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صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
صيف 2016/08/15 -

عدد خاص

العدد الثاني

البرنامج الوطني ينظم ورشة عمل
حول وضع إستراتيجية وطنية لتمويل املشروعات

اإلفتتاحية

مبادرات وطنية
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أحمد امعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي :

املجلس الرئاسي
سيدعم املشروعات
الصغرى و املتوسطة
وبقوة
2

تفعيل التعاون بني املجلس
البلدي غريان والبرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى
واملتوسطة

4

املشاركة في قمة سان
فرانسيسكو 2016
والية كاليفورنيا
األمريكية
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على بركة اهلل وبفضل منه نضع بني أيديكم العدد
الثاني من صحيفة «بوابة املشروعات» التي يصدرها
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة.
يأتي هذا العدد اجلديد يف ٍ
وقت يعيش فيه الليبيون
وضعا إقتصاديا صعبا يتمثل يف نقص موارد الدولة
الناجت عن شح اإلنـتــاج النفطي الــذي يعتمد عليه
االقتصاد الوطني بشكل رئيسي ،إضافة إلى تدهور
أس ـعــار الـنـفــط عــاملـيــا ،مـتــزامـنـ ًا مــع نـقــص السيولة
وتـفــاقــم ال ـغ ــاء ،دون أن تستطيع سـلـطــات الــدولــة
ومؤسساتها املختلفة أن تطرح حلوال ناجعة تخرج
البالد من هذه األزمة اإلقتصادية.
من هنا يأتي دور املشروعات الصغرى واملتوسطة التي
لو قدر لها أن تنطلق فإنها ستنعش اإلقتصاد الوطني
باالعتماد على القطاع اخلاص وليس القطاع العام،
ٍ
وذلك يتطلب بناء
منظومات إقتصادية بديلة قادرة
على جت ــاوز تــراكـمــات املــاضــي ومـضــاعـفــات احلاضر
الذي نعيشه.
وس ـ ــط ه ـ ــذه الـ ـ ـظ ـ ــروف ي ــؤك ــد الـ ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي
للمشروعات الصغرى واملتوسطة من خالل هذا املنبر
أنــه يسعى جــاهــدا رغــم كــل الـصـعــوبــات والتحديات
املـحـيـطــة ل ـطــرح م ـب ــادرات جــديــة لـلـخــروج مــن هــذه
األزم ـ ــة ،وتــأتــي م ــواد ال ـعــدد احلــالــي لتغطي جانبا
من تلك املـبــادرات يف هــذا السياق ،متمثلة يف ورشة
العمل التي نظمها البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة بعنوان «اإلستراتيجية الوطنية
لـلـمـشــروعــات ال ـص ـغــرى وامل ـتــوس ـطــة ودعـ ــم الـقـطــاع
اخلــاص» ،مت فيها مناقشة محاور يف غاية األهمية
تـ ـع ــددت ب ــن أسـ ــس اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة وبـ ــن ال ـتــأمــن
اإلئتماني واألسس التشريعية.
نأمل أن تنال امل ــواد إستحسان الـ ُقــراء األع ــزاء ،وأن
ت ـكــون إس ـت ـم ــرار ًا لـسـعــي أسـ ــرة ال ـت ـحــريــر للتعريف
بنشاطات البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
واملـتــوسـطــة ،ومـحــاولــة إط ــاع كــل املــؤسـســات املعنية
عـلــى مـ ـب ــادرات ال ـبــرنــامــج لــدعــم وت ـنــويــع اإلقـتـصــاد
الوطني ملحاولة إشراكهم يف تنفيذها .
أسرة التحرير

2
تفعيل التعاون بين البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمجلس البلدي غريان
بوابة المشروعات

يف إطار تفعيل التعاون بني البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
واملتوسطة ومختلف البلديات إنطلقت يوم األحد املوافق  2016/5/29وملدة
ثالثة أيام بقاعة الشهداء مبدينة غريان دورة تدريبية يف مجال الريادة و
توليد األفكار للمشاريع ،أقيمت بالتعاون مع بلدية غريان ،إستهدفت عدد
من الرياديني وأصحاب األفكار من سكان املدينة.
اليوم األول للدورة خصص للتعريف بالبرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة ودور احلاضنات ومراكز األعمال وأنشطتها ،حيث أقيم
عرض مرئي بهذا اخلصوص بينما قدم األستاذ عيسي األمني مدير مركز
ذوي اإلحتياجات اخلاصة يف اليوم الثاني والثالث الشرح للمشاركني حول
مفاهيم تتعلق بثقافة الريادة و اإلبداع لدى الشباب.
يذكر أن البرنامج الوطني قد سبق وأن أسس مركز أعمال غريان يف
املدينة سنة  2013بالتعاون مع املجلس البلدي غريان وقد حالت الظروف
من حينها دون تفعيله.

