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  أخفق ديوان املحاسبة الليبي في القيام بواجباته األساسية باعتماد ميزانيات مؤسسات الدولة

 لم  التي رف ليبيا املركزي صبما فيها م
 
، بالرغم من أن قانون  2021 حتى 2011عتمد منذ عام ت

 على ( منه11املادة ) ينص في ديوان املحاسبة
ً
 أعلى رئيس الديوان " : صراحة

ً
 ن يضع تقريرا

 
ً
مالحظاته املالية التي يراها  على الحساب الختامي للدولة للسنة املنقضية يبسط فيه سنويا

شهر التالية أفي موعد ال يجاوز األربعة  ... املختلفة وأوجه الخالف التي تقع بينه وبين الجهات

، وبالرغم من التزام مصرف ليبيا املركزي بإحالة ميزانياته السنوية "الحساب الختامي لتسلمه

عليه قانون ديوان املحاسبة وقانون املصارف، وكان  وفق ما نص   في موعدهالى ديوان املحاسبة إ

 في  2021أخرها ميزانية العام 
ً
التي أحالها مصرف ليبيا املركزي إلى ديوان املحاسبة رسميا

حاسبة هي ملقبل ديوان ا إال أن  آخر ميزانية ملصرف ليبيا املركزي معتمدة من 09/03/2022

 .  2010ميزانية العام 
 

 ف
ّ
في توجيه اتهامات وانتقادات غير موضوعية وال  إخفاقه املشار إليه أعاله ديوان املحاسبة وظ

تقرير ديوان ن تضمّ حيث  التفصيلية؛ من خالل الردود ذلك مهنية للمصرف، كما سيتضح

 ومالحظات عّدة نقاط  2021عن العام  املحاسبة
 
سهم في  غالطاتعتبر مت

 
لرأي ا تضليلقد ت

 وأرقام ، وجاء في صيغة أسلوب سردي يتضمن بيانات  العام
ً
ا ذمغلوط، بالرغم من أّن هبعضها  ا

 التقرير ينبغي أن يكون 
 
مالحظاته  الديوان بديي  بناًء عليها مراجعة نظامية وتقييم أداء،  حصيلة

أن إعادة  2013( لسنة 19قانون رقم )، وهذا مقتض ى اليناقشهاو  املصرف ويستقبل ردود
 

في ش

( من الالئحة التنفيذية 62( من املادة )1وهو ما استلزمته الفقرة ) ،تنظيم ديوان املحاسبة

تقرير سنوي ، بشأن التقارير الدورية التي يعدها الديوان ويقدمها، حيث نّصت على : "للقانون 

اء وااللتزام بنتائج أعماله يتضمن مالحظاته وتوصياته عن مراجعاته النظامية وتقييمه لألد

س تقريره على مراجعة الحساب الختامي يؤّس  لم و  ،بهذا ". ولم يقم الديوان... للسنة املنقضية
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م بشكل رسمي للديوان 2021للعام 
ّ
  09/03/2022في  املعّد من قبل مصرف ليبيا املركزي واملسل

وطلبت عقد  املحاسبة إلى ديوان هاالتي قّدمت لردود إدارات مصرف ليبيا املركزي ولم يلتفت 

 .تكّرر في السنوات املاضيةي ذ، وهو ذات اإلجراء التهاملناقش تقابلّي   اجتماع  
 

 م   التقرير  جاء 
ً
 فيذية للقانون ( من الالئحة التن63املنصوص عليها باملادة ) ضوابط إعدادهل خالفا

 :الفقرات التالية على سبيل املثال منها ،  2013( لسنة 19) رقم

التقارير يجب أن تكون بتبسيط النتائج بشكل مالئم، ويكون محتوى التقرير صياغة " -

مة بأدلة سهل الفهم وخال  من الغموض أو االلتباس ، وأن ال يتضمن إال معلومات مدع 

 
ً
 وبناءا

ً
ستقال وموضوعيا ونزيها  (4)فقرة  ." اإلثبات الالزمة، وأن يكون م 

ند توجيه انتقادات للجهة، بحيث ال تركز على املاض ي ن تكون تقارير األداء بناءة عأمراعاة " -

 (9)فقرة  ." فقط، إنما تذكر األنشطة العالجية املستقبلية في شكل استنتاجات وتوصيات

يجب صياغة املالحظات و أوجه القصور بشكل يشجع على التصحيح واالبتعاد عن ... " -

 (10)فقرة  ." تم انتقادها األسلوب الذي يؤدي إلى رد فعل سلبي من قبل الجهة التي
 

 أن تقرير  ضوحو يظهر ب من خالل تتبع مالحظات ديوان املحاسبة املتكررة عبر سنوات ماضية

جانبفي كثير من األحيان  ديوان املحاسبة جاء  م 
ً
دارات لم يول  عناية لردود اإل و لموضوعية، ل ا

  فكان ،املعنية بالتقرير
ً
املعايير املحاسبية لتزم بولم ي الرقابي،ال يتالءم وسياق العمل  تقريرا

مة،
ّ
حك

 
الصادرة عن  (ISSAI) املعايير الدولية لألجهزة العليا للرقابةومنها  واألعراف الدولية امل

أّدى إلى األمر الذي (، INTOSAIملنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة )ا

  موضوعيةغير مهنية وال مغلوطة استنتاجات 
ً
 . كما سيتضح الحقا

 

 دارات إل حاسبة، وتواصل املبالرغم من ترحيب مصرف ليبيا املركزي للتعاون مع فرق ديوان ا

املعنية باملصرف مع لجان وفرق عمل الديوان، وتزويدها باملعلومات والبيانات والتقارير 

 ر يالكثبحجب " و  نتقائيةاملطلوبة، اّتهم ديوان املحاسبة في تقريره مصرف ليبيا املركزي باال 

" وهو ة للوقوف على الوضع املالي الحقيقي للمصرفمن التقارير واملعلومات املهمة والضروري

اتهام ال أساس له من الصحة، حيث تسلمت فرق عمل الديوان ولجانه كافة البيانات 

واملعلومات التي تقدمت بطلبها من اإلدارات ذات العالقة، ورغم ذلك نجد أن ديوان 
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 ،
ً
م له أساسا قد 

 
املحاسبة أورد في تقريره بيانات مغلوطة لم يطلبها من إدارات املصرف ولم ت

الوضع اته على بيانات غير صحيحة ومجهولة املصدر ، كما أّن "الوقوف على وأسس استنتاج

" يكون من خالل االطالع والتحليل للميزانيات الختامية التي قّدمها املالي الحقيقي للمصرف

مصرف ليبيا املركزي بانتظام لديوان املحاسبة عبر السنوات املاضية في مواعيدها و وفق ما 

  أظهر تقرير ديوان املحاسبةد نص عليه القانون، لق
ً
أسس عمليات التحليل املالي في ضعفا

 غير لألرقام والبيانات، 
ً
إدارات  أداءحول دقيق مما يجعل من املالحظات التي أبداها مؤشرا

 املركزي. ليبيا مصرف
 

وبالرغم من قيام إدارات مصرف ليبيا املركزي بالرد على كافة املالحظات  في ضوء ما سبق،

فإن   ر العديد من املالحظات،تكرّ و الواردة من ديوان املحاسبة وإحالتها قبل صدور هذا التقرير، 

 
ً
 بتيجد نفسه م  على الصالح العام، منه مصرف ليبيا املركزي حرصا

ً
يم التوضيحات قدلزما

جاء حول ما ، الدوليةواملؤسسات ولألطراف  ،املحلي وللرأي العام ختصاصلجهات اال الالزمة 

مالحظات  ، ويتضمن هذا الرد سرد نّص   2021عن العام املحاسبة  في تقرير ديوان من مالحظات

 برد مصرف  الديوان
ً
 املركزي عليها.ليبيا متبوعة

 

 

 

 

 

* * * * * 
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 املالحظات العامة والرد عليها

 

 

 : 
ً
   :ليبيا املركزي  مصرفتوزيع أرباح أوال

صدار وم اإل سعدم قيام إدارة مصرف ليبيا املركزي بتوريد عوائد الخزانة العامة مقابل ر 

 (40 ، 28) رقـاماملواد ذات األ  هعلي توفق ما نص ، 2021ل سنة رباح املصـرف خالأوتوزيعات 

 .2012لسنة  (46) بموجـب القانون رقمل املعـّد  2005( لسنة 1) من قـانون املصارف رقم

 (17)ص                   

 

 : الرد

توريد عوائد الخزانة العامة الذي تطّرق  باشر عن عدماملإّن ديوان املحاسبة هو املسؤول 

 باعتماد ميزانيات إليه في مالحظته
ً
، وذلك لعدم قيامه بدوره املنصوص عليه قانونا

املصرف كل سنة على حده، والتي قام مصرف ليبيا املركزي بإحالتها بشكل منتظم، وكان 

  09/03/2021التي أحالها املصرف املركزي في  2021الحساب الختامي للعام آخرها 
ً
 ، علما

، أي بتأخير أحد عشر  2010زي هي ميزانية العام بأن آخر ميزانية معتمدة للمصرف املرك

، وبخاصة مع األطراف الخارجيةبسمعة املصرف املركزي وعالقته  عاما، األمر الذي يضرّ 

  حيثالخزانة العامة في استالم إيراداتها حسب ما نص عليه القانون،  عطل حق  وي  
 
 تص  ن

ّل  سنة توز  " ديالته: وتع 2005( لسنة 1( من قانون املصارف رقم )40) املادة
 
ع في نهاية كـ

%( إلى الخزانة العامـة، 80ماليـة األرباح الناشئة عن عمليات إصـدار النقد، بنسبة )

راجعي الحسابات،%( للمصرف، وذلك بعد خصم جميع املصروفات، 20و) عتمدة من م 
 
 امل

ام مصرف ليبيا املركزي خالل السنوات املاضية بتحويل جزء يبالرغم من قكل ذلك ، .."

 .من أرباحه للخزانة العامة لدعم امليزانية العامة
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 : 
ً
( حساب 29من خالل تتبع الحسابات املصرفية التي تدار من قبل الوزارة تبين وجود )"ثانيا

ه ــــــــا حتى تاريخـــــــمصرفي مفتوح طرف مصرف ليبيا املركزي أرصدتها )صفر( ولم يتم إقفاله

ه إلى السيد ــــــــــة موجــــــــــــة بوزارة املاليـــــــــــــر إدارة الخزانــــــــــــاب من السيد مديـــــــــدور كتـــــــــم من صــــــــــبالرغ

 .املصرفية"تلك الحسابات ر إدارة العمليات املصرفية بمصرف ليبيا املركزي بشأن إقفال ـــــــــــــــمدي

 (40ص )

 

 :الرد 

  شر إلى تاريخ اعداد كتاب من املستغرب ذكر هذه املالحظة، حيث إن ديوان املحاسبة لم ي 

، وهي ال شّك فترة ال تكفي بأّي  حال  من  10/11/2021مدير إدارة الخزانة وهو مؤرخ في 

ومعرفة وضعها القانوني من أجل األحوال لدراسة طبيعة هذه الحسابات من الناحية الفنية 

 اتخاذ قرار بشأنها.

