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• السنة األولى  -العدد الثالث

ان���ط�ل�اق��� ًا م���ن م��ب��دأ ال��ش��ف��اف��ي��ة ال��ت��ي ينتهجها
م��ص��رف ليبيا ال��م��رك��زي ل��ل��ت��ف��اع��ل م��ع ال��م��واط��ن��ي��ن
وال���رد على استفساراتهم وت��س��اؤالت��ه��م م��ب��اش��رة عن
طريق المصرف المركزي ودون االنجرار خلف بعض
األخبار التي يتم تداولها في بعض األحيان بطريقة
خاطئة ووفق ًا لمصادر غير مسؤولة ..
ع��ل��ي��ه ي��م��ك��ن��ك��م اس���ت���خ���دام ال��ب��ري��د االل��ك��ت��رون��ي
التالي :
mediaoffice@cbl.gov.ly
من أجل التواصل معنا والتفاعل معكم
وعاشت ليبيا حرة
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• نصف شهرية تصدر عن مكتب اإلعالم بمصرف ليبيا المركزي

المركزي يؤكد على دوره الرقابي من أجل رفع مستوى التصنيف االئتماني

خطة استراتيجية إلدارة الرقابة على المصارف

صـ 04

صـ 05

االنتقالي يثمن
خطوة المركزي
أعرب المجلس االنتقالي عن
شكره وتقديره لقرار مصرف ليبيا
المركزي القاضي برفع القيود عن
السحب النقدي من الحسابات
الجارية للمواطنين والشركات،
الذي جاء نتيجة ارتفاع حجم
السيولة في المصارف التجارية،
واستقرار الوضع المصرفي،
وعودة حركة االقتصاد الليبي إلى
االقتراب من معدالت ماقبل الثورة،
واتضاح أن أرصدة مصرف ليبيا
المركزي تدعم وبشكل مناسب
حركة استقرار السيولة وانتظامها.
وكان محافظ مصرف ليبيا
المركزي الصديق عمر الكبير قد
أصدر بيانا ً بتاريخ الـ  7من شهر
يونيو الماضي ،أعلن فيه رفع القيود
المفروضة على السحب النقدي
من الحسابات الجارية بكافة
المصارف التجارية وفروعها في
ليبيا ،بعد مناقشة لجنة السياسة
النقدية بمصرف ليبيا المركزي بند
«مراقبة مستوى السيولة في السوق
المحلي « وتأكد من خالل ذلك
توازن حركة االيداعات والسحوبات
لدى المصارف التجارية .

الشيخ الغرياني يدعو المواطنين إلى إيداع أموالهم بالمصارف
صـ 02

المستشار القانوني للمركزي يُعلق على القانون 36

صـ 04

مصرف ليبيا المركزي يوافق على استئناف إصدار البطاقات البالستيكية
وافق مصرف ليبيا المركزي على استئناف إصدار البطاقات
البالستيكية ( مدفوعة القيمة مسبقاً) ومنح االذن للمصارف
التجارية بتفعيل وإص��دار هذه البطاقات على قوة الحسابات
المقومة بالدينار الليبي التي يديرها األشخاص لدى المصارف
 ،شريطة ان تكون هذه الحسابات مهيأة وغير متحفظ عليها أو
مجمدة بموجب إجراءات قضائية  ،وان تكون قد تمت تغذيتها عن
طريق عدة مصادر...

صـ 02

مدير مصرف الجمهورية :

تركيزنا على توسعة الصيرفة
اإللكترونية وتسويق خدماتنا
ضعف بنية االتصاالت في
ليبيا ،وإهمال االستثمار في
العنصر البشري إبان حكم النظام
السابق  ،وانحسار ثقافة التعامالت
االلكترونية ،يراها مدير مصرف
الجمهورية السيد أحمد امحمد
رجب ،من أهم العوائق التي تواجه
وتحد من
العمل المصرفي ببالدنا،
ّ
توفير الخدمات المالية للمواطنين
في ظروف ميسرة ..

صـ 03

• توزع مجان ًا

مفتتح

انتبهوا  ...أيها السادة
ف��ج��أ ًة وك��م��ا ي��ح��دث ع���اد ًة هبط سعر
برميل النفط الى سقف ( )97دوالر امريكي
ُ ،منبها ً الجميع ف��ي ب�لادن��ا الحبيبة الى
الصدمات السعرية لهذا المنتج الذي تحكمه
عوامل خارجية تخرج عن سيطرة االقتصاد
المحلي  ،ولهذا تسمى االقتصاديات الريعية
بأنها (اقتصاديات صدمة)  ،وخاصة إذا
ك��ان معدل االعتماد على ه��ذا المنتج في
االقتصاد المحلي كما هو في بالدنا يصل
ال��ى  % 65م��ن الناتج المحلي االجمالي
( ، )GDPومانسبته  % 95من الصادارت
 ،ومانسبته  % 90م��ن االي����رادات  ،فكل
هذه المؤشرات تقودنا حتما ً الى الصراخ
المتاحة
(أنتبهوا ، )......فكل المؤشرات ُ
تدل على ضرورة اإلنتباه :
• الميزانية العامة تم تسعيرها على
أساس ( )100دوالر امريكي  ،بما يقودنا
الى الدخول في دائرة (عجز الميزانية) مالم
يتم التحكم في اإلنفاق وتقييده إذا دعت
الضرورة .
• إن التدفق النقدي ال يحظى بإهتمام
كبير حاليا ً  ،حيث ُيالحظ صدور قرارات
كثيرة تستهدف (اإلنفاق النقدي المستمر)
مثل المنح النقدية – مكافأت ال��ث��وار –
تعويضات السجناء ...الخ .
• ارتفاع مخصصات الدعم والمرتبات
والميزانية التسييرية  ،حيث تصل قيمة هذه
البنود مانسبته  % 66من الميزانية العامة
 ،وهذا يتطلب أن يكون سعر برميل النفط
الكافي لتغطية هذه البنود بأفتراض نفس
مستوى التصدير المعتاد  1.7مليون برميل
يومي  ،يعادل ماقيمته  58دوالر امريكي ،
وهو يعني ما نسبته  % 60من سعر النفط
المطالبات
اليوم  ،فإذا أخذنا في اإلعتبار ُ
والمستمرة التي تطالب بزيادة
المتكررة
ُ
ُ
المرتبات وزي��ادة االنفاق التسييري  ،فإن
ُ
ذلك سيقودنا ُمجدداً الى اإلنتباه بأن الوضع
المتاحة
قد يذهب الى عدم قدرة األم��وال ُ
على مواجهة خطط وطموحات التنمية ،
فبالدنا كما ترون بها نواقص كثيرة ومتعددة
وفي كل المجاالت .
• إن اإلق��ت��ص��اد الريعي تتحكم فيه
العوامل الخارجية  ،حيث تخبرنا المعادلة
االق��ت��ص��ادي��ة إن ( )X.Tوال���ت���ي تمثل
الصادرات والضرائب تعتمد على بيع النفط
المتحكم هو
للخارج  ،وبالتالي فإن العامل ُ
خ��ارج عن السيطرة مما يجعل من تأثيره
باإلنخفاض صادما ً  ،ويتطلب المعالجة من
خالل مايعرف بصناديق التحوط التي تجبر
التذبذب في الدخل خالل فترة الهبوط ،
وهذا يجرنا الى سؤال كبير يدور في اذهان
المتاحة
الجميع ( ه��ل صناديق التحوط ُ
ل��دي��ه��ا ال��ق��درة التنظيمية والتخطيطية
واالستراتيجية للتعامل مع أوضاع محتملة
مختلفة السيناريوات؟ ) يؤسفني أن أقول
بروح النقد الذاتي البناء  ،أنها متوزعة على
جهات عديدة ال يوجد تناسق بينها ويصعب
تحويل معظمها ال��ى سيولة  ،مما يجعل
استخدامها في حاالت التحوط ضعيفا ً  ،اما
العوامل الداخلية في المعادلة االقتصادية
( )G. Mوهي اإلنفاق الحكومي والواردات
ف��إن كليهما مفتوح على مصراعيه  ،مما
يجعل من عملية التحكم التقييدي ضعيفا ً
اي��ض�ا ً ف��ي مواجهة أي هبوط مستمر في
أسعار النفط .
انتبهوا أيها السادة فإقتصادنا ريعي
 ،وع��وام��ل التحكم فيه خارجية  ،وق��درة
اقتصادنا الداخلي (جانـب العرض) يكاد
يكون منعدما ً  ،وصناديـق التحوط يصعب
االع��ت��م��اد عليها م��ال��م ت��ك��ن ه��ن��اك إرادة
تغيير شاملة تفرض نفسها بقوة وبرؤية
استراتيجية واضحة تفيء بظـاللها على
الداخـل وتستثمر ثمـار فيئها بالخـارج ،
وذل��ك فقط يقودنا ال��ى واقـع أفضـل ....
والله أعلم .

المشرف العام
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اللجنة الوطنية تؤدي اليمين القانونية

ليبيا ومكافحة غسيل األموال
مصارف  -خاص :
ع���������ق���������دت ص�����������ب�����������اح األرب�����������ع�����������اء
2012/06/27م،ال��ل��ج��ن��ة الوطنية لمكافحة
غسيل األم��وال اجتماعها األول لسنة 2012م
ب��ط��راب��ل��س  ،وق���د ت��م خ�ل�ال االج��ت��م��اع ع��رض
مذكرة وحدة المعلومات المالية الرئيسية بشأن
أعمال الوحدة عن الربع األول عن السنة المالية
،2012كما تطرق االجتماع إلى اآلليات المحددة
وال��ض��واب��ط ال��ص��ارم��ة ات��ج��اه غسيل األم���وال
والتصدي ألية ممارسات خارج القانون.
وت��م خ�لال االجتماع ع��رض تقرير االجتماع
( )15لمجموعة المينافاتف المالية ،كما أدى
أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل األموال
بناء على نص
اليمين القانونية أمام رئيس اللجنة ً
المادة()16من الالئحة الداخلية.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل
األم��وال يترأسها السيد «الصديق عمر الكبير»
محافظ مصرف ليبيا المركزي وبعضوية كالًمن
-:
 - 1السيد خالد محمد الطشــاني/ديوان

المحاسبة
 - 2خليفة عاشـــــــــــــــــــــور/وزارة العدل
 - 3رجب محمد خلــــــــــــــــيل/وزارة االقتصاد
- 4إدريس صالح الشـــــــــريف/وزارة المالية
 - 5د .نصــــــــــــــــــــــر ع��ل��ي /مصلحة
الضرائب
- 6عميد/سعيد إبراهيم سالـــــم /مصلحة
الجمارك
- 7نورالدين محمد سعيد الجليدي/وزارة
الخارجية
 - 8عقيد/عبد السالم مصطفي عاشور/
وزارة الداخلية
 - 9عبدالمنعم محمد اب��وه��ـ��ـ��ـ��ادي/س��وق
األوراق المالية
 - 10مصطفي محمد الزحــــاف/هيئة
اإلشراف على التأمين
 - 11أبوعجيلة خليفة الكــــامل/مصلحة
التسجيل العقاري
 - 12صالح على عبــــــــــد الله/وزارة الشؤون
االجتماعية

الكبير يلتقي بونيتشي..

إجراءات للمركزي بشأن عدم خصم أقساط السلف ألفراد
الجيش الوطني دفعة واحدة

والعالقات الليبية المالطية في المجال المصرفي محور االجتماع

تلقى مصرف ليبيا المركزي رسالة
ال��س��ي��د ال��م��دي��ر ال��ع��ام ب������اإلدارة ال��ع��ام��ة
للحسابات العسكرية ذات الرقم االشاري
أح س 1591/118/ال��م��ؤرخ��ـ��ـ��ـ��ة في
2012/04/30م .ال��م��وج��ه��ة إلـــى
السيد محافــظ مصرف ليبيا المركزي
،التي تناول فيها موضوع صرف مرتبات
أف��راد الجيش الوطني الليبي عن طريق
حساباتهم المصرفية ب��ال��م��ص��ارف،إالأن
بعض المصارف التجارية قامت بخصم
كامل المرتب لبعض األف��راد الذين توجد
عليهم ال��ت��زام��ات مصرفية س��اب��ق��ة،دون
م��راع��اة لظروفهم ولألعباء والمتطلبات
الحياتية وح��اج��ات أس��ره��م ،وق��د طلب
تدخل مصرف ليبيا المركزي لمعالجة هذه

ال��ت��ق��ى السيد الصديق ع��م��ر الكبير
محافظ مصرف ليبيا المركزي بالسيد
ال��ب��روف��س��ور /ج��وزي��ف بونيتشي محافظ
م��ص��رف مالطا ال��م��رك��زي ص��ب��اح االثنين
ال��م��واف��ق 2012/6/11م بمقر إدارة
المصرف بطرابلس  ،وتناول اللقاء بحث
دع��م وتطوير العالقات الثنائية بين ليبيا
ودول��ة مالطا في المجال المصرفي  ،كما
تم التطرق خالل اللقاء إلى عمق العالقات
المتميزة بين البلدين الصديقتين وضرورة
دعمها وتطويرها واالرتقاء بها إلى مراحل
متقدمة  ،وكذلك االستفادة من خبرة مالطا
الناجحة في المجال المصرفي خاصة في
ظل بناء الدولة الليبية الجديدة.

الغرياني يدعو المواطنين إلى إيداع أموالهم بالمصارف

دار االفتاء  :قرار رفع القيود عن السحب صائب
اعتبرت دار اإلفتاء
ق����رار م��ص��رف ليبيا
المركزي برفع القيود
ع�����ن ال����س����ح����ب م��ن
ال��ح��س��اب��ات الخاصة
ه�����و ق��������رار ص���ائ���ب
ي���ت���ف���ق م�����ع أح���ك���ام
الشرع الحنيف الذي
اليجيز التحجير على
ال��ن��اس ف��ى أم��وال��ه��م
دون ف���ق���د األه��ل��ي��ة
… وط��ال��ب ال��ش��ي��خ ”
ال��ص��ادق ال��غ��ري��ان��ي ”
ف��ي بيان ل��دار اإلف��ت��اء المواطنين
بأن يكونوا فى مستوى المسؤولية
 ،وأن يحرصوا على مصلحة وطنهم
وأمتهم  ،وذل��ك ب��إع��ادة الثقة فى
المصارف  ،وإي��داع أموالهم بها ،
والتعامل بالصكوك ب��دل السحب
النقدى كما هو الحال فى العالم
المتحضر … وقالت دار اإلفتاء في

بيان مصرف
ليبيا المركزي
بشأن التعامل مع
مصرفي الوفاء
واألمان

تعليقها على -إفادة المسؤولين فى
مصرف ليبيا المركزي بأن هناك
أك��ث��ر م��ن  14مليار دي��ن��ار خ��ارج
المصارف – إن من ي��ودع أمواله
م��ن ال��ت��ج��ارورج��ال األع���م���ال فى
المصارف بنية القرض الحسن ،
ودون فوائد إلعانة الدولة وخدمة
المواطنين فإنه سيؤجر على هذا
اإليذاع أجراً عظيماً.

باإلشـــارة إل��ى القانون رقم
 47ل��ع��ام  2012م  ،بشأن
تعديل ال��ق��ان��ون رق��م  36لعام
 2012م بشأن إدارة أم��وال
وممتلكات بعض األشخاص .
وتأسيسا ً على أحكام المادة
المشار
 22م��ن ال��ق��ان��ون ُ 36
إليه  ،التي تقضى بأن يستمر
ال��م��ك��ل��ف��ون ب�������إدارة األم�����وال

المشكلة ،وذلك بإصدار تعليمات للمصارف
التجارية لتفهم طبيعة المرحلة وتقدير
ظروف هؤالء األفراد وذلك بجدولة الديون
السابقة على أقساط يمكن معها الوفاء
بااللتزام القائم على هذه الحسابات وبما
اليؤدي إلى إرهاق كاهلهم.
لمعالجة هذه اإلشكاليات وجه مصرف
ليبيا المركزي خطابا ً للمدراء العامين
للمصارف ال��ت��ج��اري��ة ،ورؤس����اء اإلداري���ة
المؤقتة للمصارف التجارية ،والمدير العام
للمصرف الليبي الخارجي  ،بضرورة اتخاد
اإلج���راءات الالزمة بالخصوص،لمعالجة
هذه المشكلة،وذلك بجدولة الديون القائمة
على أصحاب هذه الحسابات وخصمها في
فترات الحقة،بما اليرهق كاهلهم.

