تـــــــوزع
مجـــــانـا

صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
ربيع 2018 -
العدد السادس

البرنامج الوطني يشارك في فعاليات معرض
طرابلس الدولي
3

لقاء العدد مع
مساعد المدير
العام لشؤون
المخاطر بمصرف
الجمهورية
2

دورة لصناعة
االكسسوارات
والمجوهرات
قريبا« ...وألول مرة يف ليبيا »

4

مسابقة أفضل
فكرة مشروع
بين الجامعات
الليبية
2

إطالق مسابقة أفضل تطبيق للهاتف النقال باجلامعات الليبية مع جوائز قيمة للفائزين

اإلفتتاحية
تُشير أغلب الــدراســات املحلية والدولية إلــى أ ّن مشكلة
التمويل تُعتبر العقبة األساسية أمــام إطــاق واستدامة
املــؤسـســات الـصـغـيــرة واملـتــوسـطــة يف ليبيا رغ ــم أهميتها
باعتبارها املـحــرك الرئيس لالقتصاد الوطني واملـصــدر
األس ــاس ــي لـلـتــوظـيــف وحـ ــل مـشـكـلــة ال ـب ـطــالــة ،وتـعـتـمــد
املـشــروعــات الـصـغــرى واملتوسطة يف تأسيسها و متويلها
حاليا بدرجة كبيرة على امللكية اخلاصة مثل مدخرات
أص ـحــاب املــؤسـســات أو ق ــروض ع ــادة مــا تـقـ ِّـدمـهــا العائلة
أو األصــدقــاءـ ويكمن السبب الرئيس يف عــزوف املصارف
عــن إق ــراض هــذه املــؤسـســات الــى ارت ـفــاع درج ــة املـخــاطــر ،
حيث إن إط ــار العمل القانوني احلــالــي ال ُي ـ ِّقــدم حماية
كافية لقروضها وهو بحاجة للتطوير ليواكب متطلبات
السوق ،كما أ ّن إدارات االئتمان باملصارف بحاجة لتغيير
مقارباتها وتعاملها مع قضايا اإلقــراض حيث أنها تر ّكز
على معيار الضمانات القانونية فقط وإهـمــال معايير
أخرى موضوعية تتعلق بجدية وفعالية املؤسسة موضوع
اإلق ـ ـ ــراض ك ــاجل ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ــدف ـق ــات املــال ـيــة
املستقبلية املتوقعة واملكانة اإلستراتيجية لنشاط املشروع
وآليات العرض والطلب يف محيط املؤسسة ،وتعتبر آليات
ضمان االئتمان واحدة من أكثر الطرق التي تستخدمها
الـ ـ ـ ــدول ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى املـ ـخ ــاط ــر اجل ـس ـي ـم ــة املـتـصـلــة
بالتمويل عن طريق قروض من املصارف ،وخاصة بالنسبة
للمؤسسات الناشئة ،ويتم تصميم خطط ضمان االئتمان
بشكل يشمل هيكل التكلفة ونسبة التغطية وتقييم درجة
مخاطر االئتمان وتوزيعها بشكل متوازن لدعم الوصول
إل ــى الـتـمــويــل لـلـمــؤسـســات ال ـص ـغــرى وامل ـتــوس ـطــة ،ويـعــد
صندوق الضمان املــركــزي يف املغرب ومؤسسة كفاالت يف
لبنان من أجنح التجارب اإلقليمية التي ميكن االستفادة
منهما يف هذا املجال.
إ ّن عملية إقــراض املشروعات الصغرى واملتوسطة تعتبر
مـصـلـحــة إسـتــراتـيـجـيــة ف ـهــي ق ــاط ــرة الـتـنـمـيــة وامل ـحــرك
األساسي لالقتصاد الوطني وهي املصدر األساسي جلني
األرباح بالنسبة للمصارف ومصدر منوها و تطورها  ،كما
أنها مورد خلق الثروة وحتقيق الذات بالنسبة للرياديني
أصحاب املشروعاتـ وعليه فإنه ينبغي أن تتضافر اجلهود
بـشـكــل مـنـســق وم ــر ّك ــز حل ــل مـشـكـلــة ال ــوص ــول للتمويل
باعتبارها مصلحة وطنية مشتركة ،ونزع العصا من عجلة
االق ـت ـصــاد الــوطـنــي لـتـتـحــرك وحت ـقــق التنمية املــرجــوة
واالستقرار املنشود.
أسرة التحرير
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حفل تكريم لمتدربات دورة صناعة
اإلكسسوارات والمجوهرات
أقيم يوم 18مارس  2018م حفل تكرمي للمتدربات املشاركات
بدورات صناعة اإلكسسوارات واملجوهرات ومعرض ملنتجات
املتدربات امللتحقات بدورات االكسسورات ،احلفل حضره الدكتور/
عبد الناصر أبوزقية مدير عام البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة والسيد/عبداحلكيم القيادي عضو اللجنة
التسييرية للهيئة العامة للثقافة والسيد وكيل وزارة الشؤون
االجتماعية والسيدة مستشارة وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
وعدد من مدراء اإلدارات والسادة املشرفني على هذه الدورات.
وق ــد أثــنــى مــديــر الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى
واملــتــوســطــة يف كلمته الــتــي ألــقــاهــا يف احلــفــل على جــهــود املــتــدربــات،
وقدم شكره للهيئة العامة للثقافة على حضورها احلفل االختتامي،
ويف نــهــايــة احلــفــل مت تــكــرمي املــتــدربــات مبــنــحــهــن ش ــه ــادات تــقــديــر.
ي ــذك ــر أن هـ ــذه الـــــــدورات ت ــأت ــي ض ــم ــن ب ــرن ــام ــج ال ــت ــدري ــب
املــتــخــصــص ملــشــاريــع صــغــرى ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر الــتــي جت ــرى ب ــإدارة

احلاضنات ومراكز األعمال ونفذت هذه الدورات على النحو التالي:
● دورة مـ ــبـ ــدئـ ــيـ ــة وأخــــــــــرى مـ ــتـ ــقـ ــدمـ ــة مبـــــركـــــز أعــــمــــال
طــــــرابــــــلــــــس اســـــتـــــهـــــدف بـــــهـــــا عـــــــــدد (  ) 18مـــــتـــــدربـــــة.
● دورة مبدئية وأخرى متقدمة مبركز أعمال ذوى االحتياجات
اخلاصة حيث استهدف بها عدد (  ) 15من معهد اآلمل للصم والبكم.
● مــركــز أع ــم ــال غ ــري ــان واســتــهــدف عـــدد (  ) 22مــتــدربــة.

