
 قياس وتقييم المحددات االئتمانية

 في المصارف التجارية الليبية 

 

 -:تمهيد
أصبحت تدابير السالمة، مع تزايد تعقيد منظمات األعمال وزيادة المنافسة وإضافة البعد الدولي 

وإدراكا من منظمات األعمال . إليها، خاصة في القطاع المالي، أكثر أهمية من أي وقت مضى

 المستجدة، فقد كان ال بد لها من إيجاد مجموعة ضوابط تضمن التوجيه داثللتطورات واألح

 .وإعادة التوجيه بما يحقق األهداف المرجوة

وتأتي مجموعة الضوابط التي تعمل منظمات األعمال في إطارها ضمن مجموعة مستويات 

وط تعكس مستويات السلطة والتفويض، بحيث يضع كل مستوى في هرم السلطة مجموعة الشر

 .والضوابط التي تمكنه من اإلمساك بزمام األمور وإعادة التوجيه متى ارتأى ضرورة لذلك

وتعد المحددات االئتمانية أحد األمثلة النموذجية لكل من تفاوت مستويات السلطة والتفويض 

الالزمين لتسيير النشاط من جهة، وضرورة وجود ضوابط وشروط مسبقة تعمل كمقود إلعادة 

ففي القطاع المصرفي يعمل المصرف المركزي من .  أخرىأداة لإلدارة باالستثناءالتوجيه و

ناحية على وضع مجموعة من المحددات التي تسمح للمصارف التجارية بممارسة عملها وتكفل 

احتفاظه باآلليات التي تمكنه من تحقيق أهدافه، في حين تضع المصارف التجارية مزيدا من 

 .المختلفة لتوفير المزيد من السالمةالمحددات حسب سياساتها 

وفي هذا السياق تأتي هذه الورقة بهدف التعرف على مدى التزام المصارف التجارية العاملة في 

، وتقييم النتائج )مصرف ليبيا المركزي (ليبياليبيا بالمحددات التي تضعها السلطة النقدية في 

 .المة المصرفيةالمترتبة على مدى االلتزام بها في مجال توفير الس

وسعيا لتحقيق الهدف من هذه الورقة، فقد تم تقسيمها إلى ثالثة أجزاء رئيسية، حيث يتناول 

الجزء األول اإلطار العام للورقة من حيث األهداف ومنهجية الدراسة، ويتناول الجزء الثاني 

 وتطور ،اماإلطار النظري للدراسة بما في ذلك طبيعة وماهية المحددات االئتمانية بشكل ع

 المحددات االئتمانية المعمول بها من قبل مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية في ليبيا

 . ناول الجزء الثالث تحليل بيانات الدراسة والنتائج العمليةت، وأخيرا يبشكل خاص
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 : اإلطار العام للدراسة-أوال
 

سم رايها اعيرا وضعهي التي مةهي مجموعة الضوابط وتدابير السال المحددات االئتمانيةإن 

.  بالدرجة األولىألغراض احترازية-  األحوالأو السياسة االئتمانية بحسبالسياسة النقدية 

 ومن المصارف المخولة بمنح ،من قبل السلطة النقدية في الدولةهذه المحددات وتوضع 

ن التنوع والتعدد في ، بل أتطبيقلأو بدائل لمصادر انتقائية  هذه ال وال يعني تعدد،االئتمان

 واالتجاهات نحو ، ودرجات الحذر وأهدافها،المحددات يعكس اختالف مستويات السلطة

يضعه ا مكمالً لم المصارف مانحة االئتمان فيائتمانية  وضع محددات وبذلك يعتبر ،المخاطرة

عه ضت تجاوز أو تجاهل ما  إمكانيةال يعنيو ،الحيطة والحذر في وزيادةمصرف المركزي ال

 . السلطة النقدية من محددات

 

א1.11.1 אא   א

ق بالمحددات فيما يتعل) مصرف ليبيا المركزي( النقدية إن قرارات وتعليمات السلطة

 تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم  العاملة في ليبياعلى المصارف التجاريةاالئتمانية المطبقة 

 المصارف باستقطاب األموال من  حيث تقوم هذه،انسياب األموال من وإلى هذه المصارف

وحدات الفائض وإعادة ضخها إلى وحدات العجز في االقتصاد الوطني من خالل االئتمان 

تساهم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع، وهو بالتالي فهي المصرفي، و

، ف المنشود منهاما يتطلب توفير أكبر درجات اليسر واألمان لهذه العملية لكي تحقق الهد

ونتيجة للتغيرات الهيكلية .  الضوابط القانونية والقرارات التنفيذية إلى تحقيقهتسعىوهو ما 

كال الملكية في هذه التي يشهدها القطاع المصرفي بفعل زيادة عدد مفرداته وتغير أش

خصخصة ، والمصارف الخاصة، والشروع في  ظهور المصارف األهليةالمفردات بعد

 العامة، وتزايد احتمال دخول المصارف األجنبية إلى ليبيا، فقد أصبح من المصارف

الضروري العمل على تقييم مدى التزام المؤسسات المصرفية بهذه المحددات ومدى فاعليتها 

وهكذا فإن هذه الدراسة تهدف .   االقتصاديةفي تحقيق السالمة المالية ومساهمتها في التنمية

 :لة التاليةإلى اإلجابة على األسئ

هل تلتزم المصارف العاملة في ليبيا بالمحددات االئتمانية التي يصدرها مصرف ليبيا  .1

 المركزي؟ 

المتعارف عليها في هل تراعي المصارف العاملة في ليبيا المحددات االئتمانية األساسية  .2

 السياسات االئتمانية لهذه المصارف؟
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عها مصرف ليبيا المركزي في تخفيض ما مدى فعالية المحددات االئتمانية التي يض .3

 المخاطر االئتمانية؟

 

א2.12.1 א אא א ::א
 يقوم من هذا المنطلق بفرض يبيالالسلطة النقدية في وهو يمثل  المركزي مصرف ليبيا إن

