الوكالة الحكومية
الفرنسية
للمساعدة الفنية
الدولية

Economic Programme - Libya www.expertisefrance.fr/libye

مؤسسة
خبراء فرنسا
في ليبيا

البرنامج االقتصادي

مؤسسة
خبراء فرنسا
الوكالة الحكومية
الفرنسية للمساعدة
الفنية الدولية

 6مشاريع
حوالي  16.3مليون يورو
ممولة من عدة جهات مانحة :
االتحاد األوروبي ،فرنسا ,المملكة
المتحدة واليونيسيف

البرنامج االقتصادي  -ليبيا

فــي بيئــة ســريعة التغيــر و حساســة سياســي ًا  ،طــورت
مؤسســة خبــراء فرنســا مجموعــة مــن األدوات المبتكــرة
لتزويــد ليبيــا بالمســاعدة الفنيــة مــن أجــل التنميــة والتنويــع
االقتصــادي .يعتمــد فريــق الخبــراء علــى الخبــرة والمعرفــة
الدوليــة والليبيــة لتســهيل توجــه ليبيــا إلعــادة اإلعمــار مــع
التركيــز علــى النســاء والشــباب.

2.

هذه المشاريع يتم ادارتها
بواسطة فريق من  32موظف
من مختلف البلدان والخلفيات
من بينهم  %50من النساء.
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بناء القدرات
للمؤسسات العامة

دعم
ريادة األعمال

الوصول
إلى التمويل

تقــدم مؤسســة خبــراء فرنســا الدعــم
للمؤسســات الليبيــة (بمــا فــي ذلــك وزارات
االقتصــاد و الصناعــة ،و التعليــم و الحكــم
المحلــي) لمســاعدتها علــى تقديــم أفضــل
الخدمــات لرجــال األعمــال

مــن خــال مشــاريعها ،تعــزز مؤسســة خبــراء فرنســا قــدرات
منظمــات دعــم ريــادة االعمــال مثــل غــرف التجــارة ،الجامعــات،
الشــباب األشــخاص الضعفــاء ،ورجــال األعمــال أو منظمــات
المجتمــع المدنــي  ،كمــا تؤكــد ً
أيضــا علــى الحاجــة إلــى تدريــب
رواد األعمــال بشــكل أفضــل مــن خــال تشــجيع إنشــاء أو
تطويــر مدرســة ريــادة األعمــال عبــر االنترنــت ،وإنشــاء أكاديميــة
رقميــة وإنشــاء حاضنــات اعمــال بالشــراكة مــع أكبــر الشــركات
الليبيــة.

تعمــل مؤسســة خبــراء فرنســا مــع
المؤسســات والمصــارف الليبيــة علــى ضخ
المزيــد مــن الســيولة فــي األســواق الليبيــة
مــن خــال االئتمــان المتناهــي الصغــر
الــى جانــب تطويــر عمليــات االئتمــان مــن
خــال دعــم إعــادة تنشــيط صنــدوق ضمــان
االئتمــان.

البرنامج االقتصادي  -ليبيا

في إطار أداء هذه
األنشطة  ،يمكن
لفريق مؤسسة خبراء
فرنسا في ليبيا اآلن
البناء على العديد من
اإلنجازات المربحة
لجميع المشاريع

•أكبر مجتمع لرواد األعمال الليبيين
•عالقة قوية مع الجهات الليبية الفاعلة اقتصاديا
•نماء تمويل :أول مصرف ليبي للتمويل المتناهي الصغر اإلسالمي في ليبيا
•«ستريم» أول حاضنة ومسرع أعمال وفاب الب في ليبيا
•تدريب وبناء قدرات مشغلي القطاعين العام والخاص ورواد األعمال الشباب
•أكاديمية جنزور الرقمية
•المدرسة الليبية لريادة األعمال عبر اإلنترنت
• أول شهادة جامعية مشتركة في ريادة وتطوير األعمال بين الجامعات وغرف
التجارة والصناعة

3.

EU4PSL — 1

دعم تطوير القطاع
الخاص في ليبيا
ج1
تعزيز قدرات المؤسسات الليبية

البرنامج االقتصادي  -ليبيا

1 .1تحسين تصنيف ليبيا لممارسة األعمال في ترتيب
مجموعة البنك الدولي
2.2الشباك الموحد :المساعدة في إعادة تجميع اإلجراءات
اإلدارية تحت سقف واحد
3.3مكتب المساعدة التجارية :دعم إنشاء مكتب لدعم
الصادرات للمنتجين الليبيين
4.4تسهيل المهام االستشارية والمناصرة للغرف التجارية
5.5المساعدة في تطوير «الكتاب األبيض» لغرفة التجارة
لتوصيات إصالحات و أولويات العمل المشتركة
6.6دعم تحويل االقتصاد الرقمي

4.

