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   :تمھیـــــد

اسات الرشیدة في كافة یلوضع السلتخطیط الوطني ارنامج االستثنائي لمجلس ضمن الب

 بتشكیل فریق عمل 2012 لسنة 14  بادر بإصدار القرار رقم اللیبيمناحي االقتصاد 

ق یتحق، للبرنامج الوطني لإلستثمارت الخارجیةلللقیام بإعداد دراسة لوضع مقترح 

یكفل الحفاظ بما  و،ع لھا الدولة اللیبیة في خططھا التنمویة القادمةاألھداف التي تتطل

القائمة وتطویرھا في عالم متغیر یشتد فیھ التنافس لكسب الخارجیة على االستثمارات 

، وإتقان المھارات واإللمام بأسالیب التقنیة  وتنمیة الموارد المالیة واالقتصادیةالمعارف

 .الشفافیة و اإلفصاحوااللتزام بضرورات الحوكمة و 

 وضع اإلطار العام وحتى یتسنى لفریق العمل انجاز المھمة على الوجھة األكمل فقد تم 

  -:التالي إلعداد البرنامج الوطني لالستثمارات اللیبیة بالخارج

  . ــات الـــــــــــــــــــــدراســةــمسببــــ -
   .تحدیات االستثمار في الخارج -
  .ــــةـدراســـــــــــــــــداف الــــــــــأھــ -
  .دراســـــــــــــــةــــــــمنھجیــــــــــة ال -
    . ــاور الـــــــدراســــــــــــــةـــــمحــــــــ -
 . محــــــــــددات الـــــــــــــــــــدراسة -

  
  
  
  

  

   : ـ مسببات الدراسة1
  من انعدام الخارجیة القائمة على االستثمارات اللیبیة شاب عمل المؤسسات ما

لشروط الشفافیة و المحاسبة وتحدید المسؤولیة وتداخل المردود السیاسي 

 وانعدام معاییر ، باإلضافة إلى القصور في األطر التنظیمیة و اإلداریة،باالقتصادي

اختیار الموارد البشریة الكفؤة والمؤھلة رغم بعض النجاحات المتواضعة التي 

  .ضیةالفترات الماحققت خالل 

  ن مراكمة ھذه االحتیاطات كان نتیجة لتضحیات اللیبیین خالل سنوات من إ

وعلى حساب برامج تنمیة مستدامة تھدف إلي خلق قاعدة ، الحرمان والعوز

 . متطورة وبنیة تحتیة حدیثةوإنتاجیةاقتصادیة 



   

 

  ما تواجھھ ھذه االستثمارات من مخاطر بالخارج في ظل تراكم التحدیات السیاسیة

  .لتغیرات في األسواق الدولیةوا

  ضعف مساھمة ھذه االستثمارات في جلب المعرفة والتقنیة وأسالیب اإلدارة

 وبالتالي المساعدة في رفع معدالت النمو وخلق ، الرشیدة لالقتصاد الوطني

  .الطاقات اإلنتاجیة ورفع مستویات التشغیل وخلق فرص العمل

  :تحدیات االستثمارات في الخارج ـ 2

ة عدم الیقین في األسواق العالمیة و احتمال تراجع معدالت النمو االقتصادي حال -

  .العالمي و إشكالیة المدیونیة السیادیة لمنطقة الیورو

أخطار التأمیم والتجمید  والمصادرة في ظروف تغیر مستویات االستقرار السیاسي  -

  .ھاوالبیئة التشغیلیة والقانونیة والتنظیمیة في الدول المستثمر فی

أزمات مالیة عالمیة في أسواق األسھم و السلع األولیة في ظل المضاربات الدولیة  -

في عصر یتسم بانفتاح األسواق وسرعة وسائل االتصال واختفاء معالم السیادة 

فعلى سبیل المثال، تكبدت  الصنادیق الخلیجیة السیادیة (النقدیة والمالیة للدول 

  ).2008جة لإلضرابات في األسواق المالیة سنة  ملیار دوالر نتی500خسائر بقیمة 

تزاید الدعوات إلى تحجیم دور االستثمارات األجنبیة مخافة االستحواذ على قطاعات  -

تدخل الكونغرس األمریكي (ت اإستراتیجیة في الدول المستقبلة لھذه اإلستثمار

یكیة بدعوى مباشرة إللغاء اتفاقیة شركة دبي العالمیة لشراء وإدارة ستة موانئ أمر

اإلضرار باألمن القومي األمریكي وتدخل مجلس العموم البریطاني في الثمانینات 

 للنفط، والضغوط التي مورست على  إللغاء استثمار الكویت بشركة بریتش بترولیوم

  ).لیبیا لبیع أسھمھا في شركة الفیات

  :أھداف الدراسة ـ 3

لقابلة للتطبیق والقیاس وتم تقسیمھا إلى تھدف الدراسة إلى جملة من األھداف الواقعیة وا

  :ھدف رئیسي وأھداف فرعیة على النحو التالي

  :الھدف العام الرئیسي: أوال

،  واستخدام المعاییر العلمیة ذات الصلة بالموضوع المتبعة في التحلیلمن خالل المنھجیة 

لتي یمكن البناء تبیان السبل والعناصر والمرتكزات العلمیة والعملیة التستھدف الدراسة 



   

 

علیھا، وبموجبھا وضع قاعدة وبناء ھیكلي سلیم لالستثمارات اللیبیة الخارجیة بما یحقق 

 .العوائد االقتصادیة المتوخاة من ھذه االستثمارات

  

  

  :األھداف الفرعیة: ثانیا

یتحقق الھدف العام والكلي المشار إلیھ أعاله من خالل مجموعة من األھداف الفرعیة على 

  :و التاليالنح

  اإلطار المؤسسي إلدارة االستثمارات اللیبیة الخارجیةبناء. 

 خلق أطر رقابیة في ظل تطبیقات الحوكمة وفقاً ألفضل الممارسات الدولیة. 

 تحدید الصالحیات والمسئولیات والمحاسبة عنھا. 

  دراسة القوانین والتشریعات المنظمة لعمل المؤسسات االستثماریة العاملة بالبیئة

 .لدولیة ا

  كفاءة الموارد اختیار وتعیین ووضع األسس الكفیلة برفعوضع مقترح بشأن 

 .البشریة بالمؤسسات االستثماریة

  : ـ منھجیة الدراسة4

تم االعتماد في الدراسة على المنھج الوصفي والمنھج التحلیلي للوصول إلى المعرفة 

 االعتماد على المنھج الوصفي الدقیقة والتفصیلیة حول وضع االستثمارات الخارجیة، فتم

في عرض الجزء األول من المرحلة الثانیة المتعلق بعرض وتشخیص الوضع الحالي 

لالستثمارات اللیبیة الخارجیة، ومن ثم استخدام المنھج التحلیلي والتحلیلي المقارن في 

مالیة الجزء المتعلق بالتحلیل والتقییم لتلك االستثمارات، من خالل تحلیل البیانات ال

المستخرجة من القوائم المالیة، ومن ثم إیجاد الدالالت والعالقات بین بنود القوائم المالیة 

من خالل التحلیل الكمي للنسب المالیة واستخدام تحلیالت الفجوة والتحلیل الرباعي كلما 

