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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

• االربعاء  24ذو القعدة  1433هـ  -الموافق  10أكتوبر  2012م

• نصف شهرية تصدر عن مكتب اإلعالم بمصرف ليبيا المركزي

خدمات المصارف اإللكترونية موضة السنوات القادمة

مفتتح
صـ 04

القصة الكاملة لسعر صرف الدينار الليبي
صـ 06

ارتياح ألداء المركزي ...ومطالبات بتفعيل بعض الخدمات المصرفية ونشرها أفقياً
عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم ألداء مصرف
ليبيا المركزي في استعادة زمام المبادرة ،وتحقيق حزمة
من االنجازات في فترة زمنية وجيزة ،مقارنة بحجم
المسؤوليات والتحديات التي شهدها العام الماضي.
وأجمعت آراء ممن التقتهم صحيفة مصارف عن العمل
الدؤوب والمستمر للقطاع المصرفي الذي يشكل المؤشر
األكثر وضوحا ً عن مدى انتعاش االقتصاد وخروجه من
األزمة ،والذي أسفر عن رفع القيود عن السحب من
الحسابات ،ونجاح المركزي في إعادة سعر صرف الدينار

أسامة بن علي:

بطاقات الشراء من األسواق وعبر األنترنت
ستكون متاحة للجميع نهاية العام الجاري
المستقبل بين يديك ...هذه هي
العالمة البارزة الستخدام التقنية في
كافة المجاالت ،وال يكاد يستثنى منحى
من مناحي الحياة من هذا الشعار ،ولكن
ماهو المستقبل ؟ ...إنه عصر سرعة
المعلومة وانتشارها ،في ظل تسارع وتيرة
نسق العالم المعاصر ،الذي يتطلب
البحث في إمكانية توفير الخدمات بشتى
أشكالها ،ووصولها إلى المتلقي بكل يسر
وسهولة ،بمافي ذلك الخدمات المصرفية
التي باتت تشكل عصب االقتصاد ،وتعد
مؤشر ًا ومقياس ًا لمدى تقدم الشعوب
ورقيها ...

نص اللقاء ص4

الليبي إلى  1.27مقابل الدوالر ،بعدما المس في األيام
األولى للتحرير حاجز  1.80دينار ،كما أثنى المواطنون
على سالسة صرف المنح المخصصة لألسر الليبية
وفق القانون رقم  10لسنة  2012الصادر عن المجلس
الوطني االنتقالي ،واستحداث المركزي للمنظومة
المصرفية الخاصة بالمنحة ،بالتعاون مع السجل المدني،
والتي كان من أهم نتائجها توفير قاعدة بيانات حقيقية
وثابتة ،ستكون رافداً هاما ً في بناء ليبيا الحديثة.
من جانب آخر ناشد المواطنون إدارة المركزي

اإلسراع في إطالق خدمة المقاصة االلكترونية ،التي أعلن
عنها مؤخراً ،توفيراً للجهد والوقت ،وتسهيالً لعمليات
تبادل المعامالت المالية بين البنوك العاملة في السوق
الليبي ،فيما طالب البعض بتفعيل منظومات السحب
االلكتروني ،ونشرها أفقيا ً في كافة فروع المصارف ،وأن
التقتصر على المدن الكبيرة ،حتى يتم تفادي اإلزدحام
الذي يصاحب صرف المعاشات ،وإتاحة الفرصة أمام
المواطنين للسحب في العطالت وخارج أوقات الدوام
الرسمي للمصارف.

بدأنا نكذب على أنفسنا ..
صـ 03

المركزي يحدد العمل بالتوقيت الشتوي وأقسام الحسابات الجارية تعمل السبت
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العمل بالتوقيت الشتوي
في جميع المصارف العاملة قد بدأ منذ يوم االثنين الموافق
. 2012/10/ 1
وأوضح المصرف  -في إعالن صادر عن ادارة الرقابة
على المصارف والنقد تحصلت صحيفة مصارف على نسخة
منه  -أن العمل بالنسبة للموظفين من األحد إلى الخميس
سيكون من الساعة  8صباحا وحتى  ، 15،30وسيكون
استقبال الزبائن من الساعة  8،30صباحا الى .. 14،30
وأشار المصرف في إعالنه إلى أن المصارف التجارية
ستقدم خدماتها لزبائنها يوم السبت من خالل أقسام
الحسابات الجارية من الساعة  9،00صباحا إلى 12،00
ظهرا ...

• توزع مجان ًا

إصالح وتطوير القطاع المصرفي
ك���ان ل��ن��ا ش���رف ح��ض��ور ال� ُ�م��ل��ت��ق��ى األول
لمسئولي ال��ق��ط��اع المصرفي ال���ذي عقدته
جميعة المصارف الليبية يوم الخميس الموافق
2012/09/27م  ،وال���ذي ت��م فيه تكريم
المصرفي الالمع عربيا ً ودوليا ً األستاذ/عبد
الله السعودي في لفتة كريمة تستحق الجمعية
كل الثناء والتقدير لتلك اللفتة الكريمة .
في الحقيقة كانت األوراق كثيرة والزمن
المتاح قصيراً الى الدرجة التي يصعب معها
ُ
على صاحب الورقة أن ُيكمل ورقته فما بالك
بمناقشتها وت��داول��ه��ا بين الحاضرين  ،مما
أفقد الملتقى األول خصوصيته وهو مايجب
مراعاته مستقبالً ألهمية الموضوعات التي
يمكن أن تُطرح وألهمية الحوار وتبادل األفكار
بشأنها مما يدعم عملية االص�لاح والتطوير
ويضع األسس التي يمكن على أساسها البناء
والمتابعة  ..عندما نتناول بوضوح
والتطوير ُ
اإلصالح والتطوير المصرفي فإننا ننطلق من
(رؤي��ة وتفاؤل وآم��ل)  ،أما الرؤية نجدها في
انتقال الوطن الى واقع جديد معطياته مليئة
بالمقدرات التي يجب أن تتحول ال��ى تنمية
ُمستدامة والتفاؤل يكمن في أن المقدرة على
التحول نحو األفضل تتوفر لها كل المعطيات
 ،واألم��ل أن تتحول الرؤية والتفاؤل الى عمل
وجهد يصنع الغد األفضل ألبنائنا وأحفادنا
ومستقبل بالدنا .
الملتقى تُشكل معالم
إن األوراق التي تناولها ُ
على الطريق وتُوضح إن العالقة بين النظرية
والتطبيق هي عالقة وثيقة أساسها المعرفة
وأداتها اإلنسان ومنهجها العمل الشاق والجهد
الداؤوب وأولوية مصلحة الوطن  ،وهذه المعالم
تحتاج ال��ى التواصل المستمر  ،ألن إصالح
العيوب يحتاج الى تراكم فكري ينبثق عنه خطط
عمل مدروسة بعناية  ،وتستهدف الوصول الى
اهداف ُمحددة .
المشترك الذي ينبع من روح الفريق
إن الجهد ُ
لمسؤولي القطاع المصرفي سيجعل مشوارنا
معا ً في تطوير وإصالح القطاع المصرفي رحلة
جميلة وشاقة  ،فالجمال يكمن في إن الحوار
الفكري الجاد القائم على النقد البناء يوضح
الخلل و ُيحدد أسلوب تصحيحه  ،وشاقة إلن
اإلصالح والتطوير يستلزم جهداً وتفاعالً مع
أدوات العصر الذي نحن جزء منه نتفاعل معه
أسلوبا ً ومنهجا ً وطريقا ً سينقلنا حتما ً الى حيث
يجب أن نكون في منظومة العمل المصرفي
محليا ً وأقليميا ً ودوليا ً .
إن االحصاءات تؤكد إن تعداد الشعب الليبي
في ُمعظمه من الشباب مما يجعل من عملية
التنمية البشرية تحظى بأولوية ف��ي أجندة
اإلص�لاح والتطوير المصرفي  ،ويكون ذلك
بتوفر المناخ المالئم إلستثمار الطاقات العاطلة
من خالل توفير التمويل والدعم والمعرفة ،
وكذلك العمل الجاد على استثمار الفائض
في السيولة لدى القطاع المصرفي من خالل
إقتراح االفكار العملية القادرة على إمتصاص
ذل��ك ال��ف��ائ��ض ف��ي السيولة ف��ي خلق قطاع
خاص قادر على تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والبحث في إنشاء الكيانات القادرة
على تقديم الضمانات لها  ،وعلينا اإلنتباه
الى إن اإلص�لاح والتطوير للقطاع المصرفي
بمقدار مايتطلبه اإلصالح والنمو اإلقتصادي ،
فهو ايضا ً مطلب يتعلق باألمن القومي للوطن ،
ذلك أن عزوف النظام السابق عن توفير تنمية
اقتصادية قد ساهم في ارتفاع نسب البطالة
وعجز الشباب في القدرة على توفير السكن
مما سبب في ارتفاع سن ال��زواج او العزوف
عنه مما أدى الى انخفاض معدل الخصوبة
الى مايقارب  ، % 1.7مما ينعكس سلبا ً على
النمو السكاني  ،وهو أثر يجب تداركه من خالل
توفير الفرص االقتصادية للشباب ورفع عالوة
العائلة المستقرة عن دينارين للطفل  4 ،دينار
للزوجة منذ العام  ، 1957ول ّعل ذلك يساهم
في تحسين دخول االفراد ومن ثم مساهمتهم
في النشاط االقتصادي .
إن ال���م���ص���ارف ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ص��ارف
االس�لام��ي��ة وج��ه��ان لعملة واح����دة هدفهما
المساهمة في تنمية الوطن والمشاركة في صنع
نموه االقتصادي مما يجب معه اتاحة المجال
واسعا ً للمنافسة العادلة والمتساوية من آجل
توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية .
إن ال��ت��ح��دي��ات ك��ب��ي��رة  ،ول��ذل��ك ي��ج��ب أن
يكون عزمنا أكبر وإن الوطن كبير وأمام ُعلوه
يصغر كل عطاء  ،فهلموا الى تقديم األفكار
والمقترحات حتى نطوي المسافات ونُحقق
األهداف في أسرع وقت ممكن .

المشرف العام
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تحت شعار ( الواقع -التحديات واستشراف المستقبل )

الملتقى السنوي األول لمسؤولي القطاع المصرفي الليبي

عقد يوم الخميس  27/9بفندق كورينتيا
الملتقى السنوي األول لمسؤولي القطاع المصرفي
الليبي تحت عنوان ( الواقع -التحديات واستشراف
المستقبل ) ،تحت إشراف ورعاية جمعية المصارف
الليبية ،وقد تم خالل الملتقى الـتأكيد على اهمية
هذه الملتقيات في تنوير مسؤولي القطاع المصرفي
بمختلف القضايا والمواضيع التي تهم القطاع للعمل

من اجل الدفع بالقطاع المصرفي إلى األمام والتغلب
على كافة اإلشكاليات التي قد تطرأ  ..كما القيت في
افتتاح الملتقى العديد من الكلمات ،فيما تم خالل
الملتقى تكريم عدد من الخبراء ومسؤولي القطاع
المصرفي في ليبيا عرفانا ً بمجهوداتهم الرامية إلى
تطوير وتنمية القطاع المصرفي الليبي .
يذكر أن الملتقى حضره  ،السيد محافظ مصرف

ليبيا المركزي ونائبه ،والمدير التنفيذي لجمعية
المصارف الليبية  ،ومدراء المصارف ( التجاري
الوطني -الجمهورية -الليبي الخارجي -التجارة
والتنمية -الصحاري -شمال أفريقيا -الوحدة -
مصرف الواحة -مصرف التنمية  -المتحد -التجارة
واالستثمار-الساحل والصحراء -شركة الصرافة-
صندوق أموال المودعين).

بحث آفاق التعاون بين المركزي
ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية
تباحث رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية معالي
الدكتور أحمد محمد علي ،مع محافظ مصرف ليبيا المركزي
السيد الصديق الكبير ،والوفد المرافق له ،أوجه التعاون
القائم بين ليبيا ومجموعة البنك وآفاق التعاون ومجاالته
المختلفة وسبل تطويرها مستقبال .وأشاد رئيس مجموعة
البنك في بداية اللقاء الذي عقد بمقر البنك بجدة ،بالعالقات
الوثيقة التي تربط المجموعة بليبيا منذ تأسيس البنك،
باعتبار ليبيا من الدول المؤسسة ،ومن كبار المساهمين في
رأسماله ،مؤكدا على تطلع مجموعة البنك لمزيد التعاون مع
ليبيا الجديدة ،منوها على رغبة المسؤولين الليبيين في تعزيز
أوجه التعاون مع البنك ،وحرصهم على تطويرها ،األمر الذي
المسه خالل زيارته ليبيا في شهر ابريل الماضي ،وأسفرت
عن توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتعزيز التعاون القائم
ليبيا والمجموعة في مجاالت التنمية االقتصادية ،تمهيدا
إلرساء شراكة استراتيجية للتعاون بين الطرفين للسنوات
الثالث المقبلة .كما تم خالل المقابلة التي عقدت يوم األثنين
األول من أكتوبر الجاري ،مناقشة المواضيع ذات االهتمام
المشترك ،بما في ذلك المساهمة في تطوير منظومة الصيرفة
اإلسالمية في ليبيا ،وتزويدها بالخبرات الالزمة للمساهمة
في تأهيلها ألداء دورها المنوط بها على الوجه المطلوب ،كما
أشاد رئيس مجموعة البنك باتفاقية التعاون الحدودي بين
ليبيا وتونس معربا عن األمل في تعميمها مستقبال لتشمل دول
اتحاد المغرب العربي وكافة الدول المجاورة لليبيا .كما اجتمع
الوفد الليبي مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي
للتنمية ،والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص ،والمعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،والمؤسسة اإلسالمية لتأمين
االستثمار وائتمان الصادرات ،والمؤسسة الدولية اإلسالمية
لتمويل التجارة.

