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 مقــدمـــةال

واالجتماعية والسياسية التي تشهدها بالدنا، وتأكيدًا على أهمية الدور في ظل التطورات واألحداث االقتصادية 
الكبير للمؤسسات التعليمية واألكاديمية، وعلى رأسها مؤسسات التعليم العالي في ليبيا في تحقيق التطور العلمي 

العلمية المحكمة في  والتنمية من خالل المساهمة في تقديم الخدمات العلمية واإلنتاج العلمي األصيل ونشر البحوث
مختلف المجاالت، والتأكيد على أهمية اتباع المنهج العلمي في تشخيص الواقع والقضايا والمشاكل والتحديات القائمة 
وتقديم الحلول واستشرف اآلفاق المستقبلية لالقتصاد الليبي، وفي إطار سعي جامعة مصراتة إلى القيام بدور مميز 

مي وتقديم الخدمات العلمية للمجتمع، وألهمية ريادة وحاضنات األعمال في تحقيق في مجال البحث والنشر العل
التنمية االقتصادية واالجتماعية، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه في التطوير والرفع من مستوى أعمال المشروعات 

مشروعات الصغرى والمتوسطة في الصغرى والمتوسطة ـ يأتي تنظيم الجامعة لمؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير ال
االقتصاد الليبي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، من خالل دعوة األكاديميين والخبراء 
والمختصين بالجامعات واألكاديميات والمراكز البحثية، وكذلك المهتمين بمواضيع ريادة األعمال وحاضنات األعمال 

ية واالجتماعية والسياسية، والمنظمات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة وقضايا التنمية االقتصاد
 من داخل ليبيا وخارجها.

 

ونظرا ألهمية البحث العلمي واألكاديمي في تحليل ووصف الظواهر والمشاكل والقضايا والمواضيع المختلفة على 
نتائج سليمة يمكن من خاللها تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة قواعد وأسس علمية، تساعد على الوصول إلى 

ضافة للمعرفة  بالخصوص، تأتي أهمية عملية النشر العلمي لألوراق البحثية المشاركة في المؤتمر كمساهمة علمية وا 
نتاجا علميا نفتخر بنشره وتقديمه للقراء والمهتمين وطالب العلم والمنظمات والمؤسسات والجهات المسؤولة وغيرها،  وا 

من خالل تقديم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة من األبحاث العلمية المتخصصة في مجال ريادة وحاضنات األعمال، 
ودورها في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي؛ وهو ما يساهم في تسليط الضوء على 

ين والمهتمين بموضوع ريادة وحاضنات األعمال والمشروعات الصغرى موضوع ريادة األعمال، وفتح آفاق جديدة للباحث
والمتوسطة، وتقديم النتائج والتوصيات التي تساعد على صياغة ووضع السياسات العامة المناسبة في إطار تحسين 

 بيئة حاضنات األعمال وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي.
 

 لجنة التحرير

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 كلمة رئيس جامعة مصراتة

الحمد هلل الذي علَّم بالقلم، عّلم اإلنسان ما لم يعلم، والّصالة والّسالم على رسول اإلنسانيَّة ومعّلم البشرّية سيِّدنا 
 :محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

اهتمامات الجامعة وغرفة التجارة  فبينونحن نفتتح فعاليَّاتِّ هذا المؤتمر، نستحضُر خلفياتِّ تبلورِّ فِّكَرتِّه، 
راعة، ظهرت فكرةُ عقدِّ مؤتمٍر علمي حول دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الّصغرى والمتوّسطة زّ والصناعة وال

رِّ التع لمي، وخلقِّ بيئٍة معرفّيٍة وعلمّيٍة راقيٍة. إنَّ أهميََّة هذا في االقتصاد الليبي من أجل تعزيز أواصِّ اون والتعاُرف العِّ
يمانِّنا الّصادق بأن المستقبل ينبثق من مناراتنا العلمّية والخبرات الّتجارية  تنطلق من قناَعتنا الّراسخة، وا  المؤتمر ِّ

المطلوب لالرتقاء باالقتصاد الوطني؛ واكتساب والّزراعية والصناعية، األمُر الذي يشير بشكل حاسٍم إلى حجم الُجه د ِّ
د واالبتكار. إن كثيرا من دول العالم التي ليست بعيدًة عنَّا، قد نجحت خالل السنوات الماضية في  خصائص التََّجدُّ

نفطية. المعتمد على النفط، إلى اقتصاٍد تطورت فيه مساهمُة القطاعاتِّ غير ال ييعر االنتقال التدريجي من االقتصاد ال
فال يمكن إغفاُل أهمية ودور المشروعات الصغرى والمتوسطة في النهوض االقتصادي، حيث تشّكل هذه المشروعات 

 القسَم األعظم لقطاع األعمال الخاص.
 

فإن هذا المؤتمر لريادة األعمال، يــــعّد مبادرًة وطنيًة مهمًة ُتَسلُِّط الضوَء على دور ريادة األعمال في دفع  ،لذا
جلة النمو االقتصادي، بما يتماشى مع مساعي بالدنا الرامية إلى النهوض االقتصادي، وفي مقدمته المشروعات ع

 الصغرى والمتوسطة، باعتبارها رافدًا مهمًا من روافد التنمية المستدامة.
 

طالعهم على إننا نسعى لتعزيز روح الريادة لدى الشباب، وتشجيع كل من يرغب في إنشاء نشاطه االقتصادي، وا
إنجازات الشركات، والتواصل مع رجال األعمال البارزين، واستلهام األفكار وأفضل الممارسات العالمية، خاّصة في 

نا على خارطة العالم األول. ،بعد توفيق هللا تعالى ،والتي في إمكانها ،ظل المزايا التي حبانا هللا تعالى بها  وضُع بالدِّ
 

مها وتحسينِّ الّنمو االقتصادي فيها، ووضعِّها في شعـارنا، أن نحمَل األمانة ، ونعمَل معا بهدف رقي البالد وتقدُّ
. وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقّدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل، للقائميَن على  مكانها المأمولِّ والمنشودِّ

، والشكُر موصول للسادة األفاضل بغرفة التجارة والّص  ناعة والّزراعة. كما أشكر الّسادةِّ الباحثيَن وأخصُّ هذا الـُمؤتمرِّ
بالّذكر منهم ضيوفنا من خارج المدينةِّ الذين ساهموا في إثراء الـُمؤتمر بُِّبحوثهُم القّيمة، ُمتمّنيا أن يخرجوا بنتائَج 

 وتوصياٍت يكون لها انعكاٌس إيجابٌي على تطّورِّ المجتمع، خدمًة للّصالح العام.
 

 هللا ليبيا وأهلها الطَّيِّبين الّشرفاء ـــــــ والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهحــــِفــــظ 

 

 أ.د. فرج علي بلقاسم أبوشعالة

 رئيس جامعة مصراتة
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 كلمة مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة

 هللا والصالة والسالم على رسول هللابسم 

 

باألهمية الكبيرة لريادة األعمال في إنجاح المشروعات الصغرى  انعقاد هذا المؤتمر العلمي إحساساً يأتي 
والمتوسطة، ولقدرة هذا النوع من المشروعات على إحداث تنمية صناعية وتجارية وخدمية في جميع ربوع بالدنا 

وحل الحبيبة؛ حيث تتميز هذه المشروعات بخاصية االنتشار والتوطن، وتوسيع قاعدة الملكية، وتوفير فرص للعمل، 
مشكلة البطالة، والمساهمة في دعم الناتج المحلي اإلجمالي، وزيادة الدخل القومي. وفي بالدنا ليبيا، تم إنشاء 
البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، إال أن هذا البرنامج مازال دوره محدودًا وضئياًل في تنشيط الحركة 

 االقتصادية.
 

دراكًا من غرفة التجارة وال صناعة والزراعة مصراتة، وجامعة مصراتة ألهمية دراسة موضوع ريادة األعمال، وا 
ووضع القاعدة السليمة لالنطالق بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو تحقيق أهداف التنمية االقتصادية، وبمساندة برنامج 

ل من االتحاد األ  –دعم ليبيا في التكامل والتنوع واالستخدام المستدام  وروبي _ تم تنظيم هذا المؤتمر ساليدس، المموَّ
العلمي، وذلك لتحقيق بعض األهداف التي نذكر منها: توضيح مفاهيم ريادة األعمال وحاضنات األعمال والمشروعات 
الصغرى والمتوسطة، وتشخيص بيئة األعمال في االقتصاد الليبي، واالستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا، والوصول 

 راءات الالزمة لتطوير وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة.إلى الترتيبات واإلج
 

وفي النهاية، نشكر اللجنة التحضيرية والعلمية والباحثين على هذا المجهود الجّبار ونتمنى لكم اإلفادة واالستفادة 
 للرقي باقتصاد بالدنا وتحقيق الرفاهية ألبنائنا.

 
 

 

 والعبادوفقنا هللا إلى ما فيه خير البالد 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

 أ. أبوبكر عبد البارئ شنب

 مدير عام غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة
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برنامج دعم ليبيا في التكامل والتنوع واالستخدام المستدام ممثل كلمة 

(SLEIDES) 

 

صدار هذا الكتاب باسم مؤسسة خبراء فرنسا، وهي مؤسسة  يسعدني ويشرفني أن أشارك معكم بهذا المؤتمر وا 
تنفيذ البرنامج األوروبي حكومية فرنسية للتعاون الفني الدولي تتبع وزارة االقتصاد والخارجية الفرنسية، وذلك في إطار 

لدعم االقتصادي الليبي الممول من االتحاد األوروبي. هذا البرنامج األوروبي يتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع كل من 
وزارة التخطيط، وزارة االقتصاد، وزارة المالية، وزارة الحكم المحلي، المصرف المركزي، صندوق ضمان اإلقراض، 

بيانا للهاتف المحمول، مجلس رجال األعمال يالتجارة والصناعة والزراعة، شركة ل المصارف، الجامعات، غرف
 .ومنظمات المجتمع المدني

 

يهدف هذا البرنامج الى مساعدة حكومة الوفاق الوطني في بناء اقتصاد ليبي فاعل ومتنوع ومنافس من خالل 
دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات دعم األعمال نشر ثقافة ريادة األعمال واالبتكار بين الشباب والمرأة وتحسين 

 لى التمويل الالزم.إوالوصول 
 

 وفي هذا المقام يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من جامعة مصراتة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة
يعتبر نقلة نوعية في نمط مصراتة واللجنة التحضيرية والعلمية وكل الباحثين على عقد هذا المؤتمر النوعي الذي 

التفكير الليبي نحو العمل المشترك بين القطاع المعرفي وقطاع األعمال والقطاع الحكومي المتمثل في المجلس البلدي 
 مصراتة.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 

 أ. محمد األسود

  التكامل في ليبيا دعم برنامجمجلس اإلدارة لرئيس نائب 

 (SLEIDES) املستدام واالستخدام والتنوع
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 كلمة رئيس اللجنة التحضيرية

 أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد. ىبسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم عل

 
والصناعة والزراعة بمصراتة لعمق التشوهات التي يعاني منها االقتصاد إدراكا من جامعة مصراتة وغرفة التجارة 

الليبي، التي من بينها انتشار ظاهرة البطالة ما بين فئات الشباب من خريجي المؤسسات التعليمية، يأتي هذا المؤتمر 
ي إطار التحول لمناقشة موضوع مهم وهو نشر ثقافة الريادة في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة، وذلك ف

التدريجي لالقتصاد الليبي ليكون للقطاع الخاص دور بارز ومتزايد في حركة النشاط االقتصادي من حيت استخدام 
القوى العاملة واالستثمار والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، ومن ثم يمكن التقليل من معدالت البطالة خالل 

 المرحلة القادمة.
 

المناسبة تتقدم اللجنة التحضيرية للمؤتمر بالشكر والتقدير إلى السيد رئيس جامعة مصراتة والسيد وكيل وبهذه 
لى كافة المسؤولين بالجامعة على المجهودات التي يبذلونها من أجل الرقى بهذه الجامعة  الجامعة للشؤون العلمية وا 

بغرفة التجارة والصناعة والزراعة  كافة المسؤولينوالمساعدة في إنجاح هذا المؤتمر. والشكر موصول أيضا إلى 
بمصراتة ومشروع ساليدس )مشروع دعم ليبيا في التكامل االقتصادي والتنوع واالستخدام المستدام( على التعاون 

 والمساعدة. 
 

لى كل السادة المحكمين لألو  راق أيضًا الشكر إلى كل الباحثين على مشاركتهم الفاعلة بأوراقهم العلمية، وا 
لى الحرس الجامعي ووسائل اإلعالم المتواجدة  البحثية. والشكر إلى اللجنة العلمية وكافة أعضاء اللجان الفرعية وا 

لى كل من قدم يد العون والمساعدة. لى إدارة كلية التربية بالجامعة وا   معنا اليوم وا 

 
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 الم كعيبةسأ.د. محمد 

 اللجنة التحضيرية للمؤتمررئيس 

 

 

 

 



10 
 

اللجنة التحضيرية والعلمية ملؤتمر: "دور ريادة األعمال في تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة في 

 االقتصاد الليبي"

 وتكونت من: اللجنة التحضيرية:

  -أ.د. محمد سالم كعيبة  -
ً
 رئيسا

 للرئيس  -أبوبكر عبدالباري شنب  -
ً
 نائبا

  -د. مصطفى علي الشريف  -
ً
 عضوا

  -د. أحمد محمد الطوراس  -
ً
 عضوا

  -أ. علي مفتاح زقوط  -
ً
 عضوا

  -أ. محمد منصور عبودة  -
ً
 عضوا

  -أ. وسام مختار الصادق  -
ً
 عضوا

  -إبراهيم محمد النيحوي أ.  -
ً
 ومقررا

ً
 عضوا

 تكونت من:لجنة العلمية: وال

  -د. عبدالحكيم محمد مصلي  -
ً
 رئيسا

  -د. محمد مفتاح الفطيمي  -
ً
 عضوا

  – ةنورالدين كمب إبراهيمد.  -
ً
 عضوا

  -د. الصادق عبدالسالم الفيتوري  -
ً
 عضوا

  - ةد. علي عبدهللا تيك -
ً
 عضوا

  –أ. علي عبدالسالم الجروش ي  -
ً
 عضوا
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 المحتويــــات

 الصفحة عنوان البحث ت

 13 التعريف بريادة وحاضنات األعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة -المحور األول

1-  

مقومات نجاح المشروعات الصغرى وأهميتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في ليبيا: دراسة 

 ميدانية على مالك المشاريع الصغرى في مدينة سرت

 )د. امباركة سالم العماري( 

14 

2-  
 تحليل عالقة المشروعات الصغرى بالناتج الكلي والتوظف في االقتصاد الليبي

 )أ. هشام العربي منير(
34 

 50 عمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبيألريادة وحاضنات ا -المحور الثاني

3-  
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 االقتصادية واالجتماعية في ليبيا مقومات نجاح المشروعات الصغرى وأهميتها في التنمية 

 "دراسة ميدانية على مالك المشاريع الصغرى في مدينة سرت" 

 امباركة سالم العماري د. 
 معة سرتاج - كلية االقتصاد

embaraka.hassan@su.edu.ly 

 

 الملخص 
  المعوقات   بيان إلقاء الضوء على المشروعات الصغرى والتعرف على مقومات نجاحها ونموها، و هدف هذه الدراسة إلى  ت

 وأهميتها في التنمية المشروعات الصغرى مفهوم الدراسة تطورها. وناقشت هذه من  وتحد تواجهها التي الصعوبات و 
الستخراج النتائج المتعلقة بالدراسة.   SPSSواالجتماعية. واستخدمت األساليب اإلحصائية باستخدام نظام  االقتصادية

سيطة،  ب وتكون مجتمع الدراسة من كل المشروعات الصغرى الواقعة بمدينة سرت الليبية، حيث أخذت منه عينة عشوائية 
ه من أهم مقومات  أن  واستخدمت االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج منها:

نجاح المشروعات الصغرى هي تنمية وتطوير المشروعات الصغرى إداريا وفنيا، ومن أهم المعوقات هي عدم القدرة على  
وتبين أن للمشروعات الصغرى أهمية بالغة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.   توفير رأس المال والمعلومات المناسبة.

 ومن خالل نتائج الدراسة أوصت الباحثة بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

  .، ليبياالكلمات الدالة: المشروعات الصغرى، مقومات ومعوقات النجاح، التنمية االقتصادية واالجتماعية

Abstract 
This study aims to shed light on small enterprises in Sirte, identify factors behind their success 

and growth, as well as to identify the difficulties, problems and constraints that face them and limit 
their development. The study discusses the concept of small enterprises, and then clarifies their 
importance in economic development. In order to achieve the study objectives, this study mainly 
depends on the descriptive approach, and the questionnaire is used as a tool for study. The sample 
of the study consists of (40) members of small enterprises in Sirte, and the SPSS program is used to 
analyse the responses of the sample members. This study reaches a number of results: the most 
important one is that factor of the success of small enterprises is the development of them 
administratively and technically; the most important constraints are the inability to provide capital 
and appropriate information. Also, it is clear that small enterprises are of great importance to 
economic development. From the results, the researcher recommends a set of recommendations 
and proposals. 

Keywords: Small enterprises, Factors of success and constraints, Economic and social development, 
Libya. 

mailto:embaraka.hassan@su.edu.ly


 
 2019سبتمبر  21 -مصراتة       مؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي

  

15 
 

 المقدمة 
ا قدرته أثبتت أن بعد وخاصة العالم دول جميع في بالمشروعات الصغرى والمتوسطةاالهتمام  لقد زاد

 إن تجارب الدول المتقدمة )الواليات المختلفة، وحيث االقتصاديات تواجه التي المشاكل معالجة في اءتها وكف
 العالم حدا سواء جعلتالجزائر( على  السعودية، النامية )مصر، ألمانيا( والدول اليابان، األمريكية، المتحدة

 الناحية من والمتوسطة الصغرى وعاتبالمشروعات الصغرى والمتوسطة، فالمشر  يتجه إلى االهتمام
 العالم. وحيث إنها تمثل في عدد المشاريع من إجمالي تقريبا  (90%-95%) نسبته ما  تشكل االقتصادية

التنمية االقتصادية  عملية في الرئيسي لدورا يلعب الذي واالقتصاد االجتماعي الخاص للقطاع الفقري العمود
 واالجتماعية.

 واالجتماعية باعتبارها  االقتصادية التنمية لعملية مهما   رافدا   والمتوسطة الصغرىوكما تشكل المشروعات 
 زيادة في والدخل، وتساهم اإلجمالي الناتج المحلي لتوليد اإلنتاجية، ومصدر الطاقة لزيادة أساسيا   منطلقا  

 (.2017 خليل،المحلية ) األوليةالموارد  استغالل خالل من اإلنتاجية
 وأسئلتها  مشكلة الدراسة

 في اإلجابة على السؤال الرئيسي التالي: الدراسة مشكلة إبراز يمكن
الصغرى في مدينة سرت ومعوقات نجاحها، وما مدى مساهمتها في   ما هي مقومات نجاح المشروعات 

 واالجتماعية في ليبيا؟  االقتصادية التنمية تحقيق
 ويتفرع من ذلك التساؤالت الفرعية التالية:

 ما هي درجة الموافقة على مقومات نجاح المشروعات الصغرى في مدينة سرت؟  :لواأل التساؤل
 هي وما ؟ مدينة سرتفي نجاح المشروعات الصغرى هل هناك معوقات تحول دون  :الثاني التساؤل

 المعوقات؟ هذه
  في ليبيا؟ االقتصادية التنمية عملية في الصغرى ما أهمية المشروعاتالثالث:  التساؤل
 لدراسة:أهداف ا

الصغرى في ليبيا، وكذلك أهميتها  دراسة مقومات نجاح المشروعاتالهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو 
 واالجتماعية.  االقتصادية التنمية في تحقيق
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 الدراسة أهمية 
 المشروعات المتوسطة والكبيرة، دعم في الصغرى المشروعات أهمية تتمثل أهمية هذه الدراسة في

النامية والتي  الدول من تواجه العديد التي واالجتماعية االقتصادية المشاكل بعض حل في معها  والمساهمة
 للمشروعات اإلنتاجية الكفاءة ورفع دعم في مؤثر بدور الصغرى المشروعات من بينها ليبيا. حيث تقوم

 الكبيرة.
 حدود ونطاق الدراسة 

 واقعة في مدينة سرت الليبية.شملت هذه الدراسة المشروعات الصغرى ال :الحدود المكانية -
الدراسة الميدانية )توزيع استمارة االستبيان( على عينة الدراسة خالل شهر  إجراء تم الزمانية: الحدود -
 م.2019يوليو 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 المشروعات الصغرى

 مفهوم المشروعات الصغرى ومعايير تعريفها 
المختلفة والمعايير المستخدمة والتي   ى وفقا لتباين وتعدد وجهات النظرلقد تباين مفهوم المشروعات الصغر 

 حاولت تقديم تفسيرات وتعريفات لهذا المفهوم، ومن أهم التعاريف الواردة لمفهوم المشروعات الصغرى ما يلي: 
 التعريف(: تعريف المشروعات الصغرى ومعايير 1جدول رقم )

 المصدر المعيار  نص التعريف  

 عدد ويقل اقتصاديا تمارس نشاطا التي مشاريعلا "تلك
 عامل".  21 عن  فيها العاملين

 المشتركة  األوربية السوق عدد العاملين 

 الدولية العمل منظمة عدد العاملين   .عمال"  10 من  أقل  بها  يعمل التي المشاريع "تلك

 اإلدارة وحصرها  باستقالل يتميز الذي  المشروع  "ذلك  
 نسبيا الصغير المال  رأس  وحجم  وعالمشر بالمدرين مالك 

 الصناعة ضمن للمشروع نسبيا الصغير باإلضافة إلى الحجم
 . "بها يعمل التي

 األمريكية التنمية لجنة الشامل )وصفي وكمي( 

  10بنحو  الواحدة المنشأة في المال  رأس "المشروع الذي

   فأقل" خمسون  بها  ويعمل مصري جنيه أالف
رأس المال + عدد  

 العاملين 
 المصرية الصناعات  اتحاد

"تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل  

المسؤولية بأبعادها الطويلة األجل )اإلستراتيجية( والقصيرة  

  10األجل )التكتيكية(، كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 

 ". عامالا  50 –

 الشامل )وصفي وكمي( 
منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 يةالصناع

عمال   10"تلك المشروعات التي يعمل فيها أقل من 

بالمشروعات البالغة أو متناهية الصغر، والتي يعمل فيها بين  

عامالا بالمشروعات الصغيرة، وتلك التي تزيد فيها   50و  10

 المتوسطة". عامالا بالمشروعات  100و  50بين 

 البنك الدولي  عدد العاملين 
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 المصدر المعيار  نص التعريف  

  2الستثمار فيه اقل من "ذلك المشروع الذي يبلغ حجم ا

 . عامل" 60 عن فيها  العاملين  عدد يزيد وال  دوالرمليون 
رأس المال + عدد  

 العاملين 

دول مجلس التعاون  

، ص  2001الخليجي )شيحا 

82 .) 

    2.8 عن  فيها الدوران  ال يزيد معدل التي "تلك المشاريع  

ال يزيد عن   balance sheetمجموع  مليون فرنك، وأيضاا 

 عامل".  50العمال ال يزيد عن ون فرنك وأيضاا عدد ملي 1.4

عدد العاملين + رأس  

 المال )كمي( 
Simon,1998:102 

 رقم  وتحقق  أفراد، 9 -1بين  ما  تشغل التي "تلك المؤسسة 
  دينار".  مليون 20 عن  يقل أعمال

عدد العاملين + رأس  

 المال )كمي( 

الجزائري سليمان،   المشرع 

 5، ص2016

وتكون   بمفرده صاحبه ويديره يمتلكه ذيلا  المشروع  ذلك"

 محدودة". مبيعاته حجم
مبيعات   الملكية + حجم 

 )شامل( 

 الحميد عبد .د
 ناعمة أبو مصطفى

 ويدار العاملين  "ذلك المشروع الذي يستخدم عدد قليل من 
 المحلية". ويخدم السوق المالكين  قبل  من

عدد العاملين + اإلدارة +  

 السوق )شامل(  في تأثيره
 . 15، ص  2012عطية، لا

 في تعمل واإلدارة، الملكية مستقلة في شخصية "منشأة
 محلية، تكون  ما  غالبا  بيئة وفي  الكاملة، المنافسة سوق 

 ."نسبيا محدودة إنتاجيةطاقة  ذات إنتاج وبعناصر
 وصفي 

،  2012العزاوي، 

 . 5ص

 25 عن بها  العاملين عدد يزيد ال التي المشروعات "تلك
 لها  التأسيسي المال  لرأس  اإلقراض  وز قيمةجايت وال عامالا 

 .ليبي" دينار مليون 2.5

عدد العاملين + رأس  

 المال )كمي( 

قرار صندوق التشغيل  

 (، ليبيا. 109رقم )

يمكن أن   ذات تأثير محدود والتي االقتصادية األنشطة "تلك

أشخاص، وتمارس   10إلى  5العاملين فيها من  يتراوح عدد 

 في منطقة محددة". اديةقتصاال وحداتها عملها

 . 178، ص  2010الحطاب،  عدد العاملين 

العدد الذي   وقلة بانخفاض رأسمالها تتميز التي "المشروعات

الطاقة   وقلة جم مبيعاتهاتستخدمه من العمال وصغر ح 

الالزمة لتشغيلها، كما تتميز بارتباطها الوثيق بالبيئة 

صريف  ى توعل محليا  المتوفرة  الخامات  واعتمادها على 

منتجاتها في المنطقة نفسها التي ينشأ بها والمناطق   وتسويق 

 ".بها المجاورة 

 . 24، ص 2007جواد،  الشامل )وصفي وكمي( 

 الباحثة عدادإالمصدر:    
نه يمكننا أالصغرى، إال  للمشروعات الصعب تحديد تعريف واضح وشامل من أنه القول يمكننا  تقدم ومما 

هي األكثر شيوعا و المعايير الكمية ومن أهمها مة في تعريف المشروعات الصغرى تقسيم المعايير المستخد
 المشروعات الصغرى. تعريف في المستخدمة المعايير أكثر من المال العاملين ورأس عدد وخاصة معياري

 أهمية المشروعات الصغرى
والبشرية،  واالجتماعية ةاالقتصادي بأبعادها  المستدامة تعد المشروعات الصغرى من أهم أدوات التنمية

الصناعي في  القطاع إجمالي % من99 نسبته فهي تمثل ما  .الدولةومن أهم ركائزها في تحقيق أهداف 
 األمريكية، المتحدة المشاريع في الواليات عدد إجمالي % من90% إلى 80اليابان، وتمثل ما نسبته ما بين 

واالجتماعية وذلك  االقتصادية التنمية عملية في رىصغال تتمثل أهمية المشروعات، و أوروبا  غرب دول وبعض
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؛ 2012القهيوي والوادي،  ؛2008واالستشارات،  البحوث ومركز الوطني التخطيط )مجلس اآلتيمن خالل 
 (:2014الحمادي والشيباني، 

 عمل، حيث توظف فرص توفير خالل الفقر وتحسين مستوى المعيشة من  مكافحة البطالة والحد من .1
 القوى حجم من 84% الصناعية في اليابان، وتوظف قرابة العاملة القوى إجمالي من 73% من يقرب ما 

 عامل في الهند. مليون 17المتحدة األمريكية، وتوظف حوالي العاملة في الواليات 
التصديري بنسبة قد  القطاع للتصدير، حيث تسهم في قابلة وتقديم خدمات سلع إنتاج المساهمة في .2

 األمريكية. المتحدة أوروبا والواليات غرب بعض دول في% 40تصل إلى 
 المحلي، حيث تسهم بأكثر في الناتج  اإليجابي  واالجتماعية بالتأثير االقتصادية التنمية في المساهمة .3
 االقتصاد في القومي الناتج من %10تصل إلى  الياباني، وتساهم بنسبة الصناعي الناتج من  52%من

 .الدخل القوميالمحلي، وتوليد  للناتج المضافة القيمة مضاعفة وكذلك تساهم في .الهندي
 توفير في تكلفة للعمالة، واألقل توظيفا  ، واألكثرعددا   األكثر "هي الصغيرة المشروعات وبذلك تعتبر

، 2006المحلية" )شامية،   الخام والمواد للتقنية استخداما  األكبر، واألكثر التنموي الدور العمل، وصاحبة فرص
7.) 

 نجاح المشروعات الصغرى مقومات 
 إلى المقومات اآلتية: نجاح المشروعات الصغرىيمكننا تقسيم مقومات 

مقومات متعلقة بمالك المشروع أو مديره: لكي ينجح المشروع الصغير البد من توافر عدد من  .1
الريادية لمالك  السمات الخاصة أو الشخصية التي يتسم بها مدير المشروع أو مالكه ومنها: توفر الروح

للعمل، االستغالل  الكامل والتفرغ بالنفس ، الثقة2009) مقابلة،(اإلدارية المشروع أو مديره، الكفاءة والخبرة 
 .العمل ظروف مع التكيف الجيد للوقت،

مقومات متعلقة بالبيئة الداخلية للمشروع: لكي ينجح المشروع الصغير البد من توافر عدد من  .2
 المناسبة، توفير العمالة توفير على القدرة: والوظيفية في المشروع ومنها  اإلدارية باألنشطة العوامل المرتبطة

(. 2004)عنبه،  للمنافسة  المنتجات والعمالء كإستراتيجية   في الالزمة والتكنولوجيا للمشروع، التخصص الموارد
والمحاسبة  دام وظيفة التمويلتخ اس، ووكذلك تحديد الهدف من المشروع، والتخطيط المناسب والرقابة الجيدة

 للمشروع. والمحاسبية المالية الجوانب مع في التعامل
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مقومات متعلقة بالبيئة الخارجية للمشروع: لكي ينجح المشروع الصغير البد من توفر عدد من  .3
 واالجتماعية يةاسوالسي واالقتصادية االستثمارية البيئة العوامل المرتبطة بالبيئة الخارجية للمشروع ومنها: توفر

 . معرفة السوق وتفهمهو (،2009مقابلة، (المناسبة  والقانونية
 :نجاح المشروعات الصغرىمعوقات 

 إلى المعوقات اآلتية:  نجاح المشروعات الصغرىيمكننا تقسيم معوقات 
 ؛2004صالحي،  ؛2017محمد، ا  )العربي و معوقات داخلية: ومن أهم هذه المعوقات ما يلي  -

عدم توفر الخبرة في مجال ، و : سوء اإلدارة أو عدم كفاءتها وصالحيتها (2002يوسف،  ؛2011غبولي، 
، ومواكبة تطورها التكنولوجيا  على استخدام والحصول صعوبة، و المؤهلة والمدربة والماهرة العمالة العمل، ونقص

 موقع المشروع غير المناسب، وتوقيت انطالقه.و 
؛ حسين، 2012 ؛ العماري،2015ي )المللي، ت ما يلالمعوقا معوقات خارجية: ومن أهم هذه  -
 االئتمان والتمويل: عدم توفر رأس المال الكافي، وعدم توفر التمويل المناسب :(1995كمشكي، ؛ 2006
 المشجعاتالضرائب: نقص في  ،  المال والمصدر )الداخلي أو الخارجي( المناسب للحصول عليه رأس لحجم

 تعمل التي والمؤسسات والتشريعات القوانين غياب الحكومية: القواعد، يةريبالض ءاتاإلعفا  االستثمارية مثل
 الفائدة، والتضخم. معدالت ارتفاع، على حماية ودعم المشروعات الصغرى

سابقة الذكر، والتي تعتبر هي نفسها المعوقات التي  مقومات نجاح المشروعات الصغرى توفر إن عدم
 تحول دون نجاح هذه المشروعات. 

 اسات السابقة در ال
تعددت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المشروعات الصغرى من نواحي متعددة، وفي هذا السياق 

 النحو اآلتي: ىتستعرض الباحثة الدراسات السابقة، وفقا  للمنهج التاريخي عل
 اجهها و ت التي والصعوبات الصغيرة المشاريع إقامة آليات ( إلى معرفة2018) مصطفىدراسة  هدفت

 في تتوفر أن يجب التي العوامل من مجموعة وخلصت الدراسة إلى أن هناك وتطورها، تنميتها  من وتحد
 المشروع، ورأس انطالق تتمثل في توقيت العوامل وهذه واالستمرار النجاح تستطيع حتى الصغيرة المشاريع

 .المشروع في المستخدم المال
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والمشروعات الصغيرة في تحقيق سمة التكافل  المنشآت( إلى معرفة دور 2017) خليلهدفت دراسة 
الصغيرة تساهم في القضاء على المشاكل  المنشآتاالجتماعي في المجتمع، وتوصلت الدراسة إلى أن 

 االجتماعية مما يؤدي بإفراد المجتمع باالنتقال والتدرج في المستويات االجتماعية بسهولة. 
 فشل في تسبب ربما  التي مويلي كأحد المعوقاتانب الت( على الج2016) إجباره ارتكزت دراسة

وتحتاج  حديثة، تجربة هي الليبية التجربة والمتوسطة في ليبيا، وخلصت الدراسة إلى أن الصغرى المشروعات
 من الدولة. والمتنوع المختلف الدعم من إلى الكثير
والمتوسطة،  الصغرى عاتشرو الم مفهوم تحديد ( إلى دراسة2014) الحمادي والشيبانيدراسة  وهدفت

المشروعات. وتوصلت الدراسة إلى أن  هذه في لالستثمار واالجتماعية االقتصادية األهمية وكذلك دراسة
 االقتصادية والهيئات الدول وبين المفكرين بين تعريف موحد  تحديد أدت إلى عدم األسباب  من مجموعة هناك
  .المشروعات لهذه

ر المشروعات الصغيرة وأهميتها في تحقيق التنمية االقتصادية ى توضيح دو ( إل2009)  صالحهدفت دراسة  
واالجتماعية والتعرف على أهم العقبات التي تقف في طريق هذه المشروعات وتمنعها من أداء دورها في 
عملية التنمية. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود تصنيف ثابت يمكن أن تعرف على أساسه المشروعات 

 أحد أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشروعات.    المصرفي يشكلن التمويل  أفي ليبيا. و المتوسطة    الصغيرة من
في  والمتوسطة الصغيرة الصناعية المشاريع تواجه التي المعوقات (2006) الشاعر  دراسة  أظهرت

على  عمللا أجل من عالمشاري هذه تواجه التي المشاكل أهم الدراسة إلى إظهار نابلس، وهدفت محافظة
 الخام المواد على الحصول األهمية. وتوصلت الدراسة إلى إن حسب وترتيبها  اقتصاديا ، وتنميتها  تطويرها 
 تعتبر والمتوسطة الصغيرة للمشاريع الصناعية الداعمة المؤسسات وجود في الحاد والنقص التسويق ومشكلة

 .نابلس افظةفي مح  الصناعية المشاريع تواجه التي والمعوقات التحديات من
 العربي القطر في الصناعية الصغيرة المشروعات تواجه التي والعقبات ( المشاكل2005)  ميا بينت دراسة  
ومميزاتها، وخلصت  خصائصها  وتحديد الصغيرة المشروعات ماهية على الدراسة إلى التعرف السوري. وهدفت

والعائلية،  الفردية الملكية أنماط هي يرةصغال الصناعية المشروعات معظم في السائدة الملكية أنماط إلى أن
 اإلدارة. في أصحابها  خبرات على رئيسي بشكل تعتمد الصغيرة المشروعات ن معظمأو 
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هدفت إلى الربط بين عمليات التخطيط االستراتيجي والعوامل البيئية التي Stoner (1983 )دراسة  وفي
استمرار هذه والعوامل االقتصادية، وأثر ذلك في بقاء و بالصناعة والتكنولوجيا، والقوى العاملة، المتمثلة 

المؤسسات. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقات معنوية بين ظروف البيئة وعواملها وعمليات التخطيط 
 .االستراتيجي لهذه المؤسسات

بيرة من الفشل في المشروعات الصغيرة ( أن هناك نسبة ك1980) Decarlo and Lyonsبينت دراسة  
ا الفشل يعود بصفة أساسية إلى افتقار المشروعات الصغيرة ريطانيا. وتوصلت الدراسة إلى أن أسباب هذفي ب

في بريطانيا إلى التخطيط االستراتيجي، وأن نجاح هذه المشروعات يعتمد على قدرتها على التحليل البيئي 
 موها وبقائها.ف والخطط التي تسهم في تحقيق فرص أكبر لنوبناء االستراتيجيات، واألهدا

 الطريقة واإلجراءات 
 اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المناهج وهى:منهج الدراســة: 

 المنهج التاريخي: وذلك لتناول الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة. .1
  المنهج الوصفي والمنهج التحليلي: لتحليل البيانات واستخالص النتائج من خالل الدراسة الميدانية. .2
المنهج االستنباطي: لوضع الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة، وتحديد أبعاد مشكلة الدراسة وذلك   .3

 وفقا  ألسس ومناهج البحث العلمي. 
 فرضيات الدراسة. المنهج االستقرائي: وتم استخدامه الختبار  .4

  في مدينةيتكون مجتمع الدراسة من جميع المشروعات الصغرى الواقعة مجتمع وعينة الدراسة: 
مشروع صغير ومتوسط وفقا للبيانات الموجودة في غرفة الصناعة والتجارة   3153سرت )والبالغ عددها قرابة 

والزراعة بمدينة سرت والمسجلة في منظومة الغرفة(، أما عينة الدراسة فتم اختيارها عشوائيا من مجتمع الدراسة 
ن مالك أو مدراء المشروعات الصغرى، وأسترجع مد العينة  على أفرا  االستبانة( مفردة. وتم توزيع  80وحجمها )

( منها غير صالحة للتحليل، وبذلك أصبح عدد االستبانات التي تم 6، واتضح وجود )استبانة( 46منها )
 .استبانة( 40استخدامها في تحليل البيانات )

راسة، ا لغرض الدكأداة رئيسية للدراسة، صممت خصيص االستبانةتمثلت في  مصادر جمع البيانات:
عينة الدراسة من مالك أو مدراء المشروعات الصغرى في مختلف األنشطة االقتصادية الواقعة  ىووزعت عل

 بمدينة سرت الليبية. 
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: ولجزئيين الجزء األ  ىاشتملت االستبانة علو تم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلومات،  داة الدراسة:  أ
مؤهل العلمي، عدد سنوات الخبرة، ومعلومات عن لمشاركين من حيث المعلومات خاصة عن ا ىيحتوي عل

المعلومات   ىالمشروع كنوع النشاط، وشكله القانوني، ورأس ماله، وعدد العاملين فيه. الجزء الثاني: يحتوي عل
ذلك أهميتها في نجاح المشروعات الصغرى، وك اتجاهات عينة الدراسة حول مقومات ومعوقات ىللتعرف عل

 الخماسي. (Likert)الجتماعية، وصممت األسئلة بحيث تتناسب مع مقياس ليكرت نمية االقتصادية واالت
 ( نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية2يوضح الجدول رقم ) خصائص عينة الدراسة:

اسبة وبنسبة لبكالوريوس في المح لمبحوثين من أفراد عينة الدراسة، نالحظ أن أكثر المبحوثين كانوا من حملة ال
سنوات وبنسبة  10 من قلأإلى  سنوات 5ن خبرتهم في مجال المشروعات الصغرى تتراوح ما بين أ%، و 40
 ( يوضح بقية نتائج التحليل الوصفي للبيانات الشخصية لعينة الدراسة.2%. والجدول )50

 

 الدراسة  عينة (: خصائص2جدول رقم )

 العدد المتغيرفئة  المتغير
النسبة  

 المئوية
 العدد فئة المتغير المتغير

النسبة  

 المئوية

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع نشاط  

 المشروع 

 

  % 7.5 3 زراعي

 

الشكل  

القانوني  

 للمشروع 

 % 25.0 10 تشاركي 

 % 32.5 13 نشاط فردي  % 12.5 5 صناعي

 % 17.5 7 عائلي  % 7.5 3 مقاوالت

 % 25.0 10 شركة أشخاص  % 12.5 5 استيراد

 % 100 40 المجموع % 32.5 13 تجاري

 % 5.0 2 تعليمي

 

 

 

رأس مال  

 المشروع 

أقل من مليون  

 دينار
28 70.0 % 

 % 7.5 3 طبي

من مليون إلى  

مليون   2 أقل من 

 دينار

9 22.5 % 

 % 5.0 2 سياحي 

مليون إلى   2من

مليون   3 أقل من 

 دينار

3 7.5 % 

 % 100 40 المجموع % 10.0 4 أخرى

 % 100 40 المجموع
 

 
 % 20.0 8 م متوسط لودب



 
 2019سبتمبر  21 -مصراتة       مؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي

  

23 
 

 العدد المتغيرفئة  المتغير
النسبة  

 المئوية
 العدد فئة المتغير المتغير

النسبة  

 المئوية

 

 

 

 

عدد 

العاملين  

 بالمشروع 

 5 أقل من 

 عاملين 
18 45.0 % 

 

 

 

المؤهل  

 العلمي

 % 30.0 12 دبلوم عالي 

عاملين   5 من

 15 إلى أقل من 

 عامل 

 % 40.0 16 بكالوريوس  % 37.5 15

عامل   15 من

 25 إلى أقل من 

 عامل 

 % 5.0 2 ماجستير % 17.5 7

 % 5.0 2 دكتوراه % 100 40 المجموع

 

 

 

 

 

 

سنوات  

 الخبرة

 5 أقل من 

 سنوات
3 7.5 % 

 % 100 40 المجموع

 

إلى أقل   5 من

 سنوات  10 من
20 50.0 % 

إلى أقل   10 من

 سنة  15 من
11 27.5 % 

إلى أقل   15 من

 سنة  20 من
4 10.0 % 

سنة   20 من

 فأكثر
2 5.0 % 

 % 100 40 المجموع

 صدق وثبات أداة جمع البيانات 
ألداة ومن قياسها لما وضعت من أجله، تم عرض االستبانة بصورتها من صدق اللتأكد    الصدق الظاهري:

( من المحكمين المختصين من أعضاء هيئة التدريس، بقسم المحاسبة بكلية االقتصاد 3ية على عدد )ولاأل
االقتراحات، كان لها أثر مباشر في تعديل صياغة بعض بجامعة سرت، حيث تم الحصول على مجموعة من  

 ات، إلى أن تم اعتماد االستبانة بصورتها النهائية.العبار 
ثبات األداة يعني اتساق النتائج عندما تطبق األداة أكثر  صدق وثبات أداة القياس )االتساق الداخلي(:

( لكل محور على Alpha-Cronbach)من مرة، حيث تم حساب قيم معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ 
ويشير ذلك إلى ثبات  (3( كما موضحة بالجدول رقم )0.610قيمته ) حدي وللمقياس ككل حيث بلغت
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عليها لقياس ويعتمد  االستبانة وقوة تماسكها الداخلي، وأنها تتسم بدرجة عالية من االتساق الداخلي والموثوقية،  
  ما صممت من أجله وصالحيتها للتطبيق.

 معامل ألفا كرونباخ(: 3جدول رقم )
 كرونباخ   ءالفا معامل  مةقي  عدد العبارات  البيان

 685. 13 ول المحور األ

 843. 14 المحور الثاني 

 761. 7 المحور الثالث 

 . 610 34 جميع عبارات االستبيان

اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم إدخال البيانات وتحليلها بواسطة برنامج الحزم المعالجة اإلحصائية: 
(SPSS). هذا الترميز  إعدادات، حيث تم وقد تم استخدام الترميز الرقمي لترميز إجابات أفراد العينة لإلجاب

 :(4كما هو مبين في الجدول رقم )
 ات ترميز اإلجاب : ( 4)جدول  

 موافق بشدة  موافق محايد غير موافق  غير موافق بشدة  اإلجابة

 5 4 3 2 1 الرمز 

 تحد من والتي منها  تعاني التي غرى وتحديد المشاكل والمعوقاتالص مقومات نجاح المشروعات  وللتعرف
المتوسطات  ى، تم االعتماد علاالقتصادية واالجتماعية في الظروف الراهنة التنمية تحقيق في مساهمتها 

للعينة  Tذلك، كما تم استخدام اختبار ىالحسابية، واألوزان المئوية إلجابات عينة الدراسة ليكون مؤشرا  عل
، بمعني أن أفراد العينة يوافقون عليها إذا كانت القيمة إيجابيةحدة لتحليل عبارات االستبانة، وتكون العبارة  الوا

، وتكون الفقرة سلبية 3المتوسط الحسابي أكبر من المتوسط المحايد ، وأن 0.05أقل من  tاالحتمالية الختبار
، وأن المتوسط 0.05أقل من  tمة االحتمالية الختباربمعني أن أفراد العينة ال يوافقون عليها، إذا كانت القي

الحتمالية ، وتكون آراء أفراد العينة في العبارة محايدة إذا كانت القيمة ا3الحسابي أقل من المتوسط المحايد 
تم إجراء التحليل لإلحصائي لجميع متغيرات الدراسة وفق ا إلجابات أفراد العينة على . و 0.05لها أكبر من 

، حيث احتسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، مع األخذ بعين االستبانةالواردة في  الفقرات
ا إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي وصلت االعتبار تدرج المقياس المستخدم في الدراسة، واستناد  

 (:5قم )إليها الدراسة اعتمدت في تفسير النتائج على المعيار الموضح في الجدول ر 
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 متوسط إجابات المبحوثينلمعيار األهمية النسبية : (5)رقم جدول  
 درجة األهمية المتوسط الحسابي

 منخفض  2.49  - 1

 متوسط 3.49  - 2.50

 مرتفع 5 – 3.5
7  

 
 :(6رقم ) يتم االعتماد على األوزان المعيارية كما بالجدول ،ولقياس الوزن النسبي إلجابات المبحوثين

 الوزن النسبي لمتوسط إجابات المبحوثين معيار  : (6) رقم   جدول
 الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 غير موافق بشدة  1.79 –  1

 غير موافق  2.59  – 1.80

 محايد 3.39  – 2.60

 موافق  4.19  – 3.40

 موافق بشدة 5.00  – 4.20

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
نجاح المشروعات الصغرى هي درجة الموافقة على مقومات  ما    :ولمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األ

 في مدينة سرت؟ 
(، والذي يوضح آراء أفراد العينة حول 7للعينة الواحدة والنتائج مبينة في الجدول رقم )  tتم استخدام اختبار

أو نجاح المشروعات الصغرى سواء الخاصة بمالك المشروع أو المتعلقة بالبيئة الداخلية  مقومات عبارات
ن القيمة (، وهي أكبر م4.39الخارجية للمشروع، حيث جاءت بمتوسط حسابي لجميع العبارات يساوي )

%، وهي أكبر من 69.71(، والوزن النسبي يساوي 343.، وبانحراف معياري قدره )3المتوسطة المحايدة 
، وهي 0.000تساوي ، وأن القيمة االحتمالية 80.97المحسوبة  T%، وأن قيمة 60الوزن النسبي المحايد 

طات حسابية على التوالي قدرها ( بدرجة مرتفعة، وبمتوس13، 1،6، فقد جاءت العبارات رقم )0.05أقل من 
 ن جميع أفراد العينة موافقون بشدة وبدرجة مرتفعة على تلك المقومات. أ( مما يدل على 4.53و 4.73)
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 ول ( للمحور األtة ونتائج اختبار )(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري7) رقم جدول

 المتوسط  العبارات  م
االنحراف  

 المعياري 
 T P.Vقيمة 

 )االتجاه( 

الوزن  

 النسبي

درجة  

 األهمية 

1 

المشروعات الصغرى  نجاح  مقومات  أهم  من 

الخاصة أو الشخصية المتعلقة بمالك  

 :يلي  المشروع أو مديره ما 

 المستثمر.  قبل من والجدية  االستعداد

 مرتفع % 86.5 000. 59.089 506. 4.73

 التام  التفرغ العمل و ظروف  مع التكيف 2
 مرتفع % 60 000. 27.495 966. 4.20  . للعمل 

اإلدارية في   الخبرة المناسبة والمهارات توفر 3

 مجال العمل. 
 مرتفع % 74 000. 39.547 716. 4.48

 واالبتكار اإلنجاز المخاطر وحب  تحمل 4
 واإلبداع. 

 مرتفع % 67.5 000. 34.294 802. 4.35

5 

  المشروعات الصغرى نجاح  مقومات  أهم  من 

 :يلي  المتعلقة بالبيئة الداخلية للمشروع ما 
 المشروع وتوقيت  الجدوى من  دراسة

 انطالقه. 

4.25 .899 29.909 .000 

 

 

62.5 % 

 

 

 مرتفع

6 
إلنشاء المشروع وتحديد   الجيد الموقع

 أهدافه. 
تفعمر % 76.5 000. 42.155 679. 4.53  

7 
العمل المناسب والمكان   في التخطيط الجيد

 المناسب، والجودة والسعر المناسب. والوقت  
4.35 .736 37.403 .000  

67.5 % 
 مرتفع

8 
المال،   رأس  لحجم التمويل المناسب 

 والمصدر المناسب للحصول عليه. 
 مرتفع % 66.5 000. 31.845 859. 4.33

9 
التسويق في المشروع،   وظيفة تعزيز

 .الجيدة الرقابية األدوات  كافة  ستخداموا
 مرتفع % 72.5 000. 41.543 677. 4.45

10 
التنافسية والتميز المستمر   التحديات مواجهة 

 في تقديم المنتج أو تأدية الخدمة. 
 مرتفع % 72.5 000. 39.400 714. 4.45

11 

  المشروعات الصغرى نجاح  مقومات  أهم  من 

 :يلي  ع ما للمشرو  المتعلقة بالبيئة الخارجية
 وتوفيربيانات للمشروع  قاعدة بناء

 القرارات.  التخاذ الالزمة المعلومات

4.20 .723 36.728 .000 
 

60 % 
 مرتفع

12 
احتياجات المشروع من التمويل   تحديد

 والتسويق. 
 مرتفع % 65 000. 31.869 853. 4.30

13 
 إداريا الصغيرة  المشاريع  وتطوير تنمية
 وفنيا. 

 مرتفع % 76.5 000. 51.647 554. 4.53

 المعدل العام 
 مرتفع % 69.7 000 80.975 343. 4.39

في نجاح المشروعات الصغرى هل هناك معوقات تحول دون مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني:  
 المعوقات؟  هذه هي وما  سرت؟ مدينة 

والذي يوضح آراء أفراد العينة   (،8للعينة الواحدة، والنتائج موضحة في الجدول رقم )  tتم استخدام اختبار  
في عبارات معوقات نجاح المشروعات الصغرى، فقد جاءت بالموافقة وبدرجة مرتفع، وبمتوسط حسابي لكل 

(، وأن 5846.، وبانحراف معياري قدره )3(، وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة  3.942العبارات قدره )
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، مما يدل ووفق آراء 0.05، وهي أقل من 0.000تمالية تساوي ، وأن القيمة االح  42.65المحسوبة tقيمة 
أفراد العينة على وجود معوقات تحول دون نجاح المشروعات الصغرى في مدينة سرت، وأهمها عدم القدرة 

دارة األموال وتوفير رأس القدرة على توفيروالماهرة، عدم    المؤهلة والمدربة العمالة على توفير المعلومات  المال وا 
( على التوالي وبأعلى قيمة بين المتوسطات 4.25، 4.35لمناسبة، حيث جاءت بمتوسط حسابي قدره )ا

 بدرجة مرتفعة وباتجاه موافقون بشدة.
 لمحور الثاني ( لt(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )8)رقم جدول  

 المتوسط  العبارات  م
االنحراف  

 المعياري 
 T P.Vقيمة 

 االتجاه

)الوزن  

 النسبي( 

درجة  

 األهمية 

 

 ما المشروعات الصغرىنجاح  معوقات أهم من
 :يلي
 القدرة على: عدم

    

  

1 
المشروع والتفكير والتخطيط  إدارة وتشغيل

 مرتفع % 55 00. 23.472 1.105 4.10 االستراتيجي.

2 
 المال وإدارة األموال وتوفير رأس  توفير

 مرتفع % 62.5 00. 29.909 899. 4.25 المعلومات المناسبة.  

 مرتفع % 34 00. 22.193 1.047 3.68 التشريعات الحكومية.  مواجهة الضغوط ومواجهة 3

 مرتفع % 67.5 00. 26.171 1.051 4.35  والماهرة. المؤهلة والمدربة العمالة توفير 4

 مرتفع % 55 00. 25.733 1.008 4.10 منه ومسايرة التطورات. واالستفادة النقد تقبل 5

6 
 ضعف ونقص في: 

المشروع )البنية   موارد األعمال بين شبكة

 .أسعارها وارتفاع اإلنتاج مستلزماتاألساسية(، و
 مرتفع % 54 00. 26.541 971. 4.08

7 
 والتعاملاآلخرين  وإقناع على التغيير القدرة

 بالبيئة الخارجية والمعلومات معهم، واالتصال
 المرتدة.

 مرتفع % 29 00. 20.014 1.130 3.58

8 
الضريبية،  اإلعفاءات االستثمارية مثل المشجعات

 مرتفع % 47.5 00. 20.503 1.218 3.95 اإلقراض، والجمارك.

9 
 معوقات أخرى منها: 

 األعمال، وعدم يقوم بها رواد التي األدوار تعدد
 اإلدارة.  وكفاءة صالحية

 مرتفع % 42.5 00. 20.868 1.167 3.85

10 
التزامه،  المدير وقلة/معاونين للمالك وجود عدم

 مرتفع % 35 00. 21.006 1.114 3.70 المعيشي الفاخر. المستوى في ورغبته

11 
والضعف  القوة على نقاط التعرف في الفشل

 مرتفع % 41.5 00. 20.602 1.174 3.83 للمشروع.

12 
 معدالت التامين وارتفاع تكلفة التضخم وارتفاع

 مرتفع % 32.5 00. 17.599 1.312 3.65 الفائدة.

13 
 التي والمؤسسات والتشريعات القوانين غياب
 مرتفع % 55 00. 22.994 1.128 4.10 على الحماية والدعم.  تعمل

14 
نحو  الشباب واإلبداع بين الريادة غياب ثقافة

 مرتفع % 50 00. 20.064 1.261 4.00 .الحر العمل

 رتفعم 47.15 00. 42.656 584. 3.94 المعدل العام 
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 التنمية عملية في الصغرى أهمية المشروعات ما هيمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث: 
  واالجتماعية في ليبيا؟ االقتصادية

(، والذي يوضح آراء أفراد العينة 9للعينة الواحدة، والنتائج موضحة في الجدول رقم ) tتم استخدام اختبار
رى في التنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد جاءت بدرجة أهمية مرتفعة،  حول عبارات أهمية المشروعات الصغ
، وبانحراف معياري 3(، وهي أكبر من القيمة المتوسطة المحايدة  4.314وبمتوسط حسابي لكل العبارات قدره )

 t%، وأن قيمة 60% وهي أكبر من الوزن النسبي المحايد 65.715(، والوزن النسبي يساوي 4030.قدره )
، مما يدل وفق آراء أفراد العينة 0.05، وهي أقل من  0.00، وأن القيمة االحتمالية تساوي   67.70لمحسوبةا

( بدرجة أهمية 6،  5،  4بي، فقد جاءت العبارات رقم )في تنمية االقتصاد اللي الصغرى على أهمية المشروعات
مما يتضح أهمية المشروعات  (، 4.60و 4.63و 4.55مرتفعة وبمتوسطات حسابية على التوالي قيمتها )

العمل للشباب،  فرص على البطالة، وتوفير والخدمات، والقضاء السلع من السوق متطلبات الصغرى في توفير
 . المعيشة مستوى وتحسين

   ثالث( للمحور الtالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ) : (9) رقم   جدول

 المتوسط  العبارات  م
ف  االنحرا

 المعياري 
 T P.Vقيمة 

 )االتجاه( 

الوزن  

 النسبي

درجة  

 األهمية 

1 

تتمثل أهمية المشروعات الصغرى في  

 التنمية االقتصادية في اآلتي: 

 المالية.  الموارد  وتعبئةالعمل  قوة  تثمين

 مرتفع % 64 00. 39.826 679. 4.28

2 
 الناتج  العامل، وخلق وزيادة  إنتاجية رفع

 اإلجمالي.  المحلى 
 مرتفع % 54 00. 33.726 764. 4.08

3 
 نمو زيادة اإليرادات السيادية للدولة، و

 الخارجية.  التجارة
 مرتفع % 39 00. 21.754 1.097 3.78

4 

 السلع  من  السوق  متطلبات  توفير
 الصناعي  الطابع والخدمات، وحماية

 المحلي. 

 مرتفع % 77.5 00. 52.096 552. 4.55

5 

ي  تتمثل أهمية المشروعات الصغرى ف 

 التنمية االجتماعية في اآلتي: 

العمل   فرص  على البطالة، وتوفير القضاء

 للشباب. 

 مرتفع % 81.5 00. 46.587 628. 4.63

 مرتفع % 80 00. 46.000 632. 4.60 . المعيشة  مستوى  تحسين  6

7 
 المادية  للطاقات  األمثل االستغالل

 المحلية.  والبشرية والموارد
 عمرتف % 65 00. 30.803 883. 4.30

 مرتفع % 65.7 00. 67.703 403. 4.31 المعدل العام 
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 مدينة سرت  الصغرى في ما هي مقومات نجاح المشروعاتالنتائج المتعلقة بالتساؤل الرئيسي:    مناقشة
 واالجتماعية؟ االقتصادية التنمية ومعوقات نجاحها، وما مدى مساهمتها في تحقيق

رات ( يوضح آراء أفراد العينة في عبا 10ئج مبينة في الجدول رقم )للعينة الواحدة، والنتا   tتم استخدام اختبار
(، وهي أكبر من 4.217محاور الدراسة مجتمعة، فقد جاءت بدرجة موافقة مرتفعة، بمتوسط حسابي يساوي )

% 60.85625(، والوزن النسبي يساوي 0.324495، وبانحراف معياري قدره )3القيمة المتوسطة المحايدة 
ن القيمة االحتمالية تساوي وأ  82.19368المحسوبة    tوأن قيمة    %،60الوزن النسبي المحايد  وهي أكبر من  

، مما يدل على أن أفراد العينة موافقون وبدرجة مرتفعة عل كل عبارات محاور 0.05، وهي أقل من 0.000
 الدراسة مجتمعة.

 مجتمعة  لمحاور الدراسة(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 10) رقم جدول

 المتوسط  العبارات  م
االنحراف  

 المعياري 
 T P.Vقيمة 

 )االتجاه( 

الوزن  

 النسبي

درجة  

 األهمية 

 المحور 

 ولاأل 

نجاح المشروعات   مقومات

 مرتفع 69.71 000. 80.975 343. 4.3942 الصغرى 

المحور  

 الثاني

نجاح المشروعات   معوقات 

 مرتفع 47.145 000. 42.656 584. 3.9429 الصغرى 

حور  الم

 الثالث 

أهمية المشروعات الصغرى في  

 مرتفع 65.715 000. 67.703 403. 4.3143 االقتصادية واالجتماعية التنمية 

 المعدل العام 
4.2171

25 
 مرتفع 60.85625 000. 82.193 0.324

 نتائج الدراسة 
 نتائج الدراسة النظرية 

نما توجد معايير محد للمشروعات محدد مفهوم يوجد ال .1 دة ولكنها مختلفة من دولة ألخرى الصغرى، وا 
 .نفس الدولة من فترة ألخرىومتغيرة في 

واالجتماعية في جميع الدول المتقدمة  الصغرى لها دور كبير وهام في التنمية االقتصادية المشروعات .2
 أو النامية. 

الصغرى تعاني المشروعات الصغرى في ليبيا من نفس المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المشروعات   .3
 في الدول النامية.
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 ملية  نتائج الدراسة الع 
غلب المشروعات الصغرى في مدينة سرت هي تجارية فردية حيث تشكل أ أن بينت نتائج هذه الدراسة .1

% منها يقل رأس مالها عن مليون دينار ليبي، وعدد العاملين 70  وأن% من عينة الدراسة.  32.5نسبة  
 عاملين. 5فيها أقل من 

% 50أن ما نسبته  و % من أفراد عينة الدراسة يحملون درجة البكالوريوس،  40ن حوالي  أاسة  أظهرت الدر  .2
منهم تمتد خبرتهم في مجال المشروعات الصغرى ألكثر من خمس سنوات، وهي كافية لمعرفة مقومات 

 ومعوقات نجاح المشروعات الصغرى ومدى أهميتها في تنمية االقتصاد الليبي.
الخاصة أو الشخصية المشروعات الصغرى نجاح  مقومات أهم أنه مناسة بأوضحت نتائج هذه الدر  .3

 المستثمر. قبل من والجدية المتعلقة بمالك المشروع أو مديره هي االستعداد
الخاصة أو الشخصية المشروعات الصغرى نجاح  مقومات أهم خلصت نتائج هذه الدراسة بأن من .4

 إلنشاء المشروع وتحديد أهدافه. يدالج  عالمتعلقة بالبيئة الداخلية للمشروع هي الموق
الخاصة أو الشخصية المتعلقة المشروعات الصغرى  نجاح   مقومات أهم  بينت نتائج هذه الدراسة بأن من .5

 وفنيا. إداريا  الصغيرة المشاريع وتطوير بالبيئة الخارجية للمشروع هي تنمية
مشروعات الصغرى في مدينة سرت،  المعوقات تحول دون نجاح توجد  كشفت نتائج هذه الدراسة بأنه .6

المال،  رأس والماهرة، وعدم القدرة على توفير المؤهلة والمدربة العمالة ومن أهمها عدم القدرة على توفير
دارة األموال وتوفير  في الوقت المناسب. المعلومات المناسبة وا 

 السوق متطلبات توفير  فيكشفت الدراسة أن أهمية المشروعات الصغرى في التنمية االقتصادية تتمثل   .7
 المحلي. الصناعي الطابع والخدمات، وحماية السلع من

على البطالة،  القضاء تتمثل في بينت الدراسة أن أهمية المشروعات الصغرى في التنمية االجتماعية .8
 . المعيشة مستوى العمل للشباب، وتحسين فرص وتوفير

 توصيات الدراسة
 لحكومة وذلك من خالل ما يلي: يجب دعم المشروعات الصغيرة من قبل ا

تشجيع الحكومة للمستثمرين في المشروعات الصغيرة وذلك بإعفائهم من الضرائب والرسوم واتخاذ  .1
 اإلجراءات الالزمة لحماية المنتج المحلي وتشجيعه.
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 الصغرى.وضع قوانين واضحة لحماية وتوجيه وتطوير المشروعات  .2
قراض المستث .3  مرين في المشروعات الصغرى.وضع برامج مناسبة لتمويل وا 
رشادهم  .4 توفير مراكز تدريب تابعة للحكومة مجانية هدفها تدريب وتأهيل الشباب إلنشاء مشروعاتهم، وا 

 في اختيار مشاريع صغرى مناسبة لهم، ومساعدتهم في حل المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم.
 صغرى كإقامة األسواق والمعارض المحلية.ت تسويقية ودعائية لمنتجات وخدمات المشروعات الفتح قنوا .5
العمل على تشجيع ودعم المشروعات الصغرى بكافة الطرق والوسائل التي تمكنها من النمو والتطور  .6

قيمة  واالستمرار في بيئة األعمال الليبية، والذي سينعكس مباشرة على تقليص البطالة، وزيادة حجم
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 تحليل عالقة المشروعات الصغرى بالناتج الكلي والتوظف في االقتصاد الليبي 

 هشام العربي منير أ.  

 الزيتونة جامعة  -كلية االقتصاد

hisham.m.84@gmail.com 

 الملخص 
توصلت  وقد  زيادة الدخل وحل مشكلة البطالة في ليبيا.تحليل دور الشركات الصغرى في تهدف الدراسة إلى 

الدراسة إلى أن تطبيق سياسة تشجيع المشروعات الصغرى سيكون له أثر جيد يصب في زيادة الدخل القومي،  
بينما سيكون لها دور محدود في القضاء على البطالة )خاصة في الفترة القصيرة( بسبب طبيعة عمل هذه  

والتي كثيرا ما تعتمد على تقليل مصاريف   How to survive"ى "كيفية البقاء حيا "المشروعات والقائم عل
التشغيل إلى أقل قدر ممكن عن طريق تشغيل أقرب األقارب أو استخدام العمالة األجنبية الرخيصة. كما أن تقديم  

وة )توزيع عوائد النفط(  الدعم المالي للمشروعات الصغرى يشبه إلى حد ما في ثقافتنا المحلية فكرة توزيع الثر 
ويمكن   .األمر الذي قد يترتب عنه عدم الجدية في العمل وتحقيق األرباح، وبالتالي ضياع واستهالك رؤوس األموال 

اتباع سياسة إنشاء مشروعات كبرى  مثل عجز عن إزالة العوائق الالتفكير في خيارات أخرى بديلة في حالة 
 واستراتيجية. 

ات الصغرى والمتوسطة، االقتصاد الليبي، سوق العمل، البطالة، النظام المصرفي والمالي  الكلمات الدالة: الشرك
 الليبي. 

Abstract 

The study aims to analyse the role of small enterprises in increasing income and solve the problem 

of unemployment in Libya. The study concludes that the implementation of the policy of encouraging 

small enterprises will have a good impact on increasing the national income. However, it will have a 

limited role in eliminating unemployment (especially in the short period) due to the nature of the work 

of these enterprises, which is based on "How to survive", which often depends on reducing operating 

expenses to the minimum possible by employing the next of kin or using cheap foreign labor. Providing 

financial support to small enterprises is somewhat similar in our local culture to the idea of distributing 

wealth (distributing oil revenues), which may result in lack of seriousness at work and making profits, 

and consequently, the capital is lost and consumed. It is referred to alternative options that may be 

considered in the event of failure to remove obstacles such as following the policy of establishing major 

and strategic projects. 

Keywords: Small and medium enterprises, Libyan economy, Labor market, Unemployment, Libyan 

banking and financial system.  
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 المشكلة البحثية 
االقتصادي ر ي في إحداث نقلة نحو التطو إيجاب، يعتبر دور المشروعات الصغرى دبيات التنميةألطبقا 

ها  أهممعروفة، ويمكن ذكر و  هدف من دعم المشروعات الصغرى كثيرةالحتى السياسي. و و  االجتماعيو 
ات الدولة، إيرادتحقيق عوائد، زيادة و  توظيفها و  المحلي، تجميع المدخرات نتاجتطوير اإلو  كالتالي: زيادة

 توظيف العمالة.و  الفنية،و  يةدار تنمية المهارات اإل
لالقتصاد الليبي لتحقيق تلك  فضلل هنا، هل أن المشروعات الصغرى هي االنسب أو األغير أن السؤا

فاعلية لتحقيق  أكثرالظروف التي تحيط به تستوجب اتباع طرق و  هداف؟ أم أن طبيعة االقتصاد الليبياأل
 هداف آنفة الذكر.ألاو  التنمية

العدد المستهدف من فائض المالك توظيف إلى  المتوسطة سيؤديو  هل دعم المشروعات الصغرى
قرب أرباب العمل فيه توظيف أالذي يفضل و  العاطلين؟ أم أن طبيعة المجتمع الليبي المنقسمو  الوظيفي

  والعرب واآلسيويين سيحول دون حل مشكلة البطالة. األفارقةجانب من قارب واألاأل
 فرضيات البحث 

زيادة الناتج المحلي، و  ة دخول االسر الليبيةالمتوسطة سيعمل على زيادو  دعم المشروعات الصغرى
 ما يعني استمرار مشكلة البطالة. ،ولكن هذه الزيادة سوف لن تواكبها زيادة التوظيف بنفس النسبة

 ها زيادة الدخلأهمالتي و  هداف التنميةأكفاءة لتحقيق  كثرالمشروعات الصغرى ليست بالضرورة األ
 نقل التكنولوجيا.و  التوظفو 

 بحث أهمية ال 
يات تنفيذ إيجابرى مختلفة عن الفكر السائدة حول أخ  بالنسبة للعلم: يمكن أن تقدم هذه الورقة وجهة نظر

الجهد العلمي باألفكار و  النقاشإثراء ر الذي سيعمل على األم المتوسطة في ليبيا.و  المشروعات الصغرى
 يات المجتمعإمكانتوجيه  الورقة على إعادةبالنسبة للمجتمع: يمكن أن تعمل هذه و  المتنوعة.و  المختلفة

 حل مشاكله. و  هو ما يصب في رقي مجتمعنا و  ،ثلاألم شكلالاستغاللها بو 
 أهداف البحث 

 حل مشكلة البطالة في ليبيا.و  تحليل دور الشركات الصغرى في زيادة الدخل
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 منهجية البحث  
 تحليلها. من ثمو  حيث سيتم وصف المشكلة ،سوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

 حدود البحث 
من الناحية المكانية يركز البحث على االقتصاد الليبي. أما من الناحية الزمانية فهو يركز على السنوات 

، وعلى استشراف آثار دور المشروعات الصغرى في المدى القصير )أي في 2011حتى و  من التسعينيات
 القادمة(.السنوات القليلة 

 المقدمة 
دول العالم  أسواقخدماتها و  التي تغزو بمنتجاتها و  غلب الشركات الكبرى العالميةأال يخفى على أحد أن 

يضا بسبب البيئة أو  مثابرة مؤسسيها و  لكن بسبب جديةو  فردية.و  شركات صغرى ساسقد كانت في األ
بناء شركات كبرى تسهم في و  هؤالء من التوسعتمكن بداع اإلو  االستثمارية التي شجعتهم على االنطالق

 الرفاهية على المستوى العالمي.و  زيادة الدخلو  يدي العاملةتوظيف األ
ي على إيجابالهند كان له أثر و  إن تطبيق استراتيجية دعم المشروعات الصغرى في دول مثل الصين

ة المحلية. كما أنها ساعدت على كبر من العمالالمؤشرات االقتصادية، حيث ساعدت على توظيف العدد األ
هذه الدول من المشروعات الصغرى  تقد استفادو  ي.جمالتحقيق معدالت نمو عالية في الناتج المحلي اإل

لكن بمجرد و  .(869، 1995)مالكوم وآخرون،  انخفاض معدالت االدخارو  بسبب وفرة العنصر البشري
على المشروعات الكبرى في مجاالت مثل  أكثريز بدأت هذه الدول بالترك ،تحقيق تراكم رأسمالي مرتفع

 االتصاالت،...الخ.و  التكنولوجيا 
التوظف المطلوبين و  الخيارات لتحقيق معدل النمو أفضلاستنساخ هذه التجربة في ليبيا قد ال يكون 

 نتيجة للظروف السياسيةو  بسبب اختالف خصائص االقتصاد المحلي عن اقتصادات تلك الدول
نفطي الغير  نتاجوزيادة اإل هداف ممكنة التحقيق للتوظفأاالجتماعية التي يمر بها. لذلك ينبغي وضع و 

هداف. في هذه الورقة سوف لتحقيق تلك األ فضلتحديد الخيار األو  من خالل دراسة الخيارات المتاحة
للمشروعات الصغرى من  يةيجابثار اإلالمشاكل التي تحول دون االستفادة من اآل أهمبشكل رئيسي  ناولنت

 خصائص االقتصاد الليبي. ثم سنقوم بتقديم بديل قد يكون االنسب لالقتصاد الليبي. أهمخالل عرض 
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 النظري  اإلطار: أوال
خرى يختلف من دولة ألخرى. فمثال إن تحديد وصف المشروعات الصغرى وتميِّزها عن المشروعات األ

 500يعتبر المشروع صغيرا إذا كان عدد الموظفين أو العاملين يقل عن ية األمريك في الواليات المتحدة
، 2009)عبد الحميد،  فرد 300عامل. أما في اليابان فيعد المشروع صغيرا إذا كان عدد العاملين به دون 

. أو أن يكون رأس ماله محددا بقيمة معينة. فبالنسبة لليابان يكون المشروع صغيرا إذا لم يتجاوز (28ص 
طار العام الذي يحدد لكن يبقى اإلو  .(28، ص 2009)عبد الحميد،  الف دوالر 285أس ماله ر 

 المبيعات.و  نتاجكذلك اإلو  رأس المالو  يتمثل في صغر حجم التوظيفو  المشروعات الصغرى واضحا 
 قراضاإل ال تزيد قيمةو  عامل 25أما بالنسبة لليبيا فتعتبر المشروعات التي ال يزيد عدد العاملين بها عن 

، لسنة 109مليون دينار كحد اقصى )قرار رئاسة الوزراء  2.5لرأس المال التأسيسي الممنوح لها عن 
 .(152-151، 2016، عبد اهلل) (1374

 الخصائص االقتصادية المشروعات الصغرى
 إنشائها نسبيات، وبالتالي سهولة والمبيعا نتاجصغر كل من رأس المال العامل وعدد العمالة واإل .1

 .(42-40، 2009)عبد الحميد، 
استخدام تقنية غير متطورة أو غير معقدة سواء في العملية التشغيلية أو اإلدارية. فهي غالبا ما  .2

 (.153، 2016)عبد اهلل،  تدار فرديا أو اسريا 
فروع خارج القرية  بمعنى أن ليس لها على االغلب ،معظم هذه المشروعات هي مشروعات محلية .3

 هذا يعني ايضا أنها تستخدم الموارد المتاحة محلياو  قليم أو الدولة.أو المدينة أو المحافظة أو اإل
  (.153، 2016)عبد اهلل،  خدماتها و  المحلية بمنتجاتها  سواقأن معظمها تزود األو 

وجود تجارب عدم إلى  يرجع ذلك في الغالبو  ارتفاع مخاطر االستثمار في هذه المشروعات. .4
محاسبية غير متطورة هذا عالوة و  يةإدار استخدامهم لوسائل و  هذه المشروعات صحابسابقة أل

 (.69، 20019)عبد الحميد،  على محدودية مواردهم المالية
 تمر فترة حياة المشروعات الصغرى بنفس مراحل المشروعات الكبرى. فهي تبدأ بفترة التجربة، .5

 (.51-47، 20019)عبد الحميد،  فترة النضوج، ثم فترة االنحدارو  طاء،فترة االبو  فترة االزدهار،و 
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  الدور االقتصادي للمشروعات الصغرى
غيرها. إال اننا سنركز و  من القومياألو  عديدة على المستوى االجتماعي ا  دوار أإن للمشروعات الصغرى 
عبد ؛ 44-43 ،2009 ،عبد الحميد) التالية:الذي يمكن تلخيصه في النقاط و  هنا على الدور االقتصادي

 :(7-5، 2016؛ شامية، 156-154، 2016، اهلل
بالرغم من بساطة التقنية والفن اإلداري المستخدم في مثل هذه المشروعات إال أنها تتمتع بصفات مثل  -1

األمر الذي يساعد على ة. جنبيالمرونة والتكيف والتأقلم والسرعة والقدرة على فهم واستخدام التقنيات األ
 ية والفن اإلداري المحلي.نتاج استجالب وتوطين وتطوير التقنية اإل

المناطق الريفية والقرى النائية ما  سواقهذه المشروعات لها دور مهم في توفير السلع والخدمات أل -2
ي المستوى المدن الكبيرة وتقليص التفاوت فإلى  يساعد على تطوير المناطق الريفية والحد من الهجرة

 رياف.المعيشي بين المدن واأل
وظائف أخرى تناسب طموحهم  إلى  توفير فرص عمل للعاطلين وللراغبين في تغيير وظائفهم الحالية -3

 وقدراتهم.
اداة مهمة لتجميع واستثمار المدخرات ورؤوس األموال الصغيرة والمحدودة سواء لألفراد أو لمؤسسات  -4

 نشاط االقتصادي وزيادة الناتج والدخل القومي.التمويل. وهو ما يزيد من حركة ال
ا تعمل على توزيع الدخل على مزيد من فإنهوخلق فرص عمل  نتاجدورها في زيادة اإلإلى  باإلضافة -5

المواطنين والشرائح االجتماعية مما يقلل من التفاوت في الدخول وزيادة الطبقة الوسطى وتقليص 
 ثرياء. طبقتي الفقراء واأل

ها إنتاج دعم المشروعات الكبرى واالستراتيجية بالسلع والخدمات التي يكون من غير المجدي اقتصاديا  -6
من قبل تلك المشروعات الكبرى. وهذا األمر يساعد في استدامة المشاريع التنموية وانتشارها افقيا 

 وعموديا.
، عبداهلل؛ 67-67 ،2009 ،عبدالحميد) الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغرىو  المشاكل

2016 ،157-159:)  
إن من أهم سمات المشروعات الصغرى، والتي تم ذكرها سابقا، هي بساطة الفن اإلداري المستخدم  -1

حدى المشاكل المتعلقة بعمل هذه المشروعات. فعدم توظيف محاسبين إوالتي تعتبر في نفس الوقت 
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داريين ذوي كفاءة قد يسبب في تحقيق خسائر  الصغرى. هذا عالوة على عدم  المشروعاتصحاب ألوا 
أهم موارد الدولة  أحدقدرة مصلحة الضرائب على جباية وتقدير القيمة الضريبية العادلة وبالتالي خسارة 

 السيادية.
بسبب وجود المشكلة السابقة عند اغلب المشروعات الصغرى فإن تلك المشكلة سيترتب عنها صعوبة   -2

أهم شروط التمويل هو وجود  حيث إن  قبل المصارف وشركات التمويل. الحصول على االئتمان من
 دفاتر محاسبية واضحة معدة من قبل متخصصين.

صول هذه المشروعات األمر الذي يزيد من مخاطر االستثمار ويجعل الحصول أموال و أصغر رؤوس  -3
رى على تلبية الصغ المشروعاتأصحاب على االئتمان مهمة صعبة. هذا األمر يحد من عمل وقدرة 
 طلبيات الزبائن المتزايدة وبالتالي منعها من التوسع واالنتشار.

ات وقوانين تجارية واقتصادية حمائية وتفضيلية من إجراءإلى  إن المشروعات الصغرى لدولة ما تحتاج -4
قبل حكومة تلك الدولة. بحيث أنها تحمي منتجات وخدمات هذه المشروعات من منافسة السلع  

العالمية. طبعا هذه الحماية يترتب عنها  سواقة. بل وتساعدها على الولوج لألجنبيألوالخدمات ا
 معا وقد تستمر لسنوات طويلة. فرادتكاليف عالية تتحملها الحكومة واأل

تحتاج للمشروعات الكبرى  أيضا   الحكومية‘فهيهذه المشروعات على الحماية  عتمادالباإلضافة  -5
منتجات المشروعات  أسواق. وبالتالي فهي تتأثر بتقلبات Subcontractorوالعمل كمتعاقد بالباطن 

 الكبرى سواء في حالة الركود أو االنتعاش. 
 العملي  اإلطار ثانيا: 

للمشروعات متها ءمدى مواو  في هذه الجزئية سنقوم بتوضيح الخصائص االقتصادية للمجتمع الليبي
 يمكن استعراض هذا التحليل في النقاط التالية:و  .عمالريادة األو  الصغرى

 نظامية ال غير و  ة الوافدةجنبيكبيرة من العمالة األ أعدادوجود  -1
نظامية سيكون له تبعات سلبية على التنمية التعتقد الدراسة بأن وجود عدد كبير من العمالة الوافدة غير 

تنمية الموارد البشرية الوطنية. فبالرغم من مساهمة تلك العمالة في و  فيما يتعلق بالتوظيفالمستدامة خاصة 
عدم حل و  القومي إال أنها ستعمل على زيادة حصة سوق العمل غير المنظم "غير الرسمي" نتاجزيادة اإل

 المشروعات الصغرى.إنشاء  تشجيعو  مشكلة البطالة في حالة دعم
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كبر حجمه إلى  الدراسات تشير ولكن لعمل الحالي غير الرسمي في ليبياا من الصعب تقدير حجم سوق
 %30رسمي يشكل ما بين البأن االقتصاد غير  2011في ليبيا. حيث يشير تقرير بنك التنمية االفريقي 

إلى  %40حوالي من برسمية تقدر الأن العمالة غير و  (GDPي )جمال% من الناتج المحلي اإل40إلى 
 .(Abuhadra & Taufik, 2014, 11) ي العمالةإجمال% من 60

 مليون عامل مصري مليون عامل بينهم حوالي 2.5قدر عدد العمال االجانب بـ  2011ففي عام 
 دول جنوب الصحراء الكبرىو  فيتنامو  الفلبينو  بنغالدشو  الباكستانو  والباقي من دول مثل السودان

(Abuhadra & Taufik, 2014, 11). العمالة الوافدة  أعدادما في الوقت الحالي فيصعب كثيرا تحديد أ
غلب يكون مؤقت  وجودها في ليبيا في األ أيضا  و  غلبها يأتي بطرق غير رسمية عن طريق التهريبأألن 

. يمكننا شرح السلبيات المتوقعة من تشجيع  لكن عددهم يقدر بمئات االالفو  الهجرة ألوروبا  جلأل
 ة غير نظامية كالتالي:أجنبيالمشروعات الصغرى في ظل وجود عمالة 
المتوسطة مع بقاء و  دعم االستثمار في المشروعات الصغرىو  بافتراض أن الحكومة قد شرعت بتشجيع

االستثمار أحد مكونات زيادة الطلب التجميعي ألن إلى  خرى على حالها فإن ذلك سيؤديالعوامل األ
 الطلب. 

𝑦بمعنى  = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑥 − 𝑧) 

𝑥)االنفاق العام،  Gاالستهالك،  Cالناتج الكلي،  yحيث  − 𝑧)  .أن و صافي الصادرات𝐶 + 𝐼 + (𝑥 − 𝑧)   تمثل

 الطلب التجميعي. 
 وسوق العمل  : الطلب الكلي والعرض الكلي (1) شكل رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 الباحث ن إعداد المرجع م 
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بافتراض أن و  اليمين.إلى  ADالناتج لالرتفاع. حيث سينتقل منحنى و  بالتالي هذا سيدفع الدخل القومي
سيرتفعان. إن  سعاراألو  منحنى العرض هو منحنى العرض الكينزي في المدى القصير فإن كل من الناتج

هذا لن يؤثر في و  العمالة"الخدمات المحلية "خاصة و  سيقتصر على السلعو  سيكون محدودا سعارارتفاع األ
 القوة الشرائية للمواطنين ألن اغلب السلع المستهلكة هي سلع مستوردة.

)كما  سعاراألنتاج و فإن ذلك سيعمل على تحفيز زيادة اإل 𝐴𝐷1إلى  ( عند زيادة الطلب1من الشكل )
ستنخفض من  و  جور الحقيقية في سوق العمل الرسمير سيعمل على خفض األاألم ذكرنا سابقا(. هذا

𝑤 إلى 𝑤1 هذا االنخفاض في االجور الحقيقية سينتج عنه عجز في سوق العمالة المحلية بمعنى أن .
الكمية المطلوبة من العمل ستكون أكبر من الكمية المعروضة منه. بالنسبة لحجم العمالة المحلية فنتوقع أن 

التي سوف لن تنخفض كثيرا ألن اغلب السلع و  جورها الحقيقيةأتتحمل انخفاض و  𝑁تبقى عند مستوى 
ذلك لصغر تأثير السوق الليبي في السوق العالمي و  لن يتغير سعرها و  المستهلكة هي سلع مستوردة
، بمعنى قد يفضل بعض 𝑁1المستوى إلى  (. أو أن ينخفض حجم العمالةخرى)بافتراض ثبات المتغيرات األ

لكن في و  مشاريعهم االستثمارية الخاصة بهم. إقامةاري" أو أن يفضلوا العمالة المحلية التقاعد المبكر "االختي
 . 𝑁من  أكثرمستوى من العمالة إلى  هو يحتاجو  كلتا الحالتين يضل سوق العمل في حالة عجز

لكن عند  و  𝑦يمكن أن يبقى على حاله أي عند  نتاجفي حالة عدم سد عجز سوق العمل فإن حجم اإل
أما في حالة  .𝑄𝐿 نتاجهذا ما توضحه دالة اإلو  𝑦2نتاج إلى أو أن ينخفض اإلمستوى أعلى من التضخم. 

نتاج ة فإن ذلك سيعمل على احداث تغير في شكل دالة اإلجنبيمأل الفراغ في سوق العمل بالعمالة األ
لعنصر العمل  نتاجتأثير العمالة الوافدة غير النظامية على دالة اإلحيث إن  .𝑄𝐿1إلى  انتقالها بالكاملو 

 𝑦1نتاج إلى ر سيعمل على زيادة اإلاألم هذاو  المحلي يشبه تأثير ادخال التكنولوجيا أو زيادة رأس المال.
ذا ما استمرو  بدال من بقاءه ثابتا أو انخفاضه. ر لمدة زمنية أطول فيمكن أن يحدث التوازن في سوق األم ا 

ويمكن االستدالل بالبيانات  .𝐷𝐿2إلى  محليةالعمل المحلي بانخفاض منحنى الطلب على العمالة ال
( GNIنصيب الفرد من الدخل القومي )و  ي القوة العاملة المحليةإلى إجمال االحصائية لكل من نسبة البطالة

 ( للتأكيد على هذه النتيجة.GDPي )جمالالناتج المحلي اإلإلى  كذلك نسبة االستثمارو  2011بأسعار عام 
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 العالقة بين متوسط نصيب الفرد من الناتج ونسبة االستثمار الى الناتج ومعدل البطالة : (2)شكل رقم 

 

 :من أعداد الباحث باالعتماد على بياناتالمرجع: 

 https://www.amf.org.ae/ar/arabic_economic_databaseاحصاءات صندوق النقد العربي  -
- Human Development Data (UNDP). http://hdr.undp.org/en/data. 
- World Bank Data. https://databank.worldbank.org/source/jobs/Type/TABLE/preview/on 

 
 

ما إلى  2002و 1990( أن انخفاض حصة الفرد من الدخل القومي في الفترة بين 2يوضح الشكل )
 ةزيادإلى  د  % لم تؤ 15اقل من إلى  كذلك انخفاض حصة االستثمارات للناتج القوميو  دوالر 20000دون 

ارتفاع كل من  أيضا  %. 20و %18ي القوة العاملة المحلية حيث ظلت تتراوح بين جمالنسبة البطالة إل
حصة االستثمارات من و  دوالر( 20000)فوق  2011و 2002حصة الفرد من الدخل القومي بين عامي 

%( قابله شبه استقرار في نسبة البطالة. هذا يوضح أن حالة االقتصاد المحلي سواء 20الناتج القومي )فوق 
محلي الرسمي. ما يجعلنا نفكر في أن حالة انتعاش أو انكماش ليس لها تأثير كبير في سوق العمل ال

نظامية، الة غير جنبياالقتصاد المحلي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل غير الرسمي خاصة العمالة األ
حيث تقوم هذه العمالة بسد حاجة السوق من العمل في حالة زيادة الطلب، في المقابل يتم االستغناء عن 

  ب على العمل.هذه العمالة في حالة انخفاض الطل
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ة سيزيد من نشاط جنبيفي ظل وجود العمالة األو  بالتالي يمكن مالحظة أن تشجيع المشروعات الصغرى
ر قد حدث بشكل  األم هذاو  رسمي بشكل خاص.السوق العمل غير و  االقتصاد غير الرسمي بشكل عام

قد كان لها أثر و  المشروعات الصغرىوائل الدول التي تبنت فكرة أالهند من حيث إن  مشابه نسبيا في الهند.
ي على التنمية المحلية. غير أنه لوحظ أن نسبة زيادة معدل النمو في الناتج المحلي ال تقابلها نفس إيجاب

 .(1وكما هو موضح بالجدول ) نسبة الزيادة في معدل التوظيف.
 

 ي القوة العاملة في الهند إلى إجمال نيالعامل فرادنسبة األو تغير متوسط دخل الفرد : (1) جدول رقم 

 خالل السنوات المختارة  

 2017 2015 2010 2005 2000 1995 1990 السنة 

 GDP  (2011 ppp  )$ 1755 2037 2495 3179 4405 5757 6427متوسط دخل الفرد من الناتج 

 51.9 52.1 53.4 58.0 56.5 58.3 58.3 %  سنة(  15نسبة العمالة إلى إجمالي السكان )فوق 

   UNDP Data ،http://hdr.undp.org/en/dataالمرجع: موقع برنامج األمم المتحدة للتنمية 

  .2:00  1/8/2019استلمت 
 
 

تنشيط إلى  في ظل غياب تنظيم سوق العمل أدىو  أن االستثمارإلى  حيث عزى أحد الباحثين ذلك
 .(EPW Engage, 2019) يتغوله على حساب السوق الرسمو  رسميالسوق العمل غير 

 تضخم حجم العمالة في القطاع العام )بطالة مقنعة(  -2
التقرير العام لديوان المحاسبة الليبي، ) ا  فرد 1773006تمتلك ليبيا جهاز حكومي مترهل يوظف 

ثل لالستخدام في القطاع العام. الدولة الليبية لديها األم بعد ما يكون عن الحجمأهذا العدد و  ،(57، 2017
منها زيادة العبء المالي  ،سلبية ا  ثار آتقريبا. إن لهذا العدد الكبير من الموظفين  أفراد 4موظف حكومي لكل 
التقرير ) حتى أنها ال تتجاوز الربع ساعة يوميا  ،ية موظفي القطاع العامإنتاج انخفاض و  على الموازنة العامة

 سوء الخدمات العامة.و  ،(76، 2017عام لديوان المحاسبة الليبي، ال
عقود سابقة منذ تبني النظام الماضي للنهج االشتراكي في إلى  وترجع جدور تضخم القطاع العام

لى تحقيق عوائد نفطية ضخمة. وهذا الوضع لحجم العمالة الحكومية يعتبر و  يالماضسبعينيات القرن   ا  مر أا 
االجتماعية التي يمر بها و  االقتصاديةو  ينبغي أال يستمر خاصة بعد التحوالت السياسيةو  ،غير طبيعي

 . إذ ينبغي على الحكومة أن تعالج هذا التوسع الحكومي في2011فبراير  17المجتمع الليبي بعد ثورة 
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ثل للتوظف اقتصاديا األم الحجمو  ثل للتوظف في القطاع العام.األم أن تضع هدف تحقيق الحجمو  التوظيف
المصروفات العامة أقل و  على ما يمكنأات العامة يرادهو ذلك الحجم من عدد الموظفين الذي تكون عنده اإل

 ما يمكن.
البطالة المقنعة هي و  لبطالة المقنعة".إن العديد من الموظفين الحكوميين يندرجون تحت ما يعرف بـ "ا

عبارة عن الموظفين الفائضين عن حاجة الجهاز الحكومي الليبي. "ويمكن االستدالل على وجودها عندما 
 ،1991، الطبولي) أي شيء نتاج، أي أن هذا العامل ال يضيف لإلية العامل منخفضة جدا  إنتاج تكون 
يجادو  الموظفين أعدادثل في القطاع العام تخفيض األم ويتطلب الوصول للحجم (،76ص بدائل مناسبة  ا 

حدى تلك البدائل الهامة هي القطاع الخاص.و  للموظفين المستغنى عن خدماتهم. والسؤال المطروح هنا هل  ا 
إلى  إلضافةيمكن للمشروعات الصغرى أن تستوعب الشباب )من الخرجين الجدد( الباحث عن العمل با 

ر، سيكون هذا العبء ثقيال جدا على األم في حقيقة الكبيرة الزائدة من موظفي القطاع العام. عداداأل
أن طبيعة عمل المشروعات الصغرى و  الكبيرة جدا. خاصة عدادالمشروعات الصغيرة بأن توظف هذه األ

 . التي قد ال يرغبها كل باحث عن العملو  المخاطرةو  تعتمد على المبادرة
 ضعف أو عدم كفاءة الجهاز المصرفي   -3

شق و  االقتصاد الكلي، أن للنشاط االقتصادي شقين. شق سلعي عينيأدبيات كما هو معروف في 
 المصارف التجارية.و  أن النشاط النقدي يدار من المصرف المركزيو  نقدي.

محلية( تعاني من البطء في تقديم وال يخفى أن المصارف التجارية العاملة في ليبيا )والتي أغلبها 
. كما أنها خرىعدم مواكبتها للتكنولوجيا السائدة في الدول األإلى  ر يرجعاألم هذاو  الخدمات المصرفية.

مالية قادرة على تقدير المخاطر وعدم التأكد بالشكل الذي يمكن و  يةإدار تعاني من عدم وجود خبرات 
للعمالء على  فضليعزز من قدرتها على تقديم الخدمة األو  احربمضاعفة األو  المصارف من تجنب الخسائر

 ات لتقييم المخاطر في أغلب المصارف التجارية.إدار الرغم من وجود 
المصارف التجارية من خالل معدل الربحية المتدني للمصارف التجارية. أداء ويمكن مالحظة ضعف 

على قدر من أرغبة المصارف في تحقيق . كما أن (2%، انظر جدول )2أعلى من  فهي لم تسجل معدال  
 ،2019 ،محمد) قراضاإلالسيولة لمقابلة المعامالت اليومية للعمالء جاء على حساب هدف الربحية عبر 

 .(35ص 
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 2010-2004معدل ربحية المصارف التجارية المحلية : (2)رقم جدول 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 السنة 

رباح السنوية:  األ 

العائد/متوسط  

 االصول%

0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 1.3 1.0 

 . 8(، مصرف ليبيا المركزي، إدارة البحوث واالحصاء، جدول 2010-2000)  اإلحصاءات النقدية والماليةالمصدر: 

المتمثلة في تفضيل االحتفاظ باألصول السائلة بدال من و  هذه السياسة االحترازية للمصارف التجارية
 صعوبة توفير الضمانات الكافية خاصة العقاراتإلى  للقطاع الخاص يمكن أن يرجع بشكل كبير قراضاإل
  .(21 ،2006مايكل بورتر،) راضي من القطاع الخاص. ألن الكثير منها عليها نزاعات على الملكيةاآلو 

مليون دينار  3053.3االسمي لقيمة االئتمان المقدم للقطاع الخاص حيث قفزت من  رتفاعاالبالرغم من 
إال أن نسبة  2010مليون دينار عام  13044.6إلى  ثم 2000مليون دينار عام  5584إلى  1990عام 
هي فترة تتزامن مع  و  .2010و 2000ي الناتج المحلي ظلت تتناقص بين عامي إلى إجمال الئتماناهذا 

ا بضعف دور المصارف التجارية في النشاط االقتصادي انطباعهو ما يعطي و  ات النفطية.يرادإلتحسن ا
 كما هو موضح بالجدول التالي:و  المحلي.

 2010-2000ي جمالالناتج المحلي اإلإلى  نسبة االئتمان المحلي للقطاع الخاص : (3)رقم جدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

االئتمان  

المحلي  

للقطاع  

الخاص إلى  

  GDPالناتج 

 )%( 

20.5 19.6 17.2 12.8 10.3 7.4 6.6 6.2 7.3 10.8 9.3 

Source: World Bank Data. https://databank.worldbank.org/source/jobs/Type/TABLE/preview/on     
نتيجة لكل ذلك ال يمكن أن تكون المصارف التجارية بوضعها الحالي عامال مساندا للمشروعات و 

موال أاستيفاء ضمانات كافية تحمي و  إيجادنين تحد من قدرة المصارف في الصغرى، خاصة في وجود قوا
 تقديم االئتمان للمشروعات الصغرى.و  المودعين ما يزيد من ممانعتها في دعم

 بنية تحتية متهالكة  -4
استمرارها في ضعف الصيانة لفترات طويلة مما يهدد و  همالعانت المرافق العامة للدولة الليبية من اإل

 ىولات النفطية بالدرجة األيراداإلانخفاض إلى  همالترجع مسببات اإلو  تقديم المنافع للمواطنين.و  العمل
لى الحروبو  . حيث توقفت أغلب المشروعات التي تدار من قبل شركات  2011ني منذ األم االنفالتو  ا 

https://databank.worldbank.org/source/jobs/Type/TABLE/preview/on
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ر يقلص األم حتى المرافق النفطية. هذاو  الكهرباءو  المساكنو  المباني الحكوميةو  ة في مجاالت الطرقأجنبي
ية توفير الدعم المالي الالزم للمشروعات الصغرى. إذ أنه من المتوقع أن يتم توظيف أغلب إمكانمن 

نشاء  مدخرات الدولة نحو تجديد بنية تحتية ترفع من المستوى المعيشي للمواطن. كذلك يعاني قطاعي وا 
ور الحيوية لتحقيق التنمية األم سوء الخدمات، بالرغم من أنهما يعتبران منو  همالالصحة من اإلو  التعليم

 ذات قدرة صحية جيدة.  و  جود عمالة متعلمةو  المستدامة. إذ ال يمكن دعم المشروعات الصغرى في عدم
 المحسوبية  و  الفسادو  البيروقراطية -5

 ية المعقدة تحد مندار ات اإلجراءاإلو  ائحاللو و  الحواجز المتمثلة في القوانينو  هناك العديد من العراقيل
ي لعقود طويلة. فالجهاز دار هذا ناتج من عدم االستقرار اإلو  توسعها في ليبيا.و  مشاريع استثماريةإنشاء 

وضع  2004 التنظيمية. مؤشر جودة الجهاز التنظيمي لدول العالم األجهزة أالتنظيمي لليبيا يعد أحد أسو 
   .(21ص ،2006مايكل بورتر،) +3و -3( لمؤشر نطاقه بين -2ليبيا في مرتبة متدنية جدا تقارب )

 كثرالزالت تضع ليبيا من ضمن الدول األ Transparency Internationalمنظمة الشفافية  أيضا  
دول  10ـال. أي أنها من ضمن 2018دولة في عام  180من ضمن  170حيث جاءت في الترتيب  ا  فساد
  .(2018، منظمة الشفافية) في العالم فسادا   كثراأل

 توصية و  خاتمة
عدم تحقيق النتائج المرجوة إلى  يمكن استنتاج أن سياسة دعم المشروعات الصغرى في ليبيا قد تؤدي

التي ستمنع نجاح هذه المشروعات في و  المخاطرو  البطالة. هناك الكثير من العراقيلخاصة في حل مشكلة 
ة غير نظامية سوف أجنبيوجود عمالة و  مستدامة في ليبيا. فعدم تنظيم سوق العملو  تحقيق تنمية حقيقية

 لمصرفيالجهاز اأداء بالتالي زيادة مشكلة البطالة. كما أن ضعف و  يشجع النشاط االقتصادي غير الرسمي
وال. األم فقدان رؤوسو  انتشار الفساد سيزيد من مخاطر فشل المشروعات الصغرىو  تهالك البنية التحتيةو 

 هو ما يتطلب إرادة محلية قويةو  ينبغي إزالة تلك العراقيل فإنهلنجاح سياسة دعم المشروعات الصغرى 
 قل تكلفة. قد تكون ا أخرى خياراتو  صبر طويلين. أو التفكير في مقترحاتو  وقتو 

للتنمية  أفضلالدراسة( لتحقيق نتائج  هبحث مستقل عن هذإلى  خر )والذي يحتاجربما يكون الخيار اآلف
المتزايدة  عدادتوظيف األو  ،االجتماعية عبر تحقيق معدالت عالية من نمو الناتج غير النفطيو  االقتصادية

يجادو  ،من المواطنين المحليين فراد رغبة من األو  قصر أن يكون هناك قبولأجيدة في وقت و  دخول مستقرة ا 
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مشروعات استراتيجية كبرى بدال من تقديم الدعم للمشروعات الصغرى في شكل توزيع إنشاء  والحكومة على
للمشروعات االستراتيجية الكبرى. حيث يمكن من  مدن جديدة تعتبر مثاال  إنشاء  للثروة النفطية. إن فكرة

 المزدحمةو  االبتعاد عن المراكز السكانية المكتظة أيضا  و  مستغلة.الالمساحات الشاسعة غير خاللها استغالل 
حديثة. كما أنها تعتبر وسيلة لالبتعاد عن و  بالتالي اعطاء مجال للشباب للحصول على مساكن رخيصةو 

 المالية. و  يةدار البيروقراطية خاصة إذا اعطيت لهذه المدن الجديدة االستقاللية اإلو  يةدار العراقيل اإل
للتطبيق في ليبيا. حيث يتوقع أن تقوم  قابال   ا  ها نموذجاتخاذية الجديدة في مصر يمكن دار العاصمة اإل

 ،عبد العليم) ا  خدميو  ا  صناعي ا  نشاط 80نها ستدعم نحو أو  الف من العمالةالعاصمة المصرية بتشغيل اآل
2018، 17.) 

مدينة حديثة  قامةإل ا  على امتداد الطريق الساحلي يمكن أن تكون مكانسرت أجدابيا و المنطقة التي بين 
المرافق النفطية ما يشجع الشركات النفطية على و  ألسباب عديدة منها أنها ستكون قريبة من كبرى الموانئ

ثقة بين عادة بناء الا  و  ستشجع هذه المدينة التواصل المحلي أيضا  ي لها. إدار هذه المدينة الحديثة كمقر  اتخاذ
الجنوبية خاصة إذا انتقلت لها بعض المراكز السيادية و  الغربيةو  المكونات االجتماعية للمنطقة الشرقية

بين دول شمال البحر االبيض و  المغرب العربيو  بين المشرق العربي ا  قليميإ ا  للدولة. كذلك ستكون مركز 
 دول جنوب الصحراء. و  المتوسط

 حدى المدن في الجنوب الليبي بحيث تكون مركز تجميعإمدينة أو تطوير إنشاء  في أيضا  يمكن التفكير 
قانونيين الفريقيا. كما يمكن االستفادة من المهاجرين غير أو  المنتجات الزراعية بين أوروبا و  نقل البضائعو 
ط سوق وضاعهم بشكل قانوني. هذا سيعزز من نشا ألفترة زمنية محددة بغرض تسوية و  يدي عاملة بعقودأ ك

 وضحنا ذلك سابقا. أكما ، و نسبيا   ا  الذي يعتبر كبير و  رسميالتقليص نشاط سوق العمل غير و  العمل الرسمي
جزاء الدولة أتعمل على النهوض بباقي  ،إن هذا النوع من االستثمارات سيكون بمثابة رمز للتطوير

االجتماعية و  يةدار ستكون بعيدة عن العراقيل اإلمنيا. حيث أنها أحتى و  سياسيا و  اجتماعيا و  ثقافيا و  اقتصاديا 
ر قابل للتطبيق بفضل وجود مدخرات مالية األم تحقيق طموحاته. إن هذاو  الشباببداع ما يعطي مساحة إل

ني األم االنفالتو  لكن في ظل االنقسام السياسيو  وجود احتياطي كبير من المصادر الهيدروكربونية،و  كافية
 دا.يصبح تحقيق ذلك صعبا ج 
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التي يكون هدفها و  من االستثمار للمشروعات الصغرى ،أو مخططة()ويمكن مبدئيا تحديد حصة محددة 
الدخل  المدن الحديثة. هذا سيعمل على زيادة فاعلية المشروعات الصغرى نحو رفعإنشاء  دعمو  خدمة

الصغرى لها دور كبير المشروعات و  عمالية توسعها في حالة نجاحها. إن ريادة األإمكانمن ثم و  والتوظف.
 ،هذا يظهر بشكل واضح في الدول المتقدمةو  ،الفنيو  في تطوير الصناعة من خالل االبتكار الفكري

 لتحقيق ذلك في ليبيا البد من توفر البيئة المناسبة لها.و 
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 : ليبيافي معوقات تمويل المشروعات الصغيرة 
  اء العامين بالمصارف التجاريةأر استطالع 

 عبد الرحمن أحمد الوريديأ.             أ. سليمان أحمد البراني                     

 جامعة أجدابيا –جامعة أجدابيا                            كلية االقتصاد  –قتصاد اال كلية

              elbarrany78@ gmail.com                            waredy2@gmail.com 

  ملخصال
في ليبيا.  لتي تقف حائاًل دون تمويل المشروعات الصغيرةتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المعوقات ا

ولتحقيق ذلك، تم استخدام المنهج االستنباطي االستقرائي، حيث تم الرجوع إلى الكتب والدوريات والدراسات السابقة 
، تم لتغطية الجانب العملي في الدراسةو  .بالموضوعالدراسة ومن ثم صياغة الفرضيات المتعلقة  بموضوعالمتعلقة 

الصحيفة على العاملين  وذلك بتوزيعالبيانات الالزمة الختبار الفرضيات المصاغة،  تصميم صحيفة استبانة لتجميع
 . بقسم االئتمان في المصارف التجارية الستطالع آرائهم حول موضوع الدراسة

ية تواجه تمويل وقات االقتصادية والسياسية والمالية واإلدار خلصت الدراسة إلى وجود العديد من المع
ومن أهم التوصيات التي خلصت لها الدارسة العمل على إنشاء هيئة أو جسم يقوم المشروعات الصغرى في ليبيا، 

تمثل في تبضمان ودعم المشروعات الصغرى. هذه الدراسة اقتصرت على استقصاء رأي جزء من البيئة الليبية 
 نغازي. لين في المصارف التجارية بمدينتي أجدابيا وبالعام
 

 .التجارية، ليبيا مصارفت، التمويل، المعوقة: المشاريع الصغيرة، الدالالكلمات ال

 
Abstract 

This study aims to identify the obstacles that prevent the financing of small enterprises in 
Libya. In order to achieve the objectives of the study, an inductive/deductive approach is 
used. References are made to previous books, periodicals and studies related to the subject of 
the study and then hypotheses related to the subject are formulated. A questionnaire is 
designed to collect the data needed to test the hypotheses formulated and consequently, the 
document has been given to the staff at the Credit Departments of commercial banks for 
their views on the subject of the study. 

The study concludes that there are many economic, political, financial and administrative 
obstacles facing the financing of micro-enterprises in Libya.  One of the most important 
recommendations of the study is to establish a body or group to support micro-enterprises. 
This study is limited to survey the opinion of a part of the Libyan environment represented 
in the employees in commercial banks in the cities of Ajdabiya and Benghazi.  

 

Keywords: Small enterprises, Obstacles, Financing, Commercial banks, Libya. 

mailto:waredy2@gmail.com
mailto:waredy2@gmail.com


 2019سبتمرب  21 -مصراتة    مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب
 

 

52 

 المقدمة  
إن قضية تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار االقتصادي في كافة 

وخاصة الدول العربية لما تلعبه هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الدول المتقدمة والنامية 
أساسية في قدرتها على توليد  االقتصادية واالجتماعية بها. وتتجسد أهمية المشروعات الصغيرة بدرجة

تي وتوطين الوظائف بمعدالت كبيرة وتكلفة رأسمالية قليلة، وبالتالي المساهمة في معالجة مشكلة البطالة ال
وتتمتع المشروعات الصغيرة بروابط خلفية وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة،  .تعاني منها غالبية الدول

كما أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس المال نظرًا لالرتباط المباشر لملكية وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه، 
دارته باالمشروع بإدارته وحرص المالك على نجا  (.2، 2011سرج، لطريقة المثلى )األح مشروعه وا 

ومن ناحية أخري يعتبر التمويل من أهم الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغرى ونظرًا للنقص 
مويل المصرفي لمثل هذه المشروعات حيث نجد أن هذه المشاريع تعتمد أساسًا على التمويل الكبير في الت

وبالتالي يؤثر على توسع المشروعات  ن التمويل غير كاف  صول الثابتة، وهذا النوع مالذاتي في شراء األ
 (.24، 2013، آخرون )رقاني و 

قتصادية نتيجة تغيرات أسعار النفط وتراجع وبالنظر إلى ليبيا في الوقت الراهن وما تعانيه من أزمة ا
لمشروعات لالعديد من الشركات، األمر الذي كان لزامًا على الدولة إعطاء اهتمام كبير اإلنتاج وتوقف 

ونظرًا  .الصغيرة بها حتى تكون رافد لالقتصاد على غرار العديد من دول العالم سواء المتقدمة أو النامية
فقد جاءت هذه الدارسة كمحاولة للتعرف على أهم المعوقات التي  ،في ليبيا ألهمية المشروعات الصغيرة

 تحول دون تمويل المشروعات الصغيرة من المصارف التجارية.
 شكلة الدراسةم

تعتبر المشروعات الصغيرة من المشروعات المهمة في اقتصاديات العديد من دول العالم، وعلى الرغم 
ت التي تواجهها والتي تقف عائقًا أمام نموها وتطورها جمها تزداد المشكالالمشروعات وكبر ح همن أهمية هذ

هي كيفية الحصول  هه هذه المشروعاتومن أهم المشاكل والمعوقات التي تواج .(275، 2013)اليقة، 
على التمويل الالزم الذي تحتاجه هذه المشروعات، وما هي المصادر المتاحة التي تتمكن من خاللها 

 ،وحتى تتمكن هذه المشروعات من مواجهة هذه المشكلة .(6، 2013)الجويفل،  ى التمويلالحصول عل
كان لزامًا عليها أن تتعرف على المشاكل والمعوقات التي تحويل دون حصولها على التمويل من قبل 
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يسي المصارف التجارية. ومن هذا المنطلق يمكن صياغة المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في السؤال الرئ
 رية الليبية؟هل توجد معوقات تواجه تمويل المشروعات الصغيرة من قبل المصارف التجا التالي:

 تعتمد هذه الدراسة على فرضية رئيسية واحدة وهي:فرضيات الدراسة: 
 توجد العديد من المعوقات لتمويل المشروعات الصغيرة من قبل المصارف التجارية الليبية

ت إلى ثالث مجموعات وتم صياغة الفرضيات الفرعية لفرضية تم تقسيم المعوقاولكي يتم اختبار هذه ا  
 التالية:
 تمويل المشروعات الصغيرة.  توجد معوقات سياسية واقتصادية تواجه الفرضية الفرعية األولي: -
 توجد معوقات مالية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة. الفرضية الفرعية الثانية: -
 توجد معوقات إدارية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة. الثة:الفرضية الفرعية الث -

 هدف الدراسة
يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة في التعرف على أهم المعوقات التي تواجه تمويل المشروعات الصغيرة 
من قبل المصارف التجارية، وبناء عليه يمكن تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في التخفيف والحد من 

 تواجه تمويل هذه المشروعات.التي المعوقات 
 أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها وذلك من خالل تسليط الضوء على أهم العراقيل التي تواجه 
المشروعات الصغرى للحصول على التمويل من المصارف التجارية، وبما أن المشروعات الصغيرة تعتبر 

فهذا ما زاد من أهمية هذه الدارسة، كذلك أهمية التمويل كعامل أساسي في يبية األكثر انتشارًا في البيئة الل
بقاء وتطور المشروعات لما يوفره من دعم لهذه المشروعات حتى تقوم بأعمالها وتوسيعها وبالتالي المساهم 

 في الرواج االقتصادي والتنمية للدولة.
 منهجية الدراسة 

 لمنهج االستنباطي االستقرائي، وفق الخطوات التالية:ثان التحقيق هدف هذه الدراسة أتبع الباح
تناول األدب المحاسبي في مجال التمويل المصرفي والمشروعات الصغيرة بالدراسة والتحليل للتعرف  -

 على تعريف المشروعات الصغرى والمعوقات التي تعيق تمويلها.
 استخدام األدب المحاسبي لصياغة فرضيات الدراسة. -
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الستبانة كوسيلة لتجميع البيانات الالزمة للجزء العملي للدراسة وتصنيف وتبويب يفة ااستخدام صح -
 وتحليل هذه البيانات واختبار الفرضيات واستخالص النتائج.

 )ليبيا(. من عينة الدارسة على المجتمع اتوصل إليهيتم التعميم النتائج التي  -
 نبين:اجوإلتباع هذه المنهجية فإنه تم تقسيم الدراسة إلى 

الجانب النظري: يركز هذا الجانب على دراسة األدب المحاسبي فيما يتعلق بالجوانب المختلفة  -أ
 لموضوع الدراسة من خالل االعتماد على الكتب والدوريات في شأن المشروعات الصغيرة وتمويلها.

 الجانب العملي: يتضمن هذا الجانب من الدراسة العناصر التالية:  -ب
تخدم الباحثان صحيفة استبانة لجمع البيانات الالزمة والمطلوبة فة االستبانة: يسصحي –أداه البحث  -1

الجزء األول  :ينأوتتكون الصحيفة من جز  ،لتنفيذ الدراسة وسوف تقدم صحيفة االستبانة إلى عينة الدراسة
يمها إلى والجزء الثاني يتكون من مجموعة من المعوقات تم تقس ،ن معلومات عامة عن المبحوثينيتكون م

 الباحثان أن لها تأثيرًا على تمويل المشروعات الصغيرة. ى ثالث محاور والتي ير 
الجانب التحليلي: ويتم في هذا الجانب إجراء التحليل اإلحصائي الوصفي للمعلومات العامة وكذلك   -2
ات والوسط الممثلة لمعوقات تمويل المشروعات الصغيرة وذلك باستخدام جداول التكرار  ةر الثالثللمحاو 

من االختبارات والتحليالت اإلحصائية من  الحسابي والتباين لمحاور الدراسة الثالثة. كذلك إجراء مجموعة
 ،لفا كرونباخأباستخدام معامل خالل استخدام البيانات التي وفرتها صحيفة االستبانة لتبيان ثبات االستمارة 

 .فرضية الرئيسية للدراسةومن ثم اختبار فرضيات الدراسة لغرض رفض أو قبول ال
 مجتمع وعينة الدراسة

دراسة كافة البيئة فيتكون مجتمع الدراسة من الموظفين بأقسام االئتمان في المصارف التجارية في ليبيا. 
اقتصرت  لذلكن، يمن اإلمكانيات المادية والتي تفوق مقدرة الباحث الليبية تحتاج في واقع األمر إلى مجموعة

ويمكن أن يبرر الباحثان ذلك  .أجدابياو ملة في مدينتي بنغازي ع المصارف التجارية العاالدارسة على فرو 
 ،بأن بيئة العمل في المصارف في ليبيا متجانسة حيث ال تختلف السياسات المصرفية من مدينة ألخرى 

اقبة وع المصارف العاملة بليبيا إلى قانون المصارف الليبي وكذلك خضوع هذه المصارف لمر وذلك لخض
ن لم يتمكنا من التعرف بشكل دقيق على عدد المصارف ين الباحثأكما  وتعليمات مصرف ليبيا المركزي.
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المصارف التجارية العاملة قسام االئتمان بفروع أالموظفين في  أعدادالتجارية وفروعها العاملة بليبيا وكذلك 
 في مدينتي أجدابيا وبنغازي.

 الدراسات السابقة
 :يلي مشروعات الصغرى من جوانب عديدة، ومن أهم تلك الدراسات مامن الدراسات التناولت العديد 

كان الهدف من هذه الدارسة التعرف على مصادر التمويل المتاحة  :(2012دراسة شهرزاد )
لمتوسطة والتعرف على أهم المشكالت التي تواجه هذه المشاريع وتعيق نموها، للمشروعات الصغيرة وا

 أن ث المنهج الوصفي التحليلي ودراسة حالة في هذه الدراسة، حيث خلصت هذه الدراسة إلىواستخدم الباح
المشروعات الصغرى والمتوسطة تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويل رأسمالها وتلجأ إلى المصارف في 

يرة تمويل المشروعات الصغ أن حيث ترى المصارف ،بسبب شروط وعراقيل المصارف حاالت قليلة جداً 
ضرورة إنشاء مؤسسات مالية بب ومكلف ومحفوف بمخاطرة كبيرة، وقد أوصى الباحث والمتوسطة قرار صع

 الدولة.ى من أولمتخصصة في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة مدعومة في مرحلة 
كان الهدف من هذه الدارسة التعرف على دور للمصارف االسالمية في  :(2013دراسة الجويفل )

ي، حيث خلصت هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل تمويل
وقد أوصى  ،ةالدراسة إلى وجود دور فعال للمصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسط

 متوسطة.إنجاح المصارف اإلسالمية لما لها من تأثير كبير في تمويل المشروعات الصغيرة والبالباحث 
كان الهدف من هذه الدارسة التعرف على الطرق المعتمدة في تمويل  :(2013دراسة رقاني )

واستخدم الباحث المنهج التحليلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهل تعتبر القروض أداة تمويل ناجحة، 
ى والمتوسطة ودراسة حالة في هذه الدراسة، حيث خلصت هذه الدراسة إلى تمويل المشروعات الصغر 

 بالقروض أداة ناجحة وفعالة لضمان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لصغيرة كان الهدف من هذه الدارسة التعرف على أهمية المشاريع ا :(2015دراسة األصفر )

والمتوسطة، والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه أصحاب هذه المشاريع في الحصول على التمويل 
استخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة، حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن المشروعات المطلوب، و 

ة لهذه المشروعات في العديد من المشاكل أهمها تمويل المصارف التجاري الصغيرة والمتوسطة تواجه
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ة بتوفير ضرورة قيام المصارف بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطباالقتصاد الليبي، وقد أوصى الباحث 
 لمشروع.كامل مبلغ التمويل المطلوب لضمان نجاح هذه ا

المشاكل التي واجهت هذه المشروعات  استكشافهدفت الدارسة إلى  :(2015دراسة الحمادي )
وسطة في ليبيا، واستخدم الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة، حيث خلصت إلى أن هذه الصغرى والمت

منها: تسويقية، تمويلية، وقد أوصى الباحث زيادة دعم القطاع الخاص عن  المشروعات تواجه عدة مشاكل
نشاء المستقرة و طريق وضع السياسات االقتصادية الواضحة و  بين مهمة التوسط  ىهيئة مستقلة تتولا 

وما يميز هذه الدراسة أنها تهتم بإبراز أهم المعوقات التي  المشروعات الصغرى والمتوسطة والمصارف.
 جارية.تمويل المشروعات الصغيرة من خالل وجه نظر العاملين في المصارف الت تحول دون 

 ف المشروعات الصغيرة:يتعر 
المشروعات الصغيرة وذلك بحسب اختالف البيئية تعددت المعايير التي يمكن من خاللها تعريف 

 :(17: 15، 2013االقتصادية والقانونية واالجتماعية ومن أهم هذه المعايير )الجويفل، 
يعتبر هذا المعيار من أهم المعايير التي تستخدم في تعريف المشروعات  معيار عدد العاملين:  -

اقع من المعايير األخرى، حيث اختالف عدد العمال في الصغيرة وأكثرها شيوعًا، كونه أكثر ثباتًا في الو 
، وفي عامالً  499من فكانت المشروعات الصغرى في أمريكا تتكون  ى المشروعات الصغيرة من دولة أخر 

 .عامالً  20، واألردن تتكون من عامالً  49بلجيكا تتكون من إلى 
جمالي الخصوم، ففي  وهي الفارق بين إجمالي معيار رأس المال )صافي حقوق الملكية(:  - األصول وا 

ن بينما في األردن تكون أقل م ،مليون  10إذا كان رأس مالها في حدود  ى اليابان تعتبر المشروعات صغر 
 جنية.ألف  50ألف دينار ومصر  50

هما أن يكون المدير هو أولن على األقل مما يلي يشرط اً أن يكون المشروع مستوفي المعيار الوصفي: -
ن يكون المالك والعمال يعيشون أ، و ةجماع يتم توفير رأس المال من المالك سواء كان فرد أون أالمالك، و 

 قطاع الذي ينتمي إليه.يرًا مقارنة مع حجم الن يكون حجم المشروع صغأفي مكان واحد، و 
رقم  وبالنظر إلى الواقع الليبي فقد عرفت المشروعات الصغرى بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة)سابقًا(

الصادر بشأن بعض األحكام في المشروعات الصغيرة حيث يعرف هذا القانون المشروعات الصغيرة  472
عاماًل  25يزيد رأسمالها عن المليون دينار وال يزيد عدد العاملين بها عن بانها تلك المشروعات التي ال 
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يف المشروعات الصغرى ن في تعر ي( حيث يالحظ أن المشرع أخذ أساس346، 2015، آخرون )المالطي و 
 )عدد العمال ورأس المال(.