المالي والمصرفي بما يمكنه من االئتمانية التي تمكنه من تنظيم القطاع مجموعة من المحددات 

ستوى العام لألسعار في الدولة، وقد وضع العديد من المحددات التي يفرض  الممتابعة اتجاهات

على المصارف التجارية العاملة في الدولة االلتزام بها بدرجات مختلفة من اإللزام، ورغم أنه ال 

 إال أن النتائج المشاهدة قد ال تعود ،توجد مؤشرات على أن هذه المحددات ال تحقق الهدف منها

اللتزام بالمحددات بقدر ما تعود إلى وجود عوامل أخرى عوضت األثر المترتب ااحتمال إلى 

عن مخالفة المحددات، ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام المصارف 

التجارية العاملة في ليبيا بالمحددات االئتمانية التي يضعها مصرف ليبيا المركزي باإلضافة إلى 

اعاة معايير زيادة في مر) التي تضعها المصارف لنفسها( االئتمانية الذاتية دراسة المحددات

 التحديد تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى التزام المصارف ، وعلى وجهالسالمة المصرفية

بما التجارية العاملة في ليبيا باألنظمة والقوانين التي يضعها مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق 

 :يلي

  .اإللزاميحتياطي االنسبة  .1

 .السيولة القانونية نسبة  .2

 .التسهيالت إلى الودائع إجمالينسبة  .3

 .نسبة التسهيالت االئتمانية للعميل الواحد  .4

 . إلى الودائع المستقرةاألجلالقروض طويلة نسبة  .5

 .سقوف األنواع المختلفة من االئتمان .6

 .مالءة رأس المال .7

 

א3.13.1 אא ::א
التي تخضع لرقابة مصرف ليبيا مصرفية هذه الدراسة من مجموع الوحدات اليتكون مجتمع 

العاملة في التجارية ، وبذلك فهو يضم جميع المصارف  عدا المصارف المتخصصةالمركزي

 . وأخرى أهلية،ليبيا، وتتكون هذه المصارف من مصارف تجارية عامة، ومصارف خاصة

 :لعوامل التاليةلألسباب واإن اقتصار الدراسة على هذه المصارف يعود 
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وبذلك أن تكون البيانات قيد الدراسة مستقرة يتطلب الحصول على نتائج قابلة للتعميم  .1

فإن هذه المصارف لديها سلسلة تاريخية لكل من المتغيرات المدروسة بما يمكن من 

 .)رغبة في تجنب أثر االنطالق(قبول افتراض استقرار سلسلة البيانات 

التي تضع المحددات النقدية هذه المصارف مملوك للسلطة  غالبيةمال  إن غالبية رأس .2

 المفردات ووهو ما قد يعني زيادة في التزام هذه المصارف بالمحددات ألسباب قد ال تدع

 .المستبعدة إلى االلتزام بها

المصارف التجارية قد تزيد  غالبيةس المال في أإن ملكية المصرف المركزي لغالبية ر .3

 .خرى مقارنة مع غيرها من المصارف األتحمل المخاطرات اإلدارة إلى من اتجاه

حيث ال يمكن ( الملكية ي تخضع للدراسة وقد تتأثر بطبيعةإن هناك بعض المتغيرات الت .4

قد ال تجد تعثرة يرتبط بطبيعة ملكية المصرف، فرفض افتراض أن ارتفاع الديون الم

مركز االئتماني للعميل وال تجد الدافع ألخذ الدافع لتقييم ال في القطاع العام اإلدارة

 .)التدابير الالزمة لتحصيل الدين

لمصارف توفر لها مستوى من الضمان مما يجذب بعض ا في إن الملكية العامة .5

المودعين األفراد والقطاع العام وبالتالي يجعل هذه المصارف أكثر قدرة على الوصول 

 .إلى سوق الودائع

 

אא4.14.1
النشرات االقتصادية الصادرة عن تيفاء جميع البيانات المستخدمة في الدراسة التحليلية من تم اس

 وكذلك الميزانيات المجمعة للمصارف 2005-2000المركزي خالل الفترة من ليبيا مصرف 

 : على النحو التالي وقد حسبت المتغيرات. 2006-1997التجارية التي تصدر عنه خالل الفترة 

 .دائع المستقرة على أساس القيمة الدنيا للودائع خالل الفترة قيد الدراسةتم حساب الو .1

 . تم حساب باقي المتغيرات على أساس متوسط حسابي لمفردات العينة .2
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א−− א אא א א

א אא אאא

א אא منظمة االئتمانية هي مجموعة الضوابط والشروط التي تضعها السلطات الא

في القطاع محددات هذه الضع تووللنشاط االقتصادي في البلد بهدف تنظيم عملية منح االئتمان، 

أثيره  وتاالقتصاديطلق أهمية االئتمان ودوره في النشاط من منمن قبل السلطة النقدية المصرفي 

 في  على أموال المودعينةظفامحال سواء فيما يتعلق ب،تحقيقهاعلى األهداف التي تسعى ل

خلق  وأ ، العام لألسعارىالتحكم في المستو وأ ،و الحفاظ على قيمة الوحدة النقديةأ ،المصارف

، كما قد توضع هذه المحددات غير ذلك وأ ،االقتصادي فترات الكساد وكسر االقتصاديالرواج 

تحصيل لتجنب أكبر قدر من المخاطر االئتمانية ل)  االئتمانمانحة( المصارف التجاريةمن 

، ويمكن كذلك الحفاظ على قدر مناسب من السيولةوللمساهمين  ولتعظيم حقوق الملكية ،يونهاد

وضع المحددات من قبل الهيئات المهنية بهدف تشجيع أفضل التطبيقات والممارسات في مهنة 

 . معينة واالرتقاء بالخدمات التي تقدمها

ت اإلقتصادية والمالية المحيطة بحكم التغيراالسلطات النقدية والمصارف التجارية 

ات سواء بإضافة ددالمحر هذه يإلى تغي النقدي والمالي ين وظروف السوق،بالقطاع المصرفي

