
مفتتح

المقريف الصورة والواقع
المؤتمر  (رئيس  استقالة  وبعد  اآلن 
محمد  الدكتور  األستاذ  الوطني) 
محايد  كمواطن  لي  يتسنى  المقريف، 
أن أعبر من موقف شخصي لطالما كان 
فبحكم  الوظيفية،  لمسيرتي  مالزمًا 
تخصصي المالي كانت تربطني عالقات 
مع موظفي ديوان المحاسبة ببنغازي ، 
وكنت دائمًا حين النقاش معهم يذكرون 
الدكتور بكلمات الشكر والثناء والقيادة 
والقدرات  والصريحة  الواضحة 
الرقابة  مجال  في  المتميزة  العلمية 
الدكتور  أصبح  لقد  العامة،  المالية 
 ، ذاكرتي  من  جزًء  الحين  ذلك  منذ 
كبير  بإعجاب  أخباره  أتتبع  وأصبحُت 
مبكرًا  وأدرك  النظام  على  تمرد  كونه 
فإنشق  معه،  التعايش  امكانية  عدم 
أنسام حريته في مكان  باحثًا على  عنه 
أنني وخالل عملي  العجيب  ، ومن  آخر 
أبحث  كنت  النهر)  بمشروع   ) السابق 
عن دليل يساعدني في مراجعة العقود 
ديوان  من  بصديقي  فإذا  االنشائية 
دليل  أحسن  بأن  يفيدني  المحاسبة 
بالديوان قد تم إعداده بمعرفة  موجود 
الدكتور عندما كان رئيسًا للديوان ، وقد 
استلمت فعالً نسخة منه ، حيث فوجئت 
بمستوى الدليل ودرجة أهميته كإسلوب 
الميدانية  للمراجعة  ودليل  عمل 
في  أخر  دليالً  استلمت  والمكتبية، 
في  الديوان  وكيل  أعده  الفترة  نفس 
يتعلق  (الحبوش)  ويدعى  الوقت  ذلك 
في  فعالً  فكنت  االستشارية  بالمكاتب 
في  الرفيع  المستوى  من  ذهول  حالة 
اإلدارة واألداء الذي كانت عليه بالدنا ، 
المقريف  وشخصية  الحين  ذلك  ومند 
سابق  دون  خيالي  من  جزًء  أصبحت 
 ، فبراير   17 ثورة  بزوغ  حتى  معرفة 
حيث تشرفت بلقائه ألول مرة في فندق 
الوطني  المؤتمر  رئاسة  قبل  المهاري 
سريع  بشكل  عليه  تعرفت  حيث   ، العام 
لصورة  معززًا  االول  االنطباع  وكان 
وإطاللة  جم  تواضع  فرأيت  الذاكرة 
تعكس  جادة  ومالمح  معبرة  لطيفة 
مواجهة  على  قوية  وقدرة  إمكانيات 
اللقاء  ذلك  بعد  تكرر   ، وظروفه  الواقع 
فكان إستكماالً لصورة مثالية لمجاهد 
استطاع وبحق أن يكون المنتصر األول 
على نظام تمرد عليه في بدايته ليكون 
العام  الوطني  المؤتمر  رئيس  وبحق 

المنتخب بإرادة الشعب الليبي .
امتطى  الذي  المغوار  الفارس  هذا 
وقاد  طواالً  سنين  الغربة  حصان 
وكتب   ، ليبيا  النقاد  الوطنية  الجبهة 
النظام  حقيقة  ايضاح  في  المؤلفات 
عظام  شهداء  جبهته  وتكبدت   ، وفساده 
عطروا بدمائهم وكر الشيطان ، وتعرض 
اطار  في  عديدة  لمحاوالت  شخصيًا 
كان  التي  والترهيب  الترغيب  سياسة 
األمر  به  انتهى  النظام  زبانية  يقودها 
الليبي  للشعب  العظيم  االنتصار  بعد 
ال  حتى  لالستقالة  مضطرًا  يكون  أن 
 ، السياسي  العزل  لقانون  ضحية  يكون 
حقًا لقد صدق المولى عز وجل عندما 
ولهو  لعب  الدنيا  الحياة  إنما   » قال 
وهذه  المغوار،  البطل  لهذا  فتحية   «...
بمعرفة  أعذر جهلنا   ، العمالقة  القامة 

الرجال .
حفظ الله ليبيا شامخة آبية
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المشرف العام

الــتــي ينتهجها  انـــطـــالقـــًا مـــن مــبــدأ الــشــفــافــيــة 
مــصــرف ليبيا الــمــركــزي لــلــتــفــاعــل مــع الــمــواطــنــيــن 
عن  مــبــاشــرة  وتــســاؤالتــهــم  استفساراتهم  على  والـــرد 
طريق المصرف المركزي ودون االنجرار خلف بعض 
األخبار التي يتم تداولها في بعض األحيان بطريقة 

خاطئة ووفقًا لمصادر غير مسؤولة ..
عــلــيــه يــمــكــنــكــم اســـتـــخـــدام الــبــريــد االلــكــتــرونــي 

التالي :
mediaoffice@cbl.gov.ly
من أجل التواصل معنا والتفاعل معكم 

وعاشت ليبيا حرة
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أبوفناس: النّفط ال يصنع فرص العمل واخلدمات والزّراعة أجنع احللول للبطالة
على  أبوفناس  مصطفى  األستاذ  االقتصاد  وزير  أكد 
املنظمة  والقرارات  القوانني  كل  مراجعة  بصدد  احلكومة  أن 
اخلاصة  اللجان  وستصدر  ليبيا،  يف  االقتصادي،  للنشاط 
إلى  العاجل، متهيدًا لتحويله  القريب  مبراجعتها تقريرها يف 
الوطني،  الدخل  تعّزز االجتاه نحو تنويع مصادر  برامج عمل، 
على  واالعتماد  واالنتاجي،  اخلدمي  االقتصاد  إلى  والتحّول 
األسواق  الضطرابات  املعرض  للنفط  بديلة  جديدة  مصادر 

العاملية.
اخلدمية  القطاعات  أنشطة  توسيع  إلى  التقارير  وتذهب 
والصناعة،  والزراعة  السياحة  قطاع  يف  واالستثمار  والزراعية، 
العمل،  قدر من فرص  أكبر  الناجعة خللق  سيضاعف احللول 
وباملقابل خفض معدالت البطالة التي سجلت نسبة 20 باملائة 

قبل الثورة، من خالل دعم الصادرات وتنمية السياحة.
وقال أبوفناس إن النفط يصنع املال، ولكنه ال يصنع فرص 
عمل، مؤكدًا على صعوبة حتديد نسبة مئوية ملا ميكن أن تشكله 

القطاعات االقتصادية من نسبة الدخل الليبي يف املستقبل.

خلفض  ليبيا  سعي  إلى  أبوفناس  أشار  آخر  جانب  وعلى 
االعتماد على إيرادات النفط الذي يشكل نحو 90 باملائة من 
صادرات البالد، فيما أعلن أن االقتصاد الليبي سيعتمد بشكل 
كبير على القطاع اخلاص الذي اليتعدى حجم نشاطه حاليًا 
باملائة   95 مقابل  االقتصادي  النشاط  من  باملائة   5 نسبة 
مفتتحًا  جيدة،  خدمات  تقدمي  عن  عجز  الذي  العام  للقطاع 
متميزة  قدرات  لديها  ليبيا  أن  بوفناس  وأوضح  الفساد،  باب 

لتصدير األسماك والزيوت والتمور.
وتتجه ليبيا إلى تنشيط االستثمار يف مواردها الطبيعية، 
بغية التأسيس النطالق اقتصاد متنوع، سيرتكز على السياحة، 
والزراعة، وكل املجاالت األخرى، مبايف ذلك املنتجات الزراعية 
البالد  الرئيسية يف  أهم األنشطة االقتصادية  كانت أحد  التي 
من  املائة  يف   80 نحو  مع   ،1958 عام  النفط  اكتشاف  قبل 
السكان املنخرطني يف العمل بالزراعة أو تربية احليوانات عام 
1950، وانخفض هذا املعدل تدريجيًا إلى أن وصل بحلول عام 

1999 إلى 18 يف املائة فقط.

ويرى اخلبراء االقتصاديون أن وضع استراتيجية تسويق 
جديدة، تركز على حتسني التعبئة والتغليف وتقدمي منتجات 
وسائل  تعزيز  بحث  مع  جنب  إلى  جنبًا  جاذبية،  أكثر  نهائية 
تعزز  سوف  العاملية،  األسواق  معايير  تلبي  حديثة،  تسويق 
صادرات املنتجات الزراعية، وتبعًا لذلك حتقيق نتائج ذات أثر 

اقتصادي إيجابي.
ومن جانب آخر تؤكد نتائج دراسات أجرتها مجموعة من 
السياحة  منظمة  مع  بالتعاون  والدوليني،  املحليني  اخلبراء 
العاملية، أن نحو 230 ألف فرصة عمل من املتوقع توليدها يف 
مجال السفر والسياحة يف ليبيا، إذا ما مت استكمال مخطط 
التنمية السياحية -2009 2025، برفع القدرة االستيعابية 
للفنادق ومراكز اإليواء السياحي إلى 100 ألف غرفة، ما يعزز 
فرص البالد التي متتلك مقومات طبيعية وثقافية متيزها عن 
سنويًا،  سائح  مليون   4.6 الستقطاب  اإلقليم  دول  من  غيرها 
يف  باملائة   6 إلى  السياحة  قطاع  مساهمة  رفع  لذلك  وتبعًا 

إجمالي الدخل الوطني.

أحــجــيــــــة الـبــراميــل !!!

نعم لقانون العزل الّسياسي ...ولكـن !!

مومياء الفتاة من اجلغبوب إلى السرايا احلمراء

مبيزات أمنية عالية ومواصفات فنية حديثة 

العملة اجلديدة تخفض 55باملائة من األسعار
علي  املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  نائب  قال 
عمل  حصيلة   كان  اجلديدة  العملة  إصدار  إن  حبري 
عرضا،   135 بني  من  التصميم  الختيار  وضخم،  كبير 
الوطن  وحدة  تعكس  التي  التصميمات  اختيار  ومت 
وغربه،  وشرقه  جنوبه  من  املختلفة  والرموز  وانتماءاته 
املناقصة  عملية  يف  الطرق  بأحدث  االستعانة  ومتت 

واملمارسة، أسفرت عن توفير 55 يف املائة يف األسعـار .

مجلس إدارة ليبيا املركزي يعقد سلسلة اجتماعات مبدن شرق ليبيا

اخلصائص الكيمائّية وامليكانيكّية للعملة اجلديدة 
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حق الرد مكفـــــــول : 

رداً على ما نشر بصحيفة مصارف العدد "13"ما كان حديثاً يُفترى ..!! 
يف مقال������ه بعنوان "ه������ل كان حديثا يفترى ؟!" على صحيفة مصارف املنش������ور 
بتاري������خ 12 رج������ب 1434 املواف������ق 22 ماي������و 2013م، افتت������ح الس������يد إبراهي������م 
الهنقاري كالمه بأمرين : األول : أنَّ ما أورده إْن هو إال اجتهاٌد و رأٌي ؛ ُمتناس������يًا أنَّ 
لالجته������اد يف أيِّ باٍب ِمْن أبواب العلم واملعرفة أدواته ومتطلباُته ، وإال الجتهد َمن 
ش������اء فيما ش������اء، ولقال َمن ش������اء ما ش������اء، ويف احلديث املبارك املتف������ق عليه يقول 
املصطفى صلى اهلل عليه وس������لم : ) إذا حكم احلاكم، فاجتهد وأصاب، فله أجران. 
وإذا حك������م، فاجتهد فأخطأ، فل������ه أجر واحد ( فحصول األج������ر يف حالتي اإلصابة 
واخلط������أ يف االجته������اد، يتوقف على توّف������ر آلته، أي أن يكون احلاك������م املجتهد أهالً 
لالجته������اد ِفعالً، حائ������زًا ألدوات االجتهاد فيما حكم فيه، أما َمن اجتهد وحكم دون 
تواف������ر أداوت االجته������اد لديه فال حظَّ ل������ه يف أجر االجتهاد اخلطأ ب������ل هو آثٌم وإْن 
ة!  َل الكاتب يف نهاية األمر على النيَّ أصاَب، لتركه األخذ باألس������باب !! الثاني : َع������وَّ
م أو كبوة، غافالً  مصّرحًا بأنَّ نيته ومقصده هو اإلصالح! علَّ ذلك يشفع له زلة قلَّ
لة إلى  ع������ن أنَّ حس������َن النّي������ة ال ُيغني عن خطأ األس������لوب وإهم������ال الوس������يلة املوصِّ
الغرض النبيل، إذ النّيةُ احَلَس������َنةُ تستلزم األخذ باألسباب، بسلوك طريٍق صحيٍح، 
ٌر ال َتش������َفُع له نّيةٌ. فيتبني بذل������ك أّن محاولة الكاتب الّتمترس وراء  وإال فهو مقصِّ
ُحس������ِن الني������ة وحري������ة االجته������اد والتعبير عن ال������رأي! وطلبًا للس������المة م������ن الرد 
فينةَ ال َترِي  والتعقيب! ترجو الس������المة ولم َتسُلك َمَس������اِلَكها )نية( *** إنَّ السَّ
على الَيَبِس )س������بب( هناك ُس������نٌن وَسنن، وأس������باٌب مقدمات يجب سلوكها للوصول 
إلى نتائج منطقية أوتاس������يس حقائق علمية، وما تبرير الكاتب بهذين األمرين – 
الني������ة وحربة التعبير ع������ن الرأي – اللذين افتتح بهم������ا إال محاولة إلزام للقاريء 
بدايةً باحترام ما اعتبَره " رأيًا " يف إطار " الرأي والرأي اآلخر"! والفرُق جدُّ َظاِهٍر. 
ا االعتراض على ما  بطبيعة احلال، ال اعتراض ألحٍد على هذه األُُطر العامة، وإنَّ
اعتبره الكاتب رأيًا باألس������اس، بينما هو مفتقر للس������ند واملُستند، ولم َيبنِه ال على 
ق������اِش، فُيقبُل منه أو ُيردُّ  بين������ٍة و ال بره������اٍن علميٍّ وال واقعّي، بحيث َيصيُر قابال للنِّ
ةً، كاْن  ������نَي ِبلَّ لفيقاِت، َزاَدْت الطِّ علي������ه، بل أََضاَف الَكاِت������ُب إلى كالِمِه ُحزمةً ِم������ن التَّ
األولى به أْن ال يخوض فيها ابتداًء، وال يستعجل باحلكم فيما ال يعلم انتهاًء! مما 
جعله يأتي بالعجائب ِمن الَقوِل، وكان األولى به أن يس������أل أوالً قبل أن يحكم، فقد 
ا شفاء العيِّ – املرض - السؤاُل  قال احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم : ) إنَّ
(. ِإنَّ ما اعتبره الكاتب فكرًة واجتهادًا أو تعبيرًا عن الرأي وحرّيةً، ال صلةَ له بالعلم 
ةً كانت أم غيرها، فالكتابة الصحيفة ال ينبغي أن  وال باملهنية وال بالكتابة، َصحفيَّ
������ة وتقلب حقائقها، ألن������ه إهدار للقيم������ة العلمية، وخلط  َتقَتِح������َم املس������ائَل العلميَّ
ل������أوراق حت������ت غط������اء "التعبير ع������ن الرأي"! أم������ا غي������اب املنهجي������ة واملوضوعية - 
، ال ينبغي تأس������يس فكرة أو بن������اء رأي دون  ������ٍل إلى احل������قِّ باعتبارهم������ا وس������يلتا توصُّ
س������ني لأس������ف ال َيفقهون  ث وال حرج! بل كثيٌر من كتابنا املسيَّ مراعاتهم������ا - فح������دِّ
حت������ى معناه������ا فضال عن تطبيقها أو االلتزام بها، وكما قيل . وسأس������رد بعض تلك 
الش������طحات مقتبس������ةً من كالم الكاتب كما هي، ثم أتبعها مبناقشة بسيطة تكشف 
وه������َن كلٍّ منها، مبا يؤكِّد أن ما ورد لي������س له صلة باألفكار، وال بالرأي الذي طالبنا 
باحترام������ه، وذلك على النحو التالي : أوالً : جم������ع الكاتب متناقضات ومختلفات 
ومتع������ددات ومتقاب������الت ال جامع بينه������ا وال رابط و وصفها بأنها اس������تغالل للدين 
اإلس������المي لتحقيق أهداف سياسية! ومنها حسب تعبيره : املصارف اإلسالمية – 
اجلماعات اإلس������المية – اإلسالم السياسي – اإلخوان املسلمني – أنصار الشريعة 
– حزب اهلل – حزب التحرير اإلسالمي – القاعدة – جماعة بوكو حرام – اجلماعة 
اإلس������المية املقاتلة – وغيرها من التنظيمات التي تنس������ب نفسها لإلسالم ! نقول 
للكاتب : طاملا اعتبرت الصيرفة اإلس������المية اس������تغالال للدي������ن، فهل مصرف ليبيا 
املرك������زي، أو املؤمت������ر الوطن������ي الع������ام يف ليبي������ا هما أح������د أولئك املس������تغلني للدين 
ألغراض سياس������ية، حني قررا دعم مش������روع الصيرفة اإلس������المية ؟! وإْن كانا كذلك 
فلم������ا لم تس������ردهما يف القائمة، أم أنها تصفية حس������ابات أخ������رى، ليس املركزي وال 
املؤمت������ر ب������ل وال الصيرفة اإلس������المية طرفا فيه������ا ؟! أم هل يا ترى صن������دوق النقد 
الدول������ي ه������و اآلخر، الذي ع������رض خدماته ودعم������ه يف مجال الصيرفة اإلس������المية 
وإصدار الصكوك اإلس������المية هو اآلخر يستغل الدين اإلسالمي لتحقيق أغراض 
سياس������ية أو غيره������ا ؟ ومن وراءه البن������ك الدولي، وغيرهما من املؤسس������ات الدولية 
املالي������ة املتخصص������ة والتي تق������ّدم الّدع������م الفني يف مج������ال الصيرفة اإلس������المية، 
وعرض������ت خدماتها على مصرف ليبيا املركزي واملصارف التجارية الليبية، هل هي 
األخرى لها أهدافها السياسية ؟! ثم ما الرابط أو العالقة املباشرة أو غير املباشرة 
بني مؤسسات الصيرفة اإلسالمية والتأمني اإلسالمي وبني احلركات أو اجلماعات 
التي س������ردها الكاتب؟! التي بعضها فعال إس������المي يسعى لتحقيق أهداف وغايات 
إس������المية، وبعضها مصنوع لتشويه اإلسالم واملس������لمني، وهي تمعات بشرية ذات 
أهداف جدُّ مختلفة عن أهداف املؤسس������ات املالية التي تلتزم املعايير الش������رعية يف 
تعامالته������ا؟! ق������ام الكاتب بحش������د كل ه������ذه املتناقضات ظنًا منه ب������أن حكم بعضها 
س������ينتقل إلى األخرى باملج������اورة، وبالتالي َمن عرف – مث������ال – تنظيم القاعدة أو 
بوكو حرام أو غيرها، سيس������حب حكمه ذاك على كل ما ذكر؟! وهذا أس������لوب ال مُيتُّ 
للكتابة وال لأمانة العلمية وال للمنهجية بصلٍة .. بل إنَّ هذا ُيبِطُل دعوى حس������ن 
النية واإلش������ارة إلى اإلصالح الذي أشار إليه يف مطلع حديثه، فاإلصالح له طرقه 
وأساليبه وليس باإلقحام واالفتراء والدعاوى املجردة يكوُن اإلصالح .. وبناء على 
أساس الكاتب، وتأسيس������ًا على النظرة املوضوعية للصيرفة اإلسالمية، كان يلزمه 
أن يذك������ر ضمن احلش������د الذي حش������َده يف قائمة ُمس������تغلي الدين اإلس������المي، تلك 
الدول الداعمة للصيرفة واملالية اإلسالمية، فهناك ماليزيا الرائدة يف هذا املجال 
التي َمَضى على َتدش������ينها مش������روع الصيرفة اإلس������المية أربعة عقود تقريبًا، ومن 
ورائه������ا الس������عودية والبحرين واإلمارات وقطر وإندونيس������يا وس������نغافورة، بل هناك 
نْت  أيضًا ابريطانيا وفرنسا، وهناك الواليات املتحدة األمريكية، فهذه كلها دول َقنَّ
للصيرف������ة واملالي������ة اإلس������المية بش������كل عام ومارس������تها عملي������ًا؟! فِلَم س������قطْت ِمَن 
الَقاِئَم������ِة؟! ه������ل ألنَّها س������ُتظِهُر التناق������ض الكبي������ر يف املزيج الغريب الذي َحَش������َده 
الكات������ب؟! لك������ّن الع������دل واإلنصاف وهم������ا صنو اإلصالح ال������ذي رفع ش������عاره بداية 
ُيلزَماِنِه بذكر اجلميع أّيًا كانوا، وُيوجب عليه ذكرها، وبخاصة بأنه س������رد منظمات 
وجماع������ات ال عالقة لها بالصيرفة اإلس������المية، فتنظيم القاع������دة مثال أو جماعة 
بوك������و حرام، لم نس������مع يوم������ا ولم نق������رأ بأنهم������ا يدعم������ان أو يطالب������ان بالصيرفة 
اإلس������المية؟! فلماذا دخال بينما خرجْت ابريطانيا مثال التي أعلنت صراحةً أنها 
تس������عى لتكون ابريطانيا مركزا ماليا إس������الميا يف أوروبا، وتبعتها فرنسا يف ذلك ؟! 
إذ بحس������ب بيان وزارة اخلزان������ة البريطانية الصادر بتاري������خ 15/3/2013، فإنها 
أنش������أْت فريَق عمل وزارّي برئاس������ة غريغ كالرك وزير الدولة املس������ؤول عن الش������ؤون 
املالية بوزارة اخلزانة ووزيرة الدولة بوزارة اخلارجية البارونة وارس������ي، سيعمل على 
تقوي������ة موقع لندن كمركز للتمويل اإلس������المي يف العالم الغربي، وحس������ب البيان، 
س������يعمل الفريق عل������ى "دعم تنمية قط������اع التمويل اإلس������المي يف بريطانيا وزيادة 
االس������تثمارات الداخلي������ة وتقوي������ة االقتص������اد البريطاني عب������ر َضخِّ أموال وإنش������اء 

