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 أحدث التطورات 
 

تسببت الحرب الدائرة في مححح حر رحرابحلحي االحتحي ا حدلح حت 

ب ن الخصم ن السح حاسح ح حن  9102شرارتها في أبر ل/  سان 

الرئ س  ن في القضاء على زخم اال ت اش االقتصادي ال سبحي 

. االااقع أن ل ب حا تحمح ح حت 9102-9102الذي شهدته الفترة 

من مضاعفة إ تاجها ال فري خالل فترة اال ت اش التحي دامحت 

مل ان برم ل  ام اً في أبر ل/  سحان  0102عام ن ل صل إلى 

مل ان برم ل في ال حام  110. اخسر اإل تاج أ ثر من 9102

. ا ظراً الستب اد ا حححسحار أعحمحال 9102ب ها ة  ال ا/تماز 

ال  ف، فمن المتاقع أن  تااصل هذا االتجاه في اإل تاج عحلحى 

مدى ما تبقى من ال حام. افحي إرحار هحذه الحد ح حامح ح ح حة، محن 

% 515المتاقع أن  تبارأ إجمالي ال اتج المحلي إلحى ححاالحي 

ً محن  9102في  % فحي الحمحتحاسحر خحالل 0211)ا حخحفحاضحا

(، اها ما  ُ زى أساساً إلى ارتحفحام محتحاسحر 9102-9102

 1120مل ان بحرمح حل فحي الح حام محقحابحل  0115إ تاج ال فر )

 ( ااستقرار الرلب المحلي.9102مل ان برم ل في ال ام في 

اب د أربع س اات من التضحخحم الحمحرتحفحع، محن الحمحتحاقحع أن 

، اها ما  ُ زى 9102  خفض مؤشر أس ار المستهل  ن في 

أساساً إلى ا خفاض ال الاات الس ر ة في السحا  الحمحااز حة. 

اأتاححت اإلجحراءات الحمحصحاححبحة الحتحي اتحخحذتحهحا الححح حامحة 

امصرف ل ب ا المحر حزي بحفحرض رسحام عحلحى الحمح حامحالت 

بال مالت الص بة مع تسه ل الحصال على ال مالت األج ب حة 

 -بما في ذلك لحزام الحااردات األسحاسح حة اعحالاة األسحرة  -

الحتححقححارب بحح ححن أسحح ححار السححا  الححمححااز ححة اأسحح ححار الصححرف 

الرسم ة. افي هذا الس ا  ال ام، بدأت أس ار السلع األساسح حة 

في اال خفاض. االااقع أن مؤشر أس ار المستهل  ن ا خحفحض 

، محدفحاعحاً 9102% خحالل الح حصحف األال محن 211ب سبة 

%(، ام حدات 011با خفاض أس ار المااد الغذائ ة )تراج ت 

(، االححمححسححتححلححزمححات الححمححدرسحح ححة 0211اإلسحح ححان )تححراجحح ححت 

%(. امن المتاقع أن  ستمر تراجع م دالت 6010)تراج ت 

% فحي 2ل صل إلى  9102التضخم خالل الفترة المتبق ة من 

المتاسر. ا  تبر تراجع األس ار  بأ ساراً لألسر التحي فحقحدت 

حاالي  صف قاتها الشحرائح حة عحلحى محدار السح حاات األربحع 

 الماض ة.

اعحلحى الححرنحم مححن ارتحفححام إ حرادات الح حفححر ارسحام الح حقححد  

، حح ح  9102األج بي، ظلت المال ة ال امة تحت ضغر في 

ق دها ارتفام المصرافات اجمادها. اش لت إ حرادات قحرحام 

% محن اإل حرادات الحجحار حة، حح ح  2610اله درا ربا ات 

% من إجمالي الح حاتحج الحمحححلحي(. 65مل ار د  ار ) 10بلغت 

مل ار د  حار( مح حخحفحضحة  119اتظل اإل رادات ن ر ال فر ة )

مما    ي تداعي اإلدارة الضر حبح حة. ا حتح حجحة لحذلحك تح حفحي 

اإل رادات الجار ة بال اد لتغر حة فحاتحارة األجحار الحمحرتحفح حة 

%( 021ااإلعا ات المال ة. احققت ضر بة ال قد األجح حبحي )

التي فُرضت ال ام الماضي إ رادات إضحافح حة نح حر محتحاقح حة 

لتما حل جحزء محن الحمحصحرافحات األخحرى اتحقحلح ح  فحجحاة 

التما ل. امن المتاقع أن تصحل رسحام الح حقحد األجح حبحي إلحى 

% من إجمالي ال اتج المحلي(، مح حهحا 92مل ار د  ار ) 9112

مل ارات  ُتاقع اسحتحخحدامحهحا لحخحفحض الحد حن الح حام.  2حاالي 

محلح حار د ح حار، أا  9219اااصلت فاتارة األجار ز ادتحهحا )

% من إجمالي ال اتج المحححلحي(، محمحا  ح ح حي تضحخحم 6911

مل ان، أا أ ثر من ثل  السح حان(،  911القرام ال ام )حاالي 

االذي  شمل أ ضاً أفحراد الحمح حلح حشح حات، اارتحفحام الحرااتحب. 

