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 ة في ليبياقتصادياال حالةال

 2017 مارس –الحالة الليبية 

م  مم

 مقدمة

مليون دينار من بريطانيا إلى مصرف ليبيا  150استمرت أزمة السيولة بليبيا خالل شهر مارس، على الرغم من وصول نحو 

ي، نظيره البيضاء علي الحبر املركزي في طرابلس لتوزيعها على املصارف التجارية، واتهم محافظ مصرف ليبيا املركزي في 

 بطرابلس الصديق الكبير بأنه وراء أزمة السيولة املالية.

وفي إطار الجهود لحل تلك األزمة، اجتمعت لجنة أزمة نقص السيولة بمدينة سبها إليجاد آلية تلزم الجهات العامة على اإليداع 

 الشركات النفطية، كما استضاف مصرف ليبيا املركزي في البيضاء، اجتماًعا موسًعا  النقدي
ً
بحسابات املصارف، وخاصة

 ، والسيولة النقدية، والسلع الغذائية والدوائية.2017لبحث آليات توفير الغطاء املالي للحكومة املوقتة لعام 

مليار دينار لتنفيذ مشروعات 2ن دينار لكل بلدية، ونحو مليو  200وفي ذلك السياق، خصص املجلس الرئاس ي خالل مارس 

 لوضع التدابير والسياسات  20تنموية في مختلف بلديات ليبيا، كما كلف لجنة مكونة من
ً
 اقتصاديا

ً
 ومتخصصا

ً
خبيرا

 االقتصادية للدولة.

، كما أحالت اير وفبراير للعام الحاليوأحالت وزارة املالية والتخطيط في الحكومة املؤقتة املخصصات املالية ملرتبات شهري ين

 3,22نظيرتها في حكومة الوفاق الوطني رواتب العاملين بالدولة ملصرف ليبيا املركزي بطرابلس، لشهري يناير وفبراير، بقيمة 

يد بالسقف يمليار دينار. وحدد املصرف الضوابط املتعلقة بحواالت النقد األجنبي للعالج والدراسة في الخارج والتي تشمل التق

، وأعلن أن وزارة املالية حولت أذونات صرف منح الربع األول من العام 
ً
وكندا  بأمريكا للطلبة الدارسين 2017املحدد مسبقا

 فقط.

فيما نشر املصرف املركزي في البيضاء، قرار محكمة استئناف طرابلس، القاض ي برفض الطعن املقدم من الصديق الكبير 

في طرابلس على قرار إقالته. وترجم مجلس النواب الحكم وعممه على السفارات واملؤسسات املالية محافظ املصرف املركزي 

 الدولية، مع تشكيل لجنة تحقيق برملانية ملعرفة أسباب عدم وصول الحكم في حينه إلى البرملان.

 بين أعضائه خالل مناقشة ميزانية 
ً
مليار دينار لعدم  40ملوقتة، بنحو املقدمة من الحكومة ا 2017وشهد مجلس النواب خالفا

 عن عدم مناقشة ميزانية 
ً
 .2016تقديم دراسة واضحة للوضع املالي للحكومة، فضال

 إلسالميةا اسم جديد للمصرف الليبي القطري إلي مصرف النوران، ويعمل املصرف على املبادئ املالية إطالق كما شهد مارس 

 الرائد في ليبيا. سالم اإل  ليكون املصرفمنتجا  30من خالل تقديم 
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فيما دعا مشروع قرار القمة العربية املنعقدة في منطقة البحر امليت باألردن حول تطورات الوضع في ليبيا، إلى إلغاء تجميد 

 األموال واملوجودات الليبية في البنوك األجنبية، وتخصيصها لخدمة الشعب الليبي.

اف مدير إدارة امليزانية بوزارة املالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني محمد وعلى صعيد آخر، أعلن ديوان املحاسبة عن إيق

، وتكليف وزير املالية املفوض في حكومة الوفاق الوطني محمد بن إسماعيل، على خلفية رفض األول إعداد 
ً
املهرك احتياطيا

استخدام أدى كل حوالة شهرية. وقد  مليون دينار في 235املرتبات وفق منظومة الرقم الوطني، وأحدث ذلك زيادة بنحو

 %28مليار دينار خالل العامين املاضيين، وبنسبة  4منظومة الرقم الوطني في صرف املرتبات بتخفيض قيمة املرتبات بنحو 

 . 2017مليار دينار خالل العام   1,5، إلي 2013مليار دينار خالل العام  2,130خالل العام الجاري من نحو 

ديوان املحاسبة الليبي من قبل مبادرة تنمية اإلنتوساي، ليتم التواصل معه بجمع البيانات حول برنامج مبادرة وقد تم اختيار 

 تطبيق املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة.

