجميذذذد بعذذذ
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الحسذذذابات لجمعيذذذات خيريذذذة ومسذذذتامريخ عذذذرب بحجذذذة أخ هذذذذه

الحسذذابات لهذذا صذذلة بشنشذذطة إرهابيذذة ومذذخ المعذذروف اقتصذذاديا أخ االسذذتامارات
واألموال شديدة الحساسية بالنسذبة لماذل هذذه األمذور 7بذل إخ الخبذراء األمذريكييخ
أنوسهم ونتيجة لو مات والمشاكل المتتالية التي أصابت االقتصاد األمريكذي بدايذة
مخ عقد التسعينات في القرخ الماعي وحتى ايخ فقد توقا( )17هؤالء الخبراء أخ
تصل معدالت العج الويدرالية في الوترة مخ عـــــذـام  1987ـ  0777حذوالي 33
مذذرة كمذذا أخ الذذديوخ الويدراليذذة ستتعذذاعف حذذوالي  10مذذرة فذذي الوتذذرة نوسذذها أمذذا
فوا د الديوخ فستبل  09مرة وهم يتوقعوخ إنهيار اقتصاد كبير للواليات المتحدة
األمريكية نتيجة لوداء االقتصاد والسياسي السيئ للسياسة األمريكية 7

1987
1983
1985
1997

جدول رقم ()3
معدالت العج والديوخ الويدرالية ونسب الووا د المتوقعة للوترة
ما بيخ عامي  1987ـ  ( 0777ببالييخ الدوالرات)
فوا د الديوخ
الديــوخ
معدالت العج
السنــة
5025
91023
59267
8728
138129
19520
179
180321
07028
05023
3011
38627
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1995
0777
معدل تعاعف األرقام
في عام  0777عما كاخ
علي في عام 1987
? The coming

857
196627

6567
1370729

61921
150727

 33مرة

 10مرة

 09مرة

 Gerald Swanson , BANKRUPTCY 199ب SOURCE :Harry E. Figgie
Collapse of America and How to stop It, Washington D C 1995 p13 .

 مذذخ المؤشذذرات الهامذذة التذذي تؤكذذد اسذذتمرار األداء االقتصذذاد السذذيءلالقتصاد األمريكي ما يلي :ـ
*انهيار الكاير مذخ الشذركات األمريكيذة العمالقذة بعذد فعذا ح ماليذة بذدأت
بشذذذذركة (انذذذذروخ للطاقذذذذة )(*) اذذذذ م (ورلذذذذدكوم) العمالقذذذذة لالتصذذذذاالت وشذذذذركة
( يوركس) وشركة (الخطوط الجوية األمريكية) والتي انخوعت قيمة أسهمها إلى
النصف باإلعافة إلى فعذا ح شذركة أراذر اندرسذخ للمحاسذبة والخاصذة بتعذخيم
حجم األربا واعتماد البيانات الكاذبة عخ الشركات التذي تقذدم لهذا استشذارات فذي
المجذذاالت المحاسذذبية والماليذذة وال شذذك أخ انهيذذار هذذذه الشذذركات سذذيتبع بالتشكيذذد
انهيار شركات أصغر تتشابك ما هذه الشركات في عالقات اقتصذادية مذخ الخلذف
واألمذام كمذا سذذيعمق انهيذار هذذه الشذذركات مذخ مشذاكل المي انيذذة الويدراليذة نتيجذذة
للعرا ب العخمة التي كانت ستحصل عليها مخ هذه الشركات 7
*أوعذذذحت ( ) 18دراسذذذة إلحذذذد الشذذذركات العاملذذذة فذذذي مجذذذال بيانذذذات
وأبحذذاث صذذناديق االسذذتامار بالواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة أخ حجذذم المسذذحوبات
)*( أعلنت شركة الراجحي المصرفية لالسذتامار أخ خسذا رها األوليذة المحتملذة ميذر المعذمونة
لد شركة (انذورخ) األمريكيذة للطاقذة تبلذ حذوالي  17123مليذوخ دوالر مشذكوك فذي قذدرة
(انروخ) على سدادها نتيجة النهيارها.
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خالل شهر يوليو  0770قد بل  09مليار دوالر مخ صناديق االستامار في األسهم
األمريكية ج نتيجة توقا الخسا ر ج وهو رقذم قياسذي بعذد أخ تهذاوت كذل مؤشذرات
األسهم الر يسية وخسرت صناديق االستامار ما متوسطة  %17تقريبا وال شك أخ
خسارة هذه الصناديق ست يد مخ خسا ر المستامريخ العرب بها 7
* مخ المتوقا أخ يؤد هبوط أداء األسواق المالية األمريكيذة إلذى هذروب
االسذذتامارات األوربيذذة واليابانيذذة وميرهذذا مذذخ منطقذذة الذذدوالر إلذذى منذذاطق أخذذر
بالعالم وقد ت امخ هذا ( )19ما انخوا

