
ربيع -  2018     

        صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

تـــــــوزع
 مجـــــانـا

العدد السادس  

اإلفتتاحية

مسابقة أفضل 
فكرة مشروع 
بين الجامعات 

الليبية 

لقاء العدد مع 
 مساعد المدير 
العام لشؤون 

المخاطر بمصرف 
الجمهورية 

3

البرنامج الوطني يشارك في فعاليات معرض 
طرابلس الدولي

2

2

أّن مشكلة  إلــى  والدولية  املحلية  الــدراســات  أغلب  ُتشير    
واستدامة  إطــاق  أمــام  األساسية  العقبة  ُتعتبر  التمويل 
أهميتها  رغـــم  ليبيا  واملــتــوســطــة يف  الــصــغــيــرة  املــؤســســات 
واملــصــدر  الوطني  لاقتصاد  الرئيس  املــحــرك  باعتبارها 
ــل مــشــكــلــة الــبــطــالــة، وتــعــتــمــد  األســــاســــي لــلــتــوظــيــف وحــ
متويلها  و  تأسيسها  يف  واملتوسطة  الــصــغــرى  املــشــروعــات 
مدخرات  مثل  اخلاصة  امللكية  على  كبيرة  بدرجة  حاليا 
مــهــا العائلة  أصــحــاب املــؤســســات أو قـــروض عـــادة مــا تــقــدِّ
املصارف  عــزوف  الرئيس يف  السبب  ويكمن  األصــدقــاءـ  أو 
عــن إقـــراض هــذه املــؤســســات الــى ارتــفــاع درجـــة املــخــاطــر ، 
حماية  ــدم  ُيــقِّ ال  احلــالــي  القانوني  العمل  إطـــار  إن  حيث 
متطلبات  ليواكب  للتطوير  بحاجة  وهو  لقروضها  كافية 
لتغيير  باملصارف بحاجة  االئتمان  إدارات  أّن  السوق، كما 
ترّكز  أنها  حيث  اإلقــراض  قضايا  مع  وتعاملها  مقارباتها 
معايير  وإهــمــال  فقط  القانونية  الضمانات  معيار  على 
أخرى موضوعية تتعلق بجدية وفعالية املؤسسة موضوع 
اإلقـــــــراض كــــاجلــــدوى االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــدفـــقـــات املــالــيــة 
املستقبلية املتوقعة واملكانة اإلستراتيجية لنشاط املشروع 
وآليات العرض والطلب يف محيط املؤسسة، وتعتبر آليات 
ضمان االئتمان واحدة من أكثر الطرق التي تستخدمها 
الــــــــدول لــلــســيــطــرة عـــلـــى املـــخـــاطـــر اجلـــســـيـــمـــة املــتــصــلــة 
بالتمويل عن طريق قروض من املصارف، وخاصة بالنسبة 
للمؤسسات الناشئة، ويتم تصميم خطط ضمان االئتمان 
بشكل يشمل هيكل التكلفة ونسبة التغطية وتقييم درجة 
الوصول  وتوزيعها بشكل متوازن لدعم  االئتمان  مخاطر 
إلـــى الــتــمــويــل لــلــمــؤســســات الــصــغــرى واملــتــوســطــة، ويــعــد 
يف  كفاالت  ومؤسسة  املغرب  يف  املــركــزي  الضمان  صندوق 
لبنان من أجنح التجارب اإلقليمية التي ميكن االستفادة 

منهما يف هذا املجال.
تعتبر  واملتوسطة  الصغرى  املشروعات  إقــراض  عملية  إّن 
مــصــلــحــة إســتــراتــيــجــيــة فــهــي قـــاطـــرة الــتــنــمــيــة واملــحــرك 
األساسي لاقتصاد الوطني وهي املصدر األساسي جلني 
األرباح بالنسبة للمصارف ومصدر منوها و تطورها ، كما 
الثروة وحتقيق الذات بالنسبة للرياديني  أنها مورد خلق 
أصحاب املشروعاتـ وعليه فإنه ينبغي أن تتضافر اجلهود 
بــشــكــل مــنــســق ومـــرّكـــز حلـــل مــشــكــلــة الـــوصـــول للتمويل 
باعتبارها مصلحة وطنية مشتركة، ونزع العصا من عجلة 
االقــتــصــاد الــوطــنــي لــتــتــحــرك  وحتــقــق التنمية املــرجــوة 

واالستقرار املنشود.

                                            أسرة التحرير 
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االكسسوارات 
والمجوهرات
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حفل تكريم لمتدربات دورة صناعة 
اإلكسسوارات والمجوهرات

املشاركات   للمتدربات  تكرمي  حفل  م   2018 18مارس  يوم  أقيم 
ملنتجات  ومعرض  واملجوهرات  اإلكسسوارات  صناعة  بدورات 
الدكتور/ حضره  احلفل  االكسسورات،  بدورات  امللتحقات  املتدربات 
للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام  مدير  أبوزقية  الناصر  عبد 
اللجنة  عضو  القيادي  والسيد/عبداحلكيم  واملتوسطة  الصغرى 
الشؤون  وزارة  وكيل  والسيد  للثقافة  العامة  للهيئة  التسييرية 
االجتماعية  الشؤون  وزارة  وكيل  مستشارة  والسيدة  االجتماعية 
الدورات. هذه  على  املشرفني  والسادة  اإلدارات  مدراء  من  وعدد 
الــصــغــرى  لــلــمــشــروعــات  لــوطــنــي  ا ــبــرنــامــج  ل ا ــر  مــدي ــى  ــن ث أ وقـــد     
املــتــدربــات،  جــهــود  على  احلــفــل  يف  لــقــاهــا  أ لــتــي  ا كلمته  يف  واملــتــوســطــة 
االختتامي،  احلفل  حضورها  على  للثقافة  العامة  للهيئة  شكره  وقدم 
تــقــديــر. شـــهـــادات  مبــنــحــهــن  ــات  ــدرب ــت امل ــكــرمي  ت احلــفــل مت  يــة  نــهــا ويف 
لـــتـــدريـــب  ا بـــرنـــامـــج  ضـــمـــن  ــأتـــي  تـ لـــــــدورات  ا ــذه  ــ ه أن  يـــذكـــر     
ــإدارة  بـ ــتــي جتـــرى  ل املــتــخــصــص ملــشــاريــع صــغــرى ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر ا

التالي: النحو  على  الدورات  هذه  ونفذت  األعمال  ومراكز  احلاضنات 
أعــــمــــال  ــز  ــ ــركـ ــ مبـ ــة  ــ ــدم ــ ــق ــ ــت ــ م وأخــــــــــرى  ــة  ــ ــي ــ ــدئ ــ ــب ــ م دورة   ●
ــة. ــ ــدربـ ــ ــتـ ــ مـ  )  18  ( عـــــــــدد  ــا  ــ ــهـ ــ بـ اســـــتـــــهـــــدف  بــــــلــــــس   طــــــرا
االحتياجات  ذوى  أعمال  مبركز  متقدمة  وأخرى  مبدئية  دورة   ●
15 (  من معهد اآلمل للصم والبكم. اخلاصة حيث استهدف بها عدد ) 
ــة.  ــدرب مــت  )  22  ( ــدد  عـ واســتــهــدف  غـــريـــان  أعـــمـــال  مــركــز   ●