 لرئيس املجلس الرئاس ي، لحكومة الوفاق، فائز السّراج، مع وزير الصناعة وال
ً
تجارة الروس ي دنيس وشهد مارس اجتماعا

منتوروڤ، في موسكو، ملناقشة فرص االستثمار واستئناف املشاريع املتوقفة، وتفعيل االتفاقيات والتعاون الليبي الروس ي في 

 كافة املجاالت. كما اتفق رئيس بلدية فيرونا اإليطالية على إقامة مشاريع في مجال البنية التحتية بمدينة الزنتان.

التونسية ملتقى اقتصادي ليبي فرنس ي برعاية السفارة الفرنسية في ليبيا، إليجاد حل ملشكلة السيولة، كما عقد بالعاصمة 

وعودة الثقة بين رجال األعمال واملصارف، ورد صندوق النقد الدولي أن صدور عدة منشورات وتخبط البنك املركزي سبب 

 في حرق مصرف األمان في دو  400تدهور االقتصاد، وكذلك وجود مصرفين مركزيين، وتحديد 
ً
الر للمواطن والذي كان سببا

 لجميع املواد ورفع قيمة الرسوم الجمركية. االعتماداتطرابلس، وطالب بفتح 

، كسبت محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار في مارس حكًما من املحكمة العليا بلندن بشطب الدعوى املرفوعة من قبل 
ً
وأخيرا

لكامل. وقررت لجنة اإلدارة املوقتة للمؤسسة الليبية لالستثمار، سحب قرارها املتعلق بإعادة شركة كاتليست ضد املحفظة با

تشكيل مجلس إدارة املحفظة. وقام رئيس ديوان املحاسبة خالد شكشك بوضع حسابات املؤسسة تحت الفحص واملراجعة، 

ت حيال الحسابات املصرفية للمؤسسة إال بعد وطالب باإلسراع في تشكيل مجلس األمناء، مطالًبا بعدم اتخاذ أية إجراءا

 الحصول على موافقته.
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 مع تراجع  يؤديمن املتوقع أن 

ً
نخفاض النفط وا إنتاجالصراع في منطقة الهالل النفط  إلى تفاقم معاناة االقتصاد، خاصة

النفطية، ما يفاقم من أزمة نقص السيولة، وتضيع الجهود املبذولة لحل األزمة هباًء في ظل تخبط قرارات  اإليراداتحجم 

املصرفين املركزيين واستمرار االنقسام الحاصل بين املؤسسات الليبية وغياب الرقابة، حيث أن االقتصاد الليبي في حاجة إلى 

اقتصاد منتج يحكمه القانون واملؤسسات، مع وضع إستراتيجية تنموية تجاوز النموذج االقتصادي القائم، والتحول نحو 

شاملة، من أجل تشجيع مبادرات القطاع الخاص للولوج إلى مختلف القطاعات االقتصادية وااللتزام بقواعد املنافسة، 

تقده ويل، وذلك ما يفتدعم املستثمرين، وقطاع مصرفي ديناميك  يضمن الوصول إلى التم فاعلة   اقتصادية   وتوحيد إدارة  

 االقتصاد الليبي.

 

 نتيجة توقف عمليات  615ألف برميل، ثم تراجع إلى  750ليبيا النفط  مع بداية شهر مارس نحو  إنتاجبلغ 
ً
ألف برميل يوميا

التصدير وإغالق مينائ  السدرة ورأس النوف عقب االشتباكات املسلحة للسيطرة على موانئ ومنشآت الهالل النفط ، وإغالق 

ألف برميل قبيل نهاية الشهر  700النفط االرتفاع من جديد لنحو إنتاج اود حقل الواحة وحقل الوفاء النفط  بشكل كلي، ليع

لزيادة اإلنتاج من الحقول املشغلة من قبل شركة الخليج العرب ، وحقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، ليتراجع 

 بعد  500مرة أخرى دون مستويات 
ً
الشرارة والوفاء، في أعقاب تعطيل مجموعات  القوة القاهرة بحقلي إعالنألف برميل يوميا

