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  مقدمة
ونة الدينار اللي عرض  ة   اجع حاد جداً خ أمام  ل

منية العمالت الصعبة وذلك مع  وضاع  ور  وتراجع تد
ب إغالق عدد من  س قول و إيرادات النفط  و ما ا ئ و املوا

نُّ بالفعل من  ا الذي ي يا واقتصاد ًا بالوضع املا  لي أضرَّ كث
م فوات    .السلولة والدعم الدمرتبات موظفي ت

ي أمام الدينار اللي اتجه سعر صرف فقد  م الدوالر 
خرى  سية   السوق الكب نخفاض  إ  والعمالت الرئ

اوف ع تجار العملة من اتجاه  تسيطر السوداء، فيما  ا
ذه السوق  شكيل إ  سعار   بوط  إطار  د من ال مز

ومة السوق وال يزال سعر صرف الدوالر   .وفاق وط ح
السعر الرس  البالد رغم انخفاضه  ييتجاوز ضعفالسوداء 

وظة خالل  ان ، يام القليلة املاضيةبمعدالت م سعر و
عة دنان أل قد تجاوز الدوالر  ول مرة منذ اطالق عملة عتبة أر

  . عاما 60الدينار اللي منذ اك من 
رتفاع ال تباعًا ع العمالت الصعبة أثر كب  أسعار ذا 

ل يومي، من مواد  ش ا املواطن  أسعار السلع واملواد ال يحتاج
س، فضًال عن مواد البناء والسيارات  ة ومال غذائية وأدو

ا، رتفاع  سعر الدوالر  عض التجار واستغل وغ ذا 
برفع أسعار املواد املتوفرة بأسعار الدوالر القديمة قبل  واوقام

  .ارتفاعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ب و  س رغم الضعف الشديد للدينار اللي مقابل الدوالر، 

ول املباعة  ة وتراجع كميات الب انخفاض أسعار النفط من ج
ة أخرى،  شارة، من ج يا فإن كما سبق  السلطات املالية  لي

ة يلبض سعر صرف الدينار وتداعياته الستتخّوف من انخفا
ن أي ع مست ا لم تت م، إال إ شة وارتفاع معدل الت وى املع

ثقة عنه  ومة املن لس الرئا وا تظر ا ا ت بدو أ ة و مقار
  .لتتو امللف

نة للدينار اللي زمة الرا طورة  ًا  وضاع ع  واستدرا
يا ذ ،قتصادية  لي خمسة محاور ه الورقة ستعرض 

   .: أساسية
  طار النظري والتار لتخفيض الدينار اللي :أوالً 

ة :ثانياً   خ ة    قراءة  واقع تطورات الدينار اللي  الف
ة :ثالثاً  خ ونة    أسباب أزمة الدينار اللي  
عاً    اللي قتصاد واملواطنع  تداعيات أزمة الدينار اللي :را

ة تراجع قيمة الدينار اللي :خامساً    .البدائل املث ملعا
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للسياسة النقدية وسعر  والتارطار النظري : أوالً 
  صرف الدينار اللي

 نبذة عن الدينار اللي .1
عرف  يالم  ستقالل عملة وطنية خاصة إال  لي عام عد 

، إذ سبق ذلك اعتماد التبادل ع عمالت الدول ال 1951
يا مع بداية القرن املا وذلك بحسب الدولة  استعمرت لي

ا وقد أشرف صندوق النقد . املستعمرة واملناطق ال تبع
نيه  ا ا ستقالل ع عملية إصدار ما س وق عد  الدو 

عادل ان  لي  اللي والذي  س نيه  وصدر . قيمته ا
ر  1951/10/24  قانون النقد عد أش نة النقد  وتأسست 

ا   م ية إدارة   من صدور القانون حيث ُحددت م العملة اللي
نيه اللي ية املتداولة با جن بدال العمالت  واعتمد . واس

سبة  لي كغطاء له ب س نيه  نيه اللي ع ا %. 100ا
شأن النقد  1955لعام  30تبع ذلك صدور القانون رقم 

شأ البنك الوط اللي وتو البنك  واملصارف والذي بموجبه أ
ا، وأصبح غطاء العملة  صالحيات إصدار العملة وتنظيم تداول

ون من  لي و % 90م س نيه  ي% 10ا ثم صدر . دوالر أمر
القانون السابق حيث نص ع ملغيا  1963لعام  4القانون رقم 

ة لـ  نيه اللي مساو ون القيمة التعادلية ل  2,48828أن ت
ب ذا . جرامًا من الذ سبة غطاء العملة بموجب  ت  غ و

ونة  صول ال تمثل غطاء العملة م القانون حيث أصبحت 
ية قابلة  ما، أو نقود أجن بية أو كال من سبائك أو نقود ذ

ل بحيث ال ل ذلك عن للتحو د قيمة  من مجموع % 25تز
ا أصول قسم   ا أو تضم صدار،  وأوذونات مالية تصدر

ستحق الدفع خالل مدة التتجاوز خمسة  ية و الدولة اللي
ا عن يعشرة سنة، بح د قيم من مجموع أصول % 10ث التز

ومات  ا ح ا أو تضم صدار، وسندات مالية تصدر قسم 
ية حتفاظ أجن ا ع  يمكن  د قيم ا بحيث التز % 65عمال

) 63(كما صدر القانون رقم  1.صدارمن مجموع أصول قسم  
املة  1971لعام  يا املركزى صالحيات  الذى أعطى ملصرف لي

نيةدارة  إل  سمية العملة من ا ت  غ ية و إ  العملة اللي
ل س نيه  ن الدينار اللي وا رتباط ب . يالدينار وفك 

شأن املصارف والنقد ) 1(القانون رقم  1993/03/21وصدر  
ئتمان والذ ن السابقة وأصبحت  يو تم بموجبه إلغاء القوان

ة لـ  وحدة من  2.8القيمة التعادلية للدينار اللي بموجبه مساو
اصة ب ا كما أصبح غطاء العملة . وحدات حقوق ال

ون من  ية يت ب  أو حقو %  25اللي اصة أو ذ ب ا ق ال
  ر.و 76/1368 عشر يالثان المركزى ليبيا مصرف تقرير  1                                                             

ية،  زانة % 25نقود أجن ا ا أذونات مالية وسندات تصدر
ية%  25العامة، و  ومات أجن   2. سندات ح

اصة ب ا أصل احتياطي دو "،  (SDR)وحدة حقوق ال
ش ول التفاقية  1969ه الصندوق  عام أأ بموجب التعديل 

عضاء من احتمال يجة لقلق البلدان  سه ن عدم كفاية  تأس
حتياطيات الدولية  زون املتوفر آنذاك والنمو املتوقع   ا
حتياطية  صول  م  انت أ لدعم التوسع  التجارة العاملية، و
كية، ولم  مر ب ودوالر الواليات املتحدة  ن  الذ  ذلك ا
ب  حتياطيات العاملية ع إنتاج الذ عتمد  عضاء أن  شأ 

ز املتواصل  بما ي امنة، وع ال نطوي عليه من تقلبات 
ًا  ان مطلو مر الذي  و  ان مدفوعات الواليات املتحدة، و م
ي، وتم  مر حتياطيات بالدوالر  لتحقيق نمو مستمر  
أصل احتياطي تكمي  اصة  ب ا استحداث حقوق ال

ع" تخصيصه"يمكن لصندوق النقد الدو  ضاء للبلدان 
اجة، كما يمكن له إلغاؤه إذا ما  شأ ا ن ت ة ح بصفة دور

  3."اقتضت الضرورة
اصة  ب ا عضاء "وحقوق ال ا للبلدان   (يتم تخصيص

ية ا) صورة قيود دف ة من حصص سبة مئو وقد خصص . ك
ن  ب خاصة  21.4الصندوق ح  بليون وحدة حقوق 

ي 29حوا ( ان آخر للبل) بليون دوالر أمر عضاء، و دان 
و الذي تم  عام   4.1عندما تم تخصيص  1981تخصيص 

ب خاصة لعدد  انت   141بليون وحدة حقوق  بلدًا 
ن ، لم ير 1981ومنذ عام . أعضاء الصندوق  ذلك ا

ب  قوق ال عضاء حاجة إلجراء تخصيص عام آخر 
و ما يرجع  جانب منه اصة، و اق رأس املال نمو أسو إ  ا

