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  بشأن المصارفبشأن المصارف

============================  

  

  رر.. و  و 13731373لـسنة   لـسنة   ) ) 11((القانون رقـم    القانون رقـم     مسيحي    مسيحي   20052005) ) ينايريناير( (  أي النار     أي النار    1212صدر بتاريخ   صدر بتاريخ   

التى حـدثت فـى مجـال       التى حـدثت فـى مجـال       السريعة  السريعة   التطورات    التطورات   واكبواكبييلل،  ،  بشأن المصارف   بشأن المصارف   مسيحي  مسيحي    20052005

 المـصارف والنقـد      المـصارف والنقـد     والمالية منذ صـدور قـانون     والمالية منذ صـدور قـانون     السياسة النقدية واالئتمانية والمصرفية     السياسة النقدية واالئتمانية والمصرفية     

لل الصعوبات التـى يعـاني منهـا        لل الصعوبات التـى يعـاني منهـا        ذذييووعالج  عالج  يي، ول ، ول  افرنجي    افرنجي   19931993لسنة  لسنة  ) ) 11((رقم  رقم  ئتمان  ئتمان  االاالوو

     عند التطبيق العملي للقانون      عند التطبيق العملي للقانون     برزتبرزت الثغرات التى     الثغرات التى    سدسدييالقطاع المصرفي فى الجماهيرية ، و     القطاع المصرفي فى الجماهيرية ، و     

تلبي حاجـة االقتـصاد     تلبي حاجـة االقتـصاد     ضع االسس التى تالئم الظروف المالية والمصرفية و       ضع االسس التى تالئم الظروف المالية والمصرفية و       ييالسابق ، ول  السابق ، ول  

  . . المحلي وتتفق مع النظم والتشريعات المالية والمصرفية الدولية المحلي وتتفق مع النظم والتشريعات المالية والمصرفية الدولية 

  فيمـا يلـي   فيمـا يلـي   وو .  . واحد وعشرون مادة  واحد وعشرون مادة  وومائة  مائة  تضم  تضم    ةةرئيسيرئيسيثالثة أبواب   ثالثة أبواب    إلى      إلى     ينقسم القانون ينقسم القانون 

   . . الجديد الجديدقانونقانونالالأهم مالمح أهم مالمح إستعراض إستعراض 

  ::  األولاألولالباب الباب 

تضم تضم ،  ،    ستة فصول ستة فصول يقع فى   يقع فى    و  و ""المصرف المركزي المصرف المركزي "" من القانون     من القانون    األولاألوليتناول الباب   يتناول الباب     

    .. مادة  مادة  وستون وستونأربعةأربعة

أن مـصرف ليبيـا     أن مـصرف ليبيـا     على  على  ) ) 11((المادة  المادة  نصت  نصت     حيث  حيث ،،  ثالثة عشرة مادة  ثالثة عشرة مادة     ويضم  ويضم الفصل األول الفصل األول 

ا تعتبر ا تعتبر مم، ك، كستقلة ستقلة ة والذمة المالية الُمة والذمة المالية الُمالشخصية االعتباريالشخصية االعتباريالمركزي مؤسسة مستقلة ، تتمتع ب     المركزي مؤسسة مستقلة ، تتمتع ب     

. . ستحقة على جهات أخرى     ستحقة على جهات أخرى     ال يجوز الحجز عليها للوفاء بديون م      ال يجوز الحجز عليها للوفاء بديون م      أمواالً خاصة به    أمواالً خاصة به    ه  ه  أصولأصول

  --::وأهم ما يالحظ فى هذا الشأن ما يلي وأهم ما يالحظ فى هذا الشأن ما يلي 

أهميـة  أهميـة  ضرورة تمليهـا    ضرورة تمليهـا    التى اصبحت   التى اصبحت   استقاللية المصرف المركزي    استقاللية المصرف المركزي    التأكيد على   التأكيد على     --

  إصـداره إصـداره فى  فى   فى خلق الودائع أو       فى خلق الودائع أو      ااسواء من حيث تأثيره   سواء من حيث تأثيره   ،  ،  الوظائف التى يقوم بها     الوظائف التى يقوم بها     

فق مع ميولها فـى    فق مع ميولها فـى    تتتمويل ت تمويل ت للللتجد فيها الدولة طريقاً سهالً      تجد فيها الدولة طريقاً سهالً      قد  قد  التى  التى     ،  ، للنقود القانونية للنقود القانونية 

   ،  ، الذى قد يكون متعارضاً مع أهداف السياسة النقدية للمصرف المركزي         الذى قد يكون متعارضاً مع أهداف السياسة النقدية للمصرف المركزي         ،  ،  االنفاق  االنفاق  

  تحقيق االستقرار فى المـستوى العـام لالسـعار ، وسـالمة النظـام              تحقيق االستقرار فى المـستوى العـام لالسـعار ، وسـالمة النظـام              ببوالمتعلقة  والمتعلقة  
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 المركزي تعني أن ادارته للسياسة النقديـة         المركزي تعني أن ادارته للسياسة النقديـة         ليبيا  ليبيا إن استقاللية مصرف  إن استقاللية مصرف    ..المصرفي  المصرفي  

غوط من غوط من ضض تتم دون تدخل أو      تتم دون تدخل أو      ،  ، الفنية اليومية الفنية اليومية كذلك إدارته ألعماله    كذلك إدارته ألعماله    التى ينتهجها ، و   التى ينتهجها ، و   

الـسياسة النقديـة    الـسياسة النقديـة    انفراده بتنفيذ   انفراده بتنفيذ   عني  عني  تتال  ال  الجهاز التنفيذي للدولة ، وهذه االستقاللية       الجهاز التنفيذي للدولة ، وهذه االستقاللية       

 التنسيق مع الجهات االخرى ذات العالقة بالـسياسات الماليـة والتجاريـة              التنسيق مع الجهات االخرى ذات العالقة بالـسياسات الماليـة والتجاريـة             مامادوندون

  ..القتصادية المختلفة القتصادية المختلفة خاصة فى ظل ترابط وتداخل السياسات اخاصة فى ظل ترابط وتداخل السياسات ا، ، وغيرها وغيرها 

ـ  المركزي ال   المركزي ال   ليبيا  ليبيا من القانون رأس مال مصرف    من القانون رأس مال مصرف      ))44(( المادة    المادة   ددتددتححوقد  وقد   ـ م ـ  م ـ  رخص ب   ههرخص ب

فقد نـصت   فقد نـصت   من القانون   من القانون     ))55((المادة  المادة  ما  ما  أأ. . خمسمائة مليون دينار واجازت زيادته      خمسمائة مليون دينار واجازت زيادته      بمبلغ  بمبلغ  

  ::على أن يختص المصرف بمزاولة الوظائف التالية على أن يختص المصرف بمزاولة الوظائف التالية 

  ..لداخل والخارج لداخل والخارج اصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره فى ااصدار النقد الليبي والمحافظة على استقراره فى ا  --

  ..ادارة احتياطي الدولة من الذهب والنقد االجنبي ادارة احتياطي الدولة من الذهب والنقد االجنبي   --

