
مفتتح

االختيار الحر
الحمد لله رب العالمين ....

»وقضىِّ  العزيز  كتابه  في  الله  يقول 
ب��ي��ن��ه��م ب��ال��ح��ق وق��ي��ل ال��ح��م��د ل��ل��ه رب 
ال��ع��ال��م��ي��ن« ف���ي ع����رس ب��ه��ي��ج خ��رج��ت 
رأيها  إلبداء  كريمة  الوطن حرة  جماهير 
واختيار مرشحيها عبر صندوق االقتراع 
معلنة أن الشعب هو مصدر السلطات وأن 
إرادة الشعوب ال تقهر ، وانتصار الشعب 

هو انتصار للحق .
التي  المقوالت  تلك  تساقطت  لقد   
بفعل  بيننا  وع��اش��ت  أص��اً  ميتة  ول��دت 
اإلك����راه ول��ذل��ك ك��ان��ت ش��ع��ارات جوفاء 
 ، االش��م��ئ��زاز  تثير  قماشية  وي��اف��ط��ات 

فمقوالت مثل :
مؤتمرات  ب���دون  ديمقراطية  ال   •

شعبية .. 
• من تحزب خان .. 

واق��ع  م��ع  تستقيم  ال  م��ع��اٍن  تحمل 
االختيار  ه��ي  فالديمقراطية   ، الحياة 
برامج  بين  المفاضلة  على  القائم  الحر 
المجتمع  تنقل  اقتصادية  وخطط  العمل 
الحياة من  ، وتصنع  آخ��ر  ال��ى  واق��ع  من 
خال استغال كل الموارد الُمتاحة نحو 
االجتماعية  وال��ع��دال��ة  التنمية  أه���داف 
فهي  االح��زاب  أما   ، المتكافئة  والفرص 
التي  وال��م��ب��ادئ  والقيم  األف��ك��ار  مجمع 
تجمع مجموعة من الناس حولها ، وتصنع 
منها برنامجاً واقعاً له أبعاده االقتصادية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة . وان��ت��ص��ار 
اإلرادة الحرة باالنتخاب هو الكفيل فعاً 
بصنع المستقبل الواضح كما أن التيارات 
بالفوز  الحظ  يحالفها  التي  المختلفة 
التي  البناءة  المعارضة  واجهة  ستكون 
في  المسار  وتضع  الخلل  مواطن  تبين 

مساقه السليم .
 إن جمال الديمقراطية يكمن أساساً 
رأي  يصنع  ال��ذي  البناء  الحوار  روح  في 

الجماعة الذي ال تشقى األمم به .
، وحلماً  رائعاً  لقد كان وبحق عرساً 
تحقق بعد تيه كبير وغياب شاق عن الواقع 
منها مفقوداً  الخروج  كان حلم  ومتاهة   ،
تماماً ، ولكن إرادة الله تنتصر دائماً ألنها 
إرادة إمهال من أجل الرحمة ولكن يأبى 
على  اختيارهم  ويقع  ذلك  دائماً  الطغاة 
الظلم والظام متناسين أن الله ال يظلم 
مثقال ذرة وأنه عزيز ذو انتقام ، وأن ما 
رأيناه بعيداً بحكم البشرية ونفاذ صبرها 
كان عند الله قريباً ، وهكذا انقشع الظلم 
والظام وانتصرت الحرية وستظل رايتها 

ترفرف على ربوع الوطن .
يستحق  رائعاً  وبحق عرساً  كان  لقد 
المنظمون له لفتة تقدير واعتزاز وتكريم 
ألنه جاء بعد زمن طويل من غياب الخبرة 
والممارسة ، ولكن كما قلنا أثبت العنصر 
الوطني إرادة قوية وأداًء متميزاً بل وقدرة 
على االبتكار واإلبداع .. فتحية من القلب 
بدأوا  الذين  المجهولين  الجنود  ألولئك 
يضعون اللبنات األولى في صنع مستقبل 

ليبيا ورؤيتها الحضارية . 
التفاعل  مناخ  هو  الحرية  مناخ  إن 
متدفق  فهو شعور  اآلخ��ر  مع  ال���اإرادي 
ال��ذات  وتحقيق  وااللتحام  العطاء  نحو 
إطار  خ��ارج  الزمن  من  ردح��اً  التي ظلت 
على  لشعبنا  فتحية   ، وال��ت��اري��خ  ال��واق��ع 
صناديق  نحو  وانطاقته  الواعية  إرادت��ه 
االقتراع وبقناعة تامة إن ذلك هو الطريق 

الوحيد لصنع مستقبل أفضل .
أكبر  الله   ... أكبر  الله  أكبر...  الله 

... ولله الحمد

المركزي يناشد المصارف بتطبيق االستثناءات الواردة بالقانون 36

القطاع المصرفي .. والفرص المستقبلية لالستثمار
صـ 02

صـ 05

مجلس الوزراء يرفع الحراسة عن مصرف األمان
صـ 02

قال مدير إدارة الشؤون االدارية بمصرف ليبيا المركزي علي 
الجهاني لقورينا الجديدة، إن العملة الورقية المتداولة حاليا من 
فئة العشرة دنانير والمطبوعة لدى الشركة الفرنسية تم التعاقد 
عليها قبل حتى أن أباشر عملي بالمصرف ومنذ أن كان المركزي 
ببنغازى قبل تحرير طرابلس، الفتا إلى أن هذا ليس تنصاً من 
مقارنة  مواطن  ألي  يمكن  و  مواصفاتها  أو  الطبعة  هذه  جودة 

الجودة و العامة السرية واألمنية بهذه األوراق.
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مدير الشؤون اإلدارية بمصرف ليبيا المركزي يرد على ما نشر في قورينا

المشرف العام

جريدة مصارف تهنئ الليبيين كافة 
بـــقـــدوم شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك داعــيــة 
صيامهم  يتقبل  أن  القدير  العلي  الله 
ويـــجـــازيـــهـــم بــــوافــــر األجــــــر والـــــثـــــواب . 

ويشملهم بواسع رحمته ومغفرته .

يعد مصرف التجاري الوطني 
أحد ركائز القطاع المصرفي في 
ليبيا، وشكل على مدى أكثر من 
أربعين عامًا مسيرة حافلة بالعطاء، 
لعمالئه وزبائنه، في عدد فروعه 
المنتشرة في مختلف التجمعات 
السكانية في ليبيا التي ناهزت نحو 
68 فرعًا، تقدم مختلف الخدمات 
المصرفية، بمافي ذلك الخدمات 
اإللكترونية، وتسديد فواتير الكهرباء 
والمياه والبريد، عبر سلسلة خدمات 
مستقبلية تسعى إدارة المصرف 
لتطبيقها..

المدير العام للمصرف التجاري الوطني :
استقاللية القطاع المصرفي ضمانة 
لحسن سير العمل

صـ 03 صـ 02

قال صندوق النقد الدولي إن النشاط االقتصادي في ليبيا سينتعش بشدة هذا 
ثورة 17 فبراير  بعد  الباد  إعمار  إعادة  انكماش حاد في 2011 مع  بعد  العام 

وتعافي انتاج النفط لمستويات لم تسجل منذ سقوط معمر القذافي.
االقتصاد 116.6 في  نمو  الصندوق  توقع  الليبي،  االقتصاد  تقرير عن  وفي 
المئة هذا العام عقب انكماش نسبته 60 في المئة في 2011. وأضاف الصندوق 
في  المئة  في  و13.2  المقبل  العام  المئة  في   16.5 إلى  النمو  تباطؤ  يتوقع  أنه 

2014 مع تراجع تأثير الحرب على االقتصاد.
ومثل هذا النمو الكبير ليس غريبا في الدول التي تخرج من فترات صراع إذ 
الخاص  الطلب  ويعزز  كبيرة في مشروعات إلعادة االعمار  أمواال  الحكومة  تضخ 
تحمل  الليبية  الحكومة  تستطيع  حين  في  إنه  الصندوق  وقال  اإلنفاق.  الكامل 
معدالت اإلنفاق العالية الحالية، فإن هذه المعدالت ال يمكن تحملها على المدى 

البعيد وستدفع ميزانية الباد للعجز بدءا من 2015.
المستويات  العام  اإلنفاق  فسيتجاوز   2012 من  بدءا  أنه  الصندوق  وأضاف 

المحتملة على المدى البعيد بأكثر من عشرة في المئة من الناتج المحلي االجمالي.
وحذر الصندوق من تأثر آفاق االقتصاد الليبي باستمرار عدم التيقن السياسي 

وتدهور الوضع األمني واحتمال انخفاض أسعار النفط والغاز العالمية.
وقال الصندوق إن سعر النفط الذي ستحقق ليبيا عنده التعادل في الميزانية 
ارتفع إلى 91 دوالرا للبرميل في 2012 من 58 دوالرا للبرميل في 2010 ومن 

المتوقع أن يتجاوز 100 دوالر للبرميل.
وأضاف الصندوق أن تفاقم أزمة منطقة اليورو وتباطؤ االقتصاد العالمي قد 
يدفعان أسعار النفط العالمية للهبوط وهو ما سيشكل تحديا امام االقتصاد الليبي 
المعتمد على النفط.وقال الصندوق إن من المنتظر أن يتم احتواء تضخم أسعار 
المستهلكين عند عشرة في المئة مع عودة الواردات لمستوياتها الطبيعية بالرغم 

من الضغوط على األسعار من اختناقات االمدادات في قطاعي االسكان والنقل.
اجراء  دون  ليبيا  في  المرتفع  البطالة  مستوى  استبعد خفض  الصندوق  لكن 

إصاحات.

النشاط االقتصادي في ليبيا قد يشهد ارتفاعا قوياً هذا العام

على خلفية قضية تزوير وفساد..

أهالً رمضان



االربعاء 28 شعبان 1433 هـ - الموافق 18 يوليو 2012 مالسنة األولى - العدد الرابع أخبارنا2

على خلفية قضية تزوير وفساد..

مدير الشؤون اإلدارية بمصرف ليبيا المركزي يرد على ما نشر في قورينا

اجتماع لبحث سير عمل الصيرفة اإلسالمية..

