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 الصادرات ودورها في االقتصاد الليبي
 

 المحجوبـي خـالد د.
 كليـة الـقانـون واالقتصـاد 

 ليـبـيـا -صرمـان  –جـامعة السـابع من ابريـل 

 -ملخص:ال

ض قاء ال لى إل سة إ هدف الدرا لى  وءت ع
خ د دراساة  بة ماخ  قع الصاادرا  اللبي وا
 دمعااادا  اااحتااااك واااالقااااف ل قتصاااا

الذلك والترالبب السل عي للصادرا  اللبيبة ، 
التعاارف علااى معاادا  التيااادد الت ااار  

صا صالح  دل قت في  ها  بث إا مخ ح يي  اللب
ااقتصااااد الاااو اي  و ا ، وقاااد خر ااا  

 الدراسة يم موعة مخ الاتائج ماها .
اعتماد الق اع التصدبر  على تصدبر  -

 سلعة واحدة. 
هي  - إخ اغلب الصادرا  غبر الاح بة 

ا  ت اربااة تااتو فااي إ ااار فااي قااالد صااحق
  .فبها     ساس للتاللحة ىالمقابضة وا براع

معاادا  التيااادد الت ااار  فااي اغليهااا  -
 تسبر في صالح ااقتصاد اللبيي.

SUMMARY:  

This study represents an attempt to 

examine the view of export of Libya 

during the period of study. 

The study highlights on the 

discover of Libyan exports and the 

structure of it and study the rate of 

terms of trade between Libyan 

economy and world economy. 

Finally this study reach to some 

 conclusion :- 

1-Oil is the main export's 

commodity. 
2-The main items of non–oil 

exports characterize as a commercial 

transactions based on barter which 

not take the cost of goods in consider.  

3- The terms of trade between 

Libya and world economy was to 

tend to the favors of world economy.  
 : مقدمة

ها  سيب دور لك ي صادبة وذ بة ااقت مو والتام للصادرا   همبة اليبرة في عملبة الا
ماو  دالتوسعي في م اد اإلاتاج والتسوبق ل قتصا الو اي عخ  ربق فتح  سواق  دبدة  

قدرة  المات ا  المحلبة، الما إخ  همبة الصادرا  تأتي في اعتيارها مؤقراً  وهرباً على 
في الدولة اإلاتا بة  لة  باعالس على رصبد الدو ما  هو  بة و في األسواق الدول والتاافسبة 

 العم   الصعية المحرالة لالد األاق ة في ااقتصاد.
يي  فوتهدف هذه الدراسة التعر صاد اللب في ااقت ها  على الصادرا  اللبيبة ودور

 مخ خ د دراسة م موعة مخ الموضوعا  وهي : 
 الصادرات والنمو االقتصادي.  أوال:
 واقع الصادرات اللٌبٌة. ثانٌاً:
 تشجٌع الصادرات اللٌبٌة وإثره على النمو االقتصادي. ثالثاً:

 .رابعاً: معدالت التبادل الدولً للصادرات اللٌبٌة

 من النتائج والتوصٌات التً ٌراها الباحث ضرورٌة. ثم نختم البحث بمجموعة 
 المشكلة البحثٌة 
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تي تلعب الصادرا  دوراً حبوباً إذ ت عتير الممود الوحبد لليلد مخ العملة الصعية ال
بداً  قاللة تعق بد الم ما بز مخ خ لها بتو ااتحاق على الد الق اعا  ااقتصادبة األخرى.وم
بر  لذ  تتغ لاح  ا هو ا حد و إخ الاسية العظمى في الصادرا  اللبيبة تترالز في عاصر وا

ما بت د خرى حسب  عا د سعاره مخ فترة إلى   سوق ال مد في ال به عوا تؤثر ف تي  لمي ال
مخ  حبخ واألخر  ال لب والعرض العالمي والتي يدورها تتأثر يما ب ر  في العالو يبخ ال
يك  عض الماظما  الاألو لك دور ي لى ذ بة  ضف إ ساحة الدول برا  على ال  زما  ومتغ
خا ر  لد للم صاد الي عرض اقت قد ب لاح  (  سلعة ) ا .وهو ما بعاي إخ ااعتماد على هذه ال

   هذه الورقة لدراسة هذه المقاللة وإمالاابة التعرف علبها. اءلتالي  ويا
 أهمٌة البحث:

يي  تأتي  همبة اليحث مخ الواه بعالج إحدى المقاالد التي بعااي ماها ااقتصاد اللب
به  قد بترتب عل وهي اعتماد هذا ااقتصاد على الصادرا  مخ سلعة واحدة ، األمر الذ  

في  مستقيد مهدد يالمخا ر إذا سهو  ثد ب ستغ اً ام صادرا  ا مخ ال اوع  لو بستغد هذا ال
مخ  اوع  هذا ال ساهمة  تاوبع قاعدة التصدبر في ااقتصاد ويالتالي اتعرف على ما مدى م

 الصادرا  في تامبة الق اعا  األخرى في ااقتصاد والاهوض يها. 
 أهداف البحث:

  :بهدف هذا اليحث إلى ما بلي
 لبيبة.دراسة واقع الصادرا  ال -1
 دراسة الصادرا  اللبيبة وإثرها على الامو. -2

 دراسة معدا  التيادد الدولي للصادرا  اللبيبة. -3

 فرضٌات البحث: 
 با لق هذا اليحث في دراسته للمقاللة مخ الحرضبا  التالبة:

بع  -1 ستقيد مرهوخ يتاو في الحاضر والم با  في لبي تحقبق ااستقرار والتامبة 
  ايبة.مصادر دخلها مخ العملة األ

معاادا  التيااادد ياابخ ااقتصاااد اللبيااي وااقتصاااد العااالمي تمبااد لصااالح  -2
 ااقتصاد اللبيي على الرغو مخ اعتماد ااقتصاد اللبيي على مصدر وحبد للاقد األ ايي.

 :منهجٌة البحث
بق  عه لتحق بتو  تيا عبخ  لي م سلوب تحلب عخ   يارة  ها ع حث يأا بة الي عرف ماه  ت

  هداف اليحث .
ها وفي الي الخ اعتماد تي بم بة ال حوث ااقتصادبة هااك الالثبر مخ األسالبب التحلبل

صادبة : األسلوب  برا  ااقت بد المتغ في تحل عة  هذه األسالبب المتي هو  مخ   وت يبقها ،و
التحلبلاااي  لوصاااحي للمتغبااارا  ااقتصاااادبة واألسااالوب التحلبلاااي الالماااي للمتغبااارا  

 ااقتصادبة.
اي على  مع في هذا اليحث ستالوخ الماه ب ة هي األسلوب  لوصحي التحلبلي المي

 اليبااا  وتحلبلها وتقوبمها ااس اماً مع فروض و هداف اليحث.
 مصدر البٌانات والمعلومات:
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اا  والمعلوماا   ماد علاى اليبا حث وإعاداده يااعت قاللة هاذا الي تو تحلباد م قد  ل
قتصااادبة والاقاارا  المقدمااة مااخ الهبئااة الو ابااة للمعلومااا  والتوثبااق والتقاااربر اا

اد  تو ااستعااة ع حة و قاربر الل اخ المختل عض ت با المرالز  وي ااقتصادبة لمصرف لبي
اب  قة ي وا عا  المتعل لدوربا  والم يو تب وا ييعض المرا ع والال حث  هذا الي عداد  إ

 الموضوع.
 

