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 عثراتي بكل صبر وسعة صدر رغم انأغاالتو الجمة.

وليمدا ميمدة وأتقدم بجزيل الأكر إلدي اسسدتاذين الكدريمين عضدوي لجندة المناقأدة لقب
 .النظر في الدراسة وتقييميا
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تمام الرسالة.  مواصمة العمل وا 

 م هللا عدني جميعدًا خيددر الجدددزاءىجزا
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 يهخص انذراسة

فحسب بل ألنهو  من عوامل الطاقة  النفط مكانة عالمية عالية، ليس باعتباره عاملً  يحتل
مههورا اقتدههااي اسههتراتيتم، تلتمهها عميههو كههل المههلوب فههم اسههتلمايتيا وحياتيهها اليوميههة، وفههم كههل 

ت السياسهههههية فهههههم الللقههههها وعندهههههرًا اساسهههههياً ، اً كبيهههههر  اً ماليههههه اً المتهههههايت، كمههههها يلتبهههههر الهههههنفط مدهههههار 
المنتتهة  لهالل الهاولة ىامهة فهم التتهارة الاوليهة ومدهار ر يسه  سهمل ة والاولية ، فيهووايقتدااي

 .من للل إيراااتو
يلتما عم  قطاع النفط، فإن السياسهة ايقتدهااية  لميما ان ايقتداا الميبم اقتداا ر وب

بمهكل تتغيهر  تيا النفطيهة، التهماية من داار تما بمكل كبير عم  اللوا ا المتأتوالمالية فم ليبيا تل
 مستمر بتغير اسلار النفط فم األسواق اللالمية.

األاوات الماليههة لماولههة، فيههم مرتبطههة بههالتغيرات  ىحههاوتلتبههر المواةنههة اللامههة فههم ليبيهها إ
، ليهه ا تههاب اً ام سههمبي اً الحادههمة فههم قيمههة دههاارات الههنفط الميبيههة، سههواب كههان ىهه ا ايرتبههاط إيتابيهه

مبددات اإليددرادات النفطيددة عمددى الموازنددة العامددة فددي ليبيددا خدددالل أثددر تقالاراسههة حههول  موضههوع 
يهل عمه  اييهرااات النفطيهة فهم تمو  اً كبيهر  ، باعتبهار ان ليبيها تلتمها اعتمهاااً  م0228-م2992الفترة

لههت اىتماميهها ب طههاع نفههاق عمهه  التنميههة و لههت منهه  اكتمهها  الههنفط، حيههث او مواةناتيهها اللامههة، واي
ت % مهن عا هاات الدهاارا95% مهن النهاتا المحمهم ايتمهالم، و7556 ، يساىم بنحوالنفط ألنو 

 .م1002متمس التلطيط الوطنم لسنة ، كما ورا فم الت رير السنوي ل
عهاة عوامههل فات ههة فهم األسهواق الاوليهة نتيتهة اسهلار النفطهإل  ت مبهات حهااة وم وتلضه  

تلهل الاولهة تتل هر األمهر اله ي واللوامهل السياسهية والمناليهة، ،منيا الللقهة بهين الطمهب واللهر  
وسهبب فهم عتة فهم مواةناتيها، المماري  واللطط التنموية، مما ااى  إل  لمق  فم تح يق بل 

 .تداعا الاين اللام المحمم، وانلفا  ال وة المرا ية لملممة المحمية
 من ى ا المنطمق تودمت الاراسة إل  عاة توديات منيا:

نتههاج واسههلار الههنفط  و اىميههة وطنيههة كبههرى، ويتههب ان إيههرااات وا   ان تفههااي الت مبههات فههم
ة إاارة المهوارا مسهأل م ال هرار السياسهم اله كون من اىم اولويات السمطات الحاكمة، وعم  دانلي

باستغلليا فم رف  عتمة التنمية ايقتدااية، وك لت التنوي  فم  بما يسمحبلين ايعتبار النفطية 
نفهاق اللهام مافية، واتباع سياسة رمياة فهم ايمداار الطاقة من للل توفر فرص تنافسية واستك



 ز

وتوتيههو مههواراه ل طاعههات إنتاتيههة ،بالمواةنههة اللامههة  وفههت ارتباطههو،وارا الماليههة النفطيههة وضههبط المهه
ااي  سياسههة التنههوع ايقتدههاييههراا اللههام بمايههاعم مح بتنويهه  مدههاار تمويههل عاليههة واسههت مارية تسهه

 .التموىات الييكمية فم ايقتداا الميبم ويدحح
  



 ح

Abstract 

Oil remains a high global place, not only as an energy factor, but as 

a strategic economic resource on which all peoples depend in their daily 

uses and lives, and in all fields. Oil is also a great financial source, in 

addition to being the main element in political, economic and 

international relations. 

And the oil industry has become one of the most prominent and 

important modern industrial activities of the economy and the industrial 

advocate, and the truth of this appears in the expansion and doubling of 

its production and consumption rates. 

Since the Libyan economy is a profitable economy that depends on 

the oil sector, the economic and financial policy in Libya depends largely 

on the careful returns from its oil exports, which change continuously 

with the change of oil prices in the global markets. 

The general budget in Libya is one of the state’s financial tools. It 

is linked to changes in the value of Libyan oil exports, whether this 

correlation is positive or negative. This is why the subject of our study on 

“the impact of oil revenue fluctuations on the general budget in Libya 

during the period 1990-2018, considering Libya relies heavily on oil 

revenues to finance its general budgets and spending on development 

since the discovery of oil, as it paid attention to the oil sector as it 

contributes about 75.6% of the gross domestic product and 95% of export 

revenues, as stated in the annual report of the Planning Council National 

for the year 2001. 

Given that oil prices are subject to sharp and sudden fluctuations in 

international markets as a result of several factors, including the 

relationship between demand and supply, political and climatic factors, 

the state has faltered in implementing some development projects and 

plans, which in turn led to the creation of deficits in its budgets, the 

escalation of domestic public debt, and the decline in power Purchasing 

the local currency. 

From this standpoint, the study reached several recommendations, 

including: 

Avoiding fluctuations in oil revenues, production and prices is of 

great national importance, and it must be one of the most important 

priorities of the ruling authorities, and political decision-makers must take 



 ط

into account the issue of managing oil resources in what is heard to be 

used in raising the wheel of economic development, as well as 

diversification of energy sources through the availability of opportunities 

Competitive and exploratory, adopting a rational policy in public 

spending, controlling oil financial resources, deconflicting the public 

budget and directing its resources to high productive and investment 

sectors that allow diversification of sources of financing public revenue, 

as well as supporting the economic diversification policy, which would 

also correct structural distortions in the Libyan economy. 
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 :المقدمة 
يهههههههرااات النفطيهههههههة باعتبهههههههاره المدهههههههار اييلتمههههههها ايقتدهههههههاا الميبهههههههم بمهههههههكل كبيهههههههر عمهههههههم 

سهههلار الهههنفط اولادهههة فهههم حالهههة انلفههها  ،المواةنهههة اللامهههة لماولهههة   عميهههؤ ر ال ي ممالل،الر يسههه 
يههرااات اللامههة لماولههة ممهها ينههتا عنههو عتههة فههم المواةنههة التم يترتههب عمييهها انلفهها  اياللالميههة،
 .اللامة

يههههرااات ايفيههههو تمههههكل لهههه ي ا، اور قطههههاع الههههنفط فههههم ايقتدهههاا الميبههههم إليأىميههههةوبهههالنظر 
وفههم ضههوب  ، قتدههاايةايلتنميةلمنمههو وا ساسههملمههوا الف ههري للقتدههاا والمحههرت األال منههو متأتيههةال

المواةنهههة   عمبمهههكل مبامهههر نلكس سهههواق الاوليهههةوالتيتفهههم األسهههلار النفطاالتطهههورات التهههم تمهههياىا 
ن المواةنههة اللامههة إفهه ،النف ههات اللامههةفم تغطيههة يراااتايقههارة ىهها عمههمير تأ  اللامههة لماولههة مههن لههلل

إ  إن وضهه  ، وممههت اتو و ومههنكميههات المدههارةمنالاسههلار الههنفط و تتههأ ر بالت مبههات الحادههمة فههم 
 عم  اييرااات النفطية. ة اللامة لماولة يلتما بمكل اساست ايرات المواةن

 :الدراسةمأكمة 
 األسههاسالمدههار قتدههااية الكميههة فههم ليبيهها و ت المؤمههرات ايمحههااامههن اىههم يلتبههر الههنفط 

، ممواةنههة اللامههة لماولههةيههرااات الكميةلاي% مههن 95مانسههبتو يههرااات النفطيةاي م ههلإ ت، ييههالمههالل ف
بالطمب واللر  عمهم سهملة الهنفط  لارتية تتلمقبلضيا النفطية بمتغيرات  اييراااتلتأ ر  ونظراً 
االميههةتتلمق بانلفهها  اينتههاج و التدههاير نتيتههة تههراي األوضههاع  وبلضههيما ،اللالميههة ىاواسههلار 

اللامهة  اييراااتعمم  ر بمكل مبامر،فإن  لت ا ر األمنية للل الفترة األليرة من سنوات الاراسة
 .لماولة الميبية
 اللامهة اييهراااتعمهم ا او ايتاًبهؤ ر سهمباً الت مبات الحادمة فهم اسهلار الهنفط الاوليهة تهإن 
، فههان المواةنههة اللامههة يههراااتاي عههاااىا وفههق ت ههايراتإ ن المواةنههة اللامههة فههم ليبيهها يههتم لماولههة، وكههو 

 .يراااتتمت اي بانلفا  وارتفاع تتأ رلماولة 
 :السؤال التالم فم ايتابة عم ن الممكمة البح ية تتم ل إمن ى ا المنطمق ف

الموازنددة العامددة لمدولددة الميبيددة بتقمبددات اإليددرادات النفطيددة خددالل فتددرة الدراسددة  كيددف تدد ثرت 
 ( ؟ م2992-0228)
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 :الدراسةأىداف 
 :التالية غرا األتح يق  الاراسةإل  يا ت

 عااا المواةنة اللامة لماولة.إ واورىا فم يرااات النفطية اي  بأىمية يالتلر  -2

 .اىم اللوامل المؤ رة فم اسلار النفط اللالمية   عم التلر  -1

تحميل تطور ىيكل المواةنة اللامة لماولة  النف ات واييرااات اللامة  فم ليبيا فهم ظهل ت مبهات  -3
 اييرااات النفطية.

 .ملرفة طرق ملالتة اللتة فم المواةنة اللامة لماولة وكيفية تمويمو -4

 المواةنة اللامة لماولة.ملالتة عتة   التودل الم توديات تلمل عم -5

 :الدراسةأىمية 
وىهههو بيهههان اور ، ىميهههةفهههم غايهههة األ اً تنهههاول موضهههوعا تفهههم انيههه ه الاراسهههةتبهههرة اىميهههة ىههه 

ب اسهلار الهنفط اللالميهة، يرااات النفطية فهم تمويهل المواةنهة اللامهة لماولهة الميبيهة فهم ظهل ت به يا
فطيههة لماولههة فههم تح يههق بيهها اييههرااات الن لاراسههة مههن لههلل األىميههة التههم تحظهه وتههةااا اىميههة ا

رااات النفطية كأحا المتغيرات ىتمام باييتتماعية، األمر ال ي يةيا من ايقتدااية وايالتنمية اي
 قتداا الوطنم.ايقتدااية المؤ رة فم اي

 :الدراسة فرضية
يهههههة انطم هههههت الاراسهههههة مهههههن فرضهههههية ر يسهههههة مفااىههههها ان الت مبهههههات فهههههم اسهههههلار الهههههنفط اللالم

 .فم تمويللمواةنة اللامة لماولة الميبيةتأ ير  يرااات النفطيةلياواي

 :الدراسةمنيجية  
 اسههتلاام المههنيا الودههفم فههم عههر  التوانههب النظريههة المتلم ههة  عمههه الاراسههة لتمهها ىهه ت
( لمتحميهههههل E-views 10باسهههههتلاام برنهههههاما  واسهههههتلاام األساليبايحدا يةوال ياسهههههية ،بالاراسهههههة

 .متغيرات الاراسةلبيان طبيلة الللقة بين ايحدا م 

 :مصادر جمع البيانات
لمدههاار والمراتهه  والتههم تتضههمن عههاا مههن ا عمهه  الباح ههة فههم اعههااا ىهه ه الاراسههةلتمهها ت

لههم منمههورات التيههات اللامههة  ات الللقههة إإضههافة الساب ة مههن الكتههب والم ههايت والاراسههات عههاااً 
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دههناوق الن هها و ، وةارة التلطههيطو ، المؤسسههة الوطنيههة لمهنفطو ، بالاراسهة م ههل مدههر  ليبيها المركههةي
 .الاولم 

 :الدراسة حدود
 .المواةنة اللامة لماولة الميبية :حاوا مكانية -
 م. 1028م إل  سنة 2990الفترة الممتاة من سنة :حاوا ةمنية -

 :ىيكمية الدراسة
 :التاليةالفدول لم إاسيتم ت سيمي ألىاا  الاراسةتح ي اً 

 .(يا واىاافياممكمة الاراسة وفرضيات يمتمل عم  :التمييايالفدل 
 .النفط واألسوق النفطية:ولالفدل األ  -2
 .تطور اسلار النفط واللوامل المؤ رة فييا:الفدل ال انم -1
 .المواةنة اللامة لماولة :الفدل ال الث  -3
 ات.لتبار الفرضيات والنتا ا والتوديا :الفدل الراب   -4

 



 

 

 

 
 
 

 انفصم األول
 اننفط وانسىق اننفطُت

 
 .ىمية:اسنواع واسماىية النفط  :ولالمبحث اس 

 .نواع والخصائص: اس سواق العالمية لمنفطاس :المبحث الثاني

 .النفط في ظل النظريات االقتصادية :المبحث الثالث
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 اننفط وانسىق اننفطُت

 المقدمة:
 يً اوفله اً للهب اور  مهؤ ر  وقها، ساسهية للقتدهاا اللهالممىهم المحركهات األا يلتبر النفط من 

فههم ىميههة ايسههتراتيتية لمههنفط األ تم ههلوت، فههم إعههااة رسههم اللارطههة السياسههية وايقتدههااية والاوليههة
امهة وسهملة ى،لمطاقة ومااة اولية واساسية فم اللايا من فهروع الدهناعات التحويميهة  اً مدار  كونو

وتلهاليبيا احها اىهم ،ة فم المنط ة اللربيهةال روة الوطنية الر يسالنفط كما يمكل ، فم التتارة الاولية
 .ضييااة نفطية ىا مة فم ار و منتتم ومداري النفط فم اللالم لما تممكو من  ر 

 .ىمية:اسنواع واس: ماىية النفط المبحث اسول
فههم تميهه   اً كممههة او مدههطمح الههنفط لههيس موحهها اسههتلاام عمهه  انمههن التنويههة  باايههة يبهها

الدههليا اللربههم بمههكل لههاص او الههاولم   سههواب عمهه اً تحايهها كاايميههةوسهاط اللمميههة عامههة او األاأل
اوربها المهرقية  ات  اما بمهاان، ن ادميا يتينماان الغربية تستلام كممة بترول ألفالبم، بمكل عام

لميتيها   لهإالبتهرول و منط تنها اللربيهة مهن محيطيها  مهن كممة الهنفط بهايً  فتستلامفارس دل الاأل
 .ى ين المدطمحينستلاام افم  ةمن سم

 بيها  توحيها  ةسهاار الى ى البترول فهم ًا عن استلمال مدطمح النفط عوضالتيار تم وقا
 .قية لمموضوعاالمدطمح وا عطاب اك ر مدا

لدههب ايقتدههاا يم م  إلتههم تودههل إلييهها اينسههان الههنفط مههن اىههم ايكتمههافات ا لمهها كههانو 
  فهههم ىههه ا المبحهههث عمهههسهههنتلر  فإننههها ، لمتنميهههة ايقتدهههااية سهههاسول واألاللهههالمم والمدهههار األ

 .وانواعو واىميتوة تماىي

 .تعريف النفط :المطمب اسول
بملنههه   petrمكونهههة مهههن تهههة ين petroleumفهههم ايدهههل كممهههة يتينيهههو  كممهههة الهههنفط  
، يلتبهر الهنفط مهااة بسهيطة ومركبهة و ةيهت الدهلر، فيكهون ملناىهاةيت  بملن  oleumدلر و

وىهو فهم نفهس ، من عندرين ف ط ىمها الييهاروتين والكربهون اً نو يتكون كيميايفيو مااة بسيطة أل
 .لتل  التركيب التة م لكل منياان ممت اتو تلتم  بأل، الوقت مااة مركبة
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اروكربونيههة وليهها مههااة سهها مة تتكههون مههن مركبههات ىي  ممهها سههبق نسههتلمص ان الههنفط ىههو
 . لدا ص ملتمفة و ات تركيبات تة ية متنوعة 

  ففهههم اولههه،ويتكهههون ةيهههت الهههنفط فهههم مراحهههل متتاليهههة وبدهههورة تاريتيهههة ولهههيس مهههرة واحهههاة 
، مههههايلر  باسههههم الكيههههروتين  مههههارة الييهههها الههههاللضههههوية السههههابق ايمراحههههل تكونههههو تتحههههول الب ايهههها 

kerogen فم التكهوين ويتحهول  ويباا ةيت النفط، وىم مااة ىلمية تم ل النفط غير تام التكوين
اله ي ، إن دهح التلبيهر اً او نضهت اً نهنهو اقميها تكو انواع الهنفط أل  ايسفمت وىو ارق  الكيروتين ال

طهول ا ارتهة لفتهو بةيت ال  يل  م الةيت اللفي  البرافينم   المملم   ال ي تةاا اليتحول باوره ال
رضههية الههنفط بلهها تكونههو لههلل الطب ههات األويترسههب ، غههاة طبيلههم  يتحههول الهه  فتههرات تكونههو حتهه

 (17،ص1003، الاوري  .المسامية التم تتسم بارتفاع نسبة الرمل والتير بيا

 :أنواع النفط :المطمب الثاني
 فإنهو، لهو ةو مهااة متتانسهة فهم عنادهره المكونهالنفط اللام الموتوا فم الطبيلهة رغهم كونه

نهواع باللدها ص الطبيليهة  ر تمهت األأانواع متلااة تت  فيو عم، ملنوع واحا فم اللا  ييكون عم
 .ةرتييمااة الكب العما و سب احتاو الكيمياوية او بالك افة او بالمةوتو او بح

االههل   وحته، ى ومهن بمها إلهه  الهرالهر   ين ويلتمه  فههم نوعهو مهن منط هة الههفهالنفط يتبها
وروبيهة تحتهوي فالمنط هة األ، بهل قها توتها انهواع متلهااة، ييوتها نفهط واحها فهم نوعهوالح ل الواحها 

  المحتوي عمه وىو النفط(بارفينيا  وىك ا يكون نفطيا ، فري يةنفط ملتم  عن نفط ال ارة اي  عم
وىههههو الههههنفط  (نافتينيهههها نسههههبة عاليههههة فههههم المركبههههات اليياروكاربونيههههة البارافينيههههة، او قهههها يكههههون نفطههههاً 

 –اللطريهههة  سهههفمتية ياو يكهههون مهههن المههواا ا، حتههوي عمهههم نسهههبة عاليههة مهههن المركبهههات النافتينيههةالم
 .(روماتيةاأل

عههالم او نفط بحسههب ارتههة الك افههة النوعيههة  ايضههاو ، متوسههطو    يههلو  ىنههات نفههط لفيهه و 
ودهها  ىهه ا الههم تانههب األ، تيههةيالمههااة الكبر   حتوا ههو عمههام ههاار ونسههبة   مههنلف ( لمتههاليل عمهه

 .نواع النفطأل ىلر األ
  ات متلهههااة عمهههتهههأ ير  ن ىههه ا ايلهههتل  والتبهههاين فهههم انهههواع المهههااة النفطيهههة تهههنتم عنهههوإ

 :الدناعة والنماط ايقتدااي النفطم ومن ابرة ى ه التا يرات
 .قيمة وسلر النفط   ير عمأالت -2
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طري ههة التكريههر ونوعيههة المدههافم   كهه لت عمههو نتاتيههة مههن حيههث ن اوتههو اي تههوكمف   ير عمههأالتهه -1
 .النفطية

لر  النفطم من للل ت اير ما يحدل عميو من م اار ونسبة المنتتات النفطية ال عم ير أالت -3
اي مههههايتلمق بمرحمههههة المدههههب اللادههههة ،الممكههههن الحدههههول عمييهههها مههههن  لههههت النههههوع النفطههههم 

 .بالدناعة البتروكيماوية
إلهههم لههها تدهههفيتو او تكريهههره لتحويمهههو بإي لمال واسهههتيلت الهههنفط كمهههااة لهههام ييمكهههن اسهههتو 

بلضههههيا  و قيمههههة سههههلرية وحراريههههة عاليههههة مهههه  سههههلة وتنههههوع فههههم ، منتتههههات سههههملية نفطيههههة ملتمفههههة
مههههنلف  السههههلر والحههههرارة مهههه  محاوايههههة وعههههام تنههههوع  لههههر بلضههههيا اآلو ، ايسههههتيلت وايسههههتلمال

 (24،ص1024ملمفم، .استلمالو واستيلكو

 :: أىمية النفطالمطمب الثالث
الهه  اينسههان فههم ايسههتفااة منههو اون ملرفتههو ملنههاه، وتههاريتيًا بههاا ا ههره مهه  ظيههور الههنفط 

اول التههم اسههتطاعت ايسههتفااة منههو ،ويمكههن إتمههالم اىميههة الههنفط فههم يظيههر عمهه  حيههاة األفههراا والهه
 (23،ص1027،  احما رمةيالن اط التالية:

 :لمطاقة النفط مصدر رئيسى  -2

لملرفة وقياس ماى ت ام وتطهور مسهتوى المتتمه  ، ادبحت الطاقة مظيرًا وومؤمرًا عاماً 
فهإ ا كانهت الكميهات المسهتيمكة مهن الطاقهة بم هااير  ،م  تحايا نوع  لت التطهور والت هام، نسانماي

التطههوري اللههالم والكبيههر  المسههتوىيتههابم عههن عكسههت واعطههت المؤمههر ايكبيههرة ومههن انههواع حاي ة
 .ا او المنط ة وعكس  لت يكون تماماً البمل لت 

 :متنوعالصناعي النأاط مالنفط مادة أولية وأساسية ل  -0

وغير الدهناعية ، يستلام النفط كمااة اساسية فم عاا من المتايت الدناعية المتنوعة
ة  فم وتوا مهركات منفدهمة ن ل منظمالحيث قامت دناعة ، يبرة اوره فم ح ل الن ل؛ و  ضاً اي

اارة لطههوط األ، سههتلرج البتههرولت اعههن مههركا نابيههب والسههتيرات  اللةانههات( وقهها مههممت إنمههاب وا 
 (227،ص2980، انور الل اا   .... الخ.وناقلت الةيت

كمههها تسهههاىم الدهههناعات البتروكيماويهههة بفلاليهههة كبيهههرة ومهههؤ رة فهههم عمميهههة التطهههور والت هههام 
ن منتتاتيهههههههها السههههههههملية ادههههههههبحت اساسههههههههية فههههههههم ملتمهههههههه  النمههههههههاطات ا  لادههههههههة و ، ايقتدههههههههااي
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حياتهو فهم مأكمهو نسهان اينتاتيهة وايسهتيلكية وفهم ملتمه  توانهب وممبية لحاتات ايةايقتدااي
ويههة تتوسهه  الدههناعات البتروكيميا إلهه   لههت ؛ فههإن ضههافة باي، و حهها سههواب وممبسههو ومسههكنو عمهه 
نتهاج الدهناعم بدهورة دهناعية المنتتهة مهن متمهوع ايم  الطور قيمة السهبدورة عالية وكبيرة وت

 .لادة او فم متموع اينتاج ال ومم بدورة عامة او بم اار ما تساىم بو فم الالل ال ومم
 :لتمويل االقتصاد النفط مصدر  -3

-60قطار اللربية النفطية   المنتتة والمدارة   بحوالم  تساىم الدناعة النفطية فم األ
وىهه ه المسههاىمة تبههرة ألىميههة الكبههرى ، قطههارتههاج والههالل ال ههومم ليهه ه األوع اين%( مههن متمهه90

حينمهها مههيا اينلفهها  ، اول اللهالم قهها ظيهرت اىميههة الههنفط كهااعم ر يسهه  يقتدههااو  ،لتمهت الههاول
لمها  م  تداير بمكل كبير ؛ نظراً ال ا مة ع اا الاول قتد، حيث ترات  ام1024لير فم عام األ

 .تم مو الداارات النفطية من اىمية كبري لميةانيتيا اللمومية
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 املبحث انثانٍ
 .ياهُت أسىاق اننفط انؼاملُت

 :سواق النفطأتعريف  :المطمب اسول
حههاوث  ت ههواإل وعههة مههن التطههورات الميمههة التههم متم  لههإتلضهه  السههوق اللالميههة لمههنفط 

تههاالل فييهها النفطيههة  ات طبيلههة لادههة ت ن السههوقإحيههث ، الههتل  كبيههر بههين اللههر  والطمههب
اسهلار الهنفط فهم   ىها عمهتأ ير  اللوامل السياسهية التهم تتفهاوت اىميتيها وارتهةو اللوامل ايقتدهااية

 .السوق
 ىعههة مههن الللقههات المتباالههة بههين قههو يلههر  السههوق فههم النظريههة ايقتدههااية بأنههو متمو و 

سهههملة او لامهههة او مهههورا  ةلدهههيص ايهههاللهههر  والطمبهههالمؤ رة فهههم كيفيهههة تحايههها سهههلر وفلاليهههة ت
  .تلريهههههه  السههههههوق النفطيههههههة  لههههههإسههههههنتطرق ومههههههن ى ا، اقتدههههههااي فههههههم ايسههههههتلاامات الملتمفههههههة

 (25 الاوري،مرت  سابق، ص
تبهههاال السهههملة لحهههاوث عمميهههة  اً او تغرافيههه اً  ىهههم المكهههان الهههوىمم مكانيهههفالسهههوق النفطيهههة 

 (22، ص1027، ن والروناوةن حسي .طرا  المتباالةيا بين األلادة اللام من، النفطية

يحهرت و ، يم السوق التم يهتم فييها التلامهل بمدهار ميهم مهن مدهاار الطاقهة وىهو الهنفطف
اللوامهل ايقتدهااية التهم  إله ضهافة ى ا السوق قهانون اللهر  والطمهب مه  بله  التحفظهات باي

والمناليهههة وتضههههارب اللسههههكرية و  كاللوامهههل السياسهههيةى تحكميىنههههات عوامهههل الههههر و ، تحكهههم السهههوق
 (251,252ص، ، الاوري .المدالح بين المستيمكين والمنتتين والمركات النفطية

امههههل فيهههو بههههالمورا وممههها سههههبق نسهههتلمص ان السههههوق النفطيهههة ىههههم المكهههان الهههه ي يهههتم التل
 .ل وانين اللر  والطمب اً وىو النفط و لت طب  يةفم التنمية ايقتداا  ساسم والر يساأل

 :: أنواع االسواق النفطيةالمطمب الثاني
كات فطيهههة بلههها تغيهههر الللقهههات بهههين المهههر الدهههناعة الن ألحهههااث التهههم طهههرات عمههه  نتيتهههةً 

ملتمفهة  ت طهرق تسهويق الهنفط اللهام تكونهت امهكالوتطهورا، لمهنفط ةالنفطية الكبري والهاول المنتته
 (57،ص1009،  حمااي نليمة:من األسواق النفطية ىم كما يمم
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 :لمنفط الخام اسسواق الفورية -2

ار الممههتري براميههل الههنفط فههم انتظهه اتهها فيههوين تتو لههيس ليهها مكههان مههااي ملههىههم اسههواق 
فييهها يومهها والموتههواة فههم منط ههة يتمركههة  25اتميهها  ،وانمهها ىههم متمههل الدههف ات التههم ي تتلههاى

ن لم يكن من ، ي يوتا اي بنت يستل عممياتيا وىم سوق ترا ، نماط كبير لمتتارة النفطية  وا 
وىه ا مها ،الضروري ايلت اب يبرام ع وا البي  فإن اقتراب البا   من الممتري سو  يسيل اللممية 

ومهن اىهم ىه ه األسهواق فهم اللهالم سهوق روتهراام ، يفسر تمركة ى ه األسهواق بهين اللهر  والطمهب
امهها فههم ، و البرنههتاألسههلار فههم ىهه ه األسههواق نسههبة إلههم الههنفط اللههام المرتلههم وىهه اوتتحهها،بيولنههاا

 .اسواق الوييات المتحاة األمريكية فاللام المرتلم ىو لام غرب تكساس
نههو إي ا، وفههق  ليهة اللهر  والطمهب فيكهون امها التهواةن اللهام لاسهواق الفوريههة لمهنفط اللهام

وفهم ىه ه الحالهة فإنهو ، لهربين السوقين بسبب تكمفهة الن هل فهم السهوق اآليمكن ان يلتم  السلر 
فه  فييها األسهلار و لهت لءب هاب يسهتفااة مهن فروقهات السهلر بإعهااة البيه  فهم السهوق التهم ترتيتم ا
 .اسلار اولية مت اربة لمنفط اللام عم 

امهة بهين المتلهاممين مهن اما التلاملت فم ى ه األسواق فإنيا تتم فهم إطهار ايتفاقيهات الل
 .سلر النفط المرتلم عم اوضات التم تتم عم  سلر النفط المتباال بناب للل المف

 اسسواق اآلجمة:  -0

كمهها تسههيل ايسههت مار بدههورة ،الفردههة لممضههاربين لتح يههق األربههاح  تتههيح األسههواق اآلتمههة
ويحهرص ، فما يافلو المست مرون فييا اقل بك ير مما يافلو المست مرون فم األوراق المالية كبيرة 

فم  ىاماً  األسلار فم األسواق اآلتمة لكونيا مؤمراً تحركات مراقبة ومتابلة  الملنيون باألمر عم 
امههها إ ا ، ينلفههها  اكبهههر فوريهههة ، فهههإن انلفههها  األسهههلار فهههم األسهههواق اآلتمهههة مؤمهههراألسهههواق ال

، يرتفاعهات اكبهر فهم األسهلار اً ارتفلت األسلار فان عاا البا لين فم األسواق الفورية ي ل انتظار 
 :ويوتا فرعان لي ا المكل من ايسواق

، يهوم25 ل ااناهفورية ولكن بأتفطية التلمل م ل األسواق النو :األسواق النفطية المااية األتمة- ا
عمهه  تحههاا باايههة بمههير لكههن ، ت بالتراضههم لسههلر ملههين مهه  تسههميم آلتههال يح ههةوتههتم اللمميهها

مهةم الممهتري بتحايها حتهم المهحنة التهم ي يتهب وى ا النهوع مهن األسهواق ي، تتاوة  لتيمكن 
وي تكههون ىهه ه األسههواق ، تحايهها تههاريخ توفرىههابالبهها   ،كمهها تمههةم برميههل  500000عههن ان ت ههل 
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ةيههت الههايةل ووقههوا و البنههةين و  إي بلههاا محههاوا مههن الههنفط اللههام والمنتتههات النفطيههة كالبرنههت
 .وى ه األسواق غير منظمة فم الغالب، الطا رات

مههرة بلهها األةمههة النفطيههة األولهه   ول البوردههات(: ظيههرت أل األسههواق البتروليههة الماليههة اآلتمههة- ب
فهم ظهل الت مبهات المهاياة ألسهلار الهنفط التهم  كبيهراً  وعرفهت تطهوراً ، فم نيويهورت م2973 عام

ولهيس  ويهتم التلامهل فييها بهالل وا اآلتمهة، نيات مهن ال هرن الماضهميات والتسهلنيهعرفتيا ال ماني
وىهههم بم ابهههة تليههها بهههالبي  او ، بمههحنات الهههنفط اللهههام وىههه ه الل هههوا ليههها طههاب  السهههناات الماليهههة

وتوتها  هلث ، المراب لكمية محاواة من النفط اللهام او مهن الممهت ات النفطيهة مهن نهوع محهاا
 :بوردات نفطية كبري منظمة فم اللالم ىم

 .(nymexسوق نيويورت لمتباال التتاري  - ا

 .(ipsسوق المباايت النفطية اللالمية بمنان  - ب

 .(simex  سوق سنغافورة الن اي اللالمم- ت

كمهاىو الحهال فهم البوردهة ، ويتوفر عندهر المهفافية فهم ىه ا النهوع مهن األسهواق النفطيهة
األسههلار المطب ههة فههم األسههواق  بنههاب عمهه  فههم مكههان محههاا يمههرر المتلههاممون اوامههرىم إ ، اللاايههة

ىههه ه األسهههواق عمهههم سماسهههرة يسهههيمون  كمههها تلتمههها، التهههم تظيرىههها لوحهههة الملمومهههات فهههم كهههل وقهههت
 .غرفة الم ادة التم تضمن التنظيم والتسيير الحسن لمسوق ، وعم اب بين البا   والممتري ايلت 

تح يهق األربهاح  ق ىهم مهن المضهاربين اله ين ييهافون إله وملظم المتلاممين فم ىه ه السهو 
وي مدهافم تكريهروي  ليس ليم نماط دناعميكونون ممن وغالبا ، وايستفااة من ت مبات األسلار

 .األسلار ايضاً  إنتاج ولكنيم يؤ رون عم  السوق النفطية وعم  يمتمكون اي
،  لويمهههههاات و و ان:ن ىنهههههات  هههههلث عمميهههههات ميمهههههة فهههههم ىههههه ه السهههههوق وىهههههمأنلحظهههههو 
 (20،ص1023

 مهراب او بيه  وىم تمت التلهاملت فهم السهوق الماليهة البتروليهة التهم تهتم وفهق عمميهة  :التغطية
وراق ان تنت ل من يا إلم يا الهرى قبهل يمكن لي ه األو ، بأوراق برميل اسيم مالية او مايسم 

وىههه ا مهههن اتهههل التغطيهههة او ايحتيهههاط مهههن ملهههاطر تغيهههرات ، اتهههل ايسهههتح اق الودهههول إلههه 
ويمكههن ان يتلههر  ليهه ه اللمميههات كههل مههن البهها لين والممههترين فههم نفههس ، األسههلار المفات ههة

 .الوقت
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 هط مهن لهلل حهاوث بله  التغيهرات فهم ا مرحمة انت اليهة لتح يهق ربهح فالمضاربة :مضاربةال 
نما عم سلر السملة، إن المضاربين ي يبنون  تلمينات يمكن ان تكون  قرارتيم عم  الواق  وا 

 م فم الملاملت فم األسواق اآلتمة وتؤ ر عم فتاللت المضاربين اات إلم تضل، لاط ة
و لهت عنهاما ي هوم ، يهةويمكن ألسلار سوق األتل ان تهؤ ر فهم السهوق الفور  .تغيرات األسلار

 .بوض  تلمينات لمتطور ال ي يمكن ان تسمكو السوق فم المست بل المتلاممون
 حيههث ت ههوم ، التسههويق وايتدههال بههين ملتمهه  األسههواق تههؤاي عمميههات المواةنههة إلهه  :المواةنههة

وىهه ه اينحرفههات تتم ههل فههم ، بتدههحيح ملتمهه  اينحرافههات التههم تحههاث بههين ملتمهه  األسههلار
، و ان بمههير، لويمههاات محمهها  .سههلار لمنتههوج واحهها فههم سههوقين ملتمفههين او اك ههرالههتل  األ

 (21,22،ص1023

 :سواق النفطيةاسو مميزات : خصائص المطمب الثالث

 :سواق النفطية بخصائص ميمة وىيتتميز اس
 :قمةالحتكار سوق ا  -2

حيهث ، ال مهة  و   منافسهة حتكار ال مة   االنفطية عاا قميل من المركات   ا يحتكر السوق
التهم تلمهل عمه  التركيهة ، تلض  السوق لنهوع مهن ايحتكهار التة هم مهن عهاا قميهل مهن المهركات

 .فم اللر  الكمم ًا مبامراً تأ ير  ايلطييامم، عاا قميل من الممروعات الضلمة عم 
 :سوق التكاممين الرأسي واسفقي  -0

المركات النفطية اللالميهة  ممارسةو لت ان ، تتمية سوق النفط بالتكاممين الراسم واألف م
راسههم باايههة مههن مرحمههة تتسههم بالتكامههل ال، والمههركات الوطنيههة لنمههاطات الدههناعة النفطيههة، الكبههرى

كمها تتميهة السههوق  لمدهب، وييمكهن الفدهل فيمهها بينيمها،ا المنبه  مهرورًا بمرحمهة الن هل ودههوًي إله 
ة النفطيهة كمرحمههة المنبه  ؛ اي يتههب بالتكامهل األف هم الهه ي يظيهر فهم مرحمههة مهن مراحههل الدهناع

تكامهل فيمها بهين نمهاطات المرحمهة كمرحمهة  ان –بغ  النظر عن نوعيها  –عمم المركة النفطية 
 ودهوًي إله ، ... وغيرىها.البحث وايستكمها  التهم تتطمهب الاراسهة التيولوتيهة والاراسهة الفيةيا يهة

 (55ص، مرت  سبق  كره، ملمفم .استلراج النفط
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 :نحو التكتل تجاهاال  -3

اللطوات  نفطية عم  ايتفاقات المسب ة فيما بينيا وعم تال حركة المركات فم السوق ال
ايتلميهها تتتههو نحههو ماألسههواق م ودههول سههملة الههنفط وممههت اتو إلهه  حتهه ، التههم تتبليهها كههل منيهها

 (40ص،1024، وسلوا عباالدما، سلوا بم اسم .التكامل
 :صمة الوثيقةالالسوق النفطية باسسواق ذات  رت ث  -4

حيهههث تلكهههس تكهههالي  ، بسهههوق النهههاقلت وتكهههالي  المهههحن تتهههأ ر السهههوق اللالميهههة لمهههنفط 
اعتبههار األسههلار  المم عميههو بدههورة مبامههرة مهها يههؤاي إلهه نههاقلت الههنفط اللههام ت مبههات الطمههب اللهه

  55ص،   ملمفم، مرت  سبق  كره.الفورية لمناقلت اسلار نمو ج المنافسة الكاممة

 :مكونات السوق النفطية :لرابعالمطمب ا
منظمهة اوبهت ولهارج منظمهة  المنتتهون  فط اللهام ن من اىم مكونات السوق اللالمية لمهنإ

 يتابيههاً او إ وتتههأ ر السههوق النفطيههة سههمبياً ،  (الههاول الدههناعية والههاول الناميههة والمسههتيمكون  (اوبههت
ضههو يا األسههلار فههم السههوق  عمهه فمههن الناحيههة النظريههة تلهها األسههس التههم تتحههاا ، بلوامههل متلههااة

لكههن مههن الناحيههة ، الاقههة فههم الملمومههات ايرات تفت ههر إلهه ت هه (ت ههايرات اللههر  والطمههب  النفطيههة 
اات ( كاألسيم والسنfuture marketsاللممية تملب الدف ات التم تتم فم األسواق المست بمية  

ممهها يلنههم ان اسههلار الههنفط ، طفههم تحايهها اسههلار الههنف ر يسههاً  اوراً دههر  اللمههلت األتنبيههة وسههلر 
ح ي ههة ي يمكههن تتاىميهها  ىهه هو ، تتههأ ر بمتموعههة مههن اللوامههل تيههيمن عمييهها عنادههر غيههر نفطيههة

،وى ه ن يحاا السهلري ينطبق عميو قانون اللر  والطمب ال ي يفتر  ا، ن النفط كسملةحيث إ
 .كل الفترات الةمنية للل الل وا المندرمة الح ي ة تنطبق عم 

ن عمميههة تسههلير الههنفط اللههام لههم تلهها فههم متنههاول الههاول ىههو ا، مهها يمكههن اسههتنتاتو ن اىههمإ
نمهها ادهههبح الههتحكم الر يسهه  (اتيكمهها كهههان الحههال فههم ع ههها السههبلين المنتتههة  فييههها ىههو الطهههر   وا 

ن إىمههال اللوامههل وي يمكهه، ال ههاار عمههم تلههةين الههنفط وتسههوي و وال ههاب  عمههم لفايهها البوردههة فيههو
 .تم يلا اللامل السياسم منياالغير ايقتدااية 

سههية يا اسههواق الههنفط فههم اآلونههة األليههرة والمسههتويات ال ياان الت مبههات المههاياة التههم مههيات 
م بلها ان 1008ت األسلار فييها  روتيها فهم حةيهران ، والتم بمغم1008التم تم تستيميا فم عام 

وعميههو ، دههلوبة التنبههؤ بمسههت بل اسههلار الههنفط اات إلهه ، اوير 245سههلر البرميههل الواحهها  تلطهه 
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ن عممية تحايا اسلار الهنفط اللهام فهم الوقهت الحاضهر والمسهت بل تلتمها فهم تهةب اساسهم منيها فإ
وتهههوا  السهههوق اللالميهههة لمهههنفط اللهههام بايضهههافة إلههه  مههها تحا هههو عوامهههل اللهههر  والطمهههب فهههم عمههه 

حهها كبيههر فههم  المضههاربة سههاىمت إلهه ، وي مههت ان فههم األسههلار تههأ ير عوامههل غيههر اقتدههااية ليهها
لامل تل يهها تايهها لمحاولههة توقهه  اسههلار الههنفط اللههام سههت رار فههم األسههواق النفطيههة واضههافتعههام اي

ملرفههههة قههههوة الههههاوير األمريكههههم  و،  لههههت ت مههههص دههههف ات البيهههه  طويمههههة األتههههل ويؤكهههها، المسههههت بمية
والتهم ، اسهلار الهنفط اللهام األلرى ولادة اليورو وتأ يرىها عمه وملايت درفو م ابل اللملت 

ويمير عاا من الباح ين إل   .اظيرت ارتباطا و ي ا وان كانت ى ه المسألة موض  لل  مستمر
الةيااة األليرة فم اسلار النفط اللام تتلمق بحالة التفاؤل المتةايا بهين الممهاركين فهم السهوق  ان 

ن ، كمهها ابههاا يههالل مراحمههو األليههرةنيايتههو وانههو  ول الركههوا فههم ايقتدههاا األمريكههم إلهه حههول ودهه
األلرى لةيهااة المحركهة ليهرة كهان مهن بهين ال هوىانلفا  قيمة الاوير م ابل اللملت اللالميهة األ