قيمة الدوالر أمام اليورو بحذوالي %10

مخ بداية العام الجار وحتى شهر أمسطس 7 0770
كما يتوقا مراقبوخ اقتصاديوخ انخوا

( )07حجم االسذتامارات األجنبيذة

المباشرة في عذام  0771لتصذل إلذى  100مليذار دوالر بعذد أخ كانذت  371مليذار
دوالر عذذام  0777بذذل إخ هنذذاك دراسذذات تشذذير إلذذى احتمذذاالت هذذذروب رؤوس
األموال األمريكية فعال عخ األجنبية مخ الواليات المتحدة األمريكية إلى األسواق
ايمنة في أوربا وآسيا 7
* توقا الخبراء( )01بمؤسسذة جولذدماخ سذاكس بهنخوذا

النذاتق المحلذي

اإلجمالي األمريكي بمقدار  %325في الربا األخير مخ عام  0771وبمقذدار %1
سنويا مخ الربا األول مخ عام 7 0770
* بذذالرمم مذذخ ( )00قيذذام بنذذك االحتيذذاطي الويذذدرالي األمريكذذي بذذهجراءات
توسعية في السياسة النقدية تمالت في خو

أسعار الوا دة عدة مذرات عذام 0771

لتبل أقل معدل لها منذ سذنوات قليلذة فقذد أوعذحت البيانذات ارتوذا معذدل البطالذة
األمريكي خالل شهر أمسطس بمقدار 0ب %مقارنة بشذهر يوليذو حيذث بلذ معذدل
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البطالة أعلى معدل ل منذ أربعة أعوام كاملة كما أن

اد بمقدار  %1على المعدل

المسجل في شهر نوفمبر مخ عام  0777وكانت النتيجة الوورية لهذا االرتوذا فذي
م عذذدل البطالذذة إلذذى مذذا يشذذب األنهيذذار فذذي مؤشذذرات أداء بورصذذة (وول سذذتريت)
األمريكية حيث إخ ارتوا معدل البطالة يعني الم يد مذخ تذدهور االقتصذاد وتوقذا
يادة االنخوا

في انواق المستهلكيخ وخو

معدالت اإلنواق االستامار  7ممذا

يذذدفا نحذذو الم يذذد مذذخ التبذذاطؤ فذذي النشذذاط االقتصذذاد ب إذ يبلذ إنوذذاق المسذذتهلكيخ
األمريكييخ نحو  %65مخ حجم الناتق المحلي األمريكي 7
( )2الربحية :
تعتبذذر عنصذذر الربحيذذة مذذخ العناصذذر المهمذذة والمحذذددة لتحركذذات رؤوس
األموال وهجرتهاب بل ان يمال في معظم الحاالت العنصذر األهذم ومذخ المعذروف
اقتصذذاديا أن ذ كلمذذا ادت درجذذة نعذذق االقتصذذاد وتطذذوره قلذذت فذذرص االسذذتامار
المربح في هذا االقتصاد وتصبح بالتالي فرص االستامار في البلداخ األقذل تطذورا
مال البلداخ العربية أكار ربحية منها في الدول المتقدمة وهو ما يوسر لنا أخ أملب
( )03االستامارات األجنبية المباشرة تتم في بلداخ مال الصيخ وبع

دول جنوب

شرق آسيا التي ما الت أرعا بكذرا لالسذتامار المذربح عذالوة علذى تذوافر بعذ
الشروط العرورية األخر للقيام بهذا االستامار وتتعلق هذه الشروط العرورية
بما يسمى بتهي ة منا االستامار في أ بلد مخ بلداخ العذالم  7وهذو مذا يقذدم دا مذا
على أن السبب الر يسي وراء أحجام األمذوال العربيذة(*) عذخ التذوطخ واالسذتامار
في العالم العربي وبتطبيق معيار( درجة نعق االقتصاد وتطوره ) على الواليذات
)*(

أعلنت شركة الراجحي المصرفية لالستامار أخ خسا رها األولية المحتملة مير المعمونة
لد شركة (انروخ) األمريكية للطاقة تبل حوالي  17123مليوخ دوالر مشذكوك فذي قذدرة
(أنروخ) على سدادها نتيجة النهيارها 7

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة
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المتحــدة األمريكية وأوربا الغربية يالحظ تذدني نسذبة الربحيذة بهذا مقارنذة بمعذدل
الربحية في دول جنوب شرق آسيا فوي الوقت الذ تصل في معذدل( )00الربحيذة
مخ  13ـ  %10في مجموعة دول جنوب شرق آسيا يصل في معدل الربحيذة إلذى
حوالي  %023في الواليات المتحدة األمريكية وأوربا الغربية 7
وعلى ذلك ال تعتبر عنصر الربحية مخ العناصر قوية التشاير علذى هجذرة
رؤوس األموال العربية للخارج( )05وتتوق ما ذلك كاير مخ الدراسات التي تمت
بهذا الخصوص 7
( )3قدرة المستامريخ وأصحاب رؤوس األموال على استرجا ودا عهذم
وتحويل أرباحهم في أ وقت بدوخ عوا ق 7
تتسذذذابق دول العذذذالم فذذذي سذذذخ التشذذذريعات الخاصذذذة بتحويذذذل األربذذذا أو
اسذذترجا األمذذوال فذذي أ وقذذت بالنسذذبة لالسذذتامارات األجنبيذذة ومذذا ذلذذك فذذهخ
الواليات( )06المتحدة األمريكية حتى ايخ هذي الدولذة الوحيذدة فذي العذالم التذي ال
تعلخ في قوانينها موقوا مخ تحذرك رؤوس األمذوال الوطنيذة أو األجنبيذة دخذوال أو
خروجا وإخ كاخ هذا ال يعني عدم وجود سياسات تحد مخ مال هذه التحركات 7
وال شذذك أخ حريذذة تحركذذات االسذذتامارات األجنبيذذة الكبيذذرة فذذي الواليذذات
المتحدة األمريكية وبصوة خاصة األمذوال واالسذتامارات العربيذة ليسذت بالسذهولة
كالمطبقة في كاير مخ دول العذالم بذل إنهذا تخعذا العتبذارات سياسذية واقتصذادية
تحددها مصلحة المؤسسات والشذركات والبنذوك واألسذواق األمريكيذة بذالرمم مذخ
عامة الواليات المتحدة األمريكية لسياسذات الحريذة والتحذرر االقتصذاد والغيذر
مطبقة على أر