تم . الدولية عضاء 1997ولكن  س ، مع ازدياد عدد البلدان 
ال تضمنت بلدانًا لم تكن قد تلقت أي  – الصندوق 
عد  ع ع  –تخصيص  عديل را ن إدخال  افظ ح مجلس ا اق

س الصندوق  ذا التعديل . اتفاقية تأس وعند املوافقة ع 
ة من أصوا عضاء، فسوف باألغلبية املطلو ومات  ت ا

لتحقيق "يصرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص ملرة واحدة 
ب خاصة، ع  21.4بمقدار " املساواة بليون وحدة حقوق 

عضاء من  ل  سبة مخصصات  ا ع نحو يرفع  ع أن يتم توز

أوراق في االقتصادي الليبي، دار وهبة للنشر، : السنوسي بسيكري  3  1999 واالربعون الثالث المركزى ليبيا مصرف تقرير  2                                                             
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اكمية اصة ال ب ا ا لتصلإ  حقوق ال إ  حصص
ك    .4مستوى معياري مش

ناء ع  ما يقرره صندوق النقد الدو فإن قيمة  وحدة حقوق و
ل يومي باستخدام  ش اصة تحدد  ب ا ع "ال سلة من أر

لي  س نيه  ي وا ن اليابا سية  اليورو وال عمالت رئ
ي مر انت وحدة حقوق 2001و أول أغسطس . والدوالر   ،

ساوي  اصة  ب ا ي 1.26ال مراجعة وتجري . دوالر أمر
ا  ل خمس سنوات لضمان تمثيل ونة للسلة  العمالت امل
وزان  للعمالت املستخدمة  املعامالت الدولية والتأكد من أن 
ية  النظم املالية  س ا ال مي عكس أ ددة للعمالت  ا

ة العاملية   .5"والتجار
نة الشعبية العامة رقم  1986ومنذ عام  تم ) 146(بقرار من ال

ط  اصة، وأصبح سعر ر ب ا الديناراللي بوحدة حقوق ال
عادل  ب خاصة 2.8بيع وشراء الدينار ما  . وحدة حقوق 

عادل  عت ذلك تخفيضا  قيمة الدينار بما  با % 4.2و تقر
ي مر خر تمثل  سماح مصرف . مقابل الدوالر  التطور 

ار  غ  إطار القيمة ا امش  يا املركزي  جية للدينار بما لي
ب % 7.5عادل  قوق ال سبة  عن القيمة الثابتة للدينار بال

امش ذا ال اصة، ارتفع  ليصل سعر وحدة حقوق % 11إ  ا
اصة  ب ا با 0.39429ال امش . دينار لي تقر ثم ارتفع ال

، ليصبح سعر وحدة حقوق 1992 عام % 16إ  مرة أخرى 
اصة  ب ا . 1993 عام ذ% 25إ  ار، ثمدين 0.414286ال

ذه  ذا التغي  قيمة الدينار اللي خالل  عكس أثر  وا
ن  ي حيث تذبذبت ما ب مر عوام ع قيمته مقابل الدوالر 

دوالر  بداية  3.25أقل من إ  1990دوالر  بداية عام  3.4
ور انخفضت قيمة الدينارمقابل . 1994عام   العام املذ

ي من ال مر إ  دينار للدوالر الواحد 0.298524دوالر 
ذلك تخفيضا   0.353919 دينار للدوالر الواحد، وقد اعت

سبة  ي% 18.57قيمة الدينار ب مر   .6"مقابل الدوالر 
ة  تم الرفع التدر  قيمة الدينار ) 2001 – 1990(خالل الف

ن  ن ا ًا ب و اص املعلن م اللي وفقًا لسعر الصرف ا
 ، خر بتخفيض  قيمته وفقًا لسعر الصرف الرس و
يجة لذلك تراوح السعر الرس للدينار اللي مقابل الدوالر  وكن

ن  ي ما ب اية عام دوالرًا للد 3.54مر إ  1990ينار الواحد  
 دار- 1995- 1975 والحلول لآلزمة متأنية دراسة: الليبي االقتصاد  6  مصدر سابق: السنوسي بسيكري   5  نفس المصدر  4                                                             

  1998 لندن ليبيا، أخبار
  

اية عام  1.55 ْت  2001دوالرًا للدينار الواحد   غ ، كما 
خرى مقابل الدينار  سية  ية الرئ جن أسعار صرف العمالت 
ات ال طرأْت ع القيمة التعادلية للدينار  اللي وفقًا للتغ

اصة ب ا   .اللي ُمقومة بوحدات حقوق ال

ر التغ م حدث  أكتو ع إثر أصدار السلطات  2001 امل
ي جن   ةالنقدية اللي تخفيض قيمة (قرارا برفع سعر الصرف 

سبة ) الدينار اللي عادل فيه %51ب ، وإ املستوى الذي 
يا 1.3الدوالر  عديالت طفيفة يمكن دينارا لي ، وتبع ذلك 

ا الحقا   .استعراض
ــ بواقــع تــم تخفــيض  2003ـ عــام  % 15سـعر صــرف الــدينار اللي
ـ  0.5175ليصبح  ـل دينـار لي ب خاصة مقابـل  وحدة حقوق 

ـــــْت  انــ ـــــ  ـ ــنا ال ــ ــــر الصــ ــ بة ال ــواء ضـــــــر ــــــدف احتــــ ــــك  ـــد، وذلــ ــ واحـ
، وكـذلك  ـ جن الت بالنقـد  عتمـادات والتحـو افـة  ـ  تفرض ع

ــ املُعفــــا ـ ـــات املُعفـــاة وغ ن ا ـــ ســـعر الصــــرف بـــ ــ  ـ ة إلغـــاء التمي
ذا السعر قائمًا ح اليوم بة، وما يزال  ذه الضر   .7من 

سباب : سياسة تخفيض العملة  .2 وم و   املف
ًا  ًا كب ّ تحتّل سياسة تخفيض سعر صرف العملة الوطنية ح

قتصادّي  صالح  دل عند تطبيق برامج  . من املناقشات وا
ة ع جميع ا ولو إجراٍء له  ذه السياسة  ي  لسياسات إذ تأ

قتصادّي  يت الوضع  ا من آثاٍر مباشرٍة  تث خرى، ملا ل
يدًا ملرحلٍة قادمٍة من النمّو  ستقرار، تم ودفعه نحو 

وغالبًا ما توازي سياسة التخفيض سياساٌت أخرى . قتصادّي 
ر سعر الصرف، وترك تحديد قيمته لعوامل العرض  كتحر

عّدد    .8أسعار الصرفوالطلب، والتخ عن سياسة 
ا  ع تخفيض قيمة العملة قيام دولة ما بتخفيض قيمة عمل و
ساوي عددًا أقل من ذي قبل  ية بحيث تصبح  جن بالعمالت 

ذه العمالت ون أقل   ،من  ا ي  ،ذي قبل منأي أن سعر صرف
سا من تخفيض قيمة العملة  دف  ون ال وعادة ما ي

د  ادة الصادرات وا اد بمع أن الوطنية ز ست من 
 وحتى نشأته منذ المركزي ليبيا لمصرف الصرف سعر سياسة تطور  7                                                             

  http://cbl.gov.ly/ar/index.php :المركزي، متاح علي الرابط التالي ليبيا مصرف الحاضر، الوقت
تخفيض سعر صرف العملة الوطنية كأداةٍ للتثبيت واالستقرار   8

  http://goo.gl/3TQerT: ، متاح علي الرابط التالياالقتصاديَّين
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دمة املصدرة ومن  ع انخفاض سعر السلعة أو ا التخفيض 
ارجية مقابل السلع  سواق ا ا ع املنافسة   ادة قدر ثم ز
اد  ست لفة  د ت املثيلة من دول أخرى و ذات السياق تز

سبة تخفيض قيمة العملة الوطنية ومن ثم يقل   فاق نبذات 
  . داتع الوار 

ا  ا  حالة إذا ما ارتفعت ف أ الدول لتخفيض قيمة عمل وت
ن  سوق  ا سعر ون لعمل ميًا بحيث ي سعار ارتفاعًا ت
ان مدارًا أو محددًا وفقًا  الصرف، سعر تحدده الدولة سواء 
امش تحرك محسوب، وسعر آخر تحدده ظروف العرض  ل

