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املقدمة
عقدت املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات ندوة عن تقرير ديوان املحاسبة الليبي لسنة  4102وترشيد
إلانفاق الحكومي -6،حزيران /يونيو ،4102 -قدمت أثناءها ثالث ورقات؛ ألاولى كانت عن دالالت فساد
املرتبات وازدواجية الرقم الوطني.
والثانية كانت عن قراءات في تقرير ديوان املحاسبة لسنة  4102وإجراءات مقترحة لعالج عجز املوازنة
العامة املتوقع للسنة الحالية .بينما تناولت الورقة الثالثة ألاوضاع املالية في ليبيا ( )4102 – 4104وتوقعات
سنة .4102
نبه رئيس املنظمة الدكتور عوض البرعص ي في افتتاح الندوة إلى املسؤولية املجتمعية والحكومية الواجب
تحملها باتجاه ترشيد إلانفاق الحكومي ،إذ إن تقرير الديوان يكشف عن  206ألف موظف أو عامل يتقاضون
مرتبات بالتجاوز ،تجاوزت حسب التقرير  2مليار دينار ليبي ،كنتيجة لالزدواج الوظيفي ،وصرف مرتبات
ألشخاص دون السن القانونية للتوظيف.
وأملح رئيس املنظمة إلى ألاثر السلبي لتقرير الديوان في تعاطي الجهات الرسمية للدولة بمختلف مرجعياتها في
ظل الانقسام السياس ي بين مجلس النواب في طبرق ،وما يتبعه من هياكل ومؤسسات ،واملؤتمر الوطني العام في
طرابلس وما يتبعه هو آلاخر من مؤسسات.
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دالالت فساد املرتبات وازدواجية الرقم الوطني
اعتبرت ورقة ألاستاذ السنوس ي بسكيري رئيس املركز الليبي للبحوث والتنمية أن دالالت فساد املرتبات
وازدواجية الرقم الوطني بتقرير ديوان املحاسبة لعام  4102يعد أول تشخيص وتقييم للسياسات العامة
املطبقة ،وأول تفكيك ألوجه القصور في أسلوب إدارة أموال الدولة ،باعتبار أن ديوان املحاسبة هو أعلى جهاز
لرقابة املالية العامة للدولة.
ولفتت الورقة إلى أن ملف مرتبات املوظفين الليبيين من أكبر التحديات التي تواجه ليبيا ،كونه يستهلك %21
من موارد الدولة ،دون أن يقابل هذا إلانفاق قيمة مضافة لعائد العمل .كنتيجة للتضخم الكبير الذي بدأ من
عام  4100وحتى عام  ،4102حيث بلغ خالل هذه املدة قرابة  81.8مليار دينار ،في الوقت الذي لم تتجاوز
فيه عام  4101ثمانية مليارات دينار.
ومن خالل مراجعة املرتبات املسيلة من مصرف ليبيا املركزي في أعوام ما بعد ثورة فبراير4104،4102،4102 ،
يالحظ تنامي إلانفاق على البند ألاول الخاص باملرتبات ،إذ بلغت نسبته  %62بقيمة  66مليار دينار ليبي .وذلك
بسبب فقدان الحكومات املتعاقبة لسياسات إنفاق رشيدة من خالل منظومة الرقم الوطني ،وفرض املهارات

