
 واالستنزافاالحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي بين مواجهة األزمات 

 - 02222019للفترة  لالقتصاد الليبي دراسة تحليليه

 1طارق سليمان بغنيد.

 الدراسة: مستخلص 

من لةث  0202-0222تناولت الدراسةةةةةةةةةةةةةا اوليةافةاا الدولةا لي اوخيلةةةةةةةةةةةةةا  ال ة       ال     

حلةةة  ويما للةةة   و  ، تطورها وابرز أثارها على اوخيلةةةا  وية ةا اسةةةا مارها م ةةةي    و همةتها أ

من اسةةةةةةةةةةةةةةيظراف لالةا لي ال روف اوسةةةةةةةةةةةةةةيننةاتةةا راى تمر تهةا ال    ، وتنةاولةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا اوليةةافةاا 

على ال ةةةا ةةاا اقيع  ةةا بمي   اا لي ذلةة  معيمةةدا  وخةةةايةةةةةةةةةةةةةة   الةةدولةةةا إةةةةةةةةةةةةةةمن رفةةار   ر  وتح ةلي

وأنها  ،اعيما  اوليةافةاا لي ترايمالا على العواتد الن طةا  راىوخد   لةةت الدراسةةا  ،سةةاالدرا

من  اوتح ق م يو وعلى اسيمرار تدفق الوار اا ، لاف ت لي ف    ما علي اوسي رار اوخيلا   

، وأوصةةةةةةةت  0202عام المند   ة  تها اوخيلةةةةةةةا  ال مر ال  ايم سةةةةةةةاهم لي ت  ة  اسثار ال ةةةةةةة  ةا ال   

م  عةةةاتةةةد تهةةةا الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةةةةةةرور  تنوة  ملةةةةةةةةةةةةةةةا ر ترايم اوليةةةةافةةةةاا ومراعةةةا     ةةةا اولي ةةةا  

  م ي    م  تح ق اوسي رار األمن  وال ةاي  . اوسا مار

 ، اسيظراف اوليةافي اوليةافةاا الدولةا ، ترايم اوليةافي، ي ايا اوليةافي مفتاح الكلمات:

 املقدمة: 

ملطلح  له أهمةا ي     لي الن ام الن د  واقااي لي أ  اخيلا   اوليةافةاا الدولةا    

 محلي، وميع ق بشك  ي   

ولي ظ  اليطوراا ال ةةةةةةاسةةةةةةا واألمنةا واوخيلةةةةةا يا واقالةا اقح ةا والدولةا ،  بأ اء اوخيلةةةةةا 

تب ز الحاجا اقلحا وى اخيلا   ليحل ن  طوفه الدفاعةا ل يحوط من أ  انعكاساا س  ةا 

أهمةا اوليةافةاا الدولةا  والد  من  ، وتكمنوخعةا لةاإةةةةةةةةةةةةةةرا وم ةةةةةةةةةةةةةةي    على اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا  مي

هةامةا على ال در  على د ةةةةةةةةةةةةةةديد الديون ال ارجةا  ا طوط الةدفةاا الرتي ةةةةةةةةةةةةةةةةا بةاعي ةارهةا  م  ةةةةةةةةةةةةةةر 

والدفاا عن العم ا واسةةةةةةةي رارها ، يما د ةةةةةةةةيددم يم  ةةةةةةةر ليحديد ميا ا اليلةةةةةةةة ة اا اوتيما ةا 

أهمةا ر ار  اوليةافةاا األجنبةا الرسةةةةةةةةةةةةةمةا وية ةا اقحاف ا على سةةةةةةةةةةةةة متها ل دو ، لذل  تب ز 

ى هده ومن هنا تأد، وتنمةتها بما ي ةةةةةةةةاهم لي تح ةق اوسةةةةةةةةي رار والينمةا اوخيلةةةةةةةةا يا ل خيلةةةةةةةةا  

الدراسةةةةةةةةةةةةا لي رفار أهمةا اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةةةةةةا  ال ة   واليحدياا ال   تواجالالا لي ظ  

 bagni7063@gmail.com، الزييو ا جامعا ،  ترهو ا اليجار محاإر بك ةا  1
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وأهمةا اإل ار  ال ةةةةةةةةةةةةة ةما ل ليةافةاا األجنبةا ، وال ةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةا     اق ةةةةةةةةةةةةةي ر   ال روف األمنةا

 م ي   ،

 .مشكلة الدراسة - 1

ومواجالا أوزماا  اوخيلةةةةةةةةةةا  اوليةافةاا الدولةا لي تح ةق اوسةةةةةةةةةةي رار أن أهمةا و ور         

ا األسئ عديد علي  ييط ب اوجابهلاإرا وم ي    اقالةا رشاعا  رجا من ال  ا في خ ر  ال    و

 أهمالا ما يلي : من وال  

   ال   مرا تها اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   ؟ . ااما اليطور 

  .  ما مدى ي ايا اوليةافةاا الدولةا لي اوخيلا  ال ة 

   ؟ ه  ساهمت اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   بشك  ايجابي على أ اء اوخيلا 

 ؟ ماا اوليةافي الدواي ل خيلا  ال ة  ما هي ملا ر تراي 

   علي اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةةا  اإللداث األمنةا وال ةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةا  ما هي أثار وتداعةاا

تواجةةه اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا لي ظةة  هةةذه  ال  الوفن  ، ومةةا هي اليحةةديةةاا اق ةةةةةةةةةةةةةةي   ةةةا 

 ؟.األوإاا

 .أهمية الدراسة  -0

اء التةةةةةةةةةةةةةةوء على جةا ب اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   تيجلى أهمةةا الةدراسةةةةةةةةةةةةةةا لي رل ة    

والذ  لم يح ى باوهيمام الك     اصةةةةةةةةةةةةةا لي ال   اا ال    ةةةةةةةةةةةةةالدا  مو ميواصةةةةةةةةةةةةة  لي   م هده 

اوليةةةافةةةاا     ال   اا ال    ةةةةةةةةةةةةةةالةةدا ارت ةةاعةةا لي أسةةةةةةةةةةةةةةعةةار الن   واسةةةةةةةةةةةةةةي رارا امنةةةا ،     أن 

  ال ة   وال   انعك ةةةةةةةت علي اسةةةةةةةيظراف جزء ي    من ال روف اوسةةةةةةةينناتةا ال   يمر تها اوخيلةةةةةةةا

اوليةافي الدواي ل خيلةةةةةةةةةةةةا  الوفن  يشةةةةةةةةةةةة ت عن أهمةه الدور الذ  ي ع ه اوليةافي الدواي لي 

 من  انهةار اوخيلا  اقحلي ومواجالا األزماا واللدماا.

 . فرضيات الدراسة -  3

  ا  لي تح ةق اوسةةةةةةةةةةةةةي رار د ةةةةةةةةةةةةةاهم اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةةةةةةةا  ال ة    بشةةةةةةةةةةةةةك  فع

 اوخيلا   من     تح ةق اوسي رار لي سعر اللرف

   ا لي بالي   اا واليطوراا الحاصةة   تيأثر اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةا  ال ة   م ا ةةر

 خطاا الن   من لةث األسعار واإل ياج.

  اقيعارف ع ةه فاخت اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   لد الك ايا. 
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  م ع خا ب ن اوليةافةاا وسةةةعر اللةةةةرف والوار اا وو توجد  جد ع خا سةةة بةا ماتو 

 اوسا مار األجن  

  اإللداث ال ةةةةةةةاسةةةةةةةا واومنةه سةةةةةة  ا علي اوليةافي الدواي ل خيلةةةةةةا  ال ة    انعك ةةةةةةت

 سةكون أثرها  ارثةا على اوسي رار اوخيلا    ولي لاله اسيمرارها 

  . أهداف الدراسة - 4

 رف علي اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   من لةث اليطور واوهمةه .اليع 

  توإةح م يو  الك ايا ل ليةافةاا الدولةا ل خيلا  الوفن 

  ااخيلا  تحديد الدور الد  د الم به اوليةافةاا الدولةا لي تح ةق اوسي رار. 

   ال ة   الراهن ل خيلا  توإةح  ور اوليةافةاا الدولةا م ي    لي ظ  تداعةاا الوإ. 

 . منهجية الدراسة - 5

من     ما هو ميوفر من  خةايةةةةةةةةة    تح ةليتاناو  الدراسةةةةةةةةةا اوليةافةاا الدولةا لي رفار   ر  

 .بةا اا  ميع  ا باوليةافي الدواي ل خيلا  ال ة   وبعض اقي   اا اوخيلا يا األلرى 

 .الدراسات السابقة -6

من و الدراسةةةاا ال   تاناولت اوليةافةاا الدولةا وخيلةةةا اا مدي  ا اف   ال الث على عديد 

 يلي: ما وما ييوافق م  موإوا الدراسا تحديدا جوا ب مدي  ا منها على سبة  اق ا  و الحلر 

  ، ر ةةةةةةةةةةةةةةكةةةالةةةةا ا ارا  اوليةةةةافةةةةاا اقةةةالةةةةا الةةةدولةةةةا ( بعنوان0212دراسة )فوزي زغاد :

وليةافةاا الدولةا لي ال زاتر وتطورها ور كالةا اعيما ها على ال زاتر ، تناولت الدراسةا ا

العواتةةةةد الن طةةةةةا ، وع ختهةةةةا  بيح ةق اسةةةةةةةةةةةةةةي رار سةةةةةةةةةةةةةةعر صةةةةةةةةةةةةةةرف العم ةةةةا اقح ةةةةةا ، وجةةةةذ  

اوسةةةةةةا ماراا األجنبةا، وأوصةةةةةةت الدراسةةةةةةا بتةةةةةةرور  تنوة  ملةةةةةةا ر ترايم اوليةافةاا وعدم 

قا له من  طور  على هده اوليةافةاا ،  اوعيمةا  على العواتةد الن طةةا لي تح ةق ال  ايم

يما أوصةةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةةةةرور  تحديد لد الك ايا لةكون باإلمكان اسةةةةةةةةةةةةا مار ما فو  لد 

 الك ايا لي تموي  اقشروعاا اإل ياجةا. 

  ،  لد الك ايا ل ليةافةاا الدولةا لل زاتر ( بعنوان0210دراسةةةةةةةةةةةة ) زا،ري بلقاسةةةةةةةةةةة :

ألم   ل ليةافةاا الدولةا لل زاتر من     معاي   ي ايا تناولت الدراسةةةةا اق ةةةةةيو  الةث 

اوليةافةاا الدولةا لي ال زاتر ت و  ي   ا  أن راىو  لةةةةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةةةةا ، اوليةةافي الدواي 

 أن اولي ا  باليةافةاا فو  ، وبما اوخيلا   اقعد  الذ  يعيب   افةا ل رض اوسي رار

ال حث عن ملةةةا ر  لذل  أوصةةةت الدراسةةةا بتةةةرور  اقعد  اسمن و الكالي ينطو  على تك  ا
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هذه اليك  ا راى أ نى الحدو  اقمكنا و ذل  من     دع ةم  ت  ة  لذا وجب  ة  بدي ا، 

ال اتتةةةةةا بشةةةةةةك  ي ةةةةةاهم لي رف  ال در  اإل ياجةا لي اوخيلةةةةةةا   اوسةةةةةي ا   من اوليةافةاا

 ال زاتر .

