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اإلفتتاحية
ت ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــوم ـ ـ ــة ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
 Entrepreneurship Ecosystemمنظومة
متكاملة تتفاعل ضمن حزمة من املكونات ويعتبر
وجودها يف أية دولــة محوري ًا لنمو وازدهــار ريادة
األع ـمــال ،وتشمل عــدد مــن العناصر مثل مراكز
البحث العلمي التي تعد منبعا لألفكار االبتكارية
التي تولد منتجات وخــدمــات وأساليب متطورة
يف عــالــم األع ـم ــال ،واألسـ ــرة واألص ــدق ــاء يلعبون
دور ًا مهم ًا يف تنمية سمات الــريــادة لــدى النشء
وتوجيههم نحو العمل اخلاص كمستقبل مهني
إلى جانب البرامج اإلعالمية الهادفة.
وتلعب حاضنات األعـمــال دور مهم يف استضافة
املشاريع الناشئة يف مراحلها التأسيسية ،وتعمل
عـلــى رعــايـتـهــا لتصل مــرحـلــة الـنـضــج مــن خــال
تــوفـيــر الــدعــم الـفـنــي الـ ــازم لـلـحــد مــن مخاطر
فشلها ،كما أن رأس امل ــال املغامر لــه دور مهم يف
املساهمة يف التمويل ،كذلك العوامل القانونية
وال ـت ـشــري ـع ـيــة ت ـه ـيــئ ال ـب ـي ـئــة امل ـس ـت ــدام ــة ل ــري ــادة
األع ـم ــال ال ـتــي تـتـصــف ب ــامل ــرون ــة ،واي ـض ــا اإلرادة
السياسية وال ــرؤي ــة ،تتبعها الـسـيــاســات الرامية
للتنمية والتطوير االقتصادي ،دون أن ننسى دور
البنية التحتية يف جناح قطاع األعمال كالكهرباء
واملــواصــات والـطــرق والبريد والنقل واخلدمات
امل ـس ــان ــدة ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن تــوف ـيــر امل ـع ـلــومــات
احلديثة والدقيقة تعتبر أمر ًا ضروري ًا لدعم ريادة
األعمال.
وتبقى مشكلة التمويل من أبــرز املشكالت التي
تــواجــه املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،ال سيما
يف مرحلة االنطالق ،ولذا فإن وجود قطاع مالي
قوي يعتبر من أهم ركائز منظومة دعم املؤسسات
الصغيرة واملتوسطة.
وأخ ـيــر ًا مــن املـهــم تشجيع االسـتـثـمــار وذل ــك من
خ ــال م ـنــح عـطـلــة ضــريـبـيــة لـتـقـلـيــص اقـتـصــاد
الظل ودعم عجلة االقتصاد الوطني.
أسرة التحرير

انطالق الموقع االلكتروني للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف حلة جديدة WWW.SME.ly 2020
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دعما للرياديين الليبيين ،إفتتاح حاضنة «بناء» بإسطنبول
بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية

أخبار البرنامج

يف أج ــواء احتفالية رائعة ،انطلقت مبدينة إسطنبول التركية صباح يوم اخلميس املوافق  08نوفمبر 2019م ،فعاليات برنامج
“حاضنة بناء” لر يادة األعمال ودعم املشار يع الصغيرة واملتوسطة يف ليبيا ،وقد حضر االفتتاح وز ير االقتصاد والصناعة بحكومة
الوفاق السيد علي العيساوي ،ومحافظ مصرف ليبيا املركزي السيد الصديق الكبير ،ورئيس مجموعة البنك اإلسالمي السيد بندر
احلجار ،وسفير ليبيا يف تركيا السيد عبد الر زاق مختار ،ومدير عام البرنامج الوطني للمشر وعات الصغرى واملتوسطة
السيد د .عبدالناصر أبو زقية ،إلى جانب عدد من املسئولني من املؤسسات والهيئات الداعمة.
ويهدف البرنامج إلى إنشاء حاضنة لر واد األعمال الليبيني توفر البيئة الداعمة لتأسيس شركات ناجحة وقابلة لالستدامة من
خالل التركيز على شركات التكنولوجيا والشركات الصناعية واخلدمات باإلضافة إلى السعي لعقد شراكات ذكية مع املؤسسات
املناظرة يف تركيا.
وسوف ينطلق البرنامج باحتضان سبعني مشر وعا على مستوى ليبيا ،مببادرة بني البرنامج الليبي لإلدماج والتنمية ،والبنك
اإلسالمي للتنمية،
اخل ــدم ــات ال ــت ــي ت ــوف ــره ــا احل ــاض ــن ــة:
*خدمات االحتضان الداخلي:
تساعد حاضنة بناء الـمشر وعات الصغيرة واملتوسطة والناشئة على توفير تكاليف التشغيل من خالل توفير االمکانات الالزمة
أيض ا من املناخ االقتصادي املوجود يف أكبر
مثل املرافق واملعدات املكتبية وخدمات االستقبال ،کما ستستفيد املشر وعات الناشئة
ً
أيض ا مبساعدة
منطقة صناعية يف تركيا ،باإلضافة إل ــى االستفادة من مرافق جامعة يلدز التقنیة ومزایاها وتقوم حاضنة بناء
ً
املحتضنني يف تلبية احتياجاتهم التمو يلية من خالل إحالتهم إلى املستثمر ين املالك وأصحاب رؤوس األموال ومساعدتهم يف تقدمی
العر وض التقدميية.
*اإلرشاد والتوجيه التقني
تقدمي خدمات التوجيه واإلرشاد جلميع املتدربني واملحتضنني خالل ساعات العمل يوميا ،وذلك بتوفير حزمة من خدمات تطو ير
األعمال املتكاملة واملساعدة على تكو ين شراكات ذكية مع املؤسسات التركية مما يساهم يف منو األعمال.
*خدمات التدر يب
توفير فرص التدر يب املكثف للشركات املحتضنة قبل انطالقها وأثناء منوها وحتى انتهاء االحتضان.

