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Abstract 

The main goals of this paper are: to evaluate the Law No 9 for the year 

2010 on the promotion of investment to the Libyan economy، in terms 

of its positive and negative expected effects on foreign investment 

flows to Libya. Also، to contribute to modify this law to insure its role 

in attracting domestic and foreign investment to the Libyan economy 

in the coming period. To achieve these ends the descriptive and 

inductive approaches have been used. The evaluation of this law 

reveals that some amendments on some articles of this law are needed 

to insure the purpose of issuing such law. In this context، some 

amendments have been introduced in the text of this law. However، 
when drafting laws concerning investment، or modifying this law it 

could be useful take into account the identity or the future vision of the 

Libyan economy. In addition، it is important to involve the institutions 

that affect and/or affected by this law، or the institutions related to it. 

To achieve the objectives of the Libyan economic and social 

development it is important to involve these institutions' in modifying 

this law.  
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1 

يعترب االستثمار امرا حيويا وهاما من الناحية االقتصادية، فاإلنفاق االستثماري يعد أحد املقاايي  
اهلامااااة للقااااوة االقتصااااادية للدولااااة، حيااااث ا اااابدر هاااالة القااااوة تتداااادد  ااااد  قاااادرة الدولااااة  لاااا  

اشارة، و اد  استقطاب خمتلف االستثمارات السيما االجنبية منها سواء كانر املباشارة او رياا املب
قاادر ا  لاا  تقاادي اومايااة والتدفيااهب الوااايف داالسا، وهاالا قااد يفساار اذل حااد بعيااد االشميااة املتناميااة 
لالستثمار يف الفور االقتصادي، وتسابق دول العادل خا ة النامية منها  ل  جلب االستثمارات 

دل النامي واملتقدم ان هناك إليها، اذ تبني العديد من الدراسات اليت اجرير يف العديد من دول العا
دورا اصمابيااا ملدو ااا لالسااتثمار ظمواان ان يعااود  لاا  مسااتو  النمااو االقتصااادي، وا ااافة  اقااات 
جديدة للجهاز االنتاجي، وختفياض مستويات الفقر والبطالة، فضال  ن حتسني مستويات التنمياة 

 والرفاهياااة االجتما ياااة واالقتصادية.
2 

اذل إ اااادة إ مااار مااا ه تاادماة خااالل الفاارتة االنتقاليااة  -خا ااة خااالل الفاارتة القادمااة -ياااحتتاااج ليب
فربايااار، وبالتاااارل فهاااي حتتاااااج إرل املاهبيااااد ماااان تدفقاااااااات االساااتثمار السااايما  26الااايت ا قبااار  اااورة 

تأسااي  االسااتثمار انجنااب املباشاار، ملااا قااد يضاايفا هاالا االسااتثمار ماان تنااو  لالقتصاااد، وخااربة يف 
وإدارة املشاارو ات، وملااا ضمققااا ماان نقاال وتااو ني للتقنيااة، فضااال  اان آ ااارة اإلصمابيااة  لاا  مسااتو  
االقتصاد الولي سواء للدول املستثمرة او لليبيا كدولة مضيفة هللا االستثمار. وتُعد البيئة التشريعية 

لااي وانجنااب، ويف هاالا املالئمااة إحااد  العواماال اهلامااة الاايت تسااا د يف جاالب وزيااادة االسااتثمار اح
السااياق، فقااد  اناار ليبيااا ماان حالااة ماان  اااادم االسااتقرار التشااريعي، و اادم الو ااوح واالرتباااك يف 
تشريعا ا االقتصادية نظرا الفتقار الدولااة لرؤياة وا ادة هلوياة االقتصااد اللياب، والادور الالي ظموان 

مياااة االقتصاااادية واالجتما ياااة، وكااالل  أن يلعباااا القطاااا  العاااام، وا اااان "احلاااي وانجناااب" يف التن
ملاهيااااااة القطا ااااااات الديناميويااااااة الاااااايت ظمواااااان أن تقااااااود النمااااااو وحتاااااارك  جلااااااة التنميااااااة االقتصااااااادية 
واالجتما ياة. فاملالحااأ أن التشاريعات ا ا اة باالساتثمار كانار  باارة  ان ردود أفعاال لتعااويض 

اللياب نتيجاة لعوامال البيئاة الدولياة الاايت ا ساارة املتوقعاة مان ازمفااس االساتثمار يف القطاا  النفطااي 
تؤ ر  ل  اسعار النفط والوميات املصدرة منا، ودل تون مرتبطة برؤياة استشارافية وا ادة ملساتقبل 
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االقتصاااد الليب خالل املرحلة القادمة، و لا  الارريم مان اختااذ خطاوات مبدئياة بصادد تاوفا بعاض 
 لاار تاادفقات االسااتثمار االجنااب الااواردة اذل ليبيااا الضاامانات واوااوافهب للمسااتثمر انجنااب، فقااد 

 601حماادودة اوجاام وفقااا حخاار االحصاااءات املتااوفرة، حيااث دل يتعااد ااااارل هاالة االسااتثمارات 
% فقاط مان إااارل تادفقات االساتثمارات االجنبياة 2.3اي حاوارل  1022مليون دوالر يف  اام 

ب ا ام   شر بني هلة الدول )املؤسسة العربياة املباشرة اذل الدول العربية، لتدل بلل  يف الرتتي
(، وترتكهب يف قطا  واحد وهو الانفط والاااز، الالي 1023لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 
%، فيمااا توز اار النساابة الباقيااة  لاا  القطا ااات ريااا 70بلاان نصاايبا ماان تلاا  التاادفقات حااوارل 

(. ويف 1022بشرية )جملا  التططايط الاو  ،النفطية كافة، وانعدمر دتاما يف قطا ات التنمية ال
هلا اإل ار فإن املرحلة القادمة أو مرحلة إ ادة ان ماار حتتاج إرل املااهبيد مان إ ادة النظر يف البيئاة 
االساااااتثمارية واملنااااااخ االساااااتثماري  لااااا  وجاااااا العماااااوم، والسااااايما التشاااااريعات والقواناااااااني املتعلقاااااااة 

الالي يعتارب أخاار  1م بشاأن االساتثمار1020( لسانة 8ناااون رقام )باالستثمااار، وفااي مقاادمتها القا
 هلة القوانني وأشمها يف الوقر الراهن.

3 

م بشااأن تشااجيع االسااتثمار ماان حياااااث 1020( لساانة 8 ااده هاالة الورقااة لتقااوي القااانون رقاام )
 ليبيااا، وكاالل   ااده اذل إصمابياتااا وساالبياتا املتوقعااة  لاا  تاادفقات االسااتثمار احلااي وانجنااب إرل

املساشماة يف تعديل هلا القانون  ا يسا د يف جلب االستثمارات انجنبية املباشرة اذل ليبيا خالل 
 الفاارتة القادمة.

4  

حتليلاي  الو افي الناو ي ،وهاو و اائقي  لتدقياق اهلاده مان الدراساة فاان املانهع املتباع هاو املانهع
 قاانون النصاون القانونياة املتعلقاة باالساتثمار احلاي وانجناب الاواردة يف يقوم  ل  و ف وحتليال

 . م1020( لسنة 8رقم ) االستثمار

                                                           
وبموجبه تم الغاء اي قانون  ))السمطة التشريعية السابقة في ليبيا صدر هذا القانون عن مؤتمر الشعب العام 1))

 (.33احكامه كما ورد ذلك في نص القانون )المادة : اوحكم يتعارض مع
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5  

ولااارس حتقياااق هااده الدراساااة ستقساام الورقاااة إرل  ال ااة أقساااام باإل ااافة للطادتاااة الاايت تضااامنر  
 االشارة اذل نتائع الدراسة وبعض التو يات.