  ،   ميط  ةةاا أ ار  اوليطةةافةةاا  ( بعنوان: 0212دراسةةةةةةةةةةةة )جليةةا يةةةةةةةةةةةيعةةان ال ي ةةةةةةةةةةةةا

لي الةةدو  النةةامطةةا ، تنةةاولةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةا  مدي ج جوا ةةب أ ار  اوليطةةافةةاا األجنبطةةا  أألجنبطةةا

هده اإل ار  لي  ا واقدافر والك ج اقحيم ا ال   تيعرض رليها و لةةةةةوصةةةةةطاھويط طا اسةةةةةا مار 

 ل ط طا  ا   الدو  النامطا والدو  الریعطا ، ولو  ال دوى اوخيلةةةا ما من تحوث  ثرو 

 من األرض راى ثرو  مالطا معرإةةةةةةةةةا لك    من اقدافر ، وأوصةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةا بتةةةةةةةةةرور  اليحو  

اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةةةاراا اقةةةةالطةةةةا اقتةةةةةةةةةةةةةةةةاربةةةةةا راى اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةاراا اإل يةةةةاجطةةةةا الح ط طةةةا ، م  تري ر هةةةةذه 

الح ط طا لي الدو  النامطا  وباأل ص الدو  العربطا فطما مدص اوليطافاا  اوسةةةةةةةةةةةةةا ماراا

ن على هذه اوليطافاا لي ھالرأسةةةةةةمالطا اقي دما ال   راهنت وترا دعو  رليها بد  الدو  ال   

 .معال ا أزماتها 

 .النظري  الجزء أوال

 مفهوم االحتياطيات الدولية وأهميتها ومعا،يرها. -1

 مفهوم االحتياطيات الدولية .  -أ

اقيالا تحت تلةةةةةةرف ال ةةةةةة طاا  دعرف اوليةافةاا الدولةا أل  ب د بأنها "األصةةةةةةو  ال ارجةا   

الن ديا وال اإةةةةةعا ل ةةةةةةطرتها لي  ةا اليةاجاا تموي  م ران اقدفوعاا، أو اليد   لي أسةةةةةوا  

اللةةةةةرف ل يأث   على سةةةةةعر صةةةةةرف العم ا، أو     ذل  من األ راض ذاا اللةةةةة ا،  اقحاف ا على 

 د ) صةةةةةةةةةندو  الن جي".ال  ا لي العم ا اقح ةا ودشةةةةةةةةكة  أسةةةةةةةةةاا يت ةةةةةةةةةاند رلةه لي اوخ  اض ال ار 

وو يمكن ال و  بوجو  سةةةةةةةةةةةةةة ج محةةةد  ل ليةةةةافةةةاا الةةةدولةةةةا ال   يجةةةب  ( ، 2،  0202،الةةةدواي 

، هنا  رجماا  اولي ا  تها، ويذل  سةةةةةةةةةةة ج ل يموي  ال ارجي الذ  يمكن اوسةةةةةةةةةةةةيعا ا به. ولكن 

 اخيلا   على أهمةا ترايم خدر  اف من اوليةافاا األجنبةا. 

لةةةةةةةةةةةندو  الن د الدواي من أربعه عناصةةةةةةةةةةةر أسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةه هي علي للدولةا وف ا تيكون اوليةافةاا ا

 -النحو اليااي:

    العم ا اوجنبةه ال   تكون تحت تلرف ال ن  اقريز 

  .ل و  السحب ال اصا ال   تمي كالا الدولا لد  صندو  الن د الدواي 

  .الذهب اقحي ظ به لدى صندو  الن د الدواي 
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 و  الن د واق س اا او ر  اقشابه.صالي موخج الدولا لد  صند 

 تراك  االحتياطيات الدولية  -ب

، بشةةةةةةةك  عام ي وم اقلةةةةةةةةدرون رإةةةةةةةةافا راى ال طاعاا ال دمةا األ رى م   خطاا ال ةةةةةةةةةالا     

اق   ب ن لي الةدولةا، بةايداا العم ا األجنبةا ال   يحلةةةةةةةةةةةةةة ون ع يها م   الدوور األم   ي  واوالو 

لي ال نو  اقح ةا، ثم ي ةةةةةةةةةا دلونها بالعم ا اقح ةا، وة ةةةةةةةةةيددمونها لدف   والةورو وعم ا أ رى 

، وتيدذ اوليةافةاا األجنبةا عد  أ ةةةةةةةكا    ن، ود ةةةةةةةديد ال راماتهم اقح ةاأجور العما  واقوظ

دشةةةةم  الن د م   الدوور األم   ي والةورو، وبعض العم ا اللةةةةع ا األ رى، رإةةةةافا راى أذو اا 

ال ةةةةةةةةا يا والذهب ول و  السةةةةةةةحب ال اصةةةةةةةا، وهي أرصةةةةةةةد  اليةافةا خاموا وسةةةةةةةنداا ال زينا 

 بايداعالا لدى صندو  الن د الدواي.

 أهمية االحتياطيات الدولية -ت

ت    أهمةةةةا اوليةةةةافةةةةاا اوجنبةةةةه لي  ونهةةةا د ةةةةةةةةةةةةةةيدةةةدم من خ ةةة  الةةةدو  للح ةةةا  على خةمةةةا     

 ،ةةةا األ رى، وأهمالةةا الةةدوور األم   يعم تهةةا اقح ةةةا ب ةةةةةةةةةةةةةةعر ثةةابةةت وم ةةةةةةةةةةةةةةي ر أمةةام العم ا األجنب

ومن الوظاتج الرتي ةا ل ليةافةاا األجنبةا، الح ا  ،  ء  ان   ام اللرف عاتما أو ثابياسوا

نا  وه ، ةا اق ةةةةيور اا ل     زمنةا م   اعلى ال ةةةةةولا لي لالا لدوث أزما اخيلةةةةا يا، ود ط

 ل ليةافةاا ل يأيد من أن الدولا سةةةةةةةةةةةةةي ي 
ً
بال راماتها ال ارجةا، بما لي ذل  الديون لاجا  اتما

ا ال در  على اسةةةةةةةةاةعا  أ  تحر اا رأسةةةةةةةةمالةا     ميوخعا،  ال ةةةةةةةةةا يا واليجاريا، ودشةةةةةةةةم  أيتةةةةةةةةً

رإافا راى أن رصةد اوليةافةاا األجنبةا لي ال ن  اقريز  يعطي اق ا مرين األجا ب واقح ة ن 

  عورا بال  ا واألمان، و لوصا وخت األزماا.

د ةةةةةةةةةيددم بعض الدو  اليةافةاتها ليموي  ال طاعاا اإلسةةةةةةةةة  اتةجةا، ورعطاء لريا ومرو ا      

أيب  لي تنوة  اليةةافةاتهةا األجنبةةا ور ارتهةا ل ةةةةةةةةةةةةةةب ال روف العةاقةةا وةشةةةةةةةةةةةةةةمة  الينوة  ب ن الن د 

 وال  دان ذاا ،األجن  ، واألورا  اقالةا م   ال ةةةةةنداا واألذو اا ال ةةةةةةا يا، رإةةةةةةافا ااى الذهب

ال واتض اليجةةةةاريةةةةا األيب  هي ال   لةةةةدتهةةةةا اليةةةةةافةةةةةاا أجنبةةةةةا أيب   ألنهم يلةةةةةةةةةةةةةةةةةدرون أي   ممةةةةا 

يما د ةةةةةةةةةةةالم  ،ودعيب  اللةةةةةةةةةةة ن أيب  ال  دان ال   لدتها اليةافاا أجنبةا ت يها الةابان ي ةةةةةةةةةةةيور ون،

 (: 4 ،0220)صندو  الن د الدواى ،-: اوليةافةاا األجنبةا لي ما يلي

  او ي وا لي م ران اقدفوعاااق اهما لي ل  مشك ه 

   اميلةةةةةةةةةةاا اللةةةةةةةةةةدماا ال ارجةا والدا  ةا  اةجا ليعرض اوخيلةةةةةةةةةةا  اقحلي أللداث

 م اجئه أو  ارجه عن ال ةطر  والي  ة  من تداعةاتها علي اوخيلا .

  مواجاله ال رايد لي الط ب علي ألعم ه اوجنبةه مح ةا 
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 ةمعا،ير كفا،ة االحتياطيات الدولي -ث

جةةةد عةةةد  من اقعةةةاي   ال   تحةةةد  ي ةةةايةةةا  اوليةةةةافةةةةاا الةةةدولةةةةا وى اخيلةةةةةةةةةةةةةةةةا  وال   يجةةةب يو     

عطي ود ،وتمنح ال  ا لي األسةةةةةوا  اقح ةا ، اولي ا  تها قواجالا األزماا واللةةةةةدماا ال ارجةا 

 طور تهةك ةا و تيماشةةةةةة   م  وال   م  ةةةةةةرا جةدا على أ اء اوخيلةةةةةةا  ،  ويمكن توإةةةةةةةح بعض منها 

 اا النامةا .اوخيلا ي

دشةةةةةةةةةةةةةة   هةةذه ال ةةاعةةد  راى أن رجمةةااي اوليةةةافي األجن     :Guidotti – Greenspan. قةةاةةةدة  1

)العم ا األجنبةا والذهب( الذ  يمي كه ال ن  اقريز  ل   د، يجب أن ي ةةةةةةةةةةاو  الدين ال ارجي 

ق ذل  أن يكون لدى الدولا  خلةةةةةةةةةةةةةة   األجة  )الةذ  يت ةةةةةةةةةةةةةةيحق     سةةةةةةةةةةةةةةنةا يحد أخ ةةةةةةةةةةةةةة  (، ومنط

وخد سةةةةةةةةةةةةةةمةت هذه لرأا اقا  األجن   خلةةةةةةةةةةةةةة   األج . ليةةافي أجن    ةاف ق ةاوما أ  انسةةةةةةةةةةةةةةحا ا

الرتيس و " Greenspanناتب وزير اقالةا األرجناةن  األسةةة ق و"ن ةةة ا ل " Guidottiال اعد  باسةةةم "

" Guidottiوخةةةد ذير " ،(0202)محمةةةد ابراهةم ،  ال ةةةةةةةةةةةةةةةابق قج س اوليةةةةافي ال ةةةةدرااي األمريكي

، بينما نشرها جري   ان على  طا  0222لي عام  22 اعد  ألو  مر  لي  دو  قجموعا الةةةةةةهذه ال

 واس  لي عد  أماين.

