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 6102عام خالل واقع النفط الليبي 

 مقدمة

 حيث ، ليبيا في للدخل الرئيس ي املصدر النفط يعد    

 ونحو للدولة، العامة إلايرادات من% 59 نحو يشكل

 الصادرات تشكل كما إلاجمالي، املحلي الناتج من% 59

 وبلغ الليبية، الصادرات إجمالي من% 55 نحو النفطية

  برميل ألف 044نحو الليبي النفط إنتاج حجم
 
 يوميا

 برميل مليون  0,1 بنحو باملقارنة ،5409 العام بنهاية

 
 
 إنتاج في التراجع ووصل ،5404 العام خالل يوميا

 إلانتاجية، القدرة من% 04إلى تصل نسبة إلى النفط

 في تسبب مما% 09 يقارب بما التصدير وتراجع

 .إلايرادات في كبير انخفاض

 خالل التراجع في الليبي طالنف إنتاج استمر لقد و

 555 نحو إلى ليصل 5405 العام من ألاول  النصف

  برميل ألف
 
 800 بنحو مقارنة مايو شهر خالل يوميا

 برميل ألف 815 ونحو إبريل شهر خالل برميل ألف

 استمرار على يدل مما ذاته، العام من ألاول  الربع خالل

  الليبي النفطي الوضع تدهور 
 
 وتيرة الرتفاع نظرا

 مكامن تستهدف التي املسلحة والعمليات الهجمات

 إلى إضافة عدة، حقول  إغالق عنها ونجم النفط،

 املاض ي، 5409 ديسمبر منذ رئيسيين مرفأين إغالق

 حجم تراجع إلى أدى مما النوف، ورأس السدرة هما

 خالل برميل مليون  0,8 نحو من النفطية الصادرات

 الربع بنهاية يلبرم ألف054نحو إلى ليصل 5404 العام

 إضافة ـ ذلك أدى وقد املاض ي، 5409 العام من الثالث

 تراجع استمرار إلى ـ العاملية النفط أسعار تراجع إلى

 ليبي دينار مليار 04,5 نحو إلى لتصل النفطية إلايرادات

 ليبي دينار مليار 99,1 بنحو مقارنة 5409 العام خالل

 .5404 العام خالل

 الراهن الوقت في تسعى ليبيا نأ  إلى إلاشارة وتجدر

 قدرة لديها التي ، البالد في املوانئ من عدد إلعادة

، برميل ألف 054 بنحو تصديرية
 
 الناحية ومن يوميا

 هذا وفي للدولة، إيجابية إشارة هذا يمثل النظرية،

 فى للنفط الوطنية املؤسسة توصلت فقد السياق

 مع اتفاق إلى ،5405 يوليو منتصف في طرابلس

  الشرقية، املنطقة فى املوازية للنفط الوطنية املؤسسة

 النفط مؤسسة توحيد إعادة على الاتفاق هذا  ينص و

 عامين ملدة استمرت التي الانقسام حالة إلنهاء الوطنية

 من بشأن الصراع إنهاء على سيساعد الذي ألامر

 .وإلايرادات النفط صادرات فى يتحكم

 أسعار بارتفاع توقعاتال إلى إضافة ذلك أدى وقد   

 لتتجاوز  5405 العام من الثاني النصف خالل النفط

  09 حاجز
 
 التوقعات ارتفاع إلى أدى للبرميل؛ دوالرا

 مرة إلانتاج وعودة ليبيا في النفط قطاع أوضاع بتحسن

 .إلانتاجية طاقته بكامل أخرى 

 النفط صناعة فإن التطورات، هذه من الرغم وعلى   

 معدالت زيادة يخص فيما عدة تحديات تواجه ليبيا في

 تتعلق وأخرى  لوجستية وتحديات والصادرات، إلانتاج

 واقع إلى إضافة التحتية، والبنية املوانئ بإصالح

  وتداعياته، السياس ي الانقسام
 
 تحديات عن فضال

 .العاملية النفط أسعار تراجع

 على يجب متطلبات ثمة التحديات، تلك وملواجهة   

 وذلك النفط، صناعة لتطوير انتهاجها يبيةالل الحكومة

 املوارد استغالل: في تتمثل سياسات اتباع خالل من

  النفطية
 
 وسياسة املستدامة، التنمية ملفهوم وفقا

 والتوجه العاملية، النفط أسعار تقلبات ضد التحوط

 .الاقتصادي التنويع نحو

 
 
 : على الضوء التالي التقرير يلقي سبق مما وانطالقا

 
ا
 .6102 العام خالل الليبي النفط واقع في قراءة: أول

 
ا
 عام في النفط قطاع تواجه التي التحديات: ثانيا

6102 . 
ا
 .ليبيا في النفط صناعة تطوير متطلبات: ثالثا
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ا
 6102 العام خالل الليبي النفط في قراءة: أول

 الدخل ومصدر ، لليبيا القومية الثروة النفط يعد   

 أكثر تمويل في إيراداته على عتمدت حيث لها، الرئيس ي

 من% 59 ونحو العامة، الخزانة نفقات من%  59 من

 نحو النفطية الصادرات وتشكل إلاجمالي، املحلي الناتج

 .         الصادرات إجمالي من% 55

  إفريقيا، في النفط من مخزون أكبر ليبيا وتمتلك     

 05,5 بنحو املؤكدة النفطية الاحتياطات تقدر حيث

 و العالم، احتياطي من% 8.50 نحو أي برميل، مليار

 املصدرة العربية املنظمة تنتجه مما% 5.85 نسبة يمثل

 منظمة تنتجه مما% 0.01 نسبة و ،(أوابك) للبترول

 (.أوبك) للنفط املصدرة الدول 

 برميل ألف 044نحو الليبي النفط إنتاج حجم بلغ و

 
 
 مليون  0,1 بنحو مقارنة ،5409 العام بنهاية يوميا

  برميل
 
 في التراجع ووصل ،5404 العام خالل يوميا

 القدرة من% 04 إلى تصل نسبة إلى النفط إنتاج

 يقارب بما النفطية الصادرات حجم وتراجع إلانتاجية،

 العامة إلايرادات في كبير انخفاض في تسبب مما% 09

 حقول  إغالق استمرار إلى التراجع هذا ويعود. للدولة

 من عدد تعانيها التي الفنية املشاكل بسبب النفط

 إنتاج تراجع في أسهمت والتي الليبي، الشرق  في الحقول 

 الفيل حقلي إغالق استمرار إلى إضافة النفط،

 برميل ألف 044 نحو إنتاج يمكنهما اللذين والشرارة

 
 
  .للبالد الحالي إلانتاج ليضاعف النفط خام من يوميا

نتاج الت إلا تطور معد( 0)رقم يوضح الجدول 

 .5409-5404والاستهالك خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 ( 0)جدول رقم 

استهالك النفط الليبي خالل نتاج و إتطور معدل 

 (6102-6101)الفترة 

الاستهالك املحلي 

بألف ألاطنان 

  املترية
ا
 يوميا

 
ا
 الانتاج باملليون برميل يوميا

 السنة
التغير في 

 املجموع
 املجموع

املتوسط 

 اليومي

12,131 0.1 202 0.1 6101 

7,825 10- 018.2 1.2 6100 

10,666.1 0.1.0 2.1.1 0.2 6106 

7,707 .0.1- .26.2 0.1 610. 

11,707.6 20.1- 012.6 1.2 6100 

9,761.7 02..- 002.2 1.0 6102 

النشرة الاقتصادية ملصرف ليبيا املركزي، إدارة البحوث وإلاحصاء، : املصدر

 6102 الرابع، الربع 22املجلد 

-ov.ly/wphttp://cbl.g

content/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%.pdf 

 النفطي إلانتاج تذبذب ،(0) رقم الجدول  من ويتضح   

 لألحداث نتيجة 5400 العام منذ واضح بشكل بليبيا

ا برميل مليون  0,1 من ، 5400 منذ بالبالد الجارية  يومي 

  برميل ألف 94 نحو إلى ،5404 العام خالل
 
 خالل يوميا

 برميل مليون  وإلى0,9  إلى أخرى  مرة ليرتفع ،5400 العام

ا ينخفض ثم 5408 – 5405 العامين بين  بسبب مجدد 

 ألف 044 من أقل إلى وألامني السياس ي الاستقرار عدم

ا، برميل  .5404 عام في إلانتاج خمس يعادل ما أي يومي 

 النفطية، املشتقات من املحلي باالستهالك يتعلق وفيما

  شهد فقد
 
  تذبذبا

 
 خالل والارتفاع التراجع بين واضحا

 و 5408 و 5400 ألاعوام خالل تراجع حيث الفترة تلك

 مكعب متر ألف5,1  و 1,1 و1,0  نحو إلى ليصل 5409

 
 
 00,1 و 04,5و05,0  بنحو مقارنة الترتيب، على يوميا

http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B92015.pdf
http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B92015.pdf
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 ،5400و 5405 و 5404 ألاعوام خالل مكعب متر ألف

 يتزامن حيث يبيال في النفطي الوضع تفاقم يعني مما

 الاستهالك معدالت ارتفاع مع النفطي إلانتاج تراجع

 .املحلي

 من ألاول  النصف خالل النفط بإنتاج يتعلق وفيما 

 بالجدول  البيانات من يتضح فإنه الجاري، 5405 العام

 عام من ألاول  النصف خالل إلانتاج تذبذب( 5) رقم

5405. 

