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 المديونية الخارجية لبعض الدول العربية ودورها 

 1985-2005في صنع القرار السياسي للمدة 

 طه يونس حمادي د.
 جامعة الموصل –كلية اإلدارة واالقتصاد  –قسم االقتصاد  –أستاذ مساعد 

 
 مستخلص البحث:

شرعت الدول العربية ومنذ الستينات من القرن الماضي بوضع وتنفيذ خطط وبرامج 
ونظةةةراق لقلةةةة المةةةوارد الماليةةةة المحليةةةة لمعظةةةة هةةةذ  الةةةدول لمواج ةةةة  ،نمويةةةة طموحةةةةت

احتياجةةةةات التنميةةةةة ا لتصةةةةادية لجةةةةوت سلةةةةل المةسسةةةةات وا سةةةةوا  الماليةةةةة الدوليةةةةة 
 ولد كان المسوغ النظري هو "ان ا لتراض الخارجي يعزز ا دخار المحلي".  ،لاللتراض

كانت الديون الخارجية للةدول  ،ت القرن العشرينولكن سلل الفترة المبكرة من سبعينا
النامية ومن ا بعض الدول العربية صغيرة أو لليلة نسبياق وكانت الديون بالدرجة ا ولةل 
)ظةةةاهرة رسةةةمية  وكةةةان معظةةةة الةةةداتنين هةةةة الحكومةةةات ا جنبيةةةة والمةسسةةةات الماليةةةة 

وكانةت أللة   اإللليميةةة مثل صندو  النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمي ،الدولية
)فاتدة منخفضة  ومن ثة توسةعت هةذ  القةروض لتشةمل  امتيازيةالقروض تمنح بصفة 

وعليةةه فةةان حجةةة  ،نةةوا ع عديةةدة وزادت اسةةتيرادات السةةلع الرأسةةمالية والوسةةيطة أيضةةاق 
المديونية الخارجيةة فةي الفتةرة المةذكورة تميةز بتزايةد حاجةة الةدول الناميةة ومن ةا بعةض 

عربية سلل رةوس ا موال من أجل انجاز مشروعات تنموية استلزمت لةدراق كبيةراق الدول ال
ممةا ترتة  عليةه بةروز  ،ا مر الذي أدى سلل تزايد الطل  علل ا لتراض ،من ا ستثمار

مشةةكلة المديونيةةة الخارجيةةة وزيةةادة ا عبةةال الماليةةة لخدمةةة هةةذ  الةةديون بشةةكل ملفةةت 
 للنظر. 

الخارجيةةة ومةةا رافق ةةا مةةن تزايةةد فةةي مةةدفوعات خدمةةة هةةذ  ان تزايةةد حجةةة المديونيةةة 
الةةديون اسةةتنزب نسةةبة كبيةةرة مةةن المةةوارد المحليةةة وبالتةةالي أدت سلةةل سضةةعاب سمكانيةةة 
تحقيةةة  ا هةةةداب المنشةةةودة وتالشةةةي لةةةدراق كبيةةةراق مةةةن عواتةةةد صةةةادرات ا لخدمةةةة ديون ةةةا 

وبةة  سةتمرار عمليةة ومةن ثةة تراجةع لةدرت ا علةل اسةتيراد المسةتلزمات المطل ،الخارجية
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مما أدى سلةل طلة  المزيةد مةن القةروض ل يفةال بتلةك المسةتلزمات  ،التنمية ا لتصادية
فنتج عن ذلك تزايد حجةة المديونيةة الخارجيةة وأصةبحت مشةكلة المديونيةة أكثةر خطةورة 
وتعقيةةةداق وزادت مةةةن الثةةةار السةةةلبية التةةةي أدت سلةةةل شةةةلد ج ةةةود التنميةةةة ا لتصةةةادية 

ومن ثةة عملةت علةل تعمية  تبعيت ةا للج ةات الداتنةة وعردضةت هةذ  الةدول  وا جتماعية
سلةةل ضةةغوط لاسةةية اسةةت دفت لةةدرات ا ا لتصةةادية والسياسةةية لنةةوة صةةارة مةةن الرلابةةة 

   .والتدخل في الشةون الداخلية تحت وطوة تفالة مديونيت ا
لتصةادية تفالة مشكلة المديونية الخارجية شكدلت خطورة   تقةب عنةد الحةدود ا  سن

سذ أدت سلةةل تعةةريض حريةةة صةةنع القةةرار السياسةةي  ،تتجةةاوز ذلةةك سن ةةابةةل  ،وا جتماعيةةة
سوال كان من داخةل  ،ا طراب المانحة أنسذ  ،سلل المزيد من الضغوط والتدخل ا جنبي

نةةادي بةةاريس ونةةادي لنةةدن ومع مةةا صةةندو  النقةةد والبنةةك الةةدوليين سةةتفرض سياسةةات 
 ل المدينة للدول المتقدمة. وبرامج تزيد من تبعية الدو

وي ةةدب البحةةث سلةةل تحليةةل حجةةة المديونيةةة الخارجيةةة لةةبعض الةةدول العربيةةة وهمةةا 
وبيان مدى توثير هذ  المديونية علةل صةنع  1985-2005ا ردن وسوريا ولبنان للمدة 

حجةةةة المديونيةةةة  سنوينطلةةة  مةةةن فرضةةةية مفادهةةةا " ،القةةةرار السياسةةةي فةةةي هةةةذ  الةةةدول
حجة هذ  المديونية في الدول العربية عينة الدراسة هو في حالة تزايةد  الخارجية واتجا 

مستمر مما يترك مجا ق واسعاق للتةدخل ا جنبةي فةي شةةون ا الداخليةة ومةن ثةة يعردضة ا 
سلةةل المزيةةد مةةن الضةةغوط السياسةةية التةةي تةةةثر بشةةكل أو بةةقخر فةةي حريةةة صةةنع القةةرار 

 السياسي.
 
 
 
 
 

 
 

 المقدمة 
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مية ومنها الدول العربية على عاتقها وضع  وتنييعذ خطعط أخذت الدول النا
ونظعرا  لقلعة المعوارد  ،وبرامج تنموية طموحة منذ السعتينات معا القعرا الماضع 

 ،الماليععة المحليععة لجعع ت دععذإ الععدول إلععى المةسسععات الماليععة الدوليععة ل قتععراض
 ،االقتععراض الخععارج  يعععزز االدخععار المحلعع   إاوكععاا المسععون النظععري دععو  

لى اليترة المبكرة ما السبعينات ما القرا العشعريا و  كانت الديوا الخارجية وا 
قليلة نسبيا وكانت دذإ الديوا تقعدم معا مةسسعات رسعمية منعل صعندود النقعد 

نععم بععدأ حجععم دععذإ  ،وب سعععار ئاةععدة مخيضععة اإلقليميععةالععدول  وبنععوت التنميععة 
ممععا ترتععي عليععه  ،يواوتزايععدت ابعبععام الماليععة لخدمععة دععذإ الععد ،الععديوا يتزايععد

بععروز مشععكلة المديونيععة الخارجيععة التعع  نععتج عنهععا مععا يسععمى بععع  انيجععار أزمععة 
دعععذإ ابزمعععة تمخعععض  ،ئععع  مطلععع  النمانينيععات معععا القعععرا الماضعع   المديونيععة

عنها ضغوط سياسعية ئع  بععض العدول أنعرت بشعكل أو بععخر ئع  عمليعة ئع  
 عملية صن  القرار السياس .