االدارية  الشؤون  إدارة  مدير  قال 
الجهاني  علي  المركزي  ليبيا  بمصرف 
الورقية  العملة  إن  الجديدة،  لقورينا 
دنانير  العشرة  فئة  من  حاليا  المتداولة 
تم  الفرنسية  الشركة  لدى  والمطبوعة 
عملي  أباشر  أن  حتى  قبل  عليها  التعاقد 
ببنغازى  المركزي  كان  أن  ومنذ  بالمصرف 
قبل تحرير طرابلس، الفتا إلى أن هذا ليس 
تنصالً من جودة هذه الطبعة أو مواصفاتها 
و  الجودة  مقارنة  مواطن  ألي  يمكن  و 

العالمة السرية واألمنية بهذه األوراق.
نشرته  ما  على  -رداً  الجهاني  وأكد 
قورينا الجديدة- حول قضايا فساد وتزوير 
أن  من  الصحيفة  أوردته  ما  أن  بها  يقوم 
فئة  من  ورقة  اكتشف  االنتقالي  المجلس 
إذ  افتراء  محض  هو  مزورة  دنانير  عشرة 
أن كل ما قام به المجلس االنتقالي هو أنه 
أحال للمصرف مالحظة مفادها أن أوراق 
طبعتها  التي  دنانير  عشرة  فئة  من  العملة 
المجلس  من  بتكليف  الفرنسية  الشركة 
تزويرها  يحتمل  التحرير  قبل  االنتقالي 
)يسهل تزويرها( وليست مزورة كما أدعت 

الصحيفة.
األشرطة  خاصية  أن  وأوضح   
العديد  من  واحدة  وهى عالمة  المقنزحة، 
من العالمات، وظيفتها تغيير الصورة عند 
التحريك  اإلمالة و هو ما اليمكن الحصول 
جملة  وهذه  التصوير  أو  النسخ  عند  عليه 
عامة لكل من الشركتين، ويمكن مقارنة ما 

كتبته.
وقال مدير اإلدارة “لو أخذ أي مواطن 
الشركة  لدى  المطبوعة  عملة  ورقتي 
الشركة  لدى  والمطبوعة  اإلنجليزية 
على  ليطلع  بتصويرهما  ويقوم  الفرنسية 

إن  أقل  ولم  برسالتى،  أوردته  كما  الفرق 
إنه  قلت  ولكن  مزورة،  اإلنجليزية  العملة 
فى حالة النسخ يمكن التعرف على التزوير 
بدرجة أعلى بالطبعة الفرنسية، وأتكلم عن 
حالة النسخ أي بعد تصويرها بآلة النسخ، 
قبل  المنشورة  الرسالة  قراءة  ويمكنك 
الشروع فى نشرها وفهم ما تحتويه وأشرت 
العالمات  من  نوعية  شركة  لكل  أن  إلى 
العديد  بأن هناك  وذكرنا كذلك  المقنزحة 
لغرض  األخرى  األمنية  العالمات  من 

التوضيح.
 صعوبة التزوير

بلجنة  اشترك  أنه  الجهاني  وتابع 
مرة،  وألول  كعضو  بالمصرف  عطاءات 
عروضها  لتقديم  الشركات  دعوة  تمت 
بجلسة علنية، وأرسي العطاء على الشركة 
عن   %  35 بنسبة  تقل  بأسعار  الفرنسية 
المنافسة لها في نفس  الشركة اإلنجليزية 
العطاء و السعر الذي أرسى به العطاء على 
عن   %  30 بنسبة  يقل  الفرنسية  الشركة 
به  الشركة  مع  التعاقد  به  تم  الذي  السعر 
بالسابق نتيجة للمنافسة وبفارق يصل إلى 
10 مليون دينار، علما بأنه لم يتم إلى اآلن 

استالم هذه الطبعة.
قائال  بالمصرف  المسؤول  واستطرد 
“رغم صعوبة تزوير العملة الليبية فليس من 
النادر اكتشاف أوراق مزورة من كل الفئات 
العالم  وكل اإلصدارات وتقوم كل مصارف 
وبما فيها مصرف ليبيا المركزى باكتشاف 
أوراق نقدية مزورة وتقوم بإتمام اإلجراءات 
األمنية  الجهات  مع  بالتعاون  القانونية 
هي  الجيدة  الطباعة  بأن  علما  المختصة، 
السليمة  العملة  مابين  الفرق  تظهر  التي 

والمزورة وليس لمنع التزوير.

ما  أن  اإلدارية،  الشؤون  مدير  وأكد 
مع  للحقائق  تزييف  هو  الصحيفة  نشرته 
الصحيفة بسوء  بها  أكاذيب مضافة قامت 
المؤسف  من  وأنه  معينة،  ألغراض  نية 
الرأي  وبلبة  موظف  سمعة  تشويه  يتم  أن 
العام و التشكيك في سالمة النقد الوطني 
قامت  أن  بعد  و  متنافسة  شركات  لخدمة 
البيان مع  بنشر هذا  المعنية  به الصحيفة 
األحتفاظ بحقي في مالحقة كاتب المقال 
و المسؤول عن الصحيفة و كذلك المصادر 
المطلعة التي تدعي الصحيفة أنها مصدر 
فيما  خاصة  و  مدنيا  و  جنائيا  معلوماتها، 
مع  صفقة  عقد  من  إلى  نسب  بما  يتعلق 

تحت  نفسى  أضع  الفرنسيةو  الشركة 
تصرف أىة جهة رقابية أو قضائية للتحقيق 

بالموضوع بما نسب إلي من تلقي نسب”
نشرت  قورينا  صحيفة  أن  إلى  يشار 
في وقت سابق – نقال عن مصادر مطلعة 
بالمصرف – أن مدير إدارة الشؤون اإلدارية 
الجهاني  علي  المركزي  ليبيا  بمصرف 
مع  عقد صفقة  في  مباشر  بشكل  متورط 
شركة فرنسية لتصنيع العملة بنسبة معينة 
حيث تم التفاهم بين الشركة ومدير الشؤون 

اإلدارية.
ذكر  عدم  طلب  الذي  المصدر  وأكد 
ورقة  اكتشف  االنتقالي  المجلس  أن  اسمه 

بإرسالها  وقام  مزورة،  دنانير   10 فئة  من 
للمصرف ليبيا المركزي من أجل التحقيق 
بعكس  قام  الجهاني  ان  إال  الموضوع،  في 
رسالة  على  رده  في  الصحيحة  المعطيات 
قورينا  تحصلت  التي  االنتقالي  المجلس 
على نسخة منها، حيث أكد على أن العملة 

المزورة هي من صنع شركة إنجليزية.
اثبتت  الذي  الوقت  في  أنه  وأوضح، 
فيه التحقيقات أن العملة المزورة هي من 
انتاج الشركة الفرنسية التي تتبع الجهاني 
للرد  الجهاني  تمت مخاطبة  أنه  أن  مؤكدا 
على استفسارات المجلس والذي يتستر من 

خالله على الشركة الفرنسية.

حول  بياناً  الليبية،  اإلفتاء  دار  أصدرت 
التي  املرابحة  عقود  وسالمة  وصحة  سالمة 
يف  العاملة  التجارية  املصارف  بعض  جتريها 
ليبيا، لشراء السيارات وبعض السلع املعمرة، 

ومامدى موافقاتها للشروط الشرعية.
إجراءات  سالمة  على  البيان  وأكد 
عليه  تنطوي  ملا  واستيفائها  املصارف،  بعض 
مع  مايتطابق  وفق  الشرعية،  املعامالت 
العقود التي يحللها الشرع، وماتقتضيه العلوم 

الشرعية املتعلقة باالقتصاد.
جريدة  حتصلت  الذي  البيان  وأوضح 
مصرف  أن  منه،  نسخة  على  املصارف 
ومصرف  الصحارى،  ومصرف  اجلمهورية، 
قد  الوحدة،  ومصرف  أفريقيا،  شمال 
استكملت متطلبات الشريعة فيمايتعلق بعقود 
املرابحة، بإستثناء مصرف التجاري الذي ليس 
عقوده  فإن  لذلك  وتبعاً  شرعية،  رقابة  لديه 

غير مستوفية للشروط، وغير صحيحة.

لما ورد في نصوص مواد القرار  تطبيقاً 
بإدارة  والقاضي   2012 لسنة   36 رقم 
ناشدت  األشخاص،  بعض  وممتلكات  أموال 
إدارات  والنقد  المصارف  على  الرقابة  إدارة 
تطبيق  مراعاة  بضرورة  التجارية،  المصارف 
تسثني  والتي  القانون،  من  المادة 17  أحكام 
األجور والمرتبات ومافي حكمها، بمافي ذلك 
المعاشات التقاعدية، من تطبيق القانون، وفق 

مارود في نصوصه.
تلقى  قد  المركزي  ليبيا  مصرف  وكان 
بالقرار  المشمولين  المواطنين  من  شكاوى 
ومعاشاتهم  مرتباتهم  صرف  بمنع   ،36 رقم 
التقاعدية، من حساباتهم الجارية بالمصارف 

التجارية.

دار اإلفتاء تقر شرعية تعامالت 
بعض المصارف... وتسثني أخرى

المركزي يناشد المصارف بتطبيق 
االستثناءات الواردة في القانون رقم 36 

عقد صباح يوم الثالثاء07/03، بمصرف ليبيا 
السيد«الصديق  ضم  اجتماعاً  بطرابلس  المركزي 
سالم«نائب  والسيد«علي  المصرف  الكبير«محافظ 
المحافظ والسيد المستشار في الصيرف اإلسالمية 

أمحمد  عقوب«والسيد«أحمد  الدكتور«فتحي 
ورئيس  الجمهورية  لمصرف  العام  رجب«المدير 
الصيرفة  عجاج«مدير  والسيد«خالد  اإلدارة  مجلس 

اإلسالمية بمصرف الجمهورية.

وتم خالل هذا االجتماع بحث ومتابعة سير عمل 
الصيرفة اإلسالمية بمختلف فروع مصرف الجمهورية 

وتسهيل عمل الصيرفة للمواطن  الليبي.

الوزراء  مجلس  أصدر 
،القرار  االنتقالية  بالحكومة 
رقم)295(لسنة2012م،والذي 
على  الحراسة  رفع  تم  بموجبه 
أحكام  أي  وإلغاء  األمان  مصرف 
أن  إلى  بشأنه.ُيشار  سابقة 
وضعه  تم  قد  األمان  مصرف 
بالكشف  العامة  الحراسة  تحت 
المرفق بالقانون رقم)36(المعدل 
رقم)47(لسنة2012م  بالقانون 
بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض 
المجلس  عن  الصادر  األشخاص 

الوطني االنتقالي المؤقت .

مجلس الوزراء يرفع الحراسة على مصرف األمان
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تاريخ  مالمح  أبرز  ماهي   : مصارف 
الوطني، وأهم خدماته  التجاري  المصرف 

التي يقدمها لعمالئه؟.
كغيره  التجاري  المصرف   : الحداد   ●
سنة  تأميمه  تم  الليبية  المصارف  من 
التجاري  المصرف  إنشاء  وتقرر   ،1970
 ،1970/7/26 تاريخ  في  تحديداً 
واختيرت مدينة البيضاء في الجبل األخضر 
مقراً إلدارة المصرف، وله فرع لإلدارة في 
مدينة طرابلس، ويضم المصرف شبكة من 
الفروع يبلغ عددها 68 فرعاً موزعاً على 
جميع أنحاء ليبيا، تقدم الخدمات واألعمال 
جهات  أو  ألفراد  أكانت  سواًء  المصرفية 

عامة، والشركات الخاصة.
 

