تـــــــوزع
مجـــــانـا

صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
خريف 2016/11/20 -م
العدد الثالث

اجتماع وزاري لمبادرة
الحوكمة التنافسية
والتنمية
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بشير الطرابلس رئيس المجلس الليبي لرجال
األعمال
التشريعات المعمول
بها لن تكون عائقا في
انطالق المشروعات
الصغرى والمتوسطة
4

قريب ًا

مسابقة الريادة واالبتكار  2016م

والتميز وتكرمي أصحاب األفكار الريادية ...
احتفاء باإلبداع
ُّ
ً
يعتزم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وبالتعاون مع مؤسسة
 Expertise Franceالفرنسية اطالق مسابقة ألفضل مخطط أعمال لفكرة
مشروع جتاري وذلك خالل الفترة القادمة ..

اإلفتتاحية
تُشير التجارب التي خاضتها عديد ال ــدول إلــى أ ّن
جناح قطاع املشروعات الصغرى واملتوسطة مرهو ٌن
ب ــإدراك صانعي الـقــرار يف الــدولــة ألهميته ،والعمل
مــن خ ــال مـنـظــومــة تـتـضــافــر فـيـهــا ج ـهــود اجلميع
لترسيخ ثقافة الــريــادة وامل ـبــادرة وتشجيع الشباب
على التحول من باحثني عن عمل إلــى أربــاب عمل
ك ـمــا يـتـطـلــب األمـ ــر ت ـطــويــر ق ـطــاع فــاعــل للتمويل
وذلــك بتأهيل القطاع املصريف وحتويله من مجرد
خزائن إليــداع وسحب األمــوال إلى مؤسسات مالية
محترفة جتس أصابعها نبض السوق ،تواكب حركته
وتتحسس مواطن الطلب فيه ،باإلضافة إلى تأسيس
مؤسسات متويل غير تقليدية لعل أهمها التأجير
التمويلي ومــؤسـســات رأس امل ــال املـغــامــر وصـنــاديــق
دعم األبحاث واالبتكارات التقنية وتسجيل براءات
االخـتــراع  ..باإلضافة إلــى تهيئة اإلطــار التشريعي
واملؤسسي خللق بيئة مناسبة ومحفِّزة على تأسيس
واستدامة املؤسسات ،وتبنِّي مبادرات جسورة تُشجع
التفكير اإلبتكاري وحتتفي باإلبداع والتميز ،قادرة
على تخريج جيل متسلح ب ــاإلرادة و ُم ــدرِك ألهمية
دوره يف عملية التنمية.
ي ب ـنــا ون ـحــن نـتـلـمــس ال ـطــريــق ونـ ـح ــاول مللمة
حـ ــر ٌ
اجل ـ ـ ــراح وإعـ ـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــاء ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـع ـبــث
وال ـفــوضــى أن نستلهم جتـ ــارب نــاجـحــة تستنهض
الهمم وتشحذ العزائم لدول عديدة م ّرت بالظروف
ذاتـ ـه ــا ،واس ـت ـطــاعــت أن تـنـفــض عـنـهــا غ ـبــار ال ـبــؤس
والتخلف وتلحق بركب الــدول املتقدمة شعارنا يف
ذلك قوله تعالى (إ ّن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا
مــا بأنفسهم)» وقــد بــرزت احلاضنات التكنولوجية
ومراكز األعمال كإحدى أهــم اآلليات التي تتبناها
ال ـعــديــد م ــن ال ـ ــدول يف دع ــم امل ـب ــادري ــن وال ــري ــادي ــن
ومساندتهم يف تأسيس وإطــاق مشاريعهم السيما
يف مجال املعلوماتية وهندسة االتصاالت.
ويف اخلـتــام ال يفوتنا أن نهمس يف آذان املسؤولني
حـقـيـقــة أ ّن دع ــم امل ـش ــروع ــات ال ـص ـغــرى واملـتــوسـطــة
ليس خيار ًا بل ضرورة متليها الرؤية اإلستراتيجية
واملصلحة الوطنية ال سيما يف ظل الظروف الراهنة
إ ّن االستثمار يف الشباب هو استثمار مضمون العائد
املــادي واالجتماعي يدعم و ُيعزز جهود الدولة نحو
إعادة البناء ،واالستقرار والتنمية.
أسرة التحرير
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جلسة نقاش بين البرنامج الوطني ومنظمة (سبارك) الهولندية

ضمن التعاون املشترك بني البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
واملتوسطة ومنظمة (سبارك) الهولندية ( )SPARKإليجاد آلية لتمويل
املشروعات الصغرى واملتوسطة عقدت يوم الثالثاء املوافق 2016/7/26م
باملقر الرئيس للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة جلسة
نقاش ضمت ك الً من مدير عام البرنامج الدكتور عبدالناصر أبوزقية
وبعض مديري اإلدارات واملكاتب ،وممثلني عن منظمة (سبارك) الهولندية
( ،)SPARKومديري مصريف (االدخ ــار ،ال ــزراع ــي) ،ومدير إدارة املراجعة
ملصرف اجلمهورية ،ومدير إدارة الدراسات والتخطيط مبصرف التنمية .
مت خالل جلسة استعراض املشكالت واملعوقات التي تواجه التمويل.
هذا وقد ساد النقاش بني املجتمعني روح التعاون واملسؤولية مؤكدين على
ضرورة دعم املشاريع لفتح آفاق جديدة أمام القطاع اخلاص ورواد األعمال
من أجل دعم االقتصاد الوطني.

اجتماع بين البرنامج الوطني ومن أجلك ليبيا
ومؤسسات المجتمع المدني بجنوبنا الحبيب

تعاون بين حاضنة جامعة بنغازي
ومنظمة آفاق للتنمية البشرية

أخبار البرنامج

عقد مساء االثنني املوافق 2016/8/8م بفندق (توباكتس) بطرابلس اجتماع
تقابلي بني البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وعضوات من
مؤسسات املجتمع املدني بجنوبنا احلبيب ،وأعضاء من مؤسسة (الرحمة
والتسامح)  ،ومجموعة (من أجلك ليبيا) .
استهل االجتماع بنبذة عن البرنامج والتعريف بحاضنات ومراكز األعمال،
ومن ثم مت التطرق لعدة مواضيع تتعلق بتعزيز التعاون يف املجاالت ذات
االهتمام املشترك وخاصة فيما يتعلق بدعم اجلهود التي يبذلها البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة لنشر ثقافة الريادة واإلبداع
وتقدمي املساعدة الفنية واالستشارية.
كما مت مناقشة آليات التعاون املشتركة بني البرنامج الوطني والبلديات
ضمن تفعيل احلاضنات ومراكز األعمال داخل البلديات بالتعاون مع
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة.
ويف ختام االجتماع اتفق املجتمعون على عقد لقاء آخر يجمع بني البرنامج
الوطني وعضوات عن مؤسسات املجتمع املدني باجلنوب ،وأعضاء من
مؤسسة (الرحمة والتسامح) .