 مليون متر مكعب. 11,5مليون متر مكعب من نحو  2,8مسلحة لإلنتاج بالحقلين، ما أدى إلى تراجع شحنات الغاز إلى إيطاليا إلى 

وشحن   يقة،والبر  الزويتينةوأعادت مؤسسة النفط جدولة شحنات الخام من موانئ السدرة ورأس النوف، لتوجيهها إلى موانئ 

ألف برميل إلى الصين،  500ألف برميل من النفط الخام، وأخرى بنحو  509النفط  ثالث شحنات بنحو  الزويتينةميناء 

ألف برميل من النفط متجهة إلى ايطاليا  600ألف برميل، بينما صدر ميناء البريقة النفط  شحنتين بنحو  600والثالثة بنحو 

 ا إلى فرنسا. فيما شحن ميناء السدرة النفط  مليون برميل إلى الصين .ألف طن من األموني 13، ونحو 
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 :مقارنة بفبراير من العام ذاته 2017ويوضح الجدول التالي: حجم الصادرات النفطية خالل شهر مارس 

 ميناء البريقة الزويتينةميناء  ميناء السدرة

فبراير 

باأللف 

 برميل

فبراير  مارس

باأللف 

 برميل

 مارس

باأللف 

 برميل

فبراير 

باأللف 

 برميل

مارس 

باأللف 

 برميل

مليون  إيطاليا 630

 الصين

 إيطاليا 600 إيطاليا 600 الصين 509 إيطاليا 600

 إيطاليا 600  الصين500 إيطاليا 800  إيطاليا 630

ألف طن 12 600 إيطاليا 600  600

زيت ثقيل 

 إلى مالطا

ألف  13

طن من 

 إلى األمونيا

 فرنسا

  965 

 إندونيسيا

   

 

الباحثة اعتماداً على البيانات المنشورة علي قناة ليبيا االقتصادية وصحيفة الوسط الليبية، وعدد فبراير من  إعداد الجدول من: المصدر
 تقرير الحالة االقتصادية الليبية.

وتصدير النفط  اجإنت العاملية املبرمة بشأنوأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي عن التزامها ومحافظتها على جميع العقود 

من ليبيا وحصة الشركاء، وأنها تسلمت املوانئ النفطية من الجيش الليبي فور انتهاء العمليات العسكرية في منطقة الهالل 

وطني مقر ال السابقة. وأدانت اقتحام أفراد من هيئة النفط والغاز التابعة لحكومة اإلنقاذ اإلنتاجالنفط  الستعادة معدالت 

املؤسسة في طرابلس بالقوة. وأيدت لجنة الطاقة بمجلس النواب قرار الحكومة املوقتة بإلغاء االتفاق مع املؤسسة الوطنية 

للنفط املوحدة، وتكليف املؤسسة املنبثقة عنها، وصرح مصطفى صنع هللا رئيس املؤسسة أنها تتبع ملجلس النواب أعلى سلطة 

س ي لحكومة الوفاق الوطني أعلى سلطة تنفيذية في البالد. وحذرت املؤسسة األسواق العاملية من تشريعية واملجلس الرئا

شركة  16للتعامل في النفط الليبي، مؤكدة أنها تعاقدت العام الجاري مع عقودا التعامل مع أي كيان أو جهة غير شرعية تبرم 

 ا.اتفاق توحيدهوإلغاء رفضها لدعوات تقسيم املؤسسة عاملية. كما أعلنت النقابة العامة للمؤسسة الوطنية للنفط 
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وفي السياق ذاته، أصدر املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني قراًرا بتوزيع االختصاصات في مجال النفط بين رئاسة الوزراء 

ة القانونية لطواملؤسسة الوطنية للنفط. واعترض صنع هللا على ذلك القرار وطالب املجلس بسحب قراره فليس لديه الس

 .لتغيير أو تقييد سلطات ومسؤوليات املؤسسة الوطنية للنفط

 باملؤسسة الوطنية للنفط ملناقشة الجانب املالي حيث تأخر صرف املرتبات وامليزانيات املختلفة بقطاع 
ً
وشهد مارس اجتماعا

الصيني  نة. فيما التقى رئيس املؤسسة بالسفيرالنفط من قبل وزارة املالية، والتي تعتبر أساسية لزيادة اإلنتاج وأعمال الصيا

ريقيا إفلبحث عودة الشركات الصينية العاملة في القطاع النفط  من جديد. كما تم انعقاد فعاليات مؤتمر ومعرض شمال 

 للبترول بالجزائر لبحث الخطط املستقبلية للشركات العاملية لتطوير قطاع النفط الليبي. 

