
 
 

 
 
 

 املؤمتر الوطني العام

 جملس التخطيط الوطني

***** 

 

 

 السياسات اإلقتصادية الوطنية

******* 

 

اإلطار العام ملراجعة وتقييم السياسات اإلقتصادية  الوطنية ، والسياسات 

 اإلقتصادية املقرتحة يف مرحلة بناء ليبيا اجلديدة

 

 

 

 

  إعداد فريق العمل املكلف مبوجب قرار اللجنة التسيريية لس

  م2012لسنة ) 6(التخطيط الوطني رقم 

 

 

 

 

 

 

 

م2013مارس ،



 
 

   

 

 

 

 فريق العمل الذي قام بإعداد الدراسة

******* 

 

  رئيس الفريق        حممد عبداجلليل أبوسنينة. د. 1

         عبداهللا إحممد شاميـــة. د. 2
ٌ
      عضو

         عمر عثمان زرمـــــــــوح. د. 3
ً
      عضو

         فتحي عبدا حلفيظ اربي. د. 4
ً
      عضو

         عبدالبارئ شوشان الزني. أ. 5
ً
      عضو

         ناجي عيســـــــــــــــى. أ. 6
ً
      عضو

         فهمـــــي املقريـــــــف. أ. 7
ُ
     عضو

  



 
 

 

 فهــرس احملتويــــات

  الصفحة                             العنوان 

 

 اجلــــزء األول

 تشخيص واقع االقتصاد الليبي واألهداف االقتصادية الكلية

  يف املرحلة القادمة

  :مقدمــة

أھداف مراجعة وتقییم السیاسات االقتصادیة الوطنیة                                :أوالً 
6 -7        

               -:   واقع االقتصاد اللیبي والمشاكل التي یعاني منھا :ثانیاً 

8 -19  
   االختالل الھیكلي في بنیة – قصور البنیة التحتیة –إفتقاد الرؤیة -

ض������عف أداء ال������سیاسة - ض������عف اإلدارة الحكومی������ة-االقت������صاد 
 االقتصادیـة 

 ضعف م�ساھمة القطاع�ات - ضعف أداء قطــاع التجارة الخارجیة–
 غیر 

 ض����عف أداء – ت����دني حج����م إنتاجی����ة رؤوس األم����وال –النفطی����ة 
 القطـــاع 

م�����شكلة  التركیب�����ة ال�����سكانیة و– م�����شكلة الت�����ضخم –الم����صرفي 
 البطالـــــــة 

 الخل��ل - إنخف��اض م��ستوى الرفـــــ��ـاه االقت��صادي وانت��شار الفق��ر–
 فـــي 

  ضعــف – تخلف القدرات اإلداریة واإلنتاجیــــــــة –توزیع الدخل 
 ع��دم وج��ود من��اطق لمزاولـ��ـة –ال��سیطرة عل��ى المناف��ذ الحدودی��ة 

 األنشطــة 
 انونیة للقطــــاع الخــــاص  ضعف البنیة الھیكلیة والق–االقتصادیة 

 م����شكلة الت����شریعات غی����ر – م����شكلة االقت����صاد غی����ر الرس����مي –
  -العادلـــة

  

         .األھداف االقتصادیة الكلیة في مرحلة بناء لیبیا الجدیدة   :ثالثاً 
19-21  



 
 

      .                                 المھام المرحلیة خالل فترة ما بعد الحرب:  رابعاً 
21 -24 

 
 

  الصفحة                                 العنوان

 

  اجلزء الثاني

  حمددات السياسات االقتصادية الوطنية والشروط الضرورية والكافية

  لنجاح هذه السياسات يف حتقيق مستهدفاتها
  

  

 
ً
- 25      .الثوابت االقتصادیة في مرحلة بناء لیبیا الجدیدة   :أوال

26  
 
ً
    اإلطار العام المؤسسي والقانوني للسیاسات االقتصادیة  :ثانيا

  26 -32  
  

  اجلزء الثالث  

  أهداف السياسات االقتصادية الوطنية

 
ً
    39- 34                -:السياسة املالية:   أوال

   36            .أھداف السیاسة المالیة  
  36            .األھداف المرحلیة اآلنیة)أ  
  36          .األھداف اإلستراتیجیة العامة)ب  

 
ً
  43- 39              -:  السياسة النقدية  :ثانيا

    40            .أھداف السیاسة النقدیة  
      41            األھداف على المدى القصیر  )أ  
    
  42          .األھداف على المدى الطویل)ب  

 
ً
  45- 43              -:  السياسة التجارية   :ثالثا

  43            .أھداف السیاسة التجاریة  
  44        .أھداف السیاسة التجاریة الخارجیة)أ  
  44        أھداف السیاسة التجاریة الداخلیة)ب  

 
  

  الصفحة                                العنوان



 
 

  اجلزء الرابع

  السياسات االقتصادية الوطنية املقرتحة ملعاجلة 

  مشاكل االقتصاد الليبي

  

 
ً
  48-47                    .السياسة املالية: أوال

 
ً
  49-48                    .السياسة النقدية: ثانيا

 
ً
  53-50                    .السياسة التجارية: ثالثا

  

    50             .في مجال التجارة الداخلیة  - أ
             . في مجال التجارة الخارجیة  - ب

51 

  

 
ً
  69- 53         .السياسات العامة املصاحبة إلجراءات السياسة االقتصادية: رابعا

         .سیاسات إعادة ھیكلة االقتصاد الوطني  - أ
53  

     سیاسات للرفع من كفاءة وفاعلیة السیاسات االقتصادیة  - ب
57  

.سیاسات معالجة مشكلة البطالة ، مصاحبة للسیاسة المالیة  - ج
     58 

     . سیاسات تحسین بیئة األعمال وتحفیز القطاع الخاص-     د 
59 

وحدات اإلداریة ومؤسسات    سیاسات للرفع من كفاءة ال-    ه 
     61  

  .           وھیئات القطاع العام
       سیاسات تھیئة البیئة القانونیة والتشریعیة الداعمة -    و 

66  
  .          لدور القطاع الخاص

  سیاسات تعزیز سیطرة الدولة على المنافذ الحدودیة دعماً  -    ز
     67  

.قرار االقتصادي                   لجھود االست  
.  سیاسات اقتصادیة بیئیة للمحافظة على البیئة وحمایتھا-    ح

     69  
 



 
 

6 

  األول اجلزء

  تشخيص واقع االقتصاد الليبي واألهداف االقتصادية 

    القادمة الكلية يف املرحلة
  

  - :مقدمة

أعدت بعض المؤسسات والقطاعات االقتصادیة سیاسات قطاعیة في إطار 
قیامھا بمھامھا المختلفة وبھدف معالج�ة الم�شاكل الت�ى تن�درج ف�ي نط�اق 
اختصاصاتھا،وكانت جلّ ھذه السیاسات ق�د أع�دت خ�الل العق�د األخی�ر م�ن 

. الق��رن الح��ادي والع��شرین وقب��ل ان��دالع ث��ورة ال��سابع ع��شر م��ن فبرای��ر 
أبرز ھذه السیاسات، السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة وال�سیاسة وكانت 

التجاری����ة الت����ى ی����ضطلع بإع����دادھا وتنفی����ذھا قط����اع المالیة،والم����صرف 
  .المركزي، وقطاع االقتصاد، على التوالي 

ولعلّ اب�سط م�ا یمك�ن أن توص�ف ب�ھ ھ�ذه ال�سیاسات ھ�و افتقارھ�ا للرؤی�ة 
وق��ات كحزم��ة متكامل��ة لمعالج��ة ول��م تق��دم ف��ي أي وق��ت م��ن األ. الواح��دة 

المشاكل االقت�صادیة المختلف�ة الت�ى یع�اني منھ�ا االقت�صاد الوطني،كم�ا أن 
الم��ستجدات والتط��ورات الت��ى ش��ھدھا االقت��صاد اللیب��ي بع��د ث��ورة ال��سابع 
عشر من فبرایر،أو ما یعرف باقتصادیات ما بعد النزاع،تتطلب التفكیر في 

نفیذی�ة تتناس�ب وظ�روف المرحل�ة صیاغة سیاسات اقتصادیة وإج�راءات ت
الراھنة،والتى قد تختلف في مستھدفاتھا وإطارھا الزمن�ي ع�ن ال�سیاسات 

  .االقتصادیة التى تطبق في مرحلة االستقرار وفي األوضاع العادیة 
 
ً
  -:أهداف مراجعة وتقييم السياسات االقتصادية الوطنية: أوال

یعتبر من األمور المطلوبة إن مراجعة وتقییم السیاسات االقتصادیة دوریاً،
بغیة التأكد من س�المة ھ�ذه ال�سیاسات وفاعلیتھ�ا ف�ي تحقی�ق م�ستھدفاتھا 
ولكي تك�ون ھ�ذه ال�سیاسات مواكب�ة ومواتی�ة للتط�ورات االقت�صادیة الت�ي 
ی��شھدھا االقت��صاد ال��وطني م��ن فت��رة زمنی��ة إل��ى أخرى،وت��ستھدف ھ��ذه 

  -:المراجعة والتقییم ما یلي

ه ال���سیاسات النقدیة،والمالیة،والتجاری���ة تحدی���د م���دى مالئم���ة ھ���ذ -1
للظروف واألوضاع التي یم�ر بھ�ا االقت�صاد ال�وطني، وتحدی�د م�دى 

 .الحاجة إلى تغییر ھذه السیاسات أو تطویرھا 
تقییم مدى نجاح تلك ال�سیاسات ف�ي تحقی�ق أھ�دافھا،والتعرف عل�ى  -2

 .أثارھا على مختلف المتغیرات االقتصادیة الكلیة 
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تحدی�������د ال�������شروط ال�������ضروریة والكافی�������ة لنج�������اح ال�������سیاسات  -3
االقت���صادیة ف���ي تحقی���ق أھ���دافھا،والتعرف عل���ى م���دى ت���وفر ھ���ذه 

 .الشروط  من عدمھ 
تحدی������د م������دى تواف������ق وان������سجام وتناس������ق ھ������ذه ال������سیاسات  -4

وكفاءتھ���ا ف���ي معالج���ة الم���شاكل االقت���صادیة المختلف���ة، واآلث���ار 
 .المتبادلة فیما بینھا 

مع���ة فق���د ص���ار لزام���اً وض���ع إط���ار ع���ام جدی���د لھ���ذه األس���باب مجت -5
لل��سیاسات االقت��صادیة الوطنی��ة یؤس��س عل��ى فھ��م وإدراك لواق���ع 
االقتصاد اللیب�ي وت�شخیص للم�شاكل الت�ى یع�اني منھ�ا،وینطلق م�ن 
تقی���یم ومراجع���ة لل���سیاسات االقت���صادیة القائم���ة والمعتم���دة ل���دى 

ى القطاع���ات والمؤس���سات ذات العالق���ة، ویك���ون متوافق���اً م���ع رؤ
  .وتطلعات المجتمع في إطار بناء لیبیا الجدیدة 

  :ولتحقیق ھذه الغایة فقد تم إتباع المنھجیة التالیة 

ت����شخیص واق����ع االقت����صاد اللیب����ّي وتحدی����د مقوماتھ،واس����تعراض  -1
الم������شاكل الھیكلی������ة والم������ستجدة الت������ى یع������اني منھ������ا،على 

 .مستوى االقتصاد الكلّي 
النوعی���ة المرتبط���ة بم���ا تحدی���د الم���شاكل االقت���صادیة القطاعی���ة و )1

یمك������ن اقتراح������ھ م������ن سیاس������ات اقت������صادیة،مالیة ونقدی������ة 
وتجاری�����ة،وتلك الم�����شاكل الت�����ى تق�����ع معالجتھ�����ا ف�����ي إط�����ار 

 .السیاسات العامة للدولة 
) المالی���ة والنقدی���ة والتجاری���ة(اس���تعراض ال���سیاسات االقت���صادیة  )2

المتاح��ة وأدواتھ��ا المختلف��ة الت��ى یمك��ن اس��تخدامھا ف��ي معالج��ة 
كل االقتصادیة الكلّیة بحی�ث ی�تم اقت�راح ال�سیاسة المناس�بة المشا

الت���ى یمك���ن أن ت���ستھدف معالج���ة ك���ل أو بع���ض م���ن الم���شاكل 
االقتصادیة التى یتم تشخیصھا وفقاً لطبیعة ھذه المشاكل ودرجة 
تعقی���دھا،ومن حی���ث ت���أثر ھ���ذه ال���سیاسات ب���سیاسات اقت���صادیة 

 .أخرى 
قت��صادیة وفق��اً ألھمی��ة تحدی��د أولوی��ات تطبی��ق ھ��ذه ال��سیاسات اال )3

وخطورة المشاكل االقتصادیة الم�ستھدفة،ووفقاً لدرج�ة جاھزی�ة 
المؤس����سات االقت����صادیة المعنی����ة بالتنفی����ذ، وح����سب الم����وارد 

 .والمتطلبات الالزمة لتنفیذ تلك السیاسة 
وض��ع إط��ار زمن��ي لتنفی��ذ تل��ك ال��سیاسات بحی��ث تك��ون سیاس��ات  )4

عل���������ى الم���������دى الق���������صیر والمتوس���������ط وعل���������ى الم���������دى 
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الطویل،وبحی�����ث یتناس�����ب ھ�����ذا اإلط�����ار الزمن�����ي واألھ�����داف 
 .الموضوعة المطلوب تحقیقھا

 
ً
  -:واقع االقتصاد الليبي واملشاكل الىت يعاني منها : ثانيا

ل���م تك���ن لالقت���صاد اللیب���ي م���ستھدفات واض���حة ومح���ددة ط���وال العق���ود 
األربع����ة الماض����یة،وكانت ك����ل الخط����ط والب����رامج وال����سیاسات المطبق����ة 
تفتق��ر للرؤی��ة واإلس��تراتیجیة المناس��بة الت��ى یمك��ن م��ن خاللھ��ا متابع��ة 
وتقی����یم ال����سیاسات االقت����صادیة المطبقة،وت����صحیح م����سارات االقت����صاد 

 تحقی���ق الغای���ات والم���ستھدفات االقت���صادیة عل���ى ض���وءھا وص���والً إل���ى
  .والمجتمعیة المنشودة

فق��د تع��رض االقت��صاد اللیب��ي للعدی��د م��ن التغی��رات الھیكلی��ة،والتوجھات 
 توجھ�ات 1969قتصاد اللیبي بعد عام فقد عرف اال. االقتصادیة المتباینة 

اش��تراكیة وش��مولیة، ومختلطة،نف��دت م��ن خاللھ��ا خط��ط للتنمی��ة ثالثی��ة 
  .وخماسیة،لم تحقق أي منھا األھداف المرسومة لھا 

ب��ل أنھ��ا كرس��ت الكثی��ر م��ن الم��شاكل وال��سلبیات،وزادت م��ن ح��دة وتعقی��د 
 .عة الماضیة الواقع االقتصادي والتشوھات التى عرفھا طیلة العقود األرب

كما تأثر باألدوات التى تم إستخدامھا في إدارة مؤسسات وسیاسات قط�اع 
االقت��صاد، ویمك��ن تلخ��یص ھ��ذه الم��شاكل والمختنق��ات الت��ى یع��اني منھ��ا 

  -:االقتصاد اللیبي حالیاً على النحو التالي 
 : افتقاد الرؤية .1

ع��دم وج��ود رؤی��ة إست��شرافیة واض��حة لالقت��صاد اللیب��ي طویل��ة 
وتجمع علیھا وتتبّناھا جمیع المؤس�سات والھیئ�ات وكاف�ة األجل،

القطاع����ات االقت����صادیة ذات العالقة،وتعتم����د م����ن قب����ل جھ����ات 
  .االختصاص

 : البنية التحتية .2

یعاني االقتصاد اللیبي من قصور في البنیة التحتیة،فھناك حاج�ة 
واض�حة لتطویرھ�ا م�ن خ�الل ب�رامج واس�عة لل�صیانة م�ع العم��ل 

 م��ن م��شاریع البنی��ة التحتی��ة خ��صوصاً فیم��ا عل��ى تنفی��ذ المزی��د
یتعلق بالطرق والمواصالت ووسائل االت�صال والمی�اه وال�صرف 

  .الصحي،خاصة بالمناطق المتضررة بسبب حرب التحریر
  

 ): مشكلة االعتماد على النفط(االختالل اهليكلي يف بنية االقتصاد  .3

اقت�صاد تتمثل ظاھرة االختالل في بنیة االقتصاد اللیبي في كون�ھ 
أح��ادي یعتم��د وبدرج��ة كبی��رة عل��ى إی��رادات ال��نفط ف��ي تموی��ل 
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مختل��ف نفق��ات الدول��ة التنموی��ة والجاری��ة ، إل��ى جان��ب ت��أثیره 
المباش��ر وغی��ر المباش��ر عل��ى فعالی��ات اإلنت��اج بكاف��ة القطاع��ات 
االقتصادیة،وبالرغم من أن ھدف تنویع م�صادر ال�دخل واإلنت�اج 

ت التنمی��ة خ��الل العق��ود ك��ان م��ن أب��رز أھ��داف خط��ط ومیزانی��ا
األربع��ة الماض��یة إالّ أن البیان��ات المت��وفرة ُت��شیر إل��ى أن قط��اع 

م��ن اإلی��رادات العام��ة وح��والي % 95ال��نفط ی��ساھم ب��أكثر م��ن 
م��ن % 55م��ن إجم��الي ال��صادرات  ال��سلعیة،وأكثر م��ن % 97

الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي األمر الذي یتعارض مع مفاھیم 
وع االقتصادي،وُیشیر إل�ى خل�ل ف�ي ھیك�ل وبنی�ة االستدامة والتن

االقت��صاد،مما جع��ل االقت��صاد اللیب��ي ُیع��اني مم��ا ع��رف بظ��اھرة 
  .المرض الھولندي

  
  

 : ضعف اإلدارة احلكومية .4

تمثل س�یطرة اإلی�رادات النفطی�ة عل�ى إی�رادات المیزانی�ة مظھ�راً 
م��ن مظ��اھر ض��عف اإلدارة العام��ة الحكومیة،ویتج��سد ذل��ك ف��ي 

الضرائب،وجھاز الجمارك،فال تبدو أن ھناك جھوداً ضعف جھاز 
واضحة وفّعالة في جبایة اإلیرادات ال�سیادیة والمحلی�ة بمختل�ف 

كما ال تساھم المشروعات المملوكة للدول�ة ف�ي ال�داخل . أنواعھا
والخارج بأي نسبة تذكر في إیرادات المیزانیة العامة للدول�ة،بل 

عات تعرض�ت للخ�سائر على العكس،یالحظ أن عدداً م�ن الم�شرو
مما جعل الدولة تضحي بنسبة من استثماراتھا الت�ى مولتھ�ا م�ن 

        -:أما في جانب اإلنفاق فتتمثل المشكلة في األتي .میزانیتھا
ش�ھدت ال�سنوات األخی�رة : سوء اإلدارة وظاھرة إھ�دار الم�ال الع�ام  ) أ(

إق�رار سیاس�ات مالی�ة توس�عیة،لم ت�راع فیھ�ا الق�درة االس�تیعابیة 
القت���صاد اللیب���ي، حی���ث ت���م رص���د مب���الغ كبی���رة مب���الغ فیھ���ا ل

لمیزانیات التنمیة لم یك�ن لھ�ا أھ�داف مح�ددة وواض�حة،واعتماد 
) نتیج��ة سیاس��ة إزال��ة لغ��رض التط��ویر(تعوی��ضات للم��واطنین 

فضالً عن تخصیص مبالغ كبیرة للمصارف المتخص�صة لمنحھ�ا 
ف��ي ش��كل ق��روض مم��ا أدى إل��ى ع��دم ج��ودة وكف��اءة الق��روض 

لممنوحة والمبالغ الم�صروفة ألغ�راض التنمی�ة ف�ي ظ�ل ض�عف ا
اإلدارة المالی��ة وس��وء اس��تخدام الم��وارد وت��دني س��بل اإلش��راف 
والرقاب��ة وع��دم االلت��زام ب��ضوابط الق��انون الم��الي للدول��ة،حیث 
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تف��شت ظ��اھرة اس��تباحة الم��ال الع��ام والف��ساد والرش��وة،مما ن��تج 
قت�صاد اللیب�ي عن ھذه السیاسات إحداث ضغوط تضخمیة ف�ي اال

 .وغیر مسبوق          بشكل كبیر 
وتزامن��ت ظ��اھرة اخت��راق : اق الق��وانینس��وء اإلدارة وظ��اھرة اخت��ر  )  ب(

الق��وانین م��ع ظ��اھرة ع��دم االس��تقرار اإلداري ف��ي ھیك��ل اإلدارة 
. وذلك منذ عقد ال�سبعینات) الوزارات وما في حكمھا(الحكومیة 

وقد أدت ھذه الظواھر إلى انتشار الرشوة والمح�سوبیة وض�عف 
القضاء من جھة، ومن جھة أخرى تزامنت مع انعدام الثقة ومن 
ث���م تزای���د األجھ���زة الرقابی���ة وتزای���د الحلق���ات اإلداریة،وض���عف 

  .األداء وضعف أو انعدام الشفافیة 
 وقد أدى : سـوء اإلدارة وضعف الخدمات التعلیمیة والصحیة)   ج(

  ضعف اإلدارة 
بالع����الم  إل���ى ض����عف الخ����دمات التعلیمی����ة وال����صحیة مقارن����ة      