تكريم أصحاب أفضل دراسة جدوى

أقيم يوم السبت املوافق  2016 /9/24حفل تكرمي ألصحاب افضل دراسة
جدوى اقتصادية ملشروع صغير الذي كان حتت إشراف (برنامج التمكني
االقتصادي للمرأة) ،وبتمويل من شركة  MEDAالكندية.
بلغ عدد الفائزات ثالث عشرة متسابقة من مجموع  400متسابقة على
مستوى ليبيا حيث وزعت عليهن شهادات املشاركة ،واجلوائز التشجعية.
متثلت مشاركة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف
التقييم ألفضل املشاريع ،وأيض ا ً مساعدة بعض رياديات األعمال بتقدمي
االستشارات االقتصادية إلعداد دراسات اجلدوى.

www.sme.ly

روح الشباب النابضة باألمل  ..املتطلعة ملستقبل أروع تصنعه إرادتهم
الطموحة  ..حتت هذه الشعار اختتمت خالل األيام املاضية حملة
برنامج ها يف ( :نشر ثقافة ريادة األعمال
آفــاق املجانية التي يتمحور
َ
يف املجتمع) ضمن محطتها األولى يف مدينة «بنغازي» والتي كانت نتاج
تعاون بني منظمة آفاق للتنمية البشرية وحاضنة جامعة بنغازي يوم
اخلميس 2016/09/22 :بعد أن استمر ْ
ت خمس ةَ أيام ٍ بقيادة املدربة
هند البشاري.
أعدها امل ُنتسبون الذين
ٍ
شهد اليوم اخلتامي للحملة ُع روض ا ً
ملشاريع َّ
ٍ
ٍ
ِ
يستلم وا على
ل
املجال
هذا
يف
وخبرات
معرفة
استفادوا مما اكتسبوه من
ُ
ِ
ِ
شهادات الدور ِة
إثرها
التدريبية .
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اتفاقية تعاون بين البرنامج الوطني للمشروعات وبلدية زليتن

أخبار البرنامج

جتسيداً للتعاون بني البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
ومختلف بلديات ليبيا ،قام يوم اخلميس املوافق 2016.8.4م املدير العام
للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة الدكتور عبدالناصر
أبو زقية رفقة عدد من املسؤولني بزيارة إلى بلدية زلينت التقوا خاللها
بعميد وأعضاء املجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية.
مت خالل هذه الزيارة التوقيع على إتفاقية تعاون بني البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة وبلدية زلينت االتفاقية تهدف إلى تعزيز
التعاون يف برامج التنمية االقتصادية والبشرية ،ودعم القدرات بالبلدية.
السيد مدير عام البرنامج أوضح خالل لقاء عقد على هامش الزيارة أنه
سيقدم الدعم الفني واالستشارات والدراسات بغرض إنشاء حاضنة تهتم
باملشروعات املوجودة بالبلدية وتدعمها وتهدف إلى استحداث مشروعات
جديدة  ،مشيراً إلى أن دور املجلس البلدي لبلدية زلينت أساسي ومحوري
من جانبه نوه عميد بلدية زلينت على أهمية إنشاء حاضنات ومناطق
صناعية داخل البلدية ملا ينتج عنها من توفير فرص عمل وخلق بيئة
تنموية اقتصادية محلية.
وتفعي الً لالتفاقية املوقعة بني البرنامج وبلدية زلينت عقدت جلسة عمل
يوم الثالثاء املوافق  2016.9.27مبقر البلدية مت فيها إعداد الترتيبات
الالزمة لتفعيل هذه االتفاقية  ،وذلك باستحداث حاضنة أعمال صغرى
تبعيتها اإلداريـة للبلـديـة ،ويتولى البرنـامج الوطني الدعم الفني الالزم
لعملية التوطني.

وقد أثمرت اجللسة باالتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مهمة
اتخاذ كافة اإلجراءات العملية وتنفيذ ما جاء باالتفاقية.

مركز أعمال بنغازي يشارك في ملتقى اقتصادي
انطالق ا ً من ال ــدور الكبير ال ــذي يضطلع به مركز أعمال بنغازي يف
التواصل والتشبيك مع اجلهات ذات العالقة وفيما يخص تأمني قنوات
االتصال بني الرياديني واملؤسسات التمويلية مت توجيه الدعوة ملركز
أعمال بنغازي حلضور امللتقى االقتصادي األول الذى نظمه مجلس
أصحاب األعمال الليبيني حتت شعار ( :مع ًا من أجل الوطن) .
حضر فعاليات امللتقى العديد من املختصني يف الشأن االقتصادي متثل
يف كل من مصرف ليبيا املركزي  ..واملؤسسة الوطنية للنفط  ..ورجال
األعمال من مدينة طرابلس .
مت خ ــال ه ــذا امللتقى ط ــرح العديد م ــن القضايا للنقاش والوضع
االقتصادي احلالي وسبل اخلروج من األزمة ..
كما مت يف امللتقى التعريف باألهداف واألنشطة املختلفة التي يقوم بها
مركز أعمال بنغازي يف تعزيز روح املبادرة ونشر ثقافة الريادة.

www.sme.ly
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بشير الطرابلسي رئيس المجلس الليبي لرجال األعمال :

التشريعات المعمول بها اآلن لن تكون عائق ًا في انطالق المشروعات الصغرى والمتوسطة

لقاء العدد

ي ــس ــع ــدن ــا ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــع ـ ــدد أن ن ــس ــت ــض ــي ــف رئ ــي ــس
ال ـ ــم ـ ــج ـ ــل ـ ــس ال ـ ــل ـ ــي ـ ــب ـ ــي ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ــال ال ـ ــس ـ ــي ـ ــد/
ب ــش ــي ــر ال ــط ــراب ــل ــس ــي ل ــن ــت ــح ــاور م ــع ــه ف ـ ــي ج ــم ــل ــة م ــن
ال ــم ــواض ــي ــع ف ــج ــاءت إج ــاب ــت ــه ع ــل ــى ال ــن ــح ــو ال ــت ــال ــي .
ك ـ ــي ـ ــف ت ـ ـ ـ ـ ــرى دور رج ـ ـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـ ـ ــي دع ـ ــم
ال ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــص ـ ـ ـ ــغ ـ ـ ـ ــرى وال ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ــة ؟
ش ــك ــراً على االستضافة  ..الحقيقة دور رج ــال
األع ـ ــم ـ ــال أس ـ ــاس ـ ــي فـــي ال ــم ــش ــروع ــات ال ــص ــغ ــرى
وال ــم ــت ــوس ــط ــة ،نحن نتكلم على م ــش ــروع ــات صغرى
ومتوسطة يعني نتكلم على اقتصاد واالقتصاد من
الضروري أن يكون فيه القطاع الخاص ورجال األعمال
الممثلين للقطاع  ،فالمشروعات الصغرى والمتوسطة
يتضح من اسمها أنها مشروعات اقتصادية ،ودور رجال
األعمال دور تكاملي وتنطلق هذه المشاريع وتنبعث
من جانب حكومي مثل البرنامج الوطني للمشروعات
ال ــص ــغ ــرى والمتوسطة ف ــي ليبيا أو بعض الجهات
المعنية باالستثمار للشراكة م ــع القطاع الخاص
ال ــذي يمثل رج ــال األع ــم ــال المستثمرين الليبيين.
ف ــي ظ ــل ع ــدم اس ــت ــت ــب ــاب األم ـ ــن وال ــت ــخ ــب ــط ال ــذي
تعيشه البلد هل يمكن لرجال األعمال إعمار ليبيا ؟
رجــال األع ــم ــال ه ــم م ــواط ــن ــون ليبيون يعيشون
ف ــي ه ــذا البلد وال يختلفون على أي شريحة من
ش ــرائ ــح المجتمع س ــواء ف ــي ال ــط ــب أو المحاماة
أو التعليم وي ــع ــي ــش ــون الــظــروف األم ــن ــي ــة السيئة
فالوضع االم ــن ــي مهم ج ــدا  .ال ــص ــورة ال ــت ــي أمامنا
ال ــق ــط ــاع ال ــخ ــاص م ــوج ــود ف ــي غــيــاب ال ــح ــك ــوم ــة.
اآلن من يقوم بتوفير السلع الغذائية هو القطاع الخاص والدليل أن
كل المحال التجارية المفتوحة والسلع المتوفرة في السوق يوفرها هذا
القطاع حتي في التعليم القطاع الخاص يأخذ حصة كبيرة في هذا المجال.