مصرف ليبيا المركزي يوافق على استئناف إصدار البطاقات البالستيكية
واف����ق م��ص��رف ل��ي��ب��ي��ا ال��م��رك��زي
ع��ل��ى اس��ت��ئ��ن��اف إص����دار ال��ب��ط��اق��ات
البالستيكية ( مدفوعة القيمة مسبقاً)
وم��ن��ح االذن ل��ل��م��ص��ارف ال��ت��ج��اري��ة
بتفعيل وإص��دار هذه البطاقات على
ق���وة ال��ح��س��اب��ات ال��م��ق��وم��ة بالدينار
الليبي التي يديرها األشخاص لدى
ال��م��ص��ارف  ،شريطة ان تكون هذه
الحسابات مهيأة وغير متحفظ عليها
أو مجمدة بموجب إجراءات قضائية ،
وان تكون قد تمت تغذيتها عن طريق
المصادر وفقا ً للضوابط التالية :
بناء على
يكون إص��دار البطاقة ً
طلب زبون المصرف.
 - 2ي��ش��ت��رط ف��ي م��ن ت��ب��اع ل��ه بطاقة
(مدفوعة القيمة مسبقاً) بالنقد األجنبي أن
يكون محتفظا ً بحساب جاري بالدينار الليبي
،لدى المصرف المصدر للبطاقة.
 - 3يكون إص��دار البطاقة الستعمالها
لألغراض المسموح بها قانوناً.
 - 4ي���ك���ون ال���ح���د األق����ص����ى ل��ق��ي��م��ة
البطاقة(مدفوعة القيمة مسبقا)بالنقد
األجنبي ( )10.000$عشرة آالف دوالر،

وال��م��م��ت��ل��ك��ات أو ال��ح��ائ��زي��ن
لها والمشمولة ب��أح��ك��ام هذا
القانون  ،في إدارتها إلى حين
تسليمها إل��ى ال��ح��ارس العام ،
وحفاظا ً على استقرار القطاع
المصرفي  ،وتنفيذاً للقانون
وبناء على
رقم  36وتعديالته ،
ً
تعليمات السيد محافظ مصرف
ليبيا المركزي  ،يستمر التعامل

أومايعادلها بالعمالت األخرى  ،ويكون الحد
األدن��ى لقيمة البطاقة ()500$خمسمائة
دوالر ،أو مايعادلها بالعمالت األجنبية
األخرى ،ويمثل الحد األقصى لقيمة البطاقة
سقفا ً لما يمكن بيعه للشخص الواحد من
النقد األجنبي في شكل بطاقات سياحية
مدفوعة القيمة مسبقاً.
 - 5يشترط إلصدار البطاقة السياحية
ل��زب��ون ال��م��ص��رف أن ي��ك��ون حسابه طرف
المصرف مهيأ وبه رصيد كاف لتغطية قيمة

م��ع م��ص��رف��ي ال���وف���اء واألم����ان
الموضوعان تحت الحراسة ،
ويستمر المصرفان المذكوران
في تقديم الخدمات المصرفية
العادية إلى حين تسليمهما إلى
الحارس العام  ،ال��ذي سيتولى
عملية االش���راف عليهما دون
االضرار بعملية تقديم الخدمات
المصرفية العادية للزبائن .

البطاقة المباعة.
- 6يستعمل سعر الصرف الرسمي
الموحد للدينار الليبي المقرر لكافة
األغ��راض(ح��واالت،ن��ق��داً،ص��ك��وك
س��ي��اح��ي��ة ،ب��ط��اق��ات س��ي��اح��ي��ة)
ف��ي إص����دار ال��ب��ط��اق��ة السياحية
وع�����ن�����د اس���ت���ع���م���ال���ه���ا ل���غ���رض
الحصول على النقد األجنبي في
الخارج،وفقاًالحكام المنشور أرم
رقم (2003/6م)،وخصم المعادل
لقيمة البطاقة بالدينار الليبي من
حساب الزبون.
 - 7يحدد هامش ربح المصرف
للبطاقة بنسب1%من قيمة النقد
األجنبي المباع في شكل بطاقة سياحية
(هامش الربح المسموح به للمصرف عند
بيع بطاقات سياحية بالنقد األجنبي).
 8يلتزم المصرف المصدر للبطاقةب��االح��ت��ف��اظ بسجالت ومنظومة حاسوب
لثوتيق ومتابعة ما يتم إصداره من بطاقات
تضمن االل��ت��زام بالضوابط ال����واردة بهذا
المنشور وعدم تكرار أكثر من بطاقة واحدة
للشخص الواحد بالتجاوز للسقف المحدد.

تخفيض نسبة الغطاء النقدي لالعتمادات المصرفية
في إط��ار تبسيط اإلج��راءات
وت��س��ه��ي��ل��ه��ا ل��ت��ح��ري��ك ع��ج��ل��ة
االق���ت���ص���اد  ،م���ص���رف ل��ي��ب��ي��ا
ال��م��رك��زي ُي��ق��رر تخفيض نسبة
ال��غ��ط��اء ال��ن��ق��دي ل�لاع��ت��م��ادات
المصرفي إل��ى  % 15ب��دالً من
. 25%
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مدير مصرف الجمهورية ..السيد أحمد امحمد رجب لـ (مصارف) :

البنية األساسية لإلتصاالت وراء ضعف الخدمات المصرفية  ..والسلف قد تتحول إلى قنابل موقوتة
ضعف بنية االتصاالت في ليبيا ،وإهمال االستثمار في العنصر
البشري إبان حكم النظام السابق  ،وانحسار ثقافة التعامالت
االلكترونية ،يراها مدير مصرف الجمهورية السيد أحمد امحمد رجب،
وتحد من توفير
من أهم العوائق التي تواجه العمل المصرفي ببالدنا،
ّ
الخدمات المالية للمواطنين في ظروف ميسرة.
لهذا وضع مصرف الجمهورية خطة لتدريب وتأهيل كوادره
وخاصة موظفيه الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة ،وسارع إلى
تفعيل البطاقات اإللككترونية ،والعمل على تعميمها بين عمالئه
بغية التخفيف من حاالت االزدحام واالكتظاظ التي ترهق الموظف
والعميل على السواء.
في حوارنا معه شدد السيد أحمد رجب على أهمية التقنية ،ودورها
المحوري في القطاع المصرفي ،مشير ًا إلى أن اللحاق بركب التقدم،
يحتاج إلى المخاطرة التي هي جزء من أي عمل ،لكن الذكي هو من
يحسب قيمتها ،ويضع احتياطاته ألية متغيرات قد تنجم عنها ...في
جانب آخر من الحوار نوه إلى االشكالية التي تعانيها المصارف في
قضية السلف  ،فالسقف الذي حدده مصرف ليبيا المركزي بقيمة 24
(شهر مرتبات) ،يجعل المصرف في مأزق أمام البعض ممن يتقاضون
مرتبات عالية ،وسلفهم في هذه الحالة تقترب قيمتها من (القرض
المصرفي)  ،األمر الذي يستدعي معه ضرورة وجود ضمانات ،حتى
يكفل المصرف حقوقه ومع ذلك يذهب مدير مصرف الجمهورية إلى
القول بأن االفراط في منح السلف  ،أسفر عن أزمة اقتصادية اهتزت
على إثرها مصارف عالمية شهيرة ...اجابات لم تخل من الشفافية
والصراحة  ،حملتها أسطر هذا اللقاء قدم فيه السيد أحمد رجب،
وجهة نظره في نظام المرابحة االسالمية  ،وأعلن خالله عن الخدمات
الجديدة التي يسعى مصرف الجمهورية تقديمها لعمالئه.
■ حوار  /طارق السنوسي
مصارف  :ماهو الوضع الحالي لمصرف
الجمهورية ،وهل يمكن القول إنه مطمئن؟
رجب  :يعتبر مصرف الجمهورية ،أكبر
مصرف تجاري في ليبيا ،سواء من حيث رأس
المال وحجم األصول ،وكذلك عدد الفروع،
ويبلغ رأس المال المدفوع  1مليار دينار ليبي،
فيما يقدر حجم حقوق المساهمين بـ 1.5
مليار دينار ،ووصل عدد فروع المصرف حتى
اآلن إلى  160فرع منتشرة على كامل الرقعة
الجغرافية للتجمعات السكانية في ليبيا ،ووفق
التقسيم اإلداري للمصرف فإن خدمات الفروع
موزعة على ست مناطق رئيسية ،تشمل منطقة
طرابلس ،ومنطقة بنغازي ،ومنطقة مصراتة
التي تمتد إلى المنطقة الوسطى ،ومنطقة
الجنوب ،ومنطقة جبل نفوسة ،ومنطقة الزاوية.
وأعتقد أن القطاع المصرفي تعافى سريعا ً
في اعقاب نجاح الثورة ،وكان له دور واضح
وملموس ،إلى جانب القطاع النفطي ،في
االستقرار االقتصادي ،وتبعا ً لذلك االستقرار
السياسي ،بنجاحه في تأمين وتوفير السيولة
المحلية واألجنبية ،عن طريق الترتيب مع
مصرف ليبيا المركزي ،ونجح القطاع بكامل
مكوناته من المصارف الليبية ،من بينها مصرف
الجمهورية وفروعه ،في تقديم الخدمات في
الظروف االستثنائية ،وإدارة األزمة بشكل
احترافي ،في ظل نقص السيولة ،كما ساهم
المصرف في تأمين منح الثوار المقدرة بنحو
 1مليار و 800مليون دينار وصرفها ،وفي
الحقيقة كانت عبئا ً كبيراً على المصارف،
السيما وأن أغلبها كان يعاني من نقص السيولة،
ولكن استطاع القطاع تأمين األموال ،ودفع
المنح المخصصة ،كما أن المصارف أسهمت
في تنفيذ نصوص القرار رقم  10لسنة
 ،2012القاضي بمنح مبالغ لألسر الليبية،
وقمنا كإدارة مصرف بتزويد الفروع بمنظومة
الصرف ،التي تتيح إدخال البيانات المعتمدة
من قبل السجل المدني ،وصرف المنحة في
فترة تتراوح بين  48-24ساعة كأقصى
تقدير ،ووصل حجم المبالغ المدفوعة عبر
منافذ مصرف الجمهورية حتى اآلن إلى نحو
مليار دينار ،بنسبة توزيع تترواح بين 43-41
بالمائة من حجم المبالغ المدفوعة عبر القطاع
المصرفي ،الممنوحة وفق القانون رقم ،10
وكل ماسبق كان عامل ارتياح لدى إدارة مصرف
ليبيا المركزي ،ومن المؤشرات الجيدة عن
تعافي القطاع ،وتبعا ً لذلك كانت عامالً مشجعا ً
إلتخاد قرار رفع سقف السحب بشكل نهائي.
مصارف  :هل تعتقد أن آلية صرف مرتبات
الموظفين وغيرهم من شرائح سوق العمل ،عبر
المصارف تشكل عامل ضعف ،أدى إلى تدهور
الخدمات المقدمة للزبائن ،في مقابل الحجم
الهائل للحسابات؟
رجب  :أوالً يجب فهم المستهدف من عمل
القطاع المصرفي ،الذي ينطوي على تقديم
الخدمات المصرفية لساكني الدولة ،سواء
مواطنين ،أو أجانب مقيمين ومتواجدين كا
أفراد أو شركات تمارس نشاطا ً إقتصاديا ً بحكم
القانون ،ولكن مانعانيه كقطاع مصرفي في

•
•

تركيزنا على توسعة الصيرفة اإللكترونية وتسويق خدماتنا

ليبيا ،اليتعدى إشكاليات عمل
ويكمن السبب وراء ذلك
المنظومات التقنية،
ّ
في ضعف البنية التحتية لإلتصاالت ،فوفق
بيانات تقرير منتدى االقتصاد العالمي ،الصادر
بداية العام الماضي ليبيا تحتل المرتبة 101
من بين  134شملها التقييم فيمايتعلق بالبينة
التحتية لالتصاالت ،بمعدل  2.39نقطة من
مؤشر يقاس بخمس نقاط ،وهذا يعطي فكرة
عن تدني مستوى البنية التحتية لالتصاالت،
وهو ماينعكس سلبا ً على أداء منظومة عمل
المصرف ،وأدى إلى عدم استكمال الشبكة،
وربط كامل فروع المصرف بها ،فحاليا ً تغطي
منظومة (فليكس كيوب) التي تتيح ايداع وسحب
األموال من أي فرع تابع للمصرف ،فقط 85
فرع من بين  160فرعاً ،وهذا ماخلق عبء
على فروع مصرف الجمهورية ،وتبعا ً لذلك
صعوبة إتمام التسويات بين الفروع واإلدارة
الرئيسية من جهة ،السيما الفروع التي التشملها
المنظومة ،بمافي ذلك صعوبة توفير الخدمات
للزبائن الذين لديهم حسابات في الفروع خارج
تغطية المنظومة من الفروع األخرى الواقعة في
نطاق الشبكة الحالية.
مصارف  :أمام هذه الوضعية ،والتعطل
المتكرر للمنظومة ،التي أصبحت شكوى
زبون مصرف الجهورية ،لماذا اليتم االستعانة
بالحلول المتاحة مثل فصل المنظومة
الخارجية ،وإستخدام منظومة الفرع؟
رجب  :إليجاد حلول للزبائن ،وكما أسلفت
أمام انقطاع االتصاالت بالمنظومة ،زودنا بعض
الفروع بمنظومة ( ،)OFF LINEوهي منظومة
جانبية توفر الخدمة لمدة  24ساعة ،وتعتبر
ذات كفاءة في حل التوقف المؤقت للمنظومة
الرئيسية ،تتيح سحب وإيداع المبالغ ،وتفاديا ً
إلنتظار الزبائن في الطوابير ،وعلى المدى
الطويل فإننا في صدد التواصل مع وزارة
االتصاالت ،والشركات التي توفر خدمات
االتصاالت ،بمافي ذلك شركة ليبيانا ،وليبيا
لالتصاالت والتقنية ،بغية التوصل إلجراء
مسوحات ودراسة شاملة لشبكة خطوط
(الفايبر) الذي يوفر الخدمة بكفاءة تشغيلية
وذو نسبة أمان مرتفعة ،ومعرفة الرقعة
الجغرافية التي تغطيها الشبكة ،والفروع
الواقعة في نطاقها ،أو خارجها ،بهدف ربط
باقي فروع المصرف بالمنظومة ...ومن
المؤسف إن المنظومة الحالية مزودة بنظام
تشغيل قديم ،هو اإلصدار الثاني ،بينما طرحت
الشركة المشغلة اإلصدار الثاني عشر ،ونحن
نعمل ضمن الفجوة بين اإلصدارين القديم
والحديث الذي عالج كل عيوب البرنامج في
اإلصدارات القديمة ،وأعتقد أن هناك عائقين
رئيسيين يقفان على رأس العوائق أمام تطور
النظام المصرفي ،المتمثالن في عدم وجود
مركز معلومات مجهز ومزود بمعدات ذات كفاءة
عالية ،فضالً عن ضعف شبكة االتصاالت،
وعلينا التغلب على هذين العائقين حتى يتسنى
لنا تحديث المنظومة ،بالشكل الذي يفي
باشتراطات توفير الخدمة للزبائن.
مصارف  :أشرت في حديثك إلى ضرورة

