
  السياسة االئتمانية واالئتمان المصرفي في ليبياالسياسة االئتمانية واالئتمان المصرفي في ليبيا
  

  --::مقدمة مقدمة 
 المصرفي دوراً أساسياً في التنمية االقتصادية واالجتماعية لالقتصـاديات           المصرفي دوراً أساسياً في التنمية االقتصادية واالجتماعية لالقتصـاديات          يلعب االئتمان يلعب االئتمان 

وبالتـالي فـإن    وبالتـالي فـإن       . . االقتصاد المتزايدة لرأس المال     االقتصاد المتزايدة لرأس المال    ، وذلك لحاجة  ، وذلك لحاجة  المتقدمة والنامية على حد سواء    المتقدمة والنامية على حد سواء    

لية األخـرى فـي االقتصـاد الـوطني، واضـطالعها           لية األخـرى فـي االقتصـاد الـوطني، واضـطالعها           تطور دور المصارف والمؤسسات الما    تطور دور المصارف والمؤسسات الما    

حتياجات القطاعـات االقتصـادية وتقـديم القـروض         حتياجات القطاعـات االقتصـادية وتقـديم القـروض         الال في توفير االئتمان الالزم       في توفير االئتمان الالزم      لياتهالياتهابمسؤوبمسؤو

 وفـق سياسـة ائتمانيـة شـاملة          وفـق سياسـة ائتمانيـة شـاملة         المختلفة والخدمات المصرفية األخـرى    المختلفة والخدمات المصرفية األخـرى    والتسهيالت االئتمانية   والتسهيالت االئتمانية   

 النمو واالستقرار، خاصةً في ظـل        النمو واالستقرار، خاصةً في ظـل       ، يعتبر دعامة أساسية للدفع باالقتصاد الوطني نحو       ، يعتبر دعامة أساسية للدفع باالقتصاد الوطني نحو       وواضحةوواضحة

عات االقتصادية وتوسـيع    عات االقتصادية وتوسـيع     المتمثلة في إعادة هيكلة القطا      المتمثلة في إعادة هيكلة القطا     سياسات اإلصالح المعمول بها مؤخراً    سياسات اإلصالح المعمول بها مؤخراً    

 العديد من الوحدات والمنشأت االقتصادية العامة إلى القطـاع األهلـي،             العديد من الوحدات والمنشأت االقتصادية العامة إلى القطـاع األهلـي،            قاعدة الملكية بنقل ملكية   قاعدة الملكية بنقل ملكية   

 سياسات تحرير الحساب الجـاري       سياسات تحرير الحساب الجـاري      من خالل من خالل ورواج الحركة التجارية في سوق السلع والخدمات        ورواج الحركة التجارية في سوق السلع والخدمات        

  ..  ورفع القيود على التجارة الخارجيةورفع القيود على التجارة الخارجية
  
مـن  مـن   ليبيـا     ليبيـا    فيفيور الذي يضطلع به القطاع المصرفي       ور الذي يضطلع به القطاع المصرفي        إلى الوقوف على الد     إلى الوقوف على الد    الورقةالورقةهذه  هذه    وتهدفوتهدف  

  والتسهيالتوالتسهيالتالقروض القروض تقديم  تقديم  وو  ،، االقتصادية واالجتماعية   االقتصادية واالجتماعية   مسيرة التنمية   مسيرة التنمية  خالل االئتمان الممنوح لدعم   خالل االئتمان الممنوح لدعم   

السياسة االئتمانية التي ينتهجها مصرف ليبيا      السياسة االئتمانية التي ينتهجها مصرف ليبيا        في ضؤ في ضؤ   ،،ات االقتصادية ات االقتصادية لمختلف القطاعات والوحد  لمختلف القطاعات والوحد  

ومـدى توافقهـا مـع أهـداف        ومـدى توافقهـا مـع أهـداف          ،،معرفة الصعوبات والمخاطر التي تعترض تنفيذها     معرفة الصعوبات والمخاطر التي تعترض تنفيذها      و  و ،،المركزيالمركزي

 للرفع   للرفع  المحليةالمحليةالتجارية، في ظل التحوالت الجديدة على الساحة االقتصادية         التجارية، في ظل التحوالت الجديدة على الساحة االقتصادية         وطموحات المصارف   وطموحات المصارف   

  ..ارد بالمؤسسات المصرفية ارد بالمؤسسات المصرفية تخصيص الموتخصيص الموحسن حسن من كفاءة األداء ومن كفاءة األداء و
  

    --::  مفهوم السياسة االئتمانيةمفهوم السياسة االئتمانية

سس والمعايير والشـروط التـى يـتم        سس والمعايير والشـروط التـى يـتم         عبارة عن مجموعة األ     عبارة عن مجموعة األ    هيهيللمصرف  للمصرف  السياسة االئتمانية   السياسة االئتمانية   

دارة محـافظ   دارة محـافظ   لعامة التى يحددها المصـرف المركـزي إل       لعامة التى يحددها المصـرف المركـزي إل       طار السياسة االئتمانية ا   طار السياسة االئتمانية ا   إإ  مراعاتها فى مراعاتها فى 

 المنشود وتوفير عوائد مناسبة للمصارف بأقل        المنشود وتوفير عوائد مناسبة للمصارف بأقل       ييصادصاداالئتمان المصرفية بهدف تحقيق النمو االقت     االئتمان المصرفية بهدف تحقيق النمو االقت     

  ..تكاليف وأدنى مخاطر ممكنة تكاليف وأدنى مخاطر ممكنة 
  

 فهو عبارة عن القروض والتسهيالت النقدية وغير النقدية التى يتم منحها             فهو عبارة عن القروض والتسهيالت النقدية وغير النقدية التى يتم منحها            أما االئتمان المصرفي  أما االئتمان المصرفي  

لألفراد والجهات االعتبارية العامة والخاصة مقابل توفير ضمانات كافية وتعهد المقترض بسداد            لألفراد والجهات االعتبارية العامة والخاصة مقابل توفير ضمانات كافية وتعهد المقترض بسداد            
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موال وفوائدها والعموالت والمصاريف المستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقسـاط فـى              موال وفوائدها والعموالت والمصاريف المستحقة عليها دفعة واحدة أو على أقسـاط فـى              تلك األ تلك األ 

  ..تواريخ استحقاقها تواريخ استحقاقها 
  

  -- : :أهداف السياسة االئتمانيةأهداف السياسة االئتمانية

  ::ئتمانية إلى ما يلي ئتمانية إلى ما يلي تهدف السياسة االتهدف السياسة اال

 فى تنويع مصـادر الـدخل        فى تنويع مصـادر الـدخل       هداف السياسة االقتصادية العامة والمتمثلة    هداف السياسة االقتصادية العامة والمتمثلة    المساهمة فى تحقيق أ   المساهمة فى تحقيق أ     ::11

قتصادية وتشغيل  قتصادية وتشغيل  نشطة اال نشطة اال يع الموارد المالية على مختلف األ     يع الموارد المالية على مختلف األ     ، وتوز ، وتوز كك واالستهال  واالستهال نتاجنتاجوزيادة اإل وزيادة اإل 

   . .يل وتنمية عمليات التبادل التجارييل وتنمية عمليات التبادل التجاري، وتسه، وتسهالطاقات العاطلةالطاقات العاطلة

فـى ظـل االلتـزام      فـى ظـل االلتـزام      التجاريـة   التجاريـة     موال المتاحة للمصارف  موال المتاحة للمصارف  تحقيق عائد مناسب من توظيف األ     تحقيق عائد مناسب من توظيف األ       ::22

  ..السياسات المعتمدة لذلك السياسات المعتمدة لذلك بب

منة والسـيولة   منة والسـيولة   السيولة األ السيولة األ  ضمن حدود     ضمن حدود    لمصارف التجارية لمصارف التجارية ى ا ى ا المحافظة على نسبة السيولة لد    المحافظة على نسبة السيولة لد      ::33

  . . القانونية القانونية 

ـ      تلبية طلبات زبائن المصارف التجارية    تلبية طلبات زبائن المصارف التجارية      ::44 ـ       من القروض والتسهيالت االئتمانية النقدي ة وغيـر   ة وغيـر    من القروض والتسهيالت االئتمانية النقدي

  ..غراض المسموح بها قانوناً غراض المسموح بها قانوناً النقدية واستخدامها فى األالنقدية واستخدامها فى األ
  

  -- : :محددات السياسة االئتمانيةمحددات السياسة االئتمانية

 رقـم    رقـم   المصرفي في ليبيا، والتي كان أخرها قانون المصـارف        المصرفي في ليبيا، والتي كان أخرها قانون المصـارف        خولت التشريعات المنظمة للعمل     خولت التشريعات المنظمة للعمل     

حيـث نـص   حيـث نـص   . . ظيم السياسة االئتمانية في ليبيا  ظيم السياسة االئتمانية في ليبيا  مسيحي، مصرف ليبيا المركزي تن    مسيحي، مصرف ليبيا المركزي تن    20052005 لعام    لعام   ))11((

  ::المعايير والقواعد التي تحدد االئتمان المصرفي أهمهاالمعايير والقواعد التي تحدد االئتمان المصرفي أهمهاعلى على ) ) 5656((القانون المشار إليه في مادته القانون المشار إليه في مادته 