الواقا أو المطبقة بعدة مكاييل 7

هذه هذي أهذم األسذباب لهجذرة رؤوس األمذوال العربيذة للخذارج باإلعذافة
إلذذى بعذذ

العوامذذل األخذذر ماذذل التقذذدم والتطذذور فذذي البنيذذة التحتيذذة والووقيذذة
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لالستامار في هذه الدول 7
وبعذذد هذذذا العذذر

والتحليذذل نسذذتطيا أخ نحذذدد أو انذذا ترجيحيذذة لوسذذباب

الخارجيذذة لهجذذرة األمذذوال العربيذذة للخذذارج علذذى النحذذو التذذالي  :المحافظذذة علذذى
األموال والعماخ %67ب الربحية %07ب القدرة على استرجا األموال واألربا
بدوخ قيود %07
اانيذذذا  :األسذذذباب الداخليذذذة ( الطذذذاردة ) لهجذذذرة رؤوس األمذذذوال العربيذذذة
بالخارج :
أما عخ األسباب الداخلية لهجرة األموال العربية بالخذارج فذيمكخ توعذيح
أهمها :
( )1ضعف المقدرة االستيعابية لالقتصاديات العربية :
وتتماذذل عذذعف المقذذدرة االسذذتيعابية القتصذذاديات العذذالم العربذذي فذذي عذذدم
استطاعة هذذه االقتصذاديات اسذتغالل المذوارد المتذوافرة لذديها اسذتغالال كذامال فذي
تحقيق مستو مخ التنمية تتناسب ما مستو هذه الموارد ومخ األمالذة علذى ذلذك
عدم مقدرة البنوك والشركات والمؤسسذات الماليذة العربيذة علذى اسذتامار مذا لذديها
مخ فوا

مالية بالرمم مخ تذوافر الكايذر مذخ الوذرص االسذتامارية ذات الجذدو

في المجاالت المتعددة مما يؤد إلى تدني مستو العوا د المتحققة 7
( )0بذذالرمم مذذخ اإلصذذالحات اإلداريذذة والقانونيذذة التذذي تمذذت فذذي معظذذم
البلداخ العربية فال الذت هنذاك كايذر مذخ المشذاكل التذي يتعذر

لهذا المسذتامريخ

العذذرب داخذذل البلذذداخ العربيذذة فذذال الذذت الم اجيذذة( )07وشذذيو الذذروتيخ والوسذاد
اإلدار والمالي ومياب الشوافية والتسهيالت تمال حاج ا كبيذرا النسذياب رؤوس
األموال بيخ الدول العربية وهروبها للخارج 7
( )3شيو عقلية الربح الكبير والسريا والخوف مخ المخاطرة لد قطا

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة
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كبيذر ممذا يطلذق عليذ رجذال األعمذذال تجذاو ا ( ( )08كمذا يطلذق عليذ الذذبع

)

وتح قيذذق أربذذا قدريذذة بوعذذل المعذذاربات وتسذذكيخ األمذذوال فذذي صذذورة التوعذذيل
الريعي والتطول المالي في الخارج 7
() 0ميذذذاب التطبيذذذق العملذذذي علذذذى أر

الواقذذذا ل صذذذالحات اإلداريذذذة

والتنظيميذذة وكذذذلك التشذذريعات الخاصذذة لجذذذب االسذذتامارات العربيذذة فذذي البلذذداخ
العربية 7
( )5الصذذرا العربذذي اإلسذذرا يلي وعذذدم االسذذتقرار السياسذذي فذذي منطقذذة
الشرق األوسط يجعلها مخ وجهة نظر الكايريخ منطقة مير آمنة لالستامار 7
()6عدم كواءة أوعية جذب االستامارات العربية 7
لمذذا كانذذت الذذدول العربيذذة تعذذاني مذذخ عذذعف المؤسسذذات الماليذذة كمذذا أخ
النشاط االقتصاد واالستامار والمالي عادة مذا تهذيمخ عليذ األجهذ ة الحكوميذة
أو المختلطذذة مذذا سذذيطرة واعذذحة للقذذرار الحكذذومي لذذذا يجذذد المسذذتامر العربذذي
صعوبة كبيرة في توجي استامارات 7
( )7المعانذذاة الكبيذذرة فذذي مراك ذ الحذذدود العربيذذة الجويذذة والبحريذذة منهذذا
والبرية وسوء المعاملة في بع

