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اعتماد املوازنة
االستيرادية 2017

اإلفتتاحية
تعد البطالة اليــوم من أخطـر األزمـات التي تواجههــا الدول
وال سيمــا ليبيا إ ْن لم تكن أخط ــرها على اإلط ــالق حيث
إنها بلغت مستوي ــات مخيــفة ميكن أن تؤدي إلى تداعيــات
يصعب التنبؤ بها ،كما أ ّن الفشــل يف حل معضلة تشغيــل
الشباب جعل الدولة تدور يف حلقــة مفرغة من اإلخفاقات
التي ظلّت تُعالج بسياسات عقيمة ُيعاد فيها إنتاج التخلف
ويك ّرس فيها الوضع الراهـن ،وتكمــن أهم أسبــاب البطــالة
يف االختالل الواضح بني مخرجات التعليم وسـوق العـمل،
وغيــاب برامج التـدريب املهني التحويلي املوجه نحو سوق
العمل ،باإلضافة إلــى ســوء التخطي ــط وتبنِّي الدولة دور ًا
وطابع ًا ريعي ًا أ ّدى إلــى فقدان قيمــة العمل وانتشار ثقافة
الدعة والتواكل ..إ ّن أخطر مهددات املجتمع هو وجود شاب
عــاطــل عــن العمــل وهــو يف أشــد احلــاجــة إلـيــه وق ــادر علي ــه،
مما يجعلــه عاجزا عن تلبية مطالب احلياة وحتقيق ذاته
واملسـاهمـة يف عملية التنمية ..إ ّن متكني الشباب واستثمار
قــدراتـهــم ومــواهـبـهــم واالهـتـمــام بهم وتشجيع روح اإلب ــداع
واالب ـت ـك ــار لــدي ـهــم وحت ـف ـيــزهــم ع ـلــى املـ ـب ــادرة وح ـث ـهــم على
التحول مــن باحثني عــن عمل إلــى أرب ــاب عمل هــو الركيزة
واألســاس يف البناء والتنمية االقتصادية للدولة.
وبـنــاء على مــا تـقــدم فــأنــه ينبغي العمل على توفير
بيئة جاذبة للرياديني املوهوبيـن وأصحاب األفكار اإلبداعية
وحت ـف ـيــزهــم ع ـلــى امل ـب ـ ـ ــادرة وال ـن ـظ ـ ـ ــر إل ــى م ــا ه ــو أب ـع ــد من
األنشطة احلالية املستنسخـة كتجارة التجزئة واألنشطة
ال ـقــزم ـي ـ ــة وال ـع ـشـ ـ ـ ــوائ ـيــة واخل ــدم ــات ال ـفــردي ـ ــة وخ ـصــوصــا
تلك الـتــي ثبت فشلها وإضــرارهــا بــاالقـتـصــاد والبيئـة إلى
م ـشــروعــات تـكـنــولــوجـيــة مـثــل ال ـطــاقــات امل ـت ـجــددة وتقنيـة
املعلومات واالت ـصــاالت والتقنيات احليوية وغيرها ،تكون
قادرة على نقل التقنية واالستفادة من قــاعدة املعرفة لدى
خــريـجــي اجلــام ـعــات ،خـصــوصــا ون ـحــن نـقــف عـلــى مـشــارف
عـصــر جــديــد أصـبـحــت فـيــه امل ـعــرفــة هــي امل ـحــرك العمليــة
اإلنتاجيـة ،وقد أظهرت مسابقة أفضل فكرة مشروع 2017
وال ـتــي أطـلـقـهــا الـبــرنــامــج الــوطـنــي لـلـمـشــروعــات الـصـغــرى
واملـتــوسـطــة بــالـتـعــاون مــع مــؤسـســة خ ـبــراء فــرنـســا وأقـيـمــت
نهائياتها مؤخر ًا يف تونس وجود أفكار متميزة وواعدة ميكن
لــو وج ــدت الــدعــم ال ـكــايف أن تـشـكــل قـصــص جن ــاح ومـصــدر
إلهام لعديد الشباب من خريجي اجلامعات أصحاب األفكار
االبـتـكــاريــة ،ويـظــل الـتـحــدي دائـمــا يف اكتشـاف وتبنى هذه
األفكــار اإلبداعية وحتويلهــا إلى مشــروعات ناجحة تشكــل
رافدا من أهم روافد االقتصاد الوطني.

أسرة التحرير
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جلسة نقاش لتقييم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرىالمتوسطة
أقيمت صباح اخلميس املوافق  20يوليو  2017مببنى حي األندلس
بطرابلس جلسة نقاش مت فبها استعراض التقرير النهائي ملشروع تقييم
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ،وبرامج بناء القدرات
واملوارد البشرية مثل دراسة مؤهالت الكادر الوظيفي وما مدى احتياجهم
للتأهيل املقدم من شركة األداء لالستشارات التدريبية.
حضر جلسة النقاش السيد املدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة الدكتور عبدالناصر أبوزقية ،والسيد املدير العام
للمشروع مبؤسسة خبراء فرنسا الكسندر شاتيو مونييه ،ونائبه محمد
األسود ،ويعد مشروع التقييم أحد بنود اتفاقية التعاون بني البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ومنظمة خبراء فرنسا
( .) expertise France

محاضرات تعريفية لمترشحي مسابقة
أفضل فكرة مشروع

افتتاح مركز أعمال غريان

أخبار البرنامج
أقيمت يوم اخلميس املوافق  27أبريل  2017مبقر إدارة احلاضنات ومراكز
األعمال بحي دمشق بطرابلس املحاضرة التعريفية الثانية واخلتامية على كيفية
استخدام منوذج أعمال كنفاس « business model canvasللدفعة الثانية
من مترشحي منطقة طرابلس للمرحلة الثانية من مسابقة أفضل فكرة مشروع.
كــان الهدف من إقامة هــذه املحاضرة هو تعريف املترشحني لهذه املرحلة
بنموذج العمل التجاري ،وكيفية حتويل أفكارهم إلى منوذج عمل.
يف السياق ذاته تلقت الدفعة األولى من مترشحي منطقة طرابلس للمسابقة
نفسها يوم الثالثاء املوافق  25أبريل  2017مبقر اإلدارة املحاضرة التعريفية
نفسها ،يشار إلــى أن املحاضر يف هاتني املحاضرتني األســتــاذ محمد األســود
نائب رئيس البرنامج األوروبي لدعم ليبيا التكامل والتنوع االقتصادي والتشغيل
املستدام .
اجلدير ذكره أن املترشحني عن املنطقة الغربية للمرحلة الثانية من مسابقة
أفضل فكرة مشروع تلقوا يــوم األحــد املوافق  2017/4/23مبكتب التعاون
الدولي بجامعة الزاوية دورة تدريبية حول كيفية إعداد منوذج العمل التجاري
« »business model canvasبرنامج الدورة هدف لتعريف املترشحني بنموذج
العمل التجاري ،وكيفية حتويل أفكارهم إلى منوذج عمل.
أشــرف على هذه الــدورة املهندس إبراهيم املشري مدير حاضنة التقنيات
الزراعية واحليوية بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ،معلوما ً
أن املحاضرات نفسها كانت قد أعطيت ملترشحي املرحلة الثانية من مسابقة
أفضل فكرة مــشــروع باملنطقتني الوسطى ،والشرقية ،حيث اشــرف املهندس
إبراهيم الزوام على مجموعة مدينة بنغازي واملناطق املجاورة لها ،أما مجموعة
مدينة مصراته واملدن املجاورة لها فقد أشرف عليها األستاذ رمضان املرهاق.

