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القطاع الخاص وبناء الدولة
خ����ال م��ل��ت��ق��ى ال���ح���وار ب��ي��ن أص��ح��اب 
التنفيذية  السلطة  أعضاء  وبعض  األعمال 
يوم  عقد  ال��ذي   ، المركزي  ليبيا  ومصرف 
مستقبلية  رؤية  بعنوان   ،  2013/01/05
لدور القطاع الخاص في المجتمع الجديد ، 
وكالعادة في معظم اللقاءات المحلية  يحدث 
باعتباره  التنظيم  غياب  بسبب  اإلخ��ت��اف 
ال��ل��ق��اءات وكذلك  األس���اس ف��ي مثل ه��ذه 
)ضعف االهتمام( من جانب المسؤولين  مما 
يرفع من درجة ردود األفعال وخاصةً السلبية 
من  المرجوة  الفائدة  تذهب  قد  درج��ة  الى 

اللقاء .
أن  يجب  ليبيا  ف��ي  ال��خ��اص  القطاع  إن 
ينمو بشكل صحيح ، حتى يكون شريكاً في 
عملية التنمية بكافة أبعادها وتنوعها ، فكل 
أكثر  الخاص هو  القطاع  إن  التجارب تقول 
الموارد  تخصيص  في  الحكومة  من  كفاءة 
وتحقيق النمو ، وذلك يدفع باتجاه االهتمام 
بهذا القطاع الذي لم يحظ في السابق بأي 
دور رئيسي وفاعل  مما أوقع الباد في كثير 
من التشوهات االقتصادية التي أهم معالمها 

:
الخدمات  على  المتنامي  االع��ت��م��اد   -

الحكومية .
- االعتماد على مصدر رئيسي واحد في 

تحقيق الدخل وهو النفط والغاز .
- الحاجات الملحة والمتزايدة للسكان ، 
التنمية  بسبب ضعف  يوم  كل  تتزايد  والتي 
 ، الكريمة  المعيشة  بمستوى  العاقة  ذات 
السابق في  النظام  ال��ذي فشل  األم��ر  وه��و 
يعاني  ال��ج��دي��د  ال��وض��ع  وم����ازال  مواجهته 

صعوبة معالجته .
مما   ، العام  الوظيفي  الجهاز  تضخم   -
، وإن االتجاه الحالي  الدولة  يرهق ميزانية 
في زيادة المصاريف الثابتة التي تدفع على 
أساس زمني سيجعل من الصعوبة التخلص 
العمل  ي��ك��ون  أن  ال��ى  سيدفع  كما   ، منها 
الحكومي أكثر جاذبية من القطاع الخاص ، 
إذا حدتث  ، خاصةً  مما يزيد األمر تعقيداً 
الدخل  مصدر  أسعار  في  جوهرية  تغيرات 
)النفط( الذي تتحكم فيه مؤشرات خارجية .
الدعم بأشكاله مما  التوسع في نظام   -
الكفاءة  ان��خ��ف��اض  إل��ى  ع��ام  بشكل  ي���ؤدي 
 ، االجتماعية  العدالة  وع��دم  االقتصادية 
لاستفادة  الجادة  المعالجة  يستوجب  مما 
االنفاق  في  وليس   ، التنمية  في  الدعم  من 
الجاري ، ألن الدولة تحتاج الى التنمية في 
كل محاورها ، أما االنفاق الجاري فهو ينتهي 

إلى التوسع في االستهاك دون مبرر .
التوجه  م��ن  تجعل  ال��م��ش��اك��ل  ه���ذه  ك��ل 
تنمية  محاور  من  كمحور  الخاص  للقطاع 
االعمال ومساهم حقيقي في تغيير الشكل 
والهوية االقتصادية للمجتمع نحو )ليبيا ما 
بعد النفط( ، حيث يسود التنوع االقتصادي 
أفضل  معيشي  بمستوى  ال��ب��اد  وتتمتع   ،
والثروة  الدخل  في  المماثلة  الدول  يضاهي 
توفير  يجب  ذل��ك  تحقيق  يتسنى  وحتى   ،
مجموعة من المحددات التي تعكس الرؤية 

المستقبلية لهذا القطاع والتي أهمها :
- توفير البيئة والمناخ المحفزين للقطاع 
التشريعات  ، ويشمل ذلك مراجعة  الخاص 
، توفير وتطوير البنى التحتية ، والحد من 

التوسع في القطاع العام .
ُميسر  بشكل  التمويل  مصادر  توفير   -
، ألن التمويل هو األس��اس في نمو القطاع 
المشروعات  تمويل  ذلك  ويشمل   ، الخاص 

الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر .
الحكومة  بين  والتشاور  التواصل  دعم   -
يعرف  ما  خلق  أج��ل  من  الخاص  والقطاع 
بنظام الشراكة بينهما ، وهو مايعرف عالميا 
الوئام  ، مما يساعد على خلق روح   )PPP(
والتعاون وتنسيق األدوار بين كافة األطراف 
هي  والعباد  الباد  مصلحة  تكون  وبذلك   ،

األساس والمحور الحقيقي للبناء .
- على القطاع الخاص أن يؤسس )الرؤية 
المحاور  ه��ذه  تعتمد  التي   ، المستقبلية( 
إذا أراد أن يكون له دور كبير وحقيقي في 
المستقبل .. مع تمنياتنا للجميع  ليبيا  بناء 

بالتوفيق والسداد . 

تحويل دور الدولة من راعية وضامنة إلى منظمة للنشاط االقتصادي

التحديات التي تواجه تطبيق قانون منع التعامل بالفوائد المصرفية
صـ 03

صـ 05

النقد  توفير  عن  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
المصارف  يمنع  ما  اليوجد  وأنه  بالمصرف  األجنبي 
التجارية من شرائه من مصرف ليبيا المركزي وفروعه .

مدراء  على  عممه  منشور  في  المصرف  ودعا   
المصارف التجارية - جميع المصارف إلى التقدم إلى 
إليه  تحتاج  ما  على  للحصول  المركزي  ليبيا  مصرف 
من مختلف العمات األجنبية ، وتوفيرها لكافة الفروع 

بمختلف مناطق ليبيا .
كل  بيانه  في  المركزى  ليبيا  مصرف  وحث   
 ، بانتظام  الخدمة  هذه  بتقديم  االلتزام  على  الفروع 
عن  والصادرة  بالخصوص  الموضوعة  للضوابط  وفقا 
المصرف تفاديا ألية آثار سلبية قد تترتب على توقف 
هذا النشاط المصرفي المعتاد ، وموافاته بأية أسباب 

قد تحول دون قيامهم بهذا العمل.
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ليبيا المركزي يؤكد توفير النقد األجنبي بالمصرف

المشرف العام

ال��ت��ي ينتهجها  ال��ش��ف��اف��ي��ة  ان���ط���اق���ًا م���ن م��ب��دأ 
م��ص��رف ليبيا ال��م��رك��زي ل��ل��ت��ف��اع��ل م��ع ال��م��واط��ن��ي��ن 
عن  م��ب��اش��رة  وت��س��اؤالت��ه��م  استفساراتهم  على  وال���رد 
طريق المصرف المركزي ودون االنجرار خلف بعض 
األخبار التي يتم تداولها في بعض األحيان بطريقة 

خاطئة ووفقًا لمصادر غير مسؤولة ..
ع��ل��ي��ه ي��م��ك��ن��ك��م اس���ت���خ���دام ال��ب��ري��د االل��ك��ت��رون��ي 

التالي :
mediaoffice@cbl.gov.ly
من أجل التواصل معنا والتفاعل معكم 

وعاشت ليبيا حرة

عن   1/15 ي��وم  المركزي  ليبيا  مصرف  أعلن 
إلغاء قانون التعامل بشكل كامل لفئة »50« دينارا 

من العملة الليبية في السوق الليبي .
بيان صحفي  المركزي في  ليبيا  ونبه مصرف   
تحصلت صحيفة مصارف  على نسخة منه- السادة 
ألغى  المركزي  المصرف  ب��أن  الكرام  المواطنين 
»قانون« التعامل بشكل كامل بفئة )50( ديناراً من 

العملة في السوق الليبي .
 وجاء في البيان أن مصرف ليبيا المركزي لن 
قبول  على  مستقباً  أو  الحاضر  الوقت  في  يعمل 
فئة  من  ال��ت��داول  من  المسحوبة  النقدية  األوراق 
، ونبه  ُم�لغاة قانوناً  ، وأنها أصبحت  »50« ديناراً 
مصرف ليبيا المركزي السادة المواطنين إلى عدم 
االنجرار وراء أية إشاعات أو أقوال كاذبة في هذا 

الشأن . 

اليوجد ما يمنع المصارف من شرائه .. المركزي يعلن إلغاء فئة )50( ديناراً من 
العملة في السوق الليبي 

المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  السيد  أصدر 
القرار رقم 1 لسنة 2013 بشأن تنظيم التعامل بالنقد 
الخارجية  تنفيذ الحوالت  األجنبي وتحديد صاحيات 

لمختلف األغراض.
المصارف  دور  لتفعيل  القرار  هذا  صدور  ويأتي 
كافة  لخفض  المائ�مة  الحلول  وإيجاد  التجارية 
اإلجراءات الروتينية بمايضمن انسياب حركة التحويات 
الخارجية.. التي كانت تخضع إلجراءات يشوبها الكثير 

من التعقيدات المعيقة.

المادة  تنص  مواد  خمس  في  جاء  القرار  هذا 
األولى منه على تخويل المصارف التجارية بصاحيات 
للجهات  الخارجية  التحويات  تنفيذ  على  الموافقة 
األحوال  طبيعة  كذلك  وحددت  العامة،  االعتبارية 

وااللتزامات المتعلقة بهذا الشأن.
التجارية  المصارف  األولى  المادة  نفس  وألزمت 
في تنفيذها لهذا القرار التقيد بالضوابط المنصوص 
عليها في تسع نقاط جوهرية، وبما اليتجاوز مائ�ة ألف 
وإذا  األخرى،  بالعمات  مايعادلها  أو  أميركي  دوالر 

تجاوز المطلوب هذا الرقم نصت المادة التاسعة على 
للغرض  اعتماد مستندي  بفتح  المعني  المصرف  الزام 
المطلوب وفقاً للمتعارف عليه مصرفياً في الخصوص.

المصارف  القرار  هذا  من  الثانية  المادة  ومنحت 
الخارجية  التحويات  تنفيذ  صاحيات  التجارية 
الزراعية،  والمعدات  المستلزمات  استيراد  ألغراض 
الحاسوب،  ومستلزمات  المعلومات  تقنية  ومعدات 
واألدوية والمستلزمات الطبية لألغراض التجارية التي 

تتقدم بها الشركات المتخصصة في هذه المجاالت.

المركزي يصدر القرار رقم »1« لتفعيل دور المصارف التجارية

البقية ص2
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أعلن مصرف ليبيا المركزي عن البدء في 
إذن  على  الحصول  في  الراغبين  طلبات  قبول 
أو  مكاتب  من خالل  الصرافة  أعمال  لمزاولة 

شركات. 
تلقت صحيفة  بيان  المصرف في  وأوضح 
إذن  على  الحصول  أن  منه  نسخة  مصارف 
الطلبات  بتقديم  يتم  الصرافة  أعمال  لمزاولة 
وفقا للنماذج المعدة في هذا الخصوص بالموقع 
يتم  المركزي بحيث  ليبيا  االلكتروني لمصرف 
سحبها وتعبئتها وفقاً للمطلوب وذلك ابتداء من 
20-1-2013 م ، وحتى 21-2-2013 على 
المحددة  المواعيد  الطلبات في  يتم تقديم  أن 
باإلعالن ولن ينظر في الطلبات المقدمة بعد 
التاريخ المحدد . البيان أوضح كذلك أن تقدم 
متابعة  إلى قسم  بالمستندات  الطلبات مرفقة 
الشركات ومكاتب الصرافة بإدارة الرقابة على 
ليبيا  فروع مصرف  أحد  أو  والنقد  المصارف 
سبها(   - سرت   - )بنغازي  من  بكل  المركزي 

وسيتم فرز المستندات المقدمة واختيار عدد 
من المكاتب والشركات وفقا للعدد المستهدف 
المركزي  ليبيا  مصرف  إستراتيجية  على  بناء 
الشركات  أن  المصرف  وبّين   . الخصوص  في 
مبدئية  موافقة  لها  تمنح  اختيارها  يتم  التي 
المستندات  الستكمال  شهرين  مدة  وتعطى 
على  للحصول  المخصصة  بالنماذج  المذكورة 
الموافقة النهائية بالموقع اإللكتروني لمصرف 
المتطلبات  توفير  ضرورة  مع  المركزي  ليبيا 
الالزمة ، مؤكداً أن الموافقة المبدئية ال تعطي 
أعمال  ممارسة  في  والمكاتب  للشركات  الحق 
الصرافة بأي شكل من األشكال قبل الحصول 
على الموافقة الخطية النهائية . وطالب البيان 
الشركات والمكاتب التي تحصلت على موافقة 
مبدئية بالقيام بتقديم طلبات لغرض الحصول 
على الموافقة الخطية النهائية ) إذن المزاولة( 
إليهما  المشار  الشهرين  فترة  خالل  وذلك 
أعاله وفي حالة عدم قيام الشركات والمكاتب 

بتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وتوفير 
 - المنظومة   - )المقر  الالزمـة  المتطلبات 
التجهيزات األمنية ( في الموعد المحدد تعتبر 
وأوضح   . الملغاة  في حكم  المبدئية  الموافقة 
المختصة  اللجنة  معايرة  بعد  أنه  المصرف 
لمقرات المكاتب والشركات ومنظوماتها ومدى 
لمتطلبات  وفقا  واألمان  الحماية  وسائل  توفر 
مصرف ليبيا المركزي تمنح الشركات والمكاتب 
الذين  السادة  البيان   وطالب   . المزاولة  إذن 
سبق وان تقدموا بطلبات لغرض الحصول على 
جديدة  بطلبات  يتقدموا  أن  مبدئية  موافقة 
وفق النماذج المعدة في الخصوص ، بحيث ال 
تاريخ  قبل  تقديمها  سبق  التي  بالطلبات  يعتد 
أن  بيانه  في  المصرف  وأكد   . اإلعالن  هذا 
هذا اإلجراء يأتي تنفيذا إلحكام قرار مجلس 
 «  16  « رقم  المركزي  ليبيا  مصرف  إدارة 
لسنة 2010 بشأن القواعد المنظمة إلعمال 

الصرافة وتعديله . 

المركزي يشرع في قبول طلبات الحصول على إذن مزاولة أعمال الصرافة

بطرابلس   ) بلو  راديسون   ( المهاري  بفندق  المركزي  ليبيا  مصرف  نظم 
العلمية  الورشة  هذه  انطالق  وحضر  اإلسالمية،  الصيرفة  حول  عمل  ورشة 
نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي - ومدير عام مصرف االدخار واالستثمار 
العقاري - ومستشار الصيرفة اإلسالمية بمصرف ليبيا المركزي ، وعدد من 
المسؤولين والخبراء والمختصين ، ومدراء اإلدارات بمختلف المصارف وفروعها 

وأعضاء الجمعية الليبية للمالية اإلسالمية .
على  التأكيد  إلى  الورشة  هذه  تنظيم  من  المركزي  ليبيا  مصرف  ويهدف 
برنامج الصيرفة اإلسالمية ليكون جسراً اقتصادياً مع دول الجوار وفق الشريعة 

اإلسالمية وبما يسهم في نجاح حركة البناء والعمران لليبيا .
وناقشت جلسات الورشة على مدى يومين العديد من ورقات العمل البحثية 
التي تناولت أسس قيام الصيرفة اإلسالمية ومنطلقاتها ، واحتياجات األفراد 
هذا  نحو  للتحول  المطروحة  والخيارات  اإلسالمية  بالمصارف  والشركات 
البرنامج .. باإلضافة إلى استعراض دور المصرف المركزي في عملية التحول 
لعملية  الخاضعة  المصارف  المختلفة في  والمشاكل  المتعثرة  الديون  ومعالجة 

التحول .

أسس برامج الصيرفة اإلسالمية

قام مجلس اإلدارة بجمعية )الجمعية العلمية لألعمال والتجارة االلكترونية(  
الصيرفة  حول  العلمية  للندوة  الرسمي  الراعي  الجمهورية  مصرف  بتكريم 
االلكترونية في ليبيا،  وتبنيهاً للدور الذي تقوم به  مؤسسات المجتمع المدني في 
اثراء النقاش والحوار حول القضايا الوطنية بما يخدم الوطن ويحفز المصارف 

على القيام بدورها الجل الصالح العام
مصباح  السيد  إلى  الجمعية  فريق  قبل  من  تقدير  وشهادة  درع  تسليم  وتم 

العكاري رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية. 
■ اسامة حميدان 

تكريم مصرف الجمهورية 

نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي يعلن بدء برنامج الصيرفة اإلسالمية
أعلن نائب محافظ مصرف 
علي   « السيد  المركزي  ليبيا 
الصيرفة  برنامج  بأن   « حبري 
ليبيا  في  بدأ  اإلسالمية 
كبيرا  نموا  وسيشهد   ، الجديدة 
بالتوازي  القادمة،  الفترة  خالل 
الورش  من  العديد  تنظيم  مع 
بهدف  الخصوص  بهذا  للعمل 
الصيرفة  إلى  المصارف  تحويل 
اإلسالمية . وقال السيد » حبري 
وكالة  به  خّص  تصريٍح  في   «
األنباء الليبية على هامش ورشة 

العمل التي أقيمت تحت شعار »تحويل 
المصارف إلى الصيرفة اإلسالمية « 
بأننا  المنصرم  األسبوع  بطرابلس 
التحول  برنامج  تفعيل  من  سنتمكن 
العام  منتصف  اإلسالمية  للصيرفة 

والدة  وسنشهد   2013 الحالي 
مستقلة  إسالمية  مالية  مصارف 

قائمة بذاتها .
سيشهد  العام  هذا  أن  وأضاف 
لبعض  مبدئية  تحول  خطوات  أيضا 
بما  اإلسالمية  للصيرفة  المصارف 

التنمية  كبير  بشكل  يخدم 
برنامج  باعتبار   ، ليبيا  في 
أحد  اإلسالمية  الصيرفة 
التي  الكبيرة  التمويل  روافد 
االقتصادية  التنمية  تخدم 
نائب  أعلن  كما  ليبيا.  في 
»حبري«  السيد  المحافظ 
عن البدء في إنشاء صناديق 
في  ستساعد  استثمارية 
السكنية  الوحدات  انتشار 
كافة  الليبية  المناطق  في 
أسعار  انخفاض  وتسهم في 

العقارات السكنية . 
حبري«  »علي  السيد  وأوضح 
أن  إلى  تهدف  المصرف  خطة  أن 
للصيرفة  عالميا  مركزا  ليبيا  تكون 
دول  ربوع  في  ينتشر  اإلسالمية 

الجوار ويمتد استراتيجيا إلى افريقيا 
تمتلك  بكراً  ماتزال  قارة  باعتبارها 
 .. والتحديات  الفرص  من  الكثير 
مضيفا أن لجنة الصيرفة العليا تعمل 
جاهدة من خالل لجنة مركزية ولجان 
األساسية  القواعد  الستكمال  فرعية 
ستنطلق  التي  اإلسالمية  للصيرفة 
الرخص  لمنح  القادمة  الفترة  خالل 
وطمأن   . اإلسالمية  للمصارف 
»علي حبري« خالل تصريحه  السيد 
لوكالة األنباء الليبية كل الليبيين بأن 
سيتم  اإلسالمية  الصيرفة  برنامج 
أسرع  وفي  بأيسرالطرق  تفعيله 
وفروعها  المصارف  في  ممكن  وقت 
الليبية.. مما  المناطق  كافة بمختلف 
الخدمات  أفضل  توفير  في  سيسهم 

لكل المواطنين الليبيين . .

أكد مصرف ليبيا المركزي 
الليبي  المصرفي  القطاع  أن 
مشكلة  اجتياز  من  تمكن 
األوضاع  وأن  السيولة، 
تتسم  المصرفي  بالقطاع 

باالستقرار .
التقرير  في  وجاء   
ليبيا  لمصرف  السنوي 
إدارة  المركزي الصادر عن 
المصارف  على  الرقابة 
-2010( لعامي  والنقد 
المؤشرات  أن   )2011
المالية للقطاع المصرفي 
مطمئنة جدا ، مؤكدا على 

في  المهم  القطاع  هذا  دور 
أيضا   - التقرير  وتضمن   . الجديدة  ليبيا  بناء  إعادة  مرحلة 

المصرفي  القطاع  في  واالستقرار  المالية  السالمة  مؤشرات   -
الليبي .

الثالث  السنوي  التقرير  هو  التقرير  هذا  أن  بالذكر  الجدير 
على التوالي ، الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد في 
إطار الِخطة االستراتيجية الموضوعة لتطوير الرقابة المصرفية 
في ليبيا ، وتبني المعايير الدولية بهدف الرفع من كفاءة القطاع 

المصرفي الليبي . 

مصرف ليبيا المركزي يصدر تقريره 
السنوي لعامي )2011-2010(

 جائزة  التنسيق واإلبداع 
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الصديق عمر الكبير، في أعمال المؤتمر 
المغاربي  االقتصادي  للتكامل  الخامس 
الموريتانية  العاصمة  في  عقد  الذي 

نواكشوط مطلع الشهر الجاري. 
محافظو  بحضور  المؤتمر  وناقش 
ليبيا،  من  كل  في  المركزية  البنوك 
وموريتانيا، والجزائر، وتونس، والمغرب، 
االقتصاد  وزير  لدى  المنتدب  والوزير 

المملكة  في  بالميزانية  المكلف  والمالية 
االقتصاد  استنهاض  سبل  المغربية، 
دول  بين  االستثمار  وتعزيز  المغاربي، 
االستثمارات  جذب  وفرص  المنطقة 
مناقشة  مع  جنب  إلى  جنباً  الخارجية، 
السلع  نقل  حرية  تعيق  التي  العقبات 
بغية  المغاربي،  الفضاء  في  والخدمات 
دول  بين  االقتصادي  التكامل  تحقيق 

االتحاد المغاربي.

محافظ مصرف ليبيا المركزي يشارك  في المؤتمر الخامس للتكامل االقتصادي المغاربي
تحصل مصرف الجمهورية على جائزة التنسيق واإلبداع 
المصارف  معرض  في  المشاركة   على  تقدير  وشهادة 
طرابلس   بمعرض  الماضية  المدة  أقيم  الذي  والتأمينات 
الدولي ، وقد القى جناح مصرف الجمهورية إعجاب أغلب 
لمصرف  اإلسالمية   الصرفية  جناح  تميز  كما  الحاضرين 
الجمهورية باإلقبال الكبير من قبل الزبائن ورجال األعمال 
الصيرفة  خدمات  حول  استفساراتهم  على  االجابة  وتمت 

اإلسالمية التي سيقدمها المصرف هذا العام .
■ اسامة حميدان 

الشروط  الخامسة  المادة  وحددت    : تتمة   
التي ينبغي توفرها لفتح االعتمادات، حيث ألزمت 
بالسقف  التجارية  المصارف  الرابعة  الفقرة 
للحوالة  دوالر  ألف  المائـة  بمااليتجاوز  المحدد، 
الواحدة في المرة الواحدة، وبمااليتجاوز )250( 
القيمة  تجاوزت  وإذا  السنة،  في  دوالر  ألف 
به  المسموح  األقصى  الحد  تحويلها  المطلوب 
إلى فتح اعتماد، وفقاً  يتم توجيه الجهة  للحوالة، 

لإلجراءات المعمول بها.
القرارات، فنصت على  الثالثة من  المادة  أما 
منح المصارف التجارية صالحيات البت في طلبات 
شراء وتحويل التقد األجنبي لألغراض الشخصية 
لألشخاص الطبيعيين بالحد األقصى المسموح به 
للشخص الواحد سنوياً بخمسة عشرة ألف جوالر 
األغراض،  لمختلف  األجنبية  بالعملة  أومايعادلها 

مصرفياً  حساباً  التحويل  طالب  يدير  أن  شريطة 
من طرف المصرف المعني في فترة التقل عن ستة 
أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مرفقاً بالمستندات 
الدالة على الغرض من التحويل، وحددت الحاالت 
في  والعالج  والعمرة،  الحج  التالية،  النقاط  في 
وسداد  والدراسة  الخاصة،  النفقة  على  الخارج 

االلتزامات بالخارج فقط .
أما المادة الرابعة من القرار نصت على منح 
صالحيات  والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة 
األجنبي  النقد  وتحويل  شراء  طليات  في  البت 
الخاصة،  االعتبارية  الشخصيات  من  المقدمة 

وحدد القرار الضوابط الالزمة لذلك أهمها:
األغراض  لغير  األقصى  الحد  تحديد   -
 100.000.00 بمااليتجاوز  والسلعية  التجارية 
بالعمالت  أومايعادله  أمريكي  دوالر  ألف  مائـة 

في  حواالت  عدة  أو  الواحدة،  للحوالة  األخرى 
اعتماد  فتح  يتم  ذلك  عن  المبلغ  زاد  وإذا  السنة، 
المتعارف  المصرفية  لإلجراءت  وفقاً  مستندي، 

عليها.
بيع  رفع سقف  على  الخامسة  المادة  ونصت 
النقد األجنبي بموجب البطاقات مسبقة الدفع، أو 
خصماً من الحساب الدائـن  إلى 15000 خمسة 

عشرة ألف دوالر أومايعادلها بالعمالت األخرى.
للحوالة،  المنفذ  المصرف  القرار  ألزم  كما 
وسياسات  )زيك(،  لسياسات  المنظمة  بالضوابط 
والعناية  اإلرهاب  وتمويل  األموال،  غسل  مكافحة 
الجهة  إلزام  عن  فضالً  العمالء،  تجاه  الواجبة 
التي تجري الحوالة بتقديم اإلقرار الجمركي إلى 
المصرف المنفذ، وتقديم تعهد موثق تلتزم بموجبه 

بتوريد المستلزمات إلى ليبيا.

