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 اإلدارة الرشيدة لالستثمارات 
 واألموال الليبية يف اخلارج

 
 مقدمة

ـــتع ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــد املؤســ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــسة الليـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــبية لالســــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ   تثمارـــــ

"Libyan Investment Authority -LIA" 

لغطاء الذي يجمع جميع االستثمارات الليبية ا

 68 بنحوتقدر قيمة أصولها ، و بالخارج والداخل

 550، ويتبعها نحو 2015بنهاية العام  مليار دوالر

أرصدة نقدية مجمدة تشكل نحو  شركة وتشمل

% من قيمة األصول والباقي موجود في شكل 50

استثمارات طويلة األمد في عدد من املؤسسات 

في شكل  % من هذه االستثمارات50ويأتي  ،الليبية

ستثمارية، أما النصف اآلخر اصناديق ومحافظ 

فتديره املؤسسة بنفسها وهو عبارة عن أرصدة 

بنوك أجنبية واستثمارات في نقدية وودائع لدي 

، ةسندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابت

وتواجه املؤسسة الليبية لالستثمار صعوبات في 

ب استمرار الحظر الدولي بدارة هذه األرصدة بسإ

 عليها.
 

بلغ إجمالي االستثمارات الليبّية في  اإلطاروفي هذا 

 نحو مليار دينار، أي ما يعادل 255,8الخارج نحو 

جه اوتو . 2013مليار دوالر خالل العام  196,7

االستثمارات واألموال الليبية في الخارج على غرار 

نظيرتها العربية نحو قطاع العقارات والخدمات 

% منها 80كاالتصاالت والطاقة واملناجم، فحوالي 

% في قطاع الصناعة، 9مستثمر في هذا القطاع، و

جانب االستثمارات  ىإل الزراعة. قطاع والباقي في

 املختلفة بأسواق املال وسندات الخزانة.
 

 

املؤسسة الليبية  يات التي تواجهحدمن أخطر التو 

االستحواذ املحتمل على االستثمارات هو لالستثمار 

الليبية في بعض املناطق من العالم، بعد أن أعلنت 

تأميم ثالث  املاض يحكومة ساحل العاج في يونيو 

 غرين البحمول، بينها شركة شركات للهاتف امل

فضال عن لالستثمار،  اململوكة للمؤسسة الليبية

قضائية ضد مؤسسة  دعاوي  رفع املؤسسة

 «سوسيتيه جنرال»ومصرف « غولدمان ساكس»

 بتهمة التالعب باألموال واالستثمارات الليبية.

وفي ظل الظروف التي يمر بها االقتصاد الليبي، 

املتمثلة في إعادة اإلعمار وإعادة بناء القطاعات 

ظل عدم  في نفطيةالغير النفطية و االقتصادية 

ستقرار األمني الذي يعد أحد أهم التحديات التي ال ا

تواجه عملية التنمية االقتصادية في ليبيا، وعدم 

رة وتفش ي ظاه تبلور خطوط املرحلة االنتقالية

ستغالل األموال االتسيب املالي واإلداري وسوء 

، تتبلور ة في شركات ومؤسسات القطاع العامالعام

األموال ة الرشيدة لالستثمارات و ر اأهمية اإلد

نها بمثابة العمود الفقري إالليبية في الخارج، حيث 

قومي خالل الفترة الحالية، ويجب لالقتصاد ال

حتي يمكن تعظيمها لكي  وكفء ستغاللها برشادا

 تستفيد منها األجيال الحالية والقادمة.
 

ن يجب على الحكومة ولتحقيق ذلك هناك مسارا

أحدهما يتمثل في معالجة الليبية اتباعهما 

اختالالت مؤسسة االستثمار الليبية وتحسين وضع 
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الدول االستثمارات الخارجية وتوجيهها نحو 

ما يتمثل املسار الثاني والقطاعات األكثر ربحية، بين

في استعادة تلك االستثمارات الخارجية واستغاللها 

االقتصاد الليبي، وهناك ثمة إلعادة إعمار  محليا

 .متطلبات لتحقيق كال املسارين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مما سبق يلقي التقرير التالي الضوء وا
ً
نطالقا

 على: 

: قراءة في حجم االستثمارات             
ً
واألموال أوال

 الليبية في الخارج.

: التحديات التي تواج            
ً
ه االستثمارات ثانيا

 .الليبية في الخارج

: ردود            
ً
فعل مؤسسة االستثمار الليبية  ثالثا

 ى التالعب باستثماراتها الخارجية.عل

: متطلبات اإلدارة الرشيدة لتلك            
ً
رابعا

 االستثمارات.
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أواًل: قراءة يف حجم االستثمارات 

 واألموال الليبية يف اخلارج

 

 نظرة تارخيية 

بدأت رحلة الدولة الليبية مع االستثمار الخارجي، 

 Libyan الخارجي أسست املصرف العربي عندما

Foreign Bank"" ، اململوك بالكامل ملصرف ليبيا

، ليتولى جميع العمليات املالية 1972املركزي عام 

واالستثمارية خارج الدولة، وقد بلغت األرصدة 

املالية ملصرف ليبيا املركزي واملصارف الليبية 

مليار دوالر،  2,4نحو  1973التجارية في الخارج عام 

مليار  22,2إلى  1982ارتفع هذا الرصيد في عام 

 دوالر.

 Fabbrica اتفيكة شر تعرضت  1977وفي عام 

Italiana Automobili Torino " FIAT"  اإليطالية

إلى للسيارات إلى ظروف مالية صعبة، مما دفعها 

عرض جزء من أسهمها للبيع في األسواق املالية 

 الحكومةالعاملية، فكانت فرصة سانحة أمام 

، ”الفيات“من أسهم شركة  %15لشراء نحو  ةالليبي

ة حتى ارتفعت قيمة سوى سنوات قليل ولم تمض

أسهم شركة الفيات اإليطالية، غير أن الضغوط 

اإلدارة أجبرت  لتي مورست على الشركة فيما بعدا

 .1986على بيع حصة هذه األسهم في عام  الليبية

رك املصرف العربي الليبي اشت 1983وفي عام 

مع مجموعة مصارف أخرى في توفير قرض  الخارجي

بهدف شراء ممتلكات يطاليا، تام أويل إ لشركة

 شركة )أماكو( اإليطالية لتكرير وتسويق النفط.

 الشركة الليبية إنشاء 1986في عام وتم 

 Libyan foreignلالستثمارات الخارجية 

investment company   وكان لها  الفيكو

استثمارات عديدة في العالم العربي وأفريقيا 

ر أن روبا، خاصة في شراء العقارات التجارية غيو وأ

معظم قراراتها بالنسبة لالستثمار في العالم العربي 

ارة األفريقية كانت موجهة سياسيا، وبالتالي أو في الق

االستثمارات في عدة دول عربية  كانت جميع

وأفريقية وحتى أوروبية تخضع لتوجيهات سياسية 

.
ً
 وهذا غير صحيح اقتصاديا

عاملية أسست الشركة ال 1988وفي عام 

لالستثمارات النفطية تحت اسم )انترناشيول أويل 

( وهي شركة International Oil Invest نفيستإ

مسجلة هي شركة ، و لليبياقابضة مملوكة بالكامل 

في جزر الكاريبي الهولندية ومقرها في موناكو، ومن 

مهام هذه الشركة القيام باإلشراف على جميع 

والغاز، ل النفط االستثمارات الليبية في مجا

 والطاقة في الخارج. والبتروكيماويات

نفيست( في العمل وبدأت شركة )إنترناشيول أويل إ

من خالل عدد من الشركات التابعة لها بقصد 

الحصول على أغلبية الحصص في مجموعة من 

املصافي، وشبكات توزيع الوقود، ومنتجات النفط 

والبتروكيماويات األوربية. واستطاعت هذه 

 من تكوين الشركة ع
ً
لى مدى نحو ثالثة عشر عاما

ال يستهان بها من هذه االستثمارات، فعلى  محفظة

 سبيل املثال ال الحصر:

نفيست( في رفعت شركة )انترناشيول أويل إ -

طالية( إلى إيطاليا من حصتها في أسهم )تام أويل اإلي

% في عام 100، ثم إلى 1989% وذلك في عام 85

1991. 

% من 30ما قيمته  اانيت الشركة في أملاشتر  -

حصص مصفاة )هالبورن( في مدينة هامبورج، 

مليون دوالر من شركة )كوستال  45بمبلغ وقدره 

األمريكية(، وبعد عامين زادت حصتها من أسهم 

%، وتم تغيير اسمها إلى 67هذه املصفاة لتصل إلى 

شركة )هليبورن لالستثمار(. وقد اضطرت شركة 
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الليبية إلى ضخ مبالغ  )انترناشيول أويل انفيست(

 من أجل صيانة وتحديث تلك املصفاة مالية كبيرة

 لسوء حالتها.
ً
 نظرا

كامل الحصص  1991في عام شركة ال امتلكت -

ن شركة توزيع الوقود في أملانيا % م100ومقدارها 

 التي عرفت باسم )هالبورن يوربين ماركتينج(.

شركة )غات  1991عام  اشترت في سويسرا في -

فالسها وتم تغيير اسمها إلى )تام أويل عد إأويل ( ب

رى اضطرت شركة )انترناشيول سويسرا(، ومرة أخ

نفيست( الليبية إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة، أويل إ

 لتحديث 
ً
 لتسديد ديون تلك الشركة، وثانيا

ً
أوال

 محطات الشركة الشبه متهالكة.