 المتقدم،وھذا بدوره 
 في العالج بالخارج المتمثل أدى إلى مزید من إھدار المال العام         

  منذ عدة عقود، 
الحرب التى خاضھا الشعب اللیبي ض�د   وتزایدت المشكلة بعد          

  .النظام السابق
 : ضعف أداء السياسات االقتصادية .5

یتج����سد ض����عف أداء ال����سیاسة االقت����صادیة،في ق����صور ھ����ذه 
ا،وعدم فعالیة أدواتھا المختلفة،وال السیاسات عن تحقیق أھدافھ

شك ف�ي أن ض�عف أداء ال�سیاسة االقت�صادیة ھ�و نتیج�ة طبیعی�ة 
للتخ������بط وال������ضبابیة وغی������اب الرؤی������ة الواض������حة لم������ستقبل 
         االقت��صاد،وعدم تن��اغم ال��سیاسات االقت��صادیة فیم��ا بینھ��ا حی��ث
 ال توج���د أھ���داف ومع���الم واض���حة وم���شتركة لكاف���ة ال���سیاسات

  .ة،وكل منھا تعمل بمعزل عن األخرىاالقتصادی
 -:ضعف أداء قطاع التجارة اخلارجية .6

یتج����سد ض����عف أداء قط����اع التج����ارة الخارجی����ة ف����ي إرتف����اع 
ن����سبة ال����واردات إل����ى الن����اتج المحل����ي اإلجمالي،حی����ث بلغ����ت 

ف������ي ع������ام % 44م و2010ف������ي ع������ام % 39ھ������ذه الن������سبة 
م،مم���ا یع���رض ن���سبة كبی���رة م���ن ال���دخل للت���سرب إل���ى 2011

باإلض������افة إل������ى ھیمن������ة ال������صادرات النفطی������ة عل������ى الخارج،
مجم������ل ال������صادرات،وفي المقاب������ل ُت������شكل ال������صادرات غی������ر 
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النفطی���ة ن���سبة ض���ئیلة م���ن إجم���الي ال���صادرات حی���ث تت���راوح 
ف������ي  المتوس������ط،كما أن المی������زان % 5و% 3ن������سبتھا ب������ین 

التج����اري یعتم����د ب����شكل كبی����ر عل����ى ال����صادرات النفطی����ة،مما 
ض���اع ص���ادرات ال���نفط الخ���ام یجعل���ھ عرض���ة للتذب���ذب وفق���اً ألو

وُت����شیر . وأس����عاره الت����ي تت����أثر بمتغی����رات وعوام����ل دولی����ة 
البیان����ات إل����ى إنخف����اض ف����ائض المی����زان التج����اري بح����والي 

م،وھ���و األم���ر ال���ذي أدى إل���ى 2011 ملی���ار دین���ار ع���ام 20.0
إنخف������اض ف������ائض الح������ساب الج������اري بمی������زان الم������دفوعات 
       وإنخف������اض الف�������ائض الكل�������ي لمی�������زان الم�������دفوعات بنح�������و

م،أي أن ق������وة می������زان 2011 ملی������ار دین������ار ف������ي ع������ام 4.1
الم��دفوعات اللیب��ي وم��ن ث��م ق��وة النق��د اللیب��ي یعتم��دان ب��شكل 
مباش���ر عل���ى إنت���اج وت���صدیر ال���نفط ورواج س���وقھ العالمی���ة، 
وبالت���الي ف���إن الوض���ع الح����الي للتج���ارة الخارجی���ة ف���ي لیبی����ا 

لة یھ���دد بانھی���ار قیم���ة العمل���ة الوطنی���ة إذا م���ا ح���صلت م���شك
  .طویلة األمد في العائدات النفطیة

  

 -:ويتمثل هذا الضعف يف النقاط اآلتية

االقتصاد اللیبي صغیر الحج�م ن�سبیاً،وھذا یعن�ي أن دوره ف�ي   ) أ(
االقت��صاد العالمي،كاقت��صاد م��ؤثر، یعتب��ر مح��دوداً بدرج��ة 

 .كبیرة
إعتماد االقتصاد اللیبي على التج�ارة الخارجی�ة بدرج�ة كبی�رة   ) ب(

فإذا قیس معدل انك�شاف . في جانبي الصادرات والواردات
االقت��صاد بن��سبة مجم��وع التج��ارة الخارجی��ة إل��ى الن��اتج 
المحلي اإلجمالي یتضح أن ھ�ذا االقت�صاد منك�شف بدرج�ة 
كبی��رة عل��ى الع��الم الخ��ارجي حی��ث بلغ��ت ن��سبة االنك��شاف 

وھ���ذا یعن���ي أی���ضاً أن ھ���ذا . م 2011ع���ام % 97ي ح���وال
 االقت��صاد ال یمكن��ھ أن یعتم��د عل��ى مقدرات��ھ الذاتی��ة فق��ط 
بمعزل ع�ن الع�الم الخ�ارجي ف�ي مواجھ�ة متطلب�ات الحی�اة 

 .االقتصادیة واالجتماعیة

وإذا قیس معدل انكشاف االقتصاد بنسبة الـواردات إلى )  ج(
   الناتج المحلي 

ل ـــاإلجمالي،فھذا یعني أیضاً أن نسبة كبیرة من الدخ       
   رب إلىـــتتس

     .الخارج         
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 من جھة أخرى،فقد سبق أن أشیر إلى ھیمنة الصادرات)  د(
   النفطیة على 

الذي  مجمل الصادرات، مما یعكس ظاھرة الضعف       
  تعانیھ الصادرات 

كس ظاھرة ضعف غیر النفطیة األمر الـذي بدوره یع        
  درة ـــوتدني الق

  .اإلنتاجیة للبلد        

إن عدم وجود ضوابط واضحة تحكم وتنظم قطاع التج�ارة ) ھـ(
  ة ــــالخارجی
أدى إل����ى خل����ق فوض����ى ف����ي أعم����ال االس����تیراد،كما أن        

  اط ـــــالتركیز على نش
االس���تیراد لألغ���راض التجاری���ة والتوس���ع فی���ھ، وع���دم         
   بالصادرات االھتمام
    . غیر النفطیة وتنمیتھا ساھم في اضمحاللھا         

إن قوة میزان المدفوعات اللیبي ومن ثم قوة العملة )   و(
  ت ـــالوطنیة في الوق

الحالي یعتمدان بشكل مباشر على وجود النفـط  ورواج        
  سوقھ العالمیة، 

ارجیة للبلد یھدد وبالتالي فإن الوضع الحالي للتجارة الخ         
  ار ـــــبانھی

قیمة العملة الوطنیة إذا ما حصلت مشكلة طویلة األمد          
  دات ــــفي العائ
  .النفطیة         

 : ضعف مساهمات القطاعات غري النفطية .7

بقی���ت م���ساھمات القطاع���ات غی���ر النفطی���ة ف���ي الن���اتج المحل���ي 
لي عند مستویات منخفضة جداً،حیث بلغ متوسط مساھمة اإلجما

،وقط���اع %2.7قط���اع الزراع���ة خ���الل الفت���رة الماض���یة نح���و 
%. 22.5،وقط��اع الخ��دمات العام��ة %2.2ال��صناعة التحویلی��ة 

كم���ا ات���سمت مع���دالت النم���و المحقق���ة للقطاع���ات غی���ر النفطی���ة 
باالنخف����اض، حی����ث بل����غ مع����دل النم����و بقط����اع الزراع����ة نح����و 

،بینم��ا بل��غ مع��دل النم��و بقط��اع %0.4اع ال��صناعة ،وبقط��1.5%
وھ���ي ن���سب متواض���عة وال یمك���ن أن تحق���ق %. 4.0الخ���دمات 
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التن��وع المطل��وب واالس��تقرار االقت��صادي وخل��ق ف��رص العم��ل 
  .للقضاء على البطالة 

 
 : تدني حجم وإنتاجية رؤوس األموال .8

تشیر البیانات إلى أن االقتصاد اللیبي یعاني من تدن واض�ح ف�ي 
حج��م وإنتاجی��ة رؤوس األم��وال الم��ستثمرة ف��ي القطاع��ات غی��ر 
النفطیة،ب�����سبب س�����وء التنفی�����ذ أو س�����وء الت�����شغیل لمختل�����ف 

ونتیجة . االستثمارات الموظفة سیما في مشروعات القطاع العام
تاج،فقد انخف�ضت لسیاسات النظام السابق في امتالك وسائل اإلن

م��ساھمة القط��اع الخ��اص ف��ي اإلنت��اج وف��ي تك��وین رأس الم��ال 
الثابت المحلي وأصبح دوره محدوداً ف�ي الن�شاط االقت�صادي،في 
ظ��ل ات��ساع دائ��رة القط��اع الع��ام وھیمنت��ھ عل��ى كاف��ة الن��شاطات 

كم���ا یع���اني . اإلنتاجی���ة والخدمی���ة س���یما خ���الل عق���د الثمانین���ات
جمل��ة م��ن الم��شاكل تتمث��ل ف��ي س��وء االقت��صاد اللیب��ي أی��ضاً م��ن 

االس��تخدام لمختل��ف الموارد،وارتف��اع تك��الیف اإلنت��اج وانخف��اض 
ج���ودة المنتج���ات،ونقص ف���ي الكمی���ات المتاح���ة منھ���ا،وظھور 

  . السوق الموازیة 
      

يعاني القطاع املصريف من عدة مشاكل أهمها ما : ضعف أداء القطاع املصريف .9

 -:يلي 

 ف��ي الوس��اطة المالی��ة مم��ا یھ��دد ت��دنى دور القط��اع الم��صرفي  ) أ
 .االستقرار االقتصادي والمالي للبلد

ت��ضخم ال��سیولة بالقط��اع الم��صرفي ومحدودی��ة أدوات إدارة   ) ب
ال���سیولة وض���عف أو ع���دم االس���تفادة منھ���ا ف���ي خدم���ة 

حیث لم تتجاوز نسبة االئتمان الممنوح . االقتصاد الوطني
م��ن القط��اع الم��صرفي ف��ي مختل��ف األن��شطة االقت��صادیة 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي % 15والخدمیة 

ارتفاع نسبة الدیون غیر المنتظمة ف�ي القط�اع الم�صرفي )   ج
.  

ودة ـ����ـتخل����ف أداء القط����اع الم����صرفي فیم����ا یتعل����ق بج)    د
  ا ــالخدمات التى یقدمھ

  .ھ ـــلعمالئ      
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 : مشكلة التضخم . 10

یعانى االقتصاد اللیبي من تضخم ملحوظ، كم�ا یتب�ین ف�ي ارتف�اع 
مع��دل الزی��ادة ال��سنوي ف��ي الم��ستوى الع��ام لألس��عار ال��ذي بل��غ 

وترج��ع أس��باب الت��ضخم إل��ى . 2012خ��الل الع��ام % 6.5معدل��ھ 
مجموع���ة م���ن العوام���ل یتعل���ق بع���ضھا بجان���ب الطل���ب ویتعل���ق 

ل��ى ویعتب��ر ض��عف ال��سیطرة ع. بع��ضھا اآلخ��ر بجان��ب الع��رض
ارتفاع حج�م ال�سیولة خ�ارج الجھ�از الم�صرفي (العرض النقدي 

الم�رتبط بمع�دالت اإلنف�اق م�ن العوام�ل ) 2011سیما خالل العام 
وبالرغم من أن التضخم كان متوقع�اً . المسئولة عن ھذا التضخم

في مثل الظ�روف الت�ي واكب�ت أح�داث الث�ورة،ولم یوض�ع ض�من 
أن��ھ یج��ب اتخ��اذ خط��وات األولوی��ات الت��ي یج��ب الت��صدي لھ��ا إالّ 

 .فعالة لتحقیق االستقرار في المستوى العام لألسعار 
 : الرتكيبة السكانية ومشكلة البطالة . 11

یعاني االقتصاد اللیبي،القلیل في عدد سكانھ،من نق�ص ف�ي الم�وارد   ) أ(
الب��شریة المدرب��ة والعمال��ة الماھرة،وت��دنى ن��سبتھا ف��ي إجم��الي 

ا أن المجتم�ع اللیّب�ي كم�. عرض العمل وفي إجمالي عدد السكان
یعتبر مجتمعاً فتیاً وترتفع فیھ نسبة م�ن ھ�م ف�ي س�ن العم�ل م�ن 
الشباب،كما یرتفع فیھ معدل اإلعالة بالنظر إلى كبر حجم األسرة 

 .اللیبیة نسبیاً 
ة البطال��ة الت��ى یع��انى االقت��صاد اللیب��ي،من جھ��ة أخ��رى، م��ن ظ��اھر  )  ب(

بدأت منذ عقد الثمانینات، وھي نتیجة أكیده لعدم قدرة القطاعات 
االقتصادیة المختلفة على استیعاب الداخلین الج�دد ل�سوق العم�ل 
من العدید من الفئات وفي مختلف المناطق مع غی�اب لل�سیاسات 

ونذكر . االقتصادیة الموجھة نحو التخفیف من حدة ھذه المشكلة
اق تعث�ر ب�رامج الم�شروعات ال�صغرى والمتوس�طة في ھذا السی

وبرنامج صندوق ضمان اإلقراض لغرض الت�شغیل وغیرھ�ا م�ن 
المشاریع التى كان یمكن أن تسھم في خلق ف�رص عم�ل وتعتب�ر 
البطال���ة ف���ي االقت���صاد اللیب���ي م���ن الن���وع الھیكل���ي أو البنی���وي 

structural وذلك لعدم ق�درة القطاع�ات االقت�صادیة اإلنتاجی�ة  
والخدمیة على توفیر فرص عم�ل ت�تالءم وتلب�ي حاج�ة الب�احثین 
عن عمل، نظراً لما تعانى منھ ھذه القطاعات م�ن جم�ود، ولع�دم 
التوافق بین مخرجات النظام التعلیمي في البلد واحتیاجات سوق 
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العم�ل أو ع�دم التواف�ق ف�ي المك�ان الجغراف�ي ب�ین الب�احثین ع��ن 
 .العمل ومواقع العمل 

 االقتصاد اللیبي كذلك من تفشي البطالة المقنعة المتمثلة یعانى)   ج(
  في تضخم عدد 

وت��دنى كف��اءة ،الع��املین ف��ي أجھ��زة الدول��ة ووح��داتھا اإلداریة        
  تقدیم الخدمات 

  .العامة وانخفاض معدالت األداء واإلنتاجیة بھا           
 : اخنفاض مستوى الرفاه وانتشار الفقر . 12

ت��دنى م��ستویات ال��دخل،وانخفاض م��ستوى یع��انى اللیبی��ون م��ن 
الرفاه االقتصادي للكثیر من األفراد واألسر،ممن صاروا عند حّد 
الفقر، ویرجع ذلك إلى سوء اإلدارة المالیة للدولة،وإلى الجم�ود 
الذي اعترى المرتبات لفترة طویل�ة ف�ي ظ�ل م�ا ُیع�رف بالق�انون 

لدول��ة م واللُج��وء إل��ى إتب��اع سیاس��ات ا1981ل��سنة ) 15(رق��م 
الراعی��ة،التى تتكف��ل بت��وفیر ال��سلع والخ��دمات وف��رص العم��ل، 
وك��ذلك إتب��اع سیاس��یات ال��دعم العین��ي لل��سلع، وم��ا ص��احبھ م��ن 

  . تسرب في الدعم ومن ثم عدم تحقیقھ لمستھدفاتھ 
 : اخللل يف توزيع الدخل . 13

أضحت ومنذ عدة عقود ظاھرة الخلل في توزی�ع ال�دخل واض�حة 
ث ظھرت فوارق طبقی�ة ف�ي المجتم�ع بین السكان بوجھ عام، حی

اللیبي،فوج��دت طبق��ة مرّفھة،وت��ستحوذ عل��ى معظ��م ال��دخل،وھي 
ُتشكل نسبة قلیلة من عدد  السكان،وطبقة تشكل نسبة كبیرة من 
ع��دد ال��سكان تع��اني م��ن ت��دنى م��ستوى دخلھ��ا وت��دھور م��ستوى 
معی�����شتھا،وفي ذات الوق������ت ال تك�����اد توج������د طبق�����ة وس������طى 

ه الطبقة لعدم استھدافھا بال�سیاسات بالمجتمع،حیث انحسرت ھذ
م��ن .االقت��صادیة المناس��بة والالزم��ة لتنمیتھ��ا والمحافظ��ة علیھ��ا

جھة أخرى، تب�رز ظ�اھرة ع�دم العدال�ة ف�ي توزی�ـع ال�دخل أی�ضاً 
م��ن خ��الل مالحظ��ة التف��اوت ب��ین م��ستویات ال��دخل للم��سئولیات 

ھ��ذا وق��د أدى ات��ساع . المت��ساویة س��یما ب��ین اللیبی��ین واألجان��ب
فج�وة ب�ین ال�دخول إل�ى العدی�د م�ن الت�شوھات ال�سعریة وت�دنى ال

  .المستوى المعیشي لذوى الدخول المنخفضة 
    
 

 : ختلف القدرات اإلدارية والفنية واإلنتاجية . 14



 
 

16 

یالح���ظ تخل���ف الق���درات اإلداری���ة والفنی���ة بمختل���ف القطاع���ات 
وخاص��ة بقط��اعي ال��صناعة والزراع��ة حی��ث أدى التركی��ز عل��ى 
الم��شروعات ال��صناعیة والزراعی��ة الكب��رى إل��ى مواجھ��ة العدی��د 
من االختناق�ات الناجم�ة ع�ن ع�دم ق�درة االقت�صاد عل�ى اس�تیعاب 

إلى الدرجة وإدارة مثل ھذه المشروعات في مجتمع لم یصل بعد 
ك��ذلك . المناس��بة م��ن الن��ضج ف��ي المج��االت اإلداری��ة والتنظیمی��ة

ف����إن ال����سیاسات اإلداری����ة وال����سیاسات الت����سویقیة واإلنتاجی����ة 
والسعریة،التى تم تبنیھا في ھذین القطاعین وتدخلت من خاللھا 
الدول���ة ب���شكل مباش���ر أدت إل���ى نت���ائج س���لبیة ف���ي غی���ر ص���الح 

ویمك��ن الق��ول أن ھن��اك . عاتاألھ��داف المتوخ��اة لتل��ك الم��شرو
   -:جملة من المشاكل المتعلقة باإلنتاج تتمثل في النقاط اآلتیة

ض���عف الح���افز عل���ى االس���تثمار نتیج���ة ل���ضعف الثق���ة ف���ي   ) أ(
االقت��صاد ألس��باب تاریخی��ة تراكمی��ة مث��ل أعم��ال الزح��ف 
عل�����ى مؤس�����سات القط�����اع الخ�����اص، وطریق�����ة تغیی�����ر 

ن العمل�����ة،وفرض القی�����ود الكمی�����ة عل�����ى ال�����واردات م�����
 .مستلزمات التشغیل والخدمات الفنیة

ع���دم احت����رام ق����انون العم����ل والق���انون التج����اري م����ن قب����ل   )  ب(
 .القطاعین العام والخاص

ت�����دنى اس�����تغالل الطاق�����ات اإلنتاجی�����ة ف�����ي األن�����شطة غی�����ر   ) ج(
 .النفطیة

 

 : ضعف السيطرة على املنافذ احلدودية . 15

تف����شت خ����الل الفت����رة األخی����رة ظ����اھرة الفوض����ى ف����ي كاف����ة 
الحدودیة،ب������دون اس������تثناء،تمثلت ف������ي اس������تمرار    المناف������ذ 

ح�����االت التھری�����ب لل�����سلع والمحروق�����ات والنح�����اس والخ�����ردة 
وغیرھ����ا م����ن ال����سلع المحظ����ورة، والھج����رة غی����ر ال����شرعیة 
ب���الرغم م���ن وج���ود ق���وانین وق���رارات تمن���ع ذل���ك، كم���ا إس���تمّر 
غی������اب تطبی������ق الل������وائح الجمركی������ة بال������شكل ال������سلیم،وبما 

  .ة للسیاسات االقتصادیة یضمن تحقیق األھداف الرئیسی
 

 : عدم وجود مناطق ملزاولة األنشطة االقتصادية . 16

یعتب���ر الح���صول عل���ى إراٍض أح���د أھ���م المعوق���ات الت���ى تواج���ھ 
مزاول���ي األن���شطة االقت���صادیة خاص���ة ف���ي ظ���ل ع���دم وض���وح 
ال���سیاسات والل���وائح واإلج���راءات الحكومی���ة الخاص���ة ب���إدارة 

وفیر أراض���ي وتنمی���ة األراض���ي، وغی���اب دور الحكوم���ة ف���ي ت���
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بمواقع متمیزة یتوفر بھا خدمات بنیة تحتیة متكامل�ة لالس�تخدام 
وق�د ).مخطط�ات ص�ناعیة ومن�اطق تجاری�ة(الصناعي والتجاري 

أدى ھذا القصور إل�ى خل�ق س�وق تع�رض فی�ھ األراض�ي التابع�ة 
للقطاع الخاص والمخصصة لالستخدام الزراعي كبدیل عن ع�دم 

 إلقام����ة األن����شطة وج����ود أراض����ي مخص����صة تابع����ة للحكوم����ة
ال��صناعیة والتجاری��ة،حیث تع��رض بأس��عار مرتفع��ة ع��الوة عل��ى 

 .أنھا ال تلبي االحتیاجات التوسعیة لتلك األنشطة 
 : ضعف البنية اهليكلية والقانونية للقطاع اخلاص . 17

عانى القطاع الخاص من العدید م�ن الممارس�ات الخاطئ�ة تمثل�ت 
متعمد وغیاب البیئ�ة في عدم تكافؤ الفرص والتھمیش واإلبعاد ال