 .لظروف اتغير لفهي متغيرة وفقاًوبالتالي  ،إلغاء بعضهاتعديلها، أو  أو ،محددات أخرى

 

 التجارية  أو من المصارف، سواء من المصرف المركزي،ورغم تعدد وتنوع المحددات

يصعب وضع محدد شامل أنه في حقيقة األمر  المهنية المختلفة، إال أو من الهيئات ،ذاتها

بل بسبب  ،ليس نتيجة للتطور والتغير فحسب ،لتوظيف المصرفي في التسهيالت االئتمانيةل

مما  ،)منحنى التعلم (بين المصرف وعمالئه من خالل حركة التعامل زربمشاكل التعثر التي ت

 االئتمانية بصورة متجددة للوصول إلى هدف تحوطاتفع المصارف إلى وضع المزيد من الدي

 .ثرةتعتجنب المخاطر وتحصيل الديون الم

 

א א אא א ::א
 :فيما يليتحقق المحددات مجموعة من األهداف المختلفة يمكن إيجازها بشكل عام 

 . أهدافهام إلعادة التوجيه من قبل السلطة النقدية لتحقيقتحكُّال .1
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 .خلق وتعزيز تدابير السالمة داخل المصرف بما يساهم في تحقيق األهداف العامة له .2

 . لإلدارة باالستثناءوضع أدوات .3

 . وضع ضوابط لتنظيم عملية تفويض السلطات .4

تعزيز الثقة في أداء المصارف وخفض المخاطر االستثمارية بما يساهم في تشجيع  .5

 .االستثمار

 

אאא א אא א א
 

وال ممصادر أغالباً ما يتم وضع المحددات االئتمانية في شكل عالقة ارتباطية مع   

تشمل المحددات االئتمانية األكثر ، و)األصول( أو باستخدامات هذه األموال ) خصوم(المصرف 

 -:شيوعا والتي تفرض من المصارف المركزية ما يلي

 . الخصوم اإليداعية في المصارفعلى  ] النقدي[ اإللزامي االحتياطينسبة  .1

 .نسبة السيولة القانونية إلى الخصوم اإليداعية .2

 . الخصوم اإليداعيةإجمالي التسهيالت االئتمانية إلى إجمالينسبة  .3

 . )اتيرأس المال واالحتياط(إلى حقوق الملكية للعميل الواحد نسبة التسهيالت االئتمانية  .4

 .نات المقدمةربط قيمة التسهيالت بنوع وقيمة الضما .5

 . األصولإجمالي التسهيالت الممنوحة أو إلى إجماليربط نوع التسهيل الممنوح إلى  .6

 .وخطابات الضمان النقدية على اإلعتمادات نسبة التأمينات .7

 . ]2 بازل [ و   ]1 بازل [ المالنسبة كفاية رأس  .8

 .اربوضع الحدود القصوى لتمويل العميل الفرد واألطراف المرتبطة به من األق .9

منح قروض ر ظحذين يي يحظر التوظيف فيها واألشخاص التحديد المجاالت الت .10

 .كأعضاء مجلس اإلدارة وغيرهموتسهيالت لهم 

 

من و ،أخرىإلى  فترة منمحددات   المصارف التجاريةهذه المحددات قد تفرض إلى 

ن سياستها ضم،  السابقةإلى جانب المحددات ،المصارف التجاريةأشهر المحددات التي تضيفها 

 : ما يلياهأو الحد منالمخاطر  لتخفيفاالئتمانية 

 . بالودائع المستقرة في المصرفاألجلربط القروض طويلة  .1

 .ربط معدل التغير في االئتمان بمعدل التغير في الودائع .2

 . وظيفي في المصرفىتحديد صالحيات ائتمانية لكل مستو .3
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 مصادر نئع الحكومية والودائع الموسمية ماستثناء بعض مصادر األموال كالودا .4

 .األموال القابلة للتوظيف

 . األموال إلى مصادر االئتمان كل نوع من نسبة التوظيف فيتحديد .5

 . وشروط المنحضرغاالئتمان وتحديد اللكل نوع من أنواع تحديد سقوف عليا  .6

 المديونية وضع حدود قصوى للمديونية خارج حدود الدولة والضمانات المطلوبة نظير .7

 .وتركز هذه التوظيفات

א א א אא א א −−::א
  

إن  ؟  بالمحددات أم أنها مخيرة في ذلكمصارف التجارية اإللتزام العلى يجب 

 وكذلك الغرض الذي المحدداتالجهة المصدرة لهذه  يتوقف على على هذا السؤال الجواب

 .اتهوطبيعة المحدد ذد و القيه هذتبموجبه فرض

 فإنه يكون ملزماً للمصارف ما لم ينص ،فعندما تفرض السلطة النقدية أي نوع من القيود

 يترك للمصرفقصى حد أ وعن حد  المحدد عبر وقد ي، وبنص خاصتهاصراحة على مخاير

كما سبق و .المحددات االلتزام بية هبالغالمة لسّالكن  ،ا الهامشالتحرك في هذحرية التجاري 

 والحفاظ على النقديةلهدف الذي تطمح إليه السلطة النقدية هو تحقيق أهداف السياسة ن افإالقول 

وبما أن هذه األهداف هي ركائز  ، اإلنهيار واإلفالس مخاطرب المصارفيأموال المودعين وتجن

غير من ت قد هاالسلطات النقدية ال تقبل التهاون فيها غير أن فإن ،أساسية في النشاط اإلقتصادي

 .ف أو التعديلذأما بالحلقيود هذه ا

نها تملك المرونة الكافية في إف ،كون مصدرها المصارف التجارية نفسهاي أما المحددات التي 

 اإلداري ىالتي تحدد المستو  للمصرفالسياسة االئتمانيةطبقا لما تنص عليه االلتزام بها مدى 

 . التعديل أو،يري أو التغ،فذحق اإللتزام من عدمه وحق الحيملك الذي 

 

