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‹hódG ∂æÑdGh ‹hódG ó≤ædG ¥hóæ°U äÉYÉªàLG ‘ ∑QÉ°ûj …õcôŸG
3 ?

ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰي ودﻋﻢ ﻣﺼﺮف اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
2 ?

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺼﺮف اﻟﻮﺣﺪة
…bŠu« ·dB …—«œ« WM−KÐ «uCŽ w«uF« U×ý nKË
wK×*« fK−LK fOz— ‰ËQ V²½« UL d¹«d³ 17 …—uŁ bFÐ
Æ …—u¦« bFÐ Í“UGMÐ WM¹b*
s w«uF« U×ý –U²Ýô« Ê√ dc¹ U “dÐ√ qFË
w²«Ë wÐdF« pM³«Ë …bŠu« ·dB 5Ð W«dAK s¹bI²M*«
U³Oðdð ‰öš s X9 UN½√ tF Ídł√ —«uŠ § UNMŽ ‰U
UO³O ·dB o¹dÞ sŽ X½U UN½√Ë UNÐ …bŠu« ·dB* rKŽ ô
Ác¼ —«dL²Ý« Ê√ w«uF« Èd¹Ë jI ¡U/ô« ‚ËbMË Íed*«
·«b¼ô« oOI% ÂbF «dE½ «bł nOF{ ‰UL²Š« u¼ W«dA«
«d³)« s pK1 …bŠu« ·dB Ê√Ë WUš UNM …ułd*«
W³«u* tK¼R¹ U WOMÞu« WÐUA« dUMF«Ë WOLKF« «¡UHJ«Ë
p¹dý v« WłU(« ÊËœ ·—UB*« ŸUD § l¹d« —uD²«
Æw³Mł√
»öD« 5Ð s ÊU w«uF« U×ý Ê√ v≈ UC¹√ —UA¹
lÐU« § WO³OK« UFU'« »öÞ W{UH²½√ § «u—Uý s¹c«
s WOÞ«du1b« oOI×²Ð X³UÞ v²«Ë 1976 q¹dÐ√ s
Æ lLIUÐ XKÐuË UO³OK ÍdJF« rJ(« ¡UN½«Ë —u²Ýb« ‰öš

ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺰاﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
: اﻟﻤﺼﺮف اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮﻃﻨﻲ

RôHCG âbƒdG πeÉY
∫ƒëàdG ΩÉeCG äÉjóëàdG
á«eÓ°SE’G áaÒ°üdG ¤EG

pM³« q¦1 ô …d ‰Ë_Ë pcÐË œUAŠ f½u¹ —u²b« WÝUzdÐ
X×³√ w²« ·dBLK W¹cOHM²« …—«œù« § w½œ—ô« wÐdF«
·dB*UÐ W³«d*« …QO¼Ë …—«œô« fK− qJAðË qUJUÐ WO³O
5L¼U*« sŽË wŽUL²łô« ÊULC« ‚ËbM sŽ 5K¦2 s
Æ’«u)« œ«d_« s
ﺧﺒﺮة ﻟﻴﺒﻴﺔ
ÂUF« d¹b*« w«uF« rO¼«dÐ≈ U×ý –U²Ýô« d³²F¹
UN œuNA*« WOdB*« WO³OK« «d³)« s …bŠu« ·dB*
§ ‰UŽ ÂuKÐœ vKŽ qB%Ë 1951 ÂUŽ § bË …¡UHJUÐ
WOU*« ÂuKFK WOÐdF« WO1œUô« s WOdB*«Ë WOU*« ÂuKF«
s W¹eOK$ô« WGK« f½UO v≈ WU{≈ Êœ—_UÐ WOdB*«Ë
UUŽ 36 WOdB*« w«uF« …d³š “ËU−²ðË Í“UGMÐ WFUł
1978 ÂUF« v²ŠË 1976 ÂUŽ s Wô« ·dB0 ÊUUŽ UNM
qGý Êü« v²Š tÐ dL²Ý«Ë …bŠu« ·dB § qLF« √bÐ YOŠ
® WUF« UöF« …—«œ≈ d¹b UNMOÐ s …œbF² nzUþË UNöš
ŸUD d¹bË W¹—«œô« ÊËRA« …—«œ≈ d¹bË © WOdB*« UOKLF«
ÆWUuUÐ ·dB*« ÂUŽ d¹bË —UIF«Ë W¹—«œô« ÊËRA«

tŽUL²ł« ‰öš …bŠu« ·dB …—«œ≈ fK− —d
U×ý §dB*« –U²Ý_« nOKJð dNA« «c¼ lKD ‰Ë_«
d¹b ‰Ë√ ÊuJO ·dBLK UUŽ «d¹b w«uF« rO¼«dÐ≈
§ rKŽ√ 5Š 2008 ÂUF« ¡U²ý cM ·dBLK w³O ÂUŽ
fOz—Ë ÂUF« d¹b*« ÊUuý bOL(« b³Ž w½œ—ô« ÂUF« p–
WO½œ—ô« © ¡«d²³« ® WUË d³Ž wÐdF« pM³« …—«œ≈ fK−
WO³Kž√ vKŽ ‰uB(« sLC²ð –«u×²Ý« WIH sŽ ¡U³½ú
fK− WÝUz— p– § U0 …bŠu« ·dB0 …—«œô« fK− §
VIŽ W¹cOHM²« …—«œô« vKŽ WKUJ« …dDO«Ë pM³« …—«œ≈
2008 d¹«d³ s dAŽ ”œU« § wÐdF« pM³« ÊöŽ≈
 ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ% 19 vKŽ Á–«u×²Ý« sŽ
U vKŽ §U{ù« –«u×²Ýô« § o(« l Ë—u¹ ÊuOK 210
pKð X9 51% v≈ lHðdO pM³« ‰ULÝ√— § 32% t²³½
kU× —uC×Ð w²³ð ‚bMHÐ rO« qHŠ ‰öš WIHB«
Æ …«—b« sÐ UŠd „«c½¬ Íed*« UO³O ·dB
ULN …bŠu« ·dB …—«œ« fK− —«d d³²Ž«Ë
tKOJAð …œUŽ≈ bFÐ w«uF« U×ý –U²Ýô« nOKJ²Ð U²ôË

! واﻟﺪور اﻟﻤﻔﻘﻮد،،ﻫﻴﺂت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف
4 ?
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التعاون مع المركزي ودعم مصرف الجمهورية
على رأس أولويات اإلسالمي للتنمية

مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي
يعقد اجتماعه السابع للعام الجاري
عقد يوم اخلميس املوافق  3أكتوبر  2013مجلس إدارة مصرف ليبيا
املركزي اجتماعه الدوري السابع بإدارة الرقابة على املصارف والنقد مبدينة
طرابلس  ،وناقش املجلس يف جلسته األولى العديد من البنود كان على رأسها
اعتماد محضر االجتماع السادس  ،ومتابعة قراراته ثم استمع األعضاء لبيانات
السيد رئيس املجلس حول البيانات املالية والتطورات الواقعة خالل الفترة
األخيرة ومنها حضور مؤمتر محافظي املصارف املركزية على مستوى إفريقيا
واجتماعات صندوق النقد العربي  ،ثم ناقش األعضاء مستجدات الصيرفة
اإلسالمية باملصرف املركزي  ،حيث اعتمد املجلس ميزانية عمل اللجنة
االستشارية لشؤون الصيرفة اإلسالمية واللجان العاملة التابعة لها بعد إجراء
بعض التعديالت عليها .
كما مت خالل االجتماع التطرق إلى ما وصلت إليه إجراءات طلبات تأسيس
مصارف إسالمية  ،ثم استمع السادة األعضاء لعرض مقترح حول آلية إعداد
قدمه السيد د .طارق محمد يوسف
استراتيجية تطوير املصرف املركزي ّ
عضو املجلس  ،مع تقدمي خارطة طريق لتنفيذ ذلك املقترح  ،ومتت املوافقة
على هذا املقترح على ان يتم الشروع يف العمل على إدخاله حيز التنفيذ  ،بعد
ذلك استعرض املجلس بعض املذكرات املقدمة للمجلس من إدارات الرقابة
واحلسابات  ،وانتهى املجلس إلى اتخاذ بعض القرارات الهامة التي ستصدر عن
املجلس بشكل رسمي .

قام وفد من البنك اإلسالمي للتنمية
بزيارة مصرف ليبيا املركزي  ،والتقى الوفد يف
مكتب املحافظ مبصرف ليبيا املركزي عددا من
أعضاء اللجنة االستشارية لشؤون الصيرفة
اإلسالمية مبصرف ليبيا املركزي  ،وقد كان
بحث سبل التعاون بني البنك اإلسالمي للتنمية
وبني مصرف ليبيا املركزي هو البند الرئيس
يف اللقاء  ،حيث أطلع وفد البنك اإلسالمي
أعضاء اللجنة على أن السيد رئيس املجموعة
الدكتور محمد أحمد علي شخصي ًا يقوم برعاية
برامج دعم مشروع الصيرفة اإلسالمية يف ليبيا
 ،وكشف عضو الوفد السيد الهادي النحوي
من إدارة اخلدمات املالية اإلسالمية بالبنك أن
رئيس املجموعة قد أمر بتشكيل جلنة خاصة
مبتابعة تقدمي الدعم الفني لليبيا  ،ترفع إليه
تقرير ًا أسبوعي ًا عن سير عملها واتصاالتها ،
وأهم املعلومات عن البرامج التي تشرف عليها أو
تشارك فيها دعما للصيرفة اإلسالمية يف ليبيا
ويجري العمل داخل أروقة البنك اإلسالمي
َ ،
للعمل على فتح مكتب متثيل للمجموعة يف
ليبيا تسهيالً إلجراءات التواصل واالتصال مع
حب
اجلهات املعنية وذات العالقة يف ليبيا  .وقد ر َّ
أعضا ُء اللجنة االستشارية لشؤون الصيرفة
اإلسالمية على لسان رئيس اللجنة بالزيارة
 ،وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم إلدارة البنك
اإلسالمي للتنمية ورئيسه واللجنة املكلفة
مبتابعة التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
يف ليبيا  .كما أكّد رئيس اللجنة السيد خالد
الهاشمي الزروق إنهاء اللجنة عملها فيما يتعلق
بإعداد خطة التدريب  ،وحتديد أولويات الدعم
الفني املرجو من البنك اإلسالمي للتنمية ،
واخلبراء الذين حتتاج إليهم املصارف الليبية
إلجناح عملية التحول نحو الصيرفة اإلسالمية
قدم مستشار املحافظ لشؤون الصيرفة
 .كما ّ
اإلسالمية نبذة مختصرة عن الدعم الذي
يحتاج إليه مصرف ليبيا املركزي  ،يف جانب
إدارة السيولة وإدارة احتياطيات الدولة الليبية
بالتعاون مع املؤسسات الدولية اإلسالمية ،
التي تقدم املنتجات اإلسالمية  ،إضافة لضرورة
تفعيل دور إدارة التدقيق الشرعي داخل املصرف
املركزي  ،و مناقشة الهيكلية املقترحة إلدارة
الصيرفة اإلسالمية داخل املصرف املركزي مع
أعضاء اللجنة واالستماع لوجهة نظرهم يف
ذلك.

االجتماع الأول للهيئة املركزية للرقابة ال�شرعية
يف ت�������������ط�������������ور
ج���دي���د ل��س��ي��ر أع��م��ال
الصيرفة اإلسالمية ،
عقدت الهيئة املركزية
ل����ل����رق����اب����ة ال���ش���رع���ي���ة
مب�����������ص�����������رف ل�����ي�����ب�����ي�����ا
امل������رك������زي اج���ت���م���اع���ه���ا
ال��������دوري األول ل��ل��ع��ام
 ، 2013وذل������ك ب��ع��د
أن ص��������در ب���إن���ش���ائ���ه���ا
وت�����ع�����ي��ي��ن أع����ض����ائ����ه����ا
الشرعيني قرار مجلس
إدارة م����ص����رف ل��ي��ب��ي��ا
امل�������رك�������زي  ،وت�����ض�����م يف
ع���ض���وي���ت���ه���ا ع��������ددا م��ن
ف���ق���ه���اء ال���ش���ري���ع���ة م��ن
املتخصصني يف فقه املعامالت املمارسني لعمل
ال��رق��اب��ة الشرعية املصرفية  ،واس��ت��ش��اري�ين يف
مجاالت االقتصاد والقانون واملصارف  ،وذلك
���ص عليه ال��ق��ان��ون رق���م ( )46لسنة
وف��ق��ا مل��ا ن َّ
ِ ّ 2012
املعدل للقانون رقم ( )1لسنة 2005
بشان تنظيم عمل املصارف .
ووف��ق��ـ��ـ�� ًا مل��ـ��ـ��ا ص���� ّرح ب��ه ال��س��ي��د مستشار
م���ح���اف���ظ م���ص���ـ���ـ���رف ل��ي��ب��ي��ـ��ـ��ا امل�����رك�����زي ل���ش���ؤون
الصيرفة اإلسالمية د .فتحي عقوب  ،العضــو
التنفيذي بالهيئـ ــة للمكتب اإلع�لام��ي  ،ف��إ َّن
على رأس املهـام املوكلة للهيئة املركزي ــة التي
���ص عليه ــا ق��رارم��ج��ل��س إدارة م��ص��رف ليبيا
ن ّ
املركزي رقم ( )6لسنة  ، 2013القيام بالدور
اإلشرايف والرقابي من الناحية الشرعية لكافة
أنشطة امل��ص��رف امل��رك��زي وامل��ص��ارف التجارية
املقبلة على الصيرفة اإلسالمية  ،وذلك بهدف

ضمان صحة تطبيقها للمنتجات اإلسالمية
وسالمة إجراءتها  ،كما أنها ستق ــوم باعتماد
أع��ض��اء ه��ي��ئ��ات ال��رق��اب��ة ال��ش��رع��ي��ة ب��امل��ص��ارف ،
إضافة لدورها يف تقدمي الدعم الكايف للقط ــاع
املصريف يف إجناح عملية التحول نحو الصيرفة
اإلس�لام��ي��ة بطريقة جت��م��ع ب�ين ت��وف��ر ال��ك��ف��اءة
الشرعية واالقتصادية مع ًا  ،وجتنّب املصارف
ال��وق��وع يف الضيق واحل���رج الناجم ع��ن عملية
ال���ت���ح���ول  ،إض���اف���ة ل��ت��ج��ن��ي��ب��ه��ا األخ�����ذ ببعض
أشكال وصور الفتاوى الرخيصة التي ال تتوافق
م���ع أح���ك���ام ال��ش��ري��ع��ة اإلس�ل�ام���ي���ة وق���واع���ده���ا
وضوابطها  ،وما انبثق عنها من معايير شرعية
ص��اغ��ت��ه��ا ال���ه���ي���ئ���ات وامل����ؤس����س����ات اإلس��ـ��ـ��ـ�لام��ي��ة
املعتمدة دولي ًا .
وأض���اف السيد عقوب أ ّن إن��ش��اء هذه
ال��ه��ي��ئ��ة ووج�����وده�����ا ض���م���ن م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ط��اع
املصريف الليبي هو أح��د أه��م مميزات القانون

( )46ل��س��ن��ة  2012امل����ع ّ ِ����دل
مت��ت
ل��ق��ان��ون امل���ص���ارف  ،ح��ي��ث ّ
االس���ت���ف���ادة مِ ����ن جت�����ارب ال����دول
ال�����رائ�����دة يف م���ج���ال ال��ص��ي��رف��ة
وامل����ال����ي����ة اإلس��ل�ام����ي����ة  ،وال���ت���ي
سبقتنا يف ه��ذا امل��ج��ال  ،وعلى
رأس��ه��ا دول ماليزيا والبحرين
والسودان  ،مع محاولة تأسيس
من��وذج ليبي متميز ،ومتوافق
م����ع ظ�������روف ال���ب���ي���ئ���ة امل��ح��ل��ي��ة
وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��ا و واق��ع��ه��ا  ،دون
ألي مِ ��ن
االس��ت��ن��س��اخ ال��ك��ام��ل ٍ ّ
تلك التجارب أو النماذج .
ُيذكر أن الهيئة املركزية
نص
للرقابة الشرعية وفقا ملا َّ
عليه القانون سوف تُشرف على إعتماد املعايير
الشرعية احلاكمة لنشاط الصيرفة اإلسالمية
ال��ت��ي تصممها ال��ل��ج��ان االس��ت��ش��اري��ة باملصرف
امل��رك��زي  ،إض��اف��ة ل��دوره��ا ال��ه��ام يف اعتماد أدل��ة
املنتجات املصرفية اإلسالمية ومِ ن ثَم تقدميها
للمصارف التجارية لتوظيفها  ،وبخاصة يف
مرحلة التحول التي مير بها القطاع املصريف
الليبي .
ه���ذا وق���د خ��لُ��ص االج��ت��م��اع األول للهيئة
والذي عقد مبقر اإلدارة العامة ملصرف االدخار
واالستثمار العقاري إلى تكليف بعض األعضاء
بإعداد مشروع الئحة داخلية تنظم عمل الهيئة
 ،وتحُ ّدد آلية إصدارها للقرارات  ،إضافة للعمل
ع��ل��ى إع������داد خ���ارط���ة ط���ري���ق ب���أه���م م��ت��ط��ل��ب��ات
امل��رح��ل��ة ال���راه���ن���ة وم����ا ي��ك��ت��ن��ف��ه��ا م���ن حت��دي��ات
وف���رص ينبغي االس��ت��ف��ادة منها وتوظيفها يف
االرتقاء مبستوى الصــيرفة اإلسالمية .