رة فإ ذه الظا ل   إ  ا تؤديوالطلب و حالة تجا
د  نما تز ز ناتج لضعف الصادرات ب ان التجاري ل عرض امل
رة  مر لظا الة مما يؤدي بطبيعة  ذه ا ستمر  الواردات و

ز املزمن ان   .ال ز  امل د من تفاقم ال يل ا و س
لل  أسعار الصرف وما يمكن أن يحدثه  د من ا التجاري وا

يار النظام  عمل ع تخفيض قيمة من ا النقدي فإن الدول 
عرف بتخفيض سعر الصرف ا الوطنية أو ما    9 . عمل

دير بالذك أ ن تخفيض قيمة العملة الوطنية دون ومن ا
ون له آثار سلبية ع  التأكد من جدواه لالقتصاد الوط ست

تمع وستؤدي ادة الإ  ا شة املواطن وز لفة مع امات رفع ت
،من ة الدول ار ون له فوائد ع املدو  قبل العالم ا  ىقد ت

م سوى تحقيق  م ل ن الذين ال  القص ولكن لعدد من املصدر
م ع عمالت وطنية  يجة حصول م ن اح ال ستعود عل ر
عد تخفيض سعر الصرف ، ولكن  ية  جن أك مقابل العملة 

ذا التخفيض أي نتائج إيجابية ون ل ل لن ي بل  ،ع املدى الطو
ذا التوجه من مشكالت الغذاء يد  اليف النقل س ، والوقود وت

ذا لن يتحمله سوى املواطن العادي عد ، و شعر يومًا  الذي 
ا  نت مقدرا وماته ال ر تمام ح س ع أجندة ا يوم أنه ل

عمال اب املصا لصا حفنة من رجال     .وأ
ادة إ  وقد يؤدي تخفيض قيمة العملة الوطنية لدولة ما ز

ارجية مقو  ا ا اما نتاج ال لفة  مًا بالعملة الوطنية وارتفاع ت
ارجية أو  سواق ا لفة املبيعات سواء   ومن ثم ارتفاع ت

قتصاد عرض  لية مما  ذا إ  السوق ا ود،  د من الر املز
ادة أسعار املواد إ  باإلضافة ن وز شة املواطن لفة مع ارتفاع ت

انت الدولة ال  تقوم بتخفيض قيمة الغذائية خصوصًا إذا 
، دمحم نبيل الشيمييكون مطلوباً ؟  ىتخفيض قيمة العملة الوطنية مت  9                                                             

  . 2009 فبراير 13،  2556: العدد، الحوار المتمدن

نتاج والسلع  اد مدخالت  ا ع است عتمد  صناعا ا  عمل
فع  مر الذي س و  ة ووسائل النقل، و ثمار س الوسيطة و
سواق  ية   س ا ال ا ا م لفة املنتجات ومن ثم فقدا من ت
سم بانخفاض مرونة  ذه الواردات ت ارجية، فضًال عن أن  ا

ا من العمالت الطلب السع لفة إنتاج ا وارتفاع ت ة عل ر
اية  مر الذي لن يؤدي  ال لية،  انخفاض ملموس  إ  ا

ا   10. الطلب عل
ل لذلك، ف ًا   س مطلو إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ل

سراع  التخفيض  حوال إال إذا توافرت شروط نجاحه و
عتبار تبعات بدون دراسة متأنية وموضوعية  تأخذ  

ون سن التخفيض فإ ،التخفيض ارثيةي   .له نتائج 
ا الدينار اللي  عرَّض ل زمات ال  م  يمكن حصر أ

نة، وذلك زمة الرا شابه مع  النحو ع  وال قد ت
  :التا

  ان 1981بدأت جذور أزمة الدينار اللي منذ سنة م حيث 
دوالرًا للدينار،  3،33لك الوقت سعر صرف الدينار الرس  ذ

ميل ألقل من  فض سعر ال  10وأدي الصراع مع قوى دولية 
غراق ح سنة ذا  ميل واستمر  ت 2003دوالر لل م و

امات  يا املركزي مع وجود ال العمالت الصعبة  مصرف لي
ا الطرف اللي  ى موقع عل ع ك غذائية ودوائية وكذلك ملشار

ع مع كث م س واملصا ات وكذلك عقود ال ن الدول والشر
امات ة واملفاعالت ا وكذلك ال ا النظام -العسكر خلق

ر قية - السابق دون م فر الصرف ع عديد من الدول 
عيده بة و ات تحرر قر عبء ثقيل ع إ  دىأمما . ودعم حر

يا املركزي  ل الشعب اللي و اضطر مصرف لي جدولة إ  ا
امات ذري الذي - ل ل ا صاب دخول اغلب أبدال من ا

ن ي ن اللي و اصبح املواطن اللي غ قادر ع  - املواطن
ة شأت السوق املواز صول ع الدوالر و  للدوالر - السوداء-ا

ن وصل الدوالر خالل عشر إ أ رتفع الدوالر مقابل الدينارأو 
ي إ إ مما أدىثالثة دينار للدوالر إ  سنوات ار ائل و نخفاض 

ية القيمة الشرائية ملتوسط دخل   الثابت رقميا - سرة اللي
بًا  سنة  7800من - حسب قانون املرتبات م 1981دوالر تقر

با  سنة780ا ي 1991دوالر تقر ا من لوكر عد م وما 
موال ا ان وتجميد  ظر للط دون محاولة الدولة إلنقاذ  - وا

  .المرجع السابق  10                                                             
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، حيث 2004سنةإ  - ل املواطن والتقليل من معاناتهدخ
ية والواليات املتحدة  ى مع الدول الغر ات الك دت املصا ش

كية   .11مر
         يات ومطلع ترافقت أزمة الدينار اللي خالل الثماني

انت  يات مع تراجع إنتاج النفط اللي وتراجع سعره، و سعي ال
ب سياسة تأميم احتياطيات البالد قد  س ل كب  ش تراجعت 

قتصادي إنتاجًا  شاط  يمنة الدولة ع ال اص و القطاع ا
ل كب  ش انية العامة  مر الذي رفع سقف امل عًا  وتوز

  . 12خاصة بند املرتبات
  د ش و ال  ذه  املرة  ست  يال انخفاضًا ألسعار  لي

ذا عدة مرات، واستمر لسنوات، ففى  النفط، فقد حدث 
ارت أسعار النفط العاملية، واستمرت 1986 انخفاض   ا

عد غزو  ل متواضع  ش يات، وارتفعت  سعي طيلة عقد ال
دت ارتفاعا غ مسبوق  2003  العراق خ منذ   ثم ش التار
نت ألول مرة عتبة املائة ، عندما تجاوز سعر برميل خام بر 2008

ك ة ـ   خ ـ   دوالر، لتبدأ عملية تدفقات دوالر التار
ن احتياطيات نقدية  و ا من ت للبلدان املصدرة للنفط مكن

امة    .بالغة ال
   نة مع أزمته املاضية شابه أزمة الدينار اللي الرا ت

ا تراجع إنتاج النفط وتراجع سعره  ا وم سواق عض أسبا  
زمة السابقة  نتاج   العاملية، لكن ارتبط تراجع سقف 
ا النظام السابق وال  نا ارجية املصادمة ال ت بالسياسة ا

كية من سوق إنتاج النفط إ  أدت مر ات  اب الشر ا
نتاج اليوم فله  الكه، أما تراجع سقف  اللي وأيضا اس

ةعالقة بالصراعات الداخلي  .ة ونفوذ القوى املس
  وصل سعر صرف الدينار اللي أمام الدوالر والعمالت

ة معدًال غ مسبوق منذ  خ ونة  خرى   الصعبة 
فقد تخطى انخفاض سعر صرف الدينار اللي املعدل . إصداره

يات القرن املا حيث بلغ سعر  الذي بلغه  أواخر ثماني
ا نحو صرف الدوالر  السوق امل ة يوم عد  3.3واز دينار لي 

يات ومطلع  انت املعادلة عكسية تماما خالل عقد السبعي أن 
يات   .الثماني

                                                             
   ؟!الدوالر السيد امام يتهاوى الدينار،  الكريم عبد الدين صالح  11
نوفمبر  14، 21عربي موقع لليبي، ، أزمة الدينار االسنوسي بسيكري 12 2015  

