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        صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

تـــــــوزع
 مجـــــانـا

العدد التاسع

اإلفتتاحية
تشير التقارير والدراسات املحلية إلى أّن مشكلة الوصول إلى التمويل 
الصغيرة  املؤسسات  واستدامة  إطالق  أمام  األساسية  العقبة  تظل 
واملتوسطة يف ليبيا وذلك ألسباب عدة، لعل أهمها عزوف املصارف 
العالية املرتبطة  التجارية عن متويل هذه املؤسسات بسبب املخاطر 
توفير  وعــدم مقدرتها على  املــشــروعــات  مــن  الــنــوع  هــذا  بــإقــراض 
مثل  املصرفية،  غير  التمويل  أدوات  تبرز  وهنا  املطلوبة،  الضمانات 
املؤسسات  وبورصة  املغامر  املــال  رأس  وشركات  التمويلي  التأجير 
التقليدية،  غير  التمويل  أدوات  من  وغيرها  واملتوسطة  الصغيرة 
مراحل  يف  السيما  و  التمويل  ملشكلة  األمثل  احلل  توفِّر  باعتبارها 
عالیة يف  وكــفــاءات  قــدرات  من  به  تتمیز  ملا  نظراً  ــى،  األول املشروع 
التعامل مع املخاطر التي میكن أن تواجهها هذه املؤسسات، حیث ال 
تكمن أهمیة هذه األدوات التمويلية املبتكرة يف توفير التمويل الالزم 
الفني  الدعم  خدمات  من  حزمة  لها  تقدم  وإمنا  فقط  للمشروعات 
حقيقي  شريك  مبثابة  يكون  املمول  أّن   كما  والتسويقي،  واإلداري 
املشروع  باعث  بین  يكون قرار االستثمار مشتركا  املشروع، حيث  يف 
واملمول، كما أّن أعباء التمويل  وأخطار االستثمار تكون موزعة بینهما، 
باإلضافة إلى مؤسسات ضمان االئتمان، ولعل من أهم مزايا تأسيس 
بورصة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة زيادة تكامل واندماج القطاع 
الصغيرة  املشروعات  قطاع  يف  االستثمارات  وجــذب  الرسمي  غير 
واملتوسطة ودعم القطاعات الواعدة التي تعاني من مشاكل التمويل، 
من  املتقدمة  االقتصاديات  يف  املغامر  املال  رأس  شركات  تعتبر  كما 
أهم وسائل الدعم املالي والفني للمشروعات الناشئة، وذلك لدورها 
الهام القائم على أساس مبدأ املشاركة مع صاحب املشروع مما يحقق 
التمويل بشروط  التغلب على مشكلة عدم كفاية  التوازن بني كل من 
واعــدة  إمكانيات  لها  شركات  ودعــم  املالية  املؤسسات  من  مالئمة 
وإمكانية حتقيق عائد مرتفع؛ ويتم التمويل برأس املال املخاطر على 
كما  التقليدي  التمويل  كما هو احلال يف  واحدة  دفعة  وليس  مراحل 

أّن لدى املمول فرصة توزيع متويله على محفظة تضم عدة مشاريع.
املالي  القطاع  لدعم  استراتيجية شاملة  الدولة  تتبّنى  أْن  نأمل  وهنا 
ومدها  الليبي  املـــال  ســوق  هيئة  تفعيل  خــالل  مــن  املــصــريف  غير 
القطاع  هذا  وتنظيم  تطوير  يف  بدورها  للقيام  الالزمة  باإلمكانيات 
الشركات واألســواق وتقدمي  النوع من  تأسيس هذا  الواعد وتشجيع 

احلوافز والتسهيالت الالزمة.
 أسرة التحرير 

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يفتتح 
 أول حاضنة تكنولوجية في ليبيا

قريبا...

وزير االقتصاد والتجارة يلتقي مع إدارة البرنامج الوطني
 للمشروعات الصغرى واملتوسطة

إنطالق مسابقة كأس العالم
 لريادة األعمال

 في ليبيا

لقاء خاص مع رئيس 
هيئة سوق املال 

الليبي 

مذكرة تفاهم بين  وزارة 
العمل والتأهيل واملؤسسة 
الوطنية للنفط والبرنامج 

الوطني للمشروعات 
الصغرى واملتوسطة 
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المؤسسة  بمقر  2021م،  مــارس   01 الموافق  اإلثنين  يوم  صباح  تّم 
من  كــل  بين  تفاهم  مــذكــرة  توقيع  طرابلس  بمدينة  للنفط  الوطنية 
الوطني  والبرنامج  للنفط،  الوطنية  والمؤسسة  والتأهيل  العمل  وزارة 
التوقيع كل من السيد  للمشروعات الصغرى والمتوسطة حضر مراسم 

مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، والدكتور المهدي 
األمين وزير العمل والتأهيل، والسيد رجب خليل وكيل وزارة االقتصاد 
الوطني  البرنامج  عام  مدير  أبوزقية  الناصر  عبد  والدكتور  والصناعة 

للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
يذكر أن هذه المذكرة تختص بتنفيذ مشروع لتنمية وتطوير المناطق 
المحيطة بالحقول والموانئ النفطية، وقد أفاد السيد مدير عام البرنامج 
الوطني بأّن هذا المشروع قد عمل عليه البرنامج الوطني للمشروعات 
االقتصادية  التنمية  ويستهدف  سنوات  مدى  على  والمتوسطة  الصغرى 
والمبادرة  الريادة  ثقافة  نشر  من خالل  المناطق  بهذه  الشباب  وتمكين 
صغيرة  قروض  وتقديم  الشباب  لتأهيل  المتخصص  المهني  والتدريب 
للراغبين في بعث مشروعات صغيرة أو متوسطة، كما أشار إلى أّن هذا 
التعاون يعد نموذجاً للتشبيك بين مؤسسات الدولة ويحقق عدة أهداف 
وايجاد فرص عمل خارج  النائية والمهمشة تنموياً  منها تنمية المناطق 

إطار الوظيفة العامة لفئات واسعة من المجتمع.