تقات رحالت نقل املشإجمالي النقل البري لشهر فبراير حيث بلغت  إحصائياتوأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن 

رحالت النقل إلي إجمالي رحالت يومية، فيما بلغ  6رحلة، بمعدل  135النفطية املنفذة من منطقة تشغيل طبرق بنغازي نحو 

، فيما بلغت مدخالت الغاز املسال  9رحلة بمعدل  225مدينة طبرق نحو 
ً
مليون طن  3,218.661بنغازي نحو  إلىرحالت يوميا

 مليون طن. 4,733.325ووصلت مدخالت مدينة طبرق نحو 

املنزلي، وأن  الوقود بنوعيه وغاز الطهيوفيما يتعلق بأزمة الوقود والغاز، فطمأن رئيس اللجنة ميالد الهجرس ي املواطنين بتوفير 

اللجنة تعكف على دراسة إمكانية إعادة فتح نقطة توزيع مستودعي طرابلس وطريق املطار لبيع أسطوانات غاز الطهي 

 واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان.

 

 
لثورة، ط إلى املستوى الذي كان عليه قبل ابدد تجدد الصراع على موانئ الهالل النفط  اآلمال بخطط رفع إنتاج ليبيا من النف

 بحلول شهر أغسطس املقبل، وإلى  1,2حيث كانت تخطط املؤسسة الوطنية للنفط لرفع اإلنتاج إلى 
ً
مليون برميل يوميا

 خالل العام 1,7
ً
 ة. حيث تؤثر اشتباكات الهالل النفط  على ثقة املستثمرين األجانب في تعافي صناع2018مليون برميل يوميا

النفط الليبية، وتبرز مدى هشاشة صناعة النفط والوضع بشكل عام في الدولة. ومن ثم من املتوقع أن تشهد حقول النفط 

 في اإلنتاج وبالتالي انخفاض اإلنتاج النفط  خالل العام الجاري، في حال استمرت وتيرة التوترات السياسية 
ً
 سريعا

ً
تراجعا

ضافية في الحقول واملوانئ، وغياب عمليات الصيانة الدورية خالل الخمسة أعوام والعسكرية، مع غياب االستثمارات اإل 

 املاضية. 
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فاستمر تراجع العملة املحلية أمام العمالت األجنبية خالل مارس، وواصل الدوالر ارتفاعه مقابل الدينار في السوق السوداء 

خالل النصف األول من الشهرعلى خلفية التوتر األمني الحاصل في منطقة الهالل النفط ، وتعليق عمليات تصدير النفط من 

دينار، بعدما سجلت في السابق ارتفاًعا تاريخًيا بدأته نهاية العام  6.66و  6.125مينائ  السدرة ورأس النوف، ليتراوح ما بين 

دينار. يأت  هذا فيما تراوح سعر  5.23و 4.85نارات ليصل الفارق عن السوق الرسمية ما بين دي 7املاض ي عندما وصل الدوالر 

 دينار. 8.06و  7.47دينار، بينما تراوح الجنيه اإلسترليني مابين  7.02و  6.400صرف اليورو أمام العملة املحلية مابين 

 

 2017الموازي خالل مارس سعر صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية في السوق 

 الجنيه االسترليني اليورو الدوالر األمريكي 

 7.470 6.400 6.125 1/3/2017السبت 

 7.690 6.710 6.400 8/3/2017السبت 

 7.900 6.970 6.500 12/3/2017األربعاء 

 7.740 6.810 6.450 14/3/2017الجمعة 

 7.810 6.830 6.480 15/3/2017السبت 

 8.22 7.140 6.665 22/3/2017السبت 

 8.38 7.350 6.850 29/3/2017السبت 

http://libyanbusiness.tv/table- الباحثة اعتماداً علي بيانات قناة ليبيا االقتصادية على الموقع: إعدادالجدول من المصدر: 
currency/ 

 
 

http://libyanbusiness.tv/table-currency/
http://libyanbusiness.tv/table-currency/
http://libyanbusiness.tv/table-currency/
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دينار، فيما تراوح سعر صرف  6.48إلى  6.40سعر صرف الدوالر مقابل الدينار في منتصف مارس ليتراوح ما بين ثم انخفض 

