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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
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• نصف شهرية تصدر عن مكتب اإلعالم بمصرف ليبيا المركزي

سعر الصرف في ليبيا  ..والمرحلة الراهنة

مفتتح
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هل نخوض معركة إسقاط السلطة العليا !؟
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بعد أدائها اليمين الدستورية

الحكومة الجديدة تضع ملفي األمن واالقتصاد على قائمة أولوياتها

أك��د علي زي��دان رئيس الحكومة التي أدت اليمين
القانونية في اليومين الماضيين ،أن اهتمام الحكومة
الجديدة ينصب على ترسيخ األم��ن وإع���ادة اإلعمار
والتنمية االقتصادية وتحسين ال��خ��دم��ات والمرافق
الصحية في ليبيا .وشدد زيدان في كلمته أمام المؤتمر
الوطني العام بمناسبة تسلم مهامه على ضرورة تحقيق

تعديل في توقيت عمل
المصارف وفق ًا للتوقيت الشتوي
أعلن مصرف ليبيا المركزي بأنه قد تم تعديل
العمل في جميع المصارف التجارية اعتباراً من يوم
األحد الموافق  ،2012/11/ 18بمايتماشى مع
التوقيت الشتوي.
ووف��ق�ا ً للبيان ال��ص��ادر ع��ن المركزي تحصلت
مصارف على نسخة منه ،ستفتتح المصارف أبوابها
للجمهور ،من يوم األحد إلى الخميس من الساعة
 8:00صباحا ً إل��ى  14:00ظ��ه��راً ،وبالنسبة
للموظفين ،من يوم األحد إلى الخميس سيكون من
الساعة  7:30صباحا ً وحتى  15:00ظهراً .
وأش����ار ال��م��ص��رف ف��ي إع�لان��ه أن المصارف
التجارية ستقدم خدماتها لزبائنها يوم السبت من
خالل أقسام الحسابات الجارية من الساعة 9،00
صباحا ً إلى  12،00ظهراً .

المصالحة الوطنية الشاملة بما يحقق العدالة واإلنصاف
وجبر الضرر ب��روح من التسامح والعفو والصفح دون
إضاعة حق أو التغاضي عن الظلم ،موضحا ً أن حكومته
ستقوم ب��إج��راءات عاجلة لترسيخ األم��ن واالستقرار
من خالل تفعيل األجهزة األمنية ب��وزارة الداخلية وفي
مقدمتها جهاز الشرطة ،وإصالح الجيش بمختلف أركانه.

وأدت الحكومة الجديدة المكونة من  31وزير ،برئاسة
السيد علي زيدان ،اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني
العام مطلع األسبوع المنصرم ،لمباشرة مهامها ،باستثناء
أربعة وزرات لم تنطبق عليهم معايير النزاهة والوطنية،
سيسير عملها رئيس الحكومة ،زيدان ،إلى حين إصدار
لجنة النزاهة تقريرها بشأن هذه الوزارات.

تمهيد ًا إلقراره نهاية العام الجاري ..

تشكيل لجان إلعداد مشروع قانون يلغي التعامالت الربوية
أحال المؤتمر الوطني العام الليبي المذكرة المقدمة من
لجنة األوق��اف وال��ش��ؤون اإلسالمية بالمجلس بشأن إلغاء
الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف
للمواطنين الليبيين ،إلى لجان فنية ومالية واقتصادية وقانونية،
بغية التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا
المركزي إلعداد مشروع القانون ،ووضع التشريعات والخطط
التفصيلية لتحويل النظام المصرفي بالكامل بعيدا عن نظام
الفوائد ،وعرضه على أعضاء المؤتمر ،تمهيداً إلقراره بشكل
نهائي قبل نهاية العام الجاري.
ويحظر مقترح مشروع القانون على المصارف واألشخاص
معاملة األش��خ��اص الطبيعيين بالفوائد ،وتسقط الفوائد
المترتبة على القروض الممنوحة لهم  ،وسط اتجاه المصارف
التجارية العاملة في ليبيا إلى اعتماد نظام الصيرفة اإلسالمية
في تعامالتها.

• توزع مجان ًا

أبعاد االقتصاد الوطني
في ظل ليبيا الجديدة

االقتصاد الليبي م ّر بمراحل كثيرة ومحطات
متنوعة ،ولعلّ أكثرها أهمية هو إكتشاف النفط
وتصديره (وبذلك انتقل االقتصاد الى الشكل
الريعي ال��ذي يعتمد على ال��م��ورد الطبيعي،
يأخذ منه مايريد وينفق منه كيف مايريد ،ثم
حدث انقالب  1969لينقل الهوية إلى شكل
جديد هو (االقتصاد الريعي االشتراكي) ،حيث
أصبحت العناوين البارزة لذلك الزمن :
 شركاء ال أجراء (انهيار المؤسسات). البيت لساكنه ( انهيار نظام الملكية) في الحاجة تكمن الحرية (المرتب حقأساسي للجميع)  ،وبذلك س��ادت االقتصاد
(فكرة توزيع الثروة) ،وأصبح الشغل الشاغل
للجميع (إه��دار المال العام)  ،وأصبح العبء
بكامله على عاتق (االقتصاد الريعي) ،وأنتهى
بنا األم��ر إل��ى مايعرف اقتصاديا ً (بالمرض
الهولندي)  ،فكان ال��ت��واك��ل واالع��ت��م��اد على
الغير واالنصراف إلى االستهالك والتوسع فيه
هو سلوك اقتصادنا وأدى كل ذلك الى وقوع
االقتصاد شكالً ومضمونا ً في (هوية واحدة)
ه��ي (اق��ت��ص��اد ري��ع��ي ب��ام��ت��ي��از) ،حيث تظهر
المؤشرات أن :
 نسبة االنكشاف الخارجي % 92 نسبة االي��رادات من النفط والغاز % 95من الموارد.
 نسبة النفط وال��غ��از ف��ي GDP 65%(مرتفع جداً)
 االعتماد الكلي على اإلن��ف��اق الحكوميكمحرك لالقتصاد .
وكانت المحصلة (اقتصاد صغير مفتوح)،
يعتمد على مصدر ناضب (النفط) ،وخالٍ من
التنوع ،حيث هو األقل تنوعا ً في اقتصاديات
بلدان المنطقة (. )MENA
اقتصاد القطاع الخاص يكاد يكون معدوما ً
فيه ،حيث ال تتجاوز مساهمته  2%على األكثر،
بسبب االعتماد الكلي على االنفاق الحكومي
كمحرك لألقتصاد .
إن مثل ه��ذا االق��ت��ص��اد سيكون مرهونا ً
للخارج بالكامل ألن (المتغير الوحيد والمؤثر)
هو النفط  ،وبذلك فإن (الصدمات الناجمة
ع��ن ه��ذا التأثير) ستكون على درج��ة عالية
من األهمية في تأثيرها على هوية االقتصاد
بسبب التقلبات ومخاطر الصدمات الناجمة
عن تذبذب اس��ع��اره  ،حيث تؤثر على النمو
االقتصادي واالنفاق العام وميزان المدفوعات
 ،وكلها عوامل تؤثر مباشر ًة على االستقرار
االقتصادي .
صاحب هذا االعتماد على االقتصاد الريعي
حدوث تشوهات اقتصادية كثيرة اهمها :
 ارتفاع العاملين بالكادر الحكومي (فيحدود  % 18من السكان) .
 التوسع في سياسات الدعم  ،بما أدى الىتشوهات اقتصادية عميقة .
 إهمال القطاع الخاص مما جعل مشاركتهضعيفة وغ��ي��ر م��ؤث��رة ف��ي تنمية االقتصاد
المحلي
ال شك ان اقتصاد بهذا الشكل ال يمكن
أن يكون إال ضعيفا ً وغير قادر على االستمرار
وترتبط نهايته بنهاية ال��م��خ��زون النفطي ،
مما يعد وبحق جريمة في حق الجيل الحالي
واالجيال الالحقة .
إن هوية االقتصاد الحقيقية ليست هبةً من
السماء ولكنها (نتاج العمل والجهد)  ،حتى تأتي
الثمرة  ،وعليه فإن (المشكلة االقتصادية) التي
تصنع الهوية االقتصادية لهذا الوطن تكمن في
معركة كبيرة تتطلب العمل والجهد والصبر قبل
أن تتحقق النتائج المرجوة منها بمعنى (العمل
اليوم والثمرة غداً) .
والهوية االقتصادية للوطن الجديد يجب
أن يكون عنوانها ومحطتها شعار واحد يسعى
الجميع لتحقيقه وااللتزام به هو ( ليبيا مابعد
النفط)  ،وهوية ه��ذا االقتصاد ستكون بكل
سهولة ه��ي (التنمية المستدامة) بأبعادها
الثالثة (االقتصادي واالجتماعي والبيئي) ،
وستكون محاورها االساسية التي تتطلب الرؤية
السليمة والبرنامج الحقيقي واالرادة الواعية
والتعاون الكامل مع أفراد المجتمع من خالل
(تنمية ال��وع��ي) بالحوار المباشر والبرامج
االعالمية  ،وفتح قنوات الحوار مع الجميع
للوصول الى قناعة الجميع بأن هذا الطريق
هو الذي سيصنع األمل ٍ
لغد أفضل لنا وألبناءنا
واحفادنا .

المشرف العام
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وفق تقرير
إحصائي

اإليرادات المحلية
والنفطية تناهز 57
مليار دينار ليبي
بحساب عوامل الجغرافيا والسكان واألنشطة االقتصادية

المركزي يحدد معايير منح اإلذن للشركات لمزاولة أعمال الصرافة

بناء على قرار السيد
أقرت اللجنة المشكلة
ً
محافظ مصرف ليبيا المركزي ،بشأن وضع خطة
توزيع شركات ومكاتب الصرافة على المدن الليبية،
وتحديد المعايير والضوابط التي يتم على أساسها
قبول الطلبات والموافقة على منح التراخيص ،وضع
جملة من المعايير التي سيتم على أساسها توزيع
شركات ومكاتب الصرافة على المدن الليبية.
ووضعت اللجنة حزمة من المعايير والضوابط
التي سيتم على أساسها منح التراخيص ،بمافي ذلك
عدد السكان بالمنطقة أو المدينة ،وعدد الشركات
التجارية والصناعية والسياحية والخدمية بالمنطقة،
فضالً عن حجم الفروع أو الوكاالت المصرفية،

مع مراعاة خصوصية المنطقة من حيث المنافذ
البحرية ،والبرية ،والمطارات  ،والمناطق الحرة،
الفنادق ،العمالة الوافدة.
من جانب آخر أصدر مجلس إدارة المركزي
القرار رقم  35لسنة  2012بتعديل بعض األحكام
في قراره رقم  16لسنة  2012بشأن القواعد
المنظمة ألعمال الصرافة ،وفقا ً لما ورد في قرار
اللجنة التي طالبت بإجراء التعديالت على بعض
المواد الواردة بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا
المركزي ،رقم ( )16لسنة  ،2010بشأن القواعد
المنظمة ألعمال مكاتب و شركات الصرافة.

