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W¹«bÐË WOöÝô« WO dB*« ‰U−
WO³¹—b²« WOKLF« Ê« dOc²« œË√
·—UF*UÐ 5Ð—b²*« b¹Ëeð sLB²ð
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ÆwNIH« UNKOQðË UNðU−¹d ðË
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wKLF«Ë ÍdEM« oLF«Ë lÝu²«
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¡vON¹ »—b‡‡²‡‡*« YOŠ W‡‡O‡‡ö‡‡Ýô«
ULOIË ö‡‡K‡‡×‡‡Ë «dJ²³ Êu‡‡J‡‡O‡‡
qLF« rE½Ë mOB «—uDË UFÐU²Ë
UFMIË tzöe UÐ—bË , §dB*«
§ 5JJA*«Ë 5JJA²*« ¡öLFK
pO¼U½ ,wöÝô« §dB*« qLF«
WŠU²*« åV‡‡²‡‡J‡‡« å U‡‡‡O‡‡‡Ðœ_« s‡‡Ž
qOK%Ë ÷«dF²Ý≈ sŽ U¹dEM«Ë
W‡‡ËU‡‡×‡‡Ë d‡‡O‡‡G‡‡« »—U‡‡‡& rOOIðË
ÆUNM …œUH²Ýô«
Ê√ ‰U‡‡‡‡Š ÍQ‡‡‡‡Ð l‡‡O‡‡D‡‡²‡‡‡‡½ ôË
W¹dE½ Z‡‡«d‡‡³‡‡« Ác‡‡‡¼ Ê√ ‰u‡‡I‡‡½
§ U¼œułu ÊUJ ôË w‡‡Ž«œ ôË
UFU'« r ô≈Ë wKLF« l«u«
WOLKF« UO1œUü«Ë UÝR*«Ë
«—UML ÷—ü« ŸuÐ— § …dA²M*«
ôË ¡«œüU‡‡‡‡Ð ¡U‡‡I‡‡ð—û‡‡ «e‡‡H‡‡×‡‡Ë
ÆÆ tO qLŽ ô rKŽ s …bzU
¶« l d¹ò t½U×³Ý ¶« ‰uI¹
«uðË√ s¹c«Ë rJM «Ëb¼Uł s¹c«
Íu²¹ q¼ qå ÆÆò Uł—œ rKF«
ÆÆÆ åÊuLKF¹ ô s¹c«Ë ÊuLKF¹ s¹c«
qLF ÆÆÆÆÆ ÊuKUF« Êu*UF« wMŽ√
Æ‰ö{Ë WUNłË qNł rKŽ öÐ
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qLJ²¹Ó ÊÚ √ vKŽ ¨ 5O³O ‰ULŽ√ ‰Uł—Ë 5MÞ«u q³ s
¨ fOÝQ²« UeK² WOIÐ U³KD« »U×√ ÊuÝR*«
=
l ¨ WIÐU« …—«œù« fK− —«d § ¡Uł U* Î UI Ë p–Ë
œ—Ë U qJÐ Â«e²ô« vKŽ ’d(UÐ U³KD« »U×√ dOcð
s WOöÝù« W dOB« ◊UA½ WÝ—U2 rOEMð VO² §
fK− ÁbL²Ž« Ê√ o³Ý Íc«Ë ¨dO¹UFË jÐ«u{Ë «¡«dł≈
t²×H d³ŽË Íed*« ·dB*« lu vKŽ dAÔ½Ë ¨ …—«œù«
·—UB WHO× œ«bŽ√ sL{ Ÿ=“ËÔ UL ¨ „u³OH« vKŽ
WÞ—Uš XB½
Ô ð w²«
] bË ¨ Íed*« UO³O ·dB sŽ —Ô bBÓ
ÊÚ √ vKŽ …b¹bł WOöÝ≈ ·—UB fOÝQ²Ð WU)« o¹dD«
¡UHO²Ý« bFÐ WbI*«
U³KD« pK² WOzUNM« WI «u*« `Ô MÓ r²¹
]
W ]²Ý “ËU−²¹ ô ÌqłÓ Ó√ § ¨ UNOKŽ ’uBM*« U³KD²*« W U
pKð d³²Ž« ô≈Ë ¨ WOzb³*« WI «u*« `M a¹—Uð s dNý√
◊UAM« WÝ—U2 Ê] √ UL ¨ …Î UGK WŠuML*« WOzb³*« UI «u*«
WL=EM*« jÐ«uC«Ë dO¹UFLK Î UI Ë ¨ wöÝù« §dB*«
WŠuML*« WOzUN ÒM« UI «u*« —«dL²Ý« § Î UÞdý dÔ ³²F¹
Æ U³KD« »U×_
vKŽ W łÓ Ó—bÔ*« œuM³« WOIÐ WAUM fK−*« ÓqLÓ√ ÊÚ √ bFÐË
WŽU« ÂU9 vKŽ tŽUL²ł« fK−*« vN½√ ¨ tULŽ√ ‰Ëbł
Æ¡U nBM«Ë WŁU¦«

اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻳﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺮؤﺳﺎء وﺣﺪات
 وﻣﺪراء, اﻻﻣﺘﺜﺎل
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎرف

d¹uD² q³« l$√ Y×³ pcË ¨ ÊQA« «c¼ § WOÐU−¹≈
ÀËbŠ ÍœUH² ¨ Îö³I² WKLF« qI½ § WF³ Ò²*« «¡«dłù«
Æ Èdš√ …d W1d'« Ác¼ q¦
YOŠ ¨ ŸUL²łô« Òqł WOöÝù« W dOB« “UŠ bË
lL²Ý« ¨ fK−*« UŽUL²ł« œuMÐ sL{ Î U²ÐUŁ Î«bMÐ d³²FÔð
W¹—UA²Ýô« WM−K« d¹dI² bM³« «c¼ ‰öš ¡UCŽ_«
«“U$≈ r¼√ sLCð
Íc«Ë ¨ WOöÝù« W dOB« ÊËRA
]
WD) W U{≈ ¨ 2013 ÂUF« ‰öš W¹—UA²Ýô« WM−K«
UL ¨ 2014 ÂœUI« ÂUFK UNðU bN²Ë WŠd²I*« UNKLŽ
q³ s WbI*«
…dc*« ÷«dF²Ý« Î UC¹√ bM³« «c¼ sLCÓ
Ò
] ð
WM−K« l ÊËUF²UÐ bIM«Ë ·—UB*« vKŽ WÐUd« …—«œ≈
dš¬ ÊQAÐ ¨ WOöÝù« W dOB« ÊËRA W¹—UA²Ýô«
tŽöÞ« bFÐË ¨ WOöÝù« ·—UB*« fOÝQð «b−²Ô
fOÝQ² WbI*«
U³KDUÐ WI=KF²*« qOUH²« W] U vKŽ
]
] « ¡UHO²Ý« ‰ËUM²¹ U WU ÐË ¨ WOöÝ≈ ·—UB
U³KD
WÞ—Uš § UNOKŽ ’uBM*« ◊ËdA«Ë dO¹UFLK WbI*«
]
WÝ—U* WL=EM*« jÐ«uC«Ë bŽ«uI« VO² sL{Ë ¨ o¹dD«
UO³O ·dB sŽ —œUB« ¨ wöÝù« §dB*« ◊UAM«
Ê√ fK−*« —dÒ Ó ¨ W{ËdF*« …dc*« vKŽ ¡UMÐË ¨ Íed*«
WOöÝ≈ ·—UB fOÝQð U³KD WOzb³*« WI «u*« `M1

fK− Y×Ð ¨ 2013 ÂUFK sU¦« Í—Ëb« tŽUL²ł« §
fKÐ«dÞ WM¹b0 fOzd« ÁdI0 Íed*« UO³O ·dB …—«œ≈
tŽUL²ł« dC× bL²Ž«Ë ¨ Õd²I
Ó Ô *« ‰ULŽ_« ‰Ëbł œuMÐ
tMŽ …—œUB« UOu]²«Ë «—«dI« cOHMð lÐUðË ¨ oÐU«
Èu² vKŽ «b−²*«Ë U½UO³« r¼√ fK−*« lÐUð rŁ ¨
w²«Ë ¨ fK−*« fOz— U½UOÐ ‰öš s §dB*« ŸUDI«
·dB …—«œ≈ tÐ XU U fK−*« ¡UCŽ√ …œUK UNO Õdý
nu*« ÊUO³ W U{≈ ¨ WIÐU« …d²H« ‰öš Íed*« UO³O
fK− fOzd«
◊UŠ√Ë ¨ WËbK WUF« WO½«eOLK ÍcOHM²«
Ô
·«dÞ_« W U l ÊËUF²UÐ WËc³*« œuN'UÐ Î ULKŽ …—«œù«
ULO W²R*« WuJ(« Ë√ ÂUF« wMÞu« d9R*« § ¡«uÝ
fK−*« n½Q²Ý« rŁ ¨ UNÐ oKF²¹ UË WUF« WO½«eO*UÐ oKF²¹
`K*« uD«
] WŁœUŠ XOEŠ YOŠ ¨ œuM³« WOIÐ § dEM«
·dB*« Ÿd v≈ WN−²Ô*« WKLF« WM×ý UN X{dFð w²«
dO³ ÂUL²¼UÐ w{U*« dÐu²√ W¹UN½ § dÝ WM¹b0 Íed*«
sŽ qBH
] Ô d¹dI² ŸUL²Ýô« -Ë ¨ fK−*« ¡UCŽ√ q³ s
UNÐ ÂU ÊU w²« Ud×²«Ë ôUBðô« sŽË ¨ WŁœU(« pKð
¡UCŽ_« gU½ UL ¨ UNO Î U dÞ ÊU Ë√ Íed*« ·dB*«
] š
WuJ(« l UN²FÐU²Ë WOCI« l qUF²« § ·dB*« WD
Ô
ZzU²½ v≈ ‰uu« ·bNÐ p–Ë ¨ WOM_« UNðeNł√Ë W²R*«

رد ًا ﻋﻠﻰ ﻣﺎورد ﺑﻘﻨﺎة ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
2 ?
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السيد المحافظ يجتمع مع سفير
إيطاليا لدى ليبيا
اجتمع السيد /محافظ مصرف ليبيا املركزي صباح يوم اإلثنني
املوافق 20/01/2014م ،مبكتبه بطرابلس ،مع السفير اإليطالي
لدى ليبيا السيد "/جوزيبي ماريا يوتشينو" .
وقد تناول االجتماع العالقات الليبية اإليطالية يف املجال
االقتصادي وسبل دعمها وتطويرها بني البلدين مبا يعود بالفائدة على
الشعبني الصديقني الليبي واإليطالي.

أربعون مليار دينار حجم اإليردات النفطية
وامليزانية  68مليا ًرا

مصرف ليبيا المركزي يشرع رسمي ًا
في تسليم الموافقات المبدئية
لتأسيس شركات الصرافة
شرع مصرف ليبيا املركزي مؤخرا رسمي ًا  ،يف تسليم املوافقات املبدئية
لتأسيس شركات ومكاتب الصرافة  ،وذلك للشركات واملكاتب املستوفية
لشروط احلصول على املوافقة املبدئية .
وأوضحت اللجنة الدائمة ألعمال الصرافة  ،بأنه انطالق ًا من دور
مصرف ليبيا املركزي يف تعزيز مبدأ الالمركزية فقد مت تخويل نائب
مدير فرع مصرف ليبيا املركزي ببنغازي « عضو اللجنة «  ،ونائب مدير فرع
مصرف ليبيا املركزي سبها « عضو اللجنة « مت تخويلهما بكافة الصالحيات
ملنح املوافقات املبدئية لشركات ومكاتب الصرافة الواقعة يف مناطق شرق
وجنوب ليبيا.
يذكر أن مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي  ،أصدر القرار رقم 27
لسنة  2013م بشأن منح املوافقة املبدئية لطلبات تأسيس شركات ومكاتب
صرافة والضوابط والشروط املنظمة لذلك .

مصارف
أعلن نائب وزير النفط الليبى عمر
الشكماك ،أن عائدات ليبيا من النفط
فى العام  2013بلغت  40مليار دوالر،
أي أقل من الـتوقعات التي كانت تالمس
مليارا ،وذلك بسبب احلركات
حاجز الـ 50
ً
االحتجاجية التى شلت القطاع ،ما أثر
سلبا على ميزانية الدولة التي تعتمد بشكل
أساسي على عائدات الصادرات النفطية.
وقال «الشكماك» يف تصريح لقناة ليبيا
الوطنية ،إن «عائدات النفط بلغت أكثر
بقليل من  40مليار دوالر ،أي أقل بنسبة

 % 20من التوقعات التي كانت  50مليار
دوالر  ،وأضاف أن العائدات النفطية يف
النصف األول تخطت التوقعات إذ سجلت
 27مليار دوالر قبل أن تهبط إلى 13
مليارا يف النصف الثانى ،والسبب يف هذا
االنخفاض هو إغالق املرافق النفطية،
بسبب احلركة االحتجاجية التى شهدها
الشرق الليبي منذ يوليو املاضي.
وأدت هذه احلركة االحتجاجية إلى
خفض معدل اإلنتاج النفطي يف البالد
مبعدل  993ألف برميل يوميا يف حني
كانت التوقعات أن يصل اإلنتاج إلى 1.45

مليون برميل يوميا ،بحسب ما أعلن سمير
كمال مدير التخطيط يف الوزارة.
وكان رئيس الوزراء السيد علي زيدان
قد أعلن يف وقت سابق من العام املنصرم،
أن احلكومة تعاني من أزمة مالية بسبب
إغالق املوانئ النفطية ،وتوقف تصدير
النفط الذي يشكل نحو  % 96من
إيرادات املوازنة يف ليبيا ،التي قدرت
العام املاضي بنحو  68مليار دينار ،األمر
الذي قد يضطر احلكومة إلى االقتراض
للوفاء ببعض االستحقاقات أو بكل
االستحقاقات.

رد ًا على ماورد بقناة
ليبيا الوطنية في
شريطها اإلخباري
رد ًا على ما نشرته قناة ليبيا الوطنية يف شريطها
اإلخباري بأن اإلجراءات املصرفية والبيروقراطية اإلدارية
مبصرف ليبيا املركزي تعوق إجراءات تسديد مستحقات
قناة ليبيا الوطنية مع منظمة ( اليوتسات)  ،األمر الذي
يتسبب يف إيقاف بث قناة ليبيا الوطنية جلميع إنحاء
العالم.
وتفنيدا لهذه االدعاءات ،يؤكد
وإيضاحا للحقيقة
ً
ً
مصرف ليبيا املركزي أن املعاملة اخلاصة بطلب املوافقة
على صرف املستحقات املشار إليها قد وردت إلى مكتب
املحافظ بتاريخ 2014/01/07م ،وقد همش السيد/
املحافظ باملوافقة عليها بتاريخ 2014/01/08م،
وبالتالي فإن مصرف ليبيا املركزي ال عالقة له بتأخير إمتام
هذه املعاملة وال يتحمل املسؤولية عن ذلك.

المحافظ
يجتمع
مع سفير
بريطانيا
لدى ليبيا

اج �ت �م��ع ال �س �ي��د «ال� �ص ��دي ��ق ع �م��ر ال �ك �ب �ي��ر»
محافظ مصرف ليبيا املركزي مبكتبه بطرابلس
صباح األرب�ع��اء 2014/01/15م ،مع السفير
البريطاني لدى ليبيا السيد  »/مايكل آرون».
وقد مت خالل االجتماع الذي حضره السيد/
« ال�ي�ك��س دج� ��اك» م��دي��ر ال �ش �ئ��ون امل��ال �ي��ة ال�ع��ام��ة
وامل �س��اع��دة االق �ت �ص��ادي��ة ب��ال�س�ف��ارة البريطانية،
وال �س �ي��د « /رم �ض��ان أرح �ي��م» م�س�ت�ش��ار امل�ح��اف��ظ
لشئون ال�ع�لاق��ات اخل��ارج �ي��ة،مت بحث العالقات
االقتصادية بني البلدين الصديقني وسبل دعمها
وتطويرها يف املجاالت كافة.