حفل ختامي لمشروع تطوير الريادة
لذوىاإلعاقة

صيف  2016العدد التاني

توقيع مذكرة تفاهم
بين البرنامج الوطني وجمعية سيدات األعمال

أخبار البرنامج

أقيم صباح يوم اإلربعاء املوافق  2016/5/25بقاعة نقابة املعلمني
بطرابلس احلفل اخلتامي ملشروع تطوير الريادة ل ــذوى اإلعاقة برعاية
املنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي اإلعاقة وبالتعاون مع البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة (مركز أعمال ذوى اإلحتياجات اخلاصة )
وبإشراف البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة.
كانت البداية بتالوة آيات من الذكر احلكيم والنشيد الوطني ،وأفتتح
السيد رئيس املنظمة الليبية لتنمية ذوى اإلعاقة بكلمة رحب من خاللها
بالضيوف وعرف مبناشط املنظمة وماتقوم به من أعمال للرفع من مستوي
هذه الشريحة كما أعطيت الكلمة للسيد مدير مركز ذوى اإلحتياجات
اخل ــاص ــة بالبرنامج الوطني ال ــذي أعطي نبذة مختصرة ع ــن فعاليات
املشروع وحزمة الدورات التدريبية التي أقيمت بالبرنامج  ،وحضر اإلحتفال
مجموعة من ذوى اإلعاقة املشاركني يف دورة الريادة خالل الشهر املاضي
وبعض الضيوف من البرنامج اإلمنائي واملنظمة الليبية وكذلك البرنامج
الوطني للمشروعات ،وأعطيت فرصة للحوار بني احلضور بعد تقدمي
عرض مرئي ملشروع الريادة ،ويف ختام احلفل مت توزيع شهادات للمشاركني.

على هامش ورشة عمل اإلستراجتية الوطنية لتمويل املشروعات الصغرى
واملتوسطة يف  2016/5/10مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وجمعية سيدات األعمال للتنمية
والتعاون ،وذلك لنشر ثقافة ريادة األعمال واإلبتكار واإلبداع لدى فئة
سيدات األعمال والتعاون لتنفيذ أعمال ونشاطات من شأنها إكساب املرأة
املهارات والكفاءات الالزمة لتأسيس مشروعات خاصة بها ،وفتح آفاق
جديدة مبا يسهم يف إدماجها يف سوق العمل.
وتنص املذكرة على أن يتولى الطرفان التنسيق فيما بينهما يف تقدمي املشورة
الفنية لسيدات األعمال وإعداد دراسات اجلدوى ملشاريعهن ،وكذلك تنظيم
الدورات التدريبية والندوات وورش العمل واملؤمترات املشتركة.
واجلدير بالذكر أنه يوجد بالبرنامج الوطني مركز خاص بأعمال املرأة لدعم
ورعاية املبادرات واإلبداعات النسائية ،كما أطلق البرنامج مبادرة خاصة
بدعم مشروعات املرأة يف سنة  2015ومت عرضها يف عدة محافل دولية .

لجنة رسم السياسات ودعم القرارات تطلع على
مخرجات فرق العمل الفنية

خصص اإلجتماع ال ــدوري للجنة رس ــم السياسات ودع ــم ال ــق ــرارات بالبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى و املتوسطة الذي عقد يوم األحد املوافق  2016 /6 /17لإلطالع
على مخرجات فرق العمل الثالثة التي شكلتها اللجنة حيث مت عرض تقاريرها وعروضها
املرئية  ،والفرق املختصة مبراجعة و حتسني منهج ال ــدورات التدريبية ،وتطوير دراس ــات
اجلدوى اإلقتصادية وكذلك إحتضان املشاريع .
واجلدير بالذكر أن جلنة رسم السياسات ودعم القرارات هي جلنة فنية تختص بوضع
السياسات واإلستراتيجيات لتحسني و تطوير عمل البرنامج بصفة عامة و وضع خطط
مستقبلية من أجل تسهيل العمل بني البرنامج الوطني و اجلهات العامة األخرى .

www.sme.ly

بوابة المشروعات

صيف  2016العدد
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البرنامج الوطني ينظم ورشة عمل

اإلستراتيجية الوطنية لتمويل املشروعات الصغرى واملتوسطة ودعم القطاع اخلاص

توصيات المقترحة
ال

بعد نقاش ورقات العمل املقدمة يف ورشة العمل بإستفاضة،
إضافة إلي مامت يف مداخالت املشاركني ،وألهمية توحيد
اجلهود واإلمكانيات املبذولة لدعم متويل املشروعات
الصغرى واملتوسطة

أوصى املشاركون بالورشة ما يلي:

■ ضرورة إطالق إستراتيجية وطنية لتنمية املشروعات
الصغرى واملتوسطة .
■ الدعم احلكومي من خالل وضع رؤية وإستراتيجية وخطط
عمل.
■ تطوير التشريعات لدعم املشروعات الصغرى واملتوسطة.
■ تشجيع شركات التأمني على تفعيل دورها يف متويل
املشروعات الصغرى واملتوسطة.
■ تطوير البنية التحتية لبرامج التمويل للمشروعات
الصغرى واملتوسطة.
■ التنسيق بني املصارف وشركات التأمني يف متويل
املشروعات الصغرى واملتوسطة .
■ بناء قطاع مالي وطني يخدم املشروعات الصغرى
واملتوسطة ويقدم لها مجموعة متكاملة من اخلدمات املالية
بشكل مستدام ومتواصل للنهوض باإلقتصاد الوطني.