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــب ـ ـ ــن ـ ـ ــي ـ ـ ــة ال ـ ـ ــت ـ ـ ــح ـ ـ ــت ـ ـ ــي ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ــي ـ ـ ــب ـ ـ ــي ـ ـ ــا ودوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــج ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ــع االس ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــار األج ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــر ؟
البنية التحتية إذا كنا نتكلم على إجراءات أو قوانين أو آلية لالستثمار
الحقيقي ال بأس بها ترتقي إلى مستوى جيد ج ــداً نحتاج النظر في
بعض التشريعات وبعض اإلجراءات المعمول بها ،لكن وكما يعلم الجميع
المقولة تقول (إن رأس المال ج ــب ــان) ..فبالتالي من الصعب ج ــداً أن
نتكلم على رؤوس أم ــوال تنتقل من الخارج إلى السوق الليبي من أجل
االستثمار ،فالظرف األمني والسياسي يحد أو يمنع هذه االستثمارات
األجنبية ،ولكن نعود لموضوع القوانين واإلجراءات واآللية لو أخذتها كبنية
تحتية تعتبر متاحة للمستثمر األجنبي أيضا نحتاج إلى بنية تحتية من
الجانب العملي على األرض مثل االت ــص ــاالت ،الطرق ،التنقل الطيران
األشياء الكثيرة التي يحتاجها المستثمر األجنبي حتى يستطيع أن يكون
موجوداً في السوق الليبي ،هذه فع الً موجودة لكن فيها الكثير من التعثر.
باعتبارك رئيس ًا لهذا المجلس كيف يكون دعم المشروعات الصغرى ؟
بالنسبة لنا كمجلس رجال أعمال يضم أكثر من  300رجل أعمال
من الليبيين نحن على تواصل مع الجهات المعنية بالمشروعات الصغرى
والمتوسطة مثل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة،
والبنوك ،والمناطق الحرة ،والمستثمرين في الخارج نحاول أن نكون
حلقة ال ــوص ــل وال ــرب ــط بين ه ــذه األطـــراف حتى تعم ال ــف ــائ ــدة الجميع
ويتمثل دورنــا في نقل المعلومة من وإل ــى في ح ــال وج ــود مشروعات

www.sme.ly

مطروحة لالستثمار ننقلها ل ــذوي االختصاص ،أو عند رغبة أحد من
رج ــال األعمال االستثمار في المشروعات نقوم بإيصال ه ــذه الرغبة
إلى البرنامج الوطني أو الجهات المعنية بانبعاث هذه المشروعات.
ما الدور المنوط برجال األعمال في حل أزمتي السيولة و ارتفاع األسعار ؟
بالنسبة ألزم ــة السيولة وارت ــف ــاع األس ــع ــار ف ــه ــذا م ــوض ــوع سياسي
بحت ،وه ــذا الوضع هو ال ــذي أوصلنا إلى هذه النتيجة وتحديداً أزمة
السيولة ،فهي أزمة ثقة يعني أن لها عالقة بالخدمات المختلفة التي
تقدمها المصارف ،وأسعار ص ــرف ال ُع ملة لها عالقة بعملية العرض
والطلب ،وض ــع ال يمكننا تلخيصه فهو يحتاج إل ــى توسع وش ــرح أكثر.
ن ــت ــم ــن ــى م ــس ــت ــق ــب ـاً وقـــريـــبـــا ً أن ن ـ ــرى ل ــي ــب ــي ــا آم ــن ــة م ــس ــت ــق ــرة
ع ــن ــده ــا ف ــق ــط س ــت ــن ــط ــل ــق ه ـ ــذه ال ــم ــش ــروع ــات وس ــي ــك ــون ن ــص ــي ــب
األســـــد ل ــرج ــل األع ـ ــم ـ ــال ال ــم ــس ــت ــث ــم ــر ال ــم ــح ــل ــي بـــــإذن ال ــل ــه ت ــع ــال ــى.
ه ــل ت ــرى أن ال ــف ــرص م ــت ــس ــاوي ــة ب ــي ــن ال ــق ــط ــاع ــي ــن ال ــخ ــاص وال ــع ــام ؟
ال  ..القطاع العام لألسف يمارس أعماالً من المفروض أن يقوم بها
القطاع الخاص ،فعندما نتكلم على التجارة ال يمكن أن يقوم بها القطاع
العام ،وإذا قام بها االثنان فإنها سوف تكون هناك منافسة غير شريفة
يعني باختصار التوريدات التي تقوم بها الدولة من استيراد سلع وبيعها
ه ــذا أم ــر غير سليم وتعد منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص .
امكانات الدولة مقارنة بإمكانات القطاع الخاص قوية ويجب على
الدولة أن ال تقوم بأي عمل اقتصادي مباشر ،وأن يقتصر دورها على بعث
المشروعات الصغرى والمتوسطة ورعايتها وذلك بتوفير األدوات كالتمويل
وتوفير البنية التحتية وخلق مناخ اقتصادي وسياسي وأمني وربط
عالقات اقتصادية مع دول العالم ودول الجوار متينة ودور القطاع الخاص
أن يقوم بالعمل االقتصادي لوحده دون الدخول في منافسة مع الحكومة .
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الحكاية التي نسج تفاصيلها المهندس أحمد الحراري خالل سبعة أعوام

أح ـ ـ ــم ـ ـ ــد ع ـ ــم ـ ــر ال ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ــراري م ـ ــه ـ ــن ـ ــدس م ــي ــك ــان ــي ــك ــي خ ـ ـ ــري ـ ـ ــج ج ــام ــع ــة
ط ـ ــراب ـ ــل ـ ــس  2009م ح ـ ــال ـ ــي ـ ـ ًا ه ـ ــو أح ـ ـ ــد ط ــل ــب ــة أك ـ ــادي ـ ــم ـ ــي ـ ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات
ال ــع ــل ــي ــا ل ــن ــي ــل درج ـ ـ ـ ــة ال ــم ــاج ــس ــت ــي ــر ف ـ ــي إدارة ال ــم ــش ــاري ــع ال ــه ــن ــدس ــي ــة،

إلى الموزعين بمختلف مناطق الدولة الليبية حوالي  35موظف ا ً من مهندسين
وفنيين وإداري ــي ــن يقوم صاحب الشركة باختيارهم وفق معايير معينة..
أم ــا ع ــن التطلعات واآلمـــال المستقبلية فيطمح صاحب المشروع
الدخول لألسواق العالمية ولديه خطط خالل 2017م وذلك بطرح منتجات
جديدة باألسواق واالنتقال للعمل بأسواق دبي منتصف السنة القادمة.