 .أوال: الصادرات والنمو االقتصادي   
فع ااد  دو سمبث يأهمبة الت ارة في تصربف الحائ تالي الر سوق ويال ض وتوسبع ال

ستوى  مخ م فع  سوق بر سبع ال ما إخ تو بة ال ستوى اإلاتا  مد وم سبو الع ستوى تق مخ م
مخ  ساو  و تاج ال بادة اإلا لى ز اإلاتاج المحلي وبق ع عوامد اإلاتاج األمر الذ  بؤد  إ

 ثو زبادة العوائد الحقبقبة للثروة والم تمع .
الاردو يمص لح اادى  يعد  دو سمبث  اء رب حرة و في الت ارة ال سيبة  حة الا التالل

عخ  مع  يأهمبة قباو الت ارة الدولبة اتب ة لما تسهو يه في زبادة اإلاتاج وفي رفاهبة الم ت
فراد  بة حصود األ سعاره وإمالاا  ربق تخحبض تالالبف اإلاتاج مما بؤد  إلى ااخحاض  

 على المزبد مخ وحداته.
موارد رفض  وخ ستبوراب  مد فالرة  دو سمبث  ساس إخ ال حود الحائض على  

قرة(  بر الميا ثار غ بة للت ارة )اآل ثار الدباامبال قايلة للت ور ، إا ااه تقيد فالرة  همبة اآل
بة واإلع خ  ثر الدعا مد )ا هد الع بة ل ستبرادا  على   ثار ااب اي بة اآل و الد على  هم

م ماذج الا ئة يا بة ملب با  التام غة العصر( إخ  دي في ل عالمي  صادرا  ال بق ال عخ  ر و 
اه  قود ا مخ ب وبقاد إخ اقتصاد العالو في الماضي والحاضر هي ع لة الامو يد إخ هااك 

 تقربياً يلد استمر معدد اموه مرتحع لحترة  وبلة فوق معدد صادراته.  دا بو 
اة يبرسوخ ما إخ ل  بة  (1)ال لداخ الاام مخ الي لد  الد ي مو ل عدا  الا  وضح  إخ م

مؤثر  1955 يمحرده وماذ ساة يأ   ها  ف على ع قة مياقرة يالصادرا   الثر مخ ع قت

 اقتصاد   خر.
إخ المتأمااد فااي اقتصااادبا  يعااض اليلااداخ مثااد الصاابخ والباياااخ ب ااد  اهااا قااد 

 است اع  تحقبق معدا  امو متمبزاً يالصادرا  الصااعبة .
بة إا  إخ ذلك الله  دى إلى اعتيار إخ الت ارة الخار بة دافعاً قوباً احو الامو والتام

ليعض  برى ا عالو ، إذ  إخ هذه العيارا  هي محد خ ف قدبد يبخ العدبد مخ اقتصادبو ال
بة  لداخ الاام مخ الي بد  سي وراء تخلف العد سيب الرئب هي ال اآلخر إخ الت ارة الخار بة 

يارة ياسووتعرف هذه المقاللة ااقتصادبة في األدب ااقتصاد    التيعبة الت اربة وهي ع
لى  حدود ع ها م سبالوخ تأثبر بة  لدود الاام صادرا  ا الافىء ف بر مت يادد غ بة ت عخ عمل

ها  الاقا  ااقتصاد  على عالس ما صادرا  ل مة ، إذ إخ ال لدود المتقد في ا هو مو ود 
عخ  سياب  واً  مخ األ عة  لى م مو مرده إ هذا  صاد  ، و قا  ااقت لى الا بر ع تأثبر الي

موارد   ااب العرض إخ المتأمد في الواقع بة ال مخ ااح بة  مة والاام لداخ المتقد الحالي للي
بة  لدود الاام ال يبعبة ومستوبا  التقدو التقاي ، فأاه وفقاً لاظربة المبزة الاسيبة ستستمر ا
ستبراد  في ا ستمر  مة وت لداخ المتقد قة للي بة ومصادر ال ا مواد األول في إاتاج وتصدبر ال
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هو األمر بة  السلع الصااعبة وااسته البة و لدود الاام بة ل بادة الرفاه لى ز بؤد  إ لذ   ا
اوه  قالد الم لى الت ارة يال بد  دى إ في األ د ال و اه  والمتقدمة في اآل د القصبر إا ا
مخ  مة وحرم   لدود المتقد اة يا علبه سلحاً إلى حصر الدود الاامبة في مرالز متدٍخ مقار

اب ال لب فإخ ال لب على التمتع يمستوى اقتصاد  مستقر في المدى ال وبد  ما مخ  ا
عدا   بزداد يم بة  السلع المات ة يالي د الاامبة التي هي في اغليها سلع  ولبة وسلع زراع

 -ماخحضة وغبر مستقرة مخ ساة إلى  خرى ، وذلك مرده إلى م موعة مخ العوامد :
لب الد -1 اة ال  حاض مرو مة إذ ا اااخ لدود المتقد في ا سلع  هذه ال سية ل بة يالا خل

بؤد   تت اوز مة  لدود المتقد الواحد الصحبح وهو ما بعاي إخ زبادة الدخود في ا
سب صغبرة  بة يا لداخ الاام إلى زبادة الالمبة الم لوية مخ السلع المستوردة في الي

. 
عاادو مرواااة اإلاتاااج فااي اغلااب الاادود الاامبااة يساايب العوامااد التقابااة وتاادٍخ  -2

هذه مستوبا  اإلدارة وخصائص السلع المات ة وخاصة الز ها حبث إخ  راعبة ما
لى  تاج إ بادة  و التخحبض تح بة الز ساة وعمل السلع تاتج في مواسو معباة خ د ال
تاج  لو إخ إا ما اع اه وال مد أل سو يالالا ترة المو ظار ف ثو اات قادو  سو ال ظار المو اات
ما  ساة ، ال لة  و اصف  ساة الام السلع الزراعبة بت لب وق   وبد قد بصد إلى 

 ع التي بصعب تخزباها وااحتحاظ يها.إخ هااك يعض األاوا

بة مثا -3 لدود الاام سلع المات ة فاي ا يدائد الصاااعبة لل هور ال يدائد ال اقاة  دظ
والم ااا  الصااااعي والي سااتبك وغبرهااا الااد ذلااك  دى إلااى قلااة ال لااب علااى 

 المات ا  يالدود الاامبة مما اثر على صادراتها .