لمخالفتها للتعليمات...

المركزي يوقع غرامات مالية على عدد من المصارف

السيد نائب المحافظ يعقد اجتماعاً
بأعضاء وممثلي المصارف التجارية
عقد السيد «على سالم حبري» نائب محافظ
مصرف ليبيا المركزي اجتماعا ً صباح الثالثاء
 ،09/18بالسادة أعضاء وممثلي المصارف
التجارية والمتخصصة العامة والخاصة ...وقد
تمت خالل االجتماع مناقشة المقترحات المقدمة
والتي من شأنها المساهمة في خلق بيئة تشريعية
واقتصادية مناسبة تساعد كثيراً في وضع األسس
السليمة لبناء قطاع مصرفي ُيالئم متطلبات المرحلة
القادمة ويساهم مع غيره من القطاعات األخرى في
انتقاص جزء من البطالة وخلق تنوع إنتاجي يعطي
لالقتصاد الداخلي المرونة الكافية لتفادي الكثير من
المشاكل والمعوقات واالنتقال من االقتصاد الريعي
إلى االقتصاد اإلنتاجي.

اتخذ مصرف ليبيا المركزي في
اجتماعه الخامس للعام  2012جملة من
القرارات بتوقيع غرامات مالية على عدد
من المصارف وذلك لمخالفتها للتعليمات
الصادرة عن المصرف المركزي والمتعلقة
بالنظام االئتماني الموحد تطبيقا لالحكام
المنصوص عليها في المادتين (،)56
( )104من قانون المصارف  ،فقد عاقب
المصرف المركزي مصرف الوحدة بدفع
غرامة مالية قدرها عشرة آالف دينار
 ،عن مخالفته للتعليمات بشأن النظام
االئتماني الموحد والزمته بتزويد المركز
الليبي للمعلومات االئتمانية بخطة العمل
المطلوبة  ...وعوقب مصرف الصحاري
لمخالفة فرعه الرشيد ضوابط بيع النقد
االجنبي بغرامة مالية قدرها ثالثون
الف دينار  ،مع الزام المصرف باتخاذ
االجراءات الالزمة الزالة المخالفة
والتحقيق مع مدير فرع الرشيد بشأنها
ومع من تكون له صلة بها من موظفي الفرع
وفرض مصرف ليبيا المركزي غرامات
مالية على مصرف الجمهورية لمخالفته
القرارات والمنشورات والتعليمات
الصادرة عن المصرف المركزي والتي من
بينها -:
 مخالفة فرع جنزور الشرقيةللقواعد واالعراف المنظمة للعمل

المصرفي بتغريمه بدفع اربعين الف
دينارليبي .
 مخالفة وكالة مليتة للضوابطالمنظمة لبيع النقد االجنبي وتغريمها
بمائة الف دينار ليبي .
 مخالفة االدارة العامة للتعليماتالمتعلقة بالنظام االئتماني الموحد بدفع
غرامة قدرها عشرة االف دينار ليبي
 ...والزم مصرف ليبيا المركزي ادارة
مصرف الجمهورية باتخاذ االجراءات
التالية -:
 ازالة المخالفات المبينة في المادةالسابقة  - ...تكليف وحدة االمتثال ولجنة
المراقبة باحاطة كل من مجلس ادارة

محافظ ليبيا المركزي :

المصرف وجمعيته العمومية بالوقائع التي
تشكل المخالفات المذكورة  ،ودعوتهما
الى اتخاذ االجراءات الالزمة للحيلولة
دون تكرار وقوعها .
 كما كلف مصرف ليبيا المركزيإدارة الشؤون القانونية بالمصرف باتخاذ
االجراءات القانونية الالزمة للطلب من
النيابة العامة التحقيق في الوقائع موضوع
المخالفتين رقمي  2 ، 1وتحريك الدعوى
الجنائية عما ما قد تنطوي عليه من
جريمة جنائية .
وعاقب مصرف ليبيا المركزي
مصرف شمال افريقيا بدفع غرامة مالية
قدرها عشرة آالف دينار عن مخالفته

ليبيا تسير قدماً في خطط للتمويل اإلسالمي
قال السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا
المركزي إن ليبيا تأمل أن تبدأ في تطبيق قانون جديدة
لألنشطة المصرفية اإلسالمية بنهاية العام وتوقع طلبا قويا
على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة .وأقرت ليبيا
قانون المصرفية اإلسالمية في مايو وتعمل على إصالحات
تشريعية لجذب االستثمار األجنبي وتنشيط القطاع الخاص
في أعقاب تحرير ليبيا  ..وقال الكبير للصحفيين على
هامش أعمال الدورة االعتيادية ال 36لمجلس محافظي
المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الكويت
إنه يوجد طلب كبير في ليبيا ولهذا السبب جرى تشكيل
لجنة عليا للتمويل اإلسالمي وإنها تعمل حاليا على وضع
خارطة طريق للتمويل اإلسالمي في البالد.وسئل عن توقيت
بدء تطبيق اللوائح فأبدي أمله في أن يجري ذلك في وقت
قريب غايته العام الحالي.
وتابع أن السلطات وضعت تصورا ألكثر من بديل في

مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية من بينها السماح
للبنوك التقليدية بافتتاح أفرع أو نوافذ لتقديم خدمات
التمويل اإلسالمي .ومن بين الخيارات أيضا الموافقة على
تحول بنوك تقليدية إلى بنوك إسالمية .كما تدرس ليبيا
منح ترخيص خاص للمصرفية اإلسالمية .وأضاف أن خيار
الترخيص مازال قيد الدراسة ألن السلطات لم تتفق بعد
على اشتراطات رأس المال.وسئل الكبير عما إذا كان تعديل
القانون يعني أن ليبيا ربما تبدأ في منح تراخيص جديدة
لبنوك أجنبية في وقت قريب فأجاب أن األمر مازال قيد
البحث.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي إن ليبيا طلبت
من البنك الدولي دراسة أوضاع قطاعها المالي وإن البنك
أرسل مسودة أولى سيجري االطالع عليها أوال ثم أخذ قرار
في هذا الشأن.وأكد أن ليبيا ستصبح سوقا مفتوحة للجميع
على أي حال.

للتعليمات الصادرة من مصرف ليبيا
المركزي والمتعلقة بالنظام االئتماني
الموحد .
وقرر مجلس ادارة مصرف ليبيا
المركزي توقيع عقوبة مالية على مصرف
االجماع العربي بدفع مبلغ عشرة االف
دينار عن مخالفته للتعليمات الصادرة من
مصرف ليبيا المركزي والمتعلقة بالنظام
االئتماني الموحد .
وعاقب مصرف ليبيا المركزي
مصرف الواحة بدفع غرامة مالية قدرها
عشرة االف دينار عن مخالفته للتعليمات
الصادرة من مصرف ليبيا المركزي
والمتعلقة بالنظام االئتماني الموحد .
فيما عوقب المصرف التجاري
الوطني بدفع غرامة مالية قدرها عشرة
االف دينار لمخالفته التعليمات الصادرة
عن المصرف المركزي والمتعلقة بالنظام
االئتماني الموحد  ،مع الزام المصرف
المذكور بازالة المخالفة وذلك بتزويد
المركز الليبي للمعلومات االئتمانية بخطة
العمل المطلوبة  ...وقررمجلس ادارة
مصرف ليبيا المركزي توقيع غرامة مالية
على المصرف التجاري العربي قدرها
عشرة آالف دينار لمخالفته للتعليمات
الصادرة من مصرف ليبيا المركزي
والمتعلقة بالنظام االئتماني الموحد ..
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في العمق...

بدأنا نكذب على أنفسنا ..

بقلم /عبدالرحمن الشاطر
جمعة انقاذ بنغازي كشفت لنا أو هكذا
بدى لي األمر  ،أننا ال زلنا نمارس الكذب
على أنفسنا لالقتناع بأن الدولة الليبية
تسير في الخط السليم والمسار الصحيح.
اكتشفنا أن ما يسمى بالكتائب
العسكرية المسلحة المنتشرة في كافة
أرجاء الوطن هي من أهم عوائق تحقيق
األمن واالستقرار في البلد وأنه يجب أن
تحل حال كامال وتضم كأفراد الى شرعية
الدولة متمثلة في وزارتي الدفاع والداخلية
فضال عن بقية مؤسسات الدولة لمن
يشاء ..هكذا طالبت جمعة انقاذ بنغازي..
وهكذا ينبغي أن يكون األمر.
وكانت االستجابة فورية وتم االعالن
عن أن أكبر ثالث تشكيالت عسكرية هي
منضوية بالفعل تحت مظلة وزارة الدفاع
ومعترف بها من قبل هذه الوزارة.
هذا االعالن غامض وال يفهم منه
شيء سوى أن تلك التشكيالت العسكرية
مازالت تعمل تحت غطاء وزارة الدفاع
ككتل ولم يتم صهر أفرادها ودمجهم على
أساس فردي ضمن هيكلية الجيش الليبي
بالمعايير المتعارف عليها عسكريا .أي
أن أفرادها ألبسوا زيا عسكريا فقط ال
غير  ..أي أننا نكذب على أنفسنا ونصدق
كذبنا ..اذ واقع هذه التشكيالت المسلحة
لم يتغير التغير الجذري المطلوب ..أو
لم تقنعنا وزارة الدفاع وال رئاسة األركان
بأنه لم يعد هناك كتائب مسلحة  ..وان
هناك جيش بتسميات عسكرية متعارف
عليها .الذي حدث هو انتقاء لتشكيالت أو
كتائب عسكرية معينة أضفت عليها رئاسة
األركان الشرعية ما يعني أن الجيش
الوطني لن يكون جيشا بالسياق والمعايير
المتعارف عليها  ،وانما سيتكون من هذه
التشكيالت الثالث كقاعدة أساسية وهو
ما يثير الشك والخوف بأن األمور ال تسير
وفق ما يريده الشارع الليبي وانما وفق ما
تريده رئاسة األركان.
بعد جمعة انقاذ بنغازي  ..وجهت
دعوات الى جمعة أخرى لمواصلة
االحتجاج في بنغازي ووقفة احتجاجية في
طرابلس تحت شعار (جمعة انقاذ ليبيا) ..
اكتشفنا سيال من الدعوات اليقاف هاتين
المظاهرتين بحجة (منع اراقة الدماء)
أي االيحاء بأن مثل هذه المظاهرات
ستؤدي الى اراقة دماء  ..وهذا خلط
وخطأ  .دواعي الخلط هو االفتراض بأن
كل مظاهرة سوف تؤدي الى عنف  ..ومن

السنة األولى  -العدد السابع

يقول هذا الكالم ويدعو لهذه الدعوة لربما
سوف يرسل من ينحرف بهذه المظاهرات
من كونها سلمية الى صيرورتها دامية
الثبات صحة دعواه  ،وهذا افتراض مثل
االفتراض بتحول المظاهرات السلمية
الى عدوانية .أما الخطأ فيكمن في أن
دعاة هذا المنع يسلبون الجماهير الليبية
حقها في االحتجاج بحجة أمن البالد
الذي يزداد سوءا يوما بعد يوم  ،ان لم يكن
ساعة بعد أخرى.وهي نفس الحجة التي
كان يسوقها النظام السابق ..أخطر من
ذلك استغالل المساجد في خطبة الجمعة
لالمتناع عن التظاهر.
سؤالي لدعاة تحريم المظاهرات :لو
لم يحتج الشارع الليبي يوم  15فبراير
 2011هل كانت ثورة  17فبراير سترى
النور ومن ثم تنتصر؟
إذا سلبت الجماهير حقها في التظاهر
فسوف تكون الكارثة قد حاقت بنا ..
واذا حرمت أو شجبت المظاهرات أال
يعني ذلك انقالبا على شرعية الشعب ؟
وصدقنا تسويق كذبة شائنة وخطيرة .ان
منع الجماهير من التظاهر هو بداية الى
دكتاتورية جديدة  ..انتبهوا لهذا الخطر
القادم بلجم وتكبيل الحراك الشعبي.
هذه الدعوات تكشف لنا أننا نكذب
على أنفسنا بالقول  :اتركوا المسؤولين
يعالجون قضايا األمن  ..في حين
أنهم يكرسون بشكل أو بآخر سيطرة
التشكيالت العسكرية ككتل على مفاصل
األمن في وزارتي الدفاع والداخلية  .أي
أن المهنية والحرفية العسكرية ال يعتد
بهما  ،وبذلك فسوف يتكون الجيش الليبي
من سرايا مختلفة ومتنوعة كل منها لها
عقيدة وتوجه ورؤى ومصالح .بمعنى أن
الجيش الليبي سوف يتكون من كتائب
منتقاة ومخفية يقود كل كتيبة آمرها
وجميعهم يتحكمون في رئاسة األركان ..
الذي يحدث في ليبيا اآلن غير مقبول
على االطالق  .فالمعالجات األمنية
خاطئة كما هي المعالجات السياسية
خاطئه  ..وكلها ال تتسم بالحسم بقدر ما
تتسم بالمجاملة أو المصالح أو الخضوع
الى األمر الواقع وتكريس الخطأ بصورة
مختلفة واعطائها الشرعية.
أنا أدرك المصاعب التي تتخلل مرحلة
الحرب واالنتقال من الثورة الى الدولة
 ..ومن مرحلة الحرب الى مرحلة الحياة
المدنية  .اال أنني أدرك أيضا أن األداء الى

