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اإلفتتاحية
    تعد البطالة اليــوم من أخطـر األزمـات التي تواجههــا الدول 
حيث  اإلطـــالق  على  أخطـــرها  تكن  لم  إْن  ليبيا  سيمــا  وال 
تداعيــات  إلى  تؤدي  أن  ميكن  مخيــفة  مستويـــات  بلغت  إنها 
تشغيــل  معضلة  حل  يف  الفشــل  أّن  كما  بها،  التنبؤ   يصعب 
تدور يف حلقــة مفرغة من اإلخفاقات  الدولة  الشباب جعل 
التي ظّلت ُتعالج بسياسات عقيمة ُيعاد فيها إنتاج التخلف 
البطــالة  أسبــاب  أهم  وتكمــن  الراهـن،  الوضع  فيها  ويكّرس 
العـمل،  وسـوق  التعليم  الواضح بني مخرجات  االختالل  يف 
سوق  نحو  املوجه  التحويلي  املهني  التـدريب  برامج  وغيــاب 
دورًا  الدولة  ي  وتبنِّ التخطيـــط  ســوء  إلــى  باإلضافة  العمل، 
ثقافة  وانتشار  العمل  قيمــة  فقدان  إلــى  أّدى  ريعيًا  وطابعًا 
الدعة والتواكل.. إّن أخطر مهددات املجتمع هو وجود شاب 
إلــيــه وقـــادر عليـــه،  العمــل وهــو يف أشــد احلــاجــة  عــاطــل عــن 
ذاته  وحتقيق  احلياة  مطالب  تلبية  عن  عاجزا  يجعلــه  مما 
واستثمار  الشباب  إّن متكني  التنمية..  واملسـاهمـة يف عملية 
اإلبـــداع  روح  وتشجيع  بهم  واالهــتــمــام  ومــواهــبــهــم  قــدراتــهــم 
ــبــــادرة وحــثــهــم على  واالبـــتـــكـــار لــديــهــم وحتــفــيــزهــم عــلــى املــ
الركيزة  هــو  عمل  أربـــاب  إلــى  عمل  عــن  باحثني  مــن  التحول 

واألســاس يف البناء والتنمية االقتصادية للدولة. 
تــقــدم فــأنــه ينبغي العمل على توفير            وبــنــاء على مــا 
بيئة جاذبة للرياديني املوهوبيـن وأصحاب األفكار اإلبداعية 
ــو أبـــعـــد من  ــا هـ ــى مـ ــر إلــ ـــ ــادرة والــنــظـــ ــــ ــبـ وحتــفــيــزهــم عــلــى املـ
واألنشطة  التجزئة  كتجارة  املستنسخـة  احلالية  األنشطة 
ــات الــفــرديـــــة وخــصــوصــا  ــدمــ ــوائــيــة واخلــ ـــ ــة والــعــشـــ الــقــزمــيـــ
إلى  والبيئـة  بــاالقــتــصــاد  وإضــرارهــا  فشلها  ثبت  الــتــي  تلك 
املــتــجــددة وتقنيـة  الــطــاقــات  تــكــنــولــوجــيــة مــثــل  مــشــروعــات 
تكون  وغيرها،  احليوية  والتقنيات  واالتــصــاالت  املعلومات 
املعرفة لدى  قــاعدة  التقنية واالستفادة من  قادرة على نقل 
خــريــجــي اجلــامــعــات، خــصــوصــا ونــحــن نــقــف عــلــى مــشــارف 
املــحــرك العمليــة  املــعــرفــة هــي  فــيــه  عــصــر جــديــد أصــبــحــت 
اإلنتاجيـة، وقد أظهرت مسابقة أفضل فكرة مشروع 2017 
والــتــي أطــلــقــهــا الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى 
واملــتــوســطــة بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة خــبــراء فــرنــســا وأقــيــمــت 
نهائياتها مؤخرًا يف تونس وجود أفكار متميزة وواعدة ميكن 
ــدت الــدعــم الــكــايف  أن تــشــكــل قــصــص جنـــاح ومــصــدر  لــو وجـ
إلهام لعديد الشباب من خريجي اجلامعات أصحاب األفكار 
وتبنى هذه  اكتشـاف  دائــمــا يف  الــتــحــدي  ويــظــل  االبــتــكــاريــة، 
تشكــل  ناجحة  مشــروعات  إلى  وحتويلهــا  اإلبداعية  األفكــار 

رافدا من أهم روافد االقتصاد الوطني.

 أسرة التحرير
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أقيمت يوم اخلميس املوافق 27 أبريل 2017 مبقر إدارة احلاضنات ومراكز 

كيفية  على  واخلتامية  الثانية  التعريفية  املحاضرة  بطرابلس  دمشق  بحي  األعمال 

الثانية  للدفعة    business model canvas« كنفاس  أعمال  منوذج  استخدام 

مشروع. فكرة  أفضل  مسابقة  من  الثانية  للمرحلة  طرابلس  منطقة  مترشحي  من 

املرحلة  لهذه  املترشحني  تعريف  هو  املحاضرة  هــذه  إقامة  من  الهدف  كــان 

عمل. إلى منوذج  أفكارهم  وكيفية حتويل  التجاري،  العمل  بنموذج 

للمسابقة  طرابلس  منطقة  مترشحي  من  األولى  الدفعة  تلقت  ذاته  السياق  يف 

التعريفية  املحاضرة  اإلدارة  مبقر   2017 أبريل   25 املوافق  الثالثاء  يوم  نفسها 

األســود  محمد  األســتــاذ  املحاضرتني  هاتني  يف  املحاضر  أن  إلــى  يشار  نفسها، 

والتشغيل  االقتصادي  والتنوع  التكامل  ليبيا  لدعم  األوروبي  البرنامج  رئيس  نائب 

. املستدام 

مسابقة  من  الثانية  للمرحلة  الغربية  املنطقة  عن  املترشحني  أن  ذكره  اجلدير 

التعاون  مبكتب   2017/4/23 املوافق  األحــد  يــوم  تلقوا  مشروع  فكرة  أفضل 

التجاري  العمل  منوذج  إعداد  كيفية  حول  تدريبية  دورة  الزاوية  بجامعة  الدولي 

»business model canvas« برنامج الدورة هدف لتعريف املترشحني بنموذج 

عمل. إلى منوذج  أفكارهم  وكيفية حتويل  التجاري،  العمل 

التقنيات  حاضنة  مدير  املشري  إبراهيم  املهندس  الــدورة  هذه  على  أشــرف 

معلوماً  واملتوسطة،  الصغرى  للمشروعات  الوطني  بالبرنامج  واحليوية  الزراعية 

مسابقة  من  الثانية  املرحلة  ملترشحي  أعطيت  قد  كانت  نفسها  املحاضرات  أن 

املهندس  اشــرف  حيث  والشرقية،  الوسطى،  باملنطقتني  مــشــروع  فكرة  أفضل 

مجموعة  أما  لها،  املجاورة  واملناطق  بنغازي  مدينة  مجموعة  على  الزوام  إبراهيم 

املرهاق. رمضان  األستاذ  عليها  أشرف  فقد  لها  املجاورة  واملدن  مدينة مصراته 

مج
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محاضرات تعريفية لمترشحي مسابقة
 أفضل فكرة مشروع

امتداداً لتفعيل دور البلديات يف نشر ثقافة الريادة واإلبداع وبعث املشروعات 

الصغرى  للمشروعات  الــوطــنــي  البرنامج  إشـــراف  وحتــت  املتوسطة  الــصــغــرى 

املوافق01  الثالثاء  يوم  افتتح  غريان  البلدي  املجلس  مع  وبالتعاون  واملتوسطة، 

التابع  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  غريان  أعمال  مركز  2017م  أغسطس 

والصناعة. االقتصاد  لوزارة 

وعميد  أبوزقية  عبدالناصر  الدكتور  البرنامج  مدير  االفتتاح  حفل  حضر 

وأعضاء  بالبرنامج،  واملكاتب  اإلدارات  مديري  من  وعدد  إبديري  يوسف  البلدية 

املركز  هذا  بأن  األجطل  خليفة  غريان  أعمال  مركز  مدير  وأوضح  غريان..  بلدي 

مختلف  من  الرياديني  لدى  املبادرة  روح  وتعزيز  الريادة  ثقافة  نشر  إلى  يهدف 

والتي  اإلنتاجية  أو  منها اخلدمية،  املشاريع اخلاصة سواء  املجتمع إلقامة  شرائح 

بدورها تشجع على االنخراط يف القطاع اخلاص واالعتماد على الذات وتُسهم يف 

احلد من البطالة ودعم االقتصاد الوطني..وأضاف »األجطل« بأن الدور الرئيس 

شأنها  من  التي  األعمال  لرواد  والفني  االستشاري  الدعم  تقدمي  هو  املركز  لهذا 

