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        صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

تـــــــوزع
 مجـــــانـا

العدد احلادي عشر 

تحت شعار )زيتنا خير وبركة ( إطالق المسابقة الوطنية
 األولى ألفضل جودة زيت زيتون في ليبيا  

االفتتاحية
الفقري  الــعــمــود  واملــتــوســطــة  الــصــغــيــرة  املــؤســســات  ُتعتبر 
ــة يف عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة  ــ ــزاويـ ــ ــر الـ لـــإقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وحـــجـ
املــتــعــددة، وال سيما صغر حجم  ملــزايــاهــا  االقــتــصــاديــة، نــظــرًا 
عمل  فرص  توفير  على  وقدرتها  إلطالقها،  املطلوب  التمويل 
جـــديـــدة، ومــســاهــمــتــهــا يف إحــــالل الــــــواردات وتــوطــن التقنية 
كما  جــديــدة،  تكنولوجيات  واســتــيــعــاب  االبــــداع،  ثقافة  ونــشــر 

أخــرى.   أنها  تشكل مدخالت هامة إلنتاج سلع وخــدمــات 
نــشــر ثــقــافــة  املــتــمــثــل يف  الــرئــيــســي  وإنـــطـــالقـــًا مـــن دوره 
ــداع وحـــث الــشــبــاب عــلــى الــتــوجــه نــحــو القطاع  ــ االبــتــكــار واالبـ
اخلـــــاص، ويف ظـــل إســتــمــرار مــشــكــلــة الــتــمــويــل والـــتـــي تعتبر 
العقبة األساسية التي تواجه باعثي املشاريع، يسعى البرنامج 
لديه  تــوفــرت  مبــا  واملتوسطة  الــصــغــرى  للمشروعات  الــوطــنــي 
لــأعــمــال،  مــواتــيــة  بيئة  تهيئة  يف  للمساهمة  إمــكــانــيــات  مــن 
والــتــي ُتــعــد أمــر حــيــوي لتمكن قــطــاع خــاص مــزدهــر يساهم 
احلكومة  خطة  ضمن  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  يف 
إلعــادة احلياة، كما يعمل من خالل أذرعــه الفنية املتمثلة يف 
مراكز وحاضنات األعمال يف تقدمي الدعم الفني للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة يف كافة أنحاء ليبيا...  إّن استمرار هشاشة 
التعايف  جهود  على  جسيم  بشكل  يــؤّثــُر  االقتصادية  االوضـــاع 
القطاع  لتنمية  يتم وضــع خطة شاملة  لــم  وإذا  االقــتــصــادي، 
سياسات  تبّنى  إلــى  االقتصادي.باإلضافة  والتنويع  اخلــاص 
تهدف لتنشيط وتشجيع إنشاء وإستدامة املؤسسات الصغيرة 
إشــراك  الــضــروري  النفط، وسيكون من  بعيدا عن  واملتوسطة 
املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف جهود إعادة البناء والتوصل 
إلـــى تــدابــيــر ميــكــن أْن تــدعــم مــشــاركــتــهــا مـــن خـــالل مــراجــعــة 

ســيــاســات املــشــتــريــات الــعــامــة لــلــدولــة وبـــرامـــج الــتــدريــب. 
إّن إشراك كافة أصحاب املصلحة يف القطاعن العام واخلاص 
ــات الــصــغــرى  ــروعـ ــشـ ــم املـ ــع وتــنــفــيــذ خــطــة دعــ يف عــمــلــيــة وضــ
الصغيرة  للمؤسسات  الدعم  لتوفير  أساسيا  يعد  واملتوسطة 
ــا وتـــكـــون قـــاطـــرة للتنمية  واملــتــوســطــة حــتــى تــضــطــلــع بـــدورهـ
ــد لــإقــتــصــاد الــوطــنــي، لتتمكن الــدولــة مــن تطوير  ــم رافـ وأهـ
ــادر عــلــى خــلــق الــوظــائــف  ــ قــطــاع خـــاص أكــثــر ديــنــامــيــكــيــة، وقـ
وخــلــق الـــثـــروة، وزيــــادة الــتــنــويــع االقــتــصــادي واملـــرونـــة ، وذلــك 
يــتــطــلــب ســيــاســات إلعـــــادة بـــنـــاء نــســيــج املـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
تعتمد  والتي  القيمة  سالسل  ملــبــادرات  ميكن  كما  واملتوسطة، 
إدمــاج  وتشجع  االنتاجية  تزيد  أْن  املختلفة  القطاعات  على 
لتشمل  الوطني  االقتصاد  يف  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات 
وتخلق  أعــلــى  وإنتاجية  بــأجــور  وتتميز  قيمة  تضيف  أنشطة 
حـــوافـــز لــلــشــبــاب الــلــيــبــي لـــدخـــول ســــوق الــعــمــل يف الــقــطــاع 

العامة. الوظيفة  إلــى  الــتــحــول  مــن  بــدال  املنتج  اخلـــاص 

المكتب اإلعالمي
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الوطني  املجلس  مبقر   2022 سبتمبر   19 املوافق  االثنني  يوم  عقد   
الوطني  البرنامج  عام  مدير  ضم  اجتماعاً  واالجتماعي  االقتصادي  للتطوير 
املجلس  عام  ومدير  ابوزقية  عبدالناصر  د.  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
مجلس  رئيس  والسيد  الفطيسي  محمود  د.  اقتصادي   للتطوير  الوطني 
مساعد  السيد  االجتماع  حضر  كما  ية،  البشر املوارد  تنمية  صندوق  ادارة 
وقد  باملجلس،  االقتصادي  التطوير  ادارة  ومدير  الفنية  للشؤون  العام  املدير 
األعمال  يادة  ور باملشروعات  العالقة  ذات  املواضيع  من  العديد  مناقشة  مت 