اتفاقية تعاون بين مركز أعمال مصراته والصليب األحمر
يستهدف برنامج التعاون الذي مت االتفاق على تنفيذه بني البعثة
الدولية للصليب األحمر ومركز أعمال مصراته بالبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة تقدمي الدعم الفني واملالي لعدد
( )300أسرة مبدينة مصراته والتي تعولها املرأة (األرامل ،املطلقات،
واملعاقني) ،ومتكينها من تنفيذ مشاريع أسرية تساهم يف حتقيق عائد
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اقتصادي مناسب لها وحتويلها إلى أسر منتجة.
يف هذا اإلطار مت توقيع اتفاقية تعاون بني الطرفني بتاريخ  12ديسمبر
 2019م من أهم بنودها أن يتولى مركز اعمال مصراته تقدمي الدعم
الفني واللوجستي للمستهدفات وذلك بتنفيذ دورات تدريبية ريادية،
وكذلك تنفيذ دورات تدريبية تخصصية مهنية متكنهن من تنفيذ
مشاريع صغيرة مثل:
صناعة احللويات ،واخلياطة والتفصيل ،وصناعة اإلكسسورات ،هذا
إلى جانب تقدمي االستشارات الفنية للمستهدفات واملساعدة يف إعداد
خطة عمل لكل مشروع ،وعلى أن يتولى الصليب األحمر تقدمي الدعم
املالي الالزم لتنفيذ مشاريع األسر املستهدفة.
وانطلق البرنامج بداية من شهر يونيو2019م بالنسبة للدفعة األولى
وعددها (  ) 80سيدة مت االنتهاء من تدريبهن بنهاية شهر أكتوبر
وقدمت لهن منح مالية من الصليب األحمر وجار العمل على تنفيذ
املشاريع املستهدفة ،محقق ا ً بذلك برنامج التعاون نتائج ايجابية
ومستمر العمل على تدريب الدفعات األخرى ،ومن املتوقع أن يقوم
الصليب األحمر بتنفيذ هذا البرنامج مبدينة زلينت بالتعاون مع مركز
أعمال مصراته.
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البرنامج الوطني يناقش المنظومة الوطنية لدعم واسناد
المشروعات مع المؤسسات والجهات المعنية
بدعوة من وزارة االقتصاد والصناعة عقد صباح يوم الثالثاء
املوافق  3ديسمبر 2019م اجتماع مبقر الوزارة وذلك لعرض
ومناقشة مقترح «املنظومة الوطنية لدعم واسناد املشر وعات»
املقدم من البرنامج الوطني للمشر وعات الصغرى واملتوسطة.
حيث قام السيد /مدير عام البرنامج الوطني بتقدمي عرض
مرئي ملقترح املنظومة وأكد على أهمية تنسيق وتوحيد اجلهود
املبذولة بني كافة اجلهات التابعة لوزارة االقتصاد والصناعة
واجلهات املعنية األخرى وتوجيهها ضمن سياسة تنمو ية متكاملة
لتنمية وتطو ير قطاع املشر وعات.
كما أوضح أن املنظومة الوطنية للمشر وعات املزمع تنفيذها
هي عبارة عن إطار يجمع كافة اجلهات التي تقدم الدعم
واإلسناد ،ورمبا متو يل للمشار يع سواء أكانت قائمة أم مستحدثة
أم أفكار مشر وعات.
هذا وقد نال املقترح املقدم ترحيب ا ً من كافة احلضور،
وخلصت توصية االجتماع بتشكيل جلنة من أجل تفعيل العمل
على أن تشكل جلان فنية ،وأخرى إلعداد املنظومة ،ثم رفعت

التوصية للسيد /وز ير االقتصاد والصناعة لالختصاص.

يف إطار بث روح املنافسة والتميز بني رائدات األعمال يف ليبيا نظم
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وحاضنة مركز أعمال
املرأة ( ليب) ومركز جسور للدراسات والتنمية مسابقة أفضل ريادية
 2019وبتمويل من منظمة سبارك الهولندية.
انطلق برنامج املسابقة يف شهر أكتوبر  2019م حيث مت تقدمي برنامج
تدريبي قام بتنفيذه مدربون من البرنامج الوطني على كيفية إعداد خطة
عمل مشروع ،ثم عقدت جلسات إرشاد وتوجيه حلوالي ( ) 80مشتركة
باملسابقة يف كل من طرابلس وبنغازي وسبها وذلك مبقر مراكز األعمال
التابعة للبرنامج.
ويف اخلتام مت تقييم خطط عمل مشاريع املتسابقات والتي ترشح عنها
خمس فائزات قدم لهن تدريب عن كيفية عرض مشاريعهن باحلفل
اخلتامي للمسابقة الذى اقيم بتاريخ  2019/11/21م أمام جلنة تقييم
مختصة وكانت نتائج مرحلة التقييم النهائي للمسابقة كالتالي:
 إسراء الرابطى الترتيب األول اسم املشروع « فكر». -زينب احميد الترتيب الثاني اسم املشروع « موبايلى».