مج
رنا

لب
ر ا

با
أخ

دورة تدريبية لتنمية مهارات التفصيل 
والخياطة والتطريز بسبها

ــارات  مبــه خــاصــة  تــدريــبــيــة  دورة  بــتــنــفــيــذ  ســبــهــا  أعــمــال  ــز  مــرك ــام  قـ
املرأة  حلقوق  املؤمنني  أم  منظمة  مبقر  والتطريز  واخلياطة  التفصيل 
لـــدورة ملــدة ثــاثــة أشــهــر. لــطــفــل مبــديــنــة ســبــهــا، واســتــمــرت هــذه ا وا
ئــع  لــرا ــوج هــذا املــجــهــود ا ــلــدورة ت ل نــقــضــاء املــدة املــخــصــصــة  بــعــد ا
املتدربات  من  الثالثة  الدفعة  تخريج  باحتفالية  الرياديات  للسيدات 
لــبــلــدي  ا ــدورة، بــحــضــور عــمــيــد املــجــلــس  ــ ل ا ــام  ومــنــحــهــن شــهــادات إمتـ
لــيــونــســيــف، وغــرفــة  ا ــقــرضــة، ومــســتــشــار  ل ســبــهــا، واملــجــلــس املــحــلــي ا
الوطني  البرنامج  املهتمني،  من  ولفيف  والزراعة  والصناعة  التجارة 
ــز أعـــمـــال ســبــهــا  ملــتــمــثــل مبــرك ــوســطــة ا ــت ــرى وامل ــصــغ ــمــشــروعــات ال ــل ل
لــتــدريــب. لــلــخــريــجــات مــن حــيــث االســتــشــارة وا لــدعــم  بــتــقــدمي ا تــعــهــد 
لــوطــنــي  لــتــجــمــع ا ا ــم مــعــرض مبــقــر  ــي لــيــة أق عــلــى هــامــش االحــتــفــا
لـــتـــشـــبـــيـــك وعــــرض  لــلــتــســويــق وا يـــــام  ــة أ ــاثـ فـــــزان اســـتـــمـــر ملــــدة ثـ
ــتـــدريـــب . لـ ا ــدة  ــ ــة م ــل ــة جــهــدهــن طــي ــاصـ ــات وخـ ــدربـ ــتـ ملـ ــجــات ا ــت ــن م
لـــصـــغـــرى  ــات ا ــروعـ ــشـ ــمـ ــلـ لـ ــز أعــــمــــال ســـبـــهـــا  ــ ــرك ــ ــدم م ــ ــق ــ ت ــا  ــمـ كـ
ــامــج  ــرن ب وإجنـــــاح  ــم  ــ دع ــن ســـاهـــم يف  مـ لــكــل  ــر  ــشــك ــال ب ملـــتـــوســـطـــة  وا
ــم. ــراهــي ب ــدة إ ــاذة /حــمــي ــتـ لــــدورة األسـ ا ــلــســيــدة مــدربــة  ــب ول ــدري ــت ل ا

  

بين  مشروع  فكرة  أفضل  مسابقة 
الجامعات الليبية لسنة 2018

 

واالستخدام  والتنوع  االقتصادي  التكامل  يف  ليبيا  دعم  برنامج  ضمن   

لــتــعــاون مع  بــا فــرنــســا  ــراء  ــة خــب ل ــا وك عــلــيــه  تــشــرف  لـــذي  وا ــدام  املــســت
الليبية. باجلامعات  األعمال  حاضنات 

الليبية  اجلــامــعــات  لــطــاب  مــشــروع  فــكــرة  أفــضــل  مسابقة  إجــراء  مت   
للمشروعات  الوطني  البرنامج  خبرات  من  عدد  فيها  شارك  2018م 
باجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عدد  مع  واملتوسطة  الصغرى 
نــة  ــى االســتــعــا ــإدارة هــذه احلــاضــنــات بــاإلضــافــة إل بـ لــلــيــبــيــة املــكــلــفــني  ا
أجريت  حيث  األفــكــار  تقييم  عملية  يف  البرنامج  من  أخــرى  بخبرات 
جامعة  حــاضــنــة  بــلــس،  طــرا جــامــعــة  حــاضــنــة  مــن  بــكــل  بــقــات  املــســا هــذه 
وحاضنة  غــريــان   جامعة  ،حاضنة  مصراته  جامعة  حاضنة  بنغازي، 
الليبية  اجلــامــعــات  مبختلف  املــشــاركــات  عــدد  وكــانــت  لــزاويــة  ا جامعة 

متسابقاً.  )186 ( عدد 
النهائي  للدور  منهم  تأهل  متخصصاً  تدريباً  املتسابقون  منح  ولقد 
املسابقة  هذه  يف  الفائزون  وشارك  هذا  جامعة،  كل  عن  فائزين  سبعة 
لريادة  مخصص  مخيم  فاعليات  يف  الليبية  باجلامعات  أجريت  التي 

فرنسا. خبراء  منظمة  بإشراف  بتونس  أقيم  الذي  األعمال 
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تعزيز القدرات المحلية من أجل 
الصمود والتعافي

واملــتــوســطــة يف  الــصــغــرى  لــلــمــشــروعــات  لــوطــنــي  ا لــبــرنــامــج  ا      شــارك 

 2018 ــارس م  8 -7 الفترة  خــال  بتونس  أقيمت  لــتــي  ا العمل  ورشــة 
أجــل  مــن  املحلية  ــقــدرات  ل ا »تــعــزيــز  مــشــروع  حــول  لــورشــة  ا ومتــحــورت 
وزارة  بـــني  لــتــنــســيــق  بــا ــة  لـــورشـ ا ــقــدت  ــع ن ا ــد  وقـ لـــتـــعـــايف«  وا ــود  ــصــم ال
ويــهــدف  املــتــحــدة،  وبــرنــامــج  األمم  املــحــلــي واالحتـــاد األوروبـــي  احلــكــم 
الــصــراعــات  ملــواجــهــة  ليبيا  يف  املــحــلــيــة  لــســلــطــات  ا دعــم  ــى  إل املــشــروع 
وتعزيز  دعــم  خــال  مــن  لــتــعــســفــي   ا لــنــزوح  ا عــن  لــنــاجتــة  ا لــتــحــديــات  وا
ــصــمــود  ــح قـــــادرة عــلــى ال ــصــب لــكــي ت ــة  ــي ــحــل لــــقــــدرات امل اآللـــيـــات وا
االساسية  اخلــدمــات  على  سالبا  اثــرت  التي  األوضــاع  مــن  واالنــتــعــاش 
ــاث ســنــوات. ــرزق ومـــدة هــذه املــبــادرة  ث لـ لــعــيــش ومــصــادر ا وســبــل ا
بالشكر  توجه  ثم  باحلضور  الذي رحب  املحلي  احلكم  وزير  الورشة  افتتح 
ومثنيا  الوقت  هذا  يف  أهميته  على  منوها  املشروع  هذا  على  للقائمني 
وأجــهــزة  البلديات  مساعدة  أجــل  مــن  لــدولــيــة  وا املحلية  اجلــهــود  على 
كلمته  ختام  يف  الوزير  السيد  ومتنى   ، مبهامها  للقيام  املختلفة  الدولة 

كل  لتقدمي  لـــوزارة  ا اســتــعــداد  مبديا  لــورشــة  ا لــهــذه  لــنــجــاح  وا التوفيق 
الورشة  هامش  على  عقد  كما  املشروع...   هذا  اجناز  أجل  من  الدعم 
إدارة  على  والقائمني  املحلي  احلكم  وزارة  من  كاَ  ضم  ثاثي  اجتماع 
وقد   ، واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  والبرنامج   ، املشروع 
للمشروعات  الوطني  البرنامج  أن  االجتماع   هذا  خال  التوضيح  مت 
ومراكز  حاضنات  تأسيس  متلك  التي  اجلهة  هو  واملتوسطة  الصغرى 
املجال. هذا  اخلبراء يف  من  عدداً  وانه ميلك  انشائه  قرار  منذ  األعمال 
للمشروعات  الوطني  البرنامج  دور  على  أثنى  املحلي  احلكم  وزارة  ممثل 
عن  املشروع  /مدير  السيدة  أعربت  جهتها  ومن  واملتوسطة،  الصغرى 
احلاضنات  فتح  محور  بخصوص  البرنامج  مع  التواصل  لعدم  أسفها 
لــوطــنــي  لــبــرنــامــج ا ا لــعــمــل عــلــى إشـــراك  ــوقــف وا ووعـــدت بــدراســة امل
أساسي. كشريك  املــشــروع  هــذا  يف  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
الوطني  لــبــرنــامــج  ا عــن  مــرئــيــاً  عــرضــاً  لــبــرنــامــج  ا عــن  املــشــاركــون  قــدم 
لــبــرنــامــج يف   ا دور وخــبــرة  يــوضــح  واملــتــوســطــة  الــصــغــرى  لــلــمــشــروعــات 
احلضور  تعريف  العرض  تضمن   كما  األعمال  ومراكز  احلاضنات  مجال 
مراكز  خــدمــات  وكــذلــك  األعــمــال  حــاضــنــات  تقدمها  لــتــي  ا بــاخلــدمــات 
الوطني  البرنامج  عن  املشاركون  عقد  الورشة  هامش  وعلى   .. األعمال 
الــشــؤون  وزارة  وكــيــل  مــع  اجتماعا  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
مشترك  تدريب  مشروع  إلطاق  الكامل  دعمه  فيه  أوضح  االجتماعية 
اتفاقيه  بتوقيع  املشروع  هذا  يدشن  أن  على  القادمة  القريبة  املدة  خال 
عدد  طلب  كما  املناسبة،  بهذه  يقام  حفل  يف  الوطني  البرنامج  مع  تعاون 
اجلنوب  بلديات  بزيارة  البرنامج  ممثلى  اجلنوب  بلديات  عمداء  من 
احلبيب. جنوبنا  ملناطق  دعماً  مبثابة  تعد  للشباب  تدريبية  دورات  وإقامة 

