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  ليبيا مؤشرات

 2016بر ديسم خالل
 

 مقدمة

غيرات جملة من التليبية سات الحكومية الؤستواجه امل

اسية واالجتماعية والتقنية االقتصادية والسيوالتحديات 

اجهة هذه مو  املؤسساتوالثقافية، مما ُيحتم على هذه 

الترتيبات الالزمة اآلخذة التحديات من خالل اتخاذ 

بمفاهيم اإلدارة الحديثة التي تمكنها من تحقيق أهدافها 

وقد صاحب هذه التغيرات والتحديات  ،بكفاءة وفعالية

تبني أساليب اإلدارة العامة، و املطالبة بتجديد 

ومداخل مختلفة ترفع من مستوى أداء إستراتيجيات 

األجهزة الحكومية الخدمية من خالل التعامل اإليجابي مع 

اإلنفاق،  ، وترشيدالراهنة واملستجدة التحديات واألزمات

وسرعة اإلنجاز، وتبسيط اإلجراءات، ذلك األمر الذي 

طوير اإلداري من خالل يتناسب مع املدخل الشمولي للت

لجودة مواردها بكفاءة والتحسين املستمر استغالل 

 ها.خدماتها وزيادة رضا عمالئ

أدة  KPI'sوفي هذا الصدد، تعد مؤشرات قياس األداء 

كافة  على مستوى  فعالة للتحقق من مدى تحقيق األهداف

من خالل التعرف على ذلك ، و يتم املؤسسات الحكومية

على تحقيق أهدافها املحددة  ات املختلفةقدرة اإلدار  مدى

ستراتيجيتها املعلنة، حيث يتم تحديد مؤشرات إمن خالل 

األداء بناء على معايير تحددها طبيعة مهام ونشاطات 

 اإلدارات املتعددة، كما تستعين مؤشرات قياس األداء

عادة بعدد من األدوات واألساليب املستخدمة في تطبيقات 

تخطيط في تحديد عدد من املؤشرات وال وأدوات الجودة

التي يمكن من خاللها قياس ومقارنة األداء في شتى املجاالت 

 ،ومعرفة الوضع الحالي والتخطيط لوضع مستقبلي أفضل

إضافة إلى معرفة التقدم الحاصل في اإلدارة للوصول إلى 

 األهداف املنشودة.

ي واستدراكا ألهمية املتابعة املستمرة ألحدث التطورات ف

مؤشرات األوضاع الليبية، تحاول هذه الورقة البحثية 

استعراض أبرز املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 

الهامة ألداء املؤسسات الليبية خالل  والصحية  تعليميةوال

القرار  ين وصانعيالتي تهم املواطن 2016 مبرديسشهر 

 أبرز التقارير العاملية ، وذلك من خالل االعتماد علىالليبي

الشهر والتي ترصد مختلف التطورات في  ذلك الصادرة في

صندوق النقد والبنك  تقارير الشأن الليبي، بالتركيز على

الدولية من املنظمات  غيرهاأوبك و منظمة و الدوليين 

مختلف التقارير الصادرة عن  أيضا باالعتماد علىو 

 .عامليةاإلقليمية والواملؤسسات الهيئات 
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 االقتصاديةأواًل: املؤشرات 

تفاقم حدة بر خالل شهر ديسم شهد االقتصاد الليبي

مظاهرها بالعجز غير املسبوق في  خانقة تجلتاألزمات ال

امليزانية العامة وميزان املدفوعات، إضافة إلى تدهور قيمة 

الدينار الليبي وارتفاع أسعار صرف النقد األجنبي في 

 .السوق املوازية مقارنة بسعر الصرف الرسمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صرف الدينار الليبيأسعار  .1

ر شهدت أسعار صرف الدينار الليبي أمام الدوالر خالل شه

 ارتفاع مبرديس
 
  ا

 
من  الشهرهذا  في النصف األول من كبيرا

ثم استمر  %2 ارتفاع حوالي بةبنس دوالر 6.5دوالر إلي  6.4

ذلك طوال منتصف الشهر نتيجة ارتفاع ملحوظ في  على

مني في عمليات التصعيد العسكري وارتباك الوضع األ 

 نطقة الهالل النفطي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قناة ليبيا االقتصادية.املصدر: 

        طور أسعار صرف الدينار الليبي أمام الدوالر واليورو خالل النصف األول من شهر ت

 2016ديسمبر 
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وفي النصف الثاني من شهر ديسمبر، شهدت أسعار صرف 

 حيث انخفضت 
 
 ملحوظا

 
الدينار الليبي أمام الدوالر تحسنا

دوالر وذلك بانخفاض  6.285دوالر إلي نحو  6.51من حوالي 

املؤسسة الوطنية للنفط  بسبب تأكيد% 4بمعدل حوالي 

وبدء تدفق عائدات النفط  ينة،إعادة فتح ِصَمام الريا

 .2017ترقب املوازنة العامة لعام  وتداول أنباء عن

       تطور أسعار صرف الدينار الليبي أمام الدوالر واليورو خالل النصف األول من شهر

 2016ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقتصادية.املصدر: قناة ليبيا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بيانات قناة ليبيا االقتصادية. اعتمادا علىاملصدر: من إعداد الباحث 
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 نتاج النفطمعدالت إ .2

 ةيعد النفط أهم مصدر من مصادر الدخل الرئيسي

% من خزانة 95لالقتصاد الليبي، حيث يشكل نحو 

% من الناتج املحلي، وتشكل الصادرات  65الدولة، و

% من إجمالي الصادرات الليبية، وبلغ  96النفطية نحو 

 بنهاية  400 حجم إنتاج النفط الليبي نحو
 
ألف برميل يوميا

 خالل  1,7، باملقارنة بنحو 2015العام 
 
مليون برميل يوميا

. ووصل التراجع في إنتاج النفط إلى نسبة تصل 2010 العام

% من القدرة اإلنتاجية، وتراجع التصدير بما يقارب 80إلى

 % مما تسبب في انخفاض كبير في اإليرادات. 85

التراجع الحاد في حجم اإلنتاج  القادميتضح من الجدول 

 خالل عام  1,4النفطي في ليبيا من نحو 
 
مليون برميل يوميا

عند  2014ليسجل أدنى مستوى له في مايو ، 2012

، ثم عاد إلى االرتفاع حتى  212مستوى 
 
ألف برميل يوميا

. 575حوالي  2016سجل في شهر نوفمبر 
 
 ألف برميل يوميا

 