و ئة ملا بعدة، اذ سيتم تقدي مراجعة تارطمية للتااات اليت شهدها االقتصااد القسم انول،  بارة ت
. يف حاني 1020الليب خالل العقاود انربعاة الساابقة لصادور القاانون املتعلاق باالساتثمار يف  اام 

م، مااربزاإ إصمابياتااا وساالبياتا 1020( لساانة 8خصااا القساام الثااامي لتقااوي قااانون االسااتثمار رقاام )
 لااا  تااادفقات االساااتثمار خاااالل املرحلاااة القادماااة، ولبلاااود هااالا اهلاااده فقاااد ه اساااتطدام احتملاااة 

جممو ة من املبادئ او الضوابط انساسية اليت ه مرا ا ا  ند تقييم هلا القانون. يف حني تضمن 
 القسم الثالث مقرتحات لتعديل القانون.

االقتصاااد الليااب، فإنااا مااان املفيااد هنااا تقاادي مراجعاااة  نظاارا الرتباااق القااانون  و ااو  االساااتثمار يف
تارطمية الهم التااات اليت شهدها االقتصاد الليب خالل العقود انربعة انخاة اليت سبقر  دور 

 القانون حمل الدراسة.
 

ا االقتصاااد الليااب بشااول مااوجهب  ظمواان هنااا الوقااوه  لاا  اهاام املراحاال التارطميااة املفصاالية الاايت ماار ساا
 كالتارل9

 

لقااد و اافر ليبيااا خااالل هاالة املرحلااة  لاا  أ ااا سمااوذج للدولااة املتطلفااة بامتياااز، فقااد خرجاار ماان 
االحااتالل االيطااارل واواارب العامليااة الثانيااة كأحااد أفقاار دول العااادل، حيااث أتاار هاالة اواارب  لاا  

 اااااااا الهبرا ياااااااة واويوانياااااااة والصااااااانا ية وا دمياااااااة املتوا اااااااعة أ اااااااال، وتشاااااااا بنيتهاااااااا التدتياااااااة وقطا ا
دوالر ساانويا، ودل يوااان  24اإلحصااائيات يف تلاا  الفاارتة إذل أن متوسااط دخااال الفاارد يقاادر بندااو 

(،2868 اإلنتاااج احلااي ياطاا  الطلااب احلااي  لاا  الاارريم ماان ازمفاااس مسااتو  الاادخل )اواسااية،
%  ناااد االساااتقالل مطلاااع 80ن انمياااة املفر اااة الااايت بلاااار حاااوارل  ااااال االقتصااااد اللياااب مااا كماااا
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(، يف حاااني ساااجلر املوازناااة العاماااة للدولاااة ومياااهبان املااادفو ات Higgins،1959ا مساااينات )
  جهبا مهبمنا خالل هلة الفرتة. 

ونظرا لندرة املوارد املالية فإن تنفيل اي خطط للتنمية االقتصادية واالجتما ية كان يواجا  عوبات 
ماليااة كباااة ضمااول دون تفعيلهااا، ولقااد مثلاار املعونااات انجنبيااة شااريان اوياااة لالقتصاااد الاالي ماان 
خاللا يتم مواجهة العجهب يف املوازنة العامة للدولة وميهبان املدفو ات. ور ا كان النموذج الليب مان 

فااس امللدااو  يف أ ال  النمااذج التطبيقيااة لنظرياة اولقااات املفررياة للتطلاف والفقاار، إذ أد  االزم
دخاال الفاارد إذل تناااقا معاادالت االدخااار وماان ت ازمفاااس معاادالت أو نساابة التوااوين الرأ اااارل 
الثابااار إذل النااااتع احلااا  اإلااااارل، أو  عااال آخااار ازمفااااس معااادل االساااتثمار اوقيقاااي، وبالتاااارل 

القطاا  ا اارجي احوام اولقة وازمفاس مستو  الناتع والدخل. ولقد أد  اال تماد املفارق  لا  
 -2852اللي دتثل يف اال تماد  ل  املعونات انجنبية خالل الفرتة السابقة لتصدير الانفط  اام 

اذل التعميااق ماان تبعيااة االقتصاااد الليااب للطااارج، وماان ت املساااشمة يف نقصااان ساايادة الدولااة الناشاائة 
هبيااة والفرنسااية للاابالد الاايت الاايت تووناار مطلااع ا مسااينات، أي بعااد حقبااة اإلدارة العسااورية االذملي

 .2842 -2832امتدت خالل الفرتة 
 

، وايلولااة العوائااد 2852وتصااديرة بوميااات ةاريااة يف  ااام  2848يعااد اكتشاااه الاانفط يف  ااام 
النفطية الوفاة  للدولة الليبية منل اكتشاه النفط وتصديرة، وكلل  التايا السياسي اللي حدث 

شمااا أهاام العواماال الاايت  أ اارت يف تشااويل  -يبيااا إ اار سااقوق النظااام امللوااي يف  ايااة السااتينياتيف ل
هويااة االقتصاااد الليااب يف الوقاار الااراهن، فقااد مثاال هاالان العااامالن نااواة لتاااا ملمدااي هااام يف بنيااة 

ن أن وهوية هلا االقتصاد، ففيما يتعلق بالعامل االول وهو النفط فايمون القاول أناا  لا  الارريم ما
القطا  النفطي قد ريا مالم  ليبيا يف العموم تاياا اصمابيا كباا مقارنة  ا كانار  لياا قبال الانفط، 
وأحيا انمل يف إموانية انتقال ليبيا من و اع التطلاف أو اإل ارار  لياا إذل و اع التقادم والساعي 

لالقتصاااد الليااب إليااا، إال أنااا دل يسااتطع أن يسااهم بشااول وا اا  يف ا ااادة تشااويل هويااة جدياادة 
تنقلااا إذل  ريااق أو و ااع التقاادم الفعلااي خااالل جمماال الفاارتة السااابقة، فعلاا  الاارريم ماان وفاارة املااوارد 
املالياااة بشاااول كباااا نسااابيا واالساااتثمارات الوبااااة نسااابيا الااايت أنفقااار خاااالل العقاااود الساااابقة والااايت
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بديلاة تناو  مصاادر استهدفر تقليل اال تماد  لا  الانفط وتطاوير قطا اات أخار  وخلاق مصاادر 
النماااو والااادخل، إال أن ذلااا  دل يتدقاااق  لااا  الااارريم مااان الفااارن التارطمياااة العديااادة الااايت أتيدااار 
لتدقيق هلا اهلده، إذ ه إهدار هلة الفرن الواحدة تلو انخر ، ودل تساتطع العوائاد والطفارات 

( أن تاوفر 1023-1000يف أساعار الانفط )آخرهاا الطفارة النفطياة الثالثاة الايت امتادت مان  اام )
 بديال للمورد النفطي النا ب من خالل اال تماد  ل  قطا ات أخر  تفضي إذل سمو مستدي.

