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لق ددد حو ددحت تل ددار التعمي ددة ل ددي معظ ددم ال دددول سد دوا كاع ددت متقدم ددة حم عامي ددة حن م ددكمة

التمويددل تعتبددر مددن حشددم الم دداكل التددي والنتنددا عتيلددة العحددداض المدددحرات و حدا ددة الس دوا الماليددة

وظنرت حزمدة المديوعيدة الحارليدة لدي بدايدة لقدد ال ماعيعدات لدي صدورة حزمدة مددلولات حارليدة ولدي
سبيل احتوا األزمة وما ارتدبط بندا مدن تنديدد السدتقرار العظدام المدالي و التلداري الددوليين سدعت شد
الوكداالت للدا اتحدا ملمولدة مدن اإللد ار ات التددي تنددس للدا د ارسدة حو داع الددول المديعدة و درلددة
المحد دداطر التد ددي تكتعد ددس لمميد ددات اإلق د دراض الدوليد ددة بد دددور ل د د ن االقتصد دداد الدمسد ددطيعي يعتمد ددد لمد ددي

المسدالدات األلعبيدة ب دكل كبيدر لتمويدل بدرامق اإلعددا االسدت ماري ويدرتبط حلمندا بتطدورات العمميددة
السياسددية وال د ي تحددول لددن شدلددإ الرئيسددي للددا تمويددل اسددتم اررية لمميددة التسددوية ومع د اعنيارشددا ش د ا
باإل الة للا لدم توالقنا م األولويدة الدمسدطيعية وتد تي شد المسدالدات ولدا لدز شدام معندا لمدا
ددكل قددروض ميس درة ممددا يلعمنددا احددد العوامددل المسددببة لمقم د بددل الدددزع لددي ظددل اسددتمرار حالددة لدددم

االستقرار االقتصادي والسياسي من حالل ت ير العامل اإلسرائيمي لما االقتصاد الدمسطيعي ويعتبر
العددون الدددولي لامددل شددام وحاسددم و ددروري لمع د اعنيددار السددمطة الوطعيددة الدمسددطيعية وتم دل لمميددة
لدارة الدين الحارلي ب كل سميم و ليد و كدس القالددة األساسدية التدي ترتكدز لميندا الدولدة لتتعدايش
م د الدددين و حلبائددإ و تحقي د حقصددا اسددتدادة ممكعددة معددإ و االسددتمرار لددي لمددداد االقتصدداد القددومي
بد كبر قدددر ممكددن مددن المدوارد الصددالية التددي تسددتطي لددن طريقنددا الددتحمص مددن الددديون الحارليددة و

تحقي د االلتمدداد لمددا ال د ات مددن عاحيددة حح درإل و اإلسددنام لددي ححددداث اعتعدداش االقتصدداد لمدولددة
المديعة يمكعنا من التغم

لما حزمة المديوعية

ويندس بح عا ش ا للا د ارسدة وتحميدل وتقيديم اللددارة االئتماعيدة لمسدمطة الوطعيدة الدمسدطيعية ومدن حلدل
تحقي د ش د ا الندددس قمعددا باسددتحدام ملمولددة مددن الم درات المتعددارس لمين دا لددي ش د ا الملددال وقددد
حظنددرت عتددائق البحددث

ددعس حقيقددي حددول قدددرة السددمطة الدمسددطيعية الماليددة والتمادشددا لمددا الددديون

الحارلية
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Abstract:
The developing experiments have clarified in most countries either
they were progressive or developing ones that the funding problem is
considered the most in teresting which encountereel them as a result of
savings reductions and the financialmarkets modinization. The external a
efficiency appears at the beginning of 1980s in the form of external
payments which seems to be financial phenomenon that worried the
commercial banks and the International cash financial Agencies.
The Palestinian Economy depends greatly on the foreign helping to
found the interstment spending programmes. Their size relates with the
political process which turned out of it's mean goal to the sack of the
continuous conciliation to in convenience with the Palestinian favour.
Going growth to external lending phenomenon enclosed with
retreating the International help of Grants make it a source of anxiety in
addition to foreign debt maladministration (Multiresponsibleble siden about
the competitive lending on the duplicity Funding……….etc), Despite most
of these loans are attainable , dependence acceleration on it and the short
period make real funks.
An important part of these helpings come in the form of a ttainable
loans which make one of the main means which cause anxiety and
horribleunder the continuing of the political and economic unsetted case
through the Israeli mean effect on the Palestinian economy.
The International help is considered an important mean, decided and
necessary to prevent the collapse of the Palestinian National Authority. The
foreign debt running process at the best way and to be fit, good and
qualified represent the pase rule that state based on to get along with debt
and it's tax and to achieve the most avail and to continue in providing the
national economy with out size of clear important which can get red of
foreign debts on the other hand to a chieve self-employed and contribution
to create invigorate economy for the debtor country. This enable the country
to take over efficiency shortage.
The research examine the credit efficiency of external dept for the
Palestinian economy using a common indicators. The results show a low
credit efficiency appoints external dept for the Palestinian economy.
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أوال :مقدمة

التمد االقتصاد الدمسطيعي حالل ما يزيد لما ال ين لاما من االحتالل لما حمال ات

السياسة اإلسرائيمية التي استندلت ت ويإ االقتصاد و اإلبقا لما درلة لالية من التبعية ليتال م م

الحالة اإلسرائيمية لمعمالة و التصريس السمعي و الحدماتي لي األ ار ي الدمسطيعية و قد علحت
ش السياسة من حالل لدم ربط الدحل بحلم اإلعتاج
و تعتبر اإلدارة المالية الحكومية لحدإل الطر الرئيسية المنمة لمتعمية و شي حداة ال غعا

لعنا لتحصيص الموارد و ح دشا و استحدامنا بطريقة ات كدا ة من حلل تحقي حشداس التعمية

ول لك حح ت السمطة الدمسطيعية لما لاتقنا استراتيلية ت لي القطاع الحاص من حلل حح دور
الريادة لي االقتصاد ش ا باإل الة للا ت لي االست مار األلعبي لي لمسطين لتحديس األلبا
المالية لما الموازعة

و توالإ السمط ة الدمسطيعية م اكل مت زمة بسب

تعامي حلم الصدمات الحارلية وتكرارشا

و مالنا من آ ار مبا رة لي القطاع المالي الحكومي حاصة ل ا ما لممعا حن العظام ال ريبي
الدمسطيعي يعتمد ب كل رئيسي لما
القيام لما لبايتنا

مما يلعل لن

رائ

التلارة الحارلية التي تتحكم لسرائيل بمعدالتنا و ك لك
التحكمات ت ي ار مبا ار لما حلم اإليرادات ال ريبية

الحكومية و من م لما قدرة الحكومة لي القيام بوظائدنا العامة
ش ا باإل الة للا حن الم اكل الرئيسية المتعمقة بال

المالي المترتبة لما تصرلات

الحكومة و التي تكمن حساسا لي كبر حلم اإلدارة الحكومية و ما يترت
مالية كبيرة لبعد الروات

لمينا من تحصيص موارد

و األلور و سياسة الحكومة لإلعدا االست ماري المعتمدة لما االقتراض

الحارلي مما حدإل للا ولود العلز لي الموازعة الحكومية و ا طرار الحكومة لالقتراض لتمويل

العلز

و لما الرغم من المسالدات الدولية المقدمة لمموازعة العامة لال حن االلتماد لما الدين
العام الحارلي قد حح اتلاشا متسارلا بحيث حرتد من  %5.5للا  %56.5من العاتق المحمي
اإللمالي لي لام  0555واستمرت ش

العاتق المحمي اإللمالي لي لام 0550

العسبة لي التزايد لال حن وصمت للا ما عسبتإ  %45من

و تعددت اللنات الدمسطيعية الموقعة لما ش
الت ريعي إلقرار ش

االتداقيات و دون الرلوع للا الملمس

االتداقيات لمقروض التي تستحدم لتمويل م رولات البعية التحتية المادية و

االلتمالية و شي م رولات غير معتلة مما يلعل القدرة لما السداد م كوك لينا و تحتاج للا
لترة طويمة
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وتحول لز كبير من المسالدات الدولية للا قروض ش العوامل باإل الة للا لوامل
ححرإل تتسم بحدا ة التلربة و العراقيل المعيقة لحركة تعقل األلراد و الب ائ حدت للا ارتداع معدل
عمو الدين العام و ال ي يدو معدل عمو العاتق المحمي اإللمالي و معدل عمو الصادرات مما
ي عس من مستوي اللدارة االئتماعية لمسمطة الوطعية الدمسطيعية
ثانيا :أىمية الموضوع:

تعاعي معظم الدول ومن

الموازعة العامة ألسبا

معنا السمطة الدمسطيعية لي الوقت الحالي من للز لي

لديدة من بيعنا تزايد حلم اإلعدا

العام و لدم مسايرة اإليرادات العامة

لن الزيادة
و قد حدإل ش ا الو

للا للو السمطة الدمسطيعية للا سد العلز لي الموازعة العامة من

حالل االقتراض العام مما حدإل للا زيادة حلم الدين العام و من شعا لمدت ك ير من الدول للا

لع ا لدارة متحصصة لتعدي سياسات الدين العام و لدارتإ بال كل المعاس

لممحالظة لمي مستوي

معقول من اللدارة االئتماعية المطموبة لمحصول لمي احتيالاتنا التمويمية
و مع قيام السمطة الوطعية الدمسطيعية لام  4991بمنام لدارة االقتصاد الوطعي

حيث

بعيت الموازعة العامة لمي العلز والتمدت الموازعة العامة لي بداية لمل السمطة الدمسطيعية لما
المسالدات و المعح األلعبية ك شم مصادر اإليرادات العامة ل الة للا الموارد السيادية

و قد سعت السمطة للا تحصيص مبالغ كبيرة لتطوير لعاصر البعية األساسية

(التحتية)إللادة بعا ما دمرتإ الحرو

السابقة و المستمرة و باإل الة للا التدرج لي تطوير عظم

ال مان االلتمالي بقصد التحديس من حدة الدقر و وقس اعت ار و تعويض من يدقدون معيمنم و
السعي لالستمرار لي لممية العمو االقتصادي لعد معدالت مقبولة و لك لي

الموارد مما يتطم

قدر كبيرة لما ل

و محدودية

ر وس األموال األلعبية لي كل است مارات حو قروض و

ال ي يرتبط بمستوإل اللدارة االئتماعية لالقتصاد الدمسطيعي
وتت ح حشمية الدراسة بحيث حن حالظة الدين الحكومي شي اكبر حالظة مالية وغالبا ما
تت من شياكل مالية معقدة ومحدولة بالمحاطر ويمكن حن تعرض ميزاعية السمطة الدمسطيعية

واالستقرار المالي لمحاطر لسيمة
ثالثا :مشكمة البحث:

ور ت السمطة الدمسطيعية حالة التحمس بكل حبعادشا ولواعبنا والتي حمقت صعوبات لممية

التعمية وتحدياتنا لعمت من ح ار ي السمطة الدمسطيعية لي حالة مستمرة لممسالدة لسد الدلوة بين
المدحرات المحمية المتاحة ومعدالت االست مار المطموبة لمتعمية وباإل الة للي غيا
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السياسات

السميمة لي االقتراض ومن شعا يمكن صياغة م كمة البحث لي التعرس لما العوامل المحتمدة التي
تحدد مستوإل اللدارة االئتماعية لمديون الحارلية لمسمطة الوطعية الدمسطيعية حالل الدترة(-4991
 ،)4001األمر ال ي يععي استم اررية الوصول للا األسوا

المالية الدولية لمحصول لما

االحتيالات التمويمية الالزمة لتحقي استم اررية لممية التعمية لي لمسطين
رابعا :فروض الدراسة:

 -1العلز الكبير والمستمر لي الموازعة العامة مع قيام السمطة الوطعية الدمسطيعية ي ير القم .
 -2التماد السمطة الوطعية الدمسطيعية لمي القروض الحارلية لي تمويل لعداقنا االست ماري
 -3الترال الكبير لي حلم المعح و المسالدات بعد لام 5998

 -4حن الممارسات التعسدية اإلسرائيمية و سياسة الحصار و لغال األ ار ي الدمسطيعي حمام العالم
الحارلي و للاقة لممية االستيراد حدإل للا اعحداض حاد لي اإليرادات العامة

 -5قيام لسرائيل بحلز المستحقات المالية العائدة لمسمطة الوطعية الدمسطيعية
خامسا :مجال الدراسة وحدودىا-:

يتحدد اإلطار الزمعي لمدراسة بالدترة  4001-4991م و لك عظ ار لقيام حول حكومة

وطعية لمسطيعية لام4991م و عتيلة الستمرار و تزايد للز الموازعة العامة لمحكومة المركزية لي
السمطة الوطعية وااللتماد لي تمويمإ لما الدين العام
سادسا :أىداف البحث:

 -6التعرس لمي محددات اللدارة االئتماعية لمدول المديعة
 -5لن االحتداظ بمستوإل مرتد من اللدارة االئتماعية لعص ار شاما لي تحقي استم اررية العمو و
الوصول الميسر ألسوا المال الدولية

 -3ا لتعرس لما حشم المعاشق العظرية ل رح ححطار التوقس لن السداد
 -2التعرس لما حشم الدراسات التطبيقية لن مستوإل اللدارة االئتماعية لمدول المديعة
 -2تحديد طاقة الدولة لما حدمة ديوعنا الحارلية و معرلة حشم المتغيرات االقتصادية التي ت ر
لما قدرة الدولة المقتر ة لما حدمة ديوعنا الحارلية

 -1التعرس لما مستوإل اللدارة االئتماعية لمسمطة الوطعية الدمسطيعية وقدرتنا لمي حدمة ديوعنا
الحارلية
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المبحث األول
أوال :تعريف الجدارة االئتمانية:

محددات الجدارة االئتمانية

ي ير اصطالح اللدارة االئتماعية للي للمالي حلم القروض الحارلية التي تسدتطي الدولدة

المديعة استيعابنا و يمكعنا للادة سدادشا لي الوقت المتد لمية و لدك مدن ليراداتندا المسدتقبمية مدن
الصرس األلعبي (لال الدين الحسيعي  0555ص)95