 

 

 

 

 

نتاج النفط في ليبيا خالل جدول تطور إ

( مليون 2016أكتوبر/2012الفترة )

 برميل يوميا

 

 معدل اإلنتاج الفترة

2012 1.4 

2013 0.928 

2014 0.473 

2015 0.404 

 0.370 2016الربع األول 

الربع الثاني 

2016 
0.312 

الربع الثالث 

2016 
0.311 

 0.303 2016يوليو 

 0.270 2016أغسطس 

 0.363 2016سبتمبر 

 0.528 2016أكتوبر 

 0.575 2016نوفمبر 
 

                      )أوبك(،املصدر: التقرير الشهري ملنظمة الدول املصدرة للنفط 

 .2016 ديسمبر  14
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 .2016ديسمبر  14الدول املصدرة للنفط )أوبك(، املصدر: التقرير الشهري ملنظمة 

 

، أكتوبربشهر نوفمبر وبمقارنة متوسط اإلنتاج في شهر 

بنسبة في شهر أكتوبر نالحظ ارتفاع معدالت اإلنتاج 

للنفط وفي هذا اإلطار، أكدت املؤسسة الوطنية  %،47.5

إعادة فتح خطي األنابيب  مبربداية شهر ديسلها في بيان 

الرابطين بين حقل الشرارة النفطي بمصفاة الزاوية لتكرير 

. وكان قد تم فط وحقل الفيل للنفط بمجمع مليتةالن

إغالق هذه الخطوط عند صمام رئيس ي يقع في بلدة 

، في حالة خط الشرارة 2014الرياينة منذ شهر نوفمبر 

ومن املتوقع أن  بالنسبة لخط حقل الفيل، 2015بريل وأ

ألف برميل  175تضيف عملية فتح صمامات الرياينة نحو 

ألف  270ويوميا إلى اإلنتاج القومي خالل شهر واحد 

 خال
 
حسب أسعار -ويتوقع  ل ثالثة أشهر،برميل يوميا

 4.5مبلغ ب اإليرادات املتوقعة ةدسوف زيا -النفط الحالية

 .1مليار دوالر للعام القادم

                                                           

 تؤكد للنفط الوطنية المؤسسةالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا،   1

متاح علي الرابط ، 2016ديسمبر  20، نةالرياي ِصَمام فتح عادةإ

  https://goo.gl/IhTncrالتالي:

ألف برميل  290نتاج النفط الليبي من حوالي ارتفع إقد و  

خليفة يوميا في منتصف سبتمبر بعد أن استولت قوات 

نفطية ال وانئاملفي شرق البالد على حفتر التابعة للبرملان 

وسمحت للمؤسسة برفع في الهالل النفطي رئيسية ال

 800نتاجها إلى أن يرتفع إوتتوقع املؤسسة  .الحصار عنها

نتاجية مع استبعاد الحصة اإل  2017ميا في ألف برميل يو 

مفتوحة  ، لكن هذا يتوقف على بقاء املوانئلشركائها

وإعادة تشغيل خطوط أنابيب في غرب البالد وحصول 

 2.يةتشغيلالاملؤسسة على أموال كافية مليزانيتها 

 

 

 

 للنفط الوطنية المؤسسة رئيسالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا،   2

 و 2017 عام خالل الليبي النفط من المتوقعة اإليرادات عن يفصح

نوفمبر  1رئيسية،  بشروط اإليفاء يتطلب ذلك تحقيق نأ من يحذر

 https://goo.gl/3lOLX6، متاح علي الرابط التالي: 2016
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 يرادات النفط الخام والغاز الطبيعي واملنتجات النفطية والبتروكيماوياتتطور إ .3

 https://goo.gl/VNBN4Hالرابط التالي: على، متاح 2016ديسمبر  17املصدر: املؤسسة الوطنية للنفط، الثروة النفطية بعد الثورة وعدالة التوزيع، 

 

 

يرادات النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات النفطية إ يوضح تطورجدول 

 )مليار دوالر( (2016نوفمبر  – 2012الل الفترة )والبتروكيماويات خ

 املجموع البتروكيماويات املنتجات الغاز النفط الخام السنة

 45.72 0.12 2.00 3.00 40.60 م2012

 35.96 0.16 1.30 3.00 31.50 م2013

 15.30 0.11 0.79 2.70 11.70 م2014

 7.51 0.07 0.44 1.60 5.40 م2015

 3.88 0.03 0.38 0.53 2.93 م2016نوفمبر 

 https://goo.gl/VNBN4Hالرابط التالي: على، متاح 2016ديسمبر  17املصدر: املؤسسة الوطنية للنفط، الثروة النفطية بعد الثورة وعدالة التوزيع، 
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نتاج البترول العامليقرار أوبك بخفض إ .4

وتوصلت إلى اتفاق  2016نوفمبر  30اجتمعت دول أوبك في 

مليون  1.8نتاج البترول العاملي بنحو يقض ى بخفض إ

 وذلك على النحو التالي:
 
 برميل يوميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.2نتاج دول منظمة األوبك بنحو خفض إ .1

 )ستخفض السعودية حواليمليون برم
 
 يل يوميا

ألف برميل 210 العراق  -ألف برميل يوميا  486

 
 
  139مارات اإل -يوميا

 
الكويت -ألف برميل يوميا

131  
 
أما إيران فسوف تزيد  -ألف برميل يوميا

 فقط( بما  ألف 178نتاجها بنحو إ
 
برميل يوميا

مليون  32.5وبك سيكون في حدود يعنى أن إنتاج أ

.
 
 برميل يوميا
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ألف  600أوبك بنحو نتاج دول خارج خفض إ .2

 بمشاركة 
 
دولة حيث ستساهم  11برميل يوميا

 300روسيا بخفض نصف تلك الكمية بحوالي 

، تليها املكسيك بحوالي
 
              ألف برميل يوميا

ألف برميل يوميا ، ويوضح الشكل التالي  100

 وبك:أ خارجالدول املشاركة في خفض اإلنتاج 
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تم اتخاذها في شأن خفض  تشير اإلجراءات التي .3

لى قوة االتفاق األخير الذي تم اتخاذه اإلنتاج إ

 ومن مؤشرات قوة االتفاق:

   تشكيل لجنة مراقبة تنفيذ االتفاق برئاسة

، ومن خارج فنزويالو  الجزائروعضوية  الكويت

 عضوية كل من روسيا وسلطنة ُعمان، أوبك

اق ودعم نطاق وذلك بهدف ضمان تنفيذ االتف

 ا( دوالر 70و 60ما بين ) سعري لبرميل النفط

 للبرميل خالل الفترة املقبلة. 

