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 اإلهداء

 

 نفسي في غرس من إلى القلب، في محفورا   إسمه وبقي األنظار عن إبتسامته غابت  من إلى

 هللا .  رحمه والدي ... والقلم العلم حب 

  ...للمواصلة، إلى القلب الحنون  والدعم بالتشجيع  وبادلتني وغفلت  عنها تأخرت  من إلى

  .هللا وأطال في عمرها بالصالحات  حفظها والدتي

العلمي،   تحصيلي سبيل في بجانبي وقفت  إلى من ومجهودها، وقتها من الكثير أخذت  من إلى

 .العزيزة  زوجتي …بكل الود واالخالص 

إخوتي    … والطموح   والفرح السعادة عنها  بدال   وأدخلوا والتعب  الهم لي بدعمهم أذهبوا من إلى

  .هللا رعاهم وأخواتي

 إلى جميع االصدقاء واالحباب أهدي ثمرة جهدي .

 

 

 

  

 

 

 

 الباحث



 
 رار ـــــــــــإق

 

 

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان : 

دراسة تحليلية   - تقدير دوال الطلب على مكونات التجارة الخارجية في االقتصاد الليبي (

 ( .  م 2009_   1980للفترة 

أقر بأن ما أشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، بإستثناء ما تمت االشارة  

إليه حيث ما ورد، وإن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب 

 علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى .

 

 

 

 

  ........................التوقيع 
 
 
 
 
 

 



  الشكر والتقدير
 

الحمد هلل الذي بشكره تدوم النعم والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين سيدنا 
 محمد صلى هللا عليه وسلم . 

ألستاذي الفاضل سعادة االستاذ الدكتور       يسعدني أن أتقدم بخالص شكري وإمتناني
المشرف على هذه الرسالة، وأدين له بالفضل بعد هللا عز وجل  عمر عثمان محمد زرموح( )

على ما منحي إياه من وقت وجهد ومساعدة للخروج بهذه الرسالة في أحسن صورة ممكنة، 
ذي كان لي الشرف في أن  وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيه وما يليق بإسمه ال
 أضعه على أطروحتي، وأسأل هللا أن يبارك له في علمه وعمله .

كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر واالحترام ألعضاء لجنة المناقشة / الدكتور 
، والدكتور محمد خليفة علي معيوف(، والدكتور الفاضل )صالح الدين انبيه جمعة(الفاضل )
 ، لتفضلهم على قبول مناقشة هذه الرسالة .مد بلق(بشير عبدهللا محالفاضل )

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع العاملين بكلية المحاسبة وإدارة الدراسات العليا 
المشاط الصادق )والدكتور  (،  صالح الدين انبيه جمعةبجامعة الجبل الغربي وخاصة الدكتور )

واالستاذ  ،(مصطفى عبدالسالم مسعود)(، والدكتور عمر العربي محمد(، واالستاذ )عبود
( لوقفتهم النبيلة معي ومساندتهم  نصر الدين عامر سويسي(، والدكتور )شقرون العربي  رياض  )

( والدكتور عزالدين المبروك عاشورلي . كما اليفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور ) 
تمام خالل إعداد هذا البحث ( على كل ماقدموه لي من عون وتشجيع وإهمحمد عامر الحمادي)
. 

واليفوتني أن أتوجه بالشكر إلخوتي وأصدقائي وزمالئي طلبة الدراسات العليا وطلبة 
كلية المحاسبة بجامعة الجبل الغربي اللذين ساعدوني على إتمام هذا العمل ولو بمعلومة مفيدة  

عبر به المحسن إليه  أو بكلمة مشجعة أو لفتة طيبة أو إبتسامة مواسية فلهم مني أفضل ما ي
 للمحسن والمتفضل عليه للمتفضل .

 
 الباحث

 



 المستخلص

 
تناول هذا البحث تقديرا  لدوال الطلب على مكونات التجارة الخارجية في االقتصاد 

، حيث تتمثل المشكلة البحثية في دراسة العوامل المؤثرة (2009_ 1980الليبي خالل الفترة )

على مكونات التجارة الخارجية )الواردات والصادرات( لالقتصاد الليبي مما يتيح استخدامها 

كأدوات لتوجيه السياسة التجارية لالقتصاد الوطني بما يحقق النمو والرفاه لالقتصاد الوطني 

ويع وتشجيع الصادرات . وقد استهدف هذا البحث من خالل سياستي إحالل الواردات وتن

التحقق من مدى فعالية سياستي إحالل الواردات وتنويع وتشجيع الصادرات في قطاع التجارة  

وبناء  على ذلك إنطلق البحث من .  (  2009_ 1980الخارجية باالقتصاد الليبي خالل الفترة )

المحددة للواردات تبين أن سياسة إحالل الواردات فرضية أن العوامل  ] 1[الفرضيتين اآلتيتين :  

فرضية   ]2[    لم تكن فعالة خالل فترة الدراسة مقابل فرضية أن هذه السياسة كانت فعالة .

أن العوامل المحددة للصادرات غير النفطية تبين أن سياسة تنويع وتشجيع الصادرات لم تكن  

السياسة كانت فعالة . وفي سبيل إختبار هاتين  فعالة خالل فترة الدراسة مقابل فرضية أن هذه  

الفرضيتين تم تقدير كل من دالة الواردات ودالتي الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية،  

لمتغيرات  (  2009_ 1980حيث تم تجميع بيانات سالسل زمنية من مصادر رسمية عن الفترة ) 

اتباع منهجية من العام إلى الخاص الصادرات كما تم في الجانب القياسي و دوال الواردات 

general to specific methodology  نموذج تصحيح  في عملية التقدير إعتمادا  على

وقد تم التوصل إلى النتائج النهائية للمعادالت المقدرة في شكلها الخطي   ( .ECMالخطأ )

طلب في اللوغاريتمي وهو الشكل الذي يساعد على الحصول بشكل مباشر على مرونات ال

 .   األجلين القصير والطويل



 كاآلتي : النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث ويمكن تلخيص أهم 

يتمثل الدخل المحلي معبرا  عنه بالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي أهم العوامل المحددة ] 1[

العالقة بين الدخل المحلي والطلب على الواردات وأن للطلب على واردات االقتصاد الوطني، 

هذه العالقة الطردية بين الدخل المحلي والطلب على الواردات  هي عالقة طردية، حيث تكشف

التجاري لالقتصاد الوطني ويزيد من الضغط   الميزانب  يلحق قد  الذي السلبي نعكاساال  مدى عن

على ميزان مدفوعاته السيما وان اغلب دخل االقتصاد الوطني مصدره الصادرات النفطية . 

ارتفاع مستوى الدخل بنسبة معينة في االجل الطويل المرونة الدخلية للواردات أن  كما تبين من  

 اإلنفاق زيادةع مستوى الطلب على الواردات بنفس النسبة تقريبا ، وذلك يعني يؤدي الى ارتفا

،  ً  محليا من امتصاصها بدال   الدخل المحلي زيادة على السلع المستوردة الناجم عن الخارجي

وهو مايدل على أن سياسة احالل الواردات في االقتصاد الليبي لم تكن فعالة خالل فترة الدراسة 

حد أهم العوامل المحددة للصادرات النفطية في الدخل االجنبي معبرا  عنه بالناتج  يتمثل أ] 2[.  

المحلي اإلجمالي لدول منطقة اليورو باالسعار الثابتة، وأن هذه العالقة بين الدخل االجنبي  

الحقيقي وقيمة الصادرات النفطية الحقيقية عالقة طردية، وقد اتضح من خالل قيمة المرونة 

  الصادرات النفطية ضعيفة الحساسية للتغيرات في الدخل االجنبي   ادرات النفطية أن الدخلية للص

تضاهي تقريبا  التغير   فترتفع حساسيتها لتصبحأما في االجل الطويل  في االجل القصير،

يتمثل أحد أهم العوامل المحددة للصادرات غير النفطية في  ] 3[.  النسبي في الدخل األجنبي

العالقة بين أسعار  وأن أسعارها معبرا  عنها بالمخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي، 

الصادرات غير النفطية والطلب على الصادرات غير النفطية هي عالقة عكسية، وقد تبين من  

ن الصادرات غير النفطية ذات مرونة عالية بالنسبة  المرونة السعرية للصادرات غير النفطية أ 

المرونة المرتفعة لهذا العامل في االجلين    حيث تكشفألسعارها في األجلين القصير والطويل،  



القصير والطويل عن ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من السلع غير النفطية في  

، وهذا يعني أن االقتصاد الليبي لم  الكيماوية والتي تتكون أساسا  من السلع االسواق االجنبية

يتقدم خطوات فعالة نحو تنويع وتشجيع صادراته وبصورة خاصة في مجال الصادرات غير 

النفطية، السيما وأن المتوسط العام لنسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات الليبية  

ين أن باقي هذه النسبة والتي تبلغ  %(، في ح4.01( بلغ حوالي ) 2009_ 1980خالل الفترة )

%( هي عبارة عن صادرات نفطية، وهو ما يؤكد على أن سياسة تنويع  95.99حوالي )

 وتشجيع الصادرات في االقتصاد الليبي لم تكن فعالة خالل فترة الدراسة .
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 ( مقدمة  : 1_  1) 

يحظى قطاع التجارة الخارجية بأهمية بالغة لمعظم إقتصادات دول العالم، فهو يشكل 

جانب هام في مكونات ناتجها المحلي اإلجمالي، كما أن له دور هام في تحقيق عملية التنمية، 

وذلك من خالل ما يوفره من النقد األجنبي الالزم لدفع عجلة التنمية االقتصادية، كما يمكن  

تجارة الخارجية تصريف اإلنتاج الفائض الذي اليوجد طلب عليه في السوق المحلية  من خالل ال

. ومن هذا المنطلق فإنه كلما زادت   1وإستيراد السلع المنتجة من الخارج مقابل اإلنتاج الفائض  

قيمة الصادرات عن قيمة الواردات تحقق فائض في الميزان التجاري وهو ما تسعى أغلب الدول 

 . الخارجية   الل تنشيط قطاع التجارة خ لتحقيقه من

وقد انخرطت ليبيا في العديد من االتفاقيات التجارية الدولية واإلقليمية لغرض تنشيط  

قطاع تجارتها الخارجية واالستفادة من مزايا هذه االتفاقيات وتجنب بعض المظاهر السلبية  

، وفي هذا اإلطار فقد وضعت خطط تنموية تهدف إلى تطوير قطاع التجارة  2المصاحبة لها 

ق فائض في الميزان التجاري، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن أغلب هذه الخطط الخارجية وتحقي

بقيت كمشاريع تنموية بدون تنفيذ، ومع ذلك فقد كان أداء الميزان التجاري لالقتصاد الليبي كما  

 ( التالي :1_1في الجدول رقم )

 
 
 

 ( أداء الميزان التجاري الليبي لسنوات مختلفة  1_ 1جدول رقم ) 

 
(، تاريخ الفكر االقتصادي، الطبعة األولى، 1991المهدي، )د. عطية  –د. احمد منيسي، الفيتوري  –_ عبد الحميد 1

 . 53منشورات مركز بحوث العلوم االقتصادية، بنغازي، ليبيا، ص
مجلس التخطيط العام، الخطوط الرئيسية للسياسة التجارية )تقويم الوضع الحالي والسياسات المستقبلية(، ناصر  _2

 . 17، ص 2000



 باالسعار الجارية وبمليون دينار ليبي () القيمة 
 الميزان التجاري

 )الفائض أو العجز(

 

 قيمة

 الواردات

  قيمة الصادرات
 السنوات

إجمالي قيمة   

 الصادرات 

قيمة الصادرات  

 غير النفطية 

قيمة الصادرات  

 النفطية 

 1980 6486.4 ــ  6486.4 2006.2 4480.2

2431.2 1214.4 3645.6 53.4 3592.2 1985 

2234.0 1510.9 3744.9 210.2 3534.7 1990 

1493.5 1728.5 3222.0 256.1 2965.9 1995 

3310.1 1911.4 5221.5 229.3 4992.2 2000 

23194.5 7953.5 31148.0 835.8 30312.2 2005 

18010.3 16060.6 34070.9 717.6 33353.3 2009 

 ( .2تم إعداد الجدول باالعتماد على البيانات المتوفرة في ملحق الدراسة رقم )  المصدر :
 ( بيانات غير متوفرة .ـــ)ــ
 

وباالستناد إلى األرقام التي تضمنها هذا الجدول تبين أن االقتصاد الليبي قد حقق 

ة ألخرى، فائضا  في جميع السنوات المشار إليها في هذا الجدول على الرغم من تفاوته من سن 

ويرجع ذلك التفاوت للتذبذب في قيمة الصادرات زيادة  ونقصانا ، بسبب زيادة وإنخفاض قيمة  

الصادرات النفطية والناتجة عن عدم إستقرار الكميات المصدرة من الصادرات النفطية وكذلك 

 عدم االستقرار في أسعار النفط العالمية . 

كما أن وجود هذا الفائض في الميزان التجاري يخفي خلفه ضعف مساهمة الصادرات 

غير النفطية إلى إجمالي الصادرات والتي التغطي إال قدرا  ضئيال  من الواردات، مما يهدد 

 بإحتمال حدوث عجز في الميزان التجاري في حالة نضوب النفط أو إنخفاض في أسعاره . 

 

 ثية :( المشكلة البح 2_  1) 

تظهر كل اإلحصاءات والمؤشرات المتعلقة بالمبادالت التجارية الليبية مع العالم 

الخارجي تدنيا  واضحا  للصادرات غير النفطية واالعتماد شبه الكلي على الصادرات النفطية  

في تغطية إحتياجات االقتصاد الليبي من واردات السلع والخدمات . وحيث أن الصادرات 



موردا  غير متجدد وقابال  للنضوب، فإن ميزان المدفوعات الليبي سيكون عرضة  النفطية تمثل 

يحتم العمل على توجيه التنمية االقتصادية في ليبيا بما  الذي  للعجز في األجل الطويل، األمر  

 يخدم هدفين أساسيين :  

هو الحد من التوسع الكبير في الواردات من خالل إنتهاج سياسة إحالل الواردات  :األول 

import substitution   . 

 .  export promotionغير النفطية : هو تنويع وتشجيع الصادرات الثاني 

وهذان الهدفان غير متعارضين ويمكن أن يسيرا جنبا  إلى جنب إذا تحقق النمو المناسب 

 والمستدام في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد . 

تتمثل في دراسة العوامل التي تؤثر على مكونات لذا فإن المشكلة البحثية لهذه الدراسة  

القتصاد الليبي بحيث يمكن إستخدام التجارة الخارجية )الواردات والصادرات غير النفطية( ل 

 هذه العوامل كأدوات لتوجيه السياسة التجارية لالقتصاد الوطني نحو الهدفين المذكورين . 

 

 ( فرضيات الدراسة :  3_  1) 

 بناء على ما تقدم يمكن صياغة فرضيتين أساسيتين لهذه الدراسة هما كاآلتي : 

_ العوامل المحددة للواردات تبين أن سياسة إحالل الواردات لم تكن فعالة خالل فترة الدراسة 1

. 

_ العوامل المحددة للصادرات غير النفطية تبين أن سياسة تنويع وتشجيع الصادرات لم تكن  2

 فعالة خالل فترة الدراسة . 

ي منهما أو كليهما يعني  وتسعى هذه الدراسة إلى إختبار هاتين الفرضيتين وسيكون رفض أ

 أن السياسة التجارية المعينة خالل فترة الدراسة كانت جيدة ومقبولة .



 

 ( أهداف الدراسة :  4_  1) 

يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة التعرف على أهم العوامل المحددة للطلب  

ي، الذي من خالله يمكن  على مكونات التجارة الخارجية )الواردات والصادرات( لالقتصاد الليب

 تحقيق األهداف الفرعية اآلتية : 

 _ التعرف على مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها ومراحل تطورها في الفكر االقتصادي .1

_ التعرف على مؤشرات تطور التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي وتتبع مراحل تطور سياساته  2

اآلثار االقتصادية االيجابية والسلبية الناتجة عن  التجارية المنفدة خالل فترة الدراسة وتوضيح 

 زيادة أو نقص واردات وصادرات االقتصاد الوطني . 

ت والصادرات )النفطية وغير النفطية( لالقتصاد _ توضيح سلوك دوال الطلب على الواردا3

 الليبي بغية تفهمها . 

_ تحديد مدى الدور الذي تلعبه العوامل المحددة للطلب على مكونات التجارة الخارجية  4

 لالقتصاد الليبي في توجيه السياسة التجارية . 

الدراسة من خالل  تقييم أداء السياسة التجارية في االقتصاد الليبي خالل فترة محاولة _ 5

 التحقق من مدى فعالية سياستي إحالل الواردات وتنويع وتشجيع الصادرات .

_ التعرف على أهم األسباب التي تقف في طريق تطور وتنوع صادرات االقتصاد الوطني، 6

ومن ثم المساهمة في تقديم بعض التوصيات المناسبة التي تساعد على التخفيض من حدة 

 تلك المشكلة .

 ( أهمية الدراسة  : 5_  1) 



تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة الملحة للتخطيط لقطاع التجارة الخارجية باالقتصاد 

الليبي بغية رسم أفضل السياسات االقتصادية لتنميته وتطويره ورفع مستوى أدائه، حيث أن  

للسياسة  التخطيط لقطاع التجارة الخارجية يتطلب إستخدام مقاييس تساعد المخططيين 

االقتصادية على أداء مهامهم، وهذه المقاييس تعتمد على الدراسات القياسية واإلحصائية لسلوك 

الواردات والصادرات خالل الفترات السابقة للتعرف على أهم العوامل والمتغيرات التي تؤثر  

 فيها، ومن ثم إمكانية التنبؤ باالتجاهات المستقبلبة لهذا القطاع الهام .

 

 ( حدود الدراسة : 6_  1) 

 يمكن تقسيم حدود الدراسة إلى :

تغطي هذه الدراسة المعامالت االقتصادية السلعية لليبيا مع العالم  أواًل _ الحدود المكانية : 

 الخارجي، والمتمثلة في الواردات والصادرات .

الليبية خالل  تتناول الدراسة الطلب على مكونات التجارة الخارجية ثانيَا _ الحدود الزمنية : 

(، وقد تم التركيز على هذه الفترة لما حدث فيها من تطورات هامة، منها  2009_ 1980الفترة ) 

: 

خالل فترة الثمانينات من هذه الفترة شهد النشاط التجاري لالقتصاد الوطني سيطرة كاملة  •

 من قبل الدولة .



بشكل مباشر في إيرادات تعرض أسعار النفط خالل فترة الثمانينات لهزات كبيرة مما أثر و  •

الصرف األجنبي، مما أدى بالسلطات المسئولة إلى إتخاذ الكثير من اإلجراءات الالزمة 

 . 3لخفض اإلنفاق على خطط التنمية، وكذلك خفض اإلنفاق على الواردات 

كذلك السياسة التجارية التقييدية المتبعة في ليبيا خالل عقدي الثمانينات والتسعينات و  •

 االجراءات والتدابير المعتمدة مع بداية االلفية الثالثة لتحرير النشاط التجاري . 

تعديل وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية في األول من يناير   •

2002 . 

 

 ( منهجية الدراسة : 7_  1) 

تحليل بيانات  تعتمد هذه الدراسة على الطرق الوصفية والتحليلية الكمية والقياسية في

( وذلك لتحديد العالقة 2009_ 1980السالسل الزمنية لواردات وصادرات ليبيا خالل الفترة ) 

االقتصادية بين المتغيرات التي تمثل موضع التحليل من جهة، وتقدير دوال الطلب على 

واردات وصادرات االقتصاد الليبي من جهة أخرى . وفي إطار التحليل القياسي سيتم إتباع 

في عملية التقدير   general-to-specific methodologyإلى الخاص نهجية من العام م

 . Error Correction Model( ECMنموذج تصحيح الخطأ )إعتمادا  على 

 
 
 
 

 
(، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي )دراسة تحليلية لدور التجارة الخارجية  1992ي، )د. عطية المهد  –_ الفيتوري  3

 . 31في تحديد قيمة الدينار الليبي(، الطبعة االولى، منشورات مركز البحوث العلوم االقتصادية، بنغازي، ليبيا، ص 



 ( تقسيمات الدراسة :  8_  1) 

سيتم تناول هذه الدراسة في ستة فصول، فبعد االنتهاء من هذا الفصل والذي يشكل 

حيث اإلطار العام للدراسة، يأتي الفصل الثاني لُيخصص لمناقشة اإلطار النظري للدراسة 

مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها وأسباب قيامها والعوامل المؤثرة فيها، يناقش موضوعات مثل 

يأتي  . ثم إلى التعريف بمفهوم السياسة التجارية الخارجية وأهدافها وأنواعها ومن ثم سنتطرق 

الفصل الثالث لُيعرض فيه المراحل التاريخية لتطور التجارة الدولية من خالل البحث في اآلراء  

تطور المبادالت  الفكرية المهتمة بمجال التجارة الدولية وتتبع نظرياتها، وكذلك البحث في كيفية  

، وإستكماال  للموضوع سيتم في هذا الفصل رية في ظل النظام االقتصادي الدولي المعاصرالتجا

التطرق إلى نشأة منظمة التجارة العالمية ومبادئها وأهدافها وبعض االنتقادات الموجهة لها، 

تجارة ليبيا الخارجية في حال إنضمامها    علىوبعدها سيتم التعريج على بعض اآلثار المتوقعة  

المنظمة . أما الفصل الرابع فقد خصص لعرض وتحليل التطور في التجارة الخارجية  لهذه 

(، 2009_ 1980الفترة )لالقتصاد الليبي وتتبع مراحل تطور سياساتها التجارية المنفدة خالل 

حيث يعرض فيه تحليال  إقتصاديا  لبعض مؤشرات تطور التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي  

التي من أهمها القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية ودرجة إنكشاف االقتصاد  خالل تلك الفترة و 

الليبي على العالم الخارجي ومعدل التبادل التجاري الصافي والميزان التجاري، وكذلك سيتم من  

خالل هذا الفصل عرض كيفية التطور في مكونات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي خالل 

وذلك من خالل التحليل االقتصادي للتطور في قيمة الصادرات الليبية  فترة موضوع الدراسة 

ومكوناتها وقيمة الواردات الليبية ونسبة إمتصاصها لحصيلة الصادرات بغية التعرف على واقع 

التجارة الخارجية الليبية وتحديد بعض خصائصها، كما سيتم ايضا  من خالل هذا الفصل 

من مرحلة  ليبيا خالل فترة الدراسة إبتداء  ية المتبعة في عرض مراحل تطور السياسات التجار 



بالسياسات التجارية الداعمة لتحرير النشاط التجاري . في  ياسات التجارية المقيدة وإنتهاء  الس

حين خصص الفصل الخامس إلعداد النماذج القياسية للتجارة الخارجية الليبية وذلك من خالل  

تي تسبق مراحل بناء النماذج والتي تتمثل في توصيف تقديم بعض الخطوات األساسية ال

متغيرات نماذج الدراسة وتوضيح مصادر بيانات هذه المتغيرات والتعريف بالمنهجية القياسية  

المستخدمة في تقدير نماذج الدراسة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بناء وتصميم نماذج دوال الدراسة 

هذا الفصل بتحليل وتفسير نتائج التقدير وتلخيصها    ثم تقديرها وعرض وإختبار نتائجها، وننهي

. وتنتهي الدراسة بفصل سادس نعرض فيه أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها هذه 

 الدراسة .

 

 ( عرض الدراسات السابقة : 9_  1) 

العالقة بين مكونات التجارة  يستعرض هذا البند بعض من الدراسات التي إختبرت 

الخارجية والعوامل المؤثرة فيها سواء كانت بشكل كلي أو تختبر فرع من فروع هذه العالقة، 

 وفيما يلي عرضا  ملخصا  لتلك الدراسات :

)تقدير دالة ، بأجراء دراسة قياسية بعنوان  4(2012علي محمد عبدهللا المحمودي، قام )_ 

بإستخدام نماذج التكامل المشترك  (2008_ 1975يبيا في الفترة الطلب على الواردات في ل

ونموذج تصحيح الخطأ، وتهدف هذه الدراسة إلى تقدير وتحليل محددات الطلب على الواردات 

الكلية واالستهالكية واالستثمارية في االقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة لغرض تقدير اثار  

ردات في االجلين القصير والطويل، وكذلك للكشف عما إذا المتغيرات التفسيرية على حجم الوا

 
(، 2008_1975اردات في ليبيا في الفترة )(، تقدير دالة الطلب على الو 2012علي محمد عبدهللا، ) –_ المحمودي 4

  رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد، االكاديمية الليبية، طرابلس، ليبيا .



كانت هناك آلية لتصحيح الخطأ بالنماذج المقدرة . وقد إعتمد الباحث على إستخدام االسلوب 

التحليلي الكمي باإلضافة إلى االسلوب الوصفى التحليلي، أما الشكل الدالي فقد إعتمد على  

مرونات المختلفة  لة الحصول على تقديرات مباشرة لالشكل اللوغاريتمي الخطي وذلك المكاني 

لدوال الدراسة . وقد أظهرت أهم النتائج في دالة الواردات الكلية أن الطلب على الواردات الكلية 

بالنسبة الى الناتج المحلي االجمالي مرن في االجليين القصير والطويل، وأن الطلب على 

نسبية فهو غير مرن في االجل القصير ومرن في االجل  الواردات الكلية بالنسبة الى االسعار ال

الطويل، كما كشفت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ لهذه الدالة عن وجود آلية لتصحيح  

ن سرعة التعديل نحو التوازن بعد أثر أي صدمة في النموذج تعتبر الى  أالخطأ في النموذج و 

ماضية اليتم تصحيحها خالل السنة الواحدة ن اختالل التوازن في الفترة الأحد ما بطيئة، أي 

وذلك نتيجة لما تستغرقه الموازنة االستيرادية من وقت في اعدادها وكذلك لوجود عقبات نحو  

الواردات بسبب السياسات التجارية التقييدية التي تم اتباعها في عقد الثمانينات . كما أظهرت 

ة أن الطلب على الواردات الرأسمالية بالنسبة الى  أهم النتائج المتعلقة بدالة الواردات الرأسمالي

الناتج المحلي االجمالي مرن في االجليين القصير والطويل، وأن الطلب على الواردات 

الرأسمالية بالنسبة الى االسعار النسبية مرن في االجل القصير وغير مرن في االجل الطويل، 

دالة عن وجود آلية لتصحيح الخطأ في  كما كشفت نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ لهذه ال

النموذج وان سرعة التعديل نحو التوازن بعد أثر أي صدمة في النموذج تعتبر الى حد ما  

بطيئة، أي ان اختالل التوازن في الفترة الماضية اليتم تصحيحها خالل السنة الواحدة وذلك 

تتطلب فترة اطول من الزمن   بسبب ارتباط الواردات الرأسمالية عادة بالخطط التنموية والتي

لكي يتم من خاللها استيراد السلع والمعدات الرأسمالية . كما أظهرت أهم النتائج المتعلقة بدالة 

الواردات االستهالكية مرونة الواردات االستهالكية بالنسبة الى الناتج المحلي االجمالي وعدد 



دير نموذج تصحيح الخطأ لهذه السكان في االجلين القصير والطويل، كما كشفت نتائج تق

الدالة عن وجود آلية لتصحيح الخطأ في النموذج وان سرعة التعديل نحو التوازن بعد أثر أي 

صدمة في النموذج تعتبر جيدة، وذلك بسبب الطلب المتزايد في السوق المحلي على السلع  

 .  االستهالكية )الضرورية والكمالية( التي يتم استيراد معظمها من الخارج

إمحمد علي صالح أبوغالية / أ.د. حسين الفحل، وفي دراسة تحليلية أخرى قام بها )أ. _ 

)الصادرات النفطية وعالقتها بمعدالت انفتاح االقتصاد الليبي على الخارج ، بعنوان  5( 2012

تهدف إلى تحديد العالقة بين الصادرات النفطية وبين معدل  (2008_1995عن الفترة 

د الليبي على الخارج من خالل دراسة أثر إعتماد االقتصاد الليبي على صادرات انفتاح االقتصا

النفط الخام في زيادة معدالت االنفتاح على الخارج . وإعتمدت الدراسة على استخدام  المنهج  

الوصفي التحليلي من خالل استخدام بعض المؤشرات المتبعة في قياس معدالت االنفتاح  

وأثر ذلك على االقتصاد الليبي . وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة  االقتصادي على الخارج 

من النتائج كان أبرزها أن تركز الصادرات الليبية في النفط الخام أدى إلى زيادة معدالت إنفتاح  

االقتصاد الليبي على الخاج، وهو ما يزيد من درجة حساسية االقتصاد للتأثر بالعوامل الخارجية 

  الخارجة عن سيطرته .

)عبدالسالم امحمد احويته / محمد علي شطا، وفي دراسة تحليلية قياسية أخرى قام بها  _

  ( 2006_1977)تحليل إقتصادي للتجارة الخارجية الليبية خالل الفترة ، بعنوان  6( 2009

 
(، الصادرات النفطية وعالقتها بمعدالت انفتاح 2012) أ.د. حسين ، –أ. امحمد علي صالح، الفحل  –_ ابوغالية 5

(، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  2008_1995االقتصاد الليبي على الخارج )دراسة تحليلية خالل الفترة 
 .  2012(، حزيران 2والدراسات، العدد السابع والعشرون )

حليل اقتصادي للتجارة الخارجية الليبية خالل الفترة   (، ت 2009محمد علي، ) –عبدالسالم امحمد؛ شطا –_ احويته 6
، 2009(، دراسة تحليلية قياسية، كلية الزراعة، قسم االقتصاد الزراعي، جامعة المنصورة، نوفمبر 2009_1977)

  مصر .



(، وتقدير دالتي  2006_1977استهدفت دراسة تطور الصادرات والواردات الليبية خالل الفترة )

الصادرات والواردات الليبية خالل هذه الفترة وذلك لتحديد اهم العوامل المؤثرة على الصادرات 

حليل والواردات الليبية، وإعتمد الباحثان على إستخدام أسلوب التحليل الوصفى باإلضافة إلى الت

اإلحصائي الكمى بإستخدام بعض األدوات اإلحصائية والقياسية مثل إستخدام أسلوب اإلنحدار  

أن آثار السياسات اإلقتصادية التى تم اتباعها في  الخطى البسيط . وقد خلصت الدراسة إلى 

ليبيا لتنويع مصادر الواردات لتغطية السوق المحلى وكذلك أسواق التصدير لم تكن ذات أثر 

حوظ، حيث تعتبر دول اإلتحاد األوربي هى الشريك األول للصادرات والواردات الليبية خالل  مل

فترة الدراسة، كما خلصت الدراسة إلى أن موشرات الرقم القياسي للصادرات الليبية وسعر  

الصرف ونسبة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي تعتبر أهم العوامل المؤثرة على  

ية، أما فيما يتعلق بتقدير دالة الواردات الليبية فقد تم استبعادها من الدراسة الصادرات الليب

  . لعدم توافق نتائجها مع المنطق االقتصادي

)تقدير دالة الطلب ، بعنوان  7(  2003ناصر علي الرقيعي، وفي دراسة أخرى قام بها ) _ 

دف إلى توضيح أهم  بإحصائيات سنوية ته (1999_1970على النفط العربي خالل الفترة 

العوامل المؤثرة في الطلب على النفط و توضيح العالقة بين الطلب على النفط والطلب على  

عتمد الباحث في تقديره لدالة الطلب على النفط العربي على االسلوب ا مصادر الطاقة البديلة . و 

الخطي للدالة،  فقد اعتمد على الشكلالوصفي والتحليلي واالسلوب الكمي، أما الشكل الدالي 

( لتقدير النموذج القياسي للدراسة. وقد OLSواستخدم الباحث طريقة المربعات الصغرى )

هو دخل البلدان المستهلكة له  أظهرت الدراسة أن أهم العوامل المؤثرة في الطلب على النفط

 
(، 1999_1970(، تقدير دالة الطلب العالمي على النفط العربي خالل الفترة )2003ناصر علي، ) –_ الرقيعي 7

 رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا .



دراسته مستقال  عن المصادر البديلة للطاقة، كما بينت هذه   وأن الطلب على النفط اليمكن

الدراسة أن الطلب على النفط غير مرن بالنسبة لسعره كسلعة ودخل البلدان المستهلكة وأسعار 

 البدائل االخرى .   

)تقدير  ، بعنوان    8(2003)نجاة الفيتوري عمر،  وفي دراسة تحليلية قياسية أخرى قامت بها    _

بإحصائيات  ( 2000_1975لى الواردات السلعية للجماهيرية خالل الفترة دالة الطلب ع

سنوية تهدف إلى التعرف على سلوك دالة الطلب على الواردات السلعية الالزمة لتلبية  

إحتياجات الطلب المحلي من السلع بأنواعها، وكذلك تهدف إلى تحديد العالقة بين الواردات 

عتمدت الباحثه على إستخدام نمودج قياسي في تقديرها لدالة ا و السلعية والعوامل المؤثرة فيها، 

واالسلوب التحليلي الوصفي في تحليلها وعرضها لمؤشرات الطلب على الواردات السلعية 

التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي، أما بالنسبة للشكل الدالي فقد استخدمت الباحثه الشكل 

( من خالل  OLSاد على طريقة المربعات الصغرى )الخطي للدالة، وقد تم التقدير باالعتم

( . وقد أظهرت الدراسة أن الواردات ترتبط طرديا  بالناتج المحلي  MFIT 386إستخدام برنامج ) 

اإلجمالي باالسعار الجارية في ليبيا وعكسيا  بسعر صرف الدينار الليبي، كما أظهرت أيضا   

وسعر صرف الدينار الليبي يفسران حوالي نصف  أن الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية  

 السلعية . التغير الحاصل في حجم الواردات 

، بعنوان         9( 1998الشريف الطاهر ولد محمد محمود، وفي دراسة أخرى قام بها ) _

  - حالة القطاع السلعي  -)تقدير للطلب في قطاع التجارة الخارجية لالقتصاد الموريتاني 

 
(، تقدير دالة الطلب على الواردات السلعية )دراسة تطبيقية على االقتصاد الوطني(، 2003نجاة الفيتوري، )  –_ عمر  8

 ليبيا . رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التخطيط المالي، معهد التخطيط، طرابلس،
(، تقدير للطلب في قطاع التجارة الخارجية لالقتصاد الموريتاني 1998الشريف الطاهر ولد محمد، ) –_ محمود 9

 )حالة القطاع السلعي(، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد، جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا .



تهدف إلى تقدير الطلب على الصادرات والواردات السلعية  (1993_ 1973خالل الفترة 

عتمد الباحث على  ا للتعرف على الوضع المستقبلي للميزان التجاري لالقتصاد الموريتاني، و 

االسلوب التحليلي الكمي في تقديره للطلب على الصادرات والواردات السلعية واالسلوب 

تصاد الوريتاني، أما بالنسبة للشكل الدالي فقد التحليلي الوصفي في عرضه لخصائص االق

ستخدم الشكل الخطي واللوغاريتمي الخطي للدالة، ومعيار االختيار جودة النتائج، وتم التقدير ا

( من خالل إستخدام برنامج  OLSعلى طريقة المربعات الصغرى االعتيادية )باالعتماد 

(Shazm . ) رات والواردات المتحصل عليها تلبي  أن قيم مرونات الصاد وقد أظهرت الدراسة

المتعارف عليها في األدب االقتصادي كشرط مارشال_لرنر بخصوص أثر  بعض الشروط

تخفيض قيمة العملة على الميزان التجاري، وهذا ما يفسر ولو جزئيا  نجاح بعض السياسات  

 التي تم إتباعها لتحسين هذا الميزان . 

) ، بعنوان            10(   2015رويدا صالح حسن عبدالرحيم،  وفي دراسة أخرى قامت بها )_  

تهدف إلى  م(2013_ 1992تقدير دالة الصادرات غير البترولية في السودان خالل الفترة 

دراسة وتحليل أثر المتغيرات المستقلة )سعر الصرف؛ الناتج المحلي االجمالي؛ الواردات؛ 

الوصول إلى أفضل نموذج قياسي للصادرات االستثمار( على الصادرات غير البترولية لغرض  

عتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في الجانب النظري  ا غير البترولية. و 

والمنهج القياسي في الجانب التحليلي . وقد خلصت نتائج الدراسة إلى جود عالقة طردية بين  

ستقلة )سعر الصرف؛ الناتج المحلي المتغير التابع )الصادرات غير البترولية( والمتغيرات الم 

 
دالة الصادرات غير البترولية في السودان خالل الفترة من  تقدير  (،2015رويدا صالح حسن، ) –_ عبدالرحيم 10
م(، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير غير منشور، كلية الدراسات العليا، قسم االقتصاد، جامعة  2013_1992)

 السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان .



االجمالي؛ االستثمار( وعالقة عكسية مع المتغير المستقل )الواردات(، كما خلصت نتائج  

التحليل إلى أن أفضل دالة تعبر عن النموذج القياسي للصادرات غير البترولية هي الدالة 

الناتج المحلي  نصف التربيعية المصححة والتي تضم المتغيرات المستقلة )سعر الصرف؛

 ( .  2013_1992االجمالي؛ الواردات( األكثر تحديدا  للصادرات غير البترولية خالل الفترة )

،  11(2007الدكتور عابد بن عابد العبدلي، كما أجريت دراسة تحليلية قياسية قام بها ) _

لمشترك  )محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل ابعنوان 

تهدف الى تقدير وتحليل محددات الطلب على اجمالي   ( 2005_ 1960وتصحيح الخطأ 

( وذلك في إطار مفهوم التكامل 2005_ 1960واردات المملكة العربية السعودية خالل الفترة ) 

المشترك وتصحيح الخطأ، لغرض تقدير االثار القصيرة وطويلة المدى للمحددات على 

عما إذا كانت هناك آلية لتصحيح الخطأ بالنموذج المقدر . ولتحقيق  الواردات، وكذلك للكشف  

ذلك تم التوصل الى المحددات الرئيسية للواردات وهي الدخل واالسعار النسبية واالحتياطي  

النقدي، وقد أوضحت نتائج مرونات المحددات الرئيسية للواردات انخفاض مرونة الواردات 

اطي النقدي في االجلين القصير والطويل بينما كانت مرنة بالنسبة لالسعار النسبية واالحتي

بالنسبة للدخل في االجل الطويل فقط،، كما كشفت نتائج تقدير نماذج تصحيح الخطأ لهذه 

الدالة عن وجود آلية لتصحيح الخطأ في النموذج وان سرعة التعديل نحو التوازن بعد أثر أي 

ن اختالل التوازن في الفترة الماضية اليتم  أأي صدمة في النموذج تعتبر الى حد ما بطيئة، 

تصحيحها خالل السنة الواحدة . وهذه النتائج تؤكد اعتماد الواردات السعودية على الدخل مما 

 
مملكة العربية السعودية في إطار التكامل (، محددات الطلب على واردات ال2007د. عابد بن عابد، ) –_ العبدلي 11

(، جامعة 32المشترك وتصحيح الخطأ، دراسة تحليلية قياسية، مجلة مركز صالح كامل لالقتصاد االسالمي، العدد )
 االزهر .



قد يؤدي على المدى البعيد إلى آثار سلبية على ميزان المدفوعات، كما أن عدم مرونة االسعار  

السعودي مما قد يؤدي إلى رفع تكلفة الواردات  النسبية تدل على أهمية الواردات لالقتصاد 

 على حساب االقتصاد المحلي .

، 12( 2000الدكتور خالد بن ابراهيم الدخيل، أجريت دراسة تحليلية قياسية أخرى قام بها ) _

)دراسة تحليلية قياسية للطلب من الواردات والصادرات السعودية خالل ثالثين عامًا  بعنوان 

صفة أساسية إلى تحليل وقياس التطور في الطلب على الواردات تهدف ب  (1997_1968

( من خالل تقدير دوال 1997_1968والصادرات في المملكة العربية السعودية خالل الفترة ) 

لتحديد اهم العوامل المؤثرة في  وذلك الطلب الكلية والجزئية للواردات والصادرات السعودية 

لباحث في التحليل على جانبين احدهما الجانب النظري عتمد اا واردات المملكة وصادراتها، و 

أو الوصفي أما الثاني فهو الجانب القياسي أو التطبيقي، وبالنسبة للشكل الدالي فقد تم إستخدام  

الصيغة اللوغاريتمية، ولمعرفة ما إذا كانت الدوال تخضع لعملية تكييف جزئي تم التقدير  

ضا  من حساب المرونات بشكل مباشر في االجل  بإستخدام )تحويل كويك( والذي يمكن أي

وقد بينت الدراسة أن إشارات معامالت االنحدار المقدرة تتفق جميعها مع افتراضات  الطويل .  

النظرية االقتصادية، كما بينت أن أهم محددات الطلب على واردات المملكة تتمثل في الدخل 

لى صادرات المملكة فقد تمثلت في حجم  القومي واالسعار النسبية، أما أهم محددات الطلب ع

االنتاج الصناعي في الدول المتقدمة وأسعار الصادرات، وقد أظهرت نتائج الدراسة أيضا  أن  

مرونات الدخل واالسعار لكل من الواردات والصادرات في االجل الطويل تفوق نظيرتها في 

 
دراسة تحليلية قياسية للطلب من الواردات والصادرات السعودية خالل   (،2000د. خالد بن ابراهيم، ) –_ الدخيل 12

(، دراسة تحليلية قياسية، مجلة معهد االدارة العامة، المجلد التاسع والثالثون، العدد الرابع، 1997_1968ين عاما  )ثالث 
 ، الرياض، المملكة العربية السعودية .2000يناير 



في االجل الطويل على قوة  االجل القصير، كما أكدت المرونة الدخلية للصادرات والواردات 

أداء الميزان التجاري السلعي للمملكة خالل فترة الدراسة، حيث كانت االولى تفوق االخيرة  

 بمقدار الضعف تقريبا  .     

الدكتور ممدوح الخطيب السكواني،  كما أجريت دراسة تحليلية قياسية أخرى قام بها ) _

والتكامل المشترك والطلب على الواردات الكلية في  )تصحيح الخطأ ، بعنوان  13( 1998

تهدف الى تقدير دوال الطلب على الواردات  (1994_1970المملكة العربية السعودية 

( بغرض التعرف على مرونات طلب الواردات الكلية 1994_ 1970السعودية خالل الفترة )

لقصير والطويل، وقد استخدم بالنسبة لمتغيري الدخل المحلي واالسعار النسبية في االجلين ا

الباحث اساليب االقتصاد القياسي التقليدية باالضافة الى تحليل السالسل الزمنية وتكاملها  

المشترك . وخلصت الدراسة إلى أن الناتج المحلي غير النفطي باالسعار الثابتة واالسعار 

الواردات في جميع  النسبية للواردات لهما تأثير معنوي في تفسير التغير في الطلب على 

النماذج المقدرة، كما خلصت هذه الدراسة إلى أن العالقة بين مستوى الدخل المحلي معبرا  عنه  

بالناتج المحلي غير النفطي باالسعار الثابتة ومستوى الواردات هي عالقة طردية، مما يعني  

سنة ماضية لم  أن التنمية التي حدثت في المملكة العربية السعودية خالل الخمسة وعشرين 

 تفلح بإحالل االنتاج المحلي محل الواردات التي استمرت بالتزايد مع ارتفاع مستويات الدخل

. 

 
(، تصحيح الخطأ والتكامل المشترك والطلب على الواردات الكلية في  1998د. ممدوح الخطيب، ) –_ السكواني 13
(، دراسة تحليلية قياسية، كلية العلوم االدارية، قسم االقتصاد، جامعة الملك 1994_1970مملكة العربية السعودية )ال

 سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية . 



) أ. احمد سعيد بامخرمة / د. محمد ابراهيم النفيعي / د. فريد هاشم وفي دراسة قام بها  _

عودية  )محددات الصادرات الصناعية في المملكة العربية الس، بعنوان  14( 1994فلمبان، 

تهدف بشكل أساسي إلى قياس وتحليل العوامل المؤثرة في حجم نمو   (1990_1975

( وذلك 1990_ 1975صادرات القطاع الصناعي للمملكة العربية السعودية خالل الفترة )

تحديد أهم المتغيرات المستقلة المؤثرة في حجم هذا النمو . حيث تفترض الدراسة أن   لغرض 

ة تتمثل في متغير درجة التركيز الصناعي كمقياس لهيكل الصناعة؛  هذه المتغيرات المستقل

متغير حصة مساهمة رأس المال االجنبي في الصناعة؛ متغير قيمة الواردات من السلع 

الصناعية كمقياس للطلب المحلي؛ متغير قيمة قروض المصانع في الصناعة كمقياس للدعم  

صاديات النطاق؛ متغير العمر الزمني الحكومي؛ متغير متوسط رأس المال كمقياس القت 

للصناعة؛ متغير متوسط دخل الفرد في الدول الرئيسة المستوردة للصادرات الصناعية  

السعودية؛ متغير االسعار النسبية للسلع الصناعية المصدرة . وقد تم تقدير حجم تأثير كل 

بإستخدام نموذج  المؤثرة في حجم نمو صادرات القطاع الصناعي للمملكة  من هذه العوامل

المعادلة الواحدة بالصيغتين الخطية واللوغاريتمية لكل تصنيف صناعي مستخدم في هذا 

البحث، حيث شملت التصنيفات الصناعية صناعة المواد الغدائية؛ صناعة المنسوجات  

والمالبس الجاهزة؛ الصناعات الجلدية؛ صناعات المنتجات الخشبية؛ صناعات الورق ومنتجاته  

اعة والنشر؛ الصناعات الكيماوية؛ صناعة مواد البناء والخزف والفخار والزجاج ومنتجاته؛  والطب

وخلصت الدراسة إلى أن االسعار النسبية للصادرات الصناعية السعودية الصناعات المعدنية .  

 
محددات الصادرات الصناعية في المملكة العربية السعودية  (،1994أ. احمد سعيد؛ وآخرون، ) –_ بامخرمة 14

حث مستخلص عن دراسة مطولة قدمت لمجلس البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، مجلة ، ب 1990_1975
   ، المملكة العربية السعودية .1994، 7جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد واالدارة، م



شكلت العامل الرئيسي والمشترك بين كل الصناعات في التأثير على حجم الصادرات الصناعية  

ة، مما يعكس أهمية المنافسة السعرية في االسواق الخارجية كمتغير رئيسي وهام في  السعودي

التجارة الدولية للمنتجات المصنعة، وقد تراوحت مرونات الطلب الخارجي مابين متوسطة  

المرونة ومرتفعة المرونة باالخص في الصناعات الكيماوية . كما أظهرت نتائج هذه الدراسة 

ني للصناعة إحتل المرتبة الثانية في التأثير على حجم الصادرات أن عامل العمر الزم

الصناعية السعودية مبينا  بذلك مدى إستفادة معظم الصناعات السعودية من الخبرة التسويقية  

 ومتطلباتها في االسواق الخارجية . 

) تقدير دوال الطلب على مكونات التجارة وبعد عرض هذه الدراسات تأتي هذه الدراسة  

لتضيف إلى ما تقدم من دراسات  ( م 2009_1980 لخارجية  في االقتصاد الليبي للفترة ا

عملي لبعض العوامل التي ُيتوقع أن يكون   سابقة تهتم بتطوير قطاع التجارة الخارجية إختبار

لها تأثير على مكونات التجارة الخارجية )الواردات والصادرات( لالقتصاد الليبي بهدف 

تشخيص مشاكل ومعوقات هذا القطاع ومن تم الوصول إلى التوصيات المناسبة لتطويره في  

 إطار سياستي إحالل الواردات وتشجيع الصادرات .
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 ( ماهية التجارة الخارجية . 1_  2) 

 
 ( مقدمة : 1_  1_  2 )

منذ ظهور الفكر التجاري في أوروبا حاز موضـوع العالقات االقتصـادية الدولية مكانا   

ــاديين بالتجارة الخارجية للدولة  ــادية، فقد اهتم العديد من االقتصـــــــ متميزا  في األدبيات االقتصـــــــ

حيث أدرج كل من آدم سميث ودافيد ريكاردو وعلى رأسهم رواد الفكرين التجاري والكالسيكي،  

لمعالجة هذا الموضـوع إلى أن أصـبحت تخصـص لها  االقتصـادية مؤلفاتهم في ً  وغيرهم أبوابا

مؤلفات خاصة في عصرنا الحديث، وكذلك إهتمامهم بالقواعد واإلجراءات واألدوات واألساليب 

 التي تقوم عليها التجارة الدولية والمتمثلة في السياسة التجارية . 

 
 الخارجية : ( مفهوم التجارة 2_  1_  2) 

الخارجية مصطلح )التجارة الخارجية يطلق االقتصاديون على المعنى الضيق للتجارة 

Foreign Trade  ( وعلى المعنى الواسع مصطلح )التجارة الدوليةInternational Trade ،)

بين التجارة الخارجية والتجارة الدولية يدور حول مكونات كال  منهما، حيث يغطي   فاإلختالف

المتمثلة في   Visible Tradeالمعنى الضيق للتجارة الخارجية كال  من التجارة المنظورة 

والمتمثلة في  Invisible Tradeالصادرات والواردات السلعية، والتجارة غير المنظورة 

 لخدمية .ا الصادرات والواردات 

ويرى )االقتصادي الدكتور سامي عفيفي حاتم( أن التجارة الخارجية بالمفهوم الواسع 

 : 15تشمل اآلتي  
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_ الصادرات والواردات المنظورة )السلعية(؛ أي مجمل اإلنتاج السلعي المادي الملموس  1

 المتداول في أقنية التجارة الدولية .  

_ الصادرات والواردات غير المنظورة )الخدمية(؛ أي خدمات النقل الدولي وخدمات التأمين    2

الدولية وحقوق نقل الملكية الفكرية    الدولي وحركة السفر والسياحة العمالية والخدمات المصرفية

 خاصة حقوق نقل التقانة )التكنولوجيا( . 

 _ الهجرة الدولية؛ أي إنتقاالت األفراد بين دول العالم المختلفة .  3

 رؤوس األموال بين دول العالم المختلفة.  _ الحركات الدولية لرؤوس األموال؛ أي إنتقاالت  4

ويستند )االقتصادي الدكتور سامي عفيفي حاتم( في إضافته لعنصري الهجرة الدولية والحركات 

الدولية لرؤوس األموال إلى المفهوم الواسع للتجارة الخارجية على ماشهدته التجارة الخارجية  

فجرت أحداثها الحرب العالمية الثانية،  من تطور في أعقاب الثورة الصناعية الثانية والتي

ويستند أيضا  على ماجاءت به النظرية التكنولوجية من إسقاط لغالبية الفروض الكالسيكية،  

حيث أسقط هذا التطور في التجارة الخارجية فرض النظرية الكالسيكية القائل بعدم قدرة عناصر  

ن صور الهجرة الدولية والمعونات االقتصادية  اإلنتاج على التنقل بين بالد العالم المختلفة، إذ أ

التي تقدمها الدول الصناعية المتقدمة إلى الدول االخذه في النمو واالستثمارات المباشرة  

والشركات متعددة الجنسيات تشكل ظواهر هامة وحركات دولية في سجل العالقات االقتصادية  

 .16الدولية 

سياسة اإلكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة  فأي دولة من دول العالم ال تستطيع إتباع

من الزمن، ذلك ألن إتباعها يدفع الدولة إلنتاج كل إحتياجاتها رغم أن ظروفها االقتصادية  

والجغرافية ال تمكنها من ذلك . ومهما يكن ميل أي دولة إلى تحقيق هذه السياسة فإنها         

 
 .40_39، ص ص  (، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سابق ذكره1991سامي عفيفي، )د.    –_ حاتم  16



خرى، حيث أن الدول كاألفراد ليس بإمكانها أن  التستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول األ

تنتج كل ما تحتاجه من السلع، وإنما يقتضي األمر إلى أن تتخصص في إنتاج السلع التي  

تؤهلها ظروفها الطبيعية واالقتصادية إلنتاجها ثم تبادلها بفائض منتجات دول أخرى التستطيع  

فة عالية، يصبح عندها االستيراد من  إنتاجها داخل حدودها؛ أو تستطيع إنتاجها ولكن بتكل

 .17هذا هو األساس الذي تقوم عليه التجارة الخارجية  ، الخارج مفضال  

المعامالت التجارية الدولية في "    وقد عرف بعض االقتصاديون التجارة الخارجية بأنها

قيمون في صورها الثالثة المتمثلة في إنتقال السلع و األفراد ورؤوس األموال تنشأ بين أفراد ي

وحدات سياسية مختلفة أو بين حكومات و منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة "  
18. 

حمدي عبد العظيم( فان التجارة الخارجية هي "عملية  وحسب )االقتصادي الدكتور 

للتبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر اإلنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف 

 .19فع متبادلة ألطراف التبادل " تحقيق منا

من خالل التعريفين السابقين يمكن تعريف التجارة الخارجية بأنها مختلف عمليات التبادل 

الخارجي سواء في صورة سلع أو خدمات أو أفراد أو رؤوس أموال بين أفراد يقطنون في  

 . وحدات سياسية مختلفة بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة 

 ، حيث :والتصدير عمليتي االستيراد لخارجية وتتضمن التجارة ا
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سلع    هي عملية تقوم من خاللها دولة ما بإقتناء:    Process of import   عملية اإلستيراد

 . أجنبية لتغطية النقص والعجز اإلنتاجي لديها من دولة أخرى، مقابل الدفع وفق شروط معينة

هي عملية تقوم من خاللها دولة ما منتجة  :  Process of exportعملية التصدير 

 . مقابل الحصول على موارد مالية وفق شروط معينة  بتصريف منتجاتها إلى دولة أخرى 

 
 ( أهمية التجارة الخارجية : 3_  1_  2) 

تلعب التجارة الخارجية دورا  مميزا  في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إذ 

يمكن من خالل هذا الدور تحديد المالمح األساسية للدولة والجوانب والمظاهر واألشكال  

للتجارة الخارجية في المجاالت   األساسية لعالقاتها مع الدول األخرى، ويتمثل هذا الدور الهام

 التالية : 

 -المجال االقتصادي :أوال : 

 تسعى التجارة الخارجية في المجال االقتصادي إلى تحقيق التالي : 

_ تعتبر منفذا  لتصريف فائض اإلنتاج عن حاجة السوق المحلية؛ حيث يكون اإلنتاج المحلي 1

لإلستفادة من حصيلة الفائض في تعزيز  أكبر مما تستطيع السوق المحلية إستيعابه، وذلك 

 الميزانية بالصرف األجنبي . 

تشجيع الصادرات يساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي، يساعد _ 2

وإنشاء البنية   زيد من حجم المشروعات بشكل كبير على زيادة حجم اإلستثمار الذي بدوره ي

 التحتية خاصة في الدول النامية، وبالتالي النهوض بالتنمية االقتصادية . 



_ الحصول على سلع تكلفتها أقل مما لو تم إنتاجها محليا  لتحقيق المكاسب، وهذا يعتبر  3

مؤشرا  على القدرة اإلنتاجية والتنافسية للدول في السوق الدولية إلرتباط هذا المؤشر باإلمكانات 

 اإلنتاجية المتاحة .  

صادات المتينة وتعزيز عملية  _ نقل التكنولوجيا والمعلومات األساسية التي تفيد في بناء اإلقت4

 التنمية االقتصادية . 

 .20_ خلق التوازن في السوق الداخلية من خالل تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب 5

_ جعل كل مورد من موارد الدولة ذا نفع كبير إذا أحسنت هذه الدولة إستغالله إلكتفائها  6

 العالم . الذاتي وتصدير فائضه بفضل التجارة إلى باقي دول

_ تحفيز النمو االقتصادي السريع عندما تتوفر الفرص لإلنتفاع من التبادل التجاري   الدولي 7
21. 

 -المجال االجتماعي : ثانيا : 

 تسعى التجارة الخارجية في المجال االجتماعي إلى تحقيق التالي : 

 القيام بدور فعال للخروج بالدول الفقيرة من دائرة الفقر وخاصة عند تشجيع صادراتها ._ 1

كافة المتطلبات    توفير_ توسيع قاعدة اإلختيارات فيما يخص اإلستهالك واإلرتقاء باألذواق و 2

 والرغبات مما يؤدي إلى زيادة رفاهية األفراد .

  لوم والتقنيات المعلوماتية وبأسعار تنافسية _ إمكانية الحصول على أفضل ما توصلت إليه الع3

. 
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، وهذا بدوره يؤدي 22_ زيادة الدخل القومي إعتمادا  على التخصص وتقسيم العمل الدولي4

 . وتحسين مستوى معيشته  إلى زيادة دخل الفرد 

 -ثالثا : المجال السياسي :

 تسعى التجارة الخارجية في المجال السياسي إلى تحقيق التالي : 

_ تعزيز البنى األساسية الدفاعية في الدول من خالل إستيراد أفضل وأحسن ما توصلت إليه  1

 العلوم والتكنولوجيا . 

 _ إقامة عالقات ودية وعالقات صداقة بين الدول .2

التي   _التجارة تحاول أن تجعل العالم بمثابة قرية كونية جديدة من خالل العولمة السياسية 3

وإزالة الحدود بين الدول وتقصير المسافات، عالمي متجانس ومنضبط    تسعى إلى تأسيس نظام

وبذلك تكون الدول المتبادلة تجاريا  قد أستفادت من التكنولوجيات الحديثة ومسالك التجارة  

 .23الخارجية العابرة للحدود 

 
 ( أسباب قيام التجارة الخارجية : 4_   1_  2) 

سيرا  دقيقا  لقيام التجارة بين دول العالم، والتي تختص نظريات التجارة الدولية بتقديم تف

فسيتم  سنأتي على عرضها بشكل موسع بالفصل الثالث من هذه الدراسة، أما في هذا البند 

 :24يلي   تجارة الخارجية بين الدول فيماإيجاز أهم األسباب أو الدوافع التي من أجلها تقام ال 

 وفرة عناصر اإلنتاج بين الدول : إختالف( _ 1)
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تتوزع عناصر االنتاج بين دول العالم بشكل متفاوت، إذ أن هناك دول يوجد بها فائض في 

رأس المال وتعاني من نقص في العمل ودول أخرى تعاني من عجز في رأس المال ويوجد 

لزراعية،  دول بها فائض في العمل، كما أن هناك دول تعاني من عجز كبير في األراضي ا

 بينما توجد دول أخرى لديها فائض في ذلك .