 (6)جدول رقم 

ول من عام صف ألا نتاج النفط خالل النإحجم 

6102 

 الفترة
ول الربع ألا 

6102 

مارس 

6102 

ابريل 

6102 

مايو 

6102 

 حجم الانتاج

 باأللف برميل
.1. ..8 .08 6.2 

 ،5405، تقرير أوبك الشهري لشهر يونيو املصدر

/en/publications/338.hhttp://www.opec.org/opec_web

tm 

 

  ويتضح        
 
 تراجع( 5) رقم جدول  بيانات من أيضا

 5405 العام من ألاول  النصف خالل إلانتاج حجم

  برميل ألف 555 نحو إلى ليصل الجاري 
 
 خالل يوميا

 خالل برميل ألف 800 بنحو مقارنة املاض ي مايو شهر

 ذاته، العام من ألاول  الربع خالل 815 ونحو إبريل شهر

 الليبي النفطي الوضع تدهور  استمرار على يدل مما

 
 
 التي املسلحة والعمليات الهجمات وتيرة الرتفاع نظرا

 عدة حقول  إغالق عنها ونجم النفط، مكامن تستهدف

 منذ النفط لتصدير رئيسيين مرفأين إغالق إلى إضافة

 . النوف ورأس السدرة هما املاض ي، 5409 ديسمبر

 ليبيا، في النفطية الصادرات بحجم قيتعل وفيما     

 وقربه منها، املستخرج آلابار بغزارة الليبي النفط فيتميز

 كثافته بقلة ليبيا نفط ويصنف التصدير، موانئ من

 ليبيا وتصدر كبيرة، كبريت نسب على احتوائه وعدم

 ساحل طول  على رئيسية مرافئ ستة من الخفيف الخام

 منها كيلومتر، 5444 من تقترب مسافة على املمتد البالد

 مرافيء وهي الشرقي، الجزء ضمن تقع مرافئ خمسة

 الزويتينة البريقة، مرس ى النوف، راس السدرة،

 املنطقة في الزاوية ومرفأ طبرق، بمدينة والحريقة

 .الغربية

 ألاوروبية للدول  النفطية ليبيا صادرات قيمة وبلغت    

 مئات توسط،امل البحر على الليبي الساحل من القريبة

 وبعد أنه إال ،5400 ثورة قبل الدوالرات من املليارات

 من العديد بين التنافس بدأ القذافي، بنظام إلاطاحة

 غياب مع الثروة هذه من الاستفادة على الليبية املناطق

غلق كما. البالد في العامة والرقابة السياسية السلطة
ُ
 أ

 هماطاقت تبلغ اللذين النوف وراس السدرة مرفأي

  برميل ألف 944 التصديرية
 
 .يوميا

 الخام تصدير معدالت تطور ( 8) رقم الجدول  ويوضح

 . 5409-5404 الفترة خالل الليبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/publications/338.htm
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 (.)جدول رقم 

تطور معدل صادرات النفط الليبية وحجم إلايرادات 

 (6102-6101) خالل الفترة  النفطية

 

الايرادات 

 النفطية

 دينار باملليار 

 ليبي

 باملليون برميل لصادراتا

معدل  السنة

التغيير 

 الاجمالي

 إلاجمالي
املتوسط 

 اليومي

55,713 27 491.1 1.3 2010 

15,830.1 -77.7 109.3 0.3 2011 

66,932.3 328.6 468.5 1.3 2012 

51,775.7 -32.4 316.7 0.9 2013 

19,976.6 -60.7 124.5 0.3 2014 

8,757.3 -52.7 58.9 0.16 
 حتى

30/9/2015 

10,597.7 - - - 2015 

النشرات الاقتصادية ملصرف ليبيا املركزي، إدارة البحوث وإلاحصاء، املجلد : املصدر

 ، 5409، الربع الثالث و الرابع 99

             -http://cbl.gov.ly/wp

tent/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%.pdfcon  

 الصادرات حجم تراجع ،(8) رقم الجدول  من ويتضح    

 إغالق إلى إضافة إلانتاج حجم تراجع بسبب النفطية

 حجم وتراجع ليبيا، في الرئيسية التصدير موانئ

 العام خالل برميل مليون  0,8 نحو من الصادرات

 الربع يةبنها برميل ألف 054 نحو إلى ليصل 5404

 تصل تغير بمعدل املاض ي، 5409 العام من الثالث

 5400 عام صادرات عن% 95.1 نحو إلى نسبته

  برميل ألف 844 نحو والبالغة
 
 .يوميا

 العاملية النفط أسعار تراجع إلى إضافة ذلك أدى وقد 

 نحو إلى لتصل النفطية إلايرادات تراجع استمرار إلى

 مقارنة 5409 لعاما خالل ليبي دينار مليار 04,951

 . 5404 العام خالل ليبي دينار مليار 99,108 بنحو

رت السياق، هذا وفي  للنفط الوطنية املؤسسة قدَّ

 منذ دوالر مليار 50 يقارب بما النفط عائدات خسائر

 يقارب ما إغالق جراء الخسائر هذه وتأتي ،5408 العام

19  
 
ا، حقال   نفطي 

 
 شهدتها التي الاضطرابات عن فضال

 . النفط موانئ

 أكثر فيتجه الليبي، للنفط املستوردة الدول  أهم وعن

 أوروبا، إلى الليبي الخام النفط صادرات من% 09 من

  منه% 08 نحو يتجه بينما
 
 إلى السويس، قناة عبر شرقا

  .(0) رقم بالشكل مبين هو كما  آسيا

 (0)شكل رقم 

 أهم الدول املستوردة للنفط الليبي

 
 ،1/6102/.6، ليبيا أكبر ألالغاز في سوق النفط: «س ي إن إن»لـ تقرير : املصدر

http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/112527/#st

hash.dG8VvU3P.dpuf 

 تسعى الراهن الوقت في ليبيا  أن إلى إلاشارة وتجدر

 موانئ وهي البالد، في املوانئ أكبر من أربعة فتح إلعادة

، برميل ألف 054 بنحو تصديرية قدرة لديها
 
 ومن يوميا

 بالنسبة إيجابية إشارة هذا يمثل النظرية، الناحية

  شهد الذي للبلد
 
  انخفاضا

 
 وتحديات إلانتاج، في حادا

 على الحفاظ مع املاض ي، العام خالل وأمنية سياسية

  884 بين نتاجإ معدل
 
  برميل ألف 044و ألفا

 
  1.يوميا

51%  
03%  

03%  
64%  

أهم الدول المستوردة للنفط 
 الليبي 

 ايطاليا

 فرنسا

 الصين

http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%25.pdf
http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%25.pdf
http://cbl.gov.ly/wp-content/uploads/2016/03/%D8%A7%D9%25.pdf
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/112527/#sthash.dG8VvU3P.dpuf
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/112527/#sthash.dG8VvU3P.dpuf
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 النفط أسعار انخفاض أزمة تعتبر آخر، صعيد وعلى  