ويعتبددر اس ددتحدام القددروض الحارلي ددة لعصد د ار شام ددا و ل ددك الن اس ددتحدام تمددك األمد دوال ل ددي

االست مارات التي تزيد من الصادرات حو تحل محل الواردات سدوس يولدد مصدادر ل دالية مدن الددحل
لحدمد د د د ددة الد د د د ددديون الحارليد د د د ددة والتد د د د ددي قد د د د ددد ال تك د د د د ددون متاح د د د د ددة ل د د د د ددي المس د د د د ددتقبل عتيل د د د د ددة زي د د د د ددادة
االستنالك ))czerkawski 1991.p.40
تعريف أخر:

كما ي ير مصطمح " اللدارة االئتماعية" للدا مقددرة الدولدة لمدا االسدتمرار لدي حدمدة ديوعندا

الحارليددة و الولددا بااللت ازمددات المترتبددة لمددا ش د الددديون لددي مواليدددشا و بدددون الحالددة للددا طم د
للادة اللدولة حو الد ل لي السداد (د لادل المندي  5990ص)570

و تتحددد اللددارة االئتماعيدة لالقتصداد المددين بمددإل قدرتدإ لمدا حدا مددلولات حدمدة الددين
الحارلي األمر ال ي يتطم

من ولنة عظر الدائعتين ما يمي:



حن يكدون االقتصداد المددين قداد ار لمددا لعتداج لدائض مدن سدم و حدددمات قابمدة لمبيد لدي األسدوا



حن تكون موارد العقد األلعبي لالقتصاد المدين تحت سديطرة السدمطات الموكدل لليندا حدمدة الددين

الدولية مقابل الحصول لما لمالت حلعبية يمكن استحدامنا لي حدا مدلولات حدمة الدين
الحارلي (سموإل القتري  5994ص)0-3
ثانيا :أىمية ارتفاع مستوى الجدارة االئتمانية لمدول المقترضة:
ترت د

لمددا ارتددداع حلددم الددديون الحارليددة حددالل ال ماعيددات ارتددداع لددي األلبددا الحارليددة

(الدوائددد و األقسدداط) المسددتحقة لمددا الدددول العاميددة كمددا بدددحت مصددادر االئتمددان الدددولي (و بحاصددة

البعددوك التلاريددة الدوليددة) ت ارل د عدسددنا و تتب د سياسددة اعكما ددية و بحاصددة بعددد لددام  5980حيعمددا
اعدلددرت حزمددة الددديون المصدرلية لكبريددات الدددول المديعددة لددي حمريكددا الالتيعيددة حيددث امتععددت لددن دلد
حلبدا ديوعندا بسددب

دحامة شد األلبددا

و حتدا اعددالع حزمددة الدديون الحارليدة كاعددت قددرة الدددول

العامية لموصول للا حسوا العقد الدولية لمحصول لما ما تحتاج لليإ مدن سديولة قددرة لاليدة (رمدزي
زكي  5994ص)5-0
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و مع د اعدددالع األزمددة سددارلت البعددوك باتحددا لل د ار ات لديدددة معنددا :تطددوير عظددام معمومددات ددبيإ
ب ارات اإلع ار المبكر لتقيديم اللددارة االئتماعيدة لمدبالد المديعدة و تددحل صدعدو العقدد الددولي ب دكل
كبيددر إلدارة حزمددة المديوعيددة الحارليددة لمددبالد المديعددة كمددا ترت د

لمددا لددك تقييددد االئتمددان للددا الدددول

المديعة ات المستويات المعحد ة من اللدارة االئتماعية (رمزي زكي  5995ص)300-305

حصددبحت التبددارات اللدددارة االئتماعيددة ت د ر بقددوة لمددا ق د اررات اإلق دراض مددن لاع د

البعددوك التلاريددة

الدولية للا الدول المديعة كما تعتمد استم اررية الوصول للا األموال من مصادر اإلقراض المحتمدة
ب ددكل كبيددر لمددا قدددرة الدولددة المقتر ددة لمددا االحتددداظ بددعدس مسددتوإل حو تحسددين اللدددارة االئتماعيددة
لنا و ل لك حصبح االحتدداظ بمسدتوإل اللددارة االئتماعيدة المرتدد لتمدك الددول لعصد ار شامدا لدي تحقيد

استم اررية العمو االقتصادي ()feder anduy,1985,pp.133-134

و ترجع أىمية ارتفاع مستوى الجدارة االئتمانية لمدول المقترضة إلى عدد من العوامل منيا:
أ-

التأثير عمى تكمفة االقتراض اإلجمالية:

تمعح البعوك التلارية القروض الم تركة للا الدول المديعة لما حساس حسعار لائدة ابتة و
شي ما تسما بالسعر م الا لليدإ الندامش اإل دالي كدل لتدرة مالئمدة ( ال دة حو سدتة ح دنر

و ربما سعة كاممة) و لك لتحديد للمالي تكمدة الدائدة و التي تعتبدر م د ار إللمدالي تكمددة
اإلقراض لي حسوا المال الدولية
و ترل د حشميددة ارتددداع مسددتوإل اللدددارة االئتماعيددة لمدولددة المديعددة للددا الت د ير لمددا مسددتوإل
اللد دددارة االئتماعيد ددة لمدولد ددة المديعد ددة لعمد ددا سد ددبيل الم د ددال عل د ددد حن دول معظم د ددة التع د دداون

االقتصادي و التعمية  OECDقد حصل بع نا لما قروض بنامش ل الي لما السعر
األساسددي بمددغ حقددل مددن %505لدي حددين حن الدددول العاميددة غيددر البتروليددة تحصددل لمددا شد
القددروض بنددامش ل ددالي لمددا سددعر الدائدددة األساسددي يت دراوح بددين ( %3-%0.55لددادل
المندي  5990ص)545-538
ب -تحقيق استمرارية عممية النمو االقتصادي:

لعددإ مددن المتوق د حن تسددتمر معظددم الدددول العاميددة لددي االقت دراض و لددك ل ا حرادت اس دتمرار

لمميددة العمددو االقتصددادية بنددا لعددد معدددالت مقبولددة و لددك لددي

ددو محدوديددة التوسد لددي

االقت د دراض مد ددن المصد ددادر الرسد ددمية (ال عائيد ددة –المتعد ددددة األط د دراس) ل د د لك علد ددد حن العمد ددو
االقتصادي لمعديد من ش الدول سوس يعتمد لي لز معإ لما قدرتنم لمدا لد

ر وس

األموال األلعبية لي كل است مارات حو قروض و ال ي يرتبط بمستوإل اللدارة االئتماعية

545

و ل د د لك ل د د ن اللد دددارة االئتماعيد ددة لعصد ددر شد ددام لتسد ددنيل و تحقي د د اسد ددتم اررية لمميد ددة العمد ددو
االقتصادي لتمك الدول و حعإ من المتوق حن صاععي السياسة سوس ي عون لي التبارشم
اآل ددار العاتلددة لددن محتمددس السياسددات و حشددداس العمددو لمددا اللدددارة االئتماعيددة( feder
)anduy,1985.p.134
ج -عرض األموال القابمة لإلقراض:

من المحتمل حال يكدون لددإل الدولدة المديعدة قددرة لمدا لمكاعيدة الددحول الميسدر ألسدوا رحس
المال الدولية لمحصول لما احتيالاتنا التمويمية و حعإ يل

لما الدول المديعدة االحتدداظ

حو تحسددين مسددتوإل اللدددارة االئتماعيددة لنددا مددن حلددل حصددولنا لمددا الحلددم األم ددل مددن
األمد دوال القابم ددة لإلقد دراض حي ددث يد درتبط ل ددرض تم ددك المد دوال ل ددي األسد دوا المالي ددة الدولي ددة
بمستوإل اللدارة االئتماعية لمدولة المديعة (لال الدين الحسيعي  0555ص)98
ثالثا :محددات الجدارة االئتمانية:

يقصد بمحددات اللدارة االئتماعية حشم العوامل (المتغيرات التدسيرية) التي ت ر لما طاقة

الدول المقتر ة حي لما قدرتنا و رغبتنا لي حدمة ديوعنا الحارلية
و فيما يمي أىم ىذه المحددات:
 .6معدل النمو (مستوى التنمية االقتصادية)

يعتبددر مع دددل العمددو ل ددي العدداتق المحم ددي اإللمددالي  GDPمقي دداس كم ددي ل ددألدا االقتص ددادي

لمدولة كما يستحدم من قبل الدائعين كم در شدام لقيداس مسدتوإل اللددارة االئتماعيدة لمدولدة المديعدة و
ل ا كاعت الدولة المديعة لدينا القدرة لما استحدام القدروض األلعبيدة االسدتحدام األم دل بحيدث تتحقد

ال ددروط العظريددة لالقت دراض و شددي "حن يكددون الع داتق الحدددي ل درحس المددال المقتددرض حكبددر مددن التكمدددة
الحدية لسعر الدائدة لما القروض األلعبية" ))Mikesell, 1968, pp.119-121
و يعتب ددر تحقيد د ال ددرط العظ ددري لالقتد دراض األم ددل م ددن حش ددم العوام ددل التد ددي يرك ددز لمين ددا

الدائعون و بالتالي ل ن الدولة المديعة التي تحق معدالت عمو مرتدعة لي الددحل سدوس تدولر مدوارد
ل ددالية تسددتطي مددن حاللنددا حن تحددالظ لمددا مسددتوإل معي ددة سددكاعنا و حي ددا الولددا بحدمددة ديوعنددا
الحارلية ))Euh, 1979, p.41
و يعتب ددر مس ددتوإل التعمي ددة االقتص ددادية م ددن حش ددم االلتب ددارات المد د رة لم ددا مس ددتوإل الل دددارة

االئتماعية لمدولة ألعدإ يعطدي م د ار لدن الطاقدة االقتصدادية لمدولدة الحاليدة و المسدتقبمية لمدا حدمدة
ديوعنددا الحارليددة و ل د لك ل عددإ مددن المتوق د حن يرتد د مسددتوإل اللدددارة االئتماعيددة لمدددول التددي تحق د
معدالت عمو مرتدعة لي العاتق المحمي اإللمالي
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 .5السيولةLiquidity :

تم ل ححد المحددات النامة لي تحديد مستوإل اللدارة االئتماعية لمدولة المقتر ة لي األلدل

القصير و يعتبدر لددم تدوالر السديولة مدن حشدم العوامدل المسدببة لصدعوبات حدمدة الدديون الحارليدة و
التي قد تع

من التقمبات الدورية حو الدلائية لي ليرادات الصادرات تدلقات ر وس األموال األلعبية

الداحمدة الدواردات و الت ازمددات المدددلولات المسدتحقة الدددل

كمددا تع د حزمدات السدديولة عتيلددة ل ددعس

النيكددل االقتصددادي لمدولددة و بعبددارة حح درإل تع د حزمددات السدديولة عتيلددة العوامددل قصدديرة األلددل حو

طويمة األلل حو اال عين معا )) Avramovic, et, 1964, p.11

و تسددتحدم م درات السدديولة لددي الحكددم لم ددا قدددرة الدولددة المديعددة لمددا موالنددة الت ازمددات
ديوعنا الحارلية لي األلل القصير كما حعإ من حاللنا يمكن معرلة موقس الصرس األلعبي الحالي
المتاح لمدولة و قدرتنا لمدا االحتدداظ باليسدر المدالي دون حددوث حزمدات كمدا حعندا تديدد لدي المقارعدة

بين االلتزامات قصيرة األلل و الموارد قصيرة األلل من حلل مقابمة تمك االلتزامات
و من أىم مؤشرات السيولة:

أ -نسبة خدمة الديونThe Debt Service Ratio:

و ش ددي لبد ددارة لد ددن عسد ددبة للمد ددالي الدوائد ددد و حقسددداط الد ددديون الحارليد ددة للد ددا للمد ددالي قيمد ددة

الصادرات من السم و الحدمات

و ت ددير عسددبة حدمددة الددديون للددا مدددإل قدددرة الصددادرات و حاصددة حعنددا المصدددر األساسددي

لمعقددد األلعبددي لمددا موالنددة حلبددا الددديون حيددث حن شد األلبددا لددادة مددا تتعددالس مد االحتيالددات
األساسية التي يتم استيرادشا من الحارج ( م ل السم الغ ائية اإلعتالية
تدرض محددات و قيود ك يرة لما معدالت عمو االقتصاد

و ال يولد عسبة معيعدة تو دح لعدا الحدد الم دالي الد ي يلد

لن االقتراض ألن القدرة لما تحمل لد

الخ) و زيادة ش العسدبة

حن تتوقدس لعدد الدولدة المديعدة

حدمدة الدديون الحارليدة تحتمدس مدن دولدة للدا ححدرإل و

مددن وقددت للددا آحددر بالعسددبة لمدولددة الواحدددة لعمددا سددبيل الم ددال قددد توقدددت األرلعتددين لددن السددداد و
حلادت شيكمة ديوعنا لام  5933لعد معددل  %36و لدي لدام  5895لعدد معددل  %66و لدي لدام

 5976لعدد معددل  %05بيعمدا حالظدت اسدتراليا لمدا لدارة ديعندا الحدارلي و لدم تتوقدس لدن السدداد
بالرغم من حن معدل حدمة الدين لينا كان يتراوح بين  %44.35حالل الدترة ( 5934-5935صبري
ححمد حبو زيد  5985ص)65
و تستحدم ش العسبة ك داة عظرية لي قياس اللدارة االئتماعية لمدولة المديعة لال حععا يلد
حن عسددتحدم ش د العسددبة م د بدداقي الم درات األح درإل م ددل (معدددل العمددو شيكددل الددديون
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الددخ) ألن

بع ددض ال دددول ل دددينا عس ددبة حدم ددة الد ددديون مرتدع ددة و اس ددتمرت ل ددي االقتد دراض و ل ددك بددددون حددددوث
صعوبات حطيرة لي حدمة ديوعنا الحارلية
و ي ير اعحداض ش العسبة للا زيادة طاقة الدولة لما حدمة ديوعنا الحارليدة و بالتدالي
ارتداع مستوإل اللدارة االئتماعية لمدولة ))Euh, 1979, p.43
ب -نسبة االحتياطيات الدولية إلى الواردات:

و شي لبارة لن عسبة للمالي االحتياطيات الدولية للا للمالي الواردات من السم والحدمات

و قددد تبددين حن مددة لالقددة و يقددة بددين حزمددة المديوعيددة الحارليددة و االحتياطيددات الدوليددة لقددد بددت حن

االقتص دداد الد د ي يتمتد د بمس ددتوإل آم ددن و مالئ ددم م ددن االحتياطي ددات الدولي ددة يس ددتطي
مص ددال

حدم ددة ديوعد ددإ الحارلي ددة دون

ل ددادة حن يوال ددإ

د ددغوط حارلي ددة كمدددا حت د ددح حي دددا حن البمد ددد ال د د ي يممد ددك

احتياطيددات مالئمددة و كاليددة يتمت د بقدددرة وا ددحة لددي التعامددل م د حس دوا العقددد الدوليددة حيددث يعددد

مستوإل ش االحتياطيات من العوامل المحددة ل قة الدائعين لدي البمدد (لال الددين الحسديعي 0555
ص)555

و تكددون االحتياطيددات الدوليددة بم ابددة محددزون حمددان يسددالد الدولددة لمددا موالنددة األزمددات
الطارئ ددة (محم ددود حس ددن  5990ص )85-79و الحد ددد األدع ددا المتعد ددارس لمي ددإ دوليدددا لحل ددم شد د
االحتياطي ددات يلد د

لال يق ددل ل ددن  %05م ددن للم ددالي الد دواردات كم ددا حن ارتد دداع عس ددبة االحتياطي ددات

الدوليددة للددا الدواردات ي ددير للددا قدددرة الدولددة لمددا لدارة مدددلولاتنا الحارليددة بدددون

ددغوط تقمددل مددن

كدا تنا لي لدارة ش المدلولات لما عحو صدحيح كمدا ي دير للدا ارتدداع مسدتوإل اللددارة االئتماعيدة
لمدولة (لادل مندي  5990ص)056-055
 .3ىيكل الدين:

يعتب ددر شيك ددل ال دددين الح ددارلي م ددن حش ددم المح ددددات المد د رة لم ددا الل دددارة االئتماعي ددة لمدول ددة

المديعة أل ن الديون الحارلية التي يكدون آلدال سددادشا لمدا لتدرات زمعيدة طويمدة عسدبيا تلعدل الدولدة
المقتر دة حك در قدددرة لمدا التكيددس مد صدعوبات حدمددة تمدك الددديون قياسدا للدا الددديون التدي تقتر ددنا

الدولة و تكون آلال سدادشا قصيرة عسبيا
و يعتبددر اسددتحدام عسددبة للمددالي الدددين الحددارلي للددا العدداتق القددومي اإللمددالي كم ددر لددام
لن تطور حلم المديوعية الحارلية بالتبدار حن لعتاليدة القدروض يلد

حن تدععكس لمدا معددل العمدو

االقتصددادي كمددا تسددتحدم عسددبة الدددين للددا الصددادرات السددمعية و الحدميددة كم ددر لددن الوقددت الددالزم

لس د ددداد مص د ددرولات حدم د ددة ال د دددين بالتب د ددار حع د ددإ يمك د ددن س د دددادشا م د ددن حص د دديمة الص د ددادرات (محم د ددد
البعا  5986ص)0
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و ال عسددتطي الحكددم حن ارتددداع عسددبة الددديون الحارليددة للددا للمددالي العدداتق القددومي حو للددا
الصددادرات شددو ل ددارة حطي درة لددن و د حو مسددتوإل اللدددارة االئتماعيددة لمدولددة ألعددإ ل ا كددان اسددتحدام
األمدوال المقتر ددة مددن الحددارج لددي م ددرولات اقتصددادية و كددان العدداتق الحدددي لدرحس المددال المقتددرض
حكبددر مددن حسددعار الدائدددة لمددا تمددك األمدوال ل د ن الددديون تسدداشم لددي زيددادة اإلعتاليددة لالقتصدداد ككددل و
زيادة القدرة التصديرية و لكن لعد مقارعة حلم الديون الحارلية لمدولة المععية ببداقي الددول المديعدة

ل عإ يمكن حن عصل للا استعتاج لام لن مستوإل اللدارة االئتماعية لتمك الدولة
و يعتبدر م ددر عسددبة الدددين قصددير األلددل للددا للمددالي الدددين حيددث يبددين عسددبة تمددك الددديون
المسددتحقة السددداد لددي الدت درة القصدديرة للددا للمددالي الددديون الحارليددة و تتغيددر ش د العسددبة سددعويا تبعددا

لمنيكددل الزمعددي لمددديون و كممددا ارتدد د حلددم ال ددديون قصدديرة األلددل ددكل لددك حلبددا

ددحمة لمددا

اقتصاد الدولة المقتر ة ليدل الدولة اعيا للا االقتراض للا حن تلد عدسنا غير قادرة لما السداد
و ب لك تمل للا طم

للادة لدولة ديوعنا الحارلية (صبري حبو زيد  5985ص)65

 .2نسب التغطيةCoverage Ratio:

ت ح د تدددلقات رحس المددال األلعبددي الداحمددة لمدولددة ح ددكال متعددددة معنددا (المددعح -القددروض-

ائتمان الموردين –االست مار األلعبي المبا ر-التحويالت للخ)
و تت ر التدلقات األلعبية الداحمة باألو اع االقتصادية و السياسية لمدولدة و حعدإ ل ا كدان

رحس المددال األلعب ددي ال ددداحل بالق دددر الك ددالي الد د ي يمكعن ددا م ددن موالنددة التزاماتن ددا التعاقدي ددة و حدم ددة
ديوعنا ل ن تمك الدول ال تعاعي من م اكل لي حدمة ديوعنا الحارلية
و حعد ددإ مد ددن المتوق د د حن اعحدد دداض عسد ددبة مد دددلولات حدمد ددة الد ددديون للد ددا للمد ددالي التد دددلقات
الرحسمالية الداحمة لمدولة المقتر ة يساشم لي تحسن مستوإل اللدارة االئتماعية لمدولة

Euh,

))1979, p.44

 .2عدم االستقرار السياسي Political Instability
ت ر العوامدل السياسدية لمدولدة بلاعد

العوامدل حو المتغيدرات االقتصدادية لمدا تقيديم اللددارة

االئتماعية لمدولة المقتر ة
و تعرس حالة لدم االستقرار السياسي لمدولة ب عنا ححداث سياسية غير لادية و محالدة حو
غيددر مسددموح بنددا مددن لاع د

ق دواعين الدولددة و ت ددمل ححددداث لدددم االسددتقرار السياسددي المظدداشرات

اال طرابات ال ورات االغتياالت السياسية االعقالبات الحرو األشمية حر العصابات
و ىناك أشكال متعددة لتحميل حالة عدم االستقرار السياسي لمدولة و تتمثل فيما يمي:
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ح-الشــــكل األول :و شد ددو يعتمد ددد لمد ددا التقد ددديرات ال حصد ددية لسياسد ددات الدولد ددة تلد ددا الد دددائعين
األلاع د

و سياسددات األح د از

المعار ددة و ك د لك قدددرة الحكومددة لمددا

تحقي المعايير الالزمة من حلدل اسدتقرار االقتصداد و موالندة المددلولات
الحارلية ))Haque, etal, 1996, p.693
الشكل الثاني :تعتمد لما قياس حالة لددم االسدتقرار السياسدي لمدولدة باسدتحدام األحدداثالغي ددر لاديد ددة و معد دددل حد دددو نا ألعند ددا لند ددا ت د د يرات محتمدد ددة لمد ددا حالد ددة

االستقرار السياسي و ش ا المقياس ي ح مدإل من سب عقاط من االستقرار
السياسددي يت دراوح مددن (صدددر )6-و كددل عقطددة مددن العقدداط السددب مددن ش د ا

المدإل تعرس درلة محددة من االستقرار و ش ا المدإل ي مل اآلتي:
األحداث غير العادية

مسمسل
5

درجة الحدث (الوزن)

االعتحابات العامة

0

طرد حو استقالة الموظدين الحكوميين

3

اال طرابات و المظاشرات

صدر
5
0

و االغتياالت

4

حلمال ال غ

5

االلتقال و السلن

4

6

ال ورات و االعقالبات

5

7

حر العصابات الحرو األشمية

6

3

و تم ل حكبر درلة الحدث غير العادي حك ر األحداث حطورة ))Euh, 1978, pp.45-46
 .1الرغبة في السداد:

قد تمل الدولة المديعة للا حيار لعكار ديوعنا الحارلية ل ا حصدبح لد

و قل لد

السدداد قديال لددا

الددين يتحددد بمقارعدة عدقدات حدمدة الددين (مقاسدإ بالمعدعدة الم دحا بندا) بعدقدات قبدول

احتيدار لعكدار الددين حي قدرار الدولدة لند ا االحتيدار يمكددن حن يح د لمحسدابات االقتصدادية ( تحميددل
التكمدة /العائد)

تتم ل المعال المتوق الحصول لمينا من لد ار لعكدار الددين لدي الدتحمص مدن حلبدا حدمدة

الدين من عاحية و رصيد الدين المتراكم من عاحيدة اعيدة و تميدل شد المعدال لمزيدادة مد كبدر حلدم
الدين القائم و م كبر حلم مدلولات حدمة الدين
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حمددا تكمدددة ش د ا االحتيددار ليتم ددل لددي كالددة التدددابير االعتقاميددة التددي يدر ددنا الدددائعون لمددا
الدولة التي تتوقس لن سدداد ديوعندا الحارليدة و مدن حشمندا االسدتبعاد مدن األع دطة الماليدة الدوليدة و
لرض عوع من الحظر االقتصادي لما الدولة المعيعة (محمود حسن  5990ص)85
و تتحدد رغبات الدولة لي السدداد بداالقتراض المسدتقبمي ألعدإ ل ا كاعدت الدولدة تسدتطي حن

تسددتمر لددي الحصددول لمددا القددروض الحارليددة ل عنددا قددد ال تمل د للددا حيددار لعك دار ديوعنددا الحارليددة
السددابقة ألن ش د ا الحيددار سددوس يتسددب
األمر الد ي يترتد

لددي التدددشور الحدداد لمسددتوإل اللدددارة االئتماعيددة لتمددك الدولددة

لميدإ التعداقص الحداد لقددرة الدولدة المسدتقبمية لمدا الددحول للدا حسدوا رحس المدال

الدولية و ك لك االقتراض من الم سسات المالية الدولية ))Euh, 1979, p47
و ل د لك ل د ن تقيدديم الدددائعين لملدددارة االئتماعيددة لمدولددة المديعددة يل د

حن يعتمددد لمددا رغبددة

المقترض لي الولا بالتزامات حدمة الديون الحارلية
المبحث الثاني

المناىج النظرية لشرح أخطار التوقف عن السداد

التمدت معظم الدراسات التي تعاولت رح ححطدار توقدس الدولدة لدن السدداد لمدا معنلدين
عظريين محتمدين شما )Haque,et al., 1996, P. 701
أىم المناىج النظرية لشرح أخطار التوقف عن السداد

أوال :منيج التكمفة – العائد:أو منيج الرغبة في السداد:

يسددتعد ش د ا المددعنق للددا لك درة حساسددية م داشددا حن ق درار الدولددة التددي تعيددد لدولددة ديوعنددا حو

تتوقددس لددن سددداد ديوعنددا الحارليددة لمددا حعددإ احتيددار ر دديد يعتمددد لمددا تقددديرشا لمتكدداليس و المعددال
العاتلة لن للادة اللدولة حو لعكار الدين

حي حن المقت ددرض يق ددارن ب ددين التك دداليس و المع ددال المرتبط ددة بالس ددداد لد د ا كاع ددت التك دداليس
المرتبطة بالسداد تزيد لما المعال لد ن المقتدرض ينددد بدالتوقس لدن حدمدة ديوعدإ الحارليدة و يرغد

لددي موالنددة اإلل د ار ات االعتقاميددة مددن لاع د
لممدين يل

الدددائعين ل د لك ل د ن تقيدديم الدددائعين لملدددارة االئتماعيددة

حن يعتمد لما رغبة المدين لي الولا بالتزامات حدمة ديوعإ الحارلية

و قدد يحدددث التوقددس لددن السدداد لمددديون الحارليددة عتيلددة لقدرار الدولددة المديعددة بددالترال لددن
سداد القرض ال ي حان وقت سداد بالرغم من امتالك المدين الموارد المالية الكالية لسداد الت ازمدات
حدمة الدين
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و تعتمددد رغبددة المقتددرض لمددا السددداد لمددا مدددإل قتددإ لددي قيددام الدددائعين ب لددادة العظددر لددي
اللد از ات المدرو دة لمدا المددين الد ي تباطد لددي السدداد و لمدا رغبدات الددائعين لدي اإلقدراض لددي
المستقبل
و يمكن تو يح رغبات المديعين لما السداد من حدالل لدرض اإلطدار العدام لمعمدا ج التدي

تتوالد بنا الل از ات من لاع

الدائعين

أوال :نموذج الفترتان البسيط:

يقوم ش ا العمو ج لما التراض لقد قرض مقدار ( )Lلي الدتدرة الزمعيدة األولدا مد ولدود

التزام بسداد مقدار يعادل ( r )Lلي الدترة الزمعية ال اعية
ل ا لددم يسددتط المقتددرض حدا الت ازمددات السددداد لسددوس يتعددرض لدددرض الل د از ات مددن قبددل
الدددائعين حي حن المقتددرض يحتددار السددداد ل ا كاعددت المعددال الكميددة العاتلددة لددن السددداد تتسدداوإل م د حو

اكبر من المعال الكمية العاتلة لن التوقس لن سداد التزامات ديوعإ الحارلية

و تتم ددل المعددال التددي يحصددل لمينددا المقتددرض لددي التوقددس لددن السددداد لددي الددتحمص مددن
مدلولات حدمة الديون و التي تميدل المعدال للدا الزيدادة مد كبدر حلدم الددين القدائم و ي داس للدا
لك المعال السياسية و االلتمالية المرتبطة بتسنيل عدقات التكييس ل ا كدان األمدر يتطمد
لوشريا –لي معدالت ال درائ