 زيادة في اإلنتاج تفوق حاجة السوق المحلي : ( _ 2)

إنتاجها أن تكون عدد الوحدات المنتجة منها كبيرا  يزيد عن  يتطلب هناك بعض السلع التي 

  المحلي عليهاحاجة السوق المحلي، ويترتب على ذلك أن يكون عرض السلع أكبر من الطلب  

 )فائض في اإلنتاج(  في كثير من األحيان يتم تصريفه في أسواق  خارجية . 

 إختالف المستوى التقني بين دول العالم :( _ 3)

كبيرا  مما يؤثر وبشكل كبير على   ا  والمعرفة الفنية بين الدول تباين يتباين األسلوب اإلنتاجي 

التي تشكل   طبيعة السلع المنتجة في كل بلد، فنجد أن الدول المتقدمة تحتكر إنتاج السلع

في إنتاجها، أما الدول النامية فهي في الغالب تتخصص في إنتاج السلع   ا  التقنية عنصرا  أساسي

لقطن وغيرها، غير أنه البد من  التي يغلب عليه طابع المواد الخام مثل النفط والمعادن وا

اإلشارة إلى أن المستوى التقني ألي بلد اليقف عند حد معين؛ بل يتغير نتيجة للعوامل السياسية  

واالقتصادية واالجتماعية والفكرية، فالدول المستوردة للتقنية في الوقت الحالي قد تصبح في  

 يوم من األيام مصدرا  لها كما حدث في اليابان .

 تفاوت نفقات إنتاج السلع وأسعارها المحلية بين الدول : ( _ 4)

فمن الممكن إنتاج محصول الطماطم في بيوت زجاجية وبتدفئة خاصة في أكثر بلدان العالم 

برودة، ولكن السؤال يبقى بأي نفقة يمكن أن تتم زراعة محصول الطماطم في هذه الظروف؟ 

مرتفعة جدا  واألسعار أيضا  تكون مرتفعة، مما في هذه الحالة البد من أن النفقات سوف تكون  



يؤكد أفضلية الحصول على هذه السلعة التي قد تعرض في األسواق العالمية من بلدان أخرى  

تتوفر بها ظروف تمكنها من إنتاج هذه السلعة بنفقة منخفظة وبالتالي أسعارها تكون منخفظة  

نحو الحصول على مكاسب من تجارتها    وبالتالي فإن ذلك يأتي في إطار سعي الدول  أيضا  .

أسعار السلع تختلف بسبب إختالف نفقات إنتاجها حيث تنقل السلع من بلدان  الخارجية، إذ أن  

ُتباع فيها بأسعار منخفضة إلى بلدان أخرى تُباع فيها بأسعار مرتفعة للحصول على أرباح  

 وتحقيق مكاسب .

 
 ( العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية : 5_   1_  2) 

في البند السابق إلى األسباب التي من أجلها تقام التجارة الخارجية بين  تم االشارة

نقصانا ،    الدول، وفي هذا البند سنعرض العوامل التي تؤثر على حركة التجارة الخارجية زيادة  أو

ة أو نقص التجارة الخارجية بين الدول، والتي من  وبمعنى آخر العوامل التي تؤدي إلى زياد 

 أهمها : 

 - أوال : العوامـل طبيعيـة :

: يؤثر في التجارة الخارجية للدولة عن  25_ حجـم الدولـة أو المساحـة الجغرافيـة التـي تشغلهـا  1

يوفره    طريق تأثيره على درجة تكامل الموارد الطبيعية والبشرية بالنسبة للدولة، باإلضافة إلى ما

 ذلك الحجم من مزايا اإلنتاج الكبير، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري الدولي .

_ المنــاخ : يؤثر في التجارة الخارجية من خالل التباين في درجات الحرارة ومتوسط كمية  2

األمطار والرطوبة من دولة إلى أخرى، والتي تؤثر في تكاليف اإلنتاج بصفة عامة ونفقات  

اج الزراعي بصفة خاصة، إال أن هذا العامل بدأ يضعف تأثيره تدريجيا  بسبب التقدم  اإلنت 
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العلمي، فقد أصبح من الممكن إحداث تغير مصطنع في الظروف المناخية لتتالءم والظروف 

اإلنتاجية المطلوبة باالضافة إلى إحالل بعض المنتجات الصناعية محل المنتجات الزراعية  
أيضا  على الكثير من مظاهر اإلنتاج الصناعي، فمن المصنوعات   . كما يؤثر المناخ26

مايالئمها أجواء خاصة كغزل القطن والصوف الذي يالئمه الجو البارد الرطب، وصناعة  

 األطباق الذي يالئمها الجو الجاف .

 -ثانيا : العوامل االقتصادية :

تتأثر حركة التجارة الخارجية بين الدول بجموعة من العوامل االقتصادية، والتي يرى  

، أنها تتمثل في 27اقتصاديات التجارة الدولية    )االقتصادي الدكتورحمدي عبدالعظيم( في كتابه

)التكاليف واألسعار؛ الجودة؛ التخزين؛ التمويل؛ الندرة النسبية؛ الرواج والكساد االقتصادي 

 مي؛ نفقات النقل( .العال

فبالنسبة لتأثير التكاليف واألسعار على التجارة الخارجية يكون من خالل تأثير تكاليف العناصر  

على مستوى العالم، فالسلع   الداخلة في التجارة على األسعار الخاصة بالتبادل التجاري الدولي

ألسعار يعطيها القدرة  المنتجة بتكاليف منخفضة تكون أسعارها منخفضة وهذا االنخفاض في ا 

 على المنافسة ويكون حجم التبادل التجاري عليها مرتفع  .

أما الجودة فيكون لها تأثير خاص على التجارة الخارجية من خالل تأثيرها على المنافسة في 

األسواق العالمية، فالسلع المنتجة بجودة عالية تمتاز بمنافسة في األسواق العالمية، وهذا العامل 

 بالتطورات التكنولوجية الحديثة التي تالزم مراحل إنتاج السلع .  مرتبط
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بينما نجد أن تأثير التخزين على التجارة الخارجية يعتمد على مدى قدرة السلع الداخلة في 

التجارة الخارجية على البقاء فترة أطول عندما يتم نقلها دون تعرضها للتلف، فالسلع التي تكون  

 جم التبادل التجاري عليها أعلى من السلع غير القابلة للتخزين .قابلة للتخزين يكون ح

أما أثر التمويل على التجارة الخارجية فيكون من خالل اإلعتماد الكبير لعملية التبادل التجاري  

بين الدول على التمويل، فإذا توفرت مصادر للتمويل من المؤسسات والبنوك المالية على  

 إلى زيادة حجم التبادل التجاري الدولي . مستوى العالم فإن هذا يؤدي

أما تأثير الندرة النسبية على التجارة الخارجية فيبرزعندما تكون إحتياجات الدول من السلع أكبر  

مما يتوفر لديها، عندها تصبح الحاجة ملحة إلى وجود تبادل تجاري يغطي إحتياجات هذه 

السلع ُيَولد حاجة الدولة إلستيراد حاجاتها  الدول، فالتفاوت بين المعروض والمطلوب من مختلف  

   .أو تصدير ما يفيض عن حاجتها 

بينما نجد أن تأثير الرواج والكساد االقتصادي العالمي على التجارة الخارجية يعتمد على الحالة  

االقتصادية للدول، فعندما تكون الدول في حالة رواج إقتصادي فإن الطلب على مختلف 

عش وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري، بينما يحدث العكس في حالة  المنتجات يكون منت

 وجود كساد إقتصادي .

أما نفقات النقل فلها أثر كبير على حجم التجارة الخارجية، حيث أنه كلما كان هناك سهولة 

في نقل السلع )أي كلما تقلص النطاق الجغرافي النتقال السلع( كلما زاد حجم التبادل التجاري، 

وعلى العكس تماما  كلما كان هناك صعوبة في نقل السلع فإن هذا يقلل من حجم التبادل  

التجاري، الجدير بالذكر أن التقدم العلمي في قطاع النقل قد ساهم في تخفيض نفقات النقل 

 والذي من شأنه أن يؤدي إلى إتساع نطاق التجارة الخارجية . 



ة الذكر نجد أن مستوى التنمية االقتصادية للدولة باإلضافة إلى العوامل االقتصادية السابق

يلعب دورا  هاما  في حركة وإنتقال تجارتها الخارجية، إذ أن الجمود والتأخر االقتصادي الذي 

 تعاني منه دولة ما يجعلها أكثر حرصا  على وضع سياسة تقييدية على تجارتها الخارجية .  

 -ثالثا :عوامـل أخـرى :

_ االستقرار السياسي : يلعب العامل السياسي دورا  كبيرا  في تحديد التعامالت التجارية  1

الخارجية، حيث تميل الدول في مجال تجارتها الخارجية إلى التعامل مع الدول المستقرة سياسيا   

 وتتجنب مناطق االضطراب السياسي والحروب التي تهدد مصالحها .  

المتمثلة في المشاكل أو المعوقات الجمركية أو البيروقراطية التي  _ اإلجـراءات اإلداريـة : 2

تعرقل دخول وخروج السلعة ووصولها إلى المستهلك، فكلما كانت هذه اإلجراءات سهلة وميسرة  

 .28كلما شجع ذلك على التبادل التجاري  

ن دول العالم  _ اللوائح والتشريعات القانونية الدولية : تنضم العالقات التجارية الدولية بي3

مجموعة لوائح وقوانين تضعها الدول لغرض حماية أو تحرير نشاطها التجاري الخارجي من  

العقبات المختلفة التي قد تواجهها على المستوى العالمي، وقد تتحدد هذه التشريعات بفترة  

 زمنية . 

ت  _ إضرابات العمال : في بعض األحيان يضرب العمال عن اإلنتاج في بعض الصناعا4

كتعبير منهم بمطالبة بحقوق معينة، وهذا اإلضراب يوقف أو يعرقل سير العملية اإلنتاجية في  

هذه الصناعات وتصبح عندها الخسارة مسألة حتمية في اإلنتاج، وتزداد الخسارة في اإلنتاج  
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مع تزايد مدة اإلضراب، وبذلك تحدد التجارة الخارجية موقفها حسب أهمية هذه الصناعات  

 ملها اإلضراب .التي ش

_ إختالف األذواق : " تنشأ اإلختالفات في األذواق ما بين أبناء البلدان المختلفة بسبب  5

عوامل عديدة مثل إختالف العادات والتقاليد اإلجتماعية وإختالف األديان والعقائد أو إختالف 

األفراد بتلك  ، ومعرفة29البيئة الجغرافية أو درجة التقدم العلمي واالتجاهات الثقافية " 

اإلختالفات ورغبتهم الغريزية في التقليد والمحاكاة كثيرا  ما يدفعهم إلستبدال بعض السلع التي  

إعتادو عليها بالسلع األجنبية، فيؤدي ذلك إلى زيادة الواردات وبالتالي التأثير في حجم التجارة  

 الخارجية . 

 

 اعها .( التعريف بالسياسة التجارية الخارجية وأنو  2_  2) 

 
 ( مقدمة :  1_   2_  2) 

تشير الدراسات االقتصادية التاريخية إلى أن الحكومات في الدول المختلفة مارست 

أنواعا  من السياسات لتنظيم تجارتها الخارجية باإلضافة إلى ممارستها لبعض السياسات لتنظيم  

تتبع الدول ،  حيث  30تجارتها الداخلية ما بين إقليم وآخر أو والية وأخرى داخل الدولة الواحدة  

ال تجارتها الخارجية عددا  من السياسات التجارية والتي تختلف من دولة إلى أخرى  في مج

 حسب ظروفها وتوجهاتها السياسية واالقتصادية وطبيعة االقتصاد السائد فيها . 

 ( مفهوم السياسة التجارية الخارجية : 2_   2_  2) 
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ائح رسمية تصدر ينظم نشاط التجارة الخارجية في مختلف بلدان العالم تشريعات ولو 

من قبل أجهزة الدولة التي تعمل على تقييد هذا النشاط أو تحريره من العقبات المختلفة التي 

تواجهه على المستوى الدولي، بهدف التقليل من المخاطر التي تنجم عن هذا النشاط أو تحقيق 

من أساليب  منافع القتصادها، ومجموعة هذه التشريعات واللوائح الرسمية وكل ما يلحق بها

وإجراءات تنظيمية متبعة من جهة السلطات المسئولة في الدولة تسمى )بالسياسة      التجارية(  
31. 

فالسياسة التجارية ألي دولة تعتبر جزءا  من سياستها االقتصادية، وتمتد إلى أكثر من هذا  

صادي القائم بتلك لتكون ركنا  أساسيا  في نظامها االقتصادي ليعبر عن طبيعة ذلك النظام االقت 

الدولة . ويجتمع المدافعون عن حماية التجارة الخارجية والمحبذون لتحريرها في تعريفهم للسياسة  

التجارية بإعتبارها " مجموعة اإلجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق عالقاتها التجارية مع  

 .32الدول األخرى لتحقيق أهداف معينة "  

 
 سة التجارية الخارجية :( أهداف السيا 3_   2_  2) 

توضيح السابق لمفهوم السياسة التجارية الخارجية فأن الدول تتبنى سياساتها  الفي إطار  

التجارية لتحقيق أهداف معينة، عليه يمكن مناقشة أهم هذه األهداف من منظور مؤيدي 

 ومعارضي نظرية الحماية كما يلي :  

 

 - _ تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات :( 1)
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من خالل تعظيم عائدات الصادرات والموارد من العملة األجنبية وترشيد الواردات وتقليل الطلب 

على الصرف األجنبي، حيث أن " ميزان المدفوعات عبارة عن سجل لكل المعامالت التي تتم  

.   33بين دولة معينة و بين الدول األخرى خالل  فترة زمنية  أصطلح  على  تحديدها بسنة "  

ميزان المدفوعات للدولة من حين ألخر للعجز أي واردات الدولة أكبر من صادراتها،    ويتعرض 

فالدولة في هذه الحالة تطبق سياسة تجارية تحد من تدفق الواردات لكي تعالج العجز في ميزان  

كما يمكن للدولة أن تعالج العجز في ميزان  مدفوعاتها وتصل به إلى الوضع التوازني . 

 Marshallيض سعر صرف عملتها شريطة توفر شرط مارشال _ ليرنر مدفوعاتها بتخف

Lerner Condition   والذي يقول بأن تخفيض قيمة النقد اليأتي بنتائج إيجابية على الميزان

التجاري للدولة إال إذا كانت مجموع مرونة الطلب على صادرات هذه الدولة ومرونة طلب هذه 

( 1الملحق رقم )، وتجدر االشارة هنا إلى أن  34د الصحيح  الدولة على الواردات أكبر من الواح

 .  Marshall Lerner Conditionإشتقاق لشرط مارشال _ ليرنر  من هذه الدراسة يتضمن 

 - حلي من المنافسة األجنبية :_ حماية اإلنتاج الم( 2)

وحماية السوق المحلية من المؤثرات الخارجية التي تضر   من خالل إعاقة حركة اإلستيراد 

باإلنتاج المحلي وذلك بتبني إجراءات تتعلق بفرض نفقات مرتفعة على نقل وتخزين البضائع  

المستوردة في المنطقة الجمركية، والتشديد في تطبيق اللوائح الصحية أو غيرها من اإلجراءات 

 التقييدية .   

  - لوطني من سياسة اإلغراق : _ حماية اإلقتصاد ا (3)
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" بيع السلع بسعر يقل عن تكاليف اإلنتاج في األسواق  Dumpingاإلغراق يقصد بسياسة 

، ويعتبر اإلغراق  35الخارجية على أن ُتعوض الخسارة بالبيع بسعر مرتفع في السوق المحلية "  

الحرب االقتصادية فهو وسيلة غير مباشرة لكسب السوق الخارجية على حساب  إحدى أسلحة

لمصدرين األجانب لنفس السوق . واإلغراق  المنتجين المحليين في ذلك السوق وعلى حساب ا

ثالثة  يعني أيضا التصرفات االحتكارية للمنتجين في األسواق الدولية، حيث يمكن التمييز بين  

 : 36أنواع من هذه التصرفات االحتكارية؛ وهي  

 :   Persistent Monopoly_ اإلحتكار الدائم  ) أ (

ائمة تستند على وجود إحتكار يتمتع بالحماية  يسمى أيضا  باإلغراق الدائم؛ ويرتبط بسياسة د 

في السوق الوطنية، وهذا النوع من اإلغراق قائم على أساس التمييز في األسعار والذي يضر  

بالمستهلك في بلد المنتج المحتكر، إما بالنسبة للبلدان األخرى فالخطر علي إقتصادياتها يكون  

 محدود .

 :  Sporadic Monopoly_ اإلحتكار المؤقت ) ب (

ويسمى أيضا  باإلغراق العرضي أو المنقطع الحدوث؛ وهو يهدف إلى غرض معين وينتهي  

بتحقيق هذا الغرض، ويحدث عندما يقوم المنتج بخفض مؤقت ألسعار بيع المخزون أو اإلنتاج  

ة واحدة أو دفعات كبيرة في أسواق أجنبية بطريقة التؤدي إلى خفض  الفائض من السلعة بدفع

. ولهذا اإلغراق خطورته الكبرى إذا وجد مايماثل السلع التي يقوم المنتج   خل بلدهالسعر دا

بتصريفها بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة من اإلنتاج المحلي لبلد أو بلدان أخرى . كما يمكن  
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أن يهدف هذا النوع من اإلغراق إلى القضاء على المنافسة أو الحفاظ على الحصة في السوق 

 .أن يعمل على مواجهة إغراق مطبق في االتجاه المعاكس األجنبية أو 

 :  Pregatory Monopoly_ االحتكار الشرس   ) ج (

طارئة، فعندما يرغب   ويسمى أيضا باإلغراق المدمر أو المخرب؛ وهو يحدث بظروف إستثنائية

المنتج في القضاء على المنافسة األجنبية التي تواجهه في السوق األجنبية أو القضاء على  

التي يمكن أن تمثل خطرا  عليه في المستقبل فإنه يبيع منتوجه   بعض الصناعات الناشئة

ته على  السلعي في األسواق الخارجية بأسعار منخفضة جدا ، ولهذا النوع من اإلغراق خطور 

 الصناعات الوطنية الناشئة وعلى درجة المنافسة في االقتصاد القومي .

 - _ التحفيز على اإلستثمار في مجال التصدير :  (4)

من خالل إنتهاج أساليب وإستراتيجيات تتكفل بتهيئة فضاء إستثماري خصب يعمل على تطوير 

حرة ذات مزايا وحوافز الصناعات الوطنية بهدف تصديرها، والتشجيع على إقامة مناطق 

تفضيلية تشجع وتحفز على االستثمار، وتوفير بنية مؤسساتية تعمل على دعم اإلستثمار  

المحلي أو اإلستثمار األجنبي المباشر من أجل تصدير الصناعات الوطنية وخلق قدرة تنافسية  

 . 37لها في األسواق الدولية 

 

 -:38فرص اإلستخدام للعمل   _ المساهمة في تقليص البطالة من خالل زيادة (5)
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وذلك بإنتهاج سياسة تحد من الواردات وتشجع على األنشطة البديلة عنها، وبالتالي فإن مستوى  

اإلستثمار سيرتفع أما في صورة توسيع الصناعات القائمة أو إقامة صناعات جديدة، وفي كلتا 

فرص التشغيل وتقلص الحالتين ستخلق فرص عمل جديدة التي من شأنها أن تزيد من مستوى و 

 من حجم البطالة . 

   -:39_ حماية الصناعة الوطنية الناشئة  (6)

حمائية تعمل على حماية الصناعات الوطنية الناشئة من منافسة الصناعات  وذلك بتبني سياسة  

الراسخة األجنبية، فالصناعات الناشئة صناعات ضعيفة التستطيع منافسة الصناعات األجنبية  

تاج وتصدير سلع مماثلة قد إكتسبت خبرة اليمكن توفرها في بداية قيام  المتخصصة في إن

( والتي نشرها في Friedrich Listالصناعات، وهذه الحجة لصيقة باأللماني )فريدريك ليست  

( وأصبح 1835في عام )  (The National System of Political Economy)كتابه 

مشهورا  لمعارضته العنيفة للنظرية التقليدية للتبادل الحر ومدافعته عن الحمائية، خصوصا   

قد نادى )فريدريك ليست( أحد . و 40رتها في مرحلة التصنيع األولى لالقتصاد الوطني ضرو 

لمانية، وذلك مفكري المدرسة التاريخية األلمانية بضرورة فرض رسوم جمركية على الواردات األ

لحماية الصناعات األلمانية الناشئة من الصناعات األجنبية المنافسة التي لعل من أهمها  

الصناعات االنجليزية التي كانت أكثر تقدما  . كما أن حماية الصناعات الوطنية الناشئة عند  

ى إرتفاع  )فريدريك ليست( تكون مؤقتة، والتكون دائمة ومستمرة، ألن إستمراريتها ستؤدي إل

تكاليف الصناعات الوطنية الناشئة ومن ثم ضعف منافستها وفرص تصديرها، كما أن تطبيقها  
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في ذلك الوقت كان يركز على الصناعة بإعتبار أن الصناعة هي القطاع األكثر حيوية، وهذا  

 ال يعني عدم فعالية تطبيقها على القطاعات األخرى كالزراعة مثال  . 

اد آلية للتكيف مع التحوالت والتقلبات اإلقتصادية العالمية المؤثرة على  _ العمل على إيج  (7)

  -:41االقتصاد القومي  

وهذه التقلبات والتحوالت اإلقتصادية العالمية إما أن تكون في صورة تضخم عنيف أو حدوث 

حاد أو حدوث أزمة مالية عالمية، حيث أن التعامل مع هذه التقلبات يتطلب ضرورة   إنكماش

إتباع سياسة تجارية تحمي اإلقتصاد القومي من مخاطر هذه التقلبات العنيفة، أو أن يكون  

هناك أشكال متعددة  للتكامل اإلقتصادي والتي ينبغي بأن تتمتع السياسات التجارية للدولة 

المناسبة واألدوات الفعالة التي يمكن من خاللها التكيف مع األشكال المختلفة  خاللها باآللية 

 للتكامل االقتصادي .

مما تقدم يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أنه رغم التباين في آراء مؤيدي ومعارضي 

  إال أن الهدف االساسي للسياسة التجارية حول أهداف السياسة التجارية الخارجية  نظرية الحماية  

الخارجية ألي دولة يبقى متمثال  في تحقيق التوازن الخارجي وتعظيم العائد من التعامل مع  

دول العالم، كما أن الدول قد تلجأ الى تطبيق نموذج واقعي لسياستها التجارية الخارجية يمزج  

  بين الحماية في المراحل االولى والتحرير في المراحل الالحقة عندما يكون الهدف من إنتهاج 

 هذه السياسة هو حماية صناعاتها الوطنية الناشئة . 

 ( السياسة التجارية الخارجية الحرة : 4_   2_  2) 
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تعرف أيضا  بالسياسة التجارية الخارجية المفتوحة؛ وتعني أن تتم عمليات التبادل  

التجاري بين مختلف الدول دون أن تخضع ألية قيود أو عراقيل أو شروط إال في حدودها 

 الدنيا .

وظهور هذه السياسة يعود إلى عصر الفيزيوقراط وإنتعاشها إرتبط بأفكار آدم سميث وديفيد 

بالحرية اإلقتصادية عموما  وإبعاد الحكومة رهم، حيث نادى مؤيدو هذه السياسة ريكاردو وغي 

 .42عن التدخل في النشاط اإلقتصادي 

ينادي أنصار هذه السياسة بوجوب القيام بالمبادالت الدولية في نظام دولي خالي  و 

  :43من القيود والعراقيل إستنادًا إلى مجموعة من الحجج أهمها  

_ تطبيق وتعميق مبدأ التخصص اإلنتاجي وتقسيم العمل الدولي بين األطراف المتبادلة   (1)

تجاريا ، حيث تتخصص كل دولة في إنتاج وتصدير السلعة التي تتمتع فيها بميزة نسبية وتتخلى  

عن السلع التي التتمتع فيها بميزة نسبية، السيما وأن تخصص الدولة في إنتاج سلعة معينة  

ى تطوير حجم إنتاجها السلعي مما يجعلها تبحث عن أسواق جديدة لتصريف إنتاجها  يحفزها عل

  . 

_ تحقيق منافع من المنافسة الدولية والتي تسمح للمنتجين بتطوير وإبتكار أساليب لإلنتاج    (2)

كما            اليستطيع  التي تؤدي إلى إنخفاض تكاليف منتجاتهم ومنها إلى إنخفاض أسعارها،  

تج أن يحتكر السوق ويفرض األسعار التي تساعده، ألنه في ظل وجود منافسة يمكن  المن

 .له   للمستثمر أن يستورد السلع بأسعار منخفضة ليمنع إستغالل المنتج المحلي 
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_ تسهيل حركة عوامل اإلنتاج بين الدول والمناطق وخاصة فيما يتعلق بعنصري العمل  (3)

 ورأس المال .    

ية االقتصادية للمستهلك داخل الدول تصل إلى أقصى مايمكن في ظل ظروف _ الرفاه (4)

 الحرية التجارية، حيث يتمكن من إنتقاء أحسن النوعيات وأقل االسعار . 

وتعتمد الدولة التي تنتهج السياسة التجارية الخارجية الحرة مجموعة من الوسائل 

 :واألدوات لتحقيق هذه األهداف؛ من أهمها 

يرجع األساس النظري لفكرة التكامل إلى االقتصادي فينر  :اإلقتصادي _ التكامل ) أ (

(Viner  عام )والذي أوضح أن درجات التكامل اإلقتصادي يمكن أن تجمع بين حرية    1950

التجارة وحماية التجارة، ويعني بذلك أن الدول المتكاملة إقتصاديا  تقوم بإلغاء القيود والعراقيل 

ركة التجارة فيما بينها وفي ذات الوقت تضع القيود والعراقيل أمام حركة التجارة  التي تعرقل ح

. ويأخذ التكامل االقتصادي أشكاال  عدة؛ 44بينها وبين دول أخرى غير متكاملة معها إقتصاديا   

 نذكر منها : 

بين مجموعة من الدول تقوم على    وهي إتفاق  :  Free Trade Areaمنطقة التجارة الحرة  _  1

القيود التي تعرقل حركة التجارة فيما بين الدول أعضاء المنطقة مع إحتفاظ   أساس إلغاء كل

العوائق التجارية التي تفرضها على السلع الواردة من الدول غير األعضاء، كل دولة بحق 

 . 45(  EFTAومثال ذلك منطقة التجارة الحرة األوروبية )
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وهو معاهدة دولية ُتجمع بمقتضاها الدول األطراف  Customs Union : الجمركي    _ اإلتحاد 2

 :46أقاليمها الجمركية المختلفة في إقليم جمركي واحد، حيث 

تقوم الدول األعضاء في اإلتحاد الجمركي بتوحيد التعريفة الجمركية الخاصة باإلتحاد  •

 . في مواجهة الخارج

الدول األعضاء في اإلتحاد الجمركي على تنسيق سياساتها التجارية من حيث تعمل  •

 عقد المعاهدات و االتفاقات التجارية  .  

: ويسمى أيضا  بالوحدة اإلقتصادية أو اإلندماج    Economic Union_ اإلتحاد اإلقتصادي  3

 :47ي  اإلقتصادي، وهو إتحاد يحقق التكامل اإلقتصادي بين أعضاءه، ويتميز باالت

 أعضاء اإلتحاد للتعريفة الجمركية أزاء العالم الخارجي . توحيد موقف دول •

إلغاء الدول األعضاء باإلتحاد لكافة القيود والعقبات على إنتقال السلع وعناصر اإلنتاج  •

 فيما بينها . 

توحيد األنشطة المختلفة في المجاالت الصناعية والمالية واإلقتصادية والنقدية والخدمية  •

 والسياسية بشكل خاص بين أعضاء اإلتحاد اإلقتصادي .

: وهو إتحاد يسمح بحرية تنقل السلع وعناصر   Common Market_ السوق المشتركة 4

عضاء دون أي قيود أو عراقيل، رأس المال( بين الدول األ اإلنتاج )كعنصر العمل وعنصر

ويعطي الحرية لكل بلد من البلدان األعضاء بتوحيد التعريفة الجمركية في تجارته مع البلدان 

 .  48االخرى  
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 قد إرتبط و   :ز والقيود التعريفية  ج_ التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وتخفيض الحوا) ب (

التي   1995وحتى إعالن منظمة قيام التجارة العالمية عام  1947ذلك بنشأة الجات عام 

إلى السعي إلقامة نظام تجاري متعدد األطراف هدفه حرية التجارة الدولية من خالل  تهدف 

. بموجب هذه الوسيلة يجب على جميع   49تطبيق مبدأ التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية 

المنظمة الدخول في إتفاقيات المعاملة التبادلية بحيث تحصل هذه الدول الدول األعضاء في 

على مزايا متبادلة لتحقيق تخفيض كبير للتعريفات الجمركية، وتجب االشارة إلى أن معدل 

 خفض الرسوم يختلف من سلعة إلى أخرى . 

ن  حيث يقوم المصرف المركزي بالتدخل من حي : 50_ الرقابة على الصرف األجنبي ) ج (

آلخر بتحديد أسعار الصرف سواء بشراء أو بيع العمالت األجنبية، وكذلك تحديد أولويات 

اإلستخدام للصرف األجنبي، وقد يطبق البلد سياسة تعدد أسعار الصرف األجنبي من خالل  

وضع أولويات معينة تحدد سعر الصرف لكل منها بحيث يكون هناك أكثر من سعر صرف 

 أجنبي لهذا البلد .

 السياسة التجارية الخارجية الحمائية :(  5_   2_  2 ) 

تعرف أيضا  بالسياسة التجارية الخارجية غير المفتوحة أو غير الحرة، وتعني أن 

تخضع عمليات التبادل التجاري الخارجي للبلد مع مختلف بلدان العالم  لقيود وشروط يضعها  

هور هذه السياسة بمجموعة أفكار البلد المعني بهدف تحقيق أهداف معينة . وقد إرتبط ظ

 
 347(، السياسات االقتصادية )تحليل جزئي وكلي(، مرجع سابق ذكره، ص1997د. عبدالمطلب، )  –عبدالحميد  _  49
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مدرسة التجاريين التي كانت ترى أن مصلحة الدولة العليا تتحقق بإتخاذها إلجراءات حمائية  

 تشجع الصادرات وتحد من الواردات . 

يدافع أنصار هذه السياسة بوجوب القيام بالمبادالت التجارية الدولية في نظام و 

 :51ًا إلى مجموعة من الحجج؛ أهمها دولي يسوده القيود والعراقيل إستناد

حماية الصناعات الناشئة من المنافسة الشديدة التي تمارسها عليها الصناعات األجنبية،  (_  1)

 وقد وجهت إنتقادات من بعض االقتصاديين المهتمين بهذا الشأن لهذه الحجة؛ منها :

 ية . صعوبة إختيار الصناعات القادرة على الصمود أمام المنافسة األجنب •

صعوبة إلغاء الحماية على بعض الصناعات الناشئة حتى بعد نموها وذلك إلعتبارات  •

 سياسية أو غيرها .  

 من يتحمل عبء هذه الحماية . •

 ونتيجة إلعتبارات سياسية وإقتصادية يفضل دعم الصناعات الناشئة بدال  عن فرض الحماية.  

 تقليل الواردات .يتحسن العجز في ميزان المدفوعات من خالل (_ 2)

 حماية األسواق الوطنية من سياسة اإلغراق التي تمارسها الدول الكبرى .(_ 3)

زيادة اإلنتاج المحلي وتوفير حد أدنى من الغذاء للسكان وهو مايسمى بالهدف (_ 4)

 االستراتيجي . 

سلع زيادة اإليرادات العامة للدولة عن طريق التعريفات الجمركية المفروضة على ال(_ 5)

 المستوردة .
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تحقيق مستوى أعلى من التوظف والذي يتحقق من خالل خلق أنواع جديدة من الصناعات  (_  6)

م  ا الناتجة عن زيادة الطلب المحلي على السلع الوطنية، والذي من شأنه أن يؤدي إلى إستخد 

 المزيد من العمالة . 

 وتعتمد الدولة التي تنتهج السياسة التجارية الخارجية الحمائية مجموعة من الوسائل

 :واألدوات في تحقيق هذه األهداف؛ ومن أهمها 

يظهر تأثير هذا النوع من األدوات على أسعار الصادرات الوسائل واألدوات السعرية :  ) أ (_  

 والواردات، ومن أهم هذه الوسائل مايلي :

ُتعرف على أنها " ضريبة تفرض على السلع عند عبورها الحدود القومية   _ الرسوم الجمركية :1

للدولة سواء على الصادرات أو على الواردات بهدف الحد من الواردات والمدفوعات التي تدفع  

، وفي الغالب تفرض الرسوم 52مقابلها وكذلك حماية اإلنتاج المحلي من المنافسة األجنبية" 

ال أن هذا اليمنع فرضها على الصادرات بهدف تحقيق إيرادات أو الجمركية على الواردات، إ

تشجيعها للرفع من قيمتها المضافة في االقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة للصادرات من  

المواد االولية . ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة الرسوم الجمركية في الدولة 

 ية(، ومن أنواع التعريفات الجمركية : في وقت معين إسم )التعريفة الجمرك

الرسوم النوعية : وهي التي تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة  •

 على أساس الخصائص المادية من وزن وحجم وغيرها من الوحدات .

الرسوم القيمية : وهي التي تفرض بنسبة معينة من قيمة السلعة في شكل نسبة مئوية   •

. 
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 : و تتكون من الرسم النوعي يضاف إليه الرسم القيمي .  الرسوم المركبة  •

_ نظام اإلعانات : وهي إعانات تعطى في مجال التصدير، وتعرف على أنها منح ومساعدات 2

تعطى للمنتجين المحليين العاملين في مجال التصدير لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتهم في  

ا النظام إلى كسب األسواق الخارجية، وقد تعطى األسواق الدولية، وتسعى الدول من خالل هذ 

هذه اإلعانات لبعض السلع التي تكون في مراحل إنتاجها األولى ولم تصل إلى درجة االستغالل 

 .       53األمثل لطاقتها اإلنتاجية  

_ نظام اإلغراق : وقد سبق تعريفه وتوضيح فروعه ضمن بند أهداف السياسة التجارية،  3

غراق أحد الوسائل التي تتبعها الدولة أو الشركات االحتكارية للتمييز بين  ويعتبر نظام اال 

 األسعار السائدة في الداخل والخارج .

_ نظام الرقابة على النقد األجنبي وتخفيض قيمة العملة : ويقصد به مجموعة اإلجراءات 4

رف العملة والتدابير التي يتخذها البنك المركزي في الدولة بهدف تحديد مستوى سعر ص

الوطنية إزاء العملة أو العمالت األجنبية، وتنتهج الدولة نظام الرقابة الحكومية على سوق 

 : 54الصرف للعمالت األجنبية لألسباب التالية 

 لحماية المصالح الوطنية اإلقتصادية والمالية والتجارية والنقدية .  •

الوطني مثل حاالت العجز في ميزان    لمواجهة وعالج المشاكل التي يواجهها اإلقتصاد  •

 المدفوعات وحاالت التضخم .

 لتقييد هروب رؤوس األموال الوطنية للخارج .  •
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 للقضاء على ظاهرتي المضاربة واألسواق الموازية في العمالت األجنبية .  •

: وتعرف كذلك بالوسائل واالدوات التجارية ومن أهم هذه    55الوسائل واألدوات الكمية    ) ب (_

 سائل ما يلي : الو 

_ نظام الحصص التجارية : وهو نظام تقوم الدولة من خالله بتحديد الكميات السلعية أو  1

القيمة السلعية من السلع المستوردة المنافسة للصناعات المحلية خالل فترة زمنية محددة، وقد 

عينة خالل  تلجأ الدولة لهذا النظام أيضا بهدف تحديد الكميات المسموح بتصديرها من سلعة م

 فترة زمنية محددة .  

ويأخذ نظام الحصص التجارية أشكاال  عده منها نظام الحصة اإلجمالية الذي تحدد الدولة من 

خالله الكمية اإلجمالية القصوى المطلوب إستيرادها خالل زمن معلوم بمقادير عددية؛ أو نظام  

حصة ما بين مختلف الدول الحصة الموزعة والذي تقوم الدولة من خالله بتوزيع كمية ال

المصدرة للسلعة حيث تحصل كل دولة على نسبة مئوية من الكمية المسموح بإستيرادها من  

السلع خالل الفترة المحددة؛ أو نظام الحصة الكمية والذي يعني تحديد الكمية القصوى المسموح 

والذي تقوم الدولة من بإستيرادها وفقا لمعايير العدد والوزن والحجم؛ أو نظام الحصة القيمية 

 .مسموح بإستيرادها خالل زمن معلومخالله بتحديد القيمة النقدية الكلية القصوى ال

_ تراخيص اإلستيراد : وهو نظام عادة ما يكون مصاحب لنظام الحصص، ووفقا لنظام  2

تراخيص االستيراد فإن الحصول على ترخيص أو إجازة رسمية حكومية باالستيراد يعطي  

أماكنه، و يتميز  لوب في كمياته و أنواعه وقيمته و د اإلمكانية لإلستيراد السلعي المطالمستور 

هذا النظام عن نظام الحصص بأنه يضيف نسب مئوية متباينة على بعض السلع المستوردة 

 حسب رؤى الجهات المختصة في الدولة .
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أو المنع وكذلك يسمى  _ نظام إحتكار الدولة للتبادل التجاري : ويعرف أيضا  بنظام الحظر 3

بنظام إتجار الدولة والذي تقوم مؤسساتها من خالله بإحتكار عمليات اإلستيراد والتصدير للسلع 

المختلفة المطلوب إستيرادها أو تصديرها، ويطبق هذا النظام إما بشكل إحتكار كلي أو بشكل 

سبة لبعض الدول أو لبعض  جزئي والذي يعني قيام الدولة بمنع التعامل مع األسواق الدولية بالن

 السلع . 

_ نظام الحماية اإلدارية : ويعني قيام السلطات المعنية في الدولة بإتخاذ العديد من اإلجراءات 4

والتدابير اإلدارية للحد من عمليات التبادل التجاري الخارجي بهدف حماية المصالح الوطنية  

 للدولة .

خدم الدولة لتنظيم تجارتها الخارجية معاهدات الوسائل واألدوات التنظيمية : تست) ج (_ 

. فالمعاهدات التجارية إتفاق ينظم العالقات التجارية  56وإتفاقات التجارة والدفع كأدوات تنظيمية  

تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خالل أجهزتها الدبلوماسية، وقد يأخذ هذا االتفاق طابع  

مبدأ المساواة في المعاملة أو المعاملة بالمثل، أما   سياسي أو إداري وعادة ما تتضمن أحكامه 

إتفاقات التجارة فهي تعاقدات قصيرة األجل تتناول أمور تفصيلية تتعلق بالتبادل التجاري بين  

الدولتين كتحديد كميات وقيم المنتجات وهي ذات طابع إجرائي وتنفيذي، بينما إتفاق الدفع فهو 

اللتزامات المالية بين دولتين وفق لألسس واألحكام التي يتفق إتفاق بين دولتين ينظم الحقوق وا

  عليها الطرفان كتحديد عملة التعامل أو تحديد العمليات الداخلة في التبادل .

 

 خالصة الفصل :
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عرضه في هذا الفصل من اطار نظري للتجارة الخارجية وسياساتها  من خالل ماتم 

التجارة الخارجية تلعب دورا  مميزا  في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، إذ تبين أن 

يمكن من خالل هذا الدور تحديد المالمح األساسية للدولة والجوانب والمظاهر واألشكال  

األخرى . وتتمثل أهم األسباب والدوافع التي من أجلها تقام التجارة    األساسية لعالقاتها مع الدول

في إختالف وفرة عناصر اإلنتاج وتفاوت نفقاته بين الدول ووجود فائض  الخارجية بين الدول

كما وأنه في اإلنتاج تفوق حاجة السوق المحلي وإختالف المستوى التقني بين دول العالم . 

ن تؤثر على حركة التجارة الخارجية زيادة  أو نقصانا  بعضها  توجد عدة عوامل من شأنها أ

التكاليف واألسعار والجودة والرواج والكساد االقتصادي العالمي ومستوى  يأخد طابع إقتصادي ك

تيسر  التنمية االقتصادية بالدول، وبعضها االخر يتعلق بمدى إستقرار الدول سياسيا  ومدى 

خالل عرض أهداف السياسة التجارية الخارجية إتضح أن   اإلجـراءات اإلداريـة بها . ومن

الهدف االساسي لها يتمثل في تحقيق التوازن الخارجي وتعظيم العائد من التبادل التجاري  

والذي اليأتي إال بوجود تكامل بينها وبين مختلف السياسات االقتصادية االخرى، وكذلك اتضح  

رجية للدول بنوعيها الحرة والحمائية أن السياسة  من خالل حجج أنصار السياسة التجارية الخا

التجارية الخارجية للدول تعود إلى طبيعة النظام االقتصادي المعتمد في كل دولة، وكذلك فقد 

أن السياسة التجارية الخارجية الحرة ومن خالل أهم أدواتها والمتمثلة في التكامل  تبين 

وساهمت عمليا  وبشكل فعال   عمل الدولي،عززت من مبدأ التخصص وتقسيم الاالقتصادي قد  

تسهيل حركة عوامل اإلنتاج بين الدول وتطوير أساليب االنتاج، وتوسيع نطاق السوق في 

أن الدول في ظل تطبيق سياساتها التجارية  والذي بدوره أدى إلى تزايد التنافسية، كما تبين 

تي تنتهجها لتقييد تجارتها الخارجية،  الخارجية الحمائية تتفاوت فيما بينها في درجات الحماية ال

حيث يزداد تقييد التجارة الخارجية للدول كلما تزايد االعتماد على الوسائل واالدوات الكمية في  



عد أشد وسائل الحماية تأثيرا  لما لها من نتائج مباشرة على التجارة  تنظيم هذه السياسة، فهي تُ 

ن أهم أدوات السياسة التجارية إستخداما  لشموليتها  الخارجية للدول، وتعتبر الرسوم الجمركية م

 في تحقيق االهداف عند االستخدام، وقدرتها على التأثير في نمط وهيكل التجارة الخارجية .     
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 ( مقدمة :  1_   1_  3) 

خالل فترات زمنية  وبمعدالت متفاوته عدهعرفت المبادالت التجارية الدولية تطورات 

متقطعة تتخللها مراحل ركود ناتجة عن األزمات االقتصادية والسياسية التي عرفتها دول العالم 

ويشتمل الفكر االقتصادي  .والتي أدت بدورها إلى التغيير في بنية الجهاز اإلنتاجي لكل بلد 

ة الدولية أهمية خاصة في  على العديد من اآلراء )قديما  وحديثا ( التي أولت المبادالت التجاري

الحياة االقتصادية، حيث التقتصر العالقة بين المبادالت التجارية الدولية والحياة االقتصادية  

على العصر الحديث الذي شهد تجارب عديدة لدول نجحت في تطوير إقتصادياتها من خالل  



أراء المفكرين  مبادالتها التجارية، بل نجد أن التاريخ االقتصادي قد حفل بالعديد من 

التجارة الدولية ليست حديثة العهد وإنما ترتبط بتطور الفكر  فاإلقتصاديين حول التجارة الدولية،  

وقد عرفت المبادالت التجارية الدولية ما بعد نهاية الكساد االقتصادي ومدارسه المختلفة . 

هائلة وأصبحت   تقريبا ( تطورات  1939الى عام  1929العالمي الكبير )الذي إمتد من عام 

الدول من خاللها متصلة ومترابطة فيما بينها وأصبح العالم يتحول تدريجيا  إلى سوق عالمية  

 موحدة .

 

 : ( آراء الفكر التجاري في التجارة الدولية 2_   1_  3) 

دم آميالدية وكان    1776إلى    1500أوروبا خالل الفترة من  ظهر الفكر التجاري في  

أول من أطلق إسم الفكر التجاري على مجموعة األفكار واآلراء  Adem Smithسميث 

والركيزة المحورية لهذا الفكر أن قوة أي دولة في ثروتها، وأهم عناصر  ، السائدة في تلك الفترة

المتمثلة في الذهب والفضة، ولكي تحصل الدولة على الذهب الثروة هي المعادن الثمينة 

)أي أن صادرات الدولة  والفضة بالتجارة البد أن يظل ميزان الدولة التجاري متمتعا  بالفائض 

أكبر من وارداتها( حتى ينساب إليها فائض ميزانها التجاري بالذهب والفضة، ولتحقيق ذلك 

افة للسلع المصدرة، أي منع تصدير المواد األولية  العمل على زيادة القيمة المضالبد من 

والسلع نصف المصنعة قدر اإلمكان، ألن الصادرات من السلع تامة الصنع تحتوى على قدر 

 .57  عوائد التصدير مقومة بالذهب بزيادة أكبر من القيمة المضافة يسمح 
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سواق الدولية، ويحث الفكر التجاري على التأكد من القدرة التنافسية للمنتجات في األ 

من خالل التأكد من أن تكاليف إنتاج السلع تكون بأسعار بيع أقل من تكاليف إنتاج المنافسين  

وأسعار بيعهم، وهذا المطلب للفكر التجاري يمكن أن يتحقق من خالل تحديد كميات عناصر  

ر على  اإلنتاج وأسعار خدمات عوامل اإلنتاج والتي من أهمها األجور . كما يحث هذا الفك

فرض قيود جمركية وغير جمركية )تحديدات كمية( على السلع المستوردة دون التفرقة بين  

باإلضافة إلى ذلك فقد . 58 انواع السلع، وذلك للحفاظ على ميزان المدفوعات في حالة فائض 

ولو بواسطة إجراءات  سعى هذا الفكر إلى منح إحتكارات تجارية ذات طابع إلزامي تطبق

 الضرورة .عسكرية عند 

وقد نجح التجاريون في تحقيق الفائض وبناء عناصر الثروة والقوة للدول األوربية 

المستعمرة في ذلك الوقت من خالل إعتقادهم بأن توسع التجارة سيؤدي إلى زيادة الفائض من  

 المعادن النفيسة )النقد المتداول في ذلك الوقت(، وترتب عن هذه الزيادة في كمية النقود أثرين

مهمين؛ االثر األول يتعلق بالتضخم في أسعار السلع وأسعار عوامل اإلنتاج المصاحب لزيادة 

كمية النقود والذي سيؤدي إلى فقدان القدرة التنافسية للسلع المصدرة في األسواق الدولية، وقد 

أدرك التجاريون هذه المشكلة ووجدو لها حلوال  بشكل مؤقت من خالل فرض اإلحتكارات  

رية بالقوة مستفيدين من وجود المستعمرات، أما األثر الثاني يتعلق بتخفيض سعر الفائدة التجا

 . 59االستثمار      الناتج عن الزيادة في كمية النقود والذي سيؤدي إلى تشجيع 
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 ( آراء الفكر الكالسيكي في التجارة الدولية :  3_   1_  3) 

يعتبر الفكر الكالسيكي )المدرسة التقليدية( من أهم المدارس الفكرية التي خصصت  

ظهر هذا الفكر مع بداية سنة  للتبادل التجاري الدولي، فقد جانبا  مهما  من فكرها في تحليلها 

آلدم سميث   (The Weath of  Nations)ميالدية عندما صدر كتاب ثروة األمم  1776

Adam smith  ومن الممكن  والذي حدد فيه نظرته في طبيعة الثروة والعوامل المحددة لنموها ،

 في التجارة الخارجية الدولية كالتالي : أن نميز بين جيلين من رواد الفكر الكالسيكي

اللذين فسرو التبادل الدولي من خالل النظرية التقليدية في  الرواد  شمل: والذي ي الجيل األول

؛ جون  D. Ricardo؛ ديفيد ريكاردو A. smithالتجارة الدولية ومن أبرزهم : آدم سميث 

. حيث تدرجت أفكارهم من نظرية النفقات المطلقة إلى نظرية النفقات    J.S.Millستيوارت ميل  

. وقد إعتمد مفكرو هذا الجيل للمدرسة الكالسيكية على    60  النسبية، ثم إلى نظرية القيم الدولية

نظرية العمل في القيمة في تفسيرهم للتجارة الخارجية . وفي إطار أفكار الجيل االول يمكن  

 إستخالص مضمون هذه النظريات فيما يلي :

في النفقات المطلقة لكل  تشترط هذه النظرية وجود إختالف _ نظرية النفقات المطلقة :1

سلعة في دولتين لقيام التجارة الخارجية بينهما وتحقيق النفع المتبادل على كل الدول الداخلة 

إذ أن منطق هذه النظرية يقوم على أساس أن هناك سلعة معينة  .  61في التجارة الخارجية 

من الفرق المطلق في تنتجها الدولة )أ( بسعر أقل من الدولة )ب(، فإن الدولة )أ( تستفيد 

السعر بتصديرها لهذه السلعة إلى الدولة )ب(، ويستمر قيام التجارة بين هاتين الدولتين في  
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ظل وجود الفرق المطلق في السعر بينهما، كما أن مكسب البلد المصدر لهذه السلعة يزداد 

سلعة بسعر أقل كلما زاد الفرق بين السعرين، ويحدث العكس إذا كانت الدولة )ب( تنتج هذه ال

 من الدولة )أ( . كما أن هذا المنطق قابل ألن يتسع ويشمل أكثر من سلعة .  

تقوم هذه النظرية على أساس إعتبارات إقتصادية ومكاسب :  62_ نظرية النفقات النسبية 2

تترتب عن تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل الدولي، وتستند على نظرية القيمة للعمل في 

ات إنتاج السلع بوحدات من العمل . ووفقا لمنطق هذه النظرية إذا كانت الدولة )أ( قياسها لنفق 

قادرة على إنتاج سلعتين بكفاءة أكثر من الدولة )ب( فهذا يعني أن الدولة )أ( قادرة على إنتاج  

قل، إال أن مكسب الدولة )أ( من أهاتين السلعتين بنفقات أقل ومن ثم تصديرهما بأسعار 

تجاري سيكون أكبر إذا تخصصت في إنتاج وتصدير السلعة التي تتميز فيها نسبيا ،  التبادل ال

أي التي تتفوق فيها بالمطلق لتكون كفاءتها فيها أكبر نسبيا  وتنتجها بنفقه منخفظة نسبيا  . 

أما الدولة )ب( وبالرغم من أن كفاءتها أقل في إنتاج السلعتين إال أنها ستجد أيضا مكسبا  من  

ة الدولية عند تخصصها في إنتاج وتصدير السلعة االخرى التي تصبح تتميز فيها نسبيا  التجار 

وتتفوق بالمطلق عن الدولة )أ( . كما أنه عند قيام شرط التبادل بين الدولتين على أساس  

وحدة مقابل وحدة، فإن مكسب الدولتين من التجارة ينتج على أساس الفروق في النفقات النسبية  

 سلعتين . النتاج ال

  ما عجزت عنه نظرية النفقات النسبية   تحاول هذه النظرية إستكمال_ نظرية القيم الدولية :  3

من خالل تحديدها لمعدل التبادل الفعلي وليس المحتمل الذي ستتم عنده التجارة بين الدولتين  

بين   طبقا  لقوى الطلب والعرض بهما . ومنطق هذه النظرية يقوم على أساس ضرورة التفرقة
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حالة التبادل الداخلي وحالة التبادل الدولي، ففي حالة التبادل الداخلي فإن معدل التبادل  

الداخلي يتحدد بإختالف نفقة االنتاج النسبية، أما في حالة التبادل الدولي فإن معدل التبادل  

. حيث تبحث هذه النظرية في القيم الدولية  63الدولي اليتحدد بإختالف نفقة االنتاج النسبية 

للسلع المختلفة من خالل تركيزها على إبراز فكرة الميزة النسبية بدال  عن النفقة النسبية، كما  

تعمل هذه النظرية على توضيح أن شرط التبادل الفعلي بين الدولتين سوف يتحدد على أساس 

الخرى ومرونة هذا الطلب وهو مايعرف طلب كل منهما على السلعة التي تنتجها الدولة ا

  .    64بقانون الطلب المتبادل  

إن نجاح رواد هذا الجيل من الفكر الكالسيكي في وضع أسس للتخصص وتقسيم  

 لكالسيكية وغيرهم من المنظرين في العمل الدولي، يقابلها رواد الجيل الثاني من المدرسة ا

 : 65حقل التجارة الدولية بإنتقادات أهمها  

_ إن تركيز نظرية ريكاردو في النفقات النسبية على عنصر واحد من عناصر اإلنتاج وهو  1

العمل وإهمالها لكثير من العناصر الواقعية للتحليل االقتصادي مثل األرض ورأس المال 

البشري ورأس المال المادي والتكنولوجيا في عملية تحديد نفقة اإلنتاج قد أبعدها عن الواقع، 

 بضعف قدرتها على تقديم تفسير مقبول للتجارة الخارجية .وهذا يوحي 

_ إن تركيز رواد الجيل األول للفكر الكالسيكي على قانون الغلة الثابتة )النفقة الثابتة( في  2

تفسير اإلنتاج والتخصص الدولي في التجارة الخارجية قد يبعدهم عن الواقع والتبسيط في  
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ع العملي يخضع غالبا  لظروف قانون الغلة المتناقصة       التحليل، ذلك ألن اإلنتاج في الواق

)النفقة المتزايدة(، وكذلك إنتاج جانب من المشروعات الصناعية يخضع لقانون الغلة المتزايدة  

 )النفقة المتناقصة( . 

وهذه اإلنتقادات حفزت الجيل الثاني من رواد الفكر الكالسيكي إلعادة صياغة جانب 

 حليل الكالسيكي الذي عرضه الجيل األول . من أجزاء التكبير 

ومن بين أهم رواد الجيل الثاني للفكر الكالسيكي في التجارة الدولية نجد كل الجيل الثاني : 

؛  Lerner؛ ليرنر Leonteif؛ ليونتيف Hoberler؛ هابرالر Edgworthمن : ايدجورت 

. ويطلق  Ohlin؛ اولين Heackscher؛ هكشر Mead؛ ميد Marshalمارشال 

االقتصاديون على فكر رواد الجيل الثاني للمدرسة الكالسيكية إسم النظرية التقليدية الحديثة،  

هذا الجيل على نظرية نفقة الفرصة البديلة في تفسيرهم للتجارة الخارجية،   وقد إعتمد مفكرو

إرتكز على االختالف في  النظرية التقليدية الحديثة حول قيام التجارة الدوليةحيث أن طرح 

 الوفرة النسبية لعناصر االنتاج داخل الدول والذي تجسد من خالل :

يسعى هذا النموذج إلى إثبات أن   اولين( لنسب عناصر االنتاج : –_ نموذج )هكشر 1

اختالف إنتاجية الدول المختلفة من السلع والذي ينتج عن إختالف النفقات واالسعار النسبية  

حدة بين الدول يتوقف على إختالف الوفرة النسبية لعناصر االنتاج داخل الدول، للسلعة الوا

  – ولبيان كيف تحدد الوفرة النسبية لعناصر االنتاج نمط التبادل الدولي، فقد أرجع )هكشر 

 :  66اولين( اختالف إنتاجية الدول من السلع  إلى عاملين أساسيين، هما 
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  – يفسر )هكشر الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر االنتاج بين الدول المختلفة :  أ_ إختالف

اولين( أنماط التجارة الدولية من خالل التركيز على اختالف وفرة عناصر االنتاج بين الدول 

بأن صادرات الدولة تشمل سلع تستخدم بكثافة الموارد التي تتمتع فيها بوفرة نسبية بينما وارداتها 

حيث أن الدولة التي تتميز عن الدول االخرى بوفرة   سلع تستخدم موارد نادرة نسبيا ، تشمل

أكبر لعنصر العمل بالنسبة للعناصر االخرى )االرض ورأس المال(، فإن هذا يعني أن مستوى  

االجور داخل هذه الدولة منخفض، كما تتمتع دولة أخرى بدرجة أكبر لوفرة عنصر االرض 

الخرى )العمل ورأس المال( من توفره بدولة أخرى، وهذا يعني إنخفاض  بالنسبة للعناصر ا 

االيجارات بداخلها، وينطبق ذلك على عنصر رأس المال والذي يعني إنخفاض أسعار الفائدة   

 نسبيا  .  

وهذا يعني اختالف   ب_ اختالف نسب مزج عوامل االنتاج في دوال إنتاج السلع المختلفة :

عوامل االنتاج في العملية االنتاجية من سلعة إلى أخرى، حيث أن   النسب التي تتركب منها 

النسب التي تتركب منها عوامل إنتاج السلع الزراعية على سبيل المثال تضع االرض في 

المقدمة ثم العمل ثم رأس المال، بينما صناعة المنسوجات تحتاج إلى الكثير من العمل 

ي فإن نسب عوامل االنتاج في دوال إنتاج السلع بالمقارنة مع رأس المال واالرض، وبالتال

 والصناعات المختلفة تختلف من صناعة ألخرى . 

اولين( في أبسط صيغة لها    –استطاع ليونتيف إثبات أن نظرية )هيكشر  _ لغز ليونتيف :  2

اولين( في أبسط صيغة لها على   –التؤيد إختبار الواقع العملي، حيث تنص نظرية )هيكشر 

تميل إلى تصدير السلعة التي تتمتع فيها نسبيا  بكثافة عنصر االنتاج االكثر وفرة أن الدولة 

نسبيا  . وقد قام ليونتيف بإجراء إختبار عملي عن التجارة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية،  

اولين( ينبغي أن تصدر سلعا  تتميز فيها بكثافة رأس المال  –والتي وفقا  لنظرية )هيكشر 



ته نسبيا  بها وتستورد سلعا  كثيفة العمل لندرته نسبيا  بها، إستخدم فيه أسلوبا  جديدا  في لوفر 

التحليل االقتصادي عرف بإسم جداول المدخالت والمخرجات، وأظهرت نتائجه أن الواليات  

المتحدة االمريكية تميل إلى تصدير سلعا  كثيفة العمل في مقابل ذلك أن وارداتها تتكون أساسا   

    .  67من سلع كثيفة رأس المال  

إن نجاح النظرية التقليدية الحديثة في تفسير أسباب قيام التجارة الدولية اليمكن معه 

الموجهة لها والتي تكمن في ضعف تفسير الجزء األهم من المبادالت التي  تجاهل اإلنتقادات 

تتم بين البلدان المتقدمة التي تتشابه إقتصادياتها من حيث مستويات اإلنتاج وتقارب مستويات  

تقدمها، نتيجة لعدم قدرة دولة ما في أن تكون مصدرة ومستوردة في نفس الوقت لنفس التشكيلة  

إلضافة إلى ذلك فإن هذه النظرية تركز على اإلختالف الكمي في عناصر  ، با68من المنتجات  

 اإلنتاج وتهمل اإلختالف النوعي المتمثل في أنواع األرض وأنواع العمل وأنواع رأس المال . 