على  اتفق  االجتماع  نهاية  ويف  العمل  عن  الباحثني  تدريب  وبرنامج 
النقاش. محل  النقاط  كل  وتغطية  للتعاون  مشتركة  خطة  وضع  ضرورة 

للصناعات  الدولي  بي  العر والمعرض  المؤتمر 
)SMEX Algeria 2022(والمتوسطة الصغيرة 

العاصمة(،  البحري-اجلزائر  )الصنوبر  املعارض  قصر  احتضن 
للصناعات  الدولي  العربي  واملؤمتر  للمعرض  األولى  الطبعة  فعاليات 
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  مبشاركة  واملتوسطة،  الصغيرة 
الصناعية،  الصادرات  لتنمية  العربي  االحتاد  مع  بالتعاون  واملتوسطة 
خالل  وذلك   ” الرابعة  الصناعية  الثورة  حتديات  و  “فرص  شعار  حتت 
من  كال  يف  االقتصاد  وزراء  ومبشاركة  نوفمبر2022م   14-12 الفترة 
للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام  ومدير   ، يتانيا  مور و  واجلزائر  مصر 
الى  باإلضافة   ، والتجارة  االقتصاد  وزارة  عن  ممثال  واملتوسطة  الصغرى 
من  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  وأصحاب  االقتصاد  خبراء  من  العديد 
الناصر  عبد  الدكتور  البرنامج  عام  مدير  القى  ولقد  العالم.  دول  مختلف 
املعرض  افتتاح  عقب  انعقدت  التي  الوزارية  اجللسة  خالل  كلمة  ابوزقية 
للمشروعات  ليبيا  يف  والتجارة  االقتصاد  وزارة  دعم  على  خاللها  أكد 
لدورها  واملتوسطة  الصغرى 
عجلة  حتريك  يف  الفعال 
والنهوض  الوطني  االقتصاد 
فرص  وتوفير  املحلية  بالصناعة 
جهود  الى  أشار  كما  العمل، 
للمشروعات  الوطني  البرنامج 
دعم  يف  واملتوسطة  الصغرى 
تقدمي  خالل  من  األعمال  رواد 
وبرامج  لهم  الفنية  املساعدة 
للدخول  وتأهيلهم  التدريب 

العمل. سوق  إلى 

للحرف  “تراثنا”  بمعرض  الوطني  البرنامج  مشاركة 
العربية مصر  بجمهورية  والتراثية  اليدوية 

بفعاليات  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  شارك 
أقيم  والذي  والتراثية  اليدوية  للحرف  »تراثنا«  ملعرض  الرابعة  الدورة 
خالل  الدولية  للمعارض  مصر  مبركز  وذلك  العربية  مصر  بجمهورية 
جهاز  تنفيذه  على  أشرف  والذي  م   2022 أكتوبر   15 الى   9 من  الفترة 
دعم  إطار  يف  الصغر  واملتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية 
مبنتجات  التعريف  بهدف  والتراثية  اليدوية  احلرف  ألصحاب  مصر  دولة 
عارض   1000 من  أكثر  املعرض  بهذا  ويشارك  وتسويقها،  مشروعاتهم 

خمس  مشاركة  وكذلك  واالبداعية،  الفنية  منتجاتهم  بعرض  مصري  حريف 
ليبيا. دولة  بينها  ومن  باملعرض  مرة  ألول  عربيه  دول 

واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  مشاركة  وتأتي 
دولة  جناح  على  االشراف  خالل  من  والتجارة  االقتصاد  وزارة  عن  كممثل 
الصغيرة  املشروعات  ألصحاب  الوطني  البرنامج  من  دعما  باملعرض  ليبيا 

احلرفية. التقليدية  الصناعات  مجال  يف  الصغر  واملتناهية 
واملدير  الوزراء  رئيس   / السيد  من  كال  الليبي  اجلناح  يارة  بز فام  ولقد 
الصغر  واملتناهية  والصغيرة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  جلهاز  التنفيذي 
الليبية. التقليدية  املنتجات  على  واالطالع  املعرض  زوار  من  عدد  وكذلك 

يارة  بز الغول  د.صالح  العالي  التعليم  وزارة  وكيل  السيد/  قام 
الصغرى  للمشروعات  الوطني  للبرنامج  التابعة  التكنولوجية  للحاضنة 
البرنامج  عام  مدير   / بالسيد  خاللها  التقى  طرابلس،  مبدينة  واملتوسطة 
أبوزقيه  الناصر  د.عبد  واملتوسطة،  الصغرى  للمشروعات  الوطني 
مدراء  من  وعدد  املرهاق،  رمضان  م.  التكنولوجية،  احلاضنة  مدير  والسيد 
احلاضنة  عن  مرئي  عرض  تقدمي  اللقاء  خالل  مت  وقد  بالبرنامج،  اإلدارات 
الوطني  البرنامج  بني  التعاون  سبل  مناقشة  متت  كما  التكنولوجية، 
تأسيس  مجال  يف  العالي  التعليم  ووزارة  واملتوسطة  الصغرة  للمشروعات 

الليبية. باجلامعات  وابتكار  يادة  ر ومراكز  حاضنات 

التكنولوجية  للحاضنة  بزيارة  يقوم  العالي  التعليم  وزارة  وكيل 

االقتصادي التطوير  الوطني  المجلس  عام  مدير  مع  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام  مدير  اجتماع 
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نظم  االعمال  يادة  لر العالمي  األسبوع  فعاليات  من  األول  اليوم  خالل 
األندلس  حي  ببلدية  االجتماعات  قاعة  وبمقر  طرابلس  أعمال  مركز 
ثقافة  نشر  بهدف  األفكار”  وتوليد  واإلبداع  يادة  الر  “ بعنوان  محاضرة 
مشاريعهم  إلقامة  لهم  وتشجيعاً  الشباب  لدى  المبادرة  وروح  يادة  الر
تحويل  على  ومساعدتهم  اإلبتكارية  األفكار  أصحاب  والستقطاب  الخاصة 
في  يبية  تدر دورة  الثاني  باليوم  نظم  كما  ناجحة.  مشاريع  إلى  أفكارهم 
استهدف  العالي  للتعليم  الوفاء  يوم  بمعهد  األفكار  وتوليد  األعمال  يادة  ر