  .توفرت البیانات الالزمة لتنفیذ أیاً من تلك التحلیالت

  

  

  :الفریق في النقاط التالیةویتمثل التشخیص الذي أجراه 



   

 

 . تحدید المشاكل لكل جھة -

 .التعرف على مواطن الضعف -

 .تحدید الفجوات الموجودة في كل جھة كلما أمكن ذلك -

 .تحدید الفرص والتحدیات التي تواجھ كل جھة -

  :  ـ مراحل الدراسة5

ة  وضع اإلطار العام للدراسفي المرحلة األولىقسمت الدراسة إلى ثالث مراحل، تم 

  .بتوضیح مدخل ومنھجیة الدراسة والمراحل التي مرت بھا

 تناول الوصف العام الجزء األول:  فقد تم تقسیمھا إلى جزئیین رئیسیینأما المرحلة الثانیة

  :للجھات القائمة بعملیة االستثمار وھي

 المؤسســــــــة اللیبیــــة لالستثمـــــــار -

 ــــة المـــــــدىالمحفظـــــــــــة طـــــــویلــــــ -

 محفظــــــــــة لیبیـــــــــــا أفریقیــــــــــــــا -

 شـــــركة االستثمـــارات الخارجــــیة -

 شــــــركة االستثمــــارات النفطیـــــة -

 المصــــــرف اللیبـــــــي الخارجــــــــــي -

 االستثمار في أفریقیا صندوق تشجیع  -

مار ُجل األموال اللیبیة في الخارج في أنماط وأدوات مالیة حیث تقوم ھذه الجھات باستث

  .سبعون ملیار دوالر ) 70(عدیدة، وتقدر قیمة أصولھا بنحو 

إن الھدف العام من دراسة وتشخیص الواقع الحالي للجھات القائمة بعملیة االستثمار، 

وقوف على الوقوف على مكامن الضعف والقصور في الھیاكل التنظیمیة لتلك الجھات وال

الفترة التي حددھا فریق العمل إلجراء  )2012 ـ 2008(أدائھا طیلة فترة الخمس سنوات 

  .التحلیالت الفنیة

من ھذه المرحلة فقد خصص إلجراء  التقییم والتحلیل المالي واإلداري  أما الجزء الثاني

ءة توظیف والقانوني لتلك الجھات، باستظھار أھم المؤشرات الدالة على مدى نجاح وكفا

األموال وإدارة االستثمارات اللیبیة بالخارج، مستخدماً في ذلك االستبیانات والتحلیالت 

وتحلیل الفجوة كلما توافرت البیانات الضروریة ) SWOT(المالیة المناسبة وتحلیل سوات 



   

 

  .إلجراء أیاً من تلك التحلیالت

للبرنامج االستثماري لألموال تم وضع مقترح باإلستراتیجیة اإلطاریة  وبالمرحلة الثالثة

اللیبیة، حیث اشتملت االستراتیجیة اإلطاریة على توضیح الرؤیة المستقبلیة والرسالة 

وتوضیح ماھیة المھام المطلوب األھداف الكلیة التي یجب تحقیقھا المطلوب إیصالھا و

، ومن إنجازھا تجاه كل ھدف أو مجموعة من األھداف المترابطة والمكملة لبعضھا البعض

وذلك لوضع ھذه .ثم توضیح اإلجراءات التنفیذیة الالزمة وأدواتھا البشریة والمادیة 

االستراتیجیة على الطریق القویم وتوفیر المناخ المناسب لھا، والقیادة المقتدرة فنیاً وعلمیاً 

  .على إدارة ما تشتمل علیھ ھذه االستراتیجیة من ھیئات وھیاكل قانونیة

  

  

  

  

   التالي مراحل الدراسة وفقاً لما ذكر أعاله ویترجم الشكل

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

               المرحلة الثالثة                         المرحلة الثانیة      المرحلة األولى 

 

 

 الخطة العامة

 للبرنامج الوطني

لالستثمارات اللیبیة 
 الخارجیة

ھات القائمة بالعملیة الوصف العام للج

 االستثماریة

التقییم للوضع المالي واإلداري 

والقانوني للجھات القائمة بعملیة 

 االستثمار

التحلیل الفني باستخدام مجموعة من 

وات المستخدمة في التحلیل األد

 المالي والفني لالستثمارات

 

وضع البرنامج 

الوطني 

لالستثمارات 

 اللیبیة الخارجیة



   

 

  

  محددات الدراسة  ـ 6

 واإلداریة بمختلف الجوانب القانونیة لإلحاطةلھا فریق العمل ذبالرغم من الجھود التي ب

باألجسام القانونیة المباشرة بتوظیف و االستثماریة وبالمفردات المكونة للمحافظ والمالیة

 المستوى المطلوب بسبب إَما إلىیرقى  تم حصاده ال  إال أن ما،الموال اللیبیة في الخارجا

وإماَ بسبب ضعف استجابة  ،ةسسات المالیة بصورة شمولیھ ونظامیؤعدم توفرھا لدى الم

 واإلفصاح ، الكیانات االعتباریة لما طلب منھا من بیانات وقوائم مالیةبتلكبعض االدارات 

 بدرجھ تمكن الدارس من التعرف علیھا وإبداء الرأى االستثماریةمحافظ عن مكونات ال

  .بشأنھا

وسنستعرض فیما یلي وبشكل مختصر ما تم التوصل إلیھ من تشخیص وتحلیل بالمرحلة الثانیة 

  . للمؤسسات القائمة على إدارة االستثمارات اللیبیة في الخارج 

  :الوضع القائم : أوالً 

 الموظفة بمعرفة المؤسسات المالیة التي أخضعت للدراسة ما بلغت المدخرات العامة .1

السبعین ملیار دوالر من واقع الفوائض المالیة السنویة المتآتیة من عائدات ) 70(یفوق

ویتم توظیف ھذه . 2010 ـ 1991النفط والغاز طیلة المدة الزمنیة الماضیة من نحو 

ستثمارات الخارجیة ومحفظة لیبیا األموال في استثمارات مباشرة كما ھو لدى شركة اال

أفریقیا وشركة االستثمارات النفطیة وبتوظیف الجزء اآلخر في استثمارات مالیة من ودائع 

مصرفیة ، وسندات ، وأسھم ، وأوراق تجاریة أخرى وفي صنادیق استثماریة بلغ عددھا 

یة لالستثمار بنحو  ، تدار ھذه األموال بمعرفة المؤسسة اللیب2012صندوقاً في نھایة ) 32(

. عشرة ملیارات دوالر ) 10(وبمعرفة المحفظة طویلة األمد بمبلغ نحو ملیار دوالر )49.5(

(( ثالثة ملیارات دوالر ھي قیمة رأسمالیة المدفوع ) 3(أما المصرف اللیبي الخارجي فیدیر 

 )).ملیار دوالر )8.7(ورأس المال المصرح بھ لھذا المصرف ھو 

 ـ 2008 كمتوسط سنوي خالل الفترة 1.5د على االستثمارات المالیة نحو بلغت نسبة العائ .2

ثالثة ملیارات دوالر بسبب ) 3(ر رأسمالیة كبیرة بلغت أكثر من ئوتكبدت خسا،  2012

االنخفاض الجاد في أسعار ھذه األدوات االستثماریة عن سعر أو تكلفة الشراء في بدایة العام 