 (1ص، باون سنة نمر، التنابم و كريم .سلاراأل
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 املبحث انثانث
 اننفط يف ظم اننظرَاث االلتصادَت 

 

 :النفط واقتصاديات الدول النفطية المطمب اسول: النظريات المفسرة لمعالقة بين
ىتمهههام بمهههكل كبيهههر عمههه  ايات يمهههتلت قفهههةة اسهههلار السهههم  األوليهههة لهههلل فتهههرة السهههبلين

وبرةت فم ى ه الفترة نظرية المر  اليولناي كإطار لاراسهة الللقهة ، باقتداايات الموارا األولية
مههن حركهة المهوارا  الطبيلههة إله  يهث تهاف  طفهرة المهواراح، بهين المهوارا الطبيلهة والنمهو ايقتدههااي

 واللهامات المها اله ي يلمهل عمه قطهاعم المهوارا الطبيلهة اللهام  ال طاع الت ميهاي فهم الاولهة إله 
 .تاىور ال طاع اينتاتم الح ي هم لماولهة اله ي ييها  لتح يهق التنميهة فهم األتهل الطويهل بالتهاريا

يهههة والنمهههو ايقتدهههااي فهههم منتدههه  لتفسهههير الللقهههة بهههين المهههوارا الطبيل وظيهههرت فكهههرة ايقتهههراب
عهههام  يولنهههاي بهههاعوىو لهههت فهههم إطهههار ايقتدههاا السياسهههم كبهههايل لنظريهههة المههر  ال، اتيالتسههلين

ومههن اول ، المههوارا بدههورة كاممههة رةومههن تيههة الههرى عههام تفسههيرىا لنهها، واقليههة فروضههيا مههن تيههة
، حيههث يفسههران 2995سههنة  laneو  tornelالاراسههات التههم تبنههت ىهه ه الم ارنههة اراسههة البههاح ين 

 frenzyمهها سههمياه ب نيهها مههن ريهه  اقتدههااي كبيههر تلتمهه  عوفهرة المههوارا الطبيليههة ومهها ينتههر ع

feeding ، ندهيب اكبهر مهن  والمؤسسات والحكام إل  الحدهول عمه كل من األفراا بحيث يسل
فهههابة المؤسسهههية انتمههار الرمهههوة والفسهههاا وتراتههه  الايم راطيههة وانلهههاام الك ممهههايؤاي إلههه ، ىهه ا الريههه 

وبيه ا يكهون ، تح يهق التنميهة ايقتدهااية ه المهوارا الطبيليهة بطري هة تهؤاي إله ياارة واستغلل ىه 
وفمهميا فهم إاارة ، التلامهل مه  ىه ه الطفهرة الموارا ىو عام قارة الاولهة عمه  رةالسبب التوىري لنا

 (199،ص1024،  انيسة وبمم ام.واستغلل ى ه ال روات
تلها نظريهة المهر  اليولنهاي مهن ابهرة النظريهات ايقتدهااية التهم :يولنددينظرية المدرض ال -2

ل قههاموس وىههو تلبيههر الهه، حاولههت تفسههير األااب ايقتدههااي لمههاول الغنيههة بههالموارا الطبيليههة
اللهههههالمم لمتلبيهههههر عهههههن متموعهههههة مهههههن الظهههههواىر  المدهههههطمحات ايقتدهههههااية عمههههه  المسهههههتوى
م ىولناا ع ب اكتما  النفط والغاة الطبيلم فم ايقتدااية التم اكتمفيا عمماب ايقتداا ف

ارتفاع سلر الدر  الح ي م و  من البطالة حيث واتيت ىولناا ملايت متةاياة، بحر الممال
انلفها  وبالتالم  انلفا  ال ارة التنافسية لمسم  المنتتة محمياً  مما ااى إل ، لملممة المحمية
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اينتاتم الدناعم فم ىولناا وى ا ما عر   تاىور النماط أاى إل ال ي سلر الواراات الما
 .بظاىرة اللتدني 

مؤياو ايقتراب المؤسسم ان نوعية المؤسسات فم الاول التم تةلر  يرى:االقتراب المؤسسي -0
فههم اساسهههيا  ات  المههوارا، فالممههكمة رةىههم اللامههل األسههاس فههم تفسههير نهها بههالموارا الطبيليههة

إاارة ىهه ه  يههم تههرتبط ب ههارة مؤسسههات الاولههة عمهه ف، نتهها ا اقتدههااية طههاب  سياسههم تههؤاي إلهه 
 ن تح يهههق النمهههو ايقتدهههااي ويح هههق ال هههروات واسهههتغلليا بمهههكل ام هههل المهههم الههه ي يمكهههن مههه

المهوارا الطبيليهة والنمهو  وتا علقة عكسهية بهين ايعتمهاا عمه بمكل عام تو .التنمية المنمواة
حهههظ ان التههههواة المؤسسهههية ىههههم تحميهههل يلاللامهههل المؤسسههههم إل الإضههههافة وعنههها ، ايقتدهههااي

النمهو ايقتدهااي يكهون  ا عمه فتهأ ر الهوفرة سهمبً ، اللامل المحهاا لطبيلهة الللقهة بهين الطهرفين
 (300مرت  سابق، ص،،  انيسة و بمم ام.اك ر حاة فم الاول  ات المؤسسات الضليفة

 :الموارد رةالتفسير االقتصادي لظاىرة ند:المطمب الثاني
ضههههل  النمههههو ايقتدههههااي والتنميههههة مههههن  الغنيههههة بههههالموارا الطبيليههههة تلههههانم بلهههه  الههههاول

وىو تلبير سمبم ، بظاىرة للنة الموارا ما ياع األقتدااية والبمرية وك لت من سوب اياارة وى ا 
 رةوىنههات عوامهل ك يههرة تتسهبب فههم نهها، المهوارا ية بهين النمههو وةيهااة ايعتمههاا عمهه اي علقهة عكسهه
م ههههل ، رةات ملتمفههههة لتحايهههها سههههبب النههههامؤمههههر  وضهههه  عههههاا مههههن البههههاح ينوقهههها ، المههههوارا الطبيليههههة

Humphreys ضههل  ايقتدههاا واىههم األسههباب تتم ههل فههم ، فههم كتههاب ايفههلت مههن للنههة المههوارا
فههم التلمههيم والسياسههة  وايفههراط فههم اينفههاق مههن عا ههاات الههنفط وايسههت مار غيههر الكههافم، المؤسسههم
المههوارا  رةر نههامظههاىط ، و وت مههب عا ههاات الههنف، ت الريلههموالسههمو ، مههر  اليولنههايوال، وايقتدههاا

اىميهههههها و يمكههههههن تمليدههههههيا فههههههم الممههههههاكل التههههههم تدههههههاب بيهههههها البمههههههاان المدههههههارة لمملههههههاان والنفط
 (52,50، ص1027، ساتا مماري :مايمم

تاتيهههة والتنافسهههية فهههم ال طاعهههات األلهههرى وايعتمهههاا نوت ميهههل ايدهههابة بهههالمر  اليولنهههاي اي  -2
 .حاايعم  قطاع ا

 .اارة عوا ا الموارا الطبيلية من قبل الحكومةسوب إ  -1

 .سلار اللالمية لممواراألم ايست رار المالم بسبب ت ب ب اعا  -3

 .انتمار ظاىرة الفساا المالم وايااري فم بماان الموارا  -4



28 

 (.طب ة الحاكمة ة وطب ة غنية تااً طب ات ف ير  اللمساواة ت سم المتتم  عم   -5

م  إلهه  ميههارات عاليههة اغمبيهها مههركات قطههاع ايسههتلرات بسههبب حاتههة بههطب تههراكم الميههارات  -6
 .لمل قميمةالفرص  مما يتللتنبية ا

 .المواطن ي مل من ايعتمااات الضريبية عم  يرااات المواراايعتماا عمم إ  -7
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التفسددددير السياسددددي والمؤسسدددداتي لمعالقددددة بددددين الددددنفط والنمددددو :المطمددددب الثالددددث
 :االقتصادي

 :التفسير السياسي  -2

كانهههت اول اسهههواب  ح الهههاول ابهههااً التهههم لنتسهههم، حههها السملايسهههتراتيتية اللالميهههةيلههها الهههنفط ا
التحويت ال طاعية فم األنظمة السياسية تتأ ر ب و، بتحريرىا من االسمطة السياسيةكبرى ام دغر 

انلفها  فهم  ىه ا إله ويهؤاي ، حتهم قطهاع المهوارا الطبيليهة ويسيما عن طريق ةيااة ، ايقتداا
 (203، ص1020، ميممم .بالمر  اليولناي ، وى ه الظاىرة تسم ملال النمو ايقتدااي

و تري منظمة الماىا ، مضاعفة عام المساواة فم توةي  الالل إن وفرة الموارا تؤاي إل 
 ك يهراً ، بحكمة فم بنهاب التنميهة  من استلاام امواليان البماان الغنية بالموارا الطبيلية بايً الاولية ا

مههن التحهه ير الههاولم  الههرغم  عمهه ، عههام المسههاواة والمهه اب وسههوب الحكههم  لههمهها ينتيههم بيهها األمههر إ
 (33،ص1026، وحاةم سامم، نبيل تلفر.  ظاىرة للنة المواراالمتةايا من 

ير فأمهها التههأ ، مبامههرين احههاىما مبامههر واآللههر غيههر تههأ ير  ان عههام المسههاواة تههاب بسههبب
وامهها ، اكبههر قههار مههن ريهه  المههوارا ول عمهه التههم تسههمح ليهها بالحدههالمبامههر فسههببو رقابههة الحكومههة 

ترات  األااب ايقتدااي عامهة نتيتهة لظهاىرة المهر  اليولنهاي اله ي  و سببالمبامر فاغير األ ر 
مباا ألن توةي  ارباح النمو ايقتدااي تلض  لنفس ؛يةيا من حاة عام المساواة فم توةي  الالل

توةيه  الريه  فالنلب البيروقراطية والسياسهية تسهتما قوتيها وسهمطتيا مهن لهلل عمميهة ، توةي  الري 
لريه  التهم ته ىب لكهل ف هة مهن المهلب، وفهم الغالهب الحق فم تحايا نسبة ا باعتبار انيا داحبة 
تا وينهه، تلدههيص تانههب ميههم مههن الريهه  واينفههاق اللههام لدههالحيا اللههاص تلمهها ىهه ه األليههرة إلهه 

حهههوافة ايقتدهههااية نحهههو بسهههموت السهههلم لتح يهههق الريههه  الههه ي يوتهههو ال عههن ىههه ا الوضههه  مههها يسهههم 
 .من األنمطة ايقتدااية المنتتة التنافس عم  المكاسب من الري  بايً 

فههههم تفسههههير  ميمههههاً  ان لمتانههههب السياسههههم اوراً  Michael.ross1999ايقتدههههااي  ويههههرى
م ان تفسههير السياسهه ويههرى، ضههل  األااب ايقتدههااي لملظههم البمههاان المدههارة لممههوارا الطبيليههة

 (53مرت  سابق، ص،  ساتا مماري: لث نظريات لن مة الموارا يمكن ان يدن  إل 
 
 

 



10 

 :النظرية اإلدراكية  - أ

اسيًا قدير األتل ترتح ى ه النظرية ان تلمق التاف ات المفات ة للا اات الموارا اف ًا سي 
بههين الفههاعمين السياسههيين، وىهه ا مايفسههر فمههمت عههاة حكومههات فههم تنويهه  دههااراتيا، والف ههت فههم 
المحافظههة  عمهه  اسههت رار سياسههتيا فضههلفت قطاعيهها اللههاص، ودههارت عرضههًة لظههاىرة المههر  

 اليولناي.
 :مقاربة المؤسسات - ب

لتههم ليهها اور كبيههر فههم ان اللا ههاات الكبيههرة مههن المههوارا تضههل  مؤسسههات الاولههة ا تههرى 
له  اعم تنمية اقتدااية مستاامة، ل ا نتا ان ملظم الهاول الريليهة تمتمهت مؤسسهات ضهليفة تفت  را 

 .ال ارة عم  دياغة وتلطيط استراتيتية وتنموية
 :النظرية االجتماعية -ج

ا ت هههوي متموعهههات ن الم اربهههة ايتتماعيهههة تؤيههها فكهههرة ان وفهههرة المهههوارا وارتفهههاع عا هههااتيإ
  النمهو للرقمة ايدلحات الااعمة للنفتهاح ايقتدهااي ممها يهؤ ر سهمبا عمه المدالح التم تسل 

 نوعية سياسات الاولة. وعم 
لتفسهير السهبب اله ي  يتلهل وفهرة المهوارا اربه  ن هاط اساسهية  بت هايم ايقتدهاايون قها قهامو 

لههة المؤسسههات اىههم عامههل الحافة السياسههم وطبييلههاو ن مههة عمهه  البمههاان بههاًي مههن ان يكههون نلمههة، 
 وى ه الن اط ىم : (54ص، مرت  سابق،  ساتا مماريفييا 

اك هر فاعميههة  حسهاب طهرق الهرى ليههة عمه مهوارا الطبين السياسهيين يبهالغون فهم اسهتغلل الإ  -2
لدههههناعة م ل مهههه  قمههههة اىتمامباسههههت مار وتنميههههة قطاعههههات ايقتدههههااى األلههههرى، للمههههق ال ههههروة

ون المسههت بمم ليهه ه ال ههروة المههال البمههري واىتمههاميم ف ههط بههالملة والةراعههة وايسههت مار فههم راس 
 .ب ا يم فم السمطة عمم ماى

ال طههاع المنههتلم لممههوارا يتلههل انمههطة اسههتغلل واسههتلراج ىهه ه ال ههروات اك ههر ربحيههة ويرفهه    -0
اسههههتلماليا لمتههههأ ير عمهههه  ادههههوات   ا مههههن لههههللوىهههه، مههههن قيمههههة الب ههههاب فههههم مندههههب السههههمطة 

 .منادبيم فم السمطة والمحافظة عم  النالبيين
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سههههابة را مههههن مهههأنو ةيههههااة حتهههم التلدههههص السهههاينتلهههام المسههههتمر لممهههوا  -3 ا ليهههه ه المهههوارا وا 
والسهبب فهم ىه ا ىهو ان اينتلهام ، استلمال النف ات اللامة فهم انمهطة اقتدهااية اقهل فاعميهة

والتوظيهه  فهم ال طههاع يهاف  السياسهيين لمتوسهه  فهم سياسههات الهاعم والحمايهة لههبل  األنمهطة 
ىميههة ي  قطههاع عههام اقههل اااب وت ميههل ا لغههر  الب ههاب فههم السههمطة ممهها يههؤاي الههم توسهه، اللههام

 .ال طاع اللاص ال ي يفتر  انو ال طاع األك ر إنتاتية

ات ايقتداا يرتبط بمكل واضح بالمؤسسهات وىه ه المؤسسه التأ ير اللام ينلام الموارا عم  -4
عمهل الحكومهة وقهارة المهواطنين عهل محاسهبتيا  تضهمن مهفافية ليا دهمة بالتانهب السياسهم و

 .الحافة السياسم فم السياسات المتبلة لمبما وتحاا ماى فاعمية

 :التفسير المؤسساتي -0

تفسهههير اسهههباب تفهههاوت األاابايقتدهههااي بهههين  اغمهههب البحهههوث والاراسهههات حهههول ي تلتمههه 
، يههة اور المؤسسههات فههم التنميههة ايقتدههاايةاىم فيههم تؤكهها عمهه بمههاان اللههالم الغنيههة واألك ههر ف ههر  

تؤكها األبحهاث األليهرة ان المؤسسهات تفسهر : ي هول  1003وحول ى ه الن طة كتب تيفري ةاكهس 
 .من التنمية ايقتداايةما بما  بمستوى كل مم ت ريبا يتلمق

ولغههر  تفسههير اسههباب ايلههتل  فههم األااب ايقتدههااي بههين الههاول الغنيههة بههالموارا قههام 
 meium,kari moene ،ragnar torvik ،haivar) نحهاار فم مرحمة اول  باراسة علقة اي

  بمهااً  41ووفهرة المهوارا الطبيليهة فهم  م2991-2965للل السهنواتبين متوسط النمو ايقتدااي 
وتهههوا علقهههة  وتودهههل إلههه ، % مهههن النهههاتا المحمهههم20تتتهههاوة دهههااراتيا مهههن المهههوارا اك هههر مهههن 

التههم افترضههيا تلههر  ىهه ه  الفرضههية تاكههايقتدههااي ونسههبة الدههاارات ، وامههو عكسههية بههين الن
 وىه ا حسهب، متمهوعتين ىه ه البمهاان إله اما المرحمة ال انية فتم ت سيم عينة ، الموارا رةالبماان لنا

 ان التم تمتمت مؤسسات تيهاة ىهم ان متموعة البما نوعية المؤسسات فم كل بما فوتات الاراسة
 امها المتموعهة ال انيهة التهم ليها، المهوارا رةىا تيهاًا، وبالتهالم لهم تتلهر  لنهاتدااالتم كان اااب اق

وتبين ى ه الاراسة ان تفاوت ، التم كان اااب اقتدااىا سي اً  مؤسسات  ات نوعية منلفضة فيم 
نوعيههههة  نيههههة بههههالموارا يلههههوا بالارتههههة األولهههه   مههههم الههههتل  اااب النمههههو ايقتدههههااي فههههم الههههاول الغ

توسهي   يمت  عم  مما الكفابة تتد  بلام ، لمؤسسات فم البماان الغنية بالموارافا، المؤسسات
األنمهههطة المهههؤ رة غيهههر المنتتهههة بسهههبب ضهههل  ال هههانون فهههم حمايهههة األمهههلاص والممكيهههة وغيهههاب 
است لل وكفابة ال ضاب وانتمار البيروقراطية والفساا والرموة مما يتلل لي ا النوع من المؤسسات 
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اللمل لارج األنمطة  تحفة وفرة الموارا الممروعات عم  النمو لادة عناما ة عم  تااعيات سي
والمنتتهههة يمكهههن ان تلهههةة النمهههو ايقتدهههااي وبالم ابهههل فهههإن المؤسسهههات  ات الكفهههابة ، اينتاتيهههة

، مرتههه  سهههابق، سهههاتا ممهههاري .عنهههاما تتههه ب وفهههرة المهههوارا الممهههروعات نحهههو متهههايت اينتهههاج
 (55ص



 

 
 
 

 
 انفصم انثانٍ

 سؼار اننفط اخلاو انؼاملُت وانؼىايم املؤثرة فُهاتطىر أ
 

 .ماىية أسعار النفط :ولالمبحث اس 

والعوامددل المددؤثرة  االقتصدداد العدالمي ىأثدر تقمبددات أسدعار الددنفط عمد :المبحدث الثدداني
 .فييا

 .الخام والعوامل المؤثرة فييم في ليبيا أنتاج النفط وصادراتو:المبحث الثالث
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 سعار النفط الخام العالمية والعوامل المؤثرة فيياتطور أ           
 :المقدمة

سلار النفط عاة ت مبات حااة بين ايرتفاع المايا واليبوط المايا للل األربلين ميات ا
عمهههم  مبامهههراً  اً تهههأ ير  ويةالهههت تهههؤ رسهههلار الهههنفط ا هههرت ماضهههية؛ وىههه ه الت مبهههات الحهههااة فهههم اال عامهههاً 

مهههوارا بيههه  الهههنفط فهههم تنفيههه  لططيههها  التهههم تلتمههها بمهههكل مهههبو كامهههل عمههه ، ايقتدهههاايات النفطيهههة
 .التنموية

قههام لبههراب البنههت الههاولم ودههناوق الن هها الههاولم فههم  وفههم ظههل تطههورات ايقتدههاا اللههالمم
ن عمميههات النمههو وتيههوا إلهه  اايقتدههاا اللههالمم، ومنيهها لمدههوا  باراسههة عههن  فههاق م1023عههام 

سههبابيا، وسههتتل ر بههراما وممههاري  التنميههة فههم كانههت ا بت مبههات اسههلار الههنفط ايههاً  التنميههة تتههأ ر سههمباً 
سهلار الهنفط فهإن ت مهب ا بلبارة الرى، سلار النفطالطاقة واالاول النامية إ ا لم تتم ملالتة قضايا 

لتههأ ير سههلر  م ف يههرة، نظههراً اللههالم غنيههة كانههت ايههراوا اول  يظههل ىاتسههاً  وىبوطههاً  اللههالمم دههلوااً 
ومههن  ههم ، األسههواق اللالميههة واينتههاج وعههر  السههم  وبالتههالم عمهه ، ايقتدههاا اللههالمم الههنفط عمهه 

 .حياة الناس ومليمتيم عم 
 :ياهُت أسؼار اننفطاملبحث األول : 

قتدهههااية يهههو يحتهههل مكانهههة ىامهههة فهههم الهههاورة اي،فاقتدهههااية  ىميهههة ا ا يلتبهههر سهههلر الهههنفط 
 هتطهههور و مفيهههوم سهههلر الهههنفط طرق إل ، ومهههن ىههه ا المنطمهههق سهههنتلتميههه  الهههاول المنتتهههة والمسهههتوراة

 .التاريلم

 :مفيوم سعر النفط:المطمب اسول
 ىن م هاار ومسهتو إبالن وا، حيث عنيا   سلر النفط يلنم قيمة المااة او السملة النفطية ملبراً  -2

فلهههل اللوامهههل ايقتدهههااية او السياسهههية او  ةل هههو ط يلضههه  ويتهههأ ر بدهههورة متباينهههة اسهههلار الهههنف
  0223  )الددوري . اي نهين ملهاً فهم فهم طمبهو او  ملة السهوق السها اة سهواب فهم عرضهو اطبي
 (295,294ص

سههلر الههنفط بالههاوير  ابههت   و   سههلر الههنفط الح ي ههم او مهها يسههمكمهها يلههر  سههلر الههنفط بأنهه -1
ةمنيهة ملينهة بلها اسهتبلاا مها طهرا عميهو لهلل وال ي يلبر عن تطور السلر عبر فترة ، ال يمة

ا ت الفتههرة مههن عوامههل التضههلم الن ههاي او التغييههر فههم ملههال تبههاال الههاوير الهه ي يتلهه  اساًسههمههت
سنة   لإنا يمةم ان ينتسب السلر الح ي م ومن ى، ىلر اللملت الر يسة األ النفط م لتسلير 

 (242 ص0227)أوزان حسين ساس  .ملينة وىم سنة األ
كههان فههم باايههة  حيههث، بتطههور السههوق النفطيههة سههلر الههنفط منهه  اكتمههافو تتاريههاً  هها تطههور ل

ليتحهاا بلهاىا ، مة ال ي سهاا السهوق النفطيهةالوى ا فم ظل احتكار ،بار النفط  اكتمافو يحاا عنا 
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سلر احتكاري  اللإبماان عاياة لكن سرعان ما تحول  دناعة النفط فم تلحيث تم اتسفم الموان 
سلر   ل لت إتلظيم ارباحيا ليتطور بلا   لإالتم سلت ، احتكار المركات لمسوق النفطيةنتيتة 

 .السوق النفطيةفم لالول بماان منتتة لمنفط يرت  تنافسييلض  للوامل الطمب واللر  وى ا 

 :التطور التاريخي لسعر النفط :المطمب الثاني
النطههاق   مسههيرة اسههلار الههنفط عمههلتههم قطلتيهها مراحههل امالتسمسههل التههاريلم ل  متلههر  عمههل
عنههاما تههم اكتمهها  اول تحايااً ، مهها قبههل قههرن وندهه  مههن الههةمنرتههوع إل مههر اليتطمههب األ، اللههالمم

، برميهل يوميهاً  30باا إنتاتو بملهال حيث ، م2859بنسمفانيا عام  ةيا ااوين بويي  ب ر نفطم عم
، جددداب هللا مصدددطفي).ااً لهههلل اللهههام نفسهههو ولفتهههرة قدهههيرة تههه اوير ت ريبهههاً  10تهههم بيلاللهههام ب و

 (6  ص0226
انيهها تغيههرت مهه  تغيههر الظههرو   رغههمعرفههت اسههلار الههنفط بلهها  لههت تطههورات عايههاة  وقهها

السهههوق   ةمهههات التهههم مهههرت عمهههبملتمههه  األكمههها انيههها تهههأ رت ، وضهههاع السياسهههية وايقتدهههاايةواأل
ن فتهههرة وأل، م2859ل وحافهههل منهه  اكتمهههافو عههام ط طويههفن تههاريخ اسهههلار الههنإفهههعمهه   لكو ، النفطيههة
مهن ىهه ه  سهنكتفم بتحميههل تطهور اسههلار الهنفط باايههةً م1028الهم سههنة 2990تبههاا مهن سههنة  الاراسهة
 .غاية الفترة الحالية  لإالفترة 

 :عينياتتطور أسعار النفطفترة التس -2

 ،اللميا ال انيةتلرضت السوق النفطية فم بااية التسلينيات ألةمة حااة تم مت فم حرب 
اوير  40بمغهههههت سههههه    لمحهههههرب ف هههههط حت  ولهههههمهههههير األ رىههههها فهههههم األإسهههههلار عمهههههم ارتفلهههههت األإ 

 (226 ص0225وىيبة مأدن  ).لمبرميل
، م2995لمبرميهههل عهههام  اً اوير  27501 لهههإالنفط   سهههلر وفهههم منتدههه  التسهههلينيات انلفههه

لمبرميهل بسهبب تةايها  اً اوير  21576حيث بمغ السلر الح ي م  م2998حا لميبوط فم عام  وبمغ اان
، وبهاا بلها م2999ةمة الماليهة منه  منتده  عهام الطمب عميو ع ب األ وانلفا اللر  النفطم 
)عبدالسددتار .م2999لمبرميههل فههم عههام  اً اوير  2759ان ودههل إلهه بمههكل مت بهه ب   لههت بايرتفههاع

 (22 ص0225  موسي
 :"0222-0222الل الفترة "تطور أسعار النفط خ -0

ن ا فط مرتفلههة عههن السههنوات السههاب ة إيسههلار الههنكانههت ا م1002و  م1000فههم عههامم 
 م1001عهام  فماً عاياتده  منحه سلار الهنفط اللالميهةال ت ابلا  لت و  ى ا ايرتفاع كان طفيفاً 

أك ر  لا  سهلارلت فة ن ايرتفهاع المتوادهل لالماة ست سنوات ونده  مه م1008منتد  عام   حت
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 ىههه ا ويلهههوا، م1008اوير لمبرميهههل فهههم عهههام  96594مههها ي هههاربا بمهههن اربلهههة اضهههلا  مسهههتوياتي
 (387،ص1023، المةينم :متموعة من اللوامل اىميا  لإيرتفاعا
كبيههرامن إمههااااتيا عههن السههوق  باً ل بميههة فههم نيتيريهها التههم حتبههت تههة ايضههطرابات اللرقيههة وا-ا 

 .النفطية

اسههههتمرار ان طههههاع ايمههههاااات مههههن فنههههةويل نتيتههههة ايضههههراب اللههههام الهههه ي مههههياتو الههههبلا عههههام -ب 
 .م1001

ة بسههبب التههوتر فههم منط ههة المههرق الملهاو  المتةايههاة مههن حههاوث ن ههص فههم ايمههاااات النفطيهه-ج 
 ط.وساأل

اوير  62574 لهههإلتدهههل  م1009بهههاليبوط فهههم باايهههة عهههام  نفطسهههلار الهههامهههن  هههم بهههاات و 
 كهان ليها قهاو ، (5 ص0229  )الموسدوي.م1008ألةمهة الماليهة اللالميهة فهم عهام لمبرميل بسهبب ا

 .المواةنات اللامة لمبماان المدارة لمنفط ومنيا ليبيا  كبير عم تأ ير
وبسهههههبب األةمهههههة الماليهههههة ، اوير لمبرميهههههل 96594م إلههههه 1008سهههههلار فهههههم عهههههام ودمتاألو 

سلار الهنفط فهم اظم ايقتداايات اللالمية انلفضت اللالمية والركوا ايقتدااي ال ي اداب مل
، 79562 لهإ 1020اوير لمبرميهل، م ارتفه  سهلر الهنفط فهم عهام  62.74  لهإمتدل م1009عام 

 (38 ص0222  زيتوني)ال.اوير لمبرميل
  :"0228-0222"فترة  خاللسعار النفط أتطور   -3

المنط هههة اللربيهههة فهههم اع هههاب الربيههه   تفاقمهههت ايضهههطرابات السياسهههيةفم م1022فهههم عهههام 
ولهروج ، ان طهاع ايمهااااتمن الك يهر مهن الهاول المنتتهة م هل ليبيها وسهوريا والهيمن  لمما اا إاللربي
اولة فهم اوبهت  ةاي من النفط الميبم اللفي  عالم التواة ولم تتمكن مميون برميل يومياً  256نحو 

 لمبرميههههلاوير  200 ىت الحههههين فههههوق مسههههتو نهههه   لههههسههههلار الههههنفط ماوليهههه ا ارتفلههههت  ؛ مههههن تلويضههههو
إضهافة ألن ليبيها مها ةالهت غيهر مسهت رة  نظهراً  م1023عهامايمهول مهن   واست رت عنا  لت الحا حته

 .سوريا واللراق  إل
تدهاير الهنفط   عمه فرضت الوييهات المتحهاة وايتحهاا األوروبهم حظهراً  م1021وفم عام 

تفاقم   لإى ا األمر  ىواا، من نفطيا من السوقتسبب فم لروج نحو مميون برميل مما اييرانم 
 .مرتفلة ومنلفضةاسلار النفط   را فلل عسكري إيرانم وىو ما اب  الملاو  من

سهنوات   لثله لمبرميهلاوير  200فإن ب اب اسلار الهنفط فهوق ، اتيوكما حاث فم ال مانين
يهاة ينتهاج ومدهاارة تاوسمح بهالول ح هول تايهاة ، ما  وند  ساىم فم إضلا  الطمب نوعاً 

الهل الهنفط من الاراسة وفم السنوات األليرة ، ات الل بحر المماليففم ال مانين .سوق اللإالنفط 
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تبهههاطؤ نمهههو ايقتدهههاا اللهههالمم وانحسهههار   لهههإإضهههافة وتسهههبب ىههه ا األمهههر  .السهههوق  لهههإالدهههلري 
  لهم إ1024عام فم  لمبرميلاوير  98فم ىبوط اسلار النفط من، الملاو  السياسية فم المنط ة

 م ارتفهههه  بملههههال مههههنلف  إلهههه 1028وفههههم عههههام ، م1027لمبرميمفههههم عههههام اوير  54572قههههل مههههنا
قطههار اللربيههة المدههارة لمههنفط  اوبههت   لسههنوات الت ريههر السههنوي لمنظمههة األ .اوير لمبرميههل 72534
 (م1028الم 1022

 مميون دوالر لمبرميل. (م0228-2992)( يوض  تطور أسعار النفط لفترة 2الجدول رقم )

 سلر النفط بالاوير السنة

0991 03.76 
0990 01.14 
0990 09.30 
0993 0710 
0994 05.86 
0995 07.10 
0996 01.64 
0997 09.00 
0998 00.76 
0999 07.9 
0111 08.66 
0110 04.46 
0110 04.99 
0113 08.85 
0114 38.06 
0115 54.57 
0116 65.06 
0117 70.44 
0118 96.94 
0119 60.74 
0101 79.60 
0100 000.06 
0100 000.57 
0103 018.56 
0104 98.97 
0105 53.3 
0106 45.03 
0107 54.70 
0108 70.34 
 المصدر: صندوق النقد الدولي  أعداد مختمفة.
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 مميون دوالر لمبرميل. (0228-2992)( يوض  تطور أسعار النفط لفترة 2أكل )

 

 :نأ ة منظمة الدول المصدرة لمنفط:المطمب الثالث
Organization of the petroleum exporting countries)) 

  عمههههرة اولههههة تلتمهههها عمهههه ىحههههاإلميههههة تضههههم ىههههم منظمههههة عا، ( اوبههههت(opecوتلتدههههر 
ويلمهههل ،منظمهههة األوبهههت   لهههإويلتدهههر اسهههميا ، الهههالللتح يهههق  كبيهههراً  دهههااراتيا النفطيهههة اعتمهههاااً 

 عضهههاب فهههم ىههه هاول األالهههتممهههت و ،لةيهههااة اللا هههاات مهههن بيههه  الهههنفط فهههم السهههوق اللالميهههة ؤىااعضههها
تأسسههت فههم بغههااا  ،% مههن ايحتيههاطم اللههالمم لمههنفط70 ،و% مههن النههاتا اللههالمم 40المنظمههة 

 . رىا فم فيينالكويت وفنةويل ومامن السلواية و إيران واللراق و  ، وكانت تضم كلً م2960عام 
نل هاا مهؤتمر البتهرول اللربهم ارة لمنفط اوبهت ا نهاب نب  ت فكرة إنماب منظمة الاول المداا

وفهههوا الهههاول فكهههرة إنمهههابىا حيهههث ناقمهههت  م2959بريهههل عهههام افهههم  ةول الههه ي ع ههها فهههم ال هههاىر األ
و سهههواب مهههنيم األعضهههاب اللهههرب اللهههاممون ا، المدهههارة لمهههنفط الممهههاركة فهههم اعمهههال  لهههت المهههؤتمر

 .اعضاب غير اللرب المراقبون
 ايمهارة إله  انهو تتهارو ، حسب ال ا مة اانهاه اولة عضواً  ةعمر  تان إ نيوتا لممنظمة اآلو 

المغهههة  فهههإننىهههم اللربيهههة (مهههن الهههاول األعضهههاب  6 بهههالرغم مهههن ان المغهههة الرسهههمية ألغمبيهههة الهههاول 
ىهههم  رسهههميةالة تهههغنيتيريههها  لوىو واحهههاٌ  عضهههوٌ  يوتههها ف هههط بمهههاٌ و ، نتميةيهههةيالرسهههمية لاوبهههت ىهههم ا

 ىم: لمبماان اللمسة المؤسسة ىاول الر  9إضافة وتم ، اينتميةية 
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 ،والسهههلواية ،و التةا هههر  ،وإيهههران  ،وانغهههوي  ،واألمهههارات اللربيهههة المتحهههاة  ، واألكهههوااور
 (73،ص 1008،  ماتا المني .نيتيريا ،وليبيا  ،والكويت  ،وفنةويل  ، واللراق

مههن  201وبموتههب المههااة  ،لمنظههام الههاولم نيهها منظمههة حكوميههة وف ههاً  أوتدههن  األوبههت عم
، والمنظمهههة ليسهههت مؤسسهههة تتاريهههة وي تهههالل فهههم عمميهههات ماايهههة وتتاريهههة، مهههم المتحهههاةمي هههاق األ

كمههها ان موظفييههها ، ويلتبهههر األمهههين اللهههام لممنظمهههة ىهههو المهههلص ال هههانونم المسهههؤول عهههن اعماليههها
م هايت ،  محمها عباالهاا م:ن المنظمهة مهن  هلث اتيهةة ىهميلاون موظفين مهانيين اوليهين وتتكهو 

 (1004/20/3، ترياة الملرفة
، اول األعضهههابالههويتكههون مهههن وفههوا تم ههل ، وىههو السهههمطة اللميهها لممنظمههة :المجمددس الددوزاري -2

وقههها ينل ههها ، وبموتهههب اسهههتور المنظمهههة يل ههها المتمهههس الهههوةاري اتتمهههاعين عهههاايين كهههل سهههنة
اولههة عضههو فههم المنظمههة بواسههطة األمههين  يههةطمههب ا  بنههاب عمههلمتمههس فههم اورة غيههر عاايههة ا

 .اللام لممنظمة ال ي ي وم بالتماور م  ر يس المؤتمر

ومههن حههق المتمههس ، ويتكههون مههن منههاوبين يرمههحون مههن قبههل حكومههاتيم :مجمددس المحددافظين -1
 .الوةاري لممنظمة ان يمكل اتيةة متلددة كمما تطمبت الظرو   لت

تيم مهن اموب ية الموظفين الملهارة لها، ورؤساب اياارات، مين اللامتتكون من األ :السكرتارية -3
وتبامر اعمالياونماطيا ضمن ، وتضم سكرتارية المنظمة لمسة اقسام ر يسة، اول األعضاب
 .ضوب تلميمات متمس المحافظين  اللادة بيا فم استور المنظمة وعمحاوا المواا 

وتوحيههها السياسهههات ،التنسهههيق بهههين األعضهههاب   لهههإا  منظمهههة الهههاول المدهههارة لمهههنفط وتيههه
قههرار السههلر اللههاال لكههل مههن المنتتههين والمسههتيمكين،النفطيههة    تح يههق ايسههت رار والتههواةن بيهها، وا 

وضهههمان ، قتدهههاايةاالهههنفط لمههاول المسهههتيمكة بملههايت  سههتمرار تهههافقاسهههواق الههنفط وضهههمان افههم 
وياعميم فم تح يق ى ا اليا  األمانة ، س المال المست مر لدناعة النفطااستمرار عا ا عاال لر 
ة قتدااية والمتنة الوةارية ال ل يهة الملنيهياألمين اللام وبمساىمة المتنة ا اللامة لممنظمة بر اسة

، منظمهة اوبهتالمؤتمر الوةاري السهمطة اللميها لنتاتية ويلتبر بمراقبة اوضاع السوق والحدص اي
ت لتنههة بهو ولا، مهة لممنظمهة وت ريههر كيفيهة تح ي يهال عهن وضه  ودههياغة السياسهة اللاؤو وىهو مسه

 ،نتاتية وداارات الاول األعضاب،وميمتيا مراقبة الحدص ايم2993مراقبة وةارية انم ت عام 
ويتتمههههههه  مم موالاويألعضهههههههاب فهههههههم منظمهههههههة اوبهههههههت فهههههههم نطهههههههاق المتمهههههههس الهههههههوةاري مهههههههرتين فهههههههم 

  ).petroleum.gov.egwww .اللام

http://www.petroleum.gov.eg/
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 :سعار النفط منذ نأ ة منظمة اسوبكأتطور :المطمب الرابع
مههن تأسههيس منظمههة الههاول المدههارة لمههنفط اوبههت التههم تسههيطر عمههم  سههاسكههان اليهها  األ

كتهل تيا مهن لهلل التأ م م دهاارات الهنفط اللهام فهم اللهالم ىهو رعايهة المدهالح ايقتدهااية لمنمه
وىهو اليها  ، األسهلار  والسهيطرة عمه،وتنظهيم عمميهات اينتهاج ،ىالكبهر فم مواتية مركات النفط 

 .ن المنظمة واتيت لتح ي و للل مسيرتيا الطويمة عاة محطات تل ر وتطورالبراب ال ال ي ير 
ساسههية فههم تههاريخ اوبههت التههم تههتحكم فههم إنتههاج وتسههويق ألنسههتلر  المحطههات ا يمههايم فو 

 (7،ص1025، وسم عباالستار م:سملة النفط ايستراتيتية
نتههههاج الههههنفط ىههههم إت بمبههههاارة مههههن لمههههس اول اساسههههية فههههم تأسسههههت اوبهههه:الت سدددديس والنأدددد ة -2

يران واللهراق والكويهت وفنهةويل فهم اتتمهاع ع ها باللادهمة اللراقيهة بغهااا يهوم   24السلوايةوا 
 .2960ايمول 

 ىعمههم مهها بعضههاعههاا األاةااا الههاول اللمههس المؤسسههة ألوبههت   لههإإضههافة :تطددور العضددوية -1
، وايمههههارات م2963 ههههم إناونيسههههيا وليبيهههها ، م2962السههههنين ؛ ف هههها انضههههمت إلييهههها قطههههر عههههام 

   هههم انسهههحبتا منيههها عمههه م2973، وايكهههوااور والغهههابون م2972ونيتيريههها ، م2967والتةا هههر 
لكنيههها عهههاات إلييههها  م1009كمههها انسهههحبت إناونيسهههيا عهههام ، م2996و  2991التهههوالم عهههامم 

 .م1025نياية 

اسهههلار الهههنفط اللهههام   ان تهههؤ ر عمههه م2965حاولهههت منظمهههة اوبهههت عهههام :إلنتددداجإقدددرار ةليدددة ا -3
ان الهاول األعضهاب لهم تمتهةم  إيحدتيا منو فحاات لكل اولة ، س   ةيااة اينتاجبتحاياىا 

تمكنهت المنظمهة مهن  م2967اي بلها حهرب يونيهو  م2968وفهم ينهاير / كهانون ال هانم  ،ب لت
 .سلر البي   ي ضم بنةع اللدم عمركات الغربية إبرام اتفاق م  الم

التلمهم عهن   لهإاضهطرت المهركات النفطيهة م  2972وللل مؤتمر المنظمهة فهم فبرايهر 
 سهتلووض  برنهاما لمسهلر ، األسلار ىية وتوقي  اتفاق تماعم يرف  مستو ع واىا الت مياية ال نا 

 .سنوات
يران عماتف ت السلواية م2973 فم اكتوبر /:ىالصدمة النفطية اسول -4 موق  موحها بمهأن   وا 

ع اللربههم ا والههل سههلح الههنفط ملركههة الدههر ، تبلتيمهها فههم  لههت ب يههة اعضههاب المنظمههةاينتههاج و 
ورفلههت اسههلار الهههنفط ،إ  تههم تلفهههي  إنتههاج الههنفط ودهههااراتو ، ايسههرا يمم إ ههر حهههرب اكتههوبر
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الهههاول   عمههه نفطيهههاً  كمههها فهههر  اللهههرب حدهههاراً ، بمهههكل كبيهههر بهههاون مواف هههة المهههركات النفطيهههة
 .المؤياة يسرا يل

  لإاتههاكمهها ، تكتههل الههاول الغربيههة لمواتيههة منظمههة اوبههت  لإمهه2973 هها اات اةمههة عههام ل
 .سلر النفط  عمبناب الاول الدناعيةلملةون إستراتيتيمن النفط تستلامو فم األةمات ولمتأ ير 

  عهن بهاا ل لمطاقهة الملتمهاة عمه بحثافه  الهاول الدهناعيةلم  لإواات ى ه األةمة ايضا 
لهههم إنمهههاب الوكالهههة الاوليهههة لمطاقهههة يهههوم ، البتهههرول لحمايهههة مدهههالح الهههاول  م2974 /نهههوفمبر  28وا 