ة :ثانياً  خ ونة    قراءة  واقع الدينار اللي  
ة حقيقة  خ ا  عامال ية   ات العملة اللي عكست تحر
عد يوم، إذ  ا يوًما  ضطرابات السياسية ال ترتفع حد

ةانخفض الدينار بصورة  لية كب وانخفض  . التعامالت ا
دوالر،  0.48إ  ك تداوالً الدينار  التعامالت غ الرسمية 

 َّ ان املدفوعات ل كما  ا بنفس قيمة انخفاض م ً ًزا كب
ًبا. م الصادرات النفطية  % 70نحو إ  ما يصل تقر

يا بنحو  ا لي عتمد عل وانخفضت قيمة الصادرات النفطية ال 
م إنتاج البالد من النفطإ  ،% 90 ًبا، إذ وصل   الثلث تقر
 مليون برميل يومًيا قبل 1.4ألف برميل يومًيا، نزوًال من  325إ 

يا املركزي  طرابلس أن   .2014يونيو  فيما أكد مصرف لي
 ، ا ن املا وا ز  املوازنة العامة  العام إجما ال

ب من    .مليار دينار 40يق
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ة  يا خالل الف اير /  2012(جدول تطور انتاج النفط  لي برميل يومياً مليون )  2016ف

  

ري ملنظمة الدول املصدرة : املصدر ر الش ك(للنفط التقر   . 2016مارس  14، )أو
  

دول السابق نتاج يت من ا م  اد   اجع ا ، ال
يا من نحو  مليون برميل يوميًا خالل عام  1,4النفطي  لي

ى مستوى له  مايو 2012 ل أد  212عند مستوى  2014، ل
ل  ألف برميل يوميًا، واستمر تراجع إنتاج النفط ح 

ر ف   .ألف برميل يومياً  396اير حوا ش
  
  
  
  
  
  

قتصاد الوط عل النفط كمصدر رئ   اعتبار اعتماد  و
يار سقف  ان ال للدخل ولالحتياطيات من العمالت الصعبة، 
ة ع سعر صرف الدينار  إنتاجه وسقف أسعاره تداعياته الكب

 ،   اللي
  

  
  
  
  
  

  

ة نتاج  الف   معدل 
2012  1.4  
2013  0.928  
2014  0.473  
2015  0.404  
ي  ع الثا   0.450 2015الر
ع الثالث    0.381  2015الر
ع  ع الرا   0.402  2015الر

سم    0.391  2015د
  0.393  2016يناير 
اير    0.396  2016ف



 

 
أزمة الدينار الليبي           8 

  
ة من  سية خالل الف ع الثالث من عام  2010تطور أسعار صرف الدينار اللي مقابل العمالت الدولية الرئ   2015وح الر

 
شرة : املصدر ع ال يا املركزي، الر   .م 2015الثالث قتصادية ملصرف لي

الحظ ل السابق و % 85أن الدينار اللي خسر نحو  من الش
وذلك كما يت من  2011من قيمته مقابل الدوالر منذ يناير 

ة  نطاق ضيق  ل السابق، وأصبح يباع  املصارف التجار الش
  .للدوالر الواحد 1.39للعالج والدواء بنحو 

وار كذلك أصبح الدينار اللي يتداول   ي  دول ا سعر متد
ر مارس بـ حيث ، جدا خ من ش سبوع  س خالل  ِبيع  تو

، و  45 محافظات مصر بأسعار متباينة، إذ قرش تو
نما  ات، ب د قليًال ع الثالثة جن سعر يز رة  يتداول  القا

ات إ  يرتفع عة جن  محافظة مر مطروح أك من أر
رتفع يا، و دود مع لي ات  5.60أك من إ  الواقعة ع ا جن

ونية لك ات الصرافة    .13ع مواقع شر
بوط  ن  العملة مسؤولية  وحمل املصرف املركزي املضار
ا الصمود ثالث سنوات  يا يمك الدينار مشددا ع أن لي

ية ال ونصف بدون إيرادات النفط بفضل   جن حتياطيات 
ا ع مدى سنوات من  100تتجاوز  مليار دوالر وال جمع

ام املرتفعة    .أسعار ا
ية  جن يا من ندرة العملة  ة  لي ي املصارف التجار شت و

عط. ما يقرب من عام ونصف ذالصعبة من انت املصارف   يو
                                                             

علي ، بوابة الوسط، متاح تحركات الدينار تعكس حجم األزمة الليبية  13
 :لرابط التالي

http://www.alwasat.ly/ar/news/economy/59275/  
  

ئتمانية خالل العام  ية  نطاق البطاقات  جن  2014العملة 
ي ل فجا ش يا املركزي   .ومن ثم توقفت  وفيما أكد مصرف لي

ئتمانية للطلبة  افية بأنه سيفتح البطاقات  بياناته ال
ب إيقاف  شأن س ارج فقط، لم ترد تأكيدات  والعالج  ا

ات ال الت املالية ع شر وساطة املُقفلة ال توقفت منذ التحو
ة ن  املصارف التجار ر   .ش

حيث ، 2013عد أحداث مدينة سرت  عام أنه وجدير بالذكر 
يا املركزي إ سطو  عة ملصرف لي عرضت شاحنة نقل أموال تا

يالء ع مبلغ  س ن و مليون دينار  53مس من قبل مس
ية من مليون  12لي و ناك  ف.)و يورو دوالر (عمالت أجن أصبح 

ة لد البنك املركزي اللي شراء كميات من الدوالر من  ىصعو
ل  يارات املتاحة  أحد ا ب أسواق العاملية  س زمة الدوالر 

ئتمانية لالقتصاد اللي من مؤسسات  دارة  ضعف الثقة وا
ش وستاندرد آند بورز  يف العاملية مثل في االت التص وو

  . ا...وموديز
ف  غطي مصار حتياطات من العملة الصعبة  وأصبحت 
ية   املوازنة العامة، والسيما منح الطلبة ورواتب السفارات اللي

ارج روقات وتوف الدوالر املدعوم للسلع والسيما  ا وا
ية ومن أجل  جن الدقيق، وذلك لقلة املعروض من العملة 

نتاج النفطي حتياطيات املتبقية، ح عودة  فاظ ع  إ  ا
ومة  1.5إ  وضعه الطبي   مليون برميل يوميًا، وتحرص ا
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ا  دعم  سط يد ية دومًا ع عدم  الدينار اللي أمام اللي

سية خاصة الدوالر ح ال تض باالحتياطي  .العمالت الرئ
يا ة إ  تحتاج لي العملة الصعبة لسداد فاتورة الواردات السنو

ليب . مليار دوالر 30ال تبلغ  ساسية مثل ا فح املنتجات 
س  ا وتو ا من أورو اد ضراوات يجري است واملياه املعدنية وا

يوتر  نتاج الغذا وجود ثالث ، وذلك  ظل كيا  ظل ضآلة 
يا  ومات  لي يجعل من الصعب اتخاد أي مر الذي ح

ن إ  إجراءات حيال الدينار، وأن أي إجراء يحتاج سيق ب ت
ملان اللي ومة املوحدة وال   .البنك املركزي وا

لة تكمن  تال  السيولة املالية عت البنك املركزي أن املش
 َّ س ب المن البنوك وال  ا  م من البنوك ب ف تجار أموال

ا لسداد ع  قدرة البنوك مما أعاق استخدام النقدية لد
عتمد ة وأصبحت  ر ا من نقدية، ع  املرتبات الش ما يورد إل

ل مض ش ايد  م الذي بدأ  ال يك عن معدل الت طرد نا
ة وحسب بيانات البنك املركزي خالل الثالث سنوات   خ

ما % 8حوا ت وصل ني العام املا ور    .ون أك بكث 
دف أوال إرجاع  جراءات  يتخذ املصرف املركزي جملة من 
ن ما  طار املصر وال بلغت ح  ة خارج  ار السيولة ال

اية السنة املاضية حسب  23يقرب من  بيانات مليار دينار  
ن  ما تجاوزت  مليار دينار وال تمثل  25املصرف املركزي ور

  .)M1 ( من عرض النقود% 30أك من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ت السلطات   زمة، اتج ومن أجل العمل ع تخفيف 

ن إ  طرابلس ين، وتأخ رواتب املوظف خفض الدعم عن الب
ن، وفرض حظر ع الواردات من  السيارات، إال أن العمومي