ك لمة أخيرة

أسس شركة (الحصن الحديث) المتخصصة في مجال تركيب كاميرات
المراقبة ومنظومات الحماية ،والتعقب اإللكتروني للمركبات ( ،)GPSوأحد
الرياديين الطموحين  ..كانت بدايته بسيطة جداً لم يتوفر لديه التمويل
ال ــازم لدخول سوق العمل ،فكر في تنفيذ فكرة مشروعه عام 2010م،
ت به وجدته شاب ا ً متحمس ا ً يضج باألفكار االبتكارية ،والخطط
عندما التقي ُ
الطموحة التي يرغب في تنفيذها لتوسيع مجال عمل مشروعه ورغبته في
تنفيذ مشاريع ريادية أخرى من خالل المشاركة في التمويل ،لديه خبرة
واسعة عن ريادة األعمال وتجارب الشركات الناجحة في مختلف دول العالم
والنجاحات التي حققها رواد األعمال المحليين والدوليين اكتسبها من
خالل العمل في مشروعه ،ومن خالل اإلطالع على أخبار األعمال الريادية
ورواد األعمال واالبتكارات واالختراعات وباألخص المعلومات المتعلقة
ت
ت ف ــي التع ّرف على قصة نجاحه فوجه ُ
بمجال عمل مشروعه ،رغ ــب ـ ُ
إليه ع ــدة ت ــس ــاؤالت عن خبرته السابقة قبل ال ــش ــروع بتنفيذ مشروعه.
مراحل تنفيذ المشروع والصعوبات التي واجهته ،فكانت قصته كالتالي:
بداياته العملية عمل موظف مبيعات بإحدى المكتبات ،ثم الحظ
أن بعض األن ــش ــط ــة ال ــت ــج ــاري ــة األخـــرى ال ــت ــي تعمل بها عائلته تلحقها
خسائر مالية تسببت في إقفالها ،فبدأ ب ــدراس ــة األس ــب ــاب التي تكمن
وراء ذل ــك ،ف ــاح ــظ أن هــذه األن ــش ــط ــة تفتقر إلــى وج ــود إدارة سليمة،
وعــدم وجــود أساسيات وأدوات يمكن االعتماد عليها تسهم ف ــي نجاح
ه ــذه األنشطة مثل  :أنظمة الحماية وال ــم ــراق ــب ــة ،ومنظومة المبيعات
وغيرها ،من هنا انبثقت فكرة مشروعه وه ــي إنشاء شركة متخصصة
لتوفير هذه األنظمة للمحال والشركات والمنازل وغيرها من المرافق.
كانت بداية تنفيذ المشروع في 2010م حيث اتفق مع شريكين للبدء
في عمل المشروع نصحه أحد المعارف بضرورة تأسيس شركة وبالطبع
عملية التأسيس تتطلب مبلغ ا ً مالي ا ً كالتأمين في أحد المصارف للشركة
فانسحب شريكاه من المشروع لخوفهما من الخسارة ،فاضطر إلى اقتراض
المبلغ المطلوب وقام بتأسيس شركة أطلق عليها اسم (الحصن الحديث)،
وت ــم استكمال إجـــراءات تسجيل الشركة خ ــال أس ــب ــوع ف ــي ذل ــك الوقت.
المرحلة األولى كانت دون تمويل مناسب حيث كان يقوم بتركيب كاميرات
مراقبة للزبائن واألرباح التي يجنيها من خالل هذا العمل يستخدمها في
زي ــادة رأس مال شركته لكي يتمكن من استيراد هذه المنتجات لحساب
شركته م ــن أمريكا ،ث ــم م ــن الصين ،ازدادت كميات االس ــت ــي ــراد م ــن هذه
الكاميرات نتيجة الطلب الكبير عليها ،ثم ولج مجال تركيب منظومات
المبيعات واإلنــذار ضد السرقة والتعقب اإللكتروني للمركبات(.)GPS

ال ــص ــع ــوب ــات ال ــت ــي واج ــه ــت ــه خ ــال ب ــداي ــت ــه تمثلت ف ــي كيفية تغيير
تفكيره م ــن فكر ت ــج ــاري يسعى وراء ال ــرب ــح ال ــم ــادي فقط إلــى تفكير
ريــــادي ي ــط ــم ــح إل ــى االب ــت ــك ــار وال ــت ــط ــوي ــر إضــافــة إل ــى الــربــح الــمــادي.
م ـ ــن ه ــن ــا ت ـ ــوج ـ ــه إل ـ ـ ــى ال ــب ــرن ــام ــج ال ـ ــوط ـ ــن ـ ــي ل ــل ــم ــش ــروع ــات ال ــص ــغ ــرى
والمتوسطة إل ــى حاضنة تقنية المعلومات واالت ــص ــاالت ..ومشروعه يعد
من أح ــد المشاريع المحتضنة وحصل على الدعم الفني واالستشارات
مــن أح ــد ال ــم ــس ــت ــش ــاري ــن وع ــق ــد م ــع ــه ع ــدة اج ــت ــم ــاع ــات وأفــــاد م.أح ــم ــد
ب ــأن ــه أخ ــذ ع ــدي ــد ال ــن ــص ــائ ــح واالســتــشــارات الفنية ع ــل ــى كيفية تطوير
شركته التي وف ــرت عليه س ــن ــوات ك ــان يمكن أن يقضيها ف ــي التجارب.
ثم طبق ما تعلمه من البرنامج الوطني على شركته وذلك بإجراء عدة تجارب
تطويرية تمكن خاللها من دمج منظومة المراقبة المرئية و المبيعات واإلنذار
ضد السرقة وربطها في منظومة واحدة ،باإلضافة إلى إجراء نظام التحكم عن
بُ عد بهذه المنظومة ،كما قامت الشركة أيضا بإجراء بعض التطويرات على
عمل هذه األنظمة من خالل التعاون مع الشركة العالمية ( )OEMوالتي تقوم
بإجراء التطويرات على منتجاتها وإضافة شعار الشركة التي أجرت التطوير
إلى جانب شعارها وتصنيع هذه المنتجات ،كما حصلت شركة (الحصن
الحديث) على وكالة شركة (داهوا) الصينية المنتجة لكاميرات المراقبة.
يوجد للشركة حالي ا ً ثالثة فروع موزعة على مدن (طرابلس وطبرق وسبها)
وتخطط الفتتاح فرعين آخرين في كل من (مصراته والبيضاء)  ،وتقوم الشركة
بتطبيق نظام الجودة  ، 9001ويعمل بشركة (الحصن الحديث) حالي ا ً إضافة

يتوجه بها م.أحمد إلى كل من لديه أفكار ومشاريع
ري ــادي ــه أن تكون لديه عزيمة وإصـــرار لتجاوز الصعاب
وتحقيق الهدف ،ويناشد الدولة أن تقوم بتمويل أصحاب
ال ــم ــش ــاري ــع وت ــش ــج ــي ــع ال ــن ــاج ــح ــي ــن م ــن ــه ــم وذلــــك بتمويل
عمليات التطوير ،وض ــرورة دعم رج ــال األعمال للرياديين
وذل ـ ــك ب ــال ــم ــش ــارك ــة فــي عملية ال ــت ــم ــوي ــل وه ــو شخصي ًا
ي ــرغ ــب ف ــي أن ي ــق ــوم بتمويل م ــش ــاري ــع واع ـ ــدة مستقب الً.
وف ــي الختام نتمني أن يكون لهذا ال ــري ــادي مستقبل
واع ـ ــد ح ــاف ــل ب ــال ــك ــث ــي ــر م ــن االنــــجــــازات وال ــن ــج ــاح ــات .
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بوابة المشروعات