البرنامج الوطني للمشروعات 
الصغرى والمتوسطة يشارك في 
فعاليات معرض طرابلس الدولي

مقدمتهم  يف  كان  احلضور  السادة  من  لفيف  وبحضور  بهيج  جو  ويف     
/أحمد  السيد  الوطني  الوفاق  حلكومة  الرئاسي  املجلس  رئيس  نائب 
والشؤون  والتعليم  والصناعة  االقتصاد  وزراء  /معالى  والسادة  معتيق 
من  وعدد  للمعارض  العامة  الهيئة  إدارة  جلنة  والسيد/رئيس  االجتماعية 
معرض  افتتح  بالدورة  املشاركة  واملؤسسات  والهيئات  الشركات  مندوبي 
 ) 46 2018 يف دورته )  2 أبريل / طرابلس الدولي يوم االثنني املوافق 

عربية. وشركات  واخلاص  العام  بني  قطاعا   )550 ( من  أكثر  مبشاركة 
يف  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  وشــارك      
أبرز  للبرنامج  جناح  يف  املشاركة  هذه  ومتثلت  الدورة  هذه  فعاليات 
الصغرى  املشاريع  ودعم  تنمية  يف  الفاعل  البرنامج  دور  خاله  من 
وإدارة  لــبــرنــامــج  ا مــوظــفــي  مــن  فــريــق  تــكــلــيــف  مت  حــيــث  واملــتــوســطــة 
البرنامج  دور  عن  للزوار  فكرة  لتقدمي  األعمال  ومراكز  احلاضنات 
املشاريع. ألصحاب  استشارية  وخدمات  فنى  دعم  من  به  يقوم  وما 
لــريــاديــني  ــدورة بــإشــراك بــعــض ا لـ لــبــرنــامــج بــهــذه ا ا كــمــا متــيــز جــنــاح 
ــعــرض مــنــتــجــات مــشــاريــعــهــم اخلــاصــة،  ــامــج ب ــبــرن ل ا ــع  املــتــواصــلــني م
واملتدربات  باإلدارة  املحتضنني  للمدربني  املجال  فتح  إلى  باإلضافة 
البرنامج. بجناح  منتجاتهم  لعرض  املتخصص  بالتدريب  املنخرطات 

 عرض أكبر سلة للبرتقال في العزيزية
 

2018م  فــبــرايــر   22  -  20 لــفــتــرة  ا خــال  لــعــزيــزيــة  ا مبــنــطــقــة  أقــيــم 
عــرض  حــيــث مت  لــلــبــرتــقــال  األول  لــســنــوي  ا لــوطــنــي  ا الــســام  مــهــرجــان 
لألرقام  غينيس  مبوسوعة  تسجيلها  مت  العالم  يف  برتقال  سلة  أكبر 
وتضمن  وذلك  البرتقال  ثمار  من  أطنان   6 بها  وضع  والتي  القياسية 

متنوعة. ومحاضرات  عمل  ورش  عقد  املهرجان  هذا 
من  مت  بجناح  املهرجان  هذه  فعاليات  يف  شارك  طرابلس  أعمال  مركز 
التي  اخلــدمــات  عــن  املــهــرجــان  لــزائــري  وافــيــة  شــروحــات  تقدمي  خاله 
لــرواد  واملــتــوســطــة  الــصــغــرى  لــلــمــشــروعــات  لــوطــنــي  ا لــبــرنــامــج  ا يقدمها 

واملتوسطة. الصغرى  املشروعات  ودعم  األعمال 
بــلــس جلسة  طــرا أعــمــال  مــركــز  مــديــر  لــكــالــي  ا أحــمــد  لــســيــد  ا قــدم  كــمــا 

باملهرجان. انعقدت  التي  العمل  ورش  خال  ترويجية 
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أمام  يقف  عائق  أكبر  تعد  التمويل  مشكلة  فإن  تعلمون  وكما  بداية،   ■
الجمهورية  مصرف  تجربة  ُمون  تقيِّ فكيف  ليبيا  في  المشروعات  تأسيس 

؟ التجربة  هذه  كانت  وكيف  ؟  االقراض  مجال  في 
الكبيرة  المشاريع  معظم  وأّن  ناجحة،  تجربة  أعتبرها  شخصيًاً  أنا    ●
الــقــائــمــة حــالــيــًا مــمــولــة مــن قــبــل مــصــرف الــجــمــهــوريــة، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
والعصائر  والمشروبات   ، تحديدًا  الدقيق  مصانع  مثل  الكبيرة  المصانع 
النشاط األساسي  أن يكون  أّن نشاط االقراض ينبغي  وغيرها، ونحن نعتبر 
لــلــمــصــرف فــهــو أهــم مــصــدر ألربـــاح الــمــصــرف، ولــذلــك فــقــد تــراجــعــت أربــاح 
االقراض. نشاط  توقف  نتيجة  األخيرة  المرحلة  في  كبير  بشكل  المصارف 

.. تحديدًا  والمتوسطة  الصغيرة،  المشاريع  تمويل  اقصد   ■
عــلــى كيفية  غــيــر مــؤهــلــيــن  أغــلــبــهــم  أّن  نــجــد  بــدايــة  لــأفــراد،  بــالــنــســبــة   ●
تــســتــحــق  ابــتــكــاريــة  افـــكـــارًا  يــمــلــكــون  أنــهــم ال  كــمــا  مـــشـــروع،  وإدارة  تــأســيــس 
الــتــمــويــل، وقـــد كــانــت الـــقـــروض فــي الــســابــق ُتــمــنــح بــشــكــل عــشــوائــي، وغــيــر 
هــنــاك  وأصـــبـــح    2009/2008 فــتــرة  مــنــذ  تــغــيــر  الـــوضـــع  ولــكــن  مــــدروس 

التمويل.  بعد  صحيحة  ومتابعة  للمشروع  سليمة  دراسة 

ُيقدم  بالمصرف؟، وهل  االئتمان  إدارة  داخل  االقراض  دورة  تتم  ■ كيف 
؟  بمراجعتها  المصرف  يقوم  ثم  للمشروع  جدوى  دراسة  المشروع  صاحب 
المحاسبة  مكاتب  من  مجموعة  هناك  أّن  عليه  المتعارف  و  المعتاد   ●
الــمــعــتــمــدة مــن ِقــبــل مــصــرف لــيــبــيــا الــمــركــزي عــلــى أّنــهــا مــكــاتــب ذات خــبــرة 
بإعداد  تقوم  والــمــشــروعــات  الــعــقــارات،  وتقييم  الــدراســات  إعــداد  مجال  فــي 
مع  ما،  حد  إلى  نمطية  الدراسات  هذه  أغلب  تظل  ولكن  الجدوى،  دراسات 
يــعــتــمــد عليها  الــتــي  الــجــدوى  الــتــمــويــل هــو دراســـة  فـــإّن األســـاس فــي  الــعــلــم 

التمويل.  قرار 
ُنعد  ال  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  في  نحن   ■
ُنقدمها  التي  الخدمات  وكافة  القديم،  النمطي  بالشكل  الجدوى  دراسات 
الــجــدوى  دراســة  أّن  ثــم  االبــتــكــاريــةـ  الــمــشــاريــع  على  التركيز  يتم  و  مجانية 
بــنــاًء  تــكــون حقيقية  أن  يــجــب  والــمــؤشــرات  الــمــشــروع  بــمــعــرفــة صــاحــب  تــعــد 
هل  التالي:  السؤال  يحضرني  وهنا   السوق،  وأبحاث  قطاعية  دراسات  على 
عندما  أنــه  بحيث  استثمارية(  )خــارطــة  بالمصرف  االئتمان  بــإدارة  يوجد 
ويتم  الخارطة  هذه  على  االستناد  يتم  معين  لمشروع  اقــراض  طلب  يأتي 

الجمهورية    بمصرف  المخاطر  لشؤون  العام  المدير  مساعد   
وإنشاء  وتنميتها  الدواخل  علىمناطق  التركيز  يجب 

المدن  على  الضغط  لتخفيف  فيها  المشاريع        

التمويل،  على  الحصول  جانب  هو  ليبيا  في  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  واستدامة  إلقامة  العوامل  أهم  أّن  من  انطاقًا 
لــذا فــقــد ارتـــأت صــحــيــفــة )بــوابــة الــمــشــروعــات( مــد جــســور الــتــواصــل مــع الــقــطــاع الــمــصــرفــي لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب صــعــوبــة تــمــويــل 
في  العاملة  المصارف  أكبر  يعد  الذي  الجمهورية  مصرف  بإدارة  اللقاء  كان  وقد  المجال،  هذا  في  المصارف  وتجربة  المشروعات 

المخاطر. لشؤون  الجمهورية  مصرف  عام  مدير  مساعد  الترجمان،  سالم  د.  السيد  مع  لقاء  لنا  كان  حيث  ليبيا 
... سطور  في  الجمهورية  مصرف 

. طرابلس  مدينة  في  1943م  سنة  فروعه  أول  أفتتح  الذي  ليز«  بارك  »بنك  فروع  بتأميم  الجمهورية  مصرف  تأسس      ■  
■   رأس مال المصرف  مليار د.ل.   

