تـــــــوزع
مجـــــانـا

صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
شتاء 2019/02/28 -
العدد السابع

ورشة عمل حول مسودة مشروع قانون المشروعات
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
5

وزير االقتصاد والصناعة:

6

البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى
واملتوسطة يعتبر أولوية
من أولويات وزارة
االقتصاد والصناعة
4

توقيع مذكرة تفاهم
بني البرنامج الوطني
ومؤسسة كوسجيب

مسابقة أفضل تطبيق
للهاتف النقال 2018
3

اإلفتتاحية

من أجل تطوير بيئة األعمال
تشير أغلب الدراسات املحلية والدولية التي أُجريت
ع ـلــى ب ـي ـئــة األعـ ـم ــال يف لـيـبـيــا والـ ـت ــي ل ـعــل ِ
آخ ــره ــا
دراس ـ ــة ال ـب ـنــك ال ــدول ــي إل ــى أ ّن مـشـكـلــة «احل ـصــول
عـلــى الـتـمــويــل» تـظــل العقبة األســاسـيــة الـتــي تقف
عــائـقـ ًا أم ــام إط ــاق واسـتــدامــة املــؤسـســات الصغيرة
واملـتــوسـطــة يف ليبيا وم ــن خ ــال مـسـيــرة الـبــرنــامــج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وجتربة
القطاع املصريف وأصحاب املشروعات واجلهات ذات
العالقة ،يتضح أ ّن مشكلة «احلصول على التمويل»
هي نتيجة وليست سبب ًا ،باإلضافة إلى أنّه لم يسبق
ت دراس ــة مستويات وأب ـعــاد مشكلة احلصول
مت ـ ْ
أن ّ
معمقة للوقوف على األسباب
على التمويل دراســة ّ
احلقيقية ملشكلة التمويل.
إ ّن وجـ ــود آل ـي ــات ال ــرع ــاي ــة وال ـتــوج ـيــه وب ـن ــاء هيكل
التمويل األمثل لضمان توزيع املخاطر واملشاركة من
خالل هياكل دعم ومساندة متكاملة تعمل على خلق
بيئة أعمال جاذبة ومنافسة ،أو ما ُيعرف مبنظومة
دعم متويل املشروعات وهي يف احلقيقة أحد اآلثار
اجلــانـبـيــة املـهـمــة ألس ـبــاب أخ ــرى ينبغي معاجلتها
والتي لعل أهمها وأ ّولُها هو سن قانون رصني ومتوازن
ُينظِّم عمل املشروعات متناهية الصغر والصغيرة
واملتوسطة يف ليبيا الــذي يعكف البرنامج الوطني
الصغرى واملتوسطة على إعداده حاليا
للمشروعات ُ
بــال ـت ـعــاون م ــع أص ـح ــاب املـصـلـحــة وك ــاف ــة املـهـتـمــن
بــدعــم الـقـطــاع اخل ــاص وسيشكل الـقــانــون املقترح
يف حال اعتماده وتطبيقه األرضية املناسبة لتنمية
بـيـئــة األع ـم ــال يف ليبياحيث تعتم ــد عملية بعث
املشــروعات الصغيرة واملتوسـطة وضـمــان جناحها
على استحداث منظـومة متكاملة ومترابطة تشكل
بيئة أعمال للمشروعات عمادها سياسات وتشريعات
مشجِّعة وإج ــراءات سهلة وميسرة تعمل كمنظومة
متناسقة جلعل بيئة األعـمــال املحلية بيئة جاذبة
إلطالق واستدامة املشروعات حتى تضطلع بدورها
وتكون الرافد األساسي لالقتصاد الوطني والقاطرة
للتنمية املنشودة يف ليبيا ..
أسرة التحرير
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النائب أحمد معيتيق يجتمع مع مديري مصرفي االدخار والتنمية والبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة

عقد النائب باملجلس الرئاسي السيد أحمد معيتيق يوم االثنني
املوافق  2018/10/15اجتماع ا ً مع كل من السادة محيي الدين العروسي
مدير عام مصرف االدخار واالستثمار العقاري ،وسالم الشويرف مدير
ع ــام مصرف التنمية ،والدكتور عبدالناصر أبوزقية املدير العام
للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة.
تناول السيد معيتيق خ ــال االجتماع باملناقشة ع ــدة مواضيع
تخص هذه املرافق املهمة من بينها التشاور مع مدير مصرف التنمية
حول برنامج التنمية للعام احلالي.
وناقش مع مدير مصرف االدخار اإلجراءات التي سيتخذها املصرف
الستكمال املشاريع املتعاقد عليها سابق اً.
يأتي هذا االجتماع يف إطار تنفيذ برنامج اإلصالحات االقتصادية
التي اعتمدت مؤخراً.

