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المحتويات

.تحديات اقليمية للتنمية االقتصادية واالجتماعية•

.تحديات محلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية•

.خيارات إلدارة عوائد الموارد الطبيعية•

.الخالصة•



نسبة سكان ليبيا الى سكان المنطقة

التدني الحاد في متوسط دخل الفرد بالمنطقة

اإلقليم مصدر أساسي للهجرة باتجاه شمال المتوسط

توطن عدد من التنظيمات اإلرهابية بالمنطقة
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تحديات إقليمية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بليبيا•



COUNTRY GDP PER 
CAPITA

LIBYA $5,166

EGYPT $3,601

ALGERIA $4,225

TUNISIA $3,517

SUDAN $2,917

CHAD $799

NIGER $421













تحديات محلية للتنمية االقتصادية واالجتماعية•

 (.النفط والغاز)الصراع المحتدم على عوائد الموارد الطبيعية

 بليبياريعيالاالثار السلبية االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتجذر االقتصاد.

ئيسيةغياب الحوار المجتمعي الفعال حول القضايا االقتصادية والتنموية الر  .



محرك وهدف الصراع 

هو السيطرة على 

عوائد الموارد 
الطبيعية

النتيجة 

اضعاف الدولة 

ومؤسساتها



خيارات إلدارة عوائد الموارد الطبيعية

البديل الثاني

الإدارة المحلية لعوائد-5

ب الموارد الطبيعية بحس

الأقاليم

7التوزيع على -4

تصنيفات

المناطق الحرة ذات -3

الطبيعة الخاصة

الحقوق الأربعة-2
الوضع الحالي-1

(الإدارة المركزية)

11 23456

تحييد النفط 6-



• الحقوق األربعة



الحقوق األربعة•



ذات الطبيعة الخاصةاالقتصادية الحرة المناطق •

ذات طبيعةاقتصادية حرة م لتأسيس مناطق 2010لسنة 14تطبيق القانون 

اً على خاصة بمختلف انحاء البالد حسب إمكانيات النمو لكل منطقة تأسيس

الستثمار لالمؤسسة الليبية وإدخال المخططات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، 

واألصول وصناديق االستثمار المحلية كشريك وضامن للمستثمرين باألموال

ضمان لوجزء من عوائده المستقبليةالنفط تملكها، كما يمكن استخدام التي 

.الستثمارا



م2010لسنة 14القانون بعض مزايا •

ميزة بيئة استثمارية مت

وجاذبة للاستثمارات

الوطنية والأجنبية 

ل بصلاحيات كاملة داخ

حدود المنطقة

2المادة 
إمكانية تعدد اللغات 

المستخدمة في 

المعاملات الرسمية

5المادة 
ناف محاكم جزئية وابتدائية واستئ

ومتخصصة للنظر بالمنازعات

بالمنطقة ومركز تحكيم خاص 

حد بالمنطقة أو فرع بالمنطقة لأ

مراكز التحكيم العالمية

8المادة 
نشاط مصرفي ومالي

10المادة 
مصارف وشركات 

ية استثمار وتمويل محل

ودولية

12المادة 

سوق مالي متخصص

13المادة 
حماية التدفق الحر لرؤوس 

الأموال والعملات من والى 

المنطقة

17المادة 
الإعفاء من جميع الضرائب

والرسوم المقرر بالدولة

21المادة 
للمنطقة حق اصدار 

منظومة تشريعية 

متكاملة مع مراعاة 

المبادئ الأساسية 

الدستور والقوانين )

(الأساسية للدولة

56المادة 
حق الانتفاع بالأراضي

داخل حدود المنطقة، 

والحق في إقامة وتملك

هاعليوالمنشأتالمباني 

26المادة 



اقتصادية
.  توفير فرص عمل/ المساهمة في التنويع الاقتصادي الحقيقي/ محفز للنمو الاقتصادي /  قاطرة للتنمية المستدامة

اجتماعية
.القائمالمباشرة وغير المباشرة التي يعاني منها المجتمع الليبي بسبب الوضع الاجتماعية السلبية الأثار معالجة 