لالستثمارات  امتدت استثمارات الشركة الليبية -

لى دول أخرى شملت كل من مالطا إ  الخارجية

جر وسلوفاكيا وجمهورية وامل وإسبانيا وفرنسا

 واليونان. تشيك وصربيا

اشترت الشركة الليبية  1992في عام  -

% من حصص  80ا قيمته لالستثمارات الخارجية م

متد نشاط في أفريقيا اوتام أويل( املصرية، شركة )

 مل عدة دول أفريقية.لكي يش” تام أويل“

في جمهورية أفريقيا ” تام أويل“وقعت  في حين 

 مع الحكومة في سبتمبر 
ً
مدته  2002الوسطى عقدا

 للتنقيب عن النفط 99
ً
واليورانيوم واملعادن  عاما

 مع الحكومة عام األخرى، و
ً
في غانا وقعت اتفاقا

،  10غانا بنحو  د، مل2002
ً
آالف برميل نفط يوميا

 يتم تكريرها  24إضافة إلى 
ً
ألف برميل نفط يوميا

 . وفيTEMAباملصفاة الغانية املعروفة باسم 

في يونيو عام ” تام أويل”زيمبابوي اشترت شركة 

أنبوب نفط، كما عقدت صفقة مع الشركة  2003

في النيجر، حيث باعت  Exxon Mobile“األمريكية 

بموجبه الشركة األمريكية شبكة توزيع الوقود 

لها في النيجر، بما في ذلك الشبكة التي تقوم التابعة 

اري النيجر بوقود الطيارات. وفي إريتريا بتزويد مط

–محطات توزيع الوقود من شركة )شيل اشترت

% من 50يطر على رويال دتش( مما جعلها تس

 1 ريتريا.محطات الوقود في إ

بعد ارتفاع مداخيل النفط، وبناء  2006في العام 

كان هناك تفكير في إنشاء على عدة اقتراحات 

صندوق سيادي على غرار ما هو معمول به في أغلب 

 لألجيال 
ً
الدول، وهو صندوق يمكن أن يضمن دخال

املؤسسة القادمة عندما ينتهي النفط. فتأسست 

، وُضمت إليها الليبية لالستثمارات الخارجية

ات الخارجية واملحفظة طويلة شركة االستثمار 

والشركات األخرى ذات الصلة. وتأسست في  األمد

 محفظة 
ً
وكانت « ليبيا أفريقيا»الوقت ذاته تقريبا

جاد استثمارات كثيفة الفكرة األساسية منها هي إي

ش ئ كذلك صندوق آخر داخلي تحت أنو  في أفريقيا،

الصندوق الليبي للتنمية واالستثمارات » اسم

رة ، وكان هدف هذا الصندوق تسريع وتي«الداخلية

النمو االقتصادي داخل الدولة عبر مشاريع يسهم 

فيها القطاع الخاص واألجنبي دون أن يحل هذا 

حل الحكومة، بل يساهم في مشاريع الصندوق م

ستراتيجية لتحريك عجلة االقتصاد الوطني، وهذه إ

 تعد من أهم أهداف املؤسسة.
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 تثمارـــــــبية لالســــــسة الليـــــملؤسا

 Libyan Investment Authority 
 

تأسسـت املؤسسة الليبية لالسـتثمار بموجب قرار 

 رقم 
ً
لعام  (205)اللجنة الشعبية العامة سابقا

 رقـم  م، وأعيد تنظيمها بموجب القرار2006

لعام  (184)رقم  م، والقـرار2007لعام (125)

م، 2010لعام (13) م، والقـانون رقـم 2008

اســتثمارية الســتثمار جــزء مــن األمــوال كمؤسســة 

الليبيــة في الخـارج والــداخل في مختلف املجاالت 

ــــــــاملالية واالقت ــ ــ ــــصادية وبما يســ ـــــ ـــ ـــ  مية موارد ـــــهم في تنـــ

 

 

 

 
 

االقتصاد الوطني و تنويعها و تحقيق أفضل 

 لالقتصاد الوطني، وباشـ
ً
رت املؤسسـة العوائد دعما

 مـن الثالث 
ً
نشـاطها االسـتثماري الفعلـي اعتبـارا

م، ويبين 2007والعشرين من شهر مارس للعام 

 ( املوارد املالية للمؤسسة.1الجدول رقم )

 

 

 

                                         

 (1جدول رقم )

 الليبية لالستثماراملالية للمؤسسة  املوارد

 % القيمة باملليار دوالر البيان

 77 50,682.6 صافي املوارد النقدية املجنب

 33 14,729.5 موارد عينية

 100 65,412.1 اإلجمالي
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بمجموعة من الشركات التابعة ضمت للمؤسسة بيانها كما يبينها الجدول رقم وتتمثل املوارد العينية للمؤسسة 

 ( التالي:2)

 (2جدول رقم )

 مصادر املوارد العينية للمؤسسة

 % القيمة باملليار دوالر البيان

 53 7,766.9 املحفظة االستثمارية طويلة املدى

 35 5,097.2 فريقياإمحفظة ليبيا 

 6 0,836.3 شركة االستثمارات النفطية

 6 0,881.4 الشركة الليبية لالستثمارات الخارجية

 0 0.603 مجلس االستثمارات الليبية بالخارج

 100 14,582.4 اإلجمالي

،  2015تقرير ديوان املحاسبة الليبي لعام املصدر:  

http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%

A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84

%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf

  

 

                التي تسمىسسة الليبية لالستثمار وتعد املؤ 
The Libyan Investment Authority -    

LIA   الغطاء الذي يجمع جميع االستثمارات الليبية

 68بالخارج والداخل التي تقدر قيمة أصولها بمبلغ 

شركة وتشمل أرصدة  550مليار دوالر، ويتبعها نحو 

مة األصول % من قي50نقدية مجمدة تشكل حوالي 

والباقي موجود في شكل استثمارات طويلة األمد في 

% من هذه 50عدد من املؤسسات الليبية ويأتي 

تثمارية ــــــــساديق ومحافظ اـــــــستثمارات في شكل صناال 

ـــتابعة للش ـــــ  الليبية لالستثمارا ت الخارجيةركة ـ

 

 

Libyan foreign investment company(LAFICO )

في مختلف املجاالت وهي أقدم  ستثمرتالتي 

تثمارية خارج ليبيا، واملحفظة املؤسسات االس

 Libya Africaاالستثمارية الليبية األفريقية

Investment Portfolio (LAP واملحفظة ،)

 Libya long term مدستثمارية طويلة األ اال 

Investment Portfolio (LTP وشركة اال ،) ستثمارات

(، والصندوق الليبي لالستثمار Oil Investالنفطية )

خر (، أما النصف اآل LLIDFالداخلي والتطوير )

http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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فتديره املؤسسة بنفسها وهو عبارة عن أرصدة 

نقدية وودائع لدي بنوك أجنبية واستثمارات في 

وتواجه ة، سندات وأدوات استثمارية ذات عوائد ثابت

املؤسسة الليبية لالستثمار صعوبات في إدارة هذه 

 2األرصدة بسبب استمرار الحظر الدولي عليها.

وبلغ مجموع أصول املؤسسة بنهاية الربع الثالث من 

 إليه  68,8نحو  2015العام 
ً
مليار دوالر، مضافا

مليار دوالر يمثل تمويل امليزانية العامة   2,5مبلغ 

، محققة بذلك 2008و  2007للدولة لألعوام 

من تاريخ % خالل تسعة أعوام 9معدل نمو قدره 

 1بداية ممارسة نشاطها، أي بأقل من 
ً
% سنويا

مقارنة مع حجم االستثمار، ا منخفض ويعد معدال

 عن ذلك ال يعكس هذا املعدل الواقع
ً
، حيث فضال

ن االستثمارات بالشركات التابعة تظهر بتكلفة إ

االستثمار وليس بصافي القيمة الدفترية، فمحفظة 

فاتر املؤسسة بتكلفة زالت تظهر بد ليبيا أفريقيا ما

في حين أنها تكبدت  اتمليار  5االستثمار بنحو 

خسائر متكررة بالعديد من الشركات التابعة لها 

ملتتالية بمساهمتها في شركة الب منها الخسائر ا

 رين لالتصاالت التي تجاوزت املليار دوالر.غ

بلغت أرباح تلك الفترة نحو  ،وعلى صعيد آخر    

ة ولكنها ال تشمل قيود التسويمليون دينار،  417

 تنجزقفال والتقييم واإل
ً
نهاية الفترة  التي عادة

املالية، وال يتالءم معدل العائد على األصول 

% مع حجم االستثمار 5واملحسوب بنحو  املستثمرة

واملخاطر، فمن املمكن تحقيق هذا العائد من خالل 

استثمارات أقل مخاطر وأقل تكلفة تشغيلية. 