א א אא א −−::אאא
  

 قد ال على منح االئتمان المصرفي ) المحددات(  أي نوع من القيود ض عدم فر

أن غياب القيود أو المحددات   هييعني بالضرورة تعثر الدين، لكن المشاهد في الواقع العملي

 .في تعثر الديون اً رئيسياً سبباالئتمانية يمثل

 فإن االلتزام بالمحددات ال يعني ،وتعثر الديونأما عن العالقة بين اإللتزام بتطبيق المحددات 

 :، ويرجع هذا األمر إلى اآلتير الديونثعدم تع
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 التعثر قد يحدث ألسباب من داخل المصرف أو من خارجه أو بسبب ظواهر  .1

 التقدير للمخاطر ،  في سوءانياً ويمكن اختصار أسباب التعثرتحدث ظرفياً أو مك

 . أو أسباب عمدية كالتقصير واإلهمال إلى غير ذلك،ضعف المتابعة

 أكبر دليل على أن االلتزام بالمحددات ال يمنع تعثر الديون هو هذا التعدد  .2

 يفرغم أن نسبة االحتياطي االلزامي هي محدد أساسي ف ،النوعي والمرحلي

بالشكل الكامل  اتهداء وظيفأل إيجابي فعال أثر تكون ذات قد ال ا أنهإال ،التسليف

 بالسلطات النقدية إلى مما يدفعخاصة في ظل فائض السيولة لدى المصارف 

إلى   بل أن السيولة نفسها تقسم،فحسبليس ذلك  ،القانونية  نسبة السيولةاستعمال

هذه  ومن ،لة العامة وتحدد لكل منها نسبة معينة إضافة إلى نسبة السيودرجات

 - :بالنس

 .عاملةالسيولة نسبة ال -

 .حرةالسيولة نسبة ال -

 .متاحةالسيولة نسبة ال -

اإلحتياطي النقدي اإللزامي والسيولة القانونية على نسبة  التجاري قد يحافظ فالمصرف

  التسهيلوقد يمنح ،تسهيالً بدون ضمان وهذه مخاطرة كبيرةفي نفس الوقت ولكنه يمنح 

لكنه قد يهمل من قبل العميل  ،عند المنحالتسهيل  ويفوق قيمةأحياناً   كاٍفضمانب

ة بمتابعالمصرف م ، فإذا لم يق والرهونات المنقولةاتبعض العقارل المتعمدكاإلهمال 

 فإن مجرد وجود الضمان ساعة منح ،تغيرات منحالة الضمانات وما يطرأ عليها 

 عننات يمكن قوله  وما يمكن قوله على الضما.كفي للحد من مخاطر التعثريالتسهيل ال 

  ال تكون كافية أحياناً مما يضطرالتي والضماناتالتأمينات النقدية في اإلعتمادات 

 ال ربماالمصرف إلى تحويل هذه التسهيالت غير المباشرة إلى تسهيالت مباشرة 

أن ب وهو ما يقودنا إلى القول ،دها مع ما يترتب عليها من فوائدسدايستطيع الزبون 

  .متابعة مستمرةتقدير وحسن الحدد يجب أن يصاحبه اإللتزام بالم

توافق عليها االئتمانية التسهيالت فإنه بالرغم من أن بعض  ،وعالوة على ما سبق

 مسئوليةإال أن  ]  صالحية المصارف التجاريةتتجاوز ألنهانظراً  [ النقديةالسلطات 

  حقالتي تملكي ه السلطة النقدية أنالمصارف التجارية رغم على ل متّح تعثرها

 .الموافقة أو الرفض
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 ،بعضها البعضلليست بدائل الئتمانية المنصوص عليها سابقاً  المحددات ا .3

 ذات الطبيعة المتشابهة  تلكخاصة ، تطبيقها عادة بصورة كليةتوجبوبالتالي ي

 وعلى هذا األساس ، ونسبة السيولة القانونية وغيرهااإللزاميكنسبة االحتياطي 

 أو ، المحددات االئتمانية هي حدود دنيا أساسية للحماية من التعثرباراعتيمكن 

المصارف التجارية تضيف أو تضع لنفسها أن  لذا نجد ،تخفيف من وطأتهال

وأن المصرف التجاري الناجح هو الذي  ،محددات غير التي تفرضها السلطة النقدية

من  الكبرىاع النسبة يضع لنفسه سياسات ائتمانية محكمة يستطيع بموجبها استرج

 .ديونه

 

א א א א א אא א א א א א

                                                

  
بعض  مصرف ليبيا المركزي مجموعة من المحددات االئتمانية مع إجراء حدد  

 -:التعديالت عليها بين فترة وأخرى، منها

 نسبة اإلحتياطي اإللزامي على الخصوم اإليداعية ) 1
   

نسبة اإلحتياطي على أن  1963 لسنة )4(نون المصارف رقم  من قا36نصت المادة 

 : النحو التالي تكون على 

 التوفيرو عن الودائع آلجل %20 إلى %5من         

واإلعتمادات   غير المستعملة على الودائع تحت الطلب واألرصدة%40 إلى %10من         

 .المكشوفة

 

النسبة على  نفس )36(المادة  1993 لسنة 1رقم  والنقد واالئتمان ى قانون المصارفقوقد أب

حدد تلم   المصارفبشأن 2005 لسنة 1قانون رقم المن ) 57(المادة  إال أن ،الخصوم اإليداعية

 والماليةالمركزي وفقاً للظروف المصرفية ليبيا مصرف ترك أمر تحديدها ل بل ،نسبة معينة

) يوليو( في هذا الشأن منذ شهر ناصر وقد أبقى المصرف على ذات النسب المحددة ،السائدة

 .على الودائع آلجل واإلدخار% 7.5 ، على الودائع تحت الطلب%15  وهي1966

 

 
.  مسيحي2006 – 1956 العيد الخمسون لتأسيس مصرف ليبيا المركزي-  إدارة البحوث واإلحصاء
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 -:نسبة السيولة القانونية ) 2
   