  .2008 و 2007

سھم بالنصیب األكبر من ھذه الخسائر كما ھو الحال في أسھم بنك یوني وتستأثر بعض األ

  .وجھات صناعیة وبنكیة أخرى كریدت اإلیطالي وشركة نوكیا للھاتف المحمول 



   

 

أما االستثمارات المباشرة التي تقوم بھا شركة االستثمارات الخارجیة ومحفظة لیبیا أفریقیا 

ھذه االستثمارات ھي أفضل حاالً لدى شركة وشركة االستثمارات النفطیة فإن أربحیة 

االستثمارات الخارجیة مقارنة بالجھات األخرى حیث حققت عائداً استثماریاً وسطیاً سنویاً خالل 

وتزاول ھذه .  بعد خصم معدل التضخم السنوي للدوالر %1.5 بلغ 2012 ـ 2008الفترة 

 على تتوزعة كلیا أو جزئیاً لھا  شركة إما مملوك95الشركة االستثمارات المباشرة بواسطة 

العدید من دول العالم وإن كانت جمھوریة مصر العربیة تستحوذ على الجزء األكبر من ھذه 

   . ملیار دوالر )1.5(  2012االستثمارات حیث بلغت في نھایة العام 

إال أن ھذا الناتج الموجب لالستثمارات ھذه الشركة ینقلب إلى خسارة بدرجة أو أخرى 

ستثمارات المباشرة إجماالً إذا ما احتسبنا الخسائر التشغیلیة التي تتكبدھا شركة االستثمارات لال

  .النفطیة وعدد كبیر من الشركات المملوكة لمحفظة لیبیا أفریقیا 

تدار ھذه المؤسسات االستثماریة بمجالس إدارة مستقلة عن بعضھا البعض بما في ذلك  .3

العالقة الوظیفیة بینھا وغیاب ضعف ونظراً لغیاب أو  . لجنة إدارة المحفظة طویلة األمد

التنسیق االستثماري اختلفت السیاسات واختلفت المعاییر وتداخلت المجاالت وتراكمت 

الخسائر جّراء التزاحم على االستثمار في بعض الفرص أو المجاالت المتاحة في الخارج 

یبیة لالستثمار وفق ما جاء في بالرغم من وقوع ھذه المؤسسات تحت مظلة المؤسسة الل

 الذي أعاد تنظیم ھذه المؤسسة وأصبحت بموجب أحكامھ 2010لسنة ) 13(القانون رقم 

ھي المالك لكل من شركة االستثمارات الخارجیة ومحفظة لیبیا أفریقیا والمحفظة طویلة 

 .ملیار دوالر بتاریخ األیلولھ) 14.5(األمد وشركة االستثمارات النفطیة بقیمة 

في إطار منظومة واحدة بإشراف مباشر من المؤسسات االستثماریة  لقد صیغ ھذا القانون لتصبح 

 أعطاه ھذا القانون العدید من الصالحیات الرقابیة والفنیة  ، الذي منح بموجبمجلس أمناء   قبل 

شرة من واإلداریة على المؤسسة اللیبیة لالستثمار بكونھا تقوم بتوظیف األموال في الخارج مبا

ولكن من  خالل . خالل إداراتھا الفنیة وبكونھا المالك ألصول الجھات االستثماریة المشار إلیھا آنفاً 

ضعیفاً ووضعت صالحیاتھ القانونیة في ما تم التوصل إلیھ من قبل الفریق كان آداء ھذا المجلس 

ه المؤسسة وعلى  وباختفاء الھیمنة اإلداریة على ھذ،أمور ینبغي منھا تحقیق مصالح شخصیة

لھذه الكیانات الشركات التابعة لھا انعكس سلباً على نتائج ھذه االستثمارات وعلى السمعة التجاریة 

لدرجة أن تم تصنیفھا من بعض مؤسسات التصنیف ،وباألخص المؤسسة في األسواق العالمیة 

 من 1(  تحصلت على الدولیة في أخر القائمة المعنیة بتصنیف الصنادیق السیادیة في العالم حیث

وقد أثر ھذا التصنیف السیئ وما اكتسبتھ من سمعة أسوء أن انخفضت قوتھا التفاوضیة ) . عشرة 

بدرجة كبیرة جداً مع الجھات التي تتعامل معھا ناھیك عن رداءة العروض االستثماریة المعروضة 

  .علیھا وارتفاع درجة مخاطرھا 



   

 

ب وغیاب األغراض عسلوب تغلب علیھ العمومیة والتش صیغ بأ2010لسنة ) 13(إن القانون رقم 

المحددة والخلط بینھا وبین ما ھو مصاغ في القوانین والقرارات المنشئة لألجسام القانونیة 

  .األخرى المتشبعة االختصاصات ھي األخرى أیضاً 

سة ضعف مجلس األمناء إلى سلسلة متوالیة من اآلثار السلبیة التى لحقت بإدارة المؤسوأدي 

 بالضعف الشدید في تتصف یةخفاقات بیئة داخلیة للجھات التابعة وأنشأت ھذه اإلباإلدارات التنفیذ

العدید من المجاالت االشرافیة والرقابیة واللوائح التنظیمیة واإلجرائیة واألداء الوظیفي بصورة 

  .عامة ، األمر الذي إنعكس سلباً على االموال الموظفة في الخارج 

ه التشریعات المنشئة لھذه االجسام القانونیة للتحلیل باستخدام األدوات والمعاییر وبإخضاع ھذ

تبین للفریق وجود العدید من السلبیات التى یجب ، وسبل التقییم المعمول بھا فى ھذا المجال 

معالجتھا لتشیید بناء قانوني ورقابي وإداري ومالي قادر على توظیف ما یخصص لھ من أموال 

  . ضل وتحقیق عائد أعلى مما ھو علیھ اآلن بكفاءة أف

  تباعــد إستثمــارات المحیط عن المراكز

اریة  الجغرافیة والنوعیة لألجسام القانونیة التى تباشر النشاط ثممن یطلع على الخارطة االست

 من  بالعالقات االداریة واإلشرافیة والرقابیة للعدیداإللمامقد یصعب علیھ ، اري في الخارج ثماالست

والمتباعدة عنھ حتى تكاد تتالشى ھذه العالقة االداریة لكثرة ، االستشمارات المنبثقة من المراكز 

االنبتاقات المتتالیة  الحاصلة عن الجسم األصلى ، حیث یتم تكوین شركات قابضة وتصبح 

یان ، المقبوضة قابضة بقرارات ثانویة غیر معززة بقرارات صادرة عن الشركة األم في بعض االح

  .كما ھو الوضع في محفظة لیبیا أفریقیا أو في شركة االستثمارات النفطیة 

إن ھذه الحالة من التفرغ عن األصل ومن ثم عن الفرع وھكذا تسببت وتسبب في تكبد الكثیر من 

الخسائر الرأسمالیة والتشغیلیة من ھذه الشركات في حالة إفالس بالرغم من الضخ المستمر 

إال أن ھذه االسعافات لم تفلح في العدید من الشركات ، الشركة األم بھدف إنقاذھالألموال من قبل