ش������ركات جديدة وتوفير متويل أرخص من التمويل التقليدي الذي توفره املصارف 
ملش������اريع البنية األساس������ية". فهاهم أباطرة املال الغربيون ُيعلن������ون عن رغبتهم يف 
املصرفي������ة واملالية اإلس������المية، التي يري������د أن يزهدنا فيها بنو جلدتن������ا! هل إيثارا 
ألولئك بالغنم واملنافع أم حرصا على ديننا من سوء التوظيف ألغراض ساسية يا 
ت������رى ؟!! وبحس������ب التقارير منها تقري������ر "بيتك" لأبحاث وغيرها، س������تبلغ أصول 
الصيرفة اإلسالمية تريليون ونصف بنهاية العام احلالي، وبالتالي رأت ابريطانيا 
ضرورة املنافس������ة على حصتها من تلك الس������وق الواعدة، الس������تقطاب أكبر قدر من 
ه������ذه األص������ول، علما بأنها تس������تضيف حاليًا أكثر من 25 ش������ركة متويل إس������المي 
حس������ب تقرير »وورلد ريبورت« منها بنك »لندن والشرق األوسط« وبنك »ابريطانيا 
اإلس������المي« الذي تأس������س يف عام 2004، رغم م������ا على التجرب������ة البريطانية من 
ع������ة املخالفة لق������رارات املجامع  بَّ مالحظ������ات ومآخذ، نظ������را لبعض املمارس������ات املتَّ
الفقهية املُعتبرة، كالس������ماح ببيع العينة واملرابحة العكس������ية والتمويل بالصكوك 
املدمجة والتداول بأس������هم الشركات التي تشوبها ش������بهة الربا، والتي أُخذت نسخا 
ع������ن تارب مختل������ف حول ش������رعيتها، إال أّن وجود نافذة متويل إس������المية يف نحو 
ابريطانيا وكندا وأمريكا يبقى أفضل من االعتماد على القروض والفائدة الربوية 
املحرم������ة بالتأكيد. فهل كانت اململكة املتحدة تس������تغل الدين اإلس������المي أيضًا؟ أم 
أنها تدعم القاعدة واجلماعات اإلس������المية التي سردها علينا الكاتب، وربط بينها 
وبني الصيرفة اإلس������المية؟!! ثانيًا : اعتبر الكاتُب كلَّ ما سبق ذكره من املزيج غير 
املتجان������س، واألس������ماء واملصطلح������ات اعتبرها جميع������ا "بدعة دخيل������ة على الدين 
اإلسالمي"، حيث – حسب رأيه – "لم ينتم النبيُّ الكرمي وأصحابه إلى أيٍّ ِمن هذه 
نظيم������ات واجلماعات، ولم َيعتنقوا أّيا م������ن أفكارها املتطرفة التي يتم الترويج  التَّ
لها اليوم ِمن ِقَبل اجلماعات والتنظيمات باسم اإلسالم؟!" هنا : مَتنينا لو قّدم لنا 
الكاتب أوالً تعريفا منضبطًا للبدعة التي يقصد! لندرك كيف بنى حكمه وتبديعه 
للصيرف������ة اإلس������المية وللمصارف اإلس������المية أو لغيره������ا، قد تس������عفنا املعلومات 
املتوفرة بانطباق هذا الوصف على بعض األطراف املذكورة، إال أنَّ عملية التحشيد 
ب������ني املتقابالت واملختلفات ش������كال وموضوعًا، منعْت من عث������وره على تعريف واحد 
ق������دمي أم حدي������ث يخدم حكم������ه املتهاوي ب������أّن كل هذا م������ن "البدع������ة"!.. إنَّ البدعة 
"مصطلح ش������رعي" وهي يف أبس������ط تعريفاتها َتعني : "الطريقة املخترعة يف الّدين 
������دًا هلل تعالى" .. فكان على الكاتب  التي ُقصد بها مضاهاة الطريقة الش������رعية َتعبُّ
تنزي������ل حكمه بالتبدي������ع من خالل هذا املعي������ار، أو أن يجتهد بوضع معيار أش������مل 
سات واملنظمات التي أوردها وال قاسم بينها!  ليتسع لكل األطراف واجلهات واملؤسَّ
������ًا بالكات������ب أن َيحت������رَِم  لنس������تطيع تأيي������ده أو معارضت������ه بع������د ذل������ك .. ف������كان َحرِيَّ
قاش يف هذا أساسًا  ه كفانا وكفى نفَسه مؤنةَ النِّ ص، وأن يرجع إلى أهِلِه علَّ الّتخصُّ
.. ثالثًا : لم يعرف النبي عليه الصالة والس������الم وال صحابته األبرار ش������يئا اس������مه 
مصرف أو بنك كما لم يعرفوا شيئا اسمه دوالر أو يورو أو ين ... وال ودائع مصرفية 
وال قروض ...الخ.!!! إنَّ مجرد الس������رد التاريخ������ي الذي ذكره الكاتب هنا ال ُيضيف 
ش������يئًا، لكني قد أضيف للكاتب أن الفقه اإلس������المي يفرق بني املقاصد  والوسائل، 
كم������ا يفرق ب������ني الغايات واآللي������ات، ولم يقف يوما ض������د العل������م وال يتنكر للجهود 
اإلنس������انية أّي������ًا كانت، وال يضع أغالالً وال إصرًا، بل ينظ������م احلياة مبا يكفل حقوق 
اجلمي������ع، ويحقق املصلح������ة العامة ال لفئ������ة دون أخرى، ولهذا عندم������ا جاء النبي 
اَس ُيس������لفوَن يف السوق، لم ُيلِغ  صلى اهلل عليه وس������لم إلى املدينة املنورة و َوَجَد النَّ
������َلِف - مثالً - : ) َمْن أس������َلَف  مها فقط، وق������ال لهم يف السَّ ������ا نظَّ تل������ك املعامل������ة، وإنَّ
فليس������لف يف كي������ٍل َمعُل������وٍم َووزٍن َمْعُلوٍم إلى أََج������ٍل َمْعُلوٍم ( .. فاإلس������الم لديه حزمةُ 
مب������ادئ وأحكام ثابتة يجب أن تخضع لها احلياة عامة، بغض النظر عن الوس������ائل 
واألدوات التي تتوصل إليها البش������رية يف أمور دنياها، وال يقف اإلسالم حجر عثرة 
أمام التط������ور كاملا لم يخالف حكمًا من أحكامه الربانية، ففي صحيح مس������لم عن 
موس������ى بن طلحة عن أبيه أنَّ النبي صلى اهلل عليه وس������لم م������رَّ يف املدينة على قوم 
ْخَل فقال : " لو لم يفعلوا لصلح له " فامتنع القوم عن تلقيح النخل يف  يؤبرون النَّ
خُل إال ِش������يَصًا - بلحًا  ذل������ك الع������ام ظنًا منهم أنَّ ذلك من أمر الوحي، فلم ُينتج النَّ
غي������ر ملق������ح ُمرُّ الّطعم ال ُيؤكُل - فقال : "ما أظن يغني ذلك ش������يئًا ".. ثم قال : "إْن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إّنا ظننت ظنًا فال تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا 
حدثتك������م عن اهلل ش������يئًا فخذوا به " ويف رواية أخرى ص������ّح عنه انه قال لهم : ) أنتم 
أعل������م بأمور دنياك������م (، فال حاجة بنا الس������تعراض ما كان موج������ودا مما لم يكن يف 
ا  عه������ده عليه الصالة والس������الم، ألنَّه ليس م������ن موضوعات الفقه اإلس������المي، وإنَّ
موضوعه هو تكييف كل املس������ائل واملس������تجدات املعاصرة وف������ق القواعد والضوابط 
واألح������كام الش������رعية الثابت������ة يف دين اهلل تعال������ى، أما اآللي������ات واألدوات للمباح من 
املقاصد والغايات، فليس������ت موضوعا يس������تحق حتى النقاش. رابعًا : فلماذا ُنقِحُم 
اإِلْس������الَم إقحامًا غيَر ِعلمّي وال َمنطقي يف أم������ر من أموِر دنيانا ال عالقة له بأركان 
اإلسالم اخلمسة وال باحلالل واحلرام البنّي ... ونغير األسماء الصحيحة لأشياء 
َمه اإلس������الُم، ثم  بأس������ماء مزّيفة وهو م������ا ُيعَتَبُر يف الواقع نوعا ِمن الِغشِّ الذي حرَّ
َنس������تبدُل عب������ارة "الفائدة" بعبارة "املرابحة" بعد أْن نزي������د قيمتها أي نزيُد التكلفة 
على املسلم، ثم نسمي املصرف الذي يقوم بذلك الِغشِّ باملصرف "اإلسالمي". هنا، 
نس������أل الكاتب : هل أنزل اهلل تعالى كتابه وأرس������ل رس������وله إال لتنظيم حياة الناس 
وفقًا ملا يريد اهلل تعالى ويرضاه لعباده الذين خلقهم؟! فكيف سيفعل ذلك دون أن 
يكون له حضور – ال إقحام ألنها كلمة ال تليق بدين اهلل تعالى وش������رعه – يف حياة 
ًا وِنهائيًا، وهذا وحُيه وقوُل������ه وقوله نبيه عليه الصالة  الناس، ب������ل ليكون حكمه باتَّ
والس������الم، جهله من جهله وعلمه من علمه، ُمش������اعا للجميع ميكن االطالع عليه، 
ظر فله أن يس������تنبط منه احلكم الش������رعي، وإْن لم  ف������إْن كان ِمن أهِل االجتهاد والنَّ
ْك������رِ ِإْن ُكْنُتْم اَل  يك������ن كذلك فعليه أن يس������أل أه������ل الذكر يف ذلك ) َفاْس������أَُلوا أَْهَل الِذّ
َتْعَلُموَن ( ... خامس������ًا : إنَّ نس������بة املصرف أو البنك إلى اإلسالم هو إذن تعبير لغوي 
"خاطئ" كأْن تقول الطائرة اإلس������المية أو الس������يارة اإلسالمية أو حاملة الطائرات 
اإلس������المية أو الفيتامني اإلس������المي أو الكمبيوتر اإلسالمي إلى غير ذلك ..!! بعد 
اقتح������ام الفقه هاه������و الكاتب يدخ������ل على اللغ������ة، وَيعتبُر املصطلح ال������ذي تداوله 
Ban- "للعالم بأس������ره ش������رقًا وَغربًا، مس������لمون وغيرهم، "الصيرفة اإلس������المية" أو 
king Islamic" اعتبره خطأ يف اللغة؟! واألدَهى ِمن ذلك أْن يقرَن هذا املصطلح 
ال������ذي يش������ير إلى عل������م املالي������ة واملصرفي������ة املوافقة للش������ريعة اإلس������المية بإجماع 
اخلب������راء واملتخصصني، مبصطلحات ُمغايرة متام������ًا وخارج إطار املوضوع وال وجه 
ش������به بينها، كاألجهزة والطائرات والعقاقي������ر وغيرها، ألّن اآلالت واألدوات املوِصلة 
إل������ى مقاصد وغايات وحتقق حاجات إنس������انية أباحها الش������رع، مأم������ور بها ويعتبر 
حتصيله������ا فرضًا عل������ى الكفاية، يأثم املس������لمون جميعًا إْن لم يصنع������وه، وبالتالي 
فهذه األدوات والوس������ائل منصوص على إباحتها، من خالل التنصيص على إباحة 
الغايات التي تؤدي إليها، وملاذا لم ميّثل الكاتب باخلمر اإلس������المّية، رمبا املنزوعة 
الكح������ول مث������الً!! أو نحو ذلك؟! فمن غير املعقول أْن ُتوَص������ف هذه اآلالت واألدوات 
واألجهزة واملخترعات بذاتها بكونها إس������المية أم غير إسالمية، وإنا الذي يوصف 

هو ما تؤدي إليه من غايات ومقاصد. باألساس ليس هذا مجال الّنقاش والبحث، 
لكن������ه اإلقح������ام والتش������تيت يف غياب بوصلة ورؤي������ة واضحة، ولم نس������مع مبثل هذا 
ال������كالم حتى م������ن قبل املالحدة وغير املس������لمني، ولم نعه������ده إال يف ثقافة الطاغية 
املقب������ور الذي اعتبر كلمة "مصرف إس������المي" َتعني بالض������رورة أّن املصارف األخرى 
"ُكفرية" متناسيا - لفرط جهله - أنَّ املؤسسات نفسها ال ُيعقُل وصفها بذلك وإنا 
ظم واملعايير النافدة من خاللها .. سادسًا : أما قول  ُتوصف به املبادئ واللوائح والنُّ
س������ات التي تس������مي نفس������ها باملصارف  الكات������ب : " ألي������س ِمن العيب على هذه املؤسَّ
اإلسالمية أن تتعامل مع زبائنها مبا يزيد يف الواقع عن الفوائد املصرفية املعتادة 
س������ات املصرفية العاملية بالش������روط نفسها ... ثم تكذب  بينما تتعامل هي مع املؤسَّ
على عمالئها وتقول أن ما يدفعونه هو حصة "املصرف اإلسالمي من األرباح التي 
يحققها الزبون من تلك املعاملة ...". بداية، ناقض الكاتب نفَس������ه؛ فاعتبر ضمنا 
رٌ ومعقوٌل بعد ما أنكره جملةً وتفصيالً،  بأنَّ وصَف املصارف نفَسها باإلسالمية ُمبرَّ
إذ عاَب عليها هنا الكذب بأْن ُتخبر بخالف ما ُتعلن، ألنه أمر ُيخالف مقتضى ذلك 
الوصف "اإلس������المية"، فظاهٌر ِمن كالمه بأّنها إْن لم تكذب فس������تكون جديرًة بهذا 
الوصف الذي يعني أْنه ال ينبغي لها أْن مُتاِرَس الكذب والغش .....ألخ من املعايير 
الش������رعية، وهو املطلوب إثباته!! فنزيد عليه نحن بأنه يس������تلزم أيضًا أْن ال مُتارَس 
ص������ورًا أخ������رى من املحرم������ات، على رأس������ها أخذ الرب������ا وإعطائه، اس������تغالالً ألموال 
املودعني، لتحقيق أرباح كبيرة لصاحلها، بينما هي ال دور لها إال أن تأخذ من طرف 
م لطرف آخر بفائدة أكبر.. هذا كله رغم أن معظم املصارف  بفائدة ربوية أقل، لتقدِّ
الليبي������ة ل������م ُتعِط املودع������ني أّية عوائ������د، بل هي تن������ي عوائد أم������وال املودعني من 
املصرف املركزي زحتتكرها لنفس������ها! أم������ا احلادثة التي س������ردها الكاتب، فهي أوالً 
حادثة عني، ال ميكن تعميمها على كل املصارف اإلسالمية، وما جهله الكاتب منها 
اكثر بكثير مما علمه، ونحن نعرف عشرات من تلك املصارف لم متارس هذا النوع 
من الكذب الذي يتحدث عنه! سابعًا : يقول : " فكيف تكون الفائدة حرامًا إذا كان 
اله������دف منها هو درء الضرر عن أموال املودعني أو تخفيفه على األقل ؟! "فأيان" – 
هك������ذا وردْت - تذهبون ؟؟!! ألس������نا نقرأ ق������ول اهلل تعالى ) فلك������م رؤوس أموالكم ال 
تظلم������ون وال تطلم������ون ( ... وإذا كان اهلل تعالى يقول يف كتابه يريد بنا اليس������ر وال 
يريد بنا العس������ر، فلماذا يعقد بعض الشيوخ املسلمني علينا حياتنا بفتاوى ظاملة 
وباطل������ة وال تراعي واق������ع احلال وحاجات املس������لمني". هنا أضاف الكاتب تفس������يرا 
جديدًا وفلس������فة أخ������رى للفائدة، حيث اعتبره������ا درءا للض������رر أو تخفيفا له، وكأن 
املصارف الربوية التي تنتش������ر يف أرجاء العالم إنا هدفها وعملها هو درُء األخطار 
د أموال املودعني، وهي ال تعرف مبدأ املشاركة يف اخلطر على اإلطالق وال  التي تهدِّ
تعت������رف ب������ه إطالقًا. فلو جئنا نس������ترجع من ذاكرة أيام الدراس������ة يف كلية االقتصاد 
لنس������تعيد بعض������ا من تفس������يرات الفائدة، س������نجد - مث������ال – أبو الرأس������مالية "آدم 
س������ميث" الذي ال يفرق بني الفائدة والربح! فَيعتبُر الفائدة ثمنًا الس������تخدام رأس 
امل������ال الناجت ع������ن تضحية ادخارية )حقيقية(، وَنُد "مارش������ال" يوافقه "س������ينيور" 
ُيعرف������ان الفائ������دة على أنها "الّس������عر املدفوع يف الس������وق الس������تعمال رأس املال"؛ ِمن 
جان������ب آخ������ر يعّرفها التجدي������دي " كين������ز" يف نظريت������ه االقتصادية العام������ة، بأنها 
"مكافأة التخلي عن الس������يولة"، يف حني يرى "فيش������ر" يف كتابه "نظرية الفائدة" أّن 
ل الفائدة ه������و "ثمُن عدم الصبر على إنفاق الدخل وفرصة االس������تثمار".. أي  مع������دَّ
ُقود؛ فالفائدة ُتدَفُع ثمنا لتخلي الناس عن االكتناز، وس������عُر  أنَّها ثمٌن إلقراِض النُّ
الفائ������دة هو املكاف������أة الطبيعية! وهذا أش������هر تبريرات الفائدة ل������دى االقتصاديني 
الكنزي������ني، إال أنَّ هذه النظرية املعتمدة لديهم، ناقضْت نفَس������ها ِم������رارًا، ولعل أبرز 
املآخ������ذ عليها ه������و أّن الفائدة لن حَتمل عل������ى التخلي عن االكتن������از إال كانت متّثل 
عائدا ُمجزيًا – ليظهر لك أن قول الكاتب بأنها جلبر الضرر فهو تفس������ير أبعد من 
ه األدن������ى - كما هو االت������اه العام لهذه  اخلي������ال! -، أم������ا إذا بلغ س������عر الفائ������دة حدَّ
النظري������ة ذاته������ا – ف������إنَّ تاثيرها س������يكون بعكس املطل������وب؛ حيث ي������زداد التفضيل 
خلي عن الس������يولة، كم������ا أنَّه ليس بالفائ������دة وحَدها  ق������دي وتق������لُّ الرغبة يف التَّ النَّ
خلي عن االكتناز، بل هناك وس������ائل أخرى أكثر جدوى وأقل  يحم������ل الناس على التَّ
كلف������ة وال تتضم������ن تأثي������را جانبيا حادًا على غرار س������عر الفائ������دة، وذلك ِمن خالل 
توفي������ر فرص اس������تثمارية مالِئمة، تقوم على مش������اركة عادلة، وُت������درُّ أرباحا ُمجزية 
لكاف������ة األط������راف، مما يدفع بق������وة إلى تفضيل االس������تثمار والتخلي ع������ن االكتناز 
ها، الذي حجبه  بالكلي������ة!! وهذا هو بيت القصيد وجوهر الصيرفة اإلس������المية وُلبُّ
ع������ن البعض إما جهلهم بالصيرفة اإلس������المية وأسس������ها، أو اس������تحضارهم لصورة 
التعام������ل القائم يف ليبيا املنحص������ر يف منَتج املرابحة حَتديدًا، والالفُت يف األمر أن 
"كينز" صاحب النظرية وأحد أعمدة الرأسمالية نفسه يرى يف نظريته االقتصادية 
ل الفائدة يف مجتمع َحَس������ن اإلدارة ميكن أن  ُم بأّن معدَّ العامة املش������ار إليها وُيس������لِّ
يك������ون صفرًا !!.. وهذا ما اعتمد عليه َم������ن ُعرفوا ب� "الكنزيون اجُلُدد" حتى األزمة 
املالية العاملية األخيرة يف 2008م. إذن ند الكاتب ُيضيف لنا ُبعدًا إنس������انيًا آخر 
لم نعرفه مسبقًا، ولم نعهده يف املصارف الربوية التقليدية؛ حيث ذكر بأنَّ الفائدة 
إن������ا ُتعطى لدرِء الضرر عن أم������وال املودعني! مما َيعني أنَّ تل������ك املصارف الربوية 
مُتارُس دورًا خيريًا وإنس������انيًا!! وتقّدم خدمات حفظ أموال املودعني، بل وتعوضهم 
عن خس������ارتهم عن م������رور الزمن، فهذا َتبريٌر إْن أمكَن التس������ليم ب������ه يف حال إعطاء 
املص������رف الفائدَة القليلة ألصحاب األموال، فكيف ميكن تطبيقه على جانب أخذ 
املص������رف للفائدة الكبيرة من املقترضني ؟! وملا نرى املودعني يهربون منها ويفرون 
ويعتبرونها سببا ألزماتهم االقتصادية املتتالية ؟!.. أخيرا، نقول وبكل جرأة؛ ماذا 
س������تصلح املصارف الربوية يا ترى وهي ما جلبت على الش������عوب واألمم إال اخلراب 
والّدمار واألزمات واملعضالت؟! يقول اخلبير االقتصادي د. محمد عمر ش������ابرا يف 
كتاب " نحو نظام نقدي عادل" عن أضرار الفائدة على النش������اط االقتصادي : " إنَّ 
ُلها مرتفعًا عاقبْت  الفائدة مؤذية س������واء كانت مرتفعة أم منخفض������ة؛ فإذا كان ُمعدَّ
هاية  كوين الرَّأسمالي، وأّدى هذا يف النِّ أصحاَب املشروعات، وأََعاَقْت االستثمارَ والتَّ
إل������ى هبوط اإلنتاجي������ة وفرص العم������ل ومعدالت النم������و. وإذا كان مع������دل الفائدة 
ُمنخفض������ا كانت ِعقاب������ًا للُمّدخرين، والس������يما الصغار منهم، وس������اهمْت يف تفاوت 
الدخول والثروات، كما أنعشت اقتراض القطاعني العام واخلاص من أجل نفقات 
������طت االس������تثمارات غي������ر املنتجة  ������ةً، ونشَّ االس������تهالك، وول������دت ضغوط������ا تضخميَّ
وعمليات املضاربة، وآلْت إلى اإلفراط يف التكنولوجيا املس������تغنية عن العمال، مما 
يزيد من معدل البطالة". هذا وباهلل تعالى التوفيق، وسنعود ملوضوعات أخرى، قد 
تخ������دم هدف توضي������ح الصورة للق������اريء الك������رمي، وتنويره بالصيرفة اإلس������المية، 
والف������رق بينها وبني الصيرف������ة التقليدية التي تقوم على أس������اس الفوائد الربوية، 
ومن املوضوعات التي س������نتطرق إليها بحول اهلل وقوته : 1. الفروق اجلوهرية بني 
الصيرفة اإلس������المية والصيرفة التقليدية. 2. الفائدة املصرفية : دراس������ة شرعية 
اقتصادية. 3. الفرق بني الفائدة الربوية ، واملرابحة اإلس������المية. والس������الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته 

د. فتحي خليفه عقوب
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اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال
األموال  غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  تشكلت 
رقم  املركزي  ليبيا  مصرف  أدارة  مجلس  قرار  على  بناًء 
بوضع  تختص  والتي   (2005) 1370و.ر  لسنة   (21)
السياسة العامة ملكافحة غسل األموال ,ومتابعة تنفيذها 
,مبا يكفل حتقيق أغراضها .ويكون للجنة بوجه خاص 

القيام مبا يلي :
ملكافحة  الالزمة  واإلجراءات  األنظمة  اقتراح   1-

غسل األموال .
-2 تسهيل تبادل املعلومات بني اجلهات املمثلة فيها 

،والتنسيق بينها .
لعمل  املنظمة  الداخلية  الالئحة  إعداد مشروع   3-
إدارة  مجلس  من  بقرار  الالئحة  هذه  .وتصدر  اللجنة 

املصرف املركزي .
-4 اقتراح ماتراه من تعديل على الالئحة التنفيذية 

لقانون مكافحة غسل األموال .
الدولية  واملومترات  امللتقيات  يف  الدولة  متثيل   5-

املتعلقة مبكافحة غسل األموال .
املشبوهة  املعامالت  عن  التقرير  منوذج  إعداد   6-
.املنصوص عليه يف املادة (9)من القانون ،وحتديد كيفية 
من  يشمل  أن  ينبغي  ،وما  الرئيسية  الوحدة  إلى  إرساله 
قيامها  على  املذكورة  الوحدة  تساعد  التي  البيانات 
يف  والتسجيل  والتحليل  والفحص  التحري  بأعمال 

قاعدة البيانات. 
على  التعرف  يف  تستخدم  التي  القواعد  وضع   7-
الهوية ،واألوضاع القانونية للعمالء واملستفيدين ,سواء 
,من خالل وسائل  أو اعتباريني  كانوا أشخاصًا طبيعيني 
كافة  التزام  من  التحقق  آلية  ,وحتديد  قانونية  إثبات 
مع  ذلك  يف  ,والتنسيق  القواعد  بهذه  املالية  املؤسسات 

إدارة املختصة باملصرف املركزي.
للمحافظة  والقواعد  واإلجراءات  النظم  وضع   8-
أن  تتضمنها قاعدة بيانات على  املعلومات  سرية  علي 

تشمل على مايلي:
· حتديد مستويات األمان والسرية .