( التالي موجودات املؤسسة 3الجدول رقم )ويوضح 

 املاض ي. 2015بنهاية الربع الثالث من العام 
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 (3جدول رقم )

 2015موجودات املؤسسة بنهاية الربع الثالث من العام 

 % الرصيد باملليار دوالر املوجودات

 30.43 20,931 في حكمها النقدية وما

 7.56 5,198.2 رصدة مدينة أخرى ذمم مدينة وأ

 16.1 11,076.5 موجودات مالية متاحة للبيع

 2.72 1,869.8 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

 0.19 0,130.795 موجودات مالية محتفظ بها لتاريخ االستحقاق

 4.51 3,105 محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية

 36.14 24,859.9 استثمارات في شركات تابعة وحليفة

 1.56 1,069.6 استثمارات لدى الغير

 0.28 0,195.096 مشروعات تحت التنفيذ

 0.49 0,336.200 موجودات غير ملموسة

 0.02 0,10.867 موجودات ثابتة بالصافي

 100 68,8 االجمالي

،  2015تقرير ديوان املحاسبة الليبي لعام املصدر: 

http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%

A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84

6%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8 
 

كبر حجم ن أأ السابق ويالحظ من الجدول 

عة توظيف كان باالستثمار في الشركات التاب

%، ومن ثم النقدية 36الحليفة بوزن نسبي بحدود و 

%، 30وما في حكمها بوزن نسبي بحدود 

%، و حيث 20واالستثمارات في األوراق املالية بنحو 

كثر االستثمارات مخاطر فمن إن األخيرة تعد من أ

 ال أن ذلك أن تحقق عوائد مجزية إ املفترض

 

لم يتحقق، بل تسببت في تكبد خسائر رأسمالية 

دوالر، وهذا للدخول بها  اتمليار  3كبيرة تجاوزات 

دون توفر دراسات استثمارية كافية تشمل أطرها 

 عن ذلك أخفقت املؤ 
ً
 بدقة، فضال

ً
سسة الحقا

بمتابعتها وإدارتها ومعالجة آثارها السلبية، وذلك 

بالعجز عن اتخاذ قرارات استراتيجية نحوها إما 

 تصفيتها. بإعادة هيكلتها أو

http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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حجم االستثمارات واألموال 

 الليبية يف اخلارج

ويقدر إجمالي االستثمارات الليبّية في الخارج بنحو 

مليار دوالر  196,7مليار دينار، أي ما يعادل  255,8

. وتوزع تلك االستثمارات بين 2013خالل العام 

مليار دينار،  149,04املصرف املركزي بنحو 

والصندوق السيادي الليبي، املؤسسة الليبّية 

 21,7مليار دينار ليبي، و 85,012لالستثمار بنحو 

 مليار دينار للمصرف الليبي الخارجي.

 

االستثمارات  دة فيهاو وجوعن أبرز القطاعات امل

واألموال الليبية في الخارج، فإن االستثمارات الليبية 

في الخارج على غرار نظيرتها العربية موجهة نحو 

قطاع العقارات والخدمات كاالتصاالت والطاقة 

% منها مستثمر في هذا 80واملناجم، فحوالي 

% في قطاع الصناعة، والباقي في قطاع 9القطاع، و

الستثمارات املختلفة بأسواق جانب ا . إلىالزراعة

 املال وسندات الخزانة الليبية.

 

هذه االستثمارات في بعض  وتجدر اإلشارة إلى أن

الدول األفريقية موجودة تحت عدة مؤسسات أو 

محافظ. ففي جنوب أفريقيا يوجد فنادق ذات 

مردود مرتفع، وباملثل في أوروبا مجموعة كورنثيا في 

بعض الفنادق في مالطا، كما ارتفعت عائدات 

 أفريقيا، وفي تونس، واملغرب ومصر.

، وهو «شيراتون القاهرة»ففي مصر يوجد فندق 

من الفنادق الراقية، لكنه بحاجة إلى الصيانة التي 

أن تكون تمت منذ مدة طويلة. كان من املفترض 

، 2007ا زالت الصيانة مستمرة منذ عام لكن م

 مليون دوالر. كما يوجد 120بتكلفة نحو 

استثمارات زراعية وعقارية وفندقية وقطعتا أرض 

 في قلب  40من الحكومة إحداهما مساحتها 
ً
هكتارا

 في منطقة  45القاهرة واألخرى 
ً
أكتوبر.  6هكتارا

« أبو نواس تونس»كذلك الوضع بالنسبة لفندق 

الذي من املقرر أن تنتهي أعمال الصيانة فيه نهاية 

  العام الجاري وسيتم افتتاحه. وفي
ً
املغرب أيضا

 ومنها ما  هناك عدة مشاريع منها
ً
ما يعمل جيدا

 3. توقف

، تشمل استثمارات املؤسسة وفي السياق ذاته

الليبية لالستثمار في القطاع املصرفي حصة 

% في مصرف الطاقة األول في البحرين، كما 16.25

اإليطالي وهو  unicredit% في بنك 2.6تمتلك حصة 

لى من حيث األصول. إضافة إي إيطاليا أكبر بنك ف

% من 4.9ذلك يمتلك البنك املركزي الليبي حصة 

البنك اإليطالي ما يرفع املساهمة الليبية في املصرف 

 %.7.5اإليطالي إلى 

وفي قطاع البناء تمتلك املؤسسة الليبية لالستثمار 

النمساوية,  Wienerberger% من شركة 10حصة 

العالم، ومصنع وهي أكبر منتج لقرميد البناء في 

لى ذلك أساس ي لإلسمنت في أوروبا، إضافة إ

 Pearson% في شركة 3استحوذت على حصة 

للنشر التي تمتلك صحيفة "فاينانشيال تايمز" 

 البريطانية.

% 2.6تمتلك املؤسسة الليبية لالستثمار حصة كما 

% من نادي 7.5شركة "فيات" وحصة في 

 4. اإليطالي وفنتوس""ي
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ومبتابعة أهم عمليات توظيف 

أموال املؤسسة الليبية لالستثمار 

 جند ما يلي:  2015خالل العام 

 فيما يتعلق برصيد النقدية -

يوجد باملصارف  مليار دوالر،21,206 فيصل نحو 

% من 7مليار دوالر أي نحو  1,538.6منها نحو 

 إجمالي الرصيد النقدي لدى املؤسسة، ويوجد نحو

مليون دوالر أرصدة مجمدة بقرار مجلس  558,997

%، فيما تبلغ الودائع اآلجلة 4األمن أي نحو 

 %. 89مليار دوالر أي بنسبة  18,781نحو

وقد تأثر هذا الحساب بقرار مجلس األمن بشأن 

تجميد األموال فحجم األموال املجمدة من النقدية 

% أي أنها أموال 85نحو إلى ومافي حكمها يصل 

تطيع املؤسسة أن تعيد توظيفها معطلة ال تس

 بأنواع أخرى من االستثمارات.

 

وعن االستثمارات يف األسهم و  -

  الصناديق واحملافظ نالحظ ما يلي

 

  ق بالرصيد الظاهر في امليزانية وجود فر

مليون دوالر  6,2سهم بنحووالكشوف التحليلية لأل 

 نتيجة لعدم إجراء بعض التسويات.

  الصناديق واملحافظ ظهور فرق في رصيد

االستثمارية بين الرصيد الظاهر في امليزانية 

والكشوف التحليلية املتحصل عليها من اإلدارة 

 ألف دوالر. 881املالية بزيادة بحدود 

  بلغ مجموع الخسائر في األورق املالية بمختلف

مليار دوالر وهي تعادل ما نسبته  4,1أنواعها نحو 

 % من تكلفة االستثمار.27

 ن باالستثمارات في عقود لى معدل خسائر كاأع

مليار دوالر، وهي  1,8التي بلغت نحو الخيار و 

االستثمار، وهذا االستثمار % من تكلفة 82تعادل

يتمثل في قرارات استثمارية في عقود خيار عالية 

املخاطر، اتخذت ونفذت خالل األزمة املالية في 

ين في ، النتشال أكبر مصرف2008أوروبا بنهاية عام 

أوروبا وأمريكا من اإلفالس ألهداف سياسية فهي 

كثر منها مارات غلب عليها الطابع السياس ي أاستث

 االقتصادي .

  لوحظ وجود عدد من الصناديق واملحافظ

وقيمتها  مليون  400لفتها االستثمارية نحوتك

وقد تم تكوين  السوقية صفر نتيجة إفالسها،

ما نسبته  ، وهي تعادلنفسها القيمةمخصص لها ب

 .االستثمار في الصناديق واملحافظ % من حجم13

  يوجد العديد من املحافظ تتضمن شروطا في

لالستثمار ويصعب  غير صالح املؤسسة الليبية

دارة حتى وإن اإل االنسحاب منها وتحمل مصاريف 

 .الم تحقق أرباح
 

 أن االستثمار في األوراق املالية 
ً
مما سبق يتضح جليا

حيث تسبب في تكبد خسائر  غير مجد  كان 

، وهذا راجع 
ً
إلى رأسمالية للمؤسسة بقيم كبيرة جدا

كون القرارات االستثمارية اتخذت ونفذت دون 

دراسات استثمارية وافية تستوفي العناصر الالزمة 

 ح مثل هذا النوع من االستثمارات.لنجا
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 وفيما يتعلق بالقروض -
 

دوالر وهي  اتمليار  3,1بلغ رصيد القروض نحو 

تمثل مجموعة قروض منحت لشركات وجهات 

 عامة، حان موعد سدادها ولم يسدد أصل 

 

 

 

 

وفيما يلي البيانات املالية  ،القرض وال فوائده

 (:4حسب ما يوضحها الجدول رقم )

 

 

 (4جدول رقم )

 حجم القروض املمنوحة من املؤسسة الليبية لالستثمار

 باملليون دوالر

األقساط  قيمة القرض الجهة 

 املسددة

األقساط 

 املستحقة

الفوائد 

 املسددة

الفوائد 

 املستحقة

 159 - 1,100 - 1,100 وزارة املالية

املؤسسة الوطنية 

 للنفط

1,143 95 189 387 1,410 

 40 - 500 - 500 نماءصندوق اإل 

 4 - 7 - 25 شركة الب جرين

 27 - 200 - 320 فريقيامحفظة إ

 11 1,39 16 - 16 شركة بروب

،  2015تقرير ديوان املحاسبة الليبي لعام املصدر: 

http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%

A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84

%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf 

http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
http://lfb.ly/CMS_Files/Publications/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A_2015%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
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من بيانات الجدول أعاله لوحظ على االستثمار في 

 القروض ما يلي:

 .كل القروض متعثرة السداد 

  رصيد القروض في املركز املالي ال يظهر الرصيد

الحقيقي للقروض حيث لوحظ أن ألجل هذه 

الية ولم تقم اإلدارة امل اتالقروض مستحق

كما لوحظ قيام  لها. بإعداد قيود االستحقاق

قفالها في الية بإعداد قيود االستحقاق وإاإلدارة امل

 بند الفوائد املستحقة.

