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    المقدمة 
 منظومة  استعمال في حتیالباإل ویاسن الدوالرات  مالیین تخسر لیبیا أن یبدو كیف الجدید  تقریرنا كشفی
 المستندیة  اإلعتمادات  منظومة أن حین في. المركزي الیبی مصرف طرف من المسیرة ةمستندیال ات عتماد الا

 في  یزال ال الذي إستعمال سوء من عانت  فقد  الواردات، من لیبیا احتیاجات  تلبیة  في حیویا عنصرا یمثل
 الجدیدة أدلتنا إلیھ تشیر ما حسب  إستمرار

 

وتحتوي    قاعدة بیانات أنشأنا    على الفیسبوكبناًء على المعلومات المالیة التي نشرھا مصرف لیبیا المركزي  
  2.5والتي تقارب قیمتھا    2020على صفقات إعتمادات مستندیة نشرت ما بین شھري أفریل وجویلیة  

 أموال  لیبیا تصرف كیف نتساءل  سریة،ستناد بمقابالت أجریت مع مصادر  ملیار دوالر. باإلضافة إلى اال
 المستندیة  اإلعتمادات  طریق عن األموال تحركات  لتحلیل كوسیلة البیانات  قاعدة ننشر. المستندیة اإلعتمادات 

 .العام المال أثار لتعقب  والمواطنین الصحافیین اللیبي، المدني المجتمع مجموعات  تساعد  أن أمل على

 

 قلب في المالیة الشفافیة تضع أن لیبیا في العمومیة ت السلطا (Global Witness)ویتنس   جلوبال تدعو
 بیاناتھا نشر بجعل ،المستندیة اإلعتمادات  مثل األجنبیة العمالت  صرف منظومة من بدءا  السالم، حوارات 

 المؤسسات  في الثقة بناء في  د یساع أساسي أمر وھذا .المفتوحة  البیانات  لمبادئ وفقا كامل بشكل علنیة
 .د للبال المحوریة اللحظة ھذه في العمومیة
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 القوانین  في خطیرة ثغرات  على  نكشف •  
 وتمویل األموال تبییض  لمكافحة البریطانیة 

 "المراسلة  المصارف" بخصوص  اإلرھاب
 في اإلحتیال تحدید  في فعالة غیر تجعلھا مما

 النزاعات  تمویل التجارة، تمویل مجال
 .المالیة الجرائم أنواع من وغیرھا

 

 التنفیذي  الملخص 
 ھجوما  كانیات  ملیشیات  شنت  ،2018 أغسطس في

 ترھونة  في معقلھا من طرابلس جنوب  على مفاجئا
 جرائم  بیانھا في المسلحة المجموعة ھذه ت نتقد وإ

 ا ھأن الحقیقة في لكن اللیبیة؛ العاصمة في منافستھا
 سبع. منھا انصیبھ ت وأراد  والنفوذ  للثروة فرصا ت رأ

 سقطت القذافي، معمر الدیكتاتور  سقوط منذ  سنوات 
 .عنیفة فوضى في أخرى مرة طرابلس

 تيال النزاعات  مسلسل من الحدیثة الحلقة كانت  ھذه
 القوات  بین 2014 منذ  شرسة حرب  إلى تطورت 
 حفتر  خلیفة للمشیر التابعة اللیبیة العربیة المسلحة

 غرب في المسلحة الجماعات  من معقدة وفسیفساء
 خرق  في صارخ، أجنبي تدخل ھماذییغ كالھما لیبیا،

 . المتحدة األمم تفرضھا التي األسلحة حظر لعملیات 

 الموارد  على تنافسال ھو القتال من كبیر جزء كان
 على والنفوذ  الدولة إیرادات على السیطرة وخصوصا

 داخل  اإلیرادات  ھذه  صرفت  التي العمومیة السلطات 
 . وخارجھا لیبیا

 لكن  مؤقتة ھدنة إلى التوصل تم 2020 أغسطس في
 الوظیفي  والخلل الصراع كان قد  الوقت  ذلك في

 من  حالة في األساسیة الخدمات  تركا المؤسساتي
 والشركات  لألسر یومیة معاناة الحیاة جعل مما فراغال