أخبار البرنامج

مسابقة أفضل فكرة مشروع بين
الجامعات الليبية لسنة 2018

دورة تدريبية لتنمية مهارات التفصيل
والخياطة والتطريز بسبها
ق ــام مــركــز أعــمــال ســبــهــا بــتــنــفــيــذ دورة تــدريــبــيــة خــاصــة مبــهــارات
التفصيل واخلياطة والتطريز مبقر منظمة أم املؤمنني حلقوق املرأة
والــطــفــل مبــديــنــة ســبــهــا ،واســتــمــرت هــذه الـــدورة ملــدة ثــاثــة أشــهــر.
بــعــد انــقــضــاء املــدة املــخــصــصــة لــلــدورة تــوج هــذا املــجــهــود الــرائــع
للسيدات الرياديات باحتفالية تخريج الدفعة الثالثة من املتدربات
ومــنــحــهــن شــهــادات إمت ــام الــــدورة ،بــحــضــور عــمــيــد املــجــلــس الــبــلــدي
ســبــهــا ،واملــجــلــس املــحــلــي الــقــرضــة ،ومــســتــشــار الــيــونــســيــف ،وغــرفــة
التجارة والصناعة والزراعة ولفيف من املهتمني ،البرنامج الوطني
لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى واملــتــوســطــة املــتــمــثــل مبــركــز أع ــم ــال ســبــهــا
تــعــهــد بــتــقــدمي الــدعــم لــلــخــريــجــات مــن حــيــث االســتــشــارة والــتــدريــب.
عــلــى هــامــش االحــتــفــالــيــة أقــيــم مــعــرض مبــقــر الــتــجــمــع الــوطــنــي
فـــــزان اس ــت ــم ــر ملــــدة ثـــاثـــة أيـــــام لــلــتــســويــق وال ــت ــش ــب ــي ــك وعـ ــرض
مــنــتــجــات امل ــت ــدرب ــات وخ ــاص ــة جــهــدهــن طــيــلــة مـ ــدة ال ــت ــدري ــب .
ك ــم ــا تـ ــقـ ــدم مـ ــركـ ــز أعــــمــــال س ــب ــه ــا ل ــل ــم ــش ــروع ــات ال ــص ــغ ــرى
وامل ــت ــوس ــط ــة بــالــشــكــر لــكــل مـــن س ــاه ــم يف دعـ ــم وإجنـــــاح بــرنــامــج
الــتــدريــب ولــلــســيــدة مــدربــة الــــدورة األس ــت ــاذة /حــمــيــدة إبــراهــيــم.
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ضمن برنامج دعم ليبيا يف التكامل االقتصادي والتنوع واالستخدام
املــســتــدام والـــذي تــشــرف عــلــيــه وكــالــة خــبــراء فــرنــســا بــالــتــعــاون مع
حاضنات األعمال باجلامعات الليبية.
مت إجــراء مسابقة أفــضــل فــكــرة مــشــروع لــطــاب اجلــامــعــات الليبية
2018م شارك فيها عدد من خبرات البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة مع عدد من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات
الــلــيــبــيــة املــكــلــفــن ب ــإدارة هــذه احلــاضــنــات بــاإلضــافــة إلــى االســتــعــانــة
بخبرات أخــرى من البرنامج يف عملية تقييم األفــكــار حيث أجريت
هــذه املــســابــقــات بــكــل مــن حــاضــنــة جــامــعــة طــرابــلــس ،حــاضــنــة جامعة
بنغازي ،حاضنة جامعة مصراته ،حاضنة جامعة غــريــان وحاضنة
جامعة الــزاويــة وكــانــت عــدد املــشــاركــات مبختلف اجلــامــعــات الليبية
عدد (  )186متسابقا ً.
ولقد منح املتسابقون تدريبا ً متخصصا ً تأهل منهم للدور النهائي
سبعة فائزين عن كل جامعة ،هذا وشارك الفائزون يف هذه املسابقة
التي أجريت باجلامعات الليبية يف فاعليات مخيم مخصص لريادة
األعمال الذي أقيم بتونس بإشراف منظمة خبراء فرنسا.
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تعزيز القدرات المحلية من أجل
الصمود والتعافي
شــارك الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى واملــتــوســطــة يف
ورشــة العمل الــتــي أقيمت بتونس خــال الفترة  8 -7مــارس 2018
ومتــحــورت الــورشــة حــول مــشــروع «تــعــزيــز الــقــدرات املحلية مــن أجــل
الــصــمــود وال ــت ــع ــايف» وق ــد انــعــقــدت ال ــورش ــة بــالــتــنــســيــق ب ــن وزارة
احلــكــم املــحــلــي واالحت ــاد األوروب ــي وبــرنــامــج األمم املــتــحــدة ،ويــهــدف
املــشــروع إلــى دعــم الــســلــطــات املــحــلــيــة يف ليبيا ملــواجــهــة الــصــراعــات
والــتــحــديــات الــنــاجتــة عــن الــنــزوح الــتــعــســفــي مــن خــال دعــم وتعزيز
اآللـــيـــات والــــقــــدرات املــحــلــيــة لــكــي تــصــبــح قـــــادرة عــلــى الــصــمــود
واالنــتــعــاش مــن األوضــاع التي اثــرت سالبا على اخلــدمــات االساسية
وســبــل الــعــيــش ومــصــادر ال ــرزق وم ــدة هــذه املــبــادرة ثــاث ســنــوات.
افتتح الورشة وزير احلكم املحلي الذي رحب باحلضور ثم توجه بالشكر
للقائمني على هذا املشروع منوها على أهميته يف هذا الوقت ومثنيا
على اجلــهــود املحلية والــدولــيــة مــن أجــل مساعدة البلديات وأجــهــزة
الدولة املختلفة للقيام مبهامها  ،ومتنى السيد الوزير يف ختام كلمته

ويف جو بهيج وبحضور لفيف من السادة احلضور كان يف مقدمتهم
نائب رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني السيد /أحمد
معتيق والسادة /معالى وزراء االقتصاد والصناعة والتعليم والشؤون
االجتماعية والسيد/رئيس جلنة إدارة الهيئة العامة للمعارض وعدد من
مندوبي الشركات والهيئات واملؤسسات املشاركة بالدورة افتتح معرض
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مبشاركة أكثر من (  )550قطاعا بني العام واخلاص وشركات عربية.
وشــارك البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف
فعاليات هذه الدورة ومتثلت هذه املشاركة يف جناح للبرنامج أبرز
من خالله دور البرنامج الفاعل يف تنمية ودعم املشاريع الصغرى
واملــتــوســطــة حــيــث مت تــكــلــيــف فــريــق مــن مــوظــفــي الــبــرنــامــج وإدارة
احلاضنات ومراكز األعمال لتقدمي فكرة للزوار عن دور البرنامج
وما يقوم به من دعم فنى وخدمات استشارية ألصحاب املشاريع.
كــمــا متــيــز جــنــاح الــبــرنــامــج بــهــذه ال ــدورة بــإشــراك بــعــض الــريــاديــن
املــتــواصــلــن مــع الــبــرنــامــج بــعــرض مــنــتــجــات مــشــاريــعــهــم اخلــاصــة،
باإلضافة إلى فتح املجال للمدربني املحتضنني باإلدارة واملتدربات
املنخرطات بالتدريب املتخصص لعرض منتجاتهم بجناح البرنامج.

عرض أكبر سلة للبرتقال في العزيزية
أقــيــم مبــنــطــقــة الــعــزيــزيــة خــال الــفــتــرة  22 - 20فــبــرايــر 2018م
مــهــرجــان الــســام الــوطــنــي الــســنــوي األول لــلــبــرتــقــال حــيــث مت عــرض
أكبر سلة برتقال يف العالم مت تسجيلها مبوسوعة غينيس لألرقام
القياسية والتي وضع بها  6أطنان من ثمار البرتقال وذلك وتضمن
هذا املهرجان عقد ورش عمل ومحاضرات متنوعة.
مركز أعمال طرابلس شارك يف فعاليات هذه املهرجان بجناح مت من
خالله تقدمي شــروحــات وافــيــة لــزائــري املــهــرجــان عــن اخلــدمــات التي
يقدمها الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى واملــتــوســطــة لــرواد
األعمال ودعم املشروعات الصغرى واملتوسطة.
كــمــا قــدم الــســيــد أحــمــد الــكــالــي مــديــر مــركــز أعــمــال طــرابــلــس جلسة
ترويجية خالل ورش العمل التي انعقدت باملهرجان.
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أخبار البرنامج

التوفيق والــنــجــاح لــهــذه الــورشــة مبديا اســتــعــداد ال ــوزارة لتقدمي كل
الدعم من أجل اجناز هذا املشروع ...كما عقد على هامش الورشة
اجتماع ثالثي ضم كالَ من وزارة احلكم املحلي والقائمني على إدارة
املشروع  ،والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة  ،وقد
مت التوضيح خالل هذا االجتماع أن البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة هو اجلهة التي متلك تأسيس حاضنات ومراكز
األعمال منذ قرار انشائه وانه ميلك عدد اً من اخلبراء يف هذا املجال.
ممثل وزارة احلكم املحلي أثنى على دور البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى واملتوسطة ،ومن جهتها أعربت السيدة /مدير املشروع عن
أسفها لعدم التواصل مع البرنامج بخصوص محور فتح احلاضنات
ووعـــدت بــدراســة املــوقــف والــعــمــل عــلــى إشـــراك الــبــرنــامــج الــوطــنــي
للمشروعات الصغرى واملتوسطة يف هــذا املــشــروع كشريك أساسي.
قــدم املــشــاركــون عــن الــبــرنــامــج عــرض ـا ً مــرئــيـا ً عــن الــبــرنــامــج الوطني
لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى واملــتــوســطــة يــوضــح دور وخــبــرة الــبــرنــامــج يف
مجال احلاضنات ومراكز األعمال كما تضمن العرض تعريف احلضور
بــاخلــدمــات الــتــي تقدمها حــاضــنــات األعــمــال وكــذلــك خــدمــات مراكز
األعمال  ..وعلى هامش الورشة عقد املشاركون عن البرنامج الوطني
للمشروعات الصغرى واملتوسطة اجتماعا مــع وكــيــل وزارة الــشــؤون
االجتماعية أوضح فيه دعمه الكامل إلطالق مشروع تدريب مشترك
خالل املدة القريبة القادمة على أن يدشن هذا املشروع بتوقيع اتفاقيه
تعاون مع البرنامج الوطني يف حفل يقام بهذه املناسبة ،كما طلب عدد
من عمداء بلديات اجلنوب ممثلى البرنامج بزيارة بلديات اجلنوب
وإقامة دورات تدريبية للشباب تعد مبثابة دعما ً ملناطق جنوبنا احلبيب.