األحياخ يجعل المسذتامريخ يحجمذوخ عذخ العمذل

بهذه الدول 7
هذا باإلعذافة إلذى بعذ
البنيذذة األساسذذية فذذي بع ذ
بع ذ

األسذباب األخذر والمتمالذة فذي عذعف مرافذق

الذذدول العربيذذة والمبالغذذة فذذي الرسذذوم والعذذرا ب فذذي

األحيذذاخ  777وميرهذذا  7وإذا كانذذت هذذذه هذذي األسذذباب فمذذا هذذي ايليذذات

المقترحة لتوطيخ األموال العربية المهاجرة 7
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المبحث الاالث
ايليات المقترحة لتوطيخ وعودة األموال العربية بالخارج والحد مخ هجرتها

يكاد يتوق جميا االقتصذادييخ إلذى أخ عذودة جميذا األمذوال واالسذتامارات
العربية المهاجرة مخ الدول األجنبية بشذكل سذريا وتلقذا يب هذو نذو مذخ الخيذالب
كمذذا أخ مقاطعذذة االسذذتامار فذذي جميذذا دول العذذالم خذذارج الذذوطخ العربذذي يعتبذذر
مستحيال مخ الناحية العمليذةب فكبذر حجذم األمذوال المهذاجرةب وتنذو االسذتامارات
بيخ قصيرة األجل ومتوسطة وطويلة األجذل والقيذود التذي تعذعها الذدول األجنبيذة
علذذى تحركذذات هذذذه األمذذوالب والمصذذالح المشذذتركة والتشذذابكات االقتصذذادية بذذيخ
البلداخ العربية والبلداخ األجنبية والظروف السياسية أحيانا تحتم وعا استراتيجية
لعودة األموال واالستامارات المهاجرة إلى بلذدانها العربيذة بشذكل مذنظم وتذدريجي
وتبعذذذا للتقذذذدم الذذذذ يذذذتم إحذذذرا ه فذذذي مجذذذال إيجذذذاد آليذذذات مناسذذذبة لجذذذذب هذذذذه
األموال( 7)09ويذر الذبع
عذذروريا فذذي بعذ

أخ االسذتامار فذي بعذ

األوقذذات إذا كذذاخ الغذذر

البلذداخ األجنبيذة قذد يعتبذر

منذ تحقيذذق بعذ

السذذيطرة علذذى

القطاعات األماميذة المرتبطذة بقطذا الذنوط وكذذلك فذهخ االسذتامار فذي مشذروعات
المصذذافي أو البتروكيمياويذذات يحقذذق درجذذة عاليذذة مذذخ االسذذتقرار المطلذذوب فذذي
األسواق الخارجية ( خاصة بالنسبة للدول العربية النوطية ) كما أخ االسذتامار فذي
بع ذ

المجذذاالت المحتكذذرة مذذخ بع ذ

الذذدول األجنبيذذة قذذد يكذذوخ مويذذدا لنقذذل هذذذه

المجذذاالت للذذدول العربيذذة مسذذتقبال  7باإلعذذافة إلذذى االسذذتوادة مذذخ الخبذذرات الونيذذة
واإلداريذذة والتنظيميذذة بهذذذه الشذذركاتب وبذذالرمم مذذخ الجهذذود المبذولذذة مذذخ جانذذب
البلذذداخ العربيذذة والمتمالذذة فذذي إ الذذة القيذذود والذذروتيخ وتحسذذيخ البي ذذة االقتصذذادية
والماليذذة والقانونيذذة لتذذوطخ االسذذتامارات العربيذذة فهننذذا نذذر أخ تستمذذـر الذذـدول
العربيـة في بذل م ي مد مخ الجهد والعمل لتوعيل ذلك مخ خالل ما يلي :ـ

هجرة رؤوس األموال اإلسالمية إلى الخارج في ظل العولمة
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توفير المنا المناسب لالستامار 7

ويشمل المنا المناسب لالستامار ما يلي :ـ
أوال  :المنا االقتصاد العام في البلداخ العربية 7

والذ يجب أخ يركذ علذى تحسذيخ معذدالت النمذو االقتصذاد وذلذك مذخ
خذذالل رفذذا مسذذتو الكوذذاءة بالنسذذبة لذذ دارة االقتصذذادية لجميذذا فذذرو النشذذاط
االقتصاد وتنو اإلنتاج واالسذتغالل األماذل للمذوارد االقتصذاديةب المتذوافرة مذا
وعذذا سياسذذة واعذذحة المعذذالم بالنسذذبة ألولويذذات تخصذذيص المذذواردب وترشذذيد
استخدامها  7ما أهمية االلت ام بالمواصوات الدولية في اإلنتاج وهذذا سذيؤد إلذى
خوذ

