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        صحيفة فصلية تصدر عن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة

تـــــــوزع
 مجـــــانـا

العدد العاشر 

اإلفتتاحية

تشجيعاً لروح الريادة واملبادرة واإلحتفاء باإلبداع 
ز ويف خطوة ريادية تهدف إلى تنمية الريادة  والتميُّ
لتحويل  الليبي  الشباب  وحتفيز  واإلبتكار  واملبادرة 
البرنامج  نّظم  ريادية،  ملشاريع  اإلبداعية  أفكارهم 
التابع  واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني 
فكرة  أفضل  مسابقة  والتجارة،  االقتصاد  ــوزارة  ل
مشروع تكنولوجي )تكنو ليبيا 2022(، ضمن جهود 
واملتوسطة  الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج 
لريادة  مناسبة  بيئة  خلق  يف  للمساهمة  الرامية 
األعمال وترسيخ ثقافة العمل واإلبداع يف املجتمع، 
رّواد  وحــث  الناشئة،  الــشــركــات  قــاعــدة  وتــوســيــع 
األعمال على إطالق مشروعات ريادية يف املجاالت 
التكنولوجية الواعدة، التي من شأنها حتقيق قيمة 
مضافة لالقتصاد الوطني، وتظهر أهمية الشركات 
الناشئة يف أنها العصب الرئيس لالقتصاد الوطني، 
وذلك لقدرتها على خلق فرص العمل ونقل وتوطني 

التقنية واملساهمة يف حتقيق التنمية املكانية.
وال  العالم  مستوى  على  الناشئة  الشركات  إّن 
مراحل  يف  جمة  حتــديــات  تــواجــه  ليبيا  يف  سيما 
على  احلصول  صعوبة  يف  تتمثل  األولــى  تأسيسها 
التمويل من املصادر التقليدية وضعف اخلبرة وعدم 
وتسويق  الدولة  مع مؤسسات  التواصل  من  متكنها 
املناسب  القانوني  اجلسم  وجــود  لعدم  منتجاتها 
إمكاناتها  من  بالرغم  وجــود سجل جتــاري،  وعــدم 
الهائلة يف التوسع وتقدمي حلول ومنتجات وخدمات 
مبتكرة، وقد سعت عديد الدول حلل هذه املشكلة 
الشركات من خالل  أمــام هذه  العمل  أبــواب  وفتح 
إستصدار قانون أو  قرار ينظم عملها مؤقتاً حتى 
دائرة  الدوران يف  والنمو بدل  تتمكن من االنطالق 
مغلقة وبقاؤها يف االقتصاد املوازي، ولعل أحد أهم 
من  مبكرة  مرحلة  يف  يأتي  والــذي  الدعم  عناصر 
وصندوق  انطالقية  منحة  توفير  هو  املشروع  عمر 
لتسجيل براءات االختراع، ملا لها من أهمية يف دعم 

وترسيخ ثقافة االبتكار يف املجتمع.  
                                            أسرة التحرير 

عدد/ خاص المسابقة

أكثر من 1360 مشارك من كافة مناطق ليبيا 

60 ألف دينار جوائز للفائزين بالتراتيب الثالثة األولى 
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إلــى  تهــدف  رياديــة  خطــوة  فــي 
للولــوج   وتحفيزهــم  الليبــي  الشــباب  حــث 
واإلنخــراط فــي مجــال المشــروعات الرياديــة 
للمشــروعات  الوطنــي  البرنامــج  نظِّــم 
ــا  ــو ليبي ــرى والمتوســطة مســابقة )تكن الصغ
ــرة مشــروع تكنولوجــي،  2022 ( ألفضــل فك
 9 مــن  الفتــرة  خــالل  اســتمرت  المســابقة 
بهــدف   ،2022 مــارس   20 وحتــى  ينايــر 
خــالل  مــن  للشــباب  االقتصــادي  التمكيــن 
واإلحتفــاء  والمبــادرة  الريــادة  روح  تشــجيع 

ــز. والتميُّ باإلبــداع 
الهدف من المسابقة :

تهــدف مســابقة )تكنــو ليبيــا 2022( لدعــم 
ــة، إنســجاماً مــع جهــود  المشــروعات الريادي
الحكومــة الراميــة لخلــق بيئــة ريــادة األعمــال 
ونشــر ثقافــة العمــل واإلبــداع فــي المجتمــع، 

