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االستراتيجية الوطنية لتمويل املشروعات الصغرى واملتوسطة ودعم القطاع اخلاص
حتت شعار « نحو تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل»
«»To Diversify National Income Sources and Creating Jobs

بفندق املهاري ،قاعة اخلیمة ،طرابلس – لیبیا
 10مایو  2016م

االفتتاحية

مواكبة المـستجدات
وتحصين الذات

بأسم أسرة التحرير يطيب لنا أن نعلن عن ميالد
صحيفة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
واملتوسطة الفصلية (بوابة املشروعات ) لتكون لسان
حاله وت��واك��ب اخ �ب��اره وب��رام�ج��ه وخططه املتنوعة
ولتكون رافدا ً يساهم يف التعريف بالبرنامج ونشر
ثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال يف املجتمع
ودعم املشروعات الصغرى واملتوسطة
إن ال �ب��رن��ام��ج ال��وط �ن��ي ل �ل �م �ش��روع��ات ال�ص�غ��رى
وامل�ت��وس�ط��ة ي��ول��ي ع�ن��اي��ة خ��اص��ة واه�ت�م��ام� ًا واض�ح� ًا
باملشاريع الصغرى واملتوسطة وإبراز دورها يف حتقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وليس غريب ًا هذا
االهتمام إذ أثبتت جت��ارب دول العالم املتقدمة أن
املشروعات الصغرى واملتوسطة قـادرة علـى حتقيـق
التنميـة االقتصادية املنشودة إن هيئ لها املناخ املالئم
والتمويل الالزم وأعطيت ما تستحقه من اهتمام فـي
القوانني والتشريعات ومنحت الفرصة إلثبات ذاتها
وال��وق��وف على قدميها وال�ش��واه��د التاريخية تؤكد
أن املشاريع الصغرى واملتوسطة هي مبثابة اللبنة
األساسـية فـي بنـاء الـصروح االقتصادية الشامخة
يف ب �ل��دان ال�ع��ال��م امل �ت �ط��ورة ،ف��ذل��ك امل�ش�غ��ل الصغير
قد انبثق عنه مصنع كبير ،وهذا املحل املتواضع قد
تطور ليصبح شركة جتارية ضخمة ،وذل��ك احلقـل
ال��زراع �ـ��ي امل�ح�ـ��دود مبساحته وإم�ك��ان��ات��ه ق��د انطلق
ليصبح ح �ق�لاً زراع �ي � ًا واس �ع � ًا .ومم��ا ي��ؤك��د ذل��ك أن
ال�ث��ورة الصناعية التـي شهدتها بريطانيا وفرنسا
وأملانيا يف القرن الثامن عشر لم ِ
تأت من فراغ وإمنا
انطلقت هذه الثورة من املشاغل الصناعية البسيطة
و الصغيرة التي كانت موجودة آنذاك.
إن امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة مت�ث��ل حجر
ال��زاوي��ة ال��ذي ي�ق��وم عليه ال�ت�ط��ور االق�ت�ص��ادي وقد
كثر يف اآلونة األخيرة احلديث عن قدرة القطاعات
االق �ت �ص��ادي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ع �ل��ى م��واك �ب��ة امل�ـ�س�ت�ج��دات
وحتصني الذات ملواجهة التحديات املستقبلية .
واهلل ولي التوفيق
المكتب اإلعالمي
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مركز أعامل بنغازي يستأنف نشاطاته
استأنف مركز أعمال بنغازي ال��ذي يعد أحد املراكز الرئيسة التابعة
للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة نشاطه بتنفيذ دورة تدريبية
اختتمت يوم اخلميس املوافق  24مارس 2016م ملنتسبي مكتب الرياضة
التابع لهيئة الشباب ببنغازي وذلك يف مجال ( الريادة واإلبداع وتوليد األفكار)
وقد استمرت الدورة التي شارك فيها عدد  25مشاركا ً على مدى يومني مت
التطرق فيها إلى مفهوم ريادة األعمال والصفات والكفاءات الواجب توافرها
يف الريادي إضافة إلى تنظيم جلسة (عصف ذهني) الختيار أفكار مشروع .
تأتي ه��ذه ال��دورة على خلفية جلسة ترويجية نظمها املركز يف وقت
سابق لعدد من منتسبي مكتب الرياضة التابع لهيئة الشباب ببنغازي مت فيها
التعريف باملركز واخلدمات التي يعمد إلى تقدميها.

مركز أعامل طرابلس يستقطب
أصحاب األفكار الريادية

ضمن برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ :

دورات تدريبية لذوي االحتياجات الخاصة

أخبار البرنامج

ال ي��زال مركز أعمال طرابلس أس��وة بباقي املراكز التابعة للبرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يستقبل املبادرين وأصحاب أفكار
املشاريع بصفة مستمرة حيث يعمل املسؤولون على املركز على تسجيل
وتوثيق بياناتهم متهيدا إلشراكهم يف سلسلة دورات لغرض صقل مهاراتهم
وتقدمي الدعم لهم وفقا للطرق العلمية الصحيحة.
وقد شهد املركز تنظيم عدد من األنشطة املختلفة خالل الثالثة األشهر
األولى من سنة  2016كان أهمها دورة تدريبية يف مجال الريادة واإلبداع
وتوليد األفكار مبقر املركز يومي األحد واالثنني املوافق 2016 /2 /7-8
لعدد من املسجلني باملركز دارت حول مناقشة سبل تقدمي الدعم الفني يف
كيفية بلورة وحتسني فكرة املشروع.

كما نظم املركز محاضرة يف مجال التسويق االلكتروني قام بإلقائها أحد
الرياديني املستفيدين من اخلدمات التي تقدمها حاضنة تقنية املعلومات
واالتصاالت بالبرنامج السيد وائل الصكوح صاحب مشروع (جرابة للتسوق
عبر االنترنت) استهدفت عددا من الرياديني الذين سبق وأن أعدوا دراسات
جدوى ملشاريعهم وأيضا من أولئك الذي اجتازوا الدورة التدريبية األولى ضمن
سلسلة ال��دورات التي تقدمها احلاضنات ومراكز األعمال والتي تعمل على
التعريف مبفهوم الريادة واإلبداع.

ضمن تفعيل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ليبيا انطلق األحد  6مارس
 2016البرنامج التدريبي املخصص لفئة ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك مبقر
مركز أعمال ذوي االحتياجات اخلاصة يف طرابلس استمر ملدة أربعة أسابيع.
وقد أفاد السيد عيسى األمني مدير مركز ذوي االحتياجات اخلاصة بأن
هذا البرنامج التدريبي الذي استهدف  20شخصا من هذه الفئة يأتي بالتنسيق
والتعاون بني البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة واملنظمة الوطنية
الليبية لتنمية األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وبرعاية من األمم املتحدة
كجزء من برنامجها اإلمنائي يف ليبيا ق��ام بتنفيذها مجموعة من األساتذة
واخلبراء من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة .
وقد اشتملت ال��دورات على العديد من املواضيع يف ريادة األعمال وتوليد
األف��ك��ار وإع���داد دراس���ات اجل���دوى والتشريعات وم��ن��اص��رة األش��خ��اص ذوي
االحتياجات اخلاصة.

ويف السياق نفسه يتم حاليا التحضير حلزمة جديدة من الدورات تستهدف
املرأة واملزمع تنفيذها قريبا يف اطار التعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
يف ليبيا.
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اجتامع مشرتك بني الربنامج الوطني للمرشوعات الصغرى واملتوسطة و الهيئة العامة للمعلومات
عقد يوم األربعاء ( )2016-3-30اجتماع مشترك مبقر الهيئة العامة
للمعلومات بطرابلس ،بني عدد من مديري اإلدارات واملكاتب بالبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة ومسئولني عن الهيئة العامة للمعلومات ومت
خالله بحث ع��دد من املوضوعات املتعلقة بتعزيز التعاون يف امل��ج��االت ذات
االهتمام املشترك وخاصة فيما يتعلق بدعم اجلهود التي يبذلها البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف نشر ثقافة الريادة واإلبداع للمساهمة يف
دعم االقتصاد الوطني حيث تناول اللقاء استعراض خطط وبرامج البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة.
وقد اتفق الطرفان يف نهاية االجتماع على تشكيل جلنة فنية مشتركة لوضع
إط��ار عام للتعاون متهيداً إلب��رام اتفاقية شراكة ثنائية تتضمن بنودها تبادل
املعلومات واخلبرات وإقامة ورش العمل التخصصية وتوطني التقنية الرقمية
وإعداد التقرير الوطني األول حول املشروعات الصغرى .