وزير االقتصاد والتجارة يبحث آلية تنظيم عملية 
توريد الحبوب وحماية اإلنتاج املحلي

ترأس وزير االقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج يوم االثنين 19 أبريل 
ورئيس  المطاحن  شركات  اتحاد  رئيس  ضّم  اجتماعاً  ــوزارة  ال بمقر   2021
والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد  رئيس  وبحضور  للمخابز،  العامة  النقابة 
والزراعة وعدد من مديري شركات المطاحن والمستشارين ومديري اإلدارات 
بالوزارة  لمناقشة آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية اإلنتاج المحلي ، وقد 
المطاحن في  التي تواجه  العراقيل والمشكالت  تم خالل االجتماع مناقشة 
توريد مادة القمح حيث أشار أصحاب المطاحن إلى الديون المستحقة على 
صندوق موازنة األسعار وعملية فتح اإلعتمادات الستيراد القمح التي تربك 
عملية اإلنتاج وإنسياب الدقيق بالسوق المحلي من جهته أكد وزير االقتصاد 
على  وتعمل  االقتصادية  المنظومة  تطوير  في  باشرت  الــوزارة  أن  والتجارة 
وفق  وتوريدها   ، القمح  أسعار  على  السيطرة  بهدف  للحبوب  ديــوان  إنشاء 
وبما  للمواطن  الغذائي  األمن  يتحقق  المعتمدة بحيث  القياسية  المواصفات 
المنافسة  مبدأ  وتشجيع  الصلب  القمح  من  المحلي  المنتج  حماية  يضمن 

للحصول على منتج ذي جودة عالية.
كما شدد السيد الوزير على ضرورة دراسة األسعار ومتابعتها بالتنسيق مع 
ومراجعة  الفعلية  التكلفة  لتحديد  والزراعة  والصناعة  التجارة  غرف  اتحاد 

ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.
على صندوق  المستحقة  الديون  ومراجعة  بدراسة  ستقوم  الــوزارة  أن  وأكد 
مع  والتواصل  ــوزراء  ال لرئاسة  إحالتها  ثم  كافة  بالمناطق  األسعار  موازنة 
مصرف ليبيا المركزي لمراجعة ضوابط وشروط فتح االعتمادات الخاصة 
بتوريد القمح لصالح المطاحن حتى تتمكن من توفير المخزون اإلستراتيجي 

المطلوب وضمان إنسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.

التابعة لها التقى صباح   ضمن متابعة وزارة االقتصاد والتجارة للجهات 
يوم األحد 18 أبريل 2021  وزير االقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج مع 
إدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة تم خالله استعراض 
عمله  وخطة  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطنى  البرنامج  أنشطة 

والتحديات التى تواجهه. 
حضر اللقاء وكيل الوزارة وعدد من المستشارين ومديري اإلدارات والمكاتب 
الدكتور  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام  ومدير 

عبدالناصر أبوزقية.
حيث قدم مدير عام البرنامج عرًضا مرئًيا أوضح فيه مهام وأهداف البرنامج 
واألنشطة المنفذة خالل السنوات الماضية، وكذلك المشروعات التي يشرف 
عليها البرنامج والمنجز منها والصعوبات والمشكالت التي تواجهه في أداء 

عمله، والمقترحات التي تسهم في تذليلها وتجاوزها . 
من جهته أشاد السيد الوزير بجهود إدارة البرنامج  في إنجاز األعمال المناطة 
به وفق إختصاصاته وأشار الى أن خطة عمل البرنامج للعام 2020-2021م 
وفق رؤية واضحة ومتكاملة والتي تحتاج إلى دعم وتنسيق بين الوزارة والبرنامج 
مع كافة الجهات ذات االختصاص حتى يتمكن من تنفيذها.. كما أكد الحويج 
والمتوسطة ضمن  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  تضع  الوزارة  أن 
أولويات عملها خالل الفترة المقبلة باعتباره أحد األدوات التي ُتمكّن الوزارة 
من تحريك عجلة االقتصاد الوطني و دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة 
وإستقطاب فئة الشباب وأصحاب األفكار  الريادية وإيجاد فرص عمل بعيداً 
حتى  الالزمة  واإلجــراءات  التدابير  كافة  وستتخذ  الحكومية،  الوظيفة  عن 

يتمكن البرنامج من أداء مهامه على الشكل المطلوب.

وزير االقتصاد والتجارة يلتقي مع إدارة البرنامج الوطني 
للمشروعات  الصغرى واملتوسطة

مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتأهيل واملؤسسة الوطنية للنفط
 والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة
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دعًما للرياديين وتعريًفا بخدمات الحاضنات ومراكز األعمال نفذ مركز 
بالقرضة محاضرة  المحجوب  بقاعة   2021 فبراير   23 الثالثاء  أعمال سبها 
بعنوان  )ريادة األعمال( وذلك على هامش دورة تربية النحل التي يقيمها مركز 

دعم تنمية الصادرات سبها بالتعاون مع شركة مناحل الجنوب.
يمثلها  التي  الجنوب  مناحل  شركة  من  كريمة  بدعوة  المركز  مشاركة  تأتي 
المدرب عبدالله الساعدي حيث كانت الشركة من أوائل الرياديين الذين واكبوا 
واالستشارات  التدريب  واستفادت من خدمات  أعمال سبها  ومركز  حاضنة 
وانطلقت في سوق العمل وهي تعد إحدى قصص النجاح ويذكر أن دورة تربية 
النحل مدتها عشرة أيام وتناولت تدريبا عمليا ونظريا لعدد من رائدات ورواد 

األعمال.