الوظيفية والانضباط إلاداري من خالل تفعيل عمل إدارات التفتيش وهيئة الرقابة إلادارية.
وبينت الورقة أن أغلب الجهات الحكومية ال تفصح عن عدد موظفيها الذين انتهت عالقتهم بها ،مما يؤدي إلى
تضخيم أعداد املوظفين ،إضافة على الزيادة املستمرة في تقدير امليزانيات التي تطلبها القطاعات بنسبة تتراوح
بين  %2و %41بذريعة التعيينات املتوقعة ،مما يسفر عن تراكم هذه النسب عاما بعد عام .إضافة إلى مبالغة
أكثر املؤسسات الرسمية في تقدير ملحقات املرتبات كاإلعاشة والعمل إلاضافي ،رغم عدم الحاجة إليها في أغلب
ألاوقات ،وهي تتراوح بين القطاعات بنسب تتراوح بين  %2إلى .%21
واتضح من الحصر املبدئي لألرقام الوطنية للعاملين بالقطاع الحكومي يتبين أن املرتبات غير القانونية تتجاوز
نسبتها  %21من املرتبات الحالية ،من خالل ازدواجية صريحة لصاحب الرقم الوطني نفسه ،وذلك بتقاضيه
أكثر من مرتب من نفس الجهة ،أو من قطاعات عدة ،بما يعادل  .%2.2بينما الازدواجية التي يتم تغطيتها
بأرقام وطنية وهمية أو العزوف عن تقديم البيانات بمساهمة من الجهة الوظيفية أحيانا تبلغ نسبتها .%46.2
خلل آخر تسببه بعض جهات الدولة باملخالفة للقانون املالي ،وذلك بدمج مخصصات املرتبات مع املصروفات
العمومية في حساب مصرفي واحد مع صرف السيولة الفائضة من املرتبات في النفقات إلادارية الخاصة بالباب
الثاني .إضافة إلى خلل أبرز يتمثل في ارتفاع حاالت التعيين خالل السنوات املاضية دون التقيد باملالكات
الوظيفية ،إذ تجاوز قطاع الصحة في نسبة تعييناته  %011دون أن تكون لهذه الزيادة حاجة أو أثر بارز في
مستوى ألاداء.
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وانتهت الورقة إلى توصيف حجم الفساد بوزارة العمل املناط بها تنظيم الكادر العام للدولة بسبب سوء
إلادارة والعشوائية التي تدار بها الوزارة ،حيث أنها لم تمارس دورها في إلاشراف على التعيينات والعقود التي
يوقعها املسؤولون لحسابات شخصية بعيدة عن الصالح العام للدولة.
واستنتجت الورقة من مؤشر مدركات الفساد لعام  4102التي احتلت ليبيا فيه املرتبة السادسة من بين الدول
ألاكثر فسادا في العام ،ومؤشر الحكم الرشيد الصادر عن البنك الدولي ،أن الفساد مستمر وانتقاله من
مرحلة فساد رموز السلطة في العقود واملشاريع الكبرى إلى فساد العامة والطبقة الوسطى باملجتمع الذي
استمر في ممارسة نفس أساليب وثقافة النظام السابق.

الوضع املالي للدولة من  2102إلى  2102وتوقعات 2102
هدفت الورقة الثانية بعنوان الوضع املالي للدولة من  4104إلى  4102وتوقعات  4102املقدمة من الدكتور
عزالدين عاشور نائب مدير إدارة البحوث واالحصاء بمصرف ليبيا املركزي إلى تسليط الضوء على ألاوضاع
الاقتصادية خالل الفترة املذكورة بالعنوان وتوقعات العام الجاري ،إذ أنها ارتكزت إلى الوضع ألامني الذي
اعتبرته محوريا من خالل الصراع الدائر في مناطق ليبية مختلفة ،وهو ما ارتد سلبا على ألاداء الاقتصادي
مؤديا إلى انخفاض إنتاج النفط بشكل ملحوظ ،الذي بدوره انسحب على امليزانية بعجز غير مسبوق في عام
 4102تزامنا مع تدني أسعار البترول عامليا ،وتدني تحصيل إلايرادات العامة داخل الدولة.
كل هذه ألاسباب السابقة أدت إلى اضطرار مصرف ليبيا املركزي باالتفاق مع وزارة املالية إلى إجراء ترتيبات
غير اعتيادية من شأنها خفض الاحتياطات النقدية ألاجنبية ،لكنها ضرورية لتعلقها بقوت املواطن اليومي،
وتوفير الاحتياجات ألاساسية من السلع ،وهو ما يعني بحسب الورقة في حالة استمرار هذا العجز وانخفاض
احتياطي النقد ألاجنبي ،خالل السنتين القادمتين عدم قدرة الدولة على توفير السلع والخدمات املستوردة.