قدم السيد جمال عجاج عضو
من جهته ّ
اللجنة االستشارية ورئيس مشروع التحول نحو
الصيرفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية نبذة
مختصرة عن سير املشروع مستعرض ًا خطة
املصرف واسترايجيته للتحول وأهم األعمال
املرجو تنفيذها خالل املدى الزمني للخطة ،
كما مت التنسيق مع أعضاء وفد البنك اإلسالمي
للتنمية لتوفير خبراء فنيني من قبل البنك
يشرفون على عملية توفير الدعم الفني الالزم
إلجناح عملية التحول  .وأكّد عضو الوفد د.عبد
اهلل بن محمد املمثل للمعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب مبجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
 ،بأن فريق ًا من البنك اإلسالمي للتنمية
بالتنسيق مع مصرف ليبيا املركزي  ،وبناء
على خطاب السيد املحافظ إلى السيد رئيس
املجموعة الذي طلب فيه تقدمي الدعم ملصرف
اجلمهورية يف مشروع التحول نحو الصيرفة
اإلسالمية  ،وقد قام البنك فعليا باالتصال
مبصرف اجلمهورية لهذا الغرض.
اإلسالمي للتنمية
جدير بالذكر أن البنك
ّ
مؤسسة مال ّية دول ّية أنشئت تطبيق ًا للبيان
الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول اإلسالم ّية
 ،الذي ُعقد يف ذي القعدة 1393هـ ديسمبر
اإلسالمي
جدة  ،ويتطلّع البنك
1973م مبدينة ّ
ّ
للتنمية إلى أن يكون ،بحلول عام 1440هـ

إسالمي
عاملي الطراز،
(2020م) ،بنك ًا إمنائ ّي ًا
َّ
َّ
املبادئ ؛ وأن يساهم يف تغيير وجه التنمية
اإلسالمي  ،ال سيما
البشر ّية الشاملة يف العا َلم
ّ
يف املجاالت ذات األولو ّية وهي  :التخفيف من
وطأة الفقر ،واالرتقاء بالصحة ،والنهوض
بالتعليم ،وحتسني احلوكمة ،وحتقيق االزدهار
للشعوب  ،يض ّم البنك يف عضويته حالي ًا 56
دولة عضو ًا موزَّعة بني العديد من مناطق العا َلم
 ،تعتبر ليبيا ثاني أكبر املساهمني يف رأس مال
املجموعة بعد السعودية  ،تتألَّف مجموعة
البنك اإلسالمي للتنمية من خمسة كيانات هي
:
اإلسالمي للتنمية
 )1البنك
ّ
اإلسالمي للبحوث والتدريب
 )2املعهد
ّ
 )3املؤسسة اإلسالمية لتأمني االستثمار
وائتمان الصادرات
 )4املؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع
اخلاص
ّ
 )5املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل
التجارة
يقع املق ّر الرئيسي للمجموعة يف مدينة
جدة باململكة العربية السعودية  ،وللمجموعة
أربعة مكاتب إقليمية  :يف الرباط باململكة
املغربية  ،وكواالملبور مباليزيا ،وأملآتي يف
قازاخستان  ،وداكار عاصمة السنغال.

المركزي يصدر قرار ًا بشأن منح
الموافقة المبدئية لطلبات
شركات ومكاتب الصرافة
أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي القرار رقم ( )27لسنة 2013م ،بشأن
منح املوافقة املبدئية لطلبات تأسيس شركات ومكاتب للصرافة ،والضوابط املنظمة
لذلك.
وقد نص القرار املشار إليه على منح املوافقة املبدئية للطلبات املقدمة لفتح
شركات ومكاتب للصرافة البالغ عددها( )478طلب ًا  ،منها ( )389شركة و()89
مكتب ًا املستوفاة للشروط والضوابط املنصوص عليها.
كما نص القرار على منع أي طرف من األطراف من مزاولة أعمال الصرافة ما لم
مينح ترخيص ًا بذلك من مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي .
وشدد القرار على منع أي متقدم بطلب ترخيص مبمارسة أعمال الصرافة من
التنازل عن املوافقة املبدئية املمنوحة له بالبيع أو باإلذن يف املزاولة بأي شكل من
األشكال ،محمالً من يخالف ذلك املسؤولية اجلنائية املترتبة على أي تصرف مخالف.

مصرف ليبيا المركزي ُيعلن
العمل بالتوقيت الشتوي
أعلن مصرف ليبيا املركزي أن العمل بالتوقيت الشتوي يف جميع املصارف العاملة
قد بدأ منذ يوم الثالثاء املوافق 1/10/2013م .
وأوضح املصرف يف إعالن صادر عن ادارة الرقابة على املصارف والنقد أن  :العمل
بالنسبة للموظفني من األحد إلى اخلميس سيكون من الساعة  8صباحا وحتى
 3,30مساء  ،وسيكون استقبال الزبائن من الساعة  8,30صباحا الى  2,30مساءا.
وأشار املصرف يف إعالنه أن املصارف التجارية ستقدم خدماتها لزبائنها يوم
السبت من خالل أقسام احلسابات اجلارية من الساعة (  ) 9.00صباحا إلى الساعة
مساء.
( ) 12.00
ً
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مواجهة المنو البطيء ..ومعاجلة امللفات االقتصادية العاملية

املركزي ي�شارك يف اجتماعات �صندوق النقد والبنك الدوليني
واشنطن  -عصام العول

جاءت أشغال االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي
و البنك العاملي التي التأمت يوم اجلمعة 2013-10-11
بواشنطن يف سياق انتعاش اقتصادي عاملي بطيء يف الوقت الذي
مس فيه تباطؤ النمو البلدان الناشئة.
وسمح خالل تلك االجتماعات التي ضمت مسؤولي
قطاع املالية يف العالم و التي مثل ليبيا فيها محافظ مصرف
ليبيا املركزي « الصديق عمر الكبير « مبعاجلة امللفات العاملية
الكبرى املرتبطة بآفاق االقتصاد يف العالم و التنمية االقتصادية
وفعالية املساعدة للتنمية و محاربة الفقر.
و حسب تقرير نشر مؤخرا من طرف صندوق النقد الدولي

ال تعتبر اآلفاق العاملية مشرقة مع منو عاملي بقي ضعيفا بنسبة
9ر 2باملائة سنة  2013و 6ر 3باملائة سنة .2014
و يف الوقت الذي يتعني فيه على منطقة اليورو إصالح خلل
نظمها املالية فإن الواليات املتحدة مدعوة من جانبها إلى جتاوز
الطريق املسدود يف مجال املالية والتعجيل برفع سقف ديونها
العمومية.
و بشكل عام يرتقب أن تتراوح نسبة النمو يف البلدان الناشئة
و البلدان النامية بني 5ر 4و  5باملائة يف الفترة 2014-2013
و لكن تبقى بلدان منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا تواجه
مراحل انتقالية اقتصادية و سياسية صعبة.
و يعتبر صندوق النقد الدولي انه إلخراج األزمة العاملية

من منو ضعيف طال أمده ينبغي قبل كل شيء أن تواجه البلدان
مشاكلها املالية الطويلة األمد و كذا أن تعمل البلدان الناشئة
والبلدان النامية بتأن من خالل انتقال اقتصادها و انتهاج
سياسة اقتصادية ذات مصداقية.
و يف بلدان الشرق األوسط و شمال إفريقيا أوضح البنك
الدولي من جهته بجالء أن االضطرابات السياسية يف العديد
من البلدان بهذه املنطقة أعاقت بشكل كبير النشاط االقتصادي
واالستثمارات التي كانت متضررة من غياب إصالحات اقتصادية
هامة.
و بينت املالحظة أن االضطرابات السياسية مست حجم
و نوعية االستثمارات األجنبية املباشرة لصالح الصناعات

االحتكاك باخلبرات العاملية يخدم االقتصاد الوطني

املركزي يلتقي بنوكا عاملية
على هام�ش اجتماعات وا�شنطن

ش�ه��دت االج�ت�م��اع��ات السنوية املشتركة ل�ص�ن��دوق النقد
الدولي والبنك الدولي يف العاصمة األمريكية واشنطن مشاركة
حوالي  15ألف مسؤول بالقطاع األهلي ومصرفيني من 188
دولة يف العالم  ،ناقشوا خاللها موضوعات  ،من بينها تباطؤ
االقتصاد العاملي ،و اإلج��راءات الواجب اتخاذها لدعم الدول
يف طور النمو  ،عالوة على مناقشة مسألة الديون السيادية .
وشاركت ليبيا بوفد رسمي مثله السيد « /الصديق عمر
الكبير «محافظ مصرف ليبيا امل��رك��زي  ،والسيد «الكيالني
عبدالكرمي الكيالني» وزير املالية يف احلكومة املؤقتة  ،وعدد
من املصرفيني واملاليني ...
وعقد محافظ مصرف ليبيا امل��رك��زي على ض��وء تلك
االجتماعات سلسلة لقاءات تواصلت على مدى يومني مع
مسؤلني وخبراء من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
 ،كما عقد اجتماعات مع البنك االوربي لالنشاء والتعمير
وكذلك بنك  UBSزي��ورخ  ،وساتندر تشارتر بنك  ،وسيتي
بنك  ،وبنك نيورك اوف  ..وبنك ميوزيوه الياباني  ...ومت
خالل االجتماعات تدارس آفاق التعاون املصريف مع هذه البنوك العاملية
واالس �ت �ف��ادة م��ن خ�ب��رت�ه��م لتطوير ال�ق�ط��اع امل �ص��ريف الليبي  ،وك��ذل��ك
االستعانة بخبراء من الصندق والبنك الدولي يف مجال التدريب .
وق��ال السيد «ح��اف��ظ ال�غ��وي��ل» مستشار امل��دي��ر التنفيذي للبنك
الدولي «إن هذه االجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
حت��دث سنوي ًا وجتمع كل وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية يف
ال �ع��ال��م أي حل��وال��ي  188دول ��ة ع�ض��و يف ه��ات�ين امل��ؤس �س �ت�ين  ،خ�لال
ه��ذه االجتماعات ُي�ق��رر املجتمع ال��دول��ي السياسات العامة لالقتصاد
ال ��دول ��ي يف ال �ف �ت��رة ال �ق��ادم��ة  ،وبطبيعة
احل ��ال ليبيا ع�ض��و يف ه��ات�ين املؤسستني
منذ ع��ام 1958م  ،ليبيا ال حت�ت��اج إلى
املساعدة املالية ولكنها حتتاج إل��ى بعض
ال�ن�ص��ائ��ح و ال��دراس��ات  ،وك��ذل��ك حاجتها
ل �ل �خ �ب��رات يف امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة وق��درت �ه��ا
ع �ل��ى ان ت �ش �ج��ع االس� �ت� �ث� �م ��ارات اخل��اص��ة
اخل��ارج �ي��ة يف ليبيا  ،وب�ح�م��د اهلل وفضله
فعاال
فان مصرف ليبيا املركزي كان مشاركا ّ
يف ه��ذه االجتماعات وبخاصة يف السنتني
املاضيتني حيث استطاع املصرف عقد عدة
اجتماعات مع بنوك عاملية لغرض النهوض
بالقطاع املصريف الليبي « ..
م� ��ن ج �ه �ت��ه أوض � � ��ح ال �س �ي ��د «م �ص �ب��اح

االستخراجية غير املستحدثة ملناصب الشغل مع املساهمة
يف تقليص االستثمارات النوعية مثل الصناعات التحويلية
واخلدمات التي تستقطب يدا عاملة كبيرة.
و لكن حسب البنك الدولي ال ميكن لبلدان املنطقة أن
تسمح لنفسها بتجاهل العراقيل االقتصادية الطويلة األمد
التي كانت موجودة قبل االضطرابات السياسية.
و يف هذا الصدد حتذر مؤسسة بروتون وودس بلدان
منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا من أن غياب إصالحات
اقتصادية هامة و عدم االستقرار السياسي و االقتصاد الكلي
عوامل قد تعيق االستثمار و النمو على املدى القصير و يف نفس
الوقت خالل السنوات املقبلة.

المحافظ  :نركز على التدريب
أكد محافظ مصرف ليبيا املركزي السيد الصديق عمر الكبير خالل اجتماعاته املتتالية مع عدد من
املؤسسات واملصارف الدولية على هامش االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي  ،اكد على
ان ليبيا جادة يف تطوير القطاع املصريف اسوة بالدول املتقدمة  ،واشار الى اننا نسعى يف هذه املرحلة الى التركيز
على التدريب للمساعدة يف وضع قاعدة بيانات مصرفية صحيحة وسليمة وفق ًا للنظام املالي واملصريف املتبع يف
الدول املتقدمة.

املقريف  :االقت�صاد الليبي �سيتعافى

العكاري» مدير إدارة األسواق املالية مبصرف ليبيا املركزي «
أن حضور اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجلانب
الليبي ب��وف��د يتكون م��ن م�ص��رف ليبيا امل��رك��زي  ،ووزارة امل��ال�ي��ة يعطي
ص��ورة واض�ح��ة على أن ليبيا اجل��دي��دة م�ت��واج��دة يف مثل ه��ذه املحافل
 ،ودل�ي�لا واض�ح��ا على ان ليبيا تسعى إل��ى حتقيق االف�ض��ل وذل��ك من
خالل االستفادة من حضور مثل هذه االجتماعات الدولية واالحتكاك
باخلبرات يف املجاالت املالية واالقتصادية التي ب��اذن اهلل تُصاغ بشكل
سياسات ج��دي��دة تخدم االقتصاد الليبي  ،ومن
خالل هذه االجتماعات ميكن طرح بعض املشاكل
واالختناقات التي يعانى منها االقتصاد الليبي
والقطاع املصريف واحلصول على بعض احللول
التي تساعد على االنطالق إلى األمام» .
ي��ذك��ر أن االج�ت�م��اع��ات السنوية لصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي جتمع اخلبرات
الدولية يف مجال املصارف واملالية  ،بحيث تكون
اج�ت�م��اع��ات متبادلة م��ا ب�ين امل �ص��ارف الدولية
فيما بينهما لتبادل اخل�ب��رات وزي��ادة التعاون
وف �ت��ح اف� ��اق ال �ت��دري��ب واالس �ت �ث �م��ار  ،ودراس� ��ة
املشاكل الدولية يف مجال االقتصاد واخل��روج
بتوصيات تساعد على حل املشاكل االقتصادية
يف العالم .

أكد الدكتور"طارق املقريف" عضو مجلس
إدارة مصرف ليبيا املركزي على أن الشعب الليبي
و ّدع الدكتاتورية إلى غير رجعة ،مشير ًا إلى أن
االقتصاد الليبي سيتعافى إذا ما ساهم الليبيون
جميع ًا يف استتباب األمن يف البالد .
وأوضح املقريف يف كلمته التي ألقاها يف
ندوة " حول آفاق الربيع العربي" يف ظل التحول
السياسي واحلاجة إلى رفع معدالت النمو
االقتصادي التي عقدت يف العاصمة "األمريكية
واشنطن" أكتوبر 2013م ،برعاية املؤسسة
املالية العاملية ،أوضح "أن دول الربيع العربي

حتتاج إلى سنوات لتحقيق االستقرار والعودة
إلى مناخ اقتصادي حيوي وهي فترة مخاض
طبيعي".
من ناحية أخرى قال "إبراهيم دبدوب" املدير
التنفيذي لبنك الكويت الوطني "إن االنتفاضات
املؤيدة للدميقراطية يف مصر وليبيا وتونس
استقطعت زعماء مستبدين ولكنها فشلت يف
حتقيق فوائد اقتصادية فورية ،مشير ًا إلى أن
تقديرات االضطرابات التي أعقبت الثورات
كبدت معظم البلدان خسائر بنحو 800مليار
دوالر حتي نهاية العام املقبل".
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هيآت المراقبة في المصارف ،،والدور المفقود!
إن املتابع ألعمال هيآت املراقبة يف املصارف يالحظ
أن نشاط بعض هيآت املراقبة يف بعض املصارف يكاد
يقتصر على حضور اجتماعات مجالس اإلدارة واجلمعيات
العمومية لتلك املصارف ،األمر الذي قد ُيعزى إلى عدم
إشارة القانون رقم  1لسنة  2005بشأن املصارف املعدل
ٍ
بصورة مباشرة إلى
بالقانون رقم  46لسنة 2012
ٍ
هيآت للمراقبة يف املصارف ،إال أنه يجدر مالحظة
تعيني
أن القانون املذكور أخضع يف البند  1من املادة  97منه
املصارف ألحكام القانونني املدني والتجاري بالقدر الذي ال
يتعارض مع أحكامه ،وذلك أيض ًا ما أكده القانون رقم 23
لسنة  2010بشأن النشاط التجاري إذ أخضع ألحكامه
جميع الشركات بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام القوانني
املنظِّمة لنشاطها ،فأوجب على شركات األموال اخلاضعة
ألحكامه – واملصارف من بينها  -تعيني ٍ
هيأة للمراقبة،
ولئن استثنى القانون يف املادة  196منه املصارف التي يأذن
لها مصرف ليبيا املركزي باإلستعاضة عن هيأة املراقبة
بنظام ٍ
رقابة آخر ،فإن املصارف – عدا املصارف املتخصصة
التي أسندت قوانني إنشائها مهام هيأة املراقبة فيها إلى
مراجعي احلسابات الذين يعينهم ديوان املحاسبة  -تبقى
ملزمة بتعيني ٍ
هيأة للمراقبة حيث لم يصدر عن مصرف
ليبيا املركزي قرارٌ بتحديد نظام ٍ
رقابة ٍ
بديل عنها.
ملا تقدم ،فإن مراقبة اضطالع هيآت املراقبة يف املصارف
ِ
بكافة ما ألزمها به القانون رقم  23لسنة  2010من
ٍ
ٍ
ومحظورات هو أم ٌر ال مناص عنه ،خصوص ًا وأنه
واجبات
وبقدر ما أواله القانون لهيأة املراقبة من اهتمام وما أسبغه
عليها من حماية فإنه رتَّب عن إخاللها مبا أوجبه عليها
ٍ
جزاءات بدنية ومادية جسيمة.
إن من مظاهر ما أواله القانون رقم  23لسنة 2010
ٍ
بتصرف فيما يتصل بالقطاع
لهيأة املراقبة من اهتمامٍ –
املصريف قياس ًا على ما ورد يف شأن الشركات عموم ًا من
أحكام  -اشتراطه يف من يعني فيها أن يكون كامل األهلية
متمتع ًا بحقوقه املدنية والسياسية وله خبرة كافية وأال
يكون سبق إشهار إفالسه ما لم يكن ُر َّد إليه اعتباره أو سبق
احلكم عليه يف جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة وأن
مؤهل جامعي فنص على أن يتم تكوين الهيأة
يتوافر لديه
ٌ