المعهد. وطالبات  طلبة  من   )22( عدد  بها 
االعمال  يادة  ر ثقافة  نشر  وضمن  التوالي  على  والثالث  الثاني  وباليوم 
يادة  ر  “ دورة  على  أشتمل  الرجبان  ببلدية  تدريبي  برنامج  المركز  نفذ 

التجاري”. العمل  “نموذج  ودورة  االعمال 

يادة  لر العالمي  األسبوع  من  الثالث  اليوم  نوفمبر   16 وبتاريخ 
لعدد  الجمعة  سوق  بلدية  مع  بالتعاون  يبية  تدر دورة  المركز  نفذ  األعمال 
الجهاد  مدرسة  وموظفي  البلدية  موظفي    بها  استهدف  متدرب   )30(

األساسي. للتعليم 
نشاط  عن  ترويجية  محاضرة  أقيمت  ابوسليم  بلدية  مع  وبالتعاون     
شخص   )20( لعدد  االعمال  يادة  ر بمجال  الوطني  البرنامج  وخدمات 
االبتكارية  األفكار  أصحاب  وبعض  أبوسليم  البلدي  المجلس  موظفي  من 
العالي”  الحضارة  “رسل  بمعهد  المركز  أقام  كما  بالبلدية،  الشباب  من 
المعهد. طلبة  من  متدرب   )50( عدد  استهدفت  يبية  تدر ودورة  محاضرة 
تدريبية  ودورة  ترويجية  محاضرة  طرابلس  أعمال  مركز  نظم  وأخيرا 

المشاشية. ببلدية  التجاري،  العمل  ونموذج  األعمال  يادة  ر بمجال 

ولقد  العالم  دول  مبختلف  االعمال  يادة  ر مبوضوع  الشباب  يف  تعر الى  تهدف  دولية  مبادرة  هي   )GEW( االعمال  يادة  لر العاملي  األسبوع 
الكثير  خالله  ينفذ  سنة  كل  من  نوفمبر  بشهر  كامل  أسبوع  خالل  السنوي  احلدث  هذه  يتم  و 2008م،   العام  يف  مرة  ألول  املبادرة  هذه  ُنفذت 
االعمال  يادة  ر ثقافة  نشر  بهدف  وغيرها  يبية  التدر والبرامج  الندوات  وعقد  التوعوية  املحاضرات  مثل  االعمال  يادة  بر املتعلقة  األنشطة  من 

املبتكرة.  األفكار  وأصحاب  الشباب  لدى  املبادرة  وح  ر وتنمية 
السنة  هذه  2022م  نوفمبر   22  -14 الفترة  خالل  احلدث  هذا  بفاعليات  واملتوسطة  الصغرى  وعات  للمشر الوطني  البرنامج  شارك  ولقد 
واملتمثلة   للبرنامج  التابعة  الفنية  األذرع  خالل  من  األنشطة  تنفيذ  مت  الليبية،  الدولة  مناطق  مبختلف  األنشطة  من  العديد  بتنفيذ  وذلك 
من  االعمال  يادة  بر املهتمن  من  شخص   )  650  ( من  أكثر  األنشطة  بهذه  للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  وكان  االعمال،  وحاضنات  مراكز  يف 
البرنامج  موظفي  من  بون  مدر بتنفيذها  قام  ساعة   )120 ( تنفيذها  ق  استغر واجلامعات  باملعاهد  التعليمية  املؤسسات  وطلبة  موظفن 
العاملي  األسبوع  خالل  املنفذة  األنشطة  كانت  وقد  واملسموعة  املرئية  القنوات  من  بالعديد  األنشطة  هذه  احداث  استعراض   مت  ولقد  الوطني، 

كالتالي: الوطني  بالبرنامج 

فعاليات ومناشط مركز أعمال بنغازي
الليبية  الدولية  اجلامعة  مع  بالتعاون   بنغازي  أعمال  مركز  نظم 
مبنهجية  االعمال  يادة  ر مجال  يف  متقدمة  يبية  تدر دورة  الطبية   للعلوم 
والتي  االعمال  يادة  لر العاملي  لألسبوع  األول  اليوم  من  بداية    CEFE - HP
17 ( مشارك  وهي دورة » االقتصاديات  5 ( أيام، ولعدد )  استمرت ملدة ) 
يستخدم  الدورة  وهذه   ،  « املشاريع  إنشاء  خالل  من  الكفاءة  على  املبنية 
يز  وتعز لتطوير  يبي  التجر التعليم  وأسلوب  علمياً  نهجاً  تنفيذها  يف 
تشتمل  بحيث  املستهدفة  للفئات  الشخصية  والكفاءات  االعمال  ادارة 
الشخص  بني  املالئمة   ، املشروع   ، املشروع  باعث   ، املشاركني  إندماج  على  
بأجواء  الدورة  أتسمت  ولقد  عملية،  ينات  متر الدورة   متضمنة  واملشروع، 

املتدربني. من  تفاعل  و  حماسية 

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة يحي األسبوع العالمي لريادة األعمال  

فعاليات ومناشط مركز أعمال طرابلس
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األسبوع  خالل  األنشطة  من  عدد  يان  غر أعمال  مركز  أقام 
البلدي  المجلس  مع  والتنسيق  بالتعاون  االعمال  يادة  لر العالمي 

كالتالي: وهي  يان  غر
االفكار،  وتوليد  األعمال  يادة  ر مجال  في  تدريبية  دورة  تنفيذ   -
على  تحصلوا  أن  لهم  سبق  والذين  متدرب   )  12( لعدد  المركز  بمقر 