رب سإن وضعت فیھ الماء حتى تما یط المركز وأضحت كاإلناء المقعور المتناثرة ھنا وھناك على مح

  .كلھ أو جلھ 

یة إعادة وفي سبیل إحكام العالقة العضویة والوظیفیة بین المصدر والفروع یؤكد الفریق على أھم

رسم الخارطة االستشاریة في الخارج وفق قاعدة وحدة الغرض والتخصص والتنسیق المسبق بین 

  . ھذه االجسام التى تقوم بتوظیف األموال اللیبیة في الخارج وفي الداخل 

وكنتیجة مباشرة لضعف البیئة الداخلیة ألغلب المؤسسات التى تزاول نشاط االستثمار  في الخارج 

أصبحت قدرة ھذه المؤسسات على مواجھة ،جمھا التحلیل الرباعى إلى اقل من المتوسط والتى تر



   

 

اریة ثمالتحدیات في االسواق العالمیة والدخول في منافسات للحصول على أفضل الفرص االست

  . أظھرتھ النتائج المتحققة من جراء توظیف األموال اللیبیة في الخارج   ماضعیفة أیضا ، وھذا 

  :  التحلیل الرباعى باستخدامؤسسات المالیة تقییم الم

البیئة ن ھما تیإستند الفریق عند إجراء ھذا التحلیل الرباعي الذى یتكون من شعبتین رئیسی

على االجابات التى وردت باالستبیانة الموزعة على موظفى ھذه الداخلیة والبیئة الخارجیة 

رة والجمعیات العمومیة والنتائج المالیة  وعلى ما ورد بمحاضر اجتماعات لجان اإلداالمؤسسات

  ـ   : فكانت النتیجة كما یلي المتحصل علیھا من دراسة وتحلیل القوائم المالیة 

 أظھرت االجابات أن أغلب إن لم یكن كل ھذه)) عناصر القوة وعناصر الضعف (( البیئة الداخلیةأـ 

ستوى اإلداري وعلى المستوى الفنى المؤسسات المالیة یسكنھا العدید من عناصر الضعف على الم

وعلى المستوى التنظیمي حیث تغلبت عناصر الضعف على عناصر القوة فكانت الحصیلة ما دون 

ومما یعزز " مربع كاي وكروكسنو.. ذو الحدین " المتوسط بحسب أدوات التحلیل المستخدمة وھى 

ة حالیاً في ھذه المؤسسات وبین ھذه المخرجات ما أجراه الفریق من مقارنات بین االوضاع القائم

العلمیة المطبقة في العالم من حیث النظم االداریة والرقابة االداریة والمالیة والفنیة المعاییر والقواعد 

واالمتثال ودور المراجع الداخلي وتكاملھ من المراجع الخارجي وإعمال معاییر الحوكمة والشفافیة 

  .ولإلفصاح واإلدارة باألھداف 

ورد منھا كانت من ضمن العوامل  واضحة ینبغي معالجتھا ةت وجود ھوھذه المقارناأظھرت 

  .السلبیة إلخفاق ھذه المؤسسات في أداء وظائفھا بالمستوى المھنى المطلوب 

والمعبر عنھا بالتحدیات والفرص فقد كانت لھذه  " البیئة الخارجیة" ومن العوامل الخارجیة  ـب 

لالستثمار  وباشرت المؤسسة اللیبیة ،النتائج الضعیفة لھذه المؤسسات العناصر دوراً واضحاً في 

 واستفحال بما كان یعرف باألزمة المالیة ، 2008 والعام 2003اري مع بدایة العام ثمنشاطھا االست

العالمیة وبالدیون السیادیة لبعض الدول األوروبیة وإنھیار بعض المؤسسات المالیة المعروفة في 

 مع بدایة تصاعد ھذه لالستثماروغیرھا ، ودخلت المؤسسة اللیبیة )) برادرز ((  ة العالم كمؤسس

على حساب " أسھم إستراتیجیة وصنادیق إستثماریة " ارات مالیة كبیرة ثمالموجة العاتیة في است

 فكانت النتیجة تكبد ،سمیةنوعاً من االستقرار في قیمتھا اإلودائعھا المصرفیة التي كانت تحقق 

ومما ساعد على تكبد ھذه الخسائر عالوة " 2012 ـ 2008" ر رأسمالیة كبیرة خالل الفترة خسائ

على إنخفاض سعر السوق لھذه األوراق المالیة عن تكلفة الشراء التى حصلت بفعل قانون العرض 

ھو سوء اإلدارة ونقص الخبرة وربما التربح الشخصى لمن اتخذ ھذه القرارات ، والطلب 

 والمدراء غیر المضاربینفي أوقات غیر مواتیة وبأسعار غیر مبررة والتعامل مع االستثماریة 

 وغیاب المعرفة النافیة للجھالة للعقود المبرمة إلدارة ھذه ،اریةثممؤھلین إلدارة الصنادیق االست



   

 

الصنادیق والشروط الفنیة والمالیة لمحتویات ھذه الصنادیق ، وشروط الخروج من ھذه الصنادیق 

  .اریة ثماالست

 لتؤثر سلباً ٍعلى 2012 ـ 2008لقد اجتمعت العوامل الداخلیة والعوامل الخارجیة خالل افترة من 

عائد االستثمار والمحافظة على القیمة الرأسمالیة لألموال الموظفة ، وإن كانت عوامل الضعف 

العمل في الداخلیة ھي التي أسھمت بدرجات ملحوظة على سوء اإلدارة وانخفاض مستوى بیئة 

داخل ھذه المؤسسات المالیة ، األمر الذي ینبغي االلتفات إلیھ وتصحیحھ وفق ما جاء بالمرحلة 

، والتي تتضمن وضع مقترح للبرنامج الوطني لالستثمارات الخارجیة ، الثالثة من ھذه الدراسة 

  .والتالي عرض مختصر لما جاء بتلك المرحلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الستثمارات الخارجیة البرنامج الوطني لمقترح 

من واقع تشخیص األوضاع القانونیة واإلداریة والفنیة الحالیة للمؤسسات المالیة التي تقوم 

وباستخراج بعض ، بتوظیف األموال اللیبیة في الخارج وضمن وعاء زمني قوامھ خمس سنوات 

قام الفریق بإعداد المؤشرات السلبیة بإجراء التحالیل والمقارنات وبأسلوب السبب والنتیجة ، 

مصفوفات التي تبین الھوه بین الواقع وما یجب أن تكون علیھ ھذه المؤسسات للرفع من لبعض ا

  .قدراتھا اإلداریة والفنیة ومن ثم تحقیق األھداف المطلوبة منھا 



   

 

یقترح الفریق إعادة بناء منظومة االستثمارات الخارجیة في إطار استراتیجیة ولتجسید ذلك األمر 

دة األھداف وبرؤیة واقعیة تخدم الحاضر وتؤمن المستقبل بترشید استغالل الموارد الطبیعیة محد

  .والمكتشفة حالیاً وتوظیف إیراداتھا التصدیریة بما یحقق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة 

دد ووفق ھذه الرؤیة فقد وضعت األھداف المبتغاه من توظیف األموال اللیبیة في الخارج بشكل مح