المركزي يصدر القرار رقم »1« لتفعيل دور المصارف التجارية



التنسيق بين السياسة المالية والنقدية  لتحقيق نمو اقتصادي قوي وبأقل معدل تضخم 

توقعات بنمو الناتج المحلي االجمالي بنسبة 18 % 

شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي من أهم أداوات السياسة النقدية 
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تحويل دور الدولة من راعية وضامنة إلى منظمة للنشاط االقتصادي 
الدكتور علي رمضان شنيبيش لـ )مصارف( : 

برؤية واثقة ومتأنية تتحسس المعطيات الراهنة 
واالحصائيات الدقيقة، وتحيلها إلى أرقام ونتائـج، 
تنبثق عنها حزمة من األفكار، تصب في خانة 
تطوير االقتصاد الوطني.... كانت هذه حصيلة 
اللقاء الذي نحتسب أنه لم يركن إلى التعبير 
اإلنشائـي الفارغ من المضمون، أو الميل إلى لغة 
الشعارات و العناوين الجاهزة، و القفز على الواقع 
فالحديث مع الدكتور علي رمضان شنيبيش مدير 
إدارة البحوث واإلحصاء بمصرف ليبيا المركزي، 
كان معززًا بأرقام ومقارنات واحصاذيات، حول واقع 
االقتصاد الليبي، والعوامل المؤثرة التي تحد من 
قدرته على تحقيق قفزة نوعية ترتقي إلى مستوى 
المنافسة على الصعيد الدولي، وتبعًا لذلك تنويع 
مصادر الدخل، الذي يشكل النفط أهم موارده، كما 
حدد شنيبيش وحصر في نقاط عدة اإلجراءات 
الهادفة إلى تطوير القطاع المصرفي أحد ركائـز 
بناء اقتصاد وطني متعدد األقطاب، ويرتكز على 
قاعدة صلبة ومتينة..

شهد  أخرى،  وانقضاء  سنة   استقبال  مع  مصارف:   ●
التطورات خالل عام  الليبي جملة من  خاللها االقتصاد 

2012 … فما هي توقعاتك  خالل عام 2013 ؟ 
بين  تنوعا  األقل  الليبي،  االقتصاد  إلى  بالنظر 
اقتصادات المنطقة والدول النفطية عموما، وهو ليس 
تطورات  من  العالمي  االقتصاد  على  يطرأ  عما  بمعزل 
وأحداث، بصورة مباشرة وغير مباشرة، سلبا أو إيجابا 

على حد سواء. 
وبالرغم من التحديات الجسيمة، الناجمة عن حرب 
التحرير، فإن النشاط االقتصادي يسجل تعافياً تدريجياً 
مع استعادة االنتاج النفطي مستوياته الطبيعية ، ورغم 
أن التقديرات تشير إلى تراجع الناتج المحلي االجمالي 
هذا  أن  إال   ،2011 عام  في   %  57 بنسبة  الحقيقي 
الناتج تضاعف سنة 2012، ويتوقع نموه بنسبة 18.0 
% في العام الجاري2013، مدفوعاً باستقرار األوضاع 
وبلوغه  الخام  النفط  وتصدير  انتاج  وعودة  األمنية، 
نفس مستوياته قبل ثورة 17 فبراير، وهو ما ساهم في 
تحقيق فائض في الحساب الجاري بميزان المدفوعات، 
ومن جهة أخرى فقد ساهمت الواردات في احتواء معدل 
التضخم وعودته إلى مستوى يقل عن 10.0 %، كما يتوقع 
أن تشهد معدالت البطالة هي االخرى تراجعا كبيرا... 
أساسي  بشكل  تعتمد  ليبيا  التزال  معروف  هو  وكما 
القطاعات  كافة  تمويل  في  النفطية  اإليرادات  على 
واألنشطة االقتصادية، وهذه اإليرادات عرضة للتقلبات 
أو  زيادة  السيما  العالمية،  النفط  أسواق  تشهدها  التي 
انخفاض أسعار النفط، وتبعاً لذلك تأثيره على الكميات 
على  النهاية  في  تنعكس  والتي  منه  والمصدرة  المنتجة 

حصيلة اإليرادات المتحققة من الصادرات النفطية.

مصارف : ماهي أبرز العوامل الداخلية والخارجية   ●
المؤثرة في االقتصاد الليبي؟

والمتغيرات  العوامل  أهم  بين  من  لعل  شنييبش: 
تلك  هي  االقتصادي،  األداء  على  تؤثر  التي  الخارجية 
العالمي،  االقتصاد  في  السائدة  باالوضاع  المرتبطة 
العالمية،  النفط  أسواق  في  التطورات  ذلك  بمافي 
وأسعار  الرئيسية،  الدولية  العمالت  صرف  وأسواق 
السلع والخدمات  الدولية، ومايطرأ على أسعار  الفائدة 
العوامل  أما  الخارجي،  الصعيد  على  هذا  تقلبات،  من 
االقتصادي،  األداء  على  تؤثر  التي  المحلية  والمتغيرات 
المتبعة  االقتصادية  السياسات  في  حصرها  يمكن 
حجم  في  أو   ،) إلخ   ... والتجارية  النقدية   ، )المالية 
ومن خارجها،  العامة  الميزانية  العام من خالل  اإلنفاق 
المصارف  من  المصرفي  االئتمان  حجم  عن  فضالً 
االستثمارات  وحجم  المتخصصة،  والمصارف  التجارية 
المحلية،  المالية  المؤسسات  قبل  من  محلياً  الموظفة 

وحجم استثمارات القطاع الخاص.

الوضع  أن  والمراقبون  الخبراء  يعتقد  مصارف:   ●
الراهن لالقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل أساس على 
لتفادي  اإلجراءات  من  حزمة  اتخاذ  يستدعي  النفط، 
ويطالب  المقبلة،  العقود  في  النفط  نضوب  سيناريوات 

الذي  االقتصاد  لتنويع  استراتيجيات  بوضع  البعض 
أبرز  فماهي  القادمة،  لألجيال  األمان  صمام  يشكل 

الخطوات لتحقيق ذلك؟ 
إطار  الليبي، وضع  االقتصاد  تنويع  يتطلب  شنيبيش: 
شامل وواضح، يجري بالتنسيق التام بين أركان السياسة 
بغية  والتجارية(،  النقدية   ، )المالية  الثالثة  االقتصادية 
إعادة هيكلة وتطوير االقتصاد الوطني وتنويعه في مدى 
زمني محدد، وهو ما يستدعي انتهاج اسلوب الالمركزية 
في التنفيذ، على أن يصاحب هذا التنفيذ رقابة مشددة 
نسب  من  والتحقق  الصرف،  ألوجه  لصيقة  ومتابعة 
االنجاز وفقا للشروط والمواصفات الموضوعة، وصوالً 
والضامنة  الراعية  الدولة  من  الدولة  دور  تحويل  إلى 
برنامج  في  واالستمرار  المنظمة،  الدولة  دور  إلى 
اإلنتاجية  العامة  المؤسسات  في  الملكية  قاعدة  توسيع 
التفاصيل،  في  أما  اإلطارالعام،  في  هذا  والخدمية، 
لضمان  والمالي،  االقتصادي  اإلستقرار  تعزيز  فينبغي 
وذلك  مالية،  واستدامة  مناسب  اقتصادي  نمو  تحقيق 
العامة  االقتصادية  السياسة  اركان  بين  التام  بالتنسيق 
جنب  إلى  جنباً   ،) والتجارية  النقدية   ، )المالية  الثالثة 
القطاعات  في  باالستثمار  الدخل  مصادر  تنويع  مع 
والخدمات  البحرية  والثروة  السياحة  مثل  الواعدة 
 ، التحويلية  الصناعات  وبعض  التحتية  والبنية  والتجارة 
كالطاقة  والمتجددة،  البديلة  الطاقة  مصادر  واسغالل 
الشمسية وطاقة الرياج والطاقة النووية ...الخ ، والعمل 
الدخل   هذا  في  النفط  مساهمة  تقليص  على  تدريجياً 
يحقق  بما  النفطية  الثروة  إدارة  األمر  يستوجب  كما   ،
معيشتهم،  مستوى  وتحسين  المجتمع  أفراد  دخول  رفع 
من  والرفع  العام  اإلنفاق  إدارة  تطوير  طريق  عن  وذلك 
مستوى  وتحسين  والخدمات  السلع  إنتاج  في  كفاءته 
التوظيف، وتوزيع الدخل، وتقليص دور القطاع العام في 
النشاط االقتصادي لصالح تشجيع دور القطاع الخاص 
والرفع من  النشاط االقتصادي،  الفعالة في  ومساهمته 
على  والعمل  والصحة  التعليم  خدمات  جودة  مستوى 

انتشارها في كافة أنحاء البالد.

مصطلح  تعريف  ينطوي  ماذا  على  مصارف:   ●
السياسة النقدية... وماهي أهم أهدافها بشكل عام، وما 

أبرز تطبيقاتها في ليبيا؟
اإلجراءات  النقدية هي مجموعة  السياسة  شنيبيش: 
في  ممثلة  النقدية  السلطات  تتخذها  التي  والتدابير 
لتحقيق  النقود  كمية  في  للتحكم  المركزي  المصرف 
أهداف اقتصادية محددة، وتنطوي على حزمة إجراءات 
بغية الحفاظ على االستقرار النقدي، والمقصود هنا هو 
االستقرار الداخلي أي استقرار المستوى العام لألسعار، 

واالستقرار الخارجي أي استقرار سعر الصرف. 
في  النقدية  السياسة  تطبيقات  إلى  انتقلنا  وإذا 
للسياسة  لجنة  تشكيل  تم  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ليبيا، 

شهر  في  تشكيلها  وأعيد   ،2005.7.4 بتاريخ  النقدية 
اإلطار  وضع  اللجنة  هذه  وتتولى   ...2011 ديسمبر 
بما  المركزي  ليبيا  بمصرف  النقدية  للسياسة  العام 
بأداء  المتعلقة  المسائل  ودراسة  أهدافها،  تحقيق  يكفل 
النشاط  في  وتأثيراتها  والمصرفية  النقدية  السياسة 
المركزي خالل  ليبيا  االقتصادي... وقد أدخل مصرف 
التقليدية  األدوات  إلى  باإلضافة  األخيرة،  السنوات 
من  حزمة  ضمن  المفتوحة،  السوق  أدوات  السابقة، 
وتتوفر  النقدية،  السياسة  للجنة  المتوفرة  األدوات 
حاليا للجنة السياسة النقدية أدوات تشمل: سعر إعادة 
الخصم، نسبة االحتياطي اإللزامي والسيولة القانونية، 
اإليداع  المركزي، وتسهيل  ليبيا  إيداع مصرف  شهادات 
في  النقدية  السياسة  لجنة  قامت  ولقد  واحدة،  لليلة 
أكثر من مرة بتعديل سعر إعادة الخصم كان آخرها في 
شهر سبتمبر2009 وذلك للتأثير على االئتمان المحلي 

والسيولة المحلية، إال أن التأثير ظل محدودا للغاية. 
كما تم تعديل نسبة االحتياطي اإللزامي على الخصوم 
اإليداعية ونسبة السيولة لدى المصارف التجارية عدة 
مرات كان آخرها في شهر يونيو 2009 عندما رفعت 
نسبة  ورفعت   ،20% إلى  اإللزامي  االحتياطي  نسبة 

السيولة إلى 25.0 %. 
ومن األدوات الجديدة التي بدأ مصرف ليبيا المركزي 
يتجه تدريجيا إلى استخدامها،  شهادات إيداع مصرف 
السوق  بعمليات  يعرف  ما  إطار  في  المركزي  ليبيا 
المفتوحة أو االدوات غير المباشرة للسياسة النقدية وقد 
تم ذلك بموجب قرار مجلس إدارة المصرف رقم )67( 
بإصدار  المركزي  ليبيا  لمصرف  باإلذن   ،2007 لسنة 
الشهادات  لهذه  إصدار  أول  كان  وقد  إيداع،  شهادات 
وبسعر  يوماً   91 استحقاق  بأجل   2008.5.28 في 
فائدة ثابت قدره 2.25 %، ويبلغ سعر الفائدة على هذه 
إيداع  شهادات  إصدار  تم  كما   ،1.0% حاليا  الشهادات 
باستحقاق 28 يوما ويبلغ سعر الفائدة عليها 0.85 %، 
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت شهادات إيداع مصرف ليبيا 
المركزي من أهم أداوات السياسة النقدية المستخدمة، 
وال  التجارية.  المصارف  طلب  لتلبية  إصدارها  ويتم 
يسمح في الوقت الحالي بتداول شهادات إيداع مصرف 
ليبيا في السوق الثانوية، لكن يمكن إجراء عمليات إعادة 
شراء )الريبو( على هذه الشهادات ليوم واحد أو لفترة 
المرونة  التجارية  المصارف  إعطاء  بغية  وذلك  زمنية، 
في إدارة سيولتها، ويجري العمل على وضع إطار للتنبؤ 
بالسيولة بما يمكن من التحول إلى نظام المزادات على 
شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي، وإصدار شهادات 
إيداع بأسعار فائدة متغيرة، وربما إضافة أجل استحقاق 
منحنى  اشتقاق  من  يمكن  بما  يوماَ،  مدته 180  جديد 
التشغيلية  الترتيبات  كل  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  العائد، 
تجدر  كما  الحاضر،  الوقت  في  جاهزة  النظام  لهذا 
اإلشارة أيضا إلى قيام مصرف ليبيا المركزي في أواخر 
عام 2009 باستحداث ما يعرف بالتسهيل لليلة واحدة 
فائدة  بسعر  المصارف  لدى  الفائضة  األموال  إليداع 
االجراءات  من  مجموعة  إلى  اإلشارة  وأود   .%  0.25
التي اتخذت وكان لها تأثير إيجابي سواء على  األخرى 
والتي  عموماً،  الوطني  االقتصاد  أو  المصرفي  القطاع 

يمكن حصرها في مجموعة نقاط: 
• اعتبارا من 2002.1.1 تم توحيد أسعار صرف 
الدينار الليبي، كما ألغيت العديد من إجراءات وعمليات 
عمليات  على  القيود  ألغيت  حيث  النقد،  على  الرقابة 
اإليفاء  ليبيا  قبلت  ذلك  وبموجب  الجاري،  الحساب 
النقد  صندوق  اتفاقية  من  الثامنة  المادة  بالتزامات 
عمليات  بتحرير  توصيات  على  تنطوي  التي  الدولي 
معامالت  أو  قيود  أي  فرض  وعدم  الجاري  الحساب 

تمييزية عليها.
المصارف  تتقاضاها  التي  العموالت  تحرير  تم   •
حيث  لزبائنها،  تقدمها  التي  الخدمات  مقابل  التجارية 
تتقاضاه من  فيما  المصارف  بين  للمنافسة  ُترك مجال 

عموالت مقابل خدماتها.
الدائنة  الفائدة  أسعار  تحرير   2005 عام  شهد   •
أسعار  تحرير  تم   2007 سنة  وفي  الودائع(،  )على 
الفائدة المدينة )على القروض( وترك أمر تحديد هذه 

األسعار للمنافسة بين المصارف.
القروض  بمنح  التجارية  للمصارف  السماح   •
بتنفيذ  تقوم  التي  األجنبية  للشركات  والتسهيالت 
مشروعات في ليبيا، في حدود %50 من قيمة المشروع 

الذي تقوم بتنفيذه.
بما  التجارية  للمصارف  االئتماني  السقف  رفع   •
للحالة  التجاري  المصرف  يمنحه  ما  مجموع  يتجاوز  ال 
وغير  نقدية  ائتمانية  وتسهيالت  قروض  من  الواحدة 
المال  )رأس  الخاصة  أمواله  من   %  20 نسبة  نقدية 

واالحتياطيات المخصصة وغير المخصصة(. وبحيث ال 
يتجاوز إجمالي المحفظة االئتمانية نسبة 70.0 % من 

إجمالي الخصوم اإليداعية.
النقدية  السياسة  فعالية  مدى  نقيم  أن  اردنا  وإذا 
في ليبيا ، يمكننا القول إن البيئة االقتصادية السائدة، 
والمتمثلة في هيمنة السياسة المالية وتأثيرها المباشر 
االقتصادي  النشاط  العام على  االنفاق  من خالل حجم 
السيولة،  الكبير في مستويات  االرتفاع  إلى  باالضافة   ،
مصارف  ووجود  األخيرة،  السنوات  خالل  خاصة 
متخصصة تمنح قروضا وتسهيالت ائتمانية كبيرة، كلها 
النقدية،  السياسة  فعالية  من  السابق  في  عوامل حدت 
األمر الذي يستدعي القيام بالتنسيق التام بين السياسات 
االقتصادية، السيما بين السياسة المالية والنقدية حتى 
يتم تحقيق النمو االقتصادي المنشود بأقل معدل تضخم 

ممكن.

اتخذت  التي  االجراءات  باختصار  ماهي  مصارف:   ●
لتطوير القطاع المصرفي، وتبعًا لذلك الرفع من كفاءة 

أدائه وتحسين مستوى خدماته؟
إستراتيجية  بتنفيذ  المركزي  ليبيا  مصرف  يقوم 
شاملة تستهدف إعادة هيكلة وتطوير القطاع المصرفي 
على  وقدرته  خدماته  وتحسين  أدائه  مستوى  من  للرفع 
مساهمة  وتعزيز  العالمي،  المالي  القطاع  مع  المنافسة 
القطاع الخاص بصفة خاصة، والقطاعات غير النفطية 

بصورة عامة، في النشاط االقتصادي.
مالية  مؤسسات  مع  بالتعاون  المصرف  عمل  وقد   
التنفيذ  على  المجال  هذا  في  كبيرة  خبرة  ذات  دولية 
التدريجي لهذه اإلستراتيجية التي اشتملت على ما يلي:

• تحديث الهيكل التنظيمي وتطوير وظائف مصرف 
ليبيا المركزي.

• إعادة هيكلة المصارف التجارية إداريا بما يتماشى 
ومتطلبات قانون المصارف.

التجارية  للمصارف  الرأسمالية  القاعدة  دعم   •
العامة. 

• دخول المصارف األجنبية كشريك استراتيجي مع 
بعض المصارف المحلية.

قاعدة  وتوسيع  عامين  تجاريين  مصرفين  دمج   •
الملكية بهما تدريجيا.

• تنفيذ مشروع نظام وطني متكامل للمدفوعات .
• تأسيس المركز الليبي للمعلومات االئتمانية .

• تأسيس صندوق لضمان الودائع.
بالقطاع  التدريب  في  والتوسع  الموارد  تقوية   •

المصرفي.
• تعزيز دور الرقابة المصرفية وتطوير أساليبها.

• التحول وبشكل سريع نحو الصيرفة اإلسالمية .

● مصارف: كيف تقيم أداء المصارف التجارية خالل 
عام 2012

عن  المتوفرة  المالية  البيانات  خالل  من  شنيبيش: 
المصارف التجارية إلى غاية نهاية شهر نوفمبر 2011، 
المنصرم،  العام  في  لها  المناظرة  بالفترة  ومقارنتها 
بالنشاط  مفعماً  كان  المصارف  أداء  إن  القول  يمكننا 
والنجاحات، السيما مع زيادة إجمالي أصول المصارف 
نمو  بمعدل  النظامية(  الحسابات  )باستثناء  التجارية 
قدره 11.2 % ليصل إلى 78.8 مليار دينار في نوفمبر 
2012، مقابل 70.9 مليار دينار في نوفمبر 2011، 
وبمعدل نمو قدره 11.0 %، في حين شكــلت األصـــول 
 69.1 نسبتـــه  ما  دينار  مليار   54.4 البالغة  الســائلة 
لدى  إيداع  شهادات  منها  األصـــول،  إجمــالي  من   %
في  دينار  مليار   32.8 بقيمة  المركزي  ليبيا  مصرف 
القروض  اجمالي  ارتفع  كما    .  2012 نوفمبر  نهاية 
والتسهيالت االئتمانية الممنوحة من 12.9 مليار دينار 
نهاية  مليار دينار   14.9 إلى   2011 نوفمبر  نهاية 
نوفمبر 2012، أي بمعدل نمو بلغ %15.7 ، وقد شكلت 
إجمالي  من  الممنوحة  االئتمانية  والتسهيالت  القروض 
إجمالي  من  شكلت  كما   ،23.1% نسبته  ما  الودائع 
جدا،  متدنية  نسب  وهي   ،18.9% نسبته  ما  األصول 
كما إرتفعت الودائع لدى المصـارف التجـارية من 57.5 
مليار دينـار في نوفمبر 2011 إلى 64.6 مليار دينار 
في نهاية نوفمبر 2012، أي بمعدل نمو قدره 12.2 % 
، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.2 % من 
إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع ألجل ما نسبته 
االدخار  ودائع  تشكل  ولم  الودائع،  إجمالي  من   18.7%
إال نسبة %1.1 ، فيما ارتفع إجمالي حقــوق المساهمين 
من 4569.4 مليون دينـار في نهـاية نوفمبر 2011 إلى 
أي   ، نوفمبر 2012  نهاية  في  دينار  مليون   4733.8

بمعدل نمو بلغ 3.6 % . 

 انتهاج أسلوب الالمركزية 
وتشديد الرقابة ، والتحقق من 
نسب اإلنجاز شروط إعادة هيكلة 
وتطوير االقتصاد 

•

يجري العمل على وضع إطار 
للتنبؤ بالسيولة بما يمكن من 
التحول إلى نظام المزادات على 
شهادات إيداع المركزي

•

د. علي شنيبيش

■ لقاء / طارق السنوسي
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شروع المركزي في فتح المجال لرخص المعامالت اإلسالمية وإنشاء وحدة رقابة متخصصة خطوة نحو تنمية مستدامة

 المواصفات الفنية للعملة الليبية الجديدة

بعد ثورة 17فبراير تغيرت كثير من المفاهيم بالمجتمع 
اقتصادية،  وثالثة  سياسية  وأخرى  اجتماعية  مفاهيم 
ومن أبراز تلك التغيرات وجود تيار قوي ينادي ويطالب 
بالتوسع في تطبيق المعامالت اإلسالمية في المصارف 
جزء من مكونات النشاط االقتصادي ألية دولة  فضالً 
عن قدرتها على دفع عجلة التنمية االقتصادية، ورغم أن 
الدخول في هذا المجال والتوسع فيه بشكل كبير مازال 
أن ظهور  إال  المصارف  بمبادرات فردية من بعض  يتم 
هذا التوجه وانتشاره عالمياً وتعالي األصوات المرحبة 
به يطرح عدة تساؤالت واستفسارات تحتاج إلى إجابات 
واضحة وشافية ومن أبرز تلك التساؤالت في هذا اإلطار 
المصارف اإلسالمية يختلف  تقدمه  أن  يمكن  الذي  ما 
عما تقدمه المصارف التجارية وماهي انعكاسات ذلك 

على عملية التنمية في ليبيا.
في الحقيقة نحن لم نفهم المعنى الصحيح لالقتصاد 
اإلسالمي بعد فما زال كثيرون يعتقدون أن الحديث عنه 
يتعلق بالفائدة والربا فقط في حين أنه أعمق من ذلك 
كما  الحقيقي  اإلقتصاد  على  يقوم  اقتصاد  فهو  بكثير 
نه اقتصاد أخالقي لقد جرب العالم األنظمة المختلفة 
أي  تحقق  ولم  والشيوعية  واالشتراكية  كالرأسمالية 
هذه  أن  والسبب  المطلوبة  اإلجتماعية  العدالة  منها 
من  نوعين  على  تعتمد  طبقت  التي  االقتصادية  النظم 
قائمة  فعلية  مشروعات  تقدم  حقيقية  االستثمارات 
الواقع، وأخرى غير حقيقية أي استثمارات  على أرض 
ال  ولكنها  نمواً  تحقق  المضاربات  على  تقوم  ورقية 
تحقق تنمية، وبالتالي فإن المصارف التجارية ال تمول 
فعلية  أنشطة  لتمويل  تتجه  وإنما  الورق  على  عمليات 
مدروسة سواء كانت في المجال الزراعي أو الصناعي 
أو التجاري، كذلك يتميز بكونه اقتصاداً أخالقياً بمعنى 
أنه ال يمول مشروعات تضر بالصحة العامة، أما النقطة 
األعمق في االقتصاد اإلسالمي فتكمن في تأثيره على 
حدوث  عند  اليقف  فهو  والمالية،  النقدية  السياسة 
المعامالت المصرفية وإنما يمتد ألبعد من ذلك.. فمثالً 
كبير  عدد  وجود  فمثالً  ويحرمه  اإلكتناز  يحارب  نجده 
صور  أحد  هو  بالدولة  والمغلقة  الجاهزة  الشقق  من 
اإلكتناز المرفوضة في الفكر اإلسالمي والبد من بيعها 

أوعرضها   لإليجار.
فإن  ووعي  بفهم  الفكر  هذا  تطبيق  تم  لو  وبالتالي 
مشاكل  وحل  األسعار  انخفاض  هي  التلقائية   النتيجة 
علم  اإلسالمي  االقتصاد   ، المجتمع  منها  يعاني  كثيرة 
جوانب  مختلف  على  اإليجابية  آثاره  وله  بذاته  قائم 

الحياة واألنشطة االقتصادية واالجتماعية.
تعمل في هذا  التي  المصارف اإلسالمية  لذلك فإن 
اإلطار هي مصارف ال تمول إال مشاريع حقيقية توظف 

أفراداً وتحقق دخوالً وترفع مستوى المعيشة.