 مشكلة البحث 
المديونيععة الخارجيععة للععدول العربيععة ومنهععا  أامشععكلة البحعع  بععع )دععل تتحعدد 

عينعععة الدراسعععة دععع  ئععع  حالعععة تزايععععد مسعععتمر وتشعععكل خطعععرا  علعععى أوضععععاعها 
االقتصععادية وتععةنر بشععكل أو بعععخر علععى عمليععة صععن  القععرار السياسعع  ئيهععا 

  .؟!(…

 

 

 أهمية البحث 
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لخارجيعة وتطعور تتجلى أدمية البحع  معا ضعرورة معرئعة حالعة المديونيعة ا
دععذإ المديونيععة وتحديععد اتجادهععا المسععتقبل  ئعع  بعععض الععدول العربيععة كععابردا 

 وسوريا ولبناا.

 هدب البحث 
يهعععدل البحععع  إلعععى تحليعععل واقععع  المديونيعععة الخارجيعععة ئععع  العععدول المعععذكورة 

ومعرئععععة اتجععععاإ حجععععم دععععذإ المديونيععععة ونسععععبها إلععععى بعععععض المتغيععععرات  ،أععععع إ
بعمليععة صععن  القععرار السياسعع  ئعع  الععدول المععذكورة  وع قععة ذلععت ،االقتصععادية
 .1985-2005خ ل المدة 

 فرضية البحث 
ييتععرض البحعع  أا حجععم المديونيععة الخارجيععة واتجععاإ حجععم دععذإ المديونيععة 
ونسععبتها ئعع  بعععض المتغيععرات االقتصععادية ئعع  حالععة تزايععد مسععتمر ممععا يتععرت 

ومعععا نعععم يعرضعععها إلعععى مجعععاال  واسععععا  للتعععدخل ابجنبععع  ئععع  شعععةونها الداخليعععة 
المزيد ما الضغوط السياسية الت  قد تعةنر ئع  عمليعة صعن  القعرار السياسع  

 ئيها. 

 أسلو  البحث 
استخدم البح  أسلوي التحليل االقتصادي المستند إلعى بععض المعطيعات 
االقتصادية وما نعم تعم اعتمعاد أسعلوي تحليعل االتجعاإ لتقعدير وتحليعل االتجعاإ 

ة الخارجية ونسبتها إلى إجمال  النعاتج المحلع  اإلجمعال  العام لحجم المديوني
جمال  الصادرات الستشرال صورة مستقبلية ععا حالعة المدي ونيعة الخارجيعة وا 

 .لدول عينة الدراسة
يتطعرد المحعور ابول  ،وقد اشتمل دذا البح  على ن نة محعاور أساسعية

المديونيعععة  وينصعععرل المحعععور النعععان  إلعععى تحليعععل واقععع  ،إلعععى اإلطعععار النظعععري
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الخارجيعععة لعععدول عينعععة الدراسعععة ودععع  المملكعععة ابردنيعععة الهاشعععمية والجمهوريعععة 
 العربية السورية ولبناا.

أمععععا المبحعععع  النالعععع  ئععععاختا بتوئيععععد معععععادالت االتجععععاإ العععععام لغععععرض 
والتععع   ،استشعععرال صعععورة مسعععتقبلية ععععا المديونيعععة الخارجيعععة للعععدول المعععذكورة

ت تياقم دذإ المديونية وما تععرض دعذإ على ضوةها يمكا أا نض  احتماال
العدول إلععى المزيععد مععا الضععغوط السياسعية وبالتععال  التعع نير علععى عمليععة صععن  

 القرار السياس  ئيها. 
  .نم ينته  البح  بتنبيت بعض االستنتاجات والمقترحات

 
 المبحث ا ول: اإلطار النظري

 المسولات النظرية وتطورات مشكلة المديونية
 

 سولات النظرية أو ق. الم
 ،النظريععة التقليديععة التعع  تكونععت خعع ل الخمسععينات مععا القععرا العشععريا إا

الععععنقا ئعععع  رأس المععععال دععععو المحععععدد الرةيسعععع  للنمععععو  أاكانععععت تةكععععد علععععى 
 ،االقتصععادي والقضععام علععى التخلععل وعليععه كععاا لجععوم معظععم الععدول الناميععة

قتععراض مععا الخععار  ومنهععا الععدول العربيععة التعع  تيتقععر إلععى رأس المععال إلععى اال
أمععععرا  مبععععررا  أو مسععععوسا  ئعععع  السياسععععة االقتصععععادية لغععععرض تعزيععععز المععععدخرات 

 ,McDonald)المحليععة وتقلععيا اليجععوة بععيا االدخععار واالسععتنمار المطلععوي 

ات ععلععى الععرسم مععا بعععض االقتصععادييا يعتقععدوا أا الصعوبعع ،(605 ,1982
ة تكما عالمشكل إاه بل ة ئيعار والرسبعليست ناجمة عا عدم القدرة على االدخ

 ,Griffin, 1978)ة العمع ت ابجنبيعة المتدئقعة معا الخعار  عئع  تعزيعز حصيلع

واالسععععتيرادات تعتمععععد علععععى  ،ئععععكذا كانععععت الصععععادرات متغيععععرا  خارجيععععا   .(59-60
 Marginal Propensity“وتتوقل على مقدار الميل الحدي ل ستيراد  ،الدخل
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to Import  عندما تقل عواةعد الصعادرات ععا الطلعي  ئاا ئجوة التجارة تظهر
والتعع  يمكععا عرضععها مععا خعع ل  ،(Joshi, 1976, 342)علععى االسععتيرادات 

 متطابقة الدخل القوم  التالية:
 

Y = C + I (X – M) ……………. (1) 
 أي : 

Y + M = C + I + X 
 

 (I)و  ،االسععععته ك  اإلنيععععاد (C)و ،تمنععععل الععععدخل القععععوم  (Y)حيعععع  أا 
 االستيرادات. (M)و ،الصادرات (X)و  ،مارياالستن اإلنياد

 ،اسععتيرادات السععل  والخععدمات مععا الخععار  يعععد تعزيععزا  ل نتععا  المحلعع  إا
  .ويعبر عا ذلت بكعادة ترتيي المتطابقة أع إ