 شهد حيث، العالمي الاقتصاد منها عانى صدمة أكبر

  النفط قطاع
 
 يونيو 55 منذ، أسعاره في كبيرا هبوطا

  001 مستوى  من 5400
 
 سعر ليصل للبرميل دوالرا

  05.55 نحو إلى برنت مزيج خام من النفط برميل
 
 دوالرا

 يعنى ما وهو الجاري، 5405 العام من يونيو شهر بنهاية

 من% 59 بنحو تراجع قد النفط من البرميل سعر أن

 إليه يصل سعر أدنى وهو، النصف من أقل أي قيمته

  00 منذ
 
 .عاما

، 5405 العام خالل ألاسعار اتجاهات توقعات وعن

 النصف خالل الخام أسعار بارتفاع التكهنات فتسود

 الذي الطلب نمو تحسن بفضل العام هذا من الثاني

 املعروض في للفائض نزولي أثر أي تبديد على سيساعد

 برنت مزيج خام سعر متوسط ليصل الخام، من

09.90  
 
 عن طفيف بارتفاع 5405 بنهاية للبرميل دوالرا

  09.54 البالغة املاض ي الشهر توقعات
 
 للبرميل دوالرا

 السعر متوسط عن دوالر 8.99 نحو اقدره وبزيادة

 .العام بداية منذ 00.55 البالغ

 الخام النفط من العالمي املعروض أن من الرغم وعلى

 الذي إلانتاج تعطل أن إال الطلب، من أكبر زال ما

 والاضطرابات بسبب الحاالت أغلب في يحدث

 .إلامدادات في الفائض تقليص في ساعد الجيوسياسية

 أن املتوقع فمن والطلب، العرض آليات تحسن ومع

 نحو آلاجلة العقود في برنت خام سعر متوسط يبلغ

90.58  
 
 55.50 إلى يرتفع وأن ،5401 في للبرميل دوالرا

 في برنت لخام توقعات أعلى وجاءت ،5400 في دوالرا

 جاءت حين في للبرميل دوالرا 98.09 عند 5405

  04.80 عند ألادنى التوقعات
 
 2.للبرميل دوالرا

 انخفاض ثم ومن النفطية الصادرات تراجع تأثير وعن

 صادرات فإن الليبي، الاقتصاد على النفطية العائدات

 حجم من% 59 من أكثر تشكل النفطية ليبيا

 لتمويل الرئيس ي املصدر يعد فالنفط الليبية الصادرات

 خالل النفطية إلايرادات بلغت ولقد العامة، امليزانية

 استمرار ومع، دينار مليارات 04 رهمقدا ما 5409 العام

  04ال حاجز ليتجاوز  النفط برميل أسعار تراجع
 
 دوالرا

 الوفاء في جمة صعوبات تواجه ليبيا فإن للبرميل

 3.مواطنيها نحو بالتزاماتها

 أسعار انخفاض مع السياس ي الجمود استمرار وأضر   

 وانخفضت بشدة، العامة باملالية العاملية النفط

 إلى النفطي القطاع من للدولة العامة مليزانيةا إيرادات

 إلانفاق مستوى  ظل ولكن الثورة، قبل مستواها خمس

 
 
 القطاع موظفي أجور  فاتورة حصة وبلغت ،مرتفعا

 في 95.1 قياسيا مستوى  املحلي الناتج إجمالي من العام

  يرجع بينما املائة،
 
 ملوظفين جديدة تعيينات إلى أساسا

 4.عموميين

 كافية غير الاستثمارات كانت نفسه قتالو  وفي  

 والتعليم الصحة مجاالت في عامة خدمات لتغطية

 .الصحي والصرف الشرب مياه وإمدادات والكهرباء

 فقد ،5409 في املدفوعات ميزان وضع وتدهور    

  برميل مليون  4,8 إلى النفط صادرات انخفضت
 
. يوميا

 من% 09 من أقل النفط تصدير عائدات وبلغت

 مستوى  ظل ذاته، الوقت وفي ،5405 في اهامستو 

ِّكها التي الواردات
  الاستهالك ُيحر 

 
 .مرتفعا

 في التوازن  من الجاري  الحساب ميزان رصيد وانتقل 

ر عجز إلى 5408  الناتج إجمالي من%  19.5 بنسبة ُيقدَّ

 استنفاد يجري  العجز، هذا ولتمويل. 5409 في املحلي

 5 .ألاجنبي النقد احتياطيات صافي

 مقابل الليبي للدينار الرسمي الصرف سعر وواصل    

ل إذ تراجعه، الدوالر   سجَّ
 
 في%  5 عن يزيد تراجعا

 الدينار قيمة انخفضت املوازية، السوق  وفي. 5409

 ألاجنبي النقد معامالت على القيود بسبب% 054 نحو

 6 .املركزي  ليبيا مصرف ينفذها التي

ل أن ملنتظرا من فإنه ألاساس، هذا وعلى     ِّ
 ُيسج 

 عجز أن إال% 55 بنسبة زيادة املحلي الناتج إجمالي

 ،5405 في ستستمر الجاري  والحساب العامة امليزانية
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 لتغطية تكفي لن النفط تصدير عائدات أن إذ

 الواردات، وفاتورة العامة امليزانية في املقررة النفقات

ي  من% 54 نحو عند العامة امليزانية عجز وسُيبقِّ

% 14 عند الجاري  الحساب وعجز املحلي الناتج اليإجم

 من الكاملة طاقته النفط إنتاج بلوغ وعند إلاجمالي، من

 5401 عام في% 05 بنسبة النمو يتعافى أن املتوقع

 بين يتراوح مستوى  عند يستقر أن قبل 5400 في% 09و

 العامة امليزانية وستشهد ذلك، بعد%  9.9و 9

نا الجاري  والحساب ،ك تحسُّ
 
ل أن املتوقع ومن بيرا ِّ

سج 
ُ
 ت

، 5400 عام من فوائض العامة امليزانية
 
 فصاعدا

  الجاري  الحساب ميزان عجز وسيتراجع
 
 أقل إلى تدريجيا

 وستبلغ. 5405 في املحلي الناتج إجمالي من%  4.9 من

 مليار 55 نحو املتوسط في ألاجنبي النقد احتياطيات

 واردات تكاليف يعادل ما أي 5405-5401 فترة في دوالر

0.5  
 
  7.شهرا

 التوقعات إرتفاع إلى املتوقع النمو ذلك ويعزى 

  أخرى، مرة الليبي النفط إنتاج باستعادة
 
 لجهود نظرا

 عمليات تتولى التي للنفط الوطنية املؤسسة

 داخل والغاز النفط وتسويق وإلانتاج الاستكشاف

 ألاجنبية الشركات مع العقود وإبرام البالد، وخارج

  8.ملحليةوا

 في طرابلس فى للنفط الوطنية املؤسسة توصلت حيث

 فى ألاخرى  املؤسسة مع اتفاق إلى ،5405 يوليو منتصف

 النفط مؤسسة توحيد إعادة على ينص الشرق،

  ينهي أن شأنه من ما الوطنية،
 
 ملدة استمر انقساما

 فى يتحكم من بشأن الصراع إنهاء على ويساعد ، عامين

  الاتفاق ونص يرادات،وإلا  النفط صادرات
 
 أن أيضا

 املصرفين بين بالتساوي  النفط إيرادات تتقسم

 الاتفاق ذلك يظل و البالد، وغرب شرق  فى املركزيين

 
 
 9.وطرابلس طبرق  برملاني موافقة حتى معلقا

 إعادة إلى  للنفط الليبية الوطنية املؤسسة وتسعىو 

 يادةوز  البالد، في النفطية املوانئ أكبر من أربعة فتح

 لتوحيد اتفاق إلى التوصل بعد وذلك إلانتاج،

 إعادة إلى ذلك خالل من املؤسسة وتهدف املؤسسة،

  10.الطاقة قطاع إنعاش

 رفعه إلى طرابلس في لنفطالليبية ل مؤسسة وتأمل

 
 
 الجديدة، الوطني الوفاق حكومة من بدعم سريعا

  إلانتاج مضاعفة بوسعها إن حيث
 
 من أكثر إلى سريعا

  برميل فأل 144
 
 السياسية ألاوضاع استقرت إذا يوميا

 11. وألامنية

 الوطنية املؤسسة عليها تشرف التي الخطة وتعتمد

 إلى إلانتاج إعادة على أساس ي بشكل ليبيا، في للنفط

 عودة السهل من يكون  ولن ،5400 قبل ما مستويات

 املرحلة خالل الليبية الحقول  من النفط إنتاج وتيرة

 والسياسية، ألامنية ألاوضاع سوء مع تزامنا املقبلة

 نتيجة سنوات بضع الكاملة العودة تستغرق  قد حيث

 .املسلحة الجماعات هجمات وتفاقم إلانتاج، لتعطل

 النفط حقول  عودة أن الخطة على القائمون  ويقدر

 جملة سيصاحبها الكاملة بطاقتها للعمل الليبية

 بعد ،ألاخيرة الوطني الوفاق حكومة ودعم إلاصالحات

 5401 عامي بنهاية أعوام، ثالثة منذ إلانتاج توقف

ا ،5400و  فإن املؤسسة، وضعتها التي للخطة ووفق 

 ألاولى مراحل، ثالث ستشمل إلانتاج، إعادة عملية

 إلعادة وتهدف أشهر، ثالثة غضون  في تنفيذها يمكن

 تبلغ اللذين والفيل الشرارة مثل نفطية حقول  تشغيل

ا طاقتهما ا، برميل ألف 084 نحو مع    لكن يومي 
 

 حقوال

 في وغيرها مباشرة لهجمات تعرضت التي مثل أخرى 

 خط عبر إنتاجها تضخ والتي املاضية، القليلة ألاعوام

 لتصدير مرفأين أكبر والسدرة النوف رأس إلى أنابيب

 .طويلة فترة تشغيلها إعادة تستغرق  قد ليبيا في النفط

 أشهر، 0 إلى 5 من تبلغ ةالخط من الثانية املرحلة بينما  

 بكامل للعمل عودتها ستستغرق  التي الحقول  وستغطي

 عملية ألن عدة؛ سنوات إلى أشهر 0 مابين طاقتها،

 ملرافئ التحتية بالبنية لحقت التي ألاضرار إصالح

 من ألاخيرة فالهجمات عدة، سنوات تحتاج التصدير

ا ألحقت ليبيا، داخل املسلحة التنظيمات قبل  أضرار 
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 الحقول  تشغيل إعادة يؤخر ما وهذا التحتية، بالبنية

  املرافيء، تلك تغذي التي
 

 إلاصالحات، تكلفة عن فضال

 12.السياسية والحالة ألامن واستتباب

 القتصاد حيوية ألاكثر ليبيا في النفط قطاع ويعتبر

 00,9  تقديره البالغ الخام النفط فاحتياطي البالد،

 يجعل( 5) رقم لشكلبا موضح هو كما برميل مليار

 الصعود أن غير آمنا، البعيد املدى على ليبيا مستقبل

 في اليقين عدم من نوع يشوبه النفطي السلم قمة إلى

 في القائمة والاضطرابات السياسية الظروف ضوء

 .ليبيا

احتياطي النفط لدى مجموعة من : (6)شكل رقم 

 الدول املصدرة

 
Source: United States: EIA and USGS; other 
basins: ARI. 