التمويل. الرواد بجهات  املشاريع وربط هؤالء  أن تساعد يف إجناح 

افتتاح مركز أعمال غريان

جلسة نقاش لتقييم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرىالمتوسطة
األندلس  حي  مببنى   2017 يوليو   20 املوافق  اخلميس  صباح  أقيمت 

تقييم  ملشروع  النهائي  التقرير  استعراض  فبها  مت  نقاش  جلسة  بطرابلس 

القدرات  بناء  وبرامج  واملتوسطة،  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج 

احتياجهم  مدى  وما  الوظيفي  الكادر  مؤهالت  دراسة  مثل  البشرية  واملوارد 

التدريبية.  لالستشارات  األداء  شركة  من  املقدم  للتأهيل 

للمشروعات  الوطني  للبرنامج  العام  املدير  السيد  النقاش  جلسة  حضر 

العام  املدير  والسيد  أبوزقية،  عبدالناصر  الدكتور  واملتوسطة  الصغرى 

محمد  ونائبه  مونييه،  شاتيو  الكسندر  فرنسا  خبراء  مبؤسسة  للمشروع 

البرنامج  بني  التعاون  اتفاقية  بنود  أحد  التقييم  مشروع  ويعد  األسود، 

فرنسا خبراء  ومنظمة  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني 

.) expertise France ( 
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باعتماد  قـــرارًا  ــي  لــوطــن ا ــاق  ــوف ل ا حلــكــومــة  ــاســي  ــرئ ل ا املــجــلــس  ــدر  أص

دوالر  ــيــارات  مــل  10.6 بلغت  ــي  لــت وا  ،2017 للعام  االســتــيــراديــة  ــة  املــوازن

ــع ومــســتــلــزمــات  ــن مـــواد وســل ــة م ــدول ــل ل ــة  ســي ــاجــات األســا ــي ــتــوفــيــر االحــت ل

ــوان  دي مــع  عقدت  التي  ورات  ــشــا امل نتائج  على  ــنــاًء  ب والتشغيل،  ــاج  ــت اإلن

العامة. املصلحة  ومقتضيات  املركزي  واملصرف  املحاسبة 

ــتــشــغــيــل  ل ا ــات  ــزم ــل ــت ــس ــع واملــــواد وم ــل ــس ل ــدات ا يـ ــور تـ ــت مـــوازنـــة  ــغ ــل وب

موازنة  بلغت  فيما  دوالر،  مليارات   3.9 احلكومية  للقطاعات  والصيانة 

اخلاص  القطاع  يق  طر عن  التشغيل  ومستلزمات  ومواد  سلعية  واردات 

دوالر. مليارات   6.7 ـ ب ينة  اخلز من  املمولة  غير  واجلهات 

جلنتني  بتشكيل  قــرارًا  أصــدر  قد  كان  الرئاسي  املجلس  أن  معلوماً 

اإلنتاج  ومستلزمات  واملواد  للسلع  االستيرادية  املوازنة  لتنفيذ  إحداهما 

بعة  متا على  لإلشراف  واألخــرى  اخلــاص،  القطاع  عن  املــوردة  والتشغيل 

االستيرادية. املوازنة  وتنفيذ 

لــلــســلــع واملـــواد  ــة  ــرادي ــي ــت ــة االس ــوازن امل ــة  ــاســة جلــن ــرار رئ ــق ل ا ــد  ــن  وأس

االقتصاد،  بوزارة  الداخلية  التجارة  إدارة  مدير  إلى  اإلنتاج  ومستلزمات 

لــتــصــديــر  وا ــراد  ــي االســت قــســم  ــيــس  رئ مــن  ــالً  ك يتها  عضو يف  ضــمــت  فيما 

بوزارة  التجاري  الغش  ومكافحة  التفتيش  قسم  ورئيس  االقتصاد،  بوزارة 

رجال  قسم  ورئيس  اجلمارك،  مبصلحة  اإلحصاء  قسم  ورئيس  االقتصاد، 

ومندوب  املركزي،  ليبيا  مصرف  عن  ومندوب  االقتصاد،  بوزارة  األعمال 

للتجارة.  ليبيا  شبكة  عن 

املوازنة  وتنفيذ  بعة  متا على  اإلشراف  جلنة  رئاسة  القرار  أسند  كما 

الوطني،  لــوفــاق  ا بحكومة  والصناعة  االقتصاد  ــر  ي وز ــى  ل إ االستيرادية 

مجلس  بــديــوان  بعة  املتا إدارة  مدير  من  كــالً  يتها  عضو يف  ضمت  فيما 

إدارة  ــر  ــدي وم ــاعــي،  ــصــن ال ــق  ــي ــوث ــت ل وا ــومــات  ــل ــع امل ــز  ــرك م ــر  ــدي وم راء،  ــوز ــ ل ا

املصارف  على  بة  الرقا إدارة  ومدير  االقتصاد،  بوزارة  الداخلية  التجارة 

بشبكة  ونــيــة  اإللــكــتــر ــتــجــارة  ل ا إدارة  ــر  ومــدي ــزي،  ــرك امل بــاملــصــرف  ــنــقــد  ل وا

إدارة  ومدير  اجلمارك،  مبصلحة  التخطيط  إدارة  ومدير  للتجارة،  ليبيا 

ية  وحما التفتيش  إدارة  ومدير  للتجارة،  ليبيا  بشبكة  ير  والتطو البحث 

االقتصاد. بوزارة  املستهلك 

ــالم ومــراجــعــة  ســت ــا ــة املــخــتــصــة ب ــجــن ــل ل ا ــام  ــه ــي م ــاس ــرئ ل وحـــدد قـــرار ا

على  واملــوافــقــة  ــاص،  اخل لــقــطــاع  ا شــركــات  مــن  املــقــدمــة  يــد  ــتــور ل ا طلبات 

والصناعية؛  يــة  لــتــجــار ا ــأغــراض  ل املستندية  ــمــادات  االعــت فــتــح  طــلــبــات 

للمصارف  لتها  وإحا املعتمدة  االستيرادية  املوازنة  تنفيذ  إطار  يف  وذلك 

للتنفيذ. املعنية 

آليات  وضع  تتضمن  والتي  املشرفة،  اللجنة  مهام  الرئاسي  حدد  كما   

االستيرادية  املوازنة  لتنفيذ  الالزمة  الفرعية  اللجان  وتشكيل  العمل، 

السلعية  ــفــئــات  ل وا لــبــنــوك  ا بــني  املناقلة  بعمليات  لــقــيــام  وا بعتها،  ومتا

املعتمدة. االستيرادية  باملوازنة  املحددة 

املوازنة  تنفيذ  منظومة  املاضي  يوليو   12 االربعاء  يوم  وانطلقت  هذا 

من  املستندية  االعتمادات  لفتح  االستيراد  أذونات  وإصدار  االستيرادية 

. شهر  من  أكثر  مُنذ  لها  اإلعداد  مت  والتي  خاللها 

حسن  االقتصاد  ــوزارة  ب والتوثيق  املعلومات  مركز  عام  مدير  وقــال   

األجنبي  النقد  يف  وأزمة  تعثرات  من  البالد  به  متر  ملا  نتيجة  اللموشي 

ــي  ــت ل ــة وا ــرادي ــي ــت ــة االس ــوازن ــشــأن امل ــي ب ــاس ــرئ ل ــس ا ــن املــجــل ــرارٌ م ــدر قـ ص

 6.5 منها  خصص   ،2017 لسنة  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر  قيمتها 

مؤسسات  ــواء  س لــعــامــة  ا للجهات  املبلغ  ــاقــي  وب اخلــاص  للقطاع  مليار 

إشرافية  جلنة  وشكلت  العامة،  اخلــزانــة  مــن  ممولة  جهات  أو  حكومية 

والتي  املوازنة  تنفيذ  على  لتشرف  الرئاسي  املجلس  من  بقرار  وتنفيذية 

ونية..  الكتر منظومة  خالل  من  الطلبات  تتلقى  أن  قررت 

األعمال  ريــادة  أساسيات  دورة  بنغازي  مبدينة  املاضية  املدة  خالل  اختتمت 

مبقر   2017-3-23 يوم  انعقدت  التي  األعمال  ريادة  ثقافة  نشر  حملة  ضمن 

بنغازي  فــرع  املــدنــي  املجتمع  مفوضية  مــن  كــل  برعاية  بنغازي  جامعة  حاضنة 

