


 رؤية مصلحة أمالك الدولة املستقبلية

 

 

 





 رؤية مصلحة أمالك الدولة املستقبلية

 سيادية مؤسسة لتصبح بها واالرتقاء جباية مؤسسة مجرد من بالمصلحة االنتقال - 1

 الوجه علي وادارتها الدولة لممتلكات والصيانة والرعاية الحماية مهام تحقيق من تمكنها

 . المطلوب

 . االستثمارية العملية فى المستحق مكانها لتأخذ والعقار األرض بقيمة االرتقاء - 2

 األدوار يخدم بما وميكنتها  بها اإلدارة وتحديث المصلحة وأداء هيكلة فى التطوير - 3

 . بها المناط والمهام

 المصلحة جانب الى يشمل فاعل حكومي مثلث ضمن المصلحة عالقة وتوطيد  تعزيز - 4

 . الجهات بهذه العقار لعالقة العقارى التسجيل ومصلحة العمرانى التخطيط مصلحة ،

 الدولية المًؤسسات مع الدولة خصوصيات تراعى واقعي تعاون ودعائم مبادئ إرساء  - 5

 . الحكومي والعقار لألرض استغالل أفضل تحقيق من المصلحة لتمكين

 كافة لتشمل االستثمارية والجهات المصلحة بين العالقة تنظيم إلعادة السعي - 6

 . وغيرها والصناعية الزراعية والعقارات االراضى

 . الليبي العقارى السوق تنظيم -7 



 رؤية مصلحة أمالك الدولة املستقبلية

 بتنفيذ المتعلقة والقوانين والتشريعات اللوائح خالل من وظيفية أهداف هناك

 : منها ، م 2013 لسنة 720 القرار ذلك في بما اإلستراتيجية األهداف
 

 .تحصين أمالك الدولة  - 

 .وضع حد للتعديات   - 

 .تنظيم اإليجار واالستئجار  - 

 .التشريعات المنظمة للملكية العقارية  متابعة سير  - 

 .وضع المعالجات الضرورية والناجعة لمواضيع نزع الملكية والتعويضات  - 

 .وضع آلية الستكمال حصر أمالك الدولة وأرشفتها رقميا   - 

وانعكاساتها  يمعالجة تفتت الملكية وأراضى الوقف والضمان االجتماع  - 

 .طرق تسجيلها  فىعلى المخططات والتطوير 
 

 



 ضمن الجغرافية الرقعة ضمن تقع مكونات من الطبيعة في ما كل

 الحدود فى أو اإلقليمية المياه في كانت سواء الدولة حدود إطار

 حكمها في وما المكونات هذه أعماق ذلك في بما ، اليابسة علي

 . الخارجي الفضاء في

 

 ، اإلحتكار يعني ال ، القصد فإن ، الدولة أمالك لمصلحة وبالنسبة

 . األمالك هذه علي والمستقبلي الحالي اإلشراف وإنما
 





  
  





 وتكون عامة ملكية الدولة تملكها التي األصول بها ويقصد

 القانون ألحكام وتخضع عاما   نفعا   وتحقق لإلستعمال معدة

 . العام

 : ( الحصر ال المثال سبيل علي ) التالي في وتتحدد 

 الجسور والطرق 
المستشفيات والمراكز 

 الصحية

 مراكز الشرطة 

 ومقار الجيش

المباني الحكومية 

 واإلدارية
 المدارس والجامعات

المنتزهات الوطنية 

 والغابات

 كثبان الرمال الجبال وبطون األودية الفضاء العام





 ومعدة خاصة ملكية الدولة تملكها التى األصول بها ويقصد

 وبذلك تستخدمها التى للفئة عاما   نفعا   وتحقق الخاص لإلستعمال

 . الخاص للقانون خاضعة تكون

 : ( الحصر ال المثال سبيل علي ) التالي في وتتحدد

 
 األراضي ذات النفع العام

شواطئ البحر وما ينجلي 

 عنه من أراضي وشواطئ 

األراضي البور غير 

 المزروعة والصحراوية

المحاجر والمناجم 

 ومناطق اإلمتياز النفطي

األسواق العامة ومواقع 

 األسواق الحرة
 والمالحات السبخ

 السياحية والقريالفنادق 
مواقع الشركات المحلية 

 واألجنبية
 مواقع الدعاية واإلعالن

 مناطق التعدين مواقف السيارات الصوامع





 املرحةل الأويل
  (1951- 1973 ) 