 من  أیام فبعد . البالد  ربوع في الصغیرة التجاریة
 كال من المواطنون خرج النار، إطالق وقف إعالن
 إنقطاعات  على احتجاجا الشارع إلى الصراع خطي
 المعیشي  الوضع وسوء والمیاه الكھربائي التیار
  كلھ ذلك وفوق

 

    اإلستنتاجات  أھم 
 اإلعتمادات  أموال مسار على الضوء تقریرنا یلقي

 :ذلك من أبعد  ما وإلى لندن إلى لیبیا من المستندیة

 اإلعتمادات إصدار في الضخم دالعد یشیر  •
 مالیة جریمة إلى مصادرنا بشھادة المستندیة

 المستندیة اإلعتمادات منظومة  في  ساریة 
  .اللیبیة العامة للخزینة  الكثیر تكلف والتي

 بین  المستندیة اإلعتمادات  إصدار وتیرة •
 غیر بشكل فاقت  2020 وجویلیة أفریل شھري
 سبیل  فعلى.  السلع بعض  على الطلب  مسبوق
 المعتمدة  المستندیة اإلعتمادات  قیمة المثال

 فاقت أسبوع 13 مدار  على اللحم الستیراد 
لكل من   لیبیا إلى اللحم الستیراد  السنویة القیمة
 . كل على حدة 2018و  2017، 2016سنة 

 اإلعتمادات تسییر  حول  التساؤالت  تمتد  •
 حیث  الحكومیة المشتریات  إلى  المستندیة

 لمولدات  مستندي إعتماد  حول كیف تقصینا
 شركة إلى دوالر ملیون 110 بقیمة طاقة

 طریق عن بالمشروع لھا صلة ال إماراتیة
 شرع . المتعاقدة الشركة  اسم في طفیف تغییر

 في للیبیا مملوك مصرف عبر المبلغ تسدید  في
 المستندي اإلعتماد  یوقف ان قبل لندن

 ".فساد  وجود  في لإلشتباه"
 لیبیا  مصرف  في كبار  مسؤولون  یتولى  •

 تجاریة  مصارف  في إداریة مناصب  المركزي
 یعد  ما الخارج، في  لیبیا طرف من  مملوكة
 معظم .المصالح في صریح تضارب

 النظام تدخل اللیبیة المستندیة اإلعتمادات 
 مصرف طریق عن الدولي المالي

International PLC  ABC في  مقره الذي 
 غیر بشكل مملوك ريتجا مصرف وھو لندن

 المركزي لیبیا مصرف  طرف من مباشر
 .الكبیر الصادق محافظھ ویرأسھ
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 التقریر، ھذا نشر إقتراب  مع األخیرة األشھر في  
 األمنیة  واألوضاع الحكم في التطورات  تسارعت 

 شھر  في المستندیة اإلعتمادات  إصدار توقیف تم حیث 
 تحولت  ذلك من نشھری وبعد  2020 سبتمبر

 معارك  إلى الدولة مؤسسات  بین الطویلة الصراعات 
 للنفط  الوطنیة المؤسسة طرابلس، حكومة بین مریرة

 حسابات  على للسیطرة المركزي لیبیا ومصرف
 في  الھش  السالم مفتاح كانت  التي األجنبیة العمالت 

 . لیبیا

 صرف  سعر  بموجب  الدینار قیمة خفض  یؤدي  وقد 
 ال ولكن اإلنتھاك، فرص  بعض  كبح إلى وموحد  واحد 
 كیفیة حول أجوبة وبال نطاقا  أوسع أسئلة ھناك تزال

 لیبیا  أنحاء جمیع في والدیون العامة اإلرادات  إدماج
 ثقة  تحتفظ الذي بالشكل وجنوبا غربا شرقا،

 مطالب  نبی  توازن خلق كیفیة وكذا المواطنین
 والرقابة لإلستقاللیة المركزي  لیبیا مصرف
 التجاریة  المصارف شبكة ضبط كیفیة إلى باإلضافة

 ھذه من الكثیر. الخارج في والمترامیة یملكھا التي
 لكل  بالنسبة لیبیا، وخارج أوسع أھمیة لھا التساؤالت 

 السریع  التضخم مع یتكیفون الذین القوانین صناع من
 في  عملھا نطاق وإتساع لمركزیةا البنوك أرصدة في