)رجال(. الحالقة  مجال  في  بالمركز  المهنية  يبية  التدر الدورة 
بمقر  اإللكتروني،  التسويق  مجال  في  تدريبية  دورة  تنفيذ    -
من   )12( عدد  بها  استهدف   “ واالستشارات  للتدريب  شغف   “ شركة 

بات  لمتدر ا

صناعة  مجال  في  المهنية  يبية  التدر الدورة  أنهين  اللواتي 
في  المشاركة  شهادات  تسليم  تم  الدورة  ختام  وفي  الحلويات، 

يان. غر البلدي  المجلس  أعضاء  أحد  بحضور  الدورة 
لعدد  الصغيرة  المشاريع  ادارة  مجال  في  تدريبية  دورة  تنفيذ   -

يان. غر البلدي  بالمجلس  االجتماعات  بقاعة  متدرب   )14(
أعمال  مركز  أطلق  االعمال  يادة  لر العالمي  األسبوع  وبختام 

اعداد مجال  في  مهنية  يبية  تدر دورة  يان  غر
متدرب،   14 لعدد   “ الطبيعية  والعصائر  والبريوش  الكريب   “

.“ يان  غر  / جامبا   “ بمقهى 

فعاليات ومناشط مركز أعمال مصراته
االعمال  يادة  لر العالمي  االسبوع  وفي  مصراته  أعمال  مركز  قام 
يبية واستهدفت  أيام تدر بتنظيم دورة تدريبة متواصلة  استمرت )3( 
وممثلين  حكوميين  وموظفين  كطالب  المهتمين  من  مختلفة  شرائح 
وشملت  المهتمين  من  وعدد  مدني  مجتمع  ومؤسسات  منظمات  عن 
بشكل  المركز  ساهم  التي  يادية  الر بالمشاريع  تعريفي  مرئي  عرض 
يادة  الر عن  تفصيلية  ومحاضرة  نجاحها   في  مباشر  غير  أو  مباشر 
وكذلك  لألفضل  وتطويرها  تمويلها  وآلية  يادية  الر والمشاريع 
هذه  من  واستفاد  والمتوسطة  الصغرى  للمشاريع  ترويجية  جلسات 

. المهتمين  من  كبير  عدد  الثالثة  األيام  في  بالمجمل  الخدمات 

العالمي فعاليات ومناشط مركز  أعمال سبها االسبوع  من  األول  اليوم  خالل  سبها  أعمال  مركز  نظم 
تنمية  في  ودورها  األعمال  يادة  ر عن  نقاش  حلقة  االعمال  يادة  لر

 . لمجتمع ا
الطالبي  النشاط  مكتب  مع  بالتعاون  سبها  أعمال  مركز  أقام  كما 
والتمكين  للتنمية  أيقونة  ومؤسسة  سبها  جامعة  اآلداب  بكلية 
يادة  ر عن  حوارية  ندوة  سبها  جامعة  اآلداب  بكلية  وذلك  االقتصادي 
ولقد  مشارك،   )25( بحضور  المجتمع  تنمية  في  ودورها  األعمال 

المميز.  العلمي  والنقاش  بالفعالية  الحوارية  اتسمت 
أقيم  األعمال    يادة  لر العالمي  االسبوع  من  الثالث  وباليوم   
بخدمات  للتعريف  ترويجية  محاضرة  سبها  أعمال  مركز  بمقر 
للمشروعات  الوطني  للبرنامج  التابعة  األعمال  ومراكز  حاضنات 
يادة  ر أهمية  عن  مرئي  عرض  تقديم  تالها  ثم  والمتوسطة  الصغرى 

األعمال. رواد  من  عدد  بحضور  األعمال 

www.sme.ly

يان فعاليات ومناشط مركز أعمال غر
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فعاليات ومناشط مركز أعمال ذوي االحتياجات الخاصة
تدريبية مصغرة  دورة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  أعمال  مركز  نفذ 
بجنزور،  المعاقين  تأهيل  وإعادة  تأهيل  بمركز  األعمال  يادة  ر عن 
ولقد  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  متدرب   )30( عدد  استهدفت 
وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عدد  الدورة  من  جانب  حضر 
وزارة  موظفي  من  عدد  حضرها  كما  المعاقين،  تأهيل  إعادة  مركز 
البرنامج  يقدمه  لما  امتنانهم  عن  الحاضرين  أعرب  حيث  االقتصاد، 

الخاصة. االحتياجات  ذوي  لشريحة  دعم  من  الوطني 

فعاليات ومناشط حاضنة
أعمال بنغازي

قامت  األعمال  يادة  لر العالمي  االسبوع  في  انشطتها  ضمن  من 
ليبيا   امازونات  مع  والتنسيق  بالتعاون  بنغازي  اعمال  حاضنة 
الناجحة  المشاريع  اصحاب  من   بمجموعة  للتعريف  نشاط   بتنفيذ 
وعددها  يادية  ر مشاريع  أصحاب   السادة  بحضور  النجاح   وقصص 
المعجنات  لمصنع  االوجلي   “ ومشروع   “ أفق   “ شركة  ومنها  اربعه 
المدعوم   “ للخياطة  األمل   “ ومشروع   “ اإلبداعي  تصميم   “ ومركز   “
أحد  العمامي   محمد   / السيد  بحضور  النشاط  واختتم   UNDP من 
قصص  ومشاركة  المدينة  في  الكتاب  أهم  ومن  بنغازي  أعمال  رجال 

. اللقاء  هذا  في  المشاركين  مع  نجاحه 

www.sme.ly

فعاليات ومناشط الحاضنة
 التكنولوجية

نظمت  األعمال  يادة  لر العالمي  األسبوع  فعاليات  ضمن 
محاضرة  صبراتة  بجامعة  الهندسة  بكلية  التكنولوجية  الحاضنة 

