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 حالة دراسية لبلدان نامية –االنعكاسات المالية للديون الخارجية 

 (8117-0991مختارة للمدة  )
 

 هاشم محمد العركوبد. 

 أستاذ المالية العامة المساعد
 جامعة الموصل -قسم الدراسات االقتصادية/ مركز الدراسات اإلقليمية  

  
 مستخلص البحث

إن مشكككلة االنحسككار المككال  ورككدم لككدرة البلككد رلككا تككدبير اايككرادات الماليككة الك يلككة 
بتمويككأ برباا ككا العامككة بككالربم مككن إتبار ككا السياسككات النةديككة وااللترا ككية التوسككعية 
ولجوءهككككا إلككككا الخىخىككككةى بدو ب ككككا إلككككا الولككككور يكككك  مكككك    المديونيككككة الخارجيككككة 

لكديون تسكتن ن نسكب كبيكرة مكن موا نكات البلكدان وتداريات ا المختل ة إذ بىبحت هذه ا
المدينككة السككيما بن معككدأ المديونيككة الخارجيككة بخككذ يعككادأ  ككعن حجككم النككات  المحلكك  
ااجمككال  يكك  بعككد البلككدان الناميككة ومن ككا العربيككة ممككا حككدا ب ككذه البلككدان إلككا ت بيكك  

دن  مسكتويات برام  ااىكح  االلتىكادو وهكو مكا نكت  رنكا  مكارا  ماليكة مربوبكة يك  تك
 .0990المديونية الخارجية ي  المدة ما بعد رام 

 
 مةدمة 

إن محااااااوالت ال لااااادان النامياااااة الااااات الحصاااااول علااااا  االد اااااارات ا جن ياااااة 
واالسااتدادم من ااا لمواج ااة الاانوس الاات ر ول ا مااوال المحليااة لاا  مااا يسااو    
ا كتنااامت العجااز الاات الموازنااة العامااة لاادل معااام هااذب ال لاادان ولعاال أ اارز ماا

يمكاان الااتك ن  اا  هااو محاولت ااا تعويااد العديااد ماان التشااريعات ال ااري ية التاات 
تحكاام ال اارايب الاات محاااوالت يايسااة لاام يكتااب ل ااا النجااا   ال ااا  الاات تحوياا  
أعلاا  مساااتول مااان المتحصااا ت ال اااري ية و لااا  اك ااار ماااا يمكااان مااان مناالاااذ 
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معاا   الت اارب ال ااري ت )الوااانونت و ياار الوااانونت(  وال،اات ال ااري ت  وتاازامن
 ااعأ أداا اإلدارم ال ااري ية ا ماار الااذن حااال دون تااد ير اإلياارادات الماليااة 
الكديلة  تمويل أع اي ا العامة. وتا ر انعكاسات ذلك العجز  شكل جلت الات 

ة ياالقترا او  لدان التحول االقتصادن. ال    عان إت اع اا السياساات النودياة 
ة االنحسااااار الاااات والتوسااااعية وسياسااااات أ اااارل تم لاااات  ال ص صااااة لمواج اااا

 مواردها المالية المحلية.
ولجوا هذب ال لدان إلا   ص صاة  عاو أو معاام منشاقت الولاام العاام 
وهاااو أسااالوب لمواج اااة العجاااز الااات موازنات اااا أو وسااايلة رييساااية لحااال مشااااكل 
المديونية ال ارجية المتداقمة وذلك عن لري  م ادلة الديون ال ارجية  امموال 

لولام العام  وهاذب اللريواة مان شامن ا أن تزياد مان الم سسات اإلنتاجية الت ا
تاادال  العماا ت الصااع ة إلاا  الاادا ل  لكاان مااا ي  ااذ علاا  هااذا ا ساالوب أن 
الشاااركات ا جن ياااة التااات تملكااات أصااااول الشاااركات الولنياااة ساااتووم  تحوياااال 
أر اح ااااا إلاااا  ال ااااارف  ممااااا يسااااتنزأ احتيااااالت ال لااااد النااااامت ماااان العماااا ت 

رأ العملاااة الولنياااة ومااان  ااام علااا  ميااازان الصاااع ة وي ااا،ل علااا  ساااعر صااا
 المدالوعات.

وقااد جاااات هااذب الدراسااة لتتناااول جانااب ماان جوانااب أزمااة المديونيااة التاات 
 اادت  وادرهااا تلااو  الاات ا الاا  و شااكل الالاات ل نت اااب  وحسااب مااا تشااير إلياا  
التواااارير والنشااارات اإلقليمياااة أو الدولياااة الااات العواااد ا ول مااان الوااارن الحاااالت  

تحلياال انعكاسااات هااذب ا زمااة علاا  ا و ااام الماليااة للموازنااة  والوقااوأ عنااد
 العامة من حيث الحجم واالتجاب.

تتم ال مشاكلة ال حااث الات  ا امة حجام المديونياة ال ارجيااة  مشككلة البحكث 
ومعدالت ا لل لدان النامية عيناة ال حاث )ا ردن  الم،ارب  مصار  إياران( وماا 

 ازنات هذب ال لدان.ينتج عن ا من  عو اآل ار السل ية الت مو 
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يكااون تاام ير الااديون ال ارجيااة معنويااا  وموج ااا  الاات موازنااات ير ككية البحككث  
ال لااادان النامياااة عيناااة ال حاااث وان تااام ير الاااديون ال ارجياااة ي تلاااأ  اااا ت أ 
حجااام هاااذب الاااديون والشااارول التااات تحكم اااا ال ااا   عااان ا ااات أ السياساااات 

  المالية المت عة الت تلك ال لدان.
ي دأ ال حث إل  تحليل أ عاد االنعكاسات المالية التت ت لد ا  هدن البحث 

 الديون ال ارجية عل  أو ام الموازنات الت ال لدان عينة ال حث.
اعتماد أسالوب الار ل  اين اتجااهين )الوصادت( المساتند علا  بسلوب البحث  

واقع الدراسات النارية ذات الع قة  مو وم ال حث وال انت كمات والموتصار 
والتات  (.O.L.S)عو النماذف الوياسية وأ رزها تحليل االنحدار  لريوة عل   

اشاااتملت علااا  ل يعاااة التااام ير  اااين حجااام المديونياااة كمت،يااار مساااتول مااان  اااين 
 المت،يرات المستولة ا  رل وعجز الموازنة العامة  وصد  مت،يرا  تا عا .

م ومااان اعتماااد ال حاااث علاا  اإلحصااااييات المنشاااور البيانكككات والمكككدة ال منيكككة  
مواقااااع م تلدااااة علاااا  شاااا كة االنترنياااات  اصااااة الصااااادرم عاااان ال نااااك الاااادولت 
وصندو  النود الدولت  وقد وقع اال تيار عل  عينة من ال لدان النامية  ل،ت 
أر عااااة  لاااادان مصااااندة حسااااب الااااد ل ماااان  اااا ل اساااات دام  يانااااات الس ساااال 

 الزمنية.
اإلصاا حات  إن ا تيااار هااذب الساانوات لاا  مااا يسااو   كون ااا واك اات معااام

 االقتصاااادية والتااات الر ااات علااا  ال لااادان النامياااة مااان صاااندو  النواااد الااادولت
I.M.F.  وال نك الدولت لإلنشاا والتعميارI.B.R.D.   وم سساات رسامية أ ارل

 World)مصاااندة حساااب التصااانيأ اإلقليمااات وم شااار متوسااال د ااال الدااارد

Bank,2006) ل   الال لااادان عيناااة ال حاااث تواااع  ااامن ال لااادان متوسااالة الاااد 
 ($5088 -$ 508)( ويتاااراو  متوسااال د ااال الدااارد الي اااا LMC)الحاااد ا دنااا  

يران. (4)وعددها    لدان وتشتمل عل  ا ردن و الم،رب ومصر وا 
 

 اا ار النظرو والم اهيم  للبحث 0.0
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تعاااد الواااروو وسااايلة لتمويااال الماااوارد مااان الج اااة المور اااة إلااا  ال لااادان 
ا قسااال والدوايااد المترت ااة علاا  هااذب  الموتر ااة لواااا التاازام هااذب ال لاادان  اادالع

والوااروو إمااا أن تكااون عاماة تعواادها حكومااة ال لاادان الموتر ااة  .(1)الواروو
ماع الحكوماات ا جن ياة أو ال يياات التا عااة ل اا أو ماع ا شا اس الل يعيااين 
أو المعنويين  أو أن تكون  اصة يعودها أش اس ل يعيين أو معنويين الات 

شا اس الل يعياين أو المعناويين الات ال اارف أو ماع ال لدان الموتر اة ماع ا 
 منامات التمويل الدولية.

و ال ا  ما تلجم الدولة إل  االقتاراو مان ال اارف لحاجت اا لار ول ا ماوال 
وعاادم كدايااة المااد رات الولنيااة كااذلك لحاجت ااا إلاا  العماا ت ا جن يااة سااواا 

حمايت ااا مااان أكااان ذلااك لساااد العجااز الااات الحساااب الجاااارن أم لاادعم عملت اااا و 
التدهور  كذلك المن الدولة توترو للحصول عل  ما يلزم ا من سالع إنتاجياة 

 .(0)وسلع است  كية  رورية
إن آلية االستدانة ت دأ عادم دون الرو شرول مس وة من ق ل الم سساات 
)ال نااك الاادولت وصااندو  النوااد الاادولت ونااادن  اااريل( ولكاان التااراكم وارتدااام 

 لاااس نسااا ة ك يااارم مااان موازناااة الدولاااة ومااان  ااام الاااد ل موااادار حزماااة الاااديون  لت
يوقااااع الدولااااة المدينااااة الاااات دورم ماااان السااااداد للدوايااااد المترت ااااة  اااام   (5)الوااااومت
 مزيد من الوروو  وعند العجز عن السداد وهو ما يحصال  ال اا   الملال ة 

يااامتت الساااعت إلعاااادم جدولاااة الااادين ع ااار الر اااو  لشااارول مجحداااة مااان ق ااال 
)ال نااااااك الاااااادولت  صااااااندو  النوااااااد الاااااادولت  نااااااادن  اااااااريل( ال   اااااات المااااااالت 

و المحصااالة الن ايياااة  اسااات، ل الوااارار السياسااات الاااذن يصااا   مرهوناااا  للااادول 
 المسيلرم عل  الم سسات المالية العالمية.