اما العامل الثامي املتعلق بالتايا السياسي الالي حادث يف ليبياا إ ار ساقوق النظاام امللواي، والالي 
فيااا القطااا  ا ااان اد  باادورة اذل تايااا يف سمااط إدارة االقتصاااد الليااب ماان اقتصاااد خمااتلط يساااهم 

يف  ل سيطرة للقطا  العام  ل  املوارد االقتصادية )اشمهاا الانفط والاااز(  -والعام جنبا إذل جنب 
إذل اقتصااد اشارتاكي أحااادي يسايطر  ليااا القطاا  العااام بالوامال تقريبااا، اذ تشاا االحصااائيات  -

ارات الولية، بال أن مسااشمتا % من حجم االستثم75املتوفرة اذل ان القطا  العام  استأ ر حبوارل 
% يف قطااا  82% يف قطااا  الصانا ة، 87تعادت هالة النساابة يف بعاض القطا ااات، فقاد بلاار 

 (.1022الهبرا ة )جمل  التططيط الو  ، 
وقااااد باااادأت بااااوادر التاااااا امللمدااااي لساااايطرة القطااااا  العااااام  لاااا  النشاااااق االقتصااااادي مناااال  ااااام  

قامااااار  2864انجنبيااااة، ويف سااااابتمرب ساااانة  م، وذلاااا  ماااان خاااااالل تااااأميم االساااااتثمارات2862
ه إلااااء ةاارة ادملااة والتجهبئااة  2866اوووماة يف تلاا  الفارتة بتااأميم التجاارة ا ارجيااة، ويف سانة 

بالواماال وأنشاائر الشااركات العامااة الاايت تقااوم باسااتااد وتوزيااع الساالع وا اادمات باادالإ ماان القطاااا  
ثمانيناات مان القارن املا اي ه حتويال اياع امللوياات ا ان، ومع  اية  قد السبعينيات وبداياة ال

ا ا ة لوافة النشاا ات االقتصاادية )الصانا ية، والتجارياة، وا دمياة والهبرا ياة( إذل ملوياة  اماة. 
إال أن سمط امللوية السائد لتل  الشاركات، و ادم اساتقاللية اإلدارة، وأسالوب الرقاباة املتباع، أوجاد 

لشاااركات واملؤسساااات أقااال ماااا ظموااان أن يقاااال  نهاااا إ اااا تتصاااف بوااال سمطااااإ مااان اإلدارة يف هااالة ا
 اااافات وساااالبيات مؤسسااااات القطااااا  العااااام ماااان باوقرا يااااة وتساااايب وإشمااااال وتاااادمي يف الوفاااااءة 
واإلنتاجية، وتدمي مستو  انداء .. اخل، دما أحدث خساائر كبااة لالقتصااد الاو  . ونتيجاةإ هلالة 

شااأت  اان ساايطرة الدولااة  لاا  النشاااق االقتصااادي و اادور مااا ا سااارة االقتصااادية الوباااة الاايت ن
( والالي يانا  لا  2885يعره بقانون داماتو اللي أ درتا الوالياات املتدادة انمريوياة  اام )

معاقبة الشركات النفطية رياا انمريوياة الايت تساتثمر يف القطاا  النفطاي يف ليبياا الالي ظمثال شاريان
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شمية االستثمارات انجنبية سواء يف القطا  النفطي أو ريا النفطي، اوياة لالقتصاد الليب، ونظرا ن
ونشمية االستثمار ا ان سواء كان و نياإ أو أجنبياإ كان البد من إ ادة النظر يف مساة االقتصااد 

م القاانون رقام 2886الليب، و ليا  در يف النصف الثامي مان  قاد التساعينيات وبالتددياد سانة 
السااتثمار انجنااب الاالي يعااد حجاار انساااس الاالي بنياار  ليااا التشااريعات ( بشااأن تشااجيع ا4)

حااص  اادور  (Otman & Karlberg, 2007) ا ا ااة باالسااتثمار انجنااب يف ليبيااا
( والالي أبطال أو نساا ماا قبلاا مان تشاريعات خا اة باالساتثمار 1020( لعاام )8القانون رقام )

ق يف إدارة االقتصااااد، وتشاااجيع املباااادرة الفردياااة انجناااب، إال أن هااالا التوجاااا للعاااودة لنظاااام الساااو 
واالستثمار ا ان سواء كان حملياإ أو أجنبياإ دل يون توجهاإ حقيقياإ خالل فرتة النظام السابق ننا 
ظمثااال تناقضااااإ ماااع االيديولوجياااة الااايت ا تنقهاااا النظاااام السياساااي الساااائد يف تلااا  الفااارتة .  لياااا فاااإن 

تنظيم االقتصاد الليب دل تون وفقا لرؤية اقتصادية شاملة إل الح التشريعات اليت  درت إل ادة 
االقتصاد، بل كانر ردود أفعال للتااات االقتصادية والسياسية الدولية، دما نتع  نها تشريعات دل 

 ترا  املصلدة الو نية، وأقل ما ظمون ان تو ف با الوثا منها با ا تشريعات دمسوخة.    
صاادي  مسااار االقتصاااد الليااب يف املرحلااة املقبلااة يتطلااب إ ااادة النظاار يف جاال ماان هنااا فااإن إ ااادة ت

م لتشاااجيع 1020( لسااانة 8التشاااريعات املنظماااة لاااا، وقاااد تواااون إ اااادة النظااار يف القاااانون رقااام )
االسااتثمار ماان أوائاال هاالة التشااريعات الاايت صمااب تقييمهااا، وإ ااادة  ااياريتها  ااا يتوافااق واملصاالدة 

 الو نية.
92313

( بشأن تشاجيع االساتثمار التأكياد  لا  8لعلا من املفيد هنا وقبل استعراس وتقوي القانون رقم )
جممو ااة ماان املباااادئ انساسااية الاايت تساااا د يف التعااره  لاا  اإلصمابياااات والساالبيات املتوقعااة  ناااد 

ظمون إدخاهلا  ل  القاانون لتعظايم اإلصمابياات وتااليف السالبيات، تطبيق القانون، والتعديالت اليت 
 -وظمون حتديد اهم هلة املبادئ يف احيت9

 

ان قااانون االسااتثمار  ااا يتمتااع بااا ماان مهبايااا وإ فاااءات، وحريااة حتوياال العوائااد  لاا  رؤوس انمااوال
فاملستثمر اوقيقي لطارج ورياها شيء، ومناخ االستثمار أو البيئة احيطة باالستثمار شيء أخر.ل
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ال يااأيت داارد املهبايااا واإل فاااءات الاايت يتيدهااا القااانون يف ليبيااا، والاايت قااد توااون مشاااسة للعديااد ماان 
الخاااتالالت الااادول انخااار ، ولوااان ياااأيت وراء اساااتقرار انمااان والسياساااة االقتصاااادية، وتصااادي  ا

اهليولية املوجودة يف النظام االقتصادي، واستقرار سعر الصره، وحتقيق توازن يف متااات النشاق 
 االقتصادي انساسية سواء يف املوازنة العامة للدولة أو ميهبان املدفو ات. 

حقبااة  وفيمااا يتعلااق بليبيااا فعلاا  الاارريم ماان أن القااوانني املشااجعة لالسااتثمار انجنااب دتتااد إذل أواخاار
التسعينات إال أن النتائع دل تون  ل  املستو  املطلوب بالرريم من العدياد مان املهباياا واإل فااءات 
اليت اتاحتها قوانني االستثمار، إذ مازالر تدفقات االستثمار انجنب تتسم بالتلبلب واالزمفااس 

اهليادروكربونات )الانفط النسب اذا ما قورنر بالعديد من الدول النامية، فضال  ن تركهبها يف قطاا  
 والااز( كما اشا. 