دما  المصاارفبة وااتصاااا  ت ااور اإلاتاااج الخاادمي ) الاقااد والتااأمبخ والخاا -4
في  بة  مة ومتدا لدود المتقد في ا سلعي  تاج ال حوق ت ور اإلا سب ت ها ( يا وغبر

 الدود الاامبة ، مما ااعالس على تالالبف اإلاتاج واألسعار .

بة  -5 سا  الحما الرسوو ال مرالبة التي تعترض صادرا  الدود الاامبة اتب ة لسبا
 ا لحمابة السلع اليدبلة المات ة محلباً.التي تتخذها الدود المتقدمة ضد وارداته

 
 
 واقع الصادرات الليبية:  -:ثانيا 

الوخ  ظراً ل لد وا هذا الي بة ل عدة اإلاتا  لد يالقا برتي  ح و وهبالد الصادرا  أل  ي
ثد  لاح  بم الوخ ا عي إخ ب مخ ال يب بة ف موارد الاح  توفر ال تع ي تي تتم لداخ ال مخ الي با  لبي

لواردا   وولغرض الوقوف على ح  الاسية الاليبرة مخ الصادرا  بة وا صادرا  اللبي ال
 ( التالي. 1وع قتهما يالااتج المحلي ايد مخ تحلبد  ال دود رقو)

 )بمالٌٌن الدنانٌر(6661-1991تطور حجم الصادرات اللٌبٌة للفترة :(1جدول رقم )

 مجموع التجارة  الواردات  الصادرات  السنة
الناتج 
 المحلً 

مجموع 
 التجارة

 الواردات

الناتج 
المحلً 
 ًاإلجمال

% 

 الناتج المحلً
 اإلجمالً% 
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1994  311712 148719 465511 991315 4615 15 

1995  3222211 172815 495516 1558215 4618 1613 

1996  357817 191418 549315 1178215 4616 1613 

1997  345516 213816 559412 1288719 4314 1616 

1998  237411 225318 457719 1261516 3613 1715 

1999  368211 192816 561518 1457512 3919 1317 

2555  522115 191114 713219 1762512 4515 1518 

2551  539415 266514 855414 1859215 4313 1413 

2552  1517715 558517 1576217 2524615 6214 2211 

2553  1485616 559719 2545415 2855616 7219 25 

2554  2584813 825512 2915315 3786117 7619 2119 

 -ال دود مخ إعداد الياحث استااداً على :
 ئبا  الت ارة الخار بة،  عداد مختلحة.ا* الهبئة الو ابة للمعلوما ، احص

 * مصرف لبيبا المرالز ، الاقرة ااقتصادبة ، عداد مختلحة.

قو)   با  ال دود ر بد مع  مخ تحل ب1و صادرا  اللبي ياخ ال غ   ة( ب حظ  قد يل
ساة  في  ها  مة ل لى  قب صادرا   2554 ع قدر  ال بث  ها ح سايقة ل ساوا  ال اة يال مقار

حو  بة يا سعار  2584813اللبي في   بر  حاع الالي لى اارت مرده إ لك  يي وذ اار لب بوخ دب مل

مخ  الاح  األمر الذ   دى إلى ارتحاع قبمة الصادرا  الاح بة التي تقالد اسية عالبة  داً 
صاد % وب 9613إ مالي الصادرا  اللبيبة حبث قدر  ياسية  صادبوخ إخ ااقت عتير ااقت

خ د حساياا  ةاللبيي مخ ااقتصادبا  الماحتحة على العالو يدر ة اليبر مخ  لك  وبتضح ذ
 -لمؤقرا  اااحتاك ااقتصاد  الما هو ميبخ فبما بلي :

خ د  -أ مخ  مالي  ااتج المحلي اإل  لى ال لواردا  إ صادرا  وا مالي ال مؤقر إ 
هذه 1ال دود رقو )  يبخ  ( بتضح إخ  ما  قد تراوح   سية  سب  7219،  3613الا وهي ا

عالو  صاد ال تاك على اقت مخ اااح بة  يي على در ة عال صاد اللب لى إخ ااقت قبر إ بة ت عال
عاو ، 2553خ د ساة  7219حبث يلغ   على اسية وهي  خ د ال ا   سية فالا اى ا  ما  د

لمدى الخاص يما قة ف ومخ خ د المعاببر المتحق علبها حود در ة اااحتاك وا 1998

 اااتقاد على هذا المؤقر وهو مخ
مخ  25  في (2)%  45% إلى اقد  خد  قد د يي  صاد اللب اي إخ ااقت فإخ األمر بع

مخ  قد  سية ا ها الا ا  فب تي الا ساوا  ال خ د ال قاد  لة ااات ساوا   45مرح هي ال % و
ل 1997 قاد إ حدود ما قة ااات في  ساة ف واستمر  الاسية في اارتحاع ولالخ  بة  ى اها
 ف ، ثو  خذ  هذه الاسية في اارتحاع فت اوز  ما قة اااتقاد . 2551

ستعراض  -ب خ د ا مخ  مالي  لي اإل  ااتج المح لى ال لواردا  إ مالي ا قر إ  مؤ
مالي  1الاسب الواردة يال دود رقو ) ااتج المحلي اإل  ( والخاصة ياسية الواردا  إلى ال
مايبخ  في 2211% و 15ا د إاها قد تراوح   ساوا  العقر األخبرة  خ د ال لك  % وذ

يبخ  سية (3)% 25% ، 15حبخ إخ ما قة اااتقاد يالاسية لهذا المؤقر تقع  ا  الا فإذا الا
ضا إخ 25االير مخ  اي  ب ما بع % فإخ ااقتصاد بعتير ماحتح على ااقتصاد العالمي وهو 

ثو ال مخ  بة و بة الت ار مخ التيع بة  ما إذا هذا ااقتصاد على در ة عال صادبة   بة ااقت تيع
% فإاهااا تعاااي إخ ااقتصاااد قااد ااتقااد إلااى حالااة ااسااتق د 15ااخحضاا  الاسااية عااخ 

ساوا   1ااقتصاد  والمتأمد في ال دود رقو ) خ د ال يي  صاد اللب له إخ ااقت ( بتضح 
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اي إخ  ما بع هو  قاد و لة ااات مدى األعلى لمرح باز ال مخ ا ت العقر األخبرة الاخ بقترب 
تاج اا حاع مؤقر  ا خار ي إا إخ ارت عالو ال عخ ال تاك  لة اااح عبش مرح يي ب صاد اللب قت