للعاملني  واإلداري  التنظيمي  الهيكل  · حتديد 
االختصاص  لهم  يتاح  الذين  املالية  املعلومات  بوحدة 
هذا  ،وحدود  واستخدامها  البيانات  قاعدة  بإدارة 

االختصاص بالنسبة لكل منه .
· وضع نظم استالم املستندات واملعلومات ،وإجراءات 

قيدها وحتويلها وحفظها.
الرقابية  باجلهات  للعاملني  التصريح  · قواعد 
البيانات  قاعدة  علي  باالطالع  قانونا  لها  املرخص 
,واستخدام ما تتضمنه من معلومات ,مبا يف ذلك إعداد 

مناذج الطلبات والتفويضات املستخدمة يف االطالع .
التي  واملعلومات  البيانات  عن  اإلفصاح  · قواعد 
اجلهات  مع  تبادلها  وضوابط  البيانات  قاعدة  تتضمنها 

اخلارجية واملنظمات الدولية .وفقا إلحكام القانون .
-9 وضع القواعد التي يجب مراعاتها يف اإلفصاح 

,مع  الدولة  إلى  إدخالها  يتم  التي  األموال  مصادر  عن 
النموذج  حتديد  علي  القواعد  هذه  تشتمل  أن  مراعاة 
اإلفصاح ,وما ينبغي إن يشتمل عليه من بيانات ,خاصة 
االقامته  ,ومحل  به  اخلاصة  ,والبيانات  املسافر  اسم 
املعتاد ,وبيانات جواز سفره ,وسبب قدومه إلى البالد أن 
لم يكن مقيما فيها .وقيمة العملة التي بحوزته ونوعها.

للعاملني  والتدريب  التأهيل  برامج  وضع   10-
واألجهزة  الفرعية  ,والوحدات  الرئيسية  بالوحدة 
التدريب  وجهات  مبراكز  ذلك  يف  واالستعانة  الرقابية 

املتخصصة ,بالداخل واخلارج .
برامج توعية اجلمهور بشأن مكافحة  إعداد   11-
املالية  التحويالت  مبخاطر  وتبصيرهم  األموال  غسل 

عبر القنوات غير الرسمية.
االتفاقيات  إلبرام  الالزمة  الوسائل  تهيئة   12-
واملنظمات  الدول  ,مع  األطراف  متعددة  أو  الثنائية 
غسل  مكافحة  يف  الدولي  التعاون  ألغراض  الدولية 

الفصل  يف  عليها  املنصوص  لألحكام  ,وفقا  األموال 
السابع من هذه الالئحة .

باخلبراء  لالستعانة  املنظمة  القواعد  وضع   13-
غسل  مبكافحة  املتعلقة  مجاالت  يف  واملتخصصني 

األموال ,وحتديد معامالتهم املالية.
-14 وضع القواعد واإلجراءات التي يجب مراعاتها 
القضائية  اجلهات  مع  الدولي  القضائي  التعاون  بشان 
واملنظمات  األجنبية  اجلهات  من  ,وغيرها  األجنبية 

الدولية ,يف مجال مكافحة غسل األموال.
لتبادل  املنظمة  واإلجراءات  القواعد  وضع   15-
الدول  ,مع  األموال  غسل  مكافحة  مجال  ,يف  املعلومات 

األخرى 
يف  املقررة  للقواعد  ,تطبيقا  الدولية  واملنظمات 

,أو  فيها  طرفا  الدولة  تكون  التي  الدولية  االتفاقيات 
إعماال ملبدأ املعاملة باملثل.

والبحوث يف مجال  الدراسات  بأنشطة  القيام   16-
بها  املتعلقة  البيانات  ,وحتليل  األموال  غسل  مكافحة 
املستوى  علي  األنشطة  هذه  يف  املتبعة  ألساليب  وفقًا 
يف  املعنية  اجلهات  بسائر  ذلك  يف  ,واالستعانة  الدولي 

الداخل واخلارج .
بها من مجلس  تكلف  أخرى  اختصاصات  أي   17-

إدارة املصرف املركزي .

كما يختص رئيس اللجنة 
مبا يلي :

,والتأكد  عليها  ,واإلشراف  اللجنة  شؤون  -1 إدارة 
من قيامها باملهام املحددة لها .

التي  للقواعد  ,وفقا  لالنعقاد  اللجنة  دعوة   2-
حتددها الالئحة الداخلية املنظمة لعملها .

اللجنة  اجتماعات  أعمال  جداول  إعداد   3-
,وعرضها عليها ,التخاذ ماتراه من قرارات يف شانها .

مجلس  إلى  يقدم  سنوي  نصف  تقرير  إعداد   4-
اإلدارة املصرف املركزي ,ويتضمن عرضا لنشاط اللجنة 
يف  ,والتطورات  الفرعية  ,والوحدات  الرئيسية  والوحدة 
املحلي  الصعيدين  على  األموال  غسل  مكافحة  مجال 

والدولي .
بعمل  املتعلقة  والترتيبات  االتصاالت  إجراء   5-
اللجنة يف املحافل الدولية ,وتبادل املعلومات مع اجلهات 
,تطبيقا  الدولية  الدول االخرى واملنظمات  املختصة يف 

إلحكام االتفاقيات الدولية .
مذكرات  أو  دولي  تعاون  اتفاقيات  إبرام  اقتراح   6-
تفاهم مع الدول االخرى واملنظمات الدولية يف املجاالت 

املتعلقة مبكافحة غسل األموال .
-7 إصدار القرارات املتعلقة بتنظيم الوحدة الرئيسية 
يتضمن  أن  مراعاة  ,مع  مهامه  .وحتديد  رئيسها  ,وتعني 
القيام مبهامها  للوحدة ما ميكنها من  التنظيمي  الهيكل 
والفحص  التحري  إجراءات  بتنظيم  يتعلق  ما  ,خاصة 
من  تتضمنه  ما  ,وتبادل  البيانات  قاعدة  ,وإدارة  والتحليل 

معلومات مع اجلهات االخرى يف الداخل واخلارج 
بتنفيذ  املتعلقة  والتعليمات  املنشورات  إصدار   8-
الصادرة  والقرارات  التنفيذية  والئحته  القانون  أحكام 
على  لتعميمها  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ   , مبقتضاها 

اجلهات ذات عالقة .

وحدة املعلومات املالية الرئيسية
 هي وحدة ترسل اليها تقارير عن املعامالت املشبوهة من كافة املؤسسات املالية التجارية واالقتصادية ذات 

الصلة وتقدم إليها البالغات عن هذه املعامالت من أي شخص أوجهة. 
بتاريخ  الصادر   2002/40 رقم  املحافظ  قرار  مبوجب  املركزي  ليبيا  مبصرف  الوحدة  إنشاء  مت 

2002/05/26 كوحدة مصغرة تتبع إدارة الرقابة على املصارف والنقد.
أُعيد بناء وتنظيم وحدة املعلومات املالية الرئيسية ضمن التنظيم اإلداري ملصرف ليبيا املركزي مبوجب 

قرار اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال رقم (1) لسنة 2008.
إدارة  مدير  بدرجة  موظف  ويديرها  األموال  غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  إشراف  حتت  الوحدة  تعمل 
،يعاونه نائب وعدد من املوظفني يتم اختيارهم من بني ذوى االختصاص واخلبرة يف املجاالت الداخله يف نطاق 
اختصاصات الوحدة ومتارس أعمالها من خالل أربعة أقسام هي: قسم الشؤون اإلدارية واملالية وتقنية املعلومات 
، وقسم التفتيش واملتابعة والتحري، وقسم حتليل التقارير وقسم الشؤون القانونية والتعاون املحلي والدولي.

غسل  عمليات  مكافحة  على  وقادرة  ومتعاونة  وفعالة  متميزة  الرئيسية  املالية  املعلومات  وحدة  تكون  أن 
األموال و متويل اإلرهاب على الصعيدين املحلي والدولي.

توفير احلماية للمؤسسات املالية وأصحاب املهن واألعمال غير املالية من مخاطر عمليات غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب واحلد من اآلثار االقتصادية واالجتماعية السلبية املترتبة عن هذه العمليات.

مالحظة:هذه األسعار ال تنطبق عىل بيع ورشاء العمالت األجنبية الورقية

أسعار صعف العمالت الدولية مقابل الدينار الليبي

1434ه  رجب   13 املركزي،بتاريخ  ليبيا  عن  الصادر  لإلعالن  إحلاقا 
املوافق 23 مايو 2013م،بشأن سحب اإلصدارين األول والثاني من فئة 
العشرين دينار من التداول، طبقا ملا جاء بقرار مجلس اإلدارة رقم (10) 
لسنة 2013م، وإلى منشور إدارة اإلصدار رقم (4) لسنة 2013 م الصادر 
باخلصوص، وإعطاء مهلة حتى نهاية عمل يوم األحد املوافق 30 يونيو 

2013 م.
نود اإلفادة بأنه قد تقرر متديد فترة قبول األوراق النقدية املسحوبة 
وفروعها، حتى  التجارية  املصارف  لدى  أعاله،  ذكرها  الوارد  التداول  من 

نهاية عمل يوم اإلثنني املوافق 30 من شهر ديسمبر 2013 م.
مبالغ  لديهم  ممن  املواطنني،  السادة  بجميع  نهيب  املناسبة  وبهذه 
مالية من هذه العملة التوجه إلى املصارف التجارية إلستبدالها خالل 
تلك الفترة حتى يتمكن مصرف ليبيا املركزي من طرح العملة اجلديدة 

من هذه الفئة للتداول لتحل محلها .

مصرف ليبيا املركزي
¿ÓYEG

عن متديد سحب أوراق نقدية من اإلصدارات القدمية



محمد املقريف وشهادة النبل 
األخرى وليست األخيرة!! 

املؤمتر  رئاسة  املقريف من  الرئيس  استقالة 
على  مكانهما  يأخذان  شرف  ووسام  نبل  شهادة 

صدره املآلن صدقا ورشدا وحبا للوطن.
القذايف  من  ليبيا  على  املقريف   خاف 
خوفه  نسيان  إلى  هذا  خوفه  فدفعه  ونظامه، 
يأخذ  عتل  حاكم  بطش  من  وعائلته  نفسه  على 
الطفل  ويأخذ  الشاب،  ابنه  العجوز بجريرة  األب 
بيوتا  القذايف  وهدم  بل  أبيه،  بجريرة  الصغير 
الصغار؛  أطفالهم  وشرد  قتلهم  بعدما  معارضيه 

بيت املرحوم عثمان زرتي مثاال ال حصرا!
مخملية  حياة  بني  الشاب  املقريف   وازن 
لوزير ونقيضتها حياة الشظف والتشرد واملالحقة 
يحوز  التي  الثانية  فاختار  جدا،  اخلبيثة  األمنية 
صاحبها معها وسام التطهر مما يف خيمة القذايف 

من رجس وعهر سياسي وحتى أخالقي!
السواد  احلالك  وليلها  الثمانينيات  يف ظالم 
أشعل املقريف شمعة التحرر من الدكتاتورية، تلك 
الدكتاتورية التي بنى لها الدكتاتور القذايف سردابا 
طوق ليبيا حجرا وبشرا إال من أبى، وكان املقريف 

من األباة األوائل!
مبادئ  من  يحمله  ما  بسبب  املقريف   خسر 
وغيرها،  واالجتماعية  املادية  أصوله  من  الكثير 
املعاناة،  زمن  به  وامتد  اخلسران،  حبل  به  وطال 
إال أنه، وهو املحاسب، لم يلجأ إلى أي تقنية من 
تقنيات املحاسبة املتعلقة بإعادة التقييم والتسعير 
اخلسائر  تعويض  أجل  من  مبادئ  من  يحمله  ملا 

الفادحة يف أصوله!
يف  عقدين  من  أكثر  منذ  مرة  ذات  سمعته 
تصريح له إلذاعة هولندا يقول: إني رهنت ما بقي 
من عمري من أجل اإلطاحة بالقذايف! قال ذلك 
السمع  ملء  اآلثم  والقذايف  الالجئ  املطارد  وهو 
ولم  يتزلزل  لم  وعد،  املقريف مبا  وفى  والبصر. 

يرتعد!
 لم يتم املقريف عامه األول يف كرسي رئاسة 
املؤمتر املحرقة، وشاءت املعادلة الليبية الصعبة أن 
املقريف  من  فتجعل  والبديهيات؛  املسلمات  تقلب 

غرمي القذايف األول مأخوذا بوزر القذايف!
وألن ليبيا يف قلب املقريف أكبر من كل شيء، 
ها هو املقريف بصدقه ووفائه وحنكته يصنع من 
وكياسة  وتعفف  نبل  من  وساما  السياسة  أشواك 

يكلل به صدره!
العقود  متربعا  السوداني  الذهب  سوار  ظل 
الطوال على كرسي الرئيس العربي الوحيد الذي 
الليبي،  الذهب  سوار  طواعية.  الكرسي  يترك 

املقريف، ينتزع السوار!
هذه ليست مرثية أفول جنم سياسي، ولكنها 

مرثية سقوط قيم ومثل!

         ■ محمد عبد اهلل الشيباني
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مال  رأس  يف  حصة  هو  السهم   •  
الشركة، وتكون األسهم متساوية القيمة.

الشركة  تأسيس  السهم يف عقد  قيمة  وحتدد 
يتضمن  أن  ويجب  دنانير،  عشرة  مببلغ  املساهمة 

السهم البيانات األساسية اآلتية:-

الرئيسي،  ومركزها  الشركة،  اسم    •  
ومدتها.

•  تاريخ عقد التأسيس، وتاريخ ورقم   
القيد،ومكتب السجل التجاري املقيدة فيه الشركة.

•  القيمة االسمية للسهم،ونوعه،ومقدار   
رأس مال الشركة،وعدد األسهم املصدرة.

•  قيمة األقساط املدفوعة إذا لم تكن   
قيمة السهم قد دفعت بالكامل.

•  احلقوق والواجبات اخلاصة.  
•  توقيع املمثل القانوني للشركة.  

الشركة القابضة
املالية  بالسيطرة  تقوم  مساهمة  شركة  هي 
واإلدارية على شركة أو أكثر من الشركات األخرى 
متلكها  خالل  من  وذلك  لها،  تابعة  تصبح  التي 
لألكثرية املطلقة على األقل من أسهم تلك الشركة 
املساهمة  الشركات  من  كانت  سواء  الشركات  أو 
من  أو  املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  من  أو 
التوصية باألسهم، وتضاف عبارة شركة  الشركات 
قابضة إلى جانب اسم الشركة يف جميع أوراقها، 

وإعالناتها، والوثائق األخرى الصادرة عنها.
ومن أغراض الشركة القابضة مايلي:-

أو  لها،  تابعة  شركات  تأسيس    •  
السيطرة على إدارة شركات أخرى أو املساهمة يف 

رأس مالها.
األسهم  يف  أموالها  استثمار    •  

والسندات واألوراق املالية.
•  تأسيس إدارة الصناديق، واملحافظ   

االستثمارية.
•  تقدمي القروض والضمانات والتمويل   

للشركات التابعة لها.
والعالمات  االختراع  براءات  متلك    •  
التجارية واالمتيازات وغيرها من احلقوق املعنوية، 
أو  لها  التابعة  للشركات  وتأجيرها  واستغاللها، 

لغيرها. 

مصطلحات قانونية 

السهــــم فــــي الشركــــات
 املساهمــــــة

■  انتصار عبدالله الشريدي
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واجلامعة  املركزي  ليبيا  مصرف  وّقع 
للبنك  التابعة  اإلسالمي  للتمويل  الدولية 
املركزي املاليزي » بنك نيقارا » يوم االثنني 
املاليزية -  بالعاصمة  مايو 2013م-   20
تتعلق  مشترك  تعاون  اتفاقية   - كواالملبور 
تطوير  لبرامج  والفني  التقني  بالدعم 
عن  وحضرها   ، الليبي  املصريف  العمل 
مصرف  محافظ  من  كل  الليبي  اجلانب 
الكبير  عمر  الصديق  السيد  املركزي  ليبيا 
د.  ماليزيا  دولة  يف  ليبيا  سفير  وسعادة   ،
أنور الفيتوري ، وعدد من األعضاء املمثلني 

للطرفني. 
سعي  إطار  يف  االتفاقية  هذه   تأتي 
من  لالستفادة  املركزي  ليبيا  مصرف 
التجربة املاليزية املتميزة يف جانب الصيرفة 
والتمويل اإلسالمي والتي جتاوزت عقدها 
الثالث ، ولتوفير الدعم الفني الذي تعهدت 
السيدة  خالل  من  لليبيا  ماليزيا  دولة  به 
محافظ املصرف املركزي املاليزي د. زيتي 

عزيز ، وستوفر هذه االتفاقية – بإذن اهلل تعالى
 : خالل  من  الليبي  املصريف  للقطاع  عّدة  فرصا   - 

االستشارات الفنية املتخصصة سواء يف التأسيس أو التحّول
 – تدريب الكوادر البشرية وتطويرها عملياً

الدورات  من  تبدأ  التي  املتعددة  التعليمية  البرامج   – 
املتخصصة يف مجاالت املالية واملصرفية اإلسالمية إلى كل من 
مرحلة املاجستير والدكتوراه يف التمويل والصيرفة اإلسالمية ، 
وهي برامج معتمدة من معظم اجلامعات العاملية ، كما سيكون 
وشركات  التجارية  واملصارف  املركزي  ليبيا  مصرف  ملوظفي 

التأمني وسوق املال الليبي فرصة االستفادة من هذه االتفاقية.
IN-I  

CEIF( تأسست يف سنة 2005م يف دولة ماليزيا ، وهي إحدى 
أذرع املصرف املركزي املاليزي التدريبية والتعليمية، إلى جانب 
كل من : األكادمية العاملية للبحوث الشرعية )ISRA( ، ومعهد 
 ،)IBIFM( املاليزي  اإلسالمية  املصرفية  واخلدمات  التمويل 
التابعة  والتعليمية  والتدريبية  البحثية  املؤسسات  من  وغيرها 

للمصرف املركزي املاليزي.
 وتعتبر اجلامعة الدولية واحدة من املراكز املالية اإلسالمية 
األكثر حيوية يف العالم، وتقع يف عاصمة ماليزيا كواالملبور ، وهي 
ويقع احلرم  للعيش،  وأكثر مالئمة  آسيا  أشهر مدن  واحدة من 

اجلامعي )INCEIF( على مساحة 2.5 فدان من األرض.
املاليزي  املركزي  للمصرف  التابعة  الدولية  اجلامعة   ُتعنى 
يف  التعلم  إن  حيث   ، اإلسالمي  التمويل  مبحور  نيقارا(  )بنك 

إلى  املباشر  الوصول  يتيح  اجلامعة  هذه 
على  القائم  والتعلم  احلقيقي  التواصل  فرص 
زيارات  بتنظيم   INCEIF تقوم  إذ  املمارسة، 
من  واسعة  مجموعة  إلى  منتظمة  ميدانية 
ذلك  يف  مبا  اإلسالمية  املالية  املؤسسات 
املاليزي،  املركزي  والبنك  املالية  األوراق  سوق 
والعديد  اإلسالمية،  املالية  ومجلس اخلدمات 
من املصارف اإلسالمية األخرى ذات التجربة 

واخلبرة العملية.
اجلامعة  يف  الدراسية  البرامج   وتتمحور 
خالل  من  سواء  واملعرفة  التدريب  تقدمي  يف 
املالية  الصناعة  وخدمات  األكادميية  البرامج 
برامج  ثالثة  اجلامعة  تقّدم  إذ  اإلسالمية، 
املهنية  اإلسالمي  التمويل  شهادة  أكادميية؛ 
)CIFP(، املاجستير يف العلوم املالية اإلسالمية 
)MIF(، ودكتوراه يف التمويل اإلسالمي. جدير 
وهو   CIFP هو  الرئيسي  البرنامج  أن  بالذكر 
جيد  لتأسيس  يهدف  مهني  تأهيل  عن  عبارة 
املالية  اخلدمات  لصناعة  للممارسني  وحديث 
املهنيني  إنتاج  هو  الثالثة  البرامج  كل  من  والهدف  اإلسالمية، 
واملصرفية  املالية  اخلدمات  صناعة  يف  العالية  الكفاءات  ذوي 

اإلسالمية للسوق العاملي، كما تغطي خدمات الصناعة
التنفيذية والبحوث أيضاً.   – جانب االستشارات والبرامج 
الصيرفة  قطاع  لتطوير  املركزي  ليبيا  مصرف  خطة  وتهدف 
التحتية  البنية  وتوفير  املتسارعة  احلاجة  لتلبية  اإلسالمية 
ابتعاث  خالل  من  وذلك   ، بليبيا  العهد  احلديثة  الصناعة  لهذه 
املعايير  فيهم  تتوفر  الذين  التجارية  املصارف  عدد من موظفي 
اخلاصة لضمان اإلفادة منهم بعد اجتياز هذه البرامج التدريبية 
االتفاقية حيز  هذه  إدخال  على  العمل  يبدأ  وسوف  والتعليمية، 

التنفيذ يف وقت قريب بإذن اهلل تعالى.