وتوســيع قاعــدة المشــروعات الناشــئة، ودعــم  
وتحفيــز رّواد األعمــال لتأســيس مشــروعات 
رياديــة فــي مجــاالت وقطاعــات اقتصاديــة 
القطاعــات  فــي  ســيما  ال  واعــدة  جديــدة 
التكنولوجيــة التــي مــن شــأنها العمــل علــى 
ــي.  ــة لالقتصــاد الوطن ــة مضاف ــق قيم تحقي
ــن مــن  المســابقة خصصــت للمتقدمي
الشــباب الليبــي أصحــاب األفــكار الرياديــة 
وذوي الطمــوح والشــغف الراغبيــن في إطالق 
مشــروعاتهم الصغيــرة والمتوســطة وســيتم 
تقديــم حزمــة مــن خدمــات الدعــم والتوجيــه 
والتدريــب ألصحــاب األفــكار الفائــزة تمهيــداً 
مشــروعات  مــن  إبتكــروه  مــا  إلطــالق  

لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع.
رسالة المسابقة: 

المشــروعات  أفــكار  أصحــاب  تشــجيع 
ريــادة  تدعــم  وطنيــة،  بكفــاءات  اإلبداعيــة 
األعمــال التــي تســهم فــي خدمــة المجتمــع”
ينايــر   09 بتاريــخ  المســابقة  إطــالق  تــم 

 . 2022م
المشــاركات  إلســتالم  موعــد  آخــر  وكان 

2022م. فبرايــر   28  : بتاريــخ 
واُقيم الحفل الختامي: 20 مارس 2022م.

جوائز المسابقة: 
• الترتيب األول 30000 دينار
• الترتيب الثاني 20000 دينار
• الترتيب الثالث 10000دينار

 كمــا تــم منــح عــدد ســبع جوائــز تشــجيعية، 
وفــرص احتضــان للمشــروعات فــي حاضنات 
ــة ، وعــدد 60  فرصــة تدريــب  ــة ودولي محلي

فــي مجــال ريــادة األعمــال.
طريقة المشاركة:   

كان قبــول طلبــات المشــاركة يتمثــل فــي تعبئــة 

بالمســابقة علــى اإلنترنــت. نمــوذج خــاص 
بعــدة   )2022 ليبيــا  )تكنــو  مســابقة  مــرت 

محطــات كانــت علــى النحــو التالــي : 
ُشــكل فريــق عمــل لإلشــراف علــى المســابقة 

فــي عــدة جوانــب منهــا :
اإلعالميــة،  والمــواد  المطبوعــات  إعــداد 
علــى  للمشــاركة  المعــد  النمــوذج  وتصميــم 
اإلنترنــت للتقــدم بطلــب المشــاركة مــن أي 
مــكان فــي ليبيــا، كذلــك شــكلت لجنــة لتقييــم 
فــي  للمشــاركة  المتقدمــة  المشــروعات 
المســابقة، كمــا تــم إعــداد نمــاذج ومعاييــر 
المشــاركة والتقييــم، وتصميــم شــعار خــاص 
للترويــج  إعالميــة  وحملــة  بالمســابقة، 
للمســابقة ، فــي يــوم 9 ينايــر 2022م وبمقــر 
حفــل  أقيــم  طرابلــس  بمدينــة  البرنامــج 
إلطــالق المســابقة الوطنيــة ألفضــل مشــروع 

تكنولوجــي. 
عــام  مديــر  الســيد  االطــالق  حفــل  حضــر 
لجنــة  رئيــس  والســيد  الوطنــي  البرنامــج 
المســابقة والســيد مديــر إدارة الحاضنــات 
ومراكــز األعمــال والســيد مديــر عــام شــركة 
ومديــري  الماليــة،  للخدمــات  معامــالت 
وســائل  مــن  وعــدد  بالبرنامــج  اإلدارات 
اإلعــالم المختلفــة، وعقــدت اللجنــة المكلفــة 
المشــرفة علــى المســابقة اجتماعهــا األول 
اإلجتمــاع  تــرأس  حيــث  الحاضنــة  بمقــر 
تــم  للمســابقة  التحضيريــة  اللجنــة  رئيــس 
مــن خاللــه توزيــع المهــام المنوطــة بأعضــاء 

. اللجنــة 
فــي  كبيــراً  اقبــاالً  شــهدت  المســابقة 
المشاركات حيث وصل عدد المشاركين عبر 

المســابقة لهــذه  المخصــص  الرابــط 
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التوزيع الجغرافي 
للمشاركات

 المنطقة الغربية 496
المنطقة الشرقية 388
المنطقة الجنوبية 327
المنطقة الوسطي 199

مشاركا

المسابقة ُخصصت للرياديين من الشباب الليبي 
إلطالق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة في المجال التكنولوجي

جوائز تشجيعية وفرص احتضان في حاضنات محلية ودولية
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قامت  2022م  فبراير   28 بتاريخ  المشاركة  طلبات  قبول  مدة  انتهاء  إثر 
عددها  بلغ  التي  المشاركات  وتصنيف  وحصر  بتجميع  المشكلة   التقييم  لجنة 
النحو  على  المناطق  على  موزعة  المشاركات  نسب  وكانت  مشاركة،   )1360(