■ اإلستفادة من التجارب الدولية يف التمويل واإلقراض
والتأمني
■ التوسع يف نشر الوعى وتثقيف املجتمع حول ما تقدمه
املشروعات الصغرى واملتوسطة من خدمات تنعكس على
رفع املستوى املعيشي واإلقتصادي للشريحة املستهدفة عن
طريق التوسع يف إقامة الفعاليات وورش العمل والندوات يف
مجال تنمية املشروعات الصغرى واملتوسطة .

www.sme.ly

أخبار البرنامج

نظم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يوم الثالثاء
املوافق 2016/5/10م ورشة عمل بعنوان اإلستراتيجية الوطنية لتمويل
املشروعات الصغرى واملتوسطة ودعم القطاع اخلاص والتي أقيمت بقاعة
اخليمة بفندق املهاري بالعاصمة طرابلس.
وملا لهذه املشروعات الصغرى واملتوسطة من دور كبير يف تنمية وتنويع
اإلقتصاد الوطني والتخفيف من ظاهرة البطالة والرفع من مستوى املعيشة
فقد أنعقدت ورشة العمل بهدف طرح أفكار لإلرتقاء بصناعة التمويل
يف ليبيا واإلستفادة من اخلبرات املحلية يف هذا املجال وقد تضمنت
اجللسات كلمة للدكتور عبدالناصر أبوزقية املدير العام للبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة تناول فيها مستقبل صناعة التمويل يف
ليبيا ودوره يف دعم املشروعات الصغرى واملتوسطة ما يعرضه البرنامج
من م ــب ــادرات ومشاريع لتوسيع إنتشار خدماتها للوصول إل ــى الفئات
املستهدفة القادرة على اإلنتاج والريادة واإلبتكار وعلى أوسع نطاق  ،كما
قدم السيد أحمد معيتيق نائب رئيس املجلس الرئاسي كلمة إفتتاحية
عبر من خاللها عن أهمية املشروعات الصغرى واملتوسطة ودور الدولة يف

دعمها كرافد رئيسي لإلقتصاد الوطني.
كما تضمن ج ــدول أعمال ورش ــة العمل ع ــددا من املوضوعات القيمة
ب ــداي ــة م ــن ع ــرض مصرف اجلمهورية لتجربته يف مجال املشروعات
الصغرى واملتوسطة التي قدمها األستاذ مصباح العكاري رئيس مجلس
اإلدارة ،والتي أكد فيها على أهمية إطالق إستراتيجية وطنية لتمويل
املشروعات الصغرى واملتوسطة واإلستفادة من التجارب الدولية ،كذلك
فقد عرض الدكتور عبدالسالم الدويبى مجموعة من أفضل املمارسات
لتمويل ملشروعات الصغرى واملتوسطة ،وعرض األستاذ أسامة القطيوي
أهمية التأمني اإلئتماني والتوجهات املستقبلية التي ينصح أن تتضمنها
اإلستراتيجية لدعم قطاع املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا.
كما تضمنت ورقة األستاذ أحمد العشيبي عرضا للجوانب التشريعية
لقطاع املشروعات الصغرى واملتوسطة ومدى احلاجة لسن قانون ينظم
عملياته ،ويؤسس إلنطالقة جديدة لإلقتصاد الوطني .وكذلك قدم بعض
اإلستشاريني واخلبراء مداخالت قيمة حول محاور النقاش وسبل إجناح
املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا .
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أحمد امعيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني

املجلس الرئاسي سيدعم املشروعات الصغرى واملتوسطةوبقوة
وكذلك البرنامج الوطني كذراع فني مختص

لقاء العدد

افتتح السيد أحمد امعيتق ورشة العمل
التي أقامها البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة بعنوان إستراتيجيات
تمويل المشروعات الصغري والمتوسطة،
وقد أدلى لنا بالتصريح التالي :
أعرب عن سعادتي بلقائي معكم في هذه
الورشة التي كان برنامجها جيدا ومحاورها
في غاية األهمية.
حيث أن البرنامج الوطني للمشروعات
ال ــص ــغ ــرى وال ــم ــت ــوس ــط ــة م ــؤس ــس ــة تنموية
وعمره ليس بالكبير من الناحية الزمنية،
لكن يعول عليه في المرحلة القادمة للقيام
بدور مهم في الدفع بعجلة التنمية في ليبيا
فلديه العديد من حاضنات ومراكز األعمال
في طرابلس وبنغازي وسبها وباقي مناطق
ليبيا يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في دعم
اإلقتصاد الوطني.
وأتمني أن يتم تفعيل كل تلك الحاضنات
ومراكز األعمال لتقوم بالواجبات المناطة
ب ــه ــا ،ح ــي ــث أن ال ــك ــث ــي ــر م ــن ال ــم ــش ــروع ــات
المقدمة للبرنامج لم ترى النور لمعوقات
ومشاكل تمويلية ،رغم أن التمويل موجود
فالمصارف الليبية لديها كإحتياطي مالي
كبير وتعاني من تضخم في األم ــوال ،وفي
نفس الوقت تعاني من قلة إستخدام هذه
األمـــوال وضخها لتمويل ه ــذه المشاريع
والتي تؤدي للنفع لكل الليبيين.
ولو كان لهذه المشاريع أن تؤسس على
أرض الواقع ويتم تشغيلها لكان إسهامها
كبيرا ف ــي ال ــن ــات ــج ال ــوط ــن ــي ال ــق ــوم ــي ،كما
ستوفر ف ــرص عمل للشباب وتخفف من
معدالت البطالة كغيرها من البلدان األخرى
التي سبقتنا في هذا المجال .فالمشاريع
الصغرى والمتوسطة ستساعد على تنوع
اإلقتصاد الوطني ،حيث أن ليبيا دخلها
معتمد علي النفط إعتمادا كليا وتقدر
النسبة بحوالي ( )%°98 %°97من الدخل
القومي ،مما جعل إقتصاد الدولة يصبح
إقتصادا ريعيا غير منتج ،وم ــا تستطيع
المشاريع الصغرى والمتوسطة القيام به
هو زيادة فرص العمل المتاحة ،وإقحام أكبر
عدد من األفراد رجاال ونساء شيبا وشبابا
في برامج فعلية داخ ــل مجتمعهم للعمل
على خلق إقتصاد بديل من خ ــال الرفع
من المستوى اإلداري والمالي والفني لهم
ولمؤسساتهم الصغيرة بالتدريب والتطوير،