وفهههم  (اوير لمبرميهههل 22556%  230و لهههت إ هههر ةيهههااة اسهههلاره بنسهههبة ، الغربيهههة المسهههتيمكة لمهههنفط
، 2974، ا الغنيمههههممحمهههه .ع ههههات اول قمههههة لرؤسههههاب اول اوبههههت فههههم التةا ههههرم  2975 مههههارس /

 (94ص
فنههتا عنيهها توقهه  الدههاارات  م2979قامههت ال ههورة اييرانيههة عههام  :الصدددمة النفطيددة الثانيددة -5

وفهم  .اوير 70  لهإا الم ةيااة كبيرة فم سهلر البرميهل حيهث ودهل احياًنه ىمما اا، اييرانية
تسههههههببت فههههههم ارتفههههههاع تايهههههها ألسههههههلار  اللههههههام المههههههوالم نمههههههبت الحههههههرب اللراقيههههههة اييرانيههههههةالتم

 (7، ص1008،  بوارامة.النفط

إنتههاج الههنفط  ىحاولههت اوبههت الههتحكم فههم مسههتو  م2990 -2981لههلل :ترسدديم ةليددات الددتحكم -6
مميهون برميهل فهم  2755نتهاج وكهان بملهال ايا لس   اياول تح م2981ف ررت فم ، واسلاره
 .التحايا بي ا إي ان الاول األعضاب لم تمتةم تماماً ، اليوم

انلفضهت  م2985وفهم ينهاير / ،قمدت اوبت حدص كل اوليا م2984 وفم اكتوبر / 
وضل  التنسيق بين اول المنظمة والاول غيهر األعضهاب ، األسلار ولم تكن ىنات اسلار رسمية

فسههه طت نظريهههة تحايههها السهههلر ال ابهههت ، (اويرات 20 م 2986نييهههار األسهههلار عهههام ى إل امههها اام
 .السملة ايستراتيتية تلض  لضغوط السوقوادبحت ى ه 

ترتههب  تههابت اةمههة الغههةو اللراقيممكويههت ومهها م2990 فههم اغسههطس /  :أزمددة غددزو الكويددت -7
وله لت تهم إقدهاب اللهراق ، ق من طر  األمم المتحاةااللر   عمييا من فر  حظر تتاري عم

إله  ف هاا  لهت  لت حهرب اللمهيا ال انيهة هم انهال، من س   اينتاج المحهاا مهن طهر  المنظمهة
،  المكههر طههار.م2997 -2994 ابههت ومرتفهه  لههلل  ىمسههتو   لههإ ههم عههاات ، تراتهه  األسههلار

 (278، ص 1000
اتتملهههت اول اوبهههت فهههم تاكرتههها ورفلهههت إنتاتيههها  م2997 فهههم نهههوفمبر /  :اسزمدددة اآلسددديوية -8

انييههار كبيههر فههم  الههم ىممهها اا، % اون ان تألهه  بلههين ايعتبههار األةمههة اآلسههيوية20بنسههبة 
تسهههلة اويرات ف هههط   لهههإإ  ودهههمت ، م2998% لهههلل عهههام 40اسهههلار الهههنفط بنسهههبة قهههارىا 
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، متمههههة الههههنفط والغههههاة الطبيلههههم .م1000 – 2999لكنيهههها عههههاوات ايرتفههههاع لههههلل ، لمبرميههههل
 (21، ص 2999

بههاات اوبههت بالتنسههيق مهه  اول نفطيههة لارتيهها م  1000 فههم مههارس /  :اتفدداق ةليددة اسسددعار -9
  الحههها األانهههعهههن لههه  ا 500األسهههلار ت ضهههم بلفههه  اينتهههاج ببيهههق  ليةتايهههاة لضهههبط تط

 .المتفق عميو فم المنظمة
انيهارت  م1008 مها بهين يوليهو وايسهمبر/ :(صددمة اسزمدة الماليدةالصدمة النفطيدة الثالثدة ) -20

اوير بسهههبب األةمهههة  31  لهههإ 247إ  تراتههه  سهههلر البرميهههل مهههن ، ىا هههلاسهههلار الهههنفط بمهههكل 
حهاات اوبهت حددهيا اينتاتيهة م  1009 وفهم ينهاير / .المالية اللالمية وتهاىور ايسهتيلت

ا لهلل مميهون برميهل يومًيه 3153و  3058 م تراوحت ما بين ، مميون برميل يومياً  14584ب 
 (38ص، 1027، احما رمضان .م1026 – 1022

اوير  15  لههههإانلفضههههت اسهههلار الههههنفط م  1026 فههههم ينهههاير /  :الصددددمة النفطيددددة الرابعددددة -22
، م1004ليها منه  عهام  وىو اان  مسهتوى، م1024اوير عام  200لمبرميل م ارنة بأك ر من 

، م1025أسهههيم فهههم تراتههه  اسهههواق الهههنفط منههه  عهههام فحيهههث كهههان نمهههو اللهههر  النفطهههم مسيطراً 
، اللهر  رغهم ملهاطره اتتيا المنتتون ب وة فهم ةيهااة، م  ةيااة اللر ، الطمب عم  متوقفاً 

بون ان ىافيا من  لت ىو الضغط مراق ىوير  ،وم   لت ف ا التارت اوبت اي تلف  إنتاتيا
حدهتيا   والمحافظهة عمه، منافسييا لادة منتتم النفط الدلري فهم الوييهات المتحهاة  عم

 (39ص   مرجع سابق  أحمد رمضان).فم السوق النفطية اللالمية
 اتيأسعار النفط منذ السبعين( يوض  تطور 0الأكل رقم)

 
 (42 ص0225  )خالد الخاطر :المصدر
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 املبحث انثانٍ
 وانؼىايم املؤثرة فُهااللتصاد انؼاملٍ  ًسؼار اننفط ػهأأثر تمهباث 

يههؤاى عههام اسههت رار اسههلار الههنفط إلهه  حههاوث ملههاطر وت مبههات سههريلة وغيههر متوقلههة فههم 
 ايقتدااية اللامة ليا.اقتداا الاول، ويلمق عام التواةن فم السياسة 

ت اللامة ألسهلار الهنفط اون سهابق وتتم ل ى ه الملاطر فم احتمال اينييار فم الملاي
، يهههرااات النفطيهههة لمهههاول المنتتهههة والمدهههارة لمهههنفطانلفههها  مفهههاتا فهههم اي  ل هههإممههها يؤا، نههه ارإ

وضاع المالية  األىا عمتأ ير  وتكمن ى ه الملاطر فم،  الاول الريلية     تمت التم تسم لدوداً 
ىه ه الملهاطر اللايها مهن الدهلوبات   كما يترتهب عمه، اللامة ا ا استمر ى ا التاىور لماة طويمة

ممهها يههاف  ىهه ه مههافوعاتيا برةىهها حههاوث عتههة كبيههر كههل مههن ميةانيتيهها ومواةيناللههل مههن ، والممههاكل
كافهههة الهههاول لمبحهههث عهههن   لههه لت تسهههل، تمويهههل للتهههةمهههن اتملهههاين اللهههام المتهههوب الهههم االهههاول إلههه  

  )جددداب هللا مصدددطفي .سهههلار الهههنفط اللالميهههةالمواتيهههة ملهههاطر انلفههها   لمدهههاار بايمهههة لمهههال
 (3,0ص  0226

 :ر النفط سعاأرتفاع االمترتبة في حالة  ثاراآل: المطمب اسول
ول هها اوضههحت ، امههام ايقتدههاا اللههالمم ىر الههنفط اللههام المرتفلههة ع بههة الههر تمههكل اسههلا

  برميهههل سهههينلكس بالسهههمب عمهههماوير ل 200ان ودهههول اسهههلار الهههنفط دهههوب مسههتويات  بمههومبرج
سهلار فهم حهين ان ارتفهاع األ ايقتداايين، بل م اك ر من الفا اة التم يتوقليا ايقتداا اللالم

إي ان الدامة الناتتة عن ن ص الملةون ، قوياً  عالمياً  بسبب الطمب الةا ا يلكس عااة اقتداااً 
 (https://tradecaptain.com .تلا سمبية

 :دول المصدرة لمنفطال ىعمرتفاع أسعارالنفطات ثير -2

ح  ت الاول المدهارة لمهنفط عهاة مكاسهب  م  2973نتيتة يرتفاع اسلار النفط فم عام 
ل ى ه الاول نتيتة ةيااة عوا ا ف ا ةاا ال، الم ما ح  تو من مكاسب سياسيةضافة اقتدااية باي

فاسهتطاعت الهاول ، مهن تنفيه  البهراما الطموحهة فهم لططيها لمتنميهة ايقتدهااية مكنيامما ، النفط
المدهههارة لمهههنفط تةويههها نمهههاطيا اينتهههاتم بهههراس المهههال الهههلةم واسهههت طاب األيهههاي اللاممهههة الفنيهههة 

كمهها ، م ههل ىهه ه اللمالههة م تفت ههر إلهه والمينيههة واللاايههة لتنفيهه  بههراما التنميههة لادههة فههم الههاول التهه
ملظههم الههاول المدههارة لمههنفط ةيههااة الفههوا   الن ايههة التههم ةاات عههن احتياتههات التنميههة  اسههتطاعت
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وح  ههههت ملههههايت مرتفلههههة مههههن النمههههو ،فههههراا فههههم ىهههه ه الههههاول وارتفهههه  مسههههتوى مليمههههة األ، الاالميههههة
يت والملههاات التههم تسههتوراىا مههن اة اسههلار السههم  الراسههمالية مههن اآلبههالرغم مههن ةيهها، ايقتدههااي

ومن تية الرى ف ها ، نتيتة ةيااة اسلار النفط وارتفاع ملايت التضلم الن اي، يةالاول الدناع
لهههنفط سهههواب ةيهههااة حتهههم ايسهههتيلت المحمهههم مهههن ا تفهههاع ملهههايت التنميهههة ايقتدهههااية إلههه ار  ااى

، ص 2997، فتحم اللولم .اينتاتية ولادة دناعة البتروكيماويات لاغرا  ايستيلكية ام
15) 

 :الدول المستوردةىسعار النفط عمأاع ارتف ت ثير -0

الملحظ انو كمما كانت ت مبات اسلار النفط باتتاه ايرتفاع اات إل  حاوث   ار سمبية  
انلفها  ايسهتيلت اللهالمم منهو  مما يهؤاي إله ، ايقتداايات المستوراة والمستيمكة لمنفط عم 

وىهو ، يسهبب انلفها  ال هارة المهرا ية اله ي، سهلار المنتتهاتارتفاع تكالي  اينتاج وا عم علوة 
، األسهههلارلتلفهههي  إلههه  ان تلطهههط  ويدهههل بيههها األمهههر، مههها يهههالل ىههه ه الهههاول فهههم ضهههغط رىيهههب

بالملةونههات ايسهتراتيتية التههم  ،والمتههوب إله  مهها يسهم تنميههة الطاقهات البايمههة لمهنفط  اللمهل عمه و 
 (72، ص1026/1027، حياة عناب .تبنييا فم حالة انلفا  السلر

  سعار النفط:ثار المترتبة في حالة انخفاضاآل :المطمب الثاني
بدهههناعة  وتمحهههق ضهههرراً ، ن تيهههاا ايقتدهههاا اللهههالممإن اسهههلار الهههنفط المنلفضهههة يمكهههن ا
للههالم نحههاب امسههتيمكو الههنفط فههم تميهه  ا وقهها يسههتفيا ،الهنفط اللالميههة وباقتدههاايات البمههاان المنتتههة

 .اللامسلار النفط لفترة قديرة من انلفا  ا
، سهلار نفهط منلفضهة لفتهرة طويمهةاللالمم ييمكنو تكيي  نفسو م  ا ايقتداا،فوم   لت

م ههل ايسههت مارات اللالميههة ودههناعة الههنفط ، ة التههم تمههكل ايقتدههاا اللههالممألن المكونههات الر يسهه
سههلار الههنفط وقهها يههةرع اينلفهها  الحههالم فههم ا، واقتدههااات الههاول المنتتههة لمههنفط سههو  تههت مص

،  ممهاوح سهلمة.ال لث سنوات الم بمهة مست بمية مامرة فم غضون السنتين إل ب ور اةمة نفطية 
 (31، ص 1025

 :الدول المصدرة ت ثير انخفاض سعر النفط عمى -2

ه  سههلار لههاول المدههارة لمههنفط فههإن ينلفهها  ان الههنفط يم ههل غالبيههة دههاارات انظههرًا إلهه  ا
مميههون اوير  80م ههل تراتهه  اللوا هها النفطيههة بحههوالم ، المدههارة لههوانلكاسههات كبيههرة عمهه  الههاول 
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بميههون اوير ناتمهة عههن ايسههتمرار فههم بيه  الههنفط بالههاوير الهه ي انلفهه   10إلهه ضههافة باي سهنوياً 
اينفههاق الحكههومم فههم  كمهها ااى انلفهها  اسههلار الههنفط إلهه  انلفهها ، سههلره فههم األسههواق الماليههة
تراته   إله ضهافة باي، تبهاطؤ النمهو ايقتدهااي ككهل ا تسهبب فهممم، ملظم الاول المدارة لمنفط

الالل المتح ق مهن ايسهت مارات األتنبيهة بسهبب انلفها  اسهلار الفا هاة اللالميهة وةيهااة ملهايت 
 .التضلم المحمية نتيتة يرتفاع اسلار الواراات الم ومة بلملت غير الاوير

بلهه   وت فههم الههاول المدههارة إلهه ضههت بلهه  البنههسههلار الههنفط تلر ونتيتههة ينلفهها  ا
الهايون  يا األقساط والفوا ا المستح ة عم ةااات دلوبة تسااو ، األةمات المتلم ة بالسيولة الن اية
مرتهه  ، فتحههم اللههولم .إعههااة تاولههة ايونيهها ممهها اضههطرىا إلهه ، اللارتيههة لههبل  الههاول المدههارة

 (15ص ، سابق
انلفا  اسهلار الهنفط عمه  الهاول المدهارة يلتمه  مهن  تأ ير ن تية الرى فإن ماىوم

ف هها حفههة انلفهها  ، يمكانياتيهها ايقتدههااية وحتههم ايحتياطيههات فييهها وف ههاً  اولههة إلهه  اولههة الههرى
سرعة  لتلوي  الن ص فم عوا ا النفط وىو ما يؤاي إل  نتاتيااألسلار بل  الاول إل  ةيااة إ

  باألسلار إل  األسفل ويةيا حتم اآل ار السمبية عم  راىا ايقتدااية ويافملايت استنةا  موا
يهااة فههم سهلار الههنفط ومها تهله مهن ة الوقههت نفسهو نتها ان انلفها  اوفهم ،قتدهاايات ىه ه الهاول ا

نفههط بلهه  الههاول المدهههارة لادههة فههم منط هههة  الطمههب عمهه  الههنفط ااى الههه  ةيههااة الطمههب عمههه 
سهههبب ايرتفهههاع النسهههبم فهههم نف هههات حهههايين بالمهههرق األوسهههط نتيتهههة للهههروج اللايههها مهههن المنتتهههين ال

وانلفها  حتهم إنتهاج اللايها مهن ، نتاجمداار الطاقة البايمة من متال اينتاج ولروج بل  اي
 .نتاج النفطمممداعب الفنية التم تواتو ايالاول ينلفا  حتم احتياطياتيا او ل

 :الدول المستوردة انخفاض أسعار النفط عمى ت ثير –0
إب ا هههو  لفههها  فهههم األسهههلار ىهههو اليههها  الههه ي تسهههل  الهههاول الدهههناعية إلههه إن حالهههة اين

، ن يةيهادهااي مهن مهأنو ان النمهو ايقتوا، قهل حهاة لهت ان تبليتيها اللارتيهة لمهنفط تكهون ا، قا ماً 
يراااتيههها مهههن تهههراب الحدهههول عمههه وتةيههها ملهههو عوا ههها كمههها تةيههها الملةونهههات ، الهههنفط الهههرليص ىا وا 

 (72ص ، مرت  سابق، حياة عناب .ايستراتيتية لي ه الاول
فههإن البمههاان المسههتوراة تح ههق مكاسههب ، فههإ ا كانههت الههاول المدههارة تتكبهها لسهها ر دههافية

م هههل الوييهههات المتحهههاة ، سهههلار ىهههم كبهههار المسهههتيمكينانلفههها  األ واكبهههر الهههرابحين مهههن .دهههافية
كبار المنتتين واكبهر وىم من ، اما اولة م ل الوييات المتحاة .والدين وايتحاا األوروبم والينا
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فههإن بلهه  ويياتيهها النفطيههة تلسههر، وبلضههيا اآللههر يههربح وفههم المتمههل فههإن الوييههة ، المسههتيمكين
اةين ممهواةين التتاريهة ومهو فهم تحسهين الوضه  المهالم ل سهلاراألوسيساعا انلفها   بأكمميا تربح.

لسهم  واللهامات بمها ويسهيم فهم اسهت رار عملتيها ويلفه  اسهلار ا، المافوعات لمبمهاان المسهتوراة
كهن ول .مها يهاف  بملهايت النمهو نحهو األعمه ويح ق وفرة ته ىب للسهت مار ، سريحسن مليمة األ

ستتضهههرر و سهههمبية فهههم بلههه  ىههه ه البمهههاان المسهههتوراة ؛   هههاراً اينلفههها  يلمهههق فهههم الوقهههت نفسهههو  
يا فهههم بهههاح مهههركاتيا واسهههلار اسهههيموار ، ال طاعهههات المهههوراة لمسهههتمةمات دهههناعة الهههنفط ولهههاماتيا

ن تريميههون اوير مهه 253مههركة نفههط عبههر اللههالم ف ههات نحههو  257وبههين ميههرةا ان  .سههواق الماليههةاأل
 .1024سلار النفط فم عام قيمتيا فم السوق من  باب ىبوط ا

 اة فهم قطاعهات عايهاة عبهر است مارات البماان المدهارة التهم تسهت مر عها وستترات  ايضاً 
كونهههو اللممهههة ، الهههاوير األمريكهههم وسهههيتأ ر الطمهههب عمههه ، يكهههاوبلادهههة اوروبههها وامر ، بمهههاان اللهههالم

 .ة لملاملت تتارة النفطالر يس
 سههلار الههنفط دههلوااً كمتو تحركههات اطيهه  التههأ يرات الواسههلة التههم مهه ويمههير كههل ىهه ا إلهه 

 (26، ص 1025،  عمم ميرةا.وىبوطاً 

 :سعار النفطأالعوامل المؤثرة في تحديد المطمب الثالث: 
 مر الههنفط سهواب فههم الهاول المنتتههة ااول اللههالم ومؤسسهاتو ايقتدههااية اسهلاتراقهب تميه  

سههلار والنمههو فههم تميهه  ألالمسههتيمكة لمههنفط ؛ لمهها ليهها مههن اييت ميمههة حههول مسههت بل التكههالي  وا
إمهها مههن ةيههااة اللههر  اللههالمم او الطمههب ، سههلار الههنفط عالميههاً اوينمههأ التغيههر فههم  .انحههاب اللههالم

وىهههم إمههها ، ملهههايت اللهههر  والطمهههب  تحهههاا اسهههلار الهههنفط بلوامهههل تهههؤ ر عمهههوبالتهههالم ت، اللهههالمم
او ، عوامههل لارتيههة تتلمههق ملظميهها بههالنمو فههم ايقتدههاايات ومهها يترتههب عميههو مههن ةيههااة الطمههب

 .الهنفط  مواكبة نسق نمهو الطمهب عمه  م ل عام قارة نمو ايست مارات عمعوامل ترتبط باللر  
او  اً سهلار ىبوطهلميين كمحهااين ر يسهين فهم حركهة األوالطمهب اللها سهة اللهر ل ا تبهاو اىميهة ارا

 (0226  )موريس وةخرون.اً دلوا

 :تواالنفط ومحدد ىالعرض العالمي عم -2
  :مفيوم العرض النفطي -2-2

يتم ل اللر  النفطم فم الكمية التم يمكن لممنتتين توفيرىا من النفط اللهام او المكهرر 
و لهههت لتمبيهههة احتياتهههات المسهههتيمكين عنههها األسهههلار  ،لر محهههاا ولهههلل فتهههرة ةمنيهههة ملينهههة عنههها سههه

و تههةب مههن يههلإوقهها يضهها  ، نفطههم فههم كههل الههنفط المنههتا ويتم ههل اللههر  ال .السهها اة فههم السههوق
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او حهاوث الهتلل فهم ايمهاااات ، ةيااة غير متوقلة فم الطمهب ةلمواتية اي اً ايحتياطم استلااا
و لهت فهم ظهل ، ال دهير محهاوااً  ىالهنفط تتلهل إنتاتهو وعرضهو فهم المهاان طبيلهة  كمها، النفطية

 (20  ص 2983  الدوري):الل بات التالية
 .والتلةين والن ل ىفنية متلم ة بطاقة اينتاج ال دو ع بات -ا 

ألنيهها تههاوم  ،ال دههير ى مارات النفطيههة فههم المههاسههتاي ع بههات اقتدههااية متلم ههة بتلهه ر ةيههااة -ب 
 .اً ب إمكانية مالية ومااية كبيرة تافترة اطول وتتطم

اللههر  النفطههم  ىمسههتو   ار سههلر الههنفط مههن لههلل ايب ههاب عمههاسههت ر   محاولههة ايب ههاب عمهه -ج 
 .السا ا فم تمت الفترة

  ألنهو يدهلب عمه،دهير تكهون مهبو ملاومهةال  ىا ان مرونة اللر  النفطم فم الماكم
تغيهر فهم اللهر  اقهل   لهإسهلار يهؤاي وكهل تغيهر فهم األ، سهلاراللر  النفطم مواكبهة تغيهر األ

 .و لت لمل بات السالفة ال كر، منو
مههن لههلل إنتههاج منظمههة اوبههت ، الههاول الناميههة لادههة ىويتركههة إنتههاج الههنفط وعرضههو لهها

السهوق النفطيهة اللالميهة فهم   مؤ رة عمهمما يتلميا ، الاول المنتتة من لارج اوبت  لإضافة باي
 .تانب اللر 

حيث تتمية النف ات فم دهناعة ، ىم  عن ب ية المواا األولية األلر إن عر  النفط يلت
ن قههرارات اينتههاج فههم ىهه ه الدههناعة مرتبطههة بلوامههل غيههر  ههألإضههافة باي ،الههنفط بمميههةات لادههة

، مرتهه  سههابق، الههاوري .لباً ممهها يتلههل التنبههؤ بلههر  الههنفط دهه، اقتدههااية فههم ك يههر مههن األحيههان
 (23ص 

 :محددات العرض النفطي -0 -2

الهنفط   لإويندر  مفيوم ايحتياطيات ، اللر   ىم ال يا األول عم :حتياطياتالنفطيةاال -أ 
ستمههلار والتن يههب ور الملرفههة التيولوتيههة ووسهها ل ايومهه  تطهه ،سههتلراج اقتدههااياً ال ابههل لل

الههنفط   ويسههم، التراكيههب التيولوتيههة التههم تحتويههويتههري تحههايث بيانههات الههنفط األدههمم فههم 
 سههمالية التههم تتلههل الههنفط قههابلً ااي اللمميههات الر ، ن تكنولوتيهها تطههور الح ههولاكمهها  ،الممكههن

ستلراج  اتيا م  اللدا ص التيولوتية لممكهان النفطهم ىه ه كميها وعمميات اي، ستلراجلل
، ستلراجوالمتوقلة يتل  قرار التطور واي وعنا الم ارنة م  األسلار السا اة، تحاا التكالي 
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تانههب التكهالي  فههم تليههين م هااير ايحتياطيههات النفطيههة فههم   لههإوبه لت يتههالل سههلر الهنفط 
 .اولة ما وفم اللالم

 تلامههل  موىهه، حتياطيههاتمتغيههرات الفاعمههة فههم تليههين حتههم ايالتكههالي  مههن ال تلهها:التكدداليف -ب 
 ههر اللوامههل ا  السههلر ب بههات اللههر  طرايهها مههفي ههال يههرتبط ، ضههمن متغيههرات االههة اللههر 

وىنهها يميههة بههين  ،وىههم المسههؤولة عههن التحههويت فههم االههة اللههر ، ىميهها التكههالي ا و  ىلههر األ
التكههالي  الكميههة وضههمنيا كافههة النف ههات الراسههمالية لمتطههوير ومهها يدههيب البههرميللمنتا منيهها 

واألليههرة ىههم الكمفههة  .يرتكههالي  الحايههة فههم األمهها ال دههالو ، عمههم تكههالي  التمههغيلإضههافة 
فههإن التكههالي  الراسههمالية   وبيهه ا الملنهه ،نتههاج برميههل إضههافم فههم الح ههول المنتتههةالمتغيههرة ي

واغمهههب تكهههالي  ، ن او فهههم المسهههت بلنتهههاج اآلوقههها تح  هههت بغههه  النظهههر عهههن قهههرار اي  ابتهههة
تلاقايهة التمغيل متغيرة وتتضمن بله  التكهالي  ال ابتهة فهم األمها ال دهير بسهبب التةامهات 

 .او ألنيا ترتبط بالتمغيل وليس بحتم الموارا بال ات

ألن ارتفاع السهلر يسهمح ، فم األما ال دير والبليا، وعلقتو طراية م  اللر  :سعرالنفط -ج 
 .من  ي قبل  ط بتكالي  اعمنفالنتاج ي

تتناسهههب مههه  الريههه  فهههم البرميهههل  عهههااة مههها تفهههر  الحكومهههات ضهههرا ب  :الضرائبالسددديادية  -د 
وقها ي يكهون اليها   ،نتهاجملايت ىه ه الضهرا ب  اور فهم ةيهااة او ت ميهل ايلوان ، المنتا

 .الموارا  اتيا  علقة بحماية البي ة والحفاظ عم لو تكون حياناً ابل  من ى ه الضرا ب مالياً 

لنفطهههم تحههههاا إمكانيهههة التوسههه  فههههم سهههتلراج اة البنههههاب التحتهههم للن طاقهههإ:وفرةالبنددداءالتحتي -ه 
وتههههوفير الميههههاه للمميههههات ، الل فههههم ىهههه ا النطههههاق مههههبكات الن ههههل والتدههههايرويهههه، سههههتلراجاي

  م النطههههاق التغرافههههم للسههههتلراج وعمههههمههههن التسههههييلت الضههههرورية فهههه وغيرىهههها، ايسههههتلراج
 .الوطنم ىالمستو 

التهم تلتمها سهت مار البليا بأنو تراكم قهرارات اي مسار اللر  فم األما  لإويمكن النظر 
وبتلبير  لر يكون الممهروع الحهاي للسهت مار عنها التسهاوي بهين  ،الملاطرتلظيم اللوا ا وت ميل 
فلنههاما تلدههم دههوافم ال يمههة  ،س المههالالمممههروع وكافههة الفردههة البايمههة لههر ملههال اللا هها الههاالمم 

س المهال ابكمفهة الفردهة البايمهة لهر ، ن طهة الدهفر  لهإايهة لسهنوات عمهر الممهروع مهن الني، الحالية
ت ىهههو الممهههروع لههه فهههإن وتتمههه  لتكهههون مسهههاوية لمدهههفر ، لر اللدهههم ملهههينسهههبالتهههم يلبهههر عنيههها 
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سههلار اىههم ، سههلر اللدههم  عمههإضههافة ، واللوامههل التههم تههتحكم بدههوافم ال يمههة الحاليههة، الحههاي
 (9,8 ص 0226  )أحمد إبرييي.تكالي  ايست مار وتكالي  التمغيل:النفط والتكالي 

 :تواالنفط ومحدد ىالعالمي عمالطمب -0 

 :مفيوم الطمب النفطي -0-2
نسهههانية فهههم تانبيههها الكمهههم والنهههوعم انهههو م هههاار الحاتهههة اي بالهههنفط   يلهههر  الطمهههب عمههه

و لهت عنها سهلر ملهين ، ةمكل ممت ات نفطية مكرر فم سواب فم مكميا اللام او ، لمسملة النفطية
 هههل سهههواب كانهههت لغهههر  اسهههتيلكم م، نسهههانيةنيهههة محهههااة بيههها  تمبيهههة الحاتهههة ايولهههلل فتهههرة ةم

  الدددوري). او لغهر  إنتههاتم كالمنتتههات النفطيهة التههم تهالل فههم الدههناعة، البنهةين اوالكيروسههين
 (247ص  مرجع سابق 

ةيههااة فههم  ةألن ايهه ال دههير باينلفهها  ؛  ىالههنفط فههم المهها  تتميههة مرونههة الطمههب عمههو 
السهلر امها فهم حالهة انلفها  ،  دهيرال ىت مهيص الطمهب فهم المها  لهإتؤاي بالضرورة  السلر ي

طاقهة التلةينيهة ال لإمحهاواا بهالنظر   لكهن  لهت يب ه، الهنفط  إن المستيمت يحهاول ةيهااة طمبهو عمهف
 (68  ص0229  )حمادي نعيمة.وارتفاع تكمفتيا

الهنفط حيهث   طمهب اللهالمم عمهارتفهاع ال  لهإ( 1 رقم تمير البيانات الواراة فم التاول و 
،  هم م1020عهام  مميهون برميهل يوميهاً  9451  لإمه1000مميون برميل يوميا عام  7751ارتف  من 
سههههلار الهههنفط منهههه  عههههام ابسهههبب انلفهههها  ، م1025ا عههههام مميههههون برميهههل يومًيهههه 9658  لههههإودهههل 
عههام  مميههون برميههل يوميههاً  4355حيههث تسههتيمت الههاول الدههناعية الحدههة األكبههر وبواقهه  ، م1024
% من متمهوع 57اي بنسبة  م1025عام  مميون برميل يومياً  4852  لإ م ارتف  ليدل  م1000

للهههام  مميههون برميهههل يوميههاً  1857، فههم حهههين تسههتيمت الههاول الناميهههة م1025اسههتيلت اللههالم للهههام 
% مههن 38اي مهها نسههبتو  مميههون برميههل يوميههاً  4058  لههإليدههل  م1025وارتفهه  فههم عههام ،م1000

ال نمهو الطمهب كهان مله ةاألليهر  ةعمهر  وللل السنوات الست ، متموع استيلت اللالم لملام نفسو
األليرةفم عهههام ل نمهههو لمطمههب لههلل السههنوات اللمههر وكههان اكبههر ملهها، %257% و 2يتههراوح بههين 

التلافم بلا األةمة المالية اللالمية   لإيث تلوا تمت اينتلامة فم الطمب ح، %3بنسبة  م1020
ا  تمير  .النفط  الطمب عم  والتم ال ت بظلليا عم، التم طالت ملظم ايقتدااات حول اللالم

امهههها التوقلههههات ، ان الدههههين سههههو  تتدههههار قا مههههة الههههاول المسههههتوراة لمههههنفط اللههههام  لههههإالت ههههايرات 
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فهم المتوسهط لهلل  % سهنوياً 152الهنفط بملهال   ارتفاع الطمب اللالمم عم  لإالمست بمية فتمير 
  ههم م1020عههام  مميههون برميههل يوميههاً  9451وبهه لت سههيرتف  الطمههب مههن ، (م1010 -1000المههاة  

  لههإىهه ا النمههو فههم تغيههر حتههم الطمههب  ىيلههة ،و م1010بحمههول عههام  مميههون برميههل يوميههاً  222  لههإ
وبمههكل لههاص فههم الههاول ، اللايهها مههن الههاول حههول اللههالم ابههراما التحفيههة ايقتدههااي التههم تنفهه ى

  0227  حمددود ىيدديح).الههنفط بدههورة عامههة  الطمههب عمههارتفههاع   ل ههإاا األمههر الهه ي، الدههناعية
 (207ص

 (0225-2999)يوض  تطور الطمب عمى النفط خالل الفترة ( 0الجدول رقم )
 0105 0101 0113 0111 السنوات

 96.8 94.0 78.4 77.0 متموع اللالم
 48.0 45.3 60.6 43.5 الاول الدناعية
 41.8 38.9 30.4 08.7 الاول النامية
 5.1 7.0 6.1 4.9 الاول المتحولة

 .094ص  0224  مارات العربية المتحدةاإل  أبوظبي  التقرير االقتصادي العربي الموحد  صندوق النقد العربي :المصدر

 (م0225-2999)( يوض  تطور الطمب عمى النفط خالل الفترة 3الأكل رقم )

 
 لسنوات مختمفة. (أوبك)بيانات منظمة الدول المصدرة لمنفط  :المصدر
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 :النفط ىمحددات الطمب عم -0 -0
و لهت ب بهات ، ومنيا النفط الطاقة عموماً   ىم حتم السكان فم تحايا الطمب عميسا :السكان -أ 

 .الناتا المحمم و نتاج المحمملفرا وبنية اياومنيا الل ، ىا ر اللوامل األلر 

علقهة طرايهة بهين نسهبة السهكان  ىنهات:مدن مجمدوع السدكان ينالسكان الحضدريعدد نسبة  -ب 
يتل ر   غالبًا ماو  .ىالطاقة ب بات اللوامل األلر   عم الحضري من متموع السكان والطمب

الطاقهة لمهاة   لفهرا فهم الطمهب عمهاومتوسهط الهل  لحضهرية هر كهل مهن نسهبة ااالفدل بين 
 .ايرتباط بينيما عبر الةمن فم الاولة الواحاة

ول وتتفاوت الا، لمفرا  التماتا المحمم ايمتوسط النبويلبر عنو عااة  :متوسط دخل الفرد -ج 
طمهههب وينمهههو  .الهههل الفهههراحسهههب تفاوتيههها فهههم متوسهههط  الفهههرا لمطاقهههةفهههم متوسهههط اسهههتيلت 

الفرق   ول اقل من ال انم ويسملكن األ  والمعمم الطاقة  بارتباط موتب م  متوسط الفرا
 .تناق  ك افة الطاقة

مهههن ف، تمهههالمطاعهههات فهههم توليههها النهههاتا المحمهههم ايإسهههيام ال بيلبهههر عنيههها و  :بنيدددة االنتددداج  -د 
وكممههها تحههول ايقتدههاا مهههن ، اسههتلااميا لمطاقههة ىن ال طاعههات تلتمهه  فهههم مههااالملههرو  

تمهالم ط الطاقهة لوحهاة النهاتا المحمهم اينلفه  متوسهانتهاج لامات فم بنيهة اي  لإالسم  
 .لي ا السبب

فهههم ليهههرة اتتيهههت الهههاول المت امهههة نحهههو التكنولوتيههها الم تدهههاة ألفهههم الل هههوا ا :التكنولوجيدددا -ه 
بحيث  ىلر نتاج األنظمة ايات السيارات و الطاقة وعمم سبيل الم ال تطوير محركااستلاام 
حهههت مظمهههة اللامهههل التكنولهههوتم تهههالل وت .اابقهههل لهههنفس الم هههاار مهههن األاوقهههوا   لهههإتحتهههاج 

فههم توليهها الكيربههاب كمهها  ي يسههتلام الههنفط ومنتتاتههو إي قمههيلً  فمهه لً ، نتههاج البايمههةسههاليب ايا
مهه  تغيههر  اً الههنفط مرنه  لهه ا ي يكهون الطمههب عمه،يسهتلام الفحموالغههاة والوقهوا غيههر األحفهوري

 .النفط يتطمب تغيرات واسلة فم التكنولوتيا  ل إنواع الوقوا األلر األن التحول من  ،السلر

قههة انلفهها  سههلر الههنفط يتلهه ر التحههول مههن مدههاار الطا عنهها:البندداء التحتددي لنظددام الطاقددة -و 
ن ومنظمههات يلههة تفينههات مههبكات ن ههل وتوةيهه  و ، مههنلف للنتفههاع مههن السههلر الليههو  إلر األ
 .ستيلت الطاقةعمال وقواعا تنظيم يا 

 هر ااعتبار  م ، السم  واللامات بللقة عكسية م  السلر  يرتبط الطمب عم :سعر النفط  -ز 
ان النفط يلتبهر عهايم المرونهة فهم األتهل ال دهير إل  مارة حيث يمكن اي، ىلر اللوامل األ
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 ًا عمهه كبيههر  اً سهلار ي يحههاث تهأ ير م المرونههة فهم األتههل الطويهل، حيههث ان تغيهر فههم األوعهال
الطمب فم األتل ال دير اما ا ا استمر التغيهر لفتهرة طويمهة فهإن ايسهتتابة تكهون كبيهرة فهم 

 .األتل الطويل 

، الههنفط   البايمههة والطمههب عمههسههلار الطاقههة اتوتهها علقههة طرايههة بههين  :البديمددة سددعار الطاقددةأ -ح 
 ههر اي مههل مههن و لههت ، ونههةويً  سههلار الطاقههة البايمههة مهه  سههلر الههنفط دههلوااً اتههةامن حركههة حي ت

، 1023،  عمهاا الهاين المةينهم.واللكهس دهحيح، انلفا  سلر النفط فم ةيااة الطمهب عميهو
 (333ص

  عمههههتيههههتم الههههاول المت امههههة والمنظمههههات الاوليههههة بالسههههيطرة  :سياسددددات وضددددوابط البيئددددة  -ط 
ويسههتيا  الههنفط اللههام بلهها الفحههم  ،حتههرار اللههالمموفات الكربونيههة لمواتيههة ممههكمة ايالم هه 

 فإن  لهت قمهلق واس  فم توليا الكيرياب نطا  وألن الفحم رليص ويستلام عم ،لي ا السبب
الهههنفط   لمطمب عمهههولههه ا ي يةيههها ملهههال النمهههو السهههنوي الم هههار  ، يهههةمههن ضهههغوط الضهههوابط البي

% 255بينما ينمهو متمهوع الطمهب عمهم الطاقهة بملهال ، %058عن  1040اللام حتم عام 
 .التوالم  عم % سنوياً 154% و 2كل من الفحم والغاة بملال   وينمو الطمب عم، سنوياً 

وليهه ا فههإن مهها ، لمضههريبة فههم البمههاان المسههتيمكة يسههتلام الههنفط وعههاب :ةبييالسياسددات الضددر  -ي 
سههلر الهنفط اللههام ي مهل مههن فاعميهة ارتفههاع او انلفها  سههلر الههنفط   تضهيفو الحكومههات عمه

عانههات السههلرية التههم ت ههاميا يامهها ا ؛ن اللبههرة بسههلر الممههتري األليههرأل، اللههام فههم الطمههب
لادهة و  ،ة ضغوطات لرفليهالير النفطية ف ا واتيت فم السنوات األبل  الاول لممنتتات 

 (5,4ص  0226  أحمد إبرييي)ة.من المؤسسات المالية الاولي

 :سعاراس ىتؤثر في العرض والطمب وتنعكس عم ىعوامل أخر _3

 :حجم االحتياطي النفطي-أ

عنهاما يةيها ، نهارة الهنفط اللهامفم ضهوب ايحتيهاطم المؤكها لمهنفط اللهام ىيمكن تحايا ما
نفطههههم سههههو  ت ههههل ممهههها يههههاف  فههههإن نههههارة المههههورا ال ،تيممحتم ايحتيههههاطماالتيولوتيههههون مههههن ت ههههاير 

امها إ ا ، باتتهاه تلفيضهيا فهيلف  سهلر الهنفط اللهام، إعااة النظر بكمفة المستلام   لإالمنتتين 
ان تتغيهر   لهإسلار النفط اللام سو  ترتف  اأن ايحتياطم اقل من السابق فإن اقتن  المنتتون ب
 .ىالتوقلات مرة الر 
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اة ةيههها  يحتيهههاطم النفطهههم احههها اساسهههيات ايقتدهههاا النفطهههم ؛و يلبهههر عهههن ال هههارة عمهههوا
وتم هل ايحتياطهات بدهفة ، وىو ينارج ضمن مرحمة المنب ، نتاج بمكل متطورالملرو  من اي

ويمكههن تلريفههو  ،عامههة متموعههة المههوارا المتاحههة لتمبيههة متطمبههات الحاضههر والمسههت بل لممتتملههات
، البحر ام فمالبر فم ر  سواب مية النفط الملةونة الموتواة فم باطن األت التةب من كبأنو  ل

 (280ص   0227  نبيل جعفر).بالوسا ل الت نية الملتمفة ام يمكن استللديتوال
 :معدل النمو االقتصادي - ب

ساسية لحتم ايستيلت اللالمم من الهنفط النمو ايقتدااي احا المحااات األيلا ملال 
ارتفههاع ملههايت اسههتيلت الههنفط نتيتههة يرتفههاع   لههإفههإ ا كانههت توقلههات المنتتههين تمههير اللههام ؛ 

تفههههاع ملههههال النمههههو فههههالتوق  بار  ،فههههإن كمفههههة المسههههتلام سههههتكون مرتفلههههة، ملههههال النمههههو ايقتدههههااي
ويحههاث  ،الههنفط اللههام ممهها يههاف  بالسههلر نحههو ايرتفههاع  ةيههااة الطمههب عمهه  لههإايقتدههااي يههؤاي 

ومهن  هم ، اللكس فم حالهة التوقه  بانلفها  ملهال النمهو ايقتدهااي اله ي يهاف  بملهايت الطمهب
 .سلار اللام نحو اينلفا اط نحو اينلفا  مما ياف  بمسار استيلت النفيتتو 

 :سعار النفط الخامى سعر صرف الدوالر عم ت ثير-ج
اللههام مههن لههلل ا ههر مبامههر سههلار الههنفط ارفهه    لههإيههؤاي انلفهها  سههلر دههر  الههاوير 

يتم ل األ ر المبامر او قدير األتهل ينلفها  الهاوير فهم اسهواق الهنفط فهم  ، وا ر غير مبامر
كغيههره مههن ، سههلار الههنفطااألمههر الهه ي يسههيم فههم ارتفههاع ، ةيههااة حههاة المضههاربات فههم ع ههوا الههنفط

م ههارة بهههاللملت  ىلههر ت األم ارنههة بايسههت مارا يدههبح رليدههاً و ، المههواا األوليههة المسههلرة بالههاوير
 .تنبية ؛ ل لت ي بل عمييا المست مروناأل

ويتم ل األ ر غير المبامر او بليا األتل ينلفا  الاوير فم اسواق النفط اللالمية فم 
فمههن نتها ا انلفهها   ،الهنفط  ه فهم اللهر  والطمههب عمهتههأ ير  عهن طريهق، تغييهر اساسهيات السههوق

ىها بمهكل يتناسهب مه  الةيهااة او عهام نمو ، الطويهل انلفها  الطاقهة اينتاتيهة ىالمها  الهاوير عمه
التههم لههن تمكنيهها مههن تههوفير األمههوال ، سههلار بسههبب انلفهها  ال ههوة المههرا ية لمههاول المدههارةفههم األ

وبالتهالم ارتفهاع ، ى ا يلنم انلفا  الملرو  م ارنة بالطمهب ، واللةمة لةيااة الطاقة اينتاتية
ولكنيها ، مركات النفط اللالمية التم تتسمم عوا اىا بالاوير  األمر نفسو ينطبق عمو .سلار النفطا

 (7  ص0222  الجنابي وحسين).تاف  تكاليفيا بلملت ملتمفة
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 :النفط ىالمضاربة عم -د
حيهث تكونهت ، تلا المضاربة احا الظواىر التاياة التم تتلهر  ليها دهناعة الهنفط حاليهاً 

عمههم وت ههوم عمميههات المضههاربة فههم الههنفط ، ممهها تلمههو احهها سههمليا، فطدههناايق لممضههاربة فههم الههن
متموعهة مههن المتغيهرات ايقتدههااية الكميههة   لههإسههلار والتهم ترتكههة اسهاس التوقلههات المسهت بمية لا

احتمهال   لهإالهنفط  فهمالتوقلهات حهول المتغيهرات المهؤ رة تمير ىه ه  و، وك لت السياسية والمنالية
وعنهاما تهنلكس ، سهلاره بدهورة اكبهراالمضاربون فم مهراب الهنفط فترتفه  ايبا حيث سلارارتفاع األ

ةيههااة   لههإوىههو مهها يههؤاي ، سههلاره بدههورة اكبههراعمميههات بيهه  الههنفط فتههنلف   اتمههت التوقلههات تبهها
 .المضاربة فم ظللت مبات السلرية فم النفط نطاق ا

 :العوامل اسمنية -ه
طرحههون فكههرة امههن الطاقههة وتههأمين منههاب  الهه  المسههتيمكون الكبههار فههم السههنوات األليههرة ي

وعههام ، سههاة الحكههم  لههإو احههةاب سياسههية ملاايههة لمدههالحيا لادههة مهه  ودههول تيههارات ا، الههنفط
  لهإعهام ايسهت رار تفسهر حالةف، والهول بلضهيا فهم حالهة حهروب، است رار بل  البماان النفطيهة

 .حا ما ايرتفاع المستمر ألسلار النفط فم مالل األلفية الساب ة

 :التقمبات في المناخ -و
بمهها ان الههنفط ىههو المههالل الههر يس فههم عمميههات توليهها الطاقههة ؛ فههإن التغيههرات اللنيفههة فههم 

  عميهههو ارتفههاع او انلفهها  الطمههب عمههه ارتههات الحههرارة مههن حيهههث ارتفاعيهها او انلفاضههيا يترتههب
 .النفط اللام سلارعم أاألمر ال ي ينلكس بمكل مبامر ، الطاقة ألغرا  التاف ة بال ات

 :سعر بدائل النفط-ز
ففم حال تل ر منافسهة ىه ه ، النفط  الطمب عم  ا ل النفط من اللوامل المؤ رة عمتلا با

لكهن ، عهن سهلر الهنفط النفط ي ينلف  لكون اسلارىا مرتفلهة تهااً   لباا ل لمنفط فإن الطمب عما
وتلويضههو  نههومههيص اسههتيلكيا مت   لههإلتههأت الههاول المسههتيمكة مهها عرفههت اسههلار الههنفط ارتفاعاً كم

التههههم تكههههون اسههههلارىا اقههههل م ارنههههة بأسههههلار الههههنفط ، راسههههيا الغههههاة الطبيلههههم والفحههههم  بباا مههههو وعمهههه
 (80 ص0228  عبدالمالك مباني).المرتفلة

 املبحث انثانث
 .و يف نُبُا وانؼىايم املؤثرة فُهاخلاوصادراته اننفط  أنتاج
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-2992الخدام فدي ليبيدا خدالل الفتدرة " ووصدادراتالدنفط نتداج المطمب اسول: تطور إ
 م":0228

 :"0228_2992تطور انتاج النفط الخام خالل الفترة " -2
نلفا  و لت بسبب عهاة لمنفط اللام ت مبات عاياة بين ايرتفاع واينتاج اليومم ميا اي
نتاج اليومم ايانو فم فترة التسلينيات ميا ( نلحظ 3 من للل التاول رقم ف، عوامل ا رت فيو

ىهههم كانهههت نلفههها  ط اللهههام حالهههة مهههن التموتهههات بهههين ايرتفهههاع واينلفههها  إي ان حالهههة ايلمهههنف
، مميهون برميهل يوميها 244058 لسنوي اينتاج اليهومم فهم تمهت الفتهرة حيث بمغ المتوسط ا، الغالبة

، و لههت بسههبب المحميههة وايضهها التههاىور المههايا فههم اللممههة اسههلار الههنفط  و لههت بسههبب التههاىور فههم
ن تهم رفليها الوييهات المتحهاة ومتمهس األمهن عمه  ليبيها، إله  اقتدااية التم فرضهتيا الل وبات اي

مهن قبهل الوييهات المتحهاة وعرفهت تمهت الفتهرة م 1004من قبل متمس األمن وفهم عهام  1003فم 
الواتيهههة  ياغيهههاب ال طهههاع اللهههاص عمههه  ، وكهههان مهههن اىهههم ملمحم1003-2991 بفتهههرة الحدهههار

قتدهاا الميبهم األمهر اله ي تلهل اي، مال طاع اللا ميبم بمكل مبو كامل عم قتداا ال،واعتماا اي
 اك ر عرضة لمدامات والتغيرات اللارتية.