البرنامج الوطني للمشروعات
الصغرى والمتوسطة يشارك في
فعاليات معرض طرابلس الدولي
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مساعد المدير العام لشؤون المخاطر بمصرف الجمهورية
يجب التركيز علىمناطق الدواخل وتنميتها وإنشاء
المشاريع فيها لتخفيف الضغط على المدن
حاوره  :م .رمضان املرهاق

لقاء العدد
انطالق ًا من أ ّن أهم العوامل إلقامة واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا هو جانب الحصول على التمويل،
لــذا فـقــد ار ت ــأت صـحـيـفــة ( بــوا بــة ا لـمـشــرو عــات) مــد جـســور ا لـتــوا صــل مــع ا لـقـطــاع ا لـمـصــر فــي لـلــو قــوف عـلــى أ س ـبــاب صـعــو بــة تـمــو يــل
المشروعات وتجربة المصارف في هذا المجال ،وقد كان اللقاء بإدارة مصرف الجمهورية الذي يعد أكبر المصارف العاملة في
ليبيا حيث كان لنا لقاء مع السيد د .سالم الترجمان ،مساعد مدير عام مصرف الجمهورية لشؤون المخاطر.
مصرف الجمهورية في سطور ...
■ تأسس مصرف الجمهورية بتأميم فروع «بنك بارك ليز» الذي أفتتح أول فروعه سنة 1943م في مدينة طرابلس .
■ رأس مال المصرف مليار د.ل.
■ فــي ا لـعــام 2008م صــدر قــرار مــن مـصــرف ليبيا ا لـمــر كــزي يقضي بــد مــج مـصــرف الجمهورية مــع مـصــرف األ مــة سابقا ليشكال أكبر
المصارف التجارية العاملة في ليبيا ،بعدد فروع تتجاوز  170فرع ًا ووكالة ويبلغ عدد الموظفين بالمصرف  6000موظف.
■ بداية ،وكما تعلمون فإن مشكلة التمويل تعد أكبر عائق يقف أمام
تأسيس المشروعات في ليبيا فكيف تق ِّي ُمون تجربة مصرف الجمهورية
في مجال االقراض ؟ وكيف كانت هذه التجربة ؟
● أنا شخصي ًا أعتبرها تجربة ناجحة ،وأ ّن معظم المشاريع الكبيرة
ا لـقــا ئـمــة حــا لـيـ ًا مـمــو لــة مــن قـبــل مـصــرف ا لـجـمـهــور يــة ،عـلــى سـبـيــل ا لـمـثــال
المصانع الكبيرة مثل مصانع الدقيق تحديد ًا  ،والمشروبات والعصائر
وغيرها ،ونحن نعتبر أ ّن نشاط االقراض ينبغي أن يكون النشاط األساسي
لـلـمـصــرف فـهــو أ هــم مـصــدر ألر ب ــاح ا لـمـصــرف ،و لــذ لــك فـقــد تــرا جـعــت أر بــاح
المصارف بشكل كبير في المرحلة األخيرة نتيجة توقف نشاط االقراض.
■ اقصد تمويل المشاريع الصغيرة ،والمتوسطة تحديد ًا ..
● بــا لـنـسـبــة لــأ فــراد ،بــدا يــة نـجــد أ ّن أ غـلـبـهــم غـيــر مــؤ هـلـيــن عـلــى كيفية
تــأ س ـيــس وإدارة م ـش ــروع ،ك ـمــا أ ن ـهــم ال ي ـم ـل ـكــون ا فـ ـك ــار ًا ا ب ـت ـكــار يــة تـسـتـحــق
ا ل ـت ـمــو يــل ،و ق ــد كــا نــت ا ل ـق ــروض فــي ا ل ـســا بــق ُت ـم ـنــح بـشـكــل ع ـشــوا ئــي ،و غـيــر
مـ ــدروس و ل ـكــن ا ل ــو ض ــع تـغـيــر م ـنــذ ف ـتــرة  2009/2008وأ ص ـب ــح هـنــاك
دراسة سليمة للمشروع ومتابعة صحيحة بعد التمويل.
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■ كيف تتم دورة االقراض داخل إدارة االئتمان بالمصرف؟ ،وهل ُيقدم
صاحب المشروع دراسة جدوى للمشروع ثم يقوم المصرف بمراجعتها ؟
● المعتاد و المتعارف عليه أ ّن هناك مجموعة من مكاتب المحاسبة
ا لـمـعـتـمــدة مــن ِقـبــل مـصــرف لـيـبـيــا ا ل ـمــر كــزي عـلــى أ ّن ـهــا مـكــا تــب ذات خـبــرة
فــي مجال إ عــداد ا لــدرا ســات وتقييم ا لـعـقــارات ،وا لـمـشــرو عــات تقوم بإعداد
دراسات الجدوى ،ولكن تظل أغلب هذه الدراسات نمطية إلى حد ما ،مع
ا لـعـلــم ف ــإ ّن األ س ــاس فــي ا لـتـمــو يــل هــو درا س ــة ا ل ـجــدوى ا لـتــي يـعـتـمــد عليها
قرار التمويل.
■ نحن في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ال نُعد
دراسات الجدوى بالشكل النمطي القديم ،وكافة الخدمات التي نُقدمها
مجانية و يتم التركيز على ا لـمـشــار يــع اال بـتـكــار يــةـ ثــم أ ّن درا ســة ا لـجــدوى
ـاء
تـعــد بـمـعــر فــة صــا حــب ا لـمـشــروع وا ل ـمــؤ شــرات يـجــب أن تـكــون حقيقية بـنـ ً
على دراسات قطاعية وأبحاث السوق ،وهنا يحضرني السؤال التالي :هل
يوجد بــإدارة االئتمان بالمصرف ( خــار طــة استثمارية) بحيث أ نــه عندما
يأتي طلب ا قــراض لمشروع معين يتم االستناد على هذه الخارطة ويتم
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ا لـنـظــر عــن و ج ــود ض ـمــان ،و تـعـتـبــر أن صــا حــب ا لـمـشــروع ز بــو ن ـ ًا لـلـفــرع و هــو
مــن ي ـعــرف تــار يــخ ه ــذا ا ل ــز ب ــون و ت ـعــا مــا تــه مــن خ ــال حــر كــة حـســا بــا تــه فــي
المصرف وبيده قرار منح القرض.
■ و ل ـكــن ع ـنــد مــا يـطـلــب ا ل ـم ـصــرف مــن صــا حــب ا ل ـم ـشــروع ا ل ـم ــرور عـبــر
البرنامج فــإ نــه سيتأكد مــن أ نــه قــد تــم تــدر يـبــه وتقييم امكاناته ا لــر يــاد يــة
وخبرته في المجال وأعد له دراسة جدوى.
● ن ـعــم ،ه ــذا ف ـي ـمــا ي ـخــص ا ل ـم ـشــرو عــات ا ل ـص ـغــرى و ا ل ـم ـتــو س ـطــة ،و لــو
نظرنا إلى تجارب الدول األخرى نجد أنها تختلف اختالف ًا كلي ًا فلديهم
حلقتان ،المصارف وشركات ضمان القروض ،وأحيان ًا يتم إعفاء محافظ
المشاريع الصغرى بالمصارف من الضرائب لفترة معينة مثل ما حصل
مــع ا ل ـشــر كــات ا لــدا خ ـلــة تـحــت مـظـلــة قــا نــون اال س ـت ـث ـمــار ،و ب ـهــذه ا لـمـنــا سـبــة
أ ق ـتــرح أن يـتــم تـحــو يــل ص ـنــدوق اال ئـتـمــان لـشــر كــة مـســا هـمــة تـكــون مملوكة
لـلـمـصــارف ت ــدار مــن خــال مـجـلــس إدارة مــن مـنــدو بــي ا ل ـم ـصــارف ،و تــد عــم
المصارف في الحد من مخاطر االئتمان.
■ لـ ـم ــاذا ال ت ـم ـيــز ا ل ـم ـص ــارف ف ـي ـمــا ي ـخ ــص م ـت ـط ـل ـبــات و ش ـ ــروط مـنــح
ا ل ـق ــروض ب ـيــن م ـش ــروع ص ـغ ـيــر ال ي ـت ـجــاوز رأس مــا لــه مــا ئــة أ ل ــف د ي ـنــار
ومشروع بماليين الدينارات ،هل هذا صحيح ؟
● ا ل ـم ـس ــو غ ــات ا ل ـقــا نــو ن ـيــة ه ــي ن ـف ـس ـهــا ص ـح ـيــح ،م ـثــل ا ل ـتــرا خ ـيــص
و ا ل ـس ـجــل ا ل ـت ـجــاري وا ل ـغــر فــة ا ل ـت ـجــار يــة كـمـتـطـلـبــات مـتـعـلـقــة بـنـشــاط
ا لـشــر كــة و لـكــن أ صـحــاب ا لـمـشــار يــع ا لـصـغـيــرة يـجــب أ الّ يـطـلــب مـنـهــم كل
ذ ل ــك  ،و يـنـبـغــي أن ُت ـع ـ ّـد ل ا ل ـقــوا ن ـيــن و ا ل ـت ـشــر ي ـعــات مــن ق ـبــل ا لـمـصــرف
المركزي واالستفادة من تجارب ا لــدول األ خــرى في هذا المجال ،كما
يجب تغيير عقلية ا لـ َّنــاس التي ترغب فــي تأسيس مشاريع لـتــدرك أ ّن
ا لـغــا يــة هــي تحقيق تنمية ا قـتـصــاد يــة حقيقية و لـيــس مـجــرد الحصول
على المال فقط.
■ مـ ــا هـ ــي ا س ـت ــرا ت ـي ـج ـي ــة ا لـ ـمـ ـص ــرف فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة تـ ــوز يـ ــع م ـخ ــا ط ــر
االئتمان؟ ،وهل يتم اشتراط مساهمة صاحب المشروع بنسبة معينة
في رأس المال لتسهيل عملية إدارة المخاطر؟
● نعم فمع افتراض حسن النية فإنه عندما يتقدم شخص بمشروع
رأس مــا لــه  10مــا يـيــن د يـنــار فــإ نــه ُيـطـلــب مـنــه مـســا هـمــة بـنـسـبــة % 30
كحد أد نــى كـنــوع مــن تخفيف المخاطر بــاإل ضــا فــة إ لــى و جــود ضمانات
أخرى ودراسة جدوى لضمان نجاح المشروع.
■ ك ـي ــف أ ث ـ ــر ا ل ـ ـقـ ــرار ر ق ـ ــم ( )1ل ـل ـع ــام 2013م ع ـل ــى ع ـم ــل م ـص ــرف
الجمهورية ،وعلى ملف االقراض تحديد ًا ؟
● من المفترض أ الّ يؤثر هذا القرار على االقراض ألننا انتقلنا من
جـهــة إ لــى جـهــة ،و تـحــو لـنــا مــن نـظــام ر ب ــوي إ لــى نـظــام إ ســا مــي ،وا لـمـشـكـلــة
أ ّن المنتجات كانت مـحــدودة فــي تلك الفترة و لــم يتم تطويرها و هــذا ما
جعل الصيرفة اإلسالمية ال تأخذ دورها الصحيح في سوق االقراض في
ليبيا .
■ فيما يخص أداء إدارات اال ئـتـمــان فــي ا لـمـصــارف الليبية هــل توجد
مقارنة مرجعية مع ما يحدث في مصارف العالم والتأكد من أنها تعمل
ضمن السياق نفسه؟
● ال أ عـتـقــد أ نـنــا نسير عـلــى ا لـنـمــط نـفـســه ،فــا لـعــا لــم مختلف ا خـتــا فـ ًا
ك ـل ـي ـ ًا ع ـ ّن ــا ن ـت ـي ـجــة تــر ك ـي ـبــة ا ل ـه ـي ــا ك ــل ا ل ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ل ـل ـم ـص ــارف وا ل ـخ ـب ــرات
و تــو ُّفــر ا لـبـيــا نــات و كــذ لــك مــدى تــو ظـيــف تـقـنـيــات ا لـمـعـلــو مــات واال ت ـصــاالت
والمنظومات أل ّن لها دور ًا كبير ًا في تخفيف المخاطر على المصرف.
مــرة أ خ ــرى ن ـك ـ َّر ر ُشـكــر نــا و تـقــد يــر نــا لـمـشــار كـتـكــم لـنــا بـهــذه ا لـمـعـلــو مــات
المهمة ونترك لكم المجال لتوجيه كلمة أخيرة ...

