


1 ة في ليبياقتصادياال حالةال

في ليبيا ةقتصادياال حالةال

2017يناير  –الحالة الليبية   

مقدمة

زال االقتصاد الليبي يمر بأزمات عدة، منها أزمة نقص السيولة والوقود، وتدني سعر صرف الدينار الليبي في الي

األجنبية، وما صاحب ذلك من نقص العديد من السلع، في ظل تقلص القاعدة اإلنتاجية مقابل العمالت 

وصغر حجم القطاع الخاص.

فاستمرت أزمة نقص السيولة خالل يناير، وأرجع عضو مجلس النواب محمد الفيرس نقص السيولة إلي األزمة 

ثقة املواطنين في النظام املصرفي، االقتصادية بين رجال األعمال واملصارف التجارية باإلضافة إلي ضعف 

 عن 
ً
 لتصريح النائبالفساد  دور والوضع األمني في الدولة، فضال

ً
 .في تطور هذه األزمة وفقا

فظ مصرف ليبيا املركزي في حاملوفي محاولة لحل أزمة السيولة، عقد مجلس النواب جلسة، مساءلة 

إلى املضاربة في العملة،  والتي أرجعهاالسيولة في املصارف التجارية،  أزمة نقص حول  "علي الحبري "البيضاء

والتغلب  لتعامل النقديوطالب بتفعيل بطاقات الشراء املصرفي في املحال التجارية، وموبايل بانكينج، كبدائل ل

 عن مراقبة السيولة املالية.
ً
 على االكتناز وتسرب السيولة من املصارف، فضال

خدمة ادفع لي، وتم تحديد آلية لتنظيم عملية سحب العملة النقدية بتفعيل بعض املصارف الليبية قامت و 

من املصارف التجارية بتحديد يوم ملواطني كل منطقة حسب الكثافة السكانية وعدد الحسابات ما يضمن 

البيضاء كشوفات كما أصدرت لجنة أزمة السيولة باملصرف املركزي بوصول السيولة النقدية ملستحقيها، 

 4تضمنت حصص السيولة النقدية، ليتم توزيعها على فروع املصارف التجارية في املنطقة الشرقية، بواقع 

 290القيمة اإلجمالية الشهرية للمنطقة الشرقية بنحو تم صرفها يوم األحد من كل أسبوع، وتقدر يدفعات 

 مليون دينار.
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مليار دينار، من  37,56بقيمة إجمالية تصل نحو  2017وعلى صعيد آخر، أقر املجلس الرئاس ي موازنة العام 

مليار دينار لدعم االحتياجات  6,32مليار دينار رواتب العاملين بالقطاع العام، باإلضافة إلى  20,74بينها 

تسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها. مليار دينار تغطية النفقات الالزمة ل 5,6األساسية للمواطنين، و

وتصاعدت الخالفات حول املوازنة الجديدة، حيث أكد أعضاء مجلس النواب في طبرق أن املوازنة غير قانونية 

وفق التشريعات املالية القائمة، في حين أكد املجلس الرئاس ي أنها تمت وفق تفاهمات االجتماعات األخيرة بين 

 ا ولندن وستسهم في حل األزمات املعيشية للمواطنين.مختلف األطراف في روم

 مليار دينار 4,8وفي هذا اإلطار حصلت وزارة املالية في حكومة الوفاق خالل يناير على سيولة بقيمة 

كمخصصات للربع األول، وأشار عضو مجلس النواب عبد السالم نصية، إلى وجود ضغوط على املصرف 

ية العجز في املوازنة، حيث أن تسييل األموال من حساب املصرف املركزي إلى املركزي في طرابلس للتعهد بتغط

حساب الخزينة العامة وعدم تحويلها إلى نقد بسبب عدم إمتالك املصرف ونظيره في البيضاء السيولة النقدية 

، كما يوجد مغالطات كبيرة وأرقام غير حقيقية تم وضعها في موازنة الترتيب
ً
 حسابيا

ً
ات املالية وقيمة يعد تظليال

 لتصريحات نصية.  وضعهعجز أكبر مما تم 
ً
وفقا

وعلى صعيد آخر، اقترح ديوان املحاسبة خارطة طريق متكاملة للخروج من أزمات الدولة االقتصادية، تتضمن 