الهههم  م1005بلههها  لهههت بهههاا اينتهههاج اليهههومم لمهههنفط بالتلهههافم وايرتفهههاع فهههم األعهههوام مهههن 
وفهههههههم عهههههههام ، مميههههههون برميهههههههل يوميههههههاً  25861 حيههههههث بمهههههههغ المتوسههههههط السهههههههنوي لءنتهههههههاج ، م1020
، حيههث وضههاع األمنيههةمتههاىور إنتههاج الههنفط وبههاا باينلفهها  الحههاا و لههت بسههبب تههاىور األ1022

نتلهام حيهث بمهغ باا اينتهاج اليهومم فهم اي 1021موفم عام ، برميل يومياً  511535بمغ اينتاج 
حيهههث انلفههه  فهههم عهههام  طهههويلً  لهههم يسههتمرىههه ا األنتلهههام  إي ان، برميهههل يوميهههامميههون 2548593

و لت بسبب إغلق ، ل  برميل كمتوسط سنويا 647م ليدل إل  1028منتد   م حت 1023
اىور إنتههاج ت مههن تههالنفطههم مههن قبههل متموعههات مسههمحة ةااالمههوانم النفطيههة الواقلههة فههم اليههلل 

الت ريهر ، المركهةيمدهر  ليبيها  ليرة من الاراسة.عوام األفم األ اً منلفض عنا مستواه النفط ليب  
 اعااا ملتمفة(، السنوي

 :"م0228 -2992صادرات النفط الخام في ليبيا خالل الفترة "تطور حجم  -0
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 لهههرىللية عهههن اينتهههاج واللوامهههل األسهههت لهههم ان ي تكهههون لمدهههاارات النفطيهههة امهههن الطبي
 تأ رت الداارات النفطية من للل: حيث ، المؤ رة فم كمية الداارات النفطية

 الكميات المنتتة لمح ول النفطية. حتم- ا

 اسلار النفط اللالمية.- ب

 ستيلت اليومم.حتم اي- ت

 األوضاع األمنية.- ث

لتهم اسياسات اوبت  ت ميل اللر   لماول األعضاب من اتل رف  األسلار اللالميهة لمهنفط - ج
 تاىورت فم نياية الفترة.

لهة مهن الت به ب مهيات الدهاارات النفطيهة حاف ها ( 3موضهح فهم التهاول رقهم ىهو كمها  و
نيات وباايهههة ينلفههها  ىهههم الغالبهههة لهههلل فتهههرة التسهههل،وكانهههت سهههيمة ايبهههين ايرتفهههاع واينلفههها  

لتبهاا ، مميهون اوير 2038951التهوالم  ط قيمهة الدهاارات السهنوي عمه ات حيث بمغ متوسهنياأللفي
حيهث  م1008و 1007و 1006قهيم لمدهاارات لهلل األعهوام  بلا  لت فم ايرتفاع لتح هق اعمه 

 1009نلفههههها  لهههههلل لتبهههههاا بلههههها  لهههههت فهههههم اي، مميهههههون اوير كمتوسهههههط سهههههنوي 4351758بمهههههغ 
 .مميون اوير كمتوسط سنوي 4923حيث بمغ متوسط قيمة الداارات  م1020و

م 1021ومههيات فههم عههام  ،بلهها  لههت تههأ رت كميههة الدههاارات فههم فتههرة مابلهها  ههورة فبرايههر
ت فههم حالههة مههن لتبههاا بلهها  لهه،   برميههل يوميههاً لهها 46855عههواة إلهه  وضههليا الطبيلههم حيههث بمههغ 

مميون  053حيث بمغ  م1026غاية  م إل 1023نلفا  المستمر فم األعوام التاىور المايا واي
نلفها  المهايا فهم كميهة الدهاارات توا بل  التغيرات الطفيفة فإن ى ا ايرغم و و ، برميل يومياً 

قتدااية ة اضر بايقتداا الميبم وفاقم األةمة ايفم اسلار النفط اللالميالنفطية والتاىور المايا 
مدههر  ليبيهها  مههورا الههنفط  و اىميهة عاليههة لماولههة الميبيهة. وعمهه  الههرغم مهن كههل  لههت يب ه ، الراىنهة

 .اعااا ملتمفة(، الت رير السنوي، المركةي
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 م 0228-2992الل الفترة الخام في ليبيا خ وصادراتالنفط و ( يوض  تطور إنتاج 3جدول )

 السنة
 مميون إنتاج النفط اللام
 برميل(

 مميون داارات النفط اللام
 اينار(

0991 0401 461.6 
0990 0503 504.5 
0990 0473 476.3 
0993 0410.8 447.9 
0994 0408.5 397.5 
0995 0431 413.0 
0996 0449.8 430.1 
0997 0515.9 416.5 
0998 0451.0 400.3 
0999 0378.9 391.3 
0111 0471 397.0 
0110 0408.5 384.3 
0110 0383.5 343.6 
0113 0485.5 430.3 
0114 0583.0 459.9 
0115 0739.9 487.5 
0116 0864.6 509.3 
0117 0931.5 536.8 
0118 0940.8 505.7 
0119 0836.0 478.0 
0101 0851 490.0 
0100 500.3560 019.3 
0100 0548.934 468.5 
0103 0144.517 306.7 
0104 576.9078 004.5 
0105 493.9706 019.1 
0106 479.6858 000.3 
0107 9031.685 087.7 
0108 0146.959 367.5 
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 مميون دينار 0228-2992الخام في ليبيا خالل الفترة  وصادراتالنفط و ( يوض  تطور إنتاج 4أكل )
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إنتاجالنفطالخام صادراتالنفطالخام



 

 
 
 
 
 

 انفصم انثانث
 انؼايت نهذونتاملىازنت 

 
 المبحث اسول: تطور مفيوم الموازنة العامة لمدولة.

 المبحث الثاني: واقع الموازنة العامة لمدولة الميبية.

 .تحميل وضع الموازنة العامة في ليبياالمبحث الثالث: 
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 املبحث االول
 تطىر يفهىو املىازنت انؼايت 

ل  مكميا أوعرفت عاة تطورات قبل ان ت، ولةبظيور الا ل ا ظيرت المواةنة اللامة عممياً 
سهها اة وتدههورىا لطبيلههة  هها تههأ رت فمسههفتيا لههلل فتههرات تطورىهها بالمهه اىب ال،فومضههمونيا الحايث

 كانهت، مرت عممية المواةنة بمراحل عاياة مهن التطهور و، تالميا فم الحياة اللامة  ىالاولة وما
رث إال انيههة وتسهاىم فههم تههراكم   لههإت هوا منيهها حمهة ر وكههل م، تلكهس الللقههات التمهريلية والتنفي يههة 

ر األسهس والملهايير الاسهتورية وال انونيهة وايااريهة المها لة يحهااث قيم من اللبرة التطبي يهة وتطهو 
، 1002، التغيهههههرات المناسهههههبة يدهههههلح الفكهههههرة وتطهههههوير مفيهههههوم المواةنهههههة اللامهههههة. تمال للمهههههارة

 (202ص

 :وازنة العامة في الفكر االقتصاديول: تطور مفيوم المالمطمب اس 
وتناولتيا ايقتدااية بين حرية السوق وتالل الاولة فم الحياة ايقتدااية تنوعت الحياة 

األابيهههات فهههم لرفيلحكهههومم فهههم ايقتدهههاا او كمههها فالتهههالل ا ،عهههاة ن امهههات فهههم الفكهههر الملادهههر
 حتمهههت ويتهههةالااسهههة التهههم مهههن ال ضهههايا الحسىهههو ايقتدههااية اور الاولهههة فهههم النمهههاط ايقتدهههااي 

دهههناعة السياسهههة  ىمسهههتو   األكهههاايمم او عمههه ىالمسهههتو   تحتهههل مسهههاحة ىامهههة مهههن الن امهههات عمههه
التههم تلبههر  امههةيسههيما بظيههور ااوار تايههاة لماولههة اعطههت اىميههة بالغههة لمسياسههات الل، ايقتدههااية

 من اتل ايستتابة للنمغايت اللمومية. حكوميةعن ايترابات المتل ة من طر  السمطات ال
وسههههير ، كههههون المواةنههههة اللامههههة اااة ميمههههة فههههم يهههها الاولههههة لتوتيههههو نمههههاطيا ايقتدههههاايلو 

كههههالفكر ايقتدههههااي ، ف هههها مههههرت عبههههر تههههاريخ الفكههههر ايقتدههههااي بلههههاة مراحههههل، امههههةسياسههههاتيا الل
ر لههت لللههو الاولههة بههاو الكلسههيكم فههم ظههل النظههام ايقتدههااي الحههر والاولههة الحارسههة الهه ي تمت

ل واألمههن والههافاع وكهه لت الفكههر الكينههةي الهه ي مههنح مسههاحة اااب لههامات اللهها  ر عمههضههيق اقتدهه
النةعهههههة  يالفكهههههر ايمهههههتراكم    لهههههإضهههههافة واسهههههلة لتهههههالل الاولهههههة فهههههم النمهههههاط ايقتدهههههااي باي

 (13ص، 1025، المنتتة. بن عةة محما
محايههههاة بههههين توتيههههو سياسهههههة امهههههة ومههههن لههههلل مراحههههل التطهههههور ىهههه ه كانههههت المواةنههههة الل

وفيمههها يمهههم اسهههتلرا  ألىهههم ىههه ه ، ايقتدهههااي تبلههها لتطهههور اور الاولهههة ياوالتأ ير فينمهههاطالاولهههة
 :يفكار ايقتدااية فم ى ا المتالا
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 :الموازنة العامة في الفكر المالي التقميدي -2
التم هها م لتيههاة يههؤمن الفكههر المههالم التم يههاي بههالتطور المتههواةن للقتدههاا فههم ظههل األااب 

  تحايا اور الاولة فم الحفهاظ عمه  لإبما يؤاي ، وفم نطاق الحرية ايقتدااية المطم ة ،السوق
األمههن الههاالمم و ، ىيكهل الحريههة ايقتدههااية واااب الميهام األساسههية فههم المتتمهه  كالهافاع اللههارتم

ايقتدههاا  ىههامم  عمهه اي، الحيههاا  عمهه اً وبهه لت يكههون اور الاولههة قا مهه، امههةوتسههيير المرافههق الل
الفرايهة  م ومهات النظهام المتم مهة فهم الييكمهة  المدمحة اللادة وعمه  الوطنم بحتة الحفاظ عم
ومهن ىنها ، نفاق اللهامأ ير فييا عن طريق التباية او اياون الت، السوق ىوالحرية ايقتدااية وقو 

ين اييههرااات اللامههة والنف ههات مبههاا التههواةن الرقمههم بهه  م الت ميههاي عمههقامههت فكههرة المواةنههة بههالمفيو 
ألن ملالتتهو عهن طريهق ؛ح ي يهاً  عتبر ظيهور اللتهة فهم المواةنهة اللامهة لطهراً ا ووفق ى ا ، اللامة

وراق ن ايهههة مهههن مهههأنو اإدهههاار   لهههإكمههها ان لتهههوب الاولهههة ، ايقتهههرا  تسهههبب اةمهههة مايونيهههة اا مهههة
 (71ص، 2989،  رة. قحطان السيوفإحااث حالة تضلمية مستم

انت المواةنة اللامة فم ظل الفكر الت مياي مترا بيان حسهابم ت هايري متهواةن يلبهر ل ا ك
لهلل فتهرة م بمهة اون ، عن احتياتات الاولة اينفاقية ووسها ل تهابير المهوارا اللةمهة ليه ا اينفهاق

المسهههتويين المحمهههم   السياسهههية عمههه إعطهههاب اي اعتبهههار لممتغيهههرات ايقتدهههااية او ايتتماعيهههة او
 (358ص، 2979، المم. حاما اراةوالل

 :ية العامة في الفكر المالي الكينز الموازن -0

اةمهة الكسهاا اللهالمم عهام  ا هر  سمالية وعماالتم عرفتيا البماان الر ى امام التحويت الكبر 
دهامتة بهل اتله ت الوسها ل  الهاول اركان النظرية الت ميايهة لهم تب  ( التم ةعةعتم2919-2932 

الاولههههة فههههم النمههههاط  وتم ههههل الموقهههه  التايهههها فههههم ضههههرورة تههههالل، الملتمفههههة تتههههاوة ىهههه ه األةمههههة
 .او ملططةً  محااةً يح ق األىاا   توتيياً  ويبال ار ال ي يسمح بتوتي ايقتدااي
، مهن تيهة ياللل اراستو لمسبباتت ايم حمول وعلتات لي ه األةمة من كينة  ولاقا حو 

نظريهة تايهاة قامهت  ولاتى ه المحاولة ، وفم دور الفكر الت مياي عن تفسيرىا من تية  انيةوق
ت بم ابههة مهه ىب تايهها تضههمنو كتههاب   النظريههة اللامههة اعتبر متموعههة مههن األفكههار التايههاة  عمهه

مهن افكهار  فهم الهتلمص ته رياً لهو الفضهل  حيهث يرته  ، (2936سلر الفا هاة والن هوا   ، لمتوظي 
 .مونتا تي مومنيتي من برف  اسسيالت ميايي
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  ا تميةت المواةنة اللامهة فهم إطهار الفكهر الكينهةي بتممهة مهن اللدها ص تم مهت اساسهاً ف
 (22,20، ص1029,1028مباب سييام،  فيما يمم:
، تمويههل الممههاري  ايسههت مارية  لههإية ايقتدههاا امههةالنف ههات الل يهها ت موازنددة منتجددة: -ا

نف هات مهؤ رة فهم النمهاط ايقتدهااي إنتهاج  ةيهااةلممغل و  ةتايا فرصاألمر ال ي ينتا عنو لمق 
وسههيمة بيهها الاولههة لملههروج مههن األةمههات ايقتدههااية المواةنههة المنتتههة ادههبحت  وقهها، وايتتمههاعم

نتهههاج واللمالهههة يا وتةيهههارفههه  الطمهههب الكمهههم الفلههال   لههإتبارىهها حسهههب مههها تههاب بهههو كينهههة تهههؤاي باع
 الالل ال ومم. ىومستو 

ل ا تم إعهااة النظهر فهم ىه ه ال اعهاة التهم قاسهيا  إعادة النظر في التوازن الموازني: -ب
المفكههرون الكلسههيت حيههث اعتبههر اللايهها مههن المنظههرين ايقتدههاايين المؤيههاين لتههالل الاولههة فههم 

نلام ايقتدهااي وىه ا فهم ظهل مل مة لمتحفية واياااة   ن ايقتدااية ان   اللتة المواةنالمؤو 
 لينة يتب توفرىا  .مروط م

ىيههههأت المواةنههههة اللامههههة لمههههاول اسههههتلاام المواةنههههات فههههم ملالتههههة موازنددددة متدخمددددة: -جددددد
 الممكلت ايقتدااية كأن تستلاميا فم ملالتة فتوة ركواية او فتوة تضلمية فم ايقتداا .

 :وازنة العامة في الفكر االأتراكيالم -3

ىم إي ان النظرية الماركسية ، ر ايمتراكمتلاات الم اىب والنظريات التم تناولت الفك 
وكانههت األسههاس الهه ي قامههت عميههو األنظمههة ايمههتراكية ، الواقهه   لههإوحههاىا التههم ن مههت ىهه ا الفكههر 

 التم ساات بماان عاة فم ال رن اللمرين.
  عمههه الممكيهههة اللامهههة لوسههها ل اينتهههاج يلتمههها اساسهههاً   إن النظهههام ايمهههتراكم المبنهههم عمههه

، ي ايقتدههههااي الهههه ي يتسههههم بالمهههههمولية لكههههل اوتههههو الحيههههاة وانمههههطتيا ايااريهههههةالتلطههههيط المركههههة 
ملاالههة فههم توةيهه  ال ههروة.  محمهها لىهه ا تح يههق لملاالههة ايتتماعيههة و وفههم ايتتماعيههة وايقتدههااية 

 (25ص، 2993، اوياار
إن إن المواةنههة اللامههة فههم األنظمههة ايمههتراكية مههاىم إي تههةب مههن اللطههة المههاممة حيههث 

فههالتلطيط ، لمركةيرمتههة وتلضهه  ليهه ا التلطههيط المههامللمههوارا البمههرية والماايههة والماليههة مبكههل ا
سلار واللر  والطمب فم عن تياة  لية األ بايلً  المااية والمالية تلل منو المامل لكل الموارا 

و كههبح التضههلم عههن سههلار ااأل  عمهه ىنههات ضههرورة لتههالل الاولههة لمتههأ ير مههيسعمهه   لكفو ، السههوق
ألن ضهرورة ىه ا التلطهيط تكمهن فهم تتنهب سهمبيات ؛ال وة المرا ية لافراا م لً   طريق التأ ير عم
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التطههههور التم هههها م آلليههههة السههههوق م ههههل عتههههة تيههههاة السههههوق عههههن تح يههههق   ايقتدههههاا الملتمهههها عمهههه
التنهافس يهاف  الممهروعات إن ايستلاام األم ل لتمي  الموارا البمرية والمااية فم المتتم  حيث 

طاقهة المها تدهطام ب توسي  الطاقات اينتاتيهة التهم غالبهاً   لإاتلا  قرارات فراية منلةلة تيا   لإ
. متيههها ايسهههتيلابية لمسهههوق  ال هههارة المهههرا ية( ممههها يلنهههم ب هههاب قسهههم مهههن الطاقهههة اينتاتيهههة ملطلً 

 (138ص، 2984، مسلوا

 :الموازنة العامة في ظل العولمة -4

  دههاايات الههاول الراسههمالية عممههت عمههفههإن اقت، يمههتراكيةعههن اقتدههاايات الههاول ا بليههااً 
 مبههاائ الفكههر الراسههمالم ولههم تتتاىههل مهها تههاب بههو   كينههة   لادههة فيمهها يلههص اور  الحفههاظ عمهه

فههم تح يهق ايسههت رار ايقتدههااي.  فلاليههة السياسهة المواةنيههة ىالاولهة فههم النمههاط ايقتدهااي ومهها
مبهاائ اللولمهة   عالمم ي وم عمه فبلا الحرب اللالمية ال انية وبروة ملالم تاياة لنظام اقتدااي

وايتههرابات الحما يههة التههم اتلهه تيا اللايهها مههن الههاول فههم  م2919اةمههة الكسههاا الكبيههر عههام  إ ههر
تدااي   التهم تلنهم ان الاولهة ي تكتفهم ظير ما يسمم ب اولة الرفاه ايق، سبيل الحا من   ارىا

نما ىافي، ف ط بالتالل من اتل تح يق التواةن ايقتدااي حسب  كينة   ا يكون اوس  من  لت وا 
ويمكهههن ، تح يهههق الرفهههاه ايتتمهههاعم إل مهههن للليههها  سياسهههة مواةيهههة نمهههطة تسهههل  باعتمااىههها عمههه

 (23ص، 1006، باالمتياتوضيح ابرة وظا   الاولة فم ظل اللولمة فيما يمم:  قاي ع
 لمهيمالت نمه  ضمان توفير حا اان  ضطم  بميمة اللمل عمن الاولة تإحيث محاربة اسمية: -أ 

فهراا واعم األ، ىمة بالسكانواآلة ت التلميمية فم المناطق البلياآلافراا من للل توفير المنم
 محاواي الالل فم سبيل موادمة الاراسة والتلميم.

وله لت ، الفسهاا مهن اىهم عراقيهل نتهاح السياسهات ايقتدهااية يلها ادي:محاربة الفساد االقتصد -ب 
 فالاولة ممةمة بإقامة مؤسسات رقابية  ات مدااقية لمتداي ل ضايا الرموة والفساا.

ضهروريات الرعايهة الدهحية   طهار بتهوفير اانهتمتةم الاولة فهم ىه ا ايتوفير الرعاية الصحية: -ج 
ويبرة  لت من للل تطور حتم ، من لاماتيا الدحيةفراا وضمان استفااة كل المناطق لا

 النف ات اللامة الموتية لمرعاية الدحية فم ملظم اول اللالم.

عوامههههل تح يههههق النمههههو  احهههها البحههههث اللممههههم االىتمددددام بتددددوفير متطمبددددات البحددددث العممددددي:  -د 
اع تانهههب ايبههها  لهههإنهههو مهههن اساسهههيات اقتدهههاا الملرفهههة وأل، الطويهههل ىالمههها  ايقتدهههااي عمههه

 ، وتب ايىتمام بتوفير متطمباتو واللناية بو.التكنولوتم والتربية والتكوين
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ن المواةنة اللامة لماولة بلها الفكهر الكلسهيكم تلهات وظا فيها الت ميايهة اسبق  مايتضح م
وادههبحت ت ههوم بوظهها   حاي ههة حيههث ادههبح يلتمهها عمييهها ،المتم مههة فههم تمويههل وتيسههير اللههامات 

اسههتغلليا   لههإضههافة النيههو  بالتنميههة ايقتدههااية بايوكههأااة لتحفيههة اسههت رار اقتدههااي  كلامههل
 كأااة يعااة توةي  الالول.

 :لمدولة وقواعدىا ومراحل تنفيذىا مفيوم الموازنة العامة -المطمب الثاني 
بوتوا الاولههة الحاي ههة اً و ي هه اً رتباطههارتههبط المواةنههة اللامههة مفيههوم عممههم حههايث ن مفيههوم اإ
، والسهمطة التنفي يهة السهمطة التمهريلية والسهمطة ال ضها ية، مباا الفدهل بهين السهمطات  ال ا مة عم

ومهن لهلل تتبه  التطهور ، نكمتهراإاللامهة بمفيوميها الحهايث كهان فهم  ن اول ظيور لممواةنةإت فل ل
ان اول مواةنههة نتهها ، بههالتطور السياسههم وايقتدههااي المرتبطههةالمواةنههات التههاريلم لنمههوب بلهه  

واللههراق ، م2912والوييههات المتحههاة فههم اللههام ، م2841اولههة ظيههرت فههم فرنسهها فههم اللههام عامههة لم
لرىا كانت   م تمتيا ب ية الاول اللربية و ، المواةنات لا اول اولة عربية نمأت فيياتيتوال، م2912

 :ظيرت عاة تلريفات لممواةنة اللامة اىميا ما يمموقا ، م2972البحرين فم اللام 
 الموازنة العامة لمدولة:تعريفات  -2
لتح يههق ، تلهر  المواةنههة اللامههة لماولههة بأنيهها   البرنههاما المهالم لملطههة عههن سههنة ماليههة م بمههة-ا 

 وطب هههاً ، و لهههت فهههم إطهههار اللطهههة اللامهههة لمتنميهههة ايقتدهههااية وايتتماعيهههة، اىهههاا  محهههاواة
 (19ص، 2990، مكري فيمملمسياسة اللامة لماولة  . 

عن  لت فم  اً إيرااات الاولة ومدروفاتيا ملبر  ديمم يوضح ت ايراتنيا   بيان تفبأ تلر و -ب 
وىهه  البيههان يههتم ، دههورة وحههاات ن ايههة تلكههس فههم مضههمونيا لطههة الاولههة لسههنة ماليههة م بمههة

 (452ص، 1026، لرون و ، عتمااه من قبل السمطة التمريلية فم الاولة . محما عمما 

 ،نف هات الاولهة عهن سهنة ماليهة قاامهةااات و انيها   و ي هة ماليهة تنفي يهة ييهر  لر بل   ىوير -ج 
عااة مهاتكون سهنة تلضه  يتهاةة ، او نظرة توقلية ييرااات ونف ات الاولة لماة ةمنية م بمة

 (41ص، 1024، لروناو ، عتماا من السمطة الملتدة  . ممكورا او 
محاولههههة وضهههه  الت ههههايرات فههههم ضههههوب   عمهههه وتلتمهههها فكههههرة المواةنههههة اللامههههة لماولههههة اساسههههاً 

ويمههت ان ىهه ه الفكههرة تمارسههيا الوحههاات ايقتدههااية الملتمفهههة ، الظههرو  المتوقلههة فههم المسههت بل
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عندهههرين اساسهههين وىما: اللطيهههب لالههها  إل المواةنهههة اللامهههة لماولهههة تسهههتنا ، ووتألههه  الاولهههة بيههها
 (172ص، 1020، محااة
 السمطة التنفي ية للل فترة ةمنية مست بمية. ت اير اييرااات والنف ات اللامة من قبل - ا

قرارىههاالمواةنهههة اللامهههة و  اعتمههاا- ب مهههن قبهههل السهههمطة التمههريلية بلدهههوص توقلهههات إيهههرااات  ا 
 ونف ات السمطة التنفي ية.

 :أىمية الموازنة العامة لمدولة -0
نههاما اللمههل السياسههم وايقتدههااي ألنيهها تلهها بر  ىالمواةنههة اللامههة لماولههة ليهها اىميههة كبههر 

النههههواحم التالية: محمهههها عمههههم  حسههههبن توضههههيح اىميههههة المواةنههههة اللامههههة . ويمكههههيههههايتتمههههاعم لاو 
 (451، 453ص، مرت  سابق، لرون و 

 الناحية السياسية: –أ 

حيهههث ، اىميهههة سياسهههية كبيهههرة فهههم الهههاول  ات األنظمهههة النيابيهههة ممواةنهههة اللامهههة لادههبحت 
وىهه ا ، قبههل السههمطة التمههريلية  متمههس النههواب(يمههترط لتنفيهه  بنههوا المواةنههة اللامههة ان تلتمهها مههن 

سياسهههتيا الماليهههة  ل الحكومههة ولطهههة عمههه   ابههة المواف هههة مهههن مم مههم المهههلب عمههعتمههاا يلههها بماي
 وايقتدااية.

طبيلهة   عمه ح ي هاً  اً تهأ ير  السياسية المتلاظمة لممواةنهة اللامهة كونيها تمهارس ةومن األىمي
 ،توتها علقهة و ي هة بهين المواةنهة اللامهة ومتمهس النهوابإ  است راره   وك لت عم، النظام السياسم

والمواةنهههة اللامهههة تكهههون فهههم بلههه  األحيهههان عهههامًل لهههاعم البرلمهههان، وقههها تكهههون فهههم احيهههان الهههرى 
 عامًلينا اره.

  ات المؤسسهههات السياسهههية المهههؤ رة عمهههااو  ىتلههها إحههها ويمكهههن ال هههول ان المواةنهههة اللامهههة
تلنههم  كمهها، ىوالمحافظههة عمييهها مهن تيههة الهر ، امهوال المتتمهه  مهن حيههث تنظههيم دهرفيا مههن تيهة

 السمطة السياسية التم ارتضاىا المتتم  لنفسو.  المواةنة ايضاً 

 الناحية االقتصادية: -ب 

تلمهق بهأ ر تلا المواةنة اللامة اىم و ي هة اقتدهااية تممكيها الاولهة لكونيها تهوفر ملمومهات ت
توةيهه  ىهه ه التوظيهه  والنمههو ايقتدههااي و  ىمسههتو   سههتلاام المههوارا عمههاالحكوميههة فههم  السياسههات

 ست رار ايقتدااي.لمواةنة اللامة كوسيمة لتح يق ايوقا تستلام ا ،الموارا االل ايقتداا
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الطمب الكمم  ىتغيير مستو   ة اللامة فم تح يق ماسبق  كره عمستراتيتية المواةناوتلتما
ة ومههن الواضهههح كبههر حتهههم المواةنههه، اسههب مسهههتلامة فههم  لهههت الضههرا ب والنف هههاتفههم األتتهههاه المن

كما يتب ان يتوافق حتم المواةنة وتكوينيا مه  الظهرو  ، ىاا اللامل الفلال فم تح يق ى ه األ
 ا وليهه،  ههار غيههر المرغوبههةق بلهه  األىههاا  المرغوبههة وتتنههب اآلايقتدههااية لماولههة بيهها  تح يهه

ة لمتهههالل فهههم الحيهههاة ايقتدهههااية وتوتيييههها نحهههو تح يهههق اىهههاا  الر يسهههادهههبحت المواةنهههة األااة 
 من اللطة المالية واااة لتنفي ىا. اً كما تلتبر تةب، التواةن ايقتدااي

 الناحية االجتماعية: -ج
التفهههاوت بهههين   يهههق التهههواةن ايتتمهههاعم وال ضهههاب عمهههتسهههتلام المواةنهههة اللامهههة كهههأااة لتح 

م ابههل لممتتمهه  ملتمههاة فههم  لههت  بلهه  اللههامات اللامههة اون مهه  ضههمان ودههول، الههول األفههراا
يس بلضهيا لهفامها النف هات اللامهة ، ليهماا وايعانهات الملطهاة فهر األ  الضرا ب المفروضة عم  عم
لر قا تكون لهو   هار  وبل  ، الافاع... الخ،   ار توةيلية واضحة م ل نف ات لامات اياارة لو

حية و لت عناما اللامات التلميمية والد  و النف ات اللامة عمم الو الالل الح ي م   توةيلية عم
 لر. بل   ىفراا عنيا لابل  األ ىتلتم  منافليا لا

 :امة لمدولةقواعد الموازنة الع  -3
ساسهههية الواتهههب اتباعيههها مهههن قبهههل السهههمطة واةنهههة اللامهههة للهههاا مهههن ال واعههها األتلضههه  الم 
  المهالم لماولههة وتيسهير الرقابههة عمههلرفهة المركههة تسههييل م  لههإحيههث تيها  ىهه ه ال واعها ، التنفي يهة

وىه ه ال واعها ىم: نهوةاا ، يرااات والنف اتالسمطة التمريلية عنا مواةنة اي المواةنة اللامة بواسطة
 ( 280، 284ص، باون سنة نمر، الييتم

 قاعدة السنوية: -أ 

يههرااات الاولههة لفتههرة ةمنيههة  وان ، سههنة واحههاةي دهها بسههنوية المواةنههة ان يههتم ت ههاير نف ههات وا 
ولكن  ،قرارىاا  السمطة التمريلية لمناقمتيا و   عم وان تلر  المواةنة سنوياً ، يتم  لت بدفة اورية

 ييمترط تاريخ ملين لباب السنة المالية.
ان  فمهن ايعتبهارات السياسهية، عتبارات ماليهة وسياسهيةا تبرر قاعاة سنوية المواةنة بلاة و 

  كفههل رقابههة فلالههة لمم مههم المههلب عمههاليي ههة التمههريلية ي  مههعههر  ممههروع المواةنههة كههل سههنة ع
يرااإلطهههط  ان ةيهههااة طهههول الفتهههرة :منيههها ةك يهههر   امههها ايعتبهههارات الماليهههة فيههه ،اتيهههانفهههاق الحكومهههة وا 

يههرااات لههلل نفههاق اللههام واييتلههل مههن الدههلوبة ت ههاير اي الةمنيههة لسههنتين او  ههلث سههنوات مهه لً 
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 ا كانت فترة عمل المواةنهة اقهل مهن إاما  ،فم فترات عام ايست رار ايقتدااي ى ه الفترة ي سيما
. نظهر  ين ىلهر إله  ايرااات الحكومية ستلتم  مهن مواةنهة ن ايإف، ميور م لً  ةسنة ولتكن  ل 

ولمهها ، السههنة بدههورة غيههر منتظمههة ةمهها  التههم تم ههل اىههم اييههرااات تحدههل عمههإيههرااات الضههرا ب 
فمن الدلوبة تح يق المواةنة فم الفترات التم ، لام يتسم عااة بايست رار واينتظامنفاق الكان اي

 ت ل عن السنة.
 قاعدة وحدة الموازنة: -ب 

كافهة ت هاير النف هات   مواةنهة واحهاة لماولهة تمهتمل عمهي دها ب اعهاة وحهاة المواةنهة وضه  
ركهة المهالم ييل ملرفهة الميرااات المتوقلة للل سنة واحاة. واليها  مهن ىه ه ال اعهاة ىهو تسهواي

 ا كهههان ىنهههات إومهههن  ههم التلهههر  عمههها ، تمهههالم اييهههراااتإتمهههالم النف ههات بإلماولههة و لهههت بم ارنهههة 
 فا   او عتة فم المواةنة.

، ويمكن ال هول بهأن وحهاة المواةنهة ي تلنهم حتميهة ت هايم ممهروع المواةنهة فهم و ي هة واحهاة
 مواةنهة واحهاة. وي يلها لروتهاً   امهة لميي هة التمهريلية  ق المالو ي ة او الو ها م لبل الم دوا ان ت

لميي ات المحميهة طالمها ان ىه ه اليي هات  ات  ىعن قاعاة وحاة المواةنة وتوا مواةنات عامة الر 
 ملدية ملنوية عامة مست مة عن ملدية الاولة و ات مواةنة منفدمة. 

ف ههها ، لتحضهههير المواةنهههة ساسهههية اللةمهههةال واعههها األ ىحهههاإومههه  ان وحهههاة المواةنهههة تم هههل 
 اللروج عن ى ه ال اعاة.  لإمن الحكومات  اً ظيرت بل  الضرورات التم افلت ك ير 

 :" الأمول" قاعدة العمومية -ج 
ي دههها باللموميهههة ان تهههارج فهههم المواةنهههة اللامهههة تميههه  اييهههرااات اللامهههة والنف هههات اللامهههة 

الملتمهها  مواةنههة ت ابههل كافههة النف ههاتاي ان كههل اييههرااات الم ههرر تحدههيميا فههم ال، ميمهها قههل مههأنيا
ان النف ات واييرااات اللامة يتب ان تظير بدورتييما الكهاممتين  يضاً وتلنم ا، تلديديا فييا

تمالم اييرااات بمكميما التفديمم وىو مها يلهر  بطري هة   ال نهاتا الدهافم ، كإتمالم النف ات وا 
و لههت بههالتلر  عمههم المركههة المههالم ، حتطبيههق الرقابههة بمههكل اقيههق وواضهه ممهها يسههاعا بهه لت عمهه 

وفم ليبيا يهنص ال هانون واألحكهام  اات من تية وحتم النف ات من تية الرى،لماولة وحتم اييرا
توقههه  تحدهههيميا ان تمهههمل المواةنهههة تميههه  اييهههرااات الم اقهههرار ىههه ه ال اعهههاة عمههه الدهههاارة بمهههأن 

 (49,47مرت  سابق، ص، كرينفاقيا للل السنة المالية.  فيمم موالمدروفات التا ة إ
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 قاعدة عدم التخصيص: -د 
ات نمها تواتهو تميه  النف ها  و ، نفهاق ملهينإال اعاة عام تلديص إيهراا لتغطيهة ي دا بي ه 

تلدهههيص حدهههيمة الضهههرا ب ليههه ه ال اعهههاة ي يتهههوة م لً  فطب هههاً  ،اللامهههة بتميههه  اييهههراات اللامهههة
 نماب الطرق او ديانتيا.السيارات ي  التمركية عم

اات ملينهة لتمويهل مدهروفات قهرار ىه ه ال اعهاة يتم هل بهأن تلدهيص إيهرااق مهن موالمنط
ان يهؤاي إله  وامها  ،فم حالة ةيهااة اييهرااات اللامهة نفاق  فم ايسرااي  لإان ياعو  امإملينة 

كمها  ،نلفا  حديمة اييرااات الملددهةإمات اللامة بدورة مرضية فم حالة عام ت ايم اللا
و لهههت ، م هههل لءيهههرااات اللامهههةن التيهههات اللامهههة مهههن ايسهههتلاام األ ه ال اعهههاة يمكهههان تطبيهههق ىههه

 ألىميتيا النسبية فم تح يق الدالح اللام. مباع الحاتات الملتمفة وف اً يتيييا و بت
ستلاام امن  لت ، نو يتم فم بل  األحيان اللروج عنياإوبالرغم من مةايا ى ه ال اعاة ف

تلدهههيص األمهههوال المتحدهههل عمييههها مهههن   عمههه ساسهههاً امواةنهههات غيهههر اللاايهههة التهههم تلتمههها فكهههرة ال
بيها ب اعهاة عهام التلدهيص وي ويأله  قهانون المواةنهة فهم لي ، رو  اللامهة لم يهام بنف هات ملينهةال

 اللروج عن ى ه ال اعاة االل اعتمااات المواةنة اللامة. يتوة
 قاعدة توازن الموازنة: -ه 

قيمهههة النف هههات اللاايهههة  قيمهههة اييهههرااات اللاايهههة  لهههاالتهههواةن المواةنهههة ان تدههها ب اعهههاة ي 
ون فهم حالهة كهن المواةنهة تإفه فهإ ا تتهاوةت قيمهة اييهرااات اللاايهة قيمهة النف هات اللاايهة، لمحكومة
ن المواةنهة تكهون إاييهرااات اللاايهة اقهل مهن قيمهة النف هات اللاايهة فهقيمهة اما عناما تكهون  ،فا  
 ة عتة.فم حال

فههم المواةنههة لمهها يههنتم  وكههان الفكههر المههالم الت ميههاي يلههار  حههاوث اي فهها   او عتههة
حههاوث   ب بضههرورة المحافظههة عمههويطالهه، ضههرار بالنمههاط ايقتدههااي فههم المتتمهه إعنيمهها مههن 

 تلاال بين اييرااات اللااية والنف ات اللااية. 
تراضو الاا م حالة ايسهتلاام الكامهل ف الإر المالم الت مياي بتمت ال اعاة ويلوا تمست الفك

 لموارا المتتم  كافة. 
 وادهبح الفكهر المهالم الحهايث يييهتم ك يهراً ، ىه ا الفهر  وقا كم  الواق  التطبي هم لطهاً 

 ىتمامو بتلل المواةنة اااة لتح يق ايستلاام الكامل فم المتتم . ا ب ار ، بموضوع تواةن المواةنة
 



59 

 :العامة لمدولةعداد الموازنة إمراحل  -4
 مراحههههل متلاقبههههة يطمههههق عمييهههها   اورة المواةنههههة اللامههههة  بههههاباً تمههههر المواةنههههة اللامههههة بلههههاة 

ةنهة تن سهم اورة الموا عمومهاً و ، اعتمهاا الحسهاب اللتهامم اله ي يدهور نتها ا تنفيه ىا  بإعاااىا حته
 النحو التالم:   اللامة الم ارب  مراحل ىم عم

مههة وضهه  بيههان ت ههايرات اييههرااات  دهها بإعههااا المواةنههة اللايمرحمددة التحضددير واإلعددداد: -2-4
ويلتبر إعااا المواةنة اللامة مهن مسهؤوليات السهمطة  ،لامة لمفترة الم بمة بدورة مفدمةوالنف ات ال
و لهت ، فيم التم ت وم من للل اياارات الحكومية بإعهااا الت هايرات اللادهة بالمواةنهة، التنفي ية

 (339ص، 2984،  عاال حميمللاة اعتبارات منيا:

ت هاير اييهرااات والنف هات   فيم اقار من غيرىا عمه، المواةنة اللامة برناما ألعمال الحكومة -أ 
 بارتة كبيرة من الاقة.