M – X = (C + I) – Y ………………. (2) 
االسععتنماري  اإلنيععاداالسععته ك  زاةععدا   اإلنيععاد أااا دعذإ المتطابقععة تبععيا 

(C + I)  يمنععل االسععتيعايAbsorption  داخععل االقتصععاد المحلعع  المسععتقبل
دنعات  أاطالمعا  ،يزيعد معا النعاتج المحلع  أاوالعذي يمكعا  ،لهعذإ االسعتيرادات

ولكععا الزيععادة ئعع  االسععتيرادات علععى الصععادرات  ،زيععادة ئعع  دععذإ االسععتيرادات
 ,Hawkins)ودو ما يجي تسديدإ ئع  المسعتقبل  ،تمنل االقتراض ما الخار 

وئعع  العقععديا ابخيععريا  .ودععذإ دعع  تكععاليل االقتععراض ابجنبعع  ،(56 ,1970
ما القرا العشريا )مدة الدراسة( ئعاا دعذإ التكعاليل قعد رجعحعت علعى المنعائ  

  .ومنها الدول العربية ،ئ  العديد ما الدول النامية

 ،التكليععة الرةيسععية المترائقععة معع  الععديا الخععارج  تمنععل بععع )خدمععة الععديا( إا
 ،ئعاا تكعاليل خدمعة العديا سعتزداد ،وم  نمو الديا أو ارتياع معدالت الياةعدة

 إا ،بكع م خخعر .وأا مدئوعات خدمة الديا يجي اا تكعوا بالعملعة ابجنبيعة
أو مععا  ،التزامععات خدمععة الععديا يمكععا مواجهتهععا مععا خعع ل عواةععد الصععادرات

أكنعععر معععا أو معععا خععع ل االقتعععراض  ،خعع ل تقلعععيا أو تخيعععيض االسعععتيرادات
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وئعع  ظعل الظععرول االعتياديعة ئععاا معظعم التزامععات خدمعة الععديا تععتم  .الخعار 
 ،سعوام تغيعر مسعتول الصعادرات ،وعلعى أيعة حعال ،مواجهتها بعواةد الصادرات

سععععتكوا سععععببا  ئعععع  التزايععععد السععععري   ئكنهععععا ،أو ارتيعععععت معععععدالت الياةععععدة أكنععععر
ئعععاا معععا  ،دراتأمعععا ئععع  حالعععة تنعععاقا عواةعععد الصعععا ،لمعععدئوعات خدمعععة العععديا

ويصععبا الهععدل المنشععود مععا عمليععة االقتععراض  ،المحتمععل تزايععد خدمععة الععديا
محيععععول بكنيععععر مععععا المخععععاطر وتصععععبا كععععل االحتمععععاالت قاةمععععة تجععععاإ البلععععد 

 .المديا

 تطورات مشكلة المديونية 
كانععت الععديوا  ،ئعع  اليتععرة المبكععرة مععا عقععد السععبعينات مععا القععرا العشععريا

وكانعت  ،ومنهعا العدول العربيعة صعغيرة أو قليلعة نسعبية ،الخارجية للدول النامية
دععععم  ،وكععععاا معظععععم الععععداةنيا  ظععععادرة رسععععمية دععععذإ الععععديوا بالدرجععععة ابولععععى 

والمةسسععات الماليععة الدوليععة منععل صععندود النقععد الععدول   ،الحكومععات ابجنبيععة
وكانععت أسلععي القععروض تمععنا بصععية  ،اإلقليميععةوالبنععت الععدول  وبنععوت التنميععة 

ومععا نععم توسعععت دععذإ  ،(Todaro, 2000, 549))ئاةععدة منخيضععة(  امتيازيععة
وتوسععععت معهعععا اسعععتيرادات السعععل  الرأسعععمالية  ،القعععروض لتشعععمل نعععوا   عديعععدة

والوسيطة أيضا ، وعليه ئعاا حجعم المديونيعة ئع  اليتعرة المعذكورة تميعزت بتزايعد 
معععا أجعععل  ،ومنهعععا العععدول العربيعععة إلعععى رةوس ابمعععوال ،حاجعععة العععدول الناميعععة

انجععععاز مشععععروعات تنمويععععة اسععععتلزمت قععععدرا  كبيععععرا  مععععا االسععععتنمارات )التمويععععل 
  .(23 ،1983 ،والتنمية

بععععدأت البنععععوت التجاريععععة القيععععام بععععدور كبيععععر ئعععع   ،وئعععع  أواخععععر السععععبعينات
مععا خعع ل إعععادة تععدوير ئععاةض الععدول المصععدرة للععنيط مععا  ،االقععراض الععدول 

صعععدار قعععروض للعععدول النام ،العععدوالرات النيطيعععة  ،ومنهعععا العععدول العربيعععة ،يعععةوا 
منععععل دعععععم ميععععزاا المععععدئوعات وتوسععععي  قطععععاع التصععععدير  ،لألسععععراض العامععععة
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(Todaro, 2000, 549).   والتغيععر الععذي حععد  ئعع  دععذإ اليتععرة قععد تععزاما معع
 ،( وتجلعععى ئععع  نععع   ظعععوادر أساسعععية9-10 ،1990 ،أواةعععل النمانينعععات )نعععوزاد

وبالتععال  انتهععت  .ار حقيقيععةأسعععار الياةععدة أصععبحت أسععع إاالظععادرة ابولععى: 
والظعععادرة النانيعععة: جعععامت عواةعععد االسعععتنمار التععع   ،أسععععار الياةعععدة المنخيضعععة

 ،بعل أدنعى بكنيعر ممعا كعاا متوقععا  حدونعه ،تمت ئ  ئترة السبعينات منخيضة
ودعذا يعنع  موضعوعيا  ععدم كيايعة دعذإ العواةعد لتسعديد  ،طبقا  للتقديرات ابولية

والظادرة النالنة: أخذت أسعار العدوالر ترتيع   ،الديائض   عا أصل  ،اليواةد
وذلعت  ،وجامت الظادرة ابخيرة ليزيد ما تعقيعد المشعكلة ،ئ  ابسواد الدولية

وبالتععال   ،با أكنععر مععا نلنعع  الععديوا العالميععة قععد تععم التعاقععد عليهععا بالععدوالر
ا علعى ولعم يععد معا الممكعا العتحكم بمشعكلة العديو  ،ئتسديددا يتم بهعذإ العملعة

ومنهععا الععدول العربيععة أيضععا ،  ،وذلععت با الععدول الناميععة ،ضععوم دععذإ التغيععرات
ودخلععت ئعع  حلقععة  ،اضععطرت إلععى االسععتدانة مععا جديععد لتسععديد ديونهععا السععابقة

 ،يضعععال إلعععى ذلعععت عوامعععل أخعععرل تمنلعععت بعععالروا  المصعععرئ  العععدول  ،ميرسعععة
  ومحاولعععة وئتعععرة االقعععراض المكنعععل بععععد ئتعععرة وجيعععزة معععا االسعععتق ل السياسععع