" هذا اقعةار يم  ر Triffinاخ  ح اوخيلا   "  :Import coverageمعيار تغطية الواردات   -0

ي اء    ةديا قعرفاعلى ي ايا اوليةافةاا الدولةا، وةعيب  هذا اق  ةةةةةةةةةةةةةر ألد أهم اق اييس الي 

اوليةةافاا األجنبةا لي أ   ولا. ويجب أن يكون لدى الدولا اليةافي أجن   ي طي وار اتها من 

 لي اقئا من الوار اا سنويا 02 الور على األخ   ون  ا  6راى  2

 (R/M2) . معيار  س ة االحتياطيات الدولية الي ةرض النقود3

النا ةةةةئا ال   تمر بمرل ا ا ي الةا  يعيب  هرو  رأا اقا  من بما أ ه لي العديد من ال  دان      

خ   اق ةم ن، أ  اوسيظراف الدا لي، اسيظرافا رإافةا ل ليةافاا األجنبةا، بمعن  أن ال كان 

يل ئون ليحويةةة  العم ةةةا اقح ةةةةا راى العم ا األجنبةةةةا، لةةةذلةةة  يةةةأ ةةةذ هةةةذا اقعةةةةار هةةةذا اليةةةأث   لي 

لي اقاتا من  02" من    : أ ذ جزء Guidotti-Greenspanخاعد  "اوعي ار عن فريق إةةةةةةةةةةةةة   

( يم  ةر محيم  لج م اوسيظراف الدا لي، وبذل  ي يس مدافر 0Mالعرض الن د  الواسة  )

 (  0200،50اوسيظراف الدا لي اقحيم ا لي الدولا ) زاير  ب  اسم  ،

 .. معيار صندوق النقد الدولي املركب الجد،د2

ألن اقعاي   ال ةةةةاب ا تريز على ملةةةةدر والد من ملةةةةا ر اسةةةةيظراف اوليةافاا الدولةا    را      

فّور صةةندو  الن د معةارا مري ا جديدا ليشةةم  عد  م  ةةراا، لةث وإةة  م ةاسةةا  ةةام  ف د 

وةعمةةة  هةةةذا اقعةةةةار  ،مرجحةةةا قدةةةافر اسةةةةةةةةةةةةةةيظراف اوليةةةةافي األجن   اقحيمةةة  عب  خنواا مدي  ةةةا
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من اقعاي   ال ةاسةةةةةا بال  ةةة ا للسةةةةوا  النا ةةةةئا، وال   دعم  وفق و العم ا  يمين ئ أفتةةة  ألزما

لي  5لي اقاتا، واللةةا راا  22  ام اللةةرف اقرن،.فاق  ةةر يما يلي: الدين ال ارجي خلةة   األج  

لي اقاتا. ويجب  02لي اقاتا، وميط  اا اقح  ا اوسا ماريا األ رى  02اقاتا، والعرض الن د  

لي اقةةاتةةا من خةمةةا هةةذا اقعةةةار  052لي اقةةاتةةا راى  022ي اوليةةةافةةاا الةةدولةةةا أل  ب ةةد من أن د ط

 (.0202)محمد ابراهةم ،  اقريب

 : الجانب التحليليثانيا

 تطور االحتياط  الدولي لالقتصاد الليبي -1

ةاز  حوال   هي م   ال  طا الن ديا لي ال لي اوخيلا  ال ة   تيم   اوليةافةاا الدولةا

  ، وولداا ل و الذهبقا يم كه ال ن  اقريز  من رصةةةد  رإةةافاالرسةةمةا ل عم ا األجنبةا، 

الن د الدواي ، ودشةةةةةةةةةةةك   السةةةةةةةةةةةحب ال اصةةةةةةةةةةةا، فتةةةةةةةةةةة  عن صةةةةةةةةةةةالي مريز اوليةافي لدى صةةةةةةةةةةةندو  

من  %22اليةافةاا العم ا األجنبةا ال  ةةةةةةةةة ا األيب  وال ال ا على   م اوليةافةاا تلةةةةةةةةة  راي 

ب ن الةذهةةب الن ةةد   واوليةةافي لةةد   %0افةةاا يي ل ن تيوزا ال  ةةةةةةةةةةةةةة ةا  اقي  ةةةا   م اوليةةة

صندو  الن د الدواي ، وباليااي خان بند اوليةافي من العم ا األجنبةا لد  اقلرف اقريز  هو 

ةا خد تكون ايجاب لي ال ةولا  اق ةةطر علي   م ااولي افي الدواي، وهو ما يعطي مرو ا عالةا

 .اسيظراف اوليةافةااوس  ةا لي سرعه  ،م  م  األزماا لي اليعا

اته الدولةا على العواتد من اللةةةةةةةةةةا راا الن طةا، ةيعيمد اوخيلةةةةةةةةةةا  ال ة   لي بناء اليةاف       

ف د سةةةةةاهمت اسثار اويجابةا ورت اا أسةةةةةعار الن   على اوخيلةةةةةةا  ال ة   لي ترايم اوليةافةاا 

 ب ن العواتد الن طةا  األجنبةا لدى ال  طا الن ديا
ً
 وثة ا

ً
، وعلى هذا األساا فان هنا  ارت افا

 ةةةةةةةالدا اوليةافاا الدولةا ل خيلةةةةةةةا  ، وخد و م ةةةةةةةيوى اوليةافةاا الدولةا  ل خيلةةةةةةةا  ال ة  

ال ة   تطوراا ود   اا عديد  سةةةةةةةةةةاهمت أوإةةةةةةةةةةاا ال طاا الن طي فيها بالدرجا األواي  من لةث 

اليطوراا ال ةةاسةا واألمنةا ال    الدتها ال    وال   ب بدورها ت طتوال   ار اإل ياج  واألسةعار، 

انعك ت باقجم  على اوخيلا  ال ة   عامه وعلى اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة    اصا 

، ويمكن م ل ه أن اليطوراا والي   اا ال    ةةةةةةةةةةةةةةالدتها اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   

مدي  ي ن من عده  واح ويمكن توإةةةةةةةةح ذل  بشةةةةةةةك  م لةةةةةةة  من      مرا بمرل ي ن زمنيي ن

 -تناو  هات ن ال   ت ن على النحو اليااي:

 0212-0222الفترة الزمنية  -أ

( ،لةث ب غ 0 ةةةةةةةةةةةةةةالةدا هةذه ال     تطورا ملحوظةا يمةا ييوةةةةةةةةةةةةةةح ذلة  من     ال دو  رخم )    

م ةةةةار  وور وف ةةةا  02ا   لوااي م ةةةةار  ينةةةار بمةةةا يعةةة 7لوااي 0222  م هةةةذه اوليةةةةافةةةةاا عةةةام 
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موزعه ب ن مكو اا اوليةافي اقدي  ا  ، ليلةةةةةةةةةةةةة  هده  لي لةنهال ةةةةةةةةةةةةةعر اللةةةةةةةةةةةةةرف ل دينار ال ة   

م ةةةار  ينةةار اى مةةةا يعةةةا    002راى مةةا خةميةةه لوااي  0202اوليةةةافةةةاا لي تطور ملحو  لي عةةام 

 %40صةةةةةةةة  لي اقيوسةةةةةةةة  راي ،بمعد   مو و ، و 0202م ةار  وور بأسةةةةةةةةعار صةةةةةةةةرف عام   024لوااي 

لةث  0227سةةةةةةةةةةنويا ، هدا اليطور هو  اةجا ورت اا العواتد الن طةا وال   ب غ أخلةةةةةةةةةةاها لي عام 

ومةةةةةا ألةةةةةدثةةةةةه من فواتض لي اق ران اليجةةةةةار   ،م ةةةةةةار  ينةةةةةار 77وصةةةةةةةةةةةةةةةةة    م العواتةةةةةد راى لوااي 

اوإافه ب، ال ة    دفوعاا انعك ت ريجابا على ارت اا   م اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  واق

راي اإلص لاا اوخيلا يا واوسي رار األمن   والذ  ساهم لي  ارت اا   م تدف اا اوسا ماراا 

وهو م  ةةةةةةةةةةةةةةر جةةةد على اعي ةةار أن  ،م ةةةار  وور  19األجنبةةةا وال   ب  ةةت     هةةده ال      لوااي 

ةه توفره اوليةافاا اوجنباق ةةةا مر ي حث  اتما عن ال روف واقنال ال اذ  ل سةةةا مار والذ  

 ل خيلا  ال ة   بما يوفره من ث ا لد  اق ا مر ال ارجي.

 (0جدو  رخم )

 0202-0222تطور اوليةافةاا الدوله ل خيلا  ال ة   ل    ه 
 االحتياطيات السنة

 ل -د

سعر 

 الصرف

االحتياطيات 

 بالدوالر

نمو 

 االحتياطيات

ةوائد 

  الصادرات

 د.ل

تدفقات 

 ر االستثما

 د.ل

2000 7047.262 0.54613 12904 102.2 6720 76.9 

2001 8586.7 0.64732 13265 21.85 10521 86.05 

2002 17415.7 1.21669 14314 102.8 16483 176.3 

2003 25611.73 1.30839 19575 47 27928 187.04 

2004 32100.18 1.25064 25667 25.3 37792 446.25 

2005 53476.35 1.35541 39454 66.5 51453 1406.39 

2006 76245.29 1.28821 59187 42.5 61726 2658.4 

2007 97270.53 1.22728 79257 27.5 77027 4723.85 

2008 115304.6 1.25161 92125 18.5 46319 3078 

2009 123935.4 1.24021 99931 7.48 61659 4104.4 

2010 128636.9 1.24028 103716 3.79 23253 2367.9 

 ملرف لةبةا اقريز ، ال شر  اوخيلا يا ، أعدا  مدي  ا -1 املصدر:                 

 اقوئ ا العربةا لتمان اوسا مار ، ت ارير سنويا. -0                            

هةةده ال      ةةةةةةةةةةةةةةالةةدا ترايمةةةا ملحوظةةةا لي   م اوليةةةةافي الةةدواي انعك ةةةةةةةةةةةةةةةت أثةةةاره ريجةةابةةةا لي      

  من لةث اسةةي رار سةةعر اللةةرف الرسةة   والذ  و يبيعد ي   ا اقجم  على ا اء اوخيلةةا  ال ة 

عن سةةةةةةعر اللةةةةةةرف لي ال ةةةةةةو  اقواز    اةجا ليوافر اقعروض من الن د األجن    لةةةةةةوصةةةةةةا بعد 
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م  بدء اإلص ح اوخيلا   وا تهاء الحلار اوخيلا   اق روض علي ألدوله ، يما  0222العام 

ليلةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةد   لي اوليةةةةافةةاا م  اليطور لي عواتةةةد ( اليطور اقلحو  ا0يوضةةةةةةةةةةةةةةح الشةةةةةةةةةةةةةةكةةة  رخم ) 

 اللا راا وتدف اا اوسا مار     هده ال      .