www.sme.ly

امتداداً لتفعيل دور البلديات يف نشر ثقافة الريادة واإلبداع وبعث املشروعات
الــصــغــرى املتوسطة وحتــت إش ــراف البرنامج الــوطــنــي للمشروعات الصغرى
واملتوسطة ،وبالتعاون مع املجلس البلدي غريان افتتح يوم الثالثاء املوافق01
أغسطس 2017م مركز أعمال غريان للمشروعات الصغرى واملتوسطة التابع
لوزارة االقتصاد والصناعة.
حضر حفل االفتتاح مدير البرنامج الدكتور عبدالناصر أبوزقية وعميد
البلدية يوسف إبديري وعدد من مديري اإلدارات واملكاتب بالبرنامج ،وأعضاء
بلدي غريان ..وأوضح مدير مركز أعمال غريان خليفة األجطل بأن هذا املركز
يهدف إلى نشر ثقافة الريادة وتعزيز روح املبادرة لدى الرياديني من مختلف
شرائح املجتمع إلقامة املشاريع اخلاصة سواء منها اخلدمية ،أو اإلنتاجية والتي
وتسهم يف
بدورها تشجع على االنخراط يف القطاع اخلاص واالعتماد على الذات ُ
احلد من البطالة ودعم االقتصاد الوطني..وأضاف «األجطل» بأن الدور الرئيس
لهذا املركز هو تقدمي الدعم االستشاري والفني لرواد األعمال التي من شأنها
أن تساعد يف إجناح املشاريع وربط هؤالء الرواد بجهات التمويل.
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دورة أساسيات ريادة األعمال تختتم أعمالها بحاضنة جامعة بنغازي
اختتمت خالل املدة املاضية مبدينة بنغازي دورة أساسيات ريــادة األعمال
ضمن حملة نشر ثقافة ريادة األعمال التي انعقدت يوم  2017-3-23مبقر
حاضنة جامعة بنغازي برعاية كــل مــن مفوضية املجتمع املــدنــي فــرع بنغازي
وحاضنة جامعة بنغازي.
وقد كانت الفئة املستهدفة هم مجموعة من خريجي كلية االقتصاد  -قسم
إدارة األعمال لسنة 2017-2016م ،ومجموعة من الشباب املهتمني بإقامة
مشاريعهم اخلاصة .
مت خالل احلفل الذي أقيم بهذه املناسبة توزيع الشهادات على املتدربني،
وتكرمي املدربة األســتــاذة هند البشاري نظير مجهوداتها اجلبارة ومتيزها يف
التدريب من قبل مفوضية املجتمع املدني  -فرع بنغازي ،وكذلك من احتاد الطلبة
 -كلية االقتصاد ..ال يسعنا إال أن نتمنى للشباب التوفيق .

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر قرارًا باعتماد الموازنة
االستيرادية للعام 2017

أص ــدر امل ــج ــل ــس ال ــرئ ــاس ــي حل ــك ــوم ــة ال ــوف ــاق ال ــوط ــن ــي ق ــرارًا باعتماد
امل ــوازن ــة االس ــت ــي ــرادي ــة للعام  ،2017وال ــت ــي بلغت  10.6م ــل ــي ــارات دوالر
ل ــت ــوف ــي ــر االح ــت ــي ــاج ــات األس ــاس ــي ــة ل ــل ــدول ــة م ــن م ــواد وس ــل ــع وم ــس ــت ــل ــزم ــات
ـاء على نتائج امل ــش ــاورات التي عقدت م ــع دي ــوان
اإلن ــت ــاج والتشغيل ،ب ــن ـ ً
املحاسبة واملصرف املركزي ومقتضيات املصلحة العامة.
وب ــل ــغ ــت م ــوازن ــة ت ــور ي ــدات ال ــس ــل ــع واملــــواد وم ــس ــت ــل ــزم ــات ال ــت ــش ــغ ــي ــل
والصيانة للقطاعات احلكومية  3.9مليارات دوالر ،فيما بلغت موازنة
واردات سلعية ومواد ومستلزمات التشغيل عن طر يق القطاع اخلاص
واجلهات غير املمولة من اخلز ينة بـ  6.7مليارات دوالر.
معلوم ا ً أن املجلس الرئاسي كان قد أص ــدر ق ــرارًا بتشكيل جلنتني
إحداهما لتنفيذ املوازنة االستيرادية للسلع واملواد ومستلزمات اإلنتاج
والتشغيل امل ــوردة عن القطاع اخل ــاص ،واألخ ــرى لإلشراف على متابعة
وتنفيذ املوازنة االستيرادية.
وأس ــن ــد ال ــق ــرار رئ ــاس ــة جل ــن ــة امل ــوازن ــة االس ــت ــي ــرادي ــة ل ــل ــس ــل ــع وامل ــواد
ومستلزمات اإلنتاج إلى مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة االقتصاد،
فيما ض ــم ــت يف عضو يتها ك ـاً م ــن رئ ــي ــس ق ــس ــم االس ــت ــي ــراد وال ــت ــص ــدي ــر
بوزارة االقتصاد ،ورئيس قسم التفتيش ومكافحة الغش التجاري بوزارة
االقتصاد ،ورئيس قسم اإلحصاء مبصلحة اجلمارك ،ورئيس قسم رجال
األعمال بوزارة االقتصاد ،ومندوب عن مصرف ليبيا املركزي ،ومندوب
عن شبكة ليبيا للتجارة.
كما أسند القرار رئاسة جلنة اإلشراف على متابعة وتنفيذ املوازنة
االستيرادية إل ــى وز ي ــر االقتصاد والصناعة بحكومة ال ــوف ــاق الوطني،
فيما ضمت يف عضو يتها ك ـاً من مدير إدارة املتابعة ب ــدي ــوان مجلس
ال ـ ــوزراء ،وم ــدي ــر م ــرك ــز امل ــع ــل ــوم ــات وال ــت ــوث ــي ــق ال ــص ــن ــاع ــي ،وم ــدي ــر إدارة

التجارة الداخلية بوزارة االقتصاد ،ومدير إدارة الرقابة على املصارف
وال ــن ــق ــد ب ــامل ــص ــرف امل ــرك ــزي ،وم ــدي ــر إدارة ال ــت ــج ــارة اإلل ــك ــت ــر ون ــي ــة بشبكة
ليبيا للتجارة ،ومدير إدارة التخطيط مبصلحة اجلمارك ،ومدير إدارة
البحث والتطو ير بشبكة ليبيا للتجارة ،ومدير إدارة التفتيش وحماية

املستهلك بوزارة االقتصاد.
وح ــدد ق ــرار ال ــرئ ــاس ــي م ــه ــام ال ــل ــج ــن ــة امل ــخ ــت ــص ــة ب ــاس ــت ــام وم ــراج ــع ــة
طلبات ال ــت ــور ي ــد امل ــق ــدم ــة م ــن ش ــرك ــات ال ــق ــط ــاع اخل ــاص ،وامل ــواف ــق ــة على
ط ــل ــب ــات ف ــت ــح االع ــت ــم ــادات املستندية ل ــأغ ــراض ال ــت ــج ــار ي ــة والصناعية؛
وذلك يف إطار تنفيذ املوازنة االستيرادية املعتمدة وإحالتها للمصارف
املعنية للتنفيذ.
كما حدد الرئاسي مهام اللجنة املشرفة ،والتي تتضمن وضع آليات
العمل ،وتشكيل اللجان الفرعية الالزمة لتنفيذ املوازنة االستيرادية
ومتابعتها ،وال ــق ــي ــام بعمليات املناقلة ب ــن ال ــب ــن ــوك وال ــف ــئ ــات السلعية
املحددة باملوازنة االستيرادية املعتمدة.
هذا وانطلقت يوم االربعاء  12يوليو املاضي منظومة تنفيذ املوازنة
االستيرادية وإصدار أذونات االستيراد لفتح االعتمادات املستندية من
خاللها والتي مت اإلعداد لها م ُن ذ أكثر من شهر .
وق ــال مدير عام مركز املعلومات والتوثيق ب ــوزارة االقتصاد حسن
اللموشي نتيجة ملا متر به البالد من تعثرات وأزمة يف النقد األجنبي
ص ــدر ق ــرا رٌ م ــن امل ــج ــل ــس ال ــرئ ــاس ــي ب ــش ــأن امل ــوازن ــة االس ــت ــي ــرادي ــة وال ــت ــي
قيمتها أكثر من عشرة مليارات دوالر لسنة  ،2017خصص منها 6.5
مليار للقطاع اخل ــاص وب ــاق ــي املبلغ للجهات ال ــع ــام ــة س ــواء مؤسسات
حكومية أو جهات ممولة م ــن اخل ــزان ــة العامة ،وشكلت جلنة إشرافية
وتنفيذية بقرار من املجلس الرئاسي لتشرف على تنفيذ املوازنة والتي
قر رت أن تتلقى الطلبات من خالل منظومة الكتر ونية..
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مدير عام سوق المال الليبي د .أحمد كرود:

حلل أزمة السيولة لدينا تصور يتمثل في إصدار سندات أو صكوك
تتماشى مع الشريعة اإلسالمية
يسعد صحيفة (ب ــواب ــة ال ــم ــش ــروع ــات) أن
تستضيف بين ثنايا عددها الرابع شخصية
مهمة م ــن شخصيات عالم ال ــم ــال واألع ــم ــال
كر ود،
في ليبيا ،األستاذ الدكتور أحمد محمد ُّ
مدير ع ــام س ــوق ال ــم ــال الليبي ليحدثنا عن
سوق األوراق المالية في ليبيا ،من حيث أدوات
تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ،عدة
مواضيع أخرى تختص بالشأن االقتصادي.