• عقبات في الطريق.
من أكبر العقبات التي تحد من نشاط هذه المصارف 
عملها  بأصول  المركزي  المصرف  معرفة  ضرورة  هي 
في هذا الجانب وها يعرضه لكثير من المشاكل خاصة 
في إدارة السيولة سواء كان لديها فائض أو عجز، أيضاً 
تماماً  معها  المركزي  بالمصرف  التفتيش  عمليات  في 
كما يتعامل مع المصارف التجارية وهذا خظأ ألن لكل 
للمقارنة  منها نظام عمل مختلف عن اآلخر وال مجال 
بين نشاطها األمر كذلك ينطبق على الهيكل التنظيمي 
العقبات  ومن  المطبقة  المحاسبية  والمعايير  للمصرف 
أيضا ضرورة وجود هيئة شرعية موحدة تحت إشراف 
هذه  نشاط  على  الرقابة  لتوحيد  المركزي  المصرف 
إلى ذلك مشكلة أخرى وهي نقص  المصارف ويضاف 

العمالة المؤهلة والمدربة.
 

• آليات التمويل.
أصبحنا  األخيرة  اآلونة  في  وخاصة  ليبيا  في  نحن 
الجهاز  مع  المتعاملين  عدد  في  ضعف  من  نعاني 
المصرفي وذلك يرجع لعدة أسباب من أكثرها شيوعاً 
بأن  تؤمن  المجتمع   من  عريضة  قاعدة  أن  وتاثيراً 
اإلسالمية،  الشريعة  مع  تتفق  ال  التجارية  المعامالت 
وبالتالي فهم يعزفون عن التعامل مع هذه المصارف، ولو 
توسعنا في تقديم خدمات المعامالت اإلسالمية فإنها 
ستجذب هذا الجزء من العمالء إلى الجهاز المصرفي 
لو  حتى  مدخرات  من  مزيداً  يحشد  أن  شأنه  من  هذا 
بين  الفجوة  سد  في  شك  بال  ويساهم  محدودة  كانت 
بعد  بأنه  علماً  المطلوب  واالستثمار  المدخرات  حجم 
الثورة تزايدت حاجتنا إلى حشد مدخراتنا، وإذا انتقلنا 
توظيف  عملية  وهو  المعادلة  من  اآلخر  الجانب  إلى 
كبيرة  أعداد  اعتقاد  سنجد  فإننا  واستثمارها  األموال 
بعدم مشروعية القروض التجارية بجميع أنواعها وهذا 
يلعب دوراً مهما في ضعف اإلقبال على االقتراض من 
تعزف  المجتمع  في  كبيرة  شريحة  فهناك  المصارف 
حجم  في  فائض  وجود  من  تعاني  والمصارف  عنه 
في  زيادة  من  لديها  ما  توجيه  إلى   وتضطر  السيولة 
اإليداع  بشهائد  يسمى  فيما  بتوظيفها  مكتفية  السيولة 

والحقيقة  رمزي  عائد  لقاء  المركزي  المصرف  لدى 
السعي  أن هذه األنشطة غير منتجة لذلك ال مفر من 
الجاد نحو البحث عن قنوات وتوظيف بديلة من شأنها 
تحقيق معدالت نمو متزايدة ومتواصلة في نتائج العائد 
اإلسالمية  النظم  تطبيق  فإن  وبالتالي  المستهدف، 
عن  يعزف  ممن  عريضة  التمويل سيجدب شريحة  في 
فالمصارف  وحسب  هذا  التقلدية،ليس  بالنظم  التعامل 

التجارية لديها أسلوب  واحد في منح 
وبشروط  مختلفة  أنواعاً  يستهدف  قد  االئتمان    
مختلفة لكنه في نهاية المطاف يمثل قرضاً وأحد عيوب 
هذا النظام أنه إذا تعثر العميل أو توقف عن العمل يتزايد 
العبء عليه فيواجه نوعين من المشاك .. مشاكل العمل 
المتوقف ومشاكل القرض الذي يتضاعف نتيجة الفوائد 
السداد  عملية  في  المتأخر  مع  وتتراكم  تحتسب  التي 
وفي المقابل نجد أن المصارف اإلسالمية تمتلك أكثر 
من)7(طرق مختلفة للتمويل ويمكن أن يشتق منها أكثر 
في  شريكاً  المصرف  يجعل  بعضها  )15(أسلوباً  من 
مخاطر المشروع مثل المضاربة والمشاركة وهي إحدى 
صيغ التمويل المعروفة هذا التنوع في أساليب التمويل 
يزيد من قدرة المصارف على جذب عمالء جدد لديها 
ويحد بال شك من تنامي ظاهرة العزوف ويدفع بالجميع 
في  واالنخراط  معهود  غير  بشكل  واإلقبال  العامل  إلى 

هذا االتجاه.
 

• االستخدام األفضل.
استثمار  مصارف  بطبيعتها  اإلسالمية  المصارف 
منح  عند  وتدقيقاً  حرصاً  أكثر  نجدها  لذلك  وأعمال 
بما  تهتم  التجارية  المصارف  بينما  )التمويل(  االئتمان 
يضمن لها استرداد أموالها والفائدة على القرض المنوع 
لألمانة  وهذا  المشروع  نجاح  مدى  في  التدقيق  دون 
القروض- في  التعثر وعدم سداد  ما تسبب في موجة 
من  تعاني  المصارف  مازالت  التي  المحددة  آجالها 
 )1( رقم  المصارف  قانون  صدور  بعد  وحتى  آثارها، 
نتمان  اال  بمنح  المتعلقة  والمنشورات  2005م  لسنة 
المقترضة  الجهات  متابعة  على  وتأكيدهما  ومتابعته 
والممولة من المصارف والتحقق من القروض الممنوحة 
على  للتحايل  فرصة  هنالك  الزالت  صرفها  وأوجه 
القانون وعدم االلتزام به بتقديم دراسات وأوراق مغايرة 

للحقيقة واالكتفاء بمتابعة صورية فقط.
أما المصارف االسالمية فإن دخولها كشريك رئيسي 
في تمويل المشروع يجعلها تتحمل الخسارة مع من تموله 

للتهاون  فهذا من شأنه غلق باب التحايل واليدع مجاالً 
في متابعة العميل الن الخسارة ستكون صريحة للمصرف 
بذلك  وهي  تأخير  وغرامات  فوائد  وراء  تختفي  ولن 
تضمن استخداماً أفضل لمواردنا ومدخراتنا المحدودة 
مشاريع  او  وهمية  مشاريع  في  باهدارها  والتسمح 
شديد  وباختصار   .. للدولة  اقتصادية  قيمة  ذات  غير 
فإن تفعيل المعامالت االسالمية في المصارف الليبية 
والسماح بدخول مصارف أخرى منافسة سواء في شكل 
مشاركة مع مصارف محلية أو فتح فروع أجنبية مستقلة 
من شأن حشد مزيد من مدخرات المجتمع وتوجيهها الى 
مشروعات ناجحة تخلق فعال فرص عمل وتقدم انتاجا 
حقيقيا وتزيد أيضا موارد الدولة من خالل الضرائب.. 
المعامالت اإلسالمية في  بها  تتمتتع  التي  المزايا  هذه 
المصارف جعلها تكسب قاعدة عريضة من العمالء حتى 
خارج الدول والمجتمعات المسلمة نجد مصارف كبرى 
علمية مثل: سيتي بنك وإتش بي سي ، تتبناها وتطبقها 
، البعض يطبقونها بمسماها صراحة وآخرون يطبقونها 

كنوع من الخدمات الجديدة لعمالئهم.
 

• أسلوب الرقابة.
النظام  لتطبيق  سبقت  التي  األخرى  الدول  في 
اإلسالمي في المعامالت المصرفية توجد ثالث درجات 
من الرقابة، رقابة داخلية يومية من خالل مدقق شرعي 
خطوة  العمل  نظام  بتنفيد  العاملين  التزام  من  يتأكد 
من  تتأكد  للمصرف  الشرعية  الهيئة  رقابة  بخطوة،ثم 
العمليات  وتتابع  للشريعة  المصرف  منتجات  مواءمة 
المصرفية وما قد يطرأ عليها من مشاكل، وأخيراً رقابة 
من  وشرعية  قانونية  تكون  تكون  المركزي  المصرف 
خالل  زيارات التفتيش المفاجئة والدورية للتأكد من أن 
المصارف العاملة في هذا الجال ملتزمة بقواعد العمل 

الشرعية التي أعلن تطبيقها لها.
الوطني  المؤتمر  في  األغلبية  تتمكن  أن  نأمل  لـــذا- 
المركزي  ليبيا  والمصرف  االنتقالية  والحكومة  العام 
على  والعمل  العقبات  لهذه  سريعة  حلول  وضح  من 
عليها  يؤسس  نواة  بمثابة  تكون  طريق  خارطة  رسم 
فتح المجال لدخول مصارف إسالمية بمشاركة محلية 
لتفعيل نظم المعامالت اإلسالمية ألن ذلك في الحقيقة 
في  العمل  رخصة  ثمن  الدينارات  من  مليارات  سيوفر 
هذا المجال وينقل ليبيا الجديدة إلى بناء نظام اقتصاد 
المرحلة  خالل  مستدامة  تنمية  فعالً  يحقق  حقيقي 

القادمة وليس مجرد نمو في الناتج القومي.

          ■  علي دشدش

 ، اليومية  بحياتنا  اللصيقة  األشياء  من  العملة  أوراق 
تتداول ما بين االيادي وكما االشياء االخري فورقة العملة 
وطرحها  بنقلها  مروراً  طباعتها  منذ  تبدأ  حياة  دورة  لها 
والعملة   ، وإتالفها  التداول  من  بسحبها  ونهاية  بالتداول 
األمنية  وعالمتها  زاهية  ألوانها  تكون  تداولها  بداية  في 
ومع  واضحة  ظهريها  على  المطبوعة  واألحرف  واضحة 
كثرة تداولها تصبح الورقة مهترئة وألوانها باهته ويصعب 

تمييز عالماتها االمنية .
 ، المحددات  العديد من  العملة على  وتعتمد  طباعة   
ويجب أن تكون متطلبات هذه المحددات متوازنة وال تطغى 
المحددات  متطلبات  على  المحددات  من  أي  متطلبات 

االخرى ، ومـن أهم هذه المحددات :
- أن يكون تداولها ألطول فترة زمنية ممكنة .

لمقارنة  الضرورية  األمنية  العالمات  بها  تتوفر  أن   -
األوراق المزيفة والمزورة مع االوراق الصحيحة.

ناحية  من  المجتمع  أفراد  لدى  مقبولة  تكون  أن   -
الرسومات واأللوان والتصاميم التي تحملها .

- أن تكون تكلفة طباعتها اقتصادية .
- أن تكون فئات العملة متجانسة وتجسد عائلة لجميع 

الفئات من حيث األلوان والحجم والتصميم.
•أن تتم الطباعة عند جهات معتمدة ومؤهلة من ناحية 

الجودة والسرية والشروط األمنية .
فعند تطبيق متطلبات أي من المحددات سيكون له أثر 
على باقي متطلبات المحددات األخرى فمثالً المبالغة في 

وضع العالمات األمنية سيكون له تأثير على التكلفة وفترة 
لورقة  الكلي  التصميم  على  أثر  له  يكون  وقد   ، الطباعة 
العملة ، فإن اختيار متطلبات المحددات يجب ان يتم بدقة 

وأال يتم إغفال أي من متطلبات هذه المحددات .
التصمــــــيم 

توجد العديد من الطرق لتصميم اوراق العملة ومنها :-
- التصميم الكالسيكي : مثل الدوالر األمريكي االوراق 
االلوان  من  العديد  يحمل  وال  والتصميم  المساحة  بنفس 
تاريخه  حتى  الحديثة  االمنية  العالمات  إلى  ويفتقر 
ستحوي  الجديدة  دوالر  المائة  لفئة  الجديدة  )الطباعة 
.)Motion تقنيات جديدة مثل الشريط األمني المتحرك
- التصميم المعاصر : مثل عملة اليورو هناك مقاس 

ولون مختلف لكل فئة . 
والذي  السويسري  الفرنك  مثل   : الحديث  التصميم   -

تتم طباعته بشكل عمودي وألوانه فاتحه .
وصممت العملة الليبية الجديدة من خالل مسابقة تقدم 
إليها العديد من المواطنين ، وتم اختيار التصميم من قبل 
لجنة اشترك فيها فنيون ليبيون ، وقد روعي عند تصميم 

العملة مايلي :
الورق المستخدم بالعملة المحلية 

يستخدم الورق المصنوع من االلياف القطنية لمالءمته 
تبلله  لمنح  وسيتم صقله  الليبية  الجوية  والظروف  للبيئة 

عند التداول أو عند سكب الماء عليه .  
عدد الفئات

 فمثالً العملة الليبية الجديدة ستكون فئاتها من )الدينار 
ديناراً  والعشرون   ، دنانير  والعشرة   ، دنانير  والخمس[ 
فئة  سحب  التونسي  البنك  فمثالً  ديناراً(  والخمسون   ،
المعامالت  مستوى  على  جدواها  لعدم  نهائياً  د.ل(   30(

اليومية(.
وزن  زيادة  تمت  أنه  الجديدة  باإلصدارات  ويالحظ 

الفئات االكثر تداوالً لزيادة فترة تداولها .
التى تمت اضافتها لصناعة  المزايا والعالمات األمنية 

الورق الذي تطبع عليه العملة الليبية الجديدة   :-
التداول  خالل  من   : العملة  ورقة  حواشي  تقوية   -
الطويل ألوراق العملة فإن حواشي الورقة تتعرض للتمزق 
حافظة  من  أكبر  الورقة  مساحة  تكون  عندما  وخصوصاً 
تقوية حواشي  للمواطن فقد تمت اضافة خاصية  النقود 

جميع االصدارات الجديدة.
عائلة العملة الليبية : 

- هناك تدرج في مقاسات العملة .
- الوان كل فئة تختلف عن االخري لسهولة التمييز .

- العالمة المائية واحدة بكل الفئات .
- نفس اطار التصميم .

- تشترك في العديد من المزايا األمنية .
- الشكل رقم )1( المرفق يوضح اإلصدارات الجديدة 

من العملة الليبية 
كيفية التعرف على العملة الصحيحة : 

اوالً : العالمات المائية :

 فقد تم وضع صورة )شيخ الشهداء عمر المختار ( بكل  
الفئات فعند تقليب الورقة باتجاه الضوء ستظهر الصورة  
وضاللها على كل فئة شامالً إطاراً يحوي قيمة كل فئة ، 

الشكل رقم )2(.
ثانياً : الشريط األمني :

مقاس الورق

الشكل رقم )2(

الشكل رقم )1(

إعداد/ أ. علي عبدالله الجهاني 
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تأسس البنك اإلسالمّي للتنمية في يوليو 1975 في إطار مؤتمر بيان بشأن الحكم الشرعي للعمل في المصارف الليبية 
 1973 ديسمبر  في  ُعقد  الذي  اإلسالمّية،  الدول  مالية  وزراء 
بمدينة جّدة،  وبدأ مزاولة نشاطه رسمّياً في 20 أكتوبر 1975. 
العديد من  بين  دولة موزَّعة  البنك في عضويته حالياً 56  ويضّم 
مناطق العاَلم، ويشترط لالنضمام إلى البنك أن تكوَن الدولةُ عضواً 
الحّد  من  األّوَل  القسَط  َد  وتسدِّ اإلسالمّي«،  التعاون  »منظمة  في 
األدنى من اكتتابها في أسهم رأسمال البنك. ويعتمد البنك السنة 
الحسابية  الوحدة  أن  المالية كما  تعامالته  )القمرية( في  الهجرية 
يعادل وحدة واحدة من وحدات  الدينار اإلسالمّي وهو  للبنك هي 

حقوق السحب الخاصة لدى »صندوق النقد الدولّي«.

رأس مال البنك : 
ُح به 30 مليار دينار إسالمّي، ورأُس المال  يبلغ رأُس المال المصرَّ
الدورة  اجتماعات  ختام  وفي  إسالمّي،  دينار  مليار   18 المصَدر 
)287( لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك اإلسالمي للتنمية، التي 
البنك بجدة، قرر مجلس  عقدت بتاريخ 2012/12/22،  بمقر 
البنك  مذكرة الجتماع مجلس محافظي  رفع  التنفيذيين  المديرين 
القادم، بشأن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك المصرح 
رأس  من  جزء  بأكبر  المساهمة  األربع  والدول  فيه،  والمكتتب  به 

المال هي: 

مقّره ومكاتبه اإلقليمية:
وللبنك   السعودية.  العربية  بالمملكة  جدة  في  »البنك«  مقّر  يقع 
المغربية( وكوااللمبور  )المملكة  الرباط  إقليمية: في  أربعة مكاتب 

)ماليزيا( وألمآتيا )كازاخستان( وداكار )السنغال(.
وظائف البنك

اموال  رؤوس  في  المساهمة  على  البنك  وظائف  تشتمل 
المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع االنتاجية في 
الدول االعضاء، باإلضافة الى تقديم المساعدة المالية لهذه الدول 
في اشكال اخرى ألغراض التنمية االقتصادية واالجتماعية ، كما 
يقوم البنك بإنشاء وادارة صناديق خاصة ألغراض معينة، ومن بينها 
هذه الصناديق صندوق لمعونة المجتمعات االسالمية في الدول غير 
االعضاء، كما يقوم كذلك بالمساعدة في تنمية التجارة الخارجية 
بين الدول االعضاء وخاصة في السلع االنتاجية، ويقدم المساعدة 
الفنية للدول االعضاء، ويعمل على توفير وسائل التدريب للمشتغلين 
انواع  لممارسة  الالزمة  األبحاث  بإجراء  ويقوم  التنمية،  في مجال 
النشاط االقتصادي والمالي والمصرفي في الدول االسالمية طبقاً 

ألحكام الشريعة االسالمية. 
التعاون مع المنظمات الدولية واالقليمية

يحرص البنك على التعاون مع المؤسسات الدولية واالقليمية ذات 
االهداف المماثلة بهدف دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
االعضاء،  الدول غير  في  االسالمية  والمجتمعات  االعضاء  الدول 
وفي هذا االتجاه أقام البنك االسالمي للتنمية عالقات وثيقة مع 
واالقليمية،  الدولية  والمنظمات  والمؤسسات  الهيئات  من  عدد 
وأرسى قواعد لهذه العالقات بإبرام العديد من االتفاقيات الرسمية 
والعلوم،  للتربية  المتحدة  االمم  منظمة  مثل  مؤسسات  عدة  مع 
والثقافة  للتربية  العربية  والمنظمة  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
الدولية  والمنظمة  الزراعية،  للتنمية  الدولي  والصندوق  والتعليم، 
للتنمية الصناعية والبنك االسيوي للتنمية وغيرها من المؤسسات 

االقليمية والدولية.

 )802( رقم  الفتوى  في  جاء  ما  إلى  باإلشارة 
يناير   14 بتاريخ  الليبية  اإلفتاء  دار  عن  الصادرة 
الدكتور  الشيخ  فضيلة  الجليل  لشيخنا  2013م 
الثورة  وشيخ  الليبية  الديار  مفتي  الغرياني  الصادق 
األصل  حالة  عن  رًة  ُمعبِّ جاءت  والتي  المباركة، 
وتضييق  الربا  تحريم  شأن  في  الشرعية  والقاعدة 
الصريحة،  صوص  النَّ على  سةً  ُمؤسَّ عليه،  الخناق 
والمتضافرة في الداللة على شديد الوعيد والتقبيح 
للتعامل بالربا بشكل عام، أخذا وإعطاء وتعاوناً فجزاه 

ل منه.  الله خيرا وبارك أعماله وتقبَّ
اتصالي  خالل  من  أحببت   ، للفائدة  وتتّمة 
بالتطورات  ودرايتي   ، المصرفي  بالقطاع  المباشر 
والمستجدات المتعلقة به ، أْن أضيف جديداً في هذا 
المجال ، ُمستئِنساً بآراء فقهائنا األفاضل ، ُمستنيراً 
العامة  بالقواعد  ُمسترشداً   ، الواقع  ذلك  بمعطيات 
في تنزيل الحكم الشرعي على الواقع ، ومدى تأثير 
مضامين ذلك الواقع على الُحكم المنّزل ، ُمقّدماً لهذا 
بعد  ُمحاوالً   ، المعاصرين  الفقهاء  آراء  بُموجٍز ألهم 
ذلك تنزيل تلك اآلراء على واقعنا الليبي ، بعد َما منَّ 
الله به على بالدنا و وّفق إليه المؤتمر الوطني العام 
المصرفية  بالفوائد  التعامل  إلغاء  قانون  إصدار  من 
الجدارة  كّل  جدير  تطّور  بأنه  أعتقد  مما   ، الربوية 
بأخذه في االعتبار ، بل َجْعِله ُمؤثِّراً ُمَباِشراً على بُنية 
من  به  يتمتع  لما  الليبي  الواقع  في  الشرعي  الحكم 

خصوصية .
أوالً : موجز لآلراء الفقهية في المسألة

مطلقاً  الربوية  البنوك  في  العمل  تحريم   )1
الربوي  التمويل  أعماَل  ُيباشر  الموّظف  كان  سواء 
أم ال، وهي فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة السعودية 
)الفتوى رقم 9452 قسم العقيدة(، وبه أخذ ُمعظم 
الفقهاء المعاصرين، وذلك تأسيساً على األصل العام 
عليه،  التعاون  أو  ربوي  عمل  كل  مباشرة  تحريم  من 
تحريم  في  ظاهرة  صريحة  نصوص  إلى  ُمستندين 
الربا، إضافة آلية } َو ال َتَعاَوُنوا َعلَى اإِلْثِم َو اْلُعْدَواِن{ 
ونحو حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم والذي 
ورد في نصِّ عليه فتوى شيخنا الجليل مفتي الديار 

الليبية.
2( كراهة العمل في البنوك الربوية؛ على اعتباره 
من المشتبهات، وإْن كان األولى االبتعاد عنه إْن وجد 
بديال أفضل. وهو منسوب لشيخ األزهر األسبق جاد 

الحق على جاد الحق يرحمه الله.
قيام  عند  الربوية  المصارف  في  العمل  يجوز   )3
الفترة  بقدر  الضرورة  تلك  ُتقّدر  أن  على  الضرورة، 
وتحصيله،  حالل  عمٍل  عن  للبحث  الكافية  الزمانية 
لجنة  و  الكويتية،  األوقاف  وزارة  به  أخذت  ما  وهو 
الفتوى بالمملكة األردنية بناًء على أنها ضرورة َعيش، 
العثور  فيها  يصعب  التي  البالد  بعض  في  وبخاصة 
تعالى:  قال  وقد  للظروف،  مالئمة  عمل  فرص  على 
) فَمن اضُطرَّ غيَر بَاٍغ وال َعاٍد فال إثم عليه إنَّ الله 
غفور رحيم (. ويتجه البعض إلى التفصيل ؛ فيجعل 
الجواَز َخاّصاً بَمن لم يباشر أعمال الربا، والكراهة أو 