تنظيم السياسة النقدية واالشراف على عمليات تحويل العملة داخـل الجماهيريـة            تنظيم السياسة النقدية واالشراف على عمليات تحويل العملة داخـل الجماهيريـة              --

  ..العظمى وخارجها العظمى وخارجها 

تنظيم السياسة االئتمانية والمصرفية واالشراف على تنفيذها فى ظل السياسة العامة تنظيم السياسة االئتمانية والمصرفية واالشراف على تنفيذها فى ظل السياسة العامة   --

  ..للدولة للدولة 

   االقتصادية فى استقرار المستوى العام لالسـعار وسـالمة          االقتصادية فى استقرار المستوى العام لالسـعار وسـالمة         تحقيق اهداف السياسة  تحقيق اهداف السياسة    --

  ..النظام المصرفي النظام المصرفي 

  ..ادارة السيولة النقدية فى االقتصاد الوطني ادارة السيولة النقدية فى االقتصاد الوطني   --

  ..تنظيم سوق الصرف االجنبي واالشراف عليه تنظيم سوق الصرف االجنبي واالشراف عليه   --

  ..تقديم المشورة للدولة فى المسائل المتعلقة بالسياسة االقتصادية العامة تقديم المشورة للدولة فى المسائل المتعلقة بالسياسة االقتصادية العامة   --

إتخاذ الوسائل  إتخاذ الوسائل  بب خول القانون مصرف ليبيا المركزي        خول القانون مصرف ليبيا المركزي       ولتحقيق االهداف المذكورة اعاله فقد    ولتحقيق االهداف المذكورة اعاله فقد    

  --::التالية التالية 

مدته بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقيـة       مدته بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقيـة       وواالئتمان من حيث حجمه ونوعه      االئتمان من حيث حجمه ونوعه      فى  فى  التأثير  التأثير    ..11

  ..لنواحي النشاط االقتصادي من إنتاج وخدمات لنواحي النشاط االقتصادي من إنتاج وخدمات 

  التدابير المناسبة لمعالجة االضطرابات االقتصادية أو المالية محليـة كانـت أو           التدابير المناسبة لمعالجة االضطرابات االقتصادية أو المالية محليـة كانـت أو           اتخاذ  اتخاذ    ..22

  ..دولية دولية 
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المصرفية واالشراف عليها بما يكفل سالمة مركزها المالي ومراقبـة          المصرفية واالشراف عليها بما يكفل سالمة مركزها المالي ومراقبـة          الهيئات  الهيئات  مراقبة  مراقبة    ..33

  ..ودعين بها والمتعاملين معها ودعين بها والمتعاملين معها ممكفاءة ادائها والمحافظة على حقوق الكفاءة ادائها والمحافظة على حقوق ال

االشراف على نظام المدفوعات الوطني بما فى ذلك عمليات المقاصة بين المـصارف             االشراف على نظام المدفوعات الوطني بما فى ذلك عمليات المقاصة بين المـصارف               ..44

  ..واعد المنظمة لذلك واعد المنظمة لذلك الخاضعة الحكام هذا القانون ووضع القالخاضعة الحكام هذا القانون ووضع الق

أي اجراءات اخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية وإحكـام           أي اجراءات اخرى يقتضيها تطبيق السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية وإحكـام             ..55

  ..الرقابة على االئتمان المصرفي الرقابة على االئتمان المصرفي 

  --::ما يلي ما يلي  على  على  فقد نصت فقد نصتمن القانونمن القانون) ) 1111((المادة المادة أما أما 

 المركزي منح تسهيالت أو ضمانات ألي جهة كانـت سـواء             المركزي منح تسهيالت أو ضمانات ألي جهة كانـت سـواء             ليبيا  ليبيا مصرفمصرفللال يجوز   ال يجوز     ::11

  ..أو غير مباشرة أو غير مباشرة بصفة مباشرة بصفة مباشرة 

إيـرادات  إيـرادات  للمصرف أن يقدم سلفيات مؤقتة للخزانة العامة ، لتغطية أي عجز وقتي فى        للمصرف أن يقدم سلفيات مؤقتة للخزانة العامة ، لتغطية أي عجز وقتي فى          ::22

الميزانية العامة ، مباشرة بالشروط التى يتم االتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية             الميزانية العامة ، مباشرة بالشروط التى يتم االتفاق عليها بين المصرف وأمانة المالية             

  ::على أن تتضمن ما يلي على أن تتضمن ما يلي 

  ..انية العامة انية العامة لميزلميزللمس مجموع اإليرادات المقدرة مس مجموع اإليرادات المقدرة أال تزيد هذه السلفيات على خُأال تزيد هذه السلفيات على خُ  ..  أأ

فيها ، وال يجوز تقديم أي سـلفة        فيها ، وال يجوز تقديم أي سـلفة        أن تسدد السلفة فى نهاية السنة المالية التى قدمت          أن تسدد السلفة فى نهاية السنة المالية التى قدمت            ..  بب

ها خالل الـسنة    ها خالل الـسنة     ل  ل إال بعد أداء السلفيات التى قدمت     إال بعد أداء السلفيات التى قدمت     ،  ،  للخزانة العامة فى سنة مالية      للخزانة العامة فى سنة مالية      

  ..المالية السابقة المالية السابقة 

المـور  المـور   تتعلق بمختلـف ا  تتعلق بمختلـف ا تسع مـواد تسع مـواد على على الفصل  الفصل  هذا  هذا   اشتمل    اشتمل    : :انونانون من الق   من الق  الفصل الثاني الفصل الثاني 

االدارية فى المصرف ، بما فيها صالحيات ومسئوليات وشروط تعيين أعـضاء مجلـس              االدارية فى المصرف ، بما فيها صالحيات ومسئوليات وشروط تعيين أعـضاء مجلـس              

مجلس مـن ذوي المـؤهالت    مجلس مـن ذوي المـؤهالت    الالاالدارة ، حيث اشترط القانون أن يكون اربعة من اعضاء           االدارة ، حيث اشترط القانون أن يكون اربعة من اعضاء           

العالية فى مجاالت القانون أو الشؤون المالية أو المصرفية أو االقتصادية ، باالضافة إلى              العالية فى مجاالت القانون أو الشؤون المالية أو المصرفية أو االقتصادية ، باالضافة إلى              

عـضوية  عـضوية  الشأن أن   الشأن أن   ويذكر فى هذا    ويذكر فى هذا    ونائب المحافظ نائباً للرئيس ،      ونائب المحافظ نائباً للرئيس ،      س  س   للمجل  للمجل اًاًالمحافظ رئيس المحافظ رئيس 

المصرف ، حيث ال يتضمن فـى       المصرف ، حيث ال يتضمن فـى       عكس مبدأ استقاللية    عكس مبدأ استقاللية    تت   الجديد  الجديد مجلس االدارة وفقاً للقانون   مجلس االدارة وفقاً للقانون   

الـشعبية العامـة    الـشعبية العامـة     إال الكاتب العام المانة اللجنة        إال الكاتب العام المانة اللجنة        من يمثل الجهاز التنفيذي للدولة      من يمثل الجهاز التنفيذي للدولة     عضويتهعضويته