  ..ع المختلفة ألصول المصارف ع المختلفة ألصول المصارف الطريقة التي تتبع في تقدير األنواالطريقة التي تتبع في تقدير األنوا  . . أأ  

تحديد أنواع األصول السائلة ونسبة السيولة المطلوب االحتفـاظ بهـا إلـى الخصـوم               تحديد أنواع األصول السائلة ونسبة السيولة المطلوب االحتفـاظ بهـا إلـى الخصـوم                 . . بب  

  . . االيداعيةااليداعية

  ..الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار األموال فيها الوجوه التي يمنع على المصارف استثمار األموال فيها   . . جج  

  ..المخصصات الواجب توافرها لمقابلة األصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها المخصصات الواجب توافرها لمقابلة األصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها   ..دد  

  . . ها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان ونوع الضمانها بين قيمة السلف وبين القيمة التسليفية للضمان ونوع الضمانالنسب الواجب مراعاتالنسب الواجب مراعات  ..هه  

  ..الحد األقصى ألسعار الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير الحد األقصى ألسعار الفائدة لجميع الحسابات الدائنة والمدينة وفوائد التأخير   ..وو  
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الفرق المسموح به بين أسعار الفائدة وسعر إعادة الخصم التي يحددها مصـرف ليبيـا               الفرق المسموح به بين أسعار الفائدة وسعر إعادة الخصم التي يحددها مصـرف ليبيـا                 ..زز  

 لزبائنهـا إذا كانـت مسـتندات         لزبائنهـا إذا كانـت مسـتندات        المركزي وبين أسعار الخصم التي تحددها المصـارف       المركزي وبين أسعار الخصم التي تحددها المصـارف       

  ..االئتمان تصلح إلعادة خصمها أو الحصول على قرض مقابلها االئتمان تصلح إلعادة خصمها أو الحصول على قرض مقابلها 

النسبة المئوية لكل نوع من أنواع االئتمان بالنسبة لمجموعه، وتعيين الحد األقصى لقـيم              النسبة المئوية لكل نوع من أنواع االئتمان بالنسبة لمجموعه، وتعيين الحد األقصى لقـيم                . . حح  

وآجال االئتمان لكل هذه العمليات أو بعضها، وذلك بالنسبة للمصارف جميعهـا أو ألي              وآجال االئتمان لكل هذه العمليات أو بعضها، وذلك بالنسبة للمصارف جميعهـا أو ألي              

  ..منها منها 

دنى للتغطيات النقدية الالزمة لفتح اإلعتمادات المسـتندية وإصـدار خطابـات            دنى للتغطيات النقدية الالزمة لفتح اإلعتمادات المسـتندية وإصـدار خطابـات            الحد األ الحد األ   . . طط  

  . . الضمان، وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع معين منها الضمان، وذلك بصورة عامة أو بالنسبة إلى نوع معين منها 

الحدود القصوى الستثمارات المصارف في األوراق المالية والتمويل العقاري واالئتمان          الحدود القصوى الستثمارات المصارف في األوراق المالية والتمويل العقاري واالئتمان            ..يي  

  .  .  ألغراض استهالكية ألغراض استهالكية 

ا سداد القروض غير المنتظمـة وتجنيـب الفوائـد          ا سداد القروض غير المنتظمـة وتجنيـب الفوائـد          الشروط واألوضاع التي يتم بموجبه    الشروط واألوضاع التي يتم بموجبه      . . كك  

  ..المحتسبة عليها، واإلعفاء منها المحتسبة عليها، واإلعفاء منها 
  

  --::السياسة االئتمانية السياسة االئتمانية متضمنات متضمنات 

عمليـات مـنح    عمليـات مـنح    سس والضوابط التى تتطلبها     سس والضوابط التى تتطلبها     ئتمانية للمصارف جملة من األ    ئتمانية للمصارف جملة من األ    السياسة اال السياسة اال تتضمن  تتضمن  

 تمكـن    تمكـن   فـة والتـي   فـة والتـي   القروض والتسهيالت لألفراد واألنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية المختل       القروض والتسهيالت لألفراد واألنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية المختل       

، ومعرفة قدرته على تحمل الخسائر التى قـد         ، ومعرفة قدرته على تحمل الخسائر التى قـد         تحديد مصادر تسديد هذه التسهيالت    تحديد مصادر تسديد هذه التسهيالت    المصرف من   المصرف من   

  : : وهو ما يتطلب مراعاة مايلى وهو ما يتطلب مراعاة مايلى . . تنتج عن عدم سداد تلك التسهيالت تنتج عن عدم سداد تلك التسهيالت 

، ومع السياسـة االقتصـادية      ، ومع السياسـة االقتصـادية      نية للمصرف مع التشريعات النافذة    نية للمصرف مع التشريعات النافذة    ال تتعارض السياسة االئتما   ال تتعارض السياسة االئتما   أأ  ::11

  ..هداف المصرف هداف المصرف ن تكون متسقة مع أن تكون متسقة مع أامة للدولة، واامة للدولة، واالعالع

روعة مثـل المضـاربة بالعقـارات واألسـهم         روعة مثـل المضـاربة بالعقـارات واألسـهم         غراض غير مش  غراض غير مش  أال يكون االئتمان لتمويل أ    أال يكون االئتمان لتمويل أ      ::22

 للزبون لـدى     للزبون لـدى    ، أو تسديد التزامات مالية    ، أو تسديد التزامات مالية    والعمالت األجنبية، أو تمويل عمليات غسل األموال      والعمالت األجنبية، أو تمويل عمليات غسل األموال      

  .. حكمها  حكمها وما فيوما في... ... مصارف أخرى مصارف أخرى 

ة والموضحة فى القسم الثـاني،      ة والموضحة فى القسم الثـاني،      دارية المحدد دارية المحدد ات اإل ات اإل تتخذ قرارات منح االئتمان، وفقاً للمستوي     تتخذ قرارات منح االئتمان، وفقاً للمستوي       ::33

  . . دارة أو من غيره بالتمرير دارة أو من غيره بالتمرير رات منح االئتمان من قبل مجلس اإلرات منح االئتمان من قبل مجلس اإلصدار قراصدار قراوال يجوز إوال يجوز إ

للمصرف ملزمة لكافة المستويات اإلداريـة بالمصـرف سـواء          للمصرف ملزمة لكافة المستويات اإلداريـة بالمصـرف سـواء          السياسة االئتمانية المعتمدة    السياسة االئتمانية المعتمدة      ::44

  ..دارة العامة أو بالفروع دارة العامة أو بالفروع باإلباإل
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فة على أسس موحدة ومتجانسة، بما فى ذلك النواحي         فة على أسس موحدة ومتجانسة، بما فى ذلك النواحي         االئتمانية المختل االئتمانية المختل يتم تنفيذ جميع العمليات     يتم تنفيذ جميع العمليات       ::55

، مع بذل العناية الالزمة لتوثيق      ، مع بذل العناية الالزمة لتوثيق      الخالخ... ... دمة والمستندات المطلوبة    دمة والمستندات المطلوبة    ، والنماذج المستخ  ، والنماذج المستخ  اإلجرائيةاإلجرائية

  ..كافة المستندات المتعلقة بعمليات منح االئتمان كافة المستندات المتعلقة بعمليات منح االئتمان 

ل فيـه ومـدى خبرتهـا       ل فيـه ومـدى خبرتهـا        تعم  تعم المقترضة بالنسبة لحجم السوق الذي    المقترضة بالنسبة لحجم السوق الذي    معرفة حجم نشاط الجهة     معرفة حجم نشاط الجهة       ::66

  ..وقدرتها فى مجال عملها وقدرتها فى مجال عملها 

وضع نصوص وشروط واضحة فى اتفاقات وعقود منح التسهيالت المبرمـة مـع الجهـة               وضع نصوص وشروط واضحة فى اتفاقات وعقود منح التسهيالت المبرمـة مـع الجهـة                 ::77

  ..المقترضة وااللتزام بها المقترضة وااللتزام بها 

دارة لنسبة ونوع الضمانات التـى يمكـن القبـول بهـا مقابـل              دارة لنسبة ونوع الضمانات التـى يمكـن القبـول بهـا مقابـل              تحديد واضح من مجلس اإل    تحديد واضح من مجلس اإل      ::88

  . . عادة تقييم الضمانات عادة تقييم الضمانات  إ إتى يمكن خاللهاتى يمكن خاللهاالتسهيالت االئتمانية وتحديد الفترات الدورية الالتسهيالت االئتمانية وتحديد الفترات الدورية ال

اد كافـة إلتزاماتهـا     اد كافـة إلتزاماتهـا     التحقق من مدى مصداقية وسمعة الجهة المقترضة ومقدرتها على سـد          التحقق من مدى مصداقية وسمعة الجهة المقترضة ومقدرتها على سـد            ::99

  .. الدائنين  الدائنين للمصرف ولباقيللمصرف ولباقي

   . .قترض من خالل دراسة تاريخه الشخصي وتاريخه التجاريقترض من خالل دراسة تاريخه الشخصي وتاريخه التجاريمعرفة تامة بالشخص الممعرفة تامة بالشخص الم  ::1010

ركاً ركاً ن المصرف المقرض المباشر أو مشـا      ن المصرف المقرض المباشر أو مشـا       للجهات المقترضة سواء كا     للجهات المقترضة سواء كا    إجراء تحليل ائتماني  إجراء تحليل ائتماني    ::1111