 املرحةل الثانية
  (1973- 1992 ) 

 املرحةل الثالثة
  (1993- 2004 ) 

 املرحةل الرابعة
  (2004- 2008 ) 

 املرحةل اخلامسة
  (2008 - 2012) 

 املرحةل السادسة
 (األنإلي  2012)  



 ( 1973 -1951) املرحةل الأويل 

 . االستقالل منذ بدأت المرحلة هذه  - 1

 .1954 سنة الدولة أمالك بشأن الملكي المرسوم صدور - 2

 . 1965 سنة الدولة أمالك بشأن قانون أول صدر  - 3

 رقم القانون بموجب الحكومية األمالك مصلحة إنشاء - 4

 .1965 سنة الصادر للقانون المعدل م1968 لسنة (24)

 في تتمثل كانت والتي الدولة أمالك إدارة إليها آلت - 5

 بعض بموجب إليها آلت التي واألراضي الحكومية المباني

  . العامة بالمنفعة المتعلقة القرارات



 ( 1992 – 1973) املرحةل الثانية 

 إلى أدت والتي ليبيا فى العقارية الملكية تاريخ في الحرجة المرحلة وهى

 وقرارات قوانين عدة صدرت حيث الملكية مفهوم في جوهرية تغييرات

 هذه في التأثير لها كان 78 / 4 والقانــــون 75 / 88 رقم كالقانون

 . للمصلحة اإلداري اإلستقرار بعدم المرحلة هذه وإتسمت ، التغييرات

اإلسكان 

 والمرافق 

 مكتب عقارات

المنشأة الوطنية 

إلدارة  المباني 

 العامة

أيلولة اختصاصات 

 المصلحة للبلديات



أهم القوانين والقرارات التي صدرت خالل هذه  المرحلة والتي كان لها تأثير 

 -: على الملكية العقارية 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 وتعديالته والمتضمنة بما يعرف بملكية الشعب لشاطئ البحر م1969لسنة ( 5)رقم القانون 

 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والمصانع الخاصة م1970لسنة ( 108)رقم القانون 

 .الزراعية بشأن االراضى  م1970لسنة ( 70)رقم القانون 

 .الزراعي  إستصالحبشأن  1970لسنة ( 123)رقم القانون 

 .العمراني بشأن التطوير  1970لسنة ( 116)رقم القانون 

 .الحراسة بشأن وضع بعض العقارات تحت  م1972لسنة ( 1)رقم القانون 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 في أثرت التي والتصرفات واإلجراءات والقرارات القوانين من ذلك غير إلى
 .المصلحة عمل سير

   