  ..المالية المالية 



 -4-

 أن يتولى مجلس إدارة المصرف مباشرة السلطات المتعلقـة           أن يتولى مجلس إدارة المصرف مباشرة السلطات المتعلقـة          علىعلى  ))1616((المادة  المادة  وقد نصت   وقد نصت   

بتحقيق اهدافه واغراضه ، ووضع السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية وتنفيذها ، فى            بتحقيق اهدافه واغراضه ، ووضع السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية وتنفيذها ، فى            

 الـصالحيات ، وعلـى       الـصالحيات ، وعلـى       كافـة   كافـة  ممارسةممارسةنطاق السياسة العامة للدولة ، وله فى سبيل ذلك          نطاق السياسة العامة للدولة ، وله فى سبيل ذلك          

  --::االخص ما يأتي االخص ما يأتي 

  ..دية ، التى يمكن اتباعها ، واجراءات تنفيذها دية ، التى يمكن اتباعها ، واجراءات تنفيذها تحديد أدوات ووسائل السياسة النقتحديد أدوات ووسائل السياسة النق  --

  ..تقابل أوراق النقد الليبي تقابل أوراق النقد الليبي تحديد القواعد التى تتبع فى تقييم االصول التى تحديد القواعد التى تتبع فى تقييم االصول التى   --

اف والرقابة على المصارف ، وفقاً لالحكام المبينـة         اف والرقابة على المصارف ، وفقاً لالحكام المبينـة         وضع القواعد المنظمة لالشر   وضع القواعد المنظمة لالشر     --

  ..فى هذا القانون فى هذا القانون 

لمراكز الماليـة للمـصارف     لمراكز الماليـة للمـصارف     وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سالمة ا       وضع المعايير والضوابط الرقابية التى تكفل سالمة ا         --

وحسن ادارتها العمالها ، واصدار القرارات الالزمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى            وحسن ادارتها العمالها ، واصدار القرارات الالزمة لتنفيذها ، وتقييم الجهود التى            

ل بشأن الرقابة على االئتمان الذى تقدمه المصارف ومتابعة تطبيـق معـايير             ل بشأن الرقابة على االئتمان الذى تقدمه المصارف ومتابعة تطبيـق معـايير             ذذتبتب

  ..الجودة االئتمانية والسالمة المالية الجودة االئتمانية والسالمة المالية 

ير التى يعـدها المـصرف عـن        ير التى يعـدها المـصرف عـن        ارارققتتاعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية وال     اعتماد الميزانية التقديرية والقوائم المالية وال       --

  ..مركزه المالي ونتائج اعماله مركزه المالي ونتائج اعماله 

اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكـل وحـدات ذات              اعتماد الهيكل التنظيمي للمصرف ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكـل وحـدات ذات                --

  ..ها قرار من المحافظها قرار من المحافظائائششإنإنفني ومالي واداري ، يصدر بفني ومالي واداري ، يصدر ب  طابع خاص ، لها استقاللطابع خاص ، لها استقالل

  ..افظ افظ تعيين مديري االدارات التنفيذية بالمصرف بناء على اقتراح المحتعيين مديري االدارات التنفيذية بالمصرف بناء على اقتراح المح  --

وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعمليات المصرف وشـؤونه الماليـة واالداريـة             وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بعمليات المصرف وشـؤونه الماليـة واالداريـة               --

والفنية ، والئحة المزايدات والمناقصات ، والئحة العاملين بالمصرف ، وغيرهـا            والفنية ، والئحة المزايدات والمناقصات ، والئحة العاملين بالمصرف ، وغيرهـا            

  ..من اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق االغراض المنصوص عليها فى القانون من اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق االغراض المنصوص عليها فى القانون 

ة ومصارف التمويـل واالسـتثمار    ة ومصارف التمويـل واالسـتثمار    االذن بتأسيس المصارف التجارية والمتخصص    االذن بتأسيس المصارف التجارية والمتخصص      --

وغيرها ، ووضع الضوابط المنظمة لممارسة انشطتها ونماذج عقـود تأسيـسها            وغيرها ، ووضع الضوابط المنظمة لممارسة انشطتها ونماذج عقـود تأسيـسها            

  ..ونظمها االساسية ونظمها االساسية 

كما يجوز لمجلس ادارة المصرف تكليف لجنة فنية أو أكثر ، من بين أعـضائه أو مـن                  كما يجوز لمجلس ادارة المصرف تكليف لجنة فنية أو أكثر ، من بين أعـضائه أو مـن                  

  ..عروضه عليه عروضه عليه غيرهم لدراسة الموضوعات المغيرهم لدراسة الموضوعات الم
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 تتعلق بحسابات المصرف منهـا تحديـد         تتعلق بحسابات المصرف منهـا تحديـد        سبع مواد سبع مواد ث  ث  ويضم الفصل الثال  ويضم الفصل الثال  : :  الثالث    الثالث   للالفصالفص

  كما نـصت  كما نـصت  السنة المالية للمصرف لتكون مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،             السنة المالية للمصرف لتكون مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،             

 على أن يتولى جهاز الرقابة المالية والفنية مراجعة حسابات المصرف ، وفقاً              على أن يتولى جهاز الرقابة المالية والفنية مراجعة حسابات المصرف ، وفقاً             ))2525((المادة  المادة  

ية المقررة فـى مجـالي المراجعـة        ية المقررة فـى مجـالي المراجعـة         المركزية ، والمعايير الدول     المركزية ، والمعايير الدول      لطبيعة نشاط المصارف  لطبيعة نشاط المصارف  

              عد المصرف خالل اربعة اشهر من تـاريخ انقـضاء الـسنة الماليـة             عد المصرف خالل اربعة اشهر من تـاريخ انقـضاء الـسنة الماليـة             يُُي وأن    وأن   ..والمحاسبة  والمحاسبة  

  ::يأتي يأتي   ماما

القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ، طبقاً لطبيعة نشاط المصارف المركزية ،         القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية ، طبقاً لطبيعة نشاط المصارف المركزية ،           ..11

  ..والمعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الدولية 

لمصرف فى السنة المالية المننتهية ، يتنـاول بوجـه          لمصرف فى السنة المالية المننتهية ، يتنـاول بوجـه          تقريراً عن المركز المالي ل    تقريراً عن المركز المالي ل      ..22

خاص عرض االحوال االقتصادية واالوضاع المالية والنقدية والمصرفية المحليـة          خاص عرض االحوال االقتصادية واالوضاع المالية والنقدية والمصرفية المحليـة          

  ..والدولية والدولية 

 ، خالل المدة المشار إليها ، بعـد اعتمادهـا مـن              ، خالل المدة المشار إليها ، بعـد اعتمادهـا مـن              السنوي  السنوي وترفع القوائم المالية والتقرير   وترفع القوائم المالية والتقرير   

ى أمانة مؤتمر الشعب العام ، وتنشر القوائم        ى أمانة مؤتمر الشعب العام ، وتنشر القوائم        مجلس االدارة وجهاز الرقابة المالية والفنية إل      مجلس االدارة وجهاز الرقابة المالية والفنية إل      