 تمويل المشروعات الصغيرة 
شروعات ذاتها القتصاديات الدول جميعها تنبع أهمية تمويل المشروعات الصغيرة من أهمية هذه الم

امية(، فهي تعتبر أساس اإلنتاج وأصل النشاط االقتصادي لما لها من قدرة على تنمية )المتقدمة والن
اد وتحديث الصناعة ومواجهة مشكلة البطالة وخلق روح التكامل والتنافس بين المشروعات وتطوير االقتص

مما ينعكس إيجابًا على ميزان  ،ادرات واإلحالل محل الوارداتالمستوى المعيشي لألفراد وزيادة الص
 (.  53-52، 2015 ويساهم في استقرار سعر الصرف )شقاف والمغربي، ،المدفوعات

ف التمويل من أبرز المشكالت التي تواجه اقتصاديات الدول النامية، ذلك كون التمويل يعد ويعد ضع
ما كان التمويل ميسرًا كلما ساهم في دفع عجلة التنمية المصدر األساسي للتنمية االقتصادية، فكل

ستمرارية قيام وانجاح وا( ويشكل التمويل حجر األساس في 53-52، 2015االقتصادية، )شقاف، والمغربي،
(، لذا تعد مسألة التمويل جوهر مشكلة تنمية المشروعات 159، 2015المشروعات الصغيرة )زيدان،

( والتي تعاني منها هذه المشروعات، والتي تتجلى في صعوبة فرص 58-57، 2005الصغيرة )قريشي، 
المتبعة في مة المعايير ءوذلك لعدم مال ،)قروض مصرفي( الحصول على التمويل الخارجي المناسب

 المصارف لطبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها للحصول على التمويل الالزم بشروط ميسرة ومالئمة
لذلك سوف  ،ن عملية التمويل تواجه العديد من المشاكل والمعوقاتإوحيث  .(144، 2015)المشهراوي، 

 :يتم التطرق لها فيما يلي
 معوقات تمويل المشروعات الصغيرة

أهمية المشروعات الصغيرة والدور المتعاظم الذي تلعبه تلك المشروعات في عملية التنمية بالرغم من 
تصادي للدولة، إال أنه وكما أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق التنمية االق

ومعوقات متعددة في كثير  أن المشروعات الصغيرة تبدو شبه مهملة وضعيفة وتواجه تحديات ،م2003لعام 
(، ويمكن تقسم معوقات تمويل 143، 2015من الدول النامية والعربية على وجه الخصوص )المشهراوي، 

 لصغيرة إلى ثالث مجموعات:المشروعات ا
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 معوقات اقتصادية وسياسية -1
، 2015، آخرون ضعف قدرة المصارف التجارية على تلبية احتياجات المشروعات الصغيرة )انبية و  -

74.) 
التعامل مع المشروعات الصغرى يحمل حيث إن  ،المخاطر العالية إلقراض المشروعات الصغيرة -

ن نسبة معتبرة من هذه المشروعات تفشل في من الدراسات أبينت الكثير  فقدالكثير من المخاطرة، 
 (.125، 2012بداية مراحلها )شهرزاد، 

لها من العمل ضمن إطار تشريعي يحميها وفق  ال بد ،حتى يتسنى للمشروعات الصغرى النجاح -
آلية تنفيذية تدعمها، بحيث يوضع إطار قانوني محدد للمشروعات الصغيرة متفق عليه من قبل 

ت العاملة في مجال تنمية المشروعات، مما يسهل من عملية التنسيق بين الجهود المبذولة بين الجها
اسة واضحة ومشجعة لتنمية هذا المشروعات )أبو مختلف األطراف المعنية، ويساعد على إيجاد سي

 (.37-34، 2015، آخرون خشيم و 
 معوقات مالية -2
كبيرة أمام نموها وتطورها، وهذه العقبة سببها  إن صعوبة الحصول على االئتمان الرسمي يعتبر عقبة -

راض مما لطريقة التي تدار بها الموارد المالية داخل المشروعات، فالممول الرئيسي لها هو االقتا
  .(41، 2001يستوجب عليها توفير ضمانات لالئتمان المصرفي )رؤوف، 

ًا للنظام المحاسبي )الدفاتر تعاني معظم المشروعات من مشكالت مع الضرائب ألنها ال تعمل وقف -
 المنتظمة(.

ال تقدم التمويل المطلوب إال بعد دراسة الملف  ،إن المصارف وانطالقًا من سياستها اإلقراضية -
ووضعية نشاط فرع  ٬دراسة جدوى )التحليل المالي( للمشروع والظروف االقتصادية المحيطة بهو 

 (.127، 2012المشروع )شهرزاد، 
تتخذه المصارف التجارية في التعامل مع عمالئها، ومصدر أهم العوامل التي ان عنصر الثقة هو  -

ر وسجالت محاسبية للمشروعات الثقة هو محصلة لعدة عوامل، تتوقف هذه العوامل على وجود دفات
وبكل تأكيد وحتى تأخذ هذه الدفاتر والسجالت طابع الثقة يجب أن تكون  ،(128، 2012)شهرزاد، 

 اجع خارجي.مراجعة من قبل مر 
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الرأسمالية )المباني، التجهيز( وهي ضرورية  االصغرى عادة بانخفاض حجم أصوله اتتتصف المشروع -
لتغطية القرض، إذ تعتمد عليها المشروعات عند منح االئتمان، وبالطبع فإن عدم كفاية ضمانات المشروع تمثل 

وع في ظل تطبيق المعايير المصرفية )شهرزاد، عائقَا أمام المصارف التجارية وتخفض قدرتها اتجاه تمويل المشر 
2012 ،129). 
 معوقات إدارية -3

 (76-74، 2015نبيه، وآخرون، أ) :ويمكن تقسيم هذه المعوقات إلى ما يلي
الكفاءة اإلدارية والفنية: حيث تعد اإلدارة العلمية مفتاحًا لنجاح العمل، وتفتقر المشروعات الصغيرة لإلدارة  -

 .(المحاسبية والتسويقية والتنظيمية (ت العديد من المجاال الناجحة والخبرة في
 عدم وجود خطط واضحة بعيدة المدى لإلرشاد والتوجيه، وتحديد البرامج الزمنية والموازنات المالية الالزمة. -
عدم توفر الدارسات واالستشارات الفنية والتشخيصية والجدوى االقتصادية الواقعية التي تعتمد على دراسة  -
 الكبيرة.رصة والسوق المحلي والخارجي وتهتم بالتكامل مع الصناعات الف

 مة خصائص العمالة من حيث المهارات والتعليم الحتياجات هذه المشروعات.ءعدم مال -
 أصحاب هذه المشروعات، والحاجة المتزايدة للتدريب والتطوير. انقص الخبرات الفنية لذ -
 أهيل والتدريب والتطوير.والحاجة إلى الت المستثمر الصغير ذانقص الخبرات الفنية ل -
صحاب هذه المشروعات في اإلدارة وعدم االستعانة بالمتخصصين في مجال اإلدارة االعتماد على أ -

 والقيادة واتخاذ القرارات، وعدم القدرة على الفصل بين اإلدارة والملكية لهذه المشروعات.
 الدراسة العملية 

م تجميعها من خالل صحيفة االستبانة للوصول إلى نتائج حول يانات التي تتحلياًل للب قسميتناول هذا ال
 مشكلة الدارسة.

 قياس الثبات  
باستخدام الحاسب اآللي عن طريق برنامج  تم استخدام اختبار إلفا كروبناخ لحساب ثبات مقياس الدارسة

وهي تشير  .Alpha = .747ر بـ ة الثبات تقدن درجأتبين و (، SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
إلى أن محتوى صحيفة االستبانة يتوفر فيه درجة جيدة نسبيًا من الثبات واالستقرار واالعتماد، وبالتي يمكن 
التسليم بصحة النتائج التي يتم التوصل إليها من خالل الدارسة الميدانية ومن ثم إمكانية تعميمها على المجتمع 

 محل الدراسة.
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 تالتحليل الوصفي للبيانا
يتضمن هذا الجزء تحلياًل وصفيًا للبيانات الواردة في صحيفة االستبانة للتعرف على خصائص 
المشاركين في الدارسة والوصول إلى نتائج مبدئية حول وجود معوقات لتمويل المشروعات الصغرى في 

 ليبيا.
 : الخصائص والسمات الشخصية لمفردات عينة الدارسة: أوال

لغرض عرض البيانات الشخصية لمفردات عينة الدارسة تم استخدام جداول التوزيعات التكرارية والنسب 
 المئوية لتلك الخصائص وظهرت النتائج التالية: 

 المستوى التعليمي للمشاركين في الدراسة:  -1
مـــن حملة شهادة أن أغلب المشاركين  )1تبين من الجدول رقم )، متعلقةبعد تفريغ وتحليل البيانات ال  

 28.21في حين يمثل حملة شهادة الدبلوم العالي ما نسبته ، % 69.23البكالوريوس حيث بلغت نسبتهم 
 %، األمر الذي يعطي انطباعًا جيدًا بأن البيانات يمكن االعتماد عليها لتحقيق أهداف الدراسة.

 توزيع المشاركين حسب المستوي التعليمي (1جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد لميالمؤهل الع

 %28.21 11 دبلوم عالي 

 %69.23 27 بكالوريوس

 %2.56 1 أخرى

 100 39 اإلجمالي

 التخصص للمشاركين في الدراسة:  – 2
ن في مجال المحاسبة، و % من المشاركين متخصص58.97ما نسبته  أن )2يالحظ من الجدول رقم )

سبة، وهذا من شأنه أن يرفع من مستوى الثقة في المعلومات اقتصاد غير المحا وجي% خر  35.9وما نسبته 
 المتحصل عليها.

 توزيع المشاركين حسب التخصص )2(الجدول رقم 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %58.97 23 محاسبة

 %35.9 14 خريجي كلية اقصاد غير المحاسبة

 %5.13 2 أخرى

 100 39 اإلجمالي
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 للمشاركين في الدراسة:  عدد سنوات الخبرة – 3
 5% لديهم خبرة ال تقل عن  87.18أغلب المشاركين في الدراسة وبنسبة  بأن )3يوضح الجدول رقم )

وهذه الخبرة بدون شك  ة،سن 15% من المشاركين تزيد خبرتهم عن  30.77سنوات، بل إن ما نسبته 
وهذه النتيجة ترفع  ،حول مشكلة الدارسة تساعد المشاركين في الدارسة على تقديم معلومات وآراء موضوعية

 الثقة في البيانات والمعلومات المتحصل عليها ألغراض الدراسة.من مستوي 
 ( توزيع المشاركين حسب عدد سنوات الخبرة3الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة

 %12.82 5 سنوات 5أقل من 

 %33.33 13 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 

 %23.08 9 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

 %30.77 12 سنة فأكثر سنة 15من 

 100 39 اإلجمالي

 
 الوظيفة الحالية للمشاركين في الدراسة:  – 4

ن ما أ% من المحاسبين، و  48.72بأن أغلب المشاركين في الدراسة وبنسبة  )4يوضح الجدول رقم )
الدارسة على تقديم معلومات وآراء بدون شك يساعد المشاركين في قسام وهذه أ% رؤساء  12.82نسبته 

وهذه النتيجة ترفع من مستوي الثقة في البيانات والمعلومات المتحصل  ،موضوعية حول مشكلة الدارسة
 عليها ألغراض الدراسة.

 ( توزيع المشاركين حسب عدد سنوات الخبرة4الجدول رقم )
 مئويةالنسبة ال العدد عدد سنوات الخبرة

 %48.72 19 محاسب
 %12.82 5 رئيس قسم
 %17.95 7 مراجع
 %20.51 8 أخرى 

 100 39 اإلجمالي
 

 ثانيًا: تحليل البيانات المتعلقة بمعوقات تمويل المشروعات الصغيرة في ليبيا
قة بتحديد يتناول هذا الجزء تحلياًل وصفيًا للبيانات الواردة في القسم الثاني من صحيفة االستبانة، والمتعل

معوقات تمويل المشروعات الصغيرة في ليبيا، وقد تم استخدم جداول التوزيعات التكرارية والمتوسطات 
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الحسابية المرجحة واالنحراف المعياري، وتم تصنيف إجابات المشاركين عن أسئلة صحيفة االستبانة في 
 .يرةثالث محاور يعبر كل محور عن معوق من معوقات تمويل المشروعات الصغ

اء الوسط الحسابي مدلواًل باستخدام مقياس ليكرت تم وضع سلم ترتيبي لهذه األرقام كما هو مبين وإلعط
 (، وذلك لالستفادة منها في تحليل النتائج، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:5في جدول رقم )

 على سلم ليكارت اتاإلجاب وزن  مقياس (5الجدول رقم )
 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 دني نقطة فيه(أ 1نقطة لمقياس ليكارت و ىعلأ  5) 4=1-5: = ىالمد -
إلى أقل  0.8/ عدد الدرجات( ثم إضافة العدد  ى)طول المدى = المد 0.8=  4/5طول المدى:  -

 الحدود كما يلي: ، من أجل وضع الحد األعلى، وكانت 1درجة في المقياس أي 
 مقياس ليكرت الخماسي  ئاتحدود ف (6جدول رقم )

 العبارة الحدود
 غير موافق بشدة 1.79إلى  1من 
 غير موافق 2.59إلى  1.80من 
 محايد 3.39إلى  2.60من 
 موافق 4.19إلى  3.40من 
 موافق بشده 5إلى  4.20من 

 

 متوسط قيمة مقارنة طريق عن يمكننا حيث البحوث هذه لمثل مناسبة التحليل في المنهجية هذه وتعتبر
 لمعرفة الخماسي، ليكرت مقياس فئات حدود يمثل الذي أعاله( 6) بالجدول ومقارنتها عام بشكل المحور
 المحور في التأثير تفاوت لمعرفة الثانوية الفقرات أهمية ترتيب يمكننا كما عام بشكل المحور تأثير أو أهمية
 .عام بشكل
  الصغيرة المشروعات لتمويل واالقتصادية السياسية المعوقات: األول المحور 

 تمويل في واقتصادية سياسية معوقات وجود حول الدراسة في المشاركين ردود( 7) رقم الجدول يبين
 قيمة بأكبر كانت الدراسة في المشاركين لردود الحسابية المتوسطات إن حيث الصغرى، المشروعات
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 حسب ومرتبة ،(1.097) معيار بانحراف( 3.231) كان قيمة وأقل( 0.709) عياري م وانحراف( 4.103)
 .الجدول في مبين كما أهميتها
 

 والسياسية لتمويل المشروعات الصغيرةالمعوقات االقتصادية  (7)رقم الجدول 

 
( ومقارنته مع ما تم استنتاجه بالجدول 3.8034وبالنظر إلى المتوسط العام للمحور األولي والذي كان )

وهذا يدل بشكل مبدئي على موافق أفراد العينة  حد الرابع )الموافق(نالحظ أنه يوجد في نطاق ال ،(6رقم )
 فرضية الدراسة.على وجود أثر لهذا المحور على 

 

 المحور الثاني: المعوقات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة.
( ردود المشاركين في الدراسة حول وجود معوقات مالية في تمويل المشروعات 8يبين الجدول رقم )

( 3.923)لصغيرة، حيث تبين أن المتوسطات الحسابية لردود المشاركين في الدراسة كانت بأكبر قيمة ا
(، ومرتبة حسب أهميتها كما 0.950( بانحراف معيار )3.308قل قيمة كان )أ( و 0.703وانحراف معياري )
 مبين في الجدول.

ومقارنته مع ما تم استنتاجه  (3.6703وبالنظر إلى المتوسط العام للمحور الثاني والذي كانت )
لموافق( وهذا يدل بشكل مبدئي على موافق أفراد نالحظ أنه يوجد في نطاق الحد الرابع )ا ،(6بالجدول رقم )

 العينة على وجود أثر لهذا المحور على فرضية الدراسة.

المتوسط  العبارات
 المرجحالحسابي 

راف حاالن
 المعياري 

ترتيب 
 االهمية

 1 0.709 4.103 عدم وجود سياسات اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة 

 2 0.971 3.923 على تمويل المشروعات الصغيرة تؤثر الوضع األمني

 3 1.017 3.872 ال تتبني المصارف سياسية تمويل المشروعات الصغيرة

 4 0.975 3.846 غياب تشريعات وقوانين خاصة بتنظيم عمل المشروعات الصغيرة 

 4 0.833 3.846 قلة الموارد المالية للمصارف 

 5 1.097 3.231 فة بالمخاطر عملية تمويل المشروعات الصغيرة محفو

 3.8034 المتوسط المرجح العام



 2019سبتمرب  21 -مصراتة    مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب
 

 

64 

 المعوقات المالية لتمويل المشروعات الصغيرةردود المشاركين حول  )8(الجدول رقم 

 العبارات
المتوسط الحسابي 

 المرجح

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

األولويات المالية بصورة ناجعةعدم وضع    3.923 0.703 1 

ضعف القدرة على توفير الضمانات المقدمة من أصحاب المشروعات 

 الصغيرة يؤدي إلى صعوبة الحصول على تمويل 
3.897 0.852 2 

 3 0.944 3.718 مراجعة حساباتها من قبل مراجع خارجيعدم التزام المشاريع الصغيرة ب

المشروعات الصغيرة في تسديد األقساط يوثر على تمويل تأخر أصحاب 

 المشروع الصغيرة
3.667 0.701 4 

 5 1.042 3.615 عدم وجود دفاتر وسجالت محاسبية في المشروعات الصغيرة
 6 1.046 3.564 التصرف ببعض الموارد الخاصة بالمشروع ألغراض أخري 

 7 0.950 3.308 وأنظمة مالية محوسبة إلدارة المشروعات تعزيز اليات

 3.6703 المتوسط المرجح العام

 دارية في تمويل المشروعات الصغيرة.المحور الثالث: المعوقات اإل 
( تحليل ردود المشاركين حول وجود معوقات إدارية في تمويل المشروعات 9يبين الجدول رقم )

( وانحراف معياري 4.231المتوسطات الحسابية لردوهم كانت بأكبر قيمة )صغيرة، حيث يتبين أن ال
 .(، ومرتبة حسب أهميتها0.877) ي ( بانحراف معيار 3.615ل قيمة كانت )أق( و 0.842)

( ومقارنته مع ما تم استنتاجه بالجدول 3.9103وبالنظر إلى المتوسط العام لمحور الثالث والذي كان )
وهذا يدل بشكل مبدئي على موافق أفراد العينة  ،في نطاق الحد الرابع )الموافق( نالحظ أنه يوجد ،(6) رقم

 على وجود أثر لهذا المحور على فرضية الدراسة.
 المعوقات اإلدارية لتمويل المشروعات الصغيرةردود المشاركين حول  )9(الجدول رقم 

 العبارات
المتوسط الحسابي 

 المرجح

 االنحراف

 المعياري
 الترتيب

 1 0.842 4.231 عدم االستعانة بذوي االختصاص لالستفادة منهم في النواحي المالية

 2 0.688 4.000 عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية واضحة للمشروع

 3 0.929 3.923 عدم قيام المشروعات الصغيرة برفع مهارات الموظفين

 4 0.951 3.872 شاريع الصغيرةالمضعف الكفاءة اإلدارية والخبرة ألصحاب 

 5 0.756 3.821 عدم تطوير ألصحاب المشروعات والمشروعات في حد ذاتها

 6 0.877 3.615 ضعف السمات القيادية لدي أصحاب المشروعات

 3.9103 المتوسط المرجح العام
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 اختبار الفرضيات
يمكننا  ه، وعلي39ة والتي كانت العينن بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي وذلك لكبر حجم أبما 

 :والتي تنص على استخدام االختبار المعلمي للتحقق من فرضية الدراسة
 "توجد العديد من المعوقات لتمويل المشروعات الصغيرة في ليبيا" 

وذلك من خالل اختبار الفرضيات الفرعية الثالثة والتي تشير كل واحدة منها إلى معوق من معوقات 
عات الصغرى من خالل صياغة فرضية صفرية وفرضية بديلة لكل محور من المحاور الثالث تمويل المشرو 

 :السابقة كما يلي
، وهي تمثل قيمة الحد األدنى للموافقة حسب 3.40متوسط المجتمع ال يختلف عن  الفرضية الصفرية:

 ( والتي تعكس وجود تأثير للمحور بشكل عام.6الجدول )
، في هذه الحالة )قبول الفرضية البديلة( يتم الرجوع 3.40لمجتمع يختلف عن متوسط ايلة: الفرضية البد

فإذا تجاوزت قيمة االختبار يدل ذلك على أن متوسط المجتمع أكبر من هذه القيمة مما  ،لقيمة متوسط العينة
وسط دل على أن متيعزز التأثير، أما إذا كانت قيمة متوسط العينة أصغر من قيمة االختبار فإن ذلك ي

        المجتمع أقل من قيمة االختبار وبالتالي ال يوجد تأثير لهذا المحور.
 %.95أي بنسبة ثقة  α=0.05مستوى المعنوية المستخدم لهذا االختبار 

 يبين نتائج اختبار تأثير محاور الدراسة (10جدول )

 الفرضية
درجات 

 الحرية

 
متوسط 

 العينة

قيمة إحصائي 

 االختبار)ت(
القيمة 

 حتماليةاال

 فترة الثقة للمتوسط

 الحد األعلى الحد األدنى 

 3.98 3.62 000. 15.684 3.8034  37 يولاأل

 3.86 3.53 000. 15.725 3.6703  37 الثانية

 4.05 3.72 000. 17.967 3.9103  37 الثالثة

 
 :األولى الفرعية الفرضية: والً أ

". الصغيرة المشروعات تمويل تواجه مالية معوقات توجد" أنه على األولي الفرعية الفرضية تنص
 تنفي والتي والبديلة الفرضية تؤيد التي الصفرية صورتها في إحصائياً  صياغتها تم الفرضية هذه والختبار
 .المحور لهذا الفرضية
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وهي أصغر من  P=0.00( تبين أن القيمة االحتمالية 10وبالنظر إلى النتائج الموضحة بالجدول رقم )
فإن  ،(3.40( أكبر من قيمة االختبار وهي )3.8034(، كما أن قيمة متوسط المحور )α= 0.05مة )قي

وبالتالي نقبل هذه  ،هذا يعزز الفرضية الصفرية ويدل على موافق أفراد العينة على وجود أثر لهذا المحور
 الفرضية والتي تنص على "وجود معوقات مالية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة".

 

 ثانيًا: الفرضية الفرعية الثانية:
 ".مالية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة توجد معوقاتتنص الفرضية الفرعية الثانية على أنه "

والختبار هذه الفرضية تم صياغتها إحصائيًا في صورتها الصفرية التي تؤيد الفرضية والبديلة والتي تنفي 
 الفرضية لهذا المحور.
وهي أصغر من  P=0.00( تبين أن القيمة االحتمالية 10ج الموضحة بالجدول رقم )وبالنظر إلى النتائ

( فإن 3.40( أكبر من قيمة االختبار وهي )3.6703(، كما أن قيمة متوسط المحور )α= 0.05قيمة )
هذا يعزز الفرضية الصفرية ويدل على موافق أفراد العينة على وجود أثر لهذا المحور وبالتالي نقبل هذه 

  ". عات الصغيرةتوجد معوقات مالية تواجه تمويل المشرو  لفرضية والتي تنص على "ا
 

 ثالثًا: الفرضية الفرعية الثالثة:
 ".توجد معوقات إدارية تواجه تمويل المشروعات الصغيرةتنص الفرضية الفرعية الثانية على أنه "

لتي تؤيد الفرضية والبديلة والتي تنفي والختبار هذه الفرضية تم صياغتها إحصائيًا في صورتها الصفرية ا
 الفرضية لهذا المحور.

وهي أصغر من  P=0.00( تبين أن القيمة االحتمالية 10بالنظر إلى النتائج الموضحة بالجدول رقم )و 
( فإن 3.40( أكبر من قيمة االختبار وهي )3.9103(، كما أن قيمة متوسط المحور )α= 0.05قيمة )

التالي نقبل هذه رية ويدل على موافق أفراد العينة على وجود أثر لهذا المحور وبهذا يعزز الفرضية الصف
   ". توجد معوقات إدارية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة الفرضية والتي تنص على "
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 رابعًا: ملخص الفرضيات الفرعية واختبار الفرضية الرئيسية للدارسة:
توجد العديد من المعوقات لتمويل المشروعات ي تنص بأنه "يمكن اختبار الفرضية الرئيسية للبحث والت

 .ة في ليبيا"الصغير 
( يتبين أنه تم قبول الفرضيات 11مـن خـالل ملخص نتائج الفرضيـات الفرعية الموضحة بالجدول رقـم )

 الفرعية.
لمعوقات توجد العديد من افإن هذه النتيجة تعزز قبول الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص بأنه "

"، وعليه فإن الدراسة انتهت إلى أنه توجد العديد من المعوقات تحول لتمويل المشروعات الصغيرة في ليبيا
 دون تمويل المشروعات الصغيرة في ليبيا. 

 
 ( ملخص نتائج الفرضيات الفرعية11الجدول رقم )

 اختبار الفرضية الرئيسية القرار المتخذ الفرضيات الفرعية الفرضية 

1 
تمويل المشروعات وجد معوقات سياسية واقتصادية تواجه ت

 الصغيرة
 قبول

ل
بو

ق
 قبول توجد معوقات مالية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة 2 

 قبول توجد معوقات إدارية تواجه تمويل المشروعات الصغيرة 3

 

 رابعًا: النتائج والتوصيات
 النتائج

المشروعات الصغرى والمتمثلة فيما تصادية تواجه تمويل وجود العديد من المعوقات السياسية واالق .1
 :حسب أهميتها ةيلي ومرتب

 عدم وجود سياسات اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة. -
 على تمويل المشروعات الصغيرة.في البالد  الوضع األمنيتأثير  -
 عدم تبني المصارف التجارية سياسة تمويل المشروعات الصغيرة. -
 الخاصة بتنظيم عمل المشروعات الصغيرة.القوانين غياب التشريعات و  -
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 قلة الموارد المالية للمصارف. -
 وجود مخاطر تتبع عملية تمويل المشروعات الصغيرة مثل تعثر هذه المشروعات. -

توجد العديد من المعوقات المالية تحول دون تمويل المشروعات الصغرى والمتمثلة فيما يلي ومرتبه  .2
 :حسب أهميتها

 ويات مالية.أولت الصغيرة بوضع المشروعا عدم قيام -
 ضعف الضمانات المقدمة من أصحاب المشروعات المقدمة للمصارف. -
 تأخير أصحاب المشروعات الصغيرة عن سداد األقساط على القروض. -
 عدم وجود دفاتر وسجالت محاسبية لدي العديد من المشروعات الصغيرة. -
ض اغر مالية الخاصة بالمشروعات أللموارد القيام أصحاب المشروعات الصغيرة بالتصرف با -

 أخري.
توجد العديد من المعوقات اإلدارية التي تواجه تمويل المشروعات الصغرى والمتمثلة فيما يلي ومرتبه  .3

 حسب أهميتها.
 عدم قيام أصحاب المشروعات الصغيرة باالستعانة بذوي االختصاص ماليًا. -
 مشروعات.ة لتلك العدم وجود دراسات علمية للجدوى االقتصادي -
 عدم قيام المشروعات برفع مهارات الموظفين بها. -
 أصحاب المشروعات الصغيرة. غلبضعف اإلدارة والخبرة أل -
 ضعف السمات القيادية ألصحاب المشروعات والصغيرة. -

 

 التوصيات
 نشر والوعي بأهمية المشروعات الصغرى وتبيان دورها في الرفع باالقتصاد. -
 بضمان ودعم المشروعات الصغرى.يقوم إنشاء هيئة أو جسم  -
 وضع قوانين وتشريعات ذات شروط مسهلة لدعم المشروعات الصغرى. -
 إلزام المشروعات في ليبيا بتبني نظم محاسبية متطورة نسبيًا. -
 زيادة الدعم للمشروعات الصغرى من خالل تخصيص مبالغ أكبر في موازنات الدولة. -
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 ومقومات نجاحها في ليبيا  واقع المشروعات الصغيرة
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 الملخص 

الدراسة تسليط الضوء على واقع المشروعات الصغيرة ومقومات نجاحها في ليبيا، ولقد انتهجت الورقة   هدفست 
، والمعتمد على تحليل المؤشرات االقتصادية  SPSSالمنهج الوصفي التحليلي باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

والدراسات السابقة، وقد توصلت الدراسة   والبيانات واإلحصاءات المنشورة في بعض التقارير والنشرات اإلحصائية
إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت البطالة والمشروعات الصغيرة في  

( وأنها عالقة طردية موجبة وتزايد أعداد المؤسسات الخدمية في قطاع السياحة  0.05ليبيا عند مستوى معنوية )
شاركيات سياحة، مكاتب السفر والسياحة( وعدد العاملين بها، وأعداد العاملين في الصناعات  )شركات سياحية، وت 

 التقليدية القائمة على هذا القطاع. 

 المشروعات الصغيرة، االقتصاد الليبي.   الكلمات الدالة:
Abstract 

The study aims to spotlight the reality of small and medium enterprises and the elements 

of their success in Libya. The paper uses the descriptive analytical methodology by 

employing the statistical software SPSS which depends on analyzing economic indicators and 

statistics, published in some reports, statistical briefs and previous studies. The study reaches 

some results, the most important of which are: there is a relationship of a statistical 

significance between unemployment rates and small enterprises in Libya at a significance 

level of (0.05). It is a proportional positive relationship. There is also an increase of service 

institutions in the sector of tourism (tourism companies, tourism firms and bureaus of travel 

and tourism) and the number of their workers as well as the workers in the traditional 

industries based in this sector.  

Key words: Small and medium enterprises, Libyan economy. 
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 المقدمة 
المتنوعة جغرافيا في مختلف القطاعات، ففي قطاع تزخر بالدنا بالعديد من الثروات والموارد الطبيعية 

كم، إضافة إلى وجود العديد من المناطق األثرية  1900 حوالي السياحة مثال: تملك ليبيا ساحاًل بطول
الموزعة بشكل متناسق في معظم ربوع البالد، كحضارة لبدة وقورينا وصبراتة وجرمة وغيرها، كما تتمتع 

ت ذات المياه العذبة في الجنوب الليبي مثل بحيرة )عين قبر عون، واو بصحراء واسعة تزخر بالواحا 
الناموس، عين الفرس وغيرها( وهي بؤر جذابة الستقطاب السياح من كل مكان؛ مما يشكل مصدًرا هامًا 
لقيام العديد من الصناعات الصغيرة عليها كالمطاعم والشاليهات، والحرف التقليدية )الفخار والنخيل 

فهي تتميز بمناخ معتدل وتربة خصبة تقوم عليها العديد من الثروات  ،أما في القطاع الزراعي .وغيرها(
فحوض البحر المتوسط من أفضل مواطن سمك  ،قطاع الصيد البحري وأما بخصوص .الزراعية والحيوانية

صناعات ال من فهناك الكثير ،قطاع النفط والغازب أما فيما يتصل .التونة، وغيرها من الثروات البحرية
يساعد في قيام العديد من الصناعات الحرفية والتقليدية والتجارية، والتي ُتسهم  ،ذلكن وجود مثل أو  .مكملةال

 بشكل فعال في تحسين الوضع المعيشي واالقتصادي للمواطن الليبي.
النسبة تعاني من % من إجمالي سكان ليبيا، إال أن هذه 60شكل تووفق اإلحصائيات فإن نسبة الشباب 

م 2013%(، ولسنة 19.22م )2012قلة التوظيف وارتفاع البطالة، حيث بلغت نسبة البطالة لسنة 
(. ومن هنا فقد قام الباحثان بإجراء هذا البحث للتعرف على واقع 2017%( )الشويرف والبيباص، 17.4)

 ا ومقومات نجاحها.المشروعات الصغيرة في ليبيا، وما هي الصعوبات والعوائق التي تعترضه
 المشكلة البحثية 

هذا البحث يأتي كمحاولة للتعرف على واقع المشروعات الصغيرة في ليبيا من خالل محاولة اإلجابة 
 على التساؤالت اآلتية:

 . هل هناك عالقة وأثر ذو داللة إحصائية للمشروعات الصغيرة ومعدالت البطالة في ليبيا؟1
 لمشروعات الصغيرة في ليبيا؟. ما هي أهم ركائز النهوض با2

 أهمية البحث 
سهامها في توظيف العمالة  تستمد الورقة أهميتها من محاولة إبراز دور المشروعات الصغيرة في ليبيا، وا 

 من المواطنين في القطاعات االقتصادية وذلك من أجل تحقيق الحياة الكريمة لهم.
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 أهداف البحث 
الدور التنموي للصناعات الصغيرة في ليبيا وكيفية تفعيل هذا يهدف البحث إلى تسليط الضوء على 

 الدور.
 منهج البحث 

اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في إجراء هذا البحث، واالعتماد على البيانات والمعلومات التي 
(، 2018( )تنتوش وحميدان، 2017وردت في دراسات سابقة وخصوصا دراسة )الشويرف والبيباص: 

م(، 2009افة إلى بعض التقارير الصادرة عن مكتب مكافحة الفساد في الخمس، والكتاب اإلحصائي )إض
 .SPSSواستخدام برنامج الحزم اإلحصائية 

 الحدود المكانية والزمنية 
-2006إلى الحقبة الزمنية الممتدة مابين األعوام  -طبقا لتوفر البيانات  -تمتد الحدود الزمنية للبحث 

 حدودها المكانية فهي االقتصاد الليبي.  م، أما 2012
 سادسًا: الدراسات السابقة

: وتوصلت إلى ضرورة االهتمام بهذا النوع من المشروعات لكونه يمثل أساسًا (2016دراسة )شاميه, 
لقيام قطاع إنتاجي يكون قادرًا على دعم االقتصاد الوطني، وأن المشروعات الصغيرة في ليبيا تعاني من 

 اب والمشاكل التي تعاني منها الدول النامية.نفس الصع
حيث حاولت الوصول إلى دور المشروعات الصغيرة في تشغيل الشباب،  (:2010دراسة )الخمشي، 

والحد من مشكلة البطالة وأوضحت الدراسة في نتائجها أن هذا النمط من المشروعات وفر فرص عمل 
لن ينظروا بعد اآلن إلى القطاع الحكومي أو الخاص ألجل ألفراد العينة، وقد تخلصوا من مشكلة البطالة و 

 توظيفهم.
: حيث سعت الدراسة إلى التعريف بحاضنات األعمال وأهميتها ومدى حاجة (2009دراسة )نوبة، 

المجتمعات إليها، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: قلة اهتمام الجهات المسؤولة بالمشروعات 
وعات تعاني من مشاكل عديدة كانت أهمها التمويل والتسويق، وأن هذه المشروعات الصغيرة، وهذه المشر 

بحاجة ماسة إلى كافة أنواع الدعم والمساندة، كما أن أصحاب هذه المشروعات ليس لديهم دراية وعلم 
 بطبيعة حاضنات األعمال.
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والتشريعات المنظمة للمشروعات الصغيرة : تناولت هذه الدراسة القوانين (2008دراسة )المغربي، 
والمتوسطة بشعبية طرابلس، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود قصور في القوانين المنظمة 
للعمالة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذه القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المشروعات متغيرة  

 وغير مشجعة على إقامتها.
: حيث استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى مساهمة المشروعات (2008الهمالي، دراسة )

الصغيرة والمتوسطة في تقليل نسبة الباحثين عن العمل، وأوضحت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في خلق فرص عمل للباحثين عنها، وذلك من خالل التوسع في 

 شروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية وصقل الموارد البشرية وتشجيع االستثمار واكتساب الخبرات.الم
: حيث استهدفت هذه الدراسة التعرف على أهم المعوقات والمشاكل التي تعيق (2008دراسة )مفتاح، 

 نمو وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها: أصحاب
المشروعات الصناعية الصغيرة ال يهتمون بأعداد دراسات جدوى لمشاريعهم، وتعاني المشروعات من جملة 
من المشاكل والصعوبات في مراحل نموها مثل قصور في الهيكل التنظيمي، ومشاكل في الدورة المستندية، 

 وتسويق منتجاتها، وغيرها من المشاكل.
التعرف على الدور الذي تلعبه مؤسسات التمويل من تقديم  : حيث استهدفت(2007دراسة )العرابي، 

السيولة الالزمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصلت لعدة نتائج أهمها: تعاني المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة من نقص الموارد المادية، وكذلك تعاني من صعوبات الحصول على الموارد األولية وارتفاع 

 إقحام العنصر النسائي في إدارة هذا النوع من المشروعات. تكلفتها، وكذلك ضعف
: حيث تم التركيز على المشاكل التمويلية التي تواجهها المشروعات (2007دراسة )النويصري، 

الصغيرة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تدنى مساهمة المصارف التجارية في تنمية المشروعات 
اإلقراض ومنح االئتمان تتم وفق تاريخ االستحقاق، وأن سياسات اإلقراض الصغيرة، كما تبين أن سياسات 

تهتم بأنواع األصول التي يمكن قبولها كضمان، وال تأخذ في االعتبار التقلبات التي تتعرض لها القيمة 
 السوقية لهذه األصول.

قرارات التمويل  استهدفت هذه الدراسة معرفة درجة تأثير دراسات الجدوى على (: 2007دراسة )ناجي، 
بالمصارف المتخصصة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: اإلهمال الكبير لدراسات الجدوى المقدمة لطلب 
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التمويل المصرفي، والتركيز على الضمانات، وضعف الكوادر البشرية المتخصصة في مجال تقييم دراسات 
تثمار داخل الدولة سبب افتقار الجدوى، وكذلك نقص وغياب اإلحصاءات المتخصصة في مجال االس

 دراسات الجدوى المقدمة لحقائق تسندها.
من األهداف التي حاولت الدراسة الوصول إليها إلقاء الضوء على واقع حال  (:2006دراسة )الورفلي، 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة بليبيا، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: إن هذا النمط من 
قدرة المشروعات تعترضه العديد من الصعوبات في ليبيا سواء أكانت تنظيمية أو إدارية أو تلك المتعلقة بال

التنافسية، كما بينت الدراسة أن أغلب الذين يعملون في هذه المشروعات هم من العمالة المحلية ونادًرا ما 
 يكون هناك تواجد للعمالة غير المحلية في مثل هذه المشروعات، وهذا ما يسهم في توفير النقد األجنبي.

واقع المشروعات الصغيرة في  حيث استهدفت الدراسة إلى التعرف على (:2006دراسة )بن حليم، 
ن أليبيا، ومعرفة الصعوبات والتحديات والمخاطر التي تواجهها، وقد توصلت لمجموعة من النتائج أهمها: 

جميع هذه المشروعات تم تكوينها بفكرة من أصحابها، وعدم وجود حاضنة أو راعية لهذه المشروعات، كذلك 
وجود عدة صعوبات وتحديات تواجه هذه المشروعات أهمها عدم وجود متابعة من الجهات الممولة لها، و 

 قلة التدريب ونقص الصيانة وعدم استخدام التقنية واإلدارة العلمية.
 اإلطار النظري للمشروعات الصغيرة 

 مفهوم المشروعات الصغيرة 
يوجد تعريف واحد متفق عليه في الفكر االقتصادي يحدد ماهية الصناعات الصغرى والصغيرة،  ال 

والمتوسطة، ويعزى ذلك إلى تباين المعايير المعتمدة من دولة إلى أخرى في التعريف بهذه الصناعات مثل 
عدد العمال ورأس المال المستثمر أو المستوى التقني أو نوع النشاط أو حجم المبيعات أو غير ذلك. وتشير 

ة )تتضمن المشروعات الصناعية دراسة قامت بها منظمة العمل الدولية عن المشروعات الصغيرة والمتوسط
بلدًا أجريت عليها الدراسة، فضاًل عن تباين  25تعريفًا مختلفًا في  25الصغيرة والمتوسطة( بوجود أكثر من 

(. وعلى الرغم من شيوع استخدام معايير مثل 2015التعريفات بين المنظمات اإلقليمية والدولية )اعبيدة، 
لمبيعات، إال أن معيار العمل هو األكثر شيوعًا من غيره في تعريف العمل ورأس المال وحصة السوق من ا

هذه الصناعات، أو بمعني آخر هو األساس أو العمدة في التعريف طبقًا للكثير من التعريفات المستخدمة 
 (.2017)الشويرف والبيباص، 
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المتوسطة بمعيار عدد العمال تتراوح بين ُيْلَحظ أن الصناعات  -في الحالة الليبية  -فعلى سبيل المثال 
عاماًل )طبقا لبعض التعريفات المعتمدة في ليبيا( هي في حقيقتها صناعات صغيرة في دولة أخرى  26-50

 عاماًل. 199إلى  50مثل تركيا التي يتراوح فيها عدد العمال في صناعتها المتوسطة بين 
المدرجة في قاعدة بيانات مؤسسة التمويل الدولية % من الدول 35وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حوالي 

دولة، تعرف المنشآت الصغيرة على أنها الصناعات التي ال يتجاوز عدد العاملين فيها  132البالغ عددها 
 (.2015عبيدة، اعاماًل )250

شروعات ومن استقراء هذه التعريفات ُيْلَحظ أنه تم االعتماد تارًة على معيار عدد العمال في تعريف الم
 الصغيرة، أو المزاوجة بين معياري العمل ورأس المال تارًة أخرى.

بعد قرار  -طبقا لمعيار عدد العمال  -. تعريف صندوق التشغيل للصناعات الصغيرة والمتوسطة 1
 ( والقاضي بإنشاء اآلتي:19، ص 2015، )اعبيدة، 2006( لعام 109اللجنة الشعبية سابقًا رقم )

 أنواع المشروعات وفق معيار عدد العمال  : يبين1جدول رقم 
 عدد العمال  حجم المشروع )يتضمن المشروعات الصناعية(

 25إلى  1من  صغيرة
 50إلى  26من  متوسطة

 م(.2015المصدر: )اعبيدة، 

في حين يعرف صندوق ضمان اإلقراض ألغراض التشغيل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة  .2
الصناعات الصغرى والصغيرة( التي يقوم بتمويلها وفقًا للمعيار المزدوج )عدد العمال ورأس المال( )تشمل 

 (، على النحو اآلتي:2017)الشويرف والبيباص، 
 : يبين تعريف صندوق ضمان االقتراض إلغراض التشغيل 2جدول رقم 

 حجم المشروع )الصناعة( عدد العمال قيمة القرض بالدينار

 مشروعات نشاط الفردي قبل صاحبها مباشرةمن  50000
 مشروعات متناهية الصغر

 مشروعات نشاط المشاركة أشخاص  3 150000
 مشروعات النشاط الفردي  مباشرة صاحبها قبل من تدار 150000

 المشروعات الصغيرة
 مشروعات نشاط المشاركة 10إلى  2من  مليون  5 إلى  1 من

 م(.2017والبيباص، المصدر: )الشويرف 
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. تعريف وزارة الصناعة الليبية: فعلى الرغم من مزاوجته بين معياري العمل ورأس المال في التمييز 3
بين أحجام الصناعات المختلفة إال أنه يثير لبسًا لغويًا في استخدامه لمصطلح الصناعة الصغرى أو 

تكون الصناعات الصغيرة أكبر نسبيًا من المتناهية في الصغر، والصناعة الصغيرة، إذ يفترض أن 
 الصناعات الصغرى أو المتناهية في الصغر وليس كما ورد في التعريف.

 : يبين تعريف وزارة الصناعة للمشروعات الصغيرة. 3جدول رقم 
 رأس المال )دينار(  عدد العمال  حجم المشروع )الصناعة( 

 250000 10إلى  1من  صغيرة
 مليون  1 50إلى  11من  صغرى 
 مليون  5 80إلى  51من  متوسطة

 م(. 2017المصدر: )الشويرف والبيباص،          
 خصائص المشروعات الصغيرة 

تتميز المشرعات الصغيرة بمجموعة من الخصائص تميزها عن غيرها من أنواع المشروعات، ومن أهم 
 (:7-6، ص1982هذه الخصائص ما يأتي )النجار: 

مستلزمات رأس المال المطلوبة لمباشرتها وصغر حجم القروض الالزمة والمخاطر . انخفاض 1
المنطوية عليها، وسهولة وحرية الدخول والخروج من السوق لنقص نسبة األصول الثابتة إلى األصول الكلية 

 في أغلب األحيان.
لتعرف بعادات . وجود سوق محدود وعدد مميز من المستهلكين مما يسمح بتغطية سريعة للسوق وا2

 الشراء وأنماط االستهالك.
مكانية تحقيق روح الفريق واألسرة العاملة الواحدة، وانخفاض 3 . نقص حجم القوي العاملة الالزمة وا 

 تكلفة العمل نسبيا وعدم تعقيد التكنولوجيا المستخدمة وبساطة العمل. 
ت جديدة، ووجود سياسات مرنة  . بساطة التنظيم المستخدم وسهولة االعتماد على مستشارين وخبرا4

جراءات عمل مبسطة وخطط واضحة.  وا 
. وجود حوافز على العمل واالبتكار والتجديد والتضحية والرغبة في اإلنجاز وتحقيق اسم تجاري وشهرة 5

 وأرباح وتحمل مخاطرة.
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اجهة التغيير . القدرة على تغيير تركيب القوة العاملة أو سياسات اإلنتاج أو التسويق أو التمويل ومو 6
بسرعة وبدون تردد مما يساعد على التغلب على العقبات في الحالة االقتصادية أو غيرها، بمعنى آخر 

 السرعة والدقة في اتخاذ القرارات بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة.
ترداد . ارتفاع معدل دوران البضاعة والمبيعات وأرقام األعمال، حيث يمكن التغلب على طول فترة االس7

 لرأس المال المستثمر.
 واقع المشروعات الصغيرة في ليبيا 

تعتبر التجربة الليبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجارب الحديثة في المنطقة 
م، وكانت تبعيته آنذاك للجنة 2006العربية، حيث تأسس برنامج الحاضنات واالبتكار التقني في العام 

م تم تأسيس إدارة المشروعات الصغرى والمتوسطة وكانت 2007املة )سابقًا(، وفي العام الشعبية للقوى الع
م برنامجًا وطنيًا يتبع 2010تتبع في ذلك الوقت مجلس التطوير االقتصادي، والحقًا أصبحت في العام 

لى الوقت الحاضر لوزارة االقتصاد )الشويرف والبيباص،  (.2017 للجنة الشعبية لالقتصاد )سابقًا(، وا 
  

 واقع البطالة في ليبيا 
وحميدان،  ( )تنتوش2017وفقًا البيانات التي تم أخذها من دراسة كل من )الشويرف والبيباص، 

( والتي تتعلق بإجمالي عدد السكان والقوى العاملة ونسب البطالة والتي سيتم استخدامها في إيجاد 2018
بعض المؤشرات االقتصادية التي تبين واقع سوق العمل في ليبيا والمتمثلة في معدالت النشاط ونسبة 

 (: 4مبين في الجدول رقم )  المشاركة في القوى العاملة ونسبة المشتغلين لعدد السكان كما هو

 م 2013م،  2012،  2006: أبرز مؤشرات سوق العمل في ليبيا خالل الفترة م4الجدول 

 2013 2012 2006 البيان 
اإلجمال  إناث  ذكور 

 ي 

 اإلجمالي  إناث  ذكور  اإلجمالي  إناث  ذكور 
184 عدد السكان الليبيين)باأللف( 

6 

180

5 

3651 3026 2853 5878 3087 2914 6001 
 3914 1905 2009 3942 1916 2026 347 89 258 السكان في سن العمل )باأللف( 

 65.2 65.4 65.1 67.1 67.2 66.9 9.5 4.9 14 معدل النشاط 
 2043 747 1297 1882 647 1236 1328 388 940 القوى العاملة )باأللف( 

نسبة المشاركة في القوى  

 العاملة 

3.6 4.3 3.8 61.0 33.8 47.8 64.6 39.2 52.2 
عدد المشتغلين الليبيين  

 )باأللف( 

119

8 

477 1675 1039 485 1524 1109 579 1688 
 43.1 30.4 55.2 38.7 25.3 51.3 4.8 5.3 4.6 نسبة المشتغلين لعدد السكان 
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 2013 2012 2006 البيان 
اإلجمال  إناث  ذكور 

 ي 

 اإلجمالي  إناث  ذكور  اإلجمالي  إناث  ذكور 
.202 العاطلون )باأللف( 

6 

72.6 275.

2 

196.2 162.1 358.3 187.9 167.4 335.3 
21.5 نسبة البطالة 

5 

18.7

1 

20.7

4 

15.9 25.1 19.0 14.5 22.4 17.4 
  (.2018: تنتوش وحميدان، 2017)الشويرف والبيباص، المصدر:  

من خالل الجدول السابق َنْلَحظ أن معدل النشاط والتي تحسب بقسمة السكان في سن العمل على 
النسب اآلتية على التوالي م حيث أخذت 2006إجمالي عدد السكان فقد ارتفعت عما كانت عليه في عام 

م، وكذلك نسبة المشاركة في القوى  2013م، 2012م، 2006%( لألعوام %65.2، %67.1، 9.5)
العاملة التي تحسب بقسمة القوى العاملة على عدد السكان في سن العمل قد ارتفعت مما كانت عليه في 

م، 2012م، 2006( لألعوام %52.2، %47.8، %3.8م، وأخذت النسب اآلتية على التوالي )2006عام 
م، كما َنْلَحظ أيضًا ارتفاع نسبة المشتغلين والتي تحسب بقسمة عدد المشتغلين الليبيين على عدد 2013

(، لألعوام %43.1، %38.7، %4.8السكان في سن العمل حيث أخذت النسب اآلتية على التوالي )
( في عام %17.4أن وصلت إلى )م، أما نسبة البطالة فقد انخفضت إلى 2013م، 2012م، 2006
 م.2013

 أعداد المشروعات الصغيرة في ليبيا 
 ( أعداد المشروعات الصغيرة في ليبيا وتوزيعها حسب الكيان القانوني.5ويبين الجدول رقم ) 

 : أعداد المشروعات الصغيرة وفقاً لشكلها القانوني5الجدول 

 (.2017)الشويرف والبيباص، المصدر: 

ويتضح من خالل الجدول السابق أن نمط الملكية الفردي ما يزال هو النمط المسيطر على الوحدات 
االقتصادية في الصناعات الصغيرة في ليبيا مقارنة بأنماط الملكية الجماعية )تشاركيات أو شركات 

 2009 2008 2007 2006 الشكل القانوني 
 15815 15531 371 13841 فردية

 1753 2119 11525 2481 تشاركيه
 590 538 1160 349 نشاط أسري 

 ---- ---- ---- 81 أخرى 
 18158 18188 13056 16752 المجموع 
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اسات إلى مساهمة( بخالف الصناعات الكبيرة التي يهيمن عليها القطاع العام، حيث تشير بعض الدر 
انحسار استثمارات الدولة في قطاع الصناعة التحويلية بشكل ملحوظ في ظل توقف معظم المصانع عن 

 م(. 2015العمل جزئيا أو كليا وعدم اكتمال برنامج الخصخصة )اعبيدة، 
 استيعاب المشروعات الصغيرة للقوى العاملة )قطاع السياحة( في ليبيا: 

ات الخدمية التي تقوم على قطاع السياحة والعاملين بها خالل الفترة يوضح الجدول التالي عدد المؤسس
 م.2009 -2007

 عدد المؤسسات الخدمية وأعداد العاملين في هذا القطاع  6الجدول: 

 السنة
 مكاتب سفر وسياحة تشاركيات سياحية  شركات سياحية

 عدد 

 المؤسسات  

عدد  

 العاملين 

عدد  

 المؤسسات 

عدد  

 العاملين 

عدد  

 المؤسسات 
 عدد العاملين

2007 239 2390 418 2090 50 100 
2008 304 3040 459 2295 65 130 
2009 378 2646 498 4902 91 182 
 412 206 9287 1375 8076 921 اإلجمالي 

 .306-305(، ص 2009الكتاب اإلحصائي )المصدر: 

( عامل 17775من خالل البيانات الواردة في الجدول نجد أن إجمالي العاملين بقطاع السياحة )
( من العاملين في هذا القطاع، %45.4(، فالشركات السياحية ُتْسِهم في استيعاب )8076+9287+412)

ة لمكاتب ( من العاملين، أما بالنسب%52.3في حين التشاركيات السياحية أسهمت في توظيف ما نسبته )
(، وقد يرجع ذلك بسبب إدارتها من قبل %2.3السفر والسياحة فكانت مساهمتها منخفضة وبلغت )

 أصحابها فال تحتاج للكثافة العمالية بها. 
 ( يوضح عدد العاملين بالصناعات التقليدية القائمة على قطاع السياحة.7والجدول رقم )

 م 2009التقليدية لسنة  عدد الحرفيين العاملين بالصناعات  7الجدول: 

 اإلجمالي الخشبية الخزفية النباتية الصياغة الحديدية النحاسية الجلود  نسيج  الحرفة
 7000 280 210 1190 280 280 140 350 4270 العدد

 .310(، ص 2009المصدر: الكتاب اإلحصائي )
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التقليدية في ليبيا وفق المسح المجرى من الجدول السابق َنْلَحظ األعداد الهائلة للعاملين في الصناعات 
 عامل. 7000م حيث بلغ عدد العاملين المنطوين في هذه الصناعات 2009في سنة 

  استيعاب المشروعات الصغيرة للعمالة المحلية في ليبيا: 
( تبرز أهمية المشروعات الصغيرة في استيعاب القوى العاملة داخل االقتصاد 8ومن خالل الجدول رقم )

 ي من خالل مقارنة أعداد العاملين بهذه المشروعات بإجمالي أعداد العاملين في ليبيا الليب

 : األهمية النسبية للمشروعات الصغيرة في استيعاب أعداد العاملين 8الجدول 

إجمالي العاملين باالقتصاد الليبي  السنوات 
 )باآلالف(

أعداد العاملين بالمشروعات  
 الصغيرة

 نسبة المساهمة
2006 1635.7 42017 2.56 % 
2007 1376.3 59055 4.29 % 
2008 1426.1 68340 4.79 % 
2009 1477.7 74719 5.05 % 
2012 1882.0 67099 3.56 % 

 (.2017)الشويرف والبيباص, المصدر:        

م وصل عدد إجمالي القوى العاملة في ليبيا إلى حوالي 2006من خالل الجدول نجد أنه في العام 
( ألف عامل بالمشروعات الصغيرة، أي بنسبة 42017( مليون عامل، كان من ضمنهم )1.635)
( ألف عامل 67099م إلى حوالي )2012%(، واستمر هذا العدد بالتزايد إلى أن وصل في عام 2.56)

(، ورغم تزايد هذا العدد إال أن نسبة إسهام المشروعات الصغيرة في التوظيف كانت %3.56ة إسهام )وبنسب
(، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى إهمال وتهميش %5.05 - %2.56منخفضة جدا وتتراوح ما بين )

 القطاع الخاص وضعف مشاركته في العملية االقتصادية. 
 لبطالة في ليبيا: عالقة المشروعات الصغيرة بمعدالت ا

 لإلجابة على تساؤل البحث الذي ينص على:
 هل هناك عالقة وأثر ذو داللة إحصائية للمشروعات الصغيرة ومعدالت البطالة في ليبيا؟

لإلجابة على سؤال البحث، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لبيان نوع العالقة وقوتها، واستخدم اختبار 
ثر بين نسبة إسهام المشروعات الصغيرة في التوظيف ومعدالت البطالة والتي االنحدار البسيط لبيان األ
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م، 2006( لألعوام %19.22، %18.49، %18.69، %19.64، %20.74بلغت على التوالي )
 ( يوضح ذلك: 9(، والجدول رقم )12، ص2018م )تنتوش واحميدان: 2012م، 2009، 2008م، م2007

 ت البطالة ونسبة مساهمة المشروعات الصغيرة في التوظيف: نوع العالقة بين معدال9الجدول 

 R R2 F T المتغيرات
 المحسوبة

T المعنوية 
معدل البطالة ونسبة إسهام 

 المشروعات الصغيرة في التوظيف
0.91 0.828 14.44 25.642 0.000 

 عداد الباحثان.إالمصدر:       

َنْلَحظ أن هناك عالقة بين نسبة إسهام المشروعات الصغيرة ( 9بالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول )
في التوظيف ومعدالت البطالة، وهي عالقة طردية موجبة، وأن هناك أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى 

(، ومعامل %91للمشروعات الصغيرة على معدالت البطالة في ليبيا، وقد بلغت قوة هذا األثر ) 0.05
 يعكس ارتفاع قوة هذا األثر ودرجة تفسيره.(، مما %82.8التحديد )

 األهمية النسبية لبعض القطاعات في استيعاب القوى العاملة: 
وعلى الرغم من انخفاض األهمية النسبية ألعداد العاملين بالمشروعات الصغيرة، والتي بلغ متوسطها 

مقارنتها مع األهمية النسبية للعاملين (، تظل هذه النسبة مقبولة إذا ما تمت %4.07وفقًا للبيانات السابقة )
 ببعض القطاعات االقتصادية األخرى، وكما هو موضح بالجدول التالي:

 
: األهمية النسبية لبعض القطاعات في استيعاب القوى العاملة والناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  10الجدول 

 الجارية من هذه القطاعات 

النقل والتخزين   التشييد والبناء ويليةالصناعة التح الزراعة والصيد السنة
األهمية  والمواصالت 

 النسبية

الناتج 

 المحلي

األهمية 

 النسبية

الناتج 

 المحلي

األهمية 

 النسبية

الناتج 

 المحلي

األهمية 

 النسبية

 الناتج المحلي
2006 8.58 13.5 3.53 15.3 2.41 16.6 4.83 12.9 
2007 2.8 16 4.8 11.9 2.5 34.2 4.8 21.1 
2008 5.0 18 4.6 21.2 2.5 42.8 4.6 17.7 
2009 5.0 6 4.4 11.4 2.4 26.4 4.5 6.2 

 .233ص (،2009(، الكتاب اإلحصائي )2018(، )تنتوش وحميدان، 2017المصدر: )الشويرف والبيباص،  

من خالل الجدول السابق فإننا َنْلَحظ أن نسبة اإلسهام لقطاع الزراعة والصيد البحري في التوظيف 
%( 8.5م )2006كانت مرتفعة عن نظيرتها في القطاعات األخرى، فقد بلغت أعلى نسبة لها في عام 
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بة إسهامه  م، يليها قطاع النقل والمواصالت حيث كانت نس2009م، 2008( على التوالي في عامي %5و)
(، يأتي بعد ذلك قطاع الصناعات التحويلية والذي كانت نسبة %4.8 -4.5في التوظيف تتراوح في حدود )

(، أما قطاع اإلنشاءات فقد كانت نسبة مساهمته في %4.8 -3.5مساهمته في التوظيف تتراوح في حدود )
اإلجمالي من هذا القطاع قد  (، إال أن الناتج المحلي%2.5 -2.4التوظيف منخفضة تتراوح في حدود )

 سجل أعلى قيم عن نظيره في القطاعات األخرى كما هو مبين في الجدول أعاله.
 إسهام المصارف المتخصصة في دعم المشروعات الصغيرة 

 . إسهام مصرف التنمية في دعم المشروعات الصغيرة في ليبيا:1
 (.2013-2007التنمية خالل الفترة )( القروض الممنوحة من مصرف 11يوضح الجدول رقم )

 

 م 2013حتى   2007: يبين القروض الممنوحة من مصرف التنمية من الفترة 11جدول  
 عدد المستفيدين القيمة بالدينار الليبي  العدد  األنشطة ر.م 
 2745 129.949.235.000 48 البناء والتشييد 1
 1008 36.829.329.470 512 وسائل النقل  2

 519 29.173.248.500 57 صناعات غذائية 3

 174 7.843.420.000 16 بالستيكية كيماوية 4

 184 6.858.259.000 53 أنشطة خدمية 5

 102 5.969.925.000 28 معدنية وهندسية 6

 64 2.951.350.000 6 خدمات طبية 7

 70 1.705.150.000 12 خدمات سياحية  8

 13 490.000.000 3 ص. نسيجية وجلدية 9

 10 170.000.000 2 ص. خشبية وورقية 10
 4889 221.939.916.972 738 اإلجمالي 

 (.2015)أبو خريص، المصدر:        

( َنْلَحظ أن أكبر عدد من القروض كان موجهًا لقطاع النقل والمواصالت 11بالنظر إلى الجدول رقم )
( قرضًا، يأتي بعد ذلك قطاع األنشطة 57( قرضًا، تالها قطاع الصناعات الغذائية بواقع )512بواقع )
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( قرض. أما باقي 48) ( قرضًا، ومن ثم قطاع البناء والتشييد حيث بلغت قيمة قروضه53الخدمية بواقع )
ذا ما نظرنا  القطاعات فقد حازت على جزء صغير من هذه القروض كما هو موضح في الجدول السابق. وا 

( من %56.15إلى المستفيدين من هذه القروض فنجد أن أكبر نسبة كانت في قطاع البناء والتشييد بنسبة )
إجمالي المستفيدين، وحاز قطاع الصناعات  ( من%20.62إجمالي المستفيدين، يليها قطاع النقل بنسبة )

 ( من إجمالي المستفيدين وهي أكبر نسب في القطاعات المذكورة. %10.62الغذائية على نسبة )
( يبين قيمة القروض والمستفيدين منها وعدد القروض المسددة منها والمتعثرة حسب  12والجدول )

 النشاط االقتصادي.
 

 م وعددها حسب كل نشاط 2013حتى   2006القروض الممنوحة من : يبين قيمة 12جدول  
  القروض عدد
 المسددة غير

 بالكامل

  القروض عدد
 في المتعثرة

 السداد

  القروض عدد
 المسددة
 بالكامل

 ت نوع القرض  العدد القروض  قيمة

 1 ركوبة عامة 147 3,131,058.883 7 118 22
 2 نقل ريفي  19 350,392.000 14 5 -
 3 خياطة/ تريكو 22 375,167.113 15 5 2
 4 قرار الموازنة 38 2,436,101.000 18 17 3
 5 (99قرار المحفظة ) 44 3,163,566.000 28 15 1
 6 صناعية 20 2,504,279.000 3 12 5
 7 ( 115قرار ) 81 10,928,223.000 19 44 18
 8 ( 20قرار ) 64 6,525,338.688 - 43 21
 9 قرار المخصصات 40 46,721,049.870 - 27 13
 اإلجمالي 475 76,135,175.554 104 286 85

 التقرير النهائي حول مصرف التنمية فرع الخمس، هيئة مكافحة الفساد، مكتب الخمس. المصدر: 
 

( َنْلَحظ أن عدد القروض الممنوحة من مصرف التنمية لدعم المشروعات الصغيرة 12من الجدول رقم )
تحت   -ن عدد المتعثر منها أ(، و %21.9بكامل قيمتها أي بنسبة ) 104قرضًا، سدد منها  475بلغ قد 

قرضًا أي ما نسبته  85%(، في حين كان المعدوم منها 60.21قرضًا أي بنسبة ) 286قد بلغ  -التحصيل
 من صحتها.%(، ولعل ذلك راجع لضعف األجهزة الرقابية وقلة الضمانات المقدمة وعدم التأكد 17.89)
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 . إسهام المصرف الزراعي في دعم المشروعات الصغيرة في ليبيا: 2
وعلى غرار مصرف التنمية فقد أسهم المصرف الزراعي أيضًا في دعم العملية اإلنتاجية في المجال 

 (. 13الزراعي وذلك قصد زياد اإلنتاج واإلنتاجية، كما هو مبين في الجدول رقم )
 : يبن القروض اإلنتاجية المدفوعة عن طريق المصرف الزراعي 13جدول  

 اإلجمالي  طويلة األجل األجلمتوسطة  قصيرة األجل السنة
2006 64 414 685 1163 
2007 73 382 915 1370 
2008 82 564 829 1475 
2009 85 549 813.5 1447.5 
2010 23.1 10.2 0.7 34.0 
2011 37.3 76.0 00 113.3 
 . 215(، ص2009(، الكتاب اإلحصائي )2015)أبو خريص، المصدر: 

 
( َنْلَحظ أن ارتفاع قيمة القروض )القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل( الممنوحة 13من الجدول رقم )

م بشكل عام فهي متزايدة من عام إلى عام في مختلف 2009حتى  2006من قبل المصرف خالل األعوام 
م 2010ي عام م شهدا انخفاضًا ملحوظًا في قيمة القروض، فف2011م، 2010تصنيفاتها، إال أن عامي 

( قرض،  23.1( قرضًا، وان القروض قصيرة األجل مثلت الجزء األكبر منها حيث بلغت )34بلغت قيمتها )
%( من إجمالي القروض الممنوحة، في حين أن القروض متوسطة األجل بلغ عددها  67.9أي ما نسبته )

قروض طويلة األجل حيث ( من إجمالي القروض، وَنْلَحظ انخفاض عدد ال%30( قرضًا وبنسبة )10.2)
 ( من إجمالي القروض %2( قرضًا وبنسبة )0.7بلغ )

( قرضًا بنسبة 37.3َنْلَحظ انخفاض عدد القروض القصيرة األجل حيث بلغت )فم 2011أما في عام 
( قرضًا أي 76%( من إجمالي القروض، وزيادة عدد القروض المتوسطة األجل خالل نفس العام )32.9)

 ( من إجمالي القروض، ولم يتم منح أية قروض طويلة األجل خالل هذا العام.%67.07)ما نسبته 
 إسهام مصرف االدخار واالستثمار العقاري في دعم المشروعات الصغيرة في ليبيا: . 3

وعلى غرار المصرف الزراعي، فقد أسهم مصرف االدخار واالستثمار العقاري أيضًا في دعم العملية 
 (. 14ل البناء والتشييد وذلك قصد زيادة اإلنتاج واإلنتاجية كما هو مبين في الجدول رقم )اإلنتاجية في مجا 
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 : يبن القروض اإلنتاجية المدفوعة عن طريق المصرف االدخار واالستثمار العقاري 14جدول  

 اإلجمالي  قروض إنشائية قصيرة عقارية السنة
2006 3100 130.9 3230.9 
2007 4638 194.6 4832.6 
2008 4250 1495.4 5745.4 
2009 4895.8 1930.1 6825.9 

 .216(، ص2009الكتاب اإلحصائي ) المصدر:         

من الجدول السابق َنْلَحظ أن القروض العقارية التي منحها مصرف االدخار واالستثمار العقاري صنفت 
إنشاء المشاريع االقتصادية الجديدة إلى قروض عقارية لغرض بناء المساكن، وقروض إنشائية لغرض 

( من إجمالي %71.7والتوسع فيها واستكمال الواقف منها، حيث شكلت القروض العقارية ما نسبته )
   ( من إجمالي القروض.%28.3القروض، في حين بلغت نسبة القروض اإلنشائية )

 ركائز النهوض بالمشروعات الصغيرة في ليبيا 
من استعراض المعوقات والصعوبات المختلفة التي حالت دون تطور الصناعات الصغيرة في ليبيا، تبدو 

: اعبيدة، 1989الحاجة ملحة إلى اقتراح حزمة من ركائز النهوض لهذه الصناعات كما يلي )السمرة، 
 (:2008: السحيري، 2015

الصغيرة والمتوسطة تنبثق من الرؤية تبني رؤية إستراتيجية واضحة المعالم تقوم عليها الصناعات  .1
اإلستراتيجية لليبيا وموقع الصناعة الصغيرة والمتوسطة منها كأحد المحركات الدينامكية المقترحة للنمو  

 االقتصادي.
ضرورة ابتكار وتطوير أدوات تمويلية جديدة تالئم طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر  .2

 لصيغ التمويلية. الصيغة اإلسالمية من أفضل ا
تشجيع وتحفيز قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة للدخول الرسمي، إذ أن ذلك يساعد على دقة  .3

التخطيط االقتصادي والقضاء على ظاهرة عدم صحة البيانات المتعلقة بالبطالة والدخل والتهرب 
 الضريبي وغير ذلك.
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المركزية والمحلية لرعاية الصناعات  التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية وحاضنات المشروعات .4
 الصغيرة والمتوسطة. 

إصالح النظام التعليمي والتدريبي بما يتواءم مع سوق العمل وذلك لتطوير القدرة التنافسية للمستثمرين  .5
 والعاملين في هذه الصناعات لبلوغ مستويات التنافسية العالمية.

ما يسهم في مساعدة جهات التخطيط والتنفيذ على إنشاء قاعدة بيانات لها وتحديثها من حين آلخر ب .6
رسم السياسات االقتصادية الكفيلة بتحقيق أهداف التخطيط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها 

 بالمزايا المادية والمكانية.
إنشاء مركز لتدعيم االرتباط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والكبيرة من جهة أخرى،  .7

ن مع المنظمات المعنية )اتحاد الصناعات، الغرف التجارية، جمعيات رجال األعمال(، بالتعاو 
والتعاون مع المؤسسات الدولية واإلقليمية لتذليل الصعوبات التي تواجهها هذه الصناعات للمساهمة  

 في تنميتها وتطويرها.
 

 النتائج والتوصيات 
 النتائج 

المشروعات الصغيرة فيما بين المؤسسات المهتمة بها في ليبيا ويظهر ال يوجد تعريف موحد لمفهوم  .1
ذلك واضحًا في تضارب البيانات المتعلقة بها، وهي نقطة مشتركة مع أغلب الدراسات السابقة التي 

 تناولت هذه الموضوع داخل االقتصاد الليبي.
 م.  2009 -2006فترة من المشروعات الفردية هي النمط الغالب على المشروعات الصغيرة خالل ال .2
تزايد أعداد المؤسسات الخدمية في قطاع السياحة )شركات سياحية، وتشاركيات سياحة، مكاتب السفر   .3

(، وأعداد العاملين في الصناعات 6والسياحة( وعدد العاملين بها كما هو مبين في الجدول رقم )
فيين في الصناعات التقليدية إلى التقليدية القائمة على هذا القطاع، فقد وصل إجمالي عدد الحر 

 (. 7م، كما هو مبين في الجدول )2009عامل ليبي في عام  7000
تزايد أعداد العاملين بهذه المشروعات في ليبيا مما يدلل على إمكانية إسهامها في خفض معدالت  .4

المدة البطالة، حيث وصل معدل استيعاب المشروعات الصغيرة ألعداد العاملين في المتوسط خالل 
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(، وهذا ما يعكس األهمية الكبيرة لهذه المشروعات من حيث %4.07التي شملتها الدراسة إلى )
ضرورة االهتمام بها والتوسع في إنشائها ويتبين ذلك من خالل مقارنتها بأعداد العمالة في بعض 

 القطاعات األخرى.
صغيرة في ليبيا عند مستوى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدالت البطالة والمشروعات ال .5

(، حيث إنها عالقة طردية قوية موجبة 8وهو ما كشفت عنه نتائج الجدول رقم ) 0.05معنوية 
(، وهذا مؤشر على أن المشروعات الصغيرة قادرة على تخفيض %82.8%(، وبقوة تفسيرية )91)

 معدالت البطالة.
قرضًا، سدد منها  475لصغيرة قد بلغ عدد القروض الممنوحة من مصرف التنمية لدعم المشروعات ا .6

 286قد بلغ  -تحت التحصيل -(، وان عدد المتعثر منها %21.9بكامل قيمتها أي بنسبة ) 104
(، %17.89قرضًا أي ما نسبته ) 85(، في حين كان المعدوم منها %60.21قرضًا أي بنسبة )

 دم التأكد من صحتها.ولعل ذلك راجع لضعف األجهزة الرقابية وقلة الضمانات المقدمة وع
 التوصيات 

العمل على توحيد المفاهيم والمعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات الصغيرة فيما بين المؤسسات  .1
 الحكومية الليبية والتي لها عالقة بهذا النوع من المشروعات.

الصغيرة العمل على توفير حاضنات األعمال والتي تعتبر المكان المناسب لنمو وتطور المشروعات  .2
 بكافة أشكالها بصورة سليمة تمكن من إقامة قاعدة لبناء اقتصاد إنتاجي.

إحالل العمالة الوطنية محل الوافدة في هذه المشاريع وخصوصًا في األعمال التي تقوم بها العمالة  .3
األجنبية وبمقدور العمالة الوطنية أن تعملها، ومن شأن ذلك كله أن يوفر فرصًا للعمل ويحد من 

 تنزاف العمالت الصعبة.اس
االهتمام بتكوين قاعدة بيانات تهتم باإلحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة، حيث نالحظ صعوبة  .4

في الحصول على بيانات تتعلق بهذه المشروعات مثل عدد المشاريع، عدد العاملين، كميات اإلنتاج، 
 ين في هذا المجال.اإليرادات وغيرها من البيانات التي تهم الدارسين والباحث



سميرة أوصيلة وإسماعيل الطوير                                   واقع المشروعات الصغيرة ومقومات نجاحها  

 

89 
 

حث األفراد على االستثمار في المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل الالزم إلنشائها وتشغيلها، إضافة  .5
إلى تسهيل إجراءات إنشاء تلك المشروعات وتوفير الحوافز التشجيعية لقيامها وتسهيل حصولها على 

 مستلزمات اإلنتاج.
االقتصادية، وتقديم المشورة الفنية واإلدارية من قبل المصارف ألصحاب االهتمام بدراسات الجدوى  .6

 المشروعات الصغيرة والحرفيين.
 تامين وضمان مخاطر االئتمان في المشروعات الصغيرة. .7
توفير البيانات التي تساعد في دعم األنشطة التسويقية، وتحفيز إدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .8

 الدفاتر والسجالت المحاسبية وأعداد القوائم المالية.على االهتمام بمسك 
 

 المراجع
أثر سياسات التمويل للمصارف المتخصصة في نمو (. 2015أبوخريص، حسن مصطفى المنير )

 . كلية العلوم االقتصادية والتصرف، جامعة صفاقس، تونس.المشروعات الصغيرة والمتوسطة بليبيا 
مجلة آفاق (. تفعيل الدور التنموي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، 2015، صالح رجب )اعبيدة

 (، كلية االقتصاد والتجارة، جامعة المرقب، ليبيا.2، )اقتصادية
ورشة عمل (. المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المفهوم إلى التطبيق، 2018، سميرة حسين )وصيلةأ

غرفة التجارة والصناعة والزراعة مكتب زليتن، زليتن،  ضمن فعاليات معرض زليتن للصناعات.
 ليبيا.

(. واقع المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاحها. 2018وصيلة، سميرة حسين )أ
ندوة  المعرض النسائي األول للمشروعات الصغرى في مدينة زليتن تحت شعار طموح بال حدود.

 ضمن فعاليات منظمة طليعة نساء زليتن، ليبيا.
. رسالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا: الفرص والتحديات(. 2006بن حليم، عبد الرزاق فرج )

 بلس، ليبيا.ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا. طرا
. رسالة المنشآت الصغيرة وأثرها على التنشيط االقتصاد الليبي(. 2001الترمزي، صالح الدين على عمار )

 ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس، ليبيا.
 (. الشباب وسوق العمل الليبي. طرابلس.2018تنتوش، محمد، إحميدان، ريما ابراهيم ) 
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. التجربة  (. دور2006حرب، بيان )
 .111-129(، 2) 22، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةالسورية. 

(. دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة لدى الشباب: دراسة 2010الخمشي، سارة صالح )
، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريبالمملكة العربية السعودية.  تطبيقية على بعض مناطق

25 (50 ،)292-245. 
(. دور مؤسسات الكفالة المصرفية في حل مشكلة تمويل المشروعات  2008الربيعي، فالح خلف )

 .34-1، ألمانيا، ، مكتبة جامعة ميونيخ  MPRA ،14082الصغيرة. 
مجلة التخطيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاكل وسبل العالج.  (.2008السحيري، الهادي محمد )

 (.1)2، والتنمية
 . االردن، عمان. مركز الكتب األردني.أسس إدارة األعمال التجارية الصغيرة(. 1989السمرة، رائد )

المنظمة الليبية للسياسات ، المشروعات الصغيرة الخيار األفضل لالقتصاد الليبي(. 2016شامية، عبد اهلل )
 االستراتيجية، طرابلس، ليبيا.

(. المشروعات الصغيرة ودورها في تشغيل العمالة 2017الشويرف، محمد عمر؛ البيباص، نجاح الطاهر )
وقائع المؤتمر العلمي األول "المشروعات الصغيرة في ليبيا رؤية جديدة لتنمية مصادر في ليبيا. 
 ار، البيضاء، ليبيا.جامعة عمر المخت الدخل".

(. تصنيفات البطالة ومحاولة قياس الهيكلية والمحبطة منها خالل عقد 2004عبد الكريم، البشير )
 .مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا التسعينات، 

. رسالة العوامل الداعمة لرفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة(. 2007العربي، حسن أحمد. )
 دراسات العليا. طرابلس.ماجستير، أكاديمية ال

 . رسالة ماجستير،الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة وٓافاق حلولها (. 2004عمر، مفتاح نصر )
 أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس، ليبيا.

 . طرابلس.(. نشرة سنوية تصدر عن الهيئة العامة للمعلومات2009الكتاب اإلحصائي )
تنظيم القوانين والتشريعات وأثرها على توسيع قاعدة المشروعات (. 2008المغربي، المهدي مسعود )
 . رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا. طرابلس.الصغيرة والمتوسطة

. رسالة ماجستير، (. معوقات نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة2008مفتاح، أميرة على )
 ليبيا.أكاديمية الدراسات العليا. فرع بنغازي، 

 (. هيئة مكافحة الفساد. التقرير النهائي حول مصرف التنمية فرع الخمس.2017مكتب الخمس. )
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دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرار في المشروعات 

 الريادية الصغيرة والمتوسطة

 عبد الرحمن محمد سليمان رشواند. 
 فلسطين -غزة -الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

abdrashwan@yahoo.com 

 الملخص
 في تقديم المعلومات المفيدة لمالكيدور السجالت المحاسبية على التعرف هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى 

 حيث .المشروعاتلهذه ، وترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشروعات
مديري و مالكي  على عينة الدراسة المكون من ينصصوزعت االستبانة بعد تقييمها وتحكيمها من عدد من المتخ

يوجد دور اسة أنه أثبتت نتائج الدر . و ( مفردة70الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة والبالغ عددهم )المشروعات 
كبير للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوزن نسبي 

وجد دور متوسط للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في كما ي %(،88.70)
كما أوصت الدراسة بضرورة قيام المؤسسات . %(10.66بوزن نسبي ) ،والمتوسطةالمشروعات الريادية الصغيرة 

حسنة بشأن دعم المشروعات الريادية الحكومية المعنية في قطاع غزة بتوفير وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالقروض ال
 الصغيرة والمتوسطة.

 والمتوسطة. المعلومات المحاسبية، المشروعات الصغيرةالسجالت المحاسبية، اتخاذ القرار،  :الدالةالكلمات 

Abstract 

This study aims mainly at identifying the role of accounting records in providing useful 
information to owners, rationalizing the selection process in investment decisions in small 
and medium enterprises. To answer questions and testing hypotheses, the researcher relies 
on the analytical descriptive method in showing and clarifying the theoretical aspect through 
previous studies, periodicals and academic theses; analysis of the results of the applied 
studies and the testing of hypotheses using the statistical program (SPSS). The questionnaire 
has been distributed after evaluation by a number of specialists to the sample of the study 
which consists of (70) individuals of owners and managers of small and medium enterprises 
operating in the Gaza Strip. 

The results of the study showes that there is a great role for the accounting records in 
providing useful information to the owners of small and medium-sized entrepreneurial 
enterprises with a relative weight of (70.88%). There is also an intermediate role for 
accounting records in rationalizing the selection process in investment decisions in small and 
medium-sized enterprises with a relative weight of (66.10%). The study recommends that the 
concerned government institutions in the Gaza Strip should provide and facilitate 
procedures for good loans to support small and medium-sized enterprises. 

Keywords: Accounting records, Decision making, Accounting information, Small and 
medium enterprises. 
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 مقدمة ال
واهتمام في معظم الدول النامية نظرًا الريادية الصغيرة والمتوسطة محل تركيز  أصبحت المشروعات

للدور الكبير الذي تلعبه في زيادة اإلنتاج وتوفير فرص العمل إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في 
االقتصادية من  ا في تحقيق التنميةحيث تؤدي دورًا هام، زيادة معدالت النمو االقتصادي وزيادة الدخل

كما لم يعد  .عربية وخاصة في قطاع غزة بفلسطينالمتفشية في مجتمعاتنا ال خالل التقليل من مشكلة البطالة
خافيًا الدور الذي تؤديه السجالت المحاسبية في توفير المعلومات المفيدة لترشيد اتخاذ القرار في 

مثل للموارد شكل مباشر في تحقيق االستخدام األسطة والتي تساهم بالمشروعات الريادية الصغيرة والمتو 
لمتاحة. إذ يتوقف نجاح المشروعات في تحقيق أهدافها من خالل التخطيط، والرقابة، وترشيد القرارات على ا

الحسابات في المشروعات  إعدادما تقدمه السجالت المحاسبية من المعلومات، وتشخيص واقع عملية 
األنماط المحاسبية الحالية د التي تعزز من االعتماد على صغيرة والمتوسطة. والوقوف على القيو الريادية ال

في هذه المشروعات، فضاًل عن إيجاد مدخل لتصميم السجالت المحاسبية التي تتوافق مع متطلبات 
 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.

 ات الريادية الصغيرة والمتوسطة لتمكين المالكتعتبر السجالت المحاسبية حيوية لجميع المشروعو 
جميع العمليات التي تقوم بها هذه المشروعات وتجعلهم قادرين على قياس درجة نجاح واإلدارة من معرفة 

المشروعات ككل أو نجاح جزء منها. إضافة إلى أن السجالت المحاسبية تعتبر أساسًا هامًا ألغراض 
 ختلفة.ية وغيرها من البيانات والمعلومات األخرى التي تطلبها الجهات الماحتساب وتقديم البيانات الضريب

 مشكلة الدراسة
الريادية الصغيرة والمتوسطة ال  أصحاب المشروعاتتمثلت مشكلة الدراسة بأن نسبة ال يستهان بها من 

حد من يحتفظون بسجالت محاسبية توضح العمليات التي تحدث داخل هذه المشاريع، مما يؤدي إلى ال
وفشلها في االستمرار، ويمكن صياغة قدرات هذه المنشآت على النمو والتطوير ويسبب ذلك اختفاءها 

 :مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية
 السؤال الرئيس

هل يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرارات في المشروعات الريادية 
 ة؟الصغيرة والمتوسط
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 الفرعية التالية: ويتفرع من السؤال الرئيس االسئلة
هل يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية  .1

 الصغيرة والمتوسطة؟
هل يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في  .2

 لصغيرة والمتوسطة؟المشروعات الريادية ا
 أهداف الدراسة

 تعرف على السجالت المحاسبية المستخدمة في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.ال .1
التعرف على دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية  .2

 الصغيرة والمتوسطة.
ستثمارية في يد عملية االختيار بين القرارات االالتعرف على دور السجالت المحاسبية في ترش .3

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 أهمية الدراسة

 األهمية العلمية:  -أوالا 
المساهمة في تسليط الضوء على دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرار  .1

توفير فرص العمل، كذلك دور هذه المشروعات في في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، و 
إضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادة معدالت النمو االقتصادي، وزيادة الدخل، والحد من 

 ظاهرة البطالة.
يمكن أن يكون الدراسة الحالية نواة لدراسات وأبحاث مستقبلية حول السجالت المحاسبية في تقديم  .2

 الصغيرة والمتوسطة التخاذ القرار.الريادية  ألصحاب لمشروعات المعلومات المفيدة
تقديم المقترحات والتوصيات حول تعزيز دور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة  .3

 الريادية الصغيرة في للمساعدة في ترشيد اتخاذ القرار. ألصحاب المشروعاتالتخاذ القرار 
 همية العملية:األ -ثانياا 

الدراسة في تقديم بعض المؤشرات والتنبؤات والتي يمكن عن طريقها مساعدة نتائج هذه سهم قد ت .1
الريادية الصغيرة والمتوسطة، ووضع االسس التي تساهم في مسك  المختصين في إدارة المشروعات

 سجالت محاسبية منتظمة وسليمة.
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اديين والماليين باحثين واالقتصيتوقع الباحث أن نتائج هذه الدراسة قد تحقق الفائدة المرجوة لل .2
    الصغيرة والمتوسطة في المجتمع الفلسطيني. وأصحاب المشروعاتواإلداريين 

 أصحابقد يستفيد من نتائج هذه الدراسة العاملون في مجال المحاسبة واإلدارة وبالتحديد  .3
 الريادية الصغيرة والمتوسطة. المشروعات

 
 فرضيات الدراسة: 
 التساؤالت البحثية من خالل الفرضيات التالية:ابة على تسعى الدراسة اإلج
 الفرضية الرئيسة:

يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرارات في المشروعات الريادية 
 الصغيرة والمتوسطة.

 ويتفرع من الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات للسجالت  يوجد دور ى:ولالفرضية األ 

 الريادية الصغيرة والمتوسطة.
يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في  الفرضية الثانية:

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 

  متغيرات البحث: 
 متغيرات البحث :(1رقم ) شكل

   
 
 

 
                                     

 مستقلالمتغير ال ر التابعالمتغي

 السجالت المحاسبية  المعلومات المفيدة التخاذ القرارات
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 حدود الدراسة
 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

ستطبق هذه الدراسة على المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة العاملة في  . الحدود المكانية:1
 فلسطين.  -قطاع غزة

 . 2019م سة في العاهذه الدرا إعدادسيتم . الحدود الزمانية: 2
 مالكي مديري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الحدود البشرية: 3
ي تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرارات في يبحث دور السجالت المحاسبية ف . الحدود العلمية:4

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 الدراسات السابقة

 الدراسات العربية -أوالا 
  (:2011وخلوط،  )بونوةدراسة 

هدف الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق تكنولوجيا المعلومات في الرفع من أداء المشروعات الريادية، 
أن التغيير التكنولوجي المعاصر يؤدي في المشروعات الريادية الحديثة دورا رائدا  وتوصلت نتائج الدراسة

جب على المشروعات الريادية الحديثة أن تدرك أن اإلبداع من خالل تعزيز االبتكار، وأوصت الدراسة أنه ي
على المستوى العالمي أو المحلي، ولم تعد يمدها بتفوق تنافسي في مواجهة المشروعات المنافسة سواء أكان 

 المنافسة ممكنة على أساس خفض التكلفة.
  (:2014وعبد القادر،  دراسة )رمو

الحسابات في المشروعات الصغيرة والريادية، والوقوف  دإعداهدف الدراسة إلى تشخيص واقع عملية 
ية في المشروعات الصغيرة والريادية. على القيود التي تعزز من االعتماد على األنماط المحاسبية الحال

فضاًل عن إيجاد مدخل لتصميم نظم معلومات محاسبية تتوافق مع متطلبات المشروعات الصغيرة والريادية، 
معلومات المحاسبية للمشروعات الصغيرة تتمثل بأنها تتيح لها إدارة هذه راسة أن أهمية الوتوصلت نتائج الد

العلمي اإلداري السليم الذي يضمن نجاح واستمرار تلك المشروعات، وأوصت المشروعات وفق المنهج 
ة لضمان بضرورة إلزام المشروعات الصغيرة باعتماد النظم المحاسبية اسوة بالمشروعات الكبير  الدراسة

 تحقيق الريادة لتلك المشروعات.
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 (: 2014دراسة )البحيصي، 
معلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدفت الدراسة إلى تحديد واقع استخدام نظم ال

 نظم استخدام درجة في فلسطين والعوامل التي تؤثر على درجة االستخدام، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن
 درجة أن كما .للغاية ضعيفة هي فلسطين في والمتوسطة الصغيرة المشروعات المحاسبية في المعلومات

للغاية،  محدودة المشروعات تلك في العمليات القرارات وتسيير اتخاذ في سبيةالمحا استخدام المعلومات
 في سبيةالمحا المعلومات نظم تطبيق ضرورة بأهمية توعية المالك والمدراء وأوصت الدراسة بضرورة

 والمدققين المحاسبين ونقابة التجارية الغرفة تتبناها تدريبية دورات توعية حمالت عبر مشروعاتهم
 إن المحاسبية المعلومات نظم تطبيق على فلسطين في والمتوسطة المشروعات الصغيرة وحث الفلسطينية.

 .الجميع على ذلك قانوني يفرض عبر على ذلك إجبارها يكن لم
 : (2016اسي، راسة )العبد

 والقرارات المحاسبية المعلومات نظام القائم بين واألثر العالقة طبيعة على هدفت الدراسة إلى التعرف
 فضالً  المعلومات المحاسبية، نظام مخرجات على المشروعات في القرارات متخذي اعتماد ومدى الرشيدة،

الرشيدة، وتوصلت نتائج  القرارات اتخاذ ةليعم في المحاسبية المعلومات نظام دور على التعرف إمكانية عن
 في معنوية وتأثير ارتباط عالقة له المبحوثة المشروعات في المعتمد المحاسبية المعلومات نظام الدراسة أن

الرشيدة، ووجود بعض مظاهر االنخفاض في مقومات نظام المعلومات المحاسبية  القرارات اتخاذ عملية
 الدعم تقديم ديد طرق إثبات ومعالجة العمليات، وأوصت الدراسة إلى ضرورةكعدم وضع دليل للحسابات لتح

 زيادة على تعمل ان يجب كما بشكل أكبر، المحاسبية المعلومات نظام تبني في اإلدارة العليا قبل من
 الرشيدة.  القرارات اتخاذ عملية في تأثيره ومدى النظام هذا لدور إدراكها
 اا: الدراسات األجنبيةثاني

 (: Abdul-Rahamon, Adejare , 2014دراسة )
استطالع الرأي بشكل تجريبي في تأثير حفظ السجالت المحاسبية على المشروعات هدفت الدراسة إلى 

ية، وتوصلت ولالصغيرة والمتوسطة، حيث تم استخدام المقابالت الشخصية واالستبيان في جمع البيانات األ
ة، كما شروعات الصغير بية قوية بين حفظ السجالت المحاسبية وأداء المنتائج الدراسة أنه يوجد عالقة إيجا

يعد حفظ السجالت المحاسبية ضروريًا التخاذ القرارات التي تؤثر دائمًا على أداء المشروعات الصغيرة، 
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وأوصت الدراسة بضرورة تبنى مالكي ومديري المشروعات الصغيرة سجالت محاسبية مالئمة لحفظ 
 .اسبية، وتقييم األداء المالي بكفاءة وفاعلية عاليةالممارسات المح

 (: Ezejiofor, 2014دراسة )
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تحديد مساهمة السجالت المحاسبية في األداء الفعال للمشروعات 
التجارية صغيرة الحجم، وتوصلت نتائج الدراسة أن المشروعات صغيرة الحجم تحتفظ بسجالت محاسبية 

ل كبير في اتخاذ القرارات الرشيدة في الوقت ناسبة ألنشطتها، كما يسهم حفظ السجالت المحاسبية بشكم
المناسب، ويعزز من األداء في المشروعات التجارية الصغيرة، وتوصي الدراسة بضرورة أن يكون تدريب 

الوسائل العملية الالزمة المحاسبين من قبل المؤسسات والمعاهد المهنية، والذي ينبغي أن يركز أكثر على 
غيرة من التقارير المالية؛ وينبغي أن تقدم الحكومة الدعم المالي الكافي لسد احتياجات المشروعات الص

 للنيجريين العاطلين عن العمل إلنشاء مشروعات صغيرة الحجم. 
 (: Adisa-Adedeji, 2016دراسة )

اسبية في بقاء المشروعات الصغيرة في هدفت الدراسة إلى فحص دور مسك السجالت والدفاتر المح
طت الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة في تنمية االقتصاد النيجيري، وكذلك المشاكل نيجيريا، كما سل

وأشارت نتائج الدراسة  التي تشكل تهديًدا لبقاء المشروعات الصغيرة، وأهمية المعلومات المحاسبية لعملياتها،
 حاسبية، وأن هناكالم ال تحتفظ بسجالت محاسبية بسبب الجهل بالمعلومات أن معظم المشروعات الصغيرة

أمور أخرى تؤثر على نجاح المشروعات الصغيرة في نيجيريا وليس فقط المعلومات المحاسبية؛ وأوصت 
الدراسة إلى أن المشروعات الصغيرة لكي تعمل بنجاح، يجب أن تكون المعلومات المحاسبية كافية 

واستخدام خدمات المحاسبين المحترفين الي يجب على مديري المشروعات الصغيرة توظيف ضرورية، وبالت
الذين يؤدون خدمات محاسبية معتمدة على الخبرة الكبيرة والمفيدة للمشروعات الصغيرة من أجل تحسين أداء 

 .العمليات التشغيلية لهذه المشروعات
 (: Ali, et al, 2017دراسة )

 لمشروعات الصغيرة والمتوسطةللممارسات المحاسبية ل وتقييم الوضع الحالي هدفت الدراسة إلى فحص
في منطقة رانجبور ببنغالديش، وكذلك تحليل مدى استخدام المعلومات المحاسبية في قياس األداء المالي 

٪ فقط من 20للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وجود بعض القيود، وكشفت نتائج الدراسة أن 
ى من المشروعات تتبع نظم محاسبية بشكل ٪ أخر 80تبع نظام المحاسبة بشكل مباشرة، وأن المشروعات ت
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غير مباشر، كذلك أظهرت النتائج أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة رانجبور ببنغالديش تتبع 
 مشروعات 10مشروع يوجد  30ووجدت الدراسة أنه من بين  نظم محاسبية بشكل مباشر وغير مباشر.

قائمة التدفقات  إعدادب اً ومتوسط اً صغير  اً مشروع 14ا قامت قائمة الدخل، كم إعدادصغيرة ومتوسطة قامت ب
 جميع القوائم المالية، وأوصت الدراسة بضرورة إعدادمشروعات صغيرة ومتوسطة قامت ب 6النقدية، بينما 

لمتوسطة والتي ال يزال الصغيرة واالمشروعات  أن يكون هناك مستوى من الوعي بأهمية اإلدارة المالية في
نظام المحاسبة منخفضة جدًا، وأن معظم المديرين في هذه المشروعات ال يعرفون أهمية االحتفاظ تطبيق 

 بسجالت محاسبية منتظمة.
 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

تتناول السجالت المحاسبية،  تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في جوانب متعددة، أهمها أنها -
المحاسبية، واتخاذ القرار، وربط هذه المتغيرات لتتمثل في دور السجالت المحاسبية في والمعلومات 

 تقديم المعلومات التخاذ القرار للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
في األهداف، ولكن الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في جوانب متعددة أهمها االختالف  -

ض التي تم صياغتها لحل المشكلة، وكذلك عينة الدراسة، حيث طبقت على والتساؤالت البحثية، والفرو 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع غزة.

وقد استفاد الباحث من اطالعهما على الدراسات السابقة في إعطاء المعرفًة حول موضوع الدراسة،  -
ثراء اإلطار الن زمة لجمع المعلومات، والتعرف على ظري للدراسة، وفي بناء أداة الدراسة الالوا 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 

 اإلطار النظري للدراسة
 والمتوسطة المشروعات الصغيرة ماهية: ولاأل  المحور

 :والمتوسطة الريادية الصغيرة : مفهوم المشروعاتأوالا 
مجموعة من األشخاص ءات التي يقوم بها شخص أو عة من اإلجرابأنها: "مجمو مفهوم بالريادة يقصد ب

أو مشروع معين أو قطاع معين أو حتى شعب معين إليجاد قيمة مضافة تضاف إلى المنتج أو الخدمة أو 
 (.2018الطريقة أو إلجراءات وبشكل مميز" )محمد، محمد، 
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 ويشمل مؤخراً  استخدامه رتشان واسع، مصطلح :والمتوسطة الصغيرة كما يقصد بمفهوم المشروعات
 من اً معين اً عدد تستخدم صغير أو متوسط مشروع في أو الخاص لحسابه يعمل من تتراوح بين التي األنشطة
 سواء القومي االقتصاد في والمتوسطة للمشروعات الصغيرة المتعاظمة األهمية على اآلراء وتجمع .العمال

ومن أهم ، المنتجة العمل فرص لتوليدالمتزايد  االحتياج ظل في خاصة النامية أو المتقدمة البالد في
 (:4، 2017مواصفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يلي )عبدالجواد، وآخرون،

 دارة، المالك هو مدير المشروع.عدم فصل الملكية عن اإل •
 س المال بوساطة فرد أو مجموعة من المالك.أتوفير ر  •
 ت، أو الخدمات التي ينتمي اليها.ة إلى قطاع الصناعاحجم المشروع صغير أو متوسط بالنسب •

: "مشروعات شخصية يديرها مالكوها غالبًا تعمل ويمكن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها
في نطاق السوق المحلية، وبعناصر إنتاج مخرجاتها تنافس الصناعات األجنبية، مقارنة مع مثيالتها في 

 المجال نفسه من الصناعة".
 خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة:ثانياا: 

، 2006تتصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص أهمها ما يلي )حرب، 
129:) 
. انتشارها الجغرافي الواسع وخاصة في المناطق الريفية األمر الذي يدل على عدم حاجة هذه 1

ن الوسائل المتاحة في المناطق التي تنشأ تستفيد م المشروعات الماسة لوجود بنية تحتية متكاملة بل
 بها.

 . ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلنشائها ويمكن أن يتم إنشاؤها بمبالغ بسيطة.2
 . األكثر كفاءة في توظيف رأس المال.3
يكفي . إمكانية استثمار األيدي العاملة بأجور مالئمة في األرياف ال تتميز بالمهارة العالية وهو ما 4

ل بمشاريع كهذه فضاًل عن إمكانية هذه المشاريع في زيادة مهارة العاملين فيها ورفع سويتهم للعم
 اإلنتاجية.

 . ال تنافس المشروعات الكبيرة من حيث األسواق.5
 . تكلفة خلق فرصة العمل فيها قليلة بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة والوظائف الحكومية.6
 دمة باستثناء الدول المتقدمة التي تعتمد في اإلنتاج على التقنية. لوجيا متق. ليست بحاجة لتكنو 7
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 . تستطيع التكيف مع الظروف السياسية واالقتصادية السائدة بدرجة أكبر من المشروعات الكبيرة.8
 . سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق.9

 ثالثاا: أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومًا، ومن ضمنها المشروعات الصغيرة والكبيرة أهمية بالغة في نمو ستثمارية عمالمشروعات اال

المجتمعات، وتقدم الدول، أو تنتجه من سلع وخدمات نستهلكها يوميًا، وهي توظف معظم القوى العاملة في 
وتحقيق  دخل االفراد،أية دولة، بمعنى أنها تعمل على توفير فرص عمل ألفراد المجتمع، وتسهم في زيادة 

اه االجتماعي لهم كما أن المشروعات االستثمارية بفضل ما تحققه من أرباح، وما تدفعه من ضرائب، الرف
تسهم في زيادة انفاق الحكومة على الخدمات العامة للمجتمع: مثل الطرق، والجسور، والتعليم، والصحة، 

وللمزارعين المتضررين،  سر الفقيرة،المعونات لأل ورواتب وأجور العاملين، والموظفين الحكوميين، ودفع
 وللحاالت االجتماعية االخرى.

كما أن ناتج هذه المشروعات يسهم في زيادة الدخل القومي، والناتج المحلي اإلجمالي، وبالتالي يسهم 
د ارية تعد عمان المشاريع االستثمإسبها الهيبة واالحترام الدولي، ففي تطوير اقتصاد الدول وازدهارها، ما يك

 التقدم والرفاه في أي بلد.االقتصاد و 
 

 المحور الثاني: ماهية السجالت المحاسبية
 : مفهوم السجالت المحاسبيةأوالا 

"جميع الوثائق والدفاتر والقيود المحاسبية التي تساهم في  يقصد بمفهوم السجالت المحاسبية بأنها:
صول وااللتزامات وجميع المعامالت النقدية القوائم المالية، وتشمل السجالت المحاسبية سجالت األ إعداد

يصاالت الدفع وسندات والقيود ا لدفاتر المحاسبية مثل دفتر األستاذ وأي مستندات داعمة مثل الشيكات وا 
 فواتير وغيرها".القبض وال

 ية، والسجالت المؤيدة مثلول"سجالت القيود المحاسبية األكما عرفتها معايير المحاسبة الدولية بأنها: 
موال الكترونيًا، والفواتير، والعقود، واالستاذ العام، واألستاذ المساعد، والقيود في الشيكات وسجالت تحويل األ

لقوائم المالية، التي لم تعكسها قيود اليومية الرسمية، والسجالت مثل دفاتر اليومية، والتعديالت األخرى على ا
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 فصاحات"الحسابية والتسويات واإل كلفة والعملياتأوراق العمل وجداول البيانات المعدة لتخصيص الت
 (.1، 2018)الكنهل، 

 
 ثانياا: خصائص السجالت المحاسبية

 (:4، 2013يلي )كمال، هناك عدة خصائص للسجالت المحاسبية من أهمها ما 
 أن تتوفر في السجالت المحاسبية الصفة القانونية له. -1
 ة. قة والموضوعية عند تسجيل العمليات الماليأن تتصف السجالت المحاسبية بتحقيق الد -2
 تزويد إدارة المشروعات الريادية بالمعلومات المالية الالزمة في الوقت المناسب. -3
 عات الريادية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.تساعد إدارة المشرو  -4
من موجودات وأصول بقيمتها معرفة موارد المشروعات الريادية المختلفة وبيان ما لهذه المشروعات  -5

 الحقيقية وما عليها من التزامات للغير. 
تكبدها تسجيل جميع العمليات التي تحدث من بينها اإليرادات التي تتحقق والمصاريف التي ت -6

 المشروعات الريادية في سبيل الحصول على تلك اإليرادات. 
  فة التي حدثت في المشروعات الريادية.تعتبر من وسائل الرقابة والضبط على الحسابات المختل -7
 

 ثالثاا: وظائف السجالت المحاسبية
 (: 34-33، 2003تقوم السجالت المحاسبية بالوظائف التالية )الحبيطي، والسقا، 

تتمثل في تسجيل وتقويم كل العمليات المالية في المشروعات الريادية تسجيل العمليات المالية:  -1
إثبات عالقة هذه المشروعات مع الدائنين والمديونين وحقوق الملكية، وكذلك الصغيرة والمتوسطة من أجل 

إلثبات التغيرات الحاصلة في أصول المشروعات بهدف إثبات كافة الحقوق الناشئة عن حدوث العمليات 
واقع المالية وفق المتطلبات التشريعية والقانونية السائدة. بهدف تزويد الجهات المختلفة بالمعلومات حول ال

 المالي للمشروعات عن فترات ماضية.
ت المحاسبية في إطار هذه الوظيفة كأداة للتخطيط من أجل تستخدم السجالالوظيفة التخطيطية:   -2

المساعدة في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة، وتتمثل أدوات التخطيط في )الموازنات التخطيطية، التكاليف 
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حدى األدوات الهامة أثناء المعيارية، تخطيط اإليرادات( وهذه األ دوات أصبحت جزءًا هامًا من المحاسبة وا 
 التخطيطية. العملية
: تقوم السجالت المحاسبية بدور رقابي هام من خالل الحسابات التي تحتويها الوظيفة الرقابية -3

رقابة على والتأكد من صدق وعدالة وصحة البيانات التي تم تسجيلها ومطابقتها للواقع، باإلضافة إلى ال
لمقارنة بين االستخدامات والموارد التي فعالية وكفاءة المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة من خالل ا

 تؤدي إلى قياس الربح والخسارة.
: تساهم السجالت المحاسبة في تزويد وظيفة تقديم المعلومات للمساعدة في اتخاذ القرارات -4

وهنا يتوجب على  ،ات الالزمة التخاذ القراراتوالمتوسطة بالمعلومالريادية الصغيرة  أصحاب للمشروعات
 لمحاسبة تقديم معلومات دقيقة ومالئمة تكون متوافقة مع مراحل اتخاذ القرار وطبيعته.السجالت ا

 أصحاب المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة: خدمة في رابعاا: دور السجالت المحاسبية
 في يحدث ما كل عن ن و المسؤول األشخاص هم دية الصغيرة والمتوسطةأصحاب المشروعات الريا إن
 عليها بالمشتريات والمبيعات والرقابة التي تتعلق المختلفة تسجيل العمليات المالية المشروعات منهذه 

 ،ةومحدود صغيرة صفقات بكونها امتازت هذه العمليات حيث إليهم، تسديدها أو الغير من الديون  وتحصيل
الريادية الصغيرة والمتوسطة تقوم بتكوين ها داخل المشروعات إعدادالسجالت المحاسبية التي يتم حيث إن 

نظام يشمل على جميع المعامالت المالية وطريقة تسجيلها وفق المستندات للتعبير الدقيق عن المعامالت 
 التجاري  النشاط يجةتن المالية التي حدثت في المشروعات، وذلك لمساعدة أصحاب هذه المشروعات لمعرفة

 نهاية كل عام. في به قاموا الذي
 الالزمة المعلومات وتقديم مالية بصورة المعامالت هذه في تحليلًا هام اً للسجالت المحاسبية دور  كما أن

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وعليه أهداف تخدم التي القرارات اتخاذ في لمستخدميها لمساعدتهم
 بل المالية، القوائم عدادإل المحاسبية الالزمة البيانات تداول قاصرة على تعد لم سجالت المحاسبةلا دور فإن
نواحي  في احتياجاتها تغطية في المفيدة المالية أصحاب المشروعات الريادية بالمعلومات تزويد ليشمل امتد

 في المساعدة التي من شأنها الالزمة التفسيرات ا عدادو  والمستقبلية الحاضرة باألحداث تهتم وأخذت متعددة،
 القرارات وتقييم األداء لهذه المشروعات. واتخاذ والرقابة التخطيط وظائف
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المحور الثالث: دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرار في مشروعات الريادية الصغيرة 
 والمتوسطة

 صغيرة والمتوسطة: أهمية تقديم المعلومات المحاسبية للمشروعات الريادية الأوالا 
 تقديم المعلومات المحاسبية للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في النقاط التالية:تتضح أهمية 

تقدم البنوك والمؤسسات المالية قروضًا للمشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد على  -1
بي وأسعار الفائدة )المجمع العر المعلومات المحاسبية عند اتخاذ قرارات اإلقراض وفي وضع شروط 

 (. 1، 2009للمحاسبين القانونين،
توجيه الموارد المالية نحو الفرص االستثمارية الناجحة من خالل مساهمة المعلومات المحاسبية  -2

 دراسات الجدوى االقتصادية. إعدادالمتنوعة في 
 تمع المرحلية منحتياجات المجويات طبقا الولالمساهمة في اختيار الفرص االستثمارية ذات األ -3

 خالل توفير المعلومات لتحديد معايير المفاضلة.
توجيه االستثمارات وجذبها نحو المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة القائمة الناجحة من خالل  -4

 توفير المعلومات التي تبين حجم أرباح هذه المشروعات ووضعها المالي.
تمرار المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة اسؤدي دورًا هامًا في نجاح و توفير المعلومات التي ت -5

منها تحديد تكلفة المنتج وفق أساليب التكاليف الحديثة فضاًل عن تسعير المنتجات وفق لطرق التسعير 
 ادية.الحديثة مثل التكلفة المستهدفة، .... الخ، وبما ينعكس إيجابًا في النهاية على خطط التنمية االقتص

المعلومات التي تساعد في تقييم أداء المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة السيما المحور توفير  -6
وهذا جوهر عمل  ،ألداء هذه المشروعات في األنشطة األخرى  اً واضح اً المالي منها والذي يعطي انعكاس

وعبد القادر،  )رمو تلك المشروعاتء م األداء المتوازنة، مما يؤدي في النهاية إلى تقويم أدايبطاقة تقي
2014، 7.) 
 

 الريادية الصغيرة المشروعات السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات التخاذ القرار في ثانياا: دور
 :المتوسطة
 الريادية الصغيرة المشروعات لنجاح تلعب دورًا هاماً  التي الدعائم الرئيسة من المعلومات المحاسبة تعد

التخطيط  عمليات في ألصحاب هذه المشروعات لمساعدتهم المناسبة المعلومات توفر إنها يثالمتوسطة، ح
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 إذ تم مهمة ثروة المعلومات (، وتعد2014القرارات السليمة)البحيصي،  األداء واتخاذ وتقييم والرقابة
 لالستمرار وضمان   المستقبلية، للخطط ح  ونجا أرباح   تساعد في تحقيق استغاللها استغااًل أمثل، حيث

نتاج والتطور، حاجة  يناسب للسجالت المحاسبية يكون متكامالً  توفر نظام من البد متطورة معلومات وا 
 المشروعات تختلف حاجة وال(، 2004، لعماري (المتوسطة  الريادية الصغيرة المشروعات وحجم وطبيعة

 بينها البسيط ولعل االختالف لها، رةالكبي المشروعات حاجة عن المعلومات من والمتوسطة الريادية الصغيرة
عن حجمها سواء كانت صغيرة أو  النظر بغض المشروعات فجميع المطلوبة، المعلومات حجم في يتركز

التكاليف وحجم المشتريات  ماسة لمسك سجالت ودفاتر محاسبية لحساب متوسطة أو كبيرة بحاجة
  Astudillo, 2008).المناسب ) الوقت يف القراراتواتخاذ  المستحقة الضرائب وتحديد والمبيعات

تفتقر إلى وجود نظام شامل ومناسب  ما عادة والمتوسطة الريادية الصغيرة المشروعاتحيث إن  
على النمو والتطور  من قدرة هذه المشروعات تحد التي العوامل من هذا االفتقار للسجالت المحاسبية، ويعد

 في الدول سواء المحاسبية التشريعات والمعايير حيث من اأم (Casta.o, 2008, 98).بالشكل المطلوب 
 للمشروعات الصغيرة الكبيرة وليس للمشروعات توجيهها أساس على فقد جاءت المتقدمة أو النامية

نظام سليم للسجالت المحاسبية  لوجود المشروعات هذه إهمال على األمر هذا ساعد وقد والمتوسطة،
تلك المشروعات  تؤدي إلى فشل التي األسباب أهم من هذا يعدأعمالها، و  وحجم مع طبيعتها يتناسب

(2000(Bertolino et.al.,.  
 

 اإلطار العملي للدراسة )الدراسة الميدانية(
 الطريقة واإلجراءات -

 الدراسة: منهج -أوالا 
ت أداة التأكد من صدق وثبااعتمد الباحث في هذا الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك بعد 

جراء االختبارات اإلحصائية المناسبة عليها، واستقراء ا  ستبانة، ومن ثم جمعت البيانات و الدراسة وهي اال
المواضيع والدراسات التي تناولها األدب المحاسبي ذات الصلة بموضوع الدراسة لبيان ووصف وقياس 

 قات بين المتغيرات. نتائج ومعرفة العالالمتغيرات المستخدمة في الدراسة، تم استنباط ال
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 مجتمع وعينة الدراسة -ثانياا 
الصغيرة والمتوسطة مالكي ومديري المشروعات الخدمية يتكون مجتمع الدراسة من : مجتمع الدراسة -

 ( مفردة.103العاملة في قطاع غزة بدولة فلسطين وعددهم )
طريقة العينة العشوائية، حيث مجتمع الدراسة باستخدام قام الباحث باختيار عينة من  عينة الدراسة: -

( قائمة استقصاء الختبار االتساق الداخلي، والصدق 30قام الباحث بتوزيع عينة استطالعية حجمها )
( قائمة على عينة 85البنائي، وثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة القائمة لالختبار تم توزيع )

( 78ت الخدمية الريادية الصغيرة والمتوسطة، وقد تم استرداد )مالكي ومديري المشروعا نالدراسة المكونة م
( تقريبًا، حيث %8( استبانات بنسبة )7( تقريبًا، حيث تم بعد ذلك استبعاد )%91استبانة بنسبة استرداد )

نات االستبانة وتم تحليل وتفسير بيا ( تقريبًا،%89( بنسبة )70بلغت االستبانات الصحيحة للتحليل )
 (.SPSSيها باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية )المجاب عل

 أداة الدراسة -ثالثاا 
استبانة كأداة لجمع البيانات، تتعلق بدور السجالت المحاسبية  إعدادلتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ب

ها في تقديم المعلومات المفيدة التخاذ القرار في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، وقد تم تصميم
 مرورًا بالخطوات التالية:

 مراجعة األدب والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي. -
 ية والمكونة من البيانات الشخصية إضافة إلى محوري االستبانة.ولبانة في صورتها األاالست إعداد -

 ( عبارة موزعة على محورين هما:21لغرض تحقيق هدف الدراسة، وتكونت من )
يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية : ولاأل المحور 

 ( فقرة.11ويتكون من )ة، الصغيرة والمتوسط
يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في  المحور الثاني:

 .ات( فقر 10ويتكون من ) ة،المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسط
 تقديرات استجابات عينة الدراسة -رابعاا 

البيانات التي تم جمعها، استخدم الباحث األساليب اإلحصائية المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل 
دخال البيانات إلى  ،بنوعيها الوصفية واالستداللية مراعيًا في ذلك طبيعة الدراسة وأهدافها، وتم ترميز وا 
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الخماسي، وتم استخدامه لقياس استجابات  )ليكرت(  Likert- Scale(، حسب مقياس(SPSSبرنامج 
 ين لفقرات االستبانة.المبحوث

 درجات مقياس ليكرت الخماسي :(1) رقمجدول 
 موافقة بدرجة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا ةاالستجاب

 1 2 3 4 5 الدرجــة
 

 ةاالستبان صدق -خامساا 
 لكل االستبانة شمول" بالصدق يقصد لقياسه، كما أعدت ما تقيس أنها من التأكد يعني االستبانة صدق 

 تكون  بحيث ثانية، ناحية من ومفرداتها فقراتها ناحية، ووضوح من التحليل في تدخل أن يجب التي العناصر
 .يستخدمها من لكل مفهومة

 تين هما:بالتأكد من صدق االستبانة بطريق وقام الباحث
تألفت من عدد من : حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين، الظاهري  الصدق-1

حصاء، وقد غزة والمتخصصين في المحاسبة واإل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية بقطاع
لمقدمة، حيث استجاب الباحث آلراء المحكمين بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات ا

 خرجت االستبانة في صورتها النهائية.
( مفردة، 70الصدق البنائي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة البالغة ) : تم حسابالبنائي الصدق-2

( 2وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة، ويبين الجدول رقم )
 حتماليةاال القيمةحيث إن  0.05االرتباط في جميع محاور االستبانة عند مستوى داللة أن جميع معامالت 

 0.05. من  أقل
 معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة :(2جدول رقم )

معامل  المحــــــــــور ر.م

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية

1 
ة في تقديم المعلومات المفيدة يوجد دور للسجالت المحاسبي

 والمتوسطة.لمالكي المشروعات الريادية الصغيرة 
0.675 0.000 

2 
يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين 

القرارات االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة 

 والمتوسطة.

.6280 0.000 
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 ثبات االستبانة -سادساا 
شخاص نفسهم تطبيقها على األة تقريبا لو تكرر ة يعنى التأكد من أن االجابة ستكون واحدثبات االستبان

( 3في وقت آخر، وقد تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة، حيث يوضح الجدول رقم )
 معامالت كرونباخ ألفا لكل محور من محاور االستبانة.

 
 االستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل: (3جدول رقم )

معامل )كرونباخ  الفقرات عدد المحـــــــــــور ر.م

 ألفا(
معامل 

 الصدق

1 
يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم 

المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات 

 الريادية الصغيرة والمتوسطة.

11 0.858 0.934 

2 
يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد 

االستثمارية في يار بين القرارات عملية االخت

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.

10 .8770 0.962 

 
( أن معامالت ألفا كرونباخ، ومعامالت الصدق مرتفعة، مما 3تظهر النتائج المبينة في الجدول رقم )

استبانة البحث،  قد تأكد من ثبات وصدق ثبات والصدق، وبذلك يكون الباحثيشير إلى تمتع االستبانة بال
مما يجعلهم على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج، واإلجابة على أسئلة البحث واختبار 

 فرضياتها. 
 تحليل واختبار البيانات -سابعاا 

 :سمرنوف(-التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف اختبار-1
هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ وهو سمرنوف لمعرفة -اختبار كولمجروف  استخدم الباحث   

اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات، ألن معظم االختبارات المعملية تشترط أن يكون توزيع البيانات 
ك مستوى الجدولية، وكذل Tالمحسوبة أكبر من قيمة T ( أن قيمة اختبار4طبيعيًا، ويوضح الجدول رقم )

( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، ويجب استخدام sig > 0.05.) 0.05 أكبرالداللة 
 االختبارات المعلمية. 
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 (Sample Kolmogorov – smirnove – 1)اختبار التوزيع الطبيعي : (4جدول رقم )
القيمة 

 االحتمالية
 قيمة 

 T  
 عدد   

 المحور عنوان المحور الفقرات

0.325 0.786 11 

ت المحاسددبية فددي تقددديم المعلومددات يوجددد دور للسددجال

المفيددددددة لمدددددالكي المشدددددروعات الرياديدددددة الصدددددغيرة 

 والمتوسطة.