ال    عن ما يترتب عل  الوروو ال ارجية من آ ار سياساية تا دن إلا  
لجانااب ماان اسااتو ل  السياساات ساايلرم ال لااد المواارو والواادان ال لااد الموتاارو 
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واالقتصادن  إذ أن ا ترتب ع يا  حويويا  ينتج عن  رورم قيام ال لاد الموتارو 
  دالع الوايد  دمة  الدين وسداد أصل  .

)ا و اام  وتكمن الع قة  ين المديونية ال ارجياة والموازناة العاماة للدولاة
ميون المت صصاون المالية للموازنة عجاز  الاايو  تعاادل( كماا يراهاا ا كاادي

الاات هااذا المجااال أن مشااكلة المديونيااة يمكاان أن تاارد إلاا  العجااز المتنااامت الاات 
الموازنااااااة العامااااااة الااااااذن أت عتاااااا  معااااااام الاااااادول وكااااااذلك السياسااااااات النوديااااااة 

. و ينما أس مت العناصار (4)واالقترا ية التوسعية التت ات عت لتمويل  العجز
القتصااادية ومن ااا العاماال ا  اارل إلاا  جانااب عاادم االتسااا  الاات السياسااات ا

ا ساساات ال اااس  مسااتول اإلندااا  الحكااومت وال اااس الااذن تجاااوز المااوارد 
الجارية أو الموارد التت يمكن عدها  ا تة عل  المادل المتوسال. إن اسات دام 
الوروو  وصد  أسلوب لتمويل العجز ل  انعكاسات  االقتصادية الناجمة عن 

ة إلا  أ ارل متودماة. المشاكلة المديونيااة اإلقاراو والتات تت ااين مان دولاة ناميا
الت ال لدان النامية لم تناتج عان أ لااا اقترالت اا حكوماات هاذب ال لادان  إذ أن 
المصااارأ لاام تواادم قرو ااا  ساا ية  ولكاان أسااال المشااكلة يكماان الاات اإلنجاااز 

أك ار منا  الات اإلقاراو واالقتاراو الادولت. ( 8) ير الدقي  ل قتصااد العاالمت
جاازاا  ك ياارا  ماان الاادين ال ااارجت قااد اساات دم لتموياال اإلندااا  الماان الوا اا  أن 

االساات  كت المتزايااد علاا  الساالع المسااتوردم االساات  كية أو لكاات ياادالع موا اال 
 .(6)صدوات الس  

إن للدين ال ارجت ارت الاا و يواا   عجاز الموازناة  سا ب االرتداام العاام الات 
ة التاات يتزاياد الي ااا الاادين ا ساعار ماان  ا ل آليااة  لا  النوااود  وتساام  العمليا

ال ااااااااااااارجت إلاااااااااااا  زيااااااااااااادم الكميااااااااااااة المعرو ااااااااااااة للنوااااااااااااود نوديااااااااااااة الاااااااااااادين 
(Moniterization)
. الدااات ال لااادان المتودماااة التااات توجاااد الي اااا أساااوا  مالياااة (7)

متلااورم  درجااة ك ياارم الاامن نوديااة الاادين ال تااتم  لريوااة تلواييااة ذلااك أن الاادين 
 الحكومت ي ام إل  الولام ال اس م اشرم. 
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ولالما هناك أسوا  مالية ذات كدااام وقاادرم علا  االساتدانة  مان ال اارف 
المتصااااس الااادين المتولاااد مااان ال زاناااة الااامن الااادين الحكاااومت ال يحتااااف إلااا  
تمويل من ال نك المركزن  لذا المن ك  من  ل  النوود والمديونياة يعاد عملياة 

يمكاان ماان مندصاالة ولكاان  ااالر م ماان هااذا االندعااال الاامن هناااك  اا ث قنااوات 
  ل ااا ان ياا دن الاادين العااام إلاا  زيااادم الكميااة المعرو ااة ماان النوااود وهاات 

والت اااارب ( 5)الوياااود االقتصاااادية علااا  نسااا ة الااادين للنااااتج المحلااات اإلجماااالت
الزمناات للسياسااات الحكوميااة  وماان  اام ال اا،ول السياسااية ماان أجاال اسااتورار 

ساية للموحاات التنمياة سعر الدايدم. إن المديونياة ال ارجياة تشاكل عرقلاة أسا
للادول النامياة  الوااد شاكلت عرقلااة أساساية للتنميااة علا  مسااتول التاوازن الكلاات 
وعلاااا  مسااااتول النمااااو وهااااو مااااا قاااااد إلاااا  تاااام ير عمياااا  الاااات مسااااتول التااااوازن 
االجتمااااعت  وتتااادا ل هاااذب المساااتويات الااا  ث اليماااا  ين اااا لتشاااكل معاااا  سااا  ا  

 ونتيجة الت الوقت ندس .
تتاام ر  ااااهرم المديونيااة انل قااا ماان تاام ير هااذب ا  ياارم  الالتوازنااات الكليااة

الت موازنة الدولة  الالمديونية ال ارجية هت  ا سال مديونية عامة  سواا تام 
. وماان هنااا (9)إ رام ااا مااع الدولااة أم م اشاارم مااع م سسااة عامااة   اامانة الدولااة

ة يكاااون ساااداد هاااذب المديونياااة مااان  ااا ل الموازناااة العاماااة  مماااا ي كاااد الع قااا
الم اشاارم مااا  ااين دور الدولااة الاعاال كلاات والمديونيااة والموازنااة العامااة. الاا ذا مااا 

تاذهب إلا  ندواات التسايير   53%الامن 2002أ ذنا هيكل موازنة الم،ارب لعاام 
أن مااا يوااارب ال لااث ت صااس ل دمااة الاادين أمااا مااا يت واا   33%)اإلدارم( و 
 الي صس لندوات االست مار. 14%والذن ي لس 

ب ال لااادان النامياااة إلااا  تل يااا   ااارامج اإلصااا   ال يكلااات وقاااد لجااامت أ لااا
تحاااات ولاااامم ارتدااااام مااااديونيت ا ال ارجيااااة و م اركااااة ماااان الم سسااااات الماليااااة 
الدوليااة )صااندو  النوااد الاادولت وال نااك الاادولت(  الشااتا الااذن أالاارز معاادالت 

  لالة مرتدعة أص حت ت دد استورارها االجتماعت والسياست. 



 

 
  

  هاشم محمد العركوبد.                                    ....     االنعكاسات المالية للديون 
 

[99] 

لااا  ت اااال  معااادالت النماااو االقتصاااادن الااات هاااذب وترجاااع هاااذب المعااادالت إ
ال لدان تل ي  سياسيات انكماشية تت من ا هاذب ال ارامج  اصاة الات المراحال 
ا ول  ل ا  مما ي دن إل   دو الللب المحلت ويزيد من حدم الركود الذن 

 .(12)ي دن  دورب إل  تراجع الللب عل  العمل
العاماة التات قاادت ي اأ إل  ذلك تم ير عملياات  ص صاة الم سساات 

 شكل ميكانيكت آلت نحاو تولايس الياد العاملاة  كماا تراجعات الحكوماات عان 
 لاا  الاارس جدياادم للعماال  حجااة ال اا،ل علاا  اإلندااا  العااام وتولاايس عجااز 

ماان اإلجاارااات المراالوااة ل اارامج اإلصاا    الموازنااات العامااة إلاا   ياار ذلااك 
 أودم جدولاة الاديون عااااالقتصادن هذب التت أص حت شرلا   روريا  لللب 

 الحصول عل  قروو جديدم.
ذا كاناات  دمااة الاادين ال ااارجت  ااالم،رب تسااتنزأ  مليااار درهاام وهااو  46وا 

ماااا يم ااال  لاااث الموازناااة العاماااة الااا ن م لاااس اإلنداااا  االحتياااالت الااات مجااااالت 
االجتماعيااة ومجاااالت االحتيااال االجتماااعت  التحتيااة  ال نااالتر يااة والصااحة و 

 01مليااار درهاام  من ااا  05وندوااات دعاام المااواد ا ساسااية... الااز لاام يتجاااوز 
ملياااار درهااام هااات سااادل الم لاااس  7ملياااار درهااام  رسااام قلاااام التر ياااة والتعلااايم 

الم صاااس ل دماااة الااادين والاااذن تسااادد قيمتااا   الااادوالر. ويشاااير هاااذا المشااا د 
االجتماااااعت ال ناااااك ألدااااال ال يتوج ااااون إلاااا   المااااالت علاااا  تاااادهور الو ااااع

المدارل ومر   ال يعاالجون ومراالا  اجتماعياة ال تاتمكن مان أداا واايد اا 
يأ أو إن ا  ير قايمة.. الز. ال أدل عل  هذا التادهور االجتمااعت مان تصان

 152ا  مااان أصااال عالميااا 106الم،ااارب الااات توريااار التنمياااة ال شااارية الااات مرت اااة 
 .(11)دولة
 
 

  م امين العحلة بين المديونية الخارجية ورج  الموا نة 1.2
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حالة عجز الموازنة هت أك ر ا و اام المالياة شايوعا  الات ال لادان النامياة 
والمتودمة  ومرد هذب الحالة هو ال لل الت التعادل أو عدم التسااون التاام  اين 

علااا   اإليااارادات العاماااة والندواااات   معنااا  آ ااار حالاااة تداااو  الندواااات العاماااة
اإلياااارادات العامااااة ولكاااان مد ااااوم التدااااو  هنااااا يشااااير إلاااا   اااا ث م ااااامين أو 
احتمااااااالت وهااااات حالاااااة   اااااات مساااااتويات اإلنداااااا  العاااااام يوا ل اااااا تراجاااااع الااااات 
مساااتويات اإليااارادات وال انياااة تلاااور الااات مساااتول اإلنداااا  ال  يجاريااا  التلاااور 