  ..  ))2626 ( (المادةالمادة ما نصت عليه  ما نصت عليه ووالمالية فى مدونة االجراءات وهالمالية فى مدونة االجراءات وه

على اضافة كل االرباح الصافية إلـى رصـيد االحتيـاطي العـام             على اضافة كل االرباح الصافية إلـى رصـيد االحتيـاطي العـام               ))2828 ( (المادةالمادة  تتنصنصوو

من االربـاح الـصافية     من االربـاح الـصافية     % % 2525للمصرف إلى أن يبلغ نصف رأس المال المرخص به ، ثم            للمصرف إلى أن يبلغ نصف رأس المال المرخص به ، ثم            

    تياطي العام نصف رأس المال وإلى أن يبلغ مثل رأس المـال المـرخص              تياطي العام نصف رأس المال وإلى أن يبلغ مثل رأس المـال المـرخص              عندما يبلغ االح  عندما يبلغ االح  

من االرباح الصافية وإلى أن يبلغ مثلي رأس المال المرخص   بـه ، ثـم                 من االرباح الصافية وإلى أن يبلغ مثلي رأس المال المرخص   بـه ، ثـم                 % % 1010به ، ثم    به ، ثم    

ُعشر إجمـالي   ُعشر إجمـالي   %) %) 1010((من االرباح الصافية وإلى أن يبلغ االحتياطي العام للمصرف          من االرباح الصافية وإلى أن يبلغ االحتياطي العام للمصرف          % % 55

  ..  العامـة العامـة رباح صافية إلـى الخزانـة       رباح صافية إلـى الخزانـة       اصول المصرف ، ثم يؤول ما تبقى بعد ذلك من ا          اصول المصرف ، ثم يؤول ما تبقى بعد ذلك من ا          

  ..  على اعفاء المصرف من كافة الضرائب والرسومعلى اعفاء المصرف من كافة الضرائب والرسوم  ))2929 ( (المادةالمادة  ونصتونصت

 تتعلق بشؤون اصدار النقـد ،        تتعلق بشؤون اصدار النقـد ،       أحد عشرة مادة  أحد عشرة مادة  الفصل على   الفصل على   هذا  هذا   ويحتوى    ويحتوى   ::الفصل الرابع   الفصل الرابع   

النقـد فـى    النقـد فـى     امتياز اصـدار      امتياز اصـدار     هه التى تنص على أن يكون للمصرف وحد        التى تنص على أن يكون للمصرف وحد       ))3030((المادة  المادة  منها  منها  

ـ إصدار  إصدار    وأسسوأسسى ، ولمجلس ادارة المصرف تنظيم وتحديد قواعد         ى ، ولمجلس ادارة المصرف تنظيم وتحديد قواعد         الجماهيرية العظم الجماهيرية العظم  ـ ه ذا ذا ه

 ، ووضع مواصفاته وفئاته ، ويجب أن تحمل النقود الورقية توقيع المحـافظ ، كمـا                  ، ووضع مواصفاته وفئاته ، ويجب أن تحمل النقود الورقية توقيع المحـافظ ، كمـا                 النقدالنقد
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 ولمجلـس ادارة     ولمجلـس ادارة    وحدة النقد فـى الجماهيريـة     وحدة النقد فـى الجماهيريـة     على أنه   على أنه    الدينار الليبي     الدينار الليبي    ))3131((المادة  المادة    حددتحددت

 للدينار الليبي مقابل وحدات حقوق الـسحب         للدينار الليبي مقابل وحدات حقوق الـسحب        مصرف ليبيا المركزي تحديد القيمة التعادلية     مصرف ليبيا المركزي تحديد القيمة التعادلية     

 على   على  ))3232((المادة  المادة    تت ونص  ونص ..الخاصة أو وفقاً لقوى العرض والطلب فى سوق النقد االجنبي           الخاصة أو وفقاً لقوى العرض والطلب فى سوق النقد االجنبي           

أن يقوم المصرف المركزي بتحديد اسعار صرف الدينار الليبي مقابل العمالت االجنبية ،             أن يقوم المصرف المركزي بتحديد اسعار صرف الدينار الليبي مقابل العمالت االجنبية ،             

مة ، حسب التطورات المالية     مة ، حسب التطورات المالية     ويتولى إدراتها ، وذلك بالتنسيق مع امانة اللجنة الشعبية العا         ويتولى إدراتها ، وذلك بالتنسيق مع امانة اللجنة الشعبية العا         

  .. االقتصاد الوطني  االقتصاد الوطني ةةواالقتصادية المحلية والدولية ، وبما يحقق مصلحواالقتصادية المحلية والدولية ، وبما يحقق مصلح

وقت من االوقات هى من اهم المتغيرات المـؤثرة         وقت من االوقات هى من اهم المتغيرات المـؤثرة         ونظراً ألن كمية النقد المصدرة فى أي        ونظراً ألن كمية النقد المصدرة فى أي        

بات قيمة الدينار ، فقد ألزم القانون مـصرف         بات قيمة الدينار ، فقد ألزم القانون مـصرف         ثثعلى االقتصاد الوطني واالستقرار النقدي و     على االقتصاد الوطني واالستقرار النقدي و     

صفة دائمة أصول   صفة دائمة أصول   بب المركزي أن ُيقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة            المركزي أن ُيقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة           ليبياليبيا

 ووحـدة   ووحـدة  سبائك أو نقود ذهبية سبائك أو نقود ذهبية أصول مقومة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل و      أصول مقومة بعمالت أجنبية قابلة للتحويل و      محددة معظمها   محددة معظمها   

 وسندات مالية تـصدرها وتـضمنها مؤسـسات ماليـة دوليـة              وسندات مالية تـصدرها وتـضمنها مؤسـسات ماليـة دوليـة              ،  ، حقوق السحب الخاصة  حقوق السحب الخاصة  

تحديد االصول  تحديد االصول  ف ليبيا المركزي قدراً من المرونة فى        ف ليبيا المركزي قدراً من المرونة فى        وإلعطاء مصر وإلعطاء مصر أوحكومات اجنبية ،    أوحكومات اجنبية ،    

كأذونـات وسـندات   كأذونـات وسـندات   ،  ،  االصول اصوالً محليـة     االصول اصوالً محليـة     هذه  هذه  النقد المصدر ، فقد شملت      النقد المصدر ، فقد شملت      التى تقابل   التى تقابل   

من مجموع  من مجموع  % % 2020الخزانة التى تصدرها الخزانة العامة بالجماهيرية ، ال تزيد قيمتها على            الخزانة التى تصدرها الخزانة العامة بالجماهيرية ، ال تزيد قيمتها على            

  . . اصول االصدار اصول االصدار 

الفـصل  الفـصل    فقد وردت على وجه التفصيل فـى فقد وردت على وجه التفصيل فـى تنظيم عمليات النقد االجنبي ،   تنظيم عمليات النقد االجنبي ،   ببأما فيما يتعلق    أما فيما يتعلق    