  أوبك للمرة األولى في مشاركة دول من خارج

 خفض اإلنتاج خاصة روسيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخاطر املحتملة التي قد تؤثر فيهناك مجموعة من ا .4

 أوبك فيثم تهدد الهدف الرئيس ي التفاق  ومن نفطسوق ال

يجازها على النحو دعم األسعار، تلك املخاطر يمكن إ

 التالي:

 حسن من ظروف إنتاجية زيادة سعر برميل البترول سي

مريكية التي تضررت النفط الصخري بالواليات املتحدة األ 

 خالل الفترة ا
 
 .ملاضية بسبب انخفاض أسعار النفطكثيرا

 نتاجها إنتاج ليبيا من النفط حيث بلغ إ احتمال زيادة

 فقط،  551حوالي  2016في أكتوبر 
 
ألف برميل يوميا

ألف برميل يوميا بنهاية عام  900لى ل إو وتهدف للوص

2016. 

لكن حتى لو ارتفع إنتاج ليبيا وإنتاج النفط الصخري خالل 

وعب تلك الزيادة ن السوق سوف يستالفترة املقبلة فإ

ن فائض العرض في سوق البترول قد أل املتوقعة وذلك 

 ملا نشرته ت
 
لى إأوبك في آخر تقرير لها قلص بشكل كبير وفقا

 في الربع الثالث من أ
 
كما  2016قل من مليون برميل يوميا

 هو في الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e0cc9a36-b7fd-42ca-87d4-bb2916a8855d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/32285e7d-7037-42cb-a6b2-93232f28880f
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ac69a285-a078-4147-ac15-6db9e932f279
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/ac69a285-a078-4147-ac15-6db9e932f279
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املتوقع خالل الربع األول  سعر برميل النفط .5

 2017من عام 

  أثر االتفاق قبل تنفيذه في أسعار النفط بشكل

 55لى ا للبرميل إدوالر  45حيث ارتفعت األسعار من  قوى،

     للبرميل خالل أقل من نصف شهر بعد اجتماع ادوالر 

من املتوقع أن يكون السعر خالل و  . 2016نوفمبر 30

الى  50في نطاق سعري ما بين ) 2017الربع األول من عام 

للبرميل، وهو وضع أفضل بكثير مما كان عليه ( دوالر 70

دوالر  36والذي بلغ  2016السعر في الربع األول من عام 

ويوضح الشكل التالي تطور سعر برميل البترول  للبرميل.

 :2016خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 2016ديسمبر  18، منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك(، املصدر: 
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لثروة النفطية من أهم املشاكل تعد إدارة و توزيع ا

ساسية التي يدور حولها الصراع الحقيقي في ليبيا والتي األ 

نه قد مض ى من لم تناقش بجدية حتى اآلن بالرغم من أ

اق ما نظرنا إلى االتفست سنوات، وإذا عمر الثورة قرابة 

في مدينة الصخيرات  السياس ي الليبي الذي تم توقيعه

املغربية قبل سنة من اآلن فنجد أنه يغفل هذا املوضوع 

تماما، كما أن الحوار االقتصادي الليبي الذي انعقد في 

قد أشار  2016في نوفمبر  "لندن"العاصمة البريطانية 

ناك حضور أو هذا املوضوع، ولكن لم يكن هبخجل إلى 

تمثيل ملجلس النواب أو املمثلين السياسيين لشرق ليبيا في 

األمر يكشف  هذا الحوار االقتصادي، وبالتالي فإن هذا

حل حجم الهوة املوجودة التي تفصلنا عن قرب التوصل إلى 

سياس ي توافقي وبالتالي فإن مفتاح الحل السياس ي 

ة مأساوية تستمر إذا ما أردنا تجنب نهاي-التوافقي في ليبيا  

يجب أن يبدأ  -وب والصراعات وتنتهي بدمار ليبيافيها الحر 

الجميع بالتعامل برشد مع امللف النفطي بعدم تسييس 

املؤسسة الوطنية للنفط أو تهديد وحدتها أو التدخل في 

والتوافق حول آلية لتوزيع الثروة  ،أعمالها من جانب

 النفطية بعدالة من جانب آخر.

 

 

 

 

 

 

 

 ستهالك الطاقةمؤشر اثانيًا: 

ير الخدمات املقدمة تسعى الشركة العامة للكهرباء لتطو 

استخدام تطوير طرق التعامل مع املستهلك بللمستهلكين و 

التي تتيح سهولة وسرعة التعامل وسائل االتصال املختلفة 

لكن في ظل استمرار عمليات االعتداء على  ،مع املستهلكين

كوابل الشركة العامة للكهرباء مع استمرار عمليات 

، تتكبد ء التابعة للشركةالتخريب وسرقة كوابل الكهربا

ليبيا سنويا خسائر كبيرة في سبيل إصالح ما تسببه هذه 

ويقّدم مؤشر استهالك الطاقة نشرة  .العمليات من أعطال

ن حالة شبكة الكهرباء وأدائها ويعرض لألحمال اليومية ع

املؤشر إجمالي األحمال والحمل املتوقع والعجز املتوقع 

 وعدد ساعات الطرح وزمن الذروة.

 

 شكل يوضح مؤشر استهالك الطاقة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديسمبر  27املصدر: الشركة العامة للكهرباء، نشرة األحمال اليومية،

2016. 
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 .2016ديسمبر  31املصدر: الشركة العامة للكهرباء، نشرة األحمال اليومية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2016ديسمبر  31املصدر: الشركة العامة للكهرباء، نشرة األحمال اليومية،

 

 8 أكثرتصل مدة انقطاع الكهرباء في مناطق غرب ليبيا إلى 

 منذ ساعات
 
مطلع أكتوبر الجاري، وتعاني الشركة  يوميا

اوات ميغ 1415 لعامة للكهرباء من عجز يصل يوميا إلىا

ميغاوات، وذلك  5185من إنتاج الشبكة املقدر بنحو 

لتوقف مشاريع بعض محطات التوليد مثل محطة  نتيجة

و محطة أوباري ومحطة غرب  خليج سرت البخارية

تحتاجها  تيال أعمال الصيانةإلى  باإلضافة ،طرابلس

شمال محطة  في وحدات التوليدبعض و  شبكات النقل

ومحطة زية ابنغازي و محطة الزويتينة و محطة السرير الغ

، وغيرهاة الزاوية ومحطمحطة جنوب طرابلس الرويس و 

باإلضافة إلي نقص الغاز والوقود وعدم توفر املوارد املالية 

 للشركة.
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 ترتيب ليبيا يف مؤشر اجلرمية العامليثالثًا: 