www.sme.ly

ويكونوا داخل أطر اقتصادية منتجة تعود
بالنفع على اإلقتصاد الوطني وتقلل من
أع ــب ــاء ال ــدول ــة ال ــت ــي ي ــؤدي ال ــوض ــع ال ــراه ــن
فيها إلى تكدس الموظفين بالقطاع العام
مما يؤثر سلبا على اإلقتصاد ويضر بهم
شخصيا نتيجة لتدني مستوى المنافسة
وضعف البيئة المؤسسية.
وع ــن الــدعــم ال ــم ــأم ــول مــن المجلس
الرئاسي للمشروعات الصغرى والمتوسطة،
ف ــإن ــه ي ــج ــدر ب ــال ــذك ــر أن الملحق الخاص
بالشباب والدعم في االتفاق السياسي الذي
اتفق عليه الليبيون في الفترة الماضية
واألطر األساسية المكونة للمجلس الرئاسي
يتكلم ب ــوض ــوح ع ــن ال ــم ــش ــاري ــع الصغرى
والمتوسطة ودع ــم الشباب وال ــن ــس ــاء في
حاضنات أعمال مخصصة لهم.
ب ــن ــاء ع ــل ــي ــه فـــإن ال ــم ــج ــل ــس ال ــرئ ــاس ــي

سيدعم البرنامج ال ــوط ــن ــي للمشروعات
ال ــص ــغ ــرى والمتوسطة وب ــق ــوة كـــذراع فني
مختص بالمشروعات الصغرى والمتوسطة
ف ــي ليبيا وس ــن ــق ــدم م ــق ــت ــرح ــات لمجلس
النواب لتعديل بعض القوانين التي تربك
هذه المشاريع وخاصة مايتعلق بالتمويل
واإلقراض.
أنـــا ش ــخ ــص ــي ــا م ــط ــل ــع ع ــل ــى ن ــش ــاط ــات
وم ــب ــادرات البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة عن كثب ،وأتمنى أن
يستمر بهذه الطريقة ويكون له مردود على
اإلقتصاد الوطني .
■ ش ــك ــرا ل ــك ــم ع ــل ــي رح ــاب ــة ص ــدرك ــم
وإعطائنا شرف اللقاء بكم ،ودمتم في خدمة
ليبيا والليبيين.
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لقاءات صحفية  :من خالل حضور العديد من صانعي القرار واخلبراء واملختصني لورشة عمل
إستراتيجيات متويل املشروعات الصغرى واملتوسطة كان لنا العديد من اللقاءات مع نخبة منهم.
السيد الدكتور محمد الهاشمي الحراري وزير الحكم المحلي السابق

التعاون بني وزارة اإلقتصاد ووزارة احلكم احمللي الغنى عنه لفتح حاضنات أعمال
باملجالس البلدية وفقا لقانون 59

الحضور على أعلى مستوى ،ومحاور ورشة العمل تناقش جوانب
مهمة لم يسبق التطرق لها وتعد من العوامل المؤثرة في المشاريع
الصغرى والمتوسطة.