ااقتصاااد اللبيااي وتيعبتااه للعااالو الخااار ي بؤالااد حقبقااة دور و همبااة الت ااارة الخار بااة 
 ريالاسااية ل قتصاااد اللبيااي فهااي المصاادر الرئبسااي للاقااد األ ايااي و الااذ  هااوا لمصااد

 ستثماربة التي تساهو في ت وبر الد الق اعا  ااقتصادبة .الرئبسي للسلع اإلاتا بة واا
 الصادرات اللٌبٌة ) نفطٌة وغٌر نفطٌة وأهمٌتها النسبٌة(: (6جدول رقم )

 ( 6661 –1991خالل الفترة ) 

 الساة
 الصادرا 

 اإل مالبة 

 الصادرا  غبر الاح بة الصادرا  الاح بة

 القبمة يالملبوخ
 دباار 

% 
 القبمة يالملبوخ

 دباار
% 

1994 311712 295514 9315 21618 715 

1995  322211 296615 9211 25611 719 

1996  357817 343313 9615 14514 415 

1997  345516 327512 95 18514 515 

1998  237411 219817 9216 17514 715 

1999  368212 348819 95 19311 515 

2555  522115 499212 96 22913 415 

2551  539415 514212 9513 25118 417 

2552  1517715 982415 9715 353 315 

2553  1485616 1454714 9515 75816 515 

2554  2584813 2558515 9613 76218 317 

 -ال دود مخ إعداد الياحث استااداً على :
 * الهبئة الو ابة للمعلوما  ، احصئبا  الت ارة الخار بة ،  عداد مختلحة .

 * مصرف لبيبا المرالز  ، الاقرة ااقتصادبة ، عداد مختلحة .

 تق بع الصادرا  اللبيبة وإثره على الامو ااقتصاد  :  -جـ  
سيبة  بزة الا لى الم مد ع لداخ بعت مخ الي لد  في    ي صادرا   ق بع ال تي (4)إخ ت ال

الذلك قد بزة  هذه الم بة ت وبر  مدى إمالاا خدما  و سلع وال تاج ال في إا ته على بمتلالها  ر
صادرا    مخ ال حد  اوع وا تاوبع صادراته مخ السلع والخدما  ، إذ إخ اعتماد اليلد على 
قو  دائماً رهبخ ت ورا  السوق العالمي لهذا الاوع مخ الصادرا  والمتأمد في ال دود ر

مة  2) بر الاح بة ب د إخ  على قب ( الذ  بوضح الصادرا  اللبيبة اإل مالبة الاح بة وغ
عاو  2584813للبيبة يلغ  للصادرا  ا اة  2554ملبوخ دباار لبيي وذلك خ د ال ف مقار

يالعقاار ساااوا  األخباارة واخ  داااى قبمااة للصااادرا  اللبيبااة خاا د احااس الحتاارة الاااا  
ف ، الما ب حظ إخ اسية الصادرا  الاح بة  1998ملبوخ دباار وذلك في ساة  237411

عاو  غ   2554خ د  ا  ال9613ف يل حبخ الا في  صادرا  األخرى %  بة لل سية الياق ا
% وهااي اساية ضاائبلة  اداً . المااا ا حاظ إخ اسااية الصااادرا  317غبار الاح بااة وهاي 

عخ  تاخحض  ما  9211الاح بة إل مالي الصادرا  خ د العقر ساوا  األخبرة لو  هو  و

الد  لذ  بؤ مر ا صادرا  األ لة ال مخ  م بة  سية عال قالد ا بة ت صادرا  الاح  اي إخ ال بع
ق اااع التصاادبر  علااى ساالعة واحاادة وهااي الصااادرا  الاح بااة وبؤالااد ضااألة اعتماااد ال

 مساهمة الصادرا  غبر الاح بة مخ  ملة الصادرا .
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سلعة  تاج وتصدبر  مد على إا صاد اعت اه اقت إخ المتأمد في ااقتصاد اللبيي ب د ا

ص بة ا قرخ ال فواحدة تقربياً ماذ االتقاف الاح  و يدابة إاتا ه وتصدبره الذ  مضى  عل
ثو  مخ  بة؟ و عدة اإلاتا  سبع القا حاوا  لتو ااك م الخ ه لو ت سؤاد ا لذ  ب رك  مر ا األ

 التصدبر    تاوبع الصادرا ؟
 

في  قاللة  ثر إا إخ الم ق   ال مخ الو ستغرق   برة وا حاوا  الث ااك م اعو الاا  ه
و ااود الدولااة الماااتج ومصاادر ومسااتورد ومسااتثمر وحبااد )يبروقرا بااة الدولااة الاح بااة 

الد  دالدولة خ  إخلتامبة(    ومعضلة ا سب ر  على  قد  عقد  الثمااباا  والتسعباا  
لة  مو والعدا هداف الا بق   هو  تحق لك  خ د ذ مخ  غرض  الاخ ال صادبة و الق اعا  ااقت
تدهور  سّرع  قد  سليبا  )ل هذه ال اا تماعبة،  وماذ  واخر عقد التسعباا  يد  اااتياه إلى 

  في التع بد يوضع حد لهذه السباسا  والسماك للق اع  سعار الاح  في  واخر التسعباا
لة على ق اع الت ارة سب رة الدو  (الخاص يتحقبق الهدف الم لوب إا وهو وضع حد ل

لبص الق اع  قويالتالي فإخ تق بع الصادرا  ا بتحق. (5) خ د تق وبأتي محعوله إا مخ 

 ه وبسهو في عملبة التامبة.العاو واات اه إلى تق بع الق اع الخاص حتى يتيوء مالاا
 
 
 
 

  6661الصادرات اللٌبٌة  حسب أقسام السلع خالل عام : ( 3جدول رقم )

 الصاف الدلبد
القبمة يالدباار 

 اللبيي
القبمة يالدوار 
 األمربالي

 259225318 3242847 مواد غذائٌة وحٌوانات حٌة 5

 مواد خام غٌر صالحة لألكل باستثناء الوقود            1

 234646 293543  لود وفراء خاو 

 253424 317534 ع ائخ واحابا  وفض   الورق 

 728684 911584 قالد غزد واسبج ( ي لباف الاسبج ) غبر مصاعة ف 

 1411217 17655 خاما  المعادخ وفض   المعادخ 

 1557119 12655 مواد خاو مخ اصد حبوااي  و اياتي لو تذالر في مالاخ  خر 

  1552416 الم موع

   الوقود المعدنٌة والمحروقات 3

 15812949645 19782365188 الاح  ومات ا  تق بر الاح  والمواد المتعلقة يها  

 24235483515 353185893 الغاز ال يبعي والغاز المصاع  

   مواد كٌماوٌة 4.