إجتماع بمصرف ليبيا المركزي
حول استراتيجية التحول إلى
الصيرفة اإلسالمية
عقد صباح اإلثنني املوافق  2013/12/30مبصرف ليبيا املركزي أجتماع حول
إستراتيجية التحول إلى الصيرفة اإلسالمية  ،وقد حضر االجتماع مدراء املشاريع
لوحدات الصيرفة اإلسالمية بجميع املصارف .
وقد ناقش املجتمعون املواضيع املتعلقة بوضع استراتيجية التحول إلى
الصيرفة اإلسالمية ،وما وصلت إليه هذه املصارف على طريق تطبيق اإلجراءات
املتعلقة بذلك .
كما تناول االجتماع سير عملية تطبيق قانون إلغاء الربا وتشكيل جلان التحول
إلى الصيرفة اإلسالمية ،ومتابعة مراحل تنفيذ خطة التحول  ،واستعراض ومعاجلة
السلبيات التي واجهت عملية التحول إلى الصيرفة اإلسالمية .
وقد أبدى احلاضرون استعدادهم لبذل املزيد من اجلهد لتنفيذ خطة التحول
إلى الصيرفة اإلسالمية يف موعدها ،على الرغم من قصر املدة املحددة لذلك .
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م�صرف ليبيا املركزي يجتمع مبدراء ور�ؤ�ساء وحدات االمتثال  ,ومدراء
الوحدات الفرعية للمعلومات املالية بامل�صارف العاملة يف ليبيا
ضمن اجتماعات مصرف ليبيا املركزي الدورية
عقد يف الثامن عشر من ديسمبر املاضي مبقر وحدة
املعلومات املالية الرئيسية مبجمع "رمي البوادي"
بطربلس اجتماع ضم السادة مدراء ورؤساء وحدات
االمتثال باملصارف التجارية كافة  ،ومدراء الوحدات
الفرعية للمعلومات املالية باملصارف العاملة يف ليبيا .
حيث ناقش احلاضرون جملة من املوضوعات على
رأسها الدور الذي يقع على عاتقهم حلماية القطاع
املصريف من الظواهر السلبية وتفعيل دورهم وحثهم
على مراجعة النظم واإلجراءات لدى مصارفهم ومدى
االلتزام بتطبيقها واقتراح مايلزم لسد أي نقص
وتطويرها مبايكفل فاعليتها وكفاءتها .
ويأتي هذا االجتماع يف إطار االجتماعات الدورية
التي تعقدها وحدة مكافحة غسيل األموال مبصرف
ليبيا املركزي بالوحدات الفرعية باملصارف ،ويف إطار
التعاون والتنسيق بني إدارة الرقابة على املصارف
والنقد ووحدة مكافحة غسل األموال ملناقشة املشاكل
التي تواجه الوحدات الفرعية واالمتثال يف أداء مهامه،
كما يأتي استكماالً للجهود التي يبذلها مصرف ليبيا
املركزي حلماية القطاع املصريف من املخاطر والتصدي
جلرمية غسل األموال والفساد عموم ًا واتخاذ
اإلجراءات الالزمة ملكافحته من خالل استحداث آليات
فعالة يتم التنسيق فيها مع املصارف.
ومتابعة لهذا االجتماع أجرت صحيفة مصارف
لقاء مع السيد خليفة اإلدريسي مدير مكافحة غسل
ً
األموال باملصرف املركزي حيث أوضح أن هذا اللقاء
الذي عقد من خالله االجتماع مت بالتنسيق فيه مع
وحدات مكافحة غسل األموال وإدارة الرقابة على
نظرا ملا الحظناه من أن هناك بعض
املصارف والنقد
ً
اخللل يف القطاع املصريف وبالتالي املصرف املركزي
لديه عيون متثله يف القطاع املصريف واملتمثلة يف
الوحدات الفرعية ملكافحة غسل األموال ومدراء
وحدات االمتثال  ،وهاتان اإلدارتان على الرغم من
اختالف طبيعة عمل ودور كل منهما إال إنهما تلتقيان

يف نقطة واحدة أي أن هدفهما واحد وهو التأكد من
سالمة القطاع املصريف يف ليبيا .
ولكن الحظنا أن هناك خللاً يف القطاع املصريف
ولهذه األسباب مت استدعاء املدراء ورؤساء األقسام
والوحدات بحيث مت حثهم وتفعيل دورهم بهذا
اخلصوص يف القطاع املصريف والتأكد من مدى امتثال
مصارفهم للقوانني السائدة يف الدولة ،واملنشوارات
التي تصدر عن البنك املركزي وبالتالي حتى نتمكن
من القضاء على الفساد إن وجد يف القطاع املصريف من
قبل بعض ضعاف النفوس ،وفيما يتعلق بعملية فتح
احلسابات وتعبئة النموذج اخلاص بالزبون قبل الدخول
يف عملية املنظومة  ،أوضح أن هذه العملية سوف تكون
إجبارية  ،أي أن من لم يقم بتعبئة هذه البيانات سوف
لن يتمكن من القيام بعملية فتح احلساب  ،وأضاف أنه
قبل البدء يف هذا البرنامج يجب على الوحدات الفرعية
ووحدات االمتثال أن يكون لديهم دور يف هذااملجال ألن
يف املراحل املستقبلية هناك قانون االمتثال الضريبي
األمريكي وهذا القانون سوف يطبق يف ليبيا بإذن
اهلل وبدون أي نقاش أي يجب معرفة جنسية الزبون
واملعلومات اخلاصة والكافية لفتح احلساب والسبب
يرجع إلى أن البعض ميتلك أكثر من جنسية  ،وبالتالي
جدا يف سير العملية املصرفية
كل هذه املواضيع مهمة ً
 ،إن كل هذه السليبات سوف تنعكس سلبا على القطاع
املصريف مستقبال إذا لم يتم استكمال هذا النموذج على
مطلوبا تطبيقه
الوجه املطلوب  ،وهذا البرنامج ليس
ً
يف ليبيا فقط بل هو مشروع دولي ونحن جزء من هذا
العالم ويفترض أن هناك قاعدة سليمة لتطبيق ذلك ،
ويجب االلتزام بكل املتطلبات الدولية يف هذا الشأن .
أما بخصوص القانون الصادر عن البنك املركزي
فهو يلزم املصارف باإلبالغ عن احلاالت املشبوهة سواء
تزييفا أو تهريبا لألموال  ،لذلك القانون
تزويرا أو
كانت
ً
ً
يلزم املصارف باإلبالغ لتحويل احلاالت إلينا ونحن
بدورنا نقوم بالتحري عن هذه احلاالت وتوفير الدالئل
وإذا ثبت لدينا أن هذه احلاالت فعال مشبوهة وتندرج

حتت قانون مكافحة غسل األموال رقم " "2لسنة
 2005والئحته التنفيذية سوف نقوم بتجميد هذه
احلسابات وإحالتها مبلف متكامل إلى مكتب النائب
العام للبدء يف التحقيقات اجلنائية يف هذا اخلصوص
.
من جانبه أوضح السيد املزوغي مفتش ميداني
بإدارة الرقابة على املصارف والنقد والبنوك مبصرف
ليبيا املركزي أن دور إدارة الرقابة على املصارف يتمثل
يف اإلشراف على البنوك التجارية يف ليبيا يف ظل
املصارف وماتصدره إدراة الرقابة عن املصارف والنقد
من منشورات وتعليمات ورسائل دورية لكافة املصارف
التجارية يف ليبيا بشأن تنظيم كافة جوانب العمل
مبصرف ليبيا واالرتقاء باملصارف التجارية يف ليبيا إلى
مصاف املصارف التجارية يف الدول العربية واألوروبية .
وأضاف أن إدارة املصارف تضع خطة سنوية
للتفتيش على اإلدارات العامة للبنوك التجارية يف

ليبيا حسب التوزيع اجلغرايف للمصارف التي تقع
مقرات إداراتها العامة يف طرابلس ويف بنغازي وسبها
 ...بحيث تكون عملية التفتيش على هذه البنوك
دوريا يشمل إداراة االئتمان واملخاطر وإدارة
تفتيشا
ً
ً
املوارد البشرية وكل ذلك لتأكيد مدى التزامها بقانون
املصارف والنقد واالئتمان وما يصدر من مصرف
ليبيا املركزي من تعليمات مبوجب منشورات صادرة
باخلصوص أو مبوجب رسائل دورية تصدر من حني إلى
آخر .
كما أنه جرت العادة أن يحث مصرف ليبيا البنوك
التجارية على أن تصنع خطط تدريب سنوية يتم
اعتمادها من مجالس إدارات هذه البنوك وتخصص
لها امليزانية الكافية لتدريب كافة العاملني يف البنك
على أن يشمل هذا التدريب باألخص اإلدارات الرقابية
يف البنك وهي إدارة املراجعة الداخلية ووحدة مراقبة
غسل األموال ووحدت مراقبة االمتثال.

سور الثقة مع العالم لكسر حاجز «العزلة» المفروض على ليبيا
المركزي ُيسهم في َم ِّد ُج ُ

�شروع م�صرف ليبيا املركزي يف �إجراءات االن�ضمام لع�ضوية
البنك الأوروبي لإعادة التعمري والتنمية

ِقيام ًا مِ ن مصرف ليبيا املركزي ب��دوره وحتقيقا
ينص
ملسؤولياته ال�ت��ي أس�ن��ده��ا إل�ي��ه ال�ق��ان��ون ال��ذي
ُّ
الدولة الليبية تعهد إلى مصرف ليبيا املركزي
على أ ّن ّ
باملهام والواجبات املترتبة على عضويتها يف املؤسسات
واملنظمات املالية الدولية  ،بناء عليه فقد قام مصرف
ليبيا امل��رك��زي ب��ال �ش��روع يف إج � ��راءات االن �ض �م��ام إل��ى
االت�ف��اق�ي��ة املُنشئة للبنك األوروب� ��ي إلع ��ادة التعمير
وال �ت �ن �م �ي��ة (، )EBRD

وذل��ك بعد أخ��ذ موافقة املؤمتر الوطني العام  ،تلك
للدول
االتفاقية التي تهدف لتقدمي ال� ّ�دع��م الفني ّ
التي تشهد حتوال يف اقتصادها  ،والتي متر مبرحلة
ت��أس�ي��س واس�ت�ك�م��ال ال� ُ�ب�ن��ى التحتية ل �ه��ا ،ح�ي��ث ق��ام
ال�ب�ن��ك س��اب�ق� ًا بتمويل أك�ث��ر م��ن ( )3791م�ش��روع� ًا
بقيمة تتجاوز  245مليار يورو ،إضافة لدور بارز من
خالل تقدمي اخلبرة واملعونة الفنية يف تطوير

البنى التحتية ويف اعتماد معايير احلوكمة (محاربة
ُ
الفساد وال��وق��اي��ة منه) وم�ش��اري��ع التنمية املستدامة
(احترام البيئة) ،وقد بلغ عدد الدول األعضاء حوالي
 52دول��ة  ،إضافة لالحتاد األوروب��ي وبنك التسويات
األوروبي.
وق ��د ك ��ان م��ن أه ��م دواع� ��ي م �ب��ادرة م �ص��رف ليبيا
امل��رك��زي ل�لان�ض�م��ام ل �ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة ه��و اإلس �ه��ام يف
خ��روج ليبيا م��ن دائ ��رة «ال�ع��زل��ة» ال��دول�ي��ة ال�ت��ي كانت
مفروضة على ليبيا إ ّبان عهد النظام السابق  ،إضافة
الستفادة ليبيا من خدمات البنك يف متويل املشروعات
سواء متويالً ُمباشر ًا أم غير مباشر ،أو يف مجال ضمان
التمويل وتأطيره والتشجيع عليه  ،واألهم هنا ليس
هو حصول ليبيا على التمويل  ،وإمنا يف توجيه عملية
التمويل ذاتها وترشيدها لتكون ذات عائد اقتصادي
واجتماعي وخالية من الفساد.
ك �م��ا أ َّن ل �ي �ب �ي��ا س�ت�س�ت�ف�ي��د م ��ن خ� �ب ��رات ال�ب�ن��ك
عدة مجاالت
األوروب��ي إلع��ادة التعمير والتنمية  ،يف ّ
 ،ومنها :
برامج اخلصخصة والتنافسية.
وفعال.
اعتماد نظام حوكمة قوي ّ
تنفيذ اإلصالحات الهيكلية الالزمة.
دعم وتطوير القطاع اخلاص.
دعم وتطوير القطاع املصريف.

الدعم وغيره من املصالح املَرج َّوة للدولة
إ َّن هذا ّ
الليبية  ،تأتي مقابل مساهمة ليبيا يف رأس مال البنك
 ،وذل��ك مببلغ  1.7مليون ي��ورو  ،وه��و يمُ � ِّّث��ل حوالي
ت ُر ُسوم اشتراك  ،بل
َ 986س ْهم ًا يف البنك  ،فهي ليس ْ
مساهمة تحُ قِّق عائد ًا  ،ويف نفس الوقت هي مملوكة
للدولة الليبية وتَؤو ُل مِ لك َّيتُها للدولة الليبية .
وبعد احلصول على موافقة املؤمتر الوطني العام
مت ع��رض امل��وض��وع على مجلس إدارة م�ص��رف ليبيا
امل��رك��زي ال ��ذي أش ��اد ب�ه��ذه اخل �ط��وة وأك ��د ع�ل��ى املضي
قدما فيها .

تعزية

يتقدم العاملون مبصرف ليبيا املركزي بأحر
التعازي واملواساة القلبية للزميل إسماعيل محمد علي
مسعود يف وفاة والده .
 داعيني اهلل العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمتة
وان يسكنه فسيح جناتة  ،إنا هلل وإنا إلية راجعون

البقاء هلل وحده

تتقدم أسرة املصرف املركزي بأحر التعازي واملواساة
القلبية للزميل عطية حسن أحمد شعبان يف وفاة والده
 ،تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر
والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ 2013
ﺛﻮرة ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ  ،ﲤﺜّﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺜﻮرة
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ) ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ( اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻟﻢ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2013
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻇﻠﺖ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2013ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر
ﲡﺎوز اﳌﺎﺋﺔ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ  ،إﻻّ أن ﻫﻨﺎك ً
ﺳﺆاﻻ ﺑﺎت ﻳﻄﺮح
ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻮ  :ﻫﻞ ﺳﻴﺆﺛﺮ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر
اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ؟
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي أواﳊﺠﺮي ﻫﻮ  :ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ
2013
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺛﻼﺛﺔ
ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎت ﺑﺮﻣﻴﻞ
اﳋﻔﻴﻒ  ،ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﺻﺨﻮر ﻣﻠﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺼﺨﻮر ﲢﺖ أﻷرض ،أو ﺑﻌﺪ
ﻳﻘﺪر اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
رﻓﻌﻬﺎ و ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ ّ .
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎت ﺑﺮﻣﻴﻞ .
زاد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
 ،ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺣﻴﺚ ﻛﺎن
اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ  ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي دون 80
ً
 ،وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﲡﺎوز أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺎﺋﺔ

دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ  ،أﺻﺒﺢ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻣﺠﺪﻳﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ  80دوﻻرا .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﺘﻮﻗّﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي  ،إذا اﺳﺘﻤﺮت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع وﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ دون ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎﺋﺔ دوﻻر
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ  ،وﺳﺘﺰداد ﺷﺮاﺳﺔ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ ﺣﺎل اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺘﻄ ّﻮرة ﲤﻜّﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ دون اﳋﻤﺴﲔ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وﺳﺘﺘﺄﻛﺪ ﻫﺬه
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ أﻛﺜﺮ ،إذا أﻓﻠﺤﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻵﺛﺎر
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
 ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺮض اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻄﻠﺐ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﻫﺬا ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺠﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي  ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ﻛﻤﺼﺪر وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ .
ﺗﺼﺪر
أﻳﻀﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻵن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ّ ،
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ اﳋﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﰲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈّﻤﺎت أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
 ،ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻧﺘﺎج أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ  ،وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ إﻟﻰ  9.6ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﺤﻠﻮل

ﺳﻨﺔ  ، 2017وﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﺳﻴﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻧﺨﻔﺎض
ﺑﻨﻔﺲ اﳊﺠﻢ ﰲ اﻟﻮاردات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج .
ﻳﻌﺰز ﺟﺎﻧﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ّ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي  ،أ ّن ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ
ﲟﻘ ّﻮﻣﺎت ﲡﺎرﻳﺔ  ،ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
 ،ﺗﻘﻞ ﺑﻮاﻗﻊ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ) 7إﻟﻰ  ( 10دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺧﺎم
ﺑﺮﻧﺖ  .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﺼﺎﰲ اﻟﻨﻔﻂ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﰲ اﳋﺎرج  ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻐﻠﻖ ﺛﻼ ًﺛﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻴﻬﺎ ﰲ أوروﺑﺎ وﲢﺪﻳﺪا ﰲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﺪﳕﺎرك  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أ ّن ﻣﺼﻔﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﺟﻤﺔ  ،ﺗﺘﻄﻠّﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ّ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء .
إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﺛﻮرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﺎﻗﻼت ﻟﻨﻘﻞ اﳌﺸﺘﻘﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﺑﺪل اﻟﻨﻔﻂ اﳋﺎم .
وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﻻﻳﺪﻋﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻠﻘﻠﻖ
 ،ﻓﺒﻨﻈﺮة ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻲ  ،ﺳﻴﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺨﻔﺎض واردات أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮاﻋﺪة ﰲ آﺳﻴﺎ  ،ﻛﺎﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ وﻛﻮرﻳﺎ
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ  ،ﻛﺬاﻟﻚ ﻓﺈن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎح ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺪول ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ  ،ﻓﺎﳊﻘﻴﻘﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ
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ﻳﺨﻄﻰء ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ
،وان ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ وﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ
وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺳﺮﺗﻪ وﲤﺎﺳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ وأﻣﻨﻪ وﻗﻮة ورﻓﺎه
دوﻟﺘﻪ ﻫﻲ ﰲ ﻧﺼﻮص واﺣﻜﺎم وﻣﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر .
ﻳﺨﻄﻰء ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ان ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ وﺟﻬﻞ
وﻓﻘﺮ وﻋﺼﺒﻴﺔ وﻗﺒﻠﻴﺔ وﻓﺴﺎد وﻓﻮﺿﻰ وﻓﻘﺪان اﻣﻦ وإﻧﻌﺪام
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺎب اﳊﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺳﻮف ﳒﺪ ﻟﻬﺎ ﺣﻠﻮﻻً
ﻧﺎﺟﻌﺔ وﺷﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر .
وﻳﺨﻄﻰء ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ان إﻋﺪاد اﻟﺪﺳﺘﻮر وﺻﻴﺎﻏﺘﻪ
ﺛﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ وإﻋﺘﻤﺎده ﻫﻮ اﻹﳒﺎز اﻟﺸﺎﰲ واﻟﻜﺎﰲ
ﳌﺸﺎﻛﻠﻨﺎ دوﻟﺔً وﻣﺠﺘﻤﻌ ًﺎ وﻣﻮاﻃﻨﲔ ،وان ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
أن ﻧﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻨﺎ واﻋﻤﺎﻟﻨﺎ وﻧﺮﺗﺎح أﻣﻨﲔ ﻣﻄﻤﺌﻨﲔ
،وﻗﺪ ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺼﺒﻮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ وأﻣﻦ ورﻓﺎه وﻋﺪاﻟﺔ
وﺣﺮﻳﺔ ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .
ﻷن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﺳﻮى وﺛﻴﻘﺔ ﻋﻘﺪ
إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎل اﳌﻮاﻓﻘﺔ واﻟﻘﺒﻮل وﰎ إﻋﺘﻤﺎده ﻛﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮق
ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت
وﺟﻤﻞ وﻓﻘﺮات ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻮاد ﺗﺒﻮب ﰲ ﻓﺼﻮل وأﻗﺴﺎم ،وﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن ﻧﺒﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﺎ وﺳﻤﻮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ودﻗﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﻋﻈﻤﺔ
ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ اﻓﻜﺎر وﻣﺒﺎدىء وأﺣﻜﺎم ،ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮد
وﺛﻴﻘﺔ ﻻ ﺣﻮل ﻟﻬﺎ وﻻ ﻗﻮة ،ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻷن اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ وﻓﺼﻴﺤﺔ وﺑﻠﻴﻐﺔ
،ﻓﻬﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮد ﻛﻠﻤﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻔﺮض أﻣﺮ ًا أو
ﺗﻐﻴﺮ واﻗﻌ ًﺎ
ﲟﻌﻨﻰ أﺧﺮ ،ﻳﺨﻄﻰء ﻣﻦ ﻳﻈﻦ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻣﺤﺘﻮاه ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن دﳝﻘﺮاﻃﻴ ًﺎ ﰲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ وﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ أو إﻟﻐﺎﺋﻪ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﻮاﻓﻖ
اﻟﺸﻌﺒﻲ،أﻧﻪ ﻗﺎدر ﻟﻮﺣﺪه ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ
واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ،وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻘﺪم واﻹزدﻫﺎر.
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﺎن ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺄﺗﻲ ﺑﺪﺳﺘﻮر
دوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺴﻮﻳﺪ او ﺳﻮﻳﺴﺮا ﻟﻨﺼﻨﻊ ﻣﻮاﻃﻨ ًﺎ ﻣﻨﺘﺠ ًﺎ وﻣﻠﺘﺰﻣ ًﺎ
،وﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻣﻨﻈﻤ ًﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣ ًﺎ ،ودوﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ .
وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ﳌﺎ
ﺳﻘﻄﺖ ﺷﻌﻮب ﻋﺮﺑﻴﺔ ،رﻏﻢ دﺳﺎﺗﻴﺮﻫﺎ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ  ،ﰲ ﺑﺮاﺛﻦ

اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻄﻐﻴﺎن وﺣﻜﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد ﻋﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ .
إذن اﻟﺪﺳﺘﻮر ،أي دﺳﺘﻮر ،ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﻤﻲ
اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ ،ﻻ ﺑﻞ إن ﻣﺠﻤﻮع اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻫﻮ اﻟﺸﻌﺐ
ﰲ اﻟﺪول اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻘﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﺔ وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ .وإرﺳﺎء دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺴﺎواة أﻣﺎﻣﻪ دون ﲤﻴﻴﺰ ،وان
ﳝﺎرس اﻟﺸﻌﺐ ﺣﻘﻪ ﰲ إﺧﺘﻴﺎر وﺗﻐﻴﻴﺮ اﳊﻜﺎم واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
وان ﻳﺆﻣﻦ اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون
إﺣﺘﻜﺎرﻫﺎ،وأن ﻳﺤﻘﻖ وﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت
واﳊﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﲤﻜﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﳑﺎرﺳﺔ
اﻟﻀﻐﻮط واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺌﻮن اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،
إن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ اﻟﺪول اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت وأﺣﻜﺎم ،ﻳﺤﺘﺎج ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ
واع ﻣﻠﺘﺰم ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق
اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺷﻌﺐ ٍ
وﻳﺆدي ﻣﺎ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ،وإﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ إﻧﺘﺨﺎﺑ ًﺎ ﺣﺮ ًا وﻣﺒﺎﺷﺮ ًا ،وﲤﺎرس وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰲ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ودون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ
إﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
وﲢﺘﺎج ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﺳﺘﻘﻼﻻً ﻛﺎﻣﻼً ﻋﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أي ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
،وﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻲ اﳌﺤﺪد اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ
إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أو ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ،وان ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻮاﻃﻨﻮن
ﺑﺎﳌﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ ،وأن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ
اﳊﻖ ﰲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ،وان ﳝﻨﻊ اﻹﻋﺘﻘﺎل واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
واﳌﺤﺎﻛﻢ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻮازن اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﻰ ﲢﻤﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﺟﻮد أﺣﺰاب وﻃﻨﻴﺔ ﺣﺮة ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﲤﺎرس أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ
دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ودون ﺿﻐﻮط او

ﻣﻼﺣﻘﺎت ،وﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ وﻋﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﻟﻨﺪوات واﳌﺆﲤﺮات  ،وﻟﻬﺎ اﳊﻖ ﰲ إﻋﻼم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ
اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﺰاب ﰲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﳊﺰاب اﳊﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﻮارد ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻰ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،
إن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
،ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﰲ ﻫﺬه اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ،ﻓﻬﻲ ﲤﺜﻞ اﻟﺮأى
اﻟﻌﺎم اﻟﻮاﻋﻲ اﳌﺘﺤﺮك واﳌﺆﺛﺮ ،واﻟﺬي ﲢﺴﺐ ﻟﻪ اﻟﻒ
ﺣﺴﺎب اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻷﺣﺰاب واﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ
،وﺣﺘﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
،اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺤﺎول داﺋﻤ ًﺎ ﰲ ﻗﺮاراﺗﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ،وﲢﺎذر اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
،ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ان ﺗﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ او ﺣﺘﻰ ﻋﺪم رﺿﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺪﻧﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪة ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار ﻷن ﺗﻜﻮن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ
واﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ورﻏﺒﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،اﻟﺘﻰ ﲤﺎرس ﻋﻠﻴﻬﺎ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﳌﺤﺎﺳﺒﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﲤﻠﻚ ﻗﺮار ﻓﻮز او ﻓﺸﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
،إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﻮاﻋﻲ اﳌﻨﻈﻢ ،ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳊﻘﺔ دﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺘﻴﻨﺔ وﺛﺎﺑﺘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وإﺣﺘﺮام وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدﺋﻪ
وأﺣﻜﺎﻣﻪ .
أﻣﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻬﻲ ﲤﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻗﻮة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﰲ
اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر  ،وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ
ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻣﻦ اﳊﻖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺎزع ﰲ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻹﻋﺘﻘﺎد واﻟﻔﻜﺮ ،وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
،وﺣﺮﻳﺔ إﺳﺘﻘﻼل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻋﺪم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم إﻻ ﺗﻠﻚ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻋﻲ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻹﻟﺘﺰام
،وﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ اﳊﺼﻮل واﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﺑﻮﻋﻲ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈن
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﲟﺎ ﲤﻠﻚ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ واﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة أﻳﻀ ًﺎ،
ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺧﻠﻖ وإﺛﺎرة اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﻔﱳ واﻟﻨﻌﺮات

أﺑﻮﺑﻜﺮ
اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ

ﻋﺪم ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ أ ّن اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي  ،وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺪوى اﻹﻧﺘﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،
ﻓﺎﻟﺜﺎﺑﺖ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺗﻜﻠﻒ
ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﺑﲔ )  75إﻟﻰ  ( 85دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ  ،ﻓﺈذا ﻛﺎن
ذﻟﻚ ﳑﻜﻨﺎ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ  ،ﻓﻘﺪ ﻻﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪول
ﺣﺘﻰ اﻵن .
ﻛﺬاﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﻫﻤﺎل اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي  ،ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺼﺨﻮر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻣﺨﻠﻔﺎت
ﻛﺜﻴﺮة ﲢﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي .
وﻧﺸﻴﺮ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺛﻮرة
وﺛﺮوة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ،إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄن
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﻣﻠﺨﺼﻬﺎ :
ﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي واﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎره
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﰲ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم ،وﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺼﻴﺮة
ﺟﺪا ﰲ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ  ،ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﺛﻮرة اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي .
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﻴﺒﻴﺎ وﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﲔ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺤﺬر
واﳉﺎﻧﺐ اﳌﻄﻤﺌﻦ ﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي  ،ﻓﺈن ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻛﻤﺼﺪر
وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺪﺧﻞ  ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﻨﺪاءات واﻟﺘﺤﺬﻳﺮات
ﲢﺪ ﺧﻄﻴﺮ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﺮق
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﳉﺪ  ،وأﻣﺎم ﻟﻴﺒﻴﺎ ّ
وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ  ،ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ أوﺿﺎﻋﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ  ،وﻳﺠﺐ ﻋﻨﺪ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ  ،ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻫﺪف زﻳﺎدة
اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ وأن
ّ
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺰداد
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ  ،ﺣﻴﺚ ﰲ ﻇﻞ ﺛﻮرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻻ ﳝﻜﻦ
ﲟﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻮاﻛﺐ
ﺿﻤﺎن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ّ
ﺣﺘﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ  ،وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن
ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺒﻌﺾ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻀﺨﻢ ﲟﻌﺪل % 3ﺳﻨﻮﻳﺎ ،
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 120دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
ﻟﺘﻜﻮن ﻋﺎدﻟﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ  ،وﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﲟﻮارد ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ  ،أن ﻳﻮ ّﺟﻪ ﺟﺰءا
ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻴﺤﻞ ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ
ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻣﺤﻞ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ .

ﺑﻘﻠﻢ ـ
ﺳﺎﻟﻢ ﻗﻮاﻃﲔ

اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ،أي ﲟﻌﻨﻰ أﺧﺮ أن
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺳﻼح ذو ﺣﺪﻳﻦ إﻣﺎ
أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻔﻆ وﺣﻤﺎﻳﺔ وﺑﻨﺎء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ
 ،أو ان ﺗﻜﻮن أداة ﻫﺪم وﺗﺪﻣﻴﺮ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
إﻟﺘﺰام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
،واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﺻﺪﻗﺎ واﻣﺎﻧﺔ
وإﺧﻼﺻ ًﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻦ
وﻣﺪى ﺷﻌﻮره ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ووﻃﻨﻪ وأﺳﺮﺗﻪ
وﻧﻔﺴﺔ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﻘﻂ إذا ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻋﻲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳌﺴﺆﻟﻴﺔ
وﺻﺪق اﻹﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻔﻲ واﳌﻮاﻃﻦ ﺳﻨﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ وﺣﺮﻳﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺪﺳﺘﻮر  ،واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺪ اي إﻧﺘﻬﺎك أو ﻋﺪوان ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎن ﻧﻮﻋﺔ أو ﺟﻬﺘﻪ ،
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﺬاﺗﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺪرع اﻟﻮاﻗﻲ وﻻ
اﻟﺪواء اﻟﺸﺎﰲ ،وﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻦ اﳊﺮ اﻟﻮاﻋﻲ اﳌﺴﺆول واﳌﻠﺘﺰم
،وﰲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳋ ّﻴ ُﺮ اﳌﺘﺤﻀﺮ ،ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ
اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدىء وأﺣﻜﺎم
،وﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻋﺪوان او إﻧﺘﻬﺎك .وﻫﻮ ﻣﺎﻋﺒﺮت ﻋﻨﻪ
وﳋﺼﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ وﻣﻌﻨﺎه اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل » ُﻛ ْﻨ ُﺘ ْﻢ
ﺎس َﺗﺄْ ُﻣ ُﺮو َن ﺑِ ﺎ ْﳌ َ ْﻌ ُﺮو ِ
ف َو َﺗﻨ َْﻬﻮ َن َﻋ ِﻦ
ﺟﺖ ﻟﻠﻨﱠ ِ
ﺧ ْﻴ َﺮ أُ ﱠﻣ ٍﺔ أُ ْ
َ
ﺧﺮِ َ
ا َﳌ ُ ْﻨ َﻜﺮِ َوﺗُﺆﻣِ ﻨُﻮ َن ﺑِ ﺎﷲ » ﻣﺆﻛﺪة وﻣﻮﺿﺤﺔ ،أن اﻵﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف
واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻹﺳﻼم وﻫﻮ ﺳﺒﺐ
أﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ ،ﻓﺒﺎﻹﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﺠﻮ اﻷﻣﺔ
وﺗﺮﻗﻰ ،وﻳﻌﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳋﻴﺮ  ،وﻳﻨﻬﺰم اﻟﺸﺮ ،وﻳﻨﺪﺣﺮ اﳌﻨﻜﺮ
،وﺑﺎﻟﺘﻬﺎون ﺑﻪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ واﻟﺸﺮور ﻋﻈﻴﻤﺔ
،وﻳﻌﻠﻮ ﺻﻮت اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻳﺨﺒﻮ ﺻﻮت اﳊﻖ .وﻗﺪ ﺟﺎء ﺣﺪﻳﺚ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﺤﺬر ًا ﻣﻦ وﺻﻮل اﻷﻣﺔ
إﻟﻰ ﻫﺬا اﳌﻨﺤﺪر اﳋﻄﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ«واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪه
ﻟﺘﺄ ُﻣﺮن ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻟﺘﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ أو ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ اﷲ أن
ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ٍﻋﻘﺎﺑ ًﺎ ﻣﻨﻪ ﺛﻢ ﺗﺪﻋﻮن ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻜﻢ »
أﻣﺎ آن ﻟﻨﺎ أن ﻧﺂﺧﺬ اﻟﻌﺒﺮة واﻟﻌﻈﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ
اﳌﻌﺎﺻﺮ،ﺣﻴﺚ ﻋﺎﻧﺖ ﺷﻌﻮب أُﻣﺘﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ إﻣﺘﺪاد اﻟﻌﻘﻮد
اﳌﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻘﻬﺮ واﻹﺳﺘﺒﺪاد واﻟﻄﻐﻴﺎن  ،وﻛﺄن ذﻟﻚ
ﻋﻘﺎﺑ ًﺎ ﻣﻦ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ  ،ﻟﻠﺘﻬﺎون واﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﰲ ﻧﺼﺮة اﳊﻖ
ودﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪل .
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ﻣﻘﺎﻻﺕ