احتفالية األسبوع العاملي لريادة األعمال حتت شعار «االستدامة»
أخبار البرنامج
نظم معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط يوم اخلميس املوافق
 2018/11/15وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات

الصغرى واملتوسطة وشبكة الريادة العاملية فرع ليبيا والقطاع اخلاص
بطرابلس احتفالية مبناسبة األسبوع العاملي لريادة األعمال حتت شعار
(االستدامة).
حضر االحتفالية وزراء التخطيط ،واالقتصاد والصناعة ،واملالية
بحكومة الوفاق واملدير العام للبرنامج الوطني وعدد من املختصني يف
الشأن االقتصادي .ويهدف برنامج االحتفالية إلى اخلروج مبجموعة
من التوصيات التي من شأنها أن تعمل على تركيز االهتمام بريادة
األعمال واملساعدة على تنفيذ أفكارها ،وادماج مكوناتها بخطط
التنمية املستدامة.
وزير التخطيط د .الطاهر اجلهيمي أعلن يف االحتفالية انطالق منصة
حوار لريادة األعمال والتي ستكون بإشراف وزارة التخطيط.
مؤكداً أن هذه املنصة ستتولى جمع كل القطاعات ذات العالقة مبا
فيها قطاعات ومؤسسات الدولة والقطاع اخلاص ملناقشة وتفعيل
أوجه الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ونشر ثقافة الريادة بني
رواد االعمال والشركات الناشئة.
هذا وقد تخللت االحتفالية تقدمي عدة أوراق بحثية تتعلق بالتعريف
باملنظمة العاملية للريادة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
واملتوسطة ودورهم يف الريادة واالبتكار باإلضافة إلى عرض مرئي
لبعض النماذج من مشروعات األفكار الريادية لعام  2018من حاضنة
أعمال جامعة طرابلس واحلاضنة الزراعية ومركز أعمال طرابلس .

املدير العام للبرنامج الوطني يستقبل السفير األملاني
سعي ا ً من البرنامج الوطني للمشر وعات الصغرى واملتوسطة
القتراح برامج وخطط متو يل للمشر وعات الصغرى واملتوسطة
استقبل الدكتور عبدالناصر أبوزقية املدير العام للبرنامج
الوطني يوم االثنني املوافق 2019 /1 /14م مبقر البرنامج الكائن
مبنطقة حي االندلس السفير األملاني.
حضر االجتماع وكالء بعض الشركات الصناعية مثل شركة
(مان) األملانية ،ومدير عام هيئة النهوض بالصناعة.
حيث مت التباحث خالل هذا االجتماع حول دراسة آلية
دعم ومتو يل املشر وعات الصغرى واملتوسطة يف مجال الصيانة
للشاحنات واآلليات كفكرة مشار يع للشباب ،كذلك برامج تدر يب
سيقوم بتقدميها وكيل شركة (مان) لفئات من الشباب ،كم مت
استعراض أوجه التعاون املمكنة يف مجال املشر وعات الصغرى
واملتوسطة مع السفير األملاني ،واالتفاق على تعز يز هذا التعاون
مبا ميكن من دعم املشر وعات الصغرى واملتوسطة.
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مشاريع مشتركة بين ليبيا وتركيا للنهوض بالتنمية االقتصادية

توقيع مذكرة تفاهم بني البرنامج الوطني للمشروعات ومؤسسة كوسجيب

مذكرة تفاهم بني البرنامج الوطني والهيئة البرنامج الوطني يشارك في املنتدى السنوي
لتطوير القطاع املصرفي
العامة ألسر الشهداء واملفقودين واملبتورين