فرض رسوم مالية على التوريدات من السلع لألغراض التجارية مع ضمان وصول السلع األساسية للمواطن 

رسمي من خالل صندوق موازنة األسعار، مما يسهم في دعم امليزانية العامة للدولة والحد من ظاهرة بالسعر ال

تهريب السلع، وزيادة حجم املوارد النقدية والسيولة في املصارف وتشجيع االنتاج املحلي باإلضافة إلى ترشيد 

 توزيع مخصصات النق التي قدمها الديوان النفقات. وشملت الخارطة
ً
 عن طريق حواالتد األجنبي أيضا

دوالر لحاالت العالج  5000 إلىدوالر بالسعر الرسمي، باالضافة  2000أسرة ليبية بواقع  لحسابات كلشخصية 

 لفرض فتقليل تأثير ارتسيسهم في التوزيع العادل للنقد األجنبي  ويرى الديوان أن والدراسة، 
ً
اع األسعار نظرا

، كما أن ضخ مزيد من الدوالر يسهم في تخفيض سعر صرفه في السوق الرسوم التجارية املذكورة 
ً
سابقا

املوازية باإلضافة إلى ارتفاع حجم املوارد النقدية والسيولة في املصارف التجارية، بينما نفي مصرف ليبيا 

  .املركزي بطرابلس موافقته على تلك الخارطة
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، في العاصمة البريطانية، بتنظيم «ستثمار وإعادة اإلعمارمنتدى ليبيا لال »وشهد يناير، انطالق فعاليات أعمال 

 املنتدى حيث ناقش الوطني،من جمعية الشرق األوسط وشركة األسواق النامية، بالنيابة عن حكومة الوفاق 

فرص االستثمار في القطاعات الرئيسية كالنفط والصحة والبنية التحتية والقطاع املالي؛ بهدف إنعاش 

نجم وشكك في قانونيته، وعبر عن رفضه ملا  املنتدىانعقاد ي، فيما اعترض مجلس النواب على االقتصاد الليب

 لعقده دون موافقة البرملان. 
ً
 عنه من اتفاقيات أو مذكرات تفاهم نظرا

تعزيز دور رجال األعمال والذي يهدف لفعاليات امللتقي األول لرجال أعمال ترهونة اختتمت في شهر يناير كما 

ية منطقة ترهونة وتوفير فرص االستثمار وتمكين املؤسسات من انشاء مشروعات اقتصادية، وأوص ي في تنم

مليون دينار وتحفيز فروع املصارف 100امللتقي بضرورة انشاء صندوق استثماري لدعم املشروعات بقيمة 

بيانات بكامل املواقع  التجارية للعب دور أكبر في التنمية وتجهيز خرائط استثمارية ومنظومة مكانية وقاعدة

 املراد اقامة املشروعات عليها.

ودعا وزراء الجوار الليبي في ختام اجتماعهم بالقاهرة خالل يناير، إلى إلغاء التجميد على األموال الليبية في 

البنوك األجنبية، لتخصيص هذه املوارد ملواجهة احتياجات املواطن، في الوقت الذي يراه املجلس الرئاس ي 

سًبا، فيما رفض الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية ورئيس الوزراء األسبق، فك التجميد منا

املفروض على األموال الليبية في الخارج خالل الوقت الحالي، إلى أن يصدر الدستور وتشكل حكومة وبرملان 

منتخب يراقب إنفاق الحكومة.

 بوقف تنفيذ قرار املجلس االنقسام الحاد بين املؤ استمرار وفي ظل 
ً
سسات، أصدر القضاء اإلداري حكما

الرئاس ي لحكومة الوفاق الوطني، الخاص بتشكيل لجنة تسييرية إلدارة املؤسسة الليبية لالستثمار برئاسة 

الدكتور علي محمود حسن محمد، واستئناف مباشرة العملية اإلدارية واالستثمارية والفنية واملالية والقانونية 

 .عبداملجيد ابريشمجلس إدارة املؤسسة الليبية لالستثمار برئاسة مع 
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نسبيا  وزيادة اإلنتاج النفطي في حل أزمة السيولة 2017من املتوقع أن يسهم اعتماد امليزانية العامة للعام 