5

رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ..
اﻋﺪاد  /م .ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪاﷲ اﳉﻬﺎﻧﻲ
) اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ
اﳉﺪﻳﺪة(
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم  :داﺋﺮى
اﻟﻠﻮن اﻟﻌﺎم  :أﺻﻔﺮش ذﻫﺒﻰ.
اﻻﲡ ـ ـ ـ ـ ــﺎه  :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻼدة.
اﻻﺷﻜﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ:
ﻣﻦ اﻻﻣﺎم:
رﺳﻢ ﻟﻨﺨﻠﺔ و أﻏﺼﺎن ﺷﺠﺮة زﻳﺘﻮن  ،ﻣﻦ اﻷﻣﺎم
واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ )ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ¼ دﻳﻨﺎر إﻟﻰ
ﳒﻤﺔ و ﻫﻼل ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎﻟﺔ(.
واﺳﻢ اﳌﺼﺮف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 17
ﳒﻤﺔ .
ﻣــــــﻦ اﳋﻠﻒ
¼رﺑﻊ دﻳﻨﺎر وﺟﻤﻠﺔ رﺑﻊ دﻳﻨﺎر ،و أﺳﻢ اﳌﺼﺮف و
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار وﺷﻜﻞ زﺧﺮﻓﻰ.
اﻟﻘﻄﺮ  26 :ﻣﻠﻢ.
اﻟﺴﻤﻚ  2 :ﻣﻠﻢ.
اﻟﻮزن  6.55 :ﺟﺮام.
اﳊﺎﺷﻴﺔ  :ﲡﻮﻳﻔﺎت.
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻚ  :ﺳﺒﻴﻜﺔ
اﳌﻌﺪن  :ﻧﻮردﻳﻚ ﺟﻮﻟﺪ Nordic Gold

إ
ﻋ

ﻼ
ن

ﻋـــــــــﻦ ﻋﻄــــــــــــﺎء
ﻳﺮﻏﺐ ﻣﺼﺮف ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺒﺮة ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﲤﺎم إﺟﺮاءات اﻟﺘﺄﻣﲔ وﺗﻘﺪﱘ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل واﳋﺰاﺋﻦ وﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ،
ﻓﻌﻠﻰ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ اﻻﺷﺘﺮاك ﰲ اﻟﻌﻄﺎء ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻫﺬه
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﻄﺎءاﺗﻬﻢ ،وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻶﺗﻲ -:
• ﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪﺭﻩ ))(100
) ﻣﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر ( ﻻﺗﺮﺟﻊ .
د.ل اﳌﺒﻠﻎ ﺑﺎﳊﺮوف
ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ
• ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺴﺤﺐ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ
ً
01/12/2013
01/12/2013م  ،وﺣﺘﻰ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﳌﻮاﻓﻖ 15/12/2013م .
• ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﳋﻤﻴﺲ ﺍﳌﻮﺍﻓﻖ
 02/01/2014م.
• ﳝﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﻣﻘﺮ ﺍﳌﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ أو ﻓﺮوﻋﻪ ﰲ ﺑﻨﻐﺎزي  /ﺳﺒﻬﺎ  /ﺳﺮت .
• ﻷﻱ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
-:
–
))00218213333591
/
ﻃﺮاﺑﻠﺲ
( 002182133335214
ﺑﻨﻐﺎزي . ( 69-00218619091160)) /
ﺳﺒﻬﺎ ).(00218712627060 -7773
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اعتماد على الكادر الوطني بنسبة ٪95

�إدارة تقنية املعلومات باملركزي تنجز نظام املدفوعات الوطني
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ال تقتصر خصوصية التميز لطبيعة
املهام املناطة بإدارة التقنية يف مصرف ليبيا
املركزي على نوع خدماتها التقنية الداخلة
يف تكوين كل إدارات وأقسام ووحدات وفروع
املصرف فحسب ..؛ بل تتعدى النطاق االداري
الداخلي للمركزي وما يتبعه من مصارف
لتصوغ التعامل مبفردات العصر مع املواطن
الذي يفضل التعامل مع املنتجات املصرفية
االلكترونية على ما عداها من منتجات انتهت
صالحيتها القدمية مع بداية ثورة االتصاالت
واملعلومات ...

النجاح في الموائمة بين منظومة التسوية االجمالية والمقاصة اآللية

2004م وهذا املشروع طبعا يتأسس على عدد من املشاريع األخرى املكملة له
فمشروع املدفوعات الوطني هو عبارة عن مجموعة األنظمة االلكترونية التي
تنهض باخلدمات املصرفية يف بالدنا ولقد كانت خطوة املصرف املركزي يف هذا
االجتاه خطوة رائدة بالنسبة إلى املصارف األخرى سواء يف أفريقيا أو منطقة
شمال أفريقيا .
وفيما يتعلق بوجه الفائدة التي يجنيها زبائن وعمالء املصرف ذكر السيد
عمران الشايبي بأن املواطن يف السابق كان ال يستطيع القيام بأي عملية
مصرفية سواء سحب أو إيداع أو كشف حساب إال عن طريق الفرع الذي يوجد
به حسابه ..والهدف من املنظومة املصرفية هو جمع كل الفروع التي تخص
كل مصرف فمصرف أ مثال تكون كل فروعه مرتبطة يف منظومة موحدة وهذه
الكيفية أدت إلى إمكانية أن يقوم املواطن أو زبون املصرف بالسحب من أي
فرع يتبع املصرف الذي يوجد به حسابه وهناك كذلك معامالت تتم فيما
بني املصارف كالتحويالت وغيرها وهذه تندرج حتت مشاريع أخرى كمشاريع
التسوية اإلجمالية الفورية التي تستعمل يف حالة املبالغ األكبر من عشرة آالف
ومنظومة املقاصة االلكترونية ()ACHاملتعلقة باملبالغ التي تقل عن العشرة
آالف والتي من املمكن أن تستعمل لتحويل املعاشات من طرف احلكومة بدل
أن تقوم بإرسالهم يف أكياس وملفات وأقراص إلى املصارف فعن طريق هذه
املنظومة ميكن أن تصل مرتبات املوظفني إلى حساباتهم يف نفس اليوم وهذه
املنظومة بدأت يف العمل من العام 2008م ومن دواعي سرورنا اليوم أنه مت
استكمالها بشكل نهائي يف أغسطس من العام اجلاري فجميع املصارف يف ليبيا
تشتغل بهذه املنظومة
...
وعن مكونات مشروع
الوطني
املدفوعات
أفاد السيد عمران
بأن مشروع املدفوعات
الوطني عموما يقوم
على عدد من املكونات
تتمثل يف منظومة
املقاصة االلكترونية (
نظام معالج الصكوك
آليا  )ACPالذي يقوم
مبعاجلة الصكوك آليا
وذلك باستخدام تقنية
مبجرد إيداع الصك يف فرع الساحب
خط الترميز املمغنط حيث تتم املعاجلة يف النظام عبر ثالثة مستويات من
تطبيقات النظام وتتمثل ميزات هذا النظام يف تقليص مدة املقاصة بني
الفروع العاملة بالنظام وخفض تكاليف التشغيل والنقل يف معاجلة الصكوك
واستخدام صكوك آمنة مبواصفات قياسية ودعم نظام العمالت املختلفة
وحتصيل صكوك الزبائن بعد  48ساعة  ،ومنظومة التسوية اإلجمالية
الفورية RTGSالتي تلخص فوائدها يف خفض نسبة املخاطر يف األنشطة
التجارية واملدفوعات وتسهيل منح وإدارة القروض ومخصصات املشاريع
وتسهيل إعدادات امليزانيات للقطاعات الوطنية والسرعة والدقة واألمان يف
تنفيذ احلواالت عالية القيمة داخل الدولة  ،ومتكن مصرف ليبيا املركزي من

منظومة  ACPتخفض مدة المقاصة ومنظومة  RTGSتقلل نسبة المخاطر
عن طريق المنظومة تصل مرتبات الموظفين في نفس اليوم
باالضافة إلى انخفاض قيمة التكلفة عما كانت عليه يف بداية التسعينات
فرصا
..وهذه العناصر مجتمعة جعلت املصارف تنتهج طر ًقا جديدة توفر لها
ً
استثمارية أكبر وأوسع ومتكنها من االستئثار بأكبر عدد من العمالء والزبائن
..ففي املاضي كان نطاق اخلدمة املصرفية داخل إطار البلد نفسه وبفضل
تقنية االتصاالت أصبحت اخلدمات املصرفية تنتشر بشكل أوسع من السابق
وأصبح من السهولة مبكان أن يقدم مصرف ما يف بريطانيا على سبيل املثال
أو قطر خدماته يف ليبيا أو أي دولة أخرى حيث يكون بإمكان العميل أن يصل
حلسابه أينما كان ..وبالتالي كان لزاما على كل املصارف أن تتبنى هذه التقنية
وإال فستجد نفسها متخلفة عن مواكبة ما يشهده العصر من خدمات  ،وبناء
عليه فقد اجته مصرف ليبيا املركزي إلنشاء مشروع املدفوعات الوطني يف العام

،,

ولهذا فقد فرضت سمة األداء التقني لهذه اإلدارة طابعها املركب على
نوع ونطاق خدماتها التي تبدأ مبهمة الرقي بأداء العاملني عبر تطوير أدوات
ووسائل العمل وتنتهي باالرتقاء إلى طموحات املتعاملني من أفراد ومؤسسات
 ...وقبل هذا وذاك ال تخلو الطريق إلى الهدف من حتديات متليها طبيعة
املرحلة ..فإطالق املنظومات االلكترونية املصرفية ال يقوم إال على بنية حتتية
قد أتت احلرب على معظم مكوناتها  ، ..وال يتم إال بخبرة بشرية غاب عنها
العنصر األجنبي  ..ويف املفصلني األخيرين على وجه الدقة والتحديد جتلت
إرادة العاملني بإدارة التقنية يف التغلب على املصاعب واإلشكاليات بخبرات
وطنية خالصة ومخلصة متكنت يف زمن قصير قياسا بالظروف االستثنائية
الراهنة من تذليل الصعاب أمام استكمال مشروع نظام املدفوعات الوطني
ولعل يف تفاصيل حتقيقنا هذا وما تضمنه من حوارات مع مدير إدارة التقنية
مبصرف ليبيا املركزي السيد عمران الشيباني ومساعديه لشئون البنية
التحتية والبرمجيات ما يعطي القارئ الصورة األوضح عن حجم املنجز
وجهود حتقيقه.
وحول األنظمة االلكترونية يف املؤسسات املصرفية استهل املهندس عمران
الشايبي مدير االدارة حديثه إلينا فأوضح ما يلي « يف البداية عندما ننظر إلى
التطورات التي شهدها العالم فيما يخص أنظمة الدفع االلكتروني فنالحظ
أنه ومنذ بداية التسعينيات من القرن املاضي إزداد حجم التغير الذي طرأ على
منظومات اخلدمة املصرفية وذلك نتيجة النتشار شبكة االنترنت وما ترتب
عنها من سهولة االتصاالت بني سائر دول العالم

مراقبة تدفق وتداول األموال داخل
الدولة ومراقبة اخلدمات واحلسابات
ومنظومة املقاصة االلكترونية ACH
التي تستعمل يف تنفيذ ومعاجلة
احلواالت صغيرة القيمة والتي تقل
كما أشرنا عن قيمة  10000دينار
والتي تتمثل فوائدها يف توفير
اجلهد والوقت والتكاليف يف تنفيذ
احلواالت وتقليل نسبة تداول األوراق
املالية داخل الدولة واملنظومة
املصرفية التي حتتوي على جميع
األعمال واخلدمات املصرفية التي
تقدمها املصارف حيث يتم تقدمي هذه اخلدمة
من خالل مزود خدمة التطبيقات وهناك أيضا املوزع الوطني الذي يعد مكو ًنا
آخر للمشروع ومركز مزود خدمة التطبيقات الذي يشمل املنظومة للمصارف
حتت اخلادم الذي يرتبط باملنظومة تعمل عليه فرق من كل املصارف وهم إداريا
يتبعون إدارة مزود خدمة التطبيقات ولكن تقنيا يتبعون مصارفهم بحيث كل
اَ
مسؤول عن خصوصية مصرفه ..
فريق منهم يكون
وأجمل السيد عمران حجم وطبيعة املصاعب التي واجهت استكمال
املشروع يف عدد من النقاط التي أوردها كما يلي « واجه املشروع العديد من
املشاكل ويتحدد أبرزها يف البنى التحتية اخلاصة بالشبكات واالتصاالت فالبلد
لم تكن فيه خطوط ألياف بصرية متوفرة وكذلك
خدمات الستااليت التي لم تكن متوفرة ألسباب
أمنية كما نعلم كما أن االتصاالت الالسلكية كانت
تخضع لرقابة صارمة فلم يستطع املصرف اقتناء
أجهزة وتركيبها خلدمة نشاطه ويف نفس الوقت
كانت الدولة متلك كل الشركات املتخصصة يف
تنفيذ كل هذه األعمال كشركة املدار وليبيانا وهاتف
ليبيا وهناك أيضا مشكلة عدم وجود كوادر مؤهلة
يف هذه املؤسسات كل هذه العوامل مجتمعة أدت
فعليا إلى التأخر يف مراحل إجناز املشروع فاملشروع
بدأ بطريقة جيدة عندما مت االهتمام بتجهيز مزود
خدمة التطبيقات الذي شمل حتته جميع اخلوادم
واملنظومة نفسها وقاعدة البيانات املتعلقة بها وشبكة
االتصاالت التي متتد للفروع ..وبالتالي فأغلب
املشاكل كانت تقوم على أساس أزمة االتصاالت فليبيا
كما تعلمون بلد شاسع ومترامي األطراف ومن الصعب
أن تقوم فيه بحفر كوابل تصل املصارف ببعضها إال بعد
اإلذن األمني وسلسلة من اإلجراءات اإلدارية الطويلة
وكانت أول مدينة أكتمل فيها توزيع خطوط األلياف
البصرية هي مدينة بنغازي وذلك يف سنة 2010
م ومت إجناز ما نسبته  70إلى  80%يف ذلك الوقت
وشملت تنفيذ البنية بعض املدن الكبيرة يف ليبيا كسبها
ومصراتة وغريان وبقت باقي املدن تفتقر لهذه اخلدمة ويف ذات الوقت فالكوادر
لم تكن مؤهلة لدعم املنظومة بحيث تتم االستفادة منها وذلك راجع بطبيعة
احلال إلى تدني مستوى التأهيل يف الكليات واملعاهد فاملنظومات املتقدمة لم
تكن تدرس يف اجلامعات واملعاهد ولم تكن هناك دورات تأهيلية لرفع الكفاءات
وذلك إلى سنوات متأخرة وهذه تعد أحد أكبر املشاكل التي واجهت املشروع
باالضافة إلى هذه الصعوبات فلقد كانت هناك عدد من اجلهات يف السابق التي
حاولت أن تقف حجر عثرة أمام املشروع فلقد كان البعض ينظر إلى هذا املشروع
من زاوية أنه مفروض من مصرف ليبيا املركزي ولهذا فلقد كان تعاملهم مع
مسألة جناح هذا املشروع سلبية كما أن برامج التدريب التي كانت تقام يف
املاضي تفتقر إلى الدراسة العلمية ولم يتم متكني كل العناصر التي تنهي دورات
تدريبها من العمل على املنظومة ومن يقوم بعملية دعم املنظومة هم % 10
فقط من الذين مت تدريبهم ولهذا لم يكن هناك تنظيم لعملية التدريب ...
والسلبية األخرى التي واجهت املشروع متثلت يف عدم حتديث املنظومة التي
بقت تعمل باإلصدار القدمي رغم أن اإلصدارات احلديثة تفوقها بعشر مرات من
الصدور والتي وصلت إلى اإلصدار العاشر يف العام 2011م .
وعن العوامل التي كانت وراء استكمال وجناح املشروع أفاد بأن التشجيع
املباشر من السيد املحافظ والسيد نائب املحافظ واملدراء التنفيذيني للمشروع
كان له األثر اإليجابي يف حتقيق املشروع فبعد عدة اجتماعات وعدة جلسات
عملنا إستراتيجية معينة تتمثل يف كيفية حتسني العمل يف مشروع نظام الدفع
الوطني وكيف نضع حلولاً جذرية ومباشرة متكننا من التغلب على املشاكل
وكانت خطوتنا األولى هي استكمال تنفيذ شبكه االتصاالت فعقدنا اتفاقية مع
وزارة االتصاالت ومع هاتف ليبيا ومع اجليل اجلديد و LTTواتصلنا بالسيد
خاصا باملصارف والفروع
جا
وكيل وزارة االتصاالت التي خصصت بدورها برنام ً
ً
املوجودة لتركيبها بكل املناطق داخل ليبيا بالكامل مع نهاية عام 2013م
...واآلن بإمكاننا القول بأن أكثر من  95%من الفروع املصرفية داخل ليبيا
بالكامل مت وصلها بشبكة األلياف البصرية فحاليا نحن يف املرحلة األخيرة من
االجناز واملتمثلة فقط يف تركيب املعدات األخيرة التي هي من الكابل إلى داخل