دورة تدريبية بعنوان «دور التفكير اإليجابي في إدارة
وتنظيم الوقت واالتصال الفعال»
حرص ا ً من إدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
على مد جسور التعاون مع البلديات وبالتعاون مع املجلس البلدي أبوسليم
اختتمت ظهر اخلميس املوافق  05ديسمبر 2019م فعاليات الدورة التدريبية
ملوظفي البرنامج الوطني يف مجال التنمية البشرية والتي استهدفت ثالثة
عشر موظف ا ً من كافة إدارات ومكاتب البرنامج.
أشرف على هذه الدورة التدريبية ونفذها نخبة من مدربي أكادميية الرشيد
للتدريب وإعداد القادة واالستشارات.
تأتي هذه الدورة ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي ينفذها ويشرف
عليها قسم بناء القدرات والتدريب بالبرنامج خالل العام املنصرم بهدف
الرفع من مستوى أداء العاملني وزيادة انتاجيتهم ،وقد مت دعوة ثالثة متدربني
تابعني لديوان املجلس البلدي أبو سليم حلضور هذا البرنامج.
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وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني يقول:
ينبغي التوجه للقطاع اخلاص والتفكير خارج الصندوق لتنظيم سوق العمل ،وتغيير برامج الضرائب والتأمني
على القروض والضمان االجتماعي ونتطلع لدور فاعل لصندوق التسهيالت املالية
ل ــق ــاء ه ــذا ال ــع ــدد م ــع معالي وزيــر العمل والتأهيل
بحكومة الوفاق الوطني السيد /د .المهدي األمين وكان
حوارنا فيما يتعلق بسوق العمل والخطط والبرامج
المستهدفة الستيعاب الباحثين عن العمل،

لقاء العدد
■ باعتبار أ ّن وزارتكم هي المسؤولة عن سوق العمل في ليبيا،
ماهي استراتيجية الوزارة ورؤيتها لهذا السوق للسنوات القادمة؟
 أوالً نشكر الصحيفة ،نحن في وزارة العمل والتأهيل بحكومةالوفاق الوطني لدينا رؤية واضحة من خالل األرقام الموجودة بمركز
المعلومات والتوثيق تفيد بأ ّن الكادر الوظيفي متضخ ٌم بشكل كبير،
حيث يبلغ عدد العاملين بالقطاع العام حوالي مليون وثمانمائة ألف
موظف يتقاضون مرتبات من ميزانية الدولة ،وهو تضخم كبير جداً
حسب معايير منظمة العمل العربية والدولية في دولة يبلغ عدد
سكانها حوالي ستة ماليين نسمة ،يعمل حوالي ثلث السكان في
القطاع العام ،ورؤيتنا تتمثل في خلق شراكة حقيقية على أسس
سليمة بين القطاعين العام والخاص ،كما يحتاج القطاع الخاص
تشريعات وقوانين لتعطيه ضمانات ،مع العلم أن بعض القوانين قد
تكون معرقلة ولكن في العام 2010م صدرت قوانين دعمت القطاع
الخاص والتطبيق يعد ضعيف ا ً ويحتاج لعمل مؤسساتي ،وشراكة
حقيقية بين وزارات التعليم والتخطيط والمالية والعمل واالقتصاد
وقد قدمنا نحن في وزارة العمل مقترح ا ً للشراكة بين هذه الوزارات
تتضمن عدة مسارات ،أولها تفعيل صندوق التسهيالت المالية وهو
صندوق داعم للشباب من أصحاب الشركات الناشئة بالدرجة األولى،
المقترح الثاني يخص تأسيس صندوق لتنمية الموارد البشرية ،هذا
إلى جانب مبادرات أخرى يقوم بها البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة ووزارة االقتصاد في اإلطار نفسه.
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■ ما هي البرامج والسياسات التي تتبناها الوزارة للتعامل مع
األعداد الهائلة من الشباب الباحثين عن عمل ؟
 هناك منظومة موزعة على مكاتب العمل بالبلديات لرصداإلحصائيات رغم أن األرقام ال تزال غير حقيقية ونعمل على دعم
القطاع الخاص ليستوعب الباحثين عن عمل وكذلك تتم حالي ا ً
مراجعة قوانين اإلقراض وضمانها لدعم القطاع الخاص ،وتتمتع
ليبيا بمجتمع شاب يعد أكثر من  % 60من السكان تحت عمر 40
عام ا ً وموارد هائلة وما ينقصنا هو اإلدارة الناجحة.
■ بعد إنشاء ال ــوزارة لصندوق التسهيالت المالية الذي من
المفترض أن يتولى تأمين التمويالت الالزمة لمخرجات البرامج
المهنية ،ما هي اإلجراءات التي اتخذها الصندوق بهذا الخصوص ؟؟
 ت ــم تفعيل ال ــص ــن ــدوق ف ــي فترة وج ــي ــزة ول ــدي ــه الشخصيةاالعتبارية والذمة المالية المستقلة ،وسيعمل لدعم الشباب من
خالل بوابة إلكترونية.
■ ماذا عن االلف مشروع الذين تم تدريب أصحابها؟
 نعمل بالتنسيق مع البرنامج والوزارة وصندوق التسهيالتالمالية لدعم هذه المشاريع.
■ ُت عتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم وسائل
استيعاب العمالة ،هل لدى ال ــوزارة تعاون مع وزارات ومؤسسات
أخرى في هذا المجال ؟
 هذا من األهداف السامية ،ويعد تحدي ا ً ألنه ال يمكن تنظيمسوق العمل الليبي بالطريقة النمطية السائدة ،فكل شيء حالي ا ً
موجه للقطاع الحكومي ،من مخرجات التعليم والتوظيف ،ولذلك
ينبغي التوجه للقطاع الخاص والتفكير خارج الصندوق لتنظيم
س ــوق العمل ،وتغيير برامج الضرائب والتأمين على القروض
والضمان االجتماعي للعاملين لتحفيز القطاع الخاص وسوف
تنظم ورشة عمل لهذا الغرض في هذا العام.
■ ُت عد تقنية المعلومات من أه ــم آليات حصر وتنظيم سوق
العمل ،أو ما ُي عرف بمنظومة سوق العمل ، )LMIS( ،هل لدى الوزارة
منظومة للتعامل مع بيانات سوق العمل للمواطنين واألجانب ؟
 نحن ف ــي وزارة العمل أطلقنا م ــا ُي ــع ــرف بمنصة التوظيفللتواصل مع الباحثين عن عمل حتى من خالل الهاتف النقال في
بصدد تجهيز مركز لهذا الغرض.
إطار الرقمنة ،وأيضا
َّ
■ ماذا عن برامج التعاون الدولي في مجال تنظيم سوق العمل؟
 هناك تعاون وثيق مع عدد من املنظمات مثل ( )GIZوغيرها لتقدمياالستشارات وتدريب الكوادرالوطنية .
■ أخيرا ،ما هي التحديات والعقبات األساسية التي تواجه وزارة
العمل اليوم في تأدية مهامه؟
 التحديات كبيرة وأهمها التحدي األمني وعدم االستقرار واالنقسامالسياسي وضعف الكوادر املؤهلة.
■ ما هي اإلجراءات المتخذة في الوزارة لمعالجة هذه التحديات ؟؟

