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 32/3/3304خ قبول النشر تاري               03/03/3300 تاريخ استالم البحث

 
 البحث  ستخلصم

شرعت عدد من  الندول العربينة ومننس السنتينات من  القنر  الماعنوت بوعنع وتن ينس 
خطننط وبننرامم تنمويننة طموحننةت ونةننراو لقلننة المننوارد الماليننة المحليننة لمعةننم  ننس  النندول 
اوت لمواجهننة احتياجننات التنميننة ايقت نناديةت و ننعوبة الح ننول علننم مننوارد بديلننة محلينن

المبرر النةري  و  إ األسواق والمؤسسات المالية الدولية لغرض ايقتراضت  إلملجأت 
تقلنيص ال جننوة بني  ايدخننار  إلننمايقتنراض الخنارجو يعننالال ايدخنار المحلننو وينؤدي  أ 

تالايد الطلب علنم ايقتنراضت األمنر النسي ترتنب علينة  إلموايستثمار المطلوب مما أدى 
الخارجيننةت واليننادة األعبننال الماليننة لخدمننة  ننس  الننديو  بشننال بننروال مشننالة المديونيننة 

 فت للنةر.ي
تالايند حجنم المديونينة الخارجينةت ومنا رافقهننا من  تالايند فنو مندفوعات خدمنة  ننس   إ 

الديو ت استنالفت نسبة ابيرة م  الموارد المحليةت فعالو ع  المنوارد األجنبينة المتدفقنة 
تواعع حجم التدفق ال افو لهس   إلمسةت مما أدى الدول العربية ومنها عينة الدرا إلم

المواردت وبالتالو إععاف فاعليتها فو تحقيق األ داف المنشنودةت وتالشنو نسنبة ابينرة 
قندرتها علنم  أعنعافأو عالية من  عوادند  نادراتها لخدمنة ديونهنا الخارجينةت ومن  ثنم 
ة وايجتماعيننة فيهننات اسننتيراد ايحتياجننات الالالمننة يسننتمرار عمليننة التنميننة ايقت ننادي

طلنب الماليند من  القنروض لءي نال بتلني ايحتياجناتت ممنا الاد من   إلنمالسي أدى  األمر
خطنورة وتقينداوت واابنر احتمناي ألثنار سنلبيةت علنم العديند  أاثنرحجم المديونيةت وجعلهنا 
 م  المتغيرات ايقت ادية.
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الندول العربينة  من  ددتحليل حجم المديونية الخارجية لعن إلم س  الدراسة تهدف  إ 
حجنم المديونينة  أ و و تونس والسودا  والمغنرب والنيم  وتنطلنق من  فرعنية م اد نا 

لهنننس  الننندول ونسنننبتها فنننو بعنننض متغينننرات ايقت ننناد الالنننو تأخنننس شننناالو متالاينننداوت وا  
 اتجا اتها تسير فو غير  الح الدول العربية المدينة خالل مدة الدراسة.

 

 المقدمة
الناميممةو ومن مما الممدول العربيممة نالممت اسممتي،ل ا السياسمميو  معظممم الممدول إن

بعمممممد النصمممممن القممممماني مممممممن اليمممممرن العيمممممرينو وجعلممممممت ممممممن عمليمممممة التنميممممممة 
االقتصاديةو هدفا إستراتيجيا الستي،ل ا االقتصماد  تللبمت همال العمليمة قمدرا 

 إلممم كبيمممرا ممممن المممموارد الماليمممة التمممي تفتيمممر إلي ممما معظمممم همممال المممدولو فلجممم ت 
سسات المالية الدوليةو مقل صندوق النيمد المدولي والبنمل المدوليو وغيرهما المؤ 

 من المؤسسات الماليةو ل،ستدانة من او لغرض تعزيز مواردها المحلية.
هممال الدراسممة محاولمممة جممادة إلليممماا الضمموا علمم  الواقممم  الممراهن لوضممم   إن

ن لحجم المديونية في بعض الدول العربية قم إعلاا صورة مستيبلية سواا كا
 بعض متغيرات االقتصاد الكلي. إل هال المديونية الخارجية أو نسبت ا 

 
  مشالة البحث

همممال المممديون لمممم تسممم م  أنممممن خممم،ل التجربمممة الماضمممية ومعليات ممماو وجمممد 
بيممكل فاعممل فممي عمليممة النمممو والتنميممة االقتصممادية فممي الممدول الناميممة ومن مما 

ل ا االقتصممماد  والسياسمممي المممدول العربيمممةو بمممل أصمممبحت خلمممرا  ي مممدد اسمممتي،
وحتمممم  أمن مممما اليمممموميو نظممممرا للتغيممممرات الكبيممممرة التممممي حممممدقت فممممي االقتصمممماد 

 تيممممديم اليممممروضممممما يتعلممممق  بممممالييود المفروضممممة علمممم  العممممالميو وبخاصممممة في
 أزمممممةويممممرول ا مممممن قبممممل المؤسسممممات الماليممممة الدوليممممة وعلمممم  وجمممم  التحديممممد 

 ن اليرن العيرين . الخارجية التي حدقت ملل  القمانينات م المديونية
 

  دف البحث 
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 -ي: تما ي إل ي دن البحث 
عمممرض وتحليمممل حجمممم المديونيمممة الخارجيمممة لعمممدد ممممن المممدول العربيمممة وهمممي  -1

  .والمغرب واليمن تونس والسودان
تيدير وتحليل االتجال العام لحجم المديونية الخارجية ل ال الدول قم وض   -2

 .صورة مستيبلية عن هال المديونية
 
 رعية البحثف

المديونيمممة الخارجيمممة لمممدول عينمممة الدراسمممة ونسمممبة همممال  أنيفتمممرض البحمممث 
المديونيممة فممي ناتج مما المحلممي اإلجمممالي وحجممم صممادرت او تتجمم  نحممو التزايممد 

 وتسير في غير صالح هال الدول.
 

 األسلوب المستخدم وال ترة الالمنية 
صممماد  األسممملوب المسمممتخدم فمممي البحمممث همممو تيمممديم عمممرض تحليلمممي اقت إن

للمعليممممات المتمممموفرة عممممن حجممممم المديونيممممة لممممدول عينممممة الدراسممممة ونسممممب هممممال 
المديونيممة فممي بعممض متغيممرات االقتصمماد الكلممي ومممن قممم توفيممق نممماا  تيممدير 

  لممممدة الدراسمممة وتوقعات ممما المسمممتيبلية خممم،ل الممممد  Trend Modesاالتجمممال  
 المنظور من اليرن الحاد  والعيرين.

بوصممممف ا بدايممممة للدراسممممةو  0991الزمنيممممة بعممممام ممممما مبممممررات تحديممممد المممممدة أ
هممال البدايممة تيمم  ضمممن هيمنممة صممندوق النيممد الممدولي علمم   أنفمميمكن اليممول 

أزممة المديونيمة للمدول الناميمة  إلم حجم واتجال الدينو هال ال يمنة قمد أضمفت 
ومن ممما المممدول العربيمممةو مؤيمممرات خليمممرةو تجلمممت فمممي تبمممالؤ نممممو االقتمممراضو 

نامية ومن ا الدول العربية عينة الدراسة من تحييق األداا وعدم تمكن الدول ال
تعميممق  آليمماتالتنمممو  الكفيممل بالمسمماهمة الفعليممة لتجمماوز أالزمممةو بممل خليممت 

هممال أالزمممة فممي غيممر صممالح هممال الممدولو ومن مما الممدول العربيممةو وتمقلممت هممال 
ل فمي عمدم اسمتيرار العمم،ت الرسمميةو وارتفما  خدممة المديون والتحويم اآلليات
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نيمممل العكسمممي للممممواردو فضممم،  عمممما يسمممم  بمممم )انفجمممار أزممممة المديونيمممة(و الأو 
 وجميع ا مؤيرات ل ا انعكاسات خليرة عل  مستيبل الدول الميترضة.