 35735835114 384442685 عااصر البماوبة ومرالياتها 

 19525314 2442462 اح ي  و غاز  يبعي  صدبماوبة خاو مخ ق راخ معداي ومواد ال 

 11655218 145182 مواد الدياغة والصياغة والتلوبخ 

 99912 1255  دوبة ومستحضرا  الصبدلة 

 16526365517 255489827  سمدة مصاعة 

 6283712417 78659243 متح را  ومات ا  األصااف الااربة 

 785577212 9758766  ااعبة و سلبلوز  ترالبييمواد الي ستبك ومات ا  اص 
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  675889415 الم موع

    مصنوعات مصنفة على أساس المواد التً صنعت منها 5

 134835313 1686795 ال لود ومصاوعاتها التي لو تذالر في مالاخ  خر والحراء الم هز 

 4976512 62255 مصاوعا  الم ا  التي لو تذر في مالاخ  خر 

 427276616 5345231 مخ معادخ غبر حدبدبة لو تذالر في مالاخ  خرمصاوعا   

 5229599618 65422292 الحدبد والصلب 

 24621714 358518 معادخ غبر حدبدبة 

 355625189 382338 مصاوعا  المعادخ التي لو تذالر في مالاخ  خر 

  73256919 الم موع

   اآلالت ومعدات النقل 6

 535571154 675555  ةر يائبآا  ومعدا  و  هزة اله 

 6141918 74318 لو تذالر  ةآا  و  هزة الهر يائب 

 649539615 8125741 السبارا  يما في ذلك السبارا  ذا  ااستعماا  الخاصة  

  8875559 الم موع

   مصنوعات مختلفة 7

 2567 2586 األثاث و  زاء األثاث 

 الجدول من إعداد الباحث استناداً على: 
 * الهبئة الو ابة للمعلوما ، إحصاءا  الت ارة الخار بة،  عداد مختلحة. 

 مصرف لبيبا المرالز ، الاقرة ااقتصادبة،  عداد مختلحة. *
ساة  سعر الصرف الرسمي ل الي حسب  لدوار األمرب مة يا الاخ  2554* تو احتساب القب لذ   ا

صادبة  استااداً على اليبااا  الصادرة عخ مصرف لبيبا 11251بساو   قرة ااقت المرالز  ، الا
 .2554الريع الرايع 

بر  صادرا  غ اد ال بة ب د إخ ي صادرا  اللبي عخ ال لواردة  اا  ا يع لليبا إخ المتت
بة  قالد صحقا  ت ار في  اب  هذا ال ا في  يادا   الوخ الت الاح بة ضئبد  داً وغالياً ما ت

الاااا   2554و اغيار متمثلاة فااي ماواد غذائباة وحبوااااا  حباة ومثاد هااذا الصااف عاا
بة  ةدباار لبيي    ياسية ضئبل 3242847األسماك يقبمة   داً مخ إ مالي الصادرا  اللبي

لود  ثد ال  صالحة لألالد م بر ال لاحس العاو والاخ الصاف الثااي متمثد في المواد الخاو غ
غزد  و  قالد  في  بر المصاعة  سبج غ باف الا لورق ،  ل والحراء الخاو ويقابا وفض   ا

م سبج وخا الاخ ا بث  ياتي ح بوااي  و ا صد ح مخ ا خاو  مواد  ض تها و عادخ وف ا  الم
عاو  خ د  صاف  هذا ال موع  صاف  1552416 يا 2554م  هذا ال قالد  يي وب اار لب دب

صادرا   مالي ال مخ إ  الذلك  بة و صادرا  اللبي مالي ال مخ إ  ضئبلة  داً  سية  الذلك ا
هي موضحة يال دود اللبيبة غبر الاح بة و ما الصاف الثالث فمثد المواد الالب ما  بة ال مائ

ا   3رقو ) خ د 89( وتقالد اسية عالبة مخ  ملة الصادرا  غبر الاح بة حبث الا  %
سية  2554عاو  قالل  ا ما  عاو 3ف ، ال حس ال خ د ا بة  صادرا  اللبي لة ال مخ  م  %

بة  صادرا  اللبي األمر الذ  بعاي األهمبة الاسيبة للصادرا  الالبمبائبة يالاسية إل مالي ال
مواد المصاوعة و لب حسب ال في الغا تمثد الصاف الرايع في المصاوعا  التي صاع  

صلب  بد وال بة ومصاوعا  الم ا  وصااعة الحد في المصاوعا  ال لد ل   ها وتمث ما
ومصاااوعا  الااورق ومصاااوعا  الخقااب والحلاابخ عاادا األثاااث ومصاااوعا  الغاازد 

اوع والاسبج ومصاوعا  المعادخ غبر الحدبدبة ، حبث الاا  قب هذا ال مة الصادرا  مخ 
سية  73256919 قالد ا ما ب بر الاح بة 9دباار لبيي وهو  صادرا  غ مالي ال مخ إ   %
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مة  2554خ د لعاو  قد يقب عدا  الا في آا  وم ثد   8875559 ما الصاف الخامس متم
سية  يي    يا اار لب سادس 1دب صاف ال ما ال بة .   بر الاح  صادرا  غ مالي ال مخ إ   %

في المصا ثد  مة متم ا  يقب ثاث حبث الا ثاث و  زاء األ ثد األ حة م  2586وعا  المختل
عاو  خ د ال  2554دباار لبيي وهي اسية ضئبلة  داً مخ إ مالي الصادرا  غبر الاح بة 

بة  صر إاتا  ها على عاا بة اعتماد حة عال ها يتالل تو إاتا  سلع  هذه ال والم حظ إخ معظو 
مخ مستوردة .  ما يالاسية للصادرا  اللبيبة ا سية عظمى  قالد ا سلحاا ت لاح بة فهي الما  

إ مااالي الصااادرا  اللبيبااة وتتالااوخ مااخ قااقبخ األود الاااح  ومات ااا  تق بااره والمااواد 
مة  ها يقب قة ي سية  19782365188المتعل يي    يا اار لب ثااي 98دب قق ال ياً وال % تقرب

مة  غاز المصاع يقب عي وال غاز ال يب في مات ا  ال ثد  اار  353185893بتم يي    دب لب
 .2554% تقربياً مخ  ملة الصادرا  الاح بة خ د العاو 2ياسية 

 معدالت التبادل الدولً للصادرات اللٌبٌة :  -د
إخ المقصود يمعدا  التيادد الت ار  الدولي هو المقدار الذ  بمالخ الحصود 