وقد جاءت مواد هـذا الفـصل   وقد جاءت مواد هـذا الفـصل   ، ،   اربعة عشرة مادة  اربعة عشرة مادة   من القانون والذي يتألف من        من القانون والذي يتألف من       الخامسالخامس

التى كانـت مفروضـة علـى       التى كانـت مفروضـة علـى       الرقابة  الرقابة  للتأكيد على تحرير عمليات الحساب الجاري ورفع        للتأكيد على تحرير عمليات الحساب الجاري ورفع        

ل شخص طبيعي أو معنوي االحتفاظ بالنقد       ل شخص طبيعي أو معنوي االحتفاظ بالنقد        تجيز لك   تجيز لك  ))4141((فالمادة  فالمادة  التعامل بالنقد االجنبي ،     التعامل بالنقد االجنبي ،     

وله اجراء أي عملية من عملياته بما فى ذلك التحويل للداخل أو الخارج ، على               وله اجراء أي عملية من عملياته بما فى ذلك التحويل للداخل أو الخارج ، على               ،  ،  االجنبي  االجنبي  

االجنبـي  االجنبـي   العامة الليبية أن يكون النقـد         العامة الليبية أن يكون النقـد        االعتباريةاالعتبارية   اشترطت على الجهات    اشترطت على الجهات   ))4242((المادة  المادة  أن  أن  

 طرف مصرف ليبيا المركزي      طرف مصرف ليبيا المركزي     وان تحتفظ به  وان تحتفظ به     ،  ، المراد االحتفاظ به متأتياً من عائد نشاطها      المراد االحتفاظ به متأتياً من عائد نشاطها      

كانية فتح حسابات   كانية فتح حسابات    على إم   على إم  ))4343((المادة  المادة  ، كما نصت    ، كما نصت    ة  ة  للأو لدى احد المصارف الوطنية العام     أو لدى احد المصارف الوطنية العام     

ولتنظيم التعامـل بالنقـد     ولتنظيم التعامـل بالنقـد     . . بالنقد االجنبي طرف المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية        بالنقد االجنبي طرف المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية        

وهى وهى نقد االجنبي   نقد االجنبي    من القانون الجهات التى يمكنها التعامل بال        من القانون الجهات التى يمكنها التعامل بال       ))4747((المادة  المادة  االجنبي فقد بينت    االجنبي فقد بينت    
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ـ وقد  وقد  ،  ،  المصارف والجهات المرخص لها بذلك      المصارف والجهات المرخص لها بذلك       ـ خُ ول مـصرف ليبيـا المركـزي كافـة         ول مـصرف ليبيـا المركـزي كافـة         خُ

وهو ما تقتـضيه وظيفـة المـصرف    وهو ما تقتـضيه وظيفـة المـصرف    ، ، النقد االجنبي النقد االجنبي   الصالحيات الالزمة لتنظيم عمليات الصالحيات الالزمة لتنظيم عمليات 

وأعطـت  وأعطـت  ،  ،  والمستوى العام لالسـعار     والمستوى العام لالسـعار     ستقرار قيمة الدينار الليبي     ستقرار قيمة الدينار الليبي     إإللحفاظ على   للحفاظ على   المركزي  المركزي  

فى الحاالت المتعلقـة    فى الحاالت المتعلقـة      البتالبتيتولى  يتولى  للزمة  زمة  المرونة الال المرونة الال يبيا المركزي   يبيا المركزي   مصرف ل مصرف ل لل  ))5454((المادة  المادة  

    ..لم يرد بشأنها نص فى هذا القانون لم يرد بشأنها نص فى هذا القانون التى التى بالنقد االجنبي بالنقد االجنبي 

    عـشرة  عـشرة  علـى   علـى   مل  مل  تت من القانون ، بالرقابة على المصارف ، ويش         من القانون ، بالرقابة على المصارف ، ويش        الفصل السادس الفصل السادس يختص  يختص  

ـ           ))5555((المادة  المادة    تتحددحددوقد  وقد    ..  موادمواد ـ         الجهات التى تخضع لرقابة مـصرف ليبيـا المرك زي زي الجهات التى تخضع لرقابة مـصرف ليبيـا المرك

المـصارف التجاريـة ، المـصارف المتخصـصة ،          المـصارف التجاريـة ، المـصارف المتخصـصة ،          : :  وهى    وهى   بموجب احكام هذا القانون   بموجب احكام هذا القانون   

    المصارف التى تزاول نشاطها فى الخـارج ويكـون مركزهـا الرئيـسي بالجماهيريـة               المصارف التى تزاول نشاطها فى الخـارج ويكـون مركزهـا الرئيـسي بالجماهيريـة               

المصارف االجنبية بالجماهيريـة العظمـى ، شـركات         المصارف االجنبية بالجماهيريـة العظمـى ، شـركات         ومكاتب تمثيل   ومكاتب تمثيل   العظمى ، فروع    العظمى ، فروع    

لمواد سياسـة االشـراف والرقابـة التـى         لمواد سياسـة االشـراف والرقابـة التـى          بقية ا   بقية ا  تتحددحدد  اافيمفيم. .  الصرافة والخدمات المالية  الصرافة والخدمات المالية  

بصفته بصفته وذلك  وذلك  ،  ،  المصارف التى تخضع لرقابته     المصارف التى تخضع لرقابته     نشاطات  نشاطات  على  على  يمارسها المصرف المركزي    يمارسها المصرف المركزي    

، ،  وتنظيم كمية ونوع االئتمـان وتكلفتـه          وتنظيم كمية ونوع االئتمـان وتكلفتـه          ،  ،  والمصرفية  والمصرفية المسئول عن إدارة السياسة النقدية    المسئول عن إدارة السياسة النقدية    

  ..والمحافظة على االستقرار النقدي فى الجماهيرية والمحافظة على االستقرار النقدي فى الجماهيرية 

جميـع  جميـع  ببرف ليبيا المركزي صالحية تحديد سقف ألسعار الفائدة         رف ليبيا المركزي صالحية تحديد سقف ألسعار الفائدة          تعطي لمص   تعطي لمص  ))5656((المادة  المادة  وو

، وبذلك يكون القانون قد ترك للمـصارف التجاريـة مجـاالً            ، وبذلك يكون القانون قد ترك للمـصارف التجاريـة مجـاالً            الحسابات الدائنة والمدينة    الحسابات الدائنة والمدينة    

االسـعار التـى تناسـبها مقابـل     االسـعار التـى تناسـبها مقابـل     تحديد تحديد فيما دون الحدود القصوى أي ب    فيما دون الحدود القصوى أي ب    للتنافس فيما بينها    للتنافس فيما بينها    

 والبيانات   والبيانات  اإلفصاحاإلفصاح من نفس المادة بقواعد       من نفس المادة بقواعد      انيةانية الث  الث الفقرةالفقرة  ، كما تتعلق  ، كما تتعلق  تتكبدها  تتكبدها  التكاليف التى   التكاليف التى   

نشرها وكيفية النشر ، الضوابط الالزمة لمواجهة عمليات غسل االموال وتمويـل            نشرها وكيفية النشر ، الضوابط الالزمة لمواجهة عمليات غسل االموال وتمويـل            الواجب  الواجب  