برنامج الصيرفة اإلسالمية متشعب وينتظرنا
مشوار طويل لتطبيقه
وجود مركز معلومات رئيسي للعمليات
المصرفية  ،بمصرف ليبيا المركزي ،فهل يمكن
أن يستقل كل مصرف بمكرز معلومات إلتمام
عملياته ،وإحالتها إلى المركز الرئيسي بمصرف
ليبيا المركزي؟
رجب  :كما أسلفت الحديث ،يبقى ضعف
البنية األساسية لإلتصاالت هو السبب وراء
ضعف الخدمات المصرفية ،ألن العمليات تنتقل
من الفروع إلى مركز المعلومات بمصرف ليبيا
المركزي ،ويستغرق إتمام العملية قدراً كبيراً
من الوقت ،نتيجة مشاكل تقنية ،ونسعى حاليا ً
مع مصرف ليبيا المركزي ،والشركات المنفذة
للمنظومة الستحداث مركز معلومات خاص
بمصرف الجمهورية  ،وتحت سيطرتنا لتسهيل
المعامالت ،كما تنطوي هذه الخطوة على مزايا
أخرى ،بمافي ذلك ضمان استمرار عملياتنا
المصرفية ،حتى في حال توقف منظومة عمل
مركز المعلومات بمصرف ليبيا ،وفي حال
استئنافها تنقل إليها المعلومات تلقائياً ،وفضالً
عن ذلك نحتفظ بالمنظومة المستقلة كنسخة
احتياطية لتخزين المعلومات ،ولألسف إن
أغلب المصارف مرتبطة بمنظومة المعلومات
بمصرف ليبيا المركزي  ،وهذا األمر يشكل
مشكلة كبيرة للقطاع المصرفي ،في حال تعطل
المنظومة الرئيسية بمصرف ليبيا المركزي.
مصارف :ماأبرز مالمح الخطة المستقبلية
للمصرف؟
رجب  :نسعى اآلن بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم إلى تجهيز منظومة صرف
منح الطلبة ،المتوقع أن تشمل مابين 400
 500ألف طالب ،والمصرف بصدد إصدار
بطاقة الطالب ،التي تتيح للطلبة سحب المبالغ
المخصصة لهم ،بالبطاقة التي تشبه آلية
عملها بطاقات الدفع المسبق ،حيث يتم تغذية
الحساب بأموال المنح ،ويتسنى لهم سحبها
نقداً من أي موقع يحتوي على خدمات الصرافة
اإللكترونية ،وعلى جانب آخر تعكف إدارة
المصرف على توسعة نطاق خدمات المصرف
اإللكترونية ،بزيادة نقاط الصرف اإللكتروني،
حتى يتمكن المواطن من السحب في أي مكان
يتواجد فيه.
مصارف:ماحجم عالقة مصرف الجمهورية
بسوق األوراق المالية ،وشركات الصرافة وتداول
العمالت؟
رجب  :مصرف الجمهورية كما هو معلوم
من أكبر المصارف التجارية العاملة في ليبيا،
وتبلغ نسبة مساهمة مصرف ليبيا المركزي فيه
 82بالمائة ،وباقي النسبة والبالغة  18بالمائة
مطروحة في السوق ،و 15في المائة للجمهور،
وخصص  3بالمائة كمكافآت ورواتب للموظفين،
ومع إستالمي مهام إدارة المصرف في شهر
مارس الماضي ،كان سعر سهم المصرف في
حدود تسعة دنانير ،وإثر االستقرار االقتصادي،
ارتفع سعر سهم المصرف ،ويتداول حاليا ً بسعر
يتراوح مابين  12-11ديناراً ،وهذا يعكس مدى
الرضا عن المصرف في السوق ،والمؤشرات
اإليجابية عن سير عمل المصرف.
مصارف :هل توجد إمكانية لرفع سقف

السلف االجتماعية ،وماذا بشأن إجراءاتها التي
يصفها البعض بالمعقدة؟
رجب :في الحقيقة نحن نعمل وفق
اللوائح والمنشورات الصادرة عن مصرف
ليبيا المركزي ،والتي تحدد سقف السلف
اإلجتماعية ،بمايعادل قيمة راتب  24شهر
للزبون ،ولكن تواجهنا مشكلة الرواتب العالية
لبعض العمالء ،التي تفوق في قيمتها السقف
المحدد بـ  25ألف دينار ،رغم أن مرتب الزبون
وفي إطار المدة الزمنية المحددة وفق المنشور
يسمحان له بسلفة أكبر من المنصوص عليها،
وفي نفس الوقت فإن تجاوز حجم السلفة هذا
السقف يضعها تحت بند التسهيل الذي يتطلب
إجراءات وضمانات كافية ،تتيح لنا إدارة األموال
بطريقة آمنة ،وتضمن الحفاظ على أموال
المودعين.ولنا في األزمة التي يمر بها العالم
اليوم مثاالً ملموساً ،عن النتائج الوخيمة الناجمة
عن اإلفراط في منح السلف االجتماعية دون
الحصول على ضمانات حقيقية ،وما يشهده
العالم من أزمة كان نتيجة عجز المدينين عن
االيفاء بدفع hلتزماتهم في أوقاتها المحددة،
جراء تراكم الديون ،وعجز رواتبهم عن تسديد
األقساط  ،وبذلك قد تتحول السلف إلى قنابل
موقوتة ،مخلفة الخسائر الجسيمة للقطاع
المصرفي.
مصارف  :هل نستطيع القول أن التعامل
بحذر أو بالبدائية المصرفية يجنبان القطاع
الخسائر؟
رجب ( :التخلف المصرفي) ،قد ينطوي
على مزايا عديدة ،ففي األزمة المالية التي
زحفت على اقتصادات عدة دول ،بقيت
المصارف العاملة في نطاق الدول النامية ،على
الجانب اآلمن ولم تطلها تداعيات األزمة.
مصارف :سؤال يطرحه البعض حول ركائز
مابات يعرف بالمصارف اإلسالمية ،العاملة
بنظام المرابحة المشروعة إن جاز لنا التعبير،
هي وجود إدارة تتألف من أشخاص يجمعون
بين صفة رجل الدين والخبير االقتصادي ،فهل
يوجد متخصصون في هذا المجال ،بمصرف
الجمهورية رائد التجربة في ليبيا؟
رجب  :استهل مصرف الجمهورية رائد
الصيرفة االسالمية في ليبيا ،العمل بهذا
النظام ،بفتح شبابيك تقدم خدمات الصيرفة
االسالمية ضمن فروعه ،واآلن تم افتتاح عدة
فروع مستقلة ،في طرابلس والزاوية وبنغازي
والبيضاء ،وقبل  10أيام أدخل فرع فشلوم
بمدينة طرابلس كأول فرع مزود بمنظومة
مستقلة ضمن نطاق خدمة الصيرفة االسالمية،
وفيما يتعلق بالصيرفة االسالمية إجماالً ،فإن
آليات العمل بهذا النظام تقتضي تخصيص جزء
من رأس مال المصرف ،الفتتاح فرع بمجلس
إدارة مستقل ،وإدارة تنفيذية مستقلة ،تتألف
من مستشارين قانونين ورجال دين يبدون
الرأي والمشورة ،ورجال اقتصاد يحددون آلية
وضوابط العمل.
مصارف  :قد يتعارض رأي الدين مع رؤية
رجل االقتصاد ،وهذا قد يفتح باب خالف.
رجب :الشرط األساس إلنشاء المصارف

اإلسالمية ،واختالفها عن المصارف التقليدية،
هو مبدأ تملك السعلة وإعادة بيعها كمنتج
للمصرف اإلسالمي ،وتبعا ً لذلك يمكننا القول
إن تطبيق الصيرفة اإلسالمية في ليبيا اقتصر،
على شراء وبيع السيارات بالمرابحة ،ولكننا
مازلنا لم نقتحم هذه التجربة بشكل كامل،
وباألحرى كمنتجات إسالمية أخرى ،كالمشاركة،
وااليجارات المنتهية بالتمليك ،أواالستصناع ،لم
تتم ممارستها حتى اآلن ،وكخطوة أولى لتطبيق
هذه التجربة يجب التقدم بطلب منح الترخيص
من مصرف ليبيا المركزي ،لممارسة هذا
النشاط ،وفصل الفروع اإلسالمية عن إدارة
المصارف العامة ،لمباشرة أنشطتها ...ويمكن
القول إن أنشطة وبرامج الصيرفة اإلسالمية
تتسم بالتنوع ،وتتشعب مجاالتها ،بمافي ذلك
مجال اإلستثمار العقاري على سبيل المثال،
والذي ينطوي على شقين األول يشمل المواطن
الباحث عن سكن أو أي عقار (المستهلك) الذي
يوفر له المصرف خدمة االيجارات المنتهية
بالتمليك وفق سنوات االسترجاع التي تنتهي
بتسديد كامل األقساط ،وفيما يتعلق بالباحث
عن تمويل لتنفيذ مشروعه (المستثمر) ،فإن
المصرف يدخل معه في مشاركة ،أو منحه
المرابحة ،أو التمويل باالستصناع ،بضمانات
األصول الثابتة ...وفي هذا الخصوص يفترض
على إدارت المصارف إنشاء شركات عقارية
بمشاركة المستثمرين ،حتى يتسنى لها ممارسة
أنشطة المرابحة االسالمية ...كما يشتمل
مفهوم الصيرفة االسالمية على منتجات
أخرى ،من بينها إصدار الصكوك االسالمية،
تطرح للراغبين في استثمار أموالهم عن طريق
الصكوك ،تمنح مالكها حق بيعها قبل تاريخ
استحقاقها ،ولممارسة هذا الشق يتطلب
الحصول على ترخيص من مصرف ليبيا
المركزي ،وتأسيس شركات تحت مظلة بنوك
الصيرفة االسالمية ،وقد أجرينا اتصاالت
مكثفة مع الجهات التي سبقتنا في تطبيق هذه
التجربة ،لالستعانة بهم كمستشارين ،وإجماالً
أستطيع القول إن برنامج الصيرفة االسالمية
متشعب وينتظرنا مشوار طويل لطرح منتجاته
للتعامل بشكل كامل.
مصارف :بخصوص بيع السيارات بنظام
التقسيط عن طريق مصرف الجمهورية ،هل
هناك شراكة بين الشركات الموردة والمصرف،
وهل يمتد نشاط البيع بالتقسيط إلى مجاالت
أخرى؟.
رجب :بخصوص بيع السيارات فنحن
نتعامل بمبدأ المرابحة ،وفيمايتعلق باألسعار
فليس لدي علم باآللية المتبعة ،كون h
ستالمي لمهام إدارة المصرف كانت في شهر
مارس الماضي ،وإجراءات بيع السيارات كانت
قبل استالمي لمهامي ...وفيما يخص الشق
الثاني من السؤال ،نعم فقدتوصلنا إلى اتفاق
مع مجموعة تجار ،يقضي بخفض قيمة باقة
السلع المعمرة ،وتضاف كهامش ربح للمصرف،
وتباع للزبون عن طريق المصرف بالتقسيط
وبنفس السعر المعروض للجمهور في قناة
البيع ،وبمقتضى هذه اآللية يتسنى للمواطن
شراء السلع المعمرة بأسعار البيع  ،وتخصم
القيمة من حساب الزبون ،وفق آلية المرابحة
االسالمية ،وهذا مانسعى إلى تطبيقه على
السيارات مستقبالً.
مصارف :ماهي العوامل التي تقف عائق ًا
أمام االرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية؟
رجب  :ضعف التقنية ،وتدني منظومة
االتصاالت ،وعدم االستثمار األمثل في العنصر
البشري ،وهذه أضالع وركائز العمل اإلداري
بشكل عام ،والمصرفي خاصة ،ولألسف لم
يتم استثمار العنصر البشري بالقدر المطلوب،
الذي يفي بمتطلبات العمل االحترافي.
مصارف :ماهي أهم الخطط والبرامج
المنصب اهتمام إدارتكم على تنفيذها في
الفترة القادمة؟
رجب :في الواقع ينصب تركيزنا على
توسعة التعامل بالصيرفة اإللكترونية  ،والتسويق
لمنتجاتنا بشكل أوسع ،جنبا ً إلى جنب مع توعية
الزبون بأهمية الخدمات اإللكترونية ،وأساليب
التعامل معها ،من أي منفذ أو قناة صرف
إلكترونية ،وفي هذا الصدد نسعى ضمن خطط
وبرامج عمل قصيرة المدى إلى إنشاء مكاتب
للتسويق في الفروع كافة ،يوفر المعلومات
عن خدماتنا ،واإلجابة عن تساؤالت الزبائن
واستفساراتهم ،بمافي ذلك خدمات البطاقات
االلكترونية ،فضالً عن تدريب العاملين في
شببايك التعامل مع الجمهور على التعامل مع
الزبائن بمختلف طبائعهم ،وانفعاالتهم  ،وردات
األفعال الصادرة عنهم ...فطبيعة المكان
وتضاريسه ،وأحوال الطقس والمناخ السائد
قد تؤثر على سيكولوجية اإلنسان فلهذا نحاول
أن نؤسس لقطاع يراعي الجوانب اإلنسانية،
ويرتقي بخدماته إلى مستوى مالمسة التعامل
الراقي مع الجمهور.
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المنع من التصرف في األموال اليعني تجميد الحسابات المصرفية
تلقى مصرف ليبيا المركزي رسالة السيد /رئيس
مجلس الوزراء بالحكومة الليبية االنتقالية الموجهة إلى
السادة الوزراء بالحكومة الليبية االنتقالية،والسادة رؤساء
مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والمصالح واألجهزة
والشركات العامة ذات الرقم االشاري  5854المؤرخة
في 2012/02/29م،التي أشار فيها إلى القانون
رقم ( )36لسنة 2012م،بشان إدارة أموال وممتلكات
بعض األشخاص،ووضعها تحت الحراسة،والتي من بينها
الشركات المساهمة ،والتي أفاد فيها بأنه وفقا ً ألحكام
القانون المذكور يجوز للحارس العام أن يباشر كل ما
يتعلق باالستغالل العادي للعمل وعلى المكلفين بإدارة تلك
الجهات االستمرار في إدارتها إلى حين تسليمها للحارس
العام حتى يكون في منأى عن تطبيق العقوبات المنصوص
عليها بالقانون.
بعد عرض رسالة السيد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة
االنتقالية المشار إليها أعاله ،على السيد المستشار
القانوني لمحافظ مصرف ليبيا المركزي فقد أفاد باالتي-:
(( 1-مراعاة تمكين القائمين على إدارة األموال

والممتلكات الموضوعة تحت الحراسة من االستمرار في
إدارتها،طبقا للحكم المنصوص عليها في المادة ( )22من
القانون،وذلك إلى حين تسليمها إلي الحارس العام ،والتقيد
في ذلك بشرط الحصول علي اإلذن المنصوص عليه في
المادة ( )9من القانون  ،إذا تعلًق األمر بتنفيذ إلتزام ناشئ
عن عقد أو تصرف أو عملية تتم لمصلحة أحد األشخاص
الموضوعة أموالهم تحت الحراسة ،ألن الحارس العام
يتقيد بهذا اإلذن ،وال يعقل أن تكون صالحيات القائمين
على إدارة هذه األموال أوسع من صالحيات الحارس العام
نفسه).
( - 2مراعاة أن المنع من التصرف في األموال
الموضوعة تحت الحراسة اليعني تجميد الحسابات
المصرفية وإنما يعني عدم االعتداء بأي تصرف يقوم به
صاحب المال الوارد اسمه في الجدول ،سواء كان شخصا ً
طبيعيا ُ أو اعتبارياً،بمن في ذلك أزواج األشخاص الطبيعيين
أو أوالدهم ،أما ما تتطلبه أعمال اإلدارة من تصرفات يقوم
بها المكلفون بإدارة هذه األموال فال ينبغي أن يشملها المنع
 ،مع مراعاة ماتمت اإلشارة إليه في البند( )1المذكور

أعاله).
( - 3مراعاة عدم رفض اإليداعات أو الحواالت التي ترد
إلى الحسابات المصرفية لألشخاص المشمولين بأحكام
القانون ،ألن هذه العمليات تؤدي إلى زيادة أرصدة هذه
الحسابات وليس اإلنقاص منها ،على أن يكون التصرف في
الزيادة الناجمة عن اإليداع أو التحويل وفقا ً للقواعد التي
تحكم التصرف في الرصيد األصلي).
( - 4مراعاة أن المنع من التصرف في أرصدة الحسابات
المصرفية اليشمل مايرد إليها أو عليها من مرتبات أو أجور
أو ما في حكمها ،طبقا لنص المادة ( )17من القانون ،وإذا
كان النص متعلقا ً بأجور األفراد المشمولين بالقانون ،فإن
حكمه يشمل مرتبات وأجور األفراد العاملين لدى الجهات
الموضوعة تحت الحراسة وذلك من باب أولى،على أن يكون
ذلك بناًء على طلب من المكلفين بإدارة هذه الجهات،وبعد
الحصول على إذن وزير العدل،طبقا لنص المادة ( )9من
القانون ،باعتبار أن ذلك يأتي تنفيذاً اللتزام ناشئ عن
عقود عمل أبرمت لمصلحة األشخاص الموضوعين تحت
الحراسة،في تاريخ سابق لنفاذ هذه القانون).

