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 السياسة النقدية والمصرفية في الجماهيرية تطور 

  العظمىاالشتراآيةليبية الشعبية  الالعربية

 

 تمهيد -

ا في النشاط االقتصادي        لسياسة النقدية والمصرفية  لدور وفعالية ا  التقييم السليم   يتطلب     وتأثيراته

ا        ذه السياسة    معرفة البيئة االقتصادية التي ُترسم وُتنفذ فيه ة هي التي تحدد أهداف             ، ه ذه البيئ  فه

وع  والمصرفية    السياسة النقدية  ة عمل  التي تستخدمها  دواتاألون ا  وآلي  وأنسب السبل لتحقيق    ،ه

ة              . تلك األهداف  وفي إطار هذه القاعدة العامة، نجد أن السياسة النقدية والمصرفية في الجماهيري

ت  لظل ة، و     تعم ع البيئ ة م ة التفاعلي ذه العالق تجابة له د اس ي      ق ل الت ن المراح دد م رت بع  م

 . والخارجيةاستوجبتها التحوالت االقتصادية المحلية 

ا                   ويمكن تمييز أربع   ة وفق ة والمصرفية في الجماهيري اريخ السياسة النقدي  مراحل مفصلية في ت

ة          ة الكامن ادية واالجتماعي رات االقتص ة والمتغي لطة النقدي ة للس ريعية المنظم ورات التش للتط

 :وراءها، وهذه المراحل األربع هي

 1963  عاممرحلة ما قبل .1

 1993 - 1963المرحلة من  .2

 2004 - 1993المرحلة من  .3

  2004 ما بعدحلة المر .4

ذه المراحل           قد  ل ة من ه رات   سبقت آل مرحل ى             اقتصادية تغي ر عل أثير آبي ا ت ان له  وتشريعية آ

داف  ا واأل أه ة والمصرفية وفعاليته ة النقدي ي ادوات السياس تخدمالت دخل  ، هاتس تدعى ت ا اس مم

نح  رع لم لطالمش الحيات    الس دريجي ص كل ت ة وبش ا  ة النقدي ر تنوع ة أدوات أآث ع وحزم  أوس

 .د أهدافها بصورة أوضحيحدتالحاجة إلى جهها، وابما يتفق والتحديات التي توبمرور الوقت و

د  ريعية وق رات االقتصادية والتش ه القطاع  ةمحليالتوالت التغي يمن في ج اقتصادي يه ضمن نه

بعينيات و   العام   رن العشرين،       منذ الس ة التسعينيات من الق ى بداي حيث أدت موجة التحوالت    حت

ى          االقتص رة إل ة آبي اح االقتصادي، وظهور تكتالت دولي ر في  ادية الدولية، واالنفت اد  التفكي  إيج

ذلك               دأت نتيجة ل دة، وب مناخ اقتصادي قادر على التفاعل اإليجابي مع الهياآل االقتصادية الجدي

اإلرهاصات األولى إلعادة الهيكلة االقتصادية، وبدأ العمل في تطبيق مجموعة من  اإلجراءات            

ادة هيكلالت تهدف إع ام ة ي تس ن دور القطاع الع د م ق الح وطني عن طري ااإلقتصاد ال  ءوإعط

ا          ى مستوى القط ذه اإلجراءات عل ر، وتوجت ه  المصرفي بإصدار  عالقطاع الخاص دورا أآب
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ة فاصلة وواضحة             2005لسنة  ) 1(القانون رقم    مجال  في    بشأن المصارف، والذي شكل عالم

 .ير القطاع المصرفيتطووتحديث 

ياقها          هذه الورقة   تستعرض  و تطور السياسة النقدية والمصرفية لمصرف ليبيا المرآزي ضمن س

ة التي                           ادة الهيكل ذه السياسة في إطار إع ى التحوالت التي شهدتها ه ز عل التاريخي، مع الترآي

رن العشرين           بدأت تتبلور    ر من الق د األخي ة أجزاء            . مع نهاية العق ة ضمن أربع ذه الورق أتي ه ت

أ      ءاول الجز يتن م المراحل التي مرت          ة األول خلفية تاريخية عن نش ة وأه  وتطور السياسة النقدي

ام  ل ع ا قب ز1993به اول الج ة  ء، ويتن ادة الهيكل ادية وإع والت االقتص ح التح اني مالم  الث

ة والمصرفية    ة النقدي ور السياس ادية وتط اللاالقتص رة خ زء 2004-1993 الفت اول الج ، ويتن

رة        الثالث إعادة ا   ة والمصرفية في الفت ام   لهيكلة االقتصادية، وتطور السياسة النقدي داء من ع  ابت

ع األول من 2004 ى الرب تقبلية للسياسة 2010 حت ات المس ع االتجه اول الجزء الراب ا يتن ، بينم

  .النقدية والمصرفية
 

 1963 قبل عام في الفترة ما تطور السياسة النقدية -1

باشر  حيث  ،  1955نقدية في ليبيا إلى إنشاء البنك الوطني الليبي عام          يعود رسم وتنفيذ السياسة ال    

ر    هر الطي ن ش ي األول م ه ف ل(عمل ام     1956) أبري ت ع ي تأسس ة الت د الليبي ة النق ا للجن ، خلف

لت دون تحقيق   حاصعوبات جمة   خالل السنوات األولى من نشاطه      ، وقد واجه المصرف     1951

 -:لصعوبات ما يلي، ومن ابرز تلك اأهدافه آمصرف مرآزي

 . إلى صالحيات قانونية آافيةافتقاره  •

 .افتقار البالد إلى التنسيق بين أعمال الجهات الحكومية االتحادية والوالئية آنذاك •

ة تخضع ألوامر                  • روع لمصارف أجنبي بالد هي ف ة في ال ة العامل جميع المصارف التجاري

 .وإشراف مراآزها الرئيسة في الخارج

 .ي يستطيع المصرف التأثير فيهعدم وجود سوق مال •

رة    ك الفت ي خالل تل وطني الليب ك ال ة للبن ة المتاح ة القليل ة النقدي ين أدوات السياس ن ب ان م د آ لق

ا نص       المحدودة   سياسة سعر إعادة الخصم وبعض السلطات          ى السيولة آم ة عل ة بالرقاب المتعلق

ام   انون المصارف لع ا ق ان المصرف ي 1958عليه ال آ ة الح ال ، وبطبيع ع بمج ي تمت ع ف أوس

 .استعمال سياسة اإلقناع األدبي
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م يكن        ذاك، ول ومع مرور الوقت اتضح فشل سياسة إعادة الخصم التي آان ينتهجها المصرف آن

ا أن                     ة وسوق للخصم، آم اب سوق األوراق المالي بإمكانه تطبيق سياسة السوق المفتوحة في غي

 .اميااللزالقانون لم يخوله تطبيق سياسة االحتياطي 
 

   1993 – 1963 تطور السياسة النقدية والمصرفية خالل الفترة -2

م       المشار إليها في المرحلة السابقة إصدار        قد استدعت الظروف    ل انون المصارف رق لسنة  ) 4(ق

د                1963  لمنح المصرف صالحيات أوسع ومده بالوسائل التي تمكنه من تنفيذ سياسته النقدية، وق

 -:ترتب عن ذلك ما يلي

 معدالوقد حدد القانون    خال نظام االحتياطي اإللزامي على عمليات المصارف التجارية،         إد •

ع  % 20إلى % 5على الودائع تحت الطلب، ومن    % 40إلى  % 10يترواح من    على الودائ

 .ى لكالهما وقد أخذ المصرف بالحد األدن.الزمنية واالدخارية

دي في شك              • ع الغطاء النق ة        السماح للمصرف المرآزي بتنوي ة وعمالت قابل بائك ذهبي ل س

ة تصدرها                    ات خزان ى سندات وأذون ة باإلضافة إل ة أجنبي للتحويل وسندات وأذونات خزان

 .الحكومة الليبية

 .ألصول السائلةنود المكونة لبالإعطاء المصرف المرآزي صالحية تحديد  •

دة المد   • عار الفائ ى واألقصى ألس د األدن د الح زي صالحية تحدي نح المصرف المرآ ة م ين

 .والدائنة

 .للمصرف المرآزي إدارة ومراقبة النقد وتقييم تحرآات رأس المال بين الداخل والخارج •

 .اإلشراف والمراقبة على المصارف التجارية وعملياتها •

د                   % 5وقد أبقى مصرف ليبيا المرآزي خالل هذه الفترة سعر إعادة الخصم على ما هو عليه عن