أكبر  ليشكا  سابقا  األمــة  مــصــرف  مــع  الجمهورية  مــصــرف  بــدمــج  يقضي  الــمــركــزي  ليبيا  مــصــرف  مــن  قــرار  صــدر  2008م  الــعــام  فــي     ■  
موظف.  6000 بالمصرف  الموظفين  عدد  ويبلغ  ووكالة  فرعًا   170 تتجاوز  فروع  بعدد  ليبيا،  في  العاملة  التجارية  المصارف 

         حاوره : م. رمضان املرهاق
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؟  اآلخر  دون  معين  مشروع  اقراض 

ــدًا، فــكــمــا يـــقـــول الــمــثــل ال تــضــع  ــ ● الـــخـــارطـــة االســتــثــمــاريــة مــهــمــة جـ
الــبــيــض فــي ســلــة واحـــدة .. كــمــا تــوجــد عــدة مــنــاشــيــر صـــادرة عــن الــمــصــرف 
في  القروض  تركيز  يجب  فا  االئتماني  التركيز  عملية  تضبط  المركزي 

مطلوب. دائمًا  فالتوزيع  معين  قطاع  أو  مجال 
؟  المكانية  التنمية  تحقيق  في  المساهمة  مراعاة  تتم  وهل   ■

لو  فمثاً  المكان  تشمل  الدراسة  فإّن  بمشروع  شخُص  يتقدم  عندما   ●
فحتما  الــمــشــاريــع  هــذه  مــن  الكثير  يــوجــد  و  طــرابــلــس  مثل  مدينة  فــي  كــان 

السوق.  من  حصته  على  ستؤثر 
فيها   المشاريع  وإنشاء  تنميتها  و  الدواخل  على  التركيز  يجب  وعليه 
ــاس  لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى الـــمـــدن، كــمــا يــجــب الــتــركــيــز عــلــى تــوعــيــة الــنَّ
في  االقتصاد  تنمية  في  يساهمون  المشاريع  بتأسيس  أنهم  فكرة  وترسيخ 

األموال. أخذ  مجرد  أنه  فكرة  إبعاد  و  الباد 
الجمهورية؟  بمصرف  االقراض  حجم  عن  تحدثنا  لو  ماذا   ■

● حــجــم الــمــحــفــظــة الــخــاصــة بــمــصــرف الــجــمــهــوريــة تــفــوق الــثــمــانــيــة 
فــي  ــيـــســـت  لـ ــرة  ــبــ ــعــ الــ و  مــــلــــيــــارات، 
في  العبرة  إنما  االقراض  و  المنح 
كــيــفــيــة تــحــقــيــق الــنــتــائــج الــجــيــدة 
ــتـــي تــســتــحــق  ــاريـــع الـ ودعـــــم الـــمـــشـ
ــوال الــمــصــرف، وفــي  ــرداد أمــ ــتـ واسـ
هـــذه الـــســـنـــوات الـــتـــي تـــوقـــف فــيــهــا 
االقـــــــراض لـــلـــظـــروف الـــمـــعـــروفـــة، 
أموالنا،  تحصيل  إلى  نسعى  فإننا 
إجراءات  اتخاذ  ودون  دائمًا  ونأمل 
ــا تـــأخـــذ  ــهــ ــاكــــم ألنــ قـــانـــونـــيـــة ومــــحــ
ــاً وتـــكـــّلـــف الـــمـــصـــرف  ــويــ ــًا طــ ــتــ وقــ
أمــــواالً طــائــلــة ونــحــن فــي مــصــرف 
الــجــمــهــوريــة ال نــركــز بــشــكــل كــبــيــر 
عــلــى مــوضــوع الــضــمــانــات ونــعــتــبــر 
هــي  ـــوال  األمـــ ــرداد  ــتــ اســ قــضــيــة  أّن 
نــدرس  فنحن  الثاني  الــدفــاع  خــط 
ــروع مــــن نـــاحـــيـــة الــــجــــدوى  ــشــ ــمــ الــ
سيحقق  وهل  بالمشروع  الخاصة 
عمل.  فرصة  سيخلق  كم  و  عائدًا، 

القانونية  الــجــوانــب  عــلــى  ــز  تــركِّ أّنــهــا  الليبية  الــمــصــارف  عــلــى  ُيــؤخــذ   ■
؟  الجدوى  دراسة  خال  من  االقتصادية  الجوانب  من  اكثر 

لكن  و  أساسي،  شرط  القائمة  للشركات  بالنسبة  القانوني  الجانب   ●
فــي الــنــهــايــة فــفــي قـــرار االقــــراض البـــد مــن الــتــركــيــز عــلــى دراســـة الــجــدوى 

القرار.  اتخاذ  يتم  مؤشراتها  على  وبناًء 
مجال  في  مختصون  خبراء  بالمصارف  االئتمان  بإدارات  يوجد  هل   ■

؟  الجدوى  دراسات 
● الــعــامــلــون بــقــســم الــدراســات فــي الــمــصــرف يــرّكــزون عــلــى الــمــؤشــرات 
ونسبة  االسترداد  فترة  و  االستثمار،  على  العائد  مثل  بالدراسة  الخاصة 
الظروف  تغيرت  لو  للمشروع  سيحدث  مــاذا  و  الحساسية  مؤشر  و  األربــاح 

 . وغيرها

■ هــل تــوجــد مــنــظــومــة فــي مــصــرف لــيــبــيــا الــمــركــزي تــحــتــوي الــســجــات 
؟  للمواطنين  االئتمانية 

قرارٌ  بشأنها  صدر  كما   ،  2009 العام  في  المنظومة  تطوير  تم  لقد   ●
ذلك  في  بما  بالمصارف  الخاصة  المعلومات  كافة  وتحتوي  المركزي  من 
بــيــانــات مــا تــم مــنــحــه مــن قــروض ســـواًء عــلــى مــســتــوى األفـــراد أو الــشــركــات 
ــم يــتــخــذ فــيــهــا  ــوداء بــعــد ولـ ــسـ ولــكــنــنــا فـــي لــيــبــيــا لـــم نــســتــخــدم الــقــائــمــة الـ

تاريخه.  حتى  إجراء  أي  المركزي  المصرف 
الــمــرور عــلــى حلقة  الــمــشــروع  الــمــصــرف عــلــى صــاحــب  ■ هــل يــشــتــرط  
ــرى مــثــل الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى والــمــتــوســطــة أو  أخــ

؟  الريادية  مقوماته  لتقييم  االقراض  ضمان  صندوق 
بغض  زبــائــنــه  مــع  التعامل  فــي  الــمــصــرف  وطــريــقــة  السابقة  ●الــتــجــارب 

الــنــظــر عــن وجـــود ضــمــان، وتــعــتــبــر أن صــاحــب الــمــشــروع زبــونــًا لــلــفــرع وهــو 
مــن يــعــرف تــاريــخ هـــذا الـــزبـــون وتــعــامــاتــه مــن خـــال حــركــة حــســابــاتــه فــي 

القرض.  منح  قرار  وبيده  المصرف 
■ ولــكــن عــنــدمــا يــطــلــب الــمــصــرف مــن صــاحــب الــمــشــروع الـــمـــرور عــبــر 
الــريــاديــة  امكاناته  وتقييم  تــدريــبــه  تــم  قــد  أنــه  مــن  سيتأكد  فــإنــه  البرنامج 

جدوى.  دراسة  له  وأعد  المجال  في  وخبرته 
● نــعــم، هـــذا فــيــمــا يــخــص الــمــشــروعــات الــصــغــرى و الــمــتــوســطــة، ولــو 
فلديهم  كليًا  اختافًا  تختلف  أنها  نجد  األخرى  الدول  تجارب  إلى  نظرنا 
محافظ  إعفاء  يتم  وأحيانًا  القروض،  ضمان  وشركات  المصارف  حلقتان، 
حصل  ما  مثل  معينة  لفترة  الضرائب  من  بالمصارف  الصغرى  المشاريع 
مــع الــشــركــات الــداخــلــة تــحــت مــظــلــة قــانــون االســتــثــمــار، وبــهــذه الــمــنــاســبــة 
تــكــون مملوكة  لــشــركــة مــســاهــمــة  االئــتــمــان  تــحــويــل صــنــدوق  يــتــم  أن  أقــتــرح 
لــلــمــصــارف تـــدار مــن خــال مــجــلــس إدارة مــن مــنــدوبــي الــمــصــارف، وتــدعــم 

االئتمان. مخاطر  من  الحد  في  المصارف 
يـــخـــص مــتــطــلــبــات وشـــــروط مــنــح  ــارف فــيــمــا  ــمـــصـ الـ تــمــيــز  لـــمـــاذا ال   ■
ألـــف ديــنــار  بــيــن مـــشـــروع صــغــيــر ال يــتــجــاوز رأس مــالــه مــائــة  الـــقـــروض 