  أغفل تقرير الديوان أنه قد تم تشكيل لجنة مختصة بهذا األمر ، تضم في عضويتها كل من

عقد  2022مصرف ليبيا املركزي، وزارة املالية، وديوان املحاسبة، وقد تم خالل العام 

 من :
ً
 اجتماعين بالخصوص وتضم اللجنة في عضويتها كال

 رفيــــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــــــــــمدير إدارة العمليات املص  السيد / أشرف املختار ابـــــــــــوراس  -

 مساعد مدير إدارة العمليات املصرفية   السيد / عامر محمد الزيتــــــــــــــــــــــوني -

 اريــــــــــــــــــــــــــــــةـــــــــــــــــــجــــــــقسم الحسابات ال رئيس  السيد / املبروك سالم القماطـــــــي -

 صــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــم املتابعة واالحــــــــــســــــــرئيس ق  وقـــــــــــــــــــــــــــــةــــــــــانــــــــــالسيد / زكريا عمر ب -

 رئيس قسم االيرادات بادارة الخزانـــــة  فوزي ابوالقـــــــــاسمالسيد / احمد  -

 رئيس قسم حسابات الخزانــــــــــــــــــــــــــــــة  ارق مسعود الككــــليـــــــــــــــــــــالسيد / ط -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتدارة الحسابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ  السيد / عبد الواحد محمد ميالد -

 ديوان املحاسبــــــــــــــــــــــــــــــــةعن عضو   زيـــــــــــــــــــانيــــــــــــس الـــــيـــمـــير خــــالسيد / زه -

 تينع هذه الحسابات من الناحياوضأبحث  -بحضور مندوب الديوان  - االجتماعين تم خالل

  بشأن تلك الحسابات تقديم موقف نهائي، والعمل جار  على القانونية والفنية
 
 ت

ً
للشروع مهيدا

 . 2022في قفل هذه الحسابات قبل نهاية العام 
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 :لثثا
ً
وعدم تزويد لجان املراجعة املكلفة باالنتقائية العمل  في اســـتمرار املصـرفجاء في التقرير "  ا

من التقارير  ر ينع عنها الكثمن مســــــتندات وبيانات حيث م  ه بكل ما تطلبمن ديوان املحاســــــبة 

 عد  الذي ي   ة للوقوف على الوضع املالي الحقيقي للمصرف األمر واملعلومات املهمة والضروري

 انحرافا جوهري
ً
 (72)ص           ."فصاحإل تطلبات الشفافية واعن أهم م   ا

 

 الرد :

 ديوان املحاسبة في أغلب تقاريره عن السنوات األخيرة دون ذكر أّية  تكّرر هذا االتهام من قبل

 على صحة دعواه. أدلةأمثلة أو تقديم 

  في ظل ادعاء تقرير الديوان عدم تعاون املصرف املركزي وحجبه للمعلومات عن لجان

ن الديوان من إعداد حوالي 
ّ
ف من قبل الديوان، فكيف تمك

ّ
صفحة ضمن  70الفحص املكل

 تتعلق باداء املصرف املركزي والقطاع املصرفي ؟! تقريره

  سة على معلومات مغلوطة لم يذكر التقرير تضمن تقرير الديوان العديد من املالحظات املؤس 

"تقصير مصرف ليبيا املركزي للدفع ادعاءه مصدرها، فعلى سبيل املثال أّسس التقرير 

التداول اإللكتروني كبديل استراتيجي باملصارف التجارية لخلق رؤية فعلية لتفعيل وسائل 

على جملة من البيانات اواألرقام املغلوطة، وبيان ذلك  للطرق التقليدية في تداول النقود" !..

 كالتالي :

أنظمة ووسائل وهي الجهة املعنية ب - لم تتلق إدارة املدفوعات بمصرف ليبيا املركزي  -

حاسبة لتزويدها بأّية بيانات أو طلب من لجان ديوان امل أي   -الدفع اإللكتروني 

 إحصاءات أو معلومات حول الدفع اإللكتروني.

صـــــــــرف ليبيا املركزي ترونية بملكإلافتقار قسـم نظم املدفوعات ا " ادعى التقرير : -

للتقارير الخاصة بمؤشرات األداء لبعض شركات الدفع اإللكتروني  للتقارير الخاصة

. بينما في واقع األمر فإّن إدارة املدفوعات لديها (87)ص" وهي تفاني ميزا ودليل ليبيا .. 

تقارير نص سنوية شاملة لكافة مؤشرات األداء تتابع من خاللها أداء تلك الشركات 

ح شركة "دليل ليبيا" ترخيصا ملمارسة وتطور خدماتها، ومن ذلك أنه قد تم من
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النشاط، وبعد مرور سنة كاملة على منح الترخيص دون أن تباشر الشركة نشاطها 

 تّم سحب الترخيص منها، وفق ما تنص عليه اللوائح املنظمة.

 قد زادت وأنها قد بلغت  -
ً
ذكر التقرير أن إجمالي الصكوك املحصلة يديويا

في واقع ، بينما  2020% عن العام 238دل زيادة دينار ، أي بمع 9,586,404.428

 قد  قيمة إجمالي ن  األمر فإ
ً
 حيث 2021انخفضت في عام الصكوك املحصلة يديويا

أي بمعدل  2,502,409,629.669بعد أن كانت  دينار ، 1,743,085,615.921 تبلغ

 . 2020% عن عام 28 بلغ 2021عام  انخفاض

  منه بافتقاد تقريره 
ً
من جهة أخرى، هل يمكن اعتبار هذه املالحظة من ديوان املحاسبة إقرارا

 في املراجعة النظامية التي يجب عليه القيام  2021السنوي عن العام 
ً
ألدلة اإلثبات وتشكيكا

 وفقا للفقرتين األولى والرابعة من املادة )
ْ
 ( من62بها لتقييم أداء مؤسسات الدولة ؟! إذ

 عن 
ً
الالئحة التنفيذية لقانون الديوان اللتين تستلزمان أن يكون تقرير الديوان مؤّسسا

ى لديوان املحاسبة إذن 
ّ
 بأدلة اإلثبات، فكيف تأت

ً
ّدعمة مراجعة نظامية وأن تكون معلوماته م 

 –إصدار تقريره املشار إليه ؟! في ظل زعمه عدم تعاون إدارات املصرف املركزي وامتناعها 

ة للوقوف على الوضع من التقارير واملعلومات املهمة والضروري ر يالكثعن تقديم " –قال  كما

 املالي الحقيقي للمصرف" ؟! 

ق له إجراء مراجعته النظامية   االلتزام؟!وتقييم مدى  كيف تحق 

 ؟ أصدرها بشأن أداء املصرف املركزي كيف تمكن من إيراد أدلة اإلثبات الالزمة لألحكام التي 

  دت جميعها تقديمها
ّ
بالرجوع إلى إدارات ووحدات مصرف ليبيا املركزي في هذه املالحظة أك

للبيانات املطلوبة واملستندات والوثائق حسب طلب فرق عمل الديوان، بل تم تقديم بعض 

 تلك البيانات أكثر من مرة، بناًء على تكرر طلب فرق عمل الديوان.

  املكلفة من  املراجعة نااملركزي مع لج ليبيا عاون مصرفعدم تاّدعاء تقرير ديوان املحاسبة

 يمكن تفنيده على النحو التالي :الديوان 

  
ً
التام  استعداده الديوان من بداية تكليف فريق عمل ليبيا املركزي  بدى مصرفأ : أوال

تم بناًء على تعليمات السيد محافظ مصرف لتعاون وتوفير كافة البيانات املطلوبة، و ل

الديوان بالتنسيق بين فريق  الداخلية مدير إدارة املراجعةالسيد تكليف ركزي ليبيا امل



 2021املركزي على تقرير ديوان احملاسبة اللييب  ليبيا رد مصرف

 

 
9 

 

إلنجاح عملية  تنظيمية دواع   املركزي، وهو أمٌر اقتضته دارات املصرفبين إو  لفحصل

 التعاون مع فريق الديوان.

 : 
ً
استالمه رسالة التكليف بتوجيه كتاب لكافة  ذمدير إدارة املراجعة منالسيد  قام ثانيا

اإلدارات ذات العالقة بالتعاون لتسهيل إجراءات الفحص واملراجعة للفريق املكلف 

 كما تعامل، لى توجيهات السيد املحافظإاملحاسبة، وذلك باالستناد  من قبل ديوان

لتوفيرها  الديوان مع كافة الطلبات املحالة من قبل لجنة السيد مدير إدارة املراجعة

 .الديوانفريق ل وتسليمها

 

 : رابع
ً
 يبيا املركزي عمليات مصرف لا

الصرف الصادرة ذونات أل ل املتابعة مع إدارة العمليات املصرفية بمصــــــرف ليبيا املركزي ن خالم  

 ولم يتم تنفيذها تبّين اآلتي : من إدارة الخزانة واملستلمة من املصـــــرف

ول أل لحساب الباب ا 03/01/2022صرف لم يتم تنفيذها حتى  أذن( 642)وجود عــــدد  -1

 .دينار 2,573,487,220 بقيمة

مت الرد :
ّ
إدارة العمليات املصرفية هذه األذونات من إدارة الخزانة بوزارة املالية  تسل

 لتأخر  12/2021والتي تمثل مرتبات الجهاز اإلداري لشهر  30/12/2021بتاريخ 
ً
ونظرا

 الخزانة بوزارة املالية في إحالة هذه املرتبات إلى املصرف فقد تم االتفاق مع السيدإدارة 

مدير إدارة الخزانة وبحضور السيد/مدير اإلدارة العامة للرقابة على القطاعات الخدمية 

واعتبارها  2022بديوان املحاسبة على قبول هذه األذونات وتمريرها بداية السنة املالية 

 تق مع العلم بأن إدارة العمليات املصرفية صكوك في الطري
 
مت مرتبات الجهاز اإلداري سل

( أذن صرف تم إنجازهم خالل يومي  700لعدد ) 29/12/2021 في 2021لشهر نوفمبر 

قفال السنوي عمليات اإل رغم تزامنها معفي وقت قياس ي  تم إنجازها 30-31/12/2021

  ن  أعلما ب
 
امل بالداخل والخارج للجهاز اإلداري للدولة نجزت بالكمرتبات شهر ديسمبر أ

 . 13/01/2022قبل نهاية عمل يوم 
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 107,892,230 بقيمــة 03/01/2022 تىم يتم تنفيذها حصرف ل إذن( 145) عــدد وجود -2

لعدد من الســفارات بالرغم من واملتمثلة في حساب الباب األول تحويالت خارجية دينــار 

 . 30/12/2021املصرف األذونات بتاريخ بالرغم من استالم  م إدارةال اســت

ن  أذونات الصرف املذكورة تخص مرتبات السفارات والقنصليات الليبية بالخارج إ الرد :

وتــــــــــــم  2021ديسمبر  30تم استالمهــــــــــــــم بتاريخ  2021لشهري نوفمبر  و ديسمبر لسنة 

كما اسلفنا سابقا، وكذلك تم  2022بداية السنة املالية االتفاق على تمريرهم في 

ـــــر أكتوبـــــــــــــــــــر ( أذن صــــــــــــــــــرف خاصـــــــــــــــــــــــة بمرتبـــــــــــــات السفــــــــــــــــــارات لشهــــــــــــــــــ144استـــــــــــالم عـــــــــــــــدد )

  2021ديسمبر  31-30وتـــــــــــــــــم تنفيذهـــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــالل يومــــــــــــــي  29/12/2021يــــــوم  2021

وهذه االذونات تم تنفيذها بالتزامن مع تنفيذ مرتبات الجهاز اإلداري للدولة سالفة 

 الذكر. 