 ولاأل

0.301 0.745 10 
يوجدددد دور للسدددجالت المحاسدددبية فدددي ترشددديد عمليدددة 

االختيددار بددين القددرارات االسددتثمارية فددي المشددروعات 

 والمتوسطة.الريادية الصغيرة 

 الثاني

 
 

 مستخدمة في الدراسةحصائية الإلاألدوات ا-2
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات: يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض -1
 معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة الدراسة.

 ت فقرات االستبانة.(، لمعرفة ثباCronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )-2

يستخدم  K-S) )  :(Kolmogorov-Smirnov Test)سمرنوف -استخدام اختبار كولمجوروف -3
 هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

( لقياس درجة االرتباط: يقوم هذا Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )-4
ر على دراسة العالقة بين متغيرين. وقد تم استخدامه لحساب االتساق الداخلي والصدق البنائي االختبا

 لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت إلى  ،في حالة عينة واحدة signاختبار -5
ه للتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من أم زادت أو قلت عن ذلك. ولقد تم استخدام 6لحياد وهي ا

 فقرات االستبانة.
 اختبار فروض الدراسة -ثامناا 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي ) ى:ولاأل  الفرضيةاختبار  -
الستجابة قد ( لمعرفة متوسط درجة اTتم استخدام اختبار قيمة )(، و والمتوسطةالمشروعات الريادية الصغيرة 

 التالي: ( أو ال لدى أفراد العينة، والنتائج موضحة في الجدول 3وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي )
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فيدة لمالكي (: المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لدور السجالت المحاسبية في تقديم المعلومات الم5جدول رقم )
 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة

 ولمحور األفقرات ال م
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1 
تساهم السجالت المحاسبية في إدارة الموارد 

المالية بكفاءة عالية، مما يؤدي إلى نجاح 

 والمتوسطة.المشروعات الصغيرة 

4.30 0.823 86.00 12.736 *0.000 8 

2 
ية إدارة المشروعات تساعد السجالت المحاسب

 نتيجة الصغيرة والمتوسطة في معرفة
 المختلفة. اليومية األعمال، واتخاذ القرارات

4.40 0.810 88.00 13.153 *0.000 6 

3 
 أهمية تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 معلومات نظام محاسبي ينتج عنهكبيرة لوجود 
 مالية دقيقة تستخدم في اتخاذ القرارات.

4.60 0.778 92.01 17.500 *0.000 3 

4 

تساعد السجالت المحاسبية إدارة المشروعات 

 التكاليف الصغيرة والمتوسطة في حساب
المستحقة على هذه  الضرائب وتحديد

 المشروعات.

4.20 1.043 84.00 14.914 *0.000 9 

5 

 مستخدمي لجميع توفر السجالت المحاسبية
 مساعدتهمل المناسبة المعلومات المالية القوائم
األداء  وتقييم التخطيط والرقابة عمليات في

 واتخاذ القرارات الرشيدة.

4.43 0.813 88.50 15.031 *0.000 5 

6 

 األساسية الركائز من السجالت المحاسبية تُعد
 النشاط هاماً وجوهرياً في نجاحتلعب دور  التي

االقتصادي التي تقوم به المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.

4.50 0.599 90.00 12.945 *0.000 4 

7 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  تستخدم

عملها  طبيعة سجالت محاسبية تناسب مع

 لتسجيل ومعالجة كافة األحداث المالية.

4.20 0.687 84.00 16.755 *0.000 9 

8 

بمسك  والمتوسطة الصغيرة تقوم المشروعات

سجالت محاسبية منتظمة حسب القانون 

يات المالية المختلفة التي تحدث لتسجيل العمل

 في هذه المشروعات.

4.00 0.709 81.00 13.494 *0.000 10 

9 

يؤثر عدم وجود سجالت محاسبية منتظمة 

المشروعات داعمة للعمليات التي تتم في 

الصغيرة والمتوسطة في عدم نجاحها وتسريع 

 انهيارها.

4.40 0.900 88.00 12.860 *0.000 6 

10 

المحاسبية المستخدمة في  توفر السجالت

 المعلومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 المختلفة. النشاط أوجه في لالستخدام الالزمة

4.63 0.740 92.50 19.610 *0.000 2 

11 

تحتويها السجالت  التي المحاسبية المعلومات

 يعتمد الذي المتين األساس هي المحاسبية
ل المختلفة داخ القرارات اتخاذ في عليه

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4.71 0.723 94.01 20.03 *0.000 1 

ً  ولجميع فقرات المحور األ معا  4.41 0.556 88.07 16.549 0.000* - 



 

 عبد الرمحن رشوان ....                  الختاذ القراردور السجالت احملاسبية يف تقدمي املعلومات املفيدة 

 

111 

 ما يلي:( 5يالحظ من جدول )
المعلومات المحاسبية التي تحتويها السجالت المحاسبية هي األساس المتين الذي "( 11إن الفقرة رقم ) -

حصلت على أعلى متوسط قد  "يه في اتخاذ القرارات المختلفة داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطةيعتمد عل
 (.  20.03( تساوي )Tوقيمة ) %(،94.01)( والوزن النسبي 4.71حسابي بلغ )

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمسك سجالت محاسبية منتظمة حسب القانون "( 8إن الفقرة رقم ) -
. قد حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ "عمليات المالية المختلفة التي تحدث في هذه المشروعاتلتسجيل ال

 (. 13.494( تساوي )T%(، وقيمة )00.81)( والوزن النسبي 4.00)
( والوزن النسبي يساوي 4.41بصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفرضية الثانية يساوي ) -

(، مما يدل على أنه 16.549( تساوي )T(، وقيمة )%60الوزن النسبي المحايد ) ( وهو أكبر من88.07)
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السجالت المحاسبية وتقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات الريادية 

 . 0.05الصغيرة والمتوسطة عند مستوى داللة 
محسوبة، فإنه يمكن رفض الفرضية الصفرية، وقبول ( الT( الجدولية أقل من )Tحيث نجد أن قيمة )

البحثية البديلة التي تنص على أنه "يوجد دور للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات المفيدة لمالكي  الفرضية
 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة".

 

(، 2015، 2014صي، (، )البحي2014، وعبد القادر مع دراسة كل  من )رمو،وتطابقت هذه النتيجة 
( Ezejiofor, 2014( ،)Adisa-Adedeji, 2016( ،)Ali, et al, 2017(، )2014، 2016)العباسي، 

 الصغيرة والمتوسطة. في ترشيد اتخاذ القرارات في المشروعات اً على أن للسجالت المحاسبية دور 
 

-Abdul) (،2016 (، )العباسي،2011وخلوط،  مع دراسة كل  من )بونوة،واختلفت هذه النتيجة 
Rahamon, Adejare , 2014القرارات اتخاذ عملية في المحاسبية دور المعلومات ( على أن لنظام 

 الرشيدة، وأنه يوجد عالقة إيجابية قوية بين حفظ السجالت المحاسبية وأداء المشروعات الصغيرة.
 

الريادية الصغيرة  اتهناك يوجد دور للسجالت المحاسبية في لمشروعأن ويعزو الباحث ذلك إلى 
والمتوسطة في تقديم معلومات مفيدة لمالكي ومديري تلك المشروعات، وتمكينهم من معرفة جميع العمليات 
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التي تقوم بها المشروعات وتجعلهم قادرين على قياس نتيجة أعمال هذه المشروعات. إضافة إلى ذلك تعتبر 
ليف، وتقديم البيانات الضريبية وغيرها من البيانات تكاالسجالت المحاسبية أساسًا هامًا ألغراض احتساب ال
 والمعلومات األخرى التي تطلبها الجهات المختلفة. 

يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات ) الثاني: الفرضيةاختبار  -
( لمعرفة متوسط Tبار قيمة )اختتم استخدام (، و االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة

( أو ال لدى أفراد العينة، والنتائج موضحة في الجدول 3درجة االستجابة قد وصل إلى الدرجة المتوسطة وهي )
 التالي:

في ترشيد عملية االختيار بين (: المتوسطات الحسابية واألوزان النسبية لدور السجالت المحاسبية 6جدول رقم )
 في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة ةالقرارات االستثماري
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قي

Si
g.

) 

رت
ال

 بة

1 

تمكدددن السددددجالت المحاسددددبية مددددالكي ومددددديري 

المشدددروعات الصدددغيرة والمتوسدددطة فدددي إدارة 

مشدروعاتهم بكفدداءة عاليدة ومواجهددة التحددديات 

المشدداكل التددي تددواجههم فددي مراحددل التوسددع و

 والتطوير.

3.26 0.993 65.13 14.378  *0.000 8 

2 

يوجدددددددد إدرال مدددددددن قبدددددددل مدددددددالكي ومدددددددديري 

المشددددروعات الصدددددغيرة والمتوسدددددطة ب هميدددددة 

المعلومددات التددي توفرهددا السددجالت المحاسددبية 

التدددددي تعتمددددددد عليهددددددا فددددددي اتخدددددداذ القددددددرارات 

 االستثمارية. 

3.41 1.019 68.21 19.610 *0.000 3 

3 

تسددداعد السدددجالت المحاسدددبية مدددالكي ومدددديري 

والمتوسطة في المفاضلة المشروعات الصغيرة 

بين األفكار االستثمارية المتاحة، ومن ثدم اتخداذ 

 القرار االستثماري الرشيد.

3.31 0.922 66.15 14.177 *0.000 5 

4 
تقدددوم السدددجالت المحاسدددبية بترشددديد القدددرارات 

قات الماليددة وضدبط التكداليف فددي الخاصدة بالتددف

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

3.03 0.986 60.51 16.757 *0.000 9 

5 

 تسددداعد السددددجالت المحاسددددبية علددددى إنتددددا 
 الجيددة الخصدائ  فيهدا تتوافر كاملة معلومات
 واتخداذ المشدروعات لتسديير أعمدال والمناسدبة

 القرارات االستثمارية.

3.36 0.537 67.18 13.494 *0.000 4 

6 

يوجددددد للسددددجالت المحاسددددبية المنتظمددددة تدددد ثير 

المعلومددات المالئمددة التخدداذ واضددع علددى تقدددير 

القرارات االستثمارية الرشيدة فدي المشدروعات 

 الصغيرة والمتوسطة.

3.28 0.972 65.64 12.860 *0.000 7 
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7 

تسدددداعد المعلومددددات التددددي تحتويهددددا السددددجالت 

ات القددددرار بدددين المحاسدددبية فددددي المقارندددة

االستثمارية في المشدروعات الرياديدة الصدغيرة 

 والمتوسطة. 

3.69 0.569 73.85 20.051 *0.000 1 

8 
تددددوفر السددددجالت المحاسددددبية معلومددددات تمتدددداز 

بمصددددداقية ودقددددة عاليددددة تسددددتخدم فددددي اتخدددداذ 

 القرارات االستثمارية.

3.54 0.913 70.77 20.030 *0.000 2 

9 

صددانعي المحاسددبية معلومددات لتددوفر السددجالت 

القددرار فددي المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة 

 في اتخاذ القرارات االستثمارية السليمة.

3.31 1.004 66.15 12.501 *0.000 5 

10 

عندددد قيددداس فاعليدددة المعلومدددات التدددي تحتويهدددا 

السجالت المحاسبية ال بدد أن يُعتمدد علدى درجدة 

االستثماري والفوائد منفعتها في صنع القرارات 

 نها.المتحققة م

2.87 0.951 57.44 11.215 *0.000 10 

ً  الثاني المحور فقرات جميع  - 0.000* 15.507 66.10 0.512 3.31 معا

 

 ما يلي:( 6يالحظ من جدول )
القرارات ساعد المعلومات التي تحتويها السجالت المحاسبية في المقارنة بين "ت( 7إن الفقرة رقم ) -

( 3.54حصلت على أعلى متوسط حسابي بلغ )قد  "ة الصغيرة والمتوسطةاالستثمارية في المشروعات الريادي
 (. 20.001( تساوي )T%(، وقيمة )73.85)والوزن النسبي 

عند قياس فاعلية المعلومات التي تحتويها السجالت المحاسبية ال بد أن ُيعتمد على "( 10إن الفقرة رقم ) -
قد حصلت على أدنى متوسط حسابي بلغ  "فوائد المتحققة منهامنفعتها في صنع القرارات االستثماري أو ال درجة

 (.11.215( تساوي )T%(، وقيمة )57.44)( والوزن النسبي 2.87)
( والوزن النسبي 3.31بصفة عامة فإن المتوسط الحسابي لجميع فقرات الفرضية الثانية يساوي ) - -

(، مما يدل على 15.507( تساوي )Tيمة )(، وق%60( وهو أكبر من الوزن النسبي المحايد )66.10يساوي )
أنه يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السجالت المحاسبية وتقديم المعلومات المفيدة لمالكي المشروعات 

 . 0.05الريادية الصغيرة والمتوسطة عند مستوى داللة 
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لصفرية، وقبول ( المحسوبة، فإنه يمكن رفض الفرضية اTولية أقل من )( الجدTحيث نجد أن قيمة )
الفرضية البحثية البديلة التي تنص على أنه "يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين 

 القرارات االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة".
-Abdul)) (،2014(، )البحيصي، 2016كل  من )العباسي، مع دراسة وتطابقت هذه النتيجة 

Rahamon, Adejare , 2014( ،)Ezejiofor, 2014( ،)Adisa-Adedeji, 2016( ،)Ali, et al, 
للسجالت المحاسبية في اتخاذ القرارات وتقييم األداء المالي للمشروعات  اً ( على أن هناك دور 2017

 الصغيرة والمتوسطة.
 

أن في  (،2011وخلوط، (، )بونوة 2014من )رمو وعبد القادر،  دراسة كل  مع تيجة واختلفت هذه الن
أهمية المعلومات المحاسبية للمشروعات الصغيرة تتمثل بأنها تتيح إلدارة المشروع نجاح واستمرار المشروع، 

ل تعزيز االبتكار وأن التغيير التكنولوجي المعاصر يؤدي في المشروعات الريادية الحديثة دورًا رائدًا من خال
 واإلبداع.

 

هناك دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات أن ويعزو الباحث ذلك إلى 
، كما يمكن للمعلومات التي تحتويها السجالت االستثمارية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة

 المحاسبية أن تساعد في المقارنة بين القرارات االستثمارية في هذه المشروعات. 
 

 النتائــج والتوصيــــات
 :توصل الباحث إلى النتائج التاليةالنتائــج:  -أوالا 

المفيدة لمالكي المشروعات الريادية الصغيرة يوجد دور كبير للسجالت المحاسبية في تقديم المعلومات  .1
 %(.07.88والمتوسطة، بوزن نسبي )

لمشروعات يوجد دور للسجالت المحاسبية في ترشيد عملية االختيار بين القرارات االستثمارية في ا .2
 %(.10.66)الريادية الصغيرة والمتوسطة، بوزن نسبي 

ادة األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من يوجد أهمية كبيرة للسجالت المحاسبية في تحقيق ري .3
 خالل مساعدتها في ممارسة أنشطتها بكفاءة عالية. 
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 في عليه يعتمد الذي متينال األساس هي تحتويها السجالت المحاسبية التي المحاسبية المعلومات .4
 المختلفة داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  القرارات اتخاذ

توفر السجالت المحاسبية لجميع مستخدمي القوائم المالية المعلومات المناسبة لمساعدتهم في عمليات  .5
 التخطيط والرقابة وتقييم األداء واتخاذ القرارات االستثمارية الرشيدة.

 معلومات ة لوجود نظام محاسبي ينتج عنهكبير  أهمية ت الريادية الصغيرة والمتوسطةتولي المشروعا .6
  مالية دقيقة تستخدم في اتخاذ القرارات.

توفر السجالت المحاسبية في المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة معلومات تمتاز بمصداقية ودقة  .7
 عالية تستخدم في المفاضلة بين القرارات االستثمارية.

ات الريادية الصغيرة والمتوسطة بأهمية المعلومات التي يوجد إدراك من قبل مالكي ومديري المشروع .8
 توفرها السجالت المحاسبية التي تعتمد عليها في اتخاذ القرارات االستثمارية. 

ساعدت المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في توفير الحاجات االقتصادية واالجتماعية  .9
يجاد فرص عمل تحد من نسبة البطالة، وت للمجتمع،  حسين مستوى معيشة افراد المجتمع. وا 

ساهمت المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة بشكل محدود في دعم التنمية االقتصادية من خالل  .10
 تغطية وتوفير بعض احتياجات السوق المحلي. 

 
 التوصيات:  -ثانياا 

 :يوصي الباحث بالتوصيات التالية يها،ي تم التوصل إلبناًء على النتائج الت
مسك سجالت محاسبية  بأهمية مالكي ومديري المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة توعية ضرورة .1

وتناسب مع طبيعة عملها لتسجيل ومعالجة العمليات المالية المختلفة التي  منتظمة حسب القانون 
 تحدث في هذه المشروعات.

قياس فاعلية المعلومات التي تحتويها ب والمتوسطة الصغيرة ياديةالر  البد عند قيام المشروعات .2
السجالت المحاسبية أن ُيعتمد على درجة منفعتها في صنع القرارات االستثماري والفوائد المتحققة 

 منها.
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ضرورة قيام المؤسسات الحكومية المعنية في قطاع غزة بتوفير وتسهيل اإلجراءات الخاصة بالقروض  .3
 دعم المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.شأن الحسنة ب

العمل على القيام بإنشاء المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة في قطاع غزة من أجل مساهمتها  .4
، وبتالي خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدي التي يعاني منها قطاع غزةفي الحد من البطالة المتفشية 

 اع.القطإلى زيادة التنمية االقتصادية في 
إنشاء جهة رسمية يناط بها مسؤولية القيام بدعم وتنمية المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة،  .5

يجاد الحلول المناسبة للمشكالت التي تواجهها أثناء القيام بعملها.  واإلشراف على أنشطتها، وا 
زيادة فرص نجاح  القيام بشكل جدي على إنهاء االنقسام والحصار المفروض على قطاع غزة من أجل .6

 المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة.
 

 المراجع
 

 : المراجع العربيةأوالا 
 في والمتوسطة الصغيرة المشروعات في المحاسبية المعلومات نظم (. واقع2014البحيصي، محمد عصام )

 ،واإلدارية االقتصادية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلةاستطالعية،  دراسة -فلسطين
 .فلسطين ،غزة،  195-175،(1)22

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  (. جامعة باجي مختار عنابة،2011بونوة، شعيب، وخلوط عواطف )
 -الملتقى الدولي: "اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة التسيير، قسم العلوم التجارية، 

 ، الجزائر.2011مــايو  19-18د يومي ، عقدراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية
، كلية المحاسبية المعلومات نظام(. 2003الحبيطي، قاسم محسن إبراهيم، والسقا، زياد هاشم يحيي .)
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 الملخص
هدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى توفر مقومات نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات صغيرة ت    

الحجم من خالل استطالع آراء مدراء ومالك المشروعات الصغيرة في مدينة أجدابيا. ولتحقيق أهداف الدراسة تم 
وريات والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع استخدام المنهج االستنباطي االستقرائي، حيث تم الرجوع إلى الكتب والد

الدراسة ومن ثم صياغة الفرضيات المتعلقة بالموضوع، ولتغطية الجانب العملي في الدراسة تم استخدام استمارة 
االستبانة لتجميع البيانات الالزمة الختبار الفرضيات المصاغة وذلك من خالل توزيع االستمارات على المدراء 

شروعات الصغيرة. وقد توصلت الدراسة إلى عدم توفر المكونات المادية لنظم المعلومات المحاسبية والمالك في الم
في المشروعات الصغيرة في مدينة أجدابيا وعدم وجود محاسبين مؤهلين في تلك المشروعات، وبالتالي فإن درجة 

ا تعتبر ضعيفة للغاية لعدم توفر استخدام نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة في مدينة أجدابي
مقومات نظم المعلومات المحاسبية في هذه المشروعات. وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الجهات التشريعية في 
ليبيا بسن القوانين والتشريعات الملزمة والمحفزة باستخدام نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة، 

لجهات ذات االختصاص بتبني حمالت التوعية والتدريب بأهمية وضرورة تطبيق نظم باإلضافة إلى ضرورة قيام ا
 المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة. 

 .اا، أجدابي، ليبيالكلمات الدالة: نظم المعلومات المحاسبية، المشروعات صغيرة الحجم
Abstract 

The current study aims to determine the extent of availability of Accounting Information 
System (AIS) constituents in small enterprises, through surveying the perspective managers 
and owners of small enterprises in Ajdabiya. For the purpose of this study, the researcher 
adoptes a deductive-inductive method. Relevant literature, books, periodicals were all 
reviewed to formulate the hypothesis of the study. 

The study concludes that the components of AIS and competent accountants are 
unavailable in Ajdabiya and in those enterprises. Thus, the use of AIS in small business is 
weak. Therefore, Libyan legislative bodies should enact compulsory laws and regulations in 
terms of AIS use in small enterprises. The concerned bodies should also launch educational 
and awareness campaigns concerning the importance of applying AIS in small enterprises. 

Keywords: Accounting information systems, Small enterprises, Libya, Ajdabiya. 

mailto:abdelfatah244@gmail.com
mailto:abdelfatah244@gmail.com
mailto:emhamed@uoa.edu.ly
mailto:emhamed@uoa.edu.ly
mailto:waredy2@gmail.com
mailto:waredy2@gmail.com


 

 2019سبتمرب  21 -مصراتة      ملشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييبمؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير ا
 
 

120 

 المقدمة 
تلعب المشروعات الصغيرة دورًا هامًا في اقتصاديات دول العالم المختلفة لما تتمتع به من مزايا في 
مجال المهارات التنظيمية والقدرة على االبتكار والتعرف على حاجات السوق وقدرتها على إنتاج سلع 

ل باختالف مستوياتها وخدمات تعد بمثابة مدخالت إلنتاج سلع وخدمات للمشروعات الكبيرة، وتهتم الدو 
االقتصادية بتوفير اإلمكانات الالزمة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة وتختلف األسس والبرامج التي 
تتبناها كل دولة لدعم هذا القطاع ومنح الميزة التنافسية له ومساعدته في تكوين أسواقه الخاصة )رشيد 

يرة تحتل أهمية كبرى لدى صناع القرار (. لذا فإن قضية المشروعات الصغ136 :2013ورشيد، 
االقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لما لها من دور محوري في التنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وتتجسد أهميتها بدرجة أساسية في قدرتها على توليد الوظائف بمعدالت كبيرة وتكلفة رأسمالية 

بط مع المشروعات الكبيرة وتساهم في زيادة الدخل وتنويعه، كما أنها تمتاز قليلة، كذلك فإنها تتمتع بروا
 ينتجها التي المحاسبية أخرى فإن المعلومات ناحية ومن (.4: 2013بكفاءة استخدام رأس المال )الجويفل، 

 البحوث المختلفة، وبالنظر إلى القرارات اتخاذ في عليه يعتمد الذي األساس هي المعلومات المحاسبية نظام
 الكبير، الحجم األعمال ذات منشآت تنتجها التي المعلومات دور على تركز نجدها المحاسبة مجال في

 الصغيرة للمشروعات بشكل أقل بالنسبة االهتمام يكون  حين في الشركات، هذه في المعلومات نظم وعلى
 جاءت هذه الدراسة كمحاولة فقد ليبيا في الصغيرة المشروعات ألهمية (، ونظراً 176: 2014)البحيصي، 

 المعلومات توفير على وقدرتها المشروعات الصغيرة هذه في المحاسبية المعلومات نظم للتعرف على واقع 
 التي تساعد في اتخاذ القرارات.

 مشكلة الدراسة
الرغم تعتبر المشروعات الصغيرة من المشروعات المهمة في اقتصاديات العديد من دول العالم، وعلى 

من أهمية هذا المشروعات، تزداد المشكالت التي تواجهها والتي تقف عائقا أمام نموها وتطورها )اليقة، 
وية ضمن مختلف ول(، فقد حظيت المشروعات الصغيرة في الدول المتقدمة والنامية باأل275:2013

( وحتى تتمكن هذه 2012االستراتيجيات حيث أصبحت وعاء كبيرًا تعتمد عليه هذه الدول )عبدالقادر، 
المشروعات من مواجهة المشكالت كان لزامًا عليها أن تولي أهمية كبيرة للمعلومات المالية المحاسبية حتى 
تساعدها في اتخاذ القرارات المناسبة، وتباعًا يجب االهتمام بمن ينتج هذه المعلومات وهو نظام المعلومات 
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لراهن وما تعانيه من أزمة اقتصادية نتيجة تغيرات أسعار النفط وبالنظر إلى ليبيا في الوقت ا المحاسبية.
وتراجع اإلنتاج وتوقف العديد من الشركات، األمر الذي كان لزامًا معه على الدولة إعطاء اهتمام كبير إلى 
المشروعات الصغيرة بها حتى تكون رافدًا لالقتصاد على غرار العديد من دول العالم سواء المتقدمة أو 

 مية. ومن هذا المنطلق يمكن صياغة المشكلة الرئيسية لهذه الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:النا
 ما مدى توفر مقومات نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة بمدينة أجدابيا؟

 ولإلجابة على هذا التساؤل تم صياغة األسئلة الفرعية التالية:
 هل توجد مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة في أجدابيا؟  .1
 هل يوجد محاسبين في المشروعات الصغيرة في أجدابيا؟ .2

 فرضيات الدراسة 
 تعتمد هذه الدراسة على فرضية رئيسية واحدة وهي:

 ا.تتوفر مقومات نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة في ليبي
 والختبار هذه الفرضية تم صياغة الفرضيتين التاليتين:    

 توجد مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة في أجدابيا. -1
 يوجد محاسبون في المشروعات الصغيرة في أجدابيا. -2

 أهدف الدراسة
 المشروعات الصغيرة بمدينة أجدابيا.توضيح واقع استخدام نظم المعلومات المحاسبية في  .1
التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة وكذلك مدى توفر مقومات نظم المعلومات المحاسبية بها  .2

 بمدينة أجدابيا.
التعرف على أهم الصعوبات التي تعوق استخدام نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات  .3

 الصغيرة.
 أهمية الدراسة 

 ن عدة عوامل هي:تنبع أهمية البحث م
أهمية المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية، والتي تعتبر األكثر انتشارًا في البيئة  .1

 الليبية.
 أهمية نظام المعلومات المحاسبية كعامل أساسي ومهم لنجاح وبقاء ونمو المؤسسات االقتصادية. .2
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 منهجية الدراسة 
منها، اعتمد الجزء النظري من الدراسة على ما يعرف بالمنهج من مشكلة الدراسة والهدف  انطالقاً 

االستقرائي، حيث تم استقراء البحوث والدراسات المتعلقة بالموضوع محل الدراسة، أما الجزء الميداني من 
مقومات نظم المعلومات المحاسبية في  الدراسة فاعتمد على المنهج التحليلي، وذلك للتعرف على مدى توفر

 ت من خالل قائمة استبانة أعدت لهذا الغرض.المشروعا
 الدراسة النظرية والدراسات السابقة

 الدراسات السابقة
 من الصغيرة األعمال المشروعات في المعلومات نظم موضوع واألبحاث الدراسات من العديد تناولت  
 :يلي ما الدراسات تلك أهم مختلفة، ومن أعمال بيئات وفي ومختلفة عديدة جوانب
 (2010)القشي  دراسة -1

 على األردنية ومتوسطة الحجم الصغيرة المؤسسات في المحاسبية االستراتيجية دراسة أثر غياب تم وفيها
 بين ما يتراوح المؤسسات هذه في القائم الوضع الدراسة إلى أن المؤسسات. وتوصلت تلك األداء في كفاءة
 محاسبية أو وجود معلومات نظم معلومات وجود عدم يعني واختالله، الذي للمحاسبة مفاهيمي إطار غياب
 اعتماد أهمها السلبية ااَلثار من سيؤدي إلى مجموعة هذا المؤسسات، وأن هذه في فعالة وغير منقوصة نظم

 مالية بنية امتالك من المؤسسات تلك تمكن عدم وأن الخبرة، قليلي المحاسبين على الصغيرة المؤسسات
 الدراسة توصيات أهم من تؤدي إلى انهيارها. وكان قد هزات ألي عرضة جعلها سليمة متينة ومحاسبية
 محوسبة. محاسبية أنظمة باستخدام في األردن الحجم الصغيرة ومتوسطة المؤسسات إلزام ضرورة
  (2011)محمد  دراسة-2

براز  تناولت الدراسة دور النظام المحاسبي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان وا 
أسس النظام المحاسبي ومقوماته ومجاالته في عملية التمويل والتعرف على واقع التطبيق المحاسبي، 

ستنباطي االستقرائي واستخدمت الدراسة األسلوب التاريخي لعرض وتحليل الدراسات السابقة، واألسلوب اال
والتحليل الوصفي ومنهج دراسة الحالة للتعرف على طبيعة مشكلة الدراسة ووضع الفروض واختبارها وجمع 
البيانات وتحليليها وتفسيرها واستخالص النتائج. وقد توصلت الدراسة إلى عدم تناسب النظام المحاسبي في 

من القواعد واإلجراءات المحاسبية المتعارف عليها، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع المطلوبات 
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وأن المنافع المتوقعة من التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام المحاسبي تفوق تكلفة تطبيق النظام 
المحاسبي. وأوصت الدراسة بتقديم بيانات بتقديم بيانات مالية وتقارير دورية عن األداء من قبل أصحاب 

غيرة والمتوسطة للممول بغرض المتابعة والتقييم واتخاذ قرارات التمويل باإلضافة على وضع المشروعات الص
لزام األطراف بتطبيقها.  معايير محاسبية تحكم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وا 

 (2013)سعد  دراسة-3
 للمشروعات القرارات اتخاذ كفاءة رفع في المحاسبية المعلومات دور الدراسة إلى تحديد هذه هدفت

 التي المعلومات توفير في المحاسبية النظم على الصغيرة المشروعات اعتماد مدى الصغيرة في ليبيا وبيان
 الباحث إلى نتيجة وتوصل. األداء وغيرها وتقييم ورقابة تخطيط من المشروع في المختلفة الوظائف تخدم
أداء  كفاءة رفع على تعمل التي الوسائل أهم كأحد المحاسبية المعلومات الحاجة إلى نظم مدى تؤكد

 بين والمفاضلة القرارات اتخاذ عمليات األداء وترشيد تقييم على وقدرة ورقابة تخطيط من المختلفة العمليات
 من أجل وتطويرها بها باالهتمام الباحث أوصى الصغيرة. وبالتالي المشروعات أمام المتاحة التمويلية الموارد
 روح نشر أجل من بها المحاسبي العمل كفاءة من ورفع واالجتماعية االقتصادية األهداف من العديد تحقيق

 .الليبي االقتصادي والواقع المحلية الظروف مع تتماشى صغيرة مشروعات بتكوين اإلبداع والمبادرة
 (2014)البحيصي  دراسة-4

 ومتوسطة صغيرة المشروعات في المحاسبية المعلومات نظم استخدام واقعتحديد  تناولت هذه الدراسة
االستخدام، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن درجة استخدام  درجة على تؤثر التي والعوامل فلسطين في الحجم

نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في فلسطين هي ضعيفة للغاية، وأن 
 الحجم الصغيرة والمتوسطة المشروعات معظم في المحاسبية المعلومات نظم تطبيق عدم وراء باباألس أهم
 نظم بأهمية الشعور باإلضافة إلى عدم النظام تطبيق تكاليف تحمل على القدرة عدم هي فلسطين في

والمدراء بأهمية وضرورة المشروعات، وقد أوصت الدراسة بضرورة توعية المالك  لهذه المحاسبية المعلومات
 تطبيق نظم المعلومات المحاسبية في مشروعاتهم سواء عن طريق التوعية أو باإللزام عبر القانون.

 ( 2015دراسة يحي وعبدالحليم )-5
سعت الدراسة إلى إلقاء الضوء على طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث المفاهيم 

جراء تقويم عملي وعلمي للنظام المحاسبي الموحد والخصائص والمميزات بينها وبين ا لمشروعات الكبرى وا 
وقدرته في حل المشاكل المحاسبية المحلية، في ضوء متطلبات المعايير المحاسبية الدولية للمشروعات 
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الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن المقارنة التحليلية بين كل من المعايير 
محاسبية العالمية الشاملة والمعايير المحاسبية الدولية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعايير والقواعد ال

المحاسبية العراقية والنظام المحاسبي الموحد وجود عدد من االختالفات في محاور مختلفة، وأوصت الدراسة 
الية لتوسيع إدراك المنتسبين بهذه بضرورة عقد ندوات وورش عمل دولية إلدارات ومنتسبي الوحدات الم

 اإلصدارات وااَلليات لتطبيقها.
 (2016دراسة عبد الرحيم )-6

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
طة في تطبيق في الجزائر، والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوس

النظام المحاسبي المالي ومدى مالءمته مع احتياجات هذه المؤسسات. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج 
الوصفي في تناول اإلطار النظري، والمنهج التحليلي في الجانب التطبيقي باعتبار القواعد واألحكام التي 

ه الدراسة إلى أن تطبيق النظام المحاسبي أحدثها هذا النظام جديدة على بيئة هذه المؤسسات وتوصلت هذ
المالي له أثار إيجابية على البيئة المحاسبية الجزائرية من الناحية النظرية وتطلب محاولة تطبيق النظام 
المحاسبي المالي تكاليف على جميع المستويات للمؤسسة والدولة والمحاسب، وأوصت الدراسة بضرورة 

 بي المالي بجعله نظام مرن يتناسب ويتطور مع حجم المؤسسة.العمل على تعديل النظام المحاس
 (2018دراسة بور وآخرون )-7

تطرقت هذه الدراسة إلى العوامل المؤثرة على رغبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سوريا في 
 تطبيق نظم المعلومات المحاسبية، وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب تحليل المضمون من خالل مراجعة
جراء مقابالت مع عينة من مديري تلك المشروعات  المقاالت واألدبيات السابقة المتعلقة بالدراسة وا 
واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك رغبة من المشروعات محل 

َان واحد، وأوصت  الدراسة في تطبيق نظم معلومات محاسبية متطورة تلبي احتياجات السوق والمشروع في
الدراسة بضرورة العمل على إيجاد َالية لتوضيح أهمية تطبيق نظم المعلومات المحاسبية وضرورة توفير 

 الخبرات والترويج لها وزيادة الدعم الحكومي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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 تعريف المشروعات الصغيرة
يختلف تعريف المشروعات الصغيرة من دولة ألخرى وذلك بسبب اختالف المعايير المستخدمة )احمد، 

(، ومن أسباب اختالف هذه التعاريف بين المفكرين وبين الدول وبين الهيئات االقتصادية ما يلي 9:2011
 :(3:2013)عمر وباللموشي، 

و بين الدول الصناعية والمتقدمة يعكس اختالف درجة النماختالف درجة النمو االقتصادي:  -1
والدول النامية التطور في كل دولة وأيضًا على وزن الهيكل االقتصادي، المشروعات الصغيرة في اليابان أو 
الواليات المتحدة األمريكية أو في أي بلد مصنع يمكن اعتبارها مشروعات كبيرة في دولة نامية، وذلك حسب 

 قدية واالجتماعية.اختالف وضعيتها االقتصادية والن
عند المقارنة بين المشروعات لفروع مختلفة نجد على سبيل المثال  تنوع النشاط االقتصادي: -2

عامل تعتبر مشروعات صغيرة في قطاع صناعة السيارات، لهذا من الصعب أمام  500مشروعات تضم 
 .اختالف النشاط االقتصادي إيجاد تعريف واحد للمشروعات الصغيرة

تختلف كل المشروعات حسب فروع النشاط الذي تنتمي إليه، مثال  االقتصادي: تعدد النشاط -3
ذلك ينقسم النشاط الصناعي إلى المشروعات الصناعية االستخراجية، والمشرعات الصناعية التحويلية، وهذا 
األخير يضم بدوره عددًا من الفروع الصناعية من صناعات غذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات 

لمعدنية وصناعة الورق والخشب ومنتجاته، ولذا تختلف كل المشروعات من حيث كثافة اليد العاملة وحجم ا
 .االستثمارات الذي يتطلبه نشاطه

يتلخص في مدى االندماج بين المشروعات؛ فحيثما تكون هذه األخيرة أكثر  العامل التقني: -4
ي مصنع واحد، وبالتالي يتجه حجم المشروعات إلى اندماجًا يؤدي هذا إلى توحد عملية اإلنتاج وتمركزها ف

وموزعة إلى عدد كبير من المشروعات يؤدي ذلك إلى  الكبرى بينما عندما تكون العملية اإلنتاجية مجزأ
 .ظهور عدة مشروعات صغيرة ومتوسطة

 ما سبق، فإنه توجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة مثل معيار العمالة، رأس وبناء على
المال، حجم المبيعات السنوية، والتي يمكن على أساسها تعريف االحجام المختلفة للمشروعات كما يلي 

 (:9: 2014)األسرج، 
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ويمثل أبسط المعايير المتبعة للتعريف أو أكثرها شيوعًا، لسهولة القياس والمقارنة،  عدد العاملين: -1
اًل على أنه ال يأخذ بعين االعتبار التفاوت غير أن من عيوب هذا التعرف اختالفه من دولة ألخرى، فض

 التكنولوجي المستخدم في اإلنتاج.
يعد هذا المعيار أساسيًا في العديد من الدول للتمييز بين  حجم االستثمار )رأس المال(: -2

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة، على اعتبار أن حجم االستثمار يعطي صورة عن 
 شاط كميًا.حجم الن

يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز  قيمة المبيعات السنوية: -3
 المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في األسواق.

وبالنظر إلى الواقع الليبي فقد عرفت المشروعات الصغيرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة )سابقًا( 
ر بشأن بعض األحكام في المشروعات الصغيرة، حيث يعرف هذا القانون المشروعات الصاد 472رقم 

 25الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي ال يزيد رأسمالها عن المليون دينار وال يزيد عدد العاملين بها عن 
المال  (، حيث يالحظ أن المشرع في ليبيا قد أخذ بمعيار حجم رأس346: 2015عاماًل )المالطي ومحمد، 

 وعدد العاملين في تعريف المشروعات الصغيرة.
 مفهوم نظم المعلومات المحاسبية

هو مجموعة الوسائل التي تمكن إدارة الشركة من تجميع وتشغيل وتقرير البيانات الضرورية عن نتيجة 
شرافها، ويشتمل النظام المحاسبي على مجموعة من النماذج والسج الت األعمال التي تمت بتوجيهها وا 

واإلجراءات والوسائل المستخدمة في تسجيل وتلخيص األحداث المالية، وتقرير البيانات المالية وعرضها في 
شكل تقارير معبرة عن البيانات المطوبة من قبل اإلدارة، لتحقيق الرقابة على األنشطة ولتقديمها إلى الجهات 

 (.58-57: 2001ارات )لعماري، الخارجية المهتمة بأعمال الشركة ألغراض اتخاذ مختلف القر 
( على أنه مجموعة من العناصر المادية وغير المادية التي تعمل مع بعضها 2010وعرفه )مطر،

بتنسيق وترتيب بناًء على إجراءات وقواعد محددة من أجل القيام بتنظيم وتنفيذ خطوات الدورة المحاسبية في 
 المشروعات.

اسي والهام من نظام المعلومات اإلداري في الوحدة االقتصادية، وُيعرف أيضًا على أنه ذلك الجزء األس
في مجال األعمال الذي يقوم بحصر وتجميع البيانات المالية، من مصادر خارج وداخل الوحدة االقتصادية، 
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ثم يقوم بتشغيل هذه البيانات، وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة لمستخدمي هذه المعلومات خارج وداخل 
 (. 2017االقتصادية )سعد والحسومي،  الوحدة

ويتعلق النظام المحاسبي بالمكونات ذات الطابع المحاسبي ابتداء بالشروط الواجب توافرها في العملية 
ثباتها في الدفاتر والسجالت وتبويبها وتلخيصها وتقديمها  المالية وتوفير المستند الدال عليها إلى تحليلها وا 

 ية تفيد متخذي القرارات.في شكل تقارير وقوائم مال
 أهداف النظام المحاسبي 

تسعى المحاسبة كنظام إلى تحقيق هدف عام يتمثل في توفير المعلومات المفيدة لجميع األطراف 
والجهات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع من خالل تحقيق األهداف التالية )متولي، 

2015:) 
االقتصادية التي تحدث في المشروع من خالل عمليات التسجيل والتبويب قياس كافة األحداث  .1

 والتلخيص في الدفاتر والسجالت المحاسبية.
توصيل كافة البيانات والمعلومات عن طريق مجموعة من التقارير والقوائم إلى كافة الجهات التي  .2

 يمكن أن تستفاد منها.
قتصادية لمعالجتها وتحويلها إلى معلومات تفيد جمع وتخزين البيانات عن األنشطة واألحداث اال .3

 (.2017اإلدارة في عملية اتخاذ القرارات )سعد والحسومي، 
 توفير الرقابة الالزمة لحماية األصول والبيانات المتعلقة بها.  .4

 عناصر أو مقومات النظام المحاسبي
ي في تلك المشروعات كونه رغم اختالف طبيعة وحجم النشاط بين المشروعات واختالف النظام المحاسب

يدويًا أو َاليًا أو إلكترونيًا، ورغم اختالف اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لتشغيل النظام، إال أن هناك 
مجموعة من العناصر أو المقومات تمثل األسس التي يقوم عليها عمل النظام المحاسبي السليم لجعله 

ق األهداف التي صمم ألجلها، وهذه العناصر أو المقومات أهمها مترابط ومكمل لبعضه بعضًا وذلك لتحقي
 ما يلي: 

هي المصدر الرئيسي للبيانات وتمثل سندًا قانونيًا ووثيقة يستفاد منها كدليل موضوعي  المستندات: -1
 مؤيد لحدوث المعامالت المالية مثل الصكوك والفواتير واإليصاالت.
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ى مقوماته وذلك لكونها )متولي، أولاألساسية للنظام المحاسبي و وتعتبر المستندات من العناصر 
2015:) 
توفر المستندات الدليل الموضوعي الذي يحتوي على البيانات التي تمثل الخطوة األولى في عمل  .أ

 النظام.
تمثل المستندات أحد الوسائل المهمة ضمن وسائل الرقابة والتدقيق على كافة األحداث االقتصادية  .ب

 وم بها المشروع.التي يق
 تمثل المستندات سجاًل تاريخيًا للمشروع. .ج
 وتصنف المستندات حسب مصدرها إلى:   
مستندات داخلية: يكون مصدرها المشروع نفسه مثل )فواتير المبيعات، طلبات الشراء، أوامر  -

الشراء، طلبات صرف المواد، أذونات صرف المواد، أذونات صرف مبالغ مالية نقدًا أو 
   .بصك.....الخ(

مستندات خارجية: مصدرها من خارج المشروع ومن أمثلتها )فواتير الشراء، األوراق التجارية  -
 .الصادرة من العمالء، إيصاالت اإليداع بالمصارف...إلخ(

 وتمتاز المستندات الداخلية كونها خاضعة لسيطرة مصمم النظام المحاسبي بالمشروع. -
ميمها ال يخضع لسيطرة مصمم النظام المحاسبي بالمشروع، وهي بينما المستندات الخارجية تص -

 تعتبر ذات دليل وحجة قانونية أفضل من المستندات الداخلية.
حيث تعتبر العمود الفقري وركن هام من أركان أي نظام محاسبي،  الدفاتر والسجالت المحاسبية: -2

فبواسطتها يتم تسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية التي تمثل مدخالت النظام المحاسبي، وأهم 
 هذه الدفاتر والسجالت المحاسبية:

 دفتر اليومية )العامة والمساعدة(. -أ
 دفتر االستاذ )العام والمساعد( -ب

 ليالسجل التحلي .ج
 ويتوقف اختيار المجموعة الدفترية على عوامل رئيسية منها:     

 حجم وطبيعة نشاط المشروع -
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 القوانين والتشريعات السائدة -
 اإلنجليزية _ األمريكية(.-الفرنسية-الطريقة المحاسبية المزمع تطبيقها )اإليطالية -

هم األشخاص الذين يتعاملون مع عناصر النظام المحاسبي ويجعلون بقية عناصره  العنصر البشري: -3
تقوم بوظائفها، وهم من تسند إليهم مهام تصميم وتشغيل ورقابة النظام المحاسبي، ولكي ال يصبح 

)كبالن العنصر البشري عائق في تطبيق النظام المحاسبي فإن هناك اعتبارات يجب مراعاتها 
 .(2007وآخرون، 

 اختيار العناصر البشرية بمواصفات ومعايير معينة تضعها إدارة شؤون العاملين. .أ
جراءاته. .ب  أن يكون العنصر البشري ملمًا بخطوات النظام وا 
 قناعة العنصر البشري الكاملة بالنظام المحاسبي المطبق. .ج
الحاسوب والعلوم تدريب وتطوير العناصر البشرية بشكل مستمر وتعليمهم العلوم األخرى كعلوم  .د

 السلوكية وبحوث العمليات.
التأكد من التزام العاملين في كافة مستويات المسؤولية بالتعليمات واألساليب واإلجراءات لتحديد  .ه

جراء التصحيح المناسب.   أسباب انحرافهم عنها وا 
لتي يمكن يعتبر أداة مهمة في توجيه العمل المحاسبي من خالل تحديد الحسابات ادليل الحسابات:  -4

أن تتأثر بها العمليات التي يقوم بها المشروع، ويساهم في تسهيل العمل المحاسبي من خالل 
التصنيفات والتبويبات والترقيمات التي تعطى لكل حساب من حسابات المشروع، ودليل الحسابات 

ت لهذه يمثل شكل أو هيكل المعلومات التي نرغب في الحصول عليها من حيث العناوين والتفصيال
 :المعلومات، ودليل الحسابات يجب أن تتوفر فيه الخصائص التالية

 المالءمة: بحيث أال يكون تفصيليًا إلى أبعد الحدود وال تجميعيًا مختصرًا جدًا. .أ
الدقة والوضح: يقصد بها اختيار المسميات للتصنيفات بدقة بحيث تتماشى مع طبيعة النشاط  .ب

 القائم فعاًل.
ت العامة والمساعدة والتحليلية: هذا الربط يساعد في توفير المعلومة عند أي الربط بين الحسابا .ج

مستوى مرغوب فيه إجمالي أو تفصيلي أو تحليلي، وكذلك يوفر الرقابة الذاتية للحسابات عن 
 طريق مطابقة رصيد كل مستوى بإجمالي أرصدة المستوى المتفرع منه.
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ات األصول الثابتة والمصروفات واإليرادات بالوحدات الربط اإلداري أو الوظيفي: وذلك بربط مسمي .د
اإلدارية المسؤولة عنها، وهذا الربط يساعد في تقييم األداء ومحاسبة المسؤولية وكذلك يساعد 

 محاسب التكاليف في تتبع التكلفة وربطها بمركز التكلفة. 
بها والمساعدة في الوصول الترقيم )الترميز(: يقصد به إعطاء أرقام لمسميات الحسابات لالسترشاد  .ه

إلى الحسابات في الدفاتر بسهولة ويقلل من الوقت المستغرق في التعامل مع مسميات الحسابات، 
ويسهل الترقيم في تصنيف وربط الحسابات ربطًا وظيفيًا، وهناك ثالثة أنواع من الترقيم )الترقيم 

 المتسلسل، ترقيم الحزم، ترقيم المجموعات(.
تختلف درجة الميكنة المستخدمة في معالجة البيانات وتجهيز  الجة البيانات:وسائل تشغيل ومع -5

المعلومات من نظام إلى َاخر، فاألنظمة اليدوية وشبه اليدوية يقل فيها استخدام الوسائل ااَللية 
واإللكترونية في معالجة البيانات، بينما يزداد ويتوسع استخدام هذه الوسائل في األنظمة المتطورة 

وصًا األنظمة اإللكترونية، وقد كان الكتشاف األجهزة الحاسوبية اإللكترونية )الكمبيوتر( وخص
وانتشارها وتنوع استخداماتها األثر الكبير والفعال في تطور نظم المعلومات المحاسبية )بن غربية 

 (.2018والشيخي، 
، فمهما بلغت تقنية تلك ولكن استخدام تلك الحاسبات اإللكترونية ليس بدياًل عن المحاسب الكفء

الحاسبات فإنها تنفذ تعليمات المحاسب، فإذا أمدها بمعلومات أو إجراءات خاطئة، فإن النتائج ستكون 
خاطئة، لذلك فإن استخدام أحدث التقنيات ليس دلياًل على تطبيق األنظمة المحاسبية بكفاءة، ألن اقتناء 

)كبالن وآخرون، رة يتطلب مراعاة العديد من االعتبارات منها واستخدام الوسائل ااَللية واإللكترونية المتطو 
2007): 
دراسة الجدوى الفنية الستخدام الوسائل ااَللية واإللكترونية في نظام المعلومات المحاسبية الختيار  .أ

 البديل األفضل.
واإللكترونية المحملة ببرامج التطبيقات المحاسبية المالئمة والقادرة  االختيار الكفؤ للوسائل ااَللية .ب

 على تزويد اإلدارة بمعلومات نافعة في اتخاذ القرارات.
 األخذ في االعتبار عوامل النمو حتى يتفادى المشروع مشاكل تعديل النظام المستخدم. .ج
 ج الموضوعة.تدريب األفراد على استخدام الوسائل اإللكترونية لتنفيذ البرام .د
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 توافر قطع غيار الوسائل ااَللية واإللكترونية عند الحاجة إليها وبأسعار مناسبة. .ه
 التحقق من كفاءة نظام الضبط والرقابة الداخلية عند استخدام النظم اإللكترونية الجاهزة. .و
 هي خالصة ونتاج العمل المحاسبي في المشروع وهي تمثل مخرجات النظام المحاسبي، التقارير: -6

وتعتبر المعلومات التي تحتويها التقارير والقوائم المالية األساس التي تعتمد عليها الجهات سواء 
 الداخلية أو الخارجية والتي لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع في اتخاذ القرارات المختلفة.

 (:2018ويمكن تصنيف التقارير باستخدام عدة أسس منها )بن غربية والشيخي،      
 على أساس األطراف المستلمة للتقارير: .أ

تقارير داخلية مثل تقارير األداء لغرض مقارنة النتائج الفعلية بالموازنات التقديرية واستخراج  -
 االنحرافات والعمل على تصحيح السلبيات.

تقارير خارجية تستخدم من أطراف خارج المشروع ألغراض استثمارية )بيع وشراء االستثمارات(  -
 غراض االقتراض من المصارف، وغير ذلك من القرارات.وأل

 على أساس المحتوى: .ب
تقارير نمطية وهي التي تعد على نفس األسس من فترة ألخرى وتحتوي على نفس البنود مثل  -

 )قائمة المركز المالي، قائم الدخل، قائمة حقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية(.
وتقدم الستخدامات أو أغراض محددة مثل التقارير التي تقدم لألسواق تقارير خاصة وهي التي تعد  -

المالية عند طرح اسهم جديدة لالكتتاب العام والتقارير التي قد تطلبها المصارف عند االقتراض 
 وغيرها.

 على أساس وسيلة أو كيفية العرض: )تقارير مكتوبة، تقارير شفوية، تقارير بيانية(. .ج
 الميدانيةالدراسة 

يتناول هذا القسم تحلياًل للبيانات التي تم تجميعها من خالل صحيفة االستبانة للوصول إلى نتائج   
 حول مشكلة الدارسة.

 مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومالك المشروعات الصغيرة في مدينة أجدابيا، وبسبب عدم القدرة على 

مشروع من  100الصغيرة في مدينة أجدابيا، فقد تم اختيار عينة تتكون من  حصر عدد جميع المشروعات
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المشروعات صغيرة الحجم. وقد تم توزيع استمارات االستبانة بشكل عشوائي وبعد مرور أسبوعين تم استالم 
 % من حجم العينة وهي نسبة جيدة جدًا.84استمارة استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة  84

 ات الشخصية لمفردات عينة الدارسة: الخصائص والسم
لغرض عرض البيانات الشخصية لمفردات عينة الدارسة تم استخدام جداول التوزيعات التكرارية والنسب 

 المئوية لتلك الخصائص وظهرت النتائج التالية: 
الجدول رقم بعد تفريغ وتحليل البيانات المتعلقة بمالئ االستمارات تبين من المستوى التعليمي:  -1

% 39.3% و 34.5أن أغلب المشاركين مـــن حملة شهادة الثانوي والدبلوم العالي حيث بلغت نسبتهم ) 1)
%، األمر الذي يعطي انطباعًا جيدًا  25على التوالي، في حين يمثل حملة شهادة البكالوريوس ما نسبته 

 بأن المشاركين من الفئات المتعلمة.
 ركين حسب المستوى التعليمي( توزيع المشا1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 % 34.5 29 ثانوي 
 % 39.3 33 دبلوم عالي
 % 25 21 بكالوريوس

 % 1.2 1 أخرى 
 100 84 اإلجمالي

% فقط من المشاركين من خريجي 25( أن ما نسبته 2يالحظ من الجدول رقم )التخصص:  -2
 أن يعطي انطباعًا بعدم معرفة المشاركين بأهمية نظم المعلومات المحاسبية.كلية االقتصاد، وهذا من شأنه 

 توزيع المشاركين حسب التخصص) 2(الجدول رقم 
 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %15.5 13 محاسبة
 %9.5 8 خريجي كلية اقتصاد غير المحاسبة

 %75 63 أخرى 
 100 84 اإلجمالي

% لديهم 51.2بأن المشاركين في الدراسة وبنسبة  )3يوضح الجدول رقم )عدد سنوات الخبرة:  -3
ن ما نسبته  5خبرة تقل عن  سنوات، وهذه الخبرة  5% من المشاركين تزيد خبرتهم عن 48.8سنوات، وا 
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وهذه  بدون شك تساعد المشاركين في الدارسة على تقديم معلومات وآراء موضوعية حول مشكلة الدارسة،
 النتيجة ترفع من مستوى الثقة في البيانات والمعلومات المتحصل عليها ألغراض الدراسة.

 
 ( توزيع المشاركين حسب عدد سنوات الخبرة3الجدول رقم )

 النسبة المئوية العدد عدد سنوات الخبرة
 % 51.2 43 سنوات 5أقل من 

 % 29.8 25 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 % 19 16 سنوات فأكثر 10من 

 100 84 اإلجمالي
% 46.4% هم من المالك، وما نسبته 16.7ما نسبته  بأن )4يوضح الجدول رقم )الوظيفة:  -4

% هم من المالك الذين يديرون أعمالهم بأنفسهم، 36.9هم من المدراء للمشروعات محل الدراسة، وأن نسبة 
 وهذا أمر طبيعي في المشروعات الصغيرة. 

 ( توزيع المشاركين حسب نوع الوظائف4الجدول رقم )
 المئويةالنسبة  العدد الوظيفة
 % 16.7 14 مالك

 % 46.4 39 مدير فقط
 % 36.9 31 مالك ومدير
 100 84 اإلجمالي

المشروعات التجارية الصغيرة تأتي في المرتبة األولى  أن )7يوضح الجدول رقم ) نوع النشاط: -4
%، وتأتي المشروعات الصناعية في المرتبة األخيرة 20.2%، تليها المشروعات الخدمية بنسبة 75بنسبة 
 %.4.8بنسبة 

 ( نوع نشاط المشروعات المشاركة في الدراسة7الجدول رقم )
 النسبة المئوية العدد نوع النشاط

 % 75 63 تجاري 
 % 4.8 4 صناعي
 % 20.2 17 خدمي
 0 0 أخرى 

 %100 84 اإلجمالي
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تحليل البيانات المتعلقة بمدى توفر مقومات نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة في 
 أجدابيا
 مدى وجود مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية  -1

( ردود المشاركين حول مدى وجود مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية في 8يوضح الجدول رقم )
مشروعاتهم، فقد تبين من خالل النتائج عدم توفر مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية متكاملة 

مكونات بمتوسط %، وباإلضافة إلى عدم توفر أي جزء من تلك ال46وبنسبة موافقة  1.93بمتوسط حسابي 
%. وفيما يخص بوجود نظام معلومات محاسبي يدوي متكامل في 25وبنسبة موافقة  1.5حسابي بلغ 

المشروعات الصغيرة محل الدراسة، فقد بينت النتائج عدم توفره وهذا ما دل عليه المتوسط الحسابي الذي 
د نظام معلومات محاسبي %. وأما بشأن وجو 31وبنسبة موافقة  0.930وبانحراف معياري  1.62بلغ 

وانحراف معياري  1.76محوسب متكامل، فالجدول يوضح لنا من خالل المتوسط الحسابي الذي بلغ 
 1.70% عدم وجود هذا النظام في المجمل، ومن خالل المتوسط الحسابي العام 38وبنسبة موافقة  0.997

م المعلومات المحاسبية في المشروعات ، يتضح لنا عدم توفر مكونات مادية لنظ0.86واالنحراف المعياري 
توجد مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية " الصغيرة؛ وبالتالي نرفض الفرضية الفرعية األولى المتعلقة 

لجميع األسئلة  P_value 0.002في المشروعات الصغيرة في أجدابيا" وهذا ما بينته القيمة االحتمالية 
 .0.005ر من مستوى المعنوية المتعلقة بهذا المحور وهي أصغ

 (: مدى وجود مكونات مادية لنظم المعلومات المحاسبية8) الجدول رقم

 العبارة الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة

وجود مكونات مادية متكاملة لنظام المعلومات المحاسبي  1

 بالمشروع

1.93 1.003 46% 

2 
وجود بعض من المكونات المادية لنظام المعلومات المحاسبي 

 بالمشروع )فواتير، سندات قبض وصرف او سجالت(
1.5 0.871 25% 

 %31 0.930 1.62 وجود نظام معلومات محاسبي يدوي متكامل 3

 %38 0.977 1.76 وجود نظام معلومات محاسبي محوسب متكامل 4

 1.70                                      المتوسط الحسابي العام

 0.86االنحراف المعياري العام                                      

 P_value                0.002القيمة االحتمالية لجميع األسئلة 
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 في أجدابيا مدى وجود محاسبين في المشروعات الصغيرة  -2
حيث بينت  المشاركين حول مدى وجود محاسبين في المشروعات الصغيرة( ردود 9يوضح الجدول رقم )

نتائج هذا الجدول أن نسب موافقة أفراد العينة على جميع فقرات هذا المحور كانت ضعيفة وبمتوسطات 
(، مما يدل على عدم وجود محاسبين في المشروعات الصغيرة وهذا ما 1.93-1.5منخفضة تراوحت بين )
. وبالتالي يمكننا القول 0.84وبانحراف معياري قدره  1.69سابي العام والذي بلغ عكسه المتوسط الح

المشروعات الصغيرة في أجدابيا"، وهذا ما بينته  برفض الفرضية الفرعية الثانية المتعلقة "يوجد محاسبين في
توى المعنوية لجميع األسئلة المتعلقة بهذا المحور وهي أصغر من مس P_value 0.001القيمة االحتمالية 

0.005. 
 (: مدى وجود محاسبين في المشروعات الصغيرة9الجدول رقم )

نسبة 

 الموافقة
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الفقرة العبارة الحسابي

صاحب المشروع هو محاسب متخصص ويقوم  1.57 0.908 29%

 )باألعمال المحاسبية )جزئي او كلي
1 

 2 يوجد محاسب متخصص بعمل كامل 1.76 0.977 38%
 3 يوجد محاسب متخصص بعمل جزئي 1.76 0.977 38%

ً ولكن يقوم  1.43 0.825 21% ً متخصصا صاحب المشروع ليس محاسبا

 4 بأعمال المحاسبية

 5 يقوم موظف غير محاسب بأعمال المحاسبة 1.93 1.003 46%
 المتوسط الحسابي العام 1.69

 نتــائج الدراســة
 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

 في المشروعات الصغيرة في مدينة أجدابيا. ال تتوافر المكونات المادية لنظم المعلومات المحاسبية -1
 الصغيرة في مدينة أجدابيا.ال يوجد محاسبين مؤهلين في المشروعات  -2
درجة استخدام نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة في مدينة أجدابيا ضعيفة  -3

 .للغاية
 يتبين مما سبق، عدم توفر مقومات نظم المعلومات المحاسبية بالمشروعات الصغيرة بمدينة أجدابيا.

 توصيات الدراســـــــــة
 ها، خلصت الدراسة إلى االقتراحات التالية:على ضوء النتائج المتوصل إلي
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قيام الجهات التشريعية في ليبيا بسن القوانين والتشريعات الملزمة للمشروعات الصغيرة باستخدام  .1
 نظم المعلومات المحاسبية.

تحفيز المشروعات الصغيرة التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية عن طريق قيام المشرع  .2
 ت ضريبية لتلك المشروعات.الليبي بتقديم اعفاءا

توعية المالك والمدراء بالمشروعات الصغيرة، بأهمية وضرورة تطبيق نظم المعلومات المحاسبية  .3
 في مشروعاتهم عبر حمالت توعية ودورات تدريبية في مجال نظم المعلومات المحاسبية.

 المراجع
. رسالة والمتوسطة وعالقتها بالتنمية المستدامةإشكالية تطوير المؤسسات الصغيرة (. 2011أحمد، حجاوي )

 ماجستير غير منشورة، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقايد.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول (. 2014األسرج، حسين عبدالمطلب )

 https://www.findevgateway.org/ar :، بوابة الشمول المالي من أجل التنميةالعربية
(. واقع نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2014البحيصي، عصام محمد )

، غزة-مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية واالدارية، الجامعة اإلسالميةفلسطين. 
 ، غزة، فلسطين.175-195(، 1)22
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نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية ودورها في تحقيق ريادة األعمال 

 للمشروعات الصغرى والمتوسطة
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 جامعة مصراتة –كلية االقتصاد                     جامعة مصراتة –كلية االقتصاد 

sh_accounting@yahoo.com                        mok6942@yahoo.com 
   

 الملخص 
ية في المشروعات الصغرى لكترونالمحاسبية اإل تهدف هذه الورقة إلى التحقق من دور نظام المعلومات 

ية في لكترونا، وتحديد دور نظم المعلومات المحاسبية اإل دراسة المعوقات التي تحول دون تطبيقهوالمتوسطة. و 
نمو هذه المشروعات. ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، اعتمد الباحثان المنهج االستقرائي باختبار 

ومن خالل ية. ولنة لجمع البيانات األ د وتعميم النتائج على مجتمع الدراسة من خالل تصميم استباعينة من األفرا
ية. فيما لكترونالتحليالت اإلحصائية، توصلت الدراسة إلى تأكيد األفراد على تطبيق نظم المعلومات المحاسبة اإل 

كلفة اقتناء نظام المعلومات المحاسبية أكدت الدراسة أن هذه المشروعات تواجه مشاكل مادية تتعلق بارتفاع ت
كما أكدت عينة الدراسة على دور ة. األجهزة والمعدات أو المتعلقة بالبرامج المحاسبية المطبقسواء فيما يتعلق ب

ووفقا للنتائج التي تم التوصل المشروعات.  هذه ية المهم في نمو وتطويرلكتروننظم المعلومات المحاسبية اإل 
 ية. لكترونإل الدراسة بأن تتجه هذه المشروعات إلى تبني النظم المحاسبية اإليها، أوصت 

 ية.لكترون، اإل المحاسبية الكلمات الدالة: الريادة، نظم المعلومات
Abstract 

This paper aims to verify the role of the Electronic Accounting Information System 
(EAIS) in small and medium enterprises SMIs. It also studies the obstacles that prevent their 
application and determines the role of electronic accounting information systems in the 
growth of these enterprises. To achieve these goals, we adopt a deductive approach through 
testing a sample of individuals and generalizing the results by designing a questionnaire to 
gather the data. The study community includes all those involved in small and medium 
enterprises in Misurata, including owners, businessmen, academics and external auditors. 

The results show that the confirmation of individuals - the study sample - on the 
application of electronic accounting information systems. The study confirms that these 
enterprises face financial problems related to the high cost of acquiring the accounting 
information system, whether with regard to devices and equipment or related to the applied 
accounting programs. The study sample also emphasizes the important role of electronic 
accounting information systems in the growth and development of small and medium 
enterprises. The study recommends that these enterprises tend to adopt electronic 
accounting systems to manage their financial operations. 

Keywords: Entrepreneurship, Accounting information systems, Electronics. 
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 المقدمة
ال يخفى على أحد الدور الذي تلعبه المشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم االقتصاديات الوطنية 

ول بغض النظر عن حجم اقتصاداتها. فهذه المشروعات هي أهم األسس التي تقوم عليها اقتصاديات للد
ي الناتج المحلي الدول سواء أكانت من الدول المتقدمة أو من الدول النامية، فهي تسهم بشكل كبير فهذه 

من الفقر ناهيك عن اإلجمالي لهذه الدول، وتوفر عدد كبير من فرص العمل، األمر الذي يسهم في الحد 
تسهم في توسيع قاعدة سهولة إنشائها ألنها ال تتطلب أموال طائلة أو رؤوس أموال ضخمة. وهي أيضا 

سهولة إداراتها. فهي بخالف الشركات الملكية والمشاركة في النشاط االقتصادي في المجتمع ناهيك عن 
دارة نفقاته ا بالشكل الذي يحقق لها عوائد مجزية. ومن الضخمة، غير مثقلة بالموظفين وتستطيع التحكم وا 
بشكل مباشر في إحداث نقلة تنموية حقيقية هنا فإن االهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة يسهم 

ؤوس األموال الضخمة أو إلى سبل إدارتها، ويزيد من معدالت خصوصا في االقتصاديات التي تفتقر إلى ر 
 .ماليالنمو االقتصادي والناتج المحلي اإلج

وهنا تبرز الحاجة الملحة إلى نظم المعلومات المحاسبية في دعم هذا النشاط االقتصادي من خالل 
رشيدة على مستوى هذه المساهمة في توفير المعلومات المحاسبية الالزمة التي تسهم في اتخاذ قرارات 

معلومات حول المركز المالي المشروعات، بما يكفل االستخدام األمثل للموارد المتاحة لها. تتمثل هذه ال
يراداته وتوفير للمشروع وحجم أصوله والتزاماته اتجاه الغير، وحول مستوى الربحية ال تي يحققها بتتبع نفقاته وا 

بهذه المشاريع، األمر الذي يخفض من درجة عدم التأكد ويساعدهم  كامل المعلومات حولها لمتخذي القرارات
فوجود نظام محاسبي كفء،  اراتهم اإلدارية والمالية واالستثمارية المختلفة.على المفاضلة بين البدائل في قر 

سيكون له الدور الهام في توفير المعلومات المحاسبية الكافية التي تنعكس على أداء المشروعات الصغرى 
 .والمتوسطة

 الدراسات السابقة 
امل التي تؤثر على استخدام هدفت هذه الدراسة إلى دراسة العو : Ismail and King (2007)دراسة 

ر نظم المعلومات المحاسبية في المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تستخدم نظم المعلومات وتطوي
وقد توصلت الدراسة إلى أنه يمكن تقسيم المشروعات إلى نوعين  Kية في دولة ماليزيالكترونالمحاسبية اإل

ي: يستخدم نظم غير متطورة وأن درجة الوعي : يستخدم نظم معلومات محاسبية متطورة والثانولاأل
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محاسبي لدى المالك والمديرين تعد من أهم العوامل المؤثرة على تطور نظم المعلومات المحاسبية في تلك ال
ت الدراسة بضرورة االهتمام بتطوير نظم المعلومات المحاسبية في تلك الشركات التي المشروعات وأوص

 تستخدم نظم غير متطورة.
 يةلكترونالمحاسبية اإل المعلومات نظم تقييم في الدراسة إلى البحث هذه هدفت (:2007قاعود ) راسةد

 وتوفر مواصفات الجودة توفر مدى من حيث واقعها على فلسطين، للتعرف في المساهمة في الشركات
 التكنولوجية، راتللتطو  مواكبتها مدى وكذلك المستخدمين، ورغبات حاجات لتلبية الالزمة واإلمكانات القدرة،
 في مساهمة شركة (150) من راسة الد تكونت عينة وقد تقييمها، في يساعد واضح تصور وضع وكذلك

المحاسبية  نظم المعلومات في خصائص الجودة الدراسة إلى توفر وتوصلت فلسطين، في غزة، محافظات
 باإلضافة إلى وجود والخبرة، ة،والكفاء التطور مواكبة عنصر أيضا وتوفر متفاوتة، ية بدرجاتلكتروناإل

 األنظمة هذه وقدرة يةلكترونالمحاسبية اإل المعلومات نظم في الجودة خصائص توفر بين قوية ارتباط عالقة
 مواصفات تطوير على بضرورة العمال الدراسة وقد أوصت المستخدمين، ورغبات حاجات تلبية على

 وضع وضرورة يةلكترونالمحاسبية اإل المعلومات امنظ في )المرونة الدقة، السرعة، (الجودة، وخصائص
 .التكنولوجية رتو التط بمواكبة البرامج وضرورة االهتمام استخدام صالحيات على الالزمة الرقابية الضوابط

دراسة لمجموعة من الباحثين اهتمت بواقع نظم : European Commission (2008)دراسة 
غرى والمتوسطة بدول االتحاد األوروبي وكفاية المعلومات التي المعلومات المحاسبية في المشروعات الص

المحاسبية وتتراوح درجة  وصلت إلى أن هناك تفاوت في درجة استخدام نظم المعلوماتتنتجها تلك النظم، وت
التفاوت من عدم االستخدام نهائيا إلى استخدام نظم محاسبية متطورة، وقد أظهرت الدراسة أن المعلومات 

ية التي تنشرها كثير من الشركات التي تستخدم نظم المعلومات المحاسبية ليست كافية وال تتوفر المحاسب
صت الدراسة بضرورة إلزام المشروعات الصغرى وأو  فيها خصائص المعلومات المحاسبية الجيدة،

دم تلك والمتوسطة بتطبيق نظم معلومات محاسبية تتناسب وطبيعة عملها وأن تقوم المشروعات التي تستخ
النظم بتطويرها لتجعلها قادرة على إنتاج معلومات كاملة تتوافر فيها خصائص المعلومات المحاسبية الجيدة 

 مشروعات واتخاذ قرارات رشيدة.ل الوالمناسبة لتسيير أعما
تم فيها دراسة أثر غياب االستراتيجيات المحاسبية في المشروعات الصغرى (: 2010دراسة القشي )

م في هذه األردنية على كفاءة األداء في تلك المشروعات، وتوصلت الدراسة إلى أن الوضع القائوالمتوسطة 
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محاسبة واختالله والذي يعني عدم وجود نظم معلومات المشروعات يتراوح ما بين غياب إطار مفاهيمي لل
عة من األثار محاسبية أو وجود نظم منقوصة وغير فعالة في هذه المشروعات، وأن هذا سيؤدي إلى مجمو 

السلبية أهمها اعتماد المشروعات الصغرى والمتوسطة على محاسبين قليلي الخبرة وأن عدم تمكن تلك 
ية ومحاسبية متينة سيجعلها عرضة ألي اهتزازات قد تؤدي إلى انهيارها، وقد مال المؤسسات من امتالك بنية

ألردن باستخدام النظم المحاسبية أوصت الدراسة بضرورة إلزام المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ا
 ية.لكتروناإل

س هدفت الدراسة إلى معرفة أثر نظم المعلومات المحاسبية على قيا :Urquia et,al. (2011)دراسة 
األداء في المشروعات الصغرى والمتوسطة في إسبانيا وقد توصلت الدراسة إلى أن المشروعات التي 

مؤشرات أفضل من تلك التي ال تستخدم مثل هذه النظم، وقد  تستخدم نظم المعلومات المحاسبية لديها
الصغرى والمتوسطة  ية في المشروعاتلكترونأوصت الدراسة بضرورة استخدام نظم المعلومات المحاسبية اإل

 بإسبانيا.
 جودة في تحسين تصاالتاالو  المعلومات تكنولوجيا دور " (: بعنوان2013، )براهيما  و دراسة عاصم 

 إمكانية هل هناك"ما يلي: ك الدراسة مشكلة سؤال وكان ،"االقتصادية التنمية على نعكاساتهاو  المعلومات
 .المحاسبية؟" تحسين جودة المعلومات في االتصاالتو  المعلومات تكنولوجيا لتوظيف
 المعلومات تحسين جودة في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا الدراسة إلى بيان دور وقد هدفت 

 في عالية تتسم بجودة المحاسبية من أهمها "أن المعلومات من النتائج التوصل إلى مجموعة وتم المحاسبية،
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:  ،"واالتصاالت اتالمعلوم تكنولوجيا ظيفتو  ظل

 خاص بشكل المحاسبي عام والنظام بشكل المعلومات نظم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توظيف"
 ".االستثمارية القرارات لًترشيد المناسب، الوقت في القرار يالمعلومات إلى متخذ وتوصيل لمعالجة

هدفت الدراسة إلى تصميم نظام معلومات محاسبي يالئم طبيعة (: 2016دراسة محمد وآخرون )
استدامتها، نظام  وحاجة المشروعات الصغرى والمتوسطة للمعلومات في األردن لتخطيط مواردها ولضمان

المعلومات  يعمل على توفير كافة االستعالمات المطلوبة بشقيها المالي وغير المالي لتحقيق تكامل نظام
المحاسبي مع نظام المعلومات الكلي للمشروع، واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي بدراسة الوضع 

ى والمتوسطة من خالل القيام بمسح لهذه الراهن للنظم المحاسبية التي تعمل بها المشروعات الصغر 
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بية التقليدية، ومدى حاجة تلك المشروعات وتوزيع استبانة عليها للتعرف على أوجه قصور النظم المحاس
المشروعات للمؤشرات غير المالية، وقد توصل البحث إلى نتائج منها: قلة استخدام المشروعات الصغرى 

، وعدم مالءمة غالبية نظم المعلومات المحاسبية المطبقة بتلك والمتوسطة لنظم المعلومات المحاسبية
 .ات الالزمة والمفيدة لتخطيط مواردهاالمشروعات، وعجزها عن توفير العديد من المؤشر 

وكان السؤال الرئيسي لمشكلة الدراسة هو: "ما هي الخطوات واالستعدادات (: 2018دراسة عبدالعالي )
تي يجب أن تتصف وتعمل بها المنظومات المحاسبية، وصوال إلى الهدف والخصائص والمزايا والشروط ال

جهة، وتجنبا ألي فشل أو خلل قد يقع عند تشغيل هذه المنظومات  الذي أنشئت ألجله هذه المنظومات من
الدراسة إلى التعريف بالشروط والخصائص والمزايا التي يجب أن تشتمل عليها  من جهة أخرى؟". وهدفت

ية محاسبية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: "ضرورة مواكبة التطورات التقنالمنظومة ال
المحاسبة بغية إنجاز األعمال بسرعة ودقة أكبر واالستفادة من المزايا العديدة التي توفرها لتطوير مهنة 

 التقنيات الحديثة ".
 مشكلة الدراسة

ية تعتمد إلكترونوالمتوسطة إلى نظم معلومات محاسبية برغم الحاجة الملحة في المشروعات الصغرى  
على التقنية المتاحة وتوظفها في مجال المحاسبة وتسهم في توفير معلومات محاسبية شاملة وواضحة عن 
نشاط المشروع لضمان أحد أهم عوامل النجاح، إال أن نسبة كبيرة من هذه المشروعات الصغرى والمتوسطة 

فأغلب هذه المشروعات ال تتوافر لها  وياتها،أولهتمام الكافي وال تجعله على رأس ال تولي هذا األمر اال
ية الالزمة إلثبات عملياتها المالية وفقا لألسس والقواعد المحاسبية المتبعة، وال لكترونالنظم المحاسبية اإل

عة ية والسيولة والبضاالمديونية والدائن ية تحوي معلومات دقيقة عن حجمإلكترونتتوافر لها قواعد بيانات 
هذه المشروعات ويحد من قدرتها على ت وغيرها من المعلومات المحاسبية ما يعيق والمصروفات واإليرادا

التطور والنمو، وما لم تتوافر لهذه المشروعات عوامل التطور والنماء فاألقرب أنها ستكون عرضة للفشل 
طرح لتشخيص هذه المشكلة بشكل أكثر وضوحا، يمكن واالنهيار مع الزمن، وانطالقا من مشكلة الدراسة و 

 :التساؤالت البحثية التالية على النحو التالي
 ية في المشروعات الصغرى والمتوسطة؟لكترونهل يتم تطبيق نظم المعلومات المحاسبية اإل  •
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ية بالمشروعات الصغرى لكتروننظم المعلومات المحاسبية اإلهل توجد معوقات تحول دون تطبيق  •
 لمتوسطة؟وا

 ية في نمو المشروعات الصغرى والمتوسطة؟ لكترونالمعلومات المحاسبية اإلهل يوجد دور لنظم  •
إن هذه التساؤالت البحثية ستسهم بشكل رئيس في استخالص أهمية وأهداف وفرضية الدراسة، التي 

ذه الدراسة وصوال في يسعى الباحثان من خاللها إلى بلورة إجابات منطقية مستمدة من الجانب العملي في ه
  .ة إلى نتائج وتوصيات لمعالجة هذه المشكلةالنهاي

 أهداف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة األهداف الرئيسية التالية:

 ية في المشروعات الصغرى والمتوسطة.لكترونمعرفة مدى تطبيق نظم المعلومات المحاسبية اإل .1
ية بالمشروعات لكترونالمحاسبية اإلبيق نظم المعلومات دراسة المعوقات التي تحول دون تط .2

 الصغرى والمتوسطة.
 ية في نمو المشروعات الصغرى والمتوسطة.لكترونتحديد دور نظم المعلومات المحاسبية اإل .3

 فرضية الدراسة
 في ضوء تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها قام الباحثان بصياغة الفرضيات الفرعية التالية: 

 ية بالمشروعات الصغرى والمتوسطة.لكترونالمعلومات المحاسبية اإل يتم تطبيق نظمى: ولالفرضية األ 
ية بالمشروعات لكترونتوجد معوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبية اإلالفرضية الثانية: 
 الصغرى والمتوسطة.

وتطوير المشروعات  ية في نمونترو لكوجد دور لنظم المعلومات المحاسبية اإليالفرضية الثالثة: 
  الصغرى والمتوسطة.
 أهمية الدراسة

 تبرز أهمية هذه الدراسة فيما يلي:
ية ومدى قدرتها على توفير معلومات لكترونتسليط الضوء على نظم المعلومات المحاسبية اإل  •

عف محاسبية تفصيلية لمتخذي القرارات بالمشروعات الصغرى والمتوسطة لتشخيص مواطن الض
 المشروعات ومعالجتها.في هذه 
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ية ومدى قدرتها على توفير معلومات لكترونتسليط الضوء على نظم المعلومات المحاسبية اإل  •
 محاسبية تحمل قيمة تنبؤيه تسهم بشكل مباشر في منح ميزة تنافسية للمشروع وتحقق له الريادة. 

في ظل الطفرة التي نشهدها  يةلكترونإلالتأكيد على ضرورة االستعانة بنظم المعلومات المحاسبية ا •
  في مجال تقنية المعلومات.

ية من حيث مساهمتها في اتخاذ لكترونالتأكيد على مالءمة مخرجات نظم المعلومات المحاسبية اإل •
 القرارات ببيئة األعمال في المشروعات الصغرى والمتوسطة.

 مفهوم ريادة األعمال في المشروعات الصغرى والمتوسطة
 ريادة األعمالوخصائص وم مفه

والذي عرف رائد األعمال سنة  يرجع مفهوم ريادة األعمال لالقتصادي النمساوي )جوزيف شومبيتر(
بأنه: "ذلك الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح،  1950

منتجات ونماذج عمل جديدة  تنشئناعات المختلفة وبالتالي فوجود قوى رواد األعمال في األسواق والص
 (. 5، 2018المدى الطويل"، )خربوطلي، تؤدي ألن يكون رواد األعمال هم محركو النمو االقتصادي على 

وعرف السكارنة منشآت األعمال الرائدة بأنها "تلك المنشاة التي لديها القدرة على إيجاد شيء جديد ذي 
وارد المالية والمعنوية والمخاطر االجتماعية وتوفير الحوافز األخذ باالعتبار المقيمة في الوقت المناسب مع 

 (. 24، 2008واالستقاللية للعاملين لكسب قناعاتهم" )
وُعرفت الريادة كذلك بأنها: "أي مبادرة إلقامة مشروع جديد أو توسعة لمشروع قائم من قبل فرد او 

 (.104، 2012انة وأحمد، مجموع أفراد او استدامة مشروع قائم" )كت
على أن مفهوم الريادة اكتسب حديثا خصائص جديدة ومتنوعة مرتبطة بتعددية المشروعات اإلنتاجية 
المرتبطة بالتطور الصناعي والتكنولوجي، فلم يعد هذا المفهوم قاصرًا على المخاطرة واالبتكار، ففي نظر 

يادة في القطاع الصناعي الذي يادة، ويركز على الر هوزيلرت أن الريادي هو من يتمتع بروح اإلدارة والق
يمثل مزيجا من تصنيع األشياء وتسويقها دون التنبؤ بمدى قبولها لدى اآلخرين، األمر الذي يعني أن يبقى 

 (. 147، 2016)رسالن، ونصر،  .عنصر المخاطرة مالزما لسلوك الريادي
د لمفهوم ريادة األعمال، احثين حول تعريف محدجليا االختالف بين الب ومن خالل هذه التعريفات يبدو

اذ يرى البعض أن ريادة األعمال مرتبطة بالمنتجات واألنشطة الجديدة، بينما ينظر البعض االخر لها على 
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العمل أو  أنها ترتبط بالمنظمات، في حين يرى اخرين أن ريادة األعمال مرتبطة باألفراد سواء كانوا أصحاب
ع المفهوم الحديث لريادة األعمال والمرتبط باإلدارة والقيادة فهي ن، ويتفق الباحثان مالمديرين أو العاملي

أساس التفوق، فالريادة والقيادة واإلدارة الجيدة هي أحد عوامل تفوق المؤسسات والتي تمكنها من االبتكار 
 وتطوير منتجاتها األمر الذي يمنحها ميزة تنافسية في بيئة األعمال. 

نال مفهوم ريادة األعمال زخما جديدا حينما تحول اهتمام حكومات ل: دة األعماتصادي لريااألثر االق
الواليات المتحدة األمريكية من التركيز على تشجيع الشركات الكبيرة إلى التركيز على ريادة األعمال في 

عاهد األبحاث المشروعات الصغرى والمتوسطة في بدايات القرن الماضي، ونتيجة لذلك ازداد اهتمام م
ريادة األعمال ومدى تأثيرها على النمو االقتصادي، كما اهتمت المراكز البحثية أيضا بالسياسات  بمفهوم

الحكومية المناسبة للنهوض بريادة األعمال فقد ركزت في البداية على ضرورة خلق برامج جديدة لهذا 
هج الدراسية الجامعية ريادة، وتطوير المناالغرض مثل إنشاء حاضنات أعمال تدار من قبل الحكومة لدعم ال

النجاح المأمول،)عبدهللا وآخرون،  هذه البرامج لم تالق   بما يتالءم مع مفهوم ريادة األعمال، وبالرغم من أن
(. إال أن اتجاهات البحث العلمي انتقلت إلى تركيز الجهود لجعل أمريكا أكثر جذبا الستقطاب 12ص

وآخرون(  عبد هللاهم بدال من التركيز على مدخالت رأس المال، وقد استعرض )الرياديين المبدعين ورعايت
(، 2003(، )كول 1998(، )وفارد لورد، ولفيبارغر 2002وسون دراسات وتأكيدات أخرين منهم )كوراتني، وال

قة ( على أن تعزيز الحرية االقتصادية للفرد هي مفتاح النمو واالزدهار بعد إثباتهم وجود عال2003)بويل 
 إيجابية بين تطور الريادة والرقم القياسي للحرية االقتصادية.

ة األعمال والنمو االقتصادي، وبينت أنه وبالرغم من وسعت هذه األبحاث إلى إيجاد العالقة ما بين رياد
وجود اختالفات حول مفهوم ريادة األعمال ودورها وسبل النهوض بها، فإن هناك ما يشبه إجماع على أهمية 

نشطة الريادية ودورها المحوري في النمو االقتصادي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وبينت أيضا األ
ريادة على النمو االقتصادي واالجتماعي الذي ينعكس على زيادة الناتج المحلي اإلجمالي درجة تأثير ال

عبد يد. وفي هذا الصدد أشار )وفرص العمل الجديدة وتوفير مصادر دخل قابلة لالستدامة على المدى البع
الت النمو ( بينت أن ثلث االختالفات في معد1999وآخرون( إلى أن دراسة )رينولدز هاي، كامب،  هللا

االقتصادي بين الدول يمكن أن تعزى إلى التمايز في مستوى ريادة األعمال فيما بينها، وأشار أيضا إلى 
لتي درست مصادر النمو االقتصادي في ست عشرة دولة (، ا2000دراسة )زاخاراكيس، بيجريف، رشييرد، 
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صف االختالفات في نمو الناتج متقدمة هذه النتيجة، وخلصت إلى أن نشاط ريادة األعمال يفسر نحو ن
 (.13، ص2014المحلي اإلجمالي بين تلك الدول، )

اقتصاديات الدول في وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل والتشغيل فللمشروعات الريادية األثر البالغ على 
سة على مستوى جودة السلع وتكلفتها ظل ظروف اقتصادية صعبة على الصعيد العالمي حيث تشتد المناف

أيضا تميزها، وفي ظل ارتفاع معدالت البطالة في دول العالم توفر ريادة األعمال فرص عمل مستقرة و 
أهمية ذلك مع تقلص قدرات الحكومات للرياديين أنفسهم ولمن يلتحق للعمل معهم من اآلخرين، وتبرز 

يا بدال من األيدي والشركات الكبرى على استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل بسبب إحالل التكنولوج
 (.14، ص 2014واخرين،  عبد هللاالعاملة. )

ة ويتم قياس دور المشروعات الريادية ومساهمتها في االقتصاد عن طريق ثالثة معايير رئيسة هي: نسب
ورها مساهمتها في تشغيل القوى العاملة، ومدى مساهمتها في اإلنتاج، وحصتها في االقتصاد، ويتميز د

 (7-6، 2011)المحروق، خصائصها في اآلتي: الذي يستند إلى 
توفر المشروعات الريادية مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنظمات الكبيرة وتحد من قدرتها على  •

 .التحكم في األسعار
 الرئيسي لتوفير الوظائف في االقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء. لمصدرتعد ا •
 ة. تمثل بذورا" أساسية للمنظمات الكبير  •
تساعد على تطوير وتنمية المناطق األقل حظًا في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع  •

 معدل البطالة.
 .األفكار الجديةتعد من المجاالت الخصبة لتطوير اإلبداعات و  •

 ية وأثرها على المشروعات الصغرى المتوسطةلكتروننظم المعلومات المحاسبية اإل 
المحاسبة المالية دورا بارزا اليوم في عالم األعمال كونها أداة لقياس وتوصيل المعلومات تلعب 

سسة أو خارجها، وأمام المحاسبية لمستخدميها والتي تسهم في اتخاذهم لقرارات رشيدة سواء أكانوا داخل المؤ 
حاسبية أكثر إلحاح، اشتداد حدة المنافسة في مجال المال واألعمال أصبحت الحاجة إلى المعلومات الم

لذلك يسعى العاملون في مهنة المحاسبة إلى التطوير المستمر ألدواتها ومخرجاتها مستفيدين من التطور 
 التقني المتسارع في مجال تقنية المعلومات.
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 المحاسبية بالنسبة للمشروعات الصغرى والمتوسطةمعلومات أهمية ال
: )رمو (1شكل ) الصغرى والمتوسطة من خالل اآلتي وتتضح أهمية المعلومات المحاسبية للمشروعات

 (127، 2016وعبدالقادر، 
توجيه الموارد المالية نحو الفرص االستثمارية الناجحة من خالل مساهمة المعلومات المحاسبية  .1
 عة في أعداد دراسات الجدوى االقتصادية.المتنو 
طبقا الحتياجات المجتمع المرحلية من ويات ولالمساهمة في اختيار الفرص االستثمارية ذات األ .2

 خالل توفير المعلومات لتحديد معايير المفاضلة.
 توجيه االستثمارات وجذبها نحو المشاريع القائمة الناجحة من خالل توفير المعلومات التي تبين .3

 حجم أرباح هذه المشاريع ووضعها المالي.
واستمرار المشروعات منها تحديد تكلفة المنتج توفير المعلومات التي تؤدي دورًا هامًا في نجاح  .4

 وفق أساليب التكاليف الحديثة فضاًل عن تسعير المنتجات وفق لطرق التسعير الحديثة.
 .السيما المحور المالي منهاتوفير المعلومات التي تساعد في تقييم أداء المشاريع  .5

 

 ت الصغرى( دور المعلومات المحاسبية في ريادة األعمال للمشروعا1شكل )
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حدد اتحاد المحاسبين الدولي أهمية المعلومات المحاسبية عن المشروعات الصغرى والمتوسطة بما يأتي 
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تقدم المؤسسات المالية قروضًا في عدة دول وتعمل على مستوى دولي وفي معظم نطاقات  .1
االختصاص، يكون على المشروعات الصغرى ومتوسطة قروض للبنوك ويعتمد المصرفيون على 

 البيانات المالية في اتخاذ قرارات اإلقراض وفي وضع شروط االئتمان.
 و الخدمات بالدينأيرغب البائعون بتقييم القدرة المالية للمشترين قبل بيعهم للسلع  .2
تصنيفات موحدة بين الدول وتقوم البنوك والمؤسسات  تحاول وكاالت التصنيف االئتماني صياغة .3

األخرى التي تعمل في عدة دول بوضع تصنيفات متشابهة وتعتبر المعلومات المالية التي يتم التبليغ 
 ها هامة لعملية التصنيف.عن

لدى العديد من المشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم موردين في الخارج وتستخدم البيانات المالية  .4
 رد لتقييم جوانب العالقة التجارية الحيوية طويلة األجل.للمو 

لدى العديد من المشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم مستثمرون خارجيون غير مشاركين في اإلدارة  .5
 يومية للمنشأة.ال

وقد حدد االتحاد المجموعات الرئيسة للمستخدمين الخارجين للبيانات المالية للمشروعات الصغرى 
 م بما يأتي:ومتوسطة الحج

 البنوك التي تقدم قروضًا للمشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم. .1
لمالية للمشروعات البائعون الذين يبيعون للمشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم ويستخدمون البيانات ا .2

 .الصغرى ومتوسطة الحجم التخاذ قرارات الدين وقرارات التسعير
دمون البيانات المالية للمشروعات الصغرى ومتوسطة وكاالت التصنيف االئتماني وغيرها ممن يستخ .3

 الحجم لتصنيف تلك المشروعات.
ية للمشروعات الصغرى عمالء المشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم الذين يستخدمون البيانات المال .4

 تلك المشروعات.ومتوسطة الحجم لتقرير إمكانية الدخول بأعمال مع 
 الذين ليسوا مدراء للمشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم. المشروعاتهذه المساهمين في  .5

ويرى الباحثان أن احتياجات مستخدمي القوائم المالية تتفق في كثير من الجوانب مع مستخدمي القوائم 
ية للشركات الكبيرة ولكنها تختلف في جوانب أخرى بسبب طبيعة تلك المشروعات، فعلى سبيل المثال المال
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م مستخدمي البيانات للمشروعات الصغرى ومتوسطة الحجم بالتدفقات النقدية قصيرة األمد والسيولة فإن اهتما
  .البعيد وقوة المركز المالي أكبر من اهتمامهم بالمعلومات المرتبطة باألمد

 منهجية الدراسة
صغرى ية في المشروعات اللكترونتسعى هذه الدراسة إلى اختبار نظام المعلومات المحاسبية اإل

والمتوسطة والمعوقات التي تحول دون تطبيقها واختبار دورها في نمو المشروعات الصغرى والمتوسطة، 
بيانات الثانوية المتعلقة باإلطار يع البتجم بار فرضياتها قام الباحثان أوالً ولتحقيق أهداف الدراسة واخت

لنظري للدراسة، وتم االعتماد على المنهج النظري والمتاحة في المراجع العلمية، وذلك بهدف تكوين اإلطار ا
تصميم استبانة من خالل االستقرائي من خالل اختبار عينة من األفراد وتعميم النتائج على مجتمع الدراسة 

 الدراسة. هذه المبحوثين في راءآ ية حولوللجمع البيانات األ
 مجتمع الدراسة وعينتها

اشتمل مجتمع الدراسة على كل من لهم عالقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة بمدينة مصراتة من 
أعمال وأكاديميين ومراجعين خارجيين. وقد تم اختيار عينة الدراسة بشكل عشوائي من  أصحاب ورجال
إلمكانيات عدد الفئات التي اشتمل عليها مجتمع الدراسة غير محصورة، وحسب احيث إن  مجتمع الدراسة،

على  وتوزيعها( مفردة، وقد تم تصميم االستبانة 41المتوفرة إلجراء الدراسة فقد اشتملت العينة على عدد )
 وكانت النتائج على النحو التالي:  ،يإلكترونبشكل المبحوثين 

 ة الدراسة الستمارة االستبياننسبة استجابة عين :(1)رقم جدول 
 النسبة العدد البيان

 %100 60 االستمارات الموزعة

 %68.3 41 االستمارات المستلمة

 %68.3 41 القابلة للتحليل االستثمارات

 أداة جمع البيانات
استخدم في جمع البيانات استبانة صممت لهذا الغرض اعتمادا على مشكلة وأهداف وفرضية الدراسة، 

تم اختبارها من قبل ثالثة محكمين، حيث طلب منهم اإلجابة عن األسئلة والتعليق على مدى شموليتها حيث 
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حقيق أهداف الدراسة، لموضوع الدراسة، وأخذت مالحظاتهم بعين االعتبار عند تصميم االستبانة لضمان ت
 وقد تكونت االستبانة من قسمين:

 سة، وقد صمم لمعرفة خصائص عينة الدراسة.: معلومات عامة عن مفردات الدراولالقسـم األ
: ولالقسم الثاني: األسئلة المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة، وقد قسمت إلى ثالثة محاور، المحور األ

والمحور الثاني: ية في المشروعات الصغرى والمتوسطة. لكتروناسبية اإلالمعلومات المح تناول تطبيق نظم
ية بالمشروعات الصغرى لكترونن تطبيق نظم المعلومات المحاسبية اإلتناول المعوقات التي تحول دو 

ية في نمو المشروعات الصغرى لكترونوالمتوسطة. والمحور الثالث تناول دور نظم المعلومات المحاسبية اإل
 سطة. والمتو 

 خصائص أفراد عينة الدراسة
ين أن معظم المستجوبين يشغلون من خالل تحليل البيانات المتحصل عليها والمتعلقة بالمستجوبين تب

( من أفراد 56.1%(، وأن ما نسبته )51.2%وظيفة مالك أو مدير مؤسسة متوسطة أو صغرى بنسبة )
فيما يتعلق (. أما %14.6حملة الماجستير والدكتوراه ) شكلمن حملة البكالوريوس، بينما عينة البحث 

أفراد العينة هم من المتخصصين في  ( من41.5%بالتخصص العلمي فقد أشارت النتائج إلى أن )
(، أخير فيما يخص عدد سنوات الخبرة فلقد كان %22المحاسبة، يلي ذلك من هم تخصصهم إدارة بنسبة )

ي الفئات كانت بنفس ( بينما باق%12.2سنوات يمثلون ما نسبته ) 5المستجوبين الذين خبرتهم أقل من 
 ذه الخصائص بتفصيل أكثر. ( يوضح ه2(، والجدول رقم )29.3%النسبة وهي )

 خصائص أفراد عينة الدراسة :(2) رقم جدول
 النسبة المئوية العدد اإلجابة السؤال

 الوظيفة

 % 51.2 21 مالك أو مدير مؤسسة متوسطة أو صغرى

 % 26.8 11 أكاديمي 

 % 22 9 مراجع خارجي 

 % 0 0 أخرى 

 % 100 41 المجموع 

المؤهل 

 العلمي

 % 14.6 6 دكتوراه 

 % 14.6 6 ماجستير 

 % 56.2 23 بكالوريوس 

 % 14.6 6 أخرى 
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 النسبة المئوية العدد اإلجابة السؤال

 % 100 41 المجموع 

 التخصص

 % 41.5 17 محاسبة 

 % 4.9 2 تمويل 

 % 9.8 4 اقتصاد

 % 21.9 9 إدارة 

 % 21.9 9 أخرى

 %100 41 المجموع 

سنوات 

 الخبرة

 %12.1 5 سنوات  5قل من أ

 % 29.3 12 سنوات  10من قل أسنوات إلى  5من 

 % 29.3 12 سنة  15قل من أسنوات إلى  10من 

 % 29.3 12 سنة فأكثر 15من 

 % 100 41 المجموع 

 صدق وثبات االستبانة
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة، 

ستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغيرها بشكل كبير إذا تم إعادة أو بعبارة أخرى أن ثبات اال
للتحقق من ثبات واتساق أداة الدراسة استخدم و توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل فترة زمنية معينة. 

 ولللمحور األ معامل كرونباخ ألفا إلجابات عينة الدراسة التي تم الحصول عليها، إذ بلغ هذا المعامل
( وهي قيم مقبوال إحصائيا وتدل 0.758وكان للمحور الثالث )( 0.728) للمحور الثاني ( وكان0.784)

 على صدق وثبات االستبانة. 
 ار التوزيع البياناتاختب

لمعرفة توزيع البيانات والذي يستخدم عندما تكون المفردات ( (Shapiro - Wilkتم استخدام اختبار 
، بناء عليه اً طبيعي اً ردة، وكانت نتيجة هذا االختبار أن البيانات في هذه الدراسة ال تتبع توزيعمف 50أقل من 

( وهو من االختبارات الالمعلمية ويستخدم عندما تكون البيانات التي Wilcoxon Testتم استخدام اختبار )
 ال تتبع توزيع طبيعي الختبار فرضيات الدراسة. 
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 ات الدراسةالتحليل اإلحصائي لفرضي 
يتناول هذا الجزء اختبار فرضيات الدراسة حيث تم صياغة فرض صفري وفرض بديل للفرضيات 

 الدراسة. 
 (.3يط هذه العبارات يساوي قيمة محددة )وس : أنH 0الفرض الصفري 
 (.3أن وسيط هذه العبارات ال يساوي قيمة محددة ) :H1الفرض البديل 

 تم اتباع الخطوات التالية: والتخاذ قرار حول فرضيات الدراسة
فهذا يدل على قبول  0.05( أكبر من P-valueإذا كانت قيمة مستوى المعنوية المشاهدة ) -1

 .ةأي أن اإلجابات حول هذه الفقرة محايد ،الفرض الصفري 
فهذا يدل على  0.05( أصغر من P-valueإذا كانت قيمة مستوى المعنوية المشاهدة ) -2

إلجابات حول هذه الفقرة ليست محايد. من خالل مجموع الرتب السالبة رفض الفرض الصفري أي أن ا
ويتم تحديد مستوى اإلجابة الخاصة بمقياس )الموافقة( والرتب الموجبة يمكن تحديد اتجاه اإلجابات. 

 .(3ليكرت الخماسي حسب وقوع الوسط الحسابي ضمن الحدود الموضحة بالجدول رقم )
 لإلجابات األوزان الكمية :(3)جدول رقم 

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة العبارة

 5 4 3 2 1 الدرجة

المتوسط 

 الحسابي
1 – 1.8 1.81–2.60 2.61–3.40 3.41–4.20 4.21 - 5 

ية لكترونالمعلومات المحاسبية اإل يتم تطبيق نظم هوالتي تنص على أنى: ولاختبار الفرضية األ  15-1
 رى والمتوسطة. في المشروعات الصغ
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 ىولنتائج التحليل اإلحصائي للفرضية األ  :(4) رقم جدول

 العدد العبارات ت

القرار  Wilcoxonاختبار 

بشان 

H0 

المتوسط 

 الحسابي
مستوى  النتيجة

 المعنوية

الرتب 

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

1 
وجوووود م ووواب محاسوووبي ب ووو ه 

المشروعات يووفر المعلوموات 

 .والتقارير المالية

 4.24 رفض 2 37 000. 41
موافق 

 بشدة

2 

يوووووووووووتل اسوووووووووووتخداب الووووووووووون ل 

ية بالن اب المحاسبي لكتروماإل

 .المشروعاتب  ه 

 محايد 2.85 قبول 24 14 541. 41

3 

الن ووووووواب المحاسوووووووبي ب ووووووو ه 

المشروعات يعمل على تووفير 

معلوموات ماليووة تفصوويلية عوون 

مشوواا المشووروع بشووكل دقيووق 

 وفي الوقت المناسب

 موافق 3.90 رفض 6 34 000. 41

4 

يوودرم متخوو و القوورارات ب وو ه 

المشووووروعات أهميووووة وجووووود 

المحاسووووبية م وووول للمعلومووووات 

يووووة تسوووواعدهل علووووى لكتروماإل

 اتخاذ قرارات رشيدة

 موافق 4.02 رفض 3 34 000. 41

5 

تتجوووذ هووو ه المشوووروعات إلوووى 

تبنوووووووي الووووووون ل المحاسوووووووبية 

يووووة إلدارة عمليات ووووا لكتروماإل

لوى مسوك المالية مما يساعد ع

وتن وووويل الوووودفاتر المحاسووووبية 

 بشكل أكثر كفاءة وفاعلية

 محايد 2.98 قبول 21 16 944. 41

 3.6 رفض 2 37 000. 41 االتجاه العاب
موافق 

 بشدة

 ،0.05( لكل من الفقرة الثانية والخامسة أكبر من P-value( نجد أن قيمة )4بالنظر إلى جدول رقم )
( لباقي الفقرات P-valueن كانت حول المتوسط، بينما كانت قيمة )إجابات المستجوبيعلى أن مما يدل 
، ومن خالل الرتب السالبة والرتب الموجبة نجد أن إجابات المستجوبين كانت حول الموافقة 0.05أقل من 

كذلك من خالل االتجاه العام لإلجابات حول هذه الفرضية فلقد كان موافق بشدة، أي أنه مع اختالف قوتها، 
المعلومات  يتم تطبيق نظم ه:أني تنص على تم قبولها والت ولالقول بأن فرضية الدراسة األيمكن 

 . ية في المشروعات الصغرى والمتوسطةلكترونالمحاسبية اإل 
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توجد معوقات تحول دون تطبيق نظم المعلومات  هوالتي تنص على أناختبار الفرضية الثانية: 
 غرى والمتوسطة.ية بالمشروعات الصلكترونالمحاسبية اإل

 الثانيةنتائج التحليل اإلحصائي للفرضية  (:5رقم )جدول 

 ت
 

 العدد العبارات

القرار  Wilcoxonاختبار 

بشان 

H0 

المتوسط 

 الحسابي
مستوى  النتيجة

 المعنوية

الرتب 

 السالبة

الرتب 

 الموجبة

تواجوووذ هووو ه المشوووروعات مشووواكل  1

ماديووة تتعلووق بارتفوواع تكلفووة اقتنوواء 

المعلوموووات المحاسوووبية فيموووا  م ووول

يتعلووووووق بوووووواألج أة والمعوووووودات أو 

 بالبرامج المحاسبية المطبقة

 3.59 رفض 8 26 0.006 41
موافق 

 بشدة

تواجوووذ هووو ه المشوووروعات مشووواكل  2

إداريووة مرتبطووة بعوودب توووافر كوووادر 

التعامووول موووع بشووورية القوووادرة علوووى 

 يةلكترومه ه الن ل اإل

 محايد 2.83 قبول 21 12 0.483 41

يواجوووووووذ متخووووووو و القووووووورار ب ووووووو ه  3

المشروعات صعوبات في اسوتخداب 

م وووووووول المعلومووووووووات المحاسووووووووبية 

يووة توورتبط بعوودب فقووت ل فووي لكتروماإل

 مخرجات ه ه الن ل

 محايد 2.63 قبول 24 10 0.130 41

 محايد 3.016 قبول 21 10 0.698  االتجاه العاب

مما يدل على  ،0.05عظم الفقرات أكبر من ( لمP-value( نجد أن قيمة )5بالنظر إلى جدول رقم )
ى أقل من ول( للفقرة األP-valueأن إجابات المستجوبين كانت حول المتوسط، بينما كانت قيمة )

، ومن خالل الرتب السالبة والرتب الموجبة نجد أن إجابات المستجوبين كانت حول الموافقة 0.05
لإلجابات حول هذه الفرضية فلقد كان محايد، أي أنه كذلك من خالل االتجاه العام بدرجة موافق بشدة، 

توجد معوقات  هأنتي تنص على يمكن القول بأن فرضية الدراسة الثانية لم يتم قبولها أو تم رفضها، وال
 ية بالمشروعات الصغرى والمتوسطة.لكترونتحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبية اإل

ية في نمو لكترونعلى وجود دور لنظم المعلومات المحاسبية اإلوالتي تنص  اختبار الفرضية الثالثة:
 وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.
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 الثالثة:حليل اإلحصائي للفرضية نتائج الت (:6رقم ) جدول

 العدد العبارات ت

القرار  Wilcoxonاختبار 

بشان 

H0 

المتوسط 

 الحسابي
مستوى  النتيجة

 المعنوية

الرتب 

 السالبة

 الرتب

 الموجبة

1 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشوووووروعات يسووووواعد علوووووى 

التوظيوووووول األمثوووووول للموووووووارد 

وتوجي  ووووووا محووووووو الفوووووور  

 االستثمارية األفضل

 4.46 رفض 0 38 000. 41
 موافق
 بشدة

2 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشووروعات يووووفر معلوموووات 

دقيقووووة عوووون تكلفووووة  تفصوووويلية

السووووولع والخووووودمات المقدموووووة 

األموووووور الوووووو ة يسوووووواعد إدارة 

المشروع علوى اتخواذ قورارات 

حالوة التأكود  التسوعير فوي ظول 

موووا يعوووأه قووودرت ا التنافسووووية 

 على مستوى األسعار

موافق  4.34 رفض 0 39 000. 41
 بشدة

3 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

قوووووارير المشوووووروعات يووووووفر ت

تفصيلية متنوعة عن الدائنيوة 

والمديوميوووووووة والمصوووووووروفات 

واإليوورادات واألربوواح  يوميووة 

سووووووونوية وشووووووو رية وربوووووووع 

للمشوووووووروع فوووووووي التوقيوووووووت 

 المناسب

موافق  4.41 رفض 0 38 000. 41
 بشدة

4 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشوووووروعات يسووووواعد علوووووى 

اإلفصاح المناسب عون حقوو  

المشووووووووووووووووروع  حابأصوووووووووووووووو

والمعالجووووووووووات المحاسووووووووووبية 

المتعلقووووة بالشووووركاء واوووور  

توهيووع األربوواح  وحقووو  كوول 

 شريك 

 4.22 رفض 0 35 000. 41
موافق 
 بشدة
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القرار  Wilcoxonاختبار  العدد العبارات ت

بشان 

H0 

المتوسط 

 الحسابي
 النتيجة

5 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشوووووروعات يسووووواعد علوووووى 

مأيد مون اإلفصواح المحاسوبي 

األمووووووووووور الووووووووووو ة يشوووووووووووجع 

المسووووتثمرين األخوووورين علووووى 

 مضماب للمشروعاال

 موافق 4.29 رفض 0 35 000. 41
 بشدة

6 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشووروعات يخوودب األ وورا  

الحكوميوووة المتعلقوووة بمصووولحة 

الضوووورائب ومووووا تتطلبووووذ موووون 

 معلومات عن مشاا المشروع

 محايد 2.95 قبول 21 15 941. 41

7 

وجوووووووود م ووووووواب للمعلوموووووووات 

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشروعات يووفر المعلوموات 

الالهمة فوي عمليوات التخطويط 

 والرقابة وتقييل األداء

موافق  4.32 رفض 2 38 000. 41
 بشدة

8 

وجووووووود م وووووواب للمعلومووووووات  

يووة ب وو ه لكترومالمحاسووبية اإل

المشوووووروعات يعوووووأه القووووودرة 

التنافسووية ل ووا وموون فوول يحقووق 

 األعمالل ا الريادة في مجال 

 4.34 رفض 0 36 000. 41
موافق 
 بشدة

 موافق 4.168  0 41 000. 41 االتجاه العام

 
 على أن مما يدل 0.05( للفقرة السادسة أكبر من P-value( نجد أن قيمة )6بالنظر إلى جدول رقم )

، 0.05( لباقي الفقرات أقل من P-valueإجابات المستجوبين كانت حول المتوسط، بينما كانت قيمة )
لرتب السالبة والرتب الموجبة نجد أن إجابات المستجوبين كانت حول الموافقة بدرجة موافق ومن خالل ا

بشدة، أي أنه يمكن القول كذلك من خالل االتجاه العام لإلجابات حول هذه الفرضية فلقد كان موافق بشدة. 
ت المحاسبية وجود دور لنظم المعلومابأن فرضية الدراسة الثالثة قد تم قبولها، والتي تنص على 

 ية في نمو وتطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.لكتروناإل 
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 من خالل التحليالت اإلحصائية السابقة يمكن التوصل إلى ما يلي: االستنتاجات: 
المشروعات المتوسطة والصغرى عينة الدراسة على تطبيق نظم المعلومات المحاسبة  ن علىو أكد القائم

وجود نظام محاسبي بهذه المشروعات يوفر المعلومات والتقارير د على أن . حيث تم التأكييةلكتروناإل
براهيم ) ( التي 2013المالية. وهذه النتيجة تتفق مع الدراسات السابقة على سبيل المثال دراسة عاصم وا 

أكدت أن المعلومات المحاسبية تتسم بجودة عالية في ظل توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وهذه 
( لتطوير مهنة المحاسبة ضرورة 2018فق أيضا مع النتيجة التي توصلت لها دراسة عبدالعالي )لنتيجة تتا

 مواكبة التطورات التقنية بغية إنجاز األعمال بسرعة ودقة أكبر. 
ية بالمشروعات لكترونوفيما يتعلق بالمعوقات التي تحول دون تطبيق نظم المعلومات المحاسبة اإل

حيث تم تأكيد  ،يةلكترونبيق النظم المحاسبية اإلم تأكيد وجود معوقات كبيرة للتططة، لم يتالصغرى والمتوس
بأن هذه المشروعات تواجه مشاكل مادية تتعلق بارتفاع تكلفة اقتناء نظام المعلومات المحاسبية سواء فيما 

تفق مع نتائج الدراسة ة قد ال تيتعلق باألجهزة والمعدات أو المتعلق بالبرامج المحاسبية المطبقة. هذه النتيج
هم نتائجها وجود معوقات تتعلق بالمقومات التكنولوجية أ ( والتي كان من 2017قيل وميالد )التي أجرها ع

ية. وكذلك معوقات تتعلق بسياسة المصارف تجاه العمالء لتطبيق التجارة لكترونالخاصة بالتجارة اإل
األخرى على ضرورة توفر مقومات استخدام األنظمة الدراسات ية في تعامالتهم. كما العديد من لكتروناإل
ية عن استخدامها في المحاسبة وأن أحد أهم أسباب حدوث المخاطر نقص خبرة موظفي األقسام لكتروناإل

المالية في الحفاظ على أمن المعلومات وذلك لعدم تدريبهم على استعمال وسائل حماية أنظمة المحاسبة قبل 
 (.AI Hanini, 2012; Muhrtala & Ogundegi, 2013) مباشرة أعمالهم

أما فيما يخص المشاكل اإلدارية المرتبطة بعدم توافر الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع النظم  
القرار  يما يخص الصعوبات التي تواجه متخذية فلم يتم تأكيدها، أيضا لم يتم تأكيد أو الموافقة فيلكتروناإل

ية. في حين توصلت دراسة كل من لكترونمخرجات نظم المعلومات المحاسبية اإلثقتهم في المتمثلة في 
( إلى ضرورة أن تدعم اإلدارة العليا للمصارف أمن المعلومات لديها، وأن تعمل 2017بوشيبة والفطيمي )أ

جيا على إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة المصارف، وتوفير كادر متخصص في تكنولو 
ومات ألجل أمن نظم المعلومات المحاسبية لدى المصارف، وكذلك تطوير قدرات العاملين لديها في المعل

 مجال أمن المعلومات وحمايتها. 
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ية في نمو وتطوير لكترونكما توصلت الدراسة إلى وجود دور مهم لنظم المعلومات المحاسبية اإل
ية لكترونالدراسة فإن نظم المعلومات المحاسبية اإلوبحسب أراء عينة المشروعات الصغرى والمتوسطة. 

تساعد على التوظيف األمثل للموارد وتوجيهاها نحو الفرص االستثمارية األفضل، وتساعد على اتخاذ 
قرارات التسعير، كذلك توفر تقارير تفصيلية عن نشاط المشروع في التوقيت المناسب. وتتفق هذه النتيجة 

ية المستخدمة في لكترون( التي أوضحت أن األنظمة اإلMohamed and Mansour, 2012مع دراسة )
الشركات عينة الدراسة تساهم في خفض التكلفة في جميع مراحل اإلنتاج وحتى في العمليات اإلدارية 
ن متابعة المخزن عن طريق الحاسوب يؤدي إلى االستخدام األمثل للموارد مما ينتج عنه نمو  والمالية. وا 

( هذه النتيجة حيث 2010شروعات الصغرى والمتوسطة. أيضا أكدت دراسة الشعباني )وتطوير الم
ية مطلبا ضروريا لخفض التكاليف والمحافظة على الموقع لكترونأوضحت أن المعرفة المحاسبية اإل

 التنافسي. 
توسطة ية بالمشروعات الصغرى والملكترونباإلضافة إلى ذلك فإن وجود نظام للمعلومات المحاسبية اإل

والمعالجات المحاسبية المتعلقة  أصحاب المشروعاإلفصاح المناسب عن حقوق  من شأنه أن يساعد على
بالشركاء وطرق توزيع األرباح، وحقوق كل شريك على حدة. أيضا يساعد على مزيد من اإلفصاح 

مات الالزمة في خرين على االنضمام للمشروع. ويوفر المعلو ي األمر الذي يشجع المستثمرين اآلالمحاسب
ومن ثم  ،عمليات التخطيط والرقابة وتقييم األداء ويعزز القدرة التنافسية للمشروعات الصغرى والمتوسطة

 (. 2018يحقق لها الريادة في مجال األعمال وهذا ما أكدته دراسة خضير )
النظم قناعاتهم من أن ومن هنا فإن القائمين على المشروعات الصغرى والمتوسطة وبالرغم من 

ية توفر المعلومات والتقارير الالزمة عن نشاطات المشروعات الصغرى لكترونالمعلومات المحاسبية اإل
والمتوسطة، وأنها تساهم في تطوير هذه المشروعات من خالل التوظيف األمثل للموارد واتخاذ قرارات 

بية، إال أنهم يواجهون صعوبات ذه النظم المحاسالتسعير وغيرها من القرارات التي تستند إلى ما تنتجه ه
مرتبطة بتكلفة هذه النظم. وبالنظر إلى الدراسات السابقة تأتي نتائج هذه الدراسة في نفس سياق نتائج 

بأهمية نظم المعلومات  أصحاب العالقةالدراسات السابقة من حيث ارتفاع درجة الوعي المحاسبي لدى 
والمتوسطة، وهو األمر الذي يسهم بشكل مباشر في تطور مشروعات الصغرى ية في اللكترونالمحاسبية اإل

 أصحاب العالقةهذه النظم، حيث توافقت أغلب الدراسات السابقة على ارتفاع درجة الوعي المحاسبي لدى 
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لزام المشروعات لكترونوأيضا توافقت حول أهمية نظم المعلومات المحاسبية اإل ية وضرورة تطويرها وا 
 ها.والمتوسطة بتبنيالصغرى 

 التوصيات
وفقا للنتائج التي تم التوصل إليها من واقع التحليل اإلحصائي للبيانات توصي الدراسة القائمين على 

 المشروعات الصغرى والمتوسطة ومتخذي القرار فيها باآلتي: 
عملياتها المالية مما يساعد ية إلدارة لكترونتتجه هذه المشروعات إلى تبني النظم المحاسبية اإلأن  .1

 لى مسك وتنظيم الدفاتر المحاسبية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.ع
 ية. لكترونمحاولة إيجاد حلول للمعوقات التي قد تمنع وتحد من تطبيق النظم المحاسبية اإل .2
ى توصي الدراسة الحكومة والجهات المختصة بالدولة الليبية بتشجيع الشركات الصغرى والمتوسطة عل .3

ية بشكل يخدم األغراض الحكومية المتعلقة بمصلحة لكترونبة اإلتطبيق نظم للمعلومات المحاس
 الضرائب وما تتطلبه من معلومات عن األنشطة التي تمارسها هذه المشروعات. 