  انخفاض قيمة قروض تطوير مشروعات

، وتمثل  94,8النفط  بمبلغ 
ً
مليون دوالر تقريبا

ـــقي ـــ ـــمة األقسـ ـــ  ، وتم 2015اط املستحقة عن عام ــ

بالفوائد عداد قيد وتحميل القيمة على بند إ

 املستحقة.

  عدم قيام إدارة املؤسسة بتكوين مخصص

 للقروض املتعثرة.

  عدم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية حيال

 املتقاعسين عن السداد.

وفيما يتعلق باالستثمار يف  -

الشركات التابعة واحلليفة:  نالحظ ما 

 يلي :

فيما يتعلق بوضع االستثمارات في الشركات 

بداء املالحظات يمكننا إفإنه  التابعة والحليفة

 التالية:

 هذه االستثمارات تجاوزت  مع أن أغلب

% فهي تعد شركات تابعة إال 50املساهمة فيها 

أن املؤسسة مستمرة بإظهارها بالقوائم املالية 

بتكلفة االستثمار باملخالفة للمعايير املحاسبية 

التي تتطلب إظهارها بقوائم مالية  املتعارف عليها

أو اإلفصاح عنها بصافي القيمة  مجمعة

الدفترية، وذلك بتخفيض االستثمار بقيمة 

الخسائر السنوية لهذه الشركات من خالل 

تكوين مخصص خسائر استثمار بالشركات 

 التابعة.

 وزيعات أرباح من هذه لم تحقق املؤسسة أي ت

التي تعادل حجم استثمار تجاوز املساهمات 

36%. 

بية وفيما يتعلق بالشركة اللي -

 لالستثمارات األفريقية

( .Libyan African Investment Coوتسمى )اليكو

جراءات التعاقدية واإلشراف على وتقوم بكافة اإل 

ولها الصالحيات في دفع  ،تنفيذ املشاريع االستثمارية

القيام باإلجراءات مستحقات الشركة املنفذة، أى 

املشروع تسيير اإلدارية والفنية واملالية إضافة إلى 

من الجانب االستثماري بعد االنتهاء من تنفيذه، 

 2015وبلغت قيمة مساهمات الشركة بنهاية عام 

 -مليون دينار، ويالحظ بشأنها ما يلي : 743نحو 

  عدم تحقيق الشركة ألية عوائد مالية خالل

 . 2015العام 
ً
 م، أي أن العائد السنوي يظهر صفرا

 مللكية االنخفاض الكبير في صافي حقوق ا

نتيجة  2015لبعض املساهمات التابعة للشركة في 

الخسائر املتكبدة من أنشطة تلك االستثمارات ولم 

وضاع تلك بالوقوف على أيتبين قيام إدارة الشركة 

املساهمات وتصحيح وضعها من خالل إجراء 

 الدراسات والتقييم ومن هذه املساهمات ما يلي :



 

 

 الإدارة الرشيدة للاستثمارات والأموال الليبية في الخارج  13

 

يكو أفريقيا ال  -بوركينا  واليك –)اليكوكينيا

 اليكو –اليكو مدغشقر  -اليكو النيجر -الوسطى

 غانا(

  تعرض بعض املساهمات للمخاطر نتيجة

إجراءات تأميم أو تصفية قامت بها حكومات عدد 

من الدول محل االستثمار ومن هذه الشركات ما 

  :يلي

  اليكو التوجو: تعرض هذا االستثمار واملتمثل في

التأميم من قبل ءات الفندق التابع للشركة إلجرا

حيث لم يتم الفصل النهائي في  الحكومة التوجولية

إجراءات التأميم من عدمه وهى قيد املتابعة 

 القانونية من قبل إدارة الشركة.

  شركة سوبر نيل: صدر حكم قضائي بتصفية

الشركة وذلك بعرض الفندق للبيع وهى قيد 

 املتابعة من قبل الشركة مع املصفى. 
 

 

الشركة  يتعلق مبشروعاتوفيما  -

 فريقيةالليبية لالستثمارات اإل

 26بلغ عدد املشاريع املتعاقد عليها الشركة نحو 

، تم تأميم خمسة مشاريع من قبل الدول 
ً
مشروعا

ض الشركة الليبية لالستثمارات ومنها ما تم تعوي

منها معروض على القضاء الدولي. فريقية عنه و اإل 

 5.بينما ألغيت تسعة مشاريع

 

 

 

 

ثانيًا: أبرز التحديات اليت تواجه  

موال الليبية يف االستثمارات واأل

 اخلارج
 

تحديات خاصة باملؤسسة الوطنية  -أ

 لالستثمار الخارجي 

عدم التزام املسؤولين عن إدارة املؤسسة  -

 
ً
الليبية لالستثمار الخارجي بالهيكلية اإلدارية وفقا

م الصادر 2010لسنة   (13)ألحكام القانون رقم

بتنظيم عملها، حيث يتولى رئيس مجلس اإلدارة 

، في حين جرى  وظيفة املدير
ً
سناد إ التنفيذي أيضا

اختصاصات مجلس أمناء املؤسسة إلى  أو تفويض

أحد أعضائه، مما أدى إلى اإلخالل بالدور الرقابي 

 لضمانة 
ً
ل هذا اإلجراء إهدارا

ّ
واإلشرافي بها، وشك

 .رسم السياسات العامةالجماعية في 

مجلس األمناء ال يمارس أية رقابة فنية أو  -

ية على أعمال مجلس اإلدارة باملؤسسة فإشرا

ومعظم مكاتبات مقرر مجلس األمناء املوجه إلى 

 إشارية واسم 
ً
مجلس اإلدارة التحمل أرقاما

مصدرها، وخاصة تلك التي تتطرق إلى الحصول 

املجلس املذكور على مزايا مالية، عالوة على قيام 

 في رئاسة 14خالل فترة وجيزة بإجراء )
ً
( تغييرا

وعضويات مجلس اإلدارة على نحو يستحيل معه 

 عن تنفيذها
ً
 6.إقرار أي سياسات استثمارية فضال

تجميد األصول أدى إلى عجز املؤسسة في أكثر  -

من مناسبة عن إيقاف خسائرها أو زيادة مكاسبها 

، السيما في ظل تقصير أو إعادة استثمار إيراداتها

الجهات السيادية بالدولة في القيام بجهود سياسية 

ودبلوماسية تفض ي إلى تفسير نصوص قرارات 
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ظ على أموال الليبيين، يحاف  التجميد على نحو

دعاء رئيس مجلس إدارة املؤسسة ناهيك عن ا

السابق بأنه هو من يمثل املؤسسة، األمر الذي 

 للمؤسس
ً
 أساسيا

ً
ة في املطالبة بحقوقها شكل عائقا

 .القانونية

 معظم معامالتها الفنية إلىلجوء املؤسسة في  -

املكاتب االستشارية نتيجة للنقص الواضح في 

لالحتيال  البشرية املؤهلة، مما جعلها عرضة املوارد

والتواطؤ، وعدم قيام املؤسسة باتخاذ أية 

إجراءات احتياطية تالئم الظروف االستثنائية 

بعض صالحيات الجهات األدنى أو تحديد  مثل

 .تقييد بعض املصروفات املالية

عدم السيطرة الفعلية للمؤسسة على الجهات  -

 فيما يتعلق بإفصاح 
ً
التابعة، ويظهر ذلك جليا

الجهات التابعة عن كامل بياناتها، كما هو الحال مع 

وعدم تعاونها مع املكتب ” الفيكو” شركة 

ييم أصول تقاملكلف ب” ديلويت“ستشاري اال 

  7املؤسسة.

 قيام بعض الدول التي تحتضن استثمارات -

املؤسسة بمحاوالت لتأميمها، مما اضطر املؤسسة 

إلى بيع هذه األصول كما هو الحال باالستثمار 

 العقاري بدولة زامبيا.

قرار التجميد الدولي الذي طال جميع أصول  -

املؤسسة، وكذلك اإلدارة غير الرشيدة 

، أدى إلى وجود الفترة املاضيةلالستثمارات خالل 

كثير من القضايا الشائكة واتخذته جميع الشركات 

ذات الصلة املباشرة أو غير املباشرة مع املؤسسة 

الليبية لالستثمار ذريعة للتهرب من التزاماتها 

 عن ذلك تواجه املؤسسة تحديات 
ً
القانونية، فضال

 صعبة حيال إنهاء عقود إدارة االستثمارات التابعة

لها بالنظر إلى أن هذه االستثمارات غير قابلة 

 بحكم إجراءات التجميد، ورغم 
ً
لإلدارة أساسا

جهود املؤسسة الواضحة في حصر أصولها 

والشروع في إعادة هيكلتها، إال أن نجاحها يعتمد 

بشكل كبير على مدى سيطرتها الفعلية على الجهات 

 أن هذه اإلجراءات ستفض ي حتمال سيما التابعة، 
ً
ا

إلى إلغاء أو دمج كثير من املؤسسات التابعة األمر 

 في ظل الظروف الحالية بشكل 
ً
الذي يبدو صعبا

 . عام

عدم وضوح الخارطة االستثمارية للصندوق  -

السيادي الليبي، وكذلك الغموض الذي يكتنف 

 من الشركات التابعة له، وكثرة االستثمارات 
ً
كثيرا

ن جميع ألغراض سياسية يستوجب وقفة جادة م

 الجهات.