  

حساب الباب   03/01/2022 تنفيذها حتى تاريخ ( إذن صرف لم يتم32) عـــدد وجود -3

 ر.دينا 154,707,216 بقيمةمساهمات ،  –الثاني : تحويالت خارجية 

على حساب  30/12/2021إن  أذونات الصرف املذكورة تم استالمها بتاريخ  الرد :

ا كما أسلفن 2022التحويالت الخارجية وتم االتفاق على تمريرها في بداية السنة املالية 

 بتاريخ 
ً
 .06/01/2022سابقا وتم تنفيذها فعال

 بأن  هناك أكثر من )
ً
( أذن صــــرف على األبـواب الثاني والثالث والتحويـــالت 200علما

 .2021ديسمبر  31-30وتم تنفيذهـــا يومــي  30/12/2021الخارجيـة تـم استالمـها يوم 

   

 47,858,112( إذن صرف إلى إدارة الخزانة بقيمة 59بترجيع عدد ) إدارة املصرفت قـام -4

 .سبابأل لــذي كــان يصــــــــــادف يوم الجمعة دون بيان اوا 31/12/2021وذلــك بتــاريــخ 

تم ترجيع هذه األذونات بموجب الكتاب الصادر عن مدير إدارة العمليات املصرفية  الرد :

واملوجه   31/12/2021( واملؤرخ في  324ري ) أ ع م بمصرف ليبيا املركزي رقم إشا

للسيد / مدير إدارة الخزانة بوزارة املالية  ) مرفق صورة منه ( وذلك بناًء على طلب 

 بأن يوم الجمعة املوافق  -السيد / وزير املالية 
ً
يوم عمل  31/12/2021املكلف علما
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ا ما ورد في املالحظة بقوليهم بالنسبة ملصرف ليبيا املركزي ونحن نبدي شديد استغربن

 اننا قمنا بترجيع االذونات دون ذكر السبب رغم ان كتابنا واضح بذاته. 

  

وجود حسابات لتنفيذ ميزانيات سابقة ال تزال مفتوحة عليها حركة إيداع وسحب خالل  -5

الفترة )خارج امليزانية( مع عدم وجود أي بيانات لدى إدارة الخزانة بخصوص حركة تلك 

.
ً
 الحسابات والتي يقوم بها مصرف ليبيا املركزي منفردا

، وكل ما في األمر يتعلق بحساب وزارة املالية )الباب  الرد :
ً
هذا كالٌم عار  عن الصحة تماما

( حيث تقوم وحدة املساهمات بمصرف ليبيا املركزي بخصم  101.190.127الثاني( رقم ) 

 
ً
 لالتفاقية املوقعة مع وزارة املالية مستحقات على وديعة االستثمار الشعبي وفقا

  بالخصوص. 

  

عدم متابعة أذونات الصرف املحالة ملصرف ليبيا املكرزي وتأخر املصرف في تنفيذ بعضها  -6

ق في حسابات خاصة لم 
ّ
دون أن يقوم بإعادتها للوزارة، بعضها الزال لدى املصرف معل

 يتم اإلفصاح عنها.

تنفيذها حال ورودها وقد يحدث تأخير  في تنفيذ بعضها جميع أذونات الصرف يتم  الرد :

ألسباب تعود إلجراءات بذل العناية الواجبة تجاه بعض هذه األذونات لضمان سالمة 

 اإلجراء.

ذونات يرجع لعدم قدرة هذه اإلدارة والوحدات 
 
إن  قيام هذه اإلدارة بتعليق بعض األ

لة لها كوحدة املعلومات املالية و  وح دة االمتثال من التأكد من سالمة بعض املكّم 

ذونات الذي 
 
 لضيق الوقت، وبدال من ترجيع هذه األ

ً
ذونات في نهاية السنة املالية نظرا

 
األ

قد يترتب عليه ضياع حقوق بعض الجهات، فإن  إدارة العمليات املصرفية تقوم بتعليق 

 في حال تبين سال 
ً
ذونات حتى يتسنى لها تنفيذها الحقا

 
مة اإلجراء، وبعد استيفاء هذه األ

 كافة إجراءات بذل العناية الواجبة.

 

* * * * * 
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 على املالحظات الواردة يف الفصل الثالث من تقرير الديوان ودالرد

 

 " مصرف ليبيا املركزي" 

 

 

 

الحظة )
 
 (1املـــ

( 1( من القانون رقم )5مجلس اإلدارة بمزاولة الوظائف املحّددة باملادة ) غياب دور  "استمرار 

بشأن املصارف والتي في حال ممارستها وفق األصول واألعراف واملباديء واملعايير  2005لسنة 

والتي من أهمها  املصرفية إلدارة البنوك املركزية سوف تحقق األهداف العامة للمصرف

  (72)ص   .األسعار واملحافظة على قيمة العملة"االستقرار العام بمستوى 
 

  الرد :

  توجيه هذه املالحظة التي تتضمن غياب دور مجلس اإلدارة في ظل انقسام سياس ي وصراع

الواقع؛ إذ ال يخفى على مطلع تداعيات االنقسام السياس ي التي طالت  بعيد عنعسكري 

،  2014كافة مؤسسات الدولة، وليس هذا بأمر جديد منذ بدء االنقسام السياس ي في العام 

 لحالة  2021وبداية  2020وإنما جاءت االستجابة لعقد اجتماعي املجلس نهاية العام 
ً
نظرا

ف ومشكلة تدني أرصدة املصارف التجارية لدى مصرف الضرورة ملعالجة مسألة سعر الصر 

ليبيا املركزي، وتم اتخاذ القرارات بشأنها، ويتابع مصرف ليبيا املركزي أزمة السيولة النقدية 

وقد شهدت أوضاع السيولة تحسنا كبيرا في معظم املدن واملناطق، كذلك تجري متابعة 

اختصاص املصرف املركزي ويمارسها أوضاع أرصدة املصارف بشكل جيد، وهذه املهام من 

 بشكل اعتيادي و ال تتوقف على انعقاد مجلس اإلدارة من عدمه.

  جهود مصرف ليبيا املركزي في املطالبة باملراجعة الدولية لعمليات حهذه املال 
ً
ظة أغفلت تماما

ور بادر مصرف ليبيا املركزي ف وحسابات املصرف املركزي في كل من طرابلس والبيضاء، والتي

إطالق مشروع توحيد مصرف ليبيا املركزي، الذي تم بناًء عليه تشكيل فرق بصدور نتائجها 

العمل املشتركة في خمس مسارات تشمل : الدين العام، النقد األجنبي، اإلصدار، ونظام 

املدفوعات واملقاصة، واإلطار التشغيلي، كما تم تشكيل لجنة عليا تضم مندوبين عن 
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كل من محافظ مصرف ليبيا املركزي ونائبه وفريق شركة ديلويت التي الطرفين، وبعضوية 

 أشرفت على مشروع التوحيد.

  موقف مقارب، فقد جاء في  2017ال يفوتنا هنا التأكيد على أن لديوان املحاسبة في العام

 يلاملا الوضع على االنقسام أثر في الفصل الخامس تحت عنوان : " 2016تقريره عن العام 

 ( عّدة نقاط ومن أهمها :44-42)صفحة  واالقتصادي"

o  في ظل وجود عّدة حكومات وعّدة سلطات نقدية، فإّن جميع محاوالت السيطرة على "

ؤتي ثمارها املرجوة ".
 
 األزمة لن ت

o  باألسباب الحقيقية لألزمة : " إّن السبب  2016ثم اعترف الديوان في تقريره عن العام

ة التي تمر  به الدولة ويعاني منها املواطن مرتبة حسب املباشر في األزمة املالية الحالي

 الخطورة على النحو التالي :

 حالة االنقسام بوجود حكومتين وسلطتين نقديتين تمارس ذات االختصاص. -1

 حادثة إقفال املوانيء والحقول النفطية. -2

 الفساد املستشري باملجتمع. -3

 الوضع األمني املتدهور."  -4

o  بة بأحد أهم األسباب الحقيقية ألزمة السيولة حين ذكر في تقريره أقر   ديوان املحاسكما

: "حيث خلقت هذه الظروف أزمة سيولة لتسببها في حالة عدم الثقة،  2016عن العام 

دت قناعات لدى املواطنين باستمرار سوء األوضاع إلى اجل غير معروف، األمر الذي 
ّ
التي ول

خارج املصارف لعدم ضمان سحبها عند الحاجة ترتب عليه السعي نحو االحتفاظ بالنقود 

إليها، إضافة إلى أن ازدواج اإلنفاق من عّدة حكومات يؤدي إلى زيادة عرض النقد املحلي، 

 من العملة املحلية لعدم 
ً
يترتب عليه طلب متزايد على العملة األجنبية واالحتفاظ بها بدال

ى طلب غير حقيقي على النقد األجنبي، ضمان استقرار األوضاع األمنية، األمر الذي أّدى إل

 فتضاعفت أسعاره بالسوق املوازي، لعدم قدرة املصرف املركزي على تغطية كل الطلب."

o   بعد ذلك بعدم إمكان معالجة هذه اإلشكاالت في ظل الوضع القائم ديوان املحاسبة أقر

واحدة ومصرف  وحيث إن  معالجة هذه األزمات تتطلب حكومةحيث ذكر التقرير ذاته : "
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مركزي واحد حتى تتمكن من تبني سياسات وإجراءات استثنائية يتم من خاللها تحقيق 

 ...". عّدة أغراض بشكل متزامن

  ثم زاد تأكيده حين قّرر عدم جدوى أي محاولة إصالح في ظل الوضع الراهن : " وفي ظل

محاوالت لإلصالح أو فلن تجدي أّي الوضع الحالي وباستمرار هذا الشكل من اإلنقسام 

ّتخذ  املعالجة االستثنائية، ولن تكون هناك نتائج مرضية ألّي سياسة أو إجراء قد ي 

 ".بالخصوص

 

 
 

الحظة رقم )
 
 (2املـــ

مجلس اإلدارة في تفعيل اللجنة العليا للسياسة النقدية بممارسة اختصاصاتها الواردة  تقصير  "

الفوري ملتابعة التطورات النقدية املحلية والدولية ، واالنعقاد 2011لسنة  63رقم  بالقرار 

  (72)ص     ." ودراسة أثارها وانعكاساتها على االقتصاد الوطني

 

  -الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد :

  وقد سبق الرد عليها، وبالرغم من أن  2020لوحظ تكرار هذه املالحظة منذ العام املاض ي

ه كما ال يخفى فإّن ممارسة اللجنة لعملها  لجنة السياسة النقدية
ّ
عيد تشكيلها، إال أن

 
قد أ

 أقّرت املالحظة ب
 

ل أدوات وممارسة اختصاصها قد عاقه الكثير من املعوقات، حيث
ّ
تعط

ل أدواته، كما أشار 
ّ
ر التأثير املباشر في عرض النقود، لتعط

ّ
السياسة النقدية، ما يعني تعذ

 بالنص التالي : " 2017عن العام إليه تقرير ديوان املحاسبة 
ّ
ــل معظـم أدوات السياسة تعط

 املاليــة وعــدم تناسق سياسات الحكومــة مــع املصرف ةة وغياب كامل ألدوات السياسقدي  الن  

. فاألمر ال عالقة له باستخدام مصرف ليبيا املركزي ألدوات (82-81)صفحة ...". املركزي 

لة باألساس فال يمكن استخدامها.السياسة النقدية من عدمه، إ
ّ
 ذ إنها معط

   بشأن منع التعامل بالفائدة  2013( لسنة 1صدور القانون رقم )ال يخفى على متابع أن

 املصرفية، ثد 
 
وقد أعرب مصرف ليبيا  ل أدوات السياسة النقدية،يمباشر في تعطبشكل ر أث

املصرفية في هذا الشأن في أكثر من املركزي عن رأيه الفني والعلمي من الناحيتين الشرعية و 
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 ذلك 
ً
را ه مناشداته للسلطة التشريعية بالتريث في إصدار هذا القانون، مبّر  مناسبة، ووج 

بعدم جاهزية القطاع املصرفي لتنفيذه من جهة، ولكون العمل جار  على نقل التجربة وتوطين 

 من جهة أخرى، إال أنه صناعة املصرفية اإلسالمية وفق أحدث التجارب واملمارسات تدر 
ً
يجيا

 لم يتم االلتفات لرأي املصرف املركزي، بالرغم من كونه الجهة املختّصة واملعنية باملوضوع.