 االستفادة من تجارب الدول التي تعتمد على المشروعات الصغرى والمتوسطة لنمو اقتصادها. .4
 المراجع

 المراجع العربية  :أوال
(. "مخاطر استخدام نظم المعلومات المحاسبية 2017الفطيمي، محمد مفتاح ) ،هيم عليإبرا ، أبوشيبة

مجلة دراسات االقتصاد ية دراسة ميدانية على المصارف التجارية ببلدية مصراتة"، لكتروناإل
، كلية االقتصاد ، عدد خاص(5)للعلوم االقتصادية،  ىولاأل، بحوث الندوة العلمية واألعمال

 .ة مصراتة، ليبيامصراتة، جامع
حالة  -(. "آليات دعم ومساندة المشروعات الذاتية والمبادرات لتحقيق التنمية2010الزين، منصوري )
، جامعة محمد التكوين وفرض األعمال -حول المقاوالتية ولاألالملتقى العلمي الدولي الجزائر" 

 .يضر، الجزائرخ
دارة منظ(. 2010السكارنة، بالل، خلف ) دار المسيرة للنشر  ، عمان:األردن ،مات األعمالالريادة وا 

 والطباعة.
 على ومتوسطة الحجم الصغرى  المؤسسات في المحاسبية االستراتيجية غباب "آثر (.2010) ظاهر القشي،

 .(2)سويف،  بني جامعة التجارة، كلية ،والتجارية المالية الدراسات مجلة، "األداء كفاءة
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يا ودوها إلكترونالتوجه االستراتيجي في توكيد المعرف المحاسبة الكلفوية (. 2012) الشعباني، صالح يونس
جامعة  (،1) ،مجلة جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية ،في تعزيز الميزة التنافسية للشركات

 .العراق ،الموصل
ت العربية في اثر دعم المبادرا –"سياسات حماية المنشآت الصغرى والمتوسطة  (.2011) وق، ماهرالمحر 

، مركز الملك المؤتمر العربي الرابع لتنمية الموارد البشريةوقائع دعم المنشآت الصغرى والمتوسطة"، 
 .، السعوديةفيصل للمؤتمرات، الرياض

دور نطام المعلومات المحاسبي اإللكتروني في تحقيق الميزة التنافسية  (.2018) خضير، ريم محسن
 ،نة من الشركات المساهمة المسجلة في سوق العراق لألوراق المالية"للشركة: دراسة تطبيقية في عي
  .412-395 ، العراق،جامعة األنبار ،مجلة االقتصاد والعلوم اإلدارية

دارة المشروعات الصغيرة والمتوسطةريادة األعما. "(2018) خربوطلي، عامر "، منشورات الجامعة ل وا 
 السورية االفتراضية.

براهيو  عاصم، خلود  المعلومات جودة في تحسين واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا دور (.2013) ، محمدما 
 بمؤتمر الخاص العدد ،االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلةاالقتصادية،  التنمية على وانعكاساته

 الكلية.
في (. " معوقات تطبيق التجارة االلكترونية 2017)ميالد عبد الرحمن بشير،  ،عقيل، جمعة فرحات
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 : من وجهة نظر أصحابهامعوقات تمويل الشركات الناشئة
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 جامعة مصراتة - كلية االقتصاد
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 الملخص
هددت ت هددلد الترالددة رلددأ معر ددة أهددي معوقددات تمويددل الشددركات الناشددئة  ددح لهب،ددا مددن وجهددة نظددر أصددحابها  حهدد  ا تمددتت 

بعدات لمعوقدات تمويدل الشدركات الناشدئة ألهلح من خالل تصم،ي التمارة التب،ان تقد،  أرععدة الترالة  لأ المنهج الوصفح التح
ريددة  واضوعدداق ااقتصددات،ة والل،الدد،ة  حهدد  تددي أخددل صرا   هنددة مددن أصددحا  وهددح: الددو ح المددالح  الحوكمددة  ااجددرا ات ااتا

ترالدة: عدعا الدو ح المدالح واالتدتاي بتمبهدئ مبدات  ( مفرتة  وكاندت أهدي النتدائج التدح توصدلت رلههدا ال34الشركات الناشئة )
عددمانات  بااعددا ة رلددأ تعقهددت الحوكمددة لددتح أصددحا  الشددركات الناشددئة  كمددا أن هنددال تشددتتا  مددن قبددل المصددار   ددح ملدد  ال

لدأ وعداق ااقتصدات،ة والل،الد،ة الحال،دة توصدلت الترالدة رلدأ أنهدا  ملدت  رجرا ات الحصدول  لدأ التمويدل  و ،مدا هخدص اض 
ة العمددل  لددأ الر ددل مددن الددو ح المددالح لددتح روات انخفدداح حجددي مب،عددات هددلد الشددركات وأرعاحهددا  وتوصددح الترالددة: بعددرور 

كات الناشئة  كمدا  لدأ التولدة العمدل  لدأ تلدههل رجدرا ات تلدجهل ومدنص التدراخ،ص للشدركات الناشدئة  اض مال وأصحا  الشر 
 تو هر العمانات لمؤللات التمويل لكح تلتم،ل الق،اي بتورها.والعمل تقت،ي الت ي المنال  لهلد الشركات. و 

 .لهب،ا والل،ال،ة  ااقتصات،ة اضوعاق ااتارية  ااجرا ات الحوكمة  المالح  الو ح الناشئة  الشركات :التالة الكلمات

Abstract 

This study aims to identify the most important funding obstacles of emerging companies in 
Libya by using the four dimensions of funding obstacles namely; (i) the lack of financial 
awareness (ii) the principles of corporate governance (iii) the administrative procedures (iv) 
and the economic and political conditions. The results of the current study are based on 34 
questionnaires and find thet there is a lack of financial awareness among emerging firms and 
weak principles of corporate governance. Moreover, this study reveals that procedures for 
obtaining funding are very complicated especially from banks because they require a higher 
level of guarantees. In terms of the economic and political conditions, the study indicates that 
difficult circumstances led to reducing companies’ revenue and thereby decreasing firms’ 

profits. The current findings have important implications for government, entrepreneurs, 
companies and financial institutions. 

Keywords: Emerging companies, Financial awareness, Corporate governance, Administrative 
procedures, Economic and political conditions, Libya. 
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 مةالمقت
في االقتصاد العالمي،  تواجه معظم االقتصاديات الناشئة في يومنا هذا ضغوطًا سريعة لمواكبة التطور

وبينما كانت األصول التقليدية؛ مثل اآلراضي واليد العاملة الرخيصة، تحدد مؤشرات نجاح وفشل االقتصاد، 
هارات قوى العمل والمرافق العصرية فإن فئة جديدة من األصول تشكل حاليًا مستقبل االقتصاد؛ مثل م

يادة األعمال والنشاط اإلبداعي )الُسّكري وآخرون، وسهولة الوصول إلى رأس المال والمعلومات وكذلك ر 
2014.) 

حيث تعتبر المشاريع الناشئة من المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي وأهم دعائم ضمان التنمية 
( يأخذ حيز أكثر 2009ي دول العالم باختالف مستوى تطورها )سبتي، المستدامة، فقد أصبح االهتمام بها ف

ت، حيث رسخت القناعة إلى ضرورة تشجيع الشركات الناشئة واستخدامها كأداة لتحقيق أهمية مع مرور الوق
األهداف االقتصادية واالجتماعية، بعد أن كان االهتمام ينصب على الشركات الكبيرة والمجمعات الصناعية 

نمو واالزدهار. ة، إن الشركات الناشئة في حقيقة األمر القاطرة التي تأخذ باقتصاد أي بلد باتجاه الالضخم
وعلى عكس االعتقاد الشائع، فإن االقتصاديات التي تعطي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة هي 

حيث يتجه الواقع  (.2015االقتصاديات األكثر نموًا واألقدر على حل المشاكل االقتصادية لبلدانها )مهدي، 
فة ريادة األعمال ودعم وتنمية المشاريع العالمي في ظل المتغيرات الحالية بشكل ملموس نحو ترسيخ ثقا

 (.2013الناشئة )رّقاني ونريمان، 
 مشكلة الترالة

بالرغم من كل التدابير واالهتمام المتزايد الذي توليه الدولة والمنظمات والمؤسسات في ليبيا بدعم 
تعترض طريقها  وتشجيع الشركات الناشئة، إال أن هذه األخيرة ما تزال تواجه العديد من المشاكل التي

وتعرقل مسيرتها نحو االنطالق والتطور والنمو، ولعل أبرز هذه العراقيل مشكلة التمويل، حيث تشير نتائج 
ي ليبيا واجهوا صعوبات للحصول ( من رواد األعمال ف88%الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث أن )

سويق منتجاتهم أو غير ذلك مما يقتضيه نشاطهم على الموارد المالية الالزمة عند إطالق شركاتهم أو ت
أن ذلك يرجع أساسًا إلى تعقيدات وشروط االقتراض،  1ويرى عدد من المطلعين. االستثماري من أموال

                                                           
الناشئة الستطالع ارائهم حول . تم توزيع استبيان إلكتروني على مجموعة من رواد األعمال واألكاديمين والمهتمين بالشركات 1

 معوقات تمويل الشركات الناشئة.
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تتسم به الشركات الناشئة من انخفاض في العائد وعلى رأسها الضمانات المصرفية، هذا فضاًل عما 
لك فإن الممولين يرون أن التعامل مع أصحاب االستثماري، وما تنطوي عليه مشاريعهم من مخاطر، لذ

افة إلى أن أغلبها شركات فردية ال تتوفر عنها المعلومات الكافية الشركات الناشئة غير مجٍد. باإلض
حيث تعاني معظمها من صعوبات في توفير رأس المال الالزم من هذه  بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة.

معها صعبًا، وبالتالي يجد أصحاب هذه الشركات أنفسهم مضطرين المؤسسات، وهذا ما يجعل التعامل 
يل الخاص غير الرسمي )األصدقاء واألقارب، أو عن طريق الموردين والزبائن، أو عن للجوء إلى التمو 

( من أصحاب الشركات الناشئة يعتمدون %73حيث أشارت نتائج االستطالع إلى أن )طريق مستثمرين(، 
 ( على المستثمرين الشركاء.18%)على التمويل الشخصي و

المعوقات التي تحد من قدرة الشركات الناشئة من فمن هنا يمكن القول إنه ثمة هناك العديد من 
سة معرفة أهم المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة الحصول على التمويل المناسب، حيث تحاول هذه الدرا
 الل اإلجابة على التساؤل التالي: في الحصول على التمويل المناسب ألنشطتها من خ

 هب،ا؟ما هح معوقات تمويل الشركات الناشئة  ح ل
  رع،ات الترالة

ات تمويل الشركات الناشئة استنادًا إلى مشكلة الدراسة ومن خالل الدراسات والتقارير التي تناولت معوق
الوعي المالي لدى رواد األعمال، نقص المعلومات )الصغيرة والمتوسطة(، والتي كان من أبرزها غياب 

ضافة إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية والمتطلبات وتضارب المصالح بين رواد األعمال والمستثمرين، باإل
ى فرص النمو والتوسع للشركات الناشئة، عليه تسعى هذه القانونية، كذلك األوضاع االقتصادية وتأثيرها عل

 الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:
1H :.أصحاب الشركات الناشئة لهم وعي جيد باالمور المالية 
2H :اشئة ملتزمين بتطبيق بمبادئ الحوكمة.أصحاب الشركات الن 
3H : قات تمويل الشركات الناشئةالمتطلبات واإلجراءات اإلدارية لدى المصارف من أهم معو. 
4H :.األوضاع االقتصادية والسياسية من أهم معوقات تمويل الشركات الناشئة 

 هت  الترالة:
 ناشئة من وجهة نظر أصحابها.تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم معوقات تمويل الشركات ال



عصام اجلمل                                         وقات متويل الشركات الناشئة: من وجهة نظر أصحاهبامع  

 

166 

 أهم،ة الترالة
ضافتها على المستويين العلمي والتطبيقي، وذلك تستمد هذه الدراسة أهميتها من اإلسهامات التي يتوقع إ

تناولها لموضوع أهم معوقات تمويل الشركات الناشئة، فمعرفة أهم المعوقات التي تواجهها  من خالل
 عاب. الشركات الناشئة عند البحث عن التمويل يساعد صناع القرار في تذليل هذه الص

 اامار النظري والترالات اللابقة
 ئةالشركات الناش

يكثر الخلط بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك من يبدأ مشروعًا لمنشأة 
صغيرة أو متوسطة ويعتبر نفسه رائد أعمال، بل إن هناك جهاٍت تقوم برعاية مشاريع صغيرة ومتوسطة 

وتسميها  ال، وهناك مؤسسات عامة وخاصة تمول مشاريع منشآت صغيرةوتسمي أصحابها رواد أعم
دم في بعض الكتابات مصطلحات ريادة األعمال لتدل على بمشاريع ريادة األعمال، كما أن هناك من يستخ

 (.2015نفس معنى المنشآت الصغيرة، في حين أن هناك فرقًا بين المفهومين )مهدي، 
الف المعايير هوم محدد للشركات الناشئة، فهو مفهوم نسبي يختلف باختال يمكن تقديم تعريف نهائي ومف

تالف هذه المعايير بين دولة وأخرى ولكي نبدأ بالتفريق العلمي المتخذة لتعريف هذه المشروعات، وكذلك اخ
فهوم بين المفهومين، فإننا ننطلق من هذا التعريف الذي يعتبر تعريفًا بسيطًا إال أنه يشير بشكل عام إلى م

تجاري  عمل ”بأنه( Start-upالشركات الناشئة )الشركات الناشئة. حيث يعرف معجم أوكسفورد مصطلح 
أما التعريف األكثر شيوعًا، وسط رواد األعمال المبتدئين لمفهوم الشركات الناشئة، هو أنها “. أنشئ حديثاً 

 .جديدة ممتعة" "شركات صغيرة حديثة التكوين تعتمد على التكنولوجيا البتكار أشياء
ة والمشاريع التي الشركات الناشئة في المشاريع التجاري ومما يعيب على هذه التعاريف أنها حصرت

تعتمد على التكنولوجيا، وتجاهلت المشاريع التي ال تصنف من ضمن هذه المجاالت. ومن ضمن التعاريف 
، الذي عرفها على أنها "مؤسسة التي حاولت أن تضع تعريفًا واضحًا وأكثر داللة تعريف ستيف بالنك

يحصر الشركات ذج ربحي قابل للتكرار والتوسع"، وهو بهذا التعريف ال شكلت بغرض البحث عن نمو 
الناشئة بمجاالت معينة. المهم أن تسعى هذه الشركات إليجاد أسلوب للربح يكون قاباًل للتكرار والتوسع 

يتطلب االبتكار على مستويات عدة؛ االبتكار  -اليقينالمسكون ضمنيًا بهاجس ال-بشكل كبير. ذلك السعي 
ج الربحي واالبتكار على مستوى التوسع ى مستوى المنتج أو الخدمة، االبتكار على مستوى النموذعل
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( فإن الشركات الناشئة بمفهومها Peter Druckerوبحسب ما يراه بيتر دراكر ) .(2011)الساحلي، 
هذه الصفات بأربعة صفات تجعلها مختلفة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتلخص العلمي السليم تتميز 
 (:2015فيما يلي )مهدي، 

 ( مقارنة الشركات الناشئة  الصغهرة والمتولمة1الجتول )
 

 (2015من أعداد الباحث باالعتماد على )مهدي،  :المصدر

 تمويل الشركات الناشئةمصاتر 
كونوا قادرين على ينبغي على رواد األعمال تحديد االحتياجات المالية لمشاريعهم الريادية )الناشئة(، لي

أنواعها والبحث عن المصدر المناسب  اإللمام بطبيعة األموال التي يحتاجون إليها، حتى يتمكنوا من تحديد
ا يحددون االحتياجات المالية يتضح لهم أن هناك جزءًا من الذي يستخدمونه للحصول على األموال، وعندم

خر يجب توفيره من مصادر خارجية )العرادي، هذه االحتياجات يمكن أن يغطى بمصادر داخلية وجزء أ
2012.) 

 الشركات الناشئة الشركات الصغهرة والمتولمة البهدددددددددددددددددددددان

 مقدار خلق

 الثروات

توليددد د ددت م ددتمٍ  مددٍ   تهدددإ ىلددى 

لصدددداحبج وت ددددا أ  و ددددو  أ  ددددت مددددن 

 التوظيف التقليدي.

ىلددى ىاءدداو  ددٍ ر م ددتمٍر  دا مدد   دإتهدد

وت ا أ مداها األحدم  الب دي   ىلدى ب داو 

 الثٍاو ال بيٍ.

 سرعة بناء الثروة

تب ي  ٍ تها عادر عبٍ حيار صداحبها   د  

 قددز أم ددي ،ووددت،  المءددٍ   الصدد يٍ 

مدددر ،وولددج  هددو علددى حالددج وبقددى عددادر 

ي صدددد يٍاي،  قددددد ال وت ددددو   ددددي  مءددددٍ عا

 الظٍ إ العادو .

ٍ ر الٍوادوددد  لٍا دددد األعمدددا  الثددد تحقددد 

 ددم  أمددن قيايددي  ددي حياتددج العمليدد  ال 

 تت ا أ عادر  مس ىلى عءٍ ي وات.

 المخاطر

ت ءدددددد األمدددددا   التقليدوددددد   تبتعدددددد عدددددن 

ل ثيددٍ المخددا،ٍر ىأ أاهددا أات تقليددد مءددابج 

 من غيٍها من المءٍ عات الص يٍر.

تتميدددا بالمخدددا،ٍر العاليددد ،  هدددي الدددثمن 

ٍا د األعما  أ  ود عج مقابت الذي وتوقع ل

،ٍر  دددا  الٍودددادر الثدددٍاو،  ب يدددٍ المخدددا

 تا    ت و  مءٍ عاي ص يٍاي.

 االبتكار واإلبداع

ال تلدا  أي ىبددا  أ  ابت دا  بدت أاهدا تعتمدد 

األ ددٍون مددع بدديو ب ددي  مددن علددى تقليددد 

اال ددتمإ ال وٍقددى ىلددى م ددتور االبت ددا  

  اإلبدا .

ووددت تلدد  تتصددف باالبت ددا   اإلبدددا   تح

  دددمات مٍبحدد ، األ  ددا  ىلددى م ت ددات 

 هي أكثٍ ب ثيٍ مما وم ن أ  تتصف بدج 

 المءٍ عات الص يٍر.
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ويقصد بها مجموعة الموارد التي تحصل عليها الشركة بطريقة ذاتية أوا . المصاتر التاخل،ة للتمويل: 
ى مصادر خارجية، والمتمثلة في المدخرات الشخصية والمدخرات المتراكمة المتولدة من دون اللجوء إل

وع، والتي تبقى تحت تصرف الشركة بصورة دائمة ولمدة طويلة )بلعيدي، األرباح التي حققها المشر 
 :( إلى2016(، وقسمها الشيخ، )2008
وتشمل كاًل من المدخرات الشخصية التمويل الشخصح والتمويل  ن مريئ العائلة واضصتقا :  .1

 للمؤسس، وكذلك التمويل الذي يتم تلقيه من العائلة أو األصدقاء.
وهي طريقة خالقة جدًا؛ لكسب المال واستخدام الموارد بدون زيادة رأس المال من التمويل اللاتح:  .2

دات داخلية تم المصادر التقليدية، أو اقتراض المال من المصارف، وهي تعتمد بشكل كبير على عائ
 االحتفاظ بها )األرباح المحتجزة(. 

أخرى؛ لتوليد إيرادات أو  وتتم عبر تأسيس اتفاقيات تعاونية مع شركاتالتحالفات التجارية:  .3
حيث إن أسباب تشكيل تحالف األعمال هي الرغبة في تسريع زمن الوصول إلى السوق،  تخفيض التكاليف،

 التسويق والبيع، والتمدد الجغرافي.واالستفادة من قنوات 
 حيث طبيعتها، كانت مهما خارجي المؤسسة إلى تمويل تحتاجثان،ا . المصاتر الخارج،ة للتمويل: 

 حسب شركة إلى أخرى  من الحاجات واختالف حاجاتها، كاٍف لتغطية غير المصادر الداخلية على اعتمادها
فالمصادر الخارجية  االقتصادي، المحيط حركية حسب أخرى  جهة ومن جهة من نشاطها ونوع حجم الشركة

احتياجاتها )العرادي،  للتمويل يقصد بها األموال أو الموارد التي تحصل عليها المؤسسة من الغير لتمويل
 ( إلى: 2016(، وقسمها الشيخ، )2012
من أموالهم وهم رجال أعمال ناجحون، يقومون بتمويل الشركات الناشئة الملتثمرون المالئكة:  .1

الخاصة. والمستثمر المالك يسمى في أوربا "برجل األعمال الغير الرسمي". حيث يعرف على أنه: "شخص 
في مرحلة إطالق عمل ما مقابل مقايضة على ملكية أسهم رأس المال". ولكن ثري يستثمر رأس مال معين 

الملكية إذ إّن المستثمر المالك  شكلةهناك سلبية كبيرة لالعتماد على المستثمرين المالئكة، تتلخص بم
%، وهذا ما يعني خسارة جزء كبير من أرباح الشركة 50يشتري حصة في الشركة الناشئة قد تصل إلى 

 ة، والتي قد تدر على أصحابها الماليين.الناشئ
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وهم وسطاء ماليون يأخذون رأس المال من مستثمرين )أي أنه ليس صناتهئ رأ  المال المغامر:  .2
الخاص( ويقومون باستثماره مباشرًة في شركات االستثمار. يستثمر رأس المال المخاطر في  من مالهم

ومساعدة الشركات الموجودة في محفظتهم االستثمارية،  شركات خاصة فقط، ويلعب دورًا فاعاًل في مراقبة
العائد المالي لها  عظيموتستخدم استثماراتهم في تمويل النمو الداخلي لهذه الشركات، وهدفها األساسي هو ت

 عبر الخروج من االستثمارات من خالل البيع أو االكتتاب.
ستثمرين على إنهم فرصة للخروج تنظر الشركات الناشئة إلى هؤالء المالمؤللات الملتثمرة:  .3
وز أكثر منها فرصة للتمويل، ويعتبر استحواذ المؤسسات المستثمرة على الشركات الصغيرة إطراًء والبر 

لمنتجاتها أو خدماتها المقدمة، فيما تستفيد الشركات الصغيرة من تدفق التمويل االستراتيجي الجديد ومديحًا 
" مقابل Hotmail" على شركة "Microsoftثال ذلك: استحواذ شركة "هذا؛ لتوسيع عملياتها بشكل أكبر. م

( مليار دوالر إلى 7.2)" إلى أن تباع بـ Nokia( مليون دوالر أمريكي، كما انتهى األمر بــ"425)
"Microsoft 2014" األمريكية في أوائل. 

رت إدارة هي مصدر للتمويل لعدد قليل فقط من شركات ريادة األعمال. قدألواق اضلهي:  .4
 طرح عمليًا لالكتتاب العام.تقد  ةجديدال من المشاريع 0.1المشاريع الصغيرة األمريكية أن أقل من 

يل بالدين؛ المصارف التجارية، والقروض المضمونة إلدارة يوجد مصدران للتمو المصار :  .5
ة، ومرد ذلك إلى أن األعمال الصغيرة. ال تعد المصارف التجارية مصدرًا عمليًا لتمويل الشركات الناشئ

المصارف ال تميل للمخاطرة؛ وتمويل شركة ناشئة يقوم بشكل كبير على المخاطرة. حيث تفضل المصارف 
لتقليل الخطر الناجم عن إقراض الشركات المقدمة للعروض. وتعد المصارف  وجود بعض الضمانات؛

 وحصولها على جدارة ائتمانية. مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي للشركات الناشئة، ولكن بعد تأسيسها
يستخدم التمويل الجماعي كآلية تمويل لألعمال منصات التمويل الجما ح  لأ اانترنت:  .6

إلى )التمويل  Crowd Fundingشاريع الناشئة، وتشير كلمة التمويل الجماعي اإلبداعية ولدعم الم
ي، وغيرها(. وهي أن يقوم أصحاب الجماهيري، التمويل المجتمعي، التمويل الشعبي، التمويل التشارك

واقع ملموس وتحتاج إلى تمويل، عبر إحدى منصات األفكار بعرض أفكارهم التي يردون تحويلها إلى 
لجماعي، بطريقة تحقق فيها عاملي اإلبهار والموثوقية، وستبدأ األموال تهطل عليك من أشخاص التمويل ا

 أمنوا بفكرتك من مختلف المناطق.
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 بقةالترالات اللا
 (2015ترالة )المشهراوي والرمالوي  

 في فلسطين الحكومية غير المنظمات أمام حائالً  تقف التي المعوقات على الدراسة إلى التعرف هدفت
 الوصفي المنهج حيث تم استخدام .الصغيرة المشروعات تمويل خالل من االقتصادية التنمية على تحقيق
 المشروعات على سلباً  اإلسرائيلي االحتالل اعتداءات تؤثر ها:الدراسة إلى نتائج أهم وخلصت التحليلي،

 عمل بتنظيم الخاصة وقوانين تشريعات غياب ويساهم المشروعات الصغيرة، وخصوصاً  االقتصادية
 استمرارية المشاريع، على األقساط تسديد في أصحابها تأخر ويؤثر سرعة انهيارها، في الصغيرة المشروعات

 من الصغيرة أصحاب المشروعات ويعاني لفشلها أصحاب المشروعات لدى قياديةلا السمات ضعف ويؤدي
 .بكفاءة إدارة وقتهم على قدراتهم ضعف

 (Siam and Rifai, 2016ترالة )
هدف الباحثان في هذه الدراسة إلى معرفة دور القطاع المالي غير الرسمي األردني في تمويل المشاريع 

استبيانًا على  120بعت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي. حيث تم توزيع الناشئة الجديدة المبتكرة. وات
د من الحواجز التي تحول دون تمويل الشركات الناشئة الجديدة، عينة الدراسة. وكشفت النتائج أن هناك العدي

ناشئة وأن القطاع المالي الرسمي، بما في ذلك المؤسسات المصرفية، تميل إلى تجنب تمويل الشركات ال
 الجديدة وخاصة في المراحل األولى. 

 (Kesale, 2017ترالة )
رة والمتوسطة في الحد من الفقر، والتنمية على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغي 

االقتصادية، وخلق فرص العمل واالبتكار لكل من البلدان النامية والمتقدمة، ال تزال هناك عوائق خطيرة تحد 
وافر التمويل بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة. حيث من ت

إلى معرفة أهم المعوقات التي تواجه الشركات  2014جريت في تنزانيا في عام هدفت هذه الدراسة التي أ
لمال كمصدر رئيسي الصغيرة والمتوسطة الناشئة في بلدية موروغورو الستخدام المصدر الخارجي لرأس ا

ي في المرحلة األولية من أعمالهم. تشير النتائج إلى أن المتطلبات التي يفرضها الممولون مثل المصارف ه
العائق الرئيسي أمام بدء األعمال التجارية الستخدام رأس المال الخارجي. باإلضافة إلى ذلك، هناك عوامل 

 ومات، وخطة العمل، وتسجيل األعمال التجارية.أخرى تشمل: عدم وجود ضمانات، وعدم تناسق المعل



 
 2019سبتمرب  21 -.      مصراتة مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

    

171 

 (2017ترالة )المللح  
 التمويلية المعوقات على والتعرف والمتوسطة، المشروعات الصغيرة أهمية في الدارسة إلى البحث هدفت

والمؤسسات  المصارف دور على والتعرف وتطورها نموها تعيق والتي سورية هذه المشاريع في تواجه التي
بتجميع  الباحثة قامت الدارسة، أهداف تحقيق أجل ومن .تمويلها في تواجهها التي والصعوبات المالية

 والدوريات الدولي، إضافة إلى التقارير والتعاون  الدولة تخطيط البيانات من مصادرها الرسمية كهيئة
 العملي الواقع على االطالع خالل من عليها الباحثة حصلت والتي المنشورة غير والبيانات والمعلومات
 .للمشروعات والمانحة المقرضة الجهات مع شخصية تضمنت أيضًا مقابالت والتي التمويلية للمؤسسات

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات طبيعة حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تشكل
 في دورًا معيقاً  السائدة مصرفيةلا العمليات أنظمة وتلعب المالية، المؤسسات قبل من تمويلها عائقًا أمام
 .لالتموي على والمتوسطة الصغيرة المشروعات حصول

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الكمي في قياس وتحليل أهم معوقات منهج،ة الترالة: 
 تمويل الشركات الناشئة.

الشركات الناشئة من  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات تمويلمصاتر جمل الب،انات: 
 االعتماد:ا الهدف تم وجهة نظر أصحابها، وللوصل لهذ
عن طريق مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات والتقارير المتعلقة  أوا :  لأ المصاتر الثانو،ة:

بموضوع الدراسة، وتساعد المصادر الثانوية على أخد تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثث وتحدث 
 الدراسة. في مجال

ستبيان لتجميع البيانات وتحليلها، حيث تم تصميم وذلك من خالل أعداد ا ثان،ا :  لأ المصاتر اضول،ة:
االستبيان من ثالث أقسام: القسم األول؛ ويحتوي على ثالث فقرات تناولت سمات وخصائص عينة الدراسة 

ني؛ فقد تكون من أربع فقرات تناولت الشكل فيما يتعلق بالجنس، والعمر، والمستوى الدراسي. أما القسم الثا
اع الذي تنتمي إليه، ومصادر التمويل التي تم االعتماد عليها عند إطالق الشركة. أما العام للشركة، والقط

 ( بعاد تقيس أهم معوقات تمويل الشركات الناشئة:4القسم الثالث؛ فيتكون من )
 الناشئة.( فقرات تهدف إلى قياس الوعي المالي لدى أصحاب الشركات 8ويتكون من ) البعت اضول:
 ( فقرات تهدف إلى قياس الحوكمة لدى الشركات الناشئة.6كون من )ويت البعت الثانح:
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( فقرات تهدف إلى التعرف على أهم المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب 6ويتكون من ) البعت الثال :
 اشئة عند بحثهم على التمويل من المؤسسات الممولة.الشركات الن

تأثير األوضاع االقتصادية والسياسية على انطالق  ( فقرات تهدف لقياس7ويتكون من ) البعت الرابل:
 ونمو الشركات الناشئة.

ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للوقوف على اتجاه وأراء أفراد العينة، حيث يعد هذا المقياس 
واحدة أهم مقاييس االتجاه المتيازه بسهولة التصميم إلى جانب إتاحة الحرية للمشاركين في اختيار إجابة  من

من بين عدد مختلف من اإلجابات البديلة، ويتدرج المقياس في قوائم االستبيان من اإليجابية إلى السلبية 
 كاالتي:

 ( مق،ا  ل،كارت الخمالح2جتول )
 

موافقتهم على ما حيث أعطيت الحرية للمستجوبين الختيار مدى موافقتهم على الفقرة بوضع إشارة على قوة 
 ورد في الفقرة.

 اختبار صتق وثبات االتب،ان:
( لتحديد درجة ثبات األداء، ويعد هذا المقياس Alpha Cronbachتم استخدام معامل ألفا كرونباخ )

( نجد أن قيمة 3(، وبالنظر للجدول )2004% )سيكاران، 60لفا كرونباخ عن جيدًا إذا ما زادت قيمة أ
 (.81.2%خ لجميع محاور االستبيان مرتفعة وبلغت )معامل ألفا كرونبا

 ( نتائج ق،ا  معامل ألفا كرونباخ3جتول )

 معامل ألفا كرونباخ  تت اضلئلة محاور االتب،ان
 0.832 8 الو ح المالح

 0.835 6 الحوكمة
 0.604 6 ااجرا ات ااتارية

 0.654 7 اضوعاق ااقتصات،ة والل،ال،ة
 0.812 27 للثباتالمعتل العاي 

 

 فقغير موا 1 2 3 4 5 موافق
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 الترالة المهتان،ة
( استمارة استبيان على مجموعة مختارة من أصحاب الشركات الناشئة في ليبيا سبق لهم 34تم توزيع )

تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها ومعالجتها البحث عن تمويل إلطالق أو توسيع أعمال شركاتهم، وبعد 
 (:4النتائج التالية بالنسبة لخصائص العينة وكما هو موضح في الجدول )إحصائيًا تم الحصول على 
( إناث، كما أن 11.2%( ذكور، و)88.2%( نالحظ أن عينة الدراسة تركزت )4من خالل الجدول )

( بنسبة 36-40(، يليها الفئة العمرية )35.3%( بنسبة )30-26الفئة العمرية األكثر مشاركة كانت )من 
(، وفيما يتعلق بالمستوى 5.9%( بنسبة )40قل الفئات العمرية مشاركة فهي فئة ما فوق )(، أما أ26.5)%

(. أما فيما يخص شكل 53%التعليمي كانت أعلى مشاركة لحملة البكالورويس والدبلوم بنسبة حوالي )
( منها شركات تجارية، 42%( شركات مساهمة، )29%( شركات فردية و)59%ي )الشركات فكانت حوال

( منها واجهت مشاكل في الحصول على التمويل عند 88%( صناعية، كما أن )23%( خدمية، )32)%
 ( على مستثمرين شركاء.18%( اعتمدت على التمويل الشخصي، وحوالي )73%إطالق الشركة، و)

 
 لة( خصائص  هنة الترا4جتول )

 النسبة المئوية البيان
 الجن :

 %88.2 ذكر
 %11.8 انثى

 العمرية:الفئة 
20-25 20.6% 
26-30 35.3% 
31-35 14.7% 
 %32.4 فما فوق  -36

 الملتوح الترالح:
 %8.8 ثانوي 

 %52.9 بكالوريوس، دبلوم
 %38.3 ماجستير، دكتوراه

 الشكل العاي للشركة:
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 النسبة المئوية البيان
 %58.8 ملكية فردية

 %11.8 عائلية
 %29.4 مساهمة

 القماق اللي تنمح رل،ه الشركة:
 %41.3 تجاري 
 %23.5 صناعي
 %32.3 خدمي
 %2.9 حرفي

 هل واجهتل مشاكل  ح التمويل  نت رمالق الشركة:
 %88.2 نعم
 %11.8 ال

 مصاتر التمويل التح تي اا تمات  لهها  نت رمالق الشركة:
 %73.5 تمويل شخصي
 %2.9 قاءالعائلة واألصد

 %17.7 مستثمرين شركاء
 %0 تمويل مصرفي

 %5.9 صناديق استثمارية

 تحلهل رجابات  هنة التارلة حول معوقات تمويل الشركات الناشئة
يتناول هذا الجزء تحليل البيانات التي تم تجميعها بواسطة استمارة االستبيان والمتعلقة بمعوقات تمويل 

(، باعتباره أحد االختبارات Wilcoxon testم اختبار ولكوكسن )الشركات الناشئة، وذلك باستخدا
اإلحصائية الالمعلمية والتي تستخدم عندما يكون مقياس البيانات ترتيبيًا، حيث يتم قبول الفقرة إذا كانت 

(؛ بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتوى 0.05( أصغر من )P-valueمستوى المعنوية للمشاهدة )
(؛ فإن 0.05( أكبر من )P-valueت مستوى المعنوية للمشاهدة )كون الفقرة إيجابية، أما إذا كانالفقرة وت

 أفراد العينة ال يوافقون على محتوى الفقرة وتكون الفقرة سلبية.
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 تحلهل رجابة  هنة الترالة حول الو ح المالح  نت أصحا  الشركات الناشئة:
شئة ليس لديهم الوعي إلى أن معظم أصحاب الشركات النا (5تشير نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول )

المالي والمعرفة الكافية التخاذ قرارات مالية مدروسة، حيث كان اتجاه المستجيبين حول جميع الفقرات 
 (.0.05الخاصة بالوعي المالي جاءت سلبية؛ أي أن مستوى المعنوية أكبر من )

 كات الناشئة( قياس الوعي المالي عند أصحاب الشر5جدول )

 

 ـــــانلبيـــــــا

 د ج  الموا ق  على ما   د  ي الفقٍر

ىحصاو 

 اال تبا 

م تور 

 المع وو 

القٍا  

 بءأ 

1H 

 غير موافق  موافق
5 4 3 2 1 

 العدد
 النسبة المئوية %

1 

هت لدو  معٍ    د او  

بالم ت دات كا ي  

الم لوب  للحصو  على 

التمووت )من ال هات 

 المااح (؟

2 5 8 8 11 

   ض 0.995 75
5.88% 14.71% 23.53% 23.53% 32.35% 

2 

هت لدو  د او   معٍ   

جيدر بم ت ات التمووت 

المتاح  لدر 

 المصا إ؟

5 3 8 6 12 

   ض 0.964 105
14.71% 8.82% 23.53% 17.65% 35.29% 

3 
هت ووجد لدو  تقدوٍات 

لح م التد قات ال قدو  

 الم تقبلي ؟

4 4 11 5 10 

   ض 0.945 86
11.75% 11.75% 32.35% 14.71% 29.41% 

4 
هت قمز بوضع     

 مالي  لم تقبت بٍكت ؟

10 9 5 4 6 
   ض 0.097 278

29.41% 26.47% 14.71% 11.76% 17.65% 

5 

اصا ح هت تلقيز أي 

بءأ  األمو  المالي  من 

)ايٍت ، اصدقا  ، 

م تءا  مالي .... 

 غيٍهم(؟

8 10 4 5 7 

   ض 0.262 264
23.53% 29.41% 11.76% 14.71% 20.59% 

6 

هت لدو  د او  كا ي  

ب يفي  ح اب أيعا  

الفا در )الب ي   

  المٍكب (؟

10 1 4 9 10 

   ض 0.678 210.5
29.41% 2.94% 11.76% 26.47% 29.41% 

7 
هت لدو  د او  كا ي  

بالت خم  أ ٍه على 

 اءا، بٍكت ؟

11 4 6 6 7 

   ض 0.226 236.5
32.35% 11.76% 17.65% 17.65% 20.59% 

8 

هت لدو  د او  بأياليب 

الت ووع )م ت ات، 

ايتثما ات(  أ ٍها 

 على تقليت المخا،ٍ؟

9 5 7 4 9 

  ض  0.481 191.5
26.47% 14.71% 20.59% 11.76% 26.47% 
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 تحلهل رجابة  هنة الترالة متح التتاي أصحا  الشركات الناشئة بمبات  الحوكمة:
( إلى أن تجاه المستجيبين حول معظم الفقرات الخاصة 6تشير نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول )

(، وهذا يدل على أن الشركات الناشئة ال 0.05) بالحوكمة جاءت سلبية؛ أي أن مستوى المعنوية أكبر من
تتوفر فيها مقومات الحوكمة المناسبة، وفي نفس السياق نجد أن معظم المستجيبين يعملون على فصل 

 حساباتهم الشخصية عن حسابات الشركة وهذا مؤشر جيد.
 ( ق،ا  متح التتاي أصحا  الشركات الناشئة بمبات  الحوكمة6جتول )

 ــــانالبيــــ

 درجة الموافقة على ما ورد في الفقرة

إحصاء 

 االختبار

مستو

ى 

المعنوي

 ة

القرار 

 بشأن

2H 

    موافق
 غير

 موافق

5 4 3 2 1 

 العدد

 النسبة المئوية %

1 

ي ليددد  ووجدددد لددددر بدددٍكت م ههدددت 

مؤي دددددي   اضدددددح  مدددددع ت ل دددددت 

 اضدح لتبعيد  الم اصدب، مدا وحدد د 

كيفي  اتخاأ قدٍا ات العمدت  كيفيد  

  ددددددع الم ددددددا ت األ ددددددٍر ىلددددددى 

 ال ل ات األعلى العتمادها؟

6 
7 8 5 8 

   ض 0.634 162.5
17.65

% 

20.5

9% 

23.53

% 
14.71% 

23.53

% 

2 

هددددت ووجددددد لدددددو م ىد ا   اضددددح 

ن لددددددود ا   الم ددددددؤ ليات ضددددددم

الءٍك ،  لحدد د ال دل ات.  مد ح 

 الم ا آت؟

10 10 6 3 5 

29.41 قبو  0.041 280

% 

29.4

1% 

17.65

% 
8.82% 

14.71

% 

3 

هدددت تتدددو  ٍ لددددو م   ددد   اضدددح  

للتعامددت مددع المخددا،ٍ التددي تواجددج 

 بٍكت م؟

5 12 3 8 6 

14.71   ض 0.442 256

% 

35.2

9% 
8.82% 23.53% 

17.65

% 

4 

تواصدددت الءدددفاإ هدددت تقومدددو  بال

حو  كا   الم ا ت المتعلق  بالعمدت 

بددددواي مدددن األهدددداإ  صدددوالي ىلدددى 

يددددلوكيات العمددددت علددددى م ددددتور 

)المؤي ددددددين، أع دددددداو م لددددددس 

 اإلدا ر، اإلدا ر، الموظفين(؟

5 9 9 8 3 

14.71   ض 0.246 188.5

% 

26.4

7% 

26.47

% 
23.53% 8.82% 

 لدو م ىجٍاوات  قابي  دا لي ؟هت  5

5 8 6 5 10 

14.71   ض 0.833 161

% 

23.5

3% 

17.65

% 
14.71% 

29.41

% 

6 
هدددت ووجدددد  صدددت بدددين ح دددابات م 

 الءخصي   ح ابات الءٍك ؟

16 11 3 2 2 

47.06 قبو  0.000 437

% 

32.3

5% 
8.82% 5.88% 5.88% 
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 ااجرا ات ااتارية لتح المصار :تحلهل رجابة  هنة الترالة حول 
( إلى أن تجاه المستجيبين حول جميع الفقرات الخاصة 7ل اإلحصائي بالجدول )تشير نتائج التحلي
(، وهذا ما 0.05لدى المصارف جاءت إيجابية؛ أي أن مستوى المعنوية أصغر من ) باإلجراءات االدارية

يدل على وجود العديد من الصعوبات اإلدارية تواجه أصحاب الشركات الناشئة عند التقديم للحصول على 
 يل من المصارف تمو 

 ( المتملبات وااجرا ات ااتارية لتح المصار 7جتول )

 هل رجابة  هنة الترالة حول اضوعاق ااقتصات،ة والل،ال،ة:تحل
( إلى أن تجاه المستجيبين حول معظم الفقرات الخاصة 8نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول )تشير 

(، وهذا ما يدل 0.05باألوضاع االقتصادية والمالية جاءت إيجابية؛ أي أن مستوى المعنوية أصغر من )
 المناسب.ادية والسياسية لها تأثير على فرص الحصول على التمويل وضاع االقتصعلى أن األ

 
 

 ـــــانالبيـــــــــــ

 د ج  الموا ق  على ما   د  ي الفقٍر

ىحصاو 

 اال تبا 

م تور 

 المع وو 

القٍا  

 بءأ 

3H 

    موا  
 غيٍ

   موا

5 4 3 2 1 

 العدد

 ال  ب  المئوو  %

1 
تتءدد مؤي ات التمووت  ي 

 ال مااات.،لب 

13 10 8 1 2 
 قبو  0.000 307

38.24% 29.41% 23.53% 2.94% 5.88% 

2 

تءتٍ، ال هات الممول  

على ضٍ  ر على تأييس 

بٍك  للحصو  على 

 تمووت.

19 6 5 3 2 

 قبو  0.000 400
55.88% 17.65% 14.71% 8.82% 5.88% 

3 

تءتٍ، ال هات الممول  

تا وخ على ضٍ  ر  جود 

 ا تمااي جيد للعميت.

16 8 6 2 2 

 قبو  0.000 356
47.06% 23.53% 17.65% 5.88% 5.88% 

4 
 وا د التمووت تعتبٍ مٍتفع  

 جدا.

12 7 10 2 3 
 قبو  0.006 239

35.29% 20.59% 29.41% 5.88% 8.82% 

5 
تعتبٍ  تٍر يداد التمووت 

 غيٍ كا ي .

15 7 9 2 1 
 قبو  0.000 297.5

44.12% 20.59% 26.47% 5.88% 2.94% 

6 

ه ا  ال ثيٍ من اإلجٍاوات 

اإلدا و  الٍ تي ي  ع د تقدوم 

 ،لب التمووت.

21 7 4 1 1 

 قبو  0.000 441
61.76% 20.59% 11.76% 2.94% 2.94% 
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 ( اضوعاق ااقتصات،ة والل،ال،ة وتأثهرها  لأ الشركات الناشئة8جتول )

 النتائج والتوص،ات
( إلى رفض فرضية الدراسة 5( الموضحة بالجدول )Wilcoxon testتشير نتائج اختبار ولكوكسن )

األولى والتي تنص على أصحاب الشركات الناشئة لهم وعي جيد باالمور المالية، حيث أشارت النتائج إلى 
لكون الدراية والمعرفة الكافية بالمستندات المطلوبة للحصول على أن أصحاب الشركات الناشئة ال يم

 ــــــــــانالبيـــــــ

 د ج  الموا ق  على ما   د  ي الفقٍر

ىحصا

و 

اال تبا

  

م تور 

 المع وو 

القٍا  

 بءأ 

4H 

 موا  
   

 غيٍ 

 موا  

5 4 3 2 1 

 العدد

 ال  ب  المئوو  %

1 

القددددددوااين  القواعددددددد 

 األاظمددد  الحاليددد  ال 

تتمابى مع الظدٍ إ 

 الٍاه  .

18 7 7 2 0 

 قبو  0.000 368
52.94% 20.59% 20.59% 5.88% 0% 

2 

ىجدددددددددٍاوات تعقيدددددددددد 

الت  يت  التٍا يص 

 للءٍكات ال ابئ .

14 8 1 6 5 

 قبو  0.020 396
41.18% 23.53% 2.94% 17.65% 14.71% 

3 

تواجدددددددددج بدددددددددٍكت م 

صددددعوبات  مءدددداكت 

م دددتمٍر  ددددي ت دددددود 

الددوو   دي مواعيدددها 

ب ددددددددبب األ ضددددددددا  

االقتصدددددددددددددددددددددددددددادو  

  ال يايي .

12 5 5 4 8 

   ض 0.188 259
35.29% 14.71% 14.71% 11.76% 23.53% 

4 

ا تفددددددددددا  أيددددددددددعا  

الصددددٍإ أ ددددٍ علددددى 

 ىوٍادات الءٍك .

23 5 4 1 1 

 قبو  0.000 443
67.65% 14.71% 11.76% 2.94% 2.94% 

5 

ا تفدددددددا  الم دددددددتوي 

العددا  لويددعا  بءدد ت 

ملحوظ  تداي القدور 

 الءٍا ي .

17 8 7 2 0 

 قبو  0.000 367
50% 23.53% 20.59% 5.88% 0% 

6 

ااخفددددا  كبيددددٍ  ددددي 

ح ددددددددددم المبيعددددددددددات 

 األ بددددددددا  ب ددددددددبب 

األ ضا  االقتصدادو  

  ال يايي .

15 8 4 4 3 

374.

5 
 قبو  0.002

44.12% 23.53% 11.76% 11.76% 8.82% 

7 

الظددددٍ إ ال يايددددي  

الحاليدد   األم يدد  أدت 

ىلى توقف الت هيمت 

التمووليددددددددددد  لددددددددددددر 

 المصا إ.

22 5 6 0 1 

 قبو  0.000 389
64.71% 14.71% 17.65% 0% 2.94% 
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ة جيدة بأنواع المنتجات المالية المتاحة لدى المصارف، أيضًا فيما يخص التمويل، كما ليس لديهم معرف
الوعي الالزم التخاذ قرارات مالية سليمة فقد إشارات النتائج إلى أنهم يفتقرون للمعرفة والدراية الكافية 

عدم الدراية  التضخم وبحساب أسعار الفائدة والتنبؤ بالتدفقات النقدية وا عداد الخطط المالية، باإلضافة إلىب
 الكافية بأساليب التنويع لتقليل مخاطر الشركة. 

رشادات  ويرجع ضعف الوعي المالي لدى أصحاب الشركات الناشئة إلى عدم حصولهم على نصائح وا 
لمالية بطريقة سليمة، أن غياب الوعي المالي لدى أصحاب الشركات الناشئة له تساعدهم على إدارة امورهم ا

 تقبل الشركة وفرص نموها.آثار سلبية على مس
( إلى رفض فرضية 6( الموضحة بالجدول )Wilcoxon testكما أشارت نتائج اختبار ولكوكسن )

طبيق بمبادئ الحوكمة، حيث أشارت الدراسة الثانية، والتي تنص على أصحاب الشركات الناشئة ملتزمين بت
 كمة. االمر الذي قد يضر بسمعتهم.  النتائج بأن أصحاب الشركات الناشئة غير ملتزمين بمبادئ الحو 

( إلى قبول فرضية 7( الموضحة بالجدول )Wilcoxon testنتائج اختبار ولكوكسن )أيضا أشارت و 
ية داخل المصارف أحد معوقات تمويل الشركات الدراسة الثالثة، والتي تنص على أن اإلجراءات اإلدار 
لب الضمانات من قبل المصارف، كما أن إتمام الناشئة، حيث أشارت النتائج بأن هناك تشددًا في ط

إجراءات الحصول على التمويل تتطلب كثير من اإلجراءات والمستندات، وان المصارف تهتم بالتاريخ 
تكاليف التمويل وفترة السداد تعتبر غير كافية من وجهة نظر االئتماني للعميل، باإلضافة إلى ارتفاع 

 أصحاب الشركات الناشئة.
وفيما يخص تأثير األوضاع االقتصادية والسياسية على إمكانية حصول الشركات الناشئة على التمويل 

ليبيا إلى وضاع الحالية في المناسب، فقد أشارت النتائج إلى قبول فرضية الدراسة الرابعة؛ حيث عملت األ
األمر الذي يقف عائقًا أمام  ارتفاع األسعار وتدني القوة الشرائية، مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات،

إقناع الممولين بالجدوى من عملية التمويل، باإلضافة إلى تعقيدات إجراءات منح تراخيص وتسجيل 
 األوضاع. الشركات، وعدم تماشي القوانين والقواعد واألنظمة الحالية مع هذه

الموجه لهذه الفئة من قبل إن تبرير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تعود إلى ضعف الدعم 
الدولة والمؤسسات المالية من حيث توعيتهم بأهمية التخطيط المالي السليم، وضرورة معرفة المنتجات 

باإلضافة لعدم إدراكهم ألهمية الحوكمة  المالية المتاحة في السوق، وكيفية الحصول على التمويل المناسب،
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ستثمار في ليبيا تنطوي على العديد من المعوقات التي تقف في تدعيم الثقة في شركاتهم، كما أن بيئة اال
أمام تسهيل إجراءات الحصول على التمويل بسبب األوضاع االقتصادية والسياسية والتي ترفع من درجة 

أخرى التشريعات والقوانيين الموجدة حاليًا ال تساعدها على االنطالق مخاطر الشركات الناشئة، ومن جهة 
 والنمو.

 توصي الدراسة: وعليه 
بضرورة العمل على الرفع من الوعي المالي لدى رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة لما له  •

 اثر إيجابي أصحاب هذه الشركات.
خ مبادئ الحوكمة داخل شركاتهم لما له دور كذلك ضرورة أن تقوم الشركات الناشئة بالعمل ترسي •

تنجب عن تضارب المصالح بين رواد األعمال كبير على سمعة الشركة وتقليل مشاكل التي 
 والمستثمرين.

 على المصارف العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التمويل. •
ناشئة، والعمل تقديم كما على الدولة العمل على تسهيل إجراءات تسجيل ومنح التراخيص للشركات ال •

 لكي تستطيع القيام بدورها. الدعم المناسب لهذه الشركات. وتوفير الضمانات لمؤسسات التمويل
 المراجل

ريادة األعمال  .(2014والعوض، معاوية؛ ويوهوانج، زينج ) ،وفان هورين، كونستانس ،السكري، هالة
 (.ISER) االقتصاديةمعهد الدراسات االجتماعية و منظور إماراتي، جامعة زايد، 

 .اإلبداع وريادة األعمالاالتجاهات الناشئة في مجال ( 2016الشيخ، خالد ياسين )
 ملف بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )دراسات وقوانين(.  .(2012العرادي، علي عبدهللا )

تواجه تمويل أهم المشاكل والمعوقات التي  .(2015والرمالوي، وسام أكرم ) ،المشهراوي، أحمد حسين
قطاع غزة من وجهة نظر العاملين المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات األجنبية العاملة في 

 (.2)19 (،مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانيةفيها، 
مجلة جامعة البعث المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية،  .(2017) المللي، قمر
 (.67)39 ة العلوم اإلنسانية(،)سلسل

جامعة  المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة،التمويل برأس  .(2008بلعيدي، عبدهللا )
 الحاج األخضر، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير.
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اطر في تمويل المشاريع الناشئة: دراسة حالة المالية (. فعالية رأس المال المخ2009) سبتي، محمد
. رسالة ماجستير في علوم التسيير، جامعة منتوري، كلية finalepبية للمساهمة الجزائرية األورو 

  العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم إدارة مالية، قسنطينة، الجزائر. 
. ترجمة إسماعيل بسيوني، لبناء المهارات البحثية طرق البحث في اإلدارة: مدخل(. 2010سيكاران، أوما )

 دار المريخ. :ية السعودية(، المملكة العرب2)ط
تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقروض البنكية، دراسة  .(2013ونريمان، خمقاني ) ،رقاني، بوخطة

_ورقلة، كلية ، شهادة ليسانس في علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباحلة بعض مؤسسات بورقلةاح
 علوم التسيير.قسم -العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية

مجلة العلوم (. أثر حاضنات المشروعات في تعزيز ريادة األعمال بمدينة عنابة، 2015مهدي، جابر )
 جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر.، (2)16، االقتصادية
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بالمشروعات  مدى تأثير المعلومات المحاسبية والمالية على عملية اتخاذ القرار
 الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا

 عبد الحكيم محمد مصليد.                           محمد مفتاح الفطيميد. 
     جامعة مصراتة –كلية االقتصاد جامعة مصراتة                          –كلية االقتصاد         

y@eps.misuratau.edu.lm.alfatiemy                 a.masli@eps.misuratau.edu.ly 

 الملخص  
استكشاف دور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات تهدف هذه الدراسة إلى 

الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا. وقد تم استخدام نهج االستبيان كأداة لجمع البيانات من المشاركين 
عملية اتخاذ القرار هناك إدراك لدور المعلومات المحاسبية والمالية في  بالدراسة. تشير نتائج الدراسة إلى أن

بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة، كما بينت أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات 
المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ القرارات المختلفة بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا. النتائج 

جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ  أوضحت أيضا أن هناك إجراءات يمكن أن تعزز
القرارات بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا. في هذا السياق، تؤكد أدلتنا على الحاجة إلى تطبيق 

لك الحاجة إلى المعايير المحاسبية لدعم جودة المعلومات المحاسبية والمالية الالزمة التخاذ القرارات الرشيدة، وكذ
 وجود نظام محاسبي يستخدم النظم اإللكترونية المتطورة.

 المشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة، المعلومات المحاسبية والمالية، اتخاذ القرارات، ليبيا.الكلمات الدالة: 

Abstract 
This study aims to explore the role of accounting and financial information in the 

decision-making process of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Libya. To achieve 
this, the questionnaire approach is employed to collect data from study participants. Three 
groups of actors in the business environment of SMEs in Libya are surveyed, including the 
owners and managers of these enterprises, external auditors, and academics specialised in 
this aspect.  

The findings indicate that there is an awareness of the role of financial and accounting 
information in the decision-making process of entrepreneurial SMEs in Libya. The findings 
also show that there is a statistically significant relationship between accounting and 
financial information and the decision-making process of these enterprises. Furthermore, the 
findings indicate that there are actions that can be taken to enhance the quality and 
effectiveness of financial and accounting information in the decision-making process of 
SMEs in Libya. Evidence suggests the need to apply accounting standards and the need for 
an accounting system that uses advanced electronic systems that has a good control system 
and highly qualified accountants. 

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), Financial and accounting information, 
Decision-making, Libya. 
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 المقدمة
من أجل إدارة عمليات الشركة بكفاءة وبنجاح، فإن أهمية المعلومات المحاسبية والمالية وغير المالية 

(. فالمديرون قادرون فقط على تحقيق أهداف Bakhoda and Mayeli, 2016ضرورية في أي مؤسسة )
 (.(Henry and Robinson, 2016معلومات كافية عن الجوانب المالية من قبلهملشركة، إذا كانت لديهم 

 ,Dantasوهناك إجماع عام إلى حد ما على دور المعلومات المحاسبية والمالية في استمرارية أي شركة )
(، وتشكل المعلومات 2018(، وهي وسيلة للدعم أو المساعدة في عملية صنع القرار )الهنيني، 2013
 ,.Stanković et alبية جزًءا رئيسًيا ال يتجزأ من اتخاذ القرارات الحيوية لعمليات الشركة اليومية )المحاس
(. غير أن استخدام وتقييم هذه المعلومات المحاسبية والمالية يمثل الجانب الرئيسي الذي يوجه 2012

جزءًا رئيسيًا ومهمًا في اتخاذ صناع القرار التخاذ القرارات المناسبة للمنظمة، حيث تشكل هذه المعلومات 
القرارات المهمة لعمليات المنظمة اليومية، مثل اتخاذ قرارات االستثمار والتمويل وتوزيعات األرباح. وهذه 

 Stankovićالمعلومات ال تحمل أهمية اإلدارة فحسب، بل للمستخدمين بما في ذلك العمالء والمساهمين )
et al., 2012 متاحة حول هذا هذه المسألة(. هناك دراسات قليلة (Shields, 2010; Carraher and 

Auken, 2013 والتي ال تزال غير مفهومة، وليست معروفة بشكل كافي من حيث األهمية التي تعلقها ،)
 (. Dos Santos et al., 2018) هذه الشركات على المعلومات المحاسبية والمالية

وتلعب المشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة دورًا مهمًا في تحقيق األهداف االقتصادية، فاالقتصاد 
التنافسي ال يقوم على وجود الشركات الكبرى والعمالقة فقط، بل وجود بيئة قادرة على استيعاب األعمال 

عمال ذوي الكفاءة الريادية من المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خالل ظهور مجموعة من رواد األ
والطموح والنشاط، هذه المؤسسات تقوم بدور رئيس في تلبية احتياجات المجتمع من السلع والخدمات عالوة 
على توفير فرص عمل للكثير من أبناء هذا المجتمع. غير أن هناك دور للمعلومات المحاسبية والمالية بهذه 

دارة أعمالهم في بيئة تنافسية ومنع فشل  المؤسسات حتى يتسنى للمالكين والمديرين في اتخاذ قرارات رشيدة وا 
(. كما تهتم الجهات الداخلية كاإلدارة 2014األعمال التجارية وتوسيع نطاقها )رمو وعبد القادر، 

بالمعلومات المحاسبية والمالية للتعرف على نتيجة أعمالها ومركزها المالي ولالستفادة منها في قرارات 
الشراء أو التصنيع، وغيرها من القرارات التي تحتاج إلى المقارنة بين البدائل من أجل  التسعير، وقرارات

(. وفي غياب الدراسات عن هذه المسألة في ليبيا، تهدف هذه 2018اختيار البديل األفضل )الهنيني، 
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ر بالمشروعات الدراسة إلى فهم واستكشاف مدى تأثير المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرا
الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا؛ واستكشاف المعلومات والتقارير المالية التي يتم أعدادها بهذه 
المشروعات الريادية، باإلضافة إلى تحديد الطرق التي تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية 

  .المقدمة لمتخذي القرار بهذه المشروعات الريادية
ن األهمية الرئيسية لهذه الدراسة في حقيقة أنه من خالل استكشاف مدى تأثير المعلومات المحاسبية تكم

والمالية على اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا، يمكن أن يساعد مديري 
ام أكبر لجودة وفعالية هذه ن إليالء اهتميات التنظيمية والحكومية والمساهموأصحاب هذه المشروعات والهيئ

المعلومات المحاسبية والمالية وتقديمها لصناع القرار في الوقت المناسب، حتى يتم ترشيد اتخاذ القرارات 
وتساهم هذه الدراسة في النقاش الدائر حول دور وتأثير المعلومات المحاسبية  .بهذه المشروعات الريادية

التي تغطي المشروعات  -حسب علم الباحثين  -ى ولونها الدراسة األوالمالية في اتخاذ القرارات من خالل ك
نحو  ،الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا، خاصة بعد انتقال االقتصاد الليبي في السنوات األخيرة

الخصخصة وتوسيع الملكية والحاجة إلى جذب االستثمار األجنبي. عالوة على ذلك، ستقوم هذه الدراسة 
طار عمل تنظيمي مختلف، وهو سياق  بتقديم منظور مختلف وأدلة جديدة من بلد ناٍم له بيئة أعمال وثقافة وا 

ال يزال غير مفهوم بشكل جيد. وبالتالي، تحاول الدراسة تعزيز فهمنا للدور التي تلعبه المعلومات المحاسبية 
 والمالية في عملية اتخاذ القرار بهذه المشروعات الريادية في ليبيا.

 دراسةت الياأدب
ذات الصلة إلى أنه تم إيالء اهتمام كبير ألهمية المعلومات المحاسبية والمالية  تشير مراجعة األدبيات

بالشركات، نظرًا الحتياج اإلدارة لهذه المعلومات ألداء وظائفها بكفاءة وفعالية وتحقيق أهداف المنظمة. فقد 
القطاع العام، ركزت غالبية الدراسات التي تناولت أهمية المعلومات المحاسبية والمالية على شركات 

 ;Citroen, 2011 وشركات قطاعات معينة مثل القطاع المصرفي، والشركات العائلية )على سبيل المثال،
Collier, 2015; Saukkonen, 2018; Da Silva et al., 2019 ;Esch et al., 2019 غير أنه .)

لمالية للشركات الصغرى ال تزال البحوث األكاديمية التي تحقق في احتياجات المحاسبة والتقارير ا
 ;Samuelsson, et al., 2016; Kubickova and Jindrichovska, 2016والمتوسطة نادرة نسبًيا )

Kurniawati and MeilianaIntani, 2016; Ezeagba, C., 2017; Albuquerque, 2017; 
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Habiba, et al., 2019; بيل المثال،(. وتركز أغلب هذه الدراسات على الدول المتقدمة )على س 
Halabi, 2010; Palazuelos et al., 2018; Coram, 2018; Watchman, 2019 ونتائج .)

البحوث من هذه البلدان ال تنطبق بالضرورة على البلدان النامية والسيما العربية، والتي قد يكون لها سياق 
 (. ,.Barghathi et al 2017اقتصادي وسياسي مختلف تماًما )

زت القليل من التحقيقات بالبلدان العربية على أهمية المعلومات المحاسبية والمالية وحتى اآلن، رك
(. من 2018; الهنيني، 2014; رمو وعبد القادر، 2014بالشركات الصغرى والمتوسطة )مثل البحيصي، 

 سبيةالمحا استخدام المعلومات درجة أن (2014بين الدراسات التي أجريت في هذه البلدان وجد البحيصي )
للغاية، في حين  محدودة الشركات الصغرى والمتوسطة تلك في العمليات وتسيير القرارات اتخاذ والمالية في

( أن اتخاذ أي قرار هو مفاضلة بين عدة بدائل متاحة وال يمكن أن تتم هذه 2014حدد رمو وعبد القادر )
( توصلت إلى وجود عالقة ذات 2018)العملية بمعزل عن المعلومات المحاسبية المفيدة. دراسة الهنيني 

داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية والمالية وكفاءة اتخاذ القرارات. على الرغم من أن الكثير من هذا 
البحوث السابقة ال تقدم رؤى قيمة حول أهمية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار 

(، إال أن هذه الدراسة تحاول سد فجوة في األدبيات  2014حيصي، بالكيانات الصغرى والمتوسطة )الب
الموجودة وتركز على مسائل تأثير المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات 
الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا، واستكشاف المعلومات والتقارير المالية التي يتم أعدادها بهذه 

، ومن ثم تحديد اإلجراءات التي تعزز جودة وفعالية هذه المعلومات المحاسبية والمالية المقدمة المشروعات
لمتخذي القرار بهذه الكيانات الريادية، خاصة أنه لم يحاول أحد حتى اآلن التحقيق في مثل هذه المسائل في 

 ليبيا. 
الوزراء )اللجنة الشعبية العامة وتعّرف المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا بموجب قرار رئاسة 

والخاص بإنشاء صندوق التشغيل على أنها مجموعة المشروعات اإلنتاجية  2006( لسنة 109سابقًا( رقم )
والخدمية التي يمتلكها القطاع الخاص، وهى مشروعات تتميز ببساطتها، وعدم استخدامها للتقنيات المعقدة، 

 25الشباب، وال يزيد عدد العاملين في المشروعات الصغرى عن  وتلعب دور مهمًا في استيعاب المشتغلين
مليون دينار ليبي كحد أقصى، في حين أن المشروعات  2.5شخصًا، وال يزيد رأس المال التأسيسي عن 
دينار  يينمال 5يد رأس المال التأسيسي عن شخصًا، وال يز  50المتوسطة ال يزيد عدد العاملين فيها عن 
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 (. 2009ليبي )البدري، 
 ووفًقا لما سبق تم صياغة األسئلة البحثية التالية:

ما مدى إدراك عينة الدراسة لتأثير المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار  .1
 .بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا

قرارات المختلفة بالمشروعات الريادية هل هناك تأثير للمعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ ال .2
 الصغرى والمتوسطة في ليبيا.

هل هناك إجراءات تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرارات  .3
 .بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا

 ولإلجابة على تساؤالت الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:
يوجد إدراك لدى عينة الدراسة لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار  .1

 .بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ القرارات المختلفة  .2

 .يبيابالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ل
توجد إجراءات تعزز من جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرارات  .3

 .بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا
 منهجية الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل واقع استخدام المعلومات 
مالية في المشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا من خالل إجراء دراسة ميدانية على المحاسبية وال

ن يذه المشروعات الريادية، والمراجعالمشاركين بالدراسة، والتي تشمل ثالث مجموعات: أصحاب ومدراء ه
ن في هذا الجانب. هذه المجموعات هي األكثر ين المختصيلهذه المشروعات، وأيضا األكاديمين يالخارجي

دراية بدور وتأثير المعلومات المحاسبية والمالية المستخدمة في اتخاذ القرار بهذه المشروعات. ونظًرا لضيق 
الوقت والموارد باإلضافة إلى صعوبة تحديد جميع السكان، استخدمت الدراسة عينة عشوائية من تلك 

أسلوب "العينة المنتظمة"، والتي تستخدم عادة عندما ال يتوفر للباحث قوائم  المجموعات الثالث باستخدام
لعدد عناصر المجتمع، بحيث يتم اختيار أفراد العينة بشكل منتظم، أي يتم اختيار شخص من عدد من 
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 (.2008األشخاص. وهذا ما تم فعله بالدراسة الحالية )أنظر: طبّية، 
البيانات من المشاركين بالدراسة. بدأ االستبيان بموجز يحدد المشروع  تم استخدام االستبيان كأداة لجمع 

هما المعلومات الديموغرافية للمجيبين )الوظيفة، أولوالغرض من االستبيان، تم تقسيمها إلى قسمين، جمع 
المستوى التعليمي، مجال التخصص، الخبرة العملية(. يهدف القسم الثاني إلى استنباط تصورات المجيبين 
فيما يتعلق بمدى إدراكهم لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية 
الصغرى والمتوسطة في ليبيا. كما ُطلب من المشاركين توضيح ما إذا كان هناك تأثير للمعلومات المالية 

المتوسطة في ليبيا، وما هي اإلجراءات والمحاسبية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية الصغرى و 
التي تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرارات بالمشروعات الريادية، لذلك 
كان من المهم اكتساب رؤية أكثر ثراًء من أجل تحديد اإلجراءات التي تعزز جودة وفعالية المعلومات 

تم تطوير أسئلة االستطالع بعد مراجعة  .لمتخذي القرار بهذه المشروعات الريادية المحاسبية والمالية المقدمة
توضح األدبيات في هذا المجال. كل األسئلة في القسم الثاني استخدمت مقاييس ليكرث ذات خمس نقاط 

 (:1درجة الموافقة، كما هي مبين بالجدول رقم )
 مقياس ليكرث الخماسي :(1جدول رقم )

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة القياسمستوى 

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

والمختصين في مجال المحاسبة  تم عرض صحيفة االستبيان على نخبة من أعضاء هيئة التدريس كما
، وذلك لتعديل بعض العناصر والعبارات حتى تتوافر درجة مقبولة ومطمئنة الستخدام والبحث العلمي

 .صحيفة االستبيان في جمع البيانات
( يوضح عدد صحائف االستبيان الموزعة على عينة الدراسة وعدد الصحائف المتسلمة. 2الجدول رقم ) 

( باستخدام أسلوب العينة المنتظمة صحيفة استبيان على عينة الدراسة )كما أسلفنا 120حيث تم توزيع عدد 
 %، كلها كانت صالحة للتحليل اإلحصائي.60.8استبيان بنسبة  73وثم ترجيع 

 صحائف االستبيان الموزعة والمستلمة :(2جدول رقم )
 النسبة العدد البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

 %100 120 عدد صحائف االستبيان الموزعة 

 %60.8  73 عدد صحائف االستبيان الموزعة والتي يمكن االعتماد عليها 

 %39.2  47 عدد صحائف االستبيان التي لم تستلم 
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 تحليل البيانات
 لتحقيق أهداف الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل واقع استخدام المعلومات.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 
يعتبر من االختبارات اإلحصائية : (Cronbach’s Alpha)اختبار كرونباخ ألفا للصدق والثبات  •

المهمة الختبار مدى مصداقية إجابات مفردات العينة على كل مجموعة من أسئلة االستبيان. وتبين أن 
على األسئلة المتعلقة بفرضيات  الدراسة في المشاركينقيمة معامل كرونباخ ألفا الخاص بإجابات أفراد 

كرونباخ كافيًا لإلشارة إلى موثوقية البيانات إذا كان ، ويعتبر معامل ألفا 93.5%الدراسة قد بلغت 
(، مما يعطي مؤشر جيد إلمكانية االعتماد على اإلجابات Kiliç, 2016) 0.70مساويًا أو أكبر من 
 الواردة باالستبيان.

حيث تبين من هذا االختبار أن البيانات : (Test Of Normality) اختبار اعتدالية البيانات •
 (.Das and Imon, 2016ة ال تتبع التوزيع الطبيعي )في هذه الدراس

تشمل المقاييس اإلحصائية الوصفية المستخدمة في هذه الدراسة المتوسط اإلحصاء الوصفي:  •
 (.Bickel and Lehmann, 2012واالنحراف المعياري والرتبة )

تخدام الختبار فرضيات الدراسة تم اس: (Wilcoxon signed rank test)اختبار ولكوكسن  •
اختبار ولكوكسن باعتباره أحد االختبارات اإلحصائية الالمعلمية التي تجرى عندما تكون البيانات ال 

، وقد تم استخدم اختبار ولكـــوكسن الختبار الفرض (Abid, et al., 2017)تتبع التوزيع الطبيعي 
 التالي في هذه الدراسة:

 )محايد(.  3: أن وسيط درجة الموافقة حول عبارة يساوي قيمة Hoالفرض الصفري  ▪
 )موافق أو غير موافق(. 3: أن وسيط درجة الموافقة حول عبارة ال يساوي قيمة H1الفرض البديل  ▪

 

إلجراء التحليل اإلحصائي والوصول  (SPSS)والتخاذ قرار حول هذه الفرضية تم استخدام برنامج 
 التخاذ القرار التالي: 

فهذا يدل على قبول  0.05أكبر من  (P-value)إذا كانت قيمة مستوى المعنوية المشاهدة  •
 الفرض الصفري أي أن االتجاه العام حول هذه العبارة كان محايدًا. 
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فهذا يدل  0.05تساوي  أصغر من أو (P-value)إذا كانت قيمة مستوى المعنوية المشاهدة  •
على رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل وبذلك يكون االتجاه حول هذه العبارة بالموافقة 

التي أكبر من الوسيط أكبر من مجموع الرتب التي  (Ranks sum of)إذا كانت مجموع الرتب 
ب التي أكبر من أصغر من الوسيط. ويكون االتجاه العام بعدم الموافقة إذا كانت مجموع الرت

 الوسيط أصغر من مجموع الرتب التي أصغر من الوسيط.
 تحليل البيانات الشخصية

 :الوظيفة •
 حسب الوظيفة الدراسة في المشاركينتوزيع  :(3جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد البيان

 %53.4 39 أكاديمي
 %24.7 18 مالك أو مدير شركة صغرى أو متوسطة

 %21.9 16 مراجع خارجي
 %100 73 اإلجمالي 

 

 
ويمثلون ما نسبته  ،من األكاديميينكانوا يالحظ من الجدول السابق أن أغلب المشاركين في الدراسة 

% فقط هم مالك أو مدراء شركات صغرى 24.7%، وذلك نظرًا لسهولة الوصول إليهم. وما نسبته 53.4
، في حين ما نسبته الحصول على البيانات الالزمة للدراسةعدم تعاون هذه الشركات في أو متوسطة نظرا ل

 هم من المراجعين الخارجيين. الدراسة في المشاركين% فقط من 21.9
 
 المؤهل العلمي  •

حسب المؤهل العلمي؛ حيث يالحظ أن أغلب  الدراسة في المشاركين( يوضح توزيع 4الجدول رقم )
% لديهم شهادة 34.2%، وما نسبته 46.6ويمثلون ما نسبته  ،المشاركين في الدراسة لديهم شهادة دكتوراه

% يحملون شهادة بكالوريوس، مما يدل على أن المستجوبين الذين لديهم 16.4ماجستير، في حين ما نسبته 
ساعد على فهم موضوع الدراسة ويزيد من ثقة البيانات ي وهو ما% 80.8ما نسبته يمثلون مؤهالت عالية 
 المتحصل عليها.



 
 ر....         حممد الفطيمي وعبد احلكيم مصليمدى أتثري املعلومات احملاسبية واملالية على عملية اختاذ القرا

 

190 

 حسب المؤهل العلمي الدراسة في المشاركينتوزيع  :(4جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد البيان

 %46.6 34 دكتوراه

 %34.2 25 ماجستير

 %16.4 12 بكالوريوس

 %2.8 2 أخرى
 %100 73 اإلجمالي 

 

 التخصص •
يمكن أن يالحظ من الجدول السابق أن أغلب المشاركين في الدراسة تخصصهم محاسبة وبنسبة 

 % تخصصهم من غير المحاسبة.19.2ما نسبته أن %، في حين 80.8
 حسب التخصص الدراسة في المشاركينتوزيع  :(5جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد التخصص

 %80.8 59 محاسبة

 %8.2 6 تمويل 

 %6.8 5 إدارة

 %4.2 3 أخرى

 %100 73 اإلجمالي 
 

 الخبـــرة العملية  •
سنوات فأكثر وبنسبة  10يستنتج من الجدول السابق أن أغلب المشاركين في الدراسة لديهم خبرة من 

 سنوات. 10% لديهم خبرة أقل من 28.7% من عينة الدراسة، في حين أن 71.3
 حسب الخبرة العملية الدراسة في المشاركينتوزيع  :(6)رقم جدول 

 النسبة المئوية العدد البيان

 %16.4 12 أقل خمس سنوات 

 %12.3 9 سنوات 10إلى أقل من  5من 

 %31.5 23 سنة 15سنوات إلى أقل من  10من 

 %39.8 29 سنة فأكثر 15من 

 %100 73 اإلجمالي 
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 اختبار فرضيات الدراسة
 فرضيات الدراسة على النحو التالي:تم اختبار 

 ى: ولاختبار الفرضية األ 
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على: 

يوجد إدراك لدى عينة الدراسة لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية : ال Hoالفرض الصفري 
 .اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة

يوجد إدراك لدى عينة الدراسة لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية : H1الفرض البديل 
 .اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة

ى عن طريق إجراء اختبار ولكوكسن األحادي وذلك لكل عبارة من ولتم اختبار فرضية الدراسة األ
ها ست فقرات، وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصائي عبارات هذ الفرضية والتي كان عدد

SPSS( على النحو التالي: 7، وكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 
 

 ىولنتائج التحليل اإلحصائي للفرضية األ  :(7)رقم جدول 

 ىولالفرضية األ
إحصائيات 

 Zاالختبار 

مستوى 

 المعنوية 
P-value 

 مجموع الرتب 

أكبر من 

 الوسيط
أصغر من 

 الوسيط

المتوسط العام لجميع العبارات كوحدة 

 واحدة
5.311 0.000 703.00 .000 

{ لجميع العبارات p-valueُتظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق أن قيمة مستوى المعنوية }
الفرض البديل ( وقبول H0( مما يشير إلى رفض الفرض الصفري )0.05كوحدة واحدة كانت أقل من )

(H1 وبما أن مجموع الرتب التي ،) أكبر من الوسيط هي أكبر من مجموع الرتب التي أصغر من هي
 بالموافقة. هو مما يعني أن االتجاه العام لرأي المشاركين حول هذا المحور ،الوسيط لجميع الفقرات

وقبول الفرض  ولالفرض الصفري األن يستطيعان اتخاذ قرار برفض يواستنادًا على ما سبق فإن الباحث
: "يوجد إدراك لدى عينة الدراسة لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية أنه والذي ينص على ،البديل

 اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة".
االنحرافات المعيارية ولمعرفة أكثر الفقرات تأثيرًا في هذا القرار، تم احتساب المتوسطات الحسابية و 
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 (:8كما هي موضحة بالجدول رقم ) ولإلجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بالمحور األ
 

 ىولالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بالفرضية األ  :(8جدول رقم )

 المهارات الشخصية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

1 
يعمل على  وجود المعلومات المحاسبية والمالية

ترشيد القرارات المختلفة بالشركات الريادية الصغرى 

 والمتوسطة.

4.63 .6970 1 

2 
وجود المعلومات المحاسبية والمالية يساعد في اتخاذ 

القرار بتوجيه الموارد نحو الفرص االستثمارية 

 الناجحة.

4.59 .6200 2 

3 

وجود المعلومات المحاسبية والمالية يعمل على توفير 

المعلومات التي تحدد تكلفة وحدات اإلنتاج ومن ثم 

 اتخاذ القرار بشأن التسعير.

4.49 0.648 3 

4 
وجود المعلومات المحاسبية والمالية التي تساعد في 

عملية تقييم األداء ومن ثم اتخاذ القرار بشأن هذا 

 التقييم.

4.32 0.705 5 

5 
وجود المعلومات المحاسبية والمالية يعمل على اتخاذ 

 القرارات المتعلقة بعمليات التمويل.
4.41 0.620 4 

6 
وجود المعلومات المحاسبية والمالية يعمل على اتخاذ 

 القرارات الخاصة بالتوجه الريادي.
4.04 0.857 7 

7 
على  وجود المعلومات المحاسبية والمالية يساعد

 .األنشطة المستقبليةاتخاذ القرارات المتعلقة ب
4.29 0.808 6 

  0.519 4.40 المتوسط العام لجميع العبارات كوحدة واحدة

 
 

ُتظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق إلى أن أكثر الفقرات المدركة من قبل عينة الدراسة هي 
( "وجود المعلومات المحاسبية والمالية يعمل على ترشيد القرارات المختلفة بالشركات الريادية 1الفقرة رقم )

( 2لى التوالي، والفقرة رقم )( ع0.697، 4.63الصغرى والمتوسطة" بمتوسط حسابي وانحراف معياري )
"وجود المعلومات المحاسبية والمالية يساعد في اتخاذ القرار بتوجيه الموارد نحو الفرص االستثمارية 

( " وجود 3( على التوالي، والفقرة رقم )0.620، 4.59الناجحة" بمتوسط حسابي وانحراف معياري )
علومات التي تحدد تكلفة وحدات اإلنتاج ومن ثم اتخاذ المعلومات المحاسبية والمالية يعمل على توفير الم

( على التوالي. كما يالحظ أن 0.648، 4.49القرار بشأن التسعير"، بمتوسط حسابي وانحراف معياري )
( " وجود المعلومات المحاسبية والمالية يعمل على اتخاذ القرارات الخاصة بالتوجه الريادي"، 6الفقرة رقم )

( على التوالي. وبصفة عامة، 0.857، 4.04األخيرة بمتوسط حسابي وانحراف معياري )جاءت في المرتبة 
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مدركين لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات  المشاركينيالحظ أن 
( على التوالي. 0.519، 4.40الريادية الصغرى والمتوسطة، وذلك بمتوسط حسابي وانحراف معياري )

سبية عموما، أظهرت النتائج أن هناك أدلة إحصائية كافية لتأكيد إدراك عينة الدراسة لدور المعلومات المحا
 والمالية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا.

 اختبار الفرضية الثانية:
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على: 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية والمالية وعملية  ال: Hoالفرض الصفري 
 .بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا اتخاذ القرارات المختلفة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ : H1الفرض البديل 
 .القرارات المختلفة بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا

تم اختبار فرضية الدراسة الثانية عن طريق إجراء اختبار ولكوكسن األحادي وذلك لكل عبارة من 
عبارات هذ الفرضية والتي كان عددها سبع فقرات، وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصائي 

SPSS( على النحو التالي: 9، وكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 
 حليل اإلحصائي للفرضية الثانيةنتائج الت: (9جدول رقم )

 الفرضية الثانية
إحصائيات 

 Zاالختبار 

مستوى 

 المعنوية 
P-value 

 مجموع الرتب 

أكبر من 

 الوسيط
أصغر من 

 الوسيط

المتوسط العام لجميع العبارات 

 كوحدة واحدة
4.456 0.000 557.50 37.50 

 

 

( لجميع العبارات p-valueقيمة مستوى المعنوية )ُتظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق أن 
( وقبول الفرض البديل H0( مما يشير إلى رفض الفرض الصفري )0.05كوحدة واحدة كانت أقل من )

(H1 وبما أن مجموع الرتب التي أكبر من الوسيط هي أكبر من مجموع الرتب التي أصغر من الوسيط ،)
 ام لرأي المشاركين حول هذا المحور بالموافقة.لجميع الفقرات مما يعني أن االتجاه الع

وقبول الفرض  ولواستنادًا على ما سبق فإن الباحثين يستطيعان اتخاذ قرار برفض الفرض الصفري األ
البديل والذي ينص على: "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ 

 وعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا".القرارات المختلفة بالمشر 
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ولمعرفة أكثر الفقرات تأثيرًا في هذا القرار، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
إلجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بالعالقة بين المعلومات المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ القرارات المختلفة 

 (:10يادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا كما هي موضحة بالجدول رقم )بالمشروعات الر 
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة فيما يتعلق بالفرضية الثانية :(10جدول رقم )

 المهارات الشخصية ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

1 
تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

 الالزمة والمفيدة التخاذ القرارات الرشيدة.
3.55 0.943 2 

2 
تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

التي تساعد في اتخاذ القرارات لتوجيه الموارد نحو 

 الفرص االستثمارية الناجحة.
3.44 0.882 3 

3 

تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

الالزمة لتحديد تكلفة الوحدات المنتجة واتخاذ القرار 

 بشأن تسعيرها.
3.66 0.916 1 

4 
تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

الالزمة لعملية تقييم األداء ومن ثم اتخاذ القرار بشأن 

 هذا التقييم
3.34 0.916 5 

5 
تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

 4 0.925 3.41 المفيدة التخاذ قرارات التمويل بالشركة.

6 
تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

التي تعزز القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة 

 بالتوجه الريادي.
3.14 0.990 7 

7 
تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية 

اتخاذ القرارات المتعلقة على  المفيدة التي تساعد

 المستقبلية.األنشطة ب
3.32 0.926 6 

  0.788 3.41 المتوسط العام لجميع العبارات كوحدة واحدة 

 

 الدراسة في المشاركينُتظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق إلى أن أكثر الفقرات المدركة من قبل 
( "تقوم الشركة بأعداد المحاسبية والمالية الالزمة لتحديد تكلفة الوحدات المنتجة واتخاذ 3هي الفقرة رقم )

( " 1( على التوالي، والفقرة رقم )0.916، 3.66القرار بشأن تسعيرها" بمتوسط حسابي وانحراف معياري )
فيدة التخاذ القرارات الرشيدة" بمتوسط حسابي تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية والمالية الالزمة والم

( "تقوم الشركة بأعداد المعلومات المحاسبية 2( على التوالي، والفقرة رقم )0.943، 3.55وانحراف معياري )
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والمالية التي تساعد في اتخاذ القرارات لتوجيه الموارد نحو الفرص االستثمارية الناجحة"، بمتوسط حسابي 
( " وجود المعلومات 6( على التوالي. كما يالحظ أن الفقرة رقم )0.832، 3.44وانحراف معياري )

المحاسبية والمالية يعمل على اتخاذ القرارات الخاصة بالتوجه الريادي"، جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط 
 يرون أنه المشاركين( على التوالي. وبصفة عامة، يالحظ أن 0.990، 3.14حسابي وانحراف معياري )

توجد عالقة بين المعلومات المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ القرارات المختلفة بالمشروعات الريادية الصغرى 
، ( على التوالي. باختصار0.788، 3.41والمتوسطة في ليبيا، وذلك بمتوسط حسابي وانحراف معياري )

ات المحاسبية والمالية وعملية اتخاذ بوجود عالقة بين المعلوم أظهرت النتائج أن هناك أدلة إحصائية كافية
 .القرارات المختلفة بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا

 اختبار الفرضية الثالثة: 
 تم اختبار هذه الفرضية التي تنص على: 

توجد إجراءات تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية  ال: Hoالفرض الصفري 
 .اتخاذ القرارات بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا

توجد إجراءات تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ : H1الفرض البديل 
 .القرارات بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا
اختبار ولكوكسن األحادي وذلك لكل عبارة من تم اختبار فرضية الدراسة الثالثة عن طريق إجراء 

عبارات هذ الفرضية والتي كان عددها ست فقرات، وأجريت الحسابات عن طريق البرنامج اإلحصائي 
SPSS( على النحو التالي:11، وكانت النتائج كما بالجدول رقم ) 

  (11جدول رقم )
 نتائج التحليل اإلحصائي للفرضية الصفرية الثالثة

 الفرضية الصفرية الثالثة
إحصائيات 

 Zاالختبار 

مستوى 

 المعنوية 
P-value 

 مجموع الرتب 
أكبر من 

 الوسيط
أصغر من 

 الوسيط

المتوسط العام لجميع العبارات 

 كوحدة واحدة
5.290 0.000 701.50 1.50 

 

{ لجميع العبارات p-valueُتظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق أن قيمة مستوى المعنوية }
( وقبول الفرض البديل H0( مما يشير إلى رفض الفرض الصفري )0.05كوحدة واحدة كانت أقل من )

(H1 وبما أن مجموع الرتب التي أكبر من الوسيط هي أكبر من مجموع الرتب التي أصغر من الوسيط ،)



 
 ر....         حممد الفطيمي وعبد احلكيم مصليمدى أتثري املعلومات احملاسبية واملالية على عملية اختاذ القرا

 

196 

 هذا المحور بالموافقة. لجميع الفقرات مما يعني أن االتجاه العام لرأي المشاركين حول
وقبول الفرض  ولواستنادًا على ما سبق فإن الباحثين يستطيعان اتخاذ قرار برفض الفرض الصفري األ

البديل والذي ينص على: "توجد إجراءات تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية تخاذ 
 في ليبيا".القرارات بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة 

ولمعرفة أكثر الفقرات تأثيرًا في هذا القرار، تم احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
فيما يتعلق باإلجراءات التي تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية  المشاركينإلجابات 

 (:12اتخاذ القرارات بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة كما هي موضحة بالجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة: (12جدول رقم )

 بالفرضية الثالثةفيما يتعلق  

 ت

اإلجراءات التي تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية 

 والمالية

 في عملية اتخاذ القرارات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

1 
تطبيق المعايير المحاسبية بالشركة يساهم في دعم جودة 

 الرشيدة.المعلومات المحاسبية والمالية التخاذ القرارات 
4.36 0.714 3 

2 
وجود نظام محاسبي بالشركة يعمل على توفير المعلومات 

المحاسبية والمالية المفيدة في الوقت المناسب التخاذ القرارات 

 الرشيدة والناجحة.

4.42 0.665 1 

3 

وجود نظام محاسبي بالشركة يتوافر به نظام رقابة جيد على 

التي تساعد في اتخاذ قرارات  والماليةالمعلومات المحاسبية 

 رشيدة.

4.38 0.659 2 

4 
توافر المحاسبين األكفاء القادرين على التعامل مع النظم 

المحاسبية للحصول لمعلومات المحاسبية والمالية المفيدة التخاذ 

 القرارات. 

4.30 0.720 4 

5 
استخدام نظم المعلومات المحاسبية اإللكترونية التي توفر 

القرارات معلومات تفصيلية دقيقة وفي الوقت المناسب التخاذ 

 الرشيدة.

4.27 0.712 5 

التطوير المستمر للنظام المحاسبي بالشركة لتوفير المعلومات  6

 المحاسبية والمالية المفيدة لمتخذي القرار.
4.12 0.897 6 

  0.537 4.31 المتوسط العام لجميع العبارات كوحدة واحدة 

 

 الدراسة في المشاركينُتظهر نتائج التحليل الواردة بالجدول السابق إلى أن أكثر الفقرات المدركة من قبل 
وجود نظام محاسبي بالشركة يعمل على توفير المعلومات المحاسبية والمالية المفيدة ( " 2هي الفقرة رقم )

( 0.665، 4.42سابي وانحراف معياري )" بمتوسط حفي الوقت المناسب التخاذ القرارات الرشيدة والناجحة 
وجود نظام محاسبي بالشركة يتوافر به نظام رقابة جيد على المعلومات ( "3على التوالي، تليها الفقرة رقم )
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( 0.659، 4.38" بمتوسط حسابي وانحراف معياري )المحاسبية والمالية التي تساعد في اتخاذ قرارات رشيدة
تطبيق المعايير المحاسبية بالشركة يساهم في دعم جودة المعلومات ( "1على التوالي، ثم الفقرة رقم )

( على 0.714، 4.36"، بمتوسط حسابي وانحراف معياري )المحاسبية والمالية التخاذ القرارات الرشيدة
( "التطوير المستمر للنظام المحاسبي بالشركة لتوفير المعلومات 6التوالي. كما يالحظ أن الفقرة رقم )

سبية والمالية المفيدة لمتخذي القرار"، جاءت في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي وانحراف معياري المحا
هناك إجراءات يمكن أن يرون أنه  المشاركين( على التوالي. وبصفة عامة، يالحظ أن 0.897، 4.12)

عات الريادية الصغرى تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرارات بالمشرو 
 ( على التوالي. 0.537، 4.31، وذلك بمتوسط حسابي وانحراف معياري )والمتوسطة في ليبيا
 مناقشة النتائج

إن فهم كيفية تفاعل المالكين مع المعلومات الهامة الواردة بالقوائم والتقارير المالية أمر مهم خاصة في 
(. من بين أهم مصادر المعلومات حول  ,2013Carraher and Van Aukenعملية اتخاذ القرارات )

وياتها. ويمكن للمالكين األكفاء الحصول على أولصحة األعمال، يتم اعتبار البيانات المالية على رأس 
 افضل االستثمارات واتخاذ القرارات من خالل التعامل مع المعلومات المهمة من القوائم والتقارير المالية

(Akhtar and Liu, 2018)  تستند القرارات المالية الجديرة باالعتماد على معلومات مالية متسقة ويمكن .
االعتماد عليها وعلى القدرة على فهم البيانات المالية. وال يمكن تحقيق األهداف التشغيلية والمالية للشركات 

(. إلى جانب  ,.2016Vanauken et alإال من خالل اتخاذ القرارات الفعالة واإلدارة المالية الفعال )
األرقام الجديرة بالثقة، تعد القدرة على فهم البيانات المالية وتفسيرها الدقيق هي الشرط المسبق لـ قرارات فعالة 

(Carraher and Van Auken, 2013.) 
القرار في  تقدم نتائج هذه الدراسة فهمًا أكبر الستخدام المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ

الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا. حيث تتفق نتائج الدراسة مع االستنتاجات التي توصلت إليها 
( من أن المشاركين بالدراسة يدركون أن ;Citroen, 2011 Stanković et al., 2012دراسات )

: Citroen, 2011المنظمين )أشار العديد من الكتاب و  .المعلومات تلعب دوًرا مهًما في عملية اتخاذ القرار
وكفاءة اتخاذ القرارات والتي تتفق  والمالية( إلى أن هناك عالقة بين المعلومات المحاسبية 2018الهنيني، 

وكفاءة اتخاذ  والماليةمع نتائج الدراسة من أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية 
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الذي توصل إلى أدلة كافية حول  Dos Santos et al., (2018اسة )القرارات. دراستنا تتفق ايضا مع در 
أهمية البيانات المالية لعملية صنع القرار، وخاصة فيما يتعلق باستخدام الميزانية العمومية وبيان الدخل، وأن 

. من المعلومات المحاسبية والمالية تستخدم أساسا لدعم قرارات االستثمار واالمتثال لاللتزامات الضريبية
إلى أنه يجب زيادة جودة التقارير المالية للشركات  Akhtar and Liu, (2018جانب أخر، فقد أشار )

الصغيرة والمتوسطة لتعزيز استخدام هذه التقارير المالية في عملية اتخاذ القرار، والتي تتفق مع نتائج هذه 
اسبية والمالية في عملية اتخاذ القرارات الدراسة بضرورة وجود إجراءات تعزز جودة وفعالية المعلومات المح

 بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا.
 نتائـج الدراسة

توصل الباحثان إلى أن  ،في ضوء التحليالت اإلحصائية التي أجريت على آراء المشاركين في الدراسة
مدركين لدور المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ القرار بالمشروعات الريادية  المشاركينهؤالء 

الصغرى والمتوسطة، كما بينت الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات المحاسبية 
أوضحت و يبيا، والمالية وعملية اتخاذ القرارات المختلفة بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ل

الدراسة أن هناك إجراءات يمكن أن تعزز جودة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية في عملية اتخاذ 
معايير المحاسبية ضرورة تطبيق الالقرارات بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا، من أهمها: 

لنظم االلكترونية المتطورة والتي تعمل على ضرورة وجود نظام محاسبي يستخدم ا، أيضا بهذه المشروعات
توفير المعلومات المحاسبية والمالية المفيدة في الوقت المناسب، ويتوافر به نظام رقابة جيد على المعلومات 
المحاسبية والمالية، وكذلك ضرورة توافر المحاسبين األكفاء القادرين على التعامل مع النظم المحاسبية. 

لى توسيع معرفتنا بدور وتأثير المعلومات المحاسبية والمالية في اتخاذ القرارات من يساعد هذا البحث ع
التي تغطي هذا الدور بالمشروعات الريادية الصغرى  -حسب علم الباحثين  -ى ولخالل كونها الدراسة األ

فجوة المعلومات في يعد البحث مهًما أيًضا ألنه ُيعالج  والمتوسطة في ليبيا. ولتعزيز فهم لهذا الدور،
طار  األدبيات المحاسبية من خالل تقديم منظور مختلف وأدلة جديدة من بلد ناٍم له بيئة أعمال وثقافة وا 
عمل تنظيمي مختلف، وهو سياق ال يزال غير مفهوم بشكل جيد. كما أنه يجب أن تكون النتائج مفيدة 

حكومية لفهم العوامل التي تؤثر على استخدام ألصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة والمنظمين والهيئات ال
 البيانات المالية والعملية التي يتم من خاللها دمج البيانات المالية في القرارات.
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 توصيات الدراسة
 ن يوصيان باآلتي: ينتائج في هذه الدراسة فإن الباحثبناء على ما تم التوصل إليه من 

جودة المعلومات المحاسبية والمالية الالزمة التخاذ القرارات ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية لدعم  .1
 الرشيدة بالمشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة في ليبيا.

ضرورة استخدام التطبيقات الحديثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة للحصول على  .2
كفاءة وفعالية المعلومات المحاسبية والمالية معلومات تفصيلية دقيقة وفي الوقت المناسب، والتي تعزز 

 في عملية اتخاذ القرارات بهذه الشركات.
ضرورة وجود نظم محاسبية بهذه الشركات يتوافر به نظم رقابة جيدة ومحاسبين أكفاء، مع التطوير  .3

المستمر لهذه النظم بحيث تكون المعلومات المحاسبية والمالية التي تم إنشاؤها متاحة بسهولة 
 للمساعدة في عملية اتخاذ قرارات رشيدة.

ينبغي اعتبار المعلومات المحاسبية والمالية أداة مهمة لعملية صنع القرار في المنظمة، بحيث يتم  .4
تولي اهتماًما أكبر للمعلومات  حتىتوعية أصحاب ومدراء هذه الشركات والمنظمين والهيئات الحكومية 

 في عملية اتخاذ القرارات الرشيدة. المحاسبية والمالية كأساس ال غنى عنه
 المحددات والدراسات المستقبلية

على الرغم من أن الدراسة حققت األهداف والغايات البحثية وأجابت على أسئلة البحث، إال أنه من 
عدد قليل نسبيًا من المشاركين بالدراسة، وعدم تعاون هذه وجود ها أولالضروري االعتراف بحدودها. 

ول على البيانات الالزمة للدراسة، ما يترتب على ذلك من آثار على حجم العينة وردود الشركات للحص
االستبيان. وبالنظر إلى أن هؤالء األفراد كانوا يقدمون فقط تصوراتهم وخبراتهم الشخصية، فقد ال تعكس 

قد أساء  همبعضككل. عالوة على ذلك، ربما يكون البيانات التي تم جمعها وجهات نظر مجتمع الدراسة 
عن شركاتهم. قد تتضمن  اً سلبي الحقيقة ألنهم ال يريدون أن يقدموا انطباعاً بعرض آرائهم أو لم يخبر 

الدراسات المستقبلية توسيع نطاق البحث ليشمل دراسة مطولة ونظرة أوسع حول أهمية دور المعلومات 
، بالنظر إلى النقص الحاد في المحاسبية والمالية في الشركات الصغرى والمتوسطة. عالوة على ذلك

البحوث في البلدان النامية، وال سيما ليبيا، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث التي تغطي الشركات في 
 القطاعات األخرى داخل االقتصاد الليبي أو داخل االقتصادات النامية األخرى.
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 ريادة النساء للمشروعات الصغرى في مدينة مصراتة

 خيرية محمد شبشأ.                       ةتيك عبد هللا عليد.                         هاجر أحمد الشريفأ. 

 جامعة مصراتة –جامعة مصراتة        كلية االقتصاد  –كلية االقتصاد               جامعة مصراتة –كلية االقتصاد     
                                                             teka2006@yahoo.com            hajer.alshref@eps.misuratau.edu.ly    

 
 الملخص

استخدام  وتمالنساء العامالت بالمشاريع الصغيرة بمدينة مصراتة.  دىل تسعى هذه الدراسة لمعرفة واقع ريادة األعمال
المنهج الوصفي وفق التصميم النوعي من خالل إجراء مقابالت شخصية مع مجموعة من النساء من داخل مدينة مصراتة 
كأداة لجمع البيانات، وذلك لمعرفة العوائق التي تواجه مشاركة المرأة في النشاط الريادي، وكذلك معرفة أهم خصائص 

سات واألدوار المطلوبة من الجهات المختلفة من أجل تطوير الريادة النسائية في األنشطة الريادية في ليبيا وما هي السيا
المشاريع للرائدات ي ليبيا. توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد قواعد معينة لتصبح المرأة رائدة. تبين أيضا أن بداية العمل ف

، جيع األصدقاء، ووسائل التواصل االجتماعيكذلك ممارسة الهواية وتش، ترجع إلى عدة دوافع من أبرزها تحقيق األرباح
 ةوتوصلت الدراسة أن هناك مجموع أن لهذه العوامل دور مهم في تقديم أفكار للعديد من النساء للقيام بمشاريع رائدة.و 

من مشاكل والمعوقات تواجه الرائدات في مسيرة عملهن متمثلة في معوقات مالية تتمثل في االفتقار إلى االئتمان المالي 
ومشاكل ومعوقات اجتماعية تواجه الرائدات نتيجة لثقافة المجتمع والنظرة الدونية للمرأة العاملة وقيادتها للمشاريع في 

 بعض األحيان.
 ادة، المرأة الرائدة، المشروعات الصغرى.: الريدالةالكلمات ال

Abstract 
This study seeks to know the status of entrepreneurship of women in Misurata in order to promote 

their entrepreneurship.The descriptive approach is used according to the qualitative design through 
conducting personal interviews with a group of women in the city of Misurata who are looking for 
entrepreneurship as a tool to collect data, in order to know the obstacles facing women's participation in 
entrepreneurial activity. The study also aims to know the most important characteristics of 
entrepreneurial activities in Libya and what policies and roles required by the various authorities for the 
development of women's entrepreneurship in Libya.  

The study concludes that there are no specific rules for women to become entrepreneurial, but for 
each stage of the work that the enterprise goes through, there should be specificity and ways to deal with, 
and that the enterprise cannot continue in the long run without innovation and creative activities. It also 
turned out that the enterprises for the entrepreneurial are due to several motives, the most prominent of 
which is the gaining of profits, as the work is for their self- satisfaction.  The small and medium 
enterprises provide freedom and flexibility and give chances to practice hobbies.  The study also 
concludes that there are some problems and obstacles facing women entrepreneurial in their work path, 
represented in financial constraints in the lack of financial credit and social problems and obstacles 
facing women entrepreneurs as a result of the culture of society and the inferior view of working women 
and their entrepreneurship in enterprises. 

 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial women, Misurata, Small enterprises. 
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 المقدمة  
وزيادة االهتمام بالقطاع  التكنولوجيازداد االهتمام بريادة األعمال في السنوات األخيرة، نتيجة للتقدم 

الخاص، ليكون له دور كبير في تحقيق قدر من التنمية االقتصادية لما له أثر في بيئة األعمال، وخاصة بين 
النتشار الريادة سيدفعها ثمنًا باهظًا بسبب  تفتقرالنساء كونهن يشكلن نصف المجتمع، إال أن الدول التي 

ق الشرق األوسط وشمال أفريقيا طففي أغلب منا ؛عكس على اقتصادهااستخدام مواردها، وهو ما ين فيتعطيل 
تعاني من انخفاض في مشاركة النشاط في األعمال الريادية بمقارنة بمعدل مشاركة الرجال، وقد يعود ذلك 

 إلى العادات والتقاليد االجتماعية والنظرة المتخلفة لعمل النساء.
عدم استقرار سياسي واقتصادي التي تعاني من حالة  النامية االقتصادياتوكون أن ليبيا واحدة من هذه 

تسعى هذه الدراسة في فهم متعمق لريادة النساء في ليبيا وبالتحديد ، سيطر على التنمية االقتصاديةهو ما و 
في مدينة مصراتة، للمشاريع الصغيرة، والبحث في أسباب ضعفها في ليبيا مقارنة بالدول األخرى، من أجل 

 النهوض بريادة النساء لألعمال وزيادة مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي وفي التنمية بوجه عام.
 مشكلة الدراسة 

جاءت هذه الدراسة لمعرفة واقع ريادة النساء الليبيات في المشروعات الصغيرة، وذلك من أجل النهوض  
دراكنا ألهمية النشاط الريادي ومشاركة المرأة فيه، والذي من شأنِه زيادة إبريادة األعمال لديهن، وانطالقاً من 

النتائج اإليجابية األخرى لمشاركة النساء في مشاركتهن في النمو االقتصادي والتنمية بوجه عام. إضافة إلى 
ولى الدراسات حول النساء الرائدات أالنشاط الريادي على األسرة والمجتمع، لذا فإن هذه الدراسة تعتبر من 

بالمشاريع الصغيرة داخل مدينة مصراتة والتي بدورها تؤثر في فهم ريادة المرأة لألعمال وليس كنشاط تجاري 
 تية:ة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلاغمنفصل. ويمكن صي

 تساؤالت الدراسة 
 مصراتة؟ماهي خصائص وخبرات سيدات األعمال بمدينة -أ
 ماهي طبيعة األعمال التي تمارسها النساء الرائدات بمدينة مصراتة؟-ب
 مصراتة؟ماهي أهم المعوقات التي واجهت النساء الرائدات بمدينة  -ج
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 أهمية الدراسة
نصف المجتمع  شروعات الصغيرة لفئة تمثلتكمن أهمية الدراسة في أنها تبحث في موضوع ريادة الم

استثمار ن زيادة معدل ريادة المرأة لألعمال من شأنه إصاده، حيث وتؤثر بشكل كبير على المجتمع الليبي واقت
 طاقات كبيرة معطلة وجاهزة لدفع عجلة النمو االقتصادي إلى االمام وخلق عدد كبير من فرص العمل.

 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في عوامل النهوض بريادة النساء للمشروعات الصغيرة وذلك من خالل 

 تية:هداف اآلاأل
 دينة مصراتة.التعرف على خصائص وخبرات سيدات األعمال بم .1
 التعرف على طبيعة األعمال التي تمارسها النساء الرائدات بمدينة مصراتة. .2
 معرفة المعوقات التي تواجه النساء الرائدات بمدينة مصراتة. .3

 منهجية الدراسة 
( رائدات 9تم استخدام المنهج الوصفي وفق التصميم النوعي من خالل إجراء مقابالت شخصية مع )

 ة مصراتة.أعمال داخل مدين
 ،فالمنهج النوعي يعتمد على عمليات تحقق للقضايا اإلنسانية، باستخدام أنظمة االستقصاء المختلفة

األساليب ودراسة الحالة المعتمدة بشكل أساسي على جمع البيانات وتحليلها دون اللجوء إلى  ،كالسير الذاتية
وتحليل الظواهر المختلفة، وذلك  واالتجاهاتحيث يهدف المنهج النوعي إلى فهم اآلراء ، الرياضية واإلحصائية
البحث النوعي يستخدم لدراسة  مراجعة الدراسات السابقة ومقابلة أفراد المجتمع. كما أنو من خالل المراقبة 

 االجتماعية. واالتجاهاتالسلوكيات والعالقات والمفاهيم، لفهم األنماط 
في الحصول على معلومات خاصة، تتعلق بالقيم واآلراء والسلوكيات والمضامين  البحث النوعي فّعاالوُيعد 
 لمجموعات معينة. االجتماعية

 الدراسات السابقة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المشروعات الصغيرة في  :(2016) دراسة الحموري  •

تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق هدف الدراسة قامت 
دراسة الباحثة باالعتماد على المنهج الوصفي وقامت بتصميم استبانة كأداة لجمع البيانات، وتكون مجتمع ال
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( امرأة، وتكونت عينة 94من جميع النساء المستفيدات من برامج المشروعات الصغيرة والبالغ عددهن )
( مستفيدة، تم اختيارهن بالطريقة العشوائية المتيسرة. توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات 78الدراسة من )

جاالت دور المشروعات الصغيرة في داللة إحصائية بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة عند جميع م
 .تعزيز مشاركة المرأة لتنمية المجتمعات المحلية في المملكة العربية السعودية تعزى لمتغير الفئة العمرية

هدفت الدراسة لتعرف على مدى تأثر المشاريع المحتضنة والمتخرجة : (2015دراسة المهدي ) •
سعى من خاللها لتعزيز ريادة األعمال. وتتمثل مشكلة بخدمات حاضنة المشروعات بمدينة عنابة، والتي ت

رواد األعمال والهيئات الوصية في مدينة عنابة للخدمات التي تقدمها حاضنات  إدراكالدراسة في ضعف 
المشروعات. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتفسير الوضع القائم وتحديد الظروف والعالقات 

االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت  تعات وريادة األعمال، واستخدمالموجودة بين حاضنات المشرو 
الريادية، المحتضنة والمتخرجة، وتم استبعاد الموظفين العاديين في هذه  أصحاب المشاريععينة الدراسة من 

أن  :(، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أهمها28المشاريع، حيث بلغ عدد المستجيبين )
اضنات المشروعات تهدف بشكل أساسي إلى الترويج لروح الريادة، ومساندة المشاريع الريادية الصغيرة ح

 على مواجهة صعوبات مرحلة االنطالق. 
هدفت لدراسة دور المشروعات الصغيرة في وكالة الغوث الدولية في تحقيق : (2015دراسة نجم ) •

( مستفيدًا ومستفيدة من 318تكونت عينة الدراسة من ) أهدافها في األردن من وجهة نظر المستفيدين، حيث
ستبانة كأداة جمع البيانات في المخيمات في األردن، وتم استخدام المنهج الوصفي واال الفلسطينيينالالجئين 

. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن مجال التمكين االقتصادي احتل المرتبة تأربعة مجاالمن  ةمكون
ن هناك أالدراسة ، وجاءت بعده المجاالت االجتماعية والنفسية والثقافية على التوالي، كما بينت نتائج ىولاأل

 لمتغير الجنس لصالح اإلناث. ى عز يإحصائية  ةفرقا ذا دالل
لتعرف على دور ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة إلى اهدفت الدراسة : (2013دراسة المري ) •

البطالة في المملكة العربية السعودية. تشكل مجتمع الدراسة من رواد األعمال الذين تم احتضانهم في الحد من 
ورائدة أعمال. وبلغ  ا( رائد160من قبل حاضنات األعمال في المملكة العربية السعودية، وعددهم اإلجمالي )

حليلي باستخدام االستبانة كأداة ورائدة أعمال، استخدم الباحث المنهج الوصفي الت ا( رائد131حجم العينة )
لجمع البيانات. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الخصائص المهمة التي تعبر عن واقع ريادة 
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وهي تحتاج إلى إصدار أنظمة  ،األعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية بدرجة مرتفعة
ى قدميها، وتحتاج منتجاتها وخدماتها الجديدة إلى دعاية أكثر لتبصير تشجع على ترويج منتجاتها للوقوف عل

المستهلكين بمميزاتها، وتعاني من ضعف التمويل المالي الذي يحتاجه تنفيذ األفكار المبدعة. إن المعوقات 
 المهمة التي تحد من دور ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة في مواجهة البطالة بدرجة مرتفعة هي تعرض
رواد األعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضغوط عمل شديدة وخصوصا في مرحلة التأسيس، 

ها لتفضيل العمالة األجنبية، ئت وخدمات المشروعات الريادية يلجوتعجل الحصول على الربح من منتجا
 وانخفاض أو انعدام هامش الربح في بداية تشغيل المشروعات الريادية.

دفت الدراسة إلى تشخيص واقع ريادة األعمال الصغيرة : ه(2011الكريم ) دراسة محمد وعبد •
والمتوسطة في االقتصاد الفلسطيني من خالل إبراز المعوقات، باعتبارها نواة العمل الريادي في االقتصاد 

ضوء الفلسطيني، ووضع المقترحات الممكنة والهادفة إلى تذليل هذه المعوقات، وبالتالي نموها وتطورها في 
استخدم الباحثان في هذه  .التجارب العالمية واإلقليمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها

الدراسة منهج التحليلي الوصفي باالعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء 
رة االقتصاد الوطني الفلسطينية، وكذلك الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، وملفات الدوائر المختصة لوزا

من خالل االطالع على العديد من الدراسات التي أجراها باحثون فلسطينيون بشأن الريادة في فلسطين، 
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تفيد  .وواقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية وآفاقها

 .وقات التي تعترض ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطةبمجملها، بوجود كثير من المع
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين مستوي الوعي بإدارة : (2011دراسة بنت طالل ) •

االقتصادي واالجتماعي ألفراد العينة، واتبعت  ى درة االبتكارية، ومتغيرات المستو المشروعات الصغيرة والق
( سيدة من صاحبات المشروعات الصغيرة 111الباحثة المنهج الوصفي التحليلي وتكونت عينة الدراسة من )

كأداة لجمع البيانات، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة االستبانة بمدينة مكة المكرمة، واستخدمت 
حصائية إعينة وكذلك توجد فروق ذات داللة ة إحصائية في مستوى الوعي لدي أفراد الوجود فروق ذات دالل

 العينة. في القدرة االبتكارية بين أفراد
هدفت هذه الدراسة إلى بحث ووصف طبيعة وبناء ريادة األعمال من قبل : (2008دراسة دزيزي ) •

النساء الغانيات في المجاالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية، والمشاكل التجارية التي واجهتها، 
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ستطالع لجمع وتفسير البيانات للدراسة. ُأجري ا ،نهج الكمي والنوعي مجتمعينمونجاحاتهن. تم استخدام ال
سيدة أعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلدية كوفوريدا في غانا. باإلضافة إلى  300للرأي على 

من هؤالء النساء تم اختيارهن لمقابالت وجهًا لوجه. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها  20ذلك، 
ني. وخلقت رائدات األعمال وظائف ألنفسهن أن ريادة المرأة هي جزء ديناميكي متزايد من االقتصاد الغا

دارة مجموعة كاملة من المشاريع التجارية  ولآلخرين في مختلف المجاالت االقتصادية والقطاعات. وخلق وا 
المبتكرة، والتعامل مع العالقات الزوجية والعائلية بشكل متزامن في بيئة غير محايدة بين الجنسين. ووضعهم 

ستوى التعليمي المنخفض والموارد المالية المحدودة والكبيرة والمسؤوليات األسرية، االجتماعي المتدني والم
 ومع ذلك، لم يمنع هذا النساء من االنخراط في اإلنتاجية وتحقيق النجاح.

 الجانب النظري 
 مفهوم الريادة

وم في ذلك الوقت وتضمن المفه ،واستعمل أول مرة في اللغة الفرنسية ،يعتبر مفهوم الريادة مفهومًا قديماً 
وفي بداية القرن الثامن عشر دخل مفهوم الريادة من قبل  .الحديث عن المخاطر وتحمل المصاعب

Ricuard)وكان يقصد به شراء التاجر لسلعة بسعر محدد وبيعها بسعر ال ،( إلى النشاطات االقتصادية 
 (.2016 يعرفه في المستقبل )مصطفى،

( بأنها 2010لقد اختلفت وجهات نظر الكتاب في تقديم مفهوم واضح ومحدد للريادة، فقد عٌرفها مراد )
دارة العاملين داخل المشروع، وعٌرفها الحمالي والعربي ) شيء ( بأنها إنشاء 2016القدرة والرغبة في تنظيم وا 

 مخاطر.قيمة وتخصيص الوقت والجهد والمال الالزم للمشروع وتحمل ال يجديد ذ
في ابتكار سلع أو خدمات يكون للريادي السبق  المبادأة( فيعرف الريادة على أنها: 2018أما الرميدي )

في عرضها في السوق مع تحمل المخاطر ومواجهة التهديدات، وهكذا يصبح رائداً إذا استمر على هذه الوضع 
 لفترة طويلة. 

 ريادة األعمال أهمية 
تساهم ريادة األعمال في عملية التنمية، وتحقيق الكثير المنافع االقتصادية واالجتماعية، فهي تعد ذات 
أهمية كبيرة لنجاح منظمات األعمال بتنفيذ أفكار جديدة للمنظمات، ومن جهة أخرى تساهم ريادة األعمال في 

ار في وجه المعوقات التي تحدث في تحقيق وفرات اقتصادية لنمو المشروعات ومنحها ميزة تنافسية واستقر 
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تساهم في خلق فرص ( أن ريادة األعمال 2017(. ويذكر اللوح )2017 بيئة األعمال )أبوناصر وآخرون،
 إلى( 2016) ةيات الشخصية، وأشار عنباإلمكان إطالقاتساع في  شباع حاجات المجتمع وإ للعمل والنمو و

قومي وحجم الصادرات من خالل ارتفاع معدل النمو وخلق أن ريادة األعمال تساعد في تحسين الدخل ال
( أن ريادة األعمال تساعد في تقليل هجرة الكفاءات خارج 2018أسواق جديدة، إضافة لذلك يبين الرميدي )

 للحياة واألرباح، كما أنها تمثل فرصة للتميز وتحقيق اإلنجاز. االوطن، وتحقق أمان
 أبعاد الريادة

يشير عديد من الكتاب إلى أن ريادة األعمال تقاس من خالل مجموعة من األبعاد التي منها كما ذكرها 
 ( في اآلتي:2017وآخرون،  ( و)أبوناصر2013الحدراوي )

 :المبادرة-أ
حاجاتهم واستثمار الفرص وذلك من خالل استخدام كافة  بإشباعإثراء البيئة التي تحيط بالمبادرين    
 .لمتاحةاالموارد 
 تحمل المخاطرة:-ب

تقوم المنظمات الرائدة بتحمل المخاطر سواء على مستوى األفراد أو الجماعات، وهناك طريقة يتم اعتمادها 
بنجاح من أجل إدارة هذه المخاطر، وهي العمل بالتحالف مع األطراف األخرى ألن هذه المنظمات تعتقد أن 

 البعض للمساعدة في تحويل المخاطر ألطراف أخرى. بإمكانها أن تقدم القدرات المكملة لبعضهم
كما أن منظمات األعمال تسعى إلى تقليل مخاطرها إلى الحد األدنى، ولكن إذا كان سلوكها محكومًا 
بمحاولة التهرب منها أو تجاوزها فقد تنتهي إلى اختيار أكبر المخاطر وأقلها معقولية وقبواًل وهو خطر عدم 

مة، واألعمال التي تقوم بها المنظمة القيام بشيء، فهناك سبب جيد يسوغ عدم القيام بأي عمل إذا أرادت المنظ
يجب أن تكون مختارة لزيادة الفرص. إن المنظمات الريادية لها القدرة على قياس المخاطر بعقالنية، وهي ال 
تجازف كثيرًا؛ لكن الرياديين يفهمون المخاطر من إدراك اإلبداع الفكري، والبنية االقتصادية توجد بها حاالت 

 ب التفكير العقالني. عدم التأكد التي تتطل
 استثمار الفرص:-ج

يمثل استثمار الفرص كيفية خلق الفرص واكتشافها وتطويرها، وتقييم إمكانياتها التي يجب أن تستند على 
منها باالعتماد على كل من الدوافع االستراتيجية وغير  واالستفادةنوع العالقة االستراتيجية لهذه اإلمكانيات، 
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فتبدأ عمليات المنظمات الريادية بالقدرة على خدمة الحاجات غير المشبعة واستيحاء الفرص  ،االستراتيجية
الناشئة قبل المنافسين، فاإلبداع واالبتكار هما أداتان حاسمتان يساعدان المنظمات الريادية على االلتفات 

 الزبون من خالل االبتكار. للفرص والحقائق التي تركز على ابتكار صنف جديد من المنتجات التي تقصد قيادة
 اإلبداع:-د

فمنذ بدء الخليقة واإلنسان يبدع ويبتكر في مختلف  ؛يعد اإلبداع ظاهرة قديمة الجذور حديثة االهتمام
المجاالت، وقد ازداد االهتمام باإلبداع في جميع المنظمات بغض النظر عن طبيعة عملها ونشاطها، فاإلبداع 

وأن أفضل المنظمات هي تلك التي تملك القدرة على  ،ية والتجارية والخدميةتحتاجه جميع المنظمات الصناع
ولئك الذين يستطيعون توفير المناخ التنظيمي المالئم لمساعدة أعضاء أاإلبداع وأفضل المدراء وقادة العمل هم 

 المنظمة على استخدام مواهبهم اإلبداعية بشكل كامل. 
التي يبديها الفرد إحساسًا منه بالمشكالت التي يواجهها والتغيرات يرى البعض أن اإلبداع هو المبادرة   

التي تحدث في البيئة المحيطة، فعندها يواجه التفكير اإلبداعي نحو متطلبات الحياة العملية وخاصة في مجال 
تجاهين: حيث يؤدي إلى تطوير اإلنتاج كمًا ونوعًا وخفضا في التكاليف، وهنا يبرز مفهوم اإلبداع با ،األعمال

ول يهتم بتطور الفكرة المبدعة وبلورتها، أما الثاني فيتعلق بطريقة تنفيذ الفكرة وتحويلها إلى أشياء نافعة، األ
 كما ُعرف اإلبداع بأنه العملية التي يقوم بها الفرد وينتج عنها ناتج او شيء جديد.