الدكتور عبدالروؤف علي البيباص مدير عام الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق

جاري اإلعــــداد لتوقيع إتفاقية شــــراكة بني
الهيئــــة والبرنامج الوطني لتقــــدمي خدمات
ألصحــــاب املشــــاريع فــــي بيوتهــــم ومقرات
عملهــــم عبر بوابــــة ليبيــــا األلكترونية

من خ ــال املتابعة للكلمات وامل ــداخ ــات
اإلفتتاحية بورشة العمل أكد الدكتور البيباص
على أهمية كلمة السيد املدير العام للبرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
والتي أوض ــح فيها ضــرورة متويل املشاريع
الصغرى واملتوسطة ،وكيفية متابعتها لتحقق
ال ــغ ــرض ال ــذي أنشئت م ــن أج ــل ــه ففي ظل
األزمة اإلقتصادية التي متر بها الدولة الليبية
يفترض أال تقتصر هذه املشاريع على مصادر
متويل من الدولة ،مثل إمكانية متويل بعض
املشاريع لألسر املحتاجة عن طريق صندوق
الزكاة لكي تعتمد على نفسها بدل أن تعطى
إليها األم ـ ــوال وي ــك ــون لها م ــش ــاري ــع خاصة
بها أو بإنشاء صندوق تكافلي وذلك حسب
املقترحات املقدمة يف ورشة العمل كما يرى
الدكتور البيباص أن وضع املشاريع الصغرى
واملتوسطة يف ليبيا ال يقارن بدول اجلوار مثل
تونس التي جند أن معظم انتاجها يعتمد

على املشاريع الصغرى واملتوسطة
بينما نحن لألسف دولة إستهالكية تستورد
ما حتتاجه من اخلارج لعدم وجود مثل هذه
املشاريع لتغطية ولو على األقل اإلحتياجات
البسيطة للسوق الليبي ،فشركة النسيم
للصناعات الغذائية مثال قادرة علي تغطية
السوق الليبي وبنفس األسعار تقريبا مهما
ح ــدث م ــن أزم ــات عاملية ،وه ــي منــوذج جيد
للمشروعات الصغرى واملتوسطةيف ليبيا
وأوصـــى ال ــدك ــت ــور البيباص بالتركيز على
الفكرة يف املشاريع التي ال حتتاج لرأس مال
كبير بقدر إحتياجها إلنتشار الفكرة مثل
مشاريع حاضنة تقنية املعلومات بالبرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة،
ح ــي ــث ي ــوج ــد ل ــدي ــن ــا كــــوادر واعــــدة وش ــب ــاب
يستطيع أن يوظف إبداعاته ويجسد أفكاره
إذا حتصل على الفرصة ورأس امل ــال ال ــذي
يساعده لإلنخراط يف مثل هذه املشاريع كما

أوضح لصحيفة بوابة املشروعات أن الهيئة
العامة للمعلومات على تواصل مع البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة منذ
فترة وقد مت عقد لقاء بني الهيئة والبرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
لتعزيز سبل التعاون ،ومت وضع بنود إلتفاقية
شراكة تهدف إل ــى تبادل املعلومات وبعض
مؤشرات السوق الليبي وكذلك مت التنسيق
لإلستفادة من مشروع بوابة ليبيا األلكترونية
الذي أطلقته الهيئة مؤخرا لتقدمي خدمات
متنوعة ألصحاب املشاريع يف بيوتهم ومقرات
.عملهم من خاللها
ويف اخلتام عبر عن شكره وإمتنانه على
املجهودات القيمة متمنيا التقدم و اإلزدهار
لليبيا بسواعد شبابها

www.sme.ly

لقاء العدد

استهل الدكتور الحراري حديثه مؤكدا على أهمية المشروعات
الصغرى والمتوسطة في إقتصاديات دول العالم عامة ،واإلقتصاد
الليبي خاصة بتحويله من إقتصاد إشتراكي قاتم يضع كل شيء في
يد القطاع العام الي إقتصاد متنوع يشجع القطاع الخاص والمشاريع
والمبادرات الخاصة ،ليقلل من نسبة البطالة في المجتمع  ،وقد
شدد الدكتور الحراري على أهمية إقامة مثل هذه الورش الخاصة
بالمشروعات الصغرى والمتوسطة إليجاد الحلول للمشاكل التي تعيق
قيامها وإنتشارها علي كل المدن الليبية.
كما أف ــاد أن التعاون بين وزارة اإلقتصاد ووزارة الحكم المحلي
الغنى عنه في وضعنا الحالي ،وذلك بفتح حاضنات أعمال بالمجالس
البلدية وفقا لقانون  59من أجل نشر ثقافة الريادة واإلب ــداع على
أوسع نطاق وإطالق مشروعات صغرى ومتوسطة بالمناطق وتقديم
الدعم الفني واإلستشاري لها .
وأختتم الدكتور الحراري حديثه بالثناء على تنظيم هذا الحدث
من قبل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة،حيث كان

6

بوابة المشروعات

صيف  2016العدد التاني

السيد ناصر الكريو عضو المجلس البلدي طرابلس المركز:

املشروعات الصغرى واملتوسطة توفر حلوال لكثير من مشاكل الليبيني احلالية مثل تردي
الوضع اإلقتصادي والغالء والبطالة

من وجهة نظره يرى السيد ناصر الكريو عضو املجلس البلدي طرابلس
املركز أن املشروعات الصغرى واملتوسطة توفر حلوال لكثير من مشاكل
الليبيني احلالية مثل تردي الوضع اإلقتصادي والغالء والبطالة.
ويعد تقنني ودع ــم هذه املشاريع وتفعيل دور البلديات هو اخلطوة
األولى ،كما فعلت العديد من دول العالم التي جندها اليوم تعتمد إعتمادا
شبه كلي على هذه املشاريع يف منو إقتصادها.
وفيما يتعلق بالورشة عبر الكريو عن إعجابه بالتنظيم وهو ليس
بغريب على البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وله سابق
خبرة يف هذا املجال و القدرة على جتميع العناصر األساسية للتمويل من
مؤسسات متويلية ورجال األعمال وصناع القرار ونتوقع أن تكون النتائج
جيدة وعلى قدر التوقعات بإذن اهلل.

