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 أحدث التطورات 
 

نظًرا ألن قطاع النفط هو المصدص ر الصريصلصنصو لصظصنصمصو   صظص  

األنشطة االق دا لة مقل ة بفع  االش باكات الصمص صكصررة  صو  

مرافق البنلة ال   لة النفطلصة بصفص ل النصلصطصرة ثصظص  الص صروة 

 6.1النفطلة. و بت أن طموح البال  إل  رفع إن اج النفط إل  

مظلون برمل  لومًلا مفرط فو ال فاؤ    لص  إن هص ا الصفص ل 

ل عط  بشك  م كرر بنبب الدراثات النلانلة. ولصعصوق مصا 

لر بط ب لك من انع ام األمن واإلدال ات االن  مار و نصمصلصة 

 القطاع الخاص.

فو ه ا النلاق  أن جت للبلا أق  من مظلون برمل  لصومصًلصا فصو 

  مما أ ى إلص  انصخصفصاد مصعص   الصنصمصو 8162ثام الم ونط 

% بع  أن نج  النمو مع ال قلانصلصا بصظص  8.2االق دا ي إل  

. أثقب ه ا األ اء االقص صدصا ي الصقصوي 8168% ثام 81.8

 .8161و 8162ننبلا أربع ننوات من الركو  بلن ثامو 

  لكن أنعار معصظصم 8162وانخفد مع   ال ضخم بقوة ثام 

النظع والخ مات ال  زا  مر فعة بنبب  عط  نالن  ال ورل  

واألنواق الموازلة ال و ال  صزا  نشصطصة. نصاهصمصت الصرنصوم 

%( ثظ  معامالت الدصرل األجصنصبصو الص صو 622المر فعة )

 مت فو نب مبر/ألظصو  الصمصاضصو فصو الص ص  مصن الصمصضصاربصة 

وال فرلب  وبال الو ال   من الضغوط ثظ  األنعار. ون لصجصة 

  بصعص  أن بصظص  8162% ثصام 3.2ل لك  هبط ال ضخم إل  

% فصو الصمص صونصط(. 88.8)   8168-8161مع ال قلانلا فو 

وأ ر ال ضخم ال راكمو ثظ  م ى الننوات األربصع الصمصاضصلصة 

% من قو ه 21 أ لرا نليا ثظ  ال خ  ال قلقو ال ي فق  ن و 

الشرايلة. وال رلب فو أن ه ا  فع المزل  مصن الصظصلصبصلصلصن إلص  

 هوة الفقر وشظل العلش وفاقم من ث م المناواة.

وبفض  العاي ات غلر المص رجصة فصو الصمصوازنصة مصن الصرنصوم 

الج ل ة ثظ  المعامالت بصالصعصمصظصة الدصعصبصة   صقصقصت األمصوا  

% مصصن إجصصمصصالصصو الصصنصصا صص  2.3)   8162الصصعصصامصصة فصصايضصصا ثصصام 

الم ظو(  و لك ألو  مصرة بصعص  خصمصا نصنصوات مصن الصعصجصز 

 الكبلر. 

% من 31.2مظلار  لنار ) 22.3وار فعت ثاي ات النفط إل  

إجمالو النا   الم ظو(  لكنفا ال  صزا  غصلصر كصافصلصة لص صغصطصلصة 

فا ورة األجور ومدروفات ال ثم. ثظ  جانب المدروفصات  

  ظ  فا ورة األجور وا  ة من أثصظص  الصمصعص الت فصو الصعصالصم

% من إجمالو النا   الم ظصو(  مصمصا لصعصكصا  ضصخصم 36.2) 

% مصن 68القطاع العام. ان مرت إثانات الص ثصم الصمصكصظصفصة )

إجمالو النا   الم صظصو( فصو إهص ار مصوار  الصمصوازنصة بنصبصب 

النفقات غلر الفعالة ال و  فلص  بشصكص  ريصلصنصو غصلصر الصفصقصراء 

والمفربلن. و أخر إدالح نظام ال ثم مرة أخرى بنبب ث م 

وجو  ا فاق بلن األطرال الصمص صدصارثصة فصو مص صاولصة لصمصنصع 

المنافنلن من  ونلع قاث  فم االن صخصابصلصة. ال  صزا  الصنصفصقصات 

% من إجصمصالصو الصنصا ص  الصمص صظصو( 1.8الرأنماللة منخفضة )

% مصن إجصمصالصو الصنصا ص  21.3)   8161مقارنة بنفقات ثصام 

الم ظو(  مصمصا لصولص  فصجصوات خصطصلصرة فصو الصبصنصلصة الص ص ص صلصة 

 االج ماثلة واالق دا لة.