بة تلحق حبث إخ هااك  ثار اقتصاد (6).يبخ الدود المتيادلة إاحاقهعلبه في مقايد ما تو 

يالدود المتيادلة وهو ما  عد الدود تهتو يقباس معدا  التيادد وتتيعه عير الحترا  
الزمابة المتعاقية، والثبراً ما تهتو الدود الاح بة يقباس هذه المعدا  ويالذا  الدود التي 
تعتمد في صادراتها على الق اع الاح ي، حبث بدور الاقاش وياستمرار في ماظمة 

المبة السلع والخدما  التي تتحصد علبها الدود المصدرة للاح  مقايد  األويك على
  اااتصدبرها ليرمبد الاح  وهو ما بعاي تماما معدد ميادلة اليرمبد مخ الاح

)الصادرا ( مع ياقي السلع والخدما  المستوردة )الواردا ( وعاد حدبثاا عخ معدا  
   -:(7)حة مخ هذه المعدا  والتي ماهاالتيادد الت ار  بايغي  خ تمبز يبخ  اواع مختل

 معدل التبادل التجاري الصافً :-
ما عدد  هذا الم اي  مخ  وبع حدا   عدد الو مع  صادرا   حدة ال لة و هو ح و مياد

 الواردا  .
يار هو ع عبخ  ةمعدد التيادد إذا  لد م لواردا  لي سعر ا لى  صادرا  إ سعر ال عخ 

سل مخ ال برة  عة الي قد بصدر م مو لد  ما إخ الي مخ وي برة  عة الي ضا م مو ستورد  ب ع وب
مخ  الد  سي ل قو قبا ستوردة يإب اد ر السلع فإااا استعبض عخ  سعار السلع المصدرة والم

 -: آلتياال سعار الصادرا  و سعار الواردا  ويالتالي بمالخ حساب معدد التيادد 
 
 
 
 
 

ساة  هي  الوخ  اة ت ساة معب خذ  يأخ تؤ صادرا  بحسب  سي ألسعار ال لرقو القبا ا
ساة األ سية ل صادرا  يالا مالي ال سعار إ  لى   تي ت ر  ع برا  ال ثو احسب التغ ساس 

ساة األساس ) سي ل لرقو القبا الوخ ا بث ب صادرا  155األساس ، ح سعار ال سو   ثو تق  )
في ) ااتج  الي احصد على 155للساوا  األخرى على سعر ساة األساس واضرب ال ( ل

معدل التبادل=   
الرقم القياس لسعار الصادرات

     ×155 

 الرقم القياسي ألسعار الواردات                     
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ا  .وبمالااخ   تياااع احااس ال ربقااة مااع الاارقو الاساايي  و الاارقو القباسااي ألسااعار الصااادر
ساة  عخ  لواردا   سعار ا في   بر  ساة األساس لحساب التغ حس  خذ ا الواردا  يحبث اأ

 األساس واحصد على األرقاو الاسيبة  و األرقاو القباسبة ألسعار الواردا  .
سعار  سبة أل قاو القبا لى األر صادرا  ع سعار ال سبة أل قاو القبا سمة األر قوو يق ا

يادد الت ار  155واضرب الااتج في )الواردا   عدد الت هو م بد  قو  د ( احصد على ر

الصااافي  مااا إذا الاااخ اليلااد بصاادر وبسااتورد م موعااا  مااخ الساالع فإاااه لحساااب الاارقو 
صادرا   اة تعالس ح و ال القباسي ألسعار الصادرا  والواردا  اقوو يإب اد  وزاخ معب

سي  و الواردا  مخ الد سلعة وذلك حتى بمالخ الوصود  لرقو القبا يبخ ا عبخ ب قو م لى ر إ
ستورد  ق  وب حدة ف سلعة وا لد بصدر  الاخ الي ما إذا  لواردا  ،   صادرا    و ا ألسعار ال

صادرا   خسلعة واحدة فإ ظراً اخ ال حساب معدا  التيادد في هذه الحالة  سهد يالثبر ا
تالاااوخ سااالعة واحااادة مثاااد الااااح  يالاساااية لااايعض اليلاااداخ مثاااد لبيباااا والساااعودبة 

بة و سهد عمل هذ ب فإخ  حدة  الالوب .......الخ الذلك إذا اقترضاا يأخ اليلد بستورد سلعة وا
في  الوخ  قد ب لد و صالح الي في  الوخ  قد ب يادد  عدد الت لواردا  وم سي ل حساب الرقو القبا
ير  غبر صالح اليلد ، وحتى بالوخ معدد التيادد في صالح اليلد فإخ معدد التيادد بالوخ اال

حع ( يعد ساة األ155مخ ) صادرا  ترت سعار ال ساس وبرتحع  ردباً مع الزمخ ))   إخ  

عد  ياسية االير مما ترتحع يه  سعار الواردا ((  و إذا الاا  معدا  التيادد في ااخحاض ي
مخ )  قد  ساس    ا عدا   155ساة األ ااه إخ م هذا مع فإخ  ستمرار ،  صة يا ( ومتااق

حع التيادد تسبر في غبر صالح هذا اليلد  ) سعار ص ادراته ا ترتحع ياحس الاسية التي ترت
بة  بة والتام في الت ارة الدول قاالد  مخ الم برا  سيب الث ما ب هو  ته ( و سعار واردا ها   ي

عدا   4ااقتصادبة ولو تأملاا في ال دود رقو ) بة وم ( الخاص ياألرقاو القباسبة اإل مال

صافي لل ما عدد التياادد الت ار  ال بدا م يادد الت ار  وتحد بة  لو دااه برتحاع الت هبر
ساة  في  في  2551يقالد سربع واليبر حبث  صيح المعدد  يادد  عدد الت يا ضعف م تقرب

 صاايح بزبااد عااخ ثاا ث إضااعاف األماار الااذ  بعاااى إخ  2552وفااى ساااة  1998ساااة 

صالحها  في  هو  ساوا  األخبرة   خ د ال بة  صافي لل ماهبر معدا  التيادد الت ار  ال
مخ ومرد ذلك إلى الت ورا  ا لاح   سعار ا ما  ر  على   بة و ساحة العالم في ال ألخبرة 

اي إخ  لك بع ارتحاع ، الاح  الذ  بعتير السلعة الرئبسبة في التصدبر الما اقراا سالحاً ، وذ
 ااقتصاد اللبيي مستحبد مخ التيادد الت ار  يباه ويبخ يقبة يلداخ العالو التي بتا ر معها.