املطلوبة ويف عملية حتديث الشبكة الداخلية وربط
جميع فروع ليبيا وبإمكاننا القول أن أي مصرف بعد
شهر  6من العام القادم يستطيع الدخول مباشرة من
خالل املنظومة على برنامج الصيرفة االسالمية « .
عد َد السيد عمران الشايبي ما
ويف نهاية حوارنا معه ً
مت إجنازه من قبل فريق عمل اإلدارة يف النقاط التالية
 - :مت حتديث اخلوادم الرئيسية للمنظومات ليشمل
الصيرفة االسالمية – مت حتديث أجهزة االتصاالت
للبنية التحتية للمصارف – مت حتديث الشبكة
الالسلكية التي تستخدم داخل املدن – مت إجناز الربط
بني الفروع املصرفية داخل ليبيا بنسبة  95%وجاري
العمل على استكمال الربط داخل الفروع – مت اقتناء أخر
إصدار للمنظومة املصرفية ويشمل املنظومة املصرفية
االسالمية – مت وضع تصميم لربط املصارف باستخدام
آخر التقنيات  – IP/MP/Sمت البدء يف ترقية املنظومة املصرفية إلى آخر
إصدار بداية شهر يناير 2014م وسيستكمل مع الربع الثالث من نفس العام
– مت وضع بيئة خاصة لكل مصرف من حيث املنظومة ( التقليدية واالسالمية
) ،التدريب  ،الدعم  ،التطوير .
وحول البنية التحتية لنظام املدفوعات الوطني أوضح السيد طارق محمد
آغا نائب مدير إدارة تقنية املعلومات مبصرف ليبيا املركزي لشئون البنية
التحتية بأن مكونات نظام املدفوعات الوطني حتتاج إلى بنية حتتية ومراكز
بيانات وأجهزة ووحدات تخزين وهذه العناصر كلها موجودة مبصرف ليبيا
املركزي ويقوم على إدارتها ومراقبتها مهندسون ليبيون ويف هذه االدارة قمنا
بتطوير البنية التحتية ملصرف ليبيا املركزي من خالل شبكة موجود عليها
كل التطبيقات ولدينا البريد االلكتروني اخلاص مبصرف ليبيا املركزي والذي
تتم إدارته ومراقبته عن طريق املهندسني املوجودين باالدارة ففي الكثير من
االدارات واملؤسسات جتد البريد االلكتروني يدار من خارج املؤسسة وبالنسبة
لنا نحن فالبرنامج املسؤول عن البريد االلكتروني موجود لدينا وتتم إدارته من
قبل فريق عمل االدارة ولدينا نطاق املستخدمني ولدينا تطبيق لكيفية الولوج
من خالل كلمة مرور إلى الشبكة ولدينا ميزة التواصل ما بني املستخدمني عن
طريق الصفحات اخلاصة بإدارة كل مصرف واملتضمنة للنشاطات والنماذج
املستخدمة داخل االدارة ولدينا خطة تدريبية تنفذ لتأهيل املوظفني التابعني
لالدارة واملصرف لم يدخر املال واجلهد من أجل التأهيل واالرتقاء مبستوى
أداء املوظفني ونتطلع إلى املزيد من تطوير مصرف ليبيا املركزي والقطاع
املصريف بوجه عام ويف السابق كان البريد يتم عبر رسالة أو تأشيرة أما اآلن
فقد بدأ االعتماد على البريد االلكتروني اخلاص باملصرف والذي تتم من خالله
التكليفات وجند أن املوظف باملصرف دائما يف حالة تواصل مع بريده االلكتروني
ملواكبة تعليمات ومستجدات العمل وهذه الثقافة لم تكن موجودة لدى املوظفني
يف السابق وبدأت اآلن يف زيادة ومنو وبدأ االعتماد الكلي على البريد االلكتروني
فعندما يراسلك مدير االدارة عبر البريد االلكتروني يف موضوع وظيفي معني
فإن ذلك يعتبر مبثابة تكليف صادر بشكل رسمي وعندما يكون لدي حساب
على البريد االلكتروني على مصرف ليبيا املركزي هناك إعدادات تتم يف اجلهاز
الرئيسي اخلاص بالبريد االلكتروني هذه االعدادات خاصة باالجهزة الذكية
على حسب تصنيفها فاآلي فون من شركة أبل له إعدادات معينة واآلي باد له
إعدادات معينة والسامسونغ له إعدادات معينة وهكذا كل نوع من االجهزة الذكية
التي تستقبل اإلمييل والفائدة املتحققة منها أنها تربط بينك وبني رؤسائك
يف كل ما يتعلق بالعمل فلو وجد هناك موظف لديه باملنظومة مشكلة معينة
تستطيع التواصل معه حتى عن بعد وحل هذه املشكلة بدون أن تكون أمام جهاز
املحمول الشخصي  ..وهناك أيضا منظومة البريد الصوتي التي تبقي على كل
رقم هاتف ملوظف معني كما هو حتى عندما يتغير مكتبه وهذه املنظومة معمول
بها داخل املقر الرئيسي ملصرف ليبيا املركزي وفرعه مبنطقة الظهرة ونتطلع
إلى تعميمه على فروع املصرف بحيث يتم عقد اجتماعات العمل من خالله ..
وفيما يخص الدعم الفني للمنظومة أوضح املهندس عبد الفتاح إبراهيم
زريبة نائب مدير إدارة تقنيه املعلومات لشئون البرمجيات ما يلي « بخصوص
الدعم الفني للمنظومة فلقد مررنا يف السابق بفترة كان يتولى فيها الدعم
الشركة املنفذة وبعد األحداث مباشرة غادروا البالد فأصبح الدعم يتم عن بعد
ومت فيما بعد التعاقد مع شركة أخرى تقوم بتقدمي الدعم املتعلق باملنظومة
حتى اآلن وبدأنا يف موضوع املقاصة خالل هذه الفترة وبدأنا اآلن يف املواءمة
بني منظومة التسوية االجمالية الفورية واملقاصة اآللية ونعمل على ترقية
كليا
املنظومة إلى اإلصدار األخير خالل العام القادم ونحن ال نعتمد
ً
اعتمادا ً
على الشركة إال يف بعض اجلزئيات بقدر ما نعتمد على الفريق الفني الوطني
ولدينا مستقبال دورات تدريبية تأهيلية فيما يتعلق بتقدمي الدعم والبرامج
والرفع من كفاءة املهندسني فيما يخص تطوير املنظومات كانت لدينا
منظومات قدمية وقد بدأنا اآلن يف إدارة الرقابة على النقد وإدارة االصدار
يف تطوير هذه املنظومات  web applicationوهذا نظام جديد يعمل
حتت برنامج التشغيل الوندوز وهذا كله بكوادرنا الوطنية التي مت تأهيلها
واالستفادة منها يف تطوير املنظومات ولدينا منظومة الشئون اإلدارية اخلاصة
باملوظفني واملرتبات وهي منظومة ساب احلديثة والعاملية والتي دخلت حديثا
لليبيا ونؤكد بأنه خالل نهاية سنة 2014م سيتحول مصرف ليبيا املركزي
إلى تقنية عالية اجلودة ويواكب أي دولة يف أوروبا .

العمل جار على
ترقية المنظومة إلى
اإلصدار األخير
المركزي يعتمد
ميزانية للتدريب هي
األكبر في تاريخه
النظام يعمل على
المنظومة التقليدية
والمنظومة االسالمية

ا ملصر ف
وهذه املعدات قد وصلت خالل األيام القليلة املاضية ونحن نشرع اآلن يف
تركيبها ومع نهاية العام 2013م ستكون كل املصارف يف ليبيا مرتبطة بشبكة
االتصاالت وهذا كان يعتبر من أكبر العوائق التي مت التغلب عليها ..ويف الواقع
أنه لدى استالمنا للمشروع بعد الثورة كانت االتصاالت تقريبا شبه معدومة
ذاتيا
وكل الشركات التي كانت تقدم الدعم قد غادرت ليبيا وأصبح الدعم كله ً
ومحليا ولقد كان ذلك سببا مباشرا يف أن نعمل بجهودنا الذاتية على استكمال
ً
املشروع .
ومن حيث االعتماد على اخلبرة
االجنبية أوضح السيد عمران الشيباني
قائال « االعتماد على اخلبرة االجنبية
كانت هناك قبل الثورة العديد من
الشركات التي تقدم الدعم وحاليا
أعدادها على أصابع اليد فأصبح
بالتالي االعتماد بنسبة  95%على
الكادر الوطني يف جميع احلاالت
من شبكات االتصاالت وتبقى النسبة
البسيطة املتبقية للشركة الداعمة التي
متلك املنظومة .
وحول التأهيل والرفع من
مستويات األداء أكد السيد عمران
الشيباني بأنه « من ناحية التأهيل
فلقد اعتمد مصرف ليبيا املركزي يف
سنة  2012م ميزانية تعتبر من أكبر
ميزانيات التدريب يف تاريخ مصرف
ليبيا املركزي وكانت تقدر بحوالي 8
مليون وذلك لتدريب جميع املوظفني
الداعمني للمنظومة واملوظفني
بصفة عامة واالرتقاء مبستوى
أدائهم كما أننا قد قمنا بتدريب
الكثير من املوظفني باملصارف التجارية على النواحي التي تدعم املنظومة
.وقد قمنا كذلك بإعداد خارطة لتدريب فريق العمل القائم على دعم املنظومة
كال حسب تخصصه وهذه اخلارطة التدريبية تتركز على األجزاء احلساسة
والتي حتتاج إلى تدريب مكثف وذلك كاألجهزة اجلديدة أو القدمية التي لم
يكن يعمل عليها الفريق وكانت تعمل عليها اجلهات التي كانت تقدم الدعم
من خارج ليبيا ،والنواحي األخرى للتدريب تركزت على احتياجات املصرف
احلالية واملستقبلية واملحور الثالث الذي ركزت عليه خارطة طريق التدريب
هو عملية تنمية املوارد البشرية للمصرف ولقد وفقنا إلى حد كبير يف حتقيق
املستهدف من هذه اخلارطة ونـأمل يف السنوات القادمة أن نحقق املزيد من
التقدم يف هذا الشأن  ...فنحن نركز على خارطة الطريق التي تعدها اإلدارات
والتي تتم عليها عمليات دعم ومراقبة وتقييم والنتيجة املتحققة لهذه اجلهود
تكمن يف أن  95%من اجلزئيات التي تدعم الشبكة وتقدمي اخلدمات اخلاصة
باملنظومة املصرفية تعتبر محلية من الكادر الوطني الليبي ...كما مت حتديث
كل اخلوادم بحيث أن كل مصرف له محركه اخلاص وبالتالي ال عالقة لعطل
يف خادم مصرف ما باملصرف اآلخر وحاليا املصارف جاهزة للبدء يف التحديث
للمنظومة املصرفية وفقا لإلصدار  12.1وتبدأ عملية التحديث مع بداية
العام القادم وسينتهي املشروع حسب املخطط له مع شهر  8من العام القادم
وستكون عندئذ املصارف قد انتقلت من املنظومة القدمية الصادرة يف2004م
إلى آخر ما توصلت إليه الشركة املصممة للمنظومة .
ويف ما يخص مالءمة برمجيات منظومات املشروع لنظام الصيرفة
االسالمية أوضح السيد عمران الشايبي « عندما تعاقدنا مع شركة أوركل كان
االشتراط عليهم أن يكون لدينا اخليارات التي متكننا من العمل على املنظومة
التقليدية وكذلك املنظومة االسالمية وكما تعل++++م فمن املستحيل أن نقوم
بتغيير املصارف إلى النظام االسالمي يف خالل سنة أو سنتني فالسودان التي
يوجد بها أكبر عدد من املحاسبني أستغرق حتولها إلى الصيرفة االسالمية
عشر سنوات ولكننا هيأنا برنامجنا على التحول يف أسرع وقت ممكن وذلك
باقتناء اخلوادم التي تؤهل للعمل عليها يف أفضل الظروف وبالسرعة والدقة
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السطور األولى في البنك المركزي

حكمة مبكرة يف �إدارة العمل امل�صريف الوطني
محمد الشيباني

تعزية
يتقدم العاملون مبصرف ليبيا املركزي بأحر التعازي واملواساه
القلبية يف وفاة املغفورة لها بإذن اهلل
(( أنيسة ))
املوظفة السابقة يف معهد الدراسات املصرفية و املوظفة حاليا
يف ادارة املوارد البشرية  :آملني من اهلل أن يتقبلها بواسع رحمته وأن
يسكنها فسيح جناته .
وإن هلل وإن إليه راجعون