االسدتنالك العدام و الحداص -مد

تكييددا

دعس مروعدة اإلدارة االقتصدادية

الكميدة (المداكرو اقتصدادية) لمبمدد المددين لقدد يكدون مدن المد دل التوقدس لدن السدداد بددال مدن تحمدل

العدقات المرتدعة لمتكييس الل ري العالل
و لما اللاع

اآلحر تتم ل تكاليس التوقس لن السداد لي اإلل ار ات االعتقامية التي يقدوم

بنددا الدددائعون و التددي قددد ت ددمل لددرض لقوبددات اقتصددادية م ددل لددرض الحظددر التلدداري ممددا يد دي للددا

حدددض كدددا ة اإلعتدداج و حرمددان الدددول المتوقدددة لددن السددداد م دن االقت دراض األلعبددي لددي المسددتقبل

باإل الة للا لك تتحمل الدولة التي تتوقس لن السداد ارتداع لي حسعار الدائدة لما القروض التي
ترغد

لددي الحصددول لمينددا لددي المسددتقبل مددن حسدوا رحس المددال الدوليددة Glick and kharas,

))1986, p.282

و من حبرز الم اكل المولودة لي لقود اإلق ارض الدولي شي لعصر اإللزام باإل الة للا

حن سداد الديون الدولية غالبا ما تكون طولية من قبل الدول المديعة كما و حن الل از ات التي
يدر نا الدائعين لما الدولة التي ال تدي بالتزاماتنا التعاقدية لي ححسن األحوال – غير مبا رة و
من عاحية ححرإل ال تولد لل ار ات محددة و معتظمة تتوال م قيام الدولة بالتوقس لن السداد و
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التي تستطي بنا الدولة التي حغرقت لي الديون حن تدي بالتزاماتنا التعاقدية

Eaton, etal,

))1986, p484
ك لك ل ن توالد آليات اإللزام تعتبر حم ار

روريا و لك لحث المدين لما احتدرام التزاماتدإ

التعاقدية و بالتالي توالر المصداقية لي الولا بالتزامات الديون الحارلية
و قد قامت العديد من الدراسات بتصنيف اآللية اإللزامية عمى النحو اآلتي:

حوال :استبعاد المدين المتوقس لن السداد من االقتراض لي المستقبل

اعي ددا :األ ددكال المحتمد ددة م ددن الت دددحل م ددن قب ددل ال دددائعين ل ددي المع ددامالت التلاري ددة الدولي ددة لمم دددعيين

))faf champs 1996.p.315
و فيما يمي نستعرض ىذه اآلليات بشيء من التفصيل:

حوال :استبعاد المدين من االقتدراض لدي المسدتقبل :تقدوم شد اآلليدة لمدا اسدتبعاد المددين الد ي يتوقدس

لددن السددداد مددن االقتدراض لددي المسددتقبل ألعددإ لددي ظددل غيددا

ال ددروط القاعوعيددة لددي لقددود اإلق دراض

الدددولي و التددي يمكددن بنددا للبددار الحكومددات المقتر ددة لمددا سددداد الددديون الحارليددة ل د ن الل د از ات
التي تدر نا الدول الدائعة ت ح

كل استبعاد المدين ال ي يتوقس لن السداد من تدلقات رحس المال

العالمية و حن احتيار المدين لمسداد يتوقس لما المقارعة بين العائد و التكمدة العاتلة لدن االسدتبعاد
من القروض اللديدة لي المستقبل ))Eaton and Gersovitz, 1981a, p.289
و ىناك دوافع متعددة تجعل الدولـة المقترضـة تحـافظ عمـى قـدرتيا عمـى الوصـول إلـى أسـواق رأس

المال الدولية ،و عدم توقفيا عن سداد ديونيا الخارجية ،من أبرزىا:

( )6دافع الوصول إلى األسواق الدولية:

الدولددة المدعيددة الت ددي تكددون حك ددر لر ددة لتدد يرات الص دددمات الحارليددة م ددل التقمبددات ل ددي

حسددعار الصددادرات الزراليددة يكددون لدددينا الدددال القددوي لممحالظددة لمددا مسددتويات االسددتنالك و لددك
بالمحالظددة لمددا قدددرتنا لمددا الوصددول للددا حس دوا رحس المددال الدوليددة و حاصددة لددي األوقددات التددي
تتعرض لينا لتمك اآل ار السمبية
( )5دافع السمعة:

و شددو حن الدولددة المديعددة ترغ د

لددي الحددداظ لمددا سددمعتنا الدوليددة و لددك لممحالظددة لمددا

مستوإل لدارتنا االئتماعية حيث يعمل لك لما سنولة م اركتنا لي التلارة الدولية

و عظ ار آلن تمويل لمميات التلارة الدولية تتم من حالل البعوك الدوليدة لد ن احتيدار الدولدة

المديعة لمتوقس لدن السدداد يحممندا تكداليس مرتدعدة و يتم دل لدك لدي توقدس االئتمدان التلداري قصدير
األلل من الدائعين لك ل ا حرادت االستمرار لي لمميات التلارة الدولية لعد المستويات العادية
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()3دافع االستثمار:

الدولة المديعة التي ترغ

لي استغالل الددرص االسدت مارية التدي تتداح لندا لدي المسدتقبل و

العاتلددة لددن ارتددداع معدددالت العمددو االقتصددادي الددداحمي تسددعا للددا لدددم التوقددس لددن سددداد ديوعنددا
الحارلية و لك ل مان استمرار تدل ر وس األموال األلعبية للينا
لال حن اسددتحدام اآلليددة اإللزاميددة و الحاصددة باسددتبعاد المدددين مددن االقت دراض لددي المسددتقبل
كوسدديمة لم ددغط لمددا الدولددة المديعددة التددي تتوقددس لددن سددداد ديوعنددا الحارليددة قددد ال يعطددي العتددائق
المرلوة و لك آلن علاح ش اآللية يتطمد

و ش ا من الصع

التعداون و التعسدي بدين كالدة مصدادر اإلقدراض الدوليدة

تحقيقإ لمميا ك لك تقل لعالية ش اآللية لي حث المددين لمدا السدداد لدي حالدة

توالر وسائل ححرإل لمحصول لما الموارد المالية الكالية
و قد تمل الدول الدائعة للا التنديد بحدض المعوعات للا الددول المديعدة لح ندا لمدا الولدا

بالتزاماتنا ديوعنا الحارلية

ثانيا :المبادرات الفردية لمدائنين:
و شد د اآللي ددة ال تتطمد د

حي تدال ددل ب ددين الم ددديعين و ال دددائعين حو حي تع دداون

ددمعي ب ددين

الدائعين بغرض معاقبدة المقتر دين المتدوقدين لدن السدداد و شدي تعتمدد لمدا المبدادرات الدرديدة التدي
يقوم بنا الدائعون ال ين يسعون للا استعادة حموالنم من حالل الطر القاعوعية و لي ش الحالة علد
حن الل از ات التي تدر نا الدول الدائعة لمعاقبة الدولة المديعة المتوقدة لدن السدداد تكدون لدن طريد
التدحل لي تلارتنا الحارلية ))Fa fchamps, 1996, p.316

و شعاك الث صور لن التدحالت من الدول الدائعة لي التلارة الحارلية لمدول المقتر ة

المتوقدة لن السداد و شي ( لال الدين الحسيعي  0555ص)00 03
 .6يمكددن لمدددول الدائعددة حن تعددوض الت ازمددات الددديون الحارليددة لددن طريد اسددتبعاد الدددول المقتر ددة
المتوقدة لن السداد من القروض التلارية قصيرة األلل و التي يتحكمون لينا

 .5يمكددن لمدددول الدائع ددة البددد ل ددي اتح ددا اإللدد ار ات القاعوعي ددة ب ددكل مبا ددر
المديعددة التددي تتوقددس لددن السددداد حو

ددد حكوم ددات ال دددول

ددد حي ددحص يقدديم حو يحددتدظ ب د ي لالقددات تلاريددة حو

مالية م الدول المديعة المتوقدة لن السداد
 .3يمكددن لمدددائعين ال د ين لددم يحصددموا لمددا ديددوعنم حن يتكتم دوا مددن حلددل لددرض لقوبددات تلاريددة حو
يطمبددون تدددحل حكومدداتنم لمسددالدتنم لددي ال ددغط لمددا المددديعين إللددادة سددداد الت ازمددات الددديون
المستحقة لمينم باإل الة للا لك علد حن الدول المديعة المتوقددة لدن سدداد ديوعندا الحارليدة

لمينددا حن تتحمددل تكدداليس مرتدعددة تعددتق لددن االعحددداض المسددتمر لددي حلددم تلارتنددا الحارليددة
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ددياع المكاس د

األمددر ال د ي ي د دي للددا
)Rogoff,1988,p.646
ثالثا :االعتماد عمى آلية الرىن:

المتحققددة مددن توقدنددا لددن السددداد

(Bulow and

شي قيمدة األصدول المولدودة حدارج الددول المديعدة و التدي يسدتطي الددائعون مصدادرتنا لدي

حالة قيام الدولة المقتر ة بالتوقس لن سداد التزاماتنا التعاقدية و لعدشا يكون لدإل المديعين الدال
القوإل لسداد ديوعنم لي مواليدشا المحددة لعما سبيل الم ال قامت العديد مدن الددول الغربيدة بتلميدد
األصول العراقية لدينا بعد قيام الع ار بغزو الكويت لي لام5995

lindert, 1991,

))pp.559-560

لن قيام الدائعين بمصادرة حصول الدولة المدعية المولودة لدينا قد ال تكون بال رورة وسيمة
مد رة لحدث الدولددة المديعدة لمدا سددداد ديوعندا الحارليدة ألن لددك قدد ال يكدون متاحددا لمددائعين حعدسددنم
(م ال :البعوك الرئيسية) باإل الة لمدا لدك لد ن قيمدة حصدول الدولدة المديعدة بالددول الدائعدة قدد تقدل

لن المكاس

المتحققة لنا لي حالة توقدنا لن سداد ديوعنا الحارلية

و ل لك ل ن الدائعين -و حاصة البعدوك الدائعدة الرئيسدية تبحدث حوال لدن للدادة لدولدة ديدون
الدددول المديعددة المتوقدددة لددن السددداد و لددك قبددل البددد لددي لل د ار ات مصددادرة حصددول الدددول المديعددة
حتا تحالظ لما مراكزشا المالية ))Cline, 1984 p.91
و شعاك لوامل تزيد من حطر لدم السداد و معندا ارتدداع سدعر الدائددة الحقيقدي اعحدداض

تكمدة لدم السداد و زيادة حلم الديون المتراكم من الما ي

ويعتقد حن تنديد الدولة المديعة ب عكار ديوعنا قد يكون بندس مسداومة الددول الدائعدة لندا لمدا
الموالقة لما للادة لدولة ديوعنا الحارلية و يمع

الو

التداو ي لمدول المديعة لي حسوا رحس

المال الدولية دو ار شامدا لدي لمميدات للدادة لدولدة الدديون حيدث يعتقدد حي دا حن ارتدداع حلدم الدديون
المسددتح لمددا الدولددة المديعددة و حاصددة الددديون الممموكددة لبعددوك حاصددة يزيددد مددن قددوة مسدداومة الدولددة

المديعددة ألن توقدنددا لددن السددداد قددد يندددد اسددتقرار العظددام المصددرلي الدددولي (محمود حسددن 5990
ص)86-87
و ل لك يعمدل الددائعون -و حاصدة البعدوك الرئيسدية -لمدا تلعد

التوقدس لدن السدداد بد ن

تلعددل المعددال العالمددة لددن التوقددس لددن السددداد حقددل مددن تكدداليس التوقددس لددن السددداد و لددك لددن
طريد

لمددا زيددادة تكمدددة التوقددس لددن السددداد حو تحددديض مدددلولات حدمددة الددديون كمددا يمكددن لمبعددوك

التلارية الدائعة حن تقعد المدديعين بعددم التوقدس لدن السدداد لدن طريد لددة آليدات –معندا لمدا سدبيل
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الم ال تحديض سداد األقساط المستحقة و لك لن طري للادة تعظيم مددلولات الدديون لمدا مددإل
زمعي حطول عسبيا
كد لك يمكدعنم تحددديض مددلولات الدوائددد المسدتحقة لمددا الدديون القائمددة حو تحدديض رصدديد
الديون القائمة حو معح قروض لديدة و ش اآلليات يمكعندا حن تحددض مدن المكاسد
التوقس لن السداد و كوسيمة لمسيطرة و لدارة حزمات الديون العالمية

المتوقعدة مدن

المبحث الثالث
منيج القدرة (الطاقة) عمى خدمة الديون:

يقصددد بطاقددة (حو قدددرة) الدولددة لمددا سددداد الدددين لددي الم دوارد

 hgjdتسددتطي الدولددة حن

تولرشا لي لحظة معيعة لسدداد ديعندا الحدارلي و يعتمدد لدك لمدا حولويدات تحصديص المدوارد و شد ا

المددعنق يرلد التوقددس لددن السددداد للددا التدددشور –غيددر المقصددود – لددي طاقددة الدولددة المقتر ددة لمددا
حدمة ديوعنا و العاتق لن عقص السيولة لي األلل القصير حو العسر المالي لي األلدل الطويدل و
ال ي ي دي للا حدوث م كالت السيولة ))Haque, etal, 1996, p702
و تع

حالدة عقدص السديولة لعددما يصدبح البمدد المقتدرض لدال از للد از م قتدا لدن كسد

حو

اقتراض العقد األلعبي الكالي لمولا بمدلولات حدمة الديون الحارلية

حمددا حالددة اإللالس(العسددر المالي)لمنددا دالئددل حك ددر حطددورة و لددك ألن الدولددة المقتر ددة ال

تت دوالر لدددينا الم دوارد الالزمددة لحدمددة الددديون الحارليددة حتددا لددو كاعددت تسددتحدم الم دوارد المتاحددة لنددا
االستحدام األم ل
و تتم ددل طاق ددة الدولددة لم ددا حدمددة ديوعن ددا ل ددي ق دددرتنا لمددا ت ددولير الم دوارد الالزم ددة لس ددداد