ةو يعمممرض المبحمممث األولو يمممتمل البحمممث علممم  ق،قمممة مباحمممث ر يسممموقمممد أ
المسمممموغات النظريممممة ل،قتممممراض وتلممممورات ميممممكلة المديونيممممة اا تضمممممن همممماا 

ث اإللار النظر  ل،قتراض أو المديونيةو وتلمورات ميمكلة المديونيمةو المبح
فممي حمممين ييمممدم المبحممث القممماني تحلمممي، اقتصممماديا  لوضمم  المديونيمممة لعمممدد ممممن 
الممممدول العربيممممة عينممممة الدراسممممة وحجممممم هممممال المديونيممممة ونسممممب ا فممممي متغيممممرات 

 االقتصاد الكلي.
حجمممم المديونيمممة  مممما المبحمممث القالمممث فيمممد اخمممت  بتيمممدير وتحليمممل اتجمممالأ

متغيرات االقتصاد الكلي لغرض إعلاا صورة مستيبلية عن هال  إل ونسب ا 
 المديونية. 

حجمممممم المديونيمممممة  أنوالنتيجمممممة الم ممممممة التمممممي توصممممملت إلي ممممما الدراسمممممة همممممي 
الخارجيمممة للمممدول العربيمممة عينمممة الدراسمممة همممي فمممي حالمممة تزايمممد ولكمممن نسمممبة همممال 

 ان ممما لكلمممي تتجممم  نحمممو التراجممم و أ المديونيمممة فمممي بعمممض متغيمممرات االقتصممماد ا
تسمممير فمممي صمممالح المممدول العربيمممة الميترضمممة وهمممي نتيجمممة ال تتفمممق مممم  فرضمممية 

 البحث.  
 
 

  وأسبابها ريخية للمديونية الخارجيةأالخل ية الت :المبحث األول
                                                 

( )جننل منن  الم ننادر الرسننمية والخا ننة يتاننو  النندي  الخننارجو منن  الننديو  طويلننة األ
والننديو  ق نننيرة األجننل وتسنننهيالت  ننندوق النقننند النندولو والنننديو  الخا ننة غينننر 

بنالقروض  الدي  العنام الخنارجو القنادم  نو  نافو السنحوبات الخا نةالمعمونة. و 
 والغرامات إ  وجدت. المتعاقد عليها اما فو نهاية العام ويتعم  أيعا المتأخرات
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 (اإلطار النةري)
فممي الفتممرة المبكممرة مممن عيممد السممبعينات مممن اليممرن العيممرينو كانممت الممديون 

للمدول الناميمةو ومن ما المدول العربيمة صمغيرة أو قليلمة نسمبيا و وكانمت  الخارجية
همممممال المممممديون بالدرجمممممة األولممممم  ظممممماهرة رسممممممية وكمممممان معظمممممم المممممدا نينو همممممم 
الحكوممات األجنبيممةو والمؤسسممات الماليممة الدوليمةو مقممل صممندوق النيممد الممدولي 

بصممفة  والبنممل الممدولي وبنممول التنميممة اإلقليميممةو وكانممت أغلممب اليممروض تمممنح
)فا مممدة منخفضمممة( وممممن قمممم توسمممعت همممال اليمممروض لتيممممل نممموا    (1)امتيازيمممة

عديممممممدةو وتوسممممممعت مع مممممما اسممممممتيرادات السممممممل  الرأسمممممممالية والوسمممممميلة وحتمممممم  
االسمممت ،كية أيضممما و وعليممم  فمممون حجمممم المديونيمممة فمممي الفتمممرة المممماكورة تميمممزت 

وال ممن أجمل رؤوس األمم إلم بتزايد حاجة الدول الناميمة ومن ما المدول العربيمة 
  (2).إنجاز ميروعات تنموية استلزمت قدرا كبيرا  من االستقمارات

وفممممي أواخممممر السممممبعيناتو بممممدأت البنممممول التجاريممممة الييممممام بممممدور كبيممممر فممممي 
اإلقممراض الممدوليو مممن خمم،ل إعممادة تممدوير فمما ض الممدول المصممدرة للممنفل مممن 

صمممدار قمممروض للمممدول الناميمممةو ومن ممما المممدول  العربيمممةو المممدوالرات النفليمممةو واق
لألغمممراض العاممممةو مقمممل دعمممم ميمممزان الممممدفوعات وتوسمممي  قلممما  التصمممدير. 
والتغير الا  حدث في هال الفترة قد تمزامن مم  أوا مل القمانينماتو وتجلم  فمي 

 ق،ث ظواهر أساسية:
 

 الةا رة األولم 
حييييمة. وبالتمالي انت مت أسمعار الفا مدة  ا  ن أسعارو الفا دة أصبحت أسعار إ

  .المنخفضة

 الةا رة الثانية
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جاات عوا د االستقمار التي تمت في فترة السبعينات منخفضةو بل أدن  
بكقير مما كان متوقعا  حدوق و لبيا  للتيديرات األوليةو وهاا يعني موضوعيا و 

  .الدين أصلم كفاية هال العوا د لتسديد الفوا دو فض،  عن دع

 الةا رة الثالثة
األسممواق الدوليممةو وجمماا العامممل األخيممر  أخممات أسممعار الممدوالر ترتفمم  فممي
ن أكقممر مممن قلقممي الممديون العالميممة قممد تممم ليزيممد مممن تعييممد الميممكلةو والممل أل

التعاقمممد علي ممما بالمممدوالرو وبالتمممالي فتسمممديدها يمممتم ب مممال العملمممةو ولمممم يعمممد ممممن 
الممدول  ألنالممكممن الممتحكم بميممكلة الممديون علمم  ضمموا هممال التغيممراتو والممل 

االستدانة من جديد لتسمديد  إل لدول العربية أيضاو اضلرت الناميةو ومن ا ا
الممل عوامممل أخممر و  إلمم ديون مما السممابيةو ودخلممت فممي حليممة مفرغممة. يضممان 

و أ  فتمممرة االقتمممراض المكقمممن بعمممد فتمممرة (4)تمقلمممت بمممالروا  المصمممرفي المممدولي
ومحاولمممة المممدول الرأسممممالية المتيدممممةو زيمممادة  وجيمممزة ممممن االسمممتي،ل السياسممميو

والتمممي  (1971-1971)سممملع او وبخاصمممة بعمممد صمممدمة المممنفل األولممم   تصمممدير
أقممرت علمم  الممدول الناميممة غيممر النفليممة ومن مما الممدول العربيممةو بارتفمما  أسممعار 
الممنفلو وهممو ممما ينسممجم ممم  المعادلممة اليا لممة ...  نعلمميكم نيممودا لتتمكنمموا مممن 