الربنامج الوطني يشارك يف الدورة
الـ 44ملعرض طرابلس الدويل

وفقا للخطة التدريبية السنوية لسنة 2016

شارك البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف فعاليات
الدورة  44ملعرض طرابلس الدولي التي اقيمت يف شهر إبريل . 2016
وقد متثلت مشاركة البرنامج يف هذه الدورة يف تخصيص جناح أبرز
من خالله دور البرنامج الفاعل يف تنمية ودعم املشاريع الصغرى واملتوسطة
حيث عكف القائمون على اجلناح على تقدمي الشرح وااليضاح لزواره يف كل
ما يتعلق بدور البرنامج وما يقوم به من دعم ألصحاب املشاريع إضافة إلى
تزويدهم باملطبوعات والنشرات التعريفية اخلاصة بذلك.
معلوما أن املعرض كان قد افتتح السبت املوافق  2016-4-2يف جو
بهيج وبحضور لفيف من احلضور ويف مقدمتهم السيد عميد بلدية طرابلس
ونخبة من السادة اخلبراء وكبار الضيوف .

وفقا للخطة التدريبية السنوية لسنة  2016انطلقت أولى الدورات التدريبية
مبركز أعمال مصراتة يف مجال «الريادة و اإلبداع و توليد األفكار» استمرت على
مدى يومي  2016/03/29-27م مبقر املركز.
الدورة التي قدمها األستاذ /محمد اسميو املدرب واخلبير يف املوارد البشرية
استهدفت عدد « »11متدربا من املبادرين الراغبني يف تأسيس مشروعات
صغرى ومتوسطة وقد قام يف نهايتها السيد /على معافى مدير مركز أعمال
مصراتة بتوزيع الشهادات على املشاركني.
وجار العمل من قبل مركز أعمال مصراتة علي تنظيم املزيد من الدورات
التدريبية خالل األيام القادمة للمشاركني يف هذه الدورة وذلك بعد اجتيازهم لها
حيث ستختص الدورات املرتقبة مبواضيع تتعلق بكيفية إعداد دراسات اجلدوى
االقتصادية والتشريعات املصاحبة .
يذكر أن مركز أعمال مصراتة أسوة بباقي املراكز قد شرع يف تقدمي خدماته
للمستهدفني من استقبال املبادرين وتقدمي املشورات وال��دورات واالستشارات
الالزمة بالتعاون مع مستشاري املركز .
اجلدير ذكره أن املدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
كان قد قام بعديد الزيارات للمركز وذل��ك ضمن اشرافه املباشر على عملية
تأسيس املراكز واحلاضنات املستحدثة بالبرنامج.
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انطالق أوىل الدورات التدريبية
مبركز أعامل مرصاتة
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مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة  :د .عبد الناصر أبو زقية:

م� �س ��ؤول� �ي ��ة ب� �ع ��ث امل � �ش� ��روع� ��ات ال� �ص� �غ ��رى وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ال ت� �ق ��ع ع� �ل ��ى ع��ات��ق
ال �ب��رن��ام��ج ال��وط �ن��ي وح ��ده وإمن ��ا ه��ي م�س��ؤول�ي��ة ال �ع��دي��د م��ن اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة

لقاء العدد

■ ق ��د ي �ت �س��اءل ا ل �ك �ث �ي��ر م ��ن ا ل� �ن ��اس ع ��ن ا ل �ب��ر ن��ا م��ج
ا ل��و ط�ن��ي ل�ل�م�ش��رو ع��ات ا ل�ص�غ��رى وا ل�م�ت��و س�ط��ة م��ن حيث
ط�ب�ي�ع�ت��ه وأ ه��دا ف��ه ف�ه��ل ل��ك أن ت�ع�ط�ي�ن��ا ل�م�ح��ة مبسطة
عن البرنامج وعن أهدافه التي أنشئ من أجلها؟
● أوال باسمي وباسم زمالئي في البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى والمتوسطة أرحب بكم وأتمنى
لصحيفة (بوابة المشروعات) النجاح والتوفيق وأن
تكون منارة من منارات اإلعالم الهادف  ،وإجابة عن
سؤالك فإن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
والمتوسطة وح��دة إداري��ة عامة أنشئ لهدف تعزيز
برامج التنمية االقتصادية والبشرية وبناء المهارات
وال��ق��درات لدعم االقتصاد الوطني من خ�لال رعاية
المشروعات الصغرى والمتوسطة .
ويعمل البرنامج على تنفيذ الخطط والبرامج
المعتمدة ف��ي م��ج��ال ال��ت��ح��ول ن��ح��و ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد
الليبي من خالل دعم المبادرين والمبدعين لتكوين
مشروعات اقتصادية (سلع وخدمات ذات قيمة عالمية عالية) .كما
يهتم البرنامج بخلق قدرة تنافسية للمشروعات الصغرى والمتوسطة
نحو تعزيز ثقافة الجودة الكاملة .وكذلك من بين أهداف البرنامج
الوطني دمج وتفعيل أدوار الفئات المهمة من المجتمع في األنشطة
االقتصادية واالجتماعية المختلفة (المرأة  ،ذوو االحتياجات الخاصة)
وأيضا تحقيق الشراكة االقتصادية بين القطاعين العام والخاص من
أجل تحقيق التنمية المستدامة .ويعمل البرنامج الوطني على تحقيق
األهداف المذكورة من خالل شبكة من الحاضنات ومراكز األعمال
المنتشرة في مختلف المناطق والتي تعمل على طي المسافات وفتح
باب للتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة بالخدمة.
■ عند تعريفك بالبرنامج الوطني وعن أهدافه تحدثت عن مراكز
وحاضنات األعمال و ه��ي من المفاهيم التي قد ال تكون معروفة عند
العامة ،نريد أن تعرفنا أكثر بهذه الهياكل .
● نعم تعد مراكز األعمال والحاضنات من أهم هياكل الدعم
والمساندة للراغبين في إقامة المشروعات الصغرى والمتوسطة.
فمراكز األع��م��ال في حقيقتها هي وح��دات دع��م مختصة بنشر
ثقافة الريادة واالبتكار في المجتمع ومساعدة الراغبين في تأسيس
مشروعات صغرى أو متوسطة ،وتشمل هذه الخدمات على:
التدريب ،ودراس���ات ال��ج��دوى ،والمواكبة خ�لال فترة التأسيس
واالنطالق والتشغيل وربطها بالجهات المعنية.
أم��ا ال��ح��اض��ن��ات فهي ج��ه��ات ت��ه��دف إل��ى دع��م وت��ط��وي��ر وتنمية
المشروعات الصغرى والمتوسطة م��ن خ�لال تقديم إط��ار متكامل
يشمل توفير األماكن والتجهيزات والخدمات والتسهيالت وآليات
المساندة واالستشارة والتنظيم المخصصة لمساعدة أرب��اب تلك
المشروعات سواء كانت إنتاجية أو خدمية أو متخصصة .
■ فيما يتعلق ب��درا س��ات ا ل�ج��دوى ه��ل هناك أي معايير تتبعونها
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نجاح أي
مرشوع سواء
كان متوسطا
أو صغريا
يتوقف عىل
دراسة جدواه
االقتصادية