 في أداء مؤشرات االقتصاد الليبي. 2017، وأن يشهد الربع األول من وربما مؤقتا
ً
 تحسنا

 استئناف التداول في 
َ
، مدير عام سوق "داأحمد كرو البورصة الليبية, كما ذكر "كما أنه من املتوقع أيضا

، في ظل استعداد الكادر الوظيفي والتقني للعمل، بعد 2014األوراق املالية الليبية، بعد أن أغلقت منذ يونيو 

لتفعيل هيئة سوق املال الليبي، فمن املتوقع استيفاء املتطلبات الخاصة بالشركات املدرجة، وشركات الوساطة 

الكتتاب شركتين جديدتين، وزيادة في رأس مال بعض املصارف  2017أن يجري التحضير خالل الربع األول من 

ولتحقيق ذلك يجب القضاء على  .2017املدرجة، وكذلك طرح االكتتاب لفتح مصرف إسالمي خالل فبراير 

التداول، من خالل تفعيل الالئحة التنفيذية للسوق، وإيجاد رؤية اقتصادية املخاطر االقتصادية التي تعيق 

 عن ضرورة توحيد املؤسسات 
ً
واضحة للحكومة، وتشريع قانون للحوكمة واإلدارة الرشيدة في ليبيا، فضال

 املالية الليبية، وإنهاء حالة االنقسام السياس ي بينها.

ا في باملنشآت النفطية باملنطقة الشرقية والوسطى وخاصة  شهد قطاع النفط الليبي
ً
اإلنتاج معدالت انتعاش

، وارتفع إنتاج ليبيا 2016س النوف، منذ سبتمبر اعن موانئ الزويتينة والسدرة ور  القاهرة بعد رفع حالة القوة

ألف برميل يومًيا، بعد إعادة فتح صمام حقلي الشرارة والفيل، وتحتاج  722من النفط خالل شهر يناير إلى 

 2,1مليار دوالر على مدى الخمسة أعوام املقبلة، لتلبية هدفها بزيادة اإلنتاج إلى  19ليبيا الستثمارات بنحو 

بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط " مصطفى صنع هللا "  يوميا، مليون برميل

وتم فتح منافذ تصدير النفط الرئيسية في ليبيا، لكن بعضها ال يعمل بكامل طاقتها بسبب األضرار الناجمة عن 

القالقل واالضطرابات األمنية في الدولة.
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ألف برميل من النفط  631الخام، اثنان منهم إلى ايطاليا بنحو   وشهد يناير تصدير أربعة شحنات من النفط

 631ألف برميل إلى الصين، والرابعة بنحو  750الخام لكل منهما عبر ميناء الزويتنية والسدرة، والثالثة بنحو 

 مليون برميل. 1,89ألف برميل لهولندا من ميناء السدرة الذي صدر خالل يناير نحو 

ط خالل يناير، بفضل تراجع الدوالر األميركي وتخفيضات اإلنتاج املعلنة من قبل أوبك وارتفعت أسعار النف

 53دوالر للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس األميركي إلى  55ومنتجين آخرين، فارتفع خام برنت إلى حدود ال 

 دوالر للبرميل.

 كثتزويد الوقود في  بعض محطات وفيما يتعلق بأزمة نقص الوقود، فشهدت
ً
 ير من مناطق البالد، ازدحاما

على تأخر وصول شحنات الوقود لبعض املستودعات في غرب وجنوب ليبيا، باإلضافة إلى تزايد الطلب نتيجة 

التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي خالل النصف األول من  الكيروسين ألغراض

بحيث يتم صرف الوقود بواسطة بطاقات   -يتوقع تحديثها وتفعيلها  – تم إنشاء منظومة متكاملةالشهر، و 

شحن فيها قيمة محددة تكفي املواطن ملدة شهر وبالسعر املدعم في كل البلديات، وفي حالة استهالك الكمية 

.
ً
املدعمة بالبطاقة يلجأ املواطن لشراء الوقود الغير مدعم نقدا

ملؤتمر شمال أفريقيا للنفط  11ـ للنفط والغاز في فعاليات الدورة الوشاركت ليبيا من خالل املؤسسة الوطنية 

والغاز السنوي في ايطاليا، حيث تم التركيز على تقييم األولويات التجارية في هذه املرحلة ومناخ االستثمار، 