المستقبلية  رؤيتكم  ما هي   مصارف: 
ومواكبتها  المصرف،  خدمات  لتطوير 

للمستجدات في عالم المصارف؟
المصرف  إدارة  وضعت   : الحداد   ●
لتطوير  استراتيجية  خطة  التجاري 
الخدمات واألعمال المصرفية لمواكبة آخر 
المستجدات على الخدمات المصرفية في 
عكف  التي  الخدمات  حزمة  ومن  العالم، 
توزيع  بها،  العمل  مباشرة  على  المصرف 
آالت السحب الذاتي في كافة المواقع التي 
إلى  باإلضافة  سكانية،  كثافة  بها  يوجد 
موجودة  أنها  كما  الخدمات،  تقديم  جهات 
في جميع فروع الوكاالت التابعة للمصرف، 
كما يقوم المصرف حالياً بإصدار البطاقات 

االئتمانية للدفع المسبق، وفي المستقبل 
بالكامل...  ائتمانية  بطاقات  ستكون 
المصرفية  المنظومة  ميزة  خالل  ومن 

التعامل  ميزة  لعمالئنا  نوفر  الموحدة 
التي   ،SMS القصيرة  الرسائل  بواسطة 
الحسابات،  عن  االستفسار  خدمات  تتيح 
والمدين، وكذلك  الدائن  وومتابعة عمليات 
الزبون  حساب  إلى  مبلغ  أي  ورود  لدى 
قصيرة...  رسالة  طريق  عن  ابالغه  يتم 
تسديد  ميزة  توفير  بصدد  اآلن  ونحن 
فواتير الكهرباء والبريد والمياه عن طريق 
تعبئة  ميزة  بتفعيل  سنقوم  كما  المصرف، 
رسائل  هناك  وستكون  المحمول،  الهاتف 
قصيرة للتسعيرة اليومية للعمالت األجنبية 
ليستفيد منها رجال األعمال.... والمصرف 
اإللكترونية  بالعمليات  القيام  إلى  يسعى 
بالمصارف  التجاري  المصرف  وربط 

الخارجية فيما يتعلق بهذا الموضوع .

بطاقات  عدد  ُتقدر  كم   : مصارف   
لزبائن  إصدارها  تمَّ  التي  الذاتي  السحب 

مصرف التجاري الوطني ؟؟
● الحداد : يقدر عدد بطاقات السحب 
التجاري  المصرف  عن  الصادرة  الذاتي 

الوطني بنحو »41،612« بطاقة. 

مصارف : هل هناك خطط للمصرف 
البطاقات،  استخدام  في  التوسع  بشأن 
الورقية  العملة  استخدم  من  الحد  بغية 

والمعدنية؟
ضمن  الخطة  هذه  تأتي   : الحداد   ●
اإلستراتيجية المتفق عليها، ومن المأمول 
التخفيف  في  الخطوة  هذه  تساهم  أن 
وتمكين  الفروع،  على  الضغط  من 
المنافذ  من  السحب  من  الزبائن  جميع 
تدشن  أن  المتوقع  ومن  اإللكترونية، 
متناول  في  وستكون  قريباً،  الخدمة  هذه 
الجميع، وسط التجمعات السكنية وفي كل 
موقع متاح، لتمكين الزبون من السحب من 
التجاري  مصرف  من  النمو  بطاقة  خالل 
حتى وإْن كانت اآللة تخص مصرف آخر، 
طريق  عن  مربوطة  ستكون  العملية  ألن 
وضمن  وحالياً   ، المركزي  ليبيا  مصرف 
هذه الخدمة بلغ عدد اآلت السحب الذاتي 
بالبطاقة  التعامل  خدمة  توفر  آلة   41

اإللكترونية.
في  المشروع  هذا  سيساهم  كما 
من  المصارف  على  الضغط  تخفيف 
من  الزبون  تمكين  إلى  باإلضافة  اإلزدحام 
يشاء  وقت  أي  وفي  مكان  أي  من  السحب 
عند حاجته للسيولة ، كما سيساعد تحفيز 
اكتناز  ثقافة  عن  االبتعاد  على  المواطنين 
الحد  لذلك  وتبعاً  البيوت،  في  مدخراتهم 
من تداول العملة المحلية ألن العالم اآلخر 
قضى نهائياً على عملية السيولة، واالتجاه 
التعامالت  إنهاء  خالل  من  التقنية،  إلى 
باستخدام بطاقات الدفع اإللكتروني، وهو 
السيولة  مشكلة  من  الحد  في  يساعد  ما 
التي عانت منها ليبيا بعد ثورة 17 فبراير، 
باستنزاف  السابق  النظام  قيام  بسبب 
األموال وإهدارها أو تحويلها إلى الخارج... 
واآلن الحمد لله مصارفنا بخير وأحب أن 
تعليمات  خالل  من  أنه  المواطنين  اُطمئن 
تم  قد  المركزي  ليبيا  مصرف  وتوجيهات 
المشكلة  لتفادي  استراتيجية  وضع خطط 

ووضع الحلول الناجعة لها.

المحدد  السقف  هو  ما   : مصارف   
المودعين  حسابات  من  السحب  لقيمة 

بالمصرف التجاري الوطني ؟
السقف  أن  الحقيقة   : ●الحداد 
ليبيا  مصرف  من  بتعليمات  تحديده  يتم 
مع  اجتماع  عقد  يتم  حيث  المركزي 
بغية  دوري،  بشكل  ونائبه،  المحافظ 
ومشاكلها،  المصارف  أوضاع  تدارس 

إنسياب  معوقات  ألبرز  الحلول  ووضع 
بمتطلبات  تامة  دراية  على  وهم  السيولة، 
المرحلة، وإذا رأى مصرف ليبيا المركزي 
فهذا  السقف  لرفع  تحتاج  العملية  أنَّ 

ممكن.. 
لألسر  المنح  صرف  بخصوص  أما 
 ،2012 لسنة   10 رقم  القرار  وفق 
بشكل  تسير  أنها  القول  فأستطيع 
إزدحام  حدوث  نتوقع  كنا  فقد  حضاري، 
تتم  العملية  ولكن  بالمصارف  وإرباك 
وعي  على  دليل  أكبر  وهذا  سلس  بشكل 
الخطط  ساهمت  كما  الليبي،  المواطن 
في  المركزي  ليبيا  مصرف  وضعها  التي 

المأمول.  سيرها وفق 

ألي  المستقبلية  الخطط  مصارف:   
وتأهيل  بتطوير  تبدأ  أن  مؤسسة البد من 
التي  الخطط  هي  فما  البشري،  العنصر 
وتأهيل  لالرتقاء  المصرف  إدارة  وضعتها 

كوادره البشرية؟
● الحداد : وضعنا خطة استراتيجية 
لتدريب جميع العاملين في المصرف وفي 
التدريب  مركز  طريق  عن  المجاالت  كافة 
وكذلك  المركزي،  ليبيا  لمصرف  التابع 
هذا  في  متخصصة  جهات  مع  التعاقد 
خارج  لتأهيلهم  عناصر  إلرسال  المجال 
إلى  مجموعات  إرسال  ذلك  بمافي  ليبيا، 
بالتعاون  العربية  المصرفية  األكاديمية 
والمصرف  العربية،  المصارف  اتحاد  مع 
مواكبة  لنا  يتسنى  حتى  بالتدريب  يهتم 
المصارف المتقدمة، ولم يقتصر التدريب 
إلى  تعداها  بل  النظرية،  الجوانب  على 
تتبنى  وفلسفة  رؤية  وفق  العملي،  الجانب 
الموظف  يمكن  العملي  التدريب  أن  فكرة 
إكتسابه  و  المصرفي،  العمل  تشرب  من 

الخبرة أكثر من التدريب النظري .

لضم  خطط  وضعتم  هل  مصارف:   
منظومة  في  ودمجها  المصارف  فروع 

مصرفية واحدة؟
المصرفية  المنظومة  الحداد:   ●
المشروع  نظام  ضمن  من  هو  الموحدة 
تم  خالله  ومن  اعتماده  تم  الذي  الوطني 
الموحدة  المصرفية  المنظومة  تفعيل 
 30 ضم  من  تمكن  التجاري  والمصرف 
فرع للمنظومة المصرفية الموحدة ويسعى 
إلى ضم باقي الفروع لما فيه من مميزات 
بما فيها اآلالت السحب الذاتي والرسائل 
بطئ  وجود  من  بالرغم   SMS القصيرة 
 ، االتصاالت  نتيجة  العملية  هذه  في 

لتدارك  االتصاالت  وزارة  تسعى  حيث 
المصرف  فإن  ذلك  ومع   ، المشكلة  هذه 
َعِمَل على إيجاد حلول سريعة للتغلب على 
كل  في  »ستااليت«  بوضع  المشكلة  هذه 
ذلك  وتمَّ   ، االتصال  إنقطاع  لتفادي  فرع 

بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي.

 مصارف: ما هي مساهمات المصرف 
التجاري؟ وما الخطط المستقبلية؟

يقوم  التجاري  المصرف   : الحداد   ●
بأعمال كثيرة من ضمنها منح التسهيالت، 
حيث   ، واالجتماعية  العقارية  والقروض 
االئتمانية  والتسهيالت  القروض  عدد  بلغ 
وبقيمة  قرضاً،   )163،652( الممنوحة 
خالل  ومن   ، د.ل   2،357،000،000
يتم  التي  والمنشآت  الشركات  عروض 
بناؤها على قرارات من الدولة أو مصرف 
ليبيا المركزي ومساهمة مصرف التجاري 
في هذه الشركات لكي يكون عنصر فعال 
في  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في 
ليبيـــا ، كما يسعى المصرف في المرحلة 
القروض  منح  في  أكثر  التوسع  القادمة 
فاعل  بشكل  والمساهمة  االستثمارية 
والذي  ليبيا  في  االقتصادية  العملية  في 

سيكون له عائد على المجتمع والدولة .

في  المصارف  عانت  lمصارف:   
العهد السابق من الفساد اإلداري والمالي 
 ، والتسهيالت  القروض  منح  في  وخاصةً 
هل تأثر المصرف التجاري بهذا الفساد؟

تعاني  المصارف  ظلت   : الحداد   ●
المرحلة  في  طويلة  عقود  مدى  على 
السابقة من التوجيه لإلدارة وعندما يكون 
ينتج عنه خسائر  توجيه غير سوي  هناك 
وانحرافات في منح القروض والتسهيالت 
على  يترتب  وبالتالي   ، اإلدارة  في  وفساد 
كل تلك األمور خسائر للمصرف وإنحراف 
السداد  عملية  في  وتعثر  الميزانية  في 
نتيجة لمنح القروض بشكل عشوائي ودون 
عملية  أن  الجميع  يعلم  وكما   ، ضمانات 
والمصرف  الكبيرة  مساوئها  لها  التوجيه 
 ، المساوئ  تلك  من  عانى  التجاري 
ومصرف ليبيا المركزي يعتبر هو السلطة 
االدارة  قمة  وُيمثل  الدولة  في  التنفيذية 
من  ايضاً  هو  يعاني  ليبيا  في  المصرفية 
 ، المصارف  جميع  على  أثر  مما  التوجيه 
فمن المعروف أنَّ المصرف المركزي ألي 
دولة في العالم البد أن تكون له استقاللية 
بالقطاع  يضر  توجيهه  الن  قراراته  في 

المصرفي بصفة عامة .