ماع   اات  الحاصل الت اإليارادات العاماة وال ال اة تلاور الات اإلنداا  الحكاومت
مساااتويات اإليااارادات. وعليااا  الاااان شااارل الموازناااة العاماااة يمكااان التع يااار عنااا  

: المعادلة اآلتية
(10) 

 
G +( ID + FD ) – TR – TAX – ∆( ID + FD ) - ∆MB =0 … (1) 

 إذ أن: 
 G           اإلندا  الحكومت =TR  اإليرادات العامة =  

ID              الدين الدا لت =TAX اإليرادات ال ري ية = 
FD الدين ال ارجت =             ∆MB التوسع الت اإلصدار النودن = 

الا ن هاذا الوياد يشاير إلا  أن أماام الحكوماة  ياارين  (1)و موجب المعادلة 
أمااا أن تزيااد ماان  ااراي  ا أو أن توتاارو أو أن تصاادر نوااودا  جدياادم يتساااول 
 موج  ااااا حجاااام المشااااتريات ماااان الساااالع وال اااادمات ال اااا   عاااان تلااااك الندوااااات 

 .الم مة لتسديد الدوايد عل  الدين وندوات تحويلية أ رل
 لشكل التالت: ا (1)و  عادم صيا ة المعاملة 

 
∆MB + ∆( ID + FD ) = G + ID + FD + TR – TAX …. (2) 

 



 

 
  

  هاشم محمد العركوبد.                                    ....     االنعكاسات المالية للديون 
 

[99] 

 ااامن التوساااع الااات اإلصااادار النوااادن ودياااون الحكوماااة  (0)تو ااا  المعادلاااة 
)المحلية وال ارجياة( يسااويان  ال ارورم الدار   اين إجماال اإلنداا  الحكاومت 

  -واإليرادات ال ري ية. ويا ر عجز الموازنة عندما يكون:
 

Def = G + Deb.s – TAX … (3) 

 :إذ أن
       Def   = .عجز الموازنة العامة 

G   .إجمالت الندوات = 
      Deb.s .دمة الدين ال ارجت  = 
      TAX  .ال رايب = 

   
الا ن  ة االتراو أن عجز الموازنة ساتتم معالجتا   واسالة دياون أجن يا  

 الع قة  ين عجز الموازنة والدين ال ارجت تكون  الشكل التالت:
 

Def = ∆FD =FD t – FD t-1 … (4) 
   

تسااون  t-1والمدم  t هذا يعنت الدر   ين مستول الديون ا جن ية الت المدم
 ال  ل حجم العجز الت الموازنة و معلوماة أن عجاز الموازناة العاماة يسااون 

اا كاااان محلياااا  أو  ارجياااا  الدااات حاااال تعاااادل كااا   مااان تماماااا  قيماااة الااادين ساااو 
الندواااات واإليااارادات إذ مااان المعاااروأ أن الموازناااة المتوازناااة تشاااتمل علااا  أن 

 الندوات = اإليرادات وهذا يعنت:
 

G + Deb.s = TAX + ( ID + FD ) + ∆MB … (5) 

 

 معناااا  آ اااار أن الندوااااات م اااااالا  إلي اااااا  دمااااة الاااادين ال ااااارجت تسااااااون 
ال ااارايب م ااااالا  إلي اااا الاااديون المحلياااة وال ارجياااة ال ااا   عااان التوساااع الااات 

 صدار النودن الجديد.اإل
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 اإليااارادات ارجياااة احاااد مصاااادر  أم تعاااد الواااروو ساااواا أكانااات محلياااةو 
ان ت الموازناة التم ال اللارياة وتا ار وعلا  جا اإليراداتالعامة ويلل  علي ا  

 إيرادا  قروو وندوات الوايد مدالوعة لتلك الوروو.
 

ت ككور ومسككارات المديونيككة الخارجيككة وامو ككار الماليككة للموا نككة يكك   1.3
 بلدان رينة البحث

 

تسااااع  الك ياااار ماااان ال لاااادان الناميااااة ومن ااااا  لاااادان عينااااة ال حااااث المتم لااااة 
يران إل  احتواا  الادين ال اارجت  وساايل وأسااليب  ا ردن والم،رب ومصر وا 

عدم من ا السعت إل  إلداا  عو هاذب الاديون أو إعاادم جادولت ا وهاذا يعنات 
التنسااي  المشااترك  ااين كاا   ماان صااندو  النوااد الاادولت وال نااك الاادولت ونااادن 
 اااااريل )إذا كاناااات الااااديون رساااامية( أو مااااع نااااادن لناااادن )إذا كاناااات الااااديون 

يتكاااون مااان الاااديون العاماااة لويلاااة اآلجااال  تجارياااة( علماااا  أن الااادين ال اااارجت
 IMFوقصاايرم ا جاال التاات يمنح ااا صااندو  النوااد الاادولت

واعتمااادا  علاا   (15)
اإلشاااكال ال يانياااة التااات تو ااا  تلاااور المديونياااة ال ارجياااة وعناصااار المالياااة 

ن حااا أن مساااار المديونيااة ال ارجياااة والااذن يم لااا   (1)العامااة  الداات الشاااكل 
 ذ شك   تنازليا  ي حا ارتداام الرصايد الواايم للادين قد أDeb: GDP المنحنت 

نسا ة إلا  النااتج المحلات اإلجماالت  %157العام ال ارجت لألردن ليصل إل  
 اااام تواصاااال هااااذا  1995عااااام  %118 اااام ان دااااو ليصاااال إلاااا   1991عااااام 

 %78االن داو و نملية متوازناة توري اا  ليصال إلا  أدنا  مساتول لا  حاوالت 
 .0221عام 

ي حا أن  Deb.s: GDP س  دمة الدين ال ارجت والذن يم ل  أما ما ي
مسااار  دمااة الاادين لاام تشاا د تذ ااذ ا  وا ااحا   اال العكاال كاناات هناااك زيااادات 
لديدااة تتناساااب لردياااا  ماان حياااث االرتداااام واالن داااو ماااع مساااار المديونياااة 

ن الواول إن ا ردن مان  ا ل تل يا  او شكل عام يمك Deb: GDPة اال ارجي
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اإلص   االقتصادن كان ل ا ا  ر االيجا ت الت ت ديو حجم الادين  رامج 
العام ال ارجت وت ديو نسا ة إلا  النااتج المحلات اإلجماالت والصاادرات معاا  
والااااذن يمكاااان أن يوااااأ عايوااااا  أمااااام التاااادالوات الماليااااة  العملااااة الصااااع ة التاااات 

 .(14)تحصل علي ا الدولة ناير تصديرها للسلع ال دمات
 شااارات ال اصاااة  الااادين العاااام ال اااارجت قاااد عكسااات تحسااانا  الم أن جمياااع

 0228-1991وا حا    ل التارم تل يا   ارامج التصاحي  االقتصاادن ال انياة 
-1976موارنة مع الدترم السا وة لتل ي   رامج التصحي  االقتصاادن ا ولا  

إال أن اا ماا زالات مرتدعااة موارناة  الادول الناميااة عاماة والعر ياة  اصااة  1992
يتللب ج ودا  متواصلة لت ديأ عبا الدين ال ارجت مان  ا ل إساوال مما 

 .(18) عو الديون الوايمة
أمااا مساااار الماليااة العاماااة الواااد شاا دت أو ااااعا  ماليااة م تلداااة الااات ا ردن 

عجز والاايو وتعاادل  عاد ان شا دت عجازا  شاديدا   0225-1992لذات المدم 
تناااوم الك يااار الااات الندواااات ومساااتمرا   ااا ل التااارم ال مانيناااات  سااا ب التوساااع وال

العامة ال    عان تادنت حجام اإليارادات الاذن أصاا  ا الجماود النسا ت  سا ب 
 عأ قاعادم واردات اا الحويوياة  حياث كاان لتادنت حصايلة الصاادرات ال ا   
عااااان ان دااااااو حجااااام المسااااااعدات المالياااااة وان دااااااو تحاااااوي ت ا ردنياااااين 

. إذ ن حاا انا  (16)إليراداتالعاملين الت ال ارف ا  ر الك ير الت تدنت حجم ا
تحديدا   دت تا ار  اوادر االنتعاات الماالت الات موازناة ا ردن  1991الت عام 

إذ حصل تعادل  ين الندوات واإليرادات ومن  م أص حت ا ردن دولة الايو 
 اام تراجااع هااذا الو ااع  GDPماان  %8مااالت لتصاال نساا ة هااذا الدااايو إلاا  

  1995لت لموازنت ااااا للسااااانوات لتصاااا   موازنااااة ا ردن الاااات حالاااااة تعااااادل مااااا
 م ا ر العجز الت موازنة ا ردن ولكن  وتيرم ونملية متوازنة  1996  1994

 .%12-%8ليتراو   ين 
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إن هذب النملية التات ا ار   اا العجاز الات موازناة ا ردن يشاير إلا  ذات 
النملياااة التااات تلاااور الي اااا كااا   مااان اإلنداااا  الحكاااومت واإليااارادات الحكومياااة 

ث المنلوااة ومااا جاارل الاات العاارا  حين ااا تاام يرا  م اشاارا  علاا  هااذب وكااان  حاادا
 المسارات.