الناشئة  الشركات  دعم  في   ودورها  التكنولوجية  “الحاضنات  بعنوان 
اعضاء  من  وعدد  الكلية  عميد  وبحضور   “ األعمال  يادة  بر والتعريف 
الكلية  بمسرح  وذلك  وطالبة  طالبا    )55( ومشاركة  التدريس  هيئة 

واختتمت  للحاضرين  النقاش  باب  فتح  المحاضرة  نهاية  وقي 
للمحاضر. الكلية  ادارة  من  وتقدير  شكر  شهادة  بمنح  المحاضرة 

التكنولوجية  “الحاضنات  بعنوان:  “محاضرة  الحاضنة   نظمت  كما 
الناشئة” المشروعات  دعم  في  ودورها 

The role  of Technology Incubators in Startup Sup�  (
مدير  السيد  القاها  بالنجيلة   التقنية  كلية  باستضافة   ،)port
الصغرى  للمشروعات  الوطني  بالبرنامج  التكنولوجية  الحاضنة 
السنوات  طلبة  من   )45( عدد  حضرها  الكلية   بمسرح  والمتوسطة 

بالكلية. األخيرة 

تنفيذ 34 نشاط - 142 ساعة تدريبية
696 شخص من خالل 19 جهة

فعاليات ومناشط مركز أعمال المراة
األعمال  يادة  ر بعنوان  عمل  محاضرة  المرأة  اعمال  مركز  نظم     
وبحضور  أبوسليم  بمنطقة  الشاملة  المهن  بمعهد  األفكار  وتوليد 

بالمعهد. التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  طالب   )92( عدد 
وتوليد  االعمال  يادة  ر بعنوان  عمل  ورشة  المركز  نظم  كما      
األخيرة  السنوات  طلبة  استهدفت  األهلية  طرابلس  بجامعة  األفكار 
التدريس  الخرجين، وقد حضر عدد من أعضاء هيئة  وفئة  بالجامعة 

مشارك.  )50( يقارب  ما  الحضور  عدد  وكان  بالجامعة 
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مؤسس موقع ايباي

موقع شركة ايباي eBay هي شركة التجارة اإللكترونية األمريكية والمتعددة الجنسيات  
خدمات  إلى  األعمال  رجال  ومن  المستهلك  إلى  المستهلك  من  الخدمات  توفر  والتي 
المبيعات االستهالكية عبر اإلنترنت . يقع مقرها الرئيسي في سان خوسيه ، كاليفورنيا 

قصة بداية ونجاح: موقع ايباي ebay ومن هو مؤسسه

Pierre Omidiar أوميديار  مراد  پيير 
1967 فــي  الــثــانــي عــشــر مــن يــونــيــو عـــام  ولـــد فــي 

ــن إيـــرانـــيـــيـــن، ثــم  ــويـ ــاريـــس الــفــرنــســيــة ألبـ مـــديـــنـــة بـ
إنــتــقــل مـــع والـــديـــه فـــي ســـن الـــســـادســـة إلــــى مــديــنــة 
واشــنــطــن عــاصــمــة الـــواليـــات الــمــتــحــدة االمــريــكــيــة، 
كان  أن  منذ  بالحواسيب  مولعًا  وكــان  هناك  وتــربــي 
مع  أنشأ   1993 عــام  فــي  ثــم  الثانوية.  المرحلة  فــي 
الخاصة  الحبارات  لصناعة  شركة  زمالئه  من  ثالثة 
بــالــطــابــعــات، وعــمــل بــاإلضــافــة إلـــي ذلـــك كــمــهــنــدس 

والذي   ،’eShop ‘ يسمي  إلكتروني  لمتجر  برمجة 
مايكروسوفت. لشركة   1996 عام  بيعه  تم 

إيباي موقع  إنشاء  فكرة 
قابل  فرانسيسكو،  سان  في  بيير  عمل  فترة  أثناء 
تحمل  وكانت  فتزوجها،  ويزلي  باميال  تدعي  سيدة 
كانت  ذلــك  بجانب  البيولوجية،  الــعــلــوم  فــي  شــهــادة 
بإنشاء  بيير  فقام  الحلوي  من  نوعًا  وتجمع  تتاجر 
ــا لـــيـــســـهـــل عـــلـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــة الــبــيــع  ــهـ مــــوقــــع خـــــاص بـ

اإلنترنت. عبر  الحلوي  وتوزيع  والشراء 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــر بــــعــــض الــــمــــشــــاكــــل الـ ــيـ ــيـ ــت بـ ــ ــهـ ــ واجـ
بموقعه،  متصل  بــدائــي  نــمــوذج  بعمل  فقام  الــبــدايــة 
شــبــكــة  أي   ’Auction Web ‘ الــنــمــوذج  هـــذا  وســمــي 
1997 إلــي  الـــمـــزادات. والـــذي تــم تــغــيــيــره بــعــد عـــام 
موقع  علي  بيع  ما  أول  أن  المفاجأة  وكانت   ’ebay‘
الحلوي  يكن  ولــم  اليعمل،  ليزر  قلم  كــان  الــمــزادات 
لشخص  يمكن  هل  له.فاستغرب  مخططا  كــان  كما 

اليعمل! منتج  مقابل  المال  يدفع  أن 
ــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر وقــتــهــا ثــمــانــيــة وعــشــريــن  وكــ
والشراء  للبيع  إقباالً متزايدًا  أن الحظ  وبعد  عامًا، 
لتطوير  ليتفرغ  االصلي  عمله  ترك  قرر  موقعه  عبر 
الــمــوقــع، الـــذي أصــبــح يــبــاع عــلــيــه الــحــلــوي وغــيــرهــا 
يخصص  كان  التعمل.  التي  المنتجات  إلى  وصــوالً 
موقعه  علي  البائع  من  المأخوذة  العمولة  من  جزء 

يوم.  بعد  يومًا  ينمو  وكان  الموقع،  لتطوير 

األول  كــان  نظام  بعمل  قــام  أكثر  الموقع  لتطوير 
تطبقه  اإللكترونية  المتاجر  وأصــبــحــت  نــوعــه،  مــن 
تقييم  والمشترين  للباعة  يتيح  نظام  وهــو  الحقًا، 