: التالي 
الشرقية  والمنطقة  مشاركاً،   496 وبعدد   36% بنسبة  الغربية  المنطقة 
وبعدد   ،24% بنسبة  الجنوبية  والمنطقة  مشاركاً،   388 وبعدد   ،25% بنسبة 
بنسبة  الوسطى  والمنطقة  مشاركاً،   327

مشاركاً.  199 وبعدد   15%
 418 ــغ عـــدد مــشــاركــات اإلنــــاث  ــل وب
وبعد  مــشــاركــاً،   942 ــور  ــذك وال مــشــاركــة، 
 )60( اختيار عدد أفضل  تم  الفرز  عمليات 
 )Short list( المسابقة  في  مشروع  فكرة 
اللجنة  قــبــل  مــن  الــمــحــددة  المعايير  وفــق 

للمسابقة. التحضيرية 
 انــطــلــقــت حــســب خــطــة الــمــســابــقــة يــومــي 
ــامــج تــدريــب  ــرن ــارس2022 ب ــ ــ 14،15م
على  الثانية  للمرحلة  الستين  المترشحين 

التجاري.  العمل  نموذج  إعداد  كيفية 
وكيفية   Business Model Canvas
ــاء  ــ ــق ــ عـــــرض الـــمـــشـــاريـــع وطـــريـــقـــة اإلل
ــروض فـــي مـــراكـــز األعــمــال  ــعـ وتــقــديــم الـ
تدريبات  أقيمت  حيث  للبرنامج،  التابعة 
مقر  في  الغربية  المنطقة  من  المترشحين 
المترشحون  أما  طرابلس،  بمدينة  البرنامج 
مركز  بمقر  فكانت  الشرقية  المنطقة  من 
من  والمترشحون  بنغازي،  بمدينة  األعمال 
مصراتة،  بمدينة  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  بمقر  الوسطى  المنطقة 
والمترشحون  سبها،  بمدينة  األعمال  بمركز  الجنوبية  المنطقة  من  والمترشحون 

. غريان  بمدينة  األعمال  مركز  بمقر  الغربي  الجبل  منطقة  من 
الخاصة  األعــمــال  لــنــمــاذج  المترشحون  وتــقــديــم  الــتــدريــب  مــن  االنــتــهــاء  وبــعــد 
مرحلة  في  اللجنة  باشرت  بعدها  التصفيات،  مرحلة  خالل  للتقييم  بمشاريعهم 

للمترشحين  بالنسبة  المباشرة  العروض  خــالل  من  مشروع   60 وتقييم  فــرز 
بالنسبة  ً إلكترونيا  المرسلة  المرئية  العروض  طريق  وعن  الغربية  المنطقة  من 
تقييم  على   2022  /03/17-16 يومي  خالل  اللجنة  وعكفت  المناطق  لباقي 
المرحلة  لهذه  التحضيرية  اللجنة  قبل  من  الموضوعة  المعايير  حسب  العروض 
مشاركين   )10( أفضل  الختيار  للجنة  المقدمة  المشروعات  أفكار  تقييم  وتم  
للتصفيات  بــاإلســتــعــداد  وتبليغهم  معهم  والــتــواصــل  النهائية  المسابقة   فــي 
تقرر  والذي  االختتام  حفل  خالل  لعرضها  المرئية  عروضهم  وتجهيز  النهائية 
دقائق   ثالث  العرض  مدة  تتجاوز  ال  بحيث  2022م  مارس   20 بتاريخ  موعده 

 . التحكيم  لجنة  على  لعرضها 
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رسالتنا : 
أفكار ومشاريع 

إبداعية 
بكفاءات 

وطنيةتدعم 
ريادة األعمال 
وتساهم في 

خدمة 
المجتمع
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يختتم مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي )تكنو ليبيا( 2022
مشاريع واعدة تدعم االقتصاد الوطني 

لرعايــة  المالئمــة  البيئــة  وفــرت  لذلــك  شــبابها،  عقــول  فــي  المتمثلــة  الحقيقيــة  الثــروات  علــى  المتقدمــة  الــدول  تراهــن  األرض  تحــت  المكامــن  فــي  الثــروات  عــن  الناميــة  الــدول  تبحــث  بينمــا 
ً لهــدف الوصــول لمصــاف تلــك الــدول ومــن  ودعــم أفــكار هــؤالء الشــباب لتحويلهــا لمشــروعات واعــدة ُتســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد لتلــك الــدول لألمــام، وتماشــياً مــع هــذا النهــج وتحقيقــا
ليبيــا  )تكنــو  تكنولوجــي  مشــروع  ألفضــل  الثالثــة  الوطنيــة  المســابقة  والمتوســطة  الصغــرى  للمشــروعات  الوطنــي  البرنامــج  نظــم  الواعــد  الليبــي  الشــباب  لــدى  واإلبتــكار  اإلبــداع  تحفيــز  أجــل 