 وجائحة  2008 لسنة العالمیة المالیة األزمة أعقاب 
COVID-19  أن  بضمان المكلفة التنظیمیة والھیئات 

 تیسر  ال العالمي المستوى على المراسلة المصارف
 . المالیة ةالجریم

 المستندیة  اإلعتمادات 
 على  ةاألدل التقریر من األول الجزء في  نعالج

 المستندیة  اإلعتمادات  إصدار في الساري اإلحتیال
 لھا تعرضت  التي اإلنتھاكات . الخاص  للقطاع

 2018 إلى 2015 من المستندیة اإلعتمادات  منظومة
 المتحدة، األمم خبراء فریق قبل من دقیق بشكل وثقت 
 ذلك في بما آخرین ومعلقین اللیبي المحاسبة دیوان

 عنھا كشف التي البیانات  .اللیبیة المسلحة الجماعات 
 ال إذا على الضوء تلقي المركزي  لیبیا مصرف حدیثا
 .ال أم متواصلة اإلنتھاكات  ھذه تزال

 

 أنحاء جمیع في السیاسیة القیادة في فشيالمت الفساد 
 طرف من عنیف بشكل المظاھرات  فقمعت. البالد 

 والتي الحرب  خاضت  التي ذاتھا المسلحة الجماعات 
 . اإلضطراب  من باالستفادة اتھمت 

 سیاق في عموما یستبعد  موضوع التقریر ھذا یعالج
 اللیبیة  المستندیة اإلعتمادات  منظومة: الروایات  ھذه
 مالییر  9 حوالي بتوزیع البالد  تقوم خاللھا نم التي

 األعمال  دوائر على الصعبة العمالت  من دوالر
 ھي  المستندیة اإلعتمادات . سنویا العمومیة والسلطات 

 الدینار  وتحویل المال لتصدیر وسیلة أساسیة بصفة
 من  وغیرھا إسترلیني جنیھ یورو، دوالر، إلى اللیبي

 في . الخارج في اقھاإنف یمكن  التي الصعبة العمالت 
 من  لیبیا إحتیاجات  لتلبیة عنھا غنى ال أن حین

 المستندیة اإلعتمادات  منظومة عانت  فقد  الواردات،
 طرف  من والنھب  الغش من طویلة فترة منذ 

 .المسلحة الجماعات 

 Global)  ویتنس جلوبال تتبع التحقیق ھذا في
Witness) التي المستندیة اإلعتمادات  أموال آثار 

 المصارف إلى المركزي لیبیا مصرف من د تمت
 إلى  باإلستناد . لندن قلب  في لیبیا طرف من المملوكة
 معلومات وإلى سریة مصادر مع أجریت  مقابالت 

 البیانات  قاعدة إلى باإلضافة المصدر مفتوحة مالیة
 إعتمادات  صفقات  على وتحتوي حدیثا أنشأت  التي

 2020 وجویلیة أفریل شھري نبی  ما نشرت  مستندیة
 كیف نتساءل دوالر، ملیار 2.5 قیمتھا ب تقار والتي

 كیف  المستندیة، اإلعتمادات  أموال لیبیا تصرف
 بین القوى توازن على  المنظومة ھذه أثرت 

 الواجبة  العنایة كانت  إذا وما اللیبیة المؤسسات 
 لدى  اإلرھاب  وتمویل األموال تبییض  لمكافحة

 فیھ  بما قویة المتحدة المملكة في المراسلة المصارف
 الحقیقیة  المستندیة اإلعتمادات  بین للتفریق الكفایة

 . الجریمة من المتأتیة والعائدات 
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 جنوب -األمریكي األصلي للمتعاقد  مطابق شبھ إسم  
 منظومة  ضعف الحالة ھذه توضح وال. إفریقي

 أن  كیف تبین بل فحسب، المستندیة اإلعتمادات 
 أعطت  قد  للیبیا األجنبیة العملة على السیطرة
 إنفاق  كیفیة على كبیرا راتأثی المركزي لیبیا لمصرف
 اإلعتماد  أن یبدو. العام للمال العمومیة السلطات 
 مصرف حتى طریقھ شق قد  التساؤل محل المستندي

ABC یمنعھا أن قبل تسدیده عملیة بدأت وقد  لندن، في 
 التساؤالت  إثارة عن فضال. المركزي لیبیا مصرف