أظهرت التقرير
اإلحصائي الصادر
عن قسم الحسابات
بإدارة
الجارية
العمليات المصرفية
ليبيا
بمصرف
المركزي أن إجمالي
اإليرادات النفطية
والمحلية ،ال تغطي
الميزانية
بنود
العامة ،قد بلغ
 57مليار ،و762
مليون ،و 901ألف،
 944دينار ليبي ،و 620درهم ،خالل
الفترة من  2012/01/01إلى
2012/10/31
كما كشفت التقرير أن المبالغ
المخصصة لدعم بنود الميزانية من
االيرادات النفطية والمحلية ،شملت
المرتبات ومافي حكمها ،والنفقات
وتمويل
والتشغيلية،
التسييرية
مشروعات وبرامج التنمية ،فضالً عن
احتياطي الميزانية العامة ،فيما شملت
نفقات الدعم وموازنة األسعار ،دعم
األدوية واالمداد الطبي ،ودعم السلع
التموينية ،والمحروقات ،والكهرباء

واالنارة العامة ،والمياه والصرف
الصحي ،وتحلية المياه ،ودعم النظافة
العامة ،واالعالف.
وبلغ عجـز االيرادات النفطية
والمحلية في تمويل الميزانيـة عن
المدة من  2012/01/01إلى
 2012/10/31مبلغ  2مليار،
و 203مليون ،و 294ألف ،و672
دينار ليبي ،و 040درهم.
كما أصدر القسم تقريراً مفصالً
حول الميزانية ،شمل المصروفات
واإليردات التي تغطي الفترة من يناير
 2012إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

متابعة اجراءات الصيرفة اإلسالمية

منتدى ليبيا االقتصادي واالجتماعي
يكرم نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
كرم منتدى ليبيا
االقتصادي واالجتماعي
صباح يوم األربعاء
 10/31بطرابلس نائب
محافظ مصرف ليبيا
المركزي السيد « على
سالم حبري « بمنحه
وسام العمل الصالح
واألداء المتميز تقديرا
لدوره في المحافظة على
المال العام أثناء فترة تحرير ليبيا العام الماضي
 ...وحضر حفل التكريم الذي أقيم بمقر المنتدى
بمنطقة حي األندلس عدد من مدراء المصارف
 ،ورجال األعمال  ،ورؤساء عدد من الشركات
والمؤسسات االقتصادية والمالية العاملة في ليبيا
 ...وعبر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي «
علي حبري « عقب التكريم عن شكره وامتنانه
العميق لمنتدى ليبيا االقتصادي واالجتماعي على
هذا التكريم ومنحه هذا الوسام .

أصدر قسم الحسابات
الجارية بإدارة مراقبة النقد
بمصرف ليبيا المركزي
تقريره اإلحصائي حول
اإليرادات الشهرية النفطية
وإإليرادات المحلية ،التي
ناهزت  57مليار و500
مليون دينار ليبي ،عن المدة
من  2012/01/01إلى
.2012/10/31

إدارة العمليات المصرفية تصدر تقريرها
حول اإليرادات وبنود صرف الميزانية

مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعه السابع لعام 2012م
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ،اجتماعه
السابع لعام  2012صباح يوم االثنين الموافق
2012/10/22م ،وقد ناقش المجلس في هذا
االجتماع عدداً من الموضوعات أهمها-:
 متابعة إجراءات الصيرفة اإلسالمية،حيث استمعمجلس اإلدارة إلى تقرير مقدم من اللجنة االستشارية
تضمن ما ت ّم اتخّاذه
العليا لشؤون الصيرفة اإلسالمية،
ّ
من إجراءات في الخصوص ،وقد أبدى المجلس
ارتياحه لما ت ّم اتخاذه من خطوات في هذا السبيل،
مؤكداً على ضرورة العمل على وضع الفصل الجديد
الخاص بالصيرفة اإلسالمية ،الذي تّمت إضافته إلى
قانون المصارف  ،موضع التطبيق  ،تمكنيا ً للمصارف
من ممارسة أنشطة الصيرفة اإلسالمية.
 إبطال مفعول اإلصدار«الرابع والخامس» منالعملة الورقية فئتي الــ(الخمسة دنانير) وال (عشرة
دنانير) وسحبها من التداول،وذلك أعتباراً من يوم
الخميس،الموافق 2012/11/01م ،تطبيقا ً لنص
المادة الرابعة والثالثين من قانون المصارف  ،على أن
يكون آخر موعد لقبول األوراق النقدية ،المسحوبة من
بموجب هذا القرار لدى المصارف التجارية،
التداول ُ
نهاية داوم عمل يوم االثنين الموافق 2012/12/31م

 ،وتُمنح المصارف التجارية ُمهلة ال تزيد على أسبوع
عمل ،اعتباراً من التاريخ المذكور ،إليداع مبالغ األوراق

المسحوبة بحساباتها لدى مصرف ليبيا المركزي.

السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع سفير باكستان العالقات الثنائية
إثر خسائر ناهزت الـ  50مليون دوالر

استئناف تصدير إنتاج المناطق الحرة
المصرية إلى ليبيا

استجابت إدارة
الجمارك المصرية،
لنداءات رجال األعمال
المصريين ،المطالبين
بالغاء حظر نقل السلع
المنتجة داخل المناطق
الحرة برياً ،بمايسمح
بتصدير السلع إلى
ليبيا.وكانت المجالس
التصديرية وجمعية
صناع مصر قد أثارت
أزمة وقف التصدير البرى إلى ليبيا بموجب المنشور رقم  ،63الذي كبد
عديد الشركات العاملة بالمناطق الحرة خسائر فادحة ناهزت الـ 50
مليون دوالر  .وأصدر الجمرك المصري قراراً بوقف تصدير انتاج المناطق
الحرة إلى ليبيا ،بناء على توجيه صادر من وزارة الدفاع بغرض وقف تهريب
األسلحة إلى مصر عبر ليبيا ،وقالت مذكرة صادرة عن الجمارك المصرية
إن هذه اإلجراءات كانت وقتية لمعالجة الوضع األمني وأن الجمارك ال ترى
مانعا في تصدير السلع الصناعية المنتجة داخل المناطق الحرة الى ليبيا .

التقى السيد »/الصديق عمر الكبير» محافظ مصرف ليبيا
المركزي بالسيد« /آياز حسين»سفير باكستان لدى ليبيا،صباح
يوم األربعاء الموافق 2012/11/07م،بمقر المصرف

بطرابلس.
وقد تم خالل االجتماع بحث دعم تطوير العالقات الثنائية
بين ليبيا والباكستان في المجال المصرفي.

 ..ويلتقي القائم باألعمال بالمندوبية العامة للجمهورية التونسية

التقى السيد »/الصديق
عمر الكبير» محافظ مصرف
ليبيا المركزي بالسيد« /محمد
بن عياد»وزير مفوض القائم
باألعمال بالنيابة للمندوبية
العامة للجمهورية التونسية
لدى ليبيا،صباح يوم األربعاء
الموافق 2012/11/07م،بمقر
المصرف بطرابلس.
وقدتم خالل االجتماع بحث
دعم تطوير العالقات الثنائية
بين ليبيا وتونس في المجال
المصرفي،كما تطرق اللقاء إلى
القضايا ذات االهتمام المشترك
مابين البلدين.

اعادة افتتاح فرع
مصرف الوحدة
بسرت
افتتح صباح يوم االثنين
 11/5بمدينة سرت فرع
مصرف الوحدة بعد توقفه
عن العمل جراء القصف
الذي تعرض له المبنى من
قبل كتائب المقبور خالل
حرب التحرير  .وذكر السيد
(علي الجروشي) مدير فرع
المصرف أن المصرف على
استعداد لتقديم خدماته
للمواطنين
المصرفية
بالمدينة  ،بعد إجراء عمليات
الصيانة للمنظومة الخدمية
للمصرف .ويشار إلى أن فرع
المصرف يقدم خدماته ألكثر
من  27ألف مواطن بكامل
مدينة سرت وضواحيها . .
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المشروعات الصغرى والمتوسطة  ..األهمية واألهداف
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أكثر
المشروعات انتشار ًا في كافة دول العالم بما في ذلك الدول
الصناعية التي تتوفر لديها مقومات إقامة المشروعات الكبيرة،
وتؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دور ًا مهم ًا في عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية في كافة الدول من خالل زيادة
مساهمة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وزيادة معدالت
النمو عن طريق ما تساهم به من السلع والخدمات التي توفرها
للسوق المحلية وتصدير الفائض منها  ،فضالً عن خلق فرص
عمل جديدة للباحثين عنه وتحسين مستوى المعيشة وتنمية
العناصر البشرية وغيرها من المساهمات األخرى .
وفي معرض التدليل على ذلك تشكل هذه المشروعات نسبة
كبيرة إجمالي الشركات في الواليات المتحدة األمريكية وتساهم
في توظيف  58%من إجمالي القوى العاملة  ،أما في تركيا واألردن
فتمثل ما نسبته  99%من إجمالي الشركات وتوفر ما نسبته 77%
و 70%من إجمالي التوظيف في االقتصاد التركي واألردني على
التوالي .وحتى تحقق المشروعات الصغيرة والمتوسطة األهداف
المرجوه منها وتكون ذات جدوى اقتصادية  ،فإنه يجب وضع أسس
ومعايير يتم على أساسها تحديد نوعية المشروعات التي يمكن
توفير كافة الحوافز والتسهيالت الالزمة لنجاحها.
• تعريف وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اختلفت اآلراء واألفكار حول وضع تعريف دقيق ومحدد
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث ينطبق على كافة
اقتصاديات دول العالم ،حيث تختلف هذه التعريفات
من دولة إلى أخرى وأحيانا ً من قطاع ألخر بالدولة
الواحدة ،لذلك حددت منظمة العمل الدولية مجموعة
من المعايير لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
ث تهتم المعايير
منها ما هو كمي ومنها ما هو نوعي ،حي ُ
الكمية بتصنيف المشروعات اعتماداً على فروق األحجام
المختلفة لها مثل حجم العمالة ،قيمة األصول ،حجم
المبيعات ،حجم االستهالك السنوي من المواد الخام
ومقدار القيمة المضافة ،بينما تهتم المعايير النوعية
بتصنيف المشروعات بصورة موضوعية استناداً على
عناصر التشغيل الرئيسية بها ،مثل نمط اإلدارة والملكية،
وفيما يلي عرض ألهم هذه المعايير-:
•معيار العمالة
يعد هذا المعيار من أكثر المعايير استخداما ً في تمييز
حجم المشروع ،ومن التصنيفات المستخدمة في هذا
المجال تصنيف منظمة التعاون والتنمية كما هو مبين في
الجدول رقم ()1
بينما تصنف المجموعة األوربية المشروعات على
أساس نوعي يتم من خالله تصنيف كل حاله على حده،
ولعل من أكثر المعايير شيوعا ً في الدول النامية هو
تصنيف بروتش وهيمنز كما هو مبين في الجدول رقم
(. )2
في حين تصنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
ليبيا حسب قرار صندوق التشغيل وفق الجدول رقم ()3
• معيار رأس المال
يعتبر معيار رأس المال هو األخر من احد أكثر المعايير
شيوعا ً في تحديد حجم المشروعات  ،ويختلف هذا
المعيار من دولة ألخرى ومن قطاع آلخر  ،ففي مجموعة
الدول اآلسيوية ( الفلبين  ،الهند ،كوريا الجنوبية ،
والباكستان) يتراوح حجم رأس المال مابين 200 – 35
ألف دوالر للمشروعات الصغيرة  .بينما في ليبيا فال
يتجاوز رأس المال التأسيسي للمشروعات المتناهية
الصغر عن  10000دينار ليبي ،في حين ال يتجاوز راس
المال التأسيسي للمشروعات الصغيرة عن  2.5مليون
دينار ليبي و 5مليون دينار ليبي للمشروعات المتوسطة .
• معيار قيمة المبيعات
يستخدم هذا المعيار في تصنيف حجم المشروعات
من حيث قيمة المبيعات ،حيث يبين القدرة التنافسية
للمشروع ،وتصنف المشروعات التي تبلغ قيمة مبيعاتها
مليون أو اقل على أنها مشروعات صغيرة ويستخدم هذا
المعيار بصورة كبيرة في الواليات المتحدة األمريكية
وأوروبا.
• المعيار القانوني
يحدد هذا المعيار الشكل القانوني للمشروع ،طبيعته
وحجم رأس المال المستثمر فيه وطريقة تمويله  ،ووفقا ً
لهذا المعيار تصنف المشروعات الصغيرة على أنها