الدكتور أحمد الصاوي الشريف  -منسق عام التجمع الليبي للتنمية المكانية:

لقاء العدد

املشاريع الصغرى واملتوسطة منتشرة حاليا في كل مناطق ليبيا ولكن دون أي تأثير يذكر
على اإلقتصاد الوطني لغياب الدعم املالي والرعاية واملتابعة

أشار الدكتور الصاوي أن عنوان الورشة يحدد مالمح إنطالقة املشروعات
الصغرى واملتوسطة يف الفترة املقبلة لو تظاهرت كافة اجلهود الوطنية
لذلك ،وقد أشاد بكلمة السيد أحمد معيتيق عضو املجلس الرئاسي والتي
أكد فيها أن املشاريع يجب أن تكون ذاتية والتعتمد علي الدولة ،ألن املشروع
يهم الفرد واملنطقة وكل مايحتاجه من الدولة أن متهد طريقه لإلنطالق.
فاملشاريع الصغرى واملتوسطة منتشرة حاليا يف كل مناطق ليبيا ولكن
دون أي تأثير يذكر على اإلقتصاد الوطني ،لغياب الدعم املالي والرعاية
واملتابعة.
يذكر أن التجمع الليبي للتنمية املكانية هو عبارة عن مجموعة من
بيوت اخلبرة مهتمة باملشروعات الصغرى واملتوسطة التي تعد ذراعا رئيسة
للتنمية املكانية ،وقد قام بتنظيم عدة أنشطة يف السابق بالتعاون مع
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ووزارة اإلقتصاد ووزارة
احلكم املحلي والبلديات.

الدكتور عادل جمعة ضياف األستاذ بجامعة طرابلس ورئيس قسم البحوث واإلستشارات بكلية العلوم:

أمتنى تفعيــــل اإلتفاقية املوقعة بــــن البرنامج الوطني وبني جامعة طرابلس لتأســــيس
حاضنة أعمال تتبــــع البرنامج باجلامعة

عبر الدكتور ضياف عن بالغ تقديره للتنظيم اجليد لورشة العمل
واحلضور املميز ملؤسسات الدولة وصناع القرار يف هذا املجال ،وأفاد بأن
الورقات املقدمة يف ورشة العمل جيدة وحتتوي على مادة علمية قيمة على
غرار ورقة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة التي ألقاها
الدكتور عبدالناصر ابوزقية.
وقد متنى تفعيل اإلتفاقية املوقعة بني البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة وبني جامعة طرابلس لتأسيس حاضنة أعمال تتبع
البرنامج باجلامعة والتي ستساهم يف بلورة أفكار الشباب باجلامعة
واخلريجني اجلدد وحتويلها ملشاريع على أرض الواقع .
وأكد الدكتور ضياف على ضرورة تنظيم املزيد من ورش العمل الهادفة
الي دعم وتطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة خصوصا داخل جامعة
طرابلس .
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إدارة الحاضنات ومراكز األعمال
ت ـ ـق ـ ــوم إدارة ال ـ ـح ـ ــاض ـ ـن ـ ــات ومـ ـ ــراكـ ـ ــز األع ـ ـ ـمـ ـ ــال بـ ــال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ب ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ع ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق ه ـ ـيـ ــاكـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم وال ـ ـم ـ ـس ـ ــان ـ ــدة و ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة
فـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز األع ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال وال ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ـن ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرة فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل ربـ ـ ـ ـ ـ ــوع ل ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــا.

أوال  :حاضنة األعمال العامة والتخصصية بالربنامج
• حاضنة أعمال تقنية المعلومات واإلتصاالت
• حاضنة أعمال التقنيات الزراعية والحيوية
• حاضنة أعمال جامعة بنغازي
و تعتبر حاضنة األعمال أحد األذرع الفنية التي تختص باإلهتمام بأفكار
المشاريع ذات الطابع اإلبداعي حسب نوع ونشاط إختصاصها .وذلك بالرعاية
الفنية المتكاملة ( تسويقية ،مالية و فنية) والتي تحتاجها في مراحلها األولى
وت ـقــدم الـحــاضـنــة خــدمــات مجانية متمثلة فــي خــدمــات لوجستية والتأهيل
والـتــدريــب المتخصص واإلسـتـشــارات الــازمــة طــوال فترة اإلحتضان و كذلك
الربط والتشبيك مع الجهات البحثية والجهات اإلستثمارية والتمويلية .
و تستمر خدمات الحاضنة بالرعاية للمشاريع المحتضنة لفترة تمتد من
سنة الى سنتان ونصف حتى يتم ضمان إكتمال المشروع و دخوله الى السوق من
خالل المراحل التالية:
• مرحلة ما قبل اإلحتضان  6 :أشهر كحد اقصى
 18 :أشهر كحد اقصى
• مرحلة اإلحتضان
 6 :أشهر كحد اقصى
• مرحلة التخرج