محلح حار د ح حار(،  216اظلت اإلعا ات المال ة على ارتفاعها )

مع تخص   الجزء األ بر م ها لمسا حدة أسح حار الحمح حتحجحات 

البترال ة للمستهل  ن، اهحا محا  شحجحع االسحتحهحالك الحمحفحرر 

المتأصل االتهر ب الدالي. ا ت جة لحذلحك  ُحتحاقحع أن تح حا حي 

المااز ة من عجز للس ة السادسحة عحلحى الحتحاالحي  صحل إلحى 

% من إجمالي ال اتج المحلي. امن المتاقع أن  تم تما ل 012

ال جز من خالل دفح حات  حقحد حة مسحبحقحة محن مصحرف لح حبح حا 

المر زي اإصدار س دات ح ام ة في الشر . ا حظحل الحد حن 

% من إجحمحالحي الح حاتحج 051ال ام المحلي الل بي مرتف اً ع د 

 المحلي.

. 9102امن المتاقع أن  سّجل م زان المدفاعات فائضاً في 

ا رجع هذا إلى استمرار س اسة التق  ن التي  ربقها مصحرف 

بححح ح   حقحتحصحر تحافح حر الح حمحلحة  9100ل ب ا المر زي م ذ 

الص بة على الااردات األساس ة، اأما رسام ال حقحد األجح حبحي 

فقد حدت من التشا ه ال اجم عن الحصال الحتحفحضح حلحي عحلحى 

ال قد األج بي بالس ر الرسمي، مما ححّد بحالحتحالحي محن الحرحلحب 

 على الحااردات. ا سحاهحم ارتحفحام إ حرادات الحهح حدرا حربحان 

مل ار داالر( في ز ادة الفائحض. امحع ذلحك سح ح حان  9211) 

% محن إجحمحالحي 0110)   9102الفائض أقل من المسجل في 

% محن إجحمحالحي الح حاتحج الحمحححلحي(. 91ال اتج المحلي مقابل 

اس ت ح  هحذا الحفحائحض لحمحصحرف لح حبح حا الحمحر حزي تح حز حز 

مل ارات داالر، لتصل  6احت ار اته من ال قد األج بي بمقدار 

. امع ذلحك فحهحي ال 9102مل ار داالر في  ها ة  2212إلى 

 ليبيا 
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أدى اال زال  إلى أتان الحرب إلى تق  د ال شار  

االقتصادي اتفاقم م ا اة الس ان. اتسفر الضباب ة 

الس اس ة عن ص ابة في تحق ق االستقرار  اه ك عن 

تحق ق اال ت اش. اما زال ال ما ض  فاً في س ا  عام 

 غلب عل ه تراجع م دالت التضخم. ا تسبب مظهر 

جماد اإل فا  في اإلبقاء على ارتفام عجز المااز ة، 

ب  ما  ساهم تراجع الااردات في فاائض الحساب 

الجاري، مما  خفف الضغر على احت ار ات ال قد 

األج بي. امن الضراري التاصل إلى حل س اسي 

لت ف ذ اإلصالحات المرلابة من أجل تحق ق  ما  قاده 

القرام الخا  اخلق فر  عمل، اها المسار الاح د 

 لتحق ق الرخاء المشترك المستدام. 
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 9109% من االحت ار ات المسجلة في 20تمثل إال أقل من 

 مل ار داالر(.  096)

 
 