الجدول رقم ()3

مشروعات األفراد والمشروعات العائلية والتضامنية الجدول رقم ()1

والوكاالت والمهن الحرفية والمحالت التجارية ومكاتب
السياحة وورش الصيانة ...الخ من المشروعات الصغيرة.
المعيار التنظيمي
تصنف المشروعات الصغيرة وفقا ً لهذا المعيار استناداً
على خاصتين أو أكثر من الخواص التالية :
 الجمع بين الملكية واإلدارة صغر حجم الطاقة اإلنتاجية قلة عدد مالكي رأس المالتركز اإلنتاج في سلعة أو خدمة واحدةاالعتماد بشكل كبير على المصادر المحلية فيالتمويل .
• المعيار التقني
يعتمد هذا المعيار في تصنيفه للمشروعات الصغيرة
على درجة الميكنة المستخدمة فيها ،ومدى االعتماد على
المهارات اليدوية من ناحية أخرى  .عليه فإن المشروعات
الصغيرة هي المشروعات التي تستخدم أساليب إنتاجية
بسيطة وروس أموال صغيرة وكثافة عمالية عالية .
أهمية المشروعات الصغيرة :
تهتم العديد من الدول المتطورة منها
والنامية بتنمية وتطوير المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وذلك لألسباب
التالية:
 تعد المشروعات الصغيرة منأحد أهم آليات التطور التقني ،وذلك
نظراً لتميزها بالقدرة على تطوير
وتحديث عمليات اإلنتاج بشكل سريع
وبتكلفة اقل مقارنة بالمشروعات
الضخمة ،ناهيك عن توفير العديد
من المشروعات الصغيرة األخرى
المكملة لها ،مما يخلق التكامل
االقتصادي فيما بين المشروعات
ومن تم رفع الكفاءة وتخصيص
الموارد االقتصادية .وفي معرض
التدليل على ذلك تشير إحدى
الدراسات في بعض دول االتحاد
األوروبي إلى أن المشروعات
الصغيرة توفر  66%من فرص
العمل المتاحة في الدول األوروبية
وتمثل  55%من إجمالي روس
األموال األوروبية  ،بينما يعزى 50%
من االبتكارات والتطور التقني إلى
المشروعات الصغيرة في اليابان
والتي تمثل ما نسبته  94%من أجمالي
المشروعات الصغيرة في اليابان .
 تتميز المشروعات الصغيرة بأنهاال تحتاج إلى رؤوس أمول ضخمة األمر
الذي يترتب عليه سهولة تمويل
هذه المشروعات .
تحسين
 تؤدي المشروعات الصغيرة إلىوضع الميزان التجاري وذلك كون أن هذه المشروعات

الجدول رقم ()2

سو ف
تؤدي إلى تخفيض الواردات وربما إلى زيادة
الصادرات هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تنويع مصادر
الدخل والتخفيف من أخطار التقلبات االقتصادية في
سوق النفط وتوسيع قاعدة الملكية .
 أن أهمية هذه المشروعات تتجسد في إرساء ركائزالتنمية االقتصادية واالجتماعية وتسهم في حل مشكلة
البطالة من خالل استيعابها إلعداد كبيرة من العمالة،
خاص ًة وان األزمة المالية أدت إلى قيام العديد من
الشركات الكبيرة بتسريح أعداد ألبأس بها من العمالة،
مما يبرهن على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر
قدرة على تحمل األزمات المالية واالقتصادية العالمية
مقارنة ً بالشركات الكبيرة  ،بسبب قدرتها على إعادة

الهيكلة وتعديل المسار االستثماري .
 تساعد المشروعات الصغيرة في القضاء على الفقروخلق تنمية متوازنة من خالل خلق الفرص االستثمارية
للمواطنين ومن تم توفير السلع والخدمات التي يحتاجونها
وتنمية المناطق النائية وذلك نظراً لسهولة تجاوبها
للمتغيرات االقتصادية واالجتماعية وقدرتها على نقل
وتوطين التقنية بسهولة ،ذلك أن انتشارها في األرياف
سوف يسهم في إيجاد فرص عمل ومن تم تقليص أوجه
التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين األفراد وبين الحضر
والريف ،ومن تم الحد من ظاهرة الهجرة الداخلية من
الريف إلى المدن .
أسس ومعايير نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تصنف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنها
مشروعات ذات جدوى اقتصادية عندما تكون هذه
المشروعات مفيدة وتخلق قيمة مضافة لالقتصاد الوطني
وتحقق جملة من األهداف تتمثل في :
 إنتاج سلع وخدمات يحتاجها السوق المحليوخصوصا ً إذا كانت هذه السلع سوف يتم استيرادها من
الخارج فيما لو يتم إنتاجها محلياً.
 خلق فرص عمل للباحثين عنه حيث تعد هذهالميزة من احد أهم مميزات المشروعات الصغيرة إذ
تشير العديد من الدراسات التي أجريت على مختلف
االقتصاديات أن المشروعات الصغيرة تؤدي دوراً مهم في
تقليص معدل البطالة العتمادها بشكل كبير على العنصر
البشري.
 اعتمادها على مواد خام محلية ،األمر الذي يترتبعليه عدم تأثرها بالتقلبات االقتصادية الخارجية ومن
تم خلق روابط أمامية وخلفية بينها وبين المشروعات
األخرى.
 القدرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة لتصديرث يعد هذا الهدف من أهم األهداف التي تعنى بها
حي ُ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 نقل تكنولوجيا متطورة وتأهيل العناصر البشريةالوطنية ،أن نقل التقنية والتكنولوجيا سوف يؤدي إلى
زيادة الكفاءة اإلنتاجية للوحدات االقتصادية ومن تم رفع
اإلنتاجية الحدية للعمالة الوطنية.
وسيتم في اعداد الحقة استعراض تجربة ليبيا في
بعث وخلق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل
والصعوبات التي واجهتها .
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■ وفاء البوعيسي