حجاام الاادين العااام ال ااارجت قااد الااا   أنماان الجاادير ذكاارب الاات هااذب الحالااة 
قاادرم الدولااة ا ردنيااة الماليااة  اال وتعاادل أي ااا المواادرم االقترا ااية ل قتصاااد 

اي اا  المسااتول ا ردنات  والمعاروأ ان لكال  لااد قادرم علا  تحماال الاديون وأع 
الاااذن ال يااا  ر علااا  ساااير وتلاااور النشاااال االقتصاااادن الالاااديون ال ارجياااة قاااد 

الااات  1991  1998 ل،ااات  اااعأ حجااام النااااتج الممكااان اإلجماااالت توري اااا  الااات 
ماان إجمااالت الناااتج وهااذا مااا ي كااد أن  %48حااين أن ماليااة الدولااة لاام تتجاااوز 

إلا  النااتج المحلات حصة الولام الحكومت مم لة  اإلنداا  الحكاومت منساو ا  
اإلجمالت لم يصل إل  ر ع ما هيمنت علي  الاديون ال ارجياة علا  االقتصااد 

والاات أال اال ا حااوال كاناات الااديون ال ارجااة  1991  1998ا ردناات للساانوات 
أن  اااعأ مسااااحة الولاااام الحكاااومت الااات  GDPمااان  %52قاااد تجااااوزت الاااا 

 االقتصاد الوومت. 
التاات تمتاااز  ارتدااام حجاام مااديونيت ا  أمااا الم،اارب تعااد ماان ال لاادان الناميااة

والعجااز عاان السااداد وان داااو االحتيالياااات ا جن يااة لاادي ا ال اإل اااالة إلااا  
يو اااا  تلااااور مسااااار  (0)العجااااز المسااااتمر الاااات الموازنااااة العامااااة  الالشااااكل 

المديونية ال ارجية وا و ام المالية للموازنة العامة الت الم،رب وتحديدا  الت 
 لم،اااااااااارب ل اااااااااارامج اإلصاااااااااا   االقتصااااااااااادنالماااااااااادم التاااااااااات تلاااااااااات تل ياااااااااا  ا

مو اااااوم ال حااااث ن حاااااا أن  0225-1992ومااااا ي مناااااا الماااادم  1955-0228
ليصاال إلاا  نساا ة  1992الاات عااام  Deb. GDPأقصاا  ارتدااام شاا دب منحناات 

 1996عاام  %87من الناتج المحلات اإلجماالت  ام ان داو ليصال إلا   90%
ان هااذا االن داااو  0225عااام  %55 اام اسااتمر هااذا االن داااو ليصاال إلاا  
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الذن حصل الت رصيد الدين ال ارجت ل ذا العام يعود إل  است دام الحكومة 
لسياساااات جديااادم متم لاااة  تحويااال  عاااو الاااديون إلااا  اسااات مارات م اشااارم الااات 

 .(17)الولاعين العام وال اس مع شركاا من  عو ال لدان ا ور ية والعر ية
 دااو حتا  وصال الات عاام وقد استمر رصيد الادين العاام ال اارجت  االن

ويعنت هذا االن داو إلا  تحسان معادالت نماو  (%0539)ليصل إل   0228
النااااتج المحلااات وا داا االقتصاااادن وارتداااام حصااايلة الصاااادرات ال ااا   عااان 

 .(15)قيمة إجمالت مديونيت ا ال ارجية تراجع
وقاااد واكاااب تلاااور مساااار الااادين العاااام ال اااارجت تلاااورا   سااايلا  الااات أع ااااا 

ية ال ارجية مم لة   دمة الدين ال ارجت للم،رب لتصال الات السانوات المديون
عل  التوالت ومن  م ان دو منحنت % 15-%5إل  ما يوارب  1991-1990

 دمااة الاادين ليلااة ماادم ال حااث وهااذا مااا ي كااد أن الم،اارب قااد أدرك م ااالر 
 اتعاام المديونية التت وقع الي ا الت مدم ال مانينات حت  أص   احد ال لدان ال

أك اااار مديونيااااة الاااات العااااالم  ممااااا حاااادا  اااا  إلاااا  تل ياااا   اااارامج التصااااحي   14
االقتصااااادن واإلصاااا   االقتصااااادن ممااااا ي كااااد نجاحاااا  الاااات تحوياااا  أهااااداال ا 
الرامية إل  ت ديو المديونية وأع اي ا  ال    عن إدراك  لمسملة م مة وهات 

هيكلية أن وقوم الم،رب الت شرك المديونية مرم  انية يعنت حدوث ا ت الت 
الت الولاعات االقتصادية والت موازنت  العامة  س اب أهم اا  اعأ الماوارد 
المحليااة الموج اااة ل سااات مار ال ااا   عااان ارتداااام مساااتول االسااات  ك وارتداااام 

 .(19) دمة الدين الت ندل الوقت
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أمااا ا و اااام المالياااة الواااد شااا دت الماادم ال انياااة لتل يااا   ااارامج اإلصااا   
الواااد شااا دت عجااازا  و معااادالت مو ولاااة نسااا يا  الااات  (0228-1955)االقتصاااادن 
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ااال تااراكم الاادين ال ااارجت واقتلااام جاازا ك ياار ماان ندوااات الموازنااة كتكاااليأ 
زناة تدالع ا الم،رب تحت  ند  دمة الدين ال ارجت  وي ين منحنت عجاز الموا

 (1999-1992)ليلة المدم  %(8-0)مسار العجز  نملية مستورم تتراو   ين 
الوااااااد شااااا دت الموازناااااة العامااااااة  (0228  0224  0225  0221)أماااااا ا عاااااوام 

يرادات اااا ال  ااال أصااا حت الم،ااارب الااات   ا عاااوامللم،ااارب تعاااادال   اااين ندوات اااا وا 
ت تدااو  دولااة الااايو مااالت ويعاازل ذلااك نمااو اإلياارادات  معاادال 0227  0226

 .(0)ل امعدالت نمو اإلندا  الحكومت كما يو   الشك
أمااا الاات مصاار ي اادو أن تل ياا   اارامج اإلصاا   االقتصااادن قااد نااتج عناا  
آ ارا  مالية مر و ة ال النس ة للدين العام ال ارجت ن حا ارتدام مستول الادين 

نسا ة  %(98)ليصال توري اا   1991ال ارجت ليصل أعل  مساتول لا  الات عاام 
شاا دت المديونيااة  1991لناااتج المحلاات اإلجمااالت وال،ريااب أن  عااد عااام ماان ا

لتصاال  0222ال ارجياة تراجعاا  وا احا  ليصاال إلا  أدنا  مساتول لاا  الات عاام 
مااان إجماااالت النااااتج المحلااات  %(58)نسااا ة الااادين العاااام ال اااارجت الااات مصااار 

اإلجمااااالت و اااادي ت أن تكااااون ا ساااا اب السياسااااية وراا هااااذا االن داااااو الوااااد 
مليار دوالر من أصل الديون المستحوة عل  مصر عام  17ما قيمت  ألدمت 
لت ني اااا موقداااا  عر يااااا  سااام  للوااااوات ا مريكياااة  ااازو العاااارا . أماااا الاااات  1992

الواد عااد ليرتداع حجام الادين ال اارجت ليصال  (0225  0220  0221)ا عوام 
مااان إجماااالت النااااتج المحلااات وجااادير  الم حااااة إن %( 48)أعلااا  نسااا ة لااا  

ر  دمة الدين ال ارجت قد تلور  وتيرم ونملية متوازنة شا   مساتورم اللام مسا
 أنوهاذا ماا يشاير إلا  حويواة  1998عادا عاام %( 8)يصل الت أسوا ا حوال 

الواروو ا جن يااة تمان   شاارول ي،لااب علي اا اللااا ع السياسات وعلاا  ال لاادان 
و ماااان المسااااتو لة ل ااااذب الوااااروو ان تو اااال  اااامم اات تلااااك ال لاااادان المانحااااة أ

)صااندو  النواد الادولت  ال ناك الاادولت  IBRDأو  IMF نالم سساات ساواا كاا
 لإلنشاا والتعمير(.
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أماااااا المشااااا د الماااااالت الي ااااادو أن تااااام ير العوامااااال الم دياااااة لزياااااادم اإلنداااااا  
الحكااومت وتنوعاا  الاات مصاار كااان وا ااحا  الاات تدااو  اإلياارادات العامااة علاا  
الندوااات العامااة ليلااة ماادم ال حااث نااتج عناا  عجاازا  الاات الموازنااة العامااة يم لاا  

تااام ير  أنالمنحنااات تحااات المحاااور ا الوااات وقاااد أ اااذ مساااارا  متذ اااذ ا  والم حاااا 
تحماال موازنااة الدولااة الاات مصاار  دمااة ديون ااا ال ارجيااة كااان تاام يرب متوا ااعا  

الاات حاين أن منحناات  ا الواتالمساار منحنات  دمااة الادين شا   مااوازن للمحاور 
عجااااز الموازنااااة قااااد شاااا د تذ ااااذ ا  ومسااااونف ذلااااك تدااااو  معاااادالت نمااااو اإلندااااا  

العجااز  الحكااومت علاا  معاادالت نمااو اإلياارادات العامااة حيااث يعاازل اسااتمرار
المالت الت الموازنة العامة الت مصار إلا  زياادم االعتمااد علا  االقتاراو مان 

 س ب ه ول االيتماان  ةالمصادر المحلية وان داو مصادر التمويل ال ارجي
 نالمواادم ماان ق اال المصااارأ التجاريااة الدوليااة ماان ج ااة  وتوجاا   عااو ال لاادا

ت علي  الحكومة لت ديو ع ئ التمويل ال ارجت من ج ة أ رل وهذا ما دأ 
 المصرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9شكأ 
 
 



 

 
 
 

  (02) 6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[019] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9شكأ 
 
 



 

 
  

  هاشم محمد العركوبد.                                    ....     االنعكاسات المالية للديون 
 

[019] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأ يرا  الت إيران الالمش د ي تلأ تماما  عن ال لدان ال   ة السا وة الي حا 
ن كاااان منحنااات الاااديون ال ارجياااة  اي اااا الااات الشاااكل لعااادم الحصاااول علااا   وا 

 ال يانات الدقيوة عن .
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الاااي حا تااادنت مساااتول  دماااة الااادين ال اااارجت ال ااات ال تصااال الااات أال ااال 
 1995نسااا ة إلاا  النااااتج المحلااات للماادم المحصاااورم  اااين  %(8)ا حااوال  إلااا  

نجد أن  دمة الدين لم تتجااوز  0221والت ا عوام التت أعو ت عام  0222و
2%. 