األلبا المترتبة لما تمك الديون و ش األلبا ت مل حقساط الدين و لوائد

ش ا و من عاحية ححرإل ل ن طاقة الدولة لما حدمة ديوعنا تعتمد لما قدرتنا لمدا تسدوية
المطالد د د

المتعالس د ددة لم د ددا مواردش د ددا و تتم د ددل شد د د المطالد د د

ل د ددي الطمد د د

االس د ددتنالكي المحم د ددي

واالسددت مار ش د ا مددن عاحيددة و الت ازمددات الدددين الحددارلي حو االلت ازمددات تلددا الدددائعين األلاع د

عاحية ححرإل

مددن

إن سداد الدين الخارجي قد ال يأخذ األولوية القصوى و لذلك ينبغـي تعيـين الشـروط التـي

في ظميا تقوم الدولة بتجنيب جزء من مواردىا لموفاء بالتزامات الدين و التي تتمثل في:
()6

مستوى المعيشة :شعاك التقاد حعإ ال تولد دولة تكدون راغبدة لدي تكدريس المدوارد لسدداد ديعندا

الحارلي لما حسا

مستوإل معي ة حلرادشا لال لي حدود مستوإل معين يمكن تحممإ
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()5

مستوى السيولة يعتقد حعإ ال تولدد دولدة ترغد

لدي تكدريس المدوارد لسدداد الددين الحدارلي مد

تحمددل محدداطرة تعطددل اإلعت دداج عتيلددة لصددعوبات الس دديولة بددل شعدداك ال دددول العدي ددد مددن ال دددول تق ددوم
باالقتراض لرل مستوإل احتياطياتنا الدولية

()3

الســمع القابمــة لمتبــادل الــدولي :لن الحدددود المالئمددة لسددداد الدددين تت ددمن لقددط المدوارد القابمددة

لمتبادل دوليا و يعبغي حن تحوز الدولة قد ار كاليا من ش الموارد لتغطية مدلولات حدمة الدين

و قدد يحدددث حمددل لددي طاقدة الدولددة لمددا حدمددة ديوعندا الحارليددة عتيلددة لحدددوث الصدددمات
الداحمية م ل :اإلحدا لي المحصول الرئيسي لمدولة اآل ار العاتلة لن السياسات االقتصدادية غيدر
السددميمة كمددا قددد يكددون لددك بسددب
ات ل

الدين الحارلي المرتد

الصدددمات الحارليددة م ددل :ارتددداع معدددالت الدائدددة بالعسددبة لمدولددة
التدشور الحاد لي روط التلارة لمدولة المديعة

و ال تعتمد طاقة الدولة لمدا السدداد لمدا العوامدل االقتصدادية لقدط و لكعندا تتحددد حي دا
بالعوامددل السياسددية و ت د ر العوامددل االقتصددادية بدرلددة كبي درة لمددا تحديددد قدددرة الدولددة المديعددة لمددا
سددداد ديوعنددا و معنددا :ارتددداع معدددالت الت ددحم و للددز تلدداري مسددتمر و سددعر صددرس لعدداال لددي

قي متإ ك لك علد حن العوامل السياسية و معنا قددرة الحكومدة لمدا حدمدة ديوعندا الحارليدة تعتمدد لمدا
قدرتنا لما استحالص الموارد الالزمة من المواطعين
و حن األعظمة المستقرة تكون لدينا قدرة حكبر من تمك األعظمدة غيدر المسدتقرة باإل دالة للدا
حن لدددم االسددتقرار يزيددد مددن حالددة لدددم اليقددين بالعسددبة لممسددت مرين تلددا السياسددة االقتصددادية لمدولددة و
الظروس التي ت ر بطريقة مبا رة حو غير مبا رة لمدا اللددارة االئتماعيدة لمدولدة لد لك لد ن توقد حالدة

لدم االستقرار السياسي يرتبط لكسيا م قدرة الدولة لما حدمة ديوعنا و لنا آ ار سمبية لما اللددارة
االئتماعيددة المتوقعددة لمدولددة ك د لك يعتبددر االسددتقرار السياسددي و االقتصددادي مددن حشددم العوامددل التددي تد ر
لما تدل االست مارات األلعبية المبا رة –( )FD1للا الدولدة العاميدة المديعدة
)Rivali,1990,pp.359-360
و تحتمددس قدددرة الدولددة لمددا حدمددة الددديون بدداحتالس المدددإل الزمعددي لدددي األلددل القصددير

(Brewer and

يحكم قدرة الدولة لما سداد حلبا ديوعنا مدإل قدرتنا لمدا توليدإ العمدالت األلعبيدة (القدروض) للدا

ملاالت االست مار التي يترت

لمينا زيادة الصدادرات حو تحدديض الدواردات حمدا لدي األلدل الطويدل

ل ن لسنام القروض األلعبية لي توسي الطاقة اإلعتاليدة حو التغييدر النيكمدي يحددد طاقدة الدولدة لمدا
حدمد ددة ديوعند ددا ب د ددرط حن يترت د د

لمد ددا لد ددك زيد ددادة االدحد ددار المحق د د لمد ددا االسد ددت مار المرغد ددو

))kindleberger, 1995, pp.330-340
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وبمععا آحر ل ن طاقة الدولدة لمدا حدمدة ديوعندا لدي المددإل القصدير تعتمدد لمدا صدالي
حص دديمة الص ددادرات حم ددا ل ددي الم دددإل الطوي ددل ل عن ددا تعتم ددد لم ددا تحقيد د مع دددالت العم ددو االقتص ددادي
المرغو لينا
و في األجل القصير توجد ثالثة متغيرات أو عوامل رئيسية تؤثر عمـى قـدرة الدولـة عمـى

خدمة ديونيا الخارجية و تتمثل في:

األول :متغيرات متقمبدة :و ت دمل حصديمة الصدادرات و تددلقات رحس المدال األلعبدي لمدداحل الزيدادة
الطارئة لي الواردات

الثـــاني :متغيد درات تعوي ددية :و ت ددمل االحتياطي ددات الحارلي ددة و التموي ددل التعوي ددي و الد دواردات
القابمة لم غط

الثالث :متغيرات لامددة :و ت دمل مددلولات حدمدة الدديون مدن الدائددة و حقسداط حصدل الددين و الحدد
األدعا الالزم لمحصول لميإ من الواردات

حمددا تحديددد طاقددة دولددة مددا لمددا حدمددة ديوعنددا لددي األلددل الطويددل يمكددن التعددرس لمينددا مددن
حالل مدإل لسنام راس المال المستورد (الديون الحارلية) لي العمو االقتصادي لتمك الدولة و توازن
ميزان المدلولات بمععا آحدر حن مدوارد رحس المدال اإل دالية (رحس المدال األلعبي)يلد

ان تحقد

بقد دددر االمكد ددان زيد ددادة صد ددالية لد ددي الد دددحل المحمد ددي تسد دداوإل صد ددالي لائد ددد االسد ددت مار حو رحس المد ددال
اإل الي و ش ا العائد يل

حن يزيد لن معدل الدائدة لي حسوا المال الدولية

و مددن عاحيددة حح درإل علددد حن تحديددد الطاقددة لمددا حدمددة الددديون لددي األلددل الطويددل ي درتبط
بتحميددل التكمدددة و العائددد مددن ش د الددديون و تتم ددل التكمدددة لددي سددعر الدائدددة حمددا العائددد ليتم ددل لددي
الزيادة المحققة لي معدل العمو
و في األجل الطويل توجد ثالثة عوامل رئيسية تحدد طاقة الدولة عمى السداد ىي:

 -6حن معدددل العائددد لمددا الم ددرولات (العائددد االلتمددالي) يعبغددي حن يزيددد لددن معدددل الدائدددة لمددا
الدين

 -5حن يكددون معدددل االدحددار الحدددي مرتدعددا بالقدددر ال د ي يمكددن االقتصدداد القددومي مددن تمويددل عسددبة
مت ازي دددة م ددن االس ددت مار م ددن المد دوارد المحمي ددة و لال لد د ن الدول ددة المديع ددة يلد د

حن تس ددتمر ل ددي

االقت دراض و حن المديوعيددة تزيددد باسددتمرار و لددك لدددل الدوائددد و حن القددروض اللديدددة تزيددد مددن
الدوائد و شك ا و تتعرض الدولة لمحاطر االرتداع الحمزوعي لي الدين

يعبغددي حن يكددون التدددل الكمددي لالسددت مار لددي الدولددة كاليددا لتوليددد زيددادة لددي العدداتق القددومي
تدو معدل عمو السكان و لال ل ن ال غط السكاعي سوس يتداحل م التزامات حدمة الدين و يقمل
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من طاقة ال دولة لما السداد و ل ا لدم تتدوالر العوامدل ال ال دة السدابقة لد ن لد

الددين يصدبح غيدر

قابل لإلدارة ))Avramovic, etal, pp.87-89
المناىج المختمفة لتقدير طاقة (قدرة) الدولة عمى خدمة ديونيا الخارجية:

و شعاك لدد من المعاشق العظرية المحتمدة التي استحدمت لتقدير طاقة (قدرة) الدولة لما

حدمة الديون لي األلل الطويل
و قد تم اختيار المنيجيين التاليين:
أوال :منيج المؤشرات:

شعداك ملمولددة مددن الم درات السدطحية التددي تددم اسددتحدامنا لدي ك يددر مددن الد ارسددات بندددس

معرل ددة مس ددتوإل الل دددارة االئتماعي ددة لمدول ددة المديع ددة و تد درتبط شد د الم د درات لل ددا ح ددد كبي ددر بم ددكمة
الصرس األلعبي لن الدولة و تستحدم لمداللة لما مدإل

حامة الديون الحارلية و قل حلبائنا و

من م ل عإ يمكن التبارشا بم ابة م رات لن احتمال ل ل الدولة لدي سدداد حلبدا ديوعندا الحارليدة
و الملددو للددا طم د

للددادة اللدولددة لمددديون المسددتحقة و تسددتحدم ش د المقدداييس بصددورة كبي درة لددي

البعددوك التلاريددة لقيدداس قدددرة الدولددة لمددا حدمددة ديوعنددا باإل ددالة للددا حعنددا م د ار ل قددة الدددائعين و
رغباتنم لي لمداد الدولة المديعة بالمزيد من القروض لي المستقبل
و شعد دداك لد دددد مد ددن الم د درات لتحديد ددد طاقد ددة (قد دددرة) الدولد ددة المديعد ددة لمد ددا حدمد ددة ديوعند ددا

الحارلية و معنا لما سبيل الم ال:
أ-

معدل الدين:

و شو لبارة لن عسدبة للمدالي الدديون الحارليدة للدا كدل مدن للمدالي قيمدة الصدادرات مدن

السدم و الحدددمات حو بالعسددبة لقيمددة العداتق القددومي اإللمددالي و شد الم درات تقدديس لد

الدددين

الحارلي ال ي يعتظر حن يتحممإ اقتصاد الدولة المديعة لي األلل الطويل و يعتبر م ار لن اليسر
المالي لمدولة (لال الدين الحسيعي  0555ص)30
 -معدل خدمة الدين:

و شو لبارة لن عسبة للمالي مدلولات حدمة الدين(مدلولات الدوائد+مدلولات األقساط)

للددا كددل مددن للمددالي قيمددة الصددادرات مددن السددم و الحدددمات حو بالعسددبة للددا قيمددة العدداتق القددومي
اإللمددالي و شد الم درات تعطددي صددورة حد لددن مدددإل قدددرة الدولددة المقتر ددة لمددا حدمددة ديوعنددا
الحارلية لي األلل القصير و يعتبر م ار لن السيولة المتاحة لمدولة (محمد محروس لسدماليل
 5989ص)34-30
ج -مؤشر الييكل الزمني لمديون الخارجية:
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و ش د ا الم ددر يبددين عسددبة تمددك الددديون المسددتحقة السددداد لددي الدت درة القصدديرة للددا للمددالي
الددديون الحارليددة و تتغيددر شد العسددبة سددعويا تبعددا لمنيكددل الزمعددي لمددديون و كممددا ارتدد حلددم الددديون
قصيرة األلل كل لك حلبا

حمة لما االقتصاد القومي ليدل الدولدة اعيدة للدا االقتدراض للدا

حن تل د ددد عدس د ددنا غي د ددر ق د ددادرة لم د ددا الس د ددداد و بد د د لك تب د دددح ال د دددحول ل د ددي مداو د ددات لل د ددادة لدول د ددة
الديون (صبري حبو زيد  5985ص)65
د-

معدل االحتياطيات الدولية:

و ش ددو لبد ددارة ل ددن عسد ددبة للمد ددالي االحتياطي ددات الدوليد ددة للد ددا للم ددالي الد دددين الحد ددارلي و

ال دواردات و ت ددير ش د الم درات للددا مدددإل كدايددة ش د االحتياطيددات لموالنددة الددديون الحارليددة و
األلبا المترتبة لمينا و حن ارتداع ش العسبة ي ير للا قدرة الدولة لمدا لدارة مددلولاتنا الحارليدة
ب دددون

ددغوط تقمد ددل م ددن كدا تند ددا ل ددي لدارة ش د د المد دددلولات لمد ددا عحدددو صد ددحيح و يعتب ددر مقد دددار

االحتياطي ددات الدولي ددة حح ددد المح دداور النام ددة ل ددي رس ددم سياسد دات مالئم ددة إلدارة ال ددديون الحارلي ددة ألي
دولة (رمزي زكي  5994ص)59
التحفظات عمى منيج المؤشرات:

حوال :تعر ددت ش د الم درات لددبعض التحدظددات و معنددا لمددا سددبيل الم ددال :حن عسددبة حدمددة الددديون

تم ددل لددي الواق د ظدداشرة تدددلقات عقديددة و لكعنددا ال تقدديس ظدداشرة الربحيددة حو اإلعتاليددة المترتبددة لمددا
استحدام ر وس األموال األلعبية (محمد البعا  5986ص)59
اعيددا :ركددزت معظددم ش د الم درات لمددا حلددم التحددويالت األلعبيددة و تلاشمددت العوامددل الداحميددة و