ٍ
بتعريف واحد
التضخم  ..ظاهرة معقدة ومربكة التكتفي
في الحقيقة ال يوجد تعريف موحد
للتضخم يلقى ق��ب��والً ع��ام��ا ً ل���دى كل
االقتصاديين ،حيث يعرف االقتصاديون
ال��ك�لاس��ي��ك ال��ت��ض��خ��م ب��أن��ه ال���زي���ادة
المحسوسة في كمية النقود الناجمة عن
الزيادة في عرض النقود واالئتمان ،أي
أن الكالسيك يرون في إن التضخم ما
هو إال نتاج لزيادة كمية النقود .في حين
يعرف كينز التضخم بأنه زي��ادة الطلب
الفعلي على العرض المتاح من السلع
والخدمات ،األمر الذي يؤدي إلى ارتفاع
األسعار .كما يعرف البعض األخ��ر من
االقتصاديين التضخم بأنه االرتفاع في
مستوى العام لألسعار ال��ذي ينتج عن
وجود فجوة بين حجم السلع الحاضرة
وال��دخ��ول المتاحة لإلنفاق ،وم��ن هذا
التعريف يستنتج بأن الزيادة في التضخم
ال تنتج فقط عن ال��زي��ادة في الدخول
المتاحة وإنما نتيجة النقص في عرض
السلع المنتجة س��واء ك��ان ذل��ك بسبب
سوء توجيه االستثمارات أو غيرها .كما
آخر من االقتصاديين
ي������رى ف���ري���ق
ب���أن التضخم هو
ال�����زي�����ادة ف��ي
ك���م���ي���ة

النقود بالنسبة لكمية السلع بالقدر الذي
يكفي في زمن قصير لتحقيق ارتفاع كبير
في األسعار .غير أن االتجاهات الحديثة
تعرف التضخم بأنه حالة االرتفاع العام
لألسعار.
أنواع التضخم:
إن اب��رز ما يميز التضخم هو أنه
مناخ للمجموعة من العوامل االقتصادية
ال��ت��ي ق��د ت��ك��ون م��ت��ع��ارض��ة م��ع بعضها
ال��ب��ع��ض ،ف��ال��ت��ض��خ��م ك��م��ا ي���رى بعض
االقتصاديين بأنه ظاهرة معقدة ومركبة
ومتعددة األبعاد في آن واحد ومن أبرز
أنواع التضخم:
• ت��ض��خ��م ال��ط��ل��ب :ي��ن��ج��م ه��ذا
التضخم بسبب اخ��ت�لال ال��ت��وازن قي
السوق ،أي عندما يكون العرض الكلي
غير ق��ادر على استيعاب الطلب الكلي
مما ينتج عن ذلك ارتفاع المستوى العام.
• تضخم ال��ت��ك��ال��ي��ف :ينتج ه��ذا
التضخم بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج
وبالتحديد تكاليف اإلن��ت��اج المتغيرة
(عنصر العمل) مما ينعكس ذلك على
ارتفاع التكاليف الكلية ومن ثم تنعكس
ه��ذه التكاليف على المستوى العام
لألسعار.
• التضخم المستورد:
يكمن السبب األساسي
ل��ه��ذا ال��ت��ض��خ��م في
اع��ت��م��اد ال��دول��ة
ع���ل���ى ال��س��ل��ع
ال���م���س���ت���وردة
وبالتالي
ف����إن أي
ت��ض��خ��م
ف��ي تلك

ال����دول ال��م��ص��درة س���وف ي��ن��ت��ق��ل إل��ى
اقتصاد الدولة المستوردة لتلك السلع
والخدمات.
• التضخم المشترك :وينتج هذا
النوع من التضخم بسبب ارتفاع حجم
النقود المتداولة (ارتفاع حجم السيولة
ف��ي االق��ت��ص��اد) ل��دى األف���راد م��ع بقاء
حجم السلع والخدمات ثابتا ً مما ينتج
عن ذلك ارتفاع حجم الطلب الكلي عن
العرض الكلي.
أسباب نشوء التضخم:
تناولت األدب��ي��ات المتراكمة حول
طبيعة التضخم ومحددات تلك الظاهرة
أسباب عدة ومختلفة للتضخم ،حيث
خلصت النظرية الكالسيكية إل��ى أن
ظاهرة التضخم تتأتى من زيادة عرض
النقود ،أما النظرية الكينزية ترى في إن
التضخم يتأتى من أسباب عدة وتصنف
إل���ى مجموعتين ،تتعلق المجموعة
األولى بالطلب التجميعي (االستهالك،
االستثمار واإلنفاق الحكومي)  ،بينما
ت��ت��ص��ل ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��ع��وام��ل
ال���ع���رض ،وع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د ت��رى
ال��ن��ظ��ري��ة ال��ك��ي��ن��زي��ة أن أح���د أس��ب��اب
التضخم يتمثل ف��ي ال��ت��وس��ع الطلب
التجميعي بمعدالت تفوق معدالت النمو
ف��ي ال��ع��رض .واس��ت��ن��اداً إل��ى النظرية
الكالسيكية ساق قادة المدرسة النقدية
من أمثال فريدمان الحجة بأن التضخم
هو دائما ً ظاهرة نقدية بحثه تنجم أما
ب��زي��ادة ع��رض النقود بمعدالت تفوق
م��ع��دالت نمو اإلن��ت��اج .أو ع��ن اللجوء
إلى التمويل بالعجز بسبب السياسات
المالية التوسعية.
كذلك فسر التضخم بأسباب تتصل
بجانب العرض وفي هذا الشأن أشار
ك�لاً من برونفينبرنير وهولزمان
(Bronfenbrenner and
إل����ى
)Holzman
أن ه����ن����اك س��ب��ب��ي��ن
أس��اس��ي��ي��ن للتضخم
م���ن ج���ان���ب ال��ع��رض
وكليهما ي��م��ث�لان ن��وع��ا ً

من ممارسة القوة في األسواق من قبل
بعض المجموعات ،حيث يتمثل السبب
األول في األج��ور العالية التي تؤمنها
ات���ح���ادات ال��ع��م��ال لمنسوبيها ،بينما
يتمثل السبب الثاني في األسعار العالية
التي يؤمنها رج��ال األع��م��ال ألنفسهم
في الصناعات االحتكارية وما يماثلها،
حيث يسمى النوع األول بتضخم األجور،
بينما يطلق على النوع الثاني بتضخم
األرب����اح وكليهما ي��ح��دث ف��ي ظ��روف
السوق التي تتسم بالتنافس غير الحر.
ك��م��ا ي����رى ال��م��ن��ت��م��ون ل��ل��م��درس��ة
الهيكلية ان ب��روز ظاهرة التضخم في
اقتصاديات الدول النامية يعود نتيجة
س��ع��ي��ه��ا ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ب���رام���ج التنمية
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،بسبب
التغيرات الهيكلية التي تحدث في مسار
ح��رك��ة االق��ت��ص��اد ال��ق��وم��ي وم��ا يترتب
عليها من تغيرات هيكلية في كل من
الطلب والعرض الكلي ،تلك التغيرات
التي تكون نتيجة طبيعة لعملية التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
اآلثار االقتصادية للتضخم:
• ارتفاع االسعار والكتلة النقدية
المتداولة مما يترتب على ذلك ارتفاع
اس��ع��ار ال��م��واد االس��ت��ه�لاك��ي��ة وم���ن ثم
تضرر اصحاب الدخول المحدودة من
هذا االرتفاع.
• خفض القيمة الشرائية للنقد:
مما ينجم عن ذل��ك زي��ادة الطلب على
رؤوس االم�����وال ل��ت��م��وي��ل ال��م��ش��رع��ات
المقترحة ومن ثم زي��ادة سعر الفائدة
في السوق.
• الحد من الصادرات إلى السوق
الدولية :أن ازدي���اد معدالت التضخم
ي��ؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية
للمنتجات الوطنية في االسواق الدولية،
وبالتالي عجز الميزان التجاري.
• للتضخم آثار كبيرة على الثروة
وت��خ��ص��ي��ص ال���م���وارد وت���وزي���ع ال��دخ��ل
والثروة والرفاه االقتصادي.

شفافية ....
المركزي يؤكد على دوره الرقابي
بتعديل بعض أحكام قانون المصارف مصرف
ليبيا المركزي  ،بعض المالحظات على القانون
رقم ( )46لسنة  2012م  ،بتعديل بعض أحكام
قانون المصارف  .وقد انصبت هذه المالحظات في
معظمها على مد سلطة رقابة مصرف ليبيا المركزي
وإشرافه  ،لتصل إلى المؤسسات المالية غير
المصرفية  ،كشركات التأجير التمويلي والصناديق
االستثمارية  ،وشركات الصرافة  .وفيما يلي نص رد
المصرف المركزي عليها :
أوالً  :ن ُْدرِكُ كما تُدركون أن التعديالت الجديدة
خالف ًة لألحكام
على قانون المصارف جاءت ُم َ
بموجب بعض القوانين النافذة قبل صدور
الم َق َّررة ُ
ُ
هذا التعديل  .ولكن هذا التعارض كان مقصوداً
لذاته  ،ولم َيأْ ِ
س ْهواً  ،وال َعف َْو الخاطر ؛ فقد كان
ت َ
سسات
ؤ
الم
عن
المركزي
ليبيا
مصرف
انحسار رقابة
ُ َ َّ
المالية غير المصرفية  ،واقتصارها على المصارف
سسات المالية
الم َؤ َّ
 ،من أه ِّم المآخذ التي َ
س َّجلَتها ُ
الدولية على قانون المصارف  ،قبل إجراء هذا
التعديل  .وقد ارتفعت وتيرة هذا االنتقاد  ،وإزدادت
حِ َّد ًة  ،بعد األزمة المالية العالمية  ،في العام 2008
م  .وكان البُ َّد من وضع األمور في نصابها الصحيح
الم َق َّررة في هذا الشأن
 ،واالمتثال للمعايير الدولية ُ
 ،نزوالً على ُم َت َ
طلَّبات االتِّفاقيات الدولية  ،القاضية
بمواءمة تشريعاتها
عضو
دولة
ك
تقوم
بضرورة أن
ُلُّ
ُ
ضيات تلك االتِّفاقيات .
مــع ُم ْق َت َ
ثانيا ً  :إن التعديالت القانونية تقتضي بالضرورة
بح ْس َبانها تغييراً
ُم َ
خالفتها لألحكام السابقة عليها ؛ ُ
الم َش ِّرع في تنظيم المسائل التي يطالها
لنهج
ُ
التعديل  .وكان يمكن لتلك المالحظات النقدية أن
تكون في محلِّها لو جاءت هذه التعديالت بقرار من
بح ْس َبانه ال
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركـزي ُ ،
يملك تعديل أحكـام ُم َقـ َّررة بقوانين  ،أما أن
 - 2يستصدر المصرف هذه التعديالت بقانون
صة بإصـدار القوانين
الم ْ
خ َت َّ
من السلطة التشريعية ُ
 ،فإنه ال يكون قد أتى أمراً إ َّداً  .وليست هذه المرة
األولى – ولن تكون األخيرة – التي يصدر فيها
تض ِّمنا ً أحكاما ً تُخالف قوانين قديمة
قانون جديد ُ ،م َ
وتتعارض معها  ،فالقاعدة في هذا المقام أنه إذا
ص قانوني سابق ،
تعارض َن ٌّ
ص قانوني الحق  ،مع َن ٍّ
ص السابق  .وإذا كان
ن
لل
الضمني
اإللغاء
فذلك يعني
َ
ِّ
األمر كذلك بالنسبة لمخالفة القانون أحكاما ً ُم َق َّررة
بقانون سابق  ،فهل يص ُّح االعتراض على مخالفته
أحكاما ً ُم َق َّررة بموجب الئحة تنفيذية  ،أقَلَّ منه
درجة  ،وأضعف منه ُق َّوة ؟!
ثالثا ً  :أما عن خشيتكم من تداعيات هذه
التعديالت وآثارها السلبية على االقتصاد الوطني ،
فنحن ُنط َْم ِئنكُم إلى أن جانبا ً من المشكلة الرئيسة
 ،التي كانت تُواجه االقتصاد الوطني َ ،ي َت َمثَّلُ في
سسات المالية غير
الم َؤ َّ
عدم إحكام الرقابة على ُ
المصرفية  ،وغياب أ ِّي دور للمصرف المركزي على
سسات
المؤ َّ
هذا الصعيد  ،رغم ارتباط أنشطة هذه ُ
بالسياس َت ْين النقدية واالئتمانية  ،وما يرتبط بها من
خم  ،و ُمستوى األسعار  ،وهي
آثار على ُم َع َّدل التض ُّ
من المسائل الداخلة في صميم وظائف مصرف
ليبيا المركزي و َم َها ِّمه وأغراضه وصالحياته .
رابعا ً  :إذا كان التعديل الجديد يبسط سلطة
مصرف ليبيا المركزي في اإلشراف والرقابة على
سسات المالية غير المصرفية  ،فذلك ال يعني
المؤ َّ
ُ
ف أيدي الجهات الرقابية األخرى  ،وال
بالضرورة َك َّ
ُمنازعتها في اختصاصاتها ؛ فالمصارف العامة رغم
خضوعها إلشراف مصرف ليبيا المركزي ورقابته
ظلَّت
 ،تخضع أيضا ً لرقابة ديوان المحاسبة  ،و َ
الجهتان تباشران َد ْو َر ْيهما الرقاب َّي ْين  ،دون أن يحدث
تنازع أو تضارب بينهما ؛ بالنظر إلى اختالف الطابع
الرقابي لكُلٍّ منهما عن اآلخر  .وما قيل عن ديوان
المحاسبـة ينطبق على الجهـات الرقابية األخرى ؛
فمجال رقابتها يختلف عن
 - 3مجال رقابة المصرف المركزي وإشرافه ،
وإذا أسفر التطبيق العملي عن شيء من التداخل أو
التنازع بين النو َع ْين من الرقابة ؛ فباإلمكان تداركه
من خالل اللوائح أو النظم التنفيذية التي تحكم
ُمباشرة االختصاص الرقابي لكُلِّ جهة .
أهمية الدور الرقابي
وختاما ً فإنَّنا ُن َؤك ُِّد على
ِّ
سسات
الم َؤ َّ
واإلشرافي لمصرف ليبيا المركزي على ُ
س ْم َعة
المالية غير المصرفية  ،ليس فحسب لتعزيز ُ
سسات  ،ومكانتها على المستوى الدولي ،
المؤ َّ
هذه ُ
ولكن أيضا ً للرفع من مستوى التصنيف االئتماني
للدولة الليبية  ،بحسبانه ُي َحقَّق االمتثال الالزم
سسات
للمعايير الدولية  ،التي تحكم أنشطة المؤ َّ
الم َت َ
طلَّبات التي
المالية غير المصرفية  ،و ُي َوفِّر ُ
سسات المالية
تفرضها ُع ْ
ض َوية ليبيا في المؤ َّ
َص
الم َنظِّمة لها  ،وعلى األخ ِّ
الدولية  ،واالتِّفاقيات ُ
بمواءمة التشريعات الداخلية للدول
فيما َي َت َعل َُّق ُ
األعضاء مع ما ُت َق ِّرره هذه االتِّفاقيات من أحكام .
وال مجال إلثارة المحاذير أو المخاوف  ،إذا سادت
روح التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات
س ْعيا ً إلى
العالقة  ،لتذليل الصعوبات والعقبات َ ،
سسات
ؤ
َ
بناء اقتصاد وطني قوي  ،يعتمد على ُم َّ
قادرة على تحقيق األهداف التي أُنشئت من أجلها .
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دراسات 5

قامت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بإعداد
خطة إستراتيجية لتطوير عملها  ،وقد باشرت
اإلدارة تنفيذ هذه الخطة وذلك بعد اعتمادها من
قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي .تهدف هذه
الخطة إلى تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي
في ليبيا بما يواكب التطورات في القطاع
المصرفي الليبي والمعايير الرقابية الدولية وفي
مقدمتها المبادئ األساسية للرقابة المصرفية
الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية
في سنة 2006م.يتناول القسمان التاليان
أهم مكونات الخطة اإلستراتيجية والمبادرات
واإلجراءات المنفذة لها.