مقاصة ...
■ د /محمد البلتاجي -خبير مصريف إسالمي

حد اآلن ليس شفافا وال يراعي مصلحة
الوطن العليا بالقدر الكافي وانما يراعي
الى حد غير بسيط مصلحة تكتالت بعينها
سواء أكانت هذه التكتالت سياسية أو ذات
توجهات دينية .وكلها يريد أن يأخذ البلد
الى جانبه ويفرض رؤيته وتوجهاته على
بقية أطياف وشرائح المجتمع  .ولذلك
فان االدعاء بتوجه البلد نحو ممارسة
الديمقراطية سوف نكتشف أنها كلمة
حق يراد بها باطل  ..والباطل استخدام
مصطلح الديمقراطية كواجهة منبرية
وليس ممارسة فعلية .وخير مثال أضربه
على قولي هذا هو ما يحدث للمؤتمر
الوطني العام  ،فقد تم انتخاب أعضائه
في جو ديمقراطي سليم وشفافية أبهرت
العالم  ..غير أنه عندما بدأت اجتماعاته
تنعقد وتتواصل فإنه اصطدم بالوقع ..
هذا الواقع هو تكرر وقفات االحتجاج
واالعتصام أمام مقره  ،وكل منها يطلب
من المؤتمر اتخاذ قرارات وبعضها
يتناقض مع مطالب فئة سابقة .وهذا
من حقهم وال شك في ذلك  ..غير أن
المؤتمر مكبل اليدين لعدم وجود حكومة
فعالة  ..وقد سعى المؤتمر الى مساءلة
المسؤولين عن األمن في الحكومة بتعدد
مناصبهم  ..اال أن المؤتمر لم يستطع أن
يخرج بنتيجة  ،فقد قدم أولئك المسؤولون
صورة العاجز عن تحقيق األمن  ..صورة
الوزارة التي تشتري الذخيرة من السوق
السوداء!! صورة الذي يشتكي من شح
االمكانيات في وزارة أعلنت عن ميزانية
مقدارها  68مليار دينار!!!
المؤتمر وجد نفسه بين حالتين  ..حالة
جماهير غاضبة لعدم معالجة فوضى
األمن  ..وحالة حكومة تبرر أخطاءها
ولم تفعل شيئا خالل مدة عملها ولعلها
زادت فوضى األمن سوءا  .وبتراخيها
تكونت واستقوت تلك التكتالت العسكرية
المسلحة التي أخذت استقرار الدولة
الليبية كرهينة لها.
من هذه األوضاع نكتشف أن الكذب
على أنفسنا يتعاظم والمتضرر األساسي
هو المواطن  ..والخاسر األكبر هو الوطن
 ..والفجيعة الكبرى أن الشعب الليبي
قام بالثورة النهاء التسلط والظلم والقهر
 ..فجاءت معظم جماعات باسم الثورة
وتغلغلت في مفاصل الدولة واعتبرت
نفسها هي القيمة على الدولة وهي
منبع الثورة ومنتهاها وحارسها ..ألسنا

بذلك نكذب على أنفسنا؟ ..ابحثوا في
احصائيات الثوار الذين يتقاضون رواتب
ومكافآت  ..ستجدونهم يفوقون ربع مليون
ثائر  ..ألسنا نمارس الكذب على أنفسنا
ونغذق عليه المال الوفير؟.
هذا الكم الهائل من الثوار خلق عندنا
حالة سماها زميلي نزار أحمد كعوان
بحالة (دويالت المدن) ..لقد أصبحت
غالبية مدننا دويالت لها مجلس عسكري
وكتائب وتطالب بعدم التدخل في شؤونها
االجتماعية ..وتطالب بتبادل األسرى
مع مدينة أخرى أو أكثر!! ..اذن فاننا
نكذب على أنفسنا عندما نقول (الدولة
الليبية) في حين أن الواقع يقول أن لدينا
(دويالت ذات هويات مختلفة ولكنها ليبية
في مجملها) .أليست هذه بكذبة كبرى
نمارسها يوميا؟
المؤتمر الوطني العام وجه المسؤولين
عن األمن وأعطاهم فرصة عشرة أيام
الستالم مطلوبين من مدينة معينة .ماذا
لو لم يتمكنوا من الحصول عليهم؟  ..هل
ستتجه قوات الدفاع الى استالمهم بالقوة؟
 ..وأي قوات تملكها وزارة الدفاع سوى
كتائب ومليشيات منتقاة ومرفوضة من
الشارع الليبي؟ أال تشكل هذه المعالجة
ادخال البلد في حرب أهلية؟
هكذا نمارس الكذب على أنفسنا ..
واألجدر أن يأمر المؤتمر الوطني العام
كافة من لديه معتقلين أن يسلمهم للسجون
الرسمية للدولة  ..وتباشر الدولة بل
وتسرع في غربلة كافة المعتقلين وتقديمهم
لمحاكمة عادلة وعلنية وفق قانون العدالة
االنتقالية ..ان هناك معتقلين على الهوية
 ..لماذا نظلمهم والثورة قامت النهاء
عهد الظلم واالستبداد؟ ..ولعل هذا
الطرح يشكل الخطوة األولى نحو تحقيق
المصالحة الوطنية ونزع فتيل التأزم بين
المدن والقبائل المختلفة في ليبيا ..بل
لعله يكون اللبنة األساسية في تحقيق
األمن واالستقرار.
أقول ال بد أن تكون لدينا حكومة قوية
وصارمة  ..وأتمنى كل التوفيق والنجاح
لحكومة السيد مصطفى أبوشاقور ،ألن
فشلها ال قدر الله يعني فشل الدولة
الليبية  ..يعني أننا ماضون في الكذب
على أنفسنا بدل مواجهة واقعنا المتردي
أمنيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا
وأخالقيا.

مقاالت 3
■ ابتسام يوسف بالريش

برق الصواب ...

عفواً حضرة المسؤول ....
أين أنت من العدل أو العدالة ؟!!!
ٍ
ت
خطر ببالي هذا السؤال ذات
مساء  ،كن ُ
ِ
أبح ُر فيه في عالم اإلنترنتُ ،م َحاولةً فهم
عرفون « بالفالسفة»؛ وإذا بي أقرأ
ماهية من ُي َ
ٍ
مقتطفات من ُم َؤ َلف الفيلسوف ابن مسكويه «
تهذيب األخالق» والتي تحدث فيها عن العدل
والعدالة قائالً:
ف بها اإلنسان من
نص ُ
« فالعدالة فضيلة ُي َ
نفسه ومن غيره ،من غير أن يعطي نفسه
من النافع أكثر وغيره أقل .وأ َّما في
الضار
َّ
فبالعكس ،وهو أن ال ُيعطي نفسه أقل وغيره
ب
أكثر ،لكن يستعمل المساواة التي هي َت َنا ُ
س ٌ
ما بين األشياء ،ومن هذا المعنى إشت َُق إسمه
أعني العدل »...
وفي موضع آخر يقول « :العد ُل إذا كان ،هو
إعطاء ما َي ِجب ،من َي ِجب ،كما َي ِجب « ....
المشابهة إلى
َ
خلُص ُ
ت من بعض القراءات ُ
ِ
ُ
ة
ف
ص
هي
العدالة
أ َّن
المل َت ِز ِم بتحري العدل
َ
ُ
في معامالته مع نفسه ومع غيره ،ولهذا سألت
ح ِّملَ
نفسي ،وأُكرِرُ طرح السؤال على ُكلِّ من ُ
ب عليها يوما ً ما ،أين أنت من
اس ُ
سي َح َ
مسؤولي ًة ُ
العدل أو العدالة ؟!!
اسمح لي حضرة المسؤول بطرح بعضٍ مما
َجا َل بخاطري ،لعلك تجد اإلجابة...
ٍ
ٍ
عضو
 إسباغ اإلهتمام علىواحد من جميع
المتهالك ؟!! هذا ليس من
أعضاء الجسد ُ
العدل في شيء.
شخ ٍ
ُوص لم تُحاوِرها أو
إطال ُق أحكامٍ على ُتختبر ق ُُدراتها؟!! ليس من العدل في شئ.
ك من الوصول إلى قمته،
حرمان قاعدة َه َرمِ َ
الشتراطك حصول شاغلي تلك القمة على
ٍ
تسم َح يوما ً للقاعدة بنيلها؟!! ليس
شهادات لن َ
من العدل في شيء.
 عدم مساواة ف َُرص التعليم والتدريبوالتطوير بين أبنائك؟!! ليس من العدل في شئ.
 قطع االتصال بينك وبين مرؤوسيك؟!!ليس من العدل في شيء.
 ربط قراراتك بآراء دائرتك المحيطة؟!!ليس من العدل في شيء.
 رفض إقرارك بأخطائك ؟!! ليس منالعدل في شيء.
 التفرقة في المعامالت بين أفراد رع َّي ِتكِلع ْر ِقهِ م أو جِ ن ِ
صو ِلهِ م أو َم َناطِ ِقهِ م؟!!
ْسهِ م أو أُ ُ
ليس من العدل في شيء.
أستميحكم عذراً؛ ولكن هذا رأيي الذي أثِ ُق
ٍ
صا َدر ،في ظلِّ
ثورة قامت ألجل
في أنه لن ُي َ
تجسيد العدل ..والتعليق لكم..

تطور العمل المصرفي اإلسالمي

تشهد الساحة المصرفية المحلية واإلقليمية تطوراً هائالً في تقديم
العمليات المصرفية اإلسالمية سواء في شكل إنشاء مصارف إسالمية جديدة
( مثل بنك البالد بالسعودية  ،بنك بوبيان بالكويت ) أو تحول مصارف تقليدية
الى مصارف إسالمية ( بنك الجزيرة بالسعودية  /بنك الشارقة باالمارات ) أو
في شكل تحويل فروع تقليدية إلى فروع إسالمية مثل ( البنك األهلي التجاري
 ،مجموعة سامبا المالية  ،بنك الرياض  ،البنك العربي  ،البنك السعودي
البريطاني بالسعودية )  ،هذا باإلضافة إلى بنوك إسالمية قائمة بالفعل ،
وعلى الساحة الدولية تقوم مؤسسات مالية دولية مثل  SHBCوسيتي جروب
بتقديم العمليات المصرفية اإلسالمية  ،كما تم مؤخراً إنشاء البنك اإلسالمي
البريطاني بمدينة لندن .
وطبقا ً آلخر إحصائية صادرة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية
اإلسالمية عام  2004فقد بلغ عدد المؤسسات المالية اإلسالمية على
مستوى العالم  217مصرفا ً إسالميا ً في  48دولة بقارات العالم الخمس
وبحجم اصول بلغت  261مليار  ،هذا بخالف حجم أعمال البنوك التقليدية
التي تقدم عمليات مصرفية إسالمية والتي تقدر بحوالي  300بنك وبحجم
اجمالي يصل إلى أكثر من  150ملياراً  ،ويبلغ معدل نمو الصناعة المصرفية
اإلسالمية بين  % 15و  % 20سنويا ً .
هذا التطور في حجم العمل المصرفي االسالمي لم يكن أحدا يتوقعه
عندما بدأت أول تجربة إلنشاء بنك إسالمي ال يتعامل بأسعار الفائدة أخذا
أو عطاء وذلك عام  1975مع بداية عمل البنك االسالمي للتنمية بمدينة
جدة بالسعودية وبنك دبي اإلسالمي بدولة اإلمارات  ،فكان التحدي الكبير
لتلك المؤسسات المالية هي القدرة على تلبية إحتياجات المتعاملين عن طريق
تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية دون استخدام أسعار الفائدة
 .وكان من أهم عوامل نجاح وانتشار العمل المصرفي اإلسالمي هو إلتزام
تلك المؤسسات المالية بالضوابط الشرعية في جميع معامالتها  ،حيث تعد
الضوابط الشرعية الركيزة األساسية التي يتعامل بها المصرف االسالمي مع
عمالئه .
وتعرف المصارف اإلسالمية بأنها مؤسسات مالية تقوم بتقديم الخدمات
المصرفية واالستثمارية في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية  ،طبقا ألسلوب
الوساطة المالية القائم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة  ،حيث تعد

قاعدة المشاركة القاعدة الرئيسية التي يعتمد عليها المصرف في تعامله
مع عمالئه ( المودعين /المستثمرين)  ،وهي من القيم المضافة للمصرفية
اإلسالمية في القطاع المصرفي حيث أخرج العميل من دائرة المديونية إلى
دائرة المشاركة .
وقد واجهت المصارف االسالمية في بداية نشأتها العديد من المشكالت
من أهمها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية وبكفاءة مصرفية عالية
ومتطورة ولكن في ضوء الضوابط الشرعية المستمدة من المصادر الشرعية
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ( فقه المعامالت) مع االجتهاد الشرعي
للمنتجات المصرفية الحديثة مثل بطاقات االئتمان والتعامل المصرفي
باإلنترنت والتعامل مع أسواق المال الدولية .
وقد تطورت أعمال المصارف اإلسالمية خالل العقد األخير من حيث
تنوع المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية التي تقدمها لعمالئها حيث
بلغت الخدمات المصرفية االسالمية المقدمة للعمالء ما يزيد عن ثالثين
خدمة مصرفية مطابقة ألحكام الشريعة ومنها بطاقات االئتمان واالعتمادات
المستندية وخطابات الضمان  ،باإلضافة إلى توفير أدوات مالية توفر للعمالء
عوائد مثل ودائع وشهادات وصناديق االستثمار اإلسالمية  ،مع توفير أدوات
مالية لتمويل مشروعات التنمية بديال عن إصدار السندات وهي الصكوك
اإلسالمية .
كما تميزت المصارف االسالمية بشكل كبير في مجال منح التمويل للعمالء
حيث توفر صيغا ً مختلفة ومتنوعة لتمويل أنشطتهم المتعددة ومن تلك الصيغ
صيغة المرابحة لألمر بالشراء والمشاركة بأنواعها المتعددة والمضاربة
واالستصناع والتأجير مع الوعد بالتمليك وبيع السلم والتورق والبيع بالعمولة
والبيع بالوكالة والمتاجرة والبيع بالتقسيط واالستثمار المباشر .
وتتميز الصيغ التمويلية بالمرونة التي تمكنها من تلبية رغبات العمالء
المتنوعة ولكافة القطاعات االقتصادية  ،كما تتميز كل صيغة من تلك الصيغ
بإمكانية استخدامها لتمويل نشاط ال يمكن لصيغة أخرى تمويله  ،فما يصلح
للتمويل بالمرابحة ال يمكن تمويل باالستصناع وهكذا .
وفي الواقع العملي تواجه المصارف اإلسالمية العديد من المشكالت ومنها
عدم إلمام عمالئها بصيغ التمويل اإلسالمية وكيفية تطبيقها  ،حيث أن غالبية
العمالء كانت تتعامل مع البنوك التقليدية بنظام القرض والبعض اآلخر لم يكن