إن ان داااو قيمااة  دمااة الاادين العااام ال ااارجت يعناات عاادم إ وااال الموازنااة 
 العامة  مع اا مالية يمكن توجي  ا إل  قلاعات م تلدة.

واليماااا ي ااااس ا و ااااام المالياااة للموازنااااة العامااااة الااات إيااااران الااااان المواااادرم 
ال ناااك تدوقاا  ك ياارا  إليارادات الدولااة علا  ندوات ااا  ةالمالياة الوومياة ت اادو وا اح

دل الندلياة المصادرم للان ن اصة وان إيران دولة ندلية وهت الت لليعة ال لدا
وال،اااز انعكاال ذلااك علاا  تلااور إيرادات ااا و  التااالت أصاا حت حالااة الدااايو 

حالااة مملوالااة والجاادير ذكاارب ان حالااة  1994المااالت الاات الموازنااة للماادم مااا  عااد 
الداايو المااالت الااذن تتمتااع  اا  إيااران قاد تلااور مسااارب ليم ااذ منحناات الدااايو 

كمااا  0227عااام  %(18)شااك   متزاياادا  ليصاال الدااايو المااالت إلاا  مااا يوااارب 
 .(4)يو ح  الشكل 

 1995إن التحساان الااذن تشاا دب ا و ااام الماليااة الاات إيااران للماادم مااا  عااد 
يوودنااا إلاا  االعتواااد أن تعاااام قاادرم إيااران الماليااة ومركزهااا المااالت يوااأ وراا 
لموحاااااات إياااااران الك يااااارم والك يااااارم والااااات جمياااااع المجااااااالت من اااااا العساااااكرن 

 والسياست.
 
 
 

 تحليأ االرتبا ات والعحلات السببية  1.4
قيااال ا اار المت،ياارات المسااتولة علاا  معاادل عجااز الموازنااة العامااة ل لاادان  

 (.0225-1992) العينة للمدم
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 الةياس  المستخدم ي  التةدير االلتىادوبوال    توىين النموذج 
إن اسات دام أساااليب االقتصاااد الوياساات يعاد م مااا  للحصااول علاا  إ  اتااات 
عمليااة صااحيحة حااول الااااهرم مو ااوم ال حااث ال اا   عاان التمكااد ماان صااحة 
الدر ااايات والع قاااات السااالوكية  اااين المت،يااارات المواساااة وقاااد اعتماااد نماااوذف 

الااذن  Multiple Linear Regression  Modelاالنحاادار ال لاات المتعاادد 
مجموعة مان المت،يارات المساتولة الما  رم علا  مت،يار عجاز الموازناة  يت من

العامااة. ولكاات يكااون النمااوذف االقتصااادن قااادرا  علاا  قيااال وتو ااي  ل يعااة 
الع قاااات االقتصاااادية يجاااب أن يكاااون هنااااك تلاااا   وانساااجام  اااين مت،يااارات 
 النموذف االقتصادن الوياست ومنلو  النارية االقتصاادية أو دراساات ساا وة
تناولت ندل المو وم وندل المت،يرات توري ا  ويمكن توصيأ الدالة  الشاكل 

 اآلتت:
Def OR Surplus = F ( Ex   Re   Deb   Deb.s   Inf   Ms ) 

 وان الصي،ة الوياسية للنموذف هت :
 

Def OR Surplus = Bo ± B1Ex ± B2Re ± B3 Deb ±B4Deb.s± B5Inf ± 

B6Ms. ±Vi  
 إذ يع ر: 

Def OR Surplus   نس ة العجز أو الدايو الت الموازناة العاماة الات النااتج =
 .اإلجمالتالمحلت 

Ex  اإلجمالتالناتج المحلت  إل الحكومت  اإلندا = نس ة. 
Re  وتشااااتمل  اإلجمااااالتالناااااتج المحلاااات  إلاااا الحكوميااااة  اإلياااارادات= نساااا ة(

جمياااااع الماااااوارد المالياااااة التااااات حصااااالت علي اااااا الدولاااااة مااااان  اإليااااارادات
 مصادرها المحلية الول(.

Deb  اإلجمالتالناتج المحلت  إل = نس ة إجمالت الدين العام ال ارجت. 
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Deb.s اإلجمالتالناتج المحلت  إل  = نس ة  دمة الدين العام ال ارجت. 
Inf )الت ااااا م وقاااااد اعتماااااد الااااارقم الوياسااااات  ساااااعار المسااااات لك = (C.P.I.) 

ساانة أسااال الاات ال لاادان مصاار  1998كمت،ياار توري اات واعت اارت ساانة 
يرانوالم،رب و   سنة أسال. 0220الود  م اعتماد سنة  ا ردنأما  ا 

Ms  يارانوالم،رب أما الت مصر و  ا ردن= معدل نمو عرو النود الت الواد  ا 
 اعتمد عرو النود  مقيام  المللوة.

µi ،يااارات التااات لااام يت ااامن ا النماااوذف = المت،يااار العشاااوايت ويع ااار عااان المت
والتااات يمكااان إن يكاااون ل اااا تااام يرا  الااااع   الااات المت،يااار المعتماااد ولعااادم 

التات يمكان ل اا أن تا  ر  ا  ارل جميع المت،يارات  لماماإلالودرم عل  
الت ت،يرات ا عل  المت،ير المعتمد أو لعدم الودرم عل  حصرها وتوالير 

 .(µi) ا  المت،ير ال يانات ال زمة عن ا لذلك يستعاو عن
 

 مانيا   ايترا ات النموذج 
وتنوعااا   سااا اب وعوامااال عديااادم من اااا  Exإن تلاااور اإلنداااا  الحكاااومت  .1

السياسااااااااااية والم سساااااااااااتية والنوديااااااااااة والماليااااااااااة واالجتماعيااااااااااة وال يكليااااااااااة 
واالقتصااادية والتاات ماان شاامن ا جميعااا  أن تساا م الاات رالااع معاادالت عجااز 
الموازناااة العاماااة  ن  لااااد  اصاااة إذ لااام يوا ل ااااا تلاااور واتساااام مناومااااة 

ع قاة لرديااة  اين تلااور  اإليارادات المحليااة  لاذلك يدتاارو ال حاث وجااود
 اإلندا  الحكومت وعجز الموازنة العامة.

 مااااا الي ااااا االقتااااراو العااااام الاااادا لت  Reأمااااا تلااااور اإلياااارادات المحليااااة  .0
يصااح   التناوم الات مصاادر هاذب اإليارادات  ادال  مان االعتمااد ألحصاارن 
علاا  مصاادر واحااد ذلااك أن اساات دام  اارايب عدياادم يعناات توزيااع ع اائ 

مااوارد ماليااة يمكاان ل ااا تااممين ا مااوال ال زمااة  مر اات و اامان تحوياا 
 الحتااواا الحاصاال الااات اإلندااا  الحكااومت وتولااايس العجااز الاات الموازناااة.
 وعلي  يدترو ال حث إن الع قة  ين اإليرادات وعجز الموازنة عكسية.
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احااااد أهاااام المصااااادر ال ارجيااااة لتموياااال  Debوتعااااد الوااااروو ال ارجيااااة  .5
والمسااااعدات  ال نااااك ع قاااة ارت اااال الموازناااة العاماااة إلااا  جاناااب المااان  

و يا   اين عجاز الموازنااة والادين العاام ال ااارجت ذات تام ير مت اادل ال اات 
من ج ة الوروو ال ارجية هت مصدر لتمويل اإلندا  ومواج ة العجاز 
الت الموازنة ومن ج ة أ رل تشكل قيدا  وتحاديا  ك يارا  للحكوماة الات حاال 

الاات موازنت ااا وتوجي  ااا نحااو  لاام يااتم توجياا  تلااك الوااروو لسااداد العجااز
قنوات ومشاريع االست مار الم تلدة  وعليا  يدتارو ال حاث وجاود ع قاة 

 عكسية  ين تلور الدين ال ارجت وعجز الموازنة.

وكما و حت  ا شاكال ال يانياة الساا وة  Deb.sأما  دمة الدين ال ارجت  .4
زالااات أن اااا ال إالو ااالر م مااان تااادنت مساااتويات ا الااات ال لاادان عيناااة ال حاااث 

تشكل ع ياا  علا  كاهال موازناات الادول النامياة ) يار الندلياة( ويدتارو 
 ال حث وجود ع قة لردية  ين  دمة الدين وعجز الموازنة.

المشاااارت الك يااار مااان الدراساااات إلااا  وجاااود  Inf النسااا ة لمت،يااار الت ااا م  .8
ع قاااة لردياااة  اااين الت ااا م وعجاااز الموازناااة  اصاااة الااات ا وقاااات التااات 

ن النامياااة توقعااااتي ت ااا مية يصااااح   تزاياااد مساااتويات تشااا د اليااا  ال لااادا
العجز الت الموازنة العامة و  ذا يدترو ال حث وجود ع قة لردية  اين 

 الت  م وعجز الموازنة العامة.

الالتوسااع الاات عاارو النوااد عاان لرياا  مااا  Msأمااا المت،ياار عاارو النوااد  .6
يعااارأ  اإلصااادار النوااادن الجدياااد لتمويااال العجاااز الااات الموازناااة وهاااو ماااا 

أو النواد الار يس يحوا   Monetization of Deficitيعرأ  تنويد العجاز 
مصدرا  م ما  للموازنة أن تواج   عجزها المزمن. وهذا يعنت االتاراو أن 

 الع قة  ين التوسع الت عرو النود وعجز الموازنة لردية.

وتجاادر اإلشااارم إلاا  أن جميااع الع قااات التاات نامت ااا االترا ااات النمااوذف 
  ا معاكل الت حال إذا كان الو ع المالت للموازنة )الايو(.يكون اتجاه
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 الةياس  المستخدم االلتىادومالما   ررد وتحليأ نتاا  تةدير النموذج 

 دايااة ماان المناسااب أن اال ت ااارات المعتماادم الاات توياايم صاا حية النمااوذف 
وت لااس قيمتاا   F( و 1370وت لااس قيمتا  الجدوليااة  ) t  ا ت ااارنالتجري ياة تتم اال 

R( ال ااا   عااان 2328( عناااد مساااتول معنوياااة )5321الجدولياااة )
2

والاااذن يم ااال  
الاات التاات ت اامن ا النمااوذف  نساا ة مااا يمكاان أن تاا  ر  اا  المت،ياارات المسااتولة

اليشااااير إلاااا  ماااادل وجااااود ارت ااااال ذاتاااات  ااااين  (.D.W) المت،ياااار المعتمااااد أمااااا
 المت،يرات المستولة.