التكذذاليف التذذي سذذتخو

مذذا اإلنتذذاج الكبيذذرب مذذا األخذذذ فذذي االعتبذذار تلبيذذة

احتياجات السوق العربيب خاصة وأخ حجذم التجذارة البينيذة بذيخ الذدول العربيذة ال
ي يذد حتذى ايخ عذخ( %8 )37بينمذا تبلذ التجذارة البينيذة للسذوق األوربيذة %75
والمجموعة ايسيوية  %05وأ تكتل تجار آخر ال تقل تجارت عخ 7 %37
كمذذا تبلذ صذذادرات العذذالم العربذذي ميذذر البتروليذذة( )31حذذوالي  10مليذذار
دوالر وواردات ذ حذذوالي  157مليذذار دوالر وهذذو مذذا يعنذذي وجذذود فجذذوه فذذي ميذذر
صذذالح العذذالم العربذذي مقذذدارها  135مليذذار دوالر وهذذذا مذذا يؤكذذد أهميذذة العذذودة
باالستامارات المهاجرة الستغالل الطاقات الكبيرة مير المستغلة 7
(*) توعيل دور السياسة المالية في الحد مخ عجو ات الموا نذة العامذة عذخ
طريق الترشيد األمال ل نواق ولذيس تقليلذ والحذد مذخ ظذاهرة المبالغذة فذي فذر
العرا ب كما هو الحال في بع البلذداخ العربيذة  7مذا مراعذاة أخ خوذ حجذم
النوقات العامذة لتخوذي عجذ الموا نذة قذد يذؤد إلذى التذشاير بالسذلب علذى حجذم
)*(

تعذذاني بع ذ البنذذوك والمصذذارف العربيذذة مذذخ أ مذذة فذذي السذذيولة و يذذادة نسذذبة الذذديوخ
المشكوك في تحصيلها نتيجة ل فراط في التمويل العقار 0
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االسذتامار الخذذاص خاصذذة إذا كانذت العالقذذة بذذيخ االسذتامار واإلنوذذاق العذذام عالقذذة
تكاملية وليست تنافسية وبصوة عامة إذا تم خو حجم النوقات العذام فذي مجذاالت
البنيذذة األساسذذية فذذهخ ذلذذك يذذؤد إلذذى خوذ حجذذم االسذذتامار الخذذاص بينمذذا يذذؤد
خوذذذ حجذذذم اإلنوذذذاق العذذذام علذذذى القطاعذذذات العامذذذة اإلنتاجيذذذة علذذذى المسذذذاهمة
والمساعدة في تنشيط االستامار الخاص 7
(**)
السياسة النقدية :
يماذذذل األداء القذذذو للبنذذذوك والمؤسسذذذات الماليذذذة فذذذي أ دولذذذة الواجهذذذة
والحاف لتوطخ األموال واالستامارات بهذه الدولة 7
ولذلك يجب أخ ترك السياسة النقديذة فذي الذدول العربيذة علذى المسذاهمةفي االستقرار االقتصاد وأخ تمذارس البنذوك المرك يذة فذي البلذداخ العربيذة دورا
رقابيذذا أكاذذر صذذرامة علذذى البنذذوك والمؤسسذذات الماليذذة والتذذي تشذذمل مراقبذذة الحذذد
األدنذذى لكوايذذة رؤوس األمذذوال بذذالبنوك ومعالجذذة التركذ األ تمذذاني ووعذذا حذذدود
إلقرا

المساهميخ وتحديد نسبة السيولة وتطبيق معايير المحاسبة الدولية ووعا

قواعد للتعاوخ في مجال مكافحة مسيل األموال 7
إعطذذاء البنذذوك اإلسذذالمية دفعذذة لومذذام عذذخ طريذذق اإلصذذال اإلدارللعالقذذذة التنظيميذذذة بذذذيخ البنذذذوك المرك يذذذة والبنذذذوك اإلسذذذالمية مذذذا الحوذذذاظ علذذذى
خصوصيتها مما يساهم في خلق بي ة مناسبة ل يادة اقة العمذالء بهذا أسذوة بمذا هذو
معمول بيخ البنوك المرك ية والبنوك األخر 7
 -تشجيا يادة االنذدماجات والتحالوذات اإلسذتراتيجية بذيخ البنذوك العربيذة

)**( يذذر بع ذ ( )30االقتصذذادييخ أخ المؤسسذذات الماليذذة الموجذذودة بالعذذالم العربذذي ال الذذت
ععيوة وليست في مستو كواءة المؤسسات المالية في الدول المتقدمة كما أخ العالقة بيخ
نمذذو القطذذا المذذالي وانتقال ذ إلذذى االقتصذذاد الحقيقذذي لذذم يعذذد واعذذحا كمذذا كذذاخ فذذي الوكذذر
االقتصــ اد وذلك بسبب المعاربات والذذ أد إلذى تسذعير األصذول بذشعلى مذخ قيمتهذا
الحقيقية 7
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وذلذذك لمواجهذذة اتواقيذذة الجذذات لتحريذذر الخذذدمات الماليذذة والتذذي تذذنص علذذى حريذذة
البنوك والمؤسسات المالية للدول الموقعة على االتواقية بوذتح فذرو لهذا فذي جميذا
الدول الموقعة على االتواقية 7
وممذذا ال شذذك فيذ أخ البنذذوك والمؤسسذذات الماليذذة للذذدول المتقدمذذة الموقعذذة
علذذى االتواقيذذة والتذذي تشذذمل الواليذذات المتحذذدة األمريكيذذة وكنذذدا وأوربذذا الغربيذذة
والياباخ هي
بنوك ومؤسسذات ماليذة عمالقذة يصذعب مقارنتهذا مذخ حيذث حجذم رؤوس
األمذذوال والتقنيذذة المصذذرفية التذذي تسذذتخدمها وتمتعهذذا بالم ايذذا المتعلقذذة بتحقيذذق
الذذوفرات مذذخ اإلنتذذاج الكبيذذر للخذذدمات بمؤسسذذات وبنذذوك الذذدول العربيذذة العذذعيوة
وي يد مخ قدرة وقذوة البنذوك والمؤسسذات الماليذة فذي الذدول المتقدمذة االنذدماجات
الكبيرة التي شهدتها هذه الدول بيخ كبريات البنوك والمؤسسات المالية وال شك أخ
اندماج البنوك ( )33العربية أصبح عرورة ملحة لمواجهذة العولمذة الماليذة وعذدم
تهمذذيا المؤسسذذات والبنذذوك العربيذذة عالميذذا كمذذا أن ذ مهذذم للمشذذاركة فذذي تذذوطيخ
وجذب االستامارات العربية بالخارج.
اانيا  :الجوانب المكملة للمنا االقتصاد العام :