 الرسـمي موقعها على ألامريكية الطاقة وكالة أعلنت وقد

ـــــا أن ـــــل ليبيــ ـــــة تحتــ ـــــة املرتبـــ ـــــا الخامســ ـــاطي فـــــــي عامليـــ ــ  احتيـــ

 والصـين املتحـدة والواليـات روسـيا بعـد الصخري  النفط

ـــــاف. وألارجنتــــــين ـــــر وأضــ ـــــك أن التقريـ ـــاطي يرفــــــع ذلــ ــ  احتيــ

ــــي الـــــنفط ـــدر الليبـ ـــار 00بــــــ ســـــابقا املقــ  10 إلـــــى يـــــلبرم مليــ

ـــار ـــين هـــــو كمـــــا برميـــــل مليــ ـــكل مبــ  وليرتفـــــع ،(8) رقـــــم بالشــ

ـــ ي العمــــر بــــذلك ـــاج الافتراضــ ـــى الليبــــي الـــــنفط إلنتـ  005 إلــ

 .سنة

 

احتياطي البترول الصخري لدى (: .)شكل رقم 

 مجموعة من الدول 

 
Source: United States: EIA and USGS; other 
basins: ARI. 

 
 ليبيا، في النفط ةصناع تطور  يعد آخر، صعيد وعلى

 الحساسية من كبير قدر على جدلية و شائكة مسألة

 و اجتماعية و اقتصادية و سياسية عوامل لتداخل

 في الحكومة فإن السياسية الناحية فمن بها، دولية

 الصناعة على الطولى اليد وضعت العهود مختلف

 عطل أمر وهو للنفط الوطنية املؤسسة بواسطة

 تضخم إلي إضافة التجاري  ادوره لعب عن املؤسسة

 . إلادارية فاعليتها من قلل مما بالسلطة إحساسها

 الحالي الصناعة هيكل فإن الاقتصادية الناحية من أما

 نظام هو ألاول  متعارضين لنظامين مختلط إرث هو

 كان حيث التأميم، نظام هو والثاني النفطية الامتيازات

  الامتياز نظام
 
 يقتض ي وهو تالستينيا سنوات في سائدا

 النفطية العمليات الدولية النفطية الشركات تنفيذ

 
 
 للضرائب كمحصل الحكومة دور  كان بينما إجماال

 اختلف السبعينيات في لكن العمليات، تلك عن فقط

 هذا محل إلانتاج في املشاركة اتفاقيات وحلت الحال

 املنتجة الدول  قبل من عادل غير اعتبر الذي النظام

 .(أوبك) للنفط
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 الصناعة هيكل فإن للنفط املنتجة الدول  وبعكس

 للشركات جزئي تأميم عن الناتج الليبية النفطية

 مجزأ  fragmented فيسفائي نظام بأنه تميز النفطية،

 من العديد لوجود نتيجة منتجة و مشغلة شركات لعدة

 هيكل في الانضمام أبت التي املستقلة ألاجنبية الشركات

 في التحكم بهدف( Consortium) موحد صناعي

 غير املجزأ النظام هذا الفعالية، زيادة و التكاليف

 مع يتوافق وال مرتفعة تكلفة وذو بالضرورة فعال

 بفعل استمر ولكنه السليم، الاقتصادي املنطق

 . ليبيا في الاجتماعية العوامل

 التأميم بفضل ألاخرى  املنتجة الدول  استطاعت وقد

 تأسيس من السعودية و زائرالج و العراق مثل الكامل

 النفطية لصناعتها  consolidated  موحد نظام

 لصناعتها كبيرة فعالية تحقيق من بفضله استطاعت

 عمالقة فشركات التصنيعية، أو الاستخراجية سواء

 النفطية الثروة إدارة استطاعت السعودية أرامكو مثل

 املوحد النظام هذا بواسطة كبيرة بفعالية السعودية

 بفعل و السابقين الامتياز أصحاب عن ورثته ذيال

 من السبعينيات منتصف في لصناعتها الشامل التأميم

 .املاض ي القرن 

 عمليات في ليبيا في املشاركة نظام انحصر وقد

 التكرير قطاع إلى يمتد ولم وإلانتاج الاستكشاف

، تأسس الذي والتصنيع
 
 الشركات تبد لم حيث وطنيا

 جدية رغبة الليبية الحكومة تبد ولم هب اهتماما العاملية

 قليلة سنوات حتى الوضع هذا واستمر فيه املشاركة في

 للنفط الوطنية املؤسسة إدارة أرتأت حين ماضية

 النفطية واملصانع املصافي اقتصادية عدم بسبب

 .الدولية للمشاركة طرحه املحلية

 
ا
النفط قطاع التحديات التي تواجه : ثانيا

 6102الليبي في عام 

 في النفط لقطاع بالنسبة ألامور  تتحسن أن املتوقع من

 للنفط الوطنيتان املؤسستان قررت فقد ليبيا،

 أعلن أيام، أربعة وبعد ،5405 يوليو 8 يوم الاندماج

 الستئناف استعداده النفطية املنشآت حرس قائد

 النوف، ورأس السدرة موانئ من النفطية الصادرات

  00 منذ مرة وألول 
 
 النفطي إلانتاج ارتفع ،شهرا

 هذه من الرغم على ولكن 13،ليبيا في والصادرات

 تواجه البالد في النفط صناعة أن إال التطورات،

 :يلي فيما تتمثل خطيرة، تحديات

التحديات التي تواجه زيادة معدلت  -

 إلانتاج والصادرات

 عام صدوره منذ الليبي النفط قانون  تطوير عدم -

  يعد والذي ،0594
 
 املنتجة الحقول  تطوير أمام عائقا

،
 
 النفط إنتاج زيادة على القدرة عدم ثم ومن حاليا

 ومراجعة دراسة يجب إلانتاج، ولزيادة الليبي،

 الثروة استغالل لتنظيم الوطنية النفطية التشريعات

  الليبية النفطية
 
  برا

 
 قانون  ملشروع وإلاعداد وبحرا

 تشهدها تيال التطورات مع يتوافق والغاز للنفط جديد

 ووضع وخارجها ليبيا داخل والغاز النفط صناعة

 القائم بتحديث للقانون  والتكميلية التفصيلية اللوائح

 النفطية العمليات تنظم لوائح استحداث أو منها،

 النفط لصناعة املصاحبة وألانشطة والتصنيعية

 استغالل عملية في السيادي الدور  وتحديد والغاز

 الشركات ودور  التجاري  النشاط وحدود والغاز، النفط

 القوانين مع يتماش ى واحد قانون  في ودمجها الوطنية

 للنفط املصدرة الدول  منظمة لدى املعتمدة الدولية

 14 .(ألاوبك)

 الجماعات من الليبية النفطية املنشآت استهداف -

  هذا املسلحة،
 
 ليبيا في الغربي الحضور  عن فضال

 تلك تهديد في ذأخ الذي ألامر النفط، بمجال الخاص

  النفطية املنشآت
 
  تهديدا

 
 في الغرب ملصالح مباشرا

ل مما ليبيا،  الغربية العسكرية القرارات من بكثير عج 

 جوية ضربات و استخباراتية أنشطة في ظهرت التي

 البارزة إلارهابية العناصر و التدريب ملعسكرات وقائية

 تالتنظيما استطاعت حيث. ألاخيرة آلاونة في النشطة
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م ومن استهداف املسلحة
َ
 غنية مناطق على السيطرة ث

