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المحتويات

.مفهوم اإلصالح الهيكلي والسياسات االقتصادية•

.لماذا الحاجة الى اإلصالح الهيكلي لالقتصاد الليبي•

.التدابير االقتصادية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي•

.الخالصة•



مفهوم اإلصالح الهيكلي والسياسات االقتصادية

نحواالتجاهدتأكيالىيهدفشاملبرنامجتنفيذانهعلىلالقتصادالهيكلياإلصالحيعرف•
اديةاالقتصالسياساتوتحريرالخاصةالمبادراتوتشجيعالسوققوىعلىاالعتماد
نةللموازالتوازنإعادةعلىوالعملالمدفوعاتميزانوتحسينوالتنظيمية،واإلدارية

.صادياالقتالهيكلعلىجذريةإصالحاتادخالطريقعناالقتصادوتنويعللدولةالعامة

بلوغلالدولةتتخذهاقراراتمجموعةانهاعلىاالقتصاديةوالسياساتالتدابيرتعرف•
.المحددةواألدواتالوسائلمنعددعبرواجتماعية،اقتصاديةاهداف



الريعياالقتصاد 

قبلنمالعاماإلنفاقعلىجوهريا  المؤسساالقتصادانهعلىالريعياالقتصاديعرف•
انهاأيى،االخراالقتصاديةوالقطاعاتالريعيالقطاعبينوسيطةالدولةتصبحإذالدولة،
خاللمناالخرىاالقتصاديالنشاطفروعإلىتخصصهاثمومنالريعيةالعائداتتتسلم
.العاماالنفاقبرامج

الفئاتهذهوتعملالريعمنالمستفيدةاالجتماعيةالفئاتجميعالريعيبالمجتمعويقصد•
االخرىالفئاتحسابعلىكانوانالشخصيةالمصالحلحمايةالريعيةالحالةتعميقعلى
.الريعفيالحاكمةبالسلطةالقرابةأوالصلةنتيجةالفئاتهذهتنشأوقدالمجتمعفي



:الحرببعدوماالحرباقتصاداتمالمح•

لقاتحانقطاعالدولة،لمؤسساتانهيارواالحتياطيات،للمواردضخماستنزاف•
بديلةبيةضريوأدواتماليةدوائرإقامة،بطالةتجارية،خسائرالداخلية،التبادل

المواردوالخاصةالممتلكاتنهبالسكان،تهجيرالمسلحة،التشكيالتقبلمن
الداخليةاالستثماراتفيحادانخفاضالجاري،االنفاقارتفاعالعامة،

...والخارجية



لماذا االقتصاد الليبي يحتاج الى اصالح هيكلي
الوطنيةكوماتللحيمكنوالوغيرها،النقديةواحتياطاتهاالقتصاديوانتاجهووارداتهوصادراتهونفقاتهايراداتهفيمتذبذباقتصاد•

.الدوليةاالسواقفيتتحددأسعارهالنوتثبيتهاأسعارهتحديدمن

االنيةللمصالحوفقا  فيهاالتصرفالحديحقوالوالمستقبلالحاضراالجيالجميعتشملعامةوطنيةثروةالنفطعادل،غيراقتصاد•
الىيؤديمماداممستوغيرمرشدغيربشكلالحاضرجيلفيالريعمناالستفادةتقتصرالناميةالريعيةاالقتصاداتفيوالخاصة،

.الوطنيةالثروةفيحقوقهممنالمستقبلأجيالحرمان

فياألكبرالدورلهاونفيكفيهالمتحكمةهيبلللدولةتابعاالقتصاديكونالناميةوخصوصا  النفطيةالبلدانغالبفيالدولة،اقتصاد•
االنفاقصا  وخصوالعاماالنفاقنافذةعبرالمجتمعإلىعنهالناجمةاالجنبيةالعمالتوتحويلالنفطبتصديرفتقوماالقتصاد،

.النفطبعدامحقبةتعوضلإليراداتاخرىمصادراستحداثبكيفيةاالهتمامدونالعامةالماليةفي(التشغيلي)الجارياالستهالكي

االيراداتفعرصعوبةعنفضال  األخرى،القطاعاتإقصاءفييسهماالقتصادتمويلفيالنفطعلىاالعتماداناإلقصاء،اقتصاد•
الخاصالقطاعإقصاءآخرجانبومنجانبمنهذا(االستهالكي)الجارياالنفاقوخصوصا  العاماالنفاقخفضاوالضريبة
.والمجتمعاالقتصادعلىسيطرتهافرضوتريدالريععوائدفيالمتحكمةهيالدولةكونوتهميشه

قوىايمننفسهالتحصينتذهبالريععلىاقتصادهايعتمدالتيالدولغالبانالباهظ،العسكرياالنفاقنحوينحواقتصاد•
.العاماالنفاقبوابةعبروالدفاعياالمنياالنفاقفيالمبالغةخاللمنوذلكمعارضة





مليون دينار



(2017-2007)االنفاق على المرتبات واألجور واالنفاق على مشروعات وبرامج التنمية خالل الفترة 



(2017-2005)معدل البطالة ومعدل التضخم ونسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 



(2017-2005)معدل البطالة ومعدل التضخم خالل الفترة 
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(  2017-2005)حجم الواردات وايرادات الرسوم  الجمركية خالل الفترة 

رسوم جمركية الواردات 
الواردات مليون دينار 

مصرف ليبيا المركزي: المصدر

الرسوم الجمركية مليون دينار



ليبيا في حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي 
(2005-2017)



مصرف ليبيا المركزي: المصدر

مليون دينار



فوائد اإلصالح الهيكلي لالقتصاد

.تنويع مصادر الدخل•

.تحقيق النمو االقتصادي  واالستقرار االجتماعي•

.الوصول الى معدالت عالية للنمو االقتصادي•

.عالج التشوهات الموجودة في االقتصاد المحلي•

.تخفيف وإزالة العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة•

.التركيز على خلق الثروة وليس توزيع عوائد الريع•

.تقوية البناء الديموقراطي•

.القضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر•

.رفع اإلنتاجية وتعزيز العالقة بين اإلنتاجية والعائد•



 بشأن فرض رسم على النقد 2018في شهر سبتمبر ( 1300)قام المجلس الرئاسي بإصدار القرار رقم

:األجنبي

.فرض رسم على مبيعات النقد األجنبي لألغراض التجارية و الشخصية•

مجلس و يصدر بقرار من ال, قيمة الرسوم المفروضة تحدد من قبل رئيس المجلس الرئاسي و محافظ البنك المركزي•

.الرئاسي

.تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم و توريدها لحساب مخصص لهذا الغرض•

ام وسداد الدين العالطفاءتحدد أوجه التصرف في عائدات الرسوم بقرار من المجلس الرئاسي بمراعاة تخصيص نسبة •

.االلتزامات القائمة على الدولة





الخالصة•

.لالقتصادهيكلياصالحالىبحاجةليبيا•

مفيدةيالرئاسالمجلسقبلمنالمتخذةوالسياساتالتدابير•

اإلصالحمنظوربمراعاةالقصيرالمدىعلىومطلوبة

.الهيكلي