 
 : ( أراء الفكر الحديث في التجارة الدولية 4_   1_  3) 

ُيعرف أيضا  بالفكر الحديث في النظرية البحثة للتجارة الخارجية، حيث يشكل هذا 

، ويضم إتجاهين رئيسيين، هما  نمط وشروط قيام التجارة الخارجيةالفكر واقعا  جديدا  في تفسير  
69: 
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تركز نظريات هذا االتجاه في تحليلها لهيكل التجارة الخارجية والقوى المحددة األول :  اإلتجاه

لتوازن االقتصادي عند قيام التبادل الدولي على جانب الطلب، ومن أهم مناهج ونظريات هذا ل

 االتجاه مايلي : 

  Minhasقدم اإلقتصادي منحاس  _ منهج قابلية دوال االنتاج لإلنعكاس أو التبديل : 1

تحليال  لظاهرة قابلية كثافة دوال اإلنتاج إلى التبديل أو االنعكاس، وتعني هذه الظاهرة أن دالة 

اإلنتاج لسلعة معينة كثيفة العمل يمكن أن تتحول عند مستوى معين من األسعار النسبية  

ضح  صعب وجود نمط والعناصر اإلنتاج إلى دالة إنتاج كثيفة رأس المال، وطبقا  لهذه الظاهرة ي

ومحدد ودائم للتجارة الخارجية ألي دولة من الدول المشتركة في التبادل التجاري الدولي . 

االنتاج   الو وإعتمد )منحاس( في تفسيره لحدوث هذه الظاهرة على تقدير المرونات الثابتة لد 

االحاللية لعدد من الصناعات شمل إحدى وعشرون صناعة من مختلف الدول، وأظهرت 

ب حدوث هذه الظاهرة يعود إلى إختالف مرونات االحالل بين الصناعات  النتائج أن سب

دفعت هذه النتائج الكثير من االقتصاديين إلى التحقق من مدى مصداقيتها،  المختلفة . وقد 

الذي إنتقد المعايير التي صاغها منحاس الختيار الصناعات   Ballومن بينهم االقتصادي بول  

  .70  التي أقام عليها أبحاثه

يشمل هذا المنهج الدراسات التطبيقية التي أجراها تريفز  هيكل الحماية التجارية : _ منهج 2

Travis    تحليله لهيكل الحماية التجارية  والتي حاول في إطارها أن يفسر لغز ليونتيف من خالل

على وجود عوائق جمركية وغير جمركية ألي إقتصاد قومي بهدف إظهار مدى التحيز   القائم 

ات الوطنية كثيفة العمل أو كثيفة رأس المال . حيث قام )تريفز( بدراسة تطبيقية عن  للصناع 
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التجارة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية على أساس وجود عنصرين من عناصر االنتاج  

هما العمل ورأس المال، واعتبر أن عنصر العمل هو العنصر النادر نسبيا  بها والمستفيد من  

كية وغير الجمركية المفروضة على وارداتها من الخارج، أما عنصر رأس المال القيود الجمر 

فهو العنصر االوفر نسبيا  بها وبالتالي التفرض قيود حمائية على وارداتها كثيفة رأس المال 

من الخارج . وأظهرت نتائج دراسته التطبيقية تأييدها للحجة القائلة بأن الواليات المتحدة 

إلى إستيراد السلع كثيفة رأس المال بنسبة أكبر من إستيرادها للسلع كثيفة العمل االمريكية تميل  

 .  71الخارج  الحماية للواردات االمريكية من نتيجة لطبيعة هيكل

تحليله حول    S. Linderستافن ليندر  بدأ  _ نظرية ليندر في تشابه دخول الدول وأذواقها :  3

؛ االولى تتعلق بتحقيق وفرات لى فرضيتين أساسيتينتشابه دخول الدول وأذواقها باالعتماد ع

الحجم االقتصادية من خالل قيام الدول بتصدير السلع التي تمتلك لها أسواقا  كثيرة ورائجة، 

. حيث يفرق  72والثانية تتعلق بإمكانية قيام التجارة بين الدول متشابهة الدخل لتشابه أذواقها 

)ليندر( من خالل نظريته بين تجارة المنتجات االولية وتجارة المنتجات الصناعية، وفيما يخص  

التجارة في المنتجات االولية فإنها حسب رأيه تقوم على أساس مايتوفر من موارد طبيعية في  

خرى . أما فيما الدول المتخلفة من ناحية، وندرتها والحاجة إليها في الدول المتقدمة من ناحية أ

يتعلق بالتجارة في المنتجات الصناعية فإن الميزة النسبية يمكن أن تكون مرتبطة بأهمية الطلب 

 الداخلي والذي يعتبر )ليندر( وجوده شرطا  ضروريا  لدخول أي سلعة في نطاق الصادرات .   
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إلختالف وقد تمكن رواد هذا اإلتجاه للفكر الحديث في التجارة الدولية من إكتشاف ا

في كثافة عناصر اإلنتاج بالنسبة لسلعة واحدة بين دول العالم المختلفة، كما نجحو أيضا  في  

التأكيد على أنه لهياكل الحماية التجارية ألي إقتصاد قومي دورا  أساسيا  في تحديد نمط تجارته  

ة الناتجة عن  الخارجية، كما أنهم نجحو في التأكيد على أن التشابه في هياكل الطلب الداخلي

التشابه في مستويات الدخول الفردية في الدول المنتمية إلى إقليم إقتصادي معين ينعكس في 

صورة إرتفاع درجة كثافة التجارة الخارجية بين هذه الدول . وبهذه النتائج تمكن رواد هذا الفكر 

ارجية بين الدول من إضافة عناصر جديدة للتبادل التجاري الدول فسرو من خاللها التجارة الخ

. 

ضم هذا االتجاه مناهج ونظريات ركزت في تفسيرها وتحديدها لنمط وإتجاه  ي: اإلتجاه الثاني 

 التجارة الخارجية على جانب العرض، نوجزها فيما يلي : 

يسعى هذا المنهج إلى تفسير نمط التجارة الخارجية بين   :73_ منهج إقتصاديات الحجم 1

ات السوق الداخلي الكبير من جانب، وبين الدول الصناعية ذات ذ المتقدمة الدول الصناعية 

السوق الداخلي الصغير من جانب آخر، وذلك من خالل إعتماده على وفورات اإلنتاج الكبير  

)سوق داخلي ضخم( كأحد المصادر الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبة . فالدول الصناعية  

ل على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها إقتصاديات  المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبير تحص

الحجم في انتاج السلع التامة الصنع )االستهالكية(، أما الدول الصناعية ذات السوق الداخلي 

الصغير تتجه إلى الحصول على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها إقتصاديات الحجم في إنتاج  
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الكبير نتيجة النخفاض نفقات   المصنعة )الوسيطة( . وتنشأ وفورات االنتاجالسلع نصف 

  االنتاج )زيادة العائد( الذي يتزامن مع توسع العمليات االنتاجية .    

وفقا  لالقتصادي ميشال بوزنر  _ نظرية الفجوة التكنولوجية في التجارة الخارجية : 2

M.Posner   مؤسس نموذج الفجوة التكنولوجية فإن محدد التجارة بين الدول يعتمد على الفجوة

، فعندما تحصل دولة ما على الطرق الفنية المتقدمة في اإلنتاج فإنها  التكنولوجية فيما بينها

إنتاج السلع القائمة بها، وإدخال سلع جديدة ذات مستويات    تتمكن من زيادة الكفاءة النسبية في

جية متقدمة إلى االسواق الدولية، مما يكسبها مزايا نسبية تميزها عن غيرها من الدول، تكنولو 

ويمتعها بإحتكار مؤقت إلنتاج وتصدير هذه السلع ذات التقدم التكنولوجي، حيث يزول هذا 

. وبالرغم من قدرة هذه النظرية على توضيح  74االحتكار بزوال التفوق التكنولوجي لهذه الدولة   

التي من خاللها تستطيع الدولة التمتع بإحتكار مؤقت النتاج وتصدير السلع، إال أنها   الكيفية

 مدى طول الفترة الزمنية لهذا االحتكار . عجزت عن تحديد 

من خالل نموذج دورة حياة المنتج تفسيرا    Vernonقدم فرنون    _ نموذج دورة حياة المنتج :3

كار منتج جديد في السوق من قبل الدولة المتميزة  عن طول الفترة الزمنية التي يقتضيها إحت

وضح )فرنون( ذلك بأن المنتج الجديد أالدول . حيث  بفجوة تكنولوجية فيه عن غيرها من

 : 75وهي   ة حياته يمر بثالث مراحل رئيسية،خالل دور 

تبدأ دورة حياة المنتج بهذه المرحلة والتي يتم فيها    -المرحلة االولى _ مرحلة المنتج الجديد :

إستحداث منتج جديد ينتج عن ظهور إختراع معين في دولة متقدمة، ما يجعل هذه الدولة 
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تتميز بفجوة تكنولوجية فيه عن غيرها من الدول . ومن المقومات االساسية لهذا االختراع توفر  

ية باالضافة إلى االستخدام المكثف ألنشطة البحوث الطلب الداخلي وتزايده والمعرفة التكنولوج

 . والتطوير

في هذه المرحلة تصبح االساليب التكنولوجية   -المرحلة الثانية _ مرحلة المنتج الناضج :

ويتم التخفيف من  المستخدمة في االنتاج والمتمثلة في الطرق والوسائل الفنية أكثر استقرارا ،

وث والتطوير، كما أن تطلعات المستهلكين نحو مستويات راقية  االستخدام المكثف النشطة البح

من الجودة تتزايد، ويتمكن المنتجين من تحقيق االنتاج الكبير للمنتج الجديد، الذي ينشأ عنه  

مزايا تتمثل في تخفيض نفقات االنتاج لهذا المنتج الجديد وبالتالي توسع أسواقه إلى أن يصبح  

 خارجية جديدة .  من الممكن توطينه في أسواق 

تمثل هذه المرحلة نهاية للفجوة التكنولوجية التي   -المرحلة الثالثة _ مرحلة المنتج النمطي :

تتميز بها دولة متقدمة عن غيرها من الدول في إحتكار إنتاج المنتج الجديد، حيث تصبح  

وتتمكن الدول  االساليب التكنولوجية شائعة ومعروفة االستخدام ومتاحة في االسواق الدولية،

االقل تقدما  من توطين إنتاج هذا المنتج بأسواقها الداخلية، وتكتمل المواصفات الفنية  

 والتكنولوجية بصورة كاملة ونمطية لهذا المنتج الجديد .

كما تشمل نظريات هذا االتجاه نظرية نسب عوامل اإلنتاج الجديد التي تهتم بدراسة 

فرة أو الندرة النسبية لعنصر رأس المال اإلنساني، وتضيف  اإلختالفات بين الدول في مدى الو 

إلى ذلك االختالفات في مستوى المهارة لهذا العنصر، وبذلك فأن نموذج التحليل الذي تقترحه  

هذه النظرية يتكون من عنصر العمل الماهر وعنصر العمل غير الماهر وعنصر رأس المال  

 المادي . 



إلقتراب أكثر من واقع االقتصاد العالمي بتقديمهم وقد نجح رواد هذا اإلتجاه من ا

تفسيرا  لكثير من الظواهر في االقتصاد العالمي من خالل النظريات المبنية على فروض أكثر 

واقعية وأكثر انسجاما  مع حقائق الواقع االقتصادي العالمي الحديث، وبذلك فقد حظيت النتائج  

ي االقتصاد الدولي بمساندة من جانب الكثير من  التي توصلت إليها المناهج التكنولوجية ف

الدراسات التطبيقية التي أجريت لبيان أهمية دور البحوث والتطوير وتأثيرهما على نمط التجارة  

 . 76من النصف الثاني لستينيات القرن العشرين   ا  الخارجية بين الدول إبتداء

 
 
 
 
  النظام االقتصادي الدولي المعاصر :( تطور المبادالت التجارية في ظل  5_   1 _ 3) 

وأستمرت   1929بعد إنقضاء فترة الكساد االقتصادي العالمي الكبير " التي بدأت عام  

من   مما خلفته هذه اإلزمة بدأ االقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا   77"  ً  تقريبا 1939حتى عام 

أضرار جسيمة على التبادل التجاري الدولي، حيث أخذت المبادالت التجارية الدولية تتطور 

ولو بمعدالت متباطئة نسبيا  خالل األربعينيات من القرن العشرين ليسجل متوسط معدل النمو  

في النمو  ، ويعزو الكثير من االقتصاديون هذا التباطؤ  78%(  1السنوي لحجم التجارة الدولية )

لى إنخفاض مستويات اإلنفاق في الواليات المتحدة نتيجة تأثرها بهذه االزمة، وتجدر اإلشارة  إ
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هنا إلى أن اإلنفاق يمثل الطلب الكلي، ونتيجة الرتباط معظم دول العالم تقريبا  في شبكة  

، فقد ساهم ذلك (    Gold Standardأسعار صرف ثابتة للعمالت وفقا  لـ ) قاعدة الذهب 

 .  79العالم   د كبير في إنتقال هذا االنخفاض في اإلنفاق األمريكي لباقي دولإلى ح

بينما نجد أن فترة خمسينيات وستينيات القرن العشرين قد شهدت تضاعفا  كبيرا  في 

معدالت نمو التجارة الدولية، حيث ُسجل أعلى مستوى لمعدل نمو التجارة الدولية خالل عقد 

وما ساعد على  ،80%( 86وخالل عقد الستينيات بحوالي ) %(11.3الخمسينيات بحوالي )

هذا التطور الكبير في المبادالت التجارية الدولية خالل هذين العقدين هو النمو االقتصادي 

متزامنا     السريع ألغلب إقتصادات العالم المتقدمة بسبب تزايد الحجم الكلي لصادراتها من السلع

 .81مع ثبات أثمانها تقريبا   

جم التجارة الدولية تذبذبا  واضحا  في غضون ذلك فقد شهد معدل النمو السنوي في ح 

بين االرتفاع واالنخفاض خالل عقد السبعينات، حيث فيما إرتفع معدل النمو السنوي لحجم 

بحوالي  1974على مستوى له في عام أ التجارة الدولية خالل عقد السبعينات ليسجل 

  1975ام  دنى مستوى نمو له خالل عقد السبعينات في عأنخفض ليسجل  ا%(، عاد و 46.6)

%(، نتيجة للمستوى المنخفض الذي سجله معدل النمو السنوي لكال من حجم  3.4بحوالي )

%( خالل نفس العام،  3.2%( وحجم الصادرات الدولية بحوالي )3.6الواردات الدولية بحوالي )

 
   بموجب قاعدة الذهب تحدد كل دولة قيمة عملتها من حيث مايعادلها من الذهب، وتقوم الدولة باتخاذ اإلجراءات

 النقدية الالزمة للمحافظة على بقاء سعر عملتها ثابتا .  
لعربي(، )االنعكاسات على االقتصاد العالمي واالقتصاد ا  2008(، األزمة المالية العالمية  2008د. نبيل، )  –_ حشاد  79

 . 141مرجع سابق ذكره، ص 
 . 11(، التجارة الخارجية والدخل القومي، مرجع سابق ذكره، ص 1984د. فؤاد ابوالقاسم، ) –_ عوض 80

د. حسين، تطور االقتصاد الدولي والتنمية في ظل سيطرة الراسمالية، دار النهضة العربية للنشر،  –_ نجم الدين 81
 . 257القاهرة، مصر، ص 



بسبب أزمة التضخم الركودي التي أصابت النظام االقتصادي الرأسمالي خالل النصف الثاني  

السبعينات وأستمرت حتى النصف الثاني من عقد الثمانينات والتي نتج عنها احتكارات  من عقد  

االنتاج والتسويق ساهمت في ادخال قواعد جديدة على النظام التجاري  مجالي  دولية جديدة في  

معدل السنوي لنمو التجارة الدولية خالل عقد ال، ويمكن مالحظة هذا التطور في 82الدولي 

 ( التالي : 3_ 1من خالل الجدول رقم ) السبعينات 

 

 

 

 لحجم التجارة الدولية خالل الفترة ( معدل النمو السنوي  1_3جدول رقم ) 
 (1972   _1979  ) 

معدل النمو السنوي لحجم  السنوات 

 الدولية )%( الواردات

معدل النمو السنوي لحجم 

 الصادرات الدولية )%(

معدل النمو السنوي لحجم 

 رة الدولية )%(التجا

1972 17.3 19.1 18.0 

1973 37.7 39.1 38.7 

1974 46.5 46.6 46.6 

1975 3.6 3.2 3.4 

1976 13.3 13.9 13.6  

1977 15.3 13.8 14.6 

1978 16.6 16.2 16.4 

1979 26.2 25.7 26.0 

(، التجارة الخارجية الدولية واالقليمية لالقطار العربية )وأثارها على مسار التنمية 1986، )توفيق سعيد بيضون د .  المصدر :
 .  148االقتصادية _ االجتماعية(، الطبعة االولى، معهد االنماء العربي، بيروت، ص 

  _ الحجم بمعنى القيمة االجمالية . 
 _ معدل النمو السنوي لحجم الواردات والصادرات والتجارة الدولية يشمل كل دول العالم تقريبا حسب ما جاء في المصدر .

 

 
(، االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية، أطروحة لنيل الدكتوراه 2006حشماوي، )  –  _ محمد82

في العلوم االقتصادية غير منشورة ،جامعة الجزائر، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، 
 .7الجزائر، ص 



وقد شهد معدل النمو السنوي لحجم التجارة الدولية هبوطا  خالل النصف األول من  

ض في  %( بسبب االنخفا2.7ثمانينات القرن العشرين ليصل في متوسط هذه الفترة إلى )

، والذي عرف في 83 معدالت النمو االقتصادي العالمي خالل هذه الفترة من عقد الثمانينات 

بدت مؤشرات  حيث ذلك الوقت بركود الثمانينات الذي سرعان ما إنتقل إلى التجارة الدولية . 

التجارة الدولية تخفي وراءها العديد من الصعوبات المزمنة والتي أصبحت تالحق بصفة خاصة  

جارة الخارجية للدول النامية خالل النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين، فإنخفاض  الت

دعا البعض إلى الحديث عن خطر التناقض الحاد  1986أسعار النفط بشكل كبير في عام 

بين النمو السريع في صادرات المواد المصنعة والنمو البطيء في صادرات المواد األولية "  

، ويضاف 84بقوة أن إنتاج النفط هو إنتاج  لمورد غير متجدد وقابل للنفاد "  وهذا األمر طرح و 

إلى ذلك تحدي الحمائية الجديدة والمتزايدة من الدول الصناعية في وجه صادرات الدول النامية،  

 . 85والتي تعني خالل تلك الفترة المزيد من االنخفاض في معدالت التجارة الدولية  

أ النظام التجاري الدولي بالتحول بوتيرٌة أسرع نحو الحرية عقد التسعينات بد  خاللو 

، وأهم مايميز  1994التجارية وترسيخ قواعدها من خالل إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام  

هذا التحول أن تحرير التجارة قد شمل مجال السلع الزراعية ومجال السلع الصناعية  

وسوق المال والتأمين  ت كالخدمات المصرفية كالمنسوجات والمالبس ومجال تجارة الخدما

والنقل البري والبحري والجوي والمقاوالت والسياحة واالتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات 

 
اهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية، مرجع سابق ذكره،  (، االتج2006حشماوي، ) –_  محمد 83

 . 26ص 
(، النظام االقتصادي الدولي المعاصر )من نهاية الحرب العالمية الثانية الى نهاية 2000د . حازم، ) –_ الببالوي 84

 . 87الحرب الباردة(، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ص 
(، االتجاهات الجديدة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية، مرجع سابق ذكره،  2006حشماوي، ) –_  محمد 85

 . 26ص 



المهنية مثل مكاتب االستشارات الفنية والخدمات المهنية، وكذلك تحرير قوانين االستثمار من  

افة الى ذلك قد شمل تحول النظام التجاري الدولي القيود ذات األثر على التجارة الدولية، باالض

وقد نتج عن هذا التحول  تحرير وتنظيم وحماية الملكية الفكرية األدبية و الفنية والصناعية .

في النظام التجاري الدولي إزدهار وإنتشار التجارة الدولية في مكونات السلع اإللكترونية عالية  

%( كمتوسط عام خالل 6.4سنوي للتجارة الدولية بحوالي )التقنية مما ساهم في نمو المعدل ال

 . 86( 2001_ 1991الفترة )

فقد سجل معدل النمو السنوي   وخالل معظم سنوات العقد االول من االلفية الثالثة

لحجم التجارة الدولية مستويات عالية بالرغم من تذبذبه بين االرتفاع واالنخفاض، حيث إرتفع  

( في  2009_2003معدل النمو السنوي لحجم التجارة الدولية أعلى مستوى له خالل الفترة )

مو السنوي لكال نتيجة للمستوى المرتفع الذي سجله معدل الن%( 21.9بحوالي ) 2004عام 

%( 21.5%( وحجم الصادرات الدولية بحوالي ) 22.4من حجم الواردات الدولية بحوالي )

وقد تحقق هذا االداء لمعدل نمو التجارة الدولية في إطار بيئة إتسمت بإرتفاع    خالل نفس العام،

ر النفطية  أسعار النفط الخام وتزايد الكميات المصدرة منه، وإرتفاع أسعار السلع االولية غي

كما تجدر االشارة إلى أن معدل النمو السنوي لحجم التجارة الدولية في  ، كالمنتجات الغدائية

، %(22.8-)       تراجعا  كبيرا  ليسجل معدل نمو بالسالب بلغ حوالي  قد شهد  2009عام 

ة بحوالي بالمستوى السالب الذي سجله معدل النمو السنوي لكال من حجم الواردات الدولي  متأثرا  

%( خالل نفس العام، بسبب ما أعقبته  22.8-%( وحجم الصادرات الدولية بحوالي )22.9-)

، من ركود اقتصادي ألقت بظالله على االقتصاد العالمي 2008االزمة المالية العالمية 

 
_ االمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا )اإلسكوا(، نشرة التجارة الخارجية للمنطقة العربية، 86

 . 10يورك، ص(، نيو 2012العدد الحادي والعشرون، )



( التالي يوضح هذه التطورات التي طرأت على حجم المبادالت التجارية 3_2والجدول رقم )

 ل العقد االول من االلفية الثالثة : الدولية خال

 لحجم التجارة الدولية خالل الفترة ( معدل النمو السنوي  2_3جدول رقم ) 
 (2003   _2009  ) 

معدل النمو السنوي لحجم  السنوات 

 الدولية )%( الواردات

معدل النمو السنوي لحجم 

 الصادرات الدولية )%(

معدل النمو السنوي لحجم 

 الدولية )%(التجارة 

2003 16.8 16.9 16.9 

2004 22.4 21.5 21.9 

2005 13.6 13.6 13.6 

2006 14.8 15.5 15.1 

2007 16.0 15.9 15.9 

2008 15.5 15.3 15.4 

2009 -22.9 -22.8 -22.8 

االمم المتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غربي آسيا )اإلسكوا(، نشرة التجارة الخارجية للمنطقة العربية،  المصدر :
 . 10(، نيويورك، ص2012العدد الحادي والعشرون، ) 

  _ الحجم بمعنى القيمة االجمالية . 
 كل دول العالم تقريبا حسب ما جاء في المصدر . _ معدل النمو السنوي لحجم الواردات والصادرات والتجارة الدولية يشمل

  ( أساسيات منظمة التجارة العالمية وتبعات إنضمام ليبيا لها . 2_  3) 

 
 ( مقدمة :  1_   2_  3) 

عرف االقتصاد العالمي منذ العصور الوسطى من القرن السادس عشر العديد من 

أدائه، حيث أنه لم يكن آنذاك للدول أن تتدخل في التجارة   علىالتغيرات المؤثرة سلبا  وإيجابا  

تحقيق األمن   على دولة الحارسة التي تسهر فقط الدولية وتفرض قيودا  عليها نظرا  لدور ال

والعدل، فقد ظلت التجارة الدولية دون قيود حتى ظهرت نظريات التجاريين التي أخضعتها  

كاد أن توصف  للعديد من قيود الحماية وقد تزايدت الحواجز المباشرة بصورة إنتقامية إلى درجة ت

الثانية، مما أدى إلى خلق مناخ    العالميةفيها بالحرب التجارية خالل الفترة التي سبقت الحرب  

http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/
http://www.noor7.com/vb/t30222/


. ونتيجة لهذه التغيرات كان البد من بذل الجهود في 87سلبي أمام التبادل التجاري الدولي 

الحواجز أمام حرية التبادل التجاري، وقد تجسدت هذه الجهود في إنتقال االتفاقيات  سبيل إزالة  

الثنائية في التجارة الخارجية إلى إتفاقيات متعددة األطراف األمر الذي ُفتح معه المجال أمام  

  .التعاون التجاري بين الدول

 
 نشأة منظمة التجارة العالمية :(  2_   2_  3) 

تجسدت النواة األولى لنشأة منظمة التجارة العالمية في اإلتفاقية العامة للتجارة الدولية 

بهدف تحرير   1947نشأت هذه اإلتفاقية عام ًُ ، حيث أ GATTوالتي تعرف بإتفاقية الجات 

التعريفية )القيود الجمركية( وغيرالتعريفية )الكمية(، وكانت نتاجا  لجهود  التجارة من القيود 

ضات دعت إليها الدول المتقدمة وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكية، وقد إستمر ومفاو 

خالل  (WTO)العمل بهذه االتفاقية إلى أن تم االتفاق على إنشاء منظمة التجارة العالمية 

 /18- 15االجتماع الوزاري إلنهاء أعمال جولة اإلرجواي والذي إنعقد في مراكش خالل الفترة ) 

، حيث حددت الوثيقة 1995(، وقد بدأ العمل بهذه المنظمة في األول من يناير  1994ابريل  

النهائية لإلتفاقية نطاق عمل المنظمة الشامل للتجارة في السلع بما في ذلك الزراعة والمنسوجات 

والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية ومهام المنظمة وهيكلها التنظيمي وعالقاتها  

 . 88بالمنظمة    خرى، كما حددت الوثيقة طرق إكتساب العضويةبالمنظمات األ

 
 ( مبادئ منظمة التجارة العالمية :  3_   2_  3) 

 
(، تاريخ الفكر االقتصادي )من التجاريين إلى نهاية التقليديين(، مرجع سابق ذكره،  1973د. سعيد، ) –_ النجار 87

 . 34ص 
 . 161(، االقتصاد الدولي، مرجع سابق ذكره، ص 2000د. عطية المهدي، ) –_ الفيتوري 88



 :89تقوم منظمة التجارة العالمية على عدد من المبادئ أهمها 

وفقا لهذا المبدأ ُتمنح الدولة حديثة التعاقد مع المنظمة جميع    _ مبدأ الدولة األكثر رعاية :  1

المزايا والحقوق واإلعفاءات التي ُتمنح ألي دولة أخرى متعاقدة دون شرط أو قيد من األطراف  

المتعاقدة األخرى، ويعد هذا المبدأ بمثابة القاعدة األساسية للمنظمة في إطار سعيها نحو  

 ل في تحرير التجارة العالمية . تحقيق هدفها الطموح المتمث 

يقصد بهذا المبدأ أن تلجأ الدول  _ إلتزام الدول األعضاء في المنظمة بمبدأ الشفافية : 2

األعضاء في المنظمة الراغبة في حماية صناعاتها الوطنية أو معالجة العجز في ميزان  

إلى سياسة الرسوم الجمركية الصريحة واإلبتعاد عن سياسة الرسوم غير الجمركية  مدفوعاتها

كالقيود الكمية )مثل نظام الحصص(، كما أنه قد تلجأ هذه الدول عند الضرورة إلى فرض 

 قيود تجارية حمائية لحماية صناعاتها الوطنية .

التجارة العالمية هي اإلطار   وفقا لهذا المبدأ تعتبر منظمة  _ مبدأ المفاوضات التجارية : 3

التفاوضي المناسب لدعم النظام التجاري العالمي وفقا لقاعدة تعدد االطراف المتعاقدة، وهي 

القاعدة التي يتم من خاللها توسيع دائرة المفاوضات والقضاء على الصفة الثنائية في العالقات 

 .90التجارية الدولية  

وهذا المبدأ يعني تكفل النظام التجاري الدولي لهذه   :ة_ مبدأ المعاملة التجارية التفضيلي 4

المنظمة بمنح الدول اآلخده في النمو عالقات تجارية تفضيلية، بهدف فتح أسواق الدول 

 
 . 256التنظير والتنظيم، مرجع سابق ذكره، ص (، التجارة الخارجية بين 1991سامي عفيفي، )د.  –_ حاتم 89

 . 263مرجع سابق ذكره، ص (، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم،1991سامي عفيفي، )د.  –_ حاتم 90



الصناعية المتقدمة أمام منتجات الدول اآلخده في النمو لزيادة حصيلة هذه الدول من العمالت 

 .91قتصادية بها  األجنبية الآلزمة لتمويل خطط التنمية اال

بموجب هذا المبدأ فإن الدول األعضاء في المنظمة تقوم بتحرير مبادالتها  _ مبدأ التبادلية :    5

التجارية الدولية من القيود أو تخفيضها في إطار مفاوضات متعددة األطراف تقوم على أساس  

البد وأن يقابله   التبادلية، أي كل تخفيف في القيود الجمركية أو غير الجمركية من دولة ما

تخفيف معادل في القيمة من الجانب اآلخر حتى تتعادل الفوائد التي تحصل عليها كل دولة، 

وما تصل إليه المفاوضات في هذا الصدد يصبح إلزاما  لكل الدول واليجوز بعده إجراء أي 

 تعديل جديد إال بمفاوضات جديدة . 

 
 :  ( أهداف منظمة التجارة العالمية 4_   2_  3) 

تتمحور مجموعة األهداف التي تســـــــــــعى منظمة التجارة العالمية لتحقيقها حول هدف 

التي تحول دون التبادل التجاري  رئيسي يتمثل في تحرير التجارة العالمية من القيود و العوائق

ــعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيقها ما يلي  ــيطه، و من هذه األهداف التي تســ الحر وتنشــ
92: 

_ الســعي نحو تحقيق التوظف الكامل لموارد العالم  وزيادة اإلنتاج المتواصــل واإلتجار في   1

 في إطار التنمية المستدامة . السلع والخدمات، بما يحقق اإلستخدام األمثل لتلك الموارد 

 
 . 264(، التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، مرجع سابق ذكره، ص 1991سامي عفيفي، )د.  –_ حاتم 91
(، الجات وآليات منظمة التجارة العالمية )من اورجواي لسياتل وحتى  2002أ.د عبدالمطلب، ) –_ عبدالحميد 92

 . 183_182الدوحة(، الدار الجامعية للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ص ص 



_ خلق وضـع تنافسـي عالمي للتجارة الدولية يعتمد على الكفاءة اإلقتصـادية في تخصـيص   2

 الموارد .

  _ زيـــادة معـــدالت نمو الـــدخـــل الحقيقي وذلـــك بتعظيم الـــدخـــل العـــالمي ورفع مســــــــــــــتويـــات  3

 المعيشة .

ة للتنمية المســــتدامة والزيادة في حجم _ العمل على توفير البيئة العالمية المناســــبة والمالئم  4

 التجارة واإلستثمار .

 توسيع نطاق التجارة العالمية .ماط جديدة لتقسيم العمل الدولي و _ إنشاء أن 5

_ محاولة إدماج الدول النامية واألقل نمو في النظام االقتصـادي العالمي الجديد من خالل   6

 مشاركتها في التجارة الدولية .

بالمنظمة    _ زيادة التبادل التجاري بين دول العالم وتنظيمه على أسـس وقواعد متفق عليها  7

. 

 
 
 
 المية : ( اإلنتقادات الموجهة لمنظمة التجارة الع 5_   2_  3) 

بالرغم من الدور الكبير الذي قامت به منظمة التجارة العالمية في زيادة حجم التجارة 

العالمية، إال أن ذلك لم يمنع العديد من االقتصاديين المهتمين بمجال التجارة الدولية من وضع  

بعض االنتقادات عليها، وذلك ألنها حسب إعتقادهم تخدم بالدرجة األولى الدول الصناعية  



ها متعددة الجنسية على حساب الدول النامية، أما الدول النامية لن تستفيد كثيرا  من  وشركات

 :93وجود المنظمة، ويبرر هؤالء االقتصاديين إنتقادهم باألسباب اآلتية  

_ إن رفع الدول المتقدمة للدعم على بعض منتجاتها الزراعية التي كانت ُتغِرق أسواق الدول   1

ل المتقدمة، ولكنه في نفس الوقت سيؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع النامية يخدم مصالح الدو 

الغذائية التي تستوردها الدول النامية، وما سيعقد األمر أكثر هو عدم قدرة الدول النامية على  

 .  راتهاصاد  توفير وتطوير بدائل لهذه الواردات، عالوة على اإلنخفاض في أسعار 

ة لتنافس الدول الفقيرة حسب اتفاقية )لومي( والنظام العام  المجال أمام الدول المتقدم_ فتح    2

، من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع المزايا التفضيلية التي تتمتع بها الدول   (GSP)للتفضيالت  

 الفقيرة . 

_ ما ورد في إتفاقية منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بتنظيم الجوانب التجارية في مجاالت    3

الفكرية، سيقلل من قدرة الدول النامية على نقل التكنولوجيا في الوقت المناسب حقوق الملكية 

. 

 _ يعتبر النفط والغاز ومنتجاتهما من السلع التي ال تدخل في نطاق منظمة التجارة العالمية  4

. 

 
 ( عالقة ليبيا بمنظمة التجارة العالمية :  6_   2_  3) 

 
 . 164_163(، االقتصاد الدولي، مرجع سابق ذكره، ص ص 2000د. عطية المهدي، ) –_ الفيتوري 93

    النظام العام للتفضيالت(GSP  )  هو مجموع التعريفات التفضيلية التي تمنحها الدول المتقدمة إلى الدول الفقيرة بهدف
صادراتها من السلع المصنعة ونصف المصنعة    الفقيرة إلى أسواق الدول المتقدمة وعلى األخص تحفيز صادرات الدول

 التي تجد ما ينافسها من السلع المماثلة في الدول المتقدمة . 



، إنطالقا  من الدور الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في تسيير التبادل التجاري الدولي

تقدمت ليبيا في  فقد أدركت ليبيا االهمية التي تحتلها المنظمة على المستوى الدولي، حيث 

رة العالمية، خالل إجتماعها الوزاري في ( بطلب االنضمام لمنظمة التجا12/12/2001)

الدوحة ولم يدرج الطلب الليبي ضمن أجندة إجتماعات المنظمة خالل األعوام التي تلت 

( عقب إجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية  7/2004/ 27تقديم الطلب، وفي )

شة طلب ليبيا بمقرها في جنيف وافق مسؤولي المنظمة بدعم أمريكي قوي عن قبول مناق

شروط . وتجدر اإلشارة هنا إلى أن 94لإلنضمام للمنظمة وقبولها كعضو مراقب بالمنظمة 

اإلنضمام إلى المنظمة أصبحت صعبة المنال بالنسبة للبلدان المرشحة الجديدة، وذلك بغض  

ات  النظر عن المستوى التنموي للبلد المرشح، حيث يتقيد البلد المرشح جديدا  للعضوية بإلتزام

أكثر إجحافا  وتشددا  من تلك التي تلتزم بها الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية وهو  

ما بات يعرف في المنظمة بااللتزامات اإلضافية للمنظمة العالمية للتجارة، وفي ظل هذه 

 الظروف أصبحت المفاوضات مع المنظمة تأخذ وقتا  أطول مما كانت عليه في السابق . 

 
( اآلثار المتوقعة النضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية على تجارتها   7_  2_  3) 

 الخارجية السلعية :

إن سعي ليبيا لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية قد يترتب عليه جملة من اآلثار  

يعتمد بشكل شبه مطلق   االقتصادية على تجارتها الخارجية السلعية، خصوصا  أن إقتصادها
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على الصادرات النفطية في تلبية إحتياجاته، وأن أغلب وارداته التوجد لها بدائل محلية وإن  

 وجدت فنسبتها منخفضه .

 -أوال : اآلثار المتوقعة على الصادرات السلعية الليبية :

ه المطلقة إن المتابع لتجارة ليبيا الخارجية في مجال التصدير سرعان مايكتشف السيطرة شب 

للصادرات النفطية على إجمالي الصادرات السلعية الليبية . ويمكن توضيح ذلك من خالل 

 ( التاليين :3_1( والشكل البياني رقم )3_3الجدول رقم )

 
( المتوسط العام لنسبة الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية إلى  3_ 3جدول رقم ) 

 ( 2009_   1980ن الفترة ) إجمالي الصادرات السلعية الليبية ع
  نسبة الصادرات النفطية    الفترة الزمنية 

 إلى إجمالي الصادرات )%(

 نسبة الصادرات غير النفطية    

 إلى إجمالي الصادرات )%(

 المتوسط العام خالل الفترة

  (1980  _2009 ) 

  95.99  4.01  

 ( .2البيانات المتوفرة في ملحق الدراسة رقم ) تم إعداد الجدول باالعتماد على المصدر : 
 _ )%( نسبة مئوية .

 

 

 

 

( المتوسط العام لنسبة الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية إلى  3_1شكل رقم ) 
 (  2009_   1980إجمالي الصادرات السلعية الليبية للفترة ) 



 
 

( السابقين، نالحظ أن 3_ 1( والشكل البياني رقم )3_3فمن خالل الجدول رقم )

%( من إجمالي قيمة الصادرات السلعية  95.99الصادرات النفطية تستحوذ على ما نسبته )

(، وهذا قد يدعو للتشاؤم من حيث مدى طول  2009_1980الليبية كمتوسط عام عن الفترة )

نضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الفترة الزمنية الالزمة لعملية تأهيل االقتصاد الوطني لال

وبالتالي فأنه من المتوقع أن تكون إستفادة ليبيا من إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في  

هذا المجال ستكون محدودة جدا  على األقل في األجلين القصير والمتوسط، وذلك لإلعتبارات  

 التالية :  

لسلع التي ال تدخل بالمعالجة مباشرة ضمن إطار  يعتبر النفط والغاز ومنتجاتهما من ا _ 1

 .95إتفاقية السلع بمنظمة التجارة العالمية، وذلك ألنها من السلع الناضبة  

أن قيمة الصادرات النفطية تعتمد على أسعار النفط في األسواق العالمية والكميات  _ 2

 المنتجة والمصدرة منه. 
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95.99%

4.01%

لي نسبة الصادرات النفطية إلى إجما
الصادرات

نسبة الصادرات غير النفطية إلى
إجمالي الصادرات



النفطية في إجمالي قيمة الصادرات  أما فيما يتعلق بما تساهم به الصادرات غير

( والشكل البياني رقم  3_3السلعية الليبية فهي نسبة ضئيلة حسب ماهو موضح بالجدول رقم )

( أعاله، حيث بلغ المتوسط العام لنسبة ما تساهم به الصادرات غير النفطية في إجمالي 1_ 3)

%(، وتمثل الصادرات 4.01( حوالي )2009_ 1980الصادرات السلعية الليبية خالل الفترة )

من المواد الكيماوية البند الرئيسي للصادرات غير النفطية، فقد بلغ المتوسط العام لنسبة  

%( 75.3( حوالي )2009_ 1980مساهمتها في إجمالي الصادرات غير النفطية خالل الفترة )

المية في ظل ما ، وهذا يعني أن ليبيا لن تستفيد كثيرا  من إنضمامها إلى منظمة التجارة الع

تعانيه من عجز في تنويع صادراتها غير النفطية، وتبقى إستفادتها من االنضمام إلى هذه 

 المنظمة رهنا  بقدرتها على تنمية صادراتها غير النفطية وتنويعها .

 -ثانيا : اآلثار المتوقعة على الواردات السلعية الليبية :

 ية في مجموعتين أساسيتين، هما :  من الممكن أن نشمل الواردات السلعية الليب 

_ مجموعة الواردات السلعية التي اليتوفر لها بدائل محليا  )أي ال يمكن إنتاجها محليا (،  1

حيث وبمجرد تحرير ليبيا لتجارتها الخارجية فإن اإلرتفاع التدريجي في أسعار هذه المجموعة 

كمية وتخفيض الرسوم الجمركية، إال  من الواردات يصبح واردا ، على الرغم من رفع الحواجز ال

أن الممارسات االحتكارية للشركات المتعددة الجنسية في المجال الصناعي؛ ورفع الدول 

المتقدمة للدعم على المنتجات الزراعية في المجال الزراعي؛ وعدم قدرة االقتصاد الوطني على  

 
  ( .2رقم )تم احتساب هذه النسبة من واقع البيانات المتوفرة في ملحق الدراسة 



من شأنه أن يؤدي بفاتورة هذه توفير وتطوير بدائل لهذه الواردات، جميع هذه العوامل وغيرها 

 . 96المجموعة من الواردات السلعية إلى االرتفاع  

_ مجموعة الواردات السلعية التي يتوفر لها بدائل محليا  )أي يمكن إنتاجها محليا (، فكما  2

سبق االشارة إلى أنه عند إنضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية ترفع الحواجز الكمية بشكل  

لى  كامل وتخفض الرسوم الجمركية، وهذا يعني تدفق المزيد من الواردات السلعية األجنبية إ

السوق الليبية في ظل أوضاع إقتصادية داخلية ال تساعد على تطور اإلنتاجية، وعندها ستواجه  

المنتجات الوطنية بمنتجات أجنبية يمكن أن تكون أقل منها تكلفة وأعلى جودة، وبالتالي سيلحق  

، وفي حالة تمكن بعض 97الضرر ببعض المنتجات الوطنية ذات الطابع غير التنافسي 

الوطنية من اإلستفادة من الفرصة التي تمنحها المنظمة للدول النامية المتعلقة بفترات المنتجات  

السماح، فإن هذا سيؤدي إلى تنمية الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية التي تملك فيها ليبيا ميزة  

 نسبية . 

 

 خالصة الفصل :

به موضوع التجارة   إن ما يمكن إستخالصه من هذا الفصل هو االهتمام الكبير الذي حظي

الدولية خالل مختلف مراحل تطور الفكر االقتصادي، حيث تدرجت مراحل تطور التجارة  

الدولية من الفكر التجاري الى الفكر الكالسيكي ومنها الى الفكر الحديث، تتخلل هذه المراحل 

رواد هذه نظريات تقدم تفسيرا  لنمط التبادل الدولي، وبالرغم من التباين في آراء وأفكار 
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النظريات؛ إال أنه يمكن إعتبار أن نظريات التجارة الدولية مكملة لبعضها البعض، حيث كلما  

ظهر خلل في نمط التبادل التجاري الدولي السائد في ذلك الوقت يأتي تفسيرا  آخر يحاول أن 

دولية . يصحح جزئيا  أو كليا  من ذلك النمط، وهذا يفسر جانب كبير من ديناميكية التجارة ال

وفي ظل التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم مؤخرا  على المستوى االقتصادي يالحظ توجه  

كثير من دول العالم إلى تطبيق مبدأ االقتصاد الحر وتحرير التجارة الخارجية وما ترتب على 

لهذه ذلك من إنشاء لمنظمة التجارة العالمية، إال أن بعض الدول التزال مترددة في االنضمام 

المنظمة الجديدة تخوفا  من أثر تحرير التجارة على إقتصادها القومي، كما أن هناك بعض 

الدول التزال تسير بخطى بطيئة نحو إنضمامها لهذه المنظمة من بينها ليبيا، فقد أدركت 

الجهات المسئولة بها أن االنضمام لهذه المنظمة على المدى البعيد أمر المفر منه، وذلك 

ي خالف ذلك ستجد نفسها غير قادرة على تأمين مبادالتها التجارية مع الدول االخرى  ألنها ف

دون التعرض لصعوبات تتمثل بعضها في تطبيق االطراف االخرى قيودا  قد التستطيع مجابهتها  

 في مجال التعامل التجاري في السوق الدولية .
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 ( مؤشرات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة . 1_  4) 
 
 ( مقدمة :  1_   1_  4) 

ــاد الليبي من أهم صــــــــــــــور العالقــات  تعتبر المبــادالت التجــاريــة الخــارجيــة لالقتصـــــــــــــ

تزداد أهميتهـا حين يتعلق األمر بتصـــــــــــــــدير دولـة ليبيـا مع العـالم الخـارجي، و االقتصـــــــــــــــاديـة لـ 

منتجاتها الســـــلعية المنحصـــــرة تقريبا  في ســـــلعة أولية واحدة وهي النفط وإســـــتخدام عوائدها في 

الالزمة لعملية التنمية االقتصـــــــــــــادية واالجتماعية فيها . وطيلة فترة الدراســـــــــــــة      تمويل وارداتها

قتصــــــادي الكبير على العالم الخارجي ( تميز االقتصــــــاد الليبي بإنكشــــــافه اال2009_1980)

وتحقيقــه لفــائض في ميزانــه التجــاري بــالرغم من تــذبــذب هــذا الفــائض نحو الزيــادة في حين 

ســــيتم عرض وبذلك فإنه  . والتناقص في حين آخر، وهو ما ســــيتم توضــــيحه في هذا الفصــــل 

القتصـــــــــاد مجموعة من المؤشـــــــــرات تعكس هذه التطورات التي طرأت على التجارة الخارجية ل

 ( .2009_1980الليبي خالل الفترة )

 
  ( تطور القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية الليبية خالل الدراسة : 2_   1_  4) 

تعبر القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية عن إجمالي قيمة ما تم تصديره خالل فترة  

  إليها إجمالي قيمة ما تم إستيراده خالل نفس الفترة، وهي تشكل جزء   ً  زمنية معينة مضافا

 . رئيسيا  من الهيكل االقتصادي لمعظم الدول

التطور الذي طرأ على القيمة االجمالية للتجارة الخارجية الليبية  مدى والجدول التالي يبين 

 ( :2009_ 1980)خالل الفترة 

 
 



 لتجارية الليبية ( إجمالي المبادالت ا 4_ 1جدول رقم ) 
 (2009_ 1980خالل الفترة )

 ) القيمة بمليون دينار ليبي (
إجمالي قيمة      التجارة الخارجية

 الواردات

إجمالي قيمة 

 الصادرات

 

 السنوات

  )باالسعارالجارية( )باالسعارالجارية( إجمالي القيمة  )%(  معدل التغير

 1980 6489.40 2006.20 8495.60 ــ 

-16.53  7091.20 2481.40 4609.80 1981 

-14.92  6033.10 2124.30 3908.80 1982 

-10.47 5401.40 1784.80 3616.60 1983 

- 4.80 5142.10 1841.70 3300.40 1984 

- 5.49  4860.00 1214.40 3645.60 1985 

-22.90 3747.20 1315.70 2431.50 1986 

- 2.58  3650.50 1278.10 2372.40 1987 

- 1.82  3584.00 1677.30 1906.70 1988 

8.32  3882.30 1474.90 2407.40 1989 

35.38  5255.80 1510.90 3744.90 1990 

11.35-  4659.20 1505.50 3153.70 1991 

4.26 -  4460.90 1422.10 3038.80 1992 

6.10 -  4188.90 1711.30 2477.60 1993 

9.64  4605.10 1487.90 3117.20 1994 

7.50 4950.60 1728.50 3222.10 1995 

10.97 5493.50 1914.80 3578.70 1996 

1.83 5594.20 2138.60 3455.60 1997 

18.17-  4577.90 2203.80 2374.10 1998 

22.56 5610.80 1928.60 3682.20 1999 

27.13  7132.90 1911.40 5221.50 2000 

12.92 8054.40 2660.40 5394.00 2001 

95.70  15762.60 5585.70 10176.90 2002 

29.45  20404.50 5597.90 14806.60 2003 

42.63  29103.50 8255.20 20848.30 2004 

34.35  39101.50 7953.50 31148.00 2005 

13.22  44271.00 7934.70 36336.30 2006 

11.75  49473.50 8501.40 40972.10 2007 

33.26  65928.20 11195.80 54732.40 2008 

23.96 -  50131.50 16060.60 34070.90 2009 

 المصدر :
 1954_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة ) 

- 2003 . ) 
 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .

 ابه ._ معدل التغير في التجارة الخارجية تم احتس

 



( أعاله، يتبين أن القيمة اإلجمالية للتجارة 4_ 1ومن خالل بيانات الجدول رقم )

الخارجية الليبية قد عرفت تذبذبا  ملحوظا  خالل عقدي الثمانينات والتسعينات من فترة الدراسة، 

بسبب االرتفاع في   1980( مليون دينار في عام 8495.6فبينما سجلت إرتفاعا  مقداره )

اإلجمالية للصادرات خالل هذا العام، عادت لتنخفض وبشكل مستمر إلى أن وصلت القيمة 

( مليون دينار في عام  3584.0إلى أدنى مستوى لها خالل فترة الدراسة والذي بلغ مقداره )

بسبب االنخفاض الحاد في القيمة اإلجمالية للصادرات التي سجلت هي أيضا أدنى   1988

( مليون دينار خالل نفس العام، والسبب 1906.7ة بلغ مقداره )مستوى لها خالل فترة الدراس 

في إنخفاض القيمة اإلجمالية للصادرات هو االنخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط  

  ، وهذا األمر يبرز مدى أهمية الصادرات النفطية بإعتبارها 98العالمية خالل فترة الثمانينات 

 مكون رئيسي للتجارة الخارجية باالقتصاد الوطني  . 

(  5255.8وقد حققت القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية تحسنا  محدودا  بلغ مقداره ) 

، نتيجة للنمو المتسارع في القيمة اإلجمالية  1988مقارنة بعام  1990مليون دينار في عام 

النمو في القيمة اإلجمالية للتجارة   ( مليون دينار، ولكن هذا 3744.9للصادرات بمقدار )

الخارجية لم يدم طويال ليعكس التذبذب الذي عرفه إجمالي التجارة الخارجية، فسرعان ما عادت  

بمعدل تغير سنوي بلغ          1991القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية إلى الهبوط في عام 

( مليون  4659.2ض بلغ مقداره )%( مقارنة بالعام الذي سبقه لتسجل مستوى منخف  -11.35)

والتي سجلت           في نفس العام دينار، بسبب إنخفاض القيمة اإلجمالية للصادرات 

 ( مليون دينار .  3153.7)

 
(، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي ) دراسة تحليلية لدور التجارة  1992المهدي، ) د.عطية –_ الفيتوري 98

 . 15الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي (، مرجع سابق ذكره، ص 



( 1998_1992إستمر إنخفاض القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية خالل الفترة )وقد 

ي القيمة اإلجمالية للتجارة  فقد شهدا تحسنا  محدودا  ف 1997و  1996بإستثناء عامي 

الخارجية، وسبب هذا التذبذب هو االنخفاض واالرتفاع في القيمة اإلجمالية للصادرات والقيمة  

اإلجمالية للواردات، حيث كان للوردات خالل هذه الفترة دورا  يكاد يكون موازيا  للصادرات في  

 تأثيرها على إجمالي التجارة الخارجية الليبية . 

( فقد عرفت خاللها القيمة اإلجمالية للتجارة 2008_1999أما بالنسبة للفترة )

الخارجية إنتعاشا  آخدا  في التصاعد المستمر والمتزايد، حيث سجلت القيمة اإلجمالية للتجارة  

%( 95.70بمعدل تغير سنوي بلغ ) 2002الخارجية إرتفاعا  غير مسبوق في عام 

ر، بسبب االرتفاع في القيمة اإلجمالية  لكل من الصادرات ( مليون دينا15762.6وبمقدار)

( مليون دينار إلجمالي الصادرات 10176.9والواردات في نفس العام والتي بلغ مقدارها )

أستمرت القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية  قد  و   .( مليون دينار إلجمالي الواردات  5585.7و)

  بمقدار 2008لها خالل فترة الدراسة في عام  في تزايدها المتواصل لتسجل أعلى مستوى 

االرتفاع غير المسبوق في القيمة اإلجمالية لكال من  وذلك بفضل  ( مليون دينار،  65928.2)

حوالي  2008الصادرات والواردات، حيث سجلت القيمة االجمالية لكالهما خالل عام 

 نار إلجمالي الواردات.( مليون دي11195.8( مليون دينار إلجمالي الصادرات و)54732.4)

قد شهدت إنخفاضا    2009بينما نجد أن القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية في عام 

(  50131.5حوالي ) 2009، حيث سجلت قيمتها االجمالية خالل عام 2008مقارنة بعام 

(  16060.6مليون دينار، فبالرغم من المستوى المرتفع للقيمة اإلجمالية للواردات والذي مقداره )

مليون دينار، إال أن اإلنخفاض الحاد في القيمة اإلجمالية للصادرات كان له األثر األكبر على  



القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية، فقد سجل مستوى القيمة اإلجمالية للصادرات خالل هذا 

 ( مليون دينار .34070.9العام حوالي )

 
 على العالم الخارجي خالل فترة الدراسة :( درجة إنكشاف االقتصاد الليبي  3_   1_  4) 

تكمن أهمية هذا المؤشر في تحليل التجارة الخارجية في أنه يبين مدى نسبة إجمالي 

التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي باالقتصاد، وبالتالي فإنه يوضح األهمية النسبية  

االقتصادي للظروف السائدة في للتجارة الخارجية فيه، وكذلك يقيس مدى حساسية النشاط 

 : 99أسواق التصدير واالستيراد الخاصة به، ويمكن إحتسابها بالعالقة التالية  

𝟏𝟎𝟎درجة االنكشاف االقتصادي =  ×
     إجمالي قيمة التجارة الخارجية

الناتج المحلي االجمالي
 

 

ويرى بعض االقتصاديين أن االقتصاد ُيَعد منفتحا  على العالم الخارجي إذا بلغت هذه النسبة  

، وبالتالي فأن إرتفاع هذه النسبة تدل على إرتفاع أهمية التجارة الخارجية  100%( أو أكثر  40)

لالقتصاد وأن إنخفاضها يدل على إنخفاض هذه األهمية للتجارة الخارجية، وبمعنى آخر كلما 

انت هذه النسبة مرتفعة دل ذلك على إعتماد االقتصاد وبشكل كبير على العالم الخارجي، ك

 .لمية  وأكثر إنكشافا  على الخارجمما يجعله أكثر تعرضا  للتقلبات االقتصادية العا

االقتصاد الليبي  درجة إنكشاف( التاليين 4_1( والشكل البياني رقم )4_2ويبين الجدول رقم )

 ( :2009_ 1980) الفترة  على العالم الخارجي خالل

 
(، إقتصاديات دولية، مرجع سابق ذكره،  ص ص 2009د. علي عبدالوهاب، )  –د. محمود يونس، نجا    –_ محمد  99

24_25 . 
(، الصادرات النفطية وعالقتها بمعدالت إنفتاح 2012أ.د. حسين، ) –أ. امحمد علي صالح، الفحل  –غالية_ ابو 100

 .  242(، مرجع سابق ذكره، ص 2008_  1995االقتصاد الليبي على الخارج )دراسة تحليلية خالل الفترة 



 

 ( درجة إنكشاف االقتصاد الليبي على العالم الخارجي 4_ 2جدول رقم ) 
 (2009_ 1980خالل الفترة )

 ) القيمة بمليون دينار ليبي (
 درجة االنكشاف االقتصادي )%(

التجارة الخارجية إلى                     ) نسبة

 الناتج المحلي اإلجمالي (

الناتج المحلي 

 اإلجمالي 

 )باالسعار الجارية(

إجمالي قيمة التجارة 

 الخارجية

 )باالسعار الجارية(

 

 السنوات

 
80.50  10553.80 8495.60 1980 

80.59  8798.80 7091.20 1981 

67.54  8932.40 6033.10 1982 

63.46  8511.70 5401.40 1983 

65.89  7804.70 5142.10 1984 

61.89  7852.10 4860.00 1985 

53.83  6960.70 3747.20 1986 

60.72  6011.60 3650.50 1987 

57.94  6186.00 3584.00 1988 

53.99  7191.00 3882.30 1989 

63.73  8246.90 5255.80 1990 

53.20  8757.30 4659.20 1991 

48.32  9231.90 4460.90 1992 

45.84  9137.70 4188.90 1993 

47.62  9670.80 4605.10 1994 

46.39  10672.30 4950.60 1995 

44.56  12327.30 5493.50 1996 

40.54  13800.50 5594.20 1997 

36.30  12610.60 4577.90 1998 

39.86  14075.20 5610.80 1999 

40.13  17775.40 7132.90 2000 

36.83  21868.50 8054.40 2001 

51.60  30549.40 15762.60 2002 

54.26  37604.00 20404.50 2003 

59.65  48793.40 29103.50 2004 

58.32  67048.30 39101.50 2005 

54.51  81223.70 44271.00 2006 

53.37  92693.60 49473.50 2007 

56.52  116639.60 65928.20 2008 

58.10  86288.90 50131.50 2009 

 ( 2009_  1980المتوسط العام خالل الفترة )   54.53

 المصدر :
 1954_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة ) 

- 2003 . ) 
 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .

 ( . 2006 - 1970ة، بنغازي، مؤشرات عن االقتصاد الليبي عن الفترة  ) _ قاعدة بيانات مركز بحوث العلوم االقتصادي



 . 2009_ مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثالث والخمسون، 
 _ درجة االنكشاف االقتصادي تم احتسابها كنسبة مئوية )%( .