 

يالحأ أن هناك رؤية سلبية لالستثمار انجنب نابعة مان أن ليبياا دولاة نفطياة رينياة، وهاي ليسار 
حباجاااة إذل رأس املاااال انجناااب، وتنباااع هااالة الرؤياااة مااان القصاااور أو ا لااال يف فهااام مهباياااا االساااتعانة 

ستثمار انجنب، ال سيما املباشر يف نقال التونولوجياا املتطاورة، وتادريب الواوادر الو نياة ورفاع باال
كفاء م، وخفض مستو  البطالة وريا ذلا  مان املهباياا. إذ أن جالب االساتثمار انجناب يفارتس 
أن يوون جهبءاإ من سياسة لإل الح االقتصاادي ولاي  جمارد انساياب وتادفق لارؤوس انماوال كماا 

ظن البعض، فانساس هو انساياب وتادفق التونولوجياا املصااحبة لالساتثمارات بعاد أن أ ابدر ي
%( فقط يرجع 20%( منها إذل تطور التونولوجيا، و)80الهبيادة يف معدل القيمة املضافة يرجع )
(. وةاادر االشااارة هنااا اذل ان ليبيااا قااد تتدااول اذل 2881إذل االسااتطدامات الرأ اليااة )الصاااوي،

 جااهب رأ اااارل اذا اسااتمر تااادهور العوائااد النفطياااة خااالل املرحلاااة االنتقاليااة لفااارتة  ويلااة، ودماااا دولااة 
 الش  فيا ان ذل  يعمق من حاجة االقتصاد الليب لالستثمار االجنب.  

 

ر انجنب للدول النامية ومنها ليبيا، ال يعد الرب   فردة هو اوافهب الوحيد واملطلق دلب االستثما 
إذ أن جلب هلة االستثمارات يتم يف إ ار اسرتاتيجية الدول املصدرة لرأس املال اليت تأخل يف 
اال تبار املصاحل القومية والدولية هللة الدول يف املد  البعيد، وأيضاإ يف  ل املطا ر القطرية
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رأس املال، ويف  وء هلة املصاحل ومستو  املطا ر النااة  ن االستثمار يف الدول املستضيفة ل
القطرية ضمدد رأس املال انجنب الدول املراد االستثمار فيها او اليت ضمجم  نها مهما بلن الورم يف 

 اووافهب اليت تتضمنها قوانني االستثمار احلية.
 

ا قاانون االساتثمار صماب أن يرتواهب  لا  معاايا حماددة لتقيايم إن من  االمتيازات الايت يشاتمل  ليها
تنبااع ماان رؤيااة حتاادد هويااة االقتصاااد الااو  ، تاارتجم إذل سياسااات وباارامع وأهااداه  -املشاارو ات 

 طط التنمية االقتصادية االجتما ية، مع مرا اة أن السياسات وانهداه تتطور مع تطور مراحل 
 التنمية.

 

صمب أن تقرتن املوافقة  ل  مشرو ات االستثمار انجنب اليت تتمتع باالمتياازات املتضامنة بقاانون 
 تشجيع االستثمار، بالتهبامها بتدقيق انهداه االقتصادية واالجتما ية املتوقعة.

  ل  الندو التارل9( 1020( لعام )8ويف  وء املبادئ السابقة ظمون تقوي القانون رقم )
  

 
  

( وسعر من جماالت االستثمار ليشامل 7يعد القانون نقلا نو ية يف هلا ا صون، فاملادة رقم )
كااااان سااااائداإ يف القااااوانني   كافااااة اداااااالت اإلنتاجيااااة وا دميااااة، وبالتااااارل ألااااا  نظااااام القائمااااة الاااالي

الساااابقة، ودل يساااتثل مااان هااالة ادااااالت إال استوشااااه واساااتطراج وتساااويق الااانفط والاااااز  بقااااإ 
لالئدة التنفيلية للقانون، وكلل  ا دمات املصرفية ، إذ أن هلة اننشطة تنظمها بعض القوانني 

 انخر  املتعلقة بالقطا  النفطي، والقطا  املصريف.
حوااام هاالا القااانون فااإن قطا ااات مهمااا فتداار أمااام االسااتثمار انجنااب، مثاال قطااا  وبناااء  لاا  أ

االتصاااالت والقطااا  املااارل بعااد أن كاناار مالقااة  وجااب التشااريعات السااابقة املتعلقااة باالسااتثمار 
انجنب. إال أنا ما يهبال هناك بعض الاموس يلف اننشطة اليت ظمون للمستثمر انجنب املشاركة 
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ليبيا، إذ يالحأ أن اهليئاة العاماة لتشاجيع االساتثمار وشاؤون ا صطصاة )اهليئاة العاماة  فيها داخل
للتملي  واالستثمار سابقاإ( قد ذكرت العديد من اننشطة اليت ظمون لالستثمار انجناب املشااركة 

 أو االستثمار فيها، ودل يلكر منها قطا ات هامة مثل  قطا  البناء والتشييد. 
كورة جعلااار  بعاااض جمااااالت االساااتثمار تتسااام بااااللب  أماااام املساااتثمر انجناااب مااان فاننشاااطة املااال 

 حيث كو ا ذكرت  ل  سبيل التمثيل أم  ل  سبيل اوصر.   
  

( تنفيل أحواام القاانون إذل جهاة إدارياة معيناة هلاا مهاام 8( من القانون رقم )4اسندت املادة رقم )
( 5ون االساااتثمار، وظموااان أن تساااند إليهاااا اوووماااة  بقااااإ للماااادة رقااام )حماااددة متعلقاااة بتنفيااال قاااان

 اختصا ات أخر .
وةاادر اإلشااارة هنااا إذل أن الالئدااة التنفيليااة للقااانون قااد اسااندت مهمااة تنفياال أحوامااا إذل اهليئااة 
العامااة للتمليااا  واالسااتثمار ، ودل يفصااال القااانون بشاااول دقياااق فيمااا يتعلاااق  اهيااة اهليئاااة وتبعيتهاااا 
ومصااادر دتويلهااا. وهاال ظمواان أن يوااون هلااا فاارو  يف ا ااارج أم ال، ودل ياارد ذلاا  أيضاااإ يف الالئدااة 

 التنفيلية للقانون، وترك ذل  إذل اووومة بناء  ل   رس من وزير االقتصاد )انمني سابقاإ(.
  

تثمرين الليبياااني وانجاناااب، وبااالل  أ ااابدر الفر اااة ناااا القاااانون  لااا  املعاملاااة املتسااااوية للمسااا
متاحة أمام ادميع يف الولوج إذل العديد من اننشطة الايت كانار حمظاورة يف الساابق ) قبال  ادور 
القااااانون (. حيااااث أ ااااب  الباااااب مفتوحاااااإ لالسااااتثمار يف جمااااال االستصااااالح الهبرا ااااي واملوا ااااالت 

مرين  ل  مهبايا وإ فاءات  ديدة، إ افة إذل مهبايا والصدة والتعليم ورياها، ومن ت حصول املستث
وإ فاااءات أخاار  إذا  باار أن املشاارو  يساااهم يف حتقيااق انماان الااالائي أو وفاار للطاقااة أو  ايااا 

 للبيئة، أو يساهم يف حتقيق التنمية املوانية.
 