واالئتمان رقم والنقد قانون المصارف من  )34( المادة هذه النسبة فيتمت اإلشارة إلى 

 السنوات فيالحال  عليه خالفاً لما كانانون قال دون تحديد نسبة معينة بنص 1993 لسنة 1

م ث 1958سنة  من الخصوم اإليداعية في %20احتسبت على أساس  حيث ،السابقة لهذا القانون

ثم طرأ تعديل على هذه النسبة ومكوناتها  ،التضخم حةمكافل 1966سنة  في %25رفعت إلى 

قائما  بهذه النسبة  العملزالماو، 1970  في سنة كافة الخصومعلى %15حيث خفضت إلى 

التي تحتفظ بها المصارف من سندات وأذونات الخزانة كل  استبعادتم  إال أنه ،حتى هذا التاريخ

 من  أربعة أشهر لدى مصرف ليبيا المركزيعلىالتي تزيد لهذه   الزمنيةالودائعالتجارية وكذلك 

ابة مثبات األصول السائلة هو هذين البندين من مكون استبعاد عدي و، مكونات األصول السائلة

 .رفع لنسبة السيولة القانونية

 

   - :]أي نسبة التسهيل من قيمة الضمان المقدم  [ ليفيةنسبة القوة التس) 3
   

 العقاري تمنح كتسهيل ائتماني الضمان من قيمة %50نسبة حدد مصرف ليبيا المركزي 

 . (1) ع في منح االئتمان لغرض التوس1972 في سنة %80ثم رفعت هذه النسبة إلى 

 

 -:ل الواحد يحدود التسليف للعم) 4
   

 من قيمة رأس  الواحدقيدت صالحية المصارف التجارية في منح نسبة التسهيالت للعميل

بإعطاء المصارف صالحيات أوسع في منح االئتمان أو تخفيض هذه المال واالحتياطيات 

 ثم ،االحتياطياتومن قيمة رأس المال  %20  منحمنحت المصارف صالحيةإذ  ،اتالصالحي

أخيراً رفعت م ث ، لغرض التوسع في منح االئتمان%15ثم رفعت إلى  ،%5 إلى  في عامخفضت

قيمة  ولم يقتصر األمر على ذلك فحسب بل حددت ،حالياًوهي النسبة المعمول بها  (2)%20إلى 

تمشيا م الغي هذا السقف ثنار فقط  بمليون ديصالخال الواحد من القطاع يالتسهيل الذي يمنح للعم

 بشأن 2004لسنة ) 7(مع اإلجراءات التنفيذية لقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 

   . سقف القروض والتسهيالت التي تمنحها المصارف

 

                                                 
  (1) .1972لسنة ) 205( منشور مصرف ليبيا المركزي رقم  

"رفع السقوف اإلئتمانية للمصارف التجارية واألهلية "  بشأن 2006لسنة ) 48( قرار مصرف ليبيا المركزي رقم  (2)  
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 -:التأمينات النقدية على اإلعتمادات والضمانات ) 5

 اإلهتمام األكبر لمصرف ليبيا المركزي  يتعلق بالتسهيالت غير النقدية فقد إنحصرفيما  

 حيث حددت ،الضمان نسبة التأمينات النقدية على اإلعتمادات أكثر منه على خطابات بفرض

قبل  %100 ثم إلى %50رفعت إلى ثم  ، من التأمينات النقدية على اإلعتمادات%25نسبته 

 بخالف (1)%15 وأخيراً خفضت إلى ،2002 في بداية عام  سعر الصرف وتعديلتوحيد

 ثم ترك أمر تحديدها للمصارف %25التأمينات النقدية على الضمانات التي حددت بنسبة 

 .التجارية

 

 - :التسهيالت للشركات األجنبية) 6

 على المصارف التجارية أال تتجاوز قيمة التسهيالت  مصرف ليبيا المركزيإشترط  

% 50 االئتمان الممنوح من المصرف وليإجمامن  %30 األجنبية االئتمانية الممنوحة للشركات

الممول بعد أن كانت الموافقة على التسهيالت للشركات األجنبية  تكلفة المشروع إجماليمن 

 .(2)مرهونة بموافقة مصرف ليبيا المركزي

 

 -:نسبة االئتمان إلى الودائع ) 7

وإجمالي  االئتمان إجماليلم يسبق لمصرف ليبيا المركزي أن حدد نسبة عامة بين   

ثم  ،داعية تخصص للقروض اإلجتماعيةياإل من قيمة الخصوم %20الودائع باستثناء تحديد نسبة 

 . )3(%30إلى هذه النسبة رفعت 
 

 نسبة كفاية رأس المال ) 8

 نسبة كفايةأال تقل اشترط مصرف ليبيا المركزي ) 1(تمشيا مع مقررات لجنة بازل 

قرر العمل بمتطلبات لجنة ت، ولم ي%8معدل لى حدة  في المصارف التجارية كل عرأس المال 

 .بعد) 2(بازل 

                                                 
تخفيض الحد األدنى للتغطيات النقدية الالزمة "  بشأن 2006لسنة ) 31(مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم  قرار (1)

 " .المستندية  لفتح اإلعتمادات
 بشأن شروط 2000لسنة ) 28( بتعديل القرار رقم 2006لسنة ) 23(قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم  (2)

 "لشركات األجنبيةمنح التسهيالت االئتمانية ل
 بشأن سقف 2004لسنة ) 24( بتعديل القرار رقم 2006لسنة ) 23( قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم )3(

 .وض اإلجتماعية التي تمنحها المصارف القر
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א א א אא א א אא א א אא א א −−::א
   

 أنه ال يوجد تجاوز يذكر من قبل المصارف التجارية للمحددات االئتمانية  القوليمكن

 .من تجاوز مؤقت يعالج في حينه  وأن ما قد يحدثمصرف ليبيا المركزي من قبل ةالمفروض

ونسبة كفاية رأس  ، اإللزاميواالحتياطي ،درجة اإللتزام بالسيولة القانونية) 1(ن الجدول يويب