شارك البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف املنتدى
السنوي الثاني لتطوير القطاع املصريف الذي انعقد يومي  20-19ديسمبر
2018م مبدينة بنغازي وذلك من خالل إداراته الفنية و مركز أعمال بنغازي
و حاضنة أعمال جامعة بنغازي.
وقد كان من ضمن املحاور الرئيسة باملنتدى مناقشة آليات متويل املشروعات
الصغرى واملتوسطة ودور اجلانب التدريبي واالستشاري بعمليات الدعم
الفني التي تسبق عملية التمويل من خالل ورقة قدمها السيد علي القصة
مدير إدارة احلاضنات ومراكز األعمال.
ِض خالل املنتدى مشروع مناء لتمويل املشروعات املتناهية الصغر
ُع ر َ
من قبل مصرف السراي  ATIBبالتعاون الفني من قبل اململكة املتحدة
ومنظمة خبراء فرنسا ،ومصرف زيتونة متكني التونسي..باالضافة إلى
مبادرة مصرف التجارة والتنمية لتمويل املشروعات الصغرى واملتوسطة
واملتناهية الصغر  MSMEsبقيمة استثمار  50مليون ا ً سيعمل به خالل
تأكيداً على الدور الكبير املنوط بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى سنة .2019
واملتوسطة على تقدمي الدعم الفني وذلك للمساهمة يف دفع عجلة
االقتصاد الوطني لألمام مت خالل األيام املاضية توقيع مذكرة تفاهم بني
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة والهيئة العامة ألسر
الشهداء واملفقودين واملبتورين .
حيث وقع املدير العام للبرنامج الدكتور عبدالناصر أبوزقية ،والسيد
محمود الهري رئيس الهيئة مذكرة التفاهم التي يسعى اجلانبان من خاللها
لالستفادة من اإلمكانات والقدرات لدى كل طرف مبا ينعكس ايجاب ا ً على
تقدمي الدعم الفني لهذه الشريحة من املجتمع يف سبيل ادماجها يف سوق
العمل عن طريق دعم مشروع (( ساندني )) أو أي برامج عمل أخرى يتفق
الطرفان على تنفيذها .
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أخبار البرنامج

ضمن اجتماع الكوميسا الـ  34الذي عقد فى مدينة اسطنبول بتركيا بتاريخ 2018/11/29م شاركت ليبيا يف فعاليات هذه االجتماعات بوفد ترأسه
معالي وزير االقتصاد والصناعة الدكتور /علي عبدالعزيز العيساوي ،وعلى هامش هذه االجتماعات مت التوقيع على مذكرة تفاهم بني كل من البرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ومؤسسة كوسجيب ( )KOSGEBللمشروعات الصغرى واملتوسطة التركية.
وقع على مذكرة تفاهم عن جانب البرنامج الوطني د.عبدالناصر أبوزقية املدير العام للبرنامج ،وعن جانب كوسجيب /د .سفير ازكارت رئيس
مؤسسة كوسيجيب.
التعاون بني البرنامجني يشمل استشراف وفتح آفاق أرحب يف مجاالت عديدة منها تنمية ريادة األعمال وتطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة،
وكذلك ربط رجال األعمال يف البلدين إلقامة مشاريع مشتركة تساعد يف التنمية االقتصادية وتنويع مصادر الدخل املحلي.
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مسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال 2018

Best Mobile Apps Competition 2018

يف خطوة ريادية تهدف إل ــى حث الشباب الليبي على االن ــخ ــراط يف
مجال املشاريع ال ــري ــادي ــة ن ظّمت حاضنة تقنية املعلومات بالبرنامج
الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وألول م ــرة يف ليبيا مسابقة
ألفضل تطبيق للهاتف املحمول 2018م لطلبة اجلامعات يف كافة أنحاء
ليبيا بهدف التمكني االقتصادي للشباب من خالل تشجيع روح الريادة
والتمي ز يف مجال تطبيقات الهاتف املحمول،
واملبادرة واالحتفاء باإلبداع
ُّ
وقد نُظمت املسابقة بالتعاون مع كل من شركة ليبيانا للهاتف املحمول،
ومنظمة (سبارك) الدولية ..معلوم ا ً أن املسابقة انطلقت فعالياتها بتاريخ
 2018/10/10وشارك فيها  70متسابق ا ً من مختلف اجلامعات الليبية .