   إن  
 
 توق

 
العمل باألدوات التقليدية التي أهمها سعر إعادة الخصم وأسعار الفائدة الدائنة  ف

أثر مباشر على  ، كان لهفوري وكليل االنتقال إلى الصيرفة اإلسالمية بشكاملطالبة بواملدينة، و 

 هذا توافق مع أحكامتتقديم خدمات مصرفية  علىقدرتها لعدم أداء املصارف التجارية 

في ظل عدم  قدرة املصرف املركزي على استخدام األدوات املتاحة والقانون، وبالتالي 

ياسة املالية للسياسة النقدية فقد كان العامل األساس ي واملؤثر في عرض النقود هو الس

 . 2017-2013التوسعية خالل الفترة 

 ( لسنة 1استحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية تتماش ى مع أحكام القانون رقم ) أما

ه  2013
ّ
  و وه ،املركزي  ليبيا يتطلب اعتمادها من مجلس إدارة مصرففإن

ً
في لم يكن متاحا

 كنقسام الحاصل، ظل اال 
 
في  2017–2016عن العامين  املحاسبةديوان تقرير د عليه ما أك

 .ن مناسبةأكثر م  

 

 

 (3املالحظة رقم )

قصور إدارة املراجعة الداخلية في إعداد أية تقارير ربع أو نصف سنوية يوضح دورها في تقييم  "

أنظمة الضبط الداخلي ومدى كفايتها وإنما أرتكز عملها على مراجعة العمليات اليومية دون أن 

 (72)ص  ." تحديد مواضع الضعف واقتراح السبل الالزمة ملعالجتهايمتد إلى 

  

 الرد :

  قامت إدارة املراجعة الداخلية بتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن

تقليل املخاطر في اطار نظام الرقابة الداخلية املعمول به فيما يتعلق باملسائل املالية واإلدارية 

 ملدفوعات واملصرفية بإ
ً
ل العمليات وأيضا ج  جراء عمليات املراجعة املصاحبة والفورية ل 
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السويفت ) الخارجية ( من خالل رئاسة اللجان املسند لها هذه املهمة بقرار من السيد 

م مما يجعل نظام الرقابة املالية واإلدارية واملصرفية لكافة 2014( لسنة 172املحافظ رقم )

 ((CBS ــذة من خالل األنظمة اإللكترونية للمنظومة املصرفية الرئيسةالعمليات املالية املنف

 ذات فاعلية وتسوية أي انحرافات إْن وجدت مع اإلدارات ذات العالقة في حينها.

  ملا شهده العالم خالل سنتي 
ً
من الوضع الصحي الس يء املتمثل في انتشار  2021-2020ونظرا

 شخاص.واألجائحة كورونا بشكل سريع بين الدول، 

  على ما أوصت به لجنة مكافحة األمراض بالدولة الليبية 
ً
تخذت اإلجراءات الالزمة اوبناءا

والوقائية من قبل إدارة املوارد البشرية باملصرف املركزي أسوة ببقية مؤسسات الدولة؛ 

وذلك بتخفيض عدد العاملين بإدارات املصرف وتوزيعهم على مدار الشهر للعمل بشكل تناوبي 

د من   الختالطهم ببعضهم وهذا يع 
ً
لتقليل مخاطر اإلصابة بهذا الفيروس بين املوظفين وتجنبا

املسارات الحرجة في تنفيذ إدارة املراجعة لخطتها وإعداد تقارير عن املراجعة الالحقة عن 

  إدارات املصرف خالل تلك الفترة إليها.

 

 

الحظة رقم )
 
 (4املـــ

تحقيق قيمة مضــــــــافة حيث لوحظ وجود العديد من املخـالفـات  ىمتثال علال عجز وحدة متابعة ا"

 فضـ، لم تقـدم تقـارير عنهـاالتي والتجـاوزات 
ً
نوية سعن عـدم إعـداد أدلـة عمل ونماذج وخطة  ال

بي ألداء وقياس مدى كفاءة املؤسسة وتفعيل الدور الرقا، ووضع معايير لآ ليات عملها نتبي

 (72)ص          للوحدة".

 

 الرد :

 " الذي جاء و  "تحقيق قيمة مضــــــــافة  ىمتثال علال عجز وحدة متابعة ا ما وصفه التقرير

 على
ً
ه  الخ، ..."آ ليات عملها ننوية تبيسعـدم إعـداد أدلـة عمل ونماذج وخطة " : استنادا

ّ
فإن

د على مصرف ليبيا املركزي يؤ  ؛ فإّن خالفا لهذا االدعاء 
ّ
ت الدليل أن الوحدة قد أعد  ك

 للمهام واملسئوليات واإل  ،املذكور 
ً
 دقيقا

ً
 تحديدا

ً
جراءات وسلوكيات العمل، وقد تّم متضمنا



 2021املركزي على تقرير ديوان احملاسبة اللييب  ليبيا رد مصرف

 

 
17 

 

 ، 2018منذ عام  من قبل اإلدارة العليا ملصرف ليبيا املركزي بشكل رسمي  بالفعل اعتماده

بتسليم االمتثال  قامت وحدة سبق أنو وخارجه،  مصرف ليبيا املركزي  توزيعه داخلتم و 

 .الديوان ثالث مرات   عضاء فريقنسخ معتمده منه أل 

  القضية الصادمة وهي مسألة بغض النظر عن مناقشةعدم تطبيق الدليل، و اّدعاء بشأن أما 

 كان حريص مصرف ليبيا املركزي  القول بأن   يجدر ف ،وجوده من عدمه
ً
الحرص على  أشد   ا

، األمر الذي يعكسه 
ً
 وتكرارا

ً
شراك وحدة االمتثال في جميع التصرفات إتنفيذ مقتضاه مرارا

القانونية باملصرف سواء بشكل  سابق  أم الحق  للقيام بهما، وهو ما املصرفية و  والعمليات

كده توزيع الدليل بكل محتوياته على جميع اإلدارات، خاصة املتعلق منه بمواثيق السلوك، ؤ ي

عنى ب
 
تجاوازات  ملتطلبات  و أخروقات   أّي  باإلضافة لعضوية الوحدة باللجان املختلفة التي ت

 العمل ومقتضياته. 

 عما سبق، ف 
ً
املصرف وهي بصدد إدارات الوحدة تقوم بجهود توعية املوظفين ب إن  فضال

عداد برامج توعوية بخصوص االلتزام ومقتضياته، األمر الذي تأكد من خالل تواصل الوحدة إ

مشروع يهدف إلى خلق تدشين  قرب ذلكمن  كثر مع اإلدارات والوحدات ومافي حكمها، وأ

عنى بالقطاع املصرفي واملشاكل والتحديات التي تواجهه من خالل العمل  جسم قانوني ي 

 لترسيخ ثقافة االمتثال 
ً
املشترك والتنسيق مع وحدات االمتثال باملصارف التجارية، سعيا

ن وحدة االمتثال ، وبالتالي تكو تحقيق استقرار القطاعلتكون أحد أهم أدوات وتدعيمها 

ومهامها وإنجازاتها قد حققت قيمة مضافة، سواء من خالل ما قامت فعال بتنفيذه، أو ما هي 

 .بصدد القيام به حاليا، أو ما تستهدفه على مستوى القطاع املصرفي واملالي

 

 

الحظة رقم )
 
 (5املـــ

منها املصارف التجارية ضعف اآلليات التي يضعها املصرف املركزي في حلحلة املشاكل التي تعاني "

التوسع في إصدار بطاقات السحب الذاتي والتوسع  في مشكلة السيولة وعدم إلزامها باإلسراع و 

 من 
ً
في عدد آالت سحب العملة والتحسين من وسائل الدفع اإللكتروني لسداد املدفوعات بدال

 ."النقود
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  رد :ال

  
ً
لتفاقم ظاهرة الدين العام باملنطقة الشرقية وبلوغه  تفاقم مشكلة املصارف التجارية كان تبعا

وما تبعه من إجراءات قام ،  2020-2014املوازي خالل الفترة  لإلنفاقمليار دينار نتيجة  71

أرصدة  ت معهتراكم ،نشاء منظومة مصرفية ونظام مقاصة موازيينبها موازي البيضاء من إ

، عجزت  2021في يناير مليار دينار  48.4كبيرة للمصارف لدى مصرف البيضاء تجاوزت 

في  و جنبية في عملياتها املصرفية املتعلقة بالعملة األ  تلك األرصدة استخداماملصارف عن 

ى هذا الوضع إلى مقاصة الصكوك االلكترونية عن طريق نظام املدفوعات الوطني، حيث أد  

حتياطي االلزامي لبعض تراجع أرصدة املصارف لدى املصرف املركزي طرابلس دون مستوى اال 

 .املصارف

  2020من خالل متابعة مصرف ليبيا املركزي لتطور أرصدة املصارف تقدم منتصف عام 

بمبادرة للحد من تداعيات هذه املشكلة تنص على تقديم قرض حسن للمصارف على قوة 

قد أرصدتها لدى مصرف البيضاء، وعرض املوضوع على املصارف التجارية في االجتماع الذي ع

 ومناقشة محاور املبادرة مع بعثة االمم املتحدة للدعم في ليبيا. 2020أغسطس 17يوم 

 تكليف لجنة مشتركة تم  2020جلس إدارة مصرف ليبيا املركزي نهاية عام مل في أول اجتماع

 فنية 
 
إليها  دراسة تدني أرصدة املصارف التجارية لدى مصرف ليبيا املركزي طرابلس  سندأ

 املمكنة في إطار املبادرة التي قدمها مصرف ليبيا املركزي .ووضع الحلول 

  وضعت اللجنة الفنية مجموعة من املعايير لتحديد وتوزيع قيمة دفعات القروض على

حيث  املصارف ، كما حددت اللجنة املصارف التي يمكنها االستفادة من قيمة القروض،

لبيضاء والتي بلغت في يناير طلعت اللجنة على كشوفات حسابات املصارف لدى مصرف اا

 .مليار دينار 16مليار دينار وفي طرابلس  48.4 2021

 من إجمالي ودائع املصارف لدى مصرف البيضاء بقيمة  20د قيمة القرض بنسبة يحدتم ت %

حددت اللجنة و مليار دينار على دفعتين لضمان السداد بعد توحيد مصرف ليبيا املركزي،  10

ائع كل مصرف من إجمالي ودائعه لدى مصرف البيضاء وتحدد حصة الفنية معيار نسبة ود

كل مصرف من دفعات القروض بما يعادل هذه النسبة وتم توزيع الدفعات املتتالية على هذا 

 األساس.
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  2013 عاماستراتيجية تطوير نظم املدفوعات منذ  تبني صرف ليبيا املركزي سبق مل ،بالتوازي ،

قيق وضمان االستقرار املالي القائم على مبدأي السالمة هدافها األساسية هي تحأكانت 

لبي 
 
والكفاءة ألنظمة الدفع املختلفة باإلضافة إلى توفير خدمات وأنظمة دفع مناسبة ت

احتياجات مستخدميها مع التأكيد على ضرورة استمرار تلك الخدمات وضمان إتاحتها على 

هم نظم أم االقتصاد الوطني. ومن نحو يرض ي كافة األعضاء املشاركين وذلك من أجل دع

( RTGSالتسوية اإلجمالية الفورية )املدفوعات التي يشغلها املصرف املركزي هي نظامي 

املركزي  ليبيا ( ويقوم مصرفRTGSنظام التسوية اإلجمالية الفورية )(. ACHلية )املقاصة اآلو 

أي توقف وبمشاركة جميع ليات عملها بشكل دوري ولم تشهد آبتطوير بناها التحتية وتحديث 

وسيتم عرض  2020، وقد شهدت تطورا ملحوظا خالل العام املصارف التجارية دون استثناء

 التطور الحاصل خالل الردود التالية املتعلقة بأنظمة الدفع اإللكتروني.