رجمةاو يمكن ررجةاا أسةةةةةةةةةةةةةة ةا  اليطور اويجابي لي اوليةافةاا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة       هده      

 -:ما يليال     راي 

اإل يةةاج من الن   و ارت ةةاا للةةةةةةةةةةةةةةة ةةا العةةاتةةداا الن طةةةا  اةجةةا ورت ةةاا أسةةةةةةةةةةةةةةعةةار الن          -أ

 ال ام

 ارت اا   م تدف اا اوسا مار األجن   الوار  ل خيلا  ال ة   .     -ب

 .اإلص لاا اوخيلا يا وملالبها من ارت اا وث    ال شاط اوخيلا        -ت

 .اوسي رار األمن  الذ   الدته ال        هده ال         -ث

جو  أسةةةةةةةةةةة ا  اسةةةةةةةةةةةةيددامالا من ا ي وا او و  و ي اءعدم ألل و وسةةةةةةةةةةةيددام اوليةافةاا     -ج

 .أزماا

 (1يكا بيا ى رق  )

 0212-0222تطور االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي للفترة 
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 ملرف لةبةا اقريز  - ال شر  اوخيلا يادا  ال الث باوعيما  على رللاءاا رعاقلدر: 

  0212-0211فترة الزمنية ال -ب

ف    ،  0200 ةةةةةةةةةةالدا هذه ال     أزماا  اخيلةةةةةةةةةةا يه عديد  لي  البها ا ا ما اسةةةةةةةةةةيننينا عام     

نعكس وهو ما ا، ف د   ب فاب  اإللداث األمنةا وال ةةةاسةةةا ب   ه على اوخيلةةا  ال ة   برميه 

  ةه مع م اق  ةةةةةةةةرااسةةةةةةةة  ا على أ اء مع م اونشةةةةةةةةطه أوخيلةةةةةةةةا يه لينعكس لي النهايا علي سةةةةةةةة 

 ني ر ياج الن   لي سةةةنوااداوخيلةةا يا ، ولع  ال ةةبب الرتيفةةة   لي إةةعج أ اء اوخيلةةا  هو ت

وتوخ ةةه لي سةةةةةةةةةةةةةةنواا أ ر      هةةذه ال     ،  وون اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   يعيمةةد اعيمةةا ا   ةةةا علي 

 ومن ،يةةاالعواتةةد الن طةةةا ف ةةد انعكس ا د ةةاض هةةده العواتةةد على مجمةة  اقي   اا اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا 
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إمنها اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   ، ف د  الدا هده ال     يما يوضح ذل  ال دو  

، م  الع م أن اقلةةةةةةةةةةةةةةرف اقريز  توخج  0202-0200( ليطور اوليةةةافةةةاا     ال     0)رخم 

 ون  ذير األسةةةةةةةةةةةةةة ا  ، وان   م اوليةافي  0206عن نشةةةةةةةةةةةةةةر ت ةاصةةةةةةةةةةةةةةةة  اوليةةافةاا منذ العام 

 واق لظ، ملةدره ال ن  الدواي وفق ال شةراا ال   يلدرها ال ن   0206اي بدءا من العام الدو 

 اةجا لل وء ال ةةةةةةةةةةة طاا ل سةةةةةةةةةةةحب من  0202أن اوليةافةاا بدأا باو د اض ابيداء من عام 

وم ران اقدفوعاا اق رامن م  ا د اض العواتد الن طةا  اوليةافةاا قواجاله الع ز الحاص  لي

لي تدهور األوإاا األمنةا وال ةاسةا وهو ما انعكس س  ا على  اقلدر الولةد لدعم  م  د ارا

ترايم اوليةةةةةافةةةةةاا  لي اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   ، يمةةةةا ا ةةةةه  اةجةةةةه لالةةةةده اولةةةةداث  توخ ةةةةت تةةةةدف ةةةةاا 

  خيلةةةا ل األجنبةااوسةةةا مار األجن    وال    ا ت  اعما ل ليةافةاا وخد  ةةةالدا اوليةافةاا 

هذه ال     اد ةةةةةةةةةةمت بال ا ب ،  سةةةةةةةةةةنويا %-5..2     هده ال     ب غ لى اقيوسةةةةةةةةةة   موا سةةةةةةةةةةال ا

 اعلي تطور اوليةافةا ال    

 (0جدو  رخم )

 0202-0200تطور اوليةافةاا الدوله ل خيلا  ال ة   ل    ه 

 ال نه

 اوليةافةاا

 -   

سعر 

 اللرف

 اوليةافةاا

$ 

 مو 

 اوليةافةاا

اللا راا 

 .  

اوسيمار 

 وجن  ا

2011 133420.6 1.2596 105923 3.71 13664 / 

2012 148821.3 1.26453 117689 11.5 76398 1834.8 

2013 141309.4 1.27876 110505 -5 58344 912.6 

2014 119828.9 1.28657 90015 -18 24511 65.5 

2015 107863.6 1.3891 77650 -9.9 14997 / 

2016 100863.7 1.43701 70190 -6.48 9402 / 

2017 107448.1 1.35291 79420 6.52 26222 / 

2018 118409.3 1.3875 85340 10.20 40712 / 

2019 117914.4 1.3928 84660 -0.41 36919 / 

 0202ال شر  اوخيلا يا ، الرب  الراب   -0اقلدر:                ا

 اوليةافةاا الدولةاال ن  الدواي . بةا اا  -0                           

 اق س ا العربةا ل سا مار. الي رير ال نو   -2                          

األجنبةا ل خيلا  ال ة   ب بب ال روف األمنةا وال ةاسةا ال   مرا تها ال    وو زالت تمر تها 

وخج اي توهو مةةا انعكس على ا د ةةاض اإل يةةاج لي ف  اا وتوخ ةةه لي ف  اا أ ر ،  بةةاوإةةةةةةةةةةةةةةةافةةه ر
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اوسةةةةةا ماراا األجنبةا ونعدام اقنال اوسةةةةةا مار  ب ةةةةةبب هده اولداث،  ويوضةةةةةح الشةةةةةك  اليااي 

 لي   م اوليةافةاا األجنبةا ل خيلا   الواضح  او د اض 

 (0يكا بيا ى رق  )

 0202-0200تطور اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   ل      

100,000

110,000

120,000
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 ملرف لةبةا اقريز  - ال شر  اوخيلا يادا  ال الث باوعيما  على رللاءاا رعاقلدر:                     

 تط يق معا،ير كفا،ة االحتياطيات الدولية ةلى االقتصاد الليبي. -0

هنا  بعض اقعاي   و يمكن تط ة الا على اوخيلا  ال ة    اصا والدو  النامةا بشك  عام       

اوليةةةةافةةةةاا األجنبةةةةا لي اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة     ونهةةا و تي تم م  م ةةةةةةةةةةةةةةيو  اليطور قعرفةةه ي ةةةايةةا 

 خيلةةةةةةةا  ل قعرفه ي ايا اوليةافةاا  ف    اوخيلةةةةةةةا   ، وباليااي سةةةةةةةييم ال  ي ر علي معةاري ن

 -على النحو اليااي:ال ة   

 في االقتصاد الليبي   Import coverageمعيار تغطية الواردات   -أ

من الينوا  الا  ال ة   بارت اا  رجا ال  ي ر ال  عي ل لا راا ، و بدرجا عالةييم ر اوخي

يم  ةةةةةةةةةةةةر على  لي الوار اا ، لذا من اق تم اسةةةةةةةةةةةةيددام ن ةةةةةةةةةةةة ا اوليةافةاا الدولةا راى الوار اا

، م  اسةةةةيددام  اقيعارف ع ةه لي  أن عد  ال ة  مدى ي ايا اوليةافةاا الدولةا لي اوخيلةةةةا  

  لالا  افةا لي اوخيلا    اا ال   د طيها اوليةافةاا و ال   دعيب  اوليةافةاا من الور الوار 

هي سةةةةةةيا أ ةةةةةةالر، لةث أ ه اق  ةةةةةةر األفتةةةةةة  ليحديد اق ةةةةةةيوى األم   لك ايا اوليةافةاا  ال ة  

النةةةةامةةةةةا ، وهو اق ةةةةةاا الةةةةذ  يشةةةةةةةةةةةةةة   راى عةةةةد   ةةةةةةةةةةةةةةالور الوار اا ال   د طيهةةةةا  بةةةةال  ةةةةةةةةةةةةةة ةةةةا ل ةةةةدو  

عد   الور الوار اا ال   د طيها اوليةافةاا الرسمةا  (2رخم )ال دو   و يوضح،  اوليةافةاا

لةاز  اوليةافةاا يعيب   ، لةث يا  ن أن م ةةيوى  0202-0222لي اوخيلةةا  ال ة       ال     

 ، الر 42والذ  ب غ لي اقيوس  ل     الدراسا  ال نواا أعلى من اقعد  الذ  يعيب   اٍف لي   

 ةةةةةةةالرا ، ولي  05بمعد   0220وب غ أ  اها لي عام ،  ةةةةةةةالرا  2.بمعد   0206ها لي عام ب غ أخلةةةةةةةا
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وهو مةةا ي يةةد أن هنةةا  رفراط لي أ ةةةةةةةةةةةةةةالر  6اقجمةة   ةةا ةةت اعلي من معةةد  الك ةةايةةا اقط و  وهو 

  .ي   ا اقعد  الذ  يعيب   افةا ل رض اوسي رار اوخيلا     اوخيلا  ال ة   بشك  ي و 

 (3جدول رق  )

 ر تغطية االحتياطيات للوارداتمعيا

 يهور التغطيه االحتياطيات الدولية السنة يهور التغطيه االحتياطيات الدولية السنة

2000 7047.262 25 2010 128636.9 33 

2001 8586.7 23 2011 133420.6 70 

2002 17415.7 15 2012 148821.3 36 

2003 25611.73 23 2013 141309.4 26 

2004 32100.18 23 2014 119828.9 23 

2005 53476.35 30 2015 107863.6 47 

2006 76245.29 40 2016 100863.7 83 

2007 97270.53 38 2017 107448.1 73 

2008 115304.6 37 2018 118409.3 62 

2009 123935.4 36 2019 117914.4 46 

 .ا/  من رعدا  ال الث فةما ييع ق بشالور الي طةاقلدر         

  االحتياطيات الدولية للعرض النقدي  س ة -ب

يل أ ال كان ليحوي  العم ا اقح ةا راى العم ا األجنبةا، وهةةةو م  ةةةر مالةةةم ي ةةةيددم يا ةةةذار     

، وي يس يمةا األموا  ال   ي يطة   اق ةمون تحوي الا راى  اا اقالةام كةةةةةةر مةةةةةةن الوخةةةةةةوا لي األزمةةةةةة

 وسيظراف الدا لي اقحيم ا لي الدولا ل عم ا األجنبةا  .وبذل  ي يس مدافر ا. ال ارج

 (4جدو  رخم )

 معةار ن  ا اوليةافةاا ااى عرض الن و 

 R/M2 ال نا R/M2 ال نا

2000 0.49 2010 2.50 

2001 0.52 2011 2.13 

2002 0.95 2012 2.18 

2003 1.34 2013 2.04 

2004 1.65 2014 1.72 

2005 2.33 2015 1.37 

2006 3.31 2016 1.04 
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2007 3.12 2017 0.96 

2008 2.55 2018 1.06 

2009 2.4 2019 1.08 

 مدي  ا أعدا اوخيلا يا  ال شر بناءا علي بةا اا  ال الث رعدا من  /اقلدر                          

 حوةث ييمعةار ن  ا اوليةافةاا الدولةا راى اقعروض الن د  ل (2،وضح الجدول رق  )    

لد الك ايا ، لةث د طي اوليةافةاا الدولةا م ةةةةةةةيو  رن اوخيلةةةةةةةا  ال ة   ي   إةةةةةةةمن تجاوز 

من عرض  %02اقعةةار ا ا مةا أ د ا ب  ةةةةةةةةةةةةةة ا هةذا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   لي  ة  ال ةةةةةةةةةةةةةةنواا ميط  ةاا 

للداث لالن و   اسةةةةةةةةيظراف ل ليةافةاا الدولةا ، وعلى الر م من أن اوخيلةةةةةةةةةا  ال ة   و اةجا 

دعيب  منال مناسةةةةةةةةةةةةةب لالرو  رأا اقا  راى ال ارج ، رو أن اوليةافةاا الدولةا ظ ت  لحاصةةةةةةةةةةةة اا

لكنها   0202د طي عرض الن و  وان ا د تةةةةةت هذه ال  ةةةةة ا لي ال ةةةةةنواا األ     بدءا من عام 

 ولكن م     هذا ي   هذا الوإةةةةةةةةةةة  معيمدا لي ايجابييه وسةةةةةةةةةةة  ييه على،  ت   فو  لد الك ايا

 ل    . سي رار األمن  وال ةاي  او  م ي   

 الكفا،ة واالستنزاف في االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي  -3

اولي ا  باوليةافةاا الدولةا  فو  اقعد  أو الك ايا اقط وبا له عد  م ةةةةةةةةةةةةةةاو   ذير  أن     

 -منها ما يلي :

 خةما وور ال   ت ثر ي   ا علىرن خةما اليةافي اللرف األجن   تيآ   ب بب تراج  خةما الد -أ

  اعمال، وبما رن ج  اوليةافي وخيلةةةا  ال ة   من  اوليةافي الح ة ي من العم ا األجنبةا

األجنبةةةا فةةان ا د ةةاض خةمةةه الةةةدوور ينعكس سةةةةةةةةةةةةةة  ةةةا على ال ةمةةةا الح ة ةةةةا ل ليةةةةافي بةةالعم ةةةا 

 األجنبةا

مرت عا  ينطو  على تك  ا خد تكون  أن اولي ةا  بةاليةةافةةاا فو  اقعد  اسمن و الكالي -ب

هذه  بال  ةةةةةةة ا وخيلةةةةةةةا  ي حث عن ملةةةةةةةا ر     بدي ا، ع ةه فةح ةةةةةةةن على وجه العموم ت  ة 

، من ال اتتةةةةةةةةةةةةةةا  اليك  ةا راى أ نى الحةدو  و ذلة  من     دع ةم اوسةةةةةةةةةةةةةةي ةا   من اوليةةافةاا

د تمن تح ةق عات    اسا مار هذه اوليةافةاا لي فرا اسا ماريا ذاا جدوى اخيلا يا ت

 من الد  . 