يسهتاعم تهوفير ملمومهات ولبهرات ي يمكهن توفرىها إي  مل ااً  إعااا المواةنة اللامة ادبح امراً  -ب 
 بواسطة الحكومة لما ليا من اتيةة.

انيهها ت ههوم بهه لت اون ان   لههإإضههافة ، تحايهها الحاتههات واولوياتيهها  السههمطة التنفي يههة اقههار عمهه -ج 
 تتأ ر باألىواب والمدالح الحةبية.

ي دا باعتماا المواةنة اللامة إتاةتيا والمواف ة عمييا من طر  السمطة و عتماد:مرحمة اال -0-4
فاعتمهاا المواةنهة ي بها منهو ، سبق إعاااهاي إعطاب اي ن بتنفي  ممروع المواةنة ال ي ، الملتدة

تلههههتص السههههمطة التمههههريلية باعتمههههاا  و، تألهههه  الت ههههايرات الحكوميههههة دههههفة المواةنههههة اللامههههة  حتهههه
ويبرر ى ا بأن الملب ىو ال ي يتحمل األعباب  ، متمس النواب(ل ى ه السمطة فموتتم ، المواةنة

 مراقبة سياسة الحكومة.المالية فوتب ان يأ ن بالتباية واينفاق ليتمكن من 

ان يبهههاا بحهههث المواةنهههة فهههم لتنهههة المهههؤون   اللهههااة فهههم الهههاول الايم راطيهههة عمههه ل ههها تهههرت
انتيا يا من بحهث ىه ا  ىولا، وتفديلً  يليا إلييا باراسة ممروع المواةنة تممةً و المالية بالبرلمان 

، الممههروع تت ههام المتنههة لمبرلمههان بت ريرىهها الهه ي تحههاا فيههو موقفيهها ب بههول او رفهه  ممههروع المواةنههة
 (146، 176ص، 2998، . يونس البطريقتوويباا البرلمان بمناقم

وحين تت ام الحكومة لمسمطة التمريلية بممروع المواةنة فإن المتنة الفنيهة الملتدهة ت هوم 
عنههو يمههمل وتيههة نظرىهها والم ترحههات التههم تراىهها مههن  اً ت ريههر  تلههاو  الممههروع تممههة وتفدههيلً باراسههة 
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ويرف  ى ا الت رير لمبرلمان ال ي يناقم ممروع المواةنة فم ضوب ى ا الت رير. وتتم ، تلايل ونحوه
 (507ص، 2975، المناقمة بدفة عامة فم  لث مراحل: السيا عباالمولم السيا

ويهههههتم فيهههههو تنهههههاول سياسهههههة الحكومهههههة فهههههم تميههههه  توانهههههب النمهههههاط ، إتمهههههايً مناقمهههههة المواةنهههههة - ا
 ايقتدااي.

 ويباا عااة بالنف ات  م اييرااات بأبوابيا.، للقتراع عمييا مناقمة المواةنة تفديلً - ب

 الممروع بأكممو.  ي ترع المتمس عم- ت

  يسههههملمواف ههههة عميههههو يدههههار المتمههههس مهههها وبلهههها اراسههههة الممههههروع ومناقمههههتو وايقتههههراع وا
 هههانون ب قهههانون الماليهههة   يحهههاا فيهههو الهههرقم ايتمهههالم لكهههل مهههن اييهههرااات والنف هههات ويرفهههق بيههه ا ال

إ  المواةنهههة ، إي مهههن ناحيهههة مهههكمية وي يلتبهههر ىههه ا ال هههانون قانونهههاً  ،تهههاوين تفدهههيميان لكهههل منيمههها
 عامة بل مؤقتة بسنة. ي يتضمن قانونيا احكاماً ، اللامة فم ادميا عمل إااري

 الحكومههة بتبايتيهها حسههبما ىههم  عمهه يههرااات موتبههاً يإلهه  اىهه ا ايعتمههاا يلهها بالنسههبة إن 
امهها  ،اييهرااات التههم تههابت فهم المواةنههةحيههث يتههوة لمحكومهة تتههاوة ت ههايرات  ي رقمهاً  نوعههاً  عميهو

لنف ات فإن ايعتماا يلا إتاةة بالدر  ف ط وفق حاوا ما اعتما م  تلدهيص كهل إل  ابالنسبة 
كمها انهو ي ، بإنفهاق كهل مها اعتمها مهن نف هة فهل يمهكل اعتمهاا اينفهاق موتبهاً ، اعتمهات لهو نف ة لما

 يتوة تتاوة ايعتماا الم رر إي بإ ن من سمطة ايعتماا.
مهن الاسهاتير ي تتيهة  حهق السهمطة التمهريلية فهم تلهايل المواةنهة فهإن ك يهراً إل  وبالنسبة 

نيههههها تتيهههههة ليههههها إبهههههااب إي ا، ممهههههروع المواةنهههههة  مهههههلتمهههههريلية إتهههههراب تلهههههايلت تة يهههههة علمسهههههمطة ا
ويبههرر  لههت بههأن المواةنههة اللامههة تم ههل وحههاة متتانسههة متكاممههة ، بنههوا المواةنههة  الملحظههات عمهه

ان يكههون طمههب   كمها انههو يلمه، إمكانيهة تنفيهه ىا  عمههفالتلههايل قها يههؤ ر ، لتح يهق بههراما الحكومهة
 ين.التلايل مرتبطا بمدالح حةبية لكسب رضا النالب

 حهههق رفههه  ممهههروع المواةنهههة بأكممهههو إ ا ت هههامت بطمهههب مسهههمطة التمهههريليةلومههه  ىههه ا فهههإن 
وفم حالة تألر ايعتماا عن بااية السنة المالية فإنو قا يلمهل  ،تلايلت لم توافق عمييا الحكومة

او يسمح باعتماا تة م لمدر  يكون فم مكل مواةنة ميرية يلتما فييا ، بمواةنة السنة المنتيية
 بمغ إتمالم اون تفديل.م

فت هوم ، تالل المواةنة بلا اعتمااىا من قبل البرلمهان مرحمهة التنفيه مرحمة التنفيذ: –3-4
وي ت يهر عمميهات التنفيه  ممهاكل ، السمطة التنفي ية بتحديل اييرااات وافه  النف هات المارتهة فييها
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إ  تتسههم اللمميههات الماليههة ، لمواقهه ملينههة طالمهها كانههت النف ههات واييههرااات الم ههارة اقي ههة ومطاب ههة 
 الحكومية حين   بالمرونة واينتظام.

تحدههيل اييههرااات ميمههة تتههولم الههوةارات واليي ههات اللامههة واألتيههةة الحكوميههة الملتمفههة و 
 قاعههاة الي ههينو  حيههث يههتم إتبههاع قواعهها اساسههية فههم عمميههة التحدههيل وىههم قاعههاة اللاالههة، اللامههة

مههههن ال واعهههها التههههم تكفههههل لوحههههاة والوضههههوح وقاعههههاة ايقتدههههاا وغيرىهههها قاعههههاة او  قاعههههاة اللموميههههةو 
  تتههول  فيتطمههب تحدههيل كههل إيههراا تنفيهه  عمميتههين فههاألول، يتههابم لءيههرااات اللامههةالتحدههيل اي

امهها ال انيههة فيههم ،  التانههب ايااري  وىههو التح ههق مههن قيههام الحههق لمدههمحة الاولههة وملرفههة م ههااره
نين عممية اما فيما يلص تنفي  النف ات اللامة ف ا نظمت ال وا،  ة   تباية وتحديل المبالغ المح 

  األول، تنفي  بمرحمتينالوتمر عممية ، يمن  التلعب فم موارا الاولة  در  النف ات اللامة حت
كمهههها تحههههاا الدههههلحيات وتوضههههح السههههمطات ، اسههههاليب تنفيهههه  ىهههه ه ايعتمههههااات إااريههههة  تتضههههمن 

 .ات واييراااتالمسؤولة عن تنفي  ايعتماا

بيانههههات  لتركيهههة عمههه التهههم تتم هههل فهههم اانيهههة فيهههم   المرحمهههة المحاسههههبية  المرحمهههة ال  امههها
ة اللادههة السهمطات ودهلحيات الدههر  وال هب  وايتههرابات الماليهة المتلم هة بالملههاملت الماليه

اللةينهههة او البنهههوت. فيمم  الن ايهههة واسهههموب السهههحب عمههه ترابات بيههه ا الدهههر  او ال هههب  كهههااي
 (93ص، مرت  سابق، مكري

حيههث تلمهها كههل ىي ههة او وةارة ، إن عمميههة تنفيهه  المواةنههة مههن التدههاص السههمطة التنفي يههة
وي هه  تنفيهه  ، ال ههوانين المتلم ههة بيهها  لإبتنفيهه  مهها ورا فههم بنههوا المواةنههة مههن إيههرااات ونف ههات اسههتناااً 

مههر بالدههر  المرحمههة اآل  حيههث يتههول، اسههب اللمههومممههر بالدههر  والمحعههاتق اآل  المواةنههة عمهه
 ماسهههبية سهههواب تلمهههق األمهههر بالنف هههة االمحاسهههب اللمهههومم المرحمهههة المح  فهههم حهههين يتهههول، ايااريهههة

 (100ص، باون سنة نمر، باييراا. بمير ماوم
 مرحمة الرقابة عمي تنفيذ الموازنة العامة: -4-4

واليهها  منيهها ، بيهها المواةنههة اللامههة لماولههةىهه ه المرحمههة ىههم المرحمههة األليههرة التههم تمههر  
الوتههو المحههاا لمسياسههة التههم وضههلتيا السههمطة التنفي يههة   ن تنفيهه  المواةنههة قهها تههم عمههاكهها مههن أالت

تنفيههه    ال متنوعهههة لمرقابهههة عمهههويمكهههن التمييهههة بهههين امهههك، ومدهههااقتيا مهههن قبهههل السهههمطة التمهههريلية
مميههة الرقابههة وحسههب ايمههلاص الهه ين ي ومههون بل، المواةنههة حسههب الةاويههة التههم ينظههر منيهها لمرقابههة

 (260، ص1000 إبراىيم و انور، نواع:وفيما يمم اىم ى ه األ ،وحسب توقيت الرقابة
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مههههوال مههههن اللةينههههة كههههل عمميههههة رقابههههة تههههتم قبههههل لههههروج األ الرقابههههة ال بميههههة: ي دهههها بيهههها -ا
عههاتق   وت هه  عمهه، وع اللطههأاي قبههل تنفيهه  المواةنههة اللامههة وىههم رقابههة وقا يههة ت ههم وقهه، اللموميههة

 ي.مسؤول اياار المراقب المالم لماولة وال
، الرقابة البلاية: ي دا بيا كل عممية رقابة تتم بلا لروج ايموال من اللةينهة اللموميهة -ب

 تية:ن التداص اليي ات اآلوىم م، اي بلا تنفي  المواةنة اللامة
يههة مههن بههين اعضههاب المتنههة الماليههة لممتمههس البرلمههان: وتههتم الرقابههة عههن طريههق تمههكيل لتنههة رقاب -2

ويمكن ألعضاب ى ه المتنة ان ينت موا الم اي مرفق او مؤسسة ليراقبهوا تسهييرىا المهالم فهم اي ،
 إ ا ودمو ت رير من المواطنين. لممتمس إي  غير ان ى ا ايتراب ي يتسن، وقت من السنة

لبلايههههة ألمههههوال الاولههههة والتماعههههات متمههههس المحاسههههبة ميههههام الرقابههههة ا  متمههههس المحاسههههبة: يتههههول -1
ويحهاا ، اولهةر هيس ال  لإيرفلو  سنوياً  ويلا متمس المحاسبة ت ريراً  ،ايقميمية والمرافق اللمومية

 ال انون تنظيم متمس المحاسبة وعممو وطري ة إتراب تح ي اتو.

اللامهههة لمماليهههة: تلهههتص ىههه ه اليي هههة بمراقبهههة التسهههيير المهههالم لكهههل المرافهههق والمؤسسهههات  رقابهههةال -3
وىهم تلمهل تحهت ، ب فم راسهماليايالتم لماولة ندالمحمية او الوحاات ايقتدااية  والتماعات

 إمرا  وةير المالية.

 :: ىيكمية الموازنة العامة لمدولةالمطمب الثالث
تمهههههمل النف هههههات  التهههههملل اسهههههتلاام األاوات الماليهههههة لهههههيهههههتم تنفيههههه  المواةنهههههة اللامهههههة مهههههن 

نفهاق فهم النمهاط ايقتدهااي تلمهت مهن اي فالممهاركة الفلالهة والنمهيطة لماولهة ،واييرااات اللامهة
الطمهههب الكمهههم واألنمهههطة   عمههه ميمهههاً  اً فيهههو يولههها ا هههر ، ة مهههن بهههين األاوات الماليهههةاللهههام اااة ر يسههه
 بة اينفاق الحكومم ينتا عنو ا رٌ تغيير مناسب فم حتم وتركين إتراب إحيث ، التنموية فم البما

كما تم ل اييرااات اللامة بملتم  انواعيا اااة قويهة فهم ، النماط ايقتدااي ىمستو   عم مبامرٌ 
وبالتهههالم يمكهههن توتيهههو ، ملتمههه  المتغيهههرات ايقتدهههااية  فيهههم تهههؤ ر عمههه، ايههاي السهههمطات اللامهههة

 المطموب.النظام ايقتدااي نحو المسار 
 :نفقات العامة ماىيتيا وتقسيماتياال -2

وىهو مها يلنهم ان تحهاا ، اييهرااات اللامهة  تلتما الاولة قاعاة اولوية النف هات اللامهة عمه
األمر ال ي يتطمب منيا إنفاق مبالغ ، الحاتات اللامة التم يتب عمييا ال يام بإمباعيا الاولة اويً 
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ىهه ه المبههالغ الضههلمة المنف ههة ، مات الملتمفههة الموتههواة بيههاضههلمة لموفههاب بالتةاماتيهها وت ههايم اللهها
لماولهة والمحهرت الميهم ألنمهطتيا  حيث تم ل المهريان الهر يس، ىم مايطمق عمييا  النف ات اللامة 

 الملتمفة.
بحيههث تلتمهه  ، رتبط بأسههموب النظههام ايقتدههااي ومههكل الاولههةمههإن مسههار اينفههاق اللههام 

ولهة المتالمهة، ففهم الاولهة الحارسهة تأله  عنهو فهم ةمهن الاالحارسهة  لةالنف ات اللامة فم ةمن الاو 
متالمة فإن النف ات لمسار النماط ايقتدااي، اما فم ظل الاولة ال اً ممابي اً تتاىالنف ات اللامة ا
 لمسار النماط ايقتدااي لماولة. اً ملاكس اً تتاىاللامة تأل  ا

مهههلص عهههام ب دههها نفههه  عهههام  . لالههها  فالنف هههات اللامهههة ىهههم   مبمهههغ ن هههاي ي هههوم بإنفاقهههو
 (49ص، 1007، اللطيب واحما مامية

 قسمين وىما:  لإل لت يتم ت سيم النف ات اللامة  اف ً و و 
إن اىميههة إعههااا المواةنههة اللامههة السههنوية يمههةم  التقسدديمات االقتصددادية لمنفقددات العامددة: -2-2

ي  نتبهههر التدهههويل، إيتهههاا تدهههني  يحهههوي تميههه  وظههها   الاولهههة التهههم ت هههوم بيهههابالاولهههة 
مهههه    يتمامهههه اً ومتطههههور  اً حههههاي  اً يعتبههههاره مليههههار  نظههههراً ، ايقتدههههااي اىههههم ىهههه ه التدههههنيفات

عهاا   لهإتدهني  النف هات اللامهة بايسهتناا ليه ا الت سهيم يهتم  ووف هاً ، الظرو  ايقتدهااية
 (66ص، 1006،  عاال حميم :من الملايير اىميا

 :ى ا المليار يتم التميية بين نوعين من النف ات وىما  لإاستناا معيار طبيعة النفقة العامة:  - أ

السههم  واللههامات اينتاتيههة   النف ههات فههم سههبيل حدههول الاولههة عمهه وتمههمل النفقددات الحقيقيددة: -2
وكهه لت إقامهة الممههاري  ايسههت مارية ، ل ياميها بوظا فيهها الت ميايههة والحاي هة مههن امههن وافهاع وعاالههة

 اللام.ومماري  البنية التحتية  ات النف  

ل الهالل مهن ف هة ىهم تمهت النف هات التهم تنف يها الاولهة بيها  ن هو النفقات الحكومية التحويميدة:   -0
ايعانهات ايتتماعيهة او  م ل، ا اقتداايةاا مً  تلتح يق اىاا  ملينة ليس ىاتتماعية الم الر 
 إعانات البطالة.

نههههوعين   لههههإ ههههات اللامههههة مليههههار يههههتم ت سههههيم النفليهههه ا ال وف ههههاً معيددددار دوريددددة النفقددددة الحكوميددددة: - ب
 (74ص، 1024، وىما: محما لداونة
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س المهههال اإنفاقيههها ةيهههااة فهههم ر   تمهههمل النف هههات التهههم ي تترتهههب عمهههالنفقدددات الجاريدددة )العاديدددة(: -2
وتمهههمل بنهههوا ، س المهههال اينتهههاتم بالمؤسسهههات او اليي هههات اللموميهههةاةيهههااة فهههم ر ايتتمهههاعم او 

 ر المياه والكيرباب.الرواتب واألتور ومدروفات الديانة وفواتي

بل تاعو ، وىم النف ات التم ي تتكرر كل سنة بدفة منتظمة فم المواةنةالنفقات غير العادية: -0
 لههت النف ههات الحربيههة ونف ههات إدههلح  وم ههال، الحاتههة إلييهها فههم فتههرات متباعههاة تةيهها عههن السههنة

 الكوارث الطبيلية ونف ات إنماب الساوا وما لطوط السكت الحاياية وتلبيا الطرق وغيرىا.
 ههلث   لههإمليههار يمكههن تدههني  النف ههة اللامههة ىهه ا ال  لًاإاسههتناامعيددار اليدددف مددن النفقددة: - ث

 (276ص، 2983،  دلح اللمر :ةمتموعات ر يس

 للةمههة ل يههام الاولههة وىههم تمههمل النف ههات المتلم ههة بسههير المرافههق اللامههة وا وىههمالنفقددات اإلداريددة: -2
 نف ات اياارة اللامة والافاع واألمن واللاالة والتم يل السياسم.

يتضههمن ىهه ا النههوع مههن اينفاقاينفههاق الحكههومم بيهها  تح يههق األىههاا   النفقددات االقتصددادية: -0
تدهاا الهوطنم مهن لهلل ةيهااة المتهاح مهن اسهت مارات البنيهة ايقتدااية وةيااة الطاقة اينتاتيهة للق

 التحتية وةيااة كفابتيا وةيااة ايست مار اللام.

حيهث يكهون اليها  منيها ةيهااة ، ى ه النف ات الطاب  ايتتماعم  يغمب عمالنفقات االجتماعية: -3
 ه النف هات تكهون إن اغمهب ىهوبالتهالم فه، والطب ات الف يرة لدودهاً  افراا المتتم  عموماً رفاىية 
 الدههحةو   وي الههالول المتانيههة واىههم بنههوا ىهه ه النف ههات تمههت المتلم ههة بمرافههق التلمههيم  لههإموتيههة 

 ال  افة اللامة وايسكان.و 

 التقسيمات الوضعية لمنفقات العامة: – 0-2
ي دههها بالت سهههيمات الوضهههلية لمنف هههات اللامهههة تمهههت التهههم تتبناىههها المواةنهههات اللامهههة لمهههاول 

ولادههة ايعتبههارات ايااريههة والوظيفيههة التههم ، ايعتبههارات الواقليههة او اللمميههة  لإالملتمفههة اسههتناااً 
: سهليا ممايم  ويمتمل ىه ا الت سهيم عمه ،م لمنف ةعام ايلتةام بالت سيم اللمم  لإتاعو فم الغالب 

 (459، 460ص، 1003، ع مان
، يتم ت سيم النف ات اللامة بما يتلبم مه  الييكهل ايااري او التنظيمهم لماولهةالتقسيم اإلداري:- ا

بحيهث يلدهص كهل ، نفاقيهةعاا من األقسام او البنهوا اي  لإيتم ت سيم النف ات اللامة  فم لً 
يلدهص ليها بهاب محهاا وم ميها  والتلمهيم وةارة التربيهة فمه لً ، باب او قسم لتيهة إااريهة ملينهة

عهاا مهن   لهإباب من ى ه األبواب يتم ت سهيمو  وكل ،الدحة وباب لوةارة الافاع وىك ا لوةارة
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يلدهص كهل منيها لوحهاة  عاا من البنوا اينفاقية  لإوكل فرع ين سم باوره ، الفروع اينفاقية
ويهتم تلدهيص بنها إنفهاقم ، إاارية اقل فم مسهتواىا التنظيمهم االهل الييكهل التنظيمهم لموحهاة
 لكل وحاة من ى ه الوحاات االل الييكل التنظيمم لموحاة نفسيا.

وف ها ليه ا الت سهيم يهتم ت سهيم النف هات المارتهة بالمواةنهة اللامهة والملددهة  التقسيم الندوعي:- ب
يمكههن ت سههيم  فمهه لً ، لطبيلههة األمههياب التههم يلدههص ليهها اينفههاق اللههام إااريههة وف ههاً لكههل وحههاة 

نفاقية وىم: طاقهة إارب  متموعات او اربلة بنوا   لإوحاة حكومية نوعياً  ةالنف ات اللامة ألي
 (38، 39ص، 1007، اللةاويو 

 نف ات م ابل لامة اللمل وتتم ل فم األتور والمرتبات. -2

 ات اينتاج ويطمق عمييا  نف ات تارية .نف ات م ابل مستمةم -1

 نف ات م ابل ممتريات لامية. -3

 .نف ات م ابل ادول راسمالية ويطمق عمييا  النف ات الراسمالية  -4

ييههتم بت سههيم النف ههات اللامههة حسههب الوظهها   التههم ت ههوم بيهها الاولههة اون التقسدديم الددوظيفي: - ج
تح يق نفهس الغهر    لإ ات التم تيا  كافة النفمة النف ة وى ه الطري ة تسمحايىتمام بطبيل
يهة ىه ا الت سهيم فهم ويتم، عهاة وةارات او مدهالح  ولو كانت موةعهة عمه  حت، فم قسم واحا

نمهها ين  لههإكونههو ي ينظههر  ظههر إلييهها فههم نطههاق اليهها  الهه ي ممههتريات الاولههة فههم حهها  اتيهها وا 
 تح ي و من ورا يا.  يرت

 :رادات العامة ماىيتيا وتقسيماتيايإلا -0

أنيا المههوارا التههم تحدههل عمييهها الاولههة فههم مههكل تههاف ات ن ايههة بامههةتلههر  اييههرااات الل
عههن  لههت سههواب  لكيهها ال اتيههة، او مههن مدههاار لارتههةمسههواب بدههفتيا السههيااية او مههن انمههطتيا وا

قرو  لارتية او االمية لتغطية النف ات اللامة للل فترة ةمنية ملينة، بيها  تح يهق عهاا مهن 
، 1005 -1004 عبهههههههههههاالمطمب عباالحميههههههههههها،.قتدهههههههههههااية وايتتماعيهههههههههههة والماليهههههههههههةىهههههههههههاا  اياأل
 .(114,113ص

ففههههم الفكههههر ، وقهههها تطههههورت اييههههرااات اللامههههة بتطههههور الفكههههر ايقتدههههااي والمههههالم السهههها ا
تةويا اللةينة اللمومية بهاألموال اللةمهة لتغطيهة اينفهاق   قتدااي الت مياي كانت م تدرة عماي

ادهبحت ف ها امها فهم ظهل الفكهر ايقتدهااي الحهايث ، م الاولة بوظا فيا األساسهيةاللام اللةم ل يا
ىامههة مههن ااوات السياسههة  األمههوال اللامههةاااةً   لامههة بتانههب كونيهها اااة لمحدههول عمههاييههرااات ال
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النماط ايقتدااي وايتتماعم حسب األىاا  التم ترغب   اةية تستلاميا الاولة لمتأ ير عمالمو 
 لهت فهإن اىميهة اييهرااات اللامهة تهةااا بةيهااة اىميهة اينفهاق اللهام   لهإإضافة ، ح ي ياتفم الاولة 

كنتيتهة ضهرورية لتةايها اور الاولهة فههم ملتمه  متهايت النمهاط ايقتدهااي وايتتمههاعم. الوااي 
 (50ص، 1007، محموا وعةام ةكريا

تطههور   لههإواةايههاا نف اتيهها اللامههة ، تطههور الههاور ايقتدههااي وايتتمههاعم لماولههة ىل هها اا
تلهاا انواعيها   لها  ره فم تطوير حتم ىه ه اييهرااات و  ا يرااات اللامة األمر ال ي تتمت نظرية اي
 النحو التالم: ، وفم ى ا الم ام سو  نستلر  اىم ت سيمات اييرااات اللامة عم واغراضيا

  من اللام.وتممل إيرااات املت الاولة والاإليرادات االقتصادية: -2-0

ي دها بهأملت الاولهة األمهوال الل اريهة والمن ولهة التهم تممكيها الاولهة سهواب إيرادات أمالك الدولدة: - أ
 لادة. مممكية عامة ااكانت ال

 مهههن السهههم  واللهههامات التهههم تنتتيههها وتبيليههها   يطمهههق مدهههطمح الههه من اللهههام عمهههالدددثمن العدددام: - ب
 (82ص، 1007، نةالممروعات اللامة الدناعية والتتارية. كراواي دبري

مهن  تلنهم اييهرااات السهيااية المبهالغ التهم تحدهل عمييها الاولهة تبهراً  اإليرادات السيادية: -0-0
، األفهراا وحهق السهيااة  لندر ايتبار لما ليا مهن سهمطة عمه وتلتما فم  لت عم، األفراا

 واىم ى ه اييرااات ىم الضرا ب والرسوم والغرامات وايتاوات.

، الضههرا ب مههن اىههم المههوارا التههم تلتمهها عمييهها ملظههم الههاول فههم تمويههل نف اتيههاتلتبههر الضددرائب:  - أ
 الللقة السيااية التم تربط بين الاولة واألفراا اللاضلين لاف  الضريبة. ىفيم تبين لنا مستو 

  الاولههة م ابههل حدههولو عمهه  لههإيلههر  الرسههم بأنههو   مبمههغ ن ههاي يمههةم الفههرا افلههو تبراً  الرسددوم: - ب
ان   عمهه لادههاً  إاارات او مرافههق الاولههة بحيههث يح ههق لههو نفلههاً  ىمههاط إحههالامههة لادههة مههن ن
المتتمهه  ككههل مههن تنظههيم الللقههة بههين   اللههاص بههالنف  اللههام الهه ي يلههوا عمههي تههرن ىهه ا النفهه  

، 2997، اليي ههات اللامههة واألفههراا فيمههها يتلمههق بههأااة النمههاط او اللهههامات اللامههة  . لطفههم عمهههم
 (20ص

لفههات امرتكبههم المل  اولههة بفرضههيا عمههع وبههات ماليههة ت ههوم الالغرامههات ىههم  الغرامددات واإلتدداواة: - ت
ولهيس ، مهلاص عهن ارتكهاب الملالفهاتاليها  منيها راع األ، ال انونية فيم ع وبهة ماليهة رااعهة

له لت ي يمكهن تدهني  الغرامهات ، ويهل النف هاتمإيهرااات مهن اتهل ت  اليا  منيا الحدهول عمه
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وقمههة حدههيمتيا ، بسههبب دههلوبة ت ههاير عههاا الملالفههات المرتكبههةمههن اييههرااات األساسههية لماولههة 
 وعام انتظاميا فم المواةنة اللامة.

اما ايتاوة فيم مبمغ من المال يافلو األفراا ال ين يمتمكهون الل هارات تهراب اسهتفااتيم مهن 
 (46، ص1022 محما الاسوقم، المماري  اللامة التم ت وم بيا الاولة.

وي دا بيا اييرااات ايست نا ية او اييرااات التهم تحدهل عمييها  العادية:يرادات غير اإل -3-0
 ايداار الن اي واليبات والياايا.و  الاولة بدفة غير منتظمة ومنيا ال رو 

ي دا بال رو  اللامة المبالغ الن اية التم ت ترضيا الاولة او اليي ات اللامهة  القروض العامة: - أ
او اليي ههات اللامههة الوطنيههة او األتنبيههة او المؤسسههات الاوليههة ، ةمههن األفههراا او اليي ههات اللادهه

 لمروط ال رو . م  ايلتةام برا المبالغ الم ترضة وفوا اىا طب اً 

عناما تةيا النف ات عن اييرااات اللامة فهإن الاولهة قها تمتهأ لءدهاار الن هاي اإلصدار النقدي:  - ب
ومههن ، تمههان الهه ي يمنحههو التيههاة المدههرفمالتايهها عههن طريههق البنههت المركههةي والتوسهه  فههم اي 

، الضهروري ان يهتم ايدهاار الن هاي فهم حهاوا الغطهاب الموتهوا فهم المتتمه  مهن سهم  ولهامات
 لههت ان كميههة   ميهها غطههاب مههن السههم  واللههامات فملنههفههإ ا تههم إدههاار اوراق ماليههة اون ان ي اب

مر ب التضلم الن اي   األى ا   مية ادغر من السم  واللامات ويسماكبر من الن وا تطارا ك
ية بملهههال نمهههو النهههاتا تضهههلم عنهههاما يهههتم لمهههق اي تمهههان بةيهههااة الن هههوا المدهههرفالوكههه لت يحهههاث 
 (11ص، 1026، 1027،  غالمم ةىيرة.ى ا التضلم ب التضلم المالم  الوطنم ويسم
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 املبحث انثانٍ
 .والغ املىازنت انؼايت نهذونت يف نُبُا

 :عداد الموازنة العامة في ليبياإنظام  :ولالمطمب اس 
ا تحتهوي نيهإحيهث ، ااوات الميمهة فهم متهال تمويهل الاولهةحاى األإتلتبر المواةنة اللامة 
 يراا المتوقلة لفترة ةمنية.عمم تمي  بنوا الدر  واي

ااريههههة تنميههههة( والميةانيههههة اين ىههههم ميةانيههههة التحههههول  الان ميمتههههافههههم ليبيهههها توتهههها ميةانيتههههو 
ن التمفههت التيههات ا  م ىههاتين الميههةانيتين و فههتنفيهه  والرقابههة العههااا و ايوتتمههابو مراحههل ، سههييرية( الت

مههن الميههةانيتين بمنمههور تدههاره التيههة  عههااا كههلإ تبههاا كههل مرحمههة و ، ىهه ه المراحههل  الممههرفة عمهه
توي ويح، ((  السمطة التنفي ية والسمطة التمريلبة حالياً الممرفة  امانة المتنة الملبية لممالية ساب اً 

  ىههههاا  اللامههههة لماولههههة التههههم ىههههم الحفههههاظ عمههههعههههااا المواةنههههة اللامههههة واألإ قواعهههها عمههههم المنمههههور 
عههااا المواةنههة إ ويمههتمل نظههام ، يههراااتتحدههيل اكبههر قههار مههن ايو   المدههروفات عنهها الحهها األانهه

 (106، 107ص ، 2998، ة التالية: الكيلنم عباالكريماللامة فم ليبيا ال طاعات الر يس
 اارات اللامة.ت والمدالح وايمانااأل -2

 .المتان الملبية اللامة والمتان الملبية النوعية ساب اً   -1

 اارية  ات الميةانيات الممح ة والميةانيات المست مة.الوحاات اي  -3

  لههإان يههتم ت سههيم المواةنههة عمهه  قههانون النظههام المههالم لماولههة   مههن 6ول هها ندههت المههااة  
 يرااات وال انم لممدروفات.ول لءلدص األتة ين ر يسين ي  
  لههإاللامههة لماولههة  ال ههانون المههالم لماولههة المدههروفات التههم تسههتيافيا المواةنههة قسههمحيههث 

 بواب التالية:اقسام يتكون كل منيا من األ
 تور.ول: ويلدص لممرتبات والميايا واألالباب األ -2

 الباب ال انم: ويلدص لممدروفات اللمومية.  -1

 عمال التاياة.ايلدص لو الباب ال الث:   -3

 الباب الراب : الاعم. -4

م اوتههو تمويههل المواةنههة اللامههة لماولهههة 2967فههم حههين حههاا ال ههانون المههالم لماولههة لسههنة 
 وىم:
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 مساىمة المؤسسة الوطنية لمنفط. -2

 الضرا ب ورسوم اللامات. -1

 يرااات اللامات.إ -3

 الل المدار  والتأمين. -4

 مترات الضمان ايتتماعم.امساىمة  -5

 :العامة في ليبيا الموازنةمراحل إعداد  -2

ي حتيهها ال ههانون المههالم لماولههة و ندههوص احكههام اا المواةنههة اللامههة لماولههة وفههق يههتم اعتمهه 
 (25، 24ص، 1028، :  بوبكر مريلة وعباالحميا اللبيايلملطوات التالية اً وتبلالتنفي ية 

عهههااا الت هههايرات وفهههق إ يتضهههمن ال واعههها والتوتييهههات فهههم الههه ي يهههة دهههاار منمهههور وةارة المالإيهههتم  -2
يونيهو الدهاار مهن وةارة  مهير فم نياية، التاول الةمنم المندوص عميو لم انون المالم لماولة

، ماليهة ال اامهةالسهنة معااا ت ايرات المواةنة اللامهة لابهواب األول وال هانم والرابه  لإ المالية بمأن 
 ههاير مههوارا المواةنههة تم تمويههل وتحيههث يهه، عههاااه مههن قبههل وةارة التلطههيطإ يههتم فالبههاب ال الههث  امهها
 اً الموارا النفطية حيث تمهكل إيهرااات الهنفط تهةب  مواةنة اللامة فم ليبيا تلتما عمعتبار ان الاب

يبيههة تتههأ ر بالت مبههات فههم وكنتيتههة لهه لت فههإن المواةنههة اللامههة لماولههة الم، مههن الههالل ال ههومم اً كبيههر 
 نتاج النفط.ا  اسلار و 

عههااا إ ن اياارات الفنيههة بههالوةارة تتولىا مههؤ تكههون اعضههايعههااا المواةنههة ييههتم تمههكيل لتنههة ماليههة  -1
 لةانة اللامة.مم ترحات الميةانيات الت ايرية لمتيات اللامة الممولة لالمواةنة اللامة وتتمي  

ال ههانون  فهم وفهق التهاول الةمنهم المندهوص عميهو (غسهطسا 32 حها اقدهم فهم كيهتم التسهميم   -3
والتيهات التابلهة لهو كالتاملهات ممروع المواةنة لكل ال طاعات كهالتلميم  حقترالل، المالم لماولة

 مراكة البحوث التلميمية والملاىا اللميا....الخ.و 

مهههن لهههلل إاارة المواةنهههة بتتميههه  وبلههها ان يهههتم تسهههميم ىههه ه الم ترحهههات ت هههوم وةارة الماليهههة 
اراسهتيا وتحايها موعها مناقمهة م ترحات مماري  المواةنة من تميه  التيهات فهم الاولهة وتفريغيها و 

مهههن لهههلل ، الييهههإعهههااا المواةنهههة الممهههار تنهههة الماليهههة يمال  لهههإحالتيههها ا  ىههه ه الميةانيهههات الت ايريهههة و 
مكانيههة تحدههيميا ا  ول وال ههانم و لت ههايراتيا مههن حيههث نف ههات البههاب األ اةحهه  مناقمههة كههل تيههة عمهه

ت ههايرالنف ات وت ههاير   ايتفههاق عمههويههتم ، لمتيههة  امههو م تههرح المواةنههة الم ههاميما يههرااات حسههبلء
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واةنههة عههااا المتنههة الماليههة يمال عمهه   لههت مهه عههااا محضههر اتفههاق ا  و ، اييههرااات المتوقهه  تحدههيميا
 .اللامة بوةارة المالية 

التهم تلكهس ايحتياتهات وقلة لمنف ات واييرااات اللامهة الت ايرات المت  ن يتم ايتفاق عمابلا   -4
ول وال هانم وال الهث والرابه  بحيهث تتناسهب لملددات المالية لابواب األا والمتطمبات من قيمة

وةيهر   لهإوليهة يهتم رفه  ىه ه الت هايرات األ، م  قيمة الموارا المالية المتوقلهة لتمويهل ىه ه النف هات
، ويهتم تبويهب ىهه ه النف هات اللامهة وفهق ال ههانون المهالم لماولهة وقهانون التلطههيط، تياالماليهة لاراسه

 ةنة اللامة لماولة.املددات المالية لتمي  ابواب المو القيمة  لتحايا

والبهههاب ال هههانم يم هههل  ،المرتبهههات ومههها فهههم حكميههها ولألقيمهههة ملددهههات البهههاب اوتم هههل 
والباب الراب   ،والباب ال الث يم ل ممروعات وبراما التنمية ،رية والتتيية والتمغيليالنف ات التسي

ت هايرات المهوارا الماليههة ويهتم اعتمهاا ، لمواةنة اللامهةاماتاسههتلااتمهالم إتم هل نف هات الهاعم وىهم ما
ت ههايم م تههرح المههوارا   لة عمههو المسههؤ (المؤسسههة الوطنيههة لمههنفط  :لتمويههل ىهه ه المواةنههة مهه  التيههات

ح قيمهة مهوارا الضهرا ب والرسهوم ت هايم م تهر   لة عمهو المسؤ  (مدمحة اللامة لمضرا بال و، النفطية
يههههرااات ت ههههايم قيمهههة اي  لة عمهههو مسههههؤ فيهههم (مدههههمحة التمهههارت  امههها، األنمهههطة ايقتدههههااية  عمههه

تحديميا من بي  الن ها األتنبهم   لارباح المتوق اً ي ام م ترح (مدر  ليبيا المركةي و، التمركية
 للل السنة ال اامة.

 نفي ية  لمناقمهتو بمه يوتمس الر اسم  السمطة التم اللإالتدور النيا م لممواةنة اللامة يتم إحالة  -5
يههة وقيمههة الملددههات الماليههة لكههل قطههاع والتيههات ايااريههة واللام ،يههرااات اللامههةايالنف ههات و 

حهههاة لمنف هههات التسهههييرية والتنمويهههة حسهههب قيمهههة المهههوارا الماليهههة التابلهههة ليههها فهههم مهههكل مواةنهههة مو 
 المتوق  تحديميا لملام المالم الم بل.

متمههس  ىمسههتو   ا مناقمههتيا عمههيههتم رفهه  ممههروع المواةنههة اللامههة بلههوفههق ال ههانون المههالم لماولههة  -6
ن سهام سياسهم فههم اوباعتبهار ماحهاث مهن  ،عتمااىها بال هانون للإالسهمطة التمهريلية   لهإالهوةراب 
يهههتم اعتمهههاا م تهههرح المواةنهههة فإنهههو ليهههرة مهههن سهههنوات الاراسهههة وتلطهههل السهههمطة التمهههريلية الفتهههرة األ

ق ال هانم مهن ايتفهاق حهالف هرة ال امنهة مهن المم  عمه بنهابً   س الر اسهمتمهالاللامة لماولة من قبهل 
 .م1028و 1027قرارىا باعتماا قيمة الملددات المالية كترتيبات مالية لسنة ا  السياسم و 
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 يوض  مراحل إعداد الموازنة العامة في ليبيا( 5الأكل )

 

 المصدر: إعداد الباحثة.
 

  

إصدارمنشورمنوزارةالمالٌةٌتضمنالقواعدوالتوجٌهات

تشكٌللجنةمالٌةإلعدادالموازنةالعامة

.تجمٌعالمقترحات

.االتفاقعلىتقدٌرالنفقاتواإلٌرادات

.إحالةالتصورالنهائًللمجلسالرئاسً

(.مجلسالنوابلالعتماد)إحالةالتصورإلىالسلطةالتشرٌعٌة

(الجهةالتنفٌذٌة)اإلحالةإلىالمجلسالرئاسً
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 :ي ليبيا في ظل اإليرادات النفطيةعداد الموازنة العامة فإمحددات   -0

عنهها  يتههأ ر ايقتدههاا بهه لتنههو مههن الطبيلههم ان فإ، بسههبب طبيلههة ايقتدههاا الميبههم الريلههم
 (1025،  عمم منيبيم :المحااات التالية بلين ايعتبار تؤل ل لت ، اعااا المواةنة اللامة

 توقلههات اسههلار الههنفط اللههام عالميههاً   اي يههتم ايعتمههاا عمهه، اسههلار افتراضههية  ايعتمهاا عمهه- ا
 مام تنفي  المواةنة اللامة لماولة.اوى ا بحا  اتو يمكل تحاياً ، عااا وتنفي  المواةنةفم سنة ي

 حتمايت بحاوث عتة او فا   فم سنة تنفي  المواةنة اللامة.اتوتا - ب

رتفاع ارتهة او  بسبب قربو من الاول المستيمكة، ان سلر النفط الميبم ي ارب السلر اللالمم- ت
 ن اوتو.