 في ليبيا. والتحديات والفرص لدى جميع األطراف العاملة في قطاعي النفط والغاز

ؤسسة ملكافحة ظاهرة تهريب الوقود، تم عقد اجتماع بمقر املؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار جهود امل

لتشكيل لجنة تتولى البت في منح املوافقات والتراخيص النشاء محطات وقود ومراكز توزيع الغاز الجديدة 

 لسياسات املؤسسة وحصر املراكز القائمة ومتابعة عملها.
ً
ووضع خطط عامة النشائها وفقا

ناجي ته لتوحيد املؤسسة الوطنية للنفط، من خالل دعو مطالبه ب مجلس النواب جددصعيد آخر، وعلى 

املغربي ومصطفى صنع هللا الجتماع مع لجنة الطاقة ملناقشة تفعيل اتفاق توحيد املؤسسة، ولكن لم يتم 

اإلتفاق على موعد االجتماع بعد.
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 60، لتتجاوز حاجز ال2017ارتفاع أسعار النفط خالل الربع األول من العام  تفيد بعض التوقعات باستمرار

تأمل املؤسسة الوطنية للنفط و . 2016دوالر للبرميل خالل الربع األول من عام  36بنحو  باملقارنة دوالر للبرميل،

تم تأمين مزيد من  ما امليون برميل يومًيا، إذ 1,2بنهاية العام الجاري، ليصل نحو  %70في رفع إنتاجها بنسبة 

إجراء إصالحات واسعة  وسيتطلب ذلكمؤسسة النفط، استقاللية ووحدة التمويل للقطاع النفطي وضمان 

في حقول كبرى مثل املبروك الذي يشغله مشروع مشترك بين املؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال 

تحتية، خاصة حقل الشرارة؛ نظًرا لطول الفرنسية، كما يتطلب تخصيص تمويل إلجراء إصالحات في البنية ال

 فترة إغالقه.

وصرح مصطفي صنع هللا رئيس املؤسسة الوطنية للنفط، أن زيادة االنتاج الليبي تعتمد على ثالثة عوامل 

 واستمرار عمليات التصدير، وأن يتم فتح خط 
ً
رئيسية: وهي استمرار املوانئ وخطوط األنابيب املفتوحة حاليا

 عن اإليفاء بمتطلبات امليزانيه الخاصة باملؤسسة، فإذا تم اإليفاء األنابيب الواق
ً
ع في منطقة الرياينة، فضال

بهذه املتطلبات الثالثة، فمن املتوقع أن يشهد العام القادم زيادة في حصة إنتاج املؤسسة دون حصة الشركاء 

 و 800إلى 
ً
 من الغاز الطبيعي، وبافتراض أن مليون قدم مكعب يومي 2,750ألف برميل من النفط الخام يوميا

ً
ا

دوالر للبرميل كحد أدنى، باإلضافة إلى ما يتبع ذلك من دخل منتجات  45يكون متوسط سعر النفط الخام نحو 

مليار دوالر، واذا لم يتم اإليفاء  15,874النفط و البتروكيماويات ، فترتفع اإليرادات النفطية لتصل نحو 

، بإيرادات  520ل انتاج املؤسسة من النفط الخام نحو بمتطلبات موازنة املؤسسة، يص
ً
ألف برميل يوميا

، .مليار دوالر 11,72قدرها تصل نحو 
ً
وفي حالة دفع موازنة املؤسسة كاملة، وظل خط أنابيب الرياينة مغلقا

، وبالتالي تتراجع اإليرادات النفطية  265فسيؤدي ذلك إلى انخفاض االنتاج بمعدل 
ً
املتوقعة ألف برميل يوميا

 لتقديرات رئيس مجلس إدارة املؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.مليار دوالر  4,5بنحو  2017للعام 
ً
 ، وفقا

 مع تحسن الوضع 
ً
 عودة بعض الشركات األجنبية لالستثمار في قطاع النفط الليبي، خاصة

ً
ومن املتوقع أيضا

 بعد األمني 
ً
املاض ي، وفي ظل املباحثات التي تتم في  2016من مدينة سرت نهاية العام  الدولةطرد تنظيم  نسبيا
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، وسعى شركات السدرةالوقت الراهن إلعادة تأهيل حقل نفطي تديره شركة توتال الفرنسية، وميناء تصدير 