النمو املرتبط بمعدالت إنتاج البترول صعودا وهبوطا
رصدت الورقة نسبة النمو عام  4104بسبب عودة معدل إنتاج البترول إلى معدله الطبيعي ،بما يعادل
 ،%016.2وتراجعه عام  4102إلى –  %21.8ليسجل في عام  4102أعلى نسبة بلغت –  ،%21.1إذ وصلت
نسبة متوسط مساهمة النفط في إجمالي الناتج املحلي في ليبيا خالل الفترة املذكورة أعاله نحو  .%60.2وهذا
ينبئ بأن أهمية تمويل القطاع النفطي للميزانية العامة للدولة تعني انخفاض درجة التنويع الاقتصادي ،وفي
الوقت نفسه يؤكد انخفاض مساهمة القطاعات ألاخرى في الناتج املحلي إلاجمالي.
ارتبط الاقتصاد الليبي وتمويل امليزانية العامة وارتفاع وانخفاض احتياط النقد ألاجنبي بأسعار البترول
العاملية التي شهدت تدهورا حادا من عام  4104وحتى عام  4102والتي وصل فيها سعر خام برنت إلى أدنى
مستوياته مسجال سعر  26دوالرا للبرميل.
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ومثلت السنوات الثالث خط انهيار سواء على صعيد نسبة إلانتاج النفطي إلى إجمالي الناتج املحلي ،أو
مساهمة الناتج النفطي إلى إجمالي الناتج املحلي ذاته .ففي عام  4104سجلت نسبة الناتج النفطي  %14.8من
الناتج املحلي ،للتراجع في العام الذي يليه إلى  %62.2مسجلة أعلى نسبة انخفاض عام  4102بنسبة .%28.1
بينما كانت نسبة الناتج غير النفطي في عام  4104إلى إجمالي الناتج املحلي  ،%41.4وارتفعت العام الذي يليه
إلى  ،%26.1لترقى في عام  4102لنسبة .%24.2

الاحتياطات لاجنبية في الفترة بين عامي  2102و2102
انخفضت احتياطات الدولة الليبية لدى مصرف ليبيا املركزي عام  4104من  008.2مليار دوالر إلى 004.8
مليار دوالر عام  ،4102لتصل في عام  4102إلى  86.2مليار دوالر ،بنسبة انخفاض وصلت  .%42.2ويرجع ذلك
إلى تدني إنتاج وتصدير النفط أثناء الفترات السابقة ،والعائد بدوره إلى الاضطرابات ألامنية التي أدت إلى
توقف مرافئ وحقول الزويتينة والسدرة ورأس النوف والفيل والحمادة.

آفاق املالية العامة لسنة 2102
اعترفت الورقة بصعوبة التنبؤ باإلنتاج وإلايرادات النفطية خالل الفترة القادمة ،إال أنها أملحت إلى تقديرات
ُ
مبنية على أساس التحسن املتوقع في أسعار النفط والكميات امل ْنتجة ،وذلك استنادا على التطورات التي
تشهدها املنطقة وتأثيراتها املحتملة على أسعار النفط ،إضافة إلى توقعات املنظمات الدولية من خالل
تصريحات تتوقع ارتفاع أسعار النفط .ناهيك عن الاستناد إلى توقع تحسن إنتاج البترول على انسحاب
أطراف الصراع من الهالل النفطي الليبي ،وإعالن رفع حالة القوة القاهرة عن املوانئ النفطية.
ّ
وقدرت الورقة حجم إلايرادات النفطية وغير النفطية لسنة  4102بما يقارب  02.6مليار دينار ،في حين بلغ
إجمالي إلانفاق على املرتبات ،والنفقات التسييرية والتشغيلية ومشروعات وبرامج التنمية ونفقات الدعم
وموازنة ألاسعار قرابة  22.4مليار دينار بنسبة عجز تبلغ .%42.6

التدفقات النقدية وإلانفاق العام في الفترة املمتدة من لاول من يناير وحتى لاول من يونيو
الجاري.
أوال التدفقات النقدية
رغم عدم اعتماد ميزانية عام  4102إال أن مصرف ليبيا املركزي قام بتمويل بنود إلانفاق العام بترتيبات مبرمة
مع وزارة املالية.
بلغ إجمالي إلايرادات العامة املحققة فعال واملوردة إلى مصرف ليبيا املركزي خالل الفترة املذكورة أعاله
9مليارات و 614مليون دينار ليبيا 2 ،مليارات و 116مليون و 111ألف دينار ،منها إيرادات نفطية ،أي
ما نسبته  %22.2من إجمالي إلايرادات.
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وكانت قيمة املوارد السيادية  2مليارات و 822مليون و 211ألف دينار ،أي ما نسبته  %21.6إيرادات عائدات
الضرائب بقيمة  424مليون و 811ألف دينار ،وإيرادات جمركية بقيمة  02مليون دينار و 011ألف دينار.
إضافة إلى إيراد عام بقيمة  2مليارات و 648مليون و 211ألف دينار ،يدخل في حسابها املبالغ املتبقية
بحسابات لدى املصارف عن سنوات سابقة.