االرهاب ، الضوابط والشروط الواجب توفرها فى مدراء المصارف ، معيار الحد االدنى             االرهاب ، الضوابط والشروط الواجب توفرها فى مدراء المصارف ، معيار الحد االدنى             

، المعايير الالزمة   ، المعايير الالزمة   صرفية  صرفية  لكفاية رأس المال ، ضوابط فتح الحسابات ومزاولة االعمال الم         لكفاية رأس المال ، ضوابط فتح الحسابات ومزاولة االعمال الم         

فى تصنيف ما تقدمه المصارف من قروض وتـسهيالت أئتمانيـة ، تقيـيم المـصارف                فى تصنيف ما تقدمه المصارف من قروض وتـسهيالت أئتمانيـة ، تقيـيم المـصارف                

وتصنيفها وفقاً للمعايير المصرفية المحلية والدولية ، أي مسائل نقدية وماليـة وائتمانيـة              وتصنيفها وفقاً للمعايير المصرفية المحلية والدولية ، أي مسائل نقدية وماليـة وائتمانيـة              

 المركزي من الممارسة العملية واالشراف الفعلـي علـى           المركزي من الممارسة العملية واالشراف الفعلـي علـى           ليبيا  ليبيا ولتمكين مصرف ولتمكين مصرف . . أخرى  أخرى  

مصرف جمع وفحـص    مصرف جمع وفحـص    الال على أن يتولى      على أن يتولى     ))6060((المادة  المادة  ت المصارف العاملة ، نصت      ت المصارف العاملة ، نصت      نشاطانشاطا
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 المصرف االطالع فى أي      المصرف االطالع فى أي     ))6161((المادة  المادة  قارير التى ترسلها المصارف إليه ، كما خولت         قارير التى ترسلها المصارف إليه ، كما خولت         التالت

المطلوبـة  المطلوبـة  وقت على دفاتر ومستندات المصارف التى عليها أن تقـدم جميـع البيانـات               وقت على دفاتر ومستندات المصارف التى عليها أن تقـدم جميـع البيانـات               

  ..مركزي مركزي  ال ال ليبيا ليبياوالتسهيالت الالزمة لمفتشي مصرفوالتسهيالت الالزمة لمفتشي مصرف

  

  --::الباب الثانيالباب الثاني

ثمانيـة وعـشرون    ثمانيـة وعـشرون     تضم    تضم   ثالثة فصول ثالثة فصول ويقع فى   ويقع فى   " " المصارف التجارية   المصارف التجارية   " "  الباب    الباب    هذا  هذا يتناوليتناول

 كشئون الترخيص والتأسـيس      كشئون الترخيص والتأسـيس      ،  ، تتعلق بتنظيم وشروط ممارسة االعمال المصرفية     تتعلق بتنظيم وشروط ممارسة االعمال المصرفية     ،  ،    مادةمادة

صارف التجارية أن تمارسها ، كما      صارف التجارية أن تمارسها ، كما      مماالعمال التى يحظر على ال    االعمال التى يحظر على ال    وتحديد  وتحديد  ،  ،  والدمج وااللغاء   والدمج وااللغاء   

   ،   ،  تناول بعض مواد القانون فى هذا الباب مجالس ادارات المصارف التجارية وواجباتهـا            تناول بعض مواد القانون فى هذا الباب مجالس ادارات المصارف التجارية وواجباتهـا            تت

القـانونيين اللـذين    القـانونيين اللـذين    ن  ن  ييوالشروط الواجب توفرها فى المراجع    والشروط الواجب توفرها فى المراجع    ع المراجعة الداخلية    ع المراجعة الداخلية    ييومواضومواض

والكشوفات التى يتعين على المصارف التجاريـة  والكشوفات التى يتعين على المصارف التجاريـة  ، ،  فحص حسابات المصارف  فحص حسابات المصارف ااممههيعهد إلي يعهد إلي 

  ..لفصل الثالث من هذا الباب باالحكام العامة لفصل الثالث من هذا الباب باالحكام العامة كما يتعلق اكما يتعلق ا   ، ،أن تقدمهاأن تقدمها

  :: فى هذا الباب ما يلي  فى هذا الباب ما يلي  المصارف التجارية المصارف التجاريةشأنشأنببوأهم ما اشتمل عليه القانون الجديد وأهم ما اشتمل عليه القانون الجديد 

ضرورة تصحيح اوضاع المصارف القائمة فيما يتعلـق باسـتكمال رأس المـال             ضرورة تصحيح اوضاع المصارف القائمة فيما يتعلـق باسـتكمال رأس المـال               --

  سـنوات سـنوات ) ) 33 ( (لىلىخالل فترة ال تزيد عخالل فترة ال تزيد عالتصحيح التصحيح هذا هذا بحيث يكون بحيث يكون ، ، المطلوب قانوناً  المطلوب قانوناً  

  ..  مد هذا االجل لمدة مماثلة مرة واحدةمد هذا االجل لمدة مماثلة مرة واحدةمع امكانية مع امكانية ، ، من تاريخ العمل بالقانون من تاريخ العمل بالقانون 

أجنبـي ،   أجنبـي ،      مـال   مـال  برأسبرأس بتأسيس مصارف     بتأسيس مصارف    إذنإذنيي  أنأنمصرف ليبيا المركزي    مصرف ليبيا المركزي    يجوز ل يجوز ل   --

، أو بفـتح فـروع أو       ، أو بفـتح فـروع أو        بالمساهمة فى مصارف محلية       بالمساهمة فى مصارف محلية       االجنبية  االجنبية  للمصارف  للمصارف واإلذنواإلذن

تحديـد مبلـغ خمـسين      تحديـد مبلـغ خمـسين      مكاتب تمثيل لها داخل الجماهيرية ، وينص القانون على          مكاتب تمثيل لها داخل الجماهيرية ، وينص القانون على          

 المال المخصص لنـشاط فـرع مـصرف          المال المخصص لنـشاط فـرع مـصرف          لرأس  لرأس أدنىأدنى كحد    كحد   أمريكيأمريكيمليون دوالر   مليون دوالر   

  ..اجنبي يمارس العمل المصرفي فى الجماهيرية اجنبي يمارس العمل المصرفي فى الجماهيرية 

 وال   وال  خمسة اعضاء   خمسة اعضاء   بما ال يقل عن     بما ال يقل عن     تحديد اعضاء مجلس إدارة أي مصرف تجاري        تحديد اعضاء مجلس إدارة أي مصرف تجاري          --

يـصدر  يـصدر  التفـرغ   التفـرغ   عدم  عدم  على سبيل   على سبيل   بما فيهم رئيس المجلس     بما فيهم رئيس المجلس     سبعة اعضاء   سبعة اعضاء   يزيد على   يزيد على   

، ويكـون   ، ويكـون   يينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف          يينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف          بتعبتع