 

 

الحظة رقم )
 
 (6املـــ

سواء بخزائنه  عدم قيام املصرف بإتخاذ اإلجراءات الفعلية في حصر كافة العملة التالفة"

وخزائن املصارف التجارية والعمل على التخلص منها لتجنب املخاطر التي قد تنشأ عن سوء 

 (76)ص         ."االستعمال للعملة الورقية

 

 الرد :

 ومطلع  2021نهاية العام  تالف العملة خاللإل الالزمة جراءاتاإل  إدارة اإلصدار كافة تخذتا

وتم إتالف العملة املوجودة في خزائن طرابلس، غريان، مصراته، حيث بلغ  2022العام 

   .ينارد 811,5202,000قيمته ما املبلغ الذي تم إتالفه وأعدت شهائد إتالف به 
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الحظة رقم )
 
 (7املـــ

 مساهمات املصرف املركزي املحلية والخارجية  

  من قبل وحدة املساهمات والقروض 2021القصور في إعداد تقارير املتابعة السنوية لعام ،

ملساهمات املصارف املحلية، حيث تبين من خالل الفحص واملراجعة، أن جميع املساهمات 

املحلية تفتقر إلى تقارير النشاط السنوية التي من املفترض أن يتم تقييم أوضاع تلك 

 املساهمات على أساسها ومدى اتفاقها مع استراتيجية املصرف وأهدافه.

  مساهمة  م بخصوص2021/05/19تكشف من خالل محضـر االجتماع املحرر بتاريخ

وعدم دفع مدفوعات  املصــرف املركزي بسند لدى بنك يونكريدت، عن قيام البنك بتخطي

م( بسبب الخسائر 2020 م،2019م، 2018الكوبون خالل السنوات الثالثة املاضية )

انخفاض سعر السند والسهم في  لىإسنوات، و املتتالية التي تكبدها البنك خالل هذه ال

املتعثرة، األمر الذي ينتج عنه مخاطر كبير  السـوق اإليطالية واألوروبية، وارتفاع القروض

 فيما لو استمر االستثمار في هذا البنك.

  املركزي  م صدر تقرير من وحدة املساهمات والقروض باملصـرف2021/06/30بتاريخ

ذكر بالتقرير ان  اهمة املصـرف في بنك يونكريدت، حيثبخصوص الوضع الراهن ملس

والربحية لديه خالل السنوات  البنك يشـهـد تدهور ملحوظ نظرا النخفاض معدالت األداء

( والتي خضعت لها البنوك stress test) األخيرة وخاصـة بعد نتائجه في اختبارات االجهاد

بنك  51أضعف أداء بنكي ضمن  تصنيفه خامس م وتم2016األوروبية في شهر أغسطس 

 إلى انخفاض سعر السهم. خضعوا لالختبار، األمر الذي أدى

  3.2 م سجلت خسائر بقيمة2021املجموعة العربية للتأمين في الربع الثالث من سنة 

م والتي 2020 مليون دوالر مقارنة بالخسائر املسجلة عن نفس الفترة من السنة املالية

   املخاطر للمساهمة. األمر الذي يستنتج منه ارتفاع معدل مليون دوالر، 10.9بلغت 

  (78-77)ص          
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  الرد :

  جرى العمل في الوحدة منذ إنشاءها على متابعة و تحديث ملفات خاصة لكل مساهمة على

حدى على أن يتضمن امللف آخر املستجدات عن املساهمة و املركز املالي لكل ربع سنة ،و 

القوائم املالية نسخ من أعضاء لجنة الديوان على هذه امللفات و تزويدهم بقد تم إطالع 

 . 2021لهذه املساهمات خالل سنة 

  فيما يتعلق  باملساهمات الخارجية فهذه املساهمات جزء منها هي مساهمة في صندوق النقد

ت الدولي وفي صندوق النقد العربي ، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار وهى مساهما

 لسياسات املتبعة في هذه املؤسسات ،أما باقي املساهمات املصرف 
ً
سيادية ، ويتم إدارتها وفقا

فقد اقتناها املصرف لغرض التملك حيث تم أحالتها من وزارة املالية وباشر في تكوين 

املخصصات ملواجهة اية انخفاض في قيمة هذه املخصصات .كما ان املصرف املركزي 

 وبحسب قوانين  انش
ً
اءه ال يعتبر جهة استثمارية تقوم باالستثمار، حيث تقوم الوحدة وفقا

الختصاصاتها بمتابعة وإدارة هذه املساهمات من حيث نشاطها ونتائجها وأحالتها بشكل 

 دوري إلدارة املصرف.

 سهم املؤسسة املصرفية العربية البحرينالقيمة السوقية أل تدني أما ما وصفه التقرير ب 

(ABC )،  أسهم املؤسسة املصرفية العربية ) فإنABC في السوق، وإّن 
ً
( غير متداولة أساسا

واملنشورة في موقع املؤسسة تظهر بشكل واضح  مركزها املالي وميزانياتها السنوية املعتمدة 

تحقيقها ، وال تأثير لتدني القيمة السوقية، و ومدى استقرارهاقوة املركز املالي للمؤسسة 

  رغم ظروف جائحة كورونا وتداعياتها. 2021خالل العام   مليون دوالر  90حوالي  أرباحلصافي 

  فاملالحظة املذكورة في تقرير املالحظة بمساهمة املجموعة العربية للتأمين فيما يتعلق

ن املجموعة إهناك خلط في السنوات، حيث إذ  من وجوه، غير دقيقةو  غير صحيحةالديوان 

 رباحأقت حق  قد العربية للتأمين 
ً
 .مليون دوالر 6,0قدره  2021خالل الربع الثالث لعام  ا

  يعود إلى أن الشروط واألحكام  2018لم يتم سداد أرباح عن سند يوني كريديت عن سنة

 لسداد 
ً
الخاصة بالسند  وبسداد األرباح لم تتوفر ، إذ لم يكن صافي أرباح البنك كافيا

 الكوبونات. 
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 نتيجة مخاطر االستثمار في   2021مات الخارجية عن سنة تم زيادة مخصص تدنى املساه

مليار دينار والوحدة تسعى لزياته  10,400بنك يونى كريديت إيطاليا حيت تم الزيادة ب 

 على الظروف 
ً
نتيجة املخاطر الناجمة عن االستثمار بصفة عامة باملساهمات استنادا

الستثمارات موجهة وفق املحددات و معظم ا ن  إوالتحديات التي تعزف باالقتصاد العاملي.

االرشادات املبينة في السياسة االستثمارية و الدليل الخاص بتنفيذها مع وجود بعض 

االستثناءات التي فرضتها ظروف السوق مثل تقوقع الفائدة في منطقة اليورو في املنطقة 

و كذلك ارتفاع مخاطر الدولة الليبية من وجهة نظر النظراء و التي جعلتهم  ،السالبة لسنوات

حيث  تراجع عدد البنوك املتعامل معها من  ،التعامل مع مصرف ليبيا املركزي  ترددون فيي

من ضمنها البنوك املساهمة و اململوكة  فقط، مائة و سبعة  بنك إلى أربعة و ثالثون بنك

 بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق املصرف الليبي الخارجي. ملصرف ليبيا املركزي سواء

 

 

الحظة رقم )
 
 (8املـــ

عدم وضوح رؤية املصرف وأهدافه في سياسات االستثمار في املساهمات الخارجية، كما أنه ال " 

توجد معايير أداء يتم التقييم على أساسها تتضمن تقييم أوضاع تلك املساهمات ومدى تحقيقها 

 (78)ص        لالستراتيجيات واألهداف".

 

  الرد :

 وفي صندوق النقد  ،في صندوق النقد الدوليته مساهم للمصرف تشمل املساهمات الخارجية

  جميعهاو  ،العربي، واملؤسسة العربية لضمان االستثمار
ً
مساهمات سيادية، يتم إدارتها وفقا

 .املؤسسات تلكسياسات املتبعة في لل

  حالتها من إحيث تم  ،اقتناها املصرف لغرض التملك ليبيا املركزي  صرفملمساهمات هناك

  ة انخفاض في قيمة هذه املخصصات.يّ أصات ملواجهة وباشر في تكوين املخصّ  ،وزارة املالية

 عتبر جهة استثمارية تقوم باالستثمارال ي   ئهنشاإاملصرف املركزي وبحسب قوانين  ن  إ. 
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 الختصاصاتها بمتابعة وإدارة هذه املساهمات من املساهمات والقروض  تقوم وحدة 
ً
وفقا

إلى مكتب السيد املحافظ، وإلى بشكل دوري ة تقارير بشأنها حالإو  ،حيث نشاطها ونتائجها

نحت من أصول الوزارة  .وزارة املالية فيما يتعلق بالقروض التي م 

 

 

الحظة رقم )
 
 (9املـــ

عددا من القروض والودائع الخاصة والتي ال تحقق عوائد ربحية،  " يملك مصرف ليبيا املركزي 

ذات طابع سياس ي، وبالرغم من تقادم تاريخ االستحقاق لقيمة بعض هذه الودائع وإنما كانت 

، 20والذي تجاوز 
ً
إال أن املركزي لم يتخذ أّي إجراء يخص املسائلة القانونية واملالحقة  عاما

 (80)ص         .القضائية لهذه الدول .."

 

  الرد :

 ها على متابعة وتحديث ملفات خاصة ئمنذ إنشا املساهمات والقروض جرى العمل في وحدة

سواء تلك القروض املمنوحة من أصول مصرف ليبيا  على حده؛ أو قرضلكل مساهمة 

على أن يتضمن يتولى املصرف املركزي إدارتها، املمنوحة من أصول وزارة املالية و  املركزي أو 

وقد  واملركز املالي لكل ربع سنة، ،آخر املستجدات عن املساهمة كل مساهمة أ وقرض ملف

تم إطالع أعضاء لجنة الديوان على هذه امللفات و تزويدهم بالقوائم املالية لهذه املساهمات 

  . 2021خالل سنة 

 ما يليقامت الوحدة ب في إطار دورها بمتابعة أوضاع تلك القروض، ومن ذلك تقوم الوحدة: 

تم عرض مشروع مذكرة التفاهم املبرمة بين الجانب حيث ، املطالبة بوديعتي سوريا -1

مقترحات  مالحظات أو الليبي والجانب السوري على مصرف ليبيا املركزي إلبداء أّي 

بالخصوص ،وعند عرض املوضوع على مجلس إدارة املصرف في جلسته املنعقدة بتاريخ 

فق مجلس اإلدارة على تسوية الوديعتين وفق اآللية الواردة في مشروع ام و 2008مايو  11

مذكرة التفاهم ،شريطة قيام وزارة املالية بدفع أصل مبلغ الوديعتين ،حيث نصت املادة 

الثانية من مذكرة التفاهم بإعفاء الجانب السوري من دفع إجمالي قيمة الفوائد 
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الثة و الرابعة من املذكرة بأنه يتم البقاء على املستحقة على الوديعتين وذكرت املادة الث

أصل الوديعتين وإيداع قيمتهم في حساب وزارة املالية طرف البنك املركزي السوري يودع 

فيه قيمة الوديعتين، و يقوم الجانب الليبي بالصرف من املبلغ املذكور على استثمارات 

بناًء على اتفاق تسوية الوديعة  متنوعة لصالحه داخل الجمهورية العربية السورية، فإنه

فإننا نقوم بمطالبة وزارة املالية الليبية باعتبارها الجهة املخولة  2008املوقع في سنة 

 لالتفاق
ً
محافظ مصرف ليبيا املركزي بمطالبة  السيد قام ، وقدباسترداد الوديعتين وفقا

 وزارة املالية مرا
ً
 ر اتكر و  را

ً
طار تسوية الوديعتين إنه في أ، كما حتى تاريخه ولكن دون جدوى ا

 سترداد مبلغ الوديعتين.امتمسك بهو على تواصل مع وزارة املالية و  املركزي  فإن املصرف