يلجأ إلى التعامل مع البنوك لعدم رغبته في التعامل بأسعار الفائدة  ،وهذا
األمر يتطلب من المصارف اإلسالمية أن تقوم بإيضاح صيغ التمويل اإلسالمي
للعمالء وكيفية االستفادة من تلك الصيغ في تمويل مشروعاتهم .
وكان من نتائج التوسع المستمر للصناعة المصرفية اإلسالمية ارتفاع حجم
شرائح المتعاملين وزيادة معدل النمو إلى حوالي  % 20مما دفع بعض البنوك
المركزية ومؤسسات النقد إلي إصدار قوانين خاصة بالمصارف اإلسالمية
تتناسب مع طبيعتها مثل البحرين واالمارات والكويت  ،كما أن هناك بعض
الدول قامت بتحويل نظامها بالكامل الى النظام المصرفي االسالمي وهي
باكستان وإيران والسودان .
ويشرف علي العمل المصرفي اإلسالمي العديد من الهيئات الدولية ومنها :
 - 1هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ( )AAOIFI
والتي أنشئت عام  1991ومقرها البحرين وهي تهتم بإصدار معايير المحاسبة
والمراجعة الخاصة بالمصارف االسالمية وقد أصدرت حتى االن حوالي 18
معيارا محاسبيا .
 ً - 2المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية واإلسالمية( ) GCIBFI
الذي أنشئ عام  2001ومقره البحرين والذي يهتم بتوفير المعلومات عن
الصناعة المصرفية االسالميه ونشر الوعي العام حول العمل المصرفي
اإلسالمي .
 - 3مجلس الخدمات المالية اإلسالمية (  )IFSBوالذي أنشئ عام 2002م
ومقره ماليزيا وقد قام بتأسيسه العديد من البنوك المركزية ومؤسسات النقد
بالعالم ومنها مؤسسة النقد العربي السعودي ومؤسسة نقد البحرين وبنك
نيجارا المركزي بماليزيا باإلضافة إلى البنك االسالمي للتنمية وصندوق النقد
الدولي ويهتم المجلس بإصدار معايير الرقابة واإلشراف وتطوير آليات إلدارة
المخاطر بالمصارف االسالمية .
ورغم هذا التطور في العمل المصرفي االسالمي فما زال أمام المصارف
االسالمية الكثير من التحديات والجهد لتطوير أنظمة العمل واستخدام
األساليب التكنولوجية الحديثة  ،وتطوير وابتكار أدوات مالية محلية ودولية
من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة للعمالء ومواجهة المنافسة المصرفية
باألسواق المحلية والدولية وخاصة بعد تطبيق قرارات منظمة التجارة العالمية
وتطبيق مقررات لجنة بازل « »2عام . 2007
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لقاء

السنة األولى  -العدد السابع

«المستقبل بين يديك» ...هذه هي العالمة
البارزة الستخدام التقنية في كافة المجاالت ،وال
يكاد يستثنى منحى من مناحي الحياة من هذا
الشعار ،ولكن ماهو المستقبل ؟ ...إنه عصر سرعة
المعلومة وانتشارها ،في ظل تسارع وتيرة ونسق
العالم المعاصر ،الذي يتطلب البحث في إمكانية
توفير الخدمات بشتى أشكالها ،ووصولها إلى
المتلقي بكل يسر وسهولة ،بمافي ذلك الخدمات
المصرفية التي باتت تشكل عصب االقتصاد ،وتعد
مؤشر ًا ومقياس ًا لمدى تقدم الشعوب ورقيها...
وسط هذه المعادالت التي أصبحت عنوان ًا
صريح ًا للتقدم ،يقف مجموعة من الشباب الليبي
الساعين إلى ترسيخ مفهوم هذه الخدمة ،بلمسة
تلفها روح العصر ،ونشرها بين أفراد المجتمع،
بغية تقديم أفضل الخدمات بأيسر الطرق
وأسرعها ،وفق مايعرف بالخدمات المصرفية
اإللكترونية ،فماهو جديد هذه الخدمة ،وما أبرز
المعوقات التي تقف حائالً أمام انتشارها ،وماهو
مستقبلها في ليبيا ،في أسئلة أجاب عنها السيد
أسامة بن علي مدير إدرة البطاقات والخدمات
اإللكترونية بمصرف الجمهورية في حوار أجرته
معه صحيفة مصارف.

االربعاء  24ذو القعدة  1433هـ  -الموافق  10أكتوبر  2012م

مدير إدارة البطاقات والدعم اإللكتروني بمصرف الجمهورية ..أسامة بن علي :

خدمات المصارف اإللكترونية موضة السنوات القادمة

• خضنا غمار تح ٍد مشوب بالمخاوف ونجحنا في إصدار بطاقة الطالب
● مصارف :ما أهم وأبرز الخدمات اإللكترونية التي
يقدمها مصرف الجمهورية لعمالئه؟
بن علي :تتعدد وتتنوع الخدمة ،وأصبحت تشهد
تقدما محلوظا ً من حيث الكم والكيف ،ضمن الخطط
االستراتيجية الراهنة التي وضعتها إدارة المصرف ،بغية
نشر ثقافة التعامل بالخدمة اإللكترونية بين المواطنين
كافة ،وليس عمالء المصرف فقط ،وجميعها تصب
في مبدأ اختصار الجهد والوقت على الزبون ،وخفض
االزدحام في الفروع .
ومن بين البطاقات اإللكترونية التي قام المصرف
بإصدارها لزبائنه ،مايعرف ببطاقة الخصم المباشر التي
تتيح لمستخدمها السحب من حسابه من أي صراف آلي
على مدار  24ساعة ،بمعدل  400دينار ليبي يومياً ،وكل
هذه المنافذ اإللكترونية تتم مراقبتها ومتابعتها إلكترونيا ً
وعلى مدار الساعة لصيانتها في حال حدوث أي أعطال
أو نقص في السيولة للتدخل وتزويدها باألموال
● مصارف :ماهي اآللية المتبعة لمنح الزبون مثل
هذه البطاقة ،وماأهم مميزاتها؟
بن علي :البطاقة متاحة لكل من لديه حساب في
مصرف الجمهورية ،ويمكنه تقديم طلب للحصول على
البطاقة التي توفر عليه الوقوف في الطوابير واالنتظار
في حاالت االزدحام ،أو تعطل السحب بسبب حدوث أي
عطل أو طارئ يعرقل عملية الصرف من أي فرع ،كما
أن منافذ أو آالت الصراف اإللكتروني منتشرة في عدة
نقاط ،وتوفر الخدمة على مدار الساعة ،ووفق هذه اآللية
نسعى إلى جعل يوم السبت يوم للتعامل اإللكتروني ،بغية
الوصول إلى تحقيق الهدف األوسع بنشر ثقافة التعامالت
المصرفية االلكترونية.
● مصارف :ماجديد إدارة البطاقات والدعم
اإللكتروني بمصرف الجمهورية؟
بن علي :في الواقع نالحظ انخفاض معدالت
استخدام البطاقات اإللكترونية ،وتدني مستوى إقبال
المواطنين على هذا النوع من الخدمة وال تتعدى نسبة
استخدام الخدمات اإللكترونية نسبة  4-3بالمائة من
إجمالي عدد السكان ،ونسعى بكل جهد إلى رفع هذه
المعدالت إلى مستويات معقولة وفق الخطة المعدة من
قبل اإلدارة ،في أفق زمني يمتد من سنة إلى سنتين ،لذا
نعكف حاليا ً على إصدار بطاقة الدفع المسبق التي توفر
خدمة تسديد قيمة المشتريات أو إتمام الحجوزات في

الفنادق أو شركات الطيران ،عبر االنترنت ومن المتوقع
أن تطرح الخدمة للجمهور مع بداية شهر ديسمبر القادم،
فضالً عن إصدار البطاقة الدولية التي توفر خدمة دفع
قيمة المشتريات أو الخدمات األخرى خارج ليبيا ،ومن
المالحظ إقبال على هذا الصنف من البطاقات ،كما
لدينا دارسة إلصدار بطاقة تنحصر صالحية استخدامها
داخل البالد ،وتوفر خدمة تسديد قيمة السلع والبضائع
والمشتريات ،فيما شرعنا في إصدار بطاقة الطالب التي
تتيح صرف منح الطلبة عبر آالت الصرف اإللكترونية،
ولدينا برنامج عمل جاهز إلطالقه قريباً ،ويتمثل في
توفير خدمة إعادة تعبئة رصيد الهواتف المحمولة
وخدمات األنترنت عبر الخدمة اإللكترونية ،فضالً عن
تسديد قيمة فواتير الكهرباء أيضاً.
ومن المتوقع تزويد األسواق والمتاجر ونقاط البيع
بأجهزة (بوينت أوف سيل) ،التي توفر خدمة دفع قيمة
المشتريات عبر البطاقات اإللكترونية ،نهاية العام
الجاري ،وعلى جانب آخر نعكف على إتمام منظومة
االطالع على الحسابات الخاصة عبر االنترنت ،وهي
متاحة لمعرفة حركة األرصدة الخاصة بالشركات ورجال
األعمال ،من خالل االشتراك في الخدمة.
● مصارف :هل تتوقع أن تسجل خدمة (بوينت أوف
سيل) نجاح ًا ،ووسيقع اإلقبال على اقتناء هذه األجهزة
من قبل التجار وإدارات األسواق؟
بن علي :هذا يتوقف على مدى انتشار التعامل
بالبطاقات اإللكترونية ،وهذا سيؤثر على قبول التجار أو
مسؤولي نقاط البيع األخرى على اقتناء األجهزة إلتمام
إجراءات البيع لزبائنهم ،ومن وجهة نظري الشخصية
أرى أن يتم منح هذه األجهزة مجانا ً في المرحلة األولى،
وعندما يتحسس التاجر مميزات هذه الخدمة ،سيتعود
على استخدامها وستشهد انتشاراً ملحوظا ً خالل فترة
زمنية التتعدى السنة األولى من تزويده بهذه التقنية.
● مصارف :أصدرتم في الفترة القريبة مايعرف
ببطاقة الطالب ،فماهي هذه البطاقة؟
بن علي :وفقا ً للقرار الوزاري المتعلق بصرف
منح لطلبة الجامعات ،وإسهاما ً في نشر ثقافة التعامل
بالخدمات االلكترونية ،شرع مصرف الجمهورية بالتعاون
مع إدارات الجامعات والكليات في إصدار بطاقة
إلكترونية مسبوقة الدفع تتيح للطالب صرف المنحة
المقررة بكل يسر وسهولة ،وتوفر الجهد والوقت ،وتقدم

الخدمة على مدار  24ساعة ،مع إمكانية سحب األموال
من أية آلة للصرف ،جنبا ً إلى مع تزويد الجامعات
والكليات بآالت الصرف اإللكترونية ،وقد قمنا بتركيب
أربع آالت في كلية العلوم والصيدلة والقاطع ب( ،جامعة
ناصر سابقا) ،بجامعة طرابلس ،باإلضافة إلى آلة فرع
المصرف بالجامعة ،كما تم تشكيل فريق إلبرام اتفاقيات
مع الجامعات المنتشرة في ربوع ليبيا ،وفق خطة التوسع
األفقي ،لتزويد الجامعات بمايناهز الـ  74آلة ،ضمن
المستهدف الذي يتراوح مابين  200-180آلة سيتم
تركيبها في الجامعات والكليات في أفق .2013
ويمكن وصف هذه التجربة بالتحدي الكبير الذي كان
مغلفا ً بمخاوف كثيرة ،لصخامة العدد الذي ستغطيه هذه
الخدمة المتوقع أن يصل إلى  400ألف طالب ،فقبلنا
التحدي ولمسنا فيه النجاح ،وهو مايدفعني إلى القول
المفعم بالثقة بأن الخدمات المصرفية اإللكترونية في
ليبيا ستالقي النجاح في المستقبل القريب.
مصارف :ماهي اإلجراءات التي يقتضيها الحصول
على بطاقة الطالب؟
بن علي :إثر مخاطبة إدارات الكليات والجامعات
برسالة رسمية ،يتم تزويدنا بنسخ إلكترونية لقوائم
الطلبة المستهدفين والمشمولين بالقرار ،وتجري مقارنة
الكشوف وإدخال البينات للمنظومة الخاصة ،وإصدار
البطاقات في مدة زمنية التتجاوز  24ساعة من ورود
القوائم إلى اإلدارة ،تمنح للطالب البطاقة مرفقة بكتيب
إرشادي قام بإعداده فريق من إدارة البطاقات والخدمات
اإللكترونية بالمصرف ،مزودا بتعليمات حول خطوات
استخدام البطاقة ،كما زودنا اآلالت بملصقات توضح
إجراءات السحب ،بغية ترسيخ فكرة التعامل بالخدمات
المصرفية اإللكترونية بين شريحة الطالب.
● مصارف :يالحظ تركز الخدمات االلكترونية في
المدن الكبرى ،بينما يكاد ينعدم انتشارها في المدن
الصغيرة أو القرى والتجمعات السكانية ذات الكثافة
المنخفضة ،فما األسباب الكامنة وراء ذلك؟
بن علي :كما أسلفت الحديث إننا نضع ضمن
استراتيجياتنا رفع معدالت التعامل بالخدمات اإللكترونية،
وترسيخ هذا المفهوم ،ولكن تدني مستوى البنية التحتية
يقف عائقا ً أمام تقديم مثل هذا النوع من الخدمة التي
تتطلب مواصفات معينة من الخدمات المساندة ،مثل
االتصاالت على سبيل المثال ،ال الحصر ،وسنسير
جنبا ً إلى جنب مع تطور البنية التحتية لتوفير الخدمات
اإللكترونية لتغطي جميع فروع المصرف في المستقبل.
● مصارف :يشتكي البعض من ارتفاع أسعار مقابل
الخدمة اإللكترونية التي توفرها المصارف في ليبيا؟
بن علي :بالمطلق هذا يجانب الواقع ،فقيمة الخدمات
المصرفية اإللكترونية تعتبر رمزية ،فعلى سبيل المثال
تمنح بطاقة الخصم المباشر مقابل  10دينار في السنة،
وبطاقة الطالب بمبلغ  5دنانير كل سنتين ،وفي المقابل
تتم عملية السحب دون خصم أية قيمة من حساب العميل،
كما إن قيمة خدمة المصرف اإللكتروني ال تتجاوز 6
دينارات سنوياً ،أي مايعادل  500درهم ،ويتحصل من
خاللها العميل على خدمة االطالع على حركة حسابه عبر
رسائل نصية من هاتفه ،وكل ذلك يصب في إطار الخطة
الرامية إلى نشر ثقافة التعامل بالخدمات االلكترونية
التي تختصر الجهد والوقت في المقام األول.
● مصارف :هل سجلتم عمليات عبث على آالت
الصرف اآللي؟
بن علي :مع تركيب هذه اآلالت سجلنا بعض مظاهر