 -:التاليآحد األعلى ألسعار الفائدة الدائنة والمدينة وذلك  تحديد ال1963.10.05وتّم بتاريخ 

 ال تدفع عنها فوائد )الحسابات الجارية( الودائع تحت الطلب -أوًال 
   : الودائع الزمنية-ثانيًا 

 سنوياًً%3.25  أيام 10بإشعار حتى 
 "%3.50  يومًا90 أيام ودون 10بإشعار أآثر من 

 "%3.75  يومًا180 ودون 90الفترة ما بين 
 "%4.00  أيام فما فوق108الفترة ما بين 

 "%3.50  حسابات التوفير –ثالثًا 
   : القروض والسلفيات والسحب على المكشوف:رابعًا

 "%7.00  قروض مضمونة 
 "%7.50 )سحب على المكشوف( قروض غير مضمونة 
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ر     هر ناص ي أول ش و (وف ي   1966) يولي راءات الت من اإلج ة     وض رف لمكافح ذها المص  اتخ

ن   ب م ع تحت الطل ى الودائ اطي اإللزامي عل بة االحتي ع نس ام برف ى % 10التضخم ق % 15إل

ى   % 5وعلى الودائع الزمنية وودائع االدخار من         ة من             %7.5إل ع نسبة السيولة العام ا رف ، آم

أن تقرض    %. 25 إلى   1958التي آانت نافذة منذ عام      % 20 ا ال  وألزم المصارف التجارية ب  بم

 . بضمانات عقارية،ما آانت تقرضهع% 50يتجاوز نسبة 

بتمبر ( الفاتح    شهر وبعد قيام الثورة في األول من      م تنظيم القطاع المصرفي        1969) س ك   ، ت  وذل

ا،           1969.11.13بموجب القرار الصادر في      ة في ليبي  القاضي بتلييب المصارف األجنبية العامل

م    انون رق ب الق م بموج نة ) 153(ث ارف     1970لس ي المص ة ف أميم الحصص األجنبي أن ت  بش

 بتعديل بعض أحكام قانون المصارف      1971لسنة  ) 63(التجارية وإعادة تنظيمها، والقانون رقم      

وقد نجم عن صدور وتنفيذ هذه القوانين والقرارات ظهور نظام مصرفي    . 1963لسنة  ) 4(رقم  

ة  ي بالكامل يتكون من خمسة مصارف تجاري اوطن ة منه ا ثالث ة بالكامل لمصرف ليبي  مملوآ

ذه المصارف   تخضع   من المصرفين الباقيين، آما     ى   والذي يمتلك أيضا النسبة الكبر     المرآزي  ه

ا  ك أدوات         جميع ًا يمل رفًا مرآزي بح مص ذي أص زي ال ا المرآ رف ليبي ة مص راف ورقاب إلش

 .أهدافهالسياسة النقدية وينفذ منها ما يراه مناسبًا لخدمة 

ا      ا المرآزي في األول من شهر الحرث                    تأسيسا على م ام مصرف ليبي دم ق وفمبر (تق  1970) ن

ن   ة م يولة العام بة الس يض نس ام  % 25بتخف ي ع ددت ف ي ح ى 1966الت ين % 15 إل لتمك

 .المصارف التجارية من زيادة سيولتها وقدرتها على التوسع في منح االئتمان

د نفس النسبة           ولم ُيدخل مصرف ليبيا المرآزي أي تغيير على سعر إعادة           الخصم حيث بقى عن

ر (التي ُحددت في شهر النوار       ى               %5 وهى    1961) فبراي اد النظر في الحد األعل ه أع ر أن ، غي

ى   1980) ابريل( لتصبح نافذة اعتبارًا من أول شهر الطير       على الودائع ألسعار الفائدة    ك عل  وذل

 -:النحو التالي 
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 ال تدفع عنها فوائد )الجاريةالحسابات ( الودائع تحت الطلب -أوًال 

   : الودائع الزمنية-ثانيًا 

 سنوياًً %4.50  أيام 10 بأشعار حتى  

 " %4.75  يومًا30 أيام ودون 10 بأشعار أآثر من  

 " %5.00  أشهر3 الفترة من شهر إلى أقل من  

 " %5.25  أشهر6 أشهر إلى أقل من 3 الفترة من  

 " %5.50  سنة  أشهر إلى أقل من6 الفترة من  

 " %6.00  لمدة سنة واحدة 

 " %7.00  لمدة سنتين 

 " %8.00  سنوات3 لمدة  

 " %9.00  سنوات فما فوق 4 لمدة  

 

دة          ع    وقد برز من خالل التطبيق العملي ألسعار الفائ ى الودائ د    عل ة تتكب ، أن المصارف التجاري

دة             ى اإلقراض   تكاليف باهظة ألن بعض هذه األسعار تفوق أسعار الفائ ام مصرف       عل ه ق ، وعلي

دة         راره بشأن أسعار الفائ ديل ق ا المرآزي بتع ع   ليبي ى الودائ د   (متوسطة اآلجل   عل أي التي تزي

ى سنة   ا          ) عل ة ليكون الحد األقصى له دى المصارف التجاري ع الشرآات ل ى ودائ الممنوحة عل

ى    ، مع اإلبقاء على سلم أسعار الفائدة آما هو بالنسبة لودائع األ 5.5% م عل فراد وذلك تشجيعًا له

 . وتعويضهم عن محدودية فرص االستثمار من جهة أخرى،إيداع أموالهم بالمصارف من جهة

ة لنسب          على اإلقراض أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة       ى الحدود العام اء عل الرغم من اإلبق ، فإنه ب

د      مونة عن روض المض ى الق دة عل د    % 7الفائ مونة عن ر المض روض غي ه %7.5والق ، إال أن

ة     دة المدين بة الفائ د خفضت نس ة فق ة عام ات اقتصادية واجتماعي ذ سياس اة لتنفي ًا ومراع حرص

 :لبعض اإلغراض على النحو التالي

ى       - ى القروض اإلسكانية إل اء رصيد       % 4خفضت نسبة الفائدة عل رار بإعف م صدر ق نويًا ث س

ة أو تمليك            واطنين لغرض إقام ة الممنوحة للم ع     القروض العقاري المساآن الخاصة من جمي

رار   ك بموجب ق د وذل رالفوائ م وزي ة رق نة ) 57( الخزان اريخ 1976لس ، 1976.04.21 بت

 . 1976.10.01على أن يسري هذا اإلعفاء اعتبارا من 



7 

 

ة الممنوحة في إطار                - ى القروض العقاري دة عل ا عرف    حددت نسبة الفائ امج التطوير    ب  م برن

ذا     ،1973 اعتبارا من عام سنويًا% 5.5العمراني لتكون بواقع    ى أن توقف العمل به  وذلك إل

 .1975البرنامج في أواخر عام 

ادة                      ى زي ل التي تهدف إل ادة التموي وقد استحدث مصرف ليبيا المرآزي ما ُعرف بسياسة إع

التنمية االقتصادية واالجتماعية، واستعداد    مشروعات  مساهمة المصارف التجارية في تمويل      

ديم تمو ن  المصرف لتق تعملة م ل األرصدة المس ل مقاب روض وي ا الق ي تمنحه هيالت الت التس

ذ مشاريع لحساب المجتمع بسعر                  المصارف التجارية للمقاولين المحليين الذين يقومون بتنفي

ك المصارف في               ،%5إعادة خصم     وذلك عالوة على التسهيل المتمثل في التمويل المقابل لتل

د    تعماله عن وف الس ى المكش كل سحب عل دود  ش ي ح ة ف يد  % 10الحاج الي الرص ن إجم م

ة  ة الوطني ا أي مصرف تجاري لشرآات المقاول ي يمنحه لفيات الت المستعمل للقروض والس

اد         ،%4بسعر إعادة خصم     ذه اإلجراءات        .  أي أقل من سعر إعادة الخصم المعت د شملت ه وق

أمين النق                      ديم الت ا من شرط تق م إعفاؤه ة التي ت ر المقيم ات     أيضًا الشرآات غي ى خطاب دي عل

هيالت          رآات تس ذه الش دم له ة أن تق ارف التجاري مح للمص ا س ا، آم ة له مان الممنوح الض