مركز أعمال سبها ينفذ محاضرة عن ريادة األعمال

تدريب  مشروع  فاعليات  ضمن 
-2020 للعام  غريان  ببلدية  الشباب 
غريان  أعــمــال  مركز  شــارك   2021
والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
تدريبيتين  دورتيين  وتقديم  بإعداد 
كانت األولى في مجال ريادة األعمال 
في  الثانية  ــدورة  وال األفكار  وتوليد 
ويذكر  العمل،  خطة  إعـــداد  مجال 
أن هذا المشروع تشرف عليه بلدية 
 )Create( منظمة  وتنظمه  غــريــان 
الهولندية ويهدف إلى اقامة عدد 25 
دورة في التدريب المهني في مجال 

ريادة األعمال .

تدريب الشباب ببلدية غريان

بتنظيم من )الشبكة العالمية لريادة األعمال – ليبيا( انطلقت خالل 
األيام الماضية فعاليات المسابقة الوطنية لكأس العالم لريادة األعمال 
في نسختها الثانية بالعاصمة طرابلس... جاء ذلك خالل احتفال أقيم 
االقتصاد  وزارة  وكيل  حضره  2021/04/07م،  الموافق  األربعاء  مساء 
السيد رجب خليل وممثلون عن مجلس النواب والوزارات والمؤسسات 

ذات العالقة إلى جانب عدد من رجال ورواد األعمال
وشركات  األعمال  رواد  بعض  استعراض  االحتفالية،  هامش  على  تم 
ناشئة، وقال رئيس شبكة ريادة األعمال د٪مختار جويلي، إن المسابقة 
على  المسابقة  في  المشاركة  على  الليبي  الشباب  تشجيع  إلى  تهدف 
المستوى المحلي، وإمكانية االنتقال إلى المسابقة العالمية، والتنافس 
مع أكثر من 200 دولة حول العالم، مضيًفا أن باب المشاركة مفتوح أمام 
الجميع، حيث ستجرى المرحلة األولى محلًيا ثم ينتقل الفائز للتنافس 

على مرحلة التتويج العالمي.
في  والتسجيل  بفاعلية  للمشاركة  الشباب  دعــوة  على  د.جويلي  وأّكــد 
المسابقة إلكترونًيا. مع العلم أّن آخر موعد للتسجيل عبر موقع مسابقة 

كأس العالم لريادة األعمال، االحد الموافق 23 يونيو 2021م.
على رابط التسجيل التالي:

https://signup.entrepreneurshipworldcup.com/ewc/signup

إنطالق مسابقة كأس العالم لريادة األعمال في ليبيا

شـــــــارك الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة في 
للتمور  الثامن  الــدولــي  ليبيا  معرض 
والــســادس  المصاحبة،  والصناعات 
المهرجان  و  الــزيــتــون  ــت  وزيـ لــثــمــار 
الخامس للعسل ومنتجات النحل وذلك 
 2021 أبريل   11 إلى   8 من  الفترة  في 
والذي اقيم على أرض معرض طرابلس 
البرنامج بجناح  الدولي حيث شارك  
البرنامج  وأهـــداف  بأنشطة  تعريفي 
وتوضيح دوره الفاعل في تنمية ودعم 
والمتوسطة. الصغرى  المشروعات 
وفي اطار البحث على مصادر التمويل 

للمشاريع فقد ثم عرض فكرة مشروع 
استخالص الكحول الطبي من التمور 
االعــوج   سعد  الــريــادي  من  والمقدم 
وفــكــرة مــشــروع اســتــخــالص سكر 
الجلكوز السائل من التمور والمقدمة 
ــادي فــتــحــي الــشــريــف . ــ ــري ــ ــن ال مـ

املشاركة في معرض التمور وزيت الزيتون والعسل

اختتمت بجامعة بنغازي دورة تدريبية بعنوان )االقتصاديات القائمة 
 16 وبمشاركة   ))CEFE( المشروعات  إنشاء  خالل  من  الكفاءة  على 
الهندسة  وقسم  التصنيع  ونظم  الصناعية  الهندسة  قسم  من  خريجا 

النفطية بجامعة بنغازي.
وقد شارك في إثراء البرنامج التدريبي كل من السادة د. محمد رأفت 
أبوزيد، د.خالد الدرسي من قسم الهندسة الصناعية ونظم التصنيع، 
والسيد سراج األوجلي منسق التمويل ببرنامج نماء لدعم المشروعات 

الصغرى.
 GIZ هي دورة تفاعلية تنفذ بالتعاون مع منظمة )CEFE ( يذكر أن دورة
وتدريب   )HP LIFE( منصة  على  بعد  عن  التدريب  تتضمن  األلمانية 
عملي على جوانب إدارة المشروع من بداية الفكرة وحتى إنجاز خطة 

العمل ثم تنفيذ المشروع.

جامعة بنغازي تستضيف دورة تدريبية 
بعنوان االقتصاديات القائمة على الكفاءة من

)CEFE( خالل إنشاء املشروعات 

إطالق  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  يعتزم 
أصحاب  كافة  مع  بالتنسيق  وذلك  المشروعات  وإسناد  دعم  منظومة 
المصلحة وستعمل المنظومة من خالل منصة إلكترونية يجري تطويرها 
وسوف  والتجارة  االقتصاد  بوزارة  المعلومات  مركز  مع  بالتعاون  حاليا 
تكون متاحة قريبا للجهات ولباعثي المشاريع كافة وذلك لمساعدتهم 
تطوير  مرحلة  من  المشروع  لدعم  الخدمة  مــزودي  مع  التواصل  على 
المنحة  على  والحصول  الجدوى  دراســة  وإعــداد  التدريب  إلى  الفكرة 
أو  المنتج  دخــول  حتى  و  وتسجيله  المشروع  واحتضان  االنطالقية 
إبراز  الدعم فرصة  المنصة لمؤسسات  للسوق... كما ستوفر  الخدمة 
دورها ومهامها واختصاصاتها في كل مرحلة من حياة المشروع ضمن 

المنظومة والمساعدة على تكامل جهودها مع باقي الجهات..