البعض. بعضهم 
يستضيف  الــمــزادات  موقع  أصبح   1996 عــام  في 
ثــم مليوني  مـــزاد،  ألــف  مــائــتــان وخــمــســون  مــن  أكــثــر 

.1997 التالي  العام  في  مزاد 
ــن اإلســــم األول  بــــدال مـ ــاي’  ــبــ ‘إيــ فــســمــاه حــيــنــهــا 
مطلع  فــي  إيــبــاي  أصــبــح  أن  إلــي   ،’Auction Web‘
ثمانمائة  الــواحــد  الــيــوم  فــي  يستضيف   1998 عــام 

مزاد.  ألف 

حالة موقع إيباي في سنواته األولي
ــيـــفـــري ســـكـــول كــــــأول رئـــيـــس  ــع جـ ــاقـــد مــ ــعـ ــتـ ــم الـ تــ

 ،  1996 نوفمبر  وفي   .  1996 عام  أوائل  في  للشركة 
لــتــرخــيــص طــرف  أول صفقة  فــي  ايــبــاي  مــوقــع  دخــل 
استخدام  مع  االلكترونية  السفر  شركة  مع   ، ثالث 
الــطــيــران  تــذاكــر  لــبــيــع   SmartMarket تــكــنــولــوجــيــا 
الهائل  النمو  كان   . االخرى  السياحية  والمنتجات 
لــنــحــو  الـــمـــوقـــع  اســـتـــضـــاف  1997 حـــيـــث  يـــنـــايـــر  ــي  فـ
 250،000 مع  مقارنة   ، الــمــزادات  من   2،000،000
الــشــركــة رســمــيــا من  تــغــيــيــر اســم   .  1996 خــالل عــام 
لــعــام  ســبــتــمــبــر  فـــي  ــاي  ــبـ ايـ لــمــوقــع   AuctionWeb

، كان هذا الموقع ينتمي لصدى  1997 . في األصل 

ــي شـــركـــة  ــ ، وهـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  الـــمـــجـــمـــوعـــة  خـــلـــيـــج 
. أميديار  لـ  استشارية 

 echobay.com اســـم  تــســجــيــل  أومــيــديــار  ــاول  حـ
لــــ صــدى  ــان مــلــك  ــه لـــم يــكــن مــتــاحــًا حــيــث كـ ، إال انـ
لذلك   ، الذهب  تعدين  شركة  وهي   ، المناجم  خليج 
الثاني  الخيار  إلى  اإللكتروني  موقعه  اختصار  فهو 

. eBay.com وهو 
 1998 عـــــام  ــاي  ــبــ إيــ مــــوقــــع  ــفـــي  مـــوظـ عـــــدد  كـــــان 
ثــالثــون مــوظــفــًا، وبــلــغــت الــمــبــيــعــات أربــعــة وســبــعــيــن 
المستخدمين  عــدد  وبــلــغ  الــعــام،  ذلــك  دوالر  مليون 
المبيعات  تضاعفت  ثم  مستخدم.  مليون  من  أكثر 
ــرح أســـهـــم خـــاصـــة بــالــمــوقــع لــلــشــراء  ــم طــ حــيــنــمــا تـ
أومــيــديــار  نــيــويــورك، وهــو مــا جــعــل بيير  بــورصــة  فــي 

دون  يمر  لم  ذلك  كل  لكن  وليلة.  يوم  في  مليارديرًا 
عثرات!

فنية  مشاكل  عــدة  الموقع  واجــه   1999 عــام  ففي 
ــرع لــحــل تــلــك  ــه، لــكــن بــيــيــر أسـ ــرت بــشــدة فــي آدائــ أثـ
الــمــشــاكــل. فــلــم تــــدم طـــويـــاًل وقــــام الـــمـــوقـــع حــيــنــهــا 
لــلــعــمــالء  هـــاتـــفـــيـــة  مـــكـــالـــمـــة  آالف  عـــشـــرة  بــــإجــــراء 
لــإعــتــذار عــن األخـــطـــاء. ثــم قـــام مــوقــع إيــبــاي عــام 
بــاإلســتــحــواذ  كــبــرى  نــاجــحــة  بــعــمــل صــفــقــة   2002
األكثر  وهــو  إلــكــتــرونــي،  بنك  أشــهــر   ‘PayPal‘ على 

إيباي.  موقع  عبر  إستخدامًا 
األسعار  خدمة  ليضيف  يتطور،  إيباي  موقع  ظل 
الــمــحــددة لــلــمــنــتــجــات، ولـــم يــعــد مــوقــعــًا لــلــمــزادات 

. فقط
الــشــركــات مــن بيع  لــتــمــكــيــن   2005 تــطــور عــام  ثــم 
معظم  مــاجــعــل  وهــو  والــســيــارات،  الثقيلة  الــمــعــدات 

إيباي. عبر  منتجاتها  تبيع  اليوم  الكبري  الشركات 
ــبــــاي لــيــمــتــد إلـــي  ــور إيــ ــطـ بـــاإلضـــافـــة إلــــي ذلــــك تـ
دول الــعــالــم الــكــبــري خــارج الــواليــات الــمــتــحــدة، عن 
بريطانيا،  مثل  دول  في  إيباي  مواقع  إنشاء  طريق 

أخرى. ودول  والصين  الهند  ألمانيا،  كندا، 

إيباي مؤسس  عند  الخيري  العمل 
يــعــد بــيــيــر أومــيــديــار مــن الــمــعــروفــيــن فــي مــجــال 
الــعــمــل الـــخـــيـــري، وقــــد عــــرف عــنــه ذلــــك حــتــي قــبــل 
ــبـــاي، ولـــه الــعــديــد مـــن مــنــظــمــات  تــأســيــس مــوقــع إيـ
بنشاط  تعمل  والتي  ربحية،  الغير  الخيري  العمل 