القانونیة المالئمة لنشاطھ مما أفرز قطاع�اً خاص�اً مت�ردداً وغی�ر 
ناضج، یعمل في بیئة غیر مالئمة ، وأصبح بذلك غیر قادر على 
الم���ساھمة الفعال���ة ف���ي ت���وفیر ف���رص العم���ل وزی���ادة اإلنت���اج 

  .والمساھمة في تحقیق التنمیة االقتصادیة 

 
 : مشكلة االقتصاد غري الرمسي . 18

تنامي ظاھرة األن�شطة االقت�صادیة خ�ارج القط�اع الرس�مي،حیث 
%. 40یقدر نشاطھ نسبة إل�ى الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي بح�والي 

وب�الرغم م�ن م�ساھمة القط�اع غی�ر الرس�مي ف�ي معالج�ة الكثی��ر 
م��ن المختنق��ات المترتب��ة عل��ى ال��سیاسات االقت��صادیة إال أن ل��ھ 

مارس�ات غی�ر القانونی�ة آثاراً سلبیة على االقتصاد،من أھمھ�ا الم
وص�عوبة تطبی�ق أدوات ،ذات األثر المباشر عل�ى ال�دخل واإلنتاج

السیاسات االقتصادیة ف�ي توجی�ھ الم�وارد، ف�ضالً ع�ن أن تن�امي 
  .حجم القطاع غیر الرسمي یعتبر مؤشراً من مؤشرات التخلف

  

 : مشكلة التشريعات غري العادلة . 19

 عل�ى أھ�واء النظ�ام بسبب تكییف العدید من الق�وانین والق�رارات
السابق، فقد لجأ الكثیرون م�ن األش�خاص الطبیعی�ة واالعتباری�ة 
إلى التھرب من تلك التشریعات ب�شتى الط�رق األم�ر ال�ذي رس�خ 

ل��ذلك . الف��ساد اإلداري والم��الي، ف��ي القط��اعین الع��ام والخ��اص
ف��األمر یتطل��ب ف��ي المرحل��ة القادم��ة إع��ادة النظ��ر ف��ي كاف��ة تل��ك 

  . رقلت المسیرة التنمویة لالقتصاد اللیبيالتشریعات التى ع
     

 
ً
  -:األهداف االقتصادية الكلية يف مرحلة بناء ليبيا اجلديدة : ثالثا
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أن ص��یاغة أھ��داف واض��حة ومح��ددة عل��ى م��ستوى االقت��صاد الكل��ي خ��الل 
المرحلة القادمة یجب أن یصب في اتجاه بلورة رؤیة استشرافیة في لیبی�ا 

  -:وفقاً إلطار زمني متفق علیھ، ومن أھم ھذه األھداف ما یلي 
          تنویع مصادر الدخل والتقلیل من حدة االعتماد عل�ى ال�نفط كم�صدر .1

 .لدخل وحید ل
معالج��ة م��شكلة البطال��ة بأوجھھ��ا المختلف��ة ، والعم��ل عل��ى ت��وفیر  .2

ف��رص عم��ل لل��داخلین الج��دد ل��سوق العم��ل ، ومعالج��ة الم��شاكل 
التي یواجھھا الب�احثین ع�ن العم�ل لفت�رات م�ن خ�الل إس�تیعابھم 

 .بمنظومة النشاط االقتصادي 
تنوی���ع ال����صادرات غی����ر النفطی����ة بم���ا ُیمّك����ن م����ن خل����ق م����صادر  .3

 م����ن العم����الت األجنبی����ة تك����ون م����ساندة لل����دخل م����ن إض����افیة
 .النفط في المدى المتوسط وبدیلة لھ في المدى الطویل

زی��ادة ُمع��ّدل النم��و اإلقت��صادي ، والت��سریع م��ن وتیرت��ھ ، وإیج��اد  .4
 .روافد للنمو تعتمد على المقومات الذاتیة لالقتصاد اللیّبي

 القطاع�ات تحقیق التنّوع اإلقت�صادي م�ن خ�الل ال�دفع بتنمی�ة بع�ض .5
واألنشطة الواع�دة مث�ل ال�سیاحة والخ�دمات والتج�ارة والتموی�ل 
واإلتصاالت ، وبعض المنتجات الزراعی�ة وال�صناعیة بم�ا یمك�ن 
من تنویع الدخل من العم�الت األجنبی�ة بْحی�ث تك�ون بدیل�ة لل�نفط 

 .في األجل الطویل باعتباره مصدر غیر متجدد وقابل للنضوب
لمجتم��ع اللیب��ي وتح��سین م��ستویات رف��ع م��ستوى معی��شة أف��راد ا .6

دخولھم في إطار تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة، واقتصاد 
 .حر خالّ من التشوھات، واالحتكار 

ت���شجیع وتحفی���ز القط���اع الخ���اص للم���ساھمة ف���ي تموی���ل وتنفی���ذ  .7
وت��شغیل م��شروعات تنموی��ة إنتاجی��ة وخدمی��ة ُت��ساھم ف��ي زی��ادة 

زی�د م�ن ف�رص العم�ل م�ن اإلنتاج المحلي من جان�ب ، وخل�ق الم
 .جانب آخر

االس��تفادة م��ن إمكان��ات ومقوم��ات اقت��صاد المعرف��ة ف��ي إط��ار ھوی��ة  .8
 .واضحة ومحددة لالقتصاد اللیّبي 

تعزی��ز ثق��ة الم��ستثمر ف��ي التوجھ��ات الجدی��دة لإلقت��صاد اللیب��ي بم��ا  .9
یساعد على زیادة مساھمة القطاع الخاص الوطني واألجنبي في 

 .التنمیة الوطنیة
حجم إستثمار ثابت یتناسب والقدرة االستیعابیة لالقت�صاد م�ن تنفیذ  . 10

جھ��ة ویمك��ن م��ن تحقی��ق مع��دل نم��و إقت��صادي مناس��ب ویكف��ل 
 .إستدامة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة
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لعب دور اقتصادي متمیز عربیاً وإقلیمیاً من خ�الل ت�سخیر الم�وارد  . 11
سیة االقت���صادیة المتاح���ة ف���ي بن���اء اقت���صاد یتمت���ع بمزای���ا تناف���

وی���ستفید م���ن المقوم���ات المرتبط���ة ب���الموقع الجغراف���ي واإلرث 
 .التاریخي والثقافي 

ویتم صیاغة ھذه األھداف الكلیة لالقتصاد اللیّبي ف�ي إط�ار رؤی�ة واض�حة 
المع��الم ، وفق��اً إلط��ار زمن��ي مح��دد، وھ��ي األھ��داف الت��ي تعم��ل ال��سیاسات 

یاغة سیاس��ات تحقیقھا،حی��ث ال یمك��ن ت��صور ص�� االقت��صادیة الكلی��ة عل��ى 
إقتصادیة مناسبة في غیاب ھذه الرؤیة، واألھداف اإلس�تراتیجیة المحقق�ة 
لھا، حیث یمكن أن تكون السیاسات االقت�صادیة، ف�ي مرحل�ة معین�ة،عامالً 
م���ن عوام���ل تعجی���ل تحقی���ق الم���ستھدفات الكلی���ة لالقت���صاد،عندما تك���ون 

ئق ف��ي محابی��ة لتوجھ��ات المجتم��ع ورؤیت��ھ،كما أنھ��ا یمك��ن أن تك��ون ع��ا
طری��ق ھ��ذه األھ��داف والغای��ات المرس��ومة لالقت��صاد والمجتم��ع بأكمل��ھ،إذا 

  .  أعدت بمعزل عن توجھات المجتمع ورؤیتھ ومقومات االقتصاد الوطني 
وال شك أن إستراتیجیات التنمیة الم�ستدامة الت�ى یج�رى إع�دادھا تت�ضمن 
أھ��داف قطاعی��ة تف��صیلیة عل��ى الم��دى الق��صیر والم��دى المتوس��ط وعل��ى 

  .المدى الطویل وسیاسات وبرامج اقتصادیة مالئمة لتحقیق ھذه األھداف 
 
ً
  -:املهام املرحلية خالل فرتة ما بعد احلرب : رابعا

إع���ادة بن���اء وإص���الح وت���رمیم المراف���ق والمب���اني الت���ى تعرض���ت  .1
للت����دمیر الجزئ����ي أو الكلى،ف����ي مختل����ف الم����دن والمن����اطق الت����ى 

اء فت��������رة دارت عل��������ى أراض��������یھا عملی��������ات ع��������سكریة أثن��������
التحریر،وبم���ا ُیمّك���ن الم���واطنین المقیم���ین ف���ي تل���ك المن���اطق م���ن 
اس���تئناف حی����اتھم ب����شكل طبیع���ي،ویمكن أن تك����ون أعب����اء تنفی����ذ 
ھ����ذه المھم����ة،جزئیاً أو كلی����اً، عل����ى ع����اتق الدول����ة اللیبیة،ح����سب 

 .األحوال 
حل مشكلة الن�ازحین والعم�ل عل�ى إع�ادة ت�وطین الع�ائالت واألس�ر  .2

 فت��رة الحرب،ولج��أت إل��ى من��اطق أخ��رى غی��ر الت��ى ت��شردت أثن��اء
مواطنھ��ا األص��لیة،واتخاذ م��ا یل��زم م��ن إج��راءات للمحافظ��ة عل��ى 

 .استقرارھا 
الب��دء المبك��ر ف��ي ال��تخلص م��ن حق��ول األلغ��ام الت��ى زرعتھ��ا كتائ��ب  .3

. النظام المنھار، وطلب ال�دعم والم�ساعدة الدولی�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال 
بم��ا یكف��ل س��المة الم��واطنین، وإیج��اد بیئ��ة نظیف��ة وس��لیمة داعم��ة 

 .لبرامج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 
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رة عل��ى ال��سالح تحقی��ق األم��ن م��ن خ��الل إس��تیعاب الث��وار وال��سیط .4
وتحقیق المصالحة الوطنی�ة، ف�ي إط�ار م�ا یع�رف ب�سیاسات  ش�راء 

 .السالم
إستعادة الثقة في النظام المالي والمصرفي بشكل خاص،في ظل ما  .5

یترتب عل�ى فت�رة الح�رب م�ن س�حب للم�دخرات واالحتف�اظ بھ�ا ف�ي 
ش��كل أص��ول س��ائلة خ��ارج الم��صارف،وزیادة الطل��ب عل��ى العمل��ة 

 .العملة الوطنیة    یؤثر سلباً على قیمة األجنبیة مما قد
إعادة قدرة الدولة وبسط نفوذھا على المناف�ذ الحدودی�ة والح�د م�ن  .6

مظاھر التھریب وع�دم االلت�زام ب�دفع الرس�وم الجمركی�ة، ومواجھ�ة 
 .الصعوبات المرتبطة بتنفیذ السیاسة التجاریة 

توسط، وض�ع ویتطلب تنفیذ ھذه المھام المرحلیة،على المدى القصیر،والم
خطة مرحلیة من سنتین إل�ى ثالث�ة س�نوات،یتم تحقی�ق أھ�دافھا م�ن خ�الل 

  .برامج وسیاسات اقتصادیة واجتماعیة محددة
وتواجھ ال�سیاسات االقت�صادیة،خالل فت�رة م�ا بع�د الث�ورة ، مجموع�ة م�ن 
التح�دیات ، ف�وق التح�دیات والم��شاكل الھیكلی�ة الت�ي یواجھھ�ا االقت��صادي 

 ت��م استعراض��ھ ف��ي الج��زء األول م��ن ھ��ذه الدراس��ة،وھذه اللیبي،وفق��اً لم��ا
التحدیات المرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب، ینبغي على واضعي ال�سیاسات 
االقتصادیة أخذھا في االعتبار عند التخط�یط للمرحل�ة الم�ستقبلیة، ویمك�ن 
تصنیف ھذه التحدیات حسب مجاالت السیاسة المالیة والنقدی�ة والتجاری�ة 

  -:تاليعلى النحو ال
  
  

 -:السياسة املالية .1

تؤثر الثورات والصراعات بشكل عام على النظام المالي للبلد حی�ث 
تح��دث ال���صراعات ع���دداً م���ن الت���شوھات ف���ي النفق���ات واإلی���رادات 

  .العامة والمیزانیة
  -:جانب اإلیرادات العامة/ أوالً 

ل مرحلة الصراع أو الثورة تتراجع قدرة مؤسسات الدولة عل�ى خال
تح���صیل ال���ضرائب والرس���وم المختلف���ة وذل���ك بفع���ل ع���دم ق���درة 
الحكومات،خالل فت�رات ال�صراعات وم�ا یعقبھ�ا،على ف�رض ھیبتھ�ا 
وتح��صیل الرس��وم وال��ضرائب م��ن جھ��ة، أو ب��سبب ض��عف الن��شاط 

ة،من جھ��ة االقت��صادي مم��ا ی��ؤدي إل��ى إنح��سار األوعی��ة ال��ضریبی
  .أخرى
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  -:جانب النفقات العامة/ ثانیاً 

تشھد مرحلة الصراعات والفت�رة الت�ي تعقبھ�ا ح�دوث ت�شوھات ف�ي 
ھیكل النفقات العامة،حیث یزداد اإلنفاق العسكري بشكل عام س�واء 
على األس�لحة أو عل�ى أج�ور ومرتب�ات المح�اربین وض�حایا الح�رب 
والتعویضات المرتبطة بھا وغالباً ما یرافق ھ�ذه النفق�ات م�ستویات 

 انحراف��ات ف��ي أوج��ھ اإلنف��اق الع��ام ف��ساد كبی��رة ت��ؤدي إل��ى أح��داث
وت��ضخیمھا بحی��ث یق��ل اإلنف��اق عل��ى ال��صحة والتعل��یم والخ��دمات 
العامة األخرى مثل البنی�ة األساس�یة وم�شروعات ال�صرف ال�صحي 

  .الخ.....والمیاه 
  

كم���ا تمی���ل الحكوم���ات ف���ي مرحل���ة م���ا بع���د ال���صراعات إل���ى زی���ادة 
سیاسات ش�راء ال�سالم اإلعانات النقدیة لألفراد في إطار ما ُیعرف ب�

والتي یمكن أن تضخم اإلنفاق العام بشكل كبیر جداً وبسرعة بحیث 
  .یصعب التحكم فیھ أو تخفیفھ في المستقبل

  

  -:جانب المیزانیة العامة/ ثالثاً 

یؤدي ترافق انخفاض قدرة الدولة على تحصیل الرسوم وال�ضرائب 
،إل�ى إح�داث المختلفة من جانب،وزیادة اإلنفاق العام من جان�ب آخر

ضغوط كبیر عل�ى المیزانی�ة العام�ة الت�ي یمك�ن أن تت�رجم ف�ي ش�كل 
عجز في المیزانیة ولج�وء الدول�ة إل�ى التموی�ل ب�العجز واالقت�راض 
م��ن م��صادر محلی��ة أو خارجی��ة أو اس��تخدام األص��ول واالحتیاطی��ات 
المتراكمة خالل مرحلة ما قبل الصراع،مما یؤثر ب�شكل س�لبي عل�ى 

  .د الكلي وظھور الضغوط التضخمیةاستقرار االقتصا

 -:السياسة النقدية .2

الضغوط على المیزانیة العام�ة الت�ي تم�ت اإلش�ارة إلیھ�ا ف�ي الج�زء 
ال��سابق،ومیل ال��دول إل��ى زی��ادة اإلنف��اق العام،ُت��شكل تح��د لل��سیاسة 
النقدی���ة،حیث یمك���ن أن ت���ؤدي جمیعھ���ا إل���ى زی���ادة ع���رض النق���ود 

ت الت���ضخم، خاص���ة وأن والطل���ب الكل���ي وبالت���الي ارتف���اع مع���دال
الق��درات اإلنتاجی��ة أو المق��درة عل��ى االس��تیراد تك��ون مح��دودة ف��ي 

والتح�دي الث�اني ال�ذي یمك�ن أن یواج�ھ . مرحلة ما بعد ال�صراعات 
ال��سیاسة النقدی��ة ھ��و اس��تعادة الثق��ة ف��ي النظ��ام الم��الي والم��صرفي 
بشكل خاص،حیث یمی�ل األف�راد ف�ي مرحل�ة ال�صراعات وم�ا یعقبھ�ا 

حتفاظ بجزء كبیر من ثروتھم ف�ي ش�كل أص�ول س�ائلة خ�ارج إلى اال
المصارف،كما یزداد طلبھم على العملة األجنبیة والذھب األمر الذي 

  .یمكن أن یؤثر سلباً على قیمة العملة الوطنیة
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 -:السياسة التجارية .3

خ��الل مرحل��ة ال��صراعات تتراج��ع ق��درة الدول��ة عل��ى ال��سیطرة عل��ى 
نت���شر مظ���اھر التھری���ب وع���دم دف���ع الح���دود والمناف���ذ المختلفة،وت

الرس��وم الجمركیة،وعن��دما یعت��اد األف��راد عل��ى ھ��ذه األوض��اع،فإن 
الحكوم��ة س��وف تواج��ھ تح��دیات كبی��رة ف��ي إع��ادة ال��سیطرة عل��ى 
الح��دود والمناف��ذ وف��رض الرس��وم الجمركی��ة وبالت��الي عل��ى تنفی��ذ 

  . سیاساتھا التجاریة

  
  
  

  

  الثاني اجلزء

حمددات السياسات االقتصادية الوطنية والشروط الضرورية والكافية لنجاح 

  :هذه السياسات يف حتقيق مستهدفاتها  

*******  
  

 
ً
  -:الثوابت االقتصادية يف مرحلة بناء ليبيا اجلديدة : أوال

أن أي سیاسة اقتصادیة مقترحة لمعالجة المشاكل االقتصادیة والمالی�ة 
الت��ى یع��اني منھ��ا االقت��صاد اللیبي،وتحقی��ق م��ستھدفاتھ عل��ى الم��دى 
المتوسط والمدى الطویل یجب أن ُتراعى وتأخذ في االعتبار جملة م�ن 
الثواب��ت االقت��صادیة الوطنی��ة،التى تعتب��ر مح��ددات أو قی��ود عل��ى ھ��ذه 

فیم�ا    وتتمثل ھذه الثوابت ف�ي مرحل�ة بن�اء لیبی�ا الجدی�دة السیاسات، 
  :یلي 

إن االقت�����صاد اللیب�����ّي یج�����ب أن یك�����ون إقت�����صاداً ح�����راً، یعتم�����د  .1
المناف����سة ال����شریفة كأس����لوب للرف����ع م����ن م����ستوى الكف����اءة 
االقت��������صادیة،وفي تخ��������صیص الم��������وارد،وأن یك��������ون ھ��������ذا 
االقت�������صاد خ�������اٍل م�������ن االحتك�������ارات،وتحترم فی�������ھ الملكی�������ة 

،وُیراعى مب�����ادئ ومتطلب�����ات حمای�����ة البیئة،ویعتم�����د الخاص�����ة
 .أسالیب وتقنیات حمایة المستھلك
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ف�������ي الن�������شاط " مح�������وري"أن یك�������ون للقط�������اع الخ�������اص دور  .2
االقت������صادي،وفي إنت������اج ال������سلع والخ������دمات،ویعتبر ش������ریكاً 

 .إستراتیجیاً في تحقیق التنمیة المستدامة في االقتصاد اللیبي 
ف�������ي تحقی�������ق االس�������تقرار تلت�������زم الدول�������ة بالقی�������ام بمھامھ�������ا  .3

االقت��صادي،وتنظیم القط��اع االقت��صادي،وضمان تك��افؤ الف��رص 
ألفراد المجتمع،وتحقیق العدالة في توزیع ال�دخل وإع�ادة توزی�ع 

 .الدخل،وإنتاج وتقدیم السلع والخدمات العامة
  
  
 

مراع��اة أن الم��صدر الرئی��سي لل��دخل ف��ي لیبی��ا ھ��و ت��صدیر ال��نفط  .4
ي ناضب،وأن لألجیال القادمة ح�ق الخام، وأن النفط مصدر طبیع

ف��ي ھ��ذا الم��ورد،وأن إنت��اج ال��نفط وص��ادراتھ وأس��عاره تخ��ضع 
لمتغیرات دولیة وتحكمھا ظروف السوق الدولیة التي یعتبر دور 

 .لیبیا فیھا، كعامل مؤثر،محدوداً 
أن النظ�����ام الم�����صرفي والم�����الي ی�����ستند عل�����ى مب�����ادئ ال�����شریعة  .5

ل إسالمیة،وی�سعى إل�ى اإلسالمیة،ویعتمد أدوات وسیاسات تموی�
 .التحول نحو الصیرفة اإلسالمیة

مراعاة القیود وااللتزامات الدولیة واالتفاقیات الثنائیة واالعتب�ارات  .6
المرتبط��ة بتواج��د لیبی��ا ض��من منطق��ة المغ��رب العرب��ي وش��مال 

 .   أفریقیا ومتطلبات تواجد لیبیا ضمن المنظومة الدولیة

 
ً
  -:قانوني للسياسات االقتصادية اإلطار العام املؤسسي وال: ثانيا

ال��سیاسات االقت��صادیة ھ��ي نت��اج عم��ل مؤس��سات المجتم��ع المعنی��ة 
بمعن�ى أن وض�ع سیاس�ات اقت�صادیة . برسم وتنفیذ ھذه ال�سیاسات 

 محددة في إطار معالجة المشاكل االقتصادیة القائم�ة لتحقیق أھداف
یتطلب وجود مؤسسات وطنیة ناض�جة وم�ستقرة متخص�صة تك�ون 
ق��ادرة عل��ى رس��م ھ��ذه ال��سیاسات الت��ى ت��ستھدف معالج��ة الم��شاكل 
االقتصادیة التى یعاني منھ�ا االقت�صاد الوطني،ومتابع�ة تنفی�ذھا ف�ي 