■ د .موسى عبداهلل قريفة

هل نخوض معركة
إسقاط السلطة العليا؟

لمن ال يهمه األمر !!!!!
أرغب بشدة ،بتوجيه رسالة مهمة ،لكل من ال يهمه
األمر ،من النخب الليبية ،السياسية والثقافية والقانونية،
بعد  17فبراير ،و بالذات لرئيس ونائب الرئيس ،وبعض
أعضاء المجلس االنتقالي المنتهية صالحيته ،ورئيس ونائب
الرئيس ،وبعض أعضاء حكومة تسيير األعمال بحكومة
الكيب ،ورئيس وبعض أعضاء المؤتمر الوطني العام ،من
المستقلين والقوائم ،ولبعض الكتّاب ،والقانونيين الليبيين
بالذات.
أنتم جميعاً ،ال تعملون تحت عنوان واحد ،هو ليبيا ،بل
تعملون تحت عناوين تخصكم وحدكم ،فبعضكم إما عنوانه
السلطة ،المكاسب المادية والمناصب ،واقتطاع أكبر جزء
ممكن من الكيكة ،قبل أن تتأسس الدولة ،ويعود القانون
وتعود العقالنية ،وبعدها «يحلّها  60حالّل» ،وعلى مذهب
«الفرصة التي تف ّوتها تزدريك» ،وإما ـ بسبب المنافسة
واالزدحام ـ عنوانه تسجيل موقف ما لدى طرف أجنبي ،يملك
قو ًة على المشهد السياسي وحتى على األرض ،واستزالمه
واسترضاؤه ،حتى يوصله لما يتطلع إليه بالمستقبل ،كأولئك
الذين يتمسحون بعتبات قطر ،أو يتزلفون ألميركا ويتفانون
في استرضائها ،وإما عنوانه االنتقام ،مما يعتقد أنه لحق
به ،قبل  17فبراير ،من جراح وسجن وتهميش وتجاهل،
وهكذا ُيعيد الجميع سيرة التية ،والعبثية ،وتخريب الوطن،
بل وارتهانه ألخطر حتى مما فعله القذافي يوماً ،إنه جر رجل
األجبي إلينا ،حين يرى ذلك األجنبي ،آباره النفطية ،التي
مهددة
حفرها عندنا وكلّفته مليارات الدوالرات ،متوقفة أو َ
بالتوقف ،أو يرى سواحلنا التي تناهز األلفي كيلو متر ،وهي
تصدر إليه قوافل المهاجرين غير الشرعيين ،واللصوص
ّ
والمجرمين ،أو أولئك النفعيين ،الذين يترزّقون من تدهور
األوطان ،وتفتتها إلى دويالت ،ليضع فيها قواعده ،أو يستغل
مواردها لرفد اقتصاده المتهاوي.
أقول لمن ال يهمه األمر ،من رئيس وبعض أعضاء
المؤتمر الوطني ،إنكم بكل وضوح ،ال تعملون مطلقاً ،تحت
عنوان ليبيا ،وأنكم ال تخدعونني بادعاءات الوطنية والتدين
والحذق ،حين تذهبون ألس ّرتكم ،من دون أي شعور بالتأنيب،
حين تعتبرون أن عمران جمعة شعبان ،هو وحده المغدور،
ألنه قبض لكم على القذافي ،وتستنفرون آلياتكم الثقيلة
لضرب بني وليد ،ومحاصرتها لعدة أيام ،وتتحركون بقرار
مخجل ،هو القرار رقم  7لسنة  ،2012فتخولوا بمقتضاه
وزارتي الدفاع والداخلية ،اتخاذ كل االجراءات المناسبة ،بما
فيها استخدام القوة ،التي أسفرت عن وقوع مفرط للعنف،
أدى لتحقق إصابات مفزعة ،وهمجية بصفوف مدنيين منهم
أطفال ،قراركم الذي يقفز على ضرورة الحوار ،والبدء فوراً
بمصالحة وطنية ،أقول لكم بوضوح ،إنكم تضفون القداسة
على دماء ليبية ،دون دماء أخرى ،أُزهقت أمام أعينكم ـ وعلى
نطاق واسع ـ خارج نطاق القانون ،وخارج ردهات القضاء،
سفكها أشباه ثوار ،أو محسوبين عليهم ،وأن هذه الدماء قابلة
للتصنيف لديكم ،بين دماء خاسرة ينبغي احتقارها ،وقمع
من يطالب بمعاقبة من سفكها ،وبين دماء رابحة ،تهرولون
ِ
لترضية أصحابها،
وتمعنون في تضخيم أناهم ،بسبب
حسابات ورهانات رخيصة ومشبوهة ،وأنكم إنما تتركون
خرابا هائال ،في العالقة بين مكونات بني وليد نفسها ،وبين
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بالرغم من النداءات المتكررة حول تفعيل دور المصارف
في االقتصاد الوطني  ،والمناقشات الجادة حول اإلصالحات
االقتصادية وضرورتها في المرحلة الراهنة التي تمر بها ليبيا ،
بعد إنتصار ثورة السابع عشر من فبراير  ،إالّ أننا ال نكاد نسمع
حديثا ً عن القطاع المالي الليبيي ،الذي يشكل المظلة التي
تنضوي تحتها كل المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في
االقتصاد  .وبالرغم من الدور المهم الذي تلعبه المصارف في
االقتصاد الوطني إالّ أن هذا الدور يظّل محدوداً  ،وتظّل هذه
المصارف عاجزة عن تحقيق مستهدفاتها في غياب النظرة
الكلية لكافة مكونات القطاع المالي التي تتعاضد أدوارها
وتتكامل لتحقيق غايات االقتصاد الوطني في النمو االقتصادي
واالستقرار.
«أن وجود نظام مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد
المالية بكفاءة لخدمة األغراض المنتجة ،يعتبر من المتطلبات
الرئيسية لتحقيق معدالت نمو عالية وقابلة لالستمرار».
وعندما نتحدث عن القطاع المالي  ،في أ ّي دولة  ،نجد
أنه يتكون من  ،المصارف التجارية  ،المصارف اإلسالمية ،
المصارف المتخصصة ،شركات التأمين  ،صناديق االستثمار،
الصناديق السيادية ،شركات التأجير التمويلي ،شركات الصرافة
 ،شركات الوساطة المالية ،صناديق التحوط  ،والسوق المالي.
و ُيشكل غياب آلية ف ّعالة لمتابعة حركة القطاع المالي ككل،
أحد نقاط الضعف في النظام المالي في ليبيا  .وتعتبر جوانب
الضعف في القطاع المالي في أي دولة مصدراً أساسيا ً للخلل
وزيادة إحتماالت التعرض لألزمات المالية  ،وهو ما أسفرت عنه
تجربة األزمة األسيوية في عام 1997م ،تلتها األزمة الروسية
عام 1998م ،ثم األزمة البرازيلية  ،وال شك أن األزمة المالية
العالمية في عام 2008م ،تعزي في جانب مهم منها إلى غياب
اآللية الف ّعالة للرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية.
وفي ليبيا  ،هناك حاجة ُم ِل ّحة لتقوية وتطوير األنظمة
المالية والمصرفية حتى تتمكن من دعم التغيرات الهيكلية في
الفترة القادمة من بناء ليبيا الجديدة .كما إن المطالبة بدور
فاعل للقطاع الخاص في االقتصاد الليبي  ،لن يتأتى بالشكل

مكونات ليبيا كلها ،التي ترتبط بأواصر النسب ،والقربى،
والجوار التاريخي ،والجغرافي ،وأنكم إنما تضعون حجر
األساس ،لحرب أهلية ونزاعات قبلية بليبيا ،جاهزة دوما ً
لالشتعال ،وأنكم ما كنتم لتكونوا رجال المرحلة ،لوال أن
جاءت بكم تجاوزات دستورية جسيمة ،تواطأتم على تحقيقها
وراء الكواليس المظلمة ،لمؤتمركم غير الوطني   .
وأقول لمن ال يهمه األمر ،من رئيس المجلس االنتقالي
المنحل ونائبه ،وبعض أعضائه ،ورئيس حكومة الكيب ونائبه،
وبعض أعضائها الفاسدين ،إنكم جميعا ً مسؤولون بالتضامن،
إن لم يكن باإلهمال ،والتجاوز المتعمد للصالحيات ،عن
رسم مشهدية الفوضى األمنية ،وتشجيع الجرأة على
القانون ،وذيوع االنتصاف الفردي ،بسبب تعطيل القضاء،
والتأخير الكبير في البدء في إقامة حوار مصالحة ،بين
القبائل الليبية ،وبين المدن ،وبين كافة تكوينات المجتمع
الليبي ،بسبب تفريخ السالح ،الذي وصل بعهدكم إلى ما ال
يقل عن  20.000.000قطعة سالح خفيفة فقط ،وصعود
صارخ للمليشيات المسلحة ،وبروز األرهاب الديني ،ممثالً
في تساهلكم مع جماعات مثل أنصار الشريعة ،وراف الله
السحاتي ،التي يتعاطف أفرادها ـ وفق حوارات لهم ومعهم
ـ مع تخريب التراث وهدم القبور ،وقتل سفير وعدد من
الدبلوماسيين األميركيين على أرضنا ،وأنكم مسؤولون
بالتضامن واإلهمال ،عن دخول شركات أمن أجنبية للبالد،
وتمركزها ببعض المناطق النفطية ،من دون بذل جهد يذكر،
لمطالبة هذه الشركات بالخروج ،أو اتخاذ التدابير التي
يكفلها القانون الدولي العام ،لوقف تدفق هذه الشركات إلينا.
وإلى من ال يهمه األمر ،من بعض النخب المثقفة،
والناشطين بمجال حقوق االنسان ـ التي أثبتوا أنها قابلة
للتجزئة ـ إنكم بضخكم لمقاالت على المواقع اإللكترونية،
وعلى صفحاتكم الشخصية ،وبالفيس بوك وتويتر،
وتصريحات عبر الفضائيات ،إنما تزرعون الكراهية بين
مكونات ليبيا األصيلة ،وتحفرون عميقا في الجرح الليبي،
وتؤججون القلوب والمشاعر ،وتبذرون السخرية ممن
تصرون على تسميتهم بالخاسرين ،في طريقة مقززة ،لشطب
المخالفين ،وتحريم التعدد ،واحتكار الوطنية .وأن لغتكم التي
تنضح باإلقصاء والتعالي ،والمزايدة بتاريخكم في المهجر،
أو السجون ألسباب سياسية أو دينية ،إنما تضاعف من
األحزان ،ومن إرخاء الليل على سماء ليبيا.
ولمن ال يهمه األمر ،من بعض النخب القانونية بالذات،
الذين ال يظهر أن لديهم أي انزعاج للمخالفات الدستورية
الخطيرة ،التي وقعت أثناء اختيار رئيس المؤتمر الوطني،
ورئيس الوزراء ،والذين ال يضايقهم على ما يبدو ،مشروع
قانون العزل السياسي ،وال مشروع قانون الطوارئ ،الذي يزمع
المجلس تمريره ،قبل حتى أن يفكر في اإلعداد للجنة إعداد
الدستور ،وال ُيقلق نومهم في شيء ،حيثيات ومواد القرار
رقم  7لسنة  ،2012بشأن استخدام القوة في بني وليد ،وال
أثّر بهم مطلقاً ،تدخل الواليات المتحدة بطائراتها في مجالنا
الجوي ،لمراقبة من سمتّهم إرهابيين ،والسماح باقتراب
سفنها من مياهنا اإلقليمية ،في تصرف أخرق وغير مسؤول،
من رئيس المؤتمر الوطني ،يجعل من بالدنا عرضة للتدخل
األجنبي ،بل وتحقق هذا التدخل ،بالسماح له والترحيب به،

لهوالء بالذات من القانونيين غير المبالين ،أقول إنني لست
فخورة بكم ،وأنني أتحسر على األيام التي عملت فيها مع
أحدكم ،حين ال تقلدون نخب مصر الوطنية ،التي استصدرت
حكما دستوريا باتاً ،من المحكمة العليا المصرية ،بحل
مجلس الشعب برمته ،ووضعت الرئيس محمد مرسي ،في
حرج قانوني وأخالقي أمام العالم وأمام نفسه ،وأنني أراكم
ال تنشطون ،إال بصدد تقديم طعونات ،تتعلق فقط بتوخي
النزاهة والوطنية لدى المطلوبة فيهم ،أو بالطعن على قرار
المفوضية العليا لإلنتخابات ،من بعض المرشحين ،أما ما
يقع من مخالفات دستورية ،اقترفها متحالفون من األحزاب
ذات التوجه اإلسالمي ،للتمكين للمقريف من رئاسة المؤتمر،
أو إبعاد جبريل عن سدة الوزارة ،بالمخالفة لنصوص اإلعالن
الدستوري ،فيبدو كما لو أنها مخالفات تقع على جزر القُمر،
وليس على أرض ليبيا ،وإن كنت أعي كما تعون أنتم بالضبط،
خطورة هذه المثالب ،التي وقع فيها أولئك المارقون على
الدستورية ،الطامعون بالسلطة ،وتعون أنها قد تقود لمزيد
من المزالق والتجاوزات ،وأنه لم يكن السكوت يوما ،وال
مضي الزمن ،مصححا ً ألي بطالن دستوري أو قانوني ،وأنه
ال يجوز أن يتأسس أي مركز قانوني على هذا البطالن ،وال
ينبغي أن ُيفتح الباب أمام االستفادة من توافره ،وفقا ً لما
استقر عليه ضمير المحكمة العليا الليبية ،وأحكامها من سنة
إنشائها حتى اللحظة.
أنت أيتها النخب السياسية ،فاسدة جداً حين تقع من ِ
ِ
ك
ِ
وبعهدك ،كل هذه األخطاء والخروقات ،وتجاوزات حقوق
االنسان ،وتسكتين عنها أو تشجعينها ،وال تبذلين كل من
من شأنه الحد منها أو عالجها ،على مدى سنة كاملة اآلن،
ِ
بقاءك لسنة أخرى
من سقوط سرت ،حتى اآلن ،وأخشى أن
إضافية ،سيحمل ليبيا إلى مستويات أكبر وأخطر ،من
التدهور والفلتان واألحقاد.
ِ
أنت أيتها النخب الثقافية والقانونية ،فمتأخرة
أما
بسنوات ضوئية ،عن النخب التونسية والمصرية ،التي تالحق
مؤسساتها الرسمية ،بالنقد والتصحيح ،والطعن ،والتوجيه،
واالعتصامات ،وال تتورع عن الذهاب للمحاكم ،لتصحيح
اإلنحرافات القانونية ،التي تقع فيها تلك المؤسسات،
ومنها تبرع محامين مصريين ،بالطعن على تشكيل مجلس
الشعب ،والمطالبة بحله ،وكثيراً ما أفلحت تلك النخب ،في
ِ
وأنت
جر مؤسساتها الرسمية ،للتبرير واألعتذار والتوضيح،
متأخرة بدهر كامل ،عن الشارع الليبي ،الذي أثبت أنه أكثر
حذقا ً وفهما ً من ِ
ك ،ومن شهاداتك التي تدعيها ،وسنوات
الخبرة الوظيفية التي تحملينها على كاهلك ،ألن ِ
ك لم تكوني
بالموعد ،ولم تكوني بالوقت ،ولم تكوني أبداً عن د الظن ب ِ
ك.
أيتها النخب جميعاًِ ،
أنت مسؤولة جزئيا ً عما يحدث بليبيا،
ومسؤولة عن النتائج التي آلت وتؤول إليها األمور ،مسؤولية
بعضها تقصيري ،وبعضها تأديبي ،وربما جنائي ،إن ثبت
تحقق اإلهمال الجسيم متى توافرت أركانه ،أو تعمد تجاوز
الصالحيات ،لتحقيق مكاسب شخصية ،ومسؤولة مسؤولية
أخالقية وأدبية ـ بأحسن الفروض ـ عن تدهو أوضاع حقوق
اإلنسان بليبيا ،وتحقق االستخفاف بالقانون والدستور ،على
النحو الذي أسلفت.