خريف  2016العدد التالث

دور مصرف التنمية في دعم المشروعات
الصغرى والمتوسطة للحد من مشكلة البطالة

مقال العدد

ن ـظ ــر ًا ل ـمــا ل ـم ـصــرف ا ل ـت ـن ـم ـيــة م ــن دور ف ــي د عــم
ا لـمـشــرو عــات ا لـصـغــرى وا لـمـتــو سـطــة فــي لـيـبـيــا للحد
مــن ظــا هــرة ا لـبـطــا لــة ،و كــذ لــك دوره ا لـمـهــم فــي تنمية
ا ل ـم ـج ـت ـمــع و نـ ـم ــوه اال قـ ـتـ ـص ــادي ح ـي ــث ي ـع ــد ا ل ـج ـهــاز
ا ل ـم ـصــر فــي ك ـكــل م ــن أ ه ــم ا ل ـم ــؤ س ـس ــات ف ــي ا ل ـب ـلــدان
ا لـنــا مـيــة وا لـمـتـقــد مــة عـلــى حــد س ــواء و كــذ لــك ا ل ــدور
الذي يقوم به في توفير التمويل الالزم للمشروعات.
و فـ ــي هـ ــذا ا لـ ـص ــدد ن ـت ـن ــاول درا س ـ ــة ت ـح ــت ع ـن ــوان
(دور مصرف التنمية في دعم المشروعات الصغرى
والمتوسطة للحد من البطالة) القيت في المؤتمر
األر ب ـع ـيــن لـمـنـتــدى ا لـفـكــر ا لـمـعــا صــر ا ل ــذي نـظــم فــي
أكتوبر  2013بمدينة تونس وقد تضمنت الدراسة
على أفكار للربط بين ما عمل على تقديمه مصرف
ا لـتـنـمـيــة مــن تــو فـيــر اال ئـتـمــان لـلـمـشــرو عــات مــن جهة
و ت ـطــو يــر ن ـشــاط ا ل ـص ـنــا عــات ا ل ـص ـغــرى وا ل ـم ـتــو س ـطــة
م ــن ج ـه ــة أ خ ـ ــرى ل ـم ــا ت ــو ف ــره م ــن خ ـل ــق فـ ــرص عـمــل
ل ـل ـش ـب ــاب و ت ـق ـل ـي ــل ن ـس ـب ــة ا ل ـب ـط ــا ل ــة ف ــي ا ل ـم ـج ـت ـمــع.
و كـ ــا نـ ــت مـ ــن أ هـ ـ ــم أ هـ ـ ـ ــداف ا لـ ـ ــدرا سـ ـ ــة ا ل ـت ـع ــر ي ــف
ب ــا ل ـص ـع ــو ب ــات ا لـ ـت ــي ت ــوا ج ــه ا لـ ـمـ ـش ــرو ع ــات ا ل ـص ـغ ــرى
والمتوسطة والتي من شأنها زيادة معدالت البطالة
و ك ــذ ل ــك ت ـس ـل ـي ـط ـهــا ا لـ ـض ــوء ع ـل ــى ا ل ـ ــدور ا ل ـم ـت ـعــا ظــم
للجهاز المصرفي في إمكانية تشجيع هذا القطاع
و ت ـع ـب ـئــة ا ل ـم ــد خ ــرات ا ل ـم ـح ـل ـيــة م ـمــا ي ــو ح ــد ا ل ـج ـهــود
لتحقيق تنمية مـتــواز نــة تـتــاءم و تــو جـهــات السياسة
اال قـ ـتـ ـص ــاد ي ــة لـ ـل ــدو ل ــة وار تـ ـب ــا طـ ـه ــا فـ ــي ا ل ـت ـخ ـط ـيــط
لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن مـ ـشـ ـكـ ـل ــة ا ل ـ ـب ـ ـطـ ــا لـ ــة دا خ ـ ـ ـ ــل ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــة..
كـ ـم ــا يـ ـج ــب عـ ـل ــى م ـ ـصـ ــرف ا لـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة أن ي ـضــع
ف ــي س ـيــا ســا تــه ا ل ـت ـمــو ي ـل ـيــة ا ل ـت ـفــر يــق ب ـيــن ا ل ـم ـنــا طــق
ا لـمــزد هــرة وا لـمـنــا طــق غـيــر ا لـمــزد هــرة و يـعـطــي أ سـعــار
فـ ــا ئـ ــدة م ـن ـخ ـف ـض ــة ل ـل ـم ـن ــا ط ــق ا لـ ـبـ ـعـ ـي ــدة وا لـ ـن ــا ئـ ـي ــة
وذ ل ـ ـ ــك لـ ـك ــي يـ ـس ــا ه ــم ف ـ ــي إ حـ ـ ـ ــداث ت ـن ـم ـي ــة م ـك ــا ن ـي ــة
و نـ ـم ــو صـ ـن ــا ع ــي فـ ــي بـ ـع ــض ا ل ـ ـمـ ــدن وا ل ـ ـقـ ــرى خ ــا فـ ـ ًا

ل ـم ــا ه ــو ق ــا ئ ــم اآلن م ــن م ـن ـحــه س ـع ــر ف ــا ئ ــدة مــو حــد
ل ـ ـل ـ ـقـ ــروض كـ ــا فـ ــة و ل ـ ـكـ ــل اآل ج ـ ـ ـ ــال و ل ـ ـكـ ــل ا ل ـم ـن ــا ط ــق
و لـ ـ ــم يـ ــرا عـ ــي إ خ ـ ـتـ ــاف و خـ ـص ــو صـ ـي ــة كـ ــل م ـن ـط ـق ــة .
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـجـ ــب أن يـ ـ ــرا عـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـفـ ـ ــروق فـ ـ ــي ت ـح ــد ي ــد
ف ـتــرات ا ل ـس ـمــاح لـكــل ق ــرض و ل ـكــل صـنــا عــة فــا خـتــاف
ا ل ـص ـنــا عــات ي ـع ـنــي ا خ ـت ــاف ب ــدا ي ــات اإل نـ ـت ــاج و ي ـجــب
ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــرف أن يـ ـمـ ـي ــز ب ـ ـيـ ــن آ جـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـقـ ــروض
وأ نـ ـ ــواع ا ل ـص ـن ــا ع ــات وأو لـ ــو يـ ــات األ هـ ـ ــداف ا لــو ط ـن ـيــة.
إن ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــرو عـ ــات ا لـ ـصـ ـغ ــرى وا لـ ـمـ ـت ــو سـ ـط ــة هــي
الحجم المالئم والذي في إمكان القدرات المحلية
ت ـن ـف ـي ــذه مـ ــن ح ـي ــث ا ل ـت ـم ــو ي ــل واإلدارة وا ل ـت ـن ـظ ـيــم
و ت ـع ــد أ حـ ــد ا لـ ـمـ ـج ــاالت األ س ــا سـ ـي ــة ل ـل ـتــو ظــف لـلـحــد
م ــن ا ل ـب ـط ــا ل ــة ع ـل ـي ــه ال بـ ــد م ــن ت ـح ــو ي ــل أي مـجـتـمــع
م ـ ــن مـ ـجـ ـتـ ـم ــع ا سـ ـتـ ـه ــا ك ــي إ ل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـتـ ـم ــع إ نـ ـت ــا ج ــي
ص ـنــا عــي ي ـك ـفــل م ـســا ه ـمــة ا ل ـص ـن ــا ع ــات ا ل ـص ـغ ــرى فــي
ز يـ ـ ـ ــادة ا لـ ــد خـ ــل ا لـ ـق ــو م ــي و ت ـح ـق ـي ــق أ هـ ـ ـ ــداف أ خـ ــرى
لـخــد مــة اال ق ـت ـصــاد ا لــو ط ـنــي مـنـهــا :تــو سـيــع ا لـقــا عــدة
ا ل ـص ـنــا ع ـيــة بــا ل ـتــر ك ـيــز ع ـلــى ا ل ـص ـنــا عــات ا ل ـتــي تـتــو فــر
م ــوارد ه ــا م ـح ـل ـي ـ ًا ب ـم ـخ ـت ـلــف ا ل ـم ـنــا طــق و م ــا يـحـقـقــه
مـ ــن إ ي ـ ـجـ ــاد ف ـ ــرص عـ ـم ــل جـ ــد يـ ــدة ل ـل ـق ــا ط ـن ـي ــن ب ـه ــا.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إن ت ـق ــد ي ــم ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــدة وا لـ ـمـ ـش ــورة ا ل ـف ـن ـي ــة فــي
ا خ ـت ـيــار ا ل ـم ـش ــروع وا ل ـع ـمــل ع ـلــى ت ـمــو ي ـلــه ي ـت ـيــح هــذا
النوع من الصناعة فرصة لتوجه القاعدة العريضة
مــن ا لـمــوا طـنـيــن و خــا صــة ا لـفـئــات ا لـمـحــدودة ا لــد خــل
إ لـ ــى ا ل ـع ـم ــل اإل نـ ـت ــا ج ــي ا ل ـص ـن ــا ع ــي وز ي ـ ـ ــادة د خــو ل ـهــا
واكتسابها للمهارات والخبرات الصناعية واإللمام
ب ـت ـق ـن ـيــات ا ل ـص ـن ــا ع ــة و م ـت ــا ب ـع ــة ا ل ـم ـس ـت ـح ــدث م ـن ـهــا.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـقـ ـ ــاس دور ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــرو عـ ـ ــات ا لـ ـ ـصـ ـ ـغ ـ ــرى
وا ل ـم ـتــو س ـطــة و مـ ــدى مـســا هـمـتـهــا ف ــي اال ق ـت ـص ــاد مــن
خـ ـ ــال ثـ ــا ثـ ــة مـ ـع ــا يـ ـي ــر ر ئـ ـيـ ـس ــة هـ ــي  :ا ل ـت ـش ـغ ـي ــل –
اإلنتاج الجديد المبدع – حصتها من العدد الكلي