 يراا سلعنا .
لية مقار قلق متزايد في كانت المديونية الخارجية للبلدان النامية غير النف

السنوات األخيرةو هكاا بدأت دراسة الديون التمي نيمرها صمندوق النيمد المدولي 
هنمال بمل ربمما كانمت  ويمكمن أن ييمال نفمس اليميا اليمومو (1991فمي )أيمار/ 

أسمممباب أكقمممر لممماللو فلمممم تمممزد فحسمممب حمممدة ميمممك،ت المممدين كقيمممرا  فمممي البلمممدان 
الممدين الخممارجي للبلممدان األخممر و بممما في مما الناميممةو بممل قممار اليلممق كممالل بنيمم ة 

للبلممدان الناميممة  بعممض البلممدان المتيدمممةو فيممد زاد الممدين الخممارجي لويممل األجممل
و وفممي اات الوقممت زادت 1992و  1979% فيممما بممين 21غيممر النفليممة بنسممبة 

نسممبة خدمممة ديون مما األجنبيممة لويلممة األجمملو الفا ممدة وأقسممال االسممت ،ل كنسممبة 
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وأكقمر ممن المل  %2281 إلم % 1981ا وخمدمات ا المصمدرة ممن م وية من سملع 
بالنسبة لبعض البلدان المفردة وأضان تراكم الدين قصمير ألجمل )الما  اسمتبعد 

 ميكلة عبا الدين. إل من األرقام السابية( قي،  يديدا 
ليممد تعممرض وضمم  الممدين الخممارجي لممبعض البلممدان الناميممة لضممغل متزايممد 

تللمممب إعمممادة جدولمممة ديون ممما زيمممادة حمممادةو فمممزاد عمممدد وزاد عمممدد البلمممدان التمممي 
  ناد  بماريس  أيرانالبلدان التي تع دت بوعادة جدولة دين ا الرسمي تحت 

. وفضمم، عممن الممل واج ممت كقيممر 1992فممي عممام  6م المم 1991فممي عممام  1مممن 
 األرجنتممممينة مقممممل ن مممما بعممممض البلممممدان الميترضممممة الر يسمممممممممن البلممممدان ومممممن بي

ليممرة تتعلممق بخدمممة ديون مما للبنممول التجاريممةو وكممان ميممك،ت خ –والمكسمميل 
 علي ا أن تيوم بوعادة هيكلة دين ا. 

  و وجمممممممرت1992و  1991وعيمممممممدت خممممممممس اتفاقمممممممات ك مممممممال فمممممممي عمممممممامي 
ن المزيمممد ممممن همممال االتفاقمممات وكانمممت ممممن التلمممورات األخمممر   مفاوضمممات بيممم

يما مصماعب الممدين الخمارجي التممي عاناهمما عمدد مممن بلممدان أوربما اليممرقية والسمم
 السمممابق ن االتحممماد السممموفيتي االعتيممماد السممما د بممم أن ممم وهمممو تلمممور  –بولنمممدا 

 سيين في الن اية خلن أ  بلد من بلدان أوربا اليرقية يعاني ميكلة مالية.
وقد أقمارت همال التلمورات كتابمات واسمعة  وقمدرا  كبيمرا ممن الجمدالو وخاصمة 

ولي وتركمز النيماح حمول ب قر ميماكل المدين علم  النظمام الممالي المد فيما يتعلق
عوامممممل  إلمممم عممممدد مممممن النيممممال .لبيعممممة ميممممك،ت الممممدين )سممممواا كانممممت راجعممممة 

عارضمممة أو كانمممت تعكمممس عواممممل اقتصممممادية أكقمممر أساسمممية( واآلقمممار الواسممممعة 
ل،نكممماح العممالمي علمم  صممادرات البلممدان الناميممة ومممن قممم قممدرت ا علمم  خدمممة 

يمممادة ميمممدار المممدين الممما  قمممر ارتفممما  سمممعر الفا مممدةو وخاصمممة بسمممبب ز أو  المممدينو
اقمممرض ب سمممعار تجاريمممة عا ممممة وممممن الميمممك،ت األخمممر  اات األهميمممة البالغمممة 

لممم مسممم لة مممما إاا كانمممت ترتيبمممات الجدولمممة الحاليمممة مرضممميةو و  أ  حمممد ينبغمممي  اق
 للبنول التجارية أن تساعد البلدان التي تعاني صعوبات دين. 
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لصممندوق فممي مسمماعدة وبالنسممبة للمسمما ل الخاصممة بممودارة الممدين كممان دور ا
البلمممدان التمممي تواجممم  ميمممك،ت ديمممن مسمممالة موضممم  نيممماحو وفمممي هممماا الصمممدد 

فمممممي سمممممياق ميممممماورات  المنتظممممممة  مسممممماعدا   يمكمممممن للصمممممندوق أن يلعمممممب دورا  
إا ييمدم ل مم ميمورت  عمن أفضمل  األعضمااواستعراض  للسياسات م  البلمدان 

ة لمؤتمر دنيلي وسيلة إلتبا  مسار سياسي ميبول. وفي الوقت نفس و ونتيج
مؤسسممة  1991بنكمما مممن بنممول البلممدان الصممناعيةو فممي بدايممة  11القمماني أقممام 

ادية عمممن مصممرفية دوليممة لتحسمممين نوعيممة وتمموافر المعلوممممات الماليممة واالقتصمم
 ة. البلدان الميترضة الر يس

فممي  اجانممب دورهممم إلمم وقممد أسمم م البنممل الممدولي وصممندوق النيممد الممدوليو 
اا علمم  حممل ميممك،ت ديممون مو وفممي المسمماعدة علمم  مسمماعدة البلممدان األعضمم

ف م قضايا المديون فينيمر البنمل جمداول منتظممة بالمديونو كمما تغلمي مسما ل 
الممديون سممنويا مممن التيريممر السممنو  وفممي تيريممر عممن التنميممة فممي العممالمو نيممر 

فممماق المممدين الخمممارجي آالبنمممل المممدولي ميممماال  ألحمممد البممماحقين بعنممموان تلمممورات و 
ممما صممندوق النيممد الممدولي فيممد نيممر أوممما بعممدها  1991-1971يممةو للبلممدان النام

سة بعنوان المديونية راالدراسة التي استي دنا ب ا في الفيرة األول  من هال الد
بعنممموان أسمممواق رأس الممممال  سمممنويا   الخارجيمممة للبلمممدان الناميمممة كمممما نيمممر تيريمممرا  

ة لتلورات وأفاق ن  ييدم تغلية ياملأن لم يكن مخصصا  للدين إال اق الدولية و 
لمممم اإلقممممراض المصممممرفي الممممدوليو و  جانممممب الممممل ينمممماقح الصممممندوق ميممممكلة  اق

المديونيمممة فمممي التيريمممر السمممنو  أفممماق االقتصممماد العمممالمي اللممماين يصمممدران كمممل 
 عام.