ة                       ة والمؤسسات العام ة العام ا طرف الخزان دفعات المستحقة له ا عن ال ائتمانية مقابل تنازله

 .وقبول خطابات ضمان من مصارف خارجية موثوق بها
 

 2004-1993 الفترة خالل تطور السياسة النقدية والمصرفية -3

ا اتسم المناخ االقتصادي في الجماهيرية في هذه الفترة بمجموعة من الخصائص أهم             استمرار   ه

ى الصادرات  معدل، وارتفاع  النفطوهو  اعتماد االقتصاد على مورد وحيد       ة   الواردات إل ، وهيمن

ى النشاط االقتصادي، وضعف           ام عل دد أسعار ا          دور القطاع الع لصرف،   القطاع الخاص، وتع

ة، وضعف      ألوراق المالي اب سوق ل اءة  وغي ة  آف وارد  إدارة المستخدمة، وقصور   التقني  الم

ة، و  الرقابية اإلداري، وضعف وعدم شمولية اُألطر التنظيم البشرية، وقصور استمرار  والقانوني

ين                   اب سوق ب ة، وغي ك للمصارف التجاري ازدواجية دور مصرف ليبيا المرآزي آمراقب ومال

 . الحساب الجاري عملياتعلىصارمة وجود قيود المصارف، و

ابقة،             ين       وقد شهدت هذه الفترة اتخاذ إجراءات تستهدف معالجة نواحي االختالل الس ان من ب  وآ

ان         و صد  طاع النقدي والمصرفي   قاإلجراءات المتخذة حيال ال    د واالئتم انون المصارف والنق ر ق

تح مصارف     اسم  هي ال   القانون هذا   تضمنهامن أبرز التغيرات التي     ، و 1993لعام  ) 1(رقم   ح بف

 .لها في ليبياومكاتب تمثيل جديدة والسماح للمصارف األجنبية بفتح فروع خاصة محلية 
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  والمصرفية السياسة النقدية -1.3

 أهداف السياسة النقدية 1.1.3

رة وضع إطار واضح ل                ذه الفت تم خالل ه ا المرآزي         لم ي ة لمصرف ليبي ا أن    لسياسة النقدي ، آم

ه                ال ذه السياسة، إال أن ة له  مستمرة   يراقب بصورة      مصرف لم يحدد أية أهداف تشغيلية أو نهائي

ورات  ود تط رض النق ى       ع ة عل ادي، خاص اط االقتص ى النش ي عل ام المحل دين الع أثير ال ، وت

 .المستوى العام لألسعار

 أدوات السياسة النقدية 2.1.3

رة، حيث ظلت            لم تتغير حزمة األدوات المستخدمة من قبل مصرف لي         ذه الفت بيا المرآزي في ه

،  بشكل عام  ، وآانت محدودة الفعالية   ةتشكل مزيجا من األدوات المباشرة واألدوات غير المباشر       

ذه                          ة ه ر في مستويات السيولة خاصة في نهاي اع الكبي ائدة، واالرتف ة االقتصادية الس نظرا للبيئ

رة،  عا الفت لة مؤشر األس واردات ضمن س بة ال اع نس ام  ور،وارتف اق الع تويات االنف اع مس ارتف

 .توجه الدولة إلى تحديث البنية التحتية، وسداد الدين العامبسبب 

  الخصم إعادةسعر  1.2.1.3

ام    % 5 هذه الفترة عند مستوى  خالل الخصم  إعادةظل سعر  ذ ع ر من ه   ، 1963دون تغيي ا أن آم

راض   ة المصارفم حاجلم يكن فعاال في تحقيق أهداف السياسة النقدية وذلك بسبب عد      ى االقت  إل

نح           وقد تم   من المصرف المرآزي،     ة توسعية تمثلت في م اج سياسة نقدي رة انته ذه الفت  خالل ه

دة           والخدمية التسهيالت االئتمانية لألنشطة اإلنتاجية    ، من خالل تخفيض الحد األقصى لسعر الفائ

ى   ة إل روض الصناعية والزراعي ى الق تثم%6.0عل اء صندوق اس مى صندوق ، وإنش اري يس

يولة وعرض   ائض الس ن ف ل م اع آ دي وارتف ادة التوسع النق ى زي ا أدى إل اج، مم التحول لإلنت

ا                   والنقود،   ة التي تحتفظ به ع الزمني ى الودائ قام مصرف ليبيا المرآزي بتخفيض سعر الفائدة عل

تثماري      % 2.5إلى % 4.0المصارف التجارية لديه من    ى البحث عن فرص اس ا عل ة وذلك لحثه

ة             وائتمانية   بديلة في االقتصاد الوطني، آما قام بإعادة النظر في الحد األعلى ألسعار الفائدة الدائن

وفمبر ( الحرث 24والمدينة التي آان معموًال بها في المرحلة السابقة لتصبح نافذة اعتبارا من       ) ن

 -: على النحو التالي1994
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    المصارف التجارية الفوائد على الحسابات الدائنة لدى: أوال 

 بدون فائدة )الحسابات الجارية(الودائع تحت الطلب . 1

   :الودائع الزمنية. 2

 سنويًا  %2.5  أيام فأقل10بأشعار لمدة  

 " %3.0  يومًا30 – 11بأشعار لمدة  

 " %3.5  يومًا89 – 31بأشعار لمدة  

 " %4.0  يومًا 180 – 90بأشعار لمدة  

 " %5.0  يومًا360 – 181بأشعار لمدة  

 " %5.5 بأشعار لمدة سنة فأآثر 

   :حسابات التوفير للشخص الطبيعي. 3

 " %6.0 ألف دينار ) 20(حتى  

 " %5.0 ألف دينار ) 100(ألف دينار حتى ) 20(من  

 بدون فائدة ألف دينار) 100(أآثر من  

   :الفوائد على الحسابات المدينة لدى المصارف التجارية: ثانيًا 

   القروض والسلفيات التجارية واالجتماعية. 1

 " %7.0 قروض وتسهيالت مضمونة  

 " %7.5 قروض وتسهيالت سحب على المكشوف  

 " %6.0 القروض الزراعية والصناعية والمهنية . 2

 " %5.0 قروض تحول الموظفين لإلنتاج . 3

 " %2.0 القروض العقارية لمتوسطي الدخل . 4

 

  والسيولة القانونيةبة االحتياطي اإللزامينس 2.2.1.3

م  ىل ر عل رأ أي تغيي رة يط ذه الفت اطي اإللزامي خالل ه بة االحتي توى ، نس د مس ت عن د ظل  فق

ادة   وآما هو الحال مع سعر        .على الودائع الزمنية  % 7.5الودائع تحت الطلب، و   على  % 15   إع

ة لم تكن     اإللزامي   االحتياطيمتطلبات  فإن  الخصم،   ائض السيولة     ، ب فعال اء       .سبب ف م اإلبق ا ت آم

 .من إجمالي الخصوم االيداعية% 15على نسبة السيولة القانونية عند 
 

 المصرفية النقدية وإجراءات أخرى تتعلق بالسياسة 2.3

ار   ي إط ذة ف راءات المتخ ى اإلج ذه باإلضافة إل راءات  ه اذ بعض اإلج م اتخ ة، ت السياس

ذه         األخرى ، وذلك في إطار القضاء على ا        الختالل الهيكلي في االقتصاد الوطني، ومن ه

 :اإلجراءات



10 

 

ة     • ارف محلي تح مص ماح بف ة الس روع      خاص تح ف ة بف ارف األجنبي ماح للمص دة والس جدي

 .لها فى ليبياومكاتب تمثيل 

 القوانين والتشريعات التى تناولت العديد من القضايا واالحكام الرامية لتوسيع            بعضإصدار   •

ق ق  ة وخل دة الملكي ذه     قاع دت ه د مه ادي، وق اط االقتص ة النش ل حرآ ة، وتفعي دة انتاجي اع

 . إلى توسيع قاعدة الملكية في المصارفالتشريعات

ا المرآزي        • رة من     قام مصرف ليبي وار    14 خالل الفت ر ( الن ام       1999) فبراي ة ع  وحتى نهاي

امج   ،2001 ذ برن ن   " عرف باسم   بتنفي د    " سعر الصرف الخاص المعل ع النق ه بي م بموجب ت

ع             ا ألجنبي لألغراض الشخصية والتجارية عن طريق المصارف التجارية، وفقًا ألسعار البي