قريبا...إطالق منظومة دعم وإسناد املؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة
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يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا العدد األستاذ محمود محمـد وفــاء 
رئيس لجنة إدارة هيئة سوق المال الليبي الذي وجهنا له عددًا من األسئلة 
بالهيئة  التعريف  حيث  من  الليبي  المال  ســوق  هيئة  حــول  تتمحور  التي 
حيث  الليبي  باالقتصاد  للنهوض  المستقبلية  والــرؤيــة  واختصاصتها 

تفضل حضرته باإلجابة عنها بكل رحابة صدر.

رئيس لجنة إدارة هيئة سوق املال الليبي :

■ بداية نرجو من حضرتكم التعريف بهيئة سوق المال الليبي موضحًا 
اختصاصات هيئة السوق ومصادر التمويل ؟

تتبع وزارة االقتصاد  الليبي هيئة عامة مستقلة  المال   ● هيئة سوق 
المستقلة  المالية  والــذمــة  االعــتــبــاريــة  بالشخصية  وتتمتع  والــتــجــارة 
اختصاصات هيئة سوق المالي الليبي هي االشراف والرقابة على األسواق 
واألدوات المالية غير المصرفية، والنظام المالي غير المصرفي عموًما .

تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :
- الرسوم التي يتم تحصيلها.

-القروض والمنح المحلية والخارجية بعد موافقة وزارة االقتصاد.
- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.

■ يوجد خلط  لدى الكثيرين بين كل من هيئة سوق المال وسوق المال 
الليبي؟

وزارة  تتبع   عامة   رقابية  اشرافية  هيئة  الليبي  المال  سوق  هيئة   ●
تنفيذية  مؤسسة  الليبي  المال  وسوق  الليبية،  بالدولة  والتجارة  االقتصاد 
وهيكل ملكيته يتكون من عدة جهات على رأسها صندوق االنماء االقتصادي 
التجارية  المصارف  من  وعــدد  الوطني  االستثمار  وشركة  واالجتماعي 

ومجموعة من المستثمرين.
■ ُيعد التصنيف االئتماني أحد أهم آليات عمل أسواق المال، هل توجد 

وكاالت  للتصنيف  االئتماني مسجلة حاليا لدى الهيئة؟ 
لوكالة تصنيف  والتجارة  االقتصاد  وزارة  ترخيص من  منح  تم  نعم   ●
 ) االئتماني  التصنيف  لخدمات  الليبية   ( مسمى  تحت  محلية  ائتماني 
وتحصلت كذلك على أذن مزاولة من هيئة سوق المال الليبي وهذا يحدث 

ألول مرة في تاريخ سوق المال والنظام المالي في ليبيا.
■ هل لك أن توضح لنا دور أدوات التمويل غير المصرفية؟

وسائل  عــدة  هناك  عموًما  المالي  النظام  في  التمويل  طلب  ●عند 
للحصول عليه في النظام المالي الفعال والمكتمل األركان منها: 
1- عن طريق سوق النقد ) النظام المالي غير المصرفي (

- قرض مصرفي .
- الصيرفة اإلسالمية ) المشاركة - المرابحة.... الخ ( .

2- عن طريق سوق رأس المال ) النظام المالي غير المصرفي (
- األسواق المالية )البورصات(. 

- سوق األسهم )عن طريق إصدار أسهم تأسيس أو أسهم زيادة في 
رأس المال(.

- سوق المشروعات  الصغرى  والمتوسطة  )عن طريق إصدار حقوق 
ملكية تأسيس أو زيادة في رأس مال المشروع الصغير أو المتوسط ( .

- سوق السلع والعقود  )إصدار وتداول عقود السلع الفورية واآلجلة(.
- سوق الصكوك )عن طريق تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص، 

وإصدار الصكوك التمويلية(.
3-عن طريق أنشطة مشتركة بين سوق النقد وسوق رأس المال  

نشاط االيجار المالي.
نشاط صناديق االستثمار.

■ ما هي رؤيتكم للنهوض باالقتصاد الوطني في ظل ما يعانيه حاليًا 
من تشوهات وركود ال سيما في جانب تمويل المشروعات؟

● اعتقد أن الحل الممكن والمتاح في ظل الظروف الصعبة التي تمر 
بها ليبيا يتمثل في وضع خطة استراتيجية واضحة المعالم  تتكون من عدة 

مراحل يكون من أهم بنودها:
1 - دعم هيئة سوق المال الليبي.

2 - تفعيل نشاط سوق المال الليبي المتوقف.
3 - تأسيس سوق وبورصة لكل من 

)الصكوك ،المشروعات الصغرى والمتوسطة،السلع والعقود(.
4 -تـأسيس شركات رأس مال استثماري )مخاطر - مغامر( بالشراكة 
في  واستثمارها  عملها  نطاق  ويكون  والخاص  الحكومي  القطاعين  بين 

المجاالت التالية:
-الجهات المقيدة بأسواق وبورصات )األوراق المالية - السلع والعقود 

- الصكوك التمويلية - المشروعات الصغرى والمتوسطة(.
الصغرى  للمشروعات  األعمال  ومراكز  حاضنات  ضمن  -المشاريع 

والمتوسطة.
-المنشآت ذات المضمون اإلبتكاري والتكنولوجیا العالیة .

ضمن  المتعثرة  العامــة  والجهات  والمصانع  والشركات  -المؤسسات 
برنامج الخصخصة .

- المشاريع االستراتيجية للدولة.
- مشاريع البنية التحتية والعقارية المتوقفة.