 الجريمة العاملي ؤشر نبذة عن م .1

صدر التقرير السنوي ملؤشر الجريمة العاملي على موقع 

، وتعد هذه Numbeo نامبيو البياناتموسوعة قاعدة 

أكبر قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت  ىحداملوسوعة إ

ا لنحو  .في العالم دولة من دول  117ويتضمن تصنيف 

العالم، بترتيبها من الدول التي تتركز فيها املعدالت املرتفعة 

ملستوى الجريمة بأشكالها املختلفة، إلى الدول األقل في 

در املؤشر بصورة نصف سنوية ويص .يمةمعدالت الجر 

ا؛ إذ يجري العمل عليه طوال العام، وُينشر تقرير تقريب

عنه كل ستة أشهر، لقياس معدالت الجريمة في الدول، 

ا ا في العواصم أيض  وصدر املؤشر أول مرة بتأسيس  .وأحيان 

املوقع اإللكتروني ملوسوعة وقاعدة البيانات الخاصة 

املوسوعة على يد . وتأسست 2009م ، وذلك عا«نامبيو»بـ

الذي عمل في شركة مهندس البرمجيات مالدم آدموفيتش 

ا لسنوات  .جوجل سابق 

يقيس املؤشر الجرائم بحسب كل دولة على حدة؛ بمعنى 

 تعتبر جرائم في دول فيما ال تعتبر كذلك في 
 

أن هناك أفعاال

ا  دول أخرى، وعليه فإن الحاالت التي تعتبر جرائم وفق 

قوانين كل بلد هي فقط التي يتم حسابها أثناء إعداد ل

التي يكفي ما أنه يقوم بحساب بعض الحاالت التقرير، ك

فيها وجود النية لفعل عمل إجرامي، لتدخل في إطار 

 عن التفريق الواضح بين 
 

إحصائيات املوسوعة فضال

األنواع املختلفة التدريجية للجرائم، مثل الجنح والجنايات 

 .وغيرها

 مؤشر الجريمة العاملي تصنيفمعايير  .2

تتمثل آلية تجميع املعلومات والبيانات في اإلجابة على 

استطالع رأي طويل، تم تصميم أسئلته لتقيس مستوى 

كل دولة فيما يخص معدالت الجريمة، مثل تكاليف أعمال 

معدالت »و« تكاليف أعمال اإلرهاب»الجريمة والعنف و

اإلجراءات شبه »و« القتل معدالت»و« اإلصابة باإلرهاب

 .وغيرها« العسكرية غير الحكومية

وبعكس معظم املؤسسات الدولية األخرى التي تصدر 

تقارير سنوية حول أمر ما، بحيث يعمل باحثوها على مدار 

البحث والتحليل للبيانات واملعلومات التي العام من أجل 

يحتاجونها، لعقد املقارنة بين الدول املختلفة؛ تتميز 

موسوعة بامبيو، بتخطي الخطوة األخيرة، بمعنى أنها ال 

ا محددين للحصول على إجاباتهم على  تختار أشخاص 

استطالعات الرأي التي يجرونها، وإنما ُيجرى استطالع 

االرأي على عينات عشو  حلل استطالعات  .ائية تمام 
ُ
وت

ا من األسئلة، تكون  ا كبير  الرأي املختلفة، واملتضمنة عدد 

، أو ما بين «2»و« 2-»اإلجابة عليها بدرجات تتراوح ما بين 

ا بـ«شديد السلبية» م «سلبي فقط»، مرور 
ُ
، ثم «محايد»، ث

وبناء  على هذه اإلجابات، «. شديد اإليجابية»، ثم «إيجابي»

رتب الدول املقّيمة )وباإل 
ُ
 117ضافة إلى جانب بحثي، ت

، بحيث تكون فيه 100دولة(، بمقياس يتراوح من صفر إلى 

ــــــأقل الدول في معدالت الجريمة هي الحاص ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ لة على تقييم ـ

 

 

 

 

ترب ـــقرب إلى صفر، فيما ترتفع املعدالت في الدول التي يق

 .1001تقييمها من 
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 ترتيب دول العالم في مؤشر الجريمة العاملي .3

في خمسة أقسام مختلفة بناء  على  في املؤشرتصنف الدول 

متوسط النتائج التي حصلت عليها في استطالعات الرأي 

املختلفة، التي تقيس معايير فرعية حول معدل الجريمة؛ 

ا ) -40)(، ومعتدل 80-60(، ومرتفع )100-80مرتفع جد 

ا )40-20، ومنخفض )(60 نقطة(.  20-0(، ومنخفض جد 

 
 
أن تقع في مستوى تقل فيه وتسعى كل دولة جاهدة

قدمة لتعتبر املوجاءت فنزويال في  .مستويات الجريمة

؛ إذ 2016الدولة األعلى في معدالت الجريمة في العالم لعام 

نقطة، ويليها في املركز الثاني  84.44حصلت على تقييم 

، وفي املركز الثالث 81.32دولة جنوب السودان بتقييم 

في املركز الرابع، ثم  غينيا الجديدة جنوب إفريقيا، ويليها 

الهندوراس في املركز الخامس، ويليها من املركز السادس 

وحتى املركز العاشر، بالترتيب: نيجيريا وترينداد وتوباجو 

قييم الدول والسلفادور والبرازيل وكينيا، ليصبح ترتيب وت

 :العشرة األوائل في مؤشر الجريمة كالتالي

 