لقاء العدد

● بــدايــة ،نــرحــب بـكــم د .أحـمــد ،ضـيـفـ ًا عــزيــز ًا
على صحيفة بوابة المشروعات
أه ـاً وسهال بكم في ســوق المال الليبي أنا
حقيقةً من متابعي صحيفتكم ،بوابة المشروعات،
ومشكورين على مجهوداتكم.
● العديد مــن الـنــاس ،ال يعرفون الكثير عن
رســالــة ،وأهـ ــداف س ــوق ال ـمــال الـلـيـبــي يــاحـبــذا لو
تعطينا نُبذة مختصرة عن السوق.
نعم ،ســوق الــمــال الليبي تأسس فــي العام
2006م ،بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة
سابقاً) رقــم ( ،)134وقــد بــدأ العمل الفعلي
بالسوق سنة 2008م ،ويــهــدف الــســوق ليكون
منصة للبيع والشراء بين التجار من خالل تداول
أسهم الشركات المساهمة ،ويعمل السوق من
خــال عــدد مــن اإلدارات مثل  :إدارة الــتــداول
واإليــــداع والــقــيــد الــمــركــزي الــرقــابــة الــتــدريــب
واإلعالم والدراسات وتقنية المعلومات واإلدارة
المختصة بتسجيل الشركات وهي إدارة اإلدراج ..
● الـحــديــث عــن إدارة اإلدراج يـقــودنــا للسؤال
عن الشركات المدرجة بسوق المال الليبي..؟
يــوجــد بــالــســوق عــديــد الــشــركــات الــمــدرجــة
للتداول بالسوق من القطاع المصرفي منهامصرف
الــصــحــاري ،مــصــرف الــوحــدة ،ومــصــرف التجارة
والتنمية ،وكذلك شركات قطاع التأمين مثل شركة
ليبيا للتأمين وهي أكبر شركات التأمين العاملة
في ليبيا ،وشركة الصحاري للتأمين ،باإلضافة إلى
شركة االستثمار الوطني ،والليبية لإلسمنت ،هذا
بالنسبة للشركات المستوفاة للشروط والمدرجة
للتداول بالسوق كما يوجد عدد  80شركة أخرى
مق ّيدة بانتظار تأهيلها لعملية اإلدراج مستقبالً.
● بالمناسبة ،ما هي الشروط الواجب توافرها
إلدراج شركة ما للتداول بالسوق ؟؟
تتمثل شــروط اإلدراج في شرطين أساسيين
هما اكتمال اكتتاب رأس مال الشركة المساهمة،
واستيفاء القوائم المالية واإلفــصــاح عنها ،وهو
األمر المهم حسب الالئحة المنظمة لعمل السوق.
● يـ ـ ـض ـ ــم صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق االن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـ ـ ــدد ًا م ــن الـ ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
الـقــابـضــة والـعــامـلــة فــي عــديــد ال ـم ـجــاالت وتمتلك
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رأس مال ضخم ،هل هي مدرجة بالسوق ؟؟
نــحــن عــلــى تــواصــل دائ ــم بــالــصــنــدوق ولدينا
عالقات وتعاون جيد ،ولكن شركاته غير ُمدرجة
بالسوق.
● م ـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـل ـي ـب ــي لــاس ـت ـث ـمــار
وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـن ـش ــأ ب ــالـ ـق ــرار رق ـ ــم ( )107لـسـنــة
2007م ؟؟
حسب علمي فإنه لم يتم تفعيله حتى اآلن.
● ُيعد قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة
عـ ـص ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد فـ ــي أي دول ـ ـ ــة ل ـم ـس ــاه ـم ـت ــه فــي
الـتــوظـيــف وخـلــق ال ـثــروة والتنمية االقـتـصــاديــة ،يا
تُرى ما هو دور سوق المال الليبي في تمويل قطاع
المشروعات الصغرى والمتوسطة ؟؟
نحن ندرك جيداً أهمية هذا القطاع الحيوي
ولدينا مقتر ٌح بتأسيس صندوق لتمويل المشروعات
الصغرى والمتوسطة ،ونتطلع إلدراج الشركات
التي استوفت الــشــروط ،ويعد السوق في بداية
مسيرته مقارنة بالدول األخرى ،وفي حال تفعيل
نشاطه بالكامل فسوف يعكس النشاط االقتصادي
بالدولة ويعمل كمنصة لبيع وشراء أسهم الشركات
وقياس نموها.
● فــي رأي ــك ،مــا هــو الـسـبــب فــي ع ــدم وج ــود ما
ُيـ ـع ــرف ب ـ ــرأس الـ ـم ــال ال ـم ـخ ــاط ــر ،أو ال ـم ـغ ــام ــر فــي
ليبيا؟؟

في تقديري أن السبب يكمن في غياب اإلطار
القانوني المنظم لعمل مثل هذه الشركات ،بالرغم
من أهميتها في تمويل وإطالق الشركات الناشئة.
● بـعـيــد ًا عــن الـحــديــث عــن ال ـســوق تـعــد مشكلة
ال ـس ـي ــول ــة ح ــال ـي ـ ًا م ــن أكـ ـب ــر ال ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ت ــؤرق
المواطن ،ما هي رؤيتكم أو تصوركم لحلحلة هذه
المعضلة ..؟
ال شك أننا في ســوق المال الليبي نستشعر
بمرارة هذه المشكلة ونعايش آثارها مع المواطن
إلــى جانب وقوفها عائقا ً أمــام التجارة ونشاط
االستثمار ،ولدينا تصور متكامل باإلضافة للوائح
الــازمــة ويتمثل في إصــدار ســنــدات ،أو صكوك
تتماشى مع الشريعة اإلسالمية حسب ضوابط
معينة والتي نعتقد أنها في حــال تفعيلها سوف
تساهم في حل مشكلة السيولة بشكل كبير.
● في ختام هــذا اللقاء المفيد ،هل لديكم أي
تعليق أو مالحظة تودون طرحها ؟؟
لقد سعدنا باللقاء بكم ،ونحن نتابع باهتمام
نشاط البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
والــمــتــوســطــة ونـــبـــارك خــطــواتــه الــمــتــمــثــلــة في
االستفادة من برامج التعاون الدولي والتي نتوقع
أن يكون لها أث ٌر ايجابي في دعم عمل البرنامج
والرفع من قدراته في هذه المرحلة  ..متمنين لكم
التوفيق والنجاح ..
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الــشــتــيــوي  :صــاحــبــة مـــشـــروع شــركــة
املــــثــــابــــرة لـــلـــتـــدريـــب واالعــــــــان
بقلم أ  .أفطيم باالشهر
إ ن ـه ــا ا ل ـس ـي ــدة  /م ــا ج ــدة ص ــا ل ــح ا ش ـت ـي ــوى ف ـن ــا ن ــة ت ـش ـك ـي ـل ـيــة وإ حـ ــدى
ا لــر يــاد يــات المتميزات بـســوق العمل الليبي ،وا لـتــي تمتلك ا لـعــد يــد من
المهارات الفنية ،ولها خبرة طويلة في مجال أعمال التصميم والدعاية