هذا اولي ا  فان  من اولي ا  باليةافةاا فو  معد  الك ايا  م     هذه اق ةةةةاو  

 ان له  ور ايجابي على اوخيلةةةةةا  ال ة   لي ال روف اوسةةةةةينناتةا ال    لي لالا اوخيلةةةةةا  ال ة   

الن طةا الناجما عن ف ي ظ   ا د اض عواتد اللةةا راا  ، 0202- 0202ال          مر تها  

عةةةةةةدم اوسي ةةةرار األمن  سةةةاهمت هةةةةذه اوليةافةاا  لي تد ةج العبء على اوخيلا  ال ة    من 
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ي   لي م ران اقةةةةةدفوعةةةةةاا واق را ةةةةةةا العةةةةةامةةةةةا واقحةةةةةاف ةةةةةا على عةةةةةدم توخج      معةةةةةال ةةةةةا او 

اللةةةةةةةةةرف لي ال ةةةةةةةةةو   ت اا سةةةةةةةةةعر الوار اا وان سةةةةةةةةةاهم تد ةتةةةةةةةةةالا لي ارت اا معد  اليوةةةةةةةةة م  وار 

 .لكن ت  ي ايجابةاا اولي ا   اهده على عدم انهةار اوخيلا  اقوازى 

من   م  %42تم اسةةةةةةةةةةةةةةيظراف  مةةةةةا ن ةةةةةةةةةةةةةةبيةةةةةه ف     0206ااي  0200فد   ال     من  

 007ب غ   م اوليةةافي الةدواي بةالةدوور اي   من  0200ف ي عةام  ، اوليةةافي بةالعم ةا األجنبةةا

لي ايب  اسيظراف منذ ع و  ل ليةافي م ةار  وور  72ااى لوااي  0206لي عام  م ةار  وور لةند ض

وذلة   اةجا للوإةةةةةةةةةةةةةةاا ال ةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةا واألمنةا اقيدهور   وما صةةةةةةةةةةةةةةالبها من  ا د اض لي اإل ياج 

-0207الن طي،  اهة  عن او د اض لي أسةةةةةةةةةةعار الن   ، وان لدث اسةةةةةةةةةةي رار ن ةةةةةةةةةةة   ب ن عامي

اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةةةةا  ال ة   ، ولكن م  عو   رخ ا   صةةةةةةةةةال ه ترايم محدو  لي .020

أ  ةةةةطس والذ  تجاوزا   ةةةةاتره اي   واق ةةةةيمر ل   بدايا  ةةةةالر   0202الن   م  بدايا العام 

سيظراف او  هذا فان من ثما ةا م ةار  وور وف ا ل  شراا ال   تلدرها اق س ا الوفنةا ل ن   

   خةةةةد يكون من ايب  اوسةةةةةةةةةةةةةةيظرافةةةاا ال ةةةةةةةةةةةةةةنويةةةا ال   مرا على م ةةةةةةةةةةةةةةيمر لي اوليةةةةةافي و هةةةده اقر 

بشةةةةةةةةك  مط ق ،  وأ ا  ان   م  ونعدام اإليرا اا الن طةا  ل خيلةةةةةةةةا  ال ة   الدواي اوليةافي

م ةةةار  وور وف ةةا إلللةةةةةةةةةةةةةةةاتةةةاا ال نةة  الةةدواي م   4.هو  0202اوليةةةافي الةةدواي م  نهةةايةةا العةةام 

ف اقريز  لم ي شةةةةةةةةةةةةةر بةا اا عن   م اوليةافي الدواي الع م ويما ا ةةةةةةةةةةةةر ا سةةةةةةةةةةةةاب ا فان اقلةةةةةةةةةةةةر 

، وهو ما يتةةةةةةةةة  عديد  0206ل خيلةةةةةةةةا  ال ة   يما هو معيا  لي نشةةةةةةةةراته اوخيلةةةةةةةةا يا مند العام 

ع ماا اوسةةةةةةةةةي الام لي م ز  عدم الشةةةةةةةةة افةا لي توإةةةةةةةةةةح ما وصةةةةةةةةة  الةه   م اوليةافي الدواي 

م ةةار  وور  4.اللةةةةةةةةةةةةةةا ر  عن ال نةة  الةةدواي فةان  ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   ، وا ا مةةا أ ةد ةةا بةةدخةا األرخةةام

وف ةةةا ورت ةةةاا فو ا د ةةةاض  اي    أو م ةةةةار  وور  00بمةةةا يعةةةا    0202سةةةةةةةةةةةةةةاند ض م  نهةةةايةةةا العةةةام 

من ذلةةة   اةجةةةا انعةةةدام العواتةةةد الن طةةةةا ب ةةةةةةةةةةةةةةبةةةب خ ةةة  الح و  واقواني  اقلةةةةةةةةةةةةةةروفةةةاا العةةةامةةةا

و اسةةةةةةةةةةةيمر هذا الوإةةةةةةةةةةة  على ما هو ع ةه ، وباليااي ل 0202من العام   امنالن طةا ل   الشةةةةةةةةةةةالر ال

م  عو   ارت اا سةةةةةعر  0202ف ةةةةةةكون الوإةةةةة   ارثةا     سةةةةة ي ن و  ياتجه  راها م  بدايا عام 

على ال مة  فن يع موا أن اونهةار سةةةةطا  ال مة  رن لم وجب اللةةةرف لي ال ةةةو  اقواز  ، لذا 

الك ايا لي ظ  هده ال روف  الحديث عن لدلذل  فان ، ييوخج هذا الع ث بالوفن وم دراته 

يعيب  امرأ  صةةةةع ا وخد يكون م ةةةةيحة  لي ظ  اليدهور لي الوإةةةة  ال ةةةةةايةةةة   واألمن  ل     وعدم 

 ال در  على الي    باق ي    
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 اثر تركز تراك  االحتياطيات الدولية ةلى ةوائد الصادرات النفطية -2

لي  ا منذ بدايا تلدير الن  اسيحوذا اللا راا الن طةا على ترية ا اللا راا ال ةبة

سةةةةةةةةةيينةاا ال رن اقا ةةةةةةةةة   ، وخد ت اوتت األهمةا ال  ةةةةةةةةةبةا ل لةةةةةةةةةا راا الن طةا لي تكوين رجمااي 

خةمةا اللةةةةةةةةةةةةةةا راا ال ةبةةا ت عةا ورت ةاا وا د ةاض أسةةةةةةةةةةةةةةعةار الن   العةاقةا و  م اإل ياج الن طي 

 على ترية ةةا اللةةةةةةةةةةةةةةا راا ا
ً
ا ل ةبةةةا ، ف  اولةت أهمةتهةةال ة   ، رو أنهةةا ظ ةةت لي اقجمة  م ةةةةةةةةةةةةةةيحوذ 

على هذا األسةةةاا فان اوليةافةاا ،و من رجمااي اللةةةا راا ال ةبةا  % 27ال  ةةةبةا لي اقيوسةةة  

الدولةا ل خيلةةةةةةا  ال ة   تيأثر م ا ةةةةةةره يي د   اتها سةةةةةةةواء باورت اا  أو او د اض ت عا ل يطوراا 

 ااي العواتد الن طةا.الحاص ا لي أسعار الن   و  م اإل ياج من الن   ال ام وبالي

( اثر الي    لي عواتد العم ا األجنبةا على اوليةافي الدواي ل خيلةةةةةةةةا  5يوضةةةةةةةةح ال دو  رخم )   

ال ة   وتحديدا     ال     ال    الدا ألداثا أمنةا انعك ت س  ا على   م العواتد الن طةا 

 ق  الن طةا ،  فالع ز اقيحوال   دعطي صةةةةةوره واضةةةةةحا قدى ارت اط اوليةافي الدواي بالعواتد 

مةةاب ن ريرا اا العم ةةا األجنبةةةا اقيةةأتةةةا من العواتةةد الن طةةةا واقلةةةةةةةةةةةةةةروفةةاا من العم ةةا األجنبةةةا 

ينعكس م ةةا ةةةةةةةةةةةةةةره على ا د ةةاض اوليةةةافي الةةدواي ل خيلةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة    اةجةةا ل سةةةةةةةةةةةةةةحةةب من هةةدا 

 ر  ل عم ةةةةةا اوليةةةةةةافي لي طةةةةةةه الع ز والعكس لي لةةةةةالةةةةةا ال ةةةةةاتض ، ولعةةةةةدم وجو  ملةةةةةةةةةةةةةةةةةا ر أ

اوجيبةا ييدف اا اوسا مار، او ال ةالا ، او اللا راا     الن طةا ،  ي  ي الحا  على ما هو 

 ع ةه وي  ي  اتما رهةنا ل طاا الن   وما يحدث فةه من تطوراا ايجابةا او س  ةا

 (5جدو  رخم )

 انعكاا الي   اا لي العواتد علي ترايم اوليةافةاا

 0202 .020 0207 0206 0205 0204 0202 0200 ال نا

اال،رادات من العمله 

 االجنبية

5315

1 

2266

6 

1560

5 
8625 2851 

1325

3 

0252

2 

0022

2 

مصروفات العملة 

 األجنبية

2282

2 

2632

2 

3225

3 

0223

1 

1052

2 

1328

2 

1328

2 

0262

1 

وضعية العملة 

 األجنبية
 عجز فائض فائض عجز عجز عجز عجز فائض

 التغير في االحتياطيات

$ 
 زيادة

انخف

 اض

انخف

 اض

انخف

 اض

انخف

 اض
 زيادة زيادة

انخف

 اض

 0212املصدر: مصرف ليبيا املركزي ، النشرة االقتصاد،ة ، الربع الرابع 
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 اثر االحتياطيات الدولية ةلى بعض املتغيرات االقتصاد،ة لالقتصاد الليبي -5

 ةلى سعر الصرف الرسم  واملوازي  األثر  -أ

عن سعر اللرف  ي   ا يدي ج و    لي ال و  اقواز  ظ  سعر اللرف 0200ل   نهايا العام     

 رهم للةةةالح سةةةعر اللةةةةرف لي  022ااى  52عن ب ن ال ةةةعرين  لم ييجاوز ال ر   بحةثالرسةةة    