بنغازي. جامعة  وحاضنة 

قسم   - االقتصاد  كلية  خريجي  من  مجموعة  هم  املستهدفة  الفئة  كانت  وقد 

بإقامة  املهتمني  الشباب  من  ومجموعة  2016-2017م،  لسنة  األعمال  إدارة 

 . اخلاصة  مشاريعهم 

املتدربني،  على  الشهادات  توزيع  املناسبة  بهذه  أقيم  الذي  احلفل  خالل  مت 

يف  ومتيزها  اجلبارة  مجهوداتها  نظير  البشاري  هند  األســتــاذة  املدربة  وتكرمي 

التدريب من قبل مفوضية املجتمع املدني - فرع بنغازي، وكذلك من احتاد الطلبة 

. التوفيق  للشباب  نتمنى  أن  إال  يسعنا  االقتصاد.. ال  كلية   -

دورة أساسيات ريادة األعمال تختتم أعمالها بحاضنة جامعة بنغازي

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر قرارًا باعتماد الموازنة 
االستيرادية للعام 2017
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أن  الــمــشــروعــات(  ــة  ــواب )ب صحيفة  يسعد 
شخصية  الرابع  عددها  ثنايا  بين  تستضيف 
واألعــمــال  الــمــال  عالم  شخصيات  مــن  مهمة 
ود،  في ليبيا، األستاذ الدكتور أحمد محمد كرُّ
عن  ليحدثنا  الليبي  الــمــال  ســوق  ــام  ع مدير 
سوق األوراق المالية في ليبيا، من حيث أدوات 
تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، عدة 

مواضيع أخرى تختص بالشأن االقتصادي. 

 ● بــدايــة، نــرحــب بــكــم د. أحــمــد، ضــيــفــًا عــزيــزًا 
المشروعات بوابة  صحيفة  على 

أنا  الليبي  المال  ســوق  في  بكم  وسهال  أهــالً 
حقيقةً من متابعي صحيفتكم، بوابة المشروعات، 

مجهوداتكم. على  ومشكورين 
عن  الكثير  يعرفون  ال  الــنــاس،  مــن  العديد   ●
ــداف ســـوق الــمــال الــلــيــبــي يــاحــبــذا لو  رســالــة، وأهــ

السوق. عن  مختصرة  ُنبذة  تعطينا 
العام  فــي  تأسس  الليبي  الــمــال  ســوق  نعم، 
العامة  الشعبية  )اللجنة  قرار  بموجب  2006م، 
الفعلي  العمل  بــدأ  وقــد   ،)134( رقــم  سابقاً( 
ليكون  الــســوق  ويــهــدف  2008م،  سنة  بالسوق 
منصة للبيع والشراء بين التجار من خالل تداول 
من  السوق  ويعمل  المساهمة،  الشركات  أسهم 
الــتــداول  إدارة   : مثل  اإلدارات  مــن  عــدد  خــالل 
واإليــــداع والــقــيــد الــمــركــزي الــرقــابــة الــتــدريــب 
واإلدارة  المعلومات  وتقنية  والدراسات  واإلعالم 
المختصة بتسجيل الشركات وهي إدارة اإلدراج ..
للسؤال  يــقــودنــا  اإلدراج  إدارة  عــن  الــحــديــث   ●  

الليبي..؟ المال  بسوق  المدرجة  الشركات  عن 
ــشــركــات الــمــدرجــة  يــوجــد بــالــســوق عــديــد ال
للتداول بالسوق من القطاع المصرفي منهامصرف 
التجارة  ومــصــرف  الــوحــدة،  مــصــرف  الــصــحــاري، 
التأمين مثل شركة  والتنمية، وكذلك شركات قطاع 
العاملة  التأمين  شركات  أكبر  وهي  للتأمين  ليبيا 
في ليبيا، وشركة الصحاري للتأمين، باإلضافة إلى 
هذا  لإلسمنت،  والليبية  الوطني،  االستثمار  شركة 
والمدرجة  للشروط  المستوفاة  للشركات  بالنسبة 
أخرى  شركة   80 عدد  يوجد  كما  بالسوق  للتداول 

مستقبالً. اإلدراج  لعملية  تأهيلها  بانتظار  مقّيدة 
توافرها  الواجب  الشروط  بالمناسبة، ما هي   ●

إلدراج شركة ما للتداول بالسوق ؟؟
أساسيين  شرطين  في  اإلدراج  شــروط  تتمثل 
المساهمة،  الشركة  مال  رأس  اكتتاب  اكتمال  هما 
وهو  عنها،  واإلفــصــاح  المالية  القوائم  واستيفاء 
المنظمة لعمل السوق. الالئحة  المهم حسب  األمر 
ــادي  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ االنــــــــمــــــــاء  يـــــضـــــم صـــــــنـــــــدوق   ●
ــاعـــي عــــــددًا مــــن الـــشـــركـــات االســتــثــمــاريــة  ــمـ ــتـ واالجـ
الــمــجــاالت وتمتلك  فــي عــديــد  والــعــامــلــة  الــقــابــضــة 

رأس مال ضخم، هل هي مدرجة بالسوق ؟؟
ولدينا  بــالــصــنــدوق  ــم  دائـ تــواصــل  عــلــى  نــحــن 
ُمدرجة  غير  شركاته  ولكن  جيد،  وتعاون  عالقات 

بالسوق.
ــدوق الـــلـــيـــبـــي لــاســتــثــمــار  ــنــ ــاذا عــــن الــــصــ ــ ــ ● مـ
لــســنــة   )107( ــم  ــ رقـ بــــالــــقــــرار  الـــمـــنـــشـــأ  والـــتـــنـــمـــيـــة 

2007م ؟؟
تفعيله حتى اآلن. يتم  لم  حسب علمي فإنه 

والمتوسطة  الصغرى  المشروعات  ُيعد قطاع   ●
لـــمـــســـاهـــمـــتـــه فــي  ــة  ــ ــ فــــي أي دولـ ــاد  ــتــــصــ عـــصـــب االقــ
يا  االقــتــصــاديــة،  والتنمية  الــثــروة  وخــلــق  الــتــوظــيــف 
قطاع  تمويل  في  الليبي  المال  سوق  دور  هو  ما  ُترى 

؟؟ والمتوسطة  الصغرى  المشروعات 
الحيوي  القطاع  هذا  أهمية  جيداً  ندرك  نحن 
ولدينا مقترٌح بتأسيس صندوق لتمويل المشروعات 
الشركات  إلدراج  ونتطلع  والمتوسطة،  الصغرى 
بداية  في  السوق  ويعد  الــشــروط،  استوفت  التي 
تفعيل  حال  وفي  األخرى،  بالدول  مقارنة  مسيرته 
االقتصادي  النشاط  يعكس  بالكامل فسوف  نشاطه 
بالدولة ويعمل كمنصة لبيع وشراء أسهم الشركات 

نموها. وقياس 
ــود ما  ● فــي رأيــــك، مــا هــو الــســبــب فــي عـــدم وجـ
ُيـــعـــرف بـــــرأس الـــمـــال الـــمـــخـــاطـــر، أو الـــمـــغـــامـــر فــي 

ليبيا؟؟ 

في تقديري أن السبب يكمن في غياب اإلطار 
بالرغم  الشركات،  لعمل مثل هذه  المنظم  القانوني 
الناشئة. الشركات  وإطالق  تمويل  في  أهميتها  من 

تــعــد مشكلة  بــعــيــدًا عــن الــحــديــث عــن الــســوق   ●
ــي تــــؤرق  ــتـ ــر الـــمـــشـــاكـــل الـ ــبـ ــًا مــــن أكـ ــيـ ــالـ الـــســـيـــولـــة حـ
هذه  لحلحلة  تصوركم  أو  رؤيتكم  هي  ما  المواطن، 

..؟ المعضلة 
نستشعر  الليبي  المال  ســوق  في  أننا  شك  ال 
المواطن  مع  آثارها  ونعايش  المشكلة  هذه  بمرارة 
ونشاط  التجارة  أمــام  عائقاً  وقوفها  جانب  إلــى 
للوائح  باإلضافة  متكامل  تصور  ولدينا  االستثمار، 
صكوك  أو  ســنــدات،  إصــدار  في  ويتمثل  الــالزمــة 
ضوابط  حسب  اإلسالمية  الشريعة  مع  تتماشى 
سوف  تفعيلها  حــال  في  أنها  نعتقد  والتي  معينة 

كبير. بشكل  السيولة  مشكلة  في حل  تساهم 
أي  لديكم  هل  المفيد،  اللقاء  هــذا  ختام  في   ●

؟؟ تودون طرحها  أو ماحظة  تعليق 
باهتمام  نتابع  ونحن  بكم،  باللقاء  سعدنا  لقد 
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  نشاط 
ــه الــمــتــمــثــلــة في  ــارك خــطــوات ــبـ ــمــتــوســطــة ونـ وال
نتوقع  والتي  الدولي  التعاون  برامج  من  االستفادة 
البرنامج  عمل  دعم  في  ايجابي  أثٌر  لها  يكون  أن 
والرفع من قدراته في هذه المرحلة .. متمنين لكم 