 وحتى يكون اإلبداع فعااًل يجب أن يعتمد على األساس اآلتي:
 ويات الالزمة للتطوير.ولتحليل األالبدء ب .أ
 تشجيع المبادرات الفردية المزاولة لألعمال والمشروعات ذات الجدوى االقتصادية الواعدة.  .ب
 اإلبداعي وتسليط الضوء على شريحة المبتكرين والموهوبين بالدولة.  الوعينشر  .ج
 وتنمية إمكانياتهم. نالموهوبيتبادل األفكار والخبرات المتعلقة بإبراز قدرات  .د

 خصائص رواد األعمال 
وقد لوحظ أن القائمين على إدارة  ،شهدت السنوات الماضية اهتمامًا ملحوظًا بدراسة الريادة ورواد األعمال

 (.2000ائص هي: )المنصور،وهذه الخص ،األعمال الرائدة يشتركون في خصائص سلوكية وسمات متنوعة
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 الخصائص الشخصية: -أ
تنمو المفردات الشخصية عبر مسيرة حياة الفرد وتنصهر في سلوكياته حتى يصعب تغييرها، لكن يمكن  

تطويرها بقدر عالقتها بالريادة اإلدارية، حيث يعتقد الكثير من المهتمين بالسلوك الريادي بأن هذه المفردات 
ذاالريادي،  تنشأ نتيجة تطوير السلوك صح مثل هذا االعتقاد كان باإلمكان تطوير السلوك الريادي للفرد  وا 

 الذي من شأنه أن ينمي دوافعه وطرق تفكيره، ومن أهم الخصائص الشخصية للرواد هي:
  الحاجة لإلنجاز: .1
تشير هذه الخاصية إلى الرغبة في تقديم أفضل إنجاز أو الفوز في موقف تنافسي معين. والراغبون   
ويميلون إلى تحمل الصعاب ويتوقعون ردود فعل  ،إنجاز يتحملون مسؤولية بلوغ الهدف بجدارة أفضلبتقديم 

نجازهمسريعة تجاه نشاطهم  بلوغ األهداف، ل حهم بقابلياتهمقياس نجااإلدارية إلى  أصحاب الريادةحيث يسعى  وا 
 ن إلى التحديث وتحمل األعباء.و وهم كذلك ميال

فهم ينشدون االستقاللية دومًا دون االعتماد على اآلخرين في بلوغ  :الرغبة في االستقاللية الرائدة .2
و البيروقراطية، بسبب دوافعهم الداخلية وثقتهم أاألهداف. لذلك فهم غير مندفعين للعمل في المنظمات الكبيرة 

 بردود الفعل االجتماعية. االكتراثالعالية بقابلياتهم ويشاطرون طموحاتهم دون 
لوجدنا أن انطالقهم  ،أصحاب الريادة: لو تتبعنا سجل إنجازات جاز األعمالالثقة بالنفس في إن .3

واًل، وذلك ألن الثقة تنشط الجوانب اإلدراكية والتصورية للفرد، ألتنفيذ األعمال الجديدة نابع من ثقتهم بأنفسهم 
 بما يجعله أكثر تفاؤاًل تجاه المتوقع من أعماله الجديدة.

الرائدة التطلع نحو المستقبل والتفكير بالمردود  أصحاب األعماليطغى على  المستقبلية:النظرة  .4
بالمكتسبات والتقدم، باعتبارهما أهم مؤشرين إلنجازاتهم،  عاال الؤ آخر يمتلك مثل هؤالء األفراد تفاالمالي، بمعنى 

 لتي يمارسونها.وتالزم نظرتهم التفاؤلية الحالة العقالنية واالعتيادية تجاه األعمال ا
الرائدة بأن النجاح ليس أمرًا يسيرًا بل يتطلب المثابرة  أصحاب األعماليؤمن  التضحية واإليثار: .5

والتضحية واإليثار، فهم يتنازلون عن إشباع حاجات معينة في سبيل بلوغ النجاح والتقدم في األعمال، وبالتالي 
ن كان على حساب فرص أخرى.  تحقيق النجاح المنشود وا 
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 الخصائص السلوكية: -ب
يتبني األفراد عمومًا أنماطًا سلوكية معينة، كما يتبنون هوايات يرغبونها، ويغير األفراد هواياتهم بسهولة 
نسبية مقارنة بتغير مفرداتهم الشخصية، وعند مناقشة بعض السلوكيات ذات العالقة بأصحاب  األعمال الرائدة 

 بب العالقة الحساسة القائمة بين هذه السلوكيات والجهود الريادية،ال بد لنا من التعامل معها بحذر خاص، بس
من يريد االستفادة من المهارات التفاعلية والفرص يجب أن يتحلى بمهارات إدارية متنوعة، وأصحاب األعمال و

ون بالرغبة الرائدة يكونون في الغالب قادرين على إدارة موارد منظماتهم المالية والبشرية بكفاءة عالية، ويتمتع
مثل هذا التوجه يحتاج إلى جهود تفاعلية  ؛في تخويل اآلخرين الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط المناط بهم

مختلفة )اتصال، نقل معلومات، استالم ردود فعل، مناقشة القرارات قبل إصدارها(، وتتمثل هذه المهارات فيما 
 يأتي:
بالعالقات اإلنسانية التي يطورها المدير مع مرؤوسيه وزمالئه لخدمة تتمثل  المهارات اإلدارية:-1 

المشروع والمنظمة بشكل عام، وهذه العالقات تبني على االحترام والثقة والدعم المستمر للعنصر البشري داخل 
 المشروع واالهتمام بمشكالته خارج المشروع.

يدان اإلدارة واتخاذ القرارات والمحاكمة المنطقية تتمثل باألسس والمبادئ العلمية في م مهارات فكرية:-2 
جادةوتحليل المشكالت   ممارسة العالقات بين المشكالت وأسبابها وحلولها. وا 

تتمثل في خبرة ودراية المدراء بالمسائل الفنية المتعلقة باإلنتاج والبيع والشراء والتخزين  مهارات فنية:-3
 شطة الفنية لمشروعاتهم.والتمويل وتلك المسائل المتعلقة باألن

 المشروعات الصغيرة
 مفهوم المشروعات الصغيرة

اختلف الكتاب والباحثون في تعريف المشروع الصغير، وذلك بسبب االختالف في تعريف مفهوم الحجم. 
حجم ، و قيمة الموجودات، و تحديد حجم العاملين ت لتعريف المشروع الصغير من خاللوقد ظهرت عدة محاوال

 المبيعات.
من األفراد ويدار من قبل المالكين  لمشروع الصغير بأنه استخدام عدد قليل( ا2012فعرفت العطية )  

 لخدمة السوق المحلي.



 
 شبش وعلي تيكة وخريية هاجر الشريف                 رايدة النساء للمشروعات الصغرى يف مدينة مصراتة

  

213 

ه ويتصف بقلة حجم األفراد أصحاب( بأنه عبارة عن كيان اقتصادي يدار من قبل 2006وعرفها الحسيني )
ويعد األساس الذي تؤسس عليه  ،في قطاع األعمال اويشغل مكان ،العاملين فيه، ويضم وحدات إدارية

 المشروعات الكبيرة فيما بعد.
مالكي المشروعات الصغيرة هم رياديون في أعمالهم، كونهم يتحملون مخاطرة إن مما سبق يمكن القول   

 ويتميزون بالمغامرة أماًل في تحقيق الربحية في المستقبل.
 صغيرة:صفات وخصائص المشروعات ال

فأننا نستطيع وضع أهم تلك المعايير  ،نظراً الختالف المعايير لتحديد المشاريع الصغيرة من دولة إلى خرى 
 (:2002)يوسف،المحددة للمشاريع الصغيرة التي تتمثل في 

 حجمه صغير نسبيًا في الصناعات التي ينتمي إليها.  .أ
 يحمل الطابع الشخصي بشكل كبير. .ب
 فعال.ه بشكل أصحابيديره  .ج
 يتميز بكونه محليًا إلى حد كبير بالمنطقة التي يعمل بها. .د
 يعتمد على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل النمو. .ه

 :أسباب فشل المشروعات الصغيرة
 من األسباب التي تقود المشاريع الصغيرة إلى الفشل، منها: ا( عدد2012يذكر العطية ) 
 دارة.عدم كفاءة اإل .1
 نقص الخبرة. .2
 سو اإلدارة المالية. .3
 االفتقار إلى التخطيط االستراتيجي .4
 النمو غير المسيطر عليه. .5
 الموقع غير المالئم. .6
 نقص السيطرة على المخزون  .7
 عدم القدرة على التحول. .8
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 المشروعات الصغيرة:مزايا وفوائد ملكية 
اعتماد الريادية في مجال مشروعات األعمال الصغيرة والمتوسطة، وما يرتبط بها من تحقيق مجموعة 

تي يوضح وعات وفي شكل ملكيتها، والشكل اآلتكون تلك العالقة بحجم هذه المشر  من المزايا غالبا ما
يتحقق للرياديين من مزايا ومنافع  وانعكاس ذلك على ماطبيعة العالقة بين الريادة ونجاح هذه المشروعات 

 . (2006)الحسيني، 
 العالقة بين الريادية وفوائد المشروعات الصغيرة المصدر  :(1شكل رقم )

 
 (2006)الحسيني،المصدر: 

 يأتي: ومن أبرز المزايا التي تحققها مشروعات األعمال الصغيرة ما
رباح: حيث يتمكن الرياديون من دراسة وتحليل وتحديد حجم المبيعات المتوقعة في سهولة توقع األ .1

 القدرة على تحديد حجم األرباح المتوقعة خالل الفترة القادمة. ومن ثم ضوء الخبرة السابقة، 
 أصحاب المشروعإمكانية تحديد وتوقع الثروة المستقبلية: وهذه ترتبط باألرباح المتوقعة، حيث يتمكن  .2
 ن يتحقق في أموالهم وثروتهم.أضافات والنمو الذي يمكن تحديد اإل من

قدرة الرياديين على معرفة األنشطة والفعاليات الخاصة بمشروعاتهم: بحكم إدارتهم لهذه المشروعات  .3
 يمتلكونه من خبرة في هذا المجال. وما

أنهم يتصفون بالتميز  الرياديون هم من يمتلكون القدرة على اإلدارة وقيادة هذه المشروعات حيث .4
 والقدرة على توجيه هذه المشروعات نحو إنجاز أهدافها.

نجاح المشروعات 
الصغيرة

المكافآت 
والفوائد 

د الفوائأنواع 
والمزيا

الريادية

توليد 
األفكار 
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وهذه تضمن التوجيه  ،تتصف هذه المشروعات بوجود خطوط مباشرة لالتصال بين المالكين والعالمين .5
ة السريع والمباشر وضمان الرقابة الفعالة، فضال عن القدرة الفائقة على معالجة االختناقات والمشاكل بسرع

 تامة.
مكانية تحقيق الرضا  أصحاب المشروعويتمكن  ؛الرضا عن العمل .6 من تحقيق بيئة عمل جيدة وا 

 الفعلية. واتجاهاتهمو معرفة احتياجاتهم أل االتصال المباشر بينهم ودراسة والقناعة للعاملين وذلك من خال
مشروعات وبين تؤمن هذه المشروعات صياغة عالقات واضحة وشخصية بين العاملين في هذه ال .7

المستهلكين والعمل الجاد  هؤالءوبالتالي قدرة المشروعات الصغيرة على فهم واستيعاب احتياجات  ،المستهلكين
 على إشباعها وتلبيتها.

 مركزية اتخاذ القرارات حيث تتخذ معظم القرارات من المالك أو مدير المشروع. .8
األنشطة والفاعليات االقتصادية واألسواق، لذلك فإن تتصف هذه المشروعات بسهولة دخولها إلى  .9

مركزية اتخاذ القرارات وسهولة الدخول تحقق لهذه المشروعات مرونة واسعة في ممارسة أنشطتها وتكسبها 
  القدرة على امتالك حاالت ريادية متميزة.

 :ريادية لتكون  المشاريع إنجاز مراحل
 (:(Siropolisk,2004 اريع وهي كآالتينجاز المشهناك عدة مراحل يتم اتباعها إل

 الهدف تحديد: ولىاأل  المرحلة
 ومدى لك، المناسبة فكرة المشروع اخترت وهل المشروع إنشاء هذا أجل من إليها تسعى التي الغاية أي

 الخبرات خالل من المشروع إلدارة هذا شخصية لديك قدرة هل وكذلك ،الفكرة ألداء هذه والرغبة االستعداد
 .اآلخرين مع التعامل في والسلوكية اإلدارية والمعرفة السابقة أو التدريب السابق والمهارات والمعلومات الفنية،

 المشروع لفكرة مبدئية جدوى  دراسة ية:الثان المرحلة
 وهل المشروع، أنشطة ومراحل عمليات المشابهة، والمشروعات السوق  حاجات خالل دراسة من يتم هذا
 .بالنجاح واعدة فكرة المشروع هل وللمجتمع، لك فائدة المشروع يحقق

 المالي التمويل توفير: الثالثة المرحلة
 أخرى  تمويلية االستعانة بمصادر أو بالمشروع للقيام مالية قدرات من لديك ما معرفة خالل من يتم وهذا
 .المشروع فكرة نجاح على تساعد
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 التفصيلية، وهي تتضمن: الجدوى  دراسة إعداد ة:الرابع المرحلة
 البيئة؟ مع يتوافق المشروع هل بيئية: دراسة .1
 المنتج؟ على الطلب من معين حجم يسد المشروع هل دراسة تسويقية: .2
التي  الخامات هي في السوق؟ وما الطلب على الفجوة سد على قادر المشروع هل :دراسة فنية .3

 تستخدم؟ وفنية تكنولوجية أساليب تحتاجها؟ وأية
 تكاليف اإلنتاج؟ تغطية على قادرة المالية المشروع ميزانية هل :دراسة مالية .4
 للتكاليف؟ المعقول باإلضافة الربح هامش المشروع سيحقق هل دراسة اقتصادية: .5
 والمستهلك المحلي المجتمع بالنفع على يعود اجتماعيا عائداً  المشروع سيحقق هل دراسة اجتماعية: .6

 المستهدفة؟ الفئة وأ
 للمشروع زمني برنامج إعداد الخامسة: المرحلة

 وتجهيزه الموقع ا عداد، و المشروع وأنشطة ألعمال تفصيلية وياتأولو  خطوات وضعخالل  من ذلك ويتم   
 .نشاط أو عمل كل تكاليف تحديد، األعمال إلنجاز الزمنية الفترات تحديد، و المطلوبة بالمواصفات
 والتجهيز التنفيذ :السادسة المرحلة

 المناسب بالشكل تنفيذه وكذلك وتجهيزه إنشاء المشروع بها يتم التي بالكيفية تتعلق التي المرحلة وهي 
 يلي: كما يتم وهذا المطلوب، باإلنتاج للقيام
 والمعدات. اآلالت وتركيب شراء .1
 واإلنتاج. التشغيل اختبارات .2
 والبيع. التسويق .3

 والتقويم المتابعة :السابعة المرحلة
بناًء  له، خطط ما وفق التوصل إليه تم ما ومعرفة األعمال من إنجازه تم بمتابعة ما المرحلة هذه تتعلق

 .المشروع هدف تحقق من للتأكد إضافة إلى التصحيح التنفيذ اإلنفاق ونسبة على األعمال والزمن وكذلك
 :ةالمرأة لألعمال بمدينة مصراتالدراسة النوعية لريادة 

نظرًا لندرة المعلومات والبيانات في البيئة المحلية حول ريادة المرأة لألعمال بمدينة مصراتة، تم إجراء عدد من 
 المقابالت الشخصية مع النساء بمدينة مصراتة، أعدت المقابالت وفق التالي:
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البيانات النوعية وفق أسلوب المقابالت شبه  أ. تحديد عناصر المقابالت الشخصية: تستدعي عملية جمع
المهيكلة، أن يقوم الباحث بتحديد بروتوكول المقابلة الشخصية، ويشير هذا البروتوكول إلى العناصر العامة التي 
تقود المقابلة الشخصية والتي تعزز مصداقية المقابلة من خالل التأكد من أن الموضوع قيد المقابلة مفهوم من 

 ث وبشكل صحيح وبدون أي غموض ولقد تضمن بروتوكول المقابالت الشخصية االتي:قبل الباح
 نشاط العمل.-1
 بداية المشروع.-2
 المعوقات التي واجهت الرائدة.-3
 تمويل المشروع. -4

 ن( في النساء الرائدات بمدينة مصراتة.و حيث تمثل أفراد العينة )المشاركب. تحديد المشاركين بالمقابالت: 
تنفيذ وتحليل المقابالت شبه المهيكلة: سعيًا إلى ضمان جمع وتحليل بيانات نوعية ذات جودة مرتفعة، . ج

( المقترح من كل Qualitative Data Analysis) (QDA) فقد تم تحليلها وفق أسلوب تحليل البيانات النوعية
 (، الذي يتم وفقا للخطوات التالية:2010) Taylor and Gibbsمن 
 المقابالت وطباعتها ورقيًا وبكل البيانات والتعبيرات الواردة من المقابلين.  . تسجيل1
 . ترميز المقابالت.2
 . تحليل األفكار الواردة بكل مقابلة إلى عدد من العناصر.3
 . حصر كافة العناصر المتشابهة من كل المقابالت والتي تدعم أفكار متشابهة. 4
 كليًا )أو تنفي( سؤال المقابلة.\. إعادة تركيب األفكار المتشابهة في فكرة واحدة تدعم جزئياً 5
 . تكوين إطار عام يتكون من عدد من المؤشرات النوعية ذات دالالت محددة.6
 موعة من النتائج موضحة وفق التالي:وبذلك تم التوصل إلى مج  
الشخص الريادي: بأنه الذي يقوم بتقديم منتج أو خدمة ويعرف  ،تنطلق الورقة من تعريف رئيسي للريادة   

جديدة أو إحداث تغيرات جديدة على المنتج أو الخدمة القائمة، في حين أن المشروعات الصغيرة هي 
 العاملين وتدار من قبل المالكين. المشروعات التي تستخدم عددًا قلياًل من

من خالل الحوار مع الرائدات حول أهمية الريادة وتأثيرها على أداء األعمال كبعد مهم للغاية ومعرفة 
آراءهم من تجاربهن ومالحظاتهن الشخصية تم الحصول على الكثير من التفاصيل. معظم المقابالت أكدت 
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ة، ولكن لكل مرحلة من مراحل العمل التي يمر بها المشروع على أنه ال توجد قواعد معينة لتصبح رائد
خصوصية وطرق للتعامل، ببساطة لقد أكدن على أنه ال يمكن للمشروع أن يستمر على المدى الطويل دون 
أنشطة االبتكار واإلبداع، والرائدات أيضا وبصورة واضحة يؤكدن على أنه يجب أن تدعم األفكار الجديدة 

 دي إلى النجاح على المدى الطويل والمتوسط.واألشياء التي تؤ 
ولكي نكون قادرين على تطوير صورة فعالة عن رائدات األعمال في مصراتة وفهمها، من المهم أن نكون 
على دراية بخصائصهن األساسية واإلجابة على األسئلة: من هن هؤالء النساء؟ ما هي خلفياتهن؟ هناك أدلة 

 ائص ريادة األعمال تساهم مساهمة أساسية في تكوين المشاريع وتطويرها. بأن خص األدبيات تفيدمهمة في 
حيث  كما تعرض نتائج الدراسة النوعية الخصائص والتجارب الشخصية لصاحبات المشاريع في مصراتة،

 ،( سنة30الالتي تمت مقابلتهن كانت أعمارهن )أقل من بينت المقابالت أن أغلب أعمار رائدات األعمال 
يبين إلى حد ما أن اإلناث الصغيرات في العمر فرصتهن أكبر ليصبحن رائدات، وهذا قد يكون راجعًا  مما

إلى سببين، وهما: )كيفما سيتبين الحقًا( مستوى التعليم والحالة االجتماعية. فالحالة التعليمية لإلناث في ليبيا 
األخير من حيث نسبة اإلناث الحاصالت عامة وفي مدينة مصراتة خصوصًا شهدت تطورًا ملحوظًا في العقد 

 ةعلى شهادات جامعية، ومن المالحظ أيضا أن غالبية الطلبة في العديد من كليات الجامعة في مدينة مصرات
غير من اإلناث. السبب الثاني المرجح لريادة صغر أعمار فأغلب رائدات األعمال من الناحية االجتماعية 

والتوجه العام ألغلب اإلناث هو الزواج بعد  صغر سن هؤالء الرائدات،متزوجات وهذا أمر طبيعي من حيث 
 الحصول على الشهادة الجامعية.

أغلبهن حاصالت على حيث إن  أغلب الرائدات الالتي تمت مقابلتهن كانت لديهم مستويات تعليمية عالية.
جدا  امهم اللتعليم دور  شهادات جامعية في تخصصات مختلفة، هذا المستوى التعليمي العالي يدل على أن

 في مسألة الريادة، مقارنة باألقل تعليمًا.
الحالة االجتماعية ألغلب الرائدات الالتي تمت مقابلتهن كانت غير متزوجات )عازبات( هذه المسألة قد 

متزوجات لديهن فرصة أكبر لكي يصبحن رائدات من حيث توفر الوقت الكافي الغير أن اإلناث تؤشر إلى 
للقيام باألعمال مقارنة بالمتزوجات المرتبطات فهؤالء منهكات بالقيام باألعمال المنزلية، التي تأخذ أمامهن 

 جزءًا كبيرًا من وقتهن، باإلضافة إلى ضغوط الحياة العائلية.
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آخر، وهذا يشير إلى تفرغ الرائدات ألعمالهن،  بينت نتائج المقابالت أن أغلب الرائدات ال يمتلكن عمال
كما ذكرت  اوجهد االكثير من األعمال تتطلب وقتحيث إن  يساعدهن على قضاء وقت أطول في العمل، اوهذ

 ". الصبر والمثابرة، فالعمل يتطلب الكثير من الجهد" إحدى المقابالت
تشجيع األصدقاء، فهو حافز لبداية  كما وضحت الرائدات أن بداية العمل، أن أهم حافز دفعهن هو 

المشروع، كما أن لشبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( دورًا مهمًا في تقديم أفكار للعديد من النساء للقيام 
الشخص لهواية معينة قد تكون مفيدة في كثير من األحيان، كبداية للقيام بمشروع  فممارسةبمشاريع رائدة. 

هذا وأشارت المقابالت أن للهواية دافعًا كبيرًا للبدء في مشاريع صغيرة واإلبداع في هذه العمل.  واإلبداع في
 المشاريع.

ووجدت هذه الدراسة أن أسباب العمل والريادة فيها كانت ذات أهمية كبيرة لهؤالء المشتغالت باألعمال في 
صرف النظر عن األسباب الشخصية مصراتة، فيما يتعلق بقراراتهن إلنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة، وب

الموضحة أعاله، فقد كانت دوافع هؤالء المشتغالت تتم باختيارهن لألعمال الحرة التي يفضلنها، ليكن قادرات 
 على استخدام مهارتهن في توفير منتج أو خدمات فريدة.

ن نوعها، هذه تشير هذه النتيجة إلى أن هؤالء النساء خلقن عن قصد مشاريع تجارية مبتكرة فريدة م
األسباب التجارية التي قدمتها رائدات األعمال في مصراتة تؤكد _أيًضًا _على منظور روح المبادرة، التي 
تؤكد على اإلبداع واالبتكار في إنشاء المشاريع والقدرة على استخدام مهارات الفرد إلنشاء أعمال تجارية جديدة 

للبيانات النوعية التي تم الحصول عليها، فقد أتاحت لهن الحرية  والمشاركة في أعماله التجارية الخاصة، وفًقا
 العائلية.  ني يحتجن إليها للوفاء بمسؤولياتهوالمرونة الت

مع عليه جميع من أجريت معهم المقابالت في سبب إنشاء المشاريع، وهو أن العمل وهناك تفسير آخر أج
وأظهرت مالحظاتهن حول المجتمع أن رجال األعمال  لحسابهم الخاص أكثر ربحًا من العمل المدفوع األجر.

ولئك الذين يعملون في وظائف مدفوعة األجر، وقد كانت األسباب المالية مهمة للغاية لهذه أأكثر ثراًء من 
المجموعة من النساء الالئي اخترن طريق ريادة األعمال لتوليد الدخل. ولم تكن هذه النتائج مفاجئة؛ ألن أحد 

هو الحاجة  -وخاصة في البلدان النامية كما ورد في األدبيات -المية لملكية المرأة لألعمال التجارية الدوافع الع
 (.Tika, 2018) Coughlin 2002إلى توليد الدخل 
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 (Tika, 2018) ويمكننا أن نرى من النتائج المذكورة أعاله والتي تتوافق إلى حد كبير مع ما توصل إليه
 الغذائيةالرسمي في مصراتة وفي جزئية مهمة تتعلق بعمل المرأة في المشاريع  االقتصاد غيرفي دراسة حول 

صاحبات المشاريع في مصراتة للمشاركة في  هاتالعديد من األسباب المتنوعة والمترابطة قد قدمأن الصغرى 
النوعية يمكن تصنيفها  مشاريع ريادية، ومع ذلك فإن المواضيع التحفيزية المشتركة التي ظهرت من البيانات

مع الحياة األسرية، وفرصة االنخراط وامتالك  شخصية التوافقإلى أربع فئات عريضة حسب األهمية: مالية، 
 المشاريع الخاصة.

دراك المشكالت التي تواجهها صاحبات المشاريع أمر بالغ األهمية لفهمها، كما أنها تمكن النساء من    وا 
تجهيزهن للتغلب على المشاكل. ومن أجل المساعدة في فهم رائدات األعمال في الحصول على الدعم الالزم ل

مصراتة على نحو أفضل وتطوير صورة شاملة لهن، تم الحصول على المعلومات من مختلف المشكالت 
ها شخصًيا وفي األعمال التجارية خالل المراحل المختلفة لتطوير األعمال، كما في البدء واإلدارة تالتي واجه

 وتطور المشروع.
ليس من المستغرب أن يكون االفتقار إلى االئتمان المالي هو أكبر مشكلة بالنسبة إلى النساء، هذا األمر 
متوافق مع ما تم ذكره في العديد من الدراسات باعتباره أحد المشكل الرئيسة التي تواجهها صاحبات المشاريع، 

حبات المشاريع عن أسفهن لصعوبة الحصول على ائتمان ففي المقابالت التي تم إجراؤها، عبرت معظم صا
 مالي خارج مدخراتهن الشخصية. 

أن توظيف الموظفين األكفاء والمؤهلين يمثل مشكلة بالنسبة لهن؛ بسبب  -أيضا  -وبينت بعض النساء 
كفاءة،  عدم وجود هؤالء المؤهلين، وفي معظم الحاالت كان عليهن أن يعتمدن على موظفين غير مؤهلين وأقل
هذا في ر ويتألف معظمهم من أفراد األسرة واألشخاص اآلخرين؛ لمساعدتهن في تشغيل أعمالهن، وقد أث

 بعض األحيان في اإلنتاجية. 
واجهن مشاكل في اإلدارة  ةكما وجدت هذه الدراسة أن صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصرات

م من خالل مقارنة مستويات التعليم بين الرائدات الالتي واجهن والتخطيط المالي في إدارة أعمالهن، وقد ت
مشاكل في اإلدارة والتخطيط المالي في إدارة أعمالهن وبين الالتي لم يواجهن هذه المشاكل الوصول إلى أن 
بعض المستويات المتدنية للتعليم لدى بعض رائدات األعمال ونقص المعرفة في ممارسات اإلدارة الحديثة 
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أن تكون أسباب هذه المشكالت. وبالتالي، أصبح هذا العائق المتمثل في نقص الخبرة اإلدارية والتخطيط يمكن 
 في التشغيل الناجح لمشاريعهم. رئيسيةالمالي مشكلة 

القطاعين ي بالرغم من أن عمل المرأة في المجتمع الليبي أصبح أمراً مقبوال جدًا، والكثير من النساء يعملن ف
الخاص والعام، إال أن من ضمن المشاكل والمعوقات التي تم ذكرها من قبل الرائدات هي المعوقات االجتماعية 

فيما يلي مجموعة من االقتباسات توضح بعض ومعاملة الناس ونظرتهم الدونية لعمل المرأة وقيادتها للمشاريع. 
كن الخروج بإطار نظري لريادة النساء لألعمال بالدراسة من المشاكل االجتماعية التي تواجهها الرائدات، ويم

 النوعية، في الشكل التالي:
 البحاث( إعداداإلطار النظري لريادة النساء لألعمال ) :(2) شكل رقم

 
 
 
 
 
 

( أن ريادة النساء لألعمال تكون بناًء على هواية معينة أو من خالل تشجيع 2نالحظ من الشكل رقم )
اآلخرين )األصدقاء، العائلة(، أو تحقيقًا لألرباح، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البالد، إال أن هناك 

للمرأة  خاصةلثقافة المجتمع والنظرة الجة معوقات للعمل والمتمثلة في المعوقات المالية، واالجتماعية نتي
 العاملة.

 الخالصة
من خالل التحليل للمقابالت تبين أنه ال توجد قواعد معينة لتصبح المرأة رائدة، ولكن لكل مرحلة من مراحل 
العمل التي يمر بها المشروع خصوصية وطرق للتعامل، وقد توصل البحث إلى أنه ال يمكن للمشروع أن 

 دى الطويل دون أنشطة االبتكار واإلبداع. يستمر على الم
ومن خالل التحليل تم التوصل إلى أن أغلب الرائدات الالتي تمت مقابلتهن كانت لديهن مستويات تعليمية 
عالية، وأن أغلبهن غير متزوجات )عازبات(، وهذه المسألة قد تشير إلى أن اإلناث غير المتزوجات لديهن 

ريادة النساء 

 لألعمال

 المعوقات األسباب

 تشجيع أرباح هواية اجتماعية مالية
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، من حيث توفر الوقت الكافي أمامهن للقيام باألعمال، مقارنة بالمتزوجات فرصة أكبر لكي يصبحن رائدات
 المرتبطات أكثر بالقيام باألعمال المنزلية، باإلضافة إلى ضغوط الحياة العائلية.

حيث  ومن ناحية أخرى تبين أن تفرغ الرائدات ألعمالهن قد ساعدهن على قضاء وقت أطول في العمل،
المشاريع  وتوصل البحث إلى أن بداية العمل في تطلب وقتًا وجهدًا وصبرًا ومثابرة.الكثير من األعمال تإن 

الرائدة ترجع إلى عدة دوافع كتشجيع األصدقاء، كما أن لشبكة التواصل االجتماعي )الفيسبوك( دورًا مهمًا في 
 جديدة للعديد من النساء للقيام بمشاريع رائدة.  تقديم أفكار

كبيرًا في كثير من األحيان، كبداية للقيام بمشروع واإلبداع  اً لهواية معينة يعد دافعكما أن ممارسة الشخص 
في العمل. ويبقى أهم العوامل هو تحقيق األرباح، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البالد. ومن التفسيرات 

يه جميع من أجريت معهم المهمة للعمل فالمشاريع الصغرى والمتوسطة للنساء وريادتهن فيها هيا ما اجتمع عل
المقابالت، وهو أن العمل لحسابهم الخاص فالمشاريع الصغرى والمتوسطة أتاح لهم الحرية والمرونة التي 

 يحتجن إليها للوفاء بمسؤولياتهم العائلية.
وهذه الدوافع واالمتيازات ال تخلو من مشاكل ومعوقات تواجه الرائدات في مسيرة عملهن والمتمثلة في 

ت مالية تتمثل في االفتقار إلى االئتمان المالي، والذي يعد من أكثر المشاكل بالنسبة للنساء الرائدات. معوقا
وهناك بطبيعة الحال مشاكل ومعوقات اجتماعية تواجه الرائدات نتيجة لثقافة المجتمع والنظرة الدونية للمرأة 

ها قلت كثيرا في السنوات األخيرة؛ نتيجة لتطور العاملة وقيادتها للمشاريع في بعض األحيان: على الرغم من أن
 وتفهم المجتمع ألهمية عمل المرأة.
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   دور حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

 "دراسة تجريبية"
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elhadiarhouma@gmail.com 

 

 الملخص
ومراكز الريادة تناولت هذه الدراسة التجريبية جدوى إجراء دراسة واسعة النطاق على واقع حاضنات األعمال 

لصعوبات التي تواجه تجميع بيانات حاضنات األعمال ومراكز كل واالمشا واالبتكار في ليبيا. وهدفت إلى التعرف على
الريادة واالبتكار في ليبيا، وما هي طبيعة وشكل هذه البيانات، وما إذا كان يمكن تحليل هذه البيانات من مختلف 

على واقع حاضنات االبتكار في ليبيا مًعا. تهدف الدراسة واسعة النطاق إلى التعرف حاضنات األعمال ومراكز الريادة و 
وتوضيح الدور الذي تلعبه في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة  األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في ليبيا

وكفاءتها في مساعدة المشروعات من خالل الخدمات التي تقدمها، حيث أثبتت الحاضنات في عديد البلدان قدرتها 
ى من تأسيسها. أوصت هذه الدراسة ولات والمشاكل التي تواجهها في المراحل األ الصغيرة والمتوسطة في تخطي الصعوب

لكترونية لتجميع إبإجراء دراسة شاملة لحاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في ليبيا ويفضل استخدام استبانة 
 البيانات.

 رة المتوسطة.ة: حاضنات األعمال، الريادة، االبتكار، المشروعات الصغيدالالكلمات ال

 

Abstract 
This study examines the feasibility of conducting a large-scale study on the status of business 

incubators and entrepreneurship and innovation centres in Libya. Perhaps the most important 

objective of this study is to identify the problems and difficulties facing the collection of data from 

business incubators and entrepreneurship and innovation centres in Libya. It also aims at knowing 

about the distribution and shape of this data, and whether it can be analysed from various business 

incubators and entrepreneurship and innovation centres in Libya together. The large-scale study aims 

to identify the existent of business incubators and entrepreneurship and innovation centres in Libya. It 

intends to clarify their role in supporting and developing small and medium enterprises through the 

many services they provide. In many countries, incubators have demonstrated their ability and 

competence to assist small and medium enterprises in overcoming the difficulties and problems they 

face in the early stages of their establishment. This pilot study recommends conducting a 

comprehensive study of business incubators and entrepreneurship and innovation centres in Libya, 

and it is preferable to use an electronic questionnaire to collect data . 

Keywords: Business Incubators, Entrepreneurship, Innovation, Small and Medium Enterprises.  
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 مقدمة
لقد تزايد االهتمام بدراسة دور حاضنات األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤخرًا بسبب 

البلدان من  وأهميتها، حيث أصبحت تلعب دورًا مهما في عملية النهوض االقتصادي للعديد من خصوصيتها
لفرص عمل لكثير من األيدي العاملة، خالل تقديمها خدمات واسعة تستفيد منها جميع القطاعات وتوفيرها 

حاضنات األعمال وعلى هذا األساس استحدث البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فكرة إنشاء 
ميالدية إلنشاء وتسيير هذه الحاضنات،  2009ة بليبيا، حيث تم التعاقد مع دار الخبرة األردنية في بداية سن

مارس  29بتكار والريادة في الجامعات الليبية برعاية االتحاد األوربي في وتبع ذلك إطالق مشروع مراكز اال
 م.2018

المشروعات الصغيرة والمتوسطة إال أنها الزالت تواجه العديد من المشاكل الرغم من أهمية  وعلى
وفرات الحجم االقتصادي، ضعف االبتكار، عدم توافر اإلمكانيات المادية، وكذلك  والعقبات للوصول إلى

ة بشرية تتمتع بدرجة عالية من المعرفة والكفاءة والقدرة على مواكبة النمو المتسارع عدم وجود قاعد
متوسطة كنولوجيا المعلومات واالتصال، لذلك كان لزاًم على مختلف الدول إحاطة المشروعات الصغيرة واللت

ى فشلها وزوالها، بالعناية الالزمة لتتمكن من مواجهة الصعوبات والمعوقات التي كثيرًا ما كانت تؤدي إل
لخدمات والتسهيالت واآلليات ومن هذا المنطلق نشأت فكرة حاضنات األعمال بوصفها حزمة متكاملة من ا

لحاضنة التي يوضع فيها األطفال التي تحتاجها تلك المشروعات، ويستمد مفهوم حاضنات األعمال من ا
لكي يستطيعوا التأقلم مع بعض الصعوبات  الذين يولدون قبل اكتمال فترة حمل أمهاتهم وهم بحالة ضعيفة،

 الناشئة عن الظروف المحيطة بهم.
األعمال الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في التغلب وتقدم حاضنات 

والصعوبات التي يمكن أن تؤدي إلى فشلها ومن ثم توفير فرصة النمو السريع داخل الحاضنة  على المشاكل
 ن أداؤها أقوى عند خروجها من الحاضنة مما يحسن من نسب نجاحها.ليكو 

 مشكلة الدراسة
 يد مشكلة الدراسة واسعة النطاق في اآلتي:يمكن تحد

 بتكار في ليبيا؟ما هو واقع حاضنات األعمال ومراكز الريادة واال -
 ومن أجل تحليل المشكلة، باإلمكان تقسيمها إلى التساؤالت الفرعية التالية: 
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 وسطة؟حاضنات األعمال؟ وما هو الدور الذي تلعبه في دعم المشروعات الصغيرة والمت ما مفهوم -
 ما الهدف من إنشاء حاضنات األعمال؟ وما هو عوامل نجاحها؟  -
ت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على مواكبة توفير الخدمات للمشروعا كيف تعمل الحاضنات على -

 التطورات؟
 ;Thabane et al., 2010) لإلجابة على اإلشكالية المطروحة تم اقتراح إجراء دراسة تجريبية 

Lancaster et al., 2004)  لتقييم جدوى إجراء دراسة واسعة النطاق على واقع حاضنات األعمال
للتعرف على العوامل المؤثرة في  ةلكترونيإدة واالبتكار في ليبيا حيث تم تصميم استبانة ومراكز الريا

حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في ليبيا وتم توزيع االستبانة على عدة حاضنات ومراكز الريادة 
   الشروط.واالبتكار وتحصلنا على أربع إجابات مستوفية 

 ةأهداف الدراسة التجريبي
 تهدف الدراسة إلى: 

اسعة النطاق على واقع حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار التعرف على جدوى إجراء دراسة و  -
 في ليبيا.
دراسة واسعة النطاق على واقع حاضنات  التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه إجراء -

 األعمال ومراكز الريادة واالبتكار.
 أهمية الدراسة 

من حيث  ) .R., & Hundley, V.Van Teijlingen, E, 2001(بع أهمية هذه الدراسة التجريبية نت
 نطاق ضيق توفر الوقت والجهد وتعرض الصعوبات والمشاكل التي تواجه إجراء هذه دراسة على كونها

 أولنا تعتبر دراسة على واقع حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في ليبيا، وبناء على معلوماتال
 دراسة تجريبية على صعيد البيئة الليبية.

 منهجية الدراسة
النظري للدراسة  تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كأسلوب مناسب لوصف واستعراض اإلطار

يقته وللوصول إلى استنتاجات الدراسة، وقد استخدمت طريقة )االستبانة( لجمع البيانات وفهم الواقع على حق
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منها وأيضا  الستفادة منها للوصول إلى نتائج الدراسة. ونظرًا لطبيعة هذه الدراسة التجريبية والهدفوا
 لمحدودية عناصر العينة فإننا سنكتفي بعرض النتائج باستخدام النسب المئوية فقط. 

 د الدراسةحدو 
ات األعمال ومراكز كانت للدراسة حدود بشرية ومكانية وزمنية عبارة عن عينة من موظفي وعمال حاضن

 .2019الريادة واالبتكار في ليبيا، لسنة 
 الدراسات السابقة

. ( واقع حاضنات األعمال في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة في ليبيا2018الصويعي،  )هنددراسة  -
براز الدور الفعال الذي تقد مه الهدف الرئيسي للدراسة هو التعرف على واقع حاضنات األعمال في ليبيا وا 
ة من أجل دعم وتطوير المشاريع الصغيرة من خالل الخدمات المقدمة لتلك المشاريع وعرض مجموع

التحديات والصعوبات التي تحد من عملياتها واستخالص بعض التوصيات التي قد تسهم في تحسين فاعلية 
 حاضنات األعمال في أداء خدماتها للمشاريع الصغيرة.

 ال في التنمية الصناعية في دولة الكويت.حاضنات األعم( دور 2015، )الهاجري دراسة  -
فهوم حاضنات األعمال وأدوارها وأهدافها باإلضافة إلى التعرف هدفت الدراسة إلى تقديم أسس نظرية لم

على دور الحاضنات األعمال في التنمية االجتماعية واالقتصادية واستعراض تجربة الكويت في إنشاء 
، وقد توصلت الدراسة إلى أن حاضنات األعمال تمثل إحدى المرتكزات مجمعات وحاضنات األعمال
اح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من قلة عدد حاضنات األعمال األساسية لتأسيس ونمو ونج

 بدولة الكويت إال أنها تقوم بدور مهم في دعم وتمويل المبادرين وتشجيعهم على إنشاء مشروعاتهم الصغيرة. 
( واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة لدى الشباب في 2012، )النخالةة راسد -

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع حاضنات األعمال في قطاع غزة، وتحديد الدور الذي  .قطاع غزة
توصلت الدراسة تلعبه في دعم المشاريع الصغيرة من خالل تقديم العديد من الخدمات التي تحتاج إليها، و 

يا في الجامعة اإلسالمية إلى انه ال يوجد حاضنات للمشاريع في قطاع غزة سوى حاضنة األعمال والتكنولوج
وحاضنة بيكتي التي هي في بداية عملها وأن المشاريع الصغيرة في غزة تعاني من العديد من الصعوبات 

 حياتها.والتي يمكن أن تسبب في فشلها في بداية 



 
 وطيعوأمحد الزلاهلادي رحومة واملربوك مسعود  دعم....      دور حاضنات األعمال ومراكز الرايدة واالبتكار يف

 

229 

في دعم اإلبداع لدى المؤسسات  األعمال( دور حاضنات 2006وآخرين،  عبد الرازق )دراسة  -
توضيح ضرورة إكساب المؤسسات الصغيرة القدرة على الدراسة إلى هدفت  .ول العربيةالصغيرة في الد

من بعض  واالستفادةاإلبداع وجلب التكنولوجيا الحديثة، من خالل دعم نظم حاضنات األعمال في الجزائر، 
رفع صلت إلى الدور المهم لحاضنات األعمال في وتو دول العربية في مجال حاضنات األعمال، تجارب ال

مستوى اإلبداع لدى المؤسسات الصغيرة لخلق طرائق إبداعية كفيلة برفع مستوى تحديها أمام المؤسسات 
م األبحاث والمعرفة والدعم القائمة، كما تشجع وتمكن المبتكرين والمخترعين من تجسيد أفكارهم، وتقوم بتقدي

الذي يمكن الدولة من تحقيق أهدافها  الفني إلقامة المؤسسات الصغيرة والتي أصبحت الخيار االستراتيجي
 االقتصادية .

 االستفادة من الدراسات السابقة أوجه
ة على الرغم من أن معظم الدراسات السابقة تناولت موضوع حاضنات األعمال إال أن ما يميز الدراس

توافر لدينا سوى الحالية عن الدراسات السابقة ندرة الدراسات الخاصة بالموضوع في البيئة الليبية حيث لم ت
الليبية ولم تتطرق إلى مراكز  ( تناولت موضوع الحاضنات في البيئة2018دراسة للباحثة )هند الصويعي، 

الدراسات البحثية واإلسهام في إثراء الجانب  الريادة واالبتكار مما يجعل الباب مفتوح أمام الباحثين لسد نقص
األعمال ومراكز الريادة واالبتكار وبذلك تعد الدراسة الحالية مكملة المعرفي والتطبيقي في موضوع حاضنات 

ضافة جديدة لما سبق عرضه.  في أهدافها لما عرض من أهداف وا 
 اإلطار النظري للدراسة

 ما هي حاضنات األعمال -
ل مشروع صغير وكأنه وليد يحتاج إلى حاضنة تضمنه منذ مولده عن آلية ترى ك الحاضنات عبارة

من المخاطر التي تحيط به وتمده بطاقة االستمرارية حتى يكون مؤهاًل في المستقبل، لذا تعتبر لتحميه 
الحاضنات أداة تنمية اقتصادية مصممة؛ وذلك لتسارع في نمو ونجاح المشاريع من خالل توفر الموقع 

 (.2صفوفة من الموارد والخدمات المساندة )مادي، ص وم
 تعريف حاضنات األعمال -

يمكن تعريفها على أنها مؤسسة قائمة بذاتها لها كيانها القانوني، تعمل على توفير جملة من الخدمات 
ن ي يمكنهم مأولوالتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة بهدف شحنهم بدفع 
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تكون تابعة للدولة، أو أن  باء مرحلة االنطالق )سنة مثال أو سنتين( ويمكن لهذه المؤسسات أنتجاوز أع
تكون مؤسسات خاصة أو مؤسسات مختلطة، غير أن تواجد الدولة في مثل هذه المؤسسات يعطي لها دعما 

 (.2، صمادي)أقوى 
ة دولية، الحاضنة الصناعية، الحاضن)الحاضنة اإلقليمية، الحاضنة ال أنواع حاضنات األعمال -

 الفتراضية، حاضنة القطاع المحدد(البحثية، الحاضنة ا التكنولوجية الحاضنة
  أهداف الحاضنات: -

 تهدف حاضنات األعمال بصفة إلى نجاح المنشآت المنتسبة لها وتحقيق التنمية االقتصادية.
 الحاضنة:اإلقامة في  -

داريا وربما حتى سنوات حتى يصلب عو  3إلى  2ة من تمتد مدة إقامة المؤسسة بالحاضن دها فنيا وا 
ن المؤسسة المحتضنة لها كل االستقاللية سواء المادية أو اإلدارية والحاضنة تساعدها على ماليا، علما بأ

 االستفادة من الخدمات والرعاية التي تعرضها.
 عات الصغيرة والمتوسطة تجارب عالمية وعربية في مجال حاضنات األعمال في دعم المشرو  -
كما رأينا بأن حاضنات العالم أصبحت منتشرة على مستوى العالم وقد أثبتت جدارتها وفاعليتها على  

 مدار الزمن، وسوف نستعرض هنا بعض تجارب دول العالم وهي على النحو التالي:
 مريكية التجربة األ -

لذلك هناك العديد نات كوسيلة لدعم المشروعات و الدول المبتكرة لفكرة الحاض أولكما نعلم بأن أمريكا 
من الحاضنات فيها وهي تتوزع في العديد من المناطق الجغرافية منها. وغالبا ما يتم تمويلها من قبل 

سي والذي تم إنشائها في أوائل الحكومة، ومن أمثلة الحاضنات األمريكية: حاضنة معهد رسيلر الهند
 170شركة في والية نيويورك، وهي مكونة من ثالث عمارات بمساحة  100الثمانينات بمساهمة من قبل 

من الخدمات الجامعية ومن  أصحاب المشاريعألف قدم مربع، وتم إقامتها داخل الحرم الجامعي لكي يستفيد 
 (.92، ص )الشبراوي االتصال بالطالب 

 الصينية  التجربة -
الدولية الجديرة بالدراسة والتحليل إذ بنيت  تعد التجربة الصينية في إقامة الحاضنات من التجارب

تيجيتها على سياسة إعادة هيكلية الجامعات ومؤسسات البحث العلمي بهدف تحويل االتجاهات العلمية إسترا
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برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ووزارة العلوم والبحثية النظرية إلى تطبيقات في الصناعة واالقتصاد، ولقد كان 
ستوى العالم بعد أمريكا لصينية دور كبير في ذلك، حتى غدت تحتل المكانة الثالثة على موالتكنولوجيا ا

 (.146)السنوسي والذويبي، ص 1988وألمانيا ولقد كان ذلك كله عام
   التجربة المغربية -

برعاية  1998رب تحت مسمى فضاء المقاولة سنة حاضنة للمشروعات في المغ أولتم تأسيس 
يرة كافة ووسائل ذلك انطالقاً من تجربته في مجال تقديم القروض للمشروعات الصغالمصرف الشعبي، و 

 (. 140الدعم والرعاية لها )السنوسي والذويبي، ص 
 بالريادة؟ما المقصود 

دارة األعمال ذات الصلة بها، حيث يعتبر المشروع الريادي  الريادة هي القدرة والرغبة في التنظيم وا 
منظمات األعمال القادرة على المنافسة والدخول إلى األسواق الخارجية )سعاد  األساس في بناء وتطوير

المتطلبات هو الذي يتمتع بصفات اخذ المبادرة وينظم اآلليات و  والريادي(. 2005نائف برنوطي، 
عدات االقتصادية واالجتماعية وكذلك القبول بالفشل والمخاطرة، ولديه القدرة على طلب الموارد والعاملين والم

وباقي األصول ويجعل منها شيئا ذا قيمة، ويقدم شيئا مبدعًا وجديدًا وكذلك يتمتع بالمهارات والخصائص 
 (.2008خلف السكارنه،  )باللذلك دارية واالجتماعية والنفسية التي تمكنه من سواء اإل

من  وتسويقه تمويلهيتم وتعد العالقة بين االبتكار وريادة األعمال عالقة ذات منفعة متبادلة، فاالبتكار 
خالل ريادة األعمال، وبدون ظهور االبتكارات التكنولوجية الجديدة، ستصل ريادة األعمال إلى طريق 

بتكار مجرد أفكار مخّزنة في عقل المبتكر، ربما يتم إهمالها وتذهب مسدود، وبدون ريادة األعمال، سيبقى اال
 (.طي النسيان )شبكة المعلومات الدولية

 ختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطةيف المالتعار 
إن إيجاد تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس سهل المنال؛ وذلك ألن تحديد هذا المفهوم 

أخرى تبعًا للتوجهات واإلمكانيات والظروف االقتصادية واالجتماعية ودرجة النمو يختلف من دولة إلى 
(، فبعض الدول تقدم تعاريف ترتبط 2ص  دية وتنوع فروعها )قابوسة،االقتصادي وطبيعة األنشطة االقتصا

مريكية بدرجة نموها االقتصادي، ودول أخرى تقدم تعاريف قانونية كما هو الحال في الواليات المتحدة األ
واليابان، والبعض اآلخر يقدم تعاريف إدارية كما هو الشأن في هولندا. كذلك تختلف المنظمات الدولية 
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ية بهذه المشروعات والدول المختلفة في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك الختالف المعن
 (. 26) السيسي، ص  التعريفالمعايير المستخدمة في 

  :ألهم هذه التعريفاتوفيما يلي أمثلة 
المالئمة هي تلك المشروعات التي تتوافر فيها المواصفات المكانية والمتطلبات التنظيمية واإلدارية  -

وذلك على نظام صغير؛ ألن طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في هذه  ،الستخدام تكنولوجيات حديثة بكفاءة
بحيث يمكن إتمام كل منها أو بعضها بشكل منفصل  المنشآت تسمح بتجزئة العمليات والمراحل اإلنتاجية
 .(11)صفوت، ص  في منشأة مستقلة ذات طاقة إنتاجية صغيرة نسبياً 

ليبيا تعّرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب قرار )اللجنة الشعبية العامة سابقًا( رقم وفي  -
"مجموعة المشروعات اإلنتاجية والخدمية  :الخاص بإنشاء صندوق التشغيل على أنها 2006( لسنة 109)

ات المعقدة، وتلعب التي يمتلكها القطاع الخاص، وهى مشروعات تتميز ببساطتها، وعدم استخدامها للتقني
عنصرًا،  25دور مهمًا في استيعاب المشتغلين الشباب، وال يزيد عدد العاملين في المشروعات الصغيرة عن 

مليون دينار ليبي كحد أقصى أما "المشروعات المتوسطة فال يزيد  2.5عن وال يزيد رأس المال التأسيسي 
مليون دينار ليبي كحد أقصى")  5ال التأسيسي عن عنصرًا، وال يزيد رأس الم 50عدد العاملين فيها عن 

 (.3البدري، ص
   أهم المعايير المستخدمة في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدراسات المتخصصة في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى وجود أكثر لقد خلصت إحدى  
يعات، ا ما يعتمد على حجم العمالة، حجم المبوهذا الختالف المعايير المستخدمة فمنه تعريفًا؛ 250من 

(. وسنعرض هنا 4، ص)شعبانيحصة المشروع من السوق، طبيعة الملكية  حجم األموال المستخدمة،
يير المستخدمة في بعض الدول حيث تبنت بعض هذه الدول معايير مختلفة لتعريف بعض المعا

)الطبولي، ص  المناسب للتطبيق من دولة ألخرى  المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويختلف اختيار المعيار
22).  

هذه  وتتخذ بعض الدول والمنظمات والهيئات العاملة في مجال هذه المشروعات معايير مزدوجة، وأهم  
 المعايير هي:

 معيار رأس المال المستثمر وقيمة األصول الثابتة. .1
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 معيار حجم العمالة. .2
 معيار نوعية التقنية المستخدمة. .3
 قيمة اإلنتاج أو حجم المبيعات.كمية و معيار  .4

 األنواع المختلفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 :(26ر فيها هي كالتالي )ابوناعم، صإن القطاعات الرئيسية والتي يمكن للفرد إنشاء مشروع صغي

 قطاع الخدمات، القطاع التجاري والقطاع الصناعي.
 ا في التنمية االقتصاديةخصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميته

االرتباط  (:6) سلمان، ص تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخصائص أهمها ما يلي
 ما يكون ةً الشكل القانوني عاد، المرونة في التصرف والتغيير ،والملكية "عادة المالك هو المدير"بين اإلدارة 

ضيق نطاق نشاط  ،مديره بالقرارات حب المشروع أواستقاللية صا ،مشروعًا فرديًا أو شراكة أشخاص
دم وجود أنظمة ع ،صعوبة توفير ضمانات التمويل واالقتراض واالعتماد على التمويل الذاتي ،المشروع

إمكانيات مادية محدودة تتعلق باإلنتاج والتسويق وضعف في مجاالت الخبرة  ،متقدمة الرتفاع تكلفتها
 ت والعالقات األسرية إلى حد كبير.والتخصص الوظيفي وجود االتصاال

 أهمية ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية
المي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يشكل ظاهرة الفتة للنظر، ومن لقد أصبح تزايد االهتمام الع

المشروعات في جميع دول  أبرز مالمح هذا االهتمام وانعكاساته هو النمو الكثيف والواسع في أعداد هذه
العالم، حيث أدركت تلك الدول أهميتها، وقدرتها على تحقيق عوائد اقتصادية مجدية وعالية، وتحويلها إلى 

(. وتلعب المشروعات 354، ص)صليحةى عمل حقيقية ومنتجة من خالل انخراطها في حركة اإلنتاج قو 
ة واالجتماعية في معظم دول العالم المتقدم والنامي على الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في التنمية االقتصادي

 (.6، ص)البدري اإلدارة  وذلك نظرًا لما يميز هذه المشروعات من مرونة في العمل وسهولة في، السواء
 التحديات والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

يزات التي تتوفر بها، والدور المهم الذي على الرغم من أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمم
سانية العربية لعام ة التنمية االقتصادية واالجتماعية، إال أنه وكما أشار تقرير التنمية اإلنتلعبه في عملي
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"أن المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتوسطة تبدو ضعيفة وشبه مهملة، وتواجه تحديات : 2003
 (.3، ص )العبري ومعوقات متعددة في كثير من الدول العربية" 

 متطلبات نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة
المتطلبات  كافةإن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية تتطلب توفير 

وبالمستوى المطلوب لتحقيق األهداف المرجوة من عملية التنمية؛ الن ذلك يقودنا إلى البحث في تفاصيل 
 يلي فيمالتي سوف نستعرضها هذه المتطلبات التي تشكل الدعائم الالزمة في بناء قطاع أعمال قوي وا

الية، تنمية سمات العمل الحر، خدمات (: حزمة من القوانين والتشريعات، الخدمات الم6، ص )السنوسي
 .تطوير األعمال والخدمات المساندة

باإلضافة إلى المتطلبات األساسية السابقة الالزمة لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تم  
علمًا  .فإن هنالك مجموعة من الخدمات المساندة والتي يجب أن تتوفر إلنجاح هذه المشاريع ،التطرق لها

أن هذه الخدمات المساندة ال تقل أهمية عن المتطلبات األساسية، وتشمل هذه الخدمات: البنية التحتية، ب
 صناديق ضمان القروض، البناء المؤسسي والدعم الفني وحاضنات األعمال.

 يبية مع حاضنات األعمالالتجربة الل
ة مع تجارب الدول األخرى سواء تعد التجربة الليبية مع حاضنات األعمال من التجارب الحديثة مقارن

عربيًا أو أجنبيًا، وهذا كله جاء من وراء إستراتيجية جديدة اعتمدتها ليبيا في تحسين وتطوير هيكلها 
ح من الضروري االهتمام أكثر بتطوير وتشجيع إقامة االقتصادي والتشجيع على توسيع قاعدة الملكية، أصب

جه بكل األساليب الممكنة كونها الحل المنطقي والفعال الذي مشروعات صغيرة ومتوسطة بل ودعم هذا التو 
يمكن االعتماد عليه لتشغيل األعداد المتزايدة من خريجي الشباب الليبي والذي يتطلب توفير فرص العمل 

يرة ظهرت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ولكنها كانت معظمها تفتقر لها, وفي اآلونة األخ
ة على االبتكار والتجديد والصمود في وجه العثرات حيت اعتمدت معظمها على العشوائية في اختبار للقدر 

العديد من  طبيعة النشاط دون التركيز على متطلبات واحتياجات السوق الحقيقية وهذا ما أدى إلى ظهور
لمتوسطة فقد شرع المشاكل، وعلى هذا األساس وطبقا ألهداف البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة وا

البرنامج في تنفيذ فكرة إنشاء حاضنات األعمال بليبيا، حيث تم التعاقد مع دار الخبرة األردنية في بداية سنة 
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ذه المؤسسة في هذا المجال، وانطالق مشروع إلنشاء وتسيير هذه الحاضنات وذلك نظرًا لخبرة ه م 2009
 م.2018مارس  29تحاد األوربي في رعاية االمراكز االبتكار والريادة في الجامعات الليبية ب

 الدراسة التجريبية
المشاكل والصعوبات التي تواجه تجميع بيانات حاضنات األعمال  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على

في ليبيا، وما هي طبيعة وشكل هذه البيانات، وما إذا كان يمكن تحليل هذه  ومراكز الريادة واالبتكار
هذه  لف حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في ليبيا مًعا. ومن أجل تحقيق أهدافالبيانات من مخت

لكترونية على عينة محدودة من مدراء وموظفين حاضنات األعمال ومراكز إالدراسة قمنا بتوزيع استبانة 
 الريادة واالبتكار، وتحصلنا على أربع إجابات مستوفية الشروط من حيث خصائصها مع خصائص

 المبحوثين قيد الدراسة. 
 عرض بيانات الدراسة التجريبية

 وصف خصائص الدراسة :أوال
 العينة التجريبية حسب الجنس فرادلنسب المئوية أليبين التكرارات وا :(1الجدول رقم )

 النسبة العدد الجنس ت

 %100 4 ذكر 1

 %0 0 أنثي 2

 %100 4 المجموع

 
 العينة كانوا من الذكور. فرادأويتضح من الجدول السابق أن جميع 

 العينة حسب العمر فراديبين التكرارات والنسب المئوية أل :(2الجدول رقم )
 النسبة العدد العمر ت

 %0 0 أقل من ثالثين سنة 1

 %0 0 سنة 40سنة إلى أقل من  30أكثر من  2

 %75 3 سنة 50سنة إلى أقل من  40أكثر من  3

 %25 1 سنة فأكثر 50من  4

 %100 4 لمجموعا
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( سنة 50سنة إلى أقل من 40من أكثر نالحظ من الجدول السابق إن األغلبية كانت من الفئة العمرية )
 (.%75حيث بلغت نسبتهم )

 
 يبين التكرارات والنسب المئوية حسب المؤهل العلمي :(3الجدول رقم )

 النسبة العدد المستوي الدراسي ت

 %0 0 تعليم متوسط 1

 %0 0 يمعهد عال 2

 %0 0 جامعي 3

 %75 3 ماجستير 4

 %25 1 دكتوراه 5

 %100 4 المجموع

 ( .%75يالحظ من الجدول السابق إن من يحملون مؤهالت ماجستير بلغت نسبتهم )

 يبين التكرارات والنسب المئوية حسب سنوات الخبرة في الحاضنة ومركز الريادة: (4رقم ) الجدول
 النسبة لعددا الخبرة في مجال النشاط ت

 %25 1 أقل من سنة 1
 %25 1 من سنة إلى أقل من سنتين 2
 %0 0 سنوات 3إلى أقل من  2من  3
 %25 1 سنوات 5سنوات إلى أقل من  3من  4

 %25 1 سنوات فأكثر 5من  5
 %100 4 المجموع

ختلف السنوات يتضح من الجدول السابق إن الخبرة في الحاضنة ومركز الريادة واالبتكار موزع على م
 سنوات فأكثر. 5من سنة إلى 

 يبين التكرارات والنسب المئوية حسب المنصب الوظيفي  :(5الجدول رقم )
 النسبة العدد عدد العاملين بالمشروع ت

 %50 2 واالبتكارالحاضنة ومركز الريادة مدير  1
 %50 2 الحاضنة ومركز الريادة واالبتكار مساعد مدير 2
 %0 0 ومركز الريادة واالبتكار الحاضنةموظف ب 3

 %100 4 المجموع
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العينة مدراء بالحاضنة ومركز الريادة واالبتكار  أفراد( من 50%) نسبةمن الجدول السابق يتضح أن 
 والباقي مساعدي بالحاضنة ومركز الريادة واالبتكار. 

 ثانيا: حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار:

 والمتوسطةدوافع دعم وتطوير المشروعات الصغيرة  :ولاأل ور المح(: 6الجدول رقم )

 العبارة م

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

1-  

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

إحدى أهم الركائز األساسية التي يقوم 

 عليها االقتصاد الليبي

     

2-  
توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 ف وتقلل من نسبة البطالةوظائ
     

3-  
تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 العديد من السلع للمجتمععلى إنتاج 
     

4-  

تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

نسبة كبيرة في عدد المشروعات 

 الموجودة في الدولة

     

5-  

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال 

عن باقي  تستطيع العمل بمعزل

 المشروعات األخرى

     

6-  
دعوة الكثير من الجهات والهيئات لدعم 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة
     

7-  
ليس لهذه المشروعات قدرة على التكيف 

 في المناطق الريفية والنائية
     

8-  
صعوبة إنشاء مثل هذا النوع من 

 المشروعات
     

9-  
الصغيرة والمتوسطة تساهم المشروعات 

 في تنمية المواهب واالبتكارات
     

10-  
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور 

 بارز في تنويع مصادر الدخل
     

 

ومن خالل تحليل االستبانة باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي من الجدول السابق نتيجة لحصولنا 
ركز الريادة واالبتكار بكل من الزاوية وغريان والمرقب على أربع إجابات مستوفية الشروط فقط من م

الخاص بكون وطرابلس، من حيث خصائصها مع خصائص المبحوثين قيد الدراسة نجد أن االتجاه العام 
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الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار تساعد في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن جميع 
 .ولفق بشدة" في أسئلة المحور األاإلجابات تصب في عبارة "موا

 
 رالمحور الثاني: أهداف إنشاء الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكا(: 7الجدول رقم )

 العبارة م

غير 

موافق 

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

1-  
المساهمة في زيادة عدد المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة
     

2-  
الجديدة العمل على ربط المشروعات 

 بالسوق
     

      تنمية الموارد البشرية لهذه المشروعات  -3

4-  
تشجيع قيام االستثمارات ذات الجدوى 

 االقتصادية
     

5-  
مساعدة المشروعات على تخطي 

 المشاكل والمعوقات التي تواجهها
     

6-  

االبتكارات واالختراعات  مساعدة أصحاب

لى منتجات قابلة في تحويل أفكارهم إ

 للتسويق

     

7-  
إيجاد ظروف عمل مناسبة من أجل 

 توطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة
     

8-  
توفير بيئة عمل مؤقتة من أجل إقامة 

 المشاريع
     

9-  

المشروعات على أسلوب  تدريب أصحاب

اإلدارة الجيدة وتنمية قدراتهم اإلدارية 

 ورية لذلكوتوفير األبحاث الضر

     

10-  
الحصول على أرباح مقابل الخدمات التي 

 تقدمها للمؤسسة المحتضنة
     

 

تحليل االستبانة باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي من الجدول السابق نتيجة لحصولنا ومن خالل 
الحاضنات ومراكز  على أربع إجابات مستوفية الشروط فقط، وجد أن االتجاه العام الخاص بكون إنشاء

ب في الريادة واالبتكار تهدف إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن جميع اإلجابات تص
 العبارتين "موافق بشدة، موافق" في أسئلة المحور الثاني.
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 رالمحور الثالث: عوامل نجاح الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكا(: 8الجدول رقم )

 العبارة م

غير 

افق مو

 بشدة

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة

1-  
وجود خطة علمية وعملية مدروسة لمسيرة 

 عملها
     

2-  
وجود مدير كفؤ وفعال يعمل إلى إدارة 

 الحاضنة والمركز بشكل مميز
     

3-  
تنسيق جميع الجوانب الفنية والبشرية 

 والمالية
     

4-  
ات وضع الخطط الالزمة لدعم المؤسس

 المحتضنة
     

5-  
العمل بمعزل عن الحكومة والمصارف 

 والمنظمات الدولية
     

6-  
مبني كبير مجهز باآلالت والمواد توفير 

 واألدوات في الحاضنة والمركز
     

7-  

العمل على أعداد دراسات تحدد نوع 

الخدمات التي تطلبها المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

     

8-  

جود الحاضنة والمركز قريبة من مواقع و

الجامعات ومراكز البحوث والمناطق 

 الصناعية

     

      قيام الحاضنة بتقييم أعمالها بشكل مستمر  -9

10-  

متابعة المشاريع التي تشرف عليها 

الحاضنة والمركز منذ البداية وحتى 

 استقاللها

     

11-  

ات والتي العمل على التنسيق مع كافة الجه

تعمل على دعم الحاضنة ماليا وفنيا ومهنيا 

 وتسويقيا

     

االستبانة باستخدام التحليل اإلحصائي الوصفي من الجدول السابق نتيجة لحصولنا ومن خالل تحليل 
على أربع إجابات مستوفية الشروط، وجد أن االتجاه العام الخاص بنجاح الحاضنات ومراكز الريادة 

 فإن جميع اإلجابات تصب في العبارتين "موافق بشدة، موافق" في أسئلة المحور الثالث. واالبتكار
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 ائج والتوصياتالنت
 النتائج 

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج هي:
 (.%100العينة من الذكور بنسبة ) أفرادإن جميع  .1
 (.سنة 50إلى  41العينة تقريبًا تقع في الفئة العمرية )من  أفراداغلب  .2
 (.%75العينة يحملون مؤهل ماجستير بنسبة ) أفراداغلب  .3
 العينة مساعدي ومدراء بالحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار. أفرادإن اغلب  .4
 إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي إحدى الركائز األساسية التي يقوم عليها االقتصاد الليبي. .5
 بطالة.لل من نسبة التوفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وظائف وتق .6
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور بارز في تنويع مصادر الدخل. .7
 توفر الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار بيئة عمل مؤقتة من أجل إقامة المشاريع. .8
 تشجع الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار على القيام باالستثمارات ذات الجدوى االقتصادية. .9

 ة واالبتكار في زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ومراكز الريادتهدف الحاضنات  .10
 الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار في العمل على ربط المشروعات الجديدة بالسوق. تهدف  .11
عوامل نجاح الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار وجود مدير كفؤ وفعال يعمل إلى إدارة  من .12

 مميز.االبتكار بشكل الحاضنة ومركز الريادة و 
إن قرب الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار من الجامعات ومراكز البحوث تساعد في نجاح  .13

 الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار.
راكز الريادة واالبتكار جزء هامًا من البنية التحتية الداعمة للمشروعات تشكل الحاضنات وم .14

 من قلة عددها.الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وبالرغم 
 التوصيات

وبناء على ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل هذه الدراسة التجريبية وعلى الرغم من محدودية هذه 
 اختيارها فلقد تم وضع مجموعة من التوصيات التالية: النتائج نتيجة لصغر حجم العينة وطريقة
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ت األعمال ومراكز الريادة ضرورة إجراء دراسة شاملة تهدف إلى التعرف على واقع حاضنا .1
وتوضيح الدور الذي تلعبه في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة  واالبتكار في ليبيا

 من خالل الخدمات التي تقدمها.
 لوجود مشاكل في تجميع البيانات الموزعة يدويًا. اإللكترونيةأوصت الدراسة باستخدام االستبانة  .2
 بانة المرفقة في التحليل مع هذا البحث.أوصت الدراسة باستخدام االست .3
وضع برامج تثقيفية لزيادة الوعي بدور الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار في كافة المجاالت من  .4

  واالبتكار.ناهج تدعم ثقافة الحاضنات ومراكز الريادة خالل تبني م
طة في كافة النواحي العمل على تكثيف الدورات والتدريب لمالكي المشروعات الصغيرة والمتوس .5

 اإلدارية والمالية والتسويقية حتى تكون ناجحة. 
ت األعمال نشر الوعي بين المستثمرين ورجال األعمال للمبادرة في االستثمار في مجال حاضنا .6

 ومراكز الريادة واالبتكار.
ختلفة حيث أن تعمل الدولة على التوسع في إنشاء الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار بأنواعها الم .7

 تبين من خالل الدراسة قلة عدد الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار في اغلب المدن الليبية.
في عملية التنمية من خالل العمل على سن  تفعيل دور الحاضنات ومراكز الريادة واالبتكار .8

االبتكار وتعديل كافة القوانين والتشريعات التي تسهل إنشاء وعمل الحاضنات ومراكز الريادة و 
 والمتوسطة.والمشروعات الصغيرة 

 إجراء المزيد من الدراسات حول واقع حاضنات األعمال ومراكز الريادة واالبتكار في ليبيا. .9
 

 المراجع
 ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.إدارة األعمال الدوليةأبو قحف، عبد السالم، 

 القاهرة، ، دار الفجر للنشر والتوزيع،دارة المشروعات الصغيرةإ (.2002) عبد الحميد مصطفى أبوناعم،
 . مصر

في المشروعات الصغيرة واقع ممارسة إدارة الموارد البشرية  (.2009) نويجيأعبدالقادر  البدري،
، طرابلس -، ذات العماد مؤتمر تهيئة األعمال إلنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتوسطة، 

 . ليبيا



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة        مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

 
 

242 

، جامعة عمر المختار، دراسة تحليلية لمشكالت تمويل المشروعات الصغيرة (.2006) فالح خلف ،الربيعي
 البيضاء، ليبيا.
دارة األعمال (.2008) السكارنه، بالل خلف ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الريادة وا 

 األردن.
روعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان شمال آليات تنمية وتطوير المش (.2009) سلمان، رباب عبدالقادر

 مؤتمر تهيئة األعمال إلنجاح المشروعاتوقائع أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي/دراسة مقارنة، 
 . ليبيا ،طرابلس -ذات العماد  ،الصغيرة والمتوسطة

، دار يرةحاضنات األعمال والمشروعات الصغ، (2003) السنوسي، رمضان، الذويبي، عبد السالم بشير
 الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا.

ية الحلقة الدراسالمشروعات الصغيرة والمتوسطة االستراتيجيات والسياسات،  (.2007) السنوسي، رمضان
 .30/7/2007-2، طرابلس،حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة

لمتناهية الصغر وآليات دعم وتنمية المشروعات ا تاستراتيجيا (.2009) صالح الدين حسن السيسي،
والصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في إطار المتغيرات العالمية 

 . مصرالقاهرة،  ، دار الفكر العربي،والمحلية
للحاضنات الندوة العربية نماذج عربية ناجحة لحاضنات األعمال،  (2003) الشبراوي، عاطف، الدرويش

 .رمص، القاهرة، الصناعية
الدورة التدريبية ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في العالم،  (.2003) شعباني، إسماعيل

 ، سطيف،حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في االقتصاديات المغاربية
 الجزائر.

ندوة تنمية وتطوير ، وقاتالمشروعات الصغيرة والمتوسطة: الدور والمع (.2006) أميمة نجيب الشيخي،
 .ليبيا، بنغازي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا

، الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة (.2006) بن طلحة صليحة،
 ة والمتوسطة في الدول العربية.الملتقي الدولي: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغير 

 ( واقع حاضنات األعمال في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة في ليبيا،2018د خليفة سالم )هن الصويعي،
 .، ليبيا228-225(، 4)1جامعة سرت،– مجلة الدراسات االقتصادية

ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الدور والمعوقات،  (.2006) الطبولي، بالقاسم عمر
 .، ليبيا، بنغازي سطة في ليبياالمشروعات الصغيرة والمتو 
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( دور حاضنات األعمال في دعم اإلبداع لدى المؤسسات الصغيرة 2006نورالدين هناء ) –عبدالرزاق خليل 
تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  متطلباتالدولي، ورقة مقدمة للملتقي  في الدول العربية،

 .616-608لجزائر، ا ،أبريل 18-17يومي  ،الدول العربية
ورقة عمل في الملتقي العربي الثالث للصناعات الصغيرة والمتوسطة، سلطنة  (.2005) خليفة العبري،

  .عمان
 ألردن.، اعمان واإلعالم،دار المسيرة للنشر والتوزيع  إدارة المشروعات الصغيرة، (.2004) ماجدة العطية،

مشاريع الصغيرة لدى الشباب في قطاع ( واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم ال2012منى ) ،رضوان 
 .أبريل 25-24 ،مؤتمر الشباب والتنمية في فلسطين كلية التجارة الجامعة اإلسالمية وقائعغزة، 

دار النهضة  ،اقتصاديات الصناعات الصغيرة ودورها في تحقيق التصنيع والتنميةعوض هللا، صفوت، 
 .1993مصر،  العربية،

وقات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل تفعيل دورها في الجزائر، مع (2009) علي محمد قابوسة،
طرابلس،  -ذات العماد  ،مؤتمر تهيئة األعمال إلنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

13/10/2009 . 
دور حاضنات األعمال في نجاح ودعم وتشجيع اإلبداع لدى  (.2009) جمعه عثمان علي مادي،

 مؤتمر تهيئة األعمال إلنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوسطة،المؤسسات الصغرى وال
 .طرابلس -ذات العماد 

مقدم بحث  ات األعمال في التنمية الصناعية في دولة الكويت،دور حاضن .(2015) الهاجري، عبدهللا سعد
 . إلى الملتقي العربي حول تعزيز دور الحاضنات الصناعية والتكنولوجية

المشروعات الصغيرة: ماهيتها والتحديات الذاتية فيها، المشروعات  (2010) د حسين،محمو  الوادي،
 القاهرة، مصر.  ،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بحوث محكمة منتقاة، الصغيرة،
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 ملخصال
هدف الدراسة إلى تقديم إطار نظري يتضمن كل ما يتعلق بحاضنات األعمال وجوانبها المختلفة، باالعتماد على ت

تناولت الدراسة عرض لمجموعة من التجارب المؤسسات العربية والدولية الناجحة في مجال . لذلك االستقرائيالمنهج 
حاضنات األعمال التي يمكن االحتذاء بها في المؤسسات الليبية. وقد توصلت الدراسة إلى أنه بالرغم من محدودية عدد 

دولة، إال أنها تساعد على تشجيع المبادرات الفردية والمواهب حاضنات األعمال في ليبيا والتي تعود ملكيتها جميعًا لل
واالبتكارات الجديدة وتجسيدها على أرض الواقع وذلك بتوفير بيئة مالئمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن 

لى إمكانية إقامتها من الثبات واالستمرارية. وأوصت أن نجاح التجارب العالمية والعربية في مجال حاضنات األعمال تدل ع
في أي بلد توجد فيه مؤسسات اقتصادية صغيرة بحاجة إلى خدمات الدعم المالي واإلداري والتسويقي والفني واالستشاري. 
كما أوصت الدراسة بضرورة توفير البنية التحتية المالئمة المادية والمعلوماتية، مع تهيئة المناخ القانوني لدعم الحاضنات، 

االستفادة من تجارب الدول في مجال الحاضنات والشروع في تأسيس وبناء عدد من الحاضنات النموذجية من وكذلك 
 خالل التعاون مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية لالستخدام األمثل للكفاءات والقدرات العربية وتشجيع ابتكاراتهم.

.، التجارب العربية والدولية، ليبياة والمتوسطةالمؤسسات الصغير  حاضنات األعمال، الكلمات الدالة:   

Abstract 
This study aims to identifying the concept of business incubators, their characteristics and 

stages of application, as well as identifying the positive aspects and advantages of incubators 

and how to use them to support and develop small and medium enterprises. To achieve the 

goal of this study, the researcher utilizes the inductive approach. The study works on the 

successful Arab and international experiences in the field of business incubators to benefit 

from them, so that they can be followed in Libya.  Some conclusions may contribute to the 

recognition of the reality of business incubators and their role in the development of small and 

medium enterprises, and address some recommendations in the same frameworks. 
 

Keywords: Business incubators, small and medium enterprises, Arab and international 

experiences, Libya. 
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 المقدمة
توجهت العديد  استجابة لمتطلبات التوجه نحو اقتصاد عالمي مفتوح، وبمزيد من التنافس والنمو واالرتقاء،

من دول العالم نحو إنشاء حاضنات األعمال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها لمواجهة 
صعوبات مرحلة انطالقها. والقصد من هذا التوجه هو اإلسهام في خلق فرص عمل إضافية إلى جانب العمل 
على توليد الدخل ألصحاب المشاريع واإلسهام في تحقيق النمو، بهدف إحداث تنمية مستهدفة لتطوير 

 (.2014اقتصاديات الدول المختلفة )زودة وبوكفة، 
أكثر المنظومات التي تم ابتكارها في العشرين سنة األخيرة فاعلية ونجاحا في تعد حاضنات األعمال من 

تسريع تنفيذ برامج التنمية االقتصادية والتكنولوجية، وخلق فرص عمل جديدة، كما تعد حاضنات األعمال 
لب وسيلة هامة وضرورية لدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا المبدعة، فهي تساعدها في التغ

على مشاكل التأسيس واالنطالق، خصوصا في ظل األوضاع الحالية، والتي تتسم بتزايد حدة المنافسة، ويتركز 
الدور الرئيسي للحاضنات على احتضان المؤسسات الصغيرة المبدعة نظرًا لقابلية هذه المؤسسات للتطور 

إطار نظري على ماهية ومفهوم حاضنات  والنمو وتقبل أفكار جديدة. ومن خالل ما تقدم ستحاول الباحثة تقديم
األعمال وأهميتها وأهدافها ومراحل تطبيقها والعوامل التي تؤدي إلى نجاحها وكذلك ستتناول الدراسة بعض 

 التجارب العربية والدولية الحديثة لبعض البلدان.
 مشكلة الدراسة

 التساؤل التالي:نظرا ألهمية الموضوع ستحاول الباحثة من خالل الدراسة اإلجابة على 
كيف تطبق آلية حاضنات األعمال في المؤسسات العربية والدولية والتي يمكن للمؤسسات الليبية االحتذاء 

 بها والسير على نهجها؟ 
 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى التعرف على الجوانب اإليجابية لحاضنات األعمال، وكيفية االستفادة منها بما يتالءم   
تسليط الضوء على أهم التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال حاضنات و  االقتصاد الليبي،مع معطيات 

 األعمال التي يمكن االحتذاء بها في ليبيا.
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 أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة كونها تبحث في حاضنات األعمال، التي يمكن أن تساهم في دعم وتطوير 

توسطة. إذ تعد حاضنات األعمال من المواضيع اإلدارية المهمة في مجال التنمية المشروعات الصغيرة والم
االقتصادية ومحاولة التعرف على التجارب الناجحة في مجال حاضنات األعمال في بعض الدول العربية 

 والدولية، واالحتذاء بها واالستفادة منها في ليبيا.
 اإلطار النظري للدارسة:

 حاضنات األعمالنشأة ومفهوم 
( إلى أن ظهور فكرة حاضنات األعمال في الواليات المتحدة األمريكية 2015أشار الكاتب عبد الرحمن )

، عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها التي توقفت عن العمل إلى مركز 1959بمدينة نيويورك سنة 
توفير النصائح واالستشارات لهم، حيث القت  لألعمال، يتم تأجير وحداته لألفراد الراغبين في إقامة مشروع مع

هذه الفكرة نجاحًا كبيرًا وفيها تحولت الفكرة إلى ما يعرف بالحاضنة، حيث تخرج منه اآلالف من الشركات 
 الصغيرة والمتوسطة.

، حينها قامت هيئة المشروعات 1984ولكن فكرة حاضنات األعمال لم يتم متابعتها بشكل منتظم حتى سنة 
( بوضع برنامج إقامة وتنمية عدد من الحاضنات وخالل تلك السنة ال يوجد في الواليات SBA) الصغيرة

حاضنة، وبعد نجاح فكرة الحاضنات في الواليات المتحدة األمريكية وانتشارها في  20المتحدة األمريكية سوى 
 2000ضنة خالل سنة حا 900حاضنة في العالم منها أكثر  3500مختلف العالم فقد تزايدت إلى أكثر من 
حاضنة في االتحاد  1000حاضنة خارج الواليات المتحدة منها  2500في الواليات المتحدة وحدها وأكثر من 

 300، منها 1997حاصنة وذلك سنة  500األوروبي، وفي الدول النامية قدر عدد حاضنات األعمال بنحو 
لصين أما في البرازيل قدر عدد الحاضنات حاضنة في ا 465كان هناك  2002في كوريا، كما أنه في سنة 

 (.2006م )كريم وعدمان، 2001حاضنة سنة  150حوالى 
اختلف الباحثون حول تحديد اإلطار المفاهيمي الخاص بمفهوم حاضنات األعمال، إال أنه يمكن تعريف  

، وهذه العملية حاضنات األعمال: "بأنها عملية وسيطه بين مرحلة اإلنشاء ومرحلة النمو لمنشأة األعمال
تحتوي على تقديم وتزويد المبادرين بالخبراء والمعلومات واألدوات الالزمة لنجاح المشروع، ومنه يمكن القول 
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أن حاضنات األعمال بأنها عملية وسيطة بين مرحلة بدء النشاط ومرحلة النمو لمنشأة األعمال من أجل 
 .(362: 2018تحويل المشروع إلى خطة عمل" )دلي، 

عرفها اإلسكوا: "بأنها حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيالت وآليات المساندة واالستشارة التي توفرها  كما
لمرحلة محددة من الزمن، فهي بذلك مؤسسة قائمة لها كيانها القانوني ولها خبراؤها وعالقاتها للرياديين الذين 

تكاليف مرحلة االنطالق بالنسبة لمشاريعهم"  يرغبون في إقامة مؤسساتهم الصغيرة بهدف تخفيف أعباء وتقليص
 (.4: 2005)عبدالرحمان، 

بأنها أداة للتنمية االقتصادية " (:NBIAفي حين عرفت الجمعية الوطنية األمريكية لحاضنات األعمال )
مصممة لتسريع ونجاح منشأة األعمال من خالل منظمة من مصادر وخدمات ودعم ومساندة األعمال والهدف 

لحاضنات األعمال هو إنتاج مؤسسات ناجحة تترك البرنامج )الحاضنة( قادرة ماليا على النمو  األساسي
 (.lavrow & sample, 2000واالستمرار" )

(: "بأنها بناء مؤسسي حكومي أو خاص تمارس مجموعة من 70: 2001إلى القول ) وذهب أبوقحف
األنشطة التي تستهدف تقديم المشورة والنصح والخدمات والمساعدات المالية واإلدارية والفنية لمنشآت األعمال 

ل النمو التي والصناعات الصغيرة سواء في المراحل األولى لبدء النشاط أو أثناء ممارسته أومن خالل مراح
 تمر بها المنشآت المختلفة".

( يعرفان حاضنات األعمال بأنها: "وحدة خدمية تهدف إلى تحويل 20: 2014بينما )الشميمري، وسرور، 
األفكار واالبتكارات إلى مشروعات اقتصادية منتجة، وذلك من خالل تقديم عدد من الخدمات لرواد األعمال 

 معنوي واالستضافة واإلرشاد".تشمل التأهيل والدعم المادي وال
( بأنها: "آلية من اآلليات المعتمدة لدعم المؤسسات الصغيرة المبتدئة 62: 2007كذلك عرفها )غياط، 

فهي مؤسسة قائمة بذاتها تتمتع بالشخصية االعتبارية توفر مجموعة من الخدمات والتسهيالت للمؤسسات 
حاضنة األعمال مؤسسة خاصة أو مختلطة أو تابعة للدولة  الصغيرة لتتجاوز أعباء مرحلة االنطالق قد تكون 

 وهذه األخيرة تعطى دعما أقوى".
يمكن القول بأن حاضنات األعمال تعتبر الوسط الذي تنشأ فيه المؤسسات  ،السابقة اتومن خالل التعريف

نشاطها وحينما  الصغيرة والمتوسطة وتستقر فيه إلى أن تبلغ مرحلة نضجها وتصبح قادرة على االستمرار في
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يمكن أن تغادر المؤسسات هذه الحاضنات لوسطها الطبيعي والستمرار في النمو تاركة المكان إلنشاء مؤسسات 
 أخرى داخل الحاضنة.

 أهداف حاضنات األعمال
 ( أهداف حاضنات األعمال كما يلي:2010ذكر القواسمة )

والمتوسطة، وزيادة فرص النجاح من خالل احتضانها في تقليل تكاليف التأسيس للمنشأة الصغيرة  .1
 المراحل األولى من اإلنشاء.

توفير بيئة مناسبة لنمو المنشآت بكافة أحجامها، سواء تلك التي تسهم في نقل التكنولوجيا أو تستثمر  .2
مستوردات االبتكارات الجديدة أو تساهم في رفع نسبة االكتفاء الذاتي وزيادة الناتج المحلي وتقليل ال

وزيادة الصادرات المنشآت التي لها قدره متواضعة على خلق فرص العمل للمساهمة في تقليل حدة 
 الفقر والبطالة.

توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات واإلبداعات في شكل مشروعات قابلة للتنفيذ وقادرة على  .3
 اإلنتاج.

تمعات الصناعية واالقتصادية المحيطة خلق قنوات اتصال بين أصحاب المنشآت المحتضنة والمج .4
 من أجل تنمية مهاراتهم وخلق أسواق لمنتجاتهم.

 زيادة اإلنتاج وتحسين وضع الموازنة العامة والميزان التجاري في المدى الطويل.  .5
تشجيع الفكر والثقافة االستثمارية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تتمكن هذه الحاضنات  .6

 ية تحتية مالئمة ألصحاب األفكار الريادية واإلبداعية لممارسة أعمالها.من توفير بن
 أنواع حاضنات األعمال
( بأن أنواع الحاضنات تختلف باختالف المهام التي تنفذها واألهداف التي 2018ذكر الكاتب عبدهللا )

 تسعى إلى تحقيقها ويمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع رئيسية:
األعمال العامة: تعنى بالتنمية االقتصادية الشاملة للمنطقة التي تتواجد فيها، من خالل حاضنات  /1

االستمرار في تطوير األعمال المختلفة، وتخدم هذه الحاضنات الكثير من مشاريع األعمال بدون تخصص 
الهدف أصال  محدد، غير أنها تركز على مجاالت التجديد واالبتكار، وتؤسس حاضنات األعمال العامة لهذا

 أو قد تنشأ لخدمة قطاع محدد ثم تتحول إلى حاضنة عامة.
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تعنى بصفة خاصة بتنمية بعض الجوانب االقتصادية للمنطقة التي  حاضنات األعمال المتخصصة: /2
تتواجد فيها، من خالل إعادة الهيكلة الصناعية للمنطقة أو تشجيع صناعات معينة فيها، أو خلق فرص وظيفية 

مرغوبة أو لفئات محددة من الباحثين فيها عن العمل، أو الستقطاب استثمارات من نوع خاص لتخصصات 
 إليها.
حاضنات األعمال التقنية: وتختص بالتكنولوجيا ونشرها، وتطوير المنشآت المتخصصة فيها والمرتبطة  /3

ليصبحوا رواد أعمال من  بها وتشجيع ومساعدة وتدريب األكاديميين والباحثين في مراكز األبحاث والجامعات
 خالل تزويدهم بالمهارات الالزمة وتدريبهم وتوفير الخدمات واالستشارات األخرى الالزمة.

 مراحل تطور حاضنات األعمال
 ( بأن حاضنات األعمال مرت بثالث مراحل التي يمكن ذكرها:2015أشار عبدالرحمان )

ة بتحديد الهدف وآلية العمل لديها، ومن ثم عمل مرحلة التأسيس والبناء: هذه المرحلة تقوم الحاضن /1
دراسة الجدوى االقتصادية، وتحديد طاقم التأسيس وأعضاء المنشأة وتقرير حجم رأس المال وتحديد حجم 

 الموظفين.
مرحلة التطوير: تبدأ الحاضنة بقبول المشاريع من أجل تقديم الخدمات والتسهيالت لهم, كل ذلك من  /2

حضور في المجتمع وقدرته على جذب العمالء وضمان تدفق موارد التمويل, وهذا ال يغني أجل أن يكون لها 
عن استمرار تقييمها ألعمالها من أجل تطوير نفسها وتقييم أداءها ومدى تأثيرها على بيئتها, كل ذلك من أجل 

 الوصول إلى مرحلة النضج.
لى مرحلة النضج التام في بيئة العمل الهدف من الحاضنة هو الوصول إ مرحلة الحاضنة الناضجة: /3

بحيث تستطيع االعتماد على نفسها في الحصول على التمويل وتقديم خدمات متكاملة، وتتم مرحلة النضج 
عادة بعد فترة تتراوح بين سنتين إلى ثالث سنوات من قبل المشروع الحاضن، حيث يتوقع أن يكون المشروع 

ح قادرا على بدء نشاطه خارج الحاضنة، بحيث يمكن قياس تأثيره على قد حقق قدرا من النجاح والنمو، وأصب
  االقتصاد، وتقديم شركات واعدة تساعد على تطور هذا االقتصاد وتنميته.

 عوامل نجاح حاضنات األعمال والخدمات التي تقدمها
 :( بأن نجاح الحاضنات يعتمد على عدة عوامل نذكر منها2017أشار الباحثان )شليق ومدخل، 
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تكون الحاضنة تابعة للدولة أو مؤسسة مختلطة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك لضمان السير  .1
 .الحسن والفاعلية مع الدعم المالي المناسب وذلك لدخول الحكومة كطرف فيها

المدير الناجح للحاضنة له دور هام في خلق مناج إيجابي ومحفز للمؤسسات المنتسبة مما يؤدي إلى  .2
 .إنجاح الحاضنة لذا يجب أن يتمتع المدير بصالحيات واسعة

مكانيات التوسع المستقبلية عند اختيار المؤسسات المحتضنة بما يتناسب  .3 مراعاة الجدوى االقتصادية وا 
 لمحيطة بها.مع الظروف المحلية ا

تركيز خدمات الحاضنات على االحتياجات العملية المحددة التي تتطلبها الظروف السائدة في المحيط  .4
المباشر للحاضنات، كالمساعدة في تيسير اإلجراءات الحكومية وتوفير اإلقراض الحسن كما توفر 

 المعلومات عن األسواق المحلية والخارجية.
المحتضنة بل ويتعدى ذلك إلى المؤسسات المتخرجة، وهذه المتابعة  االستمرار في متابعة المؤسسات .5

تساهم في تخطيط وتقديم خدماتها وتسويق نفسها واجتذاب مشروعات ذات نوعية واعدة ومتوقع لها النمو 
 واالستمرار.

كلما ساهمت الحاضنة في تحقيق أهداف المجتمع والمساهمة في التنمية االقتصادية، كلما تمكنت من  .6
ب الدعم المعنوي والعالقات التجارية لمنطقتها وكسب دعم المؤسسات الكبيرة والجامعات وحتى الدعم كس

 الحكومي.
 تجارب الدول العربية والدولية في مجال حاضنات األعمال:

وفيما يلي سيتم عرض لبعض التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال حاضنات األعمال، والتي يمكن 
 االستفادة منها في ليبيا، والسير على نهجها في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

 التجربة األمريكية )حاضنة جامعة اوستن للتكنولوجيا(
التجربة األمريكية باعتبارها من اقدم التجارب في ميدان حاضنات ( عرضاً مختصراً عن 2018قدمت دلي )

األعمال، حيث أن مفهوم حاضنات األعمال نشأ وتطور بشكل أساسي في الواليات المتحدة، لكن االنتشار 
، حينما قامت الهيئة األمريكية 1984الواسع لمفهوم الحاضنات تم في بداية الثمانينيات وتحديدًا في عام 

( حاضنة تعمل في 20الصغيرة باالهتمام ببرامج إقامة الحاضنات وزيادة أعدادها، وكانت حوالي ) للمنشآت
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، أما في 1999( حاضنة في نهاية عام 800ذلك الوقت ثم ارتفع عدد هذه الحاضنات ليصل عددها إلى )
 ( حاضنة. 1250فقد بلغ عدد الحاضنات ) 2012عام 
 يكية )حاضنة جامعة أوستن للتكنولوجيا(:ويمكن عرض حاضنة من الحاضنات األمر  

وارتبطت ارتباطا وثيقًا بجامعة أوستن وجامعة تكساس ووكالة  1989تأسست هذه الحاضنة في عام 
ألف قدم مربع، استشارات إدارية، برامج  75، وتقدم الحاضنة عدة تسهيالت منها مساحة NASAالفضاء 

منها مكونة من أفراد بالقطاع الخاص، وعادة ما يكون للحاضنة % 65تدريبية، إمكانية التوصل لشبكة تمويلية 
سنوات على األكثر(، مع  03شركة منتسبة في آن واحد وهناك سياسة تخرج رسمية )البقاء بالحاضنة  30

شركة جديدة سنويا، وتعتبر حاضنة أوستن منظمة ال تستهدف الربح ولكنها تدار على  10-15استقبال من 
ألف دوالر أمريكي يغطيها دخل الحاضنة من مبانيها  600ذاتيا، وتبلغ ميزانية الحاضنة  أساس تجاري وتمول

 (.2015ألف دوالر من المعونات العامة )درار وقاسمية،  50و
 (TORCHالتجربة الصينية )برنامج قومي مركزي، 

ء عناصره قد تم بناو TORCH بدأت الصين في أعداد برنامج قومي مركزي يعرف بـ  1988بداية سنة 
الرئيسية على أساس ثالث نقاط محورية للنهوض بالبحث العلمي وتطويره وهي: تقوية وتنشيط عملية اإلبداع 
تمام تحديث وتطوير عمليات التصنيع ورفع  التكنولوجي، وتنمية وتطوير التكنولوجيا العالية، وتطبيقاتها، وا 

على المستويين المركزي وعلى مستوى  TORCHج المستوى التكنولوجي للمنتجات الصينية. وتم تنفيذ برنام
كل أقليم في الصين، وذلك عن طريق التوسع في إقامة الحدائق والحاضنات التكنولوجية وبرامج التمويل 

 (:2017)الطيب ومحمد، الخاصة. وتشير اإلحصائيات إلى أن البرنامج أدى إلى
( حاضنة حتى أكتوبر 465إقامة )( حديقة تكنولوجية خالل التسعينات ونجح في 54إنشاء ) -

2002. 
 ( حاضنة. 300حقق للصين المركز الثاني عالميا في عدد الحاضنات تلتها ألمانيا بـ ) -
مليون  2.51يعمل لها ما يقارب  20796وصل عدد الشركات التي أقيمت في تلك الحاضنات  -

 شخص.
 (:2013من مزايا الحاضنات الصينية التي ذكرها )صالح، 
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التخصص التكنولوجي: تتميز معظم الحاضنات الصينية بطابعها التكنولوجي ودعمها للمؤسسات  .1
 التي تستمر في مجال التكنولوجيا خاصة االستثمار الخارجي.

الشكل القانوني وتنقسم إلى: الحاضنات غير هادفة للربح وحاضنات تابعة للدولة وحاضنات تابعة  .2
 مخاطر.لشركات خاصة وحاضنات ملك رأس مال 

 (:14: 2016أما نقاط قوة برنامج الحاضنات الصينية فقد بينها )كريم وعدمان، 
 سنة. 12حاضنة خالل  465حجم البرامج الصينية ضخم جدا   -
 ألف موظف. 300آالف شركة جديدة تشغل  8خلق عدد كبير من الوظائف والشركات الجديدة   -
الل تنمية حب العمل الحر والرغبة في خلق ساهمت الحاضنات في إحداث تغيير ثقافي كبير من خ  -

 مشروعات جديدة.
وبالرغم من هذا النجاح الذي حققته الحاضنات الصينية إال أن تجربتها ال تخلو من عيوب يمكن إجمالها 

 على النحو التالي:
 إهمال المشاريع الموجهة للمرأة.  .أ
 التركيز على المشاريع التكنولوجية فقط. .ب
 .مباني واألجهزة للمشاريع وا همال الخدمات الفنية وخدمات إقامة المشاريعالتركيز على توفير ال .ج

 التجربة الفرنسية )حاضنة المؤسسات التكنولوجية(:
( بأن الحاضنات في فرنسا من أقدم الحاضنات على مستوى االتحاد األوروبي، 2010بّين القواسمة ) 

ت سواء أكانت استشارية، قانونية، مالية، وفنية، وهنا وهي كمثيالتها تعمل على تقديم أنواع مختلفة من الخدما
 ظهر نوعان من الحاضنات:

 حاضنات األعمال المفتوحة: •
وهذا النوع من الحاضنات يعمل على توفير كافة الخدمات للمشاريع الصغيرة من تمويل وأدوات وخدمات 

 إدارية وتسويقية ما عدا توفير مقر لتأسيس المشروع بداخله.
 عمال المغلقة:حاضنات األ  •

يمتاز هذا النوع من الحاضنات على النوع السابق بأنه يعمل على توفير مقر لتأسيس المشروع بداخله، 
ومن أشهر األمثلة على حاضنات األعمال الفرنسية الحدائق التكنولوجية انتيبوليس سوفي التي أسست عام 
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عادة يتم تمويل الحاضنات من قبل وزارة ، ويطلق عليها البعض في فرنسا وادي االتصاالت، وفي ال1969
البحث العلمي وخزانة األرصدة، وذلك حسب القانون المنظم لهذه الصناعة في فرنسا والذي تم إصداره عام 

1999. 
ويمكن عرض حاضنة من الحاضنات الفرنسية )حاضنة المؤسسات التكنولوجية( كما أشار إليها )عبدالسالم 

-Caen Basseبالتعاون مع جامعة  2000لحاضنة في يوليو (: أنشئت هذه ا2005وآخرون، 
Normandie  والمدرسة العليا للمهندسينENSICAEN  ومؤسسةGANIL  ألبحاث الفيزياء وتمتلك الحاضنة

شبكة واسعة من العالقات مع مؤسسات التعليم العالي ومخابر البحث والمؤسسات التكنولوجية في المنطقة، 
طرف الوزارة المنتدبة للبحث والتكنولوجيا الجديدة والجمعيات المحلية واألعضاء ويتم تمويل الحاضنة من 

 ألف يورو سنويا. 500المؤسسيين للحاضنة, وتبلغ ميزانية الحاضنة 
 تتكون الحاضنة من:

 مكتب إدارة. -
 لجنة اختيار ومتابعة المشاريع. -
 لجنة توجيه تقوم بالمصادقة على برامج الحاضنة. -
 الحاضنة ويتكونون من مدارس ومعاهد وشركات عاملة بالمنطقة.أعضاء  -

تتوفر الحاضنة على عدة مواقع وتجهيزات تسمح باستقبال واحتضان أصحاب المشاريع، كما تقدم لهم 
العديد من خدمات الدعم والمرافقة وشبكة واسعة من العالقات مع مختلف الهيئات العلمية واإلدارية، ومنذ 

 8شخصا، تخرج منها  40مشروعًا توظف حوالي  24قامت باحتضان  2000الحاضنة في سنة انطالق 
 مشاريع بنجاح.

 (:2010وقد امتازت الحاضنات الفرنسية بعدد من الخصائص من ضمنها ذكرها القواسمة )
 أن خدمات الحاضنة غير مقتصرة على الشركات المنتسبة ويمكن أن يتم تقديمها لغير المنتسبين. .1
 إنشاء كثير من الحاضنات في مقر غرفة التجارة والصناعة في فرنسا.تم  .2
معظم الحاضنات تعمل على توفير الخدمات المالية والتمويلية الالزمة لتحويل أفكار الرياديين إلى  .3

 مشاريع واقعية.
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تهدف أغلبية الحاضنات إلى تقديم الخدمات وتمكين المشاريع من مواكبة التطور الهائل في مجال  .4
 لتكنولوجية وليس لتحقيق الربح المادي.ا

 شهرًا فقط. 23مدة احتضان المشروع كحد أقصى  .5
تحاول الحاضنات ربط الجامعات بالمشاريع من أجل تفعيل الجامعات في تمويل األبحاث وتحويلها إلى  .6

 واقع عملي ملموس.
وجية وذلك بعد أن أثبتت وهكذا أصبحت الحاضنات منتشرة في كافة أنحاء فرنسا وخاصة الحدائق التكنول 

 فاعليتها في دعم المشاريع الصغيرة.
 التجربة الماليزية )شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية(

عـلى غرار تجـارب الدول المختلفة التي أثبتت أن الجامعات والمعاهد البحثية هي أنسب الجهات التي 
اعية إلى الصناعة، قامت ماليزيا في إطار الخطة تستطيع أن تلعب الدور الرئيسي لترجمة ونقل األفكار اإلبد

بإنشاء عدد  التي تعتمد على سياسة التجمعات الصناعية كحاضنات لألعمال، 2005-1996االقتصادية 
من المؤسسات من أجل هذا الغرض، وعلى رأسها شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية، التي تمت إقامتها عام 

كار اإلبداعية من الجامعات والمعاهد البحثية الماليزية، ووضعها في إطار من أجل نقل وتسويق األف 1997
التنفيذ من خالل الربط بين هذه الجهات وسوق العمل. وتمثل هذه الشركة مركزًا الحتضان المشروعات 
الصغيرة الجديدة، تم تأسيسها من خالل الجامعات لتسمح للشركات الصناعية المتخصصة في القطاعات 

ية والخدمية الجديدة. نتناول فيما يلي أمثلة لبعض المراكز التي أقامتها شركة تطوير التكنولوجيا الماليزية اإلنتاج
 (:2012)عبدالسالم وآخرون،  كما ذكرها

 الحاضنة التكنولوجية: -1
شركة تعمل  31، ويبلغ عدد الشركات القاطنة بهذه الحاضنة المتخصصة 1997تم افتتاحها في أبريل 

معظمها في تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة، وقد أصبحت هذه الحاضنة مثااًل ناجحًا لمراكز اإلبداع 
لتكنولوجيا المتقدمة. وقد ساعدت التكنولوجي في ماليزيا حيث تقوم أيضًا بتمويل العديد من المشروعات في ا

على تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية خصوصًا في مجاالت برمجيات الحاسب اآللي والوسائط المتعددة، 
(، والذي يعتبر من أضخم المشاريع في (Multimedia Super Corridor, MSCحيث تمت إقامة مشروع 

 مجال الوسائط المتعددة في ماليزيا. 
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 ع التكنولوجي: مركز اإلبدا  -2
، ومنذ تلك الفترة يعمل به عدد من الشركات المتخصصة في مجاالت 1999المركز افتتح في فبراير 

 تكنولوجيا االتصاالت وقطاعات تصنيع اإللكترونيات المتقدمة.
 مركز التكنولوجيا الذكية: -3
عظم هذه الشركات ، ويوجد به حوالي عشر شركات تعمل بنجاح وم1999افتتح هذا المركز في سبتمبر  

 تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وصناعة الدواء وتطبيقات الهندسة الكيميائية.
 التجربة المصرية )الجمعية المصرية لحاضنات األعمال(

( بأن التجربة المصرية هي التجربة األولى على مستوى العالم العربي، والتي 2013أشار عيساني )
نات في إطار برنامج يتضمن أنواع مختلفة من الحاضنات تحتضن عددًا من استطاعت إقامة عدد من الحاض

األعمال في يوليو  المشروعات في عدة محافظات، لتجسيد هذه التجربة تم إنشاء الجمعية المصرية لحاضنات
 :والتي كانت تهدف أساسا إلى 1995عام 
الصغيرة بكافة أنواعها عن طريق وضع آليات نشر وتنمية ثقافة العمل الحر ودعم إنشاء المشروعات  -

تسمح بتقدم كافة الخدمات االستشارية، الفنية اإلدارية، التمويلية والتسويقية عن طريق مفهوم حاضنات 
 األعمال.

دارة حاضنات األعمال والتجمعات التكنولوجية والعلمية والصناعية واإلشراف على أعداد  - قامة وا  إنشاء وا 
 لبشرية في مجال الحاضنات. وتكوين الكفاءات ا

 اإلشراف على برامج التعاون مع الهيئات الدولية في مجال الحاضنات.  -
حاضنة أعمال  21وقد وضعت الجمعية المصرية لحاضنات األعمال أسس خطة استراتيجية إلقامة  

ذلك وتجمعات ذات وحدات دعم تكنولوجي وعلمي وصناعي، تغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، و 
( من خالل تمويلها 2003-1997خالل الخطة الزمنية التي كان من المفترض االنتهاء منها في المدة )

دارة أثني عشر من حاضنة  الصندوق االجتماعي للتنمية. فقد قام الصندوق االجتماعي للتنمية بتمويل إقامة وا 
ات جمهورية مصر العربية حتى األعمال والتجمعات العلمية والتكنولوجية والصناعية تغطي بعض محافظ

 .2001نهاية يوليو 
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 تجربة الكويت )حاضنة الشويخ الحرفية(
اهتمت دولة الكويت في اآلونة األخيرة بحاضنات األعمال إيمانًا منها بالدور الكبير الذي تلعب هذه 

ه الحاضنات من الحاضنات في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة باإلضافة إلى توقعها بأن تقوم هذ
خالل إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحل مشكلة التوظيف من خالل استيعابها للشباب الكويتي، ولذا 

 قامت حكومة دولة الكويت من خالل مؤسساتها المختلفة بإنشاء عدة مجمعات وحاضنات لألعمال.
(: 2015) الهاجري  ا بينهاويمكن عرض حاضنة من الحاضنات الكويتية "حاضنة الشويخ الحرفية" كم

م وكانت رسالتها األولى هي تنمية الموارد 1892أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في عام 
البشرية من أجل بناء الكويت، وقد كان الغرض من الهيئة هو توفير القوى العاملة الوطنية وتنميتها بما يكفل 

 نية الوطنية وتلبية احتياجات السوق والتنمية في الدولة.مواجهة القصور في القوى العاملة الف
وانطالقًا من مسؤولية الهيئة باعتبارها مسؤولة عن أعداد العمالة الفنية في الكويت، فقد قامت بإنشاء لجنة 
تأسيسية متخصصة لدراسة مشروع مركز لألعداد المتكامل لمبادري تأسيس المشروعات الخاصة الصغيرة، 

المشروع مع توجهات الدولة في تشجيع الخريجين في االنخراط في برامج المشروعات الصغيرة،  ويتوافق هذا
وفكرة مشروع األعداد المتكامل لمبادري تأسيس المشروعات الخاصة الصغيرة تؤديها حاضنات المشروعات 

 الصغيرة.
 التجربة األردنية )المجموعة األردنية للتكنولوجيا(

األولى لدعم المشاريع الصغيرة عن طريق إنشاء التجمع الوطني األردني لحاضنات األعمال كانت البداية 
م، تسعى إلى تقديم مجموعة من 1988والتكنولوجيا )المجموعة األردنية للتكنولوجيا( والتي تأسست عام

 األهداف:
 دعم أفكار الرياديين واألبحاث وتحويلها إلى أعمال ناجحة اقتصاديًا وتجاريًا. .1
نجاح مشاريعها.  .2  توفير الموارد واإلمكانيات المتاحة من أجل خدمة المشروعات الصغيرة وا 
 ربط المشاريع الصغيرة بالمشاريع التقنية المتطورة. .3
 (.2017)نعمة،  تشجيع التطور التقني بما يخدم المشاريع الناشئة .4
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 (2016تجربة دول مجلس التعاون الخليجي )قطاف، 
نشاء المشاريع الصغرية، إن دول مجلس التعاون   الخليجي بذلت جهودًا معتبرة في دعم ريادة األعمال وا 

في المنامة عاصمة البحرين تم تأسيس أول حاضنة أعمال في دول المجلس بتمويل من بنك  2003ففي سنة 
 ينية.بالتعاون مع وزارة الصناعة البحر  UNIDOالتنمية البحريني ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

بإقامة عدد من  2008أما في المملكة العربية السعودية فقد ساهم برنامج "بادر" الذي تأسس في سنة 
حاضنات األعمال في مختلف مناطق المملكة ساهمت بشكل كبير في دعم األفكار المبتكرة والريادية في 

 قطاعات عالية التقنية خصوصا لدى طلبة الجامعات.
تم تأسيس مركز دبي للمؤسسات من أجل احتضان ودعم  2009العربية المتحدة في وفي األمارات 

المشاريع الناشئة في قطاع اإلنترنت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، يقع المركز في المنطقة الحرة بمطار 
اد مالي ( مشروعًا باعتم228بتمويل احتضان المشاريع ) 2009دبي، كذلك قام صندوق خليفة بأبوظبي عام 

 مليون درهم. 398قارب 
أما في سلطنة عمان فتم تأسيس واحة مسقط للمعرفة كأول برنامج الحتضان األعمال بالتعاون مع برنامج 
المملكة المتحدة لحدائق التكنولوجيا، بهدف تمويل واحتضان المشاريع الناشئة ونقل التكنولوجيا، كذلك قامت 

 رفة كحاضنة أعمال توفر لمنتسبيها كل خدمات االحتضان والمرافقة.واحة مسقط للمعرفة بتأسيس منجم المع
بإنشاء حاضنة أعمال تكنولوجية في قطاع  2008وفي قطر تم تأسيس حديقة العلوم والتكنولوجيا سنة 

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 التجربة المغربية )حاضنة فضاء المقاولة(

م، وبرعاية 1998مغرب تحت مسمى فضاء المقاولة سنة تأسست أول حاضنة للمشروعات في ال   
المصرف الشعبي، وذلك انطالقاً من تجربته في مجال تقديم القروض للمشروعات الصغيرة وكافة وسائل الدعم 

 والرعاية لها. وقد حددت مهام هذا الفضاء على النحو التالي:
 توفير كافة اإلمكانيات الداعمة النطالق أي مشروع جديد.  .1
 مساعدة في أعداد الدراسات الالزمة والخاصة بأي مشروع. ال .2
 إنشاء مركز خاص بتوفير النصح والمشورة حول مرحلة التأسيس والعمل.  .3
 توفير الخدمات المكتبية واإلدارية والمالية.  .4
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 (.2017نشر ثقافة فكر الحاضنات ودورها في دعم المشاريع الصغيرة )الطيب ومحمد،  .5
 في ليبياواقع حاضنات األعمال 

( نشأة ومفهوم حاضنة األعمال في ليبيا، حيث تم نشأت حاضنات األعمال في 2018ذكر الصويعي )
م، الصادر عن اللجنة الشعبية العامة)سابقا( بشأن النظام األساسي 2008( لسنة 846ليبيا بموجب القرار رقم )

دعم والمساندة للراغبين بحاضنات ومراكز األعمال. حيث تعد مراكز األعمال والحاضنات من أهم هياكل ال
في إقامة المشروعات الصغيرة، وتعرف حاضنات األعمال وفق المنظور الليبي على أنها: "جهات تهدف إلى 
دعم وتطوير وتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة من خالل تقديم إطار متكامل يشمل توفير األماكن 

ستشارة والتنظيم المخصصة لمساعدة أرباب تلك والتجهيزات والخدمات والتسهيالت وآليات المساندة واال
 المشروعات سواء إنتاجية أو خدمية أو متخصصة". وتنقسم حاضنات األعمال إلى األنواع التالية: 

 حاضنة تقنية المعلومات واالتصاالت. -
 حاضنة التقنيات الزراعية والحيوية. -
 حاضنة جامعة بنغازي. -
  حاضنة ريادة أعمال جامعة طرابلس. -
 «.LEAP»ة أعمال حاضن -

 (:2018ويمكن توضيح حاضنات األعمال في ليبيا والخدمات التي تقدمها كل حاضنة )الصويعي، 
أطلق مركز جسور للدراسات والتنمية حاضنة أعمال نسائية في ليبيا، والذي يهدف : «LEAP»حاضنة أعمال 

ت الناشئة لرعاية أفكارهم وتعزيز خدماته إلى تقديم بيئة مبتكرة ألصحاب المشاريع من النساء الواعدات والشركا
حيث تسعى إلى تعزيز أعمال ومشاريع النساء، عبر إتاحة توفير بيئة داعمة ومريحة للنساء وبأجر رمزي، 
ويطمح )جسور( إلى دعم مجتمع رائدات األعمال الطموحات من خالل توفير التدريب، والمحادثات المفتوحة، 

 ت من خالل التوجيه واإلرشاد ومجموعة استشارات األعمال.وتسهيل تبادل األفكار والخدما
 الخدمات التي تقدمها الحاضنة:

مركز الحاضنة يوفر خدمة استالم وتسليم منتجات صاحبات المشاريع إلى عمالئهم لتقليل المخاوف -
 األمنية.
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يجيات األعمال إضافة إلى برامج التوجيه للمشاريع النسائية والتدريب لمساعدة األعضاء في استرات-
 والتسويق.

: تعتبر أول حاضنات أعمال بالجامعات الليبية، تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى حاضنة جامعة بنغازي 
طلبة وخريجي جامعة بنغازي ونشر ثقافة الريادة واالعتماد على الذات ومساعدتهم على تأسيس مشاريع جديدة 

مضافة بما يساعد على دفع عجلة االقتصاد الوطني، وتم افتتاح هذه أو توسيع مشاريع قائمة تحقق قيمة 
كتتويج لجهود البرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون  2012/  11/  13الحاضنة في 

مع مركز البحوث واالستشارات بالجامعة للمساهمة في بناء السعة والقدرة اإلبداعية واالبتكارية لليبيا والخاص 
باالستثمار في رأس المال المعرفي وبناء اقتصاد مبني على المعرفة ويتمثل الدور األساسي الحاضنة الجامعة 
 في احتضان األفكار اإلبداعية للطلبة والمساهمة في تحويل األفكار الناجحة إلى منتجات وخدمات تجارية.

 الخدمات التي تقدمها الحاضنة: 
 ادين وأصحاب األفكار االبتكارية وتقدم االستشارات الفنية واالقتصادية.توفير المعلومات واإلرشاد للري -
 تدريب المحتضنين على إدارة المشاريع وانجاز دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية. -
 مواكبة عملية تأسيس المشاريع الرائدة وتطوير األعمال القائمة. -
 في مراحلها المبكرة حتى برقق النجاح المطلوب. احتضان المشاريع المتميزة داخل الحاضنة ورعايتها -
تمكين الطلبة من أصحاب المشاريع الرائدة من الحصول على التسهيالت المالية من الجهات التمويلية  -

 التي تناسب مشاريعهم.
م، وتهدف الحاضنة إلى  2009( لسنة 53) : أنشئت بموجب القرار رقمحاضنة تقنية األعمال الزراعية

عم إطالق مشاريع جديدة في مجال التقنية الزراعية والحيوية. وتحتضن الحاضنة مشاريع رائدة تشجيع ود
للباحثين والتقنيين في مجاالت التقنية الزراعية والحيوية والتي لديها القدرة على النمو لتصبح شركات واعدة 

 وذات قيمة عالية. الخدمات التي قدمتها الحاضنة:

 العمل القائمة.المساعدة في وضع خطة  -1

 تقديم استشارات إدارية وتسويقية ونصائح قانونية.  -2

 تقديم خدمات لوجستية من طباعة مستندات. -3

 تطوير مهارات التسويق والترويج. -4
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من خالل ما تقدم فقد حاولت الباحثة تقديم إطار عام حول موضوع حاضنات األعمال من حيث   
مل نجاحها، وأهم الخدمات التي تقدمها الحاضنات للمشاريع الصغيرة مفهومها، ونشأتها وأنواعها، وأهدافها، وعوا

 والمتوسطة، والتي تساعد المؤسسات المحتضنة على النمو والتطور.
كما تم عرض مجموعة من التجارب الدولية والعربية في مجال حاضنات األعمال والنتائج اإليجابية التي  

، والتي يمكن لدولة ليبيا االستفادة منها واالحتذاء بها في تنمية حققتها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 النتائج:
 تأخر صدور القوانين المنظمة لنشاط حاضنات األعمال للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. .1
يرة ضعف الوعي السياسي واالقتصادي بأهمية حاضنات األعمال في تنمية المؤسسات الصغ .2

 والمتوسطة.
غياب الوعي والثقافة بتبني هذه األليات ونقص في الخبرات التنظيمية والتوجيهية التي تعمل على  .3

 نشرها.
 وجود نقص في حاضنات األعمال في الدول العربية على الرغم من الدور الكبير والهام .4
 ة.الذي تلعبه هذه الحاضنات في المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادي .5
 غموض في مفاهيم حاضنات األعمال خصوصا في اإلطار القانوني. .6
العقبات والعراقيل البيروقراطية التي ال تزال تعاني منها اإلدارات والهيئات في ليبيا والتي تشكل أهم  .7

 عائق في إنشاء الحاضنات.
 غياب الجهات الداعمة إلنشاء الحاضنة سواء من القطاع الخاص والقطاع العام. .8

 

 التوصيات
ضرورة تحديد أهداف الحاضنة من البداية، مع األخذ بعين االعتبار توجهات ومتطلبات السوق  .1

 وكذلك متطلبات التنمية االقتصادية.
دراسة التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال حاضنات األعمال، خصوصا في الدول المتقدمة  إن .2

كالواليات المتحدة وفرنسا وغيرها، يساعد دول العالم العربي وخصوصا ليبيا على إثراء تجاربها 
 وتكييفها بما يتوافق مع خصوصياتها االجتماعية واالقتصادية.
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القطاع الخاص من خالل الجمعيات ومؤسسات ورجال األعمال على ضرورة أن تساهم مؤسسات   .3
 دعم حاضنات األعمال.