زيعادة تصعدير سعلعها، وبخاصعة بععد صعدمة العنيط  ،الدول الرأسمالية المتقدمة
التععع  أنعععرت علعععى العععدول الناميعععة سيعععر النيطيعععة ومنهعععا  (1973-1974)ابولعععى 

… ودععو مععا ينسععجم معع  المعادلععة القاةلععة  ،الععدول العربيععة بارتيععاع أسعععار الععنيط
 . نعطيكم نقودا  لتتمكنوا ما شرام سلعنا 

الصيحات السابقة تمنل عرضا  معوجزا  للمسعوسات النظريعة التع  دئععت  إا
الدول النامية ومنهعا العدول العربيعة إلعى االسعتدانة وكيعل تطعورت دعذإ العديوا 

بسععبي صعععوبة  ،إلععى مشععكلة جعلععت الععدول المقترضععة تععدور ئعع  حلقععة ميرسععة
لععبعض ئعع  المبحعع  استع  سععنقدم تحلععي   لواقعع  المديونيععة  .تسعديد دععذإ الععديوا

خ ل العقديا ابخيريا ما القعرا العشعريا )أي  ،الدول العربية عينة الدراسة
 ئترة الدراسة(.
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 المبحث الثاني: تحليل والع المديونية الخارجية  .7

  ا ردن :أو ق 
( يجعععد أا حجعععم دعععذإ المديونيعععة قعععد تضعععاعل 1المعععتمعا ئععع  الجعععدول ) إا

ولكععا عنععد احتسععاي معععل  ،ايتهععاتقريبععا  عنععد مقارنععة بدايععة ئتععرة الدراسععة معع  نه
مليععوا دوالر  5907.3وجععدنا اا دععذا المعععدل قععد بلعع   1985 – 1994المععدة 

 ،مليعوا دوالر 6969.2ليصعل إلعى  1995 - 2005ارتيع  ئع  المعدة النانيعة أي 
جمعععععال   GDPأمعععععا نسعععععي دعععععذإ المديونيعععععة ئععععع  النعععععاتج المحلععععع  االجمعععععال   وا 

نععم  ،1994ايععة الدراسععة حتععى عععام الصععادرات ئقععد شععهد تزايععدا  واضععحا  منععذ بد
ودو العام العذي يمنعل نهايعة معدة  2005أخذت دذإ النسي بالتراج  حتى عام 

الدراسة وعند احتساي معدل دذإ النسي ولنيس المدة ن حظ أا دعذا المععدل 
% خعع ل النصععل 82.40ئعع  حععيا انخيععض دععذا المعععدل إلععى  ،%118.2بلعع  

  .1995-2005النان  ما الدراسة أي المدة 
اا سععبي تراجعع  دععذا المعععدل يعععود إلععى كععوا أا حجععم المديونيععة الخارجيععة 
ئ  ابردا قد حدنت ئيه زيادات قليلة مقارنة بالزيادة الت  حصلت ئ  الناتج 

وبنععام علععى دععذا  ،المحلعع  اإلجمععال  ابمععر الععذي أدل إلععى تراجعع  دععذا المعععدل
إ العععععام لنسععععي لمعادلععععة االتجععععا االتجععععاد يمكععععا أا نتوقعععع  أا يكععععوا الميععععل 

  .المديونية الخارجية إلى الناتج المحل  اإلجمال  سالبا  
وئيما يتعلد بنسي المديونية الخارجية ئع  إجمعال  الصعادرات ئقعد شعهدت 

إذ بلععععع  مععععععدل دعععععذإ المععععععدة  ،1985-1994تذبعععععذبات متضعععععاربة خععععع ل المعععععدة 
% بينمععععا تزايععععدت دععععذإ النسععععي بشععععكل كبيععععر خعععع ل المععععدة النانيععععة مععععا 234.3

% 354.21إذ وصعل دعذا المععدل إلعى  ،باستننام بداية المدة ونهايتها ،دراسةال
ويرجععع  سعععبي ذلعععت إلعععى تزايعععد حجعععم المديونيعععة وانخيعععاض  1995-2005للمعععدة 

 .(1حجعم الصعادرات باسعتننام بععض السعنوات كمعا يتضعا ذلعت معا الجععدول )
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نعع  ودععذا يع ،وعليععه يمكععا أا نتوقعع  أا الميععل االتجععاد  لهععذإ النسععي موجبععا  
تزايععد عجععز الصععادرات عععا الوئععام بالمديونيععة الخارجيععة كععوا الصععادرات دعع  
الوسععععيلة التعععع  نحصععععل مععععا خ لهععععا علععععى الصععععرل ابجنبعععع  لتسععععديد الععععديا 

وبنععععام  علععععى ذلععععت يمكععععا أا نتوقعععع  أا يتزايععععد الضععععغط السياسعععع   ،الخععععارج 
الخارج  على المملكة ئع  المسعتقبل إذا بقعت نسعي المديونيعة الخارجيعة علعى 

 .دذإ الوتيرة

 سوريا ثانياق:
( اا إجمععال  الععديا الخععارج  كععاا متذبععذبا  خععع ل 2يتضععا مععا الجععدول )

ولكنععععه  ،1995-1999اسعععتمر دععععذا التذبعععذي خعععع ل المعععدة  ،1985-1994 المعععدة
وعند احتساي مععدل دعذا العديا  ،2000-2005تراج  بشكل كبير خ ل المدة 

وجععدنا اا دععذا المعععدل  ،اسععةودعع  النصععل ابول مععدة الدر  1985-1994للمععدة 
( مليوا دوالر تراج  دذا المعدل خ ل النصل النعان  معا 14598.2يساوي )

ممعععا يعنععع  أا دنعععات انخيعععاض  ،( مليعععوا دوالر12130إذ بلععع  ) ،معععدة الدراسعععة
كما يعكس قعدرتها علعى تقلعيا  ،واضا ئ  حجم الديا الخارج  لهذإ الدولة

  .حجم دذا الديا
ئيبعيا  ،GDPلديا إلى الناتج المحل  اإلجمال  أما بخصوا نسي دذا ا

الجدول المذكور أا نسبة الديا الخارج  إلى الناتج المحلع  اإلجمعال  كانعت 
وعنعد احتسعاي مععدل دعذإ النسعبة  ،1985-1994ئ  حالة تذبعذي خع ل المعدة 

كعععذلت ئعععكا دعععذإ النسعععبة كانعععت متذبذبعععة خععع ل  ،%112.0وجعععدنا أنهعععا تسعععاوي 
 ،2000-2005ال أنهعا شععهدت انخياضعا  كبيععرا  خع ل المععدة إ 1995-1999المعدة 