وحات�ھ االقت�صادیة إطار تحقی�ق غای�ات ورؤى المجتم�ع اللیّب�ي وطم
  .واالجتماعیة 

  

  -:والمؤسسات المعنیة بالسیاسة االقتصادیة ھي على النحو التالي 

 .المصرف المركزي والمؤسسات المالیة والمصرفیة األخرى  -1
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الحكوم����ة ممثل����ة ف����ي مجل����س الوزراء،وال����وزارات النوعی����ة ذات  -2
العالقة،وت��شمل وزارة المالی��ة،وزارة االقت��صاد،وزارة التخط��یط، 

 .وزارة النفط 
  
  
 

وعل����ى ال����صعید الت����شریعي ی����أتي الم����ؤتمر ال����وطني الع����ام،أو البرلم����ان 
بع����د انتھ����اء المرحل����ة االنتقالیة،والمؤس����سات التابع����ة ل����ھ،التى ت����شمل 
مجل������س التخط������یط األعل������ى، كمؤس������سات معنی������ة برس������م ال������سیاسات 
االقت��������صادیة والعامة،والت��������شریعات المنف��������ذة لھا،وی��������شترط لنج��������اح 

ادیة ف���ي تحقی���ق أھ���دافھا أن تعم���ل ھ���ذه المؤس���سات ال���سیاسات االقت���ص
والھیاك�������ل اإلداری�������ة ض�������من منظوم�������ة متكامل�������ة، یكم�������ل بع�������ضھا 
بعض،وفق���اً لمھ���ام مح���ددة مرس���ومة لك���ل م���ن ھ���ذه المؤس���سات،ووفقاً 
لطبیع������ة ن������شاطھا وأن تخ������ضع ھ������ذه المؤس������سات للم������ساءلة أم������ام 

ویمك�����ن ت�����صور الھیك�����ل التنظیم�����ي للمؤس�����سات المعنی�����ة . البرلم�����ان 
  :سیاسة االقتصادیة في الشكل التالي بال
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  اإلطار املؤسسي للسياسات االقتصادية

***********  

   

   

                                                                                                        
  

  

             

  

  

  

  

  

  

  

   
  
ویت��ضح م��ن ال��شكل ال��سابق أن الم��ؤتمر ال��وطني الع��ام یمث��ل المرجعی��ة   

التشریعیة في الدول�ة وھ�و المعن�ي بإص�دار الق�وانین المختلف�ة والت�ى م�ن 
أھمھ���ا الق���وانین ذات العالق���ة بالقط���اع االقت���صادي والم���الي والم���صرفي 

  :ومنھا
 .قانون العمل  -1

  جملس التخطيط األعلى )الربملان(املؤمتر الوطني العام 

 جملس الوزراء

  الس الوزاري املعني بالسياسات االقتصادية

 مصرف ليبيا املركزي

املصارف 

  التجارية

 

املصارف املتخصصة وصناديق 

 االستثمار

املصارف 

 اإلسالمية

  اللجنة االستشارية خلرباء السياسات االقتصادية

 

 وزارة االقتصاد وزارة التخطيط وزارة املالية  وزارة النفط

 ديوان احملاسبة

 جلنة السياسة النقدية
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 .قانون المصارف  -2
 .القانون التجاري  -3
 .قانون المدفوعات الوطني  -4
 . قانون السوق المالي واألوراق المالیة  -5
 .قانون الضرائب  -6
 .قانون الجمارك -7
 .قانون المصرف المركزي  -8
 .قانون النظام المالي للدولة  -9

وی�����ضطلع الم�����صرف المركزي،ال�����ذي ینبغ�����ي أن یك�����ون م�����ستقالً ع�����ن 
 انف��راد الحكومة،برس��م ال��سیاسة النقدیة،والمق��صود باالس��تقاللیة ھن��ا،ھو

المصرف المركزي برسم وتحدید أدوات السیاسة النقدی�ة وع�دم خ�ضوعھ 
إلم���الءات الحكوم���ة ف���ي تموی���ل اإلنف���اق العام،لكن���ھ یعم���ل بالتن���سیق م���ع 
المؤس��سات األخ��رى ف��ي وض��ع اإلط��ار الع��ام لل��سیاسة االقت��صادیة تحقیق��اً 

  .لمبدأ تكامل السیاسات وتناغمھا 
ی���ة رس���م وتنفی���ذ ال���سیاسة المالی���ة م���ن ناحی���ة أخ���رى تت���ولي وزارة المال

بأدواتھا المختلفة وف�ي مق�دمتھا اإلنف�اق الع�ام وال�ضرائب وتط�ویر أدوات 
التموی��ل المختلفة،ووض��ع م��شروع المیزانی��ة العام��ة للدولة،وتنفی��ذھا بع��د 

      .إقرارھا من المؤتمر الوطني العام أو البرلمان 
التجاریة المتعلقة بتنظیم كما تتولي وزارة االقتصاد رسم  وتنفیذ السیاسة 

وإدارة التج��ارة الداخلی��ة والتج��ارة الخارجی��ة باس��تخدام األدوات المختلف��ة 
لل������سیاسة التجاری������ة مث������ل الرس������وم الجمركی������ة،وتراخیص الت������صدیر 
واالستیراد،وتحدید إجراءات تصدیر واستیراد ال�سلع والقن�وات المخت�صة 

سات الكفیل��ة بت��وازن ب��ذلك، باإلض��افة إل��ى مراقب��ة األس��عار وتحدی��د ال��سیا
  .   واستقرار األسعار ومنع االحتكار وحمایة المستھلك 

ف��ي ح��ین تت��ولي وزارة التخط��یط إع��داد ومتابع��ة تنفی��ذ خط��ط ومیزانی��ات 
التنمی����ة الت����ى تت����ولي تنفی����ذھا الحكوم����ة ف����ي مج����االت البنی����ة التحتی����ة 
 والمشروعات،كما تتولي تنفیذ أسالیب التخط�یط التأش�یرى الكفی�ل بتحفی�ز

القطاع الخاص وتوجیھ الموارد االقتصادیة نحو أفضل مجاالت االستخدام 
وتھیئ������ة البیئ������ة والظ������روف المواتی������ة والالزم������ة النطالق������ھ الن������شاط 
االقت�����صادي،باإلضافة إل�����ى ت�����وفیر المعلوم�����ات والبیان�����ات اإلح�����صائیة 

  .والحسابات القومیة 
المالی��ة النقدی��ة و(ول��ضمان التكام��ل ب��ین مختل��ف ال��سیاسات االقت��صادیة 

والتنسیق بین مختلف المؤسسات العامة المعنیة برسم وتنفیذ ) والتجاریة
  -:السیاسات االقتصادیة یقترح إنشاء التنظیمات اإلداریة التالیة 
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ــيط .1 ــى للتخط ــس األعل وی��تم تحدی��د اخت��صاصاتھ ومھام��ھ وفق��اً  :ال

لق���انون التخط���یط ال���ذي ی���صدر ع���ن الم���ؤتمر ال���وطني الع���ام 
 .ضم الوزارات العاملة بالحكومة ذات العالقة،وی)البرلمان(

وتضم في عضویتھا، وزیر   : اللجنة الوزارية العليا للسياسات االقتصادية .2

المالی��ة،وزیر االقت��صاد،وزیر التخط��یط، ومح��افظ م��صرف لیبی��ا 
 .المركزي،وزیر النفط 

    

ــى مــستوى اخلــرباء .3 ــسياسة االقتــصادية عل ــة االستــشارية لل وت��ضم ف��ي   :اللجن

ع���������������������������������������������������������ضویتھا خب���������������������������������������������������������راء وزارت 
المالیة،واالقتصاد،والتخطیط،والنفط،والم����������������صرف المرك����������������زي، 
باإلض���افة إل���ى ع���دد م���ن الخب���راء ف���ي مج���االت االقت���صاد والمالی���ة 

ول���ضمان بل���وغ ال���سیاسات . م���ن ب���ین أس���اتذة الجامع���ات المخت���صین
االقت���صادیة ألھ���دافھا، الت���ى ت���صب ف���ي اتج���اه زی���ادة مع���دالت النم���و 

 ي االقتصاد،والدفع الحقیقي ف
  

بالتنمی������ة االقت������صادیة واالجتماعی������ة،إلى مراح������ل متقدم������ة وفق������اً 
للرؤی���ة الموض���وعة للدول���ة اللیبیة،الب���د م���ن إع���ادة ھیكل���ة االقت���صاد 

 ف�����ي االعتب�����ار الثواب�����ت اللیّب�����ي وفق�����اً لھ�����ذه الرؤی�����ة الت�����ي تأخ�����ذ
االقت���������صادیة ومقوم���������ات االقت���������صاد،بحیث ترك���������ز ال���������سیاسات 
االقت����صادیة الموض����وعة عل����ى ج����انبي الع����رض والطل����ب الكلی����ین، 
وأن تك�����ون ھ�����ذه ال�����سیاسات واض�����حة المع�����الم واألھداف،وإض�����فاء 
الم������صداقیة والجدی������ة عل������ى الجھ������ود المبذول������ة نح������و اإلص������الح 

 ف���ي المؤس���سات الم���سئولة االقت���صادي،وإعادة الثق���ة ل���دى الم���واطن
حی���ث یتطل���ب االقت���صاد . ع���ن رس���م ال���سیاسات االقت���صادیة وتنفی���ذھا

اللیبي،ح�����شد ك�����ل الجھ�����ود م�����ن أج�����ل تحقی�����ق االس�����تقرار والنم�����و 
ل����ذا ف����إن االقت����صاد اللیب����ي یحت����اج إل����ى سیاس����ات . االقت����صادیین 

  :اقتصادیة تتحدد مالمحھا على النحو التالي 
 ر االقتصادي، وحتقيق إصـالح حقيقـي يف سياسة نقدية هدفها خلق االستقرا

وبم�ا یع�زز القیم�ة الحقیقی�ة للعمل�ة الوطنی�ة  النظام النقدي واملصريف،

وت���ضمن اس���تقاللیة الم���صرف المركزي،وتط���ویر أدوات ال���سیاسة 
 .النقدیة ورفع كفاءة أداء الجھاز المصرفي 
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 د املالية سياسة مالية حتدث تغريات هيكلية يف اجلهاز املايل، ترتكز إىل قواع

م��ن خ��الل إدخ��ال ،العامــة ، ومبــا يــضمن فعاليــة أدوات الــسياسة املاليــة

التع����دیالت المرغوب����ة ف����ي النظ����ام ال����ضریبي،وتنمیة اإلی����رادات 
 .العامة،وترشید اإلنفاق العام والرفع من كفائتة 

 سياسة جتارية تسهم يف دعم وتنشيط حركة التجارة الداخليـة واخلارجيـة، 
عی�ل اإلج��راءات الالزم�ة ل��دعم ن�شاط الت��صدیر وذل�ك بالعم�ل عل��ى تف

وتنظیم االستیراد،بما یحقق االستقرار االقتصادي وحمایة المنتجات 
الوطنیة،وتدفع باتجاه اندماج االقتصاد الوطني في منظومة التجارة 

 .العالمیة وفق أسس متكافئة 
 

 ف إىل خلق قيمة مضافة بالقطاعات االقتصادية سياسة استثمارية فعالة تهد

تتمی�ز بوج�ود إمكانی�ات لتط�ویر می�زة تناف�سیة  ،الواعدة غري النفطية

 مث��ل قط��اع الخ��دمات المالی��ة والنق��ل والت��أمین وتج��ارة –واض��حة 
العبور والثروة البحریة، والسیاحة، وخلق وتطویر المناطق الحرة، 

ومي وتنوی���ع ھیك���ل وبم���ا ی���ؤدي إل���ى تنوی���ع م���صادر ال���دخل الق���
  .         الصادرات اللیبیة 
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  اجلزء الثالث

  أهداف السياسات االقتصادية الوطنية 

  

  -:مقدمة

ال���سیاسات االقت���صادیة،كجزء أساس���ي م���ن ال���سیاسات العام���ة،تتمثل ف���ي 
تصرفات الحكومة ومؤسساتھا العامة واإلجراءات الت�ي تتخ�ذھا،من وق�ت 
إل������ى آخر،والت������ي م������ن ش������أنھا أن ت������ؤثر عل������ى االقت������صاد وحرك������ة 
سیره،وال��سیاسات االقت��صادیة لھ��ا ف��روع عدی��دة،منھا م��ا تم��ارس أثارھ��ا 

  . یؤثر على جانب العرض من االقتصادعلى جانب الطلب ومنھا ما
وفي لیبیا فإن المتتبع للتطورات التي طرأت على البیئ�ة االقت�صادیة خ�الل 
العق���ود الماض���یة، یج���د نف���سھ ع���اجز ع���ن تف���سیر س���لوك الدول���ة اللیبی���ة 
والسیاسات االقت�صادیة الت�ي تطبقھ�ا،إذ ال توج�د سیاس�ة اقت�صادیة معلن�ة 

ر یرجع إل�ى ع�دم وض�وح ال�رؤى ح�ول واضحة المعالم واألھداف،وھذا أم
 كثی���ر م���ن األم���ور والق���ضایا الھامة،المتعلق���ة باالقت���صاد اللیب���ي ب���شكل

عام،فضالً عن عدم إستقرار التوجھ�ات المعلن�ة واإلج�راءات المطبق�ة م�ن 
  .وقت إلى آخر

فطبیعة النظام االقتصادي،ومدى وح�دود دور الدول�ة واألف�راد ف�ي الن�شاط 
والمالم���ح األساس���یة لألن���شطة  نونی���ة ال���سائدة،االقت���صادي، واألط���ر القا

وغیرھ��ا م��ن   وحرك��ة عناص��ر اإلنت��اج،،االقت��صادیة الم��سموح بمزاولتھ��ا
 في مجموعھا بنیان النظام االقتصادي تكّونالجوانب المھمة األخرى التي 

موق��ف الدول��ة منھ��ا ال ی��زال  ال ت��زال غام��ضة وأم��ورُ وتعك��س سیاس��اتھ،
أن ھذه القضایا لھما إنعكاسات سلبیة بالغة ، والغموض والتردد بشمتردداً 

الخطورة على األوضاع االقتصادیة بشكل عام،ویؤدیان إلى تفكك األسواق 
وی��صبح التفكك، م��ن ت��شوھات نتیج��ة لھ��ذا     وزی��ادة ح��دة م��ا یظھ��ر بھ��ا

  .تصحیحھا أعلى تكلفة إقتصادیاً وإجتماعیاً وسیاسیاً 
وب��الرغم م��ن ع��دم معرف��ة التوجھ��ات االقت��صادیة العام��ة للدول��ة اللیبی��ة 
الجدی��دة،وبالرغم م��ن ع��دم معرف���ة ح��دود م��سئولیة الحكوم��ة،في غی���اب 
الدستور الدائم،الّ أنھ یمكن الجزم بأن الدول�ة س�تظل م�سئولة ع�ن تحقی�ق 

  -: العامة،ُیذكر منھا مایلي   جملة من األھداف االقتصادیة واالجتماعیة
ھیئة المناخ االقتصادي المناس�ب ال�ذي ُیمّك�ن األف�راد والمؤس�سات ت .1

 .الخاصة من القیام بنشاطاتھم في جو من الدعم واالستقرار
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تحقی��ق تنمی��ة إقت��صادیة واجتماعی��ة متوازن��ة وم��ستدامة،ترفع م��ن  .2
 .مستوى معیشة األفراد وتزید من رفاھیتھم

 القط��اع س��د الف��راغ االقت��صادي ال��ذي یظھ��ر نتیج��ة لع��دم جاھزی��ة .3
 .الخاص للقیام بتأدیة بعض الخدمات االقتصادیة واالجتماعیة

 .معالجة ُمشكلة البطالة وتحقیق استخدام أمثل للموارد االقتصادیة .4
 .تحقیق العدالة في توزیع الدخول .5

وكم��ا ھ��و مع��روف ف��إن النج��اح ف��ي تحقی��ق األھ��داف االقت��صادیة 
سات العام�ة والعامة للدولة، یتطلب ض�رورة تبن�ي حزم�ة م�ن ال�سیا

،تك��ون واض��حة المع��الم )المالی��ة والنقدی��ة والتجاری��ة(واالقت��صادیة 
 ھ��ذه ال��سیاسات ف��ي ض��وء الثواب��ت ُتبن��ىواألھ��داف واألدوات، وأن 

العامة والمعطیات الحقیقیة لالقتصاد اللیب�ي عل�ى النح�و ال�ذي تم�ت 
  .صیاغتھ في الجزء الثاني من ھذه الدراسة 

 
ً
  -: السياسة املالية-: أوال

ال���سیاسة المالی���ة ، كإح���دى ال���سیاسات االقت���صادیة الت���ي ت���صیب   
جان���ب الطل���ب،ھي باخت���صار برن���امج عم���ل تخطط���ھ وُتنف���ذه الحكوم���ة 
ب����شكل مق����صود ت����ستخدم فی����ھ األدوات الممكن����ة س����واء كان����ت م����صادر 
إیرادی���ة أو ب���رامج إنفاقی���ة إلح���داث أث���ار مرغوب���ة وتجن���ب آث���ار غی���ر 

الن�����شاط االقت������صادي مرغوب�����ة،على بع�����ض أو عل������ى ك�����ل متغی������رات 
  .واالجتماعي تحقیقاً ألھداف معینة

وتنقسم السیاسة المالیة بدورھا إلى ثالث سیاسات فرعیة،أھمھا السیاسة 
ال��ضریبیة وسیاس��ة اإلنف��اق الع��ام وال��سیاسة التمویلی��ة، ولك��ل م��ن ھ��ذه 
السیاسات الفرعی�ة الثالث�ة أدواتھ�ا الخاص�ة الت�ي ُتمیزھ�ا ع�ن غیرھ�ا م�ن 

  .السیاسات
د ش�����ھدت الفت�����رة الماض�����یة اس�����تخداماً مكثف�����اً ألدوات ال�����سیاسة ولق�����

المالیة،وتعرض����ت عناص����ر ال����سیاسة المالی����ة لتط����ورات ھیكلی����ة ك����ان 
لھ�����ا آث�����ار ملموس�����ة عل�����ى االقت�����صاد الوطني،وب�����النظر إل�����ى الخلفی�����ة 

 الم����سئولة عل����ى وض����ع وتنفی����ذ المؤوس����ساتالماض����یة ل����نمط عم����ل 
 فبرای����ر ، نج����د 17 ال����سیاسة المالی����ة س����واء ك����ان ذل����ك قب����ل أو بع����د

  -:مایلي
  االس���تباحة غی���ر الم���سبوقة للم���ال الع���ام وس���ھولة الح���صول علی���ھ

وتف���شي الف���ساد والبیروقراطی���ة ف���ي مختل���ف مفاص���ل المؤس���سات 
 .العامة وانعكاس ذلك في تشوه وتعثر عملیات الصرف والجبایة
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  جمود التشریعات المالیة وغیاب السیاسات المالیة وأدواتھا الفّعال�ة
لي ع���دم وج���ود رؤى للتط���ویر والتح���دیث مم���ا أدى إل���ى أن وبالت���ا

ینح����صر دور الحكوم����ة ف����ي وظیف����ة ال����صرف خاص����ة المرتب����ات 
 .والمكافآت بالدرجة األولى

  أن المیزانی���ة الت���ي ی���تم رص���دھا ال تج���د غالبی���ة بنودھ���ا طریقھ���ا
للتنفی���ذ خاص���ة ف���ي ب���اب التنمی���ة واالس���تثمار ویرج���ع ال���سبب ف���ي 

الت����ي یتع����ین دراس����تھا والوق����وف ذل����ك إل����ى الكثی����ر م����ن األم����ور 
علیھ�����ا، كم�����ا أن�����ھ یالح�����ظ ف�����ي بع�����ض ال�����سنوات ی�����تم اعتم�����اد 

 .المیزانیة بعد مضي معظم السنة المالیة
  تتصف السیاسة المالیة بكونھا مسایرة لالتجاھ�ات الدوری�ة وتفتق�ر

 .للثبات والمصداقیة 
  لذا فإنھ من أولى االھتمامات المستعجلة ف�ي إط�ار ال�سیاسة المالی�ة

 ال���دفع ف���ي اتج���اه تح���سین األداء والرف���ع م���ن كف���اءة األجھ���زة ھ���و
المعنیة بإدارة الم�ال الع�ام م�ع األخ�ذ بع�ین االعتب�ار النق�اط ال�سابقة 

 -:وبشكل یحقق األھداف التالیة
  

  -:أهداف السياسة املالية

 -:اآلنيةاألهداف   ) أ

ترشید اإلنفاق العام وضبطھ ورف�ع انتاجیت�ھ ب�شكل یحق�ق  .1
المن�افع والفوائ��د المرجوة،والعم��ل ب�شكل منھج��ي وعلم��ي 
دقی��ق للق��ضاء عل��ى كاف��ة ص��ور الف��ساد الم��الي واإلداري 

 .باألجھزة والمؤسسات التابعة العامة
تنمی����ة اإلی����رادات العام����ة ال����سیادیة والمحلی����ة ومتابع����ة  .2

دول����ة،مع العم����ل وف����ق تح����صیلھا ودخولھ����ا ح����سابات ال
دراس��ات موض��وعیة لتع��دیل وتوحی��د األنظم��ة ال��ضریبیة 
والجمركی��ة القائم��ة وبم��ا یحق��ق توس��یع األوعی��ة وزی��ادة 