 لیبیا  في اتبعت  التي الواجبة العنایة إجراءات  بشأن
 إلى الماسة الحاجة إلى  وبقوة  الحالة  ھذه تدل ولندن،
 .العام للقطاع المستندیة اإلعتمادات  حول الشفافیة

 ط وتسل بكثیر لیبیا تتجاوز أھمیة الدینامیكیة لھذه
 المصارف إستقاللیة بین الموجود  التوتر على الضوء

 على  متزایدا قلقا ب یسب ما وھو والرقابة المركزیة
 . العالمي الصعید 

 على  ضوابط تستعمل التي للبلدان المتزاید  للعدد نظرا
 المركزیة المصارف تشرف والصرف، المال رأس

 فعلى. األجنبیة بالعملة المدفوعات  على بإستمرار
 كقنوات  برزت  قد الماضیة، سنة 15-10 مدى

 كخطط  وكذلك المالي القطاع إنقاذ  لصنادیق محوریة
 النزعة  هھذ  وتسارعت  الوطنیة، اإلقتصادات  لدعم
 العالمي،  الصعید  على. COVID-19 جائحة خالل

 وقت  أي من أكبر مبالغ المركزیة المصارف ضعت
 حاجة ھناك .اص والخ أیدي في العام المال من مضى
 ھذا  مع ومتكافئة فعالة محاسبة ومعاییر لشفافیة ملحة
 . الدور

 المال  تضع المركزیة المصارف  إن: البارز البیان
 الشفافیة في الحق للمواطنین. الخواص  أیدي في العام
 .ذلك لزم أینما

 

 

 أنشأنا  المصدر، مفتوحة التحقیق تقنیات  بإستعمال
 المستندیة لإلعتمادات  للبحث  قابلة بیانات  قاعدة

 قیمتھا تقارب  والتي الخاص  القطاع لصالح الصادرة
 أفریل  شھري بین ما الفترة في  دوالر ملیار 2.5

 التجاریة  بالبیانات  وبمقارنتھا 2020 وجویلیة
 تتدفق اللیبیة الخزینة أموال أن نرى السابقة، للسنوات 

. المعنیة السلع دخول من أسرع  بشكل الخارج إلى
 اإلستعمال  إستمرار ھو الحقیقة من األقرب  التفسیر
 معتبرة  وبتكلفة واسع نطاق على للمنظومة السيء

 .اللیبیة  العامة للخزینة

 المستوردین  من مطلوبا كان 2020 نوفمبر غایة إلى
 وإدراج المستندیة، اإلعتمادات  منظومة استعمال

 من  حال بأي لیس البیانات  قاعدة في كیان وأ شركة
 أو  األفعال من نوع أي بإرتكاب  إتھاما األحوال
 ذلك، ومع. فیھا المشتبھ أو  المشروعة غیر ت السلوكیا

 لم  التي التحلیالت  من أنواعا تتیح البیانات  قاعدة فإن
 مجملھا  في – تظھر بحیث  قبل من للعامة متاحة تكن

 حول  المستندیة مادات لإلعت مرجحة غیر تركیزات  –
 كوسیلة  البیانات  قاعدة ننشر. معینة وسلع مواقع
 اإلعتمادات  طریق عن األموال تحركات  لتحلیل

 المجتمع  مجموعات  تساعد  أن أمل على المستندیة
 أثار  لتعقب  والمواطنین الصحافیین اللیبي، المدني
 إذا للشفافیة، الھائلة اإلمكانات  وإلظھار العام المال

 مصرف بھا قام التي النشر عملیات  إلى یبیال استندت 
 اإلعتمادات  بیانات  نشر بجعل المركزي لیبیا

 البیانات  لمبادئ وفقا كامل بشكل علنیة المستندیة
 .المفتوحة

 خواص  أید  عام،  مال 
 المستندیة  اإلعتمادات  فنعالج  الثاني الجزء  في أما

 في منظومتھا في التحكم ساھم وكیف العام للقطاع
 المشتریات  قلب  في المركزي لیبیا مصرف وضع

 علیھا  تطلعت  التي الوثائق توضح. اللیبیة الحكومیة
 إلعتماد  كیف (Global Witness) ویتنس جلوبال
 دوالر  ملیون 110 بقیمة كھربائیة لمولدات  مستندي