بههين مههاىو ملتمهها لت ههاير إيههرااات المواةنههة مههن دههاارات ، لههتليت فههم سههلر الههنفطاوتههوا - ث
 النفط وبين األسلار اللالمية لو.

تمههههههالم إ% مههههههن 70ميههههههة عههههههااة ي يتتههههههاوة نسههههههبة ان مهههههها يلدههههههص لتمويههههههل بههههههراما التن - ج
 ب بيا. ى ه النسبة عااة ي يتم اييفا  وحت، ملددات المواةنة اللامة

، م2998،  الكيلنهم عبههاالكريم:ازندة العامددة فدي ليبيداالمو  ىالجيدات التدي تمدارس الرقابددة عمد  -3
 (106، 107ص

م وتلايلتههو وي حتههو 2967سههنة ون النظههام المههالم لماولههة الدههاار : نههص قههانوزارة الماليددة - أ
وايحتفهاظ والرقابهة مهرا  لة عن ايو ن تلتبر وةارة المالية مس و  أعم، م2968التنفي ية لسنة 

يههرااات الاولههة  عمهه ليات عههن ؤو وت ههوم وةارة الماليههة بتحمههل تمههت المسهه، تميهه  مدههروفات وا 
 :ما يم طري 

مههههرا  والرقابههههة مههههن لههههلل حسههههاباتيا الملتمفههههة فههههم المدههههر  ت ههههوم بايفإاارة األمههههوال اللامههههة - ت
 المركةي.

لتدادهات المهراقبين ام 2961حاا قانون النظام المهالم لماولهة لسهنة  حيث، نو ن الماليو المراقب- ث
ن و ن يمههههارس المراقبهههه ههههأتميهههه  ىهههه ه المههههواا عم تودههههاو ، 15و14و13و11المههههاليين فههههم مههههوااه 

يهههرااات ال طاعهههات الملتمفهههة   قابهههة الماليهههة ورقابهههة ايلتهههةام عمهههن الر و المهههالي تميههه  مدهههروفات وا 
 لماولة.

وىم بيانات تبين فييا امانة اللةانة ممتمكات والتةامات الاولهة ال ا مهة الحسابات اللتامية لماولة - ج
يرااات الاولة الفلمية م ارنةً  وتتم هل فهم ، بتمهت المدهروفات واييهرااات الملططهة ومدروفات وا 
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وقا مههههة تفدههههيمية بتميهههه  إيههههرااات ، تميهههه  ادههههول ولدههههوم الاولههههة  عههههااا قا مههههة تحتههههوي عمههههإ 
وملمومهات تفدهيمية عهن كهل ، باييرااات والمدروفات الم ارة رنةً ومدروفات الاولة الفلمية م ا
 حساب من حسابات الاولة.

الميام اياارية والمالية التم كانهت فهم مسهماىا السهابق المتنهة   حيث تتولالرقابة اإلدارية:  - ب
، الرقابههة الماليههة  م ههل فههم ايههوان المحاسههبة الهه ي يتههولتتو ، المههلبية اللامههة لمرقابههة والمتابلههة

تيهههاة المهههلبم لممتابلهههة الو ، لتيهههاة المركهههةي لمرقابهههة ايااريهههة ي هههوم بميهههام الرقابهههة ايااريهههةوا
وتيهههاة األمهههغال اللامهههة ويلهههتص بتنفيههه  ممهههروعات لطهههط ، يلهههتص بميهههام الرقابهههة الفنيهههة

 التحول.

خددالل االقتصدداد الميبددي العامددة لمموازنددة العامددة فددي يددرادات المطمددب الثدداني: واقددع اإل
 :(م0228 -م2992الفترة )

 :يرادات العامةواقع اإل  -2
  لهههإ، حسهههب طبيلهههة ايقتدهههاا الميبهههم، يهههرااات اللامهههة فهههم الاولهههة الميبيهههةيمكهههن ت سهههيم اي

تتم ههل فههم إتمههالم اييههرااات التههم و يههرااات مههن المنتتههات النفطيههة ىمهها اي، يههراااتنههوعين مههن اي
تتم ل ، غير النفطيةيرااات من المداار واي، تتحدل عمييا الاولة من الداارات النفطية والغاة

فههم إتمههالم إيههرااات التمههارت والضههرا ب واللههامات وال طاعههات الغيههر النفطيههة واربههاح المؤسسههات 
. عيسهم عمهم ىلر الممموكة لماولة كأرباح المدر  المركةي والمؤسسهات الماليهة وايسهت مارية األ

 (3ص، 1026، وفالر بوفرنة
 :فترتين  لإقتداا الميبم يمكن ت سيميا لامة فم ايولملرفة واق  اييرااات ال

 :رادات العامة في فترة التسعينياتيتطور حجم اإل - أ

نيات كانهههت ييهههرااات اللامهههة فهههم باايهههة التسهههل( ان اي4 لحهههظ مهههن لهههلل التهههاول رقهههم ي
سنتم يرااات اللامة فم ليبيا فم  ا ح  ت ايمت ب بة بين ايرتفاع الطفي  واينلفا  الطفي ، ف

 35514مميهههون اينهههار و 15985يههرااات اللامهههة حيهههث بمغهههت اي ممحوظهههاً  ارتفاعههاً  م2992و 2990
بلههها و ، يهههرااات النفطيهههةايرتفهههاع فهههم ةيهههااة اي لهههت إل يرتههه  سهههبب و ، ملتهههوالا  مميهههون اينهههار عمههه

حيهههههههث انلفضههههههههت  م2993و 2991يهههههههرااات اللامهههههههة لهههههههلل السهههههههنتين إتمهههههههالم اي انلف  لكههههههه
سهنة كهان يهرااات اللامهة إي ان اينلفها  الكبيهر مهياتو اي، التهوالم  مهع 15494  لإ15686من
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تهههانم إلههه  ويرتههه  سهههببو ، م2993مميهههون اينهههار م ارنهههة بسهههنة ..1.1بمهههغ حتميههها  حيهههث م2994
وكهه لت بسههبب ، اسههلار الههنفط بسههبب اةايههاا الملههرو  مههن الههنفط اللههام فههم اسههواق الههنفط اللالميههة

 م2994 لت ميات سهنة   لإضافة باي، الاول الدناعيةانلفا  النماط ايقتدااي فم بل  
 ًا، األمههر الهه ي ااى إلهه فههم قيمههة الههاوير وىههم اللممههة التههم يحههاا بيهها سههلر الههنفط عالميهه انلفاضههاً 

رتفهاع، م بهاات اييهرااات اللامهة فهم اي2995انلفا  فم اييرااات النفطية فم ليبيها، وفهم سهنة 
إي ان الةيههااة ، م2996ةسههن رتفههاع الممحههوظة بايكبيههر  ةليبيهها ن مههت اييههرااات اللامههة فههم ح  ههحيههث 

بمغههت حههوالم  محيههث2997و 2996 نلههلل السههنتيكانههت الكبيههرة التههم ح  تيهها اييههرااات اللامههة 
الكبيهر مهن حتهم اييهرااات يمكن إرتاع ى ا التطور و ، التوالم  مميون اينار عم45635و 55604
سهههلار  أو لهههت بسهههبب التحسهههن الههه ي طهههرا عم، النفطيهههة الميبيهههة ارتفهههاع قيمهههة الدهههاارات  لهههإاللامهههة 
حاوث التوافق بهين اللهر  والطمهب اللهالمم مهن   لإسلار حيث يلوا ى ا ايرتفاع فم األ، النفط

وكههه لت انتلهههام النمهههاط ايقتدهههااي فهههم بلههه  الهههاول ، الهههنفط اللهههام فهههم اسهههواق الهههنفط اللالميهههة
 الدناعية.
مههن حتههم اييههرااات اللامههة التههم ودههمت  ممحوظههاً  اً ضههف هها مههيات انلفا م2998سههنة  امهها

تههانم اسههلار الههنفط   لههإويرتهه  ىهه ا اينلفهها   ،مميههون اينههار م ارنههة بالسههنة التههم قبميهها .4.00
يههرااات اللامههة التههم ودههمت فههم حتههم اي رتفاعهها ممحوظههاً اف هها مههيات  م2999امهها سههنة ، اللالميههة

ةيهااة قيمهة الدهاارات   لهإالتهم قبميها ويرته  ىه ا ايرتفهاع  مميون اينار م ارنة بالسهنة 55611 لإ
 النفطية الميبية.

 :تانيتطور حجم االيرادات العامة في فترة اسلف - ب

يهرااات فهم حتهم ايللامة فم الل ا األول من األلفيهو ال انيهةارتفاعا كبيراً يرااات ااي ميات
مميون  85275نحو م1000اللامة فم سنة نيات، حيث ح  ت اييرااات يبفترة التسلاللامة م ارنة 

  لههإويرتهه   لههت  مميههون اينههار،75892حههوالم  م1002اينههار، وانلفضههت بم ههاار بسههيط فههم سههنة 
رتفاع الممحهوظ لت ال ت اييرااات النفطية فم ايبلا  ، انلفا  بسيط فم اسلار النفط اللالمية

مميهههون  715897 إلههه  215854م عمههه  التهههوالم مهههن 1008الهههم غايهههة  1001مهههن سهههنة  تهههاريتياً 
قتدهاا وات، بسهبب تحسهن وانتلهام اييرااات النفطية فم تمت السهنةيااة اي  لإويرت   لت اينار،

التغيههرات   لهإيرته  وسههبب ىه ا التحسهن  .ات مفروضهةالميبهم بلها مها كهان فههم فتهرة حدهار وع وبه
وةيههااة اييههرااات ، اسههلار الههنفط اللههام مههن حيههث ايرتفههاع فههم األسههواق اللالميههة  التههم تههرت عمهه
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  ل هإوىه ا بهاوره اا، انيها ي تهةال منلفضهةمهن ة بالرغم يالنفطية والتحسن فم اييرااات غير النفط
تمويههل المواةنههة الهه ي يلطههم لماولههة قههارة الةيههااة فههم ، يههرااات اللامههة فههم ايقتدههاا الميبههمةيههااة اي

 .نفاق اللام لتنمية كافة األنمطة ايقتداايةاللامة وةيااة اي
حيهههث تغيهههرت فهههم سهههنة ، واقههه  اييهههرااات اللامهههة لهههلل الفتهههرة السهههاب ة لهههم يسهههتمر طهههويلً  
رتلهت  م1020وفهم سهنة ، بالسهنوات السهاب ة مميهون اينهار م ارنهةً  425786 لإلتنلف   م1009
 بالسنة التم قبميا. مميون اينار م ارنةً  6250352  لإلترتف  

رتفهههههاع يهههههرااات اللامهههههة مت ب بهههههة بهههههين ايليهههههرة مهههههن الاراسهههههة كانهههههت ايوفهههههم السهههههنوات األ
يهههرااات اللامهههة فهههم سهههنة حيهههث بمغهههت اي، واينلفههها  إي ان حالهههة اينلفههها  كانهههت ىهههم الغالبهههة

ارتفلههت  م1021وفههم سههنة ، مميههون اينههارعن السههنة التههم قبميهها26.110 انلفاضههاً  ةً مسههتم م1022
كبر لهلل السهنوات ايليهرة ألنت اوى ه الةيااة كا ،مميون اينار 745724يرااات اللامة بم اار اي

لهههلل السهههنوات  تياً ييهههرااات اللامهههة فهههم اينلفههها  الحهههاا تهههار لههه ت اياوبلههها  لهههت  ،مهههن الاراسهههة
  لإن ودمت  ألمإ1023فم سنة  54.761التوالم من   عم م1026و 1025و 1024و 1023
اييههههرااات النفطيههههة بسههههبب  نلفهههها  الإويرتهههه  ىهههه ا اينلفهههها  الحههههاا ، م1026فههههم سههههنة  .8.0

نلفهها  حتههم الكميههات المدههارة مههن الههنفط اللههام وكهه لت انلفهها  ا،متموعههة مههن اللوامههل منيهها
والتههم  م1022اتيا الاولههة فههم سههنة األحههااث التههم مههي  لههإإضههافة ، اسههلار الههنفط اللههام اللالميههة

غيهر اييهرااات  تبايهة  وعهام قهارة الاولهة عمه، م1024نتاج النفط اللام سهنة إيا توق  فم بحاد
وضههههل  قههههارة ، وتههههاىور الوضهههه  األمنههههم مههههن تانههههب  والههههوظيف ىالنفطيههههة نتيتههههة التسههههيب اياار 

رو  التههم مههياتيا ر الك يههر مههنيم بههالظبههاف  الضههرا ب والرسههوم نتيتههة لتههأ ايلتههةام   المههواطن عمهه
م 1028و  1027وفهم السهنتين  .افهةً ايقتداا الميبهم ك  مما ا ر  لت عم، لر الاولة من تانب 

ويرته   لهت ، فم السنوات الساب ة رتلت اييرااات النفطية إل  التلافم وايرتفاع عما كانت عميو
اسلار النفط فهم السهوق  داارات النفطية فم ليبيا، وك لت ارتفاعتحسن قطاع النفط وةيااة ال إل 

 (م0224لسنة   54لمجمدا، مصرف ليبيا المركزي  إدارة البحوث واسحصاء  التقرير)الاولية.
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 0228-2992يرادات الموازنة العامة خالل الفترة ( يوض  إ4الجدول رقم )
 )مميون دينار ليبي(

 السنة
 غير النفطيةيرااات اي

 تمالم اييرااات اللامةإ اييرااات النفطية
 تمالماي األلرى الضرا ب التمارت

0991 311 375.1 585.1 0118.1 33510.6 0.985 
0990 008.1 357.1 611.1 743.1 31501.90 3.504 
0990 030.1 435.1 601.1 0085.1 08458.36 0.686 
0993 359.3 363.8 500.0 0086.1 03845.98 0.494 
0994 359.1 363.8 530.9 0055.1 00498.80 0.088 
0995 411.1 438.1 560.1 0411.1 04338.6 3.673 
0996 444.1 444.1 818.1 0696.1 09904.84 5.614 
0997 441.1 440.1 815.1 0686.1 08778.19 4.635 
0998 509.1 535.1 760.1 0805.1 08514.07 4.418 
0999 509.5 601.0 703.1 0400.6 04683.36 5.600 
0111 395.0 637.0 0076.9 0459.0 40031.98 8.075 
0110 360.5 716.8 0006.5 0395.8 34940.08 7.890 
0110 364.1 705.0 944.1 0103.0 34574.08 00.85 
0113 384.8 891.6 0719.1 0984.6 40857.07 06.604 
0114 850.6 0137.6 0041.8 3410.7 61573.94 03.070 
0115 548.1 0144.1 0036.1 0839.1 94947.30 37.403 
0116 661.1 0059.7 0735.4 3500.1 000511.0 45.457 
0117 508.1 0376.1 0804.1 4708.1 039848.9 53.190 
0118 499.0 0791.5 5134.5 8304.1 088338.3 70.897 
0119 876.7 0514.8 3156.5 6498.1 003360.4 40.786 
0101 0393.9 0047.5 0048.7 5791.0 047078.5 60.514 
0100 037.5 461.7 085.1 983.0 58007.35 06.604 
0100 048.9 607.6 0330.7 3099.0 070804.6 74.704 
0103 006.7 850.1 0995.3 0987.9 003390.7 54.760 
0104 711.1 661.9 846.3 0566.7 57197.56 00.395 
0105 46.1 670.3 5508.4 6045.7 06095.37 00.063 
0106 64.3 706.9 0048.5 0909.7 00648.00 8.15 
0107 064.5 845.0 00089 3008.6 49953.98 06.110 
0108 449.7 0163.5 04054.6 05667.8 74691.15 30.790 

 أعداد مختمفة.  النأرة االقتصادية  المصدر: مصرف ليبيا المركزي
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 )مميون دينار ليبي( 0228-2992يرادات الموازنة العامة خالل الفترة ( يوض  إ6الأكل رقم )

 

 (4المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا عمى بيانات جدول رقم )

 :سىمية النسبية لإليرادات العامةا -0

 :اإليرادات النفطية - أ

 2991للل السنوات من  ىلر اية باينلفا  المستمر سنة بلا اتسمت اييرااات النفط
يهرااات %من إتمهالم اي6658تف  بمغ مر  ىعنا مستو  م2992بلا ما كانت فم سنة  م2994  لإ

وح  هههت نسهههبة  طفيفهههاً  ارتفلههاً  م2996و2995 ههم ارتفلهههت فهههم السهههنوات ، م2990اللامههة عهههن سهههنة 
م 2998وانلفضهههت فهههم سهههنة ، م2997فهههم سهههنة 66553نسهههبة  لهههإ% لتدهههل 69563%و61500
  لههإلتدههل  2999وارتفلههت فههم سههنة ، يههرااات اللامههة% مههن إتمههالم اي5856نسههبة   لههإلتدههل 
  لههههإمتدههههل م1000انلفضههههت فههههم سههههنة   حتهههه، يههههرااات اللامههههة% مههههن إتمههههالم اي..70نسههههبة 
% وسهنة 6050نسهبة   لمهإ1002وبلاىا ارتفلت فم سنة ، يرااات اللامة% من إتمالم اي4753
 هم رتلهت ، م1003% فهم سهنة 4858نسهبة  إل  م انلفضت لتدل ، %7654نسبة  مإل 1001

بلها  لهت ، %9155نسهبة  إله لتدهل  م1006سهنة  إله % 8654بنسهبة  م1004ارتفلت من سهنة 
ومههن ، %8456بنسههبة  م1009سههنة  إلهه % 9252بنسههبة  م1007بههاات فههم اينلفهها  مههن سههنة 

 هم انلفضههت ، %91نسههبة  إله %9056لهه ت فهم ايرتفهاع مههن نسهبة ا م1024 م إله 1020سهنة 
% 77ودمت نسهبة  إل  ان م ةاات فم اينلفا   ،%6152بنسبة  م1025سنة  اً حاا اً انلفاض
ة عوامهل منيها التغيهر فهم متموعه إله ايرتفاع واينلفا  فم النسهبة ويرت  سبب ، م1026سنة 

 وك لت التغير فم حتم الداارات النفطية.، سلار النفطا
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% فهههم المتوسهههط مهههن 90يهههرااات النفطيهههة تم هههل حهههوالم ان اي (4رقهههم   التهههاول ويوضهههح
 (.م1024-1005إتمالم اييرااات اللامة لماولة للل الفترة  

 النفطيهههة كمدهههار ر هههيس عتماا ايقتدهههاا الميبهههم عهههل اييهههرااات اىههه ا بهههاوره يوضهههح مهههاو 
؛ وبه لت فهإن  النفط  عتماا عمفم تنوي  مداار الالل وت ميل اي وفمل الاولة، لءيرااات اللامة

اون يحهههول ممههها يتلهههل التمهههوا السياسهههم والدهههراع األىمهههم ، نييهههارمهههفا اي  ايقتدهههاا الميبهههم عمههه
اضهلا   ةلمسه إله نتاتهو إففهم ظهل انلفها  ، ستغلل الاولة لموراه الطبيلم وىو النفط اللاما

 عتة المواةنة اللامة.يرااات الاولة وتفاقم إفم السابق انلفضت 
عهواة تدهاير  الحاليهة إله م  الظهرو  ايقميميهة والاوليهة تحتات وبناب عم   لت فإن ليبيا

وىههو مايتطمههب مههن الاولهههة ، وتوتيههو المههوارا ايقتدهههااية بالطري ههة السههميمة، ىالههنفط بسههرعة قدههو 
لطهط اللةمهة لتنميهة اينتهاج فهم قطهاع الهنفط البوضه  ، ة كاممة لملالتة  لهت الوضه اللمل بتاي

 .https://wwwوبهههههاقم األنمهههههطة ايقتدهههههااية بمههههها يسهههههاىم فهههههم تنميهههههة ايقتدهههههاا الميبهههههم. 

Afrijatenews.not 18-11-2019/10:16pm) 
 :يرادات غير النفطيةاإل -ب

% مهن إتمهالم 40ينيات نسهبة ماي هارب ل ا ح  ت اييهرااات غيهر النفطيهة فهم فتهرة التسهل
 م2990فهم سهنة و ، ف ها كانهت فهم ىه ه الفتهرة مت ب بهة بهين ايرتفهاع واينلفها ، اييرااات اللامة

وبلها  لهت انلفضهت ، % مهن إتمهالم اييهرااات اللامهة64551يرااات غير النفطية نسبة بمغت اي
ورتلههت ارتفلههت فههم سههنتم ، اللامههةيههرااات % مههن إتمههالم اي33510نسههبة  مههإل 2992فههم سههنة 
انلفضههههت  م2997سههههنة  إلهههه  2994ومههههن سههههنة ، %52504%و47587بنسههههبة  م2993و2991

  م عاات، %33546% الم 4758يرااات غير النفطية فم اييرااات اللامة من نسبة مساىمة اي
وفهههم ، %38533بنسههبة  م2999وتههنلف  فهههم سههنة ، %42537بنسههبة م 2998لترتفهه  فههم سهههنة 

يهههرااات انلفضهههت نسهههبة اي م1001و1002وفهههم سهههنتم ، %47537ارتفلهههت بنسهههبة  م1000سهههنة 
 ممحوظههاً  عههاً اارتف م1003وبلهها  لههت ارتفلههت فههم سههنة، %13559 إلهه % 3656غيههر النفطيههة مههن 

يرااات ال ت اي م1024غاية سنة  مإل 1004ومن سنة ، % عن السنوات الساب ة52523بنسبة 
مههها بهههين  ة% بنسهههب متفاوتههه20لسهههنوات السهههاب ة بنسهههبة ن اغيهههر النفطيهههة فهههم اينلفههها  الحهههاا عههه

يههرااات اللامههة فههم فتههرة % مههن إتمههالم اي40 نسههبتيا ت ههارب% بلهها مهها كانههت 4556% و 32501
% مههن إتمههالم اييههرااات 37508بنسههبة  عههاً ارتلههت وح  ههت ارتف م1025وفههم سههنة ، التسههلينيات

 % من إتمالم اييرااات اللامة.11545نسبة  مإل 1026وانلفضت فم سنة ، اللامة
عهاة عوامهل منيا: مدهر  ليبيها  إله وتلوا اسباب تهانم حدهيمة اييهرااات غيهر النفطيهة 

 (48ص، 1007، الت رير السنوي الواحا واللمسون، المركةي
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 متمل النماط ايقتدااي.  ىيمنة ال طاع اللام عم  -2

 نتاتية.عام تنوع ال اعاة اي  -1

 قطاع النفط لتمويل المواةنة اللامة.  عميعتماا ا  -3

ااة الحادهمة فهم النهاتا بحيث ي تستتيب فيو اييرااات لمةي، عام مرونة الييكل الضريبم -4
 تمالم.المحمم اي

يرادات العامة خالل الفترة اإل يجمالإنفطية في الغير سبة مساىمة اإليرادات النفطية و ن( يوض  5الجدول رقم )
 (م2992-0228)

 اإليرادات النفطية % غير النفطية %اإليرادات  السنة
0991 46.53 53.47 
0990 33.01 66.79 
0990 47.87 50.00 
0993 48.00 50.70 
0994 47.18 05.91 
0995 37.98 60.11 
0996 31.36 69.63 
0997 33.46 66.53 
0998 40.56 58.43 
0999 38.33 71.90 
0111 47.37 47.05 
0110 36.6 61.16 
0110 03.59 76.4 
0113 50.03 48.8 
0114 30.10 86.4 
0115 04.50 90.6 
0116 04.84 90.5 
0117 8.85 90.0 
0118 00.44 88.6 
0119 05.40 84.6 
0101 9.40 91.6 
0100 5.85 94.0 
0100 4.56 95.4 
0103 5.46 94.5 
0104 08.47 90.1 
0105 37.18 60.01 
0106 00.45 77 
0107 01.56 79.15 
0108 09.13 75.03 
 أعداد مختمفة.  النأرة االقتصادية  المصدر: مصرف ليبيا المركزي

 



80 

يرادات العامة خالل الفترة اإل يجمالإنفطية في الغير سبة مساىمة اإليرادات النفطية و ن( يبين 7أكل )
(2992-0226) 

 
 (5جدول رقم )المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا عمى بيانات 

 المطمدددب الثالدددث: واقدددع النفقدددات العامدددة لمموازندددة العامدددة فدددي ليبيدددا خدددالل الفتدددرة 
 :(م0228 -2992)
 :نفقات العامة في فترة التسعينياتتطور حجم ال -2

فتهرات  ًا بمهكل تهاريتم وعمه متةايها نيات ارتفاعهاً يالنف ات اللامة للل فتهرة التسهلميات 
مميهون  15684متساوية من السنوات، حيهث كانهت النف هات اللامهة فهم باايهة الفتهرة تتهرواح مها بهين 

م، والههه ت النف هههات اللامهههة فهههم 2993مميهههون اينهههار فهههم سهههنة  35083و  م2990اينهههار فهههم سهههنة 
 م2994مميهون اينهار فهم سهنة  35209وحت ما بهين افم منتد  الفترة حيث تر  ايرتفاع تاريتم

 ت النف هات اللامهة عمه نيات ظمهي،وفهم اوالهر فتهرة التسهلم2996مميون اينهار فهم سهنة  45096و 
مميههون  45749وحههت مهها بههين انلفضههت بنسههب قميمههة حيههث تر مههن ايرتفههاع ولكههن ا نفههس المسههتوى
 .م2999مميون اينار فم سنة  45641و  م2997اينار فم سنة 
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 :اتنتطور حجم النفقات العامة في فترة اسلفي -0

 ارتفاعههاً م1004سههنة  م إلهه 1000 مههن سههنة باايههة ىهه ه الفتههرةالنف ههات اللامههة فههم  مههيات
مميههون اينههار فههم سههنة  55425 حيههث بمغههت مههن ،التههوالم فههم حتههم النف ههات اللامههة  عمهه ممحوظههاً 
الةيااة فم النف هات التسهييرية  إل  ويرت   لت، م1004مميون اينار فم سنة 285145 مإل 1000

لتههنلف  ، التههوالم  عمههنفسههيا الفتههرة  النف ههات التنمويههة فههم تحههين انلفضههفههم ، فههم تمههت السههنوات
 اً انلفاضهه النف ههات اللامههةفيو ف هها مههيات م1005امهها سههنة ، مسههاىمتيا فههم إتمههالم النف ههات اللامههة

 ،نلفهها  فههم اييههرااات اللامههة لههلل السههنة نفسههيالل كههان مواةيههاً  وقههابالسههنة التههم قبميهها  م ارنههةً 
النف ههات التاريههة  انلفهها  إلهه ويرتهه   لههت ، مميههون اينههار 275994لفهها  حيههث بمغههت نسههبة اين

  عمهه م1020سههنة  إلهه  1006نةحتههم النف ههات اللامههة بايرتفههاع مههن سهه الهه وبلهها  لههت ، والتنمويههة
يهة وك لت عنها م ابمهة النف هات التنمو ، مميون اينار 505551إل مميون اينار  115493من التوالم 

ة النف ههههات اللامههههة ةيههههاا إلهههه ويرتهههه   لههههت ، مسههههتمر يههههاااة انتههههاىا فههههم فإننهههها مهههه  النف ههههات التاريههههة 
 مماري  البنية األساسية واللامية واينتاتية.  عم

حتههم النف ههات  م تةايهها1028سههنة  مههإل 1022ةليههرة مههن الاراسههة مههن سههنوفههم السههنوات األ
كبههر اان  و، بههين ايرتفههاع واينلفهها  الطفيهه  اً مت بهه ب إي انههو كههان عههن السههنوات السههاب ة اللامههة

نفهاق اللهام حيهث بمهغ اي م1023النف ات اللامهة لهلل ىه ه السهنوات كانهت فهم سهنة  ياةيااة ميات
نفهههههاق لغهههههر  تغطيهههههة التوسههههه  فهههههم بلههههه  بنهههههوا اي إلههههه ويرتههههه   لهههههت ، مميهههههون اينهههههار 585233

و لت فهم ظهل اسهلار الهنفط م 1022ايحتياتات األمنية وايتتماعية التم اع بت انتفاضة فبراير 
 .م1023و1021لمرتفلة للل سنتم ا
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 )مميون دينار ليبي( م0228-2992يوض  النفقات الموازنة العامة لمدولة خالل الفترة  (6قم )الجدول ر 

 التاريةالنف ات  السنة
النف ات 
 التنموية

 تمالم النف ات اللامةإ ىلر انف ات 

0991 0490.1 710.1 930.0 0.684 
0990 0518.1 871.1 579.1 0.698 
0990 0534.1 785.1 519.7 0.675 
0993 0500.1 865.1 005.8 3.183 
0994 0769.1 775.1 448.7 3.019 
0995 0106.1 794.1 0491.1 3.03 
0996 0455.1 0145 596.1 4.196 
0997 3137.1 0009.1 860.1 4.937 
0998 3063.8 865.1 400.0 4.749 
0999 0966.9 0110.0 308.1 4.640 
0111 3053.0 0540.1 556.1 5.405 
0110 3596.6 0533.1 496.1 7.877 
0110 4001.3 3710.7 575.1 01.973 
0113 3577.7 0531.1 758.5 04.475 
0114 6701.1 6708.1 - 08.045 
0115 8080.1 01073.1 - 07.994 
0116 8888.0 04830.1 - 00.493 
0117 00891.1 08993.1 - 08.707 
0118 00874.1 08913.3 3337.4 43.534 
0119 01050.9 08983.99 6441.4 45.947 
0101 05000.3 03709.4 05648.0 51.550 
0100 07581.0 1.1 5786.4 03.366 
0100 36733.1 5511.1 00718.5 45.978 
0103 40598.5 03076.5 9418.5 58.033 
0104 06890.1 4480.4 00439.8 44.078 
0105 09096.0 4400.9 9571.9 43.064 
0106 00305.8 0398.3 5703.8 30.65 
0107 01093.3 4540.1 0887.7 38.36 
0108 03616.6 5660.6 3391.4 49.40 

 اعااا ملتمفة.، النمرة ايقتدااية، المدار: مدر  ليبيا المركةي
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)مميون دينار ليبي( م0228-2992النفقات الموازنة العامة لمدولة خالل الفترة ( يبين 8)الأكل 

 
 (6المصدر: إعداد الباحثة اعتمادًا عمى بيانات جدول رقم )
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 املبحث انثانث  
 يف نُبُااملىازنت انؼايت حتهُم وضغ 

 :يوم عجز الموازنة العامة وأسبابو: مفاسولالمطمب 
عههاا مههن اللوامههل والمههؤ رات  إلهه تلههوا ، تلهها ظههاىرة اللتههة بالمواةنههة اللامههة ظههاىرة مل ههاة

التغيههرات التههم تحههاث فههم  إلهه  وىههم عوامههل يلههوا بلضههيا، التههم تسههيم فههم حههاوث اللتههة وتفاقمههو
  وبملنه، وبلضيا اآللر يتلمق بالتغيرات التم تحاث فم اييرااات اللامهة لماولهة، النف ات اللامة

تةايها ملهايت نمهو النف هات اللامهة عتة المواةنة اللامة يتم ل فهم  لر فإن اللامل األول لحاوث 
 .ىنمو اييرااات اللامة من تية الر اما اللامل ال انم فيتم ل فم تباطؤ ملايت ، من ناحية

 مفيوم العجز في الموازنة العامة: -2
إن عتهههة المواةنههههة اللامههههة يحههههاث عنههههاما تفههههوق النف ههههات اللامههههة الم ههههارة لماولههههة إيراااتيهههها 

ويم هل الفهرق بينيمها قيمهة ، ات ي تغطم النف ات لهلل السهنة الماليهةان اييراا  لناي بم، الم ارة
عهن تغيهر فهم الحالهة ايقتدهااية لمبمها لهلل  وناتتهاً  وقا يكون ى ا اللتهة مؤقتهاً ، اللتة المواةنم

وقها يكههون  ،  الهالل ال ههومم او ةيهااة النف ههاتانلفههاان يههؤاي إله  السهنة الماليههة اله ي مههن مهأنو 
عن عيهب فهم الييكهل ايقتدهااي لمبمها بسهبب ظهرو  غيهر مواتيهة تحهيط  ناتتاً  ى ا اللتة ىيكمياً 

 وى ا النوع من اللتة ىو األدلب من حيث الملالتة.، بي ا ايقتداا
وح وتبلها يتفاقيهة  ماسهترلت  للتحهاا األوروبهم ف ها تهم وضه  مؤمهر لحتهم اللتهة المسهم

ورغهم  لهت فههإن ، تمهالمتا المحمهم اينهها% مهن ال3وىهو فهم حهاوا  ،بهو فهم المواةنهة اللامهة لماولههة
 إلهه مههرط ان يههتم توتيههو تمويههل اللتههة ايقتدههاايين يههرون انههو يمكههن ان يههتم تتههاوة ىهه ه النسههبة ب

وعههام ، ةيههااة فههرص اللمههل الح ي يههة وةيههااة إنتههاج السههم  واللههامات إلهه ممههروعات إنتاتيههة تههؤاي 
يهههههههههههههة، عبهههههههههههههاالمطي   عبههههههههههههها الحكهههههههههههههيم امبالنف هههههههههههههات التارية. إلههههههههههههه توتيهههههههههههههو تمويهههههههههههههل اللتهههههههههههههة 

 (40,39،ص1027التونسم،
 أسباب العجز في الموازنة العامة. -1

اسهههههباب متلم ههههة بةيهههههااة اينفهههههاق واسههههباب متلم هههههة بانلفههههها   إلههههه يرتهههه  عتهههههة المواةنههههة 
 (196ص، 1024، سباب الر يسة فيما يمم: عباالحسين سالمويمكن تحايا ى ه األ، اييرااات

 الحادل فم النف ات اللامة.عام مواكبة اييرااات اللامة لمنمو -ا 
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ن ص فههم مدهههاار إل هههالإضههافة ، إتمهههالم النف ههات اللامهههة إلهه ارتفههاع نسهههبة النف ههات التاريهههة -ب 
 التمويل.

اينفههاق اللههام طههاب    حيههث يسههوا عمهه، نفههاق اللههام وضههل  كفابتههوغيههاب سياسههة ترمههيا اي-ج 
 التب ير.

الغ اينفهههاق اللهههام ممههها يهههؤاي الهههم ضهههياع الك يهههر مهههن مبههه، تفمهههم حهههايت الفسهههاا الحكهههومم-ا 
 وانلفا  كفابة تنفي  المماري  والمبالغ المنف ة.

ضههافة وحههاوث األةمههات السياسههية وايقتدههااية باي، او اللههر  الكمههم، ن ههص الطمههب الكمههم-ه 
لمتهههوب الهههم إلههه  افهههم إطهههار ملالتتيههها ليههه ه األةمهههات وسهههلم الهههاول ، الظهههرو  الطار هههة إلههه 

 سياسات لاط ة.

وما يداحب  لهت مهن ، األمنية بسبب الحروب والتياياات اللارتيةةيااة األعباب الافاعية و -و 
 .ايرتفاع المتوادل فم تكالي  التسميح

-2992فدددائض وعجدددز الموازندددة العامدددة فدددي ليبيدددا خدددالل الفتدددرة ": الثدددانيالمطمدددب 
0228": 

 

بهين  مت مبهاً  ردهيااً ت سهتمن المواةنهة اللامهة قها ألحظهي (6م من للل بيانات التاول رقه
و سهنة  م2990ف ا ح ق رديا المواةنة اللامهة فهم سهنة  ،نياتيفترة التسلللل  واللتة انضالفي

مميهههههههههون  05816مميهههههههههون اينهههههههههار و 05302فهههههههههوا   مسهههههههههتمرة بم هههههههههاار  م2991وسهههههههههنة  م2992
التحسههن فههم اييههرااات اللامههة  إل رتفاعههمميههون اينههار عمهه  التههوالم، ويرتهه  ىهه ا اي05022واينههار 

 اً ردهيا المواةنهة اللامهة عتهة  م سهتل2994وسهنة  م2993باأللص اييرااات النفطية، وفم سهنة 
التهوالم،  مميهون اينهار عمه  -05192مميهون اينهار إله   -05589قبميها مهن  م ارنة بالسنوات التم

قههههاره ًا  ههههق فا ضههههحاع مرتفههههم رتهههه  ردههههيا المواةنههههة اللامههههة لل2996وسههههنة  م2995وفههههم سههههنة 
 إله  اينلفها  ردهيا وسهتلرته   هم التهوالم،  مميون اينهار عمه  25508ون اينار و ممي05443

يرته  ىه ا الت مهب و ، اً وح هق فا ضه م2999رتفه  فهم سهنة او  م2998وسهنة  م2997فم سهنة  اً عتة 
لمنتتههة الت مبههات التههم تمههياىا اسههلار الههنفط اللالميههة، والكميههات ا م ردههيا المواةنههة اللامههة إلهه فهه

يهرااات النفطيهة التهم تم هل النسهبة األكبهر مهن يان الهنفط اللهام المحميهة، المهؤ رة عمهم والمدارة مه
 اييرااات اللامة.
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 مهإل 1000سهنة  فوا   مستمرة لهلل الفتهرة مهنفم ردياىا وقا ح  ت المواةنة اللامة 
تفههاع ر لتحسههن وايا امميههون اينههار، يلههوا ىهه  195363 مميههون اينههار إلهه  1576مههن ، م1008 سههنة

يرااات اللامة عن النف هات اللامهة بسهبب انتلهام اييهرااات فم رديا المواةنة اللامة إل  ةيااة اي
نلف  رديا المواةنة اللامة ليستل عتةًا حهااًا ارت  و  م1009النفطية فم تمت الفترة، وفم سنة 

 ميههههة التههههم ا ههههرت عمهههه نلفهههها  اسههههلار الههههنفط اللال، بسههههبب امميههههون اينههههاراً  -45262فتههههأة وقههههاره 
وقهاره  اً ليح هق فا ضه  رديا المواةنهة اللامهة وتلهاف لنفطية فم الاولة، وسرعان ما رت اييرااات ا
 مميون اينار، بسبب التحسن فم اييرااات النفطية. 205951

 وممحوظههاً  مسههتمراً  المواةنههة اللامههة عتههةاً ردههيا  سههتلليههرة مههن الاراسههة وفههم السههنوات األ
، مميهههون اينهههار -325202ف ههها بمهههغ اللتهههة م1025كهههان اكبرىههها فهههم سهههنة  تهههااً  وبملهههايت مرتفلهههة

إلهههه  يههههرااات النفطيهههة نلفههها  فهههم ايايلص يهههرااات اللامهههة وبههههاألاينلفههها  فههههم ايويرتههه   لك
ا مهن انلفها  فهم اينتهاج النفطهم منية التهم تمهر بيها الاولهة ومها نهتا عنيهالظرو  السياسية واأل

، وبالتهههالم انلفضهههت الكميهههات المدهههارة مهههن الهههنفط م1024سهههنة  بسهههبب إغهههلق المهههوانم النفطيهههة
بهاأللص  نفهاق اللهامةيهااة الكبيهرة فهم ايالوكه لت  سهلار الهنفط اللالميهة،ت اضهوكه لت انلف، اللام

 اً المواةنهة فا ضه ق ردهياف ها ح ه م1021سهنة  سهت ناباب،فم بنها الرواتهب واألتور النف هات التاريهة 
يههرااات اللامههة عههن النف ههات ايرتفههاع الممحههوظ فههم اي إل ويرتهه   لكهه ،مميههون اينههار 185736بمههغ 

 .سلار النفط اللالمية فم ى ه السنة، باأللص ارتفاعاييرااات النفطية بسبب ارتفاع االلامة
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( مميون دينار م0228 –2992) فائض وعجز الموازنة العامة في ليبيا خالل الفترة( يوض  7الجدول رقم )
 ليبي 

 عتة و فا   المواةنة النف ات اللامة اييرااات اللامة السنة
0991 0.985 0.684 1.310 
0990 3.504 0.698 1.806 
0990 0.686 0.675 1.100 
0993 0.494 3.183 1.589- 
0994 0.088 3.019 1.091- 
0995 3.673 3.031 1.443 
0996 5.614 4.196 0.518 
0997 4.635 4.937 1.310- 
0998 4.418 4.749 1.340- 
0999 5.600 4.640 1.98 
0111 8.075 5.405 076 
0110 7.890 7.877 1.104 
0110 00.851 01.973 0.877 
0113 06.604 04.475 0.039 
0114 03.070 08.045 5.107 
0115 37.403 07.994 09.409 
0116 45.457 00.493 00.964 
0117 53190 08.707 04.364 
0118 70.897 43.534 09.363 
0119 40.786 45.947 4.060- 
0101 60.514 51.550 01.950 
0100 06.604 03.366 6.750- 
0100 74.704 45.978 08.736 
0103 54.760 58.033 3.370- 
0104 00.395 44.078 00.783- 
0105 00.063 43.064 30.010- 
0106 8.15 30.65 04.6- 
0107 06.110 38.36 00.358- 
0108 30.790 49.40 07.609- 

 (4( والجدول رقم )3بيانات الجدول رقم ) ابو من قبل الباحثة باالعتماد عمىحتسالمصدر: تم ا
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 مميون دينار ليبي (0228-2992) فائض وعجز الموازنة العامة في ليبيا خالل الفترة( 9)الأكل 

 
 معالجة العجز في الموازنة العامة:أليات  -3

 اللتهههة فهههم المواةنهههة اللامهههة  ترمهههيا اينفهههاق اللهههام ليهههات المسهههتلامة لملالتهههةاآل تتضهههمن
 وتنمية وتلةية اييرااات اللامة لماولة.