بدأ التفكير يف إنشاء مصرف مركزي لليبيا أثناء
احلركة الوطنية التي سبقت االستقالل وظلت األمور
التي تسير حسبما هو مخطط لها عن طريق جلنة
النقد الليبية املوصى بإنشائها جلنة اخلبراء باألمم
املتحدة حتى صدور قانون بإنشاء (البنك الوطني
الليبي) يف  26ابريل 1955م ،وتعيني محافظا ً
للبنك وهو الدكتور علي نور الدين العنيزي يف نفس
التاريخ ،ويف أول سبتمبر  1955مت تعيني مستر
واالر  WALARبصدور مرسوم نائبا ً للمحافظ
وكان يعمل يف بنك اجنلترا وكان قانون إنشاء البنك
الوطني الليبي لسنة 1955م يتكون من  52مادة،
ومن أهداف إنشائه العامة التي تضمنتها املادة 10
من القانون و التي جاءت تلبية لطموحاته وللرغبة
اجلامحة يف تطوير العمل املصريف يف ليبيا و بدا
جريئا ً يف خطواته باستصدار قانون إنشاء املصرف
الوطني الليبي يف  26ابريل 1955م وفيما يلي
نلخص أهدافه العامة:
• تنظيم إصدار أوراق النقد والعملة
املعدنية ،االحتفاظ باحتياطيات للمحافظة على
االستقرار النقدي يف ليبيا وعلى قيمة اجلنيه الليبي
يف اخلارج.
• التأثير على الوضع االئتماني مبا فيه
مصلحة البالد.
• العمل كمصرف للحكومة واإلدارات
الواليات.
ومن الواجب األخذ يف االعتبار بأن (املصرف
الوطني الليبي – كمصرف مركزي) كان يف طريق
التكوين وأن األهداف املذكورة جعلت منه مصرفا ً
للحكومة ومنظما ً اإلصدار ومؤثراً يف االئتمان
ومرشداً إلى االستقرار النقدي وهذه األهداف
وحدها كفيلة بأن يصبح (املصرف الوطني الليبي
مكانة (مركزية لوال صعوبات قامت مع احلكومة ومع
فروع املصارف األجنبية من الناحية األخرى وكان
املصرف الوطني الليبي أمام هذه الصعوبات لبقا ً
حادقا ً مارس الدبلوماسية الرزينة واإلقناع يف كل ما
اعترضه من صعوبات ومشاكل.
دفعت احلكومة الليبية رأس مال املصرف وقدره
نصف مليون ج.ل زادته قبل أن يباشر املصرف
أعماله يف عام 1956م إلى  700,000جنيه ليبي
ثم دفعت  100,000جنيه ليبي يف كل من األعوام
1965م 1966 -م – 1967م حتى أصبح رأسمال
املصرف املصرح به مساويا ً لرأس املال املدفوع وقدره
مليون جنيه ليبي رغم أن املادة رقم  7من قانون إنشاء
املصرف سمحت بجواز طرح جزء من مال املصرف
املسموح به للجمهور إال أن احلكومة رأت أن تكون
هي املالكة للمصرف بصفته مصرفا ً مركزيا ً وبصورة
كلية متمشية يف ذلك مع معظم االجتاهات يف العصر
احلديث وسار املصرف بخطى ثابتة واثقة من جناحه
متغلبا ً على ما قابله من صعوبات مثل املباني وقلة
املوظفني الليبيني األكفاء وغير ذلك من االحتياجات
الضرورية .وللمصرف الوطني الليبي أربعة أقسام:
اإلصدار والعمليات املصرفية واملحاسبة والسكرتيرة
وله مدير عام ومجلس لإلدارة ،فلما بدأ املصرف
أعماله يف طرابلس يف أول ابريل 1956م وجد أن
حسابات احلكومة وإدارات الواليات قد وصلت إلى
أكثر من مليون جنيه ليبي يف فروع املصارف األجنبية
وعلى األخص يف (بركليز بنك) البريطاني وكان من
حسن سياسة املصرف الوطني الليبي (مصرف ليبيا)
إن طلب حتويل تلك املبالغ إليه بطريقة تدريجية
تفاديا ً ألية اثأر عكسية تعرقل اقتصاد البالد ونشاط
املصارف التجارية) إذا ما اعتبرنا أن مبلغ مليون
جنيه ليبي مبلغا ً كبيراً يف ذلك الوقت وأن خروج أكثر
من مليون جنيه ليبي من تلك املصارف يف ذلك الوقت
رمبا قلل من سيولتها أو زعزع ثقة املودعني فيها.
وقد افتتح املصرف الوطني الليبي فرعا ً له
بسبها يف أول شهر ابريل 1957م احتفظت والية
فزان بحساباتها فيه ،وملا افتتح الفرع الرئيسي يف
بنغازي يف شهر أغسطس 1957م بدأ يف استالم
حسابات احلكومة من املصارف التجارية ومع ذلك
فإن أرصدة احلكومة كلها لم حتول إلى املصرف
الوطني الليبي إال منذ أكتوبر 1965م أي بعد صدور
قانون البنوك رقم  4لسنة 1963م الذي نص على
أن البنك هو مصرف احلكومة والواليات والهيئات
العامة ذات الشخصية االعتبارية.
واستمر املصرف الوطني الليبي بنك ليبيا -
مصرف ليبيا – مصرف ليبيا املركزي فيما بعد) إلى
فتح فروع له يف عدة مدن ليبية وفق التواريخ قرين
كل منها :البيضاء يف  5يونيو 1963م – درنة يف
 21نوفمبر 1963م – مصراتة  1ديسمبر 1963م
– غريان  1نوفمبر  – 1964طبرق  1ديسمبر
1964م – واخلمس يف ابريل 1966م.صدر القانون
رقم  30لسنة 1955م يف  26ابريل 1955م بإنشاء
املصرف الوطني الليبي ومنذ أن بدأ أعماله بطرابلس
يف أول ابريل 1956م كتب تقريره السنوي األولى يف
 31مارس 1957م عن السنة املالية املنتهية يف ذلك

التاريخ وظل يكتب وينشر تقاريره السنوية حتى 31
مارس 1969م وكلها تقارير تشهد باحلكمة واملعرفة
وبعد النظر واملصلحة العامة وينشر املصرف أيضا ً
(النشرة االقتصادية الشهرية) وتتضمن اآلراء القيمة
واإلحصاءات املفيدة.
تلييب املصارف يف ليبيا:
بدأ البنك الوطني الليبي عام 1959م يف
التفكير يف فصل العمليات املصرفية التجارية عن
العمليات املركزية متهيدا إلنشاء أول مصرف جتاري
ليبي متاما ً ولهذا السبب رفض افتتاح فروع جديدة
للمصارف األجنبية العاملة يف البالد ومع أن البنك
الوطني الليبي لم ينجح يف إنشاء مصرف جتاري ليبي
إال انه فتح أفاقا ً وفرصا جديدة من التفكير أمام
احلكومة ورجال األعمال لدخول امليدان املصريف
والتفكير يف تلييب املصارف العاملة يف البالد أو
إنشاء مصارف ليبية جديدة.
البد أن نذكر هنا أن بليبيا مصرفيني متخصصني
احدهما زراعي واآلخر صناعي عقاري األول هو
املصرف الزراعي الوطني الليبي الذي أنشئ يف
منتصف عام 1955م برأس مال مرخص له قدره 5
مليون جنيه ليبي ،شاركت احلكومة فيه مبليون جنيه
ليبي وظل رأس املال يزيد حتى وصل إلى 10,200
مليون جنيه ليبي عام 1968 – 67م أما املصرف
اآلخر هو البنك الصناعي العقاري الليبي الذي أنشئ
مبرسوم يف  7سبتمبر 1956م برأـس مال قدره
 10مليون جنيه ليبي ،يخصص نصفه لالستثمار
الصناعي والنصف اآلخر لالستثمار العقاري.
قانون املصارف رقم  4لسنة 1963م:
صدر هذا القانون يف  84مادة الغيا قانوني
1955م 1958م وحل (مصرف ليبيا محل املصرف
الوطني الليبي وقد صدر هذا القانون يف 11
رمضان 1382هـ املوافق  5فبراير 1962م ونشر
يف اجلريدة الرسمية يف  15ابريل 1963م.
من ميزانية مصرف ليبيا:
نالحظ من خالل هذه السطور لسردنا مليزانية
مصرف ليبيا أشياء هامة بيانها كاآلتي:
رأس مال املصرف مليون جنيه ليبي كما
ذكرنا ،ولديه احتياطي عام  1,300مليون جنيه
زائد حوالي  4مليون للطوارئ أي أن رأس
ليبي
ً
املال واالحتياطي يصل إلى  6,242,420جنيه
ليبي ،كما جاء بآخر تقرير عن السنة املالية – 68
1969م واملتضمن للميزانية العمومية ملصرف ليبيا
يف  31مارس 1969م وقد بلغت أرباح املصرف
يف السنة املالية املنتهية يف  31مارس 1969م
حوالي  3,800مليون جنيه ليبي نصيب احلكومة
منها نحو  2,200مليون جنيه ليبي وقد حصلت
احلكومة على نحو  9,500مليون جنيه ليبي من
أرباح املصرف كما جاء يف التقرير السنوي ملصرف
ليبيا لسنة 1968 – 67م من أرباح املصرف منذ
السنة املالية 1969 – 68 = 1957 – 56م
كما يالحظ أيضا ً أن كمية العملة املعدنية والورقية
املتداولة زادت من حوالي  5مليون جنيه إلى 75
مليون عام 1969 – 68م وهي زيادة كبيرة تكثر من
عرض النقود املتداول يف السوق ويجد مصرف ليبيا
نفسه مضطرا إلى ذلك.
عودة إلى تلييب املصارف األجنبية يف ليبيا:
كان مصرف ليبيا يحث رجال األعمال الليبيني
باستمرار للدخول يف ميادين املصارف والتعاون يف
إنشاء مصارف ليبية ،يساهم الليبيون يف غالبية
أسهمها ولبى الليبيون النداء ،أنشئ املصرف التجاري
وفتح يف  16يونيو 1964م وساهم فيه الليبيون
بنسبة  52%من رأس املال ،وساهم بالباقي ويسترن
بنك .WESTERENBANK
وبعد مشاورات كثيرة واجتماعات عديدة مت
افتتاح مصرف الصحاري يف  11يوليو 1964م
فضم فرع بنكو دي سيشيليا يف ليبيا وبنك أوف
أمريكا وساهم فيه الليبيون وعلى رأسهم الدكتور
علي نور الدين العنيزي (أول محافظ ملصرف ليبيا)
بنسبة  51%وتولى مجلس إدارته.
ويف  11سبتمبر 1964م افتتح مصرف الشركة
اإلفريقية كمصرف ليبي ضم الشركة املصرفية

الفرنسية وساهم فيه عدد من الليبيني بنسبة 51%
من رأس املال.
فلما اتضحت الرؤية رغب البنك البريطاني
للشرق األوسط يف طرق باب التلييب فتم إنشاء
مصرف ليبي يحمل اسم مصرف شمال إفريقيا
برأس مال قدره مليون جنيه ليبي ساهم فيه الليبيون
بنسبة  51%من رأس املال وافتتح املصرف اجلديد
يف أول يناير 1966م.
ويف 1967/8/1مت تلييب بنك مصر فساهم
فيه الليبيون بنسبة  51%من رأس ماله الذي زيد من
نصف مليون جنيه إلى مليون جنيه ليبي وحمل اسما ً
جديداً (مصرف النهضة العربية).
وهكذا كان هدف مصرف ليبيا من هذه
اخلطوة هو إتاحة الفرص لليبيني من املساهمة يف
املصارف األجنبية يف ليبيا وكانت خطوة طيبة يف
االجتاه الصحيح واتت بنتائج طيبة ولم يبق بعد هذا
إال مصارف – بنكو دي روما – باركليز بنك – بنكو
دي نابولي – والبنك العربي (األردن) فظلت ً فروعا ً
ملصارف أجنبية وإن كانت رؤوس أموالها واحتياطاتها
قد انفصلت عن مراكزها الرئيسية وهذه هي
املصارف التي انطبق عليها قرار ما يسمى مبجلس
قيادة الثورة) الذي أعطى نسبة  % 51من رأس املال
إلى احلكومة والباقي للمساهمني الليبيني وقرر أن
يكون مجلس إدارة كل مصرف من الليبيني فقط.
على أن حتول فروع املصارف األجنبية يف البالد
إلى شركات ليبية مساهمة وقد صدر قرار بهذا
الشأن يف  13نوفمبر 1969م وحدد وزير املالية يف
نفس التاريخ املشار إليه :األسماء التجارية للمصارف
الليبية كالتالي:
			
• مصرف األمة
على بنك ودي روما.
• مصرف اجلمهورية على باركليز بنك.
• مصرف الوحدة 			
على البنك العربي.
• املصرف التجاري الوطني على بنك
ودي نابولي.
ثم استولى النظام الفاسد على حصص الليبيني
يف هذه املصارف وسرقها ولم يعطهم شيئاً.
نعرج قليالً إلى الوراء لنذكر أسماء فروع
املصارف األجنبية وتواريخ إنشائها:
• أنشئ فرع بنك ودي روما بطرابلس
1907م وقفل أثناء احلرب العاملية الثانية ثم أعيد
فتحه سنة 1952م.
• أنشئ بنكو دي سيشيليا بطرابلس سنة
1912م وقفل أثناء احلرب العاملية الثانية ثم أعيد
فتحه سنة 1951م.
• أنشئ بنك ودي ايطاليا بطرابلس سنة
1912م.
• أنشئ بنك ودي نابولي بطرابلس سنة
1913م وقفل أثناء احلرب العاملية الثانية ثم أعيد
فتحه سنة 1951م.
وكانت هذه البنوك االيطالية األربعة قد ساعدت
وساهمت يف االستيطان االيطالي يف ليبيا وكان
وجودها لهذا الغرض اللعني.
• عندما بدأ املصرف الوطني الليبي
أعماله يف طرابلس يف األول من ابريل 1956م
باإلضافة إلى البنوك االيطالية األربعة كانت تعمل
البنوك األجنبية التالية:
		
• باركليز بنك
بريطاني أنشئ 1943م.
• البنك العربي املحدود
أردني أنشئ سنة 1952م.
مصري أنشئ
• بنك مصر
سنة 1954م.
ثم بعد ذلك أنشئت املصارف التالي:
		
• مصرف الصحاري
أنشئ سنة .11/7/1964
		
• مصرف شمال إفريقيا
أنشئ سنة 1966م.
• الشركة املصرفية اإلفريقية
أنشئ سنة .11/9/1964
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تحليل ألهم المتغيرات االقتصادية والنقدية
حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013
 1االحتياطيات واألصول األجنبيةسجل رصيد إجمالي االحتياطيات واألصول األجنبية يف نهاية الربع
الثالث من عام  2013ارتفاع ًا قدره  6.6مليار دوالر ،أو ما نسبته 5.5%
ليصل إلى  128.3مليار دوالر ،مقابل نحو  121.6مليار دوالر يف نهاية
الربع الثالث من عام .2012
وقد انعكس جزء من هذا االرتفاع يف رصيد االحتياطيات من النقد
األجنبي بنحو  4.6مليار دوالر ،أو ما نسبته  4.0%ليصل إلى نحو 119.5
مليار دوالر ،مقابل  114.9مليار دوالر يف نهاية الربع الثالث من عام ،2012
وانعكس اجلزء االخر يف رصيد بند أصول أجنبية لدى مصرف ليبيا املركزي
بنحو  2.1مليار دوالر ،أو ما نسبته  30.5%ليصل إلى نحو  8.8مليار دوالر،
مقابل  6.7مليار دوالر يف نهاية الربع الثالث من عام .2012
واجلدول التالي يوضح البنود املكونة لألصول واالحتياطيات األجنبية:

( )1تشمل الشريحة االحتياطية لدى صندوق النقد الدولي وحيازات
وحدة حقوق السحب اخلاصة والذهب بالسعر التاريخي.
( )2تشمل القروض واملساهمات اخلارجية للمصرف.
 2سعر صرف الدينار الليبيانخفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الدوالر األمريكي بنسبة 0.3%
يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013أي انخفض من  1.2560دينار ًا لكل
دوالر يف نهاية الربع الثالث من عام  2012إلى  1.2598دينار ًا لكل دوالر
يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013وانخفض ايض ًا أمام اليورو بنسبة
 ،5.3%أي انخفض من  1.6147دينار ًا لكل يورو يف نهاية الربع الثالث من
عام  2012إلى  1.7003دينار ًا لكل يورو يف نهاية مايو من عام  ،2013كما
انخفض سعر صرف الدينار الليبي أمام اجلنيه اإلسترليني بنسبة ،0.3%
ليصل إلى  2.0364دينار ًا لكل جنيه إسترليني يف نهاية الربع الثالث من
عام  ،2013مقابل  2.0305دينار ًا لكل جنيه إسترليني يف نهاية نفس
الفترة من عام  ،2012وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة ،4.1%
أي من  1.3363لكل فرنك يف نهاية الربع الثالث من عام  2012ليصل
إلى  1.3910دينار ًا لكل فرنك يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013يف
حني ارتفع سعر صرف الدينار الليبي أمام الني الياباني بنسبة  20.2%يف
نهاية الربع الثالث من عام  .2013واجلدول التالي يوضح تطور سعر صرف
الدينار الليبي مقابل بعض العمالت الرئيسة الدولية:

 3العملة املصدرةسجل رصيد العملة املصدرة (ورقية ومعدنية) يف نهاية الربع الثالث
من عام  2013انخفاض ًا قدره  858.6مليون دينار ،أو ما نسبته 5.3%
ليصل إلى  15.2مليار دينار ،مقابل  16.1مليار دينار يف نهاية الربع
الثالث من عام  ،2012منها نحو  2,152.5مليون دينار عملة بخزائن
املصارف التجارية ،ونحو  6.0ماليني دينار نقدية بالصندوق لدى العمليات
املصرفية مبصرف ليبيا املركزي ،ونحو  13,060.2مليون دينار عملة
يف التداول خارج املصارف يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013مقابل
 14,094.7مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2012مظهر ًا
بذلك انخفاض ًا قدره  1,034.5مليون دينار ،أي بنسبة  7.3%واجلدول
التالي يوضح تطور العملة املصدرة.