تفعيل دور الحاضنات في عملية التنمية من خالل العمل على سن وتعديل كافة القوانين والتشريعات  .4
 التي تسهل إنشاء وعمل حاضنات األعمال.

ية في الدول المتقدمة وبعض األقطار االستفادة من التجارب السابقة إلقامة الحاضنات التكنولوج .5
 العربية، وذلك لالستفادة من تجربتها في إقامة الحاضنات وتفادي المشاكل التي واجهتها.

يجب القيام بدراسة مدى إمكانية وجدوى إطالق مشروع الحاضنة قبل إنشاء أي حاضنة، بحيث  .6
 ماعية.يجب أن تتطابق طبيعة الحاضنة مع اإلمكانيات االقتصادية واالجت
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 حالة دراسة :العالمية التجارب على ضوء الجزائر في األعمال حاضنات ترقية سبل (.2013صالح، طبيب )
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية االقتصادية، الجزائر.  ،غرداية ورقلة، حاضنة
مكانيات . دور حاضنات األعمال في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (.2018دلي، شذي ) تجارب مختاره وا 

(، 1)10، مجلة كلية اإلدارة واالقتصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية والماليةتطبيقها في العراق. 
407-359.  

مجلة العلوم االقتصادية (. نظام حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي، 2010رحيم، حسين )
 .171-164 (.2)العدد ، جامعة سطيف، وعلوم التسيير

http://iefpedia.com/
http://iefpedia.com/
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: قراءة في اإلسالميفعالية حاضنات األعمال في تنمية المشاريع الناشئة في العالم  (.2016قطاف، أحمد )
مخبر التنمية  -مجلة االقتصاد والتنميةتجارب: ماليزيا، مصر، األردن، دول مجلس التعاون الخليجي. 

 .186 -170(، 5المحلية المستدامة، جامعة المدية، )
ولوجية ودورها في تطوير اإلبداع واالبتكار بالمؤسسات (. حاضنات األعمال التكن2007) غياظ، شريف

داريةبحاث اقتصادية أمجلة  ،الصغيرة والمتوسطة  .الجزائر ،. جامعة بسكره60 ،وا 
الملتقي الدولي متطلبات دور حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  (.2006كريم، قاسم وعدمان مريز )

 .552-545، ابريل 18و17دول الغربية يومي تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال
دور حاضنات األعمال في تمويل المشاريع الصغيرة: دراسة حالة تجارب بعض  (.2017) نعمة، نغم حسين
 .90-72، 112، العددمجلة اإلدارة واالقتصادالبلدان. 

 :7، بوابة المشروعات، العدد(2016إدارة الحاضنات ومراكز األعمال )
 http://sme.ly/sme1/ar/wp-content/uploads/2016/08/mag4.pdf  

 

http://sme.ly/sme1/ar/wp-content/uploads/2016/08/mag4.pdf
http://sme.ly/sme1/ar/wp-content/uploads/2016/08/mag4.pdf
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  تجربة دولة الجزائر :حاضنات األعمال كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 عائشة محمد حسن العربيد.                              ىلخضر محمد عبد القادر عيسد. 
 جامعة مصراتة -كلية االقتصاد                                   الجزائر -جامعة أبوبكر بلقايد  -كلية الحقوق 

tlemcen.dz-lakhdar.aissi@univ                              larabi@eps.misuratau.edu.lyaa. 

 الملخص
أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضة للزوال في السنوات األولى لنشأتها، مما أدى إلى خلق هيئات 
جديدة لدعم هذه المؤسسات الناشئة وضع آليات تدعم عملياتها على األقل في السنوات المبكرة من دورة حياتها، 

المؤسسات كوليد يحتاج للحضانة والرعاية  وكآلية من آليات الدعم جاءت فكرة حاضنات األعمال والتي تنظر إلى
بهدف زيادة حظوظها في النجاح فتعمل على حمايتها من خالل تقديم خدمات تقنية واستشارية كتسهيل األعمال 
الحكومية وأيضا استشارات قانونية بخصوص آليات اإلنشاء وأخرى تكوينية كتنظيم الدورات التدريبية للموارد 

اضنة وأخيرا خدمات محاسبية ومالية كتقديم المساعدة في الحصول على قروض مصرفية البشرية المنتسبين للح
بدون فائدة في بالشكل الذي قد يجعل هذه المؤسسات ترقى إلى مكانة المؤسسات الناجحة. من خالل هذه الورقة 

ترقية المؤسسات البحثية نهدف إلى التعرف على واقع حاضنات األعمال في الجزائر، ومدى مساهمتها في دعم و 
 الصغيرة والمتوسطة. 

 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حاضنات األعمال. الكلمات الدالة:  

Abstract 

Small and medium enterprises became vulnerable in the early years of their 
establishment. This led to the creation of new bodies to support these start-ups, and to find 
mechanisms to support their operations at least in the early years of their life cycle. As a 
mechanism of support came the idea of business incubators, which look to institutions as an 
infant that needs an incubation and care in order to increase its chances of success. These 
incubators work to protect the said enterprises through the provision of technical and 
advisory services such as facilitating government works and also the legal advice on the 
mechanisms of starting. It also includes other forms of training such as organizing training 
courses for human resources associate and finally accounting services Financial assistance, 
such as providing access to bank interest-free loans in a way that may make these 
institutions live up to the status of successful institutions. So, through this paper, our aim is 
to identify the status of business incubators in Algeria and their contribution to the support 
and promotion of small and medium companies. 
 

Keywords: small and medium companies, business incubators 

mailto:a.alarabi@eps.misuratau.edu.ly
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 المقدمة
الماضي، حيث تزايد االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ العقود الثالثة األخيرة من القرن 

ومع اتفاق ، أخذت جانبا كبيرا من االهتمام من قبل المهتمين بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والتنموية
وفهم واضح بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال ومؤثر في معظم الدول باختالف مستويات 

 .(484: ص،2016)بن عمان، النمو فيها
وفي الفترة الحالية تعد حاضنات األعمال آلية دعم تستهدف حضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 
تصبح لها القدرة على التماشي مع بيئتها الخارجية، وأيضا تعتبر من أكثر المنظومات تم ابتكارها في 

قتصادية والتكنولوجية. وفي السنوات األخيرة فاعلية واألكثر نجاحا في اإلسراع في تنفيذ برامج التنمية اال
األساس، أن حاضنات األعمال أقيمت لمواجهة االرتفاع الكبير في معدالت فشل وانهيار المؤسسات 

 .ب( : ص، أ،2015-2014الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة )زميت،
ي من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على واقع حاضنات األعمال ف تأسيسا على ما سبق، نحاول 

الجزائر، وما مدى مساهمتها في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التطرق بالدراسة إلى 
 المحاور األساسية التالية:

 المبحث األول: مفهوم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
 المبحث الثاني: التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 المبحث الثالث: مفهوم حاضنات األعمال والخدمات التي تقدمها؛ 
 المبحث الرابع: واقع حاضنات األعمال في الجزائر.

 المبحث األول: مفهوم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سياسية السائدة بين الدول، وكذلك التكنولوجيا إن االختالف في األوضاع االقتصادية واالجتماعية وال
المستخدمة وتعدد المعايير واختالف تطبيقها؛ جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف موحد للمؤسسات 

 سنتطرق للتعريفات التالية: لذاالصغيرة والمتوسطة؛ 
 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشاطها  نوع على والمتوسطة الصغيرة لمؤسسات تعريفا الدولية والمنظمات الدول اعتمدت بعض
وعلى الرغم من  واالجتماعية. االقتصادية والظروف تنمويا أو مستوى  درجة على اآلخر والبعض االقتصادي
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وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول العالم فإن وجود تعريف واضح ومحدد داخل 
 :(03، ص،2003ماي  28-25)لرقط، وذلك من أجلالبلد الواحد هو أمر ضروري، 

 لها. البرامج واالمتيازات المقدمة كفاءة زيادة  -
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومساندة دعم مجال في والمشاريع الجهات بين التنسيق تسهيل -

 الدول: بعض في والمستعملة إلى هنا سيتم التطرق إلى أهم التعريفات الشائعة
المفوضية األوربية  (.OLOSUTEAN MARTIN , 2011, p , 24)تعريف اإلتحاد األوربي:  – 1

تقترح التعريف التالي للتمييز بين المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة باالعتماد على عدد العمال أو 
 (: 2003ية لسنة عائداتها أو مجموع الميزانية السنوية الخاصة بها: )وذلك وفق توصية المفوضية األورب

يورو أو  مليون  2 قيمة مبيعاتها يتجاوز وال عمال 10 من توظف أقل التي هيالمؤسسة المصغرة:  -
 .يورو مليون  2 تتعدى ال السنوية مجموع الميزانية

 مبيعاتها أومجموع تتجاوز وال عامال، 50 عن يقل ما توظف التي المؤسسة هي :الصغيرة المؤسسة -
  .يورو سنويا ماليين 10 ميزانياتها

 مليون  50 من وقيمة المبيعات أقل عامال 250 من بها أقل يعمل التي هي :المتوسطة المؤسسة -
 .يورو سنويا مليون  43 يتجاوز ال السنوية يورو، أومجموع الميزانية

 مبيعاتها تتجاوز وال عامل 250 من توظف أقل التي المؤسسات" هيتعريف المشرع الفرنسي:  – 2
 , DANG , 2011)يورو"  مليون  43 ميزانيتها السنوية مجموع تتجاوز يورو أو التي ال مليون  50 السنوية
p, 65). 

 الصغيرة المؤسسات تنمية بشأن 2004 لسنة 141 رقم القانون  صدور تاريخ حتىتعريف مصر:  – 3
المتوسطة،  الصغيرة للمؤسسات تعريف بمصر يوجد يكن لم 2004 يوليو في والمتوسطة والصادر

بأنها  جدا الصغيرة المؤسسات بعد فيما المصري  اتحاد الصناعات عرف وقد (،44، ص،2005)السالوس، 
وقيمة المبيعات  عمال 10 عن يزيد ال العاملين عدد جنيه ويكون  ألف 50 يزيد رأسمالها عن ال التي تلك"

 100 و 10 بين الصغيرة المؤسسة في يتراوح عدد العاملين حين في جنيه، ماليين 5 عن تقل السنوية
 و ألف  50بين  ما يتراوح رأس مال جنيه، وذات مليون  50و 5 وقيمة المبيعات السنوية بين وتحقق عامل،



عيسى وعائشة العريبضر خل        .....جتربة -حاضنات األعمال كآلية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

 

268 

 وال عامل، 100 عن عمالها عدد ال يزيد التي تلك فهي الحجم المتوسطة المؤسسات جنيه، أما مليون  5
 (.169، ص، 2011)العايب،  "جنيه مليون  50 و قيمة مبيعاتها امن رأسماله كل يتعدى
 ظل في وخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف في لالنسجام تحقيقا تعريف الجزائر: – 4
 الصغيرة المؤسسات حول العالمي الميثاق على وتوقيعها اليورو متوسطي الجزائر إلى المشروع انضمام

األوروبي  عليه اإلتحاد اعتمد الذي الجزائري بالتعريف القانون  أخذ؛  2000سنة يونيو في والمتوسطة
تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر جاء حيث إن  .(،130، ص،2012)سالمي،مارس 

بموجب إقرار وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالقانون التوجيهي لتطوير 
الموافق  1438ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو القانون رقم 

(، الذي حمل جميع األطر التنظيمية 04، ص،2017، 02-17)القانون رقم  2017يناير سنة 10لـ
ار القانوني على التوالي اإلط 5/8/9/10والقانونية، والتي تنظم عمل هذه المؤسسات، حيث جاء في المواد 

، 2017، 02-17مرة تعرف المؤسسة الخاصة إطار قانوني في الجزائر )القانون رقم  وللتعريفها، وأل
 وتجدر حجمها، على بالتركيز وذلك والمتوسطة الصغيرة للمؤسسة اقتصاديا مفهوما تضمن ( وقد04ص،

 تختلف حيث موحدة غير المؤسسات هذه لتصنيف الدول مختلف في المعتمدة المعايير اإلشارة إلى أن
 (.40-24ص ،2009دولة )عبد المطلب،  كل اقتصاديات باختالف

مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج  تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتعريف:  – 1
 السلع و/أو الخدمات:

 ( شخصا.250( إلى مائتين وخمسين )1تشغل من واحد ) -
دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها  ن( ماليي4مبيعاتها السنوية أربعة )ال يتجاوز قيمة  -

 ( دينار جزائري.1السنوية مليار )
 أدناه. 3تستوفي معيار االستقاللية كما هو محدد في النقطة  -
 يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: 
وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين عدد األشخاص الموافق لعدد  األشخاص المستخدمون:*

األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات 
 العمل السنوي.
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السنة التي يعتمد عليها: بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط هي تلك المتعلقة بأخر *
 نشاط محاسبي مقفل.

*الحدود المعتبرة لتحديد قيمة المبيعات أو مجموع الحصيلة: هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة 
 ( شهرا.12) عشر

فما أكثر من قبل مؤسسة )أ(  % 25كل مؤسسة ال يملك رأسمالها بمقدار  *المؤسسة المستقلة:
، القانون رقم 05)المادة  مجموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 (.06، ص، 2017، 17-02
( إلى 50تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين خمسين )المؤسسة المتوسطة:  – 2

( مليون دينار جزائري إلى 400( شخصا، وقيمة مبيعاتها السنوية ما بين أربعمائة )250مائتين وخمسين )
( مليون دينار جزائري 200مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتين )( مليارات دينار جزائري أو 4أربعة )

 (.06، ص 2017، 02-17، القانون رقم 08)المادة  ( دينار جزائري 1إلى مليار )
( إلى تسعة 10تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين عشرة )المؤسسة الصغيرة:  – 3

( مليون دينار جزائري، أو مجموع 400ي ال يتجاوز أربعمائة )( شخصا، وقيمة مبيعاتها السنو 49وأربعين )
، 2017، 02-17، القانون رقم 09)المادة  ( مليون دينار جزائري 200حصيلتها السنوية ال يتجاوز مائتين )

 .(06ص،
( واحد 01تعرف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص )المؤسسة الصغيرة جدا:  – 4

( مليون دينار جزائري، أو مجموع 40( أشخاص، وقيمة مبيعاتها السنوية أقل من أربعين )09)إلى تسعة 
، 2017، 02-17، القانون رقم 10)المادة  ( مليون دينار جزائري 20حصيلتها السنوية ال يتجاوز عشرين )

 (.06ص، 
 تعريف بشأن روبيةاألو  اللجنة توصية من المعايير هذه استمد الجزائري  المشرع اإلشارة أن وتجدر
 اتفاقية السوق بإبرام التوجه إلى اقتصاد العمومية يفسر إرادة السلطة مما والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات
، 2015-2014للتجارة )شلغوم،  العالمية االنضمام إلى المنظمة ومحاولة األوروبي االتحاد الشراكة مع

 (.29ص 
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( وذلك 1ويمكن توضيح مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا لمعايير االتحاد األوربي الجدول رقم )
 كما يلي: 
 (guillaume , 2008,p,189) ( تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا لمعايير االتحاد األور1)جدول 

 رقم األعمال السنوي )باليورو( عدد العمال المؤسسة
السنوي  مجموع األصول

 )باليورو(

 ماليين 2ال يتجاوز  مليون 2أقل من  9الى1من المصغرة

 مليون 10ال تتجاوز  مليون 10أقل من  49الى 10من  الصغيرة

 مليون 43ال تتجاوز  مليون 50أقل من  250إلى  50من المتوسطة

مما سبق ذكره يتبين أن المشرع الجزائري اعتمد على المعايير الثالثة لتصنيف المؤسسة الصغيرة 
والمتوسطة والتي هي )عدد العمال، معيار رقم األعمال السنوي، معيار مجموع األصول(، ويمكن تلخيصها 

 (: 2في الجدول رقم )
 ( معايير تصنيف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة2)جدول 

 مجموع األصول رقم األعمال السنوي عدد العمال المؤسسة

 مليون دج20ال يتجاوز  مليون دج 40أقل من  9إلى  1من  المصغرة

 مليون دج 200ال يتجاوز  مليون دج 400ال يتجاوز  49إلى 10من  الصغيرة

 مليون دج 400 250إلى 50من المتوسطة
( 1مليون دج إلى )200ال يتجاوز 

 مليار دج

خالل ما سبق ذكره عرف البعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها: مجموعة من من 
المؤسسات توظف عددا معينا من األيدي العاملة وذات قيمة المبيعات السنوية وتتمتع ببساطة هيكلها 

ولوجية التنظيمي وتستعمل طرقا غير معقدة، فهي ال تستدعي توفير مجهودات إدارية وال أموال كبيرة وال تكن
 مكلفة.

نالحظ أن التعريف السابق ال يتسم بالدقة، مقارنة بالمعايير األساسية التي حددها القانون التوجيهي رقم 
لتعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حيث نستخلص أن تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  17-02

صغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها يضفي عليه مفهوما اقتصاديا يمكن توضيحه في اآلتي: "المؤسسة ال
عامل تصنف طبقا لمعيار الحجم  250إلى  1القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات تشغل من 

إلى مجموعات: مصغرة، صغيرة ومتوسطة على أساس المؤشرات التالية: عدد العمال، رقم األعمال، 
 (.32، ص، 2015 – 2014 شلغوم،)الحصيلة السنوية، وكذلك االستقاللية" 
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 تتجلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للشباب والكوادر الفنية والحرفية  -

 %90والمتوسطة نسبة تجاوزت المتوسطة بكلفة استثمارية منخفضة، حيث تمثل المؤسسات الصغيرة 
من إجمالي قوة  %60و %50من عدد المشروعات االقتصادية الموجودة في العالم، وتشغل ما بين 

 من فرص العمل في دول االتحاد األوربي %70العمل وتوفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 

 (.169، ص، 2007)زياري، 
ة ندرة رأس المال في معظم الدول النامية، فهي تخفض تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حل مشكل -

التكلفة االستثمارية الالزمة في المتوسطة لخلق فرص العمل، حيث أتثبت الدراسات أن متوسط تكلفة 
فرصة العمل من االستثمار في الصناعات الصغيرة تقل ثالث مرات عن متوسطة تكلفة فرصة العمل 

 في الصناعات الكبيرة.
سسات الصغيرة والمتوسطة في دعم صادرات الدولة، حيث تلعب دورا مهما من خالل سد مساهمة المؤ  -

 جزء من حاجات الطلب المحلي، وبالتالي إتاحة فرصة أكبر لتصدير إنتاج المؤسسات الكبيرة.
مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية اإلقليمية كونها تتميز بالقدرة على االنتشار  -

ويرجع ذلك إلى تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرونة أكبر في اختيار أماكن توطنها الجغرافي، 
 (.57-53،54، ص، ص، 2010)بن ناصر، 

 المبحث الثاني: التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 : المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةولالمطلب األ 

 مشاكل متعلقة بالمحيط الداخلي: ❖
من بين أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة  : مشاكل تتعلق بالموارد البشرية:أوال

 والمتوسطة المتعلقة بالموارد البشرية نجد:
كون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدار بواسطة صاحبها الذي يتخذ جميع عدم كفاءة اإلدارة:  -1

القرارات الهامة، وهذا االعتماد المباشر على صاحب المؤسسة هو في جميع النواحي اإلدارية، يعاب عليه 
أن قدرة الشخص الواحد محدودة غالبا، حيث يعتمد صاحب المؤسسة على الخبرة والفطرة، وهما عامالن 
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، ص، 2009)العطية،  صهما الكثير بالنسبة للنواحي اإلدارية، وبذلك ال تتوافر الخبرة اإلدارية الكافيةينق
19.) 

ضعف التسيير وعدم فعاليته في مختلف المستويات يرجع باألساس إلى حيث إن  نقص التسيير: -2
مناسب باستخدام األساليب افتقار معظم المسيرين للتفكير الديناميكي، الذي ُيمكن من احداث التغيير ال

 (.242، ص 2012)برحومة ومهديد،  والمناهج اإلدارية الحديثة
من بين أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة  ية:ولثانيا: مشاكل تتعلق بالمواد األ 

 ية نجد:ولوالمتوسطة المتعلقة بالمواد األ
ازات والخصومات التي تمنح عند شراء بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التستفيد من االمتي -1

 ية الحتياجاتها المحدودة.ولالمواد األ
 ية نتيجة لقصور في التمويل.ولوجود مشاكل تتعلق بالحصول على المواد األ -2
 عدم وجود أجهزة مختصة تتولى القيام بعمليات االستيراد لصالح هذا النوع من المؤسسات. -3

 والتي تتمثل أهمها فيما يلي:ثالثا: مشاكل فنية واستشارية: 
حيث تعتبر عملية اختيار الموقع المالئم للمؤسسة مزيجا من العلم والفن الموقع غير المالئم:  -1

وغالبا ما يتم اختيار مواقع العمل دون دراسة جيدة ودون بحث وتخطيط فعملية اختيار الموقع من األمور 
 الهامة.
ه بعد بداية العمل بفترة ونموه؛ فإن ذلك يتطلب أسلوبا إداريا حيث إن القدرة على التحول: عدم -2

مختلفا، فالسياسات التي كانت مناسبة وأدت إلى تحقيق األرباح في بداية العمل تصبح غير مناسبة بتوسيع 
ا يرفضه العديد من العمل ونموه أو تصبح اإلدارة غير فعالة، فالنمو يتطلب تفويضا للصالحيات وهذا م

 ( .20، ص 2009)العطية،  أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 مشاكل متعلقة بالمحيط الخارجي: ❖
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاكل كبيرة في إيجاد : المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي: أوال

بعض هذه النشاطات في مناطق معينة،  األرض الالزمة إلقامة ورشات العمل أو المصنع نظرا لحظر إقامة
وأيضا ال تكون هناك رغبة لصاحب المشروع بإقامة مشروعه في مناطق جديدة نظرا الفتقارها للخدمات 

 والمرافق العامة.
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تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا وبشكل كبير ثانيا: المشاكل المتعلقة بالجانب التمويلي: 
دية، أو بفعل الحاجة إلى التطور؛ لمصادر التمويل الخارجية، حيث أدى هذا بفعل ضغوط األزمة االقتصا

إلى ارتفاع حاد في ديونها مما ضاعف األخطار والتهديدات عليها، وعموما يمكن اختصار المشاكل 
 التمويلية المتعلقة بها فيما يلي:

 مشروع.مشاكل تتعلق بتمويل التوسعات االستثمارية في مرحلة النمو السريع لل -1
مشاكل تتعلق بالضمانات الكبيرة التي تطلبها الجهات الممولة أو المانحة لالئتمان، فضال عن عبئ  -2

الفوائد، حيث تشترط البنوك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القروض ضمانات تتجاوز 
 (.58، ص 2010)بن ناصر،  % من قيمة القرض150قيمتها نسبة 

 ثالثا: المشاكل اإلدارية: 
 والتي تتركز في:

غياب الهياكل التنظيمية واإلدارية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل كافة المفاصل الوظيفية وعدم  -1
 تحديد المسؤوليات، وهذا راجع إلى جهل أصحاب هذه المؤسسات بأسس التنظيم بشكل عام.

ا لضعف اإلمكانيات المادية، وعدم قناعة اإلدارات نظر  ؛صعوبة توفير برامج التدريب المناسبة -2
 (.494-493، ص،2016)بن نعمان،  بجدوى التدريب

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
يمكن أن نحصر أهم التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصرنا 

 (:108، ص، 2002الية )شبوطي، هذا في النقاط الت
تعتبر المعلومات المورد الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالبد من تحدي االتصاالت:  -1

وجود نظام فعال لالتصاالت، والمقصود به السماح للمعلومات بالمرور من المرسل إلى المستقبل من خالل 
استخدام هذه المؤسسات لهذه الوسائل نوعا من التحدي وسيلة اتصال وفي أسرع وقت ممكن، ويمثل عدم 

بحيث في ظل غياب هذه الوسائل تضيع الفرص التسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لغياب 
 االتصال بين العاملين الداخلي والخارجي.

يعرف نظام المعلومات بأنه النظام الذي يجمع البيانات من المصادر تحدي ثورة المعلومات:  -2
المختلفة ويحولها حسب احتياجات المستفيدين منها، لذلك تصمم نظم المعلومات من أجل تزويد اإلدارة 
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بالمعلومات الفورية التي تساعدها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، بحيث أصبحت هذه التقنية من 
ن عدم محاولة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة االستفادة من مزاياها المتطلب ات األساسية في هذا العصر، وا 

ال يرجع للبعد المادي بقدر ما يرجع للبعد الثقافي والمعرفي، ألن تكلفة االستفادة من هذه التقنية تتجه إلى 
 لمعنية. االنخفاض بشكل ملحوظ مع زيادة انتشارها، وهذا يعتبر تحديا للمؤسسات ا

تشير اإلحصاءات إلى أن مستخدمي شبكة اإلنترنت في زيادة كبيرة، تحدي التجارة اإللكترونية:  -3
ية عن العمالء وزيادة مصادر المعلومات، والتسويق ولوينعكس ذلك على إمكانية جمع المعلومات األ

 المحلي والدولي من خالل اإلعالن والتعرف على الرغبات. 
تؤكد الدراسات أن معظم الصناعات أقيمت في مواقعها دون اعتبار البيئة: تحدي متطلبات  -4

لمقتضيات التخطيط البيئي بصفة عامة، كذلك لم تتخذ مسبقا اإلجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه 
الحاالت، خاصة فيما يتعلق بتقدير حجم خدمات البنية األساسية الالزمة للمؤسسة الصناعية وتوفيرها في 

ت والمكان المناسبين، مما يشكل ضغطا على المرافق العامة، وهو ما يؤدي إلى خلق مشكالت التلوث الوق
 خاصة في المناطق العشوائية التي ال تتمتع بخدمات مثل هذه المرافق. 

أصبح من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجد مكانا تحدي المنافسة الحادة:  -6
الحادة لتسويق منتجاتها على المستوى العالمي، وعليه وجب عليها القيام بدراسة شاملة  أمنا في ظل المنافسة

ودقيقة للمنافسين عن طريق توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات، حتى يسهل التعامل معهم في السوق، 
، 2002حيث تجاهل المنافسة يمثل نقطة ضعف إستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. )شبوطي، 

 (.110ص، 
 المبحث الثالث: مفهوم حاضنات األعمال والخدمات التي تقدمها

 المطلب األول: مفهوم حاضنات األعمال
يمكن تعريف حاضنات األعمال على أنها "منظمة قائمة بذاتها لها كيانها  تعريف حاضنات األعمال:

القانوني، تعمل على توفير جملة من الخدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة 
ي يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة االنطالق، وقد تكون هذه أولمنظمات صغيرة بهدف شحنهم بدفع 

(. 76، ص، 2013للدولة أو تكون منظمات خاصة أو منظمات مختلطة" )سلطاني،  المنظمات تابعة
وتعرفها الجمعية الوطنية األمريكية لحاضنات األعمال بأنها "هيئات تهدف إلى مساعدة المؤسسات الناشئة 
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أعباء ورجال األعمال الجدد حيث توفر لهم الوسائل والدعم الالزمين والخبرات والدعم المالي وهذا لتخطي 
 (.10، ص، 2012ومراحل االنطالق والتأسيس" )ريحان وهوام، 

 أنواع حاضنات األعمال وأهميتها:
تمثل حاضنات المشاريع أحد أهم أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمساندة أصحاب األفكار الخالقة 

لى التكوين والنمو، ومن واالبتكارية الجديدة من أجل إقامة المشاريع الجديدة بمختلف أنواعها، ومساعدتها ع
 هذه األنواع نذكر:

حاضنة المشاريع العامة "غير التكنولوجية ": وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع المشاريع الصغيرة  -1
ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجاالت اإلنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى 

في جذب مشاريع األعمال الزراعية أو الصناعات الهندسية الخفيفة أو  تكنولوجي لهذه المشاريع، وترتكز
 ى.ولذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل األسواق اإلقليمية بالدرجة األ

حاضنات تكنولوجية: وهي تمثل الحاضنات ذات وحدات الدعم المالي العلمي والتكنولوجي التي تقام  -2
وتهدف إلى االستفادة من األبحاث العلمية واالبتكارات التكنولوجية داخل الجامعات ومراكز األبحاث، 

وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، من خالل اإلعتماد على البنية األساسية لهذه الجامعات من معامل وورش 
 وأجهزة وبحوث، باإلضافة إلى هيئة التدريس والباحثين والعاملين كالخبراء في مجاالتهم.

األعمال الدولية: ترتكز هذه الحاضنات على التعاون الدولي والمالي والتكنولوجي بهدف حاضنات  -3
تسهيل دخول الشركات األجنبية إلى هذه الدول من ناحية تطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع واالتجاه 

 (.128، ص، 2012إلى األسواق الخارجية )عبد هللا والوادي، 
: وهي الحاضنات التي تقوم من أجل تنمية وتطوير )الحاضنات المفتوحة( الحاضنات اإلفتراضية: -4

المشاريع والصناعات القائمة بالفعل، وتقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة 
ودعم المشاريع المحيطة، حيث تقوم بكافة أنشطة الحاضنات التقليدية من حيث العمل كجهة وسيطة بين 

، والمراكز البحثية والجامعات، ومعامل البحث، وتوفير الدعم التسويقي واإلداري والفني وتقديم المشروعات
 االستشارات الالزمة لنمو المشاريع.
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 أهمية حاضنات األعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 لحاضنات األعمال أهمية كبيرة نوجزها فيما يلي:
نافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الحماية تعمل حاضنات األعمال على تعزيز القدرة الت

الالزمة لها والبحث عن مجاالت دعمها وضمان استمراريتها لتكون قادرة على التطور واإلبداع، وخلق 
المنفعة االقتصادية، والقدرة على اإلنتاج، وتوفير فرص العمل لألفراد العاطلين عن العمل وخلق الدخول إلى 

رها من األمور، والسيما في البلدان التي هي أصال تعاني من نقص حاد في البنى التحتية االستثمار وغي
والتي تعد األساس إلنطالق التنمية الحقيقية بمختلف جوانبها، لذا نجد دور الحاضنات يغطي الجزء األكبر 

 من النقص في بنية هذه البلدان.
االقتصادي بتزويد الخدمات والموارد إلى المشاريع أيضا تعد حاضنات األعمال أداة فعالة لتحقيق النمو 

المحتضنة وبكلفة رخيصة، وألن هذه المشاريع تقوم بعد ذلك بدفع الضرائب والرسوم وتنشيط عمليات اإلنتاج 
والتصدير، وكل ذلك من شأنه أن يساعد على توليد موارد مالية للموازنات الحكومية ودعم مسيرة التنمية 

 الفوائد التي تحصل عليها المشاريع المحتضنة من خالل النقاط التالية:ويمكن إجمال أبرز 
 حاضنات األعمال تحفز وتدعم إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل في المجتمع. -1
توفر حاضنات األعمال مناخًا مالئمًا الجتذاب الصناعات والخدمات المطلوبة أو تشجيع صغار  -2

 .(58،59، ص، 2013ار بها وجذب االستثمارات األجنبية ونقل التكنولوجيا )سلطاني، المستثمرين لالستثم
 المطلب الثاني: الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال

تساهم حاضنات األعمال في تقديم الكثير من الخدمات والتي تساعد على دعم وتطوير المشاريع 
ات االستشارية وخدمات تسويقية وأخرى مالية إلى جانب الصغيرة والمتوسطة منها الخدمات اإلدارية والخدم

 خدمات أخرى كتنمية الموارد البشرية.
 سنقتصر على دراسة الخدمات اإلدارية والخدمات المالية والمحاسبية: 

، 2002)بن عبد العزيز مازي،  من بين أهم الخدمات اإلدارية هي: الخدمات اإلدارية واالستشارية: أوال
19): 

 توفير المعلومات واإلحصاءات فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة. -1
 تقديم معلومات عن المنشآت األخرى التي تعمل في نشاطات مساعدة لنشاط المنشأة. -2
 توفير برامج لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -3



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة       مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

  

277 
 

 ومن بين أهم الخدمات االستشارية هي:
 الجدوى االقتصادية والفنية. تقديم استشارات خاصة بأعداد دراسات -1
 استشارات قانونية بخصوص آلية إنشاء المشروع. -2
 استشارات حول آلية الحصول على المعدات الالزمة للمشروع. -3

تقوم الحاضنات بمساعدة المؤسسات المنتسبة لها في أعداد خطط  ثانيا: الخدمات المالية والمحاسبية:
ي االستثمار فيها وهي في طور النمو، كما يمكن لهذه الحاضنات إقامة العمل الالزمة لالتصال بالراغبين ف

ندوات لالستثمار تستقطب من خاللها المستثمرين الراغبين، بل ويمكن للحاضنات نفسها المشاركة في ملكية 
 هذه المنشآت، موفرة بذلك مصادر دخل مستقبلية كنتيجة لنمو المؤسسات التي تشارك فيها.

 مات المالية هي:من بين أهم الخد
 المساعدة في الحصول على قروض مصرفية بأسعار فائدة منخفضة. -1
 تصميم كافة الخدمات التي تحافظ على إتباع أفضل الطرق من أجل توفير المال. -2
 العمل مع البنوك من أجل التقليل من الضمانات المطلوبة. -3
 وع.المساعدة في الحصول على التكلفة االستثمارية للمشر  -4

 ومن بين أهم الخدمات المحاسبية هي:
تحرص الحاضنة على تعليم أصحاب المشاريع المنضمين للحاضنة على أسس المحاسبة وكيفية  -1

 .أعداد الميزانية وأعداد الفواتير
 تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المالي والمحاسبي. -2
)محمد  المحاسبية الناتجة عن عدم اإللمام بالقواعد واإلجراءات المحاسبيةالمساعدة في حل المشاكل  -3

 (.153- 141، ص،2010القواسمة، 
 المبحث الرابع: واقع حاضنات األعمال في الجزائر:

في إطار البحث عن سبل جديدة ومستحدثة لتنمية وتطوير شبكة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
هذا المجال؛ ونظرا للنجاح الكبير والملموس الذي حققته فكرة حاضنات األعمال  واقتداء بالدول الرائدة في

كأحد آليات وسبل دعم هذه المؤسسات في العالم؛ باإلضافة إلى النجاح الذي حققته الحاضنات في بعض 
 الدول النامية، فقد ارتأت الجزائر أن تأخذ أيضًا بهذا المفهوم الجديد.
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 ات األعمال في الجزائر: مفهوم حاضنولالمطلب األ 
سنتطرق في هذا المطلب إلى اإلطار القانون والتنظيمي لحاضنات األعمال، إضافة إلى مفهومها في 

 الجزائر:
ُعِرفت حاضنات األعمال في الجزائر تحت مسمى )مشاتل ماهية حاضنات األعمال في الجزائر: 

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  المتضمن القانون التوجيهي 17/02المؤسسات( في القانون رقم 
 ( كما يلي: "تنشأ هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من:20حيث جاء ذكرها في نص المادة )

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهمتها األساسية دعم ( مراكز التسهيل سابقا(مراكز دعم واستشارة  - 
 إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانماؤها وديمومتها ومرافقتها.

، 02-17، القانون رقم 20)المادة  مشاتل المؤسسات المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانها" -
 (.07ص

ل المؤسسات ومراكز تسهيل ودعم هذه وعليه تجسدت حاضنات األعمال في الجزائر في شكل مشات
 المؤسسات.

 ماهية مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم واالستشارة:
 78-03تقرر إنشاء مشاتل المؤسسات مع صدور المرسوم التنفيذي رقم مشاتل المؤسسات:  :أوال

المرسوم في المادة المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، وعرفت بموجب هذا  2003المؤرخ في 
الثانية بأنها "مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي" 

 ( .13، ص، 2003، 78-03)المرسوم التنفيذي رقم 
 وتتخذ مشاتل المؤسسات أحد األشكال التالية: 
 قطاع الخدمات. هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في المحضنة: -1
ورشة الربط: هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن  -2

 الحرفية.
هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث )المادة  نزل المؤسسات: -3

 (.14، ص، 2003، 78-03، المرسوم رقم 02
ة إلى أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد سعت إلى إنشاء إحدى عشرة حاضنة وتجدر اإلشار  

في كل من الواليات التالية: )األغواط، باتنة، البليدة، تلمسان، سطيف، عنابة، قسنطينة، وهران، الوادي، 
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قسنطينة،  تيزي وزو، الجزائر العاصمة(، باإلضافة إلى أربع ورشات في كل من: الجزائر العاصمة، سطيف
 (.164، ص،2015-2014)زميت،  ووهران

تقرر إنشاء مراكز الدعم واالستشارة  ثانيا: مراكز الدعم واالستشارة )مراكز تسهيل المؤسسات سابقا(:
( المؤرخ في 18، ص، 2003، 79-03)المرسوم التنفيذي رقم  03/79مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 

، وهي )مراكز التسهيل سابقا(ن األساسي لمراكز الدعم واالستشارة والذي يتضمن القانو  2003فيفري  25
مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتهدف إلى 

، المرسوم التنفيذي رقم 02)المادة  دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانماؤها وديمومتها ومرافقتها
 (.18ص، ، 03-79

بأنه قد إنشأت وزارة  )مراكز التسهيل سابقا(وتجدر اإلشارة فيما يخص مراكز الدعم واالستشارة 
ى على أولالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أربعة عشر مركزا للدعم واالستشارة كمرحلة 

ليدة، وكذا الشلف، تيزي وزو، مستوى أربعة عشر والية هي: )الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، الب
سطيف، قسنطينة، الوادي، جيجل، األغواط، سيدي بلعباس، غرداية(، وتم إنشاء واحد وعشرين مركزا في 

 (.165، ص،2015-2014مرحلة ثانية ليبلغ عدد المراكز خمسة وثالثين مركزا )زميت، 
 واالستشارة المهام واألهدافالمطلب الثاني: مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم 

 أهداف ومهام مشاتل المؤسسات:  •
 تتمثل أهداف مشاتل المؤسسات فيما يلي : أهداف مشاتل المؤسسات: :أوال
 تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد.  -1
 ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة.  -2
 تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل.  -3

 : ت: تتمثل مهام مشاتل المؤسسات فيما يليمهام مشاتل المؤسساثانيا: 
 استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحديثة التأسيس لمدة معينة. -1
المحالت، حيث تقوم المشاتل بوضع محالت تحت تصرف المشاريع تتناسب مساحتها  تسيير وايجار -2

 مع طبيعة المشتلة واحتياجات نشاط المشروع.
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تقديم إرشادات خاصة، حيث تتولى المشتلة مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم  -3
 وبعدها.

 أهداف ومهام مراكز الدعم واالستشارة:  •
 اف مراكز الدعم واالستشارة: تتمثل أهداف مراكز الدعم واالستشارة فيما يلي:أهد: أوال
ضمان تسيير الملفات التي تخص بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة الصناعة والمؤسسات  -1

 الصغيرة. 
 تقليص آجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها.  -2
انية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول تطور إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المك -3

 التكنولوجيا. 
 مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لالندماج في االقتصاد الوطني والدولي.  -4

 مهام مراكز الدعم واالستشارة: تتمثل مهام مراكز الدعم واالستشارة فيما يلي:ثانيا: 
 التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية.مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل  -1
 تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية، وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني.  -2
تقديم خدمات في مجال االستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف األسواق وتسيير الموارد  -3

 ددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.البشرية وكل األشكال األخرى المح
مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير )مدرية الصناعة والمناجم والية المسيلة  -4

 (.2019الجزائر،
 الخاتمـــة

تماشيا على ما سبق ذكره يمكن القول بأن حاضنات األعمال ُتعّد من اآلليات الهامة والمتطورة في عالم 
اليوم، والتي تستطيع المساهمة الفعالة في القضاء على المشكالت االقتصادية واإلجتماعية التي تواجه 

ومن  الث ومنها الجزائر.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل دول العالم وبالخصوص دول العالم الث
 خالل ورقتنا البحثية خلصنا ألهم النتائج التالية:

على الرغم من كافة اإلجراءات التي وضعتها الجزائر لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إال أنها  .1
 ال تزال هذه األخيرة تواجه العديد من المشاكل والعراقيل التي تعيق تطورها.
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األعمال مجرد تجربة حديثة العهد في الجزائر تحتاج إلى المزيد من التحسين حتى تعتبر حاضنات  .2
 تلعب دورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعتبر مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم واالستشارة مثال حي عن واقع حاضنات األعمال في  .3
 قبال وتوجيه..الخ.ها تقدم العديد من الخدمات لمنتسبيها من استحيث إن الجزائر،

 وأخيرًا نطرح بعض التوصيات التالية:
 التحسيس والتوعية بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة عند الشباب. .1
التوسع في إقامة حاضنات األعمال بالقرب من المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية، بحيث  .2

لهذه المؤسسات والتجمعات، ومكملة لها ومستفيدة تكون المشاريع المحتضنة بمثابة المشاريع المغذية 
 منها.

 نشر الوعي في أواسط المستثمرين ورجال األعمال، للمبادرة في االستثمار بهذه الحاضنات.  .3
ضرورة متابعة المؤسسات المحتضنة بعد الخروج بمشاريعهم، ومحاولة مساعدتهم للنهوض بأعمالهم  .4

 احب المشروع اإلعتماد على نفسه بشكل تام.ولو لفترة زمنية محدودة؛ حتى يستطيع ص
 

 المراجع
 : المراجع العربيةأوال

، 2003فبراير سنة  25الموافق ـ 1423ذي الحجة عام  24المؤرخ في  ،03/78المرسوم التنفيذي رقم 
فبراير  26المؤرخة في  13المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، الجردية الرسمية العدد 

2003. 
يحدد  2003فبراير سنة  25الموافق  1423ذي الحجة عام  24، المؤرخ في 03/79المرسوم التنفيذي رقم 

وتنظيمها، الجريدة  الطبيعة القانونية لمراكز التسهيل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها
 .2003فبراير  26المؤرخة في  ،13الرسمية العدد 

 دار النهضة العربية. :لبنان ، حاضنات األعمال، بيروت،(2005) عبدالسالمالسالوس، طارق محمود 
دار المسيرة للنشر والتوزيع  ، عمان:، األردن(3)ط، إدارة المشروعات الصغيرة، (2009) العطية، ماجد

 والطباعة.
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والمتوسطة في  المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة إشكالية، (2011) العايب، ياسين
 جامعة منثوري قسنطينة. ،(دكتوراه )غير منشورة رسالة الجزائر،

، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في (2012) الوادي، بالل محمود ،القهيوي، ليث عبدهللا
 نشر والتوزيع. دار حامد لل، عمان: األردن .عملية التنمية

، يتضمن القانون 2017يناير  10الموافق ـ 1438ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17القانون رقم 
ربيع الثاني عام  12الصادر في  02التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج. ر.ع 

 .2017يناير  11الموافق لـ  1438
دور حاضنات األعمال في دعم المنشآت الصغيرة، ورقة (. 2002) بن عبد العزيز مازي، عبد الرحمن
ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وقائع عمل مقدمة ضمن فعاليات 

 غرفة التجارية والصناعية بالرياض، المملكة السعودية.وتنميتها، ال
مجلة العلوم رة والمتوسطة، ، حاضنات األعمال كآلية لدعم المؤسسات الصغي(2010) بن ناصر، عيسى
 .قسنطينة، الجزائر جامعة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،54- 53، (18)، اإلنسانية

تحقيق التنمية  ، دور المقاولة الصغيرة والمتوسطة في(2012) برحومة، عبد الحمدي؛ مهديد، فاطمة الزهراء
العلوم االقتصادية وعلوم  مجلةببرج بوعريرج،  POLYBENعرض تجربة مؤسسة  -في الجزائر

 .سطيف، الجزائر جامعة فرحات عباس،، 242 -2012، (07)، التسيير والعلوم التجارية
 مع)والمتوسطة  ، حاضنات األعمال ودورها في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة2016بن نعمان، جمال،

، جامعة (6)، مجلة أبعاد اقتصادية، (اإلشارة إلى النظام القانوني لحاضنات األعمال في الجزائر
 محمد بوقرة بومرداس، الجزائر.

، العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (2007)زياري، بلقاسم 
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، (07)، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييرالجزائر، 

 جامعة فرحات عباس، سطيف الجزائر. 
واقع  –مساهمة حاضنات األعمال في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، (2015) زميت، الخير

االقتصادية وعلوم التسيير،  ماجستير في علوم التسيير، كلية العلومرسالة ، -التجربة الجزائرية
 الجزائر. امعة آكلي محند اولحاج، البويرة،ج

، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاديات (2003) بروبة، كاتية ،بوقاعة، زينب ،لرقط، فريدة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : النامية ومعوقات تنميتها، الدورة التدريبية الدولية حول

 فرحات عباس، سطيف، الجزائر. ، جامعةةوتطويرها في االقتصاديات المغاربي



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة       مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

  

283 
 

واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، (2010)محمد القواسمة، ميسون 
، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة في الضفة الغربية

  .الخليل
 :2019-09-11:بتاريخ ، الموقع الكتروني(2019) والمناجم لوالية المسلية الجزائرمدرية الصناعة 

 http://dim-msila.dz/?p=75 

ومنطق تعظيم الريح  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين االلتزام البيئي(2012)سالمي، رشيد، 
 جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر.( 6)، مجلة البحوث والدراسات العلمية، -دراسة ميدانية –

، الطبعة الثالثة، اإلدارة االستراتيجية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة ،(2013)سلطاني، محمد رشدي، 
 األردن. دار جليس الزمان،
 الدار الجامعية. ،اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، (2009)عبدالمطلب، عبد المجيد، 

الملتقى الوطني حول إستراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات  ،(2012)ريحان، الشريف؛ هوام، لمياء، 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 .ائرالجز  مرباح ورقلة
ماجستير تحليل  رسالة، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التشغيل، (2003)شبوطي، حكيم 

 اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر.
رسالة  ،، ضمانات القرض لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر(2015)شلغوم، رحيمة 

 كلية الحقوق، الجزائر. ،(1)الجزائر  دكتوراه، جامعة
 ثانيا: المراجع األجنبية:

Dang, Rani Jeanne, (2011), L’intégration des PME au sein des dynamiques territoriales 

d’innovation: une approche fondée sur les connaissances. Le cas de deux clusters 

du Pôle de Compétitivité SCS, Thèse du Doctorat, Universite de Nice - Sophia 
Antipolis, France. 

Olosutean Martin, Angela, (2011), Innovation et Coopération des Petites et Moyennes 
Entreprises Une analyse des populations d’entreprises innovantes, Thèse du 

Doctorat, Université D’orléans, France. 
Source: «recommendation 2003/361/CE», selon guillaume, Sylvie, 2008, les PME dans 

les sociétés contemporaines de 1880 à nos jours, peter clang. 
 

 

 

http://dim-msila.dz/?p=75%20%20%20%20%20%20%20،11/%2009/2019
http://dim-msila.dz/?p=75%20%20%20%20%20%20%20،11/%2009/2019


 
                                           

 
 

284 
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 في االقتصاد الليبي والمتوسطة
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 الملخص
مكانية تطبيقها في تمويل المشروعات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم صيغ  التمويل اإلسالمية وا 

الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة 
نتائج أهمها أن أساليب التمويل اإلسالمية توفر قنوات عديدة تحقق المرونة في اختيار األسلوب المناسب، وأن 
تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية أثبتت نجاحها في هذا الخصوص، وأنها تمثل عامل مشجع لتبنى أساليب 

 سالمية في االقتصاد الليبي. التمويل اإل

 الصيغ التمويلية اإلسالمية.  –المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الكلمات الدالة:

 
 

Abstract 
The study aims to identify the most important formulas of Islamic finance and their 

applicability in financing small and medium enterprises in Libya. To achieve the objectives 

of the study, a descriptive analytical approach is adopted. The study reaches a set of results, 

most important of which is that Islamic finance methods provide many channels that offer 

flexibility in choosing the appropriate method and that the experiences of some developed 

and developing countries have proved successful in this regard and they represent an 

encouraging factor for adopting Islamic finance methods in the Libyan economy. 

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), Islamic financing formulas. 
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  مقدمة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ذات أهمية كبرى في العديد من الدول المتقدمة والنامية وذلك 
نظرًا لدورها اإليجابي في تحقيق التنمية والنمو االقتصادي في هذه الدول ولما تتمتع به أيضا من خصائص 

 معيشة األفراد.أبرزها توفير فرص عمل والتقليل من معدالت البطالة وتحسين مستوى 
ولكي تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدورها التنموي في حركة النشاط االقتصادي البد من 
مواجهة المعوقات التي قد تعترضها والتي تتمثل في عدم مقدرتها في الحصول على تمويل يساهم في 

ن توفير المدخرات المالية إنشاءها واستمرارها وتطورها، وهذا يرجع إلى نتيجة عدم تمكن أصحاب ها م
الكافية، مما يقودهم للسعي في الحصول على هذا التمويل من المصارف التجارية التقليدية التي تشترط 

هذه المشروعات  للحصول على التمويل الالزم تقديم ضمانات كبيرة، مما يكون سبب في تفادي أصحاب
لمعامالتها الربوية من ناحية ثانية ولإلجراءات التعامل مع هذه المصارف الرتفاع ضماناتها من ناحية و 

اإلدارية المعقدة من ناحية ثالثة. ونظرًا لهذه األسباب كانت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
 حركة النشاط االقتصادي في ليبيا متدنية.

إطار استشراف  إن هذه الورقة البحثية تتناول دراسة موضوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك في
 مدي إمكانية تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية لدعم هذا النوع من المشروعات.

منها التعريف باإلطار العام للدراسة، أما  ولوسيتم تقسيم الورقة البحثية إلى ستة أجزاء: يتناول الجزء األ
ث المشروعات الصغيرة الجزء الثاني سيتم فيه مراجعة الدراسات السابقة، في حين يتناول الجزء الثال

والمتوسطة وواقعها في ليبيا، أما الجزء الرابع سيخصص لعرض الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة. وسيتم في الجزء الخامس تناول تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية مع المشروعات 

 التوصيات. الصغيرة والمتوسطة. في الجزء السادس سيتم عرض النتائج و 
 مشكلة الدراسة

وللتغلب على المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا يكون من المفيد االستفادة 
من التجارب الدول المتقدمة وكذلك النامية، وأيضًا البحث على بدائل تمويلية جديدة أخرى تكون أكثر 

وسطة في حركة النشاط االقتصادي. وتشير األدبيات مالئمة لزيادة مساهمة للمشروعات الصغيرة والمت
االقتصادية المتاحة أن من أبرز هذه البدائل هي صيغ التمويل اإلسالمية التي تبتعد عن التعامل بالفوائد 
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وتحقق الرضا لطرفي المعاملة ومراعاتها لظروف المتعثرين، السيما اتسامها بالتعدد والتنوع، مما يتيح فرصا 
 وأكثر مالئمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  تمويلية أكبر

 يمكن التعبير عليها في التساؤالت اآلتية:  مشكلة الدراسةإن 
 هل تعتبر الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناسبة للتطبيق في ليبيا؟ -
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كيف نجحت بعض الدول المتقدمة والنامية في زيادة مشاركة  -

 النشاط االقتصادي؟
 فرضيات الدراسة

 تقوم الدراسة على الفرضيات التالية:
تعتبر الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناسبة لالقتصاد الليبي نظرًا  -

لوب الذي يناسبه ألنها توفر قنوات تمويلية عديدة تحقق المرونة بالنسبة للعميل الختيار األس
 وبدون سعر فائدة وبما يتمشى مع الشريعة اإلسالمية.

نجحت بعض الدول المتقدمة والنامية في زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  -
 النشاط االقتصادي وذلك نظرًا ألنها وضعت برامج مشجعة لهذا النوع من المشروعات. 

 أهداف الدراسة
 يق جملة األهداف التالية:تسعى الدراسة إلى تحق

 التعرف على واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. .1
مكانية تطبيقها في دعم وتمويل  .2 إبراز أهمية الدور التمويلي لصيغ التمويل اإلسالمية، وا 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.
لمحتملة التي تواجه تطبيق عرض تجارب بعض الدول األخرى، واقتراح سبل معالجة المعوقات ا .3

صيغ التمويل اإلسالمية، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار القدرة التنافسية 
 التي تحقق التنمية والنمو االقتصادي في ليبيا.
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 منهجية الدراسة 
تحليل إمكانية يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى أهدافه وذلك من خالل 

 .تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الليبي
وسيعتمد البحث في هذا الخصوص على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والدراسات والبحوث وغيرها 

 من المصادر الثانوية األخرى. 
 مراجعة الدراسات السابقة

ركزت ( "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية" 2010دراسة )إدريس،
الدراسة على توضيح دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وأهم العقبات التي تقف في طريقها 

انية على عينة تتألف وتمنعها من أداء دورها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية بواسطة دراسة ميد
مشروعًا، وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن من الصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة  70من 

 والمتوسطة هي صعوبة الحصول على التمويل المصرفي. 
بنك البركة  –( " التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2010دراسة )بوزيد،  -

دراسة للتعرف على واقع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتطبيق على بنك البركة هدفت ال الجزائري".
براز مزايا تطبيق الصيغ التمويلية اإلسالمية، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت على المنهج الوصفي  الجزائري وا 

ري في تمويل وكذلك منهج المسح باستخدام االستبيان، وخلصت إلى محدودية مساهمة بنك البركة الجزائ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب قلة الصيغ التمويلية المعتمدة في البنك، وكذلك ارتفاع الضمانات 

 % من قيمة القرض.120حيث بلغت 
( "دور التمويل اإلسالمي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة". 2012دراسة )األسرج،  -

سالمي في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خالل وهدفت الدراسة إلى معرفة دور التمويل اإل
عرض أهم صيغ التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومزاياه ومعوقات استخدامه، وتوصلت 
لعدة نتائج أهمها أن قطاع التمويل يعاني من افتقاره إلى آلية تقييم المخاطر، وأيضًا ضعف في الكفاءات 

 البشرية.
( "دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 2015)أبوشنب،  دراسة -

ركزت الدراسة على تقصي دور صيغ التمويل اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة )األردن(". 
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والمتوسطة في المملكة األردنية، وتم استخدم المنهج الوصفي وكذلك التحليلي النقدي لتحقيق هذا الهدف، 
تم الخروج بمجموعة نتائج أهمها أن هناك عدد من صيغ التمويل اإلسالمية تقدم حلول فعالة لتعزيز الدور و 

  االقتصادي للمشروعات والمتوسطة.
( "اإلشكاليات والمعوقات التي تحد من مساهمة المصارف التجارية في 2016دراسة )عبد هللا،  -

دراسة على تشخيص دور المصارف التجارية في تمويل هدفت ال تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة".
المشروعات الصغرى والمتوسطة، والتعرف على كيفية منح االئتمان للمشروعات، واعتمدت على المنهج 
الوصفي التحليلي لتحقيق أهدافها، وخلصت بجملة من النتائج أهمها عدم قدرة المشروعات على تقديم 

تجارية، وكذلك إهمالها لدراسات الجدوى االقتصادية، أدى إلى عدم الضمانات المطلوبة من المصارف ال
 رغبة المصارف في تمويل المشروعات. 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة وواقعها في ليبيا
 مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

يرجع هذا ال يوجد في األدبيات االقتصادية اتفاق محدد على تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة و 
االختالف لوجود عدة معايير منها حجم العمالة وحجم األموال المستثمرة وكذلك الحصة السوقية وهذا ما 
يطلق عليه بالمنهج الكمي لتحديد مفهوم المشروعات، أما المنهج اآلخر المتبع يرتكز على معايير وصفية 

(. ويعتبر 44: 2010من الدولة )إدريس، مثل طريقة اإلدارة وحجم االستقاللية ومستوى الخدمات المقدمة 
تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيت حجم العمالة وحجم األموال المستثمرة من أكثر التعريفات 

عرفت المشروعات الصغيرة  منظمة العمل الدوليةالمستخدمة. على سبيل المثال حسب معيار حجم العمالة 
عمال والمشروعات المتوسطة بأنها " تلك المشروعات التي  10من بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل 

فقد عرفت المشروعات  والتنمية منظمة األمم المتحدة للتجارةعامل. أما  99إلى  10يعمل بها من 
عامل والمشروعات المتوسطة التي يعمل  100إلى  20الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي يعمل بها من 

عرف المشروعات الصغيرة بأنها المشروعات التي يعمل بها  البنك الدولي عامل. 500إلى  101بها من 
(، 7-6: 2019عامل )رحاب والقراح،  300إلى  51عامل والمشروعات المتوسطة من  50إلى  10من 

وفي ليبيا يتم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لمعياري عدد العمالة ورأس المال حيث تعتبر 
مليون دينار مشروعات صغيرة، بينما  2.5عامال ورأسمالها  25عات التي ال يزيد عدد عاملها عن المشرو 
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مليون )عبد  5عامال ورأسمالها ال يتجاوز  50المشروعات المتوسطة هي التي ال يزيد عدد عامليها عن 
 (. 15: 2016هللا، 

دول نظرا لما تتمتع به من خصائص وتلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما في اقتصاديات ال
لعل أهمها سهولة تأسيسها بمبالغ محدودة وهذا سبب إلنتاجيتها المحدودة، واتسامها أيضا بطابع الفردية من 
حيث اإلدارة والتخطيط وكذلك قدرتها على مواجهة األزمات االقتصادية لقدرتها على التكييف مع ظروف 

مواطنين نظرا ألساليبها في اإلنتاج غير معقدة ) كريم السوق وقدرتها على توفير فرص عمل لل
% وتشغل ما بين 95(، حيث تجاوزت المشروعات االقتصادية في العالم نسبة 306: 2015والصالحي،

( من إجمالي قوى العمل العالمي، وبذلك تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتسهم مساهمة %61 - 51)%
 إلجمالي، مما يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.فعالة في زيادة الناتج المحلي ا

 دوافع االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
العمل  تتمثل الدوافع الرئيسية وراء االهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، لتوفير فرص

الدخل المحدود الذين يرغبون  ير فرص عمل ألصحابللخريجين من الجامعات والمعاهد التقنية، وكذلك توف
في إقامة مشاريع اقتصادية تساهم في تحسين مستوى دخولهم ولكن ال يملكون التمويل الكافي إلقامة تلك 
المشاريع، ومن الدوافع األخرى وراء هذا االهتمام تشجيع روح المبادرة واالبتكار واإلبداع من خالل تبني 

د على أفكار جديدة، وأخيرًا تنويع مصادر الدخل بدل من االعتماد على مورد وحيد المشروعات التي تعتم
  (.9: 2017وهو النفط والمساهمة في إحداث تنمية مكانية للمناطق الريفية.)نورالدين وآخرون، 

 واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا
تبر القطاع الخاص )والذي من بين مكوناته مند بداية السبعينيات وحتى نهايتها من القرن الماضي يع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة( هو السمة الغالبة على الوحدات الخدمية واإلنتاجية في عملية النشاط 
االقتصادي في ليبيا. ولكن دور القطاع الخاص القطاع الخاص قد تقلص مند نهاية السبعينيات وحتى نهاية 

ام هو الكيان المسيطر على حركة النشاط االقتصادي، وبالتالي فإن دور التسعينيات حيت كان القطاع الع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان محدودًا جدًا خالل هذه الفترة. بعد ذلك بدأ التفكير في إعادة النظر في 
دور كل القطاعين العام والخاص في حركة النشاط االقتصادي وأجريت بعض التعديالت في التشريعات 

بتقرير بعض  2000( لسنة 21تم إصدار القانون رقم ) 2000العالقة بالنشاط االقتصادي. في سنة  ذات
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صدار القانون رقم ) ( لسنة 23األحكام في شأن مزاولة األنشطة االقتصادية، والحقًا تم إلغاء هذا القانون وا 
االقتصادية في البالد هو بشأن النشاط التجاري. وقد كان الهدف من هذا التوجه الجديد للسياسة  2010

، تم اعتماد السياسات االقتصادية التي 2002تشجيع القطاع الخاص وخلق المناخ المالئم لنموه. في سنة 
، تم اعتماد السياسات االقتصادية التي 2007(. والحقًا في سنة 2007-2002سيتم تطبيقها خالل الفترة )
هو وارد في البرنامج التنموي. وقد كان الهدف من  ( حسب ما2012-2008سيتم اعتمادها خالل الفترة )

هذا التوجه الجديد في تعديل التشريعات وا عادة صياغة السياسات االقتصادية هو تشجع القطاع الخاص 
بجميع مكوناته من مشروعات متناهية في الصغر إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. أضف إلى ذلك 

شاء بعض المؤسسات ذات العالقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل فإن الدولة الليبية قد قامت بإن
والبرنامج الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  2006برنامج حاضنات األعمال الذي تم تأسيسه سنة 

 .2007الذي تم تأسيسه سنة 
والمتوسطة من حيت عدد هذه وفي الواقع فإن بيانات تفصيلية وحديثة عن واقع المشروعات الصغيرة 

المشاريع والعاملين بها وحجم استثماراتها ومساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي غير متوفرة. ولكن من 
خالل تشخيص الواقع المعاش يالحظ بأن مع بداية األلفية الجديدة )األلفية الثالثة( أن المشروعات الصغيرة 

(، 2015:246ل تشاركيات وشركات مساهمة )المالطي ومحمد ,والمتوسطة بدأت تظهر إلى الوجود في شك
 وقد تزايد دورها في حركة النشاط االقتصادي ولكن بصورة محدودة.

وأخذًا في االعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أحد مكونات القطاع الخاص، فإن البيانات 
% سنة 15.0لقطاع في االستخدام كانت المتاحة عن القطاع الخاص تشير إلى أن نسبة مساهمة هذا ا

(، وهذه النسب تعتبر متدنية. 2014)وزارة التخطيط،  2012% سنة 27.9وكانت مساوية إلى  1984
معدالت البطالة قد زادت من  أن ومن جهة أخرى بيانات معدالت البطالة في سوق العمل الليبي تشير إلى

(. المنطق االقتصادي في هذا 2012خطيط, )وزارة الت 2012% سنة 19.0إلى  1984% سنة 3.68
تتزامن مع حدوث  أن الزيادة في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يفترض أن الخصوص يقول

انخفاض في معدالت البطالة. ونتيجة العرض السابق يوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر 
دورها في حركة النشاط االقتصادي في ليبيا محدود، وبالتالي فإن السؤال الذي من الممكن إثارته هنا هو 

 لماذا يعتبر دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة متدني؟ 



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة      مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

 
 

291 

ذا التدني يمكن إرجاعه لعدة عقبات واجهتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالت دون تحقيقها إن ه
لدورها التنموي في االقتصاد الليبي، تمثلت في نقص الكوادر اإلدارية والمهنية وقلة اهتمام الدولة 

لبنية التحتية بالمشروعات وعدم وجود حاضنات أعمال وكذلك غياب سوق األوراق المالية، وأيضا ضعف ا
(. ومن المعوقات أيضا، 129: 2015في ليبيا كان له آثر سلبي على إنتاجية المشروعات )كردمين، 

المعوقات التمويلية التي تمثلت في تجنب المؤسسات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة خوفا من عدم 
لتمويل، واتسام اغلب المشروعات قدرتها على السداد وأيضا عدم قدرتها على توفير الضمانات الالزمة ل

الصغيرة والمتوسطة بارتفاع درجة المخاطرة نظرا لطبيعة تكوينها والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد 
أو عائلة واحدة، وارتفاع أسعار الفائدة من المعوقات الرئيسية إلقبال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 

(. وهناك عقبات أخرى واجهتها 34 - 33: 2014برغثي،)ال الحصول على تمويل من المصارف
المشروعات وهي عدم توفر قاعدة بيانات عن الصناعات الصغرى والمتوسطة المنتشرة جغرافيا، وعدم وجود 
أطر تنظيمية مثل اتحاد تعاون إنتاجي أو مجمعات صناعية مهمتها رعاية تلك المشروعات )الحمادي، 

وقات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية (. وأخيرا، من المع276: 2015
ككل هي غياب دور الفعال للحكومة ومحدودية الدعم ساهم في انخفاض كفاءة وجودة منتجات هذه 
المشاريع، وكذلك ضعف الدور التسويقي لمنتجات هذه المشروعات كل هذه العوامل أثرت سلبا على قدرتها 

  (.253: 2015مثيالتها من السلع المستوردة من الدول الصناعية )مسعود وساسي، التنافسية مع 
 

 الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  
من أهم المعوقات التي واجهتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعوقات التمويلية، ومن الحلول 

يل اإلسالمي. حيث يتميز هذا النظام بامتالكه مجموعة كبيرة المطروحة لحل هذه العقبات تطبيق نظام التمو 
من األدوات التمويلية المتباينة فيما بينها، الشيء الذي يجعل منه قادرا على استيعاب أكبر قدر ممكن من 
رغبات المتعاملين ضمن إطار محدد تحت فرضيتين هما أن تكون المشروعات موضوع التمويل صحيحة 

 (.5: 2010يكون التمويل ذاته صحيحا شرعا )بوزيد، شرعا، واألخرى أن 
 ومن أهم الصبغ التمويلية اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 

يتم فيها تقديم المصرف ماله وصاحب المشروع )مضارب( عمله التمويل عن طريق المضاربة:  .1
األرباح إن تحققت وفق نسب وخبرته ويكافأ صاحب المشروع على عمله حيث يحصل على نصيبه من 
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محددة مسبقا، وفي حالة الخسارة يتحملها المصرف وحده والمضارب ال يخسر سوى جهده ووقته، لكنه يلتزم 
(. وللمضاربة نوعان هما: المضاربة 22: 2015بأي خسائر الناجمة عن إهماله وتقصيره )أبو شنب،

دفع المصرف )رب المال( المال للمضارب المطلقة وهي أن تدفع المال مضاربة المطلقة وتتم بأن ي
)المشروع( وله حرية التصرف كما يريد وال يشترط الرجوع للمصرف إال عند نهاية المضاربة، والمضاربة 
المقيدة هي التي يشترط فيها المصرف على المشروع بعض الشروط لضمان ماله. وتبعا للشروط المقترنة 

رية ومضاربة إنتاجية في المجالين الزراعي والصناعي وليس هناك بالعقد تنقسم المضاربة إلى مضاربة تجا
من القواعد ما يمنع إجراء المضاربة في مشروع صناعي صغيرا كان أو كبير، فمن خالل المضاربة يتم 

 (.7: 2012توفير كافة الموارد التمويلية للمشروعات الجديدة )األسرج،
ي يتحملها المصرف في تمويل المشروع الصغير أو يؤخذ على هذه الصيغة زيادة درجة المخاطر الت

نجاح تطبيق هذه الصيغة يعتمد عل قدر كافي من األمانة والصدق واألخالق الحميدة  حيث إن المتوسط،
باإلضافة إلى الخبرة لدى أصحاب هذه المشروعات، ولهذا من األفضل عدم التوسع في تطبيق هذه الصيغة 

اطرة، لسببين هما، ضعف الوازع الديني واألخالقي، وتوفر العديد من الصيغ التمويلية األخرى األقل مخ
 (.60: 2017فاألموال التي يضارب بها المصرف هي أموال مودعين مؤتمن عليها )بو معزة،

تتم بين المصرف وطرف آخر أو أكثر بنسب متساوية ومتفاوتة في  التمويل عن طريق المشاركة: .2
ة، وتكون رأسمال وذلك من أجل اقتسام وتوزيع األرباح أو الخسائر الناشئة عن القيام بعمل أو أعمال محدد

المشاركة إما في مشروع جديد أو بتوفير أموال إضافية للمشروعات القائمة، ويتم تقسيم األرباح بما يتم 
جبارة، : 2016االتفاق عليه مسبقا أما الخسائر فيتم تقسيمها بنسبة المساهمة في رأس المال )إجبارة وا 

في مشروع بهدف الربح دون أن يتم  (. وللمشاركة شكالن إما دائمة حيث يقوم المصرف باالشتراك119
تحديد أجل معين النتهاء هذه الشركة )مشاركة طويل األجل( أو متناقصة وفيها يقوم المصرف االشتراك في 
مشروع بهدف الربح مع تحديد أجل أو طريقة إلنهاء مشاركة المصرف مع هذا المشروع مستقبال، بمعنى 

يا من األرباح التي يتحصل عليها حتى تتنقل حصة يقوم الطرف اآلخر بشراء حصة المصرف تدريج
: 2015المصرف بالكامل من المشروع إلى الطرف االخر ويخرج المصرف من المشاركة )أبو شنب، 

21.) 
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وتالئم صيغة التمويل بالمشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، وذلك لما تتميز به هذه 
إلنشاء والتكلفة غير المرتفعة، وكذلك المرونة وتكيفها مع البيئة التي المشروعات من خصائص مثل سهولة ا

تتعامل فيها هذا من جهة، ومن جهة اخرى المعوقات التمويلية التي تواجهها كصعوبة التمويل وغياب 
التسهيالت التي يجب أن تتحصل عليها، أدى إلى أن التمويل بالمشاركة هو األنسب لهذه المشروعات، 

هذه  يمتاز به هذا األسلوب من قلة التكلفة، بحيث ال يشكل أي عبء مادي على كاهل أصحابنظرا لما 
المشروعات، كما أن عملية توزيع األرباح تكون حسب االتفاق، وفي حالة الخسارة تقسم بمقدار مساهمة 

 (.69: 2015راس المال كل من المصرف والعميل )المشروع( )هربان، 
بموجب هذه الصيغة تقوم مؤسسة التمويل )المصرف( بتوفير احتياجات  التمويل بصيغة المرابحة: .3

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إما من األصول الثابتة أو المنقولة على أن يكون الدفع مؤجال مقابل ربح 
معلوما يضاف إلى الثمن الذي اشتريت به من السوق، وتكمن أهميته في أن المصرف يتحمل المخاطرة 

ناءه السلعة المراد بيعها للمشروعات الصغيرة، ففي حالة تعثر المشروعات عن السداد ال يمكن نتيجة اقت
للمصرف فرض رسوم أو جزاءات على المبلغ، حتى ال تتحول عملية المرابحة في تطبيقها العلمي إلى قرض 

 (.53: 2015بفائدة )سقاف والمغربي، 
ل المصرف في وساطة بين طالب الصنعة المصرفي هو دخو  الستصناعالتمويل باإلستصناع: ا .4

والصانع ) المقاول( لتمويل صناعة سلع أو إنشاء أصل معين بمواصفات محددة، فمن خالل االستصناع 
يتم تكليف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنتاج سلعة معينة بصفات محددة وتسليمها إلى المصرف الذي 

رة والمتوسطة تقوم بإنتاج سلعة مطلوبة من السوق أو من يتولى تسويقها، وبهذا فإن المشروعات الصغي
المشروعات الكبيرة في شكل مقاولة باطنية، وبذلك تتخلص هذه المشروعات من المشاكل التمويلية 

 (. 15: 2013والتنظيمية والتسويقية بدون التعرض لخطر الديون واحتماالت عدم السداد )حناش، 
إيجار بين طرفين الطرف المؤجر )المصرف( الذي  عي عقداإلجارة التمويل بصيغة التأجير:  .5

يحتفظ بحق الملك لألصل الرأسمالي المؤجر، والطرف الثاني المستأجر الذي يتمتع باألصل، أو استخدامه 
إلنتاج السلع والخدمات، ويتم استئجار هذا األصل خالل فترة محددة بعوض )األجرة(، ولإلجارة أهمية كبيرة 

من حيث استثمار أمواله في مجاالت مختلفة، وذلك من خالل شراء العقارات واآلالت  بالنسبة للمصرف
المشروعات نظير عقد معين، وهذا يفتح المجال أمام المشروعات التي ال  والمعدات وتأجيرها إلى أصحاب
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ها أو تجد ضرورة لشراء بعض اآلالت والمعدات التي تحتاجها لتنفيذ مشاريعها، وذلك لمحدودية استخدام
 (.138: 2014لعدم توفر الموارد المالية لشرائها )الطوقي، 

السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهو اتفاق ما بين المصرف التمويل عن طريق السلم:  .6
وطرف آخر لشراء سلعة من نوع معين بكمية وجودة محددة بسعر محدد مسبقًا تسلم في تاريخ الحق محدد، 

ثمن الشراء عند توقيع عقد السلم أو في غضون فترة الحقة ال تتجاوز يومين أو  حيث يقوم المصرف بدفع
(. ويعتبر السلم أداة تمويل ذات كفاءة عالية في المصارف اإلسالمية، من 94: 2008ثالثة )أبو محيميد، 

ا في حيث يجب أن يسدد مقابل رأس المال السلم سلعا، فإنه إذا كان منتجا لهذه السلع فسوف يعمل كل م
الربح يحدد  حيث إن وسعه إلنتاج القدر الالزم للسداد، باإلضافة إلى أنه يساهم في ترشيد تكاليف اإلنتاج،

بالفرق بين البيع والتكاليف وفي حالة البيع سلما فإن ثمن البيع يكون محددا سلفا قبل اإلنتاج، وبالتالي لكي 
   (.23-22: 2011سوى ترشيد التكاليف )بورقبة،  يحقق المسلم إليه ربحا مناسبا، فإنه ليس أمامه بديل

ومن خالل ما تقدم، يتضح أن أساليب التمويل اإلسالمية أفضل بكثير من القروض بفائدة وذلك لتنمية 
وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فباإلضافة أنها تتمشى مع الشريعة اإلسالمية فإنها توفر قنوات 

في اختيار العميل لألسلوب الذي يناسبه. وهذه النتيجة تتوافق مع الفرضية  تمويلية عديدة تحق المرونة
ي للبحث التي مفادها "تعتبر الصيغ اإلسالمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناسبة ولاأل

وب لالقتصاد الليبي نظرًا ألنها توفر قنوات تمويلية عديدة تحقق المرونة بما يناسب العميل الختيار األسل
 الذي يناسبه وبدون سعر فائدة، وبما يتمشى مع الشريعة اإلسالمية. 

 

 تجارب بعض الدول المتقدمة والنامية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 تجارب الدول المتقدمة  -1

ت اهتمامًا بالغا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى ازدهارها أولإن أغلب الدول المتقدمة 
في تنمية اقتصادها  لهذه المشروعات اقتصاديا، في حين إن العديد من الدول النامية أغفلت الدور الهام

والتي من أهمها البطالة والفقر وعدم المشاكل االقتصادية واالجتماعية،  الوطني، مما جعلها تعاني من
التطرق إلى تجارب بعض الدول  ولذلك السبب سيتم فيما يليى المنافسة سواء محليا أو عالميا، قدرتها عل

المتقدمة والنامية في تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الدول التي اعتمدت على التمويل 
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أهم الصعوبات التي واجهتها، و اإلسالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمعرفة عوامل نجاحها 
في تأسيس مشروعاتها على أسس علمية وتنمية وتطوير  مما يساعد ليبيا كدولة من الدول النامية

 المشروعات القائمة.
 التجربة اليابانية -

تعتبر اليابان من أهم التجارب العالمية الناجحة في مجال إقامة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
لحكومة % من اليد العاملة، واعتمدت ا70% من إجمالي عدد مشروعاتها ووظفت 99.7حيث مثلت 

نشاء نظام للدعم الفني للم وتطوير مشروعاتهااليابانية في مجال دعم  شروعات لتقديم على توفير التمويل وا 
، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين والمدراء إلكسابهم مهارات العمل الالزمة، والحصول على الخدمات اإلرشادية

ل المساعدة في إقامة المعارض للصناعات اإلعفاء الضريبي وتوفير الدعم في مجال التسويق من خال
المحلية والمشاركة في المعارض الدولية، وأيضا توفير بيئة مالئمة لنمو المشروعات، وأخيرًا حمايتها من 
اإلفالس عن طريق مساهمة صاحب كل مشروع بقسط تأمين يدفع شهريا وتقوم بموجبه هيئة المشروعات 

 (.44-43 :2015بسداد الديون المتعثرة )بيوض، 
 التجربة اإليطالية -

يعتبر النموذج الصناعي اإليطالي أحد النماذج الناجحة والمتميزة، لكونها معتمدة على التنمية الداخلية 
من خالل مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر سر نجاح النظام الصناعي اإليطالي ووصوله إلى 

خلق تكتالت صناعية في المنطقة الواحدة، باإلضافة إلى تقسيم العالمية. فسر نجاح التجربة اإليطالية هو 
العمل بين الشركات حيث تكون كل واحدة منها مسؤولة عن مرحلة معينة من مراحل اإلنتاج. وقد أدى هذا 
اإلجراء إلى زيادة التعاون بين الشركات، وأيضًا مرونة التعامل فيما بينها مما قادها إلى المنافسة مع 

 (.48 -47: 2013لكبرى على الصعيدين المحلي والعالمي )فروانة، الشركات ا
 التجربة األمريكية األوربية -

اعتمدت أمريكا في تنمية وتطوير مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة على فكرة حاضنات المشروعات، وهي 
ارة عن منظومة ى. والحاضنات عبولإحدى األفكار التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بدايتها األ

متكاملة تعتبر كل مشروع كأنه وليد يحتاج إلى الرعاية الفائقة واالهتمام الشامل، فهذه الحضانة تضمن 
المشروع منذ مولده لتحميه من المخاطر التي تحيط به وتمده بطاقة االستمرارية، وتدفع به تدريجيا بعد ذلك 
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مزودا بفعاليات وآليات النجاح. وتبدأ هذه الحاضنات ليصبح قويًا وقادرًا على النماء ومؤهال للمستقبل و 
جراءات الحصول عليها، وتوفير المساعدات  بتعريف المشاريع الراغبة في الحصول على قروض بشروط وا 
الفنية من خالل توفير الدراسات والمعلومات حول نوعية المشاريع القائمة وفرص االستثمار في المشروعات 

 (.125: 2008لدراسات الجدوى )الونداي، الجديدة، وأعداد نماذج 
 تجارب بعض الدول النامية -2

باعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة منبع تطور االقتصاد وال تتطلب تكاليف كبيرة مقارنة بالمشاريع 
يجاد مختلف صيغ واآلليات للنهوض بها  العمالقة، تسعى الدول النامية نحو االهتمام بمثل هذه المشاريع وا 

ن عاشها. ومن خالل هذا العنصر نحاول اإلشارة لبعض الدول النامية العاملة على دعم وتطوير مثل هذه وا 
 المشاريع.
 التجربة السودانية -
نشاء شركة خاصة تتبع الصغيرة الوحدات إدارة لتمويل بتخصيص الصناعي السوداني البنك قام  البنك وا 
 السوداني فيصل اإلسالمي بنك اإلنتاج. وقام مدخالت توفيرباإلضافة إلى  المشاريع، لهذه المعدات لجلب
 قبول مع ميسرة، وضمانات بأقساط مريحة فرع لتمويلها تخصيص الصغيرة، منها للصناعات امتيازات بتقديم

 تدريبية دورات وعقد مجانا، واالقتصادية والمحاسبية االستشارات الفنية وتقديم الشخصية، الضمانات
بالمشارك  للتمويل ٪12و بالمرابحة ٪ للتمويل88 بين به نمط التمويل وتوزع ألصحاب المشاريع،

 (.32: 2010)الصوص، 
وما يجعل السودان جديرة باالستثمار هي تلك الميزات التي تمنحنها الحكومة السودانية للمستثمرين 

اتفاقيات بين الدولة واألفراد، كاإلعفاء الضريبي لبعض المجاالت، منح األراضي بأسعار تشجيعية، برم 
باإلضافة إلى أن السودان تتوافر مجاالت االستثمار فيها، المجال  .ووجود األسواق والمناطق الحرة

الصناعي والحيواني والزراعي والقطاع الخدمي، فمثال يمتلك السودان أكبر قطاع حرفي من نوعه في إفريقيا 
مليون قطعة جلد صغيرة بما في ذلك  3ألف قطعة جلد كبيرة و 300 حيث يقدر إنتاج المدابغ الحرفية بنحو

جلود الحيوانات البرية وأهمها الزواحف المستهدفة في التجارة. وتمثل الجلود المرتبة الثانية من صادرات 
مليون دوالر، كما تتميز بالطلب المستمر في السوق العالمي لما  40-35الثروة الحيوانية بقيمة تتراوح بين 



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة      مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

 
 

297 

از به من قوة نسيجها وكبر مساحتها وتعمل صناعة الجلود أيًضا على تحقيق القيمة المضافة لالقتصاد تمت
 السوداني.

تعتبر وتعمل السودان على تنمية المشاريع االستثمارية وفق نظام مالي يوافق الشريعة اإلسالمية، بحيث 
للعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، السودان أول دول المسلمة التي عملت على تحويل قطاعها المصرفي 

وفي صدد إيجاد أدوات مالية وتمويلية إسالمية تتصف بصفات السندات التقليدية، من حيث السيولة 
والربحية والضمان في إطار ما هو ممكن، وبما ال يتعارض مع قواعد الشريعة اإلسالمية، فقد استحدثت 

التمويل( وهذا تماشيا مع سعي الدولة الرامي إللغاء الصيغ  الحكومة السودانية قانونًا سمي )قانون صكوك
دولة السودان  انطالقوالعمليات القائمة على الفائدة الربوية من معامالت الدولة عمومًا، وهذا القانون بداية 

 ة بديلة لسندات الدين التقليدية.في سبيل إيجاد أدوات استثمارية تمويلي
 التجربة المصرية -

 البرنامج المصري لتشجيع خالل من 1991 عام مصر في والمتوسطة الصغيرة الصناعات تجربة بدأت
 ألف 86 أكثر من 1998عام  حتى البرنامج هذا مولها التي المشاريع عدد بلغ الصغيرة، وقد المشاريع
 يعرف جًدا ألف مشروع صغير 45منها  أميركي، دوالر مليون  450 بحوالي تقدر بقيمة صغير مشروع
 المنزلية(. والمشاريع المنتجة األسر )مشاريع باسم

 الصندوق بتمويلها قام التي المشاريع إجمالي من بالمائة 53 حوالي األخيرة المشاريع هذه نسبة وبلغت
 تعد لم حيث الشهادات الجامعية لحملة خاصة أهمية الصندوق  ىأول دوالر، وقد مليون  18 يقارب بمبلغ

وتسعى مصر من  (.33: 2010)الصوص،  .مؤسساتها في المناسبة العمل فرص لهم تضمن الحكومة
خالل البنك المركزي إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم التمويل من خالل قروض 

ردة، الجديدة / قصيرة ومتوسطة األجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل اآلالت والمعدات المحلية والمستو 
  .المستعملة ووسائل النقل

من خالل دراسة وتحليل تجارب الدول المتقدمة والنامية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضح أن 
التغلب  ما مكنها من لهاأنها وضعت برامج مشجعة  هذه المشروعاتمن أهم العوامل التي أدت إلى نجاح 

 هذه البرامج ما يلي:. ومن أهم والصعوبات على المعوقات
 توفير التمويل الالزم ومنح قروض بأقساط مريحة وضمانات ميسرة. -
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 إنشاء حاضنات األعمال التي تساعد على نمو المشروعات. -
 تنفيذ برامج تدريبية ألصحاب المشروعات. -
 توفير المعلومات حول فرص االستثمار والمشروعات الجديدة ذات الجدوى االقتصادية. -
 التي تقام عليها المشروعات بأسعار تشجيعية.بيع األراضي  -
 تقديم إعفاءات ضريبية. -
 تقديم الدعم في مجال التسويق. -
 إنشاء نظام للدعم الفني للمشروعات لتقديم الخدمات اإلرشادية. -

هذه البرامج التي أدت إلى نجاح تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتوافق مع الفرضية الثانية 
دها أن " لقد نجحت بعض الدول المتقدمة والنامية في زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة للبحث التي مفا

 والمتوسطة في النشاط االقتصادي وذلك نظرًا ألنها وضعت برامج مشجعة لهذا النوع من المشروعات".
 

 النتائج
 من خالل هذا البحث تم التوصل إلى عدة نتائج نذكر أهمها:

 التي تواجه مشكلة رئيسية الالزم، بحيث تعتبر التمويل على الحصول مشكلةتعاني ليبيا من  -
 ليبيا. في والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 تواضع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي الليبي. -
التي كان له األثر السلبي على ضعف الكوادر الشبابية المؤهلة مع غياب سوق أوراق مالية نشطة، و  -

 تطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.
أغلب الدول المتقدمة اثبت نجاحها في تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أثر  -

ايجابيا على تنميتها االقتصادية، فكان سبب نجاحها قدرتها على توفير التمويل الالزم والدعم الفني 
يقي لمشروعاتها، وأيضا تخصيص هيئات وحاضنات تهتم بالمشروعات منذ بدء مزاولتها والتسو 

 لنشاطها.
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هناك تجارب ناجحة في بعض البلدان النامية، والتي طبقت آليات غير تقليدية في مجال رعايتها  -
مكانياتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمكن لليبيا االستفادة منها بما يتالءم وظروفها  وا 

  االقتصادية.
  

  التوصيات
من خالل النتائج المتوصل إليها يمكن اإلشارة لعديد من النقاط يمكن أن تساهم في دفع عجلة المشاريع 

 الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، وهي كاآلتي:
المشاركة أو تشجيع المصارف الليبية على العمل بصيغ التمويل اإلسالمية القائمة مثال على  -

 المرابحة.
االستفادة من تجارب الدول المتقدمة كإنشاء هيئات حكومية وحاضنات هدفها تنمية ودعم  -

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنيا وتسويقيا. 
وضح خطط لتدريب اليد العاملة وتشجيع الطاقات الشبابية على دخول في مشاريع استثمارية، تكون  -

 تنمية االقتصادية للبلد.بمثابة نقلة نوعية نحو ال
االستفادة من تجارب الدول األخرى كالسودان في إصدار الشهادات المالية القائمة على الشريعة  -

 اإلسالمية، والتي تحظى بقبول المجتمع الليبي المسلم.
السعي نحو اقتصاد إسالمي في سبيل إقامة مشاريع استثمارية، خاصة بعدما أكدت األزمات المالية  -

 ية أهميته، وضرورة اللجوء إليه للخروج والوقاية من مثل تلك األزمات.العالم
 
 المراجع

(. دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 2015أبو شنب، سامح عبدالكريم )
 .مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية

اإلسالمي وعالقتها بمعيار كفاية رأس المال مخاطر صيغ التمويل (. "2008) أبومحيميد، موسى عمر
اطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم المالية  للمصارف اإلسالمية من خالل معيار بازل"،

 والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية. 
جبارة (. دور المصارف اإلسالمية في دعم المشاريع الصغيرة 2016، عبدالمنعم )إجبارة، زنيب وا 

 .5، مجلة البحوث األكاديميةوالمتوسطة في ليبيا، 
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، رسالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ودورها في عملية التنمية(. 2010إدريس، محمد صالح )
 العربية المفتوحة، دانمارك. ماجستير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد، األكاديمية

(، "دور التمويل اإلسالمي في تنمية المشروعات الصغيرة 2012األسرج، حسين عبدالمطلب )
 والمتوسطة"، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة السلطان موالي سليمان.

ليبيا معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم في (، 2014البرغثي، ونيس محمد )
 سالة ماجستير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة بنغازي، ليبيا.ومقترحات عالجها، ر

أطروحة دكتوراه منشورة، كلية العلوم "الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية"، (. 2011بورقبة، شوقي )
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، الجزائر.

كلية العلوم االقتصادية (، " التمويل اإلسالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، 2010بوزيد، عصام )
 جامعة قاصدي مرباح، الجزائر. والتجارية،
رسالة  (. واقع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق صيغ التمويل اإلسالمي،2017بومعزة، لبنى )

رية وعلوم التسيير، جامعة العربي بن ر منشورة، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجايستجما
 مهدي، الجزائر.

مجلة العلوم (. تجارب دولية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 2015بيوض، رمضان محمد )
 عدد خاص، جامعة الزيتونة، بني وليد، ليبيا. االقتصادية والسياسية،
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 المشروعات الصغيرة كآلية للحد من البطالة: التجربة الليبية

 البصابصي ميالد محمدأ.            نجاح الطاهر البيباصد. محمد عمر الشويرف          د. 
 كلية االقتصاد والتجارة، جامعة المرقب

shwerf77@gmail.com  

    

 الملخص
 لصغيرة في ليبيا ومقارنتها ببعض التجارب األخرى،تهدف هذه الورقة إلى التعريف بمفهوم المشروعات ا

وتسعى كذلك إلى دراسة واقع البطالة وحجمها داخل االقتصاد الليبي، ومن ثَم بيان أثر المشروعات الصغيرة في 
ل المؤشرات االقتصادية والبيانات واإلحصاءات الحد منها، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي المعتمد على تحلي

 نشورة في بعض التقارير والنشرات اإلحصائية. الم
الصغيرة في ليبيا  المشروعات على الغالب النمط هي كشفت نتائج هذه الدراسة أن المشروعات الصغيرة الفردية

يجعل منها حاًل لمواجهة مشكلة البطالة داخل وتضم أعدادًا كبيرة من القوى العاملة سواء الوطنية أو األجنبية مما 
 د الليبي.االقتصا

 ة: المشروعات الصغيرة، البطالة، االقتصاد الليبي.دالالكلمات ال

 

Abstract   
This paper aims at introducing the concept of small enterprises in Libya and comparing 

them with some other experiences. It also seeks to study the reality of unemployment and its 

size within the Libyan economy, and then to explain the impact of small enterprises in 

reducing the unemployment. The study adopts a descriptive analytical approach based on 

the analysis of economic indicators, data and statistics published in some reports and 

statistical bulletins.  

The results of this study reveal that individual small enterprises are the predominant 

pattern of small enterprises in Libya and include large numbers of manpower, whether 

national or foreign, making it a solution to the problem of unemployment within the Libyan 

economy. 

Keywords: Small Size Enterprises, Unemployment, Libyan economy. 



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة       مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

 
 

304 

 مقدمةال
تعد البطالة من المشكالت األساسية التي تعرقل مسيرة التنمية والتقدم، وتواجهها معظم دول العالم 

ية والسياسية بمختلف الطرق والوسائل لتوفير فرص العمل باختالف مستويات تقدمها وأنظمتها االقتصاد
حيث يستدل المؤيدون لفكرة  واحدة من هذه األساليب، إالللعاطلين والباحثين عنه، وما المشروعات الصغيرة 

في االقتصاديات الكبيرة كأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة، حيث شكلت  إسهاماتهابحجم  إقامتها
( من عدد المشروعات القائمة فيها، حيث بلغ عددها أكثر %97في أمريكا ما نسبته ) المشروعات الصغيرة

عاملين بأمريكا، وتؤمن ثلثي فرص العمل مليون مشروع صغير يعمل بها أكثر من نصف ال( 13من )
 .(2002)يوسف، للعمالة الجديدة 

م المنظمات الدولية جال الحد من البطالة، فقد حظيت باهتماونظرًا ألهمية المشروعات الصغيرة في م
هذه المنظمات بإنشاء مراكز  كمنظمة العمل الدولية والمنظمة العالمية للصناعة والبنك الدولي حيث قامت

دارتها إنشائهالدعمها والتدريب على كيفية  وتطويرها، وازداد اهتمام الدول العربية بها في اآلونة األخيرة  وا 
في برنامج اإلصالح االقتصادي والمؤسسي في العديد منها، ويأتي هذا االهتمام في  أولويةصبحت تحتل وأ

وخفض البطالة،  اإلنتاجمن الدول العربية وارتفاع مساهمتها في  ظل تنامي عدد المنشآت في عدد كبير
املة في القطاع الرسمي وتشكل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من المنشآت الع

%(، وتحتل كل 99-90بين )في عدد من الدول العربية حيث تقدر نسبتها من إجمالي عدد المنشآت ما 
 ية من حيث عدد هذا النمط المنشآتمن مصر، والسعودية، وتونس، ولبنان، واألردن صدارة الدول العرب

 .(2017)العربي, صندوق النقد، 
مقارنة مع غيرها بمعدالت مرتفعة  تعاني من مشكلة البطالة ال زالت يبيا كغيرها من الدول الناميةإن ل

المشروعات الصغيرة، وعلى إنشاء من بينها و من الدول، لذلك سعت الدولة إلى اتباع العديد من األساليب 
  فعة.عند معدالتها المرتأن البطالة الزالت  إالالرغم من تزايد أعدادها 

 مشكلة البحث 
تعتبر المشروعات الصغيرة من الطرق التي اتبعتها الدولة الليبية فيما سبق ألجل التخفيف من حدة 

)مصلحة االحصاء ( مشروع 18277م إلى )2009البطالة والقضاء عليها، حيث وصل عددها في العام 
لة من أحد أهم المشاكل التي يعاني منها العدد مازالت البطا ، وعلى الرغم من هذا(2009والتعداد، 
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 وهي من أعلى المعدالت في العالم العربي ،م2012( خالل العام %19االقتصاد الليبي وبلغت نسبتها )
لصغيرة في الحد ؛ لذا جاءت هذه الورقة كمحاولة لمعرفة مدى مساهمة المشروعات ا(2015)البنك الدولي، 

 ويشتق من هذه المشكلة مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية: ظاهرة البطالة.من 
 الصغيرة؟ما هو مفهوم وخصائص المشروعات   -1
 ما هو واقع البطالة في ليبيا؟ -2
 ثأهمية البح 
لتي الة، وامن البط تعد المشروعات الصغيرة واحدة من بين األساليب التي تنتهجها دول العالم في الحد 

في عديد الدول العربية والتي من بينها ليبيا، لذا يتطلب األمر دراسة واقع هذه المشروعات  أعدادهابدأت تتزايد 
 فير فرص العمل داخل االقتصاد الليبي.لفهم الكيفية التي تساهم من خاللها في الحد من البطالة وتو 

 أهداف البحث 
وبيان مدى فاعليتها في الليبية في مجال المشروعات الصغيرة  تهدف هذه الورقة إلى استعراض التجربة

 الحد من معدالت البطالة المرتفعة.
 منهج البحث

لوصفي التحليلي في المنهج ا ىفقد تم االعتماد عل في سبيل التوصل إلى نتائج تحقق أهداف البحث،
المتحصل عليها  اإلحصائيةالموضوع، وتحليل البيانات وبعض المؤشرات  أدبيات هذااستعراض ومراجعة 

 .اإلحصائيةمن المصادر الثانوية للبيانات كالتقارير والنشرات 
 الحدود المكانية والزمانية

 الحدود المكانية: ليبيا. -أ
  م.2012-2006الحدود الزمانية:   -ب
 الحدود الموضوعية: دراسة ما يتعلق بموضوع المشروعات الصغيرة في ليبيا.  -ج

 الدراسات السابقة
حول بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  (2017)صندوق النقد العربي، راسة هدفت د

ذا النمط من المشروعات في العالم العربي، الدول العربية إلى بيان الوضع الراهن والتحديات التي تواجه ه
 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
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تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي عدم توفر أو حديات التي من أبرز الت -أ
 ضعف األطر التشريعية الداعمة لها، مما يؤدي إلى صعوبة وارتفاع تكلفة تأسيس وممارسة األعمال.

عوبة الحصول على التمويل الالزم إلقامة هذا النمط من المشروعات لعدة أسباب منها: ارتفاع ص -ب
خاطر التمويل؛ كنتيجة لعدم توفر المعلومات الكافية حول المقترضين، وعدم وجود الضمانات كلفة وم
 ديها مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها. الكافية ل

الكيفية التي تساهم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  (2011 )مقري ويحياوي، واستعرضت دراسة
لتخفيف من حدة البطالة في الوطن العربي، وقدمت شرحا توظيف اليد العاملة بالشكل الذي يعمل على ا
وتوصلت هذه الدراسة لجملة من  التحديات التي تواجهه. لواقع سوق العمل في البلدان العربية مبرزة أهم

 مها:أه ،النتائج
% من إجمالي المؤسسات العاملة في 90تمثل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم أكثر من  -أ

% من الناتج المحلي 50% من القوى العاملة، وتشارك بما نسبته 60وتوظف حوالي الدول العربية، 
 اإلجمالي.

الل توفير تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القوى المحركة لنمو االقتصاد المحلي من خ -ب
 فرص العمل، وخلق فرص جيدة لالستثمار.

العربية وتذليل كافة الصعوبات التي ضرورة العمل على زيادة فاعلية هذه المشاريع في البلدان   -ج
 في عملية التشغيل بصفة خاصة وفي عملية التنمية االقتصادية بصفة عامة. تواجهها لزيادة دورها

حاول التعرف على معرفة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير  (2010األسرج، )وفي دراسة 
عنه في الدول العربية، كما حاول الباحث اقتراح جملة من السياسات التي من شأنها  فرص العمل للباحثين

ليها إوبين الباحث من خالل النتائج التي توصل  ظم من دور هذه المؤسسات في خلق فرص للعمل.أن تع
ي شروعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن تلعب دورًا مهمًا في التشغيل وخلق فرص العمل فبأن الم

ما تم التنسيق مبين هذه الدول بشكل جيد لزيادة الفرص في مجال تنمية وتنويع القاعدة  إذاالعالم العربي 
 لهذه المشروعات.  اإلنتاجية

( الوصول إلى دور المشروعات الصغيرة في تشغيل الشباب والحد من 2010وحاولت دراسة )الخمشي،  
اسطة مجموعة من المؤشرات من أهمها: معرفة العائد مشكلة البطالة وذلك من خالل عينة مختارة وبو 
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يضًا لمعرفة ، والعائد االجتماعي، وهدفت أهذه المشروعاتاالقتصادي الذي يتحقق من تشغيل الشباب في 
وأوضحت الدراسة في  ،أهم المعوقات التي تعترض هذا النمط من المشروعات في مجال تشغيل الشباب

النمط من المشروعات ات الصغيرة في مكافحة البطالة لدى الشباب أن هذا نتائجها المتعلقة بدور المشروع
وا بعد اآلن إلى القطاع الحكومي أو وفر فرص عمل ألفراد العينة وقد تخلصوا من مشكلة البطالة ولن ينظر 

 الخاص ألجل توظيفهم.
ير المشروعات رب الناجحة في تنمية وتطو في دراسته حول بعض التجا (2010)الصوص، وتناول  

الصغيرة والمتوسطة عددًا من األهداف والتي من بينها بيان خصائصها ومميزاتها، وتوضيح المعايير 
لمستخدمة في تصنيفها، كما تناولت بعض نماذج من التجارب الدولية كالتجربة اليابانية واألمريكية ا

المشروعات الصغيرة تشكل األساس الذي يعتمد عليه  لدراسة أنليه هذه اإوالهندية، ومن أهم ما توصلت 
تشكل المشروعات الصغيرة  (80699)هذه الدراسة  أعداداالقتصاد الفلسطيني والذي بلغ عدد منشأته وقت 

 %.99.5والمتوسطة منها ما نسبته 
مية دور من خالل العرض السابق لبعض من الدراسات السابقة تبين أن جميعها قد تشابهت في أه

ة االهتمام بها ألجل تكوين المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة وهو األمر الذي يتطلب ضرور 
يق األهداف المرجوة منها، كما بينت الدراسات أن هذا النمط من المشروعات رؤية شاملة تساهم في تحق

دراستها  قدرة التنافسية والتي يجبأو مالية أو على صعيد ال إداريةتعترضه مجموعة من الصعوبات سواٌء 
اسة ويبرز االختالف ما بين هذه الدراسة وعن سابقاتها في در ، ا بشكل جيد حتى يتم التغلب عليهاوتحديده

الواقع المشروعات الصغيرة في ليبيا ودورها في خلق فرص عمل حقيقية وذلك من خالل استعراض األرقام 
 ية هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات المكونة لالقتصاد الليبي.واإلحصائيات المتعلقة بها، وبيان أهم

 اإلطار النظري للمشروعات الصغيرة
لمفاهيم التي ُقدمت ألجل توضيح ما هو المقصود بالمشروعات في هذا الجزء سيتم استعراض بعض ا 

المعمول بها في بعض  الصغيرة، سواٌء أكان من خالل التعاريف التي قدمتها المنظمات الدولية أو تعريفها
 الدول العربية: 
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 مفهوم المشروعات الصغيرة
 mall Sizeالصغيرة كغيرها من المفاهيم ال يوجد اتفاق حول تقديم تعريف موحد للمشروعات  

Enterprises "SSE")على المشروعات الصغيرة وجود هذا  (، حيث بينت الدراسات السابقة والتي أجريت
أن بعض البلدان ال يتوفر فيها تعريف محدد لهذا إلى  عريف محدد لها، باإلضافةالتباين واالختالف حول ت
، غير أن المتفق عليه هو وجود بعض المعايير والتي بناًء عليها (1997 )رزق هللا،النوع من المشروعات 

 :(2009)قابوسه، عايير في اآلتي تم تقديم المفاهيم المختلفة للمشروعات الصغيرة، وتتمثل هذه الم
 :المعايير الكمية -1

 وتتمثل هذه المعايير في اآلتي:
ات، غير أنه ال يوجد اتفاق حول عدد العمال: ويكون صغيرًا في الغالب في هذا النوع من المشروع -أ

لة نامية أعداد العاملين فيها؛ وذلك راجع لتأثر حجم المشروع بالحالة االقتصادية للدولة من حيث كونها دو 
ن الدول المتقدمة كاليابان وبريطانيا وأمريكا تتراوح أعداد العاملين في هذا النمط من أأو متقدمة، فمثاًل: نجد 
( 100( عامل، فيما ينخفض هذا العدد في الدول النامية ليصل حتى )500-200المشروعات ما بين )

األكثر انتشارًا وذلك لسهولته في التعامل وثباته لفترة من  رهذا المعياعد وي ،(2000)الشيخ،  عامل فأقل
 الزمن.
رأس المال: يعتبر من أحد المعايير الكمية التي يعتمد عليها عند تعريف المشروعات الصغيرة،   -ب

 .(2008السحيري، ) أنه هو اآلخر يعاني من قصور بسبب اختالف العمالت وأسعار صرفها إال
 حجم األعمال والطاقة المستعملة: ويكون صغيرًا في هذ النوع من المشروعات.  -ج
 حجم اإلنتاج والمبيعات: وما يميزها القلة في هذا النمط.  -د
 :ة(المعايير النوعية )الوصفي -2
في  درجة تأثير المشروعوهي التي تهتم بالخصائص النوعية لهذا النمط من المشروعات كالملكية و  

ووفقًا للمعايير السابقة تعددت التعاريف المفسرة للمشروعات ، (2006)الصياد، طبيعة النشاط السوق و 
 .للمعايير الكمية ومنهم من عرفها وفقا للمعايير النوعيةفمنهم من عرفها وفقًا ، الصغيرة
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 التعاريف الدولية للمشروعات الصغيرة
عريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والتي عَرفتها على أنها" تلك التعريفات ت ومن أهم هذه 

بأبعادها الطويلة األجل المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتحمل كامل المسؤولية فيها سواٌء 
)عبدالغني، د  "( عامالً 50-10) العاملين فيها من أعداد)التكتيكية( ويتراوح  )االستراتيجية( والقصيرة األجل

 . ت(
على أنه  وعَرفت لجنة التنمية االقتصادية باألمم المتحدة المشروع الصغير وفقا للمعايير النوعية 
 :(2006)الصياد،  وع الذي يتضمن اثنين على األقل من الخصائص التاليةالمشر 
 عادًة ما يكون المدير هو نفسه مالك المشروع.ية عن اإلدارة، فعدم انفصال الملك -أ
 تتمثل الملكية ورأس المال في فرد أو مجموعة صغيرة من األفراد. -ب
وال  الغالب، حيث يعيش العاملون والُماّلك في مجتمع واحد،مجال نشاط المشروع عملي في  -ج

 يشترط أن تكون األسواق محلية.
 لتي تعمل في نفس المجال.مقارنة بالمشروعات الكبيرة احجم المشروع يكون صغيرًا بال -د
 تصنيفًا للتمييز ما بين أنواع المشروعات معتمدًا فيه على المعيار الكمي من وقدم االتحاد األوروبي 

 :(2006)الورفلي،  خالل أعداد العاملين وذلك على النحو التالي
 ملينأعداد العا حجم المشروع

 9-1 متناهية في الصغر

 49-10 مشروعات صغيرة

 250-50 مشروعات متوسطة

  بعض من مفاهيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
 مفهومها في االقتصاد الليبي:  (1

وذلك راجع لعدم  من المالحظ في ليبيا عدم وجود تعريف واضح ومحدد لهذا النمط من المشروعات؛
حيث عرفها  اإلقراضدقيقًا، ومن هذه التعريفات ما قدمه صندوق ضمان  ن ينظمها ويعرفها تعريفاً وجود قانو 

 :(2015)اعبيدة،  من خالل شكلين هما
لها  اإلقراضالتي تدار من قبل مالكها مباشرة وال تتجاوز قيمة  وهيمشروعات النشاط الفردي:  -أ
 دينار.ألف  150
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عدد المشاركين  المشاركة، بحيث ال يقل أساسالتي تنشأ على  وهيشاط المشاركة: عات نمشرو   -ب
 دينار.( مليون 5فيها عن ) اإلقراض( أشخاص وال تتجاوز قيمة 10( وال يزيد عن )2فيها عن )

( بشأن بعض 472/2009دمته اللجنة الشعبية العامة )سابقًا( وفقًا لقرارها رقم )ومن خالل ما ق 
ال يتعدى عدد  م المتعلقة بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، فإن المشروعات الصغيرة هي التياألحكا

.)خضر، د.ت(( عامل وال تتجاوز قيمة القرض الممنوح لها عن مليون دينار 25العاملين فيها عن )
التابعة لها حيث ميزت ما بين أنواع  وأيضًا ما قدمته وزارة الصناعة في تمييزها بين أحجام الصناعات 

)اعبيدة،  ل معياري أعداد العاملين ورأس المال وذلك على النحو التاليالمشروعات المختلفة من خال
 :(20، صفحة 2015

 ي ليبيا: معايير تقسيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ف( 1رقم ) جدول

 رأس المال أعداد العاملين حجم المشروع

 ألف دينار 250 10-1 صغيرة

 مليون دينار 50-11 صغرى

 مليون دينار 5 80-51 متوسطة

من  (Small)الصناعات الصغيرة  حيث إن لغويًا،ن ما قدمته الوزارة من تعريف أحدث لغطًا أغير 
 (.Microناهية في الصغر )المفترض أن تكون أكبر نسبيًا من الصغرى أو المت

 مفهومها في بعض من االقتصادات العربية: (2
هذا االختالف مستندًا  ، ويأتيى يتباين مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة عربية إلى أخر   

 (.2المعايير والتي يمكن توضيحها من خالل الجدول رقم )على عدد من 
 ربيةوالمتوسطة ببعض الدول العمفهوم المشاريع الصغيرة  (:2جدول رقم )

 معايير أخرى عدد العمال نوع المشروع الدولة

ألف  50رأس المال بين  عامال 50أقل من  المؤسسات الصغيرة مصر

 ومليون جنيه

رأس المال المستثمر ال  عامال 20-1بين  صغيرةمؤسسات  السعودية

 عامالا  100 -21بين  مؤسسات متوسطة مليون لاير 20يفوق 

  عمال 10 - 2بين  مؤسسات صغيرة األردن

 عامل 25 –10بين  مؤسسات متوسطة

 الجزائر
رأس المال المستثمر  عمال 49-10بين  مؤسسات صغيرة

 عامالا  250-50بين  مؤسسات متوسطة مليون دينار 100-500

 العراق
 مؤسسات صغيرة

 مؤسسات متوسطة

 عمال 9-1بين 
 عامال 29-10بين 

 رأس المال المستثمر

للمؤسسات الصغيرة في 

 ألف دينار 100حدود 

 (7: ص 2017صندوق النقد العربي ) المصدر:
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من خالل الجدول السابق يتضح بأن أغلب الدول العربية تعتمد في تعريفها للمشروعات الصغيرة  
دد العمال المحدد لهذا والمتوسطة على مبدأ المعيارين )عدد العمال، ورأس المال المستثمر(، واختلف ع
 إلى أخرى.النمط من المشروعات من دولة األخرى ومرد ذلك الختالف الكثافة السكانية من دولة 

 ليبيا:الحالة الليبية ما بين البطالة ودور المشروعات الصغيرة في التخفيف من حدتها واقع البطالة في 
لة اإلجمالية )مواطنين وأجانب( في ليبيا استنادًا ( تقدر أعداد القوى العام3وفقًا لبيانات الجدول رقم ) 

( مليون شخص، وبمقارنة هذا العدد بإجمالي القوى العاملة بفترة 1.882م بحوالي )2012إلى بيانات العام 
 -( منهم من األجانب%50نحو )كان -( مليون شخص2.6م والبالغ آن ذاك قرابة ) 2011ما قبل العام 

إلى  أدتمالي القوى العاملة بسبب األحداث التي شهدتها ليبيا، والتي يتبين مدى االنخفاض في إج
االنخفاض في معدل تقديم الخدمات والتي كانت تقدمها العمالة األجنبية؛ ذلك ألن أغلبها كان يعمل خارج 

 .(2015الدولي،  )البنك القطاع الحكومي
( مليون شخص، غالبيتهم يعملون بالقطاع 1.5ين إلى حوالي )م وصل عدد العامل2012وفي العام 

، في حين بلغ أعداد العاطلين (2015)البنك الدولي،  (%84العام حيث وصلت نسبة العاملين فيه إلى )
عدد  ( ألف في حين بلغ196.2( ألف عاطل، بلغ عدد الذكور فيه )358.3)عن العمل خالل نفس العام 
( على التوالي، ليبلغ %25.1) (،%15.9نسبته ) ( ألف شكال ما162.1اإلناث الباحثات عن العمل )

 (. %19معدل البطالة خالل هذا العام في المتوسط )
 م2012العام (: أبرز مؤشرات سوق العمل في ليبيا خالل 3)رقم جدول 

 اإلجمالي إناث ذكور البيان

 5878,1 2851,3 3026,8 عدد السكان الليبيين )باأللف(

 3942 1916 2026 السكان في سن العمل )باأللف(

 67.1 67.2 66.9 معدل النشاط )%(

 1882 647 1236 القوى العاملة )باأللف(

 47.8 33.8 61.0 نسبة المشاركة في القوى العاملة )%(

 1524 485 1039 عدد المشتغلين الليبيين )باأللف(

 38.7 25.3 51.3 لسكان )%(نسبة المشتغلين لعدد ا

 358.3 162.1 196.2 العاطلون )باأللف(

 19.0 25.1 15.9 نسبة البطالة )%(

 (2012المصدر: مصلحة اإلحصاء والتعداد، )
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في محيطها  ما قورن بالدول متوسطة الدخل إذاويعد معدل البطالة في ليبيا من أعلى معدالت البطالة 
 الشكل التالي.كما بأو في الشمال األفريقي  الجغرافي سواء في الشرق األوسط

  (: معدل البطالة في بعض الدول العربية1)رقم شكل 

 

 .2015المصدر: البنك الدولي،           

 ثانيًا: واقع المشروعات الصغيرة في ليبيا
قة تعتبر التجربة الليبية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التجارب الحديثة في المنط 

م، وكانت تبعيته آنذاك للجنة 2006العربية، حيث تأسس برنامج الحاضنات واالبتكار التقني في العام 
غرى والمتوسطة وكانت المشروعات الصإدارة م تم تأسيس 2007الشعبية للقوى العاملة )سابقًا(، وفي العام 

م برنامجًا وطنيًا يتبع  2010تتبع في ذلك الوقت مجلس التطوير االقتصادي، والحقًا أصبحت في العام 
)القمودي، الخمسي، و الزايدي، الوقت الحاضر لوزارة االقتصاد  ىلا  للجنة الشعبية لالقتصاد )سابقًا( و 

2013). 
( أعداد المشروعات الصغيرة في ليبيا وتوزيعها حسب الكيان القانوني، ويتضح من 4رقم ) ويبين الجدول

 2009 -2006ه أن المشروعات الفردية هي النمط الغالب على المشروعات الصغيرة خالل الفترة من خالل
عدد  إجمالي( من %82.6حيث شكلت ما نسبته ) بسبب اختالف المسميات( 2007م )يستثنى من ذلك 
لك م، وفي ذ2009( خالل العام %87.09النسبة وتصل إلى ) هم، لترتفع هذ2006المشروعات في العام 

إلى أن أغلب المشروعات الصغيرة يغلب عليها طابع الملكية الفردية وهي من احدى أهم الخصائص إشارة 
 التي تتميز بها.