لتعزيز الرقابة على القطاع المصرفي في ليبيا

خطة إستراتيجية إلدارة الرقابة على المصارف والنقد
أوالً – رؤية وأهداف إدارة الرقابة على المصارف والنقد
لقد وضعت إدارة الرقابة على المصارف والنقد
خطتها اإلستراتيجية استناداً إلى رؤيا وأهداف محددة
يمكن تلخيصها على النحو التالي-:
«بلورة وتنفيذ رقابة على المصارف العاملة في
ليبيا ،تستند على مبادئ الرقابة على إدارة المخاطر
بهذه المصارف (المخاطر التشغيلية ،مخاطر االئتمان،
مخاطر السوق) ،تتعزز في ظلها استقاللية القرار في
المصارف التجارية ،وينأى مصرف ليبيا المركزي
بنفسه عن المخاطرالتي ترتبها اإلدارة المباشرة ألمور
المصارف ،والحد من التدخل المباشر في شؤونها،
وتلتزم فيها المصارف بأسس ومبادئ الحوكمة ،وبما
يكفل استقرار أوضاع القطاع المصرفي ،وتدفق السيولة
في شرايين االقتصاد الوطني ،بشكل منتظم ،وتفادي أو
التقليل من المخاطر النظامية».
يكون القطاع المصرفي رافداً من روافد االقتصاد
الوطني ،ويكفل تقديم الخدمات المصرفية الالزمة
لتحقيق استدامة النمو االقتصادي ،ويعزز من التوجهات
الرامية إلى تأسيس مصارف في شكل شركات مساهمة،
وبيئة مناسبة لالستثمار ،ووسيط لتعبئة المدخرات،
وأداة لالتصال بين المستثمرين والمدخرين ،تتعزز فيه
التنافسية وتتبوأ من خالله المصارف الليبية مكانتها
كمصارف رائدة إقليميا ً «
ثاني ًا  -المبادرات ( )Initiativesالمنفذة للرؤية
واألهداف المحددة :
تتضم ّن الخطة اإلستراتيجية إلدارة الرقابة على
المصارف والنقد  11مبادرة .وقد تم وضع إجراءات
وخطة عمل تفصيلية لتنفيذ كل مبادرة من هذه
المبادرات .وفيما يلي عرض لهذه المبادرات ،وملخص
عن اإلجراءات التي سوف تعتمد لتنفيذ كل مبادرة.
• استكمال الهيكل التنظيمي إلدارة الرقابة على
المصارف والنقد ..
تتناول هذه المبادرة تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة
بما ينسجم مع التطورات في القطاع المصرفي الليبي
والخطة الشاملة إلعادة هيكلة مصرف ليبيا المركزي.
ومن أبرز مشاريع التطوير في هذه المبادرة استحداث
قسم للصيرفة اإلسالمية بهدف الرقابة على المنتجات
المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية،
باإلضافة إلى اعتماد مسميات جديدة ووصف وظيفي
لجميع الوظائف داخل اإلدارة.
• تطوير قاعدة بيانات واسعة ومتكاملة تتم أتمتتها،
لتعزيز جهود الرقابة الميدانية والمكتبية ..
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير البيانات المالية
واإلحصائيات المرسلة من قبل المصارف إلى إدارة
الرقابة على المصارف والنقد .وقد تم إعداد قوائم
جديدة للمركز المالي والدخل والتدفقات النقدية
باإلضافة إلى دليل مفصل لكل منها .كما سيتم تطوير
جميع البيانات واإلحصائيات األخرى بحيث تصبح
متوافقة مع القوائم المالية الجديدة.
إضافةً لذلك ،فإن اإلدارة بصدد الشروع في أتمتة
هذه البيانات واإلحصائيات بحيث ترسل إلى اإلدارة من
خالل الوسائط االلكترونية عبر منظومة للمعلوماتية،
ويتم التأكد من صحتها ومن ثم استخراج التقارير
االحترازية المطلوبة ألداء مهام الرقابة المصرفية.
• االعتماد على تقنية المعلومات ،واستخدام األرشفة
االلكترونية ،والحد من استخدام الورق إلى أبعد الحدود
تهدف هذه المبادرة إلي توفير أجهزة حاسوب لجميع
المراقبين بما يلبي احتياجات الرقابة المصرفية الفعالة
واالستفادة من آخر المستجدات في مجال المعلوماتية.
كما تهدف إلي تطوير مشروع األرشيف االلكتروني
الذي سيمكن اإلدارة مستقبالً من توثيق عملها بحسب
الوسائل التقنية الحديثة وتبادل المستندات ،بين أقسام
اإلدارة عبر شبكة األرشيف االلكتروني بما يساهم في
سهولة انسياب العمل داخل اإلدارة ويحد من استخدام
الورق إلى أبعد الحدود.

•

تحديد األهداف
االستراتيجية وتقييم أداء
الموظفين عوامل نجاح أية
مؤسسة

• استكمال الهيكل التنظيمي إلدارة الرقابة على
المصارف والنقد
تتناول هذه المبادرة تطوير الهيكل التنظيمي لإلدارة
بما ينسجم مع التطورات في القطاع المصرفي الليبي
والخطة الشاملة إلعادة هيكلة مصرف ليبيا المركزي.
ومن أبرز مشاريع التطوير في هذه المبادرة استحداث
قسم للصيرفة اإلسالمية بهدف الرقابة على المنتجات
المصرفية البديلة المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية،
باإلضافة إلى اعتماد مسميات جديدة ووصف وظيفي
لجميع الوظائف داخل اإلدارة.
• تطوير قاعدة بيانات واسعة ومتكاملة تتم أتمتتها،
لتعزيز جهود الرقابة الميدانية والمكتبية
تهدف هذه المبادرة إلى تطوير البيانات المالية
واإلحصائيات المرسلة من قبل المصارف إلى إدارة
الرقابة على المصارف والنقد .وقد تم إعداد قوائم
جديدة للمركز المالي والدخل والتدفقات النقدية
باإلضافة إلى دليل مفصل لكل منها .كما سيتم تطوير
جميع البيانات واإلحصائيات األخرى بحيث تصبح
متوافقة مع القوائم المالية الجديدة .إضاف ًة لذلك،
فإن اإلدارة بصدد الشروع في أتمتة هذه البيانات
واإلحصائيات بحيث ترسل إلى اإلدارة من خالل
الوسائط االلكترونية عبر منظومة للمعلوماتية ،ويتم
التأكد من صحتها ومن ثم استخراج التقارير االحترازية
المطلوبة ألداء مهام الرقابة المصرفية.
• االعتماد على تقنية المعلومات ،واستخدام األرشفة
االلكترونية ،والحد من استخدام الورق إلى أبعد الحدود
تهدف هذه المبادرة إلي توفير أجهزة حاسوب لجميع
المراقبين بما يلبي احتياجات الرقابة المصرفية الفعالة
واالستفادة من آخر المستجدات في مجال المعلوماتية.
كما تهدف إلى تطوير مشروع األرشيف االلكتروني

الذي سيمكن اإلدارة مستقبالً من توثيق عملها بحسب
الوسائل التقنية الحديثة وتبادل المستندات ،بين أقسام
اإلدارة عبر شبكة األرشيف االلكتروني بما يساهم في
سهولة انسياب العمل داخل اإلدارة ويحد من استخدام
الورق إلى أبعد الحدود.
• مواكبة المستجدات في مجال الرقابة المصرفية،
ومراجعة التعليمات السارية بهدف تطويرها ..
تتناول هذه المبادرة تطوير المنشورات والتعليمات
الرقابية المصرفية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي
في كافة المجاالت (إدارة المخاطر ،السيولة ،الضبط
الداخلي والمراجعة الداخلية ،الحوكمة ،إلخ ).وذلك بما
يتماشى مع آخر التطورات في الرقابة المصرفية ومع
المعايير الدولية وأفضل الممارسات بالخصوص.
• ممارسة الرقابة المصرفية بشقيها المكتبي
والميداني وفق ًا لمعايير الـ  CAMELSوتأمين التكامل
والتنسيق بينهما ..
تعتبر هذه المبادرة من أهم المبادرات الواردة بالخطة
اإلستراتيجية وهي تهدف إلى تطوير أساليب الرقابة
المعتمدة بحيث تصبح مركزة على المخاطر Risk-
.Focused Supervision
وتتطلب هذه المبادرة قيام أقسام الرقابة المكتبية
بإعداد التقارير التالية-:
• تقارير متابعة شهرية عن أوضاع المصارف
مستندة إلى البيانات المالية واإلحصائيات المرسلة
من قبل المصارف ،بهدف متابعة تطور هذه البيانات
والمخاطر المرتبطة بها ،باإلضافة إلى متابعة مدى
سالمة المؤشرات الرقابية واالحترازية للمصارف ومدى
التزامها بالحدود المقررة لبعض النسب المصرفية
بحسب التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
• تقارير رقابية سنوية بهدف تحليل األوضاع الشاملة
للمصارف بحسب أسلوب الـ  CAMELSواستناداً إلى
جميع البيانات والمعلومات والتقارير المتوافرة لدى
إدارة الرقابة على المصارف والنقد سواء كان ذلك لجهة
التقارير المعدة داخليا ً مثل تقارير المتابعة الشهرية
وتقارير التفتيش الميداني أو لجهة التقارير الواردة
من الجهات األخرى مثل تقارير المراجعين الخارجيين
وتقارير لجان المراقبة وغيرها.
كما تتناول هذه المبادرة تغيير أسلوب التفتيش
الميداني المتبع سابقا ً والمعتمد بشكل أساسي على
مهمات التفتيش الميدانية على فروع المصارف
واالستعاضة عن ذلك بمهمات تفتيشية شاملة على
مستوى اإلدارات العامة للمصارف ،استناداً إلى دليل
جديد للتفتيش الميداني تم تطويره وفقا ً لمنهجية

الرقابة على المخاطر.
وبهدف تفعيل عملية الرقابة على المصارف وتأمين
شموليتها لكافة المخاطر المصرفية ،تستهدف الخطة
إيجاد آلية للتنسيق والتعاون بين مهام الرقابة المكتبية
والميدانية بما يؤمن التكامل بينهما في إطار تعزيز
أعمال الرقابة المصرفية ككل.
• تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير
الدولية للمراجعة واإلفصاح المالي
تتناول هذه المبادرة تطبيق المعايير الدولية للتقارير
المالية لدى المصارف وذلك بشكل تدريجي وبالتنسيق
والتعاون مع المراجعين الخارجيين لدى المصارف .كما
تتضمن المبادرة أيضا ً قيام إدارة الرقابة على المصارف
والنقد بإعداد كت ّيب أو دليل إلجراءات المراجعة الواجب
اعتمادها عند مراجعة حسابات المصارف وذلك
بالتنسيق مع المراجعين الخارجيين لدى المصارف
وباالستناد إلى المعايير الدولية للمراجعة.
• وضع إطار تنفيذي لتطبيق معايير بازل  2لكفاية
رأس المال
تضع هذه المبادرة إجراءات تنفيذية وخطة طريق
لتطبيق اتفاقية «بازل  »2لكفاية رأس المال في
المصارف الليبية في المرحلة المقبلة .تبدأ هذه الخطة
من تطبيق معايير «بازل  »1بكل مكوناته بما في ذلك
مخاطر السوق وصوالً إلى تطبيق «بازل  »2وبشكل
خاص الدعامة األولى منها.
المجمعة على
• تطبيق أساليب الرقابة المصرفية
ّ
المجموعات المصرفية
تتطرق هذه المبادرة إلى تقنيات الرقابة المصرفية
المجم ّعة التي يجب أن يقوم بها مصرف ليبيا المركزي
للمصارف العاملة في ليبيا ،والتي يوجد لديها مؤسسات
وشركات تابعة في ليبيا وخارجها .ومن ضمن اإلجراءات
التي تتضمنها هذه المبادرة هي إعداد المصارف
لبيانات مالية موحدة (مجمعة) مع شركاتها ومؤسساتها
التابعة ومراقبة هذه البيانات وتحديد بعض المؤشرات
حد وفقا ً لما تقتضيه
الرقابية على أساس
مجمع أو مو ّ
ّ
المعايير الدولية للرقابة المصرفية.
• بناء وتطوير الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ
الرقابة المصرفية
تستهدف هذه المبادرة تعزيز الموارد البشرية في
كافة أقسام إدارة الرقابة على المصارف والنقد سواء
لجهة تعيين واستقطاب موظفين جدد في مجال الرقابة
على المصارف أو لجهة تدريب الموظفين الحاليين
والجدد لمواكبة التطورات في مجال الرقابة المصرفية.
• اإلدارة باألهداف ،ومعدالت األداء من أهم عوامل
نجاح أية مؤسسه هي وضع أهداف محددة وإطار
زمني محدد يضمن مساهمة كل إدارة ،وكل قسم،
وكل موظف في تنفيذ مهام المؤسسة وأن يتم تقييم
الموظفين بحسب مدى تحقيقهم لألهداف المحددة.
وفي هذا السياق ،تم وضع مبادرة خاصة لبند اإلدارة
باألهداف لهدف ترسيخ هذا المفهوم بحيث يقوم كل
قسم داخل اإلدارة بوضع خطة لعمله وأهداف محددة
تتناسب مع الخطة اإلستراتيجية لإلدارة وعلى أن يتم
متابعة األقسام وتقييم موظفيها بحسب أدائهم للخطة
الموضوعة.
• التعاون مع السلطات الرقابية في الدول األخرى
في ضوء تزايد عدد المصارف الليبية التي تساهم
فيها مصارف أجنبية ،بشكل استراتيجي ،وفي ضوء
مساهمات المصرف الليبي الخارجي في مصارف
بالخارج ،أفردت الخطة مبادرة خاصة تهدف إلى
وضع إطار عام للتنسيق وتبادل المعلومات بين مصرف
ليبيا المركزي ،بصفته السلطة الرقابية واإلشرافية
على المصارف العاملة في ليبيا ،والسلطات الرقابية
المصرفية الخارجية سواء كانت تلك السلطات الرقابية
متواجدة في البلدان األم للمصارف األجنبية التي تساهم
في مصارف ليبية أو تلك السلطات المتواجدة في بلدان
مضيفة لمصارف أجنبية تساهم فيها المصارف الليبية.
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السنة األولى  -العدد الثالث

مواجهة جرائم غسيل األموال ومكافحتها
تعتبر من أكثر القضايا التى شدت االنظار إليها خالل الفترة بعد أحداث  11سبتمبر  2001والتى
أربكت العالم والتداعيات الكبيرة التي مازالت تترتب عنها لذلك فغسيل األموال ليس جديدا حيث أن
األموال القذرة تنتج عن تجارة قذرة واجرامية منتظمة ناتجة عن النشاطات الممنوعة التالية كما نص
عليها المنشور رقم (  ) 1للسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن مواجهة غسيل األموال ومكافحتها
الصادر في .2002 / 2 / 28
• المخدرات والمؤثرات العقلية والخمر.
• الخطف والقضية واإلرهاب.
• جرائم االعتداء على البيئة.
• جرائم قطع الكوابل الهاتفية والكهربائية
وسرقتها وتهريبها للخارج.
• الرشوة واالختالس واإلضرار بالمال
العام وغيرها من الجرائم االقتصادية التي
نصت عليها القوانين الدولية.
• التهرب الضريبي والتهريب الجمركي
وتهريب األموال خارج ليبيا.
• سرقه وتهريب خارج ليبيا.
• إساءة واستغالل الوطنية أو المهنة
والتزييف أو التزوير في االنتخابات.
• الكسب الحرام.
• أيه جرائم تنص عليها االتفاقيات الدولية
ذات الصلة بغسيل األموال والتي تكون الدولة
الليبية طرف فيها.
• االحتيال والنصب وخيانة األمانه وتزوير
وتزييف العمله واألختام والمستندات الرسمية.
إن الجرائم المنظمه المنصوص عليها في
القوانين الدولية معروفه منذ أكثر من مائة
عام وهي تدار بواسطة خبراء باالقتصاد
والمال والسياسة ولديهم الخبرة والمعرفة في
كيفية ادارة هذه األموال غير المشروعة بكل
مكر وحيله وخداع ضمن النشاط االقتصادي
والمالي العالمي وضمن نشاطات متعددة بحيث
يصعب وأحيانا يستحيل تتبعها أو اكتشافها
أوحتى الربط بينهما وقد قدرت حجم األموال
القدره سنويا بعض المنظمات الدولية التي
تتابع غسيل األموال ومكافحتها ولم تتوصل
جميعها الى رقم واحد متفق عليه وكل منظمة
وضعت وضعت رقما يختلف كثيرا عن األخرى:
• مجموعة العمل المالي الدولية ( )FAT
قدرت األموال القدرة سنويا مابين  500مليار
دوالر الى  1.5تريليون دوالر.
• تقرير استرالي قدرها  2.850تريليون
دوالر سنويا.
• احد خبراء سيتي بنك citi bank
قدرها بحوالي  1.400تريليون دوالر مما
يجعل صناعة غسيل األموال في المرتبة الثالثة
عالميا من حيث الحجم بعد تداول العمالت
وصناعة السيارات.
• صندوق النقد الدولي قدرها مانسبته
 5.3من الناتج القومي العالي .على أنها قد
بلغت في سنه  2009من  600مليار الى
 1.600تريليون دوالر.
• تقرير صادر من الخزانة االمريكية
قدرها سنويا حوالي  300مليار دوالر في
مختلف أنحاء العالم وحوالي 100مليار دوالر
في أمريكا (  )vsaوحدها.
• خبراء األمم المتحدة حجم غسيل األموال
 400مليار دوالر سنويا أى مايعادل  8%من
اجمالي التجارة الدولية.
حضرتكم كمصرفيين تعلمون ماحل ببنك
االعتماد والتجارة الدولي  BCLLلندن
في الثمانينات حيث أنه بنك مشبوه يعمل
بالممنوعات ويحول تجارة السالح والتعرف
جنسيته باكستانيا أو امارتيا والتعرف أسماء
مساهميه الحقيقيين وأفلس البنك ألنه خالف
مبدأ الشفافية.
ونحن في ليبيا النعرف الحجم الحقيقي
لغسيل األموال ألنه لم تقم أية جهة برصد
أو توثيق ذلك والبد أن يقوم مصرف ليبيا
المركزي بتوثيق ذلك ورصد كل صغيرة
وكبيرة في هذا المجال ويحذر الناس من
تبعات ذلك وقد ساهم نظام القدافي الفاسد
مساهمة كبيره في ذلك بل أن النظام المنهار
نفسه كان يقوم بغسيل األموال عن طريق كبار
موظفيه دون أن يجرؤ أحد على ابالغ ( وحدة
المعلومات المالية) بمصرف ليبيا المركزي
كما نصت بذلك القوانين واللوائح والمنشورات
المتعلقة بغسيل األموال ويقوم نظام القذافي
بتهريب األموال للخارج والتي تعد بالماليين
تحت سمع وبصر المسؤولين بمصرف ليبيا
المركزي والذي اليحرك ساكنا مما سبب في
عدم استقرار الدينار الليبي لمدة طويلة رغم
مانصت عليه إحدى مواد القانون رقم السنة
 1993بشأن المصارف والنقد واالئتمان ومن
وجبات مصرف ليبيا المركزي المحافظه على
استقرار الدينار الليبي في الداخل والخارج
وهذا لم يحدث أبدا وأنا أقدر كمتخصص
حجم غسيل األموال في ليبيا من  5الى 7
مليار دوالر ألن النظام الفاسد يشجع على
ذلك ويقوم بنفسه بالعمل في السوق السوداء