؟  صحيح  هذا  هل  الدينارات،  بمايين  ومشروع 
ــي نــفــســهــا صــحــيــح، مــثــل الــتــراخــيــص  ● الـــمـــســـوغـــات الــقــانــونــيــة هـ
و الــســجــل الــتــجــاري والــغــرفــة الــتــجــاريــة كــمــتــطــلــبــات مــتــعــلــقــة بــنــشــاط 
الــشــركــة ولــكــن أصــحــاب الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة يــجــب أالّ يــطــلــب مــنــهــم كل 
الــمــصــرف  الــتــشــريــعــات مــن قــبــل  الــقــوانــيــن و  ُتـــعـــّدل  ، ويــنــبــغــي أن  ذلـــك 
كما  المجال،  هذا  في  األخــرى  الــدول  تجارب  من  واالستفادة  المركزي 
أّن  لــتــدرك  مشاريع  تأسيس  فــي  ترغب  التي  ــاس  الــنَّ عقلية  تغيير  يجب 
الحصول  مــجــرد  ولــيــس  حقيقية  اقــتــصــاديــة  تنمية  تحقيق  هــي  الــغــايــة 

فقط.  المال  على 

تــــوزيــــع مـــخـــاطـــر  الــــمــــصــــرف فــــي عـــمـــلـــيـــة  ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ■ مــــا هــــي اسـ
معينة  بنسبة  المشروع  صاحب  مساهمة  اشتراط  يتم  وهل  االئتمان؟، 

المخاطر؟  إدارة  عملية  لتسهيل  المال  رأس  في 
يتقدم شخص بمشروع  فإنه عندما  النية  افتراض حسن  نعم فمع   ●
 % 30 ُيــطــلــب مــنــه مــســاهــمــة بــنــســبــة  10 مــايــيــن ديــنــار فــإنــه  رأس مــالــه 
ضمانات  وجــود  إلــى  بــاإلضــافــة  المخاطر  تخفيف  مــن  كــنــوع  أدنــى  كحد 

المشروع.   نجاح  لضمان  جدوى  ودراسة  أخرى 

مـــصـــرف  عـــمـــل  ــلـــى  عـ 2013م  ــعـــام  ــلـ لـ  )1( ــم  ــ رقـ الــــقــــرار  ــر  ــ أثـ ــيـــف  كـ  ■
؟ تحديدًا  االقراض  ملف  وعلى  الجمهورية، 

من  انتقلنا  ألننا  االقراض  على  القرار  هذا  يؤثر  أالّ  المفترض  من   ●
جــهــة إلــى جــهــة، وتــحــولــنــا مــن نــظــام ربـــوي إلــى نــظــام إســامــي، والــمــشــكــلــة 
ما  وهــذا  تطويرها  يتم  ولــم  الفترة  تلك  فــي  مــحــدودة  كانت  المنتجات  أّن 
في  االقراض  سوق  في  الصحيح  دورها  تأخذ  ال  اإلسامية  الصيرفة  جعل 

. ليبيا

توجد  هــل  الليبية  الــمــصــارف  فــي  االئــتــمــان  إدارات  أداء  يخص  فيما   ■
تعمل  أنها  من  والتأكد  العالم  مصارف  في  يحدث  ما  مع  مرجعية  مقارنة 

نفسه؟ السياق  ضمن 
اخــتــافــًا  مختلف  فــالــعــالــم  نــفــســه،  الــنــمــط  عــلــى  نسير  أنــنــا  أعــتــقــد  ال   ●
ــّنـــا نــتــيــجــة تــركــيــبــة الـــهـــيـــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة لـــلـــمـــصـــارف والـــخـــبـــرات  كـــلـــيـــًا عـ
ــر الــبــيــانــات وكــذلــك مــدى تــوظــيــف تــقــنــيــات الــمــعــلــومــات واالتــصــاالت  وتــوفُّ

المصرف.  على  المخاطر  تخفيف  في  كبيرًا  دورًا  لها  ألّن  والمنظومات 
ر ُشــكــرنــا وتــقــديــرنــا لــمــشــاركــتــكــم لــنــا بــهــذه الــمــعــلــومــات  مــرة أخـــرى نــكــرَّ

... أخيرة  كلمة  لتوجيه  المجال  لكم  ونترك  المهمة 

والــمــتــوســطــة  الــصــغــرى  لــلــمــشــروعــات  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  أشــكــر  أْن  أوْد 
مجهودات. من  به  يقوم  ما  على 

ودعــم  تمويل  بــرنــامــج  إنــجــاح  فــي  يساهم  مــن  لكل  التوفيق  أتمنى  كما 
بادنا. في  المشروعات 

المشاريع  معظم 
القائمة  الكبيرة 

قبل  من  ممولة  حاليًا 
الجمهورية، مصرف 
تراجعت  فيما 
المصارف  أرباح 

في  كبير  بشكل 
األخيرة  المرحلة 

نشاط  توقف  نتيجة 
االقراض
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ضــيــفــنــا فـــي هـــذا الـــعـــدد الــســيــد عــبــدالــســام حـــويـــو وهـــو أحـــد الــمــشــاركــيــن 
ــات الــنــحــل  ــتـــجـ ــنـ ــي الـــثـــانـــي لـــلـــعـــســـل ومـ ــ ــدولـ ــ فــــي مـــهـــرجـــان ومــــعــــرض لـــيـــبـــيـــا الـ
 4-1 ــرة  ــتــ ــفــ الــ ــال  ــ الــــــصــــــادرات خــ تـــنـــمـــيـــة  ــز  ــركــ تـــحـــت إشــــــــراف مــ ــم  ــيــ الـــــــذي أقــ
بــه  الـــتـــقـــيـــُت  وعـــنـــدمـــا  نـــجـــاحـــه،  قـــصـــة  عـــلـــى  لــلــتــعــرف  دعـــوتـــه  /2017/11م، 
ــي جــمــعــت بـــيـــن الـــهـــوايـــة والـــخـــبـــرة  ــتـ وجـــــدت نــفــســي أمـــــام إحـــــدى الـــخـــبـــرات الـ
ــنــــحــــل. ــي فــــــي مـــــجـــــال تــــربــــيــــة الــ ــمــ ــلــ ــعــ ــيــــة الــــطــــويــــلــــة والــــتــــخــــصــــص الــ ــلــ ــعــــمــ الــ

ــى بـــدايـــاتـــه، ثـــم مـــســـيـــرة عــمــلــه بـــمـــشـــروعـــه الــقــائــم  ــ بــــادرتــــه بـــســـؤال عـــن أولـ
ــيَّ  ــم يــــتــــرك لـ ــلـ ـــاؤالت فـ ــلـــدي عــــديــــد الــــتــــسـ بـــمـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي وكــــــان يــــجــــول بـــخـ
ــي: ــالـ ــتـ ــالـ ــت كـ ــانــ ــي كــ ــ ــتـ ــ ــاب والـ ــهــ ــإســ ــه بــ ــتـ ــرد قـــصـ ــ ــــي ســ ــة وبـــــــدأ فـ ــلـ ــئـ ــاال لـــأسـ ــجــ مــ

بــدأ اهــتــمــامــه بــتــربــيــة الــنــحــل مــنــذ الــصــغــر حــيــث كــان فــي زيـــارة رفــقــة والــده 
ــــي أقـــيـــم بــرعــايــة الــمــصــرف الـــزراعـــي فـــي مــديــنــة الــبــيــضــاء ســنــة  لــمــعــرض زراعـ
لــفــت  ولــقــد  الــمــرحــلــة اإلعـــداديـــة،  فــي  14 عــامــا  آنــــذاك  وكـــان عــمــره  1958م، 
نـــظـــري إحــــدى الــمــشــتــركــات بــالــمــعــرض وهــــي ســـيـــدة إنــجــلــيــزيــة تـــدعـــى »بــرتــن 
ــــرق حـــديـــثـــة فــــي مــنــطــقــة  ــتـــخـــدام طـ ــاسـ » حـــيـــث كـــانـــت تـــقـــوم بـــتـــربـــيـــة الـــنـــحـــل بـ
الـــنـــحـــل، وخـــال  لــتــغــذيــة  الــمــنــاســبــة  الـــغـــابـــات  ــرة  ــوفـ بـ الــمــتــمــيــزة  ــهـــال  الـ رأس 
الــمــعــرض أحــضــرت خــلــيــة نــحــل زجــاجــيــة تــســتــخــدم لــلــعــرض بــالــمــعــرض وحــاول 
أن يــتــعــرف مــنــهــا كــيــفــيــة تــربــيــة الــنــحــل الــتــي تــعــد هــي خــبــيــرة فــي هـــذا الــمــجــال 
إعــــــداد عــســل   فــــي  ــانــــت مــتــخــصــصــة  وكــ  1944 لــيــبــيــا ســـنـــة  ــــى  إلـ قـــدمـــت  حـــيـــث 
. 1969م  الـــســـنـــوســـي حـــتـــى ســـنـــة  ــــس  إدريــ لــلــمــلــك  الــمــلــكــي  والــــغــــذاء  الـــنـــحـــل 
ــيـــد عـــبـــدالـــســـام حــــويــــو ســـــرد قـــصـــتـــه بــــأنــــه قـــــام بــــزيــــارة هـــذه  ــل الـــسـ ــواصــ يــ
ــه الــجــامــعــيــة لــاســتــفــادة مــن  ــتـ ــرات فــيــمــا بــعــد أثـــنـــاء دراسـ ــمـ الـــســـيـــدة عـــديـــد الـ
ــاج الـــعـــســـل الــــذي  ــتــ ــه فــــي تـــربـــيـــة الـــنـــحـــل وإنــ ــالـ خـــبـــرتـــهـــا، وكـــــان يـــتـــابـــع عـــمـــل خـ
ــل اهــتــمــامــه. ــوذت عــلــى جـ ــحـ ــتـ يــمــتــلــك مــنــحــا حــيــث تــعــلــق بـــهـــذه الــمــهــنــة واسـ