املركزي واجلامعة الدولية للتمويل اإلسالمي يوقعان اتفاقية تعاون مشترك 

شّدد مساعد مدير عام شركة التكافل للتأمني »بشير خالط«، على دور املصارف يف دعم التنمية االقتصادية املستدامة 
والدفع بها خطوات متقدمة إلى األمام.

  ودعا خالط إلى ضرورة وضع سياسات اقتصادية تقوم على التخطيط املالي طويل املدى، وتنظم متويل املشروعات، 
بشكل يعزز فرص حتفيز القطاع اخلاص للقيام بدوره، ويعمل كبديل يخفف االعتماد على القطاع العام، ويسهم يف ايجاد 
مصادر جديدة للدخل، تؤسس آلليات جديدة،  وتضع حلول جذرية ملشاكل الدخل والدعم السلع، وتخلق بدائل لالقتصاد 
والثروة  والصناعة  كالسياحة  واالنتاجية،  اخلدمية  بالقطاعات  االهتمام  أهمية  إلى  مشيرًا  النفط،  على  املعتمد  الريعي 

البحرية واحليوانية كمصادر جديدة للدخل العام للتخفيف من االعتماد على النفط.
 وردًا على سؤال حول أهم املشاكل التي تواجه القطاع املالي واملصريف، أفادخالط بأن غياب قوانني تراعي وضع ليبيا 
االقتصادي أسفر عن تخبط السياسات املالية واملصرفية، وعدم كفاءتها يف إيجاد احللول لالختناقات التي تواجه تنشيط 
ووضع  املؤهلة  البشرية  الكوادر  إعداد  ليتسنى  اإلسالمية،  الصيرفة  نهج  تطبيق  يف  التدرج  بضرورة  مطالبًا  االقتصاد، 
التشريعات الالزمة، وتهيئة البنية التحتية املالئمة، السيما وأن موضوع الصيرفة اإلسالمية يعتبر حديث العهد بالنسبة 
للشعب الليبي، داعيًا إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية،  وإيفاد املزيد من الكوادر البشرية للخارج، بهدف التدريب 

واالستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا يف هذا املجال مثل )دول اخلليج - وماليزيا(.        

غياب قوانني تراعي االقتصاد أسفر عن تخبط السياسات املالية و املصرفية
مدير عام شركة التكافل :



التي  العمل  لورش  تواصالً 
اللجنة  عليها  وتشرف  تنظمها 
للصيرفة اإلسالمية  االستشارية 
ضمن  املركزي  ليبيا  مبصرف 
بعدد  السنة  لهذه  عملها  برامج 
من مدن بالدنا ليبيا حتت عنوان 

)الواقع – التحديات – اآلفاق(.
الصحي  باملعهد  ُعقدت 
بتاريخ  يفرن  مبدينة 
2013/05/26م، ورشة العمل 
الثالثة حول الصيرفة اإلسالمية 
حتقيق  يف  ودورها  ليبيا  يف 
التنمية. وقد ألقى الدكتور/«بكر 
خبير  وهو  األردن  من  الريحان« 
اقتصادي يف الصيرفة اإلسالمية 

، كلمة  القطري بقطر  ، ومساعد مدير عام املصرف 
للصيرفة  والتطبيقية  النظرية  األسس  فيها  أوضح 
يف  املتمثلة  املصريف  العمل  سمات  شارحاً  اإلسالمية 
يف  الدكتور/«الريحان«  وتطرق  والربحية.  السيولة 

كلمته للحديث عن دور املصارف اإلسالمية يف التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، مبرزاً واقع جتربة الصيرفة 
الدكتور/«سالم  ذلك  بعد  ليبيا. حتدث  يف  اإلسالمية 
للمالية  الليبية  للجمعية  التنفيذي  القمودي«املدير 

اإلسالمية  الصيرفة  اإلسالمية عن سيرة 
تعريفاً  وقدم  املركزي،  ليبيا  مصرف  يف 
الصيرفة  لشؤون  االستشارية  باللجنة 

اإلسالمية به .
رجب«  الشيخ/«محمد  بعدها  قدم 
اإلفتاء  بدار  الشرعية  الرقابة  عضو هيئة 
ورقة تناول فيها أخالقيات موظف املصرف 
، وما يجب أن يتحلى به من صفات حميدة 
زمالئه  بني  طيبة  وسمعة  عطرة  وسيرة 
بكر  الدكتور/«  طرح  ثم  اجلمهور.  وجتاه 
يف  الشبهات  بعنوان)  ورقة  الريحان« 

املصارف حول العمل اإلسالمي(.
ُفتح بعدها باب النقاش حول الصيرفة 
التنمية،  حتقيق  يف  ودورها  اإلسالمية 
الصيرفة  يف  األرباح  احتساب  وكيفية 
من  املواطن  استفادة  وكيفية  اإلسالمية 
واإليجارة  االستيرادية،  واملرابحة  واملشاركة،  املضاربة 
املنتهية بالتملك. هذا وقد حضر فعاليات هذه الورشة 
عدد من مسؤولي وموظفي املصارف وبعض املواطنني.

نفد موظفو فرع املصرف املركزي بسبها واملصارف التجارية العاملة يف املنطقة 
يوم اخلميس 5/23  وقفة احتجاجية رافظة لالنتهاكات واالقتحامات التي تتعرض 
مبالغ  وسرقة  موظفيها  على  واالعتداء  فزان  مبنطقة  املصارف  فروع  مختلف  لها 

مالية منها.
وعبر املتحدثون خالل هذه الوقفة عن استنكارهم الشديد ملا تقوم به العصابات 
املجرمة يف وضح النهار من اقتحامات متكررة للمصارف يف ظل الضعف يف بسط 
املختصة  والفاضح من قبل اجلهات  الفاضح  والتخاذل  املرافق  األمن وحماية هذه 
يف  املشاركون  وطالب  القانون.  عن  اخلارجني  املجرمني  هؤالء  ومتابعة  مبالحقة 
الوقفة االحتجاجية احلكومة وكافة اجلهات األمنية املختصة بتفعيل األمن وبسط 
القانون والدولة والتصدي وبصرامة  ملثل هذه االختراقات األمنية وغيرها  سيادة 
للحفاظ على أمن املواطن واستقراره وعلى املال العام ومؤسسات الدولة لتتمكن من 

تأدية خدماتها للمواطن على الوجه األكمل.
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للعمل  املنظمة  الرقابية  والضوابط  »املعايير  عنوان  حتت 
املصريف اإلسالمي« نظمت اللجنة االستشارية للصيرفة اإلسالمية 
2013/06/08م،ورشة  السبت  يوم  املركزي  ليبيا  مبصرف 
ليبيا  مبصرف  والنقد  املصارف  على  الرقابة  إدارة  مبقر  عمل 
املركزي بحضور عدد من رؤساء مجلس اإلدارة واملدراء العامني 

ومدراء اإلدارات لبعض املصارف التجارية.
   وقد ناقش احلاضرون جملة من املوضوعات منها:-

• املتطلبات القانونية والتعليمات املتعلقة باملوارد .  
أفضل  توصيل  يف  وأثرها  املركزية  املنظومة   •  

اخلدمات.
• صيغ التمويل، ومنها ضمان اجلدية لشراء املنتوج.  
الصيرفة  لشؤون  املراجعة  مرحلة  تسلسل   •  
اإلسالمية، »معايير التدقيق الشرعي وصياغته شرعياً كامالً«، » 

»عناصر احتساب هامش الربح«.
ارتفاع  وتغطية  اإلقراض  ضمان  ضرورة   •  

التكاليف .
الكفالة   «  ، التأخير«  »غرامة  الوضعي  القانون   •  

الشخصية وأنواع الضمانات«.
• جلنة إعداد األدلة ملعايير املرابحة ، وعدم وجود   

ضابط شرعي ملعايير املرابحة.

ليبيا  مصرف  محافظ  السيد  اجتمع 
 2013-6-3 االثنني  يوم  صباح  املركزي 
يف  الفرنسي  السفير  مع  بطرابلس 

ليبيا .
حضره  الذي  االجتماع  تناول  وقد 
الفرنسية  بالسفارة  االقتصادي  امللحق 
بني  املتميزة  العالقات  بحث  بطرابلس 
االقتصادية  املجاالت  يف  وفرنسا  ليبيا 
كافة ، وسبل دعمها وتطويرها ، والدفع 
مبا   ، األمام  إلى  متقدمة  خطوات  بها 
الصديقني  الشعبيني  مصلحة  يحقق 

الليبي والفرنسي .

املحافــــظ يلتقـــي السفيــــر الفرنســــي يف ليبــــيا

االقتص���اد  بكلي���ة  أُقيم���ت 
والعلوم السياسية مبدينة بني وليد 
، ورش���ة عمل بعنوان : ) الصيرفة 
واآلف���اق  الواق���ع   ... االس���المية 
املس���تقبلية ( ، وذلك يوم اخلميس 
املوافق 13 من شهر يونيو اجلاري 
مبس���رح كلية التقني���ة اإللكترونية 

ببني وليد .
 وأف���اد رئيس قس���م الصيرفة 
اإلس���المية بكلية االقتصاد السيد 
» خالد ش���قاف بأن الورشة تهدف 
إلى التعريف بالصيرفة اإلسالمية 
، واقت���راح بدائ���ل للخدمات املالية 
التقليدي���ة مب���ا يت���الءم م���ع أركان 
الش���ريعة اإلس���المية . وأوضح أن 
جلس���ات الورش���ة ، تناول���ت ثالثة 
مح���اور رئيس���ية ه���ى : التموي���ل 
اإلسالمي » املؤسسات و اخلدمات 
» ، و اإلطار الشرعي والقانوني ، و 
دور التمويل اإلس���المي يف التنمية 

االقتصادية واالجتماعية . 
وأش���ار » ش���قاف » ، إل���ى أن 
الورش���ة عق���دت مبش���اركة ع���دد 
م���ن املختصني واخلبراء وأس���اتذة 
القان���ون واملهتم���ني به���ذا املج���ال 
م���ن مختلف مدن ليبي���ا . يذكر أن 
الورشة أُقيمت حتت رعاية املجلس 
املحل���ي ملدينة بني ولي���د ، ومكتب 
التخطيط باملدينة ، ومصرف ليبيا 
املرك���زي ، ومصرف س���وف اجلني 

األهلي ، ومصرف اجلمهورية . 

آفاق الصيرفة 
اإلسالميــــــــة 
وحتدياتــــــها 

نظ���م مرك���ز التدريب 
 ، الليب���ي  امل���ال  بس���وق 
جمعي���ة  م���ع  بالتع���اون 
األمريكي���ة  املتطوع���ني 
التابع���ة ل���وزارة اخلارجية 
بطرابل���س  األمريكي���ة 
صباح يوم االثنني 27/5، 
ورش���ة عمل حول )املفهوم 
احلدي���ث إلدارة املخاطر(.  
 ، الورش���ة  وتس���تهدف 
بالدرجة  املالية  املؤسسات 
األولى و املصارف التجارية 
العاملة يف ليبيا ، ومصرف 
ليبيا املركزي ، ومؤسسات 
الدول���ة الس���يادية ، مث���ل 
واملؤسس���ات  املحاِف���ظ   :
االس���تثمارية وس���وق املال 
الليب���ي . وألقي���ت خ���الل 
هذه الورش���ة ، محاضراٌت 
تناول���ت  علمي���ة  وورق���ات 

التش���ريعات والقوان���ني املحلي���ة ومدى مالءمته���ا للتطور يف 
العال���م وأهمية وظيفة إدارة املخاطر يف املؤسس���ات املالية ، 
وآليات رفع كفاءة العاملني باملؤسس���ات املالية ومخاطر سوق 
التعامالت املالية » العملة األجنبية » ، وبناء النموذج احلديث 

إلدارة املخاطر .
 وأفاد مدير إدارة الرقابة ومتابعة املخاطر يف سوق املال 

الليب���ي »عبد املنعم محمد أبوه���ادي » -وكالة األنباء الليبية 
- أن ورش���ة العمل هذه ، خاصة بإدارة املخاطر املالية و هي 

إدارة جديدة لم ُيعمل بها يف السابق. 
ودعا إلى ضرورة تنظيم العديد من ورش العمل للتعريف 
بإدارة املخاطر املالية ، وأن تعمل املؤسسات العاملة يف ليبيا 
حسب تخصص كل منها، لضمان خسارة أقل واستثمار أوفر 

وأكثر. 

للمرة األولى سوق املــال يناقـــــش إدارة 
املخاطـــر املالية

موظفو مصارف سبها ... ال لإلنتهاكات 

الليبية  العملة  تداول  يف  املركزي  ليبيا  مصرف  شرع 
املصارف  بجميع  دينارا  اخلمسني   )50( فئة  من  اجلديدة 
اخلميس  يوم  من  ابتداء  كافة  البالد  أنحاء  يف  وفروعها 
محافظ  السيد  منشور  على  بناًء  وذلك   ،  2013/6/13
مصرف ليبيا املركزي رقم 1283 بتاريخ 2 يونيو 2013 م .

ومواصفات العملة اجلديدة تتضمن : 
• رقم االصدار : ) 1 ( .

• األبعاد : 77 ملم * 154 ملم .
 • الوزن : 95جرام / م 2.

ملدينة  البارزة  األثرية  املعالم  وأبرز  أهم  وضع  مت   •
»بنغازي« على الوجه األول للعملة الورقية املذكورة وهي منارة 
العام  يف  شيدت  التي  بنغازي  مبدينة  الشهيرة  )خريبيش( 
1935م، وعلى الوجه اآلخر أحد األقواس الطبيعية  بسلسلة   

  جبال تادرارات أكاكوس جنوب غرب ليبيا.

دور الصيرفة اإلسالميــة يف حتقيق التنمية

 »املعايير والضوابط الرقابية 
املنظمة للعمل املصريف 

اإلسالمي« يف ورشة عمل

العملة اجلديدة فئة 
اخلمسني دينــــــارا 

قيد التداول

كلية االقتصاد ببني وليد 



املركزي  ليبيا  مصرف  إدارة  مجلس  بني   ، يونيو   5 االربعاء  يوم  عقد  الذي  االجتماع  ناقش 
فروع  وتطوير  املصريف  القطاع  تهم  التي  املواضيع  من  العديد   ، البيضاء  ملدينة  املحلي  واملجلس 
ملصرف  إصدار  قسم  بفتح  للمدينة  املحلي  املجلس  طلب  االجتماع  وبحث   . باملنطقة  املصارف 
ليبيا املركزي بالبيضاء لتوفير السيولة النقدية وتسهيل عملية بيع النقد األجنبي ، إضافة إلى 
استفسارات تتعلق ببرنامج الصيرفة اإلسالمية ، وكيفية تفعيلها لتقدمي حلول للمشكالت التي 
يواجهها سكان املنطقة وخاصة يف مجال االستثمار العقاري . وأوضح محافظ مصرف ليبيا املركزي 
االنتقال  تستهدف  املصريف  القطاع  لتطوير  املصرف  سياسة  أن   « الكبير  عمر  الصديق   « السيد 
باملواطنني من اقتصاد نقدي تقليدي إلى اقتصاد رقمي حديث يسهل على املواطنني والتعامل به 
بيسر وأمان . وأكد على ضرورة تعاون اجلميع وتكثيف اجلهود إلجناح التنمية املستدامة التي هي 

ليست من مسؤوليات القطاع املصريف فقط بل تشترك فيها كل مؤسسات الدولة . 

من جهته حتدث نائب محافظ مصرف ليبيا املركزي » علي سالم احلبري » يف هذا االجتماع 
املصريف  القطاع  موظفي  كفاءة  من  للرفع  املصرف  يعتمدها  التي  والتطوير  التدريب  خطة  عن 
ليبيا  املناطق يف  العديد من  املصرفية يف  والدراسات  التدريب  أنه سيتم فتح فرع ملعهد  وأوضح   .
لتوسيع نطاق التدريب ، كما سيتم وضع خارطة طريق لعملية التطوير الشامل ) البشري والنقي 
إدارة  وامتنانهم ألعضاء مجلس  بالبيضاء عن شكرهم  املحلي  املجلس  . وعبر أعضاء   ) واإلداري 

مصرف ليبيا لزيارتهم للمنطقة واستماعهم ملطالبهم .

إدارة  مجل������س  عق������د   
املرك������زي  ليبي������ا  مص������رف 
اخلام������������������س  اجتماع�����������ه 
االجتماع���������������������ات  بقاع������������ة 
مبدين������ة  بفندق«املس������يرة« 
طب������رق يوم الس������بت بتاريخ 

 ،2013/06/8
وق������د ناق������ش املجل������س 
ترك������زت  مواضي������ع  ع������ّدة 
ح������ول زي������ارة وف������د مصرف 
مؤخ������رًا  املرك������زي  ليبي������ا 
املتح������دة  الوالي������ات  إل������ى 
للمش������اركة  األمريكي������ة  
الربي������ع  اجتماع������ات  يف 
صن������دوق  عقده������ا  الت������ي 
مبش������اركة  الدول������ي  النق������د 
معظ������م دول العال������م، حيث 
استعرض املجلس التقارير 
صن������دوق  م������ن  ال������واردة 
النق������د الدول������ي ح������ول أداء 
الليبي،  املص������ريف  القط������اع 
واملقترح������ات املقّدم������ة م������ن 
قبل الصندوق لتطوير هذا 
األداء والرف������ع من القدرات 
والكف������اءات املطلوبة إلدارة 

املرحل������ة القادم������ة، وقد خلص اجتم������اع املجلس إلى ع������ّدة قرارات 
وتوصيات يف هذا املجال.

 كم������ا تطرق املجلس ملقترح تطوي������ر إدارة البحوث واإلحصاء 
نظ������رًا ألهميته������ا يف عملية اتخاذ الق������رارات، وملواكب������ة التطورات 
املتالحق������ة يف القطاع املصريف واختيار أفضل الس������بل لرفع كفاءة 

األداء وتطوير القدرات .
خت������م املجلس اجتماعه اخلامس يف حوالي الس������اعة الثانية 
عش������رة ظهرًا حيث التقى أعضاء املجلس برئيس املجلس املحلي 
طبرق الس������تكمال النقاش حول تأسيس فرع إصدار ملصرف ليبيا 
املركزي، إضاف������ة إللقاء نظرة تفقدية عل������ى ميناء طبرق وبعض 

املعالم التاريخية املتميزة باملدينة.
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مجلس إدارة مصرف ليبيا املركزي يعقد سلسلة اجتماعات مبدن شرق ليبيا

املركزي يبحث مقترحات صندوق النقد الدولي 

املركزي  ليبيا  مصرف  إدراة  مجلس  عقد 
اخلميس  يوم  صباح  للعام2013  الرابع  اجتماعه 
التجاري  للمصرف  العامة  االدارة  مبقر  6/يونيو، 

الوطني مبدينة البيضاء .
العديد  مناقشة  االجتماع  هذا  خالل  مت  وقد 

من البنود من بينها :
االجتماع   يف  املجلس  قرارات  تنفيد  متابعة   
الثالت ، واستعراض القانون رقم)7( لسنة 2013 
املعتمدة  للدولة  العامة  امليزانية  اعتماد  شأن  يف 
للعام 2013‘ كما متت متابعة املستجدات يف شؤون 
اللجنة  تقرير  واستعراض   ، اإلسالمية  الصيرفة 
االستشارية لشؤون الصيرفة اإلسالمية ، ومايتعلق 

باملعاجلات املقترحة لبند السلف االجتماعية.
بإنشاء  التقريراخلاص  املجلس  وناقش   
املصرف  سيمنح  حيت   ، الصرافة  ومكاتب  شركات 
املركزي رخصا لعدد من الشركات واملكاتب ملمارسة 
الصرافة يف مختلف املدن الليبية ، وقد مت التباحث 

يف  املحلية  املجالس  مع  والتشاور  التنسيق  آلية  يف 
هذا الشأن.