 .الحصیلة وتحقیق أھداف السیاسة العامة للدولة
إع�����ادة النظ�����ر ف�����ي أس�����لوب وض�����ع المیزانی�����ة العام�����ة  .3

والمیزانی��ات النوعی��ة ب��شكل ی��دفع نح��و الموض��وعیة ف��ي 
لعملیة في التنفیذ ، وبما یحقق الكفاءة وی�ضمن التقدیر وا

 .المتابعة والتدقیق
حصر وتدقیق الع�املین بالجھ�از اإلداري والم�الي بالدول�ة  .4

وفي مختلف المناطق والقطاعات التي ُتم�ّول م�ن الخزان�ة 
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العام��ة للدول��ة،وبما یكف��ل تحدی��د الع��دد ال��صحیح للع��املین 
محافظ��ة عل��ى  االزدواجی��ة ف��ي تلق��ي المرتب��ات ، والومن��ع

 .المال العام
التن���سیق م����ع حزم����ة ال����سیاسات االقت����صادیة األساس����یة  .5

األخرى النقدیة والتجاریة بحیث تخ�رج ف�ي ش�كل متواف�ق 
 .فّعال یحقق األھداف االقتصادیة واالجتماعیة للدولة

 

 -:األهداف اإلسرتاتيجية العامة  ) ب

یتعین أن تسعى السیاسة المالیة نح�و الوص�ول إل�ى اس�تقرار 
 واقت��صادي وتحقی��ق األھ��داف التنموی��ة واإلس��تراتیجیة م��الي

للدول��ة وأن تك��ون ال��سیاسة المالی��ة م��ستدامة وعادل��ة عب��ر 
األجی��ال، وم��ن أھ��م األھ��داف اإلس��تراتیجیة لل��سیاسة المالی��ة 

  -:مایلي 
دع���م االس���تقرار الم���الي واالقت���صادي الم���ستدام للدول���ة  .1

 بالتن���سیق والتكام���ل م���ع ال���سیاسات العام���ة وال���سیاسات
االقت��صادیة األخ��رى النقدی��ة والتجاری��ة ف��ي إط��ار رؤی��ة 
الدولة واألھ�داف اإلس�تراتیجیة للتنمی�ة، وم�ن خ�الل تبّن�ي 
م�����ا ُیع�����رف بقواع�����د المالی�����ة العام�����ة ، وفق�����اً ألف�����ضل 

 .الممارسات
تطبیق ُنظم المیزانیات الحدیثة ومتابعة األداء وبما یضمن  .2

 أولوی����ات موض����وعیة الختی����ار الم����شروعات والب����رامج
التنموی��ة م��ن جھ��ة، ویحق��ق كف��اءة األداء الم��الي وض��بط 

 .اإلنفاق الحكومي من جھة أخرى
التركی��ز عل��ى اإلنف��اق االس��تثماري ال��ذي یعتب��ر المح��رك  .3

للنم���و االقت���صادي والمحف���ز لتوس���یع ودع���م دور القط���اع 
 .الخاص في االقتصاد

ض����بط وتوجی����ھ الن����شاط االقت����صادي، وتنوی����ع وتنمی����ة  .4
اإلیرادات العامة، وتحسین بیئ�ة االس�تثمار واألعم�ال دون 

 .القطاع الخاص          التأثیر على دور 
تعظ���یم العائ���د االقت���صادي والم���الي م���ن اس���تغالل أم���الك  .5

الدول���������ة بم���������ا ی���������دعم المب���������ادرات والم���������شروعات 
نمی������ة االس������تثماریة للقط������اع الخ������اص م������ن جھ������ة، وت

 .إیرادات الدولة من جھة أخرى
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تأش��یري اإلس��تراتیجي ورف��ع كف��اءة الاالھتم��ام ب��التخطیط  .6
الك��وادر التخطیطی��ة وتعمی��ق ثقاف��ة وممارس��ات التخط��یط 

 .العلمي على كافة المستویات اإلداریة
تط��������ویر األط��������ر الت��������شریعیة والتنظیمی��������ة لعملی��������ات  .7

 الحكومی����ة لتخف����یض التك����الیف المناق����صات والعط����اءات
 .وترشید اإلنفاق

تطویر نظم وأدوات الرقابة المالیة المطبق�ة عل�ى الجھ�ات  .8
ال����������������������������������وزارات واإلدارات (الحكومی����������������������������������ة 

ل���دعم الم���ساءلة ) ال���خ....الحكومیة،الھیئات،المؤس���سات 
 . الھدر بالقطاع الحكوميومنعوالشفافیة وترشید اإلنفاق 

التع�اون االقت�صادي دعم مبادرات وم�شروعات واتفاقی�ات  .9
والم���الي عل���ى الم���ستوى اإلقلیم���ي والعرب���ي واإلس���المي 
والدولي،وتوس��یع كاف��ة أش��كال التع��اون والتن��سیق الم��الي 
واالقتصادي مع التكتالت وال�دول والمنظم�ات الدولی�ة بم�ا 
ُیعزز المصالح االقتصادیة والمالیة للدولة اللیبی�ة الجدی�دة 

 .قطاع الخاصویفتح مجاالت للعمل واالستثمار لل
توس��یع مج��االت التع��اون واالس��تفادة الفنی��ة االست��شاریة  . 10

م��ن المنظم��ات الدولی��ة واإلقلیمی��ة المختلف��ة لتط��ویر أداء 
المؤسسات واألجھزة المالی�ة الرئی�سیة، وتح�دیث ھیاكلھ�ا 

 .األساسیة وتنمیة قوة العمل بھا
 دعم وتطویر أنشطة بناء القدرات للھیئات والمؤس�سات  . 11

مج���االت رص���د وتحلی���ل االتجاھ���ات المالی���ة الفاعل���ة ف���ي 
واالقت��صادیة اإلقلیمی��ة والعالمی��ة، وإدارة األزم��ات المالی��ة 
عل��ى الم��ستوى الكل��ي والتف��اوض م��ع ال��دول والمنظم��ات 

 .والتكتالت اإلقلیمیة والعالمیة
إدارة : إدخال وتطبیق ُنظم وأدوات اإلدارة الحدیثة مث�ل  . 12

،ال����������شؤون الج����������ودة ال����������شاملة،التخطیط االستراتیجي
القانونی������ة،إدارة الخ������دمات العام������ة،موازنات الب������رامج 
واألداء،إدارة األزم��ات، ُنظ��م دع��م الق��رار، وُنظ��م الرص��د 
والتحلیل المستمر للمتغیرات المحلیة والخارجی�ة الم�ؤثرة 

 .على عمل القطاع المالي بالدولة
تحویل المؤسسات الحكومیة المتعلقة بإدارة الم�ال الع�ام  . 13

 .إللكترونیة الكاملةإلى اإلدارة ا
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بن����اء واس����تكمال قواع����د البیان����ات وُنظ����م المعلوم����ات  . 14
النوعی����ة األساس����یة ل����دعم أن����شطة المؤس����سات العامل����ة 
ف����ي المج����ال االقت����صادي م����ن قواع����د البیان����ات المالی����ة 
واالقت������صادیة،نظام معلوم������ات الم������وارد الب������شریة،ُنظم 
المعلوم�������ات ال�������ضریبیة،ُنظم المعلوم�������ات الجغرافی�������ة، 

ظ واألرش����فة واالس����ترجاع اإللكترونی����ة،نظام ُنظ����م الحف����
ال���سجل الع���ام،الُنظم المالی���ة المتكامل���ة،نظام المعلوم���ات 

 . القانونیة، وغیرھا
  

 
ً
  -:السياسة النقدية  -: ثانيا

یق��ع وض��ع أھ��داف ال��سیاسة النقدیة،ض��من وظ��ائف م��صرف لیبی��ا 
م، ب���شأن 2005ل���سنة ) 1(المرك���زي وفق���اً ألحك���ام الق���انون رق���م 
م،ال�صادر 2012لسنة ) 46(المصارف المعّدل بموجب القانون رقم 

  .عن المجلس الوطني االنتقالي
وفي ھذا اإلطار شكل مصرف لیبیا المركزي لجنة لل�سیاسة النقدی�ة 

لیھا مھمة متابعة األوضاع االقتصادیة المحلیة والخارجی�ة أسندت إ
الت��ي ت��ؤثر ف��ي االس��تقرار االقت��صادي وم��ا یط��رأ م��ن تغی��رات عل��ى 
الم��ستوى الع��ام لألس��عار،كما تت��ولى ھ��ذه اللجن��ة إع��داد التوص��یات 
المتعلق���ة بمختل���ف أدوات ال���سیاسة النقدی���ة المتاح���ة، مث���ل ن���سبة 

السیولة المطلوب االحتفاظ بھ�ا، االحتیاطي النقدي اإللزامي،ونسبة 
وس���عر إع���ادة الخ���صم،وسعرالفائدة عل���ى ش���ھادات اإلی���داع ل���دى 
م���صرف لیبی���ا المرك���زي، باإلض���افة إل���ى ح���دود الترك���ز االئتم���اني 
بأنواعھ المختلفة لدى المصارف التجاریة وأی�ة م�سائل أخ�رى ذات 

  .عالقة بالسیاسة النقدیة
 المرك��زي جمل��ة م��ن وخ��الل ال��سنوات ال��سابقة اتخ��ذ م��صرف لیبی��ا

اإلج�راءات الت�ي كان�ت تھ�دف إل�ى تحقی�ق االس�تقرار ف�ي الم�ستوى 
الع����ام لألس����عار وإدارة ال����سیولة ف����ي االقت����صاد الوطني،وتحقی����ق 
السالمة المالیة واالستقرار في القطاع المصرفي اللیبّي، والحّد من 
المخاطر النظامیة، وكانت ھ�ذه ال�سیاسات واإلج�راءات المنف�ذة لھ�ا 

ض��عت ف��ي إط��ار منظوم��ة العم��ل والتوجھ��ات االقت��صادیة الت��ي ق��د و
م، أس�تجدت 2011 فبرای�ر 17وبعد ث�ورة . كانت سائدة في السابق 

معطی��ات جدی��دة وفتح��ت آف��اق للعم��ل االقت��صادي والم��الي ل��م تك��ن 
متاحة في الماض�ي،مما یتطل�ب أن تواك�ب أھ�داف ال�سیاسة النقدی�ة 

غتھا بال�شكل ال�ذي ُیراع�ي وأدواتھا ھذه المستجدات وأن ُتع�اد ص�یا



 
 

35 

الثوابت المحددة للسیاسات االقتصادیة الوطنیة في المرحلة القادمة 
والت��ي تنبث��ق م��ن الرؤی��ة العام��ة للیبی��ا وم��ا تت��ضمنھ م��ن أھ��داف 

  .إقتصادیة كلیة
  -:اسة النقدیةیأھداف الس

یمك��ن ص��یاغة أھ��داف ال��سیاسة النقدی��ة ف��ي المرحل��ة القادم��ة،على   
  -:النحو التالي

إرساء دعائم نظ�ام م�صرفي إس�المي وفق�اً إلس�تراتیجیة  .1
تعتم��د الت��دّرج ف��ي تحوی��ل القط��اع الم��صرفي التقلی��دي الق��ائم 
حالی���اً والتقلی���ل م���ن أی���ة آث���ار أو خ���سائر ق���د تتع���رض لھ���ا 

 .المصارف جراء ھذا التحول
تحقیق االستقرار في المستوى العام لألسعار،والحّد م�ن  .2

ی��ق االس��تقرار االقت��صادي ال�ضغوط الت��ضخمیة بم��ا یكف�ل تحق
 .ودعم وثیرة النمو والتنمیة االقتصادیة المستدامة

المحافظ��ة عل��ى اس��تقرار قیم��ة العمل��ة الوطنی��ة ودع��م  .3
 .القوى الشرائیة للدینار اللیبي

مواص�����لة العم�����ل عل�����ى اس�����تكمال عملی�����ات تط�����ویر  .4
وتح��������دیث الت��������شریعات الم��������صرفیة والمالی��������ة،واإللتزام 

 .ل المصرفيبالمعاییر الدولیة في العم
اس����������تحداث أدوات مالی����������ة جدی����������دة، وأدوات إدارة  .5

ال���سیولة،وتنظیم مھن���ة ال���صرافة،ومباشرة ن���شاط الت���أجیر 
 .التمویلي وصنادیق االستثمار

س��تمرار ف��ي تحقی��ق م��ستھدفات تخل��ي م��صرف لیبی��ا اال .6
المرك����زي ع����ن ملكی����ة رؤوس أم����وال بع����ض الم����صارف 
التجاریة، وبما ُیعزز دوره كمراقب وُمشرف على الم�صارف 

 .التجاریة وكسلطة نقدیة
االستمرار ف�ي تط�ویر الرقاب�ة الم�صرفیة وفق�اً لألھ�داف  .7

اإلس������تراتیجیة الموض������وعة بھ������ذا الخ������صوص،ولمواكبة 
 . المصرفي اللیّبي ات التي یشھدھا القطاعالتطور

معالج�����ة م�����شكلة ف�����ائض ال�����سیولة ل�����دى الم�����صارف  .8
التجاریة،واالستفادة منھ�ا ف�ي تموی�ل الم�شروعات ال�صغرى 

 .والمتوسطة
تطویر الخدمات الم�صرفیة وتبّن�ي ال�صیرفة اإللكترونی�ة  .9

 .بالقطاع المصرفي اللیبي
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 Inter(تط��ویر س��وق اإلق��راض م��ا ب��ین الم��صارف  . 10
Bank Market ( ض����من ال����سیاسة الرامی����ة إل����ى إدارة

 .وتوفیر السیولة بشكل أفضل
تأھی���ل وتنمی���ة وتط���ویر الم���وارد الب���شریة ف���ي القط���اع  . 11

 .المصرفي 
إستكمال العمل على تطویر وتحدیث دور ومھام مصرف  . 12

لیبی���ا المرك���زي، ض���من رؤی���ة مح���ددة ی���تم وض���عھا بھ���ذا 
 .الخصوص

اع المصرفي في تعزیز إجراءات ونظم الحوكمة في القط . 13
 .إطار إعادة ھیكلة المصارف التجاریة العامة والخاصة

ویمكن تصنیف أھداف السیاسة النقدیة إلى أھداف على المدى القصیر وأھ�داف عل�ى 
  .المدى الطویل
 -:األھداف على المدى القصیر  ) أ

م��ن المعل��وم أن ال��سیاسة النقدی��ة بأدواتھ��ا المختلف��ة، لك��ي 
ُتحقق أھدافھا، تتطلب مرور فترة م�ن ال�زمن قب�ل أن ت�شھد 

،وھ�ذا )Time Lag(نتائجھا وھو ما ُیعرف اإلبط�اء الزمن�ي 
یعن��ي أن ال��سیاسة النقدی��ة یج��ب أن ی��تم رس��مھا وتنفی��ذھا 

ر م�ن بالتنسیق مع السیاسة المالی�ة الموجھ�ة لمعالج�ة الكثی�
  .المشاكل االقتصادیة،ضماناً لتناغم السیاستین

  
  

  -:ومن أهم أهداف السياسة النقدية على املدى القصري مايلي

تحدیث وتطویر التشریعات والنظم والمع�اییر الم�صرفیة  .1
 .وخاصة فیما یتعلق بالعمل المصرفي اإلسالمي

إرساء دعائم النظام المصرفي اإلس�المي ووض�ع ب�رامج  .2
وخطط لتحقیق التحول المطل�وب ف�ي الخ�دمات والمنتج�ات 

 .المصرفیة لكي تكون متوافقة وأحكام الشریعة اإلسالمیة
معالجة مشكلة ف�ائض ال�سیولة، وتوجیھھ�ا نح�و تموی�ل  .3

 .المشروعات الصغرى والمتوسطة
دارة اس����������تحداث أدوات مالی����������ة جدی����������دة، وأدوات إ .4

ال��سیولة،وتنظیم مھن��ة ال��صرافة،ومباشرة ن��شاط الت��أجیر 
 .التمویلي،وصنادیق االستثمار
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معالج���ة ظ���اھرة تن���امي حج���م العمل���ة المتداول���ة خ���ارج  .5
القط������اع الم������صرفي،ولكي تك������ون متوافق������ة والمع������اییر 

 . علیھا دولیاً   المصرفیة المتعارف
المحافظ��ة عل��ى اس��تقرار قیم��ة العمل��ة الوطنی��ة ودع��م  .6

 .الشرائیة للدینار اللیّبيالقوى 
تعزیز إجراءات ونظم الحوكمة في القطاع المصرفي في  .7

 .إطار إعادة ھیكلة المصارف التجاریة والخاصة
إستكمال العمل على تحدیث وتطویر دور ومھام مصرف  .8

لیبی���ا المرك���زي ض���من رؤی���ة مح���ددة ی���تم وض���عھا بھ���ذا 
 .الخصوص

 

 - :أھداف السیاسة النقدیة على المدى الطویل   ) ب

تحقی��ق االس��تقرار ف��ي الم��ستوى الع��ام لألس��عار، والح��ّد م��ن  .1
ال���ضغوط الت���ضخمیة، بم����ا یكف���ل تحقی����ق االس���تقرار االقت����صادي 

 .والمالي، ودعم وثیرة النمو والتنمیة االقتصادیة المستدامة
االستمرار في تحقیق مستھدفات تخلي مصرف لیبی�ا المرك�زي  .2

ع��ن ملكی��ة رؤوس أم��وال بع��ض الم��صارف التجاری��ة،وبما ُیع��زز 
اإلس����المیة ودوره كمراق���ب وُم����شرف عل���ى الم����صارف التجاری���ة 

 .وكسلطة نقدیة
االس����تمرار ف����ي تط����ویر الرقاب����ة الم����صرفیة وفق����اً لألھ����داف  .3

 .اإلستراتیجیة الموضوعة بھذا الخصوص
ویر الخ���دمات الم���صرفیة وإدخ���ال ال���صیرفة اإللكترونی���ة تط��� .4

 .بالقطاع المصرفي اللیّبي
تأھیل وتنمیة وتطویر الموارد الب�شریة ف�ي القط�اع الم�صرفي  .5

 .اللیّبي
،وفق��اً )Inter Bank   Market(تط��ویر س��وق م��ا ب��ین الم��صارف  .6

ضمن ال����سیاسات لإلط����ار الت����شریعي الم����نظم للعم����ل الم����صرفي،و
إدارة وبم�ا یكف�ل إیج�اد لقطاع الم�صرفي والم�الي، الرامیة لتطویر ا

 . بشكل أفضلللسیولة

 
ً
  : السياسة التجارية-: ثالثا

یق����صد بال����سیاسة التجاری����ة مجموع����ة الوس����ائل الت����ي تق����وم بھ����ا  
الدول�������ة ب�������شأن إدارة وتنظ�������یم وتوجی�������ھ التج�������ارة الخارجی�������ة 

  .والداخلیة بغرض تحقیق أھداف إقتصادیة معینة 
  -:جاريةأهداف السياسة الت
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تھ��دف ال��سیاسة التجاری��ة المقترحة،ب��شكل ع��ام، إل��ى تح��سین كف��اءة 
التجاري،إستیراداً وتصدیراً وتوزیعاً،من خالل تفعیل وتمكین  النشاط 

الوحدات االقتصادیة الم�رخص لھ�ا قانون�اً لممارس�ة ھ�ذا الن�شاط م�ن 
  .العمل بحریة تامة في إطار التشریعات المنظمة للنشاط االقتصادي

ویمكن تقسیم أھداف السیاسة التجاریة إل�ى أھ�داف تتعل�ق بال�سیاسة 
التجاریة الخارجیة وأھداف تتعل�ق بال�سیاسة التجاری�ة الداخلی�ة،رغم 
التكام��ل والت��داخل الكبی��ر ب��ین ھ��ذه األھ��داف وال��سیاسات ف��ي إط��ار 

  .االقتصاد الواحد
  
  

 -: الخارجیةالتجارة أھداف سیاسة   ) أ

ف ال���������دینار تحقی���������ق االس���������تقرار ف���������ي س���������عر ص���������ر ) 1
اللیبي،والعم������ل عل������ى تحقی������ق الت������وازن ف������ي المی������زان 

 .،وتحسین وضع میزان المدفوعاتالتجاري
تشجیع ال�صادرات وعل�ى النح�و ال�ذي ی�وفر م�صادر إض�افیة  ) 2

للنق��د األجنب��ي ویخ��دم أھ��داف تحقی��ق الت��وازن ف��ي المی��زان 
 .التجاري 

 إل���ى منظم���ة التج���ارة العالمی���ة لإلن���ضمامتھیئ���ة االقت���صاد  ) 3
)WTO (وبما یعزز إندماج لیبیا في االقتصاد العالمي. 