الحرمة فيما عداه.
قيد  دون  الربوية  البنوك  في  العمل  جواز   )4
بنك  في  بموظف  يتعلَّق  َيُعد  لم  الربا  ألنَّ  الضرورة؛ 
معّين أو بعمٍل معّين كاتب في شركة، وإنما يدخل في 
تركيب  في  يدخل  إنه  برمته،  البنكي  النظام  تركيبة 
وأصبح   ، كله  المالي  وجهازنا  االقتصادي  نظامنا 
البالء به عاًما كما تنبأ رسول الله ρ : ) ليأتين على 
فمن  الربا  أكل  إال  أحد  منهم  يبقى  ال  زمان  الناس 

لم يأكله أصابه ِمن ِغباره( رواه أبو داود وابن ماجة. 
وهو قول لبعض الفقهاء نقله الشيخ محمد أمين في 
موقع هدي اإلسالم، لكنه قول غير مشهور وال يظهر 

اعتباره لدى جمهور الفقهاء.
حاجٍة  في  كان  لَمن  الضرورة  عند  يجوز   )5
منزلة  الفقهاء  عند  ُتنّزل  حاجةٌٌ  ألّنها  العيش،  إلى 
الّضرورة، فيجوُز العمل في البنوك الربوية في حاالٍت 
يوسف  د.  الشيخ  رأي  وهو  أصالً،  ال  استثناًء  ُمعينة 
القرضاوي كما جاء في الجزء األول من كتابه فتاوى 
الدين  محي  علي  د.  الشيخ  عليه  ووافقه  معاصرة، 
القرة داغي. واستند هؤالء الفقهاء إلى أصول الشريعة 
وقواعدها العامة في مسألة الّضرورة والحاجة، حيث 
إذا  المحظورات  تبيُح  منزلتها  في  وما  الضرورة  إّن 
َتعّينت تلك المحظورات طريقا للخروج عن الضرورة 
النصوص  ببعض  ُمستدلين  بمنزلتها،  الحاجة  أو 
العامة، ومن ذلك قوله تعالى: } َفَمِن اْضُطرَّ َغْيَر بَاٍغ 

َوال َعاٍد َفال ِإْثَم َعلَْيه .. {.
في  صقر  عطية  الشيخ  هذا  إلى  ذهب  وقد 
عند  وأجاز  اإلسالمي،  االقتصاد  مجلة  في  له  مقال 
كان العمل بعيداً  تلك البنوك إذا  الضرورة العمل فى 
على  العثور  لحيِن  شرعاً  المحرَّمة  المعامالت  عن 
حميد  بن  الله  عبد  الشيخ  قال  القيد،  وبهذا  بديل. 
بالمملكة  سابقاً  األعلى  القضاء  مجلس  رئيس 
الزرقا،  العالمة مصطفى  الشيخ  قال  وبه  السعودية، 
وبمقتضاه صدرت فتوى وزارة األوقاف الكويتية، وقال 

به بعض المعاصرين.
الحكم  بناء  في  ُتؤثر  هاّمة  ليبّية  ُمعطيات   : ثانياً 

الشرعي
بفضل الله تعالى، الذي مّن على الليبيين جميعاً أوالً 
لزمام  الليبيين  بامتالك  ثم  المباركة،  الثورة  بانتصار 
الوطني  للمؤتمر  بتوفيقه  تلك  نعمته  تّوج  ثّم  أمرهم، 
العام إلصدار القانون )1( لسنة 2013 بشأن إلغاء 
الفوائد المصرفية الربوية، مما أحدث نقلةً كبيرة في 

اً، ومن ذلك :  الواقع الليبي، ُتعتبر َتغّيراً حقيقيَّ
التي  الصيرفة اإلسالمية،  أعمال مشروع  انطالق 

جرى العمل التمهيدي لها قبل سنة مضت.
وبمقتضى  وجوباً  الليبية  المصارف  كافة  اتجاه 
إلى  التحّول  نحو   2013 لسنة   )1( رقم  القانون 
تغّير كبير  ممارسة نشاط الصيرفة اإلسالمية، وهو 
ويقلب  مباشر،  وبشكل  يؤثر  استراتيجيا  ومعطًى 

األوضاع التي بني عليها الحكم في األصل.
مْن  فعلياً  الّتحّول  عملية  دعم  يصير  عليه،  بناء 
القطاع  يتأّكد بحق موظَّفي  والذي  الواجبات،  أوجب 
المصرفي بشكل عام، بأن يستمروا في أداء أعمالهم، 
ولكن مع وجوب تطوير القدرات وتعلم القدر الواجب 
ِمْن أُسس الصيرفة اإلسالمية وقواعدها في مختلف 
المجاالت المصرفية بحيث يساهموا في عملية بناء 
صيرفة إسالمية حقيقّية على المدى الممكن، ويصير 
بعامة  الليبي  المصرفي  القطاع  تطوير  عليهم  واجباً 

لتحويله إلى قطاع مصرفي إسالمي فاعل وذي كفاءة 
بأعباء عمليتي  النهوض  على  قادراً  ليكون  اقتصادية 

البناء والتنمية المستهدفة.
لكوادر  الفعلي  التدريب  عملية  انطالق  أّن  كما 
الصيرفة  تفعيل  على  قادرة  لتكون  الليبية  المصارف 

اإلسالمية وخدماتها بشكل صحيح وسليم.
قّدمها مصرف  كالتي  الجادة  المبادرات  وفي ظل 
بعد  الوزراء  رئاسة  إلى  العقاري  واالستثمار  االدخار 
أخذ موافقة سماحة مفتي الديار الليبية عليها، بشأن 
الشريعة  وأحكام  يتفق  بما  المصرف  نشاط  تطوير 
سقفها  ورفع  العقارية  القروض  وتحسين  اإلسالمية 
وظروفهم  الليبيين  المواطنين  وتطلعات  يتالءم  بما 
بالدعم  المصارف  أولى  ِمن  يجعله  مما  المعيشية، 

والتشجيع.
من  األولى  الدفعات  تخريج  بدء  ظل  في  كذلك   
والرقابة  الشرعي  التدقيق  مجال  في  المتدربين 
الالزمة النطالق  التخّصصات  وغيرها من  الشرعية 

مشروع الصيرفة اإلسالمية بالمصارف الليبية.
أّن  على  وبناء   ، وغيرها  المعطيات  هذه  ظل  في 
األصل في تحريم العمل في المصارف األصل الذي 
قام عليه تحريم التعامل مع المصارف التقليدية هو 
هذا  فإّن  والعدوان،  اإلثم  على  تعاوناً  يتضمن  كونه 
لسنة   )1( القانون  بصدور  وانتفى  تغّير  قد  األصل 
2013، وصار العمل على تطبيق هذا القانون ودعمه 
واجبا شرعياً ألنه من باب التعاون على البر والتقوى، 
فهو دعم لمسيرة التحّول وتوفيٌر لمتطلباتها الالزمة ، 
وهو الشك تعاوٌن واجب، إذ إّن ما ال يتم الواجب إال به 
فهو واجب. فالواجب على موظََّّفي القطاع المصرفي 
طالما  أعمالهم،  والتزام  وظائفهم  على  المحافظة 
الصيرفة  مشروع  دعم  على  الحرص  لديهم  توّفَّر 
اإلسالمية ، وتوّفر لديهم الّصدق في إتقان أعمالهم 
لهذا الغرض وبتلك النّية، بل وعليهم واجب المسارعة 
صة  خصِّ المتَّ التدريبية  الدورات  في  االنخراط  إلى 
زمام  ألخذ  وذلك   ، اإلسالمية  الصيرفة  مجال  في 
المبادرة في قيادة المصارف الليبية نحو عملية تحّول 
رشيد وصحيح ينشده كل مواطٍن ليبيٍّ غيوٍر على دينه 
وعلى وطنه وأهله ، وبخاصة بعد أن أتّم مصرف ليبيا 
المركزي بتوفيق الله تعالى وفضله وضع خارطة ذلك 
، والذي  العملّية  الّتحّول وتحديد متطلباته وإجراءته 
يعتبر بمثابة إعالن تحّول حقيقيٍّ ال نظريٍّ أو ُصوري 

كما يعتقد البعض أو يحاول تصويره كذلك .
والمسؤولية  اإلثم  طائلة  عن  وخروجاًً   ، بالتالي 
القيادات  على  فإنَّ  تعالى،  الله  يدي  بين  الشرعّية 
المصرفية اليوم باعتبارهم رُعاة هذا القطاع ، واجٌب 
شرعيٌّ ومسؤوليةٌ َتاريخّية ، عليهم أخذها بكّل ِجدّية 
 ، ُموظََّّفيهم  َحْفِز  في  اإلسراع  خالل  ِمن   ، وأمانة 
وإعداد البرامج التدريبّية الكفيلة بتمكينهم ِمن إنجاز 
الصيرفة  إلى  ليم  والسَّ ِلس  السَّ االنتقال  في  مهمتهم 
َنجزُم  التي   ، الشرعية  البدائل  وإيجاد  اإلسالمية 
وألهلنا  لنا  وبََركةً  وُيمنا  خيراُ  ستكون  بأنها  جميعاً 
ولبالدنا ، وقبل كلِّ ذلك لديننا وآخرتنا، طالما َصدقنا 
الجدِّ  ساعد  عن  رنا  وَشمَّ العزائم،  وشحذنا  وايا،  النَّ
والّنقد  الّنظري  الكالم  ُمجّرد  عن  وخرجنا  والعمل، 
وطلباً  تعالى  اللِه  ِلَوجه  ابتغاًء   ، والتشاؤم  د  المجرَّ

لمرضاته عّز وجلَّ .
وفقنا الله وإيَّاكم لما ُيحبُّ وَيرَضى، وَجعَل أعماَلنا 

َخاِلصةً ِلوجِهِه الكَريم ُمواِفَقةً ِلَشْرِعِه الَحكيم،،

البنك اإلسالمي للتنمية

المنعقدة  جلسته  في  العام  الوطني  المؤتمر  أصدر 
بالفوائد  التعامل  يمنع  قانونا  2013م  يناير   6 بتاريخ 
المعامالت  جميع  في  والمدينة  الّدائنة  المصرفية 
المدنية والّتجارية التي تجري بين األشخاص الطبيعية 
واالعتبارية ، وأبطل كل فائدة ظاهرة أو مستترة، فيما 

ُعرف الحقا بالقانون رقم )1( لسنة 2013 .
أن  هو  نتمناه  ما  أّن  إال  الخطوة  هذه  مباركة  رغم 
واقَع  والُيغّيب  الُمعطيات  أيُّ تشريع يصدر مع  يتجاوب 
السلبية  االنطباعات  يعزز  قد  مما  المطروحة  القضايا 
أنَّه  رغم  العام  الوطني  المؤتمر  ضدَّ  لها  ُيروَّج  التي 
انتخابا  الليبي  الشعب  انتخبها  البالد  في  سلطة  أعلى 
مناقشة  على  المالحظات  كثرة  رغم  و  ونزيها،  اً  حرَّ
تمت  التي  والطريقة  المؤتمر  أروقة  داخل  الموضوع 
المداخالت  من  كثير  وافتقار  المناقشات  تلك  بها 
من  عددا  أن  إال  للموضوع،  الفنية  بالنواحي  للوعي 
متقّدم  مستوى  في  وكانت  ناضجة  كانت  المداخالت 
القانون،  مشروع  إنضاج  عملية  في  ساهمت  الفهم  من 
الوطني  للتأكيد على مؤتمرنا  الفرصة  نغتنم هذه  لكننا 
ضرورة إيجاد آليات للتواصل مع الجهات والمؤّسسات 
ذات العالقة بما يصدر عن المؤتمر باعتبارها الجهات 
والتشريعات،  القوانين  تلك  بتنفيذ  المعنية  واألطراف 
وفضال عن ذلك اعتماد بيوت خبرة محلّية أو خارجّية 
ألخذ رأيها ومشورتها في االعتبار عند السعي إلصدار 
قانون أو تشريٍع ما، وإن هذا الّدعم الفني مع الترتيبات 

اإلدراية األخرى ستجعل مخرجات المؤتمر أكثر نضجاً 
والشارع  الّدولة  وحاجة  الواقع  مع  ومتناغمة  وعملّيةً 

والمجتمع.
أهم الّتحديات التي تواجهه :

رغم االقتناع التام بإمكان تطبيق قانون منع التعامل 
التطبيق  بأن هذا  نقر كذلك  أن  أننا يجب  إال  بالفوائد 
تواجه  التي  الّتحديات  إلى  يضاف  جديداً  تحدياً  يعتبر 
وبخاصة  األساسية،  بنيتها  تمس  بل  الليبية  المصارف 
المصارف  تلك  واعتماد  االستثمار،  نواحي  ضعف 
قدراتها  وضعف  الفوائد،  إيرادات  على  كبير  بشكل 
االستثمارية وضعف قدراتها على تعبئة الموارد وتمويل 
ارتفاع  من  المصارف  تواجهه  عّما  المشروعات، فضالً 
داد وغيرها من الصعوبات، التي يعززها  نسبة تعّثر السَّ
اإلسالمية  الصيرفة  مجال  في  البشري  الكادر  ضعف 
التي تعتبر بديال شرعيا وحيداً ال خيار أمام المصارف 
إال الشروع في اإلعداد له وبقوة، في ظل ظرف زماني 
إجماالً  ويمكن  للقانون.  وفقا  به  االلتزام  عليها  محّدد 
تلخيص أهم الّتحديات المحدقة بالمصارف فيما يلي :
في  بديلة  إسالمية  مصرفية  منتجات  توّفر  عدم   ●
اللجنة  جهود  تفي  وال  تقديمها؛  يمكن  القريب  المدى 
بحاجة  اإلسالمية  الصيرفة  لشؤون  االستشارية 
المصارف  تعاون  أن  إال  القريب  المدى  في  المصارف 
وشرعت  اللجنة  مع  لديها  التحّول  وأطقم  إداراتها  بكل 
مراحل  على  ولو  وتنفيذها  تحول  خطة  إعداد  في 

الشرعي  البديل  المواطنون  يفتقد  ال  بحيث  وبتدرج، 
القانوني، مما قد يسبب حالة من التذّمر واالحتقان.

البنى  في  الواقع  والضعف  النقص  استكمال   ●
التحتية للقطاع المصرفي بشكل عام، وإعداد الوسائل 
إليها سابقاً، وفي  المشار  التحديات  لمواجهة  المكافئة 
المقدمة استدراك ضعف المورد البشري المدرب على 
المعرفة،  فتحدي  اإلسالمية،  الصيرفة  ونشاط  أعمال 
والتقنية، واألنظمة واللوائح الالزمة، عوامل هامة يجب 

أخذها في االعتبار، والعمل على استيفائها. 
● بناء ثقافة مصرفية ومؤسسية جديدة، تفّعل فيها 
كل  يدرك  بحيث  الحميدة،  واألخالق  اإلسالمية  القيم 
موّظف مصرفي بأنه يؤدي رسالة، وعليه تبعات وطنية 

يجب أن يكون مؤّهال لحملها واالضطالع بها.
الالزمة  والمحاسبية  المسحية  الدراسات  إعداد   ●
لتسوية أرصدة السلف والقروض والودائع وما ُتدرّه ِمن 
لتسوية  باالعتبار  أخذه  َيجُدرُ  ا  ِممَّ ذلك  وغير  عوائد، 

اوضاع المصارف وفق التشريع الجديد.  
وماذا بعد صدور القانون ؟

يترتب  قد  وما  الذكر،  اآلنفة  الّتحديات  جملة  إّن 
خطوات  اّتخاذ  في  اإلسراع  تحّتم  تداعيات،  من  عليها 
وبناء  التشريع،  مع  الواقع  لمواءمة  استدراكّية  عملّية 
الوطني  بالمؤتمر  اخذ  الذي  الّتدرّج  مبدأ  وفق  و  عليه 
في  مصارفنا  ستكون  فهل  التشريع،  إصدار  في  العام 
وترتيب  أوضاعها،  تكييف  وتستطيع  التحديات،  حجم 

منا  يحتاج  الذي  الّشارع  مطلب  وفق  الداخلي  بيتها 
لوقفة جادة، لتوعيته بدور القطاع المصرفي، وواجباته، 
القطاع  على  عريضةً  آماال  يعلّق  ال  حتى  واختصاصاته 
ليست من صلب اهتمامه، وعلى المؤتمر الوطني العام 
يتعلق باإلسراع في تفعيل  الّدعم فيما  التعجيل وتقديم 
بشأن  الرابعة  مادته  في  الصادار  القانون  تضمنه  ما 
قيام  عن  فضال  الحسن،  اإلقراض  صندوق  تأسيس 
الّزكاة  مؤسسة  تفعيل  في  بدورها  عام  بشكل  الدولة 
جارب الناجحة في هذا  أسوة بالدول المتقّدمة ذات التَّ
بأنواعه  الوقف  دور  تفعيل  جانب  في  وكذلك  المجال، 
عبر مؤسسٍة فاعلة قوّية قادرٍة على دعم عملية التنمية 
المجتمع،  أبناء  من  كبيرة  شريحة  بحاجات  والوفاء 

ويدعم مسيرة البناء والتنمية المنشودة.
العمل  في  َتشرع  أْن  الّدولة  على  ذلك  كل  فوق  بل 
ومنظومة  برمته  المالي  نظامها  في  َظر  النَّ إعادة  على 
النافذة بحيث تتكامل الدوار لتحقيق األمن  التشريعات 
بتظافر  والسياسي،  واالجتماعي  المالي  واالستقرار 
ال  صحيحة،  بطريقة  وتوزيعها  األدوار  وتكامل  الجهود 

بتقاذف الكُرة بين األطراف المعنية والمسؤولة.
ليبيا  لمسيرة  وسداده  توفيقه  تعالى  الله  نسأل 
تحملها  التي  لألمانة  أهال  جميعاً  يجعلنا  وأن  الّدولة، 
كل ليبي مهما كانت درجة مسؤوليته وقدر األمانة التي 
تحملها، فليبيا لن تقوم دولتها إال بجهود أبنائها جميعاً 

متعاونين. متظافرين 

التحديات التي تواجه تطبيق قانون منع التعامل بالفوائد المصرفية

في ظل المتغيرات ومعطيات الواقع  ..

■ إعداد/ إدارة البحوث واالحصاء■ د. فتحي خليفة عقوب
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أدى التطور الحضاري بالمجتمعات إلى تطور الوعي المصرفي لدى الناس  وخلق كثيرًا من الحاجات 
المالية واالقتصادية  ،  ما كانت لتلبى لو لم تستجب النظم المصرفية لهذه الحاجات و يحاول 
إشباعها بواسطة  التسويق المصرفي من تطبيقات و ممارسات،فهو مدين للمعطيات التي 
أفرزها التطور فينظم اإلنتاج و االستهالك .ويمكن القول  إنه ال يوجد نشاط في مثل أهمية 
التسويق وال يوجد بنك يمارس نشاطه بنجاح دون وجود هذه الوظيفة التي تعتبر بمثابة  
الروح المبدعة ذات القوة الدافعة لتوليد الحافز على الخلق واالبتكار وعلى تحسين 
والتطويرواالمتياز.. 
مصرف الجمهورية أحد أهم إن لم نقل أكبر المصارف الليبية المنتشرة في مختلف 
ربوع هذا الوطن , زرنا هذا المصرف وطرقنا باب مدير إدارة  التسويق وتطوير المنتجات  
االستاذ نوري ابوفليجة الذي رحب بنا وأجاب على استفساراتنا بكل شفافية.. 

   مدير إدارة التسويق بمصرف الجمهورية »نوري ابوفليجة«

 هدفنا إرضاء الزبائن على مستوى خدمات األفراد والشركات 

■ حوار: أسامة الصادق حميدان

الزبائن  من  مستمرة  شكاوى  هناك   •
والمنتجات  الخدمات  وجودة  ضعف  حول 
التي يقدمها المصرف ... اين ادارة التسويق 
وتطوير المنتجات من جودة هذه الخدمات 

وكيف تتعاملون مع هذه الشكاوي؟
نثمن  و  بكم  نرحب  البداية  في   ●
جهودكم المبذولة من أجل إيصال المعلومة 
باالستمرار  أيديكم  على  وأشد  للقــــــارئ 

باإلعالم الهادف من أجل بناء ليبيا .
قطاع المصارف أسوة ببقية القطاعات 
كانت سمته خالل الفترة الماضــــــــــــــــــــــية 
المصرفية  التخلف وعدم مواكبة الصناعة 
بالعالم و ُفرَض عليه طوق في عهد الطاغية 
أو  منتجات  أية  باستحداث  له  ُيسمح  وال 
تطوير لفترة طويلة من الزمن وفي السنوات 
األخيرة تبنى مصرف ليبيا المركزي خطة 
لتطوير المصارف المحلية لمواكبة التطور 
وتم  المصرفية  الخدمات  في  الحاصل 
استحداث إدارة التسويق وتطوير المنتجات 
بمصرف الجمهورية والتي من أهم مهامها 
للزبائن  المقدمة  الخدمات  جودة  متابعة 
إدارات  مع  المقدمة  شكاواهم  ومتابعة 
ومعظم  لها  العاجلة  الحلول  ووضع  الفروع 
أسبابهاإلى  ترجع  المقدمة  الشكاوى 
وأصبحت  بــــالدنا  بها  تمر  التي  الظروف 
تدريجياً  تتحسن  المصرفية  الخدمات 

بتحسن الوضع األمني .

الخدمات  تسعيرة  اختالف  لوحظ   •
من فرع إلى آخر أليس هذا غريبا ؟

األمة  مصرفي  دمج  بعد   ●
والجمهورية بمصرف واحد قمنا بإعداد 
المصرف  مستوى  على  موحدة  تسعيرة 
وتعميمها على الفروع للعمل بها ، والفروع 

إدخال  يتم  فليكسكيوب  بمنظومة  العاملة 
بها  يوجد  ال  وبالتالي  آلياً  بها  التسعيرة 
ببقية  تعمل  التي  والفروع  اختالف  أي 
بالتسعيرة  يتقيد  لم  بعضها  المنظومات 
وتطوير  التسويق  إدارة  تقوم  وحاليا 
وعليها  الســوق  دراسة  بإعداد  المنتجات 

ستتم إعادة التسعيرة للخدمات المصرفية 
المقدمة وتوحيدها على مستوى المصرف 

.

بمنح  يقوم  ال  الجمهورية  مصرف   •
وفتح  ائتمانية  وتسهيالت  عقارية  قروض 
معقدة  و  صعبة  بطريقة  تتم  االعتمادات 
.... اال تعتقد بأن بأن منح الرواتب واستالم 
الزبائن  رغبات  التلبي  خدمات  الودائع 

وخاصة من رجال االعمال والشركات؟ 
باعتباره مؤسسة  الجمهورية   مصرف 
والحصول  الخدمة  تقديم  هدفها  مالية 
على مقابل من هذه الخدمة وبالتالي عدم 
تحقق  استثمارية جيدة  فرصة  أية  اضاعة 
تمنح  العقارية  للقروض  وبالنسبة  أهدافه 
واالستثمار  االدخار  مصرف  طريق  عن 

العقاري حسب القرارات السابقة. 
االئتمانية  بالتسهيالت  يتعلق  وفيما 
يقوم المصرف بمنح التسهيالت االئتمانية 
واستيفائها  المقدمة  الطلبات  دراسة  بعد 
على  المشروع  جدوى  ومدى  للشروط 

مستوى االقتصاد الوطني . 
التجارة  عمليات  بخصوص  أما 
الخارجية ) اعتمادات مستندية – حواالت 
خارجية  مستندات   – خارجية  مصرفية 
حسب  تنفذ  فإنها  التحصيل(  برسم 
المركزي  ليبيا  مصرف  وتعليمات  مناشير 
والتوجد بها تعقيدات ولعل قيام العديد من 
المؤسسات الحكومية ورجال األعمال بفتح 
الجمهورية  من طرف مصرف  حسابات 

الخدمة  جودة  مستوى  على  دليل  اكبر 
تحسينها  إلى  نطمح  كنا  وإن  المقدمة 
وهدفنا  اآلن  عليه  هي  مما  أفضل  بشكل 
الزبائن سواء على مستوى خدمات  إرضاء 
على  والمؤسسات  الشركات  أو  األفراد 
بالمصرف  وتوجد  كما  خدماتنا  مستوى 
الشركات  لمتابعة  متخصصة  إدارة 
والخاصة  الحكومية  والمؤسســــــــــــات 
التي  والمعوقات  للمشاكل  الحلول  وإيجاد 

تواجههم وهي إدارة الشركات الكبرى .