ثانيا إلانفاق العام
بلغ إجمالي املبالغ املسيلة حسب أبواب إلانفاق عن الفترة ذاتها املذكورة أعاله  00مليارا و 221مليونا و211
ألف دينار .منها لحساب الباب ألاول الخاص باملرتبات واملهايا  2مليارات و 212مليون و 811ألف دينار ،أي ما
يعادل نسبة  %20.6لشهري يناير وفبراير ،وجزء من مرتبات مارس وإبريل.
أما الباب الثاني املتعلق باملصروفات التسييرية فبلغ  821مليون و 811ألف دينار أي نسبة  ،%1.2بينما بلغ
مخصص الباب الثالث الخاص بمشروعات التنمية وبرامجها  0مليار و 221مليون دينار و 111ألف دينار وما
يعادل نسبة  .%04.6أما حساب الباب الرابع الخاص بدعم السلع والخدمات فبلغ  2مليار و 420مليون و611
ألف دينار أي ما يعادل .%48.2

العجز
خالل الخمسة أشهر ألاولى من سنة  4102كانت قيمة إلايرادات املتحققة فعال  2مليارات و 614مليون دينار
ليبيا ،بينما كانت قيمة املبالغ املسيلة فعال  00مليارا و 221مليون و 211ألف دينار ،وهو ما يعني أن قيمة
العجز بين إلايرادات واملصروفات بلغت مليارا واحدا ( )0و 118مليونا و211ألف دينار.
ُ
وفي ضوء هذه ألارقام والفجوة بين ما تحقق وما أنفق في ألاشهر الخمسة ألاولى يمكن استنتاج أن ألاوضاع
املالية للدولة الليبية صعبة ،وستزداد صعوبة إذا لم تتحسن أوضاع إنتاج النفط وأسعاره في ألاسواق الدولية،
ُ
وإذا لم تجر إصالحات عاجلة في بندي إنفاق "املرتبات ،والدعم" ،ألامر الذي من شأنه إحداث عجز في امليزانية
العامة ،إضافة إلى إهمال امليزانية الحالية إلانفاق التنموي الذي من شأنه أن يساهم في تدوير عجلة الاقتصاد
واملساهمة في تجاوز ألازمة الحالية.
وال يمكن تغطية عجز املوازنة العامة إال من خالل سحب أرصدة من أموال املؤسسة الليبية لالستثمار ،أو
اللجوء إلى الاستدانة الداخلية أو الخارجية ،وهي كلها خيارات صعبة ولها مخاطرها .فمن الناحية العملية يبدو
أن الاستدانة املحلية غير ممكنة لعدم توفر منظومة إلدارة أدوات الدين العام ،كإصدار أذونات وسندات
الخزينة .وهي صعوبة ال تقل عن صعوبة الاستدانة الخارجية بسبب عدم الاستقرار على الصعيدين ؛ ألامني،
والسياس ي.
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إجراءات مقترحة لعالج موازنة سنة 2102
من جانبها الورقة املقدمة من الدكتور دمحم فياض أستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة بنغازي و مدير عام مركز
بحوث العلوم الاقتصادية  ،والتي كانت بعنوان "قراءات في تقرير ديوان املحاسبة لسنة  4102وإجراءات
مقترحة لعالج عجز املوازنة املتوقع"  .فقد تحدثت عن مقترحات وبدائل لعالج عجز الدين العام منطلقة من
أن ليبيا تواجه خالل العام الجاري عجزا في امليزانية العامة للدولة ،والتي تعني تراجع إلايرادات السيادية التي
تشكل  %00من إجمالي إلايرادات ،بالتزامن مع تراجع إلايرادات النفطية التي تمثل  %28من إجمالي إلايرادات،
وذلك وفقا مليزانية عام  .4102هذه املشكلة املالية ترجع باألساس إلى تدهور ألاوضاع السياسية وألامنية
الداخلية ،معززة بمشاكل سياسية وأمنية دولية ،وليست نتاج ركود نتج عنه تراجع إلايرادات أو تضخم في
إلانفاق العام ،وبما أن نقص إلايرادات النفطية هو السبب الرئيس في عجز املوازنة العامة ،فإن تبني املوازنة
النقدية والعامة قد يكون خيارا رشيدا إلدارة املال العام بكفاءة.