بشكل دوري حيث تقوم الوحدة بتجديد املطالبة  املطالبة املستمرة بوديعة غويانا، -2

 وهناك تواصل مع وزارة املالية بغويانا عبر البريد االلكتروني، ،لجانب الغويانيلومستمر 

املطالبات ترسل عبر منظومة السويفت و هي  كما أّن  03/04/2022وآخر مطالبة كانت في

و ترسل بعد  ،ال ترسل بشكل عشوائي إنما ترسل بناء على ما تنص عليه اتفاقية املنح

  تواصل للمصرف أوهناك  ،  25/09- 25/03كل ستة أشهر   ةتاريخ استحقاق الفائد
ً
يضا

مع وزارة الخارجية الليبية و التي بدورها تتواصل مع القائم باألعمال بسفارة البرازيل 

ملتابعة موضوع الدين و املطالبة بتسوية الديون،و تم عقد اجتماع ما بين وزارة املالية و 

ملناقشة و دراسة الديون  13/02/2022وزارة الخارجية و مصرف ليبيا املركزي بتاريخ 

املستحقة على جمهورية غويانا، و الجدول املبين أدناه يوضح تواريخ ارسال املطالبات ، 

 . 28/09/2021وليس آخر مطالبة بتاريخ 
 

 الرقم اإلشاري للمطالبة تاريخ ارسال املطالبة

03/04/2022 19/AGR22/18020 

10/02/2022 19/AGR22/17896 

29/12/2021 19/AGR21/17802 

16/12/2021 19/AGR21/17768 

28/09/2021 19/AGR21/17699 

15/06/2021 19/AGR21/17551 

08/02/2021 19/AGR21/17385 
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تسوية الوديعة بموجب اتفاقية العالقات متابعة الوحدة لوديعة روسيا، إذ بالرغم من  -3

 17/04/2008بين الجانبين في االقتصادية والتجارية واملالية الليبية الروسية املوقعة 

ن تلزم وزراة املالية بسداد قيمة الوديعة للمصرف املركزي ومطالبة املصرف لوزارة أو 

العمل على تفعيل اللجنة  ي جار و املالية مستمرة وتوجد هناك مطالبات مستمرة للوزارة، 

تنفيذ  الفنية للقطاعات وهناك مراسالت بين املصرف ووزراة املالية بالخصوص لكي يتم

بنود االتفاق واسترداد قيمة الوديعة للمصرف من وزارة املالية آخرها تم مخاطبة وزير 

 . 16/3/2022 فياملالية من قبل السيد املحافظ 

تم اتخاد اإلجراءات القانونية حيال قرض كوبا بإحالته إلى إدارة القضايا حسب كذلك  -4

 رد   وحدة املساهمات نتظر تو  املحافظ،موافقة السيد بباملصرف و  رأي اإلدارة القانونية

 على العالقات السياسية بين الدولتين حسب 
ً
وزارة الخارجية بالخصوص حفاظا

ويتم تواصل املصرف مع وزارة الخارجية بشكل دائم بشأن كافة القروض و  إفادتهم،

تقوم الوحدة ، و الودائع الن وزارة الخارجية هي قناة التواصل الدبلوماس ي مع الدول 

  ّن فإلبنك الكوبي، وكما سبق القول إلى ارسالها إعداد املطالبات و بإ
 
ل رس  املطالبات ال ت

 و 
ً
تفاقية أي بعد تاريخ استحقاق الفائدة كل نما بناًء على ما تنص عليه االإعشوائيا

،و الجدول املبين أدناه يوضح تواريخ ارسال املطالبات  31/12-30/06ستة أشهر في كل 

 . 2021وحدة املساهمات و القروض في سنة التي قامت بها
 

الرقم اإلشاري  تاريخ ارسال املطالبة

 للمطالبة

02/02/2022 19/AGR22/17884 

29/12/2021 19/AGR21/17801 

20/06/2021 19/AGR21/17563 

01/02/2021 19/AGR21/17376 

 

الحظة رقم )
 
 (10املـــ

 القرض الحسن نورد اآلتي :من خالل البيانات الواردة بشأن استعماالت "
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لـــــــــــم يقـــــــــــدم للجنـــــــــــة مـــــــــــا يفيـــــــــــد بـــــــــــالتزام املصـــــــــــارف التجاريـــــــــــة التخـــــــــــويالت بخصـــــــــــم قيمـــــــــــة  -أ

البيضـــــــــــاء ، وإن اســـــــــــتعماالت القـــــــــــرض  –القـــــــــــرض مـــــــــــن حســـــــــــاباته لـــــــــــدى فـــــــــــرع املركـــــــــــزي 

 وفق األغراض الواردة بالقرار.

لـــــــــــــم يقـــــــــــــم مصـــــــــــــرف االجمـــــــــــــاع العربـــــــــــــي ومصـــــــــــــرف الواحـــــــــــــة اســـــــــــــتعمال القـــــــــــــرض بمبلـــــــــــــغ  -ب

دينــــــــــــار علــــــــــــى التــــــــــــوالي ، والــــــــــــذي يؤكــــــــــــد بــــــــــــأن القــــــــــــرض  75,600,000دينــــــــــــار  27,800,000

تـــــــم منحـــــــه بـــــــدون دراســـــــة وتحديـــــــد االحتيـــــــاج فـــــــي تحقيـــــــق الهـــــــدف الرئيســـــــ ي وهـــــــو تغطيـــــــة 

 العجز الواقع في حسابات املصارف التجارية طرف املصرف املركزي.

عــــــــــــدم قيــــــــــــام مصــــــــــــرف التجــــــــــــارة والتنميــــــــــــة بإســــــــــــتعمال الدفعــــــــــــة الثانيــــــــــــة مــــــــــــن القــــــــــــرض  -ج

دينـــــــــــــــــــــــــار ، والدفعـــــــــــــــــــــــــة األولـــــــــــــــــــــــــى ملصـــــــــــــــــــــــــرف الصـــــــــــــــــــــــــحارى بمبلـــــــــــــــــــــــــغ  7,567,000غـــــــــــــــــــــــــة البال

 دينار ، ولم يقدم أسباب عدم إستعمال هذه الدفعات . 119,300,000

ــاء علــــــــــى نــــــــــص املــــــــــادة ) -د ، بشــــــــــأن املصــــــــــارف 2005( لســــــــــنة 1( مــــــــــن القــــــــــانون رقــــــــــم )59بنــــــــ

يقــــــــــوم املركــــــــــزي بخصــــــــــم غرامــــــــــات جزائيــــــــــة علــــــــــى أيــــــــــام العجــــــــــز فــــــــــي االحتيــــــــــاطي اإللزامــــــــــي 

ـــين مــــــــــن بســــــــــع % عــــــــــن كــــــــــل يــــــــــوم ومــــــــــن خــــــــــالل دراســــــــــة 1ر ال يقــــــــــل عــــــــــن جــــــــــزء مــــــــــن ثالثـــــــ

، تـــــــــــــــم تحويلهـــــــــــــــا إلـــــــــــــــى حســـــــــــــــاب صـــــــــــــــندوق 2021املوقــــــــــــــف الخـــــــــــــــاص بـــــــــــــــالجزاءات لســـــــــــــــنة 

ـــات  ضـــــــــــمان أمـــــــــــوال املـــــــــــودعين ، وقـــــــــــد تبـــــــــــين إن املصـــــــــــرف إقتصـــــــــــر علـــــــــــى فـــــــــــرض الغرامــــــــ

 على أربعة مصارف خاصة فقط.

ملصــــــــــــــــارف مقابــــــــــــــــل العجــــــــــــــــز والبيــــــــــــــــان التــــــــــــــــالي يوضــــــــــــــــح موقــــــــــــــــف بالغرامــــــــــــــــات املفروضــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ا

 :9/2021باالحتفاظ باالحتياطي اإللزامي املطلوب حتى شهر 

 

 قيمة الغرامة بالدينار عدد أيام العجز اسم املصرف

 2,025,456 يوم 68 اليقين

 2,164,590 يوم 56 النوران

 527,004 أيام 3 الخليج األول الليبي

 1,174,765 يوم 32 اإلسالمي الليبي

 5,891,815 يوم 159 اإلجمالي
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أغلــــــــب املصــــــــارف تعرضــــــــت إلــــــــى عجــــــــز فــــــــي االحتيــــــــاطي اإللزامــــــــي ، األمــــــــر الــــــــذي  . مــــــــع العلــــــــم بــــــــأن  4

شـــــــــــــــير إلـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم قيـــــــــــــــام إدارة ا لرقابـــــــــــــــة علـــــــــــــــى املصـــــــــــــــارف والنقـــــــــــــــد فـــــــــــــــي مراجعـــــــــــــــة البيانـــــــــــــــات  ي 

 –األســـــــــــــبوعية املتعلقــــــــــــــة باالحتياطيــــــــــــــات اإللزاميــــــــــــــة للمصــــــــــــــارف األخــــــــــــــرى، ومنهــــــــــــــا الجمهوريــــــــــــــة 

 شمال أفريقيا. –الصحارى 

% عن النسبة 100ظهور العديد من املصارف بأرصدة تجاوزت أرصدتها لالحتياطي االلزامي  -

 املقررة من خصومها االيداعية بعد إستبعاد قيمة القرض ولم تظهر حساباتها بعجز.

لم يتبين األرصدة الفعلية للمصارف التجارية ومدى قدرتها في تسوية القرض في ظل عدم  -

 (82)ص      ."الرصيد الفعلي بفرع البيضاء ظهور 
 

 الرد : 

  بسبب ظاهرة مليار دينار  71نتيجة لتفاقم ظاهرة الدين العام باملنطقة الشرقية وبلوغه

نشاء منظومة مصرفية ونظام مقاصة موازيين إ، و  2020 - 2014نفاق املوازي خالل الفترة إل ا

هذا الوضع على تراكم أرصدة كبيرة لدى املصرف املركزي املوازي البيضاء، إنعكس 

وعدم قدرة  2021مليار دينار  في شهر يناير  48.4للمصارف لدى مصرف البيضاء تجاوزت 

استخدامها في عملياتها املصرفية املتعلقة بالعملة االجنبية خصوصا بعد  على املصارف

امها في ستخدعدم القدرة على ا و كذلك 2021توحيد سعر الصرف في بداية شهر يناير 

 .مقاصة الصكوك االلكترونية عن طريق نظام املدفوعات الوطني

  أدى هذا الوضع إلى تراجع أرصدة املصارف لدى املصرف املركزي طرابلس دون مستوى

االحتياطي االلزامي لبعض املصارف وعجز بعضها عن تلبية احتياجات زبائنها من العملة 

ضة بين املصارف حيث وصل إجمالي ودائع االجنبية وتزايد عدد صكوك املقاصة املرفو 

مع تفاوت  2021مليار دينار في يناير  16املصارف لدى مصرف ليبيا طرابلس إلى مستوى 

 رصدة املصارف فيما بينها.  أ

  من خالل املتابعة الدورية ملصرف ليبيا املركزي لتطور أرصدة املصارف تقدم مصرف ليبيا

حد من تداعيات هذه املشكلة تنص على تقديم قرض بمبادرة لل 2020املركزي منتصف عام 

حسن للمصارف على قوة أرصدتها لدى مصرف البيضاء، وعرض املوضوع على املصارف 
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ومناقشة محاور املبادرة مع بعثة  2020أغسطس 17التجارية في االجتماع الذي عقد يوم 

 االمم املتحدة للدعم في ليبيا .

  وتكليف لجنة مشتركة فنية  2020املركزي نهاية عام  لتئام مجلس إدارة مصرف ليبياابعد

مختصة بدراسة خيارات سعر الصرف، إسندت إليها  دراسة تدني أرصدة املصارف التجارية 

لدى مصرف ليبيا املركزي طرابلس ووضع الحلول املمكنة في إطار املبادرة التي قدمها مصرف 

 ليبيا املركزي .