• سمعنا بأن لديكم فروعًا كثيرة تحقق 
خسائر سنويا .... ان كان هذا صحيحا لماذا 

اليتم اغالقها ؟
● في حقيقة األمر هي فروع قليلة جدا 
والمصرف  متتالية  سنوية  خسائر  تحقق 
للربح  خاضع  تجاري  نشاطها  مؤسسة 
األرباح من  تحقيق  ويقاس مدى  والخسارة 
االقتصادية  الوحدة  مستوى  على  عدمها 
ضمن  من  مؤسسة  المصرف  أن  وباعتبار 
فإنه  فيه  وتعمل  المجتمع  مؤسسات 
وبالتالي  اجتماعية  مسؤولية  عليه  تقع 
المساهمة في تقديم الخدمات المصرفية 
الحبيبة  ليبيا  ربوع  من  المناطق  بعض  في 

ونهدف من ذلك إلى :-
مرتبات  صرف  في  المساهمة   -
في  الحكومية  بالمؤسسات  العاملين 
المناطق النائية و التي بها خدمات الدولة 
المختلفة ) التعليم _ الصحة _ الكهرباء – 
صندوق التضامن _ صندوق التقاعد ......

الخ (. 
مراكز  إيداعات  حصيلة  استالم   -
تقديم الخدمة و إحالتهاإلىاإلدارات العامة 

لتلك المراكز.
المنح  إيصال  في  الدولة  مساعدة   -
ألبناء  تقديمها  تقرر  التي  والمساعدات 
مصرفنا  ساهم  وهنا  الليبي  الشــعب 
الليبية  األسر  منحة  في  فعالة  مساهمة 
بفضل الفروع المنتشرة في كافة المناطق .

هذه  في  المصرفي  الوعي  نشر   -
المناطق .

في  االنتشار  هذا  من  االستفادة   -
وتجدر  للمصرف  التسويقي  الترويج 
تحقق  التي  الفروع  عدد  أن  المالحظة 
من   ) فروع   10( متتالية  خسائر  في 
بنهاية شهر أغسطس  أصل )152 فرعاً( 
الفروع  خسارة  صافي  وبلغت  م   2012
 2012 أغسطس  شهر  بنهاية  المذكورة 
وبلغ   ) دينار   637،473.000  ( قيمة  م 
صافي الربح المحقق بنهاية شهر أغسطس 
 133،495،789.000( قيمة  م   2012
للمصرف  اإلدارة  مجلس  واهتم   ، دينار( 
وصدرت  بالموضوع  التنفيذية  واإلدارة 
التي  الفروع  أوضاع  بدراسة  التعليمات 
للعوامل  أرباحاً  تحقق  أن  المفترض  من 
وحجم  الموقع  مثل  ذلك  على  المساعدة 
الخصوم االيداعية ، وحاليا إدارة التسويق 
دراسة  بإعداد  تقوم  المنتجات  وتطوير 
مدراء  مع  واالجتماع  المذكورة  للفروع 
التخاذ  العليا  لإلدارة  وتقديمها  الفروع 

القرار المناسب .

الزبائن  قبل  من  كبيرة  رغبة  هناك   •  
والتخلص  اسالمية  مصارف  مع  للتعامل 
برفع  الجمهورية  مصرف  ويقوم  الربا  من 
شعار المصرف الرائد في هذا المجال .... 
هل االكتفاء ببيع سيارات بالتقسيط فقط 
يعتبر ريادة في عالم الصيرفة اإلسالمية؟

كان  الجمهورية  مصرف  نعم   ●
الصيرفة  مجال  في  الرائد  المصرف 
اإلسالمية  والمنتجات  اإلســــالمية 
بالتقسيط  البيع  عند  تقف  ال  المقدمة 
الخدمات  من  العديد  وتوجد  للسيارات 
والمنتجات اإلسالمية التي يقوم المصرف 

بتقديمها والصيغ المعتمدة هي :
)مشاركة  بنوعيها  المشاركة   -

متناقصة _ مشاركة دائمة أو ثابتة( .
مطلقة  )مضاربة  المضاربة   -

ومضاربة مقيدة ( .
 _ استيرادية  )مرابحة  المرابحة   -
مرابحة محلية( .ويقدم المصرف خدمات 
الصيرفة اإلسالمية عن طريق ثالثة فروع 

 – بطرابلس  فشلوم  فرع   ( هي  إسالمية 
غريان(  فرع   – ببنغازي  المختار  فرع 
فروع  بجميع  النوافذ  طريق  عن  وكذلك 

المصرف. 
اعتمادات  بفتح  قام  والمصرف 
االستيرادية  بالمرابحة  مستندية 
العديد  بتمويل  قام  و  المحلية  والمرابحة 
عمليات  تمويل  إضافةإلى  المشاريع  من 
من  المختلفة  للسلع  بالتقسيط  البيع 
وُيظهر   ، حاسوب  وأجهزة  وأثاث  سيارات 
حجم التعامل بالمعامالت اإلسالمية رغبة 
التعامل  في  المسلم  الليبي  الشعب  أبناء 
الربا  عن  واالبتعاد  اإلسالمية  بالمنتجات 
الحسابات  عدد  ذلك  على  دليل  وخير   ،
وارتفاع  اإلسالمية  بالفروع  والودائع 
فروع  بجميع  اإلسالمية  المعامالت  حجم 
في حجم  المستمر  واالنخفاض  المصرف 

الربوية.  التعامالت 

األجنبية  المصارف  بعض  دخول   •  
المصارف  بين هذه  منافسة  سيساهم في 
خطط  لديكم  ....هل  الليبية  والمصارف 
ورؤي استراتيجية لمواجهة هذه المنافسة 

في السنوات القادمة ؟ 
بها  تمر  التي  الحالية  الظروف   ●
جميع  على  وآثارها  الحبيبة  بالدنا 
على  تساعدنا  لم  االقتصادية  المكونات 
في  للمنافسة  إستراتيجية  خطة  إعداد 
السوق الليبي سواء كان منافسة المصارف 
حال  وهذا   ، منها  األجنبية  أو  الزميلة 
على  ولكنني  المحلية  المصارف  جميع 
قادرة  المحلية  المصارف  أن  من  يقين 
نسبة  على  والمحافظة  المنافسة  على 
على  أيضاً  وقادرة  السوق  على  االستحواذ 
طرح منتجات وتطوير الصناعة المصرفية 
الظروف  جمــيع  لها  توفرت  متى  بالبالد 
في  خطته  تنفيذ  من  مصرف  كل  وتمكين 
أي  عليه  فرض  وعدم  والتطور  التطوير 
خطــــة أو تقييد تحركات في هذا االتجاه 
دوره  المركزي  ليبيا  مصرف  يكون  أن  و 

رقابي .

 المصارف  المحلية قادرة 
على المنافسة و المحافظة 
على نسبة االستحواذ في  
السوق

•

بتحسن الوضع   
األمني .. الخدمات 
المصرفية  تتحسن 
تدريجيًا

•

مصرف ليبيا المركزي يشرع في قبول طلبات للحصول على إذن مزاولة أعمال الصرافةإعالن 
تنفيذًا ألحكام قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم )16( لسنة 2010م،  

بشأن القواعد المنظمة ألعمال الصرافة وتعديله .
يعتزم مصرف ليبيا المركزي البدء في قبول طلبات السادة الراغبين في الحصول 
تقديم  يتم  أن  على   ، شركات  أو  مكاتب  خالل  من  الصرافة  أعمال  لمزاولة  إذن  على 
 ، المركزي  ليبيا  مصرف  بموقع   ، الخصوص  هذا  في  المعدة  للنماذج  وفقًا  الطلبات 
 ، المركزي  ليبيا  مصرف  إلى  وتقديمها   ، للمطلوب  وفقًا  وتعبئتها  سحبها  يتم  بحيث 
وحتى  2013/1/20م  من  ابتداًء  وذلك   ، بالنماذج  إليها  المشار  بالمستندات  مرفقة 
ولن   ، باإلعالن  المحددة  المواعيد  الطلبات في  يتم تقديم  أن  ، على  2013/2/21م 

ينظر في الطلبات المقدمة بعد التاريخ المحدد.
الصرافة  ومكاتب  الشركات  متابعة  قسم  إلى  بالمستندات  مرفقة  الطلبات  •تقدم 
بإدارة الرقابة على المصارف والنقد أو أحد فروع مصرف ليبيا المركزي بكل من )بنغازي 

– سرت – سبها( .
، واختيار عدد محدد من المكاتب والشركات وفقًا  • يتم فرز المستندات المقدمة 

للعدد المستهدف ، بناًء على إستراتيجية مصرف ليبيا المركزي في الخصوص .
• تمنح الشركات التي يتم اختيارها موافقة مبدئية ، وتعطى مدة شهرين الستكمال 

بموقع  النهائية  الموافقة  على  للحصول   ، المخصصة  بالنماذج  المذكورة  المستندات 
مصرف ليبيا المركزي، مع ضرورة توفير المتطلبات الالزمة .

علمًا بأن الموافقة المبدئية ال تعطي الحق للشركات والمكاتب في ممارسة أعمال 
الصرافة ، بأي شكل من األشكال ، قبل الحصول على الموافقة الخطية النهائية 

طلبات  بتقديم   ، مبدئية  موافقة  على  تحصلت  التي  والمكاتب  الشركات  تقوم   •
فترة  خالل  وذلك   ، المزاولة(  )إذن  النهائية  الخطية  الموافقة  على  الحصول  لغرض 
الشهرين الُمشار إليهما أعاله ، وفي حالة عدم قيام الشركات والمكاتب بتقديم الطلبات 
–التجهيزات  –المنظومة  )المقر  الالزمة  المتطلبات  وتوفير   ، المطلوبة  والمستندات 

األمنية( في الموعد المحدد ، تعتبر الموافقة المبدئية في حكم الملغاة .
• وبعد معايرة اللجنة المختصة لمقرات المكاتب والشركات ، ومنظوماتها ، ومدى 
توفر وسائل الحماية واألمان ، وفقًا لمتطلبات  مصرف ليبيا المركزي ، ُتمنح الشركات 

والمكاتب إذن المزاولة . 
• يطلب من السادة الذين سبق وأن تقدموا بطلبات لغرض الحصول على موافقة 
مبدئية ، أن يتقدموا بطلبات جديدة وفق النماذج المعدة في الخصوص ، بحيث ال يعتد 

بالطلبات التي سبق تقديمها قبل تاريخ هذا اإلعالن .
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الجمهورية  مصرف  كلمة  جاءت 
السيد   ألقاها  للحدث  الرسمي  الراعي 
احمد رجب مدير عام المصرف أشار فيها 
إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات وإثراء 
الوطنية  القضايا  حول  والحوار  النقاش 
وأشار كذلك إلى أهمية الدفع االلكتروني 
أولويات  من  وأنها  االلكترونية  والصيرفة 
المصرف في المرحلة القادمة، واختتمت 
للندوة  المنظمة  الجمعية  بكلمة  الكلمات 
رئيس  نائب  الهوني  سالم  السيد  ألقاها 
الشكر  فيها  تناول  الجمعية  إدارة  مجلس 
ولمصرف  المركزي  للمصرف  والثناء 
للندوة  الرسمي«  »الراعي  الجمهورية 
مؤسسات  دور  اهمية  ايضا  وتناول 
انجازات  وبعض  المدني،  المجتمع 
مستقبالً  ستلعبه  الذي  والدور  الجمعية 
لقضية  الجمعية  وتبني  المجال  هذا  في 
الدفع االلكتروني باعتبارها قضية وطنية 
وفي غاية األهمية ويتوقف عليها مستقبل 
البلد.وتال ذلك تكريم مصرف الجمهورية 
وتم  للندوة  الرسمي«  »الراعي  باعتباره 
فريق  قبل  تقدير من  درع وشهادة  تسليم 
العكاري«  مصباح  السيد  إلى  الجمعية 

الجمهورية. مصرف  إدارة  مجلس  رئيس 
اثراء  اجماالً  الندوة  من  الهدف  وكان 
الحوار والنقاش إليجاد آليات حول تفعيل 
بما  ليبيا  في  االلكتروني  الدفع  أدوات 
يخدم الوطن ويحفز المصارف على القيام 
بدورها ألجل الصالح العام باالستفادة من 
المستقبل،  وباستشراف  الماضي  تجارب 

وكان من ضمن االهداف الرئيسية:
- السعي إلى تقديم رؤية إستراتيجية 
طريق  خارطة  إلى  للوصول  متكاملة 
موحدة للنهوض وتفعيل الدفع االلكتروني 

في ليبيا. 
- مراجعة وتقييم الوضع الراهن من 
والتقنية  والتنظيمية  التشريعية  الجوانب 
استدراك  يكفل  بما  والمالية  والفنية 
تجارب الماضي وتصحيح المسار ووضع 

أسس تنموية سليمة.
االستفادة من الملتقى في اثراء اآلراء 
الى  للوصول  واالفكار  الخبرات  وتبادل 
مصالح  يخدم  بما  ممكن  وضع  افضل 
جميع  قبل  من  الجهود  ويوحد  الوطن 

المؤسسات ذات العالقة.
التحديات  مجمل  على  الوقوف   -

الليبي  االقتصاد  تواجه  التى  الكبيرة 
بصفة  المصرفي  والقطاع  عامة  بصفة 
خاصة فيما يخص الدفع االلكتروني.كما 
التي  المحاور  من  العديد  مناقشة  تمت 

تضمنتها الندوة واهمها : 
الالزمة  التشريعات   : االول  المحور 
الدفع  ادوات  يخص  فيما  السوق  لتنظيم 

المستحدثة وغير المقننة.
مشروع  دور   : الثاني  المحور 
الخدمات  تطور  في  الوطني  المدفوعات 

المصرفية االلكترونية. 
االتصال  شبكة   : الثالث  المحور 
وشركات  وزارة  ودور  المصرفية  والدفع 

االتصاالت.
استراتيجيات   : الرابع  المحور 
ليبيا  في  االلكتروني  الدفع  ادوات  تفعيل 

المستقبل.
وخلق  التدريب   : الخامس  المحور 
االلكتروني،  الدفع  في  مصرفية  قيادات 
الكوادر  نقص  في  الفراغ  سد  وكيفية 

البشرية المتخصصة.
المحور السادس : أهمية بوابة الدفع 
التنمية  دعم  في  الوطنية  االلكتروني 

وارساء الالمركزية.
والعروض  المشاركات  كانت  وقد 

مقدمة من كٍل من :
مدير  ابوسنينة  محمد  د.   / السيد 
والنقد  المصارف  على  الرقابة  ادراة 

بمصرف ليبيا المركزي.
مدير  الشائبي  عمران  أ.   / السيد 
ليبيا  بمصرف  المعلومات  تقنية  ادارة 

المركزي.
السيد / أ.محمود الحبشي ممثالً عن 

وزارة االتصاالت والمعلوماتية.
ممثالً  العباني  محمد  أ.   / السيد 
والتجارة  لالعمال  العلمية  الجمعية  عن 

االلكترونية.
السالم بن رمضان  أ. عبد  السيد / 
بمصرف  البطاقات  ادارة  مدير  مساعد 

الجمهورية.
الصغير  الدين  حسام  أ.   / السيد 

ممثالً عن شركة هاتف ليبيا. 
ومن جانب آخر تم على هامش الندوة 
للتدريب  االستراتيجية  الخطة  تقديم 
وتطوير الكادر البشري المقدمة كمقترح 
والتجارة  لالعمال  العلمية  الجمعية  من 

االلكترونية،
كما تم اعالن تأسيس المنتدى الليبي 

للدفع االلكتروني.
واختتمت الندوة بالتأكيد على اهمية 
الدفع  ألدوات  منظمة  تشريعات  وجود 
اإللكترونية،  وللمعامالت  اإللكتروني 
حلول  وإيجاد  الجهود  توحيد  وضرورة 
الدفع  شبكة  وتأمين  لدعم  مشتركة 
تطوير  وكذلك ضرورة  بليبيا،  المصرفية 
االعتماد  وتقليل  المصرفية  الدفع  ادوات 
على النقود الورقية، وتم التأكيد ايضاً على 
البشري  الكادر  وتطوير  التدريب  اهمية 
المستقبلية،  التحديات  لمواجهة  الوطني 
والتأكيد على ان نجاح الدفع االلكتروني 
المركزي  المصرف  لسياسة  نجاح  هو 
اخرى  ومشاريع  التجارية  والمصارف 
االلكترونية  الحكومة  مثل  وطنية  كبرى 
والتجارة  الليبية  التجارة  شبكة  ومشروع 
االلكترونية ونجاح المؤسسات التى تتبنى 
مفهوم اإلدارة االلكترونية، وأيضاً تحقيق 
االلكتروني  التحصيل  خدمات  في  تقدم 
ينعكس  بما  العامة  للخدمات  والجباية 
بصفة  االقتصادية  التنمية  ازدهار  على 

اختتام الندوة العلمية حول الصيرفة اإللكترونية والدفع اإللكتروني 

الجمعية العمومّية للمصرف التجاري الوطني تعقد اجتماعها العادي السنوي 

الجمعية  أقامت  الجمهورية  مصرف  من  برعاية 
األيام  في  اإللكترونية  والتجارة  لألعمال  العلمية 
الماضية بطرابلس، ندوة علمية تحت عنوان: »الدفع 
ومستقبل  وتحديات  طموحات  ليبيا«  في  اإللكتروني 
والنشيد  الحكيم  بالذكر  الندوة  »افتتحت  مشرق 
حيث  االفتتاحية  الكلمات  بعض  وألقيت  الوطني 
الحبري«  »على  السيد  باسم  األولى  الكلمة  كانت 
ألقاها بالنيابة عنه السيد  »مصباح  نائب المحافظ 
الجمهورية  مصرف  إدارة  مجلس  رئيس  العكاري« 
المصرفية  الخدمات  أهمية  على  ركزت  والتي 

والتقنيات  اإللكتروني  الدفع  وأهمية  اإللكترونية 
المتسارعة  الحديثة  والتكنولوجيا  المصرفية 
وتحدياتها في المرحلة المستقبلية وكذلك أشار إلى 
أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مسيرة 
بناء الوطن، ثم جاءت كلمة السيد محمد بن يوسف 
بدوره  والذي  الخارجي  الليبي  المصرف  عام  مدير 
أشار إلى بعض النقاط ركزت في مجملها على أهمية 
التقنية وأهمية أدوات الدفع والتجارة اإللكترونية في 

المرحلة المقبلة والهامة..

للمصرف  االعتيادية  العمومية  الجمعية  عقدت   
السنوي  العادي  اجتماعها  بطرابلس  الوطني  التجاري 
ورئيس  المركزي  ليبيا  نائب محافظ مصرف  بحضور 
ومدير  الوطني  التجاري  المصرف  إدارة  مجلس 
ديوان  عن  ومندوب  الوطني  التجاري  المصرف  عام 
وجرى   . بالجمعية  المستثمرين  من  وعدٍد  المحاسبة 
خالل هذا االجتماع استعراض ومناقشة جدول األعمال 
المصرف  نشاط  عن  اإلدارة  مجلس  تقرير  المتضمن 
في  المنتهية  المالية  للسنة  وأعماله  الوطني  التجاري 
» 31-12-2010 » ، واالطالع على تقارير مراجعي 

الحسابات الخارجيين لسنة 2010 .
 كما جرى خالل االجتماع االطالع والمصادقة على 
اإليرادات والمصروفات  العمومية وحسابات  الميزانية 
 ، في 31-12-2012.م  المنتهية  المالية  السنة  عن 
واعتماد المراجع الخارجي عن السنوات 2011 حتى 
2014 ، باإلضافة إلى اعتماد هيئة الرقابة الشرعية 
لعمل فروع الصيرفة اإلسالمية بالمصرف ، ومناقشة 

ما يستجد من أعمال .
بالمصرف  اإلدارة  مجلس  رئيس  السيد  وأفاد   
في  االجتماع  لهذا  التنسيق  تم  بأنه  الوطني  التجاري 
إطار المصادقة على ميزانية المصرف لسنة 2010م 
وقال إن الجمعية العمومية اعتمدت خالل هذا االجتماع 
اتخذها  التي  والقرارات  للمصرف،  الختامية  بياناتها 
مجلس اإلدارة وتوزيع األرباح على المستثمرين. وأضاف 
مساهم  لكل  األرباح  قيمة  أن   « الوهاب  »عبد  السيد 
تقدر بحوالي قيمة )دينار وعشرة دراهم ( وتعتبر هذه 
القيمة عائداً جيداً للمساهمين وُيقدر بحوالي أكثر من 
10 % لكل مساهم. وأوضح أنه تم توزيع ) 6 ماليين 
تمثل 10 %( بشكل مبدئي كما تم توزيع ) 48 مليوناً 
توزيع  إلى  باإلضافة  للمساهمين،  إضافي  كتوزيع   )
الكبرى  المساهمة  كانت  بحيث  للعاملين«  مليوناً   13«
 70 ( بنسبة  المركزي  ليبيا  يملكها مصرف  التي  هي 
%( والباقي مطروح لالكتتاب في سوق األوراق المالية 

ونحن نعول على التقدم والمنافسة في المستقبل بحيث 
تتيح  خارجية  وبنوك  خارجية  مشاركات  لليبيا  تكون 
الخدمات  أفضل  تحديد  التجاري  الوطني  للمصرف 

للمواطن .
بين  مفتوح  حوار  االجتماع  هامش  على  وعقد 
المساهمين وموظفي المصرف وبين النائب المحافظ 
المصرف  عام  ومدير  المصرف  إدارة  مجلس  ورئيس 
موضوع  أهمها  المواضيع  من  جملة  فيه  ،تناولوا 
باالستعانة  المصرف  لتطوير  إستراتيجية  خطة  تنفيذ 
هذا  لتتويج  تمهيدا  العربية  المصرفية  بالمؤسسة 
أو  جزئيا  بيعه  إلى  والمصرف  المؤسسة  بين  التعاون 
كليا وهذا ما أدى إلى استياء موظفي المصرف التجاري 
الوطني وعبروا عن الدور الفعال   للمصرف التجاري 
الوطني  واالقتصاد  المال  عجلة  تحريك  في  الوطني 
االجتماعية  التنمية  في  باالهتمام  الجديرة  ومساهمته 

التي  المختلفة  االئتمانات  خالل  من  واالقتصادية 
والمساهمة  والقطاعات  المجاالت  كافة  في  يمنحها 
في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات العامة وكذلك 
المصرفية  واألعمال  الخدمات  كافة  تقديم  في  دوره 
لجميع شرائح المجتمع عبر فروعه ووكاالته المنتشرة 
الوطن وخير دليل على ذلك ما قدمه  ربوع  في جميع 
وبعد  أثناء  للمواطنين  جليلة  خدمات  من  المصرف 
ثورة 17 فبراير المجيدة، أضف إلى ذلك اإلمكانيات 
المادية والبشرية حيث يمتلك المصرف عدداً كبيراً من 
العالية  والكفاءة  بالخبرة  تتمتع  التي  المؤهلة  الكوادر 
القادرة على القيام بالدور المحوري في تطوير وتحديث 
إلى  المتواضعة  المرحلة  من  به  واالنتقال  المصرف 
الطيبة  السمعة  كذلك  والمتقدمة،  الراقية  المرحلة 
حيث  والخارج  الداخل  في  المصرف  بها  يتمتع  التي 
يمثل  المصرف التجاري الوطني المصارف الليبية في 

اتحاد المصارف العربية وكذلك يمثل المصارف الليبية 
في اتحاد المصارف المغاربية وحصول المصرف على 
2010م  لسنة  ليبي  مصرف  كأفضل  عالميه  جائزة 
أفضل  ضمن  من  الوطني  التجاري  المصرف  وصنف 
السوق  في  والريادة  التميز  مع  بالعالم،  مصرف  ألف 
المصرفي والنتائج المحققة ألفضل نسبة نمو باألصول 
واإليرادات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البالد 

من الفترة االستثنائية إلى الفترة االنتقالية .
ومن هنا أكدوا أن المصرف التجاري الوطني يعتبر 
رائد المصارف الليبية بكل المقاييس وله القدرة على 
واألعمال  الخدمات  تقديم  في  وراٍق  متميز  دور  لعب 
المشروعات  وتمويل  االئتمانات  ومنح  المصرفية 
 ، واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  في  والمساهمة 
الداخلي  االستثمار  نحو  ينطلق  بأن  جدير  وكذلك 
أموال  رؤوس  في  المساهمة  وباستطاعته  والخارجي 
مصارف  واستحواذ  وشراء  وأجنبية  عربية  مصارف 

محليه وإقليمية.
المركزي  ليبيا  مصرف  اعتزام  بخصوص  أما 
التجاري  المصرف  مال  رأس  في  حصته  عن  التخلي 
طرح  طريق  عن  ذلك  يكون  أن  نأمل   ، بالبيع  الوطني 
هذه  شراء  يتم  بحيث  العام  الوطني  لالكتتاب  الحصة 
الحصة من قبل كافة شرائح المجتمع الليبي دون غيره 
فالمستثمر الليبي قادر على الرهان فتشجيعه ونجاحه 
خدمة للوطن، أو أن يتم امتالك هذه الحصة من قبل 
وزارة المالية كما في كثير من دول العالم، فالمصارف 
عنها  القيود  ورفع  العالم  على  لالنفتاح  تحتاج  الليبية 
االستحواذ  من  الغير  وتمكين  تكبيلها  ال  وتشجيعها 
كما حدث  ومقدراتها  إمكانياتها  من  واالستفادة  عليها 
لمصرفي الصحارى والوحدة حيث فشلت تجربة تمليك 
الوسط  في  يتداول  لما  وفقا  لهما  األجنبي  المستثمر 

المصرفي والرأي العام للمواطنين . 