مكافحة سیاسة اإلغراق التي قد یتعرض لھا االقتصاد اللیب�ي  ) 4
وما یرتبھ من أضرار بالوحدات االقتصادیة الوطنیة المنتج�ة 

 .للسلع والخدمات 
حمای��ة ال��سوق المحلی���ة م��ن المخ��اطر الت���ي تتھ��دد ال���صحة  ) 5

ال���صحیة عل���ى العام���ة م���ن خ���الل تفعی���ل إج���راءات الرقاب���ة 
ال����واردات م����ن ال����سلع الغذائی����ة وال����سلع الكیماوی����ة ف����ي 

 .المنافذ الحدودیة
  

 -: الداخلیةالتجارةأھداف سیاسة   ) ب

 .تحقیق االستقرار في مستویات األسعار والتكالیف . 1
تحقی���ق الت���وازن ب���ین االحتیاج���ات والمع���روض م���ن ال���سلع  . 2

والعم�����ل عل�����ى إیج�����اد مخ�����زون س�����لعي اس�����تراتیجي وفق�����اً 
 .ألُسس علمیة محددة

إزال�����ة مراك�����ز االحتك�����ار والح�����د م�����ن مظ�����اھر االس�����تغالل  . 3
لحاج����ات أف����راد المجتمع،والم����ضاربة أو التھری����ب وغیرھ����ا 
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م����ن الظ����واھر ال����سلبیة واألم����راض االجتماعی����ة المرتبط����ة 
 .بھا

  
  
  
 

 الت���شریعات ذات وإعم���الترس���یخ ثقاف���ة حمای���ة الم���ستھلك  . 4
 .العالقة

مراجع���ة ق���انون الوك���االت التجاری���ة وتفعیل���ھ عل���ى النح���و  . 5
ال���ذي یحق���ق إس���تفادة االقت���صاد ال���وطني م���ن إی���رادات ھ���ذا 

 .النشاط
لتخلص من سیاسة دعم السلع وإیجاد الب�دیل المناس�ب ال�ذي  . 6

ة م�ن خ�الل الرف�ع یكفل التعویض عن التوقف عن دعم ال�سلع
م��ن م��ستویات دخ��ول األف��راد وفق��اً ل��سیاسات مالی��ة مدروس��ة 

  .وضمن إطار زمني محدد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اجلزء الرابع

******  
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  والرئيسة املصاحبةالسياسات االقتصادية 

   املوضوعةاألهداف ضؤ يفملعاجلة مشاكل االقتصاد الليبي 

  هلذه السياسات
********  

  

یتطل�����ب تحقی�����ق أھ�����داف االقت�����صاد الوطني،ومعالج�����ة الم�����شاكل   
والمختنق����ات الت����ي تواجھھ،تنفی����ذ جمل����ة م����ن ال����سیاسات االقت����صادیة 

وت����سند . وال����سیاسات العام����ة، واإلج����راءات التنفیذی����ة الم����صاحبة لھ����ا 
مھ����ام تنفی����ذھا إل����ى القطاع����ات ذات العالقة،آخ����ذاً ف����ي االعتب����ار أھمی����ة 

حی���ث م���ن المعل���وم . ن ھ���ذه ال���سیاسات التن���سیق والتن���اغم المطل���وب ب���ی
أن���ھ یمك���ن تحقی���ق بع���ض األھ���داف بتطبی���ق أكث���ر م���ن أداة م���ن أدوات 

یت���أثر الت���ضخم ف���ي االقت���صاد : ال���سیاسة االقت���صادیة،فعلى س���بیل المث���ال
بال����سیاسات المالی����ة المطبق����ة،كما یت����أثر بال����سیاسات النقدی����ة، وك����ذلك 

ة م����ن خ����الل الح����ال بالن����سبة للبطال����ة،حیث یمك����ن الح����د م����ن البطال����
التوس���ع ف���ي اإلنف���اق الع���ام االس���تثماري بغی���ة خل���ق ف���رص عمل،كم���ا 
یمك��ن الوص��ول إل��ى نف��س الغای��ة م��ن خ��الل التوس��ع ف��ي م��نح االئتم��ان 

غی���ر أن إج���راءات . ال���ذي یتحق���ق م���ن خ���الل سیاس���ة نقدی���ة توس���عیة 
ال����سیاسة المالی����ة وال����سیاسة النقدی����ة التوس����عیة یمك����ن أن ت����سفر ع����ن 

 یمك���ن أن ت���ؤدي إج���راءات ال���سیاسة النقدی���ة ت���ضخم ف���ي األس���عار،كما
الت����ي ت����ستھدف محارب����ة الت����ضخم إل����ى زی����ادة مع����دالت البطال����ة،مما 
یتع�����ارض وأھ�����داف ال�����سیاسة المالی�����ة الموجھ�����ة نح�����و التوس�����ع ف�����ي 

  .اإلنفاق العام بھدف خلق المزید من فرص العمل 
 توج���ھ األس���اس نج���د أكث���ر م���ن سیاس���ة إقت���صادیة واح���دة ھ���ذاوعل���ى 

ة م�����ن الم�����شاكل الت�����ي یع�����اني منھ�����ا االقت�����صاد،مما لمعالج�����ة م�����شكل
ی���ستوجب التن���سیق الكام���ل والتن���اغم ب���ین ھ���ذه ال���سیاسات وأن یك���ون 

  .ھناك ھدف محدد لكل أداة من أدوات السیاسة االقتصادیة
  

 السياسة املالية 
ً
  -:أوال

 فرص عمل للكثی�ر م�ن التوسع في اإلنفاق العام التنموي وبما یتیح .1
الب��احثین ع��ن العم��ل ف��ي م��شروعات البنی��ة األساس��یة وال��صناعات 

 .اإلستراتیجیة 
التحول عن أس�لوب ال�دعم المباش�ر لل�سلع والمحروق�ات إل�ى ال�دعم  .2

،وفق�اً لمع�اییر العدال�ة النقدي للمرتب�ات والق�وة ال�شرائیة للمواطنین
 .والكفاءة
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ة ع��ن ھیك��ل األج��ور ض��رورة قی��ام الحكوم��ة ب��إجراء دراس��ة وافی�� .3
والمرتبات ُتراعى التغیرات الت�ي ط�رأت عل�ى البیئ�ة اللیبی�ة وأنم�اط 

 .اإلنفاق الحالیة والمستقبلیةأوجھ االستھالك و
وض��ع ال��سیاسات المناس��بة لتقلی��ل الف��وارق ب��ین األف��راد وتح��سین  .4

 من مستویات العدالة،وقد یك�ون ع�ن لإلقترابمعدالت توزیع الدخل 
ف��ي النظ��ام ال��ضریبي القائم،وأنظم��ة الرعای��ة طری��ق إع��ادة النظ��ر 

 .االجتماعیة ونظام الدعم
معالجة الھوة القائمة حالیاً بین مرتبات موظفي العدید م�ن الجھ�ات  .5

الت��ي تت��ولى الخزان��ة العام��ة دف��ع مرتب��اتھم، وذل��ك م��ن خ��الل إیج��اد 
الت��وازن المناس��ب ب��ین مخص��صات أب��واب المیزانی��ة العام��ة وإع��ادة 

لمرتب��ات والح��وافز المعم��ول بھ��ا بم��ا یمك��ن م��ن النظ��ر ف��ي نظ��م ا
 .استقرار الكوادر الكفؤة في الجھاز اإلداري للدولة 

اقت���راح سیاس���ة مالی���ة ت���ضمن الت���ساوي ف���ي ال���دخل للم���سئولیات  .6
 العالوات الفنی�ة لألعم�ال ومراعاةالمتساویة بین اللیبیین واألجانب 

 .ذات الطبیعة الخاصة
ن وتحسینھا بما یقلل الھوة الكبیرة إعادة النظر في دخول المتقاعدی .7

 .بینھم وبین باقي العاملین في أجھزة الدولة
مراجعة قانون النظ�ام الم�الي للدول�ة والق�رارات والل�وائح ال�صادرة  .8

بمقتضاه والعمل على س�د الثغ�رات الموج�ودة بھ�ا، وجعلھ�ا مواكب�ة 
وھذا یجب أن یتم جنباً إلى جن�ب م�ع االس�تمرار . للتطورات الحدیثة

في تطبیق القوانین والقرارات واللوائح القائمة التى لم یتم إلغاؤھ�ا 
 . فبرایر17بأي نص أخر بعد ثورة 

المیزانیة العام�ة للدول�ة ) مقترحات(أن یكون أساس إعداد مشروع  .9
للقطاع����ات " األھ����داف الكمی���ة"ھ���و وض����ع مقترح���ات بع����دد م���ن 

وتق����سیماتھا التنظیمی����ة، وأن ت����نعكس تل����ك األھ����داف ف����ي ش����كل 
 .خصصات مقترحةم

أن یراعى عند إعداد المیزانی�ة الق�درة االس�تیعابیة لالقت�صاد اللیب�ي  . 10
وأال ی���ؤدي إنف���اق المیزانی���ة إل���ى ض���غوط ت���ضخمیة،وأن تؤس���س 
تق�����دیرات ال�����دخل المت�����أتي م�����ن ص�����ادرات ال�����نفط عل�����ى أس�����عار 
تحفظیة،وھ��ذا یمك��ن أن یتحق��ق م��ن خ��الل التن��سیق ب��ین ال��سیاسات 

ی���ة،كما یج���ب االبتع���اد ق���در اإلمك���ان ع���ن المالی���ة والنقدی���ة والتجار
 .التمویل بالعجز إال بشروط وضوابط معینة
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بحیث )  Procyclical(تجنب مسایرة اإلنفاق العام لالتجاھات الدوریة  . 11
تك�����ون ال�����سیاسة المالی�����ة العام�����ة م�����ضادة لالتجاھ�����ات الدوری�����ة 

)Countercyclical (وتعزیز مصداقیة السیاسات . 
حلي،حی�ث أن ال�سیاسة التوس�عیة الت�ي العمل عل�ى ض�بط الطل�ب الم . 12

اتبعتھا الحكومة مؤخراً خاصة ف�ي مج�ال اإلعان�ات یمك�ن أن ت�سھم 
 .في زیادة الضغوط التضخمیة

 
ً
  -:السياسة النقدية  :  ثانيا

 رؤوس تقل����یص ن����سبة م����ساھمة م����صرف لیبی����ا المرك����زي ف����ي .1
 دورهأم��������وال الم��������صارف التجاری��������ة العام��������ة،وبما ُیع��������زز 

ف، وبحی�����ث تك�����ون الم�����صارف كم�����شرف ومراق�����ب للم�����صار
 یمتل���ك القط����اع الخ���اص ن����سبة عالی���ة ف����ي ش���ركات م����ساھمة

 .رؤوس أموالھا
التح���ول الت���دریجي للم���صارف نح���و ال���صیرفة اإلس���المیة والعم���ل  .2

،في عل��ى ت��دریب الك��وادر الب��شریة الالزم��ة للقی��ام بھ��ذا العم���ل
 .م2013لسنة ) 1(إطار تنفیذ القانون رقم 

ي،وبم�ا یكف�ل ف�صل عملی�ات ال�سوق ، إعادة تنظیم سوق المال اللیب .3
 .عن مھام اإلشراف والرقابة على السوق المالي 

ت�������شجیع إن�������شاء ص�������نادیق االس�������تثمار ، وش�������ركات التموی�������ل  .4
التأجیري،وبما یكفل تعدد قنوات الوساطة المالیة واالستثمار في 

 .االقتصاد 
وضع آلیة لمعالجة فائض السیولة بالقطاع المصرفي والحاج�ة إل�ى  .5

 . والمالئم لتشجیع االستثماراآلمنق المناخ خل
 تنمی��ة وتط��ویر ال��سوق ب��ین الم��صارف، وبم��ا یكف��ل إدارة أف��ضل  .6

 .بالقطاع المصرفي   للسیولة 
دعم وتطویر البنیة التحتیة الخاصة بنظم االتصاالت الالزمة للقطاع  .7

 .المصرفي 
تطبی��ق مب��ادئ الحكوم��ة وااللت��زام بھا،وع��دم ت��دخل الحكوم��ة ف��ي  .8

ش��ؤون الم��صـارف إال طبق��اً للقانــ��ـون، مم��ا ی��ساعد الم��صارف 
عل��ى اس��تغالل مواردھ��ا المالی��ة، وتجن��ب ال��دیون غی��ر المنتظم��ة 
الت��ى ترج��ع إل��ى قی��ام الم��صارف بم��نح ق��روض دون ض��مانات 

 .بكافیة،وتعثر المدینین عن السداد لمختلف األسبا
تحسین مستوى الخ�دمات الت�ي تق�دمھا الم�صارف م�ن خ�الل إدخ�ال  .9

 .التقنیات الحدیثة والتى بدأت تنتشر مؤخراً ولو بشكل یسیر
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مراجع�ة الت��شریعات المنظم�ة للتعام��ل ف�ي النق��د األجنبي،وبم�ا یكف��ل  . 10
القضاء على أي عملیات خارج القطاع الرس�مي الم�نظم، وُیع�زز 

 .ي ھذا المجالدور المصارف وشركات الصرافة ف
تحدید الطاقة المصرفیة للبالد،وبما یكفل إیجاد إطار ع�ام یمك�ن م�ن  . 11

خالل���ھ تنفی���ذ ال���سیاسات الرامی���ة إل���ى التوس���ع ف���ي الخ���دمات 
الم��صرفیة أو م��نح ت��راخیص لتأس��یس م��صارف جدیدة،وم��دى 

 .الحاجة للسماح بتأسیس مصارف أجنبیة للعمل في لیبیا
 

  

  

 
ً
  -:السياسة التجارية  :  ثالثا

   -:يف جمال التجارة الداخلية / أ

فتح المج�ال أم�ام القط�اع الخ�اص لممارس�ة مختل�ف الن�شاطات  ) 1
االقتصادیة في مجال اإلنتاج السلعي والخدمات وت�سھیل مھم�ة 
الح���صول عل���ى الت���راخیص الالزم���ة وفق���اً ل���ضوابط واض���حة 

 .ومحددة، ودعم الصناعات التصدیریة
 ف�ي األس�واق للح�ّد العمل على خلق ظ�روف المناف�سة ال�شریفة ) 2

من االحتكارات، والعمل على إزالة القائم منھا،من خ�الل تفعی�ل 
م،بشأن الن�شاط التج�اري،وعلى 2010لسنة ) 23(القانون رقم 

المناف���سة (النح���و ال���وارد بالب���اب الح���ادي ع���شر م���ن الق���انون 
ومن���ع االحتك���ار، وص���والً إل���ى التحری���ر  ) وحمای���ة الم���ستھلك

 .الكامل لألسعار على المدى الطویل
 الرقاب��ة عل��ى –المواص��فات (تط��ویر ب��رامج حمای��ة الم��ستھلك  ) 3

 تفعی���ل ق���انون – الرقاب���ة عل���ى الم���وازین -ال���سلع والمنتج���ات
 وتحدی����د ص����الحیة ال����سلع لالس����تھالك -العالم����ات التجاری����ة

 ).البشري
 التدریجي من الدعم المباشر لل�سلع التأكید على سیاسة التحول ) 4

والخ���دمات واالنتق���ال إل���ى سیاس���ة تق���دیم ال���سلع والخ���دمات 
 .بأسعارھا الحقیقیة،أي دعم المستھلك ولیس دعم السلعة 

إستكمال شبكة لیبیا للتجارة والتأكید على استعمالھا ل�دى كاف�ة  ) 5
 .القطاعات ذات العالقة

ة ش����روط خل����ق من����اخ لتعزی����ز المناف����سة المحلی����ة،مع دراس���� ) 6
المناف��سة م��ع األجنب��ي، بحی��ث ال ت��ؤدي مناف��سة الم��ستثمرین 
األجان���ب والمنتج���ات الم���ستوردة،للقطاع الخ���اص المحلي،إل���ى 
تدمیر ھذا القطاع م�ن جھ�ة،كما ال ی�ؤدي بھ�ذا القط�اع المحل�ي 
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إلى التغول الذي یقود إلى االحتكار واالستغالل ویحد من سیادة 
 .المستھلك،من جھة أخرى

یاسات التجاری����ة الت����ي تحم����ي أص����حاب األعم����ال تفعی����ل ال����س ) 7
ال����صغرى م����ن اإلغ����راق واإلحتك����ار والم����ضاربة ، والعم����ل 

 .على توسیع نشاط وعمل الوكاالت التجاریة
العم���ل عل���ى زی���ادة مرون���ة الع���رض الكل���ي م���ن خ���الل زی���ادة  ) 8

حت����ى ع����دد المن����شآت اإلنتاجی����ة وتح����سین ج����ودة أدائھ����ا ، 
 إلس����تیعاب كف����يال����ذي یبالق����در ف����ي اإلنت����اج  التوس����ع یمك����ن
 . في الطلب الكليالزیادة

   -:يف جمال التجارة اخلارجية / ب

دعم مركز تنمیة الصادرات ووضع برنامج محدد لھ ومتابع�ة  ) 1
 .قیام ھذا المركز بدوره بشكل فّعال 

إعادة النظر في الرس�وم الجمركی�ة متع�ددة األس�عار ، وإلغ�اء  ) 2
 .كافة الضرائب المفروضة على الواردات 

 إل������ى منظم������ة التج������ارة االن������ضمامإس������تكمال إج������راءات  ) 3
العالمیة،وإعادة تشكیل الفری�ق ال�وطني المكل�ف بإع�داد مل�ف 
لیبیا لألنظمام إلى منظمة التجارة العالمیة،على أُس�س وطنی�ة 

 . وتخصصیة
ال�سماح بت�صدیر المنتج�ات المحلی��ة ب�دون قی�ود أو ت��راخیص  ) 4

ف إل�ى ف�تح ودون تحدید للكمیات المصدرة، وتوجی�ھ الم�صار
اعتم���ادات الت���صدیر، وت���سھیل مھم���ة الم���صدرین ف���ي ھ���ذا 

 .الخصوص
ت��شجیع ال��صادرات،ودعم اإلنت���اج المحل��ي القاب��ل للت���صدیر،  ) 5

وبم��ا یكف��ل زی��ادة الق��درة التناف��سیة لل��صادرات اللیبی��ة غی��ر 
 .النفطیة،  وتأكید دور الغرف التجاریة في ھذا المجال 

ل ن�شاط الت�صدیر تشجیع وحث المؤسسات المالیة عل�ى تموی� ) 6
واالس����تفادة م����ن ب����رامج ض����مان ال����صادرات الت����ي ُتتیحھ����ا 

 .المؤسسات المالیة العربیة مثل صندوق النقد العربي 
العمل على جذب االستثمارات األجنبیة المباش�رة بھ�دف بن�اء  ) 7

 .شركات تكفل الدخول إلى األسواق العالمیة
د یكون تنظیم نشاط االستیراد بحیث یتم إلغاء أي قیود كمیة ق ) 8

معمول بھا،وتحدید الجھات المسموح لھا بممارسة االستیراد 
لألغ��راض التجاری��ة وفق��اً لت��راخیص ُتم��نح لمزاول��ة المھن��ة 

 .للشركات المختصة
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تفعی��ل دور المرك��ز ال��وطني للرقاب��ة عل��ى األغذی��ة واألدوی��ة  ) 9
والمركز الوطني للمواصفات والمعاییر القیاسیة،وبما ی�ضمن 

سلع منتھی�ة ال�صالحیة،أو ذات العالم�ات الحّد م�ن اس�تیراد ال�
،وبما یكفل السالمة الصحیة للم�ستعمل أو الم�ستھلك المزّورة

 .النھائي للسلعة
التأكی��د عل��ى ض��رورة تموی��ل ال��واردات ع��ن طری��ق القط��اع  ) 10

الم��صرفي، باس��تعمال كاف��ة وس��ائل ال��دفع المتع��ارف علیھ��ا 
م��صرفیاً،وبما یكف��ل وی��ضمن دخ��ول ال��سلع الم��ستوردة إل��ى 

بیا،وتقلی����ل التكلفة،والمحافظ����ة عل����ى م����صالح االقت����صاد لی
 .الوطني

تطویر المنظومة اإلحصائیة لقط�اع التج�ارة الخارجی�ة بحی�ث  ) 11
ی��تم توثی��ق كاف��ة ال��صادرات والواردات،وم��ا یع��رف بإع��ادة 

والتن����سیق الكام����ل م����ع م����صلحة الجم����ارك بھ����ذا ،التصدیر
 .  الخصوص

ت الت��ي تمتل��ك تقوی��ة المق��درة اإلنتاجی��ة الت��صدیریة للقطاع��ا ) 12
 .فیھا البالد میزة تنافسیة

م�����نح بع�����ض المزای�����ا والت�����سھیالت لل�����سلع الم�����ستھدفة  ) 13
بالت��������صدیر ع��������ن طری��������ق ت��������وفیر التموی��������ل وتق��������دیم 

 .االستشارات االقتصادیة والفنیة واإلداریة،وغیرھا
تبن���ي اس���تراتیجیات وتطبی���ق سیاس���ات محف���زة للن���شاطات  ) 14

بحی��ث االقت��صادیة ب��صفة عام��ة وال��صناعیة ب��صفة خاص��ة، 
تك��ون ھ��ذه االس��تراتیجیات مدفوع��ة بم��ا یتمت��ع ب��ھ االقت��صاد 
الوطني من مزایا تنافسیة ناجمة من القدرة على إنتاج السلع 
والخدمات بكفاءة عالیة،ومدفوع�ة ب�روح المب�ادرة والق�درات 
اإلبداعی������ة ،ُتمك������ن لیبی������ا م������ن الول������وج ف������ي االقت������صاد 

المرتبط��ة العالمي،عوض��اً م��ن االعتم��اد المف��رط عل��ى المزای��ا 
 .بوفرة الموارد الطبیعیة والمالیة

 تبن���ي ص���ناعات ذات ج���ودة عالی���ة ومی���زة ن���سبیة وقابلی���ة  ) 15
 .تصدیرھا طالما كان ذلك اقتصادیاً تنافسیة،والتي یمكن 

  .   تحسین وتبسیط إجراءات الجمارك ) 16
 
ً
  -  : الرئيسةالسياسات املصاحبة إلجراءات السياسة االقتصادية:  رابعا

 -: سیاسات إعادة ھیكلیة االقتصاد الوطني/ أ

تحدید اآللیات والبرامج التي یمك�ن إس�تخدامھا إلعط�اء دور   .1
أكب���ر للقط���اع الخ���اص ودع���م جھ���وده ف���ي مج���االت اإلنت���اج 
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والخدمات وعل�ى النح�و ال�ذي یمكن�ھ م�ن اس�تیعاب ق�در كبی�ر 
م��ن الب��احثین ع��ن العمل،بحی��ث یك��ون القط��اع الخ��اص ھ��و 