العاصمــة طرابلــس . بفنــدق كورنثيــا فــي  2022م  20 مــارس  الموافــق  يــوم األحــد  المســابقة  60 يومــاً حيــث اخُتتمــت فعاليــات  ( والتــي اســتمرت ألكثــر مــن  2022م 

 البرنامج الوطني للمشــروعات الصغرى والمتوسطة  

حضر فعاليات االختتام السيد مدير عام 
الصغرى  للمشروعات  الوطني  البرنامج 
والمتوسطة الدكتور عبد الناصر ابوزقية، 
ــر  وزي مستشار  الــصــيــد  شـــذر  والــســيــدة 
االقــتــصــاد والــتــجــارة، والــدكــتــور الطاهر 
الفقيه  محمد  الدكتور  والسيد  الجهيمي، 
الليبية  بــالــشــركــة  اإلدارة  لجنة  رئــيــس 
لــلــحــديــد والــصــلــب الـــراعـــي الــرســمــي 
مدير  الشويش  فوزي  والسيد  للمسابقة، 
الــراعــي  الجمهورية  بمصرف  التسويق 
ــوخــزام  الــذهــبــي، والــســيــد الــســنــوســي اب
للخدمات  مــعــامــالت  عـــام شــركــة  مــديــر 
المالية الراعي الفضي للمسابقة، ولفيف 
بقطاع  والمهتمين  األعــمــال،  رجـــال  مــن 

الــمــشــروعــات الــصــغــرى والــمــتــوســطــة .
الوطني  النشيد  بــعــزف  الحفل  اُســتــهــل 
اللجنة  رئــيــس  مــن  ترحيبية  بكلمة  ــم  ث
السيد  ألــقــاهــا  للمسابقة  التحضيرية 
رمضان المرهاق، وافتتح المسابقة السيد 
للمشروعات  الوطني  البرنامج  عام  مدير 
الـــصـــغـــرى والــمــتــوســطــة الـــــذي رحــب 
بالحضور على تلبيتهم للدعوة .. كما أشاد 
لهذه  رعايتهم  كرم  على  الُرعاة   بالسادة 
: كلمته  في  جاء  حيث  الوطنية  المسابقة 

والــكــثــيــر  الــكــثــيــر  نستخلص  أن  يــمــكــن 
حجم  أهمها  ولــعــل  المسابقة  هــذه  مــن 
الشباب  لــدى  والــريــادة  واإلبتكار  اإلبــداع 
بعث  فــي  التفكير  على  وإقبالهم  الليبي 

المشاريع وتوليد أفكار وابداعات عديدة، 
واستطرد قائالً : نعم تتنافس اليوم عشرة 
الحقيقة  فــي  ولكن  ابداعية  مشروعات 
المشاريع  من  المئات  المسابقة  افــرزت 
اإلهتمام  يجدر  التي  االبداعية  واالفكار 
وهذا  عليها  الضوء  وتسليط  بأصحابها 
يضع على عاتقنا  كبرنامج وطني مختص 
كما   ، كبيرة  مسؤوليات  بهؤالء  باالهتمام 
االهتمام  ايضاً  الحكومة  عاتق  على  يضع 
ــطــاع الــمــشــروعــات  ــق ــاب وب ــشــب بــفــئــة ال
األعــمــال  ــادة  ــ وري والمتوسطة  الــصــغــرى 
المسابقة  ختام  هو  اليوم  قائالً  وأضــاف 
لالهتمام  العمل  بداية  لنا  بالنسبة  ولكن 
ــرويــج لها ــت بــهــذه الــمــشــاريــع الــفــائــزة وال

قة
ساب

م
 ال

م
تا

خت
ا



بوابة المشروعات     5 ربيع 2022    العدد العاشر

www.sme.ly

يختتم مسابقة أفضل فكرة مشروع تكنولوجي )تكنو ليبيا( 2022
مشاريع واعدة تدعم االقتصاد الوطني 