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_co

untry.jsp 

(، 117وجاءت كوريا الجنوبية في املركز األخير )املركز 

لتصبح أقل دول العالم في معدالت الجريمة بتقييم 

 للجرائم سنغافورة في 14.31
 
، ويليلها كأقل الدول عرضة

(، ثم اليابان وهونج كونج 116املركز قبل األخير )املركز 

 .وتايوان

وتميزت دول عربية مثل اإلمارات العربية املتحدة وقطر، 

بتواجدها في العشرة األواخر في معدالت الجريمة ليصبح 

الجريمة في العالم ترتيب وتقييم الدول األقل في مستويات 

 :كالتالي

 التقييم الدولة الترتيب 

 نقطة 14.31 كوريا الجنوبية املركز األول 

 نقطة 15.81 سنغفورة املركز الثاني

 نقطة 19.34 اليابان املركز الثالث

 نقطة 20.85 هونج كونج املركز الرابع

 نقطة 21.21 تايوان املركز الخامس

 نقطة 22.16 جورجيا املركز السادس

 نقطة 22.34 قطر املركز السابع 

 نقطة 23.08 اإلمرات ا لعربية املتحدة املركز الثامن

 نقطة 24.06 النمسا املركز التاسع

 نقطة 24.07 إستونيا الرمكز العاشر

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_co

untry.jsp 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Papua_New_Guinea
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
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 ترتيب دول الشرق األوسط في مؤشر الجريمة العاملي .4

ال يوجد دليل على أن دول املنطقة العربية ودول منطقة 

الشرق األوسط تقع في مكان ثابت في مؤشر الجريمة 

العاملي، إذ أن كل دولة عربية تختلف في ترتيبها، وليس 

ا أن تتوافق دولتان عربيتان في ترتيب املؤشر فقط 
 
شرط

ألنهما عربيتان أو ألنهما دول مجاورة لبعضها البعض؛ 

 
 

 دولة الشرق األوسط األعلى في معدالت الجريمة هي فمثال

ا بتقييم 11، التي تحتل املركز سوريا بينما  ،67.15عاملي 

تعتبر قطر أقل الدول في الشرق األوسط في معدالت 

 املركز 
 
ا، بتقييم  112الجريمة، محتلة  .فقط 20.41عاملي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.numbeo.com/crime/gmaps_ranking

s_country.jsp 

 

 

 

https://www.numbeo.com/crime/gmaps_rankings_country.jsp
https://www.numbeo.com/crime/gmaps_rankings_country.jsp
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وتعتبر املراكز الخمسة األولى في الدول األعلى في مستويات 

في املركز سوريا الجريمة في الشرق األوسط من نصيب 

ثم ليبيا في املركز املركز الثاني،  فيالصومال األول، ثم تليها 

ا  ، ثم مصرالثالث في املركز  العراقفي املركز الرابع، وأخير 

ذكر جميع الدول العربية 
ُ
ه لم ت

ّ
الخامس، مع اإلشارة إلى أن

ر، وعليه فإّن تصنيفنا في الجدول هو فقط للدول 
ّ
ؤش

ُ
في امل

ؤشر.التي جاء ذكرها ف
ُ
 ي امل

 

الترتيب علي منطقة الشرق 

 األوسط والوطن العربي
 الترتيب عامليا التقييم في مؤشر الجريمة الدولة

 11 67.15 سوريا املركز األول 

 22 61.70 الصومال املركز الثاني

 27 56.47 ليبيا املركز الثالث 

 28 56.46 مصر املركز الرابع

 30 55.76 العراق املركز الخامس

 38 51.88 إيران املركز السادس

 44 49.24 الجزائر املركز السابع

 45 49.18 لبنان املركز الثامن

 54 46.92 املغرب املركز التاسع

 63 44.00 األردن املركز العاشر

 73 39.80 تونس املركز الحادي عشر

 75 33.46 تركيا املركز الثاني عشر

 82 35.30 البحرين املركز الثالث عشر

 86 34.27 الكويت املركز الرابع عشر

 91 31.35 سرائيلإ املركز الخامس عشر

 105 25.85 عمان املركز السادس عشر

 106 25.52 السعودية املركز السابع عشر

 110 22.19 اإلمارات املركز الثامن عشر

 112 20.41 قطر املركز التاسع عشر

 https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp ر:المصد

  

https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp
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 2016رابعًا: مؤشر تكلفة املعيشة يف ليبيا 

 من  119تكلفة املعيشة في ل Numbeoيقيس مؤشر 
 
بلدا

ر أكبركل أنحاء العالم، 
ّ
قاعدة بيانات عن املدن  ويوف

والدول. ويعتمد من أجل قياس فروق تكاليف املعيشة على 

أسعار املواد االستهالكية وبدالت اإليجار واملطاعم والقدرة 

الشرائية املحلية. وتعتمد هذه األرقام على مقارنة مع مدينة 

الواليات املتحدة من أجل تحديد تكاليف  نيويورك في

ي املعيشة. فعلى سبيل املثال، إذا كان مؤشر اإليجار ف

% 20يجار أغلى بنسبة %، يعني ذلك أن اإل 120مدينة ما 

%، فهذا 70ؤشر عما هو عليه في نيويورك. أما إذا كان امل

 % من نيويورك. 30يجار أقل بنسبة يعني أن اإل 

 

        يوضح ترتيب المدن العربية في التكلفة المعيشية من األعلى  جدول

 إلى األقل تكلفة

 

 الرتتيب العاصمة الرتتيب وفقا ملؤشر تكلفة املعيشة

 1 الكويت 23

 2 دبي 145

 3 الدوحة 157

 4 بيروت 181

 5 أربيل )العراق( 196

 6 الشارقة 197

 7 عّمان 198

 8 املنامة 205

 9 مسقط 2013

 10 جدة 230

 11 الرياض 234

بر 237
ُ
 12 الخ

 13 طرابلس 255

 14 الرباط 282

  living/rankings_current.jsp-of-https://www.numbeo.com/costر:المصد

https://www.numbeo.com/cost-of-living/rankings_current.jsp
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48.41

19.56

46.28

36.15

34.59

50.88

0102030405060

Cost of Living Index مؤشر تكلفة المعيشة

Rent Index    تكلفة االيجارمؤشر

Groceries Index  مؤشر البقالة

Restaurants Index مؤشر تكلفة المطاعم

Cost of Living Plus Rent Index مؤشر تكلفة المعيشة واإليجار

Local Purchasing Power مؤشر القوة الشرائية المحلية

مؤشرات تكلفة المعيشة في ليبيا 

وقد أظهر هذا املؤشر الدولي أن العاصمة الليبية طرابلس 

على العالم من حيث تكلفة املعيشة  255تحتل املرتبة 

، فيما أظهر مؤشر 2016وذلك في النصف الثاني من عام 

Numbeo  مدينة طرابلس حصلت على مؤشر تكلفة  أن

 372% في الدراسة التي شملت حوالي 43.10معيشة بلغ 

الم، فهذا يعني أن  تكلفة املعيشة في مدينة حول الع

 .%57طرابلس أقل تكلفة من نيويورك بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

living/in/Tripoli-of-https://www.numbeo.com/costالمصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 living/in/Tripoli-of-https://www.numbeo.com/costالمصدر:

https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Tripoli
https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Tripoli
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القوة الشرائيةخامسًا: مؤشر 