كل ھدف أداة استثماریة متخصصة وظیفیاً تقوم على قاعدة وحدة الغرض واقترح لتحقیق 

والتخصص لتكون أكثر فاعلیة وإنتاجیة في مجال إدارة وتوظیف األموال المخصصة لھذا الغرض 

 ركائز أساسیة یمكن أن یبنى علیھا البرنامج خمسة وتتكون االستراتیجیة اإلطاریة من . أو ذاك 

  :ي لالستثمارات الخارجیة وھي الوطن

 .البناء المؤسسي   -

 .البناء الرقـابـــــــي للمؤسسات االستثماریة  -

 .ي للمؤسسات االستثماریـة ـــــــاء التشریعــالبن -

 .البناء المـــــــالـــي للمؤسسات االستثماریــــــــة  -

 . للمؤسسات االستثماریة البشریةبناء الموارد  -

السابق فقد انتھى الفریق إلى وضع المخطط التالي للبرنامج الوطني لالستثمارات اللیبیة ووفقاً للتقدیم 

  -:الخارجیة

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

     
 

  

إعادة البناء المؤسسي 

للجھات القائمة على 

االستثمارات اللیبیة 

 الخارجیة 

 البناء الرقابي للمؤسسات االستثماریة 

 البناء التشریعي للمؤسسات االستثماریة

 لمالي للمؤسسات االستثماریةالبناء ا

 بناء الموارد البشریة للمؤسسات االستثماریة



   

 

 :ررات المقترحــمب

  التخلص من األجسام القانونیة الثانویة التي تكبد االقتصاد تكالیف إداریة غیر مبررة

 سلیمة واضحة األھداف واألغراض  في أجسام قانونیة ذات مراكز قانونیةبأصھارھا

 .جة معینةدر وتقییم نتائج أعمالھا وتحدید عالقتھا الوظیفیة بأدائھایسھل متابعة 

  إحكام العالقة الفنیة بین األجسام القانونیة بغرض التنسیق بینھا فیما تقوم بھ من أنشطة

ق أفضل النتائج ضي إلى تحقیف واحدة وبسیاسات تكاملیة تإستراتیجیةاستثماریة في إطار 

 .وتزیل التنافس السلبي وتراكم الخسائر

  تؤدي األجسام القانونیة المكونة لھذه المنظومة أدوراً تكمل بعضھا البعض بحسب صفتھا

 .القانونیة وبحسب الوظیفة المناطة بھا في إطار من التنسیق وتبادل المشورة

 ة وما ینتج عنھ من كفاءة إعمال مبدأ وحدة الغرض والتخصص في ھذه األشكال القانونی

 .الربحیةفي اإلدارة وترشید في النفقات وتحسین معدالت 

  من استثمار األموال ھداف االستراتیجیة األإن البناء التنظیمي المقترح یستوعب ویحقق 

 .اللیبیة بالخارج

 من أجل وصف ، سھولة التطویر المؤسسي والعنصر البشري وسھولة تشخیص مشاكلھا

 .خالت المالئمة لتكون ذات قدرات عالیة متمیزة وتنافسیةالعالج والتد

  إن ھذا التصور للبناء المؤسسي لالستثمارات اللیبیة في الخارج یعتمد على التشخیص

 إستراتیجیة وما تم استخالصھ من نتائج صیغت في ،والتحلیل الذي قام بھ فریق الدراسة

 .بالتصور المقترح قاعدة االنطالق فیھا تصحیح البناء التنظیمي الحالي والخروج، إطاریة

  إن الوضع المقترح من شأنھ أن یقلل من حجم الفجوة بین المأمول والوضع القائم، إذا ما

 لإلستراتیجیةتمكنت اإلدارة من توفیر عناصر النجاح عند تنفیذ العناصر الرئیسیة 

 .ي التطبیقاإلطاریة ومتابعة مسیرتھ ف

  :رسالة ورؤیة وأھداف مقترح البرنامج الوطني لالستثمارات اللیبیة الخارجیة
  :الرسالة : أوالً  

إیجاد السبل والوسائل التي تمكن الدولة اللیبیة من تطویر وتحقیق أكبر عائد ممكن الستثماراتھا 
یبي على المدى الطویل بالخارج، وبما یضمن دراً للمخاطر وجلب المنافع العائدة على الشعب الل

  :وذلك من خالل

بحث السبل المؤدیة إلى المناخ والبیئة المناسبة لخلق المعرفة الفكریة والممارسة العلمیة  -
 .والعملیة الصحیحة لالستثمارات اللیبیة بالخارج



   

 

بیان األسس والقواعد العامة التي من شأنھا أن تعمل على خلق اإلدارة الفعالة والكوادر  -
 .القادرة على القیام بالوظیفة االستثماریة والقیادات اإلداریة الفعالةالبشریة 

  :الرؤیة : ثانیا

التأكید على ضمان وجود عناصر الشفافیة والتقییم الفعال والرقابة الرشیدة والتوجھ السلیم لألفراد 
 .واإلمكانات المادیة األخرى المتاحة

 :الھدف : ثالثاً 

لخارجیة نحو تحقیق العوائد المالیة مقارنة باالستثمارات المشابھة الدفع باالستثمارات اللیبیة ا

بالسوق الدولي، بما یكفل تنمیة وتطویر االقتصاد الوطني، ویقلل من االعتماد على النفط كمصدر 

 .وحید للدخل، ویسھم في خلق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة لألجیال الحاضرة والقادمة 

شرح مبسط لكل جزء من أجزاء البرنامج المقترح لالستثمارات اللیبیة ونتولى فیما یلي تقدیم 
  :الخارجیة

  ))  التطویر (( البناء المؤسسي ـ 1

غییر المخطط الذي یركز على تطویر كل أو بعض األنظمة المتكاملة في تیعني التطویر بأنھ ال

ھو خطة طویلة ظیمي المؤسسة أو المنظمة بغرض رفع وتحسین فاعلیة المنظمة ، والتطویر التن

األمد لتطویر نظام متكامل في المؤسسة ، وتعتمد ھذه الخطة على مجھود تعاوني بین األطراف 

المرتبطة بالتطویر وعلى األخذ في الحسبان البیئة التي تعمل فیھا المؤسسة ، وعلى وجود أطراف 

د على التطبیق العملي خارجیة تساعد في التطویر وتحدد التدخالت المناسبة للتطویر ، كما تعتم

  .للعلوم السلوكیة 

 الفریق بدراسة البناء قیاموبناء علیھ وعلى ما تم التعرف علیھ وما تم استخراجھ من نتائج أثناء 

الحالي من حیث الوحدات المؤسسي لالستثمارات اللیبیة في الخارج فإنھ یرجح إعادة البناء 

 فالبناء .حقیقھا من االستثمارات الخارجیة  تالمكونة لھ ومن حیث األغراض واألھداف المطلوب

المؤسسي المقترح یتكون من شقین أحدھما یتبع السلطة التشریعیة في الدولة لطبیعة وظائفھ 

اآلنیة والمستقبلیة المستقبلیة والشق الثاني من ھذا البناء یتبع السلطة التنفیذیة لطبیعة وظائفھ 

  . أیضاً 

 

 

 

 