الناتج ( درجة االنكشاف االقتصادي مقاسة بنسبة التجارة الخارجية إلى  4_1شكل رقم ) 
 (  2009_   1980المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) 

 
 ( .4_2بيانات الجدول )  المصدر: 

 

 ( أعاله إنكشاف  4_1( والشكل البياني رقم )    4_2يتضح من بيانات الجدول رقم )  

(، إذ 2009_1980االقتصاد الليبي على العالم الخارجي خالل معظم سنوات فترة الدراسة )

%( 54.53أن المتوسط العام لنسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي بلغ حوالي )

(، وهو مايدل على أهمية التجارة الخارجية لالقتصاد 2009_1980خالل فترة الدراسة )

  1998يتضح أن أدنى مستوى لهذه النسبة خالل فترة الدراسة سجل في عام  الوطني . كما 

%( وهي نسبة منخفضة تدل على تدني إنكشاف االقتصاد الليبي على العالم  36.30بحوالي )

الخارجي خالل هذا العام، وبالتالي إنخفاض أهمية التجارة الخارجية لالقتصاد الوطني، 

ا العام رجوعه لعدة أسباب من بينها الحضر االقتصادي  واالنخفاض في هذه النسبة خالل هذ 

الذي كان مفروضا  على ليبيا خالل عقد التسعينات من القرن الماضي . في حين سجلت نسبة  
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التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي أعلى مستوى لها خالل فترة الدراسة مع بداية  

نسبة المرتفعة لدرجة إنكشاف االقتصاد الليبي  %(، وهذه ال80.59عقد الثمانينات بحوالي ) 

على الخارج مع بداية عقد الثمانينات بفضل الزيادة في قيمة الصادرات النفطية، نتيجة لالرتفاع  

( والتي عرفت في ذلك الوقت بالهزة  1980_1979في األسعار العالمية للنفط خالل الفترة )

 .101العالمية     الثانية التي حدثت ألسعار النفط  في األسواق 

 
 ( معدل التبادل التجاري الصافي لالقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة: 4_   1_  4) 

من الممكن قياس معدل التبادل التجاري لدولة ما إقتصادها يعتمد على تصدير وإستيراد  

سلعة واحدة بسهولة، فعلى سبيل المثال إذا كانت دولة ما تصدر التمور وتستورد القمح فإن  

معدل التبادل التجاري، في هذه الحالة يتعين في إطار نقدي بالمقارنة بين ثمن الوحدة من 

التمور التي تمثل صادراتها وثمن الوحدة من القمح التي تمثل وارداتها كما هو موضح بالعالقة 

    :102التالية  

 معدل التبادل التجاري = 
ثمن الوحدة من التمور
ثمن الوحدة من القمح

 

 

وناتج هذه القسمة يعبر عن عدد الوحدات المستوردة من القمح التي تستطيع تلك الدولة 

الحصول عليها مقابل كل وحدة تصدرها الي الخارج من التمور . ولكن من الصعب اإللتزام  

ب أسعارها  عمليا  بحدود المثال المذكور سابقا  نظرا  لتعدد السلع المصدرة والمستوردة وتشع

 
ليبي ) دراسة تحليلية لدور التجارة  (، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار ال1992د.عطية المهدي، ) –_ الفيتوري 101

 . 30الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي (، مرجع سابق ذكره، ص
(، اقتصاديات دولية، مرجع سابق ذكره،  ص 2009د. علي عبدالوهاب، ) –د. محمود يونس، نجا   –_ محمد 102

107 . 



وكمياتها . لذلك سيتم في هذه الدراسة استخدام مؤشر معدل التبادل التجاري الصافي والذي 

يعتبر من أبسط أدوات التحليل االقتصادي وأكثرها استخداما  والتي تساعد على معرفة كيفية  

التالية      الوصول إلى مستوى التوازن االقتصادي في التجارة الدولية، ويمكن إحتسابه من العالقة 
103: 

𝟏𝟎𝟎  معدل التبادل التجاري الصافي = ×
الرقم القياسي السعار الصادرات
الرقم القياسي السعار الواردات

 

 
الرقم القياسي ألسعار    ) أي إرتفاع  100فكلما إرتفعت قيمة معدل التبادل التجاري الصافي عن  

الصادرات بمعدل يزيد عن معدل إرتفاع الرقم القياسي ألسعار الواردات ( فإن ذلك يعني أن  

الدولة المعنية تحصل من صادراتها على حجم من الواردات أكبر مما تحصلت عليه في سنة  

وبذلك األساس، وهذا يعبر عن إتجاه هذا المؤشر في صالح هذه الدولة، والعكس صحيح . 

فإن معدل التبادل التجاري الصافي يستخدم غالبا  لتوضيح ما إذا كان هناك زيادة أو إنخفاض  

 . في حجم السلع التي يجب تصديرها للحصول على كمية معينة من السلع المستوردة

التطور في معدل التبادل التجاري ( التاليين  4_ 2( والشكل البياني رقم )4_3ويبين الجدول رقم )

 ( :2009_1980)الفترة  في لالقتصاد الليبي خاللالصا
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 ( معدل التبادل التجاري الصافي لالقتصاد الليبي 4_ 3جدول رقم ) 
 (  2009_   1980خالل الفترة ) 

معدل التبادل التجاري       

الصافي )%(                      

(2003=100 ) 

الرقم القياسي ألسعار 

 الواردات )%(

(2003=100 ) 

الرقم القياسي ألسعار 

 الصادرات )%(

(2003=100 ) 

 

 السنوات

117.67 47.287 55.643 1980 

67.61 58.485 39.541 1981 

66.90 50.328 33.671 1982 

66.27 46.396 30.746 1983 

59.33 47.096 27.944 1984 

66.95 46.167 30.910 1985 

54.66 37.756 20.638 1986 

41.80 47.363 19.796 1987 

37.79 39.970 15.106 1988 

53.79 35.793 19.254 1989 

83.01 36.122 29.984 1990 

74.37 34.568 25.709 1991 

71.17 32.826 23.362 1992 

51.60 37.912 19.561 1993 

70.82 34.804 24.647 1994 

63.53 40.687 25.849 1995 

64.61 45.289 29.261 1996 

53.55 51.840 27.761 1997 

41.86 40.691 17.034 1998 

58.38 45.208 26.391 1999 

125.49 29.867 37.481 2000 

113.98 37.151 42.340 2001 

103.20 74.464 76.848 2002 

100.00 100.000 100.000 2003 

101.46 141.331 143.400 2004 

160.03 129.035 206.496 2005 

172.58 136.102 234.889 2006 

255.38 116.457 297.412 2007 

285.50 154.051 398.222 2008 

115.79 215.247 249.229 2009 

 المصدر :
 ( . 2006 - 1970_ قاعدة بيانات مركز بحوث العلوم االقتصادية، بنغازي، مؤشرات عن االقتصاد الليبي عن الفترة ) 

 (، بيانات غير منشورة .2010_2004_ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، االرقام القياسية للتجارة الخارجية ) 
 _ معدل التبادل التجاري الصافي تم احتسابه .

 
 
 
 



 ( معدل التبادل التجاري الصافي لالقتصاد الليبي  4_2شكل رقم ) 
 (  2009_   1980خالل الفترة ) 

 ( .4_3بيانات الجدول )  المصدر: 
 

( اعاله، أن معدل التبادل   4_2( والشكل البياني رقم )    4_ 3يتضح من الجدول رقم )  

، فقد سجل خالل هذا العام 1980التجاري الصافي كان في صالح االقتصاد الليبي في عام 

%(، وهو ما معناه أن االقتصاد الوطني يحصل من صادراته على حجم من  117.67حوالي )

، بسبب إرتفاع  2003%( عما تحصل عليه في سنة األساس 17.67وارداته أكبر بمقدار )

أسعار الصادرات بمعدل يزيد عن معدل أسعار الواردات . في حين ذلك فإن معدل التبادل 

( ليشهد  1999_ 1981الفترة )طيلة التجاري الصافي لم يكن في صالح االقتصاد الوطني 

بذلك االقتصاد الوطني تدهورا  في شرط التبادل التجاري الصافي طيلة هذه الفترة، حيث سجل 

%(، وهو ما  37.79خالل هذه الفترة بحوالي ) 1988هذا المؤشر أدنى مستوى له في عام 

%(  62.21)  معناه أن االقتصاد الوطني يحصل من صادراته على حجم من وارداته أقل بمقدار

، بسبب إرتفاع أسعار الواردات واالنخفاض الحاد 2003عما تحصل عليه في سنة األساس 
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في أسعار الصادرات التي سجلت أدنى مستوى لها خالل فترة الدراسة في هذا العام، نتيجة  

لتدهور أسعار النفط في األسواق العالمية . وقد إرتفع معدل التبادل التجاري الصافي لصالح  

(، حيث شهد االقتصاد الوطني تحسنا  ملحوظا  2009_2000قتصاد الوطني خالل الفترة )اال

في شرط التبادل التجاري الصافي طيلة هذه الفترة ليسجل هذا المؤشر أعلى مستوى له خالل 

%(، وهو ما يعني أن االقتصاد الوطني  285.50بلغ حوالي ) 2008فترة الدراسة في عام 

%( عما كان يحصل عليه  185.50حجم من وارداته أكبر بمقدار )يحصل من صادراته على  

، بسبب إرتفاع أسعار الصادرات بمعدل يزيد عن معدل إرتفاع أسعار 2003في سنة األساس  

 الواردات، نتيجة إلرتفاع أسعار النفط الخام في األسواق العالمية خالل هذا العام . 

 
 يبي خالل فترة الدراسة:( الميزان التجاري لالقتصاد الل 5_   1_  4) 

يمثل الميزان التجاري حصيلة الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات، وتنبع 

على نمو مدخرات االقتصاد عندما يكون الفرق موجبا ، وإنعكاسه   ً  أهميته من إنعكاسه إيجابا

يشكل أهم  سلبا  على مدخرات االقتصاد عندما يكون الفرق سالبا ، هذا باإلضافة إلى أنه 

  المعامالت االقتصادية لميزان مدفوعات البلد .

التطور في الميزان التجاري ( التاليين 4_ 3( والشكل البياني رقم )4_4ويبين الجدول رقم )

 ( :2009_ 1980)الفترة  لالقتصاد الليبي خالل

 
 
 
 
 

 ( الميزان التجاري لالقتصاد الليبي 4_ 4جدول رقم ) 



 (  2009_   1980خالل الفترة ) 
 ) القيمة بمليون دينار ليبي ( 

 الميزان التجاري

 

قيمة الواردات 

 باالسعار الجارية

  قيمة الصادرات باالسعار الجارية

 السنوات

  نفطية غير نفطية  إجمالي قيمة الصادرات  

ــ  6489.40 2006.20 4483.20  1980 6489.40 ـ

2128.40 2481.40 4609.80 17.10 4592.70 1981 

1784.50 2124.30 3908.80 33.30 3875.50 1982 

1831.80 1784.80 3616.60 43.50 3573.10 1983 

1458.70 1841.70 3300.40 52.00 3248.40 1984 

2431.20 1214.40 3645.60 53.40 3592.20 1985 

1115.80 1315.70 2431.50 33.20 2398.30 1986 

1094.30 1278.10 2372.40 74.90 2297.50 1987 

229.40 1677.30 1906.70 116.80 1789.90 1988 

932.50 1474.90 2407.40 113.80 2293.60 1989 

2234.00 1510.90 3744.90 210.20 3534.70 1990 

1648.20 1505.50 3153.70 144.60 3009.20 1991 

1616.70 1422.10 3038.80 227.90 2810.90 1992 

766.30 1711.30 2477.60 200.70 2276.90 1993 

1629.30 1487.90 3117.20 216.80 2900.40 1994 

1493.60 1728.50 3222.10 256.10 2965.90 1995 

1663.90 1914.80 3578.70 145.50 3433.30 1996 

1317.00 2138.60 3455.60 180.40 3275.20 1997 

170.30 2203.80 2374.10 175.40 2198.70 1998 

1753.60 1928.60 3682.20 193.30 3488.90 1999 

3310.10 1911.40 5221.50 229.30 4992.20 2000 

2733.60 2660.40 5394.00 251.80 5142.20 2001 

4591.20 5585.70 10176.90 352.90 9824.00 2002 

9208.70 5597.90 14806.60 759.20 14047.40 2003 

12593.10 8255.20 20848.30 762.80 20085.60 2004 

23194.50 7953.50 31148.00 835.80 30312.20 2005 

28401.60 7934.70 36336.30 1445.10 34891.20 2006 

32470.70 8501.40 40972.10 1382.90 39589.10 2007 

43536.60 11195.80 54732.40 1785.50 52946.80 2008 

18010.30 16060.60 34070.90 717.60 33353.30 2009 

 المصدر :
 (. 2003-1954_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة ) 

 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .
 _ قيمة الميزان التجاري تم احتسابها .

 

 
 (  2009_   1980( الميزان التجاري لالقتصاد الليبي خالل الفترة )  4_3شكل رقم ) 



 ( .4_4بيانات الجدول )  المصدر: 
 

( أعاله، يتضح أن  4_ 3( والشكل البياني رقم )4_ 4)من خالل بيانات الجدول رقم 

(، أي أن االقتصاد  2009_ 1980قيمة الصادرات تفوق قيمة الواردات طيلة فترة الدراسة )

الليبي قد حقق فائض في ميزانه التجاري طيلة هذه الفترة، وهذا الفائض يتزايد في حين ويتناقص 

ره  اي لالقتصاد الليبي مستوى مرتفع بلغ مقد في حين آخر،  فبينما سجل فائض الميزان التجار 

وذلك بفضل تزايد قيمة الصادرات النفطية  نتيجة   1980( مليون دينار في عام 4483.2)

( والتي تضاعفت  1980_ 1979للمستوى المرتفع الذي شهدته أسعار النفط خالل الفترة )

، عاد بعد ذلك ليتناقص مسجال  أدنى  104بحوالي أربع مرات عما كانت عليه قبل هذه الفترة 

بسبب   1988( مليون دينار في عام 229.4مستوى له خالل عقد الثمانينات بلغ مقداره ) 

ظروف سياسية وإقتصادية يعود بعضها إلى إيقاف أمريكا إستيرادها للنفط الليبي والتي تعتبر  

 
(، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي )دراسة تحليلية لدور التجارة الخارجية  1992د.عطية المهدي، )  –_ الفيتوري 104

 .  31_30في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره، ص ص 
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أوروبا الغربية وارداتها   ، وكذلك تقليص بعض بلدان1980أكبر مستورد للنفط الليبي حتى عام  

من النفط الليبي، باإلضافة إلى ذلك الركود االقتصادي الذي شهدته بعض البلدان الصناعية  

. هذه الظروف وغيرها ساهمت وبشكل واضح في اإلنخفاض 105في أوائل عقد الثمانينات 

جمالية  التدريجي ألسعار النفط الخام في السوق الدولي، وبالتالي إنخفاض في القيمة اإل

 للصادرات الليبية .  

( تذبذبا  في فائض الميزان التجاري لالقتصاد الليبي، 2001_1989وقد شهدت الفترة )

  1998( مليون دينار في عام  170.3حيث شهد تناقصا  حادا  خالل هذه الفترة ليسجل حوالي )

هذا العام كان  وهو أدنى مستوى له خالل فترة الدراسة، وهذا المستوى المنخفض للفائض خالل  

نتيجة لالنخفاض في القيمة اإلجمالية للصادرات والسبب في ذلك كما سبق الذكر هو الحظر  

 االقتصادي الذي كان مفروضا  على ليبيا خالل عقد التسعينات من القرن الماضي.

( فقد كانت فترة إنتعاش وتزايد مستمر لفائض الميزان 2008_2002أما بالنسبة للفترة )

القتصاد الليبي، حيث حقق فائض الميزان التجاري أعلى مستوى له خالل فترة الدراسة التجاري ل

( مليون دينار، وذلك بفضل المستوى المرتفع غير المسبوق  43536.6بمقدار )   2008في عام  

الذي شهدته القيمة اإلجمالية للصادرات خالل هذا العام بسبب اإلرتفاع في أسعار النفط الخام  

، إضافة إلى تعديل وإصدار بعض التشريعات في 106 2008المية خالل عام في السوق الع

بشأن تنظيم التصدير   2008( لعام 9مجال التجارة الخارجية الليبية نذكر منها القرار رقم )

 
(، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي )دراسة تحليلية لدور التجارة الخارجية  1992المهدي، )  د.عطية  –_ الفيتوري 105

 . 31في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره، ص

 . 50، ص  2008_ مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثاني والخمسون، 106



إلى   2009. وقد تناقص فائض الميزان التجاري لالقتصاد الليبي في عام 107واإلستيراد 

خفاض قيمة الصادرات وإرتفاع قيمة الواردات في هذا ( مليون دينار، نتيجة إلن18010.3)

العام، واإلنخفاض في قيمة الصادرات رجوعه لإلنخفاض في أسعار النفط خالل هذا العام  
108. 

 

 ( مكونات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة . 2_  4 )

 
 ( مقدمة :  1_   2_  4) 

تعبر القيمة اإلجمالية للتجارة الخارجية عن قيمة إجمالي الصادرات مضافا  إليها قيمة  

إجمالي الواردات، وبالتالي فهي تتكون من الصادرات التي تأخد جانبا  مهما  في االقتصاد الليبي  

ذلك بإعتبار أنها المصدر الرئيسي لحصيلته من النقد األجنبي، وكذلك الواردات التي التقل  

همية عن الصادرات ذلك بإعتبار أنها المصدر الرئيسي لتلبية إحتياجات سوقه المحلية أ 

ومتطلبات التنمية فيه، وبتطور مكونات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي خالل الفترة  

 ؛جنبي وتضاعفت مرات عديدة( إرتفعت إيرادات االقتصاد الليبي من النقد األ2009_ 1980)

اليخلو من بعض التقلبات التي طرأت على التجارة الخارجية لالقتصاد  غير أن هذا التطور 

الوطني والتي يعود بعضها ألسباب داخلية كالتغير في التشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية  

وبعضها اآلخر يعود إلى أسباب خارجية كتقلبات أسعار التجارة الخارجية في األسواق العالمية  

 
والتجارة، مكتب التوثيق والمعلومات، الملف االقتصادي ) متابعة تنفيذ _ اللجنة الشعبية العامة للصناعة واالقتصاد 107

 . 26، ص 2009السياسات االقتصادية المعتمدة والتوصيات واإلجراءات الالزمة للمرحلة القادمة (، شهر الكانون 
 . 47، ص 2009_ مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثالث والخمسون، 108



ث سيتم التعرف على أهم هذه التقلبات التي شهدها قطاع التجارة  . ومن خالل هذا المبح

 ( . 2009_  1980الخارجية باالقتصاد الوطني طيلة الفترة ) 

 
 ( تطور قيمة الصادرات الليبية خالل فترة الدراسة : 2_   2_  4) 

شهدت القيمة االجمالية للصادرات الليبية تطورات مختلفة طيلة الفترة 

    . ( متأثرة بالتقلبات االقتصادية الحاصلة على المستويين المحلي والعالمي2009_ 1980)

  1980في عام  الليبية  أن قيمة الصادرات  ( التالي يتضح  4_ 5الجدول رقم )  بيانات   من خاللف

( مليون دينار، وهي أعلى مستوى لها خالل عقدي الثمانينات  6489.4قد سجلت حوالي )

والتسعينيات من فترة الدراسة، ويعود هذا اإلرتفاع في قيمة الصادرات إلى اإلرتفاع الذي شهدته 

رات قيمة الصادرات النفطية في نفس العام . وقد تأثرت قيمة الصادرات بإنخفاض قيمة الصاد 

( مليون دينار،  1906.7بلغ مقداره حوالي  )  1988النفطية لتسجل مستوى منخفض في عام  

(، حيث سجلت قيمة الصادرات 2009_ 1980وهو أدنى مستوى لها خالل فترة الدراسة ) 

( مليون دينار، والسبب في إنخفاض قيمة الصادرات 1789.9النفطية خالل نفس العام حوالي )

 .  أسعار النفط خالل عقد الثمانينات الكبير الذي شهدته  النفطية هو اإلنخفاض 

أيضَا ان الصادرات الليبية إتصفت  ( التالي يتضح4_5الجدول رقم ) بيانات من و 

( من فترة الدراسة بالتذبذب في قيمتها بين االرتفاع واالنخفاض، 1999_1989لفترة )خالل ا

كأعلى مستوى لها خالل هذه   1999  ( مليون دينار في عام 3682.2حيث لم تتعدى قيمتها ) 

كأدنى مستوى لها خالل  1998( مليون دينار في عام 2374.1الفترة، ولم تنخفض عن ) 

الذي فرض   عديد من االسباب من بينها الحظر االقتصادينفس الفترة، وهذا التذبذب مرجعه لل

 على ليبيا خالل عقد التسعينات .

  



 (  2009_   1980يبية خالل الفترة ) ( تطور الصادرات الل 4_ 5جدول رقم ) 
 ) القيمة بمليون دينار ليبي (

إجمالي قيمة الصادرات 

 باالسعار الجارية()

قيمة الصادرات غير النفطية 

 باالسعار الجارية()

قيمة الصادرات النفطية 

 باالسعار الجارية()

 السنوات

ــ  6489.40  1980 6489.40 ـ

4609.80 17.10 4592.70 1981 

3908.80 33.30 3875.50 1982 

3616.60 43.50 3573.10 1983 

3300.40 52.00 3248.40 1984 

3645.60 53.40 3592.20 1985 

2431.50 33.20 2398.30 1986 

2372.40 74.90 2297.50 1987 

1906.70 116.80 1789.90 1988 

2407.40 113.80 2293.60 1989 

3744.90 210.20 3534.70 1990 

3153.70 144.60 3009.20 1991 

3038.80 227.90 2810.90 1992 

2477.60 200.70 2276.90 1993 

3117.20 216.80 2900.40 1994 

3222.10 256.10 2965.90 1995 

3578.70 145.50 3433.30 1996 

3455.60 180.40 3275.20 1997 

2374.10 175.40 2198.70 1998 

3682.20 193.30 3488.90 1999 

5221.50 229.30 4992.20 2000 

5394.00 251.80 5142.20 2001 

10176.90 352.90 9824.00 2002 

14806.60 759.20 14047.40 2003 

20848.30 762.80 20085.60 2004 

31148.00 835.80 30312.20 2005 

36336.30 1445.10 34891.20 2006 

40972.10 1382.90 39589.10 2007 

54732.40 1785.50 52946.80 2008 

34070.90 717.60 33353.30 2009 

 المصدر :
 1954_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة ) 

- 2003. ) 
 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .

 
 

قيمة الصادرات الليبية قد تزايدت   أن  سابق( ال4_ 5رقم )كما يتضح من بيانات الجدول  

نتيجة للتزايد  وذلك ( من فترة الدراسة، 2008_ 2000قيمتها وبشكل مستمر خالل الفترة ) 



المستمر في قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية خالل هذه الفترة، بسبب المستويات المرتفعة 

الفترة وإلغاء العقوبات الدولية أسعار النفط الخام في السوق العالمية خالل هذه  سجلتهاالتي 

التي كانت مفروضة على ليبيا خالل فترة التسعينات، كما كان لتعديل وإصدار بعض 

( دورا  هام في التزايد  2009_ 2000التشريعات في مجال التجارة الخارجية الليبية خالل الفترة )

درات الليبية لتسجل  المستمر في قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية . فقد تضاعفت الصا

( مليون دينار،  54732.4بلغت قيمته ) 2008أعلى مستوى لها خالل فترة الدراسة في عام 

والجدير بالذكر أن هذا المستوى المرتفع لقيمة الصادرات خالل هذا العام كان نتيجة لإلرتفاع  

ساهمة  الذي عرفه كل من الصادرات النفطية وغير النفطية، على الرغم من تدني نسبة م

الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات، حيث سجلت قيمة الصادرات النفطية خالل  

( مليون  1785.5( مليون دينار وقيمة الصادرات غير النفطية )52946.8هذا العام حوالي )

دينار، ويرجع االرتفاع في قيمة الصادرات النفطية وغير النفطية خالل هذا العام لعدة أسباب، 

 :  أهمها 

، حيث بلغ متوسط أسعار 2008_ إرتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية خالل عام    1

 .  109  2007( دوالر في عام  71.6( دوالر للبرميل مقابل )96.4النفط الخام الليبي ) 

من قبل اللجنة الشعبية لالقتصاد والتجارة واالستثمار    2008( لعام  9_ صدور القرار رقم )   2

شأن تنظيم التصدير واالستيراد، والذي تم بموجبه تقليص عدد أصناف السلع )سابقا ( ب 

 والمنتجات المحظور تصديرها إلى ثمانية أصناف .

بالتراجع في أسعار النفط الخام  2009وقد تأثرت قيمة الصادرات الليبية في عام 

( 61.4م إلى ) الليبي في األسواق العالمية، حيث إنخفض متوسط أسعار النفط خالل هذا العا

 
 . 50، مصدر سابق ذكره، ص 2008ي، التقرير السنوي الثاني والخمسون، _ مصرف ليبيا المركز 109



، لتسجل معه القيمة االجمالية للصادرات مستوى منخفض بلغت قيمته  110دوالر للبرميل 

 .  ( مليون دينار34070.9)

ولبيان أهمية الصادرات لالقتصاد الليبي سيتم إستخدام مؤشر الميل المتوسط للتصدير 

 الذي يعبر عن القدرة التصديرية لالقتصاد .

 : 111الميل المتوسط للتصدير  

تكمن أهمية هذا المؤشر في أنه يبين مدى قدرة االقتصاد على تصدير السلع إلى األسواق 

العالمية، وكذلك يقيس نسبة إجمالي الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي وقوة الترابط بينهما، 

وبالتالي فأنه يوضح أهميتها النسبية لالقتصاد، فكلما إرتفعت نسبة إجمالي الصادرات إلى 

اتج المحلي اإلجمالي كلما دل ذلك على إرتفاع القدرة التصديرية لالقتصاد وإزدياد قوة الترابط  الن

ية النسبية للصادرات في بين إجمالي الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي زيادة األهم

 كالتالي :. ويمكن إحتساب الميل المتوسط للتصدير االقتصاد 

𝟏𝟎𝟎الميل المتوسط للتصدير=   ×
 اجمالي قيمة الصادرات
الناتج المحلي االجمالي

 

 

القدرة التصديرية ( التاليين 4_ 4( والشكل البياني رقم ) 4_ 6حيث يبين الجدول رقم )

 ( :2009_ 1980)الفترة  لالقتصاد الليبي خالل

الناتج ( القدرة التصديرية لالقتصاد الليبي مقاسة بنسبة الصادرات إلى  4_ 6جدول رقم ) 
 (  2009_   1980المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) 

 ) القيمة بمليون دينار ليبي (

 
 . 47، مصدر سابق ذكره، ص 2009_ مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثالث والخمسون، 110
د. محمد عامر، واقع وافاق الصادرات الصناعية الليبية، ورقة بحثة مقدمة إلى ندوة العلمية بعنوان  –_ الحمادي 111
(، جامعة الفاتح، كلية 20/4/2004_    19مية الصادرات في االقتصاد الليبي االمكانات واالتجاهات( خالل الفترة ))تن 

 . 136االقتصاد والعلوم السياسية، طرابلس، ليبيا، ص 



 الميل المتوسط للتصدير )%(

) نسبة الصادرات إلى                    

 الناتج المحلي اإلجمالي (

الناتج المحلي االجمالي       

 )باالسعار الجارية(

إجمالي قيمة الصادرات 

 )باالسعار الجارية(

 السنوات

61.49  10553.80 6489.40 1980 

52.39  8798.80 4609.80 1981 

43.76  8932.40 3908.80 1982 

42.49  8511.70 3616.60 1983 

42.29  7804.70 3300.40 1984 

46.43  7852.10 3645.60 1985 

34.93  6960.70 2431.50 1986 

39.46  6011.60 2372.40 1987 

30.82  6186.00 1906.70 1988 

33.48  7191.00 2407.40 1989 

45.41  8246.90 3744.90 1990 

36.01  8757.30 3153.70 1991 

32.92  9231.90 3038.80 1992 

27.11  9137.70 2477.60 1993 

32.23  9670.80 3117.20 1994 

30.19  10672.30 3222.10 1995 

29.03  12327.30 3578.70 1996 

25.04  13800.50 3455.60 1997 

18.83  12610.60 2374.10 1998 

26.16  14075.20 3682.20 1999 

29.37  17775.40 5221.50 2000 

24.67  21868.50 5394.00 2001 

33.31  30549.40 10176.90 2002 

39.38  37604.00 14806.60 2003 

42.73  48793.40 20848.30 2004 

46.46  67048.30 31148.00 2005 

44.74  81223.70 36336.30 2006 

44.20  92693.60 40972.10 2007 

46.92  116639.60 54732.40 2008 

39.48  86288.90 34070.90 2009 

 ( 2009_  1980المتوسط العام خالل الفترة )   37.39

 المصدر :
 (. 2006 - 1970_ قاعدة بيانات مركز بحوث العلوم االقتصادية، بنغازي، مؤشرات عن االقتصاد الليبي عن الفترة ) 

 . 2009_ مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثالث والخمسون، 
 1954_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة ) 

- 2003.) 
 اعداد مختلفة ( ._ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) 

 

 ( القدرة التصديرية لالقتصاد الليبي مقاسة بنسبة الصادرات إلى  4_4شكل رقم ) 
 ( 2009_   1980الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) 



 ( .4_6بيانات الجدول )  المصدر: 
 

( أعاله، أن االقتصاد الوطني قد حافظ 4_ 4) ( والشكل البياني4_ 6يتضح من الجدول رقم )

على مستوى مرتفع نسبيا  لقدرته التصديرية في أغلب سنوات الدراسة بسبب إرتفاع قيمة  

( 2009_ 1980الصادرات النفطية، حيث سجل المتوسط العام لهذا المؤشر خالل الفترة ) 

طني )خصوصا   %(، ويعكس ذلك قوة الترابط بين صادرات االقتصاد الو 37.39حوالي )

 .  النفطية منها( وناتجه المحلي اإلجمالي وبالتالي أهميتها لالقتصاد الوطني

وقد سجل الميل المتوسط للتصدير أدنى مستوى له خالل فترة الدراسة سجل في عام   

%( وهي نسبة منخفضة تدل على ضعف الترابط بين الصادرات 18.83بحوالي ) 1998

ين التدني في أهمية الصادرات لالقتصاد الوطني خالل هذا العام والناتج المحلي اإلجمالي، وتب

، 1980. بينما أن أعلى مستوى للميل المتوسط للتصدير خالل فترة الدراسة سجل في عام 

والذي سجلت خالله نسبة إجمالي قيمة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  
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بط بين الصادرات والناتج المحلي اإلجمالي، %( وهي نسبة مرتفعة تدل على قوة الترا61.49)

 وتبين أهمية الصادرات لالقتصاد الوطني خالل هذا العام .

 
 :( أهم مكونات الصادرات الليبية  3_   2_  4) 

 يمكن تصنيف الصادرات السلعية لالقتصاد الليبي إلى صنفين أساسيين هما :  

 أوال : الصادرات النفطية :

وفقا  لتصنيف الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق الخاص بإحصائيات التجارة الخارجية  

للصادرات حسب أقسام السلع فإن الصادرات النفطية تعبر عن بند مواد الوقود المعدنية  

محروقات والمواد المتصلة حيث يشمل هذا البند النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز وال

 المسال بأنواعه .

 ثانيا : الصادرات غير النفطية :  

وفقا  لتصنيف الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق الخاص بإحصائيات التجارة الخارجية  

للصادرات حسب أقسام السلع فإن الصادرات غير النفطية تعبر عن مواد غذائية وحيوانات  

حية ومشروبات وتبغ ومواد خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود وزيوت وشحوم حيوانية  

وية ومصنوعات صنفت في الغالب حسب المواد المصنوعة منها وآالت ونباتية ومواد كيما

 ومعدات نقل ومصنوعات مختلفة وسلع وصفقات غير مصنفة على أساس النوع .  

( التالي مدى مساهمة كل من الصادرات النفطية والصادرات 4_7ويبين الجدول رقم )

 ( :2009_1980)لفترة غير النفطية في تكوين إجمالي قيمة الصادرات الليبية خالل ا

( نسبة مساهمة الصادرات النفطية والصادرات غير النفطية إلى إجمالي  4_ 7جدول رقم ) 
 (  2009_   1980الصادرات خالل الفترة ) 

 ) القيمة بمليون دينار ليبي (      



نسبة الصادرات من 

المواد الكيماوية 

والبتروكيماوية إلى 

إجمالي الصادرات 

 النفطيةغير 

)%( 

نسبة 

الصادرات غير 

 النفطية إلى 

إجمالي 

 الصادرات

)%( 

نسبة 

الصادرات 

النفطية إلى 

إجمالي 

الصادرات 

)%( 

 الصادرات غير النفطية
 )باالسعار الجارية(

قيمة 

الصادرات 

 النفطية

)باالسعار 

 الجارية(

 إجمالي

قيمة  

 الصادرات

)باالسعار 

 الجارية(

 

 

  السنوات

الصادرات  قيمة 

غير النفطية من  

المواد الكيماوية  

 والبتروكيماوية 

 

قيمة   

الصادرات غير  

 النفطية 

ــ  ــ  ـ ــ   100 ـ ــ  ـ  1980 6489.40 6489.40 ـ

100 0.37  99.63  17.10 17.10 4592.70 4609.80 1981 

100 0.85  99.15  33.30 33.30 3875.50 3908.80 1982 

100 1.20  98.80  43.50 43.50 3573.10 3616.60 1983 

99.98 1.58  98.42  52.02 52.03 3248.40 3300.43 1984 

100 1.47  98.53  53.40 53.40 3592.20 3645.60 1985 

99.27 1.37  98.63  32.96 33.20 2398.30 2431.50 1986 

99.89 3.16  96.84  74.82 74.90 2297.50 2372.40 1987 

99.69 6.13  93.87  116.44 116.80 1789.90 1906.70 1988 

99.60 4.73  95.27  113.35 113.80 2293.60 2407.40 1989 

67.36 5.61  94.39  141.60 210.20 3534.70 3744.90 1990 

73.11 4.59  95.41  105.72 144.60 3009.20 3153.70 1991 

35.33 7.50  92.50  80.52 227.90 2810.90 3038.80 1992 

30.33 8.10  91.90  60.89 200.70 2276.90 2477.60 1993 

35.20 6.96  93.04  76.32 216.80 2900.40 3117.20 1994 

52.63 7.95  92.05  134.80 256.10 2965.90 3222.10 1995 

62.93 4.07  95.93  91.57 145.50 3433.30 3578.70 1996 

62.42 5.22  94.78  112.61 180.40 3275.20 3455.60 1997 

57.03 7.39  92.61  100.04 175.40 2198.70 2374.10 1998 

50.81 5.25  94.75  98.22 193.30 3488.90 3682.20 1999 

83.14 4.39  95.61  190.65 229.30 4992.20 5221.50 2000 

69.19 4.67  95.33  174.23 251.80 5142.20 5394.00 2001 

59.50 3.47  96.53  210.00 352.90 9824.00 10176.90 2002 

81.23 5.13  94.87  616.71 759.20 14047.40 14806.60 2003 

88.60 3.66  96.34  675.89 762.80 20085.60 20848.40 2004 

98.73 2.68  97.32  825.25 835.80 30312.20 31148.00 2005 

84.69 3.98  96.02  1223.97 1445.10 34891.20 36336.30 2006 

84.84 3.38  96.62  1173.31 1382.90 39589.10 40972.00 2007 

75.77 3.26  96.74  1352.89 1785.50 52946.80 54732.30 2008 

78.20 2.11  97.89  562.21 717.60 33353.30 34070.90 2009 

 ( 2009_  1980المتوسط العام خالل الفترة )   95.99  4.01  75.32

 المصدر : 
 ( . 2003 - 1954_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة ) 

 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية، إصدارات متعددة .

 

ط العام لنسبة الصادرات النفطية الى ( أعاله، أن المتوس4_ 7يتضح من الجدول رقم )

أما   %(95.99( بلغ حوالي )2009_ 1980إجمالي قيمة الصادرات خالل فترة الدراسة ) 



%( فهي عبارة عن صادرات غير نفطية، وتبرز النسبة العالية للصادرات 4.01النسبة الباقية ) 

صاد الوطني، كما أن  النفطية سيطرتها شبه الكاملة على مكونات الصادرات االجمالية لالقت

النسبة المنخفظة ُتظِهر ضئالة نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات خالل 

( والتي تعود إلى عدة إسباب من بينها محدودية االنتاج المحلي 2009_1980الفترة )

 مها :  للقطاعات االنتاجية باالقتصاد الوطني والتي بدورها ترجع إلى الكثير من العوامل من أه

عقدي  أ_ االعتماد الكلي على عائدات النفط التي شهدت تدهورا  خطيرا  خالل معظم سنوات 

بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط وعدم إستقرار الكميات المصدرة الثمانينات والتسعينات  

مما أدى بالسلطات المختصة في حينها إلى إتخاد إجراءات بشأن إلغاء وتأجيل   . منه آنذاك

 . 112تنفيذ كثير من مشاريع التنمية بالبالد لخفض االنفاق في خطط التنمية  

نتيجة لغياب    وعدم تنوع قاعدته االنتاجيةباالقتصاد الوطني  ب_ ضعف هيكل االنتاج المحلي  

 وعدم االستغالل االمثل للطاقات االنتاجية .  الكفاءة في استخدام الموارد االنتاجية المتاحة

ج_ طبيعة سير الجهاز االنتاجي لالقتصاد الوطني خالل عقدي الثمانينات والتسعينات والذي 

ي نشأ عنها  يعتمد على الملكية العامة لوسائل االنتاج وبالتالي تفشي عملية االحتكار والت

 مساوئ عديدة أثرت سلبا  على الكفاءة االنتاجية به .  

د_ ضعف السوق المحلية بما اليسمح بتطور القطاعات االنتاجية لالستفادة من وفورات الحجم 

 وتخفيض التكاليف . 

( السابق أيضا  أن أدنى نسبة للصادرات النفطية 4_ 7ويالحظ من بيانات الجدول رقم )

  1993( سجلت في عام 2009_ 1980الصادرات خالل فترة الدراسة )إلى إجمالي قيمة 

 
(، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي )دراسة تحليلية لدور التجارة  1992د.عطية المهدي، ) –_ الفيتوري 112

 . 69لخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره، صا



، وقابل هذا المستوى المنخفض للصادرات النفطية خالل نفس العام  %(91.90بحوالي )

مستوى مرتفع لنسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي قيمة الصادرات والتي سجلت أعلى 

%(، إال أن ذلك اليعكس الزيادة 8.10ي ) بحوال  1993مستوى لها خالل فترة الدراسة في عام  

في قيمة الصادرات غير النفطية خالل هذا العام، فكما هو موضح بنفس الجدول فإن قيمة  

عما  1993( مليون دينار في عام 200.7الصادرات غير النفطية قد إنخفضت لتسجل ) 

توى المرتفع  ، وبالتالي فإن المس 1992( مليون دينار في عام 227.9كانت عليه بحوالي )

كان بفضل انخفاض    1993لنسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي قيمة الصادرات في عام  

قيمة الصادرات النفطية خالل نفس هذا العام، وبذلك فإن إنخفاض نسبة الصادرات النفطية 

 نسبة الصادرات غير النفطية .مساهمة إلى إجمالي قيمة الصادرات زاد من 

( السابق يظهر أيضا  المستوى المتدني لنسبة الصادرات غير 4_7رقم )ومن خالل الجدول 

النفطية إلى إجمالي قيمة الصادرات، فقد سجل المتوسط العام لنسبة الصادرات غير النفطية  

%(، وهي 4.01( ما نسبته )2009_ 1980إلى إجمالي قيمة الصادرات خالل فترة الدراسة )

درات غير النفطية في تكوين إجمالي صادرات نسبة منخفضة تعكس تدني مساهمة الصا

االقتصاد الوطني وتدل على إنحصار صادرته في جانب الصادرات النفطية، كما يتضح من  

نفس الجدول السابق أن الصادرات غير النفطية من المواد الكيماوية والبتروكيماوية تهيمن على  

كمتوسط عام لها خالل فترة  ة%( من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطي75.32ما نسبته )

(، ويؤشر ذلك على عدم تنوع هيكل الصادرات غير النفطية باالقتصاد  2009_1980)الدراسة  

 الوطني عالوة على عدم التنوع في هيكل صادراته االجمالية .  

 

 ( تطور قيمة الواردات السلعية الليبية خالل فترة الدراسة: 4_   2_  4) 



القيمة االجمالية للواردات السلعية الليبية تطورات عده خالل الفترة  شهدت         

فمن ( متأثرة ببعض سياسات االستيراد التي تم إنتهاجها  خالل تلك الفترة . 2009_ 1980)

( التالي،  4_ 8دات باالسعار الجارية بالجدول رقم )خالل العمود الخاص بإجمالي قيمة الوار 

يتضح أن الواردات السلعية الليبية قد شهدت تذبذبا  ملحوظا  في قيمتها خالل عقدي الثمانينات 

والتسعينات من فترة الدراسة، ويعود ذلك إلى التدخل المباشر وغير المباشر للدولة في سياسة  

سعينات، وذلك بإعتمادها على موازنات النقد األجنبي  االستيراد خالل عقدي الثمانينات والت

وتراخيص االستيراد كأدوات لتوجيه النشاط التجاري؛ وتحديدها لكمية وقيمة السلع المستوردة 

والمنتجة محليا ؛ وتطبيقها لنظام الحصص في توزيع السلع؛ وإستمرارها في دعم السلع التموينية  

ة االستهالكية؛ وتطبيقها لنظام التسعير الجبري على  وتوزيعها من خالل الجمعيات التعاوني

. حيث سجلت قيمة الواردات السلعية الليبية أدنى 113أغلب السلع المنتجه محليا  والمستوردة 

( مليون دينار، بسبب  1214.4بحوالي ) 1985مستوى لها خالل فترة الدراسة في عام 

ي قيمة الصادرات النفطية خالل  إنخفاض إيرادات الصرف األجنبي الناتج عن االنخفاض ف

هذا العام، مما دعا السلطات المختصة بالدولة إلى التدخل والحد من تدفق الواردات، وذلك 

، 114من خالل إستخدام السياسة الكمية المباشرة على الواردات والرقابة على الصرف األجنبي  

لثمانينات من فترة الدراسة باالضافة إلى قصر جميع األنشطة التجارية على الدولة خالل فترة ا

(1980 _2009. ) 

 
_ مجلس التخطيط العام، الخطوط الرئيسية للسياسة التجارية ) تقويم الوضع الحالي والسياسات المستقبلية (، ناصر 113

 . 4_3، مصدر سابق ذكره، ص ص 2000
الدينار الليبي ) دراسة تحليلية لدور التجارة   (، ميزان المدفوعات وقيمة1992د.عطية المهدي، ) –_ الفيتوري 114
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( من فترة الدراسة إرتفاعا  ملحوظا  في قيمة 2009_ 2001في حين شهدت الفترة ) 

الواردات السلعية الليبية، نتيجة لبعض السياسات واإلجراءات المتبعة خالل هذه الفترة في شأن  

( بنود 9السلع ليقتصر على )رفع القيود الكمية على الواردات وتضييق نطاق حظر إستيراد 

فقط؛ وإلغاء العمل بنظامي الموازنات االستيرادية وتراخيص االستيراد؛ والعمل بمبدأ التخصص  

السلعي وزيادة التعريفة الجمركية على السلع غير الضرورية وتخفيضها على السلع الضرورية؛  

ركي؛ وتشجيع االستثمار  وتبسيط اإلجراءات الجمركية وتطوير وسائل وإجراءات التخليص الجم

األجنبي؛ وتعديل وتوحيد أسعار صرف الدينار الليبي ومنح المصارف التجارية مرونة أكبر  

. كل هذه 115في المعامالت التجارية والمالية؛ وغيرها من السياسات واإلجراءات األخرى 

هذه الفترة إلى   السياسات واالجراءات وغيرها نتج عنها إرتفاعا  في قيمة الواردات الليبية خالل

، وهو أعلى مستوى سجلته قيمة  2009( مليون دينار في عام 16060.6أن وصلت إلى )

 الواردات الليبية خالل فترة الدراسة . 

ولبيان أهمية الواردات لالقتصاد الليبي سيتم إستخدام مؤشر الميل المتوسط لالستيراد 

 الذي يعبر عن القدرة االستيرادية لالقتصاد .

 

 :116المتوسط لالستيراد  الميل

يعبر الميل المتوسط لالستيراد عن قدرة االقتصاد االستيرادية، وتكمن أهمية هذا المؤشر في 

أنه يبين مدى إعتماد الدولة على دول العالم الخارجي في إستيراد إحتياجاتها السلعية من خالل  

 
_ اللجنة الشعبية العامة للصناعة واالقتصاد والتجارة، مكتب التوثيق والمعلومات، الملف االقتصادي )متابعة تنفيذ 115

، مصدر سابق  2009السياسات االقتصادية المعتمدة والتوصيات واإلجراءات الالزمة للمرحلة القادمة(، شهر الكانون 
 . 33_29ذكره، ص ص 

 . 137لليبية، مرجع سابق ذكره، ص (، واقع وافاق الصادرات الصناعية ا2004)د. محمد عامر،  –الحمادي  _116



التالي فإنه يقيس األهمية  قياس نسبة إجمالي قيمة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وب

فكلما زادت نسبة الواردات الى الناتج المحلي االجمالي  النسبية للواردات بالنسبة لالقتصاد، 

فإن ذلك يعتبر مؤشر علي إعتماد الدولة علي العالم الخارجي في توفير إحتياجاتها السلعية،  

 الميل المتوسط لالستيراد من خالل العالقة التالية :   حيث يمكن إحتساب  والعكس صحيح .

𝟏𝟎𝟎الميل المتوسط لالستيراد =   ×
 اجمالي قيمة الواردات
الناتج المحلي االجمالي

 

 
القدرة االستيرادية لالقتصاد ( التاليين، 4_5( والشكل البياني رقم )4_8ويبين الجدول رقم )

 ( :2009_ 1980)الفترة  الليبي خالل

( القدرة االستيرادية لالقتصاد الليبي مقاسة بنسبة الواردات إلى الناتج  4_ 8جدول رقم ) 
 (  2009_   1980المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) 

 ) القيمة بمليون دينار ليبي ( 
 الميل المتوسط لالستيراد )%(

الواردات إلى                  ) نسبة

 الناتج المحلي اإلجمالي (

الناتج المحلي االجمالي       

 )باالسعار الجارية(

 إجمالي قيمة الواردات

 )باالسعار الجارية(

 السنوات

19.01  10553.80 2006.20 1980 

28.20  8798.80 2481.40 1981 

23.78  8932.40 2124.30 1982 

20.97  8511.70 1784.80 1983 

23.60  7804.70 1841.70 1984 

15.47  7852.10 1214.40 1985 

18.90  6960.70 1315.70 1986 

21.26  6011.60 1278.10 1987 

27.11  6186.00 1677.30 1988 

20.51  7191.00 1474.90 1989 

18.32  8246.90 1510.90 1990 

17.19  8757.30 1505.50 1991 

15.40  9231.90 1422.10 1992 

18.73  9137.70 1711.30 1993 

15.39  9670.80 1487.90 1994 

16.20  10672.30 1728.50 1995 

15.53  12327.30 1914.80 1996 

15.50  13800.50 2138.60 1997 

17.48  12610.60 2203.80 1998 

13.70  14075.20 1928.60 1999 

10.75  17775.40 1911.40 2000 



12.17  21868.50 2660.40 2001 

18.28  30549.40 5585.70 2002 

14.89  37604.00 5597.90 2003 

16.92  48793.40 8255.20 2004 

11.86  67048.30 7953.50 2005 

9.77  81223.70 7934.70 2006 

9.17  92693.60 8501.40 2007 

9.60  116639.60 11195.80 2008 

18.61  86288.90 16060.60 2009 

 ( 2009_  1980المتوسط العام خالل الفترة )   17.14

 المصدر :
 ( . 2006 - 1970_ قاعدة بيانات مركز بحوث العلوم االقتصادية، بنغازي، مؤشرات عن االقتصاد الليبي عن الفترة ) 

 . 2009_ مصرف ليبيا المركزي، التقرير السنوي الثالث والخمسون، 
)      تجارة الخارجية خالل الفترة_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية إلحصائيات ال

1954 - 2003 . ) 
 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .

 

 ( القدرة االستيرادية لالقتصاد الليبي مقاسة بنسبة الواردات 4_5شكل رقم ) 
 (  2009_    1980إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة )  

 ( .4_8بيانات الجدول )  المصدر: 
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( أعاله يتضح أن المتوسط 4_ 5( والشكل البياني رقم )4_ 8من خالل بيانات الجدول رقم )

العام لنسبة إجمالي قيمة الواردات السلعية الليبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة  

%(، فبالرغم من إرتفاع قيمة الواردات السلعية  17.14( بلغ حوالي )2009_1980الدراسة )

( إال أن إنخفاض هذه النسبة  2009_2001ت الدراسة وبالتحديد خالل الفترة )في بعض سنوا

خالل فترة الدراسة رجوعه إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الوطني بسبب االرتفاع  

 . ية منها خالل معظم سنوات الدراسةفي قيمة الصادرات الليبية وعلى االخص النفط

ل المتوسط لالستيراد( أدنى مستوى له خالل فترة الدراسة وقد سجل هذا المؤشر )المي 

%(، بسبب إرتفاع  قيمة الصادرات في عام  9.17بحوالي )  2007( في عام  2009_ 1980)

والتي بدورها أدت الى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي إنخفاض الميل المتوسط   2007

 لالستيراد خالل هذا العام . 

بحوالي   1981ى مستوى لهذا المؤشر خالل فترة الدراسة كان في عام  بينما نجد أن أعل 

%(، وهذا المستوى المرتفع للميل المتوسط لالستيراد رجوعه إلى االرتفاع في قيمة 28.20)

الواردات واالنخفاض في الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذا العام، حيث أن االنخفاض في  

لعام يعود إلى تدني مساهمة الصادرات في تكوين الناتج  الناتج المحلي اإلجمالي خالل هذا ا

 المحلي اإلجمالي نتيجة النخفاض قيمتها .

 

 ( نسبة إمتصاص الواردات لحصيلة الصادرات : 5_   2_  4) 

يعبر عنها بالنسبة المئوية لناتج قسمة اجمالي قيمة الواردات على اجمالي قيمة  

الصادرات، وبذلك فهي تبين أثر التغير في حصيلة الصادرات على الواردات، ومن خالل هذه 

النسبة يمكن معرفة مدى إعتماد الدولة على حصيلة صادراتها في تغطية إحتياجاتها من  



نسبة اجمالي الواردات الى اجمالي الصادرات كلما دل ذلك على أن  الواردات، فكلما إرتفعت 

الدولة تعتمد وبشكل كبير على حصيلة صادراتها في تغطية إحتياجاتها من الواردات، وبالتالي  

 . وقد تم احتساب نسبة إمتصاص 117كبيرا  من حصيلة الصادرات  فإن الواردات تمتص جزء  

 الواردات لحصيلة الصادرات من خالل العالقة التالية :  

𝟏𝟎𝟎نسبة إمتصاص الواردات لحصيلة الصادرات =  ×
  اجمالي قيمة الواردات
 اجمالي قيمة الصادرات

  

 
( التالي نسبة إمتصاص واردات االقتصاد الوطني لحصيلة صادراته  4_9ويبين الجدول رقم )

 ( :2009_ 1980)خالل الفترة 

 
 ( نسبة إمتصاص الواردات لحصيلة الصادرات  4_ 9رقم )  جدول

 (  2009_   1980خالل الفترة ) 
 ) القيمة بمليون دينار ليبي (

نسبة إمتصاص الواردات     

 لحصيلة الصادرات )%(

 إجمالي قيمة الصادرات

 )باالسعار الجارية(

 إجمالي قيمة الواردات

 )باالسعار الجارية(

 السنوات

30.92  6489.40 2006.20 1980 

53.83  4609.80 2481.40 1981 

54.35  3908.80 2124.30 1982 

49.35  3616.60 1784.80 1983 

55.80  3300.40 1841.70 1984 

33.31  3645.60 1214.40 1985 

54.11  2431.50 1315.70 1986 

53.87  2372.40 1278.10 1987 

87.97  1906.70 1677.30 1988 

61.27  2407.40 1474.90 1989 

40.35  3744.90 1510.90 1990 

47.74  3153.70 1505.50 1991 

46.80  3038.80 1422.10 1992 

69.07  2477.60 1711.30 1993 

47.73  3117.20 1487.90 1994 

53.65  3222.10 1728.50 1995 

53.51  3578.70 1914.80 1996 

 
(، الصادرات النفطية وعالقتها بمعدالت انفتاح 2012أ.د. حسين، ) –أ. أمحمد علي صالح، الفحل  – _ ابوغالية117

 . 245(، مرجع سابق ذكره، ص  2008_  1995االقتصاد الليبي على الخارج ) دراسة تحليلية خالل الفترة 



61.89  3455.60 2138.60 1997 

92.83  2374.10 2203.80 1998 

52.38  3682.20 1928.60 1999 

36.61  5221.50 1911.40 2000 

49.32  5394.00 2660.40 2001 

54.89  10176.90 5585.70 2002 

37.81  14806.60 5597.90 2003 

39.60  20848.30 8255.20 2004 

25.53  31148.00 7953.50 2005 

21.84  36336.30 7934.70 2006 

20.75  40972.10 8501.40 2007 

20.46  54732.40 11195.80 2008 

47.14  34070.90 16060.60 2009 

 ( 2009_  1980المتوسط العام خالل الفترة )   48.49

 المصدر :
)         الزمنية إلحصائيات التجارة الخارجية خالل الفترة_ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع اإلحصاء والتعداد، السلسلة  

1954 - 2003 . ) 
 _ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، إحصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .

 
( أعاله أن االقتصاد الليبي يعتمد وبشكل كبير 4_ 9يتضح من بيانات الجدول رقم ) 

تورة وارداته خالل معظم سنوات الدراسة، حيث بلغ المتوسط على حصيلة صادراته في تسديد فا

(  2009_ 1980العام لنسبة إمتصاص الواردات لحصيلة الصادرات خالل فترة الدراسة )

%(، وهي نسبة مرتفعة نسبيا  تبرز مدى أهمية صادرات االقتصاد الوطني في  48.49حوالي )

صاص الواردات لحصيلة الصادرات أعلى  تغطية احتياجاته من الواردات . وقد سجلت نسبة إمت

، حيث إمتصت الواردات خالل 1998( في عام 2009_ 1980مستوى خالل فترة الدراسة ) 

%( من حصيلة الصادرات . أما أدنى مستوى لنسبة إمتصاص  92.83هذا العام حوالي )

،  2008( سجلت في عام 2009_ 1980الواردات لحصيلة الصادرات خالل فترة الدراسة )

 %( من حصيلة الصادرات .20.46إمتصت الواردات خالل هذا العام حوالي ) حيث 

 

 ( تطور السياسات التجارية في ليبيا خالل فترة الدراسة . 3 _ 4 )



 
 ( مقدمة .  1_   3_  4 )

يلعب قطاع التجارة الخارجية في ليبيا دورا  كبيرا  في حركة النشاط االقتصادي، وذلك 

لتأثيره الفعال في مختلف األنشطة االقتصادية واإلنتاجية، من خالل ما يوفره من سلع نهائية  

ومستلزمات اإلنتاج من مواد أولية وسلع وسيطة ورأسمالية . وقد أولت السلطات المختصة في  

( أهمية خاصة لهذا القطاع من خالل رسم وتحديد السياسات  2009_1980الل الفترة )ليبيا خ

التجارية التي تعمل على دعم ميزان مدفوعاتها ومعالجة بعض االختالالت التي يتعرض لها 

من حين آلخر خالل هذه الفترة، بسبب التطورات الحاصلة في قيمة الصادرات نتيجة لتذبذب 

ل الثمانينات، حيث تم إتباع السياسات التجارية المقيدة والرقابة المباشرة  أسعار النفط منذ أوائ

على النقد األجنبي خالل عقدي الثمانينات والتسعينات بشكل مكثف وذلك بهدف خفض اإلنفاق  

على الواردات السلعية والخدمية والحد من تدفقها؛ وتخفيض الطلب على الصرف األجنبي؛  

ي العديد من السلع الخدمات . ومع بداية األلفية الثالثة شهد االقتصاد  وتحقيق االكتفاء الذاتي ف

الليبي تطورات عدة على مستوى قطاع التجارة الخارجية ترافق معها تحرير نشاطه التجاري  

من خالل إلغاء العمل بالسياسات التجارية المقيدة ورفع الرقابة المباشرة على النقد األجنبي  

التأثير ايجابيا  على حركة التجارة الخارجية لالقتصاد الوطني من خالل  والتي تهدف أساسا إلى  

تحسين وضع ميزان المدفوعات الليبي؛ وتطوير وتنويع نشاط التصدير؛ وتحسين شروط التبادل 

التجاري؛ ومعالجة بعض االختالالت الهيكلية التي لحقت باالقتصاد الليبي نتيجة لعدم كفاءة 

ييدية المتبعة خالل عقدي الثمانينات والتسعينات؛ والمحافظة على  السياسات التجارية التق 

وبذلك فإنه سيتم من خالل هذا المبحث استعراض   استقرار وتوازن سوق الصرف األجنبي .



 نطالقا  إ(  2009_1980بعض الجوانب لتطور السياسات التجارية في ليبيا خالل فترة الدراسة )

 من مرحلة تقييد النشاط التجاري وحتى مرحلة تحريره . 