 على بدوره سيطر الذي ”داعش“ تنظيم كـ بالنفط،

  غني ساحلي شريط
 
 في أسهم مما سرت، بمدينة نفطيا

  15.إلانتاج حجم تراجع

 عقبات والسياسية والتقنية ألامنية الظروف تعد -

 تنظيم يشكل ال وقد ليبيا، في النفط إنتاج زيادة أمام

  ”الدولة“
 
  تهديدا

 
 النوف وراس السدرة مليناءي مباشرا

 من املقاتلون  يتوجه أن املرجح من حيث آلان، بعد

 املنشآت مهاجمة يمكنهم أي الجنوب، إلى سرت

 فمن مشتتة املنشآت هذه وألن املنبع، من النفطية

 املنشآت حرس جهاز وجود ورغم حمايتها، الصعب

 تأمين على قادر غير يزال ال أنه إال املنطقة، في النفطية

 الذين النفط عمال يعرض ما النفطية، الحقول  جميع

  .للخطر النشاط الستئناف سيعودون 

 من يحد النوف وراس بالسدرة لحق الذي الضرر  -

 لم السدرة، ففي الصادرات، زيادة على ليبيا قدرة

َتَدارك
ُ
 بصهاريج لحقت التي الحرائق عن املترتبة آلاثار ت

 تنظيم أضرم املاض ي، يناير شهر هجوم وخالل النفط،

 املزيد وأحرق  للنفط، صهاريج سبعة في النار ”الدولة“

 النفطية الشركات إحدى أن ورغم الحقة، هجمات في

 مناقصة أخيرا أصدرت قد املنطقة في العاملة

 الضرر  أن إال املحطات، إلصالح عقد على للحصول 

  16.الطويل املدى على سيستمر

 وإلى من التجارية الحركة على القيود من كثير بسبب -

 وزيادة جهة، من الليبي النفط على إلاقبال من ليبيا

 الشحن مصاريف زيادة خالل من تصديره تكاليف

 النفط قطاع يجعل ألامر أخرى، جهة من والتأمين

 الجارية السياسية ألاحداث ظل في تنافسية أقل الليبي

 تتخلى أن يمكن ال ذاته، الوقت وفي الليبي، الداخل في

 أن ليبيا تستطيع وال النفط، قطاع إيرادات عن ليبيا

 في التراجع أو النفط قطاع توقف تكاليف تتحمل

 في املستمر التناقص ظل في خاصة تصديره، مستويات

 في الانخفاض لتغطية لليبيا اململوك النقدي الاحتياطي

 ال ومما لسعره، العالمي والتراجع النفط إنتاج معدالت

 مجمل على تنعكس املعضلة هذه آثار أن فيه شك

 الاقتصاد ومع النفط قطاع مع الدولية التفاعالت

 17 .ككل الليبي

 النفطية، املنشآت ضد «داعش» تنظيم هجمات -

 تواجه التي واملشاكل املسلحة التشكيالت بين واملعارك

 . النفط إنتاج انخفاض إلى أدت جميعها التحتية البنية

 منذ% 19 نحو العاملية النفط أسعار انخفاض إن -

 18.العائدات تراجع إلى يؤدي  5400 العام منتصف

 مع النفط، صناعة على ألامنية املخاوف تصاعد -

 ليبيا شرق  في نفطية حقول  ثالثة من العاملين إجالء

 «داعش» تنظيم مسلحي شن من مخاوف بسبب

 بالكامل الوفاء حقل إخالء جرى  حيث أخرى، هجمات

، والبيضاء تيتيبس نفط وحقلي
 
 حذرت أن بعد جزئيا

 الطاقة وتبلغ محتملة، هجمات من ألامن قوات

 الحقول  من وهو النفطي «تيبستي» لحقل إلانتاجية

  برميل 0444 نحو ليبيا في الصغيرة
 
 وقت في يوميا

  سابق،
 
  برميل 5444 نحو سينتج وحاليا

 
 حال في يوميا

 19.الحقل وتشغيل العمل بدء

 حوض في النفط حقول  تهدفتاس التي الهجمات إن -

 قد ليبيا في النفط احتياطيات تتركز حيث الغربي سرت

ت  برميل ألف 544 عن تقل ال إنتاجية بطاقة أضر 

،
 
 واملبروك الغاني حقول  تضررت قد وكانت يوميا

 هجمات بسبب املاض ي العام سرت حوض في والظهرة

 إعالن على لنفطالليبية ل ؤسسةامل أجبر مما املسلحين

  00 في القاهرة القوة لةحا
 
 من مزيد ذلك وتبع حقال

 20. الهجمات
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 املوانئ وإصالح اللوجستية التحديات -

 التحتية والبنية

 تواجه التي اللوجستية التحديات رأس على تأتي -

 أمن قضية ليبيا في النفط قطاع مع الدولية التفاعالت

 املوانئ من النفط تنقل التي والحاويات السفن وسالمة

 املضطربة البيئة ظل في املستوردة، الدول  إلى الليبية

ا،  عدد وسيطرة للدولة فاعل أمني دور  وغياب عسكري 

 التحية البنية من جزء على املسلحة التشكيالت من

ا تتخذ التي إلاقليمية والتدخالت النفط، لقطاع  طابع 

ا  التنظيمات من عدد وظهور  ألاحيان، بعض في عسكري 

 غير من وبالتالي ليبيا، داخل تنشط التي املسلحة

 من حال بأي آمنة الليبية السواحل أن اعتبار املمكن

 حساسة سلعة بنقل يتعلق فيما خاصة ألاحوال،

 العوامل هذه لكل إلاجمالية فالنتيجة كالنفط، وخطرة

 تتسم ليبيا، داخل آمنة وغير مضطربة بيئة خلق كانت

 رتفاعا إلى أدى ما وهو اليقين، بعدم ألاول  املقام في

 الشركات يهدد وبات ليبيا، من النفط نقل تكاليف

ن التي املبالغ بخسارة للنفط الناقلة  النفط على بها تؤم 

  املنقول،
 
 النفط على التأمين شركات تراجع عن فضال

 املحملة السفن على التأمين قبول  عن املنقول 

 21 .الليبية النفطية بالصادرات

 التحتية ةالبني تدمير إلى" داعش" تنظيم سعى -

 حكومة وتقويض للدولة الدخل بمصادر لإلضرار

 .املتحدة ألامم تدعمها التي الوطني الوفاق

 ُدمرت التي النفط ومنشآت التحتية البنية حالة -

 خمسة من أكثر منذ املستمرة املعارك جراء كبير بشكل

 مرتفعة وإصالحات صيانة تتطلب والتي أعوام،

 22.التكلفة

 خاصة والعسكرية، يةالسياس التطورات فرضت -

 أجزاء على املسلحة التنظيمات بسيطرة املتعلقة تلك

  فرضت للنفط، التحتية البنية من
 
 التفاعل من هيكال

 وبين الشرعية، والاقتصادية السياسية املؤسسات بين

 على سيطرتها تفرض ولكنها شرعية غير مسلحة كيانات

 تحمل الشرعية السلطات تستطيع ال حيوي  قطاع

 التنظيمات باتت وبالتالي العمل، عن توقفه تكلفة

ا املسلحة  الاقتصاد من فقط ليس يتجزأ ال جزء 

ا ولكن الليبي،  القرار صناعة معادالت من أيض 

 .ليبيا داخل السياس ي

 التي املعارك قبله ومن السياس ي الانقسام كشف  -

 تتعلق حقيقة عن النفطي الهالل مناطق في دارت

 في النفط بقطاع الخاصة حتيةالت الجغرافية بالطبيعة

 أجزاء ثالثة إلى تنقسم ليبيا في النفط فصناعة ليبيا،

ا موزعة  فأغلب ليبيا، وغرب ووسط شرق  على جغرافي 

 في الشرقية، املنطقة في موجودة الخام النفط حقول 

 في تتمركز التكرير ومعامل النفط مصافي أن حين

 املنطقة في التصدير موانئ أغلب توجد ثم ليبيا، وسط

 السائدة وألامنية السياسية التوترات ظل وفي الغربية،

 23 .الثالثة ألاجزاء بين التنقل يصعب
 

التحديات التي تواجه مؤسسة النفط  -

 نقسام بين الفرقاء الليبيينالليبية وواقع الا 

 مؤسساته منه لكل البالد في للسلطة جناحين خروج -

 القطاع إلنقاذ خطة وضع إلى الليبية، ألاوساط دفع

 من إنتاجه وإعادة والتراجع، الفقد من الليبي، النفطي

  جديد،
 
 من داعش تنظيم كثف حينما خصوصا

 . النفط حقول  قرب ألاخيرة هجماته

 ليبيا في واملالية وألامنية السياسية التحديات تفاقم -

 لإلنتاج إنعاش أي لتحقيق واضح مسار وجود وعدم

 وحيدلت الرئاس ي املجلس مساعي رغم النفطي

 .وبنغازي  طرابلس في املوجودتين النفطيتين املؤسستين

 أي: إلاستراتيجية الرؤية إلى الليبي الاقتصاد افتقاد -

 الليبي لالقتصاد واضحة استشرافية رؤية وجود عدم

 حولها التجمع يكون  مساره، تحدد ألاجل طويلة

 والهيئات املؤسسات جميع وتتبناها عليها، والاتفاق
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 بالشأن العالقة ذات الاقتصادية القطاعات وجميع