وُلق ر أن ملزان المعامالت الجارلة نج  فايضا دغلرا ثصام 

  م ثوما بار فاع ثاي ات النصفصط والصوار ات الص صو ال 8162

 زا  مقل ة. فق  نصمصا االر صفصاع فصو دصا رات الصنصفصط وفصو 

  8162أنعارها بزلا ة الصعصايص ات أكص صر مصن الضصعصل ثصام 

مظلار  والر( مقارنة بالعام النابق  فو  لن  صم كصبصا  88.1) 

%( ثصظص  الصمصعصامصالت 622الوار ات بنبب الرنم المر فع )

بالعمالت الدعبة ونلطرة مدصرل لصلصبصلصا الصمصركصزي ثصظص  

الودو  إل  العمالت األجنبلة. ون لجة لص لصك   صقصق مصلصزان 

% مصن إجصمصالصو الصنصا ص  6.8المعامالت الجارلة فايضا ق ره 

(. 8168% من إجمالو النصا ص  الصمص صظصو ثصام 8.3الم ظو )

و راكمت اال  لاطلات األجنبلة لظننة ال انلصة ثصظص  الص صوالصو  

  . 8162مظلار  والر فو نفالة ثام  83.8 ل  بظغت 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

إن   قلق االن قرار المن  ام أمر غصلصر وار  فصو نصلصنصارلصو 

الوضع الراهن  ال ي ل   ه ال نافا ثظ  الموار  مع الص صأخصر 

فو    الدراع النلانو وان مرار االنقنام الص اخصظصو وثص م 

قلام المؤننات بوظايففا. ولز ا  ضعل ه ا الصوضصع الصفصش 

بنبب االش باكات الم كررة  و  مرافص  الصنصفصط وفصو الصمص ن 

الكبلرة  وال و  ف ل فو الغالب إل  النصلصطصرة ثصظص  الص صروة 

النفطلة. وفو ه ا النلاق  ال لمكن لظلبلا إال  بقو ثصظص  إنص صاج 

النفط ثن  مع   لبظ  مظلون برمل  لوملا فو المص صونصط خصال  

مظلون برمل  لوملا خال  الننوات القظصلصظصة  6.6و 8163ثام 

القا مة  وهو ما لم    ظ و الق رات اإلن اجلصة فص صنصب. ومصن 

% ثصام 3الم وقع أن لنمو إجمالو الصنصا ص  الصمص صظصو بصنصنصبصة 

% 6.2)  أ لر الظ اق بالركب( و 8181% ثام 1و 8163

  مما لعصنصو ار صفصاع ندصلصب 8188-8186فو الم ونط فو 

% ثصن منص صوى 13الفر  من إجمالو النا   الم ظو بصنصنصبصة 

. و    ثن  خط األناا ه ا ال ي ل ص وه  صفصاؤ  8161ثام 

 ليبيا 
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مازا  الوضع النلانو الراهن ال ي ل نم بع م فعاللة 
المؤننات وانع ام األمن قايما  مما ل لر الشكوك  و  
أي  نولة م وقعة لظدراع النلانو. وموقل االق دا  
الكظو غلر من قر. والنمو م قظب مع ار فاع مع الت 

ال ضخم  مما لؤ ي إل   فاقم معاناة النكان. ومع  أخر 
إدال ات الماللة العامة واإلدال ات النق لة لن مر 

ث م االن قرار فو الماللات العامة وملزان الم فوثات  
مما لؤ ي إل   آك  المزل  من اال  لاطلات األجنبلة. 

وال لمكن إال لظ   النلانو أن لمّكن من إجراء 
إدال ات  فضو إل    قلق نمو ل ركه القطاع 

الخاص و فلية فرص العم  ل  قلق الرخاء المش رك 
 المن  ام. 



165 MPO Apr 19 

%  مما لزلص  61م واضع  من الم وقع أن لبظ  ال ضخم ن و 

الضغوط ثظ  نعر الدرل الرنمو. ون ن مر االخص صالالت 

ال اخظلة والخارجلة   ل  لص صوقصع أن لصبصظص  ثصجصز الصمصوازنصة 

بصمصا فصو % من إجمالو النا   الم ظو فو الم صونصط 2 والو 

 لصصك اإللصصرا ات اإلضصصافصصلصصة الصصنصصا صصجصصة ثصصن رنصصم الصصمصصعصصامصصالت 

بالعمالت األجنبلة  والعجز فو ملصزان الصمصعصامصالت الصجصارلصة 

% من إجمالو الصنصا ص  الصمص صظصو. ومصن الصمص صوقصع أن 3بننبة 

لواد  البنك المركزي  صمصالصة اال ص صلصاطصلصات   صلص  لصقصلص  

 8188مظلار  والر ب ظو  نفالة  81.3 راجعفا إل   والو 

(. ولقوم هص ا ثصظص  8162مظلار  والر فو نفالة  83.8)من 

اف راد أنه لمكن ال فاظ ثظ  اال فصاق الص صالصو الصفصش فصلصمصا 

 ل عظق بال ور غلر النلانو لظبنك المركزي.