ع �ن��د إ ع� ��داد ك� ��م ل �ه ��ذه ا ل ��درا س ��ات
خ� ��ا ص� ��ة وأن ن � �ج� ��اح أي م� �ش ��روع
ا ق �ت �ص��ادي ي�ع�ت�م��د ب�ش�ك��ل أ س��ا س��ي
ع �ل��ى ا ل �ك �ي �ف �ي��ة ا ل� �ت ��ي أ ع � ��دت ب �ه��ا
ه ��ذه ا ل ��درا س ��ات و ه ��ل ت��م ت�م��و ي��ل
م� �ش ��رو ع ��ات أ ع � ��دت درا س� �ت� �ه ��ا م��ن
قبلكم فعال وإذا ما كانت االجابة
بنعم هل انطلقت هذه المشاريع
فعليا في سوق
العمل ؟
ّ
● ك��ب��رن��ام��ج وط��ن��ي يعنى
ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
والبشرية نتفهم جيد اً أن نجاح
أي م��ش��روع س��واء ك��ان متوسطا
أو صغيرا يتوقف على دراس��ة
جدواه االقتصادية ولهذا السبب فإننا نعمل ونتبنى جملة من المعايير
ف��ي إع��دادن��ا لهذه ال��دراس��ات وه��ي معايير دول��ي��ة ت��م تطبيقها في
العديد من دول العالم .فمهمة إعداد الدراسات موكلة للمستشارين
بالبرنامج وهم خبرات وطنية على قدر من الكفاءة والمهنية ولديهم
دراي��ة واسعة بأسس وأص��ول إع��داد الدراسات االقتصادية وقد تم
مؤخرا إدخال منظومة( الكومفار) إلعداد الدراسات وهي منظومة
دولية تعمل بها العديد من المؤسسات الدولية وهي معتمدة من
( الينيدوا)  ،وبالتالي ووفقا لهذا فإن هذه الدراسات ستكون
مطابقة لمتطلبات وواقع السوق .
أما فيما يخص سؤالك عن تمويل المشروعات المحالة دراساتها
م��ن خاللنا ف��إن ه��ن��اك ع��ددا م��ن أص��ح��اب ه��ذه ال��دراس��ات ق��د تم
تمويلهم ،وهنا وجب أن ننوه أن البرنامج الوطني ال يقف دوره عند
إح��ال��ة المشاريع إل��ى المؤسسات المالية وإن��م��ا يستمر حتى بعد
التمويل ،لمواكبة االنطالق الفعلي والتشغيل .
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ل��ل��ق��ط��اع ال���خ���اص وه����ي ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��اب��ع��ة
للوزارات مثل هيئة النهوض بالصناعة والمراكز
التخصصية وال��ت��ي ت��س��ت��ه��دف أن ي��ك��ون دوره��ا
ف��ي تحديد ن��وع المشروعات بالمناطق وإج��راء
الدراسات حول المشروعات المالئمة لكل منطقة
مما يتوافق والمواد الخام المحلية المتوفرة بها .
ام��ا ع��ن س��ؤال��ك ع��ن أه��م االن��ج��ازات التي
ع��م��ل ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا منذ
تأسيسه  :فهى تكوين قاعدة وطنية من الخبراء
والمستشارين ،إنشاء شبكة من مراكز األعمال
والحاضنات واستقبال اكثر من  14000ريادي
وان��ج��از أك��ث��ر م��ن  700دراس���ة اق��ت��ص��ادي��ة في
مختلف المجاالت ،وتنظيم دورات تدريبية ألكثر
من  3800ري��ادي في إدارة المشاريع ودراسة
ال��ج��دوى االق��ت��ص��ادي��ة وال��ق��وان��ي��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات
وال���ري���ادة واخ��ت��ي��ار ال��م��ش��اري��ع .وال��ت��ش��ب��ي��ك مع
المؤسسات الدولية لدعم المشروعات،وانجاز
مبادرات لتطوير القطاع الخاص هم :المبادرة
الوطنية لدعم مشروعات ذوي اإلعاقة ،والمبادرة
الوطنية لدعم المرأة ،والمبادرة الوطنية للتمكين
االقتصادي للشباب .
ودورن���ا واض���ح ك���ذراع ف��ن��ي ي��ق��وم ب��إع��داد دراس���ات ال��ج��دوى
االقتصادية والتدريب وتقديم االستشارات ومتابعة المشروعات
بعد انطالقها وهذا كله دور محوري وأساسي ولكنه ال يكفي ،نحتاج
إلى أن تقوم المؤسسات األخرى بدورها وهي المصارف بالتمويل
والدولة بالتشريعات الكفيلة بالضمان.

دورنا واضح
كذراع فني
يقوم بإعداد
دراسات الجدوى
االقتصادية
والتدريب
وتقديم
االستشارات

■ ه�ن��ا ل��ك ش �ك��وك ف��ي م��دى ج��دوى م��ا ق��د م��ه ا ل�ب��ر ن��ا م��ج ا ل��و ط�ن��ي
خ�ل�ال ا ل �س �ن��وات ا ل �م��ا ض �ي��ة خ �ص��و ص��ا ف��ي ظ��ل غ �ي��اب م �ش��ار ي��ع ف�ع�ل�ي��ة
ممولة ومدعومة على أرض الواقع ما ردكم على ذلك ؟
● إن الدور المنوط بالبرنامج هو تقديم الدعم الفني المتمثل
في تقديم االستشارات ألصحاب المشروعات وتدريبهم على إدارتها
وإج��راء الدراسات االقتصادية لها ويبدو أن هذا ال��دور غير كاف
باعتبار أن الهدف النهائي هو توطين مشروعات صغرى ومتوسطة
واألمر يتطلب التنسيق مع المؤسسات ذات العالقة للقيام بدورها
المكمل لعمل البرنامج وأخص بالذكر المؤسسات التمويلية التي
يعول عليها للقيام بالدور التمويلي المفقود من خالل وضوح الرؤية
وآليات التمويل.
كما أن هناك مؤسسات أخرى لها دور مهم في عملية التحول

■ في نهاية حوارنا هذا هل لك أية رسالة أو كلمة تريد ايصالها
لقراء هذه الصحيفة؟
● رسالتي هي أن ال��ظ��روف التي يمر بها االقتصاد الوطني
والتي ال تخفى على أحد تحتم علينا بالضرورة العمل على تطوير
القطاع الخاص على نحو يكون قادرا على المساهمة في عمليات
التنمية ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة ك��أح��د ال��رواف��د األس��اس��ي��ة ل�لاق��ت��ص��اد وال
ش��ك أن المشروعات الصغرى والمتوسطة ستلعب ال��دور األكبر
ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال .وألهمية ه��ذا ال��دور كانت مسؤولية بعث هذه
ال��م��ش��روع��ات ال ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق ال��ب��رن��ام��ج ال��وط��ن��ي للمشروعات
الصغرى والمتوسطة وحده وإنما هي مسؤولية العديد من الجهات
ذات العالقة فالمسؤولية جماعية تضامنية .فالبرغم من الخطوات
المهمة التي خطاها البرنامج الوطني والتي ك��ان لها األث��ر تظل
معضلة غياب قنوات التمويل المباشرة وغياب مؤشرات االلتزام
الواضح من الجهات الممولة نحو ما يحال إليها من مشروعات من
البرنامج الوطني العقبات الرئيسة التي تحول دون قيام البرنامج
الوطني بدوره األساسي كباعث للمشروعات والذي ابتغاه المشرع
منه .
لهذا ومن خالل هذه البوابة صحيفة ( بوابة المشروعات) أدعو
كافة الجهات المسؤولة في الدولة للتعاون معنا في هذه المهمة
الوطنية وحلحلة ومواجهة كل هذه العراقيل والتي سيكون لحلها
بالغ األثر في االستقرار الذي ننشده في هذه المرحلة المهمة من
بناء الدولة.
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لقاء العدد