وأيضا بعمليات غسيل األموال الجريمة
بأنواعها نشأت مع وجود االنسان على األرض
والحياة دون مخالفات وتجاوزات أوالخروج عن
االعراف والقوانين هناك جرائم تتسلح بالعلم
والمعرفة في الدول المتقدمة والمتحضرة
حيث التحتاج الى العضالت والقوة والسالح
ومن بين هذه الجرائم غسيل األموال وتبيضها
وجرائم التزييف والتزوير واالحتالل والغش
التجاري والتي تجد أبطالها أناس متفقون
وعلى قدر كبير وعال من العلم والمعرفة ومع
انتشار وسائل التقدم العلمي أصبح العالم قرية
صغيرة مما أدى الى سهوله االتصال بين دول
العالم وأصبح المال والتجارة الحرة االساسية
لبناء الدول واألوطان خاصة بعد انضمام
معظم دول العالم الى منظمة التجارة.
العالمية ومع هذا التطور السريع تطورت
معه الجريمة ولم وتقصد على الجرائم
التقليدية بل تعدي ذلك الى ظهور أنواع أخرى
جديدة في (عالم اليوم) تحتاج منا الى علم
ومعرفة ولها تأثير سلبي على االقتصاد محليا
وعالميا على حد سوء حيث يتضرر االقتصادي
فيها ومعدالت األسعار وعلى االدخار واألسواق
المالية وعلى االستقرار االجتماعي والمالي
والتجاري واالقتصادي فيها بعد استنزاف جزء
كبير من ثرواتها ونحن في ليبيا بدأت جرائم
غسيل األموال تظهر تظهر بوضوح خالل العشر
سنوات األخيرة أي من سنة  2000وليس كما
قال السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي
(هذه الجرائم قليلة الحدوث) وقد زادت
أموال السلطة الحاكمة الفاسدة وزاد الفساد
االداري والمالي والتجاري والغش في كل شيء
وتهريب ونهب أموال الشعب حيث أن هذه
األموال تستفيد منها كل دول العالم إال الشعب
الليبي وبناء على القانون رقم  2لسنة 2002
بشأن مكافحة غسيل االموال غير المشروعة
الذي أصدره ما يسمى مؤتمر (الشغب ) العام
وذلك بناء على رغبة بعض المنظمات الدولية
كشرط أساسي لدخول ليبيا والعمل فيها
كالفيزا  visa mastcrcardويسترن نيونيو
 western union money gramأصدر
السيد  /محافظ مصرف ليبيا المركزي منشور
السنة  2002بشأن اجراءات مواجهة غسيل
األموال الغير مشروعة وتحويل االرهاب ويتكون
المنشور من  21ماده وسأنقل لكم حرفيا
المقدمه التمهيديه للمنشور المذكور كما
جاءت بدون زيادة أونقصان وكلها كالم ليس له
عالقة بما هو موجود فعال ويطبق على ارصاد
الواقع واليمت للحقيقة بصله  .وتقول المقدمة
التمهيديه حرفيا (وإذا كانت هذه الجرائم
قليلة الحدوث في الجماهيرية العظمى بسبب
القوانين الصارمة التي وضعتها الجماهير
لمواجهة أبرز صور الجريمة المنظمه كتهريب
المخدرات واالتجار بها وتصنيعها وترويجها
واستعمالها فضال عن صرامة االجراءات
المتعلقة بدخول االجانب فإن مصرف ليبيا
المركزي يشعر مع ذلك أن واجبا يقع على
عاتقه يفرض عليه اتخاذ االجراءات الالزمة
للوقاية من ظاهرة غسيل االموال في بالدنا
وان التعاون الى الجهات الدولية التي تضطلع
بمواجهته هذه الظاهرة على الصعيد الدولي
(انتهت المقدمة التمهيدية).
هذه المقدمة التمهيدية للمنشور المشار
إليه ال تمت للحقيقة بصلة أموالنا تهرب أقصى
اليمين وأقصى اليسار ومصرف ليبيا المركزي
اليحرك ساكنا كأن األمر اليعنيه واألجانب
الذين ذكرهم السيد  /محافظ مصرف ليبيا

المركزي في منشورة  .أن هناك اجراءات
صارمة لدخولهم وإقامتهم التوجد أية اجراءات
تذكر أو موجودة على أرض الواقع بل أن هناك
حدود مفتوحة شرقا وغربا شماال وجنوبا .
هناك أدلة تقول أن هذه الخروقات بتدبير
من الدوله الليبية في عهد معمر القذافي
خاصة المجرة غير الشرعيه عبر ليبيا وان
العمال االجانب جالسين بأعداد كبيرة على
الطرقات دون إقامة قانونية وفي بعض األحيان
دون اوراق تبوتية ان االجانب هم سبب واضح
للجريمة المنظمة والفساد والتهريب والسوق
السوداء السلع الفاسدة والمنتهية الصالحية
للبالد واالجانب يدخلون ويخرجون الى ومن
ليبيا بكل حرية مطلقة ويعملون كذلك بدون
ترخيص .
وفيمايلي أبين االجراءات التي يجب
اتخاذها لمالحقة المجرمين الذين يتعارضون
غسيل األموال -:
•اوال يجب غسيل األموال حتى نعرف
ماذا نفعل في هذا الشأن من اجراءات غسيل
االموال في جوهره عملية اقتصاديه تدار
بعنايه لتوجد جسرا بين االقتصاد المشروع
واالقتصاد الغير مشروع وقد أخد هذا النوع
من العمليات المشبوهة والجرائم عدة تسميات
منها -:
المال القدر – المال الحرام – المال –
تنظيف األموال – تبيض االموال – الوصف
المعروف على مستوى العالم كله هو – غسيل
األموال  MONEY LAUNDERINGوجميع
هذه التسميات تؤدى الى نفس المعنى وهي
عبارة عن اخفاء مصادر االموال وملكيتها
الناتجة عن عمل غير مشروع سواء تمت
بالداخل أو الخارج ولن يعطى المجرمون
فرصة تحرير عملياتهم من خالل المعامالت
المالية العادية وال الخفاء المشروعية عليها .
• احتماالت غسيل االموال عديدة نذكر منها
ايداعات ماليه كبيره فقدا أو ازدياد ضخم في
الودائع النقديه ألي عميل أو ألي منشأة تجارية
دون سبب واضح وكذلك عن طريق معامالت
ذات صلة باالستثمار مثال شراء أوراق مالية
لالحتفاظ بها في خزانة االمانة لدى المؤسسة
المالية حينما اليبدو ذلك متالئما ً مع المكانة
الطاهرة للعميل .
• شراء أوبيع أوراق مالية دون غرض
واضح أوفي ظرف غير عادية وتتم كذلك
احتماالت غسيل األموال عن طريق المعامالت
المصرفية والمالية الدولية وكذلك احتماالت
غسيل االموال عن طريق الخدمات المصرفية
االلكترونية.
• في سبيل تسهيل عمليات التحقق من
المعامالت المالية المشتبه في أنها تستهدف
غسيل أموال رفع تقرير عن تلك الحاالت
الى (وحدة المعلومات المالية) بمصرف ليبيا
المركزي النمودج رقم ( )4المرفق بمنشور
السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي.
• كما يتعين على المؤسسات المصرفية
والمالية اتخاد االجراءات الرقابية والتدابير
الكافيه التي تمكن من ضبط واحباط محاوالت
غسيل االموال والتأكد من عدم استغالل هذه
المؤسسات من قبل المنظمات االرهابية التي
تعمل كمؤسسات شرعية،اوكقنوات لتمويل
االرهاب بمافي ذلك اخفاء التحويالت السرية
الى المنظمات االرهابيه،وأن يكلف المراقب
الداخلي أو من يكون مؤهال بمراقبة تنفيد هذه
المهمة في الفروع.
• ضرورة التأكد من أسماء العمالء الذين

محمد حسين الشيباني
موظف سابق بالمصرف الليبي الخارجي
يقومون بعمليات عن طريق المصارف على
أنها أسماء وغير وهمية والتأكد من التوقيعات
االصليه ألصحابها وكذلك التأكد من هويتهم
الحقيقية خاصة عند القيام بالتحويالت
الماليه الكبيرة أو المتكرره وتطبيق مقولة
(أعرف زبونك – . )VYC
• يجب االحتفاظ بملف للتحقيق من
شخصية العميل يحتوى على صورة من (صور
رسمية من أوراق تبويب ومثل جواز السفر –
بطاقة شخصية – رخصة قيادة) واالحتفاظ
بها لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العملية
مباشرة.
• على الصارف والمصارف والمؤسات
الماليه والعاملين بها عند تطبيق قانون
مكافحة غسيل األموال اشعار العمالء بها
أو تسريب أو افشاء أية معلومات عنهم أو
عن انشطتهم أو االقتناع عن تقديم البيانات
والوثائق أو االعتراض عن تنفيد أى قرار صادر
عن (وحدة المعلومات المالية) بمصرف ليبيا
المركزي يتعلق بأية جريمة من جرائم غسيل
األموال .
• تحدد بقرار من السيد/محافظ مصرف
ليبيا المركزي لقرار المكافأه التي تصرف لكل
من أرشد أوساهم أو سهل أو اشترك في ضبط
احدى جرائم غسيل األموال المنصوص عليها
في القانون على أن تبقى كل المعلومات عن
ذلك سرية.
وحتى نستطيع تطوير برامج مكافحة غسيل
األموال يجب أن نعمل اآلتي:
• تطوير السياسات الداخلية وضوابط
العمل عند تعيين الموظفين.
• وضع برامج مكثفة لتدريب الموظفين
على هذا النوع من العمليات.
• وجود لجنة للرقابة في كل مصرف أو
مؤسسه مالية تسمى وحدة المعلومات المتعلقة
بمكافحة غسيل األموال) تتولى مراقبة ورصد
ومتابعة كافة العمليات والتصنيفات التي
يجريها المصرف أو المؤسسة المالية أو
زبائن المصرف والتي يشتبه في عالقتهم غير
مشروعه أو عملية غسيل أموال أو عمليات
ايداع أو تمويل أو تحويل أموال مجهولة
المصدر وتكون هذه الوحده من المسؤولين عن
الرقابة والمتابعه في الفروع.
• حظر فتح حسابات بأسماء مستعارةوغير
حقيقيه بل يجب دائما اعتماد اسم صاحب
الحساب كما في جواز السفر (يمكن االختصار)
أو الرخصة التجارية في حالة االشخاص
االعتباريين.
كما يجب أن تحدد بعناية ودقة متناهية
االجراءات الواجب اتخاذها عند التعامل
مع غير أصحاب الحسابات والذين ليست
لهم حسابات بالمصارف ويرغبون بالدفع
نقدا مقابل الحواالت ويجب على المصارف
والمؤسسات المالية والصرافات التحقق بعناية
وانتظام من هوية أي عميل من هؤالء العمالء
في جميع الحاالت التي تزيد قيمة المعاملة
المصرفية على ألف دينار ولماذا اختار مصرف
معين دون غيره التمام عملية التحويل.
• يحدد مصرف ليبيا المركزي بموجب
قرار من السيد المحافظ الحد األعلى للمبالغ
النقدية التي يسمح بدخولها الى ليبيا دون
الحاجة الى االفصاح عنها.
• يجب على كل شخص ليبي أو أجنبي يقيم
في ليبيا عند دخوله البالد ان يبلغ السلطات
الجمركية عما بحوزته من عملة ليبية أو أجنبية
أو سبائك ذهبية أو أي أشياء ثمينة أخرى
ويذكر سبب حصوله على ذلك ومصادرها
وفقا للقواعد واالجراءات التي يصدر بها قرار
من السيد  /محافظ مصرف ليبيا المركزي
وتخضع لقرار االفصاح المشار اليه.
• البدء فورا في التباحث مع شركة
متخصصة لوضع منظومة حديثة ومتطورة
لتزويدنا بالبرامج والتي تؤمن أدق المعلومات
والبيانات في هذا الشأن ( )ofaclistخاصة
بقوائم المشبوهين والمجرمين على مستوى
العالم كله
المراجع -:
• كتاب مكافحة غسيل األموال في البالد
العربية
للقاضي الدكتور أحمد سفر
• القوانين واللوائح والمناشير الصادرة عن
مصرف ليبيا المركزي بشأن مكافحة غسيل
األموال
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مصطلحات مصرفية