 

تطبيق السياسات التجارية المقيدة في ليبيا وأدواتها الداعمة لميزان  ( 2_  3_  4 )

 المدفوعات :

سياسات تجارية مقيدة   إتباع تم عقد التسعينات  نهاية وحتى الثمانينات  عقد  أوائلمنذ 

في ليبيا تستهدف التأثير في الميزان التجاري وذلك بتخفيض قيمة الواردات من السلع والخدمات 

وكذلك التأثير في ميزان الخدمات من خالل   وتخفيض الطلب على الصرف األجنبي،

رقابة  المحلية وذلك بال العملة صرف سعر واستقرار األجنبي النقد  احتياطيات  على المحافظة

 توفير الدعم لميزان كان القصد من وراء إتباع هذه السياسات وقد    المباشرة على النقد األجنبي،

حيث تتمثل هذه السياسات المتبعة وبعض أدواتها الداعمة  الليبي وتحقيق توازنه، المدفوعات 

 للميزان التجاري وميزان الخدمات في اآلتي : 

 -أوال : السياسة الكمية المباشرة :

تعني أن تتدخل الدولة بشكل مباشر في الحد من تدفق التجارة الخارجية )الواردات 

(، حيث أن فعالية هذه السياسة الكمية المباشرة في خفض الواردات أكثر السلعية والصادرات 

من أي سياسة اقتصادية أخرى . ولتطبيق السياسة الكمية المباشرة هناك بعض األدوات 

الليبي والتي تؤدي إلى الحد من تدفق الواردات، حيث أن استخدام  المستخدمة في االقتصاد 

بعض أدوات هذه السياسة باالقتصاد الليبي يدعم تحقيق التوازن في الميزان التجاري ويخفف  

الضغط على ميزان المدفوعات . وأهم أدوات السياسة الكمية المباشرة المتبعة خالل عقدي 

 الثمانينات والتسعينات ما يلي :



 :  118_ نظام الموازنة االستيرادية  1

تحدد قيمة  1982وفقا لنظام الموازنة السلعية االستيرادية المتبع في ليبيا منذ عام 

معينة لإلنفاق على كل مجموعة من الواردات السلعية المنظورة ) السلع االستهالكية؛ المواد 

ع الزراعي(، أي أن أولوية  الخام؛ السلع الوسيطة لتشغيل المصانع ولتلبية احتياجات القطا

إنفاق الصرف األجنبي حسب هذه الموازنة تكون على السلع التموينية الضرورية واألدوية 

والمواد الخام ومعدات اإلنتاج . وقد روعي في هذه الموازنة تحديد الحاجات الضرورية للبالد 

ت من الصرف فقط وذلك لتحقيق االنسجام مع ما تم تحديده من الحد األقصى لالحتياجا

السلع غير   األجنبي بمخصصات هذه الموازنة، كما تم تقليص واستبعاد استيراد كثير من

(  4_10كالسلع االستهالكية المعمرة والسيارات والسلع الكمالية . والجدول رقم ) الضرورية

  1982التالي يعرض مخصصات الموازنة السلعية االستيرادية منذ بداية العمل بها في عام 

 تحديد عند الربع الثاني لهذا العام :وبال

 ( مخصصات الموازنة االستيرادية  4_10 جدول رقم )
 (1990_ 1982خالل الفترة )

 ) القيمة بماليين الدنانير (                                                                                    
 التغير السنوي )%(نسبة  مخصصات الميزانية السنوات

ــ  627.5 *1982  ـ

1983 1558.7 148.40 

1984 1668.8 7.06 

1985 1518.0 - 9.04 

1986 1411.4 - 7.02 

1987 1513.7 7.25 

1988 1661.3 9.75 

1989 1286.0 - 22.59 

1990 1025.0 - 20.30 
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 . 65تحديد قيمة الدينار الليبي (، مرجع سابق ذكره، ص 
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 .66_  64ص ص الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره، 



 . 1982* مخصصات الميزانية لهذا العام تبدأ من الربع الثاني له اي مخصصات تسعة اشهر من عام  
 _ نسبة التغير السنوي لحجم مخصصات الميزانية تم احتسابه .

 
( يتضح أن مخصصات الموازنة االستيرادية في تذبذب ملحوظ من  4_ 10من الجدول رقم )

وهي   1983شهد زيادة تذكر في مخصصاتها منذ عام سنة إلى أخرى، وان هذه الموازنة لم ت

السنة األولى التي طبقت فيها الموازنة بشكل كامل حيث بلغت مخصصاتها خالل هذا العام 

( مليون دينار، كما أن اكبر انخفاض حدث في مخصصات هذه الموازنة كان  1518حوالي )

 نار . ( مليون دي 1025حيث بلغت مخصصاتها لهذا العام ) 1990في عام 

بالكامل مع غيرها وعدم تنفيذها  مخصصاتها    كفايةوقد أدى وضع هذه الموازنة وعدم  

األخرى إلى االنكماش في الواردات خالل هذه السنوات، كما ساعد واالجراءات من السياسات 

على ظهور ما يسمى بالسوق الموازية والسوق السوداء للعمالت األجنبية في االقتصاد الليبي،  

نتيجة لتذبذب مخصصات الموازنة االستيرادية وانخفاضها أحيانا  خالل بعض السنوات   حيث انه

بالرغم من الزيادة في عدد السكان وتطور استهالكهم باإلضافة إلى انعدام الكفاءة في تنفيذ  

هذه المخصصات خالل معظم السنوات، اآلمر الذي جعل هناك نقصا  شديدا  في بعض السلع، 

فراد إلى اللجوء لطرق غير قانونية وطرق التحايل لغرض زيادة الواردات مما دفع ببعض األ

 من هذه السلع .  

وتعتبر الموازنة السلعية االستيرادية من أدوات السياسة الكمية المباشرة الداعمة للميزان  

التجاري والتي تدعم أيضا  وبشكل ضمني إستراتيجية إحالل الواردات، غير أن انعدام الكفاءة  

تنفيذ هذه الموازنة واالنخفاض في مخصصاتها أحيانا باإلضافة إلى عدم وجود إستراتيجية  في  

واضحة وموازية لتغطية االنكماش الحاد في الواردات من خالل إحالل المنتجات المحلية 

محلها، كل هذه الظروف وغيرها جعل من الموازنة االستيرادية المتبعة في ليبيا خالل عقدي 



لتسعينات أداة لمعالجة االختالالت التي تحدث في الميزان التجاري وميزان  الثمانينات وا

المدفوعات من حين إلى آخر، ووسيلة لظهور ما يسمى بالسوق الموازية والسوق السوداء 

 للعمالت األجنبية في االقتصاد الليبي . 

 _ منع استيراد بعض السلع :2

بعض القرارات منها القرار  1981صدرت عن اللجنة الشعبية العامة سابقا  في عام 

سلعة بعض هذه السلع المحظورة من االستيراد   86( الذي يقضي بحظر استيراد 1315رقم )

يوجد لها بدائل محلية وبعضها في حكم السلع الكمالية وبعضها ال يوجد لها بدائل وال تعتبر  

د على القطاع العام من  ( القاضي بقصر االستيرا1339في حكم السلع الكمالية، والقرار رقم  )

خالل منشآت وشركات تابعة له . وقد كان الهدف من صدور هذه القرارات هو توفير الدعم 

لنظام الموازنة السلعية االستيرادية وتحقيق التوازن بالميزان التجاري وبالتالي الحد من الواردات 

 . 119بصورة أكثر فعالية  

 : 120االستيراد_ إخضاع السلع المستوردة لرخص 3

يقتصر استيراد  1981( لعام 1339حسب ما أشير أعاله أنه بموجب القرار رقم  )

السلع على القطاع العام من خالل منشآت وشركات تابعة له، وبذلك أصبحت كل السلع 

تستورد من قبل جهات معينة عامة، وأصبح الحصول على تراخيص االستيراد مسبقا  أمرا  ملزما  

ات، بحيث تكون حصص الجهات المستوردة من مخصصات الموازنة على تلك الجه

االستيرادية مشروطة بحصول تلك الجهات مسبقا  على رخص استيراد. وبالرغم عما يترتب عن  
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 . 68_67ص ص  الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره،



استخدام رخص االستيراد من زيادة في إلتزامات الدفع بالصرف األجنبي إال أن فعاليتها كأداة  

جهات المسئولة على اعتمادها كأداة فعالة للتأثير في  مباشرة للحد من تدفق الواردات شجع ال

 جانب الواردات بالميزان التجاري خالل معظم سنوات عقدي الثمانينات والتسعينات .  

 _ رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع :4

صدرت بعض القرارات الجمركية خالل عقدي الثمانينات والتسعينات والتي تقضي 

( لعام 4ة على بعض السلع، ومن بين هذه القرارات القرار الجمركي رقم )برفع الرسوم الجمركي

الذي يقضي برفع الرسم الجمركي على بعض السلع كالجرارات والسيارات والحافالت  1986

المختلفة، حيث تستهدف هذه القرارات الجمركية بالدرجة األولى تعزيز جانب اإليرادات في 

مع جانب مصروفاتها، يلي ذلك التأثير في جانب الواردات الميزانية العامة ودعم توازنها 

بالميزان التجاري، وذلك بالرغم أن السلطات المختصة كانت دائما  تطبق سياستها الكمية في  

التأثير على جانب الواردات عن طريق تراخيص االستيراد والموازنة السلعية االستيرادية، وبذلك 

خالل تلك الفترة أهم بنود اإليرادات في الميزانية العامة   فقد شكلت إيرادات الرسوم الجمركية
121. 

 - ثانيًا : الرقابة المباشرة على النقد األجنبي :

وهي تعني هيمنة الدولة على سوق الصرف األجنبي من خالل تحكمها في المعروض 

 النقد  احتياطيات  على محافظةمن النقد األجنبي،وذلك بهدف التأثير على ميزان الخدمات وال

. المحلية، وبالتالي تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات  العملة صرف سعر واستقرار  األجنبي

ولتخفيض العجز المستمر في ميزان الخدمات والذي زاد من الضغط على ميزان المدفوعات 
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 . 68ص  الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره،



الليبي خالل عقد الثمانينات قامت السلطات المختصة بتطبيق بعض اإلجراءات المتعلقة 

الرقابة المباشرة على النقد األجنبي والتي تتمثل في استخدام بعض األدوات الداعمة لميزان  ب

 :  122الخدمات لعل من أهمها  

 _ إلغاء أو تأجيل بعض المشاريع في خطط التنمية : 1

( لسنة 8بدأت ليبيا في إعداد وتنفيذ خطط التنمية والتحول مع صدور القانون رقم )

 هذه الخطط قطاع التجارة الخارجية أولت وقد بشأن تنظيم شؤون التخطيط والتنمية،  1970

 الخاصة بهذا القطاع والتي التجارية السياسات  وتحديد  رسم خالل وذلك من خاصة، أهمية

التصدير من خالل  تنويع هيكل الصادرات في االقتصاد الوطني   شاط ن وتنويع تطوير تستهدف

النشاط   على النفط قطاع هيمنة من التدريجي والتخلص  بزيادة الصادرات غير النفطية،

 محل المحلية المنتجات  وإحالل االقتصادي لالقتصاد الوطني من خالل تنويع مصادر دخله،

 الذاتي االكتفاء القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الوطني وتحقيقمن خالل تنمية  المستوردة

ولتحقيق هذه األهداف وغيرها وضعت خطط وميزانيات  . والخدمات  السلع  من العديد  في

تنموية مند بداية السبعينات، وقد نفذ بعض هذه المشاريع التنموية وبعضها اآلخر اصطدم  

استقرارها خالل عقدي الثمانينات والتسعينات  وعدم  1982بانخفاض أسعار النفط منذ عام 
، والذي انخفضت على إثره وبشكل حاد العوائد النفطية المورد الرئيسي للصرف األجنبي  123

والممول لتلك الخطط، مما دفع بالسلطات المختصة في حينها إلى تأجيل أو إلغاء العمل 

تنموية بالخطة الخمسية  ببعض المشاريع في خطط التنمية والتي من أهمها المشاريع ال
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 . 17ص الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره،



( . حيث تم إتباع الرقابة المباشرة على النقد األجنبي بالتأثير في الجانب  1985_ 1981)

المدين لميزان الخدمات الليبي من خالل تأجيل وإلغاء العمل ببعض المشاريع في خطط  

ة سيتم تحويلها  أرباح الشركات األجنبية المنفذة لمشاريع التنمي  من  ا  أن جزءالتنمية، وذلك بسبب  

للخارج، مما يزيد من األعباء على ميزان المدفوعات، وبذلك رأت السلطات المختصة تأجيل  

 تنفيذ بعض المشروعات لتخفيف الضغط على ميزان الخدمات الليبي وميزان مدفوعاته .    

 

 

 

                   

 _ خفض المخصصات المقررة بالصرف األجنبي : 2

منذ أوائل الثمانينات تم إتباع الرقابة المباشرة على النقد األجنبي، وذلك بالتأثير في 

ميزان الخدمات الليبي من خالل تخفيض أوجه اإلنفاق الخارجي والمتمثلة في خفض 

ي الخارج وتقليص عدد مخصصات السفر األساسية لليبيين؛ وخفض إنفاق المكاتب الشعبية ف

العاملين بها؛ وكذلك طبقت محاوالت للحد من الصرف الخارجي في مجاالت العالج بالخارج  

والحج والمعارض والمؤتمرات الخارجية وغيرها من أوجه اإلنفاق الخارجي . وقد ساعد ذلك 

ال أنه أدى  على توفير الدعم لميزان الخدمات الليبي وتخفيف األعباء على ميزان المدفوعات، إ

إلى زيادة الطلب على العمالت األجنبية مما ساهم وبشكل كبير في عدم استقرار أسعار صرف 

العمالت األجنبية وارتفاعها  في السوق السوداء )أي انخفاض قيمة الدينار الليبي في هذه  

 السوق( .

 



من القيود  السياسة التجارية المعتمدة في ليبيا لتحرير النشاط التجاري  ( 3_  3_  4 )

 التجارية :

مع بداية األلفية الثالثة شهد االقتصاد الليبي تطورات عدة على مستوى قطاع تجارته 

الخارجية، وذلك بفعل التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في األسواق الدولية منذ ذلك الوقت؛ 

؛ وغيرها من  وكذلك االنفراج في الحظر االقتصادي المفروض على ليبيا خالل عقد التسعينات 

تحرير النشاط التجاري لالقتصاد التطورات المحلية والدولية والتي ساهمت وبشكل فعال في 

الوطني من القيود التجارية، حيث تم اعتماد بعض اإلجراءات والتدابير التي تتعلق بإلغاء  

وتعديل وتوحيد العمل بالسياسات التجارية المقيدة ورفع الرقابة المباشرة على النقد األجنبي 

الى التأثير ايجابيا  على حركة التجارة الخارجية لالقتصاد  سعر الصرف والتي تهدف أساسا  

الوطني من خالل تحسين وضع ميزان المدفوعات الليبي؛ وتطوير وتنويع نشاط التصدير؛  

وتحسين شروط التبادل التجاري؛ ومعالجة بعض االختالالت الهيكلية التي لحقت باالقتصاد  

الليبي نتيجة لعدم كفاءة السياسات التجارية التقييدية المتبعة خالل عقدي الثمانينات 

ومن هذه السياسات  والتسعينات؛ والمحافظة على استقرار وتوازن سوق الصرف االجنبي .

 واإلجراءات المتبعة على مستوى قطاع التجارة الخارجية ما يلي : 

 -أوال : في مجال االستيراد  : 

تقتضيه المصلحة الوطنية لالقتصاد الليبي، وتبعا  لما تتطلبه التطورات  وفقا لما

والمستجدات االقتصادية مع بداية األلفية الثالثة على المستويين المحلي والدولي، اتخذت ليبيا  

مسارا  مغايرا  للسياسات التجارية الحمائية االحتكارية التي تم انتهاجها سابقا  خالل عقدي  

التسعينات وذلك بعد فشلها في معالجة بعض االختالالت الهيكلية باالقتصاد  الثمانينات و 

الوطني . فقد تبنت السلطات المختصة إصالحات اقتصادية شاملة مس بعضها مجال االستيراد  



بقطاع التجارة الخارجية، وتجسدت هذه اإلصالحات في صدور بعض القرارات والتشريعات  

 : 124ي من بينها  المرتبطة بمجال االستيراد والت

بشأن تحديد القيمة التعادلية    2001( لعام  49_ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم ) 

للدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية، وذلك على أساس أن كل دينار ليبي واحد يساوي 

( دينار لكل دوالر، على أن تكون  1.30( وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادل )0.608)

 م . 2002/ 1/1ذه القيمة سارية المفعول اعتبارا من  ه

والئحته التنفيذية بشأن عدم السماح لغير المرخص لهم  2001( لعام 21_ القانون رقم ) 

بمزاولة النشاط وكذلك عدم السماح للجهات التي ليس من طبيعتها المتاجرة بمباشرة عمليات  

 االستيراد .

الذي تم بموجبه تضمين   2003( لعام 17ي رقم ) _ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركز 

% إلى سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي لصالح تمويل مشروع النهر الصناعي،  15نسبة 

وذلك بفرضها على استخدامات سعر الصرف المتعلقة باالعتمادات والتحويالت الخارجية،  

، وهو سعر ثابت ( وحدة حقوق سحب خاصة0.5175ليصبح كل دينار ليبي واحد يساوي )

مقابل هذه الوحدة، ولكنه متغير مقابل العمالت األجنبية األخرى بالقدر الذي تتغير فيه تلك 

 العمالت تجاه وحدة حقوق السحب الخاصة .

م  2004( لعام 52_ القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة سابقا  رقم )

من خالل تحديد الفئات السلعية التي يجوز استيرادها  بشأن العمل بمبدأ التخصص السلعي 

 
اللجنة الشعبية العامة للصناعة واالقتصاد والتجارة، مكتب التوثيق والمعلومات، الملف االقتصادي ) متابعة تنفيذ _    124

، مصدر سابق  2009سياسات االقتصادية المعتمدة والتوصيات واإلجراءات الالزمة للمرحلة القادمة (، شهر الكانون ال
 . 33_29ذكره، ص ص 



( فئات سلعية بحيث يمكن لكل أداة استيرادية التخصص في  9من قبل أدوات االستيراد بعدد )

 استيراد فئة واحدة منها فقط . 

م بشأن تخفيض الرسوم 2005( لعام 83_ قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقا  رقم )

 السلع المستوردة إلى الصفر .الجمركية على 

م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا  بشأن حظر أنشطة  2005( لعام  171_ القرار رقم )

التجارة على األجهزة والوحدات اإلدارية العامة التابعة للدولة مباشرة او الجهات الممولة من  

 .   الخزانة العامة جزئيا  او كليا  

م بشأن تخفيض الحد األدنى للتغطيات  2006( لعام 31_ قرار مصرف ليبيا المركزي رقم )

% فقط من قيمة  15النقدية بالدينار الليبي الالزمة لفتح االعتمادات المستندية ليصبح 

االعتمادات وذلك في إطار تحفيز المستثمرين وأصحاب األعمال على المبادرة في مختلف 

ي، وتشجيع المصارف على تسهيل إجراءات االستيراد والتصدير وتوفير أوجه النشاط االقتصاد 

 الدعم لنشاطات التجارة الخارجية بشكل أوسع .

م بشأن تشكيل اللجنة العليا لتطوير 2007( لعام  334_ قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم )

 إجراءات التجارة الدولية وتحديد مهامها .

م بشأن تنظيم  2008( لعام 9العامة لالقتصاد والتجارة سابقا  رقم ) _  قرار اللجنة الشعبية

التصدير واالستيراد على أن تكون الجهة المستوردة لغرض المتاجرة مؤسسة تأسيسا  قانونيا  وان  

يكون نشاطها في سند إنشاءها مزاولة لنشاط االستيراد أو التصدير ومسجلة بسجل المستوردين،  

أيضا على أن تتم عمليات الدفع لالستيراد والتصدير وفقا  لعمليات الدفع   وقد اشترط هذا القرار

المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي وذلك تأكيدا  على ما جاء في قرار اللجنة الشعبية العامة  

 م في هذا الخصوص .2006( لعام  300سابقا  رقم ) 



عامة سابقا  بشأن اإلذن  م الصادر عن اللجنة الشعبية ال2009( لعام 480_ القرار رقم )

 بالتعاقد على تنفيذ شبكة التجارة الدولية الليبية . 

م بشأن دعم اإلنتاج المحلي من  2009( لعام 187_ قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم )

 خالل إخضاع بعض السلع لضريبة اإلنتاج واالستهالك . 

التجارية لمجال االستيراد، حيث وغير ذلك من التشريعات المتعلقة بإصالحات السياسات 

أدخلت من خالل هذه التشريعات تعديالت جوهرية على السياسة التجارية المتبعة في مجال  

االستيراد بقطاع التجارة الخارجية ألغيت بموجبها جميع القيود الكمية المفروضة على الواردات، 

 وقد تبلورت بعض هذه التعديالت في األتي : 

سعار صرف الدينار الليبي بسعر صرف واحد، واستمرار ربط الدينار  _ تعديل وتوحيد أ1

الليبي بوحدة حقوق السحب الخاصة، وإلغاء العديد من إجراءات وعمليات الرقابة التي كانت  

 سائدة على النقد األجنبي . 

 إلغاء العمل بنظامي الموازنة االستيرادية وتراخيص االستيراد وبذلك أصبحت الواردات _ 2

 ضع لقيود كمية . تخ ال

( بنود 9من السلع في )  ليقتصر على عدد محدود جدا    _ تضييق نطاق حضر استيراد السلع 3

   فقط ألسباب دينية وصحية وبيئية وأمنية . 

_ إجراء إصالحات هامة على نظام التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على  4

 كثير من السلع المستوردة .

_ العمل بمبدأ التخصص السلعي وعدم السماح لغير المرخص لهم بمزاولة نشاط االستيراد، 5

 وكذلك عدم السماح للجهات التي ليس من طبيعتها المتاجرة بمباشرة عمليات االستيراد .



_ تنظيم فتح االعتمادات والتحويالت وضمان االنسياب المتوازن والمستمر للسلع والخدمات 6

. 

يكلة القطاع المصرفي وتفعيل دوره في النشاط التجاري من خالل تسوية المدفوعات _ إعادة ه7

 التجارية عن طريق المصارف التجارية وذلك في إطار تطبيق النظام الوطني للمدفوعات .

_ تبسيط اإلجراءات الجمركية واالستفادة في ذلك من الوسائل واألساليب الحديثة إلجراءات 8

 التخليص الجمركي .

بذلك أصبحت هذه التعديالت تصب في مجملها باتجاه تحرير النشاط التجاري لالقتصاد  و 

الوطني من القيود التجارية وفقا  لما تفرضه المستجدات والتطورات االقتصادية الدولية، وبالتالي  

 التأسيس لشروط إدماج االقتصاد الليبي ضمن االقتصاد العالمي .

  -ثانيا : في مجال التصدير : 

لت التعديالت الجوهرية للسياسة التجارية المتبعة منذ بداية األلفية الثالثة أيضا شم

مجال التصدير بقطاع التجارة الخارجية في االقتصادي الليبي بهدف تطوير نشاط التصدير  

بعض القرارات    وتنويعه من خالل العمل على توفير مناخ مناسب له، وذلك من خالل إصدار

 : 125والتشريعات المرتبطة بمجال التصدير والتي من بينها  

م بشأن تخفيض الرسوم 2005( لعام 83_ قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقا  رقم )

الجمركية على السلع المستوردة إلى الصفر وذلك لتحقيق عدد من األهداف من بينها تشجيع  

 نشاط إعادة التصدير . 

 
اللجنة الشعبية العامة للصناعة واالقتصاد والتجارة، مكتب التوثيق والمعلومات، الملف االقتصادي ) متابعة تنفيذ _    125

، مصدر سابق  2009مدة والتوصيات واإلجراءات الالزمة للمرحلة القادمة (، شهر الكانون السياسات االقتصادية المعت 
 . 29_26ذكره، ص ص 



م بشأن تقرير أحكام في شأن تنمية  2007( لعام  757ر اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم )_ قرا

وتشجيع االستثمار، والذي يقضي أيضا  بإعتماد الالئحة التنفيذية لتشجيع وتنمية الصادرات 

والتي تضمنت تقديم الحوافز للمصدرين المحليين للمشاركة في المعارض الدولية بما في ذلك 

لبعثات التجارية للخارج وتشجيع جهات ذات االختصاص على المساهمة في تذليل  تنظيم ا

 كافة الصعاب أمام المصدرين في هذا الخصوص وتقديم الدعم لهم . 

م بشأن تنظيم  2008( لعام 9_  قرار اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة سابقا  رقم )

بتصدير كافة السلع والمنتجات دون أي قيود التصدير واالستيراد والذي بموجبه تم السماح 

كمية أو إدارية بإستثناء حظر تصدير بعض السلع العتبارات محلية ، وكذلك بموجب هذا 

 القرار فإن عمليات التصدير تتم وفقا  ألساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي .

م بشأن اعتماد الئحة ضبط جودة 2008( لعام  182_ قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا  رقم )

األسماك المصدرة والتي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد 

والتجارة سابقا وذلك في إطار اإلعداد للمشروع الوطني لتأهيل وتطوير صادرات الثروة البحرية 

. 

وهرية على السياسة التجارية حيث أدخلت من خالل هذه التشريعات وغيرها تعديالت ج

تستهدف تطوير نشاط التصدير وتنويعه  المتبعة في مجال التصدير بقطاع التجارة الخارجية 

 ، وقد تبلورت بعض هذه التعديالت في األتي : وخلق مناخ مناسب له

استمرار العمل بالتصدير دون الحاجة إلى تراخيص تصدير أو لتحديد الكميات المصدرة،   _1

القيود المتعلقة بتصدير الفائض فقط، واستخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للحد من وإلغاء 

 تصدير بعض السلع وذلك مراعاة العتبارات محلية . 

 تشجيع وحث المؤسسات المالية على تمويل نشاط التصدير وضمان الصادرات .  _2



 _ تسهيل إجراءات مشاركة المصدرين في المعارض التجارية الدولية .3

تشجيع قيام الخدمات المكملة لنشاط التصدير من خالل تقديم القروض والتسهيالت من   _ 4

قبل المصارف التجارية بهذا الخصوص، وتقديم األراضي من قبل الشعبيات للمشروعات 

الخاصة بالتجميع والتغليف، والترويج لنشاط التصدير من خالل الغرف التجارية والمعارض 

 ات الدبلوماسية بالخارج .  الليبية والدولية والبعث

_ استخدام أساليب الدفع المختلفة من خالل الجهاز المصرفي مع مراعاة توفر اآلليات  5

المناسبة للتنسيق بين السلطات المصرفية والجمركية بما يضمن توريد قيمة الصادرات مرحليا ، 

 . وإلغاء الضمانات الجمركية على الصادرات المشروطة سابقا  من الجمارك 

_ إنشاء مجلس أو هيئة تعمل على تشجيع الصادرات من خالل إعداد الدراسات وتوفير 6

البيانات والمعلومات وتتولى اقتراح االسسس واألساليب الالزمة لتطوير نشاط التصدير وتنمية  

الصادرات، وتدفع نحو تطوير اإلنتاج المحلي القابل للتصدير وتدعيم قدرته التنافسية بما يمكنه  

 اقتحام األسواق الخارجية . من

 

 خالصة الفصل :

ع التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي خالل فترة الدراسة إن ما يمكن إستخالصه من تطور قطا 

( وذلك من خالل مناقشة وتحليل مؤشرات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي  2009_ 1980)

أن االقتصاد الليبي يعتبر إقتصادا  منفتحا  على العالم الخارجي خالل هذه هو عن هذه الفترة 

ته نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي االجمالي  الفترة، ويظهر ذلك جليا  من خالل ماسجل

من مستوى مرتفع خالل فترة الدراسة، إذ بلغ متوسطها العام خالل هذه فترة حوالي 

مستمر  %(، وقد رافق إنفتاح االقتصاد الليبي على العالم الخارجي تحقيقه لفائض 54.53)



الرغم من تذبذب هذا الفائض نحو  ب ( 2009_ 1980في ميزانه التجاري طيلة فترة الدراسة )

والذي يعود باألساس إلى تأثر إجمالي قيمة الصادرات ،  الزيادة في حين وتناقصه في حين آخر

هيمنة قيمة الصادرات النفطية  نظرا  لبالتقلبات في أسعار النفط في االسواق العالمية الليبية 

بلغ المتوسط العام لنسبة إجمالي  على إجمالي قيمة الصادرات الليبية طيلة تلك الفترة، حيث 

%(، 95.99قيمة الصادرات النفطية إلى إجمالي قيمة الصادرات خالل فترة الدراسة حوالي )

في حين ذلك بقيت نسبة مساهمة إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية في تكوين إجمالي قيمة 

ط العام لهذه النسبة  (، حيث بلغ المتوس 2009_ 1980الصادرات الليبية ضئيلة طيلة الفترة ) 

%(، وهي نسبة منخفضة تؤشر على عدم تنوع صادرات 4.01خالل فترة الدراسة حوالي )

االقتصاد الليبي، السيما وأن قيمة الصادرات غير النفطية من المواد الكيماوية تهيمن على ما 

 كمتوسط عام لها خالل فترة %( من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية75.32نسبته )

(  2009_1980. ومن خالل عرض السياسات التجارية المتبعة في ليبيا خالل الفترة ) الدراسة  

االجراءات والتدابير المتبعة للسياسة التجارية خالل عقدي  في هذا الفصل يمكن مالحظة أن

عدم كفاية مخصصات الثمانينات والتسعينات قائمة على استراتيجية احالل الواردات، غير أن  

باإلضافة إلى عدم وجود إستراتيجية   هاإنعدام الكفاءة في تنفيذ ة االستيرادية وكذلك الموازن

واضحة وموازية لتغطية االنكماش الحاد في الواردات من خالل إحالل المنتجات المحلية 

جعل من السياسات التجارية المتشددة المتبعة في ليبيا خالل عقدي الثمانينات   ؛محلها

بح االنفاق وأداة لمعالجة بعض االختالالت التي تحدث في الميزان التجاري  والتسعينات وسيلة لك

وميزان المدفوعات من حين إلى آخر . كما يالحظ من االجراءات والتدابير المتبعة للسياسة  

التجارية المتبعة في ليبيا منذ بداية االلفية الثالثة تقريبا  أن هناك نظرة جادة من قبل الدولة الى 



من انتاجها وخاصة الصناعات   جزءجيع بعض الصناعات التي يمكن تصدير ضرورة تش

 القائمة على مواد خام محلية .
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 ( مقدمة : 1_  5)  

تقدير دوال الطلب على مكونات التجارة الخارجية لالقتصاد  سيتمفي هذا الفصل  

الليبي من خالل بناء نماذج قياسية لتجارة ليبيا الخارجية تعتمد على الجانب التطبيقي العملي 

بأسس النظرية االقتصادية في تحديد العالقة القائمة بين العوامل المحددة للطلب  ً  مدعوما

  غير النفطية( والتي تعبر عن المتغيرات االقتصادية   النفطية،على كل من الواردات والصادرات )

لهذه الدراسة، ومن خالل دوال هذه النماذج سيتم إختبار فرضيات الدراسة والمتمثلة في التأكد 

من مدى فعالية سياستي إحالل الواردات وتشجيع الصادرات في االقتصاد الليبي خالل فترة  

لتعريج على بعض الخطوات األساسية التي تسبق مراحل  الدراسة . حيث نبدأ هذا الفصل با

توضيح مصادر بيانات هذه و        بناء النموذج تتمثل في توصيف متغيرات نماذج الدراسة  

المتغيرات وكذلك المنهجية القياسية المستخدمة في تقدير نماذج الدراسة، ثم بعد ذلك ننتقل  



رها وعرض وإختبار نتائجها، وننهي هذا الفصل إلى بناء وتصميم دوال نماذج الدراسة ثم تقدي

 بتحليل وتفسير نتائج التقدير وتلخيصها ومن ثم إختبار فرضيات الدراسة .

 

  ( وصف متغيرات نماذج الدراسة . 2_  5) 

وهي الخطوة الثانية التي تسبق بناء النماذج القياسية، ويتم من خاللها تصنيف 

 القياسي والتعريف بها .  متغيرات النموذج

 
 ( تصنيف متغيرات دوال نماذج الدراسة : 1_   2_  5) 

 يمكن تصنيف متغيرات دوال نماذج الدراسة إلى صنفين :

وهو متغير وفقا  للنظرية   Dependent Variableالتابع المتغير _ المتغيرات التابعة : 1

. والمتغيرات التابعة في نماذج الدراسة المراد 126 االقتصادية يتحدد من داخل نطاق النموذج

الصادرات   ؛ وإجمالي قيمة(TvLi)تقديرها تتمثل في القيمة اإلجمالية للواردات باألسعار الثابتة  

  ير النفطية باألسعار الثابتة ؛ وإجمالي قيمة الصادرات غ(TvEoi)النفطية باألسعار الثابتة 

(TvEni)  . 

وهو متغير يتحدد  Variable  Independentالمستقلالمتغير  _ المتغيرات المستقلة :2

بواسطة قوى خارج نطاق النموذج، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المتغيرات المستقلة تحمل نفس  

في حالة نموذج المعادلة الفردية  فقط   Explanatory   المعنى الذي تحمله المتغيرات المفِسرة
المحلي اإلجمالي  المراد تقديرها تتمثل في الناتج . والمتغيرات المستقلة في نماذج الدراسة127

 
(، االقتصاد القياسي والتكامل المشترك، الجزء الثاني، دار الوسطية للنشر 2012أ.د. عمر عثمان، ) –_ زرموح 126

 . 76_  52والتوزيع، طرابلس، ليبيا، ص ص 
(، االقتصاد القياسي والتكامل المشترك، الجزء الثاني، مرجع سابق ذكره،  2012عمر عثمان، )أ.د.  –_  زرموح 127

 . 76_  74ص ص 



؛ (GDPp) ؛ والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو (GDP) الحقيقي في ليبيا 

المخفض و ؛ (PiKo) المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي و ؛ (PiL)  واالسعار النسبية

 .  (E)؛ وسعر الصرف االسمي (PiKn) الضمني للناتج المحلي غير النفطي 

 

 ( التعريف بمتغيرات دوال نماذج الدراسة : 2_   2_  5) 

وهي خطوة أساسية يتعين حسمها قبل البدء في بناء النماذج، حيث تعتمد النماذج 

 القياسية للتجارة الخارجية في هذه الدراسة على المتغيرات التالية : 

تمثل مجموع قيم السلع والبضائع   :  (TvLi)_ القيمة اإلجمالية للواردات الحقيقية  1

المتنوعة المستوردة من الخارج على أساس األسعار الثابتة، وقد تم إحتسابها من خالل قسمة 

الواردات باالسعار الجارية على الرقم القياسي ألسعار الواردات، وتجدر االشارة هنا إلى أن 

مستوردة من الخارج حسب تصنيف  القيمة االجمالية للواردات تضم جميع بنود وأقسام السلع ال

وفقا  ألقسام السلع الصادر عن الهيئة  باالسعارالجارية إحصائيات التجارة الخارجية للواردات 

العامة للمعلومات والتوثيق في ليبيا، وقد عبر عن القيمة اإلجمالية للواردات باألسعار الثابتة  

 بإحصاءات سنوية وبوحدة قياس مليون دينار ليبي . 

تعبر عن مجموع القيم النهائية   : (TvEoi) جمالي قيمة الصادرات النفطية الحقيقية _ إ 2

من النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز المسال بأنواعه المباعة من المنتجين المحليين إلى 

الخارج على أساس األسعار الثابتة، وقد تم إحتسابها من خالل قسمة الصادرات النفطية  

رية على المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي، وتجدر االشارة هنا إلى أن  باالسعار الجا

الصادرات النفطية تعبر عن بند مواد الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة حسب 

وفقا ألقسام السلع الصادر باالسعار الجارية تصنيف إحصائيات التجارة الخارجية للصادرات 



مات والتوثيق في ليبيا، وقد عبر عن الصادرات النفطية باالسعار  عن الهيئة العامة للمعلو 

 الثابتة بإحصاءات سنوية وبوحدة قياس مليون دينار ليبي .

: يقصد بها مجموع القيم   (TvEni) _ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية الحقيقية  3

نتجين المحليين إلى الخارج  النهائية من المنتجات غير النفطية بأنواعها المختلفة المباعة من الم 

على أساس األسعار الثابتة، وقد تم إحتسابها من خالل قسمة الصادرات غير النفطية باالسعار  

الجارية على المخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي، وتجدر االشارة هنا إلى أن 

والتبغ؛ والمواد  الصادرات غير النفطية تضم بنود المواد غذائية وحيوانات حية؛ والمشروبات 

خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود؛ والزيوت والشحوم الحيوانية والنباتية؛ والمواد الكيماوية؛  

والمصنوعات المصنفة في الغالب حسب المواد المصنوعة منها؛ وآالت ومعدات النقل؛ 

نيف  والمصنوعات المختلفة؛ والسلع والصفقات غير المصنفة على أساس النوع، حسب تص

وفقا ألقسام السلع الصادر عن الهيئة  باالسعار الجارية  إحصائيات التجارة الخارجية للصادرات  

العامة للمعلومات والتوثيق في ليبيا، وعبر عن الصادرات غير النفطية باالسعارالثابتة  

 بإحصاءات سنوية وبوحدة قياس مليون دينار ليبي . 

يعرف أيضا  بالناتج المحلي اإلجمالي  :  (GDP)الحقيقي _ الناتج المحلي اإلجمالي  4

باألسعار الثابتة ونظريا  يمكن تعريفه بأنه " ناتج قسمة مجموع القيم السوقية لجميع السلع 

والخدمات المنتجة في إقتصاد ما على المستوى العام لألسعار خالل فترة زمنية معينة عادة 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة وذلك ألن    وقد تم االعتماد على.    128ما تكون سنة "

األسعار الجارية التعطي إنطباعا  كافيا  عن الحجم الحقيقي للناتج اإلجمالي وتطوره خالل 

 
(، تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيني خالل الفترة  2012عبدالحليم، )  زاهر    –_ خضر  128
 . 58(، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية االقتصاد والعلوم االدارية، جامعة االزهر، غزة، ص 2010 - 1994) 



وتجدر اإلشارة إلى أنه قد الزمن لما يشوبه من  قصور يتعلق بتأثير تغير مستويات األسعار،  

رة التخطيط ونشرات مصرف ليبيا المركزي في تجميع  تم اإلعتماد على الحسابات القومية لوزا

بيانات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، وعبر عنه بإحصاءات سنوية وبوحدة قياس مليون  

 كسنة أساس له .  2003ويعتمد عام  دينار ليبي،

يحمل نفس المعنى :    (GDPp)_ الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو    5

النظري للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الفقرة السابقة . أما عن سياق تجميع بيانات الناتج  

اليورو باالسعار الثابتة فقد أعتمد على الموقع المحلي االجمالي لدول منطقة 

(statistics-economic/www.economywatch.com//http: على شبكة المعلومات )

إلى أن هذا الموقع غني بالمعلومات والموضوعات   الدولية )االنترنت(، وتجدر االشارة

االقتصادية المتعلقة بالشأن العالمي، وقد عبر عن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول 

منطقة اليورو بإحصاءات سنوية وبوحدة قياس مليار يورو في دالة الصادرات النفطية، وبوحدة 

 فطية . قياس ألف مليار يورو في دالة الصادرات غير الن 

عنه بالرقم القياسي السعار    نسبة اسعار الواردات )معبرا    يوه:    (PiL) _ االسعار النسبية    6

(، وقد CPI عنه بالرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة الواردات( الى االسعار المحلية )معبرا  

تم تجميع واحتساب بيانات هذا المتغير )االسعار النسبية( بإحصاءات سنوية وبسنة اساس 

( 2004_  1980)حيث ان مصدر بيانات الرقم القياسي ألسعار الواردات عن الفترة  ،  2003

(  2009_ 2004، أما بالنسبة للفترة )هو قاعدة بيانات مركز بحوث العلوم االقتصادية )بنغازي(

تجميعه من بيانات غير منشورة للهيئة العامة للمعلومات والتوثيق عن االرقام القياسية   فقد تم

ألسعار التجارة الخارجية، اما مصدر بيانات الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة عن الفترة  

 االدارة العامة للحسابات القومية بوزارة التخطيط )طرابلس( . ( هو بيانات 2009_  1980)

http://www.economywatch.com/economic-statistics


وهو رقم قياسي  يقيس التغير  :  (PiKo)مخفض الضمني للناتج المحلي النفطي _ ال 7

الذي يطرأ على أسعار السلع والخدمات الداخلة في حساب الناتج المحلي للقطاع النفطي خالل 

سنة البحث مقارنة بسنة األساس وذلك على مستوى االنشطة االقتصادية النفطية حسب توزيع 

كسنة أساس  2003الناتج المحلي االجمالي، وقد تم تجميعه بإحصاءات سنوية ويعتمد عام 

( هو  2009_ 1980عن الفترة )  ومصدر بيانات المخفض الضمني للناتج المحلي النفطيله،  

 االدارة العامة للحسابات القومية بوزارة التخطيط )طرابلس( .  بيانات 

وهو رقم قياسي  يقيس  :  (PiKn)النفطي غير _ المخفض الضمني للناتج المحلي  8 

السلع والخدمات الداخلة في حساب الناتج المحلي للقطاع غير   التغير الذي يطرأ على أسعار

النفطي خالل سنة البحث مقارنة بسنة األساس وذلك على مستوى االنشطة االقتصادية غير  

النفطية حسب توزيع الناتج المحلي االجمالي، وقد تم تجميعه بإحصاءات سنوية ويعتمد عام  

الضمني للناتج المحلي غير النفطي عن   ومصدر بيانات المخفض كسنة أساس له،  2003

االدارة العامة للحسابات القومية بوزارة التخطيط )طرابلس(    ( هو بيانات 2009_ 1980)  الفترة

. 

وهو يعبر عن عدد الوحدات من العملة األجنبية التي تدفع  :    (E)_ سعر الصرف االسمي    9

الدوالرات مقابل دينار واحد(، ومن ناحية أخرى  ثمنا  لوحدة واحدة من العملة المحلية )مثال عدد  

لوحدة واحدة من العملة   ً  فهو يعبر عن عدد الوحدات من العملة المحلية التي تدفع ثمنا

التعبير   سيتم إستخدام. وفي هذه الدراسة  129األجنبية )مثال عدد الدينارات مقابل دوالر واحد(

ة تأثير التغير في سعر الصرف األجنبي على  الثاني )عدد الدينارات مقابل دوالر واحد( لمعرف

 
لليبي ) دراسة تحليلية لدور التجارة  (، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار ا1992د.عطية المهدي، ) –_ الفيتوري 129

 . 55الخارجية في تحديد قيمة الدينار الليبي (، مرجع سابق ذكره، ص 



واردات وصادرات االقتصاد الوطني، وقد تم اإلعتماد في تجميع بيانات سعر الصرف االسمي  

 بمصرف ليبيا المركزي .دارة البحوث واالحصاء على إحصاءات سنوية إل

 

 الحصول على بيانات متغيرات نماذج الدراسة .مصادر (  3_  5) 

وهي خطوة أخرى تسبق بناء النماذج القياسية، ويتم من خاللها جمع البيانات عن   

 البيانات . متغيرات النماذج وإعداد توضيح عن مصادر هذه 

)أي بيانات  time series data وفي هذه الدراسة فقد تم االعتماد على بيانات سالسل زمنية  

دات ودالة الصادرات النفطية ودالة ( لكل من دالة الوار 2009_1980سنوية( عن الفترة )

من مصادر رسمية وهي )الهيئة   النفطية، وقد تم الحصول على هذه البيانات غير الصادرات 

العامة للمعلومات والتوثيق؛ مصرف ليبيا المركزي؛ وزارة التخطيط؛ مركز بحوث العلوم 

تجميعه من الموقع  االقتصادية(، أما الناتج المحلي اإلجمالي لدول منطقة اليورو فقد تم

( وهو موقع  :statistics-economic/www.economywatch.com//httpااللكتروني )

ويضم مساهمات جهات وأفراد وشركات في مجال التجارة الدولية   1999مجتمعي تأسس عام  

 ات بالبنك الدولي .على مستوى العالم وله إرتباط

 

  ( المنهجية القياسية المستخدمة في تقدير دوال نماذج الدراسة . 4_  5) 

المنهجية القياسية المستخدمة في بناء وتقدير نماذج الدراسة على ترجمة تساعد 

يمكن  و   النظرية االقتصادية عن بعض الظواهر االقتصادية الى نموذج قابل للتطبيق  ماتفترضه

التعامل معه واالستفادة منه في تفسير الظاهرة االقتصادية محل الدراسة، إذ أن هناك عدة 

عوامل اقتصادية حسب النظرية االقتصادية محددة للطلب على مكونات التجارة الخارجية 

http://www.economywatch.com/economic-statistics


، وهذه العوامل تختلف في تأثيراتها من حيث الحجم والمدة الزمنية الذي )الواردات والصادرات(

يستغرقها هذا التأثير، لذا فإن معرفة هذه التأثيرات يحتاج إلى استخدام أسلوب ممنهج يساعد  

النموذج المقدر . وبذلك سوف تتضمن المنهجية القياسية لهذه على اعطاء شكل أعم عن 

في    general-to-specific methodologyالعام إلى الخاص الدراسة إستخدام منهجية من  

عملية توصيف وتقدير دوال الطلب على مكونات التجارة الخارجية )الواردات والصادرات( 

التعرف على أهم العوامل المحددة للطلب على مكونات التجارة  بهدف لالقتصاد الليبي، وذلك 

نموذج تصحيح الخطأ عتماد على  وسيتم اإل  ي،الخارجية )الواردات والصادرات( لالقتصاد الوطن

(ECM )Error Correction Model  . لتوضيح هذه المنهجية المستخدمة 

 النموذج القياسي المستخدم في الدراسة :( التعريف ب  1_   4_  5) 

 ECM) )Error Correctionتصحيح الخطأ تعتمد هذه الدراسة على نموذج 

Model   ،لتقدير دوال الطلب على واردات وصادرات )النفطية وغير النفطية( االقتصاد الوطني

توضيح مفهومه في اطار منهجية من العام الى الخاص   من خالل  نموذجوسيتم التعريف بهذا ال

 وكيفية اشتقاقه جبريا  كالتالي :

 

   -مفهوم نموذج تصحيح الخطأ في اطار منهجية من العام الى الخاص : أوال :

النماذج  من ECM) )Error Correction  Modelتصحيح الخطأ يعتبر نموذج 

لقدرته وذلك في دراسة السالسل الزمنية، المهمة  dymanic modelالحركية )الديناميكية( 

لما يسمح به من إعطاء معنى   ؛ وكذلكنعلى تفسير العالقة بين المتغيرات المستقلة والزم

( ECM)إقتصادي البطاءات المتغيرات االقتصادية بالدالة؛ وإضافة إلى ماسبق فإن نموذج 

من   النموذج الساكن والنموذج الحركي، وبذلك فإنه يضم عددا    يتمتع بالشمولية، فهو يجمع بين



. ووفقا  لمنهجية  ذات المعاني المختلفة    –حاالت خاصة منه  والتي تعتبر    –النماذج القياسية  

فإن تقدير معادلة االنحدار   general-to-specific methodologyمن العام الى الخاص  

يبدأ بالشكل االعم لمعادلة النموذج المزمع تقديره والتي تضم كل المتغيرات المستقلة المحتملة  

إبطاءاتها لفترة واحدة باالضافة إلى المتغير التابع   دية معحسب افتراضات النظرية االقتصا

معادلة االنحدار للنموذج الخاضع للتقدير بهذا الشكل هي  المبطأ لفترة واحدة، وبذلك فإن 

  . 130(  ECMالمعادلة التقديرية لنموذج تصحيح الخطأ )

  -: 131ثانيا : إشتقاق نموذج تصحيح الخطأ 

نموذج تصحيح الخطأ جبريا  من خالل تطبيقه على أحد نماذج الدراسة  سيتم إشتقاق 

المراد تقديرها، وبالتالي فإننا سنكتفي بنموذج دالة الطلب على الواردات لتوضيح كيفية االشتقاق  

. حيث يعتمد نموذج تصحيح الخطأ على سلسلتين زمنيتين لنفس المتغير موضوع الدراسة، 

من القيم المنظورة واالخرى سلسلة زمنية للواردات  (Tvlit)ردات إحداهما سلسلة زمنية للوا

(𝐓∗vlit)  من القيم غير المنظورة، ومن الممكن أن يأخد نموذج تصحيح الخطأ لدالة الطلب

 على الواردات الصورة العامة االتية :

(Tvlit  – Tvlit-1) = λ (𝐓∗vlit-1  – Tvlit-1) + µ (𝐓∗vlit  – 𝐓∗vlit-1) ..….(5_1) 

 
  نموذج تصحيح الخطأ يمكن الوصول الى بعض النماذج المشتقة عنECM   من خالل اجراء بعض االختبارات

ومن والقيام ببعض االشتقاقات،    ECMخطأ  المتعلقة بفرض بعض القيود الخطية على النموذج االعم لنموذج تصحيح ال
)معادلة التصحيح الجزئي، نموذج االنحدار الذاتي، نموذج كويك، نموذج االنحدار    ECMالنماذج المشتقة عن نموذج 

أ.د. عمر عثمان،  –زرموح ) :  للتفاصيل يمكن الرجوع إلىالساكن، نموذج المؤشر القيادي، وغيرها من النماذج( . 
 ( . 206_198، الجزء الثاني، مرجع سابق ذكره، ص ص تصاد القياسي والتكامل المشترك(، االق2012)

، (، االقتصاد القياسي والتكامل المشترك، الجزء الثاني، مرجع سابق ذكره2012أ.د. عمر عثمان، ) – _ زرموح130
 . 199ص 

(، االقتصاد القياسي والتكامل المشترك، الجزء الثاني، مرجع سابق ذكره، 2012أ.د. عمر عثمان، ) –زرموح _ 131
 . 200_199ص ص 



( 0 >λ > 1 )  , ( 0 >µ > 1 ) 

 حيث أن :  

يمثل مقدار التغير الفعلي في الواردات )وهو يعبر عن الفرق  (Tvlit  – Tvlit-1)_ المقدار 

 بين القيمة الحالية والقيمة السابقة( . 

يمثل مقدار عدم توازن الواردات في الفترة السابقة )وهو يعبر    (𝐓∗vlit-1 – Tvlit-1)_ المقدار  

 عن الفرق بين القيمة المخطط لها والقيمة الفعلية في الفترة السابقة( .

يمثل مقدار التغير في القيم المخططة للواردات )وهو يعبر  (𝐓∗vlit – 𝐓∗vlit-1)لمقدار _ ا

 عن الفرق بين القيمة المخططة الحالية والقيمة المخططة في الفترة السابقة( . 

 .  محصورتان بين الصفر والواحد الصحيح  µو  λ_ معلمتا النموذج  

، فإنه سيتم  (𝐓∗vlit) نموذج تصحيح الخطأ على السلسلة الزمنية غير المنظورة    ونظرا  إلعتماد 

الرجوع إلى النظرية االقتصادية إليجاد معادلة الربط والتي من خاللها نستطيع التخلص من  

القيم غير المنظورة وذلك بربط القيم المنظورة بالقيم غير المنظورة . وهنا تفترض النظرية  

قي  لكل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقياالقتصادية أن الواردات المخططة دالة خطية 

(GDP)  كمتغير يعكس الدخل، واالسعار النسبية (PiL)   كمتغير يعكس األسعار في دالة

كمتغير يعكس سعر الصرف األجنبي، وبالتالي فإن   ((Eالواردات، وسعر الصرف االسمي 

 معادلة الربط يمكن أن تأخذ الشكل االتي : 

𝐓∗vlit  =  a1 +  a2.GDPt  +  a3.PiLt  +  a4.Et   +  ut  …………….(5_2) 

 
  المعلمةλ زن الناجم عن مقارنة القيم الفعلية بالقيم المرغوبة او المخططة خالل  تعمل على تحديد مقدار عدم التوا

على تحديد   µالمعلمة  بينما تعمل    ،(λ>0<1)نفس الفترة الماضية، والشرط الضروري لهذه المعلمة يتمثل في المتباينة  
وري لهذه المعلمة يتمثل في  مقدار التغير في القيم المرغوبة او المخططة خالل فترتين الحالية والماضية، والشرط الضر 

 .  (µ>0<1)المتباينة 



 لفترة واحدة لنحصل على :  (2_5)نقوم بإبطاء طرفي المعادلة 

𝐓∗vlit-1 = a1 +  a2.GDPt-1  +  a3.PiLt-1   +  a4.Et-1  + ut-1  …………….(5_3) 

للتخلص من القيم غير    (1_5)في المعادلة    (3_5)و    (2_5)نقوم بالتعويض عن المعادلتين  

 المنظورة في النموذج كاالتي :

(Tvlit – Tvlit-1) = λ .(a1 + a2.GDPt-1  + a3.PiLt-1 + a4.Et-1 + ut-1 – Tvlit-1)   

+ µ.(a1 + a2.GDPt + a3.PiLt + a4.Et + ut – [a1 + a2.GDPt-1           

+  a3.PiLt-1  + a4.Et-1 + ut-1 ] ) 

نقوم ببعض االختصارات من خالل فك االقواس وترتيب الحدود نحصل على الصورة االتية  

 لنموذج تصحيح الخطأ :  

Tvlit = (λ.a1) + (µ. a2.GDPt) + (λ.a2.GDPt-1 – µ. a2.GDPt-1) + (µ.a3.PiLt)     

+ (λ.a3.PiLt-1 – µ.a3.PiLt-1) + (µ.a4.Et) +  (λ.a4.Et-1 – µ. a4.Et-1)           

+ (Tvlit-1 – λ.Tvlit-1) + (µ. ut) + (λ. ut-1 – µ. ut-1) 

وبالقيام مرة أخرى ببعض االختصارات وفك االقواس وترتيب الحدود نحصل على الصورة  

 النهائية للمعادلة التقديرية لنموذج تصحيح الخطأ التالية : 

Tvlit = a1. λ + a2.µ.GDPt + a2.(λ–µ).GDPt-1 + a3.µ.PiLt + a3.(λ–µ).PiLt-1             

+ a4. µ.Et  + a4.(λ–µ). Et-1 + (1–λ).Tvlit-1 + [µ. ut                            +   

(λ–µ). ut-1] …........…(5_4) 

 :أو

Tvlit = b1 + b2.GDPt + b3.GDPt-1 + b4.PiLt + b5.PiLt-1 + b6.Et                                         +  

b7. Et-1   +  b8.Tvlit-1   +  ut   ……...….(5_5) 

 ( السابقتين يمكن إيجاد المعامالت المقدرة كالتالي :5_ 5( و)5_4ومن خالل المعادلتين )



b1 = a1.λ , b2 = a2.µ , b3 = a2.(λ–µ) , b4 = a3.µ , b5 = a3.(λ–µ) , b6 = a4. µ ,         

b7 = a4.(λ–µ) , b8 = (1– λ)  , ut = [ µ. ut + (λ–µ). ut-1 ]  …..……..(5_6) 
 
  ( الصيغة المتعلقة بتوصيف دوال نماذج الدراسة : 2_   4_  5) 

تصنف دوال النماذج القياسية للتجارة الخارجية في هذه الدراسة بأنها دوال سلوكية 

وذلك لكونها تصف سلوك يتعلق بالمتغيرات االقتصادية الكلية، وسيتم إستخدام الشكل الخطي 

والشكل اللوغاريتمي لدوال هذه الدراسة، وذلك على إعتبار أن أغلب الدراسات التطبيقية تشير  

 الوارداتدوال أكثر األشكال الدالية إستخداما  في مجال التجارة الدولية عند تقدير إلى أنهما 

  . مع العلم بأنه قد يختلف الشكل الخطي والشكل اللوغاريتمي في إنعكاساتهما 132الصادرات و 

االقتصادية واإلحصائية على النموذج، وبالتالي فإن معيار تفضيل شكل عن آخر هو جودة  

 النتائج . 

 

 ( بناء وتقدير نماذج الدراسة . 5 _ 5) 

تعتمد هذه الدراسة على أسس النظرية االقتصادية في بناء نمادجها القياسية وصياغتها  

تقدير دوال هذه الدراسة، وبالتالي  ( ل(ECMنموذج تصحيح الخطأ رياضيا ، وسيتم إستخدام 

وفحص المشاكل المصاحبة لها  وإختبارها عرض أهم نتائج التقدير لنماذج دوال الدراسة 

بعد ذلك النماذج المقدرة قادرة على تفسير الظاهرة    ومعالجتها وفقا  لمنهجية هذا النموذج، لتصبح

 االقتصادية موضوع الدراسة .