استفادت من خدمات مركز أعمال طرابلس سنة  2010م  ،وتحصلت على دورة
الريادة واإلبداع وخالل هذه الدورة تعرفت على العديد من أصحاب المشاريع
القائمة ومن خالل المناقشات وتبادل الخبرات التي تمت خالل الدورة تكونت
لديها فكرة أوسع على كيفية تنفيذ المشاريع وحددت فكرة ومسار عمل مشروعها
وهو إنشاء شركة «المثابرة للتدريب واإلعالن»  ،ومن تم قامت بإعداد دراسة جدوى
اقتصادية للمشروع واستكملت حزمة الدورات التدريبية بدورة إدارة المشاريع.
خ ــال سـنــة 2013م تــم د عــو ت ـهــا مــن قـبــل مــر كــز أ ع ـمــال طــرا ب ـلــس لـتـحــد يــث
درا سـ ـ ــة ا ل ـ ـجـ ــدوى اال قـ ـتـ ـص ــاد ي ــة ا لـ ـت ــي أ ج ــر ي ــت ل ـم ـش ــرو ع ـه ــا ت ـم ـه ـي ــدا إل حــا ل ـت ـهــا
ل ـص ـنــدوق ض ـمــان اإل قـ ــراض ل ـغــرض ا ل ـح ـصــول عـلــى ا لـتـمــو يــل ا ل ــازم لـلـمـشــروع.
شــار كــت سنة 2014م بالمسابقة السنوية ا لـتــي يجريها بــر نــا مــج التمكين
االقتصادي للمرأة (  ) MEDAوتحصلت على الجائزة األو لــى على مشروعها
وقيمتها  24000د.ل  ،ساعدتها في ذلك خبرتها الشخصية في مجال ريادة
األعمال والخبرة التي تحصلت عليها من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى

والمتوسطة ،وشاركت في العديد من اللقاءات الدورية التي تجريها ميدا سنوي ًا .
ا س ـت ـث ـم ــرت ا ل ـم ـن ـحــة ا لـ ـت ــي ت ـح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا م ــن مـ ـي ــدا ف ــي ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــروع
إ نـشــاء شــر كــة ا لـمـثــا بــرة سـنــة  2015م  ،حـيــث قــا مــت بتأجير مبنى للشركة كــان
ب ــاأل س ــاس مــر كــز ت ــدر ي ــب و ت ـقــا س ـمــت م ــع ا ل ـس ـيــد /مـحـمــد ا ل ـشــر يــف ر ئ ـيــس شــر كــة
ا لـقـنــاة لـلـتــدر يــب مـقــر ا لـشــر كــة حـيــث ا س ـت ـفــادت مــن خـبــر تــه فــي م ـجــال ا لـتــدر يــب
و جـهــزت شركتها بالشكل ا لــا ئــق والنموذجي و قــد تحصلت على أذو نــات مزاولة
من وزارة العمل ووزارة الثقافة  ،وأقامت مشروعها بشكل رسمي وقانوني  ،وفي
البداية انتهجت سياسة تسويقية خاصة في تشجيع المتدربين على االلتحاق
بــا لــدورات ال كـتـشــاف مـمـيــزات ا لـشــر كــة و مــا تـحــو يــه مــن مـنــا هــج مـعـتـمــدة ومايميز
مــدر بــي ا لـشــر كــة مــن خـبــرة وإ مـكــا نـيــات و كــذ لــك عـمـلــت عـلــى إ ش ـهــار ا ســم ا لـشــر كــة.
ك ـ ـمـ ــا كـ ــا نـ ــت ت ـ ـقـ ــوم بـ ــا لـ ــد عـ ــا يـ ــة أل عـ ـ ـم ـ ــال ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال اإل ع ـ ــا ن ـ ــات
بـ ــا ل ـ ـمـ ــو قـ ــع اال لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرو ن ـ ــي ل ـ ـل ـ ـسـ ــوق ا ل ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــوح وا ل ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــة ا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة ل ـش ــر ك ــة
ا لـ ـمـ ـث ــا ب ــرة لـ ـلـ ـت ــدر ي ــب واإل ع ـ ـ ـ ــان بـ ـم ــوا ق ــع ا ل ـ ـتـ ــوا صـ ــل اال جـ ـتـ ـم ــا ع ــي  ،و ك ــذ ل ــك
ط ـب ــا ع ــة م ـل ـص ـقــات د ع ــا ئ ـي ــة خ ــا ص ــة ب ــا ل ـش ــر ك ــة وا ل ـخ ـط ــة ا ل ـت ــدر ي ـب ـي ــة ا ل ـس ـنــو يــة.
و ل ـ ـقـ ــد قـ ــا مـ ــت ب ـت ـج ـه ـي ــز ا لـ ـش ــر ك ــة ب ــإ مـ ـك ــا نـ ـي ــات و مـ ـ ـع ـ ــدات م ـت ـم ـي ــزة و ق ــا م ــت
بــا ل ـت ـعــا قــد م ــع عـ ــدد م ــن ا ل ـم ــدر ب ـي ــن ا ل ـم ـح ـتــر ف ـيــن ف ــي م ـج ــال ت ـق ــد ي ــم ا لـ ـ ــدورات
ا ل ـتــدر ي ـب ـيــة  ،و ب ـت ـن ـف ـيــذ ا ل ـع ــد ي ــد م ــن ا ل ـ ـ ــدورات ا ل ـتــدر ي ـب ـيــة خـ ــال س ـنــة 2015
م  ،و كـ ـ ــان ا ل ـم ـس ـت ـه ــد ف ــون مـ ــن ا ل ـ ـ ـ ــدورات األ فـ ـ ـ ــراد و بـ ـع ــض ا لـ ـش ــر ك ــات ا ل ـخ ــا ص ــة،
إال إ ن ـه ــا وا ج ـه ــت ب ـعــض ا ل ـص ـعــو بــات وا ل ـع ــرا ق ـي ــل ا لـمـتـمـثـلــة ف ــي ص ـغــر ا ل ـقــا عــات
م ـ ـمـ ــا يـ ـجـ ـعـ ـلـ ـه ــا تـ ـلـ ـغ ــي و تـ ـ ــو جـ ـ ــل ب ـ ـعـ ــض ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات ا لـ ـمـ ـخـ ـط ــط ل ـ ـهـ ــا م ـس ـب ـق ــا.
وباعتبارها ر ئـيــس منظمة نبض ا لــو طــن للمساندة الوطنية تحصلت على
جائزة أخرى من البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة وهي القيام بتنفيذ مشروع
«إيثار لتنمية القدرات الشبابية « بقيمة  37000د.ل وذلك لتدريب عدد حوالي
(  ) 60متدرب في مجال تنمية القدرات الشبابية حيث قامت بتأجير صالة بفندق
ا لـسـفــاري وأ شــر فــت عـلــى تنفيذ ا ل ــدورات ا لـتــدر يـبـيــة المستهدفة وذ لــك بحرفية
عالية بمساعدة شركتها الخاصة وهي شركة المثابرة للتدريب واإلعالن ونالت
من خالل تنفيذ هذا المشروع إعجاب وتقديرالبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة.
أ مـ ـ ــا عـ ــن طـ ـم ــو ح ــات هـ ـ ــذه ا لـ ــر يـ ــاد يـ ــة ف ـي ـت ـم ـث ــل فـ ــي ا ل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى د ع ــم
م ـ ــادي ت ـس ـت ـخــد مــه لـ ـش ــراء م ـق ــر دا ئ ـ ــم و م ـن ــا س ــب ل ـل ـشــر كــة م ــن ح ـي ــث ا ل ـم ـســا حــة
واإل م ـ ـكـ ــا ن ـ ـيـ ــات ل ـت ـن ـف ـي ــذ ا لـ ـ ـ ـ ــدورات ا لـ ـت ــي ت ــر غ ــب فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ه ــا مـ ـث ــل ا لـ ـ ـ ــدورات
ا لـ ـخ ــا ص ــة بــا ل ـت ـن ـم ـيــة ا ل ـب ـش ــر ي ــة وا ل ـ ـ ـ ــدورات ا ل ـع ـل ـم ـيــة ا ل ـم ـت ـخ ـص ـصــة وا ل ـخ ــا ص ــة
بــا ل ـص ـحــة و هـ ــو مـ ـج ــال ت ـخ ـص ـص ـهــا األ سـ ــا سـ ــي  ،ب ــاإل ض ــا ف ــة إ لـ ــى ت ــو س ـي ــع م ـجــال
ن ـشــاط ا لـشــر كــة مـثــل تـصـمـيــم ا ل ـش ـعــارات و تـصـمـيــم ا لــر ســوم ا لـكــر تــو نـيــة و غـيــر هــا.
ا ل ـ ــر ي ـ ــاد ي ـ ــة  /م ـ ــا ج ـ ــدة ا ش ـ ـت ـ ـيـ ــوى ت ـم ـت ـل ــك م ـ ـقـ ــو مـ ــات ا ل ـ ـن ـ ـجـ ــاح ك ـش ـخ ـص ـيــة
م ـت ـم ـي ــزة و لـ ـه ــا مـ ـ ـه ـ ــارات ع ــا لـ ـي ــة ت ــؤ ه ـل ـه ــا مـ ــن ا لـ ـقـ ـي ــام بـ ـ ــدور فـ ـع ــال فـ ــي خ ــد م ــة
و ت ـن ـم ـيــة ه ــذا ا ل ــو ط ــن شــأ ن ـهــا ش ــأن ا ل ـعــد يــد م ــن ا ل ــر ي ــاد ي ـي ــن وا ل ــر ي ــاد ي ــات ا لــذ يــن
تـ ــوا ص ـ ـلـ ــوا م ـ ــع ا ل ـ ـبـ ــر نـ ــا مـ ــج ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـش ــرو ع ــات ا ل ـ ـص ـ ـغـ ــرى وا لـ ـمـ ـت ــو سـ ـط ــة
و يـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــرون ا لـ ـ ــد عـ ـ ــم ا لـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ــازم لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ أو ت ـ ـطـ ــو يـ ــر م ـ ـشـ ــار ي ـ ـع ـ ـهـ ــم .
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قصة نجاح