القطاع المالي في ليبيا ( الواقع والتحديات)
المطلوب ما لم يتم تطوير القطاع المالي واألنظمة المالية التي
تحكمه بشكل متكامل.
وحتى تكون اإلصالحات المرجوة في القطاع المالي
(المصارف  ،والمؤسسات المالية غير المصرفية ....الخ)
ناجحة  ،يجب أن تكون ضمن إستراتيجية أكثر شموالً للتغيير
االقتصادي والهيكلي  .وهناك جملة من اإلشتراطات الضرورية
لنجاح أي عملية إصالحية في هذا المجال  ،ينبغي االنتباه إليها
والعمل على توفيرها  ،ويأتي في مقدمتها مايلي-:
مراجعة التشريعات السارية  ،وإصدار التشريعات والقوانين
الالزمة ألعمال دور القطاع المالي كوحدة واحدة ووفقا ً
للتوجهات الجديدة في الدولة الليبية.
تقوية النظم المالية (الرسملة  ،السيولة)  ،وتبني معايير
وأساليب إدارة المخاطر ،والحوكمة  ،وممارسات المحاسبة
وتدقيق الحسابات وفقا ً للمعايير الدولية.
إشراك القطاع الخاص  ،من خالل تحمل جزء من أعباء
تمويل برامج التصحيح المالي مما يقلل من الخطر المعنوي
الذي يترتب على توقعات تتعلق بقيام القطاع العام بحمايتهم
من الخسائر عند حدوث أزمات.
كما ينبغي أن توجه الجهود نحو معالجة عدد من القضايا
المهمة والتي تعتبر مكملة لمتطلبات إصالح القطاع المالي ،
ومنها-:
توحيد جهات اإلشراف والرقابة على النظام المالي
والنقدي ،بالنظر إلى تطور الدور والمهام التي أصبحت
تمارسها المؤسسات المالية (المصارف  ،شركات التأمين،
صناديق االستثمار....الخ) وتداخلها حيث تجد المصارف تقدم
الخدمات المصرفية التقليدية  ،وتؤسس صناديق االستثمار
 ،وإدارة المحافظ ....الخ ،كما يقوم السوق المالي وصناديق
االستثمار بمهام مماثلة  ،وكذلك شركات التأمين  ،مما يجعل
من تعدد هيئات اإلشراف والرقابة على هذه المؤسسات
(المصرف المركزي ،وزارة االقتصاد أو المالية ،والسوق
المالي) ،فيه ضياع للموارد وقصور في مراجعة نشاطات
هذه الجهات  ،وازدواجية في اإلجراءات  ،ناهيك عن تنازع

االختصاصات ،مما يحول دون تطور القطاع المالي وتأديته
لدوره على النحو األمثل  ،ويعرضه للمخاطر النظامية  ،ويعرض
االقتصاد الوطني لألزمات المالية.
إعادة هيكلة المصارف والعمل على خصخصة المؤسسات
المالية غير المصرفية وعلى النحو الذي يقلّص من ملكية
الدولة في هذه المؤسسات  ،مما يعزز المنافسة ،
وتحسين
ّ
كفاءة تخصيص رأس المال وتعبئة المدخرات المحلية بشكل
أفضل.
دعم الجهود الرامية إلى إرساء دعائم الصيرفة اإلسالمية
 ،وتشجيع المؤسسات المصرفية اإلسالمية وتوفير الدعم
المؤسسي لمقابلة احتياجاتها  ،بحيث تعامل هذه المؤسسات
على أسس مختلفة مقارنة بالمصارف التقليدية ،ويمتد هذا
الموضوع إلى طبيعة الودائع التي تحتفظ بها هذه المؤسسات
لدى المصرف المركزي وكيفية التعامل معها  ،باعتبار أن هذه
المصارف ال تستفيد من دور المصرف المركزي كمقرض أخير
وقت الحاجة.
إيجاد وتطوير سوق لإلقتراض بين المصارف  ،وبما يمكنها
من االحتفاظ بقدر مناسب من السيولة دون الحاجة إلى
االحتفاظ بحجم كبير من األصول القصيرة األجل.وبالقياس بما
أسفرت عنه دراسات أجريت حول بعض االقتصادات النامية ،
يمكن القول بأن النظام المالي في ليبيا هو من النوع الذي يتم
فيه االعتماد على المصارف (المحلية) عوضا ً عن سوق رأس
المال ( )Bank-Based Financial Systemفي القيام
بوظائف الوساطة المالية  ،حيث تمكّن القطاع المصرفي من
حشد ودائع (تحت الطلب وألجل) تتجاوز  45.0مليار دينار ،
في نهاية عام 2010م ،وهو ما يعادل حوالي  % 44من الناتج
المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  ،في حين بلغت التسهيالت
المصرفية المباشرة وغير المباشرة نحو  74.0مليار دينار ،
أو ما نسبته  % 72من الناتج المحلي اإلجمالي في نفس السنة
 ،بينما بلغت نسبة القروض والتسهيالت المباشرة إلى الناتج
المحلي اإلجمالي حوالي .% 13
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ما جرى ويجرى من ضغوطات وإمالءات
وإشتراطات على المؤتمر الوطني العام ،والسيد
رئيس الحكومة د .علي زيدان للحصول على
مواقع وزارية وغيرها....أو االعتراض عن وزير
من وزراء الحكومة المقترحة يمثل صراعا
ومواجهة بل معركة ديمقراطية شرسة مع
بعض من أنواع السلطة العليا التي تحدث عنها
السيد د .عبالرجيم الكيب رئيس الوزاء السابق،
وخضع لها ،وكذلك المجلس الوطني االنتقالي
طيلة عام كامل في سكون مطبق مريب و ُمعيب،
أوصلتنا في النهاية الى عنق المأزق االمني
واالجتماعي والسياسي الذي نعيشه اليوم .إنها
معركة الشجاعة ومواجهة إستحقاقات المرحلة
االنتقالية التى عجز الجميع بقصد أو عدم قدرة
على مواجهتا مند التحرير.
االعتراض الديمقراطي وبإسلوب حضاري
مرغوب ومطلوب ومشجع عليه...لكن ليس
باالقتحامات والتهديد بالنار والحديد ،وتحشيد
االرتال ،وإيقاف جلسات المؤتمر الوطني،
وإرباك وتشويش العقل الجمعي ،وعرقلة
تطبيع الحياة وااليام ،واالبتسامة في العاصمة
وكل الوطن .اليوم ،نحن في حاجة الى النظر
ومرات مرات لساعاتنا ،وحساب الدقائق وليس
الساعات.
هناك مسألة في غاية االهمية يجب ان نعي
أهميتها ،وهي ان الشعب الليبي والثوار الشرفاء
الحقيقيين (ثوار الجبهات) لن يرضوا أبدا بوجود
سلطة ثورية أو قبلية أو جهوية أو سياسية
تكون بمتابة سلطة عليا خفية تحيد المسار
الديمقراطي عن نهجه الصحيح ،وتلوث البيئة
الديمقراطية  ،وتؤدي الى ميالد دولة مشلولة
ومعاقة ديمقراطيا.
البد من تحديد دقيق للمفاهيم والمصطلحات
...من هم الثوار الحقيقيين؟ وماهو دورهم
في بناء الدولة؟ وموقعهم في الدولة المدنية
الديمقراطية الجديدة؟ هل هم سلطة عليا تملك
السالح والقدرة على المبادرة على االرض..
أم قوى مدنية ديمقراطية تراقب وتحفز مدنيا
وحضاريا عملية االنتقال الديمقراطي لضمان
تحقيق الهدف االستراتيجي لثورة  17فبراير
المتمثل في بناء دولة مدنية ديمقراطية تكون
نمودجا في المنطقة؟
()1
ال جدال في أن منح الثقة للحكومة االنتقالية
الثانية مثل إنتصارا تاريخيا للثورة الليبية ومسيرة
بناء الدولة على كل أنواع السلطات العليا ثورية أو
جهوية أو قبلية أو سياسية...تلك التي تحاول بكل
الطرق إذالل وإخضاع القرار الديمقراطي .برغم
التحفظ الكبير على بعض الوزراء الذين يجب ان
تتم معالجة أوضاعهم وفقا للقنوات القانونية في
إطار التوابث السياسية والوطنية والديمقراطية
لثورة  17فبراير والشعب الليبي..
من زاوية أخرى  ،القطيعة الفكرية والثقافية
والمادية مع شخوص ورموز النظام السابق يمثل
حجر الزاوية لبناء أساس مثين للدولة
الديمقراطية الجديدة  .على الثوار الشرفاء
الحقيقيين والليبيين ان يتأكدوا ويطمئنوا ان تلك
الشخصيات والرموز تفكر اليوم بفكر وثقافة
ديمقراطية جديدة..وإنها في شراكة وطنية
صادقة معهم لبناء ليبيا الجديدة ..دولة مدنية
ديمقراطية حديثة .هنا نؤكد مرة أخرى على
أهمية تحديد المفاهيم والمصطلحات وبدقة
وشفافية وروح وطنية راقية ...من هم شخوص
ورموز النظام السابق؟ يجب ان ال نكون متطرفين
في تعميم التعريفات والمصطلحات ..وننتهج
منهجا عقالنيا ووطنيا حكيما ..ولقد نشرت
مقاال حول أهمية تحديد المفاهيم والمصطلحات
المتداولة اليوم في الفضاء االجتماعي والسياسي
واالعالمي..كثير من االرتباك واالرباك السياسي
واالمني واالجتماعي الذي نعيشه يعود بعض منه
لعدم وجود مفاهيم ومصطلحات متفق عليها.
()2
أخيراً ،يجب ان نتعلم ان من أصعب دروس
الديمقراطية إستيعابا ..االعتراف بالهزيمة
الديمقراطية...االعتراف بالهزيمة من أجل
ان ننتصر جميعا...كان على الوزراء الذين تم
االعتراض عليهم من قبل البعض  ..التفكير
في االمر من منظور وطني ...واتخاذ قرار
باعتذارهم على االستمرار في البقاء بالحكومة
اذا ما كان وجودهم يثير حساسية أو إحتقانا ً
ثوريا ً أو إجتماعيا ً أو سياسياً ،وليس ترك رئيس
الوزراء في موقف المدافع ...كم كان ذلك سيكون
درسا راقيا في الوطنية ..أجمل ما في اللعبة
الديمقراطية ان الربح والخسارة تهم الجميع ...
وإنهما يمسا حياتنا وحقوقنا ومستقبلنا وليس
حياة فرد أو مجموعة.