■ هــل تــو جــد مـنـظــو مــة فــي مـصــرف لـيـبـيــا ا لـمــر كــزي تـحـتــوي ا لـسـجــات
االئتمانية للمواطنين ؟
● لقد تم تطوير المنظومة في العام  ، 2009كما صدر بشأنها قرا ٌر
من المركزي وتحتوي كافة المعلومات الخاصة بالمصارف بما في ذلك
ـواء عـلــى مـسـتــوى األ ف ــراد أو ا لـشــر كــات
بـيــا نــات مــا تــم مـنـحــه مــن قــروض س ـ ً
و ل ـك ـن ـنــا ف ــي لـيـبـيــا ل ــم ن ـس ـت ـخــدم ا ل ـقــا ئ ـمــة ا لـ ـس ــوداء ب ـعــد و ل ــم ي ـت ـخــذ فـيـهــا
أو ْد أ ْن أ ش ـكــر ا لـبــر نــا مــج ا لــو طـنــي لـلـمـشــرو عــات ا لـصـغــرى وا لـمـتــو سـطــة
المصرف المركزي أي إجراء حتى تاريخه.
■ هــل يـشـتــرط ا لـمـصــرف عـلــى صــا حــب ا ل ـم ـشــروع ا ل ـمــرور عـلــى حلقة على ما يقوم به من مجهودات.
كما أتمنى التوفيق لكل مــن يساهم فــي إ نـجــاح بــر نــا مــج تمويل ود عــم
أ خـ ــرى م ـثــل ا ل ـبــر نــا مــج ا لــو ط ـنــي ل ـل ـم ـشــرو عــات ا ل ـص ـغــرى وا ل ـم ـتــو س ـطــة أو
المشروعات في بالدنا.
صندوق ضمان االقراض لتقييم مقوماته الريادية ؟
●ا لـتـجــارب السابقة و طــر يـقــة ا لـمـصــرف فــي التعامل مــع ز بــا ئـنــه بغض
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لقاء العدد

