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ل :ـــــــالمشك     

 

	
.ـدیـــةـنقة الـولـي السیــاد فــحـص الــقـنـال  ـ         رادات من العملة األجنبیة.ـعدم كفایة اإلی  ـ   

 

وازي.ــــمـة الـلـــمـــعـوق الـــم ســــخـضـت  ـ        ار.ــــــــــــــــــــعـــاع األســـــــــــــــــارتف  ـ   
 

ـــة.امـــــعــــات الــــروعـــمشـــف الــــوقـت  ـتھریـب العـمـلة الصـعـبــــــة للخــــــارج.          ـ   
 

ــار.تھـریب السلـع بسبـب فروقــات األسـعـــ  ـ         ي.ــحـــصـاع الـــــــــــطـقـار الـــــــــانھی ـ    
 

.لوالتســـــو رـــقـفـرة الــــاھـــار ظــشــتـان  ـ   من الطاقة ( أزمة الكھرباء ).   نقص المنتج  ـ    
 

	 .يــنــــوطــــاد الــصـتـاش االقـــعـإنالمشروع :  
	

 االعتمادات المستندیة
 

 ملیار دوالر
	القیمة 	السنة
20	 2014	
20	 2015	
7	 2016	

	

 
   : الشركاء  

 

المجـلـس الـرئـــاسـي.   ـ   

الحـكـــومـــــــــــــــــة.  ـ   

مصرف لیبیا المركزي.   ـ   

الـمـؤسـســـة اللـیبیـة لالسـتـثمــــــــــــــــار.     ـ   

.الصندوق اللیبي لالستثمار الداخلي والتنمیة  ـ   

ســـوق األوراق الـمـــالـیــــــــــــــــــة اللیبي.  ـ  	

 

ذي ـاسي الـالسی ظـل الصــراعي ـف

اط ام المؤسسات المنأدى إلى انقس

ادیة ـصات االقتـاسـذ السیـیـبھا تنف

من  د، فإنھ البدوى البالــعلى مست

ن ول دوـتي تحـال اقتـراح البرامـج

 عـي، وتضوطنـاد الـار االقتصـانھی

.حدا للمشكالت المتفاقمة 	

   msalkhy@gmail.comمحمود مسیلخ  
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: المرحلة األولى   
 

إصدار قرار مـن الحكومة بتوجیھ جـزء من األموال  ـ  1

رھا ألغراض االستثمار الخارجي الستثماالمخصصة      

لسنة   13من القانون  5بالداخل، وفقا ألحكام المادة      

مار.بشأن تنظیم المؤسسة اللیبیة لالستث  2010       
 

ثـمـار یصدر مجلـس أمنـاء المـؤسسـة اللیبیـة لالست ـ  2

ملـیـار دوالر مـن األمـــــوال  15قــرارا بتخصـیـص      

وق المخصصــة لالستثمار ( مجمدة )  لصالح الصند     

ـارھا فــي اللیبي لالستثمار الداخـلي والتنمیـة الستثم     

الداخل.       
 

حة تعـد الحكـومة مـوازنـة استیرادیة مفصلة وواض ـ  3

یاجات باالحتیاجات الفعلیـة مـن سلـع أسـاسیة واحت      

رھا ء والمیاه وغیطبیة ومسـتلزمات تحسین الكھربا     

 من المتطلبـات بمـراعـاة قـرار مجلـس األمن الدولي     

میـالدي، ینفـذھا القطـاع   2011لسنـة   2009رقـم      

الخاص بالكامل.      
 

نـة من یتولى مصـرف لیبیا المركـزي تنفیـذ الـمـواز  ـ 4

 نـمـیـةحسـاب الصنـــدوق اللـیبـي لالستـثـمـــار والتـ     

دینـار عـن كل دوالر  0.50ولصـالحـھ، مـع إضـافـة      

لصالح الصندوق أیضا.        

	

 
ثـمــار أنـشـئ الـصنـدوق اللیبـي لالستـ

 20ال ـــرأس مــ، بالـداخـلي والتنمـیـة

ـم ھـى اسـلـة عـوزعـار، مــار دینـیـلـم

زي رف لـیـبـیا المـركــــصــا مـمتلكھـی

 عددر وـة لالسـتثمایالـمـؤسـسة اللیبو

اللیبیة. التجاریة من المصارف 	

 

 ات المـسموح بھـا لألمــوالاالستخدام

 المجمدة بقرارات مجلس األمن :

 

ة.ــــــیـانـــســات اإلنـــــاجــاالحتی ـ   

ود.ـاه والوقـــاء والمیـــــربـــھـــ الك  

  ات الحكومیة ــــسـؤســاء المـــــ إنش

أو تشغیلھا أو تعزیزھا.    