أهم الخدمات التي تقدمها الحاضنة

ثانيا  :مراكز األعمال للمشروعات الصغرى واملتوسطة

الغرض من مركز األعمال هو تعزيز روح املبادرة لدى الرياديني من مختلف
شرائح املجتمع وباألخص الشباب واخلريجني اجلدد إلقامة مشاريع خاصة
واإلعتماد على الذات من خالل التركيز على الدعم الفني الذي يقدم من خالل
مراكز األعمال التابعة للبرنامج وهي:
■ مركز أعمال طرابلس
■ مركز أعمال بنغازي
■ مركز أعمال سبها
■ مركز أعمال مصراته
■ مركز أعمال املرأة
■ مركز أعمال ذوي اإلحتياجات اخلاصة
وتقوم هذه املراكز بتقدمي مجموعة من اخلدمات متمثلة يف :
أوال  :حزمة الخدمات اإلستشارية
تبدأ من إستقبال صاحب الفكرة بمركز األعمال وإنتهاء بحصوله على المساعدة الفنية
المطلوبة من خالل زيارات متكررة للمركز و تتلخص هذه الخدمات حسب التسلسل التالي
 1مقابلة شخصية و مناقشة الفكرة المطروحة .
 2محاولة معرفة خبرة وإهتمامات صاحب الفكرة .
 3تقييم المساهمات العينية و المالية و الخبرة الفنية التي سيقدمها صاحب الفكرة .
 4الرد على كل تساؤالت التي يطرحها صاحب الفكرة من إجراءات قانونية أو تسويقية .
 5بلورة فكرة المشروع بعد منحه الدورة األولى ليصبح مشروع يمكن تنفيذه ويمكن أن
يكون مجدي إقتصاديا وذو قيمة مضافة لإلقتصاد الوطني.
 6تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع.
 7الزيارات الميدانية لمشاريع مشابهة ومؤسسات ذات عالقة بنوع نشاط المشروع.
 8إعداد دراسة أولية للجدوى اإلقتصادية بالتعاون مع صاحب فكرة المشروع بعد منحه الدورة
الثانية .
 9تجميع كل بيانات السوق المطلوبة بالتعاون مع صاحب المشروع.
 10إعداد دراسة الجدوى اإلقتصادية متكونة من ثالث دراسات متكاملة:

خدمات و أنشطة مساندة تقدمها اإلدارة

■ دراسة السوق
■ الدراسة المالية
■ الدراسة الفنية
 11إحالة الدراسات إلي إدارة متابعة التمويل والدعم الفني للحصول على
تمويل مناسب من الجهات التمويلية .
 12متابعة عملية التنفيذ والتشغيل إلي حين نجاحه وإسترداد رأس المال
وتسديد كل االقساط المالية.
ومن خالل دراسة الجدوى الحصول على المؤشرات التالية :
■ حجم الطلب وحصة المشروع الظاهرية من السوق Market Share
■ فترة إسترداد قيمة المشروع .Pay Back Period
■ تقدير التكاليف السنوية للمشروع.
■ إعداد قائمة باألرباح والخسائر .
■ التدفقات النقدية للمشروع CASH FLOW
■ معدل العائد الداخلي IRR
■ صافي القيمة الحالية للمشروع NPV
■ نقطة التعادل للمشروع BREAK EVEN POINT
■ أي بيانات أخرى تطلبها الجهة التمويلية.

ثانيا حزمة الخدمات التدريبية :

■ دورة الريادة واإلبداع و توليد األفكار :وتتمحور في مجال إختيار أفكار
المشاريع ومعرفة الفرص المتاحة بالسوق الليبي.
■ دورة دراسة الجدوى والقوانين و التشريعات  :لمعرفة متطلبات دراسة
الجدوى و اللوائح والتشريعات الخاصة بمجال المشروعات الصغرى
والمتوسطة .
■ دورة في مجال إدارة المشاريع  :إلكتساب مهارة إدارة المشروع وتشغيله
بالصورة الصحيحة.

تقوم مراكز وحاضنات األعمال بتقديم محاضرات ترويجية في الجامعات والكليات التقنية والمعاهد العليا والمتوسطة لنشر ثقافة الريادة واإلبداع واإلعتماد
على الذات وأيضا من خالل المشاركة في الندوات وورش العمل التي ينظمها البرنامج بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العالقة.

www.sme.ly

البرنامج

 1تطوير أفكار جديدة لخلق وإيجاد مشروعات ريادية إبداعية حديثة أو إيجاد
أفكار حلول لمشاريع قائمة.
 2مساعدة أصحاب اإلبتكارات واإلختراعات في تحويل أفكارهم إلى مشاريع
تقدم منتجات أو نماذج أو خدمات قابلة للتسويق.
 3تــوفـيــر الــدعــم اللوجستي وال ـخــدمــات اإلرش ــادي ــة والـتـسـهـيــات المتاحة
للمحتضنين.