ب ــاإل ض ــا ف ــة إ لـ ــى إ ن ـه ــا أ ق ــا م ــت ا ل ـع ــد ي ــد م ــن ا لـ ـمـ ـع ــارض ا ل ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة و ك ــا ن ــت
تـشــرف عـلــى ا لـمـعــارض ا لـفـنـيــة ا لـمـشـتــر كــة  ،و مـصـمـمــة أز ي ــاء متمكنة بــاإل ضــا فــة
إ لـ ــى ب ـع ــض ا لـ ـه ــوا ي ــات ا ل ـم ـت ـنــو عــة األ خـ ـ ــرى  ،و قـ ــد ع ـم ـلــت ك ـط ـب ـي ـبــة ب ـم ـخ ـت ـبــرات
مـسـتـشـفــى ا لـ ـج ــاء لـ ـل ــوالدة وأ مـ ـ ــراض ا ل ـن ـس ــاء  ،ك ـم ــا ت ـج ـت ـهــد ف ــي إ ق ــا م ــة دورات
تدريبية لزميالتها بالمستشفى وقد عملت لفترة طويلة بــوزارة الصحة بإدارة
اإل عـ ــام كــر ئ ـي ـســة ل ـق ـســم ا لـتـصـمـيــم وا ل ــد ع ــا ي ــة واإل ع ـ ــان و ك ــا ن ــت ت ـقــوم بـتـقــد يــم
محاضرات توعوية للمدارس والمستشفيات باأليام الصحة العالمية وغيرها .
كــا نــت ا ل ـبــدا يــات فــي م ـجــال مـشــرو عـهــا ا ل ـخــاص ا ل ـق ـيــام بـتـصـمـيــم ا ل ـش ـعــارات
وا ل ــد ع ــا ي ــة واإل ع ــا ن ــات ل ـل ـج ـهــات ا ل ـخــا صــة وا ل ـع ــا م ــة ،و ق ــد كــا نــت أو لـ ــى ا ل ـج ـهــات
ا ل ـتــي ت ـعــاو نــت مـعـهــا ا لـمـجـلــس ا لــو ط ـنــي لـلـتـطــو يــر اال ق ـت ـص ــادي س ـنــة  2010م
وذ لـ ــك بـتـصـمـيــم ش ـعــار مــر كــز أ ع ـم ــال ا ل ـم ــرأة ا ل ـتــا بــع إلدارة ا ل ـبــر نــا مــج ا لــو طـنــي
ل ـل ـم ـش ــرو ع ــات ا ل ـص ـغ ــرى وا ل ـم ـت ــو س ـط ــة ح ـي ــث كـ ــان ي ـت ـبــع ل ـل ـم ـج ـلــس خـ ــال تـلــك
ا لـفـتــرة  ،مــن هـنــا تـعــر فــت عـلــى ا خـتـصــا صــات ا لـبــر نــا مــج وا ل ـخــد مــات اال سـتـشــار يــة
التي يقدمها البرنامج للرياديين وأ صـحــاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
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ليبيا بين تداعيات األزمة وسبل الحل

مقال العدد

ال يخفى على أحد اليوم حجم األزمة المركبة التي
تعانيها ليبيا فــي شقيها السياسي واالقــتــصــادي،
فكما يعلم الجميع فــإن االرتــبــاط بــيــن االقــتــصــاد
والــســيــاســة حــقــيــقــة ال خ ــاف حــولــهــا ،ولــكــن هــذا
االرتــبــاط عــادة مــا يكون بــدرجــات متفاوتة بحسب
المكان والحالة والزمان ،ومع ذلك فإن محاولة فك
هذا االرتباط أو تقليله إلى أدنى درجة ممكنة من
الفطرة السليمة في التفكير ،حتى ال تأثر السياسة
سلبا على االقتصاد وال يؤثر االقتصاد سلبا على
السياسة ،ولكن ما يميز الحالة الليبية أننا بخالف
هذا التفكير المنطقي وهذه الفطرة السليمة نصر
على توطيد هذا االرتباط بين االقتصاد والسياسة،
ٍ
والــمــحــصــلــة م ــا نــشــهــده ال ــي ــوم م ــن
تــــرد لــلــوضــع
االقتصادي الذي مس حياة المواطن اليومية وجعله
يعاني ضنك العيش ومـــرارة الــحــاجــة واالحــتــيــاج.
وبالرغم من إغالق الموانئ النفطية وتوقف إنتاج
الــنــفــط مــنــذ منتصف ســنــة  2013إال أن األزمــة
االقتصادية ليست بالسوء الــذي نشاهده ،فهي ال
تبدو لنا بحجمها الطبيعي وإنما تبدو لنا بصورة
مضخمة بفعل انعكاس ظل األزمة السياسية عليها،
وبمعنى آخر فإن الوضع االقتصادي السيئ للمواطن
ال يتوافق والوضع االقتصادي األقــل ســوء اً للدولة
الليبية ،وبلغة األرقام فإن سعر صرف الدوالر عند
الثمانية دينارات ونصف الدينار للدوالر في السوق
الموازي والذي أثقل كاهل المواطن ال يتوافق وحجم
احتياطيات الدولة الليبية من العملة األجنبية والتي
تــفــوق احتياطيات مصر وتــونــس واألردن مجتمعة
إن أول الــحــديــث يــفــســر آخ ـ ــره ،فــحــديــثــنــا عن
ارتــبــاط االقــتــصــاد بالسياسة يفسر ســوء الــوضــع
االقــتــصــادي للمواطن مقارنة بالوضع االقتصادي
للدولة ،وهنا فإننا سنشير بأصابع الريبة باتجاه
من يقفون على رأس الهرم في المؤسسات المالية
لــلــدولــة ،ونطالبهم أن يــنــأوا بأنفسهم عــن دهاليز