بوط الدينار ن  وقف  اء فشل ح  ظر بحسب خ   .ذا ا
عديل سعر صرف  شأن  وجدير بالذكر أن أية إجراءات تتخذ 
خرى سوف ترفع سعر صرف الدوالر  الدينار مقابل العمالت 

ة ا ستقودإ   السوق املواز ارتفاع إ  الضعف، فضًال عن أ
م الذي ستصعب  السيطرة عليه  ظل ضعف الدولة الت

ا ات سلبية  .14ا ون لُه تأث إن أي إجراء لتخفيض العملة ست
شة لألفراد ا انخفاض مستوى املع يجابية وع رأس . أك من 

يا شأن الصرف بدًال من فتح إ  وتحتاج لي جراءات  تنظيم 
ارج، كما يجب تخفيض الرواتب د السلع من ا  الباب لتور

  .النصف وتخفيض الدعمإ  املرتفعة

سي، مو   14                                                              مة الدينار الليبي، أحمد الخم قع العري مخاوف من خفض ق
  2015فبراير  9الجديد، 
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Source: http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
ية توفر الدوالر  انت املصارف اللي وقبل القرار 

سعر الصرف املدعوم ارج  اد السلع من ا ن  است   .15للراغب
انية  م امل ل مبالغ فيه، وت ش نفاق العام  التوسع  

اير  ة مقارنة بما قبل ف فائض  إ  ،2011ب
يك السيولة اك من الطاقة  ، نا يعابية لالقتصاد اللي س

، حيث  طار املصر عن وجود أك من ثلث النقود خارج 
حتفاظ بالنقود خارج املصارف خصوصا مع  يفضل التجار 

وف من ع  سب ا النقد من املصارف 
ة  ختطاف وصعو يصال النقد لبعض الفروع إعمليات 

ب العمالت الصعبة من إ  جع الدينار اللي ر
مية و  عتمادات الو ق  مجموعات املصرف املركزي عن طر

ا الدوالر   ية وع رأس جن ، إذ تباع العمالت  الفساد املا
سعر أع بكث من السعر الرس بل ووصلت  ة  السوق املواز

  .أك من الضعف

                                                            
 أحمد، بالدوالر المستوردين تزويد وقف عقب

  .2015يناير  29 الخميسي، موقع العربي الجديد،
أزمة الدينار الليبي

ة خ ونة    أسباب أزمة الدينار اللي  
عود انخفاض قيمة الدينار اللي أمام الدوالر إ انخفاض 

ما عالقة طردية ط   حيث أنَّ سعر النفط   ؛أسعار النفط إذ تر
  

تب  ان املدفوعات ي زًا  م ناك  ع أنَّ  تراجع شديد ما 
ي التا العملة سم البيا و مو ال   . كما 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
شارة  ثنايا الورقة رجع انخفاض قيمة  كما سبق  و

ية أمام الدوالر محلًيا ا  عوامل عدة،إ  العملة اللي م
ل بالدوالر،  م الصادرات النفطية، ال ُتحصَّ تراجع 
م السيولة  البالد، إْذ توقفت معظم مصادر  نخفاض 
ا اقتتال  ضطرابات السياسية ال نتج ع يجة  يرادات ن
يا أزمة حقيقية  لة نقص السيولة  لي ل مش ش و

جل، ب ا السل ع املدى قص  ب ر تأث س نما ست
ومة   أزمات متتالية ع املدى املتوسط، إذا لم تتخذ ا

عة   .املوقتة إجراءات حقيقية وسر
د القطاع  م قرار املصرف املركزي القا بوقف تزو سا
عض السلع،  اص بالدوالر باألسعار الرسمية  رفع أسعار  ا

سعر السوق السوداء  سعر شراء الدوالر  ما  ور
ة ادة املبالغ املطلو ان املصرف املركزي اللي قد أبلغ  .أع لز و

عتمادات  ة العاملة  البالد بوقف فتح جميع  املصارف التجار
ندية املُتعلقة بالدوالر املدعوم  للقطاع ) دينار للدوالر 1.35(املس

ن يبلغ سعر الدوالر  السوق السوداء قرابة اص،  ح   ا

ن ية توفر الدوالر  .دينار انت املصارف اللي وقبل القرار 
سعر الصرف املدعوم ارج  اد السلع من ا ن  است للراغب

انية  ىأد م امل ل مبالغ فيه، وت ش نفاق العام  التوسع  
اير العامة بنفقات ك ة مقارنة بما قبل ف ب

السيولة اك من الطاقة 
، حيث  طار املصر عن وجود أك من ثلث النقود خارج 
حتفاظ بالنقود خارج املصارف خصوصا مع  يفضل التجار 

صول  ة ا ع  صعو
ة  ختطاف وصعو عمليات 

  .املصرفية
جع الدينار الليعود تراكذلك، 

مية و  عتمادات الو ق  املصرف املركزي عن طر
ا الدوالر   ية وع رأس جن ، إذ تباع العمالت  الفساد املا
سعر أع بكث من السعر الرس بل ووصلت  ة  السوق املواز

ادة أك من الضعفإ  الز
  

                     
عقب ليبيا في سلع أزمة  15

الخميسي، موقع العربي الجديد،
أزمة الدينار الليبي           

  

ة :ثالثاً  خ ونة  أسباب أزمة الدينار اللي  
عود انخفاض قيمة الدينار اللي أمام الدوالر إ انخفاض 

ما عالقة طردية ط أسعار النفط إذ تر
تب  ان املدفوعات ي زًا  م ناك  ع أنَّ  تراجع شديد ما 

العملة انخفاض قيمةعليه 
  
  
  
  
  
  
  

  

شارة  ثنايا الورقة كما سبق 
ية أمام الدوالر محلًيا العملة اللي

ل بالدوالر،  م الصادرات النفطية، ال ُتحصَّ تراجع 
م السيولة  البالد، إْذ توقفت معظم مصادر او  نخفاض 

ا اقتتال  ضطرابات السياسية ال نتج ع يجة  يرادات ن
يا أزمة حقيقية  .مس لة نقص السيولة  لي ل مش ش و
جل، بضست ا السل ع املدى قص  ر تأث

ومة   أزمات متتالية ع املدى املتوسط، إذا لم تتخذ ا
عة املوقتة إجراءات حقيقية وسر

د القطاع وقد  م قرار املصرف املركزي القا بوقف تزو سا
عض السلع،  اص بالدوالر باألسعار الرسمية  رفع أسعار  ا

م سعر السوق السوداء إ  الضطرار شراء الدوالر 
ة ادة املبالغ املطلو أع لز

عتمادات  ة العاملة  البالد بوقف فتح جميع  املصارف التجار
ندية املُتعلقة بالدوالر املدعوم  املس

ن يبلغ سعر الدوالر  السوق السوداء قرابة اص،  ح ا
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اسبة حسابات مصرفية لـ ذا الصدد، جمد ديوان ا  38و 

ب النقد  62شركة خاصة و ر م  عمليات  صية لتورط
ندات ر مس للعام ) 14(الديوان رقم  ووفقًا لقرار .جن وتزو

ا ب و ، ا ر صية بناًء ع أعمال  سابات ال تم تجميد ا
ا ندات قاموا  ر مس ية وتزو انت ع  عملة أجن سواء 

صية أو ب ااحسابات  م أعضاء ف ات  كما ُيلزم  .سم شر
ل أنواع العموالت، ال تم  ة بإلغاء  افة املصارف التجار القرار 
سابات املصرفية  ب من ا يداع وال ا ع عمليات  وضع

ا ة، ال تم ضبط اسبة قد جمد . 16 التجار ان ديوان ا و
عة لكبار خالل العام املا  سابات املصرفية التا ا

م   99مستوردي السلع الغذائية والدوائية، البالغ عدد
اد سلع  م  عمليات فساد ما  است يجة تورط صية، ن
مية واملتاجرة بالدوالر املدعوم  السوق السوداء، عالوة ع  و

مركية رب من سداد الرسوم ا ر و ولم تتعد  .عمليات تزو
ندية قبل اندالع الثورة قيمة  مليارات دوالر،  5عتمادات املس

ا وصلت ومما زاد من  .2011مليار دوالر عقب عام  35إ  لك
حدة املشكالت املالية اندالع موجة من سرقات البنوك دفعت 

ة بالعملة إ  املصرف املركزي  العزوف عن إمداد البنوك التجار
و ما أدى عض قطاعات  تفاقم نقصإ  الصعبة و الدوالر  