■ متابعة /حاتم الموسي 
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الجوية  الخطوط  شركة  مباشرة  مع 
المملوكة  الناقالت  من  واحدة  االفريقية، 
للدولة، عملياتها بداية شهر ديسمبر 2011 
ذلك  في  بما  عالمية،  وجهات  عدة  إلى 
القاهرة وتونس واسطنبول ودبي واإلسكندرية 
من  اليقين  عدم  يسود  ذلك  ومع  والخرطوم، 
إلى  الممتدة  الطيران  شبكة  تشغيل  إعادة 
الرئيس  ويرى  الكبرى،  الصحراء  جنوب  دول 
الجوية  الخطوط  لشركة  السابق  التنفيذي 
الخطوط  معظم  أن  التير  الرماح   األفريقية 
كانت  األفريقية  القارة  دواخل  إلى  المتجهة 
)الغوس(  خطي  باستثناء  مربحة،  غير 
و)أكرا(، في حين سيتم العمل على إستئناف 
التير أن تمر  الكاملة قريبا، ويتوقع  العمليات 
التي  األضرار  بسبب  صعبة  بظروف  الشركة 
 2011 مارس  بين  الناقلة،  بأسطول  لحقت 

وأغسطس 2011.
وقال التير إن التركيز على إصالح أسطول 
في  المدرجة  الخطط  أولويات  من  الشركة 
إحدى  تعرض  إثر  السيما  الراهن،  الوقت 
الطائرات المملوكة للشركة من طراز ايرباص 
320 ألضرار ناجمة عن حريق، فيما تضررت 
أربعة أخرى، وماتزال أثنين من الطائرات في 

حالة تسمح لها بالطيران.
قد  باضطراد  النامية  األفريقية  وكانت 
التي  األشهر  وقبل  شبكتها،  نطاق  وسعت 
مباشرة  خطوط  خدمة  إطلقت  الثورة  سبقت 
إلى بكين، وليون وميالنو، فيما تغطي خدماتها 
غرب  في  وجهات  نحو  نسبيا  ثابتة  شبكة 

أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.
كما باشرت شركة الخطوط الجوية الليبية، 
الدولية  العمليات  للدولة،  المملوكة  األخرى 
طرابلس  مطار  من   2011 أكتوبر   17 في 
وفي 23  الدولي،  القاهرة  مطار  إلى  الدولي 
الناقل  مسار  استأنف   2011 عام  نوفمبر 
الدولي الثاني خدمة ثالث مرات أسبوعيا إلى 
من  طائراتها  باستخدام  الدولي  مالطا  مطار 
طراز  CRJ – 900 قبل الثورة ، وتعمل على 

تسيير رحالت إلى وجهات في شمال أفريقيا 
الوجهات  وشملت  وأوروبا.  األوسط  والشرق 
وروما  وميالنو  وفرانكفورت  لندن  الرئيسية  
البيضاء،  الدار  الجزائر،  اسطنبول،  وكييف، 
صفاقس، القاهرة، االسكندرية ، عمان، دبي، 
جدة ودمشق. و شبكة محلية تربط مطارات 
سرت،  سبها،  وغات،  وبنغازي،  طرابلس 

والكفر، وهون وأوباري.
أواخر  الشركتين  دمج  المتوقع  من  وكان 
تأجيله  تم  االتفاق  هذا  ولكن   ،2011 عام 
عدة مرات، في حين أشار وزير النقل الدكتور 
رويترز  لوكالة  تصريح  في  الوحيشي  يوسف 
سيستأنف  الطيران  شركات  دمج  أن  إلى 
شركات  دمج  نجاح  وأن   .2012 مارس  في 
على  الحكومة  قدرة  على  يعتمد  الطيران 
األوروبية  الناقالت  لمنافسة  التكاليف  خفض 
الجديدة  الحكومة  وضعت  كما  المناظرة. 
وقت  أسرع  في  العمل  فرص  خلق  آليات 
ممكن، واستعادة التدفقات التجارية والشروع 
في  التحتية  البنية  لتطوير  كبيرة  في مشاريع 

البالد، ضمن أولوياتها.
األفريقية  الجوية  الخطوط  شركة 

والخطوط الجوية الليبية وقعت اتفاقات سنة 
2010 القتراض مليار1.1  دوالر أميركي من 
مجموعة من البنوك المحلية لشراء 11 طائرة 
من طراز ايرباص A320، و A350 ، وكانت 
ايرباص  طراز  من  طائرات  عدة  استلمت  قد 
القدرة  استعادة  بغية  سابق،  وقت  في   320

على المنافسة وتحديث أسطولها الجوي.
الجوية  الخدمة  استعادة  أن  محللون  ويرى 
ويشكل  االقتصاد،  انعاش  مراحل  أهم  من 
الطيران  بقطاع  المتعلقة  المشاريع  استكمال 
بداية الطريق، وفي هذا اإلطار عبر الرئيس 
ساني  مصطفى  تاف،  لشركة  التنفيذي 
العودة  على  الشركة  إدارة  حرص  عن  سينر 
مطار  بناء  في  العمل  واستمرار  ليبيا  إلى 
في  بنائه  عقد  وقع  الذي  الدولي،  طرابلس 
محطة  بناء  عقد  منح  وقد   ،2007 سبتمبر 
مطار طرابلس إلى شركة أودبريشت / تافال 
للركاب  محطتين  لبناء  مشتركة   CCC  /
ضرورة  إلى  المراقبون  ويذهب  وملحقاتهما، 
لشركات  تسمح  التي  النمو،  إعادة  تسريع 
الطيران االجنبية بالعودة إلى السوق بسرعة، 

وإنشاء بيئة آمنة وجذابة.

ليبيا  في  الطيران  تاريخ  تلخيص  ويمكن 
بأهم المنعطفات، بداية من مباشرة الحكومة 
الليبية، التي  تأسيس شركة للخطوط الجوية 
بدأت عملها عام 1964 تحت اسم الخطوط 
تسميتها  إعادة  وتم  الملكية،  الليبية  الجوية 
بالخطوط الجوية العربية الليبية عام 1967، 
من  والمحلية  الدولية  الخدمات  توفر  وكانت 
التوسع  وشهدت  وبنغازي،  طرابلس  مطاري 
فرضت  عندما  عام 1992،  حتى  التدريجي 
السابق  النظام  على  عقوبات  المتحدة  األمم 
فوق   103 آم  بان  طائرة  تفجير  أعقاب  في 
بلدة لوكربي عام 1988، مما حال دون تسليم 
الليبي من  الناقل  الطائرات، ومنع  قطع غيار 
العربية  الجوية  الخطوط  واتجهت  التحليق، 
الليبية إلى العمليات المحلية، وفي عام 1999 
الليبي  للطيران  والسماح  العقوبات  رفع  تم 
بعامين،  ذلك  بعد  مجدداً،  العمل  باستئناف 
وفي عام 2001 انشئت شركة طيران أخرى 
الخطوط  باسم شركة  للدولة، عرفت  مملوكة 
بأسطول  تزويدها  وتم  االفريقية،  الجوية 
صغير من الطائرات متوسطة المدى، بهدف 
من  تمتد  شبكة  عبر  بالجنوب  الشمال  ربط 
العواصم  في  وأخرى  أفريقيا  في  محطات 
وفي  طرابلس،  مطار  في  والتوقف  األوروبية 
تشير  تصريحات  برزت   2010 العام  أواخر 
إلى تبني خطط لدمج هذه الشركتين، وهناك 
أسطول  لتطوير  طائرات  طلبية  عن  حديث 
الشركة الكبيرة بقيمة 4 مليارات دوالر، إال أن 
بإبرام  الشركتان  وقامت  يتحقق،  لم  اإلندماج 

عقود لشراء طائرات لتحديث أسطولهيما.
تقدم  إحراز  المنصرم  العقد  في  تم  كما 
أعلن  فقد  توسعية،  أكثر  صناعة  إيجاد  نحو 
عن تأسيس أول شركة طيران مملوكة للقطاع 
 2000 أكتوبر  في  تأسست  التي  الخاص، 
نوفمبر 2001، تحت  وباشرت عملياتها في 
خطة  وفق  الجوي،  للنقل  البراق  شركة  اسم 
أسواق  إلى  صغيرة  شبكة  تتضمن  تشغيلية 

رئيسية مثل تركيا وسوريا والمغرب.

يرى الخبراء االقتصاديين أن حركة 
السفر ضرورية من أجل استعادة االزدهار 
في القطاع الخاص، بوصفه عامال 
أساسيا في النجاح االقتصادي المستمر. 
لذا من المشجع رؤية استئناف العمل 
في شركتي الطيران المملوكتين للدولة، 
وهما »الخطوط الجوية الليبية« 
و»الخطوط الجوية األفريقية«، اللتان 
طالما استمتعت بالسفر معهما في 
رحالتي من لندن إلى طرابلس والعكس. 
وينصب تركيز الشركتين على ربط 
الشركاء االقتصاديين والسياسيين حول 
البحر األبيض المتوسط، مثل تركيا، 
بالشرق األوسط وبريطانيا، وفق ما أشار 
إليه )جون ديفي( أستاذ إدارة األعمال 
بجامعة )لندن متروبوليتان(، في مقال 
نشره مؤخرًا عن واقع االقتصاد الليبي، 
بما في ذلك قطاع الطيران .

حتى قبل الضربات الجوية للناتو، 
وفرض عقوبات األمم المتحدة وحظر 
االتحاد األوروبي على النظام السابق في 
ليبيا، عاش قطاع الطيران أمال ضئيال 
في تحقيق تقدم ملموس وحقيقي يلبي 
شروط تحقيق التقدم االقتصادي، وفق 
ماتذهب المؤشرات والبيانات الصادرة 
عن شركات الطيرن العاملة في البالد... 
ولكن مع استئناف عمليات شركات 
النقل الجوي، واطالق المحادثات بين 
أكبر شركات الطيران الليبية بشأن 
اندماجهما، وتفاؤل العاملين في مجال 
السياحة بارتفاع معدالت الحجوزات 
مستقبالً مايبعث على األمل في استيفاء 
متطلبات أن تصبح شركات النقل الجوي 
الليبي من بين أقوى المنافسين في 
قارتي أفريقيا وأوروبا.

إعادة بناء صناعة الطيران حاسمة لتحقيق االنتعاش االقتصادي في ليبيا

مؤخراً  أعدها  دراسة  عن  ستيجليتز(  )جوزيف  االقتصادي  كشف 
الظاهرة  المناخي على االقتصاد األمريكي، واصفاً  التغير  تأثيرات  حول 
مالمسة  عقب  اليوم،  األمريكي  االقتصاد  تواجه  التي  األهم  بالقضية 
تريليون دوالر  الطبيعية حاجز ال 1.60  الكوارث  الناجمة عن  الخسائر 

في الفترة الممتدة من عام 1980 حتى عام 2011.
ولكن كيف ستؤثر هذه الظاهرة على االقتصاد األمريكي؟.

الواليات  اقتصاد  على  المناخ  تغير  تأثير  حول  اإلحصاءات  بعض   
المتحدة، جمعت من منظمات غير حكومية ترصد الظاهرة وتداعياتها، 
المناخ  تغير  عن  الناجمة  األضرار  وحجم  قيمة  تكلفة  ارتفاع  إلى  تشير 
على ألسر األمريكية من   1250 دوالر في السنة بحلول عام 2020، إلى 
1800 دوالر سنويا بحلول عام 2040، مع توقعات بأن تقفز إلى 2750 
لذلك فإن تغير المناخ سوف  دوالر في السنة بحلول عام 2080، وتبعاً 
يكلف االقتصاد األمريكي 3.8 مليار دوالر سنويا بحلول عام 2020، وأن 
تصل التكلفة إلى 6.5 مليار دوالر سنويا بحلول عام 2040، ونحو 12.9 

مليار دوالر بحلول عام 2080.
ويتوقع )ستيجليتز( أن تكلف تأثيرات التغيرات المناخية نسبة 2 % من 
الـ 20 المقبلة بسبب تغير  الناتج المحلي اإلجمالي على مدى السنوات 
المناخ، فيما باتت األرقام تدعوا إلى تنامي قلق االقتصاديين، السيما مع 
العالمي  الظاهرة على االقتصاد  الناجمة عن هذه  ارتفاع حجم األضرار 
إلى 1.2 تريليون دوالر كل عام، وفقا لدراسة حديثة، كما تشير التوقعات 
والتلوث  الحرارة  بارتفاع درجات  المتصلة  إلى تضاعف تكاليف األضرار 
عام  بحلول  العالمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   %  3.2 إلى  الكربوني 

.2030
وعلى جانب آخر تصدر التغير المناخي، قائمة أسباب الوفيات البشرية، 
ماليين   5 وفاة  عن  مسؤول  المناخي  التغير  أن  األحصائيات  أثبت  فقد 

شخص كل عام، مسجالً بذلك أنه السبب الرئيسي للوفاة عالمياً.
المتحدة  الواليات  إيرادات قطاع صناعة األخشاب في  انخفضت  كما 
األمريكية من 1 مليار دوالر إلى 2 دوالر مليار دوالر سنويا.، جراء زيادة 
انتشار اآلفات، وارتفاع معدالت تباطؤ نمو ألشجار وانتشار حرائق الغابات، 

مما أدى إلى انخفاض في اإليرادات. 
سواحل  تضرب  التي  األعاصير  عدد  راتفاع  من  )ستيجلينز(  ويخشى 
الواليات المتحدة، وتضاعف حدتها، على غرار اعاصير »ساندى«، »إرين«، 
»كاترينا«، األكثر ضراراً، واألشد فتكاً، والتي ناهزت أضرارها االقتصادية 
نحو 75 مليار دوالر، في الفترة مابين 2005 إلى العام الماضي 2012.

تسع حقائق حول األضرار الناجمة عن تغير المناخ 

الحكومة  أن  أبوفناس  مصطفى  االقتصاد  وزير  أكد 
بصدد مراجعة كل القوانين والقرارات المنظمة للنشاط 
هذا  بخصوص  لجان  تشكيل  إلى  مشيرا  االقتصادي، 

الغرض ستصدر تقريرا في القريب العاجل. 
وحمل ابو فناس مسؤولية تدهور األوضاع االقتصادية 
للبالد للنظام السابق، مشيرا إلى أن نسبة البطالة بين 
أن  أعلن  فيما  بالمائة،   20 بلغت  الثورة  قبل  الليبيين 

االقتصاد الليبي سيعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص 
من  بالمائة   5 نسبة  حالياً  نشاطه  اليتعدى حجم  الذي 
العام  للقطاع  بالمائة   95 مقابل  االقتصادي  النشاط 
الذي عجز عن تقديم خدمات جيدة، وفتح باب الفساد، 
لديها قدرات متميزة لتصدير  ليبيا  أن  بوفناس  وأوضح 
االسماك والزيوت والتمور، داعيا الشركات األجنبية التي 
كانت تنفذ المشروعات إلى العودة إلى ليبيا إلستكمالها.

االقتصاد الليبي إلى أحضان القطاع الخاص

تويوتا تناضل الستعادة لقبها 

المرأة اليابانية إيقونة تحفيز االقتصاد المتعثر
أعلن الحزب الحاكم في اليابان عن وضع المزيد 
من النساء في المناصب الرئيسية لتعزيز اقتصاد 
الحزب سيدتين  تكليف  أيام فقط من  بعد  البالد، 

إلدارة مراكز قيادية.
المناصب  في  النساء  تعيين  أن  المحللون  ويرى 
االقتصاد  في  طفرة  يخلق  أن  شأنه  من  القيادية، 
الياباني، وهذا في حد ذاته من شأنه أن يغير نموذج 
االقتصاد الياباني كجزء من استراتيجية النمو التي 

ترمي الحكومة إلى تحقيقها.
وفي إطار اإلجراءات التنفيذية فقد عين )شينزو 
ديسمبر  في  الوزراء  رئاسة  إلى  عاد  الذي  آبي(، 
الماضي، عقب فوز الحزب الديمقراطي الليبرالي 
في  أخريين  وامرأتين  )كويكي(  االنتخابات،  في 

وظائف مهمة في إدارة الحزب.
ووضعت اليابان من بين أهدافها طويلة المدي، 
في  اإلدارية  المناصب  من  المرأة  مشاركة  تعزيز 
القطاعين العام والخاص ورفعها إلى أكثر من 30 

قلق  ارتفاع  وسط   ،2020 عام  بحلول  المئة  في 
إلى  الحكومة  إجراءات  تؤدي  أن  من  المحافظين، 

»التمييز العكسي«.
أكتوبر  في  صدر  تقرير  في  اليابان  وحثت 
قدرات  من  أفضل  بشكل  االستفادة  إلى  الماضي 
اإلناث نسبة 9  العامالت، في سوق تشكل  النساء 
بالمائة وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، مقارنة 
مع 43 في المئة في الواليات المتحدة، فيما يعزو 
المراقبون تلك النسب المتدنية إلى حزمة حواجز، 
وقانون  الشركات،  توظيف  ممارسات  ذلك  بمافي 
الكثير  وميل  العامالت،  عل  المفروضة  الضريبة 
من النساء إلى ترك العمل بعد الوالدة، ويرجع ذلك 
إلى  أيضا  ولكن  االجتماعية  الضغوط  إلى  جزئيا 

نقص في عدد مرافق رعاية األطفال.
الياباني  االقتصاد  أن  اإلخبارية  التقارير  وتفيد 
تحفيزية،  إجراءات  مزيد  إلى  يحتاج  المتعثر 
وتشجيع مبادرات القطاع الخاص، وتعزيز التجارة 
مشروعات  بزيادة  للشركات  االستثماري  واإلنفاق 

األشغال العامة.

في  نسبة  أكبر  )لكزس(  العالمة  موديالت  احتلت 
اليابانية  السيارات  صناعة  عمالق  مبيعات  حجم 
 8 قرابة  العالمة  مبيعات  المست  أن  بعد  )تويوتا(، 
ماليين و680 ألف سيارة، في العام الماضي، وسط 
آمال بانتعاش مبيعات الشركة، واستعادة لقبها كأكبر 
بسبب   ،2010 عام  فقدته  الذي  للسيارات،  صانع 
االستدعاءات  خلفية  على  منها  المستهلكين  مخاوف 
مما  الغيار  قطع  تلفيات  بسبب  لمركباتها  المتكررة 
أضر بالسمعة العالمية للشركة، وتراجع الطلب على 

مركباتها.
وتتوقع إدارة الشركة ارتفاع حجم مبيعاتها اإلجمالي 
بنسبة 2 بالمئة خالل عام 2013، مع زيادة أخرى 

من شركة صناعة سيارات النقل هينو التابعة لها.
مبيعات  حجم  بارتفاع  مبيعات  احصايات  وتفيد 

 ،2012 عام  بالمئة   22 بنسبة  اإلجمالية  تويوتا 
بواقع تسعة ماليين وسبعمئة ألف مركبة على مستوى 

العالم.
الطلب  ارتفاع  تويوتا على  مبيعات  زيادة  وستعتمد 
في  حادا  إنخفاضا  الشركة،  تتوقع  حيث  العالمي، 
العام  خالل  سياراتها  على  المحلي  الطلب  معدالت 
الجاري، وذلك بعد انتهاء المهلة الحكومية، الخاصة 
شهر  في  االنبعاثات  منخفضة  السيارات  بدعم 
سبتمبرالمقبل. الشركة اليابانية كانت قد فازت بتاج 
سنوات  لثالث  العالم  في  سيارات  وبائع  صانع  أكبر 
أن  إلى  منذ عام 2008 حتى عام 2010،  متتالية 
شركة  لحساب   2011 عام  األول  الترتيب  خسرت 
جنرال موتورز األمريكية، في حين حلت فولكس فاغن 

األلمانية ثانية، لتصبح تويوتا في المركز الثالث.
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حطية  فضاء  وسط  تلة صخرية،  فوق 
تاقرفت تبرز قلعة محصنة، تعود إلى فترة 
معارك المقاومة الليبية االحتالل االيطالي، 
فقد دارت في المكان معركة شهيرة يوم 25 
الليبيين  المجاهدين  بين   1928 فبراير 
)قراتسياني(،  بقيادة  ايطالية  وقوات 
الجفرة  واحات  احتالل  الستكمال 
المجاهدين  أراض، ومطاردة  وماحولها من 
من  طابور  وتوجه  بالصحراء،  المتحصنين 
زلة شماالً نحو منطقة النوفلية، مع تحرك 
القوات اإليطالية بقيادة الكولونيل ماريوتي 
من النوفلية نحو الجنوب تحركاً متزامناً مع 
من  الهدف  وكان  غرتسيانى،  قوات  حركة 
المجاهدين  قوات  محاصرة  التحرك  هذا 
المتحصنة في المرتفعات الواقعة بين واحة 

زلة، ومنطقة جيفة. 
من  المجاهدين  من   )335( وتجمع 
تقارفت،  آبار  حول  تقيم  التي  القبائل 
تركزت  حيث  بالمرتفعات،  متحصنين 
الكاملة  السيطرة  في  الدفاعية  خطتهم 
المعركة  أرض  في  المتحكمة  المواقع  على 
أما  المياه،  و مصادر  المرتفعات  من حيث 
آالف   4 قواتهم  عدد  البالغ  اإليطاليون 
المباغتة  على  خطتهم  أقاموا  فقد  جندي، 

و المفاجأة. 
وتالقى الفريقان في منخفض تاقرفت، 
ودارت رحى معركة ضارية طيلة يوم كامل، 

كثافة  بسبب  المجاهدين،  بانسحاب  انتهى 
على  االيطاليين  وسيطرة  المدفعية  نيران 
القوات  كبدوا  أن  وبعد  المائية،  اآلبار 
انسحب  فادحة،  خسائر  االيطالية 
جنوباً،  الهاروج  جبال  نحو  المجاهدون 
إخالء  وفعاال في  بارزا  دوراً  النساء  ولعبت 
وإنقاذ  االنسحاب  عملية  وترتيب  النجوع 
الجرحى، حتى ال يقع أحد منهم أسيراً في 
يد القوات اإليطالية .استخدم المجاهدون 
نوعا من التكتيك الحربي لتغطية انسحابهم 
من حطية تاقرفت عرف بعملية )الشواطة(. 
حيث تقدم قسم من المجاهدين على هيئة 

القوات  مقدمة  لمشاغلة  دائرة  نصف 
محاولة  إفشال  في  ونجحت  اإليطالية، 

غرتسيانى اللحاق بالنجوع المنسحبة.
القلعة  المعركة  تلك  شواهد  ومن 
صخرية  هضبة  فوق  المشيدة  االيطالية 
على مسافة 75 كم شمال شرق مدينة زلة، 
تاقرفت(،  بـ )حطية  وسط منخفض يعرف 
تتخلله األودية مثل وادي القطابة، و الرتمة، 

وحليق الذئب، و كم الرعوية.
طبيعية  مناظر  على  المبنى  يطل   
بالمنخفض  صحراوية خالبة، حيث تحيط 
والجنوب  الشمال  من  مرتفعات  سلسلة 

الكثبان  سالسل  حولها  وتنتشر  والغرب، 
منها  قور  ومجموعة  الصغيرة،  الرملية 
ومنقار  الملح،  ومنقار  القورالصهب، 
مكاناً  غرتسيانى  اتخذه  الذي  غرتسيانى، 
كما  قواته،  توجيه  و  المعركة  لمراقبة سير 
توجد بالحطيه مجموعة من العيون واآلبار 
منها عين األعيكب، وعين أبو لعج، وبئر كم 
الرعوي، وتكتسي أرض المكان بغطاء نباتي 
والفرس،  والضمران،  األثل،  أشجار  من 

ولقطف، والغردق.
المعمارية  بتفاصيلها  القلعة  وتحتفظ 
المتألفة من مدخل يفضي إلى ساحة كبيرة، 
واسعة  وأجنحة  غرف،  عدة  حولها  أقيمت 
إلقامة الجنود والعساكر، يلفها سور خارجي 
أركانه  على  والصخور،  بالحجارة  مشيد 
الجدار  الشكل، وعلى  دائرية  أبراج مراقبة 
وتحيط  النيران،  واطالق  للمراقبة،  فتحات 
بالسور األسالك الشائكة التي أقيمت لمنع 

تسلق القلعة.
الرابط  الطريق  عبر  التنقل  ويشكل 
حد  في  متعة  تاقرفت  وحطية  زلة  بين 
ذاته، عبر صور متباينة التفاصيل والمعالم 
وتتناثر  الصحراء،  طبيعة  جماليات  من 
واألودية  واألبراج  القالع  آثار  جنباتها  على 
بينها  من  والحطايا،  والوحات  والمرتفعات 
جبال السوداية، وحطية ) ترزه (، و) حطية 

مدوين ( وواحة ) أم الغزالن(.