 مصارف: كلمة أخيرة؟ 
طمأنة  أود  الختام  في   : الحداد   ●
وأن  المصرفي،  القطاع  بمتانة  المواطنين 
مصرف  رأسها  وعلى  الليبية  المصارف 
بكفاءة  وتتمتع  ثابتة  بخطى  تسير  ليبيا 
وعملية  القريبة  بالمصارف  قياساً  عالية 
مستمر  تحسن  في  اآلن  هي  السيولة 
الطبيعي  بشكلها  تسير  بدأت  والخدمات 
لتطور  نسعى  فبراير   17 ثورة  وبعد 
الدول  في  المصارف  لتواكب  المصارف 
من  نستطيع  القوي  باقتصادنا  القريبة 
الى  نحتاج  وال  مصارفنا  تطوير  خالله 
إلى  نحتاج  فقط  موجود،  ألنه  مال  رأس 
مجال  في  الخارجي  العالم  على  االنفتاح 
االحتكاك  لموظفينا  ليتسنى  المصارف 
تطوير  إلى  وصوالً  الخبرة،  واكتساب 

المصارف في ليبيا بأيٍد وعقول ليبية .

استقاللية القطاع المصرفي ضمانة لحسن سير العمل
المدير العام للمصرف التجاري الوطني :

يعد مصرف التجاري الوطني أحد ركائز القطاع المصرفي في ليبيا، وشكل على مدى أكثر من أربعين عامًا مسيرة 
حافلة بالعطاء، لعمالئه وزبائنه، في عدد فروعه المنتشرة في مختلف التجمعات السكانية في ليبيا التي ناهزت نحو 68 
فرعًا، تقدم مختلف الخدمات المصرفية، بمافي ذلك الخدمات اإللكترونية، وتسديد فواتير الكهرباء والمياه والبريد، عبر 
سلسلة خدمات مستقبلية تسعى إدارة المصرف لتطبيقها، هذه الخدمات وغيرها أعلن عنها الدكتور عمر إبراهيم الحداد 
مدير عام مصرف التجاري الوطني، في حواره مع صحيفة مصارف، منوهًا من خالله إلى أهمية مواكبة التطور المتالحق 
في عالم الخدمات المصرفي، وتبعًا لذلك االرتقاء بالقطاع المصرفي الليبي إلى مستوى المنافسة، ومالمسة رضا العمالء، 
عبر إصدار بطاقة النمو المصرفية التي تتيح خدمات واسعة، ستسهم في راحة الزبون.
الدكتور عمر إبراهيم الحداد من مواليد 1956 م مدينة مصراتة، تمتد خبرته في العمل بالقطاع المصرفي على مدى 

36 عامًا، تقلد خاللها عدد من المسؤوليات.

نسعى إلصدار 
بطاقات ائتمانية 
والخدمات 
اإللكترونية موضة 
السنوات المقبلة

•

إجمالي القروض 
والتسهيالت

 االئتمانية الممنوحة 
بلغ 163,652 قرضًا... 
بقيمة ناهزت 2 مليار 
و300 مليون دينار 
ليبي

•

منح القروض بشكل 
عشوائي في السابق دون 
ضمانات ترتب عليه 
انحراف في الميزانية 
وتعثر في السداد

•

•حاوره : عصام الغول
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أوال- واقع القطاع المصرفي 
المصارف التجارية:

القطاع  مكونات  أهم  من  التجارية  المصارف  تعتبر 
واالنتشار  والدور،  الحجم  حيث  من  ليبيا  في  المالي 
للزبائن،  تقدمها  التي  الخدمات  أنواع  وتعدد  الجغرافي، 
تقدم  أن  التجارية   للمصارف  يمكن  القانون،  وبموجب 

لزبائنها الخدمات التالية:
أو  الزبائن  من  المسحوبة  الصكوك  دفع  خدمات   ●

عليهم وتحصيلها. 
المستندية،  باالعتمادات  المتعلقة  الخدمات   ●

والمستندات برسم التحصيل وخطابات الضمان. 
● إصدار وإدارة أدوات الدفع، بما في ذلك السحوبات 
النقدية، والتحويالت المالية، وبطاقات الدفع واالئتمان، 

والصكوك السياحية وغيرها. 
● التعامل بأدوات السوق النقدي، وبأدوات سوق رأس 

المال، بيعاً وشراًء سواء لحسابها أو لحساب زبائنها. 
● شراء الديون وبيعها، سواء بحق الرجوع أو بدونه. 

● عمليات التمويل االيجاري. 
الصرف  أسواق  في  األجنبية  بالعمالت  التعامل   ●

اآلنية واآلجلة. 
● إدارة إصدارات األوراق المالية، والتعهد بتغطيتها، 

وتوزيعها. 
للمحافظ  وغيرها  االستشارية  الخدمات  تقديم   ●
ويشمل  االستثمار،  أمين  بخدمات  والقيام  االستثمارية، 

ذلك إدارة األموال واستثمارها للغير. 
المالية  لألوراق  األمين  والحفظ  اإلدارة  عمليات   ●

واألشياء الثمينة. 
● تقديم خدمات األمين والمستشار المالي. 

● أي أعمال أخرى، تتعلق بالنشاط المصرفي يوافق 
مصرف ليبيا المركزي على ممارستها. 

هيكل ملكية المصارف التجارية 
مصرفا،   16 من  ليبيا  في  المصرفي  القطاع  يتكون 

مقسمة كاآلتي:
عامة  ملكية  ذات  كبيرة  تجارية  مصارف   5 عدد   ●
من   19% بنسبة  أجنبية في مصرفين  بمشاركة  مملوكة 
حقوق الملكية في كل منهما، في إطار شراكة استراتيجية 
هذه  وتهيمن  المصرفية،  الممارسات  تطوير  إلى  تهدف 
المصارف على ما يزيد على %90 من الودائع في القطاع 

المصرفي.
ليبيين  لخواص  مملوكة  خاصة  مصارف   8 عدد   ●
الشراكة  إطار  ضمن   49% بنسبة  أجنبية  وبمشاركة 

االستراتيجية المشار إليها آنفا.
● مصرفين مشتركين أحدهما بنسبة )%51 و 49%( 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  الليبية  الدولة  بين 
ودولة  ليبيا  الدولة  بين  النسبة  بنفس  والثاني  أحدهما، 

قطر. 
استراتيجية  المركزي  ليبيا  مصرف  بدأ  وقد 
العادلة  للمنافسة  األرضية  تمهيد  بهدف  الخصخصة 
بين المصارف، والتقيد بالدور الرقابي المالئم ألهداف 

المصرف.
إال  الخاصة،  للمصارف  النسبي  الحجم   ورغم صغر 
أن أداءها يتطور بسرعة مستفيدة في ذلك من المرونة 
التي  العمل  ومعايير  التنظيمية،  هياكلها  في  الكبيرة 

تأخذها في االعتبار.
هيكل خصوم المصارف التجارية 

- واصلت خصوم )أصول( المصارف التجارية نموها 
النمو  من  مستفيدة  األخيرة،  السنوات  المضطرد خالل 

السريع في الخصوم اإليداعية.
ومضطردا  نموا سريعا  اإليداعية  الخصوم  - حققت 
وتحسن  العام،  االنفاق  في  الكبير  بالتوسع  مدفوعة 
الخدمات المصرفية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي.

التجارية  للمصارف  اإليداعية  الخصوم  تتركز   -
التحرك،  بسرعة  تتميز  التي  الطلب  تحت  الودائع  في 
والتأمينات النقدية على االعتمادات المستندية وخطابات 

الضمان.
اإليداعية  الخصوم  والكبير في  السريع  النمو  - رغم 
فإن المصارف التجارية الليبية تتمتع بكافية رأس المال 

عالية )جدول رقم 1(.
السيولة في المصارف التجارية 

خالل  المصرفي  القطاع  في  السائلة  األصول  نمت 
في  بالتوسع  مدفوعة  سريع،  بشكل  األخيرة  السنوات 
كبير  بشكل  السيولة  فائض  ارتفع  كما  العام.  االنفاق 
معايير  تلبي  التي  التوظيف  فرص  محدودية  بسبب 

االستثمار المصرفي.
يكاد  المصرفي  القطاع  السيولة في  فائض  توزيع  إن 

يكون متجانس بغض النظر عن الملكية والحجم.
الوقت  في  السيولة  فائض  لتوظيف  الوحيد  المنفذ 
الحاضر هو شهادات اإليداع التي يصدرها مصرف ليبيا 
امتصاص  بهدف  التجارية  المصارف  لفائدة  المركزي 

هذا الفائض.
باألخذ بعين االعتبار االرتفاع الكبير في نسبة األصول 
إلى مجموع األصول من  السيولة  ونسبة فائض  السائلة 
جهة تدني نسبة النمو في االئتمان وارتفاع نسبة النقود 
االحجام  إلى  أدت  التي  الثقافية  والعوامل  التداول،  في 
المركزي  ليبيا  مصرف  يعمل  الربوية،  المعامالت  عن 
على تطوير اإلطار التشريعي لعمل المصارف االسالمية 
خارج  الموجود  الموارد  وتعبئة  الفوائض  توجيه  بهدف 
النشاط  لخدمة  توجيهها  وإعادة  المصرفي  القطاع 

االقتصادي. 
تطور االئتمان الممنوح من المصارف التجارية

حوالي   2011 عام  نهاية  حتى  االئتمان  حجم  بلغ   
انكماشا  سجل  قد  يكون  وبذلك  دينار،  مليار   13.5
بمقدار %1.2- مقارنة بمستوياته في عام نهاية 2010. 
العام  القطاعين  من  لكل  الممنوح  االئتمان  تراجع  وقد 
والخاص، ويعزى هذا التراجع إلى الظروف االقتصادية 
السيولة  وأزمة  عام 2011  الدولة خالل  شهدتها  التي 

المصرفية، والقيود المصرفية.
 - وصلت نسبة إجمالي االئتمان إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي حوالي 13.6 % في عام 2010.