واقع إلايرادات العامة في الفترة من سنة  2101إلى سنة 2102
إن كال من إلايرادات النفطية والسيادية بلغت سنة  4104ما نسبته  %041و %22على التوالي مقارنة بما كانت
عليه سنة  .4101وذلك بعد تراجعهما إلى  %48.2و  %41.2سنة  4100مقارنة بما كانت عليه سنة  .4101وهو
ما يشير إلى تحسن الاقتصاد وألاداء الحكومي سنة  .4104إال أن هذا التعافي سرعان ما تراجع في سنتي 4102
و 4102إلى  %11و %21على التوالي بسبب تدهور ألاوضاع ألامنية والسياسية .وتزامن ذلك مع تراجع ألاداء
الحكومي سنتي  4102و 4102مما نجم عنه تراجع إلايرادات النفطية والسياسية إلى  %22و %22على التوالي
مقارنة بما كانت عليه سنة .4104

النفقات العامة في عامي  2102و2102
تؤكد البيانات أن النفقات العامة سنة  4102كانت ألاعلى مقارنة بعامي  4104و 4102سواء على مستوى
إجمالي النفقات العامة ،أو على مستوى أبواب امليزانية "ألاول؛ الثاني ،الثالث" وهي الخاصة باألجور واملرتبات،
والنفقات التسييرية ونفقات التنمية ،وذلك بالرغم من تراجع إلايرادات العامة .بلغت نسبة نفقات كل باب
سنة  4102إلى إجمالي نفقات الباب خالل الفترة من  %22 ،4102 – 4104و %26و  %28على التوالي .وذلك
في الوقت الذي تراجعت فيه نفقات الدعم والدين العام ،إذ بلغت نسبة كل منهما  %42و ،%22وذلك بالنسبة
إلى إجمالي نفقات كل منهما على التوالي خالل الفترة من  4104إلى .4102
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طرق معالجة عجزاملوازنة لسنة 2102
ذهبت الورقة الثالثة إلى أن السياسات التي يجب أن تتبناها الحكومة هي "السياسة املالية" باعتبارها املثلى
القتصاد ريعي ،ويعد استخدام أدوات املوازنة العامة املتمثلة في إلايرادات والنفقات العامة من أهم ألادوات
املمكن استخدامها في مثل هذه الظروف.

النفقات العامة
ً ً
ً
تعد النفقات العامة من أهم أدوات السياسة املالية التي يمكن استخدامها في إدارة املال العام لضمان حسن
ترشيد استخدامه ،وبالتالي فإن إدارة املال العام بكفاءة يتطلب إعادة بناء هيكل النفقات العامة،وهو ما
يتطلب إعادة ترتيب أولويات إلانفاق العام .ويراعى في إعادة بناء هذه الهيكلية؛ اعتماد مبدأ ألاولوية ،وتوفير
املعلومات املالية ،وضمان تحقيق املنافع املتوخاة من إلانفاق العام.

تصحيح اختالل الباب لاول الخاص باملرتبات
لتصحيح الخلل في باب املرتبات تقترح الورقة إلاجراءات التالية:
 إعادة النظر في مرتبات السلطة التشريعية ،ورئيس وأعضاء الحكومة التنفيذية ورئيس الحكومة،
والوزراء والوكالء ،وكذلك إعادة النظر في جدول مرتبات العاملين بالقطاع العام ،وذلك باالسترشاد
بالدارسة التي أعدها مركز بحوث العلوم الاقتصادية في سنة  4101م بشأن مرتبات العاملين
بالوظيفة العامة.
 إعادة النظر في مرتبات شركات ومؤسسات القطاع العام ،مثل الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية
للنفط ،والهيئة الليبية لالستثمار والشركات التابعة لها ،وشركة الاستثمار الخارجي ،ومصرف ليبيا
املركزي ،شركات الاتصال.
 ضرورة الالتزام بالرقم الوطني عند صرف مرتبات العاملين بالقطاع العام واملؤسسات والوحدات
الاقتصادية وإلادارية التابعة له .إن عدم وجود دليل للتنظيم إلاداري،وهيكل إداري ،ومالك
وظيفي ،واختصاصات وظيفية ،واشتراطات وظيفية ،للكثير من مؤسسات القطاع العام والسلطة
التشريعية ،والحكومة ،والشركات والهيئات التابعة للقطاع العام يعد مصدرا للفساد إلاداري
واملالي ،مما يستوجب في املدى املتوسط (من سنة إلى سنتين) العمل على ضرورة توفير هذا الدليل
التنظيمي لضبط عدد العاملين في القطاع العام ،وتحديد الاختصاصات مما يؤثر إيجابا على
مستوى الشفافية والنزاهة ،وترشيد إلانفاق.
 إعادة النظر في جدوى عمل الكثير من السفارات ،وإغالق جميع السفارات التي يثبت عدم جدواها،
كما يجب إعادة النظر في عدد العاملين بهذه السفارات.