 .الاقتصادي

 ى تحديات تراجع ألاسعار علي املستو  -

 العالمي

 إلايرادات خفض على النفط أسعار انخفاض يعمل -

 زاد ومما. الوطنية امليزانية نفقات معظم تسدد التي

 منهما لكل حكومتين بين التنافس تعقيدا الوضع

 24.النفط لقطاع مسؤولون 

 تراجع إلى الدوالر أمام الدينار مةقي انخفاض يعود -

 إن حيث طردية، عالقة تربطهما إذ النفط، أسعار

ا هناك أن يعني مما شديد، تراجع في النفط سعر  عجز 

 قيمة انخفاض عليه يترتب املدفوعات ميزان في

  العملة،
 
 البالد، في السيولة حجم انخفاض عن فضال

 25.اتالاضطراب نتيجة إلايرادات مصادر معظم لتوقف

 في الركود حالة بسبب ـ عام   بوجه ـ الطلب ضعف -

 إضافة الصين، في وتباطؤه أوروبا، في العالمي الاقتصاد

 الواليات في الاستهالك في الكفاءة معايير ارتفاع إلى

 العرض وزيادة املتقدمة الدول  من وغيرها املتحدة

 في الصخري  النفط) التقليدي غير النفط إنتاج بسبب

 في وتغير ،(كندا في والرملي تحدة،امل الواليات

  بالحصص الاحتفاظ نحو ألاوبك إستراتيجية
 

 من بدال

  ألاسعار، استهداف
 
 من إلانتاج معاودة على عالوة

ا مضطربة كانت مناطق  مما ألاوسط، الشرق  في سياسيًّ

 تراجع ثم ومن النفط أسعار تراجع استمرار إلى يؤدي

 الوفاء على مةالحكو  قدرة وعدم النفطية، العائدات

 سواء نفقاتها حجم تخفيض إلى لتلجأ بمتطلباتها

 املشروعات تعطيل وبالتالي الاستثماري  إلانفاق

 يعد مما الحكومي، الدوالب على الانفاق أو النفطية،

 
 
 توقعات التالي الجدول  يوضح و، املستهلك على عبئا

 . املختلفة للمصادر وفقا البترول أسعار

 

 

  الخام البترول أسعار قعاتتو  (:0)رقم  جدول 
 
 وفقا

 (برميل/دوالر) املختلفة للمصادر

 

 يعاني حيث واضحة، تنموية استراتيحية غياب -

 عوائد على اعتماده نتيجة هشاشة الليبي الاقتصاد

 كثير وإغالق الحرب، بسبب تراجعت التي النفط

 منتصف من بداية الليبية، النفطية املوانئ من

 التي ـ النفط أسعار جعترا أثر كما ،5408 عام

 متاعب زيادة في ـ مسبوق  غير انخفاض إلى وصلت

 26 .الليبي الاقتصاد

 
ا
 متطلبات تطوير صناعة النفط الليبي: ثالثا

هناك ثمة متطلبات يجب على الحكومة الليبية انتهاجها 

 :لتطوير صناعة النفط، تتمثل فيما يلي

لمفهوم التنمية  استغالل الموارد النفطية وفقا   -

 :من خالل المستدامة

 مع إلانتاجية املشاريع في النفطية العوائد استخدام 

 إلايجابية وانعكاساتها النفطية العائدات بين املوازنة

 مما الحكومات تتبعها التي إلانفاق بسياسة املرهونة

  يشكل
 
  تحديا

 
 ضرورة يقتض ي ألامد طويل اقتصاديا

 النمو، استمرار يضمن بشكل الفائض توظيف

 الدخل مصادر وتنويع للتنمية هائلة فرص كفهنا

 27.التحديات تلك ملواجهة القومي

 املحلية السيولة عودة في النفط عائدات استغالل 

 سحب ألامر يتطلب وقد البنوك، إلى النقدي والدوالر

 املحلية، العملة من القديمة إلاصدارات من مجموعة

 منظومة عبر للدوالر املباشر البيع عمليات وإرجاع

 في وإلاسراع الليبية، البنوك جميع في الوطني الرقم

 جميع لدى بالدوالر إلالكتروني الدفع بطاقات تفعيل

 28 .املصارف

 2018 2017 2016 املصدر

 53.3 50.0 41.0 البنك الدولي

 - 51.0 41.0 وكالة الطاقة الامريكية

  41.0 34.8 صندوق النقد الدولي
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 من ألادنى الحد تضمن منظومة لبناء التنسيق 

ا املستندية الاعتمادات استغالل لعدم التفاهم،  وفق 

 .واضحة لرؤية

 نقدية أدوات بطرح املحلية السيولة فائض استيعاب 

 تكون  سندات أو صكوك شكل في مناسب عائد ذات

 الاستثمارية والجهات املواطنين يغري  عائد ذات

 في الزائدة السيولة لجذب املختلفة واملصارف

 .السوق 

 برامج تمويل في النقدية ألادوات تلك استثمار إعادة 

  من كبيرة كميات طرح وأيضا التحتية والبنى التحول 

 السوق  سعر نم أقل بسعر الصعبة العملة

 .السوداء

 أوجه بدقة تحدد ألاجنبي للنقد موازنة إصدار 

 إعطاء مع الرسمي بالسعر الصعبة بالعملة إلانفاق

 املوازنة بنود خارج التوريد في الراغبين التجار

 .الرسمي السعر عن مرتفع مختلف بسعر التوريد

 وشراء بيع عمليات علي للرقابة منظمة آلية إيجاد 

 العدالة تضمن للمواطنين يةألاجنب العملة

 29 .التحايل عمليات وتمنع والشفافية

 ألارباح تقاسم ليبيا في ناجحة نفطية سياسة تشمل 

 وتمتيع الانقسامية النزعات جذور  على والقضاء

 قدرة إبراز أجل من النفطية بالعائدات الليبيين

 للتوقعات الاستجابة على الجديدة الحكومة

 الشفافية ودعم ملواطنيها، والاقتصادية الاجتماعية

 . الفساد مواجهة في

 في يسهم قد العائدات، توزيع في الالمركزية اعتماد 

 وتقريب الانقسامية، النزعات هذه مع التعامل

 املؤسسات قدرات ودعم الشعب، من الحكومة

 املطالب تلبي سياسات صياغة أجل من املحلية

 ن دو  الالمركزية من أرباح تحقيق ويمكن. املحلية

 ألارباح تحويل يمكن كما كبيرة، اقتصادية تكلفة

 30.فيها لتتصرف املحلية السلطات إلى السنوية

 لدى املتاحة املادية املوارد استغالل إلى اللجوء عدم 

 سيطرة تحت تقع التى السيادية املؤسسات بعض

 بشكل القطاعات هذه قبل من القطاعات، بعض

 مثل ألن زمة؛ألا  إدارة ترتيبات إطار أوخارج منفرد،

 املؤسسات هذه إفالس إلى سيؤدى إلاجراء هذا

 وفى ألامور، تعقيد من سيزيد و ألاخرى، تلو الواحدة

 مناص ال الحكومة لدى املتاحة املوارد محدودية ظل

 سندات باستخدام الداخلى الاقتراض إلى اللجوء من

  امليزانية عجز لتمويل الخزانة وأذونات
 
 لسياسة وفقا

 مكافحة مقدمتها فى يأتى وألاهداف، الماملع واضحة

 السكانية والفئات الظل مناطق واستهداف الفساد

 31.العام باإلنفاق املحرومة

 

سياسة التحوط ضد تقلبات أسعار النفط  -

  :، من خاللالعالمية

 من املليارات بعشرات أجنبية استثمارات جذب 

 وقطاعات ألاساسية البنية هيكلة إلعادة الدوالرات

 32 .ليبيا في الحرب جراء تضررت التي النفط

 الوسائل أفضل استخدام  
 
  فنيا

 
  واقتصاديا

 
 وبيئيا

 والاستغالل احتياطياته، وتطوير النفط إلنتاج

 أهمية مع احتياطياته، وتطوير الطبيعي للغاز ألامثل

 طاقة وزيادة النفطية، املنتجات استهالك ترشيد

  النفط تكرير
 
، محليا

 
 كاملالت وتحقيق وخارجيا

 وصناعة النفط تكرير صناعة بين ألامثل

 .البتروكيماويات

 عن الكشف أنشطة في الاستثمار فرص زيادة 

 العمالة قدرات وتنمية وتصنيعها، املعدنية الثروات

 الجيولوجية الدراسات إعداد مع وتطويرها، الوطنية

  وتوفيرها، البيانات وقواعد والاقتصادية
 
 عن فضال
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 بالثروات املرتبط لميالع البحث أنشطة دعم

 .البيئية ألابعاد ومراعاة املعدنية،

 جانبية أنابيب بناء وتضم التحتية، البنية تعزيز 

 
 