 تحمل  التأسیس حدیثة إماراتیة  شركة إلى تحویلھ تم

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1krepqhQMsO887tRhF3MAXIIVFSnW5Bnvcuq4p_sAzVo/edit#gid=191556112


 

GLOBAL WITNESS  5  لندن مصارف خالل  من البالد على  یحتال أن الدوالرات بملیارات المقدر اللیبي التجاري التمویل لمخطط یمكن كیف   2021 فبرایر 

تكونالتيتلكمنالشرعیةالمستندیةاإلعتمادات  
أننعتقدبلالمسلحةبالجماعاتصلةلھاأومزورة

لمكافحةالبریطانیةالقوانینفيالموجودةالثغرات
حولخصوصااإلرھابوتمویلاألموالتبییض
علىمفتوحةلندنتتركالمصارفملكیة

الجریمةلعائداتمصراعیھا

 مھم  أمر  الشفافیة 
 سیاسیة توترات  انفجرت  ،2020 نوفمبر شھر في

 الرئاسي المجلس بین عادي غیر صراع إلى وصلت 
 لیبیا ومصرف للنفط الوطنیة  المؤسسة اللیبي،

 العمالت  لصرف لیبیا منظومة في للتحكم المركزي
 شھد فقد . المستندیة اإلعتمادات  تشمل التي األجنبیة
 عائداتھا للنفط الوطنیة المؤسسة  حجز واحد  أسبوع

 الرئاسي  المجلس تطبیق المركزي؛ لیبیا مصرف من
 المصرف  مدیر لتعویض  القذافي عھد  من لقانون
 المركزي؛ للمصرف تابع ھو الذي الخارجي اللیبي
 رأس على الصارمة الرقابة الرئاسي المجلس رفع

 والسلطات  اللیبیة  الشركات  أجبر الذي الشيء المال
 اإلعتمادات  منظومة ستعمالإل اللجوء إلى العمومیة
 . المستندیة

 تسارعت  ذلك،  تلت  التي األشھر غضون في
 دیسمبر شھر ففي. السیاسیة األوضاع في التطورات 

 المركزي  لیبیا مصرف إدارة  مجلس عقد  ،2020
 خاللھ  في الذي ،2014 منذ  األول إجتماعھ بالكامل

 4.48 إلى 1.4 من اللیبي الدینار قیمة خفض  قرر
 ، 2021 جانفي شھر وفي. الواحد  الدوالر قابلم دینار
 على  األجنبي الصرف رسم اللیبیة الحكومة ألغت 

 ھذه. 2018 منذ  بھ معموال كان والذي الشركات 
 للقطاعین  موحد  صرف سعر وضع إلى أدت  التدابیر

 أنھا  التقریر ھذا كتابة وقت  في وبدت  والخاص  العام
 یرالغ الموازیة السوق أسعار مع الفجوة ضیقت 
 إذا ما نرى أن ویبقى. التربح فرص  وكبحت  رسمیة
 على  المركزي لیبیا مصرف إحتكار إقرار سیعاد 

 وما  األخرى، FX وتوزیعات  المستندیة اإلعتمادات 
  الفساد  ومكافحة الشفافیة ضمانات  ھي

 

 من لیبیا إلى لندن
أموالتدخلكیفالتقریرمنالثالثالجزءفينعالج

عبرالدوليالماليالنظامفيالمستندیةاإلعتمادات
مصرفیمتلكأنھوجداعاديالغیرالشيءنلند

تجاریةمراسلةمصارفمنشبكةالمركزيلیبیا
الرئیسيالوسیطأنویبدوقاراتخمسعبرتمتد

یمتلكحیثABCمصرفھوالمستندیةلإلعتمادات
األغلبیةشرةمباغیربصورةالمركزيلیبیامصرف

محافظسوىلیسورئیسھلندنفيمقرهوالذيفیھ
نفسھالكبیرصادقالمركزيلیبیامصرف

ھذا(Global Witness)ویتنس جلوبالتعتبر
علىالمصالح،فيصارخاتضارباالمزدوجالدور
مؤسسةفياألجرمدفوعقیاديمنصبأنھأساس
المركزيلیبیامصرفمعتعامالتھامنتستفید
استقاللیةحولتساؤالتالترتیبھذااأیضویثیر