7

املن ــظمة الليبية للس ــياسات وإلاسـ ــتراتيجيات
Libyan Organization Of Policies & Strategies

 يعد نقص إلايرادات النفطية السبب الرئيس ي لعجز املوازنة العامة املتوقع لسنة 4102م ،وهذا
يتطلب تخفيض النفقات املدفوعة بالعملة ألاجنبية،وعليه فإن إعادة النظر في نفقات البعثات
الدبلوماسية ،سواء فيما يخص بند ألاجور واملرتبات،أو النفقات التسييرية يعد عامال أساسيا في
إدارة املال العام بكفاءة.
ولتصحيح اختالل نفقات الباب الثاني من امليزانية املتعلق بالنفقات التسييرية التي بلغت حسب تقرير ديوان
املحاسبة لسنة  4102نسبة  %1من إجمالي النفقات العامة ،رأت الورقة ضرورة إتباع آلية علمية لتقدير
النفقات التسييرية تتوافق وكل صنف من املصروفات التسييرية،وهو ما يؤدي إلى تحسين إدارة املال العام.
واملالحظ بشأن هذه النفقات أنها ال تخضع ملعيار علمي في تقديرها بل يغلب عليها التقدير العشوائي ،حيث
تبين التقديرات أن الكثير من املصروفات ال تتناسب وطبيعة عمل وحجم الوحدة إلادارية.
أما معالجة وترشيد نفقات الدعم السلعي التي يكتنفها حجم فساد أكده ديوان املحاسبة الليبي ،إذ بلغت
نسبة إلانفاق على دعم السلع والخدمات من ميزانية عام  4102نسبة  %42من إجمالي امليزانية ،فتتم املعالجة
من خالل إبدالها بدعم نقدي للمواطنين باستخدام الرقم الوطني كآلية للتوزيع.

إلايرادات العامة
بلغت إلايرادات النفطية املقدرة وفقا للموازنة العامة لسنة 4102م  46مليارا و 111مليون دينار،وهي تمثل ما
نسبته  % 21تقريبا من إجمالي إلايرادات املقدرة لنفس السنة ،كما أنها املصدر الرئيس ي لإليرادات من العملة
ألاجنبية .تقرير ديوان املحاسبة أشار إلى أن إجمالي إلايرادات النفط لسنة  4102بلغ  02مليارا ،و 211مليون
دينار ،أي ما يمثل  %12من إجمالي إيرادات النفط املقدرة.
والحظت الورقة أن مدى تحقق إلايرادات املقدرة من هذا املصدر يتحدد بقوى خارجية ال تخضع لسيطرة
الحكومة ،وأن تدني أسعار النفط من جهة ،وتراجع الكميات املصدرة منه بسبب ألاوضاع ألامنية ،يجعل من
الصعب التكهن بقيمة إلايرادات النفطية املتوقع تحقيقها للموازنة العامة لعام4102م.

إلايرادات السيادية
من املفترض أن تكون إلايرادات السيادية القتصاد يعمل وفقا آللية السوق في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات
من أهم مصادر إلايرادات ،وعلى الرغم من أن الاقتصاد الليبي بدأ العودة إلى نظام السوق كآلية إلدارة
الاقتصاد منذ ما يقارب ثالثة عقود من الزمن ،إال أنه لم يشهد تنظيما جيدا يضمن تحقيق الكفاءة في إلانتاج
والتوزيع التي يسعى نظام السوق إلى تحقيقها.
وبذلك أصبح الاقتصاد الليبي اقتصادا مشوها ،يتمتع فيه القطاع الخاص بالكثير من املزايا واملكتسبات ،دون
أن يساهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية ،أو في دعم املوازنة العامة من خالل سداده لاللتزامات املستحقة
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عليه ،ألامر الذي يستدعي من الحكومة التدخل في النشاط الاقتصادي لضمان حسن عمل نظام السوق.
وهذا بدوره يستدعي إعادة استخدام أدوات السياسة املالية املتمثلة في الضرائب ملساعدة الحكومة في القيام
بوظائفها لتحقيق أهدافها.