نشاط البرنامج

يف سبيل تقييم املشاركات مت تشكيل جلنة مختصة تكونت من أعضاء هيئة
التدريس من جامعة طرابلس باإلضافة إلى خبرات من البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة،
أقيم حفل ختامي للمسابقة يوم الثالثاء املوافق  2018/12/18بفندق
(رديسون بلو) املهارى حضره معالي وزي ــر االقتصاد والصناعة د.علي
العيساوي ،واملدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
د .عبد الناصر أبوزقية ،ووكيل وزارة العمل والتأهيل ،ولفيف من املهتمني
وعدد من موظفي البرنامج .
قدم خالل احلفل اخلتامي املتسابقون عرض ا ً مختصراً لتطبيقاتهم التي
ّ
مت تقييمها من قبل جلنة مختصة :
وبعد إجراء عملية التقييم جاءت النتائج على النحو التالي :
 -1عالء الدين الصغير

www.sme.ly

 -2محمود املكي
 -3إسراء عوقي و إسراء نتفة وآخرون
هذا وأقيمت يوم الثالثاء املوافق  19فبراير  2019مراسم تسليم جوائز
أفضل تطبيق للهاتف النقال  2018للفائزين األوائل مبقر البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى و املتوسطة وبحضور منظمة (سبارك) الدولية .
الفائزون
 عالء الدين الصغير اسم التطبيق (خدمة توفير) هو عبارة عن تطبيقخدمي تسويقي
 محمود املكي اسم التطبيق (األسطى) وهو عبارة عن تطبيق يربطالزبائن بـ(احلرفيني واملهنيني).
كما قدمت جوائز لباقي املتسابقني املشاركني يف املرحلة النهائية.
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البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ينظم ورشة حول مسودة
مشروع قانون المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
ن ظّم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة وبالتعاون مع
جامعة الزيتونة بترهونة ورشة عمل حول ( :مسودة مشروع قانون
املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة) ..الورشة أقيمت
صباح االربعاء  13فبراير 2019م والتي احتضنها فندق باب البحر
بالعاصمة طرابلس حضر الورشة كل من السادة الدكتور عبدالناصر
أبوزقية املدير العام للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة،
والدكتور عبدالفتاح املالطي عميد جامعة الزيتونة ،وعديد األساتذة
واخلبراء يف املجالني االقتصادي والقانوني وعدد من رجال األعمال ،
ومؤسسات املجتمع املدني.
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وتهدف هذه الورشة إلى تبادل األفكار واآلراء وابداء املالحظات بشأن
مسودة مشروع القانون واث ــراء محاور النقاش حولها واستطالع آراء
املشاركني من االكادمييني واملصرفيني والقانونيني.
افتتحت الورشة بعديد الكلمات ألقيت من قبل السادة رئيس اللجنة
التحضيرية األستاذ رمضان الفرجاني الذي رحب يف كلمته باحلضور
شاكراً لهم تلبيتهم الدعوة ،تاله عميد جامعة الزيتونة ال ــذي أكد
على أهمية الورشة للخروج باطار قانوني ينظم املشروعات الصغرى
واملتوسطة التي تساهم مساهمة كبيرة يف تأسيس اقتصاد قوي
وامتصاص البطالة بني فئة الشباب  ،منوه ا ً بالدور الريادي الذي
يقوم به البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة لتقدمي
املشورة وصقل أصحاب املشاريع.
عقب ذلك ألقى الدكتور عبدالناصر أبوزقية املدير العام للبرنامج
كلمة استهلها بالترحيب بضيوف الورشة مقدم ا ً الشكر جلامعة
الزيتونة ملساهمتها يف تنظيم الورشة باعتبارها بيت ا ً من بيوت اخلبرة.
السيد املدير العام للبرنامج تناول يف كلمته التي كانت مصحوبة
بعرض مرئي جملة من القضايا تهم الشأن االقتصادي خاصة نشاط
املشروعات الصغرى واملتوسطة وما يعترضها من عراقيل نتيجة لعدم
وج ــود إط ــار قانوني يحميها فالقوانني احلالية غير مستقرة وهي
دائم ا ً عرضة للتغيير خالل السنة الواحدة مما أثر على نشاط هذه
املشروعات ،وأن الدعم احلكومي يشوه االقتصاد يف غياب القطاع
اخلاص ،مطالب ا ً بضرورة وضع استراتيجية وطنية للنهوض باالقتصاد
الوطني.
مؤكداً أن املشكلة ليست يف التمويل بل تكمن يف كيفية وضع منظومة
والعمل ضمنها إلق ــرار قانون ينظم العمل وبالتالي يلزم احلكومة
بتقدمي الدعم.