لرعايــة  المالئمــة  البيئــة  وفــرت  لذلــك  شــبابها،  عقــول  فــي  المتمثلــة  الحقيقيــة  الثــروات  علــى  المتقدمــة  الــدول  تراهــن  األرض  تحــت  المكامــن  فــي  الثــروات  عــن  الناميــة  الــدول  تبحــث  بينمــا 
ً لهــدف الوصــول لمصــاف تلــك الــدول ومــن  ودعــم أفــكار هــؤالء الشــباب لتحويلهــا لمشــروعات واعــدة ُتســهم فــي دفــع عجلــة االقتصــاد لتلــك الــدول لألمــام، وتماشــياً مــع هــذا النهــج وتحقيقــا
ليبيــا  )تكنــو  تكنولوجــي  مشــروع  ألفضــل  الثالثــة  الوطنيــة  المســابقة  والمتوســطة  الصغــرى  للمشــروعات  الوطنــي  البرنامــج  نظــم  الواعــد  الليبــي  الشــباب  لــدى  واإلبتــكار  اإلبــداع  تحفيــز  أجــل 

العاصمــة طرابلــس . بفنــدق كورنثيــا فــي  2022م  20 مــارس  الموافــق  يــوم األحــد  المســابقة  60 يومــاً حيــث اخُتتمــت فعاليــات  ( والتــي اســتمرت ألكثــر مــن  2022م 

 البرنامج الوطني للمشــروعات الصغرى والمتوسطة  

ــن لـــديـــه فـــكـــرة مــشــروع  ــكــل مـ ــب ب ــرحـ ونـ
غيرها  أو  ــن  ــزي ــائ ــف ال مـــن  ســــواء  ــة  ــاديـ ريـ
ــن الـــمـــشـــروعـــات الـــمـــشـــاركـــة، فــالــبــاب  مـ
البرنامج.  فــي  لالحتضان  للجميع  مفتوح 
السيدة شذر  من  كٌل  الكلمات  تناول  بعدها 
والتجارة  االقتصاد  وزيــر  مستشار  الصيد 
كلمة  ذلك  بعد  تالها  التحكيم  لجنة  وعضو 
للشركة  اإلدارة  لجنة  رئيس  السيد  ألقاها 
الرسمي  الــراعــي  والصلب  للحديد  الليبية 
تقديم  تم  الكلمات  انتهاء  وبعد  للمسابقة 
عرض مرئي لمراحل المسابقة منذ إطالقها 
الفرز  ومــراحــل  اللجان  باجتماعات  مـــروراً 
األولى ومرحلة التدريب لستين مترشحاً من 
المتقدمين للمسابقة الذين تم اختيارهم في 
بنغازي،  مدينة  من  كل  في  الثانية  المرحلة 
. وغــريــان  ومــصــراتــة، وسبها،  وطــرابــلــس، 

فعاليات  مــن  األخــيــر  الــجــزء  وقــد ُخصص 
العشر  المشاريع  عروض  لتقديم  المسابقة 
النهائية  للتصفيات  والمترشحة  الــفــائــزة 
التحكيم  ولــجــنــة  الــحــضــور  أمـــام  مــبــاشــرة 
والــمــتــكــونــة مــن الــســيــد رمــضــان الــمــرهــاق 
رئيس اللجنة وعضوية كل من السيدة  شذر 
والتجارة  االقتصاد  وزيــر  مستشار  الصيد 
الراعي  عن  الشفتري  عبدالمنعم  والسيد 
القاضي  اللطيف  عبد  والسيد  الــرســمــي، 
رجل أعمال، والسيد حسني بي رجل أعمال.
بإعالن  المسابقة  فعاليات  ــوجــت  ُت وقــد 
ــد رئـــيـــس لجنة  ــســي ــل ال ــب ــن ق ــج مـ ــائ ــت ــن ال
ــي :  ــال ــت ــنــحــو ال ــى ال الــتــحــكــيــم وكـــانـــت عــل
الشيباني  أحــمــد  ــاء  وفـ  : األول  الــتــرتــيــب 
الـــعـــقـــاري  ــنـــة الـــســـجـــل  ــروع رقـــمـ ــشــ ــ ، م
وقــدره  مالي  مبلغ  على  وتحصلت  الليبي  

محمد  الــثــانــي  والــتــرتــيــب  د.ل   30,000
ذراع صناعية  جابر عثمان، مشروع صناعة 
إصابات  أو  الحروب  من  ســواء  للمتضررين 
العمل وتحصل على مبلغ وقدره 20,000 د.ل 
مشروع  بالخير،  المهدي  والء  حلت  كما 
والمركبات  الــمــرور  بتنظيم  يختص  بولتيا 
وتحصلت  ــث  ــال ــث ال بــالــتــرتــيــب  الــمــخــالــفــة 
10,000د.ل. وقـــــــــدره  مـــبـــلـــغ  عـــلـــى 
جوائز  على  السبع  المتسابقون  ُمنح  كما 
تشجيعية عبارة عن أجهزة حاسوب محمول 
الـــزقـــوزي -  المجيد  عــبــد  مــعــاذ    : هــم  و 
سامي   - الحسومي   أســامــة  الــديــن  عماد 
ــارق محمد  ــ الـــعـــاطـــي  - طـ ــد  جــمــعــة عــب
 - الشكماك   اسماعيل  ياسمين   - الحاسي 
علي. محمد  هند   - خليل   محمد  محمد 
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المشاريع المتحصلة على التراتيب الثالث األولى في المسابقة الوطنية الثالثة ألفضل 
فكرة مشروع تكنولوجي   