حازت لوحة فسيفساء المجالد الجريح، المكتشفة بفيال 
وادي لبدة استحسان المشاركين في مؤتمر جمعية المعهد 

الدولي لدراسة الفسيفساء القديمة، الذي أقيم في 
علماء  من  نخبة  بمشاركة  اإليطالية،  فينيسيا  مدينة 
الفسيفساء  بفن  المهتمين  الدوليين،  اآلثار  وخبراء 

الرومانية.
من  المتألف  الليبي  األثري  الفريق  وقدم 
البرفيسور عادل التركي، وخبير الترميم بمراقبة آثار 
االيطالية  اآلثار  وعالمة  معتوق،  جابر  الدكتور  لبدة 
البرفيسور )لويزا موسو(، أستاذة علم اآلثار بجامعة 
الفسيفساء  أرضية  رحلة  عن  شروحاً  الثالثة،  روما 
منذ  للميالد،  الثاني  القرن  إلى  تاريخها  يرقى  التي 
اكتشافها عام 2000 في فيال رومانية أعالي وادي 
لبدة، بمنطقة سوق الخميس على يد الدكتور )مارليس 
ويندوسكي – جامعة هامبورغ (، وعملية استخراجها 
جامعة   – زيجرت  )هلموت  األلماني  العالم  بإشراف 
هامبورغ( وبمساعدة عالم اآلثار الليبي األستاذ عبد 
ترميمها  مرحلة  إلى   ،2003 عام  الكواش  السالم 
وعرضها على واجهة متحف الفسيفساء بمدينة لبدة، 
تحت سطوة العوامل الجوية، بطريقة التليق بقيمتها 

الفنية.
ووصف خبير علم المواد الليبي البرفيسور عادل التركي 
واحدة  بأنها  اللوحة  ونقل  ترميم  أعمال  على  أشرف  الذي 
وأنجزت  العالم،  مستوى  على  الفسيفساء  أعمال  أروع  من 
مشهد  السيما  النظير،  منقطعة  وحيوية  بواقعية  تفاصيلها 
المجالد الجريح، الذي يظهر مجالدين أحدهما على يمين 
يجلس  فيما  بدمائه،  مضرجاً  صريعا،  سقط  قد  الجدارية 
خصمه، منهكاً ومتعباً، واضعا يده اليسرى الماسكة بالسيف 
فوق ركبته اليسرى المجروحة والتي تلفها ضمادة وهي مثنية 
بوضع عمودي على األرض، فيما تبدو الجروح على جسده 

بوضوح وترتسم على وجهه أمارات الهلع والرعب.
 825 مساحتها  تناهز  التي  الفسيفساء  لوحة  وكانت 
إلى  مقسمة  الباردة،  الحمامات  أرضية  تـغطي  مربع،  متر 
خمس قطع، تحمل تفاصيل مباريات المجالدين، وصراعهم 
مناظر  إلى  باإلضافة  فهناك  المفترسة،  الحيوانات  مع 
من  مجموعة  بين  للمصارعة  أخرى  مناظر  المجالدين، 

المعنيين  المراقبين  من  ثالثة  قبالتهم  ويقف  الرياضيين 
نادر جدا لمجموعة  المصارعة، ومنظر آخر  نتائج  بتحديد 
من الرجال في داخل قفص كبير يتعرضون لهجوم 

الحيونات المفترسة وهم محكومون باإلعدام.
بمافي  الفسيفساء،  فن  خبراء  ووصف 
ميروني(  مارك  )د.  البريطاني  اآلثار  عالم  ذلك 
)بالرائعة العالمية(، لماتحمله من بريق في األلوان 
أوضاع  تفاصيل  في  ودقة  والصفاء،  والبريق 

األجسام، والطالل بصورة منقطعة النطير.
الختالي  يوسف  الدكتور  خلص  جانبه  من 
المتخصص في الفن، وأحد أبرز المهتمين باآلثار 
مفادها  نتاج  إلى  ليبيا،  في  الحضارات  وتاريخ 
تصوير  مستوى  إلى  النادرة  هذه  ارتقت  )لقد 
التعبير عن الفزع في وجه المجالد الجالس إلى 
والصور  الزيتية  اللوحات  إال  إليه  يصل  ال  حد 
وصفاء  بريق  أن  الختالي  ويضيف  الفتوغرافية(، 
حجر فسيفساء لوحة المجالد الصريع، بلغ إبراز 
لمعان جلد المتصارَعين الناجم عن العرق وربما 
بطلي  يقومون  أنهم  المعروف  فمن   ، الزيت  حتى 
أجسادهم بالزيت ليساعدهم من اإلفالت بسهولة 
الصغيرة  القطع  بريق  إن  بل  البعض،  بعضهم  قبضات  من 
والخوذات  والمالبس  الشعر  في  المستعملة  للفسيفساء 
والدروع تدل على أنها من األحجار الثمينة والزجاج، في حين 
أنجز تصوير أجسام المجالدين بطريقة بارعة في التشريح 
والنسب بشكل واقعي شبهه العلماء بفن عصر النهضة حيث 
يعلق العالم البريطاني د. ميروني بإعجاب: إننا من الطبيعي 
أن نرى تأثر فناني عصر النهضة في أوروبا بالفن الروماني 
الكالسيكي ولكن من الغريب أن نرى قطعة فنية من العصر 

الروماني تنتمي لعصر النهضة(.
عادل  البرفيسور  من  المكون  األثري  الفريق  وأنجز 
التركي، والدكتور جابر معتوق، والبرفيسورة )لويزا موسو(، 
حديثة،  علمية  ومعايير  أسس  وفق  اللوحة،  ترميم  عملية 
صونها  ضمان  شروط  توفر  بمواد  تأطيرها  إعادة  شملت 
مخصص،  مبنى  داخل  إلى  مؤخراً  نقلها  وجرى  وحفظها، 
الفسيفساء  متحف  معروضات  ضمن  للعرض  وتجهيزها 

بمدينة لبدة األثرية.

إثر أعمال ترميم وصون بفرق محلية
لوحة المجالد تنال إعجاب العالم... وتزين متحف الفسيسفاء بمدينة لبدة

لقضاء  مثالي(  )موتيل   Luna2 منتجع 
االستجمام  وفرص  البهجة،  من  أوقات 
وضجيج  صخب  عن  بعيدة  أجواء  وسط 
المصممون  أبدى  فقد  السكانية،  التجمعات 
الحديثة  الديكورات  باختيار  كبيراً  اهتماماً 
الداخلية، في تناغم مع األثاث البسيط، كما 
فاهل(  )ديفيد  المعماري  المهندس  استغل 
التضاريس المحيطة، وأجواء شواطئ جزيرة 
التصميم  ضمن  ودمجها  األندونيسية،  بالي 
في  وغاية  مريحة  أشكال  في  للمنتجع،  العام 
ورواده  خصوصية،  المكان  مامنح  البساطة، 
الغرف  داخل  من  بالطبيعة  االستمتاع  فرص 
االطالع  الزجاجية  جدرانها  التحجب  التي 

على المناظر الطبيعية.
المنتجع  وفناء  الممرات  زودت  كما 
ومدخله بالمدرجات بين برك المياه، وأحواض 
للغرف،  الخصوصية  ولتوفير  السباحة، 
متباعدة،  مسافات  على  توزيعها  جرى  فقد 
واإلقامة،  الترفية  متطلبات  بكامل  وتجهيزها 
في  روعي  كما  خاصة،  مسابح  ذلك  بمافي 
في  األوروبية  النماذج  مزج  المنتجع  تصميم 
المعمارية  الهندسة  إلهام  مع  العمارة،  فن 
في  مايعرف  ضمن  وتوظيفها  األندونيسية، 
التي  بالموتيالت  الفنادق  عالم  مصطلحات 
طلباً  الطرقات  على  المسافرين  يقصدها 
واستقاللية  وتوفر حركية  والنوم،  لالسترخاء 
إلى  والخروج  الوصول  إمكانية  من  مستمدة 
الغرف من خارج المبنى، حيث تفتح جميعها 
على مرآب السيارات أو الطريق، والوصول إلى 

الغرف عبر السير وسط الممرات الداخلية.

من  الكالسيكية  األكالت  بتذوق  التمتع   
بتجربة  البلجيكي،  للمطبخ  الطويلة  القائمة 
العاصمة  في  الحافالت  متن  على  حسية 
الستار  أسدل  سياحي  برامج  ضمن  بروكسل، 
 2( مسمى  تحت  الجاري،  العام  مطلع  عنه 

.)Brusselicious 201
مدراء مؤسسة )فيست بروكسل( وشركائها 
أن  يقولون  الفكرة،  أصحاب  )إلكترولوكس(، 
تجربة   ( تعني  اسمها،  يوحي  كما  التجربة 
والتجول  التقليدي،  الطعام  تذوق  بغية  ترام(، 
بين المعالم السياحية التي ال مثيل لها في أي 
الطهاة  كبار  من  طلب  وقد  العالم،  في  مكان 
التقليدية، مع  البلجيكية  باألطباق  قائمة  إعداد 
المنتجات  ومكونات  عالية  جودة  على  التركيز 
انسانية  أكثر  بعد  إلضفاء  الموسمية،  المحلية 

على الجوالت السياحية.
قاموا  ممن   السياح  انطباعات  وكانت 
األطباق  بتناول  تمتعوا  أنهم  بالتجربة، 
الكالسيكية البلجيكية، التي جرى إعدادها من 
أنيق  ديكور  مع  سيارة  داخل  الطهاة،  كبار  قبل 
األكثر  المناطق  بمشاهدة  والتمتع  وعصري، 

جاذبية في المدينة.
من  الفريدة  المبادرة  هذه  مع  وتجاوباً 
النقل  شركة  قدمت  الطهو،  فن  من  نوعها، 
مركبات  تردد  أي  دون  من  بروكسل  في  العام 
الترام الستخدامها في هذه الفكرة، وتم إطالق 
متنزه  أروقة  بين  متنقل  مطعم  في  رحلة  أول 
Cinquantenaire، البالغة مساحته نحو 30 

هكتاراً في ضواحي العاصمة بروكسل.

) لونا ( ينال لقب أفضل 
موتيل 2012 

 بروكسل .. تجوّل وتذوق
 األطباق التقليدية

حطية تاقرفت

تشهد األراضي خالل فصلي الربيع والخريف، موسم 
توقف  نقطة  ليبيا  تختار  التي  المهاجرة  الطيور  وصول 
واستراحة، نظراً لماتتمتع به أراضيها من خصائص تتميز 
بانتشار البيئات المتنوعة، والتضاريس المتباينة، التي توفر 
موائل مناسبة لإلقامة المؤقتة، جنباً إلى جنب مع الموقع 
الجغرافي الواقع بين حوض البحر المتوسط والصحراء، 
ما أدى إلى قضاء أعداد كبيرة من الطيور فترات الشتاء أو 
الصيف في بعض المناطق، مثل وادي الكوف، وعلى طول 
الشواطئ، وعلى حواف السباخ والبحيرات والبرك المائية، 

والمسطحات المائية في الصحراء.
عن  الميدانية  والدراسات  العلمية  التقارير  وتكشف 
وجود أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة في ليبيا، تصل 
إلى 40 ألف طائر مائي، تنتمي إلى 55 نوعاً من الطيور 
 ، المائية،  غير  الطيور  من  وفصيلة  رتبة   65 و  المائية، 
أكثر  وجودها  التي سجل  الطيور  أصناف  إجمالي  ليصل 
120 نوعاً من بينها ثالثة أصناف مهددة بخطر االنقراض.
ومن بين األنواع التي تم رصدها أثناء موسمي الهجرات 

وخالل  وجنوبها،  األرضية  الكرة  شمال  بين  السنوية 
وعصفور  النسارية،  البومة  طائر  العكسية،  الهجرة  فترة 
الصحراء والبط، والباشاروش، والسنونو واليمام، واإلوز، 
وأنواع مختلفة من رتبة اللقالق، والغطاس المتوج، والغطاس 
أحمر العنق، وأسود العنق، والبجع، وغراب الماء، ومالك 
والحدأة  النحاميات،  رتبة  من  وطيور  )البلشون(،  الحزين 
الشاهين،  الدجاج، وصقر  النحل، ومزرة  السوداء، وحوام 

وطيور القطاة المهاجرة، وغيرها الكثير من األنواع.
لتوقف  وبيئية  طبيعية  شروط  عدة  لتوافر  ونظراً 
واستراحة الطيور المهاجرة في عدد من النقاط الجغرافية 
الممتدة  الشواطئ   مسافة  طول  مع  ليبيا، خصوصاً  في 
على الضفة الجنوبية لحوض البحر المتوسط التي تعتبر 
من أفضل المعابر للطيور، فضالً عن وجود المسطحات 
طول  على  المنتشرة  الصغيرة  الجزر  من  وعدد  المائية، 
تشكل  التي  الصحراوية،  البحيرات  إلى  إضافة  الساحل، 
نقاط استراحة أو توقف مناسبة ومالذات مؤقتة ألعداد 
هجرتها  رحلة  أثناء  الطيورالمهاجرة  أصناف  من  كبيرة 

السنوية في فصلي الخريف والربيع من كل عام. وتشاهد 
الطيور في شهور أبريل ومايو أثناء الهجرة من الجنوب إلى 
وسبتمبر  وأغسطس،  الربيعية،  بالهجرة  مايعرف  الشمال 

وأكتوبر في الهجرة الخريفية من الشمال إلى الجنوب.
الطيور  ومراقبة  لرصد  المناسبة  المواقع  بين  ومن 
أثناء مواسم هجرتها، منطقة واو الناموس الواقعة وسط 
إلى المسطحات المائية  الصحراء على الخارطة، وصوالً 
تاورغاء،  بحيرة  مثل  الليبي،  الساحل  طول  على  المطلة 
واألحراش  الغربي،  الساحل  بمناطق  المائية  والسدود 
شرقاً،  األخضر  الجبل  بمنطقة  والوديان  والغابات 
بالمنطقة  الرمال  بحر  تخوم  على  المنتشرة  والبحيرات 
الشرقية، فضالً عن جزيرة فروة بالقرب من مدينة زوارة 
مربعأ،  كيلومتراً   13 نحو  مساحتها  البالغة  الغرب،  في 
إضافة إلى محيط سبختي بوكماش، والسبخات المجاورة، 
شرق  أحمد  وقصر  العظام،  أم  وسبخ  تاورغاء،  وسبخة 
ووادي  تاورغاء،  شرق  الهيشة  ومحمية  مصراتة،  مدينة 

كعام. تعد منطقة تغذية وموائل للطيور المهاجرة.

مواقع رصد و مراقبة الطيور المهاجرة في ليبيا

عادل التركي

جابر معتوق
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■ سارة عبدالنبي

للعاشقين عند الوداع طقوُسهم
أولها صمتهم

عن  الكلمات  تتوقف  الصمت  ففي 
ترديد صداها.. 

فلم تعد هي سيدة اللحظة..
هناك لغة أخرى تجتاح المكان

ُتخبر المارّين ممن يفهمون لغة الصمت
أن في هذه اللحظة قد ُفصل قلُب عن 

جسد
لُيحيلُه إلى تجويٍف خاٍو.. ال روح فيه

تخبرنا العيون
من  قواميس  إيصاله  عن  عجزت  ما 

الكلمات ُتخبرنا
أن الحب مهما كبر.. فإن لحظة شٍك 

واحدة كفيلةٌ بأن تقتله
إن خذالن الحبيب لنا

مقابر  في  لزاّلته  الغفران  روح  ُيًشيع 
الخيبة
ُتخبرنا

كيف ُتصبح ذكرياٌت لطالما أسعدتنا..
بين ليلة وضحاها

النواح  من  أس��راب��اً  تستدعي  ذك��ري��اٍت 
والبكاء

كيف يصبح الشوق لمن أحببنا
كقيٍد يسُجُن الروح

ُتعيد  لتظل سامرة.. محكوٌم عليها أن 
تلك اللحظة

لحظة الوداع مراراً وتكراراً
 وتتجرع ُمّرها

في آخر الثواني الراكضة في لقائهم
حين ُيدير الحبيب ظهره لمن أحبته

يسوُد صمٌت ثاًن!!
فهناك لغةٌ أخرى.. تجتاح الصمت

دمعةُ تسقط لتحتضن رصيف المارة
فتبعثُر الصمت المطبق

عبثاً تحاول العين أن تمنعها
متناسية أنها آخُر طقوس الوداع
متناسية أنها. اآلن سيدُة اللحظة

من المؤمل أن يشرع مكتب التخطيط والمشروعات بالمنطقة 
الليبي بضريح  الشرقية في بناء متحٍف خاص بمقتنيات الجهاد 
شيخ الشهداء عمر المختار بمنطقة سلوق على مساحة تبلغ 55 

هكتارا، وكذلك إنشاء منارة لتحفيظ القرآن الكريم.. 
تأتي هذه المبادرة بناًء على تعليمات وزير الثقافة والمجتمع 
المدني السيد حبيب األمين الذي زار مؤخرا عدداً من المرافق 

الثقافية بالمنطقة..

خلص اجتماع وزير الثقافة 
المنعقد  ال��م��دن��ي،  والمجتمع 
ال��ع��ام  ال��ث��ق��اف��ة  مجلس  بمقر 
رئيس  بحضور  بنغازي،  بمدينة 
م��ك��ت��ب ال��ث��ق��اف��ة ف��ي ب��ن��غ��ازي، 
م��ح��م��د ال��م��س��ات��ي، ورئ��ي��س 
اللجنة العليا ل� “بنغازي عاصمة 

الثقافة الليبية 2013.
اللجنة  م��ن��ح  أه��م��ّي��ة  إل���ى 
ال��ع��ل��ي��ا ل��اح��ت��ف��ال��ي��ة ك��ام��ل 
خطتها  وضع  في  الصاحيات 
العمل،  ه��ذا  لتنفيذ  وبرامجها 
لهذه  كاملة  ميزانية  وتخصيص 

التظاهرة.
وتم االتفاق خال االجتماع 
على أن يكون موعد حفل افتتاح 
ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة ف���ي ال��ث��ام��ن 
فبراير  ش��ه��ر  م��ن  وال��ع��ش��ري��ن 
المقبل، وأن يشتمل الحفل على 
والمسرحيين  للكشاف  عروض 
المدني  المجتمع  وم��ؤس��س��ات 
وال��ن��ش��اط ال��م��درس��ي، وذل��ك 
ب���م���ش���ارك���ة ج���م���ي���ع ش���رائ���ح 
المجتمع ورواد الثقافة في ليبيا 
بصفة  وب��ن��غ��ازي  ع��ام��ة  بصفة 

حفل  سيشتمل  ك��م��ا  خ��اص��ة، 
االفتتاح على، بانوراما وعروض 
وأش��رط��ة وث��ائ��ق��ي��ة ع��ن ت��اري��خ 
بنغازي وتاريخ الثقافة في ليبيا 
بشكل عام، إضافة إلى عروض 
ف��ن��ي��ة راق���ص���ة ل��ف��رق ال��ف��ن��ون 
والمقتنيات  وال��ت��راث  الشعبية 
من  والعديد  والشعر،  والقصة 
تشكل  التي  الثقافية  المناشط 

الثقافة الليبية بشكل عام.
العليا  اللجنة  رئيس  وأف��اد 
لاحتفالية في تصريحه ‘‘لوكالة 
األنباء الليبية’’ أن اللجنة قامت 
ال��ث��ق��اف��ي  ال��ب��رن��ام��ج  بتقسيم 
أربع  إلى  لهذه االحتفالية  العام 
فترات، بحيث تكون فترة خاصة 
بمعرض الكتاب وأخرى بالتراث 
بالفنون  خاصة  الثالثة  والفترة 
ال��راب��ع��ة  وال��ف��ت��رة  ع���ام  بشكل 
خ���اص���ة ب��ال��م��س��رح، ع��ل��ى أن 
يتخلل هذه الفترات العديد من 
المناشط كالندوات واألمسيات 
إلتاحة  والشعرية  القصصية 
الفرصة أمام الجميع للمشاركة 

في هذه التظاهرة.

بناء متحف لجهاد الليبيين بسلوق
وزارة الثقافة تحّدد موعد انطالق الحدث

استعدادا الحتفالية  “بنغازي عاصمة الثقافة الليبية 2013:

لمعرفة فترة من أهم فترات التاريخ الليبي

في  ي��واف��ق  ال�����وزراء  مجلس   •
المقترح  على  األول  ال��ع��ادي  اجتماعه 
والمجتمع  الثقافة  وزارة  م��ن  المقدم 
المدني، بشأن تخصيص مبلغ 5 مايين 
الثقافة  عاصمة  بنغازي  لمشروع  دينار 
الثقافة  وزارة  أعلنته  ال���ذي  الليبية 
أقيم في  احتفال  المدني في  والمجتمع 
قصر المنار بوسط المدينة في السادس 

ويأتي  الماضي.  العام  من  سبتمبر  من  والعشرين 
الحركة  لدفع  ال��وزارة،  المشروع ضمن جهود  هذا 
في  تحتية  ثقافية  بنى  وتكوين  والفنية،  الثقافية 

مختلف المدن الليبية.
معرض  في  الليبية  للمشاركة  العليا  اللجنة   •
واألربعين  الرابعة  بدورته  للكتاب  الدولي  القاهرة 
ناقشت جملة من التفاصيل تخص العروض المرئية 
التراثية  ال��ع��روض  وكذلك  للمعرض،  المصاحبة 
والمتمثلة في معرض المقتنيات الشعبية، حيث تم 
اعتماد العروض العينية لبعض المقتنيات، كاأللبسة 
والحلي، وناقشت أيضا موضوع التغطية اإلعامية 

الفرق  تفعيل  وطريقة  االفتتاح،  لمراسم 
اللجنة  وض��ع��ت  كما  ال��م��ش��ارك��ة،  الفنية 
على  المشرفة  الفرعية  اللجان  عمل  آلية 
األنشطة، باإلضافة إلى تنظيم اإلجراءات 
المهام  وتسهيل  لتسيير  والمالية  اإلداري��ة 

المناطة بها.
• ان��ط��اق ال���دورة األول��ى 
للشعر  م��ص��رات��ة  ل��م��ه��رج��ان 
)رحابة  شعار  تحت  بالمدينة،  الفصيح 
الفكر وجماليات اإليقاع( بمشاركة نخبة 
من شعراء ليبيا بأجيال مختلفة األعمار 
ضمن  وتم  الشعرية.  األنماط  ومختلف 
الشرف  ضيفي  تكريم  االفتتاح  فعاليات 
للمهرجان “الشاعرعبدالمولى البغدادي، 

والشاعر راشد الزبير السنوسي”.
الحبيب  السيد  الثقافة  وزي���ر  التقى   •
المنفذة  ايطاليا  أستوديو  شركة  بمدير  األم��ي��ن 
لمشروع ترميم وتأهيل المتحف اإلسامي بمدينة 
طرابلس، وقد تناول اللقاء ظروف المشروع ونسبة 

قبل  ما  إليها في مرحلة  الوصول  تم  التي  االنجاز 
ثورة 17 فبراير.

 وأعرب مدير الشركة عن استعداده للبدء في 
قصيرة  فترة  في  وتسليمها  المشروعات  استكمال 

حيث أكد أن نسبة المنجز منه حوالي 77 %.
م���ن���ظ���م���ة ف����ال   •
الكاتبة  تمنح  البشرية  للتنمية 
اإلب��داع  ج��ائ��زة  العويتي  ن���ادرة 
2012. في حفل تكريمي بدار 
طرابلس  بمدينة  حسن  الفقيه 

الغرب.
م��ك��ت��ب ال��ث��ق��اف��ة   •
ب��ط��راب��ل��س ي��ع��ق��د االج��ت��م��اع 
اإلدارات  لمدراء  األول  ال��دوري 
تناول   ،2013 للعام  بالمكتب  األق��س��ام  ورؤس���اء 
العمل  بسير  المتعلقة  األساسية  النقاط  خاله 
داخل المكتب والوحدات اإلدارية والفنية التابعة له 
المستقبلية  والخطط  الماضية  الفترة  أداء  وتقييم 

للمكتب.