 وادهد يف سبيل اوصول  ل  الرتخيا من كان املستثمر قبل  دور القانون يبلل الوقر  
اوصول  ل  جهات خمتلفة، ويستارق ذل  وقتاإ  ويالإ، وبتوحيد ادهة يتمون املستثمر من 

للمادتني  املوافقة أو الرفض ملشرو ا من قبل ادهة املطتصة يف مدة أقصاها أربعني يوماإ  بقاإ 
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(. وال ختف  ملا هللة امليهبة 1020( لعام )8( من الالئدة التنفيلية للقانون رقم )25(، و)24)
من أ ار إصمابية  ل  املستثمر من تبسيط لإلجراءات املتعلقة باالستثمار وتوفا الوقر وادهد، 

( أنا نا  ل  التعامل من خالل الشباك الواحد اسوة بالعديد من دول 8فمن مهبايا القانون رقم )
 العادل. 

 

 عض السلبيات املتعلقة بالقانون، وهي كالتارل9ظمون هنا الوقوه  ل  ب
  

هناااك بعاااض املشااااكل الااايت دل يشااار إليهاااا القاااانون، ودل يااارا  إصمااااد حااال للمشاااوالت الااايت تواجههاااا 
 املشرو ات القائمة، ومن هلة املشاكل9 

أة يف نطاقا وكلل  الشركات القائمة دل ينا القانون  ل  إتاحة الفر ة للشركات املنش -
لوي تساهم يف مشرو ات أخر  فر ية خارج نطاق هلا القانون، ودل ينا  ل  كيفية معاملة 
انموال املستثمرة يف املشرو ات الفر ية اليت ال تقع حتر مظلة القانون نظراإ لعدم نصا  ل  

 املساشمة يف املشرو ات انخر  الفر ية أ الإ.
  

 دل يتطرق القانون إذل معادة مشاكل اإل فاءات الضريبية ملشرو ات املنا ق اورة. 
  

دل يتطرق القانون إذل ادهة املشرفة يف حالة مشاركة القطا  العام للقطا  ا ان )سواء رأس مال 
يقع حتر مظلة القانون(، فهل يوون ذل  من اختصان اهليئة أم  أجنب، أو رأس مال و  

يوون ذل  من اختصان ديوان احاسبة نظراإ لوجود القطا  العام كطره يف هلة الشراكة، أو 
 تشرتك يف اإلشراه  ليا اهليئة مع ديوان احاسبة.

 

 
دل ينا القانون  راحة أن توون احالت ومستلهبمات التشايل واإلنتاج متفقة مع التطورات 
التونولوجية اوديثة ودل يسبق استعماهلا، فانهداه الرئيسية يف املشرو  االستثماري هو حتسني 
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ة املنتع سده زيادة القدرة  ل  املنافسة والتصدير، اإلنتاج ورفع مستو  اإلنتاجية، وحتسني جود
 وهلا ال يتدقق بالشول املطلوب يف  ل استااد احالت ومستلهبمات اإلنتاج املستعملة.

 

وات املستثمر انجنب دل ينا القانون  ل  أحقية الدولة الليبية ومؤسسا ا يف االستفادة من دمتل
يف حالة الظروه القاهرة مثل اوروب والووارث الطبيعية، وكيفية تعويض املستثمر  ن هلا 
االستطدام. كما دل ينا القانون  ن كيفية تعويض املستثمر  ن ا سائر اليت ظمون ان تلدق با 

 بسبب الظروه القاهرة.
  
شر القانون إذل اشمية أو  رورة إلتهبام االستثمارات انجنبية  را اة شروق التنمية املستدامة دل ي

 وفقاإ للمعايا الدولية.
  

نصو اإ  -1020 لعام  8ال تتضمن تشريعات االستثمار يف ليبيا ومنها قانون االستثمار رقم 
ا العموم واالجنب  ل  وجا ا صون للدستور والقوانني  رضما  ل  خضو  االستثمار  ل  وج

السارية اليت ال تتعارس مع احواما، وذل  وفقاإ ملا جاء يف تشريعات االستثمار يف بعض  دول 
العادل االخر  مثل ادر ومناوليا  ل  سبيل املثال )املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 

 (. 1001الصادرات، 
النا الصري  افضل من الفهم الضم  للنا القانومي اللي يستطدم ر ا كان ستثمر ولطمأنة امل

 ند تطبيق قوا د التفسا اليت تقضي بعدم جواز خمالفة القانون االدال )قانون االستثمار يف هلة 
 اوالة( للقانون اال ل  )الدستور(.

  
م  راحة  ن  الج أي تعارس قد ضمدث بني نصون 1020( لسنة 8رقم ) دل ينا القانون

القانون والتشريعات املنظمة لالستثمار انجنب يف ليبيا مع اتفاقية موقعة مع دولة املستثمر، )واليت 
ريالباإ ما نصو ها هي اليت تسود(، وترك ذل  للقوا د العامة فيها )يف االتفاقية(، واليت ريالباإ ما 

 نف  النتيجة ولون لي  بالصراحة والو وح املوجود يف بعض قوانني الدول انخر . اذ تؤدي إذل
يرا  القانون دور بعض االتفاقيات اإلقليمية والدولية بني املستثمر انجنب والدولة الليبية كبلد  دل
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م مستضيف هللة االستثمارات، سواء تل  اليت انضمر إليها فعال أو اليت من املتوقع أن تنض
 إليها مستقبالإ. 

  
خما بة الشركات اندمية )متعدية ادنسيات(، فا طاب يرتكهب  1020( لعام 8يافل القانون رقم )

حول املستثمر االجنب أو الو   او كالشما معاإ يف حالة اشرتاكهما يف مشرو  استثماري مشرتك، 
 نون  ل  ذكر انشطان اللين ال جنسية هلم.وال يأيت القا

 

 
املنافع املتبادلة  ر ا من املفيد هنا واسوة ببعض التشريعات يف بعض بلدان العادل ا افة مادة تبني

م 1020( لسنة 8. إذ دل يو   القانون رقم )واملستثمر انجنب لالستثمار بني الدولة املضيفة
من  مليات االستثمار، واليت  -املضيفة لالستثمار -املنافع املتبادلة بني املستثمر والدولة الليبية 

 ادةإ ما تعرب  ن إدراك الدولة نشمية ذل  الربط ورريبتها يف حتويلا إذل سلوك اصمايب يف التعامل مع 
 خل التشريع من ذل  سبباإ من االسباب املوجبة إل دارة.املستثمر، واليت  ادة ما يأ

فعل  سبيل املثال ينا التشريع االندونيسي بأن هناك خاات  بيعية وفاة يف الدولة وأنا ال  
ظمون حتويل تل  ا اات إذل قوة اقتصادية ملموسة بسبب  دم توفر رؤوس االموال أو ا ربة أو 

(، ومن هنا تأيت 1001ية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،التقنية الالزمة )املؤسسة العرب
 املنفعة املتبادلة بني املستثمر، واقتصاد الدولة املضيفة. 