إيرادات الضرائب
قدر ديوان املحاسبة الليبي إيرادات الضرائب لعام  4102بقيمة  211مليون دينار ،أي ما يعادل  %02من
إلايرادات السيادية املقدرة ،بلغت قيمة املحصل منها  661مليون دينار أي نسبة  %12من إجمالي إلايرادات
الضريبية املقدرة عن السنة ذاتها.
ويتطلب تخفيض عجز املوازنة العامة من خالل إلايرادات السيادية ،ومنها عائدات الضرائب ،ربط الرقم
الوطني بكل من السجل التجاري والسجل الضريبي .وربط الرقم الوطني بإدارة الوظيفة العامة ،وبمكتب
الباحثين عن عمل وبالسجل الضريبي .وربط تقديم إلاعانات واملساعدات الاقتصادية والاجتماعية،
والتسهيالت املالية ،والائتمان املصرفي بالرقم الوطني ،وبالسجل الضريبي ،وإلزام مؤسسات القطاع الخاص
بدفع الضرائب عن حد أدنى من العاملين بها.
على أن يحدد هذا العدد وفقا لحجم املؤسسة ،ويستند تحديد حجم املؤسسة إلى رأسمالها .وحتى يكون
القطاع الخاص أكثر جذبا للتوظيف ،يقترح تخفيض ضرائب الدخل الناتج عن العمل للعاملين بالقطاع
الخاص مقارنة بالعاملين بالقطاع العام.

إيراد املؤسسات والشركات العامة
يشير التقرير العام لديوان املحاسبة سنة 4102م إلى أن إلايرادات الفعلية من قطاع الاتصاالت بلغت أكثر من
 201مليون دينار ،وهو ما يمثل أكثر من  %062من إلايرادات املقدرة من هذا القطاع ،وفي الوقت نفسه يمثل
 %46من إجمالي إلايرادات السيادية الفعلية لسنة .4102
كما يشير التقرير العام لديوان املحاسبة لسنة 4102م إلى أن إلايرادات املقدرة من توزيعات أرباح مصرف
ليبيا املركزي لم تتحقق،وهي إيرادات لو سددت الرتفعت إلايرادات املحققة من إلايرادات السيادية إلى أكثر من
 %61من إجمالي إلايرادات املقدرة،ولكان لذلك أثر إيجابي على قدرة الحكومة التنفيذية في مواجهة التزاماتها.
ويشير التقرير العام لديوان املحاسبة إلى أن سبب عدم التزام املصرف بالسداد يرجع لعدم إجراء تسوية
السلفة التي منحها املصرف للخزانة العامة.
ولزيادة إلايرادات العامة من عائد إيراد املؤسسات والشركات العامة يجب إصدار تشريع يلزم الشركات
واملؤسسات التابعة للقطاع العام بضرورة تحويل نسبة مئوية يتفق عليها من فائض نشاطها وأرباحها السنوية

9

املن ــظمة الليبية للس ــياسات وإلاسـ ــتراتيجيات
Libyan Organization Of Policies & Strategies

إلى الخزانة العامة لدعم إلايرادات ملعالجة عجز املوازنة العامة .وإصدار تشريع يلزم مصرف ليبيا املركزي
بسداد املستحقات املفروضة عليه إلى الخزانة العامة.

السياسة التجارية
تعد الرسوم الجمركية من السياسات التجارية التي تستخدمها الدول في إدارة اقتصادها ،باعتبارها املصدر
الثاني لإليرادات السيادية .ويشير تقرير ديوان املحاسبة لسنة  4102إلى أن نسبة ما بلغ تحصيله من إيرادات
جمركية بلغت  2292مليون دينار فقط ،وهو ما يشكل  % 8.2من إلايرادات الجمركية املقدرة ،و % 2تقريبا من
إجمالي إلايرادات السيادية الفعلية لسنة  ،4102املقدرة بـ  111مليون دينار .ونظرا للظرف ألامني والسياس ي
الذي تمر به ليبيا ،إضافة إلى عدم كفاءة النظام الجمركي ،فمن غير املتوقع أن تساهم إلايرادات الجمركية
بشكل كبير في دعم املوازنة العامة.
لذا يجب إصدار تشريع يلغي كافة القوانين والقرارات الخاصة بالرسوم الجمركية ،وإصدار قوانين وقرارات
تنظم تحصيل الرسوم الجمركية ،تتوافق ورغبة ليبيا في الانضمام إلى منظمة التجارة العاملية ،ويمكنها من
تحقيق مكاسب تجارية من هذا الانضمام( ،علما بأن ليبيا آلان تتمتع بصفة مراقب في هذه املنظمة)وفرض
رسوم جمركية على الكمية بدال من القيمة ،وذلك بتصنيف الواردات إلى مجموعات سلعية بفرض قيمة ثابتة
على كل مجموعة سلعية ،وهو ما يضمن تحقيق تحسين جودة الواردات السلعية،وسهولة حساب وتقدير
وجباية إلايرادات الجمركية.