 نعمل مبا توفر لدينا من إمكانات وحشد اجلهود والتنسيق معالوزارات واملؤسسات األخرى مثل املعهد الوطني لإلدارة للتغلب على هذه
الصعوبات.
يف اخلتام نشكركم معالي الوزير على إتاحة الفرصة ومع متنياتنا لكم
بالتوفيق ،،
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قصة نجاح  :صاحب شركة «االتجاه الجديد للتسويق والتجارة اإللكترونية»

يف هذا العدد من صحيفتنا نسرد قصة جناح ألحد الشباب املثابرين لكي تكون قصة ملهمة للعديد من الشباب
للتفكير يف إقامة مشاريع تساهم يف حل املشكالت والتحديات باستخدام التقنيات احلديثة

واجه صاحب المشروع تحديات كبيرة في أهم جزئية للمشروع والمتعلقة
بعملية الدفع اإللكتروني بالمنصة حيث ق ــام بالتواصل مع مصرف ليبيا
بناء عليها قام بتأسيس شركة
المركزي حيث قدم ْ
ت له بعض االستشارات ً
(االتجاه الجديد) للتسويق والتجارة اإللكترونية خالل شهر أغسطس 2018م.
ت الشركة بتوقيع عقود تسويق للبطاقات المصرفية مع مصرف
قام ْ

(الصحاري) ،وشركة (تداول) للتقنية وانطلق العمل بداية عام 2019م وذلك
بتوزيع أدوات الدفع اإللكتروني في كامل المنطقة الجنوبية من خالل إنشاء
منصة تجارة إلكترونية  ،)) www.e-payment.lyواآلن أصبحت الشركة
يعمل بها حوالي ( )17موظف اً ،ومندوب ا ً تُدفع لهم مرتبات ثابتة كما أن لديها
مقرات بمدينتي طرابلس وسبها.
قامت الشركة بإطالق الحملة التعريفية لمنصة جملة في أكتوبر
2019م بفندق كورنثيا والتي استهدفت ( )120شركة من شركات األدوية وذلك
بالتنسيق والتواصل مع اتحاد موردي ومص ِّن عي األدوية والمستلزمات الطبية
ونقابة صيادلة ليبيا.
تم دعوته من قبل البرنامج الوطني لحضور العديد من األحداث المتعلقة
بريادة األعمال وتزكيته لدى حاضنة بناء لريادة األعمال بتركيا ،والتي بدورها
وجهت له الدعوة للمشاركة في مسابقة نماء المشارك بها ( )180مشروع ا ً تم
احتضان ( )10مشروعات من بينها مشروع (منصة جملة) للتجارة اإللكترونية،
وبمناسبة حفل افتتاح الحاضنة تم اختيار( )3مشروعات محتضنة لعرضها
أمام كبار الضيوف والشخصيات أحدهم كان مشروع منصة جملة ،كما قام
السيد /طه بتأسيس فرع للشركة بالمجمع التقني بجامعة (يلدز) للتكنولوجيا
باسطنبول مستفيداً بذلك من المزايا المتاحة بالمجمع مثل اإلع ــف ــاءات
الضريبية وغيرها.
تم إط ــاق موقع وتطبيق منصة جملة اإللكتروني التجريبي بالسوق
المحلي ،ومن المتوقع أن يتم العمل الفعلي به بداية عام 2020م.
يسعى صاحب المشروع جاهداً في الحصول على قرض من أحد المصارف،
أو إيجاد مستثمر يكون شريك ا ً له الستكمال العمل بالمشروع.
ب طمو ٌح مؤم ُن بفكرة مشروعه بذل
الحقيقة إن الريادي طه بركة ش ــا ٌ
قُصارى جهده لتنفيذها على أرض الواقع مستفيداً من كل اإلمكانات المتاحة
وانطلق بكل عزيمة وإصرار ومن المتوقع أن يحقق مشروعه نجاحات وتوسعات
أكثر مما هو مخطط له  ..تمنياتنا له ولكل أمثاله من الرياديين بالتوفيق.
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طه بركة خريج كلية العلوم الهندسية والتقنية  -براك الشاطئ بجنوبنا
الحبيب عام 2008م وتحصل على الماجستير في مجال علوم البيئة عام
2012م ،بدأ ممارسة العمل الخاص كمندوب مبيعات لشركة (الحنان الدائم)
التي كان لديها وكاالت لشركات أدوية أردنية لتسويق منتجاتها بالجنوب الليبي،
تدرج في الوظيفة إلى أن أصبح مديراً لفرع الشركة وكان هذا العمل بالنسبة
له تجربة متميزة في مجال التسويق والمبيعات ،ونتيجة لظروف الحرب التي
مرت على الجنوب الليبي لسنوات  2015 - 2014م وارتفاع وتذبذب أسعار
الدوالر مما تسبب في خسائر لهذه الشركات وأدى ذلك إلى انهاء أعمالها سنة
 2016م.
ب ــدأ السيد  /طه يفكر في العمل لحسابه الخاص وذل ــك بالبحث عن
وسيلة لحل مشكلة التسويق والربط بين الشركات الموردة في الشمال بالتجار
في الجنوب ،من هنا جاءت فكرة المشروع وهي (إنشاء منصة جملة للتجارة
اإللكترونية) ،ثم ق َّر ر البدء بمجال تسويق األدوية والمستلزمات الطبية أوالً
لتوفر خبرة عملية له في هذا المجال إضافة إلى أن جميع العاملين بالقطاع
شريحة متعلمة يمكنها التعامل مع المنظومات والتكنولوجيا وتقبلها بكل
سهولة ويسر.
في بداية عام  2018م اتجه إلى إحدى الشركات المختصة في مجال
البرمجة ،وتعاقد معهم على البدء في تصميم وبرمجة المنصة وكان يتوفر لديه
نصف تكلفة العمل المطلوب فقط ،قام بدفعها للشركة كدفعة مقدمة إلصراره
على تنفيذ مشروعه.
خالل فترة إعداد المنصة قام صاحب المشروع بتجميع بعض المعلومات
عن أنواع األدوية ثم تصنيفاتها إلدخالها بالنسخة التجريبية للمنصة ،كما قام
وقدم له المستشار
بزيارة لحاضنة جامعة طرابلس وتسجيل فكرة مشروعه ّ
رم ــض ــان الفرجانى أح ــد موظفي البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
قدم السيد/
والمتوسطة والمتعاون مع الحاضنة آنذاك المشورة الفنية ،كما ّ
وبناء عليه
طه عرض ا ً تقديمي ا ً لمشروعه على لجنة فنية مختصة بالحاضنة،
ً
تمت الموافقة على احتضان المشروع ،واكتمل العمل على فكرة المشروع
بالحاضنة؛ حيث تم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع التي أعد ْ
ت له من
قبل المستشارين بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