  
 ل  الرريم من أن القانون نا  ل   اية االستثمار انجنب من التأميم واملصادرة وريا ذل  إال 

تدل  ل   العادل، إال أن هناك بعض املؤشرات  وجب قانون أو حبوم قضائي يضمن التعويض
أن فض النهبا ات قد يأخل وقتاإ  ويالإ ظمتد إذل سنوات، كما ان  دم إنضمام ليبيا إذل بعض 
مؤسسات التدويم الدورل مثل اتفاقية نيويورك لتطبيق احوام التدويم الدورل، واملركهب الدورل 

(، قد icsid،1024دولة ) 248حوارللتسوية مناز ات االستثمار اللي يضم يف  ضويتا 
يعطي للمستثمرين انجانب شعورا بعدم الطمأنينة لالستثمار يف ليبيا،  ل  الرريم من أن احاكم 

 الليبية تقوم بالتدويم.
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 ظمون هنا ابداء العديد من املقرتحات لتعديل القانون كالتارل9
 نا ينباي زيادة املدة الهبمنية للمهبايا واإل فاءات اليت يتمتع سا هنا إذل أ اإلشارةدر ة

املشرو  إذا كان من املشرو ات اليت تسهم يف حتقيق التنمية املوانية، اواملشاريع امللدة املتعلقة 
بإ ادة اإل مار. إذ ظمون للدولة أن توفر البنية التدتية للمشاريع اليت يراد إقامتها يف املنا ق 

بدالإ من  -وتقوم بإ طاء مهبايا وإ فاءات ملدة زمنية كافية )ر ا  شر سنوات أو أكثر(  النائية،
 للمستثمرين يف هلة املنا ق. – الث سنوات  بقاإ للقانون 

  نظراإ الرتباق االستثمار انجنب باحيط اإلقليمي والدورل فإن قانون تشجيع االستثمار
مية والدولية اليت ارتبطر سا ليبيا خالل الفرتة السابقة، واليت يف ليبيا صمب أن يرا  االتفاقات اإلقلي

 من احتمل االنضمام إليها خالل الفرتة القادمة، ومن هلة االتفاقيات9  
اتفاقية تشجيع و اية االستثمارات وانتقال رؤوس االموال بني الدول العربية اليت  -

 م.1000انشئر يف يونيو  ام 
 .MIGA راه مثل، الوكالة الدولية لضمان االستثمار )ميجا( االتفاقات متعددة اال -
أو قيود االستثمار املتعلقة بالتجارة يف حالة انضمام لبيبا بالوامل  TRIMSاتفاقية )ترظم (  -

 التجارة العاملية. إذل منظمة
  يقرتح إ افة مادة  ن  مانات االستثمار انجنب  ند استطدام مواقعا ومعداتا من
)فقانون  ة الليبية، أو إحد  مؤسساتتها يف حالة نشوب حرب أو  روه  ارئة،قبل الدول

م دل ينا  ل  مثل هلة الضمانات، وبالتارل ال يوجد نا 1020( لسنة 8االستثمار رقم )
قانومي لويفية تعويض املستثمرين االجانب  ن ان رار الناةة  ن حرب حترير ليبيا مثالإ(. يف 

امي مثالإ للدوومة حق اإلستيالء  ل  املشرو  االستثماري  وا ية نريراس حني أجاز املشر  اليون
 سورية ولونا قيد ذل  بوقر اورب ومد ا،  ل  أن يستدق املستثمر التعويض مقابل 
استطدام دمتلواتا ا ناء استيالء اووومة  ليها، وضمدد هلا التعويض باالتفاق مع املستثمر 

م الدورل. أما إذا دل يوافق املستثمر  ل  استطدام دمتلواتا أ ناء واووومة، أو  ن  ريق التدوي
االستيالء فيعوس  ن كامل دمتلواتا  ل  أن ضمول التعويض يف ايع االحوال للمستثمر إذل 

( دفعات شهرية من تاريا االتفاق أو  دور حوم التدويم، ويلهبم البن  املركهبي 5ا ارج  ل  )
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عويض. وةدر االشارة هنا إذل أن بعض التشريعات تلهبم اووومة بتوفا العمالت الالزمة للت
بتعويض املستثمر  ن ا سائر اليت تلدق با من جراء الوقف القهري لنشا ا  ا يف ذل  التعويض 
 ن انرباح اليت خسرها املستثمر نتيجةإ هللا الوقف القهري، كما تنا بعض تشريعات االستثمار 

ا سائر اليت يتعرس هلا املستثمر انجنب يف حاالت الطوارئ واوروب  يف دول العادل  ل  معاملة
ذات املعاملة اليت تتلقاها خسائر املوا ن )املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 

 (، وال وجود ملثل هلة املعادة يف تشريع االستثمار حمل الدراسة. 1001
 مثل تشيلي -ستثمار انجنب يف بعض الدول تسم  التشريعات القانونية بشأن اال- 

باالستثمارات انجنبية من خالل  قود يربمها املستثمرون انجانب مع اووومة دمثلة يف رئي  
دنة االستثمار انجنب أو نائب الرئي  التنفيلي للجنة. ولعل أهم ما ظميهب هلة العقود هو ا ا 

يف  قد االستثمار املربم بينا وبني اووومة منل بداية  تعطي للمستثمر انجنب اوق يف أن يشرتق
% ملدة  شر سنوات من تاريا 31مشرو ا االستثماري خضو ا لسعر  ريبة ريا متاا  عدل 

سنة بالنسبة لالستثمارات الصنا ية  10بدء املشرو  مع اموانية زيادة هلة املدة لتصل إذل 
دوالر امريوي، مع حقا ملدة واحدة فقط يف أن يطلب  مليون 40والتعدينية اليت تبلن أو تهبيد  ن 

انضماما للنظام العادي للضرائب اليت طمضع هلا املستثمر الو   بدالإ من ذل . كما ضمدد 
للمستثمر انجنب اختيار نظام  ريب ريا مباشر فيما يتعلق بضريبة املبيعات وا دمات باإل افة 

لمدة اليت يستارقها انشاء املشرو  )املؤسسة العربية إذل نظام خان بالرسوم  ل  الواردات ل
( . ودما الش  فيا أن ذل  ظمن  مرونة حممودة 1001لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، 

للتشريعات اداذبة لالستثمار يبدث  نها املستثمر انجنب يف ليبيا دل ينا  ليها القانون حمل 
 الدراسة.
 لالئدة  دتن  اهليئة العامة لتشجيع االستثمار وشئون ا افة مادة اذل القانون او ا

ا صطصة بالتشاور مع االجههبة املعنية بالدولة سلطة ا دار تصاري  دخول االجانب نريرا س 
 العمل ودراسة فرن االستثمار املتاحة يف ليبيا أو نية أريراس أخر  حتقق فائدة لالستثمار.

  شئون ا صطصة بالتشاور مع االجههبة املعنية ا طاء اهليئة العامة لتشجيع االستثمار و
بالدولة الليبية  الحية من  مهبايا أو حوافهب ا افية حمددة ا افة إذل باقي املهبايا اليت توفرها القوانني 
السارية، وذل   بقاإ الولويات التنمية بوجا  ام والتنمية املوانية بوجا خان، ال سيما املشاريع 
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ان ر االصمايب  ل  ادتمع. فمهبايا االستثمار يف تشريعات بعض الدول الوباة االسرتاتيجية ذات 
ليسر موحدة دميع املستثمرين كما يف القوانني املتعلقة بتشجيع االستثمار االجنب يف ليبيا، 

 ولونها قابلة للتفاوس ومرتوكة إذل للجهات اإلدارية املسئولة  ن االستثمار االجنب.
 ة التقنية املستطدمة يف املشرو  االستثماري و دم تعريضا ا افة مادة تتعلق بسالم

 للصدة العامة والبيئة للططر، وبأن ال يؤدي لالحتوار ما أمون. 
  الشروق االفضل تنطبق  ل  املستثمرين بالتساوي باض النظر  ن قدم املشرو  أو

علقة بنو ية وحجم حدا تا، وهلا ال يناقض ا طاء بعض املستثمرين حهبما من اووافهب اال افية مت
املشرو  وا رة الصايف  ل  التنمية االقتصادية واالجتما ية أو التنمية املوانية  ل  وجا ا صون. 