من  الممنوح  االئتمان  في  المتواصل  النمو  رغم   -  
المصارف خالل )2005-2010(، إال أن نسب االئتمان 
تعد  األصول  إجمالي  إلى  أو  اإليداعية  الخصوم  إلى 
الهياكل  ذات  االقتصادات  في  بمثيالتها  مقارنة  متدنية 
إلى  تؤدي  ثقافية  اعتبارات  إلى  ذلك  ويعزى  المشابهة، 

االحجام عن التعامالت الربوية.
يتوقع أن يؤدي إدخال المعامالت المصرفية االسالمية 

إلى زيادة حجم االئتمان وتغير هيكله.
توزيع الوكاالت والفروع حسب المناطق الجغرافية 

- عدد الفروع والوكاالت 482 فرعاً ووكالة.
ليبيا،  أنحاء  جميع  في  والوكاالت  الفروع  تتوزع   -  

حسب الكثافة السكانية.
- تهيمن المصارف التجارية العامة على أكبر عدد من 

الفروع، نظرا لحجمها وطيبعة ملكيتها.
- تتركز الفروع والوكاالت في المناطق الحضرية ذات 

الحركة التجارية النشطة.
تمثيل  ووكالة  مكتب   24 عدد  حاليا  بليبيا  توجد   -

لمصارف أجنبية.  
مؤشرات السالمة المصرفية 

للسالمة  جيدة  بمؤشرات  الليبية  المصارف  تتمتع 
المصرفية:حيث تتمتع بمعدل كفاية رأسمال يقدر بــــــــــــ 

17.3 % في العام 2011.
إجمالي  إلى  المتعثرة  القروض  نسبة  تراجعت  لقد   
 ،2011-2005 الفترة  خالل  ملحوظ  بشكل  األصول 
لمعايير  التجارية  المصارف  اعتماد  إلى  ذلك  ويرجع 
 kyc الفرص االئتمانية وتطبيق تقييم  أكثر صرامة في 
) اعرف زبونك (، باإلضافة إلى تحسن في أداء تحصيل 

الديون.
إلى  المتعثرة  القروض  نسبة  كذلك  انخفضت  كما   
األسباب  لنفس  الفترة  هذه  خالل  القروض  إجمالي 

السابقة.
 كما يالحظ ارتفاع نسبة االصول السائلة إلى إجمالي 

األصول.
المصارف المتخصصة :

ليبيا  في  المصرفي  القطاع  مكونات  ضمن  يوجد 
الزراعي،  المصرف  وهي  متخصصة  مصارف  أربعة 
التنمية  ومصرف  العقاري،  واالدخار  االستثمار  مصرف 
والمصرف الريفي وجميعها مصارف تملكها الدولة، وقد 
انشئت لغرض تمويل أنشطة محددة مثل نشاط االسكان 

والزراعة والصناعة وتمويل المشروعات الصغرى.
وخاصة  العقاري  النشاط  تمويل  مهمة  أوكلت  وقد 
العقاري،  واالدخار  االستثمار  مصرف  إلى  االسكان 
إلى  الزراعة  مجال  في  اإلنتاجية  األنشطة  وتمويل 
الصناعية  األنشطة  بعض  وتمويل  الزراعي،  المصرف 
بعض  تمويل  أما  التنمية،  مصرف  إلى  الخدمية  أو 
المشروعات الصغرى فكانت من مهمة المصرف الريفي، 
القروض  تمول  المصارف  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
العامة  الميزانية  من  لها  يخصص  مما  تمنحها  التي 
القروض  تمنح  وهي  الخاصة،  أموالها  إلى  ،باإلضافة 
بأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة السائدة في السوق 
وهو ما يسبب تشوهات في السوق المصرفية ويؤثر على 
اإلقراض في  أن نشاط  إلى  وباإلضافة  فيها.  المنافسة 
يخصص  ما  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  المؤسسات  هذه 
عبًء  يشكل  مما  العامة  األموال  من  المؤسسات  لهذه 
هذه  قروض  وتتسم  للدولة،  العامة  الموازنة  على  كبيراً 
التدوير  الكفاءة من حيث معدل إعادة  المصارف بتدني 
االئتمان،  منح  على  المصارف  تلك  قدرة  من  يحد  مما 
وتشير البيانات المتعلقة بهذه المصارف إلى أن إجمالي 
القروض الممنوحة من طرفها حتى نهاية 2011 حوالي 

10.8 مليار دينار.
وقد يكون من الضروري إعادة النظر في دورها وآلية 
ادائها  وتطوير  استثمارية  مصارف  إلى  وتحويلها  عملها 

لتضطلع بمهمة التمويل طويل األمد.

ظل دور القطاع المصرفي في ليبيا خالل السنوات السابقة 
محدودا، مقارنة بدوره في اقتصادات أخرى لها نفس الخصائص 
االقتصادية، مما انعكس سلبا على مساهمته في التنمية 
االقتصادية. ورغم عمليات الخصخصة المحدودة التي شهدها 
القطاع المصرفي في السنوات األخيرة إال أن ملكية الدولة 
للمصارف الزالت أكبر مما هي عليه في البلدان المماثلة، وال 
يزال الولوج إلى الخدمات المالية محدودا، وخاصة الحصول 
على التمويل وذلك بسبب عدم توفر بيئة االعمال المناسبة، 
وغياب النظام القانوني الذي يحفظ حقوق الممول، وعدم 
مالءمة الظروف إليفاء المقترضين بالتزاماتهم نحو المؤسسات 
المصرفية. وفى جميع األحوال الزالت القروض الممنوحة من 
المصارف التجارية في معظمها قروضًا قصير األجل ال تلبي 
احتياجات التنمية المستدامة، ومع أنه في السنوات القليلة 
األخيرة أدت الزيادة في االنفاق العام الناجمة عن االرتفاع 
الحاد في أسعار النفط إلى تراكم فوائض سيولة لدى المصارف 
التجارية بحيث أصبحت في ظروف أفضل لمنح التمويل، إال أن 
محدودية دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي ومحدودية 
الفرص االستثمارية المتاحة أمام المصارف أديا إلى الحد من 
التوسع في االئتمان.ومما عمق مشكلة التمويل أكثر، هو أن 
السوق المالي في ليبيا ال يزال حديثا نسبيا وغير متطور، وحجم 
التداول فيه محدود جدا، ولم يتمكن حتى اآلن من المساهمة 
في حشد التمويل لألنشطة االستثمارية طويلة األجل، كما أن 
عدد المؤسسات المدرجة به مازال صغير جدًا، وهي في معظمها 
مؤسسات مالية )مصارف ، وشركات تأمين(. ولم تنجح المصارف 
المتخصصة في مأل الفراغ التمويلي الناجم عن األسباب 
السابقة، بل أدت إلى مزاحمة المصارف التجارية في سوق 
التمويل، مما خلق بعض التشوهات في القطاع المصرفي بسبب 
اختالف أسس التشغيل، فالمصارف المتخصصة تعتمد على 
ما يخصص لها من األموال العامة القراضها ألغراض محددة 
مثل االسكان والصناعة والزراعة والمشروعات الصغرى، وباسعار 
فائدة أقل من األسعار المتداولة في السوق، باإلضافة إلى األموال 
المحصلة من القروض السابقة وهي في الغالب ضئيلة، وتتسم 
قروض المصارف المتخصصة بتدني الكفاءة من حيث معدل 
إعادة التدوير.

إن القطاع المصرفي يشكل أهم مكونات القطاع المالي في 
الوقت الحاضر. وللوقوف على الواقع الراهن لهذا القطاع 
والتحديات التي يواجهها والفرص المتاحة للنهوض به، 
ستقسم هذه الورقة إلى خمسة أجزاء، بحيث يتناول الجزء األول 
واقع النظام المصرفي من حيث المكونات واألهداف والحجم 
و النشاط وبعض مؤشرات السالمة، ويتناول الجزء الثاني 
اإلجراءات المتخذة إلصالح القطاع المصرفي، بينما يتناول 
الجزء الثالث التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، ويتناول 
القسم الرابع الفرص المتاحة للتطوير، وأخيرًا يستعرض الجزء 
الخامس االستراتيجيات الالزمة لالصالح.

القطاع المصرفي في ليبيا

الواقع والتحديات والفرص المستقبلية لالستثمار

المؤشر
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

رأس المال الكلي/ المخاطر المرجحة لألصول
10.9
11.6
11.8
12.2
14.5
17.3
17.3

القروض المتعثرة/ اجمالي القروض
31.7
26.1
26.2
22.5
17.0
20.2
20.6

القروض المتعثرة/ اجمالي االصول
10.5
8.0
6.9
4.7
3.4
3.4
3.2

العائد/ متوسط االصول
0.5
0.5
0.5
0.6
1.3
1.2
0.6

االصول السائلة / اجمالي االصول
59.8
60.2
68.0
73.4
74.1
74.3
73.0

مؤشرات السالمة المالية للقطاع المصرفي ) المصارف التجارية(جدول رقم )1(: 
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مصطلحات مصرفية

أدوات سعر الصرف
- تعديل سعر صرف العملة: عندما ترغب 
المدفوعات  ميزان  توازن  تعديل  في  السلطة 
تقويمها  إعادة  أو  العملة  بتخفيض  تقوم  فإنها 
في حالة سعر صرف ثابت. أما في حالة سعر 
على  التأثير  على  تعمل  فإنها  العائم  الصرف 
سياسة  وتستخدم  العملة.  تدهور  أو  تحسن 
لتشجيع  واسع  نطاق  على  العملة  تخفيض 
يخضع  أن  يجب  ذلك  أن  إال  الصادرات، 

لمجموعة شروط:
منتجات  على  العالمي  الطلب  يتسم  أن   -
يؤدي  بحيث  المرونة  من  كبير  بقدر  الدولة 
اإلنتاج  في  أكبر  زيادة  إلى  العملة  تخفيض 

العالمي. 
- أن يتسم العرض المحلي لسلع التصدير 
بقدر كاف من المرونة بحيث يستجيب الجهاز 
ارتفاع  عن  الناجم  الطلب  الرتفاع  اإلنتاجي 

الصادرات. 
األسعار  في  استقرار  توفر  ضرورة   -

المحلية. 
األخرى  المنافسة  الدول  قيام  عدم   -

بإجراءات مماثلة لتخفيض عمالتها. 
لمواصفات  المصدرة  السلع  استجابة   -
الجودة والمعايير الصحية الضرورية للتصدير. 
ظل  في  الصرف:  احتياطات  استخدام   -
النقدية  السلطات  تلجأ  ثابتة،  صرف  أسعار 
إلى المحافظة على سعر صرف عملتها، فعند 
انهيار عملتها تقوم ببيع العمالت الصعبة لديها 
العملة  العملة المحلية، وعندما تتحسن  مقابل 
العملة  مقابل  األجنبية  العمالت  بشراء  تقوم 

المحلية.
تكون  عندما  الفائدة:  سعر  استخدام   -
العملة ضعيفة يقوم المصرف المركزي باعتماد 
خطر  لتعويض  المرتفعة  الفائدة  سعر  سياسة 