كمممممالل نيمممممرت مجلمممممة التمويمممممل والتنميمممممة عمممممددا  ممممممن الميممممماالت حمممممول هممممماا 
 .*(4)الموضو  في السنوات األخيرة

                                                 

 لماليد م  اإلطالع انةر: *.4
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اليممممة الدوليمممممة وكقيممممر مممممن الحكومممممات مممممن البنمممممل وقممممد للبممممت الممممدوا ر الم
كبممممر فممممي قضممممايا الممممدينو فممممي جممممم  المعلومممممات أوالصممممندوق أن ييوممممما بممممدور 

ونيممرهاو وفممي اإليممران علمم  يممؤون الممدين بممما فممي الممل المسمماعدة فممي إدارة 
إعمممادة  إلممم المممدين الخمممارجيو وفمممي التعممماون الوقيمممق مممم  البلمممدان التمممي تسمممع  

مسمممما ل الممممدين ن مممممن المممممرجح أن تيممممغل وفمممم التفمممماوض بيمممم ن ديون مممماو وهكمممماا
 ا  في اهتمام المؤسستين.الخارجي مركزا  ر يس

 1971-1971فممممي  ليممممد أعيبممممت الزيممممادة الكبيممممرة األولمممم  فممممي أسممممعار الممممنفل
 اسممتلاعت البلممدان الناميممة غيممر المنتجممة للممنفل أن تكيممن حسممابات ا الخارجيممة

من ما انحمدار نسممبي وقمد لعبمت مجموعمة ممن العواممل دورهمما فمي همال العمليمةو 
في أسعار النفل والييمة الحييييمة واالنتعماح المدور  ل،قتصماديات الصمناعية 
والسياسمممات االقتصمممادية الداخليمممة الناجحمممة وكمممالل تمكنمممت همممال البلمممدان ممممن 
خ،ل الجزا األكبر من الفترة الماكورة من إيجاد موارد في الخار  واقتراضم ا 

الييمة الحيييية. وبسبب التضخم أدت هال حد كبير ب إل ب سعار فا دة سلبية 
المسمتدينينو وبالتمالي كانمت  إلم نيمل حيييمي للمموارد  فيالسلبية  إل األسعار 

أعبمماا الممديون وعممدد مممن المؤيممرات األخممر  الخاصممة بالممديون الخارجيممة أدنمم  
ظ مممرت اخمممت،الت فمممي تممموازن  1979بكقيممر ممممما كمممان ينبغمممي أن تكمممون. عممام 

قمممر الجولمممة القانيمممة لزيمممادة أسمممعار المممنفل وكانمممت إلممم  الممممدفوعات الخارجيمممة ع
                                                                                                              

  يلننني   ينننوغال )الننندي  الخنننارجو للبلننندا  النامينننة( التموينننل والتنمينننة انننانو  األولت .5
0711. 

)اإلقننراض الرسننمو منن  الخننارت بعننض التننأمالت( التمويننل والتنميننة والتننر روبيتشننيي  .6
  .0723آسارت 

ت آساربهنننرام ننننواالد )إدارة الننندي  الخنننارجو فنننو البلننندا  النامينننة( التموينننل والتنمينننةت  .1
0773. 

ريتشاردوليامال وبيتر ايللر )أوربا الشرقية والبننوي الدولينة( التموينل والتنمينة انانو   .2
 .0723األولت 
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يبي ة بالييمة الحيييية لتلمل التمي ظ مرت بعمد االرتفما  األول ألسمعار المنفل. 
غيممر أن فتممرة التكيممن قممد تكممون ألممول وأصممعب هممال المممرة ويعممود الممل جز يمما  

قمممل م،اممممةو فممممن غيمممر المتوقممم  أن ألكمممون العواممممل الخارجيمممة علممم  األرجمممح 
قممممر إالت النمممممو فممممي البلممممدان الصممممناعية بالسممممرعة التممممي عرفت مممما تنممممتعح معممممد

المممل أن اليمممرول المتوسممملة  فضممم،  عمممناالرتفممما  األول فمممي أسمممعار المممنفلو 
للديون الخارجية في البلدان النامية غير ما كانمت عليم و هنمال ق،قمة تغيمرات 

نتجة أساسية في مميزات الديون الجديدة التي تتحمل ا البلدان النامية غير الم
ن أساسممما ممممن مصمممادر خاصمممة بمممدال  ممممن اآلللمممنفل فيمممد باتمممت اليمممروض تممم تي 

الميرضمممين الرسممممينو وباتمممت أسمممعار الفوا مممد مرتبلمممة )ال قابتمممة( أكقمممر فممم كقر 
يجابيمة بالييممة الحييييمة. إ اآلنبيرول السوق كما أن هال األسعار أصمبحت 

ن يرسممميكممان حمموالي قلقممي الممديون تمم تي مممن ميرضممين  1972فممي ن ايممة عممام 
كمممان اإلقمممراض الخممما  ييمممكل مممما ييمممدر بحممموالي نصمممن  1991وفمممي ن ايمممة 

الممممديون الحكوميممممة علمممم  المممممد  المتوسممممل واللويممممل. وأد  همممماا التحممممول مممممن 
يتمقممل فممي  ظ ممور عامممل قممان   إلمم لمصممادر الخاصممة ا إلمم المصممادر الرسمممية 

ة أسمعار الفوا مد المرتبلمة بيمرول السموق كسمعر ليبمور أ  النسمب إلم االنتيال 
مسمتويات ايجابيمة  إلم الجامعة بين البنمول التمي تيمدم فمي لنمدن التمي وصملت 

بالييمممة الحييييممة خمم،ل هممال الفتممرة علمم  سممبيل المقممال ارتفمم  سممعر الفا ممدة فممي 
لنمممممدن ويعتبمممممر مؤيمممممرا  هامممممما . لسمممممعر المممممموارد بالنسمممممبة للمؤسسمممممات التمويليمممممة 

 1991عممام % 11871مما ييممارب  إلمم  1972عممام % 181الخاصمة. مممن حموالي 
وبالميابممل لممم تيمم د أسممعار الفا ممدة علمم  اليممروض مممن ميرضممين رسممميين إال 

بيليل غير أن جم  كمل  %1حوالي من  إل % 1821ارتفاعا  قلي،  من حوالي 
المعليمممممات الخاصمممممة بالمممممديون الخارجيمممممة والنظمممممر إلي ممممما برمت ممممما قمممممد يخفيمممممان 

لممنفل فممي تعرضمم ا االخت،فممات الموجممودة بممين البلممدان الناميممة غيممر المنتجممة ل
مممن مجمممو   %11ل ممال التلممورات الجديممدة. علمم  سممبيل المقممال كانممت حمموالي 

الممديون الخارجيممة للبلممدان المصممدرة للممنفل وكبممار المصممدرين للسممل  الصممناعية 
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تمم تي  مممن مؤسسممات تمويليممة وبالتممالي تمم قرت هممال البلممدان مممن تيلبممات أسممعار 
فيمل ممن  %11لتمي اقترضمت الفا دة أكقر من البلدان اات الدخل المنخفض ا
 مجمو  ديون ا الخارجية من المؤسسات الماكورة 

 
 المبحث الثانو

عينة الدراسة خالل  –واقع المديونية الخارجية فو الدول العربية 
 مدة الدراسة
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إن حجمممم المديونيمممة فمممي تمممونس فمممي حالمممة تزايمممد ( 1)يتضمممح ممممن الجمممدول   
مليممممون  7717إا بمممدأ حجمممم المديونيممممة بممممم ( 2111-1991)الدراسممممة  خممم،ل ممممدة
وي،حممظ أن  2111مليممون دوالر عممام  21612 إلمم ووصممل  1991دوالر عممام 