 
 امردن .0

و  دأ الحصول عل  تواليا  للنماوذف  (1)يت   من النتايج الت الجدول 
الود تمت االستعانة  النموذف ال لت الت تودير االنحادار كونا  يعكال ل يعاة 
الع قة الحويوية  ين المت،يرات المستولة والمت،ير التا ع ألمست دمين الات هاذا 

لت الااادين معااادل إجماااا Debالتحليااال. إن الشااال أر عاااة مت،يااارات مساااتولة وهااات 
  Infومعااااادالت الت ااااا م  Deb.sال اااااارجت  معااااادل  دماااااة الااااادين ال اااااارجت 

 (t)مجتمعاااين الاااات اجتيااااز ا ت ااااار المعنويااااة  Msوالتوساااع الاااات عااارو النوااااد 
لمعلمات ذات المت،يرات لذلك ال ن تودير معلمات النموذف جاا موتصارا  علا  

ت،يااارات مت،يااارين وهماااا معااادل اإلنداااا  الحكاااومت ومعااادل اإليااارادات العاماااة م
 العامة مت،ير معتمدا . ةمستولة ومعدل العجز الت الموازن

ماان  %(57325)إن قيمااة معاماال التحديااد المعاادل ل ااذا النمااوذف ت ااين  مناا  
الحاصاااالة الاااات معاااادالت العجااااز الاااات الموازنااااة ا ردنيااااة تعااااود إلاااا   تالمت،ياااارا

الت،يااااارات الحاصااااالة الااااات معااااادالت كااااا   مااااان اإلنداااااا  الحكاااااومت واإليااااارادات 
ما نس ت  الحكوم تعود إل  تم ير مت،يارات أ ارل لام يت امن ا  %(10350)ية وا 

المحتساا ة معنويااة  (F)النمااوذف تساام  عااادم  ااالمت،ير العشااوايت وت ااين قيمااة 
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 إن قيماااة  (0318)ودرجااااات حريااااة  (2328)النماااوذف عنااااد مسااااتول معنوياااة 

(D.W.) وهاااذا يعنااات أن النماااوذف المسااات دم الااات ا ردن ال  (0354)قاااد  ل،ااات
ال ناااا  ي كااااد  اااامن  (Klein)ماااان مشااااكلة االرت ااااال الااااذاتت  أمااااا ا تيااااار  تنيعااااا

ال يعااااانت ماااان مشااااكلة االرت ااااال ال لاااات  ااااين المت،ياااارات المسااااتولة  فالنمااااوذ
وتوت ت ا مانة العلمية أن نعرو نتايج التوادير للنماوذف التات تا ار هنااك 
 ع قااة لرديااة وذات تاام ير معنااون موجااب  ااين معاادالت العجااز الاات الموازنااة
ا ردنيااة ومعاادل اإلندااا  الحكااومت  وأن هااذب النتااايج جاااات ملا وااة للمنلاا  
االقتصااادن والمااالت واالترا ااات النمااوذف إذ تشااير هااذب الع قااة إلاا  أن ت،ياارا  
الت معدل اإلندا  الحكومت الت ا ردن  مودار وحدم واحدم مع   اات العوامال 

عامااة  مواادار ا  اارل سااي دن إلاا  ت،ياار لااردن الاات معاادل عجااز الموازنااة ال
 وحدم. (1325)
 
 
 
 
 

   تةدير دالة رج  الموا نة العامة ي  امردن للمدة(0)الجدوأ 
0991-8117 

 

 بسماء المتغيرات رم  المتغيرات
Def 

Ex 
Re 

Deb 

Deb.s 

Inf 

Ms 

نس ة العجاز الات الموازناة العاماة إلا  النااتج المحلات اإلجماالت )مت،يار 
 تا ع(.

 الناتج المحلت.نس ة اإلندا  الحكومت إل  
 نس ة اإليرادات الحكومية إل  الناتج المحلت.
 نس ة الدين العام ال ارجت إل  الناتج المحلت.
 نس ة  دمة الدين العام إل  الناتج المحلت.

 (.0220=122الرقم الوياست  سعار المست لك )
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 عرو النود  مد وم  ال ي .

درجات  االختبارات مى وية االرتبا 
 المةدرات المعامحت tاختبار  الحرية

 

Correlation 

of 

 Ex & Re = 

0.762 

R
2
=88.5% 0 2390 43079 constant 

R
2
=87.08% 18 8355+ 1325+ Ex 

F=57.66 17 1235- 2398- Re 

D.W.=2.34     
 

 
أما المت،ير ال انت والذن يم ل  معدل اإليرادات العامة الت ين نتايج التودير 
أن هناااك ع قااة عكسااية وذات تاام ير معنااون سااالب  ااين معاادالت العجااز الاات 
الموازنااااة ومعاااادل اإلياااارادات الحكوميااااة وان هااااذا الساااالوك جاااااا  أي ااااا  ملا وااااا  

  أن ت،ياارا  الاات معااادل للمنلاا  االقتصااادن والمااالت إذ تشااير هاااذب الع قااة إلاا
اإلياارادات العامااة مواادارب وحاادم واحاادم مااع   ااات العواماال ا  اارل سااي دن إلاا  

وحدم  (2398)ت،ير عكست الت معدالت العجز الت الموازنة العامة ل ا  مودار 
وهااو مااا تشااير إلياا  ال يانااات مو ااوم ال حااث التاات تا اار أن هناااك ان دا ااا  

اسا   تلك التت حوو ا معدالت الندواات الت معدالت نمو اإليرادات الحكومية قي

 Minittab  لنظام االلكترون رلا مخرجات الحاسب  باالرتمادالجدوأ من إرداد الباحث  المىدر 
. 
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الحكومياة انعكاال ذلااك الات تلااور معاادالت العجااز الات الموازنااة وكمااا مو اا  
 .(1)   الشكل 

وما ي منا الت هذا المجال أن تم ير الديون ال ارجية كان  ير معنون وان 
 قيمة المعلمة كانت  عيدة جدا  وعلي  تم است عادها.

 

   المغرب .8
 Deb.sإن الشل ا نان من المت،يرات المستولة معدل  دمة الدين ال ارجت 

ال اا   عاان تاادنت  (t)والتوسااع الاات عاارو النوااد الاات اجتياااز ا ت ااار المعنويااة 
قيمااة المت،ياارين المسااتولين  لااذلك الاا ن تواادير معلمااات النمااوذف جاااا موتصاارا  

 ومعاااادل Exعلاااا  أر عااااة مت،ياااارات مسااااتولة وهاااات معاااادل اإلندااااا  الحكااااومت 
ال ا   عان معادالت  Debومعدل المديونية ال ارجية  Reاإليرادات الحكومية 

 .(0)للم،رب وكما يو ح  الجدول  Infالت  م 
 

 نتاا  تةدير دالة رج  الموا نة العامة ي  المغرب للمدة  (8) جدوأ
0991-8112 

 

درجات  االختبارات مى وية االرتبا 
 الحرية

اختبار 
t 

 المةدرات المعامحت

 
deb Re Ex  
  23474 Re 

 +0.722 -0.21 Deb 

23624 -0.515 2329 Deb.s  

R2=95.5% 4 4374+ 58322+ Constant 

R2=94.1% 15 4386+ 2355+ Ex 

F=68.85 17 5382+ 2367- Re 

D.W=2.81  0367- 2312- Deb 

  5301 2302 Inf. 

 

مااان  %(9431)إن قيماااة معامااال التحدياااد المعااادل ل اااذا النماااوذف ت اااين  ااامن 
الت،يرات الحاصلة الت المت،ير المعتمد معدل العجز الت الموازنة العامة تعاود 
إلااا  الت،يااار الحاصااال الااات المت،يااارات المساااتولة ا ر عاااة آنداااة الاااذكر. وتشاااير 
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 (2328)عنوياة   معنوية النموذف عناد مساتول الم(F)الويمة المحتس ة ال ت ار 
ال ي كاد وال يندات وجاود االرت اال  (D.W=2.81)  قيمة (4315)ودرجات حرية 

الذاتت لوقوع  الت منلوة عدم التمكد السال ة من اال ت اار والي اا يكاون الوارار 
ال نااا  ي كاااد  ااامن النماااوذف ال يعاااانت مااان  (Klein) يااار محساااوم  أماااا ا ت اااار 

 ولة.مشكلة االرت ال ال لت  ين المت،يرات المست
إن نتاااايج التواااادير ل اااذا النمااااوذف ت اااين أن هناااااك ع قاااة لرديااااة ذا تاااام ير 
معنااون  ااين معاادل العجااز الاات الموازنااة ومعاادل اإلندااا  الحكااومت وأن ساالوك 
هاذب الع قاة جااا أي اا  ملا واا  للمنلاا  االقتصاادن وهاذا يعنات ان ت،يارا  الاات 

ل ا  اااارل معاااادل اإلندااااا  الحكااااومت  مواااادار وحاااادم واحاااادم مااااع   ااااات العواماااا
سي دن إل  ت،ير لاردن الات معادل العجاز الات الموازناة لل لاد الم،ارب  موادار 

 وحدم. (23555)
وذات السلوك ات ذب شاكل الع قاة  اين معادل اإليارادات الحكومياة ومعادل 
العجاااز الااات الموازناااة العاماااة  إذ ت اااين معنوياااة الع قاااة العكساااية  اااين مت،يااار 