ووفقا لما يتبين من هذا الجدول فقد كانت المصارف التجارية مجتمعة تحافظ على . المال

بات كفاية رأس المال خالل الفترة  وكذلك متطل، واإلحتياطي اإللزامي،متطلبات السيولة القانونية

 .التي شملتها الدراسة، بل أن معظم المؤشرات كانت دائما تفوق الحدود الموضوعة لها

 
א:)1(  א א א א

 א

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  

א 2435.4 2511.1 2601.1 3265.1 6392.9 9083.4 11602.1 א א

א 1141.7 1280.0 1329.4 1476.2 1711.5 2148.4 2662.9 א

א 1293.7 1231.1 1271.7 1788.9 4681.4 6935.1 8939.2 א

א 917.8 1013.9 1088.3 11772 1422.1 1809.0 2365.3 א אא א

3448.7 2474.8 1710.6 1207.8 1204.9 1500.0 1117.4 
א א א א

)א(

א 199.6 486.1 116.6 30.6 288.5 665.8 1083.4

(٪)א - 12.9 13.8 15.1 18.1 17.2 18.4

 . التجاريةالميزانية المجمعة للمصارف: المصدر 

 -: من قبل المصارف التجارية وأهمها أحياناً هذا االلتزام على المحددات التي تفرضويسري

 . والودائع المستقرةاألجلبين القروض طويلة  االرتباط .1

 .اإلرتباط بين معدل التغير في الودائع وعالقته بالتغير في االئتمان .2

 .وال مصادر األمإجمالياستبعاد الودائع الموسمية من  .3

א/ אאא א −:א
  
 قروض تجارية ،عقارية قروض [ األجل حجم القروض طويلة )1( الشكليبين  

ة ذلك المقدار من الودائع ويقصد بالودائع المستقر ،المستقرة الودائععالقتها بو ] وقروض أخرى

                                                 
.  يةنمالمصارف التجارية في سياساتها اإلئتضّمنها بعض ا هذه بعض المحددات تُ   
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يرى حيث  ،ويعتبر مخزوناً مستقراً ،من الودائعالذي ال يطاله السحب الدوري الدائم 

هذا قيمتها أال تتجاوز  في المصارف يجب األجلأن القروض طويلة االقتصاديون المصرفيون 

 والمعروف أن إرتفاع هذا المخزون النقدي في المصارف التجارية يعبر المخزون من الودائع،

 يضاً إلى انخفاض ظاهرة التفضيلشير أي و،الجمهور في القطاع المصرفيعن إرتفاع ثقة 

أن إرتفاع قيمة الودائع المستقرة  كما ،درجة التعامل بالصكوك لدى الجمهور وإرتفاع النقدي

 .من الودائع ينالنوعين  لطبيعة هذيةودائع اإلدخارالآلجل ويتناسب طردياً مع حجم الودائع 

الودائع ئع تحت الطلب في هيكل انسبة الوديالحظ إرتفاع  إال أنه في القطاع المصرفي الليبي 

 في التذبذبقلة  يالحظ )1( الشكل وباإلطالع على ،وهي الودائع األكثر عرضه للسحب واإليداع

لقروض طويلة استقرار اكما يالحظ  ،شكل المنحنى المتصاعدالمنحنى يتخذ حركة الودائع، حيث 

 يشجع ممالودائع المستقرة على أنها أدنى بكثير من قيمة اوتظهر فيه هذه القروض  ،األجل

 .األجلالمصارف على منح توظيفات طويلة 

 
א:)2(א א،א א  "مليون دينار"אאא

אא  א
א א א

1997  
א א א

2002  
א  

1997 6039.6 6039.6 - 1855.0 
1998 6554.3 6039.6 - 1924.0 
1999 7081.2 6039.6 - 2345.4 
2000 7434.1 6039.6 - 2225.6 
2001 8386.2 6039.6 - 2222.0 
2002 8707.8 6039.6 8707.8 2327.4 
2003 9567.2 6039.6 8707.8 2380.6 
2004 11278.7 6039.6 8707.8 2818.6 
2005 14263.6 6039.6 8707.8 2554.9 
2006 18212.9 6039.6 8707.8 3094.9 

.يةرالمصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجا  
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شكل بياني يمثل تطور حجم الودائع والقروض طويلة األجل
 لدى المصارف التجارية
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اجمالي الودائع قروض طويلة األجل الودائع المستقرة في 2002 الودائع المستقرة  في 1997 

א −:אא
 

 كالسحب على األجلتسهيالت قصيرة ومتوسطة ل إلى الديون المتعثرةباهنا  يشار 

 طويلة استثناء الديون المتعثرة من القروضمع ) االستهالكية(ماعية المكشوف والقروض اإلجت

 .األجلالطويلة  ضمناً برصيد القروض مشمولةأن هذه األخيرة  باعتبار األجل

  هذه التسهيالتينقلوبقائها مدة أطول  األجلومتوسطة ن التأخر في سداد التسهيالت قصيرة إ

 القروض إلى وبالتالي يمكن إضافتها ،جلاألطويلة متوسط إلى قروض قصيرة ومن قروض 

 . وربطها جميعاً بالودائع المستقرةاألجلطويلة 

وفقاً  والديون المتعثرة والودائع المستقرة األجلالقروض طويلة  العالقة بين )3(ويبين الجدول 

أن ) 2( الشكلمن يالحظ و ،2002لما توفر من بيانات عن الديون المتعثرة إبتداء من سنة 

 . دائماً دون مستوى الودائع المستقرة التسهيالت ظلهذهع مجمو
 

 

 

 

 

 

 األجلتطور حجم الودائع والقروض طويلة ) : 1(الشكل 
 لدى المصارف التجارية
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מ א:)3(א א،א א א אא
א )2003−2006(א  

"مليون دينار"      