رى المصرف المدير للقـرض     رى المصرف المدير للقـرض     ، بغض النظر عما إذا أج     ، بغض النظر عما إذا أج     فى منح القرض مع مصارف أخرى     فى منح القرض مع مصارف أخرى     

  ..ئتمانياً لتلك الجهات أم ال ئتمانياً لتلك الجهات أم ال تحليالً اتحليالً ا

الواحد وأقاربه من الدرجة األولى، ويسرى ذلك       الواحد وأقاربه من الدرجة األولى، ويسرى ذلك       وضع سقوف ائتمانية لما يمكن منحه للزبون        وضع سقوف ائتمانية لما يمكن منحه للزبون          ::1212

ن ن وأوأ. . ت والشركات المساهمة    ت والشركات المساهمة     التشاركيا  التشاركيا ييولى ف ولى ف رجة األ رجة األ على مساهمة األصل وفروعه من الد     على مساهمة األصل وفروعه من الد     

   .  . عقد التأسيس أو فى النظام األساسيعقد التأسيس أو فى النظام األساسيتكون ألغراض ونشاط الزبون المحددة فى تكون ألغراض ونشاط الزبون المحددة فى 

  ، وفقاً ، وفقاً شروط واستكمال المستندات الالزمة   شروط واستكمال المستندات الالزمة   يفاء بال يفاء بال ال بعد اإل  ال بعد اإل  أال تتم دراسة طلب منح االئتمان إ      أال تتم دراسة طلب منح االئتمان إ        ::1313

فى منح االئتمان والتعليمات الصادرة تنفيـذاً       فى منح االئتمان والتعليمات الصادرة تنفيـذاً       جراءات المعتمدة   جراءات المعتمدة   لمراحل العملية االئتمانية واإل   لمراحل العملية االئتمانية واإل   

  ..للسياسة االئتمانية للمصرف للسياسة االئتمانية للمصرف 

 على دفعات بمـا تتناسـب مـع          على دفعات بمـا تتناسـب مـع         ن يتم صرف مبالغ القروض والتسهيالت االئتمانية النقدية       ن يتم صرف مبالغ القروض والتسهيالت االئتمانية النقدية       أأ  ::1414

  . . ، والقيام بالرقابة الالزمة على تنفيذه ، والقيام بالرقابة الالزمة على تنفيذه مراحل إنجاز المشروع الممول من المصرفمراحل إنجاز المشروع الممول من المصرف

لنسب لنسب ، وفقاً ل  ، وفقاً ل  نوح إذا تجاوز الموعد المحدد للسداد     نوح إذا تجاوز الموعد المحدد للسداد     ئتمان المم ئتمان المم يتم احتساب فوائد تأخير على اال     يتم احتساب فوائد تأخير على اال       ::1515

  . . عفاء عفاء  التى يحددها مجلس اإلدارة، وااللتزام بالقواعد المنظمة لإل التى يحددها مجلس اإلدارة، وااللتزام بالقواعد المنظمة لإلوالمدةوالمدة
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  --::أنواع الضمانات المقبولة أنواع الضمانات المقبولة 

  ::كثر من الضمانات التالية كثر من الضمانات التالية مغطاة بواحد أو أمغطاة بواحد أو أتكون تكون ات منح االئتمان ات منح االئتمان عمليعمليإن إن 

خطابات ضمان  خطابات ضمان  / / وراق  مالية    وراق  مالية     أوراق تجارية وأ    أوراق تجارية وأ   // نقود وودائع     نقود وودائع    //ة  ة   معادن ثمين   معادن ثمين  //ضمانات عقارية   ضمانات عقارية   

انة انة بضـم بضـم / / لحـق   لحـق   حوالة ا حوالة ا / / وثائق تأمين   وثائق تأمين   ) / ) / ضمانة طرف ثالث    ضمانة طرف ثالث    ( ( ت شخصية   ت شخصية    ضمانا  ضمانا //مصرفية  مصرفية  

اع القـروض   اع القـروض   نـو نـو بأي ضمانة أخرى يحددها مجلس اإلدارة مقابل كل نـوع مـن أ            بأي ضمانة أخرى يحددها مجلس اإلدارة مقابل كل نـوع مـن أ            البضاعة أو   البضاعة أو   

حـوال علـى نسـبة      حـوال علـى نسـبة      ض أو التسهيل فى جميع األ     ض أو التسهيل فى جميع األ     يمة القر يمة القر ال تزيد ق  ال تزيد ق  لى أ لى أ ، ع ، ع والتسهيالت االئتمانية والتسهيالت االئتمانية 

و بيوت الخبرة   و بيوت الخبرة   محددة من قيمة الضمانات المقدمة والمحددة بموجب تقرير خبرة من أحد مكاتب أ            محددة من قيمة الضمانات المقدمة والمحددة بموجب تقرير خبرة من أحد مكاتب أ            

لمعد لذلك لدى مصـرف     لمعد لذلك لدى مصـرف     صول العقارية وغيرها من بين المقيدين فى السجل ا        صول العقارية وغيرها من بين المقيدين فى السجل ا        المختصة بتقييم األ  المختصة بتقييم األ  

   .  . ن قانونين قانوني، أو من قبل مثم، أو من قبل مثمليبيا المركزيليبيا المركزي

انخفـاض  انخفـاض  عادة تقييمها كلما ظهرت مؤشرات واضـحة ب       عادة تقييمها كلما ظهرت مؤشرات واضـحة ب       صرف متابعة الضمانات وإ   صرف متابعة الضمانات وإ   يتولى الم يتولى الم وو

قيمتها السوقية ووفقاً لألحوال التى يقدرها مجلس اإلدارة بناء على اقتراح مـن المـدير العـام،            قيمتها السوقية ووفقاً لألحوال التى يقدرها مجلس اإلدارة بناء على اقتراح مـن المـدير العـام،            

، ، د من حرية المصرف فى التصرف فيها      د من حرية المصرف فى التصرف فيها      ية قيود تح  ية قيود تح  على أن تكون هذه الضمانات غير خاضعة أل       على أن تكون هذه الضمانات غير خاضعة أل       

، مع النص فى عقد القـرض  ، مع النص فى عقد القـرض  قديمها فى شكل رهونات لجهات أخرى  قديمها فى شكل رهونات لجهات أخرى  عدم ت عدم ت بما فى ذلك التأكد من      بما فى ذلك التأكد من      

   أو التسهيل فور إخالل الزبـون بـأي         أو التسهيل فور إخالل الزبـون بـأي        أو التسهيل على حق المصرف فى استرداد قيمة القرض        أو التسهيل على حق المصرف فى استرداد قيمة القرض        

  . . شرط من شروط التعاقد شرط من شروط التعاقد 
  

  --::  مخاطر ومعوقات السياسة االئتمانيةمخاطر ومعوقات السياسة االئتمانية

لية االئتمانية الذي يؤدي إلـى      لية االئتمانية الذي يؤدي إلـى      تعرف مخاطر ومعوقات منح االئتمان بأنه الخلل المحتمل في العم         تعرف مخاطر ومعوقات منح االئتمان بأنه الخلل المحتمل في العم         

وبالتالي فإن السياسة االئتمانية يجب أن تكون       وبالتالي فإن السياسة االئتمانية يجب أن تكون       .  .   سلبية على المركز المالي للمصرف      سلبية على المركز المالي للمصرف     آثار ونتائج آثار ونتائج 

ن ثم التقليـل مـن      ن ثم التقليـل مـن      من القوة بحيث تستطيع الحد من المخاطر االئتمانية إلى أدنى حد ممكن، وم            من القوة بحيث تستطيع الحد من المخاطر االئتمانية إلى أدنى حد ممكن، وم            

ليبيا يمكن حصر مخاطر ومعوقـات      ليبيا يمكن حصر مخاطر ومعوقـات      وبالنظر إلى واقع المصارف التجارية في       وبالنظر إلى واقع المصارف التجارية في       . . الديون المتعثرة الديون المتعثرة 

  ::السياسة االئتمانية في اآلتي السياسة االئتمانية في اآلتي 
  
  :: محدودية معايير األداء  محدودية معايير األداء --11

  ::تقتصر معايير األداء في القطاع المصرفي الليبي على ثالثة معايير فقط وهي تقتصر معايير األداء في القطاع المصرفي الليبي على ثالثة معايير فقط وهي 

  ..االحتياطي اإللزامي االحتياطي اإللزامي   ••

  ..السيولة القانونية السيولة القانونية   ••

  ..مقررات لجنة بازل مقررات لجنة بازل   ••
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ة تتناول هيكل االئتمان وعالقته بـاإليرادات الناجمـة     ة تتناول هيكل االئتمان وعالقته بـاإليرادات الناجمـة      غير أنه هناك معايير أخرى دولية ومحلي       غير أنه هناك معايير أخرى دولية ومحلي      

حيث إن  حيث إن  . . عنه، وبكفاية المخصصات مقابل المتعثر منه، وهيكل االئتمان في ميزانية المصارف            عنه، وبكفاية المخصصات مقابل المتعثر منه، وهيكل االئتمان في ميزانية المصارف            

تعدد معايير الصناعة المصرفية من شأنها أن يحفز المصارف على وضع سياسة ائتمانية تراعى              تعدد معايير الصناعة المصرفية من شأنها أن يحفز المصارف على وضع سياسة ائتمانية تراعى              

