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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ندوة مفاهيم في امالك الدولة

 م 5102ابريل  52الثالثاء  –طرابلس 

  التوصيات الختامية

 

وحققت  أعمالهاالدولة  أمالكبتوفيق من هللا وحمده اختتمت ندوة مفاهيم في 

نجاحا في الحضور الكبير وفي نوع وقيمة الورقات والمشاركة في الحوار 

 أهميةعلى  وأكدالندوة  أهداف إلى إضافيةلذي شكل قيمة المثمر والبناء ا

لمصلحة  اإلستراتيجية باألهدافمثل هذه الندوات والملتقيات للتعريف  إقامة

مورد  ويأتي، للدخل البديلة الموارد  أهماحد تدير الدولة بكونها  أمالك

ن في مقدمة هذه الموارد التي يعول عليها مستقبال في نقل الدولة م األرض

لضمان توفير منظومة اقتصادية متنوعة  إلىاقتصاد يعتمد كليا عل النفط 

 . للمواطن الليبي  العيش الكريم

 

 -: التوصيات التالية إلىتم التوصل و

عنى بمعالجة الدولة والذي ي   أمالكاعتماد قانون تحصين ضرورة  -:أوال

ت حق الدولة التشريعية لتفادي المزيد من التعدي وتثبي واإلعاقات اإلشكاليات

 . أمالكهافي والتصرف  اإلدارةفي 

 

االجتماعية والقانونية واالقتصادية  اآلثارتشكيل لجنة عليا لمعالجة  -:ثانيا

م والتعديالت به والقوانين ذات الصلة تتولى القيام  0721لسنة  4للقانون رقم 

 -: بالمهام التالية



م 5102ابريل  52 /توصيات ختامية  // الدولة أمالكندوة مفاهيم في  //  Page 3 of 4 
 

  لي العقار وشاغ األصليينلمالك ادراسة كل الحاالت المتضررة من

 .حالة بحالة 

  شاغليوتوطين  األصليينوضع الحلول من تعويض عيني للمالك 

تراها اللجنة مناسبة  أخرى وإجراءاتمن قيم المثل  اإلعفاء أوالعقار 

وتوافقية بما ال يسبب اضطرابا في سوق العقارات وتنظيم منح 

  .التعويضات ومن خالل ربط نزع وتحقيق الملكية مباشرة بالمصلحة

 

المعالجة التدريجية في التشريعات المنظمة للملكية العقارية وقوانين  -:ثالثا

نزع الملكية وسن ما يلزم من جديد التشريعات بما  آلياتاالستثمار وفي 

وبما يلبي  أمالكهاوالتصرف في  اإلدارةيواكب اختصاصات المصلحة في 

 . لألرضالجيدة  اإلدارةمتطلبات 

 

النظر في التخصيصات والتعاقدات للمشروعات التنموية  إعادة -:رابعا

والتعديل والتحوير بها في ضوء تقييم تخطيطي لكافة مكونات البرنامج 

تعاقدية واضحة  أسس ىالقطاع الخاص في شراكة شفافة عل حامإقوالتنموي 

بطريقة متوازنة المعالم يتم توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص 

المكانة المستحقة لها في العملية االستثمارية ويتم االستفادة من  رضاأل ولتأخذ

بما يعكس الضمانات المقبولة من الجانبين  واألجنبيالتمويل الخاص المحلي 

 . على المالية العامةالعبء خفف بالتالي يحتى تعم الفائدة و

 

 لإليجارالمكبلة  واإلجرائيةالقيود القانونية  إزالةضرورة  -:خامسا

السماح للقطاع الخاص بتنفيذ التقاسيم داخل أيضا ليشمل والستئجار وا

 . المخططات
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 أمالكمصلحة  )المثلث الحكومي المتمثل في  أهميةنؤكد على  -:سادسا

 أحسن إن( الدولة ، مصلحة التخطيط العمراني ، مصلحة التسجيل العقاري

ن والقطاع الخاص واذات الصلة توظيفه من طرف الجهات الحكومية 

توطدت العالقة الوظيفية البينية لهذه المؤسسات سوف يكون له الدور الفاعل 

في عمل التخطيط والتصميم ومتابعة التنفيذ للبرنامج التنموي  األهموالحلقة 

 . والمسارات المرسومة لها األهدافكي ال يحيد وال ينحرف عن 

 

 واإلدارةالعقارية  االستفادة من التجارب الدولية ذات العالقة بالملكية -:سابعا

استطالع برامج الصلح االجتماعي لديها تمهيدا الدولة و أمالكوالتصرف في 

من ثم في االعتبار االيجابيات وتتالفى السلبيات و تأخذمحددة  تبني مقترحاتل

 . على الواقع الليبي ووضع برامج محددة لتنفيذها إسقاطها

 

 

 اتهوالسالم عليكم ورحمة هللا وبرك

  

 ندوة مفاهيم في أمالك الدولة 

 م  5102أبريل  52 -طرابلس 

 