وال    ةةةةةةةالد فيها سةةةةةةةعر اللةةةةةةةرف لي ال ةةةةةةةو   0222 -0222ال ةةةةةةةو  اقواز  ا ا ما اسةةةةةةةيننينا ال     

هده ال      ةةةةةةالدا الحلةةةةةةار اوخيلةةةةةةةا   اق روض  رن راىوبرج  ذل     حدو ااقواز  ارت اعا م

ا د اض اقعروض من العم ا األجنبةا ب ةةةةةةةةةةةةةةبب  راىباوإةةةةةةةةةةةةةةافه  ،على لةبةا من خ   مج س األمن

ال ةو  اق روإةةةةةةةةةةةةةةةا من الةةةدولةةةا على   م العرض  اةجةةةا و د ةةةاض العةةةاتةةةداا الن طةةةةا وهو مةةةا 

 م ةار  وور 05ةنها لم تيجاوز ل وال  ترايماا اوليةافي  إعج انعكس على

 (6جدو  رخم )

 ف الرس   واقواز  تطور سعر اللر 

سعر الصرف  السنة

 املوازي 

سعر الصرف 

 الرسم 

االحتياط  

 بالدوالر

0212 1.22 1.24028 103716 

0211 1.52 1.2596 105923 

0210 1.52 1.26453 117689 

0213 0.2 1.27876 110505 

0212 3.2 1.28657 90015 

0215 2,2 1.3891 77650 

0216 5.2 1.43701 70190 

0218 8.5 1.35291 79420 

0215 6.5 1.3875 85340 

0212 2.5 1.3928 84660 

 0212مصرف ليبيا املركزي ة النشرة االقتصاد،ة الربع الرابع -1 املصدر:                                 

 ل نك الدولي .ال يانات الدوليةا -0                                         

و د ةاض العواتد الن طةا الناجما عن ا د اض  و اةجةا 0200عةام  مةا بعةدامةا ال     الزمنةةا 

لي   ز عتمةامةا ف ةد انعكس ذلة  تمةامةا على اوليةةافةةاا الةدولةا بعد لدوث ال رخ ةالةهاو  اإل يةاج

من  0206-0200 ب ن ال      %42ف اسةةةةةةةةةةةةةةيظرا راى أ  ا مةةوهو   ألعةةامةةهاق را ةةةا و  اليجةةار  اق ران 

لي ال ةةةةةةةةةةةو   األجنبةااقعروض من العم ا  ا د اضوهو ما سةةةةةةةةةةةاهم لي  ،  م اوليةافي بالدوور

بدأا  ال جو  تا ةةةةةةة  ماب ن سةةةةةةةعر اللةةةةةةةرف لي ال ةةةةةةةو  اقواز   وباليااي  م الط ب اق رايد  أمام
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  ارت اا ل ةةعر صةةرف  ةة خلةث ي غ  ا ( 6)وسةةعر اللةةرف الرسةة   يما هو موضةةح بال دو   خم 

 .0.2م ةةابةة    ينةةار ل ةةدوور الوالةةد 7.5ااى  0207ابةة  الةةدوور لي ال ةةةةةةةةةةةةةةو  اقوازى  عةةام  ةةالةةدينةةار م

وهو مةةةا يعكس   م او ي   واليةةةدهور لي سةةةةةةةةةةةةةةو   ،ال ةةةةةةةةةةةةةةو  الرسةةةةةةةةةةةةةة  لي   ينةةةار ل ةةةدوور الوالةةةد

ي ينار سةةةةةةةةةةةةواء لا د اض اوليةافةاا ت عه ا د اض لي خةما الد أن، واق لظ  واز  اللةةةةةةةةةةةةرف اق

، ويرج   اي   لد  ووإةةةةةةةولا  ال ةةةةةةةو  اقواز  ال ةةةةةةةو  الرسةةةةةةة   او ال ةةةةةةةو  اقواز  رو ا ه  ان لي 

ااى اإلجراءاا  0202-.020او د اض اقلحو  لي سةةةةعر اللةةةةرف لي ال ةةةةو  اقواز      ال     

ر الرس   ب عال   اتدذها ملرف لةبةا اقريز  من     بة  الن د األجن   م ا ر  راى اقوافن 

من خةما سةةةةةعر اللةةةةةرف الرسةةةةة   ، وبالر م من   ق سةةةةةعر  %062متةةةةةافا رلةه رسةةةةةوم تلةةةةة  ااي 

جديد و يد   إةةةةةةةةةةةةةةمن  طا  ال ةةةةةةةةةةةةةةعر الرسةةةةةةةةةةةةةة  ،  رو ا ه سةةةةةةةةةةةةةةاهم لي ا د اض ملحو  لي معد  

 باإلإةةةافا، واسةةةي رار ن ةةة   يي سةةةعر اللةةةرف لي ال ةةةو  اقواز  ،  0207اليوةةة م م ار ا بالعام 

ا  األسةةةر ال    ةةةرعالا اقلةةةرف اقريز   ان لالا أيتةةةا  ور ايجابي على سةةةعر اللةةةرف راى منحا أرب

وعلي معتةةةةةةةةةةةة ا عدم توافر ال ةةةةةةةةةةةةةولا لي اقلةةةةةةةةةةةةارف اليجاريا ، ولكن لي اقحلةةةةةةةةةةةة ا ي  ي  جاح أيا 

 رص لاا اخيلا يا رهةنا ل وإ  األمن  وال ةاي   ل    .

 (7جدو  رخم )

 اا  وبعض اقي   اا اوخيلا يا ياتج الع خا ال  بةا  ب ن اوليةافة

 الع خا

 و ياتجالا

اوليةافةاا * 

سعر اللرف 

 الرس  

اوليةافةاا *سعر 

 اللرف اقوازى 

 اوليةافةاا*

 األجن  اوسا مار 

 اوليةافةاا *

 الوار اا

 2.76 2.02 2.72- .2.5 معام  اورت اط

 ياثج الع خا 

 ال  بةا

ع خا لي اتجاه 

والد من 

ا اوليةافةا

 ل عر اللرف

ع خا لي اتجاه والد 

من اوليةافةاا 

 ل عر اللرف

 و توجد ع خا
توجد ع خا لي 

 اوتجاه ن

 (0لحق رخم )مرفق النياتج باق (EViews 10من رعدا  ال الث  باسيددام بر امج  )اقلدر:    

لةةةةةةةةرف اقواز  (  ياتج ع خا اورت اط والع خا ال ةةةةةةةة بةا ب ن سةةةةةةةةعر ال7يوضةةةةةةةةح ال دو   خم )    

ب ن  لةث  ا ت  رجه اورت اط ،تم تناوله ساب ا  قا تأيةدوالرس   م  اوليةافةاا الدولةا وهي 

 أنكفةةةةةةةةة   بما يعن  علي اوتجاه ال %72سةةةةةةةةعر اللةةةةةةةةةرف اقواز  واوليةافةاا الدولةا خويه ب  ت 

ا وهو م، ارت اا اوليةافةاا ي    و د اض سةةةعر اللةةةرف يي ال ةةةو  اقواز  والعكس  ةةةحةح 

ن او سةةةةةةةةةةةةةة بهةةةا م ايمةةةا اتبةةةث الع خةةةا ال ةةةةةةةةةةةةةة بةةةةا ل را جر وجو  ع خةةةا يكون تةةةات  هةةة، ييب ةةةه الواخ  
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 فد    لي اوليةافةاا يا بب بي    لي سعر اللر  بحةث ، اقواز   سعر اللرف راي اوليةافةاا

 %.5اط فكا ت الع خا اخ  ارت افا لةث ب غ معام  اورت  رسةةةةة  ، اما سةةةةةعر اللةةةةةرف ال اقواز  

لي   م  الك    م ةةةةةةةابةةةةةةة  الي   اا  رسةةةةةةةةةةةةةة  وهةو يةعةكةس الةية ة ة  الةط ةج لي سةةةةةةةةةةةةةةعر اللةةةةةةةةةةةةةةرف ال

 يةةاتج الع خةةا ال ةةةةةةةةةةةةةة بةةةا وجو  ع خةةا لي اتجةةاه والةةد  تا ةةةةةةةةةةةةةةبةب فيهةةا  أظالرااوليةةافةةةاا ، يمةا 

 ن املنعكس علي د   اا ف ة ا لي سةةةةعر اللةةةةرف الرسةةةة   الذ  يدتةةةة  تاوليةافةاا الدولةا 

دو ا جدا لي مح اليأث   وباليااي يكون ، الن ديا  ال ةةةةة طاتيحكم فيها  ال    ابياالاللةةةةةرف  أسةةةةةعار 

كس سعر اللرف اقواز  الذ  يدت  ل و  الط ب والعرض على الن د عسعر اللرف الرس   

 لي ال و . األجن  

 ةلى الواردات األثر  -ب

ور اليطبعدم خدر  ال طاعاا اوخيلةةةةةةةةةةةةا يا     الن طةا على  ييلةةةةةةةةةةةج اوخيلةةةةةةةةةةةا  ال ة  

لةةةذ  األمر ا، وتةةةدني م ةةةةةةةةةةةةةةةاهمتهةةا لي النةةاتج اقحلي اإلجمةةةااي ، الط ةةب اقحلى  توايةةةب بمعةةدوا  مو 

 
ً
 ومن ثم ا ي   ب ن العرض والط ةةب بمةةا ي    راى ل   الةةدولةا راى اوسةةةةةةةةةةةةةةي  ا  ي  تةب ع ةةةه  اتمةةا

 ة ، و لع د ال ياح اب) ال ةةةةةةةةةة عةا اوسةةةةةةةةةةي  ا من عاتداا الن   لي طةا خةما ي    توجةه جزء 

دعيب  لةبةا من ال  دان اق ةةةةةةةةةةةةةةته كا وال   دعيمد راى لد ي    على الوار اا  بةاليااي،  (042، 0222

ب  رن هنا  رفرافا لي اوسي  ا   اةجا لتعج فيها  ي   وال ةدماا لي طةا الط ب اقحلمةن ال ة

 موا لي  وخةةةد صةةةةةةةةةةةةةةةالةةةب  مو العةةةاتةةةداا الن طةةةةا، ال ةةةاعةةةد  اإل يةةةاجةةةةا ل  طةةةاعةةةاا اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةا 

أسةةةةةةعار  وا د اضالوار اا وان  ان هذا النمو لى الوار اا خد  ةةةةةالد ت   اا عد    اةجا ارت اا 

اقمو    هيعواتد اللا راا الن طةا  باعي ار تنعكس على خةما اقدلص ل وار اا  وال  الن   

 واتد العن اوليةافةاا تيأثر م ا ره بح م الوار اا لي لالا ا د اض ال وار اا ، باليااي ف

والةةةذ  ب غ   0200-0222لم تيةةةأثر اوليةةةةافةةةةاا الةةةدولةةةةا بةةةارت ةةةاا و مو الوار اا     ال      

على    ةا تح ةق اق ران اليجار  ل واتض  ميواصةةة ا  اصةةةةا وم ران   %02 موها لي اقيوسةةة  

الدا  ةةةةةةةةةةة وباليااياقدفوعاا عاما   وباليااي انعدمت الحاجا راى اسةةةةةةةةةةةيظراف اوليةافةاا الدولةا 

م  ،  م ةةةةار  وور  007لة  غ اي   من   0200هةةده اوليةةةةافةةةةاا  مو ميواصةةةةةةةةةةةةةة  ب غ خميةةةه لي عةةام 