يف ختام كلمته طالب الدكتور أبوزقية من احلضور إث ــراء الصالون
احلوارى واملساهمة يف مناقشة مشروع املسودة باألفكار النيرة واآلراء
السديدة للخروج بتوصيات تسهم يف وضع قانون يحمي األطراف
كافة.
من جانبه ألقى املستشار القانوني للبرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة إبراهيم الزيتوني كلمة مصحوبة بعرض مرئي
استعرض فيها م ــواد مسودة مشروع قانون املشروعات املتناهية
الصغر والصغيرة واملتوسطة.
بعد استراحة نظم صالون ح ــواري ملناقشة مسودة مشروع قانون
املشروعات الصغرى واملتوسطة شارك يف الصالون كل من :
ال ــدك ــت ــور عبدالناصر اب ــو زق ــي ــة امل ــدي ــر ال ــع ــام للبرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة
د .محمود الفطيسي خبير اقتصادي
مصباح العكاري خبير مصريف
أحمد العشيبي محامي
د  .صالح امبارك عضو هيئة التدريس بكلية قانون جامعة الزيتونة
د  .امين سيف النصر عضو مجلس النواب.
اتسم احلوار باجلدية يف النقاش من خالل طرح وجهات النظر واآلراء
من قبل أهل االختصاص بآراء ستسهم يف اخلروج بقانون يكون دائم ا ً
ويكفل تأمني كافة احلقوق.
البد من توجيه حتية شكر لكل من ساهم يف إقامة الورشة بدءاً من
رئيس اللجنة التحضيرية وكافة أعضائها  ،واللجنة اإلعالمية.
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لقاء مع  :وزير االقتصاد والصناعة :

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يعتبر أولوية من أولويات وزارة
االقتصاد وستقوم الوزارة مبعاجلة املختنقات التي يعاني منه
ي ــس ــع ــدن ــا فـــي هــــذا الـــعـــدد ال ــج ــدي ــد
م ــن ص ــح ــي ــف ــت ــن ــا أن ن ــس ــت ــض ــي ــف ال ــس ــي ــد
وزيــر االقتصاد والصناعة الدكتور علي
عبدالعزيز العيساوي ضيف ا ً عزيزاً لنحاوره
ف ــي ع ــدة قضايا تخص ق ــط ــاع االقتصاد
فطرحنا عليه ما في جعبتنا من أسئلة
وكانت إجاباته على النحو التالي :

لقاء العدد

■ تمثل المشروعات الصغرى أهمية كبيرة
ألغلب دول العالم لتنويع االقتصاد والتوظيف
وارساء التنمية المكانية ما هي رؤية الوزارة في
المرحلة القادمة لدعم المشروعات الصغرى
والمتوسطة في ليبيا ؟
المشروعات الصغرى والمتوسطة تعتبر
مهمة في االقتصاد وكما هو معروف في معظم
بلدان العالم توظف النسبة االكثر من العمالة
في العالم كما إنها تساهم بنسبة هامة في
الدخل الوطني.
وعليه فإن البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة في ليبيا يعتبر أولوية من
ضمن أولويات وزارة االقتصاد وستقوم الوزارة
بمعالجة المختنقات التي يعاني منها البرنامج
اآلن ودع ــم ف ــك ــرة ال ــب ــرن ــام ــج بكافة الوسائل
الممكنة .
■ تشير أغلب الدراسات المحلية والدولية
إلى أن مشكلة التمويل تظل أهم عقبة تواجه
عملية إطالق و استدامة المشروعات الصغرى
و المتوسطة.
ما هي نظرتكم لحل هذه المشكلة ؟
نعم هذا صحيح فمشكلة التمويل تعتبر
مشكلة أساسية إلطالق واستدامة المشروعات
الصغرى والمتوسطة ولكنها ليست المشكلة
ال ــوح ــي ــدة ف ــه ــن ــاك ح ــزم ــة مـــن ال ــم ــش ــك ــات
والمختنقات وعلى رأسها مسألة التمويل التي
يجري دراستها لوضع الحلول والمقترحات
الخاصة بها .
■ ص ــن ــدوق ضمان اإلق ــراض كجهة تابعة
ل ــوزارة االقتصاد منوط به دع ــم االق ــراض هل
هناك خطة ل ــدى ال ـ ــوزارة لتفعيل الصندوق
حيث إن تجارب أغلب ال ــدول تضع كافة أذرع
دعم المشروعات الصغرى و المتوسطة ضمن
خطة واحدة لسهولة إنجاز اإلجراءات وسرعتها
نعم هناك خطة إلع ــادة هيكلة الصندوق
بطريقة تضمن أداءه لمهامه ضمان القروض
ل ــل ــم ــش ــروع ــات ال ــص ــغ ــرى وال ــم ــت ــوس ــط ــة وه ــذا
سيشجع ال ــج ــه ــات ال ــم ــق ــرض ــة م ــن م ــص ــارف
وص ــن ــادي ــق لتوفير التمويل ال ــازم ألن يطلق
الشباب ورواد األعمال لمشاريعهم الخاصة .