■ فيما يخص سوق الصكوك ما السبب في عدم إطالق أية صكوك في 
ليبيا رغم أهميتها خصوًصا في مشروعات إعادة االعمار؟  

● أعتقد أن ذلك بسبب تداخل  االختصاصات بين هيئة سوق المال 
ذات  للشركات   الموافقة   منح   ( من  حيث  الليبي  المال  وسوق  الليبي، 
المركزية وعدة أمور فنية  الرقابة الشرعية  الغرض الخاص وتبعية هيئة 
أخرى(، وكذلك لوجود عزوف من قبل الشركات والمؤسسات عن االستفادة 

من هذه الوسيلة التمويلية المهمة المتاحة .
■ُتــعــد بــورصــة الــمــشــروعــات  الــصــغــيــرة  والــمــتــوســطــة  أحـــد أهـــم بــدائــل 

التمويل، ما هي الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا المجال ؟
● استكملت هيئة سوق المال الليبي الالئحة التفصيلية لسوق وبورصة 
المشروعات الصغرى والمتوسطة، وكذلك أصدرت الهيئة اللوائح التفصيلية 

لنشاط شركات االستثمار المالي )رأس المال المخاطر( 
■هل لهيئة سوق المال الليبي برامج للتعاون  الدولي  لالستفادة  من 
خبرات الهيئات المناظرة في الدول األخرى وكذا المنظمات المتخصصة 

في هذا المجال ؟
● نعم نحن متحصلون على عضوية اتحاد هيئات الرقابة العربية، ولكن 
المناسب من طرف جهات االختصاص حال  والدعم  التمويل  عدم وجود 
دون استكمال تواصلنا مع هذه المنظمات واالتحادات اإلقليمية والدولية، 
لغرض  ربحية  غير  دولية  منظمات  عدة  مع  التواصل  على  نعمل  وحالياً 
غير  المالي  والنظام  المالية  واألدوات  األســواق،  مجال  في  المعرفة  نقل 

المصرفي عموًما.
هذه  في  أوالمستثمرين  للمسؤولين  بها  التوجه  تــودون  أخيرة  كلمة   ■

المرحلة ؟
● أعتقد جازًما أّن الحل األمثل للمشكالت االقتصادية التي تعاني منها 
ليبيا يتمثل في تفعيل سوق المال والنظام المالي غير المصرفي ألنه مصنع 
الثروات في العالم  أجمع  وانجع  الطرق  لتحقيق التنمية االقتصادية التي 

هي غاية الحكومات  واألفراد على حد سواء.
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                          شركة ياسمين الشام للتوابل واألعشاب

بعض األحيان الفكرة تكون بيننا
2017 حيث  انبثقت فكرة مشروعها من مطبخها عام   
كانت تقوم بتحضير التوابل بنفسها كهاوية مستفيدة مما 
توارثته من خبرة عن عائلتها ومن المعلومات التي تقوم 
بتجميعها فيما يتعلق بالتوابل، وفي أحد األيام فكرت أن 
تهدي إحدى صديقاتها من هذه التوابل لتتذوقها؛ وأعدت 
لها خلطات بنسب معينة مصّنفة حسب نوع األكالت من 
هنا جاءت فكرة المشروع وقّررت خوض غمار التجربة 
فالقت  واألصــدقــاء  للجيران  كهدايا  منتجاتها  بتقديم 

منتجاتها االستحسان والقبول لدى الجميع. 
البدايات دائما صعبة 

للتوابل في حيز  بإنتاج خلطات  البداية قامت  في 
مكاني صغير بمنزلها لعدم توفر اإلمكانات المادية 
خالل  مــن  المنتجات  هــذه  تسويق  عملية  وتــتــم 
من  تمكنت  وبذلك  طرابلس؛  بمدينة  ــازارات  ــب ال

زيادة  في  ــرادات  اإلي وشغلت  مبيعاتها  ازدادت  ثم  الزبائن  إلى  الوصول 
كميات اإلنتاج.

التخطيط وحسن التسويق ومظهر المنتج عالمات فارقة للنجاح ولعرض 
صفحة  بإنشاء  قامت  الزبائن  من  عدد  ألكبر  بها  والوصول  منتجاتها 
للمشروع،  الشام(  )ياسمين  اسم  اختارت  كما  الفيسبوك  على  للمشروع 
التي  الخلطات  لكل  ملصقات  وطبعت  بها  خاصاً  شعاراً  وضعت  كذلك 

تنتجها.
)ياسمين  2018 بجناح لمشروعها  للغذاء عام  ليبيا  شاركت في معرض 
خصصت  التوابل  خلطات  من  عبوة   1000 بتجهيز  قامت  حيث  الشام( 
بعضها كهدايا للتعريف بمنتجاتها وبعضها اآلخر تم بيعه بالمعرض ومن 
هنا تم الوصول لعدد أكبر من المستهلكين؛ ومعها بدأت رحلة المنافسة 
وشق الطريق بين الشركات وأصحاب المشروعات القائمة في المجال، 
وزارة  بجناح   )47( بدورته  الدولي  طرابلس  معرض  في  شاركت  كذلك 

الشؤون االجتماعية.
استثمار الفرص واملثابرة مفتاح النجاح 

الوطني  بالبرنامج  المرأة  أعمال  مركز  إلى  توجهت  2019م  عام  بداية  في 
وتلقت  بالمركز  مشروعها  تسجيل  تم  حيث  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
بالمركز؛  للمشروع  اقتصادية  دراسة جدوى  إعداد  وتم  ومالية  فنية  استشارات 
بشأن  الوطني  بالبرنامج  التمويل  إدارة  من  استشارات  على  تحصلت  كذلك 
إجراءات تسجيل شركتها، وال زالت صاحبة المشروع تتواصل مع مركز أعمال 

المرأة بالبرنامج الوطني.

اإلصرار وأخذ زمام املبادرة تفتح اآلفاق وتساق األرزاق 
كما قامت بزيارة حاضنة أعمال المرأة )ليب( تحصلت عن طريقهم على دعم فني 

ثم قامت بالتسجيل في مسابقة ريادية 2019 التي قام بتنظيمها البرنامج الوطني 

للمشروعات الصغرى والمتوسطة وحاضنة أعمال المرأة )ليب( وخالل برنامج 

عمل المسابقة أعدت خطة عمل لمشروعها وتحصلت على حزمة دورات التدريب 

الريادي من قبل خبرات بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة.