.. والنجاح  التوفيق 

دد
لع

ء ا
قا

ل

حلل أزمة السيولة لدينا تصور يتمثل في إصدار سندات أو صكوك 
تتماشى مع الشريعة اإلسالمية

مدير عام سوق المال الليبي د. أحمد كرود:
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ــة  ــرك ش مـــشـــروع  صــاحــبــة   : الــشــتــيــوي 
املــــثــــابــــرة لـــلـــتـــدريـــب واالعــــــــالن

 بقلم أ . أفطيم باالشهر 

ــالـــح اشـــتـــيـــوى فـــنـــانـــة تــشــكــيــلــيــة وإحــــدى  ــا الـــســـيـــدة / مـــاجـــدة صـ إنـــهـ
من  الــعــديــد  تمتلك  والــتــي  الليبي،  العمل  بــســوق  المتميزات  الــريــاديــات 
والدعاية التصميم  أعمال  مجال  في  طويلة  خبرة  ولها  الفنية،  المهارات 

ــارض الــتــشــكــيــلــيــة وكـــانـــت  ــعـ ــمـ ــا أقـــامـــت الـــعـــديـــد مـــن الـ ــهـ ــة إلــــى إنـ ــافـ ــاإلضـ  بـ
بــاإلضــافــة  أزيـــاء متمكنة  ، ومــصــمــمــة  الــمــشــتــركــة  الــفــنــيــة  الــمــعــارض  تــشــرف عــلــى 
ــرى ، وقــــد عــمــلــت كــطــبــيــبــة بــمــخــتــبــرات  ــ إلــــى بـــعـــض الـــهـــوايـــات الــمــتــنــوعــة األخــ
ــة دورات  ــامـ مــســتــشــفــى الـــجـــاء لـــلـــوالدة وأمــــــراض الـــنـــســـاء ،كـــمـــا تــجــتــهــد فـــي إقـ
بإدارة  الصحة  بــوزارة  طويلة  لفترة  عملت  وقد  بالمستشفى  لزمياتها  تدريبية 
ــــام كــرئــيــســة لــقــســم الــتــصــمــيــم والـــدعـــايـــة واإلعـــــان وكـــانـــت تــقــوم بــتــقــديــم  اإلعـ
. وغيرها  العالمية  الصحة  باأليام  والمستشفيات  للمدارس  توعوية  محاضرات 
كــانــت الــبــدايــات فــي مــجــال مــشــروعــهــا الــخــاص الــقــيــام بــتــصــمــيــم الــشــعــارات 
ــى الــجــهــات  والـــدعـــايـــة واإلعــــانــــات لــلــجــهــات الــخــاصــة والـــعـــامـــة، وقـــد كــانــت أولــ
الــتــي تــعــاونــت مــعــهــا الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــتــطــويــر االقـــتـــصـــادي ســنــة 2010 م 
وذلــــك بــتــصــمــيــم شــعــار مــركــز أعـــمـــال الـــمـــرأة الــتــابــع إلدارة الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
لـــلـــمـــشـــروعـــات الـــصـــغـــرى والـــمـــتـــوســـطـــة حـــيـــث كــــان يــتــبــع لــلــمــجــلــس خــــال تــلــك 
الــفــتــرة ، مــن هــنــا تــعــرفــت عــلــى اخــتــصــاصــات الــبــرنــامــج والــخــدمــات االســتــشــاريــة 
والمتوسطة. الصغرى  المشاريع  وأصــحــاب  للرياديين  البرنامج  يقدمها  التي 

استفادت من خدمات مركز أعمال طرابلس سنة 2010 م ، وتحصلت على دورة 
المشاريع  أصحاب  من  العديد  على  تعرفت  الدورة  هذه  وخال  واإلبداع   الريادة 
تكونت  الدورة  خال  تمت  التي  الخبرات  وتبادل  المناقشات  خال  ومن  القائمة 
لديها فكرة أوسع على كيفية تنفيذ المشاريع وحددت فكرة ومسار عمل مشروعها 
وهو إنشاء شركة »المثابرة للتدريب واإلعان« ، ومن تم قامت بإعداد دراسة جدوى 
المشاريع.  إدارة  بدورة  التدريبية  الدورات  حزمة  واستكملت  للمشروع  اقتصادية 
خـــال ســنــة 2013م تــم دعــوتــهــا مــن قــبــل مــركــز أعــمــال طــرابــلــس لــتــحــديــث 
ــي أجــــريــــت لـــمـــشـــروعـــهـــا تـــمـــهـــيـــدا إلحــالــتــهــا  ــتـ ــة الـ ــاديـ ــتـــصـ دراســــــة الــــجــــدوى االقـ
لــصــنــدوق ضــمــان اإلقــــراض لــغــرض الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل الــــازم لــلــمــشــروع.
التمكين  بــرنــامــج  يجريها  الــتــي  السنوية  بالمسابقة  2014م  سنة  شــاركــت 
مشروعها  على  األولــى  الجائزة  على  وتحصلت   )  MEDA  ( للمرأة  االقتصادي 
ريادة  مجال  في  الشخصية  خبرتها  ذلك  في  ساعدتها   ، د.ل   24000 وقيمتها 
األعمال والخبرة التي تحصلت عليها من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى 