א א  א
א א א

1997 

א א
א

2002 

א
א  א

1997 6039.6 6039.6 - 1855.0 

1998 6554.3 6039.6 - 1924.0 

1999 7081.2 6039.6 - 2345.4 

2000 7434.1 6039.6 - 2225.6 

2001 8386.2 6039.6 - 2222.0 

2002 8707.8 6039.6 8707.8 2327.4 

2003 9567.2 6039.6 8707.8 4694.2 

2004 11278.7 6039.6 8707.8 5507.2 

2005 14263.6 6039.6 8707.8 3504.5 

2006 18212.9 6039.6 8707.8 4516.7 

.المصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

عالقة الودائع المستقرة بالقروض طويلة األجل بما فيها القروض المتعثرة للقروض القصيرة 
والمتوسطة األجل

 بما فيها القروض األجلعالقة الودائع المستقرة بالقروض طويلة ) : 2(الشكل 
 األجلالمتعثرة للقروض القصيرة والمتوسطة 
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א: א אא
  
 التسهيالت خاصة عندما ترتفع قيمة فيتغير  الودائع يجب أن يفوق الفي ن التغيرإ

 ،يعاني من نقص السيولةاظ على هذا االرتباط فإن المصرف قد  وفى حالة عدم الحف،التسهيالت

 ترةف ونسبة التغير في التسهيالت االئتمانية خالل المقدارأن  ) ب4 ، أ4( رقم ن الجدواليبينو

سنة  لهذا الفارق في ى وبلغ أعلى مستو،ائع التغير في الودان نسبة تفوق كانت 2000 - 1998

غير في تكانت نسبة التغير في الودائع أعلى من نسبة ال 2001سنة في  هإال أن ،1999

في التسهيالت أعلى من نسبة التغير في الودائع   كانت نسبة التغير 2002في سنة و ،التسهيالت

سالب إذ يالحظ التغير ال ، 2006 إلى  2003 الحال تماماً في السنوات من بغير ،بفارق بسيط

أن لهذا الوضع غير الطبيعي ف وبالتأكيد ، في الودائعموجب عالتغير في التسهيالت االئتمانية و

 . بها على ربحية المصارف وتعظيم حقوق الملكيةة مباشركما يؤثرأسبابه 

المصارف دراسة مدى إلتزام صدد بل بالكامنة وراء ذلك بصدد دراسة األسباب هنا ولسنا 

 . فقطالتجارية بهذا المحدد
11

מ אא:)4(א אא
 א

"مليون دينار"      

אא  אא
א

א  א
א
א  

1997 6039.6 4165.9 - - 
1998 6554.3 4530.2 8.5 8.7 
1999 7081.2 5203.6 8.0 14.9 
2000 7434.1 5584.0 5.0 7.3 
2001 8386.2 6057.6 12.8 8.5 
2002 8707.8 6357.8 3.8 5.0 
2003 9567.2 6775.1 9.9 6.6 
2004 11278.7 6510.3 17.9 -3.9 
2005 14263.6 6166.6 26.5 -5.3 
2006 18212.9 7067.2 27.7 14.6 

 .المصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية
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شكل بياني يوضح مدى تطور معدالت النمو في الودائع واالئتمان المصرفي
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معدل التغير في الودائع       معدل التغير في االئتمان   

 ت النمو في الودائع واإلئتمان المصرفي) : يوضح مدى تطور معدال   3الشكل ( 
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א:)4(ا אא א  

א  
"مليون دينار"    

אא  א א
א א

א א  
א א

אא  

1997 6039.6 4165.9 - - 
1998 6554.3 4530.2 514.7 364.3 
1999 7081.2 5203.6 526.9 673.4 
2000 7434.1 5584.0 352.9 380.4 
2001 8386.2 6057.6 952.1 473.6 
2002 8707.8 6357.8 321.6 300.2 
2003 9567.2 6775.1 859.4 417.3 
2004 11279 6510.3 1712 -264.8 
2005 14264 6166.6 2985 -343.7 
2006 18212.9 7067.2 3948.9 900.6 

.المصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

شكل بياني يوضح مقدار التغير في آل من الودائع واألئتمان بالمصارف التجارية 
العامة والخاصة
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ــ   مقدار التغير في الودائع ــــ مقدار التغير في األئتمان المصرفي  ــــــ 

 ف التجاريةالتغير في آل من الودائع واإلئتمان بالمصار) : 4(الشكل 
 العامة والخاصة
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الشكل (5) :عالقة القروض القصيرة والمتوسطة األجل باجمالي الودائع 
باستثناء الودائع غير المستقرة
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قروض قصيرة ومتوسطة األجل  اجمالي الودائع باستثناء اجمالي الودائع غير المستقرة 
 

א א −:א
  

حيث  ،حال الودائع غير المستقرةعكس على هي ن الودائع المستقرة  القول إسبق
أو حسب المواسم األموال  المودعة لهذه تتفاوت طبيعة الودائع في المصارف حسب الجهات

 .جتماعية إلى غير ذلكنية واإليوالمناسبات الد
فالمصارف التجارية التي تسعى إلى تجنب أكبر قدر من المخاطر تركز دائماً على طبيعة ودائع 

وبالتالي تجنب مخاطر  ،معظمهال لها أو بعض القطاعات ودراسة سلوكها لتجنب السحب المفاجئ
المتخصصة والجهات غير  وودائع المصارف ، ويمكن إعتبار ودائع األمانات العامة،السيولة
تختلف في هي ذات طبيعة متناقصة  ] حواالت واردة وصكوك مصدقة  [ وأوامر الدفع ،المقيمة
استثناء مثل فإن ومن ثم  ،ودائع القطاعات األخرىعن بقية  السحب واإليداع من حيث طبيعتها

 ، وضعها االئتمانيعلىأكثر اطمئناناً  مصادر األموال يعطي المصارف جماليإهذه الودائع من 
 مجاالت تتناسب من حيث الزمن في ها توظيف مراعاةغير أن ذلك ال يعني استبعادها نهائياً وإنما