العجاااااز الااااات الموازناااااة وهاااااذا ماااااا يتلاااااا   ماااااع  لاإليااااارادات الحكومياااااة ومعاااااد
ت،يااارا  الااات معااادل اإليااارادات الحكومياااة ماااا  أناالترا ااااتنا وتشاااير الع قاااة إلااا  

 الموازناة  موادار تمودار وحادم واحادم يا دن ت،يارا  عكسايا  الات معادل العجاز الا
 وحدم.( 2367)

الم،ااارب سااالوكا  ملا واااا  للنارياااة واالترا اااات ال حاااث الااات  أنماااوذفويشااا د 
ومت،ير عجاز الموازناة  إذ تشاير  Debالع قة  ين مت،ير المديونية ال ارجية 

هاذب الع قاة إلاا  معنوياة الع قااة العكساية  ااين المت،يارين ال ااالر م مان اعتماااد 
 .(0)الم،رب عل  الوروو ال ارجية  شكل ك ير وكما يو ح  الم لل 

ن قساااما  مااان هاااذب الاااديون علااا  ماااا ي ااادو تااام توجي  اااا الااات مجااااالت اال أ
ن  االست مار الم تلدة ولم توجا  نحاو تساديد العجاز الات الموازناة ال اري ية. وا 
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ياا دن إلاا  ت،ياارا   Debت،ياارا  مواادارب وحاادم واحاادم ماان معاادل الااديون ال ارجيااة 
 وحدم.( 231)عكسيا  الت معدل العجز  مودار 

ومعاادل العجااز جاااا أي ااا   (.Inf)قااة  ااين الت اا م وأ ياارا  الاا ن ساالوك الع 
منساااجما  ماااع النارياااة واالالترا اااات التاااات اعتمااادها ال حاااث إذ ت اااين معنويااااة 

 الع قة اللردية  ين المت،يرين.
 
 مىر  .9

ومعاااادل  Deb.sإن الشاااال المت،ياااارات معاااادل  دمااااة الاااادين العااااام ال ااااارجت 
 (t)المعنويااة الاات اجتياااز ا ت ااار   Msوالتوسااع الاات عاارو النوااد Infالت اا م 

 لمعلمات المت،يرات المستولة.
لااذلك الاا ن تواادير معلمااات النمااوذف جاااا مدتواارا  علاا   اا ث مت،ياارات هاات 

ومعاادل الاادين  Reومعاادل اإلياارادات الحكوميااة   Exمعاادل اإلندااا  الحكااومت
وكانااااات الصاااااي،ة نصاااااأ اللو ارتمياااااة هااااات الصاااااي،ة  Debالعاااااام ال اااااارجت 

 المعتمدم الت النموذف.
ماان الت،ياارات الحمصاالة الاات  %(5237)تحديااد المعاادل ي ااين أن أن معاماال ال

 المت،ير المعتمد س   ا الت،يرات الحاصلة الت المت،يرات المستولة.
عناااد مساااتول المعنوياااة ودرجاااات حريااااة  (F)وقاااد اجتااااز النماااوذف ا ت اااار 

المحتساا ة ال ت كااد وال تنداات  لااو النمااوذف  (D.W=1.44)أن قيمااة  إال (5314)
ذاتت لوقوع  الت منلوة عادم التمكاد الساال ة والي اا يكاون الوارار من االرت ال ال

 . (5) ير مسمو  كما يو ح ا الجدول 
ال ناااا  ي كااااد  اااامن النمااااوذف ال يعااااانت مشااااكلة االرت ااااال  (Klein)أمااااا ا ت ااااار 

 الذاتت.
 

-0991)دة ك(  نتاا  تةدير دالة رج  الموا نة ي  مىر للم9) جدوأ
8117) 
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درجات  االختبارات مى وية االرتبا 
 الحرية

اختبار 
t 

 المةدرات المعامحت

 
Log 

Re 

Log 

Ex 
 

 23565- Log 

Re 

23845 23758 Log 

Deb  

R
2
=84.1% 5 5365 043005 Constant 

R
2
=80.76% 14 7305+ 513529+ Log Ex 

F=24.68 17 8327- 023560- Log Re 

D.W=1.44  0309- 03840- Log deb 

 

إن نتاايج التواادير ل اذا النمااوذف ي ااين السالوك المنلواات والاذن يتماشاا  مااع 
الناريااة واالالترا ااات المعتماادم ال ناااك ع قااة لرديااة ذات تاام ير معنااون  ااين 
معااادل اإلنداااا  الحكاااومت ومعااادل العجاااز الااات الموازناااة العاماااة وهاااذا يعنااات أن 

لااا  ت،يااار ت،يااارا  ماااا موااادارب وحااادم واحااادم الااات معااادل اإلنداااا  الحكاااومت يااا دن إ
وحدم أماا المت،يار معادل اإليارادات  (5135)لردن الت معدل العجز ما مودارب 

الحكوميااة كااان لاا  تاام ير معنااون معاااكل  النساا ة للمت،ياار معاادل العجااز وأن 
ت،يرا  ما مودارب وحدم واحدم الات معادل اإليارادات يا دن إلا  ت،يار عكسات الات 

 وحدم. (02356)معدل العجز مودارب 
 Deb:GDpت،يااار ا هااام وهاااو معااادل الااادين العاااام ال اااارجت وأ ياارا  الااا ن الم

الكااان اتجاااب الع قااة عكساايا  ومعنويااا  وهااذا يتلااا   مااع االترا ااات ال حااث وان 
ت،يرا  ما مودارب وحدم واحدم الت معدل الدين العام ي دن إل  ت،يرا  معاكسا  الت 

 وحدم. (03840)معدل العجز ما قيمت  
 إيران .9

ومعادل الت ا م  Debنتيجة لدشل المت،يرات معادل الادين العاام ال اارجت 
Inf  ومعادل نماو عارو النوادMs  الات اجتيااز ا ت اار المعنوياة(t)  لمعلماات م

لااااذلك االتواااار النمااااوذف الاااات توااااديرب علاااا   اااا ث مت،ياااارات هاااات معاااادل اإلندااااا  
ومعاااادل  دمااااة الاااادين العااااام  Reومعاااادل اإلياااارادات الحكوميااااة  Exالحكااااومت 
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و است دام الصي،ة النصأ لو ارتمية مان جاناب المت،يارات  Deb.s ارجت ال
 المستولة.

الااااات حاااااين تشاااااير الويماااااة  (9537)و ل،ااااات قيماااااة معامااااال التحدياااااد المعااااادل 
معنويااة النمااوذف عنااد مسااتول معنويااة ودرجااات حريااة  (F)المحتساا ة ال ت ااار 

ال ت كاااد وال تندااات وجاااود االرت اااال الاااذاتت  (D.W=1.33)إن قيماااة  إال (5314)
ال ناا  ي كااد  اامن  (Klein)لوقوع ااا الاات منلوااة عاادم التمكااد الموج ااة أمااا ا ت ااار 

النمااوذف ال يعااانت ماان مشااكلة االرت ااال ال لاات  ااين المت،ياارات المسااتولة كمااا 
 .(4)مو   الت الجدول 

 ة إن نتااااايج التواااادير ل ااااذا النمااااوذف ت ااااين  اااامن هناااااك ع قااااة معنويااااة سااااال
وعكسية  ين معدل اإلندا  الحكومت ومعدل )الدايو( الات الموازناة )والحالاة 
الاات إيااران تعااد اساات نااا  نساا ة إلاا   لاادان العينااة( إذ حوواات موازنااة دولااة إيااران 

و اادي ت أن  (4)وكمااا يو ااح  الشااكل ( 0225-1992)معاادالت الااايو للماادم 
داااايو الاااات تزاياااد معااادالت اإلنداااا  الحكااااومت يااا دن إلااا  ان داااااو معااادل ال

الموازنااااة وهااااذا ساااالوك منلواااات  كمااااا تو اااا  نتااااايج التواااادير معنويااااة الع قااااة 
الموج ة اللردية  ين معدل اإليارادات الحكومياة ومعادل الداايو الات الموازناة 
وهو أمر منلوت الزيادم اإليرادات الحكومية الت  لد ندلات م ال إياران ساي دن 

 إل  تعاام معدالت الدايو الي .
معادل  دماة الادين ال اارجت ومعادل الداايو إلا  أن اا وت ين الع قة  اين 

معنوياااة وساااال ة مماااا يعنااات ارتدااااام تكااااليأ االقتاااراو ال اااارجت يااانجم عناااا  
ان داااااو معاااادالت الدااااايو الاااات الموازنااااة. أن نتااااايج التواااادير الاااات النمااااوذف 
المساااات دم الاااات إيااااران جاااااات  ساااالوكية ملا وااااة للمنلاااا  واالالترا ااااات التاااات 

ذنا  نااار االعت ااار أن الو ااع المااالت السااايد الاات اعتماادها ال حااث إذا مااا أ اا
 .(0225-1998)ال لد إيران هو الايو للمدم 
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للمدة  إيران(  نتاا  تةدير دالة رج  )يااد( الموا نة ي  9جدوأ)
(0991-8117) 

 

درجات  االختبارات مى وية االرتبا 
 الحرية

اختبار 
t 

 المةدرات المعامحت

 
Log 

Re 

Log 

Ex 
 

 23519- Log 

Re 

23164- 2379+ Log 

Deb.s  

R
2
=98.9% 5 0379- 153061- Constant 

R
2
=9537% 14 5385- 193814- Log Ex 

F=4037 17 54320 083699 Log Re 

D.W=1.3  5318- 1344- Log 

Deb.s 

المت،يار المعتماد هاو الداايو الات الموازناة العاماة وا تصاارا  لا   أنإلا   اإلشارمتديد 
 Sur ا  يرمز
 

 النتاا  والمةترحات 0.9
 

 بوال   النتاا 

تعاااام معاادالت المديونيااة و دمااة هااذب الااديون التاات  اتاات تسااتنزأ نسااب  .1
ك يااارم مااان موازناااات ال لااادان عيناااة ال حاااث كون اااا تكااااليأ اقتاااراو واجاااب 