 .دم الرئیسي للقوى العاملة المشّغل أو المستخ
الحكوم��ة،القطاع (تحدی��د م��صادر التموی��ل وأھمیتھ��ا الن��سبیة  .2

 ..... ).الخاص الوطني واألجنبي
تحدید مجاالت االس�تثمارات الت�ي یمك�ن أن یق�وم بھ�ا القط�اع  .3

مج���االت االس���تثمارات األجنبی���ة مح���دودة (الخ���اص ال���وطني 
 ).ومتركزة في بعض األنشطة الخدمیة

والب�رامج التنموی�ة لتنوی�ع االقت�صاد اللیب�ي م�ن وضع الخطط  .4
خ���الل رؤی���ة إس���تراتیجیة متكامل���ة لالقت���صاد خ���الل الفت���رة 

 .القادمة
ال��شراكة والتكام��ل ب��ین مؤس��سات الدول��ة ومؤس��سات القط��اع  .5

الخاص،إذ یتعین أن ینظر إلى القطاع الخاص كشریك رئیسي 
لتحقی�����ق التنمی�����ة االقت�����صادیة الم�����ستدامة وخل�����ق ف�����رص 

مكن أن یتم تكریس ھذه الشراكة عن طریق سیاسات عمل،وی
ُتعالج طل�ب القط�اع الخ�اص المتزای�د عل�ى الخ�دمات المقدم�ة 
م��ن القط��اع الحك��ومي ب��شكل فّع��ال،أي رف��ع أداء مؤس��سات 
الدول��ة لتق��دم للقط��اع الخ��اص خ��دمات إداری��ة متمی��زة ُتمك��ن 

 .القطاع الخاص من التطور واإلنطالق
توق���ف دخ���ول الحكوم���ة ومؤس���ساتھا كمن���افس لمؤس���سات  .6

األعمال الخاصة ب�ل یتع�ین أن تك�ون العالق�ة تكاملی�ة ولی�ست 
وأن تعمل الدولة على تقویة قطاع األعم�ال ودعم�ھ  تنافسیة،

 .بدالً من أضعافھ
دع���م مب���ادرات االس���تثمار ف���ي األن���شطة غی���ر النفطی���ة وف���ي  .7

ع االس���تثمار األن���شطة غی���ر التقلیدی���ة وف���تح المج���ال لت���شجی
 .الوطني فیھا على أُسس متكافئة مع االستثمار األجنبي

تبني سیاسات اقتصادیة بأدوات علمی�ة ممكن�ة وفّعال�ة ت�سھم   .8
 .في مجملھا لبروز بیئة اقتصادیة صدیقة لقطاع األعمال

تبني إستراتیجیة تقوم على تنویع مصادر الدخل من العمالت   .9
ن���شطة الواع���دة مث���ل م���ن خ���الل ال���دفع بتنمی���ة األ األجنبی���ة 

ال��سیاحة والخ��دمات والتموی��ل واالت��صاالت، واالس��تثمار ف��ي 
المجاالت االقتصادیة غیر التقلیدیة،والتي یمكن أن تسھم ف�ي 

 -:بناء اقتصاد متنوع،وفي ھذا الصدد نقترح مایلي
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 إذا م����ا ت����وفرت :  االس����تثمار ف����ي األن����شطة المرتبط����ة ب����الموقع الجغراف����ي 
یئی����ة المناس����بة،فإن االقت����صاد اللیب����ي ال����شروط الموض����وعیة والب

یمتل���ك می���زة تناف���سیة كامن���ة تتمث���ل ف���ي تنمی���ة القط���اع التج���اري 
الخ����دمي الم����رتبط ب����الموقع الجغراف����ي المتمی����ز لل����بالد،ویمكن أن 

 -:یتخذ النشاط التجاري الخدمي عدة أشكال أو مجاالت منھا
  وعل��ى وج��ھ التحدی��د الوح��دات  :مراك��ز التموی��ل الدولی��ة

الت�����ي ی�����رتبط " األف�����شور"الم�����صرفیة الخارجی�����ة 
وجودھا إل�ى ح�د بعی�د بوج�ود الف�وائض المالی�ة ف�ي 

 .المنطقة
 ھن��اك مجموع��ة م�ن االعتب��ارات الت��ي یمك��ن  :ال�سیاحة

أن تجعل من لیبی�ا بل�داً س�یاحیاً متمی�زاً ض�من بل�دان 
البحر المتوس�ط ، وم�ن أھ�م ھ�ذه االعتب�ارات، تمت�ع 
لیبی���ا ب���أطول ش���اطئ یط���ل عل���ى البح���ر المتوس���ط 

وتوفر العوامل . بالمقارنة بالدول األخرى المجاورة 
المناخیة والطبیعیة التي تجذب السواح والتي تتمثل 
ف��ي ال��صحراء وال��شمس والبح��ر والرمال،والمع��الم 
األثری���ة والتاریخی���ة الت���ي ت���ربط الت���اریخ والت���راث 

 .ات الطبیعیةبالطبیعة،وغیرھا من الممیزات والھب
 بالن��سبة لمن��اطق التج��ارة الح��رة  :من��اطق التج��ارة الح��رة

ف���إن إقامتھ���ا ف���ي لیبی���ا یتوق���ف عل���ى جمل���ة م���ن 
االعتب���ارات الفنی���ة واالقت���صادیة  والمالیة،الالزم���ة 
إلقامة كل ن�وع م�ن أن�واع المن�اطق التجاری�ة،ویأتي 
في مقدمة العوامل المحددة إلقامة منطقة حرة ت�وفر 

م إلنشاء وتجھیز المراف�ق الت�ي ینبغ�ي التمویل الالز
 .أن تتواجد بالمنطقة الحرة

 أما بالنسبة لتجارة العبور فإن ازدھارھا  :تجارة العبور
یتوق��ف عل��ى الطاق��ة االس��تیعابیة للمط��ارات وم��دى 
ت��������وفر أس��������الیب وأدوات المناول��������ة والتجھی��������ز 
والتغلیف،باإلضافة إلى المخازن والمبردات الالزم�ة 

وم���ن الواض���ح أن ذل���ك یتطل���ب . ب���ةوالعمال���ة المدر
تنفی��ذ بع��ض االس��تثمارات الت��ي ق��د ت��صل إل��ى بن��اء 
مط���ارات جدی���دة أو التوس���ع ف���ي الطاق���ات المتاح���ة 
بالمط��ارات القائم��ة ع��الوة عل��ى التعام��ل م��ع معظ��م 
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ش��ركات الطی��ران العالمی��ة بإتب��اع سیاس��ة األج��واء 
 .المفتوحة

  نسبیة تنافسیةاالستثمار في قطاعات اقتصادیة ذات أھمیة ومیزة. 

 تنمیة وتطویر المشروعات الصغیرة والمتوسطة. 
 تطویر وتنمیة صناعة الكیماویات النفطیة. 
 ةـــــتطویر وتنمیة الثروة البحری. 

االس����تفادة م����ن الوف����ورات والمزای����ا الت����ي یق����دمھا إقت����صاد    . 10
المعرف������ة وت������سخیر الم������وارد المادی������ة الطبیعی������ة المتاح������ة 

 . من المبادرات التي یقوم بھا القطاع الخاص لالستفادة
تفعیل دور القطاع الخ�اص وخل�ق المن�اخ المناس�ب ل�ھ بم�ا یمكن�ھ  . 11

م��ن الم��ساھمة ف���ي تموی��ل وتنفی��ذ وت���شغیل م��شروعات التنمی���ة 
 .للمساھمة في اإلنتاج المحلي وخلق أكبر عدد من فرص العمل 

ى تنفی����ذ اإلس����تراتیجیة الوطنی����ة لبرن����امج الم����شروعات ال����صغر . 12
 .والمتوسطة،وتوفیر التمویل الالزم لھ

ض����خ اس����تثمارات مناس����بة ف����ي مختل����ف األن����شطة االقت����صادیة  . 13
واالجتماعی��ة،على أن ی��تم ذل��ك بخط��ة تنموی��ة تت��ولى فیھ��ا الدول��ة 

تنفی��ذ اس��تثمارات ف��ي البنی��ة األساس��یة والخ��دمات ) القط��اع الع��ام(
اع االجتماعیة والمشروعات اإلس�تراتیجیة،من جھ�ة ، وقی�ام القط�

الخاص بتمویل وتنفیذ استثمارات في األنشطة اإلنتاجیة والخدم�ة 
 .من جھة أخرى 

خصخ����صة الوح����دات االقت����صادیة اإلنتاجی����ة والخدمی����ة العام����ة  . 14
 واض��حة تأخ��ذ ف��ي االعتب��ار أوض��اع ھ��ذه  اقت��صادیةوف��ق رؤی��ة

 .الوحدات ومصلحة االقتصاد الوطني
إست����صدار ق����انون ُیفع����ل دور وم����ساھمة القط����اع الخ����اص ف����ي  . 15

،وُیعزز الثق�����ة ف�����ي التوجھ�����ات الن�����شاط االقت�����صادي والتنم�����وي
 .االقتصادیة الجدیدة

أن تھ���تم الدول���ة بت���وفیر البنی���ة األساس���یة والمن���اطق ال���صناعیة  . 16
وإقام��ة الم��شروعات اإلس��تراتیجیة الت��ي یحج��م عنھ��ا القط��اع،أو 

 .یعجز عن تمویلھا وتنفیذھا 
  

  -: السیاسات االقتصادیة المقترحةوفاعلیةسیاسات الرفع من كفاءة / ب

إس������تخدام ال������سیاسات االقت������صادیة المناس������بة ف������ي الوق������ت  .1
المناس���ب،وتوجیھھا لتحقی���ق أھ���داف مح���ددة،واالھتمام باآلث���ار 
المرتجعة لتنفی�ذ ھ�ذه ال�سیاسات،وبما یكف�ل مراجعتھ�ا وتنقیحھ�ا 

 . اني منھاُتع وتالفي مختلف أوجھ القصور التي
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أن تب��ذل الجھ��ات المخت��صة بوض��ع ال��سیاسات االقت��صادیة جھ��داً  .2
ف��ي التعری��ف ب��سیاساتھا واألھ��داف المرج��وة منھ��ا حت��ى تك��ون 
األطراف المعنیة بھذه ال�سیاسات ق�ادرة عل�ى تك�وین فھ�م أف�ضل 
لدواعي ھذه السیاسات وأھدافھا وبالتالي یتولد لدیھا یق�ین أكب�ر 

 .احول فرص استمرارھا وجدواھ
أن تتواصل الجھات المختصة بصیاغة السیاسات االقتصادیة مع  .3

كل األطراف المعنیة بھذه ال�سیاسات،سواء ف�ي القط�اع الع�ام أو 
القط��اع الخ��اص أو حت��ى الم��واطنین لمعرف��ة أرائھ��م وتطلع��اتھم 
حول السیاسة االقتصادیة والتي ینبغ�ي أخ�ذھا ف�ي االعتب�ار عن�د 

 .صیاغة ھذه السیاسات
ب��أي تھ��اون ف��ي تطبی��ق الق��وانین والق��رارات المتعلق��ة أال ُی��سمح  .4

بال���ضرائب والجم���ارك وأي ق���وانین أو ق���رارات أخ���رى تم���س 
إیرادات ونفقات المیزانیة العامة للدولة،ذلك أنھ قد لوحظ العدی�د 

 .من التھاون والتساھل في ھذا الشأن في اآلونة األخیرة 
  
  
 
  -:سیاسات معالجة مشكلة البطالة مصاحبة للسیاسة المالیة / ج

دعم وتشجیع المشروعات الصغرى والمتوس�طة،وفتح آف�اق   .1
جدی��دة أم��ام ص��غار الم��ستثمرین لخ��وض مختل��ف الن��شاطات 
اإلنتاجی��ة والخدمی��ة، وبم��ا یكف��ل ت��وفیر ف��رص عم��ل لن��سبة 

 .مھمة من الباحثین عن العمل 
إق�رار سیاس��ات تل��زم ال��شركات األجنبی��ة بإس��تخدام ن��سبة م��ن  .2

العمال��ة الوطنی��ة ض��من الع��املین بھ��ذه ال��شركات الت��ى تت��ولي 
 .تنفیذ المشروعات التنمویة ومشروعات البنیة التحتیة 

تنظ��یم دخ��ول العمال��ة الواف��دة عل��ى أُس��س واض��حة ت��ضمن  .3
اإلس���تفادة م���ن العمال���ة األجنبی���ة الم���اھرة وبم���ا یكف���ل س���داد 
ال���نقص منھ���ا ف���ي مختل���ف القطاع���ات االقت���صادیة،وإعطاء 

 .األولویة في استخدام اللیبیین 
توجیھ السیاسات نحو توفیر فرص عمل للباحثین ع�ن العم�ل  .4

بالدواخل والمناطق النائی�ة وبم�ا یكف�ل الح�د م�ن الھج�رة م�ن 
 .الریف إلى المدن وتحقیق التنمیة المكانیة

ف�ي مخرج�ات النظ�ام وضع سیاسات توجھ نحو إع�ادة النظ�ر  .5
التعلیم��ي بحی��ث ی��تم ال��ربط ب��ین ھ��ذه المخرج��ات واحتیاج��ات 
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سوق العم�ل وفق�اً لخط�ة زمنی�ة مح�ددة وبالتن�سیق ب�ین كاف�ة 
 .القطاعات ذات العالقة 

إع��ادة تنظ��یم الجھ��از اإلداري والم��الي للدول��ة والمؤس��سات  .6
العامة وعلى النحو الذي یضمن إع�ادة توزی�ع الع�املین بھ�ذه 

 م��ن الناحی��ة النوعی��ة والجغرافی��ة، وت��وفیر الح��وافز األجھ��زة
 .المناسبة لتحقیق ھذا الھدف 

الرفع م�ن الق�درة اإلنتاجی�ة للع�املین بمختل�ف القطاع�ات م�ن  .7
خالل التدریب والتأھیل،ووضع إستراتیجیة وطنیة للرف�ع م�ن 

 .كفاءة العاملین واستحداث المؤسسات الالزمة لذلك 
 المعرفة،وتوجی�ھ االس�تثمارات االستفادة من وفورات اقتصاد .8

في ھذا االتجاه،بھ�دف خل�ق ف�رص عم�ل ل�شریحة كبی�رة م�ن 
الباحثین عن العمل مم�ن ل�دیھم المقوم�ات والق�درات الالّزم�ة 
لالستفادة من المعلوماتیة واقتصادیات العولمة واالتصال عن 

 . بعد
تحدید حج�م ونوعی�ة العمالة،الوطنی�ة والوافدة،المتاح�ة،وتلك  .9

ن إع����ادة تأھیلھ����ا وتطویرھ����ا وفق����اً لالحتیاج����ات الت����ي یمك����
المتوقعة،وتحدی���د حج���م ونوعی���ة العمال���ة المتوق���ع دخولھ���ا 

 .لسوق العمل خالل سنوات قادمة
إتب��اع سیاس��ات تجاری��ة ونقدی��ة ومالی��ة ُتحف��ز الع��املین ف��ي  .10

القطاع غیر الرس�مي عل�ى ال�دخول واالن�ضواء تح�ت القط�اع 
 .الرسمي

  - :تحسین بیئة األعمال وتحفیز القطاع الخاصسیاسات / د

تق���دیم حزم���ة م���ن الح���وافز ال���ضریبیة والتمویلی���ة والخدمی���ة  .1
الحقیقیة، تت�سم بال�شمول والمرونة،ُتق�دم للمب�ادرین بالقط�اع 
الخاص بشكل علمي وعملي یعتمد أساساً عل�ى مع�اییر األداء 
الكفء ومدى المساھمة الفعلیة في خلق قیم مضافة واض�حة 

 .ؤسسات اقتصادیة فاعلةوم
تأسیس مناطق لمزاولة األنشطة االقتصادیة والصناعیة وفق�اً  .2

لرؤی���ة إس���تراتیجیة ُت���شارك ف���ي إع���دادھا وتنفی���ذھا مختل���ف 
 .القطاعات ذات العالقة

وض��ع مخطط��ات جدی��دة لمن��اطق ص��ناعیة ومن��اطق تجاری��ة  .3
واسكانیة، في مختلف أنحاء لیبیا،وبعت ھذه المخططات على 

 .دیة وفنیة واجتماعیة مدروسة أسس اقتصا
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تت����ولي الدول����ة تجھی����ز ھ����ذه المخطط����ات وم����دھا ب����الطرق  .4
 .والكھرباء والصرف الصحي والمیاه،وربطھا باألسواق 

ت��شجیع أص��حاب المب��ادرات الفردی��ة والم��شروعات ال��صغرى  .5
 .والمتوسطة لالستیطان بھذه المناطق 

من����ع اس����تخدام األراض����ي الزراعی����ة لألغ����راض ال����صناعیة  .6
جاریة،وحمای���ة البیئ���ة،ومنع قط���ع األش���جار،والمحافظة والت

على المناطق الخ�ضراء داخ�ل المدن،واس�تحداث م�دن جدی�دة 
تكون ق�ادرة عل�ى تخفی�ف ال�ضغط عل�ى الم�دن الكب�رى وتح�ّد 

 .من المشاكل المرتبطة بالمناطق الحضریة 
س��یادة مب��دأ ال���شفافیة وت��وفیر المعلوم���ات الدوری��ة ال���شاملة  .7

ت القط��اع الخ��اص م��ن اتخ��اذ الق��رارات والت��ي ُتمك��ن مؤس��سا
 .وتقدیم االستشارات ودعم القرارات الحكومیة

تط��ویر مؤس��سات الدول��ة واس��تخدام مع��اییر الحوكم��ة وبم��ا  .8
ینعكس على األداء وتحسن بیئة األعمال وضمان وجود بیئ�ة 
إداری���ة ت���شریعیة ص���دیقة لقط���اع األعم���ال ُت���شجع مب���ادرات 

 .االستثمار واإلنتاج
ثمرین م���ن تج���اوز العقب���ات إلتم���ام اإلج���راءات تمك���ین الم���ست .9

الالزم��ة لول��وج أب��واب االس��تثمار والت��ي ت��أتي ف��ي مق��دمتھا 
الح�����صول عل�����ى األراض�����ي الالزم�����ة إلقام�����ة الم�����شروعات 
والتموی����ل،من خ����الل إج����راءات تت����سم بال����شفافیة والعدال����ة 
والم��صداقیة وت��ضمن الحقوق،ك��ل ذل��ك ف��ي إط��ار ال��دفع نح��و 

 .امتحقیق نمو اقتصادي مستد
ت���شجیع قط���اع المق���اوالت ال���وطني عل���ى تنفی���ذ الم���شروعات  .10

التنموی��ة،ودفع م��ستحقاتھ ب��شكل من��تظم وتق��دیم الت��سھیالت 
الالزمة والمناسبة لھ، ومساواتھ بشركات المقاوالت األجنبیة 

 .في الحقوق والواجبات
تحقیق األمن بالقطاع المصرفي، وبم�ا ی�شجع رج�ال األعم�ال  .11

على االس�تثمار وی�شجع االس�تعانة ب�الخبرة األجنبی�ة،واحترام 
 . القوانین والنظم كما سبق أن أشیر إلى ذلك

  
 

سیاس�ات موجھ�ة نح��و الرف�ع م�ن كف�اءة الوح��دات اإلداری�ة ، ومؤس�سات وھیئ��ات / ھ�ـ
  - :القطاع العام
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وضع ھیكل تنظیمي محدد األھداف لك�ل وزارة ولك�ل التق�سیمات  .1
ویج�ب أن ). إن وج�دت(اإلداریة التابع�ة لھ�ا وك�ذلك المؤس�سات 

ُتح��دد تل��ك األھ��داف ب��شكل موض��وعي،بمعني أالّ تك��ون مف��صلة 
على فرد أو جماع�ة،وأن تك�ون واض�حة ولی�ست مح�ل تأوی�ل أو 

ج�ب أال یك�ون كم�ا ی. خالف وغیر متناقضة أو متداخلة مع الغی�ر
ھن���اك ت���ضارب أو تع���ارض ب���ین اخت���صاصات ھ���ذه المؤس���سات 
واختصاصات المحافظات أو ما في حكمھا، الت�ى یج�ب أن یك�ون 

من جھة أخرى یج�ب أن یعك�س الھیك�ل التنظیم�ي . دورھا رقابیاً 
مب��دأ أالمركزی��ة الت��ى یطال��ب بھ��ا ال��شعب، وھ��ذا المب��دأ یمك��ن أن 

اري القط���اعي ول���یس یتحق���ق ب���سھولة ف���ي إط���ار التنظ���یم اإلد
 .بالضرورة أن یكون التقسیم مناطقیاً لتحقیق الالمركزیة

أن یوض�����ع الم�����الك ال�����وظیفي م�����صحوباً بالوص�����ف ال�����وظیفي  .2
ب��شكل علم��ي ول��یس ب��شكل أش��بھ م��ا یك��ون بالرغب��ة ف��ي م��لء 
الف����راغ ب�����اختالق وظ�����ائف ألش����خاص ألنھ�����م موج�����ودون ،أو 
 ف���تح وظ���ائف ألش���خاص یتوق���ع ترقیتھم،كم���ا ك���ان یح���صل ف���ي

فاألص���ل ھ���و تحقی���ق أھ���داف المؤس���سة الت���ى تمكنھ���ا . ال���سابق
م��ن أداء رس��التھا الت��ى وج��دت م��ن أجلھ��ا، ث��م ت��أتي الوظ��ائف 

