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 املقدمة: 

من املعلوم أن سعر صرف العملة املحلية هو عصب االستقرار النقدي واالقتصادي  لكل دولة، كما أنه يعتبر  

الرفاه االقتصادي ورغد   املواطنين وتحقيق  الرفع من مستوى معيشة  في  بالغة  أهمية  العيش، وفي مجال  ذا 

  ألنه  
ً
 فيما يتعلق بحركة التجارة واالستثمار والتمويل الدولي، نظرا

ً
العالقات االقتصادية الدولية، خصوصا

حلقة الوصل بين اقتصادات الدول، ويتم استخدامه كعامل لجذب لالستثمارات األجنبية، ناهيك عن تأثيره  

ته باملتغيرات االقتصادية وفي مقدمتها امليزان التجاري الذي  الواضح في التوازن الكلي لالقتصاد من خالل عالق

  
ً
يوضح مدى قدرة اقتصاد الدولة على املنافسة في السوق الدولي، كما أن استقرار سعر الصرف يعد مؤشرا

 عند قياس "جودة األداء االقتصادي" ألي دولة. 
ً
 مهما

ً
 وماليا

ً
 اقتصاديا

السعي إلى  الدول  كافة  دفعت  األهمية  متناسق،    هذه  بشكل  عملتها  صرف  سعر  استقرار  ضمان  أجل  من 

ومتكامل مع السياسات االقتصادية األخرى، وذلك لتفادي أية تقلبات حادة من شأنها التأثير بشكل سلبي على  

 الوضع االقتصادي واالجتماعي للدولة. 

 على  من هذا املنطلق، فإنه عند اتخاذ أي قرار اقتصادي بمثل هذا الحجم ينبغي أن يكو 
ً
ن هذا القرار مبنيا

أسس علمية واضحة تعمل على تحقيق رؤية الدولة في إطارها الكلي، بالتالي فإنه يجب أن يوضع هذا القرار  

تحت مجهر البحث والدارسة والتحليل، ملعرفة إلى أي مدى تعد السياسة املتعلقة بسعر الصرف سليمة من  

ه تأثير  وما  واالجتماعية،  االقتصادية  السياسات  الناحية  هي  وما  والطويل،  املتوسط  املدى  على  القرار  ذا 

 املصاحبة التي ينبغي أن تنفذ لتكون هذه السياسة ذات جدوى.

السياسات   من  حزمة  هناك  تكون  أن  البد  منها،  املرجو  الهدف  الصرف  سعر  تعديل  سياسة  تؤدي  فلكي 

تكامل وعلى مستوًى عاٍل من التنسيق،  تجارية( بشكل م  –نقدية    –واإلجراءات اإلصالحية املصاحبة )مالية  

حيث أن تعديل سعر الصرف سيكون له تأثير على جميع القطاعات املكونة لالقتصاد املحلي وفئات املجتمع  

 .
ً
 أو إيجابا

ً
 سلبا

السياسة   أدوات  من  أداة  كل  وعلى  قطاع  كل  على  الصرف  سعر  تغيير  آثار  باستعراض  سنقوم  فإننا  عليه، 

للتخفيف من  االقتصادية، وسنقوم   أو  له لضمان نجاحه،  تكون مصاحبة  أن  التي يجب  باقتراح اإلجراءات 

 بعض آثاره السلبية املحتملة.
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  :اآلثار االجتماعية املتوقعة لتوحيد سعر الصرف (1

 اإلجراء الالزم لتخفيف و/أو تجنب هذا األثر  األثر

ارتفاع أسعار السلع األساسية في السوق بنسبة يمكن أن  

% وتأثيرها املباشر على مستوى املعيشة لذوي  20إلى تصل 

الدخل املحدود من متقاض ي معاشات الضمان االجتماعي  

والشريحة األدنى من موظفي الحكومة واألطفال الرضع  

 ومرض ى األمراض املزمنة وذوي االحتياجات الخاصة. 

-  .
ً
 ايجاد سبل لتوفير شبكة حماية اجتماعية للفئات األكثر تضررا

راسة لتقييم وتحليل االحتياجات )السلع والخدمات األساسية(  اجراء د -

املعلومات حول االحتياجات وتحديد   أنحاء ليبيا لسد فجوة  في جميع 

 نوع الدعم وإدارة وتوفير الخدمات.