وألسباب أمنية أصبحت   .قتصاد وزاد من ضعف الدينار
ن أيضا أقل استعدادا لتوف غطاء تأمي  ات التأم عض شر
نات النقدية من الدوالرات من حسابات املصرف املركزي  لل

ارج ياإ   ا   .17لي
  
  
  
  
  
  

                                                             
شخصية متورطة بتهريب النقد األجنبي في ليبيا، متاح علي   62   16

رض الليبي الدينار  https://goo.gl/9ltCGb  17: الرابط التالي غوط يتع ع لض اقم م ة الفوضى تف ة وأزم ، الميزاني
رز،  و  3روتي اح عل، 2014يوني الي ىمت رابط الت  :ال

http://goo.gl/sfMj1Y  

  
ا  ة بالعمالت الصعبة  ارتفاع أسعار مت املضار  سا

ذه  التا تراجع قيمة الدينار، وتتفاعل  السوق ا و
حتياطات  اوي  ات مع انخفاض الدخل النفطي للبالد و املضار

اية  70إ  مليار دوالر 130من العملة الصعبة من  مليار دوالر ب
ر ر أكتو   .18 2015ش

دد استقرار  اطر ال  عد السوق السوداء للعملة من أك ا
يا املركزي خطة مدروسة الدي ، ولم يضع مصرف لي نار اللي

الية وضاع ا ة  السلطات النقدية ممثلة تقف ، حيث  ملعا
ا   املصرف املركزي اللي عاجزة أمام أزمة الدينار وال ل

عود ذلك ة اقتصادية واجتماعية، و ا إ  ارتدادات كب حذر
حتياطي من العملة  الصعبة  ظرف سيا الشديد من نفاد 

م  س ب  واقتصادي صعب ومنغلق وال أفق لتحقيق انفراج قر
و نحو إ   عودة سقف إنتاج النفط ود و  1.5املستوى املع

سمح بتغطية النفقات العامة  مليون برميل  اليوم بحيث 
ة ية والتنمو سي   .ال

يا املركزي عصام ال ول عأما الناطق الرس باسم مصرف لي
و للظروف  عزي أسباب التذبذب  سعر الدينار بالدرجة 
ن  السوق السوداء الظرف  منية  البالد، واستغالل املضار
صية، وكذلك ارتفاع سعر الدوالر  اسب  ألجل تحقيق م

سعار بالداخل و عامل مساعد الرتفاع  . باألسواق العاملية و
ن أن انخفاض إنتاج صادرات ا لنفط وانخفاض سعره  كما يب

قول  ، و قتصاد اللي سواق العاملية كذلك أضافا عبئًا ع 
نفاق العام بمعدالت ال  م  إن املصرف قلق من استمرار 
عض  ح اتخاذ  صلة، وأنه اق يرادات ا م  ناسب مع  ت
ناك  ان  نفاق إال أنه  م  جراءات والتداب  تخفيض 

خر تباطؤ  ا  جراءات ورفض لبعض عض    . تنفيذ 
  
  
  
  

  
                                                             

 الليبي، أحمد الدينار تدهور وراء االحتياطي وتراجع المضاربات  18
   2015 نوفمبر 20الخميسي، موقع العربي الجديد، 
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عاً  قتصاد ع  تداعيات أزمة الدينار اللي: را

  اللي واملواطن
م التحديات السياسية  تضاعف أزمة الدينار اللي من 
شكيل  سية املعنية بالتوافق و طراف الرئ منية أمام  و

ومة وطنية، و مسألة من  غيب عن إدراك ح ا  الوا أ
ون  م بالقطع ال يدر ا فإ م  طراف املعنية، و حال إملام

ا للدينار اللي  ، كما سيضاعف الوضع الصعبمدى خطور
قتصادي من  و من أبرز مؤشرات تردي الوضع  والذي 
زمة من  ذه  الضغوط ع املواطن الذي يحس اليوم آثار 

رتفاع الكب % 80  أسعار السلع باعتبار أن أك من خالل 
عتمد ع سعر العمالت  ن مستورد و ي الك اللي من اس

ل أسا ش     .الصعبة 

  
ساسية م التداعيات  قتصاد ع  وفيما ي أ

يجة تراجع الدينار اللي واملواطن اللي  ، وذلكن
  : النحو التاع 

م .1  معدل الت
ية تراجع العملة ظل  ، ازدادت حركة الواردات وأصبحت اللي

ب  س م املستورد، وذلك  س بالت لة ما  ش مش ع يا  لي
يجة تراجع  لية، ن دمات ا قلة املعروض من السلع وا
ة والسيما  د السلع الضرور ش معدالت النمو، و الغالب ما 

م،  وذلك كما  الطعام والشراب معدالت أك  مؤشر الت
دول التاو مو    .  ا

  
موعات السلعية خالل عام  يا حسب ا لك  لي ري ألسعار املس   2015الرقم القيا الش

  
حصاء والتعداد: املصدر ة    .مص
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ي ا حصاء والتعداد الس ة  وقد أثر .بحسب مص
ما يفوق ثالثة دنان إ  ارتفاع الدوالر أمام الدينار اللي

 ، لك اللي ل كب ع القوة الشرائية للمس ش  ،
م  ارتفاع ُمعدل الفقر واختفاء الطبقة  سا مر الذي قد 

سعار وخصوصًا أسعار السلع الغذائية، من  أصبح ارتفاع 
جور  ية، وذلك  ظل  واجس اليومية لألسر اللي ال
ن  وتراجع فرص العمل، وازدياد حدة البطالة ب

ة  البالد منية املضطر وضاع  . القوى العاملة جراء 
يون من التأخ الدائم  صرف املرتبات، إضافة و اللي ش  و

جور  غالبية الق اصة ثبات  قتصادية ا طاعات 

أزمة الدينار الليبي

يا  الوضع الطبي  م أن لي لة الت ومما يفاقم من مش
عتمد ع توف الغذاء  الية،  اعات ا حالة ال

ؤدي روب، و مر الذي يتفاقم  ظل ا ارج،  توقف إ  من ا
لية قتصادية ا شطة    .جانب كب من 

  
  
  
  
  

حصاء والتعداد ة    .مص
ل السابق أن  سعار خالل يالحظ من الش متوسط مستوي 

ًا خالل عام 2.4% د ارتفاعًا كب ،   ثم ش
انخفض مستوي  2012، وخالل عام % 

ل  ة ل سبة كب قتصاد % 6.1سعار ب عا  يجة بدء  ن
م خالل عام  ئذ ، واستمر انخفاض معدل الت اللي حي

، لكن  2012خالل عام % 6.1مقارنة ب % 
ل  2014ارتفع مرة أخري خالل عام  ، وقد تجاوزت %2.4ل

م خالل عام  يجة تزايد %8.6نحو   2015معدالت الت ، ن
م املستورد ية والت   .حركة الواردات اللي

يا ارتفاًعا  دت السلع املستوردة  لي ذا الصدد، ش و 
يجة ال  الد ان يحصل مفاجًئا ن والرات املدعومة ال 

ا املوردون من املصرف املركزي مع ارتفاع سعر الدوالر   عل
مإ  وأدى ذلك تلقائياً             ارتفاع الت

ي% 8.6إ  ا حصاء والتعداد الس ة  بحسب مص
ارتفاع الدوالر أمام الدينار اللي

، ونصف لك اللي ل كب ع القوة الشرائية للمس ش  ،
م  ارتفاع ُمعدل الفقر واختفاء الطبقة  سا مر الذي قد 

  .الوسطى  البالد
سعار وخصوصًا أسعار السلع الغذائية، من و  أصبح ارتفاع 

جور  ية، وذلك  ظل  واجس اليومية لألسر اللي ال
ن  املنخفضة، وتراجع فرص العمل، وازدياد حدة البطالة ب

ة  البالد منية املضطر وضاع  القوى العاملة جراء 
يون من التأخ الدائم  صرف املرتبات، إضافة و اللي ش و

جور  غالبية القإ  ثبات 
.والعامة

أزمة الدينار الليبي           

  
يا  الوضع الطبي  م أن لي لة الت ومما يفاقم من مش

دون وجود  عتمد ع توف الغذاء و الية،  اعات ا حالة ال
ؤدي روب، و مر الذي يتفاقم  ظل ا ارج،  من ا

لية قتصادية ا شطة  جانب كب من 
  
  
  
  
  
  
  

حصاء والتعداد: املصدر ة  مص
ل السابق أن  يالحظ من الش

2.4بلغ حوا  2010عام 
سبة  2011 % 15.9ب

ل  ة ل سبة كب سعار ب
م خالل عام  ئذ ، واستمر انخفاض معدل الت اللي حي

% 2.6إ  ليصل 2013
ارتفع مرة أخري خالل عام 

م خالل عام  معدالت الت
م املستورد ية والت حركة الواردات اللي

يا ارتفاًعا  دت السلع املستوردة  لي ذا الصدد، ش و 
يجة ال  الد مفاجًئا ن

ا املوردون من املصرف املركزي مع ارتفاع سعر الدوالر   عل
وأدى ذلك تلقائياً . السوق السوداء
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جن .2  استمرار تراجع احتياطي النقد 
ة  يا خالل الف جن  لي سم  – 2005(تطور احتياطيات النقد    )2015اية د

3.  