 ترأيد اإلنفاق العام:- ا

، نفهههاق اللهههام وىم: محمههها اوح  الن هههاط التهههم تسهههاىم فهههم ترمهههيا اييمكهههن توضهههيح بلههه
 (44ص، م1006

نفهههاق ألااب عنههها إعهههااا ميةانيهههة ايبميةانيهههات البهههراما واسهههتلاام األسهههاليب المتطهههورة اللادهههة ا -2
وتلةية المفافية وتفليميا من للل إتاحة الملمومات الكافية حول المواةنة اللامة لمراي ، اللام
 نفاق.بما يضمن تح يق اينضباط المالم والسيطرة عم  اي، اللام

يا يوتيهههو ىههه ه السياسهههة لمسهههتح مراتلهههة سياسهههة الهههاعم الملممهههة باتلههها  ايتهههرابات اللةمهههة لت -1
وكههه لت سياسهههة تسهههليرية ، اعتمهههاا سياسهههة اعهههم تتناسهههب مههه  الهههالل إلههه ضهههافة باي، الح ي هههين

مههه  مراعهههاة  وي الهههالول المحهههاواة فهههم التغطيهههة ، نتهههاج السهههم  واللهههاماتتتناسهههب مههه  كمفهههة إ
 ايتتماعية.

اتههههل النيههههو   الممههههاري  الدههههناعية مههههن التوسهههه  فههههم اينفههههاق الحكههههومم ايسههههت ماري عمهههه   -3
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ةيااة الملددات الماليهة المواتيهة لتطهوير التلمهيم وتنميهة البحهث اللممهم اله ي يلتبهر ركيهةة  -4
 اساسية لمنيو  بأي اقتداا.

بنا  يااري الحكومم لمحا من ةيااة اينفاق اللمومم عم تلفي  عاا اللاممين فم التياة ا -5
 نسبة األكبر من مواةنة التسيير.ال تور ال ي يستحو  عم الرواتب واأل

المهههركات األتنبيهههة فيمههها يلهههص عمميهههات إنتهههاة األمهههغال مههه  الحههها مهههن التوسههه  فهههم التلاقههها  -6
 لمماري  واللبرات التم يمكن لممتلامل الوطنم ال يام بيا.إل  الادة بالنسبة ، والاراسات

عتبههار ا نههان عمهه  ا  حيههث ي يلتمهه ، المههال اللههام ومكافحههة الفسههاا المههالم تفليههل الرقابههة عمهه  -7
الفسههاا المههالم وايااري ظههاىرة عالميههة واسههلة اينتمههار ي تميههة بههين الاولههة المت امههة والاولههة 

 المتلمفة.

 تنمية وتعزير اإليرادات العامة:  - ب

متموعة من ايتهرابات  امة فم المواةنة اللامة يلتما عم ن تنمية وتلةية اييرااات اللإ
 (142، 141ص، 1029، فيما يمم: مباب سيام والسياسات التم يمكن إيتاةىا

فهم واحها مهن تمهت المدهاار تنوي  مدهاار اييهرااات اللامهة لمواتيهة الت مبهات غيهر المتوقلهة  -2
، تفليهههل ال طاعهههات التهههم مههن مهههأنيا لمهههق نمهههو مسهههت ر  ت مبههات اسهههلار الهههنفط( بهههالتركية عمهه 

اللارتيهة لممنتتهات الةراعيهة كإدلح ال طاع الةراعم والرفه  مهن مسهاىمتو فهم ترقيهة التتهارة 
لتمهب اللممههة الدهلبة لتغطيههة ايسههتيراا  اساسههياً  مهن لههلل ترقيهة الدههاارات باعتبارىها مدههاراً 

 ي  الههواراات الغ ا يههة ممهها ي مههص مههنكمهها يسههاىم فههم تلفهه، وتمويههل ممههاري  التنميههة المحميههة
اور ال طهاع  يتب تفليمهوومما ، حتم عتة الميةان التتاري الغ ا ية والتبلية لملارج و الفتوة

مسهههههاىمة فهههههم افههههه  عتمهههههة النمهههههو حههههها اىهههههم ال طاعهههههات الملهههههول عمييههههها لما م باعتبهههههارهالسهههههياح
 ومن  م تح يق التنمية ايقتدااية وايتتماعية المنمواة.، ايقتدااي

وتفليهل الرقابهة التبا يهة لمكافحهة كافهة امهكال الغهم ، تحسين وتطوير فلالية النظهام الضهريبم -1
 تنبم.متي  ايست مار اللاص الوطنم واأللتحفية النماط ايقتدااي وت، ريبموالتيرب الض

رسيخ نظام اقتدهااي ملهتمط قها م ت فاللمل عم ، تفليل المراكة بين ال طاعين اللام واللاص -3
لا من اىم اآلليات التم ساس المراكة والتلاون والتنسيق بين ال طاعين اللام واللاص ي  عم  ا

 ارتفاع اللا ا التنموي. إل مما يؤاي ، لتنوي  ايقتداايتاف  بنتاح عممية ا
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ساسههههية حيههههث يلهههها مههههن اللنادههههر األ، تنبههههم المبامههههراللمههههل عمهههه  اسههههت طاب ايسههههت مار األ -4
 ولمق طاقة إنتاتية وتوسيليا.، المساىمة فم التنوي  ايقتدااي

يمكهن اعتبهار حيهث ، دياغة وتنفي  إستراتيتية محهااة باقهة ةمنيهة ت هوم عمهم إحهلل الهواراات -5
سياسههة إحههلل الههواراات احهها المفههاتيح الميمههة فههم تحايهها ملههالم اقتدههاا وطنههم إيتههابم يكههون 

 مواتية الملاطر ايقتدااية بكل   ة. ًا عم قاار 

 
 



 
 
 
 

 غـــانفصم انراب
َراداث مُاش أثر سؼر اننفط واإلاننًىرج انمُاسٍ ن

 انؼايت يف نُبُااننفطُت ػهً رصُذ املىازنت 
 

 .المبحث اسول: الدراسات السابقة لموضوع البحث ومتغيرات الدراسة

يدرادات النفطيدة مدن جيدة النظري لمدربط بدين سدعر الدنفط واإل المبحث الثاني: اإلطار
 .ورصيد الموازنة العامة

المبحث الثالث: نتائج التقدير لمنموذج المقترح باستخدام طريقدة المربعدات الصدغرى 
(OLS( لمفترة )م0228-2992). 
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 عــــانفصم انراب

يرادات اننفطية عهى رصيذ قياس أثر سعر اننفط واإلاننًىرج انقياسي ن

 انًىازنة انعاية في نيبيا

يهرااات النفطيههة عمه  المواةنههة ل قيههاس ا هر ت مبههات سهلر الههنفط وايفهم ىه ا الفدههل سهنحاو 
المتحدهل عمييها مهن ت هايم قهرابة وتحميهل وم ترحهات اللامة فم ليبيا لنتمكن وف ا لمنتا ا التطبي ية 

الت مبات فم  فم مكل استراتيتيات وطنية لملالتة ايلتلل ال ا م فم ايقتداا الميبم ولدوداً 
 رديا الميةانية اللامة.

يتضهمن المبحههث األول ، ةمباحهث ر يسه ة ل ه إله ت سهيم ىه ا الفدهل  لتح يهق  لهت سهيتمو 
ايطههار فههم حههين يتضههمن المبحههث ال ههانم ، لبحههث ومتغيههرات الاراسههةالاراسههات السههاب ة لموضههوع ا

امهها المبحههث . يههرااات النفطيههةسههلر الههنفط وايردههيا الميةانيههة اللامههة وكههل مههن النظههري لمههربط بههين 
( لمفتهرة OLSسيتناول نتا ا الت اير لمنمو ج الم ترح باسهتلاام طري هة المربلهات الدهغرى  فال الث 

 .(م2990-1028 
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  املبحث األول  
 ذراساث انسابمت ملىضىع انبحث ويتغرياث انذراستان

 :المطمب اسول: الدراسات السابقة لمموضوع
 :ىنالت اللايا من الاراسات التم تناولت موضوع الاراسة ن كر اىميا

ىيكدل االقتصداد  أثر تقمبات العائدات النفطية عمدى بعنوان حمد ناجي أبوعبودةدراسة ةمال أ -2
كاديميددة الدراسددات أ – رسددالة ماجسددتير فددي االقتصدداد  م0220-2972 الميبددي خددالل الفتددرة

 .م0223-0220 طرابمس – العميا
ىيكل ايقتداا الميبهم ومكوناتهو وتيا  ى ه الاراسة إل  توضيح التطور ايقتدااي فم 

ايقتدههاا   ههاات الههنفط عمهه قتدههااية لت بهه ب عا ههار ايوقيههاس اآل، م1001- 2970 لههلل الفتههرة
ايقتدههااية فههم  مسههاىمة ال طاعههات وكهه لت ت ههاير مههاى، الميبههم باسههتلام المؤمههرات ايقتدههااية

 .تمالم باستلاام نما ج النظرية ايقتداايةالناتا المحمم اي
 :نتيتة وىم وتودمت ى ه الاراسة إل 

 .رسم اللطط والسياسات ايقتدااية الحكيمة ليبيا عم سوب التلطيط وعام قارة -
، يههق اسههت مار كهه بتح  تبنههم سياسههات اسههت مارية تلتمهها عمهه  اودههت الاراسههة بضههرورةو 

اعهم والدهناعم وت ميهل وتنميط ال طهاع الةر ، وضرورة امترات ال طاع اللاص فم اللممية التنموية
عههههااة النظههههر فههههم السياسههههة الن ا، ال طههههاع النفطههههم ايعتمههههاا عمهههه  يههههة اللادههههة بسههههلر الدههههر  وا 

 .وتحاياه
االقتصددداد  مدددىبعندددوان التطدددور ا لتددداريخي سسدددعار البتدددرول وأثدددره ع  دراسدددة السدددعيدرويجع -0

 الجزائدر – جامعة قاصدي مرباح – رسالة ماجستير  م0229-2972 الجزائري خالل الفترة
 .م0223-

بلههه  المؤمهههرات  ا هههر التغيهههر فهههم اسهههلار البتهههرول عمههه  ملرفهههة تيههها  ىههه ه الاراسهههة إلههه 
 عمه والوقهو  ،   الميةانيهة اللامهة لماولهة، النهاتا المحمهم ايتمهالم، الميةان التتاري   ايقتدااية

 والوقههو  ايضههاً ، نلفهها  اسههلار البتههرولوا رتفههاعباالللقههة التههم تههربط ايقتدههاا الههوطنم التةا ري
 ايقتدههههاا الههههوطنم رىينههههاً  لتةا هههري بييكههههل تدههههاري وحيهههها يتلهههلرتباط ا يقتدههههاا ااممههههكمة عمههه 

 .لمظرو  ايقتدااية والسياسية التم تحاث فم السوق البترولية اللالمية
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أدكاليات انخفداض أسدعار الدنفط فدي إ  سيامحسدين البصدام.دراسةد -3 عدداد بعندوان مخداطر وا 
  دراسددة تحميميددة – نفطيددةالغيددر راق وضددرورات تفعيددل مصددادر الدددخل الموازنددة العامددة لمعدد
منأدور فدي مجمدة كميدة بغدداد لمعمدوم  – المعيدد الطبدي التقندي المنصدور بحث مقدم ضدمن

 .م 0223_ العراق_  العدد السادس والثالثون  االقتصادية الجامعة
مههكاليات انلفهها  اسههلار الههنفط المتكههررة فههم  ال ههت ىهه ه الاراسههة الضههوب عمهه  ملههاطر وا 

انلفهههها  اسههههلار الههههنفط عمهههه  تميهههه  السياسههههات  ت مهههها انلكاسوضههههحو ، عههههااا المواةنههههة اللامههههةإ 
تأىمية تفليهل وضهحكمها ، عمار اللراق وتنفي  اللطط التنمويهة فيهوايقتدااية وعم  عممية إعااة إ 

ومههههن لههههلل ، نلفا  اسههههلار الههههنفطامههههكالياتالنفطيههههة لمواتيههههة ملههههاطر وا  غيههههر مدههههاار الههههالل 
 سههلار الههنفط لههلل المهههاة مبههات اتم التودههل إلهه  اسههتنتاتات عايههاة كههان مههن اىميهها ان تالاراسههة

وافهههرةت تهههااعيات لطيهههرة مهههكمت ، المواةنهههات اللامهههة فهههم اللهههراق ربكهههت ك يهههراً ا  م2912-1021 
كمهها تودههمت الاراسههة ، مههكل فهها   او عتههة فيالمواةنههةفههم تحههايات ح ي يههة امههام المواةنههة تم مههت 

نفطية فم تمويهل ال غيرالالل  متموعة من الم ترحات كان من اىميا ضرورة تفليل مداار إل 
نتاتيههة إلهه  تطههوير ال طاعههات ايضههافة يبا، مههوارا الميةانيههة اللامههة فههم اللههراق ولادههة الضههرا ب

 واللامية.
بعندوان تحميدل العالقدة بدين الموازندة العامدة وميدزان المددفوعات   دراسة وحيد سالم بربداش  -4

– االقتصدددادرسدددالة ماجسدددتير فدددي " م0228 -2984يبدددي خدددالل الفتدددرةمفدددي االقتصددداد ال
 .طرابمس - يبيةماسكاديمية ال

 :تيا  ى ه الاراسة إل تح يق األىاا  التالية
عهر  ومههرح تطهورات حتههم وىيكهل إيههرااات ونف هات المواةنههة اللامهة لماولههة الميبيهة وحتههم  -

 .وىيكل ميةان المافوعات الميبم للل فترة الاراسة
 .فوعات فم ليبيا للل فترة الاراسةللامة وميةان المااليت المواةنة اراسة وتحميل الت -

 ىميا:ول ا تودمت الاراسة إل  عاة نتا ا ن كر ا 

 .يرااات اللامة الميبيةللل فترة الاراسةتةايا ملال النمو السنوي لء -
ليرة ات اللامة الميبية فم السنوات األيرااتانم نسبة اييرااات غير النفطية من متمل اي -

 .من الاراسة
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الموازنددة العامددة لمدولددة "  تقمبددات أسددعار الددنفط عمددى تدد ثير دراسددة أددباب سددييام  بعنددوان"  -5
 –" أطروحددة دكتددواره م0226-2982دراسددة قياسددية لمموازنددة العامددة فددي الجزائددر لمفتددرة "

 .م0229-0228 –الجزائر  –جامعة أبي بكر بمقايد 
وكههه لت ، السهههوق اللالميهههةليهههات تسهههلير الهههنفط فهههم تيههها  ىههه ه الاراسهههة إلههه  إارات وفيهههم  

بههراة المكانههة محاولههة التلههر   عمهه  اىههم اللوامههل المههؤ رة فههم اسههلار الههنفط فههم السههوق اللالميههة وا 
وكه لت تحميهل تطهور ىيكهل المواةنهة ، ستراتيتية التم يحتميا قطاع النفط فم ايقتداا التةا هرياي

فههم  ت مبههات اسههلار الههنفط نسههبة مسههاىمة  ههر فههم ظههل ت مبههات اسههلار الههنفط ومههاىاللامههة فههم التةا
قتهراح بله  السهبل يا المواةنهة اللامهة فهم التةا هر وارده تفسير التغيرات التم تحاث عم  مستوى

 المواةنة اللامة. المرغوب فييا لت مبات اسلار النفط عم الكفيمة بمواتية التأ يرات غير 
 نتا ا وتوديات عاياة ن كر اىميا: و تودمت الاراسة إل 

قتدااية التياة لم روة النفطية تسمح باستغلل تمت ال روة فم اف  عتمة التنمية اياارة اي -
 واللروج من تبلية ال طاع الواحا.

األتنهاة اراج سياسهة األولويهات فهم اللمومم مبنيهة عمه  إإتباع سياسة رمياة فم اينفاق  -
 التسيير المفا  لدناوق ضبط الموارا. الحكومية وك لت اللمل عم 

لهامات التبا يهة لتحسهين إاارة تحدهيل الضهرا ب ب دها المةيها مهن التيها لتحسهين ب ل ال -
 رف  التيابة اللااية فم إتمالم إيرااات المواةنة اللامة.

غيرة والمتوسههههطة بودههههفيا احهههها المههههاالل الر يسههههة لتح يههههق التنويهههه  اعههههم المؤسسههههات الدهههه -
 قتدااي.اي

 :المطمب الثاني: متغيرات الدراسة

 وازنة العامة:رصيد الم -أوالً 
وىههو متغيههر تههاب ، وي دهها بردههيا المواةنههة اللامههة م ابمههة طرفههم (DFC  نرمههة لههو بههالرمة

  عنههاما المواةنههة  النف ههات اللامههة واييههرااات اللامههة(، حيههث تكههون المواةنههة اللامههة فههم حالههة فهها 
 عمهههه  عتهههة عنهههاما تةيهههها النف هههات اللامهههةالنف هههات اللامهههة، ويحههههاث  تةيههها اييهههرااات اللامهههة عمهههه 

اييرااات اللامة، وتكون المواةنة اللامة متواةنة عناما تتساوي النف ات اللامة م  اييرااات، ويتم 
 لمللقة التالية: حساب رديا المواةنة اللامة وف اً 
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DFC = GR - GX 

 ن:حيث إ
GR .تلبر عن إتمالم اييرااات اللامة لماولة 
GX .تلبر عن إتمالم النف ات اللامة لماولة 
نيات كههان يان ردههيا المواةنههة اللامههة فههم فتههرة التسههل (20 لحههظ مههن لههلل المههكل رقههم ي
ات ح ق ننلفا  إي ان حالة ايرتفاع كانت ىم الغالبة، وفم فترة األلفيبين ايرتفاع واي مت ب باً 

ردهيا المواةنههة اللامههة فههوا   مسههتمرة حيههث كههان الفهها   األكبههر الهه ي ح  ههو ردههيا المواةنههة فههم 
ةيااة فم اسلار الهنفط اللالميهة اييرااات النفطية الناتتة عن  م، ويرت   لت إل  ةيااة1008عام 

، األمههر الهه ي ااى إلهه  ةيههااة اييههرااات الكميههات المنتتههة المحميههة مههن الههنفط اللههام ةيههااة  يضههاً وا
وح هق ، وبلا  لت انلفه  ردهيا المواةنهة اللامهة فهم السهنوات األليهرة مهن الاراسهة اللامة لماولة،
 م، ويرتهه   لههت اينلفهها  إلهه 1023فههم تمههت السههنوات، حيههث كههان اكبههره فههم عههام  عتههةًا مسههتمراً 

لهههنفط تهههاىور قطهههاع ا ى بهههاوره إلههه تهههراي األوضهههاع األمنيهههة والسياسهههية فهههم الاولهههة األمهههر الههه ي اا
لمهالل وكه لت  لنفطيهة التهم تلتبهر المدهار الهر يستحايها اييهرااات اوانلفا  اييهرااات اللامهة و 

 .الةيااة فم النف ات اللامة 
 (رصيد الموازنة العامة22الأكل )

 

 سعر النفط الخام: -ثانياً 
(، وىههو متغيههر مسههت ل يلبههر عههن المتوسههط السههنوي لسههلر الههنفط اللههام PPنرمههة لههو برمههة 

 بالاوير.
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ينيات مهيا ت به بات ان سهلر الهنفط فهم فتهرة التسهل ( 22لحظ من للل المكل رقم  ي و
 ا  لههت الهه  سههلر الههنفط اللههام فههم ايرتفههاع المسههتمر عمهه نلفهها ، وبلههايرتفههاع وايطفيفههة بههين 

ويرتهه   لههت إلهه  اللوامههل اوير،  50 م فههوق مسههتوى1008نيايههة  نههات إلهه التههوالم فههم فتههرة األلفي
اللالم فهم  ىاالحروب واألةمات التم ميا النفط اللالمية   الطمب واللر  ، و سوقاللارتية فم 
انلفهه  سههلر الههنفط اللههام بسههبب األةمههة الماليههة اللالميههة فههم عههام  م1009وفههم عههام تمههت الفتههرة، 

قتدهاايات يقتدهااي لملظهم ايالركهوا ا والتم اات إل   بأةمة الرىن الل اري   م الملروفة1008
م فههههههوق 1023نيايههههههة  م إلهههههه 1020اللالميههههههة، بلهههههها  لههههههت ارتفهههههه  سههههههلر الههههههنفط اللههههههام مههههههن عههههههام 

نلفها  اراسهة بهاا سهلر الهنفط اللهام فهم ايم السهنوات األليهرة مهن الاويرلمبرميهل، وفه200مستوى
نتهاج الهنفط فهم السهوق لطمهب والهول ح هول ومدهاار تايهاة ألانلفها  ا الحاا، ويرته   لهت إله 

 اللالمية.

 ( يوض  سعر النفط الخام22أكل )

 

 إنتاج النفط الخام: -ثالثاً 
الكميهات المنتتهة مههن الهنفط اللههام (، وىهو متغيهر مسههت ل يلبهر عههن PCOنرمهة لهو برمههة  
   م1028-2990فم ليبيا للل الفترة  

يرتفههاع بههين ا ت بهه باً نتههاج الههنفط اللههام فههم ليبيهها مههيا ( ان إ21لحههظ مههن المههكل رقههم  يو 
الهههم نيايهههة  م1003ات، وفهههم عهههام نهههباايهههة ايلفي ينيات إلههه نلفههها  الطفيههه  مهههن فتهههرة التسهههلواي
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 يمهة م باا إنتاج النفط اللام فم ايرتفاع المستمر عمه  التهوالم وبمهكل ممحهوظ وسهتل اعم 1020
اللهالم اللهارتم بلها مها كانهت تلهانم مهن  م، ويرته   لهت إله  انفتهاح ليبيها عمه 1008عهام  لو فهم

يهههات المتحهههاة ومتمهههس األمهههن، وتلهههاف  فتهههرة حدهههار وفهههر  ع وبهههات اوليهههة عمييههها مهههن قبهههل الوي
عههن الههنفط تن يههب اليبههم ولادههة قطههاع الههنفط بههالول مههركات تايههاة متلددههة فههم قتدههاا الماي

نتاتو  .اللام وا 
نلفهههها  فبرايههههر بهههاا إنتههههاج الهههنفط اللههههام فهههم اي 27م ومههه  باايههههة  هههورة 1022وفهههم عههههام 

لسياسههية فههم الاولههة ، و لههت بسههبب تههاىور األوضههاع األمنيههة وام1028نيايههة  ا إلهه والتههاىور المههاي
 غلق الموانم النفطية.   تاىور قطاع النفط وا  األمر ال ي ااى إل

 نتاج النفط الخام( إ20أكل )

 

 اإليرادات النفطية: -رابعاً 
(، وىهو متغيهر مسهت ل يلبهر عهن اييهرااات مهن المنتتهات ORبهالرمة   نرمة لي ا المتغيهر

  .1028-2990النفطية فم ليبيا للل الفترة  
ينيات اييههرااات النفطيههة فههم ليبيهها فههم فتههرة التسههل( ان 23 لحههظ مههن المههكل رقههم حيههث ي

م اتسههههمت 1008نيايههههة  نههههات إلهههه نلفهههها ، وفههههم باايههههة ايلفيمههههيات ت بهههه بات بههههين ايرتفههههاع واي
قتدهههاا رتفهههاع إلههه  تلهههافم ايالتهههوالم، ويرتههه   لهههت اي اييهههرااات النفطيهههة بايرتفهههاع المسهههتمر عمههه 
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الل وبههات الاوليههة، األمههر الهه ي ااى بههاوره ورفهه   نتيههاب فتههرة الحدههار المفروضههة عميههوالميبههم بلهها ا
 رتفاع اسلار النفط اللالمية.إل  تحسن قطاع النفط من حيث اينتاج والتداير وك لت ا

م 1009ورتلت اييرااات النفطية تنلف  وترتفه  فهم عهام لم يستمر ى ا الوض   إي ان
 بهاات باينلفها  الحهاا إله ساب  عمر من فبرايهر، وبلها  لهت ع ب انتفاضة ال م1021عام  إل 

غهههلق مهههوانابسهههبب تهههاىور األوضههها م1026نيايهههة  الهههنفط فهههم  ع األمنيهههة والسياسهههية فهههم الاولهههة وا 
نتلهام ولكهن التلهافم وايبهاات اييهرااات النفطيهة ب م1028و 1027منط هة اليهلل النفطهم، وفهم 

 بملايت طفيفة.

 ( يوض  اإليرادات النفطية23أكل )

 

 الميزان التجاري:رصيد  -خامساً 
( وىههههو متغيههههر مسههههت ل يلبههههر عههههن قههههيم ردههههيا الميههههةان التتههههاري CABنرمههههة لههههو بههههالرمة  

 مهرات ايقتدهااية الملبههرة عهن مسههتوىبالهاوير، حيهث يلتبههر ردهيا الميهةان التتههاري مهن اىههم المؤ 
األااب ايقتدههههااي لماولههههة، وىههههو يم ههههل الفههههرق بههههين قيمههههة الدههههاارات وقيمههههة الههههواراات مههههن السههههم  

عنهاما تتتهاوة قيمهة الدهاارات قيمهة الهواراات، وعنهاما  اً واللامات، ويح ق الميةان التتاري فا ضه
، وفهههم حالهههة تسهههاوي اً عتهههة  ة قيمهههة الهههواراات قيمهههة الدهههاارات فهههإن الميهههةان التتهههاري يسهههتلتتتهههاو 

يهههرااات مههه  الدهههاارات يكهههون الميهههةان التتهههاري فهههم حالهههة تهههواةن، ويهههتم حسهههاب ردهههيا الميهههةان اي
 التتاري وف ا لمللقة التالية:
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CAB = EX - IM 

 ن:حيث إ
EX . إتمالم الداارات من السم 
IM . إتمالم الواراات من السم 

نيات كههان ي( ان ردههيا الميههةان التتههاري فههم فتههرة التسههل24 لحههظ مههن المههكل رقههم حيههث ي
لفا  الطفي ،فمم يكن ىنالهت تغيهر ممحهوظ سهواب فهم ايرتفهاع او اينلفها ، بين ايرتفاع واين

اللههالم اللههارتم والتتههارة اللارتيههة  ويرتهه   لههت إلهه  ان ليبيهها فههم تمههت الفتههرة لههم تكههن منفتحههة عمهه 
الل وبهههات نهههات تههم رفههه  بسههبب الحدهههار والل وبههات الاوليهههة التهههم فرضههت عمييههها، وفههم باايهههة األلفي

بهههم فهههم التلهههافم واينتلهههام بسهههبب بهههاا ايقتدهههاا الميو فتهههرة الحدهههار المفروضهههة  يهههتنتالاوليهههة وا
ةيههههااة ردههههيا الميههههةان  والتتههههارة اللارتيههههة األمههههر الهههه ي ااى إلهههه اللههههالم اللههههارتم  اينفتههههاح عمهههه 

اة الةيهها ا الميههةان التتههاري، ويرتهه   لههت إلهه قيمههة لردههي م كانههت اعمهه 1008التتههاري، وفههم عههام 
ميهة المدهارة دهر  الهاينار الميبهم وةيهااة الكاارات، حيث كان لتلهايل سهلر الكبيرة فم قيمة الد
ةيههااة قيمههة  فههم السههوق اللالميههة ا ههر مممههوس عمهه  رتفههاع اسههلار الههنفط اللههاممههن الههنفط اللههام و ا

 1009ردهههيا الميههههةان التتههههاري وبالتحايهههها قيمههههة الدههههاارات النفطيههههة فههههم تمههههت الفتههههرة، وفههههم عههههام 
حايا قيمة الداارات النفطيهة، نلف  رديا الميةان التتاري بسبب انلفا  قيمة الداارات وبتا

، وفههههههم عههههههامم م1023نيايههههههة  إلهههههه  1020وبههههههاا ردههههههيا الميههههههةان التتههههههاري فههههههم ايرتفههههههاع مههههههن 
نلفا  قيمة الداارات او لت بسبب  اً مستمر  م ستل رديا الميةان التتاري عتةاً 1025و1024

ات السملية، وفم اللهامين األليهرين مهن الاراسهة بهاا ردهيا الميهةان التتهاري النفطية وقيمة الداار 
 .التلافم وايرتفاع بمكل تاريتمً ب

 رصيد الميزان التجارييوض  ( 24أكل )
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 ر الميبي مقابل الدوالر االمريكي:سعر صرف الدينا -سادساً 
( وىو متغير مست ل يلبر عن سلر در  الهاينار الميبهم م ابهل EXCHنرمة لو بالرمة  

أنو عاا وحاات اللممة الوطنية التم يستمةم افليا لمراب امريكم، ويلر  سلر الدرفبواحا اوير 
 .وحاة واحاة من اللممة األتنبية

ينيات كههان عمهه  مسههتوى ن سههلر الدههر  فههم فتههرة التسههل( ا25 لحههظ مههن المههكل رقههم يو 
تهههم تلهههايل سهههلر  م1003اوير، وفهههم باايهههة عهههام  055إي انهههو ي يتتهههاوة حهههاتة  ياً تهههاريت مرتفههه 

محميههة ومكافحههة  ية لملممههة الاالدههر  مههن قبههل مدههر  ليبيهها المركههةي بيهها  تحسههين ال ههوة المههر 
كان سهلر  م1028غاية     لت اللام إل السوق المواةية لمن ا األتنبم ومن التضلم وال ضاب عم 
  اوير و ي يتلطههه 251ايرتفهههاع واينلفههها  الطفيههه ، اي مهههابين حهههاتة  الدهههر  بهههين مسهههتوى

 اوير. 254حاتة 

 ( سعر صرف الدينار الميبي مقابل الدوالر اسمريكي25أكل )
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 ثانٍاملبحث ان
َراداث اننفطُت ين خهت ورصُذ سؼر اننفط واإلنهربط بني اإلطار اننظرٌ 

 املىازنت انؼايت
 بنهاب فكهرة نظريهة تفيها بتواتها مباحهث واراسهات سهاب ة يكمهن من للل ما تهم عرضهو مهن
فهاييرااات النفطيهة  وبهين والميةانيهة اللامهة لماولهة،يهرااات الهنفط علقة و ي ة بهين ت مبهات اسهلار وا  

تمههالم اييههرااات % مههن إ95، وتسههاىم بحههوالم % مههن النههاتا المحمههم ايتمههالم75تمههكل حههوالم 
 اللامة والداارات الميبية.

الميةانية رديا لاالة التالم ال ياسم النمو ج ايعتماا عم   يمكن، تح يق ىا  الاراسةول
يهرااات النفطيهة عمه  وضه  الميةانيهة اللامهة لتأ ير المبامر ألسهلار الهنفط وايالتم توضح االلامة 

فههم م ههل يكههون فييهها ردههيا الميةانيههة بت، 1028الهه   2990فههم ايقتدههاا الميبههم لههلل الفتههرة مههن 
ن سههههلر الههههنفط واينتههههاج النفطههههم وكههههل مهههه، لفتوة بههههين اييههههرااات والنف ههههات اللامههههة متغيههههرًا تابلههههاً بهههها
 كما يمم:، يرااات النفطية ورديا الميةان التتاري وسلر الدر  متغيرات مست مة تفسيريةواي

                                               

            
 ن:حيث إ
، و الفرق بين اييرااات والنف ات اللامهةاي الفتوة االمواةنة اللامةرديا : تمير إل     

غمهههب البمهههاان وىهههو متغيهههر يسهههتلام ل يهههاس الفههها   او اللتهههة فهههم المواةنهههة اللامهههة، ويلحهههظ ان ا 
نتيتة لتضلم ملايت اينفاق اللام ، اللامةالنامية النفطية تلانم من ت مبات فم وض  ميةانياتيا 

ملههههايت نمههههو اييههههرااات اللامههههة ار انحههههرا  ىيكههههل تمههههت النف ههههاتم  تبههههاطؤ لهههه  فههههم ايعتبههههمهههه  األ
نتهاج ا يرااات الضريبية بدفة واي  ىهم مواراىها الطبيليهة وىهو الهنفط.لادة والت مبهات فهم اسهلار وا 
 (555-553، ص1028الابام، ميسون،  

 نث تمهههير ملظهههم الاراسهههات اللمميهههة عمههه  احيههه، سهههلر الهههنفط ر إلههه : متغيهههر يمهههي     
نمهها تدههل إلهه ات اسههلار  ير تههأ نف ههات اللامههة فههم البمههاان ال النفط يت تدههر عمهه  اييههرااات اللامههة وا 

نفهاق اللهام نتيتهة يرتفهاع ماان النفطية تضهلمات واضهحة فهم ايف ا ميات ك ير من الب النفطية،
غيهاب فهم ، اعتماا المواةنة اللامهة فهم تمهت البمهاان عم سهلرمرتحممنفط مما ااى إل ، اسلار النفط

، تراباتدريحةحولكيفيةإنفاقاييراااتايضافيةاوماإ اكانسههههههيتمإنفاقتمكاييرااات بالدههههههورة الدههههههحيحةإ
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ألّناسهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتلاام تمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت 
اييراااتايضافيةفيتغطيةمستح اتاا مةقايدلبأويستحيللتراتللنيافيحالةاّتتاىأسههههههههههههههههههههلار الههههههههههههههههههههنفط 

وتههوا وضلاقتدااييمههيؤاي  ممهها يتسههبب فههم، وىههم الحالههة التههم تليمههيا الاويلنفطيههة، للنلفهها 
اب ة والمنطهق لماراسهات السه ويتوقه  وف هاً  اللامهة،فم ك ير مهن األحيهان إل ظيهورعتةىيكمم بالمواةنة

 مهن لهلل علقهة، بللقة طراية برديا المواةنة اللامة يرتبط متغير اسلار النفط نايقتدااي ا
ن  لت سينلكس فم مهكل فها   فط فإاسلار النفط باييرااات النفطية،ففم حالة ارتفاع اسلار الن
نلكس فهههم مهههكل عتهههة فهههم يسهههفهههإن  ت فهههم ردهههيا الميةانيهههة وفهههم حالهههة انلفههها  اسهههلار الهههنفط 

 (.    وبالتالم نتوق  ان تكون قيمة ملممة المتغير  ، المواةنة اللامة
ن ينتهاج ، فانهو يتوقه  الممنطهق ايقتدهااي وف هاً ، نتهاج الهنفط: متغير يمير إل  إ     

يههههااة الحدههههة و ة ينتههههاج افارتفههههاع ا، فههههم التههههأ ير عمهههه  ردههههيا الميةانيههههة اللامههههة اً ميمهههه اً اور  الههههنفط
ًا بهالميةان التتهاري ومهن ق فا ضهفط يةيها مهن حتهم الدهاارات و يح هنتاج الناينتاتية لماولة من إ

در  فم مدار  لهارج رداة ن اية قابمة لت  الفوا   المالية لماولة فم مكل ا رف  من حتم م ي
ابهل وفهم الم ، ال هارة عمه  تمويهل الميةانيهة اللامهةوتةيا ، وس  فم اينفاق اللامو ي، و االموبما اال

نتاتهو يم هل اييهرااات النفطيهة التهم تسهيم بمهكل مبامهر فهم كهبح فإن مضروب اسلار النفط فهم إ
 ن تكهههههون قيمهههههة ملممهههههة المتغيهههههروبالتهههههالم نتوقههههه  ا، تمهههههاح اللتهههههة فهههههم ردهههههيا الميةانيهههههة اللامهههههة

     .) 
(       وىو عبههههارة عههههن سههههلر الههههنفط  اييههههرااات النفطيههههة : متغيههههر يمههههير إلهههه      

، % مهههن المواةنهههة اللامهههة95التهههم تمهههول حهههوالم ، (     مضهههروب فهههم كميهههة الهههنفط المنتتهههة  
نمههها باينتهههاج النفطهههم فهههم ليبيههها وارتبهههاط اييهههرااات النفط الههه ي يهههة الميبيهههة لهههيس ف هههط بسهههلر الهههنفط وا 

 ممهها ا ههر، م1022بلهها اينتفاضههة الميبيههة فههم  ك يههرة وانلفاضههات حههااة لدودههاً تلههر  لت مبههات 
ن ردهيا حالة ارتفاع اييرااات النفطية فإنو فم الميةانية اللامة، ويتوق  ابمكل مبامر فم تمويل 

فههم مههكل عتههة فههم المواةنههة   لههت سوفههم حالههة انلفاضههيا سههينلك اً الميةانيههة اللامههة سههيح ق فا ضهه
ن تكهون نتوق  ا و، وبالتالم ترتبط اييرااات النفطية بللقة طراية بوض  الميةانية اللامة، اللامة

 (.    قيمة ملممة المتغير  
وىههو الفههرق بههين الدههاارات والههواراات  ،ردههيا الميههةان التتههاري : متغيههر يمههير إلهه     

ن متغيههههر تدههههااي اسههههات السههههاب ة والمنطههههق ايقلمارا ويتوقهههه  وف ههههاً ، مههههن السههههم  واللههههامات سههههنوياً 
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ن الفها   فهم الميهةان حيهث إ، الميةان التتاري يرتبط بللقة طرايهة بردهيا المواةنهة اللامهةاردي
ال ي يمكن الاولهة ا األتنبم التتاري يمكن الاولة من تمويل نف اتيا ويرف  من احتياطاتيا من الن 

و يهاف  اله  تح يهق التهواةن اممها ، نف اتيها اللامهة ، ويغطهم من ةيااة ال ارة عمه  ايدهاار الن هاي
 ن تكهههههون قيمهههههة ملممهههههة المتغيهههههر وبالتهههههالم نتوقههههه  ا، الضهههههغط عمههههه  اللتهههههة فهههههم الميةانيهههههة اللامهههههة

     .) 
ويتوقه  ، : متغير يمير اله  سهلر دهر  الهاينار الميبهم م ابهل الهاوير األمريكهم     

سهلر دهر  الهاينار الميبهم فارتفهاع ، عمه  ردهيا الميةانيهة اللامهة اً موتب اً تأ ير  لسلر الدر  ن ا
يلمههل عمهه  تضههليم حتههم اييههرااات  ، اي انلفهها  قيمههة الههاينار الميبههم، م ابههل الههاوير األمريكههم

ضغط عم  حتم اللتة فهم ، وبالتالم يرتفلحتم اييرااات اللامة ويالنفطية م ومة بالاينار الميبم
ن تكهون قيمهة ملممهة المتغيهر قه  اله ا نتو ، الميةانية اللامة وىهو مها يتوافهق مه  المنطهق ايقتدهااي

     .) 
 بمتوسهههط مسهههت ل طبيليههاً  ن لهههو توةيلهههاً الههه ي يفتههر  ا، المتغيههر اللمهههوا م ير إلههه : تمهه  

 . ابتاً  يساوي الدفر وتبايناً 
 الةمن. : تمير إل  

  



206 

 نثاملبحث انثا
باستخذاو طرَمت املربؼاث انصغري نتائح انتمذَر نهنًىرج املمرتح 

(OLS ) (0108-0991)نهفرتة 
بينما يلهر  ، حدا م لممتغيرات المستلامة فم الت اير( المملص اي9يوضح التاول  

كمتغيهر ( DFC  رديا الميةانية اللامهة( مدفوفة ايرتباط لممتغيرات المست مة ومتغير 1التاول  
 تاب . 

المتغيههر ( توقلهات الللقهة المبا يههة بهين 1تلهر  مدهفوفة ايرتبههاط الموضهحة بالتههاول  
لهه  وتههوا علقههة ت المسههت مة المسههتلامة فههم الت ههاير، فتمههير مدههفوفة ايرتبههاط إالتههاب  والمتغيههرا

 ارتباط طراية وقوية بين المتغير التاب  وكل من المتغيرات المست مة.
( وكههل DFCردههيا الميةانيههة  ن علقههة ايرتبههاط الموتبههة بههين إلهه  ا( 20 يمهير التههاول و 

، % عمهه  التههوالم84% و46حههوالم  ( تدههل إلهه OILDنتههاج الههنفط  وا  ( OILPسههلر الههنفط  مههن 
( OILRامههها متغيهههر اييهههرااات النفطيهههة  ، % عمههه  التهههوالم2% و5 وبمسهههتوى ملنويهههة يدهههل إلههه 

 %.2وبمستوى ملنوية ، %65ل  حوالم إ (DFCتدل نسبة ارتباطو بمتغير رديا الميةانية  ف
ردهيا الميةانيهة ملحظهة وتهوا علقهة ارتبهاط موتبهة بهين  ( يمكهن ايضهاً 20 من التاولو 

 DFC ردهههههيا الميههههةان التتهههههاري  ( وكههههل مهههههنCAB فالاينار الميبهههههم م ابهههههل الهههههاوير ( وسهههههلر دههههر
وبمسههههتوى ملنويههههة يدههههل ، % عمهههه  التههههوالم05% و83لهههه  حههههوالم ( تدههههل إEXCHمريكههههم  األ
 % لكل المتغيرين التفسيريين.2ل إ

 النفطيهههة تنتهههاج الهههنفط وردهههيا الميهههةان التتهههاري واييهههراااإ ( ان9 الملحهههظ مهههن التهههاولو 
و الضغط عم  رديا الميةان التتهاري بالم ارنهة بالهاور اليهام اور األكبر فم الحا من الت مبات اال

لتحميهل مدهفوفة  وف هاً ، يتحهاا فهم السهوق اللالميهة اً لارتيه اً اله ي يلتبهر متغيهر ألسلار الهنفط  ايضاً 
فلمهه  الههرغم مههن اىميتههو إي ان الههاينار الميبههم م ابههل الههاوير األمريكههم  امهها سههلر دههر  ايرتبههاط،

 لنتا ا مدفوفة ايرتباط. قل اىمية من المتغيرات المست مة األلرى فم النمو ج وف اً اوره ا
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 (0228-2992نتائج التحميل الوصفي لممتغيرات المستخدمة في التقدير )( 8جدول )
 descriptive statistics 

 DFC OILP OILD OILR CAB EXCH 

 Mean  0.945034  48.74724  1364.919  64114.37  5652.813  0.928276 

 Median  0.301000  38.26000  1449.847  42130.98  2201.095  1.253534 

 Maximum  29.36300  111.5700  1942.833  188338.3  35701.70  1.393820 

 Minimum -31.10100  12.76000  479.6858  18504.27 -19033.30  0.280728 

 Std. Dev.  14.58367  32.85731  421.5540  49868.36  11254.61  0.453978 

 Skewness  0.034399  0.689395 -0.872938  1.146413  0.786074 -0.386610 

 Kurtosis  3.159479  2.125776  2.983593  3.055599  4.008391  1.265085 

 Jarque-Bera  0.036451  3.220603  3.683425  6.356010  4.215275  4.359423 

 Probability  0.981939  0.199827  0.158546  0.041669  0.121525  0.113074 

 Sum  27.40600  1413.670  39582.66  1859317.  163931.6  26.92000 

 Sum Sq. Dev.  5955.133  30228.89  4975818.  6.96E+10  3.55E+09  5.770682 

 Observations  29  29  29  29  29  29 

 (0228-2992نتائج مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستخدمة في التقدير ) (9)جدول
Covariance Analysis: 

Ordinary 

Correlation Matrix 

Sample: 1990 2018 Included observations: 29 

 DFC OILP OILD OILR CAB EXCH 

DFC 1.000000      

OILP 0.458065 1.000000     

t-Statistic 2.677609 -----     

Probability 0.0125 -----     

OILD 0.841250 -0.181080 1.000000    

t-Statistic 8.085268 -0.956736 -----    

Probability 0.0000 0.3472 -----    

OILR 0.649337 0.766552 0.150779 1.000000   

t-Statistic 4.436627 6.202483 0.792530 -----   

Probability 0.0001 0.0000 0.4350 -----   

CAB 0.834899 0.377374 0.695098 0.818566 1.000000  

t-Statistic 7.881985 2.117457 5.024009 7.404777 -----  

Probability 0.0000 0.0436 0.0000 0.0000 -----  

EXCH 0.047061 0.717747 -0.202195 0.562139 0.286933 1.000000 

t-Statistic 9.542176 5.356172 -1.072793 3.531809 1.556391 ----- 

Probability 0.0000 0.0000 0.2929 0.0015 0.1313 ----- 

 
ة وعلقتيههها ت هههاير النمهههو ج ال ياسهههم لاالهههة ردهههيا الميةانيههه ( فيلهههر  نتههها ا9امههها التهههاول 

بتطبيهق ، يهرااات النفطيهة وب يهة المتغيهرات المسهت مة المسهتلامة فهم ال يهاسبمتغير سهلر الهنفط واي
 . م1028ال   2990( لمفترة من OLSطري ة المربلات الدغرى اللااية  



208 

مل مهة لت هاير  بلهات الدهغرى ان طري هة المر ن قبل مناقمهة نتها ا ال يهاس يتهب التأكها مه
الكمه  عهن تح هق مهروط تطبيهق طري هة المربلهات الدهغرى اللاايهة  تالنمو ج من للل التبارا

 سمسمة البواقم.إل  بالنسبة 
 طبيليههاً  ن سمسههمة البههواقم تتههوةع توةيلههاً ( نلحههظ ا20 مههن التههاول األليههرةففههم الدههفو  

-Breuschكه لت التبهار  و ، (Normality test for Jarque-Beraكمها يمهير له لت التبهار  

Godfreyامههها التبهههار ، ( يؤكههها عهههام وتهههوا ممهههكمة ايرتبهههاط اللطهههم التسمسهههمم لسمسهههمة البهههواقم
 Arch وب لت تتح ق مروط تطبيق طري ة المربلات الدغرى وف هاً ،  بات التباين ( فإنو يمير إل 

 لمنمو ج الم ترح ل ياس الللقة محل البحث.