العبث المتمثلة في وضع كروت هواتف داخل فتحات
إدخال البطاقات ،وغيرها من أشكال العبث وهو متوقع،
ولكن كل ذلك يسجل انخفاضا ً ملحوظا ً مع مرور الوقت.
● مصارف :لكل منتج مميزات وعيوب ،أو باألحرى
أوجه قصور ،فماهو نصيب مجال الخدمات المصرفية
اإللكترونية من هذا القول ؟
بن علي :الخدمة اإللكترونية تتأثر بالعنصر البشري،
وتتأثر بمدى ثقافة المجتمع ،جنبا ً إلى جنب مع مستوى
البنية التحتية من كهرباء واتصاالت وغيرها من متطلبات
الخدمات المساندة ،ويبقى العنصر البشري الذي يقدم
الخدمة األبرز تأثيراً ،وكلما ارتفع نسق التدريب ،تكون
المخرجات خدمات إلكترونية عالية الجودة ،وتلبي
طموحات متلقي الخدمة ،وتبعا ً لذلك يمكننا القول إن
برامج تسويق المنتج تحتاج إلى جهد كبير ،كونها تؤثر
في ايصال الفكرة إلى الجمهور ،وهو ما نعانيه حاليا ً من
ضعف في التسويق لمنتجاتنا اإللكترونية.
● مصارف :السيطرة عل مفاتيح التقنية واإلمساك
بزمام المبادرة فيمايتعلق بالخدمات اإللكترونية
تتطلبان توفر عدة عناصر ومقومات ،فهل نستطيع
القول إن إدارتكم تمتلك مايجعلها تطمئن إلى مستوى
خدماتها؟
بن علي :التدريب االحترافي يخلق موظفا ً يتغلب
على كافة المسائل التي تعوق سير العمل ،وهذا األساس
والركيزة في عملنا ،وحجر الزاوية لخططنا ،ولكن
مانعانيه وبعد الجهد والوقت الذي يستغرقه إعداد وتهيئة
الموظفين تسربهم إلى المصارف الخاصة ،التي توفر
لهم مقابل جيد مقارنة بماتقدمه لهم المصارف العامة
المملوكة للدولة.
● مصارف :ماهي عناصر األمان واالحتياطات
التي تتخذها اإلدارة في سبيل الحماية من الجرائم
اإللكترونية؟
بن علي :زودنا خدماتنا بمعدات أمان خاصة ،ونواكب
آخر المستجدات في هذا المجال ،ومن الملعلوم أن
البحث عن العائد يتطلب تحمل جزء من المخاطر ،ورغم
عدم تسجيل أي نشاط لمثل هذه الجرائم ،إال أننا قمنا
باالستعانة ببرامج ضد االختراقات اإللكترونية.
● مصارف :حسب وجهة نظرك ،مالذي يجعل
المواطن يعزف عن قبول الخدمات اإللكترونية؟
بن علي :في الحقيقة مصرف الجمهورية لديه شباب
يسعى إلى تطوير خدمة المصرف اإللكتروني ،بتشجيع
ومتابعة لصيقة من مصرف ليبيا المركزي ،ولكن يبقى
التواصل مع الجمهور ،وخلق برامج تلمس المواطن بهدف
نشر ثقافة التعامالت المصرفية االلكترونية ،وتحسيسه
بقيمتها ،على قائمة األولويات ،وهو ما باشرنا في تأسيسه
بإنشاء موقع إلكتروني ،على الرابط www.jbank.ly
مزود بروابط عن الخدمات اإللكترونية ،وأعتقد أن هذه
القضية تتعلق بثقافة المجتمع في المقام األول ،وأنا على
يقين أن الخدمات المصرفية االلكترونية ستكون عنوان
وموضة السنوات القادمة ،مع ارتفاع وتيرة التسويق الحالية
التي تعاني ضعفا ً في جميع الفروع ،ونحن كإدارة مهمتنا
األولى تنصب على إعداد وإصدار البرامج والمنتوج ،الذي
يبقى رهين التسويق من قبل إدارات الفروع.
رسالة أود نقلها إلى المواطن عبر هذه الوسيلة
االعالمية ،مفادها أن عصر التعامل الورقي إلى زوال،
والتعامل اإللكتروني بما يحمله من مزايا توفر الجهد
والوقت سيكون العالمة البارزة في السنوات القادمة.
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مصطلحات 5

مصطلحات مصرفية
المرابحة أحد منتجات أعمال
المصارف االسالمية والمصارف
التقليدية ذات النشأة الحديثة وتم
اعتمادها لتكون بديال عن نظام الفوائد
ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع
وبإقامة المشاريع االستثمارية والتنموية
وهي تتوافق مع جميع المعامالت
المصرفية مثل خطابات الضمان
واالعتمادات المستندية وغيرها.
إعداد  /إدارة تقنية املعلومات
■ تعريف المرابحة
اتفق االقتصاديون والفقهاء في تعريف المرابحة على
إنها احد أنواع بيوع األمانة التي تقوم على أساس كشف
البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به  ،وهي البيع
برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع
جري التعامل به منذ القدم.
■ أنواع المرابحة
 .1المرابحة البسيطة تنحصر العالقة فيها بين
طرفين المصرف والزبون.
 .2المرابحة المركبة وتتم بين ثالثة أطراف المصرف
والزبون والتاجر.
■ مشروعية المرابحة
 .1في القران الكريم قول الله «واحل الله البيع وحرم
الربا».
 .2في السنة المطهرة قوله صل الله عليه وسلم»إذا
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».
 .3في اإلجماع لقد اجمع جمهور الفقهاء على جواز
بيع المرابحة وقد تعامل بها المسلمون في سائر العصور
دون خالف وال إنكار.
■ كيفية المرابحة
 .1تتمثل في أن يلجأ الزبون شخصا كان أو شركة
إلى المصرف فليتمس إليه شراء سلعة ما  ،يحدد له
مواصفاتها وثمنها ومصدرها  ،ثم يعده بشرائها منه
مرابحة على تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت على
رأس مال المصرف يتفقان عليه  ،وتتم بمرحلتين مرحلة
وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي الالحقة  ،وغالبا
ما يشتري المصرف السلعة نقدا ويبيعها باألجل لزبونه
طالب الشراء.
 .2وثمة صورة أخرى للمرابحة تقوم بها بعض المصارف
بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق االقتصادية ليعرف
ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه إليه رغبات بشراء
سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في
السوق ليقوم ببيعها تجارة في السوق ولمن رغب إليه
بشرائها ولكن دون أن يكون بينهما سابق وعد بالشراء
فيبيعها مرابحة على رأسماله منها.
■ المرابحة المصرفية
يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة أو آالت
أو عقار بعقد شراء يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء
ويعد الزبون بشرائها بنموذج وعد بالشراء وهو غير ملزم
له  ،يدفع المصرف ثمنها نقداً ويكون مالكا لها ثم يقوم
المصرف ببيع تلك السلعة او اآلالت أو العقار للزبون
بسعر عاجل دفعة واحدة او مؤجل يقوم الزبون بتسديده
على أقساط محددة بعقد بيع  ،ويشترط بها معرفة رأس
المال وهامش الربح وتملك المصرف للسلعة قبل بيعها
للزبون حسب بنود نموذج عقد المرابحة لآلمر بالشراء
 ،سميت بالمرابحة المركبة ألنها تشمل على مرحلتين
مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي الالحقة
وسميت أيضا بالمرابحة لآلمر بالشراء كونها تشمل
على طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرا
بالشراء وهي التي باشر المصرف بتفعيلها حاليا.
■ خطوات المرابحة المصرفية مختصرة
 .1الزبون يقوم بإحالة طلب شراء مرفق بفاتورة
مبدئية للسلعة باسم مصرف الجمهورية.
.2المصرف ينظر في طلب الزبون ومنحه الموافقة
من عدمها.
 .3الزبون يقوم بملء نموذج وعد بالشراء بالمصرف.
 .4المصرف يقوم بشراء السلعة من الشركة بنموذج
عقد الشراء وتملكها وحيازتها باسمه بالكامل.
 .5المصرف يقوم بإبالغ الزبون بوجود السلعة ويطلب
منه توفير الضمانات والدفعة األولى.
 .6المصرف يقوم ببيع السلعة للزبون بنموذج عقد
البيع.
 .7المصرف يقوم بتسليم الزبون نسخة من عقد البيع
وإذن استالم السلعة.
■ أسس توظيف المرابحة
( )1األساس األول
هو عدم التعامل بالفائدة (الربا) التي يعمل بها المصرف
حاليا  ،ذلك الن اإلسالم يحرم التعامل بالربا ويدعو إلى
مبدأ المشاركة بدال من الفائدة الربوية المحددة ونظام
المرابحة يتفق مع التصور والرؤيا التي يراها اإلسالم
ويحددها للكون والحياة معا وبما إن اإلسالم يحرم
التعامل بالربا فإنه يقيم نظامه على أساس االستغناء عن
الحاجة إليه وينظم جوانب الحياة االجتماعية بالشكل

المرابحة
اإلسالمية
الذي تتمثل فيه الحاجة إلى هذا النوع من التعامل مع
الوفاء بكل ما يطلبه النمو االقتصادي واالجتماعي ذلك
ألنه من المستحيل أن يحرم الله شيئا ً ال تقوم الحياة
البشرية وال تتقدم بدونه بل إن ما حرمه الله سبحانه
وتعالى على لسان نبيه ال يمكن أن يكون أبدا فيه صالح
للفرد والمجتمع كما انه من المستحيل أن يكون أمر خبيث
صالح لقيام الحياة وتقدمها  ,واألصل في طلب توظيف
هذا النظام النصوص العديدة الواردة بالقران الكريم
والسنة النبوية المطهرة ورغبة الناس.
( )2األساس الثاني :
مصدر للكسب الحالل ذلك الن اإلسالم يرى إن المال
ال يلد ماال وإنما الذي يثمر المال ويزيده هو العمل والعطاء
وهذا يعني توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق االستثمار
بجميع الوسائل واألساليب التي تخضع للحالل التي جاء
بها ديننا الحنيف وذلك بتنفيذ اإلعمال واألنشطة التي
تعود بالخير والنفع العام وال تتعارض مع مبادئ اإلسالم
وتعاليمه ورفض ما يتعارض معها أو التي يكون هدفها
تحقيق النفع الخاص فقط أو الربح على حساب اآلخرين.
■ ما يجب بيانه في المرابحة ..
العيب الحادث  ،الزيادة الحادثة  ،األجل  ،حوالة
األسواق  ،شراؤه ممن ال تقبل شهادته له.
■ الضوابط الشرعية للبيع بعقد المرابحة
.1أن يكون ثمن السلعة وقيمة ربح البائع معلوما ً
للطرفين :البائع والمشتري.
.2تقع على البائع مسؤولية الضرر الذي يلحق بالسلعة
قبل تسليمها للمشتري.
.3يجوز للمشتري رد السلعة إذا تبين أن بها عيبا ً خفياً.
.4تملك البائع للسلعة وحيازتها قبل البيع على اآلمر
بالشراء.
 .5تحديد ووصف السلعة.
 .6أن يتطابق اإليجاب والقبول بمجلس العقد.
■ الفرق بين بيع المرابحة والقرض المصرفي
في بيع المرابحة يقوم المصرف بشراء السلعة للزبون
بناء على الشروط والمواصفات التي حددها الزبون بطلبه
مقابل نسبة معينة من الربح يتم االتفاق عليها  ،والمصرف
التقليدي بإمكانه إتمام العملية نفسها عن طريق إقراض
الزبون مبلغا يمثل سعر السلعة ليقوم الزبون بشرائها لقاء
فائدة توازي قيمة الربح الذي سيحصل عليه المصرف
العامل بنظام المرابحة فيما لو قام هذا األخير بإتمام
العملية مما يعني أن المعاملة نفسها ستتم وال فرق
فيما لو حصل عن طريق المصرف العامل بالمرابحة أو
المصرف العامل بالفوائد إال إن الفرق الوحيد هو أن
المبلغ الذي سيحصل عليه المصرف العامل بالمرابحة
يسمى ربحا بينما المصرف األخر يسميها فائدة أما
المضمون والجوهر فلم يختلف في الحالتين  ،قد يكون
هذا التقارب بين القرض المصرفي وبيع المرابحة مقنعا
للوهلة األولى خاصة متى وجدنا أن الربح الذي يحصل
عليه المصرف العامل بالمرابحة هو تقريبا نفسه في
المصرف التقليدي والمتمثل بسعر الفائدة إال إن الواقع
والحقيقة مختلفة وال مجال للمقارنة وال للمقاربة بين
الحالتين لألسباب اآلتية -:
 .1المصرف العامل بالمرابحة كسر قاعدة الربا
المحرم شرعا إذ انه لم يقم ببيع نقود مقابل نقود وحصل
بالمقابل على زيادة نتيجة األجل بل هناك نقود مقابل
سلعة أو بضاعة ما.
 .2المصرف العامل بالمرابحة يتحمل بصفته بائعا