% 64.6وجعد أا دعذا المععدل قعد بلع   1995-2005وعند احتساي معدل المدة 
 .ما الناتج المحل  اإلجمال 

سععععبي دعععععذا االنخيعععععاض واضعععععا ئهعععععو يععععععود إلعععععى تراجععععع  حجعععععم العععععديا  إا
ودعععذا  ،الخعععارج  بشعععكل كبيعععر وتزايعععد النعععاتج المحلععع  اإلجمعععال  بعععنيس الوقعععت
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يكوا ميل االتجاإ لنسبة الديا الخعارج  إلعى النعاتج المحلع   أايجعلنا نتوق  
  .سالبا   اإلجمال 

وئيمععا يتعلععد بنسععبة الععديا الخععارج  إلععى إجمععال  الصععادرات ئيتضععا مععا 
علععى و  1985-1999اا دععذإ النسععبة كانععت متذبذبععة خعع ل المععدة  ،(2الجععدول )

 ليععة ئقععد شععكلت ئعع  بعععض السععنواتالععرسم مععا دععذا التذبععذي كانععت النسععبة عا
ولعععم تشعععكل  2000-2005% إال أنهعععا تراجععععت كنيعععرا  خععع ل المعععدة 774حعععوال  
وعنعععد احتسعععاي مععععدل دعععذإ النسعععبة خععع ل المعععدة  2000% ئععع  ععععام 85سعععول 

% انخيعض دعذا المععدل إلعى معا  460.1وجد أنعه يسعاوي حعوال   1994-1985
% أي اا دنعات  299ل  إذ بل  حعوا 1995-2005يقاري النصل خ ل المدة 

-1994مععع  مععععدل المعععدة  1995-2005تراجععع  كبيعععر عنعععد مقارنعععة مععععدل المعععدة 

ويعععود سععبي دععذا التراجعع  إلععى انخيععاض حجععم الععديا الخععارج  وزيععادة  1985
دعععذا التراجععع  يعكعععس ئععع   ،حجعععم الصعععادرات خععع ل المعععدة النانيعععة معععا الدراسعععة

كما اا  ،دينها الخارج  الوقت نيسه قدرة سوريا على تسديد مقادير كبيرة ما
دعععذا التراجععع  يجعلنعععا نتوقععع  أا الميعععل االتجعععاد  لنسعععبة العععديا الخعععارج  إلعععى 

  .إجمال  الصادرات سيكوا سالبا  خ ل مدة الدراسة

 لبنةةان :ثالثاق 
( الذي يبعيا حجعم العديا الخعارج  ونسعبته 3تدقيد النظر ئ  الجدول ) إا

جمعععال  الصعع ادرات يجععد أا حجععم دععذا العععديا إلععى النععاتج المحلعع  اإلجمععال  وا 
ئع على قيمعة لعه ال  1988-1994كاا متذبذبا  ومتقاربا  ئ  مقعاديرإ خع ل المعدة 

 تتجععععععععاوز البضعععععععععة م يععععععععيا إال أنععععععععه شععععععععهد زيععععععععادات كبيععععععععرة خعععععععع ل المععععععععدة
2005-1995.   

( مليوا دوالر 5907.3وعند احتساي معدل المدة ابولى وجد أنه يساوي )
أي اا دنعات زيعادة  ،( مليعوا دوالر6969.2لنانيعة )ئ  حيا بل  مععدل المعدة ا
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ممععا يجعلنعا نتوقعع   ،كبيعرة ئعع  مععدل المععدة النانيعة مقارنععة بمععدل المععدة ابولعى
ودذا يعن  أا حجم الديا الخارج  لهذإ الدولة  ،أا يكوا ميل االتجاإ موجبا  
  .سول يتزايد م  مرور الزما

تج المحلع  اإلجمعال  ئقعد شعكل وئيما يتعلد بنسبة الديا الخارج  إلى النا
دععععذا الععععديا نسععععبا  متواضعععععة خعععع ل سععععنوات النصععععل ابول مععععا الدراسععععة أي 

إال أا دعععذإ النسعععبة بعععدأت بالتزايعععد خععع ل سعععنوات  ،1985-1994سعععنوات المعععدة 
وعنعععد احتسعععاي  ،1995-2005 النصعععل النعععان  معععا الدراسعععة أي سعععنوات المعععدة

% ئعع  حععيا بلعع  11.3يسععاوي وجععد أنععه  1985-1994معععدل دععذإ النسععبة للمععدة 
أي اا مععععععدل المعععععدة النانيعععععة قعععععد  1995-2005% للمعععععدة  47.9دعععععذا المععععععدل 

ودعذا يعنع  أا نسعبة العديا  ،تضاعل عدة معرات مقارنعة بمععدل المعدة ابولعى
كمععا ويعنعع  دععذا أا  ،الخععارج  إلععى النععاتج المحلعع  اإلجمععال  ئعع  حالععة تزايععد

ابمعععر العععذي يجعلنعععا نتوقععع   ،جبعععا  ميعععل االتجعععاإ الععععام لهعععذإ النسعععبة سعععيكوا مو 
وبالتعععال  ئعععتا المجعععال  ،ضععععل قعععدرة دعععذإ الدولعععة علعععى سعععداد دينهعععا الخعععارج 

واسعا  الحتماالت التدخل ابجنب  ئ  شعةونها الداخليعة ويعرضعها إلعى المزيعد 
  .ما الضغوط السياسية بسبي تياقم مديونيتها

ئقععد شععكلت  ،أمععا بخصععوا نسععبة الععديا الخععارج  إلععى إجمععال  الصععادرات
إال أا أع دعععا لعععم  ،1985-1994دعععذإ النسعععبة أرقامعععا  متباينعععة خععع ل السعععنوات 

ئعع  حععيا تزايععدت دععذإ النسععبة وبشععكل مليععت للنظععر  ،يتجععاوز المةععة ئعع  المةععة
  .1995-2005خ ل السنوات 

وجععععد أا دععععذا  1985-1994وعنععععد احتسععععاي معععععدل النسععععبة أععععع إ وللمععععدة 
 ،1995-2005% للمعععدة 769.0دعععذا  ئععع  حعععيا بلععع  ،%65.72المععععدل يسعععاوي 

وعند مقارنة معدل المدة النانية بمعدل المدة ابولى ن حعظ أا دنعات زيعادات 
مخيية لنسبة الديا الخارج  إلعى إجمعال  الصعادرات ودعذا يعنع  عجعز عواةعد 

سععبي ذلععت دععو زيععادة الععديا الخععارج   إاالصععادرات عععا مواجهععة دععذا الععديا  
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ومعععا  ،ازدادت الصعععادرات زيعععادات متواضععععة زيعععادات كبيعععرة ئععع  الوقعععت العععذي
المتوقعع  أا يكععوا ميععل االتجععاإ العععام لهععذإ النسععبة موجبععا  ودععذا يععدل علععى أا 
 ،نسععبة إجمععال  الععديا إلععى إجمععال  الصععادرات سععول تتزايععد معع  مععرور الععزما