وتشمل هذه الجوانب السياسيةب والتشريعيةب المعلوماتية وخالف 7
 فال شذك أخ الم يذد مذخ اإلصذالحات السياسذية والتشذاور مذا المذواطنيخسيشذذذكل أرعذذذية صذذذلبة لعذذذودة األمذذذوال المهذذذاجرة مذذذخ الخذذذارج وكذذذذلك الحريذذذة
المنعبطة للوكر وحرية اإلعالم والصحافة وحرية الرأ ايخر وكذلك في الم يد
مخ اإلصالحات القانونية والتشريعية واتواقيات منا اال دواج العريبي في البلداخ
العربية وتطبيق هذه اإلصالحات على أر الواقا سيكوخ ل مردود إيجابي 7
 االهتمذذذذام بوجذذذذود قاعذذذذدة بيانذذذذات دقيقذذذذة يسذذذذتطيا المسذذذذتامر االعتمذذذذادواالسترشاد بها 7
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دعم المؤسسات والهي ات مير الحكومية مخ قبل الحكومات العربية لدعماالستامار مال الغرف التجاريذة والصذناعيةب جمعيذات رجذال األعمذالب المنتذديات
الوكرية والعلمية وميرها 7
بع ايليات الموترعة لتوطيخ االستامارات العربية الهاربة :
مخ أهم ايليات التي نعتقذد بجذدواها وخصوصذا مذا توجذ الذدول العربيذة
نحوها بل أخ بع الدول العربية قد قطعت شوطا كبيرا فيها وهي :
( )1التخصيصية :
تلعذذب التخصيصذذية دورا كبيذذرا فذذي حو ذ االسذذتامارات العربيذذة وتذذوطيخ
بع األموال المهاجرة وذلك بما تتعمن مخ خلذق فذرص واسذعة لالسذتامار فذي
مجذذاالت وقطاعذذات متنوعذذة تتناسذذب مذذا إمكانيذذات وخبذذرات المسذذتامريخ كمذذا أخ
االستامار (الورصة البديلة ) في هذا المجال أفعذل بكايذر مذخ االسذتامار بالخذارج
مخ ناحية الربحية والعماخ وخالف 7
ولكخ حتى تحقق التخصيصية في العالم العربي تنمية حقيقية وحتى تحقق
المشذذذروعات أقصذذذى كوذذذاءة ممكنذذذة وأخ تنذذذافس هذذذذه المشذذذروعاتب المشذذذروعات
المماالذة لهذذا ولذذو ج يذذا فذذي أوربذذا واليابذذاخ وأمريكذذا ودول العذذالم المختلوذذة فذذيمكخ
وعا بع القواعد المهمة لعملية التخصيصية استرشادا بالتجربة األلمانية وهذي
تجربة را دة حققت نجاحذات كبيذرة تسذتحق اإلشذادة ونقلهذا إلذى العذالم العربذي أمذا
هذه القواعد فهي(: )30ـ
(أ)أخ ال يكوخ البيا في كاير مخ المشروعات علذى أسذاس السذعر األعلذى
وإنمذذا يكذذوخ البيذذا لمسذذتامريخ أو أفذذراد أو شذذركات متخصصذذة تسذذتطيا أخ تذذدخل
تكنولوجيا أعلى في مجال الشركة المباعة 7
يعم العالم العربي نخبة متمي ة مخ الخبرات والمستامريخ فذي القطاعذات
المختلوة بالخارج ج 7
(ب) أخ تعطى األولوية للمستامريخ العرب 7
(جـ)أخ تعاد هيكلة بع