جممالي الصمادرات  والنمات  المحلمي اإلجممالي الييمة المللية للدين الخمارجي واق
 فممي حالممة تزايممد ولكممن ممم  همماا التزايممد ال نسممتلي  الحكممم علمم  حالممة المديونيممة

النمات  المحلمي اإلجممالي  إلم نسبة هاا الدين  أنالخارجية ل ال الدول ونعتيد 
جمممالي الصممادرات هممي المؤيممر  دقممة والمما  يمكننمما مممن الحكممم علمم   األكقممرواق

النممات   إلمم إا أن المديونيممة الخارجيممة وضمم  المديونيممة الخارجيممة فممي تممونسو 
فمي حالمة تابماب لم تكن عل  وتيرة واحمدة بمل كانمت  GDP المحلي اإلجمالي

ممدتين  إلم بين سنة وأخر  خ،ل مدة الدراسة ولكمن عنمد تيسميم ممدة الدراسمة 
األول  تمقل ن اية األلفية القانية واألخر  تمقل العيد األول من األلفية القالقة 

ممممممن النمممممات  المحلمممممي  %61حممممموالي  نسمممممبة قمممممد يمممممكلد أن معمممممدل همممممال الجمممممفن
 %11 إلممم همممال النسمممبة ليصمممل تراجممم  معمممدل  2111 – 1991اإلجممممالي للممممدة 

 .2111 – 2111من النات  المحلي اإلجمالي خ،ل المدة 
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 إجمممممالي الصممممادرات كانممممت إلمممم فممممي حممممين أن نسممممبة المديونيممممة الخارجيممممة 
الصادرات  % من إجمالي112 إل متابابة خ،ل الدراسة أيضا ولكن ا تيير 

إجممممممالي   ممممممن %119 إلممممم همممممبل معمممممدل همممممال النسمممممبة بيمممممكل كبيمممممر ليصمممممل 
النممممات   أن إلمممم ويعممممود سممممبب الممممل  2111 – 2111صممممادرات خمممم،ل المممممدة ال

هممماا  يمممادة فمممي ميمممدار المممدين الخمممارجي ويسمممر ممممن الز  أكقمممرالمحلمممي قمممد تزايمممد 
 .(1)الجدول  كما يتضح الل من أيضا  الصادرات السبب عل
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لمة تزايمد خم،ل ممدة الدين الخارجي كان فمي حا إن (2)يتضح من الجدول 
قمم  1991مليمون دوالر فمي عمام  11111بدأ الدين الخمارجي بمبلم   إاالدراسة 
المممدين الخمممارجي  أنهممماا يعنمممي  2111عمممام  مليمممون دوالر 17111 إلممم وصمممل 

ااتضمماعن عنممد ميارنممة بدايممة مممدة الدراسممة ممم  ن ايت مما  النممات   إلمم نظرنمما  واق
 أنن سبعة مرات مما يعني م أكقرالمحلي اإلجمالي ن،حظ ان  قد تضاعن 

سمتنخفض خم،ل ممدة الدراسمة. وهماا مما  اإلجمماليالنمات   إل نسبة هاا الدين 
 إلم نسمبة المدين الخمارجي  أنن،حمظ  إا (2)ممن الجمدول  يؤيدل العممود الرابم 

ولكن هال  2111 – 1991النات  المحلي ظ رت متابابة وخاصة خ،ل المدة 
وعنمد حسماب معمدل همال  و2111 – 2111ة بمالتراج  خم،ل الممد أخاتالنسبة 

 – 1991خمم،ل المممدة  219المعممدل كممان  أنالنسممبة للمممدتين الممماكورتين نجممد 

فيمممما يتعلمممق  أمممما 2111 – 2111حممموالي النصمممن للممممدة  إلممم انخفمممض  2111
أمعمان النظمر فمي العممود  الصمادرات وعنمد إجممالي إل الخارجي بنسبة الدين 

 أرقامممما  لنسمممبة قمممد بلغمممت همممال ا أننجمممد  لأعممم،ممممن الجمممدول المممماكور  الخمممامس
خممم،ل الممممدة  أ ممممن الدراسمممة  األولممم وبخاصمممة خممم،ل الممممدة  عاليمممة ومخيفمممة

خ،ل المدة الماكورة ولكمن  %1119هال النسبة  ليكل معد إا 2111–1991
 إاهال النسمبة انخفمض انخفاضما كبيمرا خم،ل الممدة القانيمة ممن الدراسمة  لمعد

وضمم  الممدين الخممارجي  أنويبممدو  لصممادرات.ا إجممماليمممن  %661 إلمم وصممل 
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 إجممالي أو اإلجمماليالنمات  المحلمي  أن وتبمينبالنسبة للسودان وض  خليمر 
 عاجزة عن سداد الدين الخارجي. أصبحتالصادرات 
 

 واقع المديونية الخارجية فو المغرب  -0

المممدين الخممممارجي فمممي المغمممرب كممممان  إجممممالي نأ (1)يتضمممح ممممن الجممممدول 
ديونيمة ممبلم  ال أوبمين حجمم ممدة الدراسمة وال يوجمد فمارق كبيمر متابابا خم،ل 

 اإلجمممماليالنمممات  المحلمممي  أن إالالخارجيمممة فمممي بدايمممة ممممدة الدراسمممة ون ايت ممما 
جمالي في حالمة تزايمد كبيمرة ولكمن هماا ال يمكننما ممن معرفمة  االصادرات كان واق

 إلمم ديونيممة بعممد معرفممة نسممبة هممال الم إالوضمم  المديونيممة الخارجيممة ل مماا البلممد 
جمممالي اإلجممماليالنممات  المحلممي  هممال النسممب  إلمم وعنممد النظممر  والصممادرات واق

كانمت فممي حالممة تراجم  خمم،ل ممدة الدراسممة وعنممد حسماب معممدل هممال  أن مما دنجم
معمممممدل نسمممممبة المممممدين  أننجمممممد  2111– 2111و 2111 – 1991النسمممممب للممممممدة 

-1991دة للممم %66حمموالي  تبلغممقممد  اإلجممماليالنممات  المحلممي  إلمم  الخممارجي

فممي  2111–2111خمم،ل المممدة  %27 إلمم انخفممض معممدل هممال النسممبة  2111
الصمممادرات خممم،ل  إجمممماليممممن  %119حمممين كمممان معمممدل همممال النسمممبة حممموالي 

وصممل همماا  إاحمموالي النصممن  إلمم و تراجمم  همماا المعممدل 2111–1991المممدة 
 . 2111 – 2111الصادرات خ،ل المدة  إجماليمن  %117 إل المعدل 

لسممداد همماا  األجنبمميالصممادرات غيممر قممادرة علمم  تمموفير النيممد  أنويتضممح 
 الدين مما يجعل وض  المديونية الخارجية ل اا البلد في وض  حر  .