■ هل من عراقيل أو صعوبات تواجهكم في تحقيق
أ ه ��دا ف� �ك ��م ك �ب ��ر ن ��ا م ��ج و ط� �ن ��ي ل �ل �م �ش ��رو ع ��ات ا ل �ص �غ��رى
والمتوسطة ؟
● العراقيل والصعوبات دائما موجودة أمام أي
نشاط أو عمل وبالنسبة لنا فهي كثيرة ربما أوجزها
في اآلتي :
عدم وجود قانون خاص يعنى بنشاط المشروعات
الصغرى والمتوسطة في ليبيا فالموجود هو عبارة
عن عدد من األحكام المبعثرة بين عدد من التشريعات
ال نرى فيها الكفاية التى تمكن من خلق بيئة مناسبة
لبعث هذا القطاع الحيوي الذي من الممكن ان ينعش
الحياة االقتصادية في البلد .
ومحاولة منا لسد ه��ذا الخلل فقد عملنا على
إع���داد م��س��ودة ل��م��ش��روع ق��ان��ون خ��اص يعنى بقطاع
المشروعات الصغرى والمتوسطة حاولنا من خالله
تذليل وتبسيط بعض األمور التي يعاني منها راغبو
إقامة المشروعات هي خطوة أولى غير مكتملة إ الّ
إننا نعتقد أنها ستكون خطوة مهمة نحو ميالد وسن
هذا القانون .
ومن الصعوبات التى ال أقول إنها تواجه البرنامج
الوطني بقدر ما هي تواجه قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة
بشكل عام هي مشكلة الحصول على التمويل حيث تعد إشكالية
التمويل وفقا ً لطبيعة البنية الهيكلية والتشريعية لمؤسسات التمويل
عقبة نحو ما يحال إليها من مشروعات من البرنامج ،العقبة التي
حالت دون قيام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
بدوره الباعث للمشروعات والذي ابتغاه المشرع منه.
فقد تم إحالة العديد من دراسات الجدوى للمشاريع التي أشرف
عليها البرنامج للمؤسسات التمويلية لغرض التمويل إال أن الكثير
لم يتحصل على التمويل المطلوب والسبب في ذلك قد يكون مرده
إلى أن تلك المؤسسات التمويلية قد تعذر عليها وفقا ً لألساليب
واإلجراءات المتبعة تمويل هذه المشروعات ،وألسباب عديدة ومنها
على سبيل المثـــال ال الحصر طلب الرهانات التي يعجز عن الوفاء
بها معظم الراغبين في إنشاء تلك المشروعات ،ناهيك عن افتقار
تلك المؤسسات التمويلية في كثير من األحيان إلى السيولة المالية
الالزمة لتمويل تلك المشروعات ،وكذلك مخاطر عدم الجدية في
متابعة استرجاع القروض باعتبارها قروضا مضمونة من طرف
الدولة الليبية ،وه��ذه من المخاطر التى ع��ادة ما تتحقق عندما
يكون موضوع ضمان اإلقراض من طرف ثالث.
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البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
نبذة عامة
ف��ي إ ط��ار ن�ش��ر ث�ق��ا ف��ة ا ل��ر ي��ادة ف��ي ا ل�م�ج�ت�م��ع و ب�ع��ث ا ل�م�ش��ار ي��ع ا ل�ص�غ��رى
وا ل �م �ت��و س �ط��ة  ،ا ن �ط �ل �ق��ت ا ل �م��ؤ س �س��ة ب �ه��دف ت��أ س �ي��س و ت �ط��و ي��ر ه �ي��ا ك��ل د ع��م
و م� �س ��ا ن ��دة م �خ �ت �ل��ف ا ل� �م� �ش ��رو ع ��ات اال ق� �ت� �ص ��اد ي ��ة س � ��واء ك ��ا ن ��ت خ ��د م �ي ��ة أو
زرا ع �ي��ة أو ص�ن��ا ع�ي��ة ،ح�ي��ث ث�ب��ت ع��ا ل�م�ي��ا أ ن �ه��ا ع��ر ض��ة ل�ل�ف�ش��ل إذا ل��م ي�ت��و ف��ر
ل�ه��ا ا ل��د ع��م ا ل�ل�ازم خ��ا ص��ة ف��ي م��را ح�ل�ه��ا األو ل ��ى م��ن ا ل�ت��أ س�ي��س واال ن �ط�لاق.
ك �م��ا ت �ح �ظ��ى ر ي � ��ادة األ ع� �م ��ال ب��ا ه �ت �م��ام ك �ب �ي��ر ف ��ي م �خ �ت �ل��ف أ ن� �ح ��اء ا ل �ع��ا ل��م
ل ��دور ه ��ا ا ل �م �ح��وري ف��ي ت �ح �س �ي��ن ا ل� �ق ��درة ا ل �ت �ن��ا ف �س �ي��ة ل�لا ق �ت �ص��اد ،وإ ن �ع��اش
ا ل �ن �م��و اال ق �ت �ص��ادي ،و خ �ل��ق م��وا ط��ن ع �م��ل ج��د ي��دة ،ف �ض�لاً ع��ن م��زا ي��ا أ خ��رى
تتمثل ف��ي ق��در ت�ه��ا ع�ل��ى اال ب�ت�ك��ار وا ل�م�س��ا ه�م��ة ف��ي ب�ن��اء اال ق�ت�ص��اد المعرفي
و ح��ا ج �ت �ه��ا ا ل� �م� �ح ��دودة ل �ل �م��وارد ا ل �م��ا ل �ي��ة م �ق��ار ن��ة ب��ا ل �م �ش��رو ع��ات ا ل �ك �ب �ي��رة
وا ل�م�س��ا ه�م��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ا ل�ت�ن�م�ي��ة ا ل�م�ك��ا ن�ي��ة.

التأسيس

البرنامج

أ ن �ش��ئ ا ل�ب��ر ن��ا م��ج ا ل��و ط �ن��ي ل�ل�م�ش��رو ع��ات ا ل �ص �غ��رى وا ل�م�ت��و س�ط��ة ب�م��و ج��ب
القرار رقم ( )845لسنة 2007م  ،حيث كانت تبعيته للمجلس الوطني
ل �ل �ت �ط��و ي��ر اال ق �ت �ص��ادي  .ث ��م ص ��در ا ل� �ق ��رار ر ق ��م ( )472ل �س �ن��ة 2009م،
ب �ت �ق��ر ي��ر ب �ع��ض األ ح� �ك ��ام ا ل �خ��ا ص��ة ب��ا ل �م �ش��رو ع��ات ا ل �ص �غ��رى وا ل �م �ت��و س �ط��ة ،
وتصنيفها  ،و ت��و ض�ي��ح م�ص��ادر ت�م��و ي�ل�ه��ا  ..و ب�ت��ار ي��خ 2011-3-29م ص��در
ا ل �ق��رار ر ق��م ( )73ل�س�ن��ة 2011م ،ب�م�ق�ت�ض��اه ت��م إ ع ��ادة ت�ن�ظ�ي��م ا ل�ب��ر ن��ا م��ج
الوطني وتقررت بعض األحكام بشأنه من أهمها منح البرنامج الشخصية
اال ع�ت�ب��ار ي��ة  ،وا ل��ذ م��ة ا ل�م��ا ل�ي��ة ا ل�م�س�ت�ق�ل��ة و ن�ق�ل��ت تبعيته ل ��وزارة ا ل�ص�ن��ا ع��ة
واال ق �ت �ص��اد وا ل �ت �ج��ارة ( س��ا ب �ق��ا)  .و ق��د ح��دد ه��ذا ا ل �ق��رار أ ه ��داف ا ل�ب��ر ن��ا م��ج
ف ��ي ت �ن �م �ي��ة ور ع ��ا ي ��ة ا ل� �م� �ش ��رو ع ��ات ا ل �ص �غ ��رى وا ل �م �ت��و س �ط��ة ب �م��ا ي �س �ه��م ف��ي
ت� �ع ��ز ي ��ز ا ل �ت �ن �م �ي��ة اال ق� �ت� �ص ��اد ي ��ة وا ل� �ب� �ش ��ر ي ��ة .

ماذا يقدم البرنامج للمواطنين؟
■ دورات مجانية
■ دراسات جدوى مجانية
■ استشارات اقتصادية مجانية
■ استشارات فنية مجانية
■ دعم القطاع اخلاص
■ دعم أصحاب املشروعات

■ نشر ثقافة الريادة واالبتكار
■ الربط بني أصحاب املشروعات
واجلهات التمويلية

مكونات الربنامج
ي �ت �ك��ون ا ل �ب��ر ن��ا م��ج ا ل��و ط �ن��ي ل �ل �م �ش��رو ع��ات ا ل �ص �غ��رى وا ل �م �ت��و س �ط��ة م��ن
العديد م��ن التقسيمات اإلدار ي��ة والفنية ا ل�ت��ي يتم م��ن خاللها إدارة سير
ا ل�ع�م��ل وو ض��ع و ت�ن�ف�ي��ذ ا ل�س�ي��ا س��ات وا ل�خ�ط��ط واأل ه��داف ا ل�ت��ي ي�ت��م ا ت�خ��اذ ه��ا
في كل ما يتعلق بتنفيذ أهداف البرنامج ولعل أهم هذه التقسيمات:

■ إدارة التطوير والتخطيط االستراتيجي .
■ إدارة الحاضنات ومراكز األعمال .
■ إدارة الموارد البشرية .
■ إدارة الشؤون اإلدارية والمالية .
■ إدارة متابعة التمويل والدعم الفني .
■ مكتب التشبيك والشراكات االستراتيجية .
■ مكتب المدير العام .
■ مكتب اإلعالم .
■ المكتب القانوني .

و ت �ع��د إدارة ا ل �ح��ا ض �ن��ات و م ��را ك ��ز األ ع �م ��ال أ ح ��د أ ه ��م م �ك��و ن��ات ا ل �ب��ر ن��ا م��ج
الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطة والذراع الفني له ويكمن هدفها
األساسي في تنفيذ خطط وبرامج وسياسات البرنامج في إطالق مشروعات
صغرى ومتوسطة يكون ذ ل��ك باحتضان األ ف�ك��ار االبتكارية واإل ب��دا ع�ي��ة لدى
رواد ه ��ذه ا ل �م��را ك��ز وا ل �ح��ا ض �ن��ات وا ل �م �س��ا ه �م��ة ف��ي ت �ح��و ي��ل ه ��ذه األ ف �ك��ار إ ل��ى
م �ش��رو ع��ات ر ي��اد ي��ة ب��اإل ض��ا ف��ة إ ل��ى ت�ق��د ي��م ا ل �خ��د م��ات اال س �ت �ش��ار ي��ة وا ل �ت��در ي��ب
والمتابعة سواء لهذه المشاريع أو لمشاريع أخرى قائمة.
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ويضم البرنامج المراكز والحاضنات التالية :
■ مركز أعمال طرابلس
■ مركز أعمال بنغازي
■ مركز أعمال سبها
■ مركز أعمال المرأة
■ مركز أعمال ذوي االحتياجات الخاصة.
■ مركز أعمال مصراتة.
■ حاضنة أعمال تقنية المعلومات
■ حاضنة أعمال التقنيات الزراعية و الحيوية
■ حاضنة جامعة بنغازي