البناء المؤسسي لالستثماریة 

 الخارجیة

 السلطة التشریعیة

 مجلس تنسیق السیاسات 

 السلطة التنفیذیة



   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

ویترجم البناء الھیكلي المقترح ھذه الوظائف ولكل كیان قانوني على حده والعالقة التكاملیة 

وتوضیح مبرر لمآالت األجسام التي ال یتضمنھا ،والتنسیقیة بین ھذه األجسام القانونیة المقترحة 

  .یة البناء الجدید وھي قائمة في إطار المنظومة الحال

ولقد استحدثت الكیانات الجدیدة ألغراض واضحة تعمل جمیعھا في سیاق واحد ھدفھ تحقیق 

االستقرار االقتصادي والدفع بعملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة نحو المزید من االزدھار 

  .وضمان استمراریتھ لألجیال القادمة على األمد البعید 

ق قواعد وأسس علمیة وتحدید واضح للمھام المناطة بكل كیان إن إعادة بناء الھیكل التنظیمي وف

ن األجھزة المشرفة علیھا من متابعتھا وتقییم نتائج أعمالھا  ویمكّ  ،إداري سیرفع من كفاءة اآلداء

ویمكن تحدید األھداف المبتغاه من االستثمارات . مقاسة باألھداف الكمیة والنوعیة الموضوعة لھا 

  :الخارجیة في اآلتي 

   ضمان حقوق األجیال القادمة من الثروات الطبیعیة –أ 

المصرف 

 المركزي 

صندوق  صندوق األجیال

 االستقرار المالي

 

شركة االستثمارات 

 الخارجیة القابضة

 عیة والتجاریة الصنا العقاریة والفندقیة 

 االتصاالت والخدمات  الزراعیة والحیوانیة 

المصرف 

اللیبي 

 الخارجي

صندوق 

معالجة 

االستثمارات 

 المتعثرة 

 مجاالت أخرى



   

 

   تأمین االستقرار المالي وواالقتصادي للدولة –ب 

  ج ـ توفیر دخل نقدي سنوي لتمویل الخزانة العامة 

  د ـ تنویع مصادر الدخل القومي 

قادمة یقترح الفریق إنشاء صندوق استثماري یطلق علیھ صندوق األجیال ال) أ(فبالنسبة للفقرة 

التصرف في وكیفیة تمویلھ وكیفیة بإصدار قانون خاص ینظم وظائفھ ومجاالت استثماراتھ 

  .موجوداتھ وإیراداتھ 

  

یقترح الفریق أن ینشأ بموجب قانون أیضاً یطلق علیھ صندوق االستقرار ) ب(أما الفقرة الثانیة 

ھدف إنشائھ من حیث مصادر  تصاغ أحكام ھذا القانون بما یضمن  تحقیق  ،المالي أو االقتصادي

  .تمویلھ ومجاالت استثماراتھ وكیفیة تغذیتھ والصرف منھ 

أما فیما یتعلق بتوفیر دخل نقدي جاري سنوي فإن ذلك سیكون من خالل األرباح التي تتحصل 

علیھا شركة االستثمارات الخارجیة واألرباح التي یحققھا مصرف لیبیا المركزي  من واقع 

یحققھ المصرف الخارجي من أرباح سنویة صافیة ومن المبالغ المالیة التي استثماراتھ ومما 

أما تنویع مصادر الدخل القومي فھذه یمكن تحقیقھا من واقع ،یدفعھا كضرائب إلى الخزانة العامة 

  .ومن مكرر االستثمارات الخارجیة والداخلیة ) ج ، د(الفقرتین 

ابقة م��ن نت��ائج م��ن واق��ع عملی��ة الوص��ف والتحلی��ل م��ا توص��ل إلی��ھ فری��ق العم��ل بالمرحل��ة ال��سإّن  

 م�ن حی�ث ،والتقییم لالستثمارات اللیبیة ألخارجیة والتي جاءت في معظمھا مخیبة لآلم�ال المرج�وة

اس��تراتیجیات وأساس��یات االس��تثمار وم��ن تحقی��ق عوائ��د اقت��صادیة ومالی��ة مجزی��ة مقارن��ة بالعوائ��د 

إذ أظھ�رت تل�ك النت�ائج العدی�د م�ن نق�اط ال�ضعف . يالمحققة ل�نفس االس�تثمارات ف�ي ال�سوق الع�الم

 م�ن أھ�م أس�بابھا ت�أثر تل�ك االس�تثمارات ب�القرار عموم�اً، ك�انوالقصور في إدارة تلك االس�تثمارات 

 وبالم��صالح الشخ��صیة للعائل��ة الحاكم��ة أب��ان فت��رة الحك��م اللیبی��ة،والمن��اخ ال��سیاسي الع��ام للدول��ة 

دى إلى ت�دنى عوائ�د تل�ك أالس�تثمارات وتكب�د خ�سائر رأس�مالیة مما أ.  فبرایر17السابق لقیام ثورة 

   .كبیره

 البناء الرقابي لبرنامج االستثمارات اللیبیة في الخارج :ـ 2

كان ھذا البرنامج یركز في األساس على االستثمارات اللیبیة الخارجیة، والتي تقدر االستثمارات لما 

ر من قبل العدید من المحافظ والصنادیق والشركات  ملیار دوالر، تدا70المالیة بھا بمبلغ یفوق 

االستثماریة، ولما كانت تلك المؤسسات االستثماریة تعمل في البیئة الدولیة التي تتصف بدرجة 

عالیة من المخاطر سواء على المستوى االقتصادي أو السیاسي، لذلك فقد ارتأینا أن یكون البناء 



   

 

م الحوكمة، باعتبارھا من األنظمة واألدوات الحدیثة التي تسعى الرقابي یعتمد على اإلطار العام لنظا

لما لھا من دور في ضبط العمل وتوجیھ العملیات نحو النجاح والتطور  .البیئات التنظیمیة لتطبیقھا

 ومجلس للمؤسسالمستمر، فنظام الحوكمة یتضمن مجموعة من العالقات بین اإلدارة التنفیذیة 

كما یقدم نظام الحوكمة الھیكل .  وغیرھم من األطراف وأصحاب المصالحإدارتھا والمساھمین فیھا

  . الذي تحدد من خاللھ أھداف الشركة ووسائل تحقیق تلك األھداف ومتابعة األداء

  : ویوضح الشكل التالي البناء الرقابي في نظام الحوكمة

  

  

                     

  

یعمل نظام الرقابة الداخلیة على ضمان التزام الجھة بمعاییر الجودة  :نظام الرقابة الداخلیة

  .واالنضباط في الممارسات المالیة واإلداریة واالستثماریة

 والمعاییر یھدف إلى التأكد من التزام الشركات بالقوانین واللوائح والتعلیمات :نظام الرقابة الخارجیة

  .المعتمدة

ویتمثل في الرفع من درجة التنسیق والتعاون بین مكونات  :والخارجیةالتكامل بین الرقابة الداخلیة 

وزیادة درجة  الرقابة الداخلیة ومكونات الرقابة الخارجیة لضمان جودة أداء العملیات الرقابیة

 والخارجیة الداخلیة الرقابة بین التكامل  

 نظام رقابة داخلي  

 مجالس إدارة  -

الشركات والمحافظ 

والصنادیق 

  االستثماریة

الرقابة من -

 نظام رقابي خارجي

  ابیــــةالهیئـــات الرق -

المراجعین  -

 الخارجیین

 اإلعالم -

 