ومالي  فني  دعم  على  أيضا  منها  وتحصلت  ستريم(  )جوين  بحاضنة  التحقت 

ومول  تسوق  مركز   15 من  أكثر  في  منتجاتها  تسويق  على  الحاضنة  وساعدتها 

بمدينة طرابلس.

سرعة النمو وتطور األداء دليل اإلرتقاء
 بعد مسيرة حافلة استمرت ثالث سنوات من العمل الجاد أصبح لديها عامالت 
ببناء  وستقوم  عائدات مشروعها  من  أرض  وتمكنت من شراء قطعة  بالمشروع 

مصنع عليها، وحاليا تسعى لزيادة كميات اإلنتاج وتوظيف عدد أكبر من العمالة 

جائحة  انتشار  ونتيجة  المحلي  بالسوق  منتجاتها  على  الطلبات  حجم  لتغطية 

كورونا التي القت بظاللها على كافة مناحي الحياة؛ واجهت تحديات أخرى مثل 

وتحاول  التوابل  بعض  من  معينة  أصناف  توفير  وكذلك  العبوات  على  الحصول 

توقيع  الظروف حالت دون  إن هذه  كما   .. الصعوبات  التغلب على هذه  جاهدة 

عقد اتفاق بشأن تصدير منتجاتها إلحدى دول البحر المتوسط  وهذا ما تطمح 

صاحبة المشروع الوصول إليه أال وهو االنتشار باألسواق المجاورة. 

شركة )ياسمني الشام للتوابل واألعشاب( شركة ناشئة بالسوق املحلي مت تأسيسها وحتقق لها النجاح بفضل 
جهود صاحبتها وهي الريادية سعاد سليمان محمد اختصاصية يف مجال الطب احليوي سيدة مثابرة انخرطت 
بالعمل يف املشروع مستغلة كافة اإلمكانات املتاحة يف بيئة األعمال حيث تواصلت واستفادت من اجلهات الداعمة 
لريادة األعمال والتي ساهمت بشكل كبير يف جناح مشروعها باإلضافة للمهارات الشخصية التي متتلكها من 

بينها مهارة التواصل مع الزبائن والتسويق ملنتجاتهاوكذلك  لديها اإلرادة والتصميم على النجاح .

قصة نجاح:

بقلم : افطيم باالشهر
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البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى واملتوسطة ينظم ملتقى ليبيا الدولي
 للمشروعات  الصغرى واملتوسطة 2021 

يعتزم البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة إقامة ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة األول  

 تحت شعار : ) المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في دعم االقتصاد الوطني - الواقع والطموح (

 وذلك خالل الفترة من 28-2021/07/31 م بالقاعة المغطاة بالمدينة الرياضية طرابلس وفي هذا اإلطار تم تجهيز تصور متكامل إلقامة 

الملتقي وتم االتفاق على تنفيذه بالشراكة مع شركة عرابيا، وسيشارك فيه شركات محلية ودولية.

■ عرض أحدث منتجات وخدمات المشروعات الصغرى والمتوسطة 
المحلية والدولية.

الريادية  المشاريع  أصحاب  بين  تواصل  قنوات  وفتح  التشبيك   ■
المحلية والدولية أفرادا وشركات.

■ جذب شركاء االعمال واالستثمارات األجنبية ونقل المعرفة من 
أجل التنمية القطاعية.

■ استقطاب الخبرات المحلية والدولية لمناقشة بيئة المشروعات 
الصغرى والمتوسطة وسبل تطويرها.

الصغرى  المشروعات  بيئة  في  والتحديات  الفرص  مناقشة   ■
والمتوسطة في ليبيا 

الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  لدى  المسجلة  المشروعات   ■
والمتوسطة.

■ المشروعات الريادية التي لديها منتج أو خدمة جاهزة للتقديم أو منتج 
تجريبي.

■ الشركات الوطنية المنتجة للسلع والخدمات.
■ المشاغل والمشروعات األسرية متناهية الصغر.

■ موردو المواد والتجهيزات والطابعات ثالثية األبعاد وغيرها مما يخدم 
المشروعات الصغرى والمتوسطة.

بالسوق  والمهتمة  ليبيل  في  الموجودة  واألجنبية  العربية  الشركات   ■
الليبي.

■ غرف التجارة والصناعة.
■ مجالس رجال األعمال المحلية.

■ النقابات والتجمعات المهنية.
والتنمية  المهني  بالتدريب  المختصة  الحكومية  غير  المنظمات   ■

ومشروعات الشباب.
■ الشركات الكبرى المغذية للمشروعات الصغرى والمتوسطة .

lisme@arabia.ly / info@lisme.ly  للحجز أو االستسفار اإلتصال على الرقم 0915260121 – 0916999069 او على البريد االلكتروني

المستهدفون بالمشاركة في المعرض

 أهداف الملتقى

1- معرض دولي للشركات العاملة في مجال المشروعات الصغرى 
والمتوسطة.

2- مؤتمر علمي.
3- تنفيذ ورش عمل وهي كالتالي:

■ االستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
إقليميا  المنافسة  على  وقدرتها  الناجحة  الوطنية  المشروعات   ■

ودوليا.
■ التمويل االنطالقي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا.

■ المشروعات الصغرى والمتوسطة ووضعها القانوني والدستوري.
والمتوسطة وسبل  الصغرى  المشروعات  ومرافق  التحتية  البنية   ■

النهوض بها.
■ آليات التواصل الدائم بين المؤسسات الممولة والرياديين لتعزيز 

فرص تمويل المشروعات .
والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الدولي  ليبيا  ملتقى  جائزة   -4

للتميز واالبتكار2021 م.
5- التدريب والتطوير.