أوراق
اقتصادية
رقم ()10

ٍ
ِ
ٍ
مؤهل
أعضاء عاملني يكون أحدهم حاصالً على
ثالثة
من
ٍ
مؤهل جامعي
متحصل على
جامعي يف املحاسبة وآخر
ٌ
يف القانون ومن عضوين اثنني احتياطيني يكون أحدهما
ٍ
متحصل
مؤهل جامعي يف املحاسبة وآخر
حاصلاٌ على
ٌ
ٍ
مؤهل جامعي يف القانون ،كما أن من مظاهر اهتمام
على
القانون بهيأة املراقبة حرصه على ضمان استقالليتها
حيث اختص جمعية املكتتبني ألول مرة بتعيينها وحتديد
مكافآت أعضائها وفيما بعد تُعينهم وحتدد مكافآتهم
اجلمعية العمومية العادية ،وتأكيده كذلك على أال تربط
ٍ
ِ
رئيس الهيأة أو أي ًا من أعضائها صلةُ
الدرجة
قرابة إلى
ٍ
ِ
ِ
س أو ِ
س اإلدارة
أحد
الرابعة أو
أعضاء مجل ِ
مصاهرة مع رئي ِ
أو املديرين العامني يف املصرف املعني به أو أن يكون أ ٌّي منهم
ِ
ٍ
عمل بأجرٍ عالقةً مستمرة مع املصرف
بعالقة
مرتبط ًا
ٍ
ٍ
خاضعة إلشرافه ،وزاد القانون
شركات أخرى
نفسه أو مع
ٍ
لسبب
فأكد على عدم جواز إقالة رئيس وأعضاء الهيأة إال
ُمبررٍ توافق عليه املحكمة اإلبتدائية املختصة بعد سماعها
عضو الهيأة ِ
املراد فصله ،كما نص القانون
س أو
أقوا َل رئي ِ
ِ
أيض ًا على عدم جواز تعيني من كان رئيس ًا أو عضو ًا بهيأة
ٍ
مصرف ما يف مجلس إدارة ذلك املصرف إال بعد
املراقبة يف
ٍ
ُمضي ِ
ِ
انتهاء عمله بهيأة املراقبة.
سنوات على
ثالث
أما عن اجلزاءات املترتبة عن اإلخالل بتنفيذ بعض
الواجبات أو جتنب بعض املحظورات ،فلعل من املناسب
ٍ
بتصرف فيما يتصل بالقطاعالتذكير هنا أن القانون
املصريف قياس ًا على ما ورد يف شأن الشركات عموم ًا من
أحكام  -أوجب معاقبة رئيس وأعضاء الهيأة يف املصرف؛
ٍ
باحلبس مد ًة ال تقل عن ِ
ستة أشهرٍ
وبغرامة ال تقل عن
ِ
خمسة آالف دينار وال تزيد عن عشرين ألف دينار ،أو
ٍ
بعقوبة
ض قانو ٌن آخر
يق
لم
ما
العقوبتني،
هاتني
بإحدى
ِ
بسوء ٍ
ِ
نية يف تقاريرهم أو يف امليزانيات أو
أشد ،إذا أوردوا
ٍ
ِ
مطابقة
غير
ع
وقائ
باملصرف
املتعلقة
األخرى
يف بياناتهم
َ
َ
للحقيقة يف شأن تأسيس املصرف أو حالته اإلقتصادية،
ِ
اخلاصة بتلك األمور،
كل أو بعض الوقائع
أو أخفوا َّ
ِ
ثالثة
«م 397.بند رقم  ،»1وباحلبس مد ًة ال تقل عن
ٍ
ِ
ثالثة آالف
وبغرامة ال تقل عن
أشهرٍ وال تزيد عن سنة
دينار وال تزيد عن عشرين ألف دينار ،لرئيس وأعضاء

الهيأة إذا استعمل أيا منهم لنفعه أو لنفع غيره من
ٍ
ٍ
دون ٍ
متعلقة باملصرف حصل عليها بحكم
معلومات
إذن
وظيفته أو أ ُِبلغت إليه ،إذا نتج عن فعله إحلا ُق ضررٍ
ٍ
وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف
باملصرف« ،م،»398.
دينار وال تزيد عن عشرين ألف دينار ،يف حال تقصيرهم
يف إبالغ مكتب السجل التجاري خالل املواعيد املقررة
باإلخطارات أو البيانات ،أو لم يودعوا املكتب املذكور ما
ٍ
ٍ
مستوف
بشكل غير
يجب إيداعه لديه ،أو قاموا بذلك
للشروط« ،م ،»402.وكذلك باحلبس مد ًة ال تقل عن ِ
ستة
ٍ
ِ
أشهرٍ
خمسة آالف دينار وال تزيد عن
وبغرامة ال تقل عن
عشرين ألف دينار،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،إذا ر َّوجوا
ٍ
ٍ
بشكل
إشاعات كاذبة ،أو جلأوا إلى إحدى طرق التدليس
يؤدي إلى رفع قيمة أسهم املصرف وسنداته يف األسواق
املالية والتجارية« ،م .»404.كما أوجب القانون أيض ًا
معاقبة رئيس وأعضاء الهيأة باحلبس مد ًة ال تقل عن ستة
ٍ
أشهرٍ
وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد عن
عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني« ،م»408 .
يف حال عدم إلتزامهم بأحكام املواد  200و 203و 205
و ،206التي تضمنت من بني ما تضمنته من أحكام؛
عدم مراقبة الهيأة إدارة املصرف وعدم تأكدها من سير
أعماله سير َا قانوني ًا والتزامه مبسك الدفاتر واملستندات
املحاسبية حسب األصول املقررة قانون ًا ونظام ًا ومطابقة
امليزانية وحساب األرباح واخلسائر للنتائج املثبتة يف
تلك السجالت والدفاتر واملستندات ،كما أوجب القانون
معاقبة رئيس وأعضاء الهيأة بذات العقوبة يف حال عدم
التزامهم بالتأكد مرة كل ثالثة أشهرٍ على األقل من وجود
سواء أكانت ملك ًا له
ما للمصرف من قيمٍ مالية وسندات
ً
أو مرهونة لديه أو محفوظة عنده على أساس الضمان أو
األمانة أو احلراسة ،وكذا يف حال عدم إلتزامهم بدعوة
اجلمعية العمومية لإلنعقاد يف حال تقصير مجلس
اإلدارة عن ذلك وعن عدم دعوتهم اجلمعيىة العمومية
لإلنعقاد لغرض تعيني أو استكمال مجلس اإلدارة إذا
نقص عد ُد أعضائه عن النصاب القانوني لصحة انعقاد
اجتماعاته ،وأيض ًا ،يف حال عدم إجرائهم التحقيق على
ُقدم إليهم من ٍ
عدد من
وجه السرعة يف الشكوى التي ت َّ

محمد بشير
البرغثي

املساهمني مُيثِّل جزء ًا
من عشرين جزء ًا من
رأس املال وعدم دعوتهم
اجلمعية العمومية إلى اإلنعقاد للنظر يف
الشكوى إذا تبني جديتها ووجوب سرعة معاجلتها ،وكذا
يف حال عدم حتققهم من التزام املصرف مبراعا ِة عدم
تقدير العقارات واملنشآت الثابتة واآلالت واملنقوالت
بقيمة أعلى من ثمن تكلفتها وسالمة احتسابه أقساط
استهالكها ،وتقدير الديون املطلوبة له على أساس ما
يفترض من إمكانية استيفائها ،بل ،ويف حال إخفاقهم
يف مالحظة عدم توخي مجلس إدارة املصرف اليقظة
واحلكمة يف تقوميه عناصر اإلستثمارات املالية ذات
اإليراد الثابت أو املتغير ومراعاته عند تقوميه األوراق
املالية املتداولة يف البورصة ثمنها يف السوق.
يبقى بعد ذلك سؤا ٌل قد يثار؛ ملن يعود احلق يف التقدم
بالشكوى ضد هيأة املراقبة إن لم تحُ سن أداء واجباتها؟!،
وهنا أقول ،فيما عدا احلالة التي اختص القانون بها
املتضرر يف تقدمي الشكوى ،فإن لكل ذي مصلحة أن يتقدم
بالشكوى ضد هيأة املراقبة وذلك تأسيس ًا على كونها متارس
ٍ
كوكيل كما بنص املادة  204من القانون ولكونها
عملها
وكيلاٌ ليس فقط عن اجلمعية العمومية التي عينتها بل
عن كل ذي مصلحة إذ لو لم تكن كذلك ملا كان القانون
ِ
وانتهاء
قيد قرا ِر تعيينها
أوجب يف املادة  198منه أن يتم ُ
مهمتها يف السجل التجاري وحظر إقالة رئيسها أو ِ
أحد
ٍ
لسبب ُمبررٍ وبقرارٍ تُصدره املحكمة االبتدائية
أعضائها إال
املختصة بعد سماعها أقوال من ُيراد فصله ،وفضالً عن
ذلك فقد نص قانون اإلجراءات اجلنائية يف املادة  15منه
ٍ
جرمية يجوز للنيابة العامة
«لكل من علم بوقو ِع
على أن ِّ
رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ أحد مأموري
الضبط القضائي عنها».
ض ما ألزم القانون هيآت املراقبة
ذلك بيا ٌن ببع ِ
ٍ
جزاءات يف حا ِل إخاللها بها،
مبراعاته وما أوجبه عليها من
ِ
ولعل يف ذلك ما ِ
لهيآت
يكفي ألن يتحقق الذين ُي َرشحُون
َّ
ِ
كفاية قدراتهم للقيام مبهامها قبل
املراقبة يف املصارف من
قبولهم التعيني فيها!.

الليبي الداخلية األولى ،الدرس المستفاد
أزمة النفط الخام
ّ

منذ إكتشاف النفط والبدء يف تصديره
على أُسس جتارية عام 1963م ،لم يشهد
قطاع النفط يف ليبيا أزمة كالتي شهدها
إنتاج وتصدير النفط اخلام الليبي خالل شهر
سبتمبر 2013م.
فقد شارفت معدالت إنتاج النفط اخلام
(باستثناء الغاز املصاحب) حد الصفر  ،أو يف
أحسن تقدير بضعة براميل ال تُشكل أية أهمية
نسبة إلى معدالت اإلنتاج والتصدير التي
كانت سائدة أو تلك املعدالت التي كان يجري
تصديرها يف األوضاع الطبيعية.
وقد سبق االنخفاض احلاد يف إنتاج
وتصدير النفط اخلام تذبذب ًا يف معدالت
االنتاج خالل الربع الثالث من عام 2013م،
حيث كانت تُقدر بحوالي  400الف برميل
يومي ًا .
وبصرف النظر عن األسباب والدوافع
والظروف التي أدت إلى هذا الوضع املأساوي
واألزمة التي شهدها قطاع النفط الليبي ،
فإن احلدث يف حد ذاته سيؤرخ له يف تاريخ
االقتصاد الليبي باعتباره من أكبر األخطار
التي تتهدد املصدر الرئيسي بل الوحيد للدخل
يف ليبيا  .حيث لم تظهر األرقام أية مساهمة
تُذكر للقطاع غير النفطي كمصدر للدخل  ،إذ
لم يلتقط االقتصاد الوطني أنفاسه بعد ثورة
السابع عشر من فبراير يف ظل عدم استكمال
بناء مؤسسات الدولة وصياغة دستور البالد .
وبالرغم من أن االقتصاد الليبي كان قد
تعرض ألكثر من صدمة خالل األربعني سنة
املاضية  ،نذكر من أهمها العقوبات االقتصادية
التي فرضتها حكومة الواليات املتحدة
األمريكية يف عهد الرئيس األمريكي رونالد
ريقان  ،يف الثمانينيات من القرن املاضي ،
والتي تأثر بها قطاع النفط بشكل مباشر ،
واحلظر اجلوي الذي فُرض على ليبيا يف إطار
العقوبات التي فرضها مجلس األمن على
ليبيا بسبب قضية لوكربي يف التسعينيات
من القرن املاضي  ،إالّ أن توقف إنتاج وتصدير
النفط ألسباب غير تقنية  ،وفق ًا للوضع
الراهن  ،يعتبر أمر غير مسبوق يف ليبيا  .وقد
تزامن هذا احلدث مع تصاعد وثيرة اإلنفاق
االستهالكي العام ومعدالته يف شكل تعويضات
ومرتبات ومكافآت ودعم ...الخ  .حيث رتبت
احلكومة التزامات على نفسها  ،صارت جزء

من املشهد العام يف ليبيا  ،وهي التزامات ال
تستطيع احلكومة التنصل منها بسهولة ،
نظر ًا ألنها قد فُرضت بقوانني صدرت عن
السلطة التشريعية يف البالد ممثلة يف املؤمتر
الوطني العام .
املختصني وصانعي القرار ،
ورغم أن
ّ
واجلمهور بصفة عامة  ،يدركون أن النفط هو
املصدر الوحيد للدخل يف ليبيا يف ظل اقتصاد
ريعي غير متنوع  ،وأ ّن جهود التنمية طوال
العقود املاضية لم تنجح يف إيجاد مصدر بديل
أو رافد آخر للدخل  ،إالّ أن أيا منهم لم يعاصر
اليوم الذي توقف فيه هذا الشريان احليوي
عن التدفق  ،مما يتهدد الشعب الليبي باجلوع
والعطش ،عالوة على الوضع األمني املتردي
 .فكثير ًا ما حذّ ر االقتصاديون من خطورة
االعتماد املفرط على النفط ومن آثار عدم
التنوع االقتصادي ومن مضاعفات امليزانيات
الفلكية التي لم يشهد االقتصاد الليبي لها
مثيالً  ،رغم عدم القدرة على تنفيذها  ،وذلك
للعديد من األسباب لعل أهمها محدودية
الطاقة اإلستيعابية لالقتصاد الوطني وعدم
توفر املؤسسات الناجعة والقادرة على تنفيذ
اإلنفاق وبرمجته ومحاسبته وتقييم نتائجه.
أ ّما وقد وقعت الواقعة فال مناص من
املحاسبة واملراجعة وإعادة ترتيب األولويات
وتبني وإعمال التخطيط االستراتيجي املبني
على رؤية واضحة لواقع ومستقبل االقتصاد
الليبي  ،وحتى وإن إنفرجت األزمة  ،وعاد
النفط الليبي إلى األسواق الدولية  ،سوف
تكون للحدث يف حد ذاته تداعيات ستمتد
أثارها على االقتصاد الليبي لفترة ستة أشهر
على أقل تقدير .
وميكننا إستعراض تداعيات هذه األزمة
وانعكاساتها االقتصادية على النحو التالي-:
متطلبات وتكاليف الرجوع إلى الوضع
السابق حلدوث األزمة نتيجة إلعادة ضخ
النفط وتصديره وما يرتبط بذلك من
إجراءات فنية وإدارية يقدرها املختصون يف
هذا املجال.
الدخل الضائع والذي ميكن حتقيقه لو
إستمر ضخ النفط وتُقدر قيمته بحوالي 135
مليون دوالر يومي ًا أي مبعدل حوالي  4.0مليار
دوالر شهري ًا  ،باإلضافة إلى اخلسائر املصرفية
 ،يف شكل دخل ضائع كان ميكن ان حتققه

هذه املصارف فيما لو استمرت يف حتصيل
هذه األموال بالطرق املصرفية املعروفة قبل
إيداعها بحسابات اخلزانة العامة .
اإلخالل بآلية متويل امليزانية العامة
للدولة  ،التي ُب ِنيت تقديراتها على أساس
متوسط إنتاج يومي يف حدود  1.5مليون
برميل ومتوسط سعر يقدر بـ  90دوالر
للبرميل ،مما سيحدث عجز ًا حقيقي ًا يف موارد
امليزانية ينعكس على جميع أبوابها وفق ًا
للنسب املحددة لها يف قانون امليزانية .
زعزعة الثقة يف ليبيا كدولة مصدرة
للنفط عندما ال تتمكن املؤسسة الوطنية
للنفط من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع
األطراف املوردة واملستهلكة للنفط اخلام
الليبي .
ما قد تُطالب به الشركات األجنبية
املشتركة العاملة يف قطاع النفط الل ّيبي من
تعويضات عند اإلخالل بحقوقها التعاقدية
املرتبطة باالتفاقيات التي أبرمتها مع املؤسسة
الوطنية للنفط  ،ما لم تكن تلك االتفاقيات ،
قد راعت ظروف اجلانب الل ّيبي وما قد تشهده
األوضاع األمنية يف ليبيا من تطورات.
الصعوبات التي تواجه التنمية
االقتصادية املستدامة  ،بل وتعذر تبني منوذج
للتنمية االقتصادية املستدامة  ،طاملا كانت
إيرادات النفط هي األداة الرئيسية والدافع
لهذا النمط من التنمية ،يف حالة إستمرار
أوضاع قطاع النفط وفق ًا للوضع الراهن  ،أو
عدم إستقرارها .
توقف تنمية احتياطيات البالد املقومة
بالنقد األجنبي  ،عندما ال تتوفر أية فوائض
يف إيرادات النفط لتمويل هذه االحتياطيات
 ،أو اإلضطرار  ،يف أسوأ االحتماالت  ،إلى
استعمال هذه االحتياطيات لتمويل العجز يف
امليزانية وهو السيناريو األسوأ على اإلطالق.
إذن ما هي اخليارات املتاحة  ،يف حالة
استمرار الوضع الراهن  ،أو لتفادي مضاعفات
األزمة واآلثار املرتبطة بتداعياتها بعد
انفراجها ؟
أوالً  - :العودة مجدد ًا وباستمرار إلى بحث
األوضاع األمنية التي ينبغي أن تتم السيطرة
عليها  ،واعتبار حتقيق األمن يف أعلى سلم
األولويات  ،حيث لن يستقيم أي أمر يف ظل
األوضاع األمنية املتردية  .ويجب أن يكون