مشاكل هيكلية  تعاني بعض الشركات -

وصعوبات علي عدة مستويات، وبالتالي البد من 

انتهاج الشفافية والتعامل مع ما يعترض املؤسسة 

الع الليبية لالستثمار بقدر أكبر من الوضوح واط

فصاحات عن أوضاع الجميع عبر نشر البيانات واإل 

ؤسسة الليبية كل االستثمارات الليبية التابعة للم

 لالستثمار.

عدم مراقبة عمليات الصناديق واملحافظ  -

ات الليبية بالخارج، االستثمارية التابعة لالستثمار 

فلم يعد باإلمكان االعتماد علي األساليب التقليدية 

قة بذات األساليب دارة االستثمارات العمالفي إ

دارة ومتابعة االستثمارت الصغيرة أو التقليدية في إ

 8يملكها القطاع الخاص.التي 

الذي حدث للمؤسسة الليبية لالستثمار منذ  -

من انقسام قد كان له بالغ األثر من ضياع  2014

سلطة املراقبة التي وجب أن تتخذها على الشركات 
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التي تملكها مما فاقم الفساد وانتشار ثقافة 

 ينات لعضويةاملحسوبية في اتخاذ قرارات التعي

 9الشركات. 

ؤية استثمارية للمؤسسة الليبية عدم وجود ر  -

 لالستثمار )الصندوق السيادي الليبي(. 

وجود هيكل تنظيمي ال يالئم حاجة واحتياجات  -

, مع العلم املؤسسة مع عدم وجود وصف وظيفي

ن اوليفر وايمأنه جرى تكليف شركة أجنبية )أ

OLIVER WYMAN ماليين الدوالرات  ( بقيمة بلغت

عدم وجود نتائج  ضافية فيحيت كلفت بمهام إ

ومخرجات لعملها، ما ترتب عنه زيادة كبرى في 

التكلفة مع عدم متابعة التزامها بشروط التعاقد 

 األصلي.

وجود لوائح ناقصة وعدم تحديثها بما يتفق مع  -

املتغيرات الحاصلة وغياب بعضها كالالئحة املالية 

وعدم العمل ببعضها كالئحة الجزاءات واالكتفاء 

الشخصية الخاطئة التي تصب في باالجتهادات 

 صالح بعض الفئات دون األخرى.

غياب مفهوم املتابعة والتقييم ألعمال املؤسسة  -

سواء من الجهات ذات العالقة داخل املؤسسة أو 

 10 حتى من خارج املؤسسة.

عدم قيام إدارة املؤسسة بتكوين مخصص  -

للقروض املتعثرة، وعدم اتخاذ كافة اإلجراءات 

 ال املتقاعسين عن السداد.القانونية حي

ضعف نظام التقارير واملعلومات املعمول به في  -

املؤسسة فيما يخص متابعة إدارة االستثمارات في 

الشركات التابعة و الحليفة، فال توجد منظومات 

وربط شبكي أو آلية عمل يدوي تعتمد على 

مجموعة تقارير ونماذج للمتابعة محددة بشكل 

 تكون 
ً
ملزمة للشركات التابعة بين قانوني مسبقا

املؤسسة و هذه الشركات، على الرغم من أن جل 

هذه الشركات مملوكة بالكامل للمؤسسة، وأن 

تمثل  والتي  هاقرارات تعيين مجالس إدارتها تصدر من

 الجمعية العمومية لهذه الشركات.

عدم وجود نظام اتصال فعال باإلدارات في  -

ؤسسة وفي بعض املؤسسة وفي بعض اإلدارات في امل

 األمر الذينفسها األحيان باملوظفين داخل اإلدارة 

 على االنسياب السهل والسريع للبيانات 
ً
أثر سلبا

 .واملعلومات داخل املؤسسة

 تضارب املعلومات باملعلومات التجمعية -

اإلدارات  ىتفاصيلها لدوالنهائية في اإلدارة املالية و 

واألقسام املنشئة لهذه املعلومات، فنظام املطابقة 

 فاملؤسسة تعمل 
ً
املتبع في املؤسسة ضعيف جدا

الربط و تفتقد لنظام منظومة ليست كاملة 

 لي.املطابقة اآل

 

تحديات خاصة بشركة  -ب

 االستثمارات األفريقية

عدم قيام الشركات بإجراء املصادقات املالية  -

دائنة إال لعدد محدود من وال على األرصدة املدينة

 .الشركات

عدم قيام الشركة بإجراء دراسة لكافة الديون  -

املشكوك فيها والوصول إلى القيمة الحقيقية 

 ملخصص الديون املشكوك فيها.

ارتفاع رصيد فوائد القروض املمنوحة  -

للمساهمات حيث بلغ مع نهاية السنة املالية 

% من 44بة مليون دينار وهو ما يساوي نس 27,180

ألف دينار،  118,429إجمالي رصيد القروض البالغ 

حيث يالحظ تعثر العديد من القروض عن سداد 

 قساط املستحقة عليها. ألا
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تعدد القضايا املرفوعة من وعلى الشركة حيث  -

لفصل فيها وهي حظ ان هناك العديد منها لم ييال 

 لة من سنوات سابقة.مرّح 

االنخفاض الكبير في إيرادات النشاط خالل  -

ألف  103,004البالغة نحو  2015السنة املالية 

دينار مقارنة بحجم املصروفات الفعلية البالغة 

مليون دينار أي أن نسبة 5,063.903 نحو 

%، حيث لم تحقق  2االيرادات إلى املصروفات 

الشركة أي ايرادات من خالل مساهمات إضافية، 

التدني امللحوظ في إيرادات فوائد كما يالحظ 

ألف دينار مقارنة  78,272القروض البالغة نحو 

بحجم القروض املمنوحة البالغة نحو 

 مليون دينار. 118,429.462

 

 

تحديات خاصة بالمشروعات  -ج

الليبية لالستثمارات  التابعة للشركة

 فريقية اإل

بالشركة الليبية  دارة املشروعاتلم تقم إ -

فريقية بمتابعة أغلب املشاريع لالستثمارات اإل 

لعدم توفر كافة البيانات الفنية واملالية رغم توفر 

روع وسائل االتصاالت، وعلى سبيل املثال: )مش

تونس، وفندق ليبيا   بو نواسإعادة تأهيل فندق أ

 غينيا بيساو(.

% عن 31.51تجاوز قيمة الصرف املالية بنسبة  -

التنفيذ الفعلي باملخالفة للتشريعات النافذة 

  يل املثال )مشروع صيانة فندق حياةوعلى سب

 رجنس ى  بكينيا( .

فاع قيمة العقود املبرمة وتصل األعمال ارت -

% من العقد األصلي 31.21نسبة اإلضافية إلى 

ريعات ومنها مشروع استكمال باملخالفة للتش

 فريقيا بمالى.فندق إ

ركات املنفذة للمشاريع أدى إلى سوء اختيار الش -

 لغاء بعض العقود وإبرام عقود جديدة.إ

ستثمار األمثل ضعف الشركة في مجال اال  -

العديد من املشاريع التي قد  يلغللمشاريع حيث أ

ركة مقابل االستثمار مثال مشروع خصصت للش

نجوم بمدينة نواكشوط  5نشاء فندق إ

 بموريتانيا.

لغاء عقودها م إتجاوز نسبة الصرف لشركات ت -

دون استرجاع القيمة الزائدة واملصروفة باملخالفة 

. وعلى سبيل املثال: )مشروع للتشريعات النافذة

( فبراير بمدينة لومى )التوجو 2عادة تأهيل فندق إ

يورو، وإجمالي  20,500,000ن قيمة العقد  حيث إ

يورو  11,106,401مقاول  قيمة ما تم صرفه لل

 %.10ية ال تتجاوز نجاز الفنونسبة اإل 

ضعف الشركات املنفذة وعدم قدرتها على  -

املعتمد، األمر الذى التنفيذ وفق البرنامج الزمنى 

املدة القانونية وعدم االستفادة من  أدى إلى نفاد

املشروع ووضع يد الدولة املنفذ بها املشروع بكل 

 ندا.امن مالي  والتوجو ورو 

 

تحديات فنية وتشريعية تواجه   -د

 المؤسسة الليبية لالستثمار

محترفة في مجال عدم وجود كفاءات ليبية  -

االستثمار عامة وإدارة املخاطر خاصة، هذا  إلي 

ن متخصصين في يمحامين ليبي جانب عدم وجود

نين الشركات، إضافة إلى  تسرب مجال قوا



 

 

 الإدارة الرشيدة للاستثمارات والأموال الليبية في الخارج  17

 

 لسوء 
ً
العناصر الشابة إلى خارج املؤسسة نظرا

 .اإلدارة

مستثمرين أجانب أو عدم القدرة على جذب  -

ليبيين فضلوا إدارة أعمالهم خارج ليبيا، في ظل 

تدني الخدمات العامة كالكهرباء واملياه وصعوبة 

ية جراء األوضاع األمنية التنقل بين املدن الليب

 بين بعض املدن الليبية. املتردية

ثمة معوقات تشريعية على مستوى التسهيالت  -

مر كالتعريفات القانونية التي يبحث عنها املستث

الضريبية املنخفضة والتسهيالت الجمركية، 

طية املعقدة داخل إضافة إلى البيئة البيروقرا

التي تضطر املستثمرين إما إلى مؤسسات الدولة 

 11النفور أو طرق أبواب الفساد. 

