
 
 

 

األعمالمجال إدارة تبلور ثقافة جديدة في   
 في إطار مسابقة تنافسية بين رجال األعمال في ليبيا

 

 
 
 

  البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطةالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطة" التي نظمتها " التي نظمتها افضل فكرة مشروعافضل فكرة مشروع، مسابقة "، مسابقة "  20172017يونيو يونيو   1166تونس ، تونس ، 

بيتينا بيتينا   //ةةاالستخدام المستدام  وذلك بشرف حضور السيداالستخدام المستدام  وذلك بشرف حضور السيد  برنامج دعم ليبيا في التكامل االقتصادي و التنوع وبرنامج دعم ليبيا في التكامل االقتصادي و التنوع و  بالتعاون معبالتعاون مع

بي في ليبيا . حيث تم تكريم ثالثة مشاركين ليبيين ومنحهم جوائز الفوز بالمسابقة بي في ليبيا . حيث تم تكريم ثالثة مشاركين ليبيين ومنحهم جوائز الفوز بالمسابقة وواالتحاد األوراالتحاد األور  ةةموشيديت سفيرموشيديت سفير

    المسابقة.المسابقة.مشارك في مشارك في   00010001ولمشاركاتهم اإلبداعية وذلك من بين حوالي ولمشاركاتهم اإلبداعية وذلك من بين حوالي 
 

البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى  من؛من قبل كل  األعمال، ريادةة في لقد تم تنظيم هذه المسابقة التنافسي
( وذلك خبراء فرنساالمسابقة على يد ) األوروبي، وتم تنفيذالتي يقوم بتمويله االتحاد  SLEIDSEوبرنامج  والمتوسطة،

 ليبيا.بهدف تطوير وتنمية قطاع إدارة األعمال التجارية في 
 

 الليبي،وهي األولى من نوعها التي يتم تنظيمها بسوق األعمال  األعمال، ريادةنافسية في إن نجاح هذه المسابقة الت
والحرص والحدب على  االبتكار،ويتميز بروح  الشباب،تشير بوضوح إلى أن قطاع األعمال التجارية في ليبيا يعتبر أغلبه من 

 أعمالهم.تطوير وتنمية 
 

طلب مشاركة ، وكان من بين هذه  1,000وتم استلم حوالي  ،2017س انطلقت فعاليات هذه المسابقة في شهر مار
برنامج فريق  معتيارهم وتوجيه الدعوة لهم للمشاركة عمال بأفكار متميزة وهم من تم اخاأل وادمتقدمون من ر 10الطلبات 

SLEIDSE) أسبوع من الزيارات الميدانية والتدريب .  ضمن( في تونس 
 

. ومن نجاح هذا عقليتناتغيير حياتنا من خالل تطوير ا البرنامج تكمن في أنه يعمل على األهمية الحقيقية لمثل هذ
على المشرعين في الدولة )صناع القوانين( لتطوير وسن نظم ولوائح يمكن أن تساعد البرنامج يمكننا التأثير من خالله 

المتأهلين يص ، أحد قعيقلسيدة/ نورية بواألعمال في ليبيا على تطوير هذا المجال بسهولة ويسر" قالت اواد قطاع ر
 . للمرحلة االخيرة

 
 
 

 .للجمهور و لجنة الحكمثالثة دقائق لإلقناع )توصيل الفكرة(  فترةفي  مشاركين، 10
 
 

فقط ليقوموا بعرض أفكارهم وإقناع الحضور ولجنة التحكيم  ق( ثالثة دقائ3أعطيت لكل من المشاركين العشرة مهلة )
 .شخص 160مام جمهور يصل عدده لنحو وذلك أبجدواها 

 
 

"إن الذي شاهدناه هنا هذه الليلية يعتبر على األرجح هو جوهر الهدف الذي يرغب االتحاد األوربي في رؤيته يتبلور هنا 
شريحة قطاع الشباب يأخذون بزمام المبادرة ويمارسون تحقيق ، األعمال  ريادةثقافة جديدة في على أرض ليبيا" 

إيجابية متفاعله في  ديهم ، لقد تركت هذه المناسبة أثر ايجابي كبير عندي وانطباع قوي بأن هناك طاقةمصيرهم بأي
 االتحاد األوربي في ليبيا .  ةسفيرت " قالالقاعة

 
 

الذي صرح بقوله  (SLEIDSE)حسب رأي السيد / األكسندر شاتيلون منير ، المدير التنفيذي من الخبرة الفرنسية  لبرنامج 
ليبيا للحصول على التدريب وإشهار األعمال في  واديعتبر فرصة ممتازة وحقيقية لجميع ر SLEIDSEبرنامج  "إن

مؤسساتهم وأعمالهم ، وفي إطار أكثر شمولية واتساع ، من المهم جدا رؤية هؤالء الشباب وهم يبرزون مواهبهم 
 خدمات جديدة وفرص جديدة" . لتقديماإلبداعية الخالقة 

 

 