0

5

10

15

20

ليبيا تونس األردن الجزائر الكويت



 
 البصابصي حممد الشويرف وجناح البيباص وحممد             الليبيةاملشروعات الصغرية كآلية للحد من البطالة: التجربة 

 

313 

ما  د النمط الفردي من حيث الشكل القانوني، فيما يتعلق بالنمط التشاركي فقد احتل المرتبة الثانية بع وا 
أعداد المشروعات الصغيرة من هذا الشكل فبعد أن  ( يتبين االنخفاض في4ومن خالل تتتبع الجدول رقم )

(، وبلغت نسبة 1753ن هذا العدد قد انخفض ووصل إلى )أم نجد 2006( في العام 2481بلغ عددها )
( ومن ثم انخفضت %14.8م )2006رة القائمة في العام هذا الشكل من إجمالي عدد المشروعات الصغي

 (.%9.65إلى )
الرغم من قلة عددها  لىلصغيرة والمنطوية تحت شكل النشاط األسري فعوفيما يتعلق بالمشروعات ا

حيث وصلت في  أعدادهاأن المالحظ عليها هو تزايد  إالم 2006( مشروع في العام 349حيث بلغت )
م مقارنة 2009( خالل العام 69.05( مشروع محققة معدل نمو في عددها قدره )590م إلى )2009العام 
( خالل %14.26أعلى من معدل نمو المشروعات الصغيرة بالنمط الفردي والتي بلغ )م، وهو 2006بالعام 

 نفس الفترة.
 ًا لشكلها القانوني(: األعداد الفعلية للمشروعات الصغيرة وفق4)رقم جدول 

 المصدر: مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج الرئيسية لمسح الصناعات الصغيرة.      
الشكل ويمكن توضيح هذا التفاوت في أعداد المشروعات الصغيرة من حيث شكلها القانوني من خالل 

 التالي.
ا لكيانها القانوني2شكل رقم )  (: أعداد المشروعات الصغيرة وفقا

   
 
 
 
 
 

 (4المصدر: من أعداد الباحثان بناءا على بيانات الجدول رقم )         

 2009 2008 2007 2006 الشكل القانوني للمشروعات الصغيرة
 15815 15531 371 13841 فردية

 1753 2119 11525 2481 تشاركية
 590 538 1160 349 نشاط أسري 

 ---- ---- ---- 81 أخرى 
 18158 18188 13056 16752 المجموع
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 استيعاب المشروعات الصغيرة للقوى العاملة في ليبيا
تصادية وأكثرها تأثرًا بعمليات التنمية يعتبر العنصر البشري من أهم عناصر اإلنتاج في الحياة االق 

( نالحظ زيادة 5في هذا العنصر، ومن خالل الجدول رقم )االقتصادية، وانطالقًا من مبدأ أهمية االستثمار 
م، 2009م وحتى العام 2006حجم استخدام القوى العاملة في المشروعات الصغيرة خالل الفترة من العام 

( ألف عامل، ليستمر هذا العدد 42017د المشتغلين بهذه المشروعات )م بلغ إجمالي عد2006ففي العام 
( 14800( ألف عامل، بلغ عدد الليبيين منهم )59055م إلى )2007في العام في التزايد إلى أن وصل 

عدد العاملين خالل هذه السنة وهي نسبة منخفضة مقارنة  إجمالي( من %25.06عامل أي ما نسبته )
إال أن مساهمة العمالة الليبية في المشروعات الصغيرة بدأت في الزيادة بشكل ملحوظ حيث بالعمالة الوافدة، 
( عامل، وفي هذه 39833م إلى )2009( عامل، ووصلت في العام  26603م )2008بلغت في العام 

نسبته الليبية في المشروعات الصغيرة العمالة الوافدة وشكلت العمالة الليبية ما السنة فاق عدد العمالة 
( عامل، وأما فيما يتعلق بأعداد العاملين  74719%( من إجمالي أعداد العاملين والبالغ )53.31)

لف عامل مشيرًا بذلك النخفاض أعداد أ( 67099م فقد بلغ )2012بالمشروعات الصغيرة خالل العام 
 م . 2011الة وهى نتيجة طبيعة في ظل ما شهدته البالد عقب العام العم

 
 (: أعداد العاملين في هذا النوع من المشروعات )ألف عامل(5م )رق جدول

 2012 2009 2008 2007 2006 التصنيف

 --- 39833 26603 14800 --- ليبيون

 --- 34886 41737 44255 --- غير ليبيين )الوافدة(

 67099 74719 68340 59055 42017 المجموع

 رئيسية لمسح الصناعات الصغيرة.والتعداد، النتائج ال اإلحصاء المصدر: مصلحة

( يتضح بأن أعداد المشروعات الصغيرة وفقًا لنوع النشاط االقتصادي وأعداد 6ومن خالل الجدول رقم ) 
 2006العاملين في صناعة المنتجات الغذائية جاءت في المرتبة االولى حيث بلغ عددها خالل العام 

د العاملين ( من إجمالي عد%34.8أي ما نسبته )( عامل 14626(، وبلغ عدد العاملين بها )3921)
 السنة.بالمشروعات الصغيرة في تلك 
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 (: أعداد المشروعات الصغيرة وفقًا لنوع النشاط االقتصادي6) رقم جدول

 النشاط االقتصادي
2006 2009 

 أعداد العاملين عدد المنشآت أعداد العاملين عدد المنشآت

 16175 3499 14626 3921 صناعة المنتجات الغذائية

 13774 4242 8731 3473 المنتجات المعدنية اإلنشائيةصناعة 

 10388 2432 5434 2457 صناعة المنتجات الخشبية

 6098 1690 2685 1797 صناعة المالبس

صناعة المنتجات الخزفية 

 واإلسمنتية

1254 2551 2214 13155 

 الصغيرة الصناعات لمسح يةالرئيس النتائج، والتعداد اإلحصاء مصلحة: المصدر

وتبرز أهمية المشروعات الصغيرة في استيعاب القوى العاملة داخل االقتصاد الليبي من خالل مقارنة 
م وصل عدد إجمالي 2006العاملين في ليبيا، ففي العام  أعدادالعاملين بهذه المشروعات بإجمالي  أعداد

( الف عامل 42017عامل كان من ضمنهم ) ( مليون 1.635القوى العاملة في ليبيا إلى حوالي )
( وهي نسبة %2.56بالمشروعات الصغيرة وبالتالي كانت مساهمتها في إجمالي عدد العاملين ما يقارب )

املين بالقطاعات األخرى، ووصلت أقصى نسبة للعاملين بالمشروعات منخفضة أذا ما قارناها بأعداد الع
(، سرعان ما انخفضت %5.05م حيث بلغت )2009يبيا في العام الصغيرة إلى إجمالي القوى العاملة في ل

 (.%3.56إلى )
 (: األهمية النسبية للمشروعات الصغيرة في استيعاب أعداد العاملين 7) رقم جدول

 

 السنوات

 إجمالي العاملين

 (1)باالقتصاد الليبي )باألالف(

أعداد العاملين بالمشروعات 

 (2)الصغيرة 

 

 نسبة المساهمة

2006 1635.7 42017 2.56% 

2007 1376.3 59055 4.29% 

2008 1426.1 68340 4.79% 

2009 1477.7 74719 5.05% 

2012 1882.0 67099 3.56% 

 2016محمد الشويرف، نجاح البيباص، لمصدر: ا

 الصغيرة. الصناعات لمسح الرئيسية مصلحة اإلحصاء والتعداد، النتائج
النسبية ألعداد العاملين بالمشروعات الصغيرة والتي بلغ متوسطها وفقًا وعلى الرغم من انخفاض األهمية 

رنتها مع األهمية النسبية للعاملين ببعض ذا ما تمت مقاإ( تظل هذه النسبة مقبولة %4.05للبيانات السابقة )
 القطاعات االقتصادية األخرى وكما هو موضح بالجدول التالي:
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 ض القطاعات في استيعاب القوى العاملة (: األهمية النسبية لبع8)رقم جدول 
 2009 2008 2007 القطاع

 5.0 5.0 2.8 الزراعة والصيد

 4.4 4.6 4.8 الصناعة التحويلية

 2.4 2.5 2.5 التشييد والبناء

 4.5 4.6 4.8 النقل والتخزين والمواصالت

 44، ص2009المصدر: تقرير مصرف ليبيا المركزي،
 

 النتائج والتوصيات
 النتائج

ال يوجد تعريف موحد لمفهوم المشروعات الصغيرة فيما بين المؤسسات المهتمة بها في ليبيا ويظهر  .1
ذلك واضحًا في تضارب البيانات المتعلقة بها، وهي نقطة مشتركة مع أغلب الدراسات السابقة التي 

 الليبي.تناولت هذه الموضوع داخل االقتصاد 
م  2009-2006المشروعات الصغيرة خالل الفترة من  ىالمشروعات الفردية هي النمط الغالب عل .2

 م.2009( خالل العام %87.09حيث شكلت ما نسبته )
تزايدت أعداد المشروعات الصغيرة والمنطوية تحت شكل النشاط األسري حيث وصلت في العام  .3

( مشروع وبمعدل نمو أعلى من معدل نمو المشروعات الصغيرة بالنمط الفردي، 590م إلى )2009
تأتي هذه الزيادة وفقًا للتوجه السائد في تلك الفترة داخل الدولة من أجل تشجيع القطاع التشاركي و 

  المنتجة.ومسمى األسرة 
العاملين بالمشروعات الصغيرة خالل الفترة الزمنية للبحث  أعدادتشّكل العمالة الوافدة نسبة مهمة في  .4

 ىل يساهم في تخفيض أعداد العاطلين علكوهذا مؤشر على توفر فرص عمل للعمالة الوطنية بش
 البطالة.العمل، ومن هنا يمكن القول بأن المشروعات الصغيرة قادرة على تخفيض معدالت 

تشير التقارير بأن معدل البطالة في ليبيا يعتبر من أعلى المعدالت في منطقة الشرق األوسط والشمال  .5
غيرة يعتبر طريقة مناسبة للحد منها والتقليل من صاألفريقي ولذا فإن االهتمام بإقامة المشروعات ال

 الحكومي.الضغط على الدولة في ضرورة توفير فرص العمل خصوصًا بالقطاع 
مساهمتها في خفض معدالت  إمكانيةتزايد أعداد العاملين بهذه المشروعات في ليبيا مما يدلل على  .6

المتوسط خالل المدة  العاملين في البطالة، حيث وصل معدل استيعاب المشروعات الصغيرة ألعداد
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(، وهذا ما يعكس األهمية الكبيرة لهذه المشروعات من حيث %4.05التي شملتها الدراسة إلى )
ويتبين ذلك من خالل مقارنتها بأعداد العمالة في بعض  إنشائهاضرورة االهتمام بها والتوسع في 

 األخرى.القطاعات 
 التوصيات

المعايير المستخدمة في تصنيف المشروعات الصغيرة فيما بين المؤسسات العمل على توحيد المفاهيم و 
 المشروعات.الحكومية الليبية والتي لها عالقة بهذا النوع من 

التي تقوم بها العمالة األجنبية  األعمالالعمالة الوطنية محل الوافدة في هذه المشاريع وخصوصًا في  إحالل
ومن شأن ذلك كله أن يوفر فرصًا للعمل ويحد من استنزاف  العمالة الوطنية أن تعملها،وبمقدور 
 الصعبة.العمالت 

االهتمام بتكوين قاعدة بيانات تهتم باإلحصائيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة حتى يتم استخدامها من 
 العلمية.الدراسات  أعدادالباحثين في 

الصغيرة ودورها في الحد من البطالة لكي زيادة االهتمام بدراسة التجربة الليبية في مجال المشروعات 
 منها الدول األخرى. تستفيدمنها الدروس المستفادة والتي يمكن أن  تستنبط

 المراجع
 االندماج من أجل التعافي. إعادة :في ليبيا ديناميكيات سوق العمل (.2015البنك الدولي. ) 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. أبوظبي. (. بيئة أعمال2017صندوق النقد العربي، )
مجلة التخطيط (. المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاكل وسبل العالج. 2008) الهادي محمد السحيري،

 والتنمية.
 . عمان: دار صنعاء للنشر.العمال التجارية الصغيرة . إدارة(2002توفيق، عبد الرحيم يوسف )

(. المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا الواقع والطموح. متطلبات تاهيل 2006) ليالورفلي، ثريا ع
 الجزائر. ،جامعة حسيبة بن بوعلي 98-86المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 

  خضر، حسين رمضان. )د.ت(.
.omu.edu.ly/ly/articles/OMU%20Articles/pdf/1ssue14/14-3pdf. 
(. المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التشغيل في الدول 2010) عبدالمطلب ألسرج، حسينا

 .58-47، مجلة الباحثالعربية. 
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 الجزائر.، المسيلة

لدى الشباب: دراسة  (. دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة2010الخمشي، سارة صالح )
، المجلة العربية للدراسات المنية والتدريبتطبيقية على بعض مناطق المملكة العربية السعودية. 

245-292. 
االقتصادية  تفعيل دور المشروعات الصغيرة في خدمة أهداف التنميةمصطفى. )د ت(. عبدالغني، سماح 
 . القاهرة: وزارة المالية المصرية.المصرية
والمتوسطة  بعض التجارب الناجحة في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة(. 2010ير زهير )الصوص، سم
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لتنمية المشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة رجال  الندوة الدولية االولى الجامعات في تصحيحها.
 ، مصر.القاهرة، كلية التجارة جامعة عين شمس ،صراألعمال في م

(. دور حاضنات األعمال في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر. 2009قابوسه، علي )
 .مجلة التخطيط والتنمية

النماذج الناجحة في دعم وتطوير المشاريع (. 2013) الخمسي، فوزي . الزايدي خالد ي،القمودي، لطف
مج الوطني للمشروعات الصغيرة . طرابلس: البرناالصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في سوق العمل

 والمتوسطة.
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مجلة أفاق (. أهمية القطاع الصناعي في ليبيا، 2017البيباص، نجاح الطاهر)و شويرف، محمد عمر ال
 ، ليبيا.: جامعة المرقبةكلية االقتصاد والتجار ،اقتصادية

 .مصلحة االحصاء والتعداد(. طرابلس. طرابلس: 2009مصلحة االحصاء مصلحة االحصاء والتعداد. )
 تلفة.المركزي، مصرف ليبيا. أعداد مخ

 
 
 



 
                                           

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 المحور الرابع

المتطلبات والترتيبات الالزمة لتحسين بيئة  

 عمل المشروعات الصغرى والمتوسطة

 



 
                                           

 
 

320 

 

 المجالس البلدية ودورها في دعم مشاريع ريادة األعمال
 "59/2012" في ظل قانون اإلدارة المحلية 

 ةإبراهيم نورالدين كمبد. 
 ةجامعة مصرات -كلية االقتصاد 

a.kamba@misuratau.edu.ly 

 الملخص
هدف الدراسة إلى التعريف بالمجالس البلدية ودورها في دعم المشاريع الرائدة "الصغرى والمتوسطة" كونها ت

 األدوات التي تقود التنمية االقتصادية ألي مجتمع، وسعى الباحث إلى اإلجابة على السؤال التالي:تمثل أحد أهم 
هل للمجالس البلدية أية أدوات إدارية وقانونية تخولها تبني أو دعم أو مساهمة في رعاية مشاريع ريادة األعمال 

التحليلي، وتوصل إلى أنه ال توجد مواد في  وفقا للقوانين المنظمة لعملها؟ واعتمد الباحث على المنهج الوصفي
م تعهد للمجالس البلدية مهمة دعم مشاريع ريادة األعمال وترتب 2012( لسنة 59قانون اإلدارة المحلية رقم )

 .على ذلك فقدانها لألدوات اإلدارية والقانونية التي تسمح لها بالقيام بدورها اتجاه مشاريع ريادة األعمال
 

 م.2012/ 59اإلدارة المحلية، البلدية، المجلس البلدي، المشاريع الرائدة، القانون  ة:دالالكلمات ال

 

Abstract 

The study aims to introduce the municipal councils and their role in supporting the small 
and medium entrepreneurial enterprises as they represent one of the most important tools 
that lead the economic development of any society. The present study seeks to answer the 
following question: Do municipal councils have any administrative and legal tools that 
enable them to adopt, support or sponsor entrepreneurial enterprises in accordance with the 
laws governing their work? The researcher depends on the descriptive, analytical approach 
as it fits with the nature of research in terms of describing the problem and analyzing it 
according to the data obtained. It is concluded that there are no articles in the Local 
Administration Law No. (59) of 2012, that assign to the municipal councils the task of 
supporting enterprises; small and medium-sized entrepreneurial enterprises and the 
consequent loss of administrative and legal tools that allow them to play the required role 
towards entrepreneurial enterprises. 

Key words: Local Administration, Municipality, Municipal Council, Entrepreneurial 
enterprises, Law 59/2012 
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 المقدمة
حبا هللا تعالى بها ليبيا من االتساع المساحي للجغرافيا الليبية، فإن هذا يشكل عائقا نظرا للنعمة التي 

أمام اإلدارة المركزية للدولة في تحقيق أي خطط، وهذا ما استوجب منها االعتماد على الالمركزية اإلدارية 
 املة.ممثلة اإلدارة المحلية كأحد طرق التنمية المحلية وكونها أحد لبنات التنمية الش

لذا فإن المجالس البلدية تعد من أهم وأكثر اآلليات فاعلية للمشاركة االجتماعية الرسمية للدولة في مجال 
التنمية المحلية، لكونها األداة األكثر التصاقًا بمصالح المواطنين ومشاغلهم، وهي األقدر على توفير أفضل 

والمالية والبشرية؛ مشروطا بتوفر القيادة اإلدارية القادرة على دمج الخدمات لهم حال توفر اإلمكانات المادية 
كل هذه اإلمكانات لخلق واقع يلبي طلبات كل المواطنين من خالل تطبيق خطة تنموية محلية تكون جزءا 

 من خطة وطنية شاملة للدولة.
ونها أحد أهم ركائز التنمية بريادة األعمال ك ولتحقق الخطط التنموية أهدافها يتطلب األمر منها االهتمام

لذا فإن أهمية البحث تتمثل في كونه يبحث في مدى وجود االقتصادية المحلية والوطنية في أية مجتمع. 
 األرضية القانونية واإلدارية التي تساعد المجالس البلدية في إيجاد آلية عمل تساعدها على االهتمام بهذه

ة المحلية التي تعد أحد المهام التي تسعى لتحقيقها المجالس البلدية. المشاريع، كونها رافدة من روافد التنمي
كما سيتم التطرق إلى دور الدولة في ضرورة سن للقوانين والتشريعات الملزمة لدعم مثل هذه المشاريع، وتم 

في  ، والقوانين ذات العالقة59/2012استخدام المنهج الوصفي التحليلي في دراسة قانون اإلدارة المحلية 
 الدولة الليبية.

ونظرا لهذا الدور المهم المفترض أن يخول للمجالس البلدية؛ فإنه تم في هذا البحث دراسة ماهية 
المجالس المحلية في نظم إدارية مختلفة وبيان دورها، ومن ثم بيان دور مشاريع ريادة األعمال ودورها في 

م، ويتلو ذلك استعراض ألهم النتائج 59/2012محلية التنمية المحلية، يلي ذلك قراءة في قانون اإلدارة ال
 والتوصيات.

 : المجالس البلدية )المفهوم والدور(ولالمحور األ 
إن النظام السياسي يختلف من دولة ألخرى، لذا فإن هذا يؤثر على طبيعة النظم اإلدارية للدولة، لذلك 

ل إطارين؛ أحدهما علمي، وهو ما يلقي فإن النظر إلى المجالس المحلية أو البلدية يكون عادة على شك
الضوء على مفاهيم وأفكار وأدبيات اإلدارة المحلية والفكر السياسي السائد، وفي اإلطار الثاني التطبيقي 
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فيركز على دور هذه المجالس في تسخير كافة اإلمكانات من أجل تقديم ارقي الخدمات التي تليق 
 بالمواطنين.

ة بإنشاء جميع المرافق واإلشراف عليها عادة ما يتعارض ومبدأ عدالة توزيع ومن هنا نجد أن قيام الدول
األعباء المالية وتكافئها على مختلف المناطق. فاستئثار المدن الكبيرة أو عدد من المناطق على معظم 
الخدمات يأتي على حساب تنمية وتطوير المناطق أو المدن الصغيرة األخرى. ولكي تتجنب الدولة هذه 

مشاكل، فقد تبنت كثير من الدول إنشاء إدارات أو مجالس محلية لضمان عدالة توزيع الخدمات بما يعمل ال
على استقرار كل منطقة داخل الدولة. هذا فضاًل على تقوية البناء االجتماعي واالقتصادي والسياسي للدولة 

ن الرئيسية األخرى بهدف تحقيق من خالل توزيع المرافق الضرورية بداًل من تركيزها على العاصمة والمد
وحدة النظام اإلداري والسياسي للدولة واعتزاز السكان بكرامتهم وحقوقهم الوطنية تجاه الدولة، مما يظهر أثره 
في مواجهة األزمات والمشاكل التي قد تتعرض لها الدولة من أي عدوان خارجي أو تهديد الستقرارها وأمنها 

 (.04، 1999ماحي، من الخارج أو من الداخل )الس
وتأتي فلسفة اإلدارة المحلية من منطلق حرص الحكومات على توثيق الجهود المختلفة بين أفراد الشعب 
والجهات الحكومية الممثلة لها في المناطق على أداء الخدمات بشكل فعال والتأكد من وصول هذه الخدمات 

ة المجتمع الذي هم في األصل ممثلوه في تلك إليهم بكل يسر وسهولة، هذا فضاًل على المساهمة في تنمي
المجالس المحلية. وهي أسلوب تنظيمي يقوم على توزيع الصالحيات واالختصاصات بين السلطة المركزية 
والهيئات المحلية األخرى المستقلة على أساس أقليمي أو موضوعي. ولقد انطلقت اإلدارة المحلية من فلسفة 

فجير طاقاتهم لتأصيل مبدأ العمل الجماعي وخدمة الجماعة، وتوثيق مختلف مضمونها كفالة حرية الناس وت
جهود المواطنين مع جهود الحكومة نحو أداء بعض الخدمات التي تهم أهالي المنطقة بشكل عام، بحيث 
تقتضي تحقيق ذلك أن تدار الخدمات المحلية بواسطة هيئات أو مجالس في حدود ما يخول لها النظام من 

 (.Norton، 1994ت وصالحيات )اختصاصا
والدولة الليبية كغيرها من الدول ممثلة في سلطاتها العليا ليست بمنأى من تأثير األنظمة المختلفة، 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والجغرافية، على نظامها اإلداري المحلي.  فعملت خالل مراحلها 

م إلى سن العديد من 2011م إلى ما بعد ثورة 1951الل التاريخية المعاصرة المختلفة من تاريخ االستق
م إلى القانون 1964( لسنة 8القوانين والتشريعات التي تنظم اإلدارة المحلية بمسمياتها المختلفة من قانون )

( لسنة 59بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية إلى قانون اإلدارة المحلية ) 2001( لسنة 1قانون رقم )
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غيرها من التشريعات المنظمة. لذلك سيتم في الفقرة التالية بيان مفهوم المجالس المحلية والبلدية م و 2012
 ودورها وفق هذه التشريعات.

عرفت اإلدارة المحلية بأنها: "عملية توزيع الوظائف اإلدارية من السلطة المركزية والهيئات المحلية 
ي يعطى سلطة البث والتصرف في المسائل التي تخص المنتخبة من مجموع سكان الوحدة االقليمية والذ

 (.29، 2012مصالح هؤالء السكان المحليين تحت رقابة السلطة المركزية" )بوضياف، 
ومن هذا التعريف، نالحظ أن بوضياف نظر للمجالس المحلية كونها هيئات محلية منتخبة مخولة من 

المحلي، ولكنه لم يبين آلية الرقابة المركزية، وهو ما قبل اإلدارة المركزية ألداء بعض المهام ذات الطابع 
يعد ضعفا يشوب اإلدارة المحلية في حالة اعتمادها على آلية االنتخاب الكامل في اختيار المجالس المحلية ـ 

 البلدية المسؤولة عن إدارة المجتمعات المجلية وقيادة عملية التنمية بها.
منتخبة هي هيئة تداولية أساسية في إدارة الجماعة المحلية، بحيث ويمكن القول "أن المجالس المحلية ال

 (.158: 1984تعتبر صورة من صور تطبيقات الديمقراطية اإلدارية في النظام اإلداري المحلي" )عوايدي، 
كما أشار أحمد صقر عاشور إلى أن "الجهاز اإلداري في البلدية يقع على قمته رئيس تنفيذيكما هو حال 

أو المقاطعة وعدد من المسؤولين التنفيذيين، ويتم اختيار هذه القيادات العليا باالنتخاب المباشر من الوالية 
قبل المواطنين المحليين، ويتكون الجهاز اإلداري من مجموعة من الوحدات واالقسام اإلدارية التي تباشر 

عين من الخدمات )تعليمية، العمل التنفيذي المحلي بحيث تتضمن وحدات متخصصة يقوم كل منها بنوع م
 (.490: 1979الخ(" )عاشور،  صحية، إسكان،...

على الرغم من أن الباحث يتفق تماما مع ذكره أحمد صقر عاشور من ضرورة وجود وحدات تنظيمية 
تخول إليها مهمة تقديم الخدمات إلى المواطنين ألنها ستكون األقرب واألقدر في حالة تعيين قيادات ذات 

عية القطاعات الخدمية كفاءة على قمة هرمها إلدارتها، إال أن هذا في الحالة الليبية غير متاح، ألن تب
)المراقبات( إلى الوزارات بالعاصمة وال توجد سلطة للمجالس البلدية عليها، ولكون أعضاء المجالس 
منتخبون فقد ينجم عن هذا قلة وجود القيادات ذات الخبرة في مجال إدارة هذه الهيئات الخدمية، باإلضافة 

أعضاء المجالس البلدية، وهذا في نظر الباحث يرجح  إلى أنه ال توجد آلية واضحة لمتابعة ومراقبة أداء
فرضية أن تكون المجالس المنتخبة تشريعية رقابية، وأن تنشأ مجالس تنفيذية معينة سواء من المجالس 
المنتخبة أو السلطة المركزية باقتراح من المجالس البلدية وتعمل تحت رقابة السلطة المحلية المنتخبة وهي 
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وترسم لها السياسة المحلية العامة التي تحقق طموحات المواطنين تحت مظلة السياسة  التي توجه أعمالها
 العامة للدولة. 

م المجلس البلدي بأنه "عدد من األعضاء يجري انتخابهم باالقتراع السري 2012لسنة  59ويبين القانون 
األقل عن النساء وعضو من  العام المباشر في النطاق اإلداري للبلدية، على أن يكون من بينهم عضو على

 ذوي االحتياجات الخاصة من الثوار".
"يجوز بمقتضى قرار من ( أنه 29م فقد بين في مادته )1964لسنة  08أما قانون اإلدارة المحلية رقم 

مجلس الوزارة تشكيل مجالس بلدية في المدن التي تسمح ظروفها المعيشية والعمرانية بإنشاء مجالس بلدية". 
القانون إلى أنه " ويكون للمجلس البلدي رئيسًا يسمى عميد البلدية ويعين في كل من طرابلس  كما أشار

وبنغازي بمرسوم ملكي، ويكون تعيينه في البلديات األخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 
 الداخلية".

يا )المؤتمرات الشعبية األساسية م بخصوص اإلدارة المحلية في ليب2001( لسنة 01أما في القانون رقم )
واللجان الشعبية(، فقد قسم اإلدارة المحلية داخل الشعبيات إلى مجلسين )مجلس رقابي تشريعي( المؤتمر 
الشعبي األساسي، والمجلس اآلخر )تنفيذي( وهو اللجنة الشعبية بالقطاعات يعين أعضاؤه من قبل المجلس 

عة ومراقبة ومساءلة المجلس المحلي والمشكل عن طريق االختيار المنتخب، ويخضع المجلس التنفيذي لمتاب
 الشعبي )التصعيد الشعبي(.

ومن خالل ما ذكر، يتبين أنه ال يوجد اتفاق على آلية اختيار المجالس البلدية في تشريعات الدولة 
االنتخاب المباشر م، ثالثة أشكال مختلفة من التعيين المباشر إلى 2019الليبية. فمند استقاللها إلى غاية 

للمجلس وبدون صالحيات تنفيذية إلى االختيار المباشر مع وجود مجلس تنفيذي مستقل يعمل على تنفيد ما 
رساء  يرسمه المجلس التشريعي، والنموذج األخير هو ما يراه الباحث األقرب إلى تنفيذ مصالح المواطنين، وا 

ن كان هناك من يرى  أنه نظام اتبعه النظام السابق )نظام القذافي( فال يعني  مبدأ المشاركة والديمقراطية، وا 
أنه غير جيد، فيمكن غربلته وتبني منه ما يحقق مصالح المواطنين. وهذا النموذج وهو الفصل بين 

( إلى أن اتباع هدا النموذج هو محاولة الموازنة 2011المنتخبين والمعينين، وهي كما أشار يحياوي حكيم )
رة الحديثة من خالل ضمان تواجد الكفاءات الضرورية في اجهزة اإلدارة المحلية بين متطلبات اإلدا

والمصالح الخارجية للسلطة المركزية، وذلك لضمان التنفيذ السليم لمقررات المجلس البلدي من جهة، ومن 
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تبارها من أقدم جهة اخرى مراعاة الديمقراطية التمثيلية المحلية. وهو النموذج المطبق في الدولة الفرنسية باع
 الدول التي يوجد فيها النظام البلدي.

 دور المجالس البلدية
إن الهدف من دراسة األدوار التي تؤديها المجالس البلدية يأتي لبيان ومعرفة ماهية األدوار الموكلة لهذه 

يس في المجالس حتى ال تؤخذ وال تؤاخذ بما لم يوكل إليها من مهام، فلعل الخلل يكون في التشريع ول
التنفيذ. ونستعرض فيما يلي أهم األدوار الموكلة للمجالس البلدية وفق التشريعات المختلفة، وما هي األدوار 

 المفترض أن تقوم بها وفق األصول العلمية لإلدارة المحلية.
لقد أدى التغيير الذي حدث في جميع المجتمعات وتغير مفهوم الدولة ووظائفها إلى إعادة النظر في 

ور الذي تقوم به الحكومات والهيئات المحلية، وقد حددت قوانين اإلدارة المحلية اختصاصات البلدية ثم الد
 تركت التفصيل فيها إلى اللوائح التنفيذية.

رغم قدم فكرة إنشاء اإلدارة البلدية في ليبيا والتي تعود إلى منتصف القرن العشرين في أشكال مختلفة؛ 
 تنظيمي القوي والفاعل الذي يضمن الحد من المشكالت المحلية بشكل ناجز وفعال.إال أنها تفتقر للهيكل ال

( لسنة 59فيمكن حصر أهم اختصاصات المجالس البلدية كما وردت في قانون اإلدارة المحلية رقم )
( اختصاصات ومهام المجلس البلدي في االتي: )ليبيا ـ وزارة العدل، الجريدة 27م، ورد في المادة )2012

 م(.2012( السنة األولى، 15لرسمية، العدد )ا
 يختص المجلس البلدي بتنظيم وتطوير خدمات البلدية، وعلى األخص ما يلي:

اإلشراف على تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشئون البلديـة، ومتابعـة سير العمل بها وفقًا  .1
 للتشريعات النافذة.

وأعمال ديوانها ومتابعة تنفيذ قراراتها واإلشراف على سير العمل بفروع اإلشراف على إدارة البلدية  .2
 البلدية والمحالت الواقعة في نطاقها.

 اقتراح اللوائح البلدية. .3
ويات الصرف داخل البلدية ومتابعـة تنفيـذ وتطابق الصرف مع أولاقتراح وتنفيذ الميزانية وتحديد  .4

قرار الحساب الختامي  للبلدية. التشريعات النافذة وا 
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استثمار الموارد الذاتية للبلدية وتنميتها وتطويرها بما يكفل تحـسين مـستوى الخدمات المحلية والموافقة  .5
 المبدئية على منح الرخص االستثمارية والخيرية.

 اقتراح توزيع االعتمادات المخصصة لالستثمارات بعد اعتمادها. .6
لغا .7 هـا وتحديد طرق تحصيلها ئاقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها واالعفـاء منهـا وا 

 والعمل على جبايتها.
متابعة مشروعات التنمية في نطاق البلدية وتقديم التقارير عنها إلى مجلـس المحافظة، واالهتمام  .8

 دواها االقتصادية.بالمشروعات الصغرى والمتوسـطة فـي نطـاق البلديـة ودراسة ج
متابعة األعمال التي تتوالها األجهزة التنفيذية وتقييم مـستوى أدائهـا وحـسن إنجاز األعمال على  .9

 مستوى البلدية.
تزويد المحالت بما يلزمها من أجهزة إدارية وفنيـة لمباشـرة اختـصاصها، وتقديم العون والدعم المالي  .10

 احتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس.للمحالت التي ال تفي مواردها عن سداد 
 اقتراح االشتراك مع بلديات أخرى في نطاق المحافظـة فـي إنشاء أو إدارة أعمال أو أية مرافق أخرى. .11
 االختصاصات األخرى التي تسندها إليها القوانين والالئحـة التنفيذيـة لهـذا القانون. .12

ات يغلب عليها الطابع اإلشرافي الرقابي وليس وبالنظر إلى هذه االختصاصات، نالحظ أنها اختصاص
الطابع التنفيذي المباشر والذي يعمل على تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من خدمات مختلفة. وهذا ما 
جعل المجالس البلدية بعيدة عن أداء دورها التقليدي المفترض أن تؤديه وهو تقديم الخدمات للمواطنين الذين 

 فضل الخدمات.أجالس أمال في أن تقدم لهم انتخبوا هذه الم
 

 المحلية" التنمية األعمال "دورها في ريادة الثاني: مشروعات المحور
برامج التنمية المحلية وسيلة أساسية في تطبيق السياسة التنموية المحلية كخطوة مرحلية لتحقيق التنمية 

هذا إال من خالل وجود  رفاهية اإلنسان، ولن يتحققالشاملة، وهذا يتطلب تحقيق التغير في التوجه نحو 
 رأس مال بشري ومعرفي يشكل القاعدة التي من خاللها تتحقق التنمية الشاملة، والتي بدورها ال تتحقق

نما بتبني العقول واألفكار الرائدة القادرة على قهر المستحيل، والقادرة على التغيير  باألماني واألحالم وا 
ياة، فوجود مثل هذه العقول ال يتأتى إال من خالل تبني وخلق اإلنسان الرائد القادر على اإليجابي في الح
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االبتكار واالختراع واإلبداع وهي أهم مرتكزات منظمات األعمال الناجحة والتي تؤدي إلى خلق البيئة 
 المناسبة للمشاريع الرائدة والتي هي أساس أية عملية تنموية محلية أو وطنية. 

تفكير في تطوير المشاريع االقتصادية الصغرى، يشدد البعض على ضرورة التفكير بشكل مختلف ال عند
بشأن ريادة األعمال االجتماعية وهو مفهوم لم يتشكل بعد بشكل كاف في ليبيا رغم وجوده على أرض 

تغيير النظام  الواقع، إذ تسهم الكثير من منظمات المجتمع المدني في توظيف الكثير من الشباب منذ ما بعد
م، وبشكل متنام حتى وقتنا الحالي، وبالتوازي مع ضرورة التفكير في هذا النوع من ريادة 2011سنة

هذه  األعمال، أو بمعنى آخر بناء مفاهيم ريادة األعمال والتنظير لها بشكل منظم. ويجب أن ينعكس بناء
 ي بعضها البعض.المفاهيم على أعمال واقعية من خالل دعم منظمات المجتمع المدن

يساهم امتالك اإلبداع والقدرة على االبتكار في إنشاء مشاريع ريادية تشكل العامل األساسي في النمو 
فرص العمل. لذلك سيتم  االقتصادي سواء كان ذلك ماديا عن طريق زيادة الناتج المحلي من خالل توفير

 ا التنمية المحلية.في الفقرة التالية بيان مفهوم مشاريع ريادة األعمال ودوره
( ريادة األعمال بأنها: "ممارسة نشاط الستثمار فرصة قائمة تلبي احتياجات محددة من Burchيعرف )

 خالل إنشاء منظمة وتشغيلها بأسلوب ابداعي".
، 2010عمل حر يتسم باإلبداع، ويتصف بالمخاطرة" )الشميمري، المبيريك، إنشاء " :كما عرفت بأنها

 (.13ص
الرائدة هي نتيجة للتفكير الغير المنطقي للحصول على  تبين أن ريادة األعمال أو المشاريعومما سبق ي

نتائج منطقية، بمعنى أنها تتحقق من النظر لألمور من زاوية ال يرى منها إال المبدعون والرواد، ولذلك يرى 
ائجها خدمات أو منتجات فيها اإلنسان العادي مخاطرة في حين يراها الرائد فرصة ال تعوض. حيث تكون نت

غير متوقعة ولكن مباشرة تصبح ال يمكن االستغناء عنها، فمن هنا تكون المبادرة هي السبق اإلنتاجي 
 لخدمة أو سلعة ما.

وألن الكثير من المجتمعات تواجه تحديات لدفع عجلة التنمية وتحقيق النمو واالستدامة، وتؤثر الريادة 
أعمال محلية فاعلة، مما يساهم في التطور المحلي  االقتصادية من خالل إنشاء مشاريعإيجابا في التنمية 

عن طريق توفير فرص العمل وزيادة العوائد. إذ تلعب المشاريع الريادية دورا مهما في االقتصاديات 
فرص العالمية، كونها من أبرز محركات النشاط والنمو االقتصادي، ومن ثم المساهم األكبر في توفير 
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العمل. وذلك أن من أبرز ما يميز المشاريع الريادية قدرتها االستيعابية لأليدي العاملة وكونها تعد ذات 
كثافة في العنصر البشري وميدان لتطوير القدرات واإلمكانات البشرية، مما يجعلها مكانا الستثمار الطاقات 

 (.02: 2011بطالة )المحروق، البشرية ويساهم مساهمة فاعلة في الحد من ظاهرتي الفقر وال
كما ساهمت هذه المشاريع الريادية في خلق عدد كبير من فرص العمل في االقتصاد األمريكي تجاوزت 

(. إذ تشير اإلحصائيات في الواليات المتحدة 1992( مليون فرصة عمل في مجال الخدمات عام )15)
 جديدًا في وقت معين من حياته. كما تشكل األمريكية، أن كل شخص من بين اثنين قد حاول أن يبدأ عمالً 

( من إجمالي قوة العمل في بريطانيا، في حين بمثل قطاع األعمال 27المشروعات الريادية ما نسبته )
كما تعتمد الكثير من البلدان مثل سنغافورة  من الدخل القومي، (50%الريادية في الصين أكثر من )
 كبيرًا في اقتصادها الوطني على المشاريع التي تخص األعمال الريادية وماليزيا واندونيسيا وغيرها اعتماداً 

(. ويتطلب االبتكار المستدام رأس مال تمويلي وقدرة معرفية؛ لذا تدعم الجامعات 6-5: 2010)الزين، 
والحكومة والجيش في البلدان المتقدمة الشركات الناشئة من خالل مجموعة واسعة ومتنوعة من برامج 

ونقل المعرفة في سبيل خلق المستويات الالزمة من رواد األعمال ذوي المهارات؛ إضافة إلى تمويل  التدريب
 .)23، 2007األبحاث من أجل التطوير واالبتكار )االسكوا، 

ولقد دفعت المزايا والخصائص التي تتمتع المشاريع الريادية والدور المتميز لها في التنمية االقتصادية 
كومات ومنظمات األعمال في مختلف دول العالم لتحفيز هذا النوع من المشاريع وتوفير واالجتماعية الح

وسائل االستقرار والنمو المستدام نظًرا لما تتمتع به من دور والسيما في مجال مكافحة مشكالت الفقر 
ن تعمل على ( في الدول العربية. ومن هنا كان لزاًما على الدول أ14%والبطالة والتي وصلت إلى حوالي )

دعم المشاريع الريادية ليس من دول العالم اليوم من أزمات مالية واقتصادية وارتفاع معدالت البطالة، ليس 
من أجل استمرارها فقط ولكن لتنفيذ وتفعيل وبرامجها التنموية االقتصادية االجتماعية، خصوًصا في ظل ما 

ل العربيــة بالمشاريع الرياديــة وتذليل العراقيل التي تحد من تعانيه مـن أجل ذلــك تكـاثف اهتمــام معظــم الـدو 
تطورها، واتخاذ إجراءات لتشجيع وتطوير هذا النوع مـن المنظمـات؛ بعـد أدراك أهميـة تفعيـل وتعزيز 
 المبادرات وأداء المشاريع الريادية لدورها الفاعل في التنمية، ولتكون محركًا للعجلـة االقتصـادية )الزين،

2010 :20.) 
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يتم قياس دور المشاريع الريادية ومساهمتها في االقتصاد عن طريق ثالثة معايير رئيسة هي: نسبة 
مساهمتها في تشغيل القوى العاملة، ومدى مساهمتها في اإلنتاج، وحصتها في االقتصاد، ويتميز دورها 

 :2011: 6-7)الذي يستند إلى خصائصها في كونها )المحروق، 
 اريع الريادية مصدر منافسة للمنظمات الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في األسعار.المش توفر .1
تعد المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في االقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، بعد أن  .2

 انحصرت هذه الوظيفة سابقا بالدولة المهتمة بضرورة توفير وخلق فرص العمل لمواطنيها.
 ا أساسية للمنظمات الكبيرة.تمثل بذور  .3
تساعد على تطوير وتنمية المناطق األقل حظًا في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع  .4

 معدل البطالة.
 الجدية. تعد من المجاالت الخصبة لتطوير اإلبداعات واألفكار .5

أنها تشكل ركيزة مهمة  ومن خالل النظر لدور المشاريع الرائدة في اقتصاديات الدول المتقدمة، وكيف
في النهوض باقتصاديات الدول وذلك من خالل مساهمتها كما ذكر سالفا في تنمية المناطق المحلية األقل 
نموا، باإلضافة إلى توفير فرص للعمل، وتنشيط الحركة االقتصادية وخلق ثقافة العمل واالعتماد على 

حلية ووطنية تحمل على عاتقها نشر ثقافة الريادة في الذات، فإن هذا ال يتأتى إال من خالل وجود هيئات م
األعمال، وتبني الرواد من أصحاب المشاريع الرائد، وذلك ال يتم نيله إال من خالل وجود بيئة إدارية 
وقانونية تساعد على رعاية أصحاب األفكار الرائدة، والمشاريع الناجحة، ودعمهم والدفع بهم ليساهموا في 

 وبالتالي في التنمية الوطنية.التنمية المحلية 
وفي المحور التالي سوف يتم توضيح مدى وجود البيئة اإلدارية والقانونية المناسبة للمجالس البلدية في 

م لإلدارة المحلية لبيان مدى توفر البيئة 2012( لسنة 59ليبيا من خالل قراءة في نصوص القانون )
البلدية للقيام بالدور المطلوب منها من القيام بتنمية محلية تؤدي تقدم ورفاهية المناسبة التي تساعد المجالس 

 المجتمع الذي يعيش فيه المواطن الليبي.
 م59/2012الثالث: قراءة في قانون اإلدارة المحلية  المحور
اب م. ورغم انتخ2012لسنة  59قانون اإلدارة المحليٌة رقم  م2012الوطني العام سنة  المؤتمر أصدر

معظم البلديات مجالسها البلدية ومباشرتها لمهامها وفق قانون اإلدارة المحلية المشار إليه، إال أن مسار 
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االنتقال نحو الالمركزية مازال متعثرا فأغلب المصالح المركزية مازالت تدار من طرف الوزارات بالعاصمة 
للدولة فيما تعلق بالتنمية المحلية ومتابعتها طرابلس. ألن البلديات تختص بوجه عام بتنفيذ السياسة العامة 

واإلشراف العام على أعمال البلديات ومختلف المرافق العامة الواقعة داخل نطاقها اإلداري، وتقديٌم 
تمام كافة اإلجراءات القانونيٌة المتعلقة بوجه الخصوص بإنشاء المرافق الصحيٌة  التسهياٌلت اإلدارية وا 

والعسكريٌة، إال أن هذه المهام لم تكن مدعمة بالتشريعات الالزمة التي تساعدها على أداء والتعليميٌة واألمنيٌة 
م الصادر بتاريخ 2013لسنة  9مهامها على الوجه األكمل. وتم تجميد عمل المحافظات بموجب القانون 

السياسية م ونقل اختصاصاتها مؤقتا للمجالس البلدية وعمداء البلديٌات، نظرًا لألوضاع 28-03-2013
 وفق ما ذكره المشرع.ليبيا واألمنية التي تمر به 

كما أن المجلس البلدي منتخب وكونه أعلى سلطة في البلدية والمسؤول عن إدارة شؤونها، وهذا ما 
يشكل المجلس البلدي من عدد من األعضاء الذين يجرى أ( حيث نصت على: "/26نصت عليه المادة )

..."، فإن هذا قد يفقده الكفاءة والخبرة عام المباشر في النطاق اإلداري للبلديةانتخابهم باالقتراع السري ال
الالزمة إلدارة التنمية المحلية وما تتطلبه من ضرورة توفر قدر معين من المؤهالت التي تساعد على القيام 

آثارها لو تم  بالمهام الموكلة للمجلس البلدي. وهذه اإلشكالية كان يمكن القضاء عليها أو التخفيف من
اعتماد أحد األسلوبين في تكوين المجلس البلدي وهما: إما باعتماد أسلوب المجلسين التشريعي المنتخب 
والتنفيذي المعين، أو األسلوب اآلخر، وهو اعتماد أسلوب المجلس المختلط األعضاء، جزءًا منتخب واآلخر 

 معين.
لدي لكي يقوم وبشكل مباشر بدعم مشاريع ريادة كما أنه لم تمنح االختصاصات المباشرة للمجلس الب

نما أوكلت في المادة ) ( إلى مجلس المحافظة مهمة تقديم 13األعمال حتى تساهم في التنمية المحلية، وا 
التسهيالت القانونية واإلدارية لمشاريع القطاع الخاص واالستثمار التي تؤدي إلى خلق فرص عمل 

ن كانت كما أشير سا بقا إلى أن بعض اختصاصات المحافظ أسندت إلى عميد البلدية ولكنها بالمحافظة، وا 
لم تفعل بالشكل المطلوب مثال كونه ممثال للسلطة التنفيذية في البلدية وتبعية المراقبات الخدمية له مباشرة 

 كسلطة تنفيذية مما يساعده على تنفيد خطط التنمية المحلية.
ومهام المجلس البلدي ذكرت أن من اختصاصات ( بخصوص اختصاصات 27/8كما أن المادة )
متابعة مشروعات التنمية في نطاق البلدية وتقديم التقارير عنها إلى مجلس المحافظة، المجلس البلدي: "
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"، وهذه الفقرة ومن واالهتمام بالمشروعات الصغرى والمتوسطة في نطاق البلدية ودراسة جدواها االقتصادية
لمجلس البلدي هي فقط المتابعة واحالة التقارير، وحتى فيما يتعلق بالمشاريع غير تمعن، تبين أن مهمة ا

الصغرى أشارت إلى االهتمام بها، ولم تشر إلى دعمها وتشجيعها كونها هي اللبنة األساسية في التنمية 
 المحلية، وهذا مما ال يهيئ البيئة اإلدارية والقانونية الالزمة لدعم مشاريع ريادة األعمال. 

( 08/14م والخاص باإلدارة المحلية، فقد نص في المادة )2001( لسنة 01بالنظر إلى القانون رقم )و 
تلقي والمتعلقة باختصاصات اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي األساسي )المجلس التنفيذي في البلدية( على" 

ض الخاصة بالتحول طلبات المواطنين داخل نطاق المؤتمر الشعبي األساسي لغرض الحصول على القرو 
حالتها إلى اللجنة  لإلنتاج، والقروض الخاصة باإلسكان الزراعي، والرعوي, واإلسكان لمحدودي الدخل، وا 

". وهذا يعطي دورًا في دعم المشاريع الرائدة )الصغرى والمتوسطة(، ويتفتح الشعبية للشعبية مشفوعة بالرأي
لكن ذلك ال يتأتى إال بوجود اإلدارة الراشدة القادرة على  المجال للمواطنين للمساهمة في التنمية المحلية،
 االستثمار البشري األمثل للمواطنين داخل البلدية.

 المحور الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 : االستنتاجاتأوال

بعد أن تم استعراض ماهية المجالس البلدية ودورها، وبيان مفهوم المشاريع الرائدة، واستعراض قانون 
م، وما حواه من مواد ذات عالقة بدعم مشاريع ريادة األعمال 2012( لسنة 59ارة المحلية الليبي رقم )اإلد

 باعتبارها أهم ركائز التنمية المحلية، فإن الباحث يستنتج اآلتي:
م، وبنظام االنتخاب 2012( لسنة 59أن المجالس البلدية في ليبيا والتي أنشئت وفقا للقانون رقم ) .1

 تؤهلها ألداء اختصاصاتها بالشكل المطلوب.المباشر ال 
م، ال يساعد المجالس البلدية على أداء دورها 2012( لسنة 59أن قانون اإلدارة المحلية رقم ) .2

 لوجود عيب في العديد من المواد الحاكمة لعمل المجالس البلدية.
للمجالس البلدية مهمة تعهد  2012( لسنة 59أنه ال توجد مواد في قانون اإلدارة المحلية رقم ) .3

 دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة ـ مشاريع ريادة األعمال.
أنه رغم منح بعض صالحيات المحافظين لعمداء البلديات، إال أنها ظلت بدون تفعيل مما عرقل  .4

 اإلدارة المحلية في أداء المهام المناطة بها.
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جد للمجالس البلدية البيئة التي تؤهلها ومن خالل النتائج السالفة الذكر يتبين للباحث أنه ال تو  .5
ألداء عملها بالصورة المثلى، وهو بذلك يتحصل على اجابة لسؤال البحث حول: هل للمجالس 
البلدية باعتبارها الواجهة الحكومية األقرب إلى واقع مشاريع ريادة األعمال أية أدوات إدارية 

ة مشاريع ريادة األعمال وفقا للقوانين المنظمة وقانونية تخولها بتبني أو دعم أو المساهمة في رعاي
 لعملها؟

 ثانيا: التوصيات
بعد استعراض أهم االستنتاجات فإن الباحث يعرض بعض التوصيات التي يراها تساعد في الدفع 
بالمجالس البلدية نحو أداء مهامها بما يحقق التنمية المحلية من خالل تمكنها من دعم المشاريع الرائدة 

 والمتوسطة ومن هذه التوصيات:الصغرى 
العمل على إعادة النظر في قانون اإلدارة المحلية وا عادة صياغته بما يتماشى ومتطلبات تحقيق  .1

 التنمية المحلية.
التأكيد على ضرورة إلزام المجالس البلدية من خالل قانون اإلدارة المحلية بدعم المشاريع الصغرى  .2

ة المناسبة لبروز رواد األعمال واألعمال الرائدة ورعايتها والمتوسطة مما يساعد على خلق البيئ
براز دورها الكبير في تحقيق التنمية المحلية.  بمختلف أنواع الدعم وا 

العمل على نشر ثقافة الريادة من خالل تبني تدريس مناهج الريادة في مختلف المراحل التعليمية،  .3
 السنوية لرواد األعمال والمشاريع الرائدة بالبلدية. وتشجيع الرواد والمشاريع الرائدة وتخصيص الجوائز
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دور مجالس المناطق في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المملكة  .(1999) سليمان السماحي،
 .192-125، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية العربية السعودية.

"المفاهيم والتطبيقات األساسية لغير  مبادئ ريادة األعمال .(2010) الشميمري، أحمد، المبيريك، وفاء
 ، العبيكان، الرياض. المتخصصين

 .، بيروت، لبناندار النهضة العربية، اإلدارة العامة مدخل بيئي مقارن ( 1979عاشور، أحمد صقر، )
 ، جود للنشر والتوزيع. شرح قانون البلدية الجزائري  .(2012عمار ) ،ابوضياف

، الجزائر، ديوان مبدأ الديمقراطية اإلدارية وتطبيقاتها في النظام اإلداري الجزائري . (1984) عوابدي، عمار
 المطبوعات الجامعية.

المخاطر وريادة  لرأس الما(، الموارد المالية و 2007اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا )االسكوا(، )
 ، نيويورك.األمم المتحدةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  األعمال في

ثر دعم المبادرات العربية في أ –سياسات حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة  .(2011ماهر ) المحروق،
، مركز الملك فيصل المؤتمر العربي الرابع لتنمية الموارد البشريةدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 

 رياض، المملكة العربية السعودية.ال –للمؤتمرات 
 (، وزارة العدل، ليبيا.15) (، العدد2012) الجريدة الرسمية،

 م.1964( 08قانون اإلدارة المحلية الليبي )
 بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. 2001( لسنة 1قانون رقم )

 .م2012( 59قانون اإلدارة المحلية الليبي )
 
Norton, Alan, (1994). International handbook of local and regional government: a 

comparative analysis of Advanced democracies. Imprint Aldershot, Eng.: Edward 
Elgar. 



 
                                           

 
 

334 
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 الملخص
هدف الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانية إنشاء صناديق استثمار في رأس المال المخاطر في ليبياا  وللا  ت

من خالل دراسة مجموعة من المقومات منها: الدعم الحكومي والتشريعات الواضحة والمزايا الضريبية  ودور اإلدارة 
صناديق االستثمار في رأس نجاح و نشأة ودورهم في المحترفة  وفئة مستثمري رأس المال المخاطر  ورواد األعمال 

يااة ماان خااالل االسااتاانة كااأداة رئيسااية صااممت خصيصااا  لهاالا ول. تاام تجميااب البيانااات األ المااال المخاااطر فااي ليبيااا
 الغرض. 

أن مساتثمري رأس الماال المخااطر الاد ال يحجماون عان االساتثمار بهالي الصاناديق اساب  توصلت الدراسة إلى 
 اشااأن إمكانيااات رواد األعمااال وجااودة أدائهاام  كمااا توصاالت إلااى أن رواد األعمااال الليبيااين يمتل ااون أف ااارا  اللقهاام 

لشركات ناشئة مبت رة ولات مزايا تنافسية مستمرة وطويلة األجل  ول نهم الد ال يرحبون اشكل كبير افكرة مشاركتهم 
 في إدارة شركاتهم أو التخلي عن جزء منها.

 

 مستثمرو المهنية  اإلدارة الضريبية  المزايا التشريعات  الحكومي  الدعم االستثمار  صناديق إنشاء: ةدالال ال لمات
 .ليبيا األعمال  رواد المغامر  المال رأس

 
Abstract 
The study aims at identifying the extent of the possibility of establishing investment funds 

in venture capital in Libya. It intends to do so by studying many possible opportunities 
including: government support, clear legislation and tax benefits, the role of professional 
management, the category of venture capital investors, entrepreneurs and their role in the 
emergence success of funds investing in venture capital in Libya. The data are collected 
through a questionnaire designed specifically for this purpose. 

  

The study concludes that venture capital investors may not be reluctant to invest in these 
funds because of their concerns about the potential of entrepreneurs and the quality of their 
performance. The study also finds that Libyan entrepreneurs possess ideas for innovative 
startups with continuous and long-term competitive advantages, but they may not very much 
welcome the idea of any outside participation in managing their companies or giving up part 
of them. 

 

Keywords: Establishing investment funds, Government support, Legislation, Tax benefits, 
Professional management, Venture capital investors, Entrepreneurs, Libya. 
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 لمقدمةا
على مدى العقد الماضي أصبحت ريادة األعمال تدريجيا حجر األساس الصلل  للعددلد ملال اصاتصلادات 
في المنطقة العربية، فالشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ترسم مشهدا ااتصاديا جددلدا 

د مللال الشللبا  للمسللاومة فللي بفضللا اجتمللاع العددللد مللال العناصللر، وللي التبنولوجيللا واصلتبللار والطللل  المت ادلل
(، وتعتللر 2018لريادة األعمال في العالم العربي،  MITمجال األعمال بأسلو  جددد )تقرير األثر، منتدى 

آلية البحث عال التمويا المناسل  ولي الشلاا الشلارا للرواد األعملال، فالطريقلة التقلدديلة فلي التمويلا للم تعلد 
 (. 2014تللي خصوصيات الشركات الناشئة )ميمي، 

ويعللد التمويللا لواسللطة رأس المللال المخللاطر مللال التقنيللات التمويليللة الحددثللة التللي صاللت  ابللاص  كلدللرا  مللال 
العددد مال اللدول، خصوصلا  بعلد نجلاش الشلركات التلي موللت للرأس الملال المخلاطر وملال أومهلا فليس وبلو ، 

لللى كافللة األصللعدة فللي تللل  الللدول واواللا، وانتللا، وردروللا مللال الشللركات التللي حققللت نقلللة تبنولوجيللة نوعيللة ع
(، فصلللندوق رأس الملللال المخلللاطر يقللوم بكافلللة األعملللال ملللال حدللث التمويلللا والرعايلللة للشلللبا  2014)ميمللي، 

حددثي العهد بعلالم الملال واألعملال واللقدال الد يفتقلروال  للى المهلارات الماليلة وا داريلة أو الد دجلدوال صلعوبة 
وتنلدر  صلناددر رأس الملال المخلاطر  (.2018شلر  اللددال، ; 2017في الحصول عللى التمويلا )ال علالي، 

ضللمال أنللواع صللناددر المضللاربة، ومللال الجللقدر بالللقكر أال تسللمية صللناددر رأس المللال المخللاطر ص تعنللي أال 
 (.2017األنواع األخرى مال الصناددر لدوال مخاطر )شاودال، 

 لللى  1970كيللة فللي الفتللرة مللال لقللد نجحللت اسللتثمارات رأس المللال المخللاطر فللي الوصيللات المتحللدة األمري
تريلدللوال دوصر عائللدات نهايللة علللام  1.3ملدللوال فرصللة عملللا داخللا أمريكللا وأبثللر ملللال  7.6فللي خلللر  2000
(، الوصيات المتحدة األمريكية نموق  رائع في تطلدر رأس المال المخلاطر، قلل  2018)شر  الددال،  2000

تللويتر وردروللا البثدللر، أساسللها شللركات تللم تمويلهللا أال أرللل  المسسسللات الم دوللرة الدللوم مثللاب جوجللا، أوبللر، 
(، كمللا نجحللت أيضللا اسللتثمارات رأس 2018; رفللاعي، 2017علللر صللناددر رأس المللال المخللاطر )ال عللالي، 

المللال المخللاطر فللي المملبللة المتحللدة التللي تعتلللر ثللاني أبلللر سللوق لنشللاخ صللناددر رأس المللال المخللاطر فللي 
شللركة اسلتطاعت أال تصللا  233ريكيللة حدلث يضللم اصاتصلاد اللريطللاني نحلوالعلالم بعلد الوصيللات المتحلدة األم

% سنويا )شلر  اللددال، 3.80%  لى 1.73بمعدل النمو ا جمالي للناتج المحلي ا جمالي بمعدل تراوش لدال 
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(، ومسخرا  فإال دول عربية مثا المملبة العربية السلعودية وا ملارات العربيلة المتحلدة والبويلت والج ائلر 2018
 مصر أخقت ترك  الجهود على  نشاء صناددر رأس المال المخاطر. و 

وبهقا فإال صناددر رأس المال المخاطر تمثا أوم أنواع صناددر اصستثمار حدث أنها ترتبل  عللى شلرابة 
ى مراحلا  نشلائها وولي األداة التمويليلة الوحدلدة القلادرة أوللاائمة على ضخ أموال في المشروعات الريادية في 

ج الخللدمات الماليللة وتللل  التللي تتعلللر بللا دارة فللي االلل  واحللد يحقللر اصسللتجابة المباشللرة صحتياجللات علللى دملل
 (.2018المشروعات الصادرة والمتوسطة )شر  الددال، 

قا أخقنا في اصعتبلار ملا تشلهدي لدليلا ملال ارتفلاع فلي معلدصت البطاللة واعتملاد اصاتصلاد المحللي بشلكا  وا 
فإال توفدر التمويا للشركات الناشئة ودعمها لتطوير أعمالها والمساومة في نملو  كلي على الصناعة النفطية،

اصاتصاد المحلي لناء على أنشطة متنوعة ولو أملر صللد منلن، ونللرا لحاجلة الشلركات الناشلئة للتمويلا، وفلي 
 نشلاء  لا وجود معواات تحد مال تلوفر التمويلا الل  م لهلقي الشلركات، فلإال ولقا الدراسلة تبحلث فلي مقوملات

 صندوق رأس مال مخاطر لتللية حاجة وقي الشركات في الحصول على الدعم والتمويا. 
 مشكلة الدراسة

علللى الللررم مللال كللا التللدالدر التنليميللة والداعمللة التللي تتضللمنها القللواندال فللي لدليللا، واصوتمللام الللق  توليللن 
جتمللع اللدللللي،  ص أال رواد األعملللال الحكومللات المختلفلللة لتمكللدال الشلللبا  ونشللر ثقافلللة ريلللادة األعمللال فلللي الم

ما الوا دواجهوال مشابا تعراا مسدرتهم نحو التطور والنمو، ألر وا الحصول عللى التمويلا،  ق يقلدم صلندوق 
رأس المللال المخللاطر التمويللا للشللركات الناشللئة، وبالتللالي يمكللال طللرش وصلليارة مشللكلة الدراسللة علللى النحللو 

 التاليب
سااتثمار فااي رأس المااال المخاااطر  ومااا هااو دور رواد األعمااال فااي ماااهي مقومااات إنشاااء صااناديق اال

 ؟صناديق االستثمار في رأس المال المخاطر في ليبيانجاح و نشأة 
 أهداف الدراسة

 دراسة مدى  مكانية  نشاء صندوق رأس مال مخاطر في لدليا. .1
الضللريلية ومللدى مسللاومتها فللي التعللر  علللى دور الللدعم الحكللومي والتشللريعات الواضللحة والم ايللا  .2

  نشاء صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر.

 صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر.نجاح و نشأة تحددد دور رواد األعمال ومساومتهم في  .3
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 منهجية الدراسة
والتقللارير تعتملد الدراسلة عللى الملنهج الوصلفي ملال خلل ل ملا ورد فلي البتل  والدراسلات العربيلة واألجنليلة 

الرسلللمية المتعلقلللة بصلللناددر اصسلللتثمار فلللي رأس الملللال المخلللاطر، با ضلللافة  للللى اسلللتخدام أسلللالد  التحلدلللا 
البمللي صسللتخ ا نتللائج الدراسللة المددانيللة، والتللي تتضللمال اسللتلياال و ع علللى الجهللات قات الع اللة لنشللأة 

التأمدال بمددنة مصراتة والمستثمريال وويب المصار  التجارية وشركات  صناددر رأس المال المخاطرونجاش 
 ورواد األعمال.

 رأس المال المخاطر
تعلللاني الشلللركات الناشلللئة العددلللد ملللال المشلللابا التلللي تقلللم عائقلللا فلللي وجلللن بقائهلللا ونموولللا، وملللال للللدال أولللم 
المشابا التي رك ت علدها مختلم الدراسات اصاتصادية مشكلة التمويا،  ق أصبح عاما عدم كفاية مصادر 

مشللكلة  لللى عللدم مواءمللة التمويللا يمثللا أبلللر عللائر أمللام رواد األعمللال لتطللوير شللركاتهم. ويعللود سللل  وللقي ال
لدئللة التمويللا التقلدللد  مللع المتطلبللات واصحتياجللات الماليللة للشللركات الناشللئة. ونتدجللة لللقل ، لللدأ البحللث عللال 
مصلللادر تمويليلللة مسلللتحدثة ت ئلللم الخصوصللليات التمويليلللة للشلللركات الناشلللئة، وملللال للللدال أولللم ولللقي المصلللادر 

مسللتحدثة ص تبتفللي بالتمويللا فقللط، لللا تعمللا علللى تقللديم  الحددثللة رأس المللال المخللاطر، باعتبللاري آليللة تمويليللة
 الدعم بأشكالن المختلفة. 

 رواد األعمال
ُيعللر  رائلللد األعملللال بأنلللن الشلللخا اللللق  لديلللن القللدرة عللللى اصلتبلللار وا للللداع وأخلللق المخلللاطرة فلللي تقلللديم 

وللو الشلللخا منتجللات وخللدمات جددللدة وقلللل  علللى مسللتوى المنلملللات. وعلللى مسللتوى األفللراد فلللإال الريللاد  
دارة األعملال، واللد  القلادر عللى تقدلليم وارتنلام الفللرا، كملا ُيعلر  عللال الشلخا الريللاد  ادرتلن عللى تنللليم وا 
يسللتعدال رائللد األعمللال بالمستشللاريال مللال أجللا انجللا  أعمالللن  ص أال قللل  دتطللل  منللن بعلل  المهللارات، مثللا 

فكلار، ا دارة، القلدرة عللى أخلق المخلاطرة، القدرة على التخطيط والتنليم، التخطيط المالي، ليلع المنتجلات واأل
 (.2016القدرة على القيادة أو العما وحددا، الثقة بالنفس )ثالت، 

 مفهوم رأس المال المخاطر
 ال كا نشاخ في مجال األعمال مرتبط بالمخاطرة، وبالتالي فإال اصلط ش رأس الملال المخلاطر ص يعنلي 

لبللال ونللا  رأس مللال أاللا مخللاطرة، ولقللد تعللددت التعللاريم فللي الحقيقللة أال ونللا  رأس مللال ردللر مخللاطر، و 
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الخاصللة لللرأس المللال المخللاطر لتعللدد وجهللات النلللر المتعلقللة لهللا، وفيمللا دلللي أوللم التعريفللات المتلنللاة للدصلللة 
 على وقي اآللية التمويليةب

ة وسيط ( بأننب "رأس المال الق  يمول لواسطEVCAالمخاطر )عرفتن الجمعية األوروبية لرأس المال 
مالي متخصا مثا شركات رأس المال المخاطر أو صناددر استثمار رأس المال المخاطر لدعم 
مشروعات قات مخاطر مرتفعة مال الصع  تمويلها بطرق التمويا التقلددية كاصاترا ، وتتمد  باحتمال 

 (. 7، 2017د، نمو فور  وعوائد كلدرة، لبنها ص تضمال تل  العوائد وص استرداد رأس المال" )السعد
ويعر  رأس المال المخاطر عللى أنلنب "شلراء حصلا فلي رسوس أملوال المسسسلات لتمكدنهلا ملال تمويلا 

مال مرحلة  لى أخرى. وقي المشاركة تعتلر بشكا أساسي مالية، ولبنها يمكلال  انتقالهاانط ااتها، ونمووا، أو 
، 2017الخ(" )ددو وبلوحر ، …والخلرة في  دارة المواردتوفدر شبكة مال المعرفة أال تبوال كقل  استراتدجية )

3.) 
 اإلطار القانوني لرأس المال الخاطر:

ى شلركات مسلاومة، وللالقانوني لرأس المال المخاطر في  حدى ولاتدال صلورتدالب األ ا طاردتشكا رالبا 
خللللاطر أو شللللركات توصللللية، أو شللللركات قات مسللللسولية محللللدودة متخصصللللة فللللي اسللللتثمارات رأس المللللال الم

وخاضعة لقانوال سوق المال أو اانوال اصستثمار، والصورة الثانية صناددر استثمار أسهم خاصة تابعة للدولة 
 (.2007أو للقطاع الخاا )للعدد ، 

 

 صناديق االستثمار في ليبيا:
( والللق  11( واللانوال سللوق المللال راللم )2010( الصللادر فللي )23بحسلل  القللانوال التجللار  اللدلللي راللم )

، تمت الموافقة عللى  نشلاء صلناددر اصسلتثمار فلي لدليلا. ووفقلا للقلانوال، دتطلل  أال 2010ا عام أصدر أيض
يكوال الحد األدنى لرأس مال صندوق اصستثمار الق  دتم تأسيسن وترخيصن وو مللغ خمسة وعشروال ملدوال 

التجلللار  اللدللللي،  د.ل( ملللدفوعا بالباملللا، أو ملللا يعادللللن بعمللللة أجنليلللة )القلللانوال  25,000,000ددنلللار لدللللي )
(، "وص دجو  تأسيس صناددر اصستثمار  ص بعد الحصول على موافقة الهدئلة العاملة للراابلة وا شلرا  2010

(، ويلتم ادلد الصلندوق بعلد 394على األسواق واألدوات المالية ردر المصرفية المنصلوا علدهلا فلي الملادة )
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التجللار ، ويجللو  للمسسللس أال يقللوم لتأسلليس  اسللتيفاء شللروخ التأسلليس بسللجا خللاا بالصللناددر فللي السللجا
 (.99، 2010أبثر مال صندوق" )القانوال التجار  اللدلي، 

 

ونصت المادة السابعة مال صئحة صناددر اصستثمار على أنواع صناددر اصستثمار وأرراضلها وجلاء فدهلا 
فقلد جلاءت فقلرة فلي  تخصيا صناددر اصستثمار في اصستثمار العقار  وجعلها مال النلوع المقفلا، وملع ولقا

المادة تنا على  دجا   نشاء أنواع وأررا  مال الصناددر ردر الصناددر العقارية، بعد توافر ملا دلراي سلوق 
 المال اللدلي ومصر  لدليا المرك   مال شروخ ومتطلبات.

 

ويتطللل  تأسلليس صللندوق اسللتثمار أال يكللوال مقللدم الطللل  شخصللا مرخصللا لللن مللال سللوق المللال بممارسللة 
رة المحللافو وصللناددر اصسللتثمار كمللا دجلل  أال دتضللمال طللل  التأسلليس تفاصللدا الهيكللا التنليمللي أعمللال  دا

لصلللندوق اصسلللتثمار ووصلللفا لعمليلللة اتخلللاق الللرارات اصسلللتثمار ملللال اللللا ملللددر اصسلللتثمار أو اسلللم أ  شلللخا 
أو أسماء مسجا مشتر  )على ودئة لجنة أو ما في حكمها( في تل  القرارات ووليفتن واسم مسسول اصمتثال 

أعضاء لجنة اصمتثال با ضافة  لى تقديم دراسة جدوى ااتصادية للصندوق معتملدة ملال اللا أحلد المحاسللدال 
القلللانونددال المسلللجلدال بمصلللر  لدليلللا المركللل   وسلللوق الملللال اللدللللي، وترشللليحا لمطلللور )منفلللق( لتنفدلللق أرلللرا  

سلللائدة اآلال فلللي لدليلللا(، دلللتم تقلللديم ليلللاال الصلللندوق. أملللا فيملللا دتعللللر بصلللناددر اصسلللتثمار اصسللل مية )وولللي ال
لتسللمية أعضللاء الهدئللة الشللرعية للصللندوق، علللى أال دللتم تعددللنهم مللال الللا المسسسللدال وأال يكونللوا مقدللددال فللي 
سجا المراالدال الشرعددال بمصر  لدليلا المركل  . ويتضلمال الطلل  أيضلا، شلروخ الصلندوق وأحكاملن مواعلة 

مسللسول اصمتثللال لللدى مللددر اصسللتثمار، وتعللد وللقي الشللروخ واألحكللام مللال المللددر العللام أو المللددر التنفدللق  و 
 بمثابة العقد لدال مددر اصستثمار وحملة الوثائر.

 

كلللقل  دجللل  أال دتضلللمال الطلللل ، نلللوع الصلللندوق والاللللر  منلللن والتلللاريخ المقتلللرش لللللدء نشلللاطن وتللللاريخ 
آخللر يطلبللن السللوق وفقللا  انقضللاءي وأ  عقللد ألرمللن مللددر الصللندوق لمصلللحة الصللندوق، وتقللديم أ  متطللل 

للنللام والللوائح المعمللول لهلا وص دجلو  تعللددا شلروخ الصلندوق وأحكامللن. وبعلد موافقلة السللوق عللى التأسلليس 
ترسا نسخة عال جميع المستندات  لى مصر  لدليا المرك   لدراستها واصدار ا قال بالتأسيس خ ل خمسة 

 ا .عشر دوم عما، وفي حالة رف  الطل  دج  تلرير األسب
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 أهمية رأس المال الخاطر
تللر  أوميلة رأس الملال المخلاطر كللددا تملويلي لتقنيلات التمويلا الخلارجي التقلدديلة فلي التلالي )الناصلر، 

 (ب2012
صلللللعوبة تمويلللللا بعللللل  الشلللللركات الناشلللللئة الملنيلللللة عللللللى أفكلللللار  لداعيلللللة علميلللللة أو تبنولوجيلللللا قات  -

اصئتمللللللللاال المشللللللللددة ومتطلبللللللللات الضللللللللمانات مخللللللللاطر عاليللللللللة بطللللللللرق التمويللللللللا التقلدديللللللللة، فشللللللللروخ 
العاليلللللة تقفلللللاال عائقلللللا أملللللام الشلللللركات الناشلللللئة للحصلللللول عللللللى القلللللرو  المصلللللرفية، كملللللا يصلللللع  
علللللللى الشللللللركات الناشللللللئة الحصللللللول علللللللى التمويللللللا الخللللللارجي مللللللال خلللللل ل اصبتتللللللا  العللللللام بسللللللل  

تتللللللا  فللللللي سللللللوق التبلفللللللة العاليللللللة ل بتتللللللا  وعللللللدم اسللللللتيفاء وللللللقي الشللللللركات لشللللللروخ واللللللواندال اصب
 األسهم وطليعة الشركات الناشئة التي ما ال أرللها أفكار على ورق، قات مخاطر عالية.

يقلللللدم رأس الملللللال المخلللللاطر خلللللدمات قات ايملللللة مضلللللافة كاصستشلللللارات الفنيلللللة وا داريلللللة والتسلللللويقية  -
الناشلللللئة مملللللا د يلللللد فرصلللللة نجاحهلللللا، وولللللقا أللللللر  ملللللا يمدللللل  تمويلللللا رأس الملللللال  ألصلللللحا  الشلللللركات

 لمخاطر عال طرق التمويا التقلددية.ا
يسلللللاوم رأس الملللللال المخلللللاطر فلللللي تحقدلللللر النملللللو اصاتصلللللاد  عللللللر اسلللللتحداث أسلللللواق جددلللللدة تسلللللهم  -

 في تنويع الهيكا اصاتصاد ، و يادة ادرتن التنافسية.

 آلية عمل رأس المال المخاطر

عللدل نمللو سللريع، ووللم تبحللث صللناددر رأس المللال المخللاطر عللال رواد أعمللال لللددهم شللركات ناشللئة قات م
على استعداد للتنا ل عال حصة مال الشركة ورالبا عال ج ء مال  دارتها لللوغ أودافهم، وخ ل فترة اصستثمار 
يقللوم صللندوق رأس المللال المخللاطر بالمسللاعدة فللي  دارة وتطللوير الشللركة المسللتثمر فدهللا )المعهللد المصللرفي 

وللللي كالتللللالي )المعهللللد المصللللرفي المصللللر ، (. وتتضللللمال عمليللللة اصسللللتثمار عللللدة مراحللللا 2016المصللللر ، 
 (ب2016
 يبولالتقديم األ •

يقللدم رواد األعمللال خطللط عمللا وعللرو  واضللحة لصللندوق رأس المللال المخللاطر. تتضللمال خطللة العمللا 
أاسلللاما رئيسلللية كالتلللاليب الملخلللا التنفدلللق ، تلللاريخ الشلللركة ونللللقة عاملللة عنهلللا، منتجلللات الشلللركة وخلللدماتها، 
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لفريللر ا دار ، اصسللتراتدجية المسللتقللية، التقللددرات الماليللة، الوضللع المللالي سللابقا، تخلدللا السللوق والمنافسللة، ا
 تفاصدا عال المعام ت وسلا خرو  المساومدال وبيع اصستثمار.

ي للشركة ليحدد ما  قا كانت توافر معاددر استثماراتن وما  قا كاال مجلال عملا أوليقوم الصندوق بفحا 
ة النمللو السلريع، ويقللوم الصللندوق بطللرش أسللئلة مفصلللة وطللل  توضلليحات الشلركة ضللمال اطللاع تبمللال فيللن اللدر 

الا اتخاق القرار في متابعة  جراء التقديم. يضع الصلندوق تفصلي  علال اصسلتثمار حدلث دلتم التقدليم ملال كافلة 
قا تملللت الموافقلللة عللللى اصسلللتثمار، توضلللع مسلللودة  الجوانللل  ومقارنلللة سلللدناريووات مختلفلللة وتحلدلللا النتلللائج، وا 

وخ واألحكام والتي تبوال عادة ردر مل مة اانونيا، وعادة ما دتم في وقي المرحلة التفاو  واصتفاق عللى الشر 
 ية، بما في قل  السعر.ولاألحكام األ

 التحقدر الشاماب •

تلللدأ مرحللللة التحقدلللر الشلللاما، بعلللد أال تلللتم الموافقلللة عللللى مسلللودة الشلللروخ واألحكلللام، حدلللث تقلللوم الشلللركة 
قا للم تلهلر لتعددال مستشلاريال ملال  خارجهلا للقيلام بلالتحقدر ماليلا، تجاريلا واانونيلا حلول الشلركة المسلتهدفة، وا 

 أية نتائج تدعو للقلر فإنن دتم اصنتقال  لى المرحلة التالية.

 المفاوضات النهائية واتمام العمليةب •
لنللللود  يقللللوم أطللللرا  اصتفللللاق لوضللللع مسللللودة عقللللد الليللللع والشللللراء واتفاايللللة المسللللاومدال، ومللللال ثللللم تعللللددا

 الشرابة مال أجا  تمام العملية.

 هيكل صناديق رأس المال المخاطر وكيفية عملها

شركات رأس المال المخاطر ترفع رأسلمالها علال طريلر علدد ملال المسلتثمريال وتقلوم لإعلادة اسلتثماروا ملال 
الهيكللا "، وفللي وللقا Limited Partnershipخلل ل صللناددر معلللم ويابلهللا تأخللق شللكا الشللرابة المحللدودة "

يقوم المستثمروال )أ  الشركاء( في الصندوق باصلت ام لدفع مللغ معدال خ ل فتلرة حيلاة الصلندوق، وعلادة ملا 
سلنوات، يقلوم خ لهلا ملددر الصلندوق بعشلرة  للى عشلريال صلفقة اسلتثمارية  10يقتصر عمر الصلندوق عللى 

 3 لللى  2تمددللد عمللر الصللندوق مللال ويكللوال فللي نهادتهللا اللد أتللم الخللرو  مللال جميللع اصسللتثمارات، مللع  مكانيللة 
 والشكا التالي دوضح قل ب (،,Christofidis, 2001 & Debandeسنوات  قا وافر راللية الشركاء.)
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 المخاطر هيكل صناديق رأس المال (: 1رالم )شكل 

 

 

 

 
 

 

 European Investment Bank, 2001, P10المصدر: 

 

تمر دورة األموال في صناددر رأس المال المخاطر بالعددد مال المراحا تلدأ لتوفدر رأس المال للصلندوق 
(. وتلللدأ عمليللة تللوفدر 2018نفسللن وتنتهللي لخللرو  األمللوال مللال الشللركات التللي اللد سللاوم لهللا )شللر  الللددال، 

شركات رأس المال المخلاطر التلي تسلعى للحصلول عللى رأس التمويا لصناددر رأس المال مال خ ل  حدى 
المال المناس  لبي تقوم لتبويال الصندوق الق  يحدد للن عملر معلدال كملا سللر اللقكر ويحلدد للن أيضلا ملللغ 
معللدال دللتم ا افللال عنللدي وص يقلللا أ   يللادة مللال المسللتثمريال الللداخلدال أو الجللدد، ومللال ثللم اختيللار أفللراد خلللراء 

علللى تشللادا رأسللمال الصللندوق مللال خلل ل اصسللتراتدجية التللي تبللوال اللد أُعللدت مسللبقا ويعمللا لللادارة والعمللا 
 (.2018الصندوق على أساسها )شر  الددال، 

يقوم مددرو الصندوق بعما تسوية ملدئية وتقديم لجوانل  المشلروع  مرحلة تعريم الصفقات وويكلتهاب -1
المنتج الق  يقدمن المشروع والعائد المتواع منن، ومتلى مال حدث المد ة التنافسية لن داخا السوق والخدمة أو 

يمكللال تحقيقللن وكللقل  حجللم اصسللتثمار واحتمللاصت النمللو والفتللرة التللي يمكللال فدهللا تحقدللر النجللاش وسللداد ايمللة 
التمويللللا، وتللللأتي بعللللد قللللل  مرحلللللة ويكلللللة الصللللفقة أو المشللللروع وتحددللللد مللللا دررلللل  فيللللن أصللللحا  المشللللروع 

الصللندوق لحمايللة اصسللتثمار وتحقدللر العائللد المطلللو ، ويللتم تحددللد معللدل العائللد  والمسللتثمروال الممولللوال مللال
المطلو  مال جهة الصندوق لناء على فترة اصستثمار، وتتطلل  اصسلتثمارات فلي مرحللة التبلويال معلدل عائلد 
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%. بسللل  المخللاطر العاليللة فللي وللقي المرحلللة، أمللا فللي مرحلللة التوسللع تتطللل  معللدل 100-%50دتلراوش لللدال 
; اللارة 2018شللر  الللددال، )الملبيللة % ووفقللا لللقل  يحللدد الصللندوق نسلللتن فللي 30-%20ائللد دتللراوش لللدال ع

 (.2017ودحا ، 
كمللا سلللر الللقكر أال صللناددر رأس المللال المخللاطر ص دتواللم دوروللا علللى  :مرحلللة القيمللة المضللافة -2

التمويا فقط لا يشما عمليات الدعم الفني وا رشاد حتى تستطيع الشركة أال تستفدد مال كم اصسلتثمار اللق  
المللال تللم ضللخن داخلهللا، ومللال ثللم القللدرة علللى النمللو وتحقدللر عوائللد مج يللة تعللود بالتللالي علللى صللندوق رأس 

 (.2018لددال، شر  ا)

مرحلة الخرو ب تعتمد اصستراتدجية األساسية لصناددر رأس المال المخاطر على تحقدلر نسلبة عاليلة  -3
مال المليعات النهائية لألسهم، وبناء عليلن فلإال الفتلرة التلي حلددوا صلندوق رأس الملال المخلاطر بالتلدخا فلي 

ر الللدر ملللال النملللو المسلللتدام داخلللا الشلللركة سلللنوات يقلللوم خ لهلللا عللللى تحقدلللر أبلللل 7-3 دارة الشلللركات لملللدة 
 (.2017; اارة ودحا ، 2018ل ستفادة بأرباش الخرو  وبيع األسهم في اللورصات )شر  الددال، 

 

 استراتيجيات الخروج المتاعة )خروج صناديق االستثمار من استثمارات الائمة(
مخلاطر وبلدال اسلتراتدجيات أو تجدر ا شارة  لى أال ونا  ع الة طرديلة للدال حجلم اسلتثمار رأس الملال ال

آليلات الخللرو ; حدللث  نللن كلملا كانللت اسللتراتدجيات الخللرو  سلهلة ومتعللددة  اد اسللتثمار رأس المللال المخللاطر; 
ألنن لقل  يصبح مال السها على المسلتثمريال المخلاطريال تسلددا اسلتثماراتهم وملال ثلم  يلادة حجلم رأس الملال 

(. وملال للدال 2013ئة الجدددة قات المخاطر العاليلة )حسلدني، المخاطر، مما دنتج عنن تمويا المنشآت الناش
 (ب2018استراتدجيات الخرو  ما دلي )شر  الددال، 

 ي للجمهورولالطرش األ .1
 عمليات الدمج والتمل  .2
 الشراء مال السوق  .3

 التصفية أو  شهار ا ف س .4

 ورواد األعمالأهم الميزات التي تقدمها صناديق رأس المال المخاطر للشركات الناشئة 

 (ب2018تقدم صناددر رأس المال المخاطر عدة م ايا ألر وا ما دلي )شر  الددال، 
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دعم الموارد المالية للشركات يعد توفدر رأس المال للمشروعات طور النمو الوليفة األساسية لصناددر  .1
يادة نشاطها اصستثمار، حدث تساعد صناددر رأس المال المخاطر مال خ ل رأسمالها الشركات على   

 أو التوسع داخا السوق.
تعتلر التمويا مشاركة وليس ارضا، التمويا الق  تتحصا علين الشركات مال صناددر رأس المال  .2

المخاطر ص يكوال واج  األداء  قا كانت أوضاع الشركة المالية ص تسمح لقل ، باعتبار أال األموال 
 وليست اروضا. التي تقوم صناددر رأس المال المخاطر بضخها مساومة

المتابعة وا شرا ، دلر  جدوى التمويا مال صناددر رأس المال المخاطر عال المصار  التجارية  .3
 التي تقدم القرو  بفائدة مشروطة ومواعدد سداد محددة.

تمويا المشروعات الصادرة التي تتوافر لددها  مكانيات النمو والتطور وص تتوافر لددها الضمانات  .4
   مال المصار .البافية ل اترا

تمويا تطلدر اصلتبارات الجدددة وصناعة اللرمجيات، حدث تعتلر تل  المشروعات ردر جاقبة  .5
 للمصار  بسل  ارتفاع المخاطرة لها أو عدم توافر الضمانات البافية.

المساعدة في  عادة ويكلة شركات اطاع األعمال العام التي دتم  دراجها في لرنامج الخصخصة ما  .6
  لى تصحيح مساروا وتسددد ددونها للمصار .دسد  

 متطلاات خلق مناخ مالئم لرأس المال المخاطر
ونا  مجلاصت علدة دجل  معالجتهلا عنلد تأسليس صلندوق للرأس الملال المخلاطر داخلا أ  ااتصلاد; منهلا 
وق توفر عر  كلا  ملال األفكلار اصلداعيلة ورواد األعملال، كملا دجل  أال دلوفر النللام القضلائي حمايلة لحقل

الملبية الفكرية، وأال تبوال السياسة الحكومية في األسواق م ئمة لنشاخ تل  الصلناددر، وص تشلترخ صلناددر 
رأس المللال المخللاطر معللدصت نمللو عاليللة بقللدر مللا تحتللا   لللى أال تبللوال ونللا  فللرا اسللتثمارية قات جللدوى 

 .(2018ااتصادية تعود بالنفع على الصندوق والشركة المسسسة )شر  الددال، 
 تحليل النتائج

دتمثا الهد  الرئيسي لهلقي الدراسلة فلي التعلر  عللى مقوملات  نشلاء صلناددر اصسلتثمار فلي رأس الملال 
يللة مللال خلل ل اصسللتبانة كللأداة رئيسلللية ولالمخللاطر ودور رواد األعمللال فللي قللل . واللد تللم تجميلللع الليانللات األ

( فقرات 3؛ ويحتو  على )ولأاسامب القسم األصممت خصيصا  لهقا الار ، وبقل  تبونت األداة مال ث ث 
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. أملا وسلنوات الخللرة ، والمسولا العلملي،لوليفلة الحاليلةفيملا دتعللر با تناولت سمات وخصائا عدنلة الدراسلة
 القسم الثاني فيشما ما دليب

( فقللرات تهللد   لللى ايللاس وتحددللد عناصللر الللدعم الحكللومي والتشللريعات 4ب ويتبللوال مللال )ولالبعللد األ -
 ائ  التي يمكال أال تمثا أحد مقومات  نشاء صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر في لدليا.والضر 
( فقلللرات تهلللد   للللى ايلللاس كفلللاءة ا دارة فلللي مجلللال اصسلللتثمار كعاملللا 7البعلللد الثلللانيب ويتبلللوال ملللال ) -

 رئيسي لنجاش عما صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر. 
( فقرات تهد   لى اياس وتحددد ما  قا كانت السوق الماليلة البفلسة يمكلال 5) البعد الثالثب ويتبوال مال -

 أال تضع آليات واضحة للطرش واصبتتا  بما يساوم في  نشاء صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر.
( فقللرات تهللد   لللى ايللاس وتحددللد خصللائا واتجاوللات مسللتثمر  صللناددر 5البعللد الرابللعب ويتبللوال مللال )

ر فللي رأس المللال المخللاطر، ورواد األعمللال كأحللد عوامللا نجللاش  نشللاء صللناددر اصسللتثمار فللي رأس اصسللتثما
 المال المخاطر في لدليا. 

ة أفللراد العدنللة  جابلل( لتو يللع وايللاس Five Likert Scaleليكللرث الخماسللي ) مقيللاسواللد تللم اسللتخدام 
  بالجدول التاليبواتجاواتهم حول فقرات اصستبانة، وقل  على النحو الموضح 

 توزيب درجات مقياس ليكرت لفقرات االستبيان (:1رالم ) جدول
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 

 جمب البيانات طرق 
ة عللللى أسلللئلة الدراسلللة، باعتبلللاري وسلللدلة جابللليلللة( ال  ملللة لاولتلللم اسلللتخدام اصسلللتلياال لجملللع الليانلللات )األ

مناسللبة لجمللع الليانللات مللال مجتمللع الدراسللة المنتشللر علللى راعللة جارافيللة كلدللرة، كمللا يعتلللر مللنخف  التبلفللة 
مقارنلللللة بالوسلللللائا األخلللللرى، ويعلللللر  اصسلللللتلياال بأنلللللن "اائملللللة مكتوبلللللة مسلللللبقا  تتضلللللمال علللللددا  ملللللال اصسلللللئلة 

ة علدهللا، ويعتلللر اصسللتلياال طريقللة أبثللر كفللاءة جابللوضللوع الدراسللة با واصستفسللارات المتنوعللة ليقللوم األفللراد م
 (. 2002لتحصدا الليانات عندما يعر  الباحث تماما  ماقا دريد وكيفية يقيس متادرات بحثن )الدوراو ، 

ولقد تم استخدام اصستلياال المالر مع  عطاء المشاركدال مساحة في نهاية اصستلياال مال أجا السماش لهم 
لإلداء أ  آراء أو ااتراحات  ضافية تفدد الدراسة، واد روعي عند تصميم اصستلياال عددلد ملال الجوانل  الفنيلة 
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نهللا وبلدال مللا ولو مطلللو ، ومراعللاة منهلا )لاللة مفهوملة وأسلللو  واضلح واسللتخدام جملا اصللدرة يسللها اللربط لد
ة، واسللتخدام البلمللات والعبللارات قات جابللة،  عطللاء مرونللة كافيللة فللي ا جابللالواللت المتللوفر لللدى المعندللدال با 

الع الللة بموضلللوع الدراسلللة، التأبلللد ملللال التلللرابط للللدال اصسلللئلة المختلفلللة وكلللقل  لدنهلللا وبلللدال موضلللوع الدراسلللة 
بة التي تشتما علي أبثر مال فكرة واحدة عال الموضوع، ت ويلد المعندلدال ومشكلتن، اصلتعاد عال اصسئلة المرك

ة والار  ملال اصسلتلياال ومجلال اسلتخدام جابة بمجموعة مال التعليمات والتوضيحات المطلوبة في ا جاببا 
 المعلومات( وقل  لبي يحقر اصستلياال الار  المطلو  منن بكا كفاءة.

 أصللحا  الخلللرة( اسللتمارات علللى المحكمللدال مللال 3دئيللة تللم تو يللع )النسللخة المل  عللدادبعللد اصنتهللاء مللال 
والمتخصصدال فلي مجلال اصسلتثمار ملال المهتملدال بموضلوع الدراسلة، وقلل  لتحكليم اصسلتلياال. والد تلم تو يلع 

( جميعهلللا صلللالحة للتحلدلللا، أ  47( اسلللتمارة عللللى العدنلللة المختلللارة، وبللللغ علللدد اصسلللتمارات المجمعلللة )50)
( مللال عللدد اصسللتمارات المو عللة، ووللي نسللبة مرتفعللة ويمكللال اصعتمللاد علدهللا فللي تحلدللا 94%حللوالي نسللبة )
 ليانات الدراسة.

 اختاارات صدق األداة وثااتها
اصسللتبانة عللللى ايلللاس المتادللرات التلللي وضلللعت لقياسللها، كملللا يقصلللد بالصلللدق  الللدرة األداةيقصللد بصلللدق 

شلللمولية اائملللة اصستقصلللاء لبلللا العناصلللر التلللي دجللل  أال تلللدخا فلللي التحلدلللا ملللال ناحيلللة، ووضلللوش فقراتهلللا 
ومفرداتهلللا مللللال ناحيلللة أخللللرى، بشللللكا دجعلللا مللللال خصائصلللها البسللللاطة، وسللللهولة الفهلللم )علدللللدات وآخللللروال، 

اة فيعنللي  مكانيللة الحصللول علللى النتللائج نفسللها فللي حالللة تبللرار الدراسللة فللي لللرو  (. أمللا ثبللات األد2013
 متشالهة وباستخدام األداة نفسها. 

  صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيان •
( ل ستبانة المدى الق  تبوال فيلن اللنيلة الداخليلة Construct Validityاللنائي ) اصتساق بصدقيقصد 

درجاتللن دتوافللر مللع لنيللة السللمة التللي يقيسللها؛ أو مللدى اللدرة لنللاء اصسللتلياال ككللا علللى  ل سللتلياال كمللا تعكسللها
معاملا اصرتبلاخ للدال كلا ُبعلد ملال  اسلتخرا تلم ولقياس اصتسلاق اللنلائي للألداة اياس متادر ما لجميع جوانبن. 

النتلائج الموضلحة بالجلدول راللم  وتشللدر أبعلاد اصسلتلياال ملع الدرجلة البليللة لجميلع الفقلرات المكونلة ل سلتلياال،
( أال جميلللع معلللام ت اصرتبلللاخ لجميلللع أبعلللاد اصسلللتلياال ملللع المعلللدل البللللي لفقراتلللن داللللة  حصلللائيا  عنلللد 3-2)



 
 األمني علي إيناس      ليبيا     يف املخاطر املال رأس يف االستثمار صناديق ونشأة جناح يف األعمال رواد دور

Email: kika9990@yahoo.comاهلادي رحومة واملربوك مسعود وأمحد الزلطعوين  

347 

ا يشدللر  لللى أال اللندلللة الداخلدللة ل ستللللانة تتوافللر مللع لندللة السملللة التللي %، وولو مللل5مسلتوى معنويللة أالا مللال 
 (.Construct Validityيقيسها )

 صدق االتساق البنائي لمحاور االستبيان (:2رالم )جدول 
 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور االستبيان 

 0.000 0.819 الدعم الحكومي والتشريعات والضرائب

 0.000 0.863 اإلدارة المحترفة للصندوق

 0.000 0.845 سوق المال الكفؤ

 0.000 0.869 مستثمرو رأس المال المخاطر ورواد األعمال

ويعلللد ولللقا ، لتحددلللد درجلللة ثبلللات األداء (Alpha Cronbach)كرونبلللا   ألفلللامعاملللا  اسلللتخدامكملللا تلللم 
، وعلند تطلدلر ولقا اصختللار (2004% )أوما سيكاراال، 60المقياس جددا   قا ما  ادت ايمة ألفا كرونبا  عال 

( ُوجلللد أال ايمللة معامللا ألفللا لجميللع محللاور اصسللتباال مرتفعللة وبلاللت SPSSباستخللللدام اللرناملللج ا حصلللائي )
 (.3-3%( كما توضحن النتائج بالجدول )95)

 لمحاور االستبيان Alpha Cronbachنتائج اختاار  (:3)جدول 
 محاور االستبيان  محاور االستبيان  محاور االستبيان 

 0.855 4 الدعم الحكومي والتشريعات والضرائب

 0.926 7 اإلدارة المحترفة للصندوق

 0.887 5 سوق المال الكفؤ

 0.846 5 مستثمرو رأس المال المخاطر ورواد األعمال

 0.926 7 اإلدارة المحترفة للصندوق

 وصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة:
العدنللة حسلل  الخصللائا المتعلقللة بالمسللتوى ا دار ، والمسوللا  أفللرادالجلل ء التللالي وصللم وتو يللع  دلللدال

وفيما دلي نستعر  التو يع التبرار ، والتو يع النسلي لخصائا المستجدلدال وقلل  العلمي، وسنوات الخلرة؛ 
 على النحو التاليب 
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 :المركز الوظيفي •
مستويات  داريلة عليلا فلي المصلار  سوال أ( مال أفراد العدنة در 29.8%) نسبة( أال 4-3) الجدول دوضح
( كانللت مللال %49( اللد تشللكلت مللال مللدراء فللروع شللركات التللأمدال، وأال نسللبة )%21.3وأال نسللبة ) التجاريللة،

ضللمال فئللة المسللتثمريال ورواد األعمللال، ووللقا التو يللع يعكللس أسلللو  المعادنللة ا حصللائية الجدللد الللق  امللت 
 لتصميمن، بشكا دتو ع على فئات مجتمع الدراسة.

 وصف خصائص عينة الدراسة حس  المركز الوظيفي(: 3رالم )دول ج
 Frequency Percent Cumulative Percent 

 29.8 29.8 14 تجاري مصرف فرع مدير

 51.1 21.3 10 تأمين شركة فرع مدير

 55.3 4.2 2 مستثمر

 100.0 44.7 21 األعمال رواد

Total 107 100.0  

 

 المؤهل العلمي •

( أال أعللى نسلبة كانلت للحاصللدال 5-3) الجلدول رالمفيما دخا المسو ت العلميلة ألفلراد العدنلة؛ دوضلح 
(، دلدهللللا الحاصلللللوال علللللى درجللللة ا جللللا ة العاليللللة 51.1%) والتللللي للاللللت م نسلللللتنعلللللى درجللللة البكللللالوريوس 

أصللللحا  بللللدال (، وتو عللللت بقيللللة النسللل  مللللا لللللدال الحاصلللللدال اللللدللوم العللللالي و 27.7%لنسللللبة ))الماجسلللتدر( 
ع مسشرا  جدلدا  للتأودلا العلملي للمشلاركدال ومسشلر لجلودة الليانلات يويعكس وقا التو  العلمية أخرى،  المسو ت

 تهم عال أسئلة اصستلياال.ا جابالمتحصا علدها بعد 
 

 وصف خصائص عينة الدراسة حس  المؤهل العلمي(: 5رالم )جدول 
 Frequency Percent Cumulative Percent 

 27.7 27.7 13 ماجستير

 78.7 51.1 24 بكالوريوس

 89.4 10.6 5 عال   دبلوم

 100.0 10.6 5 أخرى

Total 107 100.0  
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 سنوات الخبرة •

( سللنة فللي العدنللة 20ت يللد خلللرتهم العمليللة عللال )خصللائا المسللتجدلدال التللي ( أال 6-3) الجللدولدوضللح 
( ملللال أفلللراد العدنلللة تتلللراوش خللللرتهم 21.2%نسلللبة )وأال ( ملللال  جملللالي أفلللراد العدنلللة؛ 21.3%يشلللكلوال نسلللبة )
( سنوات، 10 – (6 ( تتلراوش خلرتهلم العملدللة مال19.1%سنلة، وأال نسلللة ) (20( سنة  لى )11العملية مال )

أفلراد العدنلة المشلاركدال ووقا التو يع أيضا  يعكس جلودة الليانلات المجمعلة لواسلطة اصسلتبانة حدلث  ال رالليلة 
 لهقي الدراسة مال قو  الخلرات المهنية عالية.

 

 ( وصف خصائص عينة الدراسة حس  سنوات الخبرة والممارسة العملية6-3جدول )
  Frequency Percent Cumulative Percent 

 38.3 38.3 18 1 - 5 سنوات

 57.4 19.1 9 سنوات  6 - 10

 68.1 10.6 5 11 – 15سنة

 78.7 10.6 5 سنة 16 - 20

سنة 20أكثر من   10 21.3 100.0 

Total 107 100.0  

 
 

 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة
ودفت الدراسة  للى التعلر  عللى ملدى  مكانيلة  نشلاء صلناددر اسلتثمار فلي رأس ملال مخلاطر فلي لدليلا، 
وقل  مال خ ل دراسة مجموعة مال المقومات منهاب الدعم الحكومي والتشريعات الواضحة والم ايا الضريلية، 

نجااح و نشاأة اد األعملال فلي ودور ا دارة المحترفة، وسوق رأس المال، وفئة المستثمريال المخاطريال ودور رو 
 صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر في لدليا، وتوصلت الدراسة  لى ما دليب

أشلللارت نتلللائج الدراسلللة  للللى أال اللللدعم الحكلللومي وا عفلللاءات والم ايلللا الضلللريلية التلللي تمنحهلللا الحكوملللة  .1
ثمار في صناددر رأس المال اللدلية في الوات الحالي ص تمثا عاما يساوم في جق  المستثمريال ل ست
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المخاطر، با ضافة  لى أال اللدئة القانونية والتشريعات واللوائح التنفدقية في لدليا ردر مسولة بأال تبلوال 
 ضمال مقومات نشأة صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر.

سللتثمار فللي رأس أشللارت نتللائج الدراسللة  لللى أال البللوادر اللدليللة اللد تبللوال اللادرة علللى  دارة صللناددر اص .2
 المال المخاطر في لدليا.

وفيما دخا سوق رأس المال البفس، فقد أشارت النتائج بأنن ص يمكال اعتبار سوق رأس الملال فلي لدليلا  .3
 مسوا بأال يكوال ضمال المقومات الرئيسة لنشأة صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر في لدليا.

صللناددر اصسللتثمار نجاااح و نشااأة ودور رواد األعمللال فللي وفيمللا دخللا مسللتثمر  رأس المللال المخللاطر  .4
فللي رأس المللال المخللاطر فللي لدليللا، فقللد أشللارت النتللائج بللأال مسللتثمر  رأس المللال المخللاطر اللد يقللللوال 
تمويا صناددر رأس المال المخاطر بالررم مال الوضع السياسي ردر المستقر في الللد والق  درفع مال 

يحجملوال عللال اصسلتثمار لهللقي الصلناددر بسللل  القهلم بشللأال  مكانيللات  مخلاطر اصسللتثمار، كملا أنهللم ص
رواد األعمللال وجلللودة أدائهلللم مملللا يعكللس نتدجلللة أخلللرى وولللي أال رواد األعمللال اللدلدلللدال يمتلبلللوال أفكلللارا 
لشللركات ناشللئة ملتبللرة وقات م ايللا تنافسللية مسللتمرة وطويلللة األجللا، ولبللال رواد األعمللال اللد ص درحلللوال 

 مستثمر  رأس المال المخاطر في شركاتهم والتواجد في مجلس ا دارة. بشكا كلدر لتدخا

 توصيات الدارسة

 استنادا   لى النتائج السابقة فإال الدراسة توصي بما دليب
جراء الم يد مال الدراسات المتعلقة بموضوع صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر، والتحر  فلي   .1

 دور في نجاحها واستمراروا.مقومات أخرى يمكال أال يكوال لها 
بالررم مال أال أداة القياس )اصستلياال( التلي تلم اسلتخدامها فلي ولقي الدراسلة الد اعطلت درجلة عاليلة ملال  .2

الثبات والمصدااية،  ص أال الدراسة توصلي لتطلوير معلاددر القيلاس فلي الدراسلات المسلتقللية والتلي ربملا 
 تعطي نتائج أبثر موضوعية. 

سة موضوع صناددر اصستثمار في رأس المال المخاطر اصعتماد عللى حجلم عدنلة مال األومية عند درا .3
كلدللرة مللال المسللتثمريال وودئللة سللوق المللال اللدلللي، حدللث أال الدراسللة اللد أخفقللت فللي تمثدللا وللقي الفئللات 

 ضمال عدنة الدراسة، والتي ربما ستعكس لياناتها نتائج أبثر كفاءة مال نتائج الدراسة الحالية. 
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 الملخص 
هدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على القطاع الخاص لمنتجات الصناعات الحديدية، والتعرف على العوامل  ت 

تناول البحث دور القطاع الخاص في الحياة  و  .المؤثرة على بيئة العمل الصناعي بالمشروعات الصغرى والمتوسطة
االقتصادية،  االقتصادية وموقعه في الحياة االجتماعية، إضافة إلى كيفية تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية

وبصورة خاصة تجربة القطاع الخاص في تطوير إحدى المصانع المحلية المعتمدة على منتجات الشركة الليبية 
المعاييـر اإلنتاجية بالمؤسسات الصناعية والوحدات اإلنتاجية ذات الصلة   البحث أهمية للحديد والصلب وتضمن

المباشرة باإلنتاجية الكلية واإلنتاجية الجزئية لكل عنصر من عناصر اإلنتاج، ومدى مساهمة القطاع الخاص في  
وتأهيلهم. كما تم حصر المشاكل ذات العالقة  أعداد وتنفيذ وتمويل معايير المهارات الوطنية لغرض تدريبهم 

باإلنتاج والمعوقات اإلدارية والتقنية والتسويقية للمصنع المشار إليه سابقًا واآللية المتبعة لمعالجتها، ومدى دعم  
 ات.وتذليل اإلجراءات القانونية واإلدارية والمالية من قبل الجهات ذات العالقة. وأخيرًا وضعت االستنتاجات والتوصي 

 ، مصراتة.القطاع الخاص، العوامل المؤثرة، المشروعات الصغرى والمتوسطة، بيئة العمل الصناعي : الكلمات الدالة
 

Abstract  
This study aims to shed light on the private sector in steel products industry, and to identify 

the factors affecting the industrial work environment in small and medium enterprises. This 
research represents an attempt to clarify the factors affecting the industrial work environment in 
small and medium enterprises. The research also touches the role of the private sector in 
economic life and its position in social life.  In addition, it shows how to activate the role of the 
private sector in economic development, in particular, the experience of the private sector in 
developing a local factory depending on the Libyan Iron and Steel Company products . 

The research indicates that some countries have adopted general guidelines to promote the 
development of the private sector and give it more support in terms of financing and tax 
treatment. This research also touches the extent of the private sector's contribution to preparing, 
implementing and financing national skills standards for the purpose of training and qualifying. 
The problems related to production, administrative, technical and marketing obstacles to the 
above-mentioned factory are also identified and so are the mechanism used to address them, and 
the extent to which legal, administrative and financial procedures have been supported and 
overcome by the relevant authorities. Finally, some of the conclusions and recommendations are 
suggested. 
 

Keywords: Private sector, Affecting factors, Small and medium enterprises, Industrial work 
environment, Misurata. 

mailto:jamal.bensasi@eng.misuratau.edu.ly


 
 جمال بن ساسي              دراسة العوامل المؤثرة على بيئة العمل الصناعي بالمشروعات الصغرى والمتوسطة 

 

354 

 المقدمة
يعتبر القطاع الصناعي من أهم القطاعات اإلنتاجية في اقتصاد بلدان العالم، وذلك لما له من دور هـام 
في وضع األساس المادي للتقدم والذي أصبح بدوره مقياسًا لتقدم األمم ورقيها، وتمكنها من تحقيـق التطور 

 والنمو في جميع المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
المشروعات الصـغرى والمتوسـطة ذات أهمية كبيرة في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية،  تعتبر

آخذين بعين االعتبار التفاوت النسبي الكبير بين المشروعات الصغرى والمتوسطة في البلدان الصناعية 
أس المال واإلنتاجية المتقدمة قياسًا بالمشروعات الصغرى والمتوسـطة في البلدان النامية، من حيث حجم ر 

لطبيعة التطور بالقطاع االقتصادي بصورة عامة، والقطاع  انعكاساً والعمالة المستخدمة، وهو يمثل 
الصناعي بصورة خاصة في هذه البلدان. لكن رغم ذلك فإن المشروعات الصغرى والمتوسـطة لها دورها 

جميع الفئات االجتماعية وخاصة الرياديين، اإليجابي والهام في البلدان النامية من حيث توفير فرص عمل ل
 .لبعض السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع بمساهمته في زيادة الدخل وتحقيق االكتفاء الذاتي جزئيًا 

باتت هذه   والمتوسطة حيثلقد تنبه عدد من البلدان النامية إلى أهمية االهتمام بالمشروعات الصغرى 
% من 60% من مجموع المؤسسات العاملة في معظم دول العالم، وتستوعب 98من المشاريع تمثل أكثر 
 . (2011الوظائف )الفليت، 

أما بالنسبة للدول النامية فإن أهمية دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة والتأسيس لها تكمن في كونها 
بالتالي المساهمة في معالجة تساهم في توليد وتوطين الوظائف بمعدالت كبيرة، وتكلفة رأسمالية قليلة، و 

مشكلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول النامية، وتتمتع المشروعات الصغرى والمتوسطة بروابط خلفية 
وأمامية قوية مع المشروعات الكبيرة، وتساهم في زيادة الخل وتنويعه، وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما 

المال على ضآلته، نظرًا لالرتباط المباشر لملكية المشروع بإدارته، وحرص أنها تمتاز بكفاءة استخدام رأس 
دارته بالطريقة المثلى )األسرج،   (.   2011المالك على نجاح مشروعه وا 

دراسة بعض العوامل المؤثرة على بيئة العمل  على الضوء إللقاء البحث هذا جاء سبق مما  وانطالقاً 
ذات العالقة بالمشاكل  وبالتحديد تواجه القطاع الخاص، والمتوسطة التيالصناعي بالمشروعات الصغرى 

 واالقتصادية والتقنية التي تحد من نموه وتطويره. الصناعية
 تي:اآليرى الباحث أنه يتمحور في في هذه الورقة البحثية كما أن السؤال الذي يطرح نفسه 
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مشروعات الصغرى والمتوسطة سوف ينعكس هل دراسة العوامل المؤثرة على بيئة العمل الصناعي بال
 إيجابيًا على هذه المشروعات؟

 وفي سبيل الوصول إلى اإلجابة المثلى، يسعى الباحث إلى توضيح وتحقيق ما يلي:
 مشكلة البحث ▪
 أهداف البحث ▪
 أهمية البحث ▪
 مفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة.  ▪
 والمتوسطة.أهمية وخصائص المشروعات الصغرى  ▪
 المعوقات القطاع الخاص وتعيق تطوره وخاصة أهم المشاكل والمعوقات التي يعاني منها  كشف ▪

 االقتصادية والصناعية والتقنية.
 تعزيز وتطوير القطاع الخاص. ▪
 -الفوالذية الملحومة طوليًا  نبذة مختصرة عن مصنع إنتاج حديد الزوايا والمبسطات، والفوارغ ▪

 مصراتة. -نموذجًا للقطاع الخاص 
 قائمة مقترحات البحث والتطوير التي يتم عرضها على مؤسسات القطاع الخاص. ▪
توضيح تجربة القطاع الخاص في تطوير إحدى المصانع المحلية المعتمدة على منتجات الشركة   ▪

 ات التكميلية المحلية.الليبية للحديد والصلب وهو يمثل نموذجًا للصناع
مصنع إنتاج حديد الزوايا والمبسطات، والفوارغ الفوالذية الملحومة المشاكل والمعوقات التي تواجه  ▪
 طوليًا.
 االستنتاجات والتوصيات. ▪

 مشكلة البحث
 للتعبير عن مشكلة البحث يجب اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ما هو أثر بيئة العمل على إنتاجية المصنع؟ ▪
 هو أثر بيئة العمل على العاملين بالمصنع؟ ما  ▪
 ما هي العوامل المؤثرة في بيئة العمل التي تحاول الحد من البطالة؟ ▪

 أهداف البحث 
 يهدف هذا البحث بشكل أساسي إلى:

 تحديد مستوى أهمية بيئة العمل في القطاع الخاص. .1
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 تحديد أثر عوامل بيئة العمل على أداء العاملين. .2
 عوامل بيئة العمل على إنتاجية العمل في القطاع الخاص للصناعات الحديدية.تحديد تأثير  .3
 تحديد المشاكل والمعوقات التي تسبب ضعف مستوى اإلنتاجية في القطاع الخاص للصناعات .4

 الحديدية.
 محاولة وضع اليد على بعض الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشاكل والمعوقات. .5

 أهمية البحث
 مية البحث في النقاط التالية: يمكن حصر أه

 يعالج البحث أحد القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الليبي، وهو القطاع الخاص للصناعات الحديدية. .1
 تزداد أهمية البحث ألنها تعتبر ذات صلة قوية بإنتاجية هذا القطاع والعوامل المؤثرة فيها.  .2
تساهم دراسة هذا البحث في وضع مجموعة من النتائج والتوصيات التي تساعد في الرفع من إنتاجية  .3

 العاملين في القطاع الخاص للصناعات الحديدية. 
 مفهوم المشروعات الصغرى والمتوسطة

تواجه معظم الدول صعوبة في تحديد مفهوم وتعريف موحد لتصنيف المشروعات االقتصادية، وتبين من 
 25تعريفًا مختلفًا في  25اسة أجرتها منظمة العمل الدولية عن المؤسسات الصغيرة بأن هناك أكثر من در 

بلدًا أجريت عليها الدراسة ويختلف التصنيف نسبيًا باختالف الدول وقطاعات األعمال التي تنتمي إليها تلك 
العمالة، رأس المال، القيمة المشروعات، ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة )مثل معيار 

المضافة،...( وقد تستخدم تعريفات وفقًا للخصائص الوظيفية مثل نوع اإلدارة أو التخصص أو أساليب 
اإلنتاج أو اتجاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه 

 (. 2001رة الخارجية المصرية، )وزارة االقتصاد والتجا المشروعات وزيادة كفاءتها
من المالحظ أن العديد من دول العالم تستخدم أيضًا عدد العاملين كمعيار رئيسي لتعريف المشروعات 
يطاليا، وفرنسا، تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة   الصغرى والمتوسطة، ففي الواليات المتحدة األمريكية، وا 

عاماًل،  99عامل، وفي كندا وأستراليا إلى  200ى غاية عامل، وفي السويد إل 500حتى لو كانت توظف 
 (. 2006)المحروق ومقابله، عاماًل  50في حين أنها في الدنمارك هي المنشآت التي توظف إلى غاية 

أن االعتماد على أحد هذه المعايير، أو االعتماد على أكثر من معيار منها  (2003طنش ) كما أشار
والمتوسطة، أدى إلى اختالف تعريف المشروعات الصغرى والمتوسطة من  في تعريف المشروعات الصغرى 
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دولة إلى أخرى، وعدم اتفاق حتى المنظمات الدولية على تعريف محدد يمكن االعتماد عليه. فقد عرفت 
المشروعات الصغرى بأنها المشروعات التي تستوفي على األقل  (CED)لجنة التنمية االقتصادية األمريكية 

 الشروط اآلتية:   اثنين من
 عدم استقالل اإلدارة عن المالكين، وأن يدير المشروع المالكون أو بعضهم.  −
 أن يتم تمويل رأس مال المشروع من مالك واحد أو عدد قليل من المالكين. −
 حيث يكون العمال والمالكون من مجتمع واحد. العمل في منطقة محلية، −
 .بالمقارنة مع القطاع الذي ينتمي لهأن يكون حجم المشروع صغير نسبيًا  −

إن استخدام عدد العمال كمعيار للتعريف بالمنشآت الصغرى والمتوسطة، يمتاز ببعض المزايا. فعلى 
سبيل المثال ال الحصر مثل هذا المعيار يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول، كمقياس ومعيار ثابت 

بتغيرات األسعار واختالفها مباشرة، وتغيرات أسعار الصرف، ومن السهولة وموحد، وخصوصًا أنه ال يرتبط 
 (. 2006الوادي وسمحان، ) جمع المعلومات حول هذا المعيار
( أن في الدول العربية تقسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة على 1996كما ذكر الصرايرة وآخرون )
 أساس حجم النشاط إلى ما يلي: 

دوالر  5000عمال وتستثمر أقل من  5 التي تشغل أقل من: MICRO)) اً الصناعات الصغيرة جد −
 )إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة(.

دوالر  15000وتستثمر أقل من  عامالً  15 – 5( التي تشغل SMALLالصناعات الصغيرة ) −
 )إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة(.

 – 15000وتستثمر من  عامالً  25 – 16( التي تشغل MEDIUMالصناعات المتوسطة ) −
 دوالر )عدا األبنية والعقارات(. 25000

 المشروعات الصغرى والمتوسطة  أهمية
 الفقري العمود تعتبر حيث االقتصادية الوطنية التنمية في ودورها  الصغرى والمتوسطة أهمية المشروعات

الرخاء  توفر وبالتالي اإلنتاج، زيادة وتعمل على االقتصاد هذا تنمية في أساسياً  ومحركاً  الوطني لالقتصاد
 في تحقيق األهداف اآلتية: هذه األهمية وتبرز االقتصادي

 المشروعات. هذهألصحاب  الدخل توليد •
 والفقر. البطالة معدالت العاملة وبالتالي تعمل على خفض اليد تشغيل فرص توفر •
 األجنبي. النقد على يؤدي إلى الحصول مما  تصديرية فرص ذات سلع إنتاج •
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 الوطنية. والثروات للمنتجات مضافة قيمة خلق •
 المشروعات. هذه تحتاجها  أخرى استثمارية فرص خلق •
التضخم  مثل واالنتكاسات السلبية المؤثرات مواجهة في الوطني لالقتصاد صلبة أرضية تشكل •

 .بالتقلبات االقتصادية الكبيرة الشركات أقل من الصغيرةالمنشآت  تتأثر حيث والكساد
 فرص العمل للقوى العاملة المحلية، ويتيح ويخلق مجتمعًا أكثر استقرارًا. توفير •
 المشروعات الصغرى والمتوسطة مغذية ومكملة للصناعات الكبرى. •
قطاع الصناعة، تشكل المشروعات الصغرى والمتوسطة بيئة مناسبة لالبتكار واإلبداع، خاصة في  •

 فهي تعتبر حاضنة للمهارات واإلبداعات الجديدة.
 

 المشروعات الصغرى والمتوسطة  خصائص
 الصغير النسبي الحجم من أنه بالرغم ( على2008أشارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )

أبرزها  من ولعل األخرى المشاريع بقية عن تختلف تتميز بخصائص معينة أنها  إال الصغيرة، للمشاريع
 النقاط اآلتية: 

 المالك شخصيًا، ولذلك قبل من تتم المشاريع إدارة هذه أن المشروع: إذ مالك قبل من المباشر اإلشراف •
 يتوزع عمل المشروع، حيث نجاح لضمان بالمرونة تتسم به الخاصة والقرارات إدارة المشروع فإن

نجاز يؤدي إلى كسب رضاهم وما  الزبائن طلبات يخص ما  األولاتجاهين هما:   نحو االهتمام  طلباتهم وا 
 من نوع بأوضاعهم وبناء يتعلق وما  العمال فهو يخص وأما الثاني له، مناسب عائد تحقيق بهدف

 .داخل المشروع العمال بين العالقات اإلنسانية
 بعين االعتبار، المتجددة المستهلكين رغبات أخذ يتم حيث :االحتياجات حسب اإلنتاج تكييف سهولة •

 صاحب على مهارات اعتماداً  وذلك السوق، الحتياجات ومراعاة انسجاماً  اإلنتاج تغير بسرعة تتميز كما 
 .سلعة أكثر من إنتاج بواسطتها  يمكن بسيطة مكائن استخدام بسبب معه والعاملين المشروع

 العامل وزيادة مهارة ارتفاع يعني مما  معينة سلع إنتاج في التخصص اعتماد بسبب وجودته اإلنتاج دقة •
 .إنتاجيته

 في يمكن إقامتها  حيث وصغرها  المستخدمة اإلنتاج وسائل لقلة نظراً  صغيرة مساحات في إقامتها  يمكن •
 .األولية المواد من مصادر القريبة واألرياف القرى في وكذلك األسواق من القريبة الصغيرة األماكن

 .المجتمع المختلفة لشرائح األساسية االحتياجات منًا جزء وتلبية المعيشي المستوى رفع في اإلسهام •
 الصغيرة. والمدن والريفية النائية المناطق في إقامتها  بإمكانية المشاريع هذه تتميز •
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 مرتفعة.  ليست الصغير المشروع في المخاطرة درجة أن •
الخاص، ويشمل القطاع الخاص النشاطات االقتصادية القائمة على الملكية تعزيز وتطوير القطاع  •

باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسيًا إلى و  الخاصة سواء كانت ملكية فردية أم ملكية جماعية.
جانب القطاع العام في تحقيق عملية التنمية، فقد رأت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ضمن 

      (. 2009)مقابلة، وجهاتها الجديدة إشراكه في كل مراحل نشاط المنظمة ت
بعض دول العالم أخذت على عاتقها تبني فكرة تعزيز وتطوير القطاع الخاص، حيث نجد أن الصين قد 
تبنت خطوطًا عامة لتشجيع ودعم وتوجيه تطوير القطاع الخاص من الناحية االقتصادية، وأنه ينبغي بذل 

 ومن الضروري خلق بيئة أفضل للقطاع اقتصاد القطاع الخاص، كافة الجهود لخلق بيئة سليمة لتنمية
الخاص كي يستطيع المنافسة على قدم المساواة، ويجب اإلسراع في التغييرات التي ينبغي إجراؤها، بما في 

عطائه م ذلك تخفيف القيود على القطاع زيدا من الدعم من الخاص كي تصل منتجاته إلى األسواق، وا 
)قرار حكومي  والمعاملة الضريبية، وتحسين الخدمات االجتماعية والحكومية بهذا القطاع ناحية التمويل

  (.2010صيني، 
 

 أهمية المعاييـر اإلنتاجية بالمؤسسات الصناعية 
هناك معاييـر إنتاجية بالمؤسسات الصناعية والوحدات اإلنتاجية ذات صلة مباشرة باإلنتاجية الكلية 

 واإلنتاجية الجزئية لكل عنصر من عناصر اإلنتاج. 
إن قياس كفاءة أي عنصر من عناصر اإلنتاج إنما يستدعي معرفة إنتاجية هذا العنصر، كما أن 

(. من هذا 2012األمثل للموارد المحدودة )السعيد،  االستغاللالقدرة على مباشرًا ب ارتباطا اإلنتاجية ترتبط 
في البداية وجب علينا  المنطلق هنا يجب التمييز بين الكفاءة واإلنتاجية لمعرفة الفرق بين اإلنتاجية واألداء.

 التمييز بين كل من اآلتي:
 فترة زمنية معينة. اإلنتاج والمقصود به إجمالي المخرجات بالكمية أو القيمة خالل  •
 اإلنتاجية والمقصود بها العالقة بين المدخالت والمخرجات في فترة زمنية معينة.  •

متعددة، فقد تكون مرادفة لكلمة   ي( يرى أن كلمة اإلنتاجية تحمل اليوم معانSATLERكما أن )
 (. 2007الرفاهية، وفي حاالت نادرة فإن اإلنتاجية ارتبطت بعامل الزمن )حمود، 
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 مصنع إنتاج حديد الزوايا والمبسطات، والفوارغ الفوالذية  -نموذج للقطاع الخاص 
 نبذة مختصرة عن المصنع: 

يقع المصنع بمدينة مصراتة، بالمنطقة الصناعية طريق النقل الثقيل، ويعتبر هذا المصنع نواة للمصانع 
 ذات الصناعات المعتمدة على منتجات الشركة الليبية للحديد والصلب.