ي زي  الت ا المرآ ددها مصرف ليبي عر    ، يح ذا الس ى ه ة عل ود آمي رض أي قي د . دون ف وق

ا يعرف                  هذا السعر إلى    أستخدم   اء م م إلغ د أن ت بالسعر  "جانب سعر الصرف الرسمي ، بع

اري راره والع " التج ّم إق ذي ت ام    ال ذ ع ة من راض معين ه ألغ ل ب ام  1994م ة ع ى بداي  حت

ديل سعر صرف                1999 ة لتع ق االرضية المالئم ، وقد آان من أهم أهداف هذا البرنامج خل

ات       التي للدينار  التوازنية  الدينار وصوًال إلى تحديد القيمة التبادلية الحقيقية         تالءم مع معطي  ت

ى التشوهات            االقتصاد الليبي، وتحقق آفاءة وترشيد استخدام      وارد المتاحة ، وتقضى عل  الم

 . في األسعار

دينار الليبي             2001 – 1999خالل الفترة    • ة ال دريجي في قيم ع الت سعر  " بموجب   ، تم الرف

ن   اص المعل عر       "الصرف الخ ًا لس ه وفق ى قيمت يض ف ر بتخف ين واآلخ ين الح حوبًا ب  مص

دينار         مي لل عر الرس راوح الس ذلك ت ة ل مي، وآنتيج رف الرس دوالر   الص ل ال ي مقاب الليب

دينار  1.55 إلى   1999 عام   بداية دوالرًا للدينار الواحد في      3.34األمريكي ما بين      دوالرًا لل

آما تغيرت أسعار صرف العمالت األجنبية الرئيسة األخرى           . 2001الواحد في نهاية عام     

ة لل                     ة التعادلي ى القيم رات التى طرأت عل ًا للتغي دينار الليبي وفق ة   مقابل ال دينار الليبي مقوم

 . بوحدات حقوق السحب الخاصة 

ار  • ي األول من أي الن اير(ف ي 2002) ين ي ف دينار الليب د أسعار صرف ال ديل وتوحي ّم تع  ت

ام         % 50اتجاه تخفيض قيمته وفقًا لسعره الرسمي بنسبة         ة ع  ،  2001عما آان عليه في نهاي

ي واح              0.6080ليصبح   ار ليب ادل        وحدة حقوق سحب خاصة لكل دين ا يع ار  1د أو م =  دين

و ( الصيف   15 ، وفي     أمريكي  دوالر 1.3 دينار            2003)  يوني ّم تخفيض سعر صرف ال  ، ت

ار           0.5175ليصبح  % 15بواقع  مرة أخرى   الليبي   ل آل دين  وحدة حقوق سحب خاصة مقاب

ى                واء ضريبة النهر الصناعي العظيم التى آانت تفرض عل ك بهدف احت ليبي واحد ، وذل
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ي       آافة االعت  د األجنب ادات والتحويالت بالنق ين              ،م ز في سعر الصرف ب اء التميي ذلك إلغ  وآ

وم ى الي ًا حت ذا السعر قائم زال ه ا ي ذه الضريبة ، وم اة من ه ر المعف اة وغي  .الجهات المعف

يوجد أي مظهر من        وتشهد أسعار الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية استقرارا تاما، وال         

 .ة على اإلطالقمظاهر السوق الموازي
 

  الفترةاالقتصاد الكلي خالل مؤشرات  3.3

، ويمكن  2003-1993 خالل الفترة    تطور عرض النقود  ) 1( والجدول رقم    )1(ن الشكل رقم    ييب

ود       رة ظل     ) 2ع(من خالل الشكل مالحظة أن عرض النق ذه الفت و بصورة   خالل ه دة ينم ، متزاي

د     سنويا %7وبمعدل بلغ في المتوسط      ان ال  ، وق ود           آ و عرض النق هو  ) 2ع(محرك الرئيسي لنم

غ  متوسط  معدل نمو بة د نما خالل هذه الفترة بصورة مطر      الذيشبه النقود،    نويا، %11بل  في   س

 %.5 بمعدلخالل هذه الفترة ) 1ع(حين نما عرض النقود 
 

 2003-1993عرض النقود خالل الفترة ): 1(الجدول 

"مليون دينار"  

 )2ع(عرض النقود  ه النقــودشبــ )1ع (النقــود نهاية

1993 5384.9 1883.1 7268.0 

1994 6057.4 2036.0 8093.4 

1995 6372.4 2570.3 8942.7 

1996 6240.1 2371.2 8611.3 

1997 6614.7 2384.2 8998.9 

1998 7034.9 2604.3 9639.2 

1999 7385.4 2796.0 10181.4 

2000 7278.9 2953.9 10232.8 

2001 8270.8 4017.6 12288.4 

2002 8705.8 4298.3 13004.1 

2003 9029.2 5022.6 14051.8 
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م      رة                )2(، والجدول    )2(يبين الشكل رق ود خالل الفت ؤثرة في عرض النق -1993، العوامل الم

د صافي                       2003 تثناء بن ر توسعي باس ات آانت ذات أث ة المكون ، وآما يتضح من الشكل فإن آاف

صافي األصول  ، وقد آانت مساهمة     ذي آان له أثر إنكماشي على عرض النقود        ال البنود األخرى 

رة                   األجنبية لدى    رة من الفت رة خالل السنوات األخي ادة آبي مصرف ليبيا المرآزي قد شهدت زي

ود                 د صافي البن ى بن ر االنكماشي عل وشكلت الجزء األآبر من التأثير التوسعي، بينما ترآز األث

 .ا ملحوظا خالل هذه الفترة وخاصة السنتين األخيرتين منهااألخرى والذي شهد تطور
 العوامل المؤثرة في عرض النقود): 2(الجدول رقم 

 "مليون دينار"        

   صافي األصول المحلية         صافي األصول األجنبية    

 نهاية
مصرف ليبيا 
 المرآزي

المصارف 
 المجمـوع التجارية 

صافي 
المستحقات 
 انة على الخز

المستحقات 
على قطاعات 

 أخرى
صافي البنود 
 المجمـوع األخرى

عرض 
 النقود

1993 923.4 -374.5 548.9 5906.9 5111.5 -4299.3 6719.1 7268.0 

1994 1097.5 -391.7 705.8 6108.8 5533.1 -4254.3 7387.6 8093.4 
1995 1511.8 442.3- 1511.8 5627.5 6632.3 -4386.6 7873.2 9385.0 
1996 1480.3 782.8- 1480.3 5111.6 6456.8 -3654.6 7913.8 9394.1 
1997 2339.3 817.2- 2339.3 4642.9 6799.0 -3965.1 7476.8 9816.1 
1998 2545.2 778.7- 2545.2 4813.2 6879.9 -3820.4 7872.7 10417.9 
1999 2602.6 667.2- 2602.6 4116.1 7713.9 -3584.0 8246.0 10848.6 
2000 7295.6 356.9 7652.5 1607.7 5435.4 -4462.8 2580.3 10232.8 
2001 9410.2 345.4 9755.6 1888.6 6601.9 -5957.7 2532.8 12288.4 
2002 18439.8 683.1 19122.9 1005.6 7453.6 -14578.0 -6118.8 13004.1 

2003 26573.2 549.8 27123.0 -2764.7 8305.3 -18611.8 -13071.2 14051.8 

ترة  2003-1993  الشكل رقم  (1):  تطور عرض النقود خالل الف
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 المصارف أموالمصادر واستخدامات  النمو الذي شهدته) 3(والجدول  )3(بين الشكل رقم ي

خالل هذه ودائع المصارف  فإن  من الشكل، وآما يالحظ2004-1993لتجارية خالل الفترة ا

و آذلك نمو م، وقد صاحب هذا الن%8، وبمتوسط معدل نمو بلغ آبيرةظلت تنمو بصورة الفترة 

، في حين نمت رؤوس األموال  في المتوسط%6 بلغ بمعدلالتسهيالت القروض و

  .، في المتوسط%8معدل بلغ بواالحتياطيات 

 
تطور مصادر أموال المصارف وأوجه استخدامها خالل ): 3(الجدول 

 2003 – 1993الفترة 
 "مليون دينار"