السياسة  جلنة  تقرير  املجلس  ناقش  ثم    
وتأثير  النقدي  الوضع  تناول  الذي   , النقدية 
اإلنفاق العام على معدل التضخم ، ومدى احلاجة 
املالية  وزارة  وخاصة  الدولة  مؤسسات  لتعاون 
واملصرف املركزي ، باالضافة إلى دور املومترالوطني 
لتحقيق   ، املعنية  األطراف  بني  التنسيق  يف  العام 
يف  واملالية  النقدية  السياسات  من  كل  بني  املواءمة 
الدولة  ويجنب  االستقرار،  يحقق  اقتصادي  إطار 
التواصل  زيادة  املجلس  أوصى  والتقلبات,  الهزات 

مع األطراف ذات العالقة بهذا الشأن.
املذكرات  بعض  املجلس  ناقش  ذلك  بعد   
والنقد  املصارف  على  الرقابة  إدارة  من  املقدمة 
ومن  املصارف  لبعض  تفتيش  مهمات  بخصوص 
املالية  للسنة  املالية  القوائم  بشأن  احلسابات  إدارة 

. 2012

يف البيضاء: 

يف طبرق: 

التجارية  املصارف  مع  تواصله  إطار  يف   
مصرف  إدارة  مجلس  التقى  الليبية  باملدن 
ليبيا املركزي بعدد من قيادات املصرف الوطني 
التجاري بحضور / السيد رئيس مجلس اإلدارة 
 ، اإلدارة  مجلس  أعضاء  وبعض  العام  واملدير 
املجلس  رئيس  املحافظ  السيد  استمع  حيث 
قبل  من  ملداخالت  األعضاء  والسادة  ونائبه 
العمل  سير  حول  ومساعديهم  اإلدارات  مدراء 
املدير  السيد  لعرض  استمع  أن  بعد   ، املصريف 
العام خلطة املصرف التجاري الوطني لتطوير 
واالرتقاء  موظفيه  كفاءة  ورفع  املصرف  أداء 
يقدمها  التي  املصرفية  اخلدمات  مبستوى 

لعمالئه ، وذلك يف مجاالت :-
النشاط  وتوسيع   ، والتقنية  التدريب 
االستثماري للمصرف ، والتوسع يف االستثمار 

العقاري بالتعاون مع وزارة اإلسكان .. 
وأعضاء  املحافظ  السيد  أجاب  وقد 
موضحنًي  احلضور  استفسارات  عن  املجلس 
القطاع  لتطوير  املركزي  ليبيا  مصرف  خطة 
بني  الرؤية  توافق  ومدى   ، عام  بشكل  املصريف 
قام  كما   ، الشأن  هذا  يف  والتجاري  املركزي 
الصيرفة  لشؤون  املحافظ  مستشار  السيد 
على  بالرد  اإلدارة  مجلس  سر  أمني  اإلسالمية 
اإلسالمية  الصيرفة  مبشروع  املتعلقة  األسئلة 

وتناول الدعم الفني يف هذا املجال الذي يقدمه 
املصرف املركزي عبر اللجنة االستشارية لشؤون 
الصيرفة اإلسالمية للمصرف التجاري الوطني 
عن  احلضور  أعرب  وقد   ، املصارف  من  وغيره 
مجلس  قبل  من  واملبادرة  اللقاء  بهذا  ترحيبهم 
الهتمام  امتنانهم  عميق  عن  وأعربوا  اإلدارة 
املصريف  للقطاع  ومتابعته  املركزي  املصرف 
وزيارته ملدينة البيضاء ، كما وجه مجلس اإلدارة 
عبر كلمة السيد رئيس املجلس عن شكره ألهالي 
االستقبال  حفاوة  على  بعامة  البيضاء  مدينة 
وكرم الضيافة وبخاصة من قبل موظفي املصرف 

التجاري الوطني وإدارته العليا ..

املركزي و التجاري الوطني:

 رؤيـــة تطويـــر القطــــاع املصريف

من اقتصـــــاد تقليـــــدي
 إلى اقتصاد رقمي

املركـــــــزي يناقــــش الوضـع النقدي



        يتوجه العالم إلى االهتمام باملوارد البشرية وبالتدريب يف مجاالتها 
املتعددة خارج نطاق التعليم التقليدي.

وال  واجلامعات  املدارس  يف  التدرّس  حديثة  علوًما  هناك  إن  حيث      
يتعلمها اإلنسان إال بالتدريب  املستمر وتقول بعض     اإلحصائيات :-

• يحقق التدريب املهارات التي يكتسبها الفرد بعد سن اخلامسة   
والعشرين أي بعد انتهاء اجلامعة .

حني  يف  نحو15%  التعليم  من  األفراد  يحققها  التي  الفوائد   •  
%85 تعود إلى ما يحصلون عليه من التدريب أثناء العمل.

• إن التدريب وليس التعليم هو املسؤول عن اإلبقاء على %70 من   
املوظفني يف مواقعهم .

منها  وظيفة  40مليون  ظهرت  مضت  20سنة  مدى  على   •  
25مليون وظيفة جديدة لم تكن موجودة يف السابق.

املتحدة  الواليات  يف  التدريبية  البرامج  على  االتفاق  إن   •  
األمريكية يف عام 2009م وصل إلى (200) مائتي مليار دوالر ، وهذا املبلغ 

يعادل ما مت  إنفاقه على التعليم التقليدي يف نفس العالم.
• إن تكلفة تأهيل العالم املدرب تعادل راتبه السنوي تقريبًا.  

إعادة  إلى  العاملني  %70 من  يحتاج  السريع  للتطوير  نتيجة   •  
التدريب والتأهيل يف وظائفهم احلالية أو التأهيل يف وظائف جديدة.

موضوع جديد نتناوله وهو عالم اإلدارة حيث لم يتناوله أي خبر إعالمي، 
ألن اإلدارة يف عهد الطاغية معمر القذايف مهملة وكل شيء يتسم بالعشوائية 
أو قوانني  والفساد، بل ليس لإلدارة وجود يذكر،ليس هناك مؤسسات قائمة 
تطبق، ومازالت األمور غير واضحة والناس مازالو تشتكون من اتخاذ قرارات 
متسرعة، والبد لنا يف عهد ثورة 17فبراير املجيدة أن ننسى كل ذلك ونبني 
ليبيا على أسس سليمة تتسم بالعلم واملعرفة وبالتخطيط السليم والبد من 

تغيير سلوكنا إلى األحسن ونحترم القوانني ونعمل على تطبيقها.
الركيزة  باعتبارها  البشرية  املوارد  أهمية  يلي  ما  يف  نتناول  أن  البد 
األساسية لبقاء أي مؤسسة وتفوقها يف مجال العمل واملنافسة ونحدد أهداف 

نظم املوارد البشرية والبد لنا من حتليل  عمليات نظام إدارة املوارد البشرية.
العنصر البشري والذي أنشئت من أجله إدارة املوارد البشرية لتكوين قوى 
عاملة مؤهلة تأهيالً كامالً تساعد على حتقيق أقصى كفاءة إنتاجية بتقدمي 
إنتاج املؤسسة  واختيار موظفيها وتدريبهم واقتراح  اقتراحات كفيلة لزيادة 
أساليب هذا التدريب والتقييم وإقرار نظام كفؤ بينهم وتنظيم عمليات وإدارة 

اختيار املوظفني والترقية والنقل والفصل واالستغناء.
كما البد لنا من التعرف على االستراجتيات اخلدمية لتطوير وحتسني 

أداء إدارة املوارد البشرية، وما تقوم به وما يجب أن تقوم به من مهام.
ويبدع  يبتكر  وهو  واملشرف  واملسؤول  املدير  شخصية  يلي  ما  يف  نتناول 
ويتألق يف عمله وصوالً للتميز اإلداري ليس خاصًا مبجال معني ولكنه مدير 

للموارد البشرية يف كل املجاالت ، ودور مديري املوارد البشرية:-
•  تدعيم املوظفني كل يف مسؤوليته لتطوير العمل وزيادة اإلنتاج   

متطلبات  عن  وكذلك  أدائهم  مستويات  عن  لهم  الكافية  املعلومات  بتوفير 
الوظائف املختلفة وإعالمهم بوصف وظائفهم.

وتغذية  املوظفني  أداء  تطوير  على  تساعد  معلومات  توفير    •  
عكسية واقعية عن طموحاتهم ورغباتهم وإجراء حوارات حول تطوير املسار 

الوظيفي لديهم مع املرؤوسني وتدعيمه.
•  اكتشاف حاالت عدم الرضا عند املوظفني الناجتة عن ضعف   

قدراتهم التأثيرية على مسارهم الوظيفي واتخاذ الالزم بشأنها.
األجهزة  تطوير  على  واحلريصة  املتقدمة  الدول  تسعي    •  
يف  اخلدمية  النظريات  كل  تطبيق  إلى  فيها   العليا  والوظيفية  اإلشرافية 
اإلشراف اإلداري باستخدام أحدث ما توصلت إليه العلوم اإلنسانية والتقنية 
من قفزات علمية متطورة استطاعت فيها هذه الدول أن تقدم منوذجًا عاليًا 

من اإلدارة يتسم إلى حد ما بالشفافية والصدق واألمانة.
ورغم تقدم وتطور التكنولوجيا يف جميع املجاالت خاصة املعلوماتية منها 
إال أنه يبقى العنصر البشري هو األساس يف العملية اإلبداعية والتطوير، وال 

ميكن بأي حال من األحوال االستغناء عنه أو إنهاء خدماته.
نريد يف ما يلي أن نشرح معنى اإلدارة ومفهومها احلديث ونستشهد برأي 

بعض العلماء يف اإلدارة:-
•  السيد/فريد بريك تايلور: اإلدارة هي املعرفة الصحيحة ملا يراد   

القيام به والتأكد من أنه مت تنفيذه بأحسن طريقة وبأقل التكاليف.
والتنظيم  والتخطيط  التنبؤ  هي  اإلدارة  فايبول:  السيد/    •  

وإصدار األوامر والتنسيق والرقابة.
طريق  عن  األشياء  تنفيذ  هي  اإلدارة  أدونيل:   كونتر  السيد/    •  

األشخاص بطريقة إيجابية كاملة.
نشاطات  ورقابة  وتنسيق  توجيه  هي  اإلدارة  رايت:  السيد/    •  

األفراد إلجناز عمل محدد  أو حتقيق هدف معني.
•   وقال آخرون يف اإلدارة:  . اإلدارة هي:  تنبؤ- تخطيط- تنظيم-   

رقابة- شفافية – إجراءات.
                              . اإلدارة هي: البحث عن هدف حتدده مستقبالً وحتقيق 

الوصول إليه.
                              . اإلدارة هي: حلق حضاري ومفهوم حضاري وابتكار 

وإبداع وتألق وقيم عمل
                                جديدة.

        وأقول أنا يف اإلدارة : هي عملية استغالل كافة املوارد املتاحة ( املادية- 
البشرية- واالقتصادية) لتحقيق األهداف بكفاية وفعالية وبأقل التكاليف.

ومن حقنا أن نسأل هل اإلدارة علم  أو فن؟: 
اإلدارة علم : معنى ذلك أنها كالعلوم االجتماعية األخرى، أي أن اإلدارة 
منهجية  بطريقة  إليها  والوصول  عليها  احلصول  مت  املعارف  من  مجموعة 

ومنظمة ذات حتليل موضوعي.

اإلدارة فن: يعني أنها مهارة يف التطبيق تعتمد على القدرة يف األداء من 
خالل اخلبرة العلمية واالبتكار واإلبداع والتألق والثبات يف مواجهة املواقف.

واملثابرة  الصادق  للعمل  موجودًا  ضميرنا  يكون  أن  يجب  احلالتني  ويف 
واجلد والتضحية يف العمل الصادق الذي نحتاجه جميعًا للرقي مبؤسساتنا 

من أجل ليبيا.
والشخصية عند  الذات  تقييم  أنفسنا من خالل  نّعرف  أن  لنا  كما البد 

تطبيق اإلدارة التطبيق الصحيح املتوازن.
والبد من تطبيق احلكمة القائلة ( أعرف نفسك أوالً): حكمة ثابتة مع 
الزمن، ولكي تعرف نفسك فإنه من الضروري ترتيب العبارات املناسبة بحيث 
تكون اإلجابة األقرب إلى تفكيرك وسلوكك أو طريقتك يف اإلدارة وتعاملك 
احلسن والصائب مع اآلخرين، يجب أن يعكس هذا الترتيب ما تفعله فعالً 

وليس ما تريد أن تفعله.
نعرج قيال على القرار اإلداري 
DECISSIONMKKING 

ويف  والعمل  البيت  يف  ساعة  كل  ويف  وقت  كل  يف  يوميًا  القرارات  تتخذ 
42سنة  طول  كذلك  وكانت  صائبة  وغير  عشوائية  قرارات  معظمها  الشارع، 
من حكم القذايف الظالم، واستمر الساسة يف ثورة 17فبراير يف االستمرار يف 

اتخاذ قرارات غير مدروسة وغير صائبة وتتسم بالعشوائية.
النوعية  أو  وتعني اجلودة  بالفاعلية  املحمل  املوزون  القرار اجليد  يتسم 
الذين  األفراد  جانب  من  والرضا  بالقبول  يحظى  الوقت  نفس  ويف  اجليدة 
يقومون بتنفيذه، والقواعد التي يجب أن يستند عليها اتخاذ القرار اإلداري 

السليم اآلتي:- 
الشرعية - الوضوح - الكفاية - الدقة - االتصال - الفاعلية           

املشاركة - التوقيت -  الواقعية - املوضوعية - القبول - الرضا
نكتفي بهذا القدر يف اإلدارة والتدريب واملوارد البشرية.

ربنا يوفق اجلميع خلدمة ليبيا التي تستحق منا الكثير.

أحــجــيــــــة الـبــراميــل !!!
أصوات  من  قليال  أرحني   .. ارجوك  صديقي  يا 
البارود الذي ابتكره ( نوبل ) وابعد عنك أداة ( ميخائيل 
الرشاش  ذاك  من  الوقت  لبعض  وتخلص   ( كالشنكوف 
الذي صنعه ( ميكسيم ) واغلق ضجيج ( ماركوني ) الذي 
اآللة  بيديك  أمسك   .. رجاء  ثم   .. الراديو  بصنع  نكبنا 

احلاسبة التي ابتكرها ( بليز باسكال ) 
واضرب واقسم معي كم لدينا من ( النفط ) .. اجمع 
واطرح وعندما تعرف الناجت خذ ورقة واستعمل قلم احلبر 
الذي احتفنا به ( ووترمان ) .. سجل ودون أماكن تواجده 

كي نحاول معرفة مقدار احتياطه وانتاجه .
لتحديد املواقع استعمل ان شئت تقنية اجلي بي اس 
منذ  كثيرا  تطورت  التي  الصناعية  باالقمار  تعمل  التي 
ابصرت النور على يد الروسي ( ميكاييل تيخونراقوف ) .

باختراعه  سيساعدنا   ( سيكورسي   ) االخر  الروسي 
للطائرة املروحية التي ستمكننا من الوصول بسرعة الى 
اعماق الصحراء القاحلة .. حيث يوجد الذهب األسود .. 
االن وصارت تستعمل  املروحيات  .. فقد تطورت  ال تخف 
كغيرها من االالت .. محرك االحتراق الداخلي .. والشكر 
للبريطاني ( صامويل براون ) .. أصبحت اسرع بكثير من 

ذي قبل .
 ) مواطنه  زودنا  فقد   .. احلريق  من  أيضا  تخف  وال 
جورج وليام ) بعبوة اطفاء احلرائق .. فأصبحت مركباتنا 
ومرافقنا اكثر أمانا من ذي قبل, واستمر تطوير الطيران 
يف  متواصلة  ساعة   12 لـ  نطير  ان  ميكننا  انه  لدرجة 
 ( الشاي   ) ونحتسي   .. واطمئنان  راحة  بكل  الهواء.. 
الساخن يف الطائرة ونحن نسخر ونضحك مبلىء أفواهنا 
على االخوين ( رايت ) اللذين شعرا بفرحة غامرة ملجرد 

طيرانهما ملدة 12 ثانية فقط !! .. 
فلنركب ونتفقد كم لدينا من مخزون إلهي أعطاه اهللا 
لنا .. انه كبير جدا جدا .. لكننا سنحتاج الى سفن بخارية 
وميكانيكية كتلك التي ابتكرها الفرنسي ( دينيه بابان ) 
, لنتمكن من نقله  ( هيولز ) يف قرون مضت  واالمريكي 
وتصديره ... فبتصديره وبيعه ميكننا ان نشتري مصابيح 

( اديسون ) و ( نيون ) ونزين بها شوارعنا !
جاهزة  مالبس  جلب  سنستطيع  أيضا  النفط  ببيع 
وحتى   , والكوست  واديداس  نايك  ماركات  من  وراقية 
إزاك   ) آلة  وجلب  النفط  بيع  ميكننا   .. املحلية  مالبسنا 
مالبسنا  بها  ونخيط   .. باخلياطة  اخلاصة   ( سنجر 

التقليدية التي لم تعد تناسب أبناءنا املتعلمني املثقفني 
املنغمسني يف االختراع واالبتكار, شوفة عينك !!

لكل  وايصالها   .. الهواتف  خطوط  مّد  ايضا  ميكننا 
اخترع  الذي   ( بيل  جراهام   ) على  والضحك   .. املنازل 
كما  به   ( الرغي  بـ(  االستمتاع  يستطيع  ان  دون  الهاتف 

نفعل اآلن .
 !!.. عليهم  ونتكبر   , اجلميع  من  نسخر  ان  ميكننا 
.. ألن لدينا ثروة لم نعمل يوما جللبها , ولم نتعب ليلة 
للحصول عليها , بل لم نكلف أنفسنا حتى عناء اكتشافها 
والبحث عنها , حتى جاءنا من جاءنا ليحفروا عندنا بعد 

أن حفروا يف ( بنسلفينيا ) 
ميكننا أن نسخر ايضا من األوروبيني الذين يعملون 
يف  والتكرير  واحلفر  التنقيب  شركات  يف  مساء  صباح 
, فيما  .. ويف النهاية يحصلون على 20 % فقط  بلداننا 
وجهلنا  نومنا  مقابل  الباقية   % الـ80  على  نحن  نحصل 

ومد أرجلنا على أفرشة ( الراحة تخصصنا ).
, التي متلك  أيضا  النرويج  أن نضحك على  ميكننا 

ثروة نفطية مثلنا وأكثر , وعدد سكان أقل مّنا , وقانونها 
يقضي بأنه مينع منعا باتا أن يدخل درهم واحد من اموال 
يتحول  ان  يجب  , بل  مباشرة  الدولة  خزينة  الى  النفط 

إلى استثمار قبل ان يدخل الى اخلزينة العامة !
أن  يجب  لكن   .. اجلمييييع  من  نسخر  أن  ميكننا 
نتذكر أننا يف النهاية محاصرون بهؤالء حصارا خانقا .. 
: ماذا لو حتققت أمنية بعضهم بأن تدمر  وإال فأخبرني 

وحترق أوربا وامريكا مبا فيها !؟
تخيل ماذا سيحصل لو دمروا فعال بني يوم وليلة ؟

اصالح  بدون  النفطية  الشركات  ستصمد  شهرا  كم 
, وكم  , وكم سنة ستسير سياراتنا بدون قطع غيار  دوري 

يوما ستصمد محطات الكهرباء يا ترى ؟
كم شهرا سنستغرق .. حتى نعود للخيام على ضفاف 
البحيرات , ومنأل منها املياه ونضعها على ظهور اجلمال , 
وننطلق مباشرة نحو ما تبقى من محصول القمح الذي 

أتى عليه اجلراد .. وليس لدينا مبيدات !
قليلة  أشهر  خالل  الوسطى  للقرون  نعود  ان  وبعد 

ترى  يا  سنة  كم   .. واخليام  اجلمال  مع  طويال  ونعيش 
سيلزمنا حتى نقتنع أن الثروة احلقيقية التي منلكها هي 
عقول اطفالنا , وليس نفطنا .. كم سيمر من الزمن حتى 

نتعلم أن أرواح البشر أهم من البراميل .
من  البراميل  تلك  حولت  من  هي  البشر  عقول  ألن 
مجرد أوساخ إلى مادة ثمينة , جعلت بعضهم يصنع ويطور 
ويقود العالم ويصعد يف سّلم التاريخ , وجعلت بعضا آخر 
يأكلون ويشربون ويصورون ( الزرادي ) ويرفعونها على ( 

يوتيوب ) ويشاركونها على جدران ( الفايس بوك ) .
متى نتعلم أنه يجب أن نهتم بعقول صغارنا , حتى ال 

تصبح مثل عقولنا ؟
متى سنقتنع ان علينا فتح مركز واحد للبحث يف أي 

شيء , بدل صف املقاهي املتراصة بجانب بعضها !! 
متى ومتى يا ترى ؟

تسقط  أن  الكونية  سننه  يف  سبحانه  اهللا  يجر  لم 
اهللا  لسنة  جتد  ولن   ) وليلة  يوم  يف  هكذا  ودول  حضارات 

تبديال ) 
الفندق  وصلنا  :هل  لي  وقل  كالمي  كثرة  من  دعك 
وارسل  الكهربائي  السلم  إذن من  .. اصعد  ؟  يا صديقي 
حتياتي الى مبتكره ( جورج ميلر ) ولنذهب الى غرفتنا 
 ) تلفزيون  نشاهد  او   ( ماركوني   ) راديو  الى  لنستمع 
 ..  ( كارير   ) رائعة  ان تشغل  تنس طبعا  وال   ( بيرد  جون 
 .. احلزينة  احلكاية  تستمر   ... وووووو   .. املكيف  اعني 
محاصرون  أننا   .. ما  يوما  ندرك  أن  الى  لسنني  تستمر 
بهؤالء املذكورة أسماؤهم , وأننا اذا كنا نتكبر على الناس 
بأموالنا , فإن قيمتنا يف سوق األمم والشعوب ( خمسون 

سنتا ) .
أن براميل فارغة   .. وسندرك أيضا يف يوم من األيام 
وعقوال ممتلئة , أفضل من براميل ممتلئة , وعقول فارغة 

على  نفط  بحيرة  أن   .. يوما  الدرس  يف  وسندرك 
سوى  ليست   , فارغة  بعقول  بشر  يسكنها  قرية  ضفافها 
, فاذا اعطينا لهؤالء الكثير  بحيرة من األوساخ املزعجة 

من السالح والنار .. فإنهم حتما سيحرقون قريتهم .
اهتموا بتأمني وترميم وبناء املدارس , مثلما تهتمون 
بتأمني وترميم وبناء حقول النفط , يومها سنصبح بشرا 
 ) سهم  مع  وتنخفض  ترتفع  فقيمتنا  وإال   , قيمة  ذوي 

برنت ) و ( اخلفيف ) .
عذرا إلطالتي

º  خليفة البشباش

º  محمد حسين الشيباني
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■ أ.د.عبد اجلليل آدم املنصوري ■ محمد اقميع

هناك حكمة قدمية تقول ما مفاده؛ أن احلرية ال تتحقق إال من خالل 
تتحول  ما  وسرعان  واستغاللها،  فهمها  يساء  قانون  دون  فاحلرية  القانون، 
إلى فوضى عارمة متمثلة يف التمرد والتعنت وغياب تطبيق القانون، ومن ثم 