 4توفير خدمات للجهات التمويلية من حيث األبحاث والمعرفة والتدريب
واإلشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.
 5مراجعة عمليات التشغيل لمنتسبيها بصورة دورية لتحقيق األهداف
المرسومة.
 6ربط وتشبيك المشاريع المحتضنة مع الجهات ذات العالقة بنشاط
المشروع.
 7العمل على توفير دعم مالي إلنطالق المشروع في شكل تمويل إنطالقي
( )SEED FUNDتغطيه إحتياجاته في فترة اإلنطالق من نفقات التجارب
والتدريب التخصصي واإلستشارات وغيرها.
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وفد من البرنامج الوطني في القمة العالمية لريادة األعمال

التعاون الدولي

شارك البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة يف القمة العاملية
لريادة األعمال يف دورتها السابعة،
وال ــت ــي أفتتحها الرئيس األميركي
باراك أوباما يف يوم 2016/6/22
وأستمرت إل ــى ي ــوم  24من الشهر
نفسه مبشاركة عاملية واس ــع ــة من
شركات مرموقة وناشئة.
ك ــم ــا ش ـ ــارك ف ــي ــه ــا ن ــح ــو  700من
رياديي األعمال وأصحاب اإلبتكارات
وخبراء ومستثمرين قدموا من أكثر
من  150دولة حول العالم.

وتعتبر هذه ال ــدورة من أهم فعاليات هذا التجمع الدولي املعني بريادة
األع ــم ــال وال ــذي سبق إستضافته م ــن قبل ال ــوالي ــات املتحدة األمريكية
وحكومات تركيا واإلمارات وماليزيا واملغرب وكينيا.
وك ــان اإلختيار جلامعة ” ستانفورد ” العاملية ،التي تقع يف قلب وادي
السيليكون وحتديدا يف اجلزء اجلنوبي من من سان فرانسيسكو يف والية
كاليفورنيا األمريكية موطن وجتمع ألشهر وأكبر شركات تقنية املعلومات
العاملية والشركات الناشئة.
يذكر أن هذه القمة تعد فرصة لدعم رياديي األعمال واملبتكرين والرياديني
يف تقنية املعلومات واإلقتصاد ،كما متثل فرصة ومنصة تربط أصحاب
الشركات الناشئة بالشركات الكبرى ،فضال عن كونها مكانا للتشبيك بني
الشركات الناشئة واملستثمرين من كافة أرجاء العالم.

إجتماعات بتونس بين البرنامج الوطني و وكالة (إكسبرتيز فرانس)
لتفعيل برنامج الدعم المقدم من اإلتحاد األوروبي والحكومة
الفرنسية
عقد في مدينة تونس يوم الخميس الموافق  14/5/2016إجتماع بين
مسؤولي عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ووكالة
إكسبرتيز فرانس  Expertise Franceتم فيه مناقشة إمكانية تفعيل مشروع
برنامج مساعدات لليبيا ،مقدم من قبل اإلتحاد األوروبي والحكومة الفرنسية.
برنامج المساعدات يتمثل في تنفيذ مشروع تمتد فترته على مدى 4
سنوات وبقيمة تبلغ  7مليون يورو تقدم من قبل اإلتحاد األوروبي والحكومة
الفرنسية وذلك لمساعدة ليبيا إقتصاديا للتوجه نحو تنويع موارد الدخل
وتقليل اإلعتماد على النفط والغاز .هذا وسيخصص جزء من ميزانية
المشروع فور تفعيله للمساعدة في دعم القطاع الخاص والعام عن طريق
بناء القدرات في مؤسسات حكومية سيكون من بينها البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى والمتوسطة  ،حيث من المتوقع أن يشتمل البرنامج
على دورات تدريبيه للمستشارين والمدربين وقد يمتد التدريب ليشمل

كذلك رواد األعمال  ،كما سيخصص جزء من المساعدات للمساهمة في
حل المشاكل والصعوبات المتعلقة بالحصول على التمويل للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة .المسئولين في اإلجتماع ناقشوا أيضا فكرة إنشاء
مصرف خاص بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا وقد أبدى
مسؤولي اإلتحاد األوروبي ترحيبهم بالفكرة ووعدوا بمناقشة األمر مع بنك
المشروعات الصغرى والمتوسطة الفرنسي والبنك االفريقي للتنمية ADB
والبنك اإلسالمي للتنمية.السيد المدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة الدكتور عبد الناصر ابوزقية قدم بدوره عدد من
المبادرات المتعلقة بالنهوض بالمرأة ودعم قطاع ريادة األعمال وفئات ذوي
اإلحتياجات الخاصة وقد القت ترحيبا أيضا من قبل الطرف األوروبي ،ومن
المرتقب أن تعقد جولة جديدة من اإلجتماعات بمدينة تونس  ،تمهد للبدء
الفعلى في برنامج الدورات التدريبية التى يتوقع أن ينظم جزء منها في تونس.

رئيس التحرير  :د .عبدالناصر ابوزقية

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
و المتوسطة

مدير التحرير  :عزالدين عكريش
أعضاء التحرير :
حاتم بن فايد
عبداللطيف الجدي
موسي الطويل
محمد السبعي

www.sme.ly

المقر الرئيسي  :طريق قرقارش ,حي االندلس
طرابلس ليبيا
الموقع األلكتروني www. sme.ly :
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