معالجةعندالواجبةالعنایةیخصفیماABCمصرف
فمصررفضوقداللیبیةالمستندیةاإلعتمادات

ABCالتزاماتھیأخذأنھىوأصر علمخاوفنا
علىویحرصبالغةبجدیةالجریمةبمكافحةالمتعلقة
وألفضلالتطبیقالواجبةالتنظیمیةللشروطاإلمتثال

ABCمصرفأننلمحالنحنالدولیةالممارسات
وقدالمسائلبھذهتتعلقلوائحأوقوانینبأيأخلقد

الجزءفيبالكاملABCمصرفبیانطبعأعدنا
التقریرھذامنالثالث

األھمیةبالغةخدماتیقدمABCمصرفأنشكبال
ھویوفرهالذيالدوليالنظامىإلالمرورفبدونللیبیا

الھامةالسلعإستیراد،المراسلةالمصارفوباقي
ذلكومعكلیاتتوقفأنشأنھامنواألدویةكاألغذیة

ABCمصرفإجراءاتأنإفترضنالوفحتى
األموالتبییضلمكافحةالواجبةبالعنایةالخاصة
منكغیرھاالصرامةبنفستتسماإلرھابوتمویل

لدیناتبقىلندن،فيالموجودةرىاألخالمصارف
المملكةفيالسائدةالمعاییربخصوصكبیرةمخاوف
یمكنالبحیثالمراسلةللمصارفبالنسبةالمتحدة

 نما بیالتفرقةفيعلیھااإلعتماد
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 أنھم  بما المواطنین أمام والمساءلة الشفافیة على  
 .مثرواتھ  ومصادر أموالھم یدیرون

 الماسة  الحاجة على الضوء التقریر یسلط ثالثا،
 لمكافحة الواجبة العنایة حول صرامة أكثر لمعاییر
 المصارف لدى اإلرھاب  وتمویل األموال تبییض 

 نوع  وما یمتلكھا من حول  وخصوصا المراسلة،
 ویقع . األموال وتستقبل تبعث  التي بالكیانات  عالقتھم

 اإلتحاد  تحدة،الم المملكة عاتق على المسؤولیة ھذه
 المالي النظام إلى المنافذ  من وغیرھما األوروبي

 وثائق  إلى" الروسیة  المغسلة" فضیحة فمن. الدولي
FinCEN،  كنقطة  المراسلة المصارف برزت 

 یتعلق  فیما الدولي المالي النظام في الرئیسیة الضعف
 المنھجي الضعف لھذا التصدي ینبغي. األموال بغسل

 حدودھا " غلق في جادة لمتحدةا المملكة كانت  إذا
 . المنظمة الجرائم عائدات  أمام" المالیة

 التوصیات  خالصة 
 تضع  أن العمومیة  السلطات على یجب .1

 السالم، حوارات قلب في  المالیة الشفافیة
 األجنبیة العمالت صرف منظومة  من وبدءا

 أمر  وھذا. المستندیة اإلعتمادات مثل
 ؤسسات الم في الثقة بناء في یساعد  أساسي

 .للبالد  المحوریة اللحظة ھذه في العمومیة
 المركزیة المصارف دور یقترن أن ینبغي .2

 لألموال  المباشر  الصرف في  عالمیا المتزاید 
 للمال  إدارتھا على والرقابة  المساءلة  بزیادة 
 .العام

 حول  صرامة أكثر لمعاییر ماسة حاجة ھناك .3
 األموال  تبییض  لمكافحة  الواجبة  العنایة

 .المراسلة  المصارف لدى اإلرھاب وتمویل 
 المملكة عاتق على  المسؤولیة هھذ  قعوت

 من  وغیرھما األوروبي  واإلتحاد  المتحدة
 .الدولي المالي النظام إلى المنافذ 

 

 

 مرحلة في مؤسساتیة إصالحات  أي في ستترسخ التي
 ىعل ینارالد  قیمة خفض  سیؤثر وكیف الصراع بعد  ما

 لیبیا  أنحاء كل  في لألسر المزریة المالیة األوضاع
 .والحرب  الجائحة من تعاني التي

 الشفافیة  رتدابی تعزیز حول األولى توصیاتنا تتركز
 السلطات  ومحاسبة اإلحتیال لردع لیبیا داخل