  
  
  

  
ع الثالث  :املصدر يا املركزي، الر قتصادية ملصرف لي شرة    م 2015ال

يا  دول السابق تراجع احتياطيات مصرف لي نالحظ من ا
سم مليار دوالر 105املركزي إ حوا   ر د اية ش ح 

و  2014مليار دوالر عام  116، وذلك مقارنة بحوا 2015 و
د ع  يا أنفقت ما يز ع أن لي مليار دوالر من 11ما 

جن  أول  ا من النقد  ور من عام  9احتياطيا  2015ش
ة يو بوط  إيرادات النفط ا ض ال وذلك  ظل  .لتعو

ستقرار، ال إنتاج أدت إ اضطراب معدالت   حالة عدم 
يا ألف  400من نحو مليون برميل يومًيا إ حدود  النفط بلي

  .برميل يومًيا  املتوسط
  
  
  
  
  
  
  
  

ن  وء القائم يرادات النفطية إ  اجع   ذا ال وقد أدى 
مر  ل ع  ش حتياطي النقدي للبالد،  ب من  إ ال

حتياطي خالل  ذا  جعل صندوق النقد الدو يتوقع نفاد 
ل التاالقادمة  سنواتالمس ا و مو بالش   :كما 
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ية عدد من الدول العر يا مقارنة  حتياطيات املالية  لي ا  عد عدد السنوات ال تنضب 

  
  

  
اكستان :املصدر ستان و قيا وأفغا وسط وشمال أفر ر صندوق النقد الدو حول آفاق النمو بمنطقة الشرق  ل ، 2015مايو  تقر   .2015أبر

  

يةأزمة سيولة  املصارف 3 .  اللي
أزمة  السيولة إ  تراجع الدينار اللي أمام الدوالر ىأد

م من املصارف، بفعل  ع ب العمالء ودا النقدية، نظرًا ل
تراجع إيرادات الدولة بنحو حاد، مما أج املصرف املركزي ع 

لية امات ا ل ش البيانات الرسمية .طبع النقود لسداد   و
د عن أن السيولة إ  مليار دينار  22املتداولة خارج املصارف تز

اية يونيو ا الطبي ال يتعدى ثالثة 2015ح  نما معدل ، ب
  .مليارات دينار

  طباعة عملة جديدة بدون غطاء نقدي .4
ة ب العملة من املصارف التجار اضطرار إ  أدى تزايد 

ا  السوق  يا املركزي لطباعة عملة جديدة و مصرف لي
زمة ة  از املصر اللي من أزمة سيولة. ملعا ي ا عا . و

حتفاظ  ن لالكتناز و وء املواطن يجة  زمة ن ذه  وقد جاءت 
ع املصرفية، و أزمة ناجمة عن فقدان  بالعملة بدًال من الودا

از املصر  .الثقة  ا
ن  .5 شية لدي املواطن وضاع املع استمرار تردي 

ن ي   اللي
يجة تردي مستو ا خضم املع  ى ناة اليومية للمواطن اللي ن

ن  نقسام السيا ب ية والتعليمية و دمات ال افة ا
البنك املركزي  ن  املؤسسات السيادية  ي الفرقاء اللي
ب  ا، أص ثمار وغ ية لالس ومؤسسة النفط واملؤسسة اللي

سعار ح يجة ارتفاع  وف ن ضروات  املواطن اللي با ا
سعر الدوالر ن ا عالقة مباشرة  س ل يك عن السلع ال ل ا

رتفاع متصاعد بال  ا وأصبح  اد ا يتم است الغذائية وال أغل
خه   . سقف الول مره  تار

ق  ما س طوة ال ر ذه ا بدي البعض تخوفه الشديد من  و
سعار   ب ارتفاع  س د من معاناته اليومية  ل املواطن وتز ا

ا توقف املصرف  ب ف س املركزي عن توف جميع السلع وال 
ندية وتوقف عمليات البيع النقدي  التغطية لالعتمادات املس
ة السابقة،  ونية بالدوالر  الف لك ن البطاقات  للدوالر و
ل ما يتعلق بالعمليات املصرفية  و الفساد الكب   ب  والس
ت وال  و عتمادات وا ية مثل  جن ذات العالقة بالعملة 

عكسإ  أدت مر الذي ا اف أموال بدون وجه حق  ع  است
ي من ارتفاع السعر   ى مستو  عا شة املواطن والذي أصبح  مع

   .البنك املركزي  ىالسوق السوداء برغم ثبات سعره لد
ب  س ية سي ا مع تراجع العملة اللي ومن املر أن الوضع ا

نمائية  ع  عطل رواتب موظفي  خسارة العديد من املشار و
مية  القطاع العام ودخول البالد أسعار السلع   موجة ت

ور  دمات وتد عززه انكماش  وا ن  شة املواطن  مستوى مع
يا من النقد   ة ع احتياطيات لي ، وضغوط كب نتاج ا

يا املركزى ع وجه  جن عموما واحتياطيات مصرف لي
صوص،  زذ أن سدإا جن خالل   اد ال موارد النقد 

يا   تخفيض مباشر ع 2016العام  احتياطيات مصرف لي
د الذإ  املركزى  ية املقرر  يا دد غطاء العملة اللي قد 

ا جن ومن ثم قيم ا   بالنقد  ية وقو جن ة العمالت  مواج
س. الداخل  الشرائية ــــــمما قد ي ـ ــــبب  احتـ ــ ــ ـــسجاجات واـ ــ ــ   ة  عـ

ؤد ى أخرى، و د من إ  يالعاصمة طرابلس ومدن ك مز
اية يا  ال دد استقرار لي مر الذي   ، م  .نفالت 
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ة تراجع قيمة الدينار  :خامساً  البدائل املث ملعا
  اللي

زمة ذه  ة ل ستغرق إ  تنقسم املعا لية  ي ة  ن معا نوع
قتصاد إع بناء  اً وقت ر  املة مرتبطة بتطو اتجية مت س

عه  ي ف أتصدير النفط،  رجاع عملياتإو اللي وتنو ما الثا
ا املصرف املركزي ب ة آنية يقوم ف يقاف حالة إعالن إمعا

ق إدارة   نقسام وعودة مجلس  البنك املركزي للعمل كفر
ود و  ن املنطقة إواحد وتوحيد ا ط البنوك ب الشرقية عادة ر

ية ع منظومة املصرف املركزي لتفعيل ع ة والغر سو مليات ال
ة للمقاصة و  جن  جميع الفور يل عملية بيع النقد  س

  .19الفروع املصرفية 
  

ور سعر إن ما يطرحه البنك املركزي   ة تد ن من آليات ملعا
سعار مختلفة لبيع أصرف الدينار بالسوق السوداء ع تحديد 

ا ووضع سقف لعمليات الشراء من  العملة حسب الغرض م
ا  ون ل سعار أتحسن  ى مستو ع  ثار جيدةأالدوالر قد ت

افية ون  ا لن ت إ  يحتاج فاألمر طالق،ع  الصرف ولك
يا كما يحتاج قتصادي والنقدي  لي إ  توافق ووحدة القرار 

ن  طارإمراجعة شاملة ووضع  ن السعر زم لتقليص الفارق ب
وض باالقتصاد الوط وتنظيم  مع وجود حزمة اقتصادية لل