و ف��ي إ ط ��ار ت �ق��د ي��م ا ل �خ��د م��ات ا ل�ف�ن�ي��ة ا ل�ل�از م��ة ل�ل�م�س�ت�ه��د ف�ي��ن
و ل �غ��رض ت��و ط �ي��ن م �ش��رو ع��ات ص �غ��رى و م �ت��و س �ط��ة م �ب��ا ش��رة إ ل ��ى ك��ل
ا ل�م�ن��ا ط��ق ب�ل�ي�ب�ي��ا ف�ق��د ت��م ا ل �ب��دء ف��ي ت��أ س�ي��س (  )9م��را ك��ز أ ع�م��ال
ج��د ي��دة رو ع��ي ف��ي ت��وز ي�ع�ه��ا ا ل�ع��ا م��ل ا ل�ج�غ��را ف��ي وا ل�ت��وز ي��ع السكاني
وكذلك التعاون الفعال مع المجالس المحلية بتلك المناطق ،
ومراكز األعمال المستحدثة هي :
م��ر ك��ز أ ع�م��ال در ن��ة ،م��ر ك��ز أ ع�م��ال ط�ب��رق ،م��ر ك��ز أ ع�م��ال ا ل��زاو ي��ة،
م��ر ك��ز أ ع� �م ��ال ا ل ��ز ن� �ت ��ان ،م��ر ك��ز أ ع� �م ��ال ا ل �ع �ج �ي�ل�ات ،م��ر ك��ز أ ع �م��ال
اجدابيا ،مركز أعمال غريان.
و ج��ار ا ل�ع�م��ل ع�ل��ى تجهيز ه��ذه ا ل�م��را ك��ز ب��ا ل�م�ع��دات و األ ج�ه��زة
الالزمة وتوظيف الكادر البشري لتشغيلها .
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دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة
فى تشغيــل الشبــاب
تعد البطالة اليــوم من أخطـر األز مـات التي تواجههــا ا ل��دول العربية ال سيمــا ليبيا إن لم تكن أخطـــرها على
اإلطـــالق حيث بلغت مستو يـــات مخيــفة إ ل��ى در جـــة أ ن�ه��ا يمكن أن ت��ؤدى إ ل��ى تداعيــات يصعب التنبؤ بهــا ،كما أ ّن
الفشــل في حل معضلة تشغيــل الشباب جعل هذه ا ل��دول ت��دور في حلقــة مفرغة من اإلخفاقات والتي ظلّت تُعالج
بسياسات ُي�ع��اد فيها إ ن�ت��اج التخلف وا ل�ب��ؤس و ي�ك� ّر س فيها ا ل��و ض��ع ا ل��را ه�ـ��ن ،و ت�ص��ف تقـارير منظمــة العمــل العربيـة
الو ضــع الحـالي للبطالة في المنطقة العربية بأنه األ ســـوأ من جميـع مناطق العـالم دون منازع ،وأنها في طريقها
لتجــاوز كافة الخطـوط الحمراء،

إضاءات قانونية
يتطلع الشباب في مجتمعنا إ ل��ى العمل
 ،ويبحث عنه  ،وينافس فيه  ،ويأمل أن يكون
يوم ًا ما في مصاف رجال األعمال المبدعين
وا ل �م��ؤ ث��ر ي��ن ف ��ي ا ل �س��ا ح��ة اال ق �ت �ص��اد ي��ة ع�ل��ى
مختلف أنواعها ،خدمية كانت أم إنتاجية .
إال أن تحقيق هذه الرغبة والنجاح فيها
يتطلب ت��وا ف��ر ج�م�ل��ة أو ح��ز م��ة م��ن ا ل�ع��وا م��ل
ل �ع��ل أ ه �م �ه��ا ت �ح��د ي��ث األ ن �ظ �م��ة وا ل�ت�ش��ر ي�ع��ات
المنظمة لعمل مختلف أدوات ممارسة النشاط اال ق�ت�ص��ادي بما يتناسب
وحجم المتغيرات االقتصادية في المجتمع.
فحتى يتسنى لنا خلق ا ق�ت�ص��اد و ط�ن��ي ق��وي ق��ادر على م��وا ج�ه��ة تحديات
ا ل�ع�ص��ر و م�ت�ط�ل�ب��ات ا ل�م�ج�ت�م��ع ن�ح�ت��اج إ ل��ى ب�ن�ي��ة ت�ش��ر ي�ع�ي��ة س��ر ي�ع��ة و م��وا ك�ب��ة
و م ��وا ج �ه ��ة ل �ج �م �ي��ع ا ل �م �ع��و ق��ات ور ب� �م ��ا أو ل � �ه � ��ا م �ع��و ق��ات أ ن �ظ �م��ة ا ل �ت �م��و ي��ل
والشروط التعجيزية واإلجراءات الروتينية لبعض المؤسسات التمويلية ،
التي يعاني منها الراغبون في إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة قادرة على
النهوض بالقطاع الخاص وبالتالي النهوض باالقتصاد الوطني .
وأ ه �م �ي��ة ا ل�ب�ن�ي��ة ا ل �ق��ا ن��و ن �ي��ة وا ل�ت�ش��ر ي�ع�ي��ة ل �ق �ط��اع ا ل �م �ش��رو ع��ات ا ل�ص�غ��رى
وا ل �م �ت��و س �ط��ة ه ��و م ��ا د ف � � ��ع ب��ا ل �ب��ر ن��ا م��ج ا ل ��و ط� �ن ��ي ل �ل �م �ش��رو ع��ات ا ل �ص �غ��رى
وا ل �م �ت��و س �ط��ة ك��و ح��دة إدار ي� ��ة را ع �ي��ة ودا ع �م��ة ل �ن �ش��اط ا ل �م �ش��رو ع��ات ا ل�ص�غ��رى

ا ل �م �ب �ـ��ادرة وا ل�ن�ظ�ـ�ـ��ر إ ل��ى م��ا ه��و أ ب �ع��د م��ن األ ن�ش�ـ�ـ�ط��ة
الحالية المستنسخـة كتجارة التجزئة واألنشطــة
ا ل� �ق ��ز م� �ي� �ـ ��ة وا ل� �ع� �ش� �ـ� �ـ ��وا ئ� �ي ��ة وا ل � �خ� ��د م� ��ات ا ل� �ف ��رد ي� �ـ ��ة
و خ� �ص� �ـ ��و ص ��آ ت� �ل ��ك ا ل � �ت� ��ى ث� �ب ��ت ف �ش �ل �ه��ا وإ ض � ��رار ه � ��ا
ب��اإل ق�ت�ص�ـ��اد وا ل�ب�ي�ئ�ـ��ة إ ل��ى أ ن�ش�ط�ـ��ة إ ب �ت �ك��ار ي��ة ت�ت�ص��ف
ب��ا ل�ت�م�ي��ز وا ل �ت��ر ك �ي��ز ع�ل��ى ن�ق��ل ا ل�ت�ق�ن�ي��ة و ق �ـ��ادرة ع�ل��ى
اإل س� �ت� �ف� �ـ ��ادة م ��ن ق �ـ �ـ��ا ع��دة ا ل �م �ع��ر ف��ة ل� ��دى خ��ر ي �ج��ى
ا ل �ج��ا م �ع��ات ك��اإل س �ت �ث �م �ـ��ار ف ��ى ا ل �ط��ا ق��ات ا ل �م �ت �ج��ددة
و ت�ق�ن�ي�ـ��ة ا ل�م�ع�ل��و م��ات وا ل�ت�ق�ن�ي��ات ا ل�ح�ي��و ي��ة و غ�ي��ر ه��ا،
خ �ص��و ص��آ و ن �ح��ن ن �ق��ف ع �ل��ى م� �ش ��ارف ع �ص��ر ج��د ي��د
ومختلف تمامآ فى كل شئ فى مضمونه وفى إطاره،
ح�ي��ث أ ص�ب�ح��ت ا ل�م�ع��ر ف��ة ه��ي ا ل��ر ك �ي��زة ف��ى ا ل�ع�م�ل�ي�ـ�ـ��ة
اإل ن� �ت ��ا ج� �ي� �ـ ��ة ،و ه� ��ى أ س � ��اس إ ق �ت �ص �ـ �ـ��اد ا ل �م �س �ت �ق �ب �ـ �ـ��ل،
و م ��ع ب� ��زوغ ش �م��س ه ��ذا اال ق �ت �ص �ـ �ـ��اد ا ل �ج��د ي��د ،ب ��دأت
ا ل �م �ف��ا ه �ي �ـ �ـ��م ت �ت �غ �ي��ر وأدوات اإل ن� �ت ��اج ت �ت �غ �ي �ـ �ـ��ر ،ب��ل إ ّن
م �ج ��ال األ ع �م �ـ �ـ��ال وأ م �ـ �ـ��ا ك��ن م �م��ار س �ـ �ـ��ة ا ل �ع �م��ل ك�ل�ه��ا
تتغيــر ,إن ا ل �م �ع �ـ �ـ��ر ف��ة ث � ��روة ال ت� �ن� �ض ��ب ،ب ��ل ت� ��زداد
وتترا كــم م��ن خ�لال اإل س�ت�خ�ـ�ـ��دام و ي�ع��اد إستخدامها
و م �ص��ادر ه��ا دا ئ �م �ـ��آ م �ت �ج��ددة ،و ج�م�ي�ع�ه��ا ت ��دور ح��ول
ن�ت��اج ا ل��ذ ه��ن وا ل�ع�ق��ل ا ل�ب�ش�ـ�ـ�ـ��رى ،و م��ن ث��م ف��إن إ ن�ت��اج
الثروة يتوقف على قدرة العقول على إبتكــارها.
إ ّن «ا ل �م �ع �ـ �ـ��ر ف��ة» أ ص �ب �ح��ت ع �ص��ب اال ق �ت �ص �ـ �ـ��اد
ا ل �ج��د ي��د ا ل��ذي ه��و دا ئ �ـ �ـ��م ا ل�ح�ـ�ـ��ر ك�ـ�ـ��ة ودا ئ �ـ �ـ��م ا ل�ب�ح��ث
ع� ��ن أ ص� �ح� �ـ� �ـ ��اب ا ل � �م� ��وا ه� ��ب واأل ف� �ك� �ـ � �ـ ��ار ا ل �ج �ـ �ـ��ر ي �ئ �ـ��ة
و ي �ظ��ل ا ل �ت �ح��دى ف��ى إ ك�ت�ش�ـ��اف و ت�ب�ن��ى ه��ذه األ ف�ك�ـ�ـ��ار
و ت�ح��و ي�ل�ه�ـ�ـ��ا إ ل��ى م�ش�ـ�ـ��رو ع��ات ن��ا ج�ح��ة ت�ش�ك�ـ�ـ��ل را ف�ـ�ـ��دآ
من أهم روافد االقتصـــاد الوطنـــى.