 إلتفاقیات  أساسي أمر  یعد  اإلیرادات  تقاسم. العمومیة
 اللیبیة  األجنبیة العمالت  في یتحكم من وكل السالم
 یخرج وأیما.  اإلتفاقیات  ھذه في  القرار صانع سیكون
 أن یجب  اللیبیة األجنبیة العمالت  توزیع عن مسؤوال

 في  الثقة بناء أجل من الكاملة بالشفافیة یلتزم
 توصیات  قدمنا لقد . األطراف جمیع لدى المؤسسات 

 في المستندیة لإلعتمادات  ھذا یعنیھ أن یمكن ما بشأن
 عن  لمحة البیانات  قاعدة وتعطي. التقریر ھذا  رآخ

. المستندیة اإلعتمادات  بیانات  لنشر التمكینیة القدرات 
 عن معلومات  لیشمل الكشف نطاق توسیع أمكن وإذا

 للقطاع  المستندیة اإلعتمادات  وكذا البائع الجانب 
 المفتوحة،  البیانات  لمبادئ وفقا منظم بشكل العام،
 لردع كوسیلة تحول نقطة نتكو أن یمكن أنھ نعتقد 

 اللیبي، المدني المجتمع لمجموعات  والسماح اإلحتیال
 العمومیة السلطات  بمحاسبة والمواطنین الصحافیین

 .العامة لألموال إدارتھا على

 دور  في النظر إعادة الضروري من أنھ نرى ثانیا،
 والمراقبة  المحاسبة في و المركزیة المصارف
 تنطبق  ال المبادئ ھذه. العام للمال بإدارتھا الملحقتین

 المركزیة المصارف كل على وإنما فقط لیبیا على
 ضوابط  ظھور عودة التي  العالمي، الصعید  على
 إنقاض  وعملیات  جدید، من والصرف  المال رأس

 COVID-19 جائحة على واإلنفاق المالي القطاع
 نطاق وإتساع حساباتھا كشوف في تضخم لھا تعني
 مبالغ  بتسلیم العمومیة السلطات  تقوم وحیثما. عملھا
 أي نالمواطنی  یخلج أال ینبغي  العام، المال من كبیرة
 .تمت  شروط وبأي األموال بوجھة یتعلق فیما شك

 الجدید  الطبیعي الوضع ھو المالي التدخل أصبح إذا
  ذلك یرتكز أن فیجب  ةالمركزی للمصارف بالنسبة
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  الردود على جلوبال ویتنس
المركزيلیبیامصرف

المركزيلیبیامصرفیرفضالشكوك،لتفادي
جلوباللدىأنعلىویعترضاإلدعاءاتجمیع

ھذهإلطالقكافیةأدلة(Global Witnessویتنس
منممكنقدرأكیرتقدیمإلىویسعىاإلدعاءات
إنموقفھودعمالمغالطاتلتصحیحالمعلومات

المبذولةالجھودطلیعةفيالمركزيلیبیامصرف
التمویلمناإلرھابیینوحرماناإلحتیالكافحةلم

بلدهبناءإعادةفيلیبیاشعبودعمالمالي

 :ABC International Plcمصرف

مالیةمؤسساتعدةضمنمنABCمصرفإن
إعتماداتعلىتنطويمعاملةأيفيمشاركة
وإلتزاماتھاومستقل،ھامدورمؤسسةلكلمستندیة
ABCمصرفیأخذبھاالخاصةیةوالتنظیمالقانونیة
بجدیةالمالیةالجریمةمكافحةمجالفيالتزاماتھ

التنظیمیةللشروطاإلمتثالعلىویحرصبالغة
فيبماالدولیة،الممارساتوألفضلالتطبیقالواجبة

التوجیھیةالمجموعةعنالصادرةالتوجیھاتذلك
 the Jointاألموالبغسلالمعنیةالمشتركة

Money Laundering Steering Group
 BAFTو،Wolfsberg،ICCومجموعة

Finance PrinciplesمصرفویجرىABC
وتوفیروضوابطھمنظومتھمراجعةروتینیةبصورة
إلتزامھلتعزیزموظفیھلجمیعمنتظمبشكلتدریب
المالياإلحتیالمخاطرمنبالتقلیل
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