ام السيطرة اد واح ست   .منافذ الدولةع  عمليات 
  

زمة    ذه  ع ل رج السر   :النقاط التالية يتمثل ا
  
  لية والدوالر النقديإ وقد  ،البنوكإ  رجاع السيولة ا

صدارات القديمة من مر يتطلب   ب مجموعة من 
لية و  رجاع عمليات البيع املباشر للدوالر ع إالعملة ا

سراع   ية و منظومة الرقم الوط  جميع البنوك اللي
لك ي بالدوالر لدي جميع املصارفتفعيل بطاقات الدفع    .و

  د د  سيق لبناء منظومة تضمن ا م  ىالت من التفا
ندية وفقاوالت عتمادات املس   سيق لضمان عدم استغالل 
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/www.eanlibya.com/archives/6http:/
982  

ده و  ة ملا يجب تور ة وا ا لرؤ القواعد ال يجب اقرار
ل مؤسسة  ذلك   .ودور 

  سرب العملة ال السيولة الال ة  ية خارج لزمة ملعا ي
ومة بإقرارأرف، وذلك باملصا ع  ضافيةإرسوم  ن تقوم ا

دد املصرف املركزي سعر البيع عمليات بيع الدوالر بحيث يح
وتنخفض حاليًا سعار الدوالر بالسوق السوداء أمن  يبدأ

ات   ا املصرف املركزي حسب مجر ة يحدد ل ف جيا   مور تدر
ن السعر  2حدود إ  ن تصلأإ  ون الفرق ب دوالر للدينار و

نة العامة إالرس والسعر املضاف  ز ليه الرسوم لصا ا
ل  ف جزءأكيد أ، بالتز املوازنةلتمو ست من  ن ذلك سوف 

سعار بالسوق ا نعكس  تحسن  حتياطيات ولكن س
ة محدودة ون ذلك لف  .وسي

  
 جن تحدد بدقة إ نفاق أصدار موازنة للنقد  وجه 

ن  إبالعملة الصعبة بالسعر الرس مع  عطاء التجار الراغب
د خارج بنود  سعر مختلف مرتفع عن التور د  املوازنة التور

ادة  ون بز عن السعر % 30السعر الرس مثال يمكن ي
  20.الرس
 عمليات بيع وشراء العملة ع  يجاد آلية منظمة للرقابةإ

ن تضمن العدالة والشفافية وتمنع عمليات  ية للمواطن جن
 .التحايل
 املالية العامة وضاع أضبط ع  وزارة املالية العمل ع

نفاق وضبط   دار  بند املرتبات ع اشراك وترشيد 
وضاع الغ أضبط ع  وزارة العمل ة  ن ومعا وضاع العامل

قانونية واستخدام الرقم الوط  صرف املرتبات  جميع 
يرادات  صيلة من  ن ا اصة، وتحس املؤسسات العامة وا

م الضرائب وا ا العملالسيادية  اصدار ع  ارك و عل
نة ع  شغإسندات خز يل سوق املال اللي ليتو تنظيم عادة 

دوات لال  ذه  ا كمصدر عمليات طرح  صدار والتداول وتوج
يإل  ن الب عمار وتحس ا   ةعادة  ي تلعب دور ساسية ل

ة مالئمةأجذب املدخرات ع  ثمار   .21دوات اس
 
 

                                                             
مان سالم الشحومي  20 ارأزمة  ،سل ، متاح سعر صرف الدينار الليبي انه

  http://www.eanlibya.com/archives/57022 :علي الرا التالي
مان سالم الشحومي  21 ، متاح اإلقتصاد المأزق  من للخروج السبيل ،سل

   http://www.eanlibya.com/archives/62819:علي الرا التالي
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 عتمادات ضرورة املراقبة ال ل و فاعلة لعمليات التحو

ونية وال تحتاج لك ندية والبطاقات  يح إ  املس د لت ج
عت  ا حيث  لل الوا  استخدام دوات ال حد  أا

صول  جن و ع  ستخدم للتحايل ل عادة طرحه  إالنقد 
  .السوق السوداء

  ا  اءإضرورة ام ومة مل ، واستالم ا الصراع السيا
ة السوق  ووجود مصرف مركزي واحد وسياسة ار موحدة، 

يئة رقابية مل ند السوداء وخلق  راجعة ملفات الفساد و
ومي وعودة تصدير النفط  نفاق ا وعودة الرواتب و

ثمار اص وإيجاد حل  س يع القطاع ا جن وا و
ة لأل  سو مدةو  .موال ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ل برنامج عمل أنقاط يمكن ما سبق ذكره من ل  ش ن 
ق عمل متخصص لبناء النموذج إ  اقتصادي، وتحتاج فر

ساساملطلوب وخطواته العملية ومة إ  ، ولكنه يحتاج   ح
ا ع اب اللي وقادرة واحدة قادرة ع فرض سيطر  امل ال

ذا النفق رسم ع  روج من  املة ل سياسات اقتصادية مت
يا شه لي ع لف. املظلم الذي  يار  قد ي من  جزء فقدذا ا

ناك خيار  س  ية ولكن ل جن حتياطيات النقدية من العملة 
مر ع ن يقود ما اخر فبقاء  ور إ  و عليه  د من التد مز

حتياطيات  ال عذا إالنقدية نفعا ولن تجدي   ما استمر ا
غراق إتباع البنك املركزي سياسة إو عليه خصوصا  ظل 

ض الفاقد الذي  السوق بطباعة عملة محلية جديدة لتعو
عودأ ميع سوا علذا،  .البنوكإ  صبح يخرج وال   البنك  ءا

قتصاد تحمل أاملركزي  مو املالية و الوطنية ودعوة  مسؤوليا
مة  ميع للمسا قتصاد الوط واملواطن اللي إ ا نقاذ 

قتصاد روج من املأزق  ط يوا   .ا
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 من إصدارات املنظمة
ومة الوفاق الوط .1 ات ح  . أولو
تفاق الس .2 ، قراءة  مسودة   .ملضمون  اسا
اسية  .3 ر ديوان ا ومي 2014تقر نفاق ا  .وترشيد 
 .إطار للتحوالت الشاملة .4
يا .5 جتماعية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا .6 م  لي د السيا و  شرافية... املش ة تحليلية اس  .رؤ
يا .7 قتصادية لإلنقسام السيا  لي  .ثار 
يا؟ .8  ل إحالل السالم ممكن  لي
يا .9  .سياسات الدعم السل  لي
يا  .10  .2015حصاد عام : لي
ومي خالل عام  .11 داء ا  .2015تقييم 
ة لصياغة الدستور اللي .12 يئة الدستور رجات والتعقيبات،ال  .املسار وا
ن املأمول و املمكن .13 تفاق السيا ب  .واقع 
ية .14 دارة اللي وكمة    .تطبيقات ا
ات الصراع  محليا .15 يا، تفكيك مستو  .ومسارات خيار بناء الدولة  لي

عد خمس سنوات  17ثورة      .   16   اير    .إنجازات و إخفاقات.. ف
يا .           17 ة  لي   .الواقع والتحديات ..قطاع ال
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اتيجيات س ية للسياسات و    نبذة عن املنظمة اللي
ومية تأسست حية وغ ح اتيجيات  مؤسسة مستقلة، غ ر س ية للسياسات و سم  املنظمة اللي   2014 د

يا ا  إسطنبول  يناير،  طرابلس لي  . 2015و تم إفتتاح مكتب تمثي ل
الية والناشئة من أجل   اتيجيات ا س بحاث و  الدراسات ال تخص قضايا السياسات و تقوم املنظمة  بإجراء 

ة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصا إالوصول  ا من . القرار سياسات فعالة و نا د و تكرس املنظمة   ج
جتماعية للشعب اللي قتصادية و ية  ز الرفا عز ية و ن أداء املؤسسات اللي دف املنظمة كذلك . أجل تحس

ية ر أداء املؤسسات اللي ة من أجل تطو اتي و ثقافة التم س وكمة والتخطيط  ودة وا يم ا شر مفا و . إ 
شر دف املنظمة  ومة من خالل  اتيجيات ل س شر املعرفة حول السياسات العامة و ز و عز أيضًا إ 

ة ر الدور نظيم مؤتمراتت. حصاءات والدراسات والتقار ورش عمل و منتديات من أجل  و قوم املنظمة كذلك ب
شر املعرفة ار و  ف راء و    .النقاش و تبادل 
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