 .العامة  بشأن المنفعة  م1974لسنة ( 21)رقم القانون 

 .م  1975لسنة ( 88) رقم القانون 

 .م  1978لسنة ( 4)رقم القانون 

 .العقاري إقرار إحالة المشاريع اإلسكانية إلى مصرف االدخار واالستثمار 

 .العقاري حرق مستندات مكاتب التسجيل 



 ( 2004 – 1993) املرحةل الثالثة 

 األمالك مصلحة عمل يخص ما في نشاطا   األكثر المرحلة هذه تعتبر

 هذه بإنشاء 1993 لسنة (25) رقم قرار صدر حيث العامة

 أمالك حصر وأعيد االختصاصات من عدد إليها وآلت المصلحة

 . العقاري التسجيل مصلحة مستندات حرق بعد الدولة

إنشاء مصلحة 

 األمالك العامة

 إلغاء 

مصلحة 

 األمالك العامة

أيلولة 

التخصيص 

العقود  وابرام

 للمؤتمرات

  باقىأيلولة 

 اإلختصاصات

 للشعبيات

إساءة التصرف في عدد 

 كبير من عقارات الدولة



 ( 2008 –2004) املرحةل الرابعة 

 إلى العامة الجهات بعض من االختصاصات نقل عملية تذبذبت الفترة هذه خالل

 م2004 لسنة (170) رقم القرار بموجب أنشأت والتي العامة األمالك مصلحة

 تم كما ، الدولة أمالك بإدارة المتعلقة اإلختصاصات بعض إليها أعيدت حيث

  رقـم القرار بموجب وذلك 78 / 4 رقم القانون عن التعويض لجنة إنشاء

 . م 2006 لسنة (108)

إنشاء مصلحة 

األسواق العامة  األمالك العامة

 والمجمعة
 صوامع الحبوب

 الدعاية واإلعالن
أمالك  إستثمار

 الدولة

المساكن العامة 

من مصرف 

 اإلدخار

 لجان التخصيص

 من المؤتمرات

 

إعادة بعض 

 اإلختصاصات

 للمصلحة
 



 المذكورة اإلختصاصات إرجاع تم الفترة هذه من األخيرة السنة خالل أنه إال
 : إحالة تم حيث السابقة الجهات نفس إلى وغيرها سابقا  

 . االقتصـاد                  األسواق -
 . الماليـة                  الصوامع -
 . المرافق                 واإلعالن الدعاية -
 . المرافق              والمنتزهات الحدائق -
 . للنفط الوطنية المؤسسة                 االمتيازات حقول -
 . واالستثمار التمليك هيئة              االستثمارية للمشاريع التخصيص -

 اإلجراءات معظم وأصبحت المصلحة أداء ضعف إلي أدت التغيرات تلك كل

 اختصاص ذات غير أخري جهات قبل من تتخذ الدولة عقارات علي والتصرفات

  . العقاري التسجيل مصلحة في الدولة أمالك مصلحة دمج قرار صدور حتى



 ( 2012 – 2008) اخلامسة املرحةل 

 : العقاري التسجيل مصلحة في العامة األمالك مصلحة دمج المرحلة هذه خالل تم
 

 . العقاري التسجيل مصلحة إدارات من إدارة العامة األمالك مصلحة أصبحت -
 . العقاري التسجيل لمصلحة الدولة أمالك إدارة إختصاصات كافة إسناد -
 فروع ضمن إدارة ( سابقا) بالشعبيات العامة األمالك مصلحة مكاتب أصبحت-

 . بالمناطق العقاري التسجيل مصلحة
 

دمج مصلحة 

األمالك العامة في 

مصلحة التسجيل 

 العقاري

كافة اختصاصات مصلحة األمالك  إختزال

العامة من خالل هذا الدمج وأصبحت المصلحة 

 .إدارة من إدارات مصلحة التسجيل العقاري 

هذا الوضع  إستمر

حتى إلي سنة 

2012 



 (اليوم حتي –2012) السادسة املرحةل 

 : ومنها القرار هذا بموجب إليها أسندت التي االختصاصات بعض ممارسة في المصلحة بدأت

 . بالمناطــــــــــــق المصلحة مكاتب تفعيل إعادة -
 . بالمصلحة والمكاتب اإلدارات عمل وتنظيم الهيكلية وضع -
 . الدولـــة أمالك حصر لجان أعمال تنظيم إعادة -
 . الملكيــــــــة نزع لجنة دراسة إعادة على العمل -
 . العقــــــــــارات لشراء والمعايير األسس وضع -
 . الدولة أمالك إلستثمار والثوابت األسس وضع على التأكيد -