املتخصص بالدراسات  Numbeo أظهر مؤشر

االقتصادية في أوسع دراسة عاملية بخصوص القوة 

الشرائية أن املواطن الليبي يتمتع بقدرة أعلى من الروس ي 

وأوضحت الدراسة أن ليبيا تحتل  واإليراني، واألوكراني

 في القوة الشرا 69املرتبة 
 
ئية في النصف الثاني من عامليا

 بالنصف ، حيث 2016عام 
 
تراجعت ستة مراكز مقارنة

 .63األول حينما كانت في املرتبة 

جدول يوضح ترتيب الدول العربية في 

 القوة الشرائية

 

% 54.93 ـ حصلت ليبيا على مؤشر قوة شرائية بنسبة

 إلى مدينة نيويورك 
 
ويعتمد املؤشر وحدة قياس نسبة

 من حيث كلفة املعيشة(، 17األميركّية )تحتّل املرتبة 
 
 عاملّيا

% فهذا 54.93فعلى سبيل املثال القوة الشرائية في ليبيا هي 

ويعتمد املؤشر  ..% من نيويورك45يعني أنها أرخص بنسبة 

في دراسته على قياس تكلفة املعيشة والقوة الشرائية في 

123 ،
 
ويوفر أكبر قاعدة بيانات عن املدن والدول،  بلدا

املواد ويعتمد قياس تكاليف املعيشة بناء  على أسعار 

االستهالكية وبدالت اإليجار واملطاعم والقدرة الشرائية 

وتعتبر سوريا األرخص  .املحلية، وُيقارنها بالواليات املتحدة

لكن على  .%من حيث القوة الشرائية 17.81عربيا بنسبة 

 
 
صعيد القوة الشرائية جاءت السعودية األولى عامليا

 .% تليها سويسرا161بمؤشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدولة الترتيب
التقييم في مؤشر 

 القوة الشرائية

 1 السعودية املركز األول 

 8 قطر املركز الثاني

 9 عمان املركز الثالث

 11 اإلمارات املركز الرابع

 29 الكويت املركز الخامس

 35 البحرين املركز السادس

 56 العراق املركز السابع

 61 لبنان املركز الثامن

 69 ليبيا املركز التاسع

 72 فلسطين املركز العاشر

 83 األردن املركز الحادي عشر

 85 املغرب املركز الثاني عشر

 88 تونس املركز الثالث عشر

 90 الجزائر املركز الرابع عشر

 101 مصر املركز الخامس عشر

 120 سوريا عشراملركز السادس 

 investment/rankings_current.jsp-https://www.numbeo.com/propertyصدر:الم

https://www.numbeo.com/property-investment/rankings_current.jsp
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 مؤشر التنافسية املستدامةسادسًا: 

تراجعت ليبيا في تصنيفها على مؤشر التنافسية املستدامة 

  الذي تصدره مؤسسة سول أبيليتي  2016العاملي لعام 

Sol Ability  البحثية التي تتخذ من مدينة زيوريخ

 لها
 
من بين  128وحلت ليبيا في املرتبة  .السويسرية مقرا

180  
 
 باملركز  39دولة عبر العالم مسجلة

 
 103نقطة مقارنة

وتتشابه معايير  .2015الذي حققته العام املاض ي 

املؤسسة في تصنيفاتها مع تقرير التنافسية العاملي الذي 

، مع وجود «دافوس»يصدره املنتدى االقتصادي العاملي 

اختالفات نسبية في طريقة تحليل البيانات الواردة إليها. 

ويتضمن املؤشر العديد من املكونات التي تتضمن رأس 

، االجتماعي واالبتكار وإدارة املوارد العامة وغير ذلكاملال 

إلجراء التقرير على خمسة مؤشرات أساسية  ويعتمد

التصنيف؛ هي رأس املال الطبيعي، وإدارة املوارد، ثم رأس 

 .واالبتكار، وأخيرا مؤشر الحوكمة االجتماعي،املال 
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134
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Sustainable competitivenessمؤشر المنافسة المستدامة 

Natural capitalمؤشر رأس المال الطبيعي 

Resource Intensityمؤشر إدارة الموارد  

Social capitalمؤشر  رأس المال االجتماعي  

Intellectual capitalمؤشر االبتكار  

Governance capabilitiesمؤشر الحوكمة 

ترتيب ليبيا في مؤشرات المنافسة المستدامة
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لكن ليبيا حققت مرتبة أفضل في املؤشر الفرعي الخاص 

الذي يعنى بالتوازن االجتماعي برأس املال االجتماعي 

املطلوب للحفاظ على بيئة مستقرة ومستدامة يمكن من 

 46.3خاللها تعزيز النشاط االقتصادي، حيث سجلت 

 في التصنيف الذي تصدرته  56نقطة في املرتبة 
 
عامليا

النرويج، وتقدمت فيه ليبيا على كل من كوريا الجنوبية 

 133نقطة باملرتبة  29.6كما سجلت ليبيا ، وماليزيا وتركيا

 في 
 
الذي يقيس املؤشر الفرعي الخاص باالبتكار عامليا

إمكانات الدول وتبنيها ملفاهيم االبتكار والتنافسية 

ي املؤشر الخاص بإدارة أما ف، االقتصادية املستدامة

الذي يعنى بمعايرة فعالية األنظمة الحكومية املوارد 

التي تدير بها مواردها والقوانين التي تصدرها وجودة الطرق 

، 136نقطة لتحل في املرتبة  37.9العامة سجلت ليبيا 

رعي عامليا في املؤشر الف 109ت ليبيا على املركز وحصل

الطبيعية وسجلت في هذا املتعلق بمستوى مؤشر املوارد 

وجاءت في مرتبة متأخرة من حيث ، نقطة 42.1املجال 

  2016املؤشر الفرعي الخاص بالحوكمة في 
 
 38.9مسجلة

  137نقطة باملركز 
 
 .عامليا

 