العالم. حول 

بيير أوميديار مراد ...
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يوم  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  أعلن 
الوطنية  اجلائزة  إطالق  عن  م   2022 ديسمبر   7 املوافق  األربعاء 
حتت   2023  –  2022 للموسم  ليبيا  يف  زيتون  زيت  ألجود  األولى 
والتجارة  االقتصاد  وزير  السيد /  وبركة(، بحضور  يتنا خير  )ز شعار 

مدير  ابوزقية  الناصر  عبد  د.   / والسيد  احلويج  محمد   / األستاذ 
ومدراء  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام 

املهتمني.  من  وعدد  الوطني  البرنامج  وموظفي  اإلدارات 
الوطني  البرنامج  عام  مدير  السيد  القى  احلدث  هذا  وببداية 
باملسابقة  واملشاركة  التسجيل  يف  البدء  عن  فيها  اعلن  كلمة 
األولى  تعتبر  اجلائزة  هذه  بأن  وأوضح  لفعالياتها،  املهمة  واملواعيد 
هذه  وتهدف  الدول،  عديد  اليها  سبقتنا  وان  ليبيا  يف  نوعها  من 
الشجرة  بهذه  لالهتمام  يتون  الز أشجار  أصحاب  لتحفيز  املسابقة 
الصغيرة  املشاريع  يف  اإلنخراط  علي  الشباب  وحتفيز  املباركة 
يتون  الز بشجرة  االهتمام  وأن  الزراعي،  بالقطاع  واملتوسطة  
للسيد  كلمة  ذلك  تلى  مهم  محلي  ومنتج  للدخل  مصدراً  باعتبارها 
ومدى  املبادرات  هذه  مثل  على  اثنى  والذي  والتجارة  االقتصاد  وزير 
العديد  خلق  ميكن  خاللها  من  والتي  املباركة  الشجرة  هذه  اهمية 
العديد  يف  تدخل  وجنيها  وتقليمها  زراعتها  جانب  فإلى  املشاريع  من 
وغيرها واملنظفات  الدوائية  الصناعات  مثل  األخرى  الصناعات  من 

2022-2023 للموسم  زيتون  زيت  ألجود  األولى  الوطنية  الجائزة  إطالق  عن  اإلعالن 

أهداف المسابقة :
الزراعي. القطاع  في  الألعمال  يادة  ر دعم  على  التركيز   ■

الجودة  معايير  وفق  العمل  على  وتحفيزهم  األعمال  رواد  دعم   ■
ملة. لشا ا

والتنمية  االقتصادي  للتنويع  أداة  بأعتباره  القطاع  بهذا  االهتمام   ■
نية.  لمكا ا

اإلنتاج،  وتحسين  يادة  ز سبيل  في  والمعرفة  بالتكنولوجيا  التعريف   ■
المحلي. المنتج  أمام  جديدة  أسواق  لفتح 

اتباع  علي  أصحابها  وتشجيع  المعاصر  إدارة  وأساليب  تطويرأسس   ■
يتون. الز زيت  استخراج  عمليات  في  الجودة  طرق 

■ توجيه االهتمام لدى كافة مؤسسات الدولة بضرورة دعم المشروعات 
النائية. المناطق  في  االعمال  رواد  وخاصةً  القطاع  هذا  في  الناشئة 

االسواق  الى  الليبي  الزيت  وصول  ودعم  الدولية  المعايير  اعتماد   ■

لمية. لعا ا

جوائز المسابقة :
دينار.  االف   10 األول   الترتيب   ■
. دينار   7500 الثاني  الترتيب   ■   
. دينار   5000 الثالث  ■الترتيب    

دينار.  1000 العاشر   الي  الرابع  الترتيب   ■   
. دولي  مركز  إلي  األوائل  العشر  الفائزون  عينات  ارسال  سيتم      

للجائزة  ية  التحضير اللجنة  رئيس  صرح   : خاص  يح  تصر
رمضان  السيد/  ليبيا  في  زيتون  زيت  ألفضل  الوطنية 
الجائزة  من  الغرض  أن  المشروعات  بوابة  لصحيفة  ابومسواق 
دعم  وكذلك  يتون  الز بشجرة  والمهتمين  المزارعين  دعم  هو 
على  الضوء  لتسليط  وتهدف  الزراعي  بالقطاع  األعمال  رواد 
الجهات  او  القرار  لمتخذي  سواء  المباركة  الشجرة  هذه  أهمية 
بشجرة  لألهتمام  الليبية  الدولة  في  والتنفيذية  يعية  التشر
االقتصادي  للتنويع  ورافد  للدخل  هام  مصدر  يأعتبارها  يتون  الز
ان  يمكن  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  من  الكثير  وألن 
تدخل  منتجاتها  ان  الى  باألضافة  عدة  مشاريع  عليها  تقام 
هنا  ومن  التنظيف،  مواد  وصناعة  الدوائية  الصناعات  في 
يتون  الز بشجرة  والمهتمين  المزارعين  لكافة  بالتحية  نتقدم 
والتي  الجائزة  هذه  في  للمشاركة  وندعوهم  ليبيا  ربوع  كل  في 
األعمال  مراكز  امكانيات  كل  وسنسخر  ليبيا  في  مرة  الول  تطلق 
استقبال  في  مدن  عدة  في  المنشرة  الوطني  للبرنامج  التابعة 
لمختبرات  احالتها  سيتم  والتي  العينات  واستالم  المشاركين 
مع  االتفاق  وتم  جودتها  وتحديد  لفحصها  المتخصصة  المراكز 
ومركز  يتون  الز شجرة  ابحاث  ومركز  الزراعية  البحوث  مركز 
االعالن  وسيكون  للجائزة  فنيين  كداعمين  الصناعية  البحوث 
في   2023 فبراير   9 يوم  الجائزة  ختام   حفل  في  النتائج  عن 