 السنة
رأس المال 
 الودائع واالحتياطيات

القروض 
 والتسهيالت

1993 391.2 4301.8 3710.2 
1994 405.2 5035.9 3986.1 
1995 411.9 5503.1 4281.5 
1996 491.3 5879.0 3915.0 
1997 551.9 6039.6 4165.9 
1998 604.6 6554.3 4530.2 
1999 518.5 7081.2 5203.6 
2000 564.1 7434.1 5584.0 
2001 730.0 8051.8 6057.6 
2002 764.7 8335.6 6357.8 
2003 793.9 9182.4 6775.1 

الشكل رقم  (2): العوامل المؤثرة في عرض النقود خالل الفترة من 2003-1993
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 2004 عام ما بعد الفترة خالل تطور السياسة النقدية والمصرفية .4

اك                          ه آانت هن رة، إال أن ذه الفت را في ه ر آثي م تتغي ة    رغم أن المالمح العامة لالقتصاد ل ذ نهاي من

ادية         ات االقتص ف القطاع توى مختل ى مس رة عل والت آبي رن الماضي تح ن الق عينيات م التس

دة في      وخاصة القطاع المصرفي، بفعل السي     اليب جدي اسات االقتصادية والنقدية التي انتهجت أس

وطني      اد ال ا االقتص اني منه ي يع تالالت الت ات واالخ ن المعوق د م ة العدي ن  ،معالج ة ع  الناجم

دولي الظروف ي وال ى الصعيدين المحل ة عل ر المواتي ادة .  غي ذه السياسات إع تهدفت ه د اس وق

وانين وتشريعات تناولت                     هيكلة االقتصاد الوطني وعلى رأسها القطاع المصرفي، من خالل ق

ة  دة الملكي يع قاع ة لتوس ام الرامي د من القضايا واألحك ل العدي ع النشاط االقتصادي وتفعي وتنوي

 .ة إلى المحافظة على استقرار المستوى العام لألسعار، إضافالحرآة به

رات ملحوظة         وقد   ة تغي ذه المرحل ة االقتصاد             ي، وه  شهدت ه ادة هيكل ة في سياسات إع  المتمثل

وطني اع    ،ال جيع القط و تش ه نح اص والتوج ادي   الخ اط االقتص ي النش ل دوره ف ث .  وتفعي حي

راد وا      وانين تسمح لألف اهمة   صدرت مجموعة من التشريعات والق لتشارآيات والشرآات المس

ة اءات       الخاص ال واإلنش اع األعم ارة وقط ل التج ادية مث طة االقتص ف األنش ي مختل ل ف  بالعم

ا  دمات وغيره د توج . والخ ة وق ذه المرحل م   ت ه انون رق دور الق نة ) 1( بص أن 2005لس  بش

رس       انون ليك ذا الق اء ه د ج ارف، وق تقاللية االالمص ة  س ية والوظيفي رف   المؤسس ا ليلمص بي

رف  س إدارة المص ى لمجل ة، وأعط ة النقدي ذ السياس م وتنفي ي رس زز دوره ف زي ويع المرآ

ي،      خاصة  صالحيات واسعة في القيام بذلك،       د األجنب ما يتعلق بإصدار النقد، وتنظيم عمليات النق

الشكل رقم  (3): تطور مصادر أموال المصارف وأوجه استخدامها خالل الفترة 
2003 – 1993 
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انون   ا خول الق ة، آم ة واالئتماني ة النقدي ي إدارة السياس ى المصارف وف ة عل ال الرقاب ي مج وف

 .على المصارف التي تخالف أحكام القانونإدارية عقوبات يبيا المرآزي بتوقيع مصرف ل

ة بالسياسة     هذه  قام مصرف ليبيا المرآزي خالل      لقد  الفترة باتخاذ العديد من اإلجراءات المتعلق

ة  دفالنقدي ام       به المة النظ ى س ة عل عار والمحافظ ام لألس توى الع ي المس تقرار ف ق االس  تحقي

ا ي  رفي، بم ام       المص ًا ألحك راض وفق ذه األغ ق ه ائل تحقي راض المصرف ووس ع أغ جم م نس

 .القانون

 

 والمصرفيةالسياسة النقدية  1.4

اريخ     ة      2005.7.4تم بت ة   ل تشكيل لجن ة       للسياسة النقدي ام للسياسة النقدي ولى وضع اإلطار الع تت

ة     حقيق أهدافها، ودراسة المسائل المتعلقة بأد     تبمصرف ليبيا المرآزي بما يكفل       اء السياسة النقدي

س     ى مجل ع توصياتها إل ة ترف ت اللجن د آان اط االقتصادي، وق ي النش ا ف والمصرفية وتأثيراته

 تقليل التباطؤ الزمني بين إصدار التوصيات   استدعتاإلدارة التخاذ ما يراه مناسبا، لكن الحاجة  

رارات   اذ الق ا  واتخ ا دع ويض مم ى تف س اإلدارة إل افظ مجل ة ( المح يس اللجن دار  ) رئ ي إص ف

 . السياسة النقدية بشأنهالجنةالقرارات في المسائل التي تتفق 

  أهداف السياسة النقدية1.1.4

لم تغير القوانين المتعاقبة بشأن المصارف والنقد أهداف السياسة النقدية لمصرف ليبيا المرآزي             

ام لألسعار وسالمة النظام المصرفي،                في ة       المحافظة على استقرار المستوى الع م تحدد لجن ول

ة         ا وسيط ا وهدف ا تشغيلي ا هدف السياسة النقدية لمصرف ليبيا المرآزي     ة، إال أن اللجن بصورة معلن

ائي،                      ى الهدف النه ؤثرة عل رات الم ة المتغي ا الدوري ا في اجتماعاته من خالل    تأخذ في اعتباره

دل ، و  المصرفي  عرض النقود، االئتمان   التعرف على أوضاع   ة     التضخم  مع ربط    ، والعالق التي ت

 .الجماهيرية بشرآائها التجارييين الرئيسيين واآلثار المتبادلة التي تنجم عن هذه العالقة
 

  أدوات السياسة النقدية2.1.4

رة        ابقة،         أدخل مصرف ليبيا المرآزي خالل السنوات األخي ة الس ى األدوات التقليدي  ، باإلضافة إل

وفرة   ة األدوات المت ة ضمن حزم وق المفتوح ا   أدوات الس وفر حالي ة، وتت ة النقدي ة السياس  للجن

اطي اإللزامي               من  للجنة السياسة النقدية حزمة      ادة الخصم، نسبة االحتي األدوات تشمل سعر إع

ر أن  ، لليلة واحدة  اإليداع والسيولة القانونية، شهادات إيداع مصرف ليبيا المرآزي، وتسهيل  غي

ي ا ر ف اع الكبي ائدة، واالرتف ة االقتصادية الس يولةلبيئ تويات الس رة، خالل خاصة ،مس ذه الفت  ه
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ة    ارف متخصص ود مص ا  ووج نح قروض هيالتتم رة وتس ة آبي خم اع وارتف  ائتماني التض

في  ، آلها عوامل تحد من فعالية السياسة النقدية         مستويات االنفاق العام  ونمو  ، وارتفاع   المستورد

 .الوقت الحاضر

 

 : إعادة الخصمسعر 1.2.1.4

 حيث تم 2004حتى عام % 5 عند مستواه البالغ 1963خصم منذ عام الإعادة لقد ظل سعر 

 التي انتهجها مصرف ليبيا المرآزي التوسعيةالنقدية تخفيضه وألول مرة في إطار السياسة 

، وتعديل قيمة الدينار لى تحسن القيمة الشرائية للدينارلمعالجة الضغوط االنكماشية المترتبة ع

 التاريخ لجأت لجنة السياسة النقدية في أآثر من مرة إلى تعديل  ومنذ ذلك.في أآثر من مناسبة

 إال أن التأثير ظل محدودا ،الخصم للتأثير على االئتمان المحلي والسيولة المحليةإعادة سعر 

 :2010-2004 خالل الفترة  إعادة الخصمالتي شهدها سعر اتتطوروفيما يلي ال، للغاية

 
ريخ التعديلتا 2004 2008 /5 2009 /4 2009 /9  

 (%) سعر إعادة الخصم 4.0 5.0 4.0 3.0

 

وترك تحديدها للتفاوض بين ) على الودائع(تحرير أسعار الفائدة الدائنة  تم 2005في عام و

وتحديدها ) على القروض(توحيد أسعار الفائدة المدينة المصرف والزبون، وفي نفس الفترة تم 