السياسة وأن يبتعدوا باالقتصاد ما أمكنهم عنها
وأن يــحــاولــوا أن يخففوا مــن درجــة ارتــبــاطــه بها،
ونتمنى عليهم أن يــعــودوا إلــى ســابــق عهدهم كما
كانوا في سنوات مضت حينما وقفت المؤسسات
المالية في ليبيا على مسافة واحــدة من الجميع.
الحديث الــذي مضى هــو حجر األســاس وقاعدة
االنطالق نحو أي إصالحات مالية واقتصادية في
هيكل االقتصاد الليبي المتهالك ،فاتخاذ مجموعة
من اإلصالحات المجتمعة والمتتابعة في األجلين
القصير والــمــتــوســط ســيــكــون لــهــا األث ــر اإليــجــابــي
على االقتصاد الوطني ،ولنبدأ بحزمة اإلصالحات
فــي األمـــد الــقــصــيــر عــلــى أن نــكــمــل الــحــديــث عن
اإلصــاحــات في األجــل المتوسط في عــدد الحــق :
- 1لــعــل أب ــرز األزمــــات الــتــي يعيشها الــمــواطــن
والتي تتطلب العالج في األمــد القصير هي أزمة
السيولة وأزمة ارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق
الموازي .وهنا فإن الحل ينطلق من ضرورة القضاء
عــلــى الــفــجــوة فــي ســعــر الــصــرف الــرســمــي لــلــدوالر
وسعره في السوق الموازي وهذا لن يتأتى إال بزيادة
المعروض من الــدوالر من قبل المصرف المركزي
لمواجهة الطلب عليه ،ولكن فيما يبدو أن المصرف
المركزي غير قادر على تلبية هذا الطلب عند سعر
صرف ( 1.40د) للدوالر ،بالوقت الذي وصل فيه
انتاج النفط إلى حوالي مليون ومائة ألف برميل يوميا
مع بداية الربع الثالث لسنة  2017والسبب في
ذلك يرجع إلى تضخم الكتلة النقدية أو زيادة عرض
النقود المتمثلة في العملة في التداول باإلضافة إلى
الودائع المصرفية والتي تقترب في مجموعها من
المائة مليار وهي كتلة ضخمة تستطيع التهام أي
دوالرات يدفع بها المصرف المركزي في مواجهتها
عــنــد ســعــر ( )1.40ديــنــار لــلــدوالر ،لــذلــك فليس
أمــام المركزي من خيار إال بتعديل سعر الصرف
إلى مستوى جديد يشترط فيه مقدرته على تلبية

اضاءة قانونية
بقلم  :أ  .ابراهيم الزيتوني
نـ ـتـ ـن ــاول فـ ــي ه ـ ــذه اإلضـ ـ ـ ــاءة ال ـق ــان ــون ـي ــة م ــوض ــوع
التحاق الموظف العام بالوظيفة العامة والشروط
ا ل ــواج ــب تــوافــر هــا لـلـتــر شـيــح لــال ـت ـحــاق بــالــوظـيـفــة
ا لـ ـع ــا م ــة واألسـ ـ ـب ـ ــاب ا لـ ـت ــي ت ـت ــول ــى اإلدارة ال ـع ــام ــة
ب ـم ـق ـت ـضــاه ت ـع ـي ـيــن ا ل ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ـع ــام ـي ــن ال نــريــد
س ــرد ه ــا ب ـش ـكــل نـ ـق ــاط م ـت ـس ـل ـس ـلــة ولـ ـك ــن سـنـكـتـفــي
بشرحها بشكل مبسط لتكون مستساغة للقارئ .فمن الـشــروط األولـيــة الواجب
توافرها بالموظف العام لاللتحاق بالوظيفة العامة أن يكون متمتع ًا بالجنسية
ا لـلـيـبـيــة  ،و يـخـضــع ا ل ـمــو ظــف ال ـع ــام ل ـل ـقــواعــد وال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح الـمـنـصــوص
عليها بالوظيفة العامة بعالقة تنظيمية الئحية تنشأ بينه وبين اإلدارة العامة
و يتمتع بكل المزايا والحقوق المترتبة عند إلتحاقه بهذه الوظيفة ،وقــد أجاز
ا ل ـم ـشــرع ف ــي ه ــذا اال ت ـج ــاه و ف ــي حـ ــاالت الـ ـض ــرورة تـعـيـيــن األج ــان ــب ف ــي الــوظــائــف
ا ل ـعــا مــة بـمـقـتـضــى ع ـقــود ا س ـت ـخــدام ت ـبــرم مـعـهــم.كـمــا يـشـتــرط لـلـمــرشــح لـلــوظـيـفــة
العامة أن يتمتع بحقوقه المدنية ،والحقوق المدنية هي حق من حقوق اإلنسان

www.sme.ly

بقــلم :

مختار محمد اجلديد
الطلب على الدوالر عنده بحيث يقضى على السعر
في السوق الموازي ويخلق نوعا ً من االستقرار في
الــســوق ،فــإعــادة تسعير ال ــدوالر عند سعر توازني
جديد أمــام الدينار بات أمــراً ملحا ً وال خيار أمام
المصرف المركزي ســواه ،فسعر صرف (1.40د)
للدوالر أصبح من الماضي وال يمكن الرجوع إليه في
األمد القريب ،وإصرار المصرف المركزي على تعنته
وتشبثه بهذا السعر لن يزيد األزمة إال تفاقما فقد
كان من الممكن قبل سنة إعادة تثبيت سعر الصرف
عند ( 3.50د) أمــا اآلن فربما سنحتاج إلــى أن
يكون السعر الجديد عند (4.50د) وربما لو استمر
المصرف المركزي في تعنته فحتى الخمسة دينارات
لــلــدوالر سيصعب حينها عــلــى الــمــركــزي مواجهة
الطلب على الــدوالر عندها بسبب النمو المستمر
للكتلة الــنــقــديــة ،أمــا فيما يتعلق بــأزمــة السيولة
فهي مــن البساطة بحيث ال تحتاج حتى للحديث
عنها فبمجرد تعديل سعر الصرف وتوفير العملة
الصعبة لمن يطلبها بدون شروط تعجيزية فإن أزمة
السيولة ستحل تلقائيا وخــال أسابيع وربما أيام.
- 2إن حزمة اإلصالحات العاجلة تتطلب ضرورة
رفع الدعم عن الوقود واستبداله بالدعم النقدي
إليقاف هذا النزيف المستمر في أموال الدولة التي
تهرب إلى الخارج وتستفيد منها دول الجوار ،وأيضا
إليقاف نزيف الدم الليبي الذي يسيل بسبب الحروب
القبلية التي ال تتوقف لالستحواذ على منافذ التهريب
الــحــدوديــة ,ويسيل على اإلسفلت فــي الطرقات.

وت ـع ــر ي ـف ـه ــا ( -:هـ ــي م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـح ـق ــوق الـ ـت ــي ت ـن ــدرج
تحت حـقــوق اإل نـســان ،و هــي ا لـحـقــوق الـتــي منحت لإلنسان
ل ـك ــون ــه إ نـ ـ ـس ـ ــان) ،و ت ـع ــد ا لـ ـحـ ـق ــوق ال ـم ــدن ـي ــة مـ ــن ال ـح ـق ــوق
ا ل ـف ــرد ي ــة أي ال ـح ـق ــوق ا ل ـت ــي ت ـح ـمــي األفـ ـ ــراد ف ــي الـمـجـتـمــع
و تـحـفــظ لـهــم حـقـهــم فــي الـمـشــاركــة فــي مجتمعهم ودولـهــم
دون أي تمييز أو تـفــر قــة فيما بينهم كحقهم فــي االنـتـخــاب
و حـقـهــم فــي تــو لــي وظــا ئــف قـيــاد يــة سـيــاسـيــة مـنـهــا أو إداري ــة،
و ع ـكــس ذ ل ــك هــو حــر مــانــه مــن ا ل ـح ـقــوق الـمــدنـيــة ك ــأن يـكــون
ص ــادر بحقه حـكــم فــي جـنــا يــة أو جنحة وهـنــا يمنع المشرع
ال ـتــرشــح لـشـغــل الــو ظــا ئــف ا ل ـعــا مــة إذ ال ي ـتــوا فــر فـيــه ش ــرط مــن ش ــروط االلـتـحــاق
بــالــوظ ـي ـفــة ال ـع ــام ــة ف ـي ـت ـعــذر تـعـيـيـنــه ب ــا ل ــدو ل ــة .ا ل ـل ـي ــاق ــة ال ـص ـح ـيــة م ـط ـلــوبــة عـنــد
تـقـلــد الــوظـيـفــة الـعــا مــة وهــي أمــر نـسـبــي يختلف مــن وظـيـفــة إلــى أخ ــرى بــاخـتــاف
طبيعة وحـجــم الـمـسـئــو لـيــات ا لـنــا جـمــة عـنـهــا ،و يـتــم التحقق مــن الـلـيــاقــة الصحية
لـلـمــرشــح إم ــا بـشـهــادة يـتـقــدم بـهــا تـثـبــت لـيــا قـتــه ا لـصـحـيــة وخ ـلــوه مــن األم ــراض أو
بــإحــالـتــه مــن قـبــل الـجـهــة اإلدار ي ــة إ لــى ا لـلـجـنــة ا لـطـبـيــة الـمـخـتـصــة ،وهـنــا استثنى
ا لـمـشــرع مــن شــرط ا لـلـيــا قــة ا لـصـحـيــة ا لـمــر شـحـيــن لـشـغــل و ظــا ئــف اإلدارة ا لـعـلـيــا.
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مركز أعمال ذوي االحتياجات الخاصة