 4عرض النقودشهد عرض النقود (ع )2يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013ارتفاع ًا
قدره  7,022.6مليون دينار ،أو ما نسبته  11.8%ليصل إلى 66,397.6
مليون دينار ،مقابل  59,375.0مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من عام
.2012
وقد متثل هذا االرتفاع يف زيادة مكونات عرض النقود (ع )1بنحو
 7,625.3مليون دينار ،أو ما نسبته  14.0%ليصل إلى 61,937.0
مليون دينار ،مقابل  54,311.7مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من عام
 ،2012كانت معظم الزيادة يف الودائع حتت الطلب بنحو  8,659.8مليون
دينار ،أو ما نسبته  21.5%لتصل إلى  48,876.8مليون دينار يف نهاية
الربع الثالث من عام  ،2013يف حني انخفضت العملة خارج املصارف بنحو
 1,034.5مليون دينار او ما نسبته  7.3%كما انخفض شبه النقود بنحو
 602.7مليون دينار ،أو ما نسبته  11.9%ليصل إلى  4,460.6مليون
دينار ،مقابل  5,063.3مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من عام .2012
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إعداد  :إدارة
البحوث واالحصاء

االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية

 :7الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي
تشير البيانات املتوفرة لدى وزارة التخطيط ،إلى حدوث منو يف الناجت
املحلي اإلجمالي احلقيقي لعام  2012بنحو  ،98.2%مقارنة مبعدل منو سالب
بنسبة  61.0%يف عام  ،2011مدفوعا باستئناف صادرات النفط ،والتوسع يف
االنفاق العام ،ويأتي هذا النمو يف الناجت يف عام  2012كمحصلة للنمو يف الناجت
احلقيقي النفطي بحوالي  ،211.4%ومنو يف الناجت احلقيقي غير النفطي
بحوالي  ،43.7%وقد بلغت قيمة الناجت املحلي اإلجمالي لعام  2012باألسعار
الثابتة (أسعار  )2003عام  2012نحو  39.9مليار دينار ،مقابل  20.1مليار
دينار يف عام  ،2011حيث بلغت قيمة الناجت املحلي النفطي  20.4مليار دينار
أما قيمة الناجت املحلي غير النفطي فقد بلغت  19.5مليار دينار.

 : 5اخلصوم االيداعية باملصارف التجارية
سجل إجمالي اخلصوم االيداعية للمصارف التجارية يف نهاية الربع
الثالث من عام  2013ارتفاع ًا قدره  8,862.9مليون دينار ،أو ما نسبته
 14.6%ليصل إلى  69,634.0مليون دينار ،مقابل  60,771.1مليون
دينار يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2012وبتحليل البنود املكونة للخصوم
االيداعية يالحظ أن الزيادة كانت يف ودائع القطاع العام واحلكومي بنحو
 5,116.3مليون دينار ،أو ما نسبته  15.4%لتصل إلى  38,425.4مليون
دينار يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013مقابل  33,309.1مليون دينار
يف نهاية نفس الفترة من العام السابق ،وقد شكلت ودائع القطاع العام ما
نسبته  55.2%من إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية ،وارتفاع ودائع
القطاع اخلاص بنحو  3,746.6مليون دينار ،أو ما نسبته  13.6%لتصـل
إلى  31,208.6مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2013وشكلت
ما نسبته  44.8%من إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية ،وقد شكلت
اخلصوم االيداعية ما نسبته  81.7%من إجمالي خصوم املصارف التجارية.
وجتدر اإلشارة إلى إن الودائع حتت الطلب شكلت ما نسبته 82.5%
من إجمالي الودائع ،يف حني شكلت الودائع ألجل وادخار ما نسبته 17.5%
من إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية يف نهاية الربع الثالث من عام
.2013
هيكل الودائع لدى املصارف التجارية

 :6االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية
سجل االئتمان املصريف املمنوح من قبل املصارف التجارية يف نهاية الربع
الثالث من عام  2013ارتفاع ًا قدره  2,553.8مليون دينار ،أو ما نسبته
 17.0%ليصل إلى نحو  17,532.6مليون دينار ،مقابل 14,978.8
مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من عام  .2012ويعود ذلك إلى زيادة
االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص بنحو  2,873.5مليون دينار ،أو ما نسبته
 31.5%ليصل إلى  11,990.6مليون دينار ،مشكالً ما نسبته  68.4%من
إجمالي االئتمان املمنوح من املصارف التجارية ،يف حني انخفض االئتمان
املمنوح للقطاع العام بنحو  319.7مليون دينار ،أو ما نسبته  5.5%ليصل
إلى  5,542.0مليون دينار ،مشكالً ما نسبته  31.6%من إجمالي االئتمان
املمنوح من املصارف التجارية.
ومن ناحية أخرى شكل االئتمان املصريف ما نسبته  20.6%من إجمالي
أصول املصارف التجارية وما نسبته  25.2%من خصومها االيداعية يف
نهاية الربع الثالث من عام .2013

 :8الناجت املحلي اإلجمالي االسمي
سجلت البيانات املقدرة للناجت املحلي االجمالي االسمي خالل عام
 2012منو ًا بلغت نسبته  136.8%ليصل إلى  117.7مليار دينار ،مقارنة بنحو
 49.7مليار دينار عام  ،2011ويعود هذا االرتفاع يف النمو إلى استئناف صادرات
النفط ،والتوسع يف االنفاق العام.
 9معدل التضخم خالل النصف االول من عام 2013استنادا إلى بيانات مصلحة االحصاء والتعداد ،فإن معدل التضخم وفق ًا
ملؤشر الرقم القياسي العام ألسعار املستهلك ،بلغ خالل النصف األول من عام
 2013م  ،2.9%ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة االنفاق العام وخاصة االنفاق
اجلاري.
وقد بلغ معدل التضخم يف مجموعة املالبس واألقمشة واألحذية ،11.8%
ويف مجموعة السكن ومستلزماته  ،5.1%كما بلغ يف مجموعة املواد الغذائية
واملشروبات والتبغ  ،4.7%يف حني انخفض معدل التضخم يف مجموعة السلع
واخلدمات األخرى بنسبة ( ،)7.7%ويف مجموعة العناية الصحية بنسبة (،)5.4%
كما انخفض يف مجموعة التعليم والثقافة والتسلية بنسبة (.)1.4%
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فن اختيار الفنادق حسب دوافع السفر
يتصفح املسافرون الكتب واألدلة
السياحية ،قبل التوجه إلى املطارات ،واستقالل
الطائرات أو القطارات واحلافالت والبواخر،
للوصول إلى مقاصدهم لقضاء االجازات
من بني مئات الوجهات حول العالم ،أو امتام
أعمالهم اخلاصة ،وفور الوصول يستقل كل
شخص وسيلة الوصول إلى مقر اإلقامة ،دون
األخذ يف احلسبان عدة معايير قد تساعده يف

اشخاص باختالف متطلباتهم ورؤيتهم لها،
أي منها سوى أن
ولكن يف معايير عامة اليعني ً
تكون مريحة وآمنة ،وهذا قد يتوفر يف أي فندق
عادي أو يف الفنادق الفاخرة على حد سواء،
ومع ذلك هناك أمور أخرى ينظر فيها عند
البحث يف تفاصيل العرض بغض النظر عن
املرافق املتاحة كاملغسلة والنوادي الرياضية،
ووسائل الراحة األخرى ،فعند البحث عن فندق

قضاء اجازته براحة تامة ،أو اجناز األعمال
بشكل جيد ،السيما إذا ماكانوا يف رحلة عمل.
بالنسبة للكثيرين ،قد يكون موقع مكان
اإلقامة ثاني معايير اختيار الفنادق أو مقار
االقامة املتنوعة ،لتبقى اخلدمات وجتهيزات
الغرفة ،يف الصدارة والعنصر األكثر تأثيراً ،يف
حني أن السؤال األهم (ماهو الغرض من السفر
أو الدافع التخاذ قرار مغادرة مكان اإلقامة
الدائم)؟.
الغرض من السفر هو جتربة احلياة يف
بلد ما كما هي يف الواقع ،وتشمل تذوق الطعام،
والتحدث مع الناس ،ومعرفة أمناط عيشهم،
والثقافة السائدة يف املجتمعات ،وتتلخص
كجزء من ذكريات وجتارب جيدة يف املحصلة.
وعلى جانب آخر تعني الصفقة اجليدة
لدى اختيار الفنادق أشياء عديدة لعدة

جيد يجب البدء يف االطالع على املوقع املناسب
يف املكان الذي تريده ،وضمان أال يقع مكان
االقامة يف حي سيء السمعة ،أو وسط مكان
تنتشر فيه اجلرمية ،ولكن إذا ماكان املسافر
يف زيارة خارج املدينة وليس لديه واسطة النقل
اخلاصة به يف املكان الذي يخطط لزيارته،
ينبغي التحقق ما إذا كانت سيارات األجرة
متاحة بالقرب من الفندق ،أو توفر شرط
سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام.
وبعد التحقق من املوقع ،سوف يحتاج
املرء للبحث عن الفندق الذي جتتمع فيه
االحتياجات اخلاصة به ،كما ينبغي أن يكون
الفندق جيداً ونظيفا ً مع غرف مزودة بحمام
خاص ومستقل ،ويعد معرفة حجم الغرفة،
السيما إذا ماكانت خطط السفر تتطلب
املكوث لفترة طويلة ،وعندها يكون حجم

وفق القواعد الذهبية

الغرف على رأس قائمة معايير االختيار،
خصوصا ً وأن ذلك يخفف من حدة رهاب
األماكن الضيقة ،كما يجب أن تكون الغرفة
مشتملة على تلفزيون ،وكذا الهاتف أمراً ال بد
منه ،وإذا ما كان املسافر يف زيارة عمل فاألمر
قد يتطلب توفر طابعة وفاكس ،لذا يعد
اختيار فندق ملحق به مركز األعمال الذي
يوفر هذه التسهيالت ملحقة مع خدمات
اإلنترنت يف كل غرفة على مدار  24ساعة،
إلنهاء األعمال ،فيما يشكل توفر الوجبات
وفقا للجدول الزمني اخلاص بالنزيل بدال
من االلتزام باجلدول الزمني للفندق الذي
قد اليتوافق مع مواعيد عمل النزالء ،ولكن
وبصرف النظر عن أن الفندق ينبغي أيضا أن
يشتمل على مقهى يقدم خدماته على مدار
 24ساعة ،وسيكون أفضل اختيار الفنادق
التي لديها العديد من املطاعم.
ويستلزم أمر اختيار الفندق التحقق من
تصنيفه ،وتعد الفنادق املصنفة ضمن فئة
الثالث جنوم ،الفئة األكثر حجوزات من بني
مرافق االقامة املؤقتة ،وعلى الرغم من أن
الفنادق من فئة الثالث جنوم يف بلدك قد تكون
مختلفة أحيانا ،رمبا أسوأ أو أفضل مما متاح
يف بلد آخر نظرا لعدم وجود تصنيف موحد
على الصعيد الدولي.
وإذا ماكان املسافر يف مرحلة التخطيط
لالنطالق يف رحلة إلى مدينة جديدة ،بهدف
التمتع بتجربة كاملة ،ينبغي عليه النظر يف
البقاء يف الفنادق الفخمة أو املصنفة ،والواقعة
يف قلب املدينة ،فهي تقدم اخلطط والبرامج
واملقترحات حول زيارة السوق املحلية ،واآلثار
واملباني التاريخية واملتاحف ودور السينما
واملسارح وغيرها من وسائل الترفيه ،وتوفر
خدمة استئجار الدراجة الستكشاف الريف،
حيث ميكن للموظفني يف الفنادق الفخمة
مساعدة النزالء ،ودائما ً تكون األولوية على
الئحة االختيارات هي ضمان أن لديك كل ما
حتتاجه من متطلبات اإلقامة أو خطط للتجول
ومعرفة تفاصيل أكثر عن محيطك ،حتى ما
إذا كنت تريد الذهاب إلى مطعم تقليدي أو
العثور على أفضل مسار للمشي يف أنحاء
املدينة فيمكن أن يوفرها لك طاقم الضيافة يف
الفنادق الفخمة والعالمات الشهيرة.

امل�سافر الفطن يحمي نف�سه من الل�صو�ص

القاعدة األساسية واملهمة ،هي
وعي املسافرين باألوضاع املحيطة بهم،
للمحافظة على األمن الشخصي أثناء
السفر ،و يف كل مكان ،سواء يف الفندق
أو املطارات أو األسواق ،ألن املجرمني
موجودون يف األماكن التي عادة ما تكتظ
بالزوار والسياح األجانب الغافلني.
ويحذر (روبرت سيسليانو) مؤلف
كتاب (دقيقة سالمة) الذي يتناول سبل
احلماية من اجلرائم ،املسافرين من
الوثوق بأي شخص بسهولة ،ألن املجرمني
عادة ما ينجحون يف االندماج مع الناس،
ما قد يعطي للسائح صورة عن املجرم
مغايرة عما هو عليه بالفعل ،ومن األمور
التي قد تساعد املسافر يف جتنب الوقوع
يف اخلطر ،التظاهر مبعرفة األمور من
حوله ،بحيث ال يالحظ اآلخرون أنه ال
ينتمي إلى البلد املوجود فيه ،مشيرا إلى
أن طريقة اللباس وأنواع مالبس املسافر
يجب أن تكون متماشية مع املجتمع املوجود
فيه ،حتى ال يتم التعرف عليه بسهولة،
كما أن استخدام سيارات األجرة بدال

من احلافالت ،السيما إذا ماكان بحوزته
بضائع كثيرة ،ألنه يف حال تعرضت إحدى
البضائع للسرقة ،سيترك املسافر حائرا
ما بني اللحاق باللص أو البقاء حلماية
البضائع األخرى.
ويفضل (سيسليانو) اخلبير يف مجال
األمن الشخصي ،أن يستأجر املسافر غرفة
يف الطوابق العليا ،بدال من الشقق األرضية،
التي قد تكون وسيلة التسلل إليها أسهل،
كما ينصح بعدم اصطحاب املجوهرات
خالل الرحالت ،ووضع املال يف محفظة
موضوعة يف اجليوب األمامية بدال من
اخللفية ،أو تعليقها بقالدة ووضعها حول
العنق ،ويجب على السائح عدم اختيار طرق
جانبية الختصار الوقت ،ويدعو املسافرين
إلى البقاء يف الشوارع املكتظة بالناس التي
يصعب فيها على املجرمني استهدافهم
فيها ،وعلى املسافر جتنب دعوة أي شخص
إلى غرفة الفندق ،باإلضافة إلى محاولة
جتنب الصعود بأي مركبة غير مرخصة
للنقل العام ،ألنها تسهل على املجرم
استدراج الضحية إلى موقع اجلرمية.