االنفالت األمني، ثم إلى استبداد فيما بعد .
نعم، لقد مرت على املجتمع الليبي عقود من الزمن عجاف، عرف فيها 
الليبي كيف تقتل احلرية، ٌحكمت فيها األمور بغير طبيعتها، حيث  الشعب 
فيها  نطق  الصادق،  فيها  ب  وُكِذّ الكاذب،  فيها  ق  ُصِدّ أهله،  غير  إلى  األمر  آل 
العامة  أمر  يف  وُيفتى-  بل  ليتكلم-  واملزِوّر،  املتعلم  ونصف  التافه  الشخص 
والشأن العام، واألصل اال يتكلم إال العاقل واحلكيم. لم يؤخذ الرأي والعلم 
من أكابر املجتمع وال علمائه، بل أُخذ من األصاغر األشرار- وكثير ما هم- ال 

فائدة  منهم ترجى ، وال علم  لديهم يستفاد به، فهلكت البالد وضاع العباد.
بل  ليبيا،  يف  الثورة  قدحت  التى  وحدها  االقتصادية  العوامل  تكن  لم 
هناك عوامل اخرى متداخلة متمثلة يف غياب احلريات، وإهانة آدمية اآلدمي، 
واملناطقي،  واالقتصادي  السياسي  والتهميش  االجتماعية،  العدالة  وغياب 
السياسية  الناحية  من  البالد  دفة  لتسيير  املتكافئة  املشاركة  يف  ونقص 

واالقتصادية .
التغيير  صراعات  تدخل  الليبيون  الحظ  املباركة،  الثورة  وَبعيد 
السياسي ؛ من ظهور أحزاب سياسية قبل أوانها، إلى تشكيل حتالفات يف غير 
محلها ووقتها، إلى صراعات سياسية عطلت والدة الدستور املرتقب والنظام 
اإلداري املؤقت للدولة ليعكس نوعية احلكم املحلي. ويف املقابل، اتضح سوء 
إدارة التحديات االقتصادية للمرحلة االنتقالية، األمر الذي جّر بعض فئات 
املجتمع الليبي إلى االحتجاجات واالعتصامات، املشروع منها ودون املشروع، 
القطاعات االقتصادية، وأصبحت هناك  أداء  انعكست يف وجود تراجعات يف 
فجوة بني التطلعات االقتصادية للمجتمع ومدى قدرة احلكومة االنتقالية( 
واالقتصادية  السياسية  األزمات  من  للخروج  رؤية  طرح  على  واملؤقتة) 
الساسة  بعض  أطلقها  التي  السخية  الوعود  ذلك  وعّمقت  واالجتماعية، 
اجلدد ملغازلة املجتمع، دون إدراك حلجم التحديات االقتصادية والسياسية 
واالجتماعية، لتظل بذلك الكثير من الرؤى االقتصادية تدور يف فلك املاضي، 
التي  بالوعود  يفي  ال  عندما  تبدأ  السياسي  نهاية  ان  الساسة  أولئك  ونسي 
قطعها على نفسه، أو أن يأتي الساسة بقوانني ال يستحسنها السواد االعظم 

من املجتمع .
حيث  من  عليه  نختلف  ال  به،  جيئ  الذي  السياسي  العزل  قانون  إن 
املبدأ، ولكن ال يجب ان يكون قانونًا باملقاس. يجب أن يدرك جميع الليبيني 
الثورية يف  اللجان  أن رجاالت الشرطة واجليش وبعض من املحسوبني على 
إقليم برقة، قاموا من أول يوم يف الثورة جنبًا إلى جنب مع الشعب الذي ثار 
ضد الظلم والطغيان وحكم العائلة البئيس ومن يدور يف فلكه، هبوا جميعًا 
هبة رجل واحد، وحترك اجلميع حتى وصلوا إلى مشارف مدينة سرت يف أقل 
Virtual lea-من أسبوع من عمر الثورة ، قاموا جميعًا حتت قيادة افتراضية
إنها بحق وحقيقة  الثورة،  القيادي لهذه  أنه  كان  أي  يّدعي  dership  ، فال 

ثورة شعب.
وعليه ، كيف نقبل اآلن أن نقول ملثل هؤالء الشرفاء من رجاالت الشرطة 
طرابلس  مدينة  يف  بينهم  من   و  العسكرية  رتبهم  مختلف  ،على  واجليش 
البراني اشكال وجنوده ، الذين وقفوا مع الثورة ،وزودوا الثوار بالسالح ،تقول 
لهم انه ينطبق عليهم قانون العزل السياسي !؟ لقد وقف العسكريون منهم 
واملدنيون مع الثورة ، دون سابق علم لهم بأن الثورة ستسير على ما نهوى ، وهو 
النصر املبني ، إنها ضمائرهم التي حركتهم ، ضمائر وطنية دعتهم من أول 

وهلة للوقوف مع الشعب  ضد الطاغية ومن على شاكلته .
ورجاالت  اخلارج،  يف  أو  الداخل  يف  سواء  السياسة،  رجاالت  كذلك    
املعارضة يف اخلارج الذين أبهروا العالم بوقوفهم صفًا واحدًا تاييدًا للثورة، 
وبرهنوا للقاصي والداني انهم على قلب رجل واحد- رغم اختالف مشاربهم 
السياسية- ألن الوطن وحرية الشعب الليبي، الميكن أن يساوم عليهما أحد.

عبد  السيد  على  ذلك  نطبق  كيف  ولكن  السياسي،  العزل  لقانون  نعم 
الرحمن شلقم، الذي شهد له العالم- قبل الليبيني- أنه من قلب املنضدة يف 
وجه املالزم معمر يف وسط مبنى األمم املتحدة، هذه الشخصية الفذة التي 
نراها ثروة وطنية فكرية، قبل أن تكون من الوزن الثقيل يف مجاالت السياسة 
والسلك الدبلوماسي؟ وكيف نعزل السيد إبراهيم الدباشي، وسعادة السفير 
علي االوجلي، اللذين وقفًا عونًا معينًا للثورة منذ اللحظات األولى لها ؟ لم 
يخذل هذان الرجالن وطنهما ليبيا يف ساعة العسرة واألوقات احلرجة، تلكم 
حقيقة أن الرجال مواقف ورجاالت ليبيا الثالثة يف األمم املتحدة برهنوا على 

ذلك لكل ذي عرفان وبصيرة .
كيف نطبق قانون العزل على كل من د. محمد املقريف والسيد علي زيدان 
اللذين وقفًا موقفًا مشرفًا ضد حكم املالزم معمر، عندما تركا وظائفهما منذ 
عام 1981م، وانضما إلى املعارضة منذ ذلك التاريخ وحتى يوم قيام الثورة 
الوطني خالل  أن يشفع لهما؟ ناهيك عن دورهما  املباركة،أليس ذلك بكاف 
أشهر الثورة، الذي يجب أن نعتز به لهما، فهما ليبيان مخلصان لوطنهما، 

فكيف جنرؤ على قبول خالف ذلك؟
كيف نطبق القانون ايضًا على د. محمود جبريل الذي أعرفه جيدًا من 
الداخل انه كان يحاول قدر جهده إصالح ما ميكن إصالحه، كان معارضًا من 
داخله للنظام، وال نريد أن نطيل هنا يف هذا الشأن، ولكن علينا أن ُنثمن له 
عاليًا دوره خالل أشهر الثورة، وما قام به من جهد يشكر عليه، يف  وقت كان فيه 
الوضع يف ليبيا غير محدد املعالم، ال بل  كان يود البغدادي  _ من خالل ما 

سجل له من مكاملات _ كان يود قتل هذا الرجل الوطني باى طريقة .
أقول، كيف نرضى نحن الليبيني ألنفسنا أن نطبق قانون العزل السياسي 
على هذه الشخصيات الكرمية العسكرية منها واملدنية، الوطنية بامتياز من 
مختلف انحاء ليبيا ومن على شاكلتهم، إنهم رجاالت مواقف مشرفة، رفعت 
رؤوس وهامات الليبيني عالية، ومن جهة أخرى، أليس اإلسالم يجب ما قبله؟ 
إننا مطالبون بالوفاء لهؤالء الرجال ومثلهم، وليس محاولة تفصيل قانون 

عزل سياسي ليطبق عليهم.
ألمة  ويل  معناه؛  ما  يوما  قال  حيث  جبران  خليل  جبران  صدق  لقد 
الَضيقة  املصلحة  بني  حدًا  يضع  من  فالعاقل  أعمى.  وقويها  أبكم  أعقلها 
يقبل  ال  مستقيم  خط  يف  احلق  قول  من  تتأتى  وحكمته  العامة،  واملصلحة 
انقلبت  اذا  أما  واملخلصني.  األوفياء  ،وإلنصاف  املظلومني  حلماية  االلتواء 
املعايير حيث يخرس العقل وال يقول كلمة حق، وحني يعمى القوي عن رؤية 
السالم،  الدنيا  على  فقل  به،  يستقوي  من  ومصلحة  مصلحته  إال  شيء  كل 
وعلى العدل واحلق والكرامة واألمانة واإلخالص والوفاء كل السالم، فالعيون 
مبققة، واأليدي  مغلولة، وحينها حري بنا أن نقول لقانون العزل السياسي 

بهيئته التي جاء بها، الجئت أهالً وال نزلت سهالً، فال أهالً بك وال سهالً.

نعم لقانون العزل السياسي 
...ولكـــــــــــــن !!

وقدرة  عتادًا  وأكثركم  صخبًا،  أكثركم  إن 
"قلب"  إلى  أقربكم  اليوم  العنف  ممارسة  على 
السلطة... فهل تريد أن تنعم قريتك أو مدينتك 
الُسلطات  باهتمام  املُهَملة  عشيرتك  أو  النائية 
أو  قبيلتك  َحتظى  وأن  ليبيا  يف  اجلديدة  الُعليا 
واملناصب  بالدالل  حزبك  أو  الدينية  جماعتك 
يف  الوصفة  فإن  املخملية...  واحلياة  الرفيعة 
أن  هو  فعله  ماعليك  فكل   ... البساطة  منتهى 
الضعفاء  أو  األشداء  الفتية  من  عددًا  جتمع 
أو  قبيلتك  من  السالح-  لديهم  طاملا  -اليهم 
حكومي  مقر  أقرب  وحتاصر  الدينية  جماعتك 
وتقطع النفط أو الغاز أو املاء أو أقرب طريق عام 

أو مطار أو مشفى... أو حتى مخبز القرية ...
 وإن أردت أن يأخذ األمر بعدا دوليًا وأصداء 
اعالمية واسعة ... فكل ما عليك فعله هو أن تـُجـر 
عـددًا من الشيوخ والطـاعنني يف السن - ممن لم 
قول  "حسب  للعالم  سيحدث  ماذا  يهمهم  يعد 
بالنفس"  "النأي  عــزمكم  -  وتعلن  شو"  برنارد 
-عن املستنقع الليبي- واالستقالل ببـقعة األرض 
حدودكم  بترسيم  تقوموا  وأن  تقطنونها  التي 
فضائيات  مع  التعاون  تنس  وال  اجلغــرافية 
إال  فضائياتهم  ُخـلَقت  فما  اخلليج،  مشائخ 
لإلكـثار من نسل بالد العرب وزيادة عدد الكراسي 

مبقاعد جامعتهم العربية.
الوصفة ناجعة .. ومضمونة النتائج .. وآخر 
النماذج هو اعالن رئيس احلــكومة بنقل مقر عدد 
بنغازي  الى  الرئيسية  الرسمّية  املؤسسات  من 
بشكل  دينار  مليون   15 املدينة  هذه  ملنح  اضافة 
عقب  زيدان  حلكومة  فعل  رد  أول  يف   !... عاجل 
عن  انفصاله  ليبيا  من  الشــرقي  الشـطر  اعالن 
ليبيا واعالن استقالله حتت اسم "امارة برقة" ... 
وكأن كل هم السيد زيدان هو كسب بعض الوقت 

مع هذا الشطر املتمرد من الوطن ...!
فقط  ماشئتم  خذوا  يقول  حاله  ولسان 
حني...  الى  الوطن  وتفتيت  االنفصال  فلنؤجل 

وتلك هي سياسة "التؤدة الزيدانية"...! ولم ينس 
زيدان التأكيد على "حريته" وعدم خضوعه ألي 
البرملان...  حال  هو  كما  قراراته  اتخاذ  يف  ضغـط 
رأس  الى  املصّوَبة  األسلحة  تلك  كل  نيران  وأن 

احلكومة والبرملان تنزل عليهم "بردًا وسالمًا".  
وديعًا  السنوسية  عرش  وريث  األمير  ويظهر 
واللجوء  العنف  الستخدام  نابذًا   .. وانسانيًا   ..
نحو  على  الرسمية  القـــرارات  اصدار  يف  للقوة 
والشيخ  األمـــير  وكأن  العزل"  "قانون  بـ  حدث  ما 
املســلحني  من  أنصاره  اغالق  نسي  قد  الطموح 
لطريق "الوادي األحــمر" يف العام 2012 واغالق 
انصــاره  ومافعله  الســالح  بقوة  النفــط  شـــركات 
وإال   !!... االنتخــابات  مرحلة  وابان  قبل  كذلك 
"فيدرالية"  اجنازات  من  ماحــققه  له  أين  فمن 
"جلنة  بقانون  ٌيسمى  ما  لتغيير  فرضــهم  ومنها 
وتبني  االنتخاب  إلى  التعيني  من  الستني" 
غــيره  إلى دستور 51 ال  العودة  الكبرى  االحزاب 
الرسمية  املؤسسات  من  عدد  انـتزاع  وأخــيرا 
اجلغرافية  حدودهم  نطاق  ضمن  لتكون  للدولة 

!!...
 رمبا ذاكــرة األمــير حتتاج لبعض التنشيط 
واملسمى  برقة"  "جيش  بـ  يحتمي  بأنه  نسي  وقد 
على  تستكثر  ال  لذلك  سابقًا...  قطر  ألوية 
بالقوة  العزل"  "قانون  انتزاع  املتحمسني  الشباب 
فقد كنتم رواد حتــقيق املصالح واملطالب بالقوة 
طموحًا.الستعادة  املُتِقد  الشيخ  األمــير  أيها 

عرش السنوسية 
اعتمدته  نهج   ... بالقوة  املطالب  ونيل 
على  شيء  فال   ... الليبي  والبرملان  احلكومة 
الطاولة وعلى بنود جدول األعمال قبل َمَطالب 
املُسلحني واالرهابيني و"الفتــوات" من كل الفئات 
وال   ... حزبية  أو  جهوية  أو  قبلية  أو  دينية  سواء 
ألزمه  الذي  من  األوقاف"  "وزير  عن  مثالً  تسأل 
هذه  حتى  عمله  مزاولة  يستطع  لم  وملاذا  بيته 
اللحظة، ويدرس زيدان أخيرًا إعفاءه من منصبه 

ألن "مذهبه الديني" ال ُسـلطة له على األرض وال 
ميــلكون السالح الكايف ..!   

األكثر  اجلماعات  مطالب   .. اليوم  ليبيا   يف 
وقـبل  أوالً  تأتي  وسالحًا  عتادًا  واألكثر  صخبًا 
دور اخلـراف  ...! ثم سيأتي من بعدهم  كل شيء 
وقت  لهم  بقي  إن  هذا   .. الصامتة  واحلـمالن 
غير  على  املتدفقة  املليارات  نهر  من  أونصيب 
هدى..! ونخشى أن ال يطول صمت تلك احلمالن 
عنوة  تدفعها  الرسمية"  "السلطات  طاملا   ...
وال  "ُتـــؤخذ غالبا"...  اليوم  بأن احلقوق  لالميان 

شرعية إال لقوة السالح..!
ُــدن والُقــرى النــائية  فما الذي تنتظره بقــّية امل
والفيدراليات  الكانتــونات  فلتنتصب  والصامتة 
اليوم  ليبيا  فإن   ... واجلمهوريات  واالقاليم 
لزامًا  وصار  اهلها  على  ثقــيالً  ِحــمالً  أصبحت 
حمل  فريق  كل  على  ليسهل  "تفتيتها"  عليهم 
الشـطـر الذي يخّصه، ليجعله اخوانيًا أو وهابيا 
او مضارب لعشيرته وذويه،  أو علمانيًا  أو صوفيًا 
كل حسب هواه وما متيل اليه نفسه... وإن بقيت 
جــدًا  قريب  وقت  فبعد   ... احلالة  هذي  حالتنا 
اسمه  العجــائز  حكايا  يف  وطن  عن  سنسمع 
"ليبيا" كان يقـبع ما بني مصــر وتونــس ... قـّسَمه 

وَمــزقه أهـله إربًا، طمــعًا وخـــوفا..!
وأخيرًا .. نرجو أن تنتبه "السلطات الرسمية" 
وقد  حملها  من  اجلبال  أشفقت  التي  لألمانة 
ارتضوها .. فإما "أن يكون هذا الوطن أو ال يكون" 
.. وعلى كل املرتعشني من حملة السالح أن يوقـنوا 
بأن "القذايف" قد شــبع موتًا ولن يعـود. وال مبرر 
هذا  السالح  تسليم  وعليهم   .. الرعب  هذا  لكــل 
يهمهم  ليبيني بحق ومسلمني صادقني  كانوا  ان 
أّال ينهار ويغرق يف الدم بلد مسلم آخر ... فهذا 
السالح املنفلت والعتاد الذي تكنزون لن يكون إال 

وباالً ونكبة للوطن.  
وحفظ اهللا هذا الوطن  

أكثركم صخباً أقربكم إلى قلب السلطة

مصرف ليبيا املركزي يعلن سحب أوراق نقدية من اإلصدارات القدمية

قرر مصرف ليبيا املركزي سحب اإلصدارين األول والثاني من فئة العشرين دينارا 
من التداول ، وذلك اعتبارًا من يوم اخلميس املوافق 30 / 5/ 2013 . 

أن آخر موعد  بيان صحفي تلقت صحيفة مصارف نسخةً منه  وحدد املصرف يف 
لقبول هذه العملة لدى املصارف التجارية نهاية دوام عمل يوم األحد املوافق 30 / 6 
/ 2013 . وأهاب املصرف بجميع السادة املواطنني ممن لديهم مبالغ مالية من هذه 

العملة التوجه إلى املصارف التجارية الستبدالها خالل تلك الفترة . 
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أقام مصرف ليبيا املركزي صباح يوم اخلميس املوافق 
13-6-2013م احتفالية مبناسبة طرح العملة الورقية 
يف  للتداول  دينارا  اخلمسني  فئة  من  اجلديدة  الليبية 

املصارف وفروعها كافة مبختلف املدن الليبية .   
وحضر االحتفالية التي أقيمت مببنى مصرف ليبيا 
املركزي فرع بنغازي الدكتور عوض البرعصي نائب رئيس 
املركزي  ليبيا  مصرف  محافظ  نائب  والسيد   ، الوزراء 
بطباعة  قامت  التي  البريطانية  الشركة  ممثل  ووفد    ،
العملة اجلديدة ، و مديرو اإلدارات مبصرف ليبيا املركزي 
، وعدد من مديري املصارف التجارية باملنطقة الشرقية ، 
وموظفو مصرف ليبيا املركزي مبدينة بنغازي ، وجمع من 

مبعوثي ومراسلي وسائل اإلعالم  املختلفة. 
بالنشيد  واستهل احلفل      

الفاحتة  وقراءة  الوطني 
بنغازي  شهداء  أرواح  على 
األحداث  يف  سقطوا  الذين 
كلمة  تالها  األخيرة، 

رئيس  نائب  البرعصي  عوض 
»نشكر   : فيها  قال  الوزراء  
العزيزة  بنغازي  مدينة  أهالي 

االستقبال  حفاوة  على 
ومتنيت   .. لقيناه  الذي 
االحتفالية  هذه  تكون  أن 
هذا  من  أحسن  وقت  يف 
اهلل  بعون  ولكن   ، الوقت 
على  بنغازي  ستتغلب 
، وستحافظ على  آالمها 
 ، االجتمــــاعي  نسيجها 
اليوم  احتفاليتنا  وما 
اخلمسني  ورقة  بإصدار 
العملة  من  دينارا 
اجلديدة  الورقية 
مدينة  خلفية  وعليها 
منارة  وهي   ، بنغازي 
إال  بنغازي  مدينة 
شعاع أمل على انتصار 
على  بنغازي  مدينة 
ونترحم   ، مشاكلها 
على أرواح من سقطوا 
املاضية  األيام  يف 
اهلل  من  ونطلب   ،

سبحانه أن يغفر لهم وأن تنهض بنغازي من هذه األزمـــة 
املريرة ، وستكون عصية على كل من يريد أن يستهدفهــــا 

ويستهدف أمنهــــا« ..
 ) احلبري  علي   ( املحافظ  نائب  قال  جانبه  من 
كلمته باالحتفالية :  يف البداية اسمحوا لي باسم جميع 
بنغازي  إلى  أتقدم  أن  املركزي  ليبيا  مبصرف  العاملني 
بعد  مشرق  مبستقبل  األمنيات  وأطيب  بأحر  العظيمة 
وإصبر   ( بنغازي  بها  مرت  التي  األليمة  األحداث  هذه 
وما صبرك إال باهلل ( فالصبر جميل إن شاء اهلل.. وبهذه 
مسألة  النقود  إصدار  فإن  تعلمون  كما  حقيقة  املناسبة 
روتينية يف املصارف املركزية ، وهي أحد األعمال واألهداف 
التي يقوم بها كل مصرف مركزي ، ولكن اخلصوصية التي 
يتمتع بها إصدارنا اآلن أنه جاء بعد وقت طويل عانى فيه 
الشعب الليبي ويالت عظيمة خالل 42 عامًا واكب فيها 
الفقر وعدم العدالة االجتماعية وكل العوامل التي تؤدي 

  .. الطبيعية  احلياة  مع  التعامل  على  القدرة  عدم  إلى 
فكان هذا اإلصدار عظيمًا بكل ثقة ألنه كان على أسس 
من  مجموعة  اإلصدار  بهذا  قام  البداية  ففي   ، سليمة 
 153 فيها  شارك  عامة  مناقصة  يف  الليبيني  الفنانني 
فنانا ومصمما وأظهر مجموعة من التصميمات انعكست 
كما ترون يف أشكال مختلفة امتزجت فيها وحدة الوطن 
، فإن نظرمت إلى هذا اإلصدار الذي ميثل عائلة متكاملة 
يف  االنتصار  ويعكس  الثورة  يعكس  الدينار  أن  لوجدمت 
الوجهني ، ولو نظرنا إلى اإلصدار القدمي لوجدنا إنسانا 