 

 واقع المديونية الخارجية فو اليم  -4

المدين الخمارجي فمي هماا البلمد لمم يكمن  إجممالي نأ (1)يتضح ممن الجمدول 
تممراو  مبلمم   إاة الدراسمة علم  وتيممرة واحمدة بممل كممان فمي حالممة تابماب ليلممة مممد

 مليون دوالر وعند ميارنة بداية ممدة الدراسمة 6171و  1916هاا الدين مابين 
نمممات   أممممالممم  هممماا المممدين قمممد تراجممم  بيمممكل واضمممحو مب أنن،حمممظ  مممم  ن ايت ممما
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جمممالي اإلجممماليالمحلممي  الصممادرات فكممان فممي حالممة تزايممد كبيممر ليلممة مممدة  واق
ااالدراسممممة  النممممات  المحلممممي  إلمممم الممممدين الخممممارجي  النظممممر فممممي نسممممبة اأمعنمممم واق
ل و  اإلجمالي هال النسمب كانمت فمي حالمة تراجم   أنالصادرات نجد  إجمالي اق
 2111–1991 األولممممم ممممممدتين  إلممممم وعنمممممد تيسممممميم ممممممدة الدراسمممممة  أيضممممماكبيمممممر 
معممدل هممال  أنواحتسمماب معممدل هممال النسممب يتبممين لنمما  2111-2111 واألخممر 

 األولمم خمم،ل المممدة  اإلجممماليحلممي مممن النممات  الم %91النسممب يبلمم  حمموالي 
مممممن النممممات  المحلممممي  %12حمممموالي  إلمممم انخفممممض معممممدل هممممال النسممممبة ليصممممل 

. فممي حممين وصممل معممدل نسممبة الممدين الخممارجي 2111-2111للمممدة  اإلجمممالي
انخفممض معممدل هممال  2111-1991الصممادرات للمممدة  إجممماليمممن  %179 إلمم 

الصممممادرات للمممممدة  يإجمممممالمممممن  %112يبلمممم  حمممموالي  كبيممممرا   النسممممبة انخفاضمممما  
 واضمممممحا   هنمممممال تراجعممممما   أن 1، 1، 2، 1الجمممممداول  ممممممنوي،حمممممظ  2111-2111

تزايمد  إلم ز  سمبب هماا التراجم  نية الخارجية ل مال المدول ويمكمن أن يعمديو ملل
جمممالي اإلجممماليالنممات  المحلممي  مممن التزايممد فممي المديونيممة  أكقممرالصممادرات  واق

الصادرات وكمالل معمدل همال  جماليواق  اإلجماليالنات  المحلي  إل الخارجية 
جممالي اإلجمماليالنمات  المحلمي  إل النسبة  -2111الصمادرات خم،ل الممدة  واق

2111. 
                                                                                                                                 

 
 

 (0)جدول 
الناتم المحلو اإلجمالو و إجمالو ال ادرات فو  إلمالخارجو ونسبته إجمالو الدي  

 )تونس( القيمة مليو  دوير باألسعار الجارية
  

 إجمالو الدي  السنوات
 الخارجو

الناتم المحلو 
 اإلجمالو

 
 ال ادرات

نسبة إجمالو الدي  الخارجو 
علم الناتم المحلو 

 % اإلجمالو

نسبة الدي  الخارجو 
 % علم ال ادرات
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 إجمالو الدي  السنوات
 الخارجو

الناتم المحلو 
 اإلجمالو

 
 ال ادرات

نسبة إجمالو الدي  الخارجو 
علم الناتم المحلو 

 % اإلجمالو

نسبة الدي  الخارجو 
 % علم ال ادرات

0773 1101 03004 0722 60 074 

0770 2353 003303 4325 60 333 

0773 2544 05471 4304 55 300 

0770 2133 04575 0146 63 303 

0774 7425 05133 4640 63 334 

0775 03730 02345 5467 63 333 

0776 00432 07560 5500 52 331 

0771 00032 02713 5567 63 330 

0772 00033 33300 5152 56 070 

0777 03070 33123 5210 63 300 

3333 00603 07405 5203 63 077 

3330 03312 33356 6632 63 023 

3333 03717 30040 1501 56 013 

3330 05010 36730 2607 51 012 

3334 07316 37350 7002 65 334 

3335 07343 32201 00034 66 062 

3336 02030 04407 00130 50 055 

3331 07370 02761 05065 53 031 

3332 30737 44734 07330 47 004 

3337 33724 40550 04432 42 046 

3303 30603 44350 06401 47 003 

 335 63 3333-73معدل ال ترة م  
 052 55 3303-3330معدل ال ترة  م  

 الم ادر: 
 0726ت العربو الموحدايقت ادي  التقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية9. 
 0773 ت ايقت ادي العربو الموحد التقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية .03

 .3333ايقت ادي العربو الموحدت  التقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية .00
 .3330ايقت ادي العربو الموحدت  التقرير األمانة العامة لجامعة الدول العربية .03
 .3336ايقت ادي العربو الموحدت  التقرير امة لجامعة الدول العربيةاألمانة الع .00

 (0)جدول 
الناتم المحلو اإلجمالو و إجمالو  إلمإجمالو الدي  الخارجو ونسبته 

 ال ادرات فو )السودا ( القيمة مليو  دوير باألسعار الجارية
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 السنوات
إجمالو 
 الدي 

 الخارجو

الناتم 
المحلو 
 اإلجمالو

 
 تال ادرا

نسبة إجمالو الدي  
الخارجو علم الناتم 
 المحلو اإلجمالو%

نسبة الدين 
الخارجي عل  
 الصادرات%

0991 00111 00991 140 001 4440 

0990 00004 00121 110 002 4990 

0990 00401 0414 109 024 4141 

0991 00114 0201 404 010 1491 

0994 02901 2142 004 011 1009 

0990 04211 2001 002 121 1022 

0992 09400 1011 201 010 1014 

0994 09100 01211 094 010 1001 

0991 04001 00040 092 019 0911 

0999 02010 00024 411 041 1121 

0111 01042 01119 0114 004 0014 

0110 01200 04201 0299 040 0001 

0110 01200 02440 0949 041 0000 

0111 00401 09000 0040 014 0100 

0114 02011 00109 1441 009 292 

0110 04049 01420 4104 94 040 

0112 01404 40424 0204 21 011 

0114 10141 00149 1149 21 109 

0111 11040 09010 00240 02 014 

0119 10410 01100 1004 20 411 

0101 14401 40009 00414 00 101 

 1401 019 0111 - 91معدل الفترة 

 220 94 0101 - 0110معدل الفترة 

 (0الم ادر: ن س م ادر الجدول )
 تم جمع البيانات واحتساب النسب م  قبل الباحث 

 
 
 (1)جدول 

الناتم المحلو اإلجمالو و إجمالو ال ادرات فو  إلمإجمالو الدي  الخارجو ونسبته 
 )المغرب( القيمة مليو  دوير باألسعار الجارية
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السنوا
 ت
 