الشركات المرشذحة للتخصيصذية قبذل التصذرف

فيها حتى تستطيا أخ تقف أمام منافسة الشركات األخذر عذخ طريذق إنشذاء هي ذة
تعم المتخصصيخ مخ الونييخ واالقتصادييخ والمالييخ ورجال األعمال وأخ تكوخ
مي انية هذه الهي ة مخ الدولة وأخ تكوخ مستقلة في اتخاذ القرار المناسب بعيدا عخ
التدخل الحكومي 7
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وال شذذك أخ هذذذه القواعذذد يمكذذخ أخ تكذذوخ حذذاف ا كبيذذرا لتذذوطيخ بعذذ
االستامارات واألموال المهاجرة 7
( )0إنشاء صناديق استامارية كبيرة وتسويقها :
وتخذذتص هذذذه الصذذناديق باالسذذتامار فذذي مشذذروعات مدروسذذة ومحذذددة
بالعالم العربي ومخ أهم هذه الحاالت :ـ
الصذذناعات الذكيذذة وتكنولوجيذذا المعلومذذات واالتصذذاالت حيذذث أخ مجذذال
االتصذذاالت يماذذل صذذناعة مهمذذة لهذذا تذذشاير مباشذذر علذذى الصذذناعات والخذذدمات
األخر كما أن يمال محورا أساسيا للتنمية في االقتصاديات الحدياة 7
وتشذذذير إحذذذد الدراسذذذات إلذذذى( )35أخ التطذذذور التكنولذذذوجي فذذذي مجذذذال
المعلومذذات ال يذذتم بشذذكل متذذوا خ بذذيخ دول العذذالم وأخ الوجذذوة تتسذذا بشذذكل مطذذرد
لغير صالح الدول النامية ( مخ بينها الدول العربية ) وأخ حجم التجارة اإللكترونية
تقدر حاليا بنحو  123تريليوخ دوالر ومخ المتوقا أخ تتعاعف خالل العام 0773
ويمكخ أخ تصل إلى حوالي  %77مخ جملذة حجذم التبذادل التجذار العذالم بحلذول
عذذام  0717وتشذذير الدراسذذة إلذذى أخ هذذذه الوجذذوة الرقميذذة قذذد أدت إلذذى ظهذذور مذذا
يسمى باالقتصاد الجديد المرتبط بالمعرفة العلميذة والتكنولوجيذة وهذي مذوارد ذات
قيمة معافة عالية قد تصل إلذى حذوالي  %87مذخ اقتصذاديات بعذ

الذدول ماذل

أمريكا واليابذاخ وسذنغافورة وأخيذرا تذر هذذه الدراسذة أخ مشذكلة الوجذوة الرقميذة
تمال مجاال استاماريا عالية الجدو حيث أخ أسواق الدول النامية األقذل اسذتخداما
لتكنولوجيذذذا المعلومذذذات سذذذتكوخ هذذذي أسذذذواقا للتوسذذذا المسذذذتقبلي  7ويمكذذذخ لهذذذذه
الصناعات أخ تجذب بجانب األمذوال العربيذة الكوذاءة والخبذرات العربيذة بالخذارج
والمتمي ة في هذا المجال شذركات متخصصذة فذي مجذال تكنولوجيذا وتحليذة الميذاه
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وخاصة في ظل الوقر الما ي الذ تعيش يعطي الدول العربية 7
ـشركات متخصصة في مجال صناعة البتروكيماويات 0
وكذذذذلك بعذذذ

المجذذذاالت األخذذذر والتذذذي تتذذذوافر فيهذذذا الم ايذذذا النسذذذبية

والتنافسية مخ خالل الموارد االقتصادية المتوافرة بالعالم العربي 7
كمذذا يقتذذر أخ يذذتم إنشذذاء شذذركات تسذذويقية متخصصذذة بجانذذب الصذذناديق
االستامارية 7
( )3تفعيل دور بعض اآلليات الموجودة فعالً 0
ومخ أهم هذذه ايليذات أسذواق المذال العربيذة وكذذلك األوعيذة االسذتامارية
الموجودة بالبنوك وخاصة البنذوك اإلسذالمية وذلذك بتطذوير هذذه ايليذات وتخطذي
حاج المشكالت التي تعترعها 7
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الخاتمة والنتا ق