فـصل  فـصل  وقـد تـم     وقـد تـم     ،  ،  يعينه مجلس إدارتـه     يعينه مجلس إدارتـه     على سبيل التفرغ    على سبيل التفرغ    للمصرف مدير عام    للمصرف مدير عام    
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المـدير العـام    المـدير العـام    اختـصاصات   اختـصاصات    عـن     عـن    اإلدارةاإلدارةاختصاصات رئيس واعضاء مجلس     اختصاصات رئيس واعضاء مجلس     

  ..  للمصرفللمصرف

يتولى مهمـة   يتولى مهمـة   حمل المؤهل الجامعي والخبرة المصرفية لمن       حمل المؤهل الجامعي والخبرة المصرفية لمن       ضرورة توفر شرط    ضرورة توفر شرط      --

  ..المدير العام المدير العام كذلك كذلك رئيس واعضاء مجلس االدارة ورئيس واعضاء مجلس االدارة و

سهم رؤوس اموال سهم رؤوس اموال ألألاريين اريين بب امتالك االشخاص الطبعيين واالعت    امتالك االشخاص الطبعيين واالعت   ))7272((المادة  المادة    اجازتاجازت  --

توسيع قاعدة الملكيـة فـى      توسيع قاعدة الملكيـة فـى      المصارف المملوكة للدولة ، وهو ما يعني االخذ بمبدأ          المصارف المملوكة للدولة ، وهو ما يعني االخذ بمبدأ          

ير خـدماتها مـن     ير خـدماتها مـن     المصارف العامة التى تواجه صعوبات عديدة وعوائق أمام تطو        المصارف العامة التى تواجه صعوبات عديدة وعوائق أمام تطو        

دون قدرتها على المنافـسة محليـاً وخارجيـاً بـسبب           دون قدرتها على المنافـسة محليـاً وخارجيـاً بـسبب           حيث الكم والكيف وتحول     حيث الكم والكيف وتحول     

خاصة فـى  خاصة فـى  ، ، ات وتدخالت االطراف المختلفة ات وتدخالت االطراف المختلفة يهيهتوجتوجإلى إلى   وإدارتهاوإدارتهانشاطها نشاطها خضوع  خضوع  

  ..  مجال منح االئتمان وسياسة االستخدام وانشاء الفروعمجال منح االئتمان وسياسة االستخدام وانشاء الفروع

ـ              -- ـ          تخفيض نسبة صافي االرباح المرحلة إلى احتياطي رأس المال م إلـى  إلـى  % % 5050ن  ن  تخفيض نسبة صافي االرباح المرحلة إلى احتياطي رأس المال م

رحل بعد ذلك مبلغاً    رحل بعد ذلك مبلغاً    إلى أن يبلغ االحتياطي نصف رأس المال المدفوع ، ثم يُ          إلى أن يبلغ االحتياطي نصف رأس المال المدفوع ، ثم يُ          % % 2525

مثل رأس المـال وذلـك    مثل رأس المـال وذلـك    من صافي االرباح إلى أن يبلغ االحتياطي        من صافي االرباح إلى أن يبلغ االحتياطي        % % 1010يساوي  يساوي  

وفـى هـذا إعطـاء    وفـى هـذا إعطـاء    ، ، من صافي االرباح فى القانون السابق       من صافي االرباح فى القانون السابق       % % 2525   من نسبة   من نسبة  بدالًبدالً

، حيـث   ، حيـث      نـشاطه الـسنوي     نـشاطه الـسنوي    ي ارباح ي ارباح مرونة أكثر إلدارة المصرف فى توزيع صاف      مرونة أكثر إلدارة المصرف فى توزيع صاف      

  من صافي االرباح  من صافي االرباح  % % 9090وو% % 7575   تصل إلى   تصل إلى  نسبةنسبةاقتراح توزيع   اقتراح توزيع   االدارة  االدارة  أصبح أمام   أصبح أمام   

  ..كما فى القانون السابق كما فى القانون السابق % % 7575وو% % 5050   من منبدالًبدالً

ذين يحصلون  ذين يحصلون  للكل مصرف نظاماً للتسجيل الفوري والمستمر لمراكز زبائنه ا        كل مصرف نظاماً للتسجيل الفوري والمستمر لمراكز زبائنه ا        ينشئ  ينشئ    --

 النظـام بقاعـدة      النظـام بقاعـدة      مع ضـرورة ربـط هـذا        مع ضـرورة ربـط هـذا       ائتمانيةائتمانيةمنه على قروض وتسهيالت     منه على قروض وتسهيالت     

وذلك لمراقبة العمليات االئتمانية وذلك لمراقبة العمليات االئتمانية ، ، المعلومات المجمعة لدى مصرف ليبيا المركزي المعلومات المجمعة لدى مصرف ليبيا المركزي 

تـسهيل  تـسهيل   ألكثر مـن      ألكثر مـن     ن منح ذات الزبون   ن منح ذات الزبون   عع لما قد يترتب      لما قد يترتب      ،  ، وحفظ اموال المودعين  وحفظ اموال المودعين  

   . .هذه التسهيالتهذه التسهيالت   على الوفاء بسداد على الوفاء بسدادههقدرتقدرتعدم عدم   ،،مصرف مصرف من من    أكثر أكثر من منائتمانيائتماني

اخلية تكون تبعيتها لمجلـس إدارة المـصرف        اخلية تكون تبعيتها لمجلـس إدارة المـصرف        كل مصرف إدارة مراجعة د    كل مصرف إدارة مراجعة د    للتكون  تكون    --

وفى هذا إدراكاً من القانون ألهميـة       وفى هذا إدراكاً من القانون ألهميـة       . . ويعين مديرها بقرار من المجلس      ويعين مديرها بقرار من المجلس      ،  ،  مباشرة  مباشرة  

اجعة الداخلية هى التى تقوم بفحص العمليـات        اجعة الداخلية هى التى تقوم بفحص العمليـات        ررفالمفالم،  ،    المراجعة الداخلية للمصرف  المراجعة الداخلية للمصرف  
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اعـد  اعـد  اليومية التى يتولى االخرون تنفيذها ، للتحقق من سالمة التنفيـذ وفقـاً للقو             اليومية التى يتولى االخرون تنفيذها ، للتحقق من سالمة التنفيـذ وفقـاً للقو             

أو اكتشافها فى الوقت المناسب وتالفي      أو اكتشافها فى الوقت المناسب وتالفي      واالنظمة الموضوعة لمنع وقوع االخطاء      واالنظمة الموضوعة لمنع وقوع االخطاء      

  ..استفحالهااستفحالها

 فحص حسابات المصرف أن يقـدما        فحص حسابات المصرف أن يقـدما       ااإليهمإليهمن القانونيين اللذين يعهد     ن القانونيين اللذين يعهد     ييعلى المراجع على المراجع   --

   ،  ، كل على حدة تقريراً نصف سنوي عن متابعة االداء المالي واالداري للمصرف           كل على حدة تقريراً نصف سنوي عن متابعة االداء المالي واالداري للمصرف           

هذا باالضافة إلى تقرير عن     هذا باالضافة إلى تقرير عن     ،  ،  ية المحلية والدولية    ية المحلية والدولية    ومدى مطابقته للمعايير المصرف   ومدى مطابقته للمعايير المصرف   