 

 

ثالثًا: ردود فعل مؤسسة االستثمار 

الليبية على التالعب باستثماراتها 

 اخلارجية:

قامت جميع هذه الشركات واملؤسسات االستثمارية 

ة،  ووفق معايير منذ تأسيسها، على إدارات غير كفؤ 

سياسية بالدرجة األولى، وظلت تدار بناء على 

أساليب وخطط غير علمية، وغير تجارية، خالية 

 من التخطيط االقتصادي واالستثماري.

 في أفريقي
ً
ا، ويظهر سوء إدارة األموال الليبية جليا

مليار دوالر  1,5نظام السابق نحو الحيث استثمر 

، معظمها في شركات  12في نحو 
ً
 أفريقيا

ً
بلدا

اتصاالت، وكان غرضها في الغالب الدعاية 

 
ً
السياسية. وقد تالشت تلك االستثمارات تماما

باستثناء بعض األصول القليلة في أوغندا وساحل 

األعوام العاج اللتين قامتا بتأميم تلك الشركات في 

 األخيرة.

الب حيث أعلنت حكومة ساحل العاج تأميم شركة 

اململوكة للمؤسسة الليبية االستثمار وهو ما  غرين

يعني عملّيا االستيالء على غالبية الحصص املكّونة 

لرأسمالها. ويأتي هذا القرار بعد أن كانت هذه 

الشركة التي تعتبر من بين عشرات الشركات الليبية 

عالم خدمات الهواتف الثابتة واملحمولة الرائدة في 

في غرب أفريقيا والساحل األفريقي ووسط القارة 

وجنوبّيها بالخصوص قد شهدت فترة ذهبية خالل 

، وهذا راجع إلى حيوّية املجال 2011و 2007ما بين 

الذي تستثمر فيه وضخامة رقم معامالته الذي 

 . يبلغ مليارات الدوالرات عبر مختلف بلدان القارة

وقد سبقتها بلدان أخرى مثل دولة زامبيا وتنزانيا 

والنيجر والغابون، التي "انفردت" بالشركة الليبية 

جرين" لالتصاالت الثابتة واملحمولة وانقّضت  الب"

ة ضعف الدولة وغياب املتابعة ، 
ّ
عليها مستغل

وحصلت على ما استطاعت من أصولها تحت 

اهمات عنوان األداءات الضريبية ورسوم املس

املختلفة ومستحقات االمتياز غير املدفوعة، إلى أن 

 بلغ األمر حّد تأميمها بالكامل.

استثمرت املؤسسة الليبية لالستثمار وهي 

الصندوق السيادي الليبي الرئيس ي عبر محفظة 

طائلة في زراعة  ليبيا أفريقيا لالستثمار أمواال

ماليين الهكتارات بالقمح واألرز وهي مشاريع ذات 

خالل ما يعرف  2009و 2008جدوى خالل عامي 

بأزمة الغذاء واالرتفاع الصاروخي ألسعار الحبوب 

 قد 
ً
واملنتجات الزراعية األساسية، وهذه أيضا

أصبحت من املشاريع الكثيرة املتعثرة ، والتي فقدتها 

 ليبيا منذ ثورة فبراير. 
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وفي أفريقيا مئات املشروعات الليبية في تسويق 

 والوقود ضمن شركة نفط ليبيااملحروقات 

قل. بالخصوص، وشركة تام أويل بدرجة أ

ومشروعات فندقية وسكنية مرتفعة القيمة عبر 

الشركة الليبية لالستثمارات األفريقية )اليكو( في 

غالبية بلدان غرب ووسط وشرق أفريقيا، وحتى 

ببلدان املغرب العربي، في مصر وتونس واملغرب 

ت الكثير من هذه وموريتانيا، وقد تعّرض

املشروعات إلى نهب منظم أدى إلى االستيالء عليها 

بالكامل، وبعضها اآلخر دخل مرحلة التصفية 

  12واإلفالس.

طلب املجلس االنتقالي من البلدان  2011وفي عام 

األوروبية وهيئة األمم املتحدة الحجز على األموال 

 من أن يكون لدى بعض األشخاص 
ً
الليبية، خوفا

وقيع ويقوم بسحب هذه األموال، وبعد فترة حق الت

قصيرة نحو سنة تم اإلفراج عن أموال املصرف 

املركزي إال أن أصول املؤسسة الليبية لالستثمار 

ظلت تحت العقوبات. وبذلك تواجه املؤسسة 

 كبيرة بسبب القضايا املرفوعة ضدها، كان 
ً
ضغوطا

حيث أصدرت املحكمة  2016يوليو  27آخرها في 

 بتغريمها  العليا
ً
مليون دوالر  15في لندن حكما

 لخرقها شروط التعاقد مع شركة أسترالية.

وجاء الحكم بناًء على دعوى مرفوعة من شركة س ي 

ماس األسترالية ومقرها دبي واملتخصصة في 

الخدمات اإلدارية، حيث تطالب فيها بتعويضات 

بعد قيام محفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار في عام 

غاء عقد موقع معها لتقديم إستراتيجيات بإل 2010

لتطوير أعمال املحفظة يستمر لخمس سنوات 

 .2009بداية من العام 

وعلى صعيد آخر، شرعت املؤسسة في اتخاذ تدابير 

ضد كل من رواندا وزامبيا وتشاد والنيجر لقيامها 

كما يتم مقاضاة  13بتأميم أصول ليبية لديها.

 2,8يصل إلى  مؤسسات مالية دولية استثمرت ما

مليار دوالر من األموال الليبية خالل فترة الحكم 

السابق، وهي استثمارات خسرت قيمتها خالل 

 األزمة املالية العاملية قبل سنوات. 

 عن قيامها دعوى قضائية ضد مؤسسة 
ً
فضال

، «سوسيتيه جنرال»ومصرف « غولدمان ساكس»

« غولدمان ساكس»حيث تّتهم املؤسسة الليبية 

تغالل املتعّمد النعدام خبرة املسؤولين باالس

الليبيين في مؤسسة االستثمار الوطنية، وقيامه 

بتبديد استثمارات ليبية بقيمة مليار دوالر، لكنه 

 بقيمة 
ً
مليون دوالر. أما  350حقق في املقابل أرباحا

نها فتختلف، إذ أ« سوسيتيه جنرال»ضد  الدعوى 

ت ترتبط بمزاعم عن وجود فساد في الصفقا

مليار  1,5املعقودة مع الجانب الليبي، والتي تبلغ 

 دوالر.

« سوسيتيه جنرال» و« غـولدمان ساكس»ويرفض 

اتهامات الجانب الليبي، وكما انعكس االنقسام على 

 في سير
ً
الدعوتين أمام محكمة  رأس املؤسسة تأخرا

 
ً
لندن، فإن هناك مخاوف من أن ينعكس ذلك أيضا

على وضع أصول املؤسسة حول العالم، في ظل 

لى تأميم حصص ليبيا في إسعي بعض الدول 

 14مؤسسات مشتركة. 

وقد تمخضت املعركة القانونية التي استمرت 

على مدى عامين ونصف العام بين غولدمان 

ادية الليبي، عن ساكس وصندوق الثروة السي

الذي حصل على البراءة، رغم  األول انتصار 

الكشف عن كيفية قيام بعض مصرفييه بأداء 

 أعمالهم.
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وأصدرت املحكمة العليا في لندن حكًما لصالح 

غولدمان ساكس يوم الجمعة املوافق الرابع عشر 

الجاري، مع رفض  2016من شهر أكتوبر للعام 

وق التي قدمها القاضية فيفيان روز لحجج الصند

 على مدى محاكمة استمرت سبعة أسابيع.

وبينما من املرجح أن تقدم املؤسسة الليبية 

 على الحكم، فقد صرحت املحكمة 
ً
لالستثمار طعنا

ن املعامالت التسع املتنازع عليها، جرى اعتبارها بأ

نها ال تختلف أغير مالئمة لصندوق ثروة سيادي، و 

ستثمارات التي في هذا الصدد عن العديد من اال 

 تها املؤسسة الليبية لالستثمار في تلك الفترة.أجر 

كما أن مديري املؤسسة الليبية لالستثمار كلفوا 

بتحقيق عوائد مرتفعة عن تلك التي كانوا يأملون في 

 
ً
تحقيقها عبر معامالت اعتيادية، مما يقدم تفسيرا

 الختيارهم استثمارات ذات طبيعة مضاربة. 
ً
محتمال

غولدمان ساكس في وثائقه املقدمة  حيث أكد

للمحكمة، أن املؤسسة الليبية لالستثمار كانت 

واقعة تحت ضغوط سياسية وداخلية للدخول في 

 استثمارات كبيرة من أجل تحقيق عوائد سريعة.