إجمالو 
 لدي ا

 الخارجو

الناتم 
المحلو 
 اإلجمالو

 
 ال ادرات

نسبة إجمالو الدي  
الخارجو علم الناتم 

 %المحلو اإلجمالو

نسبة الدي  
الخارجو علم 
 ال ادرات%

0773 30412 35236 4367 70 553 

0770 30361 31205 5070 16 074 

0773 30404 32450 5337 15 432 

0770 33221 36230 4706 12 430 

0774 30103 030420 5531 13 070 

0775 33445 03430 4103 67 416 

0776 30062 06602 4115 52 440 

0771 07376 00405 4656 51 403 

0772 07034 05546 1044 54 313 

0777 01542 05006 1010 53 302 

3333 06341 00312 1436 42 301 

3330 04361 00042 6712 43 306 

3333 00751 06340 1210 07 011 

3330 04033 40205 7463 00 050 

3334 00723 53300 7705 32 040 

3335 03444 53334 03663 34 001 

3336 00137 65643 03100 30 011 

3331 05230 15334 05033 30 000 

3332 06473 22223 33002 07 23 

3337 07062 73550 00710 30 007 

3303 30516 70004 01616 36 000 
 057 66 3333 - 0773معدل ال ترة م  
 041 31 3303 - 3330 معدل ال ترة م 

 (0الم ادر: ن س م ادر الجدول )
 تم جمع البيانات واحتساب النسب م  قبل الباحث.
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 (4)جدول 

الناتم المحلو اإلجمالو و إجمالو  إلمإجمالو الدي  الخارجو ونسبته 
 وير باألسعار الجاريةال ادرات فو )اليم ( القيمة مليو  د

 

 السنوات
إجمالو 
 الدي 

 الخارجو

الناتم 
المحلو 
 اإلجمالو

 ال ادرات
نسبة إجمالو الدي  
الخارجو علم الناتم 
 المحلو اإلجمالو%

نسبة الدي  
الخارجو علم 
 ال ادرات %

0773 6033 273 100 10 226 

0770 6410 6646 643 71 000 

0773 6510 6455 0375 002 633 

0770 5730 5664 0061 035 531 

0774 6030 4752 0170 030 040 

0775 6303 4545 174 001 123 

0776 6056 5411 0762 006 030 

0771 0256 6631 3534 52 054 

0772 4516 5773 0471 16 036 

0777 5001 6113 3020 16 306 

3333 4705 7650 0171 50 003 

3330 4213 7727 0061 47 045 

3333 5305 03165 0624 41 001 

3330 5011 00261 0734 45 001 

3334 5023 00200 4137 07 004 

3335 5062 06037 6023 03 20 

3336 5410 33203 6617 34 23 

3331 5233 35604 6005 30 73 

3332 5275 03075 1634 07 16 



 
   

  [21]       طه يونس حمادي د.أ.                                       المديونية الخارجية لبعض الدول ..

 السنوات
إجمالو 
 الدي 

 الخارجو

الناتم 
المحلو 
 اإلجمالو

 ال ادرات
نسبة إجمالو الدي  
الخارجو علم الناتم 
 المحلو اإلجمالو%

نسبة الدي  
الخارجو علم 
 ال ادرات %

3337 6305 32035 6363 30 76 

3303 6007 37372 0173 30 063 

 017 70 3333 - 0773 دل ال ترة بي مع
 003 03 3303 - 3330 معدل ال ترة بي 

 (0الم ادر: ن س م ادر الجدول )
 .تم جمع البيانات واحتساب النسب م  قبل الباحث

 
 المبحث الثالث

 اآلفاق المستقبلة للدي  الخارجو فو عينة م  الدول العربية
 3335 – 0725 للمدة

آلفاق المستيبلية للدين الخارجي فمي المدول العربيمة لكي نتمكن من استيران ا
رسمم  إلم واالنتيمال  Time Seriesالس،سمل الزمنيمة  إلم عينة الدراسمة تمم المدخول 

لمعرفممة أنمموا  البممرام   Trend analysisتحليممل االتجممال  إلمم الس،سممل الزمنيممة قممم 
ا أن ممما الجممماهزة المحملمممة علممم  الحاسممموب والخاصمممة بنمممماا  تحليمممل االتجمممال فوجمممدن

والتربيعيمة  Linearمن ما الخليمة  Model Typesتتضممن عمدة أنموا  ممن النمماا  
Quadratic أألسمممممممي والنممممممممو Exponential Growth   ومنحنمممممممS-Curve(s) 

 فتبمين أن النمموا  الخلمي أكقمر تعبيمرا   Generated forecastsوالتوقعات المتولمدة 
 Accuracyيممماس الدقمممة عمممن سممملول المتغيمممرات قيمممد الدراسمممة بعمممد إخضممماع ا لمي

measures  وكانت المعادالت الموفيمةFitted equation  التمي تمم الحصمول علي ما
البيانات الخاصة لحجمم المديونيمة الخارجيمة  إل لكل دولة من دول العينة استنادا  
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جمالي الصادرات المقبتة فمي الجمداول  إل ونسب ا   , 4النات  المحلي اإلجمالي واق

 ي:توكما ي  1 , 2 , 3
 إلننمجننم المديونيننة الخارجيننة ونسننبها لحايتجننا  العننام  تقنندير وتحليننل أوي:

جمالو ال ادرات فو تونس  و: GDPالناتم المحلو اإلجمالو   وا 
 الدين الخارجي. اإلجماليمعادلة االتجال العام  .0

  GED = 5715.10 + 744.449 t
* 

 نات  المحلي.الالدين الخارجي كنسبة من  إلجماليمعادلة االتجال العام  .1
 

       
 . الصادرات الدين الخارجي كنسبة من  إلجماليمعادلة االتجال العام  .4

EXP

GED
  = 229.281 – 4.237t

* 

النات  المحلي اإلجماليو  GDPالزمنو  tالدين الخارجيو  GEDحيث أن 
EXP الصادرات إجمالي. 

الدي  الخارجو فو السودا   لوإلجماثانياو: تقدير وتحليل ايتجا  العام 
جمالو اإلجمالوالناتم المحلو  إلمونسبه   ال ادرات. وا 

 الدين الخارجي. إلجماليمعادلة االتجال العام  -0

GED  = 10787.8 + 1098.08 t
* 

المدين الخمارجي كنسمبة ممن النمات  المحلمي  إلجمماليمعادلة االتجمال العمام  -1
  .اإلجمالي

      

= 63.038 - 0.501 t
* 

= 265.257 – 10.1532t
* 
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 الدين الخارجي كنسبة من الصادرات إلجمالي معادلة االتجال العام -4

  

   = 4900.15 – 252. 165 t
* 

 إلننمتقندير وتحلينل ايتجنا  العننام لحجنم المديونينة الخارجينة ونسنبها ثالثناو: 
جمالو ال ادرات فو المغرب : الناتم المحلو  اإلجمالو وا 

 الدين الخارجي. إلجماليمعادلة االتجال العام  -0

GED = 21717.3 – 320.095 t
* 

 

المدين الخمارجي كنسمبة ممن النمات  المحلمي  إلجمماليمعادلة االتجال العام  -1
  اإلجمالي

   = 87.042 – 3.575t
* 

 
 الدين الخارجي كنسبة من الصادرات . إلجماليمعادلة االتجال العام  -4

   = 508.195 – 21.489 t
* 

 إلنمونسنبها  تقندير وتحلينل ايتجنا  العنام لحجنم المديونينة الخارجينة: رابعاو 
جمالو ال ادرات فو اليم : الناتم المحلو  اإلجمالو وا 

 .الدين الخارجي إلجماليمعادلة االتجال العام  -0
 

GED = 5880.82 – 25.313 t
* 

 
المدين الخمارجي كنسمبة ممن النمات  المحلمي  إلجمماليمعادلة االتجال العام  -1

  اإلجمالي.