مخاطر تلف البضاعة والسلع قبل تسليمها للزبون ويضمن
أيضا عيوب المبيع الخفية مما يعني أن المصرف العامل
بالمرابحة يتعرض للمخاطرة وهذا ما يجعل المبلغ الذي
يحصل عليه ربحا حالال عمال بقاعدة الغنم بالغرم وهي
قاعدة شرعية معروفة.
 .3المصرف العامل بالمرابحة يعتبر بائعا بينما
المصرف العامل بالفوائد ال يعد بائعا بنظر القانون حتى
ولو قام بشراء السلع من الخارج عن طريق االعتمادات
المستندية بل هو يقدم المستندات على انه سدد ثمن
البضاعة فقط.
■ الفرق بين ربح المرابحة وفائدة القرض
قد يتساءل البعض عن مدى مشروعية الربح في
بيع المرابحة طالما انه يشبه من حيث الشكل الفائدة
المصرفية التي تتقاضها البنوك التقليدية نظير ما تقدمه
لزبائنها من قروض وسلفيات ففي الحالتين هناك عالقة
طردية بين الربح وفترة السداد  ،وذلك أن المصارف في
كال الحالتين تراعي عند احتساب الفائدة أو الربح أجل
السداد .ويمكن الرد على هذه التساؤالت بأن هناك فارقا
كبيرا بين الفائدة على القروض والسلفيات وبين الربح في
بيع المرابحة  ،ففي حالة بيع المرابحة يكون الربح نتاجا
طبيعيا لعملية بيع حقيقة فيها بائع ومشتري وسلعة وثمن
ويجب على البائع (المصرف) أن يتملك السلعة ويحوزها
قبل أن يبعها إلى المشتري (الزبون) وطالما أن هناك
عملية بيع حقيقية فان الربح يكون مباحا كسائر عمليات
البيع التي تتم في الحياة .
أما عن الربط بين أجل السداد ومقدار الربح الذي
يحققه المصرف من عمليات المرابحة فينبغي اإلشارة
إلى أن اإلسالم لم يحرم مفهوم القيمة الزمنية للنقود
حيث أشار الفقهاء إلى أن العاجل خير من اآلجل وما ذلك
إال مراعاة للقيمة الزمنية للنقود .وفي هذا الصدد فال
مانع أن يراعي المصرف أجل السداد عند حسابه للربح
 ،ولكن بشرط أن يتم ذلك قبل إتمام عملية البيع حيث
يقع البيع على ثمن محدد ومعروف ويلتزم الزبون بسداده
حسب آجال السداد.
من الفوارق المهمة أيضا بين المرابحة والفائدة
المصرفية أن المصرف التقليدي يقوم باحتساب الفائدة
على الزبون الذي يتأخر في سداد ما عليه من التزامات
وقد تكون الفائدة مركبة  .أما في المرابحة فال يحق
للمصرف اخذ فوائد على الديون المتأخرة  ،بل عليه
الرجوع للضامن وإنظار زبائنه الذين تجابههم ظروف
غير عادية تضطرهم إلى تأجيل السداد أما إذا ماطل
أحد الزبائن مع قدرته على السداد فتفرض عليه عقوبات
مالية ردعا له على رأي بعض الفقهاء وذلك حسب العقد
المبرم.
■ خصائص المرابحة
 .1الهدف من توظيف المرابحة هو مبدأ المشاركة
في الربح والخسارة الذي أقرته الشريعة وتجنب التعامل
بالربا (الفائدة)  ،في حين تقوم المصارف التقليدية
بتوظيف الفائدة أخدا وعطاء.
 .2تشجيع المصارف بمراقبة قواعد شريعة المجتمع
في معامالتها.
 .3توفير أنظمة استثمارية جديدة للعمل بالمصارف.
.4إخضاع معامالت النظام للرقابة المالية والشرعية.
 .5تلبي متطلبات كافة طبقات المجتمع.
 .6طبيعة المرابحة التعامل مع كافة السلع وممارسة
التجارة الخارجية والداخلية.

.7المرابحة تختلف عن الفوائد الن احتمال الخسارة
وارد للمصرف والزبون.
 .8تتميز المرابحة بالنشاط االجتماعي والثقافي
ويراعي القيم واألخالق ويساهم في حل مشكالت
المجتمع ويتميز بالشعور بمآسي المجتمع وربط تنميته
االقتصادية واالجتماعية باألنظمة الربحية بالمصارف
والحرص على التعامل مع أصحاب المهن الصغيرة
والحرف الفردية وصغار التجار وهي رسالة تحقق
المشاركة في النشاط االقتصادي وتساهم في الفعاليات
االجتماعية والسياسية والدينية.
■ مزايا التعامل بالمرابحة
.1تحقق رضا الزبائن فهي متوافقة مع الشريعة وتزيح
حالة الحيرة بالتعامل مع الفائدة للسواد األعظم من
أبناء المجتمع الليبي وتساهم بالتقليل من هجرة األموال
واكتنازها وتداولها خارج المصارف وتتناسب مع جميع
شرائح المجتمع وتتعامل مع جميع المعامالت المصرفية.
 .2تحقق للمصرف ربحا معقوال في األجل القريب
مما يتيح للمصرف مصدرا لتوزيع عوائده على الودائع
ومنافسة المصارف األخرى فيما يختص بجذب الودائع
عن طريق استخدام دافع للحصول على عوائد مجزية.
 .3انخفاض المخاطرة على التمويل في المرابحة فربح
المصرف محدد مسبقا ال يرتبط بنتيجة نشاط الزبون ،
وكلما قصرت فترة ملكية المصرف للسلعة كلما انخفضت
المخاطر وفي حالة األخذ بإلزامية الوعد بالشراء فإن
مخاطرة المصرف تنحصر في احتمال تأخر الزبون أو
مماطلته في السداد فقط.
 .4إن توظيف جزء من موارد المصرف في المرابحة
يتيح قدرا من السيولة النقدية تمكن معها للمصرف
الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين الراغبين في سحب جزء
من ودائعهم.
 .5تتصف هذه الصيغة بالبساطة النسبية فالربح
محسوب كنسبة من ثمن البضاعة والعالقة بين المصرف
والزبون تتحول إلى عالقة دائن بمدين بمجرد توقيع عقد
البيع بالمرابحة باإلضافة إلى إن هذه العالقة هي عالقة
مقطوعة محددة بمعنى إن المصرف ليس بحاجة إلى
فحص حسابات الزبون ومعرفة ما إذا كان يستحق ربحا
أم ال واالطالع على حسن إدارته وعدم إساءته لألمانة كما
هو الحال في المشاركات.
.6التمويل بالمرابحة يتميز بسعة نطاقه بسبب تنوع
السلع والخدمات التي يمكن إن يتناولها التعامل بأسلوب
المرابحة فهو ال يقتصر على تمويل األموال اإلنتاجية
كما هو الغالب في حال التمويل بأسلوب المشاركات بل
يمكن استخدامه لتمويل األموال غير اإلنتاجية كالسلع
والخدمات االستهالكية.
 .7أسلوب التمويل بالمرابحة كوسيلة ائتمانية أسهل
اتباعا وأيسر تطبيقا من سواها من صيغ التمويل األخرى
نظرا لوجود عوائق اقتصادية إدارية وقانونية في التعامل
مع الصيغ األخرى  ،ولذلك يالحظ أن القدر األكبر من
النشاط االستثماري للمصارف اإلسالمية يتم من خالل
صيغة المرابحة.
 .8تساهم بشكل كبير جدا في تفعيل وتنشيط الحركة
التجارية بالسوق وتوفير فرص العمل وتحقيق الرفاهية
ألبناء المجتمع باقتناء متطلباتهم بسهولة ويسر.
 .9تحقق عامل المنافسة بين الشركات لعرض
المنتجات ذات الجدوى وتسويقها مما يترتب عليه
انخفاض السعر نتيجة كثرة العرض.
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كانت قيمته مساوية للجنيه االسترليني

القصة الكاملة لسعر صرف الدينار الليبي
شهد اإلقتصاد الوطني خالل العقود الماضية العديد من المشاكل والصعوبات اإلقتصادية والمالية مما استدعى إنتهاج مجموعة
ت وكان من بينها سياسة سعر الصرف  ،وفيما يلي
من السياسات واإلجراءات اإلقتصادية التي تهدف إلى معالجة اإلختالالت التي حدث ْ
إستعراض موجز لتطور سياسة سعر الصرف التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي منذ نشأته وحتى الوقت الحاضر .
س���ع���ر ال����ص����رف ( ال���ق���ي���م���ة ال��ت��ع��ادل��ي��ة
بالدينار الليبي )
تم إصدار الدينار الليبي كعملة وطنية
ألول مرة ( تحت إسم الجنيه ) في بداية
ت قيمته مساوية للجنيه
عام  ، 1952وكان ْ
اإلسترليني وكل منهما يعادل  2.8دوالراً
أمريكيا ً أو مايعادل  2.48828جراما ً من
الذهب .
في ع��ام  1967تم تخفيض الجنيه
اإلسترليني بنحو  14.3%لتصبح القيمة
التعادلية للجنيه اإلسترليني  2.4دوالراً
أمريكيا ً  ،وبالرغم من أن ليبيا في ذلك
الوقت ماتزال ضمن منطقة اإلسترليني إال
أنها لم تقم بتخفيض قيمة الدينار الليبي .
ف��ي ش��ه��ر أغ��س��ط��س  1971أعلنت
الواليات المتحدة عدم إلتزامها بإستبدال
ت في شهر نوفمبر
الدوالر بالذهب  ،وقام ْ
من نفس العام بتخفيض قيمة الدوالر تجاه
وحدة حقوق السحب الخاصة بنحو 7.9%
 ،لتصبح وح���دة ح��ق��وق سحب خ��اص��ة =
 1.0857دوالراً  ،بدالً من السعر القديم
وه��و  1وح��دة حقوق سحب خاصة = 1
دوالر ،فلقد أدى ه��ذا األم��ر إل��ى ارتفاع
قيمة الدينار الليبي مقابل الدوالر لتصبح
 1دينار =  3.04دوالرات بدالً من  1دينار
=  2.8دوالر.
في شهر فبراير من ع��ام  1973تم
تخفيض قيمة ال���دوالر األم��ري��ك��ي للمرة
ال��ث��ان��ي��ة بنسبة 10%ت���ج���اه وح���دة حقوق
السحب ال��خ��اص��ة لتصبح وح���دة حقوق
السحب الخاصة تساوي  1.2063دوالراً
بدالً من  1.0857دوالر  ،وقد ترتب على
هذا التخفيض ارتفاع قيمة الدينار تجاه
ال��دوالر مرة أخ��رى بنحو  11%لتصبح 1
دينار يساوي  3.3776دوالراً بدالً من 1
دينار يساوي  3.04دوالرات .
ك��م��ا ت��م ف��ي ش��ه��ر ف��ب��راي��ر م��ن ع��ام
 1973رب���ط ال��دي��ن��ار الليبي ب��ال��دوالر
األمريكي عند سعر صرف ثابت وهو 1
دوالر=  0.29679دينار ليبي  ،ونتيجة
لهذا الربط فإن قيمة الدينار تجاه العمالت
األخرى تتغير تبعا ً لتغير قيمة الدوالر تجاه
تلك العمالت .
ولقد حافظ الدينار الليبي على هذه
القيمة عند هذا المستوى حتى عام 1986
 ،مما ساعد على ثبات قيمة الدينار الليبي
الرسمية في مواجهة ال��دوالر األمريكي
وغيره من العمالت األجنبية لتوفر النسبية
في النقد األجنبي وال��زي��ادة الكبيرة في
ت ع��ن تحسن
اإلح��ت��ي��اط��ي��ات ال��ت��ي ن��ج��م� ْ
المحقق من
أسعار النفط وزي��ادة الدخل ُ
الصادرات النفطية في ذلك الوقت  ،فضالً
عن عدم وجود قيود إدارية أو كمية تُذكر

على حرية التعامل بالعملة األجنبية
شراء
ً
وبيعـا ً سواء لألفراد أو للمؤسسات العامة
والخاصة حتى عام  1982على األقل .
وف���ي  1986/03/18وم���ن أج��ل
إدخال مرونة أوسع على نظام سعر الصرف
المتبع تم فك ارتباط الدينار الليبي بالدوالر
األمريكي ورب��ط��ه ب��وح��دة حقوق السحب

الخاصة ( و.ح.س.خ ) بسعر صرف يعادل
 2.8و.ح.س.خ لكل دينار ليبي.
وف����ي  1986/05/01ت���م وض��ع
هامش يمكن أن يتذبذب فيه سعر الصرف
بحدود  ، 7.5% ±وقد حدد هذا الهامش
المعادل لـ ( 2.6046
عند مستواه األدنى ُ
و.ح.س.خ ) للدينار الليبي الواحد  ،ثم جرى