 غير متوقع“ن بأوصرح البنك 
ً
 ماليا

ً
تسبب ” كسادا

في الخسائر وليست أي مخالفات من جانب البنك، 

الخالف الرئيسية في املحاكمة هي ما  وكانت حلقة

إذا كان موظفو الصندوق استوعبوا بالفعل ما 

 . الذي يقومون باالستثمار فيه

وقال محامو املؤسسة إن غولدمان ساكس أساء 

استغالل مركزه كمستشار موثوق به، في حين يدعي 

 في أنه واملؤسسة الليبية 
ً
البنك أنه كان واضحا

كأطراف  ن مع بعضهمالالستثمار كانا يتعامال 

تجارية وأنه حافظ مع عميله على عالقة بين طرفين 

 15 مستقلين يقفان على قدم املساواة.

نجليزية املحاكم اإل  كما تم رفع دعوي قضائية أمام

 الذي تمتلك محفظة FM Capitalمن قبل صندوق 

 ىصوله عل% من قيمة أ67ليبيا أفريقيا فيه 

الشريك ومدير الصندوق السابق السيد مورينو 

، بأنه قام بتبديد 2009ه في عام دارتالذي تولي إ

خاصة من عام موال الصندوق علي مصروفاته الأ

على عالوات ومزايا تحصل وأنه  2014حتي  2011

إضافة دون تخويل من مجلس اإلدارة للصندوق، 

 800الذي يبلغ رأس ماله إلى أن صندوق االستثمار 

دارة السيد ليون دوالر حقق خسائر خالل فترة إم

 67مبلغ ب 2014حتي  2011مورينيو له من الفترة 

  16مليون دوالر.

 بية لالستثمارويبحث مجلس إدارة املؤسسة اللي

سبل مواجهة االستحواذ املحتمل على االستثمارات 

الليبية في بعض املناطق من العالم، بعد أن أعلنت 

تأميم ثالث  في يونيو املاض ي مة ساحل العاجحكو 

 غرينالب  بينها شركة شركات للهاتف املحمول، 

 17اململوكة للمؤسسة الليبية لالستثمار. 

 

رابعًا: متطلبات اإلدارة الرشيدة 

لالستثمارات واألموال الليبية يف 

 اخلارج

يعد مصطلح اإلدارة الرشيدة مصطلًحا اقتصادًيا 

ا، حيث يتضمن عدًدا من التعاريف غير 
ً
حديث

املحددة، كونه يتداخل في العديد من الجوانب 

اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية. وقد 

بأنها األسلوب عرف البنك الدولي اإلدارة الرشيدة 
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لدولة الذي تمارس به السلطة إدارة مصادر ا

أما  االقتصادية )املوارد املالية( من أجل التنمية،

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية فقد عرفت 

بأنها القواعد التي تتحكم بأعمال اإلدارة الرشيدة 

املنشآت وطرق إدارتها، ويحدد هيكلها توزيع 

الحقوق واملسؤوليات بين األطراف املختلفة فيها 

 وهم مجلس اإلدارة واملديرون واملساهمون. 

وترتكز اإلدارة الرشيدة على عدة محاور يأتي في 

مقدمتها الشفافية فيما يتعلق بنظام املعلومات، 

دارة الرشيدة لصياغة قوانين تتماش ى وتدفع اإل 

ومتطلبات سير األعمال في الشركات واملنشآت في 

القطاعين العام والخاص بهدف الوصول إلى مرحلة 

األداء األمثل وبما يحقق األهداف املرجوة من 

 18. تأسيس الشركات واملنشآت

وفي ظل الظروف التي يمر بها االقتصاد الليبي، 

عمار وإعادة بناء القطاعات املتمثلة في إعادة اإل 

نفطية والغير نفطية في ظل عدم االقتصادية ال

ستقرار األمني الذي يعد أحد أهم التحديات التي اال 

تواجه عملية التنمية االقتصادية في ليبيا، وعدم 

تبلور خطوط املرحلة االنتقالية وتفش ي ظاهرة 

ستغالل األموال االتسيب املالي واإلداري وسوء 

في شركات ومؤسسات القطاع العام الذي العامة 

أدخل االقتصاد الليبي في نفق مظلم من الركود 

االقتصادي، تتبلور أهمية اإلدراة الرشيدة 

نها األموال الليبية في الخارج، حيث إلالستثمارات و 

قومي خالل بمثابة العمود الفقري لالقتصاد ال

حتي يمكن  ةءاكفالفترة الحالية، ويجب استغاللها ب

تعظيمها لكي تستفيد منها األجيال الحالية 

 والقادمة.

ن جيب على ولتحقيق ذلك هناك مسارا

احلكومة الليبية اتباعهما أحدهما يتمثل 

يف معاجلة اختالالت مؤسسة االستثمار 

الليبية وحتسني وضع االستثمارات 

اخلارجية وتوجيهها حنو الدول والقطاعات 

الثاني يف األكثر رحبية، فيما يتمثل املسار 

استعادة تلك االستثمارات اخلارجية 

واستغالهلا حمليًا إلعادة إعمار االقتصاد 

متطلبات لتحقيق كال للييب، وهناك ا

 املسارين، تتلخص فيما يلي:

 

لتحقيق املسار األول: معالجة اختالالت مؤسسة 

االستثمار الليبية وتحسين وضع االستثمارات 

القطاعات األكثر الخارجية وتوجيهها نحو الدول و 

 ربحية: 

o نموذج متطور الدارة مؤسسة  الحاجة إلى

عمالقة مثل املؤسسة الليبية لالستثمار التي 

يعول عليها في املرحلة القادمة للمساهمة في 

تحقيق االستقرار االقتصادي املنشود في ليبيا، 

هذا النموذج املستهدف البد له أن يحقق الرقابة 

قواعد صارمة للحوكمة عبر تطبيق املستمرة 

، إضافة دارة املخاطر في ظل حاالت عدم التأكدوإ

دارة وتطوير أعضاء مجالس اإل  تأهيل وتدريب ىلإ

مقدرتهم علي اتخاذ القرارات تحت مختلف 

دارة روف وأن التكون تكليفات مجالس اإل الظ

عبارة عن تكريم وفرصة للحصول علي املزايا بقدر 

فر طورة البد من توالية في غاية الخو هي مسؤ  ما

مقومات ومعايير خاصة الختيار أعضاء مجالس 
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من الكفاءة والقدرة واملعرفة  اإلدارة على مستوى 

 19 باملجال الذي تعمل فيه املوسسة.

o  للمالك أدواته الفنية للرقابة علىأن يكون 

دارة من أهم تلك مجلس اإل  ته، ويعدااستثمار 

 األدوات عبر وجود ممثليه الذين يجب أن

 ويستعرضوا تقارير األداء يجت
ً
معوا دوريا

التي تسهل مهام ويتخذون القرارت اإلستراتجية 

 دارة التنفيذية للمؤسسة. إل ا

o  بد للمالك من استخدام وسائل مصاحبة ال

 تمكنه من تحسس وتحقيق الرقابة عبر سلطته

لي كجمعية عمومية لتلك املؤسسة إضافة إ

ماذج استخدام آليات الرقابة عبر تطبيق ن

 دارة املخاطر وتقييم األداء. إالحوكمة و 

o  ضرورة توفير الحد األدنى من البيئة التنظيمية

وكذلك توفير الضمانات الجيدة قبل منح 

 القروض املحلية والدولية لضمان استرجاعها. 

o التي تدير االستثمار  الغير فعالةالعناصر  تغيير

في الخارج، و انتهاج األساليب الصحيحة التجارية 

 20والتعاملية. 

o  ر املؤسسة الليبية لالستثمار سيَّ
ُ
البد أن ت

ية كما تفعل بطريقة حكيمة وطريقة مهن

الصناديق األخرى من خالل البحث عن أحسن 

االستثمار في العالم وتستثمر لديهم  مديري 

يي االستثمار في العالم وتستعين بأحسن استشار 

ليكونوا مستشارين لديها وبأحسن مدققي 

حسابات في العالم للتدقيق في األرقام، لتكون 

لديها القدرة على االستيعاب والتدقيق واملحاسبة 

واملحافظة على االستثمار، والتخلي عن سياسات 

سة واملوجهة.  االستثمارات املسيَّ

o م تقارير يجب أن يكون لديها فريق تدقيق ليقد

كل ثالثة أشهر في إثبات املدخول، وهل املردود 

مضبوط، وهل تستجيب تلك االستثمارات 

ملؤشرات السوق أو أقل أو أكثر والذي لم يوفق 

 جهة أخرى.ل وتذهب إلى تسحب منه األموا

o  االنتقال من إدارة متأخرة إلى إدارة حديثة مهنية

على نفس مستوى الصناديق السيادية الدولية. 