 

 
(، تقدير للطلب في قطاع التجارة الخارجية لالقتصاد الموريتاني 1998الشريف الطاهر ولد محمد، ) –_ محمود 132

 . 54 – 53)حالة القطاع السلعي(، مرجع سابق ذكره، ص ص 



  ( بناء وتصميم نماذج دوال الدراسة : 1_   5_  5) 

تشير بعض الدراسات التطبيقية إلى أن هناك إختالف في نماذج محددات الطلب 

على الواردات والصادرات من دولة ألخرى، إال أن هذا االختالف اليخفي إتفاقا  عاما  على أن  

لب على الواردات األسعار يعتبران محددان رئيسيان في دوال الطالدخل و  ي متغير 

، وباالضافة إلى هذه المحددات يأتي متغير سعر الصرف األجنبي أيضا  كمحدد 133والصادرات 

المفتوح . حيث تنطلق صياغة نماذج هذه    رئيسي في هذه الدوال السيما في إقتصادات السوق 

وغير   الدراسة من فرضيات النظرية االقتصادية في العالقة بين الواردات والصادرات )النفطية

النفطية( ومحددات الطلب على كل منهما والمتمثلة في الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لليبيا  

كمتغير يعكس الدخل المحلي؛ والناتج المحلي االجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو كمتغير  

فض يعكس الدخل االجنبي؛ واالسعار النسبية كمتغير يعكس األسعار في دالة الواردات؛ والمخ

الضمني للناتج المحلي النفطي كمتغير يعكس أسعار الصادرات النفطية؛ والمخفض الضمني 

للناتج المحلي غير النفطي كمتغير يعكس أسعار الصادرات غير النفطية؛ وسعر الصرف 

االسمي كمتغير يعكس سعر الصرف األجنبي . حيث تحتوي هذه الدراسة على ثالث نماذج 

ات الطلب المذكورة أعاله كمتغيرات مستقلة على مكونات التجارة  قياسية تدرس تأثير محدد 

الخارجية لالقتصاد الليبي كمتغيرات تابعة والتي تتمثل في متغير القيمة اإلجمالية للواردات 

باألسعار الثابتة؛ ومتغير إجمالي قيمة الصادرات النفطية باألسعار الثابتة؛ ومتغير إجمالي 

رياضيا  بما يتفق  ة باألسعار الثابتة، وسيتم صياغة هذه النماذج قيمة الصادرات غير النفطي 
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على النحو التالي    ((ECMنموذج تصحيح الخطأ  مع النظرية االقتصادية وبناءها قياسيا  طبقا  ل

 : 

 
  -أوال : نموذج دالة الطلب على الواردات :

نموذج لدالة الطلب على الواردات يضم أربع متغيرات  في هذه الدراسة سيتم إستخدام

كمتغير يعكس قيمة الواردات على إفتراض   (TvLi) وهي : القيمة اإلجمالية للواردات الحقيقية  

كمتغير يعكس الدخل المحلي؛  (GDP)أنها دالة لكل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

كمتغير    (PiL)   -ت الى مؤشر االسعار المحلية  نسبة مؤشر اسعار الواردا  -واالسعار النسبية  

كمتغير يعكس سعر الصرف  ((Eيعكس االسعار في دالة الواردات؛ وسعر الصرف االسمي 

 األجنبي، وبالتالي فإن صياغة نموذج هذه الدالة يمكن أن يبدأ من الصياغة التالية : 

TvLi = f (GDP , PiL , E) …….......( 5_7 ) 

 

الدالة وللتعبير عن الشكل االصلي )غير الخطي( لدالة الطلب على الواردات سيتم استخدام 

 التالي : االسية التي تأخد الشكل

 
Tvlit = γ0  . 𝐆𝐃𝐏t

γ1
   . 𝐏𝐢𝐋t

γ2  .  𝐄t
γ3  .   et   ……..….(5_8) 

 

 ويمكن أن تأخد دالة الطلب على الواردات الشكل الخطي التالي :

 
Tvlit = a0 + a1.GDPt   +  a2.PiLt  + a3.Et   + ut   ……..….(5_9) 

)t=1980, 1981, 1982, …, 2009( 

 



   –قيمة الواردات الحقيقية   –حسب النظرية االقتصادية فإن طبيعة العالقة بين المتغير التابع 

(TvLi)    االسعار النسبية، سعر الصرف االجنبي    –والمتغيرات المستقلة –   (PiL, E  )كون  ت

  . عكسية

والمتغير   ( TvLi) – قيمة الواردات الحقيقية  –أما عن طبيعة العالقة بين المتغير التابع 

فإن النظرية االقتصادية تفترض ان الدخل يرتبط طرديا    (GDP)   –الدخل المحلي    –المستقل  

 الواردات  كانت  الطردية تتحقق إذا العالقة وهذه بالطلب على الواردات )عالقة طردية موجبة(،

 بديل محلي إنتاج هناك يكن لم إذا أو طلب السلع المستوردة في دالة أي سلعة مثل رتعتب

 مدى عن للسلع المستوردة، وبالتالي فإن هذه العالقة الطردية بين الدخل والواردات قد تكشف

 عن الناجم الخارجي اإلنفاق لزيادة التجاري نتيجة  الميزان يلحق قد  الذي السلبي االنعكاس

على ماتقدم فإن التوقعات المسبقة الشارات  بناء  . 134محليا  امتصاصها من بدال الدخل زيادة

 متغيرات دالة الواردات حسب النظرية االقتصادية يكون كاالتي :

a1 > 0  ,  a2 < 0  ,  a3 < 0  
 

الطلب ( فإن الشكل العام للمعادلة التقديرية لنموذج دالة  (ECMتصحيح الخطأ  وطبقا  لنموذج  

 وهي : ؛، وسبعة متغيرات مستقلة ( Tvlit)بالصيغة الخطية يضم متغير تابع  على الواردات 

( (GDPt  , GDPt-1 , PiLt , PiLt-1 , Et , Et-1 , Tvlit-1  وبذلك يكون الشكل العام

 للمعادلة التقديرية كالتالي : 

 
Tvlit = b1 + b2.GDPt + b3.GDPt-1 + b4.PiLt + b5.PiLt-1 + b6.Et                                             

+  b7. Et-1  +  b8.Tvlit-1  +  ut   ……..…. (5_10) 
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معامل متغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   (b2)معامل الحد الثابت،  (b1) حيث أن : 

  t-1 ،(b4 )خالل الفترة معامل متغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  t ،(b3)خالل الفترة 

خالل الفترة  معامل متغير االسعار النسبية    t  ، (b5)خالل الفترة  معامل متغير االسعار النسبية  

t-1 ، (b6)  الفترة معامل متغير سعر الصرف االسمي خاللt ،(b7)  معامل متغير سعر

معامل t-1 ،(ut )الفترة معامل المتغير التابع خالل  t-1 ،(b8)الفترة الصرف االسمي خالل 

  الخطأ .

 GDPt  , GDPt-1 ) والمتغيرات المستقلة    ( Tvlit) وحول طبيعة العالقة بين المتغير التابع  

( PiLt , PiLt-1 , Et , Et-1 ,   ( فإن هذه العالقة 5_ 10في المعادلة  ) في إطار  تتحدد

ينطبق عليها في هذا الجانب ماينطبق على طبيعة العالقة بين المتغير  النظرية االقتصادية، و 

السابقة في  (  5_9في المعادلة )  (   ( GDPt , PiLt , Etوالمتغيرات المستقلة  (Tvlit)التابع  

( (ECMلنموذج تصحيح الخطأ  الخطي، غير أنه؛ وطبقا  دالة الطلب على الواردات بالشكل 

صافي الدخل   ( فإن النظرية االقتصادية تشير إلى أن التوقعات المسبقة ألثر5_ 10بالمعادلة )

، بينما أثر كال  من  (Tvlit)يكون طرديا  )موجبا ( على الواردات  ( GDPt+GDPt-1)المحلي 

على   (Et+Et-1)سعر الصرف األجنبي صافي و  (PiLt+PiLt-1) االسعار النسبية صافي 

 يكون عكسيا  )سالبا (، أي أن :  (Tvlit)الواردات 

b2+ b3< 0  ,   b4+ b5> 0  ,   b6+ b7> 0 

 

  -ثانيا : نموذج دالة الطلب على الصادرات النفطية :

يضم نموذج دالة الطلب على الصادرات النفطية في هذه الدراسة ثالث متغيرات وهي 

كمتغير يعكس قيمة الصادرات النفطية؛    (TvEoi): إجمالي قيمة الصادرات النفطية الحقيقية  



  (GDPp) على إفتراض أنها دالة لكل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو  

كمتغير   ( PiKo)خل االجنبي؛ والمخفض الضمني للناتج المحلي النفطي كمتغير يعكس الد 

يعكس أسعار الصادرات النفطية؛ وبالتالي فإن صياغة نموذج هذه الدالة يمكن أن يبدأ من  

 الصياغة التالية :

TvEoi = f (GDPp , PiKo) ………......(5_11) 

 
وللتعبير عن الشكل االصلي )غير الخطي( لدالة الطلب على الصادرات النفطية سيتم استخدام 

 التالي : الدالة االسية التي تأخد الشكل

 
TvEoit    = γ0  . 𝐆𝐃𝐏𝐩t

γ1
   . 𝐏𝐢𝐊𝐨t

γ2  .   et   ……..….(5_12) 

 
 ويمكن أن تأخد دالة الطلب على الصادرات النفطية الشكل الخطي التالي : 

 
TvEoit    = a0  +  a1.GDPpt   +  a2.PiKot     + ut   ……..….(5_13) 

)t=1980, 1981, 1982, …, 2009( 

 
(  TvEoi) حسب النظرية االقتصادية فإن طبيعة العالقة تكون طردية بين المتغير التابع 

(  TvEoi) ، بينما تكون العالقة عكسية بين المتغير التابع (GDPp)والمتغير المستقل 

 أي أن :  ، (PiKo) والمتغير المستقل 

a1 > 0  ,  a2 < 0 

العام للمعادلة التقديرية لنموذج دالة الطلب ( فإن الشكل  (ECMالخطأ  لنموذج تصحيح    ً  وطبقا

وخمسة متغيرات مستقلة    (TvEoit)بالصيغة الخطية يضم متغير تابع    على الصادرات النفطية



، وبذلك يكون الشكل العام  ( GDPpt , GDPpt-1  , PiKot , PiKot-1 , TvEoit-1)وهي  

 للمعادلة التقديرية كالتالي : 

 
TvEoit  = b1 + b2. GDPpt   + b3. GDPpt-1 + b4. PiKot  + b5.  PiKot-1                       

+   b6.TvEoit-1 + ut ………..….(5_14) 

معامل متغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   (b2)معامل الحد الثابت،  (b1) حيث أن : 

معامل متغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول  t ،(b3) خالل الفترةلدول منطقة اليورو 

معامل متغير المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي   t-1 ،(b4)خالل الفترة منطقة اليورو 

-t      خالل الفترة  معامل متغير المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي  t  ، (b5)خالل الفترة  

1 ،(b6)  الفترة معامل المتغير التابع خاللt-1 ،(ut) . معامل الخطأ 

وكذلك فإن النظرية االقتصادية تشير إلى أن التوقعات المسبقة ألثر صافي الدخل االجنبي  

(GDPpt+GDPpt-1 ) يكون طرديا  )موجبا ( على الصادرات النفطية(TvEoit)  بينما أثر ،

  ( TvEoit)على الصادرات النفطية  (PiKot+PiKot-1)أسعار الصادرات النفطية صافي 

 أي أن :  يكون عكسيا  )سالبا (،

b2+ b3< 0  ,   b4+ b5> 0   

 

   -ثالثا : نموذج دالة الطلب على الصادرات غير النفطية : 

يتكون نموذج دالة الطلب على الصادرات غير النفطية في هذه الدراسة من أربع 

كمتغير يعكس قيمة    (TvEni)إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية الحقيقية    متغيرات وهي :

النفطية، على إفتراض أنها دالة لكل من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول   غير  الصادرات 

كمتغير يعكس الدخل االجنبي، والمخفض الضمني للناتج المحلي   (GDPp)منطقة اليورو 



عكس أسعار الصادرات غير النفطية، وسعر الصرف االسمي كمتغير ي  (PiKn)غير النفطي  

(E)   كمتغير يعكس سعر الصرف األجنبي، وبالتالي فإن صياغة نموذج هذه الدالة يمكن أن

 يبدأ من الصياغة التالية :

TvEni = f (GDPp , PiKn , E ) ……….......(5_15) 

 
وللتعبير عن الشكل االصلي )غير الخطي( لدالة الطلب على الصادرات غير النفطية سيتم  

 التالي : الدالة االسية التي تأخد الشكلاستخدام 

 
TvEnit   = γ0  . 𝐆𝐃𝐏𝐩t

γ1
   . 𝐏𝐢𝐊𝐧t

γ2  .  𝐄t
γ3  .   et   ……..….(5_16) 

 

 ويمكن أن تأخد دالة الطلب على الصادرات غير النفطية الشكل الخطي التالي :

 
TvEnit   = a0  +  a1.GDPpt   +  a2.PiKnt   + a3.Et   + ut   ……..….(5_17) 

)t=1980, 1981, 1982, …, 2009( 

 
  ( TvEni)حسب النظرية االقتصادية فإن طبيعة العالقة تكون طردية بين المتغير التابع 

  ( TvEni) ، بينما تكون العالقة عكسية بين المتغير التابع  (GDPp, E)والمتغيرات المستقلة  

 أي أن :  ، (PiKn) والمتغير المستقل 

a1 > 0  ,  a2 < 0  ,  a3 > 0 

( فان الشكل العام للمعادلة التقديرية لنموذج دالة الطلب (ECMالخطأ  لنموذج تصحيح    ً  وطبقا

وسبعة متغيرات  (TvEnit)النفطية بالصيغة الخطية يضم متغير تابع  غيرعلى الصادرات 

،  (GDPpt , GDPpt-1  , PiKnt , PiKnt-1 , Et , Et-1 , TvEnit-1)مستقلة وهي : 

 العام للمعادلة التقديرية كالتالي : وبذلك يكون الشكل 



TvEnit  = b1 + b2.GDPpt + b3. GDPpt-1 + b4.PiKnt + b5.PiKnt-1 + b6.Et                   

+ b7. Et-1 + b8.TvEnit-1 + ut   ………..….(5_18) 

 

معامل متغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي   (b2)معامل الحد الثابت،  (b1) حيث أن : 

معامل متغير الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول  t ،(b3)خالل الفترة لدول منطقة اليورو 

غير  معامل متغير المخفض الضمني للناتج المحلي  t-1 ،(b4)خالل الفترة  منطقة اليورو

خالل معامل متغير المخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي    t  ، (b5)خالل الفترة  النفطي  

معامل متغير سعر    t  ، (b7)الفترة  معامل متغير سعر الصرف االسمي خالل    t-1  ، (b6 )الفترة  

معامل   t-1 ،(ut)الفترة معامل المتغير التابع خالل  t-1 ،(b8)الفترة الصرف االسمي خالل 

 الخطأ .

صافي الدخل كال  من وكذلك فإن النظرية االقتصادية تشير إلى أن التوقعات المسبقة ألثر 

يكون طرديا   (Et+Et-1)سعر الصرف األجنبي صافي و  (GDPpt+GDPpt-1)االجنبي 

غير  أسعار الصادرات صافي ، بينما أثر (TvEnit))موجبا ( على الصادرات غير النفطية 

يكون عكسيا  )سالبا (،   (TvEnit)ى الصادرات غير النفطية  عل  (PiKnt+PiKnt-1) النفطية  

 أي أن : 

b2+ b3< 0  ,   b4+ b5> 0  ,   b6+ b7< 0 

 

 ( عرض وإختبار نتائج التقدير :   2_   5 _ 5) 

( 2009_ 1980على البيانات المتوفرة عن متغيرات الدراسة خالل الفترة )  عتماد باإل 

سيتم تقدير دوال النماذج القياسية لهذه الدراسة بإستخدام  (  3الدراسة رقم )والتي يتضمنها ملحق  

  OLSمن خالل إتباع طريقة المربعات الصغرى االعتيادية  ، فGretlبرنامج االقتصاد القياسي  



وعرض نتائجها  سيتم تقدير معالم دوال هذه النماذج  (  ECMحيح الخطأ )وإستخدام نموذج تص

الدراسة في إختبار نتائج نماذجها المقدرة وتقييم مدى صالحيتها وجودتها على معايير    تستند . و 

، حيث سيتم إختبار نتائج التقدير  مستمدة من النظرية االقتصادية واالحصاء واالقتصاد القياسي

مقارنة تطابق إشارات معالم النماذج المقدرة مع ما تتوقعه  صادي المتمثل في  وفقا للمعيار االقت

ويجب االشارة الى أنه حسب النموذج المستخدم في النظرية االقتصادية حول هذه المعالم، 

فإن إشارة المعلمة التي يتم مقارنة تطابقها مع إفتراضات النظرية  (  ECMهذه الدراسة )نموذج  

لناتج عن حاصل الجمع الجبري للمتغير المستقل مع متغيره المبطأ لفترة  المقدار ا هي إشارة

الذي يختبر معنوية المعالم   (t-ratio) خالل إختبار واحدة، أما المعيار االحصائي فيتم من 

-R))الذي يختبر معنوية النموذج ككل، وكذلك بإستخدام مؤشر  (F-test) المقدرة، وإختبار

squared  يتم التأكد من خلو  سالذي يقيس القوة التفسيرية للنموذج، وفي الجانب القياسي

 Durbin's) النمادج المقدرة من مشكلة االرتباط الذاتي من الرتب االولى بإستخدام اختبار 

h)اختبار        من الرتب االعلى بإستخدام ؛ و (Breusch Godfrey - LM) كما ،

 White)اختباري التأكد من خلو النمادج المقدرة من مشكلة تغاير التباين بإستخدام  سيتم

test)  و (ARCH test )  .  وبذلك يتم فحص بعض المشاكل المصاحبة لعملية التقدير

النماذج المقدرة على تفسير الظاهرة االقتصادية موضوع   مما يدعم قدرة ومعالجتها ان وجدت 

 الدراسة .

 
  نتائج تقدير نموذج دالة الطلب على الواردات :( عرض وإختبار  _ أ2_5_5) 

وإختيار  Gretl_أ( وبإستخدام برنامج  3باإلعتماد على بيانات ملحق الدراسة رقم ) 

، فقد تم تقدير دالة الطلب على الواردات بصيغتيها  OLSطريقة المربعات الصغرى االعتيادية  



جراء عمليات القياس  إ، وبعد ECMتصحيح الخطأ الخطية واللوغاريتمية بإستخدام نموذج 

بالصيغتين الخطية واللوغاريتمية متقاربة، غير أن نتائج تقدير   ظهرت نتائج محاوالت التقدير

الصيغة اللوغاريتمية ظهرت أفضل إحصائيا  من نتائج الصيغة الخطية. وتجدر االشارة هنا  

بصيغتها الخطية سيتم عرضها في ملحق إلى أن بعض نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات  

( . أما نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بصيغتها اللوغاريتمية فسيتم  _أ4الدراسة رقم )

لدالة الطلب على الواردات بالمعادلة   ECMيح الخطأ عرضها بعد إعادة بناء نموذج تصح 

شكل العام للمعادلة التقديرية لدالة الطلب على الواردات بحيث يكون ال (10_5)التقديرية رقم 

 بالصيغة اللوغاريتمية كاالتي :

  
l_Tvlit = b1 + b2 .l_GDPt  + b3.l_GDPt-1 +  b4.l_Pilt + b5.l_Pilt-1 + 

b6.l_Et        + b7.l_Et-1 + b8.l_Tvlit-1 + 𝛆t    

…………..……..(5_19) 

b2 +b3 < 0  ,  b4 +b5 > 0  ,  b6 +b7  > 0 

 

معامل متغير لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي   (b2) معامل الحد الثابت،  (b1) حيث أن : 

خالل  معامل متغير لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  t ،(b3)خالل الفترة الحقيقي 

معامل متغير   t ، (b5) خالل الفترةمعامل متغير لوغاريتم االسعار النسبية  t-1 ، (b4)الفترة 

معامل متغير لوغاريتم سعر الصرف االسمي    t-1  ،(b6)خالل الفترة  لوغاريتم االسعار النسبية  

  t-1 ، (b8 )الفترة معامل متغير لوغاريتم سعر الصرف االسمي خالل  t ، (b7) الفترة خالل 

 معامل الخطأ . t-1 ، (𝛆t)الفترة معامل لوغاريتم المتغير التابع خالل 

وقد تم الحصول على نتائج لمحاوالت تقدير دالة الطلب على الواردات بصيغتها 

 التالي : (5_1)اللوغاريتمية  كما هي معروضة بالجدول رقم 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد الليبي ى واردات تائج محاوالت تقدير دالة الطلب ع( ن5_ 1جدول رقم )
 (l_Tvlit) المتغير التابع نتائج محاوالت التقدير 

 محاولة

 )6رقم ) 

 محاولة

 ( 5رقم ) 

 محاولة

 (4رقم ) 

 محاولة

  (3رقم ) 

 محاولة

 (2رقم ) 

 محاولة

 (1رقم ) 

Coefficien 

 المعامالت

المتغيرات 

 المستقلة

-1.0474 

-0.9836) ) 

-1.0993 

-1.1518) ) 

-1.1451 

-1.1981) ) 

0.6497 

 (0.2090) 

0.5297 

(0.1901) 

0.5289 

(0.1884) 

b1 Const 

0.9187 

8.9921)***) 

0.6144 

3.3890)***) 

0.5929 

3.2053)***) 

0.4627 

 (1.5414 ) 

0.5696 

(2.2643)** 

0.5687 

(1.8267)* 

b2 l_GDPt 

 

 

     0.0011 

(0.0051) 

b3 l_GDPt-1 

  -0.0405 

-0.6711) ) 

-0.0657 

(-0.8400) 

-0.1626  

(-1.2069) 

-0.1627 

(-1.2193) 

b4 l_Pilt 

    0.1818 

(1.6048) 

0.1819 

(1.6073) 

b5 l_Pilt-1 

    0.8001 

(5.6091)*** 

0.8004 

(5.6467)*** 

b6 l_Et 

   0.0819  

(0.6543) 

-0.7176 

(-4.3205)*** 

-0.7178 

(-4.2271)*** 

b7 l_Et-1 

 0.3791 

(2.0884)** 

0.4094 

(2.0757)** 

0.3632 

(1.9193)* 

0.2447 

(1.5159) 

0.2445 

(1.5717) 

b8 

 

l_Tvlit-1 



0.679 0.733 0.739 0.743 0.819 0.819 𝐑𝟐 R-squared 

80.86 55.86 50.49 38.75 46.26 40.49 F F(k-1, n-k) 

1.136 

0.0032 

2.105 

0.5115 

2.169 

0.4969 

2.177 

0.4287 

1.843 

0.1385 

1.844 

0.1321 

d 

p-value 
D-W 

 
… -1.17 … … 0.39 0.36 h Durbin's h 

2.97385 
[0.0687] 

0.83296 
[0.4470] 

1.09361 
[0.3520] 

1.04256 
[0.3690] 

0.05328 
[0.9480] 

0.07098 
[0.9317] 

LMF 
 [Prob] 

BG-LM 

1.41262 
[0.4935] 

4.94607 
[0.4225] 

16.92753 
[0.0499] 

24.17111 
[0.0437] 

28.72069 
[0.3746] 

23.02417 
[0.0599] 

TR^2 
[Prob] 

White Test   

7.64770 
[0.0218] 

4.06365 
[0.1311] 

2.56842 
[0.2769] 

2.00170 
[0.3676] 

0.15415 
[0.9258] 

0.15409 
[0.9259] 

LM 
[Prob] 

ARCH Test 

 

2/30 3/29 4/29 5/29 7/29 8/29 k/ n 

 % . 1تعني معنوي عند   ***%، 5تعني معنوي عند  **%، 10تعني معنوي عند   : *_  حيث 
 . P  [Probability]تشير الى قيم  ] [ ، والقيم بين األقواس المربعة (t-ratio)اي  T المعامل االحصائي قيم تشير الى ) (_ القيم بين األقواس 

_  (D-W   ,Durbin's h  ,BG-LM)  . اختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي 
_ (White Test   ,ARCH Test ) اختبارات فحص مشكلة تغاير التباين . 

 _n تشير الى عدد المشاهدات   ،k  . تشير الى عدد المعامالت 
 

( السابق لمحاوالت تقدير دالة الطلب 5_ 1النتائج المعروضة بالجدول رقم )   من خالل

)نموذج حركي( بعمود  ECMالخطأ على واردات االقتصاد الليبي إبتداء  من نموذج تصحيح 

( ؛  6ساكن( بعمود المحاولة رقم ) ( وإنتهاء  بالشكل البسيط للدالة )نموذج1المحاولة رقم )

(، وان نموذج هذه المحاولة 5لهذه الدالة جاءت بعمود المحاولة رقم )يتضح ان افضل التقديرات  

( من محاوالت التقدير لدالة الطلب على واردات االقتصاد الليبي يتكون من متغير تابع  5)

لوغاريتم متغير  ومتغيرين مستقلين هما :  ( l_Tvlit)  الحقيقية الوارداتلوغاريتم قيمة وهو 

 المبطأ لفترة واحدةلوغاريتم المتغير التابع  ؛ و(l_GDPt)الناتج المحلي االجمالي الحقيقي 

(l_Tvlit-1) ،يتطابق من حيث الشكل مع نموذج     وتوزيع كويك  وبالتالي فهوKoyck 

Distribution  .   

 
   يعتبر نموذج كويك نموذج حركي وهو من االمثلة الجيدة لتوضيح كيف يكون هناك معنى اقتصادي البطاء المتغيرات

االقتصادية، وفكرته تدور حول العالقة بين تأثير المتغير المستقل والزمن، حيث انه كلما تم التوغل في الزمن الماضي  
للتفاصيل يمكن الرجوع ستقل ( كلما قل تأثيره على المتغير التابع . للمتغير المستقل ) أي أكثر إبطاءات للمتغير الم



( 5_1( المعروضة بالجدول رقم )5ويتضح من نتائج التقدير بعمود المحاولة رقم )

السابق أن إشارة الثابت سالبة وهو غير معنوي من الناحية االحصائية، كما أن إشارة معامل 

جاءت موجبة )عالقة طردية(  ( l_GDPt) لوغاريتم متغير الناتج المحلي االجمالي الحقيقي 

هذه العالقة الطردية بين الدخل المحلي  حيث تكشفاحية النظرية، كما هو متوقع من الن

التجاري لالقتصاد  الميزان ب يلحق قد  الذي السلبي االنعكاس مدى والطلب على الواردات عن

الوطني ويزيد من الضغط على ميزان مدفوعاته السيما وان اغلب دخل االقتصاد الوطني  

  المبطأ لفترة واحدةرة معامل لوغاريتم المتغير التابع  وكذلك فإن إشا  مصدره الصادرات النفطية، 

(1-tl_Tvli)  موجبة كما هو متوقع  النسبة . وحسب قيمt  اي(ratio-t)  بمحاولة التقدير

% ومعامل 1عند مستوى معنوية  ( l_GDPt)( تتأكد الداللة االحصائية لمعامل 5رقم )

(l_Tvlit-1)  بمقارنة قيمة إختبار % . و 5عند مستوى معنويةF(2,26)  المحسوبة والتي

( 3.37%( والتي تساوي )5الجدولية عند مستوى معنوية )  F(2,26)( بقيمة  55.86تساوي )

الجدولية وهذا يشير إلى أن المعادلة ككل تتميز   Fالمحسوبة أكبر من قيمة    F  نالحظ أن قيمة

(  مما يدل 0.73)تساوي   R-squaredبالداللة اإلحصائية، كما أن قيمة معامل التحديد 

 على أهمية المتغيرات المدرجة بهذه  الدالة . 

 

(، االقتصاد القياسي والتكامل المشترك، الجزء الثاني، مرجع سابق ذكره،  2012أ.د. عمر عثمان، ) –زرموح ) :  إلى
 ( . 164_153ص ص 

 ية المبطأ لفترة واحدة، وحسب نموذج كويك  معامل المتغير التابع المبطأ لفترة واحدة هو معامل قيمة الواردات الحقيق
يمثل المعامل الذي ينخفض به أثر الدخل على الواردات سنويا (  المتغير التابع المبطأ لفترة واحدة معامل فإنه ) أي 

ارة وذلك على اعتبار ان المتغير التابع المبطأ لفترة واحدة بهذا النموذج يمثل جميع المتغيرات المستقلة المبطأة )وبعب 
اخرى يمثل جميع الدخول في الفترات السابقة(، ويأتي ذلك في إطار فلسفة هذا النموذج فإنه كلما تم التوغل بالمتغير 
المستقل في الماضي كلما قل تأثيره على المتغير التابع، كما يمكن من خالل نموذج كويك الحصول على معامالت 

الل قسمة هذه المعامالت على متمم معامل المتغير التابع  المبطأ المتغيرات المستقلة في االجل الطويل وذلك من خ
 .  (λ>0<1)، والشرط الضروري لهذه المعلمة يتمثل في المتباينة (λ-1) لفترة واحدة 



( بإستخدام 5وتشير إختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي بمحاولة التقدير رقم )

إلى خلو نموذج هذه المحاولة من مشكلة االرتباط الذاتي من الرتبة   (Durbin's h)إختبار 

 ولزيادة  ؛(h = -1.17)  حواليحيث بلغت قيمة هذا االختبار  ،  %5االولى عند مستوى معنوية  

 مشكلة وجود  عدم أيضا أظهر وقد  Breusch Godfrey – LM))إختبار   إجراء تم التأكيد 

%، حيث بلغت قيمة هذا االختبار  5من الرتب االعلى عند مستوى معنوية  الذاتي االرتباط

. كما أشارت  Probability = 0.4470)) بقيمة إحتمالية   ( LMF = 0.833) حوالي

  ختبار إختبارات معايير فحص مشكلة تغاير التباين بهذه المحاولة  والتي بلغت قيمها في إ

(4.946  =White Test )  إحتمالية بقيمة((Probability = 0.4225  4.064)وإختبار  

  =ARCH Test)     بقيمة إحتمالية((Probability = 0.1311   إلى ثبات تباين حد الخطأ

 % .  5بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  

دالة الطلب على الواردات  على ما تقدم عرضه من فحص وتحليل لنتائج  تقدير  بناء  

تم إختياره ليعبر  ( السابق فإن نموذج هذه المحاولة 5_1( من جدول رقم )5بالمحاولة رقم )

ويعتمد عليه في تفسير الظاهرة االقتصادية  عن دالة الطلب على واردات االقتصاد الليبي 

 التية : ( ا5_ 20المعادلة )يمكن اختصار نتائج هذا النموذج في موضوع الدراسة . و 

 

l_Tvli t  =  – 1.099  + 0.614  l_GDPt  + 0.379  l_Tvli t-1 ….....(5_20) 

 
 
 وإختبار نتائج تقدير نموذج دالة الطلب على الصادرات النفطية :   ( عرض _ ب2_5_5) 

طريقة   وإختيار  Gretlبرنامج  _ب( وبإستخدام  3من خالل بيانات ملحق الدراسة رقم )

ى الصادرات النفطية بصيغتيها  ، تم تقدير دالة الطلب علOLSالمربعات الصغرى االعتيادية 



جراء عمليات القياس  إ، وبعد ECMالخطية واللوغاريتمية بإستخدام نموذج تصحيح الخطأ 

متقاربة من الناحية االقتصادية،    ظهرت نتائج محاوالت التقدير بالصيغتين الخطية واللوغاريتمية

أما من الناحيتين االحصائية والقياسية فإن الصيغة اللوغاريتمية حققت نتائج تقدير أفضل من  

الصيغة الخطية . وتجدر االشارة هنا إلى أن بعض نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات 

( . أما نتائج تقدير دالة _ب 4النفطية بصيغتها الخطية سيتم عرضها في ملحق الدراسة رقم )

على الصادرات النفطية بالصيغة اللوغاريتمية فسيتم عرضها بعد إعادة بناء نموذج الطلب 

  (14_5)لدالة الطلب على الصادرات النفطية بالمعادلة التقديرية رقم  ECMتصحيح الخطأ 

بحيث يكون الشكل العام للمعادلة التقديرية لدالة الطلب على الصادرات النفطية بالصيغة  

 اللوغاريتمية كاالتي :  

 
l_TvEoit = b1 + b2.l_GDPpt  + b3.l_GDPpt-1  + b4.l_PiKot  + b5.l_PiKot-1   

+  b6.l_TvEoit-1 +  𝛆t   ....… ..................... (5_21) 

b2 + b3 < 0  ,  b4 + b5 > 0    

 

معامل متغير لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي   (b2) معامل الحد الثابت،( b1)حيث أن : 

معامل متغير لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي    t  ، (b3 )خالل الفترة  الحقيقي لدول منطقة اليورو  

معامل متغير لوغاريتم المخفض الضمني    t-1  ،(b4 )خالل الفترة    الحقيقي لدول منطقة اليورو 

معامل متغير لوغاريتم المخفض الضمني للناتج   t ، (b5)خالل الفترة للناتج المحلي النفطي 

 t-1 ، (𝛆t)الفترة معامل لوغاريتم المتغير التابع خالل  t-1 ،(b6) خالل الفترة المحلي النفطي 

 معامل الخطأ .



وبعد اجراء تقديرات هذه الدالة تم الحصول على نتائج لمحاوالت تقدير دالة الطلب  

التالي    (5_2)اريتمية كما هي معروضة بالجدول رقم على الصادرات النفطية بصيغتها اللوغ

: 

 

 

 

 

 

 

 االقتصاد الليبي( نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية ب5_ 2جدول رقم )
 (l_TvEoit) المتغير التابع نتائج محاوالت التقدير 

 محاولة

 (5رقم ) 

 محاولة

 (4رقم ) 

 محاولة

 ( 3رقم ) 

 محاولة

  (2رقم ) 

 محاولة

 (1رقم ) 

Coefficien 

 المعامالت

 المتغيرات المستقلة

9.5939  

(194.80)*** 

6.1134 

**0)2.287( 

 1.1956 

(0.8900) 

30.242  

(0.2510) 

90.122  

(0.1242) 

b1 Const 

 0.3958 

0)1.301( 

30.414 

 )**02.300 ) 

0.4844  

(3.1130)*** 

2.0165  

(2.0800)** 

b2 l_GDPpt 

     1.5595 - 

*1.7190)-( 

b3 l_GDPpt-1 

0.0359  - 

1.0710)-(  

0.0855  - 

 (-1.8470)* 

- 0.0693 

(-2.4490)** 

- 50.243   

 (-3.4480)*** 

20.260 -  

3.8280)***-( 

b4 l_ PiKot 

   0.1837  

(2.4560)** 

0.2175 

(3.2000)*** 

b5 l_ PiKot-1 

  0.4943  

(4.9360)*** 

40.532  

(6.4480)*** 

30.568   

***(7.0660) 

b6 

 

l_TvEoit-1 

0.044 40.15 40.53 0.627 0.642 𝐑𝟐 R-squared 

1.15 31.7 19.23 47.92 61.15 F F(k-1, n-k) 

0.664 

e-0063.70 

0.706 

006-e.162 

1.504 

0.0246 

1.539 

0.0289 

1.685 

 0.0544 

d 

p-value 
D-W 

 
… … 1.43 1.22 0.82 h Durbin's h 



7.95817 

[0.0020] 

65.0738 

[0.0141] 

3.95761 

[0.0333] 

71.8903 

[0.1750] 

1.02179 

[0.3770] 

LMF 
 [Prob] 

BG-LM 

46.1266 

[0.0467] 

25.5949 

[0.3477] 

13.42208 
[0.1444] 

16.09681 

[0.3075] 

22.21832 

[0.3288] 

TR^2 
[Prob] 

White Test   

3.25203 

[0.1967] 

1.24393 

[0.5369] 

0.51875 

[0.7715] 

80.1541 

[0.9258] 

0.00697 

[0.9965] 

LM 
[Prob] 

ARCH  Test 

 

2/30 3/30 4/29 5/29 6/29 k/ n 

 % . 1تعني معنوي عند   ***%، 5تعني معنوي عند  **%، 10تعني معنوي عند   *_  حيث : 
 .P [Probability]تشير الى قيم  ] [، والقيم بين األقواس المربعة (t-ratio)اي   T المعامل االحصائي قيم تشير الى ) (_ القيم بين األقواس

_  (D-W  ,Durbin's h  ,BG-LM)  . اختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي 
_ (White Test  ,ARCH Test)  اختبارات فحص مشكلة تغاير التباين. 

 _n تشير الى عدد المشاهدات   ،k  . تشير الى عدد المعامالت 

 

 

 

 

تقدير دالة الطلب ( السابق لمحاوالت  5_2النتائج المعروضة بالجدول رقم )يتضح من  

)نموذج        ECMعلى الصادرات النفطية باالقتصاد الليبي إبتداء  من نموذج تصحيح الخطأ  

( بعمود المحاولة ( وإنتهاء  بالشكل البسيط للدالة )نموذج ساكن1حركي( بعمود المحاولة رقم )

(، وأن نموذج هذه 1( أن أفضل التقديرات لهذه الدالة جاءت بعمود المحاولة رقم )5رقم )

لدالة الطلب على   ECMهو نموذج تصحيح الخطأ ( من محاوالت التقدير 1المحاولة )

لوغاريتم  يتكون هذا النموذج من متغير تابع وهو  صادرات النفطية باالقتصاد الليبي، حيث ال

متغيرات مستقلة هي : لوغاريتم الناتج    خمسةو   (l_TvEoit)   الحقيقية  الصادرات النفطيةقيمة  

لوغاريتم الناتج المحلي و  ؛(l_GDPpt) المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو

لوغاريتم المخفض و   ؛(l_GDPpt  1-)المبطأ لفترة واحدة    اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو

لوغاريتم المخفض الضمني للناتج المحلي و ؛ (l_PiKot)الضمني للناتج المحلي النفطي 

 المبطأ لفترة واحدةلوغاريتم المتغير التابع ؛ و (l_PiKot-1)النفطي المبطأ لفترة واحدة 

(l_TvEoit-1)  . 



( 5_ 2( من الجدول رقم )1حيث تظهر نتائج التقدير المعروضة بعمود المحاولة رقم )

السابق أن إشارة الثابت موجبة وهو غير معنوي من الناحية االحصائية، وحول إشارة متغير  

فإن النظرية   (l_GDPp)  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورولوغاريتم 

 l_GDPpt)  االوروبي            إلى أن التوقعات المسبقة ألثر صافي الدخل  تشير  االقتصادية  

+ l_GDPpt-1)  على الصادرات النفطية(l_TvEoit)  يكون طرديا  )موجبا (، ومن هذا

إال أن اثر صافي الدخل  (l_GDPpt 1-)المنطلق فإنه وبالرغم من االشارة السالبة لمعامل 

يكون طرديا   (l_TvEoit)على الصادرات النفطية  (l_GDPpt + l_GDPpt-1)  االوروبي

لوغاريتم مطابق لما تفترضه النظرية االقتصادية حوله . وكذلك بالنسبة الشارة متغير    )موجبا (

فإن النظرية االقتصادية تشير إلى أن   (l_PiKo) المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي 

+   (l_PiKot-1                  الصادرات النفطيةأسعار صافي ثر التوقعات المسبقة  أل

l_PiKot )    على الصادرات النفطية(l_TvEoit)   يكون عكسيا  )سالبا (، وبناء  على ذلك فإنه

إال أن االثر الصافي السعار الصادرات  (l_PiKot-1)وبالرغم من االشارة الموجبة لمعامل 

يكون عكسيا    (l_TvEoit)على الصادرات النفطية  (l_PiKot + l_PiKot-1)النفطية 

المبطأ  كما هو متوقع من الناحية النظرية . أما إشارة معامل لوغاريتم المتغير التابع  )سالبا(

 .فقد ظهرت موجبة   (l_TvEoit-1) لفترة واحدة

( تتأكد الداللة 1بمحاولة التقدير رقم ) (t-ratio)اي  tالنسبة ومن خالل قيم  

%؛  1عند مستوى معنوية  (l_TvEoit-1  ,l_PiKot-1  ,l_PiKot)االحصائية لمعامالت 

عند مستوى معنوية    (l_GDPpt-1)%؛ ومعامل  5عند مستوى معنوية    ( l_GDPpt)ومعامل  

( والتي تساوي  1المحسوبة في محاولة التقدير رقم ) F(5,23)بمقارنة قيمة إختبار % . و 10

( فإن  2.64%( والتي تساوي )5الجدولية عند مستوى معنوية ) F(5,23)( بقيمة 61.15)



المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يشير إلى أن المعادلة ككل تتميز بالداللة   Fقيمة 

في محاوالت التقدير لدالة  R-squaredاإلحصائية، كما أن أعلى قيمة لمعامل التحديد 

( 0.64)تساوي ( وهي 1( السابق سجلت في المحاولة )5_ 2الصادرات النفطية بالجدول )

 مما يدل على أهمية المتغيرات المدرجة بنموذج هذه المحاولة . 

( بإستخدام  1كما تشير إختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي بمحاولة التقدير رقم )

إلى خلو نموذج هذه المحاولة من مشكلة االرتباط الذاتي من الرتبة   (Durbin's h)إختبار 

 ولزيادة  ؛(h = 0.82)حوالي  حيث بلغت قيمه هذا االختبار  ،  %5االولى عند مستوى معنوية  

 مشكلة وجود  عدم أيضا أظهر وقد   Breusch Godfrey – LM))إختبار   إجراء تم التأكيد 

%، حيث بلغت قيمة هذا االختبار  5من الرتب االعلى عند مستوى معنوية  الذاتي االرتباط

. كما أشارت  Probability = 0.3770))بقيمة إحتمالية   ( LMF = 1.022) حوالي

  ختبار إختبارات معايير فحص مشكلة تغاير التباين بهذه المحاولة والتي بلغت قيمها في إ

(22.218    =White Test)    بقيمة إحتمالية((Probability = 0.3288    0.007)وإختبار 

  =ARCH Test)    بقيمة إحتمالية((Probability = 0.9965   إلى ثبات تباين حد الخطأ

 % .  5( عند مستوى معنوية  1بنموذج المحاولة )

دالة الطلب على الصادرات   بناء  على ما تقدم عرضه من فحص وتحليل لنتائج  تقدير 

تم إختياره    ( السابق فإن نموذج هذه المحاولة5_2( من الجدول رقم )1النفطية بالمحاولة رقم )

ويعتمد عليه في تفسير الظاهرة  ليعبر عن دالة الطلب على الصادرات النفطية باالقتصاد الليبي  

( االتية  5_ 22المعادلة )في    يمكن اختصار نتائج هذا النموذجاالقتصادية موضوع الدراسة . و 

: 



 
 
 
  نتائج تقدير نموذج دالة الطلب على الصادرات غير النفطية  ( عرض وإختبار_ ج2_5_5)

 : 

وإختيار   Gretl_ج( وبإستخدام برنامج  3الدراسة رقم )باالعتماد على بيانات ملحق 

، تم تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية  OLSطريقة المربعات الصغرى االعتيادية  

جراء عمليات  إ، وبعد ECMنموذج تصحيح الخطأ بصيغتيها الخطية واللوغاريتمية بإستخدام 

بالصيغتين الخطية واللوغاريتمية متقاربة من الناحية   القياس ظهرت نتائج محاوالت التقدير

االقتصادية، أما من الناحيتين االحصائية والقياسية فإن الصيغة اللوغاريتمية حققت نتائج تقدير  

إلى أن بعض نتائج تقدير دالة الطلب على  افضل من الصيغة الخطية . وتجدر االشارة هنا

( . أما  _ج4الصادرات غير النفطية بالصيغة الخطية سيتم عرضها في ملحق الدراسة رقم ) 

على الصادرات النفطية بصيغتها اللوغاريتمية فسيتم عرضها بعد إعادة نتائج تقدير دالة الطلب  

غير النفطية بالمعادلة التقديرية    لدالة الطلب على الصادرات   ECMبناء نموذج تصحيح الخطأ  

يكون الشكل العام للمعادلة التقديرية لدالة الطلب على الصادرات غير   بحيث  (18_5)رقم 

 النفطية بالصيغة اللوغاريتمية كاالتي : 

 

l_TvEnit = b1 + b2.l_GDPpt + b3.l_GDPpt-1 + b4.l_PiKnt + b5.l_PiKnt-1               

+  b6.l_Et  +  b7.l_Et-1  +  b8.l_TvEnit-1 + 𝛆t  …….......(5_23) 

b2 +b3 < 0   ,   b4 +b5 > 0   ,    b6 +b7  < 0 

l_TvEoit = 0.123  +  2.017 l_GDPpt   –  1.560 l_GDPpt-1    –  0.260 l_ PiKot           

+  0.218 l_ PiKot-1    +  0.568 l_TvEoit-1  ………....(5_22) 



 

معامل متغير لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي   (b2) معامل الحد الثابت،  (b1) حيث أن : 

معامل متغير لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي    t  ، (b3 )خالل الفترة  الحقيقي لدول منطقة اليورو  

المخفض الضمني  معامل متغير لوغاريتم t-1 ، (b4)خالل الفترة  الحقيقي لدول منطقة اليورو 

المخفض الضمني  معامل متغير لوغاريتم  t،  (b5)خالل الفترة  للناتج المحلي غير النفطي

معامل متغير لوغاريتم سعر الصرف  t-1 ،(b6)خالل الفترة  للناتج المحلي غير النفطي 

،  t-1الفترة معامل متغير لوغاريتم سعر الصرف االسمي خالل  t ، (b7 )الفترة االسمي خالل 

(b8)    الفترة  معامل لوغاريتم المتغير التابع خاللt-1  ، (𝛆t)  . وبعد اجراء تقديرات    معامل الخطأ

هذه الدالة تم الحصول على نتائج لمحاوالت تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية  

 التالي : (5_3)بصيغتها اللوغاريتمية كما هي معروضة بالجدول 

 اد الليبي االقتص( نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية ب 5_ 3جدول رقم )
 (l_TvEnit) المتغير التابع نتائج محاوالت التقدير 

 محاولة

 ( 5رقم ) 

 محاولة

 (4رقم ) 

 محاولة

  (3رقم ) 

 محاولة

 (2رقم ) 

 محاولة

 (1رقم ) 

Coefficien 

 المعامالت

 المتغيرات المستقلة

1.0393 

(0.5328) 

3.6395 

(3.8400)*** 

3.6836 

(3.8400)*** 

3.5307 

 (3.4350)*** 

3.5295 

 (3.4160)  ***  

b1 Const 

5.8616 

 (3.7750)*** 

3.5260 

(3.7680)*** 

3.1284 

(3.5000)*** 

3.2898 

(3.3180)*** 

3.6731 

(0.8571) 

b2 l_GDPpt 

     -0.5176  

(-0.1064) 

b3 l_GDPpt-1 

-1.3169 

 (-2.3670)** 

 0.6409 

(1.6920) 

0.5881 

 (1.4820) 

0.6043  

(1.4660) 

b4 l_PiKnt 

 -1.4681 

 (-4.2300)*** 

-1.9231 

(-3.4060)*** 

-1.8794 

 (-3.3320)*** 

-1.8493 

(-3.5320)*** 

b5 l_PiKnt-1 

0.2314 

 (0.7880) 

  -0.1544 

 (-0.7629) 

-0.1351  

(-0.5749) 

b6 l_Et 

 0.4562 

 (2.8090)*** 

0.4874  

(2.8710)*** 

0.6263  

 (2.5120)** 

0.6154 

(2.7240)** 

b7 l_Et-1 



 0.4243 

 (3.9110)*** 

0.3999 

(3.6090)*** 

0.3825 

(3.0690)*** 

0.3890 

(3.6540)*** 

b8 

 

l_TvEnit-1 

0.787 0.913 0.916 0.916 0.917 𝐑𝟐 R-squared 

25.68 135.86 204.51 250.02 207.47 F F(k-1, n-k) 

0.881 

3. 20e-005 

1.863 

0.1183 

1.758 

0.0635 

1.722 

0.0461 

1.721 

 0.0356  

d 

p-value 
D-W 

 
… 0.06 0.40 0.58 0.56 h Durbin's h 

5.38150 
[0.0117] 

0.16199 
[0.8515] 

0.08789 
 [0.9160] 

0.12222 
 [0.8860] 

0.12563 
 [0.8830] 

LMF 
 [Prob] 

BG-LM 

11.31327 

[0.2548] 

16.17098 
 [0.3030] 

25.10031 
[0.1976] 

15.41032 
[0.2198] 

19.37306 
[0.1512] 

TR^2 
[Prob] 

White Test   

1.47937 
 [0.4772] 

0.26744 
 [0.8748] 

0.77777 
[0.6778] 

0.95581 
[0.6201] 

1.06921 
 [0.5859] 

LM 
[Prob] 

ARCH Test 

 

4/30 29/5 29/6 29/7 29/8 k/ n 

 % . 1تعني معنوي عند   ***%، 5تعني معنوي عند  **%، 10تعني معنوي عند   *_  حيث : 
 . P [Probability]تشير الى قيم  ] [والقيم بين األقواس  (، t-ratio)اي   Tالمعامل االحصائي  قيم تشير الى ) (_ القيم بين األقواس 

_  (D-W  ,Durbin's h  ,BG-LM)  . اختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي 
_ (White Test  ,ARCH Test)  اختبارات فحص مشكلة تغاير التباين. 
 _n تشير الى عدد المشاهدات   ،k  . تشير الى عدد المعامالت 

 

الطلب ( السابق لمحاوالت تقدير دالة  5_ 3النتائج المعروضة بالجدول رقم ) من خالل  

)نموذج   ECMعلى الصادرات غير النفطية باالقتصاد الليبي إبتداء  من نموذج تصحيح الخطأ  

( بعمود المحاولة ( وإنتهاء  بالشكل البسيط للدالة )نموذج ساكن1حركي( بعمود المحاولة رقم )

(، وأن نموذج  4( يتضح أن أفضل التقديرات لهذه الدالة جاءت بعمود المحاولة رقم )5رقم )

( من محاوالت التقدير لدالة الطلب على الصادرات غير النفطية باالقتصاد الليبي  4المحاولة )

  ( l_TvEnit) الحقيقية الصادرات غير النفطيةلوغاريتم قيمة يتكون من متغير تابع وهو 

  متغيرات مستقلة هي : لوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو  أربعو 

(l_GDPpt)لوغاريتم المخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي المبطأ لفترة واحدة و  ؛

(l_PiKnt-1) المبطأ لفترة واحدة  سعر الصرف االسميلوغاريتم و ؛(l_Et-1) لوغاريتم  ؛ و

 . (l_TvEnit-1) المبطأ لفترة واحدةالمتغير التابع 



( 5_ 3( من الجدول رقم )4وتظهر نتائج التقدير المعروضة بعمود المحاولة رقم )

%،  1السابق أن إشارة الثابت موجبة وهو معنوي من الناحية االحصائية عند مستوى معنوية 

  اإلجمالي الحقيقي لدول منطقة اليورو  الناتج المحليوكذلك فإن إشارة معاملي لوغاريتم 

(l_GDPpt)  المبطأ لفترة واحدة  سعر الصرف االسميلوغاريتم و(l_Et-1)   جاءت موجبة

لوغاريتم المخفض الضمني  )عالقة طردية( كما هو متوقع من الناحية النظرية، أما إشارة معامل  

ءت سالبة )عالقة عكسية( جا (l_PiKnt-1)النفطي المبطأ لفترة واحدة غير للناتج المحلي 

المبطأ  إشارة معامل لوغاريتم المتغير التابع  مطابقة الفتراضات النظرية االقتصادية، وكذلك فإن  

 موجبة كما هو متوقع .   (l_TvEnit-1) لفترة واحدة

( تتأكد الداللة 4بمحاولة التقدير رقم ) (t-ratio)اي  tالنسبة ومن خالل قيم 

عند مستوى  ( l_TvEnit-1  ,l_Et-1  ,l_PiKnt-1  ,l_GDPpt) االحصائية لمعامالت 

( والتي  4المحسوبة في محاولة التقدير رقم )  F(4,24)بمقارنة قيمة إختبار % . و 1معنوية 

( 2.78%( والتي تساوي )5الجدولية عند مستوى معنوية )  F(4,24)( بقيمة  135.86تساوي )

المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وهذا يشير إلى أن المعادلة ككل تتميز بالداللة    Fفإن قيمة  

(  5_3( من الجدول )4في المحاولة ) R-squaredاإلحصائية، كما أن معامل التحديد 

دل على أهمية المتغيرات المدرجة بنموذج  مما ي( 0.913سجل قيمة عالية بحوالي )السابق 

 هذه المحاولة . 

( بإستخدام  4كذلك فإن إختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي بمحاولة التقدير رقم )

إلى خلو نموذج هذه المحاولة من مشكلة االرتباط الذاتي من  تشير (Durbin's h)إختبار 

  ؛ (h = 0.06)حوالي يمة هذا االختبار حيث بلغت ق، %5الرتبة االولى عند مستوى معنوية 

 وجود  عدم أيضا أظهر وقد   Breusch Godfrey – LM))إختبار   إجراء تم التأكيد  ولزيادة



%، حيث بلغت قيمة هذا 5من الرتب االعلى عند مستوى معنوية  الذاتي  االرتباط مشكلة

. كما   Probability = 0.8515))بقيمة إحتمالية   (LMF = 0.162)  حوالياالختبار 

أشارت إختبارات معايير فحص مشكلة تغاير التباين بهذه المحاولة والتي بلغت قيمها في  

وإختبار   Probability = 0.3030))إحتمالية بقيمة  (White Test=  16.171)  ختبارإ

(0.267  =ARCH Test)  بقيمة إحتمالية((Probability = 0.8748   إلى ثبات تباين

 % .  5( عند مستوى معنوية  4حد الخطأ بنموذج المحاولة )

مما تقدم عرضه من فحص وتحليل لنتائج  تقدير دالة الطلب على الصادرات غير 

قد تم   ( السابق فإن نموذج هذه المحاولة5_ 3( من الجدول رقم )4م ) النفطية بالمحاولة رق

ويعتمد عليه في إختياره ليعبر عن دالة الطلب على الصادرات غير النفطية باالقتصاد الليبي 

المعادلة يمكن اختصار نتائج هذا النموذج في تفسير الظاهرة االقتصادية موضوع الدراسة . و 

 ( االتية : 5_24)

 
l_TvEnit = 3.639 +   3.526 l_GDPpt  –  1.468 l_PiKnt-1  +  0.456 l_Et-1      

+  0.424 l_TvEnit-1 ………….....(5_24) 

 
 

 ( تحليل وتفسير وتلخيص نتائج التقدير .  6 _ 5 )

الطلب في االجلين القصير والطويل لنماذج المعادالت   يتم ذلك باالعتماد على مرونات 

  للمعايير واالختبارات االقتصادية واالحصائية  المقدرة التي أثبتت جودتها وصالحيتها بإجتيازها

 ، ومن خالل النتائج التطبيقية للمعادالت المقدرة يتم إختبار فرضيات الدراسة .والقياسية

 



 التقدير :  ( تحليل وتفسير نتائج 1_   6_  5) 

بالمعادلة المقدرة  وإستخالصها سيتم تحليل وتفسير نتاتج التقدير التي تم قبولها 

( التي تعبر عن  5_ 22( التي تعبر عن دالة الطلب على الواردات؛ والمعادلة المقدرة )5_20)

( التي تعبر عن دالة الطلب 5_24دالة الطلب على الصادرات النفطية؛ والمعادلة المقدرة )

 الصادرات غير النفطية، كاالتي : على 

 
  -( تحليل وتفسير نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات : _ أ  1_   6_ 5) 

تحليل وتفسير نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات في االجلين القصير والطويل   ان

يمكن إحتساب مرونة الواردات  والتي من خاللها( 5_ 20المعادلة المقدرة )على نتائج  يعتمد 

وقياس حساسيتها في االجلين القصير والطويل بالنسبة للمتغير المستقل )الدخل المحلي( في 

لمقدرة . وللقيام بذلك فقد إفترضنا أن األجل القصير يستغرق السنتين بينما  هذه المعادلة ا

، ويجب االشارة إلى أن هذا االفتراض يستخدم أيضا  عند  يستغرق األجل الطويل أكثر من ذلك

احتساب المرونة لالجلين القصير والطويل في دالتي الصادرات النفطية والصادرات غير  

بالكيفية    في االجلين القصير والطويل  تم إحتساب مرونة الواردات   ، وعلى هذا األساسالنفطية

 : 135اآلتية  

 - يمكن إحتسابها من العالقة اآلتية :مرونة الواردات قصيرة االجل : 

Smr = bi + bi+1 

 حيث :

 
(، االقتصاد القياسي والتكامل المشترك، الجزء الثاني، مرجع سابق ذكره، 2012أ.د. عمر عثمان، ) –زرموح _ 135

 . 183_162ص ص 



Smr) )،مرونة الواردات قصيرة االجل (bi)  معامل المتغير المستقل خالل الفترة t( ،bi+1  )

 . t-1 المتغير المستقل خالل الفترةمعامل نفس 

- يمكن إحتسابها من العالقة اآلتية : مرونة الواردات طويلة االجل :  

Smp = Smr ÷  ( 1- b8 ) 

 حيث :

Smp) )  االجل،  طويلةمرونة الواردات (Smr) ،مرونة الواردات قصيرة االجل (1- b8)   متمم

 في دالة الواردات . لفترة واحدة معامل المتغير التابع المبطأ 

( التالي النتائج المتحصل عليها حول مرونات الواردات في االجلين  5_4ويبين الجدول رقم )

 القصير والطويل :

 

 
 ( مرونات الطلب على الواردات قصيرة وطويلة االجل 5_4جدول رقم )

 المتغيرات مرونة الواردات قصيرة االجل مرونة الواردات طويلة االجل

0.989  0.614 GDP 

 .(5_1( وأرقام الجدول )5_20تم إعداد الجدول باالعتماد على نتائج المعادلة المقدرة ) المصدر:
 

تكشف نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات أن أهم محددات الطلب على الواردات هو متغير  

، وما يعزز ذلك (GDP)الدخل المحلي معبرا  عنه بالناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة 

حيث تشير مرونة الواردات الدخلية % . 1هو الداللة االحصائية له عند مستوى معنوية 

( السابق أن الواردات غير مرنة بالنسبة لمتغير الدخل المحلي في االجل  5_4بالجدول )

لتصبح الواردات تقريبا     إتجاها  تصاعديا    تأخد القصير، أما في االجل الطويل فإن هذه العالقة  

الناتج المحلي االجمالي    فقد بلغت قيمة معامل  متكافئة المرونة بالنسبة لمتغير الدخل المحلي،

( وفي االجل  0.61مرونة الدخلية للواردات( في االجل القصير حوالي )ال)أي    لثابتةباالسعار ا



( . حيث تشير المرونة الدخلية للواردات إلى أن زيادة الدخل المحلي 0.99الطويل حوالي )

في الطلب على  %( تؤدي )عند ثبات المحددات االخرى على حالها( إلى زيادة 1بنسبة )

%( ويستمر الطلب على الواردات في زيادته في 0.61ير بنسبة )الورادات في األجل القص

%( وهي نسبة تضاهي تقريبا  نسبة الزيادة في الدخل، 0.99االجل الطويل حتي يصل الى )

يؤدي الى ارتفاع مستوى   في االجل الطويلارتفاع مستوى الدخل بنسبة معينة  ن وبالتالي فإ

على السلع   الخارجي اإلنفاق  زيادةوهذا يعني أيضا   الطلب على الواردات بنفس النسبة تقريبا ،

المستوى المرتفع لنمو االستهالك المحلي من هذه السلع المستوردة،  المستوردة الناجم عن

والمستوى المتدني لنمو االنتاج المحلي من السلع البديلة عن الواردات )انخفاض العرض 

بالنسبة لالقتصاد الوطني واعتمادها بشكل  أهمية الواردات  مما يدل علىالمحلي من السلع(، 

( عن  5_ 20ماتظهره نتائج المعادلة المقدرة )  . ومن خاللكبير على حجم دخله المحلي 

طبيعة العالقة بين الدخل المحلي والطلب على الواردات والتي اتصفت بأنها عالقة طردية 

التجاري   الميزان ب يلحق قد  الذي السلبي االنعكاس مدى  وبالتالي فإن ذلك يكشف عنموجبة، 

لالقتصاد الوطني ويزيد من الضغط على ميزان مدفوعاته كنتيجة لهذه العالقة الطردية المتزايدة  

. وهو ما يدعم فرضية ضعف أداء سياسة احالل الواردات باالقتصاد الوطني، التي قد تعود 

ا عن توفير احتياجاته  إلى وجود قصور في الطاقات االنتاجية باالقتصاد الوطني وعجزه

المختلفة؛ وكذلك لغياب التنسيق بين استراتيجية التنمية القائمة على احالل الواردات والسياسات  

التجارية المنفذة في االقتصاد الوطني خالل فترة الدراسة التي تتصف أساسا  بعدم الكفاءة في 

طرت فيها سياسة تقييد الواردات تنفيذها خالل هذه الفترة؛ السيما وأن فترة عقدين من الزمن سي

  1982في االقتصاد الليبي وفقا  لما كان يعرف بالموازنة االستيرادية التي بدئ العمل بها عام  

، وتجدر االشارة إلى أن هذه السياسة الكمية االنكماشية التي  2001وأستمرت حتى نهاية العام  



والتسعينيات قد إقترنت بشكل مستمر تم إنتهاجها في االقتصاد الليبي خالل عقدي الثمانينات 

  . 136بعدم الكفاءة في التنفيذ 

  
 - ( تحليل وتفسير نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية : _ ب  1_   6_ 5) 

لتحليل وتفسير نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية في االجلين القصير 

يمكن إحتساب   والتي من خاللها( 5_22المعادلة المقدرة )سيتم االعتماد على نتائج والطويل 

مرونة الصادرات النفطية وقياس حساسيتها في االجلين القصير والطويل بالنسبة للمتغيرات 

اآلتية     ل االجنبي، اسعار الصادرات النفطية( في هذه المعادلة المقدرة بالكيفية  المستقلة )الدخ

:  

- يمكن إحتسابها من العالقة االتية : قصيرة االجل :  الصادرات النفطيةمرونة   

Sxor = bi + bi+1 

 حيث :

Sxor)  )،مرونة الصادرات النفطية قصيرة االجل  (bi)    الفترة     معامل المتغير المستقل خالل  

t( ،bi+1 )معامل نفس المتغير المستقل خالل الفترة t-1 . 