قدم نظاماإ جديداإ خا اإ  2875فعل  سبيل املثال فإن قانون تشجيع االستثمار املاليهبي لعام 
ملعاملة أو اال فاءات باملشاريع االستثمارية اليت مشلها با تبارات خا ة سواء من حيث ا

 (.2881)الصاوي، 
   حتديد املدة الهبمنية للتعويض من نهب  امللوية للمنفعة العامة،  ل  أن ال تهبيد  ن  ال ة

اشهر من تاريا االستدقاق، وحبسب نو ية العملة اليت استثمر سا املستثمر  و اإ  ن مدة  ام 
 لدولية. بقاإ للقانون، وذل  اسوة ببعض تشريعات االستثمار ا

  ا افة مادة تنا  ل  ا فاء النفقات ا اية اليت ينفقها املشرو  االستثماري من
الضرائب  ل  االرباح، وال ختفي أشمية ا افة هلة املادة يف تشجيع العمل ا اي يف دولة مرت 
 بظروه اقتصادية وسياسية واجتما ية  صيبة مثل ليبيا. وذل  اسوة بتشريعات االستثمار االجنب

 يف بعض الدول مثل كازخستان. 
   ر ا من املفيد هنا استدداث بعض القيود  ل  االستثمار املتعلق بالتجارة  املا أن ليبيا

نظرا لظروه داخلية -دل تنل العضوية الواملة يف منظمة التجارة العاملية حص الوقر الراهن
اليت مازالر تبق   ل  هلة وذل  أسوة بقوانني بعض الدول  -وخارجية مازالر تؤخر انضمامها

القيود، ومن هلة القيود نسبة تسويق مئوية معينة من منتجات املشرو  حملياإ يتم االتفاق بشأ ا 
مع ادهات املعنية يف ليبيا  بقاإ لالحتياجات االقتصادية واالجتما ية هللة املنتجات، وهلا دل 

 ستثمار االجنب.بشأن تشجيع اال 1020( لعام 8ينا  ليا يف القانون رقم )
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  حر ر بعض الدول كما اشرنا  ل  دتتع االستثمار االجنب فيها بأرفع وا   قوا د
اوماية التشريعية متمثلة يف القوا د الدستورية، ور ا جاء مثل هلا النا يف تل  التشريعات 

اللجوء إذل  للتأكيد  ل  احرتام حقوق املستثمر وتوفا اوماية الدستورية لا من خالل النا  ل 
ملجأ ا ل  ومستقر ال ةوز خمالفة احواما حص بإ دار التشريعات مص كانر تل  التشريعات 
ختالف الدستور. وصمري يف الوقر الراهن و ع الدستور ادديد لليبيا اللي يفرتس أن يتضمن يف 

وا أجانب أو  يارية اوقوق االقتصادية االشارة إذل حقوق املستثمرين  ل  وجا العموم سواء كان
و نيني. كما ظمون ا افة مادة لقانون االستثمار تنا  راحا  ل  استقرار التشريعات النا مة 
لالستثمار، وذل  اسوة  عظم دول العادل، وايضاإ ظمون النا  ل   رورة أن تتم االجراءات 

عض الدول مثل اإلدارية املتعلقة بالعمليات االستثمارية بالشفافية مثل تشريعات االستثمار يف ب
 الباو.
  لعلا من املفيد تضمني  ياة التعاقد(BOT (2 ،والبأس من  اذل القانون املراد تعديلا

 حتديد  وابط معينة ملا يعترب من مشرو ات هلة الصياة حص تتمتع بإ فاءات وحوافهب القانون.
  نا يف التفيا( النا  ل  أ-مناوليا–قد يوون من املفيد اسوة ببعض الدول مثل)ادر

حالة تعارس التشريع الليب املنظم لالستثمار مع أي اتفاقية مربمة مع دولة أخر  فإن نصون 
 االتفاقية هي اليت تسود. 

  إ افة أو تعديل بعض مواد القانون حبيث تستو ب التعامل مع الشركات متعدية
 ادنسيات.

 1020( لعام 8م )ينباي أن تعل املواد القانونية يف قانون االستثمار االجنب رق 
بالتفا يل الدقيقة اليت تعاجل كل املسائل املو و ية واالجرائية املتعلقة بالعملية االستثمارية، 

                                                           
( اي ان تعهد الحكومةة او احةد اذرعهةا )وزارة او (Build-Operate-Transferوهي اختصار لمصطمح  (2)

( Buildاحةةةةةةةةد  الجهةةةةةةةةات االداريةةةةةةةةة( كتابيةةةةةةةةا الةةةةةةةةن شةةةةةةةةركة خاصةةةةةةةةة وطنيةةةةةةةةة او اجنبيةةةةةةةةة او مشةةةةةةةةتركة ببنةةةةةةةةاء )
      سةةةنة( م نةةةم نقةةة  30 -5ة عامةةةة لةتةةةرة محةةةددة )فةةةي العةةةادة مةةةن ( مرفةةةا عةةةام حشةةةباع حاجةةةOperateوتشةةةغي )

( (Transfer  ممكية هةذا المرفةا الةن الحكومةة او الجهةة المتعاقةدة فةي نهايةة المةدة المنصةوص عميهةا فةي العقةد
فةةي حالةةة صةةالحة السةةتمرار تشةةغيمه. ويمكةةن مةةن خةةل  اسةةتخدام هةةذ  الصةةيغة االسةةتةادة مةةن خبةةرات االسةةتنمار 

 لمحمي واألجنبي في المجاالت التنظيمية واحدارية السيما المتعمقة بالسياسات التسويقية واحنتاجية .الخاص ا
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باإل افة إذل  يارية الالئدة التنفيلية بشول وا  ، االمر اللي صمعل القوا د التشريعية 
اجتهاد يف فهمها إال يف ا يق إذل أي تفسا أو  املو و ية منها واالجرائية قائمة بلا ا، وال حتتاج

اودود،  ا ال يتي  فر ة لالجتهاد الشطصي من قبل املسئولني احليني يف تايا وتطبيق احوامها 
املال  يف حالة إ ادة استثمارة يف نف   وإجراءا ا. فعل  سبيل املثال هل يتمتع العائد  ل  راس

ا راس املال اال لي ام ينباي ان تتوافر فيا شروق املشرو  او مشرو  اخر بنف  املهبايا اليت يتمتع س
 معينة مثل بلوريا للدد االدال املنصون  ليا يف القانون، او ريا ذال  للتمتع سلة املهبايا.