انهيار العملة.
مراقبة  سياسة  تقضي  الصرف:  مراقبة   -
الصرف بإخضاع المشتريات والمبيعات للعملة 
استخدامها  ويتم  خاصة،  رخصة  إلى  الصعبة 

لمقاومة خروج رؤوس األموال.
نظام  يهدف  متعدد:  صرف  سعر  إقامة   -
آثار  تخفيض  إلى  المتعدد  الصرف  أسعار 
السياسة  وتوجيه  األسواق،  في  التقلبات  حدة 

التجارية لخدمة بعض األغراض المحددة.
 أهداف سعر الصرف:

سعر  تحسن  يؤدي  التضخم:  مقاومة   -
التضخم  مستوى  انخفاض  إلى  الصرف 
تنافسية  مستوى  في  وتحسن  المستورد 
يكون  القصير  المدى  وعلى  المؤسسات. 
إيجابي  أثر  االستيراد  تكاليف  في  االنخفاض 

على انخفاض مستوى التضخم المستورد.
الصرف  سعر  يؤدي  الموارد:  تخصيص   -
السلع  إلى قطاع  الموارد  إلى تحويل  الحقيقي 
يصبح  بحيث  التصدير،  إلى  الموجهة  الدولية 

عدد كبير من السلع قابل للتصدير.
دورا  الصرف  سعر  يؤدي  الدخل:  توزيع   -
هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو القطاعات 
المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع 
زراعية(  أو  أولية  )مواد  التقليدي  التصدير 
فإن  الحقيقي،  الصرف  سعر  انخفاض  نتيجة 
على  الربح  ويعود  ربحية،  أكثر  يجعله  ذلك 
القدرة  تخفض  بينما  األموال  رؤوس  أصحاب 
تخفيض سعر  والعكس عند  للعمال.  الشرائية 
ارتفاع  إلى  يؤدي  ذلك  فإن  االسمي،  الصرف 

القدرة الشرائية لألجور.
- تنمية الصناعات المحلية: يمكن للمصرف 
المركزي تخفيض سعر الصرف من أجل تشجيع 
الصناعة الوطنية، مما يشجع الصادرات، كما 
أن تخفيض العملة من قبل المصرف المركزي 
يحمي السوق المحلي من المنافسة الخارجية 

وتشجيع الصادرات.
 العوامل المؤثرة في سعر الصرف

- مستويات األسعار النسبية: حسب نظرية 
أسعار  ترتفع  عندما  الشرائية،  القوة  تعادل 
السلع  على  الطلب  ينخفض  المحلية  السلع 
نحو  الوطنية  العملة  سعر  ويتجه  المحلية 
بيع  في  االستمرار  يمكن  بحيث  االنخفاض 
السلع المحلية بطريقة جيدة، والعكس صحيح.

تؤثر  والحصص:  الجمركية  التعريفات   -
في سعر الصرف كل من التعريفات الجمركية 
مثال(  المستوردة  السلع  على  )الضرائب 
والحصص )القيود على كمية السلع التي يمكن 
على  الطلب  من  يزيد  ذلك  ألن  استيرادها(، 

السلعة المحلية.
السلع  على  األجنبية  السلع  تفضيل   -
ما  دولة  صادرات  على  الطلب  زيادة  المحلية: 
يتسبب في ارتفاع عملتها على المدى الطويل، 
وزيادة الطلب على الواردات تسبب في انخفاض 

قيمة العملة الوطنية.
أكثر  الدولة  كانت  حال  في  اإلنتاجية:   -
إنتاجية من غيرها من الدول، يمكن أن تخفض 
السلع  ألسعار  بالنسبة  المحلية  السلع  أسعار 
هي  والنتيجة  أرباحاً،  تحقق  وتظل  األجنبية 
سعر  وميل  المحلية  السلع  على  الطلب  زيادة 

العملة المحلية إلى االرتفاع.
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للعالقات  الكبرى  لألهمية  نظرا 
أن  نجد  المختلفة  بصورها  االقتصادية 
الدول تلجأ إلى تسجيلها في شكل حسابات 
خاصة عرفت بحسابات ميزان المدفوعات.
أنه  على  المدفوعات  ويعرف ميزان 
يوضح  الذي  النقدي  المحاسبي  السجل 
بين  تتم  التي  االقتصادية  المعامالت  جميع 
دولة معينة ودول أخرى، ويقصد بالعمليات 
على  تحدث  تبادل  عملية  كل  االقتصادية 
األموال  ورؤوس  والخدمات  السلع  مستوى 
وغير  معينة  دولة  في  المقيمين  بين 
المقيمين، وقد تكون في شكل تدفق حقيقي 
نقدي أو مالي، كما يقصد بالمقيمين جميع 
األشخاص )مهما كانت جنسيتهم( الطبيعيين 
وثيقة  عالقات  تربطهم  الذين  والمعنويين 
ولهم  لقوانينها  ويخضعون  الدولة،  بإقليم 

مصلحة مع اإلقليم لمدة سنة أو أكثر. 
ومن أهم المفاهيم والمصطلحات الواردة 

في ميزان المدفوعات هي : 
الميزان  الحساب الجاري : يمثل مجموع 
التجاري وحساب الخدمات وحساب الدخل 

وصافي حساب التحويالت الجارية .
الصادرات  يمثل   : التجاري  الميزان 

مطروحاً منها الواردات .
الوطنية  الصادرات  تمثل   : الصادرات 

مضافاً إليها المعاد تصديره .
منها  مستثنى  الواردات  تمثل   : الواردات 

واردات الجهات غير المقيمة .
الذي  الذهب  هو   : النقدي  غير  الذهب 
اخرى  ألغراض  واستخدامه  حيازته  تتم 
)صناعية( وال تحتفظ به السلطات النقدية 

كأصل احتياطي .
المقبوضات  يمثل   : الخدمات  حساب 
الخدمات  من  المدفوعات  منها  مطروحاً 
، خدمات عامة )حكومية(  النقل   ، )السفر 

الخدمات األخرى(..
الحساب  هذا  يشمل   : الدخل  حساب 
تمثل   : )مقبوضات(  العاملين  تعويضات 
األجور والمزايا التي يحصل عليها العاملون 
الموسميون  العمال  فيهم  بمن  المقيمون 
وعمال الحدود ، لقاء تأديتهم لعمل ما خارج 
غير  لصالح جهة  لليبيا  االقتصادي  اإلقليم 
)مدفوعات(  العاملين  ،وتعويضات  مقيمة 
عليها  يحصل  التي  والمزايا  األجور  تمثل   :
العمال  فيهم  بمن  المقيمين  غير  العاملون 
المقيمين  غير  الحدود  وعمال  الموسميون 
اإلقليم  داخل  ما  لعمل  تأديتهم  لقاء   ،

االقتصادي لليبيا .
دخل االستثمار : يمثل جانب المقبوضات 
منه األرباح والفوائد المستحقة عن حيازات 
األصول  أو  الملكية  لحصص  المقيمين 
وسندات  المصرفية  كالودائع  المالية 
واالذونات  المالية  واألوراق  القروض 
الصادرة عن مؤسسات غير مقيمة . وتغطي 
المركزي  المصرف  استثمارات  فوائد 
والمصارف التجارية والقطاع العام والقطاع 
المدفوعات  جانب  يمثل  بينما   . الخاص 
المقيمين  لغير  المستحقة  واألرباح  الفوائد 
األصول  أو  الملكية  لحصص  حيازتهم  عن 

المالية الصادرة عن جهات مقيمة .
التحويالت الجارية : تمثل القيود المقابلة 
والخدمات  السلع  من  الحقيقية  للتدفقات 
والتي  المالية  وغير  المالية  األصول  أو 
أو  الثابتة  األصول  حيازة  عليها  يترتب  ال 
التزام  عن  الدائن  تنازل  أو  عنها  التخلي 
المدين . وتشمل هذه التحويالت ، تحويالت 
المنح  قيم  تتضمن  والتي  العام  القطاع 
تتلقاها  التي  سواء  والهبات  والمساعدات 
بتقديمها  هي  تقوم  أو  )مقبوضات(  الدولة 
)مدفوعات(، وتحويالت القطاعات األخرى 

والتي  العاملين  ،حواالت  وتشمل  والتي 
تحويالت  منها  المقبوضات  جانب  يمثل 
الخارج  في  المقيمين  العاملين  الليبيين 
ليبيا  الجاري في  اإلنفاق  لغايات  والموجهة 
للبيانات التي يقوم  ، ويتم تقديرها استناداً 
التجارية  والمصارف  المركزي  المصرف 
الدخل  )بيانات  شهري  بشكل  بتعبئتها 
 . المصرفي(  للجهاز  األجنبية  بالعمالت 
التحويالت  منها  المدفوعات  جانب  ويمثل 
المقيمة  الوافدة  العمالة  قبل  من  للخارج 
إلى  باالستناد  تقديرها  ويتم   . ليبيا  في 
معدل  وإلى  الوافدة  العمالة  حول  البيانات 
التحويل الشهري للعامل الواحد ، باالضافة 
الى تحويالت اخرى )صافي( والتي تتضمن 
التي  والهبات  والمساعدات  المنح  قيم 
يتلقاها المقيمون داخل ليبيا )عدا الحكومة 
بما  المقيمين  غير  من  العاملين(  وحواالت 
)إن  المتحدة  األمم  تعويضات  ذلك  في 
داخل  المقيمون  يقدمها  التي  أو   ، وجدت( 
ليبيا )عدا الحكومة وحواالت العاملين( لغير 

المقيمين .
الحساب الرأسمالي: ويتضمن االستثمار 
يمثل  يمثل  والذي  الخارج(  )في  المباشر 
حقوق  في  المقيمين  استثمارات  صافي 
استثمارها  المعاد  والعائدات  الملكية 
اخرى  التزامات  أية  صافي  إلى  باإلضافة 
 ، المقيمة  غير  التابعة  المؤسسات  على 
والذي  ليبيا(  )في  المباشر  واالستثمار 
المقيمين في  استثمارات غير  يمثل صافي 
حقوق الملكية والعائدات المعاد استثمارها 
اخرى  التزامات  اية  صافي  إلى  باإلضافة 

على المؤسسات المقيمة في ليبيا .
استثمار الحافظة )األصول( :

الدين  وسندات  الملكية  سندات  يشمل   
المقيمين  بحوزة  التي  المالية  واالدوات 

تلك  عدا  خارجية  جهات  عن  والصادرة 
المباشر  المدرجة تحت االستثمار األجنبي 

واالصول االحتياطية .
استثمار الحافظة )الخصوم( : 

الدين  وسندات  الملكية  سندات  يشمل 
واالدوات المالية التي بحوزة غير المقيمين 
تلك  عدا  مقيمة  مؤسسات  عن  والصادرة 
المباشر  المدرجة تحت االستثمار األجنبي 

واالصول االحتياطية .
استثمارات أخرى )األصول( :

المالية  المعامالت  كافة  على  تشتمل   
فئات  تتضمنها  ال  والتي  للمقيمين  العائدة 
استثمار  أو  المباشر  األجنبي  االستثمار 
وتبوب   . االحتياطية  األصول  أو  الحافظة 
وقروض  تجاري  ائتمان  إلى  االداة  حسب 

ونقد وودائع .
استثمارات أخرى )خصوم( :

المالية  المعامالت  كافة  على  تشتمل   
تتضمنها  ال  والتي  المقيمين  لغير  العائدة 
أو  المباشر  األجنبي  االستثمار  فئات 
االحتياطية  األصول  أو  الحافظة  استثمار 
تجاري  ائتمان  إلى  االداة  حسب  وتبوب   .