في إطار خدمة فئة ذوي االحتياجات الخاصة وما لها من أهمية بالغة دعما َ لهذه الشريحة ،أدرج البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
من ضمن اهتماماته واولوياته بأن يكون سباقا َ في إيصال هذه الرسالة السامية لكل مكونات ومؤسسات المجتمع المحلي كون هذه الفئة جــزء اَ ال يتجزأ
من مجتمعنا وال يجوز َ أن ننكر او نصادر تواجدهم الفعال بالمجتمع والذي غالبا َ ما يكون زاخر اَ بإبداعاتهم على كافة الصعد  ،االمر الذي يتوافق حياله
إيجابا َ بضرورة إدماجهم في سوق العمل وإرشــادهــم الى ذلك السبيل  ،كونهم مــوردا بشريا لو اتفق جمعنا المحيط بهم علي مبدأ أن االعاقة هي إعاقة
الفكر وليس الجسد بل الوجوب يفضي مقتضيا علي محو تلك النظرة المشوبة المحاصرة والمالزمة لهم في زاوية االعاقة ..
عــلــي م ــاوردن ــا فــي ذل ــك اســتــنــبــاطــا لــتــجــارب ســابــقــاتــنــا مــن الـــدول الــمــهــتــمــة فــي ه ــذا الــمــضــمــار ولــاســتــرشــاد وتــطــبــيــقـا َ لــواقــع الــحــال وإنــصــاف ـا َ لهذه
الفئة كــان لــزام ـا َ مجانبة الــصــواب والــقــيــاس بالمجتمعات المتحضرة الــتــي غــيــرت نظرتها الــى هــذه الفئة على أنــهــم ليسوا عــاجــزيــن بــل أبــعــد مــن ذلك
أفــقــا بــاعــتــبــار أن المجتمع هــو الــعــاجــز عــن استيعابهم تطبيقا لــمــفــهــوم ليست هــنــاك اعــاقــة بــل هــنــاك مجتمع يعيق ...
ومـــن هــنــا كـــان الــنــجــاح ولــمــا كـــان ذلـــك فــقــد اتــجــه الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى والــمــتــوســطــة صـــوب إحــــداث وقــعــا تــكــلــل بــصــدى
ســابــقــة طــيــبــة عــلــهــا االول ـ ــى عــلــى الــمــســتــوى الــمــؤســســاتــي بــالــدولــة بـــأن تــفــتــتــح م ــرك ــز اً ألع ــم ــال ذوى االحــتــيــاجــات الــخــاصــة  ،نــوجــز م ــن كــثــبــره في
س ــردن ــا الــتــالــي نــقــاطــا ً ألهـــم أه ـ ــداف وخ ــدم ــات اس ــت ــح ــداث هـــذا ال ــم ــرك ــز  ،واالم ـ ــل يــبــقــى بـــأن تــلــحــق ال ــرك ــب كــافــة الــمــؤســســات االخ ـ ــرى بــالــدولــة
الــمــعــنــيــة والــمــهــتــمــة ف ــي هـ ــذا ال ــس ــي ــاق بــتــظــافــر ال ــج ــه ــود تــأمــيــنــا لــوضــولــنــا ل ــذل ــك الــمــبــتــغــى خ ــدم ــة ل ــه ــذه الــشــريــحــة.

أهداف مركز أعمال ذوي االحتياجات الخاصة

 -1نشر ثقافة الريادة واالبداع بني شريحة ذوى االحتياجات اخلاصة .
 -2دعم هذه الفئة ومتكينهم يف بعث وإنشاء مشاريع خاصة بهم .
 -3دمج ذوى االحتياجات اخلاصة باملجتمع املحيط من خالل سوق العمل

 -9تجميع كل بيانات السوق المطلوبة بالتعاون مع صاحب المشروع.
 -10إحالة الدراسات إلي إدارة متابعة التمويل والدعم الفني للحصول على
تمويل مناسب من الجهات التمويلية .
 -11متابعة عملية التنفيذ والتشغيل إلي حين نجاحه وإسترداد رأس المال
وتسديد كل االقساط المالية.

الجلسات الترويجية :

المشاركة في إقامة وحضور مجموعة من ورش العمل منها:

خدمات مركز ذوي االحتياجات الخاصة

 -1تدريب الرياديني ،العمل على ذلك من خالل منحهم دورات تدريبية
للمعرفة والتطوير وصو الً ملبتغاهم يف إدارة مشاريعهم االقتصادية.
 -2اعداد دراسات اجلدوى االقتصادية مبا يتوافق مع واقع احلال للسوق
ملشروعاتهم فنيا ً وماليا ً من خالل استشاري املركز .
 -3الربط بني الرياديني واملؤسسات التمويلية والعمل على تأمني حلقة
الوصل بني الرياديني واملؤسسات التمويلية واتاحة حصولهم على التسهيالت
املالية التي تناسب مشاريعهم .
 -4خدمات استشارية وتتمثل يف التالي :
 -1مقابلة شخصية ومناقشة الفكرة المطروحة .
 -2محاولة معرفة خبرة وإهتمامات صاحب الفكرة .
 -3تقييم المساهمات العينية والمالية والخبرة الفنية التي سيقدمها
صاحب الفكرة .
 -4الرد على كل تساؤالت التي يطرحها صاحب الفكرة من إجراءات قانونية
أو تسويقية .
ليصبح
األولى
الدورة
منحه
بعد
المشروع
فكرة
 -5بلورة
مشروعا ً يمكن
تنفيذه ويمكن أن يكون مجديا ً اقتصاديا وذا قيمة مضافة لالقتصاد الوطني.
 -6تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.
 -7الزيارات الميدانية لمشاريع مشابهة ومؤسسات ذات عالقة بنوع نشاط
المشروع.
-8إعداد دراسة أولية للجدوى االقتصادية بالتعاون مع صاحب فكرة
المشروع بعد منحه الدورة الثانية .

 -1ورشة عمل مبقر املركز بعنوان “دور املعاق يف املجتمع املحلي” بالتعاون
مع املنظمة الليبية حلقوق ذوي اإلعاقة.
 -2ورشة عمل مبقر املركز “بعنوان حقوق املرأة ذات اإلعاقة بني االتفاقية
الدولية والدستور”.
 -3حضور العديد من ورش العمل ذات العالقة بذوي اإلعاقة.