  دول عربية في مؤشر التنافسية المستدامة 10أعلى جدول يوضح 

 الدولة الترتيب
التقييم في مؤشر التنافسية 

 املستدامة

 68 قطر املركز األول 

 70 عمان املركز الثاني

 93 تونس املركز الثالث

 96 الكويت املركز الرابع

 101 اإلمارات املركز الخامس

 112 الجزائر املركز السادس

 113 السعودية املركز السابع

 121 لبنان املركز الثامن

 128 ليبيا املركز التاسع

 134 األردن املركز العاشر
Source: The Global Sustainable Competitiveness Index 2016, available at: 

http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index 

  

http://solability.com/the-global-sustainable-competitiveness-index/the-index
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 سابعًا: مؤشر فساد االعتمادات ورسم التحصيل

لعينة من مستندات من خالل فحص ديوان املحاسبة 

جنبي بموجب ت التي تم منحها تغطية بالنقد األ التوريدا

املركزي، مستندات برسم التحصيل من قبل مصرف ليبيا 

ساسية بأسعار مالئمة عن لغرض توريد سلع غذائية أ

طريق عدد من املصارف لصالح بعض الشركات التي تم 

 اختيارها خالل شهر رمضان املبارك، من خالل التنسيق

بين االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 

 ومصرف ليبيا املركزي حيث تبين التالي: 

 ( شركة على موافقات بقيمة 13تحصلت عدد )

 لغرض توريد السلع  86,338,958.00إجمالية 
 
دوالرا

 اآلتية )معجون طماطم، زيت طعام، أرز، مكرونة(.

  6,471,958.00قيمة السلع التي تم توريدها فعال كان 

، بنسبة )
 
 (.7%دوالرا

   قيمة األموال املهربة التي تمثل السلع التي لم يتم

( 93%دوالر بنسبة ) 79,867,000.00توريدها بلغت 

، أي أنه مقابل كل 
 
كرتونة يفترض توريدها  1000تقريبا

 عدد )
 
( كرتونة 70من هذه السلع، فإن ما تم توريده فعال

 ونة.كرت 930فقط، وسرقة قيمة 

وبقراءة أخرى تحصل هؤالء التجار من مصرف ليبيا 

مليون  112مليون دوالر بسعر  80املركزي على مبلغ 

دينار، لتوفير احتياجات الدولة من الغذاء فقاموا بتهريب 

 480األموال للخارج إلعادة بيعها للمواطن البسيط بسعر 

 مليون دينار.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

فساد االعتمادات ورسم ديوان املحاسبة الليبي، املصدر 

 الرابط التالي: على ، متاح2016ديسمبر  12التحصيل، 

http://audit.gov.ly/web/index.php?option=com_conte

view=category&layout=blog&id=3&Itemid=29nt& 

وبناء على ذلك قام ديوان املحاسبة بتجميد حسابات 

الشركات املذكورة بموجب قراري السيد رئيس ديوان 

م بشأن تجميد  2016( لسنة 493) (،430املحاسبة رقمي )

حسابات مصرفية واتخاد إجراءات أخرى وكذلك أصدر 

 استرجاع األموال املهربة. ( بشأن490الديوان قرار رقم )

جمالي التحويالت التي تم منحها والجدير بالذكر أن إ 

لتجار القطاع الخاص كاعتمادات ومستندات برسم 

حتى  2016تحصيل من مصرف ليبيا املركزي خالل العام 

. 4.5م تبلغ قيمتها 2016/11/30تاريخ 
 
 مليار دوالر تقريبا

 

80
93%

6
7%

يل إجمالي قيمة المستندات برسم التحص
مليون دوالر86التي تم تحويلها 

قيمة األموال المهربة دون توريد قيمتها

قيمة البضائع الموردة فعال

http://audit.gov.ly/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=29
http://audit.gov.ly/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=29
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           العامةوازنة مؤشرات املأبرز ثامنًا: 

2017لعام

تعتبر املوازنة العامة البرنامج املالي للحكومة، عن سنة 

مالية مقبلة، لتحقيق أهداف محددة، في إطار الخطة 

 للسياسة 
 
العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، وطبقا

كامل ، فهي عبارة عن سجل التي تتبناها الدولة العامة

للنشاط الحكومي عن فترة زمنية مقبلة، عادة ما تكون 

سنة. يعرض هذا السجل كل من إيرادات ونفقات الدولة 

 املتوقعة خالل هذه الفترة.

في الثامن  أن األعضاء املجتمعين في روما إلىتجدر اإلشارة 

بر املاض ي، قد أقروا بوجوب تحديد جدول معشر من نوف

الليبي، ومعالجة التحديات االقتصادية زمني لدعم الدينار 

التي تمر بها البالد، ودعم االقتصاد من خالل زيادة إنتاج 

النفط وتحسين تدفق السيولة، وذلك مطلع الشهر 

وضم الحوار االقتصادي الليبي الذي ُعقد  القادم.

باألكاديمية الليبية بروما، ممثلين عن املجلس الرئاس ي، 

كومة الوفاق الوطني، وديوان ومصرف ليبيا املركزي، وح

املحاسبة الوطني، واملؤسسة الوطنية للنفط، مع ممثلين 

عن األمم املتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، 

  .واملجتمع الدولي

وفي هذا الصدد، وضع املجلس الرئاس ي لحكومة الوفاق 

 37 بقيمة 2017الوطني ما وصفه بالترتيبات املالية لعام 

دينار، وأنه سيبدأ توزيعها بداية العام  مليار

وأوضح الرئاس ي في بيان صدر عنه أن امليزانية التي  القادم.

وضعها تشمل تغطية مرتبات العاملين بالقطاع العام 

دينار، وأكثر من ستة  مليار 20بقيمة أكثر من  2017لسنة 

مليارات دينار للدعم الحكومي لتوفير االحتياجات 

ن من أدوية طبية وكهرباء وخدمات األساسية للمواط

 النظافة العامة واملشتقات النفطية واملحروقات.

كما تتضمن الترتيبات املالية للعام القادم تغطية النفقات  

الالزمة لتسيير وتشغيل مؤسسات الدولة ومرافقها بقيمة 

خمسة مليارات، في حين رصد الرئاس ي أربعة مليارات دينار 

ية ذات األهمية في املناطق لتنفيذ مشروعات التنم

% من املبلغ سيوجه لتنفيذ مشروعات 50والبلديات و

  القطاعات الرئيسة كالنفط، والغاز، والكهرباء.