تأمني حقول النفط واملنشآت النفطية من
قبل الدولة يقوم به اجليش الليبي وبواسطة
قوات نظامية محددة ومعروفة وعلى مستوى
عال من التدريب بقيادة رئاسة أركان اجليش
الليبي وأن يخضع هذا األمر لإلشراف املباشر
لرئاسة املؤمتر الوطني العام .
ثاني ًا  - :ال معنى للتمسك بتنفيذ
ميزانية عام  2013بشكلها وحجمها التي
أُقرت عليه وصدر مبوجبها قانون عن املؤمتر
الوطني العام  .ويرجع ذلك لسبب بسيط وهو
تعذر متويلها وفق ًا للتقديرات املوضوعة لها ،
وللتفاوت يف األهمية النسبية ملختلف أبوابها
 ،مما يتطلب تعديل هذه امليزانية  ،من خالل
وضع ميزانية «أزمة» ملدة ستة أشهر  ،تهتم
بأهم البنود احليوية  ،وتتصرف يف الدخل
السابق الذي مت تخصيصه لبعض البنود التي
لم تتحرك بعد  ،والتي ال تتسع الفترة الزمنية
املتبقية من هذه السنة املالية لتنفيذها ،
وإعادة تخصيصه لألبواب احليوية بامليزانية .
ثالث ًا  - :تنمية اإليرادات السيادية  ،غير
النفطية  ،مثل الضرائب والرسوم اجلمركية
 ،التي شهدت تدهور ًا غير مسبوق يف حجمها
 ،حيث لم تصل اإليرادات اجلمركية إلى مائة
مليون دينار خالل فترة السبعة أشهر األولى
من عام  ،2013وهنا نحن ال ندعو إلى زيادة
معدالت الضرائب أو الرسوم اجلمركية  ،ولكن
ينبغي أن يتم حتصيل كافة الرسوم اجلمركية
على كافة الواردات التي تخضع لها  ،واحلد من
التهرب الضريبي  ،فقد كانت يف املاضي الرسوم
اجلمركية والضرائب رافد ًا مهم ًا ملوارد امليزانية
العامة طوال العقود املاضية.
رابع ًا  - :العمل قدر املستطاع على استقرار
النفقات العامة  ،التزام ًا مببدأ مهم يف املالية
العامة  ،وهو أن يكون منط اإلنفاق العام مضاد
للتقلبات الدورية( ) Counter cyclical
وليس مساير ًا للتقلبات الدورية  ( �Pro cy
 ) clicalيف الدخل – وهذا ميكن أن يتأتي من
خالل البرمجة املالية السليمة .
خامس ًا  - :التفكير بعمق يف وضع
إستراتيجية للتنمية االقتصادية املستدامة
ال تعتمد على موارد النفط إالّ يف أضيق
احلدود  ،وذلك باللجوء إلى تفعيل دور القطاع
اخلاص يف النشاط االقتصادي واستغالل
املوارد االقتصادية املتاحة األخرى  ،من موارد

د.محمد
عبداجلليل
أبوسنينة

طبيعية وما يتيحه املوقع اجلغرايف لليبيا ،
ضمن رؤية واضحة ومحددة لواقع ومستقبل
االقتصاد الل ّيبي  .وإ ّن الذي ُيشكّك يف إمكانية
التنمية االقتصادية بدون نفط فعليه أن ينظر
إلى الدول املجاورة والدول األخرى غير املنتجة
للنفط وكيف تُدير شؤونها االقتصادية.
سادس ًا  - :عند صياغة الدستور  ،ينبغي
النص بشكل صريح على أن املوارد الطبيعية
 ،والنفط بصورة خاصة ملك للشعب الليبي
بأكمله  ،وال يعطى تواجد النفط اخلام يف
أراضي بعض املناطق ميزة لها عن بقية
املناطق األخرى  ،باعتبار وحدة التراب الليبي
 ،وأن الدولة الليبية ممثلة يف احلكومة مؤمتنة
على إدارة مورد النفط لصالح الشعب الل ّيبي
بأكمله،والرجوع يف هذا األمر إلى ما نص عليه
قانون املعادن لسنة  ،1953ووفق ًا ألحكام
قانون النفط لعام  ، 1955الذي يعتبر النفط
الليبية بحالته
والغاز الطبيعي ملك ًا للدولة
ّ
الطبيعية يف طبقات األرض وهو مملوك ملكية
خاصة بالدولة الليبية وتتولى الدولة تنظيم
هذا املال اخلاص بالدولة بعد استخراجه .
سابع ًا  - :رغم التخبط والضبابية
والفساد والتبدير للموارد يف ظل النظام املنهار
 ،وما أدى إليه من فشل جهود التنمية وتعميق
إعتماد االقتصاد على النفط  ،ورغم األخطاء
التي ارتكبت يف إدارة الشأن االقتصادي فقد
كانت إيرادات النفط كافية وشكلت الغطاء
الذي ستر عيوب النظام السابق والنتائج
السلبية للسياسات التي اتبعها  ،واآلن وبعد
انهيار ذلك النظام  ،وانتصار ثورة السابع
عشر من فبراير فقد صار من األهمية مبكان
أن يستمر تدفق إيرادات النفط  ،ال سيما يف
هذه املرحلة االنتقالية  ،ملواجهة مختلف
االلتزامات التي تواجهها الدولة  .ويف ظل
عدم استكمال بناء املؤسسات وأن احلكومة
احلالية هي حكومة مؤقتة  ،فإن أي نقص
يف إيرادات النفط أو عجز يف متويل مختلف
أوجه اإلنفاق سيؤدي إلى تعرض األوضاع
السياسية واالقتصادية للمزيد من التحديات
مما قد يتهدد أمن واستقرار البالد وعدم
قدرة احلكومة على الصمود أمام الضغوطات
والوصول بالبالد إلى ما يعرف بحالة الدولة
الفاشلة .
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مكافحة غسل األموال واعرف عميلك

وجهــــان لعملـــة واحـــــــدة

لألسف الشديد الزال كثيرون يف القطاع املصريف
يعتقدون أن احلديث عن هذا املوضوع يقتصر علي مدى
إمكانية احلصول على املعلومات والبيانات الشخصية
عن العميل فقط  ،واحلقيقة أعمق من ذلك بكثير فنجد
مثال املؤسسات املالية وحتديد ًا املصارف تستخدم يف العادة
كوسيط لتحويل أو إيداع األموال ورغم ان األحداث
السياسية واالقتصادية العاملية األخيرة ادت الي تسليط
الضوء علي دور وعالقة املصارف بعمالئها سواء يف نطاق
فتح احلسابات اواالوضاع القانونية لهم واملستفيدين
احلقيقيني من خذمات املصارف املختلفة كما تتوقع
منهم امتالك سياسات واجراءات واضحة ومحددة ملعايير
اعرف عميلك املحكمة والسليمة فضال عن وجود اليات
رقابية فعالة لرصد اي معامالت التبدو طبيعية وتنفيد
عقوبات ضد عدم االمتثال لهذه املعايير وبشكل مستمر
ومتزايد بدات اوساط املستثمرين تعتبر ان عمليات غسل
وتهريب االموال وعدم بذل العناية الواجبة مع العمالء
قضية خطيرة تتعلق بالسمعة وتوقع املستثمرون ايضا من
املصارف اعتماد سياسات واضحة ومحددة ملعايير اعرف
عميلك و غسل االموال فضالً عن وجود انظمة داخلية بها
تسمح بالرقابة املستمرة لعمليات العمالء لضمان اتساقها
مع مايتوفر من بيانات ومعلومات عنهم لتحقيق االهذاف
املتوخاة وتفادي مخاطر هذه الظاهرة علي املستويني املحلي
والدولي.
والستيضاح هذا االمر نفترض جدالً ان عميل ما
عندما يحصل علي فتح اعتمادات او تسديد مستندات
او تنفيد حواالت مباشرة او منح ائثمان من مصرف ما و
التي قد اليكون من السهولة مبكان احلصول علي مثل هذه
اخلدمات من مصارف أخري السباب متعددة هنا يتعني
علي املصارف وحتديد ًا مسؤولي االمتثال و غسل االموال
والعاملني معهم ان يتأكدوا بدرجة معقولة من ان التعامل
غير مرتبط بغسل اموال وان جميع التحويالت أو االيدعات

التي يتلقاها املصرف من العميل تتماشي فعال مع دخل
العميل ومن مصادر معلومة وواضحة لديه ،وللتوصل الي
نتائج دقيقة يف هذا الصدد يتطلب االحتفاظ بسجالت
وببيانات وتفاصيل كافية حول العميل ومصادر دخله
ومعلومات أخري ذات صلة .
وقياس ًا علي ذلك ميكن القول بإن العملية االولي
املتعلقة بتحديد طبيعة املعامالت والتحقق منها هي
املعنية مبكافحة غسل االموال بينما العملية االخري
واملرتبطة بجمع وحتديث املعلومات حول العميل هي املعنية
مبا يسمي(باعرف عميلك )وممارسة غسل االموال تفترض
سلف ًا وجود نظام ( )kycيف موضعها لذلك جند وباستمرار

بان هناك ترابطا وثيقا بني املفهومني والميكن النظر إلى
أحدهما مبعزل عن االخر .
لذلك تشترط النظم وأفضل املمارسات ضرورة ان
تعرف املصارف معرفة كافية للمعامالت التي توضع من
خالل حسابات عمالئها وهذا يعني ان املصارف بحاجة ماسة
الي معرفة العميل وطبيعة واحجام املعامالت التي ينفذها
وان تكون لديها فكرة كافية حول املبالغ التي يتعامل بها
العميل.
هذا ونؤكد بإن عدم بذل العناية الواجبة مع العمالء يف
املصارف ساهم لإلمانة الي حد كبير يف الوقوع يف مخاطر
عمليات غسل وتهريب األموال كما ان االستمرار وعدم

اهمية إصدار قانون يتعلق بالصكوك االسالمية إلدارة السيولة
في االقتصاد الليبي ودورها في التنمية

ال�صكوك اال�سالمية واهمية تفعيلها بليبيا

• تعريفها
هي وثائق متساوية القيمة متثل
حصصا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع
أو خدمات أو موجودات مشروع معني أو
نشاط استثماري خاص وذلك بعد حتصيل
قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء
استخدامها فيما أصدرت من أجله  ,وهي
تقوم على مبدأ املُشاركة يف الربح واخلسارة
عمال بالقاعدة الشرعية
الغنم بالغرم  ,مبعنى ان
العالقة بني املشتركني
فيها يعتمد بشكل أساسي
على االشتراك يف الربح
واخلسارة  ،بغض النظر
عن صيغة االستثمار
املستخدمة  ,وهي تعطي
ملالكها حصة من الربح
وليس نسبة محددة مسب ًقا
من قيمتها االسمية.
• اهميتها
هي احد اهم أدوات
التمويل اإلسالمى التي
تتسم مبنافع كبيرة
فالتجارب العديدة التي
مت تطبيقها بعدة دول بالعالم
مثل االمارات والبحرين وتركيا والسودان
واملانيا وماليزيا وغيرها اثبتت انها من افضل
صيغ التمويل احلديثة وتكمن اهميتها يف
كونها تساهم يف متويل املشروعات التنموية
الكبيرة دون االعتماد على ميزانية الدولة او
االستدانة من اخلارج وتساهم يف حل املشاكل
االقتصادية بتوفير فرص العمل وزيادة
ربحية الشركات واملؤسسات املالية وحتسن
مراكزها املالية وترفع كفاءة راس مالها
وتزيد من حجم السيولة بها النها ال حتتاج
لتكلفة كبيرة يف متويلها وادارتها  ,واصدارها
يتم خارج امليزانية  ,واصولها يف النهاية تؤل
ملكيتها للدولة.
• االختالف بني الصكوك االسالمية

والسندات
مخاطرها
االسالمية
الصكوك
منخفضة ألن تصنيفها يرتبط بالتصنيف
االئتماني للمشروع الذي يصدر عليه
الصك واجلهة الضامنة لإلصدار  ,يف حني
ان السندات مرتبطة بالتصنيف االئتمانى
للجهة املصدرة  ،واالستثمار فى السندات
يتطلب نوعية محددة من املستثمرين وهي

طويلة األمد لفترة قد تصل إلى  10سنوات
 ,بخالف الصك الذى يستطيع حامله ان
يبيعه فى اليوم التالى لشرائه مثل األسهم
وهو ما يعزز من اإلقبال عليه واالستثمار فيه
فهي تساهم يف منو االقتصاد بصفة عامة
وهي أداة متويلية جتمع بني املشروعية وبني
تاليف عيوب التمويل التقليدي بالسندات.
• العالم والصكوك االسالمية
حاليا يشهد سوق التمويل اإلسالمي
بكل اشكاله على مستوى العالم منوا سنويا
مبا نسبته  25%وهو منو كبير مقارنة بباقي
االسواق  ،وتصل قيمة تلك السوق إلى 1.6
تريليون دوالر  ،ومرشحه للزيادة  ،يف حني ان
ليبيا ال توجد لها حصة تذكر بهذه السوق

إعداد  /جمال عجاج
خاصة بالصكوك مقارنة حتى ببعض الدول
العربية مثل الكويت التي تصل حصتها الى
 10%والبحرين  2.4%ومصر  , 1.3%وقد
بلغت قيمة اصدارات الصكوك حول العالم
 121مليار دوالر خالل العام  , 2012ومبا
ان ليبيا تتميز مبقدراتها املالية واجلغرافية
ومستهدفة بإقامة مشاريع
تنموية كبيرة فمن املفترض
ان يكون لها مكان بهذه
السوق بالسنوات القريبة
القادمة  ,ويكون ذلك بوضع
استراتيجية واضحة وكاملة.
• ليبيا والصكوك
االسالمية
املصارف التي لم تباشر
بتفعيل منتجات الصيرفة
االسالمية ولم تتوسع بها
والزالت لم تنضج سياساتها
بهذا التوجه سيكون من
الطبيعي ان تنخفض وتتأثر
ايراداتها  ,االمر الذي بالتالي
سيؤثر على القطاع االقتصادي
بالدولة بشكل او بأخر  ,خاصة
يف ضل تزايد املصروفات يف جميع املجاالت
 ,وبالتالي سيكون من الصعب على القطاع
اخلاص احلصول على التمويالت لتنفيذ
املشروعات املختلفة ومن هنا تأتي احد
اهم متطلبات وجود الصكوك االسالمية
بالسوق املالي الليبي  ,فالهدف من إصدار
الصكوك بشكل خاص يف ليبيا هو استقطاب
فائض السيولة باملؤسسات املختلفة العامة
واخلاصة واملدخرات املالية اخلاصة باالفراد
لالستفادة منها يف تقوية االقتصاد الوطني
واقامة مشاريع تنموية كبيرة واملساهمة
بالتقليل واحلد من االعتماد على النفط
 ,وتوجيه عوائد النفط لتغطية متطلبات
قطاعات ومؤسسات الدولة املختلفة.