الترتيب األول
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احللول التي يوفرها:
يقتــرح هــذا املشــروع نظــام تســجيل األراضــي الليبــي الرقمــي القائــم علــى 
ــى نظــام تشــفير مــوزع بالكامــل يلتقــط  ــي تشــير إل ــة Blockchain  الت تقني
ــات  ــني اجله ــر املعامــالت ب ــل لتغيي ــر قاب ويخــزن ســجل األحــداث متســق وغي
ــة بالشــبكة، تفــرض تقنيــة blockchain الشــفافية وتضمــن  ــة املتصل الفاعل
اجماًعــا نهائًيــا علــى مســتوى النظــام علــى صحــة ســجل كامــل مــن املعامــالت، 
كمــا ميكــن للتقنيــة أيًضــا ضمــان امتثــال املعامــالت للقواعــد القابلــة للبرمجــة 
يف شــكل )عقــود ذكيــة( . وميكــن التحقــق مــن صحــة جميــع هــذه املعامــالت 

دون االعتمــاد علــى جهــة خارجيــة.

يهــدف املشــروع إلــى رقمنــة الســجل العقــاري الليبــي مــع ضمــان ســالمة ودقــة البيانات 
وحمايتهــا مــن التلــف أو التالعــب حيــث يتــم االعتمــاد علــى تقنيــة Blockchain يف 
تكويــن نظــام للســجل العقــاري الليبــي يراعــي القوانــني الليبيــة، ويقــدم حــالً فعــاالً وآمنــاً 
حيــث يعــد تســجيل األراضــي أحــد التطبيقــات النموذجيــة يف اخلدمــات العامــة وميكــن 
مــن خاللــه تســجيل معلومــات األرض، مثــل نقــل ملكيــة األرض أو إنشــاء رهــن عقــاري، 

 . blockchain ميكــن تســجيلها وإدارتهــا علــى شــبكة
مزايا املشروع

• توفيــر دفتــر مــوزع غيــر قابــل للتغييــر مســجل بــه كل العمليــات ذات العالقــة بعمليــة 
التســجيل العقــاري، كمــا ميكــن الوصــول إليــه مباشــرة طــوال دورة حيــاة األصــول 

العقاريــة.
املوثوقــة مللكيــة األراضــي والعقــارات  الرقميــة  الســجالت  إلــى  الوصــول  • متكــني 
واملمتلــكات العقاريــة، والتــي يتــم تســليمها مــن خــالل مســتوى املؤسســة وتقنيــات العقــود 

ــة. الذكي
• متكــني نقــل امللكيــة مــن خــالل عقــود الصــك الذكيــة التــي تتضمــن وصــف امللكيــة 

القانونيــة والتحقــق مــن الهويــة باســتخدام التوقيــع الرقمــي جلميــع األطــراف املعنية.

وفاء أحمد الشيباني
مشروع رقمنة السجل العقاري الليبي

الترتيب الثاني

الهــدف مــن املشــروع : تصنيــع أطــراف صناعيــة بجــودة وســعر ينافــس ســعر األطــراف الصناعيــة 
املوجودة يف الســوق. 

مميزات املشروع : عالج آثار ما بعد احلرب ودعم املصاحلة والوحدة الوطنية . 
                      املساهمة يف حل مشكلة توفير األطراف الصناعية .

                      التدريب على األطراف الصناعية سيكون داخل ليبيا .
                      الصيانة وخدمة بعد التركيب متوفرة محلياً .

مالحظــة : قــام صاحــب املشــروع بتصنيــع منــوذج مبدئــي لــذراع صناعيــة متكاملــة تعمــل 
القــدرة علــى تصنيعهــا . إظهــار  والغــرض  العصبيــة  باإلشــارات 