 2007عام وتم في ، %2.5رآزي مضافا إلى بما يعادل سعر الخصم لدى مصرف ليبيا الم

المدينة وترك مسألة تحديدها لمجالس إدارات المصارف التجارية، تحرير أسعار الفائدة 

الجدول التالي يوضح تطور الحد األعلى ألسعار الفائدة الدائنة والمدينة لدى المصارف و

 : وما بعد هذا التاريخ2004.02.17التجارية اعتبارا من 
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 2004.3.24 2004.2.17 بند    ال
2005.9.11-

 حتى اآلن

    :  الفوائد على الحسابات الدائنة لدى المصارف التجارية: أوًال 

 بدون فائدة بدون فائدة )الحسابات الجارية(الودائع تحت الطلب . 1

   :الودائع الزمنية. 2

 سنويًا% 1.5 سنويًا% 1.5  أيام فأقل10بأشعار لمدة  

 سنويًا% 2.0 سنويًا% 2.0  يومًا30 – 11بأشعار لمدة  

 سنويًا% 2.5 سنويًا% 2.5  يومًا89 – 31بأشعار لمدة  

 سنويًا% 3.0 سنويًا% 3.0  يومًا 180 – 90بأشعار لمدة  

 سنويًا% 4.0 سنويًا% 4.0  يومًا360 – 181بأشعار لمدة  

 ًاسنوي% 4.5 سنويًا% 4.5 بأشعار لمدة سنة فأآثر 

   :حسابات التوفير للشخص الطبيعي. 3

 سنويًا% 5.0 سنويًا% 5.0 ألف دينار ) 20(حتى  

 سنويًا% 4.0 سنويًا% 4.0 ألف دينار ) 100(ألف دينار حتى ) 20(من  

 بدون فائدة بدون فائدة ألف دينار) 100(أآثر من  

 تحديد دون

    : اريةالفوائد على الحسابات المدينة لدى المصارف التج: ثانيًا 

 سنويًا% 6.0 سنويًا% 6.0 القروض التجارية

 سنويًا% 6.5 سنويًا% 6.5 القروض االجتماعية

 سنويًا% 5.0 القروض الزراعية والصناعية والمهنية

 سنويًا% 5.0 قروض تحول الموظفين لإلنتاج
 سنويًا 3.0%

 سنويًا% 3.0 سنويًا% 2.0 القروض العقارية لمتوسطي الدخل

 

 

 

 ونسبة السيولةنسبة االحتياطي اإللزامي  2.2.1.4

على ما هي ظلت نسبة االحتياطي االلزامي على الخصوم اإليداعية لدى المصارف التجارية 

، حيث تم 2007للودائع تحت الطلب، حتى عام % 15.0للودائع الزمنية، و% 7.5 عند عليه

هذه تعديل النقدية في مناسبتين إلى ، وقد لجأت لجنة السياسة %15.0توحيدها عند مستوى 

تجدر اإلشارة إلى أن االحتياطي اإللزامي يحسب على أساس المتوسط خالل فترة والنسبة، 

 2009 وتم رفع نسبة السيولة القانونية المطلوبة في منتصف عام .احتفاظ تبلغ أسبوعا واحدا

 السيولة القانونيةلزامي ونسبة  نسبة االحتياطي اإلشاهدتهاوفيما يلي التطورات التي  %.20إلى 

 :خالل هذه الفترة
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 الفترة 2008-قبل 2009 /6 -2008 /6  حتى اآلن2009 /6

 (%) نسبة االحتياطي اإللزامي   

   ودائع تحت الطلب-       15.0 15.0 20.0

   ودائع زمنية وإدخارية-       7.5 15.0 20.0

 %)(نسبة السيولة القانونية  20.0 20.0 25%

 

 عمليات السوق المفتوحة  3.2.1.4

بعد النجاحات التي حققتها عمليات السوق المفتوحة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في بعض 

بلدان العالم، وتحول معظم المصارف المرآزية إلى استخدام هذا النوع من األدوات، بدأ 

إدارة مجلس قرار  لك صدرإلى استخدامها، وتمهيدا لذتدريجيا يتجه المرآزي مصرف ليبيا 

، وقد  ، باإلذن لمصرف ليبيا المرآزي بإصدار شهادات إيداع2007لسنة ) 67(رقم المصرف 

 يومًا وبسعر فائدة ثابت 91بأجل استحقاق  2008.5.28في آان أول إصدار لهذه الشهادات 

  أصبحت شهادات إيداع مصرف ليبيا المرآزي من أهمذلك التاريخ، ومنذ %2.25قدره 

 بكامله بسعر طلب المصارف التجاريةأداوات السياسة النقدية المستخدمة، ويتم إصدارها لتلبية 

قت الحالي في تداولها في والفي  وال يسمح - يوما28 يوما و 91-فائدة ثابت، بأجلي استحقاق 

د أو  على هذه الشهادات ليوم واح)الريبو (السوق الثانوية، لكن يمكن إجراء عمليات إعادة شراء

وقد لجأت لجنة . المرونة في إدارة سيولتهاالتجارية لفترة زمنية، وذلك بغية إعطاء المصارف 

ومعامالت إعادة الشراء وفقا السياسة النقدية إلى تغيير سعر الفائدة على شهادات اإليداع 

ائدة  أسعار الفات التي شهدتهاتطوروفيما يلي ال،  أآثر من مرةاالقتصادالتجهات السيولة في 

 : خالل هذه الفترةعلى شهادات اإليداع واتفاقيات إعادة الشراء

 
 2/2010 10/2009 9/2009 4/2009 10/2008 5/2008 بيان

سعر الفائدة على شهادات  1.00 1.25 1.25 1.75 2.25 2.25  يوما91أجل 

 0.85 1.05 - - - -  يوما28أجل  (%)االيداع

سعر الفائدة على اعادة  1.75 2.00 2.00 3.75 3.75 4.25  يوما91أجل 

 1.60 1.80 - - - -  يوما28أجل  )لريبوا(الشراء 

 

ويجري العمل حاليا على وضع إطار للتنبؤ بالسيولة بما يمكن من التحول إلى نظام المزادات 

،  وإصدار شهادات إيداع بأسعار فائدة متغيرةعلى شهادات إيداع مصرف ليبيا المرآزي،
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وتجدر   منحنى العائد، بما يمكن من اشتقاق، يومَا180مدته  جديداستحقاق جل أ وإضافة

 . في الوقت الحاضراإلشارة إلى أن آل الترتيبات التشغيلية لهذا النظام جاهزة

 

  تسهيل لليلة واحدة 4.2.1.4

تسهيال لليلة واحدة إليداع األموال  2009في أواخر عام  استحدث مصرف ليبيا المرآزي

 .حتى اآلنر تغيهذه األداة أي شهد ت، ولم %0.25 بسعر فائدة ى المصارفالفائضة لد

 

  إجراءات أخرى تتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية  2.4

 2005لسنة ) 1(سعيا لتطوير وتحديث المصارف التجارية، فقد تضمنت أحكام القانون رقم 

غرض من توصيات العديد من بشأن المصارف وما توصلت إليه اللجان الفنية المشكَّلة لهذا ال

 -:اإلجراءات في هذا الشأن نذآر منها

زيادة رؤوس أموال جميع المصارف العامة ودمج بعضها، تمشيا مع معايير لجنة بازل لمالءة  -

 .رأس المال

 .بيع حصص في مصرفين تجاريين لشرآاء استراتيجيين من الخارج -

وق المصرفية الليبية وإعادة هيكلة آل من اعتماد إستراتيجية لدخول المصارف األجنبية إلى الس -

 .القطاع المصرفي والقطاع المالي

 2005لسنة ) 1(إعادة هيكلة المصارف التجارية العامة إداريًا بما يتمشى وأحكام القانون رقم  -

على سبيل عدم (مسيحي، حيث تم الفصل بين مهام رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف 

، وحدد عدد أعضاء المجلس بما ال يقل عن )على سبيل التفرغ (ومهام المدير العام) التفرغ

 . خمسة أعضاء وال يزيد على سبعة أعضاء

ألغيت العديد من إجراءات وعمليات ) مباشرة بعد توحيد سعر الصرف (2002.1.1اعتبارا من  -

الرقابة على النقد، حيث ألغيت القيود على عمليات الحساب الجاري، وبموجب ذلك قبلت 

اهيرية التزامات المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي تعني تحرير عمليات الجم