عــنــدمــا أنــهــى الــمــرحــلــة الــثــانــويــة ازدادت مــعــرفــتــه بــتــربــيــة الــنــحــل خــصــوصــًا 
الــعــائــد  الــلــيــبــيــيــن  بــيــنــه وبــيــن أحـــد أصـــدقـــائـــه  عــنــدمــا دارت مــنــاقــشــات طــويــلــة 
ــــداه هــذا  مـــن جــمــهــوريــة مــصــر وكـــانـــت عــائــلــتــه تــمــتــلــك مــنــحــا هـــنـــاك ولـــقـــد أهـ
ــدأ بــتــربــيــة الــنــحــل. ــوقـــت بــ ــن تــربــيــة الـــنـــحـــل، ومـــنـــذ ذلــــك الـ الـــصـــديـــق كـــتـــابـــًا عـ

وعند   1970 عــام  فيها  وتــخــرج  قــاريــونــس  جــامــعــة  االقــتــصــاد  بكلية  الــتــحــق 
 1977 تــخــرجــه اشــتــغــل بــالــمــؤســســة الــعــامــة لـــإصـــاح الــــزراعــــي، وأوفــــد عـــام 
ــي االقـــتـــصـــاد الـــزراعـــي. ــات الــمــتــحــدة وتــحــصــل عــلــى مــاجــســتــيــر فـ ــواليــ ــى الــ إلــ

المجر  إلى  أوفــد  حيث  النحل  تربية  في  دبلوم  على  تحصل  1983م  سنة   
وذلك في إطار مشروع إعداد قادة مربي النحل بالعالم العربي بإشراف المنظمة 
النحل. تــربــيــة  فــي  دبــلــوم  عــلــى  وتــحــصــل  بــالــخــرطــوم  الــزراعــيــة  للتنمية  الــعــربــيــة 

ــه لــلــغــتــيــن االنــجــلــيــزيــة  ــادتـ ومـــن خـــال عــمــلــه بـــــوزارة الـــزراعـــة وبــفــضــل إجـ
الــمــتــعــلــقــة بتربية  الــعــالــمــيــة  الــمــؤتــمــرات  تــمــكــن مــن حــضــور عــديــد  و اإليــطــالــيــة 

المؤتمر  تــاه   1985 سنة  باليابان  النحل  لتربية  عالمي  مؤتمر  مثل  النحل 
المعارض  من  عديد  زيــارة  من  وتمكن  وكندا،  بسويسرا  وآخر  بالبرازيل  الثاني 
الــتــي كــانــت تــقــام عــلــى هــامــش هــذه الــمــؤتــمــرات حــيــث اســتــفــاد مــن االطــاع على 
والطرق  النحل  تربية  العلم في  إليه  ما توصل  واحدث  اآلخرين  وتجارب  خبرات 
اإلنتاجية. الكفاءة  ورفع  األمراض   من  والوقاية  العاج  التغذية،  في  الحديثة 
اشـــرف عــلــى الــعــمــل بــالــمــنــاحــل الــخــاصــة الــتــابــعــة لــلــدولــة مــن خـــال عــمــلــه 
لــتــربــيــة النحل  الــمــزارعــيــن إلنــشــاء مــنــاحــل  بــتــأهــيــل وتــشــجــيــع  بــالــوزارة كــمــا قــام 
وإنـــتـــاج الــعــســل .. قــامــت بــتــقــديــمــه إحـــدى الــمــجــات الــهــولــنــديــة الــمــتــخــصــصــة 
بتربية  الختصاصه  وذلك  هو(  يكون  )من  بعنوان  مقال  في  النحل  بريد  بطوابع 
النحل. صــور  تحمل  التي  البريدية  الطوابع  جمع  هــواة  مــن  وباعتباره  النحل 
ــام بــإنــشــاء مــنــحــل  بــمــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات أحــيــل لــلــتــقــاعــد االخـــتـــيـــاري، وقــ
تــجــاري مــتــنــقــل بــيــن الــجــبــل األخــضــر ومــديــنــة بــنــغــازي ومــنــطــقــة هــــراوة بــســرت 
حــيــث تــوفــر الــمــراعــي نــتــيــجــة ســقــوط األمــطــار الــمــبــكــرة وتــوفــر مــصــادر الــرحــيــق 
األولى  بالدرجة  متركز  العسل  إنتاج  جانب  إلى  مشروعه  وكان  اللقاح،  وحبوب 
عــلــى عــمــلــيــة إكــثــار الــنــحــل )الـــطـــرود( بــاإلضــافــة إلــى إنــتــاج مــلــكــات الــنــحــل ذات 
العسل،  إنــتــاج  عملية  مــن  أدق  العمل  هــذا  ويــعــد  الــجــيــدة  الــوراثــيــة  الــمــواصــفــات 
وفــيــمــا بــعــد تــحــصــل عــلــى قــرض مــن الــمــصــرف الــزراعــي طــور بــه مــشــروعــه الــذي 
كـــان بــاســم تــشــاركــيــة حــويــو إلنـــتـــاج الــعــســل، اســتــطــاع مـــن خـــال هـــذا الــمــنــحــل 
بتوزيع  قــام  ولقد  مشروعه  نجاح  تحقيق  من  وتمكن  جيد،  مالي  دخــل  تحقيق 
قام  الــصــادرات  تنمية  مــركــز  وبــإشــراف  الليبية،  المناطق  مختلف  على  إنتاجه 
ــة اإلمــــارات حــيــث يــتــمــيــز إنــتــاجــه بــالــجــودة الــعــالــيــة. بــتــصــديــر إنــتــاجــه إلـــى دولـ
ــيـــد/ طــــارق  الـــسـ ــه  ــنـ ابـ وقـــــام  ــالـــمـــشـــروع  بـ الـــعـــمـــل  تــــرك  2012م  مـــنـــذ ســـنـــة 
ــده بـــالـــمـــشـــروع وهــــو مــهــنــدس  ــ عـــبـــدالـــســـام حـــويـــو بــاســتــكــمــال مــســيــرة عــمــل والـ
استراليا  إلى  عمل  بزيارة  قام  ومؤخرًا  النحل  تربية  بشؤون  أيضا  مهتم  زراعي 
رفــقــة جــمــعــيــة الــنــحــل بــطــرابــلــس وذلـــك الخــتــيــار نــوعــيــات مــتــمــيــزة مــن مــلــكــات 
الــنــحــل حــيــث يــمــتــلــك خــبــرة فــي الــمــجــال مــنــذ الــصــغــر مــن خـــال عــمــل والـــده.
ويــعــمــل الــســيــد/ عــبــد الــســام حــالــيــًا أســتــاذ مــحــاضــر بــكــلــيــة الــعــلــوم جــامــعــة 
قاريونس، ويشرف على مشاريع تخرج الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس.