وقروض ونقد وودائع .
األصول االحتياطية :

 هي األصول الخارجية والتي تقع ضمن 
متاحة  وتعد  المركزي  المصرف  سيطرة 
لالستخدام لتمويل أو معالجة أية اختالالت 
هذه  وتشمل   ، المدفوعات  ميزان  في 
السحب  وحقوق  النقدي  الذهب  األصول 
صندوق  لدى  االحتياطي  ووضع  الخاصة 
النقد الدولي )IMF( واصول النقد األجنبي 
مالية(  وأوراق  وودائع  )نقد  في  المتمثلة 
،وتزداد االصول االحتياطية بقيمة الفائض 
بقيمة  وتنخفض  المدفوعات  ميزان  في 

العجز فيه . 

  مــــيزان المدفوعات .. مفهومه ومكوناته

دعوة للخبراء واملتخصصني للمشاركة يف دعم مسيرة الصيرفة اإلسالمية إعالن
تعلن اللجنة ال�ست�سارية العليا ل�سوؤون ال�سيرفة الإ�سالمية بم�سرف ليبيا المركزي عن �سعيها لتكوين 

بمختلف  الإ�سالمية  ال�سيرفة  ب�سوؤون  والمهتمين  والمتخ�س�سين  الخبراء  كافة  ت�سمل  بيانات  قاعدة 

وتوفير  القادمة  المرحلة  لمواجهة  والتخ�س�ص  الخبرة  اأهل  جهود  لتن�سيق  وذلك   ، و�سعبها  تخ�س�ساتها 

متطلباتها التي من المتوقع اأن ت�ستوعب الخبرات والكفاءات الوطنية. 

ال�سخ�سية  بالمعلومات  الم�ساركة تزويدنا  والقدرة على  الأهلية  َمن يرى في نف�سه  ِمن كلِّ  ناأمل  عليه 

الخا�سة به ليتم اإدراجها �سمن قاعدة البيانات ليت�سنى للجنة بعد ذلك التعامل معها وفقا للحاجة وطبيعة 

العمل والتخ�س�ص ومجال الخبرة. 

على أن تتضمن المعلومات كافة مضامين السيرة الذاتية مع التركيز على إبراز التخصص بدقة كافية لتحقيق االستفادة 
السادة  بمقترحات  ترحيبها  على  اللجنة  تؤكد  كما  وبتوفيقه..  تعالى  الله  بإذن  األمثل  بالشكل  وتخصصاتكم  خبراتكم  من 
الخبراء والمتخصصين في مجال الصيرفة اإلسالمية ، وذلك على نفس العنوان اإللكتروني.. شكرا لكم على تواصلكم معنا 

ولكل من تعاون مع اللجنة جزيل الشكر وعظيم األجر من المولى عز وجل ..

.)Mediaoffice@cbl.gov.ly( وذلك على البريد اإللكتروني لموقع مصرف ليبيا المركزي

اللجنة االستشارية العليا لشؤون الصيرفة اإلسالمية مبصرف ليبـــيا املركزي
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احصائية اإليرادات النفطية واإليرادات المحلية 
عن المدة من 2012/1/1 إلى 2012/6/30

المبالغ المخصصة لدعم الميزانية العامة للدولة من اإليرادات النفطية والمحلية

اإليرادات خالل ستة أشهر لم تغِط بنود الميزانية 
والعجز تجاوز المليارين والنصف مليار دينار
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الفساد المالي واإلداري
ُيعرف الفساد المالي ، بأنه دفع مبلغ من المال في سبيل 
أية  دفع  وجوب  عدم  رغم   ، خدمة  أو  سلعة  على  الحصول 
مبالغ مقابل هذه السلعة أو الخدمة ، وفقاً للقانون ، كما هو 

الحال بالنسبة للسلعة العامة . 
موظف  يتحصل  عندما   ، أيضاً   ، المالي  الفساد  ويكون 
أثناء  في  إكرامية(  أو  )رشوة  المال  من  مبلغ  على  عمومي 
أجراً  أو  مرتباً  يتقاضى  أنه  رغم   ، العامة  لوظيفته  تأديته 
السياسي  الفساد  وُيعرف  به.  المكلف  بالعمل  قيامه  عن   ،
بأنه إساءة استخدام السلطة العامة ألهداف غير مشروعة ، 
واالستحواذ على السلطة وممارستها من خالل شراء الذمم ، 

أو شراء األصوات في االنتخابات العامة .
وتتعدد أوجه الفساد ومظاهره في مختلف المجتمعات إالّ 
أنه يتفاوت من مجتمع إلى آخر ، حيث تقوم منظمة الشفافية 
الدولية ، بترتيب الدول حسب مستوى الفساد السائد بها ، 
على عدد  باالعتماد   ، للفساد  قياسي  رقم  تطوير  من خالل 
من المؤشرات والمعايير ، السياسية ، والمالية ، واإلدارية ، 

واالجتماعية .....الخ.
المتخلفة  الدول  على  مقتصرة  ليست  الفساد  وظاهرة 
ولكنها موجودة أيضاً في الدول المتقدمة ، على حد سواء ، 
غير أنها تعتبر محدودة أو أقل حدة في المجتمعات المتقدمة 
حتى  نمواً،  األقل  أو  المتخلفة  المجتمعات  بتلك  بالمقارنة 

صار الفساد من معالم البلدان المتخلفة وسماتها المميزة.
مؤشرات  تبّين   ، النامية  البلدان  من  كغيرها   ، ليبيا  وفي 
سلم  على  الليبية،  للدولة  متقدمة  مكانة  الدولية  الشفافية 
 ، الماضية  األربعة  العقود  إبان  العالم  في  الفساد  مؤشرات 
وعلى وجه الخصوص ، خالل العقدين الماضيين ، من هذا 

القرن والقرن العشرين.
في  قديمة  ظاهرة  يعتبر   ، واإلداري  المالي  الفساد  إن 
ليبيا استفحلت وصارت طابعاً مميزاً في المعامالت اإلدارية 
الفساد  مظاهر  تجسدت  وقد  1996م،  عام  بعد  والمالية 
والفوارق   ، الدخل  توزيع  ، وسوء  العام  المال  إدارة  في سوء 
 ، القانون  تطبيق  وغياب   ، الفرص  تكافؤ  وعدم   ، الطبقية 
وانعدام العدالة والعيوب والثغرات في الكثير من التشريعات 

النافذة.
والسؤال الذي يمكن طرحه ، هو كيف ظهر الفساد المالي 

واإلداري ، في ليبيا، وكيف تطور عبر السنوات ؟
وحتى يمكن اإلجابة على هذا السؤال ، من المهم أن ُندرك 
أن الفساد منظومة متكاملة ، استحكمت حلقاتها ، وتطورت 
 ، الجميع  بها  وتأثر  القطاعات  كافة  طالت   ، ممنهج  بشكل 
من  معاملة  أو   ، عقد  أو   ، صفقة  منها  تخلو  تكاد  ال  حتى 

المعامالت التي يجريها مختلف أفراد المجتمع.
الحياة  انعدام  إلى  الفساد  يعزى  األحيان  من  الكثير  وفي 
 ، العمل  ُنظم  وتخلف   ، المؤسسات  وضعف   ، الديمقراطية 

وضعف الوازع األخالقي والديني.
العديد  في   ، مؤشراته  وتظهر   ، الفساد  وتتجسد مظاهر 
األمور  إدارة  وأساليب   ، الواقع  ومعطيات   ، الممارسات  من 

وسبل تقديم الخدمات ، ومنها:-
- مخالفة القانون ، والنفاذ من الجريمة دون عقاب ، كما 

هو الحال في مخالفة قانون المرور، وقانون الضرائب.

وانعدام  والمالية  اإلدارية  العقود  قيمة  في  المبالغة   -
بقيمة  العقود  وتحميل  النمطية،  واألسعار  المعايير 
العقود، واختالف األسعار  المطلوبة لتصديق هذه  الضرائب 
المستخدمة في تقدير قيمة العقود من مكان إلى آخر رغم 
أن هذه العقود هي لتنفيذ أو تقديم نفس المشروع أو الخدمة 

في أماكن مختلفة .
االتجار  مثل  المحظورة  النشاطات  دائرة  اتساع   -
السلع  بعض  استيراد  أو   ، األموال  غسل  أو  بالمخدرات 
قبل  من  عنها  يقال  ما  رغم  النارية،  األلعاب  مثل  المحظورة 
أجهزة الدولة وما يصدر بشأنها من قرارات المنع والتجريم.

الّظل(  )اقتصاد  الرسمي  غير  القطاع  دائرة  اتساع   -
واستيعابه لنسبة كبيرة من الباحثين عن العمل وقيامه بتوفير 

وتقديم قدر كبير من السلع والخدمات.
واالعتماد   ، المجتمع  أفراد  بين  الفرص  تكافؤ  عدم   -
للحصول  السعي  عند   ، المتبادلة  المنافع  على  كبير  بشكل 
على الخدمات العامة ، وتفشي مظاهر الوساطة والمحسوبية 
، الشللية،  وتقديم المصالح الجهوية والقبلية ، على مصلحة 

الوطن والمصلحة العامة.
السياسات  للعديد من  نتيجة  ليبيا  ، في  الفساد  كان  لقد 
المطبقة واإلجراءات التي لجأت إليها الدولة ، خالل العقود 
األربعة الماضية ، ومن أهم هذه السياسات واإلجراءات التي 

تم اتباعها مايلي:-
- سياسة األجور والمرتبات المتمثلة فيما ُيعرف بالقانون 
رقم )15( لسنة 1981، واستمرار العمل بهذا القانون رغم 

االنتقادات التي ُوجهت إليه.
- تأميم نشاط التجارة الخارجية ، في أواخر السبعينيات 
، وعقد الثمانينيات ، من القرن الماضي ، واحتكار الشركات 

العامة للنشاطات التجارية ومحاربة القطاع الخاص.
بعض  إدارة   ، األمنية  األجهزة  على  القائمين  تولي   -
اليومية  بالحياة  العالقة  ذات   ، والمؤسسات  الشركات 

المعيشية لألفراد. والمتطلبات 
- تعدد أسعار الصرف ، قبل عام 2002 ، واللجوء إلى 
على  وقصرها  االستيرادية  بالموازنات  ُيعرف  ما  استخدام 

الجهات العامة.
بمناسبات  وارتباطها   ، النشاطات  من  الكثير  موسمية   -
معينة والعمل على تنفيذ بعض المشروعات في أزمنة قياسية 
 ، تنفيذها  ومتطلبات  المشروعات  هذه  وحجم  تتناسب  ال 

واللجوء إلى أساليب التكليف المباشر بأي ثمن.
 ، السكان  من  عريضة  لشريحة  الدخل  مستوى  تدني   -
تطور  وعدم   ، الكفاف  حد  عند  منهم  مهمة  نسبة  وتصنيف 

الطبقة الوسطى من السكان والمحافظة عليها.
البرامج  وضعف  البشري  بالعنصر  االهتمام  عدم   -
التعليمية، مما أفضى إلى تدني معدالت التحصيل، وتخريج 
أعداد كبيرة من أشباه المتعلّمين ، وضعف البرامج التربوية 
القيم  تدهور  في  ساهم  مما  التعليمية،  للعملية  المصاحبة 

واألخالق وانتشار الظواهر الهّدامة .
بخطة  عرف  ما  منذ  االقتصادية  التنمية  برامج  توقف   -
المميزة  السمة  كانت  حيث   ،  1986-1981 التنمية 
لبرامج التنمية، عدم التوازن ، حيث أُهملت التنمية البشرية 

واالجتماعية ، وما صاحبها من تصدع المجتمع ومكوناته ، و 
كانت نتيجتها انتشار الفساد بمختلف أشكاله.  