البناء الرقابي وفقا لنظام 

 الحوكمة



   

 

 مجال االستثمار أو غیرھا فيعاملة وھو ما تفتقده اغلب المؤسسات سواء ال. الشفافیة والمساءلة

   .من المجاالت واألنشطة االقتصادیة األخرى في لیبیا

  :وقد تم االنتھاء لوضع النموذج التالي للبناء الرقابي لبرنامج االستثمارات اللیبیة الخارجیة

 

 

 

 

   

  

                                                                                             .تعیین ممثلي الشركةـ                  
                                                                                                                                         .ـ إعداد القوائم والتقاریر المالیة                 

                                        .مجلس اإلدارة                 ـ 
   .ـ لجنة المراجعة                 
 .ـ المراجعة والرقابة الداخلیة                 
 .ـ التشریعات والقوانین                 
  .ـ اإلدارة التنفیذیة                 

  .ـ المراجعة الخارجیة                 
  .ـ المساءلة والشفافیة                 
  .ـ السلوك األخالقي والوظیفي                 
  .ـ لجنة الترشیحات والمكافآت                 

 

  :یتضح من الشكل السابق أن البناء الرقابي المقترح یتكون من محورین على النحو التالي

 المقومات األساسیة للبناء الرقابي: ولالمحور األ

  متطلبات تنفیذ البناء الرقابي : المحور الثاني

 اإلطـار القانوني لالستثمارات اللیبیة الخارجیة ـ  3

اللیبیة الستثمارات لعمل المؤسسات القائمة على اقرارات المنظمة ال القوانین ودراسة وتحلیلبعد 

الستثمار وأغراضھ بناء على ھذه القوانین غیر محددة بدقة بل الخارجیة، أتضح جلیاَ بأن أھداف ا

أنھا أھداف فضفاضة تخلط بین االستثمار ألغراض االستقرار األقتصادى والنقدي ودعم الخزانة 

 .العامة وتنمیة الموارد االقتصادیة

 البناء الرقابي المقترح

 متطلبات تنفیذ البناء الرقابي  الرقابيالمقومات األساسیة للبناء

 أهداف البناء الرقابي

 أهمیة البناء الرقابي

اإلطراف المسئولة عن 

 تطبیق البناء الرقابي

البرنامج الزمني للتنفیذ 



   

 

ن من ن األھداف واألغراض عندما تصبح عامة ومتعارضة لن یتحقق معھا تقییم األداء ولن نتمكإ

وھى متطلبات ألبد منھا لتحقیق األھداف ،  من الشفافیة اً ا مناسبمحاسبة المسئولین وتحقیق قدرً 

 .بكل إتقان

:  وفقاً لآلتيلذلك یقترح الفریق أن یتم إصدار تشریع ینظم ویحكم االستثمارات الخارجیة لألموال الفائضة

. 

رابات التي یواجھا السوق النقدي، وھذه أموال یتم استخدامھا كاحتیاطیات للمواجھة أالضط :أوال

 والتي یمكن تسیلھا وقت الحاجة دون تعرضھا ،األموال یجب أن توجھ لالستثمارات قصیرة األجل

وتعمل داعما للسیاسة المالیة ویتم استثمارھا بمعرفة المصرف المركزي وجناحھ . لخسائر

 .المصرف الخارجي

لمواجھة االضطرابات في سوق السلع والخدمات لدعم  كاحتیاطیات اأموال یتم استخدامھ :ثانیا

السیاسة التجاریة، وكذلك دعم الخزانة العامة في حاالت العجز في الموازنة، دعما للسیاسة 

ویتم استثمارھا بمعرفة الحكومة مباشرة بإنشاء صندوق . المالیة، وتحقیق عوائد للخزانة العامة

 .الستقرار الماليا

 لصالح األجیال القادمة تحقیقا لمبدأ العدالة في توزیع الثروة بین األجیال ثمارھااستأموال یتم  :ثالثا

  .)صندوق األجیال القادمة( ویتم استثمارھا بواسطة صندوق استثماري سیادي

  اإلطار المالي لالستثمارات اللیبیة بالخارج:  ـ 4

ت اللیبیة الخارجیة من بالنظر إلي ما توصل الھ فریق العمل بخصوص وضع برنامج االستثمارا

تحلیل لمزایا الوضع الحالي والعیوب المصاحبة لھ، فقد تم االتفاق إلي إعادة ھیكلیة االستثمارات 

 ورفع مستوي ،اللیبیة وبما یحقق األھداف العامة لالقتصاد الوطني من االستغالل األمثل للموارد

  -:معیشة المواطن اللیبي بحیث تنقسم على النحو األتي

  :صندوق األجیال القادمة -أ

یتم تمویل صندوق األجیال القادمة من خالل تصنیف االستثمارات المالیة الخارجیة حسب الغرض 

  :الذي أنشئت من اجلھ ویعاد توزیعھا على النحو التالي

  قیمة االستثمار في األسھم والسندات والمحافظ والمشتقات المالیة التي یتم تصنفیھا من
 واألموال السائلة المملوكة للمؤسسة ،تحقاق واعتبارھا طویلة األجلحیث تاریخ االس

  .اللیبیة لالستثمار في حالیاً 

 75 %من رصید المبلغ المجنب الموجود في مصرف لیبیا المركزي. 



   

 

 كل األصول المملوكة للمحفظة طویلة األمد سواء أكانت عقاریة أو استثمارات مالیة .  

 :  صندوق االستقرار الماليب ـ 

یقترح أن تكون مصادر تمویل صندوق االستقرار المالي من خالل الغرض الذي أنشي من اجلھا 

  :وسرعة تسیل األصول بحیث یعاد توزیع الموجودات على النحو التالي

  تصنفیھا من   قیمة االستثمار في األسھم والسندات والمحافظ والمشتقات المالیة التي یتم

أو وضعھا المالي مستقر و كانت تابعة ، صیرة األجلحیث تاریخ االستحقاق بأنھا ق

  .  للمؤسسة اللیبیة لالستثمار

 )25 (%من رصید المبلغ المجنب الموجود في مصرف لیبیا المركزي. 

 فروق بیع سعر النفط والسعر الذي حددت علیھ تقدیرات إیرادات المیزانیة العامة. 

 الفروق الناجمة عن تنفیذ الموازنة العامة . 

