
  االقتصادية والمالية فى الجماهيرية العظمى واألخبارواألحداث التشريعات أهم 

  )  إفرنجي2004( من وفاة الرسول 1372خالل النصف األول من عام 

==============  
  -:أهم التشريعات والقرارات الصادرة على مستوى القطاعات واألنشطة االقتصادية –أوالً 

 العديد من القوانين التى تتعلـق بالنـشاط         2004.03.06صاغ مؤتمر الشعب العام بتاريخ        

  :االقتصادي والمالي ومنها ما يلي 

لـسنة     ) 21(ر باضافة وتعديل بعـض احكـام القـانون رقـم            . و 1372لسنة  ) 1(القانون رقم    •

ويهدف هذا القانون إلى منح     . ر بتقرير بعض االحكام فى شأن مزاولة األنشطة االقتصادية          .و1369

ور اكبر فى النشاط االقتصادي فى ظل السياسة العامة الرامية إلى توسـيع قاعـدة               القطاع األهلي د  

  .الملكية ، وتشجيع االستثمار األجنبي وتحرير التجارة 

ر بشأن غرف التجارة والصناعة واالتحاد العام للغرف ويهدف         . و 1372لسنة  ) 4(القانون رقم    •

 . اختصاصها القانون لتحديد ما هية غرف التجارة والصناعة ونطاق

 .ر بشأن تنظيم أعمال الوكاالت التجارية . و1372لسنة ) 6(القانون رقم  •

ويهدف هذا القانون إلـى تنظـيم الـسياحة         . ر بشأن السياحة    . و 1372لسنة  ) 7(القانون رقم    •

وتنميتها واالهتمام بها واالستفادة من المواقع السياحية الطبيعية للجماهيرية ، وخلق فـرص عمـل               

ين فضالً عن تشجيع المستثمرين الليبيين واالجانب على االستثمار فى المشروعات السياحية            للمواطن

 . بهدف تنمية موارد ومصادر الدخل القومي وعدم االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل 

ر بتقرير بعض االحكام بشأن المصرف الريفي ويهدف القانون         . و 1372لسنة  ) 9(القانون رقم    •

دور المصرف الريفي وزيادة ترسيخ الدور المناط به للمساهمة فى زيادة اإلنتاج والرفع             إلى تعزيز   

  .من المستوى االقتصادي لذوي الدخل المحدود 

ر بتقرير بعض االحكام فى شأن بعض الرسوم المالية المقررة          . و 1372لسنة  ) 10(القانون رقم    •

  .لتمويل مشروع النهر الصناعي العظيم واستثمار مياهه 

 .ر بشأن ضريبة الدخل . و1372لسنة ) 11(القانون رقم  •

 .ر بشأن ضريبة الدمغة . و1372لسنة ) 12(القانون رقم  •

ر بشأن إعتماد الميزانية التسييرية وميزانية الـدفاع والـدعم          . و 1372لسنة  ) 13(القانون رقم    •

ينار ، ألغراض الميزانية     مليون د  4138.4ر ، حيث أجاز القانون انفاق مبلغ        . و 1372للسنة المالية   

 مليون دينار ألغراض دعـم      850.0 مليون دينار ألغراض الدفاع ونحو       740.0التسييرية ، ونحو    

 .السلع التموينية واالدوية 



ر ، حيـث    .و1372ر بشأن اعتماد ميزانية التحول للسنة المالية        .و1372لسنة  ) 14(قانون رقم    •

  .2004يون دينار ألغراض ميزانية التحول لعام  مل5237.0أجاز القانون انفاق مبلغ وقدره 

ر بتعديل فئـة الـضريبة بالنـسبة        . و 1372لسنة  ) 23(قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم        •

 .لبعض بنود التعريفة الجمركية الخاصة بالواردات 

ـ    . و 1372لسنة  ) 86(قرار أمين اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة رقم          • ديل ر بـشأن تع

 .الالئحة التنفيذية لقانون العالمات التجارية 
 

 2004 صدر عن اللجنة الشعبية لمصرف ليبيا المركزي خالل النـصف األول مـن عـام                 –ثانياً  

  :القرارات التالية 

 بشأن تخفيض اسقف أسعار الفائـدة       2004.02.17 الصادر بتاريخ    2004لسنة  ) 6(القرار رقم    •

  -:لي المدينة وذلك على النحو التا

  % .7.0سنوياً ، بدالً من % 6.0سعر الفائدة على القروض المضمونة  -

  % .7.5سنوياً ، بدالً من% 6.5سعر الفائدة على القروض غير المضمونة  -

 سعر الفائدة على القروض الزراعية والصناعية والمهنية ، وقروض التحول لالنتاج -

  % . 6.0سنوياً ، بدالً من % 5.0    

ر المشار إليه تخفيض أسقف أسعار الفائدة الدائنة على الودائـع ألجـل وحـسابات               كما تضمن القرا  

مـن إحـصاءات النـشرة       ) 10( التوفير حسب أجال استحقاقها وفقاً لما هو موضح بالجدول رقم           

  .2004االقتصادية الربع الثاني 

 بـشأن رفـع سـقف القـروض         2004.03.24 الصادر بتـاريخ     2004لسنة  ) 7(القرار رقم    •

التسهيالت االئتمانية التى تمنحها المصارف التجارية للشخص الواحد دون الرجوع إلى مـصرف             و

، ويجوز زيادة هذه النـسبة إذا       % 15من مجموع رأسماله واحتياطياته إلى      % 5ليبيا المركزي من    

 .اقتضى األمر بموافقة مصرف ليبيا المركزي 

 بشأن تخفيض سعر إعادة الخـصم       2004.03.24 الصادر بتاريخ    2004لسنة  ) 8(القرار رقم    •