اقراض مشروع معين دون اآلخر ؟
● ا ل ـخ ــار ط ــة اال س ـت ـث ـمــار يــة م ـه ـمــة ج ـ ــد ًا  ،ف ـك ـمــا ي ـق ــول ا ل ـم ـثــل ال تـضــع
ا لـبـيــض فــي سـلــة وا ح ــدة  ..كـمــا تــو جــد عــدة مـنــا شـيــر ص ــادرة عــن ا لـمـصــرف
المركزي تضبط عملية التركيز االئتماني فال يجب تركيز القروض في
مجال أو قطاع معين فالتوزيع دائم ًا مطلوب.
■ وهل تتم مراعاة المساهمة في تحقيق التنمية المكانية ؟
شخص بمشروع فإ ّن الدراسة تشمل المكان فمثالً لو
● عندما يتقدم
ُ
كــان فــي مدينة مثل طــرا بـلــس و يــو جــد الكثير مــن هــذه ا لـمـشــار يــع فحتما
ستؤثر على حصته من السوق.
وعليه يجب التركيز على الدواخل و تنميتها وإنشاء المشاريع فيها
لـتـخـفـيــف ا ل ـض ـغــط ع ـلــى ا ل ـم ــدن ،ك ـمــا ي ـجــب ا ل ـتــر ك ـيــز ع ـلــى تــو ع ـيــة ا ل ـ َّنــاس
وترسيخ فكرة أنهم بتأسيس المشاريع يساهمون في تنمية االقتصاد في
البالد و إبعاد فكرة أنه مجرد أخذ األموال.
■ ماذا لو تحدثنا عن حجم االقراض بمصرف الجمهورية؟
● ح ـجــم ا لـمـحـفـظــة ا ل ـخــا صــة ب ـم ـصــرف ا ل ـج ـم ـهــور يــة ت ـفــوق ا لـثـمــا نـيــة
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ،و ا لـ ـعـ ـب ــرة ل ـي ـس ــت فــي
المنح و االقراض إنما العبرة في
كـيـفـيــة تـحـقـيــق ا ل ـن ـتــا ئــج ا ل ـج ـيــدة
معظم المشاريع
ود ع ـ ــم ا ل ـم ـش ــار ي ــع ا لـ ـت ــي تـسـتـحــق
وا سـ ـت ــرداد أ م ــوال ا ل ـم ـصــرف ،و فــي
الكبيرة القائمة
ه ــذه ا ل ـس ـن ــوات ا ل ـت ــي ت ــو ق ــف فـيـهــا
حالي ًا ممولة من قبل
اال ق ـ ـ ــراض لـ ـلـ ـظ ــروف ا ل ـم ـع ــرو ف ــة،
مصرف الجمهورية،
فإننا نسعى إلى تحصيل أموالنا،
ونأمل دائم ًا ودون اتخاذ إجراءات
فيما تراجعت
ق ــا ن ــو نـ ـي ــة و مـ ـح ــا ك ــم أل نـ ـه ــا ت ــأ خ ــذ
أرباح المصارف
و ق ـ ـت ـ ـ ًا طـ ــو ي ـ ـاً و تـ ـكـ ـ ّل ــف ا ل ـم ـص ــرف
أ مـ ــوا الً طــا ئ ـلــة و ن ـحــن فــي مـصــرف
بشكل كبير في
ا ل ـج ـم ـهــور يــة ال نــر كــز بـشـكــل كـبـيــر
المرحلة األخيرة
ع ـلــى مــو ضــوع ا ل ـض ـمــا نــات و نـعـتـبــر
نتيجة توقف نشاط
أ ّن ق ـض ـيــة ا سـ ـت ــرداد األ مـ ـ ــوال هــي
خــط ا لــد فــاع الثاني فنحن نــدرس
االقراض
ا ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع مـ ــن ن ــا حـ ـي ــة ا لـ ـج ــدوى
الخاصة بالمشروع وهل سيحقق
عائد ًا  ،و كم سيخلق فرصة عمل.
■ ُيــؤ خــذ عـلــى ا لـمـصــارف الليبية أ ّنـهــا تــر ِّكــز عـلــى ا لـجــوا نــب القانونية
اكثر من الجوانب االقتصادية من خالل دراسة الجدوى ؟
● الجانب القانوني بالنسبة للشركات القائمة شرط أساسي ،و لكن
فــي ا لـنـهــا يــة فـفــي ق ــرار اال ق ــراض ال ب ــد مــن ا لـتــر كـيــز عـلــى درا س ــة ا ل ـجــدوى
وبناء على مؤشراتها يتم اتخاذ القرار.
ً
■ هل يوجد بإدارات االئتمان بالمصارف خبراء مختصون في مجال
دراسات الجدوى ؟
● ا لـعــا مـلــون بـقـســم ا لــدرا ســات فــي ا لـمـصــرف يــر ّكــزون عـلــى ا لـمــؤ شــرات
الخاصة بالدراسة مثل العائد على االستثمار ،و فترة االسترداد ونسبة
األر بــاح و مؤشر الحساسية و مــاذا سيحدث للمشروع لو تغيرت الظروف
وغيرها.
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قصة نجاح:
صاحب مشروع حويو إلنتاج العسل
ض ـي ـف ـنــا ف ــي ه ــذا ا ل ـع ــدد ا ل ـس ـيــد ع ـبــدا ل ـســام ح ــو ي ــو و ه ــو أ ح ــد ا ل ـم ـشــار ك ـيــن
فـ ــي مـ ـه ــر ج ــان و م ـ ـعـ ــرض ل ـي ـب ـي ــا ا لـ ــدو لـ ــي ا لـ ـث ــا ن ــي ل ـل ـع ـس ــل و مـ ـنـ ـتـ ـج ــات ا ل ـن ـحــل
ا ل ـ ـ ــذي أ ق ـ ـيـ ــم تـ ـح ــت إ شـ ـ ـ ــراف مـ ــر كـ ــز ت ـن ـم ـي ــة ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــادرات خـ ـ ــال ا لـ ـفـ ـت ــرة 4-1
ت بــه
2017/11/م ،د ع ــو ت ــه ل ـل ـت ـعــرف ع ـل ــى ق ـص ــة ن ـج ــا ح ــه ،و ع ـن ــد م ــا ا ل ـت ـق ـي ـ ُ
و ج ـ ــدت ن ـف ـســي أ م ـ ــام إ ح ـ ــدى ا لـ ـخـ ـب ــرات ا لـ ـت ــي ج ـم ـعــت ب ـي ــن ا لـ ـه ــوا ي ــة وا ل ـخ ـب ــرة
ا لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ا ل ـ ـطـ ــو ي ـ ـلـ ــة وا ل ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ا ل ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال تـ ــر ب ـ ـيـ ــة ا لـ ـنـ ـح ــل.
ب ــادر ت ــه بـ ـس ــؤال ع ــن أو ل ـ ــى ب ــدا ي ــا ت ــه ،ث ــم م ـس ـي ــرة ع ـم ـلــه ب ـم ـش ــرو ع ــه ا ل ـقــا ئــم
ب ـم ــد ي ـن ــة بـ ـنـ ـغ ــازي و كـ ـ ــان يـ ـج ــول بـ ـخـ ـل ــدي ع ــد ي ــد ا ل ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت فـ ـل ــم يـ ـت ــرك ل ـ َّـي
م ـ ـجـ ــاال ل ــأ سـ ـئـ ـل ــة و ب ـ ـ ــدأ فـ ــي سـ ـ ــرد ق ـص ـت ــه ب ــإ سـ ـه ــاب وا ل ـ ـتـ ــي كـ ــا نـ ــت ك ــا لـ ـت ــا ل ــي:

فصة نجاح
بــدأ ا هـتـمــا مــه بـتــر بـيــة ا لـنـحــل مـنــذ ا لـصـغــر حـيــث كــان فــي ز ي ــارة ر فـقــة وا لــده
ل ـم ـعــرض زرا عـ ــي أ ق ـي ــم بــر عــا يــة ا ل ـم ـصــرف ا ل ــزرا ع ــي ف ــي مــد ي ـنــة ا ل ـب ـي ـضــاء سـنــة
1958م ،و ك ــان ع ـمــره آ نـ ــذاك  14عــا مــا فــي ا ل ـمــر ح ـلــة اإل ع ــداد ي ــة ،و ل ـقــد لـفــت
ن ـظ ــري إ حـ ــدى ا ل ـم ـش ـتــر كــات بــا ل ـم ـعــرض و ه ــي س ـي ــدة إ ن ـج ـل ـيــز يــة ت ــد ع ــى « بــر تــن
« ح ـي ــث ك ــا ن ــت تـ ـق ــوم ب ـت ــر ب ـي ــة ا ل ـن ـح ــل ب ــا سـ ـتـ ـخ ــدام طـ ــرق ح ــد ي ـث ــة ف ــي م ـن ـط ـقــة
رأس ا لـ ـه ــال ا ل ـم ـت ـم ـيــزة ب ــو ف ــرة ا ل ـغ ــا ب ــات ا ل ـم ـنــا س ـبــة ل ـت ـغــذ يــة ا ل ـن ـح ــل ،و خ ــال
ا لـمـعــرض أ ح ـضــرت خـلـيــة نـحــل ز جــا جـيــة تـسـتـخــدم لـلـعــرض بــا لـمـعــرض و حــاول
أن يـتـعــرف مـنـهــا كـيـفـيــة تــر بـيــة ا لـنـحــل ا ل ـتــي تـعــد هــي خـبـيــرة فــي ه ــذا ا لـمـجــال
ح ـي ــث ق ــد م ــت إ لـ ــى ل ـي ـب ـيــا س ـن ــة  1944و ك ــا ن ــت م ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي إ عـ ـ ــداد ع ـســل
ا ل ـن ـح ــل وا ل ـ ـغـ ــذاء ا ل ـم ـل ـكــي ل ـل ـم ـلــك إدر يـ ـ ــس ا ل ـس ـن ــو س ــي ح ـت ــى س ـن ــة 1969م .
يـ ــوا صـ ــل ا ل ـس ـي ــد عـ ـب ــدا لـ ـس ــام ح ــو ي ــو س ـ ــرد ق ـص ـت ــه ب ــأ ن ــه ق ـ ــام بـ ــز يـ ــارة ه ــذه
ا ل ـس ـي ــدة ع ــد ي ــد ا لـ ـم ــرات ف ـي ـمــا ب ـعــد أ ث ـن ــاء درا سـ ـت ــه ا ل ـجــا م ـع ـيــة لــا س ـت ـفــادة مــن
خ ـب ــر ت ـه ــا ،و ك ـ ــان ي ـت ــا ب ــع ع ـم ــل خ ــا ل ــه ف ــي ت ــر ب ـي ــة ا ل ـن ـح ــل وإ ن ـ ـتـ ــاج ا ل ـع ـس ــل ا ل ــذي
ي ـم ـت ـلــك م ـن ـحــا ح ـيــث ت ـع ـلــق ب ـه ــذه ا ل ـم ـه ـنــة وا سـ ـتـ ـح ــوذت ع ـلــى ج ــل ا ه ـت ـمــا مــه.
عـنــد مــا أ نـهــى ا لـمــر حـلــة ا لـثــا نــو يــة ازدادت مـعــر فـتــه بـتــر بـيــة ا لـنـحــل خـصــو صـ ًا
ع ـنــد مــا دارت م ـنــا ق ـشــات طــو ي ـلــة ب ـي ـنــه و ب ـيــن أ ح ــد أ ص ــد ق ــا ئ ــه ا لـلـيـبـيـيــن ا ل ـعــا ئــد
م ــن ج ـم ـهــور يــة م ـصــر و ك ــا ن ــت عــا ئ ـل ـتــه ت ـم ـت ـلــك م ـن ـحــا ه ـن ــاك و ل ـق ــد أ هـ ــداه هــذا
ا ل ـص ــد ي ــق ك ـت ــا ب ـ ًا ع ــن تــر ب ـيــة ا ل ـن ـح ــل ،و م ـن ــذ ذ ل ــك ا ل ــو ق ــت ب ــدأ ب ـتــر ب ـيــة ا ل ـن ـحــل.
ا لـتـحــق بكلية اال قـتـصــاد جــا مـعــة قــار يــو نــس و تـخــرج فيها عــام  1970وعند
ت ـخــر جــه ا ش ـت ـغــل بــا ل ـمــؤ س ـســة ا ل ـعــا مــة ل ــإ ص ــاح ا ل ــزرا ع ــي ،وأو فـ ــد ع ــام 1977
إ ل ــى ا ل ــوال ي ــات ا ل ـم ـت ـحــدة و ت ـح ـصــل ع ـلــى مــا ج ـس ـت ـيــر ف ــي اال ق ـت ـص ــاد ا ل ــزرا ع ــي.
سنة 1983م تحصل على دبلوم في تربية النحل حيث أو فــد إلى المجر
وذلك في إطار مشروع إعداد قادة مربي النحل بالعالم العربي بإشراف المنظمة
ا لـعــر بـيــة للتنمية ا لــزرا عـيــة بــا لـخــر طــوم و تـحـصــل عـلــى د بـلــوم فــي تــر بـيــة النحل.
و م ــن خ ــال ع ـم ـلــه ب ـ ــوزارة ا ل ــزرا ع ــة و ب ـف ـضــل إ ج ــاد ت ــه لـلـغـتـيــن اال ن ـج ـل ـيــز يــة
و اإل يـطــا لـيــة تـمـكــن مــن حـضــور عــد يــد ا لـمــؤ تـمــرات ا لـعــا لـمـيــة ا لـمـتـعـلـقــة بتربية
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النحل مثل مؤتمر عالمي لتربية النحل باليابان سنة  1985تــاه المؤتمر
الثاني بالبرازيل وآخر بسويسرا وكندا ،وتمكن من ز يــارة عديد من المعارض
ا لـتــي كــا نــت تـقــام عـلــى هــا مــش هــذه ا لـمــؤ تـمــرات حـيــث ا سـتـفــاد مــن اال طــاع على
خبرات وتجارب اآلخرين واحدث ما توصل إليه العلم في تربية النحل والطرق
الحديثة في التغذية ،العالج والوقاية من األمراض ورفع الكفاءة اإلنتاجية.
ا ش ــرف عـلــى ا لـعـمــل بــا لـمـنــا حــل ا ل ـخــا صــة ا لـتــا بـعــة ل ـلــدو لــة مــن خ ــال عـمـلــه
بــا لــوزارة كـمــا قــام بـتــأ هـيــل و تـشـجـيــع ا لـمــزار عـيــن إل نـشــاء مـنــا حــل لـتــر بـيــة النحل
وإ ن ـت ــاج ا لـعـســل  ..قــا مــت بـتـقــد يـمــه إ ح ــدى ا ل ـم ـجــات ا لـهــو لـنــد يــة ا لـمـتـخـصـصــة
بطوابع بريد النحل في مقال بعنوان (من يكون هو) وذلك الختصاصه بتربية
النحل وباعتباره مــن هــواة جمع الطوابع البريدية التي تحمل صــور النحل.
بـمـنـتـصــف ا ل ـت ـس ـع ـي ـنــات أ ح ـيــل لـلـتـقــا عــد اال خ ـت ـي ــاري ،و ق ــام بــإ ن ـشــاء مـنـحــل
ت ـجــاري مـتـنـقــل بـيــن ا لـجـبــل األ خ ـضــر و مــد ي ـنــة ب ـن ـغــازي و مـنـطـقــة ه ــراوة بـســرت
حـيــث تــو فــر ا لـمــرا عــي نـتـيـجــة سـقــوط األ م ـطــار ا لـمـبـكــرة و تــو فــر مـصــادر ا لــر حـيــق
وحبوب اللقاح ،وكان مشروعه إلى جانب إنتاج العسل متركز بالدرجة األولى
عـلــى عـمـلـيــة إ ك ـثــار ا لـنـحــل (ا ل ـط ــرود) بــاإل ضــا فــة إ لــى إ ن ـتــاج مـلـكــات ا لـنـحــل ذات
ا لـمــوا صـفــات ا لــورا ثـيــة ا لـجـيــدة و يـعــد هــذا العمل أدق مــن عملية إ نـتــاج العسل،
و فـيـمــا بـعــد تـحـصــل عـلــى قــرض مــن ا لـمـصــرف ا لــزرا عــي طــور بــه مـشــرو عــه ا لــذي
ك ــان بــا ســم ت ـشــار ك ـيــة حــو يــو إل ن ـت ــاج ا ل ـع ـســل ،ا س ـت ـطــاع م ــن خ ــال ه ــذا ا لـمـنـحــل
تحقيق د خــل مالي جيد ،وتمكن من تحقيق نجاح مشروعه ولقد قــام بتوزيع
إنتاجه على مختلف المناطق الليبية ،و بــإ شــراف مــر كــز تنمية ا لـصــادرات قام
بـتـصــد يــر إ ن ـتــا جــه إ ل ــى دو ل ــة اإل مـ ــارات حـيــث يـتـمـيــز إ ن ـتــا جــه بــا ل ـجــودة ا لـعــا لـيــة.
م ـن ــذ س ـن ــة 2012م تـ ــرك ا ل ـع ـم ــل ب ــا ل ـم ـش ــروع و ق ـ ــام ا بـ ـن ــه ا لـ ـسـ ـي ــد /ط ــارق
ع ـب ــدا ل ـس ــام ح ــو ي ــو بــا س ـت ـك ـمــال م ـس ـيــرة ع ـمــل وا ل ـ ــده ب ــا ل ـم ـش ــروع و ه ــو مـهـنــدس
زراعي مهتم أيضا بشؤون تربية النحل ومؤخر ًا قام بزيارة عمل إلى استراليا
ر ف ـقــة جـمـعـيــة ا ل ـن ـحــل ب ـطــرا ب ـلــس وذ ل ــك ال خ ـت ـيــار نــو ع ـيــات مـتـمـيــزة مــن مـلـكــات
ا ل ـن ـحــل ح ـيــث يـمـتـلــك خ ـبــرة فــي ا ل ـم ـجــال م ـنــذ ا ل ـص ـغــر مــن خ ــال ع ـمــل وا ل ــده.
و يـعـمــل ا لـسـيــد /عـبــد ا ل ـســام حــا لـيـ ًا أ س ـتــاذ مـحــا ضــر بـكـلـيــة ا لـعـلــوم جــا مـعــة
قاريونس ،ويشرف على مشاريع تخرج الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس.