ونل طظب نلنارلو ب ل  لمكنه ال غظب ثظ  الدعوبات القايمة 

إرا ة نلانلة م ج  ة ل و ل  البظ  ومؤننا ه. وفصو ظص  هص ا 

النلنارلو  لمكن لظلبلا أن  صعصلص   ص رلصجصلصا منص صوى إنص صاجصفصا 

مظلون برمل  لوملا( بص صظصو   6.1النفطو إل  ما قب  ال ورة )

  وهو ما نلقو  إلص  نصمصو إجصمصالصو الصنصا ص  8188نفالة ثام 

% فو الم ونط خال  هص ه الصفص صرة و صراجصع 3الم ظو بننبة 

%. نصلص ص صقصق فصايصد فصو الصمصوازنصة 3ال ضخم إل   والصو 

. ونصلصنصمصا هص ا 8181وملزان الم فوثات فو نصفصالصة ثصام 

النلنارلو لظلبلا ببناء ا  لاطلا صفصا األجصنصبصلصة ابص ص اء مصن ثصام 

. ونلزل  ندلب الفر  من إجصمصالصو الصنصا ص  الصمص صظصو 8181

  % ثن من واه قب  ال ورة.  21ال قلقو إل   والو 

 

 

 المخاطر والتحديات 
 

لصصظصصقصصو الصصجصصمصصو  النصصلصصانصصو الصص صصالصصو والصصنصص صصايصص  االقصص صصدصصا لصصة 

واالج ماثلة الصمصر صبصطصة بصه دصعصوبصات شص لص ة ثصظص  ثصا صق 

المواطنلن والمفاجرلن الظلبللن  و فاقم اآلفاق القا مة من هص ه 

الدعوبات. ال   ي الريلنو ال ي لواجه لصلصبصلصا هصو الص صفصاظ 

ثظ  البال  مو  ة لمنعفا من الص صشصر م ومصن  نصرلصع و صلصرة 

العنل. ل  اج النلنارلو الب ل  إل  قرار نلانو لصمصّكصن  ولصة 

م مانكة من  نفل  النلانات واإلدال ات ال انمصة لص صعصزلصز 

المؤننات  و  قلق االن قرار فصو إطصار االقص صدصا  الصكصظصو  

و نولع االق دا  ل ولصلص  مصا لصكصفصو مصن الصوظصايصل الصخصادصة 

 و  نلن رفاهة النكان. 

 شم  النلانات الريلنلة  ج ل   وكمة ال ولة  وإثصا ة بصنصاء 

البنلصة الص ص ص صلصة وانص صعصا ة الصخص مصات الصعصامصة  مصع  ص صنصلصن 

المؤننات االق دا لة من خال  إدالح نظام ال ثم  و رشل  

 جم القصطصاع الصعصام  وإدصالح الصنصظصام الضصرلصبصو  وضصبصط 

 أوضاع القطاع المالو.

وثظ  الرغم من ث م وجو   رانة منفجلة بشأن الفقصر وقصظصة 

األ لة ثظ  المن وى الراهن لرفاهة األنر الظلبلة  فالصظصرول 

مناوية لظ   مصن الصفصقصر. كصمصا  نصفصم األوضصاع االقص صدصا لصة 

الم  هورة ألضا فو ضعل الخص مصات الصعصامصة وثص م انص صظصام 

إم ا ات الطاقة الكفربلصة ونصقصص الصغص اء بدصورة مص صكصررة. 

ولنعكا الفرق فو أنصعصار الصعصمصالت األجصنصبصلصة بصلصن النصوق 

الرنملة والنوق غلر الرنملة بالفع  ثظ  أنعار الع لص  مصن 

المن جات  بما فو  لك الموا  الصغص ايصلصة األنصانصلصة واأل ولصة. 

وفو المقاب    نفم العاي ات الكبلرة الصنصا صجصة ثصن الص صدصو  

ثظ  ال والر بالنعر الرنمو والمن جات الصنصفصطصلصة بصاألنصعصار 

الرنملة فو ث م المناواة و خظق أنبابا لظصدصراع  فصو  صلصن 

   م   ال شوهات االق دا لة المر بطة بفا إل  بظ ان الجوار. 
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