كار الجديدة وذلك من نخبة واسعة جدا من أصحاب األفكار متسابقين ممن قدموا أفضل األف 3نة التحكيم باختيار قامت لج
و توليد الطاقة المتجددة من خالل  النقال،تطوير وتنمية ألعاب الهاتف  وهي؛ثالثة  تفكانت المحصلة في مجاال الرائدة،

العالجية والوقائية ، وكانت هذه األفكار الموهوبة والخالقة تستحق الجائزة  و أعمال األمصال النفايات، أعادة تدويرو إدارة 
 دينار ليبي . 15,000المرصودة وهي بقيمة 

 
 

األعمال والمواهب  يستهدفان دعم رواد فرنساوخبراء  االتحاد األوربيعند تنظيم برنامج طموح مثل هذا فإن كال من 
بما يمثله ذلك من نتائج وعواقب بعيدة األمد فيما يخص التنمية والتطوير  ليبيا.اإلبداعية الخالقة لتنمو وتزدهر في 

 االقتصادي والتنويع والتوظيف.
 
 
 

 
 

 ( ، واألعمال التجارية في ليبيا .SLEIDSEبرنامج )
 
 

جال م والتنوع فيسنوات يستهدف دعم وتنمية المناشط الحركية  4( برنامج زمني من أربع (SLEIDSEبرنامج يعتبر 
وهذا البرنامج قادر على خلق العديد من فرص  والكبرى.األعمال التجارية في ليبيا في المشاريع الصغرى والمتوسطة 

ويقوم بتمويل هذا البرنامج االتحاد األوربي ويتكفل بتنفيذه  والمرأة،العمل وذلك من خالل التركيز على شرائح الشباب 
 ( Expertise France) خبراء فرنساعلى أرض الواقع مؤسسة 

 
 إطار مساعي تقوية وتنمية القدرات واإلمكانيات لدعم مؤسسات

 

 



 
 

 

 برنامج قطاع إدارة األعمال التجارية في ليبيا وبين في إطار التعاون الوثيق بين كل من 
 SLEIDSE درجة  وتنمية القدرات واإلمكانيات لدعم مؤسسات الستثمار التجارية ولزيادة ورفع عزيزفي إطار مساعي ت

تعتبر  البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطةو  ليبيا.األعمال في  ريادة الوعي بين الناس حول مجال
ولديها البنية  الليبية، ي لها مرافقها ومراكزها في كامل المناطقالمؤسسة الوطنية الرائدة لدعم األعمال في ليبيا والت

 الجديدة.نية الكفيلة بتوفير الدعم الكافي لمشاريع األعمال والخبرة الف بالكامل.التحتية ومرافقها 

 
 

 

 مشاركين من رجال األعمال الليبيين  3تكريم                                          
 
 

علي الهواتف لعبة  علي تطوير ، من مدينة طرابلس ، يشتغل بدامروان الع
شخصية )السندباد( وهي  تتمحور اللعبة حول (mobile game)الذكية 

، الذي كان بدوره تاجراً ، وكانت فكرة مروان الشخصية األسطورية الشهيرة 
تتبلور حول تحفيز جمهور األطفال وتشجيعهم على التفكير بعقلية األعمال 
التجارية ، وذلك من خالل لعبة على الهاتف النقال ، وكان هذا المشارك هو 

 .الذي تحصل على أغلبية أصوات لجنة التحكيم و الجمهور 

 
    

 

 
مدينة الزاوية ، ولكونه شاهد الكثير من عمليات التخلص ، من  عاصم الرياح

من الفضالت في المكبات بشكل غير قانوني ، فقد فكر في مشروع يتم من 
إعادة تدوير الفضالت ، واستخدام الطاقة الناشئة عن عملية خالله 

 . إعادة التدوير هذه إلنتاج طاقة متجددة

 

 

 
 

 
 
 

 
شروع الستخالص سم العقارب ، ، من مدينة يفرن ، صاحب م حسين كافو

وذلك لكونه باهض الثمن في األسواق الدولية ، ويرغب في تبادل العقارب في 
عملياته التجارية بالمواد التجميلية والدوائية وذلك على المستوى الدولي . 
ويعتزم توظيف منافع مشروعه هذا في تمويل مراكز طبية وصحية في منطقته 

 ارب القاتل .لعالج المصابين بسم العق
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 شاهد المزيد عن المسابقة:

 
 https://www.youtube.com/watch?v=RNWPu5FXy5Aفيديو عن الحفل النهائي: 

   https://www.youtube.com/watch?v=NXS_9i1oRmwفيديو عن مراحل المسابقة

 https://www.youtube.com/watch?v=ppYnsBFtuZEقصص نجاح أحد رواد األعمال: 
 

 
 

 للتواصل:
 المنسق اإلعالمي

 نسرين قدح
+21626788633  

Nessrin.gaddah@expertisefrance.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=RNWPu5FXy5A
https://www.youtube.com/watch?v=NXS_9i1oRmw
https://www.youtube.com/watch?v=ppYnsBFtuZE