يرتدي الزي الوطني ويضع يده على ذقنه« ...
وأضاف حبري : ستكون هذه اخلطوة فتحا اقتصاديا 
االصدارات  من  رأينا  وإذا   .. كبيرا 
ومت   ، عرضا   153 من  جاءت  التي 
تعكس  التي  التصميمات  اختيار 
والرموز  وانتماءاته  الوطن  وحدة 
املختلفة من جنوبه وشرقه وغربه 
لوجدنا أن املرحلة التالية من خالل 
إعداد الطرق العلمية احلديثة يف 
وهذه  والطباعة  الشراء  عملية 
 ( وجل  عز  اهلل  قول  فيها  اتبعنا 
فكانت   ) الفساد  اليحب  اهلل  إن 
العمل  فريق  بفضل  احلقيقة  يف 
عملية  يف  الطرق  أحدث  من 
عليها  ترتب  واملمارسة  املناقصة 
نصر آخر هو توفير 55 يف املائة 
إليه  أدعو  ، وهذا ما  يف األسعـار 
األسعار  كانت  إذا  الوطن  ألن 
يف   55 زيادة  فيها  القدمية 
أن  األقل  على  يفترض  املائة 
يف   35 تكون  املستقبل  أسعار 
أيضًا  العملة  ومتتاز   ، املائة 
بقدرتها على مواجهة التاريخ 
اخللف  يف  أكاكوس  قوس  نظرنا  إذا 
وعظمة  التاريخ  عظمة  فعالً  جند 
القوس  هذا  برز  وقد  الوطن  هذا 
وضم  العاملية  املؤثرات  أحد  كأشهر 

أنه  أساس  على  اليونسكو  منظمة  من 
فهذا   ، العاملية  التاريخية  املعالم  كأحد 
حقيقة شرف كبير لهذا الوطن ، ومبا أن 
هذه الصخور صلبة فهي تعبر عن صالبة 
هذا الوطن .. وقدرة أبناء هذا الوطن على 

مواجهة املصاعب« ...
عمر  الشهداء  شيخ  صورة  أن  على  حبري  وأكد 
العشرة  ورقة  واجهتي  إحدى  على  أختيرت  التي  املختار 
 ، الليبي  الشعب  عليها  يختلف  لن  اجلديدة  دينارات 
وتفعيال  جناح  انطالقة  العملة  هذه  تكون  أن  متمنيًا  
تخدم  املدى  متوسطة  لرؤية  وتؤس  االقتصادي،  للدور 
املدن  جميع  تعم  التنمية  أن  مؤكدًا  الليبية،  املدن  كل 
بانتصار  وتتوج  عادال،  توزيعا  الثروات  وستوزع  والبلدات، 
دولة الرفاهية ليتمتع كل إنسان بكافة حقوقه  يف القريب 

العاجل.
ادارة  مدير  اجلهاني  علي  السيد  ألقى  جهته  من 
إصدار  دواعي  عن  فيها  حتدث  كلمة  اإلدارية   الشوؤن 
ومكافحة  األمنية  اجلوانب  حيث  من  ورقية  عملة 
عمليات التزوير ، وأيضًا تنامي استخدام العملة الورقية 
بالوسائط  التعامل  وقلة  الثورة  انتصار  وبعد  أثناء 

اإللكترونية ..
كان  احلالية  االصدارات  بعض  تقادم  بأن  أيضًا  وذكر 
سبب طرح عملة جديدة ، وأيضًا لتداول إصدار  واحد من 
العملة ومن نفس العائلة، كما أفاد اجلهاني بأن استبدال 
التي  بالنرويج  مقارنة  نقدية  ورقة  مليار   1.7 من  أكثر 
عدم  وأيضًا   .. سكانها  بعدد  ورقة  مليون   200 تتداول 
ونقص  حاليًا  املتداولة  للعملة  تخزينية  طاقة  وجود 
األمن .. كما حتدث عن املواصفات الفنية ملقاسات العملة 
املواصفات  املشرفة  اللجنة  راعت  الصادرة بحيث  الورقية 

العاملية يف اختيار األشكال واملزايا ..
العملة  يف  اجلديدة  املزايا  إلى  اجلهاني  وتطرق 
بارزة  نقاط  وضع  مت  حيث  البصر   وضعاف  للمكفوفني 
إلى  الرجوع  بدون  ميتلكها  التي  الورقية  العملة  تبني 
أشخاص آخرين .. ومت حتسيني التصاميم وتعبيرها عن 
اجلوية  للظروف  ومالءمتها  واحلضاري  الثقايف  املوروث 
( ملالءمتها  القطنية  األلياف   ( املادة   اختيار  وأيضًا مت   ،
لألجواء الليبية ومقاومتها ملادتي البنزين والبوتاسيوم ..
 : ويف  تصريح لصحيفة املصارف قال علي اجلهاني 
» مت إطالق أول عملة من فئة اخلمسني دينارا بعد الثورة 
التي ضحى الشعب الليبي بالعديد من األرواح والشهداء 
تكون  سوف  اهلل  وبإذن   ، والرخاء  باحلرية  ينعم  حتى 
العناء  تكبد  الذي  الليبي  الشعب  العملة خيرا على  هذه 
طوال فترة حكم الطاغية معمر القذايف واختيرت مدينة 
بنغازي لنيل شرف االحتفال واختيار رمز منارة خريبيش 
اجلديدة  للعملة  النقدية  للورقة  األمامي  الوجه  على 
ألنها شرارة الثورة وهذا أقل ما يقدم لها ، وعن العالمات 
األمنية التي وضعها مصرف ليبيا املركزي فإنه مت اختيار 

يعتبر  وهذا   ، اليورو  ورقة  يف  هو  كما  احلديثة  املدرسة 
أفضل اختيار وبالدعم القوي ألحدث العالمات األمنية« .
االقليمي  املدير   michael wilson السيد    وعبر 
يف الشركة التي تولت طباعة العملة اجلديدة  عن سعادته 
بأنه أحد املساهمني يف طباعة العملة الليبية وهذا شرف 
القوي  بالتحول  سعادته  عن  وأعرب  وللشركة  له  كبير 
لليبيا من الدولة يف العهد الدكتاتوري إلى الدميقراطية 

والتي هي اخلطوة السليمة للحرية وبناء الدولة .
كما قدم michael wilson تعازيه ألسر الشهداء 
يف بنغازي، متمنيًا للشعب الليبي التقدم بثبات لتحقيق 
آماله، وأن تصبح ليبيا كبريطانيا يوما من األيام ، وقدم يف 
ختام حديثه الشكر إلى مكتب اإلعالم، ومكتب املحافظ 
والسعي  الضيافة  حسن  على  العليا  اإلدارة  يف  املتمثل 

إلجناح القطاع املصريف ومشاريع التنمية واالقتصاد .
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مبيزات أمنية عالية ومواصفات فنية حديثة 

املركــزي يحتفـــل بطــرح اخلمسيـــن دينــــاراً من بنغــــازي

يف  اجلمهورية  مصرف  مشاركة  هامش  على 
فعاليات معرض طرابلس الدولي للمشاريع الصغرى 
»مصباح  السيد/  أكد  الرابعة  دورته  يف  واملتوسطة 
العكاري« رئيس مجلس اإلدارة ملصرف اجلمهورية أن 
مصرف اجلمهورية متواجد وبقوة من خالل مشاركته 
وقسم  التسويق  بقسم  خاص  بجناح   ، الدورة  هذه  يف 
للشباب  دافعا  ذلك  يكون  حتى   ، اإلسالمي  التمويل 
موضحا   .. واملتوسطة  الصغرى  املشروعات  متويل  يف 
أن ذلك يعتبر نقطة حتول مهمة  لفتح آفاق جديدة 
أمام الشباب للمساهمة من خالل املشروعات الصغرى 
هذه  باعتبار   ، التنمية  برامج  تفعيل  يف  واملتوسطة 
لتعدد  وسبيال   ، الوطني  لالقتصاد  رافدا  املشروعات 
 ، البطالة  معدالت  من  والتقليل   ، الدخل  مصادر 
إلى  استهالكي  مجتمع  من  باملجتمع  واالنتقال 
، ومساهمة فعالة يف بناء ليبيا  مجتمع منتج ومبدع 

اجلديدة .
 وأضاف السيد/ رئيس مجلس اإلدارة أن مصرف 
اجلمهورية سبق أن أصدر منشورا مت تعميمه على أكثر 
من مائة وستني فرعا ووكالة تغطي الرقعة اجلغرافية 
للمشروعات  التمويالت  قيمة  يوضح   ، ليبيا  يف 

الصغرى واملتوسطة التي ميكن أن تدفع لكل شاب يريد 
إنشاء مشروع بسيط ، وذلك يف حدود أربعني ألف دينار 
املطلوبة  الضمانات  أن  موضحا   ، مشروع  لكل  ليبي 
لهذه املشروعات ال تتعدى شخصني يرد مرتبهما إلى 
املشروع  يضمن  أعمال  رجل  أو   ، اجلمهورية  مصرف 
ومتوسطة  صغرى  مشروعات  هناك  أن  إلى  مشيرا   ..
متويلها  يف  اجلمهورية  مصرف  سيساهم  حجما  أكبر 
الصناديق  خالل  من  االقتصاد  وزارة  مع  بالتعاون   ،
اجلديدة التي سيتم نشرها ، والتي حتدث عنها السيد 
مصرف  مساهمة  إلى  باإلضافة  هذا   ، االقتصاد  وزير 
اجلمهورية يف متويل خطوط اإلنتاج ، واستيراد السلع 
من اخلارج للمشاريع القائمة بتمويل إسالمي صرف .
    كما أشار إلى قرار مجلس اإلدارة من اجلمعية 
العمومية بتاريخ 11/04/2013م بتحويل املصرف 
إلى مصرف إسالمي وهذا بالطبع يعتبر اجنازا كبيرا 
وطمأن   ، 2013م  سنة  خالل  اجلمهورية  ملصرف 
الذين لديهم النية الصادقة للتحول إلى اإلنتاج بأن 

التمويالت سوف تكون حسب الشريعة اإلسالمية.
نادية الهادي ميلود

فعاليات معرض طرابلس الدولي للمشاريع 
الصغرى واملتوسطة يف دورته الرابعة

حبري : تلقينا
 135 عرضاً ... 
ووفرنا 55 باملائة
 من األسعار

~

اجلهاني : اخترنا~
 أفضل العالمات
 األمنية من أحدث
 املدارس العاملية  

مواصفات العملة
 اجلديدة متكن املكفوفني
 من متييزها دون االستعانة 
بأشخاص آخرين 

~



املنصرم  القرن  من  التسعينات  عقد  نهاية  يف  أزيح 
الليبية  احلدود  من  بالقرب  الثانية،  األلفية  وبداية 
مدفن  عن  النايية،  اجلغبوب  صحراء  يف  النقاب  املصرية، 
كبير يحوي مجموعة من القبور، تضم مومياءات ترقى إلى 
عصور غابرة، مبايف ذلك مومياء أثارت اهتمام العلماء، إلى 
احلدى الذي دفع إلى حفطها ونقلها إلى روما، فيما فقدت 
أخريات يف طروف غامضة لم تكشف تفاصيلها حتى اآلن.

ووصلت املومياء إلى متاحف السرايا احلمراء، مطلع 
عام 2009 ماأطلق عليه اسم مومياء اجلغبوب، بعد مضي 
أكثر من خمس سنوات، على نقلها إلى ايطاليا إلخضاعها 
قبل  من  عليها  املخبرية  األبحاث  واستكمال  للدراسات، 
أعضاء البعثة االيطالية العاملة مبنطقة أمساك أكاكوس.

وإثر االتفاق مع مصلحة اآلثار، قام فريق من اخلبراء 
التحليلية  والدراسات  االختبارات  بإجراء  االيطاليني 
باألشعة املقطعية على جمجمة املومياء واليدين، وحتاليل 
فضالً  املومياء،  كفن  نسيج  من  عينات  وأخذ   ،14 كربون 
عن دراسات معملية قام بها البرفيسور " دجي فورنيشاري، 
بينها  من  التحاليل،  من  سلسلة  باجراء  مانزي"  ودجي 

أن  إلى  وخلصت  أي"،  أن  دي   " النووي  احلمض  حتليل 
املومياء يرقى تاريخها إلى نحو 1800 سنة مضت.

مصنوع  عقد  اكتشاف  عن  الدراسات  تلك  أسفرت  و 
تزين  كانت  الفضة، وخامت  وأقراط من  امللون،  الزجاج  من 
املخبرية  التحاليل   بينت  فيما  املومياء،  صاحبة  أطراف 
تقريبًا،  عمرها  من  السابعة  يف  طفلة  تخص  املومياء  أن 
بأن  التحاليل  أفادت  و  الكبد،  يف  مرض  نتيجة  توفيت 
املومياء ترجع إلى ثقافات مختلفة كانت سائدة يف صحراء 
اجلغبوب، متثلت يف احلضارات الرومانية واملصرية، إضافة 

إلى بعض التأثيرات الثقافية األخرى. 
بعض  على  املومياء  يضم  الذي  القبر  داخل  عثر  كما 
املقتنيات اجلنائزية، مبايف ذلك خامت وأقراط من الفضة، 
املتوفى، يتألف من ثماٍن  وبقايا عقد مت وضعه على جيد 
حجارة  حتاكي  امللون  الزجاج  من  جميعها  خرزة  وسبعني 
صلبة مثل الكهرمان والزمرد، وثالث خرزات زجاجية أكبر 
الزجاج  من  اخلرزات  وبعض  ذهبية  أوراق  عليها  حجمًا، 
اجلنائزي  األثاث  أنفس  تشكل  عمومًا  املفضض،وهي 

بالقبر. 
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أعلن  قسم املوارد البشرية بوزارة السياحة، 
الهيكلية  ضمن  املستحدثة  األقسام  أحد 
خططه  تنفيذ  يف  البدء  عن  للوزارة،  اجلديدة 

الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية.
سنة  خطة  تنفيذ  يف  القسم  باشر  وقد   
قبل  من  واسع  باهتمام  حتظى  التي   ،2013
وزيرة السياحة املهندسة اكرام باش امام، وترمي 
بحزمة  بالوزارة،  البشرية  الكوادر  تطوير  إلى 

مجاالت  يف  والتأهيل  التدريب  البرامج  من 
 250 وتستهدف  االجنليزية،  واللغة  اإلدارة 
موظفا، إلى جانب دورات خارجية قصيرة املدى 
إلى جنب مع خطة  لنحو 600 موظف، جنبًا 
للرفع من كفاءة اخلريجني والعاملني بالقطاع 
وتستهدف  العمل،  عن  والباحثني  اخلاص 
1000 شخص، يف دورات تدريبية بالتعاون مع 

وزارة العمل.

يف  عنه  النقاب  كشف  الذي  التقرير  وأشار 
منظمة  بني  التعاون  تناولت  التي  العمل  ورشة 
أن  إلى  السياحة،  ووزارة  العاملية  السياحة 
الكوادر البشرية تشكل أحد أمنت ركائز تنافسية 
يف  السياحي  املنتوج  مامييز  وأهم  السياحة، 

املقاصد السياحية ويعزز قيمته.
السيد  أوضح  التقرير  على  تعقيبه  ويف 
التدريبي  البرنامج  عن  املسؤول  فالديز،  عمر 
ملنظمة  التابعة  للتدريب  )تيميس(  مبؤسسة 
أولويات  وفق  العمل  أن  العاملية،  السياحة 
يسهم  والتدريب  التأهيل  مجال  يف  واضحة 
وأن  السيما  الدول،  سياحة  تنافسية  تعزيز  يف 
الكوادر العاملة يف القطاع، تشكل معيار تقييم 
اجلودة والتنافسية، وتهيئ املناخ املالئم لتنفيذ 
إلى  تستند  التي  املستدامة،  السياحة  برامج 
السكان  من  عدد  أكبر  توظيف  تتيح  معايير 
اجلذب  مواقع  من  بالقرب  القاطنني  املحليني 
من  يعزز  احترايف  بشكل  واملدربني  السياحي، 

قيمة وجودة اخلدمات.
إجراء  على  )فالديز(  السيد  أكد  كما   
البشرية  املوارد  مستوى  ملعرفة  تقييم  عمليات 
املدربة   العناصر  مالئمة  ومامدى  احلالية، 
ختام  يف  عارضًا  العمل،  سوق  يف  لالنخراط 
والشهادات  التدريب  وخطط  برامج  مادخلته 

التي تتيحها املؤسسة.

باستهداف القطاعني العام واخلاص

وزارة السياحة تكشف عن برنامجها التدريبي لسنة 2013

اعتماد   1972 العام  يف  مت 
التراث  بحماية  املتعلقة  االتفاقية 
العاملي الثقايف والطبيعي، وهي معاهدة 
مفاهيم  مرة  ألول  تربط  فريدة  دولية 
على  واملحافظة  الطبيعة  حماية 
بأهمية  واالعتراف  الثقافية،  املمتلكات 
الطبيعة  مع  الناس  تفاعل  طريقة 
على  للحفاظ  األساسية  واحلاجة   ،

التوازن بني االثنني.
العاملي  التراث  اتفاقية  صادق على 
عند  املفعول  سارية  أصبحت  التي 
دولة،   20 قبل  من  عليها  التصديق 
العاملي  التراث  قائمة  إنشاء  مت  كما 
إلى  االنتباه  للفت  باخلطر  املهدد 
النظر  إلى  حتتاج  التي  اخلصائص 
يف  واملساعدة  الدولي  الصعيد  على 
فيمايتعلق  واألولويات  األسس  وضع 
مت  ذلك  ولتحقيق  احلفاظ،  مبفهوم 
تأسيس صندوق التراث العاملي ملساعدة 
وصون  حتديد  على  األطراف  الدول 
حد  على  العاملي  التراث  مواقع  وتعزيز 
اإللزامية  املساهمات  خالل  من  سواء 

إطالق  مع  جنب  إلى  جنبًا  والطوعية، 
جلنة التراث العاملي العمل على تطوير 
اخلصائص  وتدوين  االختيار  معايير 
على قائمة التراث العاملي، ووضع املبادئ 
اتفاقية  لتنفيذ  التشغيلية  التوجيهية 
التراث العاملي، ومجموعة أخرى للرصد 
القائمة،  على  اخلصائص  عن  واإلبالغ 

فيما اعتمد إدراج أول اثني عشر موقعا 
اجتماع  يف  العاملي،  التراث  قائمة  على 
الذي نظم يف جزر غاالباغوس  اللجنة 

باألكوادور.
االتفاقية  ظهور  من  سنة   21 بعد 
على  طبيعيًا  موقعًا   377 أدرج 
التراث  مركز  تأسيس  مت  كما  القائمة، 

االتفاقية،  إدارة  على  لإلشراف  العاملي 
قانوني  صك  أول  مبثابة  جعلها  مما 
وحماية  البيئة  بأهمية  لالعتراف 

املناظر الطبيعية الثقافية.
إلعالن   30 الـ  الذكرى  ومبناسبة 
يف  اللجنة  اعتمدت  االتفاقية،  واعتماد 
العاملي،  التراث  بشأن  بودابست  إعالن 
لدعم  املصلحة  أصحاب  جميع  دعوة 
من  العاملي  التراث  على  احلفاظ 
األربعة  االستراتيجية  األهداف  خالل 
املصداقية،  على  املشتملة  الرئيسية 
االتصاالت.  قدرات  وبناء  احلفظ، 
العاملي  التراث  شركاء  مبادرة  وأطلقت 
لتشجيع القطاعني العام واخلاص، مبا 
يف ذلك  مجموعة واسعة من املؤسسات 
وكذلك األفراد الذين ميكنهم املساهمة 
العاملي  التراث  مواقع  على  احلفاظ  يف 
ضمن  فيما  العالم،  أنحاء  جميع  يف 
االستراتيجية،  ألهدافها  خامس  هدف 
تسليط  بغية  اجلماعة  مفهوم  وهو 
املجتمعات  دور  أهمية  على  الضوء 
املحلية يف احلفاظ على التراث العاملي.

قائمة التراث العاملي : معاييــــر اإلختيــــــار وتدويـــــن اخلصائـــص

أعلنت منطمة السياحة العاملية، من مقرها مبدريد عن شعار اليوم العاملي للسياحة 
2013، الذي يعالج قضايا توفر املياه، وتقييم مدى التحديات املتعلقة بالتعاون بني 
احلكومات والدول، لتفادي نشوب النزاعات حول منابع املياه ومصادرها، إثر بروز مقابل 

تشير إلى أن توفير املياه هو مفتاح الطاقة يف املستقبل، والتحدي األكبر أمام توفرها.
بارتفاع  تفيد  دراسات  عقب  العاملية،  الطاقة  لوكالة  تابع  فريق  أجراه  بحث  ووفق 
منو  مع  جنب  إلى  جنبا  منها،  الكهرباء  السيما  طاقة،  توليد  يف  الفحم  على  الطلب 
االعتماد على الفحم يف تكنولوجيات جديدة، من املتوقع أن يعزز االجتاه نحو استهالك 

مزيد املياه خالل عام 2035، وفقا لتقرير الوكالة.   
من  بالعديد  االهتمام  جذب  إلى  املياه  مجال  يف  للتعاون  الدولية  السنة  وترمي 
األبعاد التي يتسم بها التعاون يف مجال املياه، وذلك يف ما يتعلق بالتنمية املستدامة 

وتغير املناخ واألمن الغذائي، فضالً عن املساواة بني اجلنسني.

املياه... أيقونة اليوم العاملي 
للسياحة 2013

موميـــاء الفتـــاة 
من فضـــاءات 

اجلغـبــــــوب
 إلى قاعــــــات 

السرايا احلمراء 

تتربع احلمادة احلمراء على مسافة 300 كيلومتر من الغرب 
إلى الشرق، وتتشكل أراضي املنطقة اساسا من املشهد احلجري، 
مع عدد قليل فقط من املناطق العشبية على قيد احلياة، وتبرز 
تضاريس هذا اجلزء من الصحراء الضخمة من فسحة جيرية، 
املاليني  عشرات  تغطي  التي  القدمية،  البحرية  الرواسب  وموقع 
اجلافة  الوديان  من  وشبكة  الطباشيري،  العصر  يف  السنني  من 
تنتهي عند الطرف اجلنوبي على منحدر يطل على كثبان عرق 
املتغيرة  بألوانها  املتموجة  الرمال  من  الهائل  البحر  أوباري 
باستمرار التي يكون لها تأثير سحري  عند غروب الشمس، وهذا 
أيضا  بل  فحسب،  اإلعجاب  اليثير  الذي  الصحراوي  املشهد  هو 
الرعب، يف نفس من زار املكان ومن تلمس مفردات روعة مفرداته.