أصاال الاادين ال ااارجت يصاال الاات  عااو ا حيااان إلاا   أنساادادها الساايما 
 اااعأ حجااام النااااتج المحلااات اإلجماااالت كماااا هااات الحاااال الااات ا ردن الااات 

لاااا   1990ا عااااوام مااااا ق اااال  ماااان الناااااتج المحلاااات اإلجمااااالت الاااات  %90وا 
ل    .1991من الناتج المحلت اإلجمالت الت مصر عام  %92الم،رب وا 

را  مالياة مر و اة وهاو ماا نتج عن تل ي   ارامج اإلصا   االقتصاادن آ اا .0
الاات ا ردن  1991يدساار ان داااو مسااتويات المديونيااة ال ارجيااة لمااا  عااد 

لتصااااا    0228-1991لتل يو اااااا  ااااارامج التصاااااحي  االقتصاااااادن ال انياااااة 
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% ماان الناااتج 8ا ردن  لااد الااايو مااالت ولتصاال نساا ة هااذا الدااايو إلاا  
القتصااادن المحلات اإلجمااالت  أماا الم،اارب الاان تل ياا   ارامج اإلصاا   ا

( قد حو  ان داو الت مستول الدين ال ارجت ليصل إلا  1955-1998)
  والت مصار ان داو مساتول الادين ال اارجت ليصال 0228( عام 0539)

 .0222عام  (%58إل  )

أماااااا ماااااا ي اااااسن  دماااااة الااااادين ال اااااارجت الي ااااادو أن مساااااتويات تكااااااليأ  .5
د االقتاااراو ال اااارجت كانااات شااا   مساااتورم ومتدنياااة الدااات ا ردن لااام يشااا 

مسااااار  دمااااة الاااادين تذ ااااذ ا  وا ااااحا  علاااا  عكاااال منحناااات نساااا ة الاااادين 
ال ااارجت إلاا  الناااتج المحلاات اإلجمااالت ولعاال هااذا التاادنت الاات مسااتويات 
 دماااة الااادين ال اااارجت كاااان السااا ب الااات إ اااراا ا ردن والم،ااارب ومصااار 
للحصااول علاا  الااديون ال ارجيااة ممااا أدل إلاا  تااراكم الدوايااد مااع أقسااال 

  دمااة الاادين ال ااارجت وقااد انعكاال هااذا   النتيجااة  أصاال الوااروو مم لااة
علاا  تااراكم أصاال الاادين ال ااارجت والوقااوم الاات مااا يعاارأ  مزمااة أو ماامز  
دراكااا مناا  لم ااالر الوقااوم الاات شاارك  المديونيااة ال ارجيااة. أمااا الم،اارب  وا 
المديونية مرم  انية كما حصل   ل ال مانينات  اتج  نحو تل ي   رامج 

اإلصاااا   االقتصااااادن ا ماااار الااااذن مكنناااا  ماااان التصااااحي  االقتصااااادن و 
تحوياا  أهداالاا  الراميااة إلاا  ت داايو المديونيااة وأع اي ااا  ويشااير إلاا  هااذا 
مسااار نساا ة  دمااة الاادين ال ااارجت إلاا  الناااتج المحلاات اإلجمااالت ليصاال 

    اام %15-%5نحااو  1990-1991إلاا  أعلاا  مسااتول لاا  الاات العاااميين 
ث  وكذا الحال الت مصر ال ن عاود لين دو هذا المسار لوال مدم ال ح

 منحناات نساا ة  دمااة الاادين يعااد شاا   مااوازن للمحااور ا الواات ليتااراو   ااين
 (   ل مدم ال حث.7%-0%)

أن تعاااام مسااتويات المديونيااة و اصااة الاات الساانوات الاااعشرم ا ولاا  ماان  .4
مااادم ال حاااث الااات كااال مااان ا ردن والم،ااارب ومصااار قاااد الاقااات موااادرم ال لاااد 
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ر عاااة أ اااعاأ كماااا الااات ا ردن والم،ااارب  المااان الماليااة االقترا اااية إلااا  أ
( يمكان التعارأ علا  5   0   1  ل نارم سريعة إل  ا شكال ال يانية )

ك ر حجم الدجوم  ين مساتويات المديونياة ومساتويات العجاز الات الموازناة 
العاماااة  حسااا ان أن العجاااز الااات الموازناااة العاماااة يعاااد المحصااالة الن ايياااة 

 لمجمل الدعاليات المالية.

تشاااير نتاااايج توااادير ا نماااوذف االقتصاااادن الوياسااات إلااا  معنوياااة الع قاااة  .8
الموج ة )اللردية(  ين مت،ير معدل اإلندا  الحكومت ومعدل العجاز الات 
الموازنة الت كل من ا ردن والم،رب ومصر   ينما أا رت نتايج التودير 

إل  أن اتجاب الع قة معنون وسالب الت إيران كون ا حالة است نايية نس ة 
 لاادان العينااة  ن الو ااع المااالت السااايد الاات إيااران هااو الااايو مااالت  أمااا 
مت،ير اإليرادات الحكومية التشير نتايج التودير إل  ان اتجااب الع قاة ماع 
معدل العجز الت الموازنة كان معنويا  وسال ا  )عكسيا ( الت كل من ا ردن 

رادات الحكومياة والم،رب ومصر   ينما كان اتجاب الع قة  ين معدل اإلي
ومعدال لعجز الت الموازنة العامة معنويا  وموج ا  )لرديا ( الت إيران كون اا 
 لااد الااايو مااالت ول يعاات ان تكااون الع قااة لرديااة  ااين معاادل اإلياارادات 

 الحكومية والدايو المالت.
الم ااام هاااو م ااامون الع قاااة واتجاه اااا  اااين مت،يااارن معااادل الااادين العاااام  .6

الموازناااة العاماااة  إذ تا ااار نتاااايج التوااادير ال اااارجت ومعااادل العجاااز الااات 
معنويااة الع قااة السااال ة )العكسااية(  ااين المت،ياارين الاات الم،اارب ومصاار  
الااات حاااين لااام تا ااار نتاااايج التوااادير معنوياااة الع قاااة  اااين المت،يااارين الااات 
يااران. أمااا الع قااة  ااين مت،ياار معاادل  دمااة الاادين العااام ومت،ياار  ا ردن وا 

مااااة التشاااااير نتااااايج التواااادير االقتصاااااادن معاااادل العجااااز الااااات الموازنااااة العا
الوياست إلا  عادم وجاود ع قاة معنوياة  اين المت،يارين وأن قيماة المعلماة 
متدنية وعلي  تم است عادها الت كل من ا ردن والم،رب ومصر  است نااا  
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ماااان ذلااااك إيااااران اذ كااااان شااااكل الع قااااة معنااااون وسااااالب )عكساااات(  ااااين 
ل حاااث  اصااااة ان الو ااااع المت،يااارين وهااااو ماااا يتلااااا   ماااع االترا ااااات ا

 المالت الت إيران هو الايو مالت.
نااارا  لمحدوديااة  لاادان العينااة وال ال،ااة أر عااة  لاادان الاا ن مااا أا رتاا  نتااايج  .7

توااادير النماااوذف الوياساااات مااان ع قاااات ت تلااااأ الااات مساااتويات معنويت ااااا 
واتجاه ا إال ان  ال يمكن اعمام هذب النتايج وا مر م تلأ لو كان عادد 

ك يار إلا  حاد ماا. ال ا   عان ذلاك تشاير نتاايج التوادير إلا   لدان العيناة 
أن هناك مت،يرات لم يت من ا النموذف الوياست كاان ل اا تام ير ك يار الات 
إحااداث الت،ياارات الحاصاالة الاات مت،ياار معاادل العجااز الاات الموازنااة العامااة 

 ويمكن أن تعزل الت ال،الب إل  أس اب سياسية.

 
 مانيا   المةترحات

و اااوم ومحدودياااة تناولااا ا مااان لااادن الم تماااين الااات هاااذا ناااارا   همياااة الم .1
المجااال الاا ن هااذا ال حااث يعااد محاولااة متوا ااعة تدسااير  عااو الع قااات 
واتجاه ااا  وهااذا يعااد دعااوم لل اااح ين لتك يااأ ج ااودهم وتركيااز إمكانااات م 
العلميااااة وال ح يااااة الاااات هااااذا المجااااال  اصااااة أن مااااا كتااااب عاااان المديونيااااة 

ت وميزان المدالوعات و التجارم ال ارجية ور ل ا  النمو االقتصادن مكونا
وال لالة الشتا الك ير ولكن ما تناولت  ا د يات االقتصادية والمالية  ين 

 المديونية وأو ام الموازنة العامة يعد محدودا  لل،اية.
إمكانيااة و ااع م شاارات ريا ااية أو إحصااايية وعلاا  أساساا ا يمكاان إلاازام  .0

يلتااااازم  حاااااادود المواااااادرم الماليااااااة ال لاااااد المسااااااتو ل للوااااااروو ال ارجيااااااة إن 
ل قتصاد الولنت أو  من حدود المودرم االقترا ية للدولاة وعلا  أن ال 
تتجاوز مستويات المديونياة ال ارجياة مجااالت ا و اام المالياة للموازناة 
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يااااارادات وعجاااااز الن ذلاااااك يدسااااار أن معااااادالت المديونياااااة  مااااان ندواااااات وا 
 ال ارجية  اتت  ارف سيلرم الدولة المالية.

 
 

 

Financial Reflections of External debts A Case-study for 

selected Developing countries (1990-2007) 

By: Dr. Hashim Mohammed Al-Argoob 
Assist. Prof. Economic studies Dept.& social studies, Regional 

Studies center university of Mosul 
Abstract  

The problem of financial decrease and the disability to manage 

financial incomes needed to finance the general burdens in spite of 

following monetary policies and the expanded credits lead to 

privatization and this make the country fall in external indebtness, 

These debts consume great ratios of the budgets of the indebted 

countries especially the rang of external indebtness which is equal 

the double of G.D.P. in some developing countries and the Arabs in 

particular. Therefore, these countries third to practice the programs 

of economic reform, which resulted in desired financial effects in 

diminishing the levels of external indebtedness for the period after 

1991. 
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