بقــلم  :أ .إبراهيم الزيتوني

والمتوسطة في ليبيا إلى الحديث في أكثر
من مناسبة بأهمية وجود قانون خاص يعنى
ب��ا ل�م�ش��رو ع��ات ا ل�ص�غ��رى وا ل�م�ت��و س�ط��ة و س�ع�ي��ا
من القائمين عليه في خروج هذا القانون إلى
حيز ا ل��و ج��ود فقد ت��م إ ع��داد م�س��ودة لمشروع
ق ��ا ن ��ون ا ل �م �ش��رو ع��ات ا ل �ص �غ��رى وا ل �م �ت��و س �ط��ة
كلف بإعدادها فريق من العاملين بالبرنامج
ا ل��و ط �ن��ي ب �ن��اء ع �ل��ى م �ق �ت��رح ت �ق��دم ب ��ه م�ك�ت��ب
ا ل�ش��ؤون ا ل�ق��ا ن��و ن�ي��ة ب��ا ل�ب��ر ن��ا م��ج ا ل��و ط�ن��ي وا ف�ق��ت عليه ود ع�م�ت��ه إدارة البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة  ،وبتحسن المناخ العام سيتم
العمل على إعداد مقترح بتشكيل لجنة وزارية ممثله من مختلف الجهـات
ا ل�ح�ك�ـ�ـ��و م�ي��ة ( وزارات  -م��ؤ س�س��ات  -ه�ي�ئ��ات و غ�ي��ر ه��ا ) وأ خ ��رى غ�ي��ر ح�ك��و م�ي��ة
كمؤسسات المجتمع المدني ومجالس رجال األعمال و أصحاب المشروعات
لتولي مهمة مراجعة هذه المسودة وإد خ��ال ما ت��راه مناسب ًا عليها إلحالتها
على الجهات المعنية إلصدارها
و ه��ذه ا ل �خ �ط��وة – س��ن ت�ش��ر ي��ع أو ق��ا ن��ون خ��اص ب��ا ل�م�ش��رو ع��ات ا ل�ص�غ��رى
والمتوسطة – نعتقد ج��از م�ي��ن أ ن�ه��ا ستكون م��ؤ ث��رة إ ج��ا ب�ي��ا ف��ي مستقبل هذا
القطاع الذي تعتمد عليه اغلب اقتصاديات العالم

www.sme.ly

مقال

ح �ي��ث ف��ا ق��ت ا ل �ن �س��ب  % 25ف ��ي ب �ع��ض ا ل ��دول
ع�ل��ى ا ل��ر غ��م م��ن ت�ح�ق�ي��ق ا ل��دول ا ل�ع��ر ب�ي��ة ا ل�م�ص��درة
ل �ل �ن �ف��ط ف �ـ �ـ �ـ��وا ئ �ـ �ـ��ض م��ا ل �ي �ـ �ـ��ة ه �ـ �ـ��ا ئ �ل��ة .و ت �ك �م �ـ �ـ��ن أ ه��م
األ س �ب �ـ �ـ��اب ا ل �ب �ط �ـ �ـ��ا ل��ة ف ��ى اإل خ� �ت�ل�ال ا ل ��وا ض ��ح ب�ي��ن
م�خ��ر ج��ات ا ل�ت�ع�ل�ي��م و س �ـ��وق ا ل�ع�ـ�م��ل ،و غ�ي�ـ�ـ��اب ب��را م��ج
ا ل �ت �ـ��در ي��ب ا ل�م�ه�ن��ى ا ل�ت�ح��و ي�ل��ى ا ل �م��و ج��ه ن �ح��و س��وق
ا ل �ع �م��ل ،ب��اإل ض��ا ف��ة إ ل��ى س��وء ا ل�ت�خ�ط�ي�ـ�ـ�ـ��ط وإ ت�خ�ـ�ـ��اذ
ا ل��دو ل��ة طابعا ر ي�ع�ي� ًا أ ّد ى إ ل��ي ف�ق��دان قيمــة العمل
وإ ن �ت �ش �ـ��ار ث�ق��ا ف��ة ا ل��د ع��ة وا ل �ت��وا ك��ل ،و ج��د ي��ر ب��ا ل��ذ ك��ر
أ ّن أر ق �ـ��ام وإ ح �ص��ا ئ �ي��ات ا ل�ب�ط��ا ل��ة ب �ق��در أ ه�م�ي�ت�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ا،
إ الّ أ ن�ه��ا ُت�خ�ف��ي وراء ه��ا حقا ئــــق مخيفة كالتفكك
األ س��ري وا ل�ط�ـ�ـ�لاق وا ل�ج��ر ي�م�ـ�ـ��ة وا ل�م�خ�ـ�ـ��درات و ك��ا ف��ة
م�ظ��ا ه��ر اإل ن �ح �ـ �ـ �ـ��راف األ خ� ��رى .إ ّن أ خ �ط��ر م �ه��ددات
المجتمع ه��و و ج��ود إ ن�س��ان ع��ا ط��ل ع��ن العمــل و ه��و
ف��ى أ ش��د ا ل�ح��ا ج��ة إ ل �ي��ه و ق ��ادر ع�ل�ي�ـ�ـ�ـ��ه ،م�م��ا يجعلــه
ع �ـ��ا ج��زآ ع��ن ت�ل�ب�ي��ة م �ط��ا ل��ب ا ل �ح �ي��اة و ت �ح �ق �ي��ق ذا ت��ه
وا ل �م �س �ـ��ا ه �م �ـ��ة ف� ��ى ع �م �ل �ي��ة ا ل �ت �ن �م �ي��ة ,إ ّن ت �م �ك �ي��ن
ا ل�ش�ب��اب وإ س�ت�ث�م��ار ق��درا ت�ه��م و م��وا ه�ب�ه��م واإل ه�ت�م��ام
ب �ه��م و ت�ش�ج�ي��ع روح اإل ب� ��داع واإل ب �ت �ك��ار ل��د ي �ه��م و ه��و
أ س �ـ �ـ��اس ا ل �ب �ن��اء وا ل �ن �ه �ض �ـ �ـ��ة اإل ق �ت �ص �ـ �ـ �ـ��اد ي �ـ �ـ �ـ��ة ،و م��ن
ه �ن��ا ت ��أ ت ��ى أ ه �م �ي��ة ت��و ف �ي��ر ب �ي �ئ��ة أ ع� �م ��ال ت �م �ك �ي �ن �ي��ة
ل�ت��أ س�ي��س و ت�ن�م�ي��ة وإ س�ت��دا م��ة ا ل�م��ؤ س�س��ات الصغيرة
وا ل� �م� �ت ��و س� �ط� �ـ ��ة ف� ��ى خ� �ل ��ق ف � ��رص ع �م �ـ �ـ��ل ل �ل �ش �ب �ـ��اب
و ت�ح�ق�ي��ق ا ل�ت�ن�م�ي��ة اإل ق�ت�ص�ـ��اد ي��ة ،ك�م��ا أ ّن �ه��ا م��ن أ ه��م
روا ف ��د ع�م�ل�ي��ة ا ل�ت�ن�م�ي��ة اإل ق �ت �ص��اد ي��ة واإل ج�ت�م��ا ع�ي��ة
ف ��ى ا ل �ع��ا ل �ـ��م ب �ش �ك��ل عـام ,وا ل � ��دول ا ل �ن��ا م �ي��ة ب�ش�ك��ل
خ��اص ،وذ ل��ك بإعتبار هـا منطلقـآ أساسيــآ ل��ز ي��ادة