حزمة نصائح للتغلب على متاعب الرحالت الطويلة

رفيق المسافر المعاصر

اخلرائط االلكرتونية عنوان
جديد يحقق الأرباح

كم���ا هو العالم احلقيق���ي يتفاعل فبالتوزاي يتحرك العال���م االفتراضي ،متيحا ً
ملتصفحيه فرصا أوسع للتواصل ،وحتديد األهداف بأيسر الطرق وأسرعها ،مايوفر
اجله���د ،ويتي���ح أكبر قدر من البحث عن االحتياج���ات واملتطلبات ،ومع تطور أدوات
العال���م االفتراض���ي من تطبيقات ميك���ن تزويد أجهزة الهوات���ف الذكية بها ،وربطها
باالنترنت يف أي مكان من العالم ،إزداد اعتماد البشر على تلك التطبيقات ،وباملقابل
تطورت خدمات هذا النمط اخلدمي اجلديد ،الذي بدأ يتطور بوتيرة متسارعة.
فقد أفادت دراسة حديثة بان اخلرائط املوجهة عبر األقمار الصناعية جتاوزت
كونها مجرد تطبيقات مضافة على أجهزة الهواتف الذكية ،الس���يما مع تنامي حركة
السفر والتنقل وحركة املسافرين بوتيرة متسارعة ،وتلبية متطلباتهم الكتشاف املدن
واملقاصد والوجهات التي يطأونها.
وتتعدد فوائد اخلرائط االلكترونية ،إذ ميكنها حتديد التضاريس وارتفاع املباني
واألش���جار وهو مايس���اعد املستكش���فني والرحالة عبر الطبيعة ،وكذلك يستعني بها
املس���افرون والسياح س���واء يف حتديد مواقعهم ،و البحث عن معلم سياحي أو فندق
أو مقر لالقامة ،كما يرجح اس���تعمالها يف التصوير أو توصيل األطعمة الس���ريعة أو
حتى للحاالت الطارئة.
وأم���ام حزم���ة الفوائ���د ،وبالت���وازي م���ع تنام���ي أع���داد مس���تخدمي اخلرائط
االلكترونية وتعزيز مكانتها بني املسافرين ،كشفت دراسة حديثة أن خرائط بريطانيا
على سبيل املثال ،تخضع ألكثر من عشرة آالف تعديل يومياً ،وتتضمن كافة قطاعات
الدولة ،اخلاصة واحلكومة.
وتعتم���د الكثير من الدول اآلن على قطاع اخلرائط اإللكترونية ،إذ حتقق أرباح
تصل إلى  150مليار دوالر ،والتي تفوق أربع مرات األرباح التي يجنيها قطاع ألعاب
الفيديو.

يبقى االستمتاع بالرحالت والوصول إلى املقاصد وأنتم يف غاية احليوية
والنشاط  ،أمراً على طاولة البحث واالهتمام من قبل عدد كبير من اخلبراء واملهتمني
بقضايا السفر والترحال بشكل عام ،وتداعيات املكوث طويالً داخل وسائل النقل
البري أو اجلوي على وجه اخلصوص.
ويف هذا الصدد أسفرت الدراسات واألبحاث التي أجريت على مدى العقود
املاضية عن حزمة من النصائح واإلرشادات التي تساعد يف االستمتاع بالرحالت
والوصول إلى الوجهات يف قمة احليوية واالنتعاش ،ومن بني تلك نصائح املختصني
للمسافرين ،اإلكثار من شرب السوائل واملياه ،بهدف ترطيب األجسام ومقاومة
اجلفاف ،وباملقابل خفض كميات شرب املنبهات ،مبايف ذلك القهوة والشاي ،التي
تسهم يف جفاف اجلسم.
كما يعتقد اخلبراء أن املالبس لها تأثير كبير يف الضغط على الدورة الدموية
وانتقال الدم إلى أعضاء اجلسم ،لذا ينصح بإرخاء املالبس ،وخلع السترات ،تفاديا ً
لعرقلة الدورة الدموية ،فيما يفضل استخدام اجلوارب اخلفيفة أثناء الطيران
ملسافات طويلة.
احلركة وإجراء بعض التمرينات الرياضية اخلفيفة ،مبايف ذلك حتريك اليدين
والساقني يف حركات دائرية ،للمساعدة يف تدفق الدورة الدموية ،وتبعا ً لذلك
التخفيف من التعب وتورم القدمني.
ويف حال السفر لساعات طويلة ،يشدد اخلبراء على جتنب النوم ملدة طويلة يف
الوضعية نفسها ،وباملقابل التقلب من حني إلى آخر.

في بالد الشمس المشرقة

املطبخ الياباين و�أ�ساليب حت�ضري الطعام

الش���ك إن املطبخ الياباني يش���كل اجلانب األكثر
ب���روزا يف الثقافة اليابانية ،وعلى مدى فترة من الزمن
ش���هد ف���ن الطب���خ من���وا ملحوظ���ا ،وامتد إل���ى أجزاء
مختلف���ة م���ن العال���م ،مب���ا يف ذل���ك ال���دول األوروبية
واألمريكية .مثل طبق السوش���ي ،وترياك���ي والتمبورا،
ويق���وم املطبخ الياباني على مفهوم املوس���مية من املواد
الغذائي���ة ،حيث يتم إعداد بع���ض األطباق اخلاصة يف
وقت معني من السنة.
تطل���ق كلم���ة (غوه���ان) عل���ى وجب���ة الطع���ام يف
الياب���ان ،وهي كلمة تش���ير إل���ى األرز املطه���و بالبخار
ال���ذي يعد غ���ذاء هاما ً بالنس���بة لليابانيني ،لذا اتس���ع
معنى الـ (غوهان) ليشمل كافة أنواع الوجبات ،ويدخل
األرز األبي���ض ،واألس���ماك أو اللح���وم ،واخلضراوات
املطبوخة ،واحلس���اء ،واملخل�ل�ات ضمن قائمة أصناف

املطبخ الصيني ،ويقبل اخلبز واملعكرونة ،أما السوشي
والتمبورا والس���وكي ياكي واألطعم���ة اليابانية األخرى
املش���هورة عاملي���ا ً فهي م���ن األكالت األكثر ش���عبية يف
اليابان.
ويس���تخدم اليابني���ون مصطل���ح (ياكيمون���و) على
األطباق مش���وية أو مقلية على حد س���واء ،فيما تطلق
كلم���ة (نيمون���و) على األطباق املس���لوقة ،أم���ا األطباق
املحمرة فتسمى (إتامه -مونو) ،أما األ طباق الناضجة
على البخار فيش���ار إليها باسم (موش���يمونو) ،واملقلية
يف الزيت (أغه-مونو) ساشيمي) ،واحلساء (سوميونو)
أو (ش���يرومونو) ،واملخلالت واألغذية املتبلة (تس���وكه-
مون���و)( ،أيه-مون���و)( ،س���ونو-مونو) أو (تش���ينمي)،
وتس���مى احللوي���ات والوجب���ات خفيف���ة (أوكاش���ي)،
أو (ياتس���و) ،فيم���ا يطل���ق عل���ى احللوي���ات الياباني���ة

(واغاش���ي) ،واحللوي���ات الياباني���ة القدمي���ة الط���راز
(داغاش���ي) ،واحللوي���ات الغربية (يوغاش���ي) ،واخلبز
احللو (كاشى بان).
ويشكل السوشي قوام أطباق املطبخ الياباني ،وقد
قطع ش���وطا طويال منذ أن قدم للمرة األولى يف القرن
ال���ـ  ،7وتعدى كون���ه مجرد وجبة تتكون من األس���ماك
اململح���ة املخم���رة خالل ع���دة أس���ابيع ،و أضحت من
املأكوالت الش���هية التي يتمت���ع بها الكثير من اليابانيني
وزوار الب�ل�اد مبذاقه���ا ،وبش���كل ع���ام ميك���ن وصف
السوش���ي بأنه عبارة عن لفائف من السوشي مع األرز
ويضاف لها اخلل ،ومكونات عدة مبا يف ذلك األسماك
واخليار واألفوكادو ،و األعش���اب البحرية املجففة ،ويف
أنواع أخرى سمك الس���لمون ،واجلمبري ،والتونة على
سبيل املثال.

األخيرة
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بيان بشأن ما نشرته وسائل
األعالم عن اللجوء إلى
احتياطيات مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا املركزي ينفي ما ورد يف اخلبر
الذي نشرته وكالة رويترز منسوبا إلى السيد
نائب املحافظ  ،بشأن إنفاق مبلغ سبعة مليار
دوالر للتعويض عن خسائر العائدات النفطية
 ،حيث لم يتم املساس باالحتياطيات بالرغم
من تدني إيرادات النفط خالل األشهر الثالثة
املاضية  ،وقد أوضح السيد نائب محافظ مصرف
ليبيا املركزي بأ ّن ما تناوله يف وسائل اإلعالم إمنا
هو احلديث عن تدني منو االحتياطيات لدى
عما كان عليه سابقا  ،وأن
مصرف ليبيا املركزي َّ
ذلك التدني قد بلغ حوالي ثالثة مليارات دوالر
حتى نهاية نوفمبر  2013ومن املتوقع أن يصل
هذا التدني إلى (  7مليار دوالر ) نتيجة إلتزامات
ليبيا املالية اخلارجية  ،نتيجة لتدني اإليرادات
النفطية .
ويهيب مكتب االعالم مبصرف ليبيا املركزي
بوسائل اإلعالم املحلية واألجنبية بضرورة توخي
الدقة واحلذر عند نشر أية معلومات تتعلق
ِّ
بالوضع النقدي واملالي للدولة الليبية  ،نظرا
للتأثيرات السلبية التي قد تنجم عن بث مثل
تلك األخبار دون تثبت  ،والتي ال تخدم االستقرار
املنشود لالقتصاد الوطني .

عبد المنعم محجوب

الدولة وجهاز
الحكم
مفهوم الدولة مش َّوش وغير قار.
إنه يختلف بني نظرية وأخ��رى ،وبني رؤية وأخرى.
النظرية هي ختام اصطراع الرؤى .نحن نعثر يف الرؤية
رمبا على أسس مك ّونة ألكثر من نظرية ،ولكننا ال نعثر يف
النظرية إال على رؤية واحدة أو أطيافها.
لقد ت���ر ّدد املفكرون والفالسفة السياسيون منذ
القدم يف االتفاق على مفهوم مو ّحد للدولة .وعلينا أال
نذهل لذلك العدد الكبير من النظريات التي حتاول أن
تشرح مفهوم الدولة .رمبا نبدأ من «افالطون» لنفكّر يف
فلسفة الدولة ،رمبا «باكونني» ،أو «السكي» ،أو «لينني»،
أو غيرهم ،ورمبا جلأنا إلى «بريجينسكي» أو «هنتنغتون»
لنتحدث عن العصر احلديث .السؤال هنا :ألسنا يف
احلقيقة نتحدث عن األزمنة وتفاعالتها االجتماعية من
خالل حديثنا عن مفهوم الدولة؟
ما يجب أن نكون متأكدين من معرفته هو أن الدولة
ليست ق��دراً ال فكاك منه .الدولة ليست هي اهلل .نعم
قد تنشأ دولة باسم اهلل« ،دولة اهلل» مثالً ،ذلك يذكرنا
باملفكّر الليبي أوغسطني يف «مدينة اهلل» ،ويذكرنا
باملفهوم السياسي املؤسلم ح��ول ال��دول��ة .يف احلقيقة
إسهامات الفكر العربي القدمي كانت أكثر حت ّرراً وإيجابية
كما يف «مدينة الفارابي» ،أما التهوميات احلديثة فهي
ليست أكثر من نكوص َم َرضي له أسبابه ،وله عالجه
أيضاً.
الدولة – أق��ول – ليس ق��دراً ال فكاك منه .كانت
الشعوب يف حلظات تاريخية عديدة تؤمن أن الدولة
متنحهم أرزاق��ه��م ،أو حت� ّ�دد مصائرهم ،أو أنهم بهذا
الشكل أو ذاك ال يستطيعون العيش مبعزل عنها .كانوا
يؤلّهون الدولة .رأينا ذلك منذ عصور الفراعنة يف مصر
يجسد
القدمية ،وقبل ذلك يف سومر عندما كان امللك ّ
إلهاً ،أو كان سليل آلهة.
إن ما ميكّن الدولة من النشوء هو انفصال جهاز
احلكم عن املجتمع .إذا ظلّ هذا اجلهاز لصيقا ً باملجتمع
وج��زءا منه فإن الدولة ال تقوم .عندما كانت العشائر
والقبائل واإلم��ارات العربية كذلك حتى بدايات القرن
العشرين لم تعش هذه التكوينات يف دولة أو دول .وعندما
انفصلت أجهزة احلكم عن مجتمعاتها نشأت ال��دول
تلقائياً .والسبب بسيط ،فجهاز احلكم يحتكر السلطة
يستبد بها ،وميارس يف الوقت نفسه قدراً كافيا ً من
أوالً،
ّ
اإلقصاء ملنع آخرين من الظهور .كلمة الظهور يف اللغة
العربية حتيل إلى سمتني رئيستني يف مسألة احلكم.
األولى هي العلن والثانية هي الغلبة.
إذا ظهر جهاز احلكم ،أي إذا ُعرف يف املجتمع وقهر
خصومه فهيمن وسيطر ومنع غيره من محاولة احتكار
السلطة ..نشأت الدولة.

مصارف

مصرف ليبيا المركزي يستعد إلطالق الموقع
اإللكتروني للمصرف باللغة اإلنجليزية ....
يستعد مكتب األعالم مبصرف ليبيا املركزي يف
املدة القريبة القادمة إلطالق وتطوير املوقع اإللكتروني
ملصرف ليبيا املركزي على شبكة اإلنترنت بحلته اجلديدة
باللغة اإلجنليزية وفق أحدث التقنيات واملعايير املتبعة
العاملية.
ويأتي جتديد املوقع يف ظل التطور التقني واملعريف
الذي يسعى إليه مصرف ليبيا املركزي  ،إلى جانب الهدف
الرئيس وهو التواصل مع أكبر شريحة من اجلمهور،
ومتاشي ًا مع رؤية املصرف الرامية يف التوسع واالنتشار
على الصعيد العاملي وحتسينا للخدمات اإللكترونية
التي يقدمها املوقع.
هذا وسيتميز املوقع باللغة اإلجنليزية بسهولة
استخدامه ،إلى جانب استحداث أيسر طرق يف التواصل

مع اجلمهور وتقدمي أفضل السبل يف عملية التصفح
السريع.
احللة اجلديدة ملوقع مصرف ليبيا املركزي باللغة

االجنليزية سيتم تطويرها بكوادر وطنية من داخل
مصرف ليبيا املركزي تتقن اللغة اإلجنليزية و ذات خبرة
متميزة وواسعة يف أنظمة إدارة املحتوى اإللكتروني .

المركزي يشارك فى االجتماع المشترك
الثانى لمحافظى المصارف المركزية
لشرق وجنوب افريقيا ( كوميسا )

مصرف ليبيا المركزي يوقع غرامات
مالية على عدد من المصارف
شارك مصرف ليبيا املركزي فى االجتماع املشترك الثانى ملحافظى املصارف املركزية
ووزراء املالية للدول األعضاء فى السوق املشتركة لشرق وجنوب افريقيا( كوميسا ) الذى
ُعقد فى مدينة ليلونقوى جمهورية مالوى خالل الفترة من  29-30نوفمبر  ، 2013حيت
تناول االجتماع سبل تعزيز التبادل التجاري فى الكوميسا من خالل تطوير املشروعات
التجارية الصغيرة واملتوسطة  ،وتعزيز التكامل النقدى بني الدول األعضاء وتسوية
املدفوعات التجارية ومقاصة االلتزامات املتبادلة .
وقد مثّل ليبيا يف هذه االجتماعات الدكتور محمد ابوسنينة املستشار االقتصادي
ملصرف ليبيا املركزي .
يذكر ان عدد الدول األعضاء فى الكوميسا وصل تسعة عشرة دولة من بينها ليبيا ،
وتعتبر الكوميسا من اجنح وأشهر املنظمات اإلقليمية التى تأسست مند عام  1994ويصل
عدد سكان الدول املنطوية حتت الكوميسا  390مليون نسمة  ،وتأتى مشاركة ليبيا فى
االجتماع فى إطار اإليفاء بالتزاماتها الدولية .

اتخذ مصرف ليبيا املركزي يف اجتماعيه الرابع والسادس
للعام 2013م  ،جملة من القرارات بتوقيع غرامات مالية على عدد
من املصارف  ،فقد عاقب املصرف املركزي  ،مصريف اجلمهورية فرع
إمحمد املقريف  ،والسراي بدفع غرامة مالية قدرها خمسون ألف
دينار ليبي على كالً منهما  ،ملخالفتهما بالسحب املالي مبستندات
غير صحيحة .
كما عوقب مصرف الواحة بغرامة مالية قدرها عشرة االف دينار
ملخالفته التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا املركزي املنظمة لنشاط
بيع النقد األجنبي ،وعوقب املصرف الليبي اخلارجي أيض ًا بغرامة مالية
قدرها خمسون ألف دينار بسبب املخالفات التي كشف عنها التفتيش
النوعي واملتعلقة بسحب مبلغ مالي مبستندات غير صحيحة .
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