 - يمكن إحتسابها من العالقة االتية :طويلة االجل : الصادرات النفطية مرونة 

Sxop = Sxor ÷ ( 1- b6 ) 

 حيث :

Sxop) ) االجل، طويلةمرونة الصادرات النفطية (Sxor)  الصادرات النفطية قصيرة  مرونة

 في دالة الصادرات النفطية .  متمم معامل المتغير التابع المبطأ لفترة واحدة (b6 -1) االجل،

 
(، ميزان المدفوعات وقيمة الدينار الليبي )دراسة تحليلية لدور التجارة الخارجية  1992د.عطية المهدي، )  –الفيتوري _  136

 .  66_  64في تحديد قيمة الدينار الليبي(، مرجع سابق ذكره، ص ص 



( التالي النتائج المتحصل عليها حول مرونات الصادرات النفطية في  5_5ويبين الجدول رقم )

 االجلين القصير والطويل : 

 
 الطلب على الصادرات النفطية قصيرة وطويلة االجل ( مرونات5_5جدول رقم )

طويلة  الصادرات النفطيةمرونة 

 االجل 

قصيرة  الصادرات النفطيةمرونة 

 االجل

 المتغيرات

1.058 0.457  GDPp 
– 0.097 – 0.042  PiKo 

 ( .5_2( وأرقام الجدول )5_22تم إعداد الجدول باالعتماد على نتائج المعادلة المقدرة ) المصدر:
 

تكشف نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية أن أهم محددات الطلب على الصادرات 

المخفض الضمني للناتج المحلي أسعار الصادرات النفطية معبرا  عنه ب متغير النفطية هو

متغير   يليه %،1والذي تتأكد الداللة االحصائية له عند مستوى معنوية  (PiKo)  النفطي

والذي تتأكد    ( GDPp)الدخل االجنبي معبرا  عنه بالناتج المحلي االجمالي لدول منطقة اليورو  

يتضح من النتائج المعروضة بالجدول % . و 10% و  5الداللة االحصائية له عند المستويين  

( السابق أن الصادرات النفطية ضعيفة الحساسية )غير مرنة( بالنسبة لمتغير الدخل 5_ 5)

االجنبي في االجل القصير ومرنة في االجل الطويل، وكذلك تظهر الصادرات النفطية ضعيفة  

في االجلين القصير والطويل، أسعار الصادرات النفطية  الحساسية )غير مرنة( بالنسبة لمتغير  

مرونة الدخلية ال)أي  الناتج المحلي االجمالي لدول منطقة اليورو ة معاملفقد بلغت قيم

(، 1.06( وفي االجل الطويل حوالي )0.46للصادرات النفطية( في االجل القصير حوالي )

في حين بلغت قيمة معامل المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي )أي المرونة السعرية 

- 0.09( وفي االجل الطويل حوالي )-0.04ير حوالي ) للصادرات النفطية( في االجل القص

%( 1. حيث تشير المرونة الدخلية للصادرات النفطية إلى أن زيادة الدخل االجنبي بنسبة ) (

الصادرات النفطية في  الطلب على  تؤدي )عند ثبات المحددات االخرى على حالها( إلى زيادة  



، وقد يعود ذلك الى %(1.06بنسبة )%( وفي األجل الطويل 0.46األجل القصير بنسبة )

إعتماد دول منطقة اليورو على النفط كمورد أولي وأساسي في أغلب صناعاتها وتزايد رغبتها  

   في تدعيم مخزونها االستراتيجي منه .

 في حين يشير ضعف المرونة السعرية للصادرات النفطية في االجلين القصير والطويل إلى

)عند ثبات المحددات االخرى على  %( يؤدي 1نفطية بنسبة )أن زيادة أسعار الصادرات ال

وفي   %(0.04)إلى إنخفاض الطلب على الصادرات النفطية في االجل القصير بنسبة  حالها(  

يدل ضعف المرونة السعرية للصادرات النفطية   %(، ويمكن أن0.09االجل الطويل بنسبة )

للدول االجنبية المستوردة في االجلين   على أن مكونات الصادرات النفطية تعد سلعا  ضرورية

القصير والطويل، وهو مايؤكد على أن إقتصادات هذه الدول تعتمد على النفط كمورد أولي 

 وأساسي في أغلب صناعاتها .

 : الطلب على الصادرات غير النفطية تحليل وتفسير نتائج تقدير دالة ( _ ج  1_   6_ 5) 

سيتم تحليل وتفسير نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية في االجل 

فمن خالل هذه (، 5_ 24المعادلة المقدرة )باالعتماد على نتائج القصير واالجل الطويل 

يمكن إحتساب مرونة الصادرات غير النفطية وقياس حساسيتها في االجلين القصير   المعادلة

يرات المستقلة )الدخل االجنبي، اسعار الصادرات غير النفطية، وسعر والطويل بالنسبة للمتغ 

 الصرف االجنبي( في هذه المعادلة المقدرة بالكيفية اآلتية :

 - يمكن إحتسابها من العالقة اآلتية :قصيرة االجل : الصادرات غير النفطية مرونة 

Sxnr = bi + bi+1 

 حيث :



Sxnr) ) النفطية قصيرة االجل، مرونة الصادرات غير (bi)  معامل المتغير المستقل خالل

 .  t-1 معامل المتغير المستقل خالل الفترةt ( ،bi+1 ) الفترة

 - يمكن إحتسابها من العالقة االتية :طويلة االجل :  الصادرات غير النفطية مرونة 

Sxnp = Sxnr ÷ ( 1- b8 ) 

 حيث :

Sxnp)  )  االجل،  طويلةمرونة الصادرات غير النفطية   (Sxnr)    مرونة الصادرات غير النفطية

في دالة الصادرات غير    متمم معامل المتغير التابع المبطأ لفترة واحدة  (b8 -1)  قصيرة االجل،

 .  النفطية

الصادرات غير النفطية    ( التالي النتائج المتحصل عليها حول مرونات 5_6ويبين الجدول رقم )

 في االجلين القصير والطويل :

 
 

 ( مرونات الطلب على الصادرات غير النفطية قصيرة وطويلة االجل 5_6جدول رقم )
 النفطيةغير الصادرات مرونة 

 طويلة االجل 

 النفطيةغير الصادرات مرونة 

 قصيرة االجل

 المتغيرات

6.122 3.526  GDPp 
– 2.549 – 1.468  PiKn 
0.792 0.456  E 

 .  (5_3( وأرقام الجدول )5_24تم إعداد الجدول باالعتماد على نتائج المعادلة المقدرة ) المصدر :

 
تكشف نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية أن أهم محددات الطلب على 

الصادرات غير النفطية هي متغير الدخل االجنبي معبرا  عنه بالناتج المحلي االجمالي لدول 

المخفض الضمني  أسعار الصادرات غير النفطية معبرا  عنه ب  ومتغير  (GDPp)منطقة اليورو  

ومتغير سعر الصرف االجنبي معبرا  عنه بسعر الصرف   (PiKn)   للناتج المحلي غير النفطي



%  1، وما يعزز ذلك هو الداللة االحصائية لهذه المتغيرات عند مستوى معنوية (E)االسمي 

أعاله أن الصادرات غير النفطية ذات ( 5_ 6يتضح من النتائج المعروضة بالجدول ). و 

ومتغير أسعار الصادرات غير النفطية  حساسية عالية )مرنة( بالنسبة لمتغير الدخل االجنبي 

في االجلين القصير والطويل، في حين تظهر الصادرات غير النفطية ضعيفة الحساسية )غير  

فقد بلغت قيمة لطويل . في االجلين القصير واسعر الصرف االجنبي مرنة( بالنسبة لمتغير 

مرونة الدخلية للصادرات غير ال)أي  الناتج المحلي االجمالي لدول منطقة اليورو معامل

(، في حين  6.12( وفي االجل الطويل حوالي )3.53النفطية( في االجل القصير حوالي )

بلغت قيمة معامل المخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي )أي المرونة السعرية 

-( وفي االجل الطويل حوالي )1.47-ادرات غير النفطية( في االجل القصير حوالي )للص

(، أما قيمة معامل سعر الصرف االسمي )أي مرونة الصادرات غير النفطية بالنسبة  2.55

( . حيث  0.79( وفي االجل الطويل حوالي ) 0.46لسعر الصرف( في االجل القصير حوالي )

عة للصادرات غير النفطية إلى أن زيادة الدخل االجنبي بنسبة  تشير المرونة الدخلية المرتف 

الصادرات غير  الطلب على  %( تؤدي )عند ثبات المحددات االخرى على حالها( إلى زيادة  1)

، وهو %( 6.12%( وفي األجل الطويل بنسبة )3.53النفطية في األجل القصير بنسبة )

قة اليورو يساعد وبشكل كبير في نمو الطلب مايمكن تفسيره بأن النمو االقتصادي في دول منط 

 على الصادرات غير النفطية .

بينما تشير المرونة السعرية المرتفعة للصادرات غير النفطية إلى أن زيادة اسعار الصادرات 

%( تؤدي )عند ثبات المحددات االخرى على حالها( إلى إنخفاض في 1غير النفطية بنسبة )

%( وفي األجل الطويل 1.47نفطية في االجل القصير بنسبة )الصادرات غير الالطلب على  

ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من السلع غير   ، وهو مايدل على%(2.55بنسبة )



، مما يدعم فرضية عدم  والتي تتكون أساسا  من السلع الكيماوية النفطية في االسواق االجنبية 

وهذا يعني أن االقتصاد الليبي لم يتقدم  .  فعالية سياسة تشجيع الصادرات في االقتصاد الوطني  

خطوات فعالة نحو تنويع وتشجيع صادراته وخلق القيمة المضافة بصورة خاصة في مجال  

 الصادرات غير النفطية، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها: 

في االقتصاد الوطني لالنتاج من  واالهداف  محددة المعالم  واضحة و تراتيجية  إس  عدم وجود _  أ  

 أجل التصدير وقصور االجراءات التحفيزية لالنشطة التصديرية . 

غياب المناخ االقتصادي المالئم المحفز لالنتاج والذي تسوده المنافسة بين الوحدات _ ب 

ر ذلك عدم إستقرار المنتجات المحلية  االنتاجية المحلية ضد المنافسة االجنبية، ومن مظاه

وصمودها أمام المنافسة االجنبية الناجم عن غياب الدعم والتحفيز لها الخراجها من عجزها  

االداري والمالي واالنتاجي وتحسين ظروف إنتاجها كإستخدام التقنيات الحديثة في التشغيل  

 واالدارة وزيادة االهتمام ببرامج االحالل والتطوير . 

 .الدور الحقيقي والفعال للمؤسسات التي تدعم النشاط التصديري ماديا  ومعنويا  غياب ج _  

د _ محدودية االنتاج المحلي للقطاعات االنتاجية باالقتصاد الوطني وإنحصار صادراته في  

ويعزى السبب في ذلك لعدة عوامل قد تم التطرق ألهمها في الفصل الرابع    جانب المواد االولية 

 لبحث .من هذا ا

أن زيادة سعر الصرف   مرونة الصادرات غير النفطية بالنسبة لسعر الصرف إلىوكذلك تشير  

)عند ثبات المحددات االخرى على  %( يؤدي 1االسمي )أي تخفيض قيمة العملة( بنسبة )

إلى إرتفاع الطلب على الصادرات غير النفطية بنسبة أقل في االجلين القصير والطويل حالها(  

 %( .0.79%( و )0.46التوالي بحوالي ) تقدر على

 



 ( تلخيص نتائج التقدير:  2_   6_  5) 

يمكن إستخالص نتائج التقدير السابقة لدوال الطلب على مكونات التجارة الخارجية 

   :باالقتصاد الليبي كاآلتي 

 _  دالة الطلب على الواردات السلعية :1

بتحويل النموذج الذي تم إختيار ليعبر عن دالة الطلب على واردات االقتصاد الليبي 

من الشكل اللوغاريتمي الى الشكل االصلي )أي غير الخطي( وذلك بأخد  (5_ 20بالمعادلة )

 ( التالية : 5_25المعكوس اللوغاريتمي لطرفي هذه المعادلة لنحصل على المعادلة )

 
𝐓𝐯𝐥𝐢t = 0.333 . 𝐆𝐃𝐏t

0.614  . 𝐓𝐯𝐥𝐢t−1
0.379 ...............  . (5_25) 

 
 
 
 

 _  دالة الطلب على الصادرات النفطية :2

بتحويل النموذج الذي تم إختيار ليعبر عن دالة الطلب على الصادرات النفطية 

من الشكل اللوغاريتمي الى الشكل االصلي )أي غير   (5_ 22بالمعادلة ) لالقتصاد الليبي 

(  5_26الخطي( وذلك بأخد المعكوس اللوغاريتمي لطرفي هذه المعادلة لنحصل على المعادلة )

 التالية :  

 
𝐓𝐯𝐄𝐨𝐢t =  1.131 .  𝐆𝐃𝐏𝐩t

2.017   .   𝐆𝐃𝐏𝐩t−1
−1.560  .  𝐏𝐢𝐊𝐨t

−0.260           .   

𝐏𝐢𝐊𝐨t−1
0.218      . 𝐓𝐯𝐄𝐨𝐢t−1

0.568      ………...(5_26) 

 
 _  دالة الطلب على الصادرات غير النفطية : 3



بتحويل النموذج الذي تم إختيار ليعبر عن دالة الطلب على الصادرات غير النفطية 

من الشكل اللوغاريتمي الى الشكل االصلي )أي غير   (5_ 24بالمعادلة ) لالقتصاد الليبي 

(  5_27نحصل على المعادلة )لالخطي( وذلك بأخد المعكوس اللوغاريتمي لطرفي هذه المعادلة  

 التالية : 

  
𝐓𝐯𝐄𝐧𝐢t  = 38.054  .   𝐆𝐃𝐏𝐩t

3.526
  .    𝐏𝐢𝐊𝐧t−1

−1.468
    .  𝐄t−1

0.456         

. 𝐓𝐯𝐄𝐧𝐢t−1
0.424  …….…..(5_27) 

 
الدخل المحلي معبرا  عنه  متغير وفي ضو هذه النتائج يتضح أن دالة الواردات السلعية تضم 

ومتغير قيمة الواردات  (؛GDPt) tخالل الفترة الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة ب

حسب معامل التحديد كمتغيرات مستقلة تفسر  t-1 (Tvlit-1،)السلعية الحقيقية خالل الفترة 

التغير الحاصل في المتغير التابع بهذه الدالة والمتمثل في قيمة الواردات %( من 73)حوالي 

 أن دالة الصادرات . ويتضح من هذه النتائج أيضا   t (Tvlit )السلعية الحقيقية خالل الفترة 

الناتج المحلي االجمالي لدول منطقة اليورو  الدخل االجنبي معبرا  عنه ب  متغيرالنفطية تضم 

الناتج المحلي االجمالي لدول منطقة اليورو  و t (GDPpt )خالل الفترة باالسعار الثابتة 

متغير أسعار الصادرات النفطية معبرا  عنه  و  ؛t-1 ((GDPpt-1خالل الفترة باالسعار الثابتة 

المخفض الضمني للناتج  و  t (PiKot )خالل الفترة بالمخفض الضمني للناتج المحلي النفطي 

ومتغير قيمة الصادرات النفطية الحقيقية خالل  ؛  t-1   (PiKot-1)خالل الفترة  المحلي النفطي  

  %( من64)حوالي  ل التحديد حسب معام ، كمتغيرات مستقلة تفسرt-1  (TvEoit-1)الفترة 

التغير الحاصل في المتغير التابع بهذه الدالة والمتمثل في قيمة الصادرات النفطية الحقيقية  

. وكذلك يتضح من هذه النتائج أن دالة الصادرات غير النفطية  t (TvEoit ) خالل الفترة



منطقة اليورو باالسعار  الناتج المحلي االجمالي لدول الدخل االجنبي معبرا  عنه ب تضم متغير

ومتغير أسعار الصادرات غير النفطية معبرا  عنه بالمخفض (؛  GDPpt)  tخالل الفترة  الثابتة  

؛ ومتغير سعر الصرف t-1  (PiKnt-1)خالل الفترةالضمني للناتج المحلي غير النفطي 

؛ ومتغير قيمة الصادرات t-1  (Et-1)الفترة االجنبي معبرا  عنه بسعر الصرف االسمي خالل 

كمتغيرات مستقلة تفسر حسب معامل  t-1 (TvEnit-1)غير النفطية الحقيقية خالل الفترة 

في قيمة  التغير الحاصل في المتغير التابع بهذه الدالة والمتمثل  %( من 91)حوالي  التحديد 

 . t  (TvEnit )الصادرات غير النفطية الحقيقية خالل الفترة 

وقد تبين من خالل مرونات االجل القصير واالجل الطويل لمتغيرات هذه الدوال أن 

هذه المتغيرات لها تأثيرات بدرجات متفاوته، وأن أهم هذه التأثيرات كانت لمتغير الدخل المحلي 

GDP))  معبرا  عنه بالناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة خالل الفترةt (GDPt)   في

في  (PiKo) وأسعار الصادرات النفطية  ((GDPpالدخل االجنبي  متغيري و  ات،د دالة الوار 

وأسعار الصادرات غير النفطية   ((GDPpومتغيري الدخل االجنبي  دالة الصادرات النفطية،

(PiKn)   خالل الناتج المحلي االجمالي لدول منطقة اليورو باالسعار الثابتة عنهما بمعبرا

-t-1   (PiKntوالمخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي خالل الفترة   t  (GDPpt)  الفترة

 في دالة الصادرات غير النفطية . (1

يتضح  فطية دالتي الواردات والصادرات غير النومن خالل تأثيرات أهم المتغيرات ب        

 اآلتي : 

في تحديد الواردات السلعية لالقتصاد الليبي فهو أهم   _ يلعب الدخل المحلي دورا  كبيرا  1

العوامل المحددة لدالة الطلب على وارداته السلعية، حيث أظهرت النتائج إرتباطه طرديا  بالطلب 

 تكشف بين الدخل المحلي والطلب على الوارداتهذه العالقة الطردية وأن على الواردات، 



التجاري لالقتصاد الوطني ويزيد من الضغط   الميزانب  يلحق قد  الذي السلبي االنعكاس مدى عن

على ميزان مدفوعاته السيما وان اغلب دخل االقتصاد الوطني مصدره الصادرات النفطية . 

في االجل  ارتفاع مستوى الدخل بنسبة معينة  كما ُتظِهر نتائج المرونة الدخلية للواردات أن

 زيادةردات بنفس النسبة تقريبا ، مما يعني يؤدي الى ارتفاع مستوى الطلب على الواالطويل 

 من امتصاصها بدال   الدخل المحلي زيادة على السلع المستوردة الناجم عن الخارجي اإلنفاق

وهو ما يدعم فرضية الدراسة التي تقول بأن سياسة احالل الواردات في االقتصاد  . محليا 

لتي استمرت بالتزايد مع ارتفاع  الوطني لم تنجح بإحالل االنتاج المحلي محل الواردات ا

مستويات الدخل، وقد يعود ذلك الى قصور الطاقات االنتاجية باالقتصاد الوطني وعجزها عن  

توفير االحتياجات المختلفة، وكذلك لغياب التنسيق بين استراتيجية التنمية القائمة على احالل  

الل فترة الدراسة التي تتصف  الواردات والسياسات التجارية المنفذة في االقتصاد الوطني خ

أساسا  بعدم الكفاءة في تنفيذها خالل هذه الفترة . وبذلك نقبل الفرضية االولى للدراسة التي  

 تقول أن سياسة إحالل الواردات لم تكن فعالة خالل فترة الدراسة .

القتصاد دورا  كبيرا  في تحديد الصادرات غير النفطية ل  أسعار الصادرات غير النفطيةتلعب  _  2

الليبي فهي من أهم العوامل المحددة لدالة الطلب على الصادرات غير النفطية، حيث أظهرت 

النتائج إرتباطه عكسيا  بالطلب على الصادرات غير النفطية، كما أظهرت هذه النتائج أيضا   

ما وهو إرتفاعا  في المرونة السعرية للصادرات غير النفطية في االجلين القصير والطويل، 

ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من السلع غير النفطية في االسواق  يؤشر على 

االجنبية . وهذا يعني أن االقتصاد الليبي لم يتقدم خطوات فعالة نحو تنويع وتشجيع صادراته  

بصورة خاصة في مجال الصادرات غير النفطية، السيما وأن نسبة الصادرات غير النفطية لم  

(، بينما 2009_ 1980%( من إجمالي الصادرات كمتوسط عام خالل الفترة ) 4.01)تتجاوز 



%( عبارة عن صادرات نفطية . وبذلك 95.99بقيت النسبة الغالبة خالل هذه الفترة بحوالي )

نقبل الفرضية الثانية للدراسة التي تقول أن سياسة تنويع وتشجيع الصادرات لم تكن فعالة خالل  

 فترة الدراسة . 
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 ( مقدمة . 1_  6)  

على أهم العوامل المحددة للطلب على مكونات إستهدفت هذه الدراسة محاولة التعرف   

، حيث تم التعريف بماهية التجارة  )الواردات والصادرات( لالقتصاد الليبيالتجارة الخارجية 

الخارجية والسياسات التجارية في االدب االقتصادي وكذلك تتبع مراحل تطور نظرية التجارة  

الدولية . بعد ذلك تم البحث في مؤشرات تطور التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي وتتبع مراحل  

اآلثاراالقتصادية  ( لغرض توضيح  2009_ 1980ارية المنفذة خالل الفترة )تطور سياساتها التج

والسلبية الناتجة عن زيادة أو نقص صادراته ووارداته . ولتقدير دوال الطلب على االيجابية 

كل من الواردات والصادرات النفطية والصادرات غير النفطية تم اتباع منهجية من العام إلى  

  ECMواستخدام نموذج تصحيح الخطأ  general to specific methodologyالخاص 

وبذلك تم الحصول على تقديرات مختلف معلمات  OLSوطريقة المربعات الصغرى العادية 

هذه الدوال كما تم تقدير المرونات في االجلين القصير والطويل . وبناء  على ذلك تم دراسة  

 ويع وتشجيع الصادرات في االقتصاد الوطني وتقويم مدى فعالية سياستي إحالل الواردات وتن

( . وفي هذا الفصل سيتم تلخيص النتائج التي تم التوصل 2009_ 1980خالل فترة الدراسة )

 إليها، ثم تقديم جملة من التوصيات المستخلصة من هذه النتائج . 

 

 ـائـج .ــ( النت 2_  6 )

 يمكن إستخالص أهم نتائج الدراسة فيما يلي : 

لتطور في القيمة االجمالية للتجارة الخارجية )الصادرات + الواردات( في االقتصاد  يرتبط ا_  1

الليبي خالل فترة الدراسة إرتباطا  وثيقا  بالتطور في القيمة االجمالية للصادرات فهي تتأثر 

بالتطورات الحاصلة في القيمة االجمالية للصادرات أكثر من تأثرها بالتطورات الحاصلة في  



أدنى مستوى لها  الجمالية للواردات . حيث سجلت القيمة االجمالية للتجارة الخارجية القيمة ا 

بسبب االنخفاض الحاد  1988( مليون دينار في عام 3584.0خالل فترة الدراسة بحوالي ) 

في القيمة اإلجمالية للصادرات التي سجلت هي أيضا  أدنى مستوى لها خالل فترة الدراسة في  

ارجية  ( مليون دينار، في حين سجلت القيمة اإلجمالية للتجارة الخ1906.7هذا العام بمقدار )

( مليون دينار ناتجا   65928.2بمقدار ) 2008أعلى مستوى لها خالل فترة الدراسة في عام 

عن تزايد غير مسبوق في القيمة اإلجمالية للصادرات التي سجلت هي أيضا  أعلى مستوى لها 

 ( مليون دينار .  54732.4خالل فترة الدراسة في هذا العام بمقدار )

_ بلغ المتوسط العام لنسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي االجمالي لالقتصاد الوطني 2

%(، وهي نسبة مرتفعة تبرز أهمية هذا 54.53( حوالي ) 2009_ 1980خالل فترة الدراسة ) 

القطاع لالقتصاد الوطني وتظهر كذلك درجة االنكشاف العالية لالقتصاد الليبي على العالم  

 .حساسيته للتغيرات االقتصادية الدولية و الخارجي 

خالل العقد  شرط التبادل التجاري الصافي تحسنا  ملحوظا  لصالح االقتصاد الوطني شهد  _ 3

نتيجة لالرتفاع الذي شهدته ( 2009_ 2000االخير من فترة الدراسة وبالتحديد خالل الفترة )

 أسعار النفط في االسواق العالمية خالل تلك الفترة . 

، وقد لوحظ تزايده  الدراسة  االقتصاد الليبي فائضا  مستمرا  في ميزانه التجاري طيلة فترة حقق_  4

في بعض السنوات وتناقصه في سنوات أخرى وذلك إلرتباطه بشكل أساسي بالتغيرات التي 

الفترة، فقد انخفضت أسعار النفط  تلكشهدتها أسعار النفط الخام في االسواق العالمية خالل 

( دوالر للبرميل 12.3لتسجل حوالي )  1998نى مستوى لها خالل فترة الدراسة في عام  إلى أد 

ترافق معها إنخفاض حاد في فائض الميزان التجاري باالقتصاد الليبي في نفس العام مسجال   

( مليون دينار، في حين ارتفعت أسعار 170.3أدنى مستوى له خالل فترة الدراسة بحوالي )



( دوالر للبرميل  94.1بحوالي )  2008توى لها خالل فترة الدراسة في عام  النفط إلى أعلى مس

ترافق معها تزايد في فائض الميزان التجاري مسجال  أعلى مستوى له خالل فترة الدراسة في  

 ( مليون دينار . 43536.6هذا العام بحوالي )

(؛ 2009_   1980اسة )_ إستمرار هيمنة القطاع النفطي على الصادرات الليبية طيلة فترة الدر 5

%(  91.90إذ لم تنخفض نسبة الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات طيلة هذه الفترة عن )

%(، 95.99، وقد بلغ المتوسط العام لهذه النسبة خالل فترة الدراسة )1993كما في العام 

قتصاد الوطني  وهذا قد يدعو للتشاؤم من حيث مدى طول الفترة الزمنية الالزمة لعملية تأهيل اال

 لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .

_ يعتمد االقتصاد الليبي وبشكل يكاد يكون كليا  على حصيلة صادراته في تسديد فاتورة  6

وارداته خالل معظم سنوات الدراسة، فقد بلغ المتوسط العام لنسبة إجمالي قيمة الواردات إلى 

%(، ما يعني أن واردات االقتصاد 48.49حوالي )  إجمالي قيمة الصادرات خالل فترة الدراسة

%( من حصيلة صادراته كمتوسط عام لها خالل فترة الدراسة 48.49الوطني تمتص حوالي ) 

. 

أهم محددات الطلب على _ من خالل نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات تبين أن 7

الحصائية له عند مستوى  وما يعزز ذلك هو الداللة ا ،الواردات هو متغير الدخل المحلي

( وفي  0.61%، وقد بلغت المرونة الدخلية للواردات في االجل القصير حوالي )1معنوية 

(، وهذا يعني أن الواردات الليبية في االجل القصير غير مرنة  0.99االجل الطويل حوالي )

  ها  تصاعديا  إتجا  تأخد أما في االجل الطويل فإن هذه العالقة بالنسبة لمتغير الدخل المحلي، 

أهمية   ، وهذا يدل علىلتصبح الواردات تقريبا  متكافئة المرونة بالنسبة لمتغير الدخل المحلي

 الواردات بالنسبة لالقتصاد الوطني وإعتمادها وبشكل كبير على حجم دخله المحلي .



محددات الطلب _ من خالل نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية تبين أن أهم 8

والذي تتأكد الداللة االحصائية  على الصادرات النفطية هو متغير أسعار الصادرات النفطية 

والذي يتمتع بداللة إحصائية عند  الدخل االجنبي %، يليه متغير 1له عند مستوى معنوية 

مرونة السعرية والدخلية للصادرات النفطية على التوالي ال%، حيث بلغت 10مستوى معنوية 

( مما يعني أن الصادرات النفطية ضعيفة  0.46( و )-0.04صير حوالي ) في االجل الق 

الحساسية )غير مرنة( للتغير في أسعارها والدخل األجنبي في االجل القصير، أما في األجل  

( مما يعني أن  1.06( و )-0.09الطويل فهاتان المرونتان تصبحان على التوالي حوالي )

في األجل الطويل تضاهي تقريبا  التغير النسبي في الدخل   التغير النسبي في الصادرات النفطية

 األجنبي بينما بقيت هذه الصادرات ضعيفة الحساسية في األجل الطويل للتغير في أسعارها .

أهم محددات _ من خالل نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية تبين أن 9

أسعار الصادرات غير  ومتغير  لدخل االجنبي  الطلب على الصادرات غير النفطية هي متغير ا

ومتغير سعر الصرف االجنبي، وما يعزز ذلك هو الداللة االحصائية لهذه المتغيرات  النفطية 

%، فقد بلغت المرونة الدخلية والسعرية للصادرات غير النفطية على  1عند مستوى معنوية 

( 6.12( وفي االجل الطويل حوالي )-1.47( و ) 3.53التوالي في االجل القصير حوالي )

الصادرات غير النفطية ذات حساسية عالية للتغير في الدخل (، وهذا يعني أن -2.55و )

األجنبي وأسعار الصادرات غير النفطية، في حين بلغت قيمة مرونة الصادرات غير النفطية  

( وفي االجل الطويل حوالي 0.46بالنسبة لسعر الصرف االجنبي في االجل القصير حوالي )

 ر مرنة للتغير في سعر الصرف االجنبي .( مما يعني أن الصادرات غير النفطية غي0.79)

العالقة بين الدخل المحلي والطلب على الواردات هي عالقة طردية أثبتت الدراسة أن _ 10

 الميزانب  يلحق قد  الذي السلبي االنعكاس مدى هذه العالقة الطردية عن  موجبة، حيث تكشف



السيما وان اغلب دخل  التجاري لالقتصاد الوطني ويزيد من الضغط على ميزان مدفوعاته

ارتفاع  المرونة الدخلية للواردات أن  كما تبين من  االقتصاد الوطني مصدره الصادرات النفطية .  

مستوى الدخل بنسبة معينة في االجل الطويل يؤدي الى ارتفاع مستوى الطلب على الواردات 

 زيادة ستوردة الناجم عنعلى السلع الم الخارجي اإلنفاق زيادةبنفس النسبة تقريبا ، وذلك يعني  

محليا . وهو ما يدعم الفرضية االولى للدراسة التي تقول   من امتصاصها بدال   الدخل المحلي

بأن سياسة احالل الواردات في االقتصاد الوطني لم تنجح بإحالل االنتاج المحلي محل 

ها عن توفير  الواردات، وقد يعود ذلك الى قصور الطاقات االنتاجية باالقتصاد الوطني وعجز 

االحتياجات المختلفة، وكذلك لغياب التنسيق بين استراتيجية التنمية القائمة على احالل 

الواردات والسياسات التجارية المنفذة في االقتصاد الوطني خالل فترة الدراسة التي تتصف  

 أساسا  بعدم الكفاءة في تنفيذها خالل هذه الفترة .  

قة بين أسعار الصادرات غير النفطية والطلب على الصادرات العالأثبتت الدراسة أن  _ كما  11

غير النفطية هي عالقة عكسية سالبة، وأن هذه العالقة عبر عنها بالمرونة السعرية للصادرات 

غير النفطية التي بينت أن الصادرات غير النفطية ذات مرونة عالية بالنسبة ألسعارها في  

ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من السلع    لىمما يؤشر عاألجلين القصير والطويل،  

، وهو ما يعزز ويؤكد والتي تتكون أساسا  من السلع الكيماويةغير النفطية في االسواق االجنبية  

التي تقول أن سياسة تنويع وتشجيع الصادرات في االقتصاد الليبي لم  للدراسة الفرضية الثانية 

وهذا يعني أن االقتصاد الليبي لم يتقدم خطوات فعالة نحو  . تكن فعالة خالل فترة الدراسة 

تنويع وتشجيع صادراته وخلق القيمة المضافة بصورة خاصة في مجال الصادرات غير النفطية،  

السيما وأن المتوسط العام لنسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الصادرات خالل الفترة  

 ذلك يعود إلى عدة أسباب أهمها : %(، ولعل 4.01( لم يتجاوز )2009_ 1980)



في االقتصاد الوطني لالنتاج من  واالهداف  محددة المعالم  واضحة و إستراتيجية    عدم وجود _  أ  

 أجل التصدير وقصور االجراءات التحفيزية لالنشطة التصديرية . 

والذي تسوده المنافسة بين الوحدات  غياب المناخ االقتصادي المالئم المحفز لالنتاج_ ب 

االنتاجية المحلية ضد المنافسة االجنبية، ومن مظاهر ذلك عدم إستقرار المنتجات المحلية  

وصمودها أمام المنافسة االجنبية الناجم عن غياب الدعم والتحفيز لها الخراجها من عجزها  

لتقنيات الحديثة في التشغيل  االداري والمالي واالنتاجي وتحسين ظروف إنتاجها كإستخدام ا

 واالدارة وزيادة االهتمام ببرامج االحالل والتطوير . 

 .الدور الحقيقي والفعال للمؤسسات التي تدعم النشاط التصديري ماديا  ومعنويا  غياب ج _  

د _ محدودية االنتاج المحلي للقطاعات االنتاجية باالقتصاد الوطني وإنحصار صادراته في  

  ، ويعزى السبب في ذلك لعدة عوامل منها :االوليةجانب المواد 

إلغاء وتأجيل تنفيذ كثير من مشاريع التنمية بالبالد بسبب االنخفاض الحاد في أسعار  •

عقدي الثمانينات النفط وعدم إستقرار الكميات المصدرة منه خالل معظم سنوات 

 .  والتسعينات 

 .  تنوع قاعدته االنتاجيةوعدم باالقتصاد الوطني ضعف هيكل االنتاج المحلي  •

الملكية العامة لوسائل االنتاج خالل عقدي الثمانينات والتسعينات أثرت سلبا  على الكفاءة  •

 االنتاجية بالجهاز االنتاجي لالقتصاد الوطني .  

ضعف السوق المحلية بما اليسمح بتطور القطاعات االنتاجية لالستفادة من وفورات  •

 الحجم وتخفيض التكاليف .

 

 ( التـوصيــات . 3_  6 )



 في ضو ماسبق عرضه من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية : 

والتخفيف من سيطرة القطاع النفطي على النشاط  تنويع مصادر الدخل في االقتصاد الليبي  _  1

حقيقة أثبتتها كل الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، لذلك االقتصادي والقطاع التصديري 

فإن من الضروري العمل على بناء هيكل إنتاجي تنافسي يعمل بكفاءة ويتم فيه التركيز على  

 الميزة التنافسية في استخدام الموارد االقتصادية المتاحة . 

حساسيته للتغيرات  و _ درجة االنكشاف العالية لالقتصاد الليبي على العالم الخارجي 2
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_ في إطار االعداد إلنضمام ليبيا إلى منظمة التجارة العالمية وما يترتب عنه من إعادة  3

إنه قد يكون من المفيد االهتمام بالصناعات التي تمتلك فيها ليبيا  تأهيل لالقتصاد الليبي، ف

ميزة نسبية )الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية( وترقيتها وذلك من خالل الرفع من قدرتها  

االنتاجية والتنافسية وتنويعها بالتوجه نحو إنتاج المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية القائمة  

 عليها . 

تشجيع  وتنمية و   سياسة التنمية االقتصادية في ليبيا بما يخدم سياستي إحالل الواردات   _ توجيه4

الصادرات وتبني سياسات إقتصادية تعمل على خلق مناخ اقتصادي محفز لالنتاج ومحرك 

 للتجارة الخارجية . 

االقتصاد  _ تقليل الزيادة النسبية في االستيراد عبر تحديد أولوياته وتعزيز البناء اإلنتاجي ب 5

الوطني من خالل تفعيل سياسة إحالل الواردات وإتباعها بصورة إنتقائية، حيث يتم إحالل 

 .  الواردات في القطاعات التي تتوافر فيها إمكانية إنتاج بدائل محلية



_ بذل المزيد من المجهودات بغرض تنمية وتشجيع الصادرات غير النفطية وتوسيع وتنويع  6

قاعدتها التصديرية من خالل التشجيع على االستثمارات ذات الطابع التصديري في مجاالت  

 الصادرات غير النفطية . 

 _ تدعيم سياسة تشجيع الصادرات ببعض االجراءات التحفيزية كربط نسب االعفاءات 7

الضريبية على الصناعة الوطنية بنسبة كل من صادراتها والقيم المضافة إلى إنتاجها النهائي  

 بشكل يحفز هذه الصناعات الوطنية ويدعم قدرتها التنافسية . 

_ تفعيل دور المؤسسات التي تدعم النشاط التصديري وتوسيع الدعم المادي والمعنوي 8

 لالنشطة التصديرية .

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

This research handled an estimation for demand on the 
components of  foreign trade in the Libyan economy during period 
(1980_ 2009) since the  research problem is represented in studying 
the  affecting  factors on the  components of  the  foreign trade (exports  
and  imports) for the Libyan economy which allow to be used as tools 
to manage the commercial policy for the national economy which can 
to from achieve grow and prosperity for the national economy through 
import substitution policies and diversification and promotion of exports 
. This research targeted verification of range effectiveness of 
these two policies into foreign trade sector in the Libyan economy 
during period (1980_2009) according two following assumptions 
: [1] The hypothesis that the determinants of imports shows that the 
import substitution policy were not effective during the study period 
compared with the  premise that this policy has been effective .        [2] 



The hypothesis that the determinants of exports shows that the 
diversification  and  export  promotion policy were not effective during  
the study period compared with the premise that this policy has been 
effective . In order to test these both policies the function of imports 
and the two functions of oil and non oil exports were estimated since 
the data of time series were collected from official sources about period 
(1980_2009) for variables of  imports and exports  as in the  standard  
side  following up the method from general to private in the estimation 
operation depending on model of error correction (ECM) then it has 
been reached to the final results for the estimated equations in its 
linear logarithmic form and that  the form which helps to directly obtain 
the demand elasticity's in both terms short and long terms. 
The most important results that has been reached to can be 
summarized as following : 
[1] The domestic real income represents the most important identifying  
factors  for demand  on  imports of national economy,  The relationship 
between the real domestic income and demand on imports is positive 
relationship reveals about the extent of negative reflection which might 
effects the commercial balance for national economy and increases 
the pressure on payments balance since the most of  national economy 
income  its source from oil exports . Also it was showed  from income 
flexibility for exports that the rise of income level with certain 
percentage in the long run leads to rise of demand level on imports 
nearly with same percentage, and that indicates the policy of imports 
substitution in the Libyan economy was not efficient during studying 
period . 



[2] One of the most important identifying factors for oil exports 
represented into the real foreign income, and this relationship between 
real foreign income and value of real oil exports is positive relationship, 
Through  the value of  oil  income elasticity it is clear that the oil 
exports has weak sensitivity for changes in the foreign income in the 
short run, but in the long run it is sensitivity rises to become nearly 
equal to the relative change in the foreign income . 
[3]  One of  the most important  identifying factors for non oil  exports 
is represented  in  its prices , the relationship between prices of non 
oil exports  is inverse  relationship ,  price  elasticity of non-oil exports 
has been shown, that non oil exports have high flexibility with regard 
to its prices in both terms , long and short run since the high flexibility 
for this factor in the long and short run shows the weakness of 
competitiveness ability for the local products from non oil goods in the 
foreign markets which mainly consist of chemical goods, The means 
that  the Libyan economy has not effective step forward towards  
diversity  and  encouraging  its exports especially in the field of  non 
oil exports , How ever the  general average of  the ratio of  non oil 
exports to over all Libyan exports during period (1980_2009) reached 
(4.01 %) while the  residual of  the ratio which is (95.99 %) it is as oil 
exports that assures that the policy of diversity and encouraging  
exports in the  Libyan economy were  not efficient during  studying  
period . 
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 ( 1ملحق رقم ) 

 المدفوعاتأثر تخفيض قيمة العملة الوطنية على وضع ميزان 

 شرط مارشال_ليرنر () 

 

 

 

 

 

 



العملة الوطنية على ميزان في هذا الملحق نحاول أن نبين أثر تخفيض قيمة 

   Marshall_Lernerالمدفوعات، من خالل إستخدام ما يعرف بشرط مارشال_ليرنر

Condition   حيث تختلف األدبيات االقتصادية في تصنيف مكونات ميزان المدفوعات، فقد .

( أن المعامالت االقتصادية  راى االقتصادي )فرانسس جيرونيالم( في كتابه )االقتصاد الدولي

 : 137لميزان المدفوعات تكون تحت أحد االقسام التالية  

 القسم األول : الحساب الجاري .

 س المال .القسم الثاني : حساب رأ

 القسم الثالث : حساب المدفوعات من جانب واحد ) ذات الطرف الواحد ( .

 القسم الرابع : حساب األصول االحتياطية / الرسمية .

أما االقتصادي الدكتور )عطية المهدي الفيتوري( فقد راى في كتابه )االقتصاد الدولي( أن 

 :138  ميزان المدفوعات يقسم الى ثالثة أقسام رئيسية وهي

 القسم االول : ميزان السلع والخدمات .

 القسم الثاني : ميزان الدفعات المحولة من جانب واحد .

 القسم الثالث : ويشمل هذا القسم : 

 أ_ حساب رأس المال طويل االجل .

 ب_ حساب رأس المال قصير االجل .

 ج_ حساب االحتياطي الرسمي والذهب النقدي .
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 د_ الخطأ والسهو .

االقتصادي الدكتور )عبدالرحمن يسري احمد( في كتابه )االقتصاديات الدولية( أن  بينما راى

 : 139ميزان المدفوعات يقسم الى ثالثة اقسام رئيسية وهي  

 القسم االول : الحساب الجاري ) أو المعامالت الجارية ( .

 حساب رأس المال ) أو المعامالت الراسمالية ( . القسم الثاني :

 القسم الثالث : صافي االحتياطيات الدولية من الذهب النقدي واالصول السائلة .

 ولكن هذه األدبيات االقتصادية ال تخرج في جوهرها على إعتماد التصنيفات اآلتية : 

الواردات منها . فإذا  الميزان التجاري وهو عبارة الصادرات من السلع والخدمات ناقصا   (1)

يشير إلى الواردات  Mيشير إلى الصادرات باألسعار الجارية، وكان  Xكان الرمز 

 أي الصادرات ناقصا  الواردات.  (X-M)باألسعار الجارية أيضا ، فإن الميزان التجاري هو  

ميزان التحويالت من جانب واحد، وتشمل تحويالت القطاعين العام والخاص إلى الخارج،  (2)

 . Rويمكن أن نرمز لهذه التحويالت بالرمز 

 . Fميزان رأس المال ويمكن أن نعبر عن صافي تحويالت رأس المال للداخل بالرمز  (3)

في ميزان  ميزان االحتياطي الرسمي وهذا الميزان يعبر عن حالة الفائض أو العجز (4)

 . Bالمدفوعات ويمكن أن نرمز له بالرمز 

 وبذلك يمكن التعبير عن ميزان المدفوعات بالمعادلة اآلتية :

B = ( X – M )  + F – R    ............................. ( 1 ) 
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، كما (F=0)ولغرض التبسيط سنفترض أن حساب رأس المال في حالة توازن وبالتالي يكون   

سندمج حساب التحويالت من جانب واحد مع الواردات وذلك بإفتراض أن هذه التحويالت البد 

أن يكون لها مقابل في شكل أو آخر، كما يمكن إفتراض أن هذه التحويالت مساوية للصفر 

 نظرا  لصغر حجمها نسبيا  . وبالتالي تصبح المعادلة السابقة في الشكل المبسط اآلتي :

B = ( X – M )  ......................................... ( 2 ) 

 واآلن يمكن التعبير عن الصادرات والواردات بالقيم الجارية كالتالي : 

X = P . x  .................................................... ( 3 ) 

M = e . 𝐏𝐟 . m  .......................................... ( 4 ) 

إلى مستوى أسعار الصادرات )أو الرقم القياسي ألسعار الصادرات(،  Pحيث يشير الرمز 

ويشير  )أو الرقم القياسي ألسعار الواردات(، إلى مستوى أسعار الواردات  𝐏𝐟ويشير الرمز 

إلى قيمة الواردات   m  ويشير الرمزلثابتة(،  )باالسعار ا  إلى قيمة الصادرات الحقيقية  x  الرمز

عن سعر صرف النقد األجنبي )أي عدد وحدات الدينار    e  )باالسعار الثابتة(، وتعبر  الحقيقية

 مقابل وحدة واحدة من النقد األجنبي( . 

الذي  e من جهة أخرى يمكن التعبير عن الصادرات الحقيقية كدالة لكل من سعر الصرف

يمثل عدد الوحدات من النقد المحلي مقابل وحدة واحدة من النقد األجنبي )على سبيل المثال:  

e  =1.30  = دوالر( ومستوى أسعار الصادرات )أو الرقم القياسي السعار   1دينار ليبي

 ، وبالتالي يمكن التعبير عنها كاآلتي :  Pالصادرات( 

x = x ( e , P )  ....................................... ( 5 ) 

 تكون كاالتي :  في هذه الدالة Pو e بالمتغيرين  xحيث عالقة  

𝛛𝐱

𝛛𝐞
> 0   … … … … … … … . . . ( 𝟓 −  ( أ



 عالقة طردية موجبة .   xوالصادرات بالقيم الحقيقية   eأي أن العالقة بين سعر الصرف 

𝛛𝐱

𝛛𝐏
< 0   … … … … … … … … . ( 𝟓 −  ( ب 

عالقة عكسية   xوالصادرات بالقيم الحقيقية  Pأي أن العالقة بين مستوى أسعار الصادرات 

 .  سالبة

 ( نحصل على :  3( في المعادلة )  5وبالتعويض بالمعادلة ) 

X = P . x ( e , P )      ……………………..…… ( 6 ) 

 yوالدخل  e الصرفوأيضا  من الممكن التعبير عن الواردات الحقيقية كدالة لكل من سعر 

وبالتالي يمكن التعبير عنها    𝐏𝐟ومستوى أسعار الواردات )أو الرقم القياسي السعار الواردات(  

 كاآلتي :

m = m ( e , y ,𝐏𝐟)  ………………………..…… ( 7 )   

 تكون كالتالي :  𝐏𝐟و    yو e بالمتغيرات    mحيث عالقة

𝛛𝐦

𝛛𝐞
< 0 … … … … … … .  ( أ_ 𝟕 )

 عالقة عكسية سالبة .  mوالواردات بالقيم الحقيقية  eأي أن العالقة بين سعر الصرف 

𝛛𝐦

𝛛𝐲
>  0 … … … … … … . .  ( ب _ 𝟕 )

 عالقة طردية موجبة .  mوالواردات بالقيم الحقيقية    yأي أن العالقة بين الدخل 

𝛛𝐦

𝛛𝐏𝐟
< 0 … … … … … . . … .  ( ج_ 𝟕 )

 عالقة عكسية سالبة . mوالواردات بالقيم الحقيقية 𝐏𝐟 أي أن العالقة بين أسعار الواردات 

 ( نحصل على :  4( في المعادلة )  7وبالتعويض بالمعادلة ) 

M = e .𝐏𝐟 . m ( e , y ,𝐏𝐟)     …………………..… ( 8 ) 



  :  نحصل على(  2)  في المعادلة(  8( و )  6)  نعوض بالمعادلتين

B = P .x ( e , P )  – e . 𝐏𝐟 . m ( e , y ,𝐏𝐟)  ……...… ( 9 )   

والذي يعني تخفيض قيمة العملة المحلية سيؤدي إلى زيادة   eبما ان زيادة سعر الصرف 

، وبالتالي فإن ذلك سيكون له أثر إيجابي على  ( أ_ 𝟓 )الصادرات كما هو مبين في المعادلة 

 ميزان المدفوعات إذا تحقق أن :

𝛛𝐁

𝛛𝐞
> 0 … … … … … . . … . ( 𝟗 −  ( أ

 :  e ( تفاضال  جزئيا  بالنسبة إلى  9نفاضل المعادلة ) 

𝛛𝐁

𝛛𝐞
= 𝐏 .

𝛛𝐱

𝛛𝐞
− 𝐏𝐟 ( 𝐞 .

𝛛𝐦

𝛛𝐞
+  𝐦 . 𝟏 )  

 

 
𝛛𝐁

𝛛𝐞
= 𝐏 .

𝛛𝐱

𝛛𝐞
− (𝐏𝐟. 𝐞 .

𝛛𝐦

𝛛𝐞
+ 𝐏𝐟 . 𝐦 ) … … … … … . ( 𝟏𝟎 ) 

 ( نحصل على :   _ 9( في الشرط ) أ 10نعوض بالمعادلة ) 

 𝐏 .
𝛛𝐱

𝛛𝐞
− 𝐏𝐟. 𝐞 .

𝛛𝐦

𝛛𝐞
− 𝐏𝐟 . 𝐦 > 0 

 

 𝐏 .
𝛛𝐱

𝛛𝐞
− 𝐏𝐟. 𝐞 .

𝛛𝐦

𝛛𝐞
> 𝐏𝐟 . 𝐦     … … … … … . … … … ( 𝟏𝟏 ) 

 بما أن مرونة الطلب على الصادرات للتغير في سعر الصرف موجبة وهي : 

𝐒𝐱 =
𝛛𝐱

𝛛𝐞
 .  

𝐞

𝐱 
       … … … … … … … … … … … … … … … … ( 𝟏𝟐 ) 

 ومرونة الطلب على الواردات للتغير في سعر الصرف سالبة وهي : 

𝐒𝐦 = − 
𝛛𝐦

𝛛𝐞
 .

𝐞

𝐦 
       … … … … … … … … … … . … … . … ( 𝟏𝟑 ) 

 تها كالتالي :  ( يمكن كتاب  11المتباينة )  



𝐏 .  
𝛛𝐱

𝛛𝐞
 .  

𝐞

𝐱 
 .  

𝐱

𝐞 
 − 𝐏𝐟 . 𝐞 .

𝛛𝐦

𝛛𝐞
 .

𝐞

𝐦 
 .

𝐦

𝐞 
> 𝐏𝐟 . 𝐦 

( في هذه المتباينة مع إجراء بعض االختصارات   13( و )  12وبالتعويض بالمعادلتين ) 

 الرياضية نحصل على : 

𝐏 . 𝐒𝐱 .
𝐱

𝐞 
+ 𝐏𝐟. 𝐒𝐦 . 𝐦 > 𝐏𝐟 . 𝐦    … … … … . … … . … . ( 𝟏𝟒 ) 

 الحظ إن اإلشارة السالبة في المتباينة قد تغيرت إلى موجبة الن مرونة الواردات سالبة .

. 𝐏𝐟( على   14بقسمة طرفي المتباينة )   𝐦 : نجد أن 

𝐏. 𝐱

𝐞. 𝐏𝐟 . 𝐦
.  𝐒𝐱 + 𝐒𝐦 > 𝟏  

 
 وبالتالي فإنه نجد أن : (  M = e .𝐏𝐟 . mو )    X = P . x )بما أن ) 

𝐗

𝐌
.  𝐒𝐱 + 𝐒𝐦 > 𝟏        … … … … … … … … … . … … … . ( 𝟏𝟓 ) 

 
،  Marshall _ Lerner Conditionمارشال _ ليرنر ( هي شرط 15وبذلك فإن المتباينة )

 الذي يستخدم عندما يكون االنطالق من ميزان تجاري غير متوازن .

𝐗أما إذا كان الميزان تجاري في حالة توازن فإن ) 

𝐌
وبالتالي فإن شرط مارشال ليرنر (   1 = 

Marshall _ Lerner Condition  يكون : 

𝐒𝐱 + 𝐒𝐦 > 𝟏     … … … … … … … … . . … … … … . ( 𝟏𝟔 ) 

 

وهي تعني أن يكون مجموع مرونتي الصادرات والواردات أكبر من الواحد الصحيح وهو الشرط 

 . Marshall _ Lerner Condition  األساسي لمارشال _ ليرنر



فعال البد من توفر  Marshall _ Lerner Condition_ ليرنر ولكي يكون شرط مارشال 

 : 140بعض االفتراضات؛ وهي 

 تكون في حالة توظف كامل . _ عناصر اإلنتاج في الدولة 1

 _ إستقرار سوق الصرف األجنبي .  2

_ وجود مرونة النهائية بالنسبة لصادرات الدول الداخلة في التبادل، بمعنى أن منحنى   3

سعار الصادرات نتيجة لتغير حجمها، عرض الصادرات لكل دولة يكون أفقيا ، أي عدم تغير أ

 وهو ما يعني خضوع اإلنتاج لظروف التكلفة الثابتة . 

بقية الدول الداخلة في التبادل ألية إجراءات أخرى تبطل بها مفعول سياسة _ عدم إستخدام    4

 تغير أسعار الصرف .