تجارية فى اتخاذ قرارات منح االئتمان دون تـدخل         تجارية فى اتخاذ قرارات منح االئتمان دون تـدخل         هذه المعايير، وتنطلق من حرية المصارف ال      هذه المعايير، وتنطلق من حرية المصارف ال      

  ..أو توجيه مباشر أو غير مباشرأو توجيه مباشر أو غير مباشر
  
  :: مخاطر السوق  مخاطر السوق --22

إلى جانب عدم توفر المناخ االستثماري المالئم وضيق السوق المصرفي المحلي، فـإن هنـاك               إلى جانب عدم توفر المناخ االستثماري المالئم وضيق السوق المصرفي المحلي، فـإن هنـاك               

أو أو محدودية فى األدوات المالية والنقدية المستخدمة، وعدم قدرة المصارف التجارية على تسـنيد              محدودية فى األدوات المالية والنقدية المستخدمة، وعدم قدرة المصارف التجارية على تسـنيد              

توريق ديونها أي تحويلها إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق النقدي والمالي، وكذلك عدم               توريق ديونها أي تحويلها إلى أوراق مالية يمكن تداولها في السوق النقدي والمالي، وكذلك عدم               

  ..توفر البيانات الدقيقة والدراسات الموضوعية على السوق المحلية ألغراض منح   االئتمان توفر البيانات الدقيقة والدراسات الموضوعية على السوق المحلية ألغراض منح   االئتمان 
  
  :: مخاطر األطراف الخارجية  مخاطر األطراف الخارجية --33

 المعلومات والبيانات الصادرة عـن       المعلومات والبيانات الصادرة عـن      يقصد بها األطراف التي تعتمد عليها المصارف في استيفاء        يقصد بها األطراف التي تعتمد عليها المصارف في استيفاء        

  ::تلك األطراف ومنها على سبيل المثال تلك األطراف ومنها على سبيل المثال 

سوء التقدير العمدي الذي تلجأ إليه مكاتب تقييم الضـمانات، كالعقـارات واألصـول              سوء التقدير العمدي الذي تلجأ إليه مكاتب تقييم الضـمانات، كالعقـارات واألصـول                --

  ..المنقولة وغيرها، مما ينجم عنه تعرض الدين للتعثر مستقبالً المنقولة وغيرها، مما ينجم عنه تعرض الدين للتعثر مستقبالً 

 قـدرة المصـارف      قـدرة المصـارف     عدم توفر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة من بيوت الخبرة وعدم         عدم توفر دراسات جدوى اقتصادية دقيقة من بيوت الخبرة وعدم           --

  ..على تقييم هذه الدراسات على تقييم هذه الدراسات 

سوء التوثيق الرسمي لألصول الثابتة والمنقولة، وهو ما يؤكده تعميم مصلحة التسجيل            سوء التوثيق الرسمي لألصول الثابتة والمنقولة، وهو ما يؤكده تعميم مصلحة التسجيل              --

العقاري على المصارف التجارية الذي ينص على عدم مسئولية المصلحة عن صدور            العقاري على المصارف التجارية الذي ينص على عدم مسئولية المصلحة عن صدور            

  ..شهادات عقارية مزورة شهادات عقارية مزورة 
  

  : :  العوامل االجتماعية  العوامل االجتماعية --44

 االجتماعية السائدة في المجتمع الليبي قـد تـؤدي إلـى عـدم تمكـن                 االجتماعية السائدة في المجتمع الليبي قـد تـؤدي إلـى عـدم تمكـن                 إن األعراف والعالقات   إن األعراف والعالقات  

المصارف من بيع األصول الثابتة والمنقولة لبعض المدينين عـن طريـق الحجـز اإلداري أو                المصارف من بيع األصول الثابتة والمنقولة لبعض المدينين عـن طريـق الحجـز اإلداري أو                

  ..غيره، مما يحول دون قدرتها على استرداد أموالها غيره، مما يحول دون قدرتها على استرداد أموالها 
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  :: تعدد األجهزة الرقابية  تعدد األجهزة الرقابية --55

ا وتدخلها في شئون المصـارف وفـي طريقـة          ا وتدخلها في شئون المصـارف وفـي طريقـة          إن تعدد األجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاته     إن تعدد األجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاته     

  ..  توظيف أموالها وأسلوب تحصيلها، يؤدي إلى إحداث إرباك في السياسة االئتمانية للمصارفتوظيف أموالها وأسلوب تحصيلها، يؤدي إلى إحداث إرباك في السياسة االئتمانية للمصارف
  

  --::اإلجراءات التنفيذية ذات العالقة بالسياسة النقدية اإلجراءات التنفيذية ذات العالقة بالسياسة النقدية 

على الودائـع  على الودائـع  % % 7.57.5على الودائع تحت الطلب و على الودائع تحت الطلب و % % 1515حددت نسبة االحتياطي اإللزامي بـ    حددت نسبة االحتياطي اإللزامي بـ      

   . .الزمنيةالزمنية

من الخصوم اإليداعية ويعتبر رصـيد االحتيـاطي        من الخصوم اإليداعية ويعتبر رصـيد االحتيـاطي        % % 1515حددت نسبة السيولة القانونية بـ      حددت نسبة السيولة القانونية بـ        

  ..اإللزامي أحد مكونات السيولة القانونية اإللزامي أحد مكونات السيولة القانونية 

مـن قيمـة    مـن قيمـة    % % 3030حددت قيمة السلف االجتماعية بما ال يجاوز عشرة آالف دينار وبنسـبة             حددت قيمة السلف االجتماعية بما ال يجاوز عشرة آالف دينار وبنسـبة               

  . . الخصوم اإليداعية للمصرف ونفس النسبة للقروض العقاريةالخصوم اإليداعية للمصرف ونفس النسبة للقروض العقارية

من قيمـة راس  من قيمـة راس  % % 2020حية المصارف التجارية في منح االئتمان كحد أعلى بنسبة   حية المصارف التجارية في منح االئتمان كحد أعلى بنسبة   رفعت صال رفعت صال   

% % 55المال واالحتياطيات القانونية واالحتياطيات غير المخصصة للعميل الواحد بـدالً مـن             المال واالحتياطيات القانونية واالحتياطيات غير المخصصة للعميل الواحد بـدالً مـن             

  ..وتحال قيمة التسهيالت التي تتجاوز هذه النسبة إلى مصرف ليبيا المركزي وتحال قيمة التسهيالت التي تتجاوز هذه النسبة إلى مصرف ليبيا المركزي 

  % .% .44رف المركزي إلى رف المركزي إلى حددت نسبة سعر الخصم وإعادة الخصم بالمصحددت نسبة سعر الخصم وإعادة الخصم بالمص  

  % .% .1155خفضت نسبة التأمينات النقدية على اإلعتمادات المستندية إلى خفضت نسبة التأمينات النقدية على اإلعتمادات المستندية إلى   

   . .»»II««وفقاً لمقررات لجنة بازلوفقاً لمقررات لجنة بازل %  % 88حددت نسبة كفاية رأس المال بـ حددت نسبة كفاية رأس المال بـ   

 الضـامانات     الضـامانات    مـن قيمـة   مـن قيمـة   % % 8080نسـبته   نسـبته   التسهيالت االئتمانية بما    التسهيالت االئتمانية بما    القروض و القروض و نسبة  نسبة   تتجاوز    تتجاوز   أالأال  

  ..المقدمة المقدمة 

والتسهيالت بما يعادل سعر إعادة الخصم مضافاً إليـه         والتسهيالت بما يعادل سعر إعادة الخصم مضافاً إليـه         على القروض   على القروض   أسعار الفائدة   أسعار الفائدة   توحيد  توحيد  تم  تم    

2.52.5 % %..  
  

  --::فى ليبيا فى ليبيا   االئتمان المصرفياالئتمان المصرفي
فراد ولمختلف الوحدات االقتصادية فـى      فراد ولمختلف الوحدات االقتصادية فـى      تسهيالت االئتمانية التى تمنح لأل    تسهيالت االئتمانية التى تمنح لأل    يعتبر منح القروض وال   يعتبر منح القروض وال   

تلف أنواعها،  تلف أنواعها،  المجتمع من أهم استخدامات موارد المصارف المتأتية فى معظمها من الودائع بمخ           المجتمع من أهم استخدامات موارد المصارف المتأتية فى معظمها من الودائع بمخ           

، فإنه يكتنفها دوماً عنصر المخـاطرة       ، فإنه يكتنفها دوماً عنصر المخـاطرة       ة ورغم إجراءات المتابعة والتحوط    ة ورغم إجراءات المتابعة والتحوط    ئتمانيئتمانيإال إن السياسة اال   إال إن السياسة اال   

ولـذلك فـإن    ولـذلك فـإن    . . ن األموال المقرضة ألسـباب مختلفـة      ن األموال المقرضة ألسـباب مختلفـة      المتمثل فى احتمال عدم استرجاع جزء م      المتمثل فى احتمال عدم استرجاع جزء م      