 اآلفاق المستقبلية 
 

تحّال الفراغ الس اسي الذي رال أمحده إلحى  9102في مرلع 

حرب مفتاحة من أجل االست الء على السلرة االحثحراة، محمحا 

زعزم حالة الالسلم االالحرب الراه حة االحتحي ظحلحت سحائحدة 

لس اات عد دة. ا ز د هذا من ت ق د الاضحع السح حاسحي، محمحا 

 ؤخر التاصل إلى اتفا ، ما  ج ل بداره تحق حق االسحتحقحرار 

المستدام أمراً مستب داً في األفق الم ظار. افي هحذا السح حا ، 

ً فحي  ال تستر ع ل ب ا إ تاج ال فر إال بم دل مل ان برم ل  ام ا

المتاسر بحلال  ها ة هذا ال ام، ااإلبقاء علحى اإل حتحاج ححال 

هذا المستاى خالل الس اات القل لة المحقحبحلحة، االحذي سح حمحثحل 

ثلثي القدرات اإل تاج ة. اس  ان  ما إجمالي ال اتج الحمحححلحي 

%( اسح حسحتحقحر عح حد  حححا 110)تراجع  9191بالسالب في 

، مححمحا  ححجح حل  صح ححب الحفححرد مححن 9199-9190% فحي 9

. امحن 9101% من مسحتحااه فحي 00إجمالي ال اتج المحلي 

المتاقع أن  ستمر تراجع م دالت التضخم عحلحى محدى فحتحرة 

% في المتاسر( في ظل ازد حاد 912التاق ات )تراجع ب سبة 

التقارب ب ن أس حار السحا  الحمحااز حة ااألسح حار الحرسحمح حة. 

% محن إجحمحالحي 01اس ظل عجز المااز ة مرتف اً، مسجحالً 

ال اتج المحلي في المتاسر. امن المتاقع أن  ااصل مصرف 

ل ب ا المر زي تق  ن الااردات، ل ن فاائض الحساب الجحاري 

% من إجمالي ال اتج المحححلحي فحي 211ست خفض بارراد من 

. ابححالححتححالححي سححتححسححتححقححر 9199% فححي 016إلححى  9191

محلح حار داالر خحالل الحفحتحرة  20االحت ار ات عح حد ححاالحي 

9191-9199  1 

 
 

 

 المخاطر والتحديات 
 

 فرض ال  ف المتااصل رنبةً في االست الء على رحرابحلحي، 

اما  رتبحر بحهحذا الح ح حف محن ضحبحابح حة حح حال الحمحححصحالت 

االقتصاد ة ااالجتماع حة، مح حا حاة شحد حدة عحلحى الحمحاارح ح حن 

االمهاجر ن. اس ترلب س  ار ا بد ل  حمح ح حه الحتحغحلحب عحلحى 

الص ابات القائمة اعدم ال ق ن إرادة س اس ة متجددة لحتحاحح حد 

البلد امؤسساته. اس  ان ذلك بمثابحة األسحاي لحححصحالححات 

الالزمة لتحق ق االستقرار في أرر االقتصاد ال حلحي االحمحالح حة 

ال امة.  حتاج الس  ار ا البد ل إلى قرار س اسي  حمحّ حن دالحة 

متماس ة من ت ف ذ الس اسات ااإلصالحات الحاسمحة لحتح حز حز 

المؤسسات، اتحق ق االستقرار فحي إرحار االقحتحصحاد الح حلحي، 

ات ا ع االقتصاد لتاف ر ما   في محن الحاظحائحف فحي الحقحرحام 

الخا . تشمل الس اسات الرئ س حة تحجحد حد ححا حمحة الحدالحة، 

اإعادة ب اء الب  ة التحت حة ااسحتح حادة الحخحدمحات الح حامحة، محع 

تحس ن المؤسسات االقتصاد ة من خالل إصالح  ظام الدعحم، 

اترش د حجم الحقحرحام الح حام، اإصحالح الح حظحام الضحر حبحي، 

 اضبر أاضام القرام المالي.

اعلى الرنم من عدم اجاد دراسة م هج ة بشأن الفقحر اقحلحة 

األدلة على المستاى الراهن لرفاهة األسر الل ب ة، فالحظحراف 

م اائة للحد من الفقر. اقد أثر اال خفاض الحاد في صحادرات 

تأث را شحد حدا عحلحى الحخحدمحات  9100ال فر الذي بدأ في عام 

ال امة.  ما تسهم األاضام المتدهارة أ ضا في عحدم ا حتحظحام 

إمدادات الراقة ال هرب ة ات رار أزمات  ق  الغذاء. اعحلحى 

الرنم من تراجع ال الاة الس ر ة  ظ ر الحصال على ال ملة 

الص بة في السا  المااز ة،  ظل ا  حدام الحمحسحاااة محدفحاعحاً 

باال ه ار ال ام في الحا مة مما  سفر عن ر عٍ هائل للقحادر حن 

على استخدام القاة ااالست الء عحلحى األصحال. ا شح حل هحذا 

حافزاً متزا داً للصرام ابال ضابر، ف ما تمتد آثار التشاهحات 

 االقتصاد ة المرتبرة به إلى البلدان المجاارة. 
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