ة صينية وكورية الستثمار مليارات الدوالرات في حقول نفط وغاز جديدة، وإنشاء مصاٍف ومنشآت بتروكيماوي

حيث تناول اإلجتماع ، BPفي ليبيا، وقد اجتمعت املؤسسة الوطنية للنفط مع شركة النفط البريطانية 

، وأن مناطق امتياز الشركة مهيئة ملباشرة نشاط إستئناف شركة النفط البريطانية
ً
 اتلنشاطها في ليبيا مجددا

 عن، إلى تحقيق اكتشافات نفطية وغازية من أجل الوصول اإلستكشاف والعمل 
ً
عودة بعض  توقع فضال

 الشركات إلى منطقة الهالل النفطي وحوض سرت بفضل استقرار األوضاع األمنية فيها.

 

 على سعر العملة املحلية التي تواصل التراجع أمام املتردي شكل الواقع االقتصادي 
ً
وأزمة السيولة ضغطا

ا خاصة في ظل تضاءل مخزون البالد من العمالت األجنبية ، الت األجنبية العم التي يشكل النفط مصدًرا رئيسيًّ

واستمر تراجع قيمة الدينار الليبي أمام تهريب العملة األجنبية،  التداعيات السلبية ألعمال  باإلضافةلها، 

دينار ليبي،  6.30و  6.25كي خالل الشهر مابين العمالت األجنبية خالل يناير، فتراوح سعر صرف الدوالر األمير 

دينار ليبي، فيما بلغ فارق سعر  5.59املاض ي حينما بلغ نحو  2016بعدما سجل ارتفاًعا تاريخًيا بدأه نهاية العام 

 1.4326و  1.4217دينار، حيث سجل الدوالر ما بين  4.90و4.85العملة املحلية عن السوق الرسمية مابين  

 صارف الليبية.في امل دينار

في مقابل العملة األميركية بالسوق السوداء خالل ثمانية  % 50مما يعني تراجع قيمة الدينار الليبي بنسبة 

، 2016دينار نهاية مارس  3.6دينار نهاية شهر ديسمبر املاض ي مقارنة بـ 7أشهر، بعدما تخطى الدوالر حاجز 

خالل الشهرين األخيرين فقط. ويعزي تراجع  %38لية بنسبة فيما صعدت العملة األميركية مقابل العملة املح

نسبة ارتفاع الدوالر األمريكي أمام الدينار خالل يناير باملقارنة بما كان عليه في ديسمبر املاض ي إلى تأكيد 

املؤسسة الوطنية للنفط إعادة فتح صمام الرياينة، وبدء تدفق عائدات النفط بعد استئناف عودة الصادرات 

طية وارتفاع أسعار النفط إثر إتفاق منظمة أوبك بتخفيض حجم انتاجها من النفط باستثناء دولة ليبيا النف
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 عن صدور املوازنة العامة للعام 
ً
، وتوفير النقد والتوقعات بحل أزمة السيولة 2017من ذلك االتفاق، فضال

 األجنبي للمواطنين باملصارف الليبية. 

دينار ليبي، بينما تراوح  6.70و  6.50ام العملة املحلية خالل شهر يناير مابين فيما تراوح سعر صرف اليورو أم

 دينار ليبي. 7.75و  7.56الجنيه اإلسترليني ما بين 

جعت عمليات البيع والشراء للدوالر في السوق املوازية في النصف وعلى صعيد التأثر باالقتصاد العاملي، فقد ترا

 لترقب 
ً
املتداولين ألسعار الذهب العاملي وتوجههم نحو شرائه قبيل استالم الرئيس األمريكي األول من يناير نظرا

دينار، فيما ارتفعت مرة أخرى 6.55دينار فيما بلغ اليورو نحو  6.25ملهامه، ما أدى الستقرار سعر الدوالر حول 

 الرتفاع أسعار الذهب العاملي واملخاوف
ً
خطاب الرئيس األمريكي خالل التي رافقت  عمليات البيع والشراء نظرا

 دينار 6.70دينار فيما ارتفع اليورو لنحو  6.30النصف الثاني من يناير ليتراوح سعر الدوالر حول 