محمد جابر عثمان
مشروع تصنيع األطراف الصناعية

بوليتيــا نظــام مــروري إلكترونــي متكامــل لرجــال املــرور وهــو عبــارة عــن تطبيــق موبايــل 
مُيكــن رجــل املــرور مــن إلتقــاط صــورة للوحــة الســيارة التــي قامــت باملخالفــة ثــم تتحــول 
هــذه الصــورة إلــى نــص وعــن طريــق رقــم اللوحــة يقــوم التطبيــق بجلــب كل البيانــات 
ــة الســوداء  ــوم بالكشــف عــن الســيارة يف القائم ــا يق ــا ، كم ــة بالســيارة ومالكه املتعلق
ــق بعــرض كل  ــوم التطبي ــا يق ــة. كم ــم مروري ــة جلرائ ــا كل الســيارات املرتكب ــدون به امل
املخالفــات املروريــة الســابقة التــي لــم يتــم تســديدها. وتســجيل املخالفــات ثــم ارســال 
رســالة ملرتكــب املخالفــة ومالكهــا. كمــا ميكــن ان يقــوم املواطــن بتســديد قيمــة املخالفــة 
إلكترونيــاً . وإمكانيــة التبليــغ عــن الســيارات املســروقة واملرتكبــة جلرائــم مروريــة. 
ــة. وعــرض  ــة للعناصــر املروري ــح اإلدارة الكامل ــرة مــن املشــروع ُيتي ــة األخي ويف املرحل

خريطــة بهــا مواقــع املخالفــات التــي حتــدث بشــكل مباشــر، كمــا ميكــن إصــدار تقاريــر 
ورقيــة عــن كل املعلومــات التــي حتتاجهــا مديريــة األمــن. وعــرض نســب عــن املخالفــات 

الشــهرية والســنوية. 

الترتيب الثالث
والء بلخير/ هاجر اسميع

مشروع )بوليتيا( نظام مروري إلكتروني 
متكامل
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المشاريع الفائزة بجوائز تشجيعية 

القدرة على نقل كافة أنواع البيانات وارسال واستقبال التنبيهات 
بتحكم كامل مع امكانية حفظ كل البيانات ثم إدارتها عن طريق 
قاعدة بيانات ببرامج مفتوحة املصدر وامكانية التعديل والتطوير. سامي جمعة فرحاتسامي جمعة فرحات

جهاز محاكاة الواقع اإلفتراضي ثالثي األبعاد 
الطبيعي  للعالج 

ملخص املشروع :

منصة سبيدلي األداة الكاملة خلدمات التسويق 
اإللكترونية

منصة سبيدلي:  األداة الكاملة خلدمات التسويق اإللكترونية 
وخدمة العمالء آلياً بالذكاء اإلصطناعي

ملخص املشروع :

معاذ الزقوزيمعاذ الزقوزي

الكهربائية  الشبكه  لدعم  الهجينة  الطاقة  تخزين  أنظمة  تصميم   
وحمايتها من ضعف جودة الطاقة. واإلستفادة من مصادر الطاقات 

للكهرباء. العامة  للشبكه  املالية  اخلسائر  من  والتقليل  املتجددة 

تصميم أنظمة تخزين الطاقة الهجينة

محمد خليلمحمد خليل

ملخص املشروع :

تستخدم الشركة تقنيات حيوية مثل التهجني اجلزيئي واإلكثار باألجنة 

اخلضرية إلنتاج سالالت نباتية مقاومة لألفات وامللوحة، أو سالالت 

نباتية مبيزات ذات جودة أفضل.

انتاج سالالت نباتية مقاومة لآلفات 

ملخص املشروع :

طارق احلاسيطارق احلاسي

هو جهاز محاكاة الواقع اإلفتراضي ثالثي األبعاد يعتمد على خداع 
الدماغ أو التحايل عليه كما يسمونه األطباء  حيث يتصور الدماغ أن 

األجزاء املشلولة تتحرك.
ياسمني الشكماكياسمني الشكماك

ملخص املشروع :

 توليد الكهرباء من اآلبار السوداء 

توليد الكهرباء من اآلبار السوداء الستعمالها يف إضاءة املصابيح كما 
ميكن االستفاده منها يف تنقية مياه اآلبار السوداء لري األشجار.

ملخص املشروع :

هند محمدهند محمد
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 إنشاء معامل إفتراضية تدريبية كطريقة للتعليم  يف مختلف املجاالت 
يف بيئة إفتراضية آمنة  تقوم  بتهيئة املُتدرب إفتراضًيا قبل اخلوض 

يف جتارب احلياة الواقعية.

معامل تعليم افتراضية 

عماد احلسوميعماد احلسومي

ملخص املشروع :

تصميم لوحة حتكم طرفية لنظام املراقبة والتحكم 
وجمع البيانات بالشركة العامة للكهرباء .