5

فوزي محمد
ددش

االهتمام سوف يعرض املصارف ملخاطر قانونية وتشغيلية
واخطار تتعلق بسمعتها وهو مايؤدي يف النهاية الي حتملها
لدفع تكاليف مالية كبيرة .
وعلينا كمسؤولني جميع ًا باملصارف وبوجه خاص
املهتمني بتفعيل متطلبات مكافحة غسل االموال وإعرف
عميلك بشكل كامل وسليم ان نراعي دائم ًا االطار
التشغيلي املتعلق بهذين املفهومني وان نتأكد كذلك من
احتوائه للجوانب التالية.
• التحقق من العميل واحلساب .
• التحقق من النشاط .
• التحقق من وتائق ومستندات العميل.
• التقيد بنماذج ()kycوالعمل علي تطويرها .
• متابعة ورصد تعامالت العميل .
• حتديد هوية املعامالت املثيرة للشبهة .
• رفع التقارير حول املعامالت املثيرة للشبهة الي
اجلهات الرقابية .
• التدقيق من خالل القائمة السوداء للمشبوهني عبر
النظام املستخدم.
• التأكد من وثائق الشحن واالقرارات اجلمركية عبر
اجلهات املعتمدة.
ويف اخلتام ونظر ًا الهمية هذا املوضوع نأمل من
كل العاملني يف مجال االمتثال و مكافحة غسل االموال
باملصارف بذل العناية الواجبة مع العمالء واليقظة املستمرة
ازاء العمليات غير االعتيادية تفادي ًا الن تكون املصارف مالذ ًا
ومسرح ًا مؤهالً لعمليات غسل وتهريب االموال والشكر
موصول كذلك جلميع العاملني بوحدة املعلومات املالية
الرئيسية باملصرف املركزي علي ماملسناه من تعاون وفهم
مشترك يهذف بالتاكيد الي تبني املعايير الفعالة اخلاصة
بتطبيق مبدا( أعرف عميلك) التي التسهم فقط يف زيادة
سالمة وامن املصارف بل انها تعمل علي حماية ونزاهة
النظام املصريف بشكل عام يف دولة ليبيا
والسالم عليكم

قانون « الفاتكا»
بـداية نود أن ن ُّعرف قانون االمتثال الضريبي املعروف باسم « الفاتكا» إن هذا
القانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي للمواطنني االمريكني الذين
لديهم حسابات أو مشروعات خارج الواليات املتحدة األمريكية.
إننـا نتفق متام ًا مع كاتب املقال بأن هذا القانون يتعارض مع مبادىء السرية
املصرفية فضالَ عن أنه ميثل تعدي ًا على السيادة الوطنية لكل دول العالم ،ومن جهة
نظرنا الضير يف التعاون وكشف السرية ،حيث إن أشد األنظمة سرية يف العالم هي
سويسرا املعروف عنها التشدد يف كشف السرية اخلاصة بالعمالء تتعاون حالي ًا يف شأن
هذا القانون ،رغم علمنا بأنه ميثل عبئا على املصارف واجلهات املعنية األخرى ،يتمثل
يف تطوير أنظمة جمع املعلومات والتدريب وإعداد التقارير والدخول يف اتفاقيات مع
اإلدارة األمريكية.
إن الدخول يف اتفاقيات تعاون مع السلطات األمريكية ليس خيار َا جلميع دول
العالم ،بل الدخول يف اتفاقيات يجنب الدول العديد من املخاطر ،الن عدم الدخول
يف اتفاقيات مع السلطات األمريكية يعرضها إلى عقوبات قاسية ،فضالً عن امتناع كل
دول العالم يف التعامل مع مصارف الدول غير املتعاونة أو املمثلة لهذا القانون.
أما فيما يتعلق مبصرف ليبيا املركزي ومدى استعداده لتطبيق هذا القانون فقد
قام مصرف ليبيا املركزي بتنظيم ندوة يوم 18/09/2013م ،بالتعاون مع إحدى
الشركات االستشارية العاملية للتعريف بهذا القانون وقد حضر الندوة جميع املسؤولني
باملصارف العاملة يف ليبيا وكل اجلهات ذات العالقة بهذا القانون.
وبعد االنتهاء من هذه الندوة ،قام محافظ مصرف ليبيا املركزي بإصدار قراره
رقم 244/2013الصادر يف 25/09/2013م ،بتشكيل جلنة برئاسة وعضوية عدد
من مدراء اإلدارات باملصرف ومهمتها دراسة ما يتعلق بتأثير قانون الفاتكا على القطاع
املصريف بليبيا وباألخص مايلي-:
دراسة مدى استعداد املصارف لتطبيق هذا القانون.
•
تقييم العوائق والصعوبات القانونية والعملية التي تواجه
•
تطبيق القانون املذكور من قبل القطاع املصريف.
اقتراح تطوير التعليمات الصادرة من مصرف ليبيا املركزي مبا
•
يمُ هد لتطبيق القانون.
وضع خارطة طريقة للقطاع املصريف لالمتثال للقانون.
•
اقتراح التوصيات بشأن تشكيل جلان فرعية.
•
ومبا أن ليبيا جزء من املجتمع الدولي ،عليها االلتزام بهذا القانون أسوة ببقية دول
العالم ،ألن االلتزام ليس خيار ًا كما أسلفنا بل التعاون مطلوب تفادي ًا ألية مخاطر،
علم ًا بان القانون مينح سلطات الضرائب األمريكية احلق يف مالحظة كل األمريكيني
خارج احلدود ويف حالة عدم االنصياع أو االمتناع عن تقدمي التعاون املطلوب فإن
القانون يخول مصلحة الضرائب األمريكية باقتطاع  30%من التحويالت اجلارية
عن طريق املصارف األمريكية أو بالدوالر األمريكي من حسابات املصارف للدول غير
املتعاونة.
أما فيما يتعلق بالسؤال األخير الوارد باملقال بشأن الليبيني الذين يحملون
جنسية أمريكية ،نفيد بأن قانون الضرائب الليبي ال يفرض ضرائب على الليبيني
الذين يعملون يف اخلارج.
وأخير ًا نأمل أن نكون قد وفقنا يف اإلجابة على جميع التساؤالت الواردة باملقال.
والسالم عليك ـ ــم ورحمة اهلل وبركاته،،،،،
خليفة أبوبكر اإلدريسي
مدير مكافحة غسل األموال

إﻋﻼن
ﻳﻌﺘﺰم ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻃﺮح ﻋﻄﺎء ﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻮﺣﺔ
اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﺑﻔﺮع ﺑﻨﻐﺎزي وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 - 1ﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪره)500د.ل(
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ.
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ
 - 2ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺴﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء
ً
2013/10/13م ،وﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ 2013/12/26م.
 - 3ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﺗﺄﻣﲔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻗﺪره )10,000د.ل(
10د.ل( ﻋﺸﺮة أﻻف
دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ ﺑﺼﻮرة ﺻﻚ ﻣﺼﺪق أو ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻣﺼﺮﰲ  ،ﺗﺮﺟﻊ ﳌﻦ ﻻ
ﻳﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻄﺎء.
2013/12/26م.
 - 4آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﻄﺎء ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ 2013/12/26
 - 5ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﳌﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ أو
ﺑﻔﺮع ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺒﻨﻐﺎزي.
ﻷي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﳝﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
)(002180619091166 - 00218213367352

إﻋﻼن
ﻳﻌﺘﺰم ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻃﺮح ﻋﻄﺎء ﻟﺘﻮرﻳﺪ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﺑﻔﺮع ﺑﻨﻐﺎزي وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 - 1ﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪره ) 500د.ل(
ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ ﻻ ﺗﺮﺟﻊ.
 - 2ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﺴﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ
 ,2013/10/13و ﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ  2013/12/26م.
)5000د.ل( ﺧﻤﺴﺔ أﻻف دﻳﻨﺎر
 - 3ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ﺗﺄﻣﲔ اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻗﺪره
د.ل(
ﻣﺼﺮﰲ,ﺗﺮﺟﻊ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻴﺒﻲ ﺑﺼﻮرة ﺻﻚ ﻣﺼﺪق أو ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن
ﺗﺮﺟﻊ
اﻟﻌﻄﺎء.
- 4اﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻌﻄﺎء ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﳌﻮاﻓﻖ 2013/12/26م.
 - 5ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺮ اﳌﺼﺮف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ
او ﺑﻔﺮع ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﻨﻐﺎزي.
ﻷي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﳝﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻻرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

)(002180619091166 - 00218213367352
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سليمان العزابي مدير عام المصرف التجاري الوطني :

عامل الوقت أبرز التحديات أمام التحول إلى الصيرفة اإلسالمية
يعتبر املصرف التجاري الوطني أحد أكبر املصارف العامة العاملة يف ليبيا ومن
املصارف املتقدمة على املستوى املحلي ويسخر كل اجلهود خلدمة املجتمع يف كل مؤسساته
من شركات ومؤسسات ويدعم كل األنشطة التجارية واالقتصادية يف الداخل واخلارج...
وقد ظهر املصرف التجاري الوطني إلى حيز الوجود ،نتيجة فصل إدارة العمليات التجارية
مبصرف ليبيا املركزي ،و دمجها مع كل من مصرف العروبة و مصرف االستقالل ،وبذلك
تكونت شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل باسم املصرف التجاري الوطني برأس مال
قدرة ( ) 2.5مليون دينار ليبي رفع الحقا إلى ( )100مليون ...ومنذ ذلك احلني ،شهد
املصرف عدة تطورات كبيرة على صعيد رأس املال ،وأحدث عدة نقالت نوعية يف خدماته،
وكان آخرها استحداث استراتيجية عمل ترمي إلى طرح خدمات متميزة وتواكب األنظمة
العاملية يف مجال اخلدمات املصرفية،لتحسني وضعه التنافسي ومتكينه من تأدية دوره
لدعم االقتصاد الوطني على أكمل وجه.

،,

،,

ولتحقيق ذلك أخضعت عمليات وإدارات املصرف
منذ نهاية العقد املاضي إلى الدراسة والتحليل
والتقييم ،بغية تشخيص وضعه مقارنة باملصارف
املحلية واإلقليمية ومت حتديد نقاط الضعف
والقوة ،وتبني سياسة لإلقراض مع القطاع اخلاص،
ورفع كفاءة نظام املوارد البشرية ،واستكمال الهيكل
التنظيمي ،وفق ًا للمعايير املحلية واستحداث مجموعة
من اإلدارات املهمة مثل التسويق ،املخاطر ،اخلزانة،
وتطوير العملية االئتمانية ،جنب ًا إلى جنب مع تعديل
الهيكل التنظيمي وإدخال حتسني جذري على مفاهيم
إدارة املوارد البشرية وما يرتبط بها من قدرات وعمليات
وكذلك حتسني أنظمة تقنية املعلومات ،وتطوير عقلية
املبيعات لديهم والتدريب على البيع التبادلي.
كما تركز خطة املصرف الراهنة على تقييم املنافسة
وحتديد شرائح العمالء وحتديد اهم املنتجات التي
يجب التركيز عليها ،وصوالً إلى حتقيق الشعار الذي
يصبو إليه جميع مكونات املصرف ،وهو أن يصبح

حوار  :طارق السنوسي

المساهمة
في الخصخصة
االسكانية من
صميم عمل
المصارف

 (التمويلالتأجيري) ...منتج
جديد يسهم في
تبسيط وتسهيل
االجراءات بعيد ًا عن
التعقيد

التجاري الوطني مصرف الثقة واألمان ،وأن يكون
مصرف ًا عاملي ًا سريع النمو مع االستمرار يف التركيز
على شركات القطاع العام ،والعمالء األفراد العاملني يف
القطاع العام ،ومع التقدم نحو املستقبل يحتاج املصرف
إلى تطوير تعامالته لشريحة املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة ،ولتسليط الضوء على أهم مااستجد من
خدمات ،وفهم آليات العمل باملصرف التقت صحيفة
املصارف مع السيد سليمان العزابي مدير عام املصرف
التجاري الوطني ،يف لقاء سريع.
مصارف  :ماهو املوقف املالي للمصرف التجاري
الوطني
العزابي  :يعتبر املوقف الراهن للمصرف ،جيد ًا
على الرغم من الظرف االستثنائي الراهن الذي
متر به البالد ،وكان لها التأثير الواضح على حركة
االستثمارات ،وتبع ًا لذلك انعكاسها على خدمات

 الخدمةالقادمة تحويل
األرصد المصرفية
عبر الهواتف النقالة
املصرف ،وكذلك مؤشراتنا جيدة ،إذ يحتل املصرف
املرتبة الثانية بني املؤسسات املالية املدرجة بسوق املال
الليبي.
مصارف  :ماأبرز اخلدمات التي يسعى املصرف إلى
طرحها أمام زبائنه ؟.
العزابي  :املصرف التجاري الوطني ،كغيره من
املصارف ،واملؤسسات املالية ،يسعى إلى التغيير ،فكل
شــيء مـن حولنــا يتغــير ويتطور ويتم هذا التغيير

بإيقاع متسارع ففى كل حلظة تظهر ظروف جديدة،
وأفكار جديدة ،منتجات جديدة ،مفاهيم إدارية ،ومن
هذا املنطلق فإن رؤيتنا اإلستراتيجية أن نكون أداة
يقاس بها ،و طموحاتنا كبيرة ،فيمايتعلق باملنتجات
املتعددة ،وتخدم األفراد أو عمالء املصرف من املواطنني،
مبايف ذلك اخلدمات االلكترونية التي بدأت تشهد
انتعاش ًا كبير ًا ،مع طرح منتج بطاقة (الفيز ا �Pre
 ،)paidيف مايو املاضي ،وقد القت تلك البطاقة
اقباالً وجناح ًا متميز ًا ،كما عملنا على توسعة نطاق
خدمة الهاتف النقال عبر الرسائل النصية ،التي
توفر الوقت واجلهد ،وجتاوب عن استفسارات زبائن
البنك ،ومتكنهم من االطالع على حركة حساباتهم
عبر الرسائل النصية ،ومن املستهدف طرح خدمة إعادة
تعبئة الرصيد للهواتف النقالة إلكتروني ًا ،جنب ًا إلى
جنب مع حتويل األموال من حساب إلى آخر بواسطة
الهاتف النقال ،وكذلك منح حسابات الطلبة والسحب
عن طريق البطاقة املصرفية...أما على نطاق الشركات،
فلدينا أهم املنتجات ،واملتمثلة يف التمويل عن طريق
(التأجير التمويلي) ،وهو منتج جديد يسهم يف تبسيط
وتسهيل اإلجراءات بعيد ًا عن التعقيد.
املصارف  :أشرت يف اجابتك السابقة إلى طرح
خدمة (الفيزا) مسبقة الدقع اخلاصة باملصرف ،فهل
من تفاصيل أوسع عن هذه البطاقة ؟.
العزابي  :شرع املصرف التجاري الوطني ،نهاية شهر
مايو املاضي ،يف اطالق احلملة التسويقية والبيعية ملنتج
بطاقة فيزا السياحية مسبقة الدفع(  (�VISA PRE
 ،) PAIDمستهدفة زبائن املصرف ،ضمن حزمة من
اخلدمات اإللكرتونية التي يسعى املصرف إلى طرحها
لعمالئه ،بغية اختصار اجلهد والوقت ،وتقدمي األفضل
واألكثر جناعة لهم ...وتنطوي البطاقة على عدة فوائد
وامتيازات منها ،أن بطاقة فيزا السياحية معروفة
ومقبولة يف جميع أنحاء العالم ،أضف إلى ذلك ميكن
شحنها حتى  15ألف دينار ليبي كحد أعلى ،مايجعلها
رفيق موثوق المتام كافة عمليات البيع والشراء ،وامتام
الصفقات التجارية بايسر وآمن السبل ،كما أن من مزايا
هذه البطاقة شحنها باملبلغ من حساب العميل ،مبجرد
ملء منوذج الشحن ،وبهذا فإن بطاقة فيزا السياحية
تلبي متطلبات مختلف الشرائح ،من رجال أعمال،
وطالب ،كما أنها تلبي متطلبات كل من يريد استعمالها
لغرض التسوق من االنترنت ،باعتبارها وسيلة دفع
أمنة ،وسهلة االستخدام ،كما تتسم (فيزا) السياحية
مسبقة الدفع ،مبيزة التحكم يف املصارف ،االبتعاد عن
حمل النقود ،كما أن احلصول عليها يتم مبعزل عن
التعقيدات واإلجراءات الروتينية ،فاملستندات املطلوبة
لالستفادة من املنتج ،فقط هي صورة من جواز السفر
الصفحة االجنليزية ،وتعبئة النموذج املعد ،فيما تعد
أسعار املنتج رخيصة ،فالتتجاوز خدمة إصدار البطاقة
مبلغ  25دينار ،وهو نفس قيمة رسوم جتديد البطاقة،
إلى جانب عمولة سنوية  25دينار.

مصارف  :هل لدى املصرف خطة أو رغبة يف متويل
املشاريع االسكانية ؟
العزابي  :بكل تأكيد نتجه إلى يف هذا املسعى،
فمن الواجب على املصرف املساهمة يف اخلصخصة
اإلسكانية ،حيث إننا يف ليبيا نعاني أزمة سكن ،السيما
شريحة محدودي الدخل الذين تتفاقم معاناتهم جراء
عدم متكنهم من احلصول على املسكن ،وباإلمكان
تيسيير السبل لهم ،وهو مانرمي إلى حتقيقه ،ويجرى
املصرف اتصاالت مستمرة للدخول يف متويل مشاريع
إسكانية ،أو عمليات البناء ،أو مع الذين يرغبون يف
احلصول على مسكن بأقساط ميسرة وفق آلية تتماشى
مع الظروف الراهنة ،ومبنأى عن الفوا ئد املصرفية.
مصارف  :يشكو بعض عمالء املصرف من شريحة
رجال األعمال ،من الروتني اإلداري ،وبطء خدمات
املصرف ،السيما فتح االعتمادات البنكية؟
العزابي  :يتعامل املصرف مع عدد كبير من رجال
األعمال ،والشركات اخلاصة واملؤسسات العامة ،ويقدم
حزمة من اخلدمات لهم ،مبايف ذلك االعتمادات
املستندية ،والتي مت وفق متطلبات مصرفية وقانونية،
ولدينا عمالء مستمرون يف امتام أعمالهم وعملياتهم
التي تستلزم إجراءات البنكية مع املصرف منذ زهاء
الثالثة عقود ،وقد قمنا مؤخر ًا مبنح املزيد من
التسهيالت ،وبشكل أوسع لهذه الشريحة ،وفق تعامل
مميز ،خصوص ًا ممن له حركة مببالغ كبيرة ،وأؤكد بأن
إدارة املصرف تعمل على التعامل مع العراقيل والصعاب
وتسعى إلى تذليلها.
مصارف  :ماهي رؤيتكم لتبني فكرة التوجه نحو
الصيرفة اإلسالمية ،وماهي أبرز التحديات التي تواجه
هذه النمط من اخلدمات املصرفية ،وحجمها ؟.
العزابي :ميكننا القول ان الرؤية أصبحت واضحة،
فالتحول التدريجي هو األجنح واألفضل واألكثر
جناعة ،فإن متطلبات الزبائن التي تزداد بخصوص
البحث عن املنتجات املصرفية اإلسالمية ،يف التمويالت
أو االستثمارات واالقراض ،وغيرها من اخلدمات
البنكية ،فأصبح من الضروري توفير خدمات تتوافق
مع الشريعة اإلسالمية ،وكذلك ألزمنا القانون رقم
 1لسنة  2013الصادر عن املؤمتر الوطني العام،
والقاضي بتحرمي التعامل بالربا ،للتوجه إلى الصيرفة
اإلسالمية ،أما أبرز التحديات فهو عامل الوقت،
فاملصارف منذ تأسيسها تعمل باآللية التقليدية،
ومبنظومة فنية وإدارية وكذلك قوانني ،تتوافق مع هذه
اآللية ،التي يتطلب حتويلها إلى صيغ تتماشى مع
متطلبات مشروع الصيرفة اإلسالمية ،وهو مايستدعي
بعض الوقت ،واملصرف التجاري الوطني قدم خطة
واضحة األهداف واملعالم ،وأفضلها واكثرها مرونة،
للتحول إلى الصيرفة اإلسالمية ،وقد باشرت إدارة
املصرف يف حتويل اخلطة إلى برامج عمل ،وإجراءات
تنفيذية ،بغية التحول الكامل إلى تقدمي اخلدمات
البنكية اإلسالمية.
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أرشيف اإليطاليين في ليبيا

توثيـق �سينمائـي للحقبــة اال�ستعمـاريــة

عملية اعتقال شيخ الشهداء وثقت سينمائيا

الكوارث البغيضة التي ارتكبها اإليطاليون الفاشست يف ليبيا،
واملآسي التي عانى منها شعب صغير يعيش مستوى بدائيا ً من احلياة،
واملحارق واملشانق واملعاقل واملجازر  ..إلى آخر ذلك من األحداث التي
لم يتمكن املجاهدون الليبيون من توثيقها كان املستعمرون يصورونها على
أشرطة سينمائية ويرسلونها إلى روما فتعرض على الشعب اإليطالي،
وقد احتفظت إيطاليا بأرشيف هذه املص َّورات لتقوم أخيراً باملوافقة
على تسليمها بعد أن جُتري عليها ما حتتاج له من عمليات ترميم وإعادة
استظهار وحتويلها إلى الوسائط األلكترونية.
إن هذا األرشيف سوف ُيظهر عدداً كبيراً من املشاهد التي سيراها
العالم للمرة األولى ،وتقترح صحيفة (األيام) أن تتولى إدارة املركز
التاريخي حفظ هذا األرشيف وإتاحة مشاهدته أو نسخه أمام الباحثني
واملهتمني من إعالميني ومخرجني وغيرهم.