إضاءات قانونية
ال ش ـ ــك أن ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ا ل ـم ــو ظ ـف ـي ــن
ا لـعــا مـلـيــن فــي ا لــدو لــة يهمهم ا لـتـعـ ّر ف على
ا لـ ـم ــد ل ــول ا ل ـق ــا ن ــو ن ــي ل ـل ـم ــو ظ ــف ( ت ـحــد يــد
ا ل ـم ـق ـص ــود ب ــا ل ـم ــو ظ ــف ا لـ ـع ــام ) لـ ـه ــذا ف ــإن
هذه االضاءة ستكون منصبة على الوسيلة
ا ل ـتــي ت ـم ـ ّكــن اإلدارة م ــن م ـبــا شــرة و ظــا ئـفـهــا
و م ـ ـمـ ــار سـ ــة ا خـ ـتـ ـص ــا صـ ـه ــا و هـ ـ ــي ا ل ــو سـ ـيـ ـل ــة
ا لـبـشــر يــة ا لـمـتـمـثـلــة فــي ا لـمـسـتـخــد مـيــن أي
ا لـمــو ظـفـيــن ا لـعــا مـيــن ا لــذ يــن تـسـتـعـيــن بـهــم
ا ل ـج ـهــات اإلدار يـ ــة لـلـتـعـبـيــر عــن إراد ت ـه ــا  .أ ط ـلــق ا ل ـم ـشــرع ا لـلـيـبــي و م ــن بـعــده
الفقه وا لـقـضــاء اإلدار ي ــان مصطلح ا لـمــو ظــف ا لـعــام على طائفة معينة من
مـسـتـخــد مــي ا لــدو لــة وا لـجـهــات اإلدار ي ــة ا لـتــا بـعــة لـهــا وا لــذ يــن تـنـطـبــق عليهم
مجموعة من األحكام القانونية تشكل في مجموعها نظام ًا قانوني ًا خاص ًا
بـهــم .إال أن ا لـمـشــرع الليبي لــم يضع تعريف ًا عــا مـ ًا و مـجــرد ًا للموظف العام
وإ ن ـمــا أ عـطــى لــه تـعــر يـفــات مـتـعــددة و مـتـنــو عــة و ف ـق ـ ًا لـكــل حــا لــة عـلــى حــده أي
وفق ًا للحالة أو المسألة التي يهدف المشرع إلى تنظيمها .
فالقانون رقم ( )12لسنة 2010م بإصدار قانون عالقات العمل مثال
ع ــرف فــي مــاد تــه ( )5مــن ا ل ـبــاب ا لـتـمـهـيــدي ا ل ـمــو ظــف بــأ نــه ( كــل مــن يشغل
إ ح ــدى ا لــو ظــا ئــف بـمــاك ا لــو حــدة اإلدار ي ــة ) و ي ـعــاب عـلــى هــذا ا لـتـعــر يــف في

www.sme.ly

بقــلم :
د .موسى الطويل
للمنشآت االقتصادية ،و هــذا ا لــدور يكون من خالل:
 - 1ي ـع ـت ـب ــر دور هـ ـ ـ ــا م ـ ـجـ ــا الً خـ ـصـ ـبـ ـ ًا ل ـل ـت ـط ــو ي ــر
واال بـ ــدا عـ ــات و ب ــذ ل ــك ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـق ـل ـيــل ا ل ـب ـطــا لــة.
 - 2ت ـعــد مـ ـص ــدر ًا ر ئ ـي ـس ـ ًا ل ـتــو ف ـيــر ف ــرص ا لـعـمــل
فـ ــي ا ق ـ ـت ـ ـصـ ــاد يـ ــات ا لـ ـ ـ ــدول ا لـ ـمـ ـتـ ـق ــد م ــة وا لـ ـن ــا مـ ـي ــة .
 - 3تـ ـس ــا ه ــم ف ـ ــي تـ ـط ــو ي ــر و تـ ـنـ ـمـ ـي ــة ا ل ـم ـن ــا ط ــق
ا ل ــر ي ـف ـي ــة واأل قـ ـ ــل ح ـظ ـ ًا ف ــي ا ل ـن ـم ــو و ت ــد ن ــي م ـس ـتــوى
ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـي ـ ـشـ ــة وار تـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت ا لـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــا ل ـ ــة ب ـ ـهـ ــا.
و فـ ـ ــي ا ل ـ ـخ ـ ـتـ ــام ت ـ ـبـ ــرز أ هـ ـمـ ـي ــة و ج ـ ـ ــود ا لـ ـب ــر ن ــا م ــج
ا لــو ط ـنــي لـلـمـشــرو عــات ا ل ـص ـغــرى وا لـمـتــو سـطــة ا لــذي
ي ـع ـمــل ع ـلــى و ض ــع إ س ـتــرا ت ـي ـج ـيــة ت ـع ـمــل م ــن خــا ل ـهــا
ع ـلــى اإل شـ ــراف وا لـتـنـسـيــق وا ل ـم ـتــا ب ـعــة ب ـيــن ا لـجـهــات
ا ل ـ ـتـ ــي تـ ــد عـ ــم ا لـ ـصـ ـن ــا ع ــات ا ل ـ ـص ـ ـغـ ــرى س ـ ـ ــواء أ ك ــا ن ــت
خ ــا ص ــة أم ح ـك ــو م ـي ــة و كـ ــذ لـ ــك ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى حـ ــل كــل
المعوقات أ مــام هــذه الصناعة ســواء أ كــا نــت تمويلية
– ت ـس ــو ي ـق ـي ــة –إدار ي ـ ــة-و غـ ـ ـي ـ ــر ه ـ ــا مـ ــن ا لـ ـمـ ـع ــو ق ــات
ا ل ـت ــي ت ـع ـتــرض ا ل ـص ـن ــا ع ــات ا ل ـص ـغ ــرى وا ل ـم ـتــو س ـطــة.
ك ـمــا أو ص ــت ه ــذه ا ل ــدرا س ــة بــاال ه ـت ـمــام وا لـتــر كـيــز
ع ـل ــى ح ــا ض ـن ــات األ عـ ـم ــال و ك ــذ ل ــك د ع ـ ــوة ا ل ـم ـج ـت ـمــع
ا ل ـم ــد ن ــي وا لـ ـجـ ـه ــات ا ل ــر س ـم ـي ــة إل ق ــا م ــة ا ل ـح ــا ض ـن ــات
ا ل ـت ـك ـن ــو ل ــو ج ـي ــة ل ـم ـس ــا ع ــدة ا ل ـم ـب ــد ع ـي ــن ف ــي تـحـقـيــق
ط ـمــو حــا ت ـهــم وا ل ـح ــد م ــن م ـش ـك ـلــة ا ل ـب ـطــا لــة و ضـ ــرورة
م ـ ـشـ ــار كـ ــة ا ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ا لـ ـ ـخ ـ ــاص وا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــات ا لـ ـكـ ـب ــرى
ور ج ـ ـ ـ ـ ــال األ عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال وا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــارف ب ـ ـت ـ ـمـ ــو يـ ــل ود عـ ـ ــم
ا ل ـص ـنــا عــات ا ل ـص ـغــرى و ح ـث ـهــم م ــن ب ــاب ا ل ـم ـســؤو ل ـيــة
اال جـ ـتـ ـم ــا عـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــار بـ ــة مـ ـشـ ـكـ ـل ــة ا لـ ـبـ ـط ــا ل ــة.
بقــلم  :أ .إبراهيم الزيتوني