تناول هذذا البحذث موعذو ج هجذرة رؤوس األمذوال اإلسذالمية بالخذارج
في ظل العولمةج الحالة العربية ج وذلك بدراسة مشكلة الوجوة التمويليذة فذي العذالم
العربي وهي عدم قدرة الموارد المالية بهذه الدول على تمويذل االسذتامار التنمذو
العرور لها حيث وصلت هذه الوجوة إلى حوالي  %77يتم تغطيتهذا مذخ خذالل
التمويذذل االقتراعذذي واإلعانذذات وقذذد ترتذذب علذذى هذذذه الوجذذوة يذذادة حذذدة بع ذ
المشكالت االقتصادية في العالم العربي كالبطالة وارتوا األسعار وععف اإلنتاج
كمذا لذذم تسذذتطا االسذذتامارات البينيذذة العربيذذة وكذذلك األجنبيذذة مذذخ سذذد هذذذه الوجذذوة
التمويلية نتيجذة لعذعف حجذم هذذه االسذتامارات فذي الوقذت الذذ تصذل فيذ حجذم
األمذذوال واالسذذتامارات العربيذذة بالخذذارج مذذخ  877ـ  0077مليذذار دوالر طبقذذا
للدراسذذات المختلوذذة  7اذذم تذذم دراسذذة الجوانذذب النظريذذة لهجذذرة رؤوس األمذذوال
العربية بالخارج حيث إن اتعح أخ التطبيق العملي للنظريذة االقتصذادية كذاخ فذي
االتجذذاه المعذذاد اذذم كيذذف أخ الورصذذة البديلذذة لالسذذتامار بالعذذالم الخذذارجي لذذم تكذذخ
افعل مخ االستامار في العالم العربي مذخ جميذا الوجذوهب وباإلعذافة إلذى دراسذة
النظرية االقتصادية لهجرة األموال العربية للخارج ( في الظروف الحاليذة ) يذر
المتخصصيخ في مجال االقتصاد اإلسذالمي أخ االسذتامار العربذي بالخذارج يعتبذر
نوعا مخ التعديات االقتصادية التي تلحق العرر بالمصالح االقتصادية بالمسذلميخ
باإلعافة إلذى مذا تحققذ هذذه االسذتامارات مذخ منذافا اقتصذادية واجتماعيذة للذدول
األجنبية وبععها تمارس سياسات منحا ة عد المصالح اإلسالمية والعربيذة وفذي
مقدمتها القعية الولسطينية كما أخ هناك فتاو بتحريم إيدا األموال في بنوك هذه
الدول 7
ام تناولت الدراسة أسباب ودوافا هجرة رؤوس األمذوال العربيذة للخذارج
والتي شذملت العوامذل الجاذبذة مذخ البلذداخ األجنبيذة وهذي المحافظذة علذى األمذوال
وعمانها وكذلك الربحيذة اذم القذدرة علذى اسذترجا هذذه األمذوال واألربذا بذدوخ
قيذذذود وكذذذذلك دراسذذذة العوامذذذل الطذذذاردة مذذذخ داخذذذل البلذذذداخ العربيذذذة مذذذا التحليذذذل
االقتصاد لهذه العوامل وبياخ أو انها الترجيحية ما توعيح كامل ألهم المخاطر
التذذي واجهذذت هذذذه األمذذوال فذذي الخذذارج وكذذذلك مذذا يمكذذخ أخ تواجه ذ مسذذتقبال اذذم
دراسذذة األولويذذات لعذذودة رؤوس األمذذوال بالخذذارج والتذذي شذذملت تذذوفير المنذذا
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االقتصاد العام وتوعيل دور السياسذة الماليذة والنقديذة وكذذلك اإلصذال السياسذي
والتشريعي 7
وأخيرا دراسذة بعذ ايليذات المقترحذة للحذد مذخ هجذرة رؤوس األمذوال
العربية وإعادة توطينها والتي شملت التخصيصية باالستوادة مخ التجربة األلمانيةب
وكذلك إنشاء صناديق استماارية كبيرة لمشروعات مدروسة الجدو ومحذددة مذخ
أهمها مشروعات الصذناعات الذكيذة وتكنولوجيذا المعلومذات واالتصذاالت ـ تحليذة
الميذذذاهب البتروكيماويذذذات باإلعذذذافة إلذذذى توعيذذذل بعذذذ ايليذذذات الموجذذذودة فعذذذال
والمقترحة مخ قبل دراسات سابقة في هذا المجال 7
وسنتناول فيما يلي أهم نتا ق هذا البحث :ـ
1ـ هناك فجوة تمويلية كبيرة في العالم العربي تصل في بع الذدول إلذى
حوالي  %77لتمويل االستامارات كما أخ ععف االستامار البيني العربي وكذذلك
األجنبذذي بالذذدول العربيذذة يتطلذذب تعذذافر جميذذا الجهذذود للحذذد مذذخ هجذذرة األمذذوال
العربية للخارج والعمل على توطينها وإعطاء هذذا الموعذو مذخ قبذل الحكومذات
والمراك البحاية والجهات مير الحكومية أوليات االهتمام 7
0ـهجرة رؤوس األموال هذي عكذس منطذوق النظريذات االقتصذادية وهذي
نو ٌ مخ التعديات االقتصادية التي تعر بمصذلحة المسذلميخ خاصذة فذي الظذروف
الحالية 7
3ـيعتبر عنصر العماخ والمحافظة علذى األمذوال وكذذلك الربحيذة وقذدرة
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ع ذ الاقذذة بكذذل هذذذه العوامذذل ( التهديذذد بتجميذذد األمذذوال والمصذذادرةب عذذعف
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كاير مخ األحياخ)7
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االستامار مخ الخارج والمعانذاة الكبيذرة فذي المراكذ الحدوديذة ( البريذة والبحريذة
والجوية ) 7
0ـذذذ مذذذخ أوليذذذات عذذذودة رؤوس األمذذذوال العربيذذذة بالخذذذارج الم يذذذد مذذذخ
اإلصذذالحات االقتصذذادية واإلداريذذذة والقانونيذذة وتهي ذذة المنذذذا االقتصذذاد العذذذام
وتوعيل دور السياسة المالية والنقدية نحو االستقرار االقتصاد واالهتمذام بمرافذق
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( )0إنشذذاء الصذذذناديق االسذذتامارية لالسذذذتامار فذذي مشذذذروعات مدروسذذذة
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الصناعات الذكية ومشروعات تكنولوجيا المعلومات واالتصذاالت ـ تحليذة الميذاه ـ
البتروكيماويات 7
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سابقة وذلك بالتغلب على المشاكل التي تواجهها ودعمها 7
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