بقلم  :افطيم باالشهر
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البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يشارك
بفعاليات األسبوع العالمي لريادة األعمال
بوابة المشروعات

ُي عد األس ــب ــوع العاملي ل ــري ــادة األع ــم ــال أه ــم وأكبر ح ــدث عاملي لالحتفاء
باملبدعني واملبتكرين ورواد األعمال على مستوى العالم؛ ومناسبة لنشر
ثقافة ري ــادة األعمال وتنمية روح املبادرة لدى الشباب وأصحاب األفكار
املبتكرة ،وينعقد هذا احلدث خالل أسبوع واحد يف شهر نوفمبر حيث تقام
فيه عديد األنشطة واألعمال الريادية.
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ش ــارك يف فعاليات
األسبوع العاملي لريادة األعمال الذي انعقد خالل الفترة  24-18نوفمبر
2019م من خالل عدة أنشطة قام بتنفيذها مراكز وحاضنات األعمال
والتي كانت كالتالي:
قام مركز أعمال طرابلس بتنفيذ عديد املحاضرات عن ري ــادة األعمال
باجلهات التالية :
 الهيئة العامة للسياحة. مدرسة النهضة للتعليم األساسي.-ثانوية طرابلس للبنني ( شارع النصر).

نشاط البرنامج
 منظمة (منبر احلق) احلقوقية.كما مت تنفيذ عدة دورات تدريبية ريادية بهذا االسبوع لعدد (  23متدرب اً).
متثل نشاط مركز أعمال سبها من خالل قيامه بزيارات لعديد اجلهات
مثل املجلس البلدي سبها ،جامعة سبها ،كلية االقتصاد والتجارة ،غرفة
التجارة والصناعة سبها ،مركز تنمية الصادرات حيث قام بتوزيع مطبوعات
باملناسبة ،ومت دعوة هذه اجلهات إلى جلسة حوارية انعقدت باإلدارة العامة
بجامعة سبها بتاريخ 20نوفمبر 2019م تناولت عديد املواضيع املتعلقة
بريادة األعمال.
من جانبها شاركت حاضنة أعمال التقنيات الزراعية بالتعاون مع جامعة
الزاوية بتنفيذ عدة محاضرات تعريفية وبرنامج تدريبي مثل دورة عن
كيفية إعداد خطة عمل ودورة أخرى حول إعداد منوذج العمل التجاري.
فيما شارك مركز أعمال اجدابيا بفعاليات املؤمتر األول لبيئة األعمال يف
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ليبيا الذي التأم خالل الفترة  25-24نوفمبر 2019م بكلية االقتصاد
 جامعة اجدابيا والذي صادف انعقاده االحتفاء باألسبوع العاملي لريادةاألعمال حيث كانت املحاضرة االفتتاحية من تنظيم وإشراف مركز أعمال
اجدابيا؛ وكانت حتت عنوان (التفكير التصميمي يف بيئة األعمال) قدمتها
السيدة /هند البشارى من حاضنة أعمال جامعة بنغازي؛ كما قام مركز
أعمال اجدابيا بتنفيذ دورة تدريبية بعنوان (مقدمة يف ريادة األعمال) على
هامش املؤمتر حضرها ( ) 36طالب ا ً من مختلف أقسام اجلامعة.
كما شارك مركز أعمال املرأة ف من خالل تنفيذه لألنشطة اآلتية:
 تقدمي عدد من املحاضرات التعريفية بريادة األعمال بكل من:مدرسة ميمونة بنت احلارث الثانوية للبنات.
معهد رسل احلضارة للتعليم املتوسط والعالي.
 املشاركة يف حفل اختتام مسابقة أفضل ريادية  2019التي نظمتهامنظمة (جسور) ،بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
واملتوسطة
 املشاركة بحضور ورشة عمل عن األسبوع العاملي لريادة األعمال التينظمتها (هكسا كونكشن) ،وورشة عمل بخصوص منوذج ريادة األعمال التي
نظمتها شركة (هيمفا).
وتلبية للدعوة الكرمية من املؤمتر العلمي األول (ع ــزم) لريادة األعمال
 2019الذي انعقد مبدينة العجيالت شارك البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة يف فعاليات هذا املؤمتر العلمي والذي تزامن موعد
انعقاده مع حدث األسبوع العاملي لريادة األعمال ،مشاركة البرنامج جاءت
من خالل ورقة عمل كانت حتت عنوان:
(نحو بيئة أعمال داعمة لبعث املشروعات الصغرى واملتوسطة)
أعدها وألقاها أ.رمضان الفرجاني ،كما شارك د.موسى الطويل يف املؤمتر
الذي تناول العديد من املواضيع املتعلقة بريادة األعمال .
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اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ االقتصادي وسبل تفعيل
القطاع الخاص في ليبيا