محـددات هـذه   محـددات هـذه    فى اعتبارها  فى اعتبارها ، تأخذ، تأخذ االئتمانية االئتمانيةااتهتهالمصارف عند قيامها بتحديد إطار ومعالم سياس   المصارف عند قيامها بتحديد إطار ومعالم سياس   
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، وما قد تتعرض له     ، وما قد تتعرض له     ة القانونية واالحتياطي اإللزامي   ة القانونية واالحتياطي اإللزامي   ، خاصة ما يتعلق منها بنسب السيول      ، خاصة ما يتعلق منها بنسب السيول      السياسةالسياسة

 عناصر   عناصر  من مخاطر وذلك باستخدام جملة من القرارات واإلجراءات التى تكفل لها المواءمة بين            من مخاطر وذلك باستخدام جملة من القرارات واإلجراءات التى تكفل لها المواءمة بين            

  ..، فى تحقيق أهداف هذه السياسة ، فى تحقيق أهداف هذه السياسة السيولة والربحية واآلمانالسيولة والربحية واآلمان
  

 يقسـم القـروض      يقسـم القـروض     لدى المصارف التجارية في ليبيـا،     لدى المصارف التجارية في ليبيـا،       لمعتمدلمعتمدالتصنيف ا التصنيف ا  أن    أن   وتجدر اإلشارة إلى  وتجدر اإلشارة إلى  

  : : وفقاً ألدوات االئتمان التالية وفقاً ألدوات االئتمان التالية والتسهيالت النقدية والتسهيالت النقدية 

  ..السحب على المكشوف السحب على المكشوف   ••

  . . أوراق تجارية مخصومة ومتداولة أوراق تجارية مخصومة ومتداولة   ••

  ..قروض أخرى قروض أخرى   ••

  

فترة فترة خالل ال خالل ال   تطور القروض الممنوحة من قبل المصارف التجارية      تطور القروض الممنوحة من قبل المصارف التجارية       من خالل استعراض      من خالل استعراض     يالحظيالحظوو  

، مدى النمو الذي طرأ على هذه       ، مدى النمو الذي طرأ على هذه       ))11((بالجدول رقم   بالجدول رقم   الواردة  الواردة    البياناتالبياناتوفق  وفق  مسيحي،  مسيحي،  ))20020066--19751975((

 مليون   مليون  1321.21321.2 نحو    نحو   مسيحيمسيحي19801980خرى، إذ بلغت خالل عام      خرى، إذ بلغت خالل عام      القروض رغم تذبذبها من فترة أل     القروض رغم تذبذبها من فترة أل     

 لتصل   لتصل  ، ثم ازدادت  ، ثم ازدادت  %%105.8105.8 بنسبة    بنسبة   ، لترتفع ، لترتفع مسيحيمسيحي19751975 مليون دينار عام      مليون دينار عام     641.9641.9دينار، مقابل   دينار، مقابل   

  مسـيحي مسـيحي 20002000، فيما بلغت خالل عام      ، فيما بلغت خالل عام      مسيحيمسيحي19901990 خالل عام     خالل عام    ليون دينار ليون دينار  م  م 3053.33053.3نحو  نحو  إلى  إلى  

مسيحي، ثـم   مسيحي، ثـم   19751975مقارنة بعام   مقارنة بعام   % % 769.9769.9ا  ا   محققة بذلك زيادة نسبته     محققة بذلك زيادة نسبته    ،، مليون دينار   مليون دينار  5584.05584.0نحو  نحو  

ـ   مليون دينار   مليون دينار  6775.16775.1نحو  نحو  أي إلى   أي إلى     خالل فترة الدراسة  خالل فترة الدراسة  لها  لها  أعلى قيمة   أعلى قيمة   صل  صل   لت  لت ازدادتازدادت ـ   ف ي عـام   ي عـام    ف

     . .مسيحيمسيحي  20032003
  

 والتسهيالت االئتمانية فى بدايـة الفتـرة موضـوع           والتسهيالت االئتمانية فى بدايـة الفتـرة موضـوع          لزيادة في قيمة وحجم القروض    لزيادة في قيمة وحجم القروض    وتعود هذه ا  وتعود هذه ا  

التنموية التى تـم  التنموية التى تـم  التحليل ، إلى الدور الكبير الذي لعبته المصارف التجارية فى الخطط والبرامج           التحليل ، إلى الدور الكبير الذي لعبته المصارف التجارية فى الخطط والبرامج           

ف المشاريع االنتاجية والخدمية والشركات     ف المشاريع االنتاجية والخدمية والشركات      فى تلك الفترة ، وذلك من خالل تمويلها لمختل          فى تلك الفترة ، وذلك من خالل تمويلها لمختل         تنفيذهاتنفيذها

فإنها فإنها التي بدأت منذ منتصف الثمانينات      التي بدأت منذ منتصف الثمانينات      القروض  القروض  الزيادة الكبيرة في    الزيادة الكبيرة في    إال أن   إال أن     ..سات العامة   سات العامة   والمؤسوالمؤس

 أدى   أدى   في األسواق النفطية الدولية، الـذي       في األسواق النفطية الدولية، الـذي      االنخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط      االنخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط      إلى  إلى  تعود  تعود  

  . .   إلى حدوث عجز في الميزانية العامة ومن ثم زيادة اقتراض وحدات ومؤسسات القطاع العامإلى حدوث عجز في الميزانية العامة ومن ثم زيادة اقتراض وحدات ومؤسسات القطاع العام
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، إلى التغيرات الحاصـلة فـي هيكـل وسياسـة           ، إلى التغيرات الحاصـلة فـي هيكـل وسياسـة             في حجم ونوع القروض   في حجم ونوع القروض   ما تعود التغيرات    ما تعود التغيرات     في في

اإلقراض المتمثلة في سياسة توجيه اإلقراض بمنح قروض عقارية لتـوفير المسـكن الصـحي               اإلقراض المتمثلة في سياسة توجيه اإلقراض بمنح قروض عقارية لتـوفير المسـكن الصـحي               

  ..العامة للدولة العامة للدولة االقتصادية االقتصادية ، في إطار السياسة ، في إطار السياسة الالئق لذوي الدخل المتوسط الالئق لذوي الدخل المتوسط 
  

الت االئتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية علـى     الت االئتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية علـى     بتوزيع القروض والتسهي  بتوزيع القروض والتسهي  يتعلق  يتعلق  وفيما  وفيما  

  :: فإنها على النحو التالي  فإنها على النحو التالي ،،))22  الجدول رقمالجدول رقم( ( قتصادية قتصادية االاال  مختلف القطاعات واألنشطةمختلف القطاعات واألنشطة

  ::قروض األنشطة االقتصادية قروض األنشطة االقتصادية   --

، من أهـم القـروض      ، من أهـم القـروض       لمختلف القطاعات   لمختلف القطاعات  تعتبر القروض الممنوحة لألغراض اإلنتاجية والخدمية     تعتبر القروض الممنوحة لألغراض اإلنتاجية والخدمية     

--19901990((خالل الفترة   خالل الفترة   % % 44..5252سبة  سبة  لتجارية، حيث شكلت في المتوسط ن     لتجارية، حيث شكلت في المتوسط ن     التي منحتها المصارف ا   التي منحتها المصارف ا   

  2006.9.302006.9.30، ليبلغ رصيد هذه القروض فـي        ، ليبلغ رصيد هذه القروض فـي         من إجمالي القروض الممنوحة       من إجمالي القروض الممنوحة      مسيحيمسيحي) ) 20020066

 مسـيحي،    مسـيحي،   19901990 مليون دينار فـي نهايـة         مليون دينار فـي نهايـة        1784.31784.3مليون دينار مقابل    مليون دينار مقابل      3279.83279.8مسيحي، نحو   مسيحي، نحو   

  % .% .83.883.8  مسجلة بذلك ارتفاعاً نسبتهمسجلة بذلك ارتفاعاً نسبته
  
  ..رية رية القروض العقاالقروض العقا  --

وصـل رصـيد    وصـل رصـيد     سنة ، وقـد       سنة ، وقـد      6060  ––  2525وهي قروض طويلة األجل تتراوح فترة سدادها ما بين          وهي قروض طويلة األجل تتراوح فترة سدادها ما بين          

 مليون دينار مسجالً ارتفاعاً بلغـت        مليون دينار مسجالً ارتفاعاً بلغـت       1402.01402.0مسيحي، نحو   مسيحي، نحو     2006.9.302006.9.30القروض العقارية في    القروض العقارية في    

وقد شكل هذا النوع من القـروض       وقد شكل هذا النوع من القـروض       . .  مسيحي  مسيحي 19901990 بما كان عليه في عام        بما كان عليه في عام       مقارنةمقارنة% % 24.624.6نسبة  نسبة  

، ورغم أن   ، ورغم أن   مسيحيمسيحي) ) 20020066  --19901990((لي القروض الممنوحة خالل الفترة      لي القروض الممنوحة خالل الفترة      من إجما من إجما % % 29.229.2نسبة  نسبة  

  هاهاعوائـد عوائـد بانخفـاض   بانخفـاض     تمتـاز تمتـاز إال أنهـا    إال أنهـا    ،  ،  هذه القروض قد ساهمت في تحقيق التنمية االجتماعية         هذه القروض قد ساهمت في تحقيق التنمية االجتماعية         

بمنح هـذا النـوع مـن       بمنح هـذا النـوع مـن       المصارف التجارية   المصارف التجارية   قيام  قيام  وارتفاع عنصر المخاطرة فيها، إضافةً إلى أن        وارتفاع عنصر المخاطرة فيها، إضافةً إلى أن        