 -: معدل التبادل التجاري اإلجمالً -
وهااو عيااارة عااخ ذلااك المعاادد الااذ  بوضااح الع قااة ياابخ التغباارا  فااي المبااة 

 الصادرا  والواردا  مخ ساة إلى  خرى وبمالخ حسايه يال ربقة التالبة :
 
 
 
 
  

 

التجاري اإلجمالي =  معدل التبادل  
الرقم القياسي لكمية الصادرات

    ×155 

 الرقم القياسي لكمية الواردات                                             
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بة  في الم بادة  اي إخ الز إذا الاا  الاسية المتحصد علبها االير مخ مائة فإخ هذا بع
ها الصادرا  الاا  االير مخ الزبادة في المبة ال واردا   ما إذا الاا  الاسية المتحصد علب

بادة  مخ الز صغر  ا  ا صادرا  الا بة ال في الم بادة  اي إخ الز اصغر مخ مائة فإخ هذا بع
 في المبة الواردا .

 
ااً  يذب فأحبا مالي متذ يادد الت ار  اإل  عدد الت خ د ال دود ا حظ إخ م مخ  و

ساة برتحع و حباااً باخحض ولو تصد قبمته االير مخ مائة إا  2555 في ساة واحدة وهي 

في  ساوا  الموضحة  سية لل له يالا مة  قد قب ف ثو اخذ في اااخحاض إلى  خ وصد إلى ا
هذه  2552(في ساة  5711ال دود وهي)  ف وهي اسية صغبرة  داً لهذا المعدد وتقبر 

با على ) بة تتحصد لبي صادرا  اللبي مخ ال ( وحدة 5711الاسية إلى ااه لالد وحدة واحدة 

لو اي ف صاد ا في غبر صالح ااقت ها  لى  ا قبر إ ق  مخ الواردا  إخ قراءا  المؤقر ت
 اللبيي .
 
 

األرقام القٌاسٌة للصادرات والواردات ومعدالت التبادل التجاري الصافً : (1جدول رقم)
 6666-1991اإلجمالً والدخلً لالقتصاد اللٌبً للفترة

ـــــــــرقم  الساة  ال
القٌاســــً 
ــــــعار  ألس
 الصادرات

 الــــــــــرقم
القٌاســــــً 
ألســـــــعار 

 الواردات 

الـــــــرقم 
القٌاســـً 
لكمٌـــــــة 
 الواردات 

ـــــــــرقم  ال
القٌاســــً 
لكمٌـــــــــة 
 الصادرات

ـــــــــرقم  ال
القٌاســــً 
لقٌمـــــــــة 
 الصادرات 

الــــــــرقم 
القٌاســـً 
ـــــــة  لقٌم
 الواردات

معــــــــدل 
ـــــادل  التب
التجــاري 

 الصافً 

معـــــــــدل 
التبــــــادل 
التجــــاري 
 اإلجمالً 

 معدل 
 التبادل
 تجاري

 داخلً 

1998 9217 155917 7111 91.. 7217 15515 8415 7719 6511 

1999 12513 12913 8115 8319 11216 11111 9619 9419 7819 

2555 19215 12514 7515 5815 16515 7314 15311 12911 11516 

2551 19619 12315 8314 15113 16318 9113 16511 8213 13315 

2552 41614 14613 7114 12511 29713 18315 28416 5711 25312 

 على : استااداال دود مخ إعداد الياحث 
 .2554اليبااا  الواردة مخ الهبئة الو ابة للمعلوما  والتوثبق لألرقاو القباسبة للت ارة الخار بة لساة 

 
 

 :معدل التبادل التجاري الداخلً
ق   يد صادراتاا ف ستبراده مقا الخ ا ما بم قدار  اا م وهو ذلك المعدد الذ  بوضح ل

سعارها  وهذا المعدد بأخذ يبخ   لواردا  والع قة  بة ا صادرا  والم في ااعتيار المبة ال
 اسية إلى ساة األساس وبتحدد المعدد يالصبغة المعدلة.

 
 
 
 
 

صاد   لة ااقت والد ما الاخ المعدد االير مخ مائة فإخ ذلك بعاي تحسخ وضع الدو
 .    إخ  سعار صادراتها زاد  ياسية االير مخ الزبادة في  سعار وارداتها

 

معدل التبادل التجاري الداخلي=  
(155× الرقم القياسي ألسعار الصادرات × لكمية الصادرات)الرقم القياسي 

    ×155 

 الرقم القياسي ألسعار الواردات                                           
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قو ) لواردة يال دود ر يادد  4ومخ خ د استعراض اليبااا  ا عدد الت يبخ إخ م ( ت
لى  2552و  1998خلي في ارتحاع مستمر يبخ عامي االت ار  الد قد وصد إ اه  ف يد ا

ضعاف  2552ثو وصد في ساة  2555الضعف تقربياً في ساة  عخ ث ثة   بد  ما بز إلى 
اي  1998ما الاخ علبه في ساة  قد زاد  اخ حصبلة وهو ما بع قدرة ااستبرادبة  إخ الم

لى إخ  اا إ بد وت در اإلقارة ه ضعاف  و بز لث ث   الصادرا  اللبيبة قد زاد  يحوالي ا
صادرا بادة حصبلة ال لى ز مرده إ مر  هو   بة    السيب في زبادة حصبلة الصادرا  اللبي

سعار م يالاح بة الت حاع   سيب ارت لك ي صادرا  وذ لاح  تقالد اغلب حصبلة ال ات ا  ا
في ات اه  سبر  هذا المؤقر ب اي إخ  سيق بع ما  ساوا  إخ  هذه ال خ د  في  سواق العالو 

 مصلحة ااقتصاد اللبيي.
 
 
 
 

 االستنتاجات والتوصٌات :
 -االستنتاجات: -
 -بمالخ  خ او ز الاتائج المستخلصة مخ هذه الدراسة في الاقا  اآلتبة :  
صادرا   -1 لى ال صادرا  هبماة الق اع الاح ي ع يع ح و ال خ د تت مخ  بة ، ف اللبي

سي ها الا لو  ةاللبيبة الاح بة وغبر الاح بة ا د إخ الصادرا  الاح بة ل تي  العظمى وال
ها 9211الدراسة عخ   تاخحض  بلة ساوا قى ل لو بتي %  ما الصادرا  الغبر اح بة 

عخ  سة  ساوا  الدرا لة  لو بت اوز  ب لذ   ضئبد ا سية719إا ال زء ال هي ا  % و
عد  لذ  ب  مر ا حدة األ سلعة وا صدبر  لى ت يي ع صاد اللب ماد ااقت الد اعت ضئبلة تؤ

 ااقتصاد اللبيي تح  رحمة سلعة الاح  وما ب ر  ألسعارها في السوق العالمي .
اغلب السلع اللبيبة مخ الصادرا  غبر الاح بة سلع متاوعة وتعتمد لبيبا في إاتا ها  -2

لثم بة ا بة غال موارد إاتا  لى  سلع ومال خع عض ال مخ ي بة  صادرا  اللبي ثد ال حة م ل
مخ  الزراعبة ومات ا  الحبوااا  التي تت لب عاصر الماء العاصر ضرور  وهو 
ضرار  ثد إ تاج بم في اإلا اي إخ ااستمرار  ما بع لثمخ ، م غالي ا اادرة و صر ال العاا

ما بة غبر الاح بة  صادرا  اللبي  هي إا مياقر يالموارد المحدودة ، الما إخ اغلب ال
 صحقا  ت اربة غبر ماتظمة .