مثال حي على ذلك النرويج التي لديها صندوق و 

سنة مضت وهي بلد  25سيادي أنشأته قبل نحو 

مليون نسمة، في حين أن ليبيا بلد  5نفطي فيها 

 وبها 
ً
 مليون نسمة.  6نفطي أيضا

o  التدقيق في كل ما صرف ومن أين جاءت األموال

وما هو مصدرها عن طريق كشوفات مالية ويعرض 

املجلس الرئاس ي ما يعني أن أية مبالغ املوضوع على 

موجودة لدى املجلس املوازي توضع في حسابات 

 املؤسسة.

o  املض ي بقوة في القضايا املرفوعة واسترجاع

 21األموال املنهوبة. 

o  استقطاُب التكنولوجيا املاليِة والنقدية التي

تساعد على رفع قدرة االقتصاد على الصعيد 

ري واإلقليمي، ويشمل ب
ْ
األخّصِ الدوَل الُقط

ها تفتقر للتكنولوجيا املتخصصة في  ؛ ألنَّ
َ
النامية

 تطوير قطاع الطاقة والخدمات وغيرها.

o  تركيِز االستثماراِت في قطاعات االقتصاد 
ُ
ضرورة

 على الدولة 
ً
ِدرُّ عوائَد عالية

ُ
الحقيقية التي ت

 من 
ً
املضيفة على املدى القصير والطويل، بدال

 منِتجة  وفاِعلة في عملية توجيهها إلى قطاعات غيرِ 

 التنمية.

o  تحقيُق توازن  حقيقي بين االستثمار املحلي

والدولي؛ مما ُيؤدي إلى الحفاِظ على املكاسِب 
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الخارجيِة، وفي الوقت نفسه يعمل على عدِم تأثر أو 

مو،  تعرُّض اقتصاد هذه الدولة إلى انخفاض  في النُّ

لع والبضائع وزيادة في ُمعدالت البطالة، وُركود  للس

 الوطنية.

o  مراجعة جذرّية للسياسات االستثمارية

 بحكم ترابطها وكذلك االقتصاديّ و 
ً
ة عموما

تفاقيات الدولّية واألطر القانونّية املنظمة اال

للنشاط االقتصادي بليبيا ولعالقات التعاون 

 22والشراكة مع االتحاد األوروبي. 

o  إعادة هيكلة املؤسسة بما يتماش ى مع هياكل

صناديق السيادية و صناديق إدارة الثروات، ال

وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التجاوزات 

 السابقة و إعالن نتائج التحقيقات.

o  االستفادة من املشاورات املكثفة مع صندوق

النقد الدولي فيما يخص الشكل األمثل و الحجم 

 23األنسب لالستثمارات السيادية الليبية. 

o الرسمي للمؤسسة  أما بخصوص قضية املمثل

فعلى املجلس الرئاس ي والحكومة اغالق ملف 

ازدواجية املؤسسات السيادية واغالق ملف هذه 

إدارة  ء و مجلسالقضية بتشكيل مجلس أمنا

 جديد واختيار مدير تنفيذي جديد للمؤسسة.

o  وعلى املجلس الرئاس ي والحكومة عدم التصرف

شاء في األموال املجمدة فهذا يتعارض مع قانون إن

الصندوق السيادي الليبي. إنما على املجلس أن 

األموال بين الحسابات املجمدة يسعى فقط لنقل 

غلق جانب السماح بإعادة استثمارها وفتح و  إلى

بعض الحسابات وهذا لنتمكن من املحافظة على 

 24لي جانب تعظيم عوائدها.قيمة هذه األصول إ
 

 ولتحقيق املسار الثاني املتمثل يف استعادة

ًا تلك االستثمارات اخلارجية واستغالهلا حملي

 فإنه يتطلب:  إلعادة إعمار االقتصاد اللييب

o النقدية السياسة تعزيز 

أهم أدوات السياسة  ىحداسة النقدية إتعد السي

االقتصادية الكلية، حيث يمكن من خالل أدوات 

األهداف االقتصادية السياسة النقدية تحقيق 

وتتمثل السياسة النقدية في مجموع  ذات األولوية،

اإلجراءات التي تتخذها السلطات النقدية )البنك 

املركزي( من أجل تسيير حجم الكتلة النقدية 

ويعمل  ة لتحقيق األهداف االقتصادية،الضروري

املصرف املركزي على التأثير في عرض النقود ليوجه 

حسب متطلبات الظرف النشاط االقتصادي 

، ستقراء الوضع االقتصادي الليبيااالقتصادي، وب

نتهاج مصرف ليبيا املركزي يمكن مالحظة ضرورة ا

للسياسة النقدية التوسعية وتعزيزها لخدمة 

املرحلة االقتصادية املقبلة والتي يجب أن يتم توفير 

السيولة بشكل كبير لتعزيز النشاط االقتصادي 

ويمكن ذلك من خالل توجيه جزء من االستثمارات 

صدة املالية لتعزيز السياسة النقدية، عبر واألر 

زيادة حجم األصول املالية ملصرف ليبيا املركزي  

لي ذلك وزيادة حجم النقد األجنبي لديه وسيترتب ع

تباع مصرف ليبيا املركزي نوعين من اآلليات التي ا

يتم من خاللها توسيع السياسة النقدية ويمكن 

 يلي:كما ليات إيضاح تلك اآل
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  ر إعادة الخصمتخفيض سع -أ

حيث ، ليات الكميةويندرج تحت ذلك النوع من اآل

خصم األوراق التجارية التي  تعيد البنوك التجارية

املركزي مقابل نسبة معينة  املصرف في حوزتها لدى

من معدالت الفائدة عن تلك األوراق التجارية. 

ومقابل ذلك يقدم املصرف املركزي للبنوك 

التجارية قروًضا تستخدمها لدعم سياستها 

االئتمانية )أي لزيادة القروض املمنوحة للعمالء(، 

ففي حالة االنكماش الذي يواجهها االقتصاد الليبي 

االقتصادية تحقيق النمو  يكون هدف السياسة

 االقتصادي وزيادة التشغيل وبالتالي يعتمد

املركزي سياسة توسعية تعمل على  املصرف

التوسع في إصدار النقود، وبالتالي فإنه يخفض 

سعر إعادة الخصم الذي يتقاضاه ليشجع البنوك 

التجارية على إعادة خصم األوراق التجارية لديه 

تمنحها تلك البنوك ومن ثم زيادة القروض التي 

التجارية لعمالئها، ومايترتب علي ذلك من إتاحة 

املزيد من السيولة النقدية للمشروعات املختلفة 

ومن ثم تنشيط االستثمارات املختلفة وارتفاع 

 معدالت النمو االقتصادي.

 تخفيض االحتياطي القانوني  -ب

يلزم املصرف املركزي البنوك العاملة تحت مظلته 

من ودائعه لدي املصرف املركزي وذلك بإيداع جزء 

كضمانة للقروض التي يقدمها للعمالء، ويجب علي 

حتياطي أن يخفض اال مصرف ليبيا املركزي 

اإللزامي للمصارف  العاملة تحت مظلته،حتي يمكن 

نقدية ال ظل السياسةالتوسع في اإلقراض في 

ا في اال 
ً
من  اعتبار أن جزءالتوسعية وذلك أخذ

حتياطي الرسمي للبنك إلى اال  هتوجة ساألصول املالي

 املركزي الليبي.

 عمليات السوق املفتوحة -ج

لية يمكن ملصرف ليبيا املركزي أن وفي تلك اآل 

يدخل السوق فيشتري األوراق املالية كالسندات 

 منها كمية من النقود السائلة لتنشيط 
ً

ويطرح بدال

السيولة في السوق املحلية، وتعتبر عمليات السوق 

املفتوحة واحدة من أهم األدوات املستخدمة 

( money supplyللتحكم في عرض النقود)

) زيادة السيولة  وذلك لسرعة حدوث األثر املطلوب

في السوق املحلية( وكذلك خلوها من أي آثار 

ومن املمكن  ضخمية  قد توجد في األدوات األخرى،ت

لتنفيذ  ا عدةطرق كزي أن يستخدم مصرف ليبيا املر 

البيع والشراء  يات السوق املفتوحة التي منهاعمل

عن طريق التفاوض املباشر والبيع والشراء عن 

البيع والشراء عن و  طريق مزادات السعر الثابت

 طريق املزادات املفتوحة.
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o إعادة إعمار ليبيا 

ستثنائية يفرضها عادة خطط اإلعمار هي خطط ا

واقع األزمة وتضعها الحكومات ملعالجة ذلك الواقع 

وتسخر لها كافة اإلمكانات، غير أن تلك املبادرة 

تضع خطة اإلعمار في السياق العام للخطط 

لداعمة الوطنية كإحدى الخطط القطاعية ا

عدُّ بناء على تغذية للتنمية الوطنية الشاملة 
ُ
التي ت

لضمان االتساق )الرؤى  مزدوجة من األعلى

والخطط الوطنية( ومن األسفل لضمان التكامل 

)خطط مؤسسات وأجهزة القطاع وخطط تنمية 

املدن( لتصبح خطة قطاع املرافق املرحلية ذات 

اإلطار الزمني املحدد استثنائًيا هي خطة إعمار 

  .25ليبيا

 وأ
ً
يتم توحيد املؤسسة أن يتعين العمل على  خيرا

ملصلحة الشعب الليبي بحيث تتدفق هذه 

اتجاه البنية التحتية االساسية  في االستثمارات

كاملنشآت النفطية لتحقيق املزيد من العوائد لليبيا 

وكذلك للخدمات االجتماعية واملطارات والطرق 

ولزيادة توليد الطاقة ملنع االنقطاعات، وكذلك 

ة بشكل االنترنت واملطلوبتطوير االتصاالت وأنظمة 

لتسهم في إيجاد و . عاجل لتحديث اقتصاد ليبيا

حلول عاجلة لبعض املختنقات التي تواجه املواطن 

ملحلية إضافة إلى األخذ بيد رؤوس األموال اليبي، ال

 .االقتصاد الليبي عجلة ومساعدتها لتسهم في تدوير
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحفي طرابلس ليبيا, و تم  2014

لى سياسات إية والناشئة من أجل الوصول و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإلستراتيجيات الحال

فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء 

املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك إلى نشر 

خطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية. و مفاهيم الجودة والحوكمة والت

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر 
ً
تهدف املنظمة أيضا

يات من و منتد ورش عمل و اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.
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