  ..القروض يتعارض مع طبيعة مواردها القروض يتعارض مع طبيعة مواردها 
  
  ..السلف االجتماعية السلف االجتماعية   --

 ،   ،  مسيحيمسيحي  2006.9.302006.9.30بلغ رصيد السلف االجتماعية الممنوحة من قبل المصارف التجارية حتى           بلغ رصيد السلف االجتماعية الممنوحة من قبل المصارف التجارية حتى           

وعلى الرغم  وعلى الرغم  . .  مسيحي  مسيحي 19901990مليون دينار في نهاية عام      مليون دينار في نهاية عام        62.562.5 مقابل    مقابل   مليون دينار مليون دينار   1728.91728.9  نحونحو

قـروض  قـروض  من إجمـالي ال   من إجمـالي ال   % % 12.412.4من التطور الملحوظ لهذه القروض إال أنها لم تشكل إال نسبة            من التطور الملحوظ لهذه القروض إال أنها لم تشكل إال نسبة            

  ..مسيحي مسيحي ) ) 20020066  --19901990((الممنوحة خالل الفترة الممنوحة خالل الفترة 
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  ..قروض النهر الصناعي قروض النهر الصناعي   --

 مسيحي، عنـد نفـس       مسيحي، عنـد نفـس      20020066ظل رصيد القروض الممنوحة لمشروع النهر الصناعي حتى عام          ظل رصيد القروض الممنوحة لمشروع النهر الصناعي حتى عام          

  %%6.06.0 مليون دينار، ليشكل نسبة       مليون دينار، ليشكل نسبة      00..373373 مسيحي والبالغ نحو      مسيحي والبالغ نحو     19951995المستوى المسجل منذ عام     المستوى المسجل منذ عام     

) ) 20052005--19901990(( المصـارف التجاريـة خـالل الفتـرة      المصـارف التجاريـة خـالل الفتـرة     من إجمالي القروض الممنوحة من قبل  من إجمالي القروض الممنوحة من قبل  

  ..مسيحي مسيحي 
  

من من فقط  فقط  % % 38.538.5 إلى أن إجمالي توظيفات المصارف التجارية ، قد شكلت نسبة             إلى أن إجمالي توظيفات المصارف التجارية ، قد شكلت نسبة            وتجدر اإلشارة وتجدر اإلشارة 

، مما يشير ذلك إلى احتفاظ المصـارف التجاريـة          ، مما يشير ذلك إلى احتفاظ المصـارف التجاريـة           مسيحي    مسيحي   2006.9.302006.9.30إجمالي الموارد حتى    إجمالي الموارد حتى    

          وشكلت التوظيفـات قصـيرة االجـل       وشكلت التوظيفـات قصـيرة االجـل       . . يفها  يفها  م يتوفر المجال المناسب لتوظ    م يتوفر المجال المناسب لتوظ    للباصول سائلة كبيرة    باصول سائلة كبيرة    

نسـبة  نسـبة  ) ) سلفيات والسحب على المكشوف ، سلف اجتماعية ، كمبياالت مخصومة ومتداولـة             سلفيات والسحب على المكشوف ، سلف اجتماعية ، كمبياالت مخصومة ومتداولـة             ( ( 

، كما شكلت التوظيفات    ، كما شكلت التوظيفات    ) ) الودائع تحت الطلب    الودائع تحت الطلب    ( ( فقط من إجمالي الموارد قصيرة االجل       فقط من إجمالي الموارد قصيرة االجل       % % 37.537.5

طويلـة  طويلـة  الي المـوارد    الي المـوارد    من إجم من إجم % % 41.241.2نسبة  نسبة  ) ) قروض عقارية وقروض أخرى     قروض عقارية وقروض أخرى     ( ( طويلة االجل   طويلة االجل   

فإن المصارف التجاريـة قـد ال       فإن المصارف التجاريـة قـد ال       إلى هذه النسب    إلى هذه النسب     وبالنظر    وبالنظر   ) .) .اآلجلة واالدخارية   اآلجلة واالدخارية   الودائع  الودائع  ( ( االجل  االجل  

  عدم االيفاء بإلتزاماتها تجاه المـودعين ،      عدم االيفاء بإلتزاماتها تجاه المـودعين ،      ص السيولة أو    ص السيولة أو    تتعرض إلى أية مخاطرة ، من حيث نق       تتعرض إلى أية مخاطرة ، من حيث نق       

ة االجل قد تحولـت     ة االجل قد تحولـت      المصارف هى أن أغلب التوظيفات قصير       المصارف هى أن أغلب التوظيفات قصير      تواجه هذه تواجه هذه إال أن المشكلة التى قد      إال أن المشكلة التى قد      

القروض القروض  (  ( ذلك نتيجة لتأخر سداد هذه التوظيفات     ذلك نتيجة لتأخر سداد هذه التوظيفات     إلى توظيفات يمكن اعتبارها طويلة االجل ، و       إلى توظيفات يمكن اعتبارها طويلة االجل ، و       

    ..إلى مخاطر إئتمانية إلى مخاطر إئتمانية يعرضها يعرضها  ، مما قد  ، مما قد ))والتسهيالت والتسهيالت 

على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته المصارف التجارية في تحقيـق التنميـة االقتصـادية                على الرغم من الدور الكبير الذي لعبته المصارف التجارية في تحقيـق التنميـة االقتصـادية                فف

تحقيق الرفاه االقتصادي لكافة أفراد المجتمـع، مـن خـالل مـنح             تحقيق الرفاه االقتصادي لكافة أفراد المجتمـع، مـن خـالل مـنح             ة في   ة في   واالجتماعية والمساهم واالجتماعية والمساهم 

 إال أنهـا     إال أنهـا    اعية،اعية،القروض والتسهيالت االئتمانية لمختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتم       القروض والتسهيالت االئتمانية لمختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية واالجتم       

تواجه صعوبات فيما يتعلق بعدم انتظام سداد القروض التي منحـت لـبعض األفـراد وبعـض              تواجه صعوبات فيما يتعلق بعدم انتظام سداد القروض التي منحـت لـبعض األفـراد وبعـض              

خاصـةً  خاصـةً  لقروض التـي منحـت بضـمان الخزانـة العامـة            لقروض التـي منحـت بضـمان الخزانـة العامـة            الجهات االعتبارية العامة وكذلك ا    الجهات االعتبارية العامة وكذلك ا    

المشروعات والشركات التي تم الزحف عليها أو دمجهـا أو تصـفيتها دون اسـترداد أمـوال                 المشروعات والشركات التي تم الزحف عليها أو دمجهـا أو تصـفيتها دون اسـترداد أمـوال                 

  ..  المصارف من هذه الجهاتالمصارف من هذه الجهات

مسـيحي، نحـو    مسـيحي، نحـو      2006.9.302006.9.30الديون المتعثرة للمصارف التجاريـة حتـى        الديون المتعثرة للمصارف التجاريـة حتـى        مجموع  مجموع    حيث بلغ حيث بلغ   

نشأة هـذه   نشأة هـذه   ويرجع سبب   ويرجع سبب     ..  ديونديونمن إجمالي ال  من إجمالي ال  % % 22.422.4مليون دينار مشكلة بذلك نسبة      مليون دينار مشكلة بذلك نسبة        1824.01824.0

  ::أهمها أهمها إلى عدة عوامل إلى عدة عوامل الديون للمصارف التجارية في ليبيا الديون للمصارف التجارية في ليبيا 
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قبل مـنحهم   قبل مـنحهم   التى تقوم بها المصارف تجاه عمالئها       التى تقوم بها المصارف تجاه عمالئها       الدراسات االئتمانية   الدراسات االئتمانية   محدودية نطاق   محدودية نطاق     ..11

أو إجراء المقابالت   أو إجراء المقابالت   إجراء التحليل المالي ألوضاعهم المالية      إجراء التحليل المالي ألوضاعهم المالية      سواء فيما يتعلق ب   سواء فيما يتعلق ب   القرض  القرض  

  ..مدى مواءمة الضمانات المقدمة لقيمة القرض مدى مواءمة الضمانات المقدمة لقيمة القرض خصية معهم من وقت ألخر ، أو خصية معهم من وقت ألخر ، أو الشالش

وعـدم ربـط    وعـدم ربـط    منح القرض   منح القرض   وبعد  وبعد  أثناء  أثناء  قبل و قبل و بمتابعة العميل   بمتابعة العميل   تباطؤ المصارف فى القيام     تباطؤ المصارف فى القيام       ..22

حركة الحساب بقدرة العميل المالية للحصول على القرض ، وكذلك عدم اشتراط تقديم             حركة الحساب بقدرة العميل المالية للحصول على القرض ، وكذلك عدم اشتراط تقديم             

  . . سهيل بدراسات الجدوى االقتصادية سهيل بدراسات الجدوى االقتصادية دراسات جدوى اقتصادية وعدم ربط قيمة التدراسات جدوى اقتصادية وعدم ربط قيمة الت

اللوائح واإلجراءات المنظمة لعمليات مـنح القـروض، كتجـاوز          اللوائح واإلجراءات المنظمة لعمليات مـنح القـروض، كتجـاوز          عدم التقيد في تنفيذ     عدم التقيد في تنفيذ       ..33