www.sme.ly

■ ماهي نظرتكم لحاجة التنويع االقتصادي
لدعم االقتصاد الوطني ؟
الحاجة لتنويع االقتصاد المحلي تعتبر
ملحة فكما هو معروف أن االقتصاد الليبي
هو اقتصاد ريعي يعتمد على مورد وحيد وهو
النفط وبالتالي فهو عرضة للصدمات إذا ما
حدثت أي هزة في أسعار النفط العالمية ..
فتنويع مصادر الدخل في االقتصاد الليبي
خطوة أساسية لتخفيف االعتماد على النفط
وزيادة نسبة مساهمة األنشطة غير النفطية
في الدخل القومي وهذا يستلزم دعم وتشجيع
القطاع الخاص في المجال اإلنتاجي والخدمي
بالسياسات واإلجراءات المحفزة له.
■ الشراكة بين القطاعين الخاص و العام
كيف ترونها  ،وما هي آلية تفعيلها ؟
ال ــش ــراك ــة بين ال ــق ــط ــاع ال ــخ ــاص والقطاع
العام هي إحدى األدوات المهمة والتي يجري
استخدامها في الفترة األخيرة في بلدان كثيرة
لزيادة كفاءة تنفيذ المشاريع االستثمارية خارج
ميزانية الدولة وهي إحدى األفكار الجديدة في
ليبيا لتنفيذ المشروعات االستثمارية الكبيرة

كالمطارات والموانئ والطرق وغيرها .
ويــجــري اآلن ال ــع ــم ــل ع ــل ــى وض ــع اإلط ــار
التنظيمي لها وفي هذا الصدد قد تم انجاز
دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
م ــؤخ ــراً ،وج ــار العمل على استكمال اإلط ــار
التنظيمي للموضوع .
■ في جانب مختلف ،كيف تق ّي مون نتائج
الترتيبات المالية التي تم وضعها من قبل
المجلس الرئاسي وأثرها على المواطن ؟
الترتيبات المالية هي مصطلح حل محل
الميزانية المعتمدة المتعارف عليها وذلك
بسبب األزم ــة السياسية الموجودة حالي ا ً في
ليبيا .
ولكن اعتقد أنكم تقصدون اإلص ــاح ــات
االقتصادية وهو إج ــراء بدأ بخطوة أولى وهي
تغيير سعر الصرف عن طريق فرض الرسوم
على بيع ال ُع ملة رغم أنها ليست مثالية ولكنها
ايجابية وينبغي أن تتبعها خ ــط ــوات أخ ــرى
مساندة بحيث يكون هناك برنامج اقتصادي
بمعناه الواسع.
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مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة األعمال
جاءت ليبيا في المرتبة  185من عدد  190دولة على مؤشر
البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة األعمال ،والتي تتعلق
باألنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية لبيان مدى مالءمة البيئة
المحلية لبدء وإدارة شركة محلية.
ويقيس تقرير ممارسة األعمال األنظمة التي تؤثر على 11
مجاال من مجاالت األعمال التجارية ،وكان أفضل أداء لليبيا في
بيئة ممارسة األعمال في مؤشر التجارة عبر الحدود من بين الـ11
مجاال يقيسها التقرير ،إذ احتلت المركز الــ 118على ذلك المؤشر،
في حين كان أسوأ أداء لليبيا على مؤشر تسجيل الملكية فقد احتلت
المركز الـ ،187وبالنسبة للمراكز األولى في مؤشر البنك فقد
جاءت نيوزلندا ،وسنغافورة ،والدنمارك ،وكوريا الجنوبية والجوانب
التي يقاس من خللها المؤشر هي:

الحصول على الكهرباء
وفي مؤشر الحصول على الكهرباء الذي يقيس جميع اإلجراءات
المطلوبة من الشركة لتوصيل الكهرباء بصورة دائمة إلى المؤسسة
تسجيل الملكية
يقيس مؤشر تسجيل الملكية التسلسل الكامل لإلجراءات
الضرورية عند قيام منشأة األعمال (المشتري) بشراء عقار من
منشأة أعمال أخرى.
الحصول على االئتمان
يرتبط هذا المؤشر بالحقوق القانونية للمقرضين والمقترضين،
فيما يتعلق بالمعامالت المشمولة بضمانات من خالل مجموعة
واحدة من المؤشرات ،وتقرير المعلومات االئتمانية من خالل
مجموعة أخرى.
ووفق تقرير البنك الدولي ،احتلت ليبيا المرتبة الـ 186على
مؤشر الحصول على االئتمان ،إذ أنها لم تسجل أي ممارسة على
اإلطالق خالل العام في معايير المؤشر التي تشمل قوة الحقوق
القانونية ،ومؤشر مدى عمق المعلومات االئتمانية ،وتغطية مركز

السجالت ،ومركز المعلومات االئتمانية .واشتركت ليبيا في المرتبة
الـ 186مع كل من اليمن ،والعراق ،وإريتريا ،والصومال.
حماية المستثمرين
يرصد هذا المؤشر قوة الحماية للمساهمين في حال تضارب
المصالح ،من خالل مجموعة من المؤشرات عن حقوق المساهمين
في حوكمة الشركات لمجموعة أخرى.
دفع الضرائب
أما مؤشر «دفع الضرائب» فيسجل قيمة الضرائب
واالشتراكات اإلجبارية التي يجب على شركة متوسطة الحجم
دفعها أو استقطاعها في سنة ما.
التجارة عبر الحدود
احتلت ليبيا المركز  118على مؤشر التجارة عبر الحدود
الذي يقيس الوقت والتكلفة المرتبطين بالعملية اللوجستية
لتصدير واستيراد البضائع خالل ثالث مجموعات من اإلجراءات
هي :االمتثال التوثيقي واالمتثال الحدودي والنقل المحلي.
إنفاذ العقود
جاءت ليبيا في المرتبة الـ 141على مؤشر إنفاذ العقود الذي
يقيس الوقت والتكلفة الالزمين لتسوية نزاع تجاري في المحكمة
العامة المحلية ،باإلضافة إلى جودة مؤشر اإلجراءات القضائية.
تسوية حاالت اإلعسار
وعلى مؤشر «تسوية حاالت اإلعسار» جاءت ليبيا في المرتبة
األخيرة  ،168لتتساوى بذلك مع  24دولة أخرى ويقيس مؤشر
«تسوية حاالت اإلعسار» الوقت والتكلفة والنتائج المتعلقة
بإجراءات دعاوى إشهار اإلفالس التي تكون المؤسسات المحلية
طرفا فيها.
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البرنامج

بدء النشاط التجاري
يتضمن «بدء النشاط التجاري» ،وهو األول في المؤشرات التي
يقيسها تقرير البنك الدولي ،الحد األدنى من رأس المال المطلوب،
وعدد اإلجراءات ،والوقت والتكلفة لبدء نشاط جديد.
استخراج تراخيص البناء
يقيس هذا المؤشر اإلجراءات والوقت والتكلفة الالزمة لبناء
مستودع ـ ويشمل ذلك الحصول على التراخيص والتصاريح ،وتقديم
جميع اإلشعارات المطلوبة ،وطلب وتلقي جميع عمليات التفتيش
والحصول على الكهرباء وتوصيالت المرافق.
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منصات التمويل اجلماعي
CROWDFUNDING PLATFORMS