متابعات

السنة األولى  -العدد الثامن
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االجتماع التقابلي األول للجنة االستشارية العليا لشؤون الصيرفة االسالمية
عقد في اليومين الماضيين بمقر
إدارة الرقابة على المصارف بطرابلس
االجتماع التقابلي األول للجنة
االستشارية العليا لشؤون الصيرفة
االسالمية التي تم أنشاؤها لتفعيل
واستحداث الصيرفة االسالمية
بشكلها الصحيح بحضور مجموعة
من اللجان منها لجنة االستراتيجيات
ولجنة التدريب ولجنة العمل ولجنة
المالية والمحاسبة القانونية والتي
من مهامها وضع إطار تشريعي
وإداري وقانوني يكفل تنظيم
الصيرفة االسالمية  .وعلى هامش
هذا االجتماع كان لوكالة األنباء
الليبية اللقاءات التالية مع عدد من
المسؤولين المعنيين .
● الدكتور فتحي خليفة يعقوب مستشار
محافظ مصرف ليبيا المركزي للصيرفة
االسالمية أكد أن العمل الجدي للصيرفة
االسالمية سيبدأ بعد أن تكون هناك ضمانات
وآلية متابعة وتوفر الموارد البشرية لتنفيد
هذا المشروع  ،ألننا نريد أن نقدم
نموذجا
ً
جيدا يكتسب القبول لدى الناس ويحقق
ً
الهدف االقتصادي ويجلب أموال المودعين
أرباحا  ،ويكون فاعلاً يقدم نتائج
ويحقق
ً
حقيقية ويجسد النموذج المصرفي االسالمي
وأال يكون مجرد صورة أو صفة فقط .
وأضاف في تصريح لصحيفة مصارف
على هامش االجتماع التقابلي األول للجنة
االستشارية العليا لشؤون الصيرفة االسالمية
الذي عقد اليومين الماضين بمقر إدارة
الرقابة على المصارف بطرابلس أن العمل
جار على قدم وساق لالستفادة من الدول
التي سبقتنا في هذا المجال مثل االمارات
وماليزيا واألردن وغيرها ،
مشيرا إلى الدعوة
ً
المقدمة من المغرب الشقيق من خالل وزارة
المالية لعرض تجربتهم في هذا الخصوص .
وافيا لنتائج
كما قدم الدكتور فتحي شرحا ً
االجتماع الذي عقد وضم كافة أعضاء
اللجان وتم فيه عرض ما تم القيام به في
الفترة الماضية وتعريفهم بما سبق إخراجه
وخطة اللجنة للمرحلة القادمة وما تم إنجازه
من مخرجات جاهزة من قبل اللجان وآلية
التواصل التي تم االتفاق عليها من خالل
البريد االلكتروني واالستماع لمقترحات

أبوبكر الوداني

د .فتحي يعقوب

أعضاء اللجان الفرعية ومالحظاتهم عن
العمل .
● من جانبه أشار السيد محمد عبدالجليل
أبو سنينة مدير إدارة الرقابة على المصارف
والنقد بمصرف ليبيا المركزي وعضو اللجنة
االستشارية العليا ولجنة نظم المالية
والمصرفية إلى أن مصرف ليبيا المركزي
وإدارة الرقابة على المصارف أصدرت منذ
2009
منشورا تم بموجبه اإلذن للمصارف
ً
التجارية العاملة في ليبيا بإدخال ما سمي
في ذلك الوقت بالمنتجات المصرفية البديلة
ألن النظام السابق لم يفتح المجال أمام هذا
الباب ونقصد بذلك المنتجات المصرفية
المتوافقة وأحكام الشريعة االسالمية وقمنا
بتوضيح الضوابط العامة لتأسيس الفروع
المصرفية واالسالمية وتأسيس النوافد التي
تقدم منتجات مصرفية إسالمية وتم إلحاقها
بمشروع آخر في سنة  2010وهو منشور

د .محمد أبوسنينة

رقم  9وقد تم إدخال الكثير من التفاصيل
المتعلقة بشكل المركز المالي لفرع المصرف
االسالمي والنافدة االسالمية واالشتراطات
الواجب توفرها في هيئة الرقابة الشرعية وما
ينبغي مراعاته في تصميم عقود المنتجات
الجديدة وضرورة عرض هذه العقود المعتمدة

فرج الشافعي

مصرف ليبيا المركزي

من قبل هيئات الرقابة الشرعية على مصرف
ليبيا المركزي لإلذن بمباشرة تقديم هذه
المنتجات وقد بدأت المصارف بالفعل في
تقديم منتج المرابحة لكنها لم تكن مغطاة
بالكامل إذ لم يرد بشأنها أي نص على االطالق
في قانون المصارف رقم  1لسنة ، 2005
وبعد انتصار ثورة فبراير استدركنا األمر
وقمنا بتعديل جوهري على قانون المصارف
باستحداث فصل جديد تحت اسم الصيرفة
االسالمية في هذا التعديل أعطي الصبغة
القانونية والشرعية لممارسة نشاط الصيرفة
االسالمية بحيث أصبح من حق مصرف ليبيا
المركزي أن يأذن بتأسيس مصارف إسالمية
بالكامل ويوافق على تحول مصارف تقليدية
إلى مصارف إسالمية واصبحت االلتزامات
القانونية المنظمة لعمل الصيرفة االسالمية
أكثر وضوحا وأكثر تحديدا .

عبدالحفيظ تريبل

مدير الخدمات بمصرف الصحارى

وأكد لصحيفة مصارف أن القانون
الذي أدخل على قانون المصارف يوفر
الوقت لإلطار القانوني المناسب النطالقة
الصيرفة االسالمية في ليبيا .
● من جهته أوضح االستاذ ابوبكر الوداني
مدير التنفيذي جمعية المصارف الليبية
وعضو اللجنة الفرعية للجنة النظم
المالية والمحاسبية
أوضح لصحيفة مصارف أن مصرف
الجمهورية شرع في العمل بهذا المشروع
وتم تنفيذ أولى العمليات من خالل البدء
ببرنامج المرابحة وفتح مجموعة من
النوافد والعمل على فتح عدد من الفروع
في مختلف مناطق ليبيا والتي استكملتها
االدارات الالحقة التي قامت بإدارة مصرف
الجمهورية من بعد  ، 2010وأضاف علينا
أن نسابق الوقت للوصول للحدود الدنيا
للصيرفة االسالمية وخصوصا أننا البلد
الوحيد الذي اليعمل بالصيرفة االسالمية
من بين الدول العربية واالسالمية  ،وقد
تم استحداث الفصل الذي ينظم الصيرفة
االسالمية ،
مشيرا إلى تعديل بعض الجوانب
ً
القانونية لقانون رقم  1من خالل القانون 64
وبعد اعتماد القانون من المجلس االنتقالي
أصبح استخدام عمليات الصيرفة االسالمية
بشكلها المقنن ولكن البد من استكمال بقية
االجراءات والتي تعمل اللجنة االستشارية
العليا من خالل لجانها الفرعية على استكمال
كافة األطر االدارية والتشريعية والقانونية
التي تنظم هذا العمل .
وأضاف نبشر المواطنين بأنه سيكون منذ
بداية  2013صدور العديد من االجراءات
للعمل بعقود جديدة ستدخل للمرة األولى
إلى ليبيا والهدف منها هو تطوير ثقافة
الصيرفة االسالمية والعمل بهذه الصيرفة
واالبتعاد عن الصيرفة التقليدية حتى وإن
كان بشكل تدريجي  .وستتحول بذلك كل
الخدمات المصرفية من الصيرفة التقليدية
إلى الصيرفة االسالمية .
● أما االستاذ سالم القمودي المدير
التنفيذي للجمعية الليبية المالية
االسالمية فقد أشار لصحيفة مصارف إلى
أن اإلرادة الشعبية الناتجة من المواطن الليبي
النابعة من الواعز الديني واالجتماعي هي
التي دفعت باالرادة السياسية للدولة لالتجاه
للصيرفة االسالمية
مشيرا إلى أن السوق
ً
الليبي يشهد منذ سنتين البيع بالمرابحة
للسيارات واألثات.

اللجنة االستشارية للصيرفة اإلسالمية

ورشة عمل حول الصيرفة اإلسالمية في ليبيا ودورها في تحقيق التنمية
تنطلق فكرة الورشة من التعريف باالقتصاد اإلسالمي بشكل عام والتخريجات الشرعية لإلجراءات في أية عملية تتعلق بالمنتجات
والصيرفة اإلسالمية بشكل خاص والواجبات والمسؤوليات الشرعية اإلسالمية  ،وكذلك األخالق والسلوك اللذين يحب التحلي بهما  ،وأهمية
والوطنية التي تقع على عاتق الجميع  ..مؤسسات وأفراد ..لنجاح هذه اكتساب المهارات الفنية واالدارية واكتشاف األخطاء وطرق معالجتها
الصناعة في بالدنا الحبيبة وعرض تجربة ليبيا في الصيرفة اإلسالمية ،فتح باب الحوار لنشر ثقافة هذه الصناعة وتبادل المعرفة.

األهداف :

 - 1التعريف بالمفاهيم األساسية لالقتصاد اإلسالمي .
 - 2عرض المنتجات الرئيسية المستخدمة في المصارف األسالمية
 -3شرح آلية عمل بعض منتجات الصيرفة اإلسالمية .
 -4توضيح أسس وكيفية التحول من العمل المصرفي التقليدي إلى
العمل المصرفي اإلسالمي .
 -5الوقوف على الخطوات التي خطتها ليبيا في صناعة الصيرفة
اإلسالمية .