الوار اا  وون ، الن   وا د ةةاض العواتةةد الن طةةةا  ر    ةةه من لصةةةةةةةةةةةةةةا ومةةا 0202عةةام  بةةدايةةا

 اإل يةةةاجةةةةاد طي جزءا هةةةامةةةا من الط ةةةب الكلى لى اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   ، لى ظةةة  إةةةةةةةةةةةةةةعج ال ةةةاعةةةد  

    ال م ةةةةةةةةةةةةةةةا ع و   تن ةةةذهةةةاتم  ال  مةةةةا لى اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   ر م ال ط  الينمويةةا وال ةةد

اللةةةةناعاا اقح ةا ال دي ا لا ةةةةاهم لى د طةا الط ب  ورل   اإل ياجةااقاإةةةةةا لينوة  ال اعد  

الكلى والي  ة  من   م الوار اا ال   د يظرف عواتد اليلدير ، او أن الواخ  ي يد فش  ت   
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وال ط  ،ف د  أن ت   أهمةا الوار اا زا اا أهمةتها ن ةةةةةةةةةة ا ااى الناتج اقحلى اوجمااى الب امج 

وبةةةاليةةةااي وعلى الر م من محةةةاولةةةا ال ةةةةةةةةةةةةةة طةةةاا اقح ةةةةا   ض الوار اا   اةجةةةه ، والط ةةةب الكلى 

و د ةةاض العواتةةد الن طةةةا ولي ظةة  عةةدم وجو  بةةديةة  لعواتةةد اللةةةةةةةةةةةةةةا راا الن طةةةا ف ةةد تةةأثرا 

ظراف وسةةةةةةةي  اةجا و د اض اوليةافةاا أذ وهو ما  الوإةةةةةةعةارا م ا ةةةةةةرا تهده اوليةافةاا تأث

وتوضةةةةةةةةةةةةةةح  يةةاتج الع خةةا ب ن الوار اا واوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا   جزء منهةةا لي الوار اا،

لي اوتجاه الطر    %76ال ة   خو   رجا اورت اط ب ن اقي   ين وال   ب  ت وفق معام  اورت اط 

ان زيا   اوليةافةاا سةةةةو  ينعكس على زيا   الوار اا سةةةةةواء من ال طاا العام  وهو ما يعكس

والعكس  ةةةةةةةةةةةحةح لي لالا ا د اض اوليةافةاا  ، األجن  او ال اا ليوفر اقعروض من الن د 

على  وجو  ع خةةةا لي اوتجةةةاه ن أ  ان زيةةةةا    فةةةأيةةةداالةةةدولةةةةا ، امةةةا  يةةةاتج الع خةةةا ال ةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةا 

،  0202-0222ال ةةةةةةةةةةةةةةاب ا ي    لزيا   الوار اا يما لدث     ال     اوليةافةاا ل  ةةةةةةةةةةةةةةنواا 

ل وار اا ينعكس على اسةةةةةةةةةةةةةةيظراف  لي   م محةةةدو  ا د ةةةاض د ةةةاض العواتةةةد م  ب ةةةاء او وان ا

 0202-0202اوليةافةاا يما لدث     ال     

  امل اير اثر االحتياطيات الدولية لالقتصاد الليبي ةلى االستثمار االجنبي -ت

فالو  ،ل دو   األجنبةا  اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةاراا ذترايم  اوليةةافي الةدواي عةام  مالمةا لي جة  يعيب

 اتهرنهاقا  لي لالا  رأااو  اقيح  ا اإلربةاحليحوية   األجن  ملةةةةةةةةةةةةةةدر ت ةا وإةةةةةةةةةةةةةةمةان ل م ةةةةةةةةةةةةةةا مر 

 قشروعاته .

ل خيلةةةا  ال ة   لي جمة   األجنبةاتدف اا اوسةةةا ماراا زا ا  0200-0222    ال     

اونشةةةةةةةةةةةةةةطةةا اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا يةةا وان   ةةب فةاب  اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةةاراا الن طةةةا على اجمةةااى اليةدف ةةاا ،  ا واا

من  ، لي جا ب اوسي رار او ميم   وصالب هذه ال     اقنال اوسا مار  الذ  ي شده اق ا مر 

ن رب  يمك وباليااي و ، األمن بالي شةةةة   بعد ف دان منال اوسةةةةي رار  بدأااو أن هده اليدف اا 

فةةةةةةةةةةةةةة   ون العام  اق ثر الرتي ، بةا د اض اوليةافةاا األجن   د ةاض لي تةدف ةاا اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةار او 

ذل   ألجن  اوال ةاي   ، وت يد  ياتج الع خا ب ن اوليةافةاا واوسا مار  األمن ي  ي اوسي رار 

ا الع خا ال  بة أيدا، فةما  %02لةث ين معام  اورت اط إعةج ب ن اقي   ين  والذى ب غ 

ال     ا ي حث عن ال األجن   ق ا مرا أن  حةح ،ب ن اقي   ين عدم وجو  ع خا ب ن اقي   ين

ال ةاي   و  األمن ام  اوسي رار علكن ي  ي  ، يعام  مالم ل سا مارتوفرها اوليةافةاا الدولةا 

 ، لي  ةابه تنعدم فكر  اوسا مار. األهمالعام  هو 
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 ية لالقتصاد الليبياستثمار االحتياطيات الدول -6

 د ةةةةةةةةةةا   اخيلةةةةةةةةةةا   أل  اتما ما يا ا ر راي الدهن عند الحديث عن ترايم اوليةافةاا الدولةا    

يةج يمكن اوسةةةةةةةةي ا   من هده اوليةافةاا بشةةةةةةةةةك  ي ةةةةةةةةاهم لي الينمةا اوخيلةةةةةةةةةا يا  مالم وهو 

لإلجابا ، و  يااوخيلا  رفاهةيهو  ال ر تنعكس واخعا م موسا على م يو       وال   اق يداما

على هذا ال  ا  يجب ع ةنا أوو أن  حد  اق يوى اق تم ل ليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   

أن   ةةةةةةةدر بعةةةةةةةد ذلةةةةةةة    م اوليةةةةةةةةافةةةةةةةةاا ال   يمكن  لةنهةةةةةةةا ل   يمكناو ت ري   رفراط ون 

  اسا مارها

ج واليوخ  من واأل لي ظ  ال روف الحالةا ل خيلةةةةةةةةةةةا  ال ة   وعدم اوسةةةةةةةةةةةي رار ال ةةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةةة   و -أ

يجره  اوم ةةةةةةةةةةةةةةةة،ال ةةةةاسةةةةا  اق ةةةي   ةا ل     اللةةةور وعدم وإةةةوح  ،الن طي  لإل ياجاق ةةةيمر 

بةةاليةةااي ي ةة  اومر صةةةةةةةةةةةةةةع ةةا لي تحةةديةةد لةةد الك ةةايةةا  ، ذلةة  على الوإةةةةةةةةةةةةةة  اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا   ل     

ولكن ا ا ما اسةةةةةةةي ر الوإةةةةةةة  ال ةةةةةةةةايةةةةةةة    ،ل لي ا  باوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةةةةةا  ال ة   

بأذن هللا فأن لد الك ايا من اوليةافةاا يجب او ييجاوز وار اا سةةنا من ال ةة    ن واألم

واسةةةةةةةةةةةةةةا مةةار ال ةةايي  ا ةة  اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةا  اقحلي ف   من      ، وال ةةدمةةاا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة  

وعدم  وة  اللةةةةةةةةةةا رااتن ليل خيلةةةةةةةةةةا  ال ة   بما ي ةةةةةةةةةةالم  اإل ياجةااوسةةةةةةةةةةا مار لي رف  ال در  

ل د ات اث تجربا اوخيلةةةةةا  ال ة   لي اوسةةةةةا ماراا ، و الن طةا ف   اااإليرا على  اوعيما 

اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةةاراا ال ةةارجةةةا لي  عم الةةد ةة   لةةةث لم ي ةةةةةةةةةةةةةةالم   ةة ،  عةةدم فعةةالةتهةةاال ةةارجةةةا 

لي ظة  ال  ةةةةةةةةةةةةةةا  وعةدم الشةةةةةةةةةةةةةة افةا والوإةةةةةةةةةةةةةةوح لي اوسةةةةةةةةةةةةةةا ماراا  الوفن ال ومي ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  

وبم ار ا ب ةةةةةةةطا ب عض الدو  م     ،جدواها اخيلةةةةةةا يا تح ق عدم  جا ب راى ،ال ارجةا

ارت اا و  ال ة   لي ف  اا اوسةةةةةةةةةةي رار  اإل ياجي     ر ياجالا من الن   من  ال  يدولا الكويت 

العواتد الن طةا ، لةث ب  ت  اسةةةا مار  ليما لدا  راى جالا  الكويت ل  ت ، ف د اإل ياج 

 %02لن طةا لى اقيوسةةةةةةةة  ن ةةةةةةة ا الد   اقيح ق من اوسةةةةةةةةا ماراا  ااى عواتد اللةةةةةةةا راا ا

يعا    ما 0222وخد ب  ت هذه ال  ةةةةةةةة ا لى عام ،( .سةةةةةةةةنويا يما يوضةةةةةةةةح ذل  ال دو  رخم )

 لي اقيوسةةةةة  ل خيلةةةةةا  ال  ةةةةة الي ل ن لم تيجاوز هده ،  العواتد الن طةا أجماايمن  27%

لي جةةةدوى اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةةةاراا  الواضةةةةةةةةةةةةةةحال  ةةة   الر وهةةةدا ي ، العواتةةةد الن طةةةةا من  %6.6ال ة   

 مجموعا اوسا ماراا ال ارجةا ال ةبةا تلالبهاباإلإافا راى ذل  فان   ارجةاال
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 (5جدول رق  )

 مقارنة بين الدخا املتحقق والعوائد النفطية فى االقتصاد الليبي والكويتى

 ةوائد السنة

 الصادرات

 دخا

 االستثمار

  س ة الدخا

 للعوائد

 ةوائد

 الصادرات

 دخا

 االستثمار

  س ة العوائد

 للدخا

0222 12285 8315.2 38.5 3362 355.1 12.5 

0225 25320 5200.6 18.8 51003 3028.5 6.3 

0212 68632 12602 15.8 86282 3600 2.8 

0213 115522 13885 11.5 85285 3252 5.1 

 6.6   02.6   متوسط

 اقلدر : صندو  الن د العربي ، الي رير ال نو  أعدا  مدي  ا              

                           -قدافر يمكن بةانها على النحو اليااي:من ا

من لةث الي   اا لي أسعار صرف العم ا واألورا   مدافر  ميع  ا بال و  اقالةا  ت شأ  -أ

  . اقالةا

 مدةافر ميع  ةةا بةةاليوةةةةةةةةةةةةةة م : لةةةث ت  ةةد هةةذه األصةةةةةةةةةةةةةةو  جزءا هةةامةةا من خةمتهةةا أو من خةمةةا -ب

 ال واتد اقيوخعا.