متفرقات

بدأت ظاهرة التمو يل اجلماعي يف الواليات املتحدة مع ثورة املشار يع التقنية
واالستثمار فيها والذي يعتمد أساسا على اإلنترنت ،وسرعان ما توسعت هذه
الظاهرة وانتشرت يف أور وبا وباقي مناطق العالم ،مبا يف ذلك العالم العر بي،
وتعتبر منصات التمو يل اخليار األفضل من حيث إنها تعتمد على التمو يل
اجلماعي ،وليست كالتمو يل املصريف التقليدي والذي يكون يف شكل قر وض تترتب
عليه مخاطر ،كما أ ّن منصات التمو يل اجلماعي تتيح العديد من اخليارات وقدر
ً
فضل إنها أحيانا
كبير من املر ونة يف التعامل بني املمولني وأصحاب املشار يع،
تأتي يف شكل تبرع للمشر وع ،وميكن للمشر وع تقدمي امتيازات مختلفة للممولني أو
املتبرعني ،فيمكن لهم أن يحصلوا على أسهم ضمن املشر وع ،وميكن أن يحصلوا على
خدمات أو منتجات مجانية من املشر وع بحسب ما يقدمه وغير ذلك من االمتيازات.
إذا كان لديك فكرة مشر وع ما سواء مشر وع استثماري جتاري يهدف
لتحقيق أرباح ،أو مشر وع غير ربحي يخدم قضية أو هدف معني يف
املجتمع املحلي أو غيره ،فأن مواقع ومنصات التمو يل اجلماعي ميكن
قدم ا يف تنفيذ مشر وعك.
لها أن تقدم لك مساعدة عظيمة لتمضي
ً
مقتصرا على أصحاب ر ؤوس األموال
لم يعد األمر كما كان ساب ًق ا
ً
واألثر ياء لتنفيذ مشر وعاتهم والسعي وراء طموحاتهم ،بل ميكن اليوم
ألي كان عرض فكرته على إحدى منصات متو يل املشار يع الصغيرة
واملتوسطة وحتى الكبيرة جلمع املال الالزم لتمو يل املشر وع والبدء بتنفيذه

مؤسسة في سطور

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي

شتاء  2019العدد السابع

مواقع انترنت تهمك
 :FileHippoموقع يوفر كل البرامج الضر ور ية ألي
مستخدم للكمبيوتر مجانا.
 :Mega Desktop Syncموقع يوفر  50جيجابايت
مجانية لتخز ين امللفات عبر اإلنترنت.
 :F.luxأداة تقوم بالضبط التلقائي إلضاءة وسطوع
شاشة الكمبيوتر حسب الوقت احلالي من اليوم.
 :PDFDriveموقع يوفر أكثر من  70مليونا من
الكتب املجانية.
 :Project Gutenbergموقع يوفر عددا كبيرا جدا
من الكتب املجانية.
 :OpenLibraryموقع لتحميل كتب مجانية بدون
أي قيود خاصة بحقوق النشر والتأليف.
 picsearch.comموقع للبحث عن صور ذات جودة
عا لية
 Technawiموقع تكناوي يهتم بكل ما هو جديد يف
التكنولوجيا و تقنياتها فإنه ال ينحصر فقط علي آخر
األخبار التكنولوجية فقط  ،بل يحتوي علي الكثير من
الفيديوهات يف كل مواضيع التكنولوجيا
 :Peerbackersواحد من املواقع التمو يل اجلماعي
الرئيسية يف هذه الصناعة ، Peerbackers ،يركز
على متو يل أصحاب املشار يع واملبتكر ين
 : eureecaمنصة حيث ميكن للشركات ز يادة التمو يل
من خالل اجلمهور يف مقابل أسهم يف أعمالهم .وهي
كذلك من املنصات التي تر بط املستثمر ين بالشركات
واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة عبر اإلنترنت
 : CircleUpهي مبثابة حلقة وصل بني املستثمر ين
وبني أصحاب الشركات لتقدمي قيمة مضافة لتمو يل
وإعطاء رجال األعمال الفرصة للوصول إلى هذه
العالمات التجار ية والشركات الناشئة .

وهو عبارة عن مؤسسة مالية إقليمية عربية تأسست عام 1974م ومقرها دولة
الكويت و تنصب أغراضها يف متويل املشروعات اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية،
وذلك من خالل متويل املشاريع االستثمارية العامة واخلاصة ،وتقدمي املعونات واخلبرات
الفنية .وتتميز أنشطة الصندوق بالتركيز على حتييد العمل االقتصادي وال دخل
لألحوال السياسية يف أعماله إطالقا ً.
ويلبي الصندوق احتياجات التنمية يف الدول األعضاء ،ويراعي التوازن بني أنشطته،
وضمان اجلدوى والشفافية لكل املشروعات .واألخذ بأولويات املشاريع التي تقررها
الدول

بيانات حول مساهمات الصندوق العربي يف ليبيا حتى نهاية
العام 2017م:
عدد القروض املوقعة ، 9 ،إجمالي قيمة القروض  175.7مليون د.ك.
عدد املعونات املقدمة  ،3إجمالي قيمة املعونات (  625ألف د.ك)
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