ومن العوامل التي ساعدت على ترسيخ الفساد المالي في 
الوحدات اإلدارية التابعة للقطاع العام ، مايلي:-

مواعيدها  في  للدولة  الختامية  الحسابات  إنجاز  عدم   -
المحددة وعجز الجهات واألجهزة التي تتولى مهام المراجعة 
لمختلف  بمهامها  القيام  من   ، الدولة  لمؤسسات  الخارجية 

األسباب .
 ، للدولة سنوياً  العامة  الميزانية  اعتماد وإصدار  تأخر   -

واللجوء إلى الصرف خارج الميزانية لفترات طويلة.
الختامية  للحسابات  الخارجي  بالتدقيق  االهتمام  عدم   -
وضعف   ، العامة  والمؤسسات  والشركات  األجهزة  لمختلف 

دور مهنة المحاسبة والمراجعة القانونية بصفة عامة.
- إن الفساد المالي واإلداري الذي أصاب المجتمع الليبي 
تهديداً  ُيشكل  العشرين  القرن  من  الماضية  العقود  خالل 
إلى  المجتمع  يسعى  التي  وللطموحات  التنمية  لمستقبل 
تحقيقها في المرحلة القادمة ، فقد صارت مظاهر الفساد ، 
بأشكاله المختلفة ، من مكونات الثقافة العامة السائدة إبان 
العقود األربعة الماضية ، ومازالت تلقي بظاللها على مختلف 

مناحي النشاط االقتصادي . 
 ، الفساد  مظاهر  لمواجهة  حلول  عن  البحث  سبيل  في 
من  أو  سياسي  بقرار  يأتي  ال  العالج  أن  ُندرك  أن  ينبغي 
خالل استصدار  قانون ، حيث سيكون مصيره نفس مصير 
القوانين التي سبق إصدارها ولم تجد طريقها للتطبيق ، إن 

الحل في تقديرنا يمكن أن يأتي من خالل مايلي:-
- توجيه الجهود نحو األسباب الحقيقية التي أفضت إلى 
استعراضه  تم  الذي  النحو  وعلى   ، الفساد  مظاهر  مختلف 

في هذه الورقة.
- وضع خطة ذات أبعاد إقتصادية ، وثقافية ، واجتماعية 
المتوسط  المدى  على  األهداف  من  جملة  تحقيق  تستهدف 

وعلى المدى الطويل ، يأتي في مقدمتها :-
- تعزيز روح المواطنة لدى الشباب ، وغرس ثقافة االلتزام 
واالهتمام  االنتماء  وتعزيز   ، القانون  فرض  أو   ، بالقانون 
بقضايا المجتمع ، ضمن خطة تمتد إلى األسرة ، والمدرسة 

، ومواقع العمل.
المكان  في  المناسب  الشخص  تكليف  بمبدأ  االلتزام   -
السياسية  االعتبارات  عن  النظر  بصرف   ، المناسب 

واالجتماعية أو الجهوية ، وأن الوظيفة تكليف ال تشريف.
 ، المجتمع  أفراد  بين  الفرص  تكافؤ  مبادئ  تأكيد   -
 ، المستهلك  حماية  ثقافة  وترسيخ   ، االحتكار  ومحاربة 
أهم  بين  المبادئ من  هـــذه  واعتبار   ، الدستور  عند صياغة 

مكوناته .
وتطبيق  وادخال   ، والمالية  اإلدارية  الرقابة  دور  تعزيز   -
المؤسسات(  وحوكمة  الشركات،  )حوكمة  الحوكمة  مبادئ 
وااللتزام بمبادئ اإلفصاح والشفافية ، والمساءلة ، في جميع 

مؤسسات الدولة.
- توجيه كافة الجهود نحو تحسين مستوى معيشة األفراد 
إيجاد طبقة وسطى  على  والعمل   ، الليبي  بالمجتمع  واألسر 

وحمايتها وتحسين أوضاعها.

           ابتسام يوسف بالريش

برق الصواب

مختلفون ؟!!!
بني  نحن  صفاتنا  في  أصٌل  االختالف 
منذ  تربيته  أسلوب  يختلف  فكٌل  البشر.. 

غر.. الصِّ
مبادئنا، أسس تعاملنا مع اآلخرين، ِقَيُمنا 
جميعها  وميوُلنا،  اهتماماتنا  ومعتقداتنا، 
التي  منا  ُكٍل  ترسم مالمح شخصية  عناصر 
والبيئة  الوراثة  بين  فريداً  تمازجاً  تشكل 

المحيطة.
اعماقنا،  في  تتجّذر  التي  الصفة  هذه 
والِكَبر،  التسلط  نزعة  علينا  تفرُض 
ا  عنَّ يختلف  الذي  اآلخر  رفض  ومؤداها 
)الُتخطئ(  التي  ذواتنا  بآراء  ُثنا  وتشبُّ ومعنا، 
العملية  حياتنا  في  لنا  ُيخلِّف  نا،  ظنِّ حسب 
كوَننا  إال  لها  رَ  الُمبرِّ ومواجهاٍت  مشكالٍت 
هذا  لتخطي  سبيل  من  فهل  “مختلفون”... 

الخالف أو االختالف ؟!!
نعم... اإلقناع ثمَّ اإلقناع ُثمَّ اإلقناع.

وأسسه؛  أدواته  وما هي  اإلقناع؟  هو  فما 
قواعده  الرئيسة؛  وعناصره  مستوياته 

وعوائقه ؟!! 
اآلراء  بعض  لتغيير  محاولة  هو  اإلقناع 
ترسيخ  أو  المعتقدات،  أو  االتجاهات  أو 
لدى اآلخرين، وهي  وتعزيزها  األفكار  بعض 
وبخيبة  نجحت،  إن  بالفخر  ُتشِعرنا  محاولة 
األمل إن فِشلَت، وأياً كانت النتيجة، فلنتذكر 
قول أنيس منصور » ال أعرف قواعد النجاح، 
ولكن أهم قاعدة للفشل إرضاء كل الناس ».

معرفة  هي  اإلقناع  أساسيات  أهم  من 
يقَبل  أن  تتوقع  فال  ُتحاوره؛  من  شخصية 
اآلَخُر ُمناقشَتَك في أموٍر يعتبرها مخفيةً أو 
مجهولة، لذا يجب التسليم بأنَّ بداية اإلقناع 
والمعرفة  فالثقة  وواقعيتك،  مصداقيتك 
منظور  ومن  نقول.  ما  صدق  أساس  هي 
البشرية،  الموارد  تنمية  مجال  في  العاملين 
ا  منَّ يتطلب  اآلخر  إقناع  في  النجاح  فإن 
مراعاة مستويات الصدق الثالث: مصداقية 
ومصداقية  األفكار  مصداقية  الشخصية، 

المؤسسة التي ُنمثلها.
يجب  أساسية  عناصر  ولإلقناع 
مراعاتها.. أولها الَمصدر) الُمرِسل(، والذي 
يجب أن تتوفر فيه بعض الصفات مثل الثقة 
وااللتزام  المناسب،  المعرفي  المستوى   ،

بالمبادئ التي يسعى إلقناع اآلَخر بها.
التي  الرسالة  هو  العناصر  هذه  ثاني 
نحاول  أن  يجب  والتي  إيصالها،  في  نرغب 
جعلها واضحةً، مرتبةً منطقياً، بسيطة اللغة 

وبعيدًة عن العدائية.
ُنحاوره..  الذي  ل  الُمسَتقِبِ فهو  آِخُرها  ا  أمَّ
ِسماِتِه  مراعاة  المقام  هذا  في  علينا  ويجب 
العلمية  مكانته  وكذلك  والثقافية،  البيئية 
في  ثقته  ومدى  واإلقتصادية،  واإلجتماعية 

نفسه وفي ُمَحاِوِره.
قواعد  اإلقناع:

وأطلب  سبحانه،  لله  العمل  •أَخِلص 
وتوفيقه. معونته 

على  القدرة  وامتلك  بفكرتك،  •اقتنع 
إيضاحها.

إطرح  فكرتك..  مميزات  •احُصر 
على  َتُردُّ  كيف  واعرف  بقوة،  إيجابياتها 

سلبياتها.
•ابتعد عن الَجَدل والتحدي والتقليل من 

شأن من  ُتحاورُه.
رُُدوَد  وإضبط  َجَسِدك  لغة  •راِقب 

أفعالك.
•أَشِعر الطرف اآلخر باهتمامك.

عوائق اإلقناع:
الُمَتلَقي. •طبيعة وشخصية 

•كثرة األفكار وَتشُتُتها.
•عدم إيمان الَمصَدر برسالته، أو تذبذب 

قناعته بها.
إليصال  الالزمة  األدوات  امتالك  •عدم 

الفكرة .
•إختفاء ثقافة اإلعتراف بالخطأ.

خاتمة..
والتسلط،  االستبداد  تجنب  بأن  لنؤمن 
أو  بصعوبة  الخاطئ  اإلعتقاد  عن  واالبتعاد 
يمكننا  الذي  السبيل  هو  التغيير،  استحالة 
معه الوصول إلى نقطة تالٍق مع من نختلف 

معه.
يملك  ال  من  التغيير،  ُدعاة  من  فليس   

القدرة على إقناع الغير.

د.محمد عبداجلليل أبوسنينة)3(أوراق اقتصادية
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