  ينباي التعجيل بانضمام ليبيا اذل مؤسسات التدويم الدورل مثل اتفاقية نيويورك لتطبيق
ة مناز ات االستثمار والنا  ليها يف قانون احوام التدويم الدورل، واملركهب الدورل لتسوي

 االستثمار املعدل.
  من املعلوم أن ليبيا بلد مرتامي ان راه، وهلا يلق  بأ باء إ افية  ل  جهود التنمية

اليت  ده إذل تو يل السلع وا دمات إذل مستدقيها يف كافة املنا ق. يف هلا اإل ار ينباي 
االت معينة ذات أولوية وأشمية ملدة حتتاجها  بيعة مرحلة لالستثمار يف جم التشجيع اإل ايف

التنمية االقتصادية واالجتما ية، وما مرت با البلد من  روه استثنائية أدت إذل تدما جهبء من 
 ،احدودة ا ال، ومن ت اواجة إذل املهبيد من االستثمار يف قطا  البناء والتشييد بنيتها التدتية

ايا واإل فاءات للمستثمرين يف هلا القطا  اويوي واملهم إل ادة إ مار ليبيا. وإ طاء املهبيد من املهب 
وقياساإ  ل  هلا القطا  ظمون التوسع يف من  هلة املهبايا واإل فاءات ني مشرو ات رائدة 

 وحيوية تساهم بشول فعال وسريع يف إ ادة اإل مار وحتقيق أهداه التنمية املرجوة .
 لتشجيع االستثمار وشئون ا صطصة يف ليبيا تتبع يف الوقر  نظرا نن اهليئة العامة

الراهن وزارة االقتصاد، ويتم تشويل جمل  إدار ا بقرار من وزير االقتصاد، قد يوون من املفيد 
هنا االقتداء بالتجربة املصرية والرتكية بشأن تبعية اهليئة إذل رئاسة جمل  الوزراء مباشرة. وال طمف  

من  -بدال من وزارة االقتصاد يف الوقر الراهن -اهليئة يف ليبيا لرئاسة الوزارة مباشرة ما مليهبة تبعية 
فائدة يف تقليا الباوقرا ية وإ طاء أشمية أكرب دلب االستثمار انجنب للبلد، وسر ة البث يف 

ل  الوزارة املشرو ات اليت يتقدم سا ادهاز التنفيلي للهيئة يف حالة انشائا  ند تبعية اهليئة د
 مباشرة. 
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 ادتمع اللي يعمل  التوازن بني املهبايا املمنوحة للمستثمر وااللتهبامات واملسؤوليات ازاء
فيا مطلوب، فا لل يف ازمفاس معدالت االستثمار انجنب يف ليبيا يف القطا ات ريا النفطية ال 

ن ينباي النظر إذل البيئة يع  بالضرورة اإلفراق يف من  املهبايا دلب هلة االستثمارات، ولو
االستثمارية بشول  ام، ومد  التصاق املشرو  بأهداه التنمية االقتصادية واالجتما ية، وقدرتا 

  ل  التسريع من وتا ا كما ه اإلشارة سابقاإ. 
وةدر اإلشارة هنا إذل أن استطدام املهبايا واإل فاءات يفرتس أن يوون استطدامها بشول 

حمدد مرتبط بأ ر املشرو  االستثماري  ل  التنمية االقتصادية واالجتما ية  منضبط، ويف نطاق
بوجا  ام، والتنمية املوانية  ل  وجا ا صون. فعل  سبيل املثال ظمون التوسع يف املهبايا املمنوحة 
لالستثمارات اليت تنشا يف بيئة خارجية سلبية مثل املدن ادديدة أو املنا ق النائية أو استصالح 

 استهبرا  انرا ي البور والصدراوية.و 
فال صموز أن توون املهبايا واإل فاءات سلعة حرة أو  امة مطلقة للجميع، وإسما يفرتس ترتيبها تبعاإ 
وجم ونو ية العائق، ومد  التصاق املشرو  بأهداه التنمية االقتصادية واالجتما ية وقدرتا 

نا ق النائية من ناحية وبني املشرو ات الصنا ية  ل  التسريع من وتا ا. فشتان ما بني حالة امل
والسياحية من ناحية أخر ، ففي اوالة انوذل قد يتطلب انمر اإل فاء الوامل من الضرائب 
والرسوم انخر ، اما اوالة الثانية فقد يوفي فيها اال فاء من  ريبة معينة دون الضرائب والرسوم 

ارة هنا إذل  دم اإلسراه يف من  االمتيازات ، وةدر اإلش(2881 االخر  )الصاوي،
واإل فاءات، وال ينباي التعامل معها كسلعة حرة بدون تولفة، فهي  ملة ذات وجهني أحدشما 
تشجيع املستثمر واحخر حرمان الدولة من مورد قد توون يف مسي  اواجة إليا، خا ة خالل 

لعامة للدولة يف ليبيا، اذ بلن هلا العجهب حوارل الفرتة الراهنة اليت  اد فيها العجهب إذل املوازنة ا
 بقا لبعض البيانات الصادرة  ن مصره ليبيا  1023% من الناتع احلي االاارل يف  ام 44

 املركهبي.
  نظراإ لنشأة هلا القانون يف  ل أيديولوجية ختتلف  ن نظام السوق سواء من حيث

فردات املعربة  نا، فمن املفرتس أن ينق  من أي مفهوم االستثمار، وآليات حتقيقا، واهدافا، وامل
 مصطلدات ترتبط بتل  انيديولوجية، ال سيما قضايا ومفردات امللوية واإلصمار ورياها.
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بشأن تشجيع االستثمار من حياااث  م0202( لسنة 9رقم )استهدفر الدراسة تقوي القانون 
ستثمار انجنب إرل ليبيا، وكلل  املساشماة يف تعديل إصمابياتا وسلبياتا املتوقعة  ل  تدفقات اال

هلا القانون  ا يسا د يف تشجيع االستثمارات احلية و جلب االستثمارات انجنبية اذل ليبيا 
واالستقرائي هللا  الو في خالل الفاارتة القادمة، ولبلود هلا اهلده فقد ه استطدام املنهع

اواجة اذل اجراء بعض التعديالت  ل  بعض املواد يف النا الارس، وقد تبني من خالل البدث 
القانومي لتدقيق الااية من  دور هلا القانون، ويف هلا السياق ه اقرتاح بعض التعديالت  ل  

ولعلا من املفيد هنا التأكيد  ل  انا  ند  يارية القوانني املتعلقة باالستثمار او تعديل هلا النا، 
عن اذل هوية ورؤية االقتصاد الليب املستقبلية، وكلل  استطال  اراء ادهات هلا القانون النظر بتم

اليت تؤ ر وتتأ ر سلا القانون، او ادهات ذات العالقة با، واشراكها يف تعديل هلا القانون  ا 
 ضمقق االهداه املتوخاة للتنمية االقتصادية واالجتما ية يف ليبيا.

1  
بناازي9 ) ، دور النقود في االقتصاد الليبي(، 2868سية، ميللود اعة )اوا -

 جامعة قاريون (. -منشورات كلية االقتصاد
تجربة االنفتاح االقتصادي و التنمية الصناعية في ، (2881الصاوي،  بد الداي ) -

 ، )القاهرة9 اهليئة املصرية العامة للوتاب(.مصر
تشريعات تشجيع (،  1001وائتمان الصادرات) املؤسسة العربية لضمان االستثمار -

، سلسلة ا ال ات االستثمار في الدول العربية وما يقابلها في بعض دول العالم االخرى
 املركهبة، الووير.

(، مناخ االستثمار يف 1023املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ) -
 ، الووير.التقرير السنويالدول العربية، 

، 0202تحديث رؤية ليبيا 9 1030(، ليبيا 1022التططيط الو  )جمل   -
  رابل ، ليبيا.
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