  : شركة االستثمارات الخارجیة القابضة ج ـ

شركة االستثمارات الخارجیة بأن تعود إلیھا كل أصول الشركات ذات تمویل یقترح أن تكون مصادر 
االستثمار في القطاعات الحقیقیة غیر المالیة والتابعة للمؤسسة اللیبیة لالستثمار ومحفظة لیبیا 

ة مع إعادة ھیكلة شركة االستثمارات الخارجیة أفریقیا، من خالل أنشاء شركات قابضة متخصص
 : تتكون من محفظة عامة قابضة لمجموعة شركات قابضة  بحیث تكون،نفسھا

 إدارة الشركات الصناعیة: 

قیمة االستثمار في القطاع الصناعي في كل من المؤسسة اللیبیة لالستثمار ومحفظة لیبیا أفریقیا 

     .یھا للشركة  الصناعیة القابضةو شركة اإلستثمارت الخارجیة یتم تحول

 الشركات السیاحیةإدارة : 

قیمة االستثمار في القطاع السیاحي في كل من المؤسسة اللیبیة لالستثمار ومحفظة لیبیا أفریقیا 

  .  ومحفظة طویلة المدى وشركة االستثمارات الخارجیة یتم تحولیھا للشركة السیاحیة القابضة

 

 

 

   إدارة الشركات الزراعیة :                                                                                      



   

 

 قیمة االستثمار في القطاع الزراعي في ك�ل م�ن المؤس�سة اللیبی�ة لالس�تثمار ومحفظ�ة لیبی�ا إفریقی�ا

  .  ضةومحفظة طویلة المدى وشركة االستثمارات الخارجیة یتم تحولیھا للشركة الزراعیة القاب
                                                                                                               

 إدارة الشركات العقاریة: 

قیمة االستثمار في القطاع العقاري في كل من المؤسسة اللیبیة لالستثمار ومحفظة لیبیا أفریقیا 

  .ستثمارات الخارجیة و یتم تحولیھا للشركة العقاریة القابضةومحفظة طویلة المدى وشركة اال

 إدارة الشركات الخدمیة: 

قیمة االستثمار في القطاع الخدمي  في كل من المؤسسة اللیبیة لالستثمار ومحفظة لیبیا أفریقیا 

  .ومحفظة طویلة المدى وشركة االستثمارات الخارجي یتم تحولیھا للشركة العقاریة القابضة

ى أن یتم رفع رأسمال شركة االستثمارات الخارجیة القابضة بصافي أصول الشركات والجھات عل

  .التي ستؤول ألیھا

  :إستراتیجیة إدارة الموارد البشریة ـ 5

تعمل اإلستراتیجیة الوطنیة لالستثمارات الخارجیة وفیما یتعلق بإدارة الموارد البشریة بالشركات 

  -:االستثماریة على تحقیق ما یلي

تنمیة قدرات وإمكانیات الموظفین الحالیین بما یمكنھم من التواصل مع األسواق العالمیة،  -

وتقییم أنشطة االستثمار المختلفة، وتحدید المخاطر بكل نشاط وتقدیم التقاریر الفنیة 

 .بخصوص االستثمارات في التوقیت المناسب بما یخدم عملیة اتخاذ القرار االستثماري

شاملة ومتكاملة إلدارة الموارد البشریة بالشركات االستثماریة، بما یضمن إیجاد ھیكلیة  -

االستفادة من كافة العناصر الوظیفیة على اختالف مستویاتھا اإلداریة كقیمة فعالة بالشركة 

 .ولیس عبئ على موارد الشركة

 البشریة إرساء قواعد الشفافیة وتعزیز مبادئ المساءلة والعقاب والثواب في إدارة الموارد -

 .وفتح المجال أمام التظلم أمام كافة الموظفین

 .تعزیز وتفعیل الدور الرقابي على إدارة الموارد البشریة -

ویوضح الجدول التالي اآللیات المقترحة والنتائج المتوخاة من تطبیق اإلستراتیجیة المقترحة إلدارة 
 .الموارد البشریة

 النتیجة اآللیة

ت وإجراءات لتنمیة قدرات الموارد  إعداد خطة تتضمن سیاسا-
 البشریة

 الكفاءة والجدارة في تنسیب الموظف لوظیفة معینة-



   

 

 إعداد سیاسات محددة للتعیین والترقیة تتضمن معاییر -
 وقواعد واضحة لذلك

  التعیین والترقیة على أساس االستحقاق والجدارة-

ت ومعاییر  إیجاد آلیات لمنح المرتبات والحوافز والتقییم بأدوا-
 محددة مسبقاً 

نظام للرواتب والحوافز والتقییم یتسم بالعدالة 
 واالستمراریة

 إعداد كوادر متخصصة في مجال إدارة الموارد البشریة -
وتحدید احتیاجات الشركات من الخبرات والتخصصات 

 الفنیة
  بناء قدرات وخبرات وظیفیة في مجال االستثمار-

  تطبیق نظام الحوكمة ومحاربة الفساد ودعم الشفافیة- م  عادل للحوافز ھیكل مناسب للرواتب ونظا-

 إنشاء إدارات متخصصة والتعاقد مع ھیأت مستقلة للمراقبة -
 والمتابعة 

  لتطبیق الشفافیة ومحاربة الفساد-

 المكان ة محاولة إشباع الحاجات اإلنسانیة والتأكد من جود-
الحدائق واألثاث والتھویة واإلضاءة ودورات المیاه و

.. والحدائق المحیطة والصحة والنظافة واألمن والسالمة
 الخ

 )المادیة( متابعة البیئة المكانیة واالجتماعیة -

 

  

  

  :الخـاتـمة

وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا بمشیئة هللا تعالى إلى اإلحاطة بكل جوانب الموضوع من 

تدینا بھا إلرساء الخطوط العامة إلستراتیجیة تشخیص وتحلیل واستخراج المؤشرات التي اھ

استثماریة إطاریة تستشرف المستقبل بأدوات وكفاءات بشریة تعمل وفق منظومة إداریة 

متكاملة ومتناسقة وقادرة على الخوض في خضم األمواج والتیارات التي تعصف باألسواق 

والمخاطر االقتصادیة المالیة العالمیة، ومتمكنة من توظیف ھذه األموال ضد األزمات 

 .والمالیة التي یتصف بھا النظام االقتصادي الجدید 

صورة أكثر ما یمكن الفریق لبیانات واإلحصاءات في سبیل أن ینسج با  تم االستعانة وقد

، من حیث األجسام القانونیة واإلدارات الفنیة والسیاسات اللیبیةوضوحاً لواقع االستثمارات 

لیھا ، حیث توصل الفریق من خالل ھذا الجھد إلى رسم إستراتیجیة التنفیذیة والقائمین ع

على ) بمشیئة هللا ( إطاریة برؤیة شفافة وأھداف واضحة وأدوات وآلیات تنفیذیة قادرة 

  .تحقیق نتائج أفضل لصالح االقتصاد الوطني



   

 

 صفحة تضمنت دراسة ھذا الموضوع من مختلف 272وھذا الملخص یختزل أكثر من 

باستخدام األسالیب العلمیة المستخدمة في ، لقانونیة واإلداریة والفنیة المالیة جوانبھ ا

، التشخیص والتحلیل للمؤسسات المالیة المناط بھا توظیف األموال اللیبیة في الخارج 

 وھي 2012 ـ 2008والتعرف من خالل ذلك على آداء ھذه المؤسسات خالل الفترة الزمنیة 

 من الحصول على بیانات ومعلومات عنھا ، وعلى ضوء النتائج الفترة التي تمكن الفریق

والمؤشرات المستخرجة من واقع الدراسة تم وضع مشروع لما ینبغي أن تكون علیھ 

من حیث البناء المؤسسي والقانوني واالستثماري وما ، المنظومة االستثماریة الجدیدة 

  .یحیط بھا من معاییر رقابیة وحوكمة وشفافیة وإفصاح 

  

  وهللا ولي التوفیق

  

  

  فریق العمل
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