ك ـمــا ا ت ـجــه ا ل ـس ـيــد /ع ـبــدا ل ـســام حــو يــو إ ل ــى إ ن ـشــاء مـعـمــل ل ـل ـعــاج بـلـسـعــات
ا لـنـحــل حـيــث قــام بـعــاج عــد يــد األ م ــراض مـثــل ا لــرو مــا تـيــزم و فـيــرو ســات ا لـتـهــاب
ا ل ـك ـبــد ا ل ــو ب ــا ئ ــي نــو عــي س ــي و ب ــي ب ــاإل ض ــا ف ــة إ ل ــى ع ــاج ا ل ـع ـقــم و ك ــا ن ــت ا لـنـتــا ئــج
مـمـتــازة و شــا فـيــة حـيــث كــان يـحــرص عـلــى إ ج ــراء ا لـتـحــا لـيــل قـبــل ا لـعــاج و بـعــده.
ا لـ ـسـ ـي ــد /عـ ـب ــدا لـ ـس ــام ح ــو ي ــو أ ح ـ ــد ا لـ ـخـ ـب ــرات ا ل ــو طـ ـنـ ـي ــة ا لـ ـم ــؤ هـ ـل ــة ا ل ـت ــي
ت ـع ــد فـ ـخ ــرا ل ـل ـج ـم ـيــع و يـ ـج ــب اال سـ ـتـ ـف ــادة م ــن خ ـب ــر ت ــه ف ــي ت ــأ ه ـي ــل ا ل ــرا غ ـب ـي ــن
ف ـ ــي إ نـ ـ ـش ـ ــاء م ـ ـشـ ــار يـ ــع خـ ــا صـ ــة بـ ـت ــر بـ ـي ــة ا لـ ـنـ ـح ــل  ،و هـ ـ ــو عـ ـل ــى ا سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ت ــام
إل قـ ــا مـ ــة دورات ت ــدر يـ ـبـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ا لـ ـمـ ـج ــال ب ـم ـخ ـت ـل ــف ا لـ ـمـ ـن ــا ط ــق ا ل ـل ـي ـب ـي ــة.
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مركز أعمال طرابلس

مركز أعمال طرابلس أحد مراكز األعمال التي تتبع إدارة الحاضنات
ومــراكــز األعــمــال بــالــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى والــمــتــوســطــة،
ويــعــمــل عــلــى نــشــر ثــقــافــة ريـــــادة األعـــمـــال وتــعــزيــز روح ال ــم ــب ــادرة لــدى
مختلف شــرائــح المجتمع بمدينة طــرابــلــس وضــواحــيــهــا وبــاألخــص الشباب
بــالــجــامــعــات والــمــعــاهــد الــمــخــتــلــفــة ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــأســيــس مــشــروعــات
صــغــرى ومــتــوســطــة مــمــا يــســاهــم بــالــنــهــوض بــاالقــتــصــاد الــوطــنــي وتــوفــيــر
فـــرص الــعــمــل وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة.

الخدمات االستشارية التي تقدم
ألصحاب املشاريع باملركز وتتمثل يف
التالي:

األنشطة الرئيسة التي يقوم بها مركز أعمال
طرابلس
■ جلسات ترويجية

يقوم مركز أعمال طرابلس بتنفيذ اجللسات الترويجية أو املحاضرات التعريفية
بهدف استقطاب الرياديني من مختلف فئات املجتمع ودعوتهم للتواصل مع املركز
واالستفادة من هذه اخلدمات االستشارية التي يقدمها ،ولقد أقيمت العديد من
اجللسات الترويجية مبختلف املؤسسات التعليمية واملؤسسات اإلدارية املختلفة
التابعة للدولة وباملعارض وامللتقيات العلمية  ،كما مت الترويج من خالل بعض
البرامج بالقنوات املحلية املرئية واملسموعة بهدف نشر ثقافة الريادة واإلبداع .

■ تقديم حزمة الدورات للرياديين

تقديم حزمة من الدورات التدريبية إلي الريادي صاحب فكرة المشروع لتأهيله
وإعداده اإلعداد الجيد وتمكينه من تنفيذ وإدارة مشروعه بصورة صحيحة وتشتمل
الدورات علىدورة الريادة واإلبداع وتوليد األفكار ودراسة الجدوى االقتصاديـــــة
وإدارة المشــــــــاريع ونموذج العمل التجاري.والتشريعات والقوانين،باإلضافة
إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجاالت مختلفة للراغبين في القيام
بمشروعات في مجال التدريب والمخطط لها وفــق حجم الطلب عليها. .

■ إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية

ي ــت ــم ت ــق ــدي ــم ح ــزم ــة مـ ــن الــــــــدورات ال ــت ــدري ــب ــي ــة إلــــي الــــريــــادي صــاحــب
فــكــرة الــمــشــروع لــتــأهــيــلــه وإعـــــداده اإلع ـ ــداد الــجــيــد وتــمــكــيــنــه مــن تنفيذ
وإدارة م ــش ــروع ــه ب ــص ــورة صــحــيــحــة وتــشــتــمــل الـــــــدورات عــلــى م ــا يــلــي:
 -1دورة الريادة واإلبداع وتوليد األفكار.
 -2دورة دراسة الجدوى االقتصاديـــــة.
 -3دورة إدارة المشــــــــاريع.
 -4نموذج العمل التجاري.
 -5التشريعات والقوانين.

أهداف المركز

■ نشر ثقافة الريادة واإلبداع لدى املجتمع.
■ دعم الشباب ومتكينهم يف بعث وإنشاء مشاريع خاصة بهم.
■ التعاون مع املؤسسات التعليمية ومنظمات املجتمع املدني وغيرها من
اجلهات ذات العالقة لنشر ثقافة الريادة واملبادرة يف املجتمع.
■ استقطاب الرياديني وتدريبهم وتقدمي االستشارات الفنية واالقتصادية
لهم.
■ ربط أصحاب املشاريع مبؤسسات التمويل وأقترح مصادر وآليات
جديدة للتمويل.
باإلضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجاالت مختلفة
للراغبين في القيام بمشروعات في مجال التدريب والمخطط لها وفق حجم
الطلب عليها وحسب اإلمكانات المتاحة.

■ العمل على الربط بني الرياديني ومصادر التمويل

العمل على تأمين حلقة الوصل بين الرياديين والمؤسسات التمويلية
وإتاحة حصولهم على التسهيالت المالية التي تناسب مشاريعهم.

■ إجراء جلسات املحاضر الزائر

يقوم المركز من حين إلى أخر باستضافة خبير في مجال معين أو أستاذ
في التنمية البشرية إللقاء محاضرات متنوعة تساعد من تنمية وتحسين
جودة العمل وثقافة ريادة األعمال وتحقيق النجاح في الحياة العلمية
و ا لعملية .

■ التعاون مع مؤسسات املجتمع املدني باالعمال واالنشطة
واملبادرات املتعلقة بريادة األعمال

قام المركز بالمشاركة في العديد من لجان التقييم بالمعارض وتقييم
المسابقات مثل:
 مشاركة بلجنة التقييم بمعرض المرأة المبدعة الذي أقيم بإشرافالمجلس البلدي طرابلس المركز.
 لجنة تقييم مسابقة أفضل فكرة مشروع  2017التي أجرتها منظمةفرنس اكسبرتيز بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى
والمتوسطة.
 لجنة تقييم مسابقة ألفضل فكرة مشروع يساهم في التنميةاالجتماعية التي أجرتها منظمة اكتد الكندية.
 لجنة تقييم مسابقة افضل فكرة مشروع التي أقيمت بإشراف وزارةالتعليم بمشاركة الملحق الثقافي االنجليزي.
 لجنة تقييم مسابقة لرائدات األعمال التي أجريت ببرنامج التمكيناالقتصادي للمرأة ( ميدا ).

■ املشاركات يف إقامة وحضور املؤمترات وورش العمل والندوات
والقيام مببادرات العمل والتعاون مع اجلهات ذات العالقة .