 بالودائع األجل المتوسط والقصير عالقة االئتمان ) أ5( ويبين الجدول .مع سلوك هذه الودائع
 .غير المستقرة
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א:)5(א אאא
 א

"مليون دينار"  

א א א  א א  

2002 4030.4 1281.8 
2003 4343.3 1377.2 
2004 3632.4 1729.6 
2005 3554.2 2496.7 
2006 3772.3 3469.6 

 .المصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية                              

عالقة القروض القصيرة ومتوسطة األجل بالودائع غير المستقرة
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قروض قصيرة ومتوسطة األجل  اجمالي الودائع غير المستقرة  

  بالودائع غير المستقرةاألجلعالقة القروض القصيرة ومتوسطة ) : 6(الشكل 
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 تفوق األجل أن قيمة التسهيالت القصيرة والمتوسطة )6(والشكل ) ا5(الجدول  يتضح من هذا 

 أن معدل الزيادة في  يتضح من الرسمهغير أن ،2002ابتداء من سنة غير المستقرة  الودائع قيمة

 يجعل مما ،األجل التسهيالت القصيرة ومتوسطةالودائع غير المستقرة يتزايد بنسب أكبر من 

أن  )7 (والشكل ) ب5(ن الجدولي في حين يب،تمانياائ وضع المصارف في وضع أفضل

ير  الودائع باستثناء الودائع غإجمالي في تناقص مستمر أمام تزايد األجلالتسهيالت قصيرة 

 .المستقرة

 
א:)5(א אא  

א א א א א  
"مليون دينار"    

אא  
א א א א

א  
2002 4030.4 7426 
2003 4343.3 8190 
2004 3632.4 9549.1 
2005 3554.2 11766.9 
2006 3972.3 14743.3 

.المصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

القة القروض القصيرة والمتوسطة األجل باجمالي الودائع 
باستثناء الودائع غير المستقرة
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قروض قصيرة ومتوسطة األجل  اجمالي الودائع باستثناء اجمالي الودائع غير المستقرة  

 األجلمتوسطة عالقة القروض القصيرة و) : 7(ل الشك
 بإجمالي الودائع بإستثناء الودائع غير المستقرة
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غير المستقرة فإن بقية الودائع ن أنه حتى على افتراض سحب كافة الودائع ي فيب)6(أما الجدول 

فإنه  وبالتالي ،سيولة المصارفد إرتفاع الذي يؤك األمر ، التسهيالتإجماليتفوق قيمة زال ما ت

 .ال يوجد أي تجاوز لهذا المحدد االئتماني

 
א:)6(א  

א א א א  א
"مليون دينار"    

אא א
א א א א  

2002 7426 6357.8 

2003 8190 6775.1 

2004 9549.1 6510.3 

2005 11766.9 6166.6 

2006 14743.3 7067.2 

 .المصدر الميزانية المجمعة للمصارف التجارية        

عالقة االئتمان باجمالي الودائع باستثناء 
الودائع غير المستقرة
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اجمالي االئتمان  اجمالي الودائع باستثناء الودائع غير المستقرة  

عالقة اإلئتمان بإجمالي الودائع ) : 8(الشكل 
 لمستقرةبإستثناء الودائع غير ا
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 :الخالصة

 
قبل الحديث عن أهم النتائج المستخلصة من التحليل السابق تجب اإلشارة إلى بعض الحدود التي 

 :هذه النتائج، وهذه الحدود هي  مراعاتها في تفسير ينبغي

 .إن المؤشرات المستخرجة هي عبارة عن متوسطات حسابية ال تعكس األهمية النسبية .1

 .لم يكن باإلمكان تقييم الوضع النسبي نظرا لالعتبارات المتعلقة بسرية بعض المؤشرات .2
 

مانية في المصارف من خالل التحليل السابق لواقع المحددات االئتوبمراعاة المحددات السابقة، و

 :التجارية، يمكن استخالص مجموعة من النتائج أهمها

 .بيا المركزييإن المصارف التجارية تلتزم بالمحددات االئتمانية التي يفرضها مصرف ل .1

 تقوم إن المصارف التجارية تضع مجموعة محددات عامة في سياساتها االئتمانية .2

 .تنفيذها وتلتزم ببمراعاتها

 .الديونلمحددات االئتمانية لم يحل دون تعثر إن االلتزام با .3

 .يد كذلكاإن الودائع المستقرة متزايدة لكن الديون المتعثرة في تز .4

يتحتم  ولذلك ،يضلل المصرف بأنه في وضع آمنقد ن الركون إلى محددات قديمة إ .5

 خاصة في ظل إعادة الهيكلة وتغير نوع التسهيالت ، محدداتهغييرعليه البحث الدائم لت

 واعتماد نوع جديد من التوظيفات كالتمويل ،االئتمانية من حيث نوع العملة الموظفة

 . إلى غير ذلك، والمشتقات المصرفية،لتمويل التأجيريا و،العقاري المباشر

 ، وتجنب التذبذب فيها ودراسة طبيعتهاالمتابعة المستمرة لمعدل دوران الودائعضرورة  .6

 .المنقولةوالتسهيالت والضمانات العقارية والمالية وكذلك المتابعة المستمرة ألوضاع 

رة ث إال أنه يجب أال تكون من الك،رغم ضرورة المحددات االئتمانية في المصارف .7

 .ب العمالء التعامل مع المصارفوالتعقيد للدرجة التي تجنّ

 بعين اإلعتبار عند بعض محددات المصارفخذ يمكن لمصرف ليبيا المركزي أن يأ .8

 .تجاوز في منح االئتمان أو ضمان سالمة التوظيفللتفتيشية تحوطاً جوالته ال

 إال أن ذلك ال يحول دون وقوعها ،تمتعت بسيولة مرتفعةن إ و،أن المصارف التجارية .9

على هذه المؤشرات االئتمانية  وبالتالي يجب أن تحافظ ،في مشاكل تعثر الديون

 .ية، وتسعى لتحسين جودة محافظها االئتمانيةوالتوظيف
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