ي.ـ استئناف عملیات القطاع المصرف  

ا. ـیـبـع لیـة مــ تسھیل التجارة الدولی 	
	

   msalkhy@gmail.comمحمود مسیلخ  
	

 

 بـلغـت قـیـمـة األمـوال المجمـدة الـتي

تثمار تمتلكھـا الـمؤسسـة اللیبیـة لالس

 مـلیـار دوالر، فـقـدت منھـا حـتـى 65

 10ـ  5مـا بـیـن  2015نھـایـة الـعـام 

ف، سـوء التـصـرملیـار دوالر بسبـب 

ـس وفقـا لتقـریـر لـجـنة الخبـراء بمج

 األمن الدولي.



	 4	

	
: نتائج المرحلة األولى   
 
واء  تلبیـة المتطـلبات الالزمـة للـمـواطنیـن مـن سلـــــع ود  ـ 1

نوني ومستلزمات بأسعـار جیـدة والقضـاء على االرتفاع الج     

ألسعار السلع األساسیة.       
 

ــــــة.تغطـیـة الطلــب عـلـى العـملـة الصعبـة بكمیــات كـافی ـ  2  
 

ـــــص السیــــولة الـمــــالــیـــة.انتـھـــــــاء أزمـــــــة نقــــ  ـ 3  
 

نى.انخفاض قیمة العملة في الســوق الموازي إلى الحد األد  ـ 4  
 

تثمـار الحصـول على أربــاح لصالـح الصنــدوق اللیبي لالس  ـ 5

ملیار دینار لیبي من خالل  7.5الداخلـي والتنمیـة في حـدود      

لحسابھ من العملة الصعبة.استخدام المصـرف المركزي        
 

ھـا حصـــول الشـركـة العـامـة للكھـربـــــاء علـــى احتیـاجات ـ  6

)  الالزمة إلنتاج الطاقة الكھربائیة ( معالجة أزمة الكھرباء        

 
  

 تحلیل : 
 

ي، لتنفیذ لللصندوق اللیبي لالستثمار الداخرف لیبیا المركزي لألموال ( المجمدة ) والمخصصة عند استخدام مص

دینار  1.4سعر صرف  ملیـار دینار لیبي، على اعتبار 21ملیار دوالر، ستنتـج  15الموازنة االستیـرادیـة، بقیمة 

ملیار دینار  7.5دینــار عـن كل دوالر، ما یعـني تحصیــل  0.50لكـل دوالر أمـریكي، مضافـا إلیھـا رسـوم بقیمـة 

ملیار دینار  28.5ار الـداخلي، وبالتالي فإن حصیلة ھذه المرحلة ستكون مـإضافي لصالح الصندوق اللیبي لالستث

  خالل كامل السنة المالیة.
	

 

 من أغراض

مار :المؤسسة اللیبیة لالستث   
 

 أمین المواردـي تـة فـالمساھم

نمیة المالیة الالزمة لتحقیق الت

ي، ـبـب اللیـعـة للشـادیـصـاالقت

ھ ــھ ورخائـیتـرار رفاھـواستم

	 االقتصادي في المستقبل.
	

   msalkhy@gmail.comمحمود مسیلخ  
	

 
ــة تمثـل األرصــدة الـنـقـدیـــــ

یة ( المجمدة )  للمؤسسة اللیب

من  ٪ 50لالستثمار  مانسبتھ 

	أصولھا.
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كات یقوم الصنــدوق بتـأسیـس عـشر شر ـ  1

ل متخصـصة بـرأس مـال ملیـار دینـار لك      

ا شركة، مدفـوعـة بالكامـل، یمتـلـك مـنـھ      

مـلیـار دینار،  6بقیـمــة ، ٪60الصنـدوق      

األخـرى لـكـامل  ٪ 40ویتـم التنـازل عـن      

.األســـر اللیبیـة كمسـؤولیة اجتماعیة       
 

ــي یتـولى سـوق األوراق الـمـالـیـة اللـیـب  ـ 2

من رأس مال الشركـات فـي  ٪40اكتتاب       

واقع اكتتاب خاص لصالح األسر اللیبیـة ب      

دینـار لكـل أســـرة  4000ـھـم قیمتھـا أس      

اح لیبیة مدفوعة بالكامل مـن حـاصـل أرب      

اریة، بیع العملـة األجنبیـة للمصـارف التج     

ـا ملیـار دینــار یـتم تـداولھ 4أي مـاقیمتھ      

سھــم لـكـل  400بسـوق الـمـال، بـواقــع      

سھم في كل شركة. 40أسرة، أي        
 

وق تصدر الحكـومة قرارا باعتبـار الصند ـ  3

میــــة اللیبي لالستثمـار الـداخـلــي والـتـنـ     

ــــــال الشریـك الـوطنـي لتنـفـیـذ واسـتـكم     

مشروعات التنمیة المتوقفة.          