مما يضعل ما قدرة دذإ الدولة على الوئعام بالتزاماتهعا تجعاإ العديا الخعارج  
كععععل االحتمععععاالت ممكنععععة بمععععا ئيهععععا الضععععغوط السياسععععية ابمععععر الععععذي يجعععععل 

والت نير ئ  صن  القرار السياس  وما تشهد لبناا ئ  الوقت الرادا دو دليعل 
 .واضا لهذإ االحتماالت
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تقدير وتحليل اتجا  حجة المديونية الخارجية ونسب ا سلل الناتج المحلي 
 جمالي الصادرات في دول عينة الدراسةاإلجمالي وا  

 أو ق. ا ردن 
 معادلة االتجاإ العام إلجمال  الديا الخارج   .1

عنععععد تقععععدير معادلععععة االتجععععاإ العععععام إلجمععععال  الععععديا الخععععارج  ئعععع  ابردا 
 حصلنا على النتاةج استية: 

EXD = 4996.66 + 133.360 t 
 External Debitتمنل الديا الخارج   EXDحي  أا 

 الزما  tو 
معادلععة االتجععاإ العععام لنسععبة إجمععال  الععديا الخععارج  إلععى النععاتج المحلعع   .2

 :GDPاإلجمال  
عند تقدير معادلة االتجاإ العام لنسعبة إجمعال  العديا الخعارج  إلعى النعاتج 

 المحل  اإلجمال  حصلنا على النتاةج استية: 
EXD 2.228 – 124.089 = عععع t 
GDP 

اإ العععععععام لنسععععععبة إجمععععععال  الععععععديا الخععععععارج  إلععععععى إجمععععععال  معادلععععععة االتجعععععع .3
 الصادرات: 

عند تقدير معادلة االتجاإ العام لنسبة إجمال  الديا الخارج  إلى إجمال  
 : صادرات حصلنا على النتاةج استيةال

EXD 7.259 + 217.173 = عععع t 
EXP 

 
التجععاإ تبععيا اا ميععل ا 3و  2و  1معععادالت االتجععاإ العععام المقععدرة ئعع   إا

العام لحجم الديا الخارج  ئ  المملكة ابردنية دو ئ  حالة تزايعد مع  معرور 
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إال أا معادلة االتجاإ العام المقدرة لنسبة العديا الخعارج  علعى النعاتج  ،الزما
المحل  اإلجمال  تشير إلى تراج  ميل االتجاإ لهعذإ النسعبة مع  معرور العزما 

الميععل ودنععا يعنعع  أا دنععات تراجعع   كمععا يتضععا ذلععت مععا اإلشععارة السععالبة لهععذا
نسبة إجمال  الديا الخارج  إلى الناتج المحل  اإلجمال  وقد بيعنا سبي ذلت 

  .ئ  المبح  النان  ما دذإ الدراسة
أمععععا معادلععععة االتجععععاإ العععععام المقععععدرة لنسععععبة الععععديا الخععععارج  إلععععى إجمععععال  

 ،شععارة موجبععةالصععادرات ئتبععيا أا ميععل االتجععاإ العععام لهععذإ النسععبة مسععبود بك
ودذا يعن  أا دنات حالة تزايد لنسبة الديا الخارج  إلعى إجمعال  الصعادرات 

  .م  مرور الزما
اا معععادالت االتجععاإ المقععدرة لهععذإ المتغيععرات الن نععة جععامت منسععجمة معع  

ودعذا يةكععد  ،المةشعرات التع  تعم عرضعها ئع  المبحعع  النعان  معا دعذإ الدراسعة
 .لهذإ المتغيراتجودة توئيد خط االتجاإ العام 

 سوريا  :ثانياق 
 معادلة االتجاإ العام إلجمال  الديا الخارج :  .1

عنععععد تقععععدير معادلععععة االتجععععاإ العععععام إلجمععععال  الععععديا الخععععارج  ئعععع  سععععوريا 
 حصلنا على النتاةج استية: 

EXD = 181135.8 – 439.130 t 
 

ج المحلعع  معادلععة االتجععاإ العععام لنسععبة إجمععال  الععديا الخععارج  إلععى النععات .2
 :GDPاإلجمال  

عند تقدير معادلة االتجاإ العام لنسعبة إجمعال  العديا الخعارج  إلعى النعاتج 
 المحل  اإلجمال  حصلنا على النتاةج استية : 

 
EXD 

 t 4.963 – 141.751 = عععع
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GDP 

معادلععععععة االتجععععععاإ العععععععام لنسععععععبة إجمععععععال  الععععععديا الخععععععارج  إلععععععى إجمععععععال   .3
 الصادرات: 

دلة االتجاإ العام لنسبة إجمال  الديا الخارج  إلى إجمال  عند تقدير معا
 الصادرات حصلنا على النتاةج استية: 

EXD 
 t 24.053 – 640.733 = عععع

EXP 

 
ميععل االتجععاإ  أاتبععيا  3و  2و  1معععادالت االتجععاإ العععام المقععدرة ئعع   إا

محلعع  العععام لكععل مععا إجمععال  الععديا الخععارج  ونسععبة دععذا الععديا إلععى النععاتج ال
جمععال  الصععادرات مسععبود بكشععارة سععالبة ودععذا يعنعع  أا إجمععال   ،اإلجمععال  وا 

ابمعر العذي  ،الديا الخارج  ونسبته إلى دعذإ المتغيعرات دعو ئع  حالعة تراجع 
 .يدلل على قدرة دذإ الدولة على تخييض حجم دينها الخارج 

 
  لبنةان: ثالثا

 معادلة االتجاإ العام إلجمال  الديا الخارج :  .1
عند تقدير معادلة االتجاإ العام إلجمال  الديا الخارج  ئ  لبناا حصلنا 

 على النتاةج استية : 
EXD = 5025.490 + 904.076 t 

 

معادلععة االتجععاإ العععام لنسععبة إجمععال  الععديا الخععارج  إلععى النععاتج المحلعع   .2
 :GDPاإلجمال  

رج  إلعى النعاتج عند تقدير معادلة االتجاإ العام لنسعبة إجمعال  العديا الخعا
 المحل  اإلجمال  حصلنا على النتاةج استية : 

EXD 
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 t 3.7136 + 10.3410 = عععع
GDP 

معادلععععععة االتجععععععاإ العععععععام لنسععععععبة إجمععععععال  الععععععديا الخععععععارج  إلععععععى إجمععععععال   .3
 الصادرات: 

عند تقدير معادلة االتجاإ العام لنسبة إجمال  الديا الخارج  إلى إجمال  
 : نتاةج استيةصادرات حصلنا على الال