ا ل �ط��ا ق��ة اإل ن �ت �ـ �ـ��ا ج �ي��ة وا ل �م �س �ـ �ـ��ا ه �م �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ف ��ي م�ع��ا ل�ج��ة
مشكلتــى الفقـــر وا ل�ب�ط�ـ�ـ�ـ�ـ��ا ل��ة .و ت�ش�ك��ل ا ل�م��ؤ س�س��ات
ا ل �ص �غ �ي��رة وا ل �م �ت��و س�ط �ـ��ة م��ا ن�س�ب�ت��ه أ ك�ث�ـ�ـ��ر م��ن 90
 %م��ن ا ل�م�ن�ش�ـ�ـ��آت ف��ى ا ل�ع�ـ��ا ل��م و ت��و ظ��ف م��ا ب�ي��ن (50
 )% 60 -%م ��ن إ ج �م �ـ��ا ل��ى ا ل� �ق ��وى ا ل �ع��ا م �ـ �ل��ة ،ك �م��ا
تتمتع هذه المشــــاريع بـــمزايا عديدة لعل أهمها
إ س�ت�ي�ع��اب ع��دد ه�ـ�ـ��ا ئ��ل م��ن ا ل�ع�م��ا ل��ة و ت��وز ي�ـ�ـ��ع ا ل��د خ��ل
بصــورة أكثـر عدالة مقار نــة بالمؤسسات الكبيرة،
ك�م��ا أ ن�ه��ا ت�ن�ت�ش�ـ�ـ��ر ف��ى ح�ي��ز ج�غ��را ف��ى وا س��ع و ت�ت�م�ت��ع
بقدر من المرونة لمواجهـة األز مــات اإلقتصاد يـة
كالتى يشهــدها العالم حـاليــآ .و ق��د ب�ـ��ادرت عديد
المنظمــات الدولية وفى مقدمتهـا منظمــة األمم
ا ل�م�ت�ح�ـ�ـ��دة ل�ل�ت�ن�م�ي�ـ��ة ا ل�ص�ن��ا ع�ي�ـ�ـ��ة (ا ل �ي��و ن �ي��دو) إ ل��ى
رفع شعـار دعم الصنــاعات الصغيـرة والمتوسطــة
وأ ق�ـ �ـ��ا م��ت ل �ه��ذا ا ل �غ��رض أ ق�س�ـ�ـ��ا م��ا وو ح ��دات خ�ـ��ا ص��ة
بها ،وذلك لقدرتهـا على حــل جمــلة من المشاكل
التنموية و ف��ى مقدمتها التوظيف وتوفير السلع
ا ل�ض��رور ي�ـ�ـ��ة ،إ ض�ـ��ا ف��ة إ ل��ى م��ا تحققـه ع�ل��ى مستــوى
ت � ��وازن ب ��را م ��ج ا ل �ت �ن �م �ـ �ـ �ـ �ي��ة ا ل �م �ك��ا ن �ي��ة  ,و ق ��د أ ث �ب �ت��ت
ت �ج �ـ��ارب ا ل �ع��د ي��د م��ن ا ل ��دول ق�ـ�ـ�ـ�ـ��درة ا ل�م�ش��رو ع�ـ�ـ�ـ�ـ��ات
الصغرى والمتوسطـة على إقامة أنشطـة إنتاجيــة
ال م��ر ك��ز ي �ـ��ة ف��ى ا ل �م �ن��ا ط��ق ا ل��ر ي �ف �ي �ـ��ة و ق��در ت �ه��ا ع�ل��ى
إستغالل المواد الخام المحلية المتو فـرة.
و ت��أ س �ي �س �ـ �ـ��آ ع �ل��ى م ��ا ت �ق��دم ف��أ ن��ه إل ق �ـ �ـ��ا م��ة ق �ط��اع
و ط �ن��ى ل �ل �م��ؤ س �س��ات ا ل �ص �غ �ي �ـ �ـ��رة وا ل �م �ت��و س �ط��ة ب�ش�ك��ل
مستدام وفاعل ينبغــى العمل على جذب الرياديين
ا ل �م��و ه��و ب �ي �ـ��ن وأ ص� �ح ��اب األ ف� �ك ��ار و ت �ح �ف �ي��ز ه��م ع�ل��ى

بقــلم :
م .رمضــان سليمــان املرهــاق
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بوابة المشروعات

ربيع  2016العدد األول

منظمة التعاون والتطوير االقتصادي الخاصة بالشرق األوسط وشمال أفريقيا
مبادرة اإلدارة واالستثمار من أجل التنمية  MENAتعقد اجتماعها

التعاون الدولي

ع �ق��دت م�ن�ظ�م��ة ا ل �ت �ع��اون وا ل �ت �ط��و ي��ر
اال ق �ت �ص��ادي ا ل �خ��ا ص��ة ب��ا ل �ش��رق األو س ��ط
و ش � � �م� � ��ال أ ف� ��ر ي � �ق � �ي� ��ا ( م � � � �ب� � � ��ادرة اإلدارة
واال س�ت�ث�م��ار م��ن أ ج��ل التنمية) MENA
ا ج �ت �م��ا ع �ه��ا ا ل� �س� �ن ��وي ب �م��د ي �ن��ة ا ل ��ر ب ��اط
ب ��ا ل� �م� �غ ��رب ب� �ت ��ار ي ��خ 2015/11/09
بمشاركة البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة وبحضور ممثلين
ع��ن ك��ا ف��ة م �ك��و ن��ات ا ل �م �ب��ادرة م��ن ا ل �ش��رق

األو س��ط وشمال أفريقيا وكذلك ممثلي
ا ل��دول المانحة والجهات المشرفة على
المشروع .
ت ��أ ت ��ي م� �ش ��ار ك ��ة ا ل� �ب ��ر ن ��ا م ��ج ا ل��و ط �ن��ي
ل� �ل� �م� �ش ��رو ع ��ات ا ل � �ص � �غ ��رى وا ل �م �ت ��و س �ط ��ة
ف��ي اال ج �ت �م��اع ف��ي إ ط ��ار ا ل �ت �ع��اون ا ل�ق��ا ئ��م
ب�ي�ن��ه و ب�ي��ن و م�ن�ظ�م��ة ا ل �ت �ع��اون وا ل�ت�ط��و ي��ر
اال ق� �ت� �ص ��ادي ( )OECDل �غ��رض ت�ن�ف�ي��ذ
ا ل �م �ش��روع ا ل �خ��اص ب��و ض��ع إ س�ت��را ت�ي�ج�ي��ة

ل� � �ت� � �ط � ��و ي � ��ر ا ل� � � �م� � � �ش � � ��رو ع � � ��ات ا ل� � �ص� � �غ � ��رى
والمتوسطة والقطاع الخاص بليبيا .
تم خالل أعمال االجتماع االستماع
إ ل� ��ى ت �ق ��ار ي ��ر ا ل �ج �ه ��ات ا ل �م �خ �ت �ص��ة ح��ول
س �ي��ر ا ل �ع �م��ل ب��ا ل �م �ش��روع و ن �س �ب��ة اال ن �ج��از
وا ل� � �ص� � �ع � ��و ب � ��ات ا ل� � �ت � ��ي ت� �خ� �ل� �ل ��ت ع �م �ل �ي��ة
ا لتنفيذ . .
ك�م��ا ت��م خ�لا ل��ه اال ت �ف��اق ع�ل��ى ت��رأس
ت��و ن��س ل �م �ب��ادرة اإلدارة واال س �ت �ث �م��ار م��ن

أ ج��ل ا ل�ت�ن�م�ي��ة ب��ا ل �ش��رق األو س ��ط و ش �م��ال
أ ف��ر ي �ق �ي��ا  MENAا ن �ط�لا ق��ا م��ن 2016
وحتى  2020وذلك خلفا للمغرب التي
ت��و ل��ت ر ئ��ا س��ة ا ل �م �ب��ادرة ل�ل�ع�ش��ر ا ل �س �ن��وات
ا ل �س��ا ب �ق��ة . .ه ��ذا و ت �ب��ا ح��ث ا ل�م�ج�ت�م�ع��ون
ح��ول إ م�ك��ا ن�ي��ة ش�م��و ل�ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ ا ل�م�ش��روع
ب��دال ع��ن اآل ل �ي��ة ا ل�م�ت�ب�ع��ة ح��ا ل �ي��ا ف��ي أن
يستهدف التنفيذ كل دولة على حدى.