 التخزين ومناطق الرئيسية الاختناق نقاط عن بعيدا

ناط أن ويمكن إلاستراتيجي،
ُ
 التخزين مناطق إدارة ت

رة الجهات إلى إلاستراتيجي
دة الجهات أو املصد   أو املور 

  هماكلتي
 
رة الجهات فتحتفظ) معا

 على بالنفط املصد 

 اململكة بين الحال هو كما عمالئها، أراض ي من مقربة  

 واليابان ظبي أبو وبين واليابان، السعودية العربية

  33  .(والهند

 دمجها من بد   ال تكفي، ال وحدها التحتية البنية 

 والقوانين ألانظمة من مناسب عمل إطار ضمن

 العابرة ألانابيب خطوط وتتطلب والدبلوماسية،

 التعاون  بشأن اتفاقيات الجوانب واملتعددة للحدود

 حين فعالية أكثر يبدو إلاستراتيجي فالتخزين الدولي؛

 مالكو يتفق وحين واضحة، استخدامه قوانين تكون 

 من القليل تخزين عدم على التخزين مناطق

 الفعال مجللد إستراتيجي مكسب فهناك إلامدادت،

 ُيستخدم لم وإن حتى واملؤسسات التحتية البنية بين

ري  جعل خالل من إلاطالق على  النفط مصد 

  يخفف وقد للتهديدات، عرضة أقل ومستهلكيه
 
 أيضا

 34.التهديدات هذه وقوع إمكانية من

 مخاطر موضوع تأخذ واقتصادية مالية سياسة وضع 

 إعداد عند الاعتبار بعين النفط أسعار تقلبات

 للتحوط خاصة سياسات وضع مع العامة، املوازنات

 .والفائض العجز اختالالت معالجة شأنها من

 جديدة، مصاف بناء أو القائمة املصافي تحديث 

 بغية وذلك التحويلية، العمليات طاقة وزيادة

 نفطية مشتقات إنتاج نحو التدريجي الانتقال

 وذلك للبيئة، مالءمة أكثر وبمواصفات نظيفة،

 إلى الفائض ولتسويق املحلية السوق  حاجة لتغطية

 ربحية هامش تحسين وبالتالي العاملية، السوق 

 تشجيع على والعمل املنافسة، من وتمكينها املصافي

 والبتروكيماويات النفط تكرير صناعتي بين التكامل

 هذه في املشاركة من الخاص القطاع وتمكين

 البحث وتشجيع التقنيات أحدث واقتناء الصناعات،

 واملعارف الخبرات تبادل سبل وتيسير والتطوير،

 وتسويق لتصنيع املالئم املناخ توفير إلى إضافة

 35.البتروكيماوية املنتجات

 نسبة ادخار إلى يهدف للنفط وطني صندوق  إنشاء 

 36 .املقبلة ألاجيال لصالح النفطية العائدات من معينة

 بيانات تقديم تشترط التي التشريعات وتنفيذ وضع 

 لجميع البيئية التأثيرات تقييم بخصوص كاملة

 .اعتمادها قبل التحتية البنية مشاريع

 املعادن عن والتنقيب بالبحث خاص برنامج تصميم 

 أمام الليبي للمفاوض التفاوضية القدرة يعزز 

 37.التنقيب لعروض املقدمة الشركات

 

 :من خالل االتجاه نحو التنويع االقتصادي -

 املعادن عن لتنقيبوا بالبحث خاص برنامج تصميم 

 أمام الليبي للمفاوض التفاوضية القدرة يعزز 

 38.التنقيب لعروض املقدمة الشركات

 النطالق البشري  املال رأس من املطلوبة القاعدة بناء 

 مسار في الاقتصادات تضع ناجحة تنويع عملية

 .املرتفع الذاتي التنمية

 وإنتاجيته، كفاءته لرفع املترهل العام   القطاع إصالح 

 القدرات وبناء البشري  املال رأس تنمية ويحفز

 .فيه الوطنية

 ا يكون  متنوع تنافس ي خاص قطاع خلق  عن بعيد 

ا السياسية، بالنخب والارتباط الريع تدوير  ومساهم 

 والتطور  والصادرات، الاقتصادات تنويع في

 عمل فرص وخلق الصناعي، والتحول  التكنولوجي

 .للمواطنين
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 النفطي القطاع من بعيدة صناعية قاعدة بناء 

ز إيجاد أو منه، املنبثقة والصناعات
ُّ
 في تكنولوجي ترك

 تكوين نحو الخاص القطاع قيادة أو معينة، صناعة

 .النمو على وحافزة التصدير إلى موجهة صناعات

 لتعزيز املطلوبة الاقتصادية السياسات إصالح 

 ودعم املتوسط، املدى في الاقتصادي الاستقرار

 39 .البعيد املدى في الصادرات وتنويع التنافسية،

 املختلفة والقدرات لإلمكانيات ألامثل الاستثمار 

 ألصحاب الفرصة وإتاحة الشابة الطاقات واستثمار

 النمو عجلة في بفاعلية ليسهموا واملؤهالت الكفاءات

 .والتطور 

 إضافة أجل من الاستثمارية، ألانشطة توزيع إعادة 

 الدولة لخزينة العامة للثروة إضافية مداخيل

 املقبلة، لألجيال النفطية الثروة لحفظ باإلضافة

 جريئة استراتيجيات نحو التوجه يجب ثم ومن

 من مستدامة، اجتماعية اقتصادية لتنمية تؤسس

 والتصنيع للتطوير كيانات تأسيس إلى سعيها خالل

 .التقنية على والاستحواذ

 مصادر تنويع زيادة على تعمل مالية سياسة اعتماد 

 املالية السياسة وتوجيه للدولة، املالية إلايرادات

 .الاستثماري  إلانفاق لزيادة

 وإدخال الصناعى القطاع لتعظيم كبيرة أهمية هناك 

 املساهمة خاللها من تستطيع للبالد جديدة صناعات

 الصغيرة الصناعات سيما وال املالية املوارد زيادة فى

 ملساهمتها ملحة ضرورة أصبحت التى واملتوسطة

 أن كما للدول  الاقتصادية املوارد زيادة فى كبير بشكل

 جذب على والعمل الاستثمارى  املناخ تهيئة

 فى يسهم القطاعات من عدد فى جدد مستثمرين

 والقوانين التشريعات وإصدار الدولة موارد تعظيم

 40.ألازمة آثار على للتغلب الاقتصادية
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من إصدارات المنظمة

 . الوطني الوفاق حكومة أولويات .0

 .املضمون  في السيساس ي،قراءة الاتفاق مسودة .5

 .الحكومي إلانفاق وترشيد 5400 املحاسية ديوان تقرير .8

 .الشاملة للتحوالت إطار .0

 .ليبيا في السياس ي لإلنقسام إلاجتماعية آلاثار .9

 .استشرافية تحليلية رؤية... ليبيا في ألامني و السياس ي املشهد .5

 .ليبيا في السياس ي لإلنقسام إلاقتصادية ألاثار .1

 ليبيا؟ في ممكن السالم إحالل هل .0

 .ليبيا في السلعي الدعم سياسات .5

 .5409 عام حصاد:  ليبيا .04
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 .والحلول  وآلاثار ألاسباب - الليبي الدينار أزمة .00

 .املعالجة وسبل والتحديات املختنقات - ليبيا في العام التعليم .05

 .الوطنية املصالحة إلى طريق الانتقالية العدالة .54

 .الوفاق بوابة من  ليبيا في الدولة تنظيم على الحرب .50

 .وفرص ومآالت تحديات: ليبيا في الديمقراطي التحول  .55

 .للحلول  واستعراض وآلاثار لألسباب تحليلية قراءة. .. الليبي الاقتصاد في املالي الفساد .58

 . 5409 املحاسبة ديوان تقرير وفق  -  الليبية الجمركية السياسات .50

 .النجاح ومتطلبات والعامة الاقتصادية السياسات .59

 ليبيا؟ في السياس ي للتعايش سبيل التوافقية الديمقراطية هل .55

 .القرارات صناعة في وأهميتها مفهومها املؤشرات و التقارير .51

 .الارتقاء ومتطلبات الليبي لالقتصاد التنافسية القدرة .50

 .الليبي الاقتصاد في السيولة أزمة أسباب .55

 .ليبيا في السلطة على الصراع في والدين الاجتماعية الجماعات دور  .84
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 .الصخيرات باتفاق و الالتزام الدولي املجتمع: تقدير موقف .08
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  5400 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتوإلا املنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات .  5409مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، طرابلس ليبيا

لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك إالتي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

أداء املؤسسات الليبية وتعزيز و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين . من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط . الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول . إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
 
و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة . عامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدوريةالسياسات ال

 .و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة ورش عمل و كذلك بتنظيم مؤتمرات

 

 مكتب طرابلس

      ليبيا -طرابلس  – النوفليين

   : 43 01 340 21 00218:هاتف

 

 مكتب إسطنبول 

Yenibosna Merkez MAH.29  

    Istanbul Vizyon Park 

   Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28 

                     Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  

  92 25 603 212 0090                  : هاتف  

  48 27 603 212 0090: فاكس

 

 

 



 

 6102واقع النفط الليبي خالل عام  18

 

 

  المراجعالهوامش و

                                                           
 ،72/2/7102تحديات كبرى أمام قطاع النفط الليبي،  1

y/8261/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%http://www.libyaalkhabar.com/econom/  
 ،72/2/7102، 7102المخاطر الجيوسياسية سترفع أسعار النفط في  2

http://alqabas.com/148572/  
 ،4/3/7102حقائق مؤلمة يكشف عنها تقرير البنك الدولي حول االقتصاد الليبي،  3

http://arabi21.com/story/892106/%D8%AD%D9%82%D8%   
 ، 7102ربيع  -االقتصادية 43اآلفاق: ليبيا 4