المحاور :

المستهدفون :

• تعريف الصيرفة المسؤولون على جميع
مستوياتهم  ،موظفو المصارف
اإلسالمية .
وشركات التأمين  ،مؤسسات
• الصيرفة اإلسالمية المجتمع المدني  ،مسؤولو
الشركات ورجال األعمال  ،أئمة
في ليبيا .
المساجد والوعاظ والدعاة
• دور الصيرفة في  ،المدرسون واألكاديميون
واإلعالميون المهتمون ،
تحقيق التنمية.
والمواطنون

مكان وتاريخ االنعقاد :
● هون  -قاعة المجمع اإلداري  -محرم 1434
هجري الموافق  25-نوفمبر 2012
● المرج -قاعمة المسرح -محرم  1434هجري
الموافق  2-ديسمبر 2012
● سبها  -قاعة مصرف ليبيا المركزي  -محرم
 1434هجري الموافق  - 9ديسمبر 2012
● صبراتة  -مدرج كلية الهندسة  -محرم 1434
هجري الموافق  - 16ديسمبر 2012
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السنة األولى  -العدد الثامن

سعر الصرف في ليبيا والمرحلة الراهنة
يعتبر سعر صرف العملة من أهم أدوات السياسة النقدية
وأشدها حساسية ،لذلك تحرص الحكومات وسلطاتها
النقدية المتمثلة في المصارف المركزية ومؤسسات النقد
على إدارتها بعناية شديدة ،نظر ًا التصالها الوثيق والمباشر
بضبط إيقاع الحركة االقتصادية والتحكم في مؤشرات
أدائها توسع ًا وانكماش ًا ،أضف إلى ذلك مدى حساسية
سعر الصرف (قيمة العملة) الرتباطها بهيبة الدولة
ورمزها .وبالتالي فإن االلتجاء بصورة متكررة إلى سعر
الصرف (تغيير قيمة العملة) كسياسة اقتصادية لتصحيح
وضع اقتصادي معين أو تحقيق مجموعة من األهداف
االقتصادية واالجتماعية ،قد يمس بهيبة الدولة وسمعتها
من خالل فقدان الثقة على الصعيدين المحلي والخارجي
في ظل الحاجة الماسة والملحة إلى تعزيز الثقة
والمصداقية التي كانت غائبة على مدى عقود من الزمن .
حيث أثبتت التجارب العملية في هذا الشأن أن سؤ السمعة
وغياب المصداقية قد ال تساعد في فعالية سياسة سعر
الصرف وتحقيقها ألهدافها ،فالتدخل الحكومي المستمر
بإجراء تعديالت في سعر الصرف أقل أو أكثر من قيمته
الحقيقية قد يؤدي إلى زيادة أو انخفاض تكلفة تخصيص
الموارد األمر الذي يؤدي إلى إعاقة النمو .
اعدا :أ .يوسف سالم علي
والمتتبع لتطورات األوضاع االقتصادية
والنقدية على الصعيدين الدولي والمحلي،
يالحظ إن التغيرات التي طرأت على النظام
النقدي العالمي كان لها األثر الكبير على
النظام النقدي في االقتصاد الوطني فمنذ
عام 1973م ،وعقب انهيار نظام بريتن وودز
اتسم النظام النقدي العالمي بعدم االستقرار
من خالل التذبذبات الكبيرة والمستمرة
للعمالت ،وأصبح االتجاه نحو نظام التعويم
خاصة بالنسبة للدول المتقدمة والتي ال
تعتمد كثيراً على قطاعها الخارجي ،فيما
لجأت الدول النامية إلى ربط عملتها بأحد
العمالت الرئيسية (الدوالر األمريكي،الفرنك
الفرنسي،الجنيه اإلسترليني) .
وتعتبر ليبيا من بين الدول التي حافظت
على نظام الصرف الثابت وربط عملتها
بالدوالر األمريكي في تلك الفترة ،وهو ما
حقق نوع من االستقرار في قطاعها النقدي
إلى جانب تنامي حجم االحتياطيات من
العمالت األجنبية بفعل تحسن أسعار النفط
في األسواق الدولية .
إال أنه عندما تعرض االقتصاد الوطني في
منتصف الثمانينات لحالة من عدم االستقرار
من خالل العجز الذي حصل في ميزان
المدفوعات والذي أدى إلى حدوث عجز في
الميزانية العامة وانخفاض حجم االحتياطيات
األجنبية ،نتيجة انخفاض أسعار النفط في
األسواق الدولية التي وصلت إلى مستويات
متدنية جداً بلغت حوالي ( )8دوالر للبرميل
عام1986م ،وما ترتب على ذلك من اتخاذ
بعض التدابير التقشفية بهدف المحافظة على
حصيلة النقد األجنبي ،تمثلت في إجراءات
الرقابة الصارمة على االستيراد والصرف
األجنبي ،ولم يتم اعتماد سياسات اقتصادية
حقيقية على مستوى االقتصاد الكلي تعمل
على معالجة والقضاء على المشكلة الحقيقية
التي يعاني منها االقتصاد الوطني المتمثلة في
عدم قدرته على اإلنتاج واعتماده على النفط
كمصدر وحيد للنقد األجنبي .
وعلى الرغم من أن هذه التدابير قد حققت
أهدافها واستطاعت أن تحافظ على حصيلة
النقد األجنبي ،إال أنها كانت لها انعكاسات
سلبية كبيرة على مستوى االقتصاد الكلي
نتيجة تفشي بعض الظواهر السلبية التي
بدأت تطفوا على السطح أهمها :
سوق سوداء للصرف األجنبي تباع وتشترى
فيه العمالت األجنبية بأسعار تفوق كثيراً
أسعارها الرسمية ،مما أدى ذلك إلى التعامل
بسعران للصرف هما :
ـ سعر صرف رسمي يحدده مصرف ليبيا
المركزي .
ـ سعر صرف غير رسمي (الموازي) تحدده
السوق الموازية .
ظهور ما يسمى بالدين العام المحلي الذي
تعدى ( )7مليار دينار ،وهو ما ساهم إلى حد
كبير في تنامي معدالت عرض النقود لتفوق
كثيراً معدالت الزيادة في اإلنتاج ،األمر الذي
أدى إلى حدوث تضخم وبطالة  .وفي ظل إتباع
نظام الصرف الثابت أصبح سعر الصرف
الرسمي مغالي في قيمته وال يمثل قيمته

الحقيقية ،مما أدى ذلك إلى اختالل النظام
النقدي وتأثيره على باقي مؤشرات االقتصاد
الكلي .
ونتيجة لهذه الظروف المتردية التي آلت
إليها الحالة االقتصادية للبلد التي تزامنت
مع تردي األوضاع السياسية على الصعيدين
المحلي والدولي ،أصبح هناك حاجة ماسة
لإلصالح االقتصادي والسياسي من خالل ما
يسمى بمشروع ليبيا الغد ،والذي كان بمثابة
ذر الرماد في العيون ولم يكن مشروعا ً حقيقيا ً
يلبي طموحات الليبيين ويعمل على تحقيق
تنمية حقيقية تنقل البلد من التخلف الذي
طال كل شيء إلى التقدم والنمو .وأصبح هناك
استماع لألصوات المطالبة باإلصالح خاصةً
على المستوى المؤسسي أبرزها التوصيات
التي تنادا بها مصرف ليبيا المركزي في العديد
من المناسبات أهمها المطالبة باستقالليته
وأن يتولى إدارة سياسته النقدية بكل حرية
دون قيود ،في سبيل تحقيق االستقرار وتحفيز
معدالت النمو .وأصبحت آراء وتوصيات بعض
األكاديميين في دراساتهم وبحوثهم تلقى صدا
عند أصحاب القرار ،وكذلك توصيات صندوق
النقد الدولي في إطار برنامج المشورات
الدوري ،أهمها إمكانية استخدام سياسة
سعر الصرف لتحقيق مجموعة من األهداف
االقتصادية واالجتماعية .
وتجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن
موافقة أصحاب القرار المتمثلة في رأس
النظام لم تأتي بناء على اقتناع بضرورة
اإلصالح إنما كانت مراوغة من آجل البقاء .
وبناء على هذه التطورات صدر القانون رقم
( )1لعام 2005م ،بشأن المصارف والذي
تم بموجبه استقاللية مصرف ليبيا المركزي
وتخويله إدارة سياسته النقدية بكل حرية.
حيث شرع منذ نهاية التسعينيات على أجراء
تعديالت متتالية لسعر صرف الدينار الليبي
كساسة اقتصادية متوسطة األجل تعمل على
تصحيح الوضع االقتصادي ،المتعلقة بإعطاء
المصارف التجارية العاملة في االقتصاد
الوطني صالحية أكبر للتعامل بالنقد األجنبي
بهدف تنظيم سوق الصرف األجنبي ،من خالل
التعامل بسعر الصرف الخاص ،وبذلك أصبح
هنالك سعران للصرف األجنبي إلى جانب
سعر الصرف الموازي الذي بداء يتقلص

•

إلغاء القيود المرتبطة
بالرقابة على النقد
األجنبي لألغراض
الشخصية وتخفيضها
على التجارة الخارجية

تدريجيا ً وهما :
ـ سعر الصرف الرسمي الذي يتعامل به
مصرف ليبيا المركزي من خالل تحويالت
المؤسسات السيادية للدولة ،والذي يتم زيادته
تدريجيا ً وعلى مراحل .
ـ سعر الصرف التجاري (الخاص) الذي
تتعامل به المصارف التجارية من خالل
تحويالت القطاع الخاص ،والذي يتم تخفيضه
تدريجيا ً وعلى مراحل .
ومـــــن خــالل زيــادة سعر الصرف الرسمي
وتخفيض سعر الصرف التجاري (الخاص)
وصوالً إلى سعر صرف واحد قد يحقق
التوازن في سوق الصرف األجنبي ويحافظ
على شروط التبادل التجاري لصالح االقتصاد
الوطني  .ومع بداية عام 2002م ،تقرر تعديل
سعر صرف الدينار الليبي وتوحيده (المعلن
والرسمي) والعمل بسعر صرف واحد ،وفق
قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركز رقم
( )1لعام 2002م ،بما يعادل 1.64474
دينار مقابل وحدة من وحدات حقوق السحب
الخاصة .
اإلجراءات المصاحبة لسياسة تعديل
وتوحيد سعر الصرف -:
هناك مجموعة من اإلجراءات صاحبت
سياسة تعديل وتوحيد سعر الصرف ،قد
ساعدت إلى حد كبير على تحقيق هذه
السياسة ألهدافها :
 التوقف عن استخدام الموازنة اإلستراديةللنقد األجنبي .
 إلغاء القيود المرتبطة بالرقابة على النقداألجنبي لألغراض الشخصية وتخفيضها على
التجارة الخارجية .
 إلغاء تراخيص اإلستراد . تخفيض الرسوم الجمركية على العديدمن السلع المستوردة .
والتساؤل الذي يمكن أن يطرح حول سعر
الصرف الذي حدده مصرف ليبيا المركزي
(سعر الصرف الموحد) هل يمثل فعالً سعر
الصرف التعادلي (الحقيقي) أو القريب منه؟
فقد تكون هذه التعديالت في قيمة العملة غير
كافية القتصاد يتميز بمعدالت تضخم مرتفعة
والمصحوبة بحماية للتجارة الخارجية وفرض
قيود عليها ،وتدهور شروط التبادل التجاري،
واستمرارية المحافظة على نظام الصرف
الثابت .
ففي ظل سياسات الحكومة التوسعية
من خالل زيادة معدالت األنفاق ومن ثم
زيادة المعروض النقدي بمعدالت تفوق
كثيراً معدالت الزيادة في اإلنتاج ،فإن ذلك
حتما ً يؤدى إلى زيادة سعر الصرف التعادلي
(الحقيقي) ،نتيجة ارتفاع معدالت التضخم
من جديد وهو ما يسمى بالتضخم اللولبي
وللوصول إلى سعر الصرف المناسب ،قد
يستوجب أجراء تخفيض حاد في قيمة العملة
وهكذا ،وهذا يؤدي إلى تفاقم معدالت البطالة
واالنكماش  ،إال أن تقرير بعثة صندوق النقد
الدولي في نهاية عام 2005م ،أفاد بأنه ال
توجد إشارات تدل على أن نظام ومستوى سعر
صرف الدينار الليبي بعد التعديل في وضع
غير سليم ،وذلك استناداً على المؤشرات