معاشات   - متقاض ي  من  املحدود  الدخل  وذوي  الهشة  الفئات  دعم 

أدنى جديد   وتحديد حد  مرتباتهم  وزيادة  االجتماعي  عن  الضمان  لها، 

طريق وضع معايير واضحة مبنية على دراسة واقعية ملستوى املعيشة،  

ويتم تعويض الفرق بين معاشات الضمان الحالية والزيادة املستهدفة  

 عن طريق بند يدخل في باب الدعم )الباب الرابع(. 

 توفير خدمات الرعاية الصحية األولية وعالج األمراض املزمنة واألورام -

 طفال الرضع في جانب الغذاء والتطعيمات. توفير دعم لل  -

 

 اإليرادات العامة   (2

 اإلجراء املصاحب  األثر القطاع / األداة 

 االيرادات النفطية 
ارتفاع قيمة اإليراد بالدينار املتولد عن  

 القطاع النفطي 

العمل على دعم استقرار الصادرات وزيادة كميات االستخراج   -

 النفطية. وحسن إدارة اإليرادات  

زيادة املخصصات املالية للقطاع النفطي بما يناسب التغير في   -

املستويات   أفضل  وفق  عمله  يضمن  وبما  الصرف  سعر 

 املمكنة. 

املصرف   - لدى  املحتجزة  النفطية  لإليرادات  حل  إيجاد 

 الخارجي. 

 انخفاض اإليرادات الضريبية الحقيقية  الضرائب

 إعادة النظر في قانون الضرائب  -

 توسيع األوعية الضريبية   -

 تحسين أنظمة الجباية   -

 تطوير نظام الحوكمة في مصلحة الضرائب  -



 

 
4 

 

 اإلجراء املصاحب  األثر القطاع / األداة 

 الرسوم الجمركية 
انخفاض اإليرادات الحقيقية للرسم  

 الجمركي 

 إعادة جدولة التعريفات الجمركية -

 تحسين أنظمة الجباية الجمركية -

 الحوكمة في مصلحة الجمارك  تطوير نظام  -

إيرادات أخرى  

 )رسوم(

انخفاض القيمة الحقيقة لإليرادات 

 االخرى 

او   - التجارة  مزاولة  )تراخيص  مثل  الرسوم  جدولة  إعادة 

 مخالفات بيئية أو اقتصادية أو صحية .... الخ(.  –االستثمار 

الجباية في الخدمات  

 االساسية 

امة  من املتوقع ارتفاع تكلفة الخدمات الع

والخـدمــات املــرتبطـــــة بدعــم املـحـروقات 

 -املياه والصرف الصحي  –مثـل )الكهرباء 

 النظافة...(.

الصحي - )الصرف  مثل  العامة  الخدمات  جباية    - استئناف 

 النظافة ....(

التقنية   - أساليب  أحدث  باستخدام  الجباية  أنظمة  تحسين 

 الحديثة. 

العامة مثل )سعر الكيلو واط  إعادة جدولة رسوم الخدمات   -

يبلغ   الذي  املنزلية  الكهرباء  لخدمة  الساعة  أي    20في   
ً
درهما

سنت للدوالر أي أقل من نصف سنت، علما بأن القطاع    0.44

 املنزلي يمثل نسبة كبيرة من مجموع االستهالك الكلي للكهرباء(.  

 االستدامة املالية 

من املتوقع توفر فوائض إضافية من  

العملة االجنبية للمصرف املركزي مما  

 سيزيد من االستدامة املالية. 

التي   - يجب ان يتم إعداد سيناريوهات مستمرة لكل الظروف 
من املتوقع أن تؤثر في االستدامة املالية وتقييم املدة املتوقعة  

 لهذه االستدامة، والسير عكس الدورة االقتصادية. 

  

 النفقات العامة  (3

 اإلجراء املصاحب  األثر امليزانية 

الباب األول )املرتبات  
 واألجور( 

احتمالية عالية الرتفاع فاتورة الباب األول  
 بسبب توفر فوائض مالية. 

ايقاف التعاقد أو التعيين في الوظائف العامة في الوقت   -
 القريب حتى اصالح هيكل الوظيفة العامة. 