بقــلم :

د.موسي الطويل
للسياحة دو ٌر م ــه ـ ٌم فــي ت ــع ــزي ــز وت ــق ــوي ــة
االق ــت ــص ــاد المحلي على المستوى الكلي
فللسياحة أدوار تنموية ومزايا في جوانب
اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية أخرى،
وإذا ما استغل واقع السياحة واستثمر باتجاه
صناعة سياحية متطورة فمن المتوقع أن
تزيد وارداتها ومساهماتها في الناتج المحلي
اإلجمالي ،كما ي ــرى بعض المختصين في
مجال السياحة إذا استثمرت بشكل صحيح
ف ــإن ال ــس ــي ــاح ــة س ــت ــك ــون (ن ــف ــط الــعــرب) في
المستقبل ،ولتبني عملية التنويع في هذا
القطاع يتطلب العمل على الترويج لليبيا
من قبل الجهات الحكومية والخاصة لتصبح
ليبيا مقصد سياحي وه ــذا يتطلب تعزيز
إجـــــراءات ال ــج ــذب ال ــس ــي ــاح ــي وإعــــادة هيكلة
المؤسسات العاملة على النشاط السياحي،
وك ــذل ــك العمل على تأهيل ال ــم ــواق ــع األث ــري ــة،
كما ينبغي على ال ــدول ــة زي ــادة المخصصات
المالية في ميزانية التنمية لهذا القطاع من
أجل النهوض به ،والعمل على تشجيع القطاع
الخاص المحلي واألجنبي لالستثمار فيه مما
سينعكس على تطويره ليأخذ دوره في التنويع
االقتصادي وتنمية مصادر الدخل لالقتصاد.
ســـــيـــــاســـــات الــــتــــنــــويــــع الـــــتـــــي يــمــكــن
إت ـ ــب ـ ــاع ـ ــه ـ ــا فـــــــي االقــــــتــــــصــــــاد ال ــل ــي ــب ــي
ت ــف ــع ــي ــل دور ال ــق ــط ــاع ال ــخ ــاص م ــن خ ــال
آل ــي ــة ال ــخ ــص ــخ ــص ــة ،وذلــــك ل ــل ــق ــي ــام ب ــدراس ــة
شاملة لكل المشاريع في القطاع العام ،وأن
تخصص ال ــدول ــة ع ــب ــر ميزانيتها السنوية
ب ــن ــداً م ــن النفقات االستثمارية ي ــك ــون باسم
ن ــف ــق ــات ال ــت ــح ـ ّول االق ــت ــص ــادي إلن ــج ــاح عملية
التنويع االق ــت ــص ــادي  ،وك ــذل ــك ال ــش ــراك ــة بين
القطاعين العام والخاص ،وتشجيع االستثمار
األج ــن ــب ــي والمحلي ف ــي ال ــق ــط ــاع ــات البديلة.

www.sme.ly

مقال العدد

س ـــــبـــــل
ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ االقــــــــتــــــــصــــــــادي و ُ
ت ــف ــع ــي ــل الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي ل ــي ــب ــي ــا
إن الهدف األســاس من التنويع االقتصادي
هو تقليل االعتماد على قطاع النفط وإيراداته
عن طريق تطوير قطاعات غير نفطية تعمل
ع ــل ــى خ ــل ــق اق ــت ــص ــاد غ ــي ــر ن ــف ــط ــي ،وص ـ ــادرات
غير نفطية ،وم ــص ــادر إي ـ ــرادات أخ ــرى تعمل
ع ــل ــى تقليل دور ال ــق ــط ــاع ال ــع ــام وت ــع ــزي ــز دور
ال ــق ــط ــاع ال ــخ ــاص المتمثل ف ــي المشروعات
الصغرى والمتوسطة في التنمية االقتصادية،
ك ــم ــا ي ــس ــاع ــد ال ــت ــن ــوي ــع االق ــت ــص ــاد ع ــل ــى النمو
االق ــت ــص ــادي ،م ــن خ ــال زي ــادة إنتاجية العمل
ورأس المال البشري والتطوير المالي ،ويسهم
في زي ــادة معدالت النمو االقتصادي من خالل
زيــــادة ف ــرص االس ــت ــث ــم ــار وت ــق ــل ــي ــل المخاطر
االستثمارية ،ويقوي درجة العالقات التشابيكية
بين القطاعات اإلنتاجية ورف ــع معدل التبادل
ال ــت ــج ــاري ب ــي ــن ال ــب ــل ــدان ،وي ــع ــم ــل ع ــل ــى تقليل
المخاطر المؤدية إلى انخفاض قيمة الصادرات
خاصة في الدول التي تعتمد على منتج واحد.
ولتطبيق التنويع االقتصادي في ليبيا يجب
أخذ الخطوات الالزمة من أجل تنويع مصادر
ال ــدخ ــل ف ــي ليبيا ،ونقل االقتصاد م ــن مجرد
اقتصاد ريعي يعتمد على مصدر وحيد للدخل
إلى اقتصاد تتوافر فيه شروط اإلنتاج ويعتمد
على مصادر متنوعة للدخل ،يشترك في توليد
ذلك الدخل كلٌ من القطاعين العام والخاص.
ولتسريع التنويع االقتصادي داخ ــل الدولة
الب ــد م ــن ت ــوف ــي ــر ال ــم ــوارد ال ــم ــال ــي ــة م ــن خ ــال
إنشاء صندوق استثماري ُي ستقطع له نسبة
من إيرادات النفط ،وكذلك اقتراح مخصصات
مالية من الحكومة لدعم المشروعات الصغرى
والمتوسطة ويوضع لها رؤي ــة يكون من ضمن
أولوياتها عملية التنمية وإستراتيجية التنويع
االق ــت ــص ــادي ، ،ودف ــع عجلة التنمية ،لتكون
المشروعات الصغرى والمتوسطة أهم حلقات
دع ــم وإدمـــاج القطاع ال ــخ ــاص ف ــي االقتصاد.
الـــــقـــــطـــــاعـــــات ال ـ ــم ـ ــؤه ـ ــل ـ ــة ل ــل ــت ــن ــوي ــع
االقـــتـــصـــادي ال ــم ــق ــت ــرح ــة فـــي ل ــي ــب ــي ــا هــي:
أوالً  :الـــــــقـــــــطـــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــي
يعد من أه ــم القطاعات االقتصادية نظرا
ل ــل ــدور الـــذي يلعبه ف ــي مختلف العمليات
واألنشطة االقتصادية ،حيث يساهم في رفع
مستوى اإلن ــت ــاج وتوليد ال ــدخ ــل وتوفير فرص
العمل ،وخاصة االستثمار في قطاع الصناعات
التحويلية التي تستطيع الصناعات الصغرى
والمتوسطة الخوض في غمارها إذا ما توفر
لها الدعم الالزم ،وفي هذا الشأن يتعين على
المختصين بالجانب االقتصادي في ليبيا عند