 .يإخ ااقتصاد اللبيي اقتصاد ماحتح على ااقتصاد العالم -3
ارتحاااع معاادا  التيااادد الت ااار  الصااافي الاادخلي يساايب اارتحاااع فااي  سااعار  -4

ستمرار  بة ا قر يإمالاا لذ  بي الصادرا  اللبيبة يالاسية إلى  سعار الواردا  ، األمر ا
 اابة التحود إلى مصادر  خرى يدبلة للق اع الاح ي . يرامج التامبة ااقتصادبة وإمال

 
 التوصٌات: -

فع  مخ خ د استعراض الاتائج السايقة بمالخ  خ اقدو يعض التوصبا  في سيبد ر
 وتحعبد دور الصادرا  اللبيبة مستقي ً ...

مخ حبث  -1 سلعة  هذه ال له رهبخ  حدة ب ع سلعة وا إخ اعتماد ااقتصاد على تصدبر 
لب المو ود بع  ال  سعي وراء تاو ضرورة ال اي  ما بع هو  ستقي ً و سعارها م ها و  علب
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لاح   تاج ا صااعا  الاح بة ويإا ها ع قة يال تي ل صااعا  ال الصادرا  واات اه إلى ال
عالى  سيحااه وت ها هللا  سبة وهي بزة تااف مخ م بة  موارد ال يبع مخ ال اوع  الخاو لما لهذا ال

ية لهذا اليلد ، فالصااعا  الالبمبائبة وا خ د ت ر ليبتروالبمباوبة  ثي  ا احها وذلك مخ 
بع  الساوا  السايقة ، وهوما بعاي إخ ااهتماو يهذه الصااعا  مخ قأاه  خ بسهو في تاو

 ولو يسب  في الصادرا  اللبيبة .
الالبف  -2 ها ت عى فب وضع حد لتصدبر السلع التي هي في قالد صحقا  ت اربة لو برا

قوو إاتا ها يالداخد حبث إخ اغليها  قود  خ ت مخ المع لبس  اادرة ، ف موارد  لى  مد ع بعت
مائي  يالحقر ال هددة  هي م حبخ  في  ية  باه العذ لى الم مد ع دولة يتصدبر سلع زراعبة تعت

 مستقي ً .

ستخدامها  -3 لة ا ترة ومحاو هذه الح ااستحادة القصوى مخ ارتحاع العائدا  الاح بة في 
ساابة الااهتماااو يااالموروث الثقااافي فااي ت ااوبر واسااتغ د المااوارد التااي يهااا مباازة تااف

في  والسباحي خاصة واخ ال ماهبربة مهد الحضارا  القدبمة المتعددة والذلك لوقوعها 
بة  ماو ياليا ياً ، وااهت تر تقرب لو م حبخ الب قا ئ ي ود  ل ها ل قدبو وامت ال عالو ال لب ال ق

 الاحتبة لليلد وري ها ييلداخ المغرب العريي . 

ف -4 قع ال غرا ستغ د المو يا ا يبخ  ور حرة  قة للت ارة ال ها ما  بة ي عل ي لل ماهبر
 ويلداخ إفربقبا  اوب الصحراء.

 

 :الهوامش
تقربر ل اة يبرسوخ ))  اما  في التامبة (( تقربر الل اة حود التامبة في العالو ) لادخ م يعة ياد ماد - (

1969 ) 
لو خ العريي، مرالز-(2) عة  ، د. إيراهبو العبسو ، قباس التيعبة في ا بة / ، ال ي حدة العري سا  الو درا

 .176، ص 1989األولى ، اوفمير 
 .153)المر ع  السايق(.ص -3)
ب - (4) با  الت ارة الخار  حدى اظر هي إ سيبة  بزة الا بة الم الاردو    ةاظر حد رب قهبر دب صاد  ال ل قت

سي بزة ا حة إاتا ها ومحادها إخ الدولة تتخصص في إاتاج وتصدبر السلع التي تملك في إاتا ها م بة ، تالل
الالبف  بة الت ضا ياظر بة  ب هذه الاظر عرف  سة األخرى وت لدود المااف اقد اسيباً في هذه الدولة مقاراة يا

 الاسيبة .
فة - (5) هى للثقا قورة، دار الم سبف اإلس و  لقذافي ، لبيبا والقرخ الواحد والعقربخ، رسالة ما ستبر ما

 .175، ص 2552واآلداب، يبرو ، 
، ص 1991عيد هللا قامبة، الصادرا  اللبيبة ، مرالز يحوث العلوو ااقتصادبة ياغاز / خربف  د/- (6)

149. 
 .151-155المر ع السايق، ص  (7)
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 :الهوامش
                                                 

عالو - (1) في ال ياد تقربر ل اة يبرسوخ ))  اما  في التامبة (( تقربر الل اة حود التامبة  عة  ادخ م ي ) ل
 ( 1969ماد 

عة -(2) بة / ، ال ي حدة العري سا  الو لو خ العريي، مرالز درا ، د. إيراهبو العبسو ، قباس التيعبة في ا
 .176، ص 1989األولى ، اوفمير 

 .153)المر ع  السايق(.ص -3)
ب - (4) با  الت ارة الخار  حدى اظر هي إ سيبة  بزة الا بة الم قهبر د  ةاظر صاد  ال الاردو  ل قت حد رب ب

حة إاتا ها  سيبة ، تالل بزة ا ومحادها إخ الدولة تتخصص في إاتاج وتصدبر السلع التي تملك في إاتا ها م
الالبف  بة الت ضا ياظر بة  ب هذه الاظر عرف  سة األخرى وت لدود المااف اقد اسيباً في هذه الدولة مقاراة يا

 الاسيبة .
فة سبف اإلس و  لقذافي ، لبيبا والقرخ الواح- (5) هى للثقا قورة، دار الم د والعقربخ، رسالة ما ستبر ما

 .175، ص 2552واآلداب، يبرو ، 
، ص 1991 قامبة، الصادرا  اللبيبة ، مرالز يحوث العلوو ااقتصادبة ياغاز / خربف هللا د/ عيد- (6)

149. 
 .151-155المر ع السايق، ص  (7)