والمتوسطة، وشاركت في العديد من اللقاءات الدورية التي تجريها ميدا سنويًا.
ــدا فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع  ــيـ ــتـــي تــحــصــلــت عــلــيــهــا مـــن مـ اســـتـــثـــمـــرت الــمــنــحــة الـ
كــان  للشركة  مبنى  بتأجير  قــامــت  حــيــث   ، م   2015 ســنــة  الــمــثــابــرة  شــركــة  إنــشــاء 
بـــاألســـاس مــركــز تـــدريـــب وتــقــاســمــت مـــع الــســيــد/ مــحــمــد الــشــريــف رئــيــس شــركــة 
الــقــنــاة لــلــتــدريــب مــقــر الــشــركــة حــيــث اســتــفــادت مــن خــبــرتــه فــي مــجــال الــتــدريــب 
مزاولة  أذونــات  على  تحصلت  وقــد  والنموذجي  الــائــق  بالشكل  شركتها  وجــهــزت 
وفي   ، وقانوني  رسمي  بشكل  مشروعها  وأقامت   ، الثقافة  ووزارة  العمل  وزارة  من 
االلتحاق  على  المتدربين  تشجيع  في  خاصة  تسويقية  سياسة  انتهجت  البداية 
الــشــركــة ومــاتــحــويــه مــن مــنــاهــج مــعــتــمــدة ومايميز  بــالــدورات الكــتــشــاف مــمــيــزات 
مــدربــي الــشــركــة مــن خــبــرة وإمــكــانــيــات وكــذلــك عــمــلــت عــلــى إشــهــار اســم الــشــركــة.
ــوم بــــالــــدعــــايــــة ألعـــــمـــــال الــــشــــركــــة مـــــن خـــــــال اإلعـــــانـــــات  ــ ــقـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ كــ
ــة الــــخــــاصــــة لـــشـــركـــة  ــحــ ــفــ ــصــ ــوح والــ ــتــ ــفــ ــمــ ــوق الــ ــســ ــلــ ــي لــ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع االلـ ــوقــ ــمــ ــالــ بــ
ــاعــــي ، وكـــذلـــك  ــمــ ــتــ ــع الــــتــــواصــــل االجــ ــواقــ ــمــ ــرة لـــلـــتـــدريـــب واإلعـــــــــان بــ ــابــ ــثــ ــمــ الــ
ــة بـــالـــشـــركـــة والـــخـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة الــســنــويــة. طـــبـــاعـــة مــلــصــقــات دعـــائـــيـــة خـــاصـ
ــيـــزة وقـــامـــت  ــتـــمـ ــة بـــإمـــكـــانـــيـــات ومـــــعـــــدات مـ ــركــ ــت بـــتـــجـــهـــيـــز الــــشــ ــامــ ــد قــ ــقــ ولــ
ــدورات  ــ بــالــتــعــاقــد مـــع عــــدد مـــن الـــمـــدربـــيـــن الــمــحــتــرفــيــن فـــي مـــجـــال تـــقـــديـــم الــ
 2015 الــتــدريــبــيــة خــــال ســنــة  الـــــــدورات  الـــعـــديـــد مـــن  ، وبــتــنــفــيــذ  الــتــدريــبــيــة 
الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة،  الـــــــــدورات األفــــــــراد وبـــعـــض  ــن  الـــمـــســـتـــهـــدفـــون مــ ، وكــــــان  م 
إال إنـــهـــا واجـــهـــت بــعــض الــصــعــوبــات والـــعـــراقـــيـــل الــمــتــمــثــلــة فـــي صــغــر الــقــاعــات 
ــبـــقـــا. ــمــــخــــطــــط لــــهــــا مـــسـ ــغــــي وتــــــوجــــــل بــــعــــض الــــــــــــــدورات الــ ــلــ مــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا تــ
على  تحصلت  الوطنية  للمساندة  الــوطــن  نبض  منظمة  رئــيــس  وباعتبارها 
مشروع  بتنفيذ  القيام  وهي  المتحدة  لألمم  اإلنمائي  البرنامج  من  أخرى  جائزة 
»إيثار لتنمية القدرات الشبابية » بقيمة 37000 د.ل وذلك لتدريب عدد حوالي  
) 60 ( متدرب في مجال تنمية القدرات الشبابية حيث قامت بتأجير صالة بفندق 
بحرفية  وذلــك  المستهدفة  الــتــدريــبــيــة  الـــدورات  تنفيذ  عــلــى  وأشــرفــت  الــســفــاري 
ونالت  واإلعان  للتدريب  المثابرة  شركة  وهي  الخاصة  شركتها  بمساعدة  عالية 
من خال تنفيذ هذا المشروع إعجاب وتقديرالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.
ــــي الــــحــــصــــول  عـــلـــى دعـــم  ــة فـــيـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــاديـ ــ ــريـ ــ ــذه الـ ــ ــات هــ ــمــــوحــ ــــن طــ ــا عـ ــ أمــ
مـــــادي تــســتــخــدمــه لـــشـــراء مـــقـــر دائـــــم ومـــنـــاســـب لــلــشــركــة مـــن حـــيـــث الــمــســاحــة 
ــل الــــــــدورات  ــثـ ــتــــي تــــرغــــب فــــي تـــنـــفـــيـــذهـــا مـ ــات لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــــــــدورات الــ ــيــ ــانــ ــكــ واإلمــ
ــة بــالــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة والـــــــــدورات الــعــلــمــيــة الــمــتــخــصــصــة والـــخـــاصـــة  ــاصـ الـــخـ
ــي ، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــوســـيـــع مــجــال  ــاســ ــال تــخــصــصــهــا األســ بــالــصــحــة وهــــو مـــجـ
نــشــاط الــشــركــة مــثــل تــصــمــيــم الــشــعــارات وتــصــمــيــم الــرســوم الــكــرتــونــيــة وغــيــرهــا.
ــاح كــشــخــصــيــة  ــجــ ــنــ الــ ــات  ــومــ ــقــ تـــمـــتـــلـــك مــ ــوى  ــيــ ــتــ ــدة اشــ ــ ــاجـ ــ ــة / مـ ــ ــاديـ ــ ــريـ ــ الـ  
ــعــــال فــــي خـــدمـــة  ــة تـــؤهـــلـــهـــا مــــن الـــقـــيـــام بــــــدور فــ ــيـ ــالـ ــارات عـ ــ ــهـ ــ ــا مـ ــهــ مـــتـــمـــيـــزة ولــ
وتــنــمــيــة هــــذا الـــوطـــن شــأنــهــا شــــأن الــعــديــد مـــن الـــريـــاديـــيـــن والـــريـــاديـــات الــذيــن 
ــة  ــطـ ــوسـ ــتـ ــمـ ــات الــــصــــغــــرى والـ ــمــــشــــروعــ ــلــ ــج الــــوطــــنــــي لــ ــامــ ــرنــ ــبــ ــوا مـــــع الــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ تـ
. ــم  ــهــ ــعــ ــاريــ ــشــ مــ تــــطــــويــــر  أو  لـــتـــنـــفـــيـــذ  الـــــــــــازم  ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــدعــــــم  ــرون  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويـ
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ال يخفى على أحد اليوم حجم األزمة المركبة التي 

واالقــتــصــادي،  السياسي  شقيها  فــي  ليبيا  تعانيها 

االقــتــصــاد  بــيــن  ــاط  ــب االرت ــإن  ف الجميع  يعلم  فكما 

والــســيــاســة حــقــيــقــة ال خـــالف حــولــهــا، ولــكــن هــذا 

بحسب  متفاوتة  بــدرجــات  يكون  مــا  عــادة  االرتــبــاط 

فك  محاولة  فإن  ذلك  ومع  والزمان،  والحالة  المكان 

من  ممكنة  درجة  أدنى  إلى  تقليله  أو  االرتباط  هذا 

السياسة  تأثر  ال  حتى  التفكير،  في  السليمة  الفطرة 

على  سلبا  االقتصاد  يؤثر  وال  االقتصاد  على  سلبا 

بخالف  أننا  الليبية  الحالة  يميز  ما  ولكن  السياسة، 

نصر  السليمة  الفطرة  وهذه  المنطقي  التفكير  هذا 

والسياسة،  االقتصاد  بين  االرتباط  هذا  توطيد  على 

ــيـــوم مـــن تــــرٍد لــلــوضــع  ــشــهــده الـ ــة مـــا ن والــمــحــصــل

وجعله  اليومية  المواطن  حياة  مس  الذي  االقتصادي 

واالحــتــيــاج. الــحــاجــة  ومـــرارة  العيش  ضنك  يعاني 

إنتاج  وتوقف  النفطية  الموانئ  إغالق  من  وبالرغم 

األزمــة  أن  إال   2013 ســنــة  منتصف  مــنــذ  الــنــفــط 

ال  فهي  نشاهده،  الــذي  بالسوء  ليست  االقتصادية 

بصورة  لنا  تبدو  وإنما  الطبيعي  بحجمها  لنا  تبدو 

عليها،  السياسية  األزمة  ظل  انعكاس  بفعل  مضخمة 

للمواطن  السيئ  االقتصادي  الوضع  فإن  آخر  وبمعنى 

للدولة  ســوءاً  األقــل  االقتصادي  والوضع  يتوافق  ال 

عند  الدوالر  صرف  سعر  فإن  األرقام  وبلغة  الليبية، 

السوق  في  للدوالر  الدينار  ونصف  دينارات  الثمانية 

الموازي والذي أثقل كاهل المواطن ال يتوافق وحجم 

والتي  األجنبية  العملة  من  الليبية  الدولة  احتياطيات 

مجتمعة واألردن  وتــونــس  مصر  احتياطيات  تــفــوق 

عن  فــحــديــثــنــا  ــره،  ــ آخـ يــفــســر  ــث  ــحــدي ال أول  إن 

الــوضــع  ســوء  يفسر  بالسياسة  االقــتــصــاد  ــاط  ــب ارت

االقتصادي  بالوضع  مقارنة  للمواطن  االقــتــصــادي 

باتجاه  الريبة  بأصابع  سنشير  فإننا  وهنا  للدولة، 

المالية  المؤسسات  في  الهرم  رأس  على  يقفون  من 

دهاليز  عــن  بأنفسهم  يــنــأوا  أن  ونطالبهم  لــلــدولــة، 

عنها  أمكنهم  ما  باالقتصاد  يبتعدوا  وأن  السياسة 

بها،  ارتــبــاطــه  درجــة  مــن  يخففوا  أن  يــحــاولــوا  وأن 

كما  عهدهم  ســابــق  إلــى  يــعــودوا  أن  عليهم  ونتمنى 

المؤسسات  وقفت  حينما  مضت  سنوات  في  كانوا 

الجميع. من  واحــدة  مسافة  على  ليبيا  في  المالية 

وقاعدة  األســاس  حجر  هــو  مضى  ــذي  ال الحديث 

في  واقتصادية  مالية  إصالحات  أي  نحو  االنطالق 

مجموعة  فاتخاذ  المتهالك،  الليبي  االقتصاد  هيكل 

األجلين  في  والمتتابعة  المجتمعة  اإلصالحات  من 

اإليــجــابــي  األثـــر  لــهــا  ســيــكــون  والــمــتــوســط  القصير 

اإلصالحات  بحزمة  ولنبدأ  الوطني،  االقتصاد  على 

نــكــمــل الــحــديــث عن  ــي األمـــد الــقــصــيــر عــلــى أن  ف

 : الحــق  عــدد  في  المتوسط  األجــل  في  اإلصــالحــات 

الــمــواطــن  يعيشها  الــتــي  ــات  ــ األزم ــرز  أبـ -لــعــل   1

أزمة  هي  القصير  األمــد  في  العالج  تتطلب  والتي 

السيولة وأزمة ارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق 

القضاء  من ضرورة  ينطلق  الحل  فإن  وهنا  الموازي. 