التعاون والتشبيك مع الجهات المهتمة بذوي اإلعاقة:

 -1التعاون مع ادرة شؤون املعاقني بصندوق الضمان االجتماعي.
 -2التعاون مع االحتاد الليبي ملنظمات ذوي اإلعاقة.
 -3التعاون مع املنظمة الوطنية الليبية حلقوق املعاق.
 -4التعاون مع صندوق التضامن االجتماعي فرع مصراته.
 -5التعاون مع االحتاد الليبي للصم وضعاف السمع.
 -6التعاون مع مركز التأهيل وإعادة تأهيل املعاقني بجنزور.
 -7التعاون مع املنظمة الليبية لتنمية االشخاص ذوي اإلعاقة وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنــائــي لدعم هــذه الفئة و ُجــســد ذلــك مــن خــال إقــامــة لعديد من
الدورات التدريبية لشريحة ذوي اإلعاقة.

www.sme.ly

البرنامج

قــام مركز أعمال ذوي االحتياجات الخاصة بتنفيذ مجموعة من الجلسات
ا ل ـتــرو ي ـج ـيــة وا ل ـت ــي أ ق ـي ـمــت بـمـخـتـلــف ا ل ـم ـنــا طــق دا خ ــل لـيـبـيــا م ــن بـيـنـهــا مــدن
غــر يــان ،تــر هــو نــة ،مـصــرا تــه ،طــرا بـلــس ،وازن و كــذ لــك ا لـتـعــاون مــع مـجـمــو عــة من
ا لـقـنــوات المحلية ا لـمــر ئـيــة وا لـمـسـمــو عــة لنشر ثـقــا فــة ا لــر يــادة بـيــن أ فــراد هــذه
الشريحة.
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بوابة المشروعات

صيف  2017العدد الرابع

العاصمة التونسية حتتضن احتفالية مسابقة أفضل فكرة مشروع
شبابي ليبي للعام 2017م

التعاون الدولي

احتضنت العاصمة التونسية يوم  2017/5/11احتفالية مسابقة أفضل
فكرة مشروع شبابي ليبي للعام  2017وهي املرحلة النهائية من املسابقة،
املتوجة لبرنامج نشر ثقافة ريادة األعمال بني الشباب الليبي ،وهو أحد بنود
البرنامج األوروبي لدعم التنوع والتكامل االقتصادي والتشغيل املستدام يف
ليبيا.
حضر هذه االحتفالية وزيرا املالية أسامة حماد ،واالقتصاد والصناعة ناصر
ال ــدرس ــي ،ووكيال ال ــوزارت ــن بحكومة الوفاق الوطني ،والسيد املدير العام
للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة عبدالناصر أبوزقية
وسفيرة االحتــاد األوروب ــي بليبيا (بتينا م ــوش ــاي ــد) ،واملستشار السياسي
للمشروع كريستيان فورمانيا وامل ــدي ــر ال ــع ــام للمشروع الكسندر شاتيو
مونييه ونائب املدير العام محمد األسود ،ومدير غرفة التجارة والصناعة
التونسي  ،وممثلون عن املؤسسات الداعمة لهذا املشروع ،وثلة من اخلبراء
واملختصني يف مجال االقتصاد وإدارة املشروعات.
سفيرة االحت ــاد االوروب ـ ــي بليبيا أكــدت يف كلمة لها يف االحتفالية أن
هذا املشروع يعد من أهم املشاريع التي ينفذها االحت ــاد األوروب ــي كأساس
لالقتصاد الليبي يف املستقبل ،يهدف الشراك الشباب ومتكينهم من اقامة
مشاريع وخلق فرص العمل والتنوع االقتصادي ،معلنة استمرار االحتاد يف
دعم الشباب يف ليبيا لتحقيق مستقبل أفضل.
وأضافت ان هذا املشروع هو رسالة مهمة ملستقبل العالقات األوروبية الليبية
ومستقبل الشراكة بني رجال األعمال الليبيني واألوروبيني( ..موشايد) عبرت
عن فخرها واعتزازها بالشباب الليبي خاصة املرأة حيث قالت أنهم ورغم
كل الظروف واملعاناة أثبتوا أنهم مصرون على القيام بأعمال جبارة لبناء
املستقبل ..وأشارت بأن هذه املسابقة والتي شارك فيها آالف الليبيني تثبت
االصرار واجلدية وروح املسؤولية التي يتحلى بها هؤالء من أجل املستقبل.
من جهته أكد وزير املالية أن هذا املشروع يشكل خطوة مهمة لالنتقال من
التخطيط إلى التنفيذ ،مشيداً بدور البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى

رئيس التحرير :
مدير التحرير :

د .عبدالناصر أبوزقية
عـزالــدين عكــــريش

أعضاء التحرير  :د/موسى الطويل
خليفة العجمـــي
عبير علي الغــويل

www.sme.ly

واملتوسطة ودعم االحتاد األوروبي ومؤسسة خبراء فرنسا ،واهميته يف رسم
طريق التنمية االقتصادية يف ربوع ليبيا كافة
واوض ــح أن مثل ه ــذه امل ــش ــاري ــع يجب استثمارها وت ــوف ــي ــر البيئة املناسبة
لتنفيذها واحلصول على التمويل والدعم الالزم لتساهم يف بناء االقتصاد
الليبي  ،داعي ا ً يف هذا اخلصوص مؤسسات الدولة كافة إلى دعم مشروع خلق
قطاع خاص ومتني يسهم يف خلق فرص عمل جديدة ويخلق تنوع ا ً اقتصادي اً.
من جانبه السيد مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
عبد الناصر أبوزقية أكد على أن دعم املشاريع االقتصادية هو االستثمار
األفضل لتحقيق االستفادة القصوى  ..مشيراً إلى استمرار البرنامج الوطني
يف تقدمي الدعم الالزم لألفكار واخلطط واحتضان املشاريع.
أبوزقية أوضح يف كلمته أن مثل هذه املشاريع تسهم يف بناء مستقبل ليبيا
ودعم شبابها ليكونوا معوال للبناء والتنمية.ومن جهته دعا رئيس االحتاد
التونسي للتجارة والصناعة الى تطوير التعاون بني بالده وليبيا ويف مختلف
امل ــج ــاالت .وم ــن جانبه أك ــد م ــدي ــر ع ــام امل ــش ــروع الكسندر شاتيو مونييه
اخلبير مبؤسسة خبراء فرنسا التابعة ل ــوزارة اخلارجية الفرنسية أن هذا
امل ــش ــروع امل ــدع ــوم من االحت ــاد األوروبــي بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا
يهدف إلى دعم االقتصاد الليبي من أجل الدفع والنهوض به خاصة فيما
يتعلق مبشروعات الشباب ،وأوضح أن هذه االحتفالية تشهد عرض أفضل
 10مشروعات للشباب الليبي مت اختيارها من قبل جلنة البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة من بني (  )100مشروع مشارك  ..وأضاف
أن ه ــذه امل ــش ــاري ــع ال ـــ(  )10ع ــرض ملخص لكل منها  3دق ــائ ــق على جلنة
من اخلبراء الدوليني ورؤس ــاء املؤسسات االقتصادية الختيار أفضل ثالثة
مشاريع ..وأع ــرب الكسندر عن سعادته بحجم التفاعل واجلدية للشباب
الليبي وطموحاته يف صنع مستقبل افضل لليبيا من خالل خلق املؤسسات
واعادة نشاط االقتصاد الليبي تأكيداً على أن املستقبل بيد الشباب وسنبنيه
بفضل عزميتهم واصرارهم .
هذا وأعلنت جلنة التحكيم املكونة من اخلبراء الدوليني ورؤساء املؤسسات
االقتصادية عن فوز مشروع تعريب رسوم األطفال وتوظيفها ملروان العابد
بجائزة الترتيب األول ،ومشروع محطة إع ــادة تدوير النفايات واستغاللها
للمتقدم عاصم علي بجائزة الترتيب الثاني ،فيما ن ــال الترتيب الثالث
مشروع أمصال العقارب للمتقدم حسني كافو.
يذكر أن االستجابة ألول مسابقة وطنية كبرى كانت قد انطلقت يف 22
فبراير ،2017وحتى 11مايو  ،2017يف سياق برنامج «نشر ثقافة ريادة
األع ــم ــال وحت ــوي ــل األف ــك ــار إل ــى م ــش ــروع ــات فعلية على األرض .حيث تقدم
للمسابقة (  )1926مشاركة ومشارك اً ،مت اختيار أفضل (  )100مشروع  ،من
طرف جلان حتكيم متخصصة ؛ مكونة من خبراء ليبيني من البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى،واملتوسطة ،ويف املرحلة الثانية حتصلت املجموعات
الفائزة على فرص تدريب مهمة ،واكبت تطوير واجن ــاز املشاريع املقترحة
حيث مت تدريبهم على كيفية إعداد منوذج «كنفاس» ،لألعمال ،قبل أن يتم
اختيار أفضل عشرة مشاريع ،وهي تنافست على الفوز بأفضل ثالثة مشاريع
اقتصادية منها.

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
و المتوسطة

المقر الرئيس  :طريق قرقارش ,حي األندلس
طرابلس ليبيا
الموقع اإللكتروني www. sme.ly :
www.facebook.com/SMElibyaly
البريد اإللكترونيmedia@SME.ly :
الهاتف Tel.: +218214782658 - +218924880888 :