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
يشارك في مؤتمر دولي بهولندا
ف��ي إ ط ��ار س�ع��ي ا ل�ب��ر ن��ا م��ج
ا ل��و ط�ن��ي ل�ل�م�ش��رو ع��ات الصغرى
وا ل�م�ت��و س�ط��ة إ ل��ى ا ل�ت��وا ص��ل مع
ا ل �م �ن �ظ �م��ات وا ل �م��ؤ س �س��ات ذات
ا ل �ع�ل�ا ق��ة و خ �ل��ق ش ��را ك ��ات م�ع�ه��ا
ت�ت�ي��ح ن�ق��ل ا ل�خ�ب��رات وا ل�ت�ج��ارب
نحو تحقيق األهداف المرجوة
للنهوض بالقطاع الخاص في
ل�ي�ب�ي��ا و خ�ل��ق ف��رص ع�م��ل سجل
البرنامج الوطني للمشروعات
ا ل�ص�غ��رى وا ل�م�ت��و س�ط��ة م�ش��ار ك��ة
في مؤتمر دولي بعنوان
( إقامة األعمال في الدول
غير المستقرة وذات األزمات)
ا ل � � � ��ذي ُع� � �ق � ��د ف � ��ي م ��د ي� �ن ��ة
ا م � �س � �ت� ��ردام ب� �ه ��و ل� �ن ��دا ب �ت ��ار ي ��خ
 2015/11/11وذ ل��ك بدعوة
و ج� �ه ��ت م ��ن م �ن �ظ �م��ة س �ب��ار ك��س
( )sparksو ه� � � ��ي م �ن �ظ �م ��ة
غ� �ي ��ر ر ب� �ح� �ي ��ة و م� �ق ��ر ه ��ا م��د ي �ن��ة
امستردام بهولندا.
ا ل � �م � ��ؤ ت � �م � ��ر ت � �ض � �م� ��ن ع �ل ��ى
إ ق��ا م��ة ا ل�ع��د ي��د م��ن ورش العمل
ك ��ان إ ح ��دا ه ��ا ور ش ��ة ع �م��ل ح��ول
إ ع ��ادة ب �ن��اء ه�ي��ا ك��ل ا ل��دو ل��ة ف��ي
ا ل� � � � ��دول ا ل � �ت � ��ي ت � �م� ��ر ب� �م ��را ح ��ل
ت �غ �ي �ي��ر وا ل� �ت ��ي ت �ع ��د ل �ي �ب �ي��ا م��ن

بينها  .ه��ذا و ق��د ش��ارك العديد
م ��ن ا ل �م �ن �ظ �م��ات وا ل �ج �ه��ات ف��ي
ا ل � ��ور ش � ��ة ك� � ��ان أ ه� �م� �ه ��ا ا ل �ب �ن��ك
ا ل��دو ل��ي وا ل�م�ن�ت��دى اال ق�ت�ص��ادي
ا ل�ع��ا ل�م��ي وا ل �م �ص��رف اإل ف��ر ي�ق��ي
ل � �ل � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة و م� � �م� � �ث� � �ل� � �ي � ��ن ع ��ن
اال ت � � �ح� � ��اد األور ب � � � � ��ي و م ��ؤ س� �س ��ة
ا ل �ت �م��و ي��ل ا ل �ع��ا ل �م �ي��ة و م �ن �ظ �م��ة
التنمية والتطوير االقتصادي
. OECD
أ م� ��ا ا ل ��و ف ��د ا ل �ل �ي �ب��ي ا ل ��ذي
ش� � � � ��ارك ف� � ��ي ا ل� � �م � ��ؤ ت� � �م � ��ر ف �ق��د
ت �م �ث ��ل ف� ��ي ح � �ض ��ور م �س �ئ��و ل �ي��ن
ع � � � ��ن ا ل� � � �ب � � ��ر ن � � ��ا م � � ��ج ا ل � ��و ط� � �ن � ��ي
ل� � � �ل� � � �م� � � �ش � � ��رو ع � � ��ات ا ل � � �ص � � �غ� � ��رى
وا ل �م �ت��و س �ط��ة و ه �ي �ئ��ة االد م � ��اج
وا ل �ت �ن �م �ي��ة( ه �ي �ئ��ة ا ل �م �ح��ار ب �ي��ن
س��ا ب�ق��ا)  .و ق��د ا ُع�ت�ب��ر ا ل�م��ؤ ت�م��ر
ف��ر ص��ة للتنسيق وا ل�ت�ش��اور بين
الجهات والمنظمات المشاركة
و ف�ت��ح ب��اب ا ل�ت�ع��اون ف�ي�م��ا بينها
ال س�ي�م��ا ف��ي م �ج��ال د ع��م ر ي��ادة
األ ع �م��ال و خ��ا ص��ة ر ي ��ادة أ ع�م��ال
ا ل � �م� ��رأة وا ل � �ش � �ب ��اب .و ق � ��د ُع �ق��د
ع �ل��ى ه��ا م��ش ا ل �م��ؤ ت �م��ر ا ج�ت�م��اع
ض� ��م ك �ل�ا م� ��ن ا ل� �س� �ي ��د ي��ا ن �ي �ي��ك
دو ب � � ��و ا ل � �م� ��د ي� ��ر ا ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي

ل� �م� �ن� �ظ� �م ��ة س � � �ب� � ��ارك ،وا ل� �س� �ي ��د
موسى كلوكيكايا المدير العام
ل �م��ر ك��ز األ ب � �ح� ��اث اإل ح �ص��ا ئ �ي��ة
واال ق � �ت � �ص ��اد ي ��ة واال ج �ت �م ��ا ع �ي ��ة
وا ل �ت��در ي��ب ب ��ا ل ��دول اإل س�لا م �ي��ة
ب�ت��ر ك�ي��ا وا ل��د ك �ت��ور ع�ب��د ا ل�ن��ا ص��ر
ا ب��وز ق �ي��ة م��د ي��ر ع ��ام ا ل �ب��ر ن��ا م��ج
ا ل��و ط�ن��ي ل�ل�م�ش��رو ع��ات الصغرى
والمتوسطة وا ل�س�ي��د مصطفى
ا ل �س��ا ق��ز ل��ي م��د ي��ر ه �ي �ئ��ة ش ��ؤون

المحاربين للتأهيل والتنمية
و ق��د ت��م ف��ي اال ج �ت �م��اع م�ن��ا ق�ش��ة
إ م�ك��ا ن�ي��ة ا ل�ت�ع��اون ب�ي��ن ا ل�ج�ه��ات
ا ل �ت��ي ي�م�ث�ل�ه��ا ا ل�م�ج�ت�م�ع��ون ف��ي
ش��أن تطوير قطاع المشروعات
ا ل �ص �غ��رى وا ل �م �ت��و س �ط��ة ب�ل�ي�ب�ي��ا
و ك��ذ ل��ك ا ل �م �س��ا ع��دة ف��ي ت��أ ه�ي��ل
وإد م � ��اج ا ل �م �ح��ار ب �ي��ن ا ل �ق��دا م��ى
ف��ي م��ؤ س �س��ات ا ل��دو ل��ة .و ق��د ت��م
ا ل�ت��ر ك�ي��ز ع�ل��ى و ج��ه ا ل�خ�ص��وص

ع � �ل� ��ى دور م� � ��را ك� � ��ز األ ع� � �م � ��ال
وا ل�ح��ا ض�ن��ات و ك�ي�ف�ي��ة تطويرها
ح �ي ��ث أ ب � ��دى ا ل� �م� �س ��ؤو ل ��ون ع��ن
منظمة سبارك في هذا الصدد
ا س� � �ت� � �ع � ��داد ه � ��م ا ل � � �ت� � ��ام ل� �ق� �ي ��ام
ا ل �م �ن �ظ �م��ة ب ��دور م �ه��م ف��ي ذ ل��ك
ف ��ور ت��و ف��ر ا ل �ظ��روف ا ل�س�ي��ا س�ي��ة
المالئمة.
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