عــلــى الــفــجــوة فــي ســعــر الــصــرف الــرســمــي لــلــدوالر 

وسعره في السوق الموازي وهذا لن يتأتى إال بزيادة 

المركزي  المصرف  قبل  من  الــدوالر  من  المعروض 

المصرف  أن  يبدو  فيما  ولكن  عليه،  الطلب  لمواجهة 

سعر  عند  الطلب  هذا  تلبية  على  قادر  غير  المركزي 

فيه  وصل  الذي  بالوقت  للدوالر،  د(   1.40( صرف 

انتاج النفط إلى حوالي مليون ومائة ألف برميل يوميا 

في  والسبب   2017 لسنة  الثالث  الربع  بداية  مع 

ذلك يرجع إلى تضخم الكتلة النقدية أو زيادة عرض 

إلى  التداول باإلضافة  العملة في  المتمثلة في  النقود 

من  مجموعها  في  تقترب  والتي  المصرفية  الودائع 

أي  التهام  تستطيع  ضخمة  كتلة  وهي  مليار  المائة 

مواجهتها  في  المركزي  المصرف  بها  يدفع  دوالرات 

فليس  لــذلــك  لــلــدوالر،  ــنــار  دي  )1.40( ســعــر  عــنــد 

الصرف  سعر  بتعديل  إال  خيار  من  المركزي  أمــام 

تلبية  على  مقدرته  فيه  يشترط  جديد  مستوى  إلى 

السعر  على  يقضى  بحيث  عنده  الدوالر  على  الطلب 

في  االستقرار  من  نوعاً  ويخلق  الموازي  السوق  في 

توازني  سعر  عند  الـــدوالر  تسعير  فــإعــادة  الــســوق، 

أمام  خيار  وال  ملحاً  أمــراً  بات  الدينار  أمــام  جديد 

)1.40د(  صرف  فسعر  ســواه،  المركزي  المصرف 

للدوالر أصبح من الماضي وال يمكن الرجوع إليه في 

األمد القريب، وإصرار المصرف المركزي على تعنته 

فقد  تفاقما  إال  األزمة  يزيد  لن  السعر  بهذا  وتشبثه 

الصرف  تثبيت سعر  إعادة  قبل سنة  الممكن  كان من 

أن  إلــى  سنحتاج  فربما  اآلن  أمــا  د(   3.50( عند 

لو استمر  الجديد عند )4.50د( وربما  السعر  يكون 

المصرف المركزي في تعنته فحتى الخمسة دينارات 

مواجهة  الــمــركــزي  عــلــى  حينها  سيصعب  ــدوالر  ــل ل

المستمر  النمو  بسبب  عندها  الــدوالر  على  الطلب 

السيولة  بــأزمــة  يتعلق  فيما  ــا  أم الــنــقــديــة،  للكتلة 

للحديث  حتى  تحتاج  ال  بحيث  البساطة  مــن  فهي 

العملة  وتوفير  الصرف  سعر  تعديل  فبمجرد  عنها 

أزمة  فإن  تعجيزية  بدون شروط  يطلبها  لمن  الصعبة 

أيام. وربما  أسابيع  وخــالل  تلقائيا  ستحل  السيولة 

ضرورة  تتطلب  العاجلة  اإلصالحات  حزمة  -إن   2

النقدي  بالدعم  واستبداله  الوقود  عن  الدعم  رفع 

التي  الدولة  أموال  المستمر في  النزيف  إليقاف هذا 

تهرب إلى الخارج وتستفيد منها دول الجوار، وأيضا 

إليقاف نزيف الدم الليبي الذي يسيل بسبب الحروب 

القبلية التي ال تتوقف لالستحواذ على منافذ التهريب 

الطرقات. فــي  اإلسفلت  على  ويسيل  الــحــدوديــة, 

بقــلم :
مختار محمد اجلديد

ليبيا بين تداعيات األزمة وسبل الحل 

اضاءة قانونية 
بقلم : أ . ابراهيم الزيتوني 

ــيـــة مـــوضـــوع  ــانـــونـ ــي هـــــذه اإلضــــــــاءة الـــقـ نـــتـــنـــاول فــ
والشروط  العامة  بالوظيفة  العام  الموظف  التحاق 
الـــواجـــب تــوافــرهــا لــلــتــرشــيــح لــالــتــحــاق بــالــوظــيــفــة 
الـــعـــامـــة  اإلدارة  ــولـــى  ــتـ تـ ــتــــي  الــ واألســـــبـــــاب  الـــعـــامـــة 
بــمــقــتــضــاه تــعــيــيــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــعـــامـــيـــن ال نــريــد 
ــا بــشــكــل نـــقـــاط مــتــســلــســلــة ولـــكـــن ســنــكــتــفــي  ســــردهــ

الواجب  األولــيــة  الــشــروط  .فمن  للقارئ  مستساغة  لتكون  مبسط  بشكل  بشرحها 
بالجنسية  متمتعًا  يكون  أن  العامة  بالوظيفة  لالتحاق  العام  بالموظف  توافرها 
الــلــيــبــيــة ، و يــخــضــع الــمــوظــف الـــعـــام لــلــقــواعــد والــقــوانــيــن والـــلـــوائـــح الــمــنــصــوص 
العامة  اإلدارة  وبين  بينه  تنشأ  الئحية  تنظيمية  بعاقة  العامة  بالوظيفة  عليها 
أجاز  وقــد  الوظيفة،  بهذه  إلتحاقه  عند  المترتبة  والحقوق  المزايا  بكل  يتمتع  و 
ــانـــب فـــي الــوظــائــف  ــاالت الـــضـــرورة تــعــيــيــن األجـ ــاه وفـــي حــ الــمــشــرع فـــي هـــذا االتـــجـ
الــعــامــة بــمــقــتــضــى عــقــود اســتــخــدام تــبــرم مــعــهــم.كــمــا يــشــتــرط لــلــمــرشــح لــلــوظــيــفــة 
اإلنسان  حقوق  من  حق  هي  المدنية  والحقوق  المدنية،  بحقوقه  يتمتع  أن  العامة 

ــي تـــنـــدرج  ــتـ وتـــعـــريـــفـــهـــا:- )هــــي مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــقـــوق الـ
لإلنسان  منحت  الــتــي  الــحــقــوق  هــي  و  اإلنــســان،  حــقــوق  تحت 
ــن الـــحـــقـــوق  ــيـــة مــ لـــكـــونـــه إنـــــســـــان(، و تـــعـــد الـــحـــقـــوق الـــمـــدنـ
ــراد فـــي الــمــجــتــمــع  ــ الـــفـــرديـــة أي الـــحـــقـــوق الـــتـــي تــحــمــي األفــ
ودولــهــم  فــي مجتمعهم  الــمــشــاركــة  فــي  لــهــم حــقــهــم  تــحــفــظ  و 
االنــتــخــاب   فــي  كحقهم  بينهم  فيما  تــفــرقــة  أو  تمييز  أي  دون 
وحــقــهــم فــي تــولــي وظــائــف قــيــاديــة ســيــاســيــة مــنــهــا أو إداريـــة، 
وعــكــس ذلـــك هــو حــرمــانــه مــن الــحــقــوق الــمــدنــيــة كـــأن يــكــون 
المشرع  يمنع  وهــنــا  جنحة  أو  جــنــايــة  فــي  حــكــم  بحقه  صـــادر 
الــتــرشــح لــشــغــل الــوظــائــف الــعــامــة إذ ال يــتــوافــر فــيــه شـــرط مــن شـــروط االلــتــحــاق 
بــالــوظــيــفــة الـــعـــامـــة فــيــتــعــذر تــعــيــيــنــه بـــالـــدولـــة .الـــلـــيـــاقـــة الــصــحــيــة مــطــلــوبــة عــنــد 
تــقــلــد الــوظــيــفــة الــعــامــة وهــي أمــر نــســبــي يختلف مــن وظــيــفــة إلــى أخـــرى بــاخــتــاف 
الصحية  الــلــيــاقــة  مــن  التحقق  ويــتــم  عــنــهــا،  الــنــاجــمــة  الــمــســئــولــيــات  وحــجــم  طبيعة 
لــلــمــرشــح إمـــا بــشــهــادة يــتــقــدم بــهــا تــثــبــت لــيــاقــتــه الــصــحــيــة وخــلــوه مــن األمــــراض أو 
ــة إلــى الــلــجــنــة الــطــبــيــة الــمــخــتــصــة، وهــنــا استثنى  بــإحــالــتــه مــن قــبــل الــجــهــة اإلداريــ
الــمــشــرع مــن شــرط الــلــيــاقــة الــصــحــيــة الــمــرشــحــيــن لــشــغــل وظــائــف اإلدارة الــعــلــيــا.
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مركز أعمال ذوي االحتياجات الخاصة