توسيع هذا الهامش عدة مرات .
المشار إليها أعاله
وتأتي التغيرات ُ
تنفيذاً ألح��ك��ام ق��ان��ون ال��م��ص��ارف ال��ذي
خ����ول م��ص��رف ل��ي��ب��ي��ا ال���م���رك���زي تغيير
القيمة التبادلية للدينار حسب التطورات
اإلقتصادية والنقدية بما يكفل تفادي اآلثار
السلبية لهذه ال��ت��ط��ورات على اإلقتصاد
الوطني  ،وتنفيذاً لذلك قام مصرف ليبيا
المركزي منذ يوم 1999/02/14م وحتى
نهاية عام  2001بتنفيذ برنامج تم بموجبه
بيع النقد األجنبي لألغراض الشخصية
والتجارية عن طريق المصارف التجارية
 ،دون فرض أي قيود على الصرف وفقا ً
ألسعار البيع التي ُيحددها مصرف ليبيا
المركزي  ،وقد عرف سعر الصرف الجديد
بإسم « سعر الصرف الخاص المعلن « الذي
اُستخدم بجانب سعر الصرف الرسمي بعد
أن تم إلغاء ما ُيعرف « بالسعر التجاري «
الذي تم إقراره والعمل به ألغراض معينة
منذ عام  1994حتى بداية عام ، 1999
ت أهداف محددة لهذا البرنامج
وقد وضع ْ
يأتي في مقدمتها مايلي :
 .1ترشيد إستخدام النقد األجنبي .
 .2ح��ل مشكلة ال��م��واط��ن��ي��ن ال��ذي��ن
يحتاجون إل��ى النقد األج��ن��ب��ي لمختلف
األغراض الشخصية من خالل إيجاد نافذة
قانونية لهذا الغرض  ،ووفقا ً إلج��راءات
مشروعة وبدون قيود على الصرف .
 .3رفع قيمة الدينار الليبي في مواجهة
العمالت األجنبية في السوق الموازية .
 .4دعم القوة الشرائية للدينار الليبي .
 .5خ��ف��ض أس��ع��ار ال��س��ل��ع ال��ت��ي يتم
توفيرها وتمويلها بواسطة السوق الموازية
والمحافظة على إستقرارها .

 .6القضاء على السوق الموازية للنقد
األجنبي .
وقد استهدف البرنامج خلق األرضية
ال��م�لائ��م��ة لتعديل س��ع��ر ص���رف ال��دي��ن��ار
وصوالً إلى تحديد القيمة التبادلية الحقيقة
للدينار التي تتالءم مع معطيات اإلقتصاد
الليبي  ،وتحقق كفاءة وترشيد إستخدام
الموارد المتاحة وتقضي على التشوهات
في األسعار.
وخ�لال الفترة  2000 – 1999تم
الرفع التدريجي في قيمة الدينار الليبي
وف��ق��ا ً ل��س��ع��ر ال��ص��رف ال��خ��اص المعلن
مصحوبا ً بين الحين واألخ���ر بتخفيض
في قيمته وفقا ً لسعر الصرف الرسمي
 ،وكنتيجة لذلك ت���راوح السعر الرسمي
للدينار الليبي مقابل ال���دوالر األمريكي
مابين  3.54دوالراً للدينار الواحد في
نهاية عام  1990إلى  1.55دوالراً للدينار
الواحد في نهاية عام  ، 2001كما تغير ْ
ت
أسعار صرف العمالت األجنبيةالرئيسية
األخرى مقابل الدينار الليبي وفقا ً للتغيرات
التي طرأ ْ
ت على القيمة التعادلية للدينار
الليبي مقومة ب��وح��دات ح��ق��وق السحب
الخاصة .
في األول من يناير 2002تم تعديل
وتوحيد أسعار صرف الدينار الليبي في
إتجاه تخفيض قيمته وفقا ً لسعره الرسمي
بنسبة  50%عما كان عليه في نهاية عام
 ، 2001ليصبح  0.6080وحدة حقوق
سحب خاصة لكل دي��ن��ار ليبي واح��د أو
مايعادل  1دينار =  1.3دوالراً
وف����ي 2003/06/15م تم تخفيض
سعر ص��رف الدينار الليبي ب��واق��ع 15%
ليصبح  0.5175وح���دة ح��ق��وق سحب
خاصة مقابل كل دينار ليبي واحد  ،وذلك
ب��ه��دف إح��ت��واء ضريبة النهر الصناعي
ت تفرض على كافة اإلعتمادات
التي كان ْ
والتحويالت بالنقد األجنبي  ،وكذلك إلغاء
التمييز ف��ي سعر ال��ص��رف بين الجهات
المعفاة من هذه الضريبة ،
ُ
المعفاة وغير ُ
ومايزال هذا السعر قائما ً حتى اليوم .
ت الدولة
وفي  2003/06/21م أبلغ ْ
الليبية ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي رسميا ً
بقرارها قبول اإللتزامات المحددة بموجب
المادة الثامنة من إتفاقية الصندوق  ،وذلك
ت مشروطة
ب��أن أل��غ � ْ
ت ال��ق��ي��ود ال��ت��ي ك��ان � ْ
بالموافقة بموجب المادة الثامنة  ،بما في
ذلك ضريبة النهر الصناعي البالغة 15%
على اإلعتمادات والتحويالت الخارجية
وعلى مشتريات األف��راد والقطاع الخاص
من النقد األجنبي وغيرها من القيود التي
ت م��ف��روض��ة على عمليات الحساب
ك��ان � ْ
الجاري .
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إشراف /إدارة البحوث واإلحصاء

صندوق النقد العربي 2-1
كانت الرغبة في العمل العربي
المشترك هي الحافز الرئيس وراء إنشاء
الجامعة العربية في مارس 1945
والتي شكلتها الدول العربية المستقلة
آنذلك .وكان أبرز أهداف الجامعة
العربية هو توثيق وتقوية التعاون العربي
في الشؤون االقتصادية والمالية بما في
ذلك التبادل التجاري والجمارك والعملة
والزراعة والصناعة وشؤون المواصالت
والشؤون الثقافية واالجتماعية ،وقد
تأسس صندوق النقد العربي في إبريل
عام  1976إلرساء المقومات النقدية
للتكامل االقتصادي العربي ودفع عجلة
التنمية االقتصادية في جميع الدول
العربية.
أهم أغراض صندوق النقد العربي:
● المدفوعات الخارجية والتجارة
العربية البينية ،وذلك من خالل تصحيح
االختالل في موازين المدفوعات وتنمية
وتطوير التجارة العربية.
● التعاون النقدي من خالل إرساء
السياسات والتعاون النقدي العربي،
بما يحقق التكامل االقتصادي العربي
ويدفع عجلة التنمية االقتصادية في
الدول العربية ،واستقرار أسعار الصرف
بين العمالت العربية ،وإزالة القيود على
المدفوعات الجارية بين الدول العربية،
كذلك تمويل برامج إصالح القطاع المالي
والمصرفي ،وتقديم المعونة الفنية
في مجال السياسات النقدية ،لذلك
فإن صندوق النقد العربي يقوم بدور
أمانة سر المصارف المركزية العربية
ومؤسسات النقد العربية.
● المال واألسواق المالية ،حيث
يقوم الصندوق بتقديم المعونة الفنية
والمشورة للدول العربية لمساعدتها
لتطوير االسواق المالية والسياسات
االستثمارية الخارجية للموارد النقدية
للدول األعضاء ،وهناك بعض الدول
العربية تودع بعض أرصدتها لدى صندوق
النقد العربي الستثمارها لصالح تلك
الدول.
● االصالح االقتصادي وهو من أهم
أهداف الصندوق .فباالضافة إلى دوره
في مساعدة الدول العربية الصالح الخلل
في موازين مدفوعاتها ،يقوم الصندوق
بتقديم المعونة الفنية والمشورة للدول
العربية لتطوير اقتصادياتها وإعادة
هيكلتها وتشجيع خصخصة المؤسسات
االقتصادية التي يديرها القطاع العام،
وتطوير وتحسين كفاءة االقتصاد.ويقوم
الصندوق بتمويل برامج االصالحات
االقتصادية وتقديم المعونة الفنية للدول
األعضاء :فعلى سبيل المثال ساعد
الصندوق ُعمان والبحرين في إعادة
هيكلة بنوك التنمية وتحسين إعداد
إحصاءات ميزان المدفوعات .كما قدم
معونات فنية للكويت وقطر لتسهيل
تأقلمها مع قوانين وتشريعات منظمة
التجارة العالمية (.)WTO
موارد صندوق النقد العربي المالية:
• رأس المال المصرح به كما في
 600 : 2003-12-31مليون دينار
عربي حسابي (د.ع.ح .).علما ً بأن الدينار
العربي الحسابي يساوي  3وحدات من
حقوق السحب الخاصة ،وحوالي 4.67
دوالر.
• عدد أسهم رأس المال=
( 12،000اثنى عشر ألف سهم) ،قيمة
السهم الواحد (  ) 50،000خمسون
ألف د.ع.ح.
• رأس المال المدفوع كما في
 324.340 :2003/12/31مليون
د.ع.ح .وقد قرر محافظو الصندوق في
االجتماع الذي عقد في أبوظبي في
 2005/4/12تغطية كامل رأس المال
المصرح به ليصبح  600مليون دينار
عربي حسابي ،وذلك عن طريق رسملة
جزء من احتياطيات الصندوق.
نشاط صندوق النقد العربي:
من أهم أنشطة الصندوق تقديم
القروض للدول األعضاء.
■ أنواع القروض
 القرض التلقائي :ال يزيد عن 75%من حصة الدولة العضو في رأس
مال الصندوق المدفوعة بعمالت قابلة
للتحويل ،ومدة القرض  3سنوات .الهدف
من القرض تمويل العجز في ميزان
المدفوعات وال يشترط في تقديم هذا
القرض االتفاق على برنامج تصحيح
لتقليص العجز.

أسعار صرف العمالت الدولية مقابل الدينار الليبي
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د.محمد عبداجلليل أبوسنينة

حول إعمار وإعادة إعمار ليبيا

عقب الحروب والنزاعات المسلحة ،
وبعد التقاط األنفاس  ،يبدأ التفكير في
ترميم وبناء ما تم تدميره بسبب الحرب ،
وإعادة تقويم وإصالح ما تم إفساده نتيجة
للممارسات والسياسات والبرامج التى كانت
متبعة قبل نشوب الحروب والنزاعات ،
والتي كانت مبعثا ً وسببا ً رئيسيا ً الندالع تلك
الحروب .
وفي ليبيا اندلعت ثورة  17فبراير
المجيدة لتجتث نظاما ً هيمن على البالد
أكثر من أربعة عقود صودرت خاللها
الحريات  ،وتع ّرضت فيها موارد البالد
لالستنزاف  ،وتدهورت مقدرات المجتمع
وتعطلت إمكانياته المختلفة  ،وكان البد من
أن تتخذ الثورة طابعا ً مسلحا ً  ،بسبب تعنت
النظام السابق وإعالنه الحرب على الشعب
بهدف قمع الثورة وإخماد جدوتها  .وقد
الليبي على
انتصرت الثورة  ،وسيطر الشعب
ّ
وتولى زمام أمره .
مقدراته
ّ
وقد صاحب الحرب التى شاركت فيها
قوة التحالف الدولي  ،تحت مظلة مجلس
األمن  ،تعرض بعض المدن الليبية للتدمير
 ،حيث ت ّم استهداف هذه المدن بالقصف
العشوائي من قبل كتائب النظام السابق
فضالً عن حقول األلغام التى زرعتها كتائب
النظام المنهار إلعاقة مسيرة التنمية في
هذا المجتمع  .وقد ترتب على هذه الحرب
 ،نزوح أعداد كبيرة من السكان من بيوتهم
ولجوؤهم إلى مدن أخرى بحثا ً عن األمن
واألمان  .كما تعرضت الكثير من المباني
والمرافق للدمار  ،وتوقفت المشروعات
التى كانت تحت التنفيذ  ،وغادرت الشركات
األجنبية البالد  ،تاركة وراءها معدات
وتشوينات كانت تستخدمها في تنفيذ تلك
المشروعات .
كما خلّف النظام المنهار  ،تركة كبيرة
مثقلة بالمشاكل والسلبيات والتشوهات،
في غياب المؤسسات والتشريعات المناسبة
والضرورية الستئناف الحياة وانطالق
مختلف النشاطات االقتصادية واالجتماعية
بشكل طبيعي .
فقد انهار النظام وإنهارات معه مقومات
الدولة  ،وتولّد فراغ كبير صاحبه انفالت
أمنى وعدم استقرار في مختلف المناطق
والقطاعات .ليس هذا فحسب ،بل أن القي ّم
واألخالقيات والنواميس التى كانت سائدة
في المجتمع  ،في ظل النظام المنهار ،
كانت تتصف بالكثير من السلبيات التي
أفضت إلى ضعف  ،بل وانعدام  ،روح
المواطنة لدى الكثيرين  ،فقد تكرست ثقافة
استباحة ونهب المال العام  ،والفساد المالي
واإلداري  ،وعدم احترام القانون  ،والنفاذ
من الجريمة دون عقاب  ،وانتشار الكثير من
الهدامة .
الظواهر ّ
هذه السلبيات كانت قد ترسخت في
ظل النظام السابق  ،وصارت تلقي بظاللها
على فترة ما بعد التحرير  ،وصارت تشكل
عوائق أمام االنطالقة المنشودة لبناء ليبيا
الجديدة .
هذه المقدمة اإلنشائية  ،التى تصف

