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عن االقتصاد الرقمي

وأدواتهاالرقميةوالبيئةاالقتصادبينالربط•

.واإلحصاءاتالمعلوماتعلىقائماقتصاد•

المعلومةوانتشارالمعرفةتنظمه•

.لقبمنمتاحةتكنلمجديدةوشركاتومشروعاتمنشآت،إنشاء•

.االقتصاديةاألنشطةمختلففيبدخولهيتميز•

البشريالمالورأسالبياناتعلىيعتمد•

.مرنإقتصاد•



مكونات االقتصاد الرقمي 
البيانات الضخمة•

انترنت االشياء•

البلكتشينسلسلة الكتل •

االتمتة•

الطباعة ثالثية االبعاد•

تقنية الجيل الخامس•

الحوسبة السحابية•



دياتالتح-االقتصاد في ليبيا 
عجز الميزانية والدين العام •

التضخم•

البطالة والتوظيف العام•

التعليم والتدريب•

البحث والتطوير•

المصارف وأسواق المال•

ضعف القطاع الخاص•

البنية التحتية•

الفساد•

التشريعات الحالية•



المميزات-االقتصاد الليبي 

المساحة والموقع الجغرافي•

عدد السكان •

الشباب•

النفط والغاز•

الليبيون في الخارج•

الصناديق السيادية•

المؤسسات القائمة•



المعامالت االلكترونية في ليبيا

الدفع االلكتروني

(000,000)
تحويل األموال

(000,000)
عدد المشتركين

000))

المصرف

722 1,162 47 الوحدة موبايل

- 7,681 4 الوحدة اعمال

- 67 29 التجاري-موبي مال 

31 - 52 الجمهورية-مصرفي 

0.1 2 16 اشمال افريقي–موبي ناب 

383 97 يةالتجارة والتنم–ادفع لي 

- 14,936 2 التجارة والتنمية–وثبة 



المحافظ االلكترونية

تابعة لشركة المدار الجديد لالتصاالت •

تتعامل مع عديد من المصارف •

تحتوي على مجموعة من الخدمات المالية•

محفظة سداد

منطقة 70مدينة و48نقطة بيع في اكثر من 2000بعدد تقدم خدماتها •

يمكن تحويل المبالغ الى المحفظة الكترونياً •

يمكن استخدام بطاقة الدفع عن طريق نقاط البيع •

تداول

توفر الشركة خدماتها عن طريق نقاط البيع•

تقدم خدمات المحفظة االلكترونية• ميزا

غير متحصلة على موافقات مصرف ليبيا المركزي او على األقل الموافقات المبدئية•

يقوم العميل بتعبئة المحفظة عن طريق اإليداع في حساب المحفظة بإحدى المصارف•

تعتبر المحافظ الغير معتمدة مخالفة للقانون وتشكل خطرا على العمالء والمستخدمين •

.يمكن ان تكون إدارة لالحتيال والنصب •

.تعقيد اإلجراءات اجبر المطورين على استخدام محافظ دولية بدالً عن المحافظ المحلية•

المحافظ الغير متحصلة على 

موافقات



تشريعات المعامالت 
االلكترونية

2013وزارة االقتصاد –مسودة قانون المعامالت االلكترونية •

2014شبكة ليبيا للتجارة –مسودة قانون المعامالت االلكترونية •

ة الحكوم)وزارة االقتصاد –مسودة قانون المعامالت االلكترونية •
2020( المؤقتة

محاوالت اخرى•



ئمة المؤسسات والمشاريع القا
ذات العالقة

مشروع شبكة ليبيا للتجارة 

وزارة االقتصاد

مشروع الحكومة االلكترونية 

وزارة االتصاالت

مشروع المعامالت االلكترونية 

مصرف ليبيا المركزي



المضي قدما



الرؤية المقترحة
ة الفقر بناء اقتصاد رقمي لتطوير االقتصاد الوطني لمحارب" 

"وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات وتحسين حياة السكان



األهداف المقترحة

بناء بيئة رقمية متكاملة داخل حدود الدولة •

تحسين البنية التحتية لألنترنت •

ضمان انترنت مستقر وسريع و ثابت وبسعر مناسب•

ية والدوليةتهيئة البيئة الالزمة لتقديم خدمات التجارة االلكترونية المحل•

قميبناء وتطوير مهارات شابة في مجال التكنولوجيا واالقتصاد الر•

خلق مصادر تمويل لمشاريع التنمية في االقتصاد الرقمي•

إنشاء ثقافة رقمية في المجتمع المحلي•

تحفيز األفكار واالبتكار والتعاون والشراكات•

إنشاء الهوية الرقمية والتوقيعات اإللكترونية •

.المساهمة في تطوير االقتصاد الوطني•

.تطوير قطاع المعلوماتية واالتصاالت•

.تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي•

.تطوير التجارة اإللكترونية•

:التحسين في إداء بعض المؤشرات االقتصادية الهامة مثل•

oل مؤشر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصا(ICT 
Infrastructure Index)

o مؤشر التجارة اإللكترونية(E-Commerce Index)
o مؤشر هيكل الشركات والصناعة(Firm and Industry 

Structure Index)

o مؤشر سلوك األسعار(Price Behavior Index )

o مؤشر الخصائص الديمغرافية والعمالية(Demographic 
and Worker Characteristics Index



الركائز

البيئة التنظيمية للعمل الرقمي•

البنية التحتية لالقتصاد الرقمي•

المهارات الرقمية وقدرة االنسان•

االبتكار الرقمي وريادة االعمال•



الصناعة الرقمية 

الخدمات المالية 

التجارة االلكترونية

الحكومة االلكترونية 

التعليم الرقمي

الزراعة الرقمية 

تجارة الترانزيت

8

قطاعات 

اخرى

1

الصناعة 

الرقمية

2

الخدمات 

المالية

7

تجارة 

العبور

3

التجارة 

ةااللكتروني

4

الحكومة 

ةااللكتروني

5

التعليم 

الرقمي

6

الزراعة 

الرقمية

القطاعات التي يمكن 
التركيز عليها



التحديات التي واجهت عمل الفريق

.صعوبة الحصول على االعمال المنجزة من قبل مؤسسات الدولة•

صعوبة الحصول على البيانات واالحصائيات  •

.قلة المراجع العربية في موضوع االقتصاد الرقمي•

تداخل تفاصيل االقتصاد الرقمي مع االعمال الرقمية األخرى•

غياب االرادة لتفعيل التحول الرقمي•

المقترحات التي يراها فريق العمل
:تنفيذ مرحلة ثانية للمشروع، يتم خاللها 

اشراك الجهات ذات العالقة•

.اتاستخالص مؤشرات تبنى على أساسها المشاريع والمستهدف•

.عرض الدراسات على متخذي القرار والجهات ذات العالقة•

الرقميوضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي شامال االقتصاد•

راتيجية العمل على تطوير استراتيجيات قطاعية تزامناً مع االست•

الوطنية للتحول الرقمي



THANK YOU
جزيالشكرا