الخاصة  االحتياجات  ذوي  أعمال  مركز  أهداف   
. اخلاصة  االحتياجات  ذوى  بني شريحة  واالبداع  الريادة  ثقافة  نشر    -1

. بهم  خاصة  مشاريع  وإنشاء  بعث  ومتكينهم يف  الفئة  هذه  دعم    -2

العمل  سوق  خالل  من  املحيط  باملجتمع  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  دمج   -3

الخاصة  االحتياجات  ذوي  مركز  خدمات   
تدريبية  دورات  منحهم  خالل  من  ذلك  على  العمل  الرياديني،  تدريب    -1

االقتصادية. مشاريعهم  إدارة  يف  ملبتغاهم  وصوالً  والتطوير  للمعرفة 

للسوق  احلال  واقع  مع  يتوافق  مبا  االقتصادية  اجلدوى  دراسات  اعداد   -2

. املركز  استشاري  خالل  من  ومالياً  فنياً  ملشروعاتهم 

حلقة  تأمني  على  والعمل  التمويلية  واملؤسسات  الرياديني  بني  الربط   -3

التسهيالت  على  حصولهم  واتاحة  التمويلية  واملؤسسات  الرياديني  بني  الوصل 

. مشاريعهم  تناسب  التي  املالية 

 : التالي  يف  وتتمثل  استشارية  خدمات   -4
. المطروحة  الفكرة  ومناقشة  شخصية  مقابلة   -1

. الفكرة  صاحب  وإهتمامات  خبرة  معرفة  محاولة   -2

سيقدمها  التي  الفنية  والخبرة  والمالية  العينية  المساهمات  تقييم   -3

. الفكرة  صاحب 

قانونية  إجراءات  من  الفكرة  يطرحها صاحب  التي  تساؤالت  كل  على  الرد   -4

. تسويقية  أو 

يمكن  مشروعاً  ليصبح  األولى  الدورة  منحه  بعد  المشروع  فكرة  بلورة   -5

الوطني. لالقتصاد  مضافة  قيمة  وذا  اقتصاديا  مجدياً  يكون  أن  ويمكن  تنفيذه 

بالمشروع. الخاصة  والمعلومات  البيانات  تجميع   -6

نشاط  بنوع  عالقة  ذات  ومؤسسات  مشابهة   لمشاريع  الميدانية  الزيارات   -7

المشروع.

فكرة  صاحب  مع  بالتعاون  االقتصادية  للجدوى  أولية  دراسة  8-إعداد 

. الثانية  الدورة  منحه  بعد  المشروع 

المشروع. صاحب  مع  بالتعاون  المطلوبة   السوق  بيانات  كل  تجميع   -9

على  للحصول  الفني  والدعم  التمويل  متابعة  إدارة  إلي  الدراسات  إحالة   -10

. التمويلية  الجهات  من  مناسب  تمويل 

المال  رأس  وإسترداد  نجاحه  حين  إلي  والتشغيل  التنفيذ  عملية  متابعة   -11

المالية. االقساط  كل  وتسديد 

: الترويجية  الجلسات 
الجلسات  من  مجموعة  بتنفيذ  الخاصة  االحتياجات  ذوي  أعمال  مركز  قــام   
الــتــرويــجــيــة والـــتـــي أقــيــمــت بــمــخــتــلــف الــمــنــاطــق داخـــل لــيــبــيــا مـــن بــيــنــهــا مــدن 
غــريــان، تــرهــونــة، مــصــراتــه، طــرابــلــس، وازن وكــذلــك الــتــعــاون مــع مــجــمــوعــة من 
هــذه  أفــراد  بــيــن  الــريــادة  ثــقــافــة  لنشر  والــمــســمــوعــة  الــمــرئــيــة  المحلية  الــقــنــوات 

. يحة لشر ا
منها: العمل  ورش  من  مجموعة  وحضور  إقامة  في  المشاركة 

بالتعاون  املحلي”  املجتمع  يف  املعاق  “دور  بعنوان  املركز  مبقر  عمل  ورشة   -1

اإلعاقة. ذوي  حلقوق  الليبية  املنظمة  مع 

االتفاقية  بني  اإلعاقة  ذات  املرأة  حقوق  “بعنوان  املركز  عمل مبقر  ورشة   -2

والدستور”. الدولية 

اإلعاقة. بذوي  العالقة  ذات  العمل  ورش  من  العديد  3- حضور 

اإلعاقة: بذوي  المهتمة  الجهات  مع  والتشبيك  التعاون 
االجتماعي. الضمان  بصندوق  املعاقني  شؤون  ادرة  مع  التعاون   -1

اإلعاقة. ذوي  ملنظمات  الليبي  االحتاد  مع  التعاون   -2

املعاق. حلقوق  الليبية  الوطنية  املنظمة  مع  التعاون   -3

مصراته. فرع  االجتماعي  التضامن  صندوق  مع  التعاون   -4

السمع. وضعاف  للصم  الليبي  االحتاد  مع  التعاون   -5

بجنزور. املعاقني  تأهيل  وإعادة  التأهيل  مركز  مع  التعاون   -6

األمم  وبرنامج  اإلعاقة  ذوي  االشخاص  لتنمية  الليبية  املنظمة  مع  التعاون   -7

من  لعديد  إقــامــة  خــالل  مــن  ذلــك  وُجــســد  الفئة  هــذه  لدعم  اإلمنــائــي  املتحدة 

اإلعاقة. ذوي  لشريحة  التدريبية  الدورات 

والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  أدرج  الشريحة،  لهذه  دعماَ  بالغة  أهمية  من  لها  وما  الخاصة  االحتياجات   ذوي  فئة  خدمة  إطار  في 

يتجزأ  ال  جــزءاَ  الفئة  هذه  كون  المحلي  المجتمع  ومؤسسات  مكونات  لكل  السامية  الرسالة  هذه  إيصال  في  سباقاَ  يكون  بأن  واولوياته  اهتماماته  ضمن  من 

حياله  يتوافق  الذي  االمر   ، الصعد  كافة  على  بإبداعاتهم  زاخراَ  يكون  ما  غالباَ  والذي  بالمجتمع  الفعال  تواجدهم  نصادر  او  ننكر  أن   َ يجوز  وال  مجتمعنا  من 

إعاقة  هي  االعاقة  أن  مبدأ  علي  بهم  المحيط  جمعنا  اتفق  لو  بشريا  مــوردا  كونهم   ، السبيل  ذلك  الى  وإرشــادهــم  العمل  سوق  في  إدماجهم  بضرورة  إيجاباَ 

.. االعاقة  زاوية  في  لهم  والمالزمة  المحاصرة  المشوبة  النظرة  تلك  محو  علي  مقتضيا  يفضي  الوجوب  بل  الجسد  وليس  الفكر 

ــحــال وإنــصــافــاَ لهذه  ــواقــع ال ل عــلــي مـــاوردنـــا فــي ذلـــك اســتــنــبــاطــا لــتــجــارب ســابــقــاتــنــا مــن الـــدول الــمــهــتــمــة فــي هـــذا الــمــضــمــار ولــالســتــرشــاد وتــطــبــيــقــاَ 

ذلك  مــن  أبــعــد  بــل  عــاجــزيــن  ليسوا  أنــهــم  على  الفئة  هــذه  ــى  ال نظرتها  غــيــرت  الــتــي  المتحضرة  بالمجتمعات  والــقــيــاس  الــصــواب  مجانبة  لــزامــاَ  كــان  الفئة 

 ... يعيق  مجتمع  هــنــاك  بــل  اعــاقــة  هــنــاك  ليست  لــمــفــهــوم  تطبيقا  استيعابهم  عــن  الــعــاجــز  هــو  المجتمع  أن  بــاعــتــبــار  أفــقــا 

ــا تــكــلــل بــصــدى  ــع ــوب إحــــداث وق ــوســطــة  صـ ــمــت ــصــغــرى وال ــمــشــروعــات ال ــل ــي ل ــوطــن ــامــج ال ــرن ــب ــجــه ال ــك فــقــد ات ــان ذلـ ــا كـ ــم ــجــاح ول ــن ــان ال ــن هــنــا كـ  ومـ

ــبــره في  ــخــاصــة ، نــوجــز مـــن كــث ــزاً ألعـــمـــال ذوى االحــتــيــاجــات ال ــركـ تــفــتــتــح مـ بـــأن  بــالــدولــة  ــمــؤســســاتــي  ــوى ال ــمــســت ــى ال ــى عــل ــ ــقــة طــيــبــة عــلــهــا االولـ ســاب

ــة  ــدول ــال ــرى ب ــ ــمــؤســســات االخـ ــل يــبــقــى بـــأن تــلــحــق الـــركـــب كــافــة ال ــ ــات اســـتـــحـــداث هـــذا الـــمـــركـــز  ، واالمـ ــدمـ ــداف وخـ ــ ــاطــاً ألهـــم أهـ ــق ــي ن ــال ــت ســـردنـــا ال