مالكة  )ستاروود(،  أعلنت 
شيراتون(  )فوربوينتس  عالمة 
عن اعادة افتتاح فندقها يف مدينة 
طرابلس )فوربوينتس شيراتون( 
إثر  املقبل،  سبتمبر  مطلع 
والترتيبات  التجهيز  استكمال 
الفنية الالزمة الستئناف تشغيل 
مكونات  أحد  يعد  الذي  الفندق، 
املتوقع  األندلس،  حي  منتجع 
عقب  فرصة   1000 يوفر  أن 
استكمال مراحله، املشتملة على 
و)مارينا(،  جنوم،  4و5  فندقني 
وسلسلة مطاعم عاملية، ومقاهي، 
بأحدث  مزودة  صحية  ونوادي 

التجهيزات، وقاعات اجتماعات.
وشملت املرحلة األولى التي 
انتهت عام 2010، افتتاح فندق 
)فوربوينتس(، املتألف من 204 
 18 ذلك  يف  مبا  فخمة،  غرفة 
للرياضة،  ومركز  فاخرًا،  جناحًا 
ومسبح  لالجتماعات،  وقاعات 
حني  يف  الطلق،  الهواء  على 

تشتمل املرحلة الثانية على استكمال تشييد فندق )شيراتون(، 
شركة  اعلنته  ما  وفق   ،2015 عام  مطلع  افتتاحه  املتوقع 

)ستاروود(، على موقعها الرسمي.
وتتالف املرحلة الثانية، جنبًا إلى جنب مع فندق يحتوي 

)مارينا(،  من  لالجتماعات،  قاعة  و16  وجناح،  غرفة   312
سوق )بازار(، ومركز للتسوق، ومطعمني ومقهى وحمام سباحة 
ذلك،  الى  باالضافة  البدنية،  للياقة  ومركزا  الطلق،  الهواء  يف 

خمسة أماكن االجتماع.

)فور بوينتس( تعيد افتتاح فندقها بطرابلس 
قريباً... و )الشيراتون( عالمة جديدة يف 2015

احلمادة احلمراء... فضاءات الرهبة



 

• االئتمان املمنوح من قبل املصارف التجارية: 
س������جل االئتم������ان املصريف املمنوح من قب������ل املصارف التجاري������ة يف نهاية الرب������ع االول من عام 
2013 ارتفاع������ًا ق������دره 2581.2 مليون دينار، أو ما نس������بته %19.5 ليصل إلى نحو 15816.7 
ملي������ون دينار، مقابل 13235.5 مليون دينار يف نهاية ش������هر مارس م������ن عام 2012. و يعود ذلك 
إل������ى زي������ادة االئتمان املمنوح للقطاع اخل������اص بنحو 2722.6 مليون دينار، أو ما نس������بته 34.0% 
ليصل إلى 10741.0 مليون دينار، مش������كالً ما نس������بته %67.9 من إجمالي االئتمان املمنوح من 
املص������ارف التجارية، يف حني انخفض االئتمان املمنوح للقط������اع العام بنحو 141.4 مليون دينار، 
أو م������ا نس������بته %2.7- ليص������ل إلى 5075.7 مليون دينار، مش������كالً ما نس������بته %32.1 من إجمالي 

االئتمان املمنوح من املصارف التجارية.
 وم������ن ناحي������ة أخرى ش������كل االئتمان املصريف ما نس������بته %18.8 من إجمال������ي أصول املصارف 

التجارية وما نسبته %23.4 من خصومها االيداعية يف نهاية شهر مارس من عام 2013. 

-1 االحتياطيات واألصول األجنبية:
س������جل رصيد إجمالي االحتياطيات واألصول األجنبية يف نهاية الربع 
االول من عام 2013 ارتفاعًا قدره 13.6 مليار دوالر، أو ما نس������بته 12.0% 
ليصل إل������ى 126.7 مليار دوالر، مقابل نح������و 113.0 مليار دوالر يف نهاية 

الربع االول من عام 2012.
وق������د انعك������س جزء من ه������ذا االرتفاع  رصي������د االحتياطي������ات من النقد 
األجنب������ي بنح������و 13.9 ملي������ار دوالر، أو ما نس������بته %13.1 ليص������ل إلى نحو 
120.1 ملي������ار دوالر، مقاب������ل 106.2 مليار دوالر يف نهاية ش������هر مارس من 
ع������ام 2012، يف حني انخفض رصيد بن������د أصول أجنبية لدى مصرف ليبيا 
املرك������زي بنح������و 275.7 ملي������ون دوالر، أو ما نس������بته %4.0- ليصل إلى نحو 
6.6 ملي������ار دوالر، مقاب������ل 6.8 ملي������ار دوالر يف نهاي������ة الرب������ع االول م������ن عام 

.2012
واجل������دول التال������ي يوض������ح البن������ود املكون������ة لألص������ول واالحتياطي������ات 

األجنبية:

)1( تشمل الشريحة االحتياطية لدى صندوق النقد الدولي وحيازات 
وحدة حقوق السحب اخلاصة والذهب.

 )2( تشمل القروض واملساهمات اخلارجية للمصرف.

-2 سعر صرف الدينار الليبي:
انخفض س������عر ص������رف الدين������ار الليبي أمام ال������دوالر األمريكي بنس������بة 
%3.3 يف نهاية ش������هر م������ارس من ع������ام 2013، أي انخفض م������ن 1.2492 
دينارًا لكل دوالر يف نهاية ش������هر م������ارس من عام 2012 إلى 1.2906 دينارًا 
لكل دوالر يف نهاية ش������هر مارس من عام 2013، يف حني ارتفع س������عر صرف 
الدينار الليبي أمام اليورو بنس������بة %0.9، أي ارتفع من 1.6648 دينارًا لكل 
ي������ورو يف نهاية الربع االول من عام 2012 إلى 1.6502 دينارًا لكل يورو يف 
نهاي������ة الربع االول من عام 2013 ، وارتفع س������عر صرف الدينار الليبي أمام 
اجلنيه اإلس������ترليني بنس������بة %1.8، ليصل إل������ى 1.9534 دينارًا لكل جنيه 
إسترليني يف نهاية الربع االول من عام 2013، مقابل 1.9883 دينارًا لكل 
جنيه إس������ترليني يف نهاية الربع االول من عام 2012 ، وارتفع أمام الفرنك 
السويس������ري بنسبة %2.0، أي من 1.3809 لكل فرنك يف نهاية شهر مارس 
من عام 2012 ليصل إلى 1.3537 دينارًا لكل فرنك يف نهاية شهر مارس 
من عام 2013، وارتفع أيضا أمام الني الياباني بنس������بة %9.4 يف نهاية شهر 
م������ارس من عام 2013. واجل������دول التالي يوضح تطور س������عر صرف الدينار 

الليبي مقابل بعض العمالت الرئيسة الدولية:

                                                              

-3 العملة املصدرة:
س������جل رصيد العملة املص������درة )ورقية ومعدنية( يف نهاية ش������هر   
م������ارس من عام 2013 انخفاضًا ق������دره 411.3 مليون دينار، أو ما نس������بته 
%2.6- ليص������ل إلى 15.5 ملي������ار دينار، مقابل 15.9 ملي������ار دينار يف نهاية 
شهر مارس من عام 2012، منها نحو 1823.2 مليون دينار عملة بخزائن 
املصارف التجارية، ونحو 8.5 مليون دينار نقدية بالصندوق لدى العمليات 
املصرفي������ة مبص������رف ليبيا املرك������زي، ونح������و 13685.8 ملي������ون دينار عملة 
يف الت������داول خ������ارج املصارف يف نهاية ش������هر م������ارس من ع������ام 2013، مقابل 
14534.2 مليون دينار يف نهاية شهر مارس من عام 2012، مظهرًا بذلك 
انخفاض������ًا ق������دره 848.4 مليون دينار، أي بنس������بة %5.8-. واجلدول التالي 

يوضح تطور العملة املصدرة.

-4 القاعدة النقدية والعوامل املؤثرة فيها:
       بل������غ رصي������د القاعدة النقدية يف نهاي������ة الربع االول من عام 2013 
نح������و 33902.9 مليون دينار، مقاب������ل 33122.0 ملي������ون دينار يف نهاية 
الرب������ع االول من ع������ام 2012 ، مظهرًا بذلك ارتفاعًا ق������دره 780.9 مليون 
دينار، أي بنسبة %2.4. ويرجع هذا االرتفاع إلى زيادة االحتياطيات األولية 
للمصارف التجارية بنحو 995.4 مليون دينار، أو ما نس������بته %5.9، لتصل 
إل������ى 17734.7 مليون دين������ار يف نهاية الربع االول من عام 2013 ، مقابل 
16739.3 ملي������ون دين������ار يف نهاية نفس الفترة من العام الس������ابق، وارتفاع 
ودائع املؤسس������ات العامة لدى مص������رف ليبيا املركزي بنح������و 633.9 مليون 
دينار، أو ما نس������بته %34.3، يف ح������ني انخفضت العملة خارج املصارف بنحو 

848.4 مليون دينار لتصل إلى 13685.8 مليون دينار.  
وق������د كان لص������ايف األص������ول األجنبية أثر توس������عي بنس������بة %12.4 على 
القاعدة النقدية، يف حني كان لصايف املوجودات املحلية أثر انكماشي بنسبة 

%15.4 على هذه القاعدة.

-5 عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه:
شهد عرض النقود )ع2( يف نهاية الربع االول من عام 2013 ، ارتفاعًا 
بنحو 8115.1 مليون دينار، أو ما نس������بته %14.3 ليصل إلى 64742.6 
ملي������ون دينار، مقابل 56627.5 مليون دين������ار يف نهاية الربع االول من عام 

 .2012
وق������د متثل ه������ذا االرتفاع يف زي������ادة مكونات ع������رض النق������ود )ع1( بنحو 
7593.5 مليون دينار، أو ما نس������بته %14.6 ليصل إلى 59679.0 مليون 
دين������ار، مقابل 52085.5 مليون دينار يف نهاية الربع االول من عام 2012 
، كان معظم������ه يف زي������ادة الودائع حتت الطلب بنح������و 8441.9 مليون دينار، 
أو م������ا نس������بته %22.5 لتصل إل������ى 45993.2 مليون دين������ار يف نهاية الربع 
االول من عام 2013 ، وكذلك زيادة ش������به النقود فقد ارتفع بنحو 521.6 
مليون دينار، أو ما نسبته %11.5 ليصل إلى 5063.6 مليون دينار، مقابل 
4542.0 ملي������ون دين������ار يف نهاي������ة الرب������ع االول م������ن ع������ام 2012، يف حني 
انخفض������ت العملة خارج املص������ارف بنحو 848.4 مليون دينار او ما نس������بته 

.-5.8%
عرض النقود والعوامل املؤثرة فيه

-6 هيكل الودائع والتسهيالت االئتمانية للمصارف التجارية:
•  اخلصوم االيداعية باملصارف التجارية:  

س������جل إجمالي اخلص������وم االيداعية للمصارف التجارية يف نهاية ش������هر 
م������ارس من ع������ام 2013 ارتفاع������ًا ق������دره 8899.5مليون دينار، أو ما نس������بته 
%15.2 ليص������ل إل������ى 67534.8 مليون دين������ار، مقاب������ل 58635.3 مليون 
دينار يف نهاية ش������هر مارس من عام 2012، وبتحليل البنود املكونة للخصوم 
االيداعي������ة يالح������ظ أن الزيادة كانت يف ودائع القط������اع العام بنحو 3784.6 
ملي������ون دين������ار، أو ما نس������بته %12.2 لتصل إل������ى 34817.8 مليون دينار يف 
نهاية ش������هر م������ارس م������ن ع������ام 2013، مقاب������ل 31033.2 ملي������ون دينار يف 
نهاي������ة نفس الفت������رة من العام الس������ابق، وقد ش������كلت ودائع القط������اع العام ما 
نس������بته %51.6 من إجمال������ي الودائع لدى املصارف التجاري������ة، وارتفاع ودائع 
القطاع اخل������اص بنحو 5114.9 مليون دينار، أو ما نس������بته %18.5 لتص�ل 
إلى 32717.0 م���ليون دينار يف نهاية الربع االول من عام 2013، وش������كلت 
ما نس������بته %48.4 من إجمالي الودائع لدى املصارف التجارية، وقد ش������كلت 
اخلصوم االيداعية ما نسبته %80.3 من إجمالي خصوم املصارف التجارية. 
 وجتدر اإلش������ارة إلى إن الودائع حتت الطلب ش������كلت ما نسبته 81.9% 
من إجمالي الودائع، يف حني ش������كلت الودائع ألجل وادخار ما نسبته 18.1% 
م������ن إجمالي الودائع لدى املص������ارف التجارية يف نهاية الرب������ع االول من عام 

 .2013
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حتليل ألهم املتغيرات االقتصادية والنقدية 
يف نهاية الربع األول من عام 2013



الثان������ي   باجل������زء  تطرقن������ا     
للمواصف������ات الفني������ة  يف طباعة 
العمل������ة و اس������تعراض العالم������ات 
الت������ي  العمل������ة  بفئ������ات  االمني������ة 
يتعرف عليه������ا اجلمهور للتمييز 
احلقيق������ة  األوراق  ماب������ن 
اجل������زء  ه������ذا  ويف   ، واملزيف������ة  
الكيمائية  اخلصائص  نس������تكمل 

وامليكانيكية للعملة .
 

:اخلصائ������ص  اوالً   •
الكيمائية :

• تأثير مادة االيثنول    
ملرك������ب  التع������رض   •  
االيثنول بتركيز %95 ملدة ال تزيد عن 

30 دقيقة .
• االيثنول مركب عضوي   
، قاب������ل لالش������تعال ع������دمي الل������ون وله 
  C2H5OH الكيمائي������ة  الصبغ������ة 
فعند تع������رض اوراق العمل������ة الوطنية 

لهذه املادة يالحظ اآلتي :-
• عدم تأثر الورق القطني   

اساس اوراق العملة .
االحب������ار  تأث������ر  ع������دم   •  

احلجرية أو احبار الطباعة البارزة .
الش������ريط  تأث������ر  ع������دم    •  

الذهبي املتوهج .
العالم������ة  تأث������ر  ع������دم   •  
املتغي������رة  املرئي������ة  واألحب������ار  االمني������ة 

. )SPARK(
• عدم تأثر الترقيم .  

. Fibers عدم تأثر الشعيرات •  
• التأث������ر اجلزئي لش������ريط احلرك������ة MOTION بفئة اخلمس������ن   

دينارا.
)Latent Image( التأثر اجلزئي للصورة الكامنة •  

• التأثر اجلزئي للشريط الفضي املجسم .  
• تأثير مادة االسيتون )نقي( Acetone  ملدة 30 دقيقة   

• االس������يتون س������ائل ع������دمي الرائح������ة قابل لالش������تعال ول������ه الصبغة   
الكيمائي������ة CH3COCH3 ، ول������ه نفس تأثي������ر مادة االيثنول ، باس������تثناء عدم 

)Latent Image( تأثيره على العالمة األمنية للصورة الكامنة
• تأثير وقود السيارات  البنزين 95 ملدة 30 دقيقة  

• وقود السيارات البنزين 95 ، له نفس تأثير االيثنول واالسيتون ،   
وله تأثير أش������د على الشريط االمني MOTION بفئة اخلمسن دينارا ، بينما 

ليس له تأثير قوي على باقي عناصر العملة .

• تأثير املياه الس������اخنة حتى درجة حرارة 60 درجة مئوية وملدة 30   
دقيقة 

• يالحظ عدم تأثر اوراق العملة باملياه الس������اخنة حتى درجة حرارة   
س������تن درجة باس������تثناء موضع الصورة الكامنة والش������ريط املجس������م الذي تتأثر 

خصائصه نسبيًا .
• تأثي������ر املي������اه بدرج������ة الغليان حت������ى 100 درجة مئوي������ة وملدة 30   

دقيقة 
• يالح������ظ تأثي������ر الش������ريط األمني املجس������م بدرجة كبي������رة والتأثر   

النسبي ملوضع الصورة الكامنة .
• تأثير حمض الكبريتيك بتركيز 0.5 مول/دم 3 وملدة 30 دقيقة   
• يالح������ظ التأثي������ر النس������بي للطباع������ة احلجري������ة ، وكذلك موضع   

الصورة الكامنة .
• التعرض ملساحيق الغسيل عند درجة حرارة 95  ْ.  

• يالحظ التأثير الكبير ملوضع الصورة الكامنة والش������ريط املجسم   

، وكذلك الشعيرات مع احتفاظ ورقة العملة بباقي اخلصائص .
• تأنًيا : اخلصائص امليكانيكية   

• بإج������راء اختب������ارات عل������ى ط������ول اوراق العمل������ة بواس������طة طريق������ة   
االختب������ارIGT Crumpling عندم������ا تك������ون االوراق جاف������ة او مبلل������ة ، لوحظ 
عدم تأثر خصائص اوراق العملة ، باس������تثناء تأثير بس������يط على موضع الصورة 

الكامنة والشريط االمني والشريط املجسم . 
• وبإج������راء اختبارات ت������أكل العمل������ة ABRSION لوحظ عدم تأثر   

عناصر ورقة العملة باختبارات تأكل العملة ، ومحافظة االلوان على بريقها . 
   مم������ا تقدم يالحظ ان العملة الوطنية حتتفظ بخصائص تقاوم العوامل 

الطبيعية والكيمائية مما سيكون األثر على اطالة فترة  تداولها .
أن  وميكن  الزمن،  مبرور  العمل  ورق  على  تأثير  له  سيكون  العادي  التداول  إن 
أو معدات  للمواد  تعرضعها  أو  إتالفها  حالة  العملة خصائصها يف  ورقة  تفقد 

غير مهيئة للتعرض لها أثناء التداول العادي.
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يف إط������ار اختصاصاته بتنظي������م عمليات 
النق������د األجنبي، كلف القان������ون مصرف ليبيا 
املركزي بتنظي������م مزاولة مهنة الصرافة، التي 
تش������مل االجتار يف العمالت األجنبي������ة بيعًا أو 
شراء، كما تشمل عمليات التحويل سواء متت 

يف الداخل أو مع اخلارج.
وق������د قام مصرف ليبي������ا املركزي يف اآلونة 
األخي������رة بوض������ع القواع������د املنظم������ة ألعمال 
الصرافة، مبوجب ق������رار مجلس إدارة املصرف 
رق������م )16(املع������دل بالق������رار رقم )35(لس������نة 
2012م، مم������ا يتيح لألفراد ف������رادى أو ضمن 
ش������ركات ، طلب الترخي������ص ملزاولة هذه املهنة، 

وق������د روع������ي يف تل������ك القواعد إخض������اع أعمال 
الصرافة لرقابة املصرف املركزي بشكل مياثل 

ما تخضع له املصارف التجارية.
ويأتي ه������ذا التنظيم يف ظل واقع يتس������م 
باقتصار ممارسة الصرافة بشكل قانوني على 
املصارف التجارية وحدها، يف ظل تنامي سوق 
موازية غي������ر منظمة وغي������ر منضبطة متارس 
من خاللها عمليات تبديل العملة واحلواالت 
للخارج بش������كل غير قاب������ل للمراقبة، مع تدني 
خدمات حتويل العملة يف الداخل واتس������امها 

بالبطء وعدم الشفافية.
وسوف تس������هل مكاتب وش������ركات الصرافة 

لل������زوار الس������ائحن بيع ما بحوزته������م  من نقد 
أجنب������ي ، يتم بعد ذلك إع������ادة بيعه للجمهور، 
وتتولى  كذلك حتوي������ل النقود يف الداخل ويف 
اخلارج يف إطار الضواب������ط املوضوعة من قبل 

مصرف ليبيا املركزي .
إن تنظيم عمليات الصرافة بهذا الش������كل 

يحقق األهداف التالية:
� خضوع أعم������ال الصرافة لرقابة مصرف 
ليبيا املركزي، وهي رقابة تبدأ من التحقق من 
هوي������ات مؤسس������ي مكاتب وش������ركات الصرافة ، 
وتنتهي إلى رقابة عمليات الصرف واحلواالت 
نفس������ها من حيث حجمها وأطرافها واجلهات 

املستفيدة منها.
�  حتقيق ش������فافية معام������الت الصرافة ما 
ميك������ن من ضمان عدم اس������تخدامها يف أعمال 
مخلة باألم������ن وباالقتص������اد الوطني،وضمان 
وحج������م  املتعامل������ن  كل  عل������ى  التع������رف 

معامالتهم.
للقي������ود  الصراف������ة  أعم������ال  خض������وع   �
اإلجرائي������ة املتعلقة مبكافحة غس������يل األموال 

ومتويل اجلرمية املنظمة.
الصراف������ة  أعم������ال  احت������كار  إنه������اء   �
قب������ل  م������ن  القانوني������ة  غي������ر  والتحوي������الت 
مجموع������ات قليل������ة غير متع������ارف عليها بفتح 

باب املنافس������ة بن ش������ركات ومكات������ب الصرافة 
املرخص لها.

وق������د قام مصرف ليبي������ا املركزي باإلعالن 
عن فتح باب تق������دمي الطلبات للحصول على 
تراخيص بأعم������ال الصرافة وفق������ًا للضوابط 
املذك������ورة، وتق������دم عدد من املواطن������ن بطلبات 
منح تراخي������ص لعدد من الش������ركات واملكاتب، 
وقام������ت اللجنة الدائم������ة املكونة لهذا الغرض 
بدراس������ة تل������ك الطلب������ات متهي������دًا ملن������ح اإلذن 

          انتصار عبدا هلل الشريدىمبزاولة النشاط.
إدارة الشؤون القانونية

توضيح بشأن التراخيص لشركات ومكاتب  الصرافة

اخلصائص الكيمائية وامليكانيكية للعملة الوطنية اجلديدة 
اعداد / م. على عبداهلل اجلهاني       مدير إدارة الشؤون اإلدارية ملصرف ليبيا املركزي                                             