 عايير لتحديد وتوزيع قيمة دفعات القروض على وضعت اللجنة الفنية مجموعة من امل

املصارف ، كما حددت اللجنة املصارف التي يمكنها االستفادة من قيمة القروض،حيث 

إطلعت اللجنة على كشوفات حسابات املصارف لدى مصرف البيضاء والتي بلغت في يناير 

 مليار دينار. 16مليار دينار وفي طرابلس  48.4 2021

 من إجمالي ودائع املصارف لدى مصرف البيضاء  20يمة القرض بنسبة حددت اللجنة ق %

مليار دينار على دفعتين لضمان السداد بعد توحيد مصرف ليبيا املركزي ، كما  10بقيمة 

حددت اللجنة الفنية معيار نسبة ودائع كل مصرف من إجمالي ودائعه لدى مصرف البيضاء 

ا يعادل هذه النسبة وتم توزيع الدفعات وتحدد حصة كل مصرف من دفعات القروض بم

 املتتالية على هذا االساس . 

  19مليارت دينار، والدفعة الثانية يوم  5تم منح الدفعة االولى بقيمة  2021فبراير  1بتاريخ 

 .2021أبريل 

  بعد توحيد سعر الصرف ،  2021نظرا إلرتفاع حجم الطلب على النقد االجنبي خالل العام

ا املركزي على إستقرار سعر الصرف و دعم أرصدة املصارف لتلبية حرص مصرف ليبي

إحتياجات زبائنها من العمالت االجنبية و تقليل نسبة صكوك املقاصة املرفوضة ، ومع بداية 

مليارات دينار  10شهر أغسطس بادرت اللجنة الفنية بتقديم مقترح منح دفعة ثالثة  بقيمة 

باشر املصرف املركزي في منح الدفعة الثالثة،  2021س أغسط 10للمصارف املعنية وبتاريخ 

% من ودائع املصارف لدى  40مليار دينار وبنسبة  20ليصل إجمالي القروض إلى قرابة 

مليار دينار وهذا يوضح قدرة املصارف على سداد قيمة  51مصرف البيضاء التي وصلت إلى 

 القروض املمنوحة لها .
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الحظة رقم )
 
 (11املـــ

 الدفع اإللكتروني املحليخدمات 

بمصـرف ليبيا املركزي للتقارير الخاصة بمؤشرات  ةاإللكتروني املدفوعاتافتقار قسم نظم  -

 األداء لبعض شركات الدفع وهي تفاني ، ميزا ، ودليل ليبيا. 

تقارير النشاط  عدم وجود تقارير متابعة ألنظمة الدفع اإللكتروني ومزودي الخدمات ، وكذلك -

 ملصرف ليبيا املركزي. ةاإللكتروني املدفوعاتواألداء بقسم 

قة بالرغم استمرار املصـارف التجارية في التعامل بالنظام اليدوي في تحصـيل الصـكوك املصّد  -

قبل املصـرف املركزي كآخر موعد للعمل بالنظام اليدوي،  م من2021/8/26من تحديد يوم 

 . 2020% عما كانت عليه في عام 283بنسـبة  2021وارتفاعها خالل عام 

 

 الرد :

 حول  تتمحور استراتيجية مصرف ليبيا املركزي لتطوير سوق املدفوعات االلكترونية

اإللكتروني  وخدمات الدفعمتابعة وتطوير نظم همها أهداف االستراتيجية مجموعة من األ 

 سوق املدفوعات االلكترونية ز يحفتوكذلك  ،والقيام بوضع اللوائح واملعايير لتقنينها وتنظيمها

لغرض خلق املنافسة والدفع لتطوير الخدمات من خالل الشراكة مع القطاع الخاص 

حيث منح مصرف ليبيا املركزي مجموعة من التراخيص  ،يةواملنتجات املصرفية االلكترون

لشركات القطاع الخاص بمجموعة من الخدمات مثل معالجة بطاقات السحب املباشر 

 ومسبوقة الدفع واملحافظ االلكترونية.

  تطور ملحوظ  السابقة جراءاتإل من خالل اخالفا ملا ورد في مالحظة تقرير الديوان، لوحظ

نتشار نقاط البيع برقعة جغرافية إحافظ االلكترونية املستخدمة و عداد البطاقات واملأفي 

هم الخطوات أستخدام بشكل سنوي كبير خالل السنوات املاضية. ومن إل كبر وتنامي حجم اأ

املتخذة من قبل املصرف املركزي ملتابعة ونطوير الخدمات االلكترونية بالسوق املصرفي 

 : الليبي مايلي
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  التنظيمية لنظم الدفع االلكتروني املعتمدة من قبل املجلس الوطني تعميم الالئحة

 . 2020للمدفوعات بسنة 

 للقيام بدورة االشرافي والرقابي على  نشاء قسم لالشراف والرقاية على نظم الدفعإ

 شامال كل ستة أشهر شركات الدفع االلكتروني
ً
، ويصدر القسم بشكل منتظم تقريرا

 ظة تقرير الديوان.خالفا ملا ورد في مالح

  بداية السنة الحالية وربطها بالتعاون مع مشغل املوزع الوطني اطالق منصة جديدة

 .باملصارف مما ساهم في ارتفاع عدد نقاط البيع وبطاقات الخصم املباشر

 لكتروني من خالل املوزع الوطني الستكمال ربط طالق مشروع تطوير خدمات الدفع اإلإ

لكترونية طالق منصة التجارة اإلإالتجارية وشركات الدفع االلكتروني و كافة املصارف 

 .واملحفظة الرقمية الوطنية

  بالنسبة لشركة دليل ليبيا التي ورد ذكرها في تقرير الديوان من ضمن الشركات املرخص لها

 ملرور من قبل مصرف ليبيا املركزي، ف
ً
قد تم سحب الترخيص املمنوح لتلك الشركة نظرا

عام كامل على منحها ذلك الترخيص ولم تباشر ممارسة النشاط وفق الخطة املقّدمة من 

قبل الشركة، والتي منحت الترخيص على أساسها، وذلك في إطار الدور اإلشرافي الذي يمارسه 

  مصرف ليبيا املركزي.  

  مؤشرات الدفع االلكتروني بالسوق بلغة األرقام تطور ية توضح الجداول التالالبيانات و

، والتي قدم تقرير الديوان بدال عن بعضها أرقاما مغلوطة وستنتج بناًء عليها املصرفي الليبي

استنتاجات  غير صحيحة، لم تقّدمها إدارات مصرف ليبيا املركزي املعنية، ولم يتم طلب 

 :كلفة، ومن أهم تلك املؤشرات ما يلي ذلك من قبل لجان وفرق الديوان امل

 

  مقاصة الصكوك االلكترونية 

o 95وتمثل  ( 3,377,762) 2021لكترونية لسنة جمالي عدد صكوك املقاصة اإلإ % 

o ( 191,921اجمالي عدد الصكوك على املقاصة اليدوية)   5 وتمثل%  

o  ( 2,676,195الصكوك املقبولة على املقاصة االلكترونية)  79.23بنسبة % 

o  ( 701,567الصكوك املرفوضة على املقاصة االلكترونية)  20.77بنسبة % 
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o مقارنة بالسنوات املاضية : مؤشرات عامة 

 عدد الفروع عدد العمليات املقبولة قيمة العمليات املقبولة السنة 

2016 13,21,720,309.764 724,274 286 

2017 21,772,241,353.277 1,495,167 312 

2018 40,923,754,513.414 2,825,992 486 

2019 62,254,409,505.930 3,828,132 538 

2020 49,832,531,985.260 2,690,958 550 

2021 47,401,183,502.327 2,676,195 603 
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 مؤشرات الدفع اإللكتروني من خالل املوزع الوطني 

o  20ارتفاع عدد البطاقات النشطة بنسبة% 

o  34عدد نقاط البيع بنسبة ارتفاع% 

o  32ارتفاع حجم التداول على نفاط البيع% 
 

 2021 2020 2019 2018 السنة

 668,382 537,210 525,407 490,286 بطاقات نشطة

 18,855 12,448 8,994 5,864 عدد اجهزة نقاط البيع

 20,927,723 15,748,817 12,978,690 1,476,3711 عيعدد حركات نقاط الب

 3,090,164,187.180 2,113,455,118 2,003,507.336 1,840,048,610 الحركاتقيم 
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 النسبة اإللكترونيةبالغرفة عدد الصكوك  النسبة  عدد الصكوك بالغرفة اليدوية السنة

2016 1882999 60% 761776 40% 

2017 2084396 55% 1706126 45% 

2018 1130971 26% 3238648 74% 

2019 272423 8% 3103434 92% 

2020 266700 6.8 3607200 93.2% 

2021 191921 5% 3377762 95% 
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 مؤشرات الدفع اإللكتروني من خالل شركات القطاع الخاص 

o  14ارتفاع عدد البطاقات النشطة بنسبة% 

o  10ارتفاع عدد املحافظ االلكترونية بنسبة% 

o  35ارتفاع عدد نقاط البيع بنسبة% 

o  21التداول على نفاط البيع ارتفاع حجم% 
 

 2021 2020 2019 2018 السنة

و أبطاقات 

محافظ 

صادرة عن 

 املصارف

 201,689 174,966 161,100 69,810 تداول 

 1,076 569 131 - تفاني

 135,929 128,499 98,643 88,595 املدار

 7518 83 - - ميزا
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عدد اجهزة 

 نقاط البيع

 6964 4,778 4,194 2392 تداول 

 29 21 5  تفاني

 1,783 1328 883 431 املدار

 789 123 - - ميزا 

 عدد الحركات

على نقاط 

 عيالب

 3,989,187 4,182,051 4,434,266 3,401,254 تداول 

 3774 4045 103 - تفاني

 1,123,542 776,138 939,517 1,654,970 املدار 

 6,655 103 - - ميزا

 635,903,533.110 495,653,482.466 363,912,016.708 289,666,676.300 تداول  قيم الحركات

 1,019,114.000 517,435.98 8,304.2 - تفاني

 80,845,880.805 71,625,795.619 83,250,962.259 186,072,039.500 املدار

 2,859,539 33,174 - - ميزا
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  2021مؤشرات مجمعة لسنة 

 نوع الخدمة 2021 نسبة الزيادة

 النشطة عدد البطاقات املحلية  871,147 18%

 عدد املحافظ االلكترونية 143,447 10%

 عدد نقاط البيع للبطاقات املحلية 25,848 33%
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 عدد نقاط البيع للمحافظ االلكترونية 2,572 44%

31.5% 3,810,792,254.10 
إجمالي قيمة الحركات على نقاط البيع 

 بالبطاقات املحليةالخاصة 

14.4% 83,705,419.81 
إجمالي قيمة الحركات على نقاط البيع 

 الخاصة باملحافظ االلكترونية

 

  نافذة  توجد ، مسارات – املدار الجديد - ميزا – تفاني – تداول : بالنسبة للشركات املرخصة

 ،إلكترونية بقسم اإلشراف والرقابة على نظم الدفع لكل نظام من نظم الشركات املذكورة

 واستخراج التقارير بشكل دوري من خاللها.أنشطتها، ويتم متابعة 

  نسبة عدد البطاقات املفعلة إلى إجمالي عدد البطاقات الصادرة ال يعكس حقيقة استخدام

طاقات الصادرة منتهية الصالحية وكذلك يتم إعدام عدد حيث يوجد عدد من الب؛ البطاقات

من البطاقات الصادرة ألسباب تقنية مختلفة. نعتمد في إدارة املدفوعات والتسويات على عدد 

لكتروني املرفق تشير إلى البطاقات النشطة على املوزع الوطني والتي حسب تقرير الدفع اإل

 األتي:

 %.20ملوزع الوطني بنسبة ارتفاع عدد البطاقات النشطة على ا -

 %.34ارتفاع عدد نقاط البيع على املوزع الوطني بنسبة  -

 %.32ارتفاع إجمالي التداول على املوزع الوطني بنسبة  -

  فإن املوزع الوطني وكافة شركات الدفع اإللكتروني املرخصة من قبل مصرف 
ً
كما أشرنا سابقا

اإلشراف والرقابة للمتابعة واستخراج كافة أنواع ليبيا املركزي توفر نافذة إلكترونية لقسم 

 التقارير.