سيّدة اللحظة

نظرة في كتاب»

في محاولة لتجسير الهوة بين الشباب 
الزمان،  في  جليس  خير  ولكونه  والكتاب 
ف��ي صفحات هذه  ال��ف��ق��رة  ُوض��ع��ت ه��ذه 
القارئ  على  تطل  نافذة  لتكون  الصحيفة 
تشويقا  الكتب  من  عدد  عن  فكرة  وتعطي 
هذا  وف��ي  القتنائها،  وتمهيداً  لقرائنها 
الجهاد  معارك  »معجم  كتاب  لكم  اخترنا 
خليفة  الليبي  والكاتب  للمؤرخ  ليبيا«  في 
ومثل سائر  ولكنه  قيم  كتاب  التليسي وهو 
ُهمشت  ال��ت��ي  القيمة  التاريخية  الكتب 
بعيدا  المكاتب  في  الغبار  ليمألها  وتركت 
يتحدث  ال��ن��اس،  م��ن  والعامة  ال��ق��راء  ع��ن 
الكاتب في هذا الكتاب الذي تم نشره عن 
معارك  عن  للكتاب  العربية  ال��دار  طريق 
االيطالي  االستعمار  ضد  الليبي  الجهاد 
من   1931 إل��ي   1911 بين  الفترة  في 
صلته  توثقت  الذي  الفذ  المؤرخ  هذا  قبل 
بالبحث  تناولت  التي  االيطالية  بالمراجع 
في  االيطالي  االستعمار  تاريخ  وال��دراس��ة 
التاريخ  هذا  عن  عامة  فكرة  وكون  ليبيا.. 
بعد أن أتيحت له دراسة وقراءة العديد من 
المراجع والمصادر الهامة في هذا الميدان 

الوعر.
وع���ن س��ب��ب ت��أل��ي��ف��ه ه���ذا ال��ك��ت��اب.. 
وهو  شغله  ما  إن  التليسي:  المؤلف  يقول 
أنهم  لايطاليين  العلمية  األع��م��ال  يتابع 
قد فّصلوا في كل شيء ودرس��وا كل شيء 
وأرخوا لكل شيء وتابعوا األحداث والوقائع 
آلمني  ما  أشد  »ك��ان  ويكمل  تامة.  متابعة 
أال أجد لدى الكثير من الشباب واألجيال 

ضبابية  ص��ورة  س��وى  ال��ص��اع��دة  الناشئة 
بسحر  ومملوءة  بالخطابية  موشحة  غائمة 
ثم  ال��ط��وي��ل،  ال��ج��ه��اد  ه��ذا  ع��ن  الكلمات 
فأجدها  االيطالية  المصادر  إل��ى  ألتفت 
وسجلتها  ليبيا  ف��ي  لحروبها  وث��ق��ت  ق��د 
المعاجم  أسلوب  يعتمد  تاريخيا  تسجيا 
أو التسلسل والتتابع الزمني  والموسوعات 

أو العرض والسرد التاريخي العام«.
ي��ض��م ه���ذا ال��ك��ت��اب ال����ذي ن��ه��ج فيه 
الكاتب نهج المعجم المرتب ترتيباً أبجدياً 
أو كل ما وقع حصره  الليبية أغلب  للمدن 
وتسجيله من المعارك والوقائع الحربية من 
بداية الغزو االيطالي 1911م حتى نهاية 
المؤلف  وحرص  1931م،  سنة  المقاومة 
على إيراد كافة المعارك والوقائع التي تم 
األهمية  حيث  من  تفاوتها  رغ��م  رصدها 
والضخامة كما هو األمر ألي عمل حربي 
المعارك  أغلب  أن  ال��واض��ح  من  أن��ه  على 
الكبرى هي التي جرت في المرحلة األولى 
من الغزو بطرابلس وسائر المدن الساحلية 
واختلفت  المعارك  ذل��ك  بعد  تتابعت  ث��م 
هذه  أب��رز  من  ولعل  المستوى.  حيث  من 
والجبل  درنة  بجبهة  وقعت  التي  المعارك 
األخضر بعد إبرام الصلح، ثم المعارك التي 
جرت ضد حملة »مياني« على فزان وقيام 
الثورة في الجنوب ضد االيطاليين ونشوب 
القرضابية  ومعركة  مرسيط  وادي  معركة 
حيث  من  المعارك  أعظم  من  نراها  التي 
ثم  عليها،  ترتبت  التي  التاريخية  النتائج 
المعارك التالية في طرابلس الغرب وبرقة 

ومن أشهرها تلك التي جرت في المرحلة 
بمرحلة  االيطاليون  سماها  التي  األخيرة 

االسترداد.
وتختلف أسماء المعارك بين المصادر 
الوطنية واألجنبية وهو أمر نبه  إليه الكاتب 
قدر اإلمكان، فالقرضابية مثا تعرف قي 
المصادر االيطالية باسم معركة قصر أبي 
هادي، ومعركة سواني عبد الغني أو معركة 
المصادر  ل��دى  تعرف  ببنغازي  النخلتين 
الوطنية باسم الهواري كما ورد في الكتاب 
حقيقة  م��ن  شيئا  يغير  ال  اخ��ت��اف  وه��ذا 
بمعارك  إال  يتصل  وال  وتاريخها  المعارك 
محدودة  أما أغلبها فتتفق تسمية مواقعها 

لدى الطرفين.
األجنبية  المصادر  على  االعتماد  إن   
ُيفترض  التي  التاريخية  الوقائع  هذه  في 
أنها معادية وتسعى للتقليل من شأن الجهاد 
الذي كان ضدها بطبيعة الحال يجعل أمر 
والمبالغة  التهويل  بعيداً  ال��م��ع��ارك  ه��ذه 
وُيضفي عليها صفة الواقعية والحياد قدر 

اإلمكان.
والجدير بالماحظة أن ما سياحظه 
قد  المؤلف  أن  الكتاب  ه��ذا  ف��ي  ال��ق��ارئ 
ركز في هذا العمل على المعارك والوقائع 
الزعامات  إلى سرد  ينصرف  ولم  الحربية 
والشخصيات التي لو وجدت ألضفت صبغة 
السير الذاتية على هذا المعجم التاريخي، 
في  السرد  مجريات  من خال  والماحظ 
هذا المعجم ان أغلب المعارك دارت حول 
األودي��ة واآلب��ار والقصور واألول��ي��اء وذلك 

أم���ر واض��ح 
ف���ي دالل��ت��ه 
ال���ح���رب���ي���ة 
ب���اع���ت���ب���ار 

تمثلها  ال��ت��ي  األه��م��ي��ة 
الحرب  في  المياه  مصادر  على  السيطرة 
احتدام  أثناء  المرتفعات  في  التحكم  أو 
ال��ت��ض��اري��س  ه���ذه  تمثله  وم���ا  ال��م��ع��ارك 

والمباني من رافد نفسي للمجاهدين.
قد  الكتاب  إن هذا  القول  نستطيع  ال 
شمل تلك الفترة المهمة من التاريخ الليبي 
كونه  جوانبه  جميع  ومن  تفاصيلها  بكافة 
الخصبة  الفترة  لتلك  تحقيقه  أمر يصعب 
عامة،  وال��ك��ت��اب  للمؤرخين  بالمعلومات 
وأنه لم يخُل من النواقص والعيوب، ولكن 
المضني  المجهود  ذلك  سياحظ  القارئ 
م���ن ال��ب��ح��ث واالس��ت��ق��ص��اء وال��ت��ل��خ��ي��ص 
والتحقيق والترتيب للمؤلف ما بين سطور 
هذا الكتاب الذي أخذ من الكاتب والمؤلف 
قدرها  ال��زم��ن  ح��س��اب  ف��ي  ف��ت��رة  الليبي 

خمسة سنوات.
إن الهدف من الكتاب كما يقول كاتبه 
لكتب  الطريق  وتعبيد  المجال  إتاحة  هو 
جميع  من  بالموضوع  تحيط  وأكمل  أوفى 
المعلومة  وإعطاء  حقه  وتستوفي  جوانبه 
ولو القليل منها للقارئ الليبي العادي الذي 
فترات  أهم  كانت من  فترة  لمعرفة  يسعى 

التاريخ الليبي في المجمل.

معجم معارك الجهاد في ليبيا« للمؤرخ خليفة التليسي 

■ نزار الحراري

يشير له بيده اليمنى التي يكابد رفعها، وهموم الحياة 
فسيفساء  بمقلتيهما  تعكس  بعينين  له  وينظر  تثاقلها، 
البهيجة،  الدنيا  أف���راح  أل���وان  فيهما  تتداخل  حياتية، 
وهمومها قاتمة اللون، يقول لصاحب سيارة األجرة السائر 

بتأٍن ورصانة:
- »أريد المدينة القديمة ».

يرد السائق:
»على الرحب والسعة تفضل«..  -

زواياها  في  تحمل  التي  السيارة  مقدمة  في  يجلس 
قصصا ليبية مفعمة بالحياة، يكررها الحاج »علي« صاحب 
األجرة ويداول حديثها بين الركاب، فهي ال تمثل له مجرد 
تدانت  مكوناتها،  بجميع  حياة  هي  بل  وأح��داث،  قصص 

وتقاصت في ربوع الوطن.
يبادر الحاج »علي« بالسؤال:
»ما اسمك يا حاج؟«.  -

يجيبه: 
- اسمي »عبدالله«.. ويتبعها بتنهيدة خرجت من صدر 
يكابد الزمن ومتاعبه، األمر الذي لمسه الحاج »علي« وقرر 

أن يحاول التخفيف عن راكبه الذي يقاربه سناً، فيداعبه 
بقوله:

 - »البذلة العربّية التي ترتديها بهّية وذات ملمح ليبي 
رائع، هل تنوي زيجة أخرى أم ماذا؟!«

علت االبتسامة محّيا العم عبدالله وأجابه ضاحكاً:
- »نحن لم نقدر على إطعام األولى وأبنائها فكيف لي 

بذلك بالله عليك؟« 
الدنيا  واجعل هموم  دائماً  ابتسم  الحاج علي: »هكذا 

خلفك دائماً«.
وأمامي  خلفي  فهي  منها  آه  الدنيا  »هموم  عبدالله: 

وعلى جانبي تحاصرني كما يحاصر البحر الغريق«. 
لمس الحاج علي بحسه العربي الشهم ما وراء كلمات 
كاهله،  تثقل  وأعباء  بها،  يمر  صعبة  أوض��اع  من  محدثه 
وهكذا ظا االثنان يتجاذبان الحديث حتى جانب السائق 
منهما بسيارته العتيقة إحدى أفخم السيارات وأترفها عند 
إشارة مرورية ما، وإذا بسائق األجرة منهمك في نظاراته 
التي يملؤها التعجب واإلطراء، تسقط عينه على مجالسه 
لما  تفتقر  فهي  وألم،  بحسرة  جيوبه  يتلمس  السيارة  في 

يكفل سد الرمق والجوع في مشهد يعكس مجتمع غارق في 
سمات الطبقية، فربما مصروف يوم لصاحب تلك السيارة 

الفارهة يكفي تكاليف عيش العم عبدالله شهرا.
للعم  ينظر  وراح  رأى،  بما  »علي«  الحاج  صدر  ضاق 
كان  ذلك  أتون  في  وهو  والشفقة  الحسرة  بعين  عبدالله 
القديمة«،  »المدينة  المراد  رفيقه  مكان  من  مقربة  على 
يطلب العم عبدالله من صاحب األجرة أن يقف به خارج 
األسوار حتى ال ُيعرقل بضيق األزقة، يركن سيارته وينزل 
لذاكرة  أخ��رى  ليبية  أض��اف حكاية  ال��ذي  العم  ذاك  منها 
السيارة وسائقها، يدفع له ثمن ركوبته وهو ينصرف بهدوء، 
بصوت شجي  السائق  يدعوه  السيارة  باب  يغلق  أن  وقبل 
أثناء  النقود سقطت منك  ملؤه الرحمة: »يا عبدالله هذه 
النقود  ويمسك  عبدالله  العم  يبتسم  السيارة«  من  نزولك 
تتعدى  ال  وه��ي  الكنوز  من  كنز  بها  وك��أن  ي��ده  قبل  بقلبه 
قيمتها مائتي دينار، والتي هي راتب التقاعد للحاج علي 
الذي رسم صورة يعجز عنها الرّسامون بإيثاره وإحساسه 
بغيره وهو ال يعرف من مستأجره الذي ركب معه إال اسمه 

فقط والشيء غير اسمه .

نوادر إبراهيمية



من أجل خدمات أفضل..  المركزي يصدر جملة من القرارات  

ُخصص االجتماع الذي عقده مصرف ليبيا 
اإلعالمية  الخطة  لمناقشة  مؤخراً  المركزي 
حيث  من  الجاري  للعام  المصرفي  للقطاع 
لكافة  اإلعالمي  الخطاب  توحيد  وسبل  أطر 
المصارف وتنظيم نشرها ووضعها في متناول 
القطاع  بعمل  العام  الرأي  وتعريف  الجميع 

المصرفي والمعوقات التي يتعرض لها.
كما تمت مناقشة مقترح تطوير البرنامج 
مكتب  بإشراف  قريباً  سينطلق  الذي  المرئي 
اإلعالم بمصرف ليبيا المركزي ، إضافة إلى 
وضع آلية عمل تشمل مشاركة أوسع لصحيفة 

عن  شهري  نصف  تصدر  التي   « مصارف   «
مصرف ليبيا المركزي . وخلص االجتماع إلى 
وضع آلية عمل تكفل القيام ببرنامج إعالمي 
 ، المصرفي  بالعمل  المواطنين  لتوعية  مكثف 
اتخاذها  يتم  التي  والبرامج  الخطط  وإيضاح 
من قبل إدارات المصرف للرأي العام من أجل 

توسيع قاعدة المشاركة . 
بمقر  عقد  الذي  االجتماع  وحضر 
بمصرف  اإلعالم  مكتب  مدير  المصرف 
بالمصارف  اإلعالم  ومندوبي  المركزي  ليبيا 

التجارية العاملة في ليبيا .

إدارة مصرف الجمهورية تكرم المتدربين في دورة الصيرفة اإلسالمية 
 قامت إدارة مصرف الجمهورية 
بتكريم عدد من موظفيه المتحصلين 
التخصصي  المهني  الدبلوم  على 
منح  حيث  اإلسالمية،  للصيرفة 
األول  الترتيبين  على  المتحصلين 
والثاني رحلة إلى األراضي المقدسة 
تحصل  فيما  العمرة،  مناسك  ألداء 
 ،I PAD الثالث على جهاز الترتيب 
مصطفى  الشيخ  تكريم  تم  كما 
إرساء  في  دوره  على  عبدالجليل 

الصيرفة اإلسالمية في ليبيا . 
وعلى هامش التكريم قال السيد 

أحمد رجب مدير عام مصرف الجمهورية إن 
المصرف يعتبر رائد الصيرفة اإلسالمية في 
ليبيا ، حيث شرع في إنشاء نوافد للصيرفة 
اإلسالمية في بعض فروعه، مشيراً إلى أن 
المصرف لديه شبه فروع منفصلة بالكامل، 
في  منتشرة  فروع  ستة  حوالي  عددها  يبلغ 
عدة مناطق تقوم بتقديم مختلف الخدمات 
الذي  بالحفل  كلمته  في  مشيرا  االسالمية، 
الودان  بفندق  يناير   17 االربعاء  يوم  اقيم 
االسالمية  الصيرفة  ببرامج  التعامل  أن 
المنادي  الليبي  الشارع  للمطالب  يستجيب 
بالتحول التدريجي إلى الصيرفة االسالمية، 
في  الجديدة  الخدمة  هذه  أن  إلى  منوهاً 

ليبيا، تتطلب تأهيل الكودار البشرية العاملة 
بيئة  إليجاد   ، افضل  بشكل  بالمصارف 
سليم،  بنسق  سيره  تضمن  مناسبة  عمل 
طموحات  تلبي  بصورة  الخدمات  ويوفر 
الزبائن، مشدداً على تركيز إدارة المصرف 
واستمرارها في تنفيذ برامج تأهيل العنصر 
إلى  البشري في الصيرفة االسالمية، جنباً 
المجاالت  في  متخصصة  دورات  مع  جنب 
المصرفية األخرى كما توقع »رجب« الشروع 
في  الراغبين  للجمهور  الباب  فتح  في 
خالل  االسالمية،  القروض  على  الحصول 

النصف الثاني من العام الجاري.

■ اسامة حميدان 

حزمة القرارات دليل على 
عافية االقتصاد الليبي

يتميز هذا العدد من صحيفة )مصارف( 
تكفل  التي  العملية  القرارات  من  بحزمة 
تفعيل دور المصارف التجارية للوصول إلى 
العديد  في  المصرفية  الخدمات  مستوى 
بمااليدع  وتؤكد  المتقدمة...  الدول  من 
مجاالً ألدنى شك... في أن االقتصاد الليبي 
المالية  باألزمة  يتأثر  ولم  خير...  بألف 
أخرى  دول  منها  تعاني  التي  واالقتصادية 
اقتصادياً...  فيها  تردت  والتي  كثيرة... 
والشك في أن تفعيل دور المصارف وتوسيع 
أدائها  مستوى  من  والرفع  صالحياتها... 
الليبي  االقتصاد  على  إيجاباً  سينعكس   ...

وبالتالي على مستوى معيشة الفرد.
التي  القرارات  من  الحزمة  هذه 
تضاعف  أن  شأنها  ومن  الجرأة  التنقصها 
ليبيا  ينتظر  واعد  مستقبالً  أن  في  الثقة 
الجديدة... إال أن هذا سيتوقف على مدى 
تفهم المواطن سواء من يزاول التجارة... أو 
يمتهن تقديم الخدمات سواء كانت بالعملة 
مانصت  وفق  األجنبي  النقد  أو  المحلية 
عليه القرارات والتعليمات الواردة في حزمة 
القرارات المنشورة في هذا العدد المميز... 
تفهم  عدم  إلى  الشك  يتطرق  أن  واليمكن 
البطاقات  لهذه  الفعلية  للقيمة  المواطن 
متى عرف أن حاملي هذه البطاقات مسبقة 
الدفع... أي بمعنى لن يصطدم المتعامل مع 
حاملي هذه البطاقات بتلك العبارة المقيتة 
بدون  الصك  أي  الساحب(،  إلى  )الرجوع 

رصيد.
تجار  من  الفئات  جميع  أن  والشك 
يتعاملوا  أن  ينبغي  ومستوردين  وصناعيين 
مع المصارف بكل نزاهة وشفافية بمايدعم 
كافة  ويتجنبوا  االقتصادي،  االستقرار 
التي  واللوائح  القوانين  االلتفاف على  طرق 
لتخلق  والجهد...  الوقت  توفير  تستهدف 
اليجدوا  حتى  المتبادلة  للثقة  متيناً  أساساً 
لها  ومدنية  جنائية  مساءالت  في  أنفسهم 
عليها  وماسيترتب  آخر...  لها  وليس  أول 
من مزيد من اإلجراءات إلعاقة تقدم وتطور 
ويخيب  والمتين...  القوي  ليبيا  اقتصاد 
الوطنيين  وطموحات  الليبيين  آمال  بالتالي 
عزة  أجل  من  بالنهار  الليل  يصلون  الذين 
لتتبوأ  بها  والنهوض  بلدهم...  وسؤدد 
مكانتها المرموقة في مصاف الدول األكثر 

تقدماً وتطوراً...
تحية لكل الشرفاء ... وحفظ الله ليبيا 

من كل مكروه.
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بشأن  قراراً  المركزي  ليبيا  مصرف  أصدر 
الخامات  استيراد  لتمويل  الخارجية  الحواالت 
ويقضي  الصناعية،  للجهات  التشغيل  ومستلزمات 
لتمويل استيراد  القرار بإجراء هذه الحواالت  هذا 
المواد المشار إليها، وحددت الفقرة رقم 1 المنشور 
على  الرقابة  إدارة  مدير  نائـب  السيد  عن  الصادر 
كما  بالقرار،  المعنية  الجهات  والنقد  المصارف 
يشملها  التي  التحويالت  سقف   2 الفقرة  حددت 
القرار بحد أقصى 500.000.00 خمسمائـة ألف 

دوالر أمريكي أومايعادلها من العمالت األجنبية.
كافة  باتخاذ  المصارف   3 الفقرة  ألزمت  كما 
وقوع  دون  للحيلولة  الالزمة  واإلجراءات  التدابير 
السقف  تجاوز  شأنها  من  التي  التكرار  حاالت 
وحثت  الواحدة..  للجهة  به  المسموح  السنوي 
بمايحقق ضمان  منظومات  تطوير  على  المصارف 
التحويل  تكرار  دون  وتحول  اإلجراءات،  سالمة 
للجهة الواحدة في السنة الواحدة، وألزمت الفقرة 
الخامسة من الرسالة المشار إليها بضرورة تقديم 
مصلحة  عن  الصادرة  االحصائي  الرمز  بطاقة 
المطلوب  األخرى  المستندات  ضمن  الجمارك، 

تقديمها للمصارف.
كما ألزم القرار الجهات المستفيدة )الموردة( 
التتجاوز  فترة  خالل  الجمركية  االقرارات  بتقديم 
األخيرة  الفقرة  وحذرت  أقصى،  كحد  أشهر  أربعة 
كل من  ومدنياً  أنه سيساءل جنائياً  إلى  القرار  من 
يقدم إلى أي مصرف مستندات مزورة أو وهمية أو 
تشتمل على بيانات غير صحيحة تتعلق بالمعامالت 

المصرفية بمافي ذلك إجراء الحواالت الخارجية.
خطوة أخرى متقدمة على تفعيل دور المصارف 
تسهيل  بمايضمن  صالحياتها  وتوسيع  التجارية، 
بمايوفر  المجتمع  شرائح  لكل  الخدمات  تقديم 
مثل  تتطلبه  كانت  الذي  والجهد  الوقت  من  الكثير 

هذه اإلجراءات.

إدارة  التعميم الصادر عن مدير  جاء في 
السيد  أن  والنقد  المصارف  على  الرقابة 
على  وافق  المركزي  ليبيا  مصرف  محافظ 
البالستيكية  البطاقات  إصدار  استئـناف 
)مدفوعة القيمة ميبقاً(، ومنح اإلذن للمصارف 
التجارية بتفعيل وإصدار هذه البطاقات على 
التي  األجنبي  بالنقد  المقومة  الحسابات  قوة 
أن  شريطة  المصارف  لدى  أشخاص  يديرها 
أو  عليها  متحفظ  غير  الحسابات  هذه  تكون 
تكون  وأن  مجمدة بموجب إجراءات قضائية، 
قد تمت تغذيتها عن طريق المصادر المسموح 
بها، وفقاً ألحكام القانون، والتعليمات الصادرة 

عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
كما أصدر السيد المحافظ ، كذلك قراراً 
بإلغاء الحد األدنى لهذه البطاقات الذي كان 
معموالً به سابقاً، والمحدد بـ 500 خمسمائة 
دوالر أمريكي أو مايعادلها بالعمالت األجنبية 
هذه  بإصدار  للمصارف  وسمح  األخرى، 

البطاقات بالقيمة التي تراها مناسبة.

بغية تسهيل إجراءات النشاط التجاري، قرر مجلس 
إدارة مصرف ليبيا المركزي منح اإلذن بإجراء الحواالت 
الحرة للتجار، لتمكينهم من استيراد السلع التي يحتاجها 
الشروط،  الضوابط  من  حزمة  وفق  المحلي،  السوق 
يجريها  التي  الحوالت  قيمة  التتجاوز  أن  ذلك  بمافي 
التاجر 500.000.00 خمسمائة ألف دوالر أميركي، 
عن  فضالً  سنوياً،  األجنبية  العمالت  من  مايعادلها  أو 
للتاجر،  اإلحضائي  بالرمز  بياناً  الحوالة  طلب  تضمين 
المبلغ  قيمة  من   25% يغطي  نقدي  بضمان  مرفقاً 
مايفيد  تقديم  بعد  لالسترداد  قابل  تحويله،  المطلوب 
ورود البضاعة أو السلعة، وفق ماجاء في نصوص القرار 

رقم 7 لسنة 2012.

في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات 
المصرفية، والرفع من أدائها، وتنويع خدماتها 
ويسهم  المواطنين،  الحتياجات  بمايستجيب 
شرائح  بين  االلكتروني  الدفع  ثقافة  نشر  في 
التعامل  على  المواطنين  وتشجيع  المجتمع، 
أو  مشترياتهم  مقابل  اآللي  الدفع  بوسائل 
فيها، أصدر  يرغبون  التي  المختلفة  الخدمات 
مصرف ليبيا المركزي في رسالة دورية تخول 
البطاقات  تفعيل  استئناف  التجارية  المصارف 

القيمة مسبقاً، على قوة  البالستيكية مدفوعة 
حسابات مقومة بالدينار الليبي. جاء ذلك في 
الرقابة  إدارة  مدير  نائب  عن  الصادر  التعميم 

على المصارف والنقد.
وانتشار  اعتماد  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
التعامل بمثل هذه البطاقات سيجنب المواطن 
بصورة  البيوت  في  بالنقد  االحتفاظ  مخاطر 
تجعلها عرضة للتلف او السرقة، كما اليعرض 

السيولة للنقص أو حدوث أزمات كثيرة.

قرار المركزي بشأن اصدار استيراد 

الخامات ومستلزمات التشغيل

الموافقة على إصدار البطاقات 
البالستيكية بالعمالت األجنبية

القرار رقم 7 خطوة لتسهيل إجراءات 
الحواالت الحرة للتجار

استئناف العمل بالبطاقة البالستيكية والغاء الحد األقصى لسقفها
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