2016-spring-outlook-http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic  
 ، 7102ربيع  -االقتصادية 43اآلفاق: ليبيا 5

2016-spring-outlook-tp://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economicht  
 ، 7102ربيع  -االقتصادية 43اآلفاق: ليبيا 6

2016-spring-outlook-g/ar/country/libya/publication/economichttp://www.albankaldawli.or  
 ، 7102ربيع  -االقتصادية 43اآلفاق: ليبيا 7

2016-spring-outlook-ation/economichttp://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/public  
 ،3/4/7102مؤسسة النفط الليبية تعلن تبعيتها لسلطة حكومة الوفاق،  8

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/3/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%   
 ،5/2/7102توحيد مؤسسة النفط فى ليبيا سينهي صراع الصادرات، : بلومبرج 9

http://alnabaa.tv/news/view/7972  
 ،04/2/7102نحو إعادة فتح الموانئ وزيادة اإلنتاج، : أسكا نيوز 10

http://loopsresearch.org/articles/view/76/?lang=ara  
 ،7/5/7102خطة ليبية طموحة للنهوض بالصناعة النفطية،   11

news/81621.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
 ،2/2/7102، !روة البالد المهّددةث.. نفط ليبيا 12

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=709566  
 ،72/2/7102تحديات أمام القطاع النفطي الليبي،  13

http://www.libyaalkhabar.com/economy/8203/%D8%AA% /  
 
 

14
 ، الليبي النفط قانون بمراجعة المكلفة للجنة األول االجتماع للنفط الوطنية المؤسسة موقع عن نقلا  

44.html-18-08-19-03-2013-http://www.zueitina.com.ly/news/176 
 ،05/3/7102اذا يحدث في ليبيا؟، تشرح لك م.. نقاط  5 15

%D9%86%D9%-om/2016/03/15/5http://elbadil.c  
 ،72/2/7102تحديات أمام القطاع النفطي الليبي،  16

http://www.libyaalkhabar.com/economy/8261/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
http://alqabas.com/148572/
http://arabi21.com/story/892106/%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-outlook-spring-2016
http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-outlook-spring-2016
http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-outlook-spring-2016
http://www.albankaldawli.org/ar/country/libya/publication/economic-outlook-spring-2016
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2016/4/3/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82
http://alnabaa.tv/news/view/7972
http://loopsresearch.org/articles/view/76/?lang=ara
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/81621.html
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=709566
http://www.libyaalkhabar.com/economy/8203/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
http://www.zueitina.com.ly/news/176-2013-03-19-08-18-44.html
http://elbadil.com/2016/03/15/5-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%9F/


 

 6102واقع النفط الليبي خالل عام  19

 

                                                                                                                                                                                   

http://www.libyaalkhabar.com/economy/8203/%D8%AA% /  
 ،72/5/7102، ( 7ـ 0)آفاق اإلصالح االقتصادي الليبي في بيئة مضطربة سياسيًّا وعسكريًّا : دراسة17

tp://www.alwasat.ly/ar/news/economy/107113ht/  
 ،31/0/7102، نسبة العجز المالي% 54مليار دوالر خسائر النفط الليبي و 22: صدمة األرقام 18

- 4228/#sthash.dwroqbTz.dpufhttp://www.alwasat.ly/ar/news/economy/9  
 ،05/4/7102، (تقرير)إنتاج النفط الليبي خارج التوقعات  19

http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/102704/  
 ،7/5/7102خطة ليبية طموحة للنهوض بالصناعة النفطية،   20

news/81621.html-http://www.libyaakhbar.com/libya  
 ،72/5/7102، ( 7ـ 0)آفاق اإلصالح االقتصادي الليبي في بيئة مضطربة سياسيًّا وعسكريًّا : دراسة21

p://www.alwasat.ly/ar/news/economy/107113htt/  
 ،73/2/7102، ليبيا أكبر األلغاز في سوق النفط: «سي إن إن»تقرير لـ 22

- dpufhttp://www.alwasat.ly/ar/news/libya/112527/#sthash.dG8VvU3P. 
 ،72/5/7102، ( 7ـ 0)آفاق اإلصالح االقتصادي الليبي في بيئة مضطربة سياسيًّا وعسكريًّا : دراسة23

http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/107113/  
 

 ،72/01/7105، تنظيم الدولة خطر على قطاع النفط المتعثر في ليبيا 24
today.com/index.php?go=news&more=762-http://petroleum 

  
 ،74/4/7102ألف برميل من النفط،  251ليبيا تفشل في تصدير  25

http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8% 

 
 ،3/4/7102إنتاج مليون برميل يوًميا من النفط في ليبيا بات قرًيبا،  26

07006http://aawsat.com/print/6 
 سياسات اقتصادية جديدة، : الموازنات الخليجية وهبوط أسعار النفط 27

http://araa.sa/index.php?view=article&id =com_content  
 

 المنظمة الليبية للسياسات و االستراتيجيات ،  7102أبريل ، األسباب و االثار و الحلول: أزمة الدينار الليبي 28
http://loopsresearch.org/projects/view/70/?lang=ara 

 
 الستراتيجيات المنظمة الليبية للسياسات و ا،  7102أبريل ، األسباب و االثار و الحلول: أزمة الدينار الليبي 29

http://loopsresearch.org/projects/view/70/?lang=ara 
 

 ،02/2/7102النفط وأهمية الالمركزية في توزيع العائدات، : فورين بوليسي 30
http://loopsresearch.org/articles/view/79/?lang=ara  

 ،72/0/7102، 7102 التحديات االقتصادية والمالية لالقتصاد الليبي خالل العامدمحم بوسنينة، . د 31

http://www.libyaalkhabar.com/economy/8203/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A/
http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/107113/
http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/94228/#sthash.dwroqbTz.dpuf
http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/102704/
http://www.libyaakhbar.com/libya-news/81621.html
http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/107113/
http://www.alwasat.ly/ar/news/libya/112527/#sthash.dG8VvU3P.dpuf
http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/107113/
http://petroleum-today.com/index.php?go=news&more=762
http://www.albawaba.com/ar/%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7--832600
http://aawsat.com/print/607006
http://araa.sa/index.php?view=article&id%20=com_content
http://loopsresearch.org/projects/view/70/?lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/view/70/?lang=ara
http://loopsresearch.org/articles/view/79/?lang=ara


 

 6102واقع النفط الليبي خالل عام  21

 

                                                                                                                                                                                   

view/3/?lang=arahttp://loopsresearch.org/articles/  
 ليبيا تحتاج عشرات مليارات الدوالرات لتطوير صناعة النفط والبنية التحتية،  32

http://www.alwasatnews.com/news/459612.html  
 ،00/5/7102ق األوسط، ثالثة طرق لتحسين أمن طرق الطاقة المحفوفة بالمخاطر في الشر  33

mills-security-routes-energy-http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2016/05/11  
 ،00/5/7102مخاطر في الشرق األوسط، ثالثة طرق لتحسين أمن طرق الطاقة المحفوفة بال 34

mills-security-routes-energy-http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2016/05/11  
 

 سياسات اقتصادية جديدة، : النفط الموازنات الخليجية وهبوط أسعار 35
http://araa.sa/index.php?view=article&id =com_content 

 
 ،7104، ركائز التنمية، 7171رؤيا ليبيا  36

  http://www.libyavision2020.ly/lv/%D8%B1%D9%83%D8%   
 
 ،7104، ركائز التنمية، 7171رؤيا ليبيا  37

http://www.libyavision2020.ly/lv/%D8%B1%D9%83%D8% 
 
 ،5/01/7105كة تنوع مصادر الدخل، الممل.. استعدادًا لعصر ما بعد النفط 38

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20151005/Con20151005800241.htm  
 ،3/4/7102إنتاج مليون برميل يوًميا من النفط في ليبيا بات قرًيبا،  39

http://aawsat.com/print/607006  
 سياسات اقتصادية جديدة، : الموازنات الخليجية وهبوط أسعار النفط 40

http://araa.sa/index.php?view=article&id =com_content 

 
 

 

http://loopsresearch.org/articles/view/3/?lang=ara
http://www.alwasatnews.com/news/459612.html
http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2016/05/11-energy-routes-security-mills
http://www.brookings.edu/ar/blogs/markaz/posts/2016/05/11-energy-routes-security-mills
http://araa.sa/index.php?view=article&id%20=com_content
http://www.libyavision2020.ly/lv/%D8%B1%D9%83%D8%25
http://www.libyavision2020.ly/lv/%D8%B1%D9%83%D8%25
http://www.okaz.com.sa/new/issues/20151005/Con20151005800241.htm
http://aawsat.com/print/607006
http://araa.sa/index.php?view=article&id%20=com_content