   msalkhy@gmail.comمحمود مسیلخ  
	

	
:  المرحلة الثانیة  

 
ى تنقسـم األموال المحـصلة من المرحلة األول

ثلة في لصالح المؤسـسة اللیبیة لالستثمار مم

تنمیة الصندوق اللیبي لالستثمار الداخلي وال

:إلى قسمین   
 

ملة : قیمة تحویل العملة األجنبیة إلى ع األول

.ملیـار دینـار لیبـي 21محلیـة وتبلـغ             
 

صارف : أرباح بیع العمـلة األجنبیة للم الثاني

ات التجـاریة مقابـل تغطیـة االعتـمــاد          

ملیار دینار.  7.5المستندیة، وقیمتھا             
	

ار وحـیث أن الـصـنـدوق مــؤســس لـالستثمـ

ـــــــات الداخـــلي فـي لیبیا وتنفیـذ الـمـشروع

منـھ  ستفـادةالتنمـویـة، فإنـھ من المناسـب اال

نــذ فـي استكـمـال المشـروعـات المتـوقـفـة مـ

مع  سبع سنوات، سواء بمفرده أو بالمشاركة

:آخرین، ویقترح في ذلك ما یلي   
 

 

مجلس ار اللجنة المالیة بـم بإخطـتـی تنفیـذ المـوازنة

یـد ورـم التـي یتـق لیبیا أو الـدول التـن طریـاألمن ع

لةمنھا، وبذلك تنتھي أزمة االعتمادات وتھریب العم 	
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: نتائج المرحلة الثانیة   
  
	
ـداولتفعـیل سـوق األوراق الـمـالیـة باكـتـتـاب وتــ ـ  1  

ملیون سھم. 400       
 

ات تفعیـل المشـروعات المتـوقـفـة، خاصة مشروع  ـ 2

اإلسكان والطرق ومشروعات التعلیم والصحة.      
 

 المشاركة المجتمعیة من خالل تملك حصصضمان ـ   3

في أسھم الشركات المنفذة.        
 

ـرة.توفیر فرص عمل إضافیة، مباشرة وغیر مباش ـ  4  
 

ن االستفادة من األموال المجمدة في رفع المعاناة ع  ـ 5

اللیبیین بطریقة آمنة وخالیة من الفساد.        
 

ـال مــــكــتـاسـنبـیـة عـلـى ات األجــركـالش تـحفـیـز  ـ 6

.المشروعات المتعاقد علیھا        
 

ل  إتاحـة الفرصـة أمـام الشركات الخـاصة للحصــو  ـ 7

ة.على أعمال من خالل تفعیل المشروعات المتوقف       
 

یـل تمكـن الجــھـات المخـتصـة بالجبـایـة مـن تحص  ـ 8

 مستـحـقـاتـھـا، سـواء الضــرائــب أو الـجـمــارك أو    

الكھرباء أو غیرھا.     	

 
 

قالنشاطات المقترحة لشركات الصندو  
 

ة.ـــــــامـعـاءات الـــــــ اإلنش  
 

ور.ــســـــجـرق والــــــطــ ال  
 

 ة ( المطاراتـامــعـق الـــرافــمــ إدارة ال

).ـعوالمستشفیـات والمصـان والمـوانئ    
 

وي.ـجقل الــنـران والـــیــ الط  
 

ارف.ــــــــــــــــــــــــصـــمــ ال  
 

المناطق الحرة.إنشاء وإدارة ـ   
 

اري.ـــــــقـعـار الـــــمـــ االستث  
 

 ـ الصـنــاعــــــات الـثـقیـلـــــة.
 

االتـــصــــــــــــــــــــــــــاالت.ـ   
 

  ـ خــــــدمـــــــــــات الـنـفـــــــط.
	

   msalkhy@gmail.comمحمود مسیلخ  
	

 

لى ذا البرنامج أیة التزامات عـب ھـال یرت

م ـت الذي یسھـة، في الوقـة العامـالخزان

واجھ ات التي تـن المختنقـل كثیر مـفي ح

ة ـعملیا، والـیبیـة في لـادیـاة االقتصـالحی

مارات كلھا تتمثل في إعادة توجیھ االستث

مأمول اللیبیة التي یجب أن تلعب الدور ال

م ـقاـول أن تتفـر المقبـھ من غیـمنھا، ألن

ـا ینم، بــلداخفي الادیة ـل االقتصـالمشاك

في الخارج. االستثمارات تتآكل  	

	وهللا ولي التوفیق