فعاليات الملتقي
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الوطني  للبرنامج  الفنية  األذرع  أحد  هي  التكنولوجية  الحاضنة 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة المتخصصة في مجال دعم ورعاية 
أفكار المشروعات والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا بهدف 
تحويلها إلى مشروعات تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق التنمية، 

كما أّنها وسيلة فّعالة لنقل وتوطين التكنولوجيا.

■ نشر ثقافة ريادة األعمال بين الشباب في مجال التكنولوجيا.
■ تزويد رواد األعمال بالمهارات والخبرات الالزمة للدخول إلى سوق العمل.

األعمال  لرواد  تحتية  وبنية  ومستشارين  خبراء  من  إيجابية  بيئة  توفير   ■
للمساعدة على تأسيس مشاريعهم ومنحها فرص نجاح عالية.

■ دعم تحويل األفكار المبتكرة والمتميزة إلى منتجات استثمارية تسهم في 
نقل المعرفة.

 الحاضنة التكنولوجية

إذا كان مشروعك مبتكرا ويحقق قيمة عالية، نوفر لك:
■ مساحة عمل مكتبية مجهزة بالكامل وقاعة اجتماعات.

■ أجهزة حاسوب وطباعة ونسخ.
■ بنية متكاملة من خدمات االتصاالت واإلنترنت.

■ خدمــات سكرتارية.
■ مواكبة متواصلة من قبل خبراء متخصصين.

■ تدريب فني متخصص حسب الرغبة.
■ إعداد دراسات جدوى ومخططات أعمال.

■ تسهيل عمليات التواصل مع مؤسسات الدولة.
■ المساعدة في حماية حقوق الملكية الفكرية

أهداف الحاضنة

من نحن ؟

املزايا التي توفرها الحاضنة: 
■  تقليل مخاطر األعمال المرتبطة بالمراحل األولى لبداية نشاط 

المشروع.
اإلدارية  المالية،  الفنية،  للمشاكل  المناسبة  الحلول  ايجاد   ■

والقانونية التي تواجه المشروع
■ زيادة معدالت النجاح، وتشجيع األفكار المتميزة.

■ ضمان استمرار نشاط وتطور عمل المؤسسات المحتضنة.
■ مساعدة المؤسسات على التوصل إلى أنواع جديدة من المنتجات 

أو مجاالت جديدة من النشاط.
■ مساعدة باعث المشروع على تسويق المنتج ودخوله إلى األسواق 

المحلية والدولية.

■ تقديم استشارات قانونّية وإدارّية وفنية وتسويقّية.
■ تطوير مهارات بحوث التسويق والترويج.

■ المواكبة المستمرة والمساندة، وتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير 
وإنجاح المشروع.

■ الربط مع المشروعات القائمة وقطاع األعمال.
■ التسويق والترويج للمشاريع المحتضنة ومنتجاتها.

■ المساعدة على المشاركة في معارض محلية ودولية.
■ ربط صاحب المشروع بالحاضنات اإلقليمية والدولية الشريكة.

■ نوفر المعلومات واإلرشادات للرياديين وأصحاب األفكار االبتكارية.
■ نقوم بتدريب الرياديين على إدارة المشـاريع وإنجاز دراسات الجدوى.

■ نقدم االستشارات اإلدارية والفنية واالقتصادية.
■ نوفر منحة إنطالقية للمشروع حسب اإلمكانيات المتوفرة لدينا.

■ ندعم صاحب المشروع لدى مؤسسات التمويل.

احتضان المشاريع المبتكرة داخل مقر الحاضنة لمدة، حيث يتم من 
خاللها دعم باعث المشروع حسب الحاجة مثل المساعدة على إعداد 
مخطط أعمال وتطوير فكرة المشروع وتكوين فريق العمل وتقديم 
ذلك  بعد  ليتخّرج  المنتج  تسويق  في  والمساعدة  متخصص  تدريب 

المشروع ويعمل بشكل مستقل، وجاهز لالندماج في سوق العمل:

خدمات االحتضان الداخلي: 

خدماتنا
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يظل الوصول للتمويل هو الصخرة التي تتحطم عليها أحالم 
لتمنح  األعمال  ومسرعات  حاضنات  ظهرت  وقد  الناشئة  والشركات  األعمال  رواد  من  العديد 
أصحاب األفكار المبتكرة حزمة من الخدمات المتمثلة في االستشارات، والدعم الفني و المادي 

وفيما يلي نماذج لحاضنات مميزة في الوطن العربي:
حاضنـة نجمـي: حاضنـة أعمـال عبـارة عـن »منصـة فـي متنـاول الجميـع، على شـبكة االنترنت 
لـرواد األعمـال ، عـن طريـق رعايـة األفـكار الجديـدة الممتـازة، بتوفيـر التدريـب  ترعـى وتـروج 
وتقديمهـم لخبـراء يهتمـون بهـم، وتوفيـر أدوات العمـل الضروريـة، والبرامـج الالزمـة، والمسـاعدة 

بالتمويـل والعالقـات العامـة والتشـبيك«.
ألـف سـتارت أب: حاضنـة افتراضيـة تهـدف إلـى مسـاعدة رواد األعمـال العـرب علـى إطـالق 
مشـاريعهم الرياديـة، مـن خـالل توفيـر التدريـب المجانـي واإلرشـاد والربط مع مسـتثمرين، وبذلك 

تأخـذ بيـد رائـد األعمـال مـن الصفـر وتسـاعده فـي إطـالق مشـروعه والحصـول علـى التمويـل.
FEPS Business Incubator حاضنـة أعمـال مصريـة تابعـة لكليـة االقتصـاد والعلـوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة، تهـدف إلـى أن تكـون مركـًزا اقليمًيـا للتميـز فـي مجـال ريـادة األعمـال 
ومتميـزة  متنوعـة  خدمـات  توفيـر  خـالل  مـن  أفريقيـا،  وشـمال  األوسـط  الشـرق  مسـتوي  علـي 