دينار. وأظهرت املؤشرات  7.810و  7.74دينار، وبلغ الجنيه اإلسترليني مابين  6.83و  6.81اليورو أمام العملة املحلية ما بين 

ي مقابل العملة األميركية بالسوق السوداء خالل ثمانية أشهر، بعدما تخطى الدوالر ف % 50السابقة تراجع قيمة الدينار بنسبة 

 .2016دينار نهاية مارس  3.6دينار نهاية شهر نوفمبر املاض ي مقارنة بـ 7حاجز 

وح ما امقابل العملة املحلية خالل النصف الثان  من شهر مارس ليتر أخرى االرتفاع مرة األمريكية ثم عاود سعر صرف العملة 

دينار. يأت  هذا فيما تراوح سعر صرف اليورو   5.53و  5.18دينار، فيما بلغ الفارق عن السوق الرسمية مابين  6.95و 6.60بين 

 دينار 8.38و  8.07دينارات ، بينما تراوح الجنيه اإلسترليني مابين  7.35و  7.05أمام العملة املحلية مابين 

أمام العمالت الدولية في السوق الرسمية، حسب األسعار املعلنة من مصرف ليبيا املركزي، كما فيما تباين سعر العملة الليبية 

 يتضح من الجدول التالي:

 2017سعر صرف الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية في السوق الرسمية خالل مارس 

 الجنيه  اليورو الدوالر األمريكي 
 اإلسترليني

 الدرهم  الريال السعودي
 اإلماراتي

السبت 
1/3/2017 

1.4315 1.5111 1.7714 0.3813 0.3898 

السبت 
8/3/2017 

1.4379 1.5193 1.6841 0.3834 0.3915 

السبت 
15/3/2017 

1.4319 1.5211 1.7536 0.3818 0.3899 

السبت 
22/3/2017 

1.4189 1.5325 1.7703 0.3784 0.3863 

السبت 
29/3/2017 

1.4152 1.5363 1.7752 0.3774 0.3853 

الباحثة اعتماداً على البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي على مدار الشهر،  إعدادالجدول من المصدر: 
https://goo.gl/MIW0fo 

https://goo.gl/MIW0fo


 

 2017مارس  – الحالة الاقتصادية في ليبيا  8

 

 
 1.4315خالل الشهر من نحو  األمريكية، حيث تراجعت العملة %0.8فقد ارتفع سعر الدينار أمام الدوالر خالل مارس بنسبة 

 أمام الجنيه  1.5363إلى 1.5111دينار، بينما تراجع الدينار أمام اليورو الذي ارتفع من نحو  1.4152إلى 
ً
دينار، وتراجع أيضا

 دينار . 1.7752دينار إلى  1.7714اإلسترليني الذي ارتفع من 

، ارتفع سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي الذي  األمريكيةوأمام بعض العمالت الخليجية املرتبطة بالعملة 

 0.3853دينار في بداية مارس. كما تراجع الدرهم اإلمارات  إلى نحو  0.3813دينار، من نحو  0.3774انخفض بنهاية الشهر إلى 

 خالل الفترة ذاتها. 0.3898دينار من نحو 

 

العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة من قبل بتغيير سعر الصرف وقد طالب محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة االتحاد 

دنانير، وفي ذلك السياق أشار الصديق الكبير محافظ املصرف املركزي  4الرسمي للدينار مقابل الدوالر في املصرف املركزي إلى 

 ملصلحة التاجر علي املصلحة العامة. وأنه 
ً
ر األهداف الحقيقية لسياسة سع عنبعيد بطرابلس إلي أن ذلك يعتبر تغليبا

 عن األسس واملعايير التي 
ً
الصرف، الفًتا إلى أن أية إجراءات قد تتخذ لتعديل سعر الصرف لن يكون هدفها تمويلًيا، متسائال

 عن عدم دراسة اآلثار السلبية على املواطن الليب
ً
، ياستند إليها االتحاد في مقترح سعر الصرف بأربعة دينار للدوالر، فضال

من إيراد النفط وهو  % 99ودافع الرعيض، عن مقترحاته بأنها مبنية على أساس ما تم اعتماده كميزانية عامة ممولة بنسبة 

سعر توازن  جديد مؤقت للدوالر. وأنه سيلجأ لكل السلطات والجهات ذات العالقة إلزالة ومعالجة إليجاد مجرد رقم مقترح 

تي ارتفاع سعر الصرف والسيولة، وأن التعامل مع األزمة ومعالجتها يتطلب اتخاذ سياسات التشويه الحالي لالقتصاد ولحل أزم

 نقدية من قبل السلطة النقدية.