  ..الحدود المسموح بها لقيمة القرض واستعماله قبل استكمال باقي المستندات المطلوبة الحدود المسموح بها لقيمة القرض واستعماله قبل استكمال باقي المستندات المطلوبة 

  رار رار لطلبات العمالء بشأن الحصول عل تمويل إضافي الستم       لطلبات العمالء بشأن الحصول عل تمويل إضافي الستم       فى النظر   فى النظر    المصارف    المصارف   ترددتردد  ..44

  ..وانقاذه من أي تعثر وانقاذه من أي تعثر المشروع المشروع 

  .. بالمراجعة الدورية لقيمة الضمانات المقدمة وربطها برصيد الدين القائم  بالمراجعة الدورية لقيمة الضمانات المقدمة وربطها برصيد الدين القائم القيامالقيامقلة قلة   ..55

، أو إفالسه نتيجة    ، أو إفالسه نتيجة    رض الذى منح من اجله      رض الذى منح من اجله      غغبتوظيف التسهيل فى ال   بتوظيف التسهيل فى ال     التزام العميل التزام العميل عدم  عدم    ..66

  ..سوء تصرفه فى إدارة المشروع سوء تصرفه فى إدارة المشروع 

 فى التشاركيات ، مما قد يـؤدي إلـى عـدم             فى التشاركيات ، مما قد يـؤدي إلـى عـدم            كثرة المنازعات والخالفات بين الشركاء    كثرة المنازعات والخالفات بين الشركاء      ..77

  ..االهتمام بسداد الدين القائم جراء توقف المشروع االهتمام بسداد الدين القائم جراء توقف المشروع 

أو تصفية نشاطه ، أو     أو تصفية نشاطه ، أو     المرخص قانوناً   المرخص قانوناً   نشاط العميل   نشاط العميل   قيام بعض الجهات الرسمية بإلغاء      قيام بعض الجهات الرسمية بإلغاء        ..88

ر اسـتيراد   ر اسـتيراد   ظظحح  مثلمثل الرسمية التى قد تؤثر فى نشاط العميل          الرسمية التى قد تؤثر فى نشاط العميل         اتخاذها بعض اإلجراءات  اتخاذها بعض اإلجراءات  

  ..بعض السلع وغيرها بعض السلع وغيرها 

تمويلهـا  تمويلهـا  لغرض لغرض لمصارف  لمصارف  دم ل دم ل ضعف دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات التى تق      ضعف دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات التى تق        ..99

  ..  وعدم قدرة المصارف على تقييم هذه الدراساتوعدم قدرة المصارف على تقييم هذه الدراسات

على استخدام  على استخدام   المصارف    المصارف   واثره فى الحد من قدرة    واثره فى الحد من قدرة    عدم توفر المناخ االستثماري المالئم      عدم توفر المناخ االستثماري المالئم        ..1010

    .. المناسبة فى مجال االئتمان المصرفي  المناسبة فى مجال االئتمان المصرفي ألدوات المالية والنقديةألدوات المالية والنقديةاا

اتخاذ إجراءات سريعة من الجهات القضائية حيال غير الملتزمين بسداد ديـونهم            اتخاذ إجراءات سريعة من الجهات القضائية حيال غير الملتزمين بسداد ديـونهم            عدم  عدم    ..1111

سواء المتعلقة باألوراق التجارية أو إجراءات الحجز اإلداري أو من يقدمون مستندات            سواء المتعلقة باألوراق التجارية أو إجراءات الحجز اإلداري أو من يقدمون مستندات            

مراكز مالية خاطئة أو مؤشرات دراسات جدوى اقتصـادية غيـر           مراكز مالية خاطئة أو مؤشرات دراسات جدوى اقتصـادية غيـر           غير واقعية كإعداد    غير واقعية كإعداد    

  ..صحيحة أو تثمينات عقارية مبالغ فيها صحيحة أو تثمينات عقارية مبالغ فيها 
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  الخالصةالخالصة
  
  

تم في هذه الدراسة استعراض وتحليل حجم ونوع القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة مـن      تم في هذه الدراسة استعراض وتحليل حجم ونوع القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة مـن      

قبل القطاع المصرفي لمختلف القطاعات االقتصادية في االقتصاد الوطني والسياسـة االئتمانيـة             قبل القطاع المصرفي لمختلف القطاعات االقتصادية في االقتصاد الوطني والسياسـة االئتمانيـة             

قد خلصـت   قد خلصـت   ووالمتبعة في ليبيا، في ظل النظام المصرفي القائم والظروف والتغيرات االقتصادية            المتبعة في ليبيا، في ظل النظام المصرفي القائم والظروف والتغيرات االقتصادية            

  : : النتائج التالية النتائج التالية الدراسة إلى الدراسة إلى 

  .  .  ضعف مساهمة الموارد الذاتية للمصارف التجارية فى منح االئتمان ضعف مساهمة الموارد الذاتية للمصارف التجارية فى منح االئتمان   ..11

عدم مراعاة المصارف للقواعد واللوائح المنظمة لمنح االئتمان، لما لـذلك مـن أهميـة             عدم مراعاة المصارف للقواعد واللوائح المنظمة لمنح االئتمان، لما لـذلك مـن أهميـة               ..22

  ..كبيرة في تقليل مخاطر االئتمان كبيرة في تقليل مخاطر االئتمان 

فـى شـكل    فـى شـكل    التي قامت بمنحها    التي قامت بمنحها    وال  وال  األماألماسترجاع  استرجاع  صعوبة  صعوبة  تعاني المصارف في ليبيا من      تعاني المصارف في ليبيا من        ..33

قروض وتسهيالت لمختلف األنشطة واألغراض وذلك ألسباب عديدة ال مجال للتعرض           قروض وتسهيالت لمختلف األنشطة واألغراض وذلك ألسباب عديدة ال مجال للتعرض           

  ..إليها هنا إليها هنا 

االدخار إلى إجمـالي الودائـع للمصـارف        االدخار إلى إجمـالي الودائـع للمصـارف        ودائع  ودائع  الودائع آلجل و  الودائع آلجل و  مجموع  مجموع  استقرار نسبة   استقرار نسبة     ..44

  ))20020055  --  19961996((خـالل الفتـرة     خـالل الفتـرة     % % 30.930.9وو  %%33.233.2التجارية، حيث تراوحت مـابين      التجارية، حيث تراوحت مـابين      

، مما قد يتيح للمصارف توظيف تلك الودائع دون توقع التعرض لمخاطر نقص             ، مما قد يتيح للمصارف توظيف تلك الودائع دون توقع التعرض لمخاطر نقص             مسيحيمسيحي

  ..السيولة السيولة 
  

يتمكن الجهاز المصرفي من أداء دور أكبر في دعم مسيرة النشاط االقتصادي من جهـة       يتمكن الجهاز المصرفي من أداء دور أكبر في دعم مسيرة النشاط االقتصادي من جهـة       ولكـي   ولكـي   

توسيع قاعـدة   توسيع قاعـدة   والمحافظة على مركزه المالي من جهة أخرى، خاصةً في ضوء توجهات برامج             والمحافظة على مركزه المالي من جهة أخرى، خاصةً في ضوء توجهات برامج             

 يتعين العمل علـى دعـم وتطـوير          يتعين العمل علـى دعـم وتطـوير         ، فإنه ، فإنه لة التي يشهدها االقتصاد الوطني      لة التي يشهدها االقتصاد الوطني      وإعادة الهيك وإعادة الهيك الملكية  الملكية  

الجهاز المصرفي وإعادة النظر في النمط الحالي لملكية المصارف وخلق نظام مصرفي تنافسي             الجهاز المصرفي وإعادة النظر في النمط الحالي لملكية المصارف وخلق نظام مصرفي تنافسي             

لضمان أفضل الخدمات المصرفية وتوسيع أعمال المصارف لتشمل نواحي أخرى غير معهـودة    لضمان أفضل الخدمات المصرفية وتوسيع أعمال المصارف لتشمل نواحي أخرى غير معهـودة    

  ..تمشى والمعايير الدولية تمشى والمعايير الدولية لديه، ودعم مالءة رأس مالها بما يلديه، ودعم مالءة رأس مالها بما ي

المساهمة بشكل فعال في النهوض بالقطاع األهلـي وزيـادة          المساهمة بشكل فعال في النهوض بالقطاع األهلـي وزيـادة          من  من  القطاع المصرفي   القطاع المصرفي   ولكي يتمكن   ولكي يتمكن   

  :: ، فإنه ينبغي مراعاة ما يلي  ، فإنه ينبغي مراعاة ما يلي مساهمته في العملية التنمويةمساهمته في العملية التنموية

االستمرار في بناء نظام مالي متطور وذلك عن طريق تشجيع االكتتاب في تملك أسـهم               االستمرار في بناء نظام مالي متطور وذلك عن طريق تشجيع االكتتاب في تملك أسـهم                 ..11

  .. إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية بهذه المصارف  إطار برنامج توسيع قاعدة الملكية بهذه المصارف فىفىالمصارف التجارية المصارف التجارية 