 .الحساب الجاري وعدم فرض أي قيود أو معامالت تمييزية عليها

قام مصرف ليبيا المرآزي بإقفال العديد من الحسابات المصرفية للشرآات العامة المفتوحة لديه  -

 .مصارف التجاريةألسباب تاريخية ونقلها إلى ال

إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في آافة المصارف تتبع مباشرة إلى مجلس اإلدارة، وآذلك إنشاء  -

 .وحدة لالمتثال تتبع هي األخرى مجلس اإلدارة
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أصبحت مهمة مراجعة وتدقيق حسابات المصارف وقوائمها المالية، ابتداء من ميزانيات عام  -

فصلين عن الحسابات والقوائم المالية من مراجعين مختلفين،  تستلزم إعداد تقريرين من2005

 .وتتم وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية

تم تحرير العموالت التي تتقاضاها المصارف التجارية مقابل الخدمات التي تقدمها لزبائنها، ولم  -

منافسة بين المصارف تعد هذه العموالت تحدد من مصرف ليبيا المرآزي وبالتالي ُترك مجال لل

 .فيما تتقاضاه من عموالت مقابل خدماتها

تم العمل ببعض مكونات مشروع نظام المدفوعات الوطني مثل منظومة التسوية اإلجمالية  -

الفورية، ومنظومة المقاصة اآللية للصكوك، ومنظومة المعالجة اآللية للصكوك، ومنظومة 

 .السحب الذاتي ونقاط البيعالعمليات المصرفية الرئيسية، ومنظومة آالت 

السماح للمصارف التجارية بمنح القروض والتسهيالت للشرآات األجنبية التي تقوم بتنفيذ  -

 .من قيمة المشروع الذي تقوم بتنفيذه% 50مشروعات في ليبيا، في حدود 

رفع السقف االئتماني للمصارف التجارية بما ال يتجاوز مجموع ما يمنحه المصرف التجاري  -

من أمواله الخاصة % 20الة الواحدة من قروض وتسهيالت ائتمانية نقدية وغير نقدية نسبة للح

 وبحيث ال يتجاوز إجمالي المحفظة ).رأس المال واالحتياطيات المخصصة وغير المخصصة(

 .من إجمالي الخصوم االيداعية% 70.0االئتمانية نسبة 

من % 5رف التجاري بما ال يتجاوز تحديد الحد األقصى لملكية األسهم في رأس مال المص -

رأس المال بالنسبة لمجموع ما يملكه الشخص الطبيعي للفرد وأصوله وفروعه حتى الدرجة 

بالنسبة لما يملكه الشخص االعتباري الواحد، على أال يزيد % 10الرابعة، وبما ال يجاوز 

أس مال المصرف مجموع ما يملكه األشخاص االعتباريون، العامة والخاصة، من أسهم في ر

من إجمالي رأس المال، وال تسرى هذه النسب على هيكلية رؤوس % 20التجاري الواحد على 

 .أموال المصارف القائمة وقت صدور هذه الضوابط

تمت إعادة النظر في أسس ومعايير تصنيف ديون المصارف التجارية وتحديد المخصصات  -

 .ية للمصارفالالزمة لمواجهتها، دعما لسالمة الهياآل المال

تفويض مجالس إدارة المصارف التجارية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإقفال الفروع المصرفية  -

أو بدمجها في فروع أخرى أو بتحويلها إلى وآاالت مصرفية مع اإلبقاء على فتح الفروع أو 

 .الوآاالت المصرفية الجديدة بموافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المرآزي

ب المعلومات االئتمانية بمصرف ليبيا المرآزي، لتوفير المعلومات حول الجدارة تم إنشاء مكت -

 .االئتمانية للمؤسسات واألفراد والحد من نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي الديون
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تم تأسيس شرآة خدمات مالية لتحصيل الديون، وأحيلت إليها الديون المتعثرة للمصارف  -

نها من ي هيكلة المصارف التجارية وإصالح هياآلها المالية، وتمكالتجارية وذلك في إطار إعادة

 . في ظل البيئة التنافسية الجديدة بصورة سليمةاالنطالق

 .تم وضع معايير إلدارة مخاطر االئتمان، وإنشاء إدارات للمخاطر بالمصارف التجارية -

 لمصارف أجنبية  الموافقة على فتح مكاتب تمثيل2010تم حتى نهاية الربع األول من عام  -

 . مكتبا) 29(ليصل عدد المكاتب العاملة حاليا إلي 

في مجال الرقابة المصرفية، تعززت مهمة رقابة وإشراف مصرف ليبيا المرآزي على  -

 مسيحي بشأن المصارف، وذلك 2005لسنة ) 1(المصارف التجارية بعد صدور القانون رقم 

ضمان سالمة أوضاع المصارف وحقوق بهدف تحقيق االستقرار في النشاط االقتصادي، و

المودعين بها، ويقوم المصرف بمهمة التفتيش والرقابة المكتبية والميدانية على جميع 

المصارف العاملة وفروعها للتأآد من إتباعها ألحكام قانون المصارف والتعليمات الصادرة لها 

 .في هذا الشأن

دور قانون المصارف الجديد استقاللية في إطار دعم الثقة في الجهاز المصرفي، فقد عزز ص -

القرار المصرفي خاصة فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيالت وسياستي توظيف األموال 

 .واالستخدام، وأآد على سرية حسابات المتعاملين مع المصارف

يتولى عمليات التأمين على الودائع ل تم بموجب القانون إنشاء صندوق ضمان أموال المودعين  -

 . ارف العاملةبالمص

 

   مؤشرات االقتصاد الكلي خالل الفترة 3.4

تطور عرض النقود، ويمكن أن نالحظ التطور السريع            ) 4(والجدول رقم   ) 4(يبين الشكل رقم    

رة من  ود خالل الفت هده عرض النق ذي ش ام 2004ال ع األول من ع ى الرب ا 2010 حت د نم ، فق

دل ب        ) 2ع(عرض النقود    رة بمع ذه الفت غ   خالل ه نويا في المتوسط،       % 25ل ى     س ك إل  ويرجع ذل

و        ) 1ع( آل من عرض النقود      النمو في  دل النم غ متوسط مع وشبه النقود بصورة آبيرة، حيث بل

 .، على التوالي%22و %26لكل مكون من المكونين 

نفط خالل                      اع أسعار ال ة بسبب ارتف ة العام ويعزى ذلك إلى الفوائض الكبيرة التي حققتها الخزان

ا                السنوا ر منه رة خصص جانب آبي ات سنوية آبي اد ميزاني ت األخيرة، والتي انعكست في اعتم

لالنفاق على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة خالل هذه الفترة، والمخصصات الكبيرة            

 .التي تحول إلى المصارف المتخصصة



22 

 

 الشكل رقم  (4): مكونات عرض النقود خالل الفترة ما بعد عام 2004
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 2009-2004عرض النقود خالل الفترة ): 4(الجدول 

 "مليون دينار"

 )2ع(عرض النقود  شبه النقود )1ع(النقــود  ايةنه

2004 10536.6 2598.9 13135.5 

2005 14028.1 3068.2 17096.3 

2006 16343.0 3312.9 19655.9 

2007 22837.5 4144.6 26982.1 

2008 34414.6 5329.9 39744.5 

2009 40675.8 7991.9 48667.7 

 

 

العوامل المؤثرة في عرض النقود خالل الفترة ما بعد ، )5(، والجدول )5(يبين الشكل رقم 

، وآما يتضح من الشكل فإن آافة المكونات آانت ذات أثر توسعي باستثناء بندي صافي 2004

صافي (البنود األخرى والمستحقات على الخزانة، وقد شهدت مساهمة مصرف ليبيا المرآزي 

فعل تراآم االحتياطيات نتيجة االرتفاع نموا مضطردا خالل هذه الفترة، ب) األصول األجنبية

الذي شهدته أسعار النفط، وقد شكل بند صافي األصول األجنبية لدى مصرف ليبيا المرآزي 

الجزء األآبر من التأثير التوسعي، بينما ترآز األثر االنكماشي على بندي صافي البنود األخرى 

 . خالل الفترة بكاملهانسبياوصافي المستحقات على الخزانة، واللذين شهدا استقرارا 
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 الشكل رقم  (5):  العوامل المؤثرة في عرض النقود خالل الفترة ما بعد عام 2004
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المصارف التجارية   المستحقات على قطاعات أخرى صافي البنود األخرى