فريد زكريا وهاجس السقوط

نشر الكاتب األمريكي الهندي األصل
فريد زكريا مقاالً على موقع "سي إن إن" يقول
فيه إن إدارة أوباما فشلت يف معاجلة األزمة
السورية ،وإنها استخدمت ورقة األسلحة
الكيماوية حتى ال حترج أوباما الذي طالب
برحيل األسد دون أن يكون لديه استراتيجية
لتنفيذ ذلك.
وقال زكريا" :خطابات أوباما نابعة من
عدم قراءته اجليدة لقوة األسد ووحشيته،
فهو كان يعتقد أن نهاية األسد كانت وشيكة".
من جهته يحتفظ الرئيس األمريكى
باراك أوباما يف مكتبته بكتاب أثار ضجة
يف أمريكا وهو "عالم ما بعد أمريكا" The
 Post-American Worldمن تأليف
الكاتب الذي ينتقد سياسته ،وقد التقط
مصور جريدة نيويورك تاميز صورة ألوباما
وهو يحمل الكتاب.
لقد أصبح هاجس سقوط وتراجع
نفوذ الواليات املتحدة األمريكية مسيطراً
بشدة على عقول مشاهير الكتاب واملحللني
وفالسفة السياسة يف الواليات املتحدة..
وهو ما دفع فريد زكريا لتأليف كتابه "عالم
ما بعد أمريكا".

زوار السفارات

�إدانة م�سبقة لليرباليني ال�سعوديني

زوار السفارات رواية سعودية جديدة صدرت
عن دار منتدى املعارف يف بيروت للكاتب محمد
بن صالح الشمراني وهي تنتهي بكلمة على لسان
وزير الداخلية السعودي األمير نايف بن عبدالعزيز
الذي يقول« :هؤالء أناس بُهروا مبا عليه الغرب،
و ُو ِظّفوا خلدمتهم ،ونعرف اتصاالتهم بجهات
أجنبية ،وسنحاربهم ،وسنقطع ألسنتهم»)248( .
كلمته اخلتامية هذه تلخّص ما تفصح عنه
الرواية من حكم مسبق على املثقفني الليبراليني
السعوديني‘ فهي تدينهم باقتراف جرم اخليانة
العظمى والعمالة للغرب .وقد صدرت هذه
الرواية كما يبدو من أجل هدف واحد هو إدانة

الليبراليني السعوديني عن طريق سرد تختلط فيه
الشهادات التوثيقية واحلبكة البوليسية املثيرة،
وهي قد تنجح يف إقناع القارئ العادي ،ولكنها
لن تستطيع ذلك مع القارئ الواعي املطلع ،الذي
ُي ِ
حكم العقل ،ويبحث عن احلقيقة ،ولكنها تخاطب
أيضا ً جمهوراً معينا ً ال يحتاج إلى إقناع أصالً،
وهي أشبه بتجميع ألدلة االتهام يف قضية دون
محامٍ أو شهود دفاع.
إذا تركنا املوضوع جانبا ً جند أن الرواية
جنحت يف تقدمي سرد روائي بوليسي مشوق،
استطاع أن يستحوذ على اهتمام القارئ ومتابعته
ملعرفة ما تؤول إليه األحداث املتسارعة.

غالف الرواية

ففي هذا الكتاب ،يناقش املؤلف
اإلجراءات التي اتخذتها الواليات املتحدة
يف نشر الدميقراطية الليبرالية يف جميع
أنحاء العالم ،ويوضح أن بلدانا ً أخرى تتنافس
اآلن مع الواليات املتحدة من حيث القوة
االقتصادية والصناعية والثقافية ،يف حني أن
الواليات املتحدة ال تزال هي القوة املسيطرة
على املسرح السياسي والعسكري ،هذا
على الرغم من أن بلدانا أخرى مثل الصني
والهند أصبحوا العبني عامليني يف العديد من
املجاالت.
ويناقش زكريا صعود القوى العظمى
اجلديدة ومدى تأثير هذه القوى اجلديدة
خاصة الصني وروسيا والبرازيل والهند
وغيرها من الدول على نفوذ الواليات املتحدة
ويرى أن العرف الدائم فى السياسة الدولية
اآلن يقوم على اجلمع بني القوة االقتصادية
املتنامية لتلك الدول ،وما حتاول تطويره من
نفوذ سياسي لها ،يف ظل تنامي قوى سياسية
لم تكن بالتأثير ذاته الذي هي عليه اليوم قبل
عقد من اآلن ،ولم يكن متوقعا ً لها أن تكون
من الدول الكبرى يف العالم.

موسوعة مصغرة

االحتاد الأوروبي والعالقات
اليمنية الأوروبية

ص���در م���ؤخ���راً يف ب��ي��روت ع��ن دار
الشروق للنشر والتوزيع ،اإلصدار األخير
من كتاب «االحت���اد األوروب���ي والعالقات
اليمنية األوروبية» ،للباحث السفير عبد
الوهاب محمد إسماعيل العمراني ،تناول
الكتاب م��ف��ردات وتفاصيل العالقة بني
اليمن واالحتاد األوروبي ،رصداً وحتليالً.
ت��أت��ي الطبعة الثانية ل��ه��ذا الكتاب
ب��ص��ورة منقحة مستوعبة ال��ك��ث��ي��ر من
امل��س��ت��ج��دات يف ك��ل م���ف���ردات م��وض��وع
ال���دراس���ة ،وق��د تضمنت امل��ح��ت��وي��ات يف
الفصل األول ال��ظ��روف ال��دول��ي��ة لنشأة
االحت���اد وت��ط��ور مؤسساته ،بينما تناول
ال��ف��ص��ل ال��ث��ان��ي :ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة
ل�لاحت��اد األوروب����ي ،أم��ا الفصل الثالث
فقد فصل العالقات األوروبية املتوسطية،
بينما تناول الفصل الرابع وضع اجلاليات
العربية يف بلدان االحت��اد األوروب���ي أما
الفصل اخلامس فيعتبر من اوس��ع وأهم
غالف الكتاب ف��ص��ول ال��ك��ت��اب ف��ت��ح��ت ع��ن��وان من��وذج
للشراكة العربية األوروبية مع اليمن منوذجا ً تعمق الباحث يف عالقات اليمن مع
بلدان االحت��اد األوروب��ي األساسية وعالقاتها باليمن منذ الربع األول من القرن
العشرين ،بينما يف مبحث آخر من الفصل اخلامس تناول العالقات اليمنية مع
االحتاد األوروبي كمؤسسة ودور االحتاد األوروبي كشريك رئيسي وداعم للتنمية
والعملية الدميقراطية يف اليمن منذ أكثر من عقدين من الزمن.
ويفرد املؤلف مساحة كبيرة يف كتابه للحديث عن العالقات اليمنية األوروبية
كأمنوذج للشراكة العربية األوروبية ،فضالً عن مواضيع ال تقل أهمية ،منها مشاكل
األقليات اإلسالمية يف أوروبا بعد انتشار ما عرف لدى الغرب بظاهرة (اإلسالم
فوبيا) ،واحلوار العربي األوروبي.
واملتصفح لهذا الكتاب ُيخيل إليه بأنه أمام موسوعة مصغرة لكل ما يتعلق
بتاريخ العالقات اليمنية األوروبية مع كل دول أوروب��ا منذ الربع األول من القرن
املاضي وبهذا فهو أقرب إلى املوسوعة يف جانبه التاريخي ،وتأتي أهمية الكتاب
لكون املؤلف عمل لعدة سنوات مسؤوال عن ملف العالقات مع االحتاد األوروبي
فضال عن عمله السابق كنائب للسفير يف بعثة اليمن يف بروكسل واالحتاد األوروبي
وهو بتعامله مع مؤسسات االحتاد األوروبي عن قرب اكتسب خبرة وجتربة معقولة
حاول بأسلوبه الصحفي ومبنهجية أكادميية جادة أن يخرج لنا هذا الكتاب الشيق
واملفيد يف آن واحد.
وبحكم عمل املؤلف يف عدة بعثات مينية يف أوروبا وأمريكا وغيرهما فقد تسنى
له حضور ندوات ومؤمترات ساعدت يف تكوين فكرة إعداد هذا الكتاب .والكاتب
عضو نقابة الصحفيني اليمنيني ونشرت له دراسات وأبحاث ومقاالت صحفية منذ
أكثر من ثالثني عاما ً يف صحف ومجالت مينية وعربية.

املهاري كانت حاضرة

مدخل املهرجان عند التقاء اجلملني

مهرجان تان تان الثقافي

هــنا جتتمــع الأيقونـــات املفقــودة

لعلّها من املرات النادرة التي
ميكن للمرء أن يرى فيها قبائل
جنوب املغرب بهذا احلضور
الكثيف ،حيث تظهر كل قبيلة
بأيقونة مغايرة جلاراتها ،فتنصب
خيمتها ،وجت ّر وراءها مجموعة
مختارة من أجل إبلها ،ويرتدي
رجالها ونساؤها أجمل ثيابهم
التقليدية.
مناسبة هذه الباقة التراثية
املتنوعة بالطبع هو موسم مهرجان
تان تان السنوي يف دورته التاسعة
التي انتظمت حتت شعار “الثقافة
احلسان ّية رافعة أساسية للنموذج
التنموي باألقاليم اجلنوبية
واحلسانية هي لغة
للمملكة»،
ّ
وثقافة أهل الصحراء التي متتد
من جنوب املغرب إلى جنوب
موريتانيا .وقد مت إحياء هذا املهرجان منذ العام
 2004بعد أن صنّفته منظمة اليونيسكو ضمن
قائمة التراث الثقايف لإلنسانية ،أما األهالي
فيقولون أن عمر هذا اللقاء السنوي كان منذ
مئات السنني ويف املوعد ذاته.
وهناك ..على جنوب الرباط (العاصمة)
بحوالي  1000كيلومتر ،ويف قلب الصحراء
يجسد
نحن على موعد مع هذا املهرجان الذي
ّ
مختلف مظاهر احلياة الصحراوية وعاداتها
ويقدم لضيوفه وجها ً عميقا ً من وجوه
وتقاليدهاّ ،

املتعددة الغنية باملوروث احلضاري
الصحراء
ّ
والثقايف التي تكرس االحتفاء بثقافة الترحال
البدوية.
من األماسي الشعرية املميزة للمهرجان
كانت األولي باللهجة احلسانية ،والثانية باللغة
العربية الفصحى ،وبالقرب منها معارض صغيرة
مليراث كل قبيلة من الصناعات التقليدية حتت
شعار «الصناعة التقليدية ذاكرة التراث وفن
اإلبداع» وقد جمعها حوالي  40رواقا ً تضمنت
منتوجات الطرز واخلياطة التقليدية وفن الديكور
املنزلي والفخار واخلزف والنجارة واملصنوعات

والنباتية
اجللدية
والصياغة والنحت على
خشب العرعار والنقش
على احلجر واحلديد
املطروق والزليج البلدي
والفضيات والنحاسيات،
ومن اجلوار تنساب
بشكل متواصل إيقاعات
الطبول والبنادير بينما
احلاضرون
يسمع
مجموعة من النساء
يغنني قصائد من الشعر
احلساني ويرى الفتيات
يرقصن على وقعها هن
يرتدين امللحفة (زي
صحراوي خاص بنساء
هذه املناطق) ،وغير
بعيد عن هذه اللوحة ال
تكاد سباقات الهجن تتوقف حتى تبدأ عروض
الفروسية التقليدية.
كما متيز احلفل اخلتامي لهذا احلدث
الثقايف الهام بإقامة خيمة شعرية شارك فيها
شعراء ذائعو الصيت باألقاليم اجلنوبية للملكة
املغربية فضالً عن شعراء من موريتانيا قدموا
خاللها روائع من الشعر احلساني ،إضافة إلى
وصالت فنية أبدعتها فرقة الفنانة املوريتانية
كومبان منت أعلي وركان على أنغام وإيقاعات
آالت خاصة بالغناء والطرب احلساني.
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ﰲ ﺳﻴﺎق دورﻫﺎ اﻟﺪاﻋﻢ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻷدﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﳉﻨﺔ ﺷﺆون اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ
ﲡﻬﻴﺰ أدﻟﺔ اﺳﺘﺮﺷﺎدﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت
إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺼﺮﰲ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ
إﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي....
واﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ إﻋﺪاد أدﻟﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﳌﺎﺿﻴﺔ ﲟﺠﻤﻊ ذات اﻟﻌﻤﺎد ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ
ﺑﺎﺷﺮت أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم 2012م ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺮق ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻜﻔﺖ
ﻃﻴﻠﺔ اﳌﺪة اﳌﺬﻛﻮرة ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ
إﻋﺪاد أدﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ  ...وﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ وأدﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﳌﻨﺠﺰة إﻟﺘﻘﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻷﻳﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﺧﻮة
اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر
ﺳﺎﻟﻢ ارﺣﻮﻣﺔ اﳊﻮﺗﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻷدﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻋﻀﻮ ﳉﻨﺔ ﺷﺆون
اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي
واﻟﺬي اﻓﺎد ﺑﺄن اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻬﻤﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻬﺎ
ﳉﻨﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻨﻬﺎ
ﺳﺒﻊ ﳉﺎن ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳉﻨﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
– ﳉﻨﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻹدارﻳﺔ واﻹﺟﺮاءات – ﳉﻨﺔ اﻟﻨﻈﻢ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ – ﳉﻨﺔ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت – ﳉﻨﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ  - -ﳉﻨﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻮل – ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
وﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد أدﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﺮاﺑﺤﺔ
واﻻﺳﺘﺼﻨﺎع واﻟﺴﻠﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ واﳌﺰارﻋﺔ

واﻹﻳﺠﺎر اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ و اﳌﻀﺎرﺑﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت
ﲢﺖ اﻟﻄﻠﺐ و ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ..ﻫﺬه اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﻜﻤﺎل أدﻟﺘﻬﺎ ﺑﻮاﻗﻊ
 90%وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ أﳒﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ وﲤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وأﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﻮﺛﻲ ﺑﺄن ﻫﺬه
اﳌﻨﺘﺠﺎت ﰎ ﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻫﻲ اﳉﻬﺔ اﳊﺎﺿﻨﺔ واﻟﺮاﻋﻴﺔ ﳉﻬﻮد اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻷدﻟﺔ دوﳕﺎ أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي وذﻟﻚ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻳﺄﺗﻲ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ دور اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻮل
ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ دور
اﳉﻤﻌﻴﺔ ﰲ اﻗﺘﺮاح اﻷﻋﻀﺎء اﳌﺆﻫﻠﲔ ﰲ ﻣﺠﺎل
إﻧﺘﺎج اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﺿﺎف ﺑﺄن
ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲡﺘﻤﻊ اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ ﺑﻮاﻗﻊ
ﺛﻼﺛﺔ ﳉﺎن ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﻻدارة ﻓﺎﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻳﺒﺪأ أوﻟﻬﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺞ وﻳﺘﻌﺮض اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻌﻘﻮد واﻹﺟﺮاءات واﳌﺴﺘﻨﺪات أﻣﺎ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻓﻴﻌﻨﻰ ﺑﺎﳌﻌﺎﳉﺎت اﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ
اﳌﺸﺮوع ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﻮﺗﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻌﺘﺰم إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺰء راﺑﻊ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ
وﻧﻮه إﻟﻰ وﺟﻮد ﳉﻨﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻌﺪ ﻹﳒﺎز اﻹﺻﺪار اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺬي ﺳﻴﺸﻤﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ
أﺧﺮى إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺄن ﻫﺬه اﻷدﻟﺔ
أﻋﺪت ﻻﺳﺘﺮﺷﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﺰﻣﺔ
ﻟﻪ وأﺿﺎف ﺑﺄن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻣﺪﻋﻮ ﺑﺪوره إﻟﻰ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﻘﺮرة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﰲ
ﺧﺘﺎم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻷﻳﺎم ﺷﺪد اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﳊﻮﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻫﻤﻴﺔ اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﻼءم
وﺑﻴﺌﺘﻨﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء

واﻹﺳﺘﻤﺮار ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻮردة اﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻨﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺘﺞ اﻟﺘﻮرق ﻹﻋﺘﻘﺎدﻧﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺒﻲ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺘﻮرق اﳌﻨﻈﻢ
ﻓﻬﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻲ اﳌﺎﻟﻜﻲ
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻴﻮع اﻷﺧﺮى ﻏﻴﺮ
اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻓﻘﻬﻴﺔ وأﺿﺎف اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﻮﺛﻲ
ﺑﺄن » اﳌﻌﻠﺒﺎت » ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه ﺟﺎﻫﺰة اﻟﺼﻨﻊ
وﻣﻨﺘﻬﻴﺔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ وﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
اﻹﺑﺘﻜﺎر اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻇﺮوﻓﻨﺎ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺎ
ﻟﺒﻴﺌﺘﻨﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ
اﳌﺤﻠﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أورد اﻟﺴﻴﺪ ﻃﺎرق ﻓﺮج اﻟﺒﻮﻋﻴﺸﻲ
ﻣﻘﺮر ﳉﻨﺔ إﻋﺪاد ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺼﺎﻋﺐ
اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺪم ﲤﻜﻦ
ﻓﺮق اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺰﻳﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول وذﻟﻚ
ﻟﻠﻮﻗﻮف واﻹﻃﻼع اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اﻷﺧﺮﻳﻦ
ﰲ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻹﻋﺪاد اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ دراﺳﺔ
ﲡﺎرب اﻷﺧﺮﻳﻦ ورﺻﺪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﲡﺮﺑﺘﻨﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ وأﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﻃﺎرق إﻟﻰ اﻷﺛﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎرف ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت
وﻳﺴﻬﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ أﺛﻨﻰ ﻋﻠﻰ
دور اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺎدرت إﻟﻰ
دﻋﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻗﺪﻣﺖ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪورات
اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺪورات اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﺎﻫﻤﺖ ﰲ ﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻮاﻗﻊ
ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪورة اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪورة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻟﻴﻞ

اﻟﺼﻌﺎب وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﺟﻮاء اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺎ ﻣﻜﻦ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﰲ ذات اﻟﺴﻴﺎق ﲢﺪث اﻷخ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻀﻮ
ﳉﻨﺔ إﻋﺪاد أدﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻷﻳﺎم ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮق اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄن أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺸﻜﻠﻮا ﰲ ﺛﻼﺛﺔ
ﻓﺮق اﺳﻨﺪت إﻟﻴﻬﻢ ﻣﻬﺎم إﻋﺪاد اﻷدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ إﻋﺪاد اﳉﻮاﻧﺐ
اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻔﺮﻳﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﺳﻨﺪت ﻟﻪ ﻣﻬﻤﺔ
إﳒﺎز اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ
ﻟﻌﺪد ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﻫﻲ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺰارﻋﺔ واﳌﺮاﺑﺤﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻟﻸﻓﺮاد وﻣﻨﺘﺞ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺘﻨﺎﻗﺼﺔ
اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻠﻴﻚ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺮغ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ إﻋﺪاد
اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻜﻠﻒ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺘﺠﻤﻴﻌﻬﻢ
واﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﳋﺎص ﺑﻬﻢ وﻣﻦ ﰎ
ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ
اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﻠﻘﺪ ﲢﺪد دوري ﰲ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﻧﺐ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺘﺞ اﳌﺮاﺑﺤﺔ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﲟﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي وﻫﻜﺬا ﺑﻘﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪي
ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﻷدﻟﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺘﺞ
وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻮاردة إن ﻛﺎﻧﺖ إدارﻳﺔ أو ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أو ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ واﺷﺎر اﻟﻰ أن اﻟﻔﺮق ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ

إﻋﺪاد ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﻲ اﻵن ﰲ اﻟﻄﻮر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
واﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮض
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺘﺄﻛﺪ ﺑﺪورﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
واﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻟﺘﺼﻴﺮ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﻟﻺﺳﺘﺌﻨﺎس واﻹﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﻬﺎ
..وﺣﻮل ﺳﺆاﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ دور ﳉﻨﺔ إﻋﺪاد اﻷدﻟﺔ
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف أﺟﺎب اﻟﺴﻴﺪ
ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺄن دور ﻣﻌﺪي اﻷدﻟﺔ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ وذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺼﺮﰲ ﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ أداء ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻟﻮ ﻃﺒﻘﻨﺎ دﻟﻴﻞ
اﳌﺮاﺑﺤﺔ ﰲ ﻣﺼﺮف ) س ( ﻣﺜﻼ ﻓﻴﺘﻮﺟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺮﺣﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﺼﺮف وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﺮض
ﺗﺪرﻳﺒﻲ ﻳﺸﺮح وﻳﻮﺿﺢ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﳌﻨﺘﺞ  ،واﳉﻤﻌﻴﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎون ﻣﻌﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ
ﻋﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪرﺑﻴﻬﺎ اﳌﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺒﻨﻮك وﻗﺪ ﺷﺎرﻛﻮا ﻣﻌﻨﺎ ﰲ إﻋﺪاد اﻹدﻟﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف
ﳝﻜﻨﻨﺎ اﻹﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إذا ﻟﺰم
اﻷﻣﺮ وأﺷﺎر اﻟﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ إﻟﻰ أن ﳉﻨﺔ إﻋﺪاد
اﻹدﻟﺔ ﻗﺪ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اﳌﺼﺎرف اﳌﺤﻠﻴﺔ
أﺛﻨﺎء إﻋﺪادﻫﺎ ﻷدﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻓﻤﺼﺎرﻓﻨﺎ ﺗﻌﻤﻞ
ﺑﻬﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ودورﻧﺎ ﺗﻠﺨﺺ ﰲ ﺻﻘﻠﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ
وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ إﺿﺎﻓﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ.

إﻋﻼن
ﻋﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﺮع/ﺳﺒﻬﺎ
ُﻳﻌﻠﻦ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻦ ﲤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺳﺤﺐ ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط واﳌﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻓﺮع ﺳﺒﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻴﻮم
07/11/2013م ،وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
• ﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪﺭﻩ ) 1000د.ل( أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ﻟﻴﺒﻲ ﻻ ﺗُﺮﺟﻊ.
• ﻳﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ ﺗﺄﻣﲔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﻗﺪﺭﻩ )50,000د.ل(
50د.ل( ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
ﻟﻴﺒﻲ ﺑﺼﻮرة ﺻﻚ ﻣﺼﺪق أو ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن ﻣﺼﺮﰲ,ﺗﺮﺟﻊ
ﺗﺮﺟﻊ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺮﺳﻮا ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻌﻄﺎء.
• ﺍﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ 07/11/2013م.
• ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﻄﺮﺍﺑﻠﺲ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﻉ
ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي ﺳﺒﻬﺎ.
ﻷي اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﳝﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
)(00218213367352 - 00218213333591
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مواقع الحجز الفندقي االلكتروني
األكثر سرعة بأيسر السبل
يف أعقاب التطور احلاصل يف منظومات
وبرامج الكمبيوتر واألنترنت ،متكن عدد من اخلبراء
واملبرمجني من طرح خدمات الكترونية جديدة،
تسهم يف تقدمي اخلدمات بأقل جهد ،وأكثر اختصاراً
للوقت ،وتتيح ملستخدميها احلجز على منت رحالت
الناقالت اجلوية ،أو اختيار وحجز غرفة أو جناح
لإلقامة يف أحد الفنادق جول العالم ،عبر الدخول
إلى مواقع احلجز االلكتروني ،واختيار الوجهة التي
يقصدها املسافر ،والبحث عن مواصفات اقامته،
وأسعارها واخلدمات التي يقدمها الفندق أو املنتجع،
ومعرفة أدق التفاصيل قبل مغادرة مقر اقامته الدائم،
 ،بل وحتى إجراء مقارنات ألسعار الفنادق ،ودفع
تكاليف االقامة السيما ملن ميلكون بطاقات الدفع
املسبق العاملية ،على غرار (فيزا كارد) ،أو غيرها من
البطاقات املعتمدة من قبل املصارف املحلية ،مبايف
ذلك البنوك الليبية.
ومع انتشار وتوسع نطاق هذه اخلدمة ،ارتفع
حجم امتام احلجوزات التي تتم عبر االنترنت
باستخدام أجهزة الهواتف الذكية أو عن طريق
احلواسيب ،فقد كشف موقع Booking.com
– الرائد يف مجال حجز أماكن اإلقامة عبر شبكة

االنترنت عن تنامي حجم حجوزات الفنادق التي تتم
من خالل خدماته على االجهزة املحمولة تضاعفت
مبعدل ثالث مرات يف السنوات الثالث املاضية.
وقد ارتفعت نسبة املدفوعات التي متت من
خالل موقع الشركة على الهواتف املحمولة وكذلك
تطبيقات بوكينج املتوفرة على منصات iOS
وآندرويد وكيندل فاير وويندوز  ،8من  1مليار دوالر
يف عام  2011إلى أكثر من  3مليارات دوالر يف
عام .2012
يف حني أعلنت إدارة موق ع �HotelsCombi
 ،nedأحد أكبر محركات البحث واحلجز الفندقية
على مستوى العالم ،عن عدد متصفحي املوقع
وزواره الذين بلغوا  100مليون شخص ،يتصفحون
املوقع سنوياً.
ويعرض املوقع أفضل العروض الفندقية بجميع
ٍ
بحث واحد وسريع ،بال
مواقع السفر الرئيسية ،يف
رسوم إضافية ،وال هوامش ،ويتيح لرواده إكتشاف
الفنادق ومقارنة أسعارها ،بـ  39لغة ،ويدعم 120
عملة من العمالت املحلية يف العالم ،كما يوفر
خدمات البحث عن أكثر من  2مليون فندق يف أكثر
من  120.000وجهة حول العالم.

الحجـــز المبكـــــر وفــــــــرص الحصـــول
علــــى صفقـــــات مرضيــــة
من الضروري على الباحث عن
صفقات جيدة حلجز مقعد على منت
الناقالت اجلوية ،أن يعي أن شركات
الطيران تغير أسعارها على أساس
الطلب والعرض ،خصوصا ً إذا ماكانت
حجوزات الرحلة تباع بشكل جيد،
وإذا ماكانت احلجوزات منخفضة،
تنخفض األسعار طبقا ً للقاعدة،
كما تغير شركات الطيران أسعارها
على أساس املنافسة يف الكثير من
األحيان.
فمن املعلوم أن شركات الطيران
ال تبيع يف العادة ،سوى عدد محدود
من املقاعد على أساس أقل األسعار،

وعندما تبيع هذه املقاعد ،ترتفع
أسعار احلجوزات ،لذا فإن أفضل
طريقة لتوفير املال هي املبادرة
حلجز رحلتك يف متسع من الوقت
قبل موعد السفر ،ولكن تذكر أن
اإلنترنت مينحك أحيانا ً أفضل
الصفقات يف اللحظة االخيرة .ألنه
هناك الكثير من فرص اللحظة
األخيرة واخلصومات التي ميكن
العثور عليها يف كل يوم ألن هنالك
مقاعد غير مباعة.
وينصح اخلبراء باملبادرة للحجز
وشراء التذاكر يف وقت مبكر مابني
 7إلى  21يوما ً قبل موعد السفر،

وجتنب أيام العطالت واألعياد ،وقد
تكون رحالت الربط أو الترانزيت أقل
كلفة من غير توقف يف نقاط مختلفة
قبل الوصول إلى الوجهة النهائية،
وتذكر أن احلجز ذهابا وإيابا يف
كثير من األحيان اليفرق كثيراً عن
نفس األسعار يف اجتاه واحد ،لذا
استخدام شركات الطيران نفسها يف
كال االجتاهني.
كما تتيح مواقع شركات الطيران،
االطالع على جدول رحالتها ،وبأسعار
مختلفة ،حسب مواعيد االقالع

وتواريخ السفر ،وفق قاعدة
املواسم الذروة واالنخفاض.

أحد املعالم الغربية السياحية

معالم تستقطب ماليين السياح
تبقى معالم فرنسا السياحية األكثر شهرة ،للسياح ،حيث تقدم بلد احلضارات الضاربة يف
عنصر اجلذب الذي يضمن للبالد تصدرها قائمة غياهب التاريخ ،الكثير للمسافرين الذين يبحثون
الدول األكثر استقطابا ً للسياح ،إذ قام أكثر من عن التاريخ الصيني القدمي والتراث ،أما هوجن كوجن
 83مليون شخص باستكشاف هذا البلد متنوع فهي واحدة من األماكن املفضلة على وجه األرض
الثقافات وال تصدق فباإلضافة إلى مواصالت ،كما ميكنك زيارة محمية وولونغ الطبيعية الوطنية
النقل املمتازة داخل فرنسا مبا يف ذلك من املدن يف سيتشوان ،وهو مادفع نحو  57.7مليون سائح
الثالث الكبرى باريس ،نيس ،مرسيليا ،فال تزال اختيار الصني كمقصد لقضاء اجازاتهم.
بشمسها الساطعة ،وثقافاتها املتعددة ترحب
باريس هي املدينة األكثر شهرة ورومانسية على وجه
األرض بال استثناء ،كما ميكنك التمتع مبشاهدة أسبانيا البلد املتوسطي الذي استقطب 57.7
برج ايفل الشهير فضال عن زيارة مرسيليا التي مليون سائح العام املاضي ،باملسافرين منذ زمن
صنفت كمدينة للثقافة األوروبية عام  ،2013بعيد بشواطئها اجلميلة واملناظر الطبيعية وأجواء
يف حني شهدت الواليات املتحدة االمريكية العام االسترخاء وهناك الكثير من املدن ذات األسماء
املاضي منوا كبيرا يف السياحة حيث سجلت  67الكبيرة يف أسبانيا ،فعلى سبيل املثال تتمتع العاصمة
مليون زائر وتشمل الوجهات األكثر شعبية مدينة مدريد بالثقافة االنيقة داخل متحف برادو والقصر
نيويورك ومدينة الس فيغاس وفلوريدا صديقة امللكي يف مدريد ,وال تفوت الفرصة لزيارة إشبيلية
األسرة .ميكن القيام بنزهة لسنترال بارك ،كما التاريخية ،فالنسيا احلية ،غرينادا التقليدية ومنتجع
مينك التمتع بسحر الساحل الغربي يف مدينة سان ملقة املفضل.
ايطاليا بلد األزياء والفن والطعام ،وهذا ليس
فرانسيسكو كما ميكنك التقاط املشاهد اجلذابة
من شيكاغو والتمتع بأشعة الشمس يف لوس كل ماتقدمه لزوارها ،فماميثله األسلوب الهندسي
اجنلوس ،وهناك الكثير من األنشطة املغامرة التي املعماري يحتاج سنوات كثيرة الكتشافه ،فقد
ميكن القيام بها مثل التنزه أو اخذ طائرة هليكوبتر استحوذت معالم ايطاليا على خيال الزائرين لسنوات
عديدة ،مبايف ذلك آلهة الكولوسيوم ،ونافورة تريفي
على طول جراند كانيون.
التنوع الثقايف ،بشكل ال يصدق ،جنبا ً إلى جنب وسانت بولس وجزيرة صقلية ،فلك ان تعلم أنك
مع املدن احلديثة واملعاصرة بناطحات السحاب ،إذا حالفك احلظ إلى ايطاليا فانت ما بني أفضل
ونهر اليانغتسي والعاصمة القدمية (بكني) ،القلعة الشواطئ على وجه األرض ،وكل تلك املعالم مجتمعة
القدمية ،جعلت الصني من الدول األكثر استقطابا ً استقطبت نحو  46.6مليون سائح سنوياً.