للمشـروعات الناشـئة التـي تتبناهـا الحاضنـة.
فلك: مسـرعة أعمال يمكن ألصحاب المشـروعات الناشـئة االنضمام لها لرواد األعمال اللذين 

لديهـم القـدرة علـى تقديـم خطـة واضحـة عن تنفيذ المشـروع وقادرًا علـى توليد إيرادات.
اإلبـداع  مجـال  فـي  إقليمـي  مركـز   )TIEC( االعمـال  وريـادة  التكنولوجـي  االبـداع  مركـز 
التكنولوجـي وريـادة األعمـال يهـدف إلـى تقديـم التسـهيالت والترويـج لإلبـداع وريـادة األعمـال و 

وتطبيقاتهـا. المعلومـات  وتكنولوجيـا  االتصـاالت  فـي  الفكريـة  الملكيـة  مفهـوم  إرسـاء 
FLAT6LABS مسـرعة أعمـال إقليميـة موجهـة ألصحـاب المشـاريع الناشـئة ورواد األعمـال، 

تدعمهـم مـن خـالل التمويـل والتوجيـه والتدريـب.
V-LAB مسـرعة أعمـال تابعـة للجامعـة األمريكيـة إلعـداد األفـراد أصحـاب األفـكار المبتكـرة 

وتهيئتهـم ألن يصبحـوا رواد أعمـال فـي السـوق العالميـة.

  

أفضل املنصات لتمويل مشروعك
Kick Starter »منصة » كيك ستارتر

ويشتهر  اجلماعي،  التمويل  مجال  يف  املواقع  أشهر  أحد 
مبساعدة رواد األعمال يف قطاع التكنولوجيا واالبتكار على 
من  ستارتر«  كيك   « شركة  متكّنت  وقد  مشروعاتهم  متويل 
من  أكثر  متويل  خالل  من  دوالر  مليارات   4 من  أكثر  جمع 

155 ألف مشروع منذ تأسيسها عام 2009م . 
WWW.KICKSTARTER.COM

منصة التمويل الجماعي ذومال
وتعد  اجلماعي  للتمويل  العربي  العالم  يف  منصة  أول  وهي 
صفحته  على  املوقع  ويحدد  التمويل،  مواقع  أفضل  من 
التمويل  من  لالستفادة  لها  يروج  التي  املشاريع  الرئيسية 
املوقع على هدف  املشروع وفق  أن يحتوي  اجلماعي ويجب 
محدد ونهاية محددة، ويف حال لم يستطع صاحب املشروع 
األموال  إعادة  يتم  املوعد،  انتهاء  عند  هدفه  إلى  الوصول 
حال  يف  األرباح  من   5% ذومال  يستقطع  املساهمني  إلى 
جناح املشروع، أما يف حال فشل املشروع، فال يحصل املوقع 

WWW.ZOOMAAL.COM .أو العميل على أي مبالغ
yomken يمكن

ما میيز هذه املنصة عن غيرها من منصات متويل املشاريع 
التمويل اجلماعي عموًما هو  ومنصات  واملتوسطة  الصغيرة 
تركز  هنا  إذ  میكن.  منصة  تقدمها  التي  اخلدمات  شكل 
الريادية  لألفكار  واملساندة  الدعم  تقدمي  على  املنصة 
املادي  بالدعم  فقط  يتمثل  ال  والذي  الناشئة  واملشاريع 

WWW.YOMKEN.COM.والتمويل
Eureeca  موقع

يعتبر من أوائل منصات التمويل اجلماعي يف العالم العربي 
مقابل  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  متويل  على  وتركز 

WWW.EUREECA.COM.احلصول على أسهم فيها

منح مالية لتمويل 
مشروعات متناهية 

الصغرمن خالل دعم 
 
ً
البرنامج الوطني فنيا

واللجنة الدولية للصليب 
األحمر ماليا 

بني  املبرمة  على  اإلتفاقية  بناء 
الدولية  واللجنة  الوطني  البرنامج 
للصليب األحمر مت إطالق  مشروع 

للتمكني اإلقتصادي لألسر املتضررة 
واملطلقات،  )األرامل،  فئة  من 
تدريب  تقدمي  مت  وقد  والنازحني( 
مشروعاً   422 من  أكثر  ومتويل 
من  )أقل  الصغر  متناهي  أسريا 
6000 دينار ليبي( للمشروع  الواحد 
مشغل  مشروع   180 عدد  يف  متمثلة 
خياطة و 120 مشروع مطابخ أسرية 
مشروع   50 و  واحللويات  للمأكوالت 
وعدد  اكسسوارات  وجتميع  صناعة 
خدمات  ملشروع  متويل  حالة   48
متويل  مشروع   20 وعدد  التوصيل 
مكتب خدمات طباعة وتصوير خاص 
الفترة  خالل  املنتظر  ومن  بالنساء  
من  العديد  تنفيذ  يتم  أن  القادمة 

املشاريع األخرى .

أعضاء التحرير بوابة المشروعات :      رئيس التحرير               مدير التحرير                
                                                د. عبدالناصر ابوزقية - عزالدين عكريش  - رمضان املرهاق - د. مويس الطويل - انور الرقيعي  - افطيم باالشهر
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حاضنات أعمال إقليمية
  تضمن نجاح مشروعك

      وشركتك الناشئة

التعاون مع منظمة)SBA( األمريكية
يف إطار االستفادة من خبرات املؤسسات واملنظمات الدولية، يقوم البرنامج 
املؤسسسات  مع منظمة  بالتواصل  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني 
الصغيرة األمريكية )SBA( والتي تعتبر من أهم املنظمات الدولية الرائدة يف 
مجال دعم القطاع اخلاص وتعمل يف العديد من الدول بهدف توقيع مذكرة 
تفاهم يف مجاالت نقل اخلبرة واملعرفة وبناء القدرات وإدماج املحاربني وذلك 

بالتنسيق مع السفارة الليبية يف واشنطن.