7 .7دعم نمذجة االقتصاد الليبي من خالل الشبكة الدولية
للنمذجة االقتصادية

ج2

دعم ريادة األعمال لدى النساء والشباب

1 .1بناء القدرات للمجتمع المدني المحلي
2.2تمكين المرأة عن طريق التوجيه «من الفكرة إلى اإلقالع»
«3.3رواد األعمال المستقبل  :مسابقة خطة عمل على مستوى البالد”
4.4التمويل وتسريع الشركات الناشئة
5.5إعداد «الحاويات» :نقطتين للبيع ؛ واحدة في طرابلس و واحدة في بنغازي

ج3

ج4

الوصول إلى التمويل

ريادة األعمال في التعليم

1 .1تحسين الحوكمة والضوابط الداخلية لمنح
االئتمان

1 .1التنظيم المؤسسي لريادة األعمال في النظام
التعليمي من خالل (إنشاء وحدة ريادة األعمال
في وزارة التعليم و 10وحدات في  10جامعات)

2.2دعم تحسين الخدمات التي يقدمها مكتب
معلومات االئتمان الليبي
3.3المساعدة في إعادة تنشيط صندوق ضمان
االئتمان
4.4المساعدة في تطوير صندوق رأس المال المغامر
5.5تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات
الليبية المتوسطة والصغيرة الحجم صندوق
رأس المال المغامر

2.2إدخال نظام المشروعات الطالبية في
الجامعات الليبية

 3سنوات

المدة 2023-2019 :

 10مليون يورو
الميزانية

المانح
االتحاد األوروبي

3.3ترقية شهادة ريادة األعمال إلى دورة معتمدة
من البكالوريس
4.4توسيع نتائج المدرسة الليبية لريادة األعمال عبر
اإلنترنت

5.

-2ستريم

إنشاء حاضنة ،
مسرع و فاب الب
ستريم
البرنامج االقتصادي  -ليبيا

1 .1تقدم خدمات الحضانة وتسريع االعمال وكذلك خدمات النمذجة
للشركات الناشئة الواعدة

المدة 2020-2018 :

3.3تنظيم الفعاليات وورش العمل لتنمية المجتمع

 2مليون يورو

2.2دعم رواد األعمال الناجحين في كل رحلة
4.4دعم اإلبداع واالبتكار وخلق فرص العمل
5.5اقامة حلقات التمويل بين رواد األعمال والمستثمرين

6.

 2سنوات

الميزانية

المانح
المملكة المتحدة

-3نماء تمويل

إنشاء أول مؤسسة
للتمويل األصغر من
خالل مصرف محلي

المدة 2020-2018 :

 2مليون يورو
الميزانية

المانح
المملكة المتحدة

البرنامج االقتصادي  -ليبيا

سنتان

1 .1التعريف والشراكة مع مصرف السراي
2.2تقديم المساعدة الفنية لتنفيذ برنامج التمويل المتناهي الصغر
المتوافق مع الشريعة اإلسالمية
3.3دعم إنشاء فرعين  ،أحدهما في طرابلس واآلخر في بنغازي
4.4توفير التدريب على التمويل المتناهي الصغر
5.5دعم الوصول إلى التمويل لمئات من المتقدمين

7.

SEI — 4

دعم مبادرات ريادة
األعمال االجتماعية
البرنامج االقتصادي  -ليبيا

1 .1تنظيم مخيمات ريادة األعمال االجتماعية لعدد  144رائد اعمال ليبي
مع تقديم منحة مالية لـ  30شاب وشابة ليبيًا لتنفيذ مشاريعهم في
 24بلدية
2.2تطوير التفكير اإلبداعي حول القضايا االجتماعية والبيئية وتحويلها إلى
أفكار تجارية

سنة

المدة 2020-2019 :

500.000
الميزانية

3.3تنمية المهارات الحياتية للشباب

8.

المانح
االتحاد األوروبي من خالل اليونيسف

-5مختبرات االبتكار في المدارس

بالتعاون مع
 24مدرسة في جميع
أنحاء ليبيا

المدة 2020-2019 :

 300.000يورو
الميزانية

المانح
االتحاد األوروبي من خالل اليونيسف

البرنامج االقتصادي  -ليبيا

سنة

1 .1تأسيس مختبرات االبتكار في  24مدرسة وفي  4مراكز بيتي
2.2تعزيز روح الريادة واالبتكار لعدد  400شاب تتراوح أعمارهم بين  10و 16سنة
3.3تنمية قدرات وزارة التعليم ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحفيز
مختبرات االبتكار

9.

-6رقمي

إنشاء أول شبكة
وطنية من مدارس
البرمجة في البلديات
البرنامج االقتصادي  -ليبيا

1 .1دعم تأسيس مركز تدريب البرمجة بوزارة الحكم المحلي
2.2دعم إنشاء  4مدارس برمجة في  4بلديات
3.3المساعدة في تنفيذ مركز تدريب رقمي وطني في طرابلس

المدة 2022-2020 :

4.4المساعدة في إنشاء مساحة عمل مشترك مخصصة للمرأة في بلدية جنزور

 1.5مليون يورو

5.5تدريب  22مدرب المدربين على مدى  3أشهر
6.6تجديد و تحديث االمباني التي توفرها البلديات كمقر لالكاديميات
7 .7تنظيم عدد  2هاكاثون وطنية سنويا في طرابلس

10.

سنتان

الميزانية

المانح
الحكومة الفرنسية

للمزيد من المعلومات ,اإلتصال
االكسندر شتليون منيه  -مدير البرنامج
محمد األسود  -نائب مدير البرنامج

alexandre.chatillon-mounier@expertisefrance.fr
mohamed.alaswad@expertisefrance.fr

مؤسسة خبراء فرنسا  -عمارة آسترا الطابق األول
نهج بحيرة فكتوريا  ،ضفاف البحيرة  1053 -1تونس
www.expertisefrance.fr/libye

تجدنا أيضا على
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