كــمــا اتــجــه الــســيــد/ عــبــدالــســام حــويــو إلـــى إنــشــاء مــعــمــل لــلــعــاج بــلــســعــات 
الــنــحــل حــيــث قــام بــعــاج عــديــد األمـــراض مــثــل الــرومــاتــيــزم و فــيــروســات الــتــهــاب 
ــى عـــاج الــعــقــم وكـــانـــت الــنــتــائــج  الــكــبــد الـــوبـــائـــي نــوعــي ســـي و بـــي بـــاإلضـــافـــة إلـ
مــمــتــازة وشــافــيــة حــيــث كــان يــحــرص عــلــى إجـــراء الــتــحــالــيــل قــبــل الــعــاج وبــعــده.
ــة الـــتـــي  ــلـ ــؤهـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــنـ ــوطـ ــرات الـ ــبــ ــخــ الـــســـيـــد/ عـــبـــدالـــســـام حــــويــــو أحـــــد الــ
ــي تـــأهـــيـــل الـــراغـــبـــيـــن  ــادة مــــن خـــبـــرتـــه فــ ــفــ ــتــ تـــعـــد فـــخـــرا لــلــجــمــيــع ويـــجـــب االســ
ــام  تــ ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــل ، وهــــــو عــ ــنــــحــ الــ بـــتـــربـــيـــة  إنـــــشـــــاء مــــشــــاريــــع خــــاصــــة  فـــــي 
الـــلـــيـــبـــيـــة. ــاطـــق  ــنـ ــمـ الـ بـــمـــخـــتـــلـــف  الـــمـــجـــال  هـــــذا  فــــي  ــة  ــيـ ــبـ ــدريـ تـ دورات  إلقــــامــــة 
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الحاضنات  إدارة  تتبع  التي  األعمال  مراكز  أحد  طرابلس   أعمال  مركز 
ومــراكــز األعــمــال بــالــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــمــشــروعــات الــصــغــرى والــمــتــوســطــة، 
ــدى  ل ــادرة  ــبـ ــمـ الـ ريـــــادة األعـــمـــال وتــعــزيــز روح  ــة  ــاف ــق ث ــشــر  ن ــى  ــمــل عــل ــع وي
الشباب  وبــاألخــص  وضــواحــيــهــا  طــرابــلــس  بمدينة  المجتمع  شــرائــح  مختلف 
بــالــجــامــعــات والــمــعــاهــد الــمــخــتــلــفــة ومــســاعــدتــهــم عــلــى تــأســيــس مــشــروعــات 
ــي وتــوفــيــر  ــوطــن ــصــاد ال ــت ــاالق ــنــهــوض ب ــال ــرى ومــتــوســطــة مــمــا يــســاهــم ب صــغ

ــعــمــل وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة.  فـــرص ال

الخدمات االستشارية التي تقدم 
ألصحاب املشاريع باملركز وتتمثل يف 

التالي:
ــى  ــ ــل وال ــســجــي ــت - تــخــصــيــص مــســتــشــار مـــتـــابـــع لـــصـــاحـــب املــــشــــروع مـــنـــذ ال

ــل. ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ ــل ــ حــــــــني إحــــــــالــــــــة املـــــــــشـــــــــروع ل
ــال (  ــ ــم ــد مــنــحــه الـــــــدورة األولــــــي ) ريــــــادة األعــ ــع ــروع ب ــشــ ــ - بـــلـــورة فـــكـــرة امل
ــا وذو  ــصــادي ــت لــيــصــبــح مـــشـــروعـــاً ميــكــن تــنــفــيــذه وميـــكـــن أن يـــكـــون مــجــديــاً اق

ــة مــــضــــافــــة لــــاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي. ــ ــم ــ ــي ــ ق
ــراءات  ــ ــن إجــ ــل تـــســـاؤالت الـــتـــي يــطــرحــهــا صـــاحـــب الــفــكــرة مـ ــى كـ ــرد عــل ــ - الـ

ــا. ــرهــ ــ ــي غــ او  ــة  ــ ــي ــ ــق ــ ــوي ــســ ــ ت أو  قــــانــــونــــيــــة 
ــي لــهــا عــاقــة بــدراســة  ــت - جتميع الــبــيــانــات واملــعــلــومــات اخلــاصــة بــاملــشــروع وال

ــة. ــ ــي ــ ــال ــ ــة وامل ــيـ ــنـ ــفـ ــوق والــــــــدراســــــــات الـ ــ ــسـ ــ الـ
ــي ســـيـــقـــدمـــهـــا صـــاحـــب  ــ ــت ــ ــات الـــعـــيـــنـــيـــة واملــــالــــيــــة ال ــ ــم ــاهــ ــســ ــ - تـــقـــيـــيـــم امل

املــــــــــشــــــــــروع وخــــــــبــــــــراتــــــــه الـــــســـــابـــــقـــــة.
بنوع  عــاقــة  ذات  ومــؤســســات  مشابهة  ملــشــاريــع  املــيــدانــيــة  ــارات  ــزي ــال ب الــقــيــام   -

ــك. ــذلـ ــب احلــــاجــــة لـ ــسـ ــاط املـــــشـــــروع حـ ــشــ ــ ن
منحه  بعد  فكرة ملشروع  بالتعاون مع صاحب  االقتصادية  اجلــدوى  دراســة  إعــداد   -

. االقتصادية  اجلــدوى  دراســات   ( الثانية  ــدورة  ال
على  ــلــحــصــول  ل ــي  ــن ــف ال ــم  ــدعــ ــ وال ــل  ــمــوي ــت ال إدارة  ــي  ــ إل الــــدراســــات  ــة  ــالـ إحـ  -

ــات املـــخـــتـــصـــة. ــ ــهـ ــ ــن اجلـ ــ ــل مـــنـــاســـب مـ ــ ــوي متــ
ــادي والـــتـــدريـــب املــتــخــصــص حسب  ــ ــري ــ ــروع الـــتـــدريـــب ال ــشـ - مــنــح  صــاحــب املـ

ــات. ــيـ ــانـ ــكـ ــروع وفـــــق االمـ ــ ــشـ ــ مـــجـــال عـــمـــل املـ

األنشطة الرئيسة التي يقوم بها مركز أعمال 
طرابلس 

ترويجية  جلسات   ■
 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 

املختلفة  اإلدارية  واملؤسسات  التعليمية  املؤسسات  مبختلف  الترويجية  اجللسات 

بعض  خال  من  الترويج  مت  كما   ، العلمية  وامللتقيات  وباملعارض  للدولة  التابعة 

البرامج بالقنوات املحلية املرئية واملسموعة بهدف نشر ثقافة الريادة واإلبداع .
للرياديين الدورات  حزمة  تقديم   ■

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 

والقوانين،باإلضافة  التجاري.والتشريعات  العمل  ونموذج  المشــــــــاريع  وإدارة 

القيام  في  للراغبين  مختلفة  مجاالت  في  متخصصة  تدريبية  دورات  تنفيذ  إلى 

. عليها.  الطلب  حجم  وفــق  لها  والمخطط  التدريب  مجال  في  بمشروعات 
االقتصادية  اجلدوى  دراسات  إعداد   ■

ــن الــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة إلــــي الــــريــــادي صــاحــب  ــ ــة م ــزمـ يـــتـــم تـــقـــديـــم حـ
تنفيذ  مــن  وتــمــكــيــنــه  الــجــيــد  ــداد  ــ اإلعـ وإعـــــداده  لــتــأهــيــلــه  ــمــشــروع  ال ــكــرة  ف
يــلــي: ــا  مـ ــى  ــل ع الـــــــدورات  ــمــل  ــشــت وت صــحــيــحــة  ــورة  ــصـ بـ مـــشـــروعـــه  وإدارة 

األفكار. وتوليد  واإلبداع  الريادة  دورة   -1
االقتصاديـــــة. الجدوى  دراسة  دورة   -2

المشــــــــاريع. إدارة  دورة   -3
التجاري. العمل  نموذج   -4
والقوانين. التشريعات   -5

مختلفة  مجاالت  في  متخصصة  تدريبية  دورات  تنفيذ  إلى  باإلضافة   
حجم  وفق  لها  والمخطط  التدريب  مجال  في  بمشروعات  القيام  في  للراغبين 

المتاحة. اإلمكانات  وحسب  عليها  الطلب 
التمويل ومصادر  الرياديني  بني  الربط  على  العمل   ■

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

الزائر  املحاضر  جلسات  إجراء   ■
أستاذ  أو  معين  مجال  في  خبير  باستضافة  أخر  إلى  حين  من  المركز  يقوم 

وتحسين  تنمية  من  تساعد  متنوعة  محاضرات  إللقاء  البشرية  التنمية  في 
العلمية  الحياة  في  النجاح  وتحقيق  األعمال  ريادة  وثقافة  العمل  جودة 

. لعملية ا و

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

وتقييم  بالمعارض  التقييم  لجان  من  العديد  في  بالمشاركة  المركز   قام 
مثل: المسابقات  

بإشراف  أقيم  الذي  المبدعة  المرأة  بمعرض  التقييم  بلجنة  مشاركة   -
المركز. طرابلس  البلدي  المجلس 

منظمة  أجرتها  التي   2017 مشروع  فكرة  أفضل  مسابقة  تقييم  لجنة   -
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  مع  بالتعاون  اكسبرتيز  فرنس 

لمتوسطة. وا
التنمية  في  يساهم  مشروع   فكرة  ألفضل  مسابقة   تقييم  لجنة   -

الكندية. اكتد  منظمة  أجرتها  التي  االجتماعية  
وزارة  بإشراف  أقيمت  التي  مشروع  فكرة  افضل  مسابقة  تقييم  لجنة   -