 % .4إلى % 5من 

 بشأن تنظيم القـروض العقاريـة       2004.03.24 الصادر بتاريخ    2004لسنة  ) 10(القرار رقم    •

 .بالمصارف التجارية 

 بطرح اإلصدار السادس للتـداول      2004.06.19 الصادر بتاريخ    2004لسنة  ) 14(القرار رقم    •

 . دنانير ، دينار واحد 5،  دنانير 10من فئات العملة الورقية 
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 بشأن السماح للمصارف التجارية بمنح قروض       2004.07.14الصادر بتاريخ   ) 16(القرار رقم    •

 .سنوياً % 3انتاجية وتخفيض سعر الفائدة على هذه القروض بحيث ال يتجاوز 

  

 2004لسنة   ) 23( القرار رقم    2004.05.06 اصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي بتاريخ        –ثالثاً  

 :بشأن 

 مليون دينار والفوائد المـستحقة      7644.0تسوية رصيد الدين العام المحلي المصرفي البالغ نحو          •

 . مليون دينار 344.7عليه والبالغة نحو 

 مليون دينار لتسوية ديون بعض الشركات والمؤسسات العامة طـرف           1825.0تخصيص مبلغ    •

 .المصارف التجارية 

  

  -:ادية ومالية ومصرفية  أحداث وأخبار اقتص–رابعاً 

 الندوة التعريفية بنشاط وأهـداف      2004.01.03عقدت بمقر مصلحة الجمارك بطرابلس بتاريخ        .1

 .المؤسسة اإلسالمية لتأمين اإلستثمارات والصادرات 

 ندوة 2004.01.21 - 20 بمدينة طرابلس خالل الفترة –أقيمت بأكاديمية الدراسات العليا  .2

 ) . عادة هيكلة اإلقتصاد وإدارته إ( توسيع قاعدة الملكية 

حافظي جمعية المصارف  االجتماع االستثنائي لم2004.03.29عقد بمدينة طرابلس بتاريخ  .3

دور المصارف المركزية " وة حول فريقية ، وعقدت على هامش هذا االجتماع ندالمركزية األ

 ".فريقية في التكامل النقدي بأفريقيا ألا

 .رف الوفاء فى مزاولة نشاطه المصرفي  بدأ مص2004.04.15بتاريخ  .4

 - KYB" برعاية أمانة اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي واالتحاد العام الليبي لكرة القدم وشـركة   .5

AG "               األلمانية نظمت بقاعة فندق تيبستي أعمال المؤتمر االقتصادي الليبـي االلمـاني للبنيـة

  .2004.04.25 – 24التحتية واالستثمار خالل الفترة 

عقدت الهيئة العامة لتمليك الشركات والوحدات االقتصادية العامة بالتعاون مع الهيئـة العامـة               .6

إلذاعات الجماهيرية العظمى وبالتنسيق مع اتحاد عام غرف الـصناعة والتجـارة والزراعـة              

دور المستثمر المحلـي فـى      "  ندوة حول    2004.05.25ومجلس رجال األعمال الليبيين بتاريخ      

 " .اعدة الملكية توسيع ق

فى إطار تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بين الجماهيرية وسورية الـشقيقة ، تـم إقامـة                 .7

 إلـى   5. 30معرض المنتجات السورية بمعـرض طـرابلس الـدولي خـالل الفتـرة مـن                  

2004.06.09 .  
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الـتحكم  بإشراف مكتب تطوير التقنيات والمعارف النفطية اقيمت حلقة دراسية حول التخطيط و            .8

  .  2004.06.10 إلى 05.30الصناعي بصالة مركز بحوث النفط خالل الفترة من  

الكويت والشركة / نظم مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان االستثمار  .9

البحرين ملتقى حول آليات التمويل وضمانات االستثمار وائتمان الصادرات / العربية لالستثمار 

  .2004.6.8 - 7 خالل الفترة بطرابلس

برعاية اللجنة الشعبية العامة لالقتصاد والتجارة نظم مركـز بحـوث العلـوم االقتـصادية                .10

بالتعاون مع الهيئة العامة إلذاعات الجماهيرية العظمى أعمـال المـؤتمر االقتـصادي حـول                       

  .  2004.06.20 -19بتاريخ " الخصخصة فى االقتصاد الليبي " 

 ، ملتقى ومعرض تقنيات النفط والغاز العـالمي         2004.06.30 / 23خالل الفترة من    نظم   .11

الثاني بالجماهيرية بمشاركة شركات التشغيل الوطنية وشركات التـشغيل العالميـة وشـركات             

الخدمات الفنية العاملة بقطاع النفط والغاز ، حيث خصصت أعمال الملتقى للبحث فـى تطـوير                

 . جماهيرية قطاع النفط والغاز بال

 بطرابلس اجتماعاً ضم الفعاليات االقتصادية الليبيـة والفعاليـات          2004.06.26عقد بتاريخ    .12

االقتصادية التركية من أجل تعزيز ودعم التعاون االقتصادي بـين الجماهيريـة وتركيـا فـى                

 ) . الصناعة ، السياحة ، واالستثمار ( المجاالت االقتصادية 

ية العاملة بالجماهيرية فى اتخاذ اجراءات إصدار البطاقـات        شرعت معظم المصارف التجار    .13

 10000 - 500االلكترونية السياحية بالنقد األجنبي المدفوعة مسبقاً ، بمبالغ تتراوح مـا بـين              

دوالر امريكي ، وذلك تنفيذاً لقرار اللجنة الشعبية لمصرف ليبيا المركـزي الـصادر بتـاريخ                

 . تجارية على إصدار بطاقات إئتمان بالنقد األجنبي  بالموافقة للمصارف ال2003.09.17
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