الدخل   - لذوي  األجور  نظام  بعد حصر  إصالح  املحدود 
وإعداد   املعيشة  ملستوى  دراسة  وإعداد  الفئة  هذه 
سيناريوهات لهذا االصالح مبنية على مسوحات وبيانات  

 حقيقية. 
 ربط مستويات األجور بمؤشرات األداء.  -
 تقليص االنفاق الحكومي الخارجي املتمثل في السفارات.  -
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 اإلجراء املصاحب  األثر امليزانية 

النفقات  الباب الثاني ) 
 التشغيلية( 

احتمالية عالية الرتفاع فاتورة الباب الثاني  
% بسبب تغيير  200بنسبة قد تصل الى 

سعر الصرف املستخدم في مشتريات 
الحكومة وكذلك بسبب توفر فوائض مالية  

 ناتجة عن سعر الصرف الجديد. 

املالية بصورة فاعلة   - الرقابة  االلتزام بضوابط وقوانين 
 ترشيد االنفاق.  بما يؤدي الي 

إعادة ترتيب أولويات اإلنفاق وأولويات املشاريع حسب   -
واألهداف   بالنتائج  املتوقع  االنفاق  وربط  األهمية، 

 املرجوة من اإلنفاق. 

الباب الثالث )النفقات  
 التنموية( 

ارتفاع في تكلفة النفقات املرتبطة بهذا  
الجانب مثل )منح الطلبة الدارسين  

العاملين بالسفارات  بالخارج، رواتب 
 الليبية، نفقات التنمية ....(

 

اإلنفاق   - نحو  املالية  الفوائض  من  األكبر  الجزء  توجيه 
الصغرى  واملشاريع  املحلية  التنمية  ودعم  التنموي 

 وريادة األعمال. 
بالخارج   - الدبلوماسية  للبعثات  وضوابط  معايير  وضع 

 البند.  وللطلبة املوفدين للخارج بما يضمن ترشيد هذا  

الباب الرابع )نفقات  
 الدعم( 

ارتفاع بند تكلفة دعم املحروقات بنسبة قد  
 %200تصل الى 

إصالح نظام الدعم وتوجيهه نحو الفئات املستحقة له   -
 )أصحاب الدخل املحدود(.

 الدين العام 
من املتوقع أن يتم تخفيض الدين العام  

وذلك نتيجة الرتفاع الفوائض املحققة من  
 تغيير سعر الصرف 

يجب استخدام نسبة من هذه الفوائض املالية إلطفاء   -
 .
ً
 الدين العام سنويا

 القطاع النقدي    (4

 اإلجراء املصاحب  األثر القطاع /األداة 

 القطاع املصرفي

ارتفاع القيمة الدفترية ألصول املصرف املركزي املقومة   -

 بالعملة األجنبية.

 الحسابات الجارية لدى املصارف.توفر فوائض مالية في  -

تخصيص نسبة من ودائع املصارف لإلقراض  

 اإلنتاجي.

 انخفاض في القيمة الحقيقية لعرض النقود  عرض النقود 

عدم التوسع في االصدار النقدي )طباعة عملة   -

 جديدة(  

 إدارة العرض النقدي بشكل علمي ومدروس  -

 السيولة 

املصارف بسبب القدرة على  من املتوقع ان تتوفر السيولة في 

% من   90 -% 80تلبية الطلب على النقد األجنبي )علما بأن بين 

قيمة الوحدة الواحدة من الدينار الليبي تتحول الى طلب على  

 النقد األجنبي( 

 فتح االعتمادات -

 فتح املقاصة -

 - سعر الصرف 

بحسب   - مستمر  بشكل  الصرف  سعر  تعديل 

الى   وصوال  االقتصادية  السعر  الظروف 

 التوازني. 

 توفير النقد األجنبي للجميع بال استثناء.  سيقل أثر السوق املوازي وقدرته على التأثير في أسعار السلع. السوق املوازي 
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 القطاع الخارجي  (5

 اإلجراء املصاحب  األثر القطاع /األداة 

 الصادرات
تغير في القيمة الدفترية للصادرات املقومة بالدينار  

 الليبي 

إعداد خطة لتعزيز الصادرات )على املدى   -
املتوسط( من خالل تشجيع االستثمار املحلي  

 وجذب االستثمار األجنبي. 

 الواردات 

سيستمر الطلب مرتفعا على الواردات بسبب عدم  

وجود بدائل محلية لها، وأي انخفاض في الطلب عليها  

 سيكون بسبب ضعف القوة الشرائية. 

االستيراد )على املدى  إعداد خطة لتقليل فاتورة   -
املتوسط( من خالل تشجيع االستثمار املحلي  

 وجذب االستثمار األجنبي . 