: 
 بعد اشتباكات الهالل النفط  وتوقف 

ً
من املتوقع استمرار تراجع العملة الليبية أمام العمالت األجنبية في السوق املوازية خاصة

النفط الليبي، وبالتالي تراجع حجم اإليرادات النفطية، مما يفاقم من إنتاج ي والتي أدت إلى تراجع حجم النفط الليبإمدادات 

استمرار أزمة نقص السيولة ومن ثم استمرار ارتفاع العمالت األجنبية أمام الدينار الليبي ما يؤدي بدوره إلى اتساع الفجوة بين 

 لعدم توافر العملة األجنبية في البنوك الليبية، ما يؤديقيمة سعر الصرف في السوقين الرسمي واملواز 
ً
ارتفاع  لىإ ي نظرا

 أسعارها في السوق املوازية.
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ديناًرا  30إلى  25ارتفعت أسعار السلع األساسية في األسواق الليبية خالل شهر مارس، حيث ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء من 

. كما ارتفعت أسعار الخضروات وأرجع بعض التجار ذلك إلى أن الوقت دينارا 20و 10للكيلوجرام  بينما بلغ سعر الدجاج مابين 

 ضافة إلى تصدير معظم الخضراوات إلى تونس الرتفاع أسعارها وربحيتها للتجار واملزارعين. بين موسمين شتاء وربيع، باإل 

وفي إطار جهود الدولة ملعالجة ارتفاع األسعار ونقص السلع الغذائية، وزعت بلدية بنغازي بعض السلع على املحالت التجارية 

ي العقيد ونيس آدم العرفي محالت القصابين من مخالفة بعد اعتماد أسعارها. فيما حذر مدير جهاز الحرس البلدي ببنغاز 

 ديناًرا للكيلوغرام. 14تسعيرة بيع لحوم الضأن املستوردة، من قبل بلدية بنغازي، بنحو 

كما ناقش رئيس الحكومة املوقتة، عبدهللا الثني، مع عضو لجنة املالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، سبل توفير السلع 

الجة النقص في بعض املواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان، وأحال صندوق موازنة األسعار عقود توريد بعض التموينية ومع

السلع التي يستهدف توريدها خالل هذه الفترة إلى ديوان املحاسبة، الذي منح اإلذن للصندوق للبدء في عمليات التوريد لبعض 

رو، كما دعت وزارة االقتصاد والصناعة في الحكومة املوقتة املواطنين، مليون يو  64,120.280سلع بقيمة 5 واملتضمنةالسلع 

من السلع التموينية، وسيكون آخر موعد الستالم  2017بالتوجه إلى الجمعيات االستهالكية الستالم الدفعة األولى للعام 

 يل.أبر  25، وسيتم توزيع الدفعة الثانية ابتداء من 2017أبريل  8الجمعيات ملخصصاتها يوم 

ودعا محمد الرعيض رئيس مجلس إدارة االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، إلى ضرورة استبدال الدعم السلعي 

بدعم نقدي لحساب املواطنين، وانتقده املركزي بطرابلس بعدم تقديم الدور املنوط باالتحاد بشأن محاربة ظاهرة الفساد، 

ستوى العام لألسعار. وأرجع املركزي ذلك إلى عدم التزام بعض املوردين ومنهم املندرجين وتهريب السلع واألصول وارتفاع امل

 عن الفساد الحاصل في عمليات 
ً
تحت مظلة االتحاد باألسعار املقدمة عند فتح االعتمادات واملضاربة بالسلع واحتكارها، فضال

 التوريد.