= 122.776 – 5.325 t
* 
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 الدين الخارجي كنسبة من الصادرات إلجماليالعام معادلة االتجال  -4

   
 

 
 اإلجمممماليالنمممات  المحلمممي  GDPهمممي المممدين الخمممارجي و  GED أنحيمممث 

tالصادرات و  إجمالي EXPو
 الزمن. *

االتجممال العممام ألجمممالي  أنتبممين  أعمم،لمعممادالت االتجممال العممام المقبتممة  إن
والسمودان يمدل علم  المل التزايمد فمي كمل ممن تمونس  إل الدين الخارجي يميل 

فممي الممدولتين الممماكورتين بينممما  اإلتجمماهيالموجبممة التممي تسممبق الميممل  اإليممارة
التنماق  فمي كمل  أوالتراجم   إلم جمالي الدين الخارجي يميل االتجال العام إل

 إيمممارةهمممي  اإلتجممماهيالتمممي تسمممبق الميمممل  اإليمممارةممممن المغمممرب والممميمن كمممون 
 سالبة.
النمممات  المحلمممي  إلممم المممدين الخمممارجي  إجمممماليلنسمممبة  اإلتجممماهيالميمممل  أمممما

جمالي اإلجمالي  أوهاا الميل يتجم  نحمو التراجم   أن إل الصادرات فييير  واق
السالبة التمي تسمبق  اإليارةالتناق  في كل دول العينة يستدل عل  الل من 

المممدين  إجمممماليونسمممبة  اإلجمممماليالنمممات  المحلمممي  إلممم نسمممبة المممدين الخمممارجي 
 الصادرات. اليإجم إل الخارجي 

جممممالي المممدين المسمممتيبلية إل اآلفممماق نأبنمممااا  علممم  مممما تيمممدم يمكمممن اليمممول 
الخمممارجي فمممي كمممل ممممن تمممونس والسمممودان تعكمممس صمممورة تيممماؤمية ألن الميمممل 

ألجمممالي الممدين الخممارجي فممي الممدولتين الممماكورتين مسممبوق بويممارة  اإلتجمماهي
و فممي حالممة تزايممد حجممم المديونيممة الخارجيممة ل ممما همم أنموجبمة وهمماا يممدل علمم  

 م  الزمن في حالة بياا األمور األخر  عل  ما هي علي  اآلن.
جمالي  إل نسبة الدين الخارجي  أن إال كل من النات  المحلي اإلجمالي واق

التجماهي فمي ا ن الميملالصادرات يعكس صورة تفاؤلية في هماتين المدولتين أل

= 558.386 – 270.048 t
* 
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لمم و  جمممالياإلالنممات  المحلممي  إلمم معممادلتين نسممبة الممدين الخممارجي   إجمممالي اق
 الصادرات مسبوق بويارة سالبة.

الممممدين  إجممممماليجمممممالي الممممدين الخممممارجي ونسممممبة إل اإلتجمممماهيالميممممل  أممممما
ل و  اإلجماليالنات  المحلي  إل الخارجي  الصادرات فيعكس صورة  إجمالي اق

المممدين  إجممممالي أنتفاؤليممة كمممون هممماا الميمممل مسمممبوق بويمممارة سمممالبة ممممما يعنمممي 
لمممم و  اإلجممممماليالنممممات  المحلممممي  إلمممم ا الممممدين الخممممارجي ونسممممبة همممما  إجمممممالي اق

اآلفممماق  أن آخمممرالصمممادرات همممو فمممي حالمممة تراجممم  مممم  ممممرور المممزمنو بكممم،م 
المسممممتيبلية للممممدين الخممممارجي فممممي همممماتين الممممدولتين )تممممونس والسممممودان( تعكممممس 

نسمبت ا  أو اإلجماليمةصورة تفاؤلية لحالة المديونية الخارجية سواا في حالت ما 
لمم و  اإلجممماليالنممات  المحلممي  إجمممالي إلم  الصممادرات مممما يعنممي أن  إجمممالي اق

 سداد دين ما الخارجي. إل هاتين الدولتين سيكون ل ما اليدرة 
 ايستنتاجات والمقترحات 

 أوي : ايستنتاجات 
أتضممح مممن خمم،ل الدراسممة أن اليممروض كانممت تمممنح بيممرول ميسممرة ومممن  -1

همال اليمروض ولكمن مؤسسات رسمية في فتمرة مبكمرة ممن الحصمول علم  
 هال اليرول تغيرت بعد ازمة المديونية .

أن المبرر الر يسي لللب اليروض الخارجية هو أن هال اليروض تكمل  -2
 االدخار المحلي وتيلل فجوة االدخار واالستقمار

تلمممممور ميمممممكلة المديونيمممممة  إلممممم ليمممممد أد  تزايمممممد الللمممممب علممممم  اليمممممروض  -1
المديونيممة الخارجيممة( األمممر الخارجيممة التممي نممت  عن مما ممما يسممم  بممم )أزمممة 

فممرض يممرول قاسممية علمم  الممدول اات  إلمم المما  دعمما الج ممات الميرضممة 
 المديونية.

 
 ثانياو: المقترحات    
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زيمادة ناتج ما المحلمي وتنوعيم  قمدر  إلم ضرورة أن تسع  المدول المدينمة  -1
 مما هو اآلن. أكقرالمستلا  لكي تيل  من حجم مديونيت ا الخارجية 

اسمممتخدام اليمممرض ألغمممراض إنتاجيمممة تسممماعد علممم  النممممو ضمممرورة أن يمممتم  -2
سمممداد هممماا  إمكانيمممة إلممم االقتصممماد  تمممدعم عمليمممة التصمممديرو ممممما يمممؤد  

 الدين.

ضمممرورة أن تعممممل المممدول اات المديونيمممة علممم  توسمممي  قاعمممدة صمممادرات ا  -1
وزيممادة هممال الصمممادرات كون مما الوسمميلة الوحيمممدة للحصممول علمم  الصمممرن 

   التخل  من المديونية الخارجية.األجنبي الا  بواسلت  تستلي
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Abstract 

The Arab countries started by putting plans and programs to the 

economic development since 1960's from the past century and 

because of the limitation of the local financial resources to the most 

of these countries to face the economic development requirements 

and the difficulty of getting the local alternative resources go to the 

international financial institutions to borrow. The theoretical 

justification that the foreign loan supports the local saving and led to 

decrease the gap between the saving and investment requirements 

and this led to increase the demand and led to arise of foreign debt 

problem and increase the financial loads to serve these debts. 

The foreign debt size that accompany of increasing in payments 

of these debts exhausted large ratio of local resources in addition to 
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the flowed foreign resources to the Arab countries of which the 

sample of study and that led to decrease the net flowing size for 

these resources then the weaken of its effectiveness to achieve the 

aims and to destroy a large ratio of its export then revenue to serve 

its foreign debt and weaken its ability for import the required wants 

to continue the economic and social development process. This led 

to increase the demand of loans to save these requirement which 

increase the debt size and make it most dangerous and large 

probability to negative effects on many of economic variables. 

This study aims to analysis the foreign debt size for some Arab 

countries such as, Tunisia, Sudan, Morocco and Yemen. Started 

from the hypothesis says that the debt size for these countries and its 

ratios in macroeconomics variables take an increasing form and its 

trends going against the Arab debt through the study period . 
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