على أن يتم إرسال نسخ مـن التقـارير إلـى           على أن يتم إرسال نسخ مـن التقـارير إلـى           ،  ،  السنوية للمصرف   السنوية للمصرف   القوائم المالية   القوائم المالية   

وفـى هـذا مواكبـة      وفـى هـذا مواكبـة      ،  ،  مصرف ليبيا المركزي خالل فترة معينة يحددها المحافظ         مصرف ليبيا المركزي خالل فترة معينة يحددها المحافظ         

   . .للمستجدات الدولية المصرفية وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات لجنة بازل المصرفيةللمستجدات الدولية المصرفية وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات لجنة بازل المصرفية

--      على كل مصرف أن يعه    بيـوت الخبـرة بتقـويم االصـول          بيـوت الخبـرة بتقـويم االصـول         د إلى أحد مكاتب أو    د إلى أحد مكاتب أو    على كل مصرف أن يعه 

    ضمان للتمويـل والقـروض والتـسهيالت التـى         ضمان للتمويـل والقـروض والتـسهيالت التـى         ككم له   م له   قدقدمما يُ مما يُ العقارية وغيرها   العقارية وغيرها   

     وفى هذا ضماناً لحقوق المصرف مقابـل مـا يقدمـه مـن تـسهيالت                 وفى هذا ضماناً لحقوق المصرف مقابـل مـا يقدمـه مـن تـسهيالت                 ،  ، يمنحهايمنحها

وبالتالي وبالتالي ن المتعثرة   ن المتعثرة    ومن شأن ذلك أن يعمل على التقليل من تراكم الديو           ومن شأن ذلك أن يعمل على التقليل من تراكم الديو           ،  ، وقروضوقروض

  ..سالمة الجهاز المصرفي ومتانته كوحدة واحدة سالمة الجهاز المصرفي ومتانته كوحدة واحدة 

  ةةوحـد وحـد " " على كل مصرف أن ينشئ ضمن تنظيمه االداري وحدة إدارية تـسمى             على كل مصرف أن ينشئ ضمن تنظيمه االداري وحدة إدارية تـسمى               --

تتبع مجلس االدارة مباشرة وتختص بواجبات نصت عليهـا بالتفـصيل           تتبع مجلس االدارة مباشرة وتختص بواجبات نصت عليهـا بالتفـصيل            "  " االمتثالاالمتثال

لـصادرة مـن    لـصادرة مـن    ومنها متابعة التعليمـات الرقابيـة ا      ومنها متابعة التعليمـات الرقابيـة ا      ،  ،    ))8383((دة  دة  ااالمالممن  من  ) ) 44((الفقرة  الفقرة  

 مثل مالءة    مثل مالءة    ،  ، مصرف ليبيا المركزي ، متابعة المعايير التى تحكم العمل المصرفي         مصرف ليبيا المركزي ، متابعة المعايير التى تحكم العمل المصرفي         

 مع إعداد تقـارير      مع إعداد تقـارير      ،  ، زاميزاميللالالظ بالسيولة المقررة واالحتياطي ا    ظ بالسيولة المقررة واالحتياطي ا    رأس المال واالحتفا  رأس المال واالحتفا  

وفى هذا تأكيداً للرقابة المصرفية     وفى هذا تأكيداً للرقابة المصرفية     . . دورية عن اعمالها وتقديمها إلى مجلس االدارة        دورية عن اعمالها وتقديمها إلى مجلس االدارة        

وتعزز دور بقية االجهزة الرقابية االخرى الداخلية       وتعزز دور بقية االجهزة الرقابية االخرى الداخلية       ،  ،  صرف  صرف  بع من ذات الم   بع من ذات الم   ننالتى ت التى ت 

  ..والخارجية والخارجية 

يتولى عمليات التـأمين    يتولى عمليات التـأمين    " " صندوق ضمان أموال المودعين     صندوق ضمان أموال المودعين     " "  صندوق يسمى     صندوق يسمى    اءاءنشنشإإ  --

على الودائع بالمصارف العاملة بالجماهيرية وتكون له شخصية اعتباريـة وذمـة            على الودائع بالمصارف العاملة بالجماهيرية وتكون له شخصية اعتباريـة وذمـة            
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ى تخضع إلشـراف    ى تخضع إلشـراف    مالية مستقلة ويضم فى عضويته جميع المصارف العاملة الت        مالية مستقلة ويضم فى عضويته جميع المصارف العاملة الت        

        ..مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي 

  

  ::  الباب الثالثالباب الثالث

  ن ن يياحـد وعـشر  احـد وعـشر  ووويقع فى  ويقع فى   "  " العقوباتالعقوبات" " يتضمن الباب الثالث واالخير من القانون       يتضمن الباب الثالث واالخير من القانون         

 تنص على العقوبات القانونية الرادعة التى تلزم المصارف التى تخـضع لرقابـة               تنص على العقوبات القانونية الرادعة التى تلزم المصارف التى تخـضع لرقابـة               ،  ، مادةمادة

ذه العقوبات من حد ادنى إلى حد       ذه العقوبات من حد ادنى إلى حد       ، وتتدرج ه  ، وتتدرج ه  ا المركزي بالتقيد باحكام القانون      ا المركزي بالتقيد باحكام القانون      ييمصرف ليب مصرف ليب 

  المنـصوص عليهـا إلـى      المنـصوص عليهـا إلـى      اقصى يصل فى حالة مخالفة المراجع القانوني ألحكام المواد          اقصى يصل فى حالة مخالفة المراجع القانوني ألحكام المواد          

تنظم تنظم ما يتم ارتكابه من مخالفات ، كتلك التى         ما يتم ارتكابه من مخالفات ، كتلك التى         الغرامة على   الغرامة على   تفرض  تفرض  ومعظم المواد   ومعظم المواد   ،  ،  الحبس  الحبس  

  ..) ) 4949((وو  ))4242 ( (تينتينالمادالماد والمحلي  والمحلي التعامل بالنقد االجنبيالتعامل بالنقد االجنبي

ـ ة واالشراف فقد منح القانون موظفي مصرف ليبيا المركـزي ال          ة واالشراف فقد منح القانون موظفي مصرف ليبيا المركـزي ال          ولتفعيل دور الرقاب  ولتفعيل دور الرقاب   ـ ل ين ين ذذل

صفت مأموري الضبط القضائي ، كما يتضمن هذا        صفت مأموري الضبط القضائي ، كما يتضمن هذا        ،  ،   من المحافظ     من المحافظ    يصدر بتحديدهم قراراً  يصدر بتحديدهم قراراً  

 إلغاء العمل بالقانون السابق وبداية       إلغاء العمل بالقانون السابق وبداية      ))120120((المادة  المادة  الباب من القانون فى مادته قبل االخيرة        الباب من القانون فى مادته قبل االخيرة        

     . .20052005) ) ينايريناير(( إي النار  إي النار 1212  ه فىه فىصدورصدورالعمل بهذا القانون من تاريخ العمل بهذا القانون من تاريخ 
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  
-----------------  

  180   م. آ
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