EXD 
 t 66.4352 + 287.136 = عععع

EXP 

ميععل االتجععاإ  أاتبععيا  3و  2و  1معععادالت االتجععاإ العععام المقععدرة ئعع   إا
العععام لكععل مععا إجمععال  الععديا الخععارج  ونسععبة دععذا الععديا إلععى النععاتج المحلعع  

جمال  الصعادرات مسعبود بكشعارة موجبعة ودعذا يعنع  أا إجمعال   ،اإلجمال  وا 
ابمععر الععذي  ،الخععارج  ونسععبته إلععى دععذإ المتغيععرات دععو ئعع  حالععة تزايععدالععديا 

المديونيعة الخارجيعة لهعذإ الدولعة تتجعه إلعى التزايعد سعوام بعالحجم  أايدلل على 
جمال  الصادرات GDPالمطلد لهذا الديا أو بالنسبة إلى   .وا 

تقععدير معععادالت االتجععاإ التعع  تععم الحصععول عليهععا ئعع  كععل مععا ابردا  إا
ا ولبنعععاا جعععامت منسعععجمة مععع  التحليعععل العععذي تضعععمنه المبحععع  النعععان  وسعععوري

 .ومةكد ئرضية البح 
ودذإ المةشرات تجعلنا نتوق  أا المديونية الخارجيعة لهعذإ العدول وبخاصعة 

الععذي يجعععل الععدولتيا المععذكورتيا تتعععرض  ابمععرابردا ولبنععاا سععول تتيععاقم 
ل االحتمعاالت قاةمعة بمعا إلى المزيد ما الضغوط السياسية الخارجية وتبقى ك

 ئيها الت نير ئ  عملية صن  القرار السياس .
 

 االستنتاجات والمقترحات

 : ا ستنتاجات أو ق 
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أتضععا مععا خعع ل الدراسععة أا القععروض كانععت تمععنا بشععروط ميسععرة ومععا  -9
 .مةسسات رسمية ئ  اليترة المبكرة ما عملية االقتراض

دو أا دذإ القروض تتمم أا المبرر الرةيس  لطلي القروض الخارجية   -2
 .واالستنمار –االدخار المحل  وتقلل ئجوة االدخار 

لقعععععد أدل تزايعععععد الطلعععععي علعععععى القعععععروض إلعععععى تطعععععور مشعععععكلة المديونيعععععة  -3
الخارجيعة التعع  تنعتج عنهععا مععا يسعمى بععع )أزمععة المديونيعة الخارجيععة( ابمععر 
الععذي دعععا الجهععات المقرضععة إلععى ئععرض شععروط قاسععية علععى الععدول ذات 

 .نيةالمديو 
أا ابئعععد المسعععتقبلية لحالعععة المديونيعععة الخارجيعععة تعكعععس صعععورة تشعععاةمية  -4

 .بسبي عدم قدرة بعض الدول على التخلا ما دذإ المشكلة

 ثانياق: المقترحات    
ه قععدر يعععضععرورة أا تسعععى الععدول المدينععة إلععى زيععادة ناتجهععا المحلعع  وتنو  -9

 ا الخارجية المستطاع لك  تزيد ما صادراتها وتقلا ما حجم مديونيته
ضرورة أا يتم اسعتخدام القعرض بسعراض إنتاجيعة تعدعم عمليعة التصعدير  -2

 .لتخييل عيم المديونية
ضععععرورة أا تعمععععل الععععدول ذات المديونيععععة علععععى توسععععي  قاعععععدة صععععادراتها  -3

وزيعععادة دعععذإ الصعععادرات كونهعععا الوسعععيلة الوحعععدة للحصعععول علعععى الصعععرل 
 .نية الخارجيةابجنب  الذي بواسطته تستطي  التخلا ما المديو 
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Abstract  

Since the 1960's, Arab countries started to put and implement 

ambitious plans and developing programs. They resorted to 

international financial markets to borrow because of rarity of local 

financial resources for most of these countries. The theoretical 

justification was that external borrowing enhanced local saving.  
Until earlier of 1970s, the external debts of developing countries 

especially some Arab ones were few or relatively few. The debts were 
primarily (a formal phenomenon) and most debtors were foreign 
governments and international financial institutions such as the 
International Monetary Fund. The World Bank and regional 
developing banks. Most loans were granted as privilege (low interest), 
then they expanded to include many aspects. The intermediated and 
capital goods imports increased as well. That is why, the external 
indebtedness size during the above period was distinguished by the 
increase of developing countries needs especially some Arab countries 
to capitals for achieving developing projects which required a great 
deal of investment. That increased borrowing inquiries and resulted in 
the prominence of external indebtedness as well as increasing 
financial incidence to serve those debts remarkably.  

The size increase of external indebtedness accompanied by 

increase in these debts payments service exhausted a big ratio of local 

resources and consequently lead to weakening required aims 

fulfillment and vanishing a great deal of its exports earnings to serve 

its external debts then to the decline of its ability to import the 

requirements needed for the continuation of economic development 

process, and that lead to more inquiries of back payment. That 

resulted in the increase of external indebtedness size, so indebtedness 

problem became more dangerous and complicated and negative 

effects increased and lead to stop efforts of social and economic 

development. Then it deepened its dependence to debiting sides and 

exposed these countries to severe pressure targeted their political and 
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economic abilities and severe monitoring and interference in internal 

affairs under the influence of their indebtedness increase.  

External indebtedness problem increase formed dangers that did 

not stop at social and economic limitations but they even exceeded 

that. That lead to exposing political decision making to more foreign 

pressure and interference, because the granting parties, whether from 

Paris or London club with International Monetary Fund and World 

Bank, will impose policies and programmes that the dependence of 

indebted countries to developed ones.  

The research aims at analyzing external indebtedness size to some 

Arab countries like Jordan, Syria and Lebanon during 1985-2005 and 

to state indebtedness influence extent on political decision making in 

these countries. It sets out from a hypothesis stating that external 

indebtedness size and direction in the Arab countries under discussion 

is increasing continuously and that lets it open to foreign interference 

in their internal affairs and then expose them to more political pressure 

that influence in one way or another the political decision making 

freedom. 

 
 
  (1)جدول 

يبين إجمالي الدين الخارجي ونسبه إلى الناتج المحلي االجمالي واجمالي صادرات السلع 

 )مليون دوالر( 1985-2005والخدمات في األردن  للمدة 
 

نسبة اجمالي الدين الخارجي على 

 الصادرات %

نسبة اجمالي الدين الخارجي على 

 الناتج المحلي االجمالي %

 الصــادرات

EXP. 