مصارعة الثيران يف اسبانيا

مهرجانات تقليدية تتحول إلى مواسم فرح!
تطورت ثقافات الشعوب على مدى قرون طويلة ،وتكيفت
جيدا مع مزاج السكان وعاداتهم وتقاليدهم ،وارتبطت بوجدانهم،
وصاروا يعبرون عنها وسط خليط من احلفالت واملهرجانات التي
جزءا مهما ً جدا من الثقافة يف دول العالم ،وتلعب دورا
أضحت
ً
كبيرا يف احلياة االجتماعية للسكان املحليني ،ومع تطور وسائل
النقل ،واالتصال والتواصل ،وانسياب املعلومة الكافية والوافية،
للحد الذي صارت معه تلك األحداث املحلية ،دافعا ً للسفر إلى
الدول ،والوجهات األكثر شهرة ،بل وحتى القرى والبلدات النائية.
ففي اسبانيا تشهد املدن الكبيرة والقرى الصغيرة والبلدات
واألرياف تنظيم أكثر من  3000مهرجان كل عام ،مبايف ذلك
مهرجان (دي مارتيز) أو كرنفال (ماردي غرا) ،الذي يعد أول
احتفال وطني يقام يف شهر فبراير ،وأحد أهم وأبرز األحداث
االحتفالية يف اسبانيا ،ويجتذب السياح من جميع أنحاء العالم.
ومن أبرز املهرجانات التي الميكن جتاهلها وتشكل فرصة
التفوت ،هو مهرجان ( دي تامبورادا) ،أو (سان سيباستيان) ،أي
مهرجان الطبل مبدينة (سان سباستيان) الذي يقام يف ليلة اليوم
األول من العام ،ويستمر طيلة ساعات الليل وينتهي يف صباح
اليوم التالي .ومن مهرجان (دي ال فيرجن دي غراسيا) ،إلى
عيد (دي فيرانو) ،مهرجان ارتداء االزياء االسبانية التقليدية،
واحتفاالت الفالمنكو ،ومصارعة الثيران ،والسيرك ،واملالهى
واأللعاب النارية واحلفالت املوسيقية واملعارض واملسابقات
املوسيقية األكثر شهرة ،أو مطاردة الثيران يف بامبلونا ،الذي يقام
خالل مهرجان (سان دي فيرمني) ،يتابع السياح املواكب املوسيقية
وحفالت الرقص والوالئم ،وفيها يعي الزائر ملاذا توصف الثقافة
يف اسبانيا بامللونة.
كما ميثل مهرجان فيريا فرصا عديدة وجتارب غريبة
ينتظرها سكان املدينة والسياح ،من معرض (برادو سان
سيباستني) ،الذي يقدم عروض البهلوانات واليانصيب ،واأللعاب
النارية ،وسباقات اخليول ،جتعل من النوم تقريبا شبه مستحيل،
وسط أنغام القيثارات مع إيقاع الصنوج وهتافات " ، "!oljالتي
يرافقها تصفيق حاد ،يف جميع أنحاء املعرض ،خصوصا بعد
منتصف الليل ،ويف شيء من أجواء األندلس التقليدية ،يعيش
املتابعني ساعات وهم يراقبون النسوة بأمشاطهن األندلسية،
متوشحات باأللبسة التقليدية ،يضربن أقدمهن بغطرسة على
أرض الواقع ،وهن يتباهني بالشاالت البيضاء ،على الصنوج
والدفوف ويتمايلني يف رقصات الفالمنكو ،حيث الليل والقمر
يضيء على حدائق معطرة ...ببساطة روح األندلس هي التي
ميكن العثور عليها يف ليالي الصيف احلارة يف اشبيلية.
وتنزع بلدة بامبلونا الريفية بني  6و  14يوليو هدوءها،
وتنفجر يف أوصالها احلياة فجأة مع وصول آالف السياح من

جميع أنحاء العالم ليشهدوا ويشاركوا يف جنون مهرجان عيد
(سان فيرمني) راعي البلدة الواقعة عند سفوح جبال البرانس.
اإلثارة تبدأ يف متام الثامنة صباحا ً من كل يوم ،بإطالق
صرخة (فيفا سان فيرمني) ،أي عاش القديس فيرمني ،وينطلق
املحتفلون بقمصانهم البيضاء واألشرطة احلمراء يف ماراثونهم
خلف الثيران السائبة على الطريق الرابط بني مبنى البلدية
وحلبة مصارعة الثيران ،ويبدأ الرجال يف املدينة جنبا إلى جنب
مع الشباب ومئات السياح يف مطاردة الثيران أو اجلري أمامها
ومشاغبتها فقط إلثبات رجولتهم ،وسط الضجيج والصخب
واجلموع البشرية الهادرة واحليونات املذعورة ،مع ارتفاع معدالت
تدفق الدم ،وانسياب األدرينالني ،و إذا ماكانت االثارة هي عنوان
الصباح ،فيختتم املشاركون فترة املساء وسط حلبة مصارعة
الثيران.
ويف اليابان يشكل ( تابانا) تقليداً يابانيا ً يقوم فيه الناس
بكتابة رغباتهم يف أوراق (تانزاكو)امللونة ،وتعليقها على فروع
اخليزران ،كما يقومون أيضا بتزيني فروع اخليزران مع أنواع
مختلفة الزخارف ووضعها خارج منازلهم.
يقال إن أصل تاناباتا يعود الى أكثر من  2000سنة مضت
مع حكاية صينية قدمية تروى فصولها بأن أميرا اسمه (أوريهيم)
وراعي بقر اسمه (هيكوبوشي) ،كانوا يلهوان كل وقت ويتقاعصان
عن أداء وظائفهما  ،ما استدعى غضب امللك منهما ،وأمر الفصل
بينهما على ضفتني يفصلهما نهر ( أمانوجوا) ،والسماح لهما
باللقاء مرة واحدة فقط يف السنة يف اليوم السابع من الشهر
السابع يف التقومي القمري ،و (تاناباتا) تعني حرفيا ليلة السابع،
واملعروف أيضا باسم مهرجان النجوم .ويعتقد أن( أوريهيم)
و(هيكوبوشي) ال ميكن أن يريا بعضهما إال إذا كان اجلو ممطراً،
لذلك يصلي الناس من أجل الطقس اجليد ،والتعبير عن رغباتهم.
كما يعد (جيون ماتسوري) ،هو مهرجان اليابان األكثر شهرة،
الذي يحتفل بالثقافة الغنية للبلد طيلة أيام وليالي شهر يوليو
من كل عام يف مدينة كيوتو ،وتنظم خالل املهرجان عروض
العوامات واملعارض ،وحتضر قوائم األطعمة التقليدية ،ويشهد
ذروة االحتفاالت يف أيام  ،-17 16 15-حيث تكتظ شوارع
املدينة باملشاركني يف موكب (جونكو) الضخم على مدى ثالث
ليال حاملني األضرحة املحمولة (ميكوشاي) ،والطواف بها يف
أركان املدينة صحبة األطفال بأزيائهم التقليدية .وتعرف هذه
الليالي بـ (يوييوياما) ،وتنصب أكشاك بيع املأكوالت التقليدية مثل
ياكيتوري (أسياخ الدجاج املشوية) ،واحللويات التقليدية اليابانية،
والعديد من املطابخ العاملية األخرى ،فيما تتجول الفتيات
مرتديات الكومينو الصيفي التقليدي املعروف بـ (وايوكاتا)،
حاملني معهن املحافظ التقليدية.

�صور
من العامل

ممشى السماء (سكاي ووك) على ارتفاع يناهز  1250متراً ،يف صحراء (جراند كانيون)
بوالية أريزونا – تصوير (كريس مالوزينيسكي).
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�أربعة يقاومون
التغيري

املحافط يف قائمة �أقوى ال�شخ�صيات

جاء محافط مصرف ليبيا املركزي الصديق
الكبير ضمن قائمة أقوى  500شخصية عربية
تأثيراً لعام  2013وفقا ً للمجلة الشهيرة واملعروفة
 arabian businessالتى دأبت منذ تسع سنوات
تقريبا ً على إعداد هذه القائمة السنوية معتمدة يف
االختيار واحلذف والتحريك على مستوى الثأثير
واحلضور النوعي للشخصيات املرشحة يف مجاالتها
سواء أكانت شخصيات علمية  ،أوثقافية أو تعليمية
 ،أوإدارية أوسياسية أوفنية ....الخ .
واحتل الكبير يف القائمة املرتبة  159متفوق ًا
على الروائي إبراهيم الكوني الذى حل باملرتبة

 ، 392وعلى الشاعر واملترجم خالد مطاوع «»424
وأخيراً على حسن طاطانكي رئيس مجلس إدارة «
تشالنجر ليمتد « الذى جاء يف الرتبة .. 470
وكان قطاع البنوك واملالية األوفر حظا ً يف
القائمة إذ احتلت شخصياتة املتميزة نسبة ، % 19
فيما متوضعت فئة الثقافة واملجتمع  ،مباتضمه من
نشطاء سياسيني واجتماعيني وغيرهم  ،يف املرتبة
الثانية .
لكن الالفت هنا أن تدقيقنا املشحون بالغيرة
الليبية يف أسماء القائمة لم يسعفنا يف العثور على
ليبيني آخرين بخالف األسماء األربع املنوه عنها.

جميعة املتداولني الليبيني عني ال�شعب على �إدارة الأموال الليبية
اتفق ممثلو ع��دد م��ن امل��ص��ارف واملؤسسات
املالية العاملة يف ليبيا ،يف ختام اجتماعهم يوم
الثالثاء املاضي مبقر املصرف الليبي اخلارجي،
على تشكيل جلنة تشرف على املراحل التأسيسية
جلمعية املتداولني الليبيني ،وتعنى بإعداد النظام
األس���اس���ي ،ودراس����ة اجل��وان��ب الفنية والهيكلة
املؤسسية للجمعية.
ون��اق��ش االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د ي���وم ال��ث�لاث��اء
امل��اض��ي ،بحضور امل��دي��ر ال��ع��ام امل��ص��رف الليبي
اخلارجي محمد محمد بن يوسف ،ومدير إدارة
األس���واق املالية مب��ص��رف ليبيا امل��رك��زي السيد
م��ص��ب��اح ال��ع��ك��اري ،وع���دد م��ن ممثلي امل��ص��ارف
واملؤسسات املالية ،واملؤسسة الليبية لالستثمار،
مقترحات املشاركني ،وإجراءات التواصل التي تكفل
تبادل املعلومات واملقترحات وسهولة انسيابها بني
أعضاء اجلمعية مستقبالً ،ويف مرحلة التأسيس.
م��ن جانبه ق��ال مدير إدارة األس���واق املالية
مبصرف ليبيا املركزي مصباح العكاري ،إن فكرة
ان��ش��اء جمعية للمتداولني الليبيني ،تعد مبادرة
ح��دي��ث��ة ،وه��ي ت��ط��رح ألول م��رة يف ليبيا يف ظل
التغيرات واالصالحات االقتصادية التي تشهدها
البالد ،وترمي إلى تعزيز دور املصارف يف تنمية
وتطوير حركة األسواق على أسس من التنوع التي

مصارف

تكفل خلق اقتصاد وطني قوي ،ومتعدد األنشطة،
موضحا ً يف حديثه ،أن االجتماع يهدف إلى تأسيس
جمعية املتداولني والعاملني يف عمليات إدارة أموال
املصارف ،ومن مهامها تكوين فريق عمل ليبي من
املتعاملني الليبيني يف األسواق الدولية ،وتنظيم عمل
املصارف الليبية كمنظومة واح��دة يف التعامالت
الدولية ،السيما يف اتخاذ مواقف موحدة يف حال
تستدعي الضرورة ذلك ،فضالً عن اعداد الدورات
التدريبية ألعضاء اجلمعية من ك��وادر املصارف
واالش��راف على تنظيمها ،كما تسهم اجلمعية يف
توعية الرأي العام ،عبر تسليط الضوء على كيفية
إدارة األموال الليبية باخلارج وتوفير كافة املعلومات
عنها ،وايضاح الصورة ملؤسسات املجتمع املدني عن
األموال واألصول وكيفية إدارتها وموقفها العام.
كما تعمل اجلمعية ضمن أهدافها على ايجاد
صيغ تعاون مشتركة لتداول النقد بني املصارف،
ووض��ع معايير وض��واب��ط لتنظيم آليات عمليات
التداول ،واكساب املعرفة للمنخرطني فيها ،وتبعا ً
لذلك تطوير األداء يف هذا املجال املهم ،جنبا ً إلى
جنب مع اعتماد شهادات العاملني يف مجال التداول،
وتوحيد مصطلح التداول ،الذي تتعدد تسمياته،
من إدارة العمليات النقدية ،أو االحتياطيات أو
اخلزينة ،يف املصارف الليبية.

من جانبه دعا السيد محمد بن يوسف مدير
ع��ام املصرف الليبي اخل��ارج��ي ،جميع املصارف
إلى التسجيل يف عضوية اجلمعية ،مثمنا ً حرص
األعضاء على تفعيل هذا املشروع الوطني ،الذي
سيحدث نقلة يف عمل املصارف ،عقب إدخاله حيز
التنفيذ ،ماسينعكس ايجابا ً على حركة االقتصاد.
كما شدد بن يوسف على أهمية ايجاد مصادر
دخل جديدة للمصارف ،وهي ماتنطوي عليه فكرة
التداول ،أحد السبل الناجعة يف حتقيق أكبر قدر
م��ن األرب���اح ،منوها ً إل��ى جتربة امل��ص��رف الليبي
اخلارجي يف هذا الصدد ،وماحققه من أي��رادات
قياسية يف العامني املاضيني ،إثر اعتماد املصرف
على عمليات تداول جديدة ،حققت أرباحا ً كبيرة،
رغم انخفاض تعامالت املصرف يف عمليات بيع
النفط .
يذكر أن التداول ،ينطوي على عمليات البحث
عن مصادر دخل جديدة ،أوتطويرها ،مبايف ذلك
وشراء ،وكذلك
عمليات تداول العمالت األجنبية بيعا ً
ً
السندات املالية ،واألسهم ،واملحافظ االستثمارية،
بني املصارف ،بغية حتقيق مكاسب وايجاد مصادر
دخ��ل ج��دي��دة حتقق أرب��اح��ا للمؤسسات املالية،
السيما البنوك.
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بسم اهلل الرحمان الرحيم
»ولو أردوا اخلروج ألعدوا له عدة»
كلنا ث��ق��ة أن���ه ب���إذن اهلل سيستمر ال��ص��ادق��ون
واملخلصون واملحبون هلل والوطن يفاجلهاد واالجتهاد
يف سبيل اهلل .لترسيخ منهج وفكر املالية واملصرفية
االسالمية يف مواقع وبأساليب أخ��رى أكثر فعالية
وجدوى واهلل من وراء القصد ....
إن املشكلة األساسية التي تعاني منها املؤسسات
الليبية هي الترهل والتباطؤوالتلكؤ الذي ميثل السمة
البارزة يف اإلدارة العامة بشكل عام و الليبية بشكل
خاص .وهو مستشر بنسب متفاوتة يف كافة القطاعات.
األمر الذي يعيق ويقتل كل األفكار والبرامج املبتكرة
الداعية للتطوير والتغيير ..
من ي��ق��اوم التغيير او التطوير مب��ا يف ذلك
التحول املصريف ؟؟
أوال  /أناس يحملون فكرا مناهضا ويعلنون عن
فكرهم ومنهجهم وبجادلون بشكل علني
وهؤالء يجب أن نقدر لهم ذل��ك ونتعامل معهم
ونحاورهم بالتي هي أحسن ...
ثانيا  /فئة م��ن ال��ن��اس حتمل ف��ك��را مناهضا
وتخشى اإلع�لان عنه خوفا على مصاحلها او عدم
رغبة يف حتمل تكلفة خوض صراع او جدال بحسب
تقديرها ميكن ان يؤجل اوأن يقومبه آخرون ويدفعون
ثمنه ...
ثالثا  /فئة ثالثة ليس لها فكر وال طعم و ال لون
وهمها امتطاء والتطفل على أي فكرة ناجحة وهؤالء
أكثر خطرا وتأثيرا سلبيا ....
رابعا  /فئة أكثر وقعا نفسيا وعاطفيا وهم
املتعاطفون مع الفكرة ممن ليس لديهم
املقدرة او الكفاءة او الدراية .ولألسف وجودهم
يسيء أميا إساءة لكل عمل أوبرنامج ناجح ...
وبحسب ما ورد يتوجب علميا أن نعترف أنه
ستكون هناك مقاومة للتغيير بحسب الفئات التي
ذكرت سابقا ،لكن األمر يزداد حدة يف القطاع العام
واالدارة العامة يف ليبيا خاصة والقطاعاملصريف املعني
بشأن التحول املصريف حتديدا فلم نلمس بشكل عام
وعلى نطاق واسع حماسا كافيا وال قناعة راسخة وال
فهما عميقا لدى املعنيني بشأن التحول بل يف كثير
من األحيان معارضة مببررات مصلحية غامضة تبرر
للمعارضني وم��ن وااله���م ال��ع��زوف ع��ن دعم مسيرة
التحول ب��دع��وى ي��ب��دو عليها احل���رص على سالمة
املؤسسة وجتنب مخاطرالتحول.
والصورة القامتة عن التحول يف القطاع املصريف
العام أقل قتامة يف القطاعاملصريف اخلاص .ولعل من
بني أسباب ذلك البراغماتية التي يفكر بها القطاع
اخلاص والسعي املبرر لتحقيق األرباح بحيث عندما
صدر قانون  1لسنة  2013لم يعد أمام املصرفيني
احلريصني على جن��اح مؤسساتهم املصرفية سوى
الشروع يف برنامج التحول وكسب السبق واالستفادة
م��ن اخل��ب��رات وال��ت��ج��ارب ال��دول��ي��ة واملحلية وه��و ما
ملسناه يف بعض املصارف اخلاصة .وبحسب تقديرنا
يف هذه املرحلة يفترض التركيز على رعاية وحتفيز
القطاع اخلاص لكونه توجها عاما على الصعيد املحلي
وال��دول��ي .وق��د يعمل على حتقيق تقدم يف مسيرة
التحول على صعيد القطاع املصريف اخلاص كحافز
لدفع القطاع املصريف العام للتحول .المناص  ...ألن
البديل أم��ام املتخاذلني او املتخلفني من مؤسسات
وأف���راد ه��و االن��ق��راض وال��ت�لاش��ي وأرج���و أن يبادر
احلريصون من قياديي القطاع املصريف على اغتنام
الفرصة والتعامل م��ع املستجدات وخ��اص��ة مسألة
التحولمبرونة وفعالية أكثر ...
وأخيرا اللوم ال يجب أن يقع كله على القيادات
املصرفية بسبب كون القصور قصورا عاما وال ميكن
أن يالم أحد بعينه  ...ومن ثم أدعو القياديني بالقطاع
املصريف لتقييم وتقدير أثر وجودهم ودورهم القيادي
يف حتقيق قناعات وتوجهات املجتمع ففي حال وجدوا
وأيقنوا أن وجودهم يف مناصبهم القيادية ليس له من
أثر إيجابي يفتوجيه املؤسسة التي يقودونها نحو هدف
املحتمع « على مستوى القطاع اخلاص  -تلبية طلب
اجلمهور او السوق باستحداث بدائل مشروعه « ...
أدعوهم لالنسحاب وت��رك املجال ملن هم أق��در على
ذلك فليبيا لم ولن تعقم عن إفراز قيادات مؤهلة لقيادة
املرحلةاحلساسة من تاريخ ليبيا ....
وهو القرار الذي توصلت إليه بشأن االستقالة
من مجلس إدارة مصرف شمال أفريقيا مع احترامي
الشديد ملن يخالفني الرأي من زمالئي وغيرهم ...
وندعو اهلل أن يهدينا جميعا سواء السبيل
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