ةاسةةةةةةةةةةا: تيع ق بيجمةد هذه األموا  اقو عا لدى الالةئاا اقالةا يما هو لاصةةةةةةةةة  مدافر سةةةةةةةة -ت

 0200مج س األمن الدواي منذ عام  الةوم لي ظ  تجمةد األموا  ال ةبةا لي ال ارج من خ  

، ، وأزما منط ا الةورو  .022مدةافر تيع ق بةاألزمةاا الدولةا  األزما اقالةا العاقةا لي عام  -ث

ةا ال   عرفت بجاتحا  ورو ا وانعك ةةةةةةةت على النمو اوخيلةةةةةةةا   العال   سةةةةةةة  ا واألزما الحال

 ال   ةا على اوسا ماراا ال ارجةا الح ة ةا. أثارهماو  اتر ت در بم ةاراا الدووراا  و 

رن تك  ةةا ال رصةةةةةةةةةةةةةةا ال ةةدي ةةا ت عةةب  ورا مالمةةا لي تحةةديةةد   م اوليةةةافةةةاا الةةذ  تحوزه 

واقناف  لحةاز   ةاا ييم تح ة ه  اتما من مد   اليكالةجاوليةاف الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا فالط ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب ع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

وبةةاليةةااي يلةةةةةةةةةةةةةة ح اوسةةةةةةةةةةةةةةا مةةار إةةةةةةةةةةةةةةرور  ليمةةةا ا  مةةا تم تجةةاوز لةةد الك ةةايةةا  اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا

 م ي   

 النتائج

دشةةةةةةةةك  اليةافةاا العم ا األجنبةا ال  ةةةةةةةةة ا األيب  وال ال ا على   م اوليةافةاا الدولةا   .1

 ل خيلا  ال ة  

 اا  واليطوراا ال    ةةةةةةةةةةةةةةالةةدتهةةا اوليةةةافةةةاا الةةدولةةةا ل خيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   مرا بمرل ي ن الي   .2

 .الااسيظرافا ل وال ا ةا الدولةا  ترايما ل ليةافةاا األوايزمنيي ن مدي  ي ن عك ت 
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      ف    الدراسةةةةةا وفق اقعاي الدولةا ل خيلةةةةةا  ال ة   لد الك ايا  اوليةافةااتجاوزا  .3

 اق يددما.

ي ةةةةا  بةةةةاوليةةةةةافةةةةةاا الةةةةدولةةةةةا  ةةةةان لةةةةه  ور ايجةةةةابي على اوخيلةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   لي ال روف اول .4

ف ي ظ   ا د اض عواتد اللةةةةةةةةةةا راا  ، 0202- 0202    ال     اوسةةةةةةةةةةينناتةا ال   مر تها  

سةةةةةةةةةةةةةةةاهمت هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه اوليةافةاا  لي  وال ةاي   الن طةا الناجما عن عةةةةةةةةةةةةةةةدم اوسي ةةةةةةةةةةةةةةةرار األمن 

 لي  ة  من أثر األزما واتد ةج العبء 

اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةا  ال ة   تيأثر م ا ةةةره يي د   اتها سةةةواء باورت اا  أو او د اض  .5

ت عا ل يطوراا الحاصةةةةةةةةةة ا لي أسةةةةةةةةةةعار الن   و  م اإل ياج من الن   ال ام وباليااي العواتد 

 الن طةا.

وسةةةةةةةةةةةةةةعر اللةةةةةةةةةةةةةةرف لي ال ةةةةةةةةةةةةةةو   وجو  ع خةا سةةةةةةةةةةةةةة بةا لي اتجاه والد ب ن اوليةافةاا الدولةا .6

ل ن توجد ع خا  سةةةةةةةةةةةةعر اللةةةةةةةةةةةةرف ، لي رايمن اوليةافةاا  تأث  هاالرسةةةةةةةةةةةة   واقواز  ينط ق 

 .اتجاه ن ب ن اوليةافةاا والوار اا أ  اليات   مي ا   بةنهما س بةا لي

 التوصيات

ا مرت عةةة أن اولي ةةةا  بةةةاليةةةافةةةةاا فو  اقعةةد  اسمن و الكةةالي ينطو  على تك  ةةا خةةةد تكون  .1

ولي لالا تح ق اوسةةةةةةي رار  ال ةةةةةةةايةةةةةة   لي  بال  ةةةةةة ا وخيلةةةةةةا  ي حث عن ملةةةةةةا ر     بدي ا

ةاا اوليةاف فالط ةب ع ةى ال    با ن هللا  فان اسا مار مافو  معد  الك ايا إرور  ملحا

يلةةةةةةةةةةةةةة ح  وباليااي واقنةاف  لحةةاز  اوليةةافةةاا الدولةا ييم تح ة ةه  اتمةا من مةد ة  اليكةالةج

 إرور  ليمةا  اوسا مار 

 اجةااإل ي ا   اوخيلةةةةةةةةا  اقحلي ف   من     اوسةةةةةةةةا مار لي رف  ال در   اوسةةةةةةةةا مار يكون  .2

 ف   ا الن طة اإليرا ااعلى  اوعيما وة  اللا راا وعدم تن ليل خيلا  ال ة   بما ي الم 

ن هنا مواسةةةةا مار اوليةافي الدواي ل خيلةةةةا  ال ة   و  ر ار لي  إةةةةرور  الشةةةة افةا والوإةةةةوح  .3

اإل ار  ال  ةما ل ليةافةاا األجنبةا، لةث ي الم ذل  لي زيا   خدر  اوخيلا   أهمةا تب ز

على تحم  اللةدماا ال ارجةا من     ما يحل  ع ةه مديرو اوليةافةاا من مع وماا 

تجع  صةةةةةةةةةةةانعي ال ةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةاا اوخيلةةةةةةةةةةةا يا على  رايا بيطوراا األسةةةةةةةةةةةوا  اقالةا والتهديداا 

 .اقحيم ا لالا
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 الخالصة

هدفت الدراسةةةا راى توإةةةةح أهمةا اوليةافةاا الدولةا ل خيلةةةا  ال ة    من     أثرها على   

 اةجةةا بعض اقي   اا اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا يةةا وأهمةتهةةا لي مواجالةةا األزمةةاا ال   يمر تهةةا اوخيلةةةةةةةةةةةةةةا  ال ة   

لولةد وتوخج اقلةةةةةةةةةةدر ا ،الن طةاللح و   ر   صةةةةةةةةةةال ه من  وال ةةةةةةةةةةةايةةةةةةةةةة   وما األمن  ل يدهور 

تد ل مه ال ةبةا لي ظ  اوعيما  الكلي على عوا الحةا ل د   ل خيلا  ال ة   الذ  يعيب   ريان 

الن   غي د ةةةةةةةةةةةةة    افا اونشةةةةةةةةةةةةطه اوخيلةةةةةةةةةةةةا يا وانعكاا ذل    ه على اسةةةةةةةةةةةةيظراف اوليةافةاا 

ر هذا ايجع  اوخيلةةةةةةةا  ال ة   لي وإةةةةةةة   ارمي لي لالا اسةةةةةةةيمر  وهو ما، الدولةا ل خيلةةةةةةةا  ال ة   

من الزمن يلعب لةنها تدار  النياتج الكارثةا وت عاتها على معيشا اقوافن  فوي االوإ  ل     

ثم  وو أييط ب تكاتج ال مة  و  ذ ال  فاا ليح ةق اوسةةةي رار ال ةةةةايةةة   واألمن   ال ة   وهو ما

  عاما وتنوةاوسةي رار ل وإة  اوخيلةا   من     تنوة  ملةا ر الد    رعا  ال دء لي عم ةا 

بما  لاوال ةا األجن  ،واوسا مار  طةا،الن ملا ر ترايم اوليةافةاا من     اللا راا     

 ون ارت اط يلي بملدر ولةد ييعرض ل عوام  وم تراا  األجنبةايتمن اسيمرار تدفق العواتد 

  ارجةا ومح ةا تكون  ارج سةطر  ال  طاا اقح ةا.

 املراجع.
    . 0226، اليح ة  اوخيلا   الكلي ، م شوراا جامعا خاريونس ، بن از  بول ة  ، ع د ال ياح   -0

مج ا اخيلةةةةةةةا ياا  ةةةةةةةما  رفري ةا ،  ب  اسةةةةةةةم ، راسةةةةةةةا بعنوان ي ايا اوليةافةاا الدولةا لي ال زاتر ، ،زير  2 -

 . 0200ال زاتر، العد  ال اب  ،

ميط  اا ا ار  اوليةافةاا الدولةا لي الدو  النامةا ، مج ا ال ا سةةةةةةةةةةةةطا ،  راسةةةةةةةةةةةةا بعنوان ج ة  ،   ةةةةةةةةةةةةعان -3

 ١٢٢٢ل نا  ٤العد   ٢١ل ع وم اإل ارثا واوخيلا ما ، العرا  ، اقج د 

لالا ال زاتر، رسةةةةةةةةةالا : ر ةةةةةةةةةكالةا ا ارا  اوليةافةاا اقالةا الدولةا ، رسةةةةةةةةةالا ماج ةةةةةةةةي   بعنوان ز ا  ، فوز  -4

 . 0204م شور  ،ال زاتر،  

معاي   ي ايا اوليةافةاا الدولةا وتك  ا الوصةةةةو  ل ملةةةةا ر ال ارجةا لي اوخيلةةةةا ياا  محمد ، ، أبو ع ةان -5

    00اوخيلا  ال   ي ، م الا م شور  على موف  عربي النا ئا: لالا 

 0202دو  الن د ، اوليةافةاا الدولةا وال ةولا بالعم ا األجنبةا ، م شوراا صن صندو  الن د الدواي ، -6  

     0220-م شوراا صندو  الن د–صندو  الن د الدواي ، اق ا   اليوجيهةا إل ار  اليةافي الن د األجن    -7

 ملرف لةبةا اقريزى ، ال شر  اوخيلا يا ، اعدا  مدي  ا -.

 ملرف لةبةا اقريزى، الي رير ال نوى، اعدا  مدي  ا -2

 ا مار ، الي رير ال نو  ، أعدا  مدي  االعربةا لتمان اوس اق س ا-02

 ملرف لةبةا اقريز  ، م ران اقدفوعاا ، اعدا  مدي  ا - 00

  /https://data.albankaldawli.orgموخ  ال ن  الدواى، بن  ال ةا اا اق يولا ، -00
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https://data.albankaldawli.org/


  https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseل ةا اا،موخ  صندو  الن د العربي، بن  ا -02

:املالحةةق   

 ياتج الع خا ال  بةا ب ن اوليةافةاا الدولةا ل خيلا  ال ة   وبعض اقي   اا (: 1ملحق رخم )

 اوخيلا يا

 (ه) وتوجد ع خا لي أ  اتجا واوليةافةاا الدولةا األجن  الع خا ب ن اوسا مار ةجا  ا -0
 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

 R does not Granger Cause F  13  1.98643 0.1993 

 F does not Granger Cause R  2.36420 0.1561 

 ) ع خا لي اتجاه والد(واوليةافةاا ل و  اقوازى الي الع خا ب ن سعر اللرف   اةجا -0
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     R does not Granger Cause E  9  6.49004 0.0436 

 E does not Granger Cause R  0.00513 0.9452 

    
    

 ) ع خا لي اتجاه والد( ليةافةااالع خا ب ن سعر اللرف الرس   واو  اةجا  -2
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     R does not Granger Cause E  18  5.22448 0.0216 

 E does not Granger Cause R  1.61576 0.2362 

 اه ن () ع خا لي اتج   اا الدولةاالع خا ب ن الوار اا واوليةافة اةجا  -4
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     R does not Granger Cause M  18  4.50117 0.0327 

 M does not Granger Cause R  4.85190 0.0267 
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