سعر الصرف
سوق الصرف
هو مكان تالقي عروض
وطلبات مختلف العمالت ،ومن
خالله يتم تحديد سعر صرف
العملة الوطنية مقابل العمالت
األخرى ،وهو أيضا الوعاء الذي
تتم فيه كل الصفقات العالمية,
وأسواق الصرف غير محددة
بمكان ،بل تتوزع على كل المراكز
المالية عبر الشبكات المعلوماتية
والمصارف والمؤسسات المالية.
الالعبون األساسيون في سوق
الصرف:
المصرف المركزي:
يتدخل هذا المصرف للقيام
بعمليات السوق المفتوحة على
العمالت األجنبية من جهة،
وتنفيذ أوامر الحكومات من
جهة أخرى ،ويكون هذا التدخل
في العادة من أجل حماية مركز
العملة المحلية أو بعض العمالت
األخرى.
المصارف التجارية
والمؤسسات المالية
حيث تتدخل في السوق
لتنفيذ أوامر زبائنها أو لحسابها
الخاص .حيث تقوم هذه
المصارف بجمع أوامر الزبائن،
ويقومون بالمقاصات ،ويحولون
الفائض من عرض أو طلب
للعمالت الصعبة.
سماسرة الصرف
وهم وسطاء نشطون يقومون
بتجميع أومر الشراء أو البيع
للعمالت الصعبة لصالح عدة
مصارف أو متعاملين آخرين،
ويقومون بضمان االتصال بين
المصارف وإعطاء المعلومات
عن التسعيرة المعمول بها بدون
الكشف عن أسماء المؤسسات
البائعة أو المشترية لهذه
العمالت.
أنواع سعر الصرف:
سعر الصرف االسمي:
هو مقياس عملة إحدى البلدان
التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد
آخر .ويتم تحديده تبعا ً للطلب
والعرض عليها في سوق الصرف
في لحظة زمنية ما ،ولهذا يمكن
أن يتغير سعر الصرف تبعا لتغير
الطلب والعرض .وينقسم إلى
سعر الصرف الرسمي (السعر
المعمول به في التبادالت التجارية
الرسمية) وسعر الصرف الموازي
(السعر المعمول به في األسواق
الموازية).
سعر الصرف الحقيقي:
عدد الوحدات من السلع
األجنبية الالزمة لشراء وحدة
واحدة من السلع المحلية،
وبالتالي يقيس القدرة على
المنافسة.
سعر الصرف الفعلي:
يعبر سعر الصرف الفعلي عن
المؤشر الذي يقيس متوسط
التغير في سعر صرف عملة ما
بالنسبة لعدة عمالت أخرى في
فترة زمنية ما ،وبالتالي مؤشر
سعر الصرف الفعلي يساوي
متوسط عدة أسعار صرف
ثنائية وهو يدل على مدى تحسن
أو تطور عملة بلد ما بالنسبة
لمجموعة من العمالت األخرى.
سعر الصرف الفعلي الحقيقي:
هو سعر اسمي ،ألنه عبارة عن
متوسط لعدة أسعار صرف ثنائية،
ومن أجل أن يكون هذا المؤشر ذا
داللة مالئمة على تنافسية البلد
تجاه الخارج البد أن يخضع هذا
المعدل االسمي إلى التصحيح
بإزالة تغيرات األسعار النسبية.
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السياسة النقدية  :المفهوم  ..األهداف واألدوات
تعريف السياسة النقدية-:
ال��س��ي��اس��ة ال��ن��ق��دي��ة ه��ي مجموعة اإلج����راءات
والتدابير التي تتخذها السلطات النقدية للتحكم
في كمية النقود من خالل التأثير في سعر الفائدة
وسعر الصرف وشروط منح االئتمان لتحقيق أهداف
اقتصادية محددة.
أهداف السياسة النقدية -:
إن الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو الحفاظ
على استقرار المستوى العام لألسعار أو بمعنى آخر
المحافظة على القوة الشرائية للعملة المحلية .ويتكون
إطار عمل هذه السياسة من مجموعة من األهداف
النهائية واأله��داف الوسيطة ،واألدوات التي يتم من
خاللها تحقيق هذه األهداف.
 األه���داف النهائية :تشمل األه���داف النهائيةللسياسة النقدية تحقيق استقرار في مستوى األسعار،
وتعزيز معدالت النمو االقتصادي ،ومكافحة االختالل
في ميزان المدفوعات ،بما في ذلك حماية القيمة
الخارجية للعملة من خالل المحافظة على مستويات
مستقرة ألسعار الصرف .وهناك أهداف أخرى ،لعل
أهمها ما يتعلق بالمحافظة على سالمة أداء النظام
المصرفي.
 األهداف الوسيطة  :وهي مجموعة المتغيراتالتي تشكل حلقة ال��وص��ل م��ا بين أدوات السياسة
النقدية واألهداف النهائية وتشمل هذه المتغيرات كالً
من القاعدة النقدية وعرض النقود وأسعار الفائدة ،
واالئتمان المتاح وأي متغير آخر تراه السلطة النقدية
 .ويتم تحديد األهداف الوسيطة للسياسة النقدية في
ضوء الخصائص الهيكلية والسلوكية لالقتصاديات
المعنية وما قد يطرأ عليها من تغيرات عبر الزمن،
مع األخذ في االعتبار أولوية وواقعية األهداف التي
تسعى السلطات النقدية لتحقيقها .
أدوات السياسة النقدية -:
يستخدم المصرف المركزي في الواقع العملي
أدوات نقدية متنوعة للتأثير على عرض النقود أو
أسعار الفائدة ويمكن تصنيف تلك األدوات كأدوات
مباشرة وغير مباشرة.
أ -األدوات المباشرة:
أكثر أدوات السياسة النقدية المباشرة شيوعا ً في
االستخدام هي:
 - 1ضوابط أسعار الفائدة ،
 - 2الحدود القصوى لالئتمان المتاح لكل مصرف
على حدة ،
 - 3اإلقراض الموجه من المصرف المركزي .
ب -األدوات غير المباشرة:
أكثر األدوات النقدية غير المباشرة شيوعا ً هي:
 - 1عمليات السوق المفتوحة ،يقوم المصرف
المركزي بشراء وبيع األوراق المالية ( ع��ادة أذون
الخزانة أو أذون أو شهادات إيداع المصرف المركزي).
 - 2االح��ت��ي��اط��ي��ات اإلل��زام��ي��ة ،ه��ي ال��ق��واع��د
التنظيمية التي يضعها المصرف المركزي والتي تجبر
المصارف التجارية على االحتفاظ بجزء محدد من
خصومها اإليداعية في صورة احتياطيات نقدية لدى
المصرف المركزي .
وعندما يرغب المصرف المركزي ف��ي خفض
المعروض النقدي  ،فإنه يرفع مستوى االحتياطي
اإللزامي  ،فيصبح على المصارف التجارية االحتفاظ
بمبالغ أكبر في ص��ورة احتياطي  ،مما يقلل حجم
ال��ق��روض التي تستطيع ه��ذه المصارف تقديمها ،
ومن ثم حجم النقود المتوفرة في االقتصاد ،والعكس
صحيح .
 - 3سعر إع��ادة الخصم (سعر االق��ت��راض من
المصرف المركزي) ،وهو منح قروض قصيرة األجل
للمصارف التجارية طبقا ً لشروط محددة يفرضها
المصرف المركزي.

ويستطيع المصرف المركزي التأثير على سعر
الفائدة السوقي بزيادة سعر الفائدة على قروضه أو
تخفيضه ،ومن ثم التأثير على عرض النقود.
السياسة النقدية والمصرفية في ليبيا
إن الخصائص والسمات الرئيسية لالقتصاد
الليبي كاقتصاد أحادي المورد  ،واقتصاد صغير على
درجة عالية من االنكشاف  ،ويعتمد على االستيراد في
تلبية الجزء األكبر من الطلب االستهالكي واالستثماري
 ،مع ارتفاع األهمية النسبية التي يحتلها اإلنفاق العام
ف��ي النشاط االق��ت��ص��ادي  ،وع��دم وج��ود ت���وازن في
التركيب القطاعي للناتج المحلي  ،إضافة إلى طبيعة
سوق العمل  ،وجميعها من السمات التي لها تأثيراتها
في سلوك السياسة النقدية في ليبيا  ،سواء من حيث
طبيعة األهداف وأولوياتها  ،أو من حيث نوعية األدوات
التي يمكن اختيارها لبلوغ تلك األهداف.
إن دور م��ص��رف ليبيا ال��م��رك��زي منذ منتصف
الثمانينيات اتخذ مساراً أملته طبيعة المستجدات التي
شهدها االقتصاد الليبي بفعل مجموعة من المؤثرات
الداخلية والخارجية  ،لعل أهمها ما ألقته السوق
ال��م��وازي��ة م��ن سلبيات خيمت على مجمل األوض��اع
االقتصادية ،حتى بداية األلفية الثالثة ولم يكن أمام
المصرف ال��م��رك��زي م��ن خيار س��وى إع��ط��اء أولوية
اهتماماته لحماية الجهاز المصرفي والمالي وإلى
إدارة وتنفيذ سياسته النقدية ،وللنهوض بهذا الدور تم
تشكيل لجنة للسياسة النقدية وتحديد اختصاصاتها،
بحيث تتولى دراس���ة ك��اف��ة المتغيرات وال��ت��ط��ورات
االقتصادية المحلية والدولية وتأثيراتها على االقتصاد
الكلي لليبيا واق��ت��راح الوسائل واإلج���راءات الالزمة
بالخصوص ،وق��د ق��ام المصرف باتخاذ جملة من
اإلج��راءات التي تتعلق ب��أدوات السياسة النقدية من
أهمها ما يلي:
 - 1نسبة االحتياطي اإللزامي ونسبة السيولة
ظلت نسبة االحتياطي اإللزامي على الخصوم
االيداعية لدى المصارف التجارية على ما هي عليه
عند  7.5%للودائع الزمنية ،و % 15.0للودائع تحت
الطلب ،حتى عام  ،2007حيث تم توحيدها عند
مستوى  ،% 15.0وتم رفع نسبة السيولة القانونية
المطلوبة في عام  2009إلى  % 20ثم إلى .% 25
وفيما يلي التطورات التي شهدتها نسبة االحتياطي
اإللزامي ونسبة السيولة القانونية خالل هذه الفترة
كما هو موضح بالجدول رقم (..)1
 - 2عمليات السوق المفتوحة
ب��دأ مصرف ليبيا المركزي يتجه تدريجيا إلى
استخدام عمليات السوق المفتوحة ،وتمهيدا لذلك
صدر قرار مجلس إدارة المصرف رقم ( )67لسنة
 ،2007ب���اإلذن لمصرف ليبيا ال��م��رك��زي بإصدار
شهادات إيداع ،وقد كان أول إصدار لهذه الشهادات
في  2008.5.28بأجل استحقاق  91يوما ً وبسعر
فائدة ثابت قدره  ،% 2.25ومنذ ذلك التاريخ أصبحت
شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي من أهم أدوات
السياسة النقدية المستخدمة ،ويتم إصدارها لتلبية
طلب المصارف التجارية بكامله بسعر فائدة ثابت،
بأجلي استحقاق  -91يوما و  28يوما -وال يسمح
في الوقت الحالي بتداولها في السوق الثانوية ،لكن
يمكن إجراء عمليات إعادة شراء (الريبو) على هذه
ال��ش��ه��ادات ليوم واح��د أو لفترة زمنية ،وذل��ك بغية
إعطاء المصارف التجارية المرونة في إدارة سيولتها.
وق��د لجأت لجنة السياسة النقدية إل��ى تغيير سعر
الفائدة على شهادات اإليداع ومعامالت إعادة الشراء
وفقا التجاهات السيولة في االقتصاد أكثر من مرة،
وفيما يلي التطورات التي شهدتها أسعار الفائدة على
شهادات اإليداع واتفاقيات إعادة الشراء خالل هذه
الفترة .
وجاري العمل على وضع إطار للتنبؤ بالسيولة بما
يمكن من التحول إلى نظام المزادات على شهادات

إيداع مصرف ليبيا المركزي ،وإصدار شهادات إيداع
بأسعار فائدة متغيرة ،وآجال متعددة ،بما يمكن من
اشتقاق منحنى العائد.
 - 3تسهيل لليلة واحدة
استحدث مصرف ليبيا المركزي في أواخر عام
 2009تسهيال لليلة واحدة إليداع األموال الفائضة
لدى المصارف بسعر فائدة .% 0.25
إج������راءات أخ����رى ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��س��ي��اس��ة ال��ن��ق��دي��ة
والمصرفية
سعيا لتطوير وتحديث المصارف التجارية ،فقد
تضمنت أحكام القانون رقم ( )1لسنة  2005بشأن
المصارف وما توصلت إليه اللجان الفنية المشكَّلة
لهذا الغرض من توصيات العديد من اإلج��راءات في
هذا الشأن نذكر منها-:
 زي��ادة رؤوس أم��وال جميع المصارف العامةودمج بعضها ،تمشيا مع معايير لجنة بازل لمالءة رأس
المال.
 بيع حصص ف��ي مصرفين تجاريين لشركاءاستراتيجيين من الخارج.
 اعتماد إستراتيجية لدخول المصارف األجنبيةإلى السوق المصرفية الليبية وإع��ادة هيكلة كل من
القطاع المصرفي والقطاع المالي.
إع��ادة هيكلة المصارف التجارية العامة إداريا ًبما يتمشى وأحكام القانون رقم ( )1لسنة 2005
مسيحي ،حيث تم الفصل بين مهام رئيس وأعضاء
مجلس إدارة المصرف (على سبيل عدم التفرغ) ومهام
المدير العام (على سبيل التفرغ) ،وحدد عدد أعضاء
المجلس بما ال يقل عن خمسة أعضاء وال يزيد على
سبعة أعضاء.
 اعتبارا م��ن( 2002.1.1مباشرة بعد توحيدسعر الصرف) ألغيت العديد من إج��راءات وعمليات
الرقابة على النقد ،حيث ألغيت القيود على عمليات
الحساب الجاري ،وبموجب ذلك قبلت ليبيا التزامات
المادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي التي
تعني تحرير عمليات الحساب الجاري وعدم فرض أي
قيود أو معامالت تمييزية عليها.
 إن��ش��اء إدارة للمراجعة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي كافةالمصارف تتبع مباشرة إلى مجلس اإلدارة ،وكذلك
إنشاء وحدة لالمتثال تتبع هي األخرى مجلس اإلدارة.
 تم تحرير العموالت التي تتقاضاها المصارفالتجارية مقابل الخدمات التي تقدمها لزبائنها ،ولم
تعد هذه العموالت تحدد من مصرف ليبيا المركزي
وبالتالي ُت��رك مجال للمنافسة بين المصارف فيما
تتقاضاه من عموالت مقابل خدماتها.
 السماح للمصارف التجارية بمنح القروضوالتسهيالت للشركات األجنبية التي تقوم بتنفيذ
م��ش��روع��ات ف��ي ليبيا ،ف��ي ح���دود  % 50م��ن قيمة
المشروع الذي تقوم بتنفيذه.
 رفع السقف االئتماني للمصارف التجارية بماال يتجاوز مجموع ما يمنحه المصرف التجاري للحالة
الواحدة من قروض وتسهيالت ائتمانية نقدية وغير
نقدية نسبة  % 20من أمواله الخاصة (رأس المال
واالحتياطيات المخصصة وغير المخصصة) .وبحيث
ال يتجاوز إجمالي المحفظة االئتمانية نسبة % 70.0
من إجمالي الخصوم االيداعية.
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 تحديد الحد األقصى لملكية األسهم في رأسمال المصرف التجاري بما ال يتجاوز  % 5من رأس
المال بالنسبة لمجموع ما يملكه الشخص الطبيعي
للفرد وأصوله وفروعه حتى الدرجة الرابعة ،وبما ال
يجاوز  % 10بالنسبة لما يملكه الشخص االعتباري
الواحد ،على أال يزيد مجموع ما يملكه األشخاص
االعتباريون( ،العامة والخاصة) من أسهم في رأس
مال المصرف التجاري الواحد على  % 20من إجمالي
رأس المال ،وال تسرى هذه النسب على هيكلية رؤوس
أموال المصارف القائمة وقت صدور هذه الضوابط.
 تمت إع��ادة النظر في أسس ومعايير تصنيفديون المصارف التجارية وتحديد المخصصات الالزمة
لمواجهتها ،دعما لسالمة الهياكل المالية للمصارف.
كما تم وضع معايير إلدارة مخاطر االئتمان ،وإنشاء
إدارات للمخاطر بالمصارف التجارية.
 تفويض مجالس إدارة المصارف التجارية فياتخاذ القرارات المتعلقة بإقفال الفروع المصرفية
أو بدمجها في فروع أخرى أو بتحويلها إلى وكاالت
مصرفية مع اإلب��ق��اء على فتح ال��ف��روع أو الوكاالت
المصرفية الجديدة بموافقة مجلس إدارة مصرف
ليبيا المركزي.
 تم إنشاء مكتب المعلومات االئتمانية بمصرفليبيا ال��م��رك��زي ،لتوفير المعلومات ح��ول ال��ج��دارة
االئتمانية للمؤسسات واألفراد والحد من نسبة الديون
المتعثرة إلى إجمالي الديون.
 تم تأسيس شركة خدمات مالية لتحصيل الديون،وأحيلت إليها الديون المتعثرة للمصارف التجارية
وذل��ك ف��ي إط��ار إع���ادة هيكلة ال��م��ص��ارف التجارية
وإصالح هياكلها المالية ،وتمكينها من االنطالق في
ظل البيئة التنافسية الجديدة بصورة سليمة.
 في مجال الرقابة المصرفية ،تعززت مهمةرقابة وإشراف مصرف ليبيا المركزي على المصارف
التجارية بعد صدور القانون رقم ( )1لسنة 2005
بشأن المصارف ،وذلك بهدف تحقيق االستقرار في
النشاط االقتصادي ،وضمان سالمة أوضاع المصارف
وحقوق المودعين بها ،ويقوم المصرف بمهمة التفتيش
والرقابة المكتبية والميدانية على جميع المصارف
العاملة وفروعها للتأكد من إتباعها ألحكام قانون
المصارف والتعليمات الصادرة لها في هذا الشأن.
 في إط��ار دع��م الثقة في الجهاز المصرفي،فقد عزز صدور قانون المصارف الجديد استقاللية
القرار المصرفي خاصة فيما يتعلق بمنح القروض
والتسهيالت وسياستي توظيف األموال واالستخدام،
وأكد على سرية حسابات المتعاملين مع المصارف.
 ت��م بموجب ال��ق��ان��ون إن��ش��اء ص��ن��دوق ضمانأموال المودعين ليتولى عمليات التأمين على الودائع
بالمصارف العاملة.
 ب���دأت م��ك��ون��ات م��ش��روع ن��ظ��ام المدفوعاتالوطني ف��ي العمل الفعلي :مثل منظومة التسوية
اإلجمالية الفورية ،ومنظومة المقاصة اآللية للصكوك،
ومنظومة المعالجة اآللية للصكوك ،ومنظومة العمليات
المصرفية الرئيسية ،ومنظومة آالت السحب الذاتي
ونقاط البيع.
■إعداد /قسم الدراسات
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السنة األولى  -العدد الثالث