 

 التوظيف واالستثمار   (6

 اإلجراء املصاحب  األثر القطاع / األداة 

 معدل البطالة

ينبغي دراسة أثر تغيير سعر الصرف على  

معدل البطالة علما بأنه من املتوقع أن  

البطالة نتيجة ضعف االدخار  يزداد معدل  

وبالتالي االستثمار بسبب تآكل القوة 

 الشرائية للدينار. 

توجيه الفوائض املالية املتحققة نحو االنفاق   -
 االستثماري والتنمية املكانية 

 الرفع من اإلقراض اإلنتاجي -
تطوير التدريب املنهي والتوسع في برامجه   -

 للعاطلين عن العمل 
الكثيفة العمالة )البناء  دعم الصناعات   -

 الزراعة(  - والتشييد 
دعم املشروعات الصغرى واملتوسطة وريادة   -

 االعمال 
جذب االستثمارات املباشرة عن طريق إنشاء   -

 مناطق ذات طبيعة خاصة ومناطق حرة. 

 طبيعة االستثمار 

من املحتمل أن يزداد الطلب على 

 بسبب  
ً
 عاملة

ً
االستثمارات التي تتطلب يدا

انخفاض تكلفة األجور مثل )قطاع  

االنشاءات( لكن من املتوقع خروج اليد  

العاملة املاهرة األجنبية ودخول اليد 

العاملة املحلية للسوق والتي ال تتمتع  

 باملهارة الالزمة. 

 دراسة احتياجات ومتطلبات سوق العمل  -

تدريب وتأهيل العمالة الوطنية بحسب متطلبات   -

 سوق العمل. 
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 اإلجراء املصاحب  األثر القطاع / األداة 

 حجم االستثمار 

ال يمكن التنبؤ بتأثير سعر الصرف على حجم  

االستثمار بسبب عدم توفر البيانات املتعلقة  

بحجم االستهالك واالدخار وصافي االستثمار  

 )راجع ميزان املدفوعات نشرة مصرف املركزي(. 

هناك احتمالية ان ينخفض حجم االستثمار  

انخفاض االدخار الناجم عن ضعف  بسبب 

 القوة الشرائية للدينار 

تشجيع القطاع الخاص من خالل تطوير التشريعات   -
املنظمة له، وتقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل  
الحصول على االئتمان، وتطوير نظم الحوكمة،  
وتعزيز اجراءات الشفافية، ومكافحة الفساد،  

صغرى  وتشجيع مشاريع الريادة، والصناعات ال 
واملتوسطة، واستئناف مشاريع البنية التحتية  

 الكبرى. 

 أسعار السوق 
من املتوقع ارتفاع السلع األساسية )السلة  

 %.20الغذائية( بنسبة 

فتح االعتمادات إلطفاء موجة ارتفاع االسعار بسبب   -
 شح عرض السلع.

 

 رقابية  –إجراءات إدارية   (7

 األثر اإلجراء 

 استقرار في االقتصاد املحلي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي  - وفعال بين أدوات السياسة االقتصادية التنسيق بشكل متكامل 

إرسال رسائل إعالمية إيجابية بأن برنامج التعديل سيكون على شكل  

 حزمة إجراءات مصاحبة لضمان نجاحه

تطمين املواطن بقدرة الحكومة على ضمان االستقرار في مستوى   -
 املعيشة وخلق بيئة ايجابية للمستثمر املحلي واالجنبي 

 مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
ضبط االسعار داخل السوق وضمان عدم وصول املوارد املالية   -

 الليبية للجماعات االرهابية 

 التنبؤ بوقوع الخطأ واكتشافه قبل حدوثه. - اتباع أسلوب الرقابة الوقائية. 

 ضمان كفاءة أداء السياسات االقتصادية واألجهزة الحكومية  - األجهزة الرقابية ملكافحة الفسادتطوير عمل 

 تحسين مستوى الخدمات
ستتوفر فوائض مالية مما سيمكن الجهات املعنية من تقديم   -

 الخدمات في حالة تم توجيه هذه الفوائض نحو تطوير الخدمات.

 

 الدخل  إعادة هيكلة االقتصاد وتنويع مصادر  (8

 لعدم قدرة االقتصاد الليبي على االستمرار بنفس السياسات السابقة، ويمكن تحقيق 
ً
يجب العمل على تحقيق هذا الهدف نظرا

 وبما  
ً
ذلك من خالل صياغة رؤية وتحديد األهداف ورسم السياسات والتخطيط لها وإعداد البرامج التنفيذية لتكون واقعا ملموسا

 ورفاهية املجتمع. يحقق التنمية 
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