السياسات النقدية
على الرغم من عدم فاعلية السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي ،إال أن استخدام بعض أدوات السياسة
النقدية بكفاءة يمكن أن يساعد الحكومة في قيامها بوظائفها ،وتحقيق أهدافها ،وعليه يمكن للسلطة النقدية
استخدام أدوات السياسة من خالل سعر الصرف الذي يعد أحد أدوات السياسة النقدية الذي عادة ما يتم
استخدامه حتى تتمكن الحكومة من القيام بوظائفها؛ مثل تخصيص املوارد ،إعادة توزيع الدخل ،تحقيق
الاستقرار الاقتصادي ،وتحقيق معدل منخفض من التضخم ،وتخفيض معدل البطالة ،وتحقيق نمو
اقتصادي مرغوب فيه.
من املهم أيضا استخدام سعر الصرف في السوق املوازي في التحويالت التجارية املصرفية ،وهو ما سوف يؤدي
إلى تراجع سعر الصرف في هذا السوق ،ويعزز القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأخيرا فإن تبني املوازنة النقدية ،إلدارة إلايرادات ألاجنبية ،باإلضافة إلى املوازنة العامة قد يكون خيارا رشيدا
إلدارة املال العام بكفاءة .
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توصيات
 إنهاء حالة الانقسام السياس ي واملؤسساتي على مستوى الدولة الليبية.
 تدوير عجلة الاقتصاد الليبي ،والرجوع بإنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية قبل ألازمة.
 إجراء إصالحات في منظومة الدعم وترشيد إلانفاق العام ،من خالل تفعيل الرقم الوطني لتخفيض
إلانفاق على بند ألاجور واملرتبات ،وترشيد إلانفاق في البنود التسييرية ألاخرى.
 معالجة املشكالت القانونية في مرتبات العاملين في القطاع الحكومي ،والتي تقدر بقيمة  2مليار
و 414مليون دينار ،وعدم التراجع أوالتهاون في سياسة ضبط املرتبات من خالل منظومة الرقم
الوطني ،مع التصدي لظاهرة ازدواجية املرتبات.
 ترشيد استيراد السلع غير الضرورية وسلع الرفاهية ،وتنظيم التجارة الخارجية بشكل عام من خالل
رفع قيمة التعريفة الجمركية على تلك السلع.
 إحداث تغييرات هيكلية في بنية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الحياة
الاقتصادية.
 تعزيز نظام التوظيف لنزع الصبغة السياسية عنه ،مع جعل الخدمة املدنية مهنية.
 تنظيم العمالة ألاجنبية لزيادة إلايرادات الضريبية.
 دراسة احتياجات العاملين في مختلف املهن والتخصصات بالتعاون مع الجهات املختصة.
 العمل على ترشيد إلانفاق في كل أبواب امليزانية.
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست
في ديسمبر 4102في طرابلس ليبيا ،و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير. 4102
تقوم املنظمة بإجراء ألابحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة
من أجل الوصول الى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار .و تكرس
املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب
الليبي .تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزمن أجل
ً
تطوير أداء املؤسسات الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة
وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة كذلك
بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة.

مكتب طرابلس
زاوية الدهماني – طرابلس  -ليبيا
صندوق البريد 4022
هاتف 00218 21 340 75 86 :
فاكس 00218 21 340 75 87 :
مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul vizyon park
Ofis Plaz.A3 BLK
K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye

هاتف0090 212 603 25 92 :
فاكس0090 212 603 27 48 :
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