هو مؤشر رئيسي لتحسن    Marshall _ Lerner Conditionلذا فإن شرط مارشال _ ليرنر   

إذا أرادت هذه الدولة تخفيض قيمة عملتها المحلية، وبذلك فإنه شرط   ميزان مدفوعات الدولة

 . 141تقرار ميزان المدفوعات  كافي الس
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 ( 2ملحق رقم ) 

 إحصائيات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي حسب أقسام السلع  

 ( 2009_1980خالل الفترة ) 

 

اقسام           الدليل

 1984 1983 1982 1981 1980 السلع

مواد غدائية  0

 259,555,000 275,292,000 301,462,000 404,575,000 338,638,000 وحيوانات حية

 10,974,000 9,001,000 10,268,000 12,169,000 10,711,000 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير  2

صالحة لالكل 

 31,917,000 45,092,000 32,335,000 39,127,000 36,910,000 الوقود باستثناء

مواد الوقود  3

المعدنية 

والمحروقات 

والمواد المتصلة 

 13,693,000 35,268,000 30,707,000 24,769,000 13,062,000 بها

زيوت وشحوم  4

 24,907,000 31,885,000 27,320,000 33,008,000 37,572,000 حيوانية ونباتية

 91,973,000 100,480,000 82,664,000 111,435,000 107,760,000 مواد كيماوية 5

مصنوعات  6

صنفت في 

 426,553,000 468,791,000 575,991,000 591,765,000 484,473,000الغالب على 



 

 
 

 
 (2009-1980)أ ( قيمة الواردات الليبية حسب أقسام السلع خالل الفترة  -2ملحق ) 

 ) القيمة باالسعار الجارية وبالدينار الليبي ( 

 
 1989 1988 1987 1986 1985 اقسام السلع         

184,767,00 مواد غدائية وحيوانات حية

0 230,767,000 192,204,000 

215,348,

000 

266,322,00

0 

 مشروبات وتبغ

3,915,000 3,029,000 5,995,000 

7,223,00

0 5,387,000 

 الوقود باستثناءمواد خام غير صالحة لالكل 

17,794,000 16,166,000 15,076,000 

19,323,0

00 26,810,000 

  والمواد المتصلة بها مواد الوقود المعدنية والمحروقات

8,701,000 4,466,000 5,396,000 

5,344,00

0 4,865,000 

 ونباتيةزيوت وشحوم حيوانية 

19,296,000 30,587,000 28,891,000 

32,530,0

00 26,234,000 

 مواد كيماوية

68,337,000 96,147,000 115,637,000 

132,341,

000 

114,048,00

0 

265,459,00  اساس المواد التي صنعت منها مصنوعات صنفت في الغالب على

0 282,552,000 248,451,000 

302,040,

000 

361,727,00

0 

488,720,00 االت ومعدات نقل

0 504,064,000 446,095,000 

652,416,

000 

501,273,00

0 

150,441,00 مصنوعات مختلفة

0 134,643,000 205,241,000 

291,571,

000 

160,063,00

0 

 سلع غير مصنفة على اساس النوع

7,014,000 13,244,000 15,090,000 

19,194,0

00 8,256,000 

,1,214,444 المـــجــمــوع

000 

1,315,665,00

0 

1,278,076,00

0 

1,677,33

0,000 

1,474,985,

000 

 
اقسام           الدليل 

 1994 1993 1992 1991 1990 السلع

مواد غدائية  0

 252,765,000 247,520,000 284,339,000 301,645,000 311,746,000 وحيوانات حية

 5,823,000 6,672,000 6,787,000 6,560,000 2,104,000 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة  2

 21,805,000 29,495,000 21,200,000 36,041,000 31,910,000 الوقود لالكل باستثناء

اساس المواد 

 التي صنعت منها

االت ومعدات  7

 694,349,000 613,451,000 781,361,000 946,731,000 762,194,000 نقل

مصنوعات  8

 282,432,000 205,442,000 282,178,000 317,828,000 214,831,000 مختلفة

سلع غير مصنفة  9

 5,361,000 76,000 37,000 0 0 على اساس النوع

 المـــجــمــوع

2,006,151,000 2,481,407,000 

2,124,323,00

0 

1,784,778,00

0 

1,841,714,0

00 



مواد الوقود المعدنية  3

والمحروقات والمواد 

 12,341,000 10,206,000 6,096,000 5,540,000 4,331,000 المتصلة بها

زيوت وشحوم  4

 34,701,000 21,264,000 45,928,000 46,200,000 28,756,000 حيوانية ونباتية

 122,264,000 162,877,000 118,112,000 114,635,000 102,464,000 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في  6

الغالب على اساس 

المواد التي صنعت 

 365,680,000 375,062,000 309,668,000 341,084,000 359,248,000 منها

 528,919,000 640,958,000 501,886,000 509,551,000 522,616,000 االت ومعدات نقل 7

 136,366,000 215,926,000 117,093,000 139,070,000 142,478,000 مصنوعات مختلفة 8

سلع غير مصنفة على  9

 7,278,000 1,348,000 10,951,000 5,129,000 5,245,000 اساس النوع

 1,487,942,000 1,711,328,000 1,422,060,000 1,505,455,000 1,510,898,000 المـــجــمــوع

 

 

 (2009-1980أ ( قيمة الواردات الليبية حسب أقسام السلع خالل الفترة ) -2تابع ملحق ) 
 1999 1998 1997 1996 1995 اقسام السلع          الدليل

 283,398,000 478,511,000 428,029,000 340,609,000 389,921,000 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 19,705,000 46,912,000 15,770,000 6,472,000 3,578,000 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 46,113,000 44,447,000 28,405,000 33,692,000 45,106,000 الوقود باستثناء

مواد الوقود المعدنية والمحروقات  3

 9,192,000 5,467,000 5,154,000 7,662,000 14,077,000 والمواد المتصلة بها

 57,726,000 64,298,000 38,451,000 35,475,000 42,299,000 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 154,924,000 162,215,000 159,803,000 145,849,000 139,598,000 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 419,223,000 456,085,000 430,654,000 432,960,000 372,240,000 اساس المواد التي صنعت منها

 740,367,000 732,929,000 769,499,000 686,254,000 548,388,000 االت ومعدات نقل 7

 197,940,000 207,971,000 251,797,000 216,354,000 166,339,000 مصنوعات مختلفة 8

 0 4,949,000 11,072,000 9,516,000 6,952,000 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 1,928,588,000 2,203,784,000 2,138,634,000 1,914,843,000 1,728,498,000 المـــجــمــوع

 
 2004 2003 2002 2001 2000 اقسام السلع          الدليل

 1,159,783,000 749,007,000 839,887,000 456,027,000 384,747,000 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 15,131,000 8,585,000 21,851,000 9,478,000 6,216,000 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 118,077,000 77,200,000 119,390,000 57,584,000 48,806,000 الوقود باستثناء

 مواد الوقود المعدنية والمحروقات 3

 56,356,000 38,227,000 71,626,000 4,028,000 4,780,000  والمواد المتصلة بها

 156,496,000 175,940,000 5,285,000 50,429,000 71,185,000 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 334,423,000 294,136,000 472,340,000 171,857,000 136,646,000 مواد كيماوية 5

 مصنوعات صنفت في الغالب على 6

 1,646,664,000 1,169,717,000 1,104,140,000 423,546,000 309,564,000  اساس المواد التي صنعت منها

 3,960,340,000 2,685,636,000 2,401,691,000 1,126,374,000 784,191,000 االت ومعدات نقل 7

 807,897,000 399,438,000 499,719,000 361,088,000 165,279,000 مصنوعات مختلفة 8

 0 0 2,188,000 0 0 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 8,255,167,000 5,597,886,000 5,538,117,000 2,660,411,000 1,911,414,000 المـــجــمــوع

 
 2009 2008 2007 2006 2005 اقسام السلع          الدليل

 1,663,936,000 1,586,394,000 1,215,507,080 1,008,827,495 1,177,400,000 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 78,768,000 30,652,000 37,367,810 55,012,331 30,200,000 وتبغمشروبات  1



مواد خام غير صالحة لالكل  2

 299,616,000 250,868,000 184,610,676 201,886,011 145,800,000 الوقود باستثناء

مواد الوقود المعدنية والمحروقات  3

 151,462,000 136,768,000 92,747,514 69,102,521 30,000,000 والمواد المتصلة بها

 70,802,000 114,233,000 69,604,030 184,765,691 111,600,000 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 1,056,644,000 755,518,000 788,412,399 550,508,019 458,100,000 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 3,229,710,000 1,587,153,000 1,348,447,255 1,430,426,903 1,650,000,000 منهااساس المواد التي صنعت 

 7,968,879,000 5,714,763,000 3,878,446,403 3,909,953,285 3,787,000,000 االت ومعدات نقل 7

 1,540,750,000 1,019,437,000 886,259,066 524,239,986 563,100,000 مصنوعات مختلفة 8

 0 0 0 0 300,000 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 16,060,567,000 11,195,786,000 8,501,402,233 7,934,722,242 7,953,500,000 المـــجــمــوع

 المصدر :
 . 2003ـ 1954ـــ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع االحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية الحصائيات التجارة الخارجية خالل السنوات 

 الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ملخص احصاءات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( . ـــ
 
 
 

 

 (2009-1980ب ( قيمة الصادرات النفطية الليبية حسب أقسام السلع خالل الفترة ) -2ملحق ) 
 ) القيمة باالسعار الجارية وبالدينار الليبي ( 

 3 الدليل

مواد الوقود المعدنية مجموع قسم  المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بهامواد الوقود  اقسام السلع

 والمحروقات والمواد المتصلة بها
 النفط الخام  ستثناء النفط الخام إ مواد الوقود المعدنية والمحروقات والمواد المتصلة بها ب

 6,486,377,769 6,486,377,769 ــ 1980

 4,592,718,260 4,592,718,260 ــ 1981

 3,875,519,000 ــ ــ 1982

1983 202,408,832 3,370,664,375 3,573,073,207 

1984 227,589,924 3,020,773,175 3,248,363,099 

1985 407,823,485 3,184,341,685 3,592,165,170 

1986 240,298,271 2,158,020,000 2,398,318,271 

1987 325,014,546 1,972,479,939 2,297,494,485 

1988 259,462,646 1,530,482,908 1,789,945,554 

1989 312,065,000 1,981,523,000 2,293,588,000 

1990 449,680,690 3,085,054,112 3,534,734,802 

1991 341,556,491 2,667,594,750 3,009,151,241 

1992 452,778,009 2,358,163,641 2,810,941,650 

1993 390,696,800 1,886,173,521 2,276,870,321 

1994 629,010,397 2,271,407,944 2,900,418,341 

1995 495,516,932 2,470,443,878 2,965,960,810 

1996 522,293,631 2,910,967,653 3,433,261,284 

1997 635,304,598 2,639,894,540 3,275,199,138 

1998 446,681,516 1,752,013,874 2,198,695,390 

1999 710,406,680 2,778,521,654 3,488,928,334 

2000 1,150,254,947 3,841,918,292 4,992,173,239 

2001 1,170,125,750 3,972,066,939 5,142,192,689 

2002 2,332,456,020 7,491,577,835 9,824,033,855 

2003 2,511,157,363 11,536,236,358 14,047,393,721 



2004 3,076,136,124 17,009,414,957 20,085,551,081 

2005 6,147,406,347 24,164,755,140 30,312,161,487 

2006 7,613,748,530 27,277,435,137 34,891,183,667 

2007 7,465,418,691 32,123,711,017 39,589,129,708 

2008 9,302,564,807 43,644,278,548 52,946,843,355 

2009 5,877,818,760 27,475,469,149 33,353,287,909 

 المصدر :
 مصلحة االحصاء والتعداد، احصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( . ـــ امانة التخطيط ، 

 ـــ الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، احصائيات التجارة الخارجية ) اعداد مختلفة ( .
 . 2003ـ 1954ـــ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع االحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية الحصائيات التجارة الخارجية خالل السنوات 

  ـــ )ــ( بيانات غير متوفرة . 
 

 
 

 

 

 (2009-1980ج ( قيمة الصادرات غير النفطية الليبية حسب أقسام السلع خالل الفترة ) -2ملحق ) 
    القيمة باالسعار الجارية وبالدينار الليبي (  ) 

 1984 1983 1982 1981 1980 اقسام السلع          الدليل

 0 0 0 0 ــ مواد غدائية وحيوانات حية 0

 0 0 0 0 ــ مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 17,719 0 0 0 ــ الوقود باستثناء

 0 0 0 0 ــ ونباتيةزيوت وشحوم حيوانية  4

 52,016,208 43,489,982 33,301,000 17,109,353 ــ مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 0 0 0 0 ــ اساس المواد التي صنعت منها

 0 0 0 0 ــ االت ومعدات نقل 7

 0 0 0 0 ــ مصنوعات مختلفة 8

 0 0 0 0 ــ سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 52,233,927 43,489,982 33,301,000 17,109,353 ــ المـــجــمــوع 

 
 1989 1988 1987 1986 1985 اقسام السلع          الدليل

 0 0 0 219,723 0 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 0 33,292 0 0 0 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 447,000 305,405 29,412 17,521 0 الوقود باستثناء

 0 0 0 0 0 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 113,350,000 116,435,045 74,822,152 32,965,290 53,401,554 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 6,000 0 0 0 0 اساس المواد التي صنعت منها

 0 0 0 0 0 االت ومعدات نقل 7

 0 0 0 0 0 مختلفةمصنوعات  8

 1,000 0 0 0 0 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9



 113,804,000 116,773,742 74,851,564 33,202,534 53,401,554 المـــجــمــوع 

 
 1994 1993 1992 1991 1990 اقسام السلع          الدليل

 17,017,109 27,682,307 35,601,990 14,833,685 13,314,000 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 0 18,031 879,306 0 614,000 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 3,419,989 17,006,244 15,405,715 6,064,667 20,474,552 الوقود باستثناء

 0 255,031 2,603,474 676,742 101,238 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 76,316,075 60,893,343 80,519,976 105,720,493 141,602,967 كيماويةمواد  5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 102,781,561 78,514,507 73,807,704 15,099,483 30,264,946 اساس المواد التي صنعت منها

 4,074,012 5,167,197 10,236,898 716,450 1,112,488 االت ومعدات نقل 7

 13,175,866 11,193,328 8,807,720 1,426,777 2,700,757 مصنوعات مختلفة 8

 0 0 2,880 37,672 11,855 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 216,784,612 200,729,988 227,865,663 144,575,969 210,196,803 المـــجــمــوع 

 

 

 (2009-1980الليبية حسب أقسام السلع خالل الفترة )ج ( قيمة الصادرات غير النفطية  -2تابع ملحق ) 
 1999 1998 1997 1996 1995 اقسام السلع          الدليل

 15,807,951 12,456,491 9,123,625 5,542,394 12,163,756 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 0 15,324 0 0 14,296 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 7,020,311 4,491,248 2,790,108 2,860,078 10,115,868 الوقود باستثناء

 0 0 0 0 0 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 98,218,961 100,041,393 112,610,870 91,567,675 134,802,131 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 70,934,934 54,636,082 54,488,009 43,892,715 84,488,471 صنعت منهااساس المواد التي 

 569,770 2,906,898 1,258,961 132,683 4,568,128 االت ومعدات نقل 7

 701,780 834,073 101,628 1,493,169 9,976,571 مصنوعات مختلفة 8

 0 0 0 0 0 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 193,253,707 175,381,509 180,373,201 145,488,714 256,129,221 المـــجــمــوع 

 
 2004 2003 2002 2001 2000 اقسام السلع          الدليل

 3,242,847 2,971,498 6,126,380 387,838 6,077,348 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 0 0 0 0 0 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 1,552,416 374,961 1,181,015 1,804,443 1,587,539 الوقود باستثناء

 0 0 0 0 0 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 675,889,415 616,711,507 211,003,375 174,225,237 190,652,336 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 73,206,919 139,184,769 134,618,691 74,110,671 30,603,129 صنعت منهااساس المواد التي 

 8,870,059 0 17,343 13,800 0 االت ومعدات نقل 7

 2,586 0 27,744 1,230,686 379,062 مصنوعات مختلفة 8

 0 0 0 0 0 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 762,764,242 759,242,735 352,974,548 251,772,675 229,299,414 المـــجــمــوع 

 



 2009 2008 2007 2006 2005 اقسام السلع          الدليل

 1,444,546 1,282,615 103,932 991,098 2,264,839 مواد غدائية وحيوانات حية 0

 532,979 0 0 0 0 مشروبات وتبغ 1

مواد خام غير صالحة لالكل  2

 1,142,394 11,823,509 1,326,479 2,520,354 3,477,578 الوقود باستثناء

 24,587 127,925 657,329 1,235,854 0 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية 4

 562,206,472 1,352,889,820 1,173,310,499 1,223,973,049 825,257,036 مواد كيماوية 5

مصنوعات صنفت في الغالب على  6

 151,877,807 418,966,733 198,359,553 215,293,579 2,337,745 صنعت منهااساس المواد التي 

 251,011 62,821 118,173 326,712 2,464,628 االت ومعدات نقل 7

 84,760 378,719 9,044,087 730,140 31,046 مصنوعات مختلفة 8

 0 0 0 0 0 سلع غير مصنفة على اساس النوع 9

 717,564,556 1,785,532,142 1,382,920,052 1,445,070,786 835,832,872 المـــجــمــوع 

 المصدر :

 .اعداد مختلفة (  ، احصائيات التجارة الخارجية )طيط، مصلحة االحصاء والتعدادامانة التخ ـــ 

 . اعداد مختلفة (  )صائيات التجارة الخارجية ، احلهيئة العامة للمعلومات والتوثيقا ـــ

 .  2003ـ 1954ـــ الهيئة العامة للمعلومات واالتصاالت، قطاع االحصاء والتعداد، السلسلة الزمنية الحصائيات التجارة الخارجية خالل السنوات 

 )ــ( بيانات غير متوفرة . ـــ

 ( 2009 _ 1980د ( مكونات التجارة الخارجية لالقتصاد الليبي باالسعار الثابتة خالل الفترة ) -  2ملحق ) 

سنوات 

 الدراسة 

(t) 

 لثابتةباالسعار ا اجمالي قيمة الواردات

 (Tvli ) 

 لثابتة باالسعار ا صادرات النفطيةاجمالي قيمة ال

( TvEoi ) 

 لثابتة باالسعار ا الصادرات غير النفطيةاجمالي قيمة

( TvEni ) 

 (Tvl ) 
 "مليون دينار"

( Pf )   % 
"2003 =100 " 

 (Tvli ) 
 "مليون دينار"

 (TvEo ) 
 "مليون دينار"

(PiKo  )   % 
"2003 =100 " 

( TvEoi ) 
 "مليون دينار"

 (TvEn ) 
 "مليون دينار"

(PiKn  )  % 
(2003 =100 ) 

( TvEni ) 
 "مليون دينار"

 ـــ 42.406 ـــ 20514.70 31.618 6486.40 4242.60 47.29 2006.20

2481.40 58.49 4242.80 4592.70 33.157 13851.22 17.10 45.469 37.61 

2124.30 50.33 4220.91 3875.50 33.411 11599.60 33.30 45.334 73.45 

1784.80 46.40 3846.88 3573.10 30.893 11566.13 43.50 46.574 93.40 

1841.70 47.10 3910.52 3248.40 26.580 12221.22 52.00 47.744 108.91 

1214.40 46.17 2630.45 3592.20 31.010 11584.03 53.40 49.626 107.60 

1315.70 37.76 3484.74 2398.30 16.519 14518.22 33.20 39.157 84.79 

1278.10 47.36 2698.52 2297.50 15.267 15049.03 74.90 41.291 181.40 

1677.30 39.97 4196.40 1789.90 12.362 14478.47 116.80 42.473 275.00 

1474.90 35.79 4120.64 2293.60 14.404 15923.20 113.80 45.000 252.89 

1510.90 36.12 4182.77 3534.70 18.263 19354.30 210.20 64.908 323.84 

1505.50 34.57 4355.18 3009.20 14.364 20949.03 144.60 69.371 208.44 

1422.00 32.83 4331.93 2810.90 14.415 19499.95 227.90 73.420 310.40 

1711.30 37.91 4513.87 2276.90 13.085 17400.86 200.70 71.572 280.42 

1487.90 34.80 4275.08 2900.40 14.735 19684.15 216.80 75.080 288.76 

1728.50 40.69 4248.29 2965.90 17.302 17142.33 256.10 79.540 321.98 

1914.90 45.29 4228.18 3433.30 20.035 17136.82 145.50 84.296 172.61 

2138.60 51.84 4125.39 3275.20 22.847 14335.13 180.40 90.208 199.98 

2203.80 40.69 5415.94 2198.70 14.103 15589.96 175.40 93.958 186.68 

1928.60 45.21 4266.06 3488.90 20.864 16722.28 193.30 94.045 205.54 

1911.40 29.87 6399.71 4992.20 42.789 11666.97 229.30 96.020 238.81 

2660.40 37.15 7161.05 5142.20 39.142 13137.41 251.80 97.200 259.05 

5585.70 74.46 7501.21 9824.00 85.430 11499.50 352.90 97.882 360.53 

5597.90 100.00 5597.90 14047.40 100.000 14047.40 759.20 100.000 759.20 



8255.20 141.33 5841.04 20085.60 136.800 14682.49 762.80 103.757 735.18 

7953.50 129.04 6163.59 30312.20 188.617 16070.74 835.80 109.494 763.33 

7934.70 136.10 5830.05 34891.20 222.031 15714.53 1445.10 113.512 1273.08 

8501.40 116.46 7299.85 39589.10 254.596 15549.76 1382.90 125.268 1103.95 

11195.80 154.05 7267.64 52946.80 333.563 15873.10 1785.50 138.030 1293.56 

16060.70 215.25 7461.42 33353.30 209.390 15928.76 717.60 143.247 500.95 

                                              المصدر :

          صادرات غير النفطيةاجمالي قيمة الو (TvEo)باالسعار الجارية  صادرات النفطيةاجمالي قيمة الو (Tvl)_ اجمالي قيمة الواردات باالسعار الجارية     

 ( . _ أ، ب، ج2: ملحق الدراسة رقم )  (TvEn)باالسعار الجارية 

 .بيانات غير منشورة ، نات مركز بحوث العلوم االقتصاديةقاعدة بيا : (Pf)رقم القياسي السعار الواردات ال_ 

 (، بيانات غير منشورة .            2010_ 2004الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، االرقام القياسية )                                                   

 دارة العامة للحسابات ، االوزارة التخطيط  :  (PiKn) والمخفض الضمني للناتج المحلي غير النفطي  (PiKo)المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي  _  

 . 2012/  7/ 26تحديث بتاريخ  القومية، 

100=   ( Tvli) الثابتة  _ اجمالي قيمة الواردات باالسعار ×
( 𝐓𝐯𝐥 )

( 𝐏𝐢𝐥 )
  . 

100=  ( TvEoi) الثابتة  _ اجمالي قيمة الصادرات النفطية باالسعار ×
( 𝐓𝐯𝐄𝐨 )

(𝐏𝐢𝐊𝐨  )
 . 

100=  ( TvEni) الثابتة  _ اجمالي قيمة الصادرات غير النفطية باالسعار ×
(𝐓𝐯𝐄𝐧)

(𝐏𝐢𝐊𝐧)
 . 

  غير متوفرة . )ــ( بيانات_ )%( بالنسب المئوية، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3ملحق رقم ) 

 بيانات متغيرات نماذج دوال الدراسة 

 ( 2009_1980خالل الفترة ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ ( بيانات متغيرات نموذج دالة الطلب على الواردات  - 3ملحق ) 
 

 سنوات الدراسة 

(t) 

 اجمالي قيمة الواردات

 لثابتةباالسعار ا

 (Tvli ) 

 " مليون دينار " 

  االجماليالناتج المحلي 
                    باالسعار الثابثة   

 (GDP )   

 " مليون دينار " 

 االسعار النسبية 

( Pil  ) 

 "2003 =100  " 

الصرف  سعر

       االسمي

( E ) 

( Pf ) % ( Pd ) % ( Pil  ) 

1980 4242.60 26793.00 47.29 28.508 1.659 0.29605 

1981 4242.80 23357.00 58.49 31.479 1.858 0.29605 

1982 4220.91 24245.00 50.33 32.942 1.528 0.29605 

1983 3846.88 23588.00 46.40 36.436 1.273 0.29605 

1984 3910.52 22675.00 47.10 40.982 1.149 0.29605 

1985 2630.45 20805.00 46.17 44.280 1.043 0.29605 

1986 3484.74 26861.10 37.76 46.143 0.818 0.31500 

1987 2698.52 22301.50 47.36 48.202 0.983 0.29711 

1988 4196.40 23567.90 39.97 49.776 0.803 0.28586 

1989 4120.64 25682.30 35.79 50.438 0.710 0.29484 

1990 4182.77 28253.40 36.12 54.285 0.665 0.28301 

1991 4355.18 32263.20 34.57 59.978 0.576 0.28487 

1992 4331.93 31459.90 32.83 66.369 0.495 0.29846 



1993 4513.87 30891.80 37.91 73.831 0.513 0.32236 

1994 4275.08 31386.40 34.80 84.703 0.411 0.36157 

1995 4248.29 31563.60 40.69 94.475 0.431 0.35357 

1996 4228.18 32510.50 45.29 105.990 0.427 0.36501 

1997 4125.39 32707.20 51.84 119.955 0.432 0.38771 

1998 5415.94 32843.30 40.69 125.983 0.323 0.45267 

1999 4266.06 32636.80 45.21 127.874 0.354 0.46193 

2000 6399.71 33126.80 29.87 124.166 0.241 0.54477 

2001 7161.05 33290.20 37.15 113.173 0.328 0.64571 

2002 7501.21 33163.60 74.46 102.040 0.730 1.21366 

2003 5597.90 37423.40 100.00 100.000 1.000 1.30513 

2004 5841.04 39678.80 141.33 101.330 1.395 1.24752 

2005 6163.59 44087.20 129.04 103.900 1.242 1.35202 

2006 5830.05 46583.60 136.10 105.500 1.290 1.28500 

2007 7299.85 48898.00 116.46 112.000 1.040 1.22421 

2008 7267.64 50228.70 154.05 123.700 1.245 1.24850 

2009 7461.42 49854.30 215.25 126.700 1.699 1.23710 

 المصدر :

 ( .  _د2: ملحق الدراسة رقم )  ( Tvli)  ثابتة_ اجمالي قيمة الواردات باالسعار ال

 .  2012/  7/ 26تحديث بتاريخ  دارة العامة للحسابات القومية، ، االوزارة التخطيط:  ( GDP ) باالسعار الثابتة _ الناتج المحلي االجمالي

 .بيانات غير منشورة ، نات مركز بحوث العلوم االقتصاديةقاعدة بيا : ( Pf)_ الرقم القياسي السعار الواردات 

 (، بيانات غير منشورة .2010_2004الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، االرقام القياسية للتجارة الخارجية )                               

   . 26/7/2012تحديث بتاريخ  دارة العامة للحسابات القومية، ، االوزارة التخطيط:  CPI (Pd)ة الرقم القياسي العام لتكاليف المعيش _

 =  ( Pil ) االسعار النسبية_ 
%( 𝐏𝐟 )

%( 𝐏𝐝 )
    .                                                      

 .، بيانات غير منشورة مصرف ليبيا المركزي، ادارة البحوث واالحصاء:  ( E) _ سعر الصرف االسمي 

 _ )%( بالنسب المئوية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب ( بيانات متغيرات نموذج دالة الطلب على الصادرات النفطية  - 3ملحق ) 
سنوات 

 الدراسة

(t) 

الصادرات اجمالي قيمة 

 لثابتةباالسعار االنفطية 

( TvEoi ) 

 " مليون دينار " 

لدول  الناتج المحلي االجمالي

   باالسعار الثابثة  منطقة اليورو

 (GDPp )   

 "  يورو ار " ملي

المخفض الضمني للناتج 

                    المحلي النفطي % 

(PiKo )   

 "2003 =100  " 

1980 20514.70 4286.080 31.618 

1981 13851.22 4304.095 33.157 

1982 11599.60 4330.331 33.411 

1983 11566.13 4386.898 30.893 



1984 12221.22 4490.523 26.580 

1985 11584.03 4592.456 31.010 

1986 14518.22 4709.584 16.519 

1987 15049.03 4827.700 15.267 

1988 14478.47 5024.595 12.362 

1989 15923.20 5232.076 14.404 

1990 19354.30 5430.088 18.263 

1991 20949.03 5572.788 14.364 

1992 19499.95 5660.304 14.415 

1993 17400.86 5621.372 13.085 

1994 19684.15 5762.177 14.735 

1995 17142.33 5915.592 17.302 

1996 17136.82 6008.333 20.035 

1997 14335.13 6167.636 22.847 

1998 15589.96 6339.625 14.103 

1999 16722.28 6523.357 20.864 

2000 11666.97 6789.094 42.789 

2001 13137.41 6916.254 39.142 

2002 11499.50 6980.596 85.430 

2003 14047.40 7032.642 100.000 

2004 14682.49 7169.313 136.800 

2005 16070.74 7291.909 188.617 

2006 15714.53 7518.704 222.031 

2007 15549.76 7730.389 254.596 

2008 15873.10 7752.991 333.563 

2009 15928.76 7435.311 209.390 

 المصدر :

 ( .  _د2: ملحق الدراسة رقم )  (TvEoi) ثابتةباالسعار ال صادرات النفطية_ اجمالي قيمة ال

تم تجميعه من موقع التجارة واالقتصاد  : (GDPp) باالسعار الثابتة لدول منطقة اليورو _ الناتج المحلي االجمالي

(statistics-economic/www.economywatch.com//http:)زود خدمة قاعدة البيانات بالموقع، م ،

 . بوحدة قياس مليار يورو، استخدم 23/3/2013، جمعت بتاريخ ومؤشرات اقتصادية عن دول العالم احصاءات

تحديث بتاريخ  دارة العامة للحسابات القومية، ، االوزارة التخطيط : (   PiKo) المخفض الضمني للناتج المحلي النفطي_ 

26 /7   /2012  . 

 _ )%( بالنسب المئوية .
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 ج ( بيانات متغيرات نموذج دالة الطلب على الصادرات غير النفطية   - 3ملحق ) 
سنوات 

 الدراسة

(t) 

الصادرات غير اجمالي قيمة 

 لثابتةباالسعار االنفطية 

( TvEni ) 

 " مليون دينار " 

لدول  الناتج المحلي االجمالي

   باالسعار الثابثة  منطقة اليورو

 (GDPp )   

 "  يورو ار مليألف " 

المخفض الضمني للناتج 

                   المحلي غير النفطي % 

(PiKn )   

 "2003 =100  " 

الصرف  سعر

       االسمي

( E ) 

 0.29605 42.406 4.286080 ـــ 1980

1981 37.61 4.304095 45.469 0.29605 

1982 73.45 4.330331 45.334 0.29605 

1983 93.40 4.386898 46.574 0.29605 

1984 108.91 4.490523 47.744 0.29605 

1985 107.60 4.592456 49.626 0.29605 

1986 84.79 4.709584 39.157 0.31500 

1987 181.40 4.827700 41.291 0.29711 

1988 275.00 5.024595 42.473 0.28586 

1989 252.89 5.232076 45.000 0.29484 

1990 323.84 5.430088 64.908 0.28301 

1991 208.44 5.572788 69.371 0.28487 

1992 310.40 5.660304 73.420 0.29846 

1993 280.42 5.621372 71.572 0.32236 

1994 288.76 5.762177 75.080 0.36157 

1995 321.98 5.915592 79.540 0.35357 

1996 172.61 6.008333 84.296 0.36501 

1997 199.98 6.167636 90.208 0.38771 

1998 186.68 6.339625 93.958 0.45267 

1999 205.54 6.523357 94.045 0.46193 

2000 238.81 6.789094 96.020 0.54477 

2001 259.05 6.916254 97.200 0.64571 

2002 360.53 6.980596 97.882 1.21366 

2003 759.20 7.032642 100.000 1.30513 

2004 735.18 7.169313 103.757 1.24752 

2005 763.33 7.291909 109.494 1.35202 

2006 1273.08 7.518704 113.512 1.28500 

2007 1103.95 7.730389 125.268 1.22421 

2008 1293.56 7.752991 138.030 1.24850 

2009 500.95 7.435311 143.247 1.23710 

 المصدر :

 ( .  _د2: ملحق الدراسة رقم )  (TvEni) ثابتةباالسعار ال صادرات غير النفطيةاجمالي قيمة ال_ 

تم تجميعه من موقع التجارة واالقتصاد  : (GDPp) باالسعار الثابتة لدول منطقة اليورو _ الناتج المحلي االجمالي

(statistics-economic/www.economywatch.com//http:)احصاءات ومؤشرات اعدة البيانات بالموقع، مزود خدمة ق ،

 .، استخدم بوحدة قياس ألف مليار يورو 23/3/2013العالم، جمعت بتاريخ  اقتصادية عن دول

 .  2012/  7/ 26تحديث بتاريخ  دارة العامة للحسابات القومية، ، االوزارة التخطيط : (  PiKn) الضمني للناتج المحلي غير النفطيالمخفض _ 

 .، بيانات غير منشورة مصرف ليبيا المركزي، ادارة البحوث واالحصاء:  ( E) _ سعر الصرف االسمي 

 _ )%( بالنسب المئوية .

 )ــ( بيانات غير متوفرة . _
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 ( 4ملحق رقم ) 

 نتائج التقدير غير المقبولة لدوال الطلب على مكونات 

 التجارة الخارجية بالصيغة الخطية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 أ ( نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الواردات بصيغتها الخطية   - 4ملحق ) 
 (Tvlit) المتغير التابع نتائج محاوالت التقدير 

 محاولة

 )6رقم ) 

 محاولة

 ( 5رقم ) 

 محاولة

 (4رقم ) 

 محاولة

  (3رقم ) 

 محاولة

 (2رقم ) 

 محاولة

 (1رقم ) 

Coefficie

n 

 المعامالت

المتغيرات 

 المستقلة

612.907 

1.4463) ) 

128.68

6 

0.3686)

) 

-

467.373 

-0.5865) ) 

280.35

1 

 

(0.3864

) 

100.232 

(0.1284) 

-

141.906 

(-0.1758) 

b1 Const 

0.1333 

11.643)***) 

0.0732 

3.0762)

***) 

0.0947 

3.5914)*

**) 

0.0839 

 

*(1.726

1 ) 

0.0936 

(1.6684) 

0.0661 

(1.0694) 

b2 GDPt 

 

 

  0.0301 

(0.6842

) 

 0.0255 

(0.5503) 

0.0499 

(1.0525) 

b3 GDPt-1 

    105.156  

(0.2448) 

-

689.265 

(-0.7388) 

b4 Pilt 

     787.162 

(1.1295) 

b5 Pilt-1 

   4178.5

7 

(4.8312

)*** 

4264.1 

(4.5043)

*** 

4450.72 

(4.6027)

*** 

b6 Et 

  -

673.537 

(-0.8839) 

-

4122.8

1  

-4369.2 

(-

4.7107)*

** 

-

4415.62 

(-

4.5532)*

** 

b7 Et-1 



(-

5.3515)

*** 

 0.5041 

(2.7925

)*** 

0.5618 

(2.6073)

** 

0.1682 

(0.9184

) 

0.1676 

(0.8941) 

0.2291 

(1.1595) 

b8 

 

Tvlit-1 

0.657 0.746 0.754 0.817 0.818 0.824 𝐑𝟐 R-

squared 
131.40 110.72 113.25 61.06 58.28 52.80 F F(k-1, n-

k) 
1.020 

0.0009 

2.156 

0.5527 

2.206 

0.5359 

1.859 

0.2054 

1.869 

0.1679 

1.9506 

0.2065 

d 

p-value 
D-W 

 

... -1.44 ... 1.23 2.34 ... h Durbin's 
h 

34.1044 
[0.0282] 

0.5315

2 
[0.5940

] 

0.8234

8 
[0.4510] 

0.0922

8 
[0.9120

] 

0.0960

8 
[0.9090] 

0.0409

5 
[0.9600] 

LMF 
 [Prob] 

BG-LM 

2.71581 
[0.2572] 

7.8490

6 
[0.1648

] 

17.051

12 
[0.0479] 

25.777

76 
[0.1733

] 

28.896

75 
[0.3659] 

19.727

96 
[0.1389] 

TR^2 
[Prob] 

White 

Test   

8.35238 
[0.0154] 

9.8914

0 
[0.0071

] 

9.1806

8 
[0.0102] 

73.656 
[0.1607

] 

4.2314

1 
[0.1205] 

3.8167

5 
[0.1483] 

LM 
[Prob] 

ARCH 
Test 

 

2/30 3/29 4/29 6/29 7/29 8/29 K/ n 

 % .1%، *** تعني معنوي عند 5%، ** تعني معنوي عند 10_  حيث : * تعني معنوي عند 

 . P [Probability]تشير الى قيم  ] [(، والقيم بين األقواس المربعة t-ratio)اي  Tالمعامل االحصائي  قيم ) ( تشير الى_ القيم بين األقواس 

_  (D-W  ,Durbin's h  ,BG-LM. اختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي ) 

_ (White Test  ,ARCH Test ) اختبارات فحص مشكلة تغاير التباين. 

 _n   ، تشير الى عدد المشاهداتk . تشير الى عدد المعامالت 

 

 

_ اختبار نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الواردات بصيغتها الخطية وفحص المشاكل 

 المصاحبة لها  :

 ( :1_ محاولة التقدير رقم )1

( في الجدول السابق ان إشارة  1يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بالمحاولة )

تفترضه   امل   مخالفةتظهر موجبة وبالتالي فإنها    (Pilt,  Pilt-1) معاملي  حاصل الجمع الجبري ل



النظرية االقتصادية حول طبيعة العالقة بين االسعار النسبية والطلب على الواردات، وكذلك 

لما تفترضه   تظهر موجبة مخالفة  (Et, Et-1)شارة حاصل الجمع الجبري لمعاملي بالنسبة إل

النظرية االقتصادية عن طبيعة العالقة بين سعر الصرف والطلب على الواردات . كما يتضح  

-GDPt , Tvlit-1),  GDPt  ضعف الداللة االحصائية لمعامالت   ( t-ratio)أي    tقيم النسبة    من

1, Pilt, Pilt-1)   . 

 ( :2_ محاولة التقدير رقم )2

( في الجدول السابق ان إشارة  2يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بالمحاولة )

ا تفترضه النظرية االقتصادية حول طبيعة العالقة بين  مل  مخالفةتظهر موجبة  (Pilt)معامل 

ضعف  (t-ratio)أي  tاالسعار النسبية والطلب على الواردات . كما يتضح من قيم النسبة 

 .   (GDPt , Tvlit-1) , GDPt-1, Pilt الداللة االحصائية لمعامالت 

 ( :3_ محاولة التقدير رقم )3

( في الجدول السابق ان إشارة  3يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بالمحاولة )

لما تفترضه النظرية   تظهر موجبة مخالفة (Et, Et-1)حاصل الجمع الجبري لمعاملي 

االقتصادية حول طبيعة العالقة بين سعر الصرف والطلب على الواردات . كما يتضح من  

تحسنها  و  ( Tvlit-1) , GDPt-1 ضعف الداللة االحصائية لمعاملي( t-ratio)أي  tقيم النسبة 

 .  (GDPt) بالنسبة لمعامل

 ( :4_ محاولة التقدير رقم )4

( في الجدول السابق ان إشارة  4يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بالمحاولة )

لما تفترضه النظرية االقتصادية   مطابقةجميع معامالت المتغيرات المدرجة بهذه الدالة تظهر 

.  غير معنوي من الناحية االحصائية  حولها فيما عدا الثابت فإنه يظهر بإشارة عكسية كما أنه



-Tvlitتحسن أكبر في الداللة االحصائية لمعاملي    (t-ratio)أي   tكما يتضح من قيم النسبة  

1) , GDPt) وضعفها بالنسبة لمعامل (Et-1)   كما أشارت إختبارات معايير فحص مشكلة .

  ختبارتغاير التباين إلى إمكانية وجود هذه المشكلة بهذه المحاولة، حيث بلغت قيمها في إ

(17.0512  =White Test) بقيمة إحتمالية ((Probability = 0.0479   وكذلك إختبار

(9.1807  =ARCH Test)  بقيمة إحتمالية              ((Probability = 0.0102  

 % .   5إلى عدم ثبات تباين حد الخطأ بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  

 ( :5_ محاولة التقدير رقم )5

( في الجدول السابق ان اإلشارة  5يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بالمحاولة )

لما تفترضه النظرية  لجميع معامالت المتغيرات المدرجة بهذه الدالة تظهر مطابقةالجبرية 

تحسن كبير في الداللة  (t-ratio)أي  tاالقتصادية حولها . كما يتضح من قيم النسبة 

. إال أن إمكانية   %1حيث تظهر معنوية عند مستوى    (Tvlit-1) ,  GDPtاالحصائية لمعاملي

وجود مشكلة إختالف التباين بهذه المحاولة لتقدير دالة الطلب على الواردات تظهر واضحة  

بقيمة إحتمالية   (ARCH Test=  9.8914)  ختباروذلك من خالل ما تظهره قيمة إ

((Probability = 0.0071  وهي بذلك تشير إلى عدم ثبات تباين حد الخطأ بنموذج هذه

 % .   5د مستوى معنوية المحاولة عن

 ( :6_ محاولة التقدير رقم )6

( في الجدول السابق ان اإلشارة  6يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الواردات بالمحاولة )

لما تفترضه النظرية االقتصادية حولها . كما يتضح   تظهر مطابقة( GDPt)لمعامل الجبرية 

تتأكد عند مستوى   (GDPt)أن الداللة االحصائية لمعامل  (t-ratio)أي  tمن قيم النسبة 

. كما تشير إختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي بهذه المحاولة لتقدير دالة  %1معنوية 



إلى إمكانية وجود مشكلة االرتباط الذاتي من    (D-W) الطلب على الواردات بإستخدام إختبار  

  ؛ (d = 1.02) حواليحيث بلغت قيمة هذا االختبار ، %5الرتبة االولى عند مستوى معنوية 

 وجود  أيضا أظهر وقد  Breusch Godfrey – LM))إختبار  إجراء تم التأكيد  ولزيادة

%، حيث بلغت قيمة هذا 5من الرتب االعلى عند مستوى معنوية  الذاتي  االرتباط مشكلة

  Probability = 0.0282))             بقيمة إحتمالية  (LMF = 4.104)  حوالياالختبار  

التباين بهذه المحاولة لتقدير دالة الطلب على الواردات   كما أن إمكانية وجود مشكلة إختالف  .

بقيمة   (ARCH Test=  8.3524) ختبارتظهر واضحة وذلك من خالل ما تظهره قيمة إ

وهي بذلك تشير إلى عدم ثبات تباين حد الخطأ  ،Probability = 0.0154))إحتمالية  

 % .  5بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  

 

 

 

 

 

 

 
 ( نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بصيغتها الخطية ب –  4ملحق ) 

 
 (  ( TvEoitالمتغير التابع نتائج محاوالت التقدير 

 محاولة

 )6رقم ) 

 محاولة

 (  5رقم ) 

 محاولة

 ( 4رقم ) 

 محاولة

 (  3رقم ) 

 محاولة

 ( 2رقم ) 

 محاولة

 ( 1رقم ) 

Coefficien 

 المعامالت

المتغيرات 

 المستقلة

14903.9 15564.5 

)***16.17 ) 

13420.2-

2.6180) ) 

3094.68 

(1.0670) 

3019.53  

(1.0590) 

2929.14 

(1.0280) 

b1 Const 



 (***4.1

65 ) 

0.0909 

(0.1682

) 

 0.4066 

(0.4290 ) 

0.5739  

(0.8759 ) 

0.5941  

(0.9255) 

5.4548 

(1.2070) 

b2 GDPpt 

 

 

    -5.0002 

(-1.1630) 

b3 GDPpt-1 

  179.69 - 

 0.3888)-( 

573.18 - 

 0.5942)-( 

473.57-  

 0.7491)-( 

1103.39 -  

(-1.3160) 

-1830.41 

(-1.4650) 

b4 PiKot 

    689.18  

(0.8914) 

1824.09 

(1.4860) 

b5 PiKot-1 

   70.587  

(4.509)*** 

0.5848  

(4.536)*** 

0.5959 

(4.613)*** 

b6 

 

TvEoit-1 

0.0015 0.0032 0.017 0.447 0.455 0.474 𝐑𝟐 R-squared 

0.028 0.151 0.127 15.34 13.82 14.05 F F(k-1, n-k) 

0.667 

e-

0063.59 

0.667 

006-e4.01 

0.647 

1.16e-006 

1.479 

0.0204 

1.467 

0.0162 

1.581 

0.0274 

d 

p-value 

D-W 

 

... ... ... 1.44 1.47 1.11 h Durbin's h 

97.4936  

[0.0027

] 

7.68024  

[0.0024] 

6.77066  

[0.0045] 

93.7069  

[0.0402] 

3.51073  

[0.0475] 

2.38471   

[0.1166] 

LMF 

 [Prob] 

BG-LM 

94.6940  

[0.0957

] 

3.84070  

[0.1466] 

55.0577 

[0.4089] 

88.1001  

[0.5241] 

17.28442  

[0.2413] 

24.49514  

[0.2214] 

TR^2 

[Prob] 

White Test   

4.21934  

[0.1213

] 

4.08057  

[0.1299] 

3.23471  

[0.1984] 

10.1757  

[0.9159] 

0.32936  

[0.8481] 

0.85801 

 [0.6512] 

LM 

[Prob] 

ARCH  Test 

2/30 2/30 3/30 4/29 5/29 6/29 K/ n 

 % .1%، *** تعني معنوي عند 5%، ** تعني معنوي عند 10: * تعني معنوي عند  _  حيث

 . P [Probability]تشير الى قيم  ] [(، والقيم بين األقواس المربعة t-ratio)اي  Tالمعامل االحصائي  قيم ) ( تشير الى_ القيم بين األقواس 

_  (D-W  ,Durbin's h  ,BG-LM اختبارات فحص مشكلة ). االرتباط الذاتي 

_ (White Test  ,ARCH Test ) اختبارات فحص مشكلة تغاير التباين. 

 _n   ، تشير الى عدد المشاهداتk . تشير الى عدد المعامالت 

 
 

 

 

 

 

 

_ اختبار نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بصيغتها الخطية وفحص  

 المشاكل المصاحبة لها  :



 ( :1_ محاولة التقدير رقم )1

( في الجدول السابق  1يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بالمحاولة ) 

ا  مل  تظهر موجبة مطابقة (GDPpt, GDPpt-1)ان إشارة حاصل الجمع الجبري لمعاملي 

تفترضه النظرية االقتصادية حول طبيعة العالقة بين الدخل االجنبي والطلب على الصادرات 

تظهر سالبة   (PiKot-1, PiKot)إشارة حاصل الجمع الجبري لمعاملي النفطية، كما أن 

لما تفترضه النظرية االقتصادية عن طبيعة العالقة بين أسعار الصادرات النفطية   مطابقة

ضعف الداللة  (t-ratio)أي  t. كما يتضح من النسبة  والطلب على الصادرات النفطية

 .   (GDPpt), GDPpt-1, PiKot , PiKot-1االحصائية لمعامالت 

 ( :2_ محاولة التقدير رقم )2

( في الجدول السابق  2يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بالمحاولة ) 

تفترضه النظرية   امل  مطابقةان إشارات معامالت المتغيرات المبقى عليها بهذه الدالة التزال 

ضعف الداللة االحصائية   (t-ratio)أي  tاالقتصادية حولها . كما يتضح من قيم النسبة 

. وتشير إختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي  (GDPpt), PiKot, PiKot-1 لمعامالت 

  ( Durbin's h) بهذه المحاولة لتقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بإستخدام إختبار 

حيث  ، %5إلى إمكانية وجود مشكلة االرتباط الذاتي من الرتبة االولى عند مستوى معنوية 

 Breusch))إختبار  إجراء تم التأكيد  ولزيادة ؛(h = 1.47) حواليبلغت قيمة هذا االختبار 

Godfrey – LM من الرتب االعلى عند   الذاتي االرتباط مشكلة وجود  أيضا   أظهر وقد

بقيمة    (LMF = 3.511)          حوالي%، حيث بلغت قيمة هذا االختبار  5مستوى معنوية  

 .  Probability = 0.0475)) إحتمالية  

 ( :3_ محاولة التقدير رقم )3



( في الجدول السابق  3يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بالمحاولة ) 

تفترضه النظرية   امل  مطابقةان إشارات معامالت المتغيرات المبقى عليها بهذه الدالة التزال 

ضعف الداللة االحصائية   (t-ratio)أي  tاالقتصادية حولها . كما يتضح من قيم النسبة 

. وتشير إختبارات فحص مشكلة االرتباط الذاتي بهذه المحاولة (  GDPpt),  PiKot  لمعامالت 

إلى إمكانية وجود مشكلة االرتباط الذاتي من   (Durbin's h)من خالل إستخدام إختبار 

 = h) حوالي    حيث بلغت قيمة هذا االختبار ، %5الرتبة االولى عند مستوى معنوية 

 أيضا   أظهر وقد   Breusch Godfrey – LM)) إختبار   إجراء تم التأكيد  ولزيادة  ؛   (1.44

%، حيث بلغت قيمة  5من الرتب االعلى عند مستوى معنوية  الذاتي  االرتباط مشكلة وجود 

  Probability= 0.0402))        بقيمة إحتمالية  (LMF = 3.707) حواليهذا االختبار  

. 

 ( :4_ محاولة التقدير رقم )4

( في الجدول السابق  4يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بالمحاولة ) 

لما تفترضه النظرية  جميع معامالت المتغيرات المدرجة بهذه الدالة تظهر مطابقةان إشارة 

االقتصادية حولها فيما عدا الثابت فإنه يظهر بإشارة عكسية كما أنه غير معنوي من الناحية  

 ضعف الداللة االحصائية لمعامالت (  t-ratio)أي    t  االحصائية . وكذلك يتضح من قيم النسبة

GDPpt), PiKot)  كما يظهر معامل التحديد . (R-squared)   بقيمة منخفظة جدا  بحوالي

(𝐑𝟐=0.017)   مما يعني ان المتغيرات المستقلة المدرجة بهذه الدالة ضعيفة التفسير للتغيرات

 = F)المحسوبة بقيمة منخفظة بحوالي  Fالحاصلة في المتغير التابع بالدالة، كما تظهر 

مما يدل على ضعف الداللة االحصائية للدالة ككل . وتشير إختبارات فحص مشكلة   (0.127

إلى إمكانية وجود مشكلة االرتباط   (D-W) لمحاولة بإستخدام إختبار االرتباط الذاتي بهذه ا



 حواليحيث بلغت قيمة هذا االختبار ، %5الذاتي من الرتبة االولى عند مستوى معنوية 

(d=0.65)إختبار إجراء تم التأكيد  ولزيادة  ؛                  ((Breusch Godfrey–LM 

%، حيث بلغت 5من الرتب االعلى عند مستوى    الذاتي  االرتباط مشكلة  وجود  أيضا   أظهر وقد 

  Probability = 0.0045))بقيمة إحتمالية   (LMF = 6.771)  حواليقيمة هذا االختبار 

.   

 ( :5_ محاولة التقدير رقم )5

( في الجدول السابق  5يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بالمحاولة ) 

لما تفترضه النظرية االقتصادية حولها، كما   تظهر سالبة مطابقة  (PiKot)  إشارة معامل ان 

بقيمة منخفظة  ( R-squared)وكذلك يظهر معامل التحديد  أنه اليتمتع بالداللة االحصائية .

مما يعني ان المتغير المستقل المدرج بهذه الدالة ضعيف التفسير    ( 𝐑𝟐=0.0032) جدا  بحوالي  

المحسوبة بقيمة منخفظة بحوالي   Fللتغيرات الحاصلة في المتغير التابع بالدالة، كما تظهر 

(F = 0.151 )   مما يدل على ضعف الداللة االحصائية للدالة ككل . وتشير إختبارات فحص

إلى إمكانية وجود مشكلة  (D-W)لة بإستخدام إختبار مشكلة االرتباط الذاتي بهذه المحاو 

 d)  حواليحيث بلغت قيمة هذا االختبار  ،  %5االرتباط الذاتي من الرتبة االولى عند مستوى  

 وقد   Breusch Godfrey–LM))                 إختبار إجراء تم  التأكيد  ولزيادة  ؛(0.67 =

%، حيث بلغت  5من الرتب االعلى عند مستوى  الذاتي االرتباط مشكلة وجود  أيضا   أظهر

 . Probability = 0.0024))بقيمة إحتمالية    (LMF = 7.680)  حواليقيمة هذا االختبار  

 

 

 



 ( :6_ محاولة التقدير رقم )6

( في الجدول السابق  6يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات النفطية بالمحاولة ) 

لما تفترضه النظرية االقتصادية حولها، كما   تظهر موجبة مطابقة  (GDPpt)   ان إشارة معامل

بقيمة منخفظة  ( R-squared)وكذلك يظهر معامل التحديد  أنه اليتمتع بالداللة االحصائية .

مما يعني ان المتغير المستقل المدرج بهذه الدالة ضعيف التفسير    ( 𝐑𝟐=0.0015) جدا  بحوالي  

المحسوبة بقيمة منخفظة    Fللتغيرات الحاصلة في المتغير التابع بالدالة، كما تظهر قيمة إختبار  

مما يدل على ضعف الداللة االحصائية للدالة ككل . وتشير إختبارات   (F = 0.028)بحوالي  

إلى إمكانية وجود  (D-W) بهذه المحاولة بإستخدام إختبار  فحص مشكلة االرتباط الذاتي

حيث بلغت قيمة هذا  ، %5مشكلة االرتباط الذاتي من الرتبة االولى عند مستوى معنوية 

–Breusch Godfrey))إختبار  إجراء  تم التأكيد  ولزيادة ؛(d = 0.67) حوالي االختبار 

LM  من الرتب االعلى عند مستوى معنوية   الذاتي االرتباط مشكلة وجود  أيضا   أظهر وقد

  بقيمة إحتمالية ( LMF = 7.494)  حوالي%، حيث بلغت قيمة هذا االختبار 5

((Probability = 0.0027 .    

 

 

 

 

 

 

 



 

درات غير النفطية            ( نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الصا ج –  4ملحق ) 
   بصيغتها الخطية

 (TvEnit) المتغير التابع نتائج محاوالت التقدير 

 محاولة

 (5رقم ) 

 محاولة

 (4رقم ) 

 محاولة

 ( 3رقم ) 

 محاولة

  (2رقم ) 

 محاولة

 (1رقم ) 

Coefficien 

 المعامالت

 المتغيرات 

 المستقلة

-192.15 

 (-1.0900) 

-69.65 

 (-0.5149) 

 342.89 - 

2.1340)**-(  

244.29-  

 1.2250)-( 

241.58  – 

0.8275)-( 

b1 Const 

31.65 

 (0.8285) 

858.04 

(3.2770)*** 

708.64 

)** 02.398 ) 

683.04 

 (2.3310)** 

3684.5  

(2.0550)* 

b2 GDPpt 

 -875.66 

(-3.2720)*** 

621.33 - 

 1.8200) *-( 

633.61  -   

 1.7360)*-( 

635.93-  

 1.4710)-( 

b3 GDPpt-1 

   
5.7504 

(1.1920)  

45.761  

(1.0910) 

b4 PiKnt 

  4.1268 - 

 1.5420)-( 

8.4158 - 

2.034)*-(  

8.4079  - 

2.1760)**-(  

b5  PiKnt-1 

   
 

3.4477 

 (0.0174) 

b6 Et 

536.17 

(4.6330)*** 

559.31 

 (5.2390)*** 

541.76 

 (4.9310)*** 

579.43 

 ***(4.4730) 

576.19  

(3.3360)*** 

b7 Et-1 

0.2073 

 (1.0970) 

0.3839 

 (4.8270)*** 

40.382  

(5.4760)*** 

0.3081  

(3.7580)*** 

10.309  

(4.0580)*** 

b8 

 

TvEnit-1 

0.813 0.871 0.876 0.880 0.880 𝐑𝟐 R-squared 

24.06 43.37 43.89 53.79 151.2 F F(k-1, n-k) 

1.781 

0.1177 

2.260 

0.5058 

2.307 

70.481 

2.228 

0.3812 

2.229 

50.392 

d 

p-value 
D-W 

 
-21.10 -1.19 -1.30 1.08- 1.07 - h Durbin's h 

1.07648 
 [0.3570] 

1.39919 

[0.2680] 

1.62115 

[0.2210] 

0.97579 

[0.3940] 

0.94501 

[0.4060] 

LMF 
 [Prob] 

BG-LM 

17.26320 
[0.0447] 

24.38150 

[0.0411] 

27.65178 

[0.1179] 
928.9967 

[0.3611] 

25.97694 

[0.0261] 

TR^2 
[Prob] 

White Test   

14.67920 
 [0.0006] 

10.11100 

[0.0063] 

13.83720 

[0.0009] 

012.5524 

[0.0019] 

12.53190 

[0.0019] 

LM 
[Prob] 

ARCH  Test 

 

29/4 5/29 6/29 7/29 8/29 k/ n 

 % .1%، *** تعني معنوي عند 5%، ** تعني معنوي عند 10: * تعني معنوي عند  _  حيث

  P    [Probability]تشير الى قيم    ]  [(، والقيم بين األقواس المربعة  t-ratio)اي    Tالمعامل االحصائي    قيم  ) ( تشير الى_ القيم بين األقواس  

. 

_  (D-W  ,Durbin's h  ,BG-LM اختبارات فحص ). مشكلة االرتباط الذاتي 

_ (White Test  ,ARCH Test ) اختبارات فحص مشكلة تغاير التباين. 



 _n   ، تشير الى عدد المشاهداتk . تشير الى عدد المعامالت 

_ اختبار نتائج محاوالت تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية بصيغتها الخطية 

 وفحص المشاكل المصاحبة لها  :

 ( :1_ محاولة التقدير رقم )1

( لتقدير دالة الطلب على الصادرات 1بنتائج المحاولة ) (t-ratio)أي  tمن خالل قيم النسبة 

-Et),  GDPpt    ضعف الداللة االحصائية لمعامالت   غير النفطية في الجدول السابق يتضح

1,  PiKnt)  .   معايير فحص مشكلة تغاير التباين إلى إمكانية وجود هذه   كما أشارت إختبارات

المشكلة بهذه المحاولة لتقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمها في  

وكذلك  Probability = 0.0261))بقيمة إحتمالية  (White Test=  25.977)  ختبارإ

إلى عدم   Probability = 0.0019))بقيمة إحتمالية    (ARCH Test=  12.532) إختبار  

 % .   5ثبات تباين حد الخطأ بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  

 ( :2_ محاولة التقدير رقم )2

( لتقدير دالة الطلب على  2بنتائج المحاولة ) (t-ratio)أي  tمن خالل قيم النسبة  يتضح

ضعف الداللة االحصائية بالنسبة لمعامل الصادرات غير النفطية في الجدول السابق 

(PiKnt)  وتحسنها بالنسبة لمعامل(GDPpt-1)  كما أن إمكانية   .% 10فهو معنوي عند

التباين بهذه المحاولة لتقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية   وجود مشكلة إختالف

بقيمة   (ARCH Test=  12.552) ختبارتظهر واضحة وذلك من خالل ما تظهره قيمة إ

وهي بذلك تشير إلى عدم ثبات تباين حد الخطأ  Probability = 0.0019))إحتمالية 

 % .  5بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  

 ( :3_ محاولة التقدير رقم )3



( لتقدير دالة الطلب على الصادرات 3بنتائج المحاولة ) (t-ratio)أي  tمن خالل قيم النسبة 

-PiKnt)      ضعف الداللة االحصائية بالنسبة لمعامل  غير النفطية في الجدول السابق يتضح

. كذلك فإن إمكانية وجود مشكلة إختالف التباين بهذه المحاولة لتقدير دالة الطلب على   (1

=  13.837)  ختبار       خالل ما تظهره قيمة إ  الصادرات غير النفطية تظهر واضحة وذلك من

ARCH Test)  بقيمة إحتمالية((Probability = 0.0009   وهي بذلك تشير إلى عدم

 % . 5ثبات تباين حد الخطأ بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  

 ( :4_ محاولة التقدير رقم )4

( في الجدول 4يتضح من نتائج تقدير دالة الطلب على الصادرات غير النفطية بالمحاولة )

  تظهر سالبة مخالفة  (GDPpt, GDPpt-1)السابق ان إشارة حاصل الجمع الجبري لمعاملي  

تفترضه النظرية االقتصادية حول طبيعة العالقة بين الدخل االجنبي والطلب على  امل

أن الداللة االحصائية   (t-ratio)أي  tالصادرات غير النفطية، كما يتضح من قيم النسبة 

  . كما أشارت إختبارات   %1تتأكد عند مستوى معنوية    (GDPpt ,Et  GDPpt-1,)لمعامالت  

معايير فحص مشكلة تغاير التباين إلى إمكانية وجود هذه المشكلة بهذه المحاولة، حيث بلغت 

 = Probability))بقيمة إحتمالية     (White Test=  24.382)  ختبارقيمها في إ

 Probability))بقيمة إحتمالية   ( ARCH Test=  10.111) وكذلك إختبار  0.0411

 % .   5إلى عدم ثبات تباين حد الخطأ بنموذج هذه المحاولة عند مستوى معنوية  0.0063 =

 ( :5_ محاولة التقدير رقم )5

( لتقدير دالة الطلب على  5بنتائج المحاولة ) (t-ratio)أي  tمن خالل قيم النسبة  يتضح

 ضعف الداللة االحصائية بالنسبة لمعاملالصادرات غير النفطية في الجدول السابق 

(GDPpt)   كما أشارت إختبارات معايير فحص مشكلة تغاير التباين إلى إمكانية وجود هذه .



بقيمة   (White Test=  17.263) ختبارالمشكلة بهذه المحاولة، حيث بلغت قيمها في إ

بقيمة  ( ARCH Test=  14.679) وكذلك إختبار  Probability = 0.0447))إحتمالية 

إلى عدم ثبات تباين حد الخطأ بنموذج هذه المحاولة   Probability = 0.0006))إحتمالية   

 % .   5عند مستوى معنوية  

 

 
 