  48صدور القانون 

وإنشاء  2012/ 

مصلحة أمالك 

 الدولة

صدور قرار مجلس 

/  720الوزراء 

بتنظيم  2013

مصلحة أمالك 

 الدولة



 المصلحة إختصاصات

 بشأن 2004 لسنة (170) رقم القرار المصلحة درست

 إستنباط خالله من وحاولت العامة األمالك مصلحة إنشاء

 بعض إضافة مع حاليا   للمصلحة إسنادها الواجب المهام

 مذكورة والغير بالقانون الموجبة واإلختصاصات المهام

 رقم الوزراء مجلس قرار صدر حيث ، أعاله بالقرار

 ، الدولة أمالك مصلحة تنظيم بشأن م 2013 لسنة (720)

 : األتي علي مواده نصت والذي



 

 

  

 

 

 إدارة وحماية وحصر العقارات المملوكة للدولة وتوثيقها وتسجيلها والمحافظة عليها

 اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بنزع الملكيــــــــة

 استثمار عوائد أمالك الدولة بالداخل أو الخارج

 اإلشراف على لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة

 اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفير وشراء المقار الالزمة للجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية

 اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التشريعات النافذة بشأن الملكية العقارية إتخاذ



 وحرجة صعبة بفترات  خاللها من مرت والتي الدولة أمالك مصلحة تهم التي المراحل إلى إشارة

 العديد وواجهت ، الدولة أمالك وإستثمار وحماية وإدارة وتوثيق حصر في إختصاصاتها تنفيذ أثناء

 : منها والتى ، عملها آليات وتطوير اإلختصاصات هذه تنفيذ أثناء اإلشكاليات من

 . الدولة أمالك علي التعدي – 1

 . األمالك هذه إيرادات حجم ضعف - 2
 . بالخارج الدولة بأمالك كامل حصر وجود عدم – 3

 . المجتمع في الدولة أمالك ثقافة ضعف – 4

 لتوطينها مواقع بتسليم الدولة قامت التي التنموية والمشاريع الدولة أمالك متابعة - 5

 . بها عقودا الدولة أبرمت التي االستثمار ومواقع االدخار ومصرف واألجهزة للصناديق

   : أهمها من كان والمسببات
 .  السابق في للدولة إداري استقرار وجود عدم - 1

 . حاليا   للدولة اإلستقرار وعدم األمني الوضع  - 2
 . كافية دراسة مدروسة تكن لم والقوانين القرارات معظم  - 3
 . أخرى جهات إلى المصلحة اختصاصات معظم نقل  - 4
 . العقاري التسجيل مصلحة مستندات حرق  - 5
 . الدولة أمالك لجميع كامل حصر وجود عدم  - 6

 . العالقة ذات الجهات أغلب من التعاون عدم  - 7

 . ( وحاليا   سابقا   ) بعملها المتعلقة والقرارات القوانين معظم في المصلحة تستشار ال - 8



 مس تقبل أأمالك ادلوةل من خالل رؤية املصلحة

 : علي تعتمد وآثارها القوانين هذه لمعالجة واقعية رؤية الدولة أمالك مصلحة وضعت
 . المشكلة يحل ال كامل بشكل القوانين إلغاء إن -
 . المشكلة لمعالجة بدائل ووضع العالقة ذات الجهات كل بين إستراتيجي تعاون -
 . األطراف كل ومع الجوانب كل من المشكلة ومعالجة محتواها من القوانين تفريغ -

  : منها الدولة أمالك وأرشفة توثيق في تساهم بإجراءات المصلحة قامت
 وال الدولة أمالك بأرشفة 2013 سنة بدايات مع عملها بدء منذ المصلحة باشرت -

 . ذلك في مستمرة زالت
 . إلكترونيا الملفات لحفظ للمعلومات مركز تأسيس علي العمل -
 . تشغلها التى المباني لحصر العامة الجهات كافة مخاطبة -
 اإلذن ومنح الدولة أمالك كافة توثيق في العقاري التسجيل مصلحة مع التنسيق -