ثقافية
.وثقافتهإدماج ليبيا في القرن الحادي والعشرين بتشريعاته وإدارته 

أمنية
الليبي أن نمط التدخل الخارجي في الشتغيير / توطن الإرهاب وتنظيماتهتحصين البلاد من الوقوع في فخ 

.اقتصادية تنمويةشراكة ومنافسة إلى من صراع سلبي 

1
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ذات الطبيعة الخاصةعوائد متوقعة من المناطق االقتصادية الحرة •
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01

03

04

02

جيل الحاضر

الحكومة المركزية

االجسام المحلية

جيل المستقبل

تصنيفات7التوزيع على •

النفطمناطق استخراج 05

طمناطق عبور النف 06

مناطق تصدير أو تكرير 07

النفط



كل إقليم إدارة موارده يتولى 

الطبيعية وعوائدها

02

01
الحكومة المركزية تختص 

بالدفاع واألمن والعدل 

والخارجية، والبنى 

ليماألساسية التي تربط األقا

نظام المركزي 

بصالحيات واسعة 

تشريعاً وتنفيذاً 

03
لحكومة لسداد ضريبة 

المركزية بنسبة ما بين

من %( 50الى % 30)

عوائد الموارد الطبيعية

1

9

الإدارة المحلية لعوائد الموارد الطبيعية بحسب الأقاليم•



تنفيذ خيار الحقوق األربعة

7تنفيذ خيار التوزيع على 

كاستثمار يخصص والباقي المحلي والمركزي الحكم جسام ألجزء من الموارد تخصيص 
ذات الطبيعة الخاصةللمناطق الحرة وضمانات 

2

0

تحييد النفط•

ي دول نفطية مثل ، يمكن التفكير في بدائل باالسترشاد بالتجارب الدولية ف(النفط والغاز)إعادة النظر في ملكية الحكومة للموارد الطبيعية 
االمارات –النرويج –كندا –الواليات المتحدة 



خيارات إلدارة عوائد الموارد الطبيعية

البديل الثاني

الإدارة المحلية لعوائد-5

ب الموارد الطبيعية بحس

الأقاليم

7التوزيع على -4

تصنيفات

المناطق الحرة ذات -3

الطبيعة الخاصة

الحقوق الأربعة-2
الوضع الحالي-1

(الإدارة المركزية)

11 23456

تحييد النفط 6-



هذه الخيارات هي خيارات متداخلة  
ويمكن دمج أكثر من خيار

ها يستتبع التوافق على االختيار فيما بين
ة نموذج لهيكلة إدارة الحكم في الدول
ات وتعديل االختصاصات والصالحي

ما بين المستوى المركزي والمحلي
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• التوافق المجتمعي حول إدارة عوائد الموارد الطبيعية

الاستقرار الاجتماعي والأمني

التخلص من الريع وأثاره السلبية 

يةالاقتصادية والاجتماعية والثقاف

إعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها

01

0203



اسما  حعنصرا  الطبيعيةالمواردعوائدإدارةنموذجيمثل•

هيكلةعادةإلوأساساالليبيلالقتصادالهيكلياإلصالحفي

المدىعلىواالجتماعيالسياسيواستقرارهاالدولة

.البعيد

الخالصة•



روسدمنلالستفادةكبيرةفرصةليبياأمامفإنالراهنةالتحدياتكلرغم•

الىأدتالتيالضعفنقاطومعالجةتأسيسهامنذسنة70حواليمرحلة

يعية،الطبالمواردلعوائدالرشيدةاإلدارةضعفمقدمتهاوفيمؤسساتهاهشاشة

يمثللمتحدةااألممرعايةتحتقريبا  سيعقدالذيالليبيالوطنيالملتقىولعل

دولةتكوننبأالليبيونيتطلعالتيالمستقبلدولةلتأسيستاريخيةفرصة

سهميوالثقافيواالجتماعياالقتصاديوالنموبالحيويةتزخرعادلةمزدهرة

فيجابيااليباالندماجواالقليمبالدهمواستقراراإلنسانيةالحضارةفيأبناؤها

.والعشرينالحاديالقرن