  ..تجميع المدخرات واالستفادة منها في دعم مالءة رأس مال المصارف التجارية تجميع المدخرات واالستفادة منها في دعم مالءة رأس مال المصارف التجارية   ..22
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تنافسي، مما يؤدي إلى تحسن الخـدمات المصـرفية         تنافسي، مما يؤدي إلى تحسن الخـدمات المصـرفية         إطار  إطار  خلق نظام مصرفي يعمل في      خلق نظام مصرفي يعمل في        ..33

  ..جديدة جديدة مجاالت مجاالت وتوسيعها لتشمل وتوسيعها لتشمل 

د على دراسات الجدوى االقتصادية عند منح       د على دراسات الجدوى االقتصادية عند منح       ترشيد تخصيص الموارد، من خالل االعتما     ترشيد تخصيص الموارد، من خالل االعتما       ..44

  ..االئتمان، والتحليل االئتماني للتعرف على حقيقة الوضع المالي للعميل االئتمان، والتحليل االئتماني للتعرف على حقيقة الوضع المالي للعميل 

نشر الوعي المصرفي لدى الجمهور وتشجيعهم على التعامل مع المصارف فـي كافـة              نشر الوعي المصرفي لدى الجمهور وتشجيعهم على التعامل مع المصارف فـي كافـة                ..55

  ..المصارف على تطوير واتساع خدماتها المصرفية المصارف على تطوير واتساع خدماتها المصرفية هذه هذه ، مما يحفز ، مما يحفز   معامالتهم التجاريةمعامالتهم التجارية

، وذلك  ، وذلك    ))مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    مخصص الديون المشكوك في تحصيلها     ( ( الكافية  الكافية المخصصاتالمخصصاتلعمل على تكوين    لعمل على تكوين    اا  ..66

  . .   لمجابهة مخاطر عدم السداد، من خالل الدراسة الدقيقة للديون بكافة أنوعهالمجابهة مخاطر عدم السداد، من خالل الدراسة الدقيقة للديون بكافة أنوعها

العمل على استكمال األطر التشريعية لسوق األوراق المالية حتى تتمكن المصارف مـن             العمل على استكمال األطر التشريعية لسوق األوراق المالية حتى تتمكن المصارف مـن               ..77

جه، في دعم الوحـدات والقطاعـات االقتصـادية         جه، في دعم الوحـدات والقطاعـات االقتصـادية         قيامها بالدور المناط بها على أكمل و      قيامها بالدور المناط بها على أكمل و      

  ..وزيادة معدالت النمو وزيادة معدالت النمو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 14

  ))11((الجدول رقم الجدول رقم 

  الممنوحة من قبل المصارف التجاريةالممنوحة من قبل المصارف التجاريةوالتسهيالت النقدية والتسهيالت النقدية القروض القروض 

  حيحيمسيمسي  ))20020066  --11975975(( خالل الفترة  خالل الفترة 
                    ))بالمليون ديناربالمليون دينار((                                                                                                                                                                                                                        

  الفترةالفترة
السلفيات والسحب السلفيات والسحب 

  على المكشوفعلى المكشوف
من من % % 

  اإلجمالياإلجمالي

  أوراق تجاريةأوراق تجارية

  مخصومة ومتداولةمخصومة ومتداولة

  وتسهيالت اخرىوتسهيالت اخرى

من من % % 

  اإلجمالياإلجمالي
إجمالي إجمالي 

  القروضالقروض

19751975  599.2599.2  93.393.3  42.742.7  6.76.7  641.9641.9  

19801980  1289.01289.0  97.697.6  32.232.2  2.42.4  1321.21321.2  

19851985  191942.742.7  95.695.6  90.390.3  4.44.4  2033.02033.0  

19901990  3004.83004.8  98.098.0  48.548.5  2.02.0  3053.33053.3  

19911991  3082.93082.9  97.397.3  69.469.4  2.72.7  3152.33152.3  

19921992  3317.33317.3  97.897.8  74.974.9  2.22.2  3392.33392.3  

19931993  3617.23617.2  97.597.5  93.093.0  2.52.5  3710.23710.2  

19941994  3872.73872.7  97.297.2  113.4113.4  2.82.8  3986.13986.1  

19951995  4162.84162.8  97.297.2  118.7118.7  2.82.8  4281.54281.5  

19961996  3640.63640.6  93.093.0  274.4274.4  7.07.0  3915.03915.0  

19971997  3931.53931.5  94.494.4  234.4234.4  5.65.6  4165.94165.9  

19981998  4334.74334.7  95.795.7  195.5195.5  4.34.3  4530.24530.2  

19991999  5133.95133.9  98.698.6  69.769.7  1.41.4  5203.65203.6  

20002000  5571.35571.3  99.899.8  12.712.7  0.20.2  5584.05584.0  

20012001  6055.56055.5  99.9799.97  2.12.1  0.030.03  6057.66057.6  

20022002  6355.56355.5  99.9699.96  2.32.3  0.040.04  6357.86357.8  

20032003  6769.76769.7  99.9299.92  5.45.4  0.080.08  6775.16775.1  

22004004  6508.26508.2  99.9799.97  2.12.1  0.030.03  6510.36510.3  

20052005  6162.16162.1  99.9299.92  4.54.5  0.080.08  6166.66166.6  

2006.9.302006.9.30  6781.66781.6  99.9799.97  2.12.1  0.030.03  6783.76783.7  

  ..  مختلفةمختلفةإصدارات إصدارات . .   مصرف ليبيا المركزيمصرف ليبيا المركزي: : المصدرالمصدر
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  ))22((الجدول رقم الجدول رقم 

  القروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجاريةالقروض والتسهيالت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية

  ة االقتصادية ة االقتصادية  لمختلف القطاعات واألنشط لمختلف القطاعات واألنشط

  مسيحيمسيحي) )   20020066  --19901990  ((خالل الفترة خالل الفترة 
  ))ليون دينارليون ديناربالمبالم((

  الفترةالفترة
قروض لألنشطة االقتصادية قروض لألنشطة االقتصادية 

  ))إنتاجية وخدميةإنتاجية وخدمية((
قروض قروض 
  عقاريةعقارية

قروض النهر قروض النهر 
  الصناعيالصناعي

سلف سلف 
  اجتماعيةاجتماعية

  إجمالي القروضإجمالي القروض

19901990  1784.31784.3  1125.51125.5  81.081.0  62.562.5  3053.33053.3  
11991991  1784.11784.1  1202.01202.0  81.081.0  85.285.2  3152.33152.3  
19921992  1917.01917.0  1259.11259.1  112.0112.0  104.2104.2  3392.33392.3  
19931993  2133.42133.4  1279.51279.5  170.0170.0  127.3127.3  3710.23710.2  
19941994  2296.12296.1  1310.11310.1  230.0230.0  149.9149.9  3986.13986.1  
19951995  2462.72462.7  1343.51343.5  373.0373.0  102.3102.3  4281.54281.5  
19961996  1877.91877.9  1389.71389.7  373.0373.0  274.4274.4  3915.03915.0  
19971997  2072.02072.0  1326.01326.0  373.0373.0  394.9394.9  4195.94195.9  
19981998  2290.82290.8  1360.41360.4  373.0373.0  506.0506.0  454530.230.2  
19991999  2647.92647.9  1459.71459.7  373.0373.0  723.0723.0  5203.65203.6  
20002000  2802.92802.9  1468.91468.9  373.0373.0  939.2939.2  5584.05584.0  
20012001  3156.03156.0  1436.91436.9  373.0373.0  1091.71091.7  6057.66057.6  
20022002  3269.83269.8  1398.11398.1  373.0373.0  1316.91316.9  6357.86357.8  
20032003  3549.03549.0  1472.11472.1  373.0373.0  1381.01381.0  6775.16775.1  
20042004  3194.23194.2  1456.21456.2  373.0373.0  1486.91486.9  6510.36510.3  
20052005  2701.62701.6  1426.31426.3  373.0373.0  1665.71665.7  6166.66166.6  

2006.9.302006.9.30  3279.83279.8  1402.01402.0  373.0373.0  1728.91728.9  6783.76783.7  

  ..نفس المصدر السابق نفس المصدر السابق 
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  ))33((الجدول رقم الجدول رقم 

  مسيحيمسيحي  2006.9.302006.9.30   فى فىهيكل االئتمان وودائع المصارف التجاريةهيكل االئتمان وودائع المصارف التجارية
  

  نسبة من اإلجمالينسبة من اإلجمالي  القيمة بالمليون دينارالقيمة بالمليون دينار  

      االئتماناالئتمان: : أوالًأوالً

  46.246.2  3134.63134.6  لمكشوفلمكشوفسلفيات والسحب على اسلفيات والسحب على ا      

  0.00.0  1.71.7  كمبياالت مخصومة متداولةكمبياالت مخصومة متداولة      

  25.525.5  1728.91728.9  سلف اجتماعيةسلف اجتماعية      

  20.720.7  1402.01402.0  قروض عقاريةقروض عقارية      

  7.67.6  516.5516.5  قروض أخرىقروض أخرى      

  %%100100  6783.76783.7     اإلجمالي    اإلجمالي 

      الودائعالودائع: : ثانياًثانياً

  73.673.6  12983.612983.6  ودائع تحت الطلبودائع تحت الطلب      

  26.426.4  4654.54654.5  ودائع ألجل واالدخارودائع ألجل واالدخار      

  %%100100  17638.117638.1  جمالي جمالي    اإل   اإل

  ..نفس المصدر السابق نفس المصدر السابق           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