  ،يتم قبول الصكوك اإللكترونية بغرفة املقاصة اليدوية لسببين بالنسبة للصكوك اليدوية

 عشرة فروع مصرفية فقط، 
ً
فقط ، األولى في حالة الفروع الغير مربوطة بالنظام وعددها حاليا

 ية تتعلق باالتصاالت. والحالة الثانية عند حدوث مشكلة تقن
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  من إجمالي املقاصة كما هو 95كانت نسبة املقاصة اإللكترونية تمثل  2021 العامنهاية في %

 مبين بالتقرير املرفق.

  شهدت  2021،  2020بشكل عام ومقارنة عدد الصكوك املمرة على املقاصة اليدوية لسنتي ،

 %.28انخفاض بنسبة 

 مصرف ليبيا املركزي أفضل املمارسات لضمان املعالجة اإللكترونية للصكوك من حيث  اتبع

إتاحة املنظومة وتطويرها وتدريب موظفين املصارف وإلزامها بضرورة ربط فروعها والعمل وفق 

القواعد التنظيمية ودليل إجراءات نظام املقاصة اإللكترونية للصكوك الصادر عن مصرف 

ي ينظم عمل تبادل الصكوك بشكل إلكتروني عبر نظام مقاصة الصكوك ليبيا املركزي الذ

 اإللكترونية. 

 إلى جانب كل التدابير واإلجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا املركزي، كان لفرض الغرامات وفق 

انخفاض عدد الصكوك الراجعة بشكل عام ، أثر واضح في في دليل اإلجراءاتا املشار إليه

 الصكوك امل
ً
 قة.صد  وخصوصا

 

 

 (12املالحظة رقم )

 مشروع صيانة وترميم املبنى الرئيس ي

من خالل الفحص واملراجعة تبين قيام املصرف بالتعاقد لصيانة املبنى الرئيس ي للمصرف اسم 

املشروع ترميم وصيانة املبنى الرئيس ي ملصرف ليبيا املركزي ، الشركة املنفذة الدولية 

يورو، سعر الصرف عند  13,385,499، القيمة التعاقدية لالستشارات الهندسية املشتركة 

، طريقة الدفع مستخلصات على أن يتم 13/04/2010دينار ، تاريخ العقد  1,745توقيع العقد 

 : % بالدينار الليبي ، وقد لوحظ اآلتي40% باليورو و60دفع 

يوان عدم إحالة املصرف للوثائق واملستندات املتعلقة بالصرف املستخلصات إلى د -1

، بتعديل 2013( لسنة 24( من ا لقانون رقم )2املحاسبة، األمر الذي يعد مخالفة للمادة )

 ،  في شأن إعادة تنظيم ديوان املحاسبة.2013( لسنة 19للقانون رقم )
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عدم وجود تصور  واضح من املصرف قبل دعوة الشركات وطرح املناقصة حول أعمال  -2

صة ببنود األعمال على هيئة جداول كميات املشروع يتم على أساسه وضع كراسة خا

 وتحديد للمواصفات والشروط حسب األصول الفنية .

عدم قيام الشركة املنفذة بتقديم جدول زمني واضح يبين مراحل التنفيذ للمشروع،  -3

وكذلك عدم وجود خطة للطوارئ ملواجهة أي أزمات للمشروع بإعتبار أن الشركة املنفذة 

، املر الذي أدى إلى املبالغ في تمديد فترة تنفيذ األعمال ،  هي شركة أجنبية متخصصة

مراحل لتصبح املدة الكلية  4وذلك من خالل قيام الشركة املنفذة بطلب التمديدات على 

شهر ، وإن أسباب التأخير في تنفيذ أعمال املشروع بحجة األحداث التي تمر  40الفعلية 

ب رئيس ي وهو عدم وضوح تفاصيل بنود املقايسة بها البالد بين الحين واألخر ، وهناك سب

  املقدمة من قبل الشركة يمكن من خاللها متابعة مراحل
ً
 .التنفيذ والكميات املنفذة فعال

قيام إدارة املصرف بتوجيه مكاتبات بشأن أعمال جديدة وطارئة للموافقة على العروض  -4

ملراد تنفيذها وطريقة من قبل الشركة املنفذة دون تحديد تفاصيل العمل والكميات ا

 الدفع.

 

 ردود : الـ

  جراءات قبول العرض : إطريقة التعاقد و 

  تم تكليف لجنة  من قبل السيد املحافظ آنذاك تتولي االتصال والبحث  9/2009في شهر

عن شركات عاملية متخصصة في مجال صيانة وتحوير املباني االثرية ، وقامت اللجنة 

 .إيرلندا( –يطاليا إشركات بالخارج في الدول )( 3بزيارة ميدانية لعدد )

  2009بناء على محضر االجتماع الثالث عشر للجنة العطاءات والعقود باملصرف لسنة  

تمت التوصية بقبول عرض شركة )بروجكت مانجمت انترتكنو التي اندمجت مع شركة 

الهندسة املشتركة  الشركة الدولية لالستشارات و    ليبية ليصبح اسم الشركة املنفذة )

(ICEC) .( بمبلغ وقدره )على الرأي الفني املقدم  13,385,500 
ً
مليون يورو( ، وذلك استنادا

 ، واالفضل واالكثر شمولية و 
ً
من مكتب بابل لالستشارات الهندسية باعتباره االقل سعرا

 ، بالتنس
ً
يق مع مستشار تم االختيار وفق االسس واملعايير التي وضعها املكتب املذكور انفا
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( عروض من شركات 3املصرف للشؤون الفنية أنداك ،  حيث استلمت اللجنة عدد )

عاملية تم دعوتها بشكل رسمي وبعد املفاضلة  تمت الترسية على عرض الشركة املذكورة 

  وصدور قرار مجلس إدارة املصرف رقم )
ً
 باعتباره أقل العروض سعرا

ً
( لسنة 38سالفا

 هذه الشركة .، للتعاقد مع  2009

  ( لسنة 24حالة املستخلصات إلى ديوان املحاسبة وفقا ما نص عليه القانون رقم )إعدم

 -: 2013( لسنة 19( املعدل بقانون رقم )2املادة ) 2013

 لم  2015 العام حتى 2010ذ العام مللفات والوثائق واملستندات منكافة ا ةمن خالل مراجع

( مستخلصات إلى ديوان املحاسبة ولم 4نجد ما يفيد إحالة املستخلصات املالية، وعددها )

يتم طلب آية مستندات ذات العالقة بهذا العقد خالل السنوات السابقة من اللجان املكلفة 

من الديوان بمراجعة آداء املصرف ، وبالتالي لم يتم آية عمليات مراجعة مصاحبة أو الحقة 

 بان قيمة املستخلصات التي صرفت لها واستلمتها مبلغ وقدره ل
ً
هذا العقد ، علما

مليون يورو( من إجمالي قيمه العقد املبرم بالخصوص، حيث تم إيقاف  11,774,589.68)

 لعدم إنجازها الكثير من األ  2015صرف املستخلصات للشركة منذ عام  
ً
عمال وتأخرها ، نظرا

 في التنفيذ .

 ور ومقايسة أعمال ومواصفات وجدول كميات قبل املباشرة في دعوة الشركات.عدم وضع تص 

  حسب خطاب السيد / مدير االدارة العامة للرقابة علي العقود ومراجعة الدفعات بما يسمي

ذو  30/12/2009اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية أنداك  املؤرخ في 

والذي تضمن فيه نفس املالحظة  املشار إليها أعاله ، قام السيد  09-11735/25الرقم االشاري 

ر إدارة الشؤون االدارية املكلف  ، آنذاك بالرد على هذه املالحظة وفق خطابه املؤرخ في مدي /

، بأنه تم اعداد دراسة مبدئية للمشروع ، من قبل مكتب استشاري متخصص  21/02/2010

لغرض تشخيص املشاكل املعمارية الهندسية التي يعاني منها املبنى ، مع تقديم حجة عدم قدرة  

ستشارية املحلية على اعداد مقايسة االعمال وملحقاتها )تحديد التكلفة املبدئية املكاتب اال 

اعداد جدول الكميات واملواصفات الفنية ( ، باعتبار أن املبنى ذو طابع معماري  -للمشروع 

تاريخي أثري ، وتمت املوافقة على املوضوع واملباشرة في تنفيذ االعمال من قبل السيد/ مدير 

امة للرقابة على العقود ومراجعة الدفعات بما يسمي اللجنة الشعبية العامة لجهاز االدارة الع

، مع شرط  23/07/2010املؤرخ في  22 -3030التفتيش والرقابة الشعبية أنداك ذو الرقم 
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 للعرض املقدم من الشركة،  
ً
وبتاريخ قيام املصرف بأعداد مقايسة للمشروع طبقا

إدارة الشؤون االدارية بإصدار خطاب رسمي للشركة بشأن مدير ، قام السيد  01/04/2010

تقديم مقايسة ألعمال املشروع طبقا للعرض املقدم منهم ، مالم تقم الشركة بتقديمه من 

 ( ملف.11واقع امللفات املؤرشفة لدينا وعدد )

  تم تشكيل فريق عمل من املصرف مكلف بمهام متابعة املشروع وتحسين   2015في عام

  لعدم وضوح تفاصيل ومعالم أوضاعه
ً
، حيث قام هذا الفريق بأعداد مقايسة أعمال نظرا

العرض املقدم من الشركة لغرض متابعة املشروع وفق اسس سليمة حتى يسهل عملية 

كشف االنحرافات وتحديد االعمال املنجزة والغير منجزة، وبالفعل نجح الفريق في مهامه، 

  من قبل الشركة. وقام بتحديد االعمال الغير منجزة

  صدور تكليفات للشركة املنفذة تتعلق بأعمال جديدة وطارئة، دون تحديد تفاصيل العمل

 د تنفيذها وال ذكر طريقة الدفع :والكميات املرا

  نفيدكم بأنه لم يتم اصدار أي تكليفات ألعمال جديدة للشركة املنفذة وأن هذه االعمال هي

، حيث بتاريخ اعمال تقع ضمن قوة العقد ، لم 
ً
 01/06/2021تقوم الشركة بتنفيذها أساسا

عقد اجتماع مع الشركة ضم مسؤولي املصرف ومدير املشروع املكلف من قبل  الشركة، 

وتم ، بناًء على طلب من الشركة برغبتها استئناف واستكمال أعمالها وفق نطاق العقد املبرم

عمالها التي لم تنفذ ولم تنجز ، وفق أاالتفاق  على منح فرصة ملباشرة الشركة في تنفيذ 

 عمال التي نتائج مقايسة األ 
 
، وشرط على أ

ً
عدت ن قبل فريق عمل املصرف واملشار إليها سالفا

عاله إال بعد تقديم املواصفات الفنية للمواد التي أالشركة اال يتم تنفيذ االعمال املشار إليها 

 من  افقة عليها منو سوف يتم استخدامها، حتى يتم امل
ً
قبل املصرف، بعد اعتمادها فنيا

 املختصين باملصرف.

 عمال أنها جديدة،  هي أب املحاسبة عمال التي ذكرها تقرير ديواناأل  ن  إ : خالصةال 
 
 ت علىم  ت

بالفعل تنفيذ البعض منها وفق اآللية املتفق عليها، ولكن فوجئنا  ، وتم  األول  قوة العقد

 شهر من تاريخ هذا الخطاب.أعمال من حوالي ثالثة بتوقف الشركة عن تنفيذ هذه األ 
 

 
 انتهت الردود ،،،