العوامل األحرإل التي ت ر لما طاقة الدولة لما حدمة ديوعنا م ل رغبة الدولة المديعة لما مقابمة
التزاماتنددا التعاقديددة و قدددرتنا لمددا تلديددد ديوعنددا لبددر السددعوات المقبمددة ك د لك و حن ش د الم درات
ترل للا القيم الحالية و ال ت ح لي االلتبار لمكاعية تغير الظروس الدوليدة م دل معددالت الت دحم
و حسعار الدائدة الحقيقية ))Liviatan, 1984, p.803

ال ا:ل ددمت ش د الم درات لددي قيدداس االحتمدداالت المسددتقبمية لمدددإل تعددرض الدولددة المديعددة لحدددوث

الصددعوبات سد دوا الحاليددة حو المس ددتقبمية لددي حدم ددة ديوعن ددا الحارليددة و ل ددك ألعنددا تلاشم ددت و د د
السديولة الكميددة لمدولددة المديعددة بمدا لينددا لمكاعيددة السددح

مدن الم سسددات الماليددة الدوليددة و التمويددل

العالل من م سسات اإلقراض الحاصة ))Abdullah, 1985, p.136
رابعد ددا :صد ددعوبة تحديد ددد المسد ددتوإل الحد ددرج لن د د الم د درات بحيد ددث ل ا تلد دداوزت الدولد ددة المديعد ددة ش د د

المستويات تزيد احتماالت التوقس لن السداد ))Czerkawski, 1991, p.41
ثانيا :منيج االستيعاب الكمي لتقدير أعباء الدين:
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لن تقديم معنق لتقدير ل
(ح)

الدين يستمزم حن يمدعا بمطمبين حساسين شما:

حن يقدم م ار كميا لع

حدمة الدين لي لحظة زمعية معيعة
ل ا تلاوزت الدولدة المديعدة تمدك القيمدة ل عندا تد دل

( ) حن يحدد قيمة حرلة معيعة ل لك الع

لددي الولددا بالت ازمددات الدددين و قددد تسددعا للددا طمد

للددادة لدولددة ديوعنددا و لعددد شد العقطددة

تكون طاقة الدولة لما السداد لعد حدشا األدعا و تتم ل طاقة الدولدة لمدا حدمدة ديوعندا لدي
للمددالي الم دوارد المتاحددة و المحصصددة لحدمددة الدددين مددن عاحيددة و الرغبددة مددن لاع د

لما تلعي

الدولددة

موارد إللادة السداد من عاحية ححرإل (محمود حسن حسعي  5990ص)66

و يمكددن تعريددس م ددر ل د

الدددين ب عددإ العسددبة بددين م دددلولات حدمددة ال دددين و طاقددة

(ت) حن العقطددة الحرلددة حقصددا ل د

لمدددين يمكددن لمدولددة تحممددإ تتم ددل لددي العقطددة التددي لعدددشا

الدولة لما سداد الدين لي سعة معيعة (لال الدين الحسيعي  0555ص)34

تتساوإل مدلولات حدمة الدين مد طاقدة الدولدة لمدا السدداد و يكدون لدك لعددما يصدل لد
الدين للا الواحد الصحيح (محمود حسن حسعي  5990ص)68
ال د ي يعق د

و لعدشا يحدث اعقطداع لدي مددلولات حدمدة الددين و يعكدس شد ا االعقطداع قدرار الددائعين
للددالن التوقددس لددن السددداد ب حددداث تحددديض لعددال لددي مدددلولات حدمددة الدددين مقارعددة

بال ددروط األصددمية و لن كددان لددك غيددر

ددروري بددالطب

لقددد يصددر الدددائعون لمددا معدددالت حلمددا

لسعر الدائدة لي مقابل الموالقة لما لطالة آلال السداد و لما لك تعحدض مدلولات حدمة الدين
لد ددي السد ددعة التاليد ددة و لكد ددن القيمد ددة الحاليد ددة لمد دددلولات حدمد ددة الد دددين لد ددي المسد ددتقبل قد ددد تميد ددل للد ددا

االرتداع (لال الدين الحسيعي  0555ص)36

كمددا حن الموالقددة لمددا للددادة لدولددة الدددين و تحديددس بعددض ددروط الدددين-ل ا كددان لددك
ممكعا -ت دي للا اعحداض ش ا الع

لي األلل القصير التالي لعممية التوقدس لدن السدداد حمدا ل ا

حصر الدائعون لما معدالت لائدة حلما يددل لدك لمدا حددوث مزيدد مدن االرتدداع لدي م در لد

الدين (لال الدين الحسيعي  0555ص)36

و حعددإ لددي حالددة احتبددار القدددرة لمددا سددداد الددديون لبددر لت درة زمعيددة حطددول عسددبيا حك ددر مددن
سددعة -يتطم د

د ارسددة ت د ير بعددض العوامددل األح درإل المد رة لمددا طاقددة الدولددة لمددا سددداد الددديون و

معنددا العوامددل الحارليددة م ددال :التغيدرات لددي األسددعار العالميددة التغيدرات المتوقعددة لددي حلددم القددروض
األلعبية المتاحة لمدولة (لال الدين الحسيعي  0555ص)37
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ولي حالة بقدا العوامدل الحارليدة ابتدة سدوس تد دل الدولدة لدي حدمدة ديوعندا الحارليدة و
ل ددك لع دددما تك ددون حلب ددا تك ددون س ددداد ديوعن ددا حكب ددر م ددن طاقتن ددا لم ددا حدم ددة ال ددديون (ل ددال ال دددين
الحسيعي  0555ص)36
ثالثا :الحدود اإلجمالية لسداد الدين:

يمك ددن تعري ددس الح دددود اإللمالي ددة لس ددداد ال دددين ب عن ددا ملم ددوع الت دددل الس ددعوي م ددن الع دداتق

المحمي و للمالي رحس المال المستورد و رصيد الدولة من االحتياطيات األلعبية لي بداية الدترة:

و ب لك تكون الحدود اإللمالية لسداد الددين ب عندا ملمدوع التددل السدعوي مدن العداتق ورصديد الدولدة
من االحتياطيات الدولية و مدلولات حدمة الدين (محمود حسن حسعين 5990ص)75
رابعا :الحدود الصافية لسداد الدين:

يمكن ا تقا الحدود الصالية لسداد الدين من معادلة الحددود اإللماليدة مد للد ار بعدض

التعددديالت حشمنددا اسددتبعاد اإلعدددا الحكددومي – -Gمددن المعادلددة و يرلد
الحكددومي ي د ش

لددك للددا حن معظددم اإلعدددا

للددا اسددتنالك سددم غيددر قابمددة لمتبددادل باإل ددالة للددا حعددإ يت ددمن بعددود رئيسددية ال

يمكدن حن ت ددحي بندا الحكومددة مدن حلددل سدداد الدددين الحدارلي و مددن حشمندا اإلعدددا لمدا التعمدديم و
ال دددلاع كم ددا يقت ددي األم ددر اقتط دداع ق دددر م ددن االحتياطي ددات الرس ددمية يطمد د لمي ددإ المس ددتوإل الح ددرج
لالحتياطيددات الرسددمية و لددك لددي حدددود ال تقددل لددن  %05مددن لممددة الدواردات و يم ددل الدددر بددين
لمم ددة االحتياطي ددات الرس ددمية و المس ددتوإل الح ددرج لالحتياطي ددات ل ددك الق دددر الد د ي ترغد د

الدول ددة ل ددي

تحصيصإ لسداد الدين (محمود حسن حسعي  5990ص)70

كما يتم اقتطاع قدر من االستنالك يطم لميإ مستوإل االستنالك الحدرج و قددر آحدر

من رصيد رحس المال يسما المستوإل الحرج لرصيد رحس المال و لك لمقابمة احتيالات السكان لي
بدايددة الدت درة و العمددو السددكاعي حددالل الدت درة و يعتبددر حسددمو االسددتيعا

الكمددي مددن حل ددل األسددالي

التددي يمكددن اسددتحدامنا لقيدداس حلبددا الددديون الحارليددة لدولددة معيعددة و لددي سددعة معيعددة لددك حن ش د ا

األسددمو يعتبددر بم ابددة لندداز لإلع د ار المبكددر بحيددث تسددتطي الدولددة حن تتعددرس لددي حي لحظددة لمددا
مقدرتنا لمسداد و االتلا العام ال ي ت ح ش المقدرة لبر الزمن
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المبحث الرابع
قدرة االقتصاد الفمسطيني عمى تحمل أعباء ديونو الخارجية

بيعددت تلرب ددة التعمي ددة ح ددالل العقددود ال ال ددة األحيد درة حن لوام ددل العل دداح ل ددي تحقيد د حش ددداس
التعمي ددة ال يتوق ددس لم ددا ال ددروات والس ددكان سواعم ددا يمت ددد باألس دداس لل ددا م دددإل س ددالمة الر ي ددة التعمويد دة
وصالحية الحكم وحسن اإلدارة التعموية وعزاشتنا ومن ححد لي تحقي ش العوامل ححد لي تحقيد
حشداس التعمية
أوال :مستوى التنمية االقتصادية

وبعد توقي اتدا حوسمو لي لدام  5993و ع دو السدمطة الدمسدطيعية بدرزت متغيدرات لديددة

ات ت د ير لددوشري لمددا لمميددة التعميددة حيددث حص دبح لددي األ ار ددي المحتمددة لدارة رسددمية تعمويددة لنددا
مصمحة لي لطال لممية التعميدة وبنددس مسدالدة شد اإلدارة قامدت الددول الماعحدة بتقدديم معوعدات

كبي درة لمسددمطة الدمسددطيعية لغددرض مسددالدتنا لددي للددادة اإللمددار و لطددال لمميددة تعميددة اقتصددادية و
التمالية
وم ددن لن ددة ححد درإل ت ددير بياع ددات اللن دداز المرك ددزي لإلحص ددا لل ددا ت ارلد د الع دداتق المحم ددي
اإللم ددالي بم ددا عس ددبتإ  %0ل ددي ل ددام  0555مقارع ددة بع ددام  5999ومد د اس ددتمرار النلم ددة اإلسد درائيمية
ازدادت عسددبة الت ارل د للددا حن بمغددت  %9لددي لددام  0550مقارعددة بعددام  0555و قددد حدددث تحسددن

ممحددوظ لددي العدداتق المحمددي اإللمددالي لددي لددام  0553مقارعددة م د  0550بمقدددار  %55ليبمددغ 4543

مميون دوالر مقارعة م مستوإل لام  0550البالغ  3785مميدون دوالر و لدي المتوسدط لقدد بمدغ معددل
العمو السعوي  %0حالل الدترة ()0553-5995
شد ا التدددشور لددي الدددحل حدإل للددا تدددعي مسددتويات المعي ددة و كددان لممسددالدات الدوليددة ح ددر

كبيددر لمع د االعنيددار لدديالحظ حن عصددي

الدددرد مددن العدداتق المحمددي اإللمددالي ت ارل د بمقدددار  %6لددي

لام 055 5مقارعة بالعام  5999و استمر ش ا الترال حيدث بمدغ  %53لدي لدام  0550مقارعدة بعدام
 0555و لي المتوسط بمغ معدل الترال السعوي  %4.8حالل الدترة ()0553-5999
و كاع ددت عس ددبة الدق ددر ل ددي األ ار ددي الدمس ددطيعية ل ددي حيم ددول  0555م ددا يع ددادل  %00و ق ددد

تدددشورت عسددبة الدقددر ب ددكل كبيددر لتصددل للددا  %35لددي عنايددة لددام  0555ددم ارتدعددت لتصددل للددا
 %66لي لام  0554و بالمقارعة م حط الدقر المكالئ شعاك قرابة  3ماليين لمسدطيعي يعداعي مدن
الدقر
و ت دددل م د درات س ددو العم ددل لمع ددام  0553و العص ددس األول م ددن ل ددام  0554لل ددا بداي ددة
تحسددن بطددئ عتيلددة لمتكيددس ال د ي اسددتطاع ال ددع
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الدمسددطيعي تحقيقددإ معتمدددا لمددا ال د ات و تم ددل

ل ددك ل ددي ت ارلد د م د درات البطال ددة لل ددا  %05.6ل ددي ل ددام  0553و كد د لك ت ارلد د ل ددي عس ددبة العم ددال
المحبطددين حيددث اعحدددض المعدددل الموس د للددا  %35.6لددي لددام  0553و شددي معدددالت مرتدعددة و
بك ددل المق دداييس مم ددا ي دددلل لم ددا حم ددل بعي ددوي ل ددي االقتص دداد الدمس ددطيعي (اللناز المرك ددزي لإلحص ددا
الدمسطيعي)

و قددد بمغددت عسددبة الرصدديد التراكمددي لمدددين العددام الحددارلي  %0.4لددي لددام  5995ارتدعددت

ش د العسددبة للددا  %04.0لددي لددام  0550و شددي عسددبة مرتدعددة و لددي المتوسددط لقددد بمغددت %54.5
كمعدل سعوي من العاتق المحمي اإللمالي
بيعمددا بمغددت عسددبة الرصدديد القددائم لم دددين العددام مددن المددعح و المس ددالدات الدوليددة مددا عسددبتإ

 %06.5لي لام  5995ارتدعت لتصل للا  %004لي لام  0550لتصل ش العسبة لي المتوسدط
 %535.4كمعدل سعوي حالل الدترة ()0553-5999
و تم ددل شد العسددبة  %44 .مددن اإلعدددا اللدداري تعددادل  %558.5مددن للمددالي اإلي درادات
المحمية لي المتوسط كمعدل سعوي حالل لترة الدراسة ()0553-5995
ثانيا :السيولة:

تم ل السيولة ححد المحددات النامة لدي تحديدد مسدتوإل اللددارة االئتماعيدة لمدولدة المديعدة لدي

األلل القصير و يعتبر لدم توالر السيولة من حشم العوامل المسببة لصعوبات حدمة الددين و التدي
قد تع