. طرابلس  مدينة 
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التعاون مع البنك االفريقي للتنمية

للمشروعات  الوطني  البرنامج  من  كل  بين  )إفتراضي(  تقابلي  إجتماع  ُعقد   
وقد  معه،  التعاون  لتفعيل  وذلك  للتنمية  االفريقي  والبنك  والمتوسطة  الصغرى 

يلي: ما  االجتماع  تناول 
فيما  والمتوسطة،  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  أدوار  على  ف  التعرُّ   •
بمزيد  واألولويات  االحتياجات  وتحديد  المستقبلية،  واالستراتيجية  الرؤية  يخص 

الوضوح. من 

والتدخالت  األولوية  ذات  ومجاالتها  الحالية  االستراتيجية  أهمية  مناقشة    •
التمديد فترة  خالل  المستقبلية  والبرامج  للتنمية  األفريقي  للبنك  المحتملة 

، 2024-2023 
حالياً. الجارية  العمليات  في  المحرز  التقدم  مراجعة    •

القطري  الموجز  تمديد  تنفيذ  أثناء  تظهر  قد  التي  والقيود  التحديات  تحديد    •
المناسبة. بالحلول  والتوصية 

 -2023 القطري  الموجز  التمديد  فترة  خالل  تقديمه  المقترح  الفني  لدعم     •
.2024

طرف  من  الطلوبة  التدخل  وجوانب  الجانبين  بين  التعاون  سبل  مناقشة  تمت  كما 
الحاضنات  إدارة  جوانب  في  المقترح  الدعم  للتنمية..سيتمثل  األفريقي  البنك 
المشروعات. واسناد  دعم  منظومة  وبناء  والمتوسطة  الصغرى  المشروعات  وقانون 

بعنوان  أخر  كتاب  البرنامج  عن  صدر  كما 
التنويع  حول  ومفاهيم  )استراتيجيات 
في  والغذائي  المائي  واألمن  االقتصادي 
الناصر  عبد  د.  ير  وتحر اعداد   ) ليبيا 
على  الكتاب  هذا  ويحتوي  ابوزقية 
لتبني  كمدخل  اعتباره  يمكن  عام  اطار 
وساهم  االقتصادي  التنويع  استراتيجيات 
من  مشكلة  لجنة  الكتاب   هذا  إنجاز  في 

والتجارة. االقتصاد  وزير  السيد 

الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج  أصدر 
الصغرى  )المشروعات  بعنوان  كتاب  والمتوسطة 
والمطوح  والتحديات  (”الواقع  ليبيا  في  والمتوسطة 
أبوزقية ،وهو كتاب يشمل  الناصر  “ تحرير د. عبد 
العلمي  بالمؤتمر  عرضت  التي  العلمية  الورقات 
للمشروعات  الدولي  ليبيا  لملتقى  المصاحب 

الصغرى والمتوسطة 2021 .
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 www.sme.ly   :  املقر الرئيس  :  طريق قرقارش. حي األندلس طرابلس ليبيا  /   املوقع اإللكتروني                                              
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مواقع انترنت تهمك
Alexa.com

اإلنترنت  على  املواقع  أشهر  أحد  هو  أليكسا  موقع   –
و  بيانات  من  فيه  ترغب  ما  كل  أليكسا  موقع  سيعطيك 

التخصص  بحسب  اإلنترنت  على  املواقع  أفضل  تصنيف 

اجلغرافية.  واملنطقة 

SpeedTest.net
اإلنترنت  سرعة  على  للتعرف  سهلة  طريقة  عن  تبحث  هل   –

بسهولة  باملهمة  يقوم  أن  ميكنه  املوقع  هذا  لديك. 

Iconfinder
هذا   , املجانية  القصاصات  و  األيقونات  بحث  محرك   –

مميزة  أيقونات  عن  الباحثني  و  للمصممني  جداً  مفيد  املوقع 

Archive.org . مجانية  و 

املواد  عشرات  على  يحتوي  لكونه  فباإلضافة  الويب  مكتبة   –

على  العثور  من  املوقع  هذا  ميكنك  الكتب  الفيديو  و  الصوتية 

فترة  منذ  موجودة  تعد  لم  أو  العمل  عن  توقفت  التي  املواقع 

. املواقع  من  للعديد  للتصفح  قدمية  نسخ  على  يحتوي  حيث 

bitly.com
البديل  و  املميزة  و  الشهيرة  الروابط  تقصير  خدمة   –

من  املقدمة   goo.gl الروابط  تقصير  خلدمة  احلقيقي 

العمل. عن  توقفت  التي  و  جوجل 

Mix
التي  املواقع  أفضل  من  مجموعة  املوقع  هذا  يعطيك   –

 Stumble زر  على  ضغطة  كل  مع  الويب  على  زيارتها  ميكنك 

. اهتماماتك  مع  متوافق  ورائع   جديد  موقع  على  ستحصل 

About.me
حضورك  أبرز  و  اإلنترنت  على  ذاتية  سيرة  لنفسك  ابني 

. قمي لر ا

Imgur.com
الصور  مشاركة  و  لرفع  خدمة  أفضل   imgur موقع  يقدم   –

اإلنترنت. شبكة  على  مجاناُ 

Wolframalpha.com
لك  يقدم  احلقيقة  عن  الباحثني  و  للصحفيني  رائعة  آداة   –

كلمة  أي  عن  اإلحصائيات  و  األدوات  و  املعلومات  من  العديد 

مباشرة. عنها  تبحث 

Evernote
ذلك  ميكنك  آمن  مكان  يف  ببياناتك  اإلحتفاظ  تود  هل   –

ترتيب  و  حلفظ  آداة  لك  يقدم  الذي  املوقع  هذا  خالل  من 

بياناتك. و  أفكارك 

 StatsCrop.com
. املواقع  حتليل  أدوات  أفضل  أحد   –

إصدارات البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة  