ــحــة. ــشــري ــا لـــذلـــك الــمــبــتــغــى خـــدمـــة لـــهـــذه ال ــن ــوضــول ــا ل ــن ــأمــي ــظــافــر الـــجـــهـــود ت ــت ــذا الـــســـيـــاق ب ــي هــ ــمــة فـ ــت ــمــه ــيــة وال الــمــعــن
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أفضل  مسابقة  احتفالية   2017/5/11 يوم  التونسية  العاصمة  احتضنت 

املسابقة،  من  النهائية  املرحلة  وهي   2017 للعام  ليبي  شبابي  مشروع  فكرة 

املتوجة لبرنامج نشر ثقافة ريادة األعمال بني الشباب الليبي، وهو أحد بنود 

يف  املستدام  والتشغيل  االقتصادي  والتكامل  التنوع  لدعم  األوروبي  البرنامج 

. ليبيا

حضر هذه االحتفالية وزيرا املالية أسامة حماد، واالقتصاد والصناعة ناصر 

العام  املدير  والسيد  الوطني،  الوفاق  بحكومة  الــوزارتــني  ووكيال  الــدرســي، 

أبوزقية  عبدالناصر  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  للبرنامج 

السياسي  واملستشار  مــوشــايــد(،  )بتينا  بليبيا  ــي  ـ األوروب االحتــاد  وسفيرة 

شاتيو   الكسندر  للمشروع  ــعــام  ال ــر  ــدي وامل فورمانيا  كريستيان  للمشروع 

والصناعة  التجارة  غرفة  ومدير  األسود،  محمد  العام   املدير  ونائب  مونييه  

اخلبراء  من  وثلة  املشروع،  لهذا  الداعمة  املؤسسات  عن  وممثلون   ، التونسي 

املشروعات. وإدارة  االقتصاد  مجال  واملختصني يف 

أن  االحتفالية  يف  لها  كلمة  يف  أكــدت  بليبيا  ــي  ــ االوروب االحتـــاد  سفيرة    

كأساس  ــي  األوروب االحتــاد  ينفذها  التي  املشاريع  أهم  من  يعد  املشروع  هذا 

اقامة  من  ومتكينهم  الشباب  الشراك  يهدف  املستقبل،  يف  الليبي  لالقتصاد 

يف  االحتاد  استمرار  معلنة  االقتصادي،  والتنوع  العمل  فرص  وخلق  مشاريع 

أفضل. مستقبل  لتحقيق  ليبيا  يف  الشباب  دعم 

الليبية  وأضافت ان هذا املشروع هو رسالة مهمة ملستقبل العالقات األوروبية 

عبرت  )موشايد(  واألوروبيني..  الليبيني  األعمال  رجال  بني  الشراكة  ومستقبل 

ورغم  أنهم  قالت  حيث  املرأة  خاصة  الليبي  بالشباب  واعتزازها  فخرها  عن 

لبناء  جبارة  بأعمال  القيام  على  مصرون  أنهم  أثبتوا  واملعاناة  الظروف  كل 

تثبت  الليبيني  آالف  فيها  شارك  والتي  املسابقة  هذه  بأن  وأشارت  املستقبل.. 

املستقبل. أجل  من  بها هؤالء  يتحلى  التي  املسؤولية  وروح  واجلدية  االصرار 

من  لالنتقال  مهمة  خطوة  يشكل  املشروع  هذا  أن  املالية  وزير  أكد  جهته  من   

الصغرى للمشروعات  الوطني  البرنامج  بدور  مشيداً  التنفيذ،  إلى  التخطيط 

رسم  يف  واهميته  فرنسا،  خبراء  ومؤسسة  األوروبي  االحتاد  ودعم  واملتوسطة   

كافة  ليبيا  ربوع  يف  االقتصادية  التنمية  طريق 

املناسبة  البيئة  وتــوفــيــر  استثمارها  يجب  املــشــاريــع  ــذه  ه مثل  أن  واوضـــح 

االقتصاد  بناء  يف  لتساهم  الالزم  والدعم  التمويل  على  واحلصول  لتنفيذها 

الليبي ، داعياً يف هذا اخلصوص مؤسسات الدولة كافة إلى دعم مشروع خلق 

اقتصادياً. تنوعاً  قطاع خاص ومتني يسهم يف خلق فرص عمل جديدة ويخلق 

من جانبه السيد مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  

االستثمار  هو  االقتصادية  املشاريع  دعم  أن  على  أكد  أبوزقية  الناصر  عبد 

الوطني  البرنامج  استمرار  إلى  .. مشيراً  القصوى  االستفادة  لتحقيق  األفضل 

املشاريع. واحتضان  واخلطط  لألفكار  الالزم  الدعم  تقدمي  يف 

ليبيا  مستقبل  بناء  يف  تسهم  املشاريع  هذه  مثل  أن  كلمته  يف  أوضح  أبوزقية 

االحتاد  رئيس  دعا  جهته  والتنمية.ومن  للبناء  معوال  ليكونوا  شبابها  ودعم 

مختلف  ويف  وليبيا  بالده  بني  التعاون  تطوير  الى  والصناعة  للتجارة  التونسي 

مونييه  شاتيو  الكسندر  ــروع   ــش امل ــام  ع مــديــر  ــد  أك جانبه  ــن  وم ــاالت.  ــج امل

هذا  أن  الفرنسية  اخلارجية  ــوزارة  ل التابعة  فرنسا  خبراء  مبؤسسة  اخلبير 

فرنسا  خبراء  مؤسسة  مع  بالتعاون  ــي  األوروب االحتــاد  من  املــدعــوم  املــشــروع 

فيما  خاصة  به  والنهوض  الدفع  أجل  من  الليبي  االقتصاد  دعم  إلى  يهدف 

أفضل   عرض  تشهد  االحتفالية  هذه  أن  وأوضح  الشباب،  مبشروعات  يتعلق 

الوطني  البرنامج  جلنة  قبل  من  اختيارها  مت  الليبي  للشباب  مشروعات   10

وأضاف   .. 100( مشروع مشارك   ( بني  واملتوسطة من  الصغرى  للمشروعات 

جلنة  على  دقــائــق   3 منها  لكل  ملخص  عــرض   )10  ( ـــ ال املــشــاريــع  هــذه  أن 

ثالثة  أفضل  الختيار  االقتصادية  املؤسسات  ــاء  ورؤس الدوليني  اخلبراء  من 

للشباب  واجلدية  التفاعل  بحجم  سعادته  عن  الكسندر  وأعــرب  مشاريع.. 

املؤسسات  خلق  خالل  من  لليبيا  افضل  مستقبل  صنع  يف  وطموحاته  الليبي 

الليبي تأكيداً على أن املستقبل بيد الشباب وسنبنيه  واعادة نشاط االقتصاد 

. واصرارهم  عزميتهم  بفضل 

املؤسسات  ورؤساء  الدوليني  اخلبراء  من  املكونة  التحكيم  جلنة  وأعلنت  هذا 

العابد  ملروان  وتوظيفها  األطفال  رسوم  تعريب  مشروع  فوز  عن  االقتصادية 

واستغاللها  النفايات  تدوير  إعــادة  محطة  ومشروع  األول،  الترتيب  بجائزة 

الثالث  الترتيب  ــال  ن فيما  الثاني،  الترتيب  بجائزة  علي  عاصم  للمتقدم 

كافو. حسني  للمتقدم  العقارب  أمصال  مشروع 

 22 يف  انطلقت  قد  كانت  كبرى  وطنية  مسابقة  ألول  االستجابة  أن  يذكر 

ريادة  ثقافة  »نشر  برنامج  سياق  يف   ،2017 11مايو  وحتى  فبراير2017، 

تقدم  حيث  األرض.  على  فعلية  مــشــروعــات  ــى  إل ــار  ــك األف ــل  وحتــوي ــال  األعــم

للمسابقة ) 1926( مشاركة ومشاركاً، مت اختيار أفضل ) 100( مشروع ، من 

طرف جلان حتكيم متخصصة ؛ مكونة من خبراء ليبيني من البرنامج الوطني 

املجموعات  حتصلت  الثانية  املرحلة  ويف  واملتوسطة،  الصغرى، للمشروعات 

املقترحة  املشاريع  واجنــاز  تطوير  واكبت  مهمة،  تدريب  فرص  على  الفائزة 

يتم  أن  قبل  لألعمال،  »كنفاس«،  منوذج  إعداد  كيفية  على  تدريبهم  مت  حيث 

اختيار أفضل عشرة مشاريع، وهي تنافست على الفوز بأفضل ثالثة مشاريع 

منها. اقتصادية 
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