 الناتج المحلي

 GDPاالجمالي 

 اجمالي الدين الخارجي

ED 
 السنوات

165.86 69.27 2057.10 4925.4 3412.0 1985 

214.23 68.16 1890.90 5943.7 4051.0 1986 

215.37 76.96 2283.10 6389.1 4917.0 1987 

217.92 90.10 2468.70 5971.5 5380.0 1988 

262.22 150.55 2387.60 4158.7 6261.0 1989 

273.42 175.33 2578.40 4020.9 7050.0 1990 

287.51 177.91 2595.00 4193.7 7461.0 1991 
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249.00 134.73 2780.50 5139.0 6924.0 1992 

231.92 123.06 2919.00 5501.4 6770.0 1993 

223.89 114.16 3058.10 5997.7 6847.0 1994 

173.00 96.80 3639.40 6596.4 6299.0 1995 

453.00 100.30 1467.00 6645.0 6651.8 1996 

428.60 92.60 1505.00 6976.0 6451.6 1997 

478.00 96.70 1476.00 7306.0 7056.0 1998 

492.55 98.30 1483.00 7465.0 7304.5 1999 

443.00 79.80 1524.4 8461.0 6754.0 2000 

350.20 74.50 1907.40 8976.0 6680.0 2001 

328.50 75.30 2195.60 9583.0 7216.0 2002 

321.41 74.50 2362.50 10196.0 7594.0 2003 

231.58 66.10 3253.30 11398.0 7534.0 2004 

96.47 56.00 3625.00 12711.0 7122.0 2005 

      

234.13 118.02   5907.3 

 معدل المدة

2005-1996 

354.21 82.80   6969.2 

 معدل المدة

1995-1985 

 

 المصةةادر: 
، 2001، 1999، 1995، 1992، 1988 التقرير ا لتصادي العربي الموحد للسنوات -

2004 ،2006. 
 .1996صندو  النقد العربي لسنة  -

 * جمعت البيانات واحتسبت النس  من لبل الباحث.
 
 

  (2) جدول
 يبين إجمالي الدين الخارجي ونسبه إلى الناتج المحلي االجمالي واجمالي صادرات السلع والخدمات في سوريا

 )مليون دوالر( 1985-2005للمدة 
 

نسبة اجمالي الدين الخارجي على 

 الصادرات %

نسبة اجمالي الدين الخارجي على 

 الناتج المحلي االجمالي %

 الصــادرات

EXP. 

 الناتج المحلي

 GDPاالجمالي 

 اجمالي الدين الخارجي

ED 
 السنوات

373.9 55.94 2541.00 16984.7 9502.0 1985 

706.0 80.23 1613.00 14195.0 11388.0 1986 

723.9 114.02 1982.00 12582.5 14347.0 1987 

741.4 134.85 2036.00 11194.2 15095.0 1988 
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399.5 149.05 3928.00 10528.8 15693.0 1989 

293.9 107.35 5075.00 13895.8 14917.0 1990 

358.0 130.80 4567.00 12502.6 16353.0 1991 

357.6 121.01 4450.00 13150.4 15913.0 1992 

343.2 117.95 4731.00 13764.3 16235.0 1993 

303.7 108.63 5445.00 15225.3 16539.0 1994 

358.6 128.30 5944.00 16613.8 21318.0 1995 

534.4 121.80 4008.00 17592.0 21420.0 1996 

531.7 125.60 3924.00 16613.0 20865.0 1997 

774.4 118.10 2897.00 16043.0 22435.0 1998 

645.8 103.9 3464.00 16820.0 22369.0 1999 

86.9 21.60 4699.80 18923.0 4082.7 2000 

69.8 18.20 5285.80 20237.0 3692.1 2001 

59.3 18.80 6555.50 20669.0 3890.1 2002 

71.8 19.10 5761.70 21688.0 4137.2 2003 

85.6 17.60 5042.50 24484.0 4318.2 2004 

79.7 17.50 6155.0 27971.0 4903.7 2005 

      

460.1 112.0   14598.2 

 معدل المدة

2005-1996 

299.0 64.6   12130 

 معدل المدة

1995-1985 

 المصةةادر : 
 .(1)نفس مصادر الجدول  -

 * جمعت البيانات واحتسبت النس  من لبل الباحث.
 
 
 
 (3)جدول 

ا جمالي واجمالي صادرات السلع والخدمات في يبين سجمالي الدين الخارجي ونسبه سلل الناتج المحلي 
 )مليون دو ر  1985-2005لبنان للمدة 

 
نسبة اجمالي الدين الخارجي على 

 الصادرات %

نسبة اجمالي الدين الخارجي على 

 الناتج المحلي االجمالي %

 الصــادرات

EXP. 

 الناتج المحلي

 GDPاالجمالي 

 اجمالي الدين الخارجي

ED 
 السنوات

97.74 17.98 399.70 2168.5 390.0 1985 

90.61 14.61 431.50 2676.6 391.0 1986 
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80.52 19.40 500.50 2077.8 403.0 1987 

30.24 11.23 1230.00 3313.5 372.0 1988 

29.69 13.02 1192.00 2719.0 354.0 1989 

78.68 12.49 455.00 2865.7 358.0 1990 

61.53 7.55 546.00 4451.7 336.0 1991 

50.00 5.43 601.00 5545.3 301.0 1992 

53.93 4.91 686.00 7536.7 370.0 1993 

84.26 6.78 737.00 9159.3 621.0 1994 

135.68 12.00 982.00 11118.8 1332.4 1995 

185.05 14.50 1018.00 12997.0 1883.8 1996 

374.17 16.20 642.00 14865.0 2402.2 1997 

615.70 25.10 661.00 16168.0 4069.8 1998 

802.24 32.80 677.00 16491.0 5431.2 1999 

979.00 41.90 714.30 16679.0 6993.0 2000 

1078.90 56.20 889.30 17065.0 9595.0 2001 

1395.80 79.00 1045.50 18462.0 14593.0 2002 

1021.40 78.20 1523.90 19895.0 15565.0 2003 

1051.40 84.40 1747.00 21768.0 18368.1 2004 

1020.14 87.00 1879.80 22050.0 19176.6 2005 

      

65.72 11.3   5907.3 

 معدل المدة

2005-1996 

769.0 47.9   6969.2 

 معدل المدة

1995-1985 

 
 المصةةادر: 

 .(1)نفس مصادر الجدول  -
 * جمعت البيانات واحتسبت النس  من لبل الباحث.
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 المصادر
 المصادر العربية

 أو : الوثات  الرسمية
 .9111التقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة   -9
 .9112التقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة   -2
 .1995التقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة   -3
 .1999لتقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة ا  -4
 .2009التقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة   -5
 .2004التقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة   -6
 .2006التقرير االقتصادي العرب  الموحد لسنة   -7
 .1996صندود النقد العرب    -1

 ثانياق: الدوريات

 .1العدد ،20المجلد  ،  مشكلة مستمرة الديا الخارج  ،(1983) ،التمويل والتنمية -9
، 20 المجلعععد ،التمويعععل والتنميعععة ،دروس معععا عقعععد العععديوا   ،(1990) ،بهعععرام ،نعععوزاد -2

 .1العدد
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