ت ـقــد يــر نــا ا ن ــه ي ـق ـصــر و ص ــف ا ل ـم ــو ظ ــف ا ل ـعــام
عـ ـل ــى ا ل ـخ ــا ض ـع ـي ــن أل ح ـ ـكـ ــام قـ ــا نـ ــون ع ــا ق ــات
ا ل ـع ـمــل و ح ــده ،فــي ح ـيــن أن ا ل ـمــو ظــف ا ل ـعــام
حسب مفهوم ا لـقــا نــون اإلداري يشمل جميع
العاملين فــي ا لـجـهــات اإلدار ي ــة ا لــذ يــن يمكن
أن يـنـطـبــق عـلـيـهــم ه ــذا ا لــو صــف س ــواء كــا نــوا
خاضعين لقانون عالقات العمل أو للقوانين
ا لـمـكـمـلــة لــه ا ل ـتــي تـنـظــم طــوا ئــف مـعـيـنــة مــن
ا ل ـمــو ظ ـف ـيــن ال تـ ـت ــاءم و ظ ــا ئ ـف ـه ــم و ت ـط ـب ـيــق
أ ح ـكــام قــا نــون عــا قــات ا لـعـمــل نـفـســه كـقــا نــون
الجامعات – قانون الشرطة – قانون حرس الجمارك ...إلخ..أما المحكمة
العليا الموقرة فقد حــددت مدلول الموظف العام وعرفته بأنه(:الشخص
ا ل ــذي يـعـهــد إ لـيــه بـعـمــل دا ئ ــم فــي خــد مــة مــر فــق عــام تــد يــره ا لــدو لــة أو تـشــرف
عليه ومن ثم تسري عليه جميع قوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيها
من حقوق وواجبات) والمستفاد من هذا التعريف ومن تطبيقاته القضائية
الالحقة أن القضاء يشترط العتبار العامل لدى الجهات اإلدار يــة موظف ًا
عام ًا وجوب توافر الشروط اآلتية  ( -:أن يكون هذا العامل مكلف ًا بوظيفة
ـاء على تكليف مــن ا لـجـهــات المختصة وأن
دا ئـمــة وأن يلتحق بالوظيفة بـنـ ً
يرتبط باإلدارة بعالقة تنظيمية الئحية وأن يعمل أخير ًا بمرفق عام تديره
أو تشرف عليه الدولة .. .يتبع
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حاضنات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ماذا نفعل لطوابير الخريجين  ..تلك الطاقة البشرية الهائلة التي إذا وجدت الرعاية المناسبة والدعم الالزم فسوف تصعد بالدولة إلى مصاف الدول
المتقدمة وبالمقابل فإن لم يجدوا هذه الرعاية فسوف يتحولون إلى مشكلة اجتماعية خطيرة !! ..لدينا الكثير من الشباب الواعد الذين ال تنقصه قيمة
العمل الحر والطموح والمبادرة ولكنهم عادة ما يصطدمون بأسعار العقارات المرتفعة لبدء مشاريعهم الخاصة باإلضافة إلى صعوبة التمويل وشروطه
ِ
التعجيزية ،باإلضافة إلىنقص المعرفة والــدرايــة
بالشؤون الفنية أو اإلداري ــة والتسويقية المطلوبة إلدارة المشروع.
ما هي حاضنات األعمال ؟
إن حاضنات األعمال هي منظومة متكاملة تعتبر كل مشروع صغير وكأنه
ولـيــد يحتاج إلــى الــرعــايــة الفائقة واالهـتـمــام الشامل والحماية مــن مخاطر
البيئة الخارجية المحدقة وتدعمه تدريجي ًا ليصبح قادر ًا على النماء ومؤهالً
للمنافسة ومزود ًا بآليات النجاح.

أهداف الحاضنة

• تطوير أفكار جديدة لخلق وإيجاد مشروعات إبداعية جديدة أو
المساعدة في توسعة مشروعات قائمة.
• مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحويل أفكارهم إلى
منتجات أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق.
• توفير الدعم والتمويل والخدمات اإلرشادية والتسهيالت المتاحة
لمنتسبيها .
• توفير خدمات للجهات التمويلية من حيث األبحاث والمعرفة والتدريب
واإلشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.
• مراجعة عمليات التشغيل لمنتسبيها بصورة دورية لتحقيق األهداف
المرسومة.
إن صاحب المشروع المنتسب للحاضنة يحصل على عدة فوائد منها:
 - 1مكان المشروع ينتج ويبدع ويسوق منه ويستقبل زبائنه فيه.
 - 2دعم مالي من خالل االستفادة من منحة انطالقية لدعم عملية
التأسيس وتوفير معدات المشروع.
 - 3االستفادة من الخدمات المتوفرة بالحاضنة مثل موظف استقبال،
وبنية تحتية لإلتصاالت واإلنترنت ،وطابعة مستندات ..وغيرها.
 - 4دعم فني من خالل المساعدة بعمل دراسة جدوى للمشروع وتلقي

حاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

يعتبر هذا النوع من احلاضنات أداة مهمة لدعم ومنو املشاريع الصغيرة من خالل تطوير وتنمية وتسويق منتجات قائمة على مبادرات تكنولوجية فردية ،حتقق
معدالت منو عالية وسريعة داخل احلاضنة من ناحية حتسني فرص النجاح يف ظل املنافسة املتزايدة .وتساهم حاضنات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على
تطوير وتنفيذ وتسويق املبادرات اإلبداعية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل دعم عملية تطوير مشروعات األعمال الريادية ذات اإلمكانات
التوسعية العالية بتزويدهم بحزمة متكاملة من اخلدمات ذات اجلودة العالية ،والتي لها دور فاعل يف تعظيم إمكانية التسويق التجاري لألفكار وتنمية املشاريع.