 ات لحليب األطفال، حيث يتم بيع الحليب بسعر السوق املوازي وهووأشرف عميد بلدية ترهونة عياد البي على تسليم الصيدلي

 للعلبة الواحدة بينما سعرها الرسمي هو  20
ً
. وحمل رجال األعمال الليبيين مصرف ليبيا املركزي مسؤولية  12دينارا

ً
دينارا

 شهر. 12ة ارتفاع سعر حليب األطفال، بعد تمويل توريده من ماله الخاص دون اعتمادات من املصرف ملد

وفي السياق ذاته، أطلقت دوريات وحدة املخابز بجهاز الحرس البلدي ببنغازي، حملة تفتيش على املخابز، وضبطت عدًدا من 

املخالفات داخل املخابز، فيما أعلن مركز الرقابة على األغذية واألدوية خالل مارس رفضه شحنة علب معجون طماطم وشحنة 

صندوق  25صندوق من مشروب غازي بطعم البرتقال، و  4000ركية املنشأ وشحنة تتكون من عصير فواكه مشكلة، وكيكات ت

 من الفاصوليا  60صندوق من منتج مشروب ماريندا بنكهة التفاح، و 800من منتج الّسمن املصري املحظور في ليبيا ، و 
ً
طنا

ية، وذلك لعدم مطابقتها املواصفات القياسية ألف صندوق من التونة املعلبة التايالند 6,600البيضاء مصرية املنشأ، و 

صنف من املواد الغذائية منتهية الصالحية في مدينة سبها. وتم إعدام كمية  700املعتمدة. كما أتلف جهاز الحرس البلدي قرابة 

 لكمية من السكر بمخازن السلع التموينية بطبرق. وحذر 584
ً
 تب الحرس مك كيًسا من امللح الفاسد كانت معدة لتكون بديال
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البلدي عين زارة املستهلكين وأصحاب املحال التجارية من وجود عدة أصناف من املواد الغذائية في األسواق غير الصالحة 

 لالستهالك البشري.

علبة دواء بيطرية مهربة من  2499واستمرت عمليات التهريب خالل شهر مارس، حيث ضبطت األجهزة األمنية الجزائرية نحو 

 من اإلبل للتهريب إلى مصر، ونحو  80دينار، وتم ضبط  3000للعلبة وتباع في الجزائر بنحو  دينارا جزائريا 40حو ليبيا بن
ً
رأسا

 من األبقار، و 17
ً
 من األغنام عند الحدود الليبية لتهريبها. ونجحت لجنة أزمة الوقود والغاز في  70رأسا

ً
على  القبضإلقاء رأسا

آالف لتر إلي تونس، حيث أن تهريب الوقود من ليبيا  5يقها إلى تشاد، وثالث شحنات لتهريب عدد من شاحنات الوقود في طر 

 من احتياج السوق التونس ي من الوقود.  %40يسد قرابة 

محطة وقود في املنطقة الجنوبية ملخالفتها الشروط القانونية  27وفي ذلك السياق، أعلنت لجنة أزمة الوقود والغازعن إغالق 

 16,245مليون لتر بنزين بنحو  21,66لتزمة واملشاركة في عمليات تهريب الوقود. وبلغت كميات الوقود التي تم تهريبها نحو وغير امل

 .مليون دينار ليبي 5.65بنحو   مليون لتر ديزل، لبيعها في السوق السوداء 5,65درهم للتر ، و 0.75مليون دينار ليبي بسعر 

  
 مع استمرار ارتفاع أسعار العمالت األجنبية أمام الدينار  من املتوقع استمرار

ً
ارتفاع أسعار السلع األساسية في ليبيا خاصة

 الليبي مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع املستوردة، والسلع املحلية التي يتم استيراد أحد مكوناتها الوسيطة.

قراراتها تستمر عمليات تهريب الوقود والسلع من ليبيا ولم  وفي ظل غياب األمن وانعدام الرقابة وتعدد املؤسسات وتخبط

تستطع السلطات الليبية القضاء عليها بشكل كامل، مما يؤدي إلى استمرار نقص السلع األساسية وارتفاع أسعارها ومن ثم 

غم من بدء ن، فعلى الر ارتفاع معدالت التضخم الليبية، بالتزامن مع زيادة االستهالك والطلب على السلع مع قدوم شهر رمضا

وزارة االقتصاد والتجارة في توزيع السلع التموينية من املخازن املخصصة للجمعيات االستهالكية، فتم تخفيض كميات السلع 

 في السلع.
ً
 املقرر توزيعها لوجود عجزا
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في  2014ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر املنظمة الليبية للسياسات واإل 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و الدراسات التي  2015إسطنبول في ينايرطرابلس ليبيا, و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في 

ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من تخص قضايا السياسات واإل 

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

للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي  االقتصادية واالجتماعية

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة 
ً
و ثقافة التميز من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

كومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات واإلستراتيجيات للح

 و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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