وعلى املستوى املحلي، فقد أسهم نقص السيولة في املصارف ولجوء املصارف والتجار إلى التعامل بالصكوك 

لى إنعاش السوق السوداء وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك والتي تعتبر بديل للعملة في كثير من الحاالت إ

 في األوضاع املعيشية التي يعاني منها املواطنين 
ً
واختفاء قسم كبير من السلع في السوق، مما أثرت سلبا

 
ً
 من فئات الطبقة الوسطى، مما يهدد معظم تلك الفئة بالفقر واإلفالس. كما فرضت ليبيا قيودا

ً
خصوصا

 في السيولة وأدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية التي صارمة على ا
ً
لحصول على النقد األجنبي مما خلق نقصا

  .يقل فيها سعر صرف العملة املحلية عن ربع السعر الرسمي

 "على الحبري "وفي ظل جهوده لحل أزمة سعر صرف الدينار الليبي، عقد محافظ املصرف املركزي بالبيضاء

 اجتماًعا ملناقشة مسألة تهريب العملة األجنبية واالتفاق على إجراءات ملواجهتها. وقيادات بمصلحة الجمارك

استعادة أموال مهربة أعلن عن شركات، و  10حسابات في طرابلس  جمد ديوان املحاسبةوفي هذا اإلطار، فقد 

تم تحويل  شركة أجنبية من جنسيات مختلفة13مليون دوالر، باإلضافة الى حظر التعامل مع عدد  12بنحو 

وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي األموال وطالبها بإرجاع األموال املنهوبة األموال املهربة إلى حساباتها في الخارج. 

 مليون دوالر. 12مليون يورو و 37املهربة بلغت نحو 
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 في ظل إصدار املوازنة 
ً
من املتوقع أن تبدأ أسعار العملة املحلية في االرتفاع أمام الدوالر األمريكي، خاصة

، وارتفاع التوقعات بتوفر السيولة النقدية خالل الفترات القادمة مع استئناف عودة 2017الجديدة للعام 

 بع
ً
د تراجع سعر صرف الدوالر األميركي مقابل الصادرات النفطية، ومن ثم زيادة اإليرادات النفطية، خاصة

دينار ليبي، وبلوغ فارق سعر العملة املحلية عن السوق  5.90العملة املحلية، بنهاية شهر يناير ليصل إلى 

دينار ليبي، ويرجع ذلك إلى قرار  1.4242دينار حيث بلغ الدوالر في املصارف الليبية نحو  4.48الرسمية نحو 

ركزي علي الحبري بشأن إلغاء شرط اإليداع النقدي عند فتح االعتمادات طاملا حساب محافظ مصرف ليبيا امل

املورد يغطي قيمة االعتمادات، مما أدى إلى انخفاض معدل الطلب على شراء العملة األجنبية مقابل صكوك 

ا أدى إلى تراجع دوالر لكل أسرة، مم 2000ديوان املحاسبة بتوزيع  مقترحمصدقة في السوق املوازية، فضال عن 

 سعر العملة األجنبية بالسوق السوداء. 

ولكن تظل التوقعات املتفائلة بتحسن أداء العملة الليبية وتوفر السيولة النقدية باملصارف، محدودة ورهن 

بتحسن األوضاع األمنية وإنهاء اإلنقسام السياس ي بالبالد، وتوحيد املؤسسات املالية والتنسيق بينها لتطبيق 

 تها ملواجهة األزمة املالية واالقتصادية.قرار 

عن بعد سحبها من السوق املحلي خاصة باملنطقة الغربية  ارتفعت أسعار الخضروات في ليبيا خالل يناير 

 بعد فتح معبر رأس أجدير بعد رفع الحظر طريق عمليات تهريب للسلع املدعومة نحو ا
ً
لجانب التونس ي، خاصة

كما ارتفعت أسعار مستلزمات ومواد البناء، تزامًنا مع عودة السكان النازحين إلى عن النشاط التجاري، 

ديناًرا، وارتفعت أسعار األملونيوم وأبواب الحديد  45ووصل سعر قنطار اإلسمنت إلى  منازلهم في مدينة سرت،

 في  100نوافذ إلى نحو وال
ً
دينار للمتر الواحد، كما شهدت املنطقة الجنوبية ومدينة سبها خالل يناير ارتفاعا