االنجليزي. الثقافي  الملحق  بمشاركة  التعليم 
التمكين  ببرنامج  أجريت  التي  األعمال  لرائدات  مسابقة  تقييم  لجنة   -

.) ميدا   ( للمرأة  االقتصادي 

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

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 العاقة لنشر ثقافة الريادة واملبادرة يف املجتمع.
■ استقطاب الرياديني وتدريبهم وتقدمي االستشارات الفنية واالقتصادية 

لهم.
■  ربط أصحاب املشاريع مبؤسسات التمويل وأقترح مصادر وآليات 

للتمويل. جديدة 
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مواقع انترنت تهمك
:www.lumosity.com   

العقلية  قدراتك  بتطوير  تسمح  أداة  عن  عبارة  املوقع   
وغيرها  املشكات  وحل   – والسرعة   – واالنتباه   – )كالذاكرة 

املسلية. واأللعاب  األنشطة  من  مجموعة  عبر   ) اإلمكانيات  من 

 :www.coursera.org

اجلامعات  أفضل  من  نخبة  مع  متعاونة  تعليمية  شركة   

االنترنت  على  مجانية  دورات  لتقدمي  العالم  يف  واملؤسسات 

. للجميع

شعارها  خاصة  ربحية  غير  مؤسسة  هي   :www.ted.com  

تستطيعون  املوقع  خال  من  االنتشار”.  تستحق  “أفكار 

يف  واملؤثرين  املفكرين  جتمع  التي  الفيديو  مقاطع  مشاهدة 

من  العديد  أّن  كما  جتاربهم،  خاصة  عن  ليتحدثوا  العالم 

العربية. باللغة  ملشاهدتها  ترجمتها  متت  املقاطع 

محاضرات  ملشاهدة  موقع  عن  عبارة   :  academicearth

مجاناً. العاملية  اجلامعات  أهم 

املجانية  التعليمية  الدورات  مئات  يوفر  :موقع   FutureLearn

األعمال  وإدارة  والثقافة  اللغات  مثل  املجاالت  من  العديد  يف 

. م لعلو ا و

www.shofiafkar.com: يسعى هذا املوقع لرعاية أصحاب 

التي  النصائح  وتقدمي  مهاراتهم  تطوير  عبر  اإلبداعية  األفكار 

وال  أفكارهم،  وتنفيذ  هدفهم  إلى  للوصول  تعينهم  أن  شأنها  من 

دلياً  يوفر  أيًضا  بل  التقنية،  واألخبار  املقاالت  بنشر  يكتفي 

بحسب  التقنية  للحاضنات  االتصال  ووسائل  باخلرائط  مدعًما 

العربي. البلد 

أويسس  شركة  موقع   :https://www.oasis500.com

الصغيرة  املشاريع  متويل  يف  الرائدة  الشركات  من  وهي 

رواد  وتوجيه  لدعم  تدريبية  برامج  وتوفر  فيها،  واالستثمار 

التقنية  ألخبار  متنوعة  أقساًما  املوقع  يوفر  كما  األعمال، 

اخلاصة. مشاريعهم  لبدء  املتحمس  الشباب  تلهم  جناح  وقصص 

:https://www.raedaamal.com

لرواد  موجهة  إعامية  منصة  يعتبر  أعمال(  )رائد  موقع   

إلكترونية،  أو  مطبوعة  شهرية  مجلة  خال  من  العرب  األعمال 

بني  ما  والنصائح  واألفكار  اخلبرات  لتبادل  إلكتروني  ومنتدى 

مجتمع  عن  اجلديدة  األخبار  لقسم  باإلضافة  املوقع،  مشتركي 

العربي. التقنية 

:https://www.startuparabia.com/arabic

أخبار  لنشر  مخصص  وهو  الناشئة  بالشركات  خاص  موقع 

السوق  وأحوال  العربية  التكنولوجية  املشاريع  حول  ومعلومات 

األعمال  لرواد  واألفكار  النصائح  ومشاركة  العربي،  واالقتصاد 

يف  الناشئة  الشركات  يف  التطور  ملتابعة  باإلضافة  الشباب، 

العربي. العالم 

اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك  تجارب 
والتنمية في بعض الدول

مختصرة: نبذة 
ســســت  لــيــة دولــيــة أُ لــتــنــمــيــة مــؤســســة مــا لــبــنــاء وا ا لــبــنــك األوروبـــي إلعـــادة  ا
لــبــنــاء  ا إعـــادة  عــمــلــيــات  عــلــى  تــعــمــل  ــراف  األطــ مــتــعــددة  1991م  ــام  ــع ل ا ــي  ف

يــلــي: ــر مـــا  ــوفــي ــر ت ــاشــر عــب ــنــمــيــة بــشــكــل مــب ــت ل وا
ئــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــان ا خــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــوط   ■
تــــــــــــــمــــــــــــــويــــــــــــــات مــــــــشــــــــتــــــــركــــــــة  ■
مــشــاركــات مــســاهــمــة وصــنــاديــق اســتــثــمــار  ■
لــــــــــلــــــــــتــــــــــجــــــــــارة خـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــات   ■
ــــوك ــن ــ ب ــة فــــــي  ــ ــم ــ ــاه ــســ ــ ــات م ــ ــ ــارك ــ ــشــ ــ ــ م  ■

دولــيــة: تــجــارب 
لتطوير  استعداده  عن  والتنمية  لإلعمار  األوروبــي  البنك  أعــرب  تــونــس: 
القطاع  دعــم  على  عــاوة  التنموي  المخطط  حسب  تونس  مــع  التعاون  نسق 
الصناعات  لقطاع  المخصص  االستشارات  برنامج  إلــى  باإلضافة  الــخــاص، 

ــي.  األوروب اإلتــحــاد  طــرف  مــن  لــمــمــول  وا الغذائية 
10 مايين دوالر لدعم عمليات  كما خصص خط تمويل للتجارة الدولية بقيمة 

لــتــونــســيــة. ا لــلــمــؤســســات  ــواردات  ــ لـ لـــصـــادرات وا ا
لــتــغــطــيــة جــزء  ــورو  يـ 10 مــايــيــن  بــقــيــمــة  لــمــخــاطــر  ا لــتــقــاســم  ــيــة  ل آ إرســـاء 
لــدولــي  ا ــحــاد  اإلت يمنحها  لــتــي  ا ــروض،  ــق ل ا بــبــعــض  لــمــرتــبــطــة  ا لــمــخــاطــر  ا مــن 

تـــونـــس. ــي  ــ لـــنـــاشـــطـــة ف ا لـــلـــمـــؤســـســـات  لـــلـــبـــنـــوك 
لـــــــمـــــــوّجـــــــهـــــــة  ا لـــــــــــــقـــــــــــــروض  ا لـــــــــــــزيـــــــــــــادة حــــــــجــــــــم  وذلــــــــــــــــــك 

لـــــــــمـــــــــحـــــــــلـــــــــّيـــــــــة. ا لــــــــــلــــــــــمــــــــــؤســــــــــســــــــــات 
األوروبـــــــــــي  ــك  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ وا األردنـــــــيـــــــة  لــــحــــكــــومــــة  ا وقـــــعـــــت  األردن: 
لـــلـــمـــشـــروعـــات  لـــمـــنـــح قــــــروض  ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ تـ ــة ا ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـ ــار وا ــ ــمـ ــ إلعـــــــادة األعـ

يــــــــــورو. مـــــلـــــيـــــون   32 لــــــــي  حــــــــوا بــــقــــيــــمــــة 
لــلــتــركــيــز  ئـــل  لـــوســـا لـــخـــاص ا ــطــاع ا ــق ل ــك إعـــطـــاء ا ــن ــب ل ا ــزم  ــت ــع ي لـــمـــغـــرب:  ا
فــي  ــيــار  مــل  1.5 لـــي  حـــوا وســيــســتــثــمــر  واالنـــدمـــاج  لــشــغــل  ا ــرص  فـ ــق  خــل عــلــى 
لــي  ــدعــم حــوا ب لــســابــق  ا فــي  لــبــنــك  ا قـــام  وقـــد  ــمــغــرب،  ل ــا ب مــشــروع   36 عـــدد 

ــرب. ــغ ــم ل ا ــي  فـ ومـــتـــوســـط  ــر  صــغــي ــروع  ــشـ مـ  400
 500 عدد  تمويل  والتنمية  اإلعمار  إلعــادة  األوروبــي  البنك  أكمل  مــصــر: 

لــمــصــريــة. مــشــروع صــغــيــر ومــتــوســط فــي الــســوق ا
1.65 مليار  EBRD( مبلغ  تركيا: خصص البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير )

يورو للمشاريع االستثمارية في تركيا في عام 2018.