تنبيه مهم

السنة األولى  -العدد السابع

الواقع الليبي المعاصر والتحديات التى
يفرضها  ،تعتبر ضرورية من أجل فهم واع
وإدراك كامل لمتطلبات اإلعمار وإعادة
اإلعمار في ليبيا .
إن إعمار ليبيا وإعادة إعمار ما تدم ّر ،
اليتأتى دفعة واحدة  ،وتحكمه الكثير من
المحددات التى يجب مراعاتها فيما يت ّم
وضعه من خطط وبرامج لتحقيق مستهدفات
اإلعمار  .ومن المهم التنويه إلى أن برامج
اإلعمار وإعادة اإلعمار هي ليست مجرد
برامج لإلنفاق العام  ،وال ينبغي أن تكون
كذلك  .إن اقتصار برامج إعادة اإلعمار على
اإلنفاق على بعض المشروعات والبرامج
وغض الطرف عن قضايا إقتصادية
ّ
وإجتماعية مهمة  ،ال تتحقق معه انطالقة
بناء ليبيا الجديدة  ،وتكون النتائج محفوفة
بالمخاطر  ،وقد تترتب عليها محاذير تتهدد
مستقبل التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .
ولكن ما هي المحددات الرئيسية التى
تحكم إعمار وإعادة إعمار ليبيا ؟
يمكن تلخيص هذه المحددات في اآلتي
-:
- 1القدرة على بلورة رؤية واضحة
الليبي  ،ووضع
وشاملة ُ ،يجمع عليها الشعب
ّ
إستراتيجية محكمة ذات أبعاد زمنية ،
لتنفيذ برامج اإلعمار وإعادة اإلعمار .
مدى توفر واكتمال المؤسسات
-2
الالّزمة لتنفيذ برامج إعمار وإعــــادة
اإلعمار .
- 3الطاقة االستيعابية لالقتصاد
الوطني.
- 4مدى توفر الموارد البشرية الالزمة ،
ومستوى التدريب والمهارات التى تتمتع بها
هذه الموارد .
ما يتم رصده من موارد مادية
-5
لتمويل مشروعات اإلعمار وإعادة اإلعمار،
ودرجة استقرار تدفق هذه الموارد طوال
فترة التنفيذ.
 - 6التشريعات والقوانين المواتية
والالزمة إليجاد بيئة مشجعة ومحفزة
للمشاركة في تنفيذ برامج اإلعمار وإعادة
اإلعمار .
ومن نافلة القول  ،في الحالة الليب ّية
 ،أن استقرار األوضاع األمنية وسيطرة
الدولة على السالح  ،من خالل المؤسسات
المختصة  ،يعتبر شرطا ً ضروريا ً الستئناف
الحياة االقتصادية واالجتماعية بشكل
طبيعي  .حيث يأتي موضوع استتباب األمن
في مقدمة اهتمامات المواطنين والشركات
األجنبية التى تتطلع إلى العودة الستكمال
المشروعات التى تعاقدت عليها ،قبل اندالع
ثورة  17فبراير ،وتوقفت في أثناء األحداث
 .وعلى هذا األساس فإن قدرة ومدى نجاح
الحكومة االنتقالية في تحقيق االستقرار
واألمن والسيطرة على السالح المنتشر في
مختلف المدن والمناطق ،وبين أيدي فئات
واسعة من أفراد المجتمع  ،وفرض هيبة
الدولة واحترامها في مختلف أوجه الحياة
وعلى كافة التراب الليبي  ،يعتبر المحدد
الرئيس النطالق برامج اإلعمار وإعادة

يحظر مصرف ليبيا
المركزي على الشركات مزاولة
أعمال الصرافة والخدمات
المالية دون الحصول على
إذن مسبق من مصرف ليبيا المركزي بصفته
الجهة الوحيدة المانحة لهذا اإلذن  ،مع
ضرورة التنبيه على أن مصرف ليبيا المركزي
سوف يتخذ كافة اإلجراءات القانونية ضد
الجهات التي تمارس أعمال الصرافة دون
الحصول على إذن مسبق من مصرف ليبيا
المركزي وذلك تطبيق ًا ألحكام القانون رقم
( )1لسنة 2005م بشأن المصارف.
مصرف ليبيا المركزي

اإلعمار في ليبيا  .ويمكن تقسيم المجاالت
التى تشكل موضوع اإلعمار وإعادة اإلعمار
في ليبيا إلى قسمين رئيسيين -:
القسم األول  :ويشتمل على المشروعات
والبرامج اإلنشائية ومهام بناء المؤسسات ،
والتنمية العمرانية .
القسم الثاني  :ويشتمل على برامج
ومشروعات التنمية البشرية والثقافية
وإصالح المجتمع واالهتمام بالقيم ومعالجة
الهدامة .
الظواهر االجتماعية ّ
وضمن القسم األول  ،من مجاالت
اإلعمار وإعادة اإلعمار  ،يمكن تحديد
المهام الرئيسية التالية -:
• إعادة بناء وإصالح وترميم المرافق
والمباني التى تعرضت للتدمير الجزئي
أو الكلى  ،في مختلف المدن والمناطق
التي دارت على أراضيها عمليات عسكرية
أثناء فترة التحرير  ،وبما ُيمكّن المواطنين
المقيمين في تلك المناطق من استئناف
حياتهم بشكل طبيعي  ،ويمكن أن تكون أعباء
تنفيذ هذه المهمة  ،جزئيا ً أو كليا ً  ،على
عاتق الدولة الليبية  ،حسب األحوال .
• حل مشكلة النازحين والعمل على
إعادة توطين العائالت واألسر التي تشردت
أثناء فترة الحرب  ،ولجأت إلى مناطق أخرى
غير مواطنها األصلية  ،واتخاذ ما يلزم من
إجراءات للمحافظة على استقرارها .
• البدء المبكر في التخلص من حقول
األلغام التى زرعتها كتائب النظام المنهار ،
وطلب الدعم والمساعدة الدولية في هذا
المجال  .بما يكفل سالمة المواطنين ،
وإيجاد بيئة نظيفة وسليمة داعمة لبرامج
التنمية االقتصادية واالجتماعية .
• استكمال المشروعات التى تم التعاقد
عليها خالل الخمس سنوات الماضية ،والتي
بدأ التنفيذ الفعلي بالكثير منها  ،وقد
توقفت أعمال تنفيذ هذه المشروعات نتيجة
لألحداث التي صاحبت ثورة  17فبراير،
ومعظم هذه المشروعات تقوم بتنفيذها
شركات أجنبية .
وينضوي تحت هذه المهمة مايلي-:
 حصر هذه المشروعات بشكل دقيقوتكوين قاعدة بيانات متكاملة لها .
 مراجعة العقود المبرمة بشأنها وتحديدقيمة هذه العقود  ،وقيمة االلتزام القائم على
الجهات العامة التى تنفذ هذه المشروعات
لصالحها  ،بما في ذلك التزامات هذه
الجهات لدى المصارف التجارية .
وضع خطة الستكمال تنفيذ
هذه المشروعات وفقا ً ألولويات تحددها
بناء على دراسة تقوم بإجرائها
الحكومة
ً
لهذا الغرض  ،وتتضمن هذه الخطة إطار
زمني للتنفيذ والموارد المادية المطلوب
إنفاقها .
• حصر االحتياجات من المشروعات
الجديدة  ،في مختلف المناطق ،
من مشروعات بنية تحتية ،ومدارس
ومستشفيات  ،ووضع خطة لتنفيذها ورصد
األموال الالزمة لها  ،وفقا ً إلطار زمني ،
وأولويات تحددها الحكومة  ،والبدء في

تنفيذها على هذا األساس .
ويجرى بالتوازي مع تنفيذ هذه المهام ،
البدء في بناء المؤسسات الضرورية للدولة
 ،وتشمل هذه المؤسسات على ما يلي -:
 - 1المؤسسة األمنية .
 - 2المؤسسة العسكرية (بناء الجيش
الوطني) .
 - 3مؤسسة القضاء .
 - 4المؤسسات الحكومية (الوزارات ،
والهيئات  ،والمصالح  ،والوحدات اإلدارية
األخرى)،وذلك حسب أولويات يتم تحديدها
في هذا إلطار.
 - 5المؤسسات الالزمة إليجاد وترسيخ
نظام مالي ُمحكم وشفّاف  ،مثل ديوان
المحاسبة  ،وجهاز الرقابة اإلدارية ،
والمصرف المركزي الذي ينبغي أن يتمتع
باالستقاللية وفقا ً للدستور  ،ومؤسسة
الزكاة ،ومؤسسة الضمان االجتماعي ،
وصندوق االستقرار واستثمار األموال
لصالح األجيال القادمة .... ،الخ .
كما تعتبر مراجعة التشريعات والقوانين
السارية أمراً ضروريا ً لتنظيم المجتمع
وتمهيد الطريق النطالقة البناء المؤسسي
والتنموي المنشود.
• وفي إطار تنفيذ القسم األول من
مهام إعادة اإلعمار  ،على النحو الذي
تم استعراضه ُ ،ينصح بتأسيس ما يعرف
بمجالس اإلعمار  ،وفقا ً للتقسيم اإلداري
للدولة  ،تسند إليها مهام تنفيذ برامج
إعادة اإلعمار المحلية حسب المناطق ،
تعزيزاً للتوجهات الرامية إلى إتباع أساليب
الالّمركزية في التنفيذ وإلشراك المواطنين
في تنفيذ برامج التنمية  ،وفقا ً لألولويات
التى تتحدد لهذا الغرض  ،وعلى النحو
المبين ضمن القسم األول من مهام إعمار
وإعادة إعمار البالد .
ومن جهة أخرى  ،تعتبر مجاالت إعادة
اإلعمار المندرجة تحت القسم الثاني من
مهام إعادة إعمار ليبيا  ،مجاالت للتنفيذ
على المدى المتوسط والطويل  ،ألنها
تتعلق بإصالح التصدع الذي طرأ على بنية
المجتمع خالل العقود األربعة الماضية
 ،وبناء جيل جديد يحمل قيم المواطنة
والديمقراطية  ،يكون قادراً على المساهمة
في بناء ليبيا الجديدة  ،يتمتع بعقول سليمة
 ،صحيح ومعافى من العلل وأمراض العصر ،
منفتحا ً على اآلخر ُ ،يحمل قيم هذا المجتمع
ويحافظ عليها  ،ويكتسب التعليم والمهارات
الالزمة لتحقيق التنمية المادية والمستدامة
 .ويتركز العمل في مجاالت القسم الثاني
من مهام إعادة اإلعمار  ،على النحو الذي تم
استعراضه  ،في قطاعات التعليم والصحة
(الوقائية والعالجية) ،ورعاية األسرة ،
والثقافة اإلعالم  ،والمؤسسات االجتماعية
 ،وبناء منظمات المجتمع المدني  ،لتعزيز
القيم الديمقراطية والمشاركة الفاعلة في
اتخاذ القرار وتبني أساليب المساءلة ،
والحوكمة وسيادة القانون  ،فضالً عن وضع
خطط وبرامج لمعالجة مشكلة البطالة ،
والرفع من مستوى معيشة المواطنين .

فضاء
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شكارة الفئران تجدد أسالكها
ونظرية المؤامرة هي ورقة اللعب
نالحظ أنه في اآلونة األخيرة خاصة
قد تهافتت التصريحات والتصريحات
المضادة وحبست وشوهت بعض
التشريعات المتعلقة بالمرحلة االنتقالية
في ليبيا ،وتدفق سيل من التشريعات
المتسرعة والمتعارضة مع الحريات
األساسية وحقوق اإلنسان وكثيرا منها ال
عالقة له بالمرحلة االنتقالية أو كان من
المفترض أن يظهر بعضها منذ مدة بعيدة
لكي يحقق لهدف المرجو منه وهو حماية
مصالح الشعب الليبي.
يبدو أن اقتراب نهاية المرحلة
االنتقالية ونحن على أبواب إعداد دستور
كلبنة أساسية لتحقيق الديمقراطية ودولة
القانون كانا قد سارعا الضغط من ذوي
المصالح الخاصة والتي تتناقض كليا مع
مصالح هذا الشعب العظيم الثائر،سواء
كانوا محليين أو دوليين أو بين البين
(فرصة اللي يحوز يحوز وقد بدأ هذا
التسابق بكل أسف منذ التحرير فوزعت
الوظائف والمناصب والمهام على دوي
القربى المصلحية والسياسية).
قال الحكيم ما أحوجنا إلى الحكمة
في هذه األيام (فتش على الرجل
«اإلنسان»تحت وسام السلطة)،وهنا
السلطة بمفهومها الواسع.
والحكمة تقتضي االعتدال واالبتعاد عن
ردود الفعل واإلقصاء واالنتقام والخطاب
هنا لمن شاركوا أو ناصروا ثورة الشعب
الليبي البطل عن قناعة أو عن مراجعة.
والحكمة تقتضى تقديم أصحاب
الوطنية والكفاءة والقدرة لممارسة الدور
وإتقانه واالبتعاد في هذا عن مدعي
الكفاءة والمجامالت الرخيصة فعكس
هذا قد أدى في غالب األحيان إلى نتائج
سلبية معرقلة بل ساءت وأضرت إلى ما
بني من إيجابيات وأمور صحيحة.
والحكمة تقتضي كذلك النظر البعيد
فنحن شركاء دائمون في هذا الوطن
وكالً منا عليه واجبات وله حقوق (شبح
الصالحين بعيد).
والحكمة أخيراً تقتضي عدم إتاحة
فرص جديدة للظلم فمنع الظلم بكل
أشكاله كان سببا ً في قيام الثورة العظيمة
وهكذا يجب االبتعاد عن االتهام الجزافي
لألفراد والمجموعات والقبائل دونما
دليل وتحقيق محايد ومحاكمة عادلة
فهذا النهج القانوني هو وحده الذي يجب
أن يسود.