لتر  20ديناًرا وسعر  90أسعار غاز الطهي والوقود بالسوق السوداء؛ فبلغ سعر استبدال أسطوانة غاز الطهي 

 إلغالق أغلب محطات الوقود. 40بنزين 
ً
 ديناًرا، نظرا
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رئيس الغرفة التجارية بطبرق إبراهيم الجراري، إرتفاع أسعار السلع إلى التجار املتحصلين على  رجعوأ

دينار للدوالر الواحد إلستيراد املواد الغذائية األساسية وبيعها 1.5اعتمادات من مصرف ليبيا املركزي بقيمة  

 30با، ومنح نحو و اء السكر من أور مليون دوالر لعدد ثالثة تجار لشر  50للتجار بأسعار مرتفعة. فقد منح 

مليون دوالر  55منح لعدد من التجار مبلغ تم مليون جنيه تونس ي لعدد تاجرين لشراء السكر من تونس. كما 

 مليون دوالر لشراء زيت 2لشراء عجول حية لغرض الذبح ونصف مليون دوالر لشراء حليب أطفال و
ً
، وفقا

 لرئيس الغرفة التجارية بطبرق. 

مليون لتر مكعب من وقود  22,200وزعت لجنة أزمة الوقود ما مقدراه  هة أزمة انقطاع امدادات الوقود،وملواج

ألف اسطوانة  29الديزل على محطات الوقود في طرابلس، ومليون لتر مكعب من الكيروسين، إضافة إلى توزيع 

 11من قبل شركة البريقة سعة  غاز على املواطنين باملنطقة الغربية والعاصمة. ويصل سعر اسطوانة الغاز

 دينار.  1.755كجم 15دينار، واالسطوانة سعة  1.25كجم نحو 

توريد بعض السلع كسلة غذائية للمواطنين، ووافق مصرف ليبيا  عن اعتزامه صندوق موازنة األسعار وأعلن

مليون كان  300ل مليون دينار من أص 100املركزي على تغطية تكلفة بعض السلع وبلغت الدفعة األولى نحو 

 من املواد األساسية للمواطنين. 11قد أقرها املجلس الرئاس ي لتوفير سلة غذائية تحوي 
ً
 صنفا

مليون دوالر من قبل  750كما اشترط ديوان املحاسبة الليبي للموافقة على فتح اعتمادات للتجار بقيمة 

طنين ببيع هذه البضائع لصندوق موازنة املصرف املركزي أن تتعهد الشركات املوردة للسلع الغذائية للموا

مع شركة بستان ليبيا الستيراد املواد ة راتمدينة مصاألسعار وفق هامش ربح معين، واتفقت مراقبة األسعار ب

 1.6الغذائية على توفير سلعة السكر في األسواق بأسعار منخفضة، تتناسب مع قدرة املستهلك الشرائية بنحو 

 كيلوجرامات. 6ب  دينار وحددت حصة املواطن

التالعب باألسعار في السوق الليبية، حذرت مراقبة اقتصاد مصراته أصحاب املطاحن العاملة في للحد من و 

املدينة من بيع الدقيق بغير السعر الرسمي وضرورة التقيد بالسعر املتفق عليه بين املطاحن ولجنة متابعة 

  65ر الواحد نحو تداول السلع بالسوق املحلية بأن يكون سعر القنطا
ً
 .دينارا
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في تخفيض الحالي، وتكليف صندوق موازنة األسعار بأعمال التوريد موازنة العام  يسهم اعتمادمن املتوقع أن 

ولكن لن يتم ذلك إال في حالة السيطرة على عمليات التهريب املستمرة للوقود والسلع  األساسية،أسعار السلع 

 الغذائية والذي يعد السبب الرئيس ي في نقص السلع األساسية املدعمة من السوق الليبي. 

 في ظل ضعف الرقابة واألمن 
ً
ولكن ليس من السهل القضاء على عمليات التهريب املنتشرة في ليبيا خاصة

 تشار الخالفات الساسية واالنقسامات داخل مؤسسات الدولة.وان
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 نبذة عن المنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى إاألبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل 

أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك تحسين 

إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات ال
ً
عامة واإلستراتيجيات للحكومة من الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

و  ورش عمل و خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

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