من التقمبات الدورية و الدلائيدة لدي حصديمة الصدادرات حو تددلقات ر وس األمدوال األلعبيدة

الداحم ددة و الد دواردات و الت ازم ددات الم دددلولات المس ددتحقة ال دددل

و كم ددا تع د د عتيل ددة ل ددعس النيك ددل

االقتصادي لمدولة
و ت ير البياعات المع ورة للا حن تسديدات القروض التدي تمدت حتدا لدام  0553قدد بمغدت

 08.7ممي ددون دوالر م ددن بيعن ددا الق ددروض المقدم ددة لتموي ددل بع ددا ميع ددا غد دزة بس ددب

التوق ددس ل ددي تعديد د

الم ددروع و ال د ي يبمددغ  03.8مميددون دوالر ش د ا باإل ددالة للددا حن الدوائددد المسددتحقة لعددام 0554تقدددر
بح دوالي  50.5مميددون دوالر و مددن المتوق د حن تصددل تسددديدات األقسدداط للددا  06.7مميددون دوالر لددي
لددام  0555و بد لك لقددد تصددل ش د األلبددا للددا  47.8مميددون دوالر لددي لددام  0555و سددوس ت حد
اتلاشا تصالديا لي المرحمة المقبمة
و لموق ددوس لم ددا العد د

الحقيق ددي يلد د

ححد د الرص دديد الق ددائم لم دددين الح ددارلي معس ددوبا لل ددا

حصيمة الصادرات و التي بمغت ما عسبتإ  %09.4لي لام  5996لتصل للا حلما مسدتوإل لندا لدي
لد ددام  0555بحيد ددث وصد ددمت  %567و لد ددي المتوسد ددط بمغد ددت كمعد دددل سد ددعوي  %87.5حد ددالل الدت د درة
()0553-5996
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و ش ا يددلل لمدا الحلدم الكبيدر لمددين العدام الحدارلي و الد ي تدراكم لدي لتدرة قصديرة تلعمدإ
ي ير محاوس حقيقية م العمم حن القروض الحارلية قروض تعمويدة و لتدرة السدماح ليندا كبيدرة لددا و
شعدداك قددروض ك يدرة لددم تعتنددي لنددا لتدرة السددماح ممددا يلددل حلبددا الددديون متواصدددة لددي الددزمن القصددير
مر حة لالرتداع لي الزمن الطويل (محمد حبو الدحم  0553ص)

و تمل الدول لتكوين االحتياطيات الدوليدة لموالندة العلدز الطدار لدي ميدزان المددلولات و

لميإ ل ن القدرة لما التعب باحتمداالت حددوث العلدز و مددإل االسدتعداد لموالندة لندا تد ير كبيدر لدي
تحديددد حلددم االحتياطيددات الدوليددة و الطم د

لمينددا و لتكددوين ش د االحتياطيددات يتطم د

قدددرة الدولددة

لما تحمل عدقة الدرصة البديمة لالحتداظ بنا

و يالحددظ التمدداد االقتصدداد الدمسددطيعي لمددا األسدوا الحارليددة بدرلددة كبيدرة و لمددا الدددوام

تم ددل الدواردات وزعددا كبي د ار لددي العدداتق المحمددي اإللمددالي الدمسددطيعي لقددد بمغددت عسددبتنا  %78لددي لددام
 5996اعحد ددت ش د العسددبة لتصددل للددا  %65.0لددي لددام  0553و لددي المتوسددط لقددد بمغددت ش د
العسددبة ق اربددة  %65كمعدددل سددعوي حددالل لت درة الد ارسددة و تم ددل ال دواردات مددن الم دواد الحددام و السددم
الوسيطة حوالي %74و تعادل السم االستنالكية ما عسبتإ  %00من للمالي الواردات

و تبمددغ عسددبة تغطيددة االحتياطيددات للددا ال دواردات لددي حدددشا األدعددا  %3لددي لددام 5996

ارتدعت ش العسبة لتصل للا  %53.8لي حدشا األلمدا لدي لدام  0553و لدي المتوسدط لقدد بمغدت
ش العسبة  %7.5من للمالي الواردات و تغطي شد العسدبة  %85.5مدن قيمدة الدواردات ال دنرية
لي المتوسط

و تدل التلربة الدوليدة ب درورة حن تغطدي االحتياطيدات لمدا  %05مدن الدواردات حو واردات

ال ة ح نر لما األقل
و تبمغ قيمة المعدل ال نري لمواردات لي المتوسدط  007.8مميدون دوالر و ل ا ححد عا معددل
ال ة ح نر ل ن قيمة الواردات تصل للا  683.4مميون دوالر و شد ا يم دل المسدتوإل الحدرج لمدواردات

و قد بمغت عسبة االحتياطيات للا الواردات  %30من معدل ال ة نور تقريبا

حمددا ل ا حح د عا عسددبة  %05مددن الدواردات السددعوية و التددي تعددادل  546.8مميددون دوالر علددد
حن المعد دددل الس د ددعوي لالحتياطيد ددات يغط د ددي  %45مد ددن قيم د ددة ال د دواردات المتوقع د ددة بمععد ددا حن عس د ددبة
االحتياطيات للا الواردات عسبة متديعة و ت ير محاوس لديدة و حاصدة حن شعداك

درورة لتحصديص

لددز شددام مددن ش د االحتياطيددات لموالنددة األزمددات الطارئددة و ارتددداع متوق د لددي حسددعار ال دواردات حو
شبوط حصيمة الصادرات
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حن االقتصدداد الدمسددطيعي الد د ي يعتمددد لمددا الح ددارج لددي تغطيددة لاعدد

كبيددر مددن التزاماتددإ

بحالدة حكبددر للددا زيددادة عسدبة التغطيددة الحتياطياتددإ الدوليددة لتصددبح حك در مالئمددة و كدايددة لمتمتد بقدددرة
وا حة لمتعامل م حسوا العقد الدولية
ثالثا :ىيكل الديون:

يعتب ددر شيك ددل ال دددين الح ددارلي م ددن حش ددم المح ددددات المد د رة لم ددا الل دددارة االئتماعي ددة لمدول ددة

المديعة ألن الديون الحارلية التي يكدون حلدال سددادشا لمدا لتدرات زمعيدة طويمدة عسدبيا تلعدل الدولدة

المديعددة حك ددر قدددرة لمددا التكيددس م د صددعوبات حدمددة تمددك الددديون قياسددا للددا الددديون التددي تقتر ددنا
الدولددة و تكددون آلددال السددداد قصدديرة عسددبيا:و تعتبددر العس د

التاليددة مددن حشددم الم د درات المسددتحدمة

لتحميددل شيكددل الددديون و تتم ددل لددي :بمغددت اتداقيددات القددروض الموقعددة حدوالي  058.3مميددون دوالر و
التددي تعددادل  %7.3مددن العدداتق المحم دي اإللمددالي لددي لددام  5996ارتدعددت ش د العسددبة لتصددل للددا

 %35.3لي لام  0553و لي المتوسط لقد بمغت ش العسبة  %59.5حالل عدس الدترة

بيعما بمغت عسبة المسحوبات من القروض ما قيمتإ  056مميون دوالر حو عسدبة  %5.9مدن
العدداتق المحمددي لددي لددام  5996و كاعددت حلمددا عسددبة لنددا لددي لددام  0550حيددث بمغددت  954.5مميددون
دوالر حو ما يعادل  %04.0و لي المتوسط لقد بمغت عسبة المسحوبات ما عسبتإ  %54.5من العداتق
المحمي حالل عدس لترة الدراسة

و تتوزع القروض الحارلية لمسمطة الدمسطيعية حس

مصادرشا للدا ال دة مصادر(مصدادر

حكوميددة و مصددادر متعددددة األط دراس و مصددادر حاصددة) مددن حشمنددا المصددادر متعددددة األط دراس و
التي تتدراوح عسدبتنا للدا  %85.5مدن للمدالي القدروض المقدمدة حمدا القدروض المقدمدة مدن الحكومدات
لتصددل للددا  %56.8بيعمددا المصددادر الحاصددة تسدداشم بعسددبة  %5.7مددن للمددالي اتداقيددات القددروض
الموقعة م السمطة الدمسطيعية (محمد حبو الدحم  0553ص)585

و حما من حيث آلال االستحقا ل ن حقصر مدة لمقروض الموقعة تزيد لما حمسة سعوات
و بالعسبة لدتدرة السدماح لد ن القدروض التدي تتدراوح لتدرة السدماح ليندا مدا بدين  3-5سدعوات ل عندا عسدبة
متديع ددة ل دددا و ال تص ددل لل ددا عس ددبة  %3م ددن للم ددالي الق ددروض (و ازرة المالي ددة-بياع ددات ال دددين الع ددام

الحارلي) و تتكون القروض المقدمة لمسمطة الدمسطيعية من ماعية لمالت دولية و ت دكل القدروض
المسحوبة بالدوالر ما عسبة %76.5بيعما ت تي القدروض المسدحوبة بداليورو لدي المرتبدة ال اعيدة و التدي
تم ل ما عسبتإ  %53.6من للمدالي مسدحوبات القدروض وتصدل القدروض بددون لوائدد الدا %65.5
والقددروض التددي تدددل رسددم حدمددة +لمولددة %34.9مددن للمددالي القددروض و بسددب

ت دوا لددر مصددادر

بديمددة لمسددمطة الدمسددطيعية لددم تملد لالقتدراض مددن مصددادر حاصددة و لميددإ لد ن النيكددل الزمعددي لمددديون
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الحارليددة لمسددمطة الدمسددطيعية يعتبددر مريحددا لنددا حاصددة ل ا مددا التبرعددا حن الموازعددة العامددة الدمسددطيعية
تعتمددد لددي تغطيددة لددز شددام مددن ب درامق لعداقنددا لمددا المسددالدات الدوليددة و التددي تعتبددر ش د القددروض
لز ا معنا لقد قدمت الدول الماعحة مسالدات لمسمطة الدمسطيعية كمعحة بعسبة  %555من للمدالي
اإلعددا العدام لدي لددام  5995بيعمدا احتعقدت شد المدعح لدي لدام  0555لتصددل عسدبة االقتدراض للددا

 %555و التددي تعددادل  %09.3مددن للمددالي اإلعدددا العددام لمسددمطة لددي ش د ا العددام و وصددمت ش د

العسبة للا  %058لي لام  0550من المسالدات الحارلية (و ازرة المالية الموازعة العامة سعوات
متعددة)
و ش ا م ر كالي لما تعامي التماد الموازعة العامة لما االقتراض الحارلي و ش ا يدلل

لمددا لدددم قدددرة السددمطة الدمسددطيعية لمددا االلتمدداد لمددا حصدديمة الصددادرات لددي تسددديد حلبددا ديوعنددا
الحارليددة و ل ا ححد د عا بعددين االلتبددار التقمبددات الحددادة التددي يمكددن لنددا حن ت دددل شد د الحصدديمة للددا
االعحداض ك لك التقمبات التي يمكن حن تحدث لما صعيد زيادة حسعار الواردات باإل الة للا لدم
مروعة شيكل الواردات و ال ي ال يولر شامش لم غط كل ش العوامل ملتمعة تحد من قدرة السدمطة
الدمسطيعية لما االلتماد لما حصيمة الصادرات لتغطية حلبا ديعنا الحارلي
رابعا :نسب التغطية

ت حد د ت دددلقات راس الم ددال األلعب ددي الداحم ددة لمدول ددة ل ددكال متع ددددة معن ددا ( م ددعح ق ددروض

اسددت مار حلعبي)وتتد ر التدددلقات األلعبيددة الداحمددة باألو دداع االقتصددادية و السياسددية لمدولددة واعددإ ل ا
حح د عا مي دزان الدددحل وال د ي يعتمددد لمددا تحددويالت األيدددي العاممددة الدمسددطيعية بالحددارج حو مددا يعددرس
بتعوي ات العاممين ل الة للا الدحل المتحق من االست مارات الدمسطيعية لي الحدارج والتدي بمغدت
لي لام 937 5999مميدون دوالر ترالعدت للدا 439مميدون دوالر لدي لدام  0553وشد ا الت ارلد يعدود
للا ترال العمالة لي لسرائيل (سمطة العقد الدمسطيعية التقرير السعوي )0553كما بمغت التحويالت
اللاري ددة ب دددون مقاب ددل لغاي ددات تموي ددل الموازع ددة العام ددة لمس ددمطة الدمس ددطيعية ومس ددالدتنا والت ددي بمغ ددت
399مميون دوالر لي لام 5999والتا حح ت اتلاشا متزايدا لتصل للدا  5075مميدون دوالر لدي لدام
 0553ويعددود الد ددل لن د التحددويالت لددي تمويددل لددز كبيددر مددن للددز مي دزان المدددلولات وبعسددبة
وصمت للا %65لي لام  0553بدال مدن %56لدي لدام  0550وقدد بمدغ عصدي

القطداع العدام مدن

شد د التح ددويالت %45حو  559ممي ددون دوالر ل ددي ل ددام  0553ب دددال م ددن 458ممي ددون دوالر حو عس ددبة
 %36.8لي لام 0550
ويعود ش ا التزايد لي التحويالت لتغطيدة اإلعددا اللداري لمسدمطة الوطعيدة الدمسدطيعية والد ي
يولر لمكاعيات اكبر لمموازعة العامة لي موالنة األلبا المتزايدة
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عدد السكان( باأللف)

جدول رقم()6مؤشرات الدين العام خالل الفترة ()5003-6992
5003 5005 5006 5000 6999 6998 6991 6991 6992
3.648 3.470 3.099 3.555 3505 0958 0845 0554 0454
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المصدر :اللناز المركزي لإلحصا الدمسطيعي و ازرة المالية البعك الدول سمطة العقد الدمسطيعي
خالصة عامة:
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ممد ددا تقد دددم يت د ددح حن الم د درات ت يد ددر محد دداوس حقيقيد ددة حد ددول اسد ددتمرار التمد دداد الماليد ددة
الدمسطيعية لما الدين العدام الحدارلي و اععكاسدات لدك لمدا األليدال القادمدة و لمدا لمميدة التعميدة
لي المدإل المتوسط و الطويل حو ل ا حدت التطورات للا توقس العممية السياسية و من م للا توقس
الماعحين لن تقديم العون الدولي لمسمطة الدمسطيعية و ش المحاوس تزداد لعددما تبددح شد القدروض
لددي تسددديد حلبائنددا حددالل الدت درة القادمددة و مددا يترت د