رسم السياسات االقتصادية أن يتم التركيز على
رائدا للتنويع
القطاع الصناعي باعتباره
قطاع ا ً
ً
االقتصادي في ظل توفر عديد الموارد الطبيعية
البشرية وتوفير الدعم المالي ،وجميعها تعتبر
أس ــس بناء قاعدة صناعية قوية ،وعليه فإن
تحقيق التنمية والتنويع االقتصادي في ليبيا
يكون من خالل اإلي ــرادات النفطية واستغاللها
خصوص ا
في القطاعات االقتصادية البديلة
ً
الصناعات التحويلية ،وأن تركيز االستثمار
في هذا القطاع يعد توسيع قاعدة الصناعات
تدريجي ا،
التحويلية ف ــي ال ــدول ــة وتطويرها
ً
وي ــت ــن ــام ــى م ــس ــاه ــم ــت ــه ــا ف ــي ال ــن ــات ــج المحلي
اإلج ــم ــال ــي ليصبح ه ــذا القطاع ه ــو المحرك
الرئيس لالقتصاد الليبي ،وبوصول هذا القطاع
درجة كافية من التطور والنضوج تكون األهمية
النسبية ف ــي ال ــن ــات ــج المحلي اإلج ــم ــال ــي قد
فاقت بكثير األهمية النسبية لقطاع النفط.
ثـــــــانـــــــيـــــــا ً  :الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــــزراعــــــــي
إن إمكانية التنويع في هذا القطاع خاصة مع
ازدياد الطلب على اإلنتاج الزراعي ومحدودية
العرض يتطلب جملة من الوسائل والسياسات
الزراعية للنهوض به ،وزيادة مساهمته في الناتج
المحلي اإلجمالي وتوفير المنتج المحلي لسد
الطلب من السلع الزراعية ،ومن بين الوسائل
التي تساعد على نجاح التنويع في القطاع.
 السياسة االستثمارية التي يجب التركيزفيها على تأمين البنى األساسية للقطاع مثل
استصالح األراضي وتوفير المياه الالزمة ،ودعم
أنشطة البحوث والدراسات التطبيقية الزراعية،
واستنباط أصناف جديدة ومتميزة وقصيرة
العمر اإلنتاجي ،والتوسع في مجال إكثار إنتاج
البذور الزراعية ،والدعم المالي للمزارعين ،
والعمل على توفير التقنيات الحديثة  ،وكذلك
إقامة المشاريع الخاصة بالرعاية الصحية
في المناطق الريفية  ،وكذلك سياسة حماية
األراضــي الزراعية وتتمثل في إيقاف الزحف
السكاني على األراضي الخصبة ذات اإلنتاجية
يهدد اإلنتاج الزراعي.
العالية األمر الذي أصبح ّ
وأخيراً وضع سياسة لدعم المنتجين تتمثل
في تسعير المنتوج  ،وإن عديد بلدان العالم
تتبنى هذه السياسة السيما وأن اإلنتاج الزراعي
يستجيب لمستويات األسعار ، ،حيث تحولت
من دول مستوردة لبعض المحاصيل إلى دول
مصدرة ،وهو ما يعكس إمكانية زيادة إنتاجية
ال ــوح ــدة المساحية وهــذا م ــا أك ــدت ــه التجربة
السعودية لمحصول القمح ،حيث بلغ اإلنتاج
مستويات فاقت الطلب المحلي ،وم ــن ثم تم
تصدير الفائض عن حاجتها إلى خارج البالد.
ثــــــالــــــثــــــا ً  :الــــــقــــــطــــــاع الــــســــيــــاحــــي
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حاضنات تكنولوجية غيرت وجه العالم