يرادات النفطية عمى رصيد الميزانية العامة ذج القياسي سثر أسعار النفط واإلنتائج تقدير النمو  (22ل)جدو
 (.OLSطريقة المربعات الصغرى )  م0228الى 2992كمتغير تابع في االقتصاد الميبي لمفترة من 

Dependent Variable: 

DFC 

 
Sample: 1990 2018 

Included observations: 29 

Method: Least Squares    

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -18.06533 8.996522 -2.008034 0.0571 

OILP 0.028073 0.009057 3.099576 0.0051 

OILD 0.281906 0.157908 1.785256 0.0874 

OILR 0.318285 0.127802 2.490454 0.0208 

CAB 0.026640 0.007318 3.640107 0.0014 

EXCH 0.000221 0.000111 1.985450 0.0597 

R-squared 0.863216 Mean dependent var 
0.94503

4 

Adjusted R-squared 0.833480 S.D. dependent var 
14.5836

7 

F-statistic 29.02963 Prob(F-statistic) 
0.00000

0 

Normality test (Jarque-

Bera) 

18.86158  Prob. 0.00008

0 Serial Correlation LM 

test (Breusch-Godfrey) 

 

F-statistic 1.077692 Prob. F (2,21) 0.3585 

Obs*R-squared 2.699420 Prob. Chi-Square (2) 0.0.259

3 

Heteroscedasticity 

Test: ARCH 

F-statistic 0.258732 Prob. F (1,26) 0.6153 

Obs*R-squared 0.275889 Prob. Chi-Square (1) 0.5994 

 

ل  اىمية المتغيرات المست مة المستلامة بنمو ج ( إ20تمير النتا ا الملروضة بالتاول  
ن ( والههه ي يوضهههح ان احتماليهههة اF-testلتبهههار ايحدههها م فيمهههر  يكمههها يوضهههح  لهههت ا ،الت هههاير

المتغيههرات المسههت مة غيههر قههاارة عمهه  تفسههير ايلتلفههات التههم قهها تحههاث فههم المتغيههر التههاب  تكههون 
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نتاتهو وا   ̅ ك لت يمير ملامل التحايا المدحح   مساوية لمدفر، يراااتهو ( إله  ان سهلر الهنفط وا 
حوالم تفسير  م ابل الاوير األمريكم بإمكانو ورديا الميةان التتاري وسلر در  الاينار الميبم

 % من التغيرات التم تحاث فم رديا الميةانية اللامة.83
متوقلههة و ات ن كههل المتغيههرات المسههت مة ليهها نفههس ايمههارة ال( يتضههح ا20مههن التههاول  و 

التفسههيرية  نههو فههم حههال ب ههاب المتغيههراتإلهه  ا(Cويمههير الم طهه  ال ابههت   ملنويههة إحدهها ية ىامههة،
مميهون  28506533له  حهوالم رديا الميةانية سيدهل إ ة ال ا م فمن اللتالمست مة عم  حاليا فإ

 اوير  حيث ان كل متغيرات النمو ج م اسة بالاوير األمريكم(.
، طرايهًا بردههيا الميةانيهة اللامههة( يهرتبط OILPن متغيهر سهلر الههنفط  والنتها ا تمهير إلهه  ا

السهوق اللالميهة  فةيهااة سهلر الهنفط فهم منطهق ايقتدهااي كمها  كرنها سهاب ًا،وىو ما يؤكا دحة ال
و تح يهههق فههها  ( فهههم ردهههيا الميةانيهههة اللامهههة نلفههها  اللتهههة ال ههها م  الههه  ا% سهههتؤاي إ2بنسهههبة 
 م  ب اب اللوامل األلرى عم  حاليا.، %158بحوالم 

نتاتية النفطية للقتداا كمتغير يلبر عن حتم ال ارة اي، (OILD  إنتاج النفط اللامإن 
، لمتطمبههات ايقتدههاا الميبههم وف ههاً  تههلً ام   فههوا   ماليههة عههاتلً  لهه الميبههم التههم يمكههن تحويميهها ا

مهههها يؤكهههها مهههها تههههابت بههههو النظريههههة ايقتدههههااية  ىهههه او بردههههيا الميةانيههههة اللامههههة  يرتبط إيتابيههههاً فيههههو 
% 2فطيههة للقتدههاا الههوطنم بنسههبة ال ههارة اينتاتيههة الن فةيههااة حتههم، والاراسههات اللمميههة السههاب ة

مه  ، %18و تح يهق فها   فهم ردهيا الميةانيهة اللامهة بحهوالم ا م اسيؤاي إل  لف  اللتة ال ه
 ب اب اللوامل األلرى عم  حاليا.

كمتغيهههر يلبهههر عهههن حتهههم ، (OILR ن اييهههرااات النفطيهههة ا ( يوضهههح ايضهههاً 20التهههاول  و 
التههم يمكههن تحويميهها الهه  فههوا   ماليههة للقتدههاا الميبههم نتههاج الههنفط الماليههة التمويميههة مههن إال ههارة 
ما  ى او برديا الميةانية اللامة  يرتبط إيتابياً يو ف ،ا لمتطمبات ايقتداا الميبموف ً  تلً ام   عاتلً 

فةيهااة حتهم اييهرااات النفطيهة ، يؤكا ما تابت بو النظرية ايقتدهااية والاراسهات اللمميهة السهاب ة
ردهههيا و تح يهههق فههها   فهههم % سهههتؤاي إلههه  لفههه  اللتهههة ال ههها م ا2للقتدهههاا الهههوطنم بنسهههبة 
 م  ب اب اللوامل األلرى عم  حاليا.، %31الميةانية اللامة بحوالم 

الفوا   كمتغير يلبر عن حتم ، (CAB  ن رديا الميةان التتاريومن الملحظ ك لت ا
 ل  فوا   مالية عاتلً للقتداا الميبم التم يمكن تحويميا إالمالية الناتتة عن ال طاع اللارتم 

مها يؤكها  ىه او بردهيا الميةانيهة اللامهة  يرتبط إيتابيهاً يو ف ،ت ايقتداا الميبملمتطمبا وف اً  تلً ام  
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% سههيؤاي الهه  لفهه  2اليههة لمميههةان التتههاري بنسههبة فةيههااة حتههم الفههوا   الم، مهها تههم  كههره سههاب اً 
مههه  ب هههاب اللوامهههل ، %157و تح يهههق فههها   فهههم ردهههيا الميةانيهههة اللامهههة بحهههوالم اللتهههة ال ههها م ا

 .األلرى عم  حاليا
ن متغيههر سههلر دههر  الههاينار الميبههم م ابههل الههاوير ( فههإ20وف ههًا لمنتهها ا بالتههاول  ، اليههراً 

الت ييم المبالغ فيو للوا ا اييرااات كمتغير يلبر عن حتم ، تاب كما ىو متوق  (EXCH األمريكم
المحميههة م ابههل  النفطيههة وفههوا   ميههةان المههافوعات باللممههة المحميههة نتيتههة ينلفهها  قيمههة اللممههة

ىهو مها يؤكها مها تهم و برديا الميةانية اللامة  في ا المتغير وتا انو يرتبط إيتابياً  الاوير األمريكم،
اللممههة فارتفههاع سههلر دههر  الههاينار الميبههم م ابههل الههاوير األمريكههم  انلفهها  قيمههة ،  كههره سههاب اً 

فم ردهيا الميةانيهة اللامهة و تح يق فا   % ستؤاي إل  لف  اللتة ال ا م ا2المحمية( بنسبة 
اير االهة ردهيا واله ي يبهاو مهن نتها ا ت ه، م  ب اب اللوامهل األلهرى عمه  حاليها، %0501بحوالم 

قل اىمية نسبية من ب ية المتغيهرات المسهت مة التفسهيرية المسهتلامة فهم تفسهير الميةانية اللامة انو ا
 لل فترة الاراسة.التغيرات التم تحاث فم رديا الميةانية اللامة فم ليبيا ل

، (1028-2990تمههههير نتهههها ا الت ههههاير لاالههههة ردههههيا الميةانيههههة اللامههههة لمفتههههرة  ، عمومههههاً و 
ألىميههههة النسههههبية لءيههههرااات وال ههههارة إلهههه  ا، (OLSباسههههتلاام طري ههههة المربلههههات الدههههغرى اللاايههههة  

تدهاا الميبهم انيهة اللامهة فهم ايقاينتاتية النفطية فم تفسير الت مبهات التهم تحهاث فهم ردهيا المية 
م ارنة بب ية المتغيرات م ل سلر النفط فم السوق اللالمية ورديا الميةان التتاري وسهلر دهر  

 الاينار الميبم م ابل الاوير األمريكم.
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 انخاتًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اييهرااات النفطيهة عمه  و الت مبهات فهم ا ر التغيرات ااستيافت ى ه الاراسة محاولة قياس 
 .م1028ال   2990واةنة اللامة فم ليبيا للل الفترة من مرديا ال

ولتح يهههق  لهههت اليههها  تهههم بنهههاب نمهههو ج قياسهههم لاالهههة ردهههيا الميةانيهههة ل يهههاس ا هههر ت مبهههات 
مسهههتلامًا ردهههيا المواةنهههة ، اييهههرااات النفطيهههة عمههه  ردهههيا المواةنهههة اللامهههة فهههم ايقتدهههاا الميبهههم

امهها اييههرااات النفطيههة الميبيههة فههتم اسههتلااميا ، (dependent variableيههر تههاب   اللامههة كمتغ
المتغيههرات    بلهه لههإضههافة باي، ر ههيس (main explanatory variableكمتغيههر تفسههيري  

نتههاج الههنفط فههم ليبيهها، األلههرى م ههل سههلر الههنفط اللههام وسههلر دههر  ، وردههيا الميههةان التههاري، وا 
( مسهت مة. control variablesمتغيهرات تحكميهة  ميها كو ، مريكهمالهاوير األالاينار الميبم م ابهل 

بلهها التح ههق مههن إمكانيههة تطبيههق ، (OLSطري ههة المربلههات الدههغرى اللاايههة   الاراسههة اسههتلامتو 
يمكهههن ايعتمهههاا عمييههها فهههم تفسهههير الت مبهههات فهههم ردهههيا  و لهههت لمحدهههول عمههه   نتههها ا ، مهههروطيا

 2990فههم اييههرااات النفطيههة فههم ايقتدههاا الميبههم لههلل الفتههرة مههن الميةانيههة النههاتا عههن الت مبههات 
 .م1028ال  

 :ممخص النتائج -أوال
 :يمكن تمليص ما تودمت إلية الاراسة من نتا ا فم اآلتم

اث فم ردهيا المواةنهة اللامهة. فم تفسير التغيرات التم تحءيرااات النفطية األىمية النسبية ل .2
 م  متغير رديا المواةنة اللامة.تربطو علقة طراية وقوية  يال متغير عم  وتوا

لميبهم كانهت تهرتبط بللقهة طرايهة و ال ارة اينتاتيهة النفطيهة للقتدهاا احتم اينتاج المحمم ا .1
 م  رديا المواةنة اللامة. وقوية ايضا

المواةنهة فم تفسير الت مبهات فهم ردهيا  اللام فم السوق اللالمم  يملب اورًا ميماً  سلر النفط .3
 .وي والطراي بردياىااللامة و لت من للل ارتباطو ال 

ردههيا مههن اللوامههل الميمههة فههم تفسههير الت مبههات فههم ردههيا المواةنههة اللامههة فههم ايقتدههاا الميبي .4
 ال ي كان يرتبط بللقة قوية وطراية برديا المواةنة اللامة.الميةان التتاري 
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الاينار الميبم م ابل لميبم ملبرًا عنو بسلر در  قوية بين قيمة الاينار اوتوا علقة طراية  .5
عمههه  الهههرغم مهههن اىميتيههها النسهههبية األقهههل م ارنهههة ، مريكهههم وردهههيا المواةنهههة اللامهههةالهههاوير األ

 بالمتغيرات التفسيرية األلرى المستلامة فم النمو ج ال ياسم.

 :التوصيات -ثانياً 
سياسههات ايقتدههااية الميبيههة وفضههًل عههن النتهها ا السههاب ة فههإن الاراسههة تودههم دههانلم ال

 :ببل  التوديات وىم
نتاتهو واسهلاره مسهؤولية وطنيهة كبهرى ويتهب ان تكهون الهنفط  ت مبات فم إيهراااتن تفااي الإ .2 وا 

وله  اي مهن عمميهة ايسهتلراج فيهم تبهاا مهن المراحهل األ، ىم اولويات السهمطات الحاكمهةمن ا 
له  إتهرابات حاةمهة اله ي يحتهاج إ، وىم التوةي لمرحمة النيا ية   الإواينتاج والتسلير ودويً 

 ودارمة  ات طبيلة ضبطية قانونية وتمريلية. 

مسههألة إاارة المههوارا النفطيههة عمهه  محمههل التهها بمهها يسههمح  م ال ههرار السياسههم الهه عمهه  دههانل .1
باسهههتغلليا فهههم افههه  عتمهههة التنميهههة ايقتدهههااية المهههاممة واللهههروج مهههن تبليهههة ال طهههاع الواحههها 

 مراحل اللممية ايستلراتية واينتاتية والتوةيلية لم روة النفطية. المتكفل بكل

الطاقههات  ة لتنويهه  مدههاار الطاقههة ايسههتلراتية وفههتح المتههال لممههركات التنافسههية ايستكمههافي .3
 المتتااة والبايمة والنظيفة.

و نمههاب دههناوق لادههة بضههبط المههوارا الماليههة النفطيههة وفههت ارتباطههو بالمواةنههة اللامههة وتوتيههإ .4
يههراا ماري يسههمح بتنويهه  مدههاار تمويههل ايمههواراه ل طاعههات  ات إنتاتيههة عاليههة ومههراوا اسههت 

 اللام وةيااتو.

مهههن مهههأنيا اعهههم سياسهههة التنهههوع  اسهههم اتلههها  حةمهههة مهههن ايتهههراباتعمههه  دهههانلم ال هههرار السي .5
 ،م ههل الدهههناعة والسهههياحة والةراعهههة واللهههامات، ايقتدههااي بتحفيهههة قطاعهههات إنتاتيهههة محميهههة

التواةنهههات فههههم اسهههلار الههههنفط وتأ يراتيههها عمههه   ت بههه ب ت مبهههات اللارتيهههة المتم مههههة فهههممل يهههاً تفاا
 .ايقتداا الوطنم عامة

لييكميههة ايتههرابات التههم مههن مههأنيا تدههحيح التمههوىات ا نلم ال ههرار السياسههم اتلهها عمهه  دهها .6
بهههل متنبهههؤ باألةمهههات قوضههه  اسهههتراتيتيات لفهههم ايقتدهههاا الميبهههم و مهههن اىهههم ىههه ه ايتهههرابات 

تههل ترتكههة عمهه  طههط قدههيرة ومتوسههطة وطويمههة األيهها وبلهها تتاوةىهها ووضهه  لحههاو يا وا نا 
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بمههها فهههم  لهههت ترمهههيا ومهههفافية ، نتهههاج الهههنفطييهههرااات النفطيهههة والمحافظهههة عمههه  إترمهههيا إنفهههاق ا
 يقتداا الوطنم.يراا اللام وترسيخ مباا المفافية فم ااينفاق واي

عميهو ن تبنه  ن ايمكه اً ساسهى ه الاراسة تلتبر اراسة اوليهة وان يو الإوا التنبيو ما ا، أخدديراً 
تمكن مهههن تغطيتيههها لتفهههااي النهههواقص والن هههاط التهههم لهههم تهههمهههمل اراسهههات وبحهههوث ونمههها ج اوسههه  وا

بسهبب ن هص المراته  او البيانهات امها ، ممها تودهمت إليهو لمحدول عم  نتها ا اك هر اقهة ومهمويً و 
 .او لسيو او لط و، اا الميبمو الت ارير عن ايقتداو ايحدا يات ا
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 قائًة انًصادر وانًراجع

 الكتب: -أوالً 
اعههة والنمههر إبههراىيم عمههم، انههور اللتارمههة، مبههاائ الماليههة اللامههة، اار دههفاب لمطب -2

 .م1000ان، والتوةي ، عمان، األر 
قتدههااية، اار بها الحميها الحمههااي، التغرافيها ايانهور عبها الغنههم الل هاا، محمهها ع  -1

 .م2980الريا ، المريخ، 
اللامهههههة وتطبي تيههههها فهههههم ال هههههانون  ائبمهههههير ايمهههههس مهههههاوم، الماليهههههة اللامهههههة والمبههههها -3

 التةا ري، ايوان المطبوعات التاملة، وىران، التةا ر، باون سنة نمر.
ا اللهههههههام، مؤسسهههههههة مهههههههباب التاملهههههههة، حامههههههها عباالمتيههههههها اراة، مبهههههههاائ ايقتدههههههها -4

 .م2979سكنارية، الطبلة الرابلة،اي
اراسهة اقتدهااية سياسهية، اار النيضهة اللربيهة،  -، البترول اللربهمحسنم عباهللا  -5

 .م1003ال اىرة، 
 هل لمنمهر، الالا محااة اللطيب، احمها ةىيهر مهامية، اسهس الماليهة اللامهة، اار و  -6

 .م1007عمان، 
حميههل سههليا عبههااللةية ع مههان، م امههة فههم ايقتدههاا اللههام   ماليههة عامههة، مههالل ت -7

 .م1003سكنارية، ة، ايملادر ، الاار التاملي
، اار وحاضههراً  سههمير التيههر، التطههورات النفطيههة فههم الههوطن اللربههم واللههالم ماضههياً  -8

 .م1007المنيل، لبنان، 
 .م2983قتداايات المالية اللامة، مطبلة اللانم، بغااا، دلح نتيب اللمر، ا -9

لمطباعههههة  م، اار اليههههاى1008ضههههياب متيهههها الموسههههوي، األةمههههة الماليههههة اللالميههههة  -20
 .م1009والنمر، التةا ر، 
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اللهههههةاوي، اقتدهههههاايات الماليهههههة اللامهههههة، اار المسهههههيرة لمنمهههههر  طاقهههههة محمههههها، ىهههههاى -22
 .م1007والتوةي ، عمان، الطبلة ال انية، 

عهههاال احمههها حمهههيم، اساسهههيات الماليهههة اللامهههة، الهههاار التامليهههة التايهههاة لمنمهههر،  -21
 .م1006باون بما النمر، 

سههههكنارية، مؤسسههههة ال  افههههة التامليههههة، ايامههههة، عههههاال حمههههيم، ادههههول الماليههههة الل -23
 .م2984

سههكنارية، الههاار التامليههة، ايعبههاالمطمب عباالحميهها، اقتدههاايات الماليههة اللامههة،  -24
 .م1004-1005

قتدهاايات الهنفط، اار حهافظ لمنمهر والتوةيه ، تهاة، الطبلهة فتحم احمها اللهولم، ا -25
 .م2991ال انية، 

ا وحاضههرىا ومسههت بميا بههين النظريههة فيمههم محمههوا مههكري، المواةنههة اللامههة ماضههيي -26
 .م2990والتطبيق، المؤسسة التاملية لماراسات، بيروت، 

 .م2989قتداايات المالية اللامة، اار طلس، اممق، قحطان السيوفم، ا -27
السياسهههات ايقتدهههااية الكميهههة، ايهههوان المطبوعهههات  قهههاي عباالمتيههها، المهههالل إلههه  -28

 .م1006التاملة، التةا ر، الطبلة ال ال ة، 
قتدهاا ايسهلمم، اار تة المواةنة اللامة لماولة فهم ايكرواي دبرنية، تمويل ع -29

 .م1007، للماونية، التةا ر، الطبلة األول ا
لطفهههم عمههههم، الماليهههة اللامههههة  تنميههههة المتتمههه  ، سههههكنية عههههين المهههمس، بههههاون بمهههها  -10

 .م2997النمر، 
الكويهههههت، تتمهههههاعم، مطهههههاب  الرسهههههالة، متيههههها مسهههههلوا، التلطهههههيط ايقتدهههههااي واي -12

 .م2984
ليبيههها،  -ةمحمههها احمههها الهههاوري، مبهههاائ اقتدهههاا الهههنفط، اار مهههموع ال  افهههة، الةاويههه -11

 .م1003،الطبلة ايول 
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قتدهههههاا البترولههههم، ايههههوان المطبوعهههههات محمهههها احمهههها الهههههاوري، محاضههههرات فههههم اي -13
 .2983التاملية، التةا ر، 

لمنمههر والتوةيهه ،  نههاىامحمهها لدههاونة، الماليههة اللامههة  النظريههة والتطبيههق ، اار الم -14
 .م1024، األول  ان، الطبلةعمان، األر 

 .م2993سكنارية، مطبلة التونم، ا السياسم، ايمحما اوياار، مباائ ايقتدا -15
محمههها طملهههت الغنيمهههم، البتهههرول اللربهههم واةمةاألوسهههط، مطهههاب  المدهههرية اللامهههة   -16

 .2974لمكتاب، مدر، 
انيههة الاولههة، الههاار التامليههة، نفههاق اللههام وعتههة مية محمهها عمههر ابههواوح، ترمههيا اي -17

 .م1006سكنارية، مدر، اي
مركةيهة فهم اللههراق، وميهة تطبي اتيها المركةيههة والللهرون، المحاسههبة الحكممهكور و  -18

 .م1024اار نيبور لمطباعة والنمر والتوةي ، بغااا، 
 .م1027مارات، الطاقة، اار الكتاب التاملم، اي قتداانبيل تلفر عباالرضا، ا -19
قتدههاا واللمههوم السياسههية، تاملههة  امههة فههم الماليههة اللامههة، كميههة ايالييتههم، منههوةاا  -30

 الفاتح، طرابمس، باون سنة النمر.
الوااي محموا حسين، عةام ةكريااحما، مبهاائ الماليهة اللامهة، اار المسهيرة لمنمهر  -32

 .م1007والتوةي ، عمان، 
 .م2998يونس بطريق، المالية اللامة، اار النيضة اللربية، بيروت،  -31

 الرسائل العممية: -ثانيا
قتدههههاا لكميههههة للالمؤمههههرات ا مضههههان، ا ههههر ت مبههههات اسههههلار الههههنفط عمهههه احمهههها رمههههةي ر  -2

السلواي وسبل ت ويميا، رسالة ماتستير فم ايقتدهاا، التاملهة األمريكيهة المفتوحهة، 
 .م1027قسمايقتداا، السلواية، 
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ايقتدهههاا التةا هههري بلهههها  اوةان حسهههين كرفهههاح،  فهههاق اسههههلار الهههنفط وانلكاسهههاتو عمهههه  -1
، مهههه كرة ماتسههههتير، تاملههههة م1028-2990حدهههها يةتنبؤية م، اراسههههة إ1024دههههامة 

 .م1027-1026التيلنم بوقامة، التةا ر، 

نضههههباط باألىههههاا ، بههههن عههههةة محمهههها، ترمههههيا سياسههههة اينفههههاق اللههههام باتبههههاع مههههنيا اي  -3
امههة، كميههة اللمههوم اطروحههة اكتههوراه فههم اللمههوم ايقتدههااية، تلدههص تسههيير الماليههة الل

ايقتدههههااية والتتاريههههة وعمههههوم التسههههيير، تاملههههة ابههههم بكههههر بم ايهههها تممسههههان، التةا ههههر، 
 .م1025

تمويهل التنميهة فهم الهاول اللربيهة  ااي نليمة، ت مبات اسلار النفط وانلكاساتيا عم حم -4
قتدههااية تير غير منمههورة ، كميههة اللمههوم اي، رسههالة ماتسههم1008-2986لههلل الفتههرة

 .م1008-1009التسيير، تاملة بن بوعمم المم ، التةا ر، وعموم 

التواةنهات ايقتدهااية الكميهة، اراسهة  عمه  نلكاسات ت مبات اسلار النفطحياة عناب، ا -5
، مهههه كرة ماتسههههتير، تاملههههة اللربههههم بهههههن م1026-1000حالههههة التةا ههههر لههههلل الفتههههرة

وعمهوم التسهيير، التةا هر، ميياي، ام البواقم، كمية اللموم ايقتدااية واللمهوم التتاريهة 
 .م1026-1027

لالميهة عمه  ملهايت لويماات محما متاىها، و ان بمهير، ا هر ت مبهات اسهلار الهنفط ال -6
قتدههااي، اراسههة حالههة التةا ههر، ايمههارات اللربيههة المتحههاة، مهه كرة ليسههانس، النمههو اي
ر، قتدههههااية التتاريههههة وعمههههوم التسههههييدههههاي مربههههاح ورقمههههة، كميههههة اللمههههوم ايتاملههههة قا
 .م1023-1021التةا ر، 

السياسهة الماليههة فهم التةا ههر لههلل  ب مههة، ا هر ت مبههات اسهلار الههنفط عمهه ااوا سهلاهللا   -7
، رسههههالة ماتسههههتير، كميههههة اللمههههوم ايقتدههههااية وعمههههوم التسههههيير، م1020-1000الفتههههرة 

 .م1023-1021تاملة التةا ر، 

فوعات، مه كرة ماتسهتير، ميهةان المها ية، ا ر تغيهرات اسهلار البتهرول عمه ةيتونم ىوار  -8
 .م1020تاملة تيارت، التةا ر، 
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المواةنههة اللامههة لماولههة اراسههة قياسههية  ت مبههات اسههلار الههنفط عمهه  تههأ ير مههباب سههييام،  -9
، اطروحهههههة اكتهههههوراه فهههههم اللمهههههوم م1026-2980لممواةنهههههة اللامهههههة فهههههم التةا هههههر لمفتهههههرة 

دهااية والتتاريهة وعمهوم ايقتدااية، تلدص تسيير الماليهة اللامهة، كميهة اللمهوم ايقت
 .م1029-1028التسيير، تاملة ابم بكر بم ايا تممسان، التةا ر، 

عبههههاالمالت المبههههانم، ايقتدههههاا اللههههالمم لممحروقههههات الههههنفط والغههههاة الطبيلههههم اراسههههة  -20
استمهههرافية، رسهههالة ماتسهههتير غيهههر منمهههورة، كميهههة اللمهههوم ايقتدهههااية وعمهههوم التسهههيير، 

 .م1008-1007تاملة التةا ر، التةا ر،

ن البهههاا ل الت ميايهههة والبهههاا ل غهههالمم ةىيهههرة، تمويهههل عتهههة المواةنهههة اللامهههة لماولهههة بهههي  -22
عمهوم التسهيير، تلدهص ماليهة تتارب اولية، اطروحهة اكتهوراه فهم سلمية، عر  اي

ومحاسههههبة، كميههههة اللمههههوم ايقتدههههااية والتتاريههههة وعمههههوم التسههههيير، تاملههههة بههههن بههههوعمم 
 .م1027-1026المم ، التةا ر، 

المكرطار، التنبهؤ بأسهلار الهنفط المرتليهة، مه كرة ماتسهتير، فهرع ال يهاس ايقتدهااي،  -21
 .م1000تاملة التةا ر، التةا ر، 

 لمجالت العممية واسوراق البحثية:ا -ثالثاً 
وارا الطبيليهة النابضهة وا رىها عمه  النمهو ، المهبن رمضان انيسهة، بمم هام مدهطف  -2

ر، ورقهة بح يهة، تاملهة محمها لضهير التةا هقتدااي، اراسة حالهة البتهرول فهم اي
 .م1024سكرة، كمية اللموم ايقتدااية والتتارية وعموم التسيير، ب

المواةنهة الت ميايهة لماولهة  بوبكر فرج مريلة، عباالحميا ليهرهللا اللبيهاي، اسهتلاام  -1
مهههالل اسهههت را م لمكافحهههة الفسهههاا فهههم ال طهههاع اللهههام فهههم  ،ة لمتلطهههيط والرقابهههةكهههأاا 
 .م1028، 5متمة تاملة البحر المتوسط الاولية، اللاا ليبيا،



229 

، التحهههايات التهههم تواتهههو مسهههت بل الهههنفط فهههم التةا هههر، المهههؤتمر بوارامهههة مدهههطف  -3
امية المتاحهههة، المنل ههها ايههههام اللممهههم الهههاولم، التنميههههة المسهههتاامة والكفهههابة ايسههههتلا

 .م1008بريل//ا7/8

بردهيا المواةنهة اللامهة وميهةان ، ت مبهات اسهلار الهنفط وعلقتيها تاب هللا مدهطف  -4
المهههافوعات، حالهههة التةا هههر، متمهههة الاراسهههات ايقتدهههااية والماليهههة، تاملهههة الهههوااي 

 .م1026، المتما األول، 9التةا ر، اللاا 

نسههانية،اللاا ة اللامههة لماولههة، متمههة اللمههوم ايتمههال اللمههارة، تطههور فكههرة المواةنهه  -5
 .م1002 األول، تاملة محما لضير بسكرة، التةا ر،

سهلار الهنفط والتنويه  ايقتدهااي فهم اول بن راما اللاطر، تحايات انييار ا لالا -6
 .م1025متمس التلاون، المركة اللربم لابحاث واراسة السياسات، الاوحة، 

مهارة ن سالم، عتة المواةنة اللامة ورؤى وسياسهات ملالتتهو مه  إسالم عبا الحسي -7
، 68وم ايقتدهههههااية وايااريهههههة، اللهههههاا، متمهههههة اللمهههههم1021-1003لملهههههراق لمفتهههههرة 

 .28المتما

سههههلواي بم اسههههم، سههههلواي عباالدههههما، اسههههتاامة ايقتدههههاا التةا ههههري مهههه  اسههههلار  -8
النمهههههو ايقتدهههههااي  ا ايسهههههت مار اللهههههام وانلكاسهههههتيا عمههههه البتهههههرول فهههههم ظهههههل بهههههرام
الههههوطنم  ، ماالمههههة م امههههة ضههههمن الممت هههه 1024-1002والتمههههغيل فههههم التةا ههههر،

لفيهة ال ال هة واقه  ورىانهات المسهت بل، تاملهة ا التةا هري فهم األول حول ايقتدااأل
 .م1024/نوفمبر/13/14طارق، التةا ر، 

لبمهههههير التونسهههههم، مسهههههاىمة الدهههههكوت عبههههها الحكهههههيم محمههههها امبيهههههة، عبهههههاالمطي  ا -9
 مويههههة فهههم ليبيههها، متمههههة تاملهههة دههههبراتةسهههلمية فهههم تمويههههل عتهههة المواةنهههة التناي

 .م1027، 2اللممية، اللاا
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سههههلار الههههنفط اللههههام لمفتههههرة سههههتار عبههههاالتبار موسهههه ، التطههههور التههههاريلم ألعبهههها ال -20
، متمههههههههة الكويههههههههت لملمههههههههوم ايقتدههههههههااية وايااريههههههههة، كميههههههههة اياارة م2961-1020

 .م1025، 28وايقتداا، تاملة واسط، اللاا

انيهة اللامهة فهم ليبيها، النمهرة المية  انلفا  اسلار النفط عمه  تأ ير عمم منيبم،  -22
 .م1024الرب  الراب ، اللاا ، 54قتدااية، مدر  ليبيا المركةي، المتما اي

الهاول المسهتيمكة والمنتتهة، المركههة  عمهم ميهرةا،   هار انلفها  اسهلار الهنفط عمه  -21
 .م1025اللربم لابحاث واراسة السياسات، الاوحة، 

، سهههلار الهههنفط اللالميهههةن المةينهههم، اللوامهههل التهههم ا هههرت عمههه  ت مبهههات اعمهههاا الهههاي  -23
، 25، المتمههههها 2نسهههههانية، اللهههههاا لهههههة األةىهههههر بغهههههةة، سمسهههههمة اللمهههههوم ايمتمهههههة تام

 .م1023

نتهاج الهنفط عمه سهلار و عيس  دالح عمم، فالر مفتاح بوفرنهو،   هار انلفها  ا -24  ا 
، 3، المتمها5المواةنة الحكومية فهم ليبيها، متمهة الملتهار لملمهوم ايقتدهااية، اللهاا

 .م1026

ضهههر ومسهههت بل ت هههارير األااب الماليهههة فهههم ليبيههها، انهههم، حالكيلنهههم عبهههاالكريم الكيل  -25
متمهههة البحهههوث ايقتدهههااية، اليي هههة ال وميهههة لمبحهههث اللممهههم، مركهههة بحهههوث اللمهههوم 

 .م2998، 9، المتما1-2ايقتدااية، بنغاةي، اللاا 

ايات التههههم ماتهههها بههههن عبههههاهللا المنيهههه ، منظمههههة األوبههههت، نمههههأتيا وتطورىهههها والتحهههه -26
قتدههااية عربيههة، التمليههة اللربيههة لمبحههوث ايقتدههااية، تواتييهها، متمههة البحههوث ا

 .م1008، ال اىرة،42اللاا

 .م2999متمة النفط والغاة الطبيلم،   -27

 .م3/20/1004محما عبا الاا م، م ايت ترياة الملرفة،   -28
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اوة نهه، ممههاوح سههلمة، اللوامههل الكامنههة وراب التراتهه  الحههاا فههم اسههلار الههنفط اللههام -29
البمهههاان المدهههارة، المركهههة اللربهههم لابحهههاث  لهههنفط عمههه تهههااعيات ىبهههوط اسهههلار ا

 .م1025واراسة السياسات، الاوحة، 

 التقارير والنأرات الرسمية: -رابعاً 
 الداار عن مدر  ليبيا المركةي، سنوات ملتمفة.، الت رير السنوي اللام -2

 الت رير السنوي لمنظمة األقطار اللربية المدارة لمنفط  اوبت ، سنوات ملتمفة.  -1

 قتدااية، الداارة عن مدر  ليبيا المركةي، سنوات ملتمفة.النمرة اي -3

 المراجع اسلكترونية: -خامساً 
كترونيهههههة مهههههن لهههههلل الهههههرابط لايا األالملمومهههههات الاوليهههههة، موسهههههوعة ويكيبيههههه مهههههبكة -2

 .www. Petroleum. gov.egكترونملاأل

مهههههن لهههههلل الهههههرابط  كترونيهههههةليهههههايا األبمهههههبكة الملمومهههههات الاوليهههههة، موسهههههوعة ويكي -1
 .https://tredecaptam.comكترونم لاأل

كترونيهههههة مهههههن لهههههلل الهههههرابط ليهههههايا األبمهههههبكة الملمومهههههات الاوليهههههة، موسهههههوعة ويكي -3
 .https:// www. Afrijatenews.notكترونملاأل
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 انًتغيرات ويصادر انبيانات ( تعريف2يهحق )

 (Data sources) مدار البيانات (Proxyالرمة   (Variables name) المتغيراتاسم 

 DFC DFC = GR- GX رديا المواةنة اللامة

 سلر لام برنت فم السوق اللالمية
OILP 

Oil price, Brent Crude-Historical Annual 

https://oilprice.comData, / 

 OILD World Bank, World Development الكميات المنتتة من النفط

Indicators (WDI),2019. 

 OILR OILR = OILP*OILD اييرااات النفطية

 CAB CAB = EX-IM رديا الميةان التتاري

سههههههلر دههههههر  الههههههاينار الميبههههههم م ابههههههل 
 الاوير األمريكم  المتوسط السنوي(

EXCH 
IMF, World Economic Outlook (WEO), 

October 2019. 

 IM الواراات من السم  واللامات
IMF, World Economic Outlook (WEO), 

October 2019. 

 EX من السم  واللامات لدااراتا
IMF, World Economic Outlook (WEO), 

October 2019. 

 GR ات اللامةاييراا
World Bank, World Development 

Indicators (WDI),2019. 

 GX النف ات اللامة
World Bank, World Development 

Indicators (WDI),2019. 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://oilprice.com/
https://oilprice.com/
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 ( تعريف المتغيرات والبيانات المستخدمة )القيم بماليين الدوالرات(0ممحق )
YEAR 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

DFC 0.301 0.826 0.011 -0.589 -0.291 0.443 1.508 

OILP 23.76 20.04 19.32 17.01 15.86 17.02 20.64 

OILD 1410 1523 1473 1401.8 1418.5 1430 1449.8 

OILR 33501.6 30520.92 28458.36 23845.98 22498.82 24338.6 29924.84 

CAB 22.01 -2.19 14.071 -13.657 0.264 16.721 12.376 

EXCH 0.283 0.28 0.281 0.304 0.348 0.418 0.436 

EX 121.348 114.512 110.671 91.697 81.896 79.489 84.301 

IM 94.527 112.361 92.021 102.063 78.813 60.572 69.1183 

GR 2.985 3.524 2.686 2.494 2.818 3.673 5.604 

GX 2.684 2.698 2.675 3.083 3.109 3.23 4.096 

        YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

DFC -0.302 -0.341 0.98 2.76 0.014 1.877 2.139 

OILP 19.11 12.76 17.9 28.66 24.46 24.99 28.85 

OILD 1505.9 1450.1 1378.9 1470 1428.5 1383.5 1485.5 

OILR 28778.09 18504.27 24683.36 42130.98 34942.28 34574.18 42857.27 

CAB 15.666 -2.0916 21.36 62.7 33.32 6.94 34.02 

EXCH 0.46 0.467 0.463 0.512 0.605 1.27 1.292 

EX 87.339 58.985 78.808 129.33 115.02 120.25 150.09 

IM 69.686 58.831 55.257 61.76 74.42 104.6 99.46 

GR 4.635 4.408 5.622 8.175 7.891 12.85 16.614 

GX 4.937 4.749 4.642 5.415 7.877 10.973 14.475 
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 ( تعريف المتغيرات والبيانات المستخدمة )القيم بماليين الدوالرات(0يتبع ممحق )
YEAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DFC 5.027 19.419 22.964 24.364 29.363 -4.161 10.952 -6.752 

OILP 38.26 54.57 65.16 72.44 96.94 61.74 79.61 111.26 

OILD 1583.2 1739.9 1864.6 1930.5 1942.8 1836.1 1850 522.3562 

OILR 60573.94 94947.31 121500.2 139848.9 188338.3 113361.4 147278.5 58117.35 

CAB 46.16 149.45 221.7 285.103 357.017 93.806 168.007 31.924 

EXCH 1.304 1.308 1.313 1.262 1.223 1.253 1.266 1.224 

EX 192.01 312.2 401.42 515.545 666.289 399.009 516.631 203.098 

IM 120.76 156.41 185.58 228.255 298.872 289.483 330.344 167.404 

GR 23.272 37.413 45.457 53.091 72.897 41.786 61.504 16.614 

GX 18.245 17.994 22.493 28.727 43.534 45.947 50.552 23.366 

         
YEAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
DFC 28.736 -3.371 -22.783 -31.101 -24.6 -12.358 -17.629 

 
OILP 111.57 108.56 98.97 53.03 45.13 54.71 71.34 

 
OILD 1548.934 1044.507 576.9178 493.9726 479.6858 913.0685 1046.959 

 
OILR 172814.6 113391.7 57097.56 26195.37 21648.22 49953.98 74690.05 

 
CAB 238.363 0.096 -190.333 -93.46 -47.052 44.264 112.76 

 
EXCH 1.261 1.271 1.272 1.381 1.39 1.393 1.364 

 
EX 635.702 485.908 212.383 130.393 80.863 214.115 322.569 

 
IM 369.097 453.29 391.507 215.455 120.357 162.689 202.283 

 
GR 74.714 54.762 21.395 12.163 8.05 26.002 31.791 

 
GX 45.978 58.133 44.178 43.264 32.65 38.36 49.42 

 

 
 
 