شاركت الحاضنة التكنولوجية التابعة للبرنامج الوطني 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة في فعاليات معرض 
وملتقى ليبيا الدولي لإلتصاالت وتقنية المعلومات 2022، 
وذلك خالل الفترة 27-30 مارس 2022م، بصالة 17 فبراير 
بالمدينة الرياضية طرابلس، وقد تضمنت فعاليات الملتقى 
إقامة مؤتمر علمي بمشاركة عدد من األساتذة من الجامعات 
الليبية باإلضافة إلى معرض تقني، أتاح فرصة للمشاركين للقاء 
مع  عدد كبير من الشركات والمؤسسات من القطاعين العام 
والخاص، وقد ضمت المشاركة جناح  تعريفي بالبرنامج الوطني 
للمشروعات الصغرى والمتوسطة وقد شاركت الحاضنة التكنولوجية 
التابعة للبرنامج من خالل عدد ثالثة مشاريع محتضنة وهي مشروع 
لحلول  الهندسية  ألفا  ومــشــروع   ، التفاعلي  للتعليم  الذكية  الفكرة 
المشروعات ومشروع سبيدلي لحلول منصات التجارة االلكترونية، بهدف 
التعريف بالمشروعات المحتضنة وتوفير فرصة التواصل مع  المستثمرين  

والتشبيك مع الجهات والمؤسسات العاملة في المجال التكنولوجي في ليبيا. 

مشاركة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة في فعاليات معرض
 وملتقى ليبيا الدولي لإلتصاالت وتقنية المعلومات 2022م.
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الراعي الرسمي :
 الشركة الليبية للحديد والصلب
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ــي  ــوطــن ــادرة مـــن الـــبـــرنـــامـــج ال ــ ــب ــ فـــي م
السيد  قام  والمتوسطة  الصغرى  للمشروعات 
للمشروعات  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج  عــام  مــديــر 
الناصر  عبد  الدكتور  والمتوسطة  الصغرى 
أبوزقية رفقة السيد الدكتور الطاهر الجهيمي 
الوطنية  للمسابقة  الــرعــاة  مجموعة  بتكربم 
الثالثة ألفضل فكرة مشروع تكنولوجي ) تكنو 
شعار  عليها  تذكارية  بــدروع   )  2022 ليبيا 

الشكر  وشهادات  اإلمتنان  وعبارات  المسابقة 
الحدث  لهذا  الكريمة  رعايتهم  على  والتقدير 
هم  المسابقة  رعــاة  أن  ويذكر  الهام.  الوطني 
راعي رسمي  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة 
مــصــرف الــجــمــهــوريــة راعــــي ذهــبــي وشــركــة 
مــعــامــالت لــلــخــدمــات الــمــالــيــة راعـــي فضي 
مشارك  راعــي  االعمال  لريادة  بناء  وحاضنة 

والشريك االعالمي قناة ليبيا األحرار 

تكريم رعاة المسابقة الوطنية الثالثة ألفضل فكرة مشروع تكنولوجي
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الراعي الذهبي : مصرف الجمهورية

www.libyaalahrar.tv
ليبية،  قناة  أول  األحـــرار،  لكل  ليبيا  قناة 

تأسست في العام 2011،

مصرف الجمهورية يعد من أكبر المصارف التجارية 
الليبية وأعرقها بخبرة تمتد ألكثر من 100عام في 
مجال األعمال المصرفية واالستثمارية.. )المصرف 

الصديق(. 

راعي مشارك 
حاضنة بناء لريادة األعمال 

راعي فضي 
شركات معامالت للخدمات المالية

أكبر  إحدى  هي   »LISCO« والصلب  للحديد  الليبية  الشركة 
الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال 
وتتخذ من  الليبية  للدولة  أفريقيا، هي شركة حكومية مملوكة 

مدينة مصراتة مقراً لها. 
فعلياً  اإلنــتــاج  وبـــدأت  1979م،  الــعــام  فــي  الشركة  تأسست 
الواجهة  والصلب  للحديد  الليبية  الشركة  وُتعد  عام 1989م، 
الرئيسة للصناعة في ليبيا وتقع على مساحة قدرها  1200 
طن   1.324.000 للشركة  التصميمية  الطاقة  وتبلغ  هكتار، 
من الصلب السائل سنوياً بطريقة االختزال المباشر لمكورات 

الحديد باستخدام الغاز الطبيعي المحلي .

www.moamalat.net
شركة معامالت للخدمات المالية هي شركة ليبية مساهمة، 
المشغل  وتعد  المالية  المعامالت  مجال  في  متخصصة 
وتقدم  نمو،  شبكة  طريق  عــن  الوطني  للموزع  الرسمي 

خدمات الدفع اإللكتروني لزبائنها . 

www.binabi.org
تهدف حاضنة )بناء( لريادة األعمال، ومقرها 
األعمال  رّواد  مساعدة  إلى  بتركيا  أسطنبول 
خالل  مــن  الــريــاديــة  مشاريعهم  إطــالق  على 
الفني  والتوجیه  ــاد  واإلرشــ الــتــدريــب  توفير 
ومؤسسات  مستثمرين  مع  بالتشبیك  وإنتهاًء 

تمويل، 

الشريك األعالمي
قناة ليبيا األحرار