متفرقات

احلاضنة هي منشأ ة متخصصة يف د عم الر يا د يني من خالل تطو ير
أفكا رهم اإلبد اعية و جتسيد ها على أ ر ض الوا قع  ،و ذلك بتقد مي مجموعة
متكا ملة من اخلد ما ت املسا ندة واالستشا را ت العلمية والدعـم الفنى
يف عمليا ت تطو ير املنتج واحلصول على التمو يل واإلد ا رة والتنظيم
و ا لتسو يق .
وفيما يلى أهم عشرة حاضنا ت غيرت وجه العالم :
Y C ombinator
بد أت يف عام 1985م واآلن لها ثالثة موا قع ،وقد احتضنت 172
شركة بتمو يل  6 0 0مليو ن د والر ،و يشمل املوقع على األجهزة ومعد ا ت
التكنولوجيا احليو ية واحلاضنة عا د ة تركز على االستثما را ت الصغيرة ،
من  10 0 0 0إلى  20،0 0 0د والر.
Houston Te chnolog y C enter
و تركز  H TCعلى مجالني هما :الطا قة و تكنولوجيا النا نو ،وقد
واكبت عد د  10 0 0من أصحا ب املشا ر يع الذ ين رفعوا متو يلها ملليا ر د والر
(يف 2 019م حققت مجموعة شركا تها أ ر باح تفو ق  125مليو ن د والر).
.Palo A lto Res earch C enter
أطلقتها شركة ز ير وكس عام 1970م  ،وال تزال  PA RCمنبع االبتكا ر يف
وا دي السليكو ن .و تشمل أعظم شركة د افعة للطباعة الليز ر ية  ،إ يثرنت ،
واألليا ف البصر ية الكمبيوتر والليز ر.
T he Te chnolog y I nnovat ion C enter
احتضنت  35 0من شركا ت التكنولوجيا وقد ازد ا د متو يلها  48مليو ن
د والر يف العا مني املاضيني  ،و تشمل خد ما تها التسو ق عبر اإلنترنت  ،وقد
أحد ثت طفرة فى خد متها للجمهو ر.
T he IceHous e
أنشئت احلاضنة عام 20 01م بالتعا و ن بني جا معة أ وكالند وا رنست
و يونغ ،و إ تش بي  ،وما يكر و سوفت  .وقد أطلقت  75من شركا ت التكنولوجيا
با ستثما را ت  5 0مليو ن د والر من خالل شبكة املالك للمستثمر ين.
T he Res earch Park at the Universit y of Illinois at
Urbana Champaig n
هذ ه احلاضنة فر يدة من نوعها من حيث أنها جتمع بني الشركا ت
املنشأ ة حتت سقف واحد ،مع الشركا ت الكبيرة فى بؤ ر ا ستيطا ني تشمل
ياهو ،سوني ،مختبرا ت أ بوت وكوالكوم  .جنبا إلى جنب مع هذ ه الشركا ت
العمالقة  ،و توظف الشركا ت أ كثر من  40 0متد ر با.
T he E nv ironmental Busines s Cluster
تغذي احلاضنة شركا ت الطا قة النظيفة والتكنولوجيا البيئية
تأ سست يف عام 1994م  ،وقد ساعد ت  15 0شركة على تسو يق منتجا تها
 ،ومتو يل أصحا ب املشا ر يع  ،ومنها الشركة املصنعة ألبراج الر ياح يف با رك
سيتي بوالية يوتا ،وشركا ت إ نتاج املطاط  ،و إعا د ة تد و ير اإلطا را ت.

بوابة المشروعات :

مواقع انترنت تهمك
 :Class Centralاكتشف دورات تعليمية مجانية من
أفضل اجلامعات يف العالم مثل ستانفورد وهارفارد و
.MIT
 :Courseraيوفر املوقع دورات تعليمية مجانية
بالتعاون مع العديد من اجلامعات حول العالم ،معظم
الدورات مدفوعة لكن بعض الدورات املهمة جدا تتوفر
مجا نا .
 :w3schoolsموقع لتعلم لغات البرمجة مجانا
للمبتد ئني
 :edXمنصة للتعليم املفتوح تأسست من قبل كل من
جامعة  MITوجامعة هارفادر توفر مجموعة كبيرة من
الدورات التعليمية يف املستوى اجلامعي دون مقابل.
رواق :منصة للتعليم املفتوح عبر اإلنترنت توفر
العديد من الدورات التعليمية باللغة العر بية مجانا.
 :Education portalدورات تعليمية مجانية تساعد
يف تخطي االمتحانات لضمان احلصول على مؤهل
جا معي .
 :FutureLearnموقع يوفر مئات الدورات التعليمية
املجانية يف العديد من املجاالت مثل اللغات والثقافة
وإدارة األعمال والعوم والتكنولوجيا والصحة.
 :Memriseموقع لتعلم اللغات والتار يخ والعلوم
باستخدام بطاقات رسومية أو بطاقات فالش.
 :Mathwayموقع حلل املعادالت الر ياضية.
 :Mendeleyأفضل موقع مجاني إلدارة البحوث
اخلاصة بك وتنظيمها ومشاركتها واكتشاف بحوث
جد يد ة .
 :Cups of Tea 7موقع مجاني يتيح التواصل دون
الكشف عن الهو ية مع مجموعة من األشخاص املدربني.
 :FileHippoموقع يوفر كل البرامج الضر ور ية ألي
مستخدم للكمبيوتر مجانا.
 :Niniteموقع لتحميل البرامج الضر ور ية بعد
تثبيت نسخة ويندوز جديدة بضغطة زر واحدة.
 :Mega Desktop Syncموقع يوفر  50جيجابايت
مجانية لتخز ين امللفات عبر اإلنترنت.
 :GIMPبرنامج مجاني مفتوح املصدر لتعديل الصور
– ميكن القول أنه بديل فوتوشوب املجاني.
 :KeePassموقع مجاني إلدارة وحفظ كلمات املر ور.
 :Project Gutenbergموقع يوفر عدد كبير جدا
من الكتب املجانية.
 :OpenLibraryموقع لتحميل كتب مجانية بدون
أي قيود خاصة بحقوق النشر والتأليف.
:WeTransfer
يعتبر أفضل موقع يتيح إرسال امللفات الكبيرة مجانا،
حيث يوفر من خالل واجهة سهلة وبسيطة إمكانية
إرسال ملفات حتى  2جيجابايت مجانا،

أعضاء التحرير
مدير التحرير
رئيس التحرير
عزالدين عكريش د موسي الطويل  -رمضان املرهاق  -افطيم باالشهر  -عبير الغويل
د.عبدالناصر ابوزقية
املقر الرئيس  :طريق قرقارش ,حي األندلس طرابلس ليبيا  /املوقع اإللكتروني WWW.sme.ly :
الفيس بوك  / www.facebook.com/SMElibya :البريد االلكتروني  media@SME.ly :الهاتف +218924880888

www.sme.ly