 . الوطنية المهمة هذه مباشرة في األمالك لمكاتب

 عن المترتبة اآلثار معالجة أثناء اإلقتصادي واألمن اإلجتماعي السلم تحقيق مراعاة -

 . القوانين هذه



 الدولة أمالك إستثمار إختصاص الدولة أمالك مصلحة 2013 لسنة 720 القرار منح

 : في المصلحة شرعت وبالتالي ،  النافذة للتشريعات وفقا

 . الدولة أمالك في اإلستثمار الئحة وإعتماد إعداد -
 . للدولة المملوكة للمواقع اإلستثمارية الخارطة وضع في البدء -
 . العامة الخزينة إيرادات وتنمية تنويع أساس الدولة أمالك إستثمار -

 نتيجة والمناطق المدن كل في ومنتشرة كبيرة ظاهرة الدولة أمالك علي التعديات

 :  للدولة والسياسي اإلمنى الوضع
 . التعديات لحصر المكاتب كل في ولجان عليا لجنة المصلحة شكلت -
 . القضاء إلي التعديات وملفات حصر إلحالة القضائية الجهات مع التنسيق -
 .إلستصداره وجاهز الدولة أمالك لتحصين تشريع سن مقترح بإعداد المصلحة قامت -

 جديدة إستثمارية فرص وخلق باإلستثمار الخاصة التشريعات لتعديل مقترحات وضع -

 . التنافسية مبدأ علي قائمة



 بإعداد المصلحة قامت ، الدولة ألمالك السابقة التشريعات منظومة دراسة خالل من

 بعض ويعالج الدولة أصول إدارة في بالشمولية يتصف الدولة ألمالك قانون مشروع

   . السابقة التشريعات في واإلشكاليات المختنقات

  العمل سن في الليبي الشباب وإتجاه البطالة وإنتشار اإلقتصادي الوضع ظل في

 : مالمحه من بمقترح المصلحة تقدمت ، قانونية الغير األعمال في لإلنخراط

 . وتجارية وخدمية إنتاجية تجمعات إقامة في للدولة المملوكة األراضي إستغالل -

 . المناطق كل في العمل عن العاطل الشباب من االالف مئات تشغيل -
 . واإلجتماعي اإلقتصادي السلم تحقيق -
 . العامة الميزانية كاهل عن الحمل ورفع المشروع في الخاص القطاع إشراك -
 ُتحمل والتى ( إلخ .. الفيات دار – الثالثاء سوق) مثل القائمة اإلشكاليات بعض حل -

 . التاريخ هذا حتى قائمة مالية إلتزامات الدولة خزينة



 العقارية السوق تنظيم شأنها من التي الدراسات من العديد الدولة أمالك مصلحة أعدت

 : التالية النتائج إلي للوصول ليبيا في

 . العقارية الضريبة وتفعيل وتنظيم ، المضاربة ومنع العقار سوق إستقرار -

 . العقاري للتثمين هيئة إنشاء - 

 وإبرازه وتطويره تحديده إلي الحاجة أكد العقارية للملكية العام المفهوم وضوح عدم

 : والحلول المقترحات من سلسلة عبر به الوعي وتأكيد
 .العمراني التخطيط ومصلحة العقاري التسجيل ومصلحة المصلحة بين العالقة تنظيم -
 . منها القصوي لإلستفادة األرض إدارة تحسين -
 . بالملكية واإلنتفاع اإليجار عقود تنظيم -

 . المحلية اإليرادات وتنمية اإليجار وتنظيم المكانية التنمية تحقيق -

 . الدولة علي الضغط وتقليل الخاص للقطاع الباب وفتح العام المال إدارة تحسين -

 . الخاصة علي العامة المصلحة وتقديم العامة للمنفعة الملكية نزع -

 . البطالة نسب من التقليل -
 . للمجال للدخول المحلي المال رأس وتحفيز اإلستثمار تنشيط -