www.sme.ly

البرنامج

 تــخــصــيــص مــســتــشــار م ــت ــاب ــع ل ــص ــاح ــب املــــشــــروع م ــن ــذ الــتــســجــيــل والـ ــىحــــــــن إحــــــــالــــــــة املـــــــــشـــــــــروع لـ ــلـ ــتـ ــمـ ــويـ ــل.
 بـــلـــورة ف ــك ــرة املـ ــشـ ــروع بــعــد مــنــحــه الـــــــدورة األولــــــي ( ريــــــادة األعـ ــمـ ــال )لــيــصــبــح م ــش ــروعــا ً ميــكــن تــنــفــيــذه ومي ــك ــن أن ي ــك ــون مــجــديــا ً اقــتــصــاديــا وذو
قـ ــيـ ــمـ ــة مــــضــــافــــة لــــاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي.
 ال ـ ــرد عــلــى ك ــل تـــســـاؤالت ال ــت ــي يــطــرحــهــا ص ــاح ــب الــفــكــرة م ــن إجـ ـ ــراءاتقــــانــــونــــيــــة أو تـ ــسـ ــويـ ــقـ ــيـ ــة او غـ ــيـ ــرهـ ــا.
 جتميع الــبــيــانــات واملــعــلــومــات اخلــاصــة بــاملــشــروع والــتــي لــهــا عــاقــة بــدراســةال ـ ــس ـ ــوق والــــــــدراســــــــات ال ــف ــن ــي ــة واملـ ــالـ ــيـ ــة.
 ت ــق ــي ــي ــم املـ ــسـ ــاهـ ــمـ ــات ال ــع ــي ــن ــي ــة واملــــالــــيــــة الـ ــتـ ــي س ــي ــق ــدم ــه ــا ص ــاح ــباملــــــــــشــــــــــروع وخــــــــبــــــــراتــــــــه الـــــســـــابـــــقـــــة.
 الــقــيــام بــالــزيــارات املــيــدانــيــة ملــشــاريــع مشابهة ومــؤســســات ذات عــاقــة بنوعنـ ــشـ ــاط املـــــشـــــروع ح ــس ــب احلــــاجــــة ل ــذل ــك.
 إعــداد دراســة اجلــدوى االقتصادية بالتعاون مع صاحب فكرة ملشروع بعد منحهالــدورة الثانية ( دراســات اجلــدوى االقتصادية .
 إح ــال ــة الــــدراســــات إلـ ــي إدارة الــتــمــويــل والـ ــدعـ ــم الــفــنــي لــلــحــصــول علىمتـ ــويـ ــل مـــنـــاســـب م ـ ــن اجل ـ ــه ـ ــات امل ــخ ــت ــص ــة.
 مــنــح صــاحــب امل ــش ــروع ال ــت ــدري ــب الـ ــريـ ــادي وال ــت ــدري ــب املــتــخــصــص حسبمـــجـــال ع ــم ــل امل ـ ــش ـ ــروع وفـــــق االمـــكـــانـــيـــات.
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تجارب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية في بعض الدول
نبذة مختصرة:

الــبــنــك األوروبـــي إلع ــادة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة مــؤســســة مــالــيــة دولــيــة أُســســت
فــي الــعــام 1991م مــتــعــددة األطـ ــراف تــعــمــل عــلــى عــمــلــيــات إعـــادة الــبــنــاء
والــتــنــمــيــة بــشــكــل مــبــاشــر عــبــر تــوفــيــر م ــا يــلــي:
■ خــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوط ائــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــان
■ تــــــــــــــمــــــــــــــويــــــــــــــات مــــــــشــــــــتــــــــركــــــــة
■ مــشــاركــات مــســاهــمــة وصــنــاديــق اســتــثــمــار
■ خـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات لــــــــــلــــــــــتــــــــــجــــــــــارة
■ مـ ـ ــشـ ـ ــاركـ ـ ــات مــــســــاهــــمــــة فــــــي بـ ــنـ ــوك

تـجــارب دو لـيــة:

تــو نــس :أعــرب البنك األوروبــي لإلعمار والتنمية عن استعداده لتطوير
نسق التعاون مــع تونس حسب المخطط التنموي عــاوة على دعــم القطاع
الــخــاص ،باإلضافة إلــى برنامج االستشارات المخصص لقطاع الصناعات
الغذائية والــمــمــول مــن طــرف اإلتــحــاد األوروبــي.
كما خصص خط تمويل للتجارة الدولية بقيمة  10ماليين دوالر لدعم عمليات
ال ــص ــادرات والـــــواردات لــلــمــؤســســات الــتــونــســيــة.
إرســـاء آلــيــة لــتــقــاســم الــمــخــاطــر بــقــيــمــة  10مــايــيــن ي ــورو لــتــغــطــيــة جــزء
مــن الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بــبــعــض الــقــروض ،الــتــي يمنحها اإلتــحــاد الــدولــي
ل ــل ــب ــن ــوك ل ــل ــم ــؤس ــس ــات ال ــن ــاش ــط ــة فـ ــي ت ــون ــس.
وذلــــــــــــــــــك لـــــــــــــزيـــــــــــــادة حــــــــجــــــــم الـــــــــــــقـــــــــــــروض الـــــــمـــــــو ّجـــــــهـــــــة
لــــــــــلــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــات الـــــــــمـــــــــحـــــــــلـــــــــ ّيـــــــــة.
األردن :وقـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة األردنـــــــيـــــــة وال ـ ــب ـ ــن ـ ــك األوروبـــــــــــي
إلعـــــــادة األع ـ ــم ـ ــار وال ــت ــن ــم ــي ــة اتـــفـــاقـــيـــة ل ــم ــن ــح قــــــروض ل ــل ــم ــش ــروع ــات
بــــقــــيــــمــــة حــــــــوالــــــــي  32مـــــلـــــيـــــون يــــــــــورو.
ال ــم ــغ ــرب :يــعــتــزم الــبــنــك إع ــط ــاء الــقــطــاع ال ــخ ــاص ال ــوس ــائ ــل لــلــتــركــيــز
عــلــى خــلــق ف ــرص الــشــغــل واالنـــدمـــاج وســيــســتــثــمــر ح ــوال ــي  1.5مــلــيــار فــي
ع ــدد  36مــشــروع بــالــمــغــرب ،وق ــد ق ــام الــبــنــك فــي الــســابــق بــدعــم حــوالــي
 400م ــش ــروع صــغــيــر وم ــت ــوس ــط ف ــي الــمــغــرب.
م ـصــر :أكمل البنك األوروبــي إلعــادة اإلعمار والتنمية تمويل عدد 500
مــشــروع صــغــيــر ومــتــوســط فــي الــســوق الــمــصــريــة.
تركيا :خصص البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير (  )EBRDمبلغ  1. 65مليار
يورو للمشاريع االستثمارية في تركيا في عام .2018

بوابة المشروعات :

مواقع انترنت تهمك
:www.lumosity.com
املوقع عبارة عن أداة تسمح بتطوير قدراتك العقلية
(كالذاكرة – واالنتباه – والسرعة – وحل املشكالت وغيرها
من اإلمكانيات ) عبر مجموعة من األنشطة واأللعاب املسلية.
:www.coursera.org
شركة تعليمية متعاونة مع نخبة من أفضل اجلامعات
واملؤسسات يف العالم لتقدمي دورات مجانية على االنترنت
للجميع .
 :www.ted.comهي مؤسسة غير ربحية خاصة شعارها
“أفكار تستحق االنتشار” .من خالل املوقع تستطيعون
مشاهدة مقاطع الفيديو التي جتمع املفكرين واملؤثرين يف
العالم ليتحدثوا عن خالصة جتاربهم ،كما أ ّن العديد من
املقاطع متت ترجمتها ملشاهدتها باللغة العربية.
 : academicearthعبارة عن موقع ملشاهدة محاضرات
أهم اجلامعات العاملية مجانا ً.
: FutureLearnموقع يوفر مئات الدورات التعليمية املجانية
يف العديد من املجاالت مثل اللغات والثقافة وإدارة األعمال
و ا لعلو م .
 :www.shofiafkar.comيسعى هذا املوقع لرعاية أصحاب
األفكار اإلبداعية عبر تطوير مهاراتهم وتقدمي النصائح التي
من شأنها أن تعينهم للوصول إلى هدفهم وتنفيذ أفكارهم ،وال
أيضا يوفر دليالً
يكتفي بنشر املقاالت واألخبار التقنية ،بل
ً
مدعما باخلرائط ووسائل االتصال للحاضنات التقنية بحسب
ً
البلد العربي.
 :https://www.oasis500.comموقع شركة أويسس
وهي من الشركات الرائدة يف متويل املشاريع الصغيرة
واالستثمار فيها ،وتوفر برامج تدريبية لدعم وتوجيه رواد
أقساما متنوعة ألخبار التقنية
األعمال ،كما يوفر املوقع
ً
وقصص جناح تلهم الشباب املتحمس لبدء مشاريعهم اخلاصة.
:https://www.raedaamal.com
موقع (رائد أعمال) يعتبر منصة إعالمية موجهة لرواد
األعمال العرب من خالل مجلة شهرية مطبوعة أو إلكترونية،
ومنتدى إلكتروني لتبادل اخلبرات واألفكار والنصائح ما بني
مشتركي املوقع ،باإلضافة لقسم األخبار اجلديدة عن مجتمع
التقنية العربي.
:https://www.startuparabia.com/arabic
موقع خاص بالشركات الناشئة وهو مخصص لنشر أخبار
ومعلومات حول املشاريع التكنولوجية العربية وأحوال السوق
واالقتصاد العربي ،ومشاركة النصائح واألفكار لرواد األعمال
الشباب ،باإلضافة ملتابعة التطور يف الشركات الناشئة يف
العالم العربي.

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