 .كنتیجة ولیس العكس
یج��ب بع��د وض��ع ال��نظم أن تك��ون معتم��دة بق��رارات ت��ستند إل��ى  .3

ق���وانین وأن تك���ون ال���نظم كفیل���ة بتحقی���ق أھ���داف التق���سیمات 
 الحكومي،ویجب أن تحظى تلك اإلداریة المختلفة للجھاز اإلداري

ال���نظم ب���االحترام الكام���ل م���ن الجمیع،رؤس���اء ومرؤوس���ین،وأن 
یحظر أن یكون للعامل االجتماعي أي تأثیر على تل�ك ال�نظم ب�أي 
ش���كل م���ن األش���كال الت���ى ت���ؤدي إل���ى االنح���راف ع���ن األھ���داف 

 .المحددة 
  
  

  :حل مشكلة سوء اإلدارة من خالل القیام باآلتي .4
اییر عادل���ة ف���ي تحدی���د ف���ائض الم���الك أن تك���ون ھن���اك مع���  ) أ(

 .الوظیفي
أن یعتمد أسلوب التدرج ف�ي معالج�ة ف�ائض الم�الك ال�وظیفي   )  ب(

وفق برنامج زمني محدد،وأن یبتعد في ذل�ك ع�ن أي ن�وع 
 .من االرتجال أو سوء المعاملة 
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الك ــــــ�ـأن تسند ممن لم یتم ت�صنیفھم ض�من ف�ائض الم)  ج(        
                  رىــــوظائف أخ

تتناس���ب م���ع إمكانی���اتھم وأن ی���تم ت���دریبیھم أو إع���ادة                
   بحســبتأھیلھم

 رغباتھم في تطویر أنفسھم،ذلــك أن الت�دریب المنبع�ث                  
   من الداخل ھو
  .أجدى من المفروض من الخارج                   

عبئ��اً عل��ى المیزانی��ة یج��ب أال ین��شأ ھیك��ل إداري جدی��د ُیرّت��ب  .5
: وبعب��ارة أخ��رى. العام��ة للدول��ة إال بق��انون ألن ھ��ذا ھ��و األص��ل

اللجنة ال�شعبیة العام�ة (إلغاء التفویض الصادر لمجلس الوزراء 
القاض���ي بإن���شاء أج���سام وأش���خاص اعتباری���ة جدی���دة ) س���ابقاً 

وھ��ذا یعن��ي أی��ضاً أن دم��ج وإلغ��اء ھ��ذه . بق��رارات ت��صدر عنھ��ا
 یصبح أم�راً ص�عباً ال یتحق�ق إال بع�د إق�رار األشخاص االعتباریة

قانون بذلك مما یساھم في االس�تقرار المؤس�سي للدول�ة، ع�الوة 
 .عل مساھمتھ في الحفاظ على المال العام

االھتمام بالرقابة اإلداریة من أجل حمای�ة كی�ان الجھ�از اإلداري  .6
للدولة من أي تجاوزات في الل�وائح والق�وانین،ودعم مب�دأ دول�ة 

نون،بعی��داً ع��ن الممارس��ة القائم��ة عل��ى األھ��واء واألغ��راض القا
غیر أن ھذا یجب أال یكون من . الشخصیة، فال أحد فوق القانون

خالل اإلكثار م�ن الجھ�ات الرقابی�ة ذل�ك أن الرقاب�ة اإلداری�ة ھ�ي 
الت���ى تتحم���ل الم���سئولیة ف���ي نط���اق اخت���صاصھا،وال ینبغ���ي أن 

 كم�ا ك�ان حاص�الً یمارس االختصاص الواحد من جھات متع�ددة،
 .في السابق 

فالحكوم��ة تظ��ل " إب��راء الذم��ة"م��ن المھ��م ج��داً العم��ل بمب��دأ  .7
مسئولة عن تنفیذ المیزانیة إلى أن تصدر لھا السلطة التشریعیة 

ھ�ذا المب�دأ یج�ب أن . قراراً بإبراء ذمتھا من تنفیذ تلك المیزانی�ة
ة یقنن لیس فقط على مستوى الحكوم�ة والمیزانی�ة العام�ة للدول�

ب��ل أی��ضاً عل��ى م��ستوى جمی��ع ال��شركات العام��ة والخاص��ة الت��ى 
وااللت��زام بإقف��ال الح��سابات الختامی��ة . تخ��ضع للق��انون التج��اري

 . للدولة في مواعیدھا وفقاً للنظام المالي للدولة
یج��ب أن تت��سم ت��صرفات ال��وزارات والمؤس��سات وتق��سیماتھا  .8

عیة اإلداری���ة المختلف���ة وموظفیھ���ا بدرج���ة عالی���ة م���ن الموض���و
وال���شفافیة واحت���رام القوانین،وھ���ذا ال یت���أتي إال بإیج���اد ل���وائح 

وفي ھذا ال�سیاق .ونظم تستند إلى قوانین تصدر بھذا الخصوص
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یج��ب أن تن��شر ثقاف��ة ال��شفافیة واحت��رام ال��نظم والق��وانین ب��ین 
الم��وظفین وأن ت��صبح ممارس��تھا ھ��ي المنھ��اج الق��ویم للموظ��ف 

 .  رار فیھا الذي یحترم وظیفتھ ویرغب في االستم
یجب إعطاء اھتمام خاص بالتنظیم اإلداري والمالي في قطاعي  .9

التعلیم والصحة والتركیز على جودة الخ�دمات فیھ�ا، وذل�ك وفق�اً 
 -:لآلتي

 

فف���ي مج���ال التعل���یم یج���ب أن تحق���ق المؤس���سات التعلیمی���ة   ) أ(
واألكادیمی�������ة،في القط�������اعین الع�������ام والخاص،م�������ستویات 

خ تناف����سي بینھ����ا وأن عالی����ة م����ن الج����ودة وأن یخل����ق من����ا
وھ���ذا ال یت���أتي إال بإعط���اء جھ���ة . تخ���ضع للتق���ویم س���نویاً 

االخت�����صاصات " مرك�����ز ض�����مان الج�����ودة"م�����ستقلة مث�����ل 
واإلمكانی���ات الكفیل���ة الت���ى تمكن���ھ م���ن ذل���ك، وتعزی���ز دوره 

 .في ھذا المجال 
وفي مجال الصحة،یجب أن ینعكس التنظیم اإلداري والم�الي     )  ب(

بھذا القط�اع ف�ي تق�دیم خ�دمات ص�حیة عالی�ة الج�ودة ولكاف�ة 
أف��راد المجتم��ع ف��ي مختل��ف المن��اطق،وأن تك��ون ھن��اك جھ��ة 
رقابی����ة متخص����صة تراق����ب ج����ودة الخ����دمات ال����صحیة ف����ي 

الم���سئولیة "القط���اعین الع���ام والخ���اص، وأن یرس���خ مب���دأ 
ا ال ش��ك فی��ھ أن االرتق��اء بم��ستوي الخ��دمات ومم��". الطبی��ة

الصحیة سیولد الثقة عند المواطنین ف�ي الع�الج بال�داخل ب�دالً 
من العالج في الخ�ارج،األمر ال�ذي س�یوفر الكثی�ر م�ن الوق�ت 
والجھد ویقلل من إھ�دار الم�ال وخاص�ة النق�د األجنب�ي، ال�ذي 
صار یستنزف في الخارج بصرف النظر عن مصدره المحل�ي 

 .لو كان مصدره القطاع الخاصحتى و
ف���ي تحقی���ق الرقاب���ة المالی���ة " دی���وان المحاس���بة"دع���م دور  .10

الم���سئولة وأن تك���ون العناص���ر العامل���ة ب���ھ م���ن ذوي الكف���اءة 
والمشھود لھم بالنزاھة وأن تكون مرتباتھم في الم�ستوي ال�ذي 
یحم���یھم م���ن الحاج���ة إل���ى البح���ث ع���ن س���بل أخ���رى لتح���سین 

عل�یھم اس�تالم أي ھ�دایا نقدی�ة أو أوضاعھم المادی�ة،وأن یحظ�ر 
عینی��ة أو ف��ي أي ش��كل م��ن األش��كال وأن ی��تم االھتم��ام بالتق��اریر 

 . الرقابیة التى یصدرھا الدیوان وأن یتم وضعھا موضع التنفیذ
یجب أن یكون لكل وزارة وكل مؤسسة وكل تقسیم إداري نظام  .11

. واض��ح المع��الم یعب��ر ع��ن ك��ل م��ن األھ��داف والوص��ف ال��وظیفي
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ن یتسم النظام بالشمولیة من جھ�ة،بمعني ع�دم ت�رك أي ویجب أ
فراغات في العمل ل�م ی�نص علیھ�ا وأن یحق�ق الرقاب�ة الداخلی�ة، 
كم��ا یج��ب م��ن جھ��ة أخ��رى،أن یحق��ق أالمركزی��ة، وأن یخت��صر 
الحلق�ات الزائ��دة الت��ى ال مب��رر لھ�ا م��ن الناحی��ة اإلداری��ة العلمی��ة 

 .  بانتھاج أسلوب تبسیط اإلجراءات
تحدی��د الق��درة اإلداری��ة والفنی��ة للمؤس��سات القائم��ة عل��ى إدارة  .12

 .تنفیذ برامج صیانة وتنفیذ مشروعات البنیة التحتیة
اختیار اإلدارة الجیدة الكفؤة لتنفیذ ومتابع�ة م�شروعات ص�یانة  .13

وتح��دیث مراف��ق البنی��ة التحتیة،ھ��ذا األم��ر مھ��م ویتطل��ب وض��ع 
ل مرحل�ة التنفی�ذ نظام إداري كفؤ ومنظومة إج�راءات فعال�ة خ�ال

ت������ضمن كف������اءة وفعالی������ة اإلش������راف، وس������ھولة وان������سیاب 
 .اإلجراءات،بما یضمن عدم عرقلة التنفیذ

إن أس���لوب اإلدارة اللیبی���ة م���ن جھة،وترس���خ مف���اھیم اإلدارة  .14
البیروقراطیة نتیجة ھیمنة القطاع العام عل�ى اإلدارة لفت�رة تزی�د 

ب أخ��ر  عام��اً م��ن جھ��ة أخ��رى،یحتم التفكی��ر ف��ي أس��لو40ع��ن 
إلدارة ھ��ذه الم��شروعات یمك��ن أن ی��تم بم��شاركة جھ��ات أخ��رى 
متخص��صة م��ن القط��اع الخ��اص المحل��ي واألجنب��ي، حی��ث اتبع��ت 

أس��الیب ) النامی��ة والمتقدم��ة عل��ى ح��د س��واء(العدی��د م��ن ال��دول 
متع���ددة للم���شاركة ب���ین القط���اعین الع���ام والخ���اص ف���ي إدارة 
م�������شروعات البنی�������ة األساس�������یة وم�������شروعات رأس الم�������ال 
االجتماعي،ومن بین األشكال المتبعة لمشاركة القطاع ف�ي تنفی�ذ 
وإدارة وت��شغیل م��شروعات البنی��ة األساس��یة،منھا عل��ى س��بیل 
المث���ال عق���ود الخدم���ة،وعقود اإلدارة،وعق���ود الت���أجیر،وعقود 

 .االنتفاع طویل األجل،وعقود االمتیاز
یج�����ب أن ت�����دار ش�����ركات القط�����اع الع�����ام بالعقلی�����ة التجاری�����ة  .15

علیھا في القانون التجاري وقانون العم�ل وأن ترف�ع المنصوص 
الحكوم��ة ی��دھا ع��ن ھ��ذه ال��شركات ف��ي المج��ال اإلداري وتح��تفظ 

بحی�ث یقت�صر دور ) فصل الملكیة ع�ن اإلدارة(بكونھا مالكاً فقط 
الحكومة في المؤسسة أو المؤسسات المالیة الت�ى تتبعھ�ا ب�شكل 

ال تت��دخل ھ��ذه وأن ) مث��ل المؤس��سة اللیبی��ة لالس��تثمار(مباش��ر 
ال��شركات أو المؤس��سات التابع��ة للدول��ة ف��ي ش��ؤون ال��شركات 

لھا ، أي من خالل كونھ�ا   التابعة لھا، إال من خالل كونھا مالكاً 
 .الجمعیة العمومیة
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إع��ادة النظ��ر ف��ي الق��وانین والق��رارات المنظم��ة لالس��تثمار ف��ي  .16
ال���داخل والخ���ارج بحی���ث تحق���ق األھ���داف التنموی���ة المرج���وة 

أن تساھم ف�ي تموی�ل المیزانی�ة، لإلح�الل الت�دریجي مح�ل منھا،و
وال ینبغ��ي أن تك��ون تل��ك االس��تثمارات وعائ��داتھا ض��حیة . ال��نفط

للمواقف السیاسیة كما كان سائداً في ظل النظام السابق، فالدول 
المتقدمة تضع العامل االقتصادي ھو األساس في معظم مواقفھ�ا 

 .السیاسیة ولیس العكس
 

 القانونی����ة والت���شریعیة الداعم����ة ل����دور القط����اع الخ����اص البیئ����ةی����أة  سیاس���ات تھ/و
:-  

تنقی����ة حزم����ة الق����وانین والت����شریعات القائم����ة ف����ي المج����ال  .1
االقت���صادي والم���الي وبم���ا یمك���ن م���ن وج���ود إط���ار ت���شریعي 
ی������ضمن الحق������وق وُیع������زز الثق������ة ویھی������ئ ُس������بل النج������اح 

 .والتطور للمؤسسات العاملة في المجال االقتصادي 
) م����صلحة اإلح����صاء والتع����داد(  وزارة التخط����یط أن تت����ولى .2

إع���داد م���سوح إقت���صادیة وأس���ریة تك���ون دوری���ة ومنتظم���ة 
ت����ضمن تجمی����ع كاف����ة البیان����ات الت����ي تخ����ص القط����اع غی����ر 

 .الرسمي
مراجع���ة الت���شریعات الناف���ذة وإلغ���اء كاف���ة اإلج���راءات الت���ي  .3

تح���ول دون ممارس���ة األف���راد للن���شاط االقت���صادي الم���صرح 
  . الفـرص بین مختلف أفراد المجتمع بھ، وضمان تكافؤ 

العم���ل عل���ى ترس���یخ ثقاف���ة احت���رام الق���وانین ف���ي القط���اعین  .4
الع����ام  والخ����اص،واحترام ال����نظم اإلداری����ة، وع����دم التج����اوز 

وم����ن الق����وانین الت����ي یج����ب التركی����ز . تح����ت ك����ل الظ����روف 
علیھ���������ا ف���������ي مج���������ال الن���������شاط االقت���������صادي الق���������انون 

) 2010(التجاري،وق�������������انون العمل،ال�������������صادران ع�������������ام 
باإلض�����افة إل�����ى الق�����وانین الخاص�����ة األخ�����رى مث�����ل ق�����انون 
التعل�����یم وغی�����ره ، ویج�����ب التأكی�����د عل�����ى أن مخالف�����ة ھ�����ذه 

الق��������وانین یع��������رض المخ��������الف للعقوب��������ات المن��������صوص  
علیھ�����ا،وأن احترامھ�����ا واج�����ب طبق�����اً لإلع�����الن الدس�����توري 

 .م2011الصادر في الثالث من أغسطس عام 
العم���ل عل���ى مراجع���ة ذات العالق���ة بالن���شاط االقت���صادي وأي  .5

ق��انون آخ��ر، واس��تطالع أراء ال��شركات والمؤس��سات ورج��ال 
األعمال إلبداء الرأي في ھ�ذه الق�وانین بھ�دف تحدی�د أي ن�ص 
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أو ن�������صوص تمث��������ل عقب�������ة أو ش��������بھ عرقل�������ة للن��������شاط 
االقت��صادي،لدراستھا م��ن قب��ل المخت��صین والعم��ل عل��ى اتخ��اذ 

 .القانونیة لتعدیلھا  جراءاتالخطوات واإل
تعزی�����ز النظ�����ام الق�����ضائي وتحقی�����ق إس�����تقاللیة ومعالج�����ة  .6

الت�����ي  ُیع�����اني منھ�����ا،وتعزیز دور التفت�����یش  المختنق�����ات
 .القضائي والشرطة القضائیة

سیاس��ات تعزی��ز س��یطرة الدول��ة عل��ى المناف��ذ الحدودی��ة ، دعم��اً لجھ��ود االس��تقرار / ز
  -:االقتصادي

ة عل�����ى المناف�����ذ واس�����تخدام بن�����اء وتح�����دیث نق�����اط ال�����سیطر .1
 .التقنیات الحدیثة في ھذا المجال

ت����دریب الع����املین ف����ي المناف����ذ الحدودی����ة وتح����سین أدائھ����م ،  .2
كم����ا ُت����شیر التج����ارب إل����ى أن الم����ساعدة الدولی����ة ف����ي مج����ال 
الت��دریب یمك��ن أن یك��ون لھ��ا أث��ر جی��د عل��ى بن��اء الق��درات ف��ي 

 .ھذا المجال
تبن���ي أف���ضل التطبیق���ات والممارس���ات والمع���اییر الدولی���ة ف���ي  .3

مج������ال ت������أمین الح������دود واإلج������راءات الجمركی������ة وحرك������ة 
 .األفراد

االعتم���اد عل���ى نظ���ام متكام���ل لل���سیطرة عل���ى الح���دود بحی���ث  .4
تت������وفر منظوم������ة ت������ضمن تب������ادل المعلوم������ات ب������ین جمی������ع 

 .األطراف المعنیة
یمی�ة والدولی�ة التنسیق مع البل�دان المج�اورة واألط�راف اإلقل .5

 .المعنیة وتبادل المعلومات معھم
  -:سیاسات إقتصادیة بیئیة للمحافظة على البیئة وحمایتھا/ ح

تتطلب التنمیة االقتصادیة المستدامة إعمال وتطبیق سیاسات بیئی�ة 
مكملة لل�سیاسات االقت�صادیة المختلفة،وتھ�دف إل�ى حمای�ة الم�وارد 

لبیئة من مختل�ف أش�كال التل�وث الطبیعیة القابلة لالستنفاذ وحمایة ا
  .المصاحب لعملیة التنمیة، والمحافظة على البیئة وإصحاحھا

وتتضمن السیاسة االقت�صادیة المتعلق�ة بالبیئ�ة مب�دئیین رئی�سیین ، 
   -:ھما

تحمیل المل�وت تكلف�ة التل�وث : مبدأ تخصیص أو توزیع التكالیف  ) أ
 p.p.p (The polluter-Pays(الذي یحدثھ نشاطھ،أو م�ا یع�رف ب�ـ 

principle. 

 .Standards: مبدأ المعاییر البیئیة    ) ب
ویمكن ترجمة ھذین المبدأین في شكل سیاسات قابلة للتطبیق وذل�ك عل�ى 

  -:النحو التالي
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تطبی���ق مب���دأ م���ن یل���وث یدفع،للح���د م���ن التل���وث المنق���ول عب���ر  .1
الحدود،أي التلوث الذي ینشأ في الخارج وینتقل إلى لیبی�ا أو تنتق�ل 

خ��الل مختل��ف الط��رق واألس��الیب،مثل الم��واد الم��ستوردة أث��اره م��ن 
 .الخ....من الخارج،والسفن األجنبیة الوافدة،

تحمی���ل تك���الیف التل����وث ال���ذي یترت���ب عل����ى تنفی���ذ الم����شروعات  .2
االستثماریة،ب�����������صورة واض�����������حة،على ال�����������شركات المنف�����������ذة 

 .للمشروعات،وینص على ذلك في عقود تنفیذ تلك المشروعات
فرض غرامات على الملوثین بھدف تحفیزھم على إتخ�اذ الترتیب�ات  .3

الالزم�����ة لتخفی�����ف أو الح�����د م�����ن التل�����وث ال�����ذي یترت�����ب عل�����ى 
ن���شاطاتھم،مما ی���ؤدي إل���ى تخف���یض التكلف���ة المترتب���ة عل���ى تنفی���ذ 

 ).مبدأ الوظیفة التحفیزیة للغرامة(المشروع
) Environmental standards(وض�����ع مع�����اییر نوعی�����ة بیئی�����ة  .4

) Product standards(ومواص���فات مح���ددة للمنتج���ات ونوعیتھ���ا
 standards( ومواصفات للتركیبات الثابتة والتجھیزات والتوصیالت 

for fixed installation ( بحی���ث تت���ضمن ھ���ذه المع���اییر تحدی���د
مواص��فات الت��صمیم والتركی��ب والت��شغیل وإج��ازة األس��الیب وال��نظم 

 .المختلفة
منفذة للمشروعات بضرورة إع�داد دراس�ات إلزام مختلف الجھات ال .5

 EIA (Environmental impact(للج���دوى البیئی���ة للم���شروعات 
assessment ض���من دراس����ات الج���دوى االقت����صادیة والفنی���ة لتل����ك،
 .المشروعات

معالج��ة م��شكلة می��اه ال��صابورة وإل��زام ال��سفن األجنبی��ة الت��ي ت��دخل  .6
 إف�راغ المی�اه الملوث�ة المیاه اإلقلیمیة اللیبیة،والسفن الع�ابرة، بع�دم

بھا في المیاه اإلقلیمیة أو قرب ال�شواطئ،ومعاقبة ال�سفن المخالف�ة 
 .بفرض غرامات باھظة علیھا

حمایة المیاه اإلقلیمیة اللیبیة والخلجان من ال�صید الج�ائر لألس�ماك  .7
الناتج عن إستعمال الجّرافات بھدف المحافظة على الثروة السمكیة 

 .وحمایتھا

 