 لم والتى الصناعية للمناطق األراضي من الهكتارات اآلف بتخصيص الدولة قامت

 أخري مشاريع في األراضي هذه تفتيت إلي أدي لها المخصصة األغراض في تستثمر

 : التالي يستوجب منها كبيرة مساحات علي واإلعتداء
 . منها والغرض التخصيصات هذه في النظر إعادة ضرورة -

 الدولة بإسم توثيقها وعدم الخارج في الليبية العقارية اإلستثمارات حجم وضوح عدم

 من بتأميمها أخر عدد وضياع منها العديد في بسوء التصرف في سببا   كان الليبية

 :  يتطلب األمر فإن وبالتالي ، الحاضنة الدول طرف

 – المالية وزارة – الخارجية وزارة) المصلحة مع العالقة ذات الجهات كافة تعاون -
 . ( لها التابعة والمحافظ والشركات لإلستثمار الليبية المؤسسة – القضايا إدارة

 . بالخصوص المشتركة التعاون لجان في المصلحة مشاركة ضرورة -

 . المصلحة مع الصناعية المناطق هيئة تعاون -
 وبما الخاص القطاع مع بالتعاون الصناعية المناطق مشاريع تنفيذ في الفوري البدء -

 . النافذة للتشريعات طبقا   األمالك هذه وحماية إلدارة إستراتيجية وضع ضرورة -

 . التنافسية مبدأ وإقرار الفرص وتوزيع يتفق



   وإعداد دراسته علي المصلحة تعكف مشروع

   كل منح إلي يهدف بشأنه المقترحات وتجميع

 تصنيفه أو نوعه كان مهما للدولة مملوك عقار

 غيره عن يختلف متميز وطنى رقم موقعه أو 

 عن البحث عملية يسهل بحيث العقارات من 

 هذه ربط مع ، ذلك إلي الحاجة عند العقار 

   بالمنظومة الوطنية وأرقامها العقارات 

 يسمح كما الدولة لعقارات الرئيسية اإللكترونية

 بيانات إلي خالله من بالعقار المنتفع بدخول الرقم هذا 

   بإسم إلكترونية بوابة خالل من واإلدارية والمالية الفنية العقار 

 . خاصة مرور وكلمة مستخدم



 أسس علي والموضوعة المتنوعة الخطط إعداد بضرورة الدولة أمالك مصلحة من شعورا  

 من عدد لتنفيذ إستراتيجية خطة   المصلحة أعدت ، المتاحة الحالية الظروف مع تتماشي علمية

 إلي للوصول  بها المناطة وبالمهام بالمصلحة العمل بمستوي ترقي والتي الطموحة المشروعات

  هذه مالمح أبرز من ، األجل متوسطة وأهداف االجل قصيرة أهداف خالل من  المرجوة النتائج

 : الخطة

 . بالمصلحة الوظيفي للكادر القدرات وتطوير تنمية -

 قاعــــــدة وفق الدولة ألمالك جغرافية بيانات قاعدة إنشاء -

 . التقنيات بأحدث الدولة أمالك معلومات مركز إنشاء -

 . األصول إدارة مجال في الدولية للمعايير وفقا   المصلحة عمل تطوير -

 . الدخل مصادر وزيادة الدولة أمالك عوائد تنمية -

 . بالخارج الدولة أمالك وأرشفة حصر -

 . المتعاقدين أوضاع وتسوية العام المال جباية لجان عمل تفعيل -

 . وتوثيقها حصرها آليات في عامة مباني تشغل التى الجهات كافة مع التنسيق -

 . المستقبلية الدولة أمالك مصلحة رؤية وفق تنظيمية هيكلية وضع -

 . المصلحة أعمال كافة في الميكنة إلدخال والضوابط األسس وضع -

 . المصلحة ألعمال إجرائي دليل وإعداد المستندية الدورة تطوير -

 .الوطنية الجغرافية البيانات