عرض النقود صافي المستحقات على الخزانة   مصرف ليبيا المرآزي

 2004العوامل المؤثرة في عرض النقود خالل الفترة ما بعد ): 5(الجدول 

  "مليون دينار"         

 صافي األصول المحلية صافي األصول األجنبية

مصرف ليبيا  نهاية

 المرآزي

المصارف 

 التجارية
 المجمـوع

صافي 

المستحقات 

 زانةعلى الخ

المستحقات 

على قطاعات 

 أخرى

صافي البنود 

 األخرى
 المجمـوع

 عرض النقود

2004 33065.9 1171.1 34237 -17734.5 6654.5 -10021.5 -21101.5 13135.5 

2005 54447.9 1974.1 56422 -33880.2 7269.2 -12714.7 -39325.7 17096.3 

2006 77240.8 2192.7 79433.5 -55256.4 8078.6 -12599.8 -59777.6 19655.9 

2007 98305.4 2438.4 100743.8 -67834.4 9420.1 -15347.4 -73761.7 26982.1 

2008 121257.2 3573.1 124830.3 -80767.1 11439 -15757.7 -85085.8 39744.5 

2009 128222.3 4088.5 132310.8 -78370.2 12910.7 -18183.6 -83643.1 48667.7 

Q1-2010 130367.2 4024.9 134392.1 -81528 14093.8 -18203.2 -85637.4 48754.7 

كل       ين الش رفي، يب اع المص رات القط توى مؤش ى مس دول ) 6(وعل ادر  ) 6(والج ور مص تط

رة    الل الفت ة خ وارد المصارف التجاري تخدامات م ذا  2010-2004واس ن ه ظ م ا يالح ،  وآم

و      الشكل، فقد نمت الودائع بصورة مضطردة، وخاصة في السنوات           الثالث األخيرة، بمتوسط نم

غ  هيالت   % 36بل روض والتس ي الق ات ف ذلك التوظيف تجابة ل د نمت اس رة، وق نويا خالل الفت س

د           . في المتوسط % 13خالل الفترة، لكن بمعدل نمو أقل، ال يتجاوز          و ق ذا النم الرغم من أن ه وب

اق     يعزى إلى زيادة عدد المصارف، إال أنه يعكس آذلك زيادة في الودائع بس             بب التوسع في االنف

د            . العام، ونمو القطاع الخاص    رة ق تجدر اإلشارة هنا إلى أن رصيد القروض والتسهيالت المتعث

ديون                    ذه ال دار ه ان بمق ا  . أحيل إلى شرآة تحصيل الديون مما أدى إلى خفض رصيد االئتم وفيم
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، %36ي المتوسط    يتعلق برأس المال واالحتياطيات، فقد نما هذا البند بصورة سريعة، بلغت ف               

 . متأثرا بضرورة مقابلة متطلبات رأس المال، وإنشاء مصارف جديدة
 تطور مصادر أموال المصارف وأوجه استخدامها): 6(الجدول 

 2010الربع األول -2004 خالل الفترة 
 "مليون  دينار"

 السنة
رأس المال 
 القروض والتسهيالت الودائع واالحتياطيات

2004 806.8 10908.8 6510.3 
2005 1047.1 13782.5 6166.6 
2006 1200.9 17359.1 7067.2 
2007 1661.4 24767 8191.3 
2008 2183.4 41531 10544.9 
2009 3643.7 48673 11812.7 

Q1-2010 3989.4 47006.8 12577.1 

ترة الشكل رقم   ( 6) :  تطور مصادر أموال المصارف وأوجه استخدامها خالل الف
 2004-  الربع األول   2010
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رأس المال واالحتياطيات   القروض والتسهيالت  الودائع 
 

ود       )7(والجدول  ) 7(يبين الشكل رقم     الي      ) 2ع(، معدالت نمو عرض النق ي اإلجم اتج المحل والن

ا         2004غير النفطي، ومعدل التضخم خالل الفترة ما بعد عام          الحقيقي   ، ويتضح من الشكل، آم

أن  ك أعاله، ب ى ذل ارة إل و سبقت اإلش دل نم رة مع ود خالل الفت داظل معرض النق ك  تزاي وذل

ة  االنفاق العام على مشروعات التنميةمن خالل بسبب السياسة المالية التوسعية      والخدمات العام

ل تراجع     ،  وتزايد حجم االقراض المصرفي خاصة من المصارف المتخصصة          دل   في المقاب مع

ر النفطي       نمو الناتج المحلي اإلجمالي    رة     ) 100=2003(الحقيقي غي  ليصل في     خالل نفس الفت

 .%5.8نهاية الفترة إلى نحو 
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خم     توى التض ل مس ام ظ كل ع تهلك      وبش عار المس ي ألس الرقم القياس ا ب  )100=2003(مقاس

ع بحوالي     حيث  ،  يتحرك استجابة للتغيرات في عرض النقود      دفوعا      % 4.6ارتف في المتوسط، م

ود    رض النق و ع ة ) 2ع(بنم ن ناحي اريين      ،م رآاء التج دى الش خم ل تويات التض اع مس  وارتف

يين رى األساس ة أخ ن ناحي اع   م ى ارتف الي إل تورد، وبالت اخ  التضخم المس ن من م أن تحس ، رغ

 .المنافسة وقنوات التوزيع داخل االقتصاد، آان لهما دور في الحد من الضغوط التضخمية

 
 والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي، ومعدل التضخم) 2ع(معدالت نمو عرض النقود ): 7(الجدول

  مئويةنسب     

 2009 2008 20062007 2005 السنة
 5.8 5.9 9.4 7.7 13.1 نمو الناتج المحلي االجمالي غير النفطي

 22.5 47.3 37.3 15.0 30.2 2نمو عرض النقود ع
 2.4 10.4 6.2 1.5 2.6 )100=2003(معدل التضخم 

 

 

 االتجاهات المستقبلية للسياسة النقدية والمصرفية. 5

ة                   ةطالعمل مع السل   • ة حساب موحد للخزان ة، وإقام ة لتنسيق اإلجراءات المالي  المالية لتطوير آلي

ر         ر المستعملة       بمصرف ليبيا المرآزي، وذلك لتحييد أث ة غي ة السياسة       السيولة العام ى فاعلي  عل

 .النقدية

ل  • ى المصارف المتخصصة    العم زي عل ا المرآ ة مصرف ليبي ز رقاب ى تعزي ع ضمان عل ، م

 .رسومة لهاتحقيق األهداف الم

دل   الشكل رقم  (7): معدالت نمو عرض النقود  (ع2) والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي غير النفطي ومع
ام  2004 التضخم خالل الفترة ما بعد ع
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ين المصارف  • وق ب وير س وير    تط جيع تط وات لتش ن الخط د م اذ المزي ة، واتخ وق الثانوي والس

 .السوق

ة وخصخصة النظام               • ادة هيكل ة المصرفية وإع ة الرقاب ة بتقوي استكمال تنفيذ اإلصالحات المتعلق

 .  ومراجعة اإلطار القانوني والرقابيوالوطنيالمصرفي وتحديث نظام المدفوعات 

جي • طة دورع تش غيرة والمتوس روعات الص ة المش اص وخاص اع الخ اد  القط وع إليج التن

 .االستثمارات األجنبيةجذب واالقتصادي 

دة يمك                • ن التأآيد على مراجعة استعماالت أدوات السياسة النقدية القائمة حاليًا وإدخال أدوات جدي

دي        ة تعكس ح           التعامل بها في السوق النق ة ونقدي ة    ، وتطوير مؤشرات مالي ة األوضاع المالي قيق

 .للقطاع المصرفي

دى المصارف            • ة  تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية، وتحسين محافظ القروض ل   التجاري

 .من خالل استقاللية القرار االئتماني لتقليل مخاطر االئتمان

 .لياالستعانة ببعض المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال إعادة هيكلة وتحديث القطاع الما •

تجدات • ة المس تفادة منه مواآب ل المصرفي واالس ة للعم ة الحديث ي ا التقني االت المصرفية  ف المج

ة            وا،  المختلفة، آالتسويات المالية والمقاصة     ع لألغراض التجاري ائل دف ة آوس ات االئتماني لبطاق

 .الشبكيربط الوالتحويالت المالية و

 