لمينددا مددن حلبددا مبا درة و غيددر مبا درة لمددا

االقتصاد لمن المتوق حن تسدتمر السدمطة الدمسدطيعية لدي االقتدراض و لدك ل ا حرادت اسدتمرار لمميدة
العمددو االقتصددادية بنددا لعددد معدددالت مقبولددة ألن ش د القددروض شددي لددي األصددل قدددمت لمددا ددكل
مسددالدات ل د لك علددد حن العمددو االقتصددادي لمسددمطة الدمسددطيعية سددوس يعتمددد لددي لددز معددإ لمددا
المسددالدات الدوليددة ولمددا قدددرتنا لمددا لد

ر وس األم دوال األلعبيددة لددي ددكل قددروض ول د لك ل د ن

اللدارة االئتماعية لعصر شام لتسنيل و تحقي استم اررية لممية العمو و سوس ي

صعاع السياسدة

لي التبارشم اآل ار العاتلة لن السياسات و حشداس العمو لما اللدارة االئتماعية
و يعتبر معدل العمو لي العاتق المحمدي اإللمدالي كمقيداس لكدل األدا االقتصدادي لمدولدة و
يسددتحدمإ الدددائعون كم ددر شددام لقيدداس مسددتوإل اللدددارة االئتماعيددة لمسددمطة الدمسددطيعية و يعتبددر تحقيد
ال رط العظري لالقتراض األم ل من حشم العوامل التي يركز لمينا الدائعون

و تم ل لممية لدارة الدين العام الحارلي ب كل سميم و ليدد و كدس

درورة يدر دنا واقد

الحال لمسمطة الوطعية الدمسطيعية لمتعايش م الدين و حلبائإ و تحقي حقصدا اسدتدادة ممكعدة معدإ و
االس ددتمرار ل ددي لم ددداد االقتص دداد الدمس ددطيعي بد د كبر ق دددر ممك ددن م ددن المد دوارد الص ددالية لم ددتحمص م ددن
المديوعيددة و تحقي د االلتمدداد لمددا ال د ات و تبقددا المسددالدات الدوليددة لددامال

السمطة الوطعية الدمسطيعية
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ددروري لمع د اعنيددار

أوال :المراجع بالمغة العربية

أ -الكتب العممية:

 -6د حامد لبد المليد دراز(مباد المالية القروض العامة) الدار اللامعية 0555
 -5د حسين لمر "اللات و الحصحصة" دار الكتا

الحديث يوليو96

 -3د لبد الرحمن يسري ححمد ق ايا اقتصادية معاصرة" الدار اللامعية باإلسكعدرية0555-
 -2د لمي لطدي "اقتصاديات المالية العامة" مكتبة لين مس 88/87

 -2د مدددحت حسعين"التحصيصددية-السياسددة العربيددة ب د ن دوالينددا و األشددداس المرلددوة معنددا-دار
سعاد الصباح 5993

 -1د محمد عاظم حعدي" اإلصالح االقتصادي و تحديات التعمية لامعة طعطا 5990
 -1د محمد ر ا العدل"معتدإل المالية العامة مكتبة لين مس القاشرة5985

 -8د ش ام ححمد حسبو و آحرون " اإلصالح االقتصادي لقطاع األلمال العام لي مصدر المكتد
الدعي لو ازرة قطاع األلمال العام-القاشرة5993

ب-مقاالت و دوريات:

 -6د ححمددد لددالل :ديددون الحكومددة و ديددون قطدداع األلمددال عدددرة مع ددورة بدداألشرام االقتصددادي العدددد
الصادر لي  0سبتمبر96

 -5د ححمد السيد العلار النرام0555/7/35

 -3لسماليل حسن السياسة العقدية و مسيرة اإلصالح االقتصادي لي مصر ممحد حداص لألشدرام
االقتصادي بععوان مصر العن ة5997/7/08

 -2د حسامة محمد الدولي(حقو اإلسكعدرية) العالم اليوم 5999/6/59

 -2د السد دديد لبد ددد المد ددولا" حشد ددم المالمد ددح األساسد ددية لمموازعد ددة العامد ددة لعد ددام  97/96ملمد ددة مصد ددر

المعاص درة-رب د سددعوية تصدددرشا اللمعيددة المص درية لالقتصدداد السياسددي و اإلحصددا و الت دري -
العددان  445/439يوليو-حكتوبر5995

 -1د السيد لبد المولا حشم مالمح قاعون ربط الموازعة العامدة لمددحل ملمدة مصدر المعاصدرة العددد
 455/449يعاير-ابريل 5998اللمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصا

القاشرة

 -1د لعات السمالوطي" اإلصالح المالي و ال ريبي لي مصر بدين التبدارات الكددا ة االقتصدادية
و مقت دديات العدددل االلتمددالي" ملمددة مصددر المعاصدرة ربد سددعويا تصدددرشا اللمعيددة المصدرية

لالقتصاد السياسي و اإلحصا و الت ري -يوليو/حكتوبر 95العددان  445/439القاشرة
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 -8د لمال الدين صاد "التلربة اآلسيوية و محاطر تدلقات رحس المال األشرام 5998/5/58
 -9د لودة لبد الحال

االقتصاد و الدروس المستدادة من حزمة المكسيك ملمدة مصدر المعاصدرة

اللمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصا و الت ري العدد 455/449يعاير /حبريل98
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د حالددد سددعد زغمددول حممي"الدددين العددام-ال ددر لمددا السددوقين" العقديددة الماليددة-كتددا
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ريد لروسو المدير اإلداري لم سسة كاراعا األمريكية المكمددة مدن و ازرة قطداع العمدال العدام

االقتصادي –العدد  550حكتوبر 0555

األش درام

بمتابعة و تقييم برعامق الحصحصة العالم اليوم 7ديسمبر0555

-65

سد سدعيد العلدار" الحطد و الصدوا
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د سمطان حبو لمي "مرتكزات حساسدية لمحطدة الحمسدية القادمدة ملمدة مصدر المعاصدرة ربد

90/4/07

لدي سياسدة ح ون الح ازعدة" ممحد الندرام االقتصدادي-

س د ددعوية تص د دددرشا اللمعي د ددة المصد د درية لالقتص د دداد السياس د ددي و اإلحص د ددا و الت د د دري

الع د ددددان

 458/457يعاير –ابريل 87ص55
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د سامي علي -مدإل و
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د سددنير محمددود معتددو -السياسددة العقديددة لددي التحميددل الكعيددزي و العقدددي مد ل ددارة حاصددة

رقم 79لدد سبتمبر97

وابط است مار حموال الت ميعات االلتماليدة-ملمدة لدارة األلمدال

لمددبالد المحتمدددة -ملمددة مصددر المعاص درة-اللمعيددة المص درية لالقتصدداد السياسددي و اإلحصددا و
الت ري العددان 457،458لبراير/لبريل5987
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د لبد العاطي السيد"تطوير ديون مصر الحارليدة و م دراتنا-مصدر المعاصدرة-اللمعيدة

المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصا و الت ري -العدد456حكتوبر5986
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-68

د ل ماوي لمي ل ماوي مصر المعاصرة-العددان 455،450يوليو-حكتوبر98
د ماشر محمد لتمم"ح ر برعامق اإلصالح لما تحديض الموازعة العامة" مصر المعاصدرة-

اللمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصا و الت ري العدد 435يعاير

-69
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-56

د مدحت حساعين وزير المالية-ملمة حكتوبر العدد 5050بتاريخ 99/55/7
د مدحت حسعين-العالم اليوم 5999/55/56
د م د د د د دددحت حس د د د د ددعين-و ازرة المالي د د د د ددة-ح د د د د ددديث الند د د د د درام 99/55/07ملم د د د د ددة البورص د د د د ددة

لدد5998/5/5

-55

د محم ددد مح ددروس لسماليل"م ددكمة ال ددديون الحارلي ددة لمبم دددان العامي ددة" مص ددر المعاصد درة –

اللمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصا و الت ري العدد 455يوليو85
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-51
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اللمعي ددة المص د درية لالقتصد دداد السياسد ددي واإلحص ددا ملمد ددة مصد ددر المعاص د درة العد دددد456/455

يعاير/ابريل  5989القاشرة
-58

د محم ددود حس ددن حسعي"سياس ددة لدارة دي ددن مص ددر الح ددارلي ل ددي

ددو م ددعنق االس ددتيعا

الكمددي ملمددة مصددر المعاص درة-اللمعيددة لالقتصدداد السياسددي و اإلحصددا و الت دري العدددد407

يعاير90
-59

د عبيل ح اد حسعار الصرس بين العظرية و التطبي
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د شدددإل ملدددي السدديد" الت ميعددات االلتماليددة و مسددتوإل المعي ددة لددي مصددر" ملمددة مصددر

مصر العدد السادس و الع رون سبتمبر/حكتوبر0555

ملمة البعوك بصدرشا اتحداد بعدوك

المعاصرة العدد 455/499يعاير /حبريل5998
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شدوارد شاعددإل"حوار مم ددل صدعدو العقدد الدددولي-وكالدة لعبدا ال ددر الوسدط لددي "98/7/05

القاشرة  35يوليو )5998

وحدددة الدددلم و التعسددي لبرعددامق الحصحصددة الممددول مددن المعوعددة األمريكيددة د ارسددة لددن القوالددد التددي
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م د د ددن  08د د ددركة تم د د ددت حصحص د د ددتنا ح د د ددالل الدتد د د درة م د د ددن  )0555/5/3 5998-95األشد د د درام 55

يوعيو0555
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ج-بحوث و مؤتمرات عممية:

الممتقددا العربددي ال دداعي" اإلدارة العربيددة بددين حصحصددة التعظدديم و حصحصددة الدكددر –لمعيددة

اإلدارة العميا القاشرة
ليدري ساكس"-عحو معدالت حلمدا لمعمدو االقتصدادي لدي مصدر المركدز المصدري لمد ارسدات
االقتصادية  ECESمحا رة رقم" "3ترلمة سمير كريم بدون تاريخ"
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صددعدو العقددد الدددولي" مصددر وبددروز حدائنددا الليددد لددي ال ددر الوسددط و شددل يمكددن مواصددمة
العلاح" حلا االقتصاد العالمي لدد مايو 5998
لزت ححمد حبو العو تلربة لمنوريدة مصدر العربيدة لدي ملدال لدارة الددين العدام بحدث مقددم
لمعند السياسات االقتصادية -صعدو العقد العربي تحرير د /لمي تولي
د عبيل لبد الوشا

 98/3/35-08حبو ظبي ص 593لن السعوات من 96/95-95/95

د كريمة كدريم" اآل دار االقتصدادية و االلتماليدة لسياسدات اإلصدالح االقتصدادي لدي مصدر
اللمعية المصرية لالقتصاد السياسي و اإلحصا و الت ري العدد 455ابريل 98

-1

معتددإل الحدوار االقتصدادي-كميدة االقتصداد-لامعدة القداشرة الددين العدام المحمدي لدي االقتصداد

-8

د مصطدا كامل السيد و آحرون-تقريدر التعميدة ال داممة لدي مصدر  5996مركدز د ارسدات

-9

المصري تحرير د ليما الحوالة يوعيو 96

كمية االقتصاد و العموم السياسة -لامعة القاشرة  5997ص5
د معيددر شعدي"التلربددة المص درية لددي الحصحصددة" مد تمر المعظمددة العربيددة لمتعميددة اإلداريددة-
لامعة الدول العربية حغسطس 5996

 -60د محددي الدددين الغريد -الدددين العددام و السدديولة العقديددة لددي الع درين سددعة األحي درة بحددث مقدددم
لمم تمر العممي الراب لتعمية حريلي كمية االقتصاد و العموم السياسية

 -66د محمددد ر ددا الع دددل" الحددروج مددن المد د ز االقتصددادي" و رقددة م ددولز مقدمددة لم د تمر كميددة
التلارة-لامعة لين مس لي 5995/4/09

 -65د يوس د ددس بط د ددرس غ د ددالي "ق د ددية الحصحص د ددة ل د ددي االقتص د دداد المص د ددري متع د دددي الحد د دوار
االقتصادي تحرير د/ليما الحوالة بكمية االقتصاد – لامعة القاشرة مارس96

د-رسائل و أبحاث غير منشورة:
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ديع ددا لبد ددد المد ددععم ار دددي معوقد ددات الحصحصد ددة لد ددي لطد ددار برعد ددامق التحد ددرر االقتصد ددادي
المصري د ارسددة مقارعددة رسددالة دكتددو ار غيددر مع ددورة مكتبددة كميددة التلددارة لامعددة لددين
مس 0555
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ل دزة ر دوان ححمددد" الدددين العددالم و السدديولة العقديددة و االسددتقرار االقتصددادي لددي لمنوريددة
مص ددر العربي ددة رس ددالة مالس ددتير غي ددر مع ددورة كمي ددة االقتص دداد و العم ددوم السياس ددية لامع ددة
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5983القاشرة
و العتدائق د ارسدة غيدر مع دورة بدالمركز المصدري

د لائقة الرلالي م كمة السيولة األسبا

لمد ارسد د ددات االقتصد د ددادية عقد د ددال مد د ددن لب د د ددد الدتد د دداح اللبد د ددالي م د د ددكمة السد د دديولة و الرك د د ددود
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0555حكتوبر
محمد محمد مصطدا البعا"السياسة المالية و الدين العام الداحمي لي مصر(حالل رب قرن
لامعد ددة-) رسد ددالة دكتد ددوراة غيد ددر مع د ددورة مكتبد ددة االقتصد دداد و العمد ددوم السياسد ددية5985-56
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5984 القاشرة

دو تمويدل

لبعا محمدد لبدد المطيدس العالقدة بدين السياسدة العقديدة و السياسدة الماليدة لدي

مكتبدة كميدة االقتصداد و العمدوم-للز موازعة الدولة لي مصدر رسدالة دكتدوراة غيدر مع دورة
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