مزايا االستثمار يف مجال تقنية املعلومات:

■ وجود أعداد هائلة من اخلريجني ذوي اخلبرة يف املجال والذين ال ينقصهم إالّ الدعم والرعاية.
■ ترابط اقتصاديات العالم من خالل مبدأ (أنتج وس ِّوق يف أي مكان).
■ منتجات تقنية املعلومات بعكس املنتجات األخرى ميكن تداولها عبر العالم بكل سهولة.
■ سهولة وإمكانية العمل على تأسيس مشاريع مشتركة من أي مكان.)LOW ENTRY BARRIER( ،
■ ال حتتاج الستثمارات ضخمة لتوطينها وتكوين قاعدة قوية ونقل التقنيات الالزمة لها.
كما أظهرت التجارب أن النجاح
والتميز يف مجال تقنية املعلومات ينعكس بشكل إيجابي على القطاعات األخرى ،ولذلك أصبحت دول مثل الهند من الدول املتميزة
ُّ
يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

التجربة الهندية يف مجال تقنية املعلومات:

لقد أثبتت التجربة الهندية والتي جنحت جناحا ً باهراً ،مبا ال يدعو مجاال للشك أنه باإلمكان إحداث طفرة اقتصادية من خالل االستثمار يف مجال تقنية
املعلومات واالتصاالت يف ظل ما أصبح ُيعرف باقتصاد املعرفة كما أثبتت أنه ليس من الضروري للنجاح يف مجال تقنيات املعلومات واالتصاالت أن متتلك الدولة
مصدر ملنتجات وأدوات تقنية املعلومات ،واالتصاالت (برمجيات ،مبرمجني ،خبراء) على
اخلبرة التراكمية الطويلة يف مجال الصناعة ،وتعد الهند اليوم ثاني أكبر
ِّ
مستوى العالم ،تُشكل أكثر من  % 30من إجمالي الصادرات والنسبة يف تزايد مستمر ،ولعل أهم عناصر جناح هذه التجربة:
■ توفير بنية حتتية قوية لتقنية املعلومات واالتصاالت
■ اإلعفاءات واحلوافز الضريبية واجلمركية
■ املكافآت التشجيعية للمصدرين
■ تأهيل املوارد البشرية من خالل التعليم والتدريب
وحتول الدولة إلى مج ّرد منظم للعملية االقتصادية
،
العام
القطاع
دور
تقليص
يف
متثلت
والتي
السياسية
وأهم ما مييز هذه التجربة أنها حدثت بفعل اإلرادة
ُّ
للتكيف مع املتغيرات الدولية وعودة العقول املهاجرة ( )Diasporaونقل توطني خبراتهم.
( ،)Regulatorإضافة إلى إعادة هيكلة االقتصاد
ُّ

www.sme.ly

البرنامج

مزايااالنتسابللحاضنة

استشارات في مختلف المجاالت مثل اإلدارة والتسويق والتصميم واإلنتاج
والمحاسبةواألمورالقانونية.
 - 5تنمية المهارات من خالل التدريب المستمر تبعا الحتياجات المشروع
مثل مهارات البيع والتفاوض والمناقصات ..وغيرها.
 - 6اختصار الوقت المستهلك في التراخيص والسجل التجاري واألمور
ذات العالقة مع الجهات الحكومية.
 - 7االستفادة من شبكة عالقات وتعاون الحاضنة مع مختلف الجهات ذات
العالقة مع المشروع المنتسب وذلك في الداخل والخارج.
 - 8دعم تسويقي من خالل مساعدة صاحب المشروع المنتسب في
االشتراك بالمعارض المحلية والدولية ومساعدته بتسويق منتجاته.
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اجتماع وزاري لمبادرة الحوكمة التنافسية والتنمية

التعاون الدولي

حتت رعاية منظمة  MENA- OECDعقد يف العاصمة التونسية على
مدى يومي  4-3اكتوبر 2016م االجتماع الوزاري اخلاص مببادرة احلوكمة
والتنافسية والتنمية يف دول الشرق األوسط وشمال افريقيا.
حضر االجتماع وزراء حكومات عديد الدول والدكتور عبدالناصر أبوزقية
مدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ورؤساء عدد من
املؤسسات ،وكذلك عدد من املنظمات الدولية والقطاع اخلاص ومؤسسات

املجتمع املدني.
االجتماع خصص جلسة الستعراض مشروع تطوير املشاريع الصغيرة
واملتوسطة يف ليبيا وهو مشروع مشترك تعمل على تنفيذه منظمة التعاون
والتنمية االقتصادية  OECDبالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة.
الدكتور عبد الناصر محمد أبوزقية ممثل دولة ليبيا يف االجتماعات واملدير
العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ألقى يف اجللسة
كلمة أشاد فيها بأهمية املشروع ودوره يف التنمية وتنوع االقتصاد الوطني
وخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل معرب ا ً يف هذا الصدد بأن الدولة
الليبية تولي أهمية قصوى الستمرار تنفيذه وحتقيق أهدافه.
كما متت املشاركة يف نقاشات اليوم الثاني لالجتماع الوزاري بالتطرق إلى
برنامج االستثمار والقطاعات الصغرى واملتوسطة وريادة األعمال وانخراط
املرأة يف االقتصاد  ..وقد خصصت حلقة نقاش موسعة عن ليبيا شارك
فيها عديد الشخصيات املمثلة للدول بالنقاش الهادف واحل ــوار املثمر
من خالل ورشة عمل استعرض فيها تقرير ليبيا للمشروعات الصغرى
واملتوسطة حيث أشادت عدد من الدول واملنظمات بالتقرير املعد وبالتعاون
مع منظمة  OECDووصفته منظمة  UNDPبأنه من بني أهم التقارير عن
ليبيا الذي يشخص الوضع االقتصادي واملشروعات الصغرى واملتوسطة،
ويضع حلوالً ومقترحات لها ..على هامش االجتماع الوزاري اخلاص مببادرة
احلوكمة والتنافسية والتنمية يف دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا عقد
اجتماع بني مسؤولني عن البرنامج الوطني ومنظمة التنمية والتطوير
االقتصادي بحضور عديد الشخصيات.

كوادر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
في برنامج تدريبي بالتعاون مع وكالة خبراء فرنسا EXPERTISE FRANCE
ُع قد بمقر السفارة الفرنسية في تونس يوم الثالثاء الموافق 2016/08/09
اجتماع بين مسؤولين من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ومسؤولين عن وكالة اكسبرتيز فرانس  expertise Franceتناول االجتماع
التنسيق في آلية تنفيذ البرنامج التدريبي المشترك بين الطرفين .هذا
واتفق الطرفان في االجتماع على جملة من األم ــور ك ــان أهمها تنفيذ
سلسلة من الدورات التدريبية تركز كمرحلة أولى في مجاالت تقديم الدعم
الفني والتي سيتم تنفيذها في الربع الثالث من سنة  2016في تونس.
كما ستعمل وكالة اكسبرتيز فرانس على مساعدة البرنامج الوطني
ف ــي رس ــم م ــع ــال ــم استراتيجية ك ــام ــل ــة ل ــت ــواص ــل ال ــب ــرن ــام ــج ال ــوط ــن ــي مع
المستهدفين ومختلف الجهات العامة ( القطاع الخاص ورجال االعمال).
كما سيشمل مجال التعاون مساعدة الوكالة للبرنامج في ايجاد حلول لمشكلة
الحصول على تمويل للمشروعات عن طريق تنظيم سلسلة من ورش العمل
بحضور عدة جهات معنية في ليبيا ومنظمات وهيئات دولية متخصصة
في هذا المجال تهدف لوضع خطة ضمان وإيجاد حلول بديلة للتمويل.
وفي هذا الصدد أختتم يوم الخميس الموافق 2016/10/6م برنامج
ورش ــة العمل األول ــى إلع ــداد المدربين  TOTلريادة األعمال بالعاصمة
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ال ــت ــون ــس ــي ــة ،الــورشــة أش ــرف ــت عليها أك ــادي ــم ــي ــة ال ــت ــج ــارة للمشروعات
الصغرى والمتوسطة التابعة لمركز التجارة العالمي .ونفذتها منظمة
خ ــب ــراء فرنسا  Expertise Franceوقــد ش ــارك ال ــب ــرن ــام ــج الوطني
ل ــل ــم ــش ــروع ــات ال ــص ــغ ــرى وال ــم ــت ــوس ــط ــة ف ــي ه ــذه ال ــورش ــة .ال ــت ــي هدفت
إلعـــداد م ــدرب ــي ــن وموجهين ل ــغ ــرض م ــس ــاع ــدة ال ــري ــادي ــي ــن داخ ــل ليبيا.
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