جدول يوضح بنود الموازنة العامة 

   2017خالل عام 

 )مليار دينار ليبي(  

 

موازنة 

2017 
 البيان

 جمالي اإليراداتإ 22

 الباب األول: املرتبات 21

 النفقات التيسيريةالباب الثاني:  5

 الباب الثالث: التنمية 4

 الباب الرابع: الدعم 6

 جمالي النفقاتإ 37

 2017جمالي العجز لسنة إ 15
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56%

15%

12%

17%

2017األهمية النسبية ألبواب النفقات العامة وفقا لموازنة  لعام 

المرتبات: الباب األول النفقات التيسيرية: الباب الثاني التنمية: الباب الثالث الدعم: الباب الرابع

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

  22بحوالي  2017لسنة يرادات العامة يقدر إجمالي اإل 

جمالي النفقات العامة دينار ليبي، بينما يقدر إمليار 

 مليار دينار. 37حوالي

  تشمل مصروفات املوازنة مخصصات الرواتب بقيمة

 5مليار دينار والنفقات التشغيلية للحكومة بقيمة  21

 4مليارات دينار ومشروعات وبرامج التنمية بقيمة 

 مليار دينار. 6مليارات دينار، ونفقات الدعم بنحو 

جهة أخرى بّين مصرف ليبيا املركزي بطرابلس أنهم من 

وفقا  2017اتفقوا على الترتيبات املالية املؤقتة لسنة 

وأكد املركزي في بيان صدر عنه، أن  لالتفاق السياس ي.

العمل بهذا االتفاق سيبدأ في شهر يناير القادم، وأن 

االتفاق وقع في اجتماع ضم الرئاس ي وديوان املحاسبة 

الوطنية للنفط، واتفقوا على بدء اتخاذ جملة واملؤسسة 

من الخطوات التنفيذية التي ستساهم في تلبية 

 االحتياجات الضرورية واألساسية لرفع معاناة املواطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعني الترتيبات املالية املؤقتة املصروفات التي ال يمكن 

تأجيلها، وأن هناك فرقا بين إقرار ميزانية وترتيبات مالية 

مؤقتة وعاجلة؛ فامليزانية تحتاج لقانون وتشريع وهو أمر 

ا على  معقد في ظل الظروف الحالية وامليزانية تحتوي أيض 

بنود لم تتطرق إليها الترتيبات املالية ألنها ليست باألمر 

 الطارئ وتحتمل التأجيل.

وجدير بالذكر أن الترتيبات املالية املؤقتة ستساهم في 

ملواطن، وحل بعض املختنقات في التخفيف من معاناة ا

مرافق الدولة وتغطية املرتبات وتوفير االحتياجات 

الضرورية من أدوية وغذاء وكهرباء وخدمات النظافة 

واملحروقات، وكذلك تنفيذ مشروعات القطاعات الرئيسة 

  في قطاعات النفط والغاز والكهرباء.
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 :مايلي يتضح من الشكل السابق

   يستحوذ الباب األول الخاص بمرتبات وأجور 

جمالي مخصصات % من إ56العاملين في الدولة علي 

، يليه بند الدعم السلعي 2017املوازنة العامة لعام 

%  وهو يتعلق بدعم املحروقات 17والوقود  بنسبة 

والسلع التموينية واألدوية والكهرباء واإلنارة والنظافة 

صحي واألعالف، بينما يستحوذ العامة واملياه والصرف ال

% من إجمالي 15لتيسيرية والتشغيلية علي بند النفقات ا

الذي يغطي التجهيزات اإلدارية النفقات العامة 

واملستلزمات، في حين أن بند مخصصات التنمية والذي 

يستخدم لتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية وإعادة 

نفط اإلعمار لتنفيذ مشروعات تنموية في وزارات ال

واإلسكان والصحة والداخلية والتعليم واملوصالت 

جمالي % من إ12كهرباء يستحوذ علي حوالي والعمل وال

 .2017النفقات العامة وفقا ملوازنة سنة 

  22قدرت إيرادات النفط املتوقعة في املوازنة بنحو 

 مليار دينار.

  عجزا بقيمة  2017من املتوقع أن تسجل موازنة عام

دينار، حيث تعاني ليبيا من حالة استنزاف مالي مليار  15

 واقتصاد ضعيف، نتيجة انخفاض إيراداتها النفطية.

  يمثل قطاع النفط القوة الدافعة لالقتصاد الليبي

يرادات خزينة الدولة، وال شك % من إ98حيث يمثل نحو 

 أأن إ
 
كبر تحٍد نتاج النفط الخام فى ليبيا يواجه حاليا

خيرة حيث أصبح النفط س األ خالل السنوات االخم

 لدائرة للنزاع املسلح بين الفرقاء الليبيين.
 
 الليبي مسرحا

 

  من املالحظ أن الحكومة الليبية قامت بترشيد إنفاق

جميع الوزارات من بنود املوازنة للعام الحالي، وطالبت 

بضرورة التقّيد بالصرف في حدود الضرورات، بسبب 

ة، ليتم تقليص اإلنفاق االنخفاض في اإليرادات النفطي

املركزي السلطتين  بصورة كبيرة، كما دعا البنك

التنفيذية والتشريعية إلى اتخاذ سلسلة إجراءات 

للتخفيف من حدة األزمة وتداعياتها، من بينها محاربة 

الفساد وإعادة النظر في سياسة الدعم بكافة أنواعه 

وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من اإلنفاق 

ستهالكي، األمر الذي يؤكد أن هذه املوازنة التي اال 

اعتمدها املؤتمر الوطني العام هي موازنة تقشفية من 

 الدرجة تحاول ضغط وترشيد النفقات بأقص ى درجة.

في ضوء توقع حدوث تدني حاد في اإليرادات العامة 

للدولة قد يتسبب في إحداث عجز تاريخي غير مسبوق في 

، ينذر بمتوالية من الليبية للدولة املوازنة العامة

التداعيات يصعب حصرها أو التنبؤ بحجمها، تطال 

معيشة املواطنين وأمنهم، حيث لم يعد هناك مناص من 

وضع األسس الصحيحة للخروج من تلك األزمة 

ومعالجة آثارها، األمر الذي يتطلب تعاونا بين الجهود 

 في األدوار.
ً
 أهميته، ال يتيح تقييم  املبذولة وتكامال

 ازم املو اس
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في طرابلس ليبيا,  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم 

كرس لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تإ واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

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

 
 
إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم  يز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومةإلى تعز 

 و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة. ورش عمل و املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات
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