•

(سعر الصرف
الموحد) هل
يمثل فعالً سعر
الصرف التعادلي
(الحقيقي)

التالية:
 وجود درجة تكامل عالية في التجارةالخارجية بين ليبيا وشركائها التجاريين ،وهذا
يدعم إلى حد كبير نظام الصرف المتبع في
ليبيا وهو نظام الصرف الثابت .
ضعف القطاع المالي في ليبيا مما يحد
من المخاطر المالية المتوقعة على سعر
الصرف.
 محدودية مصرف ليبيا المركزي فيتفعيل األدوات غير المباشرة للسياسة
النقدية ،وذلك من خالل عدم إمكانية مراقبة
معدل التضخم لفترة طويلة .
 تواضع الطلب على النقد األجنبي رغماعتماد إجراءات حرية الصرف األجنبي
وإلغاء القيود المفروضة على التجارة
الخارجية .
نتائج سياسة سعر الصرف -:
إذ ما نظرنا إلى نتائج سياسة تعديل سعر
الصرف التي عمد مصرف ليبيا المركزي
على إتباعها منذ نهاية التسعينيات ،فإننا
نالحظ بأنها قد حققت مجموعة من
األهداف أهمها :
نظراً ألن هذه التعديالت جاءت متتالية
وبنسب بسيطة ولم يتم تعديل سعر الصرف
مرة واحدة وبشكل كبير ،مما مكن التجار ومن
يحتفظون بالنقد األجنبي من عدم تكبدهم
خسائر كبيرة  .كذلك أدت هذه التعديالت
المتتالية إلى انخفاض ملحوظ في مستوى
األسعار ألن التجار(جملة وقطاعي) يتوقعون
في كل مرة بأن هناك تعديل في قيمة العملة
وبالتالي هم على استعداد تحمل جزء من
الخسائر وبيع أكبر كمية من السلع بأسعار
أقل من األسعار السائدة في السوق .
 التخلص من نظام الصرف المزدوج ومايسببه من تشوهات في األسعار على مستوى
االقتصاد الوطني وسؤ استخدام لموارد
النقد األجنبي ومن ثم ترشيد استخدام هذه
الموارد ،ناهيك عن التعقيدات اإلدارية .
 إلغاء عمليات المضاربة في النقداألجنبي للحصول على أرباح الناتجة من
الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر
الصرف الموازي .
 ارتفاع قيمة الدينار الليبي تجاه العمالتاألخرى مقارنة بقيمته التي كانت سائدة في

ظل أوضاع السوق الموازية .
 ارتفاع القوة الشرائية للدينار الليبيومن ثم ارتفاع الدخول الحقيقية لألفراد .
استرجاع الدينار الليبي وظيفته كمخزن
للقيمة من خالل زيادة الطلب عليه .
كبح جماح التضخم الذي عرفه االقتصاد
الوطني منذ مطلع التسعينيات ،حيث شهد
معدالت انكماش في األسعار بدالً من
التضخم تقدر في المتوسط بحوالي 7.2%
سنويا ً خالل الفترة ()2002-2000م.
واستمر هذا االنكماش خالل عام 2003م،
من خالل انخفاض الرقم القياسي لألسعار
بالنسبة للسلع التي كانت تستورد باستعمال
سعر الصرف الخاص .
ومن خالل ما تقدم يتضح بأن نظام
ومستوى سعر الصرف المعمول به حاليا ً
قد حقق نوع من االستقرار االقتصادي،
مما يشجع إلى حد كبير االستمرار على
نفس نظام الصرف المتبع (الثابت) ومستوى
(قيمة) سعر الصرف الحالي على األقل
خالل المدى القصير والمتوسط ،إال أنه قد
تكون الحاجة إلى مجموعة من اإلجراءات
اإلدارية والمالية والتجارية واالقتصادية
تساعد على تحقيق االستقرار االقتصادي
عند هذا المستوى لسعر ونظام الصرف،
يمكن إيجازها في اآلتي :
 تشجيع دور القطاع الخاص في النشاطاالقتصادي ،من خالل تبسيط اإلجراءات
والحد من القيود المفروضة على ممارسة
النشاط االقتصادي ،واستمرار الدولة
في تقديم الخدمات التعليمية والصحية
والضمانية والخدمات االجتماعية األخرى،
بحيث يكون القطاع الخاص مكمالً لدور
الدولة وليس بديالً عنها .
إعادة النظر في سياسة الدعم السلعي
واستبدالها بالدعم النقدي .
 التركيز على القطاعات ذات الصلةبالتنمية البشرية من خالل االستثمار في
مجاالت التدريب والتعليم والصحة واإلسكان
والمرافق ورعاية الشباب والطفولة.
 تشجيع االستثمار األجنبي فيالقطاعات واألنشطة التي بحاجة إلى
تطوير ،وتعزيز مشاركة الرأسمال المحلي مع
الرأسمال األجنبي في المشاريع التي تتالءم
مع هذه المشاركة .
 البحث عن الموارد االقتصادية العاطلةواستغاللها االستغالل األمثل ذات الميزة
النسبية مثل السياحة والثروة البحرية
والموقع الجغرافي .
 العمل على إرساء دعائم قاعدة صناعيةمن خالل دعم المشروعات الصغرى
والمتوسطة وتذليل الصعوبات التي تواجهها
المالية والفنية واإلدارية والتسويقية .
 مراعاة الدقة والموضوعية عند وضعالخطط والبرامج التنموية بحيث تراعي
اإلمكانيات الطبيعية والبشرية والتمويلية
وحجم السوق المحلي .
العمل على تطوير القطاع المالي والنقدي
وقطاع االتصاالت والمعلومات.
 -االهتمام بالبحث العلمي .
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أسعار بعض السلع والمعادن كما هي في 2012/11/5

القرض العادي:
يكون في حدود  100%من حصة
الدولة العضو في رأس المال ومدته
خمس سنوات .ويشترط لتقديمه
االتفاق مع الدولة المقترضة على
برنامج تصحيح لفترة ال تقل عن
سنة.
القرض الممتد:
قد يصل الى  175%من حصة
الدولة في رأس المال ويقدم لتمويل
العجز الكبير والمزمن في ميزان
المدفوعات ،ومدته سبع سنوات،
ويشترط لتقديمه االتفاق على برنامج
تصحيح لمدة ال تقل عن سنتين.
القرض التعويضي:
يكون في حدود  50%من حصة
الدولة في رأس المال ،و ُيقدم هذا
القرض لمساعدة الدولة التي
تعاني من موقف طارئ في ميزان
المدفوعات بسبب هبوط في
صادراتها أو ارتفاع قيمة وارداتها
من المنتجات الزراعية نتيجة لسوء
اإلنتاج ،ومدة هذا القرض ثالث
سنوات ويقدم دفعة واحدة.
التصحيح
تسهيل
قرض
الهيكلي :في عام  1997قرر
محافظو الصندوق اعتماد إنشاء
قرض لتسهيل التصحيح الهيكلي
في القطاع المالي والمصرفي
وقطاع المالية العامة ،وبموجب ذلك
القرار اصبح لدى الصندوق آلية
جديدة لتقديم الدعم المالي والفني
لالصالحات القطاعية ،وقد استخدم
الصندوق هذه اآللية الجديدة في
تقديم قروض في حدود  % 175من
حصة الدولة في الصندوق لتسهيل
التصحيح المالي والمصرفي ،وهو
اآلن في صدد تقديم قروض لتسهيل
التصحيح في قطاع مالية الحكومة،
وذلك لتمكين الدول األعضاء
من إبقاء العجز في الميزانيات
والمديونية العامة عند مستويات
معتدلة ومستقرة ،وجعل السياسة
المالية مساندة وداعمة للنمو
االقتصادي ورفع كفاءة استخدام
الموارد المتاحة ،ومدة هذا القرض
 4سنوات يقدم على دفعات وتعامل
كل دفعة كقرض جديد.
قرض للتصحيح التجاري:
قرر مجلس محافظي الصندوق
في  2007/4/11في اجتماعهم
في بيروت الموافقة على إستحداث
قرض للتصحيح التجاري بحد أقصى
قدره  175%من حصة الدولة العضو
في رأسمال الصندوق.
قرض لتسهيل النفط:
كما قرر مجلس محافظو
الصندوق في  2007/4/11في
االجتماع في بيروت إستحداث قرض
جديد لمساعدة الدول المتأثرة
بارتفاع أسعار النفط العالمية بحد
أقصى قدره  % 200من حصة
الدولة العضو في رأسمال الصندوق،
فيقدم للدولة التي تعاني من عجز
في ميزان المدفوعات دفعة أولية
بدون شروط قدرها  % 100من
حصتها في رأس المال ،ويتطلب
حصول هذه الدولة على الجزء
المتبقي من القرض وقدره % 100
من حصتها في رأسمال الصندوق
االتفاق على برنامج للتصحيح .أي
برنامج يمكن الدولة من التأقلم مع
االسعار النفطية الجديدة .أما الدول
التي تعاني من ارتفاع أسعار النفط
العالمية ولكن ليس لديها عجز في
ميزان المدفوعات فيمكنها الحصول
على القرض كامالً ( % 200من
حصتها في رأسمال الصندوق) مع
االتفاق على برنامج التصحيح.

مؤشرات أسواق المال للدول المتقدمة بتاريخ 2012/11/5

مؤشرات أسواق المال لإلقتصاديات الناشئة 2012/11/5

أسعار صرف العمالي الدولية بتاريخ 2012/11/5

أسعار الفائدة العالمية بتاريخ 2012/11/5

أسعار صرف العمالت الدولية مقابل الدينار الليبي

السنة األولى  -العدد الثامن

الثالثاء  6محرم  1434هـ  -الموافق  20نوفمبر  2012م
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