المعايير الدولية للديمقراطية ونزاهة االنتخابات
( في اإلعالن ْين الصادر ْين عن االتِّحاد البرلماني الدولي )
المحور الثاني
اإلعالن الخاص بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة
صدر هذا اإلعالن عن االتحاد البرلماني الدولي  ،في
ختام دورته المنعقدة بباريس  ،يوم  26مارس 1994م  .وهو
ينطلق من مقدمة أساسية  ،مؤداها أن سلطة الحكومة  ،في
أي دولة  ،تنبع من إرادة الشعب  ،التي يعبر عنها في انتخابات
حرة ونزيهة  ،تجري في فترات منتظمة  ،على أساس اقتراع
عام  ،متكافئ وسري  .وتتوزع المعايير الواردة في هذا اإلعالن
على ثالثة جوانب رئيسة  :أولها التصويت وحق االنتخاب ،
وثانيها الترشيح واألحزاب والحمالت االنتخابية  ،وآخرها
حقوق الدول ومسؤولياتها في هذا الجانب وذاك .
أوال  :التصويت وحق االنتخاب :
يمكن إجمال المعايير المتعلقة بهذا الجانب فيما يلي :
•الحق في التصويت والمشاركة في االنتخابات  ،دون أي
تمييز .
• الحق في القيد بجداول الناخبين  ،وفق إجراءات فعالة
ونزيهة  ،وغير تمييزية .
• عدم الحرمان من الحق في التصويت  ،وال االستبعاد من
القيد في جداول الناخبين  ،إال وفقا لمعايير موضوعية  ،ينص
عليها القانون بشكل واضح ومحدد  ،مع كفالة حق الطعن في
قرارات الحرمان أو االستبعاد  ،أمام جهة قضائية مختصة ،
وقادرة على تصحيح األخطاء بفاعلية  ،وعلى وجه السرعة .
• الحق في الوصول إلى إحدى اللجان االنتخابية  ،بصورة
متكافئة وفعالة  ،تكفل مباشرة الحق في التصويت .
• التكافؤ في ممارسة حق التصويت  ،بحيث يكون لصوت
الم َق َّر َر ْين ألصوات غيره من
كل ناخب ذات الوزن والقيمة ُ ،
الناخبين .
• التصويت السري حق مطلق  ،وال يجوز تقييده بأي
وسيلة كانت .
ثاني ًا  :الترشيح واألحزاب والعمليات االنتخابية :
ينص اإلعالن الخاص بمعايير االنتخابات الحرة والنزيهة
على طائفة من الحقوق والمسؤوليات  ،المتعلقة بالترشيح
واألحزاب والحمالت االنتخابية  ،يمكن إجمالها في اآلتي :
• حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة  ،وإتاحة
الفرصة المتكافئة للترشيـح في االنتخابات  ،وفـق معايير
دقيقة وواضـحة  ،تنص عليها الدساتير والقوانين الوطنية ،
والتتعارض مع المبادئ المقررة بموجب اإلعالنات والمواثيق
الدولية .
• الحق في تأسيس األحزاب والمنظمات السياسية  ،أو
االنضمام إليها  ،وخوض غمار المنافسة في االنتخابات من
خاللها .
•القيام بالحملة االنتخابية على أساس متكافئ مع األحزاب
األخرى  ،بما في ذلك الحزب الذي يشكل الحكومة القائمة ،
وكفالة حق التنقل داخل البالد  ،للقيام بالحملة .
•تكافؤ الفرص في استخدام وسائل اإلعالم  ،للتمكن من
عرض وجهات النظر والبرامج السياسية .
• تأمين سالمة المرشحين  ،في أرواحهم وأبشارهم
وأموالهم  ،وتوفير وسائل الحماية الالزمة  ،بقدر متكافئ .
• كفالة التمتع بالحماية القانونية  ،والحصول على
تعويض عادل  ،عن أ ِّي انتهاك أو مساس بالحقوق السياسية
واالنتخابية .
• تالفي وضع أي قيود على الحقوق السياسية واالنتخابية

 ،إالَّ بصورة استثنائية  ،وفي أضيق نطاق ممكن  ،تتطلبه
دواعي األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو
اآلداب العامة  ،أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم  ،وأال
تفرض هذه القيود االستثنائية على أساس تمييزي  ،وأالَّ
تتعارض مع المبادئ المقررة في المواثيق واإلعالنات الدولية
 ،مع كفـالة حق التظلم من القرارات التي تفرض هذه القيود ،
والطعن فيها أمام جهة قضائية مختصة  ،تكون فعالة وقادرة
على تصحيح الوضع بسرعة .
• التمتع بالحقوق االنتخابية للناخب أو المرشح ال يعفيهما
من االلتزام بالمشاركة السلمية  ،وعدم اللجوء إلى أي مظهر
من مظاهر العنف  ،واحترام حقوق اآلخرين وحرياتهم ،
والقبـــــول بالنتائج التي تسفر عنها االنتخابات الحرة والنزيهة
.
ثالث ًا  :حقوق الدول ومسؤولياتها :
حتى تستوفي الدول المعايير المقررة لحرية االنتخابات
ونزاهتها  ،يتعين عليها الوفاء بالمتطلبات التالية :
•وضع معايير واضحة ومحددة لقيد الناخبين  ،كالعمر
والمواطنة واإلقامة  ،وتطبيقها دون تمييز .
•كفالة حرية تكوين األحزاب السياسية  ،ووضع الضوابط
المنظمة لتمويلها  ،والفصل بين الحزب والدولة  ،وضمان
مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة السياسية على قدم المساواة ،
بين مختلف األحزاب والمنظمات السياسية .
• وضع آلية إلدارة االنتخابات  ،تكفل استقاللها وحيادها
وتوازنها  ،وتدريب القائمين عليها  ،وضبط إجراءات التصويت
 ،وتعميمها على جمهور الناخبين .
• تمكين المراقبين الدوليين والمحليين من متابعة
إجراءات قيد الناخبين  ،وسير عملية التصويت  ،للتأكد من
استيفائها المعايير المقررة .
•اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التصويت أكثر من مرة  ،أو
من جانب أفراد ليس لهم حق التصويت .
• حث األحزاب والمرشحين ووسائل اإلعالم على تبني
مجموعة قواعد سلوك  ،تضبط الحمالت االنتخابية  ،وعملية
التصويت .
• ضمان شفافية عملية فرز األصوات  ،ونزاهتها ،
والحيلولة دون تزويرها .
• كفالة حرية التنقل والتجمع والتعبير عن اآلراء  ،بما
في ذلك أثناء التجمعات واللقاءات السياسية  ،وضمان حق

نعتذر  ..وال نبرر

تنويه

األخطاء ،كما يقولون ،ملح الصحافة،
لكن بعضها أشد إيالم ًا على النفس إذا
ماتجاوز الخطأ مستوى الهمزة الطائرة ،أو الخلل االعرابي لكلمة في
جملة ،إلى مستوى الخطأ في عنوان ثانوي أو رئيسي.
وهذا لألسف ماوقعنا فيه بالعدد الماضي عندما جاء العنوان
الرئيسي في صفحة خدمات (الصفحة السابعة)  ،وتحديد ًا تقرير
على تقرير المؤشرات المالية للمصارف التجارية محّمالً بخطأ فادح
في رقم رصيد القروض للقطاع الخاص ،إذ كتب الرقم  68.6مليار
دينار ،بينما في سياق التقرير كان الرقم المثبت هو  8.6مليار دينار
 ،وأمام هذا الخطأ الكبير ،لن تجدي أي مبررات يمكن أن نسوقها
للتقليل حتى من وطأته على نفوسنا ،ألننا ندرك أن المراجعة ت ُّعد
أساس ًا في العمل الصحفي شأنها في ذلك شأن العمل المصرفي الذي
تعتبر المراجعة الداخلية من أهم أقسامه  ،ومع ذلك النملك إزاء
قارئنا الكريم  ،إالّ االعتذار له ،والعهد بالعمل الجدي على تالفي مثل
هذه األخطاء مستقبالً.
وكلنا أمل في أن تتطور صحيفة (مصارف) وتظهر في حلة قشيبة،
نسبة األخطاء فيها .% 0

دعوة بكل شفافية
جريدة مصارف منبر ليس حكر ًا ألحد وترحب بأي رأي مخالف
في إطار احترام حرية التعبير..
تصدر عن مكتب اإلعالم بمصرف ليبيا
المركزي
Mediaoffice@cbl.gov.ly
Tel : +218217182560
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المرشحين واألحزاب في التواصل مع الناخبين  ،وإيصال
وجهات نظرهم  ،بما في ذلك عبر وسائل اإلعالم الرسمية
والعامة  ،على قدم المساواة  ،مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة
تحيز وسائل اإلعالم العامة والرسمية  ،وتمكين
للحيلولة دون ُّ
المرشحين واألحزاب من التمتع بفرص مالئمة ومتكافئة ،
لعرض برامجهم االنتخابية .
• ضمان مبدأ االقتراع السري  ،وتمكين الناخبين من
اإلدالء بأصواتهم  ،في أجواء من الحرية  ،ودونما خوف أو
ترهيب .
والم َنظِّمة للعملية االنتخابية  ،بما
المحكمة
ُ
• اإلدارة ُ
يكفل تالفي حدوث تزوير أو أي أعمال غير قانونية أخرى
 ،والمحافظة على سالمة االنتخابات وأمنها  ،وإجراء عملية
فرز األصوات من قبل أشخاص ُم َدرَّبين  ،تتوافر في ُكلٍّ منهـم
شروط الحيدة واألمانـة والنزاهـة  ،مع
•إخضاعها للمراقبة والمراجعة المحايدة والدقيقة ،
واتِّخذ التدابير الالزمة لضمان شفافية االنتخابات  ،بما في
ذلك تمكين ُم َمث ِِّلي األحزاب والمراقبين من التواجد والحضور
باللجان االنتخابية .
•كفالة أمن المرشحين واألحزاب ومؤيديهم  ،وكذلك
اللجان االنتخابية ومراقبي االنتخابات  ،واتِّخاذ اإلجراءات
والتدبير الالزمة لمنع حدوث أي أعمال عنف أو َت َع ٍّد  ،والفصل
في االنتهاكات والشكاوى المتعلقة بالعملية االنتخابية من قبل
هيئة مستقلة ومحايدة  ،بصورة فعالة وسريعة .
خاتمة
تلك كانت َج ْول ًة َع ْجلَى  ،أَ ْ
طلَلْ َنا من خاللها – إطاللة
الطائر علٍ – على مبادئ الديمقراطية و ُم َق َّوماتها بشكل عام
ح ِّرية االنتخابات ونزاهتها بشكل خاص ،
 ،وعلى معايير ُ
و ُكـلٌ منها جدير بأن تُدبَّج فيه الرسائل والكتب  .وإذا كانت
َج ُّنب اإلسهاب أو اإلطناب
دواعي التبسيط قد دفعتنا إلى ت َ
المخل
اإليجاز
أو
اإلجمال
الممل  ،فقد حاولنا تالفي
ُ
 .وإذا أردنا أن نصوغ خُالص ًة لما سبق  ،فيمكننا القول
إن العنصر الرئيس في ممارسة الديمقراطية َ ،ي َت َمثَّلُ في
ح َّرة ونزيهة  ،على فترات ًم ْن َتظَمـة ُ ،ي َع ِّبر
إجراء انتخابات ُ
فيها الشعب عن إرادتـه  ،وتتم على أساس االقتراع العـام
 ،العادل والسري  ،وت ُِتي ُح للناخب اإلدالء بصوته  ،واختيار
ممثله  ،في جو من الحرية والشفافية والمساواة  ،وفي ظل
المنافسة السياسية الشريفة والعادلة  .وال يتأتى كُلُّ ذلك إالَّ
باحترام الحقوق المدنية والسياسية للمواطن  ،وفي مقدمتها
الحق في التصويت والترشيح  ،والحق في التعبير والرأي
والتجمع والحصول على المعلومات  ،والحق في تنظيم
األحزاب والمنظمات السياسية  ،ومباشرة النشاط السياسي
 ،والمشاركة في إدارة الشأن العام  ،مع ُمراعاة إخضاع
تنظيم األحزاب وأنشطتها وشؤونها المالية  ،وتمويلها
ومبادئها األخالقية لقواعد سديدة ومحايدة  ،تضمن سالمة
الديمقراطية ونزاهتها  .ورغم ما َي ْعل ُُق في النفس من مخاوف
 ،أفرزتها رواسب الماضي القريب البغيض  ،و َع َّز َزتها بعض
ح ْبلَ األمل ال ينقطع  ،وجِ ذْ َر الرجاء
ُممارسات الحاضر  ،فإن َ
الحرية
ال ينقلع ،
وسنتعه ُد ُه بالرعاية  ،إلى أن تُو ِر َق شجر ُة ُ
َّ
والديمقراطية في بالدنا  ،الس َّيما بعد أن سقاها أبناؤنا
بدمائهم الزكية َ ،ف َن َت َف َّيأ ظاللها مع أوالدنا وأحفادنا  ،وإ َّن
غداً لناظره قريب .

فضاء
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تبني استراتيجيات وبرامج التنمية
االقتصادية المستدامة هو البديل
المفضل في حالة االقتصاد الليبي
في هذا المقام  ،نحن لسنا بصدد البحث عن
نظرية للتنمية  ،ولكننا ندفع في اتجاه تبني نموذج
التنمية المستدامة  ،أو المستديمة كما ُيطلق
عليها البعض ،وما نقصده هو التنمية بمفهومها
الواسع وهي التنمية المتوازنة .
لماذا نموذج التنمية المستدامة هو األصلح
في حالة االقتصاد الليبي ؟ واإلجابة على هذا
السؤال  ،بإختصار شديد  ،هو أن االقتصاد الليبي
يعتمد على مورد طبيعي ناضب المتمثل في النفط
 .ليبيا تمتلك مخزون هائل من النفط الخام .
وقد كان النفط الخام وال يزال المصدر الرئيسي
للدخل والممول األساسي إليرادات الخزانة العامة
 .وعلى هذا األساس البد أن يكون نموذج التنمية
الذي يتم إتباعه هو النموذج الذي يقوم على
االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية (النفط) ،
وهو الذي ُيحقق التنمية التي تضمن حق األجيال
القادمة في هذا المورد الناضب .
وهذا النموذج يقتضي أن تكون تنمية الموارد
البشرية في مقدمة اهتماماته  .إ ّن االستثمار
في المعرفة  ،وبناء المؤسسات وبناء القُدرات ،
وتسخير فوائض إيرادات النفط في هذا االتجاه ،
هو الكفيل بإحداث النقلة النوعية المطلوبة على
المدى المتوسط.
والسؤال الذي يفرض نفسه  ،في هذا المرحلة
 ،هو من أين نبدأ ؟ وكيف تكون البداية ؟.
الموضوع يتطلب وضع رؤية استشرافية لليبيا
 ،تنضوي على استراتيجيات محددة  ،وخطط
وبرامج تكون كفيلة بتحقيق هذه الرؤية .البد من
صياغة رؤية تصف وتحدد المكانة التي نصبو
إليها في ليبيا ،والبد أن ندرك هوية االقتصاد
الليبي  ،نحن ال نحدد هوية االقتصاد ولكن علينا
أن نتعرف عليها ،ويمكن عندها أن نتصور أو
نحلُم بالمكانة التي نصبو إليها .ال خيار لنا في
تحديد الهدف الذي نسعى إليه  ،بعد خمسين
سنة من استخدام إيرادات النفط واستغاللها
بمختلف الطرق والوسائل وفقا ً للخطة واألسلوب
الذي كان متبعا ً في النظام المنهار ،البد أن تكون
احتياطياتنا من النفط الخام قد تأثرت وتحديداً
قد نقصت بفعل االستغالل المفرط لهذا المورد
 ،ال خيار لنا في استخدام ما تبقى من إيرادات
النفط استخداما ً أمثالً  .وهذا االستخدام
المطلوب ال يكون إالّ من خالل رؤية واضحة لما
نصبوا إليه وتحديد أولويات إلنفاق إيرادات النفط
ضمن الرؤية االستشرافية التي يتم تبن ّيها .
بطبيعة الحال نحن نتحدث عن الوضع ما
بعد المرحلة االنتقالية في ظل دولة القانون
والمؤسسات  ،ولكن التفكير في ذلك الوضع
المنشود البد أن يبدأ من اآلن.
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