كفاءة  ورفع اإلنتاجية، العملية في يأتي تأسيس هذا المصنع في إطار مساهمة القطاع الخاص للمشاركة
وتطوير الصناعات الصغيرة، ومبادرة من القطاع الخاص في تأسيس المصنع لتأهيل وتدريب العاملين من 

ضًا لتوفير منتجات ذات فنيين ومساعدي فنيين وعمالة عادية محلية، وذلك للحد من معدالت البطالة، وأي
 جودة منافسة للمنتجات األجنبية المستوردة.

 علمًا بأن هذا المصنع يتكون من الوحدات اإلنتاجية اآلتية: 
 لصناعة حديد الزوايا والمبسطات.  األولىالوحدة اإلنتاجية  ▪
 الفوالذية الملحومة طوليًا. الوحدة اإلنتاجية الثانية لصناعة الفوارغ ▪

وقد قام المصنع مؤخرًا بتوسيع نشاطاته، مما أدى إلى فتح عدد من األقسام والوحدات اإلنتاجية، والتي 
 .9001تم ربطها وضبطها بدورة مستندية متكاملة، ومن تم الحصول على شهادة األيزو

 

لملحومة طوليًا على أربعة خطوط إنتاجية، تحتوي الوحدة اإلنتاجية الثانية لصناعة الفوارغ الفوالذية ا
جميع هذه الخطوط تستخدم طريقة اللحام بالمقاومة الكهربائية، وتعتبر هذه الطريقة من أرخص الطرق من  

وله ميزات تقنية مميزة، وتستخدم لصناعة األنابيب ذات أنواع من السمك الصغير  االقتصاديةالناحية 
مل(، حيث  450ملم إلى غاية  50صغير والمتوسط، تتراوح ما بين )من والمتوسط وذات أنواع من القطر ال

( المبين أدناه، وذلك بوضع الشرائح المتحصل عليها من 1تبدأ هذه العملية، كما هو موضح بالشكل رقم )
عملية التشريح على حامل الشرائح في خط تصنيع األنابيب التي تكون بسمك مناسب، وعرض يتالءم مع  

ب، ليتم بعد ذلك سحب هذه الشرائح وتخزينها في حلقة تجميع الشرائح، من أجل الحفاظ على محيط األنبو 
استمرارية الخط، عن طريق لحام أطرافها في محطة اللحام داخل الخط، ثم يتم سحبها بعد ذلك على هيئة  

بة  ثم تكمل خط سيرها مصحو  (U)شريحة مستمرة خالل درافيل التشكيل، والتي تضغط إلعطاء حرف 
بضغط إضافي من الدرافيل التشكيلية السابقة في منطقة الحواف الُمَسّخنة بواسطة شحنة كهربائية تعرف 

عند   High Frequency Electrical Induction Heating Process)بعملية تسخين عالية التردد )
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األنابيب ألسباب نقطة مناسبة أثناء عملية الضغط مؤدية إلى لحام الحواف. وفي حالة شراء مثل هذه 
 اقتصادية يجب األخذ في الحسبان الشروط اآلتية: 

كحد أعلى، وأن يكون الفوالذ  (0.002%)محاولة التقليل من نسبة الكبريت في الفوالذ إلى حوالي  •
 ذا أساس وبنية حبيبية ناعمة.

 تيارات ذات تردد عاٍل. استعمالالعمل على  •
النادرة كعنصر الكلسيوم وغيرها، التي يمكن أن تساعد في استخدام بعض العناصر الترابية  •

 التخلص من الكبريت.
 يجب أن تكون القوة الصادمة عالية جدًا، في المنطقة المجاورة لخط اللحام. •
 

 الوحدات المتكونة منها منظومة المصنع ويمكن تصنيفها كاآلتي: 
 بواسطتها يتم إنتاج المنتجات المختلفة.منظومة التصنيع واإلنتاج، وهي المنظومة التي  .أ
المنظومات المساعدة، وهي التي تساهم في مساندة منظومة التصنيع واإلنتاج، وهي تتمثل في  .ب 
 اآلتي:
 المنتجات النهائية. واختبارمنظومة التحكم في جودة المنتوج، والتي يتم عن طريقها فحص  −
وهي التي تساهم في تجهيز المواد األولية وأيضًا  منظومة إدارة المواد والتخزين والمناولة والشحن، −

 المنتجات النهائية، والطريقة المثلى للتخزين.
 المنظومات الخدمية: وهي تتمثل في اآلتي: .ج
 منظومة شبكة الكهرباء، وهي التي يتم بواسطتها تزويد المصنع بما يحتاجه من قوى كهربائية. −
 لماكينات، والخراطة وعمليات اللحام، والجلفنة.منظومة ورش الصيانة، وهي تتضمن ورش صيانة ا −
 منظومة المياه، وهي التي تزود المصنع بما يحتاجه من مياه التبريد. −
 اإلطفاء وخراطيم مياه اإلطفاء. بأسطواناتمنظومة اإلطفاء والسالمة، وهي محددة  −
 منظومة إدارة العاملين والخدمات والنقل والمناولة والشحن. −

 ملحقاتها بالمصنع  منظومة اإلنتاج و 
نالحظ أن هذه المنظومة ( 2012الملف الخاص بإدارة المصنع موضوع ورقة البحث، )من خالل 

 تشتمل على اآلتي:
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المخطط االنسيابي لمنظومة الوحدات الوظيفية للوحدة اإلنتاجية األولى لتصنيع حديد الزوايا  −
 (.1والمبسطات، كما هو مبين بالشكل رقم )

 (.1معدات وماكينات التشغيل كما هو موضح بالجدول رقم ) -عمليات التشغيل جدول  −
المخطط االنسيابي لمنظومة الوحدات الوظيفية للوحدة اإلنتاجية الثانية لتصنيع الفوارغ الفوالذية  −

 (.2الملحومة طوليًا، كما هو مبين بالشكل رقم )
 (.2رقم ) المواصفات الفنية إلنتاج المصنع كما هو موضح بالجدول −
 (.4(، والشكل رقم )3توضيح لبعض منتجات المصنع كما بالشكل رقم ) −
 ( قائمة مقترحات البحث والتطوير لعرضها على مؤسسات القطاع الخاص.3جدول رقم ) −
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 المخطط االنسيابي لمنظومة الوحدات الوظيفية بالوحدة اإلنتاجية األولى   :(1شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ال

 النهاية

 

 

 

 

 

 تسوية أحجام المنتوج

 عمليات وضع المنتوج في حزم 

 المنتوج بساحة التخزين 

 

 

 

 

 الخردة  ساحة

 فحص المنتوج 

 طاولة التبريد 

 عمليات الدرفلة 

 تجهيز المواد الخام 

 عمليات إعادة التسخين 

 البداية

 نعم

المتوج  عمليات قطع 

 حسب المواصفات 
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 بالمصنع  التشغيل عمليات(   1 )  رقم   جدول
  المواصفات 

 الفنية

الماكينات  

 والمعدات 

 القوى 

 العاملة 

متطلبات 

 الجودة 

متطلبات 

 السالمة 

المؤشرات  

 اإلنتاجية
 مالحظات 

 المدخالت: 

لفات حديدية  

مدرفلة على  

الساخن ولفات  

مدرفلة على  

 البارد

وعروق حديدية،  

 وقضبان حديدية  
 
 

 المخرجات: 

حديد زوايا وحديد  

 مبسطات 

ومنتجات حديدية  

من الفوارغ ذات  

األشكال واألحجام  

المتباينة حسب  

 الطلبيات 

 معدات درفلة  

معدات ورش  

 ميكانيكية  

معدات قطع  

ومعدات لحام  

روافع عليا  

 متحركة  

 وروافع شوكية  

عدد من  

المهندسين،  

وعدد من  

الفنيين، وعدد  

من مساعدي  

الفنيين، وعدد  

من العمالة  

 العادية 

 األبعاد واالحجام  

يتم قياسها  

بمعدات خاصة  

 وذات جودة  

 

توفير معدات  

ومالبس  االطفاء 

الوقاية والسالمة  

 للعاملين 

 المدخالت:  

 مواد خام 

 

 

 المخرجات: 

 منتجات مختلفة 

 

نسبة الفاقد يجب  

أن ال تتجاوز  

5 % 

إنتاج المصنع معتمد  

كلياً على المواد  

الخام األولية من  

الشركة الليبية  

 للحديد والصلب 

وإدارة المصنع  

مخططها مستقبالً  

االعتماد ذاتياً على  

 من  المتاح محلياً 

المواد األولية  

والمستهلكات، من  

أجل التطوير  

 والتحسين المستمر

 

 توضيح المواصفات الفنية للمنتوج بالوحدة اإلنتاجية األولى (: 2)جدول رقم 
 L الوصف 

mm 

S   
Mm 

 الطول 
meter 

 الوزن 
KG 

 
 حديد زوايا 

 

 

25 3 6 6.66 

30 3 6 8.16 

30 4 6 10.68 

35 3 6 9.6 

35 4 6 12.54 

40 3 6 11.04 

40 4 6 14.52 

45 4 6 16.44 

45 5 6 20.28 

50 4 6 18.78 

50 5 6 22.62 

 

 حديد مبسطات 

 

 

12 3 6 1.7 

20 3 6 2.83 

20 4 6 3.77 

30 4 6 5.65 

30 5 6 7.07 

40 4 6 7.54 

40 5 6 9.42 

50 5 6 11.78 

50 6 6 14.13 

 

L 

L 

S 

S 
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 المخطط االنسيابي لمنظومة الوحدات الوظيفية بالوحدة اإلنتاجية الثانية : (2كل رقم )ش

 المنتج النهائي 

 المادة الخام 
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 قائمة مقترحات البحث والتطوير ليتم عرضها على مؤسسات القطاع الخاص  : (3جدول رقم )
 توصيف أجل عاجل  المقترح ر.م 

 : التطوير التقنيأوال

    تطوير المواد الخام 1
    تصنيع أجزاء مستوردة 2
    تطوير نوعية المنتج 3
    خفض تكلفة اإلنتاج والتشغيل 4
    للمنتج تطوير الشكل التسويقي  5
    تطوير بدائل للمنتج 6
    تصميم نظام لصيانة أجهزة التشغيل 7
    نظم تدريب للمهندسين والفنيين  8
    تطوير نظم تشغيل آلية )أتمته التشغيل( 9
    تشخيص مشاكل التشغيل واإلنتاج  10

 ثانيا: التطوير اإلداري

    اإلدارة مكينة 11
    الكوادر اإلداريةتدريب  12
    تصميم برامج قياس اإلنجاز للقوى البشرية  13
    دراسات جدوى اقتصادية للتشغيل واإلنتاج 14
    دراسات جدوى للقوى البشرية 15
    تصميم برامج متابعة تطور العائد الربحي 16
عالن 17     تصميم وأعداد برامج دعاية وا 
    التسويقتصميم خطط  18

 ثالثا: المشاكل األخرى التي تواجه المؤسسة 

 توصيف المشكلة نوع المشكلة  ر.م 
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 توضيح منتجات الوحدة اإلنتاجية الثانية : (3شكل رقم )

 
 توضيح منتجات الوحدة اإلنتاجية الثانية : (4شكل رقم )
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 المشاكل والمعوقات التي تواجه المصنع 
من  المفاجئعدم انتظام تدفق الطاقة الكهربية للمصنع، بسبب كثرة وانقطاع التيار الكهربي  −

 المصدر.
 عدم إمكانية تزويد المصنع بخدمات المياه، مما سبب في زيادة تكاليف اإلنتاج. −
الصناعية، من رصف الطرق والخدمات األخرى ذات عدم وجود البنية التحتية المتكاملة بالمنطقة  −

 العالقة.
صعوبة األعمال اإلدارية التي تخص القوى العاملة، من حيث تصريح اإلقامة وتجديدها، والتغيرات  −

 القانونية المفاجئة ذات العالقة.
 

 االستنتاجات والتوصيات  
 االستنتاجات 

 يمكن أن نستخلص النتائج التالية:
 منخفضة وبتكلفة مستمر بشكل عمل فرص توفير خالل من البطالة من الحد في المساهمة •

 .العامة الميزانية على العبء تخفيف وبالتالي نسبياً 
كاالرتفاع المفاجئ في أسعارها بسبب عوامل السوق، مما يؤدي إلى  األوليةتباين أسعار المواد  •

 ارتفاع تكاليف اإلنتاج بمصانع القطاع الخاص، وبالتالي عدم القدرة على المنافسة في األسعار.
 وغيرها. واإلدارية التقنية واالبتكارات المواهب تنمية مصانع القطاع الخاص تساهم في •
 .واسعة أو إلى مساحة مال ضخم اج إلى رأسيحت المصنع بالقطاع الخاص ال •
الكبيرة أو  الصناعات منتجات من العديد فيه تصب رافداً  المصانع الصغيرة بالقطاع الخاص تشكل •

 ما يعرف بالصناعات المكملة.
إمكانية توفر صناعات محلية بجودة عالية ومنافسة ويمكن أن تلبي حاجة السوق المحلي وذلك عند  •

 العوامل المساعدة لذلك.وجود 
 يساهم القطاع الخاص في تحسين التنمية االقتصادية واالجتماعية. •
مكانية التحسين والتطوير السريع. •  بالقطاع الخاص تم اكتساب الكثير من الخبرة وا 
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 التوصيات 
البحث بناًء على االستنتاجات السابقة، ومن أجل تحقيق أداء أفضل في القطاع الخاص، فإن هذا  ▪

 يوصي بما يلي:
ذات العالقة بالمشروعات الصغرى  الخاص، وخاصةللقطاع  والتشجيع االهتمام من المزيد إعطاء ▪

 والمتوسطة.
االهتمام من قبل الجهات المختصة بتوفير الخدمات الضرورية من شبكات المياه ورصف الطرق  ▪

 واإلنارة غيرها.
 لموقع المنطقة الصناعية واستقرارها. استراتيجيةوضوح القوانين الصادرة ومحاولة وضع  ▪
 إنشاء صندوق تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ▪
 إنشاء إدارة أو مركز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ▪
الصغيرة على نظم اإلدارة الحديثة للمشروعات من حيث كيفية توفير  أصحاب المشروعاتتدريب  ▪

دار  ة العملية اإلنتاجية والتسويقية وكيفية التعامل مع البنوك والمؤسسات المستلزمات اإلنتاجية وا 
 الحكومية.

دارة  ▪ التعاون بين مراكز األبحاث واالستشارات األهلية واألكاديمية والمؤسسات الحكومية في اقتراح وا 
 البرامج التدريبية والمشاريع الريادية حسب االحتياجات للقطاعات االقتصادية.

 وأولويةالحوافز لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خالل القروض الميسرة، اعتماد سياسة  ▪
 اإلعفاءات الجمركية والحماية من المنافسة األجنبية وتأمين المشتريات الحكومية من السلع الوطنية.

 .العمل على حماية منتجاتنا المحلية ذات الجودة وتشجيعها لكي تصبح منافسة للمنتجات المستوردة ▪
 .والجمركي الضريبي الخاص وتبسيط إجراءات النظام للقطاع القروض العمل على تسهيل منح ▪
 .على التنمية االقتصادية الخاص القطاع وتشجيع الخصخصة برنامج العمل على تنفيذ ▪
 والتصديرية. اإلنتاجية كفاءته وتحسين الخاص للقطاع التنافسية القدرة مستوى رفع ▪
 القرار. صنع عملية في للمشاركة وزجه اإلنتاجية العملية في شاركةللم الخاص القطاع مساعدة ▪
 مساعدة المشروعات في الحصول على تمويل مشاريعها وتحقيق األرباح. ▪
 خلق فرص العمل، واالستفادة من المعرفة العلمية والتطور التكنولوجي للدول المتقدمة.  ▪
 أهمية منح الحوافز المادية والمعنوية للعاملين المتميزين والمبدعين في عملهم بشكل خاص.  ▪
على الدوائر الحكومية إعادة التفكير في التفاعل بين الدولة والمشروعات الصغرى والمتوسطة نحو  ▪

 لشراكة التي تعزز المشاركة في اتخاذ وصنع القرار. ا
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 المراجع
مجلة (. المشاريع الصغرى في قطاع غزة ودورها في التنمية االقتصادية. 2011الفليت، عودة جميل )

  (.2)9، الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها.(. 2006المحروق، ماهر حسن، ومقابله، إيهاب )

  عمان.األردن، 
مجلة العلوم اإلمكانيات المتاحة للمؤسسة اإلنتاجية.  الستخدام(. الكفاءة االقتصادية 2012السعيد، صالح )

 .الجزائر جامعة سطيف، (،12، )االقتصادية وعلوم التسيير
(. المشروعات الصغيرة، ماهيتها والتحديات الذاتية 2006الوادي، محمود حسين، وسمحان، حسين محمد )

 فيها مع إشارة خاصة لدورها في التنمية في األردن.
إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان العربية (. 1996الصرايرة، رياض، وآخرون )

  . تورينو.وسطيةوالمت
التنمية الصناعية العربية وتحديات التنمية  استراتيجية(. 2008المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين )

 .، المغربالرباطوالتشغيل. 
(. تفعيل دور التمويل اإلسالمي في تنمية المشروعات الصغرى 2011ألسرج، حسين عبد المطلب )

 والمتوسطة.
 دار المسيرة. :عماناألردن، . إدارة الجودة الشاملة(. 2007)حمود، خيضر كاظم  

والتنظيمية والمعلوماتية والمهنية الموجهة لتمويل  واالجتماعية(. األطر القانونية 2003طنش، أحمد )
المنشآت الصغرى والمتوسطة. دور المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت 

  .، األردن. عماناديمية العربية للعلوم المالية والمصرفيةاألكالصغرى والمتوسطة. 
 . بيروت.دور المنشآت الصغرى والمتوسطة في تخفيف أزمة البطالة(. 2009مقابله، إيهاب )

(. السياسات المبدئية لتنمية قطاع المنشآت المتناهية 2001وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية المصرية )
 طة في مصر.الصغر والصغيرة والمتوس
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 وأثره في تطوير المنظمات الصغرى والمتوسطة التفكير اإلبداعي كمصدر للميزة التنافسية

 
 حسن علي هاماند. 

 جامعة مصراتة - كلية االقتصاد

hassan.haman@yahoo.com  

 
 الملخص

 وأثرتهدف هذه الدراسة النظرية إلى بيان أهمية ودور التفكير اإلبداعي في صناعة الميزة التنافسية للمنظمات 
ذلك في تطوير بيئة العمل وزيادة تحسين أداء المنظمات الصغرى والمتوسطة. تم االعتماد في هذه الدراسة على 

في حقل اإلدارة والتسويق حول مفاهيم  الحديثة األدبياتالمنهج التحليلي من خالل تحليل ما تم تناوله في 
ونظريات ريادة األعمال والمنظمات الصغرى والمتوسطة والتفكير اإلبداعي للقادة. تم الوصول إلى جملة من 

 فراد: إن بناء ودعم واستمرار المنظمات الصغيرة والمتوسطة مسؤولية مشتركة بين األاالستنتاجات أهمها
والمنظمات والدولة، يجب أن يتعاونوا جميعا على االلتزام بها، إضافة إلى أنه عمل يجب أن ينظر إليه كواجب 

ن تمتع قادة وصّناع القرار في المنظمات الصغيرة  وطني ألبعاده االقتصادية واالجتماعية للمجتمع والدولة. وا 
وق( يجعلهم قادرين على إيجاد الحلول للكثير من والمتوسطة بمهارات التفكير اإلبداعي )التفكير خارج الصند

 المشاكل والقضايا المعقدة، التي من الصعب جدًا عالجها من خالل التفكير التقليدي )تفكير داخل الصندوق(.
 

 .التفكير خارج الصندوق ، الميزة التنافسية، التفكير اإلبداعي الكلمات الدالة: اإلبداع، 
 
 
Abstract 

The aim of this theoretical study is to clarify the importance and role of creative thinking in making 
the competitive advantage of organisations and the impact of that in developing the work environment 
and further improving the performance of small and medium organizations . The study adopts the 
analytical approach through analysing what is covered in the modern literature review in the field of 
management and marketing about concepts and theories of entrepreneurship in small and medium 
organisations together with creative thinking for leaders.   

It has reached some conclusions, the most important of which are: building, supporting and 
sustaining small and medium organisations is a shared responsibility among individuals, organisations 
and the state.  They should all cooperate to bear.  In addition, it is a work that must be seen as a 
national duty for its economic and social dimensions of both society and the state. SME leaders and 
decision makers should have the skills of creative thinking (thinking outside the box) that make them 
able to find solutions to many complex problems and issues, which are very difficult to tackle through 
traditional thinking (thinking inside the box). 

 
Keywords: Creativity, Creative thinking, Competitive advantage, Thinking outside the box. 

mailto:hassan.haman@yahoo.com
mailto:hassan.haman@yahoo.com
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 المقدمة
ة في السوق الليبي التي تعيشها المنظمات أجنبيفي ظل صراع المنافسة الشديدة سواء أكانت محلية أم 

ها، من أهدافالصغيرة والمتوسطة، نجد أنه ال مناص لهذه المنظمات مهما كان حجمها وطبيعة نشاطها و 
اغبة في العمل والقادرة على التغيير البحث عن ميزة تنافسية طويلة األجل مصدرها الموارد البشرية الر 

 والتطوير واإلبداع والريادة في األداء، وذلك لضمان البقاء والنمو في السوق. 
في حقل اإلدارة والتسويق حول مفاهيم ونظريات ريادة األعمال  األدبيات الحديثةتتناول الدراسة بالتحليل 

من جملة من االستنتاجات والتوصيات التي والمنظمات الصغرى والمتوسطة، وذلك بهدف الوصول إلى 
نها أن تعمل على زيادة كفاءة وفعالية هذه المنظمات وبيان دورها في دعم عمليات التنمية االقتصادية أش

 واالجتماعية في ليبيا.
 مشكلة الدراسة 

يرى الباحث من خالل الخبرة والمالحظة واالطالع أن موضوع أو مشكلة الدراسة يمكن حصرها في قلة 
اهتمام المسؤولين في إدارة المنظمات الصغرى والمتوسطة بالتفكير اإلبداعي كمصدر لصناعة الميزة 

ية كانت سبباً  في التنافسية لهذه المنظمات، مما جعل الكثير من هذه المنظمات تتعرض إلى مشاكل تسويق
 خروجها من السوق. 
 هدف الدراسة 

في تحسين وتطوير أداء المنظمات الصغرى والمتوسطة في ليبيا من خالل  تهدف الدراسة إلى االسهام
التركيز واالهتمام بالتفكير اإلبداعي )التفكير خارج الصندوق( كمصدر لصناعة ميزة تنافسية طويلة األجل، 

 دب اإلداري والتسويقي في هذا المجال.وذلك من خالل عرض وتحليل ما تناوله األ
 أهمية الدراسة

همية هذه الدراسة في الفائدة العلمية المضافة للمكتبة العربية كدراسة سابقة لدراسات الحقة، تكمن أ 
إضافة إلى أن هذه الدراسة النظرية قد تكون حافزًا لبعض المهتمين والباحثين على مواصلة البحث في 

انية )تطبيقية( على مواضيع ذات عالقة بالتفكير اإلبداعي وصناعة المزايا التنافسية من خالل بحوث ميد
المنظمات الصغرى والمتوسطة، كما توجد فائدة أخرى متمثلة في نشر ثقافة التفكير اإلبداعي أو ما يعرف 

 بالتفكير خارج الصندوق.
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 الدراسات السابقة
 (2019دراسة )هامان، 

ن الصناعة ة وأثــــرها في عزوف المستهلك عجنبيكان عنوان الدراسة )الميزة التنافسية للصناعة األ
الوطنية في السوق الليبي(، وكانت مشكلة الدراسة عزوف المستهلك الليبي عن منتجات المجمع االستثماري 

رضي والحائطي المصنعة في ليبيا وتفضيله لصناعة مواد البناء من البالط الخزفي )السيراميك( األ
العينة العشوائية البسيطة الطبقية غير النسبية ة المعروضة في السوق الليبي، وتم اختيار جنبيالمنتجات األ

المستهلك  ( مستهلك من كافة شرائح المجتمع االستهالكي الليبي، ومن أهم النتائج أن255وكان حجمها )
ة في السوق الليبي بسبب ما تتمتع به هذه المنتجات من مزايا تنافسية، جنبيالليبي يفضل المنتجات األ
وتعدد المقاسات، وتوفر األلوان، والتصميم العصري، وهذا االتجاه يعبر عن  متمثلة في التشطيب الجيد،

 (.72، 2019)هامان،  ( من جمهور المستهلكين83.5%نسبة )
 ( 2014دراسة )هامان، 

جاءت هذه الورقة كمحاولة لدراسة ( دراسة نظرية بعنوان )اإلطار النظري للقدرة التنافسية وآليات بنائها
لنظري لمصطلح التنافسية من منظار االقتصاد الجزئي )المنظمات(، كما ورد في أدبيات  جانب من اإلطار ا

العلوم االقتصادية، حيث تناولت الورقة دراسة وتحليل مفهوم القدرة التنافسية ومصادرها ومعايير قياسها 
م في تعزيز القدرة وآليات بنائها، وخلصت الورقة إلى تقديم مجموعة من االستنتاجات التي من شأنها اإلسها

التنافسية للمنظمات، والتي من أهمها أن الميزة التنافسية طويلة األجل هي تلك التي يكون مصدرها الموارد 
ن بناء القدرة التنافسية مسؤولية مشتركة بين األفراد والمنظمات والدولة، بحيث  البشرية الكفؤة والفعالة، وا 

  (.76، 2014)هامان،  ظة عليها، والنظر إليها كواجب وطنيجميعا من أجل تحقيقها والمحاف ن يتعاونو 
 (2012دراسة )عباس، 

تناولت الدراسة موضوع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودوره في الرفع من قدرتها التنافسية، 
الملتقى الوطني الثاني المعنون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة: الواقع والطموح، تنظيم 

النتائج منها أن الميزة  م وخلصت الدراسة إلى بعض14/11/2012-13جامعة أم البواقي بالجزائر 
التنافسية للمؤسسة مصدرًا حاسمًا للتفوق المؤسسي على المنافسين في مجال الصناعة، وأن المؤسسة ال 
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نما يتعدى األ مر إلى التوظيف تحقق الميزة التنافسية عن طريق تقديم منتج متميز أو تكلفة أقل فقط وا 
 . (97، 2012)عباس، راتيجيتها التنافسية األمثل لمواردها حتى تتمكن من تصميم وتطبيق است

 (2011خضر، دراسة )األ
 EGTTتناولت الدراسة موضوع دور اإلبداع في اكتساب المؤسسة ميزة تنافسية: دراسة حالة مؤسسة

، رسالة ماجستير في اإلدارة غير منشورة، جامعة تلمسان، الجزائر، وخلصت الدراسة إلى جملة من الجزائرية
أن اإلبداع له دور فّعال في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية إال أن المؤسسة المعنية النتائج منها 

لدى اإلدارة والعاملين  كانت غير مدركة ألهمية وطبيعة اإلبداع بسبب نقص عامل الثقافة اإلبداعية
   .(133، 2011)االخضر،  بالمؤسسة

 (2011دراسة )بروبي، 
الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  إبرازدراسة ميدانية بعنوان دور اإلبداع واالبتكار في 

رسالة ماجستير في اإلدارة، جامعة سطيف، الجزائر، وخلصت الدراسة إلى أن المؤسسات الصغيرة 
مما جعل لها أرضية والمتوسطة تملك مجموعة من الخصائص كالقرب من الزبائن ومرونة الهيكل التنظيمي 

ن جودة رأس المال الفكري من أهم مصادر الميزة التنافسية وبالتالي وجب على أخصبة لالبتكار واإلبداع، و 
   (.114، 2011)بروبي، المؤسسة استقطاب المبدعين وتوفير بيئة عمل تحفز على اإلبداع واالبتكار 

  (.2003دراسة )هامان، 
ة وأثرها في حجم مبيعات الصناعة المحلية في السوق الليبي(، جنبي)المنافسة األكان عنوان الدراسة 

وتم اختيار العينة ة المستوردة، حذيحذية المحلية وتفضيله األوتناول أسباب عزوف المستهلك الليبي عن األ
ازي وسبها ( مستهلك من طرابلس ومصراتة وبنغ555العشوائية البسيطة الطبقية غير النسبية وكان حجمها )

ة حذيوأهم نتائج الدراسة أن المستهلك في ليبيا يفضل األ من كافة شرائح المجتمع االستهالكي الليبي،
ة بسبب ما تتمتع به من مزايا تنافسية قوية متمثلة في التصميم العصري )الشكل( وتعدد األلوان رغم جنبياأل

( من جمهور %90ه يعبر عن نسبة )ة الوطنية من سعر منخفض، وهذا االتجاحذيما تتمتع به األ
 .(454، 2003)هامان،  المستهلكين

 ( 2001دراسة )هامان، 
دراسة نظرية كان عنوانها )الموارد البشرية كمدخل للميزة التنافسية(، عرضت في فعاليات المؤتمر 
العربي الثاني في اإلدارة )القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربية(، الذي نظمته 
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هميته في أ وم المعاصر للموارد البشرية و المنظمة العربية للتنمية اإلدارية في القاهرة، تناولت الدراسة المفه
صناعة المزايا التنافسية للمنظمات الصناعية والخدمية، وخلصت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات منها 
أن المنظمات التي تعتمد على ميزة تنافسية طويلة األجل مصدرها المورد البشري الكفؤ والفّعال تكون قادرة 

، 2001)هامان، مجال أعمالها، مهما كانت درجة الصراع التنافسي في السوق.على االستمرار والنمو في 
333)   
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  •

في هذه الدراسة هي التركيز على الجانب المهاري المتمثل في المهارة الفكرية للقياديين  إن االصالة
في صناعة ميزة  وأثره)صّناع القرار(، وتحديدًا التفكير اإلبداعي أو ما يعرف بالتفكير خارج الصندوق 

القادر على توليد  تنافسية طويلة األجل معتمدة على الموارد البشرية أو ما يعرف بالرأس المال المعرفي
ر اإلبداعية واالبتكارية وترجمتها إلى برامج عمل حقيقية، بهدف تحقيق الريادة والتميز في المنظمات فكااأل

 الصغيرة والمتوسطة في بيئة العمل الليبية. 
 اإلبداع والتفكير اإلبداعي واهميته   

 مفهوم اإلبداع والتفكير اإلبداعي 
ى يبدو أن كلمة اإلبداع التي أصبحت شائعة ومستخدمة من قبل األكاديميين والتربويين ولللوهلة األ

ورجال السياسية والصناعة واالقتصاد والتجارة وحتى العامة، كلمة مفهومة ومحددة المعالم لدرجة ال تستدعي 
ألمر أن هناك العديد السؤال عن جوهرها أو ماهيتها، ولكن واقع الحال هو ال شك غير ذلك تمامًا، وحقيقة ا

من التساؤالت الجادة بهدف استجالء الصورة التي يوحي بها مفهوم اإلبداع، وهذه التساؤالت وغيرها تعبر 
عن مدى اتساع دائرة مفهوم اإلبداع، ودرجة الغموض الذي يكتنفه وصعوبة الوصول إلى إجابات شافية 

 . (55، 2014)الصيرفي، فة متفق عليها بين العلماء والخبراء في كل مجاالت المعر 
لم ما لقد تعددت وجهات النظر في تعريف مصطلح اإلبداع، فهناك من يرى أن اإلبداع هو التفكير في

ن من قبل بطريقة غير و لم يعمله اآلخر  ن أو رؤية ما لم يره أحد من قبل أو القيام بعمل ماو يفكر فيه اآلخر 
، ويرى باحث آخر بأن اإلبداع هو القدرة على جمع (125، 2010)قنديل،  مألوفة وبأساليب مميزة وجديدة

، ويضيف باحث (13، 2010)حريز ومفلح، ر جديدة أفكاأو واستخدام المعلومات بطرق تؤدى إلى توليد 
ن اإلبداع هو التفوق في فهم األمور والقدرة على تقديم حلول غير مسبوقة لمشكالت قائمة أو إآخر قائاًل 
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نجازابتكار و  ، ويختم باحث آخر (39، 2012)خيري، وطرق توصل إلى نتائج متفوقة ومتميزة  اساليب ا 
ن التفكير اإلبداعي هو تفكير يهدف دائمَا إلى التطوير والتجديد والخلق، وذلك من خالل إنتاج حلول إقائاًل 

في البحث جديدة غير موجودة من قبل لمشكلة معينة، أي أنه نشاط عقلي مركب وهادف لتوجيه رغبة قوية 
 .  (48، 2015)صالح، عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً 

وبناًء على ما تم عرض من أدبيات  اإلدارة حول مفهوم اإلبداع والتفكير اإلبداعي يمكن للباحث أن يقول 
مجموعة التطورات  في هذه الجزئية إن اإلبداع هو محاولة تطوير ما هو قائم ولو كان تطوير بسيطًا ألن

ضافات الصغيرة هي التي تصنع التقدم والتطور مع مرور الزمن، بمعنى أن اإلبداع معتمد على التطوير واإل
ر غير مسبوقة في أي مجال من مجاالت الحياة، بمعنى آخر أن أفكاوليس التقليد من خالل استخدام 

ريقة أو من زاوية غير مألوفة ثم تطوير هذه النظرة اإلبداع ليس تفكيرًا تقليديًا بل هو النظر إلى المألوف بط
 لتحويلها إلى فكرة ثم إلى تصميم ثم إلى إبداع قابل للتطبيق. 

ر أو السلع أو فكاإما االبتكار فهو عملية تصميم شيء جديد غير مسبوق وقد يكون االبتكار في األ
ر هو محطة متقدمة بالنسبة لإلبداع، الخدمات أو أي نشاط آخر في الحياة، ويمكن القول هنا أن االبتكا

تأتي العمليات اإلبداعية لتطوير االبتكار الذي أصبح مألوفًا للناس مع مرور  أواًل ثمبمعنى يحدث االبتكار 
الزمن من أجل إحداث التغيير فيما هو قائم لمواكبة المتطلبات التي تفرضها المتغيرات االقتصادية أو 

 لثقافية أو الدولية في بيئة األعمال على كافة المنظمات. االجتماعية أو السياسية أو ا
ن كانت عملية صعبة ولكنها ليست  إن اإلبداع صناعة يمكن تعلمها والتدريب عليها ومن ثم إتقانها، وا 
عملية مستحيلة بل إن كل واحد منا يمكن أن يكون مبدعًا وأن يتعلم هذه الصنعة من خالل االطالع وفهم 

ي كتب )أدبيات( اإلبداع واالبتكار وهي كثير في المكتبة العربية والجنبية إضافة إلى تنمية وتطبيق ما جاء ف
مهارات الفرد الشخصية الكتساب خصائص وسمات المبدعين مثل الثقة بالنفس والجهد المميز والرغبة في 

 التجديد والمعرفة والريادة ودرجة عالية من الصبر والمثابرة واإللهام والمنطق.
 صايا العشر لتنمية التفكير اإلبداعيالو 

، هي فرادقال أحد الباحثين إن هناك عشر وصايا من شأنها تحسين وتطوير التفكير اإلبداعي عند األ
  (65، 2015)جروان، على النحو التالي: 

 ر تنمو وال تطردها أو تحكم عليها بالفشل بمجرد ظهورها.فكادع األ  .1
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ال تخرج الفكرة إلى الوجود وتطلب مشورة اآلخرين إال بعد أن تشعر أنها ناضجة وقوية حتى ال   .2
 تتحطم على يد هواة النقد وتحطيم اآلخرين.

تذكر أن الفكرة في بدايتها هي عبارة عن مولود جديد نتج من تزاوج أفكار قوية، وهناك احتماالت  .3
ا تحتاج إلى فرصة للنمو واإلبداع وال بد أن نهيئ لها هذه أنها تحمل جينات وراثية تجعلها قوية ولكنه

 الفرصة والبد لها من الحضانة.
االبتكار واإلبداع ليس دائمًا شيئًا مخططًا من حيث المكان والوقت، ولكنه في أحيان كثيرة تأتى  .4

 الوالدة قبل موعدها، وعليك أن تكون مستعدًا الصطياد الفكرة عندما تحين الفرصة. 
عذر عليك ابتكار حل لمشكلة مستعصية، اتركها لفترة وانتقل إلى موقف تفكيري في موضوع إذا ت .5

 آخر وال تصل إلى نقطة اليأس.
اإلبداع يعنى التجديد الدائم، وأنت في حاجة دائمة إلى تمارين وتدريبات لتنمية قدراتك اإلبداعية  .6

وال تتركها إال بعد الوصول إلى حل  فأعط الفرصة لنفسك للخوض في بعض القضايا التي تحتاج لتفكير
 لها.

اإلبداع يحتاج بجانب مهارات االبتكار إلى التغذية الدائمة بالقراءة والمعلومات والتمرس على التفكير  .7
 والتحليل.

ستفادة من أفكار يتطلب العمل اإلبداعي أن يكون هناك تقبل للذات والتسامح مع الخالفات واال .8
 آرائهم.اآلخرين واحترام خبراتهم و 

ال تجعل الخروج عن المعتاد والمألوف يمثل بالنسبة لك حاجزًا قويًا يمنعك عن اإلبداع، فاالبتكار  .9
 يعنى التخلي عن المألوف.

 تعلم أن تتجرع مرارة الفشل وتبدأ من الفشل كخطوة جديدة على طريق اإلبداع. .10
 أهمية اإلبداع للمنظمات

في حياة المنظمة وخاصة إذا كانت تعمل في بيئة شديدة المنافسة، حيث  علإلبدا جدًا هناك حاجة ماسة 
يتوقف مدى نجاح المنظمة أو فشلها في معالجة مشاكلها على ما تملكه اإلدارة والعاملين من مهارات 

ال البحث عن المبدعين ودعمهم إإبداعية، لذا ال مناص اليوم أمام المنظمات التي تنشد التميز والريادة 
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حافظة عليهم، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة اإلبداع وتحسين بيئته، إن أهمية اإلبداع للمنظمات والم
 يمكن حصرها في الفوائد التالية: 

يعمل على اكتشاف وتنمية المهارات الفكرية لإلدارة والعاملين بالمنظمة وتوجيهها لتغيير وتطوير  -1
 الفرد والمنظمة. 

الوصول إلى القرارات الرشيدة لتحقيق التميز والريادة في بيئة  يعمل على مساعدة اإلدارة في -2
 األعمال. 

يسهم في تحقيق رضا المستهلك عن السلع والخدمات التي تشبع حاجاته ورغباته المتعددة والمتغيرة  -3
 باستمرار.

لفة يسهم في إيجاد المؤامة والتكيف البيئي للمنظمة وزيادة المرونة في عملياتها اإلنتاجية المخت -4
 بسبب المتغيرات البيئية السريعة والمتعددة.

في تحقيق الذات وكذلك أهدافهم  نجازوشعورهم باألهمية واإل فراديعمل على رفع الروح المعنوية لأل -5
 المنظمة. أهدافو 

ها أهدافاإلبداع من ضمن أهم واجبات ومهام ومسؤوليات المدير في اإلدارة المعاصرة عند تحديد  -6
 ووضع سياساتها ورسم استراتيجياتها. 

مجاالت اإلبداع في المنظمة كثيرة، قد يكون في العقل اإلداري أو في المزيج التسويقي للسلعة  -7
  والخدمة أو في أسواقها أو في نظم العمل المختلفة.

 عالقة اإلبداع بالتفكير خارج الصندوق.
 ما المقصود بالصندوق؟ 
اإلطار الفكري التقليدي المحدد للقدرة الذهنية والفكرية للفرد الناتجة عن اكتساب الصندوق يراد به ذلك 

، وفي هذا الصدد يقول وتراكم الخبرات والتجارب والمعارف التي تحدد نمط تفكير الفرد وسلوكه في الحياة
لمثل الليبي )اإلنسان من صندوقه يلبس(، بمعنى أنه صندوق افتراضي يتضمن ما يملكه الفرد من أنماط ا

التفكير االعتيادية والطرق التقليدية والروتينية والمتكررة في حل المشاكل والقضايا المختلفة، ويمكن تسمية 
 حدود معينة فقط. التفكير داخل هذا الصندوق بالتفكير المغلق ألنه محصور ومحدد ضمن 
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 ماذا يعني التفكير خارج الصندوق؟
هو مصطلح حديث يقصد به التفكير المنطقي ولكن بطريقة غير عادية وغير مألوفة وغير نمطية 
والنظر لألمور من زوايا غير مألوفة ومختلفة عن المعتاد ومتحررة من كل القيود ومعتمدة على توسيع رقعة 

المستعصية التي من  الخيال ووضع كل االحتماالت وصوالً  إلى الحل األمثل للكثير من المشاكل والقضايا
الصعب وربما من المستحيل حلها من خالل التفكير من داخل الصندوق، ويمكن تسمية التفكير خارج 

التفكير اإلبداعي، التفكير الحر، التفكير الخيالي، التفكير المفتوح، التفكير غير الصندوق بعدة تسميات منها 
، وأخيرا يمكن القول أن التفكير خارج الصندوق هو علم يدالتقليدي، التفكير غير المألوف، التفكير غير المق

 فكار الجديدة والمفيدة للوصول إلى الحل األمثل للمشاكل بقوة الخيال والمنطق. وفن توليد األ
 الميزة التنافسية ومصادرها واستراتيجياتها

 مفهوم الميزة التنافسية
اإلدارة والتسويق تعريفات كثيرة لمصطلح الميزة التنافسية يمكن عرض أهم هذه  أدبيات علمورد في 

 التعريفات كما يلي: 
الميزة التنافسية هي ما تختص به منظمة دون غيرها، وبما يعطي قيمة مضافة إلى العمالء بشكل  ▪

ن المنافع أكثر من يزيد أو يختلف عما يقدمه المنافسون في السوق، حيث يمكن أن تقدم المنظمة مجموعة م
 (. 190، 1999المنافس، أو تقديم نفس المنافع بسعر أقل )عبد الحميد، 

هي حالة اقتدار وتميز تنفرد بها منظمة ما دون  Competitive Advantageالميزة التنافسية  ▪
سواها من المنظمات األخرى العاملة في ذات الصناعة )النشاط(، حيث تستطيع المنظمة من خالل هذه 

 (.653، 2001)هامان،  لميزة تعزيز مركزها التنافسي وزيادة الحصة السوقيةا
الميزة التنافسية هي قدرة المنظمة على صياغة وتطبيق االستراتيجيات التي تجعلها في مركز أفضل  ▪

 (.13، 2006بالنسبة للمنظمات األخرى العاملة في نفس النشاط )أبوبكر، 
يا عن منافسيها في نظر المستخدمين إيجابالمنظمة تمييزا الميزة التنافسية هي أي شيء يميز  ▪

 (.80، 2012)القطب،  النهائيين لمنتجاتها
إن المنظمات تفشل في الغالب في معرفة أن  Philip kotlerويقول أستاذ التسويق الشهير فيليب كوتلر 

أسواقها تتغير كل خمس سنوات، بمعنى أنه قد تصبح استراتيجية األمس الرابحة االستراتيجية الخاسرة اليوم، 
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ن من المنظمات تلك التي تتغير وتلك التي تختفي، وأن خطوة التغيير سريعة لدرجة جعلت ين هناك نوعأو 
 (87، 2000تنافسية )كوتلر، القدرة على التغيير ميزة 

يمكن للباحث تقديم تعريف لمصطلح الميزة التنافسية  أدبيات الموضوعوبناًء على ما تقدم عرضه من 
 على النحو التالي:

)هي الوسيلة أو األداة التي تتمتع وتمتاز بها المنظمة دون سواها من المنظمات المنافسة والتي تعَول 
حصة سوقية ممكنة والتي من  أكبرعليها في بناء قدرتها التنافسية في مواجهة المنافسين للحصول على 

 خاللها يتحدد المركز التنافسي للمنظمة في السوق(.
 ةمصادر الميزة التنافسي

لقد تناول األدب اإلداري واألدب التسويقي مداخل كثيرة في تحديد مصادر الميزة التنافسية يمكن عرض 
يلي: بعضها في هذه الجزئية، حيث قال أحد الباحثين إن للميزة التنافسية مصادر عديدة فمن بينها ما 

 (654، 2001هامان، )
 تتمتع بها منتجات المنافسين، فالسلعة التي تنفرد المنَتج )السلعة أو الخدمة(: قد تكون للمنتج ميزة ال ▪

 بمزيج سلعي متميز يكون لها السبق في نصيب السوق. 
الترويج: الميزة قد تكون في طريقة تصميم وتنفيذ الحملة اإلعالنية، أو في أسلوب البيع الشخصي  ▪

 أو المعارض التجارية أو في خفض تكاليف الترويج. 
تع بميزة تنافسية بسبب استخدام تقنية جديدة تحقق جودة عالية ووفورات في التقنية: المنظمة قد تتم ▪

 التكلفة، مثل خطوط اإلنتاج المتكاملة واألجهزة اإللكترونية والبرمجيات الحديثة. 
البحوث: الميزة قد تكون في الحصول على البيانات والمعلومات الحديثة والدقيقة والكاملة في الوقت  ▪

يمكن من التكلفة، مثل بحوث السوق وبحوث المستهلك، ومدى أهميتها في ضمان نجاح المناسب وبأقل ما 
 صناعة القرار وتنفيذه. 

الموارد البشرية: هي األصول البشرية للمنظمة )اإلدارة والعاملون(، والتي قد تكون متميزة وقادرة على  ▪
المحافظة عليها فالميزة قد تكون في العقل كيفية الحصول على التقنية الحديثة وكيفية استخدامها وكيفية 

  التسويقي أو في رجل اإلدارة صانع القرار، أو في المهارات الفنية لدى العاملين في اإلدارات التنفيذية.
ويرى الباحث أن الميزة التنافسية مصادرها كثيرة، إضافة إلى ما ذكر قد يكون المصدر المركز المالي 

جات، أو تكلفة عمليات التسويق واإلنتاج، أو طرق التوزيع، أو حصول المنظمة للمنظمة أو سعر بيع المنت
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إلخ، ولكن تبقى المنظمة التي تملك الموارد  …( أو خدمات ما بعد البيع، ISOعلى شهادات األيزو )
تضمن  البشرية القادرة والراغبة في العمل بسبب األعداد والتدريب الجيد، تتمتع بميزة تنافسية طويلة األجل،

للمنظمة البقاء والتطور في بيئة العمل التي تتغير باستمرار بسبب جملة من التحديات من بينها المنافسة 
 الشديدة للسيطرة على أكبر حصة من السوق. 

بأن الميزة التنافسية في القرن الحادي والعشرين ستكون من  أدبيات اإلدارةويعزز هذا الرأي ما جاء في 
قدرات اإلنسان وصنعه، وسيكون وقودها األساسي المعلومات والمعرفة، وسيكون معيارها اإلنفاق على 

(، ويؤكد هذا االتجاه أحد 10، 1998التطوير والبحث العلمي، واإلنفاق على التعليم والتدريب )الحسنية،
إدارة الموارد البشرية هي مدخل استراتيجي إلدارة أهم أصول المنظمة،  إنالمجال حيث قال  الباحثين في هذا

 (.415، 2001 أال وهو األصل البشري والذي هو رأس المال الفكري )مصطفى،
ن من ضمن مصادر الميزة التنافسية هو امتالك المنظمة جهاز قوي للبحوث التسويقية  )بحوث إ

والذي يعرف في بعض أدبيات  علم التسويق بجهاز االستخبارات التسويقية،  المستهلك وبحوث السوق(
للحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب وبالتكلفة المناسبة، وخاصة تلك المعلومات ذات 

 Philipالعالقة بالمنافسين وما يتمتعون به من مزايا تنافسية، ويؤكد هذا االتجاه أستاذ التسويق فيليب كوتلر 
Kotler  فيقول صار التسويق اليوم معركة تعتمد على ملكية المعلومات أكثر مما تعتمد على ملكية الموارد

جراءاتهم، ولكنهم ال يستطيعون  األخرى، يمكن للمنافسين أن يقلدون معدات بعضهم البعض، ومنتجاتهم وا 
معلومات الشركة ميزتها التنافسية استنساخ معلومات الشركة ورأسمالها الفكري، ويمكن أن يمثل محتوى 

 (.,698kotler, 2000الرئيسية. )
الصناعية واالقتصادية تستخدم في سبيل الحصول على  إن الجاسوسيةويتفق هذا مع الرأي الذي يقول  

سرار الصناعة ال تفرط فيها الدول الحائزة لها، بل أنها أهم لديها أن اسرار صناعة منتجات معينة خاصة و أ
(، وقد تكمن الميزة التنافسية في القدرة على الحصول على 50، 2004اإلسرار العسكرية )الخضيري، من 

 (.Garvin،2002،37المعلومات عن المنافسين في السوق في الوقت المناسب وبالقدر المناسب )
لمنظمــــة ( التي تصــــدر عن اIS0 9000إن حصـول المنظمة على شهادة الجودة الدوليـــــــة )األيزو

يحقق الفوائــــــــد التاليـــــــة:  International Organization of Standardizationالدولية للمواصفات 
 (.12، 2006)سعيد، 
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زيادة القدرة التنافسية للمنظمة عن طريق تحسين صورتها لدى المستهلك ومساعدتها على طرح  •
 بات منظمة التجارة الدولية.منتجاتها في األسواق الدولية ومواءمتها لمتطل

المساعدة في رفع مستوى أداء المنظمة وتحقيق الكفاءة المطلوبة وزيادة فاعلية العمليات اإلنتاجية  •
 وتقليل العيوب والمسترجعات.

 تمكين المنظمة من القيام ذاتيًا بعمل المراجعة والتقييم المستمر للمنتجات. •
 تطوير المستمر للجودة.تمكين المنظمة من تحقيق األرباح بسبب ال •
 تحسين مستوى العالقة ما بين المنظمة والعمالء. •

(( Imageويضيف باحث آخر قائاًل إن من ضمن مصادر الميزة التنافسية أيضا الصورة الذهنية 
 Country ofأو بلد التصنيع  Country of Originالمتولدة لدى المستهلك تجاه بلد المنشــأ 

Manufactureمصـدر، أو بلد الCountry of Source حيث يكون لهذه الصورة الذهنية أو االعتقاد ،
السائد لدى المستهلك تجاه بلد المنشأ للسلعة المعروضة في السوق أثرًا كبيرًا جدًا في تحديد النمط الشرائي 

موقة تجاه تلك السلعة، ومن هذا المنطلق تعمل الشركات المصنعة في الدول التي تتمتع بسمعة صناعية مر 
ألهمية هذه العبارة في صناعة القرار   }  Made inصنع في{عبـــــــارة  إبرازفي األسواق الدوليـــــــــة على 

الشرائي عند تقييم السلعة من قبل المستهلك، وخاصة إذا لم تكن لدى المستهلك المعلومات أو الخبرة الكافية 
مرة أي غير معروفة العالمة التجارية  ألولي األسواق تجاه السلعة، أو عندما تكون السلعة جديدة تعرض ف

 (.23، 2008والجودة والتقنية المستخدمة )هامان، 
ولقد جاءت دراسات عديدة في األدب التسويقي تؤكد هذا االتجاه وتعزز أهمية ودور بلد المنشأ في 

 النحو التالي:السلوك الشرائي للمستهلك، ويمكن عرض أهم نتائج هذه الدراسات، وذلك على 
 (. (Han and Terpstra, 1988, 20 إن بلـد المنشأ عامل أساسي في تقييم السلعة •
إن بلــــد المنشأ تزود المســتهلك بمعلومات تعكس مستوى المخاطر المحتملة أو المتوقعة من قرار  •
 (. (Teas and Grape, 1996, 38الشراء 
منتجات المستوردة يرتبط بخصائص بلد المنشأ إن رغبة المستهلك في الشراء أو في تفضيل ال  •

 (.Roth and Romeo,1992 , 23وفكرة المستهلك عن شعب ذلك البلد )
تعطي صورة ذهنية معينة للمستهلك عن بلد التصنيع تؤثر في قرار  Made inإن عبارة صنع في   •

 (.Martin and Eroglu, 1993, 26الشراء )
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وأخيرًا يمكن للباحث القول في هذه الجزئية إن مصادر الميزة التنافسية لبناء القدرة التنافسية كثيرة  
هم خصائصها أنها ا ة للمنظمة هي األمثل و ومتنوعة ولكن تبقى الميزة التنافسية التي مصدرها الموارد البشري

ن المنظمات الناجحة تسعى إلى استقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية والمحافظة إطويلة األجل لذلك ف
)إدارة وعاملين(  فرادعليها من خالل الحوافز وتحسين بيئة العمل وتطويرها بالتعليم والتدريب، وتنظر إلى األ

 الكثير من األعمال. إنجازل معرفي تعّول عليه المنظمة في على أساس أنهم رأسما
 استراتيجيات الميزة التنافسية

 (95، 2009)ياسين، ثالث استراتيجيات رئيسية للميزة التنافسية وهي: ( (Porterحدد بورتر
استراتيجية قيادة التكلفة وهي تعني قيام المنظمة بإنتاج منتجات بأقل سعر ممكن مقارنة مع  - 1 

المنظمات المنافسة، حيث الرقابة الصارمة على التكاليف تمكن المنظمة من تحقيق ميزة تنافسية معتمدة 
 ق اربحا أكبر من منافسيها.على تخفيض اسعار بيع منتجاتها وبالتالي زيادة حجم مبيعاتها، مما يجعلها تحق

استراتيجية التمييز وهي تعني اهتمام المنظمة بتقديم منتجات متميزة أو فريدة في خصائصها  - 2 
ووظائفها تميزها عن منافسيها، قد تكون في التشكيالت المختلفة للسلعة أو تقديم خدمات ممتازة قبل وبعد 

نة أو ضمانات أو العالمة التجارية، وهذا التميز يتيح عملية البيع أو توفير قطع الغيار ومراكز الصيا
 للمنظمة فرصة فرض السعر المناسب لها.

حد محدد من أاستراتيجية التركيز وهي تعني تركيز وحشد المنظمة كل مواردها في مجال و  - 3 
مجموعة مجاالت أعمالها بما يمكنها من بناء ميزة تنافسية، وهذا يتحقق بإشباع حاجات ورغبات خاصة ل

سلوب محدد للتوزيع أو االهتمام أمعينة من العمالء أو التركيز على سوق جغرافي محدد أو التركيز على 
 بخط إنتاجي واحد فقط.

 (77، 2015إن الحكم على جودة استراتيجية الميزة التنافسية يتحدد وفقا للمعايير التالية: )القهيوي،  
 عدد المزايا التنافسية وتنوع مصادرها. •
 درجة التطوير والتجديد المستمر في الميزة.  •
 دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. •
 درجة التغير في الحصة السوقية والمركز التنافسي للمنظمة في السوق. •
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 هذ وفي ختام هذه الجزئية يمكن للباحث القول بأن الميزة التنافسية واستراتيجية اختيارها تنبثق من الفكر
اإلداري السليم لرجال اإلدارة العليا بالمنظمة وذلك من خالل االختيار األمثل للميزة التنافسية طويلة األجل 

 من مصادرها المتعددة، والتي يصعب على المنافسين تقليدها في األمد القريب.
 المنظمات الصغيرة والمتوسطة وآليات تطويرها 

 مصادر االفكار اإلبداعية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة 
هناك الكثير من المصادر الداخلية والخارجية التي تساعد المنظمات الصغيرة والمتوسطة على توليد 

  (95، 2011بروبي،يلي: )ر الجديدة والمفيدة، منها ما فكااأل
الزبون: حيث يعتبر المستهلك )العميل( من أهم العناصر األساسية في توليد االفكار ذات الصلة  – 1

بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل الحاجات والرغبات التي يعبر عنها بطريقة مباشرة أو غير 
 مباشرة. 
مل بأفكار جديدة مكتسبة من العاملون: حيث يقترح العاملون النظم التي تؤدي إلى تطوير الع – 2

 تعاملهم المباشر مع الزبائن ومشاكلهم.
الموزعون: حيث يساهم الموزع في تقديم اقتراحات جديدة بسبب معرفته بأحوال السوق واحتياجاته  – 3

 ومتطلباته. 
دة جهزة الحكومية المختلفة في تقديم األفكار الجديدة من خالل بناء قاعالحكومة: حيث تساهم األ – 4

 معرفية متكاملة لالختراعات واالبتكارات الجديدة.
مراكز البحوث: حيث تساهم في األعمال الريادية من خالل البحوث والدراسات عن المنتجات  – 5

 واألسواق وحاجات المستهلك. 
ى خر المنافسون: حيث تعمل التحسينات التي يدخلها المنافس على منتجاته في تحفيز المنظمات األ – 6

 على اإلبداع للدخول إلى دائرة صراع المنافسة في السوق. 
ر اإلبداعية للمنظمات ثالث فكاإن من ضمن مرتكزات بناء األويضيف باحث آخر في هذا الصدد قائاًل 

مرتكزات هي مرتكز التخلي الذي يدور حول التخلص من السلوكيات السلبية مثل عدم االنضباط وعدم 
ي مثل الجدية إيجابومرتكز التحلي الذي تقوم فلسفته على البحث عن كل ما هو الوالء وعدم االكتراث، 

وااللتزام والجودة والوالء، ومرتكز التجلي الذي يهتم بعمليات اإلبداع واالبتكار من أجل الوصول إلى ما لم 
 . (102، 2004 )الخضيري،يصل إليه اآلخرون 
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 نجاح المنظمات الصغيرة والمتوسطة أسس
التي يجب أن تعتمدها المنظمات الصغيرة والمتوسطة حتى تضمن النجاح  سسالكثير من األهناك 

ما يلي:  سسهذه األ أبرزالمتمثل في استمرارها وتطورها في المجال الذي تعمل فيه )السوق(، ومن 
  (50، 2006)الحسيني، 

 مة.امتالك اإلدارة رؤية واسعة وتصور الشامل لواقع ومستقبل نشاط المنظ - 1
نجازالمثابرة والجدية و  – 2  األعمال بأقل ما يمكن من التكاليف )الفعالية والكفاءة(. ا 
 المرونة وسرعة االستجابة للمتغيرات البيئية المتعددة والمتسارعة.  – 3
 التميز والقدرة على اإلبداع واالبتكار وامتالك ميزة تنافسية قوية من الصعب تقليدها.  – 4
 ومعتمد على قاعدة معلوماتية دقيقة. نشطةابي كفؤ وفّعال على كل األوجود نظام رق – 5
 الجديدة والمبتكرة.  نشطةتهيئة بيئة العمل للتحفيز المادي والمعنوي ورعاية األ - 6
 توسيع قاعدة المشاركة في اتخاد القرارات واعتماد فلسفة العمل بروح الفريق.  – 7
 ي مع الجمهور الداخلي والخارجي للمنظمة. وجود نظام اتصاالت رسمي وغير رسم – 8
 والقياس وواضحة لكل العاملين في المنظمة.  نجازقابلة لإل هدافأن تكون األ – 9

 للمهام والسلطات والمسؤوليات.  مثلوجود هيكل تنظيمي مرن لضمان االستخدام األ – 10
 الصورة الذهنية عن المنظمة في المجتمع.اعتماد استراتيجية المسؤولية االجتماعية لتحسين  – 11

أخرى للنجاح والتميز مثل االختيار الجيد  أسسوفي هذه الجزئية يمكن للباحث أن يضيف عناصر أو 
لموقع )المكان( المنظمة، ووجود المهارة الفكرية والفنية واإلنسانية للقياديين، أن يكتمل الهيكل التنظيمي 

تتمتع المنظمة بإدارة تسويق قوية  أنام وصف وتوصيف الوظائف، و بوجود نظام المالك الوظيفي ونظ
معتمدة على جهاز متميز لالستخبارات التسويقية وبحوث السوق والمستهلك. باإلضافة إلى ضرورة وجود 

 بالمنظمة برنامج سليم لتقييم كلي للنشاط، وخطة استراتيجية مبنية على التميز والريادة.     
 ية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة المسؤولية االجتماع

اجتماعية مختلفة تقوم بها المنظمة لإلسهام في تطوير  أنشطةالمسؤولية االجتماعية هي التزامات و 
لى المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا بهدف تحسين صورتها الذهنية لدى جمهور المنظمة مما يؤدي إ

  .(226، 2016)هامان،  ها بكفاءة وفعاليةأهدافتحقيق 
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  (226، 2016)هامان،  ومن خالل تحليل هذا التعريف نقف على النقاط التالية:
المسؤولية االجتماعية هي التزام على المنظمة بقوة القانون مثل تقديم منتجات )سلع وخدمات( جيدة  .1

 ا.وا عالنات صادقة ومنافسة شريفة وعدالة تنظيمية وحماية للبيئة من التلوث وغيره
المسؤولية االجتماعية هي نشاطات اجتماعية طوعية )التزام ذاتي( تقوم بها المنظمة في خدمة  .2

المجتمع مثل االسهام في إنشاء مساجد ومراكز دينية ونواد رياضية ومكتبات علمية ودعم األعمال 
 الخيرية والمسابقات المختلفة والدورات التدريبية والمؤتمرات وغيرها.

سهام في تطويره تماعية تعمل على تحسين جودة الحياة في المجتمع من خالل اإلالمسؤولية االج .3
المجتمع المرفه جيدة وسلوكياته أكثر وعيًا  أفراداقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا. حيث تصبح أخالقيات 

 ورشدًا.
اجتماعية جيدة داخل المسؤولية االجتماعية هي استراتيجية المنظمة في بناء سمعة طيبة وعالقات  .4

ن والعمالء يالمجتمع الذي تعمل فيه وكذلك مع كل األطراف ذات العالقة بعمل المنظمة مثل العامل
 عالم وغيرها.ن والنقابات وجماعات الضغط والمصارف واإليوالمورد

سعاده وهذا يؤدي إلى تحقيق  .5 لى المنظمة ع أهدافالمسؤولية االجتماعية تعمل على رفاهية المجتمع وا 
المجتمع السعيد سيكون مجتمعًا واعيًا ورشيدًا وبالتالي سيوفر بيئة عمل جيدة وكوارد  نالمدى البعيد، أل

 ها بكفاءة وفعالية.أهدافبشرية متميزة إنتاجًا وسلوكًا تحتاجها المنظمة في تحقيق 
نظمة ويضيف باحث آخر مستعرضًا أصحاب المصالح أو األطراف ذات العالقة الذين تلتزم الم 

  (71 ،2006)الحسيني، تجاههم بمسؤوليات اجتماعية، وذلك على النحو التالي: 
 سهم: من خالل تعظيم القيمة السوقية للسهم وزيادة االرباح ومركز مالي متميز.حملة األ – 1
 نسانية جيدة.  إالعاملون: من خالل الرواتب والحوافز وبيئة العمل متميزة والسالمة المهنية وعالقات  – 2
 سعار منخفضة وخدمات ما بعد البيع.أالمستهلكون: للحصول على السلع والخدمات بجودة عالية و  – 3
المنافسون: االلتزام بقواعد المنافسة الشريفة ومعدل نمو األسواق واالبتكارات المتميزة والتعاون  – 4

 االيجابي.
ا مع المقرضين وتسديد االلتزامات المالية في التوقيت المصارف: االلتزام ببنود العقود المتفق عليه – 5

 المتفق عليه.
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الحكومة: االلتزام بقوانين ونظم الدولة ودفع االلتزامات الضريبية والجمركية وتنمية وتطوير المجتمع  – 6
 المحلي.

 المجزية لهم.رباح المستثمرين: المحافظة على القيمة الزمنية ألموال المستثمرين والحصول على األ - 7
الموردون: االلتزام باستمرار العملية الشرائية معهم وبسرعة الدفع وعدم تأجيل االلتزامات المترتبة لهم  – 8

 مة المنظمة. ذب
المجتمع المحلي واإلسهام في حل مشكلة البطالة وتطوير  أفرادالمجتمع: من خالل دعم ومساندة  – 9

 المجتمع والمساعدة في أنشطته وفعالياته المختلفة.
البيئة: المحافظة على البيئة من التلوث والمساهمة في برامج الصحة والرعاية االجتماعية وبرامج  – 10

 النظافة.
عراف المهنية لتزام بقوانينها ونظمها ومعاييرها واألالجمعيات والنقابات المهنية والغرف التجارية: اال – 11

 الخاصة بها.
 دور الدولة في دعم المنظمات الصغيرة والمتوسطة 

في معظم الدول المتقدمة والنامية هناك اهتمام كبير بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرارها 
مجموعها قوة اقتصادية كبيرة تساهم بشكل  وازدهارها، والسبب يرجع ألهمية هذه المنظمات التي تشكل في

سهام في معالجة مشكلة البطالة في المجتمع من خالل كبير في دعم اقتصاد هذه الدول، إضافة إلى اإل
توظيف العمالة، لذلك أصبح هناك مسؤوليات وواجبات تجاه الدول والحكومات في تشجيع ودعم المنظمات 

      الصغيرة والمتوسطة، منها ما يلي:    
 نشر ثقافة اإلبداع والريادة لالرتقاء بالمنظمات والمجتمع والدولة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.   -1
 إنشاء كليات متخصصة في علم التسويق ألعداد المتخصصين في العملية التسويقية.   -2
 . جنبيتوفير المناخ االستثماري الجيد لتشجيع المستثمر المحلي واأل -3
 للتشريعات ذات العالقة باالقتصاد واألعمال.  التطوير المستمر -4
 دعم المنظمات في معالجة مشاكلها اإلنتاجية والتسويقية.  -5
 )نشر المعلومات للجميع(.  تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل -6
 إيجاد نظام إداري رشيد يعتمد على تبسيط اإلجراءات.  -7
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 والتدريبية.االهتمام بجودة مخرجات المؤسسات التعليمية  -8
 يجاد ودعم الهيئات الممولة إلنشاء المشاريع المختلفة. إ -9

 توفير البنية التحتية األساسية والتكنولوجية. -10
 تطوير السياسات المالية والنقدية والتجارية. -11
 توفير نظام سياسي جيد ومستقر. -12

 

 استنتاجات الدراسة
والمتوسطة يتطلب امتالكها ميزة تنافسية طويلة األجل، إن الريادة والتميز في المنظمات الصغيرة  .1

الراغبة والقادرة على التغيير واإلبداع واالبتكار، المتمثلة في مهارات العاملين  مصدرها الموارد البشرية
وجودة الفكر اإلداري للقادة )رأس المال الفكري(، وهي ميزة تنافسية قوية من الصعب على المنافسين 

  مدى القريب.تقليدها في ال
إن الميزة التنافسية صارت اليوم صناعة بفعل العولمة وثورة المعلومات والتكنولوجيا وتحرير األسواق  .2

وغيرها، لذلك ال مناص للمنظمات الصغيرة والمتوسطة التي تنشد التميز والريادة في السوق من توفير 
 متطلبات وعوامل نجاح هذه الصناعة.

والمنظمات  فرادمنظمات الصغيرة والمتوسطة مسؤولية مشتركة بين األإن بناء ودعم واستمرار ال .3
والدولة، يجب أن يتعاونوا جميعا على االلتزام بها، إضافة إلى أنه عمل يجب أن ينظر اليه كواجب 

 وطني إلبعاده االقتصادية واالجتماعية للمجتمع والدولة. 
ن كانت عملية صعبة إمكن إن االبتكار واإلبداع والتفكير خارج الصندوق عملية ي .4 تقانها، وا  دراكها وا 

يمكن أن يكون مبدعًا، من خالل االطالع وفهم وتطبيق ما  ولكنها ليست مستحيلة، بل أن كل انسان
جاء في كتب اإلبداع واالبتكار، إضافة إلى تنمية مهارات الفرد الشخصية الكتساب خصائص وسمات 
المبدعين مثل الثقة بالنفس والجهد المميز، والرغبة في التجديد والمعرفة والريادة، ودرجة عالية من 

 ام والمنطق. لهالصبر والمثابرة واإل
جدًا لإلبداع في حياة المنظمات الصغيرة والمتوسطة وخاصة إذا كانت تعمل في إن هناك حاجة ماسة  .5

ها وخاصة اإلنتاجية أهدافبيئة شديدة المنافسة، حيث يتوقف مدى نجاحها أو فشلها في تحقيق 
ر جديدة ومفيدة قبل كاأفوالتسويقية على ما تملكه اإلدارة والعاملين من مهارات إبداعية، لتوليد 
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ساليب ونظم أالمنافسين)الريادة(، وصواًل للتميز سواء في المنتجات )السلع والخدمات( أو األسواق أو 
 العمل المختلفة. 

إن تمتع قادة وصّناع القرار في المنظمات الصغيرة والمتوسطة بمهارات التفكير اإلبداعي )التفكير  .6
إيجاد الحلول للكثير من المشاكل والقضايا المعقدة، التي من خارج الصندوق(، يجعلهم قادرين على 

 الصعب جدًا عالجها من خالل التفكير التقليدي )تفكير داخل الصندوق(.
إن إدارة المنظمات الصغيرة والمتوسطة من خالل التزامها بمسؤولياتها االجتماعية وهي االقتصادية  .7

 تطيع القيام بأعمال إبداعية في هذا خالقية والطوعية )الخيرية( تسوالقانونية واأل
ها المخططة أهدافاالتجاه، وتحسين صورتها الذهنية لدى جمهورها الداخلي والخارجي، وبالتالي تحقيق  .8

  بدرجة عالية من الكفاءة والفعالية.
ن من المنظمات الصغرى والمتوسطة، تلك التي تتغير وتنمو، وتلك التي تفشل وتختفي، يإن هناك نوع .9

القادة )صّناع القرار( ألهمية التفكير اإلبداعي )التفكير خارج الصندوق(  إدراكوهذا يتوقف على مدى 
 ووضع السياسات ورسم االستراتيجيات.  هدافعند تحديد األ

 

 توصيات الدراسة 
 داعية للقادة لالرتقاء بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة.نشر الثقافة اإلب .1
 يجاد ودعم الهيئات الممولة إلنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إ .2
 توفير البنية التحتية األساسية والتكنولوجية والمعلوماتية للمنظمات. .3
 دراك وااللتزام بالمسؤوليات االجتماعية المختلفة للمنظمات.ضرورة اإل .4
 وتطبيق مهارات التفكير اإلبداعي )التفكير خارج الصندوق(.تعلم  .5
 خرين في التميز واإلبداع والريادة في السوق.االستفادة من تجارب اآل .6
 ر اإلبداعية الداخلية والخارجية ودعمها.فكاالبحث عن مصادر األ .7
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 تنمية وتطوير الموارد البشرية من خالل تفعيل استخدام التمكين النفسي بالمنظمات الصغيرة  

 والمتوسطة بالجزائر 

 د. كمال مولوج                                                  د. فوزية مقراش 
 الجزائر – المدية –  فارس يحي جامعة                               الجزائر – جيجل  – يحي بن  الصديق محمد امعةج

ziyamekkrache@yahoo.com                                          kmouloudj@yahoo.fr 

 الملخص 
تنمية وتطوير المووارد البشورية فوي المنظموات الصوغيرة هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر التمكين النفسي على 

والمتوسطة الجزائرية، لتحقيق أهداف الدراسة تم جمع البيانوات مون عينوة الدراسوة باسوتخدام وسويلة انسوتبيان، ثوم 
اعحصووائية باسووتخدام ااسووالي  ( SPSS) يووةمعالجتهووا اعتمووادا علووى برنووام  الحزمووة اعحصووائية للعلوووم انجتماع

المناسبة. وقود توصولت الدراسوة إلوى مجموعوة مون النتوائ  أهمهواث وجوود أثور إيجوابي للتمكوين النفسوي علوى تنميوة 
انطالقوا مون نتوائ  الدراسوة  .وتطوير الموارد البشرية، ويرجع هذا ااثر إلى معنى العمل، كفاءة العمل وتأثير العمول

 رة والمتوسطة بالجزائر.قدم الباحثان مجموعة توصيات للمنظمات الصغي 

ث التمكين النفسي، معنى العمل، كفاءة العمل، استقاللية العمل، تأثير العمل، تنمية وتطوير الموارد  دالةالكلمات ال 
 البشرية، المنظمات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.

Abstract 

This study aims to identify the impact of psychological empowerment on human 

resources development at small and medium companies in Algeria. To achieve the objectives 

of the study, we use a questionnaire to collect data from the sample study; data are analyzed 

using Statistical Package for Social Sciences (SPSS), and the appropriate statistical 

techniques. The study results show a significant positive impact of psychological 

empowerment on human resources development. It is the effect of work meaning, work 

efficiency, and impact of work on human resources development. Based on the results, the 

researchers suggest many recommendations to small and medium companies in Algeria. 
 

Keywords: Psychological Empowerment, Work Meaning, Work Efficiency, Work Autonomy, 

Impact of Work, and human resources development, Small and Medium Companies in 

Algeria. 
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 المقدمة 
لقد تزامنت أهمية المنظمات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات الدول بجميع أنحاء العالم دون استثناء، 
خصوصا بعد تركيز اقتصاد الدول على االهتمام بمساهمة هذا النوع من المشاريع في تقدمه، مما أدى 

سياسات تشجيع المنظمات الصغيرة والمتوسطة وسن تشريعات بهدف تنظيمها، وهذا بالحكومات إلى انتهاج 
إليمانها بأن هذا النوع من المنظمات قادر على خلق فرص عمل جديدة ولها مساهمة في إعادة توزيع 

ها الثروة. إن إدراك معظم دول العالم للدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات الصغيرة والمتوسطة أدى إلى شمول
مجاالت مختلفة، ألن لها دورا رياديا يساهم في تطوير اإلنتاج بتكاليف منخفضة وفعالية أعلى. إن مساهمة  
المنظمات الصغيرة والمتوسطة في تطوير االقتصاد مرهون بقدرتها على استغالل مواردها المتنوعة بأفضل 

بر متطلبا أساسيا لضمان النشاط الجيد لهذا األساليب، وتعتبر الموارد البشرية أحد أهم هذه الموارد والتي تعت
 النوع من المنظمات.

تعد تنمية الموارد البشرية أحد أبرز عمليات إدارة الموارد البشرية وهي أداة فعالة في رفع أداء الموارد 
ى البشرية وأداء المنظمات، فتنمية وتطوير الموارد البشرية بنجاح يؤدي إلى تحسين معايير األداء ويؤدي إل

تحقيق رضا العمالء وتفعيل دور المنظمات في تحقيق االزدهار باقتصاديات الدول في ظل تحرير 
المنافسة. إن أهمية تنمية الموارد البشرية باعتبارها أهم مورد بالنسبة للمنظمة، جعل منظمات األعمال تعتمد 

 استخدامها للتمكين النفسي. على سبل متنوعة لتطويره، كاعتمادها على دورات التكوين والتدريب، وكذلك

التمكين النفسي عملية مستمرة تهدف لتهيئة الظروف المناسبة من أجل تحقيق فعالية العمل، وذلك من  
خالل ضمان للموظفين الوصول إلى المعلومات والموارد الالزمة إلنجاز العمل وتوفير لهم فرص النمور 

ق إنتاجية واألهداف التنظيمية بالفعالية المطلوبة. كما والتطور، فالهدف الرئيسي للتمكين النفسي هو تحقي
دراك الموارد البشرية للمواقف ودورها في المنظمة، فالتمكين النفسي  يعتبر التمكين النفسي بأنه سمة نفسية وا 
يتضمن إيمان الموظف بمحتوى العمل الذي ينجزه وقدرته على القيام به بشكل جيد، وكذلك شعوره بالقدرة 

مكانيته التأثير في العمل الذي يقوم به بالشكل الذي على اتخ اذ القرارات المتعلقة باألنشطة التي يقوم بها وا 
يؤدي إلى نتائج جيدة، وقد اعتبر الباحثون التمكين النفسي متطلب أساسي على المنظمات االهتمام بتوفيره 

موضوع تنمية وتطوير الموارد من أجل تطوير وتنمية قدرات الموظفين، لذا جاءت هذه الدراسة لعالج 
 البشرية من خالل تفعيل استخدام التمكين النفسي بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر.
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 مشكلة الدراسة 
انفتاح اقتصاديات الدول وتحريرها للتجارة أدى بها إلى زيادة اعتمادها على منظمات األعمال الصغيرة 

شريانها الذي ال يمكن االستغناء عنه، وهذا لتنامي دورها  والمتوسطة، ونظرت إليها على أنها بمثابة
االبتكاري والريادي في مختلف المجاالت، سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية. إن أهمية المنظمات 
الصغيرة والمتوسطة أدى بطاقمها اإلداري إلى البحث عن السبل الكفيلة بتحسين بيئة عمل هذا النوع من 

هذا من خالل توفير أهم المتطلبات والترتيبات التي من شأنها أن تفعل دور المنظمات المشروعات، و 
الصغيرة والمتوسطة في بيئة أعمال شديدة التعقيد، ليس بها فرصة للمنظمات الضعيفة لالستمرار والبقاء. 

ر وسيلة لتحقيق وتعد الموارد البشرية متطلبا أساسيا وضروريا لنجاح منظمات األعمال، واالهتمام به يعتب
أهداف إستراتيجية، ولهذا جاءت هذه الدراسة للتركيز على تنمية وتطوير الموارد البشرية كأحد المتطلبات 
والترتيبات األساسية لضمان بيئة عمل جيدة، والتساؤل المطروح بهذه الدراسة متمثل في: ما مدى مساهمة  

 بشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر؟استخدام التمكين النفسي في تنمية وتطوير الموارد ال
 أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 التعمق في فهم كل من التمكين النفسي وتنمية وتطوير الموارد البشرية؛ ▪
 دراسة أثر التمكين النفسي على تنمية وتطوير الموارد البشرية؛ ▪
 التمكين النفسي على تنمية وتطوير الموارد البشرية؛تحديد أثر أبعاد  ▪
تقديم توصيات للمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر بغرض تفعيل تأثير التمكين النفسي على  ▪

 تنمية وتطوير الموارد البشرية.
 مصطلحات الدراسة 

تطوير الموارد سيتم تقديم مصطلحات الدراسة والمتمثلة في التمكين النفسي وأبعاده وكذلك تنمية و 
 البشرية على النحو اآلتي:

خلق الشعور اإليجابي لدى الموظف والذي ينعكس على إحساسه بالقدرة على التحكم * التمكين النفسيث 
 في قدراته الذاتية والمشاركة الفعلية ألداء دوره في العمل بالشكل المناسب.
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أن األنشطة التي يقوم بها لها أهمية كبيرة لى إشعور الموظف بارتباطه بالعمل، وذلك راجع * معنى العملث  
 وقيمة بالنسبة لكل فرد داخل المنظمة.

 قدرة الموظف على أداء األنشطة والمهام الموكلة إليه بالجودة والمهارة المطلوبة.* كفاءة العاملينث 
قيام الموظف باتخاذ القرارات بشكل مستقل وقيامه بمبادرات مما يؤدي إلى زيادة قدراته  * استقاللية العملث

 اإلبداعية.
إجراء التغيير اإليجابي في بيئة العمل من طرف الموظفين وحرصهم على المساهمة في * تأثير العملث 

 ذلك من خالل انتهاج سلوك متميز.
جدا لتحسين قدرات وكفاءات الموارد البشرية من خالل  : أداة مهمة* تنمية وتطوير الموارد البشرية

 التدريب والتعلم المستمر وتنمية المهارات بهدف تحسين أداء المنظمة. 
 اعطار النظري للدراسة والدراسات السابقةث 

سيتم من خالل تقديم اإلطار النظري للدراسة التعرف على متغيرات الدراسة، وكذلك دراسة مجموعة دراسات 
 عالجت نفس موضوع الدراسة الحالية. سابقة

 التمكين النفسي للموارد البشرية 
لقد زادت حاجة المنظمات إلى التمكين النفسي لمواردها البشرية، فالتطورات التكنولوجيا واإلبداع 
المستمر في جميع الميادين واشتداد المنافسة بين المنظمات، أدى إلى حتمية تمكين الموظفين، فتدريب 

كسابهم بمختلف المهارات يساهم في زيادة اهتمام المنظمات بالمعرفة واإلبداع وزيادة قدرة الموظفي ن وا 
 Jena., et( 2019وأكد )(. Torabi, 2016موظفيها على االستجابة للتغيرات البيئية بالكيفية المالئمة )

al   أن مفهوم التمكين النفسي أثار اهتمام الباحثين والممارسين في أدب السلوك التنظيمي، وهذا ألهمية
التمكين النفسي الذي يعتبر أداة تسمح للموظفين بأداء وظائفهم حسب المتطلبات المحددة، وتطبيق رؤيتهم 

أساسي لتحقيق التفوق التنظيمي، ألن التمكين النفسي عنصر  الخاصة في العمل حتى يتحقق النجاح
 التنظيمي. 

يعتبر التمكين النفسي أحد أبرز األساليب الفعالة التي تهدف المنظمة من خاللها إلى زيادة إنتاجية  
الموظفين، وهذا عن طريق االستخدام األمثل لقدرات األفراد وفرق العمل لتحقيق األهداف التنظيمية. 

التطوير والتأثير اإليجابي في األفراد والجماعات لتحقيق التحسين فالتمكين النفسي هو عملية من خاللها يتم 
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يعد التمكين النفسي توجها إدراكيا للعمل الخاص إذ (. Behroozi., et al, 2012المستمر لألداء )
لى استقالليته في  بالموظف، والذي يتميز بإدراك الفرد للمغزى من العمل وكذلك لكفاءته في تأدية العمل، وا 

القرارات المتعلقة باألنشطة التي يقوم بها وكذلك التأثير في العمل. كان التركيز عملية التمكين النفسي اتخاذ 
على الفروق الفردية، إال أن األمر قد تغير، فقد أصبح التركيز في اآلونة األخيرة على العوامل المتعلقة 

ي تحقيق التمكين النفسي لألفراد في مكان والمرتبطة ارتباط وثيقا بالتمكين النفسي، وكيف يمكن المساهمة ف
 (.Allen., et al, 2016العمل لما له من نتائج إيجابية على الفرد والمنظمة )

أن التمكين النفسي ممارسة تحفيزية تهدف لزيادة األداء عن طريق إتاحة  Hanaysha( 2016يرى )
زالة الحدود والفوارق بين  فرص المشاركة في صنع القرار، فهو يهتم بشكل أساسي بتطوير الثقة والتحفيز وا 

دهم الموظف واإلدارة العليا. فالتمكين النفسي آلية من خاللها يتم منح الموظف سلطة اتخاذ القرار ويزو 
بالسلطة والصالحيات المتعلقة بأنشطتهم اليومية في العمل. إن التمكين النفسي يؤدي إلى شعور الموظف 
باعتراف اإلدارة بقدراته وجهوده، وهذا يساهم في التطوير اإليجابي لتفكير الموظفين، وجعلهم يبذلون قصارى 

ضا الوظيفي وكذلك والءهم التنظيمي جهدهم في أي عمل يوكل إليهم، كما أن التمكين النفسي يعزز الر 
 ويرفع من إنتاجية العمل ويقلل مع معدل دوران العمل. 

التمكين النفسي عبارة عن بناء تحفيزي يتحدد عند إدراك أربعة أن  Allahyari., et al( 2011يرى )
أبعاد وهي المعنى والكفاءة واالستقاللية والتأثير. فمعنى العمل أو الغرض أن يكون هناك تالؤم بين 
سلوكيات األفراد ومعتقداتهم مع احتياجات العمل حتى يتم أداء دورهم بطريقة جيدة، أما الكفاءة الذاتية فهي 

تقان وبدل جهد يتطابق مع الجهد المتوقع، بينما اإلي مان بقدرات األفراد على القيام بأداء األنشطة بمهارة وا 
االستقاللية فيقصد بها اتخاذ القرارات وممارسة العمل وفق أساليب يراها الموظف مناسبة ألداء أنشطة العمل 

مستخدمة لتقييم األداء، أما فيما يخص وجدولة تلك األنشطة، وكذلك القدرة على التحكم في المعايير ال
التأثير، فيقصد به الدرجة التي يمكن من خاللها التأثير في النتائج اإلستراتيجية واإلدارية والتشغيلية لقسم أو 

 وحدة عمل واحدة. 
أن التمكين النفسي ليس مجرد دوافع داخلية نحو العمل بل هو أيضًا  Kang., et al( 2017أكد )

نشط، وهو عنصر أساسي في العمل، فالتمكين النفسي يختلف عن الدوافع الذاتية العامة  توجه تحفيزي
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األخرى، إنه دافع داخلي إيجابي يقوم بتحفيز الفرد على إدراك قدراته الذاتية وكذلك دوره الفعلي الذي يجب 
 أن يقوم به في العمل وأن يلتزم بأدائه وفق المستوى المطلوب. 

 رد البشرية تنمية وتطوير الموا
تنمية وتطوير الموارد البشرية أحد المتطلبات األساسية في  Andrioni and Popp( 2012اعتبر )

برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد تعددت النظريات المفسرة لمتطلبات تنمية وتطوير الموارد 
كفاءة هذا النوع من الموارد. تسعى البشرية، إال أن هذه النظريات تؤكد على أهمية تدريب الموارد وتحسن 

المنظمة لتوفير خبراء ومختصين يشرفون على تنمية وتطوير مواردها، بداية بتحديد متطلبات التنمية 
والتطوير والحاجة إلى ذلك، ثم يتم تحديد الطرق المناسبة للقيام بهذه العملية للتوفيق بين خصائص األفراد 

تنمية وتطوير الموارد البشرية تتم من خالل وضع خطة لتنمية  إن وحاجتهم إلى التنمية والتطوير.
الموظفين، قم تأتي خطوة التطوير والتي هي عبارة عن مجموعة معقدة من لتقليل فجوة الكفاءة وتحسين أداء 
العمل، ويتم تقييم عملية تنمية وتطوير الموارد البشرية بالرجوع على تقييم فجوة الكفاءة، وهل تمنت المنظمة 

 (.Kazakovs., et al, 2015من تقليل حجم هذه الفجوة من خالل تنمية وتطوير مواردها البشرية )
تنمية وتطوير الموارد البشرية سلسلة من األنشطة التي تدعم تغيير أن  Richman( 2015أكد )

السلوك وتقديم فرص التعلم للموظفين، وتهدف هذه األنشطة إلى تطوير مهارات الموظفين واكتساب المرونة 
للتكيف مع المطالب الحالية والمستقبلية للمنظمة. إن الهدف الرئيسي من تنمية وتطوير الموارد البشرية هو  
تحقيق األداء العالي، إذ يتم تطوير وتنمية الموارد البشرية من خالل أنشطة التدريب والتطوير والتقييم وكذلك 

دارة التغيير والتغذية العكسية.  إن تحديد برنامج تنمية وتطوير الموارد البشرية المناسب التطوير الوظيفي وا 
كيفية تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومن أبرز يستند إلى التعرف على مجموعة محددات تتحكم في طبيعة و 

دارة الوقت، وكثافة التدريب، واألساليب  هذه المحددات الكفاءات الواجب تطويرها، وكفاءة حل المشاكل وا 
المعرفية المطلوبة، المكان والسعر المخطط له، والتكاليف غير المباشرة لتنمية وتطوير الموارد البشرية، 

المناصب المراد تطويرها، فكل هذه األمور يجب مراعاتها عند تنمية وتطوير الموارد  ية في نوعيةولواأل
 (.Okoye & Ezejiofor, 2013البشرية )

يعتبر تطوير وتنمية الموارد البشرية ضروري لتقليل من اآلثار للموارد البشرية والناتجة عن عدم 
تدريب والتطوير المستمرة للموظفين، حتى يكون االستغالل الجيد للكفاءات، إذ على المنظمة توفير فرص ال
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 ,Uddin., et alالموظف مؤهل لمواجهة التغييرات الحاصلة في البيئة سواء كانت داخلية أو خارجية )
للمنظمة، إذ يعد بالنسبة تنمية وتطوير الموارد البشرية استثمار  Alhalboosi( 2018وحسب ) (.2016

تدريب والتطوير الوظيفي، فتعتمد تنمية الموارد البشرية على أن التنمية عبارة التعلم أحد أهم ركائزها وكذلك ال
عن إضافة قيمة لإلنسان معتمدة على الخبرة البشرية، وهذا من أجل دعم األفراد والجماعة، فتنمية الموارد 

لبشرية بتقديم البشرية هي عملية لتحسين اإلنتاج من خالل استخدام القوى العاملة، وتهتم تنمية الموارد ا
الدعم للمورد البشري حسب جنسه ونوعية وظيفته وطبيعة المنظمة التي ينتمي إليها والمنظمة التي يسكن 
بها، وكذلك التعليم والتدريب من خالل تقديم دورات تعليمية وفق مناهج وبرامج تتماشى مع احتياجات 

ئمة، باإلضافة لما سبق تركز تنمية الوارد الموظف للتعلم ونت خالل توفير مدربين أكفاء وبنى تحتية مال
البشرية على إدارة األداء وتحسين نوعية الخدمات المقدمة واالعتماد على إدارة المعلومات، وعالوة على ما 
سبق االهتمام بظروف العمل بداية من طريقة التوظيف والتعيين وطريقة تحديد األجر وعالقات العمل 

 والترقية والحوافز.
 السابقة  الدراسات 

 في هذا الجزء سيتم عرض بعض الدراسات السابقة التي عالجت نفس موضوع الدراسة الحالية:
هدفت الدراسة إلى تحليل ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة، ث  Park  and Jo (2016) دراسة

ت نتائج ودراسة كيف يمكن للتمكين النفسي أن يلعب دورا مهما في تنمية وتطوير الموارد البشرية. فقد أكد
الدراسة أن للتمكين النفسي دورا إيجابيا في تفعيل تنمية وتطوير الموارد البشرية، ويرجع السبب في ذلك أن 
التمكين النفسي يعزز دافع الموارد البشرية بااللتزام وكذلك جلب قوة حقيقية للموظفين. وقد أوصت الدراسة 

 مكين النفسي.بأهمية تعزيز هذا الدور من خالل بناء نموذج قوي للت
جاءت هذه الدراسة للتأكيد على أهمية الموارد البشرية بالنسبة للمنظمات :  Jahanian(2014)دراسة 

التي تنشط في بيئة معقد، فهذه المنظمات تحتاج إلى مورد قادر على اإلبداع، وقد اعتبرت هذه الدراسة أن 
لجعل المورد البشري قادر على اتخاذ القرار تمكين وتنمية وتطوير الموارد البشرية هو نهج ضروري 

والمشاركة في صناعته، وأكدت نتائج هذه الدراسة أن برامج تنمية وتطوير الموارد البشرية تحتاج إلى تمكين 
 الموظفين وفق مبادئ وتوجيهات تكون عملية أكثر.

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sung%20Jun%20Jo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sung%20Jun%20Jo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sung%20Jun%20Jo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
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لبشرية وخاصة الشباب، جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهمية االهتمام بالموارد ا: Betchoo (2013)دراسة 
وأنه يجب االهتمام بالتمكين وتنمية وتطوير مهاراتهم، ويجب على المنظمات في كافة القطاعات أن تدعم 

عملية التمكين سواء بدعم التكنولوجيا أو المساهمة في محو األمية وهذا بما يسمح ببناء طاقات بشرية 
تنمية وتطوير الموارد البشرية هي االهتمام بخريجي ى في ولمؤهلة، وأكدت نتائج الدراسة أن الخطوة األ

 المدارس والجامعات وتمكينهم وفق برامج تدريبية مدروسة بشكل محكم. 
هدفت الدراسة لتبيان أهمية التمكين ضمن إدارة الموارد :  Abdullah andYusoff (2008)دراسة 

يمكن تشجيع الموارد البشرية على لعب  البشرية، وكيف يمنه خلق قيمة لهذا المورد، ووضحت الدراسة كيف
أدوار مختلفة بالمنظمة واالستفادة من مهاراتهم، وربطت هذه الدراسة التمكين بتطوير وتنمية الموارد البشرية 
وأكدت االرتباط الكبير بين التمكين وتنمية والتطوير الموارد البشرية، وقد أوصت الدراسة بضرورة تعميق 

 التجريبية بين هذين المتغيرين.الدراسات واالختبارات 
 فرضيات ونموذج الدراسة 

 لدراسة المشكلة التي تم توضيحها سابقا تمت صياغة الفرضيات اآلتية: 
أثر ذو داللة إحصائية للتمكين على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات  هناكالفرضية الرئيسيةث 

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.
 الفرضية قسمت إلى عدة فرضيات فرعية، وهي كاآلتي:هذه 

1:H  أثر ذو داللة إحصائية لمعنى العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة  هناك
 والمتوسطة الجزائرية.

2:H  ة أثر ذو داللة إحصائية لكفاءة العاملين على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغير  هناك
 والمتوسطة الجزائرية.

3:H  أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة  هناك
 والمتوسطة الجزائرية.

4:H  أثر ذو داللة إحصائية ألثر العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة  هناك
 والمتوسطة الجزائرية. 

ويوضح الشكل اآلتي نموذج الدراسة والذي يشمل متغير مستقل وهو التمكين النفسي للموارد البشرية، والذي 
ين، استقاللية العمل، وأثر العمل، أما المتغير تم تقسيمه إلى أربعة أبعاد هي: معنى العمل، كفاءة العامل

 التابع فتمثل في تنمية وتطوير الموارد البشرية.
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 (ث نموذج الدراسة المقترح 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 ث من أعداد الباحثين بانعتماد على الدراسات السابقة المصدر

سيتم توضيح المنهجية المتبعة بالدراسة الحالية من خالل شرح نوع الدراسة، ومجتمع منهجية الدراسةث 
 وعينة الدراسة، وأداة الدراسة.

ثانوية للمعلومات من أجل تعميق تم أعداد الجانب النظري من الدراسة باالعتماد على مصادر نوع الدراسةث 
فهم متغيرات الدراسة، لذا فهذه الدراسة بحث تمهيدي، باإلضافة إلى أنها دراسة كمية العتماد االستبيان 

ية بغرض اختبار صحة فرضيات الدراسة، وتم استخدام المنهج الوصفي ألنه ولكأداة لجمع البيانات األ
 لمتغيرات والظواهر.المناسب لدراسة العالقة التي تربط بين ا

 مجتمع وعينة الدراسة
إن قدم اإلحصائيات المتوفرة وكذلك خاصية هذا النوع من المؤسسات أن تكوينها واختفاءها من 

لذا تم  الصناعة التي تنشط بها قد يكون في فترة قصيرة جعل صعوبة تحديد حجم مجتمع الدراسة،
 180الموظفين بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، إذ تم توزيع توزيع استبيان على عينة مالئمة من 

استبيانات تم  8استبيان، بينما  161استبيان، كان صالحا منها للتحليل  169استبيان وتم استرجاع 
استبعادها من التحليل لعدم إتمام المستقصيين اإلجابة عن كل الفقرات. وقد تم حساب حجم عينة باالعتماد 

(، والتي أكدت أنه في حالة استخدام االنحدار الخطي Sekaran, 2004طريقة التي وضحتها )على ال
 5أضعاف عدد المتغيرات، وبما أن الدراسة شملت على  10المتعدد يكون حجم العينة أكبر أو يساوي 

 أو أكثر. 50متغيرات، فحجم العينة يجب أن يكون 

 تمكين الموارد البشرية 

 معنى العمل

 كفاءة العاملين

 استقاللية العمل

 أثر العمل 

 تنمية وتطوير الموارد البشرية
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 أداة الدراسة
لى تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر الختبار أثر التمكين النفسي ع

تم تطوير استبيان باالعتماد على دراسات تناولت نفس متغيرات الدراسة، وتم قياس أبعاد التمكين النفسي 
ء الخماسي، وقد استخدم هذا المقياس في الجز  Likertوتنمية وتطوير الموارد البشرية باستخدام مقياس 

عبارة، بينما الجزء األول من االستبيان فخصص للمتغيرات  24الثاني من االستبيان والذي تضمن 
الشخصية والوظيفية للتعرف على خصائص عينة الدراسة فشمل الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الدخل 

 الشهري، والخبرة العملية.
 نتائ  الدراسة 

 أواًل التحقق من جودة البيانات التي تم جمعها.قبل اختبار صحة فرضيات الدراسة يتم 
 ثبات أداة الدراسةث 

،  Cronbach’s Alphaيتم التحقق من ثبات أداة الدراسة باالعتماد على معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 والنتائج موضحة بالجدول اآلتي:

 Cronbach’s Alpha(ث معامل الثبات 1الجدول رقم )

عدد   الحانت عدد  المتغيرات
 العبارات 

معامل الثبات  
Cronbach’s Alpha 

 784, 4 161 معنى العمل 
 868, 4 161 كفاءة العاملين 
 714, 4 161 استقاللية العمل 
 887, 4 161 تأثير العمل 

 815, 8 161 تنمية وتطوير الموارد البشرية
 

يتحقق إذا كان معامل الثبات ألفا أن ثبات أداة الدراسة  Tavakol and Dennick (2011)أكد 
( يالحظ أن معامل الثبات بالنسبة لمتغيرات 1، ومن خالل الجدول رقم )0.70كرونباخ أكبر أو يساوي 

 ، إذن فثبات أداة الدراسة محقق.0.70وهي أكبر من  0.887و 0.714الدراسة محصور بين 
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 الصدق البنائي اداة الدراسة
عبارة بالنسبة لمتوسط مجموع العبارات المكونة لكل متغير للتحقق من يتم استعمال معامل ارتباط ال

 الصدق البنائي ألداة الدراسة، والجدول اآلتي يبين النتائج المتوصل إليها: 

  (ث اختبار الصدق البنائي2الجدول رقم )

 الفقرة  المتغيرات
Sig. (2- 
tailed) 

ارتباط 

الفقرة  

بالنسبة 

لكل  

 العبارات

 الفقرة  المتغيرات
Sig. (2- 
tailed) 

ارتباط الفقرة  

بالنسبة لكل  

 العبارات

 

 معنى العمل 

معنى العمل  

1 
,000 **,680 

 

 تأثير العمل 

 794,** 000, 1تأثير العمل 

معنى العمل  

2 
 916,** 000, 2تأثير العمل  778,** 000,

معنى العمل  

3 
 877,** 000, 3تأثير العمل  695,** 000,

معنى العمل  

4 
 868,** 000, 4تأثير العمل  723,** 000,

 

كفاءة  

 العاملين 

كفاءة  

 1العاملين 
,000 **,867 

 

 

تنمية  

وتطوير  

الموارد  

 البشري 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 1البشري 

,000 **,676 

كفاءة  

 2العاملين 
,000 **,892 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 2البشري 

,000 **,550 

كفاءة  

 3العاملين 
,000 **,877 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 3البشري 

,000 **,761 

كفاءة  

 4العاملين 
,000 **,743 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 4البشري 

,000 **,827 

 

استقاللية  

 العمل 

استقاللية  

 1العمل 
,000 **,738 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 5البشري 

,000 **,683 

استقاللية  

 2العمل 
,000 **,742 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 6البشري 

,000 **,653 

استقاللية  

 3العمل 
,000 **,790 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 7البشري 

,000 **,731 

استقاللية  

 4العمل 
,000 **,703 

تنمية وتطوير  

الموارد  

 8البشري 

,000 **,566 
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يمكن التحقق من الصدق البنائي ألداة الدراسة باستخدام ارتباط الفقرة بالنسبة لكل العبارات، فقد أكد 
DeCoster (2005)  أن شرط الصدق البنائي ألداة الدراسة يتحقق إذا كان هناك مستوى داللة أقل من

وارتباط كل عبارة بالنسبة لمتوسط مجموع العبارات موجب وقوي، يالحظ من خالل الجدول أعاله أن  0.01
(، أي يوجد ارتباط بين Sig. (2- tailed) = 0.000 < 0.01مستوى الداللة بالنسبة لكل العبارات )

كل عبارة مع متوسط مجموع العبارات المكونة لكل متغير، باإلضافة إلى أن معامل االرتباط محصور بين 
، أي يوجد ارتباط قوي وموجب، وهذا دليل على تحقق شرط الصدق 0.50وهو أكبر من  0.916و 0.550

 البنائي ألداة الدراسة.
 طبيعة توزيع متغيرات الدراسةث 

 والتفلطح  Skewnessغيرات الدراسة يمكن االعتماد على معاملي االلتواءللتعرف على طبيعة توزيع مت
Kurtosis .والجدول اآلتي يبين نتائج هذا االختبار  

 (ث معاملي انلتواء والتفلطح 3الجدول رقم )

 معامل التفلطح  معامل انلتواء  المتغيرات
 034, 413, معنى العمل 
 036, 079,- كفاءة العاملين 
 710, 546, استقاللية العمل 
 424,- 067,- تأثير العمل 

 1,110 593, تنمية وتطوير الموارد البشرية
 

قصد التعرف على طبيعة التوزيع الذي تتبعه متغيرات الدراسة تم االعتماد على معاملي االلتواء 
[، ومعامل 1، 1-أنه إذا كان معامل االلتواء ينتمي إلى ] Brown( 2008والتفلطح، إذ أكدت دراسة )

فإن متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي. كما هو مبين بالجدول السابق معامل  7التفلطح أقل من 
[، ومعامل التفلطح 1، 1-وهو ينتمي إلى ] 0.593و 0.079-االلتواء لمتغيرات الدراسة محصور بين 

، لذا فمتغيرات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، ويتم اعتماد 7وهو أقل من  1.110و 0.424-مصور بين 
 االختبارات المعلمية الختبار صحة فرضيات الدراسة. 
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 تحليل معامل تضخم التباين والتباين المسموحث 
يستخدم معامل التضخم والتباين المسموح للتأكد من عدم ارتباط المتغيرات المستقلة فيما بينها، إذ يمكن 

 توضيح نتائج هذين االختبارين في الجدول اآلتي: 

 (ث معامل تضخم التباين والتباين المسموح 4الجدول رقم )

 (Toleranceالتباين المسموح ) (VIFمعامل تضخم التباين ) المتغيرات
 844, 1,185 معنى العمل
 318, 3,146 كفاءة العاملين 
 498, 2,009 استقاللية العمل 
 360, 2,778 تأثير العمل

 

، وكان 10إن مشكل ارتباط المتغيرات المستقلة لن يظهر إذا كان معامل تضخم التباين أصغر من 
 Bryant-Kutcher., etبالنسبة لكل المتغيرات المستقلة وهذا ما وضحه  0.1التباين المسموح أكبر من 

al  متغيرات ( أن معامل تضخم التباين بالنسبة لكل ال3، نالحظ من خالل الجدول رقم )2006سنة
، أما 10[ وهي أقل من 3,146، 1851,ينتمي إلى ] Variance Inflation Factor( VIFالمستقلة )

وهذا دليل أنه ال يوجد  ،0.1[ وهي أكبر من  844,،318,ينتمي إلى ] Toleranceالتباين المسموح 
ختبار صحة فرضيات ارتباط بين المتغيرات المستقلة ولن يظهر مشكل ارتباط المتغيرات المستقلة عند ا

 الدراسة.
 اختبار مالئمة النموذجث 

سيتم اختبار مالءمة النموذج وصحة الفرضية الرئيسية باستخدام تحليل تباين االنحدار، والجدول اآلتي 
 يبين نتائج هذا االختبار.

 تنمية وتطوير الموارد البشرية( ( )المتغير التابع= Analysis of Variances(: نتائج تحليل التباين لالنحدار )4الجدول )

 النموذج 
مجموع  

 المربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 المربعات 

  Fقيمة
 المحسوبة 

مستوى  

 Fداللة 

معامل  

التحديد  

²R 

معامل  

االرتباط 

(R ) 

Durbin- 
Watson 

 
1 

 1,759 630, 397, 000, 25,728 7,659 4 30,636 االنحدار

الخطأ  

      298, 156 46,439 المتبقي

        77,075 المجموع 
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للتأكد من عدم االرتباط الذاتي في  Durbin-Watson Test (D-W)يستخدم اختبار "دربان واتسون" 
أنه حتى ال يظهر هذا المشكل يجب أن يكون  2002سنة  Carroll., et alمعادلة خط االنحدار، فقد أكد 

 ، ونالحظ من الجدول السابق أن هذا الشرط محقق ألن مؤشر2أقل من  Durbin-Watson مؤشر
Durbin-Watson  2وهو أقل من  1,759يساوي. 

 > F= 0,001من خالل الجدول السابق نالحظ أن النموذج ذو أهمية إحصائية ألن مستوى الداللة )
% والذي يعبر عن التبيان في تنمية وتطوير  39,7أي  0,397يساوي  ²R(، ومعامل التحديد 0.05

 الموارد البشرية الناتج عن التغير في التمكين النفسي للموارد البشرية، إذن الفرضية اآلتية مقبولة: 
البشرية بالمنظمات  أثر ذو داللة إحصائية للتمكين على تنمية وتطوير الموارد هناكالفرضية الرئيسيةث 

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، مقبولة.
 اختبار صحة الفرضيات الفرعية 

الختبار أثر أبعاد التمكين النفسي على تنمية وتطوير الموارد البشرية يتم استخدام نتائج تحليل االنحدار 
 المتعدد، والنتائج المتوصل إليها مدرجة بالجدول أدناه. 

 (  Multiple Regression Analysisنتائج تحليل االنحدار المتعدد ) (: 5الجدول رقم )

 المعامالت غير النمطية  النموذج 
المعامالت  

 النمطية 
 قيمة 

T 

 المحسوبة 

 مستوى داللة 

T 
Model B 

الخطأ  

 المعياري 
Beta 

 
 
1 

ثابت  
Constant 

,302 ,215  1,407 ,161 

 000, 5,918 400, 077, 454, معنى العمل 
 047, 2,004 221, 090, 180, كفاءة العاملين 
 620, 497,- 044,- 099, 049,- استقاللية العمل 
 043, 2,042 212, 089, 182, تأثير العمل 

  
 ( يمكن استنتاج النتائج اآلتية:5من خالل الجدول رقم )

لمعنى العمل أثر إيجابي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة   ▪
" والتي Betaباإلضافة إلى أن المعامالت النمطية " (،T= 0.000 < 0.05الجزائرية، ألن مستوى الداللة ) 

% وهي  40.00أي  0.400تعبر عن نسبة أثر معنى العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية كانت 
 قيمة مرتفعة نوعا ما. إذن الفرضية التالية مقبولة:
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▪ 1:H أثر ذو داللة إحصائية لمعنى العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات  هناك
 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، مقبولة.

يرة والمتوسطة لكفاءة العاملين أثر إيجابي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغ ▪
" والتي Betaباإلضافة إلى أن المعامالت النمطية " (،T= 0.047 < 0.05الجزائرية، ألن مستوى الداللة ) 

% وهي  22.10أي  0.221تعبر عن نسبة أثر معنى العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية كانت 
 قيمة منخفضة نوعا ما. إذن الفرضية التالية مقبولة:

▪ 2:H أثر ذو داللة إحصائية لكفاءة العاملين على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات  هناك
 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، مقبول

 T= 0.620ليس الستقاللية العمل أثرا إيجابيا على تنمية وتطوير الموارد البشرية، ألن مستوى الداللة )  ▪
 (. إذن الفرضية التالية مرفوضة:0.05 <

▪ 3:H أثر ذو داللة إحصائية الستقاللية العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات   هناك
 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، مرفوضة.

لتأثير العمل أثر إيجابي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية،   ▪
" والتي تعبر عن نسبة Betaباإلضافة إلى أن المعامالت النمطية " (،T= 0.043 < 0.05ألن مستوى الداللة )

% وهي قيمة منخفضة نوعا ما.   21.20 أي 0.212أثر تأثير العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية كانت 
 إذن الفرضية التالية مقبولة:

▪ 4:H أثر ذو داللة إحصائية ألثر العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة   هناك
 والمتوسطة الجزائرية، مقبولة. 

 الخاتمة 
 نتائ  الدراسةث 

 يمكن تقديم تفسير لنتائج الدراسة على النحو اآلتي:
يوجد أثر للتمكين النفسي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،  ▪

هذه النتيجة تتوافق مع ما أكدته الدراسات السابقة، ويمكن تفسير ذلك باهتمام هذا النوع من المنظمات 
ف المالئمة التي تدفع الموظف بالجانب النفسي والسلوكي لمواردها البشرية، وتركيزها على توفير الظرو 

 الستغالل قدراته والحرص على تنميتها وتطويرها والتي تساهم في تطوير المنظمة وتحقيق أهدافها؛
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لمعنى العمل أثر إيجابي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،  ▪
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن  ،Park  and Jo (2016) هذه النتيجة تتوافق مع ما توصل إليه 

العمل وتؤدي أنشطة ذات قيمة، ولذا المنظمة تقوم بتدريب الموارد الموارد البشرية تشعر بارتباطها ب
البشرية وتطور مهاراتها وفق ذلك، فهذا يشجع المنظمة على تطوير وتنمية مواردها إلدراكها أهمية 
شعور الموظف بأهمية بالمنظمة، وزيادة تنمية وتطوير المورد البشري سيؤدي إلى تحقيق أهداف 

 المنظمة؛
ملين أثر إيجابي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، لكفاءة العا  ▪

، وتفسر هذه النتيجة بأن  Abdullah andYusoff (2008)هذه النتيجة تتوافق مع ما توصل إليه 
الموظف ومن استفادة الموظفين من برامج التنمية والتطوير ناتج عن القدرات الفردية التي يتحلى بها 
 دعم المنظمة لها وبزيادة قدرته على العمل وبتشجيعه على استغالل كفاءته بطرق مناسبة؛

ليس الستقاللية العمل أثر على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،  ▪
، ويمكن إرجاع هذا إلى أن الموظفين Betchoo (2013)إذ تختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليه 

الذاتي لمصيرهم وتحديد بهذه المنظمات ال يتمتعون بحرية كبيرة في اتخاذ القرارات وقدرتهم على التقرير 
حاجتهم إلى التنمية والتطوير، وأن هذه المنظمات ال تقدم لهم حرية أداء العمل كما يرغبون وأن هذا 
يؤدي إلى عدم مساهمتهم في تحديد طبيعة الدورات التدريبية التي يحتاجونها أو التي تتوافق مع الوقت 

 وكفاءاتهم؛الذي يرغبون في حصولهم على دعم وتنمية لمهاراتهم 
لتأثير العمل أثر إيجابي على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر،  ▪

، وهذا يدل أن موظفي المنظمات الصغيرة  Jahanian(2014)هذه النتيجة تتوافق مع ما توصل إليه 
ل من خالل تصرف سلوك والمتوسطة على وعي كبير بأهمية مساهمتهم في التأثير على بيئة العم

إيجابي، وهذا يساهم في دعم تنمية وتطوير المورد البشري، فتنمية وتطوير المورد البشري تتطلب بيئة 
عمل مناسبة كالحفاظ على نظافة المنظمة وسالمة التجهيزات، وهذا يضمنه وعي الموظفين بأهمية 

 مساهمتهم في جعل بيئة العمل مناسبة.

https://www.emerald.com/insight/search?q=Sung%20Jun%20Jo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sung%20Jun%20Jo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sung%20Jun%20Jo
https://www.emerald.com/insight/search?q=Sunyoung%20Park
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 التوصيات 
ئج المتوصل إليها، تم تقديم مجموعة توصيات للمنظمات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من أجل استنادا للنتا

 االستفادة أكثر من التمكين النفسي في تنمية وتطوير مواردها البشرية، من هذه التوصيات نذكر: 
ظفين من زيادة تنمية وتطوير الموارد البشرية، وذلك من خالل االهتمام بتحسين معارف ومهارات المو  ▪

خالل برمجة دورات تدريبية، والتي تؤدي إلى زيادة إسهامهم في تحقيق األهداف التنظيمية بزيادة 
 شعورهم باالنتماء لها؛

يجب أن تستوعب هذه المنظمات أهمية شعور الموظف باالستقاللية والحرية في العمل والتعبير عن  ▪
سؤولية، حتى تستفيد من أفكاره في تحديد رأيه، وذلك من خالل تفويض السلطة وتقييدها بتحمل الم

 برامج تنمية وتطوير مواردها البشرية؛
يجب االستفادة من السلوكيات اإليجابية داخل المنظمات من خالل جعل كل الموظفين يساهمون كل  ▪

حسب قدراته وكفاءاته في تنمية وتطوير زمالئه، فالسلوكيات اإليجابية تعزز االتصال والتعاون بين 
 فين ويؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة؛ الموظ

يجب نشر قيم تدعم وتبرز أهمية العمل الذي يقوم به كل موظف، فنشر مثل هذه القيم يؤدي إلى زيادة  ▪
 رغبة الموظفين في التعلم وفي تنمية وتطوير مهاراتهم. 
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 التعليم الريادي وعالقته بريادة األعمال
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  جامعة مصراتة –كلية االقتصاد                  جامعة مصراتة –كلية االقتصاد 
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 الملخص 
المتمثلة في )متطلبات  هدف الدراسة إلى التعرف على مدى وجود عالقة بين متغير التعليم الريادي وأبعاده ت

القيادة الداعمة للريادة، ومتطلبات نشر ثقافة الريادة، ومتطلبات تنظيمية لتحقيق الريادة، ومتطلبات الموارد  
البشرية للتعليم الريادي(، وبين متغير ريادة األعمال وأبعاده المتمثلة في )المبادرة في تحقيق الريادة، مدى القدرة  

مار الفرص، خلق األفكار اإلبداعية(، وذلك من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد  على تحمل المخاطر، استث
( مفردة من كلية االقتصاد بجامعة مصراتة، واستخدمت هذه الدراسة المنهج  83تم اختيار عينة عشوائية مقدارها ) 

يد الدراسة. وتوصلت إلى الوصفي التحليلي عن طريق استمارة االستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات الالزمة ق
نتائج أهمها: وجود عالقة طردية موجبة بين التعليم الريادي كمتغير مستقل، وريادة األعمال كمتغير تابع بداللة  
إحصائية، كذلك أظهرت هذه الدراسة دور للتعليم الريادي في خلق ريادة أعمال بجامعة مصراتة من وجهة نظر  

 أعضاء هيئة التدريس. 
 .مصراتة جامعة ،األعمال ريادة  الريادي، التعليم: لةالدا  الكلمات

Abstract 

This study aims to identify  the  relationship  between the entrepreneurial  education 
variable and  its dimensions represented the requirements  of  leadership supportive  for  
entrepreneur, requirements of the spreading culture of leadership ,organisational 
requirements for entrepreneurship and requirements of human resources for 
entrepreneurial education and  business  entrepreneur  variable and  its dimensions 
represented the initiative for  achieving entrepreneur, afford of risk , investment of 
opportunities and creating creative ideas. It is from the point of view numbers of teaching 
staff in the Faculty of Economics - University of Misurata, which corresponds to a sample 
of (83 items). The study is based on a descriptive analytical approach to collect and analyze 
all the data needed to serve the objectives of the study, and extract of the most important 
results from it, based on the questionnaire form as a main tool for collecting the necessary 
data under study. From the results of the study there is positive correlation between 
entrepreneurial education as an independent variable and business entrepreneur as a 
dependent variable, with statistically significant relationship.  
Keywords: Entrepreneurship education (EE), Business entrepreneurship (BE), Misurata 

University. 

mailto:eljahimi@eps.misuratau.edu.ly
mailto:mahdi1722011@outlook.sa
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  المقدمة
تغيرًا كبيرًا في مكوناته، حيث أصبحت المشروعات  -المحلي والدولي -يشهد قطاع األعمال المعاصر

تشكل نسبة متزايدة منه   (Entrepreneurial Firms)والمنظمات الرائدة (Small Business)الصغرى 
يسهم بشكل بارز  عبر العقود األخيرة. إن ريادة األعمال مفهوم إداري يتعلق بنشاط مهم ذي مستويات عدة

في االرتقاء باألداء التنظيمي وخلق التميّز والتطور الوظيفي والحّد من التضخم الوظيفي. وسبل خلق ريادة 
 األعمال واسعة ويمكن أن تتحقق في ظل برامج تعليم ريادية فعالة متطورة طموحة ذات أسس علمية سليمة. 

ة ما بين التعليم الريادي بجامعة مصراتة ومستوى وفي هذه الدراسة سوف يتم تسليط الضوء على العالق
ريادة األعمال بتلك المؤسسة التعليمية من وجهة نظر أعضاء الكادر التدريسي بكلية االقتصاد، مع مالحظة 

 organisational)أنه سيتم استخدام مصطلح ريادة األعمال كمرادف لمصطلح الريادة التنظيمية 
Entrepreneurship) شمل.باعتباره أ 

 مشكلة الدراسة
 يمكن تلخيص مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على التساؤل اآلتي:

ذا ما وجدت هذه  ماهي طبيعة العالقة ما بين التعليم الريادي وريادة األعمال في جامعة مصراتة؟ وا 
في خلق ريادة األعمال من وجهة نظر برامج التعليم الريادي بالجامعة العالقة، فما هو الدور الذي تلعبه 

 أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد؟   
 أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف منها ما يلي:
تبيان مدى توفر متطلبات التعليم الريادي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في كلية االقتصاد من  .1

ظيمية للريادة، مدى توفر متطلبات الموارد البشرية، مستوى نشر ثقافة حيث )مدى توفر المتطلبات التن
 التعريف بالريادة، مدى استعدادات دعم القيادات للريادة(.

استجالء مدى توفر خصائص ريادة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد  .2
م على تحمل المخاطر، استعداداتهم على والمتمثلة في اآلتي )المبادرة في تحقيق الريادة، قدراته

 اقتناص الفرص، خلق األفكار اإلبداعية(.
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إيضاح طبيعة العالقة بين التعليم الريادي وريادة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في  .3
 كلية االقتصاد بجامعة مصراتة. 

 أهمية الدراسة  
يلعبه التعليم الريادي في تعزيز ريادة األعمال تسهم هذه الدراسة في تسليط الضوء على الدور الذي 

كسبيل لخلق فرص عمل وخلق تنمية مجتمعية شاملة، كما أنه يفتح المجال في محاولة تحديد المحددات 
 التي تحكم بناء نموذج لريادة األعمال في ليبيا. وأخيرًا يمكن أن تقدم معلومات قيمه للمؤسسات التعليمية.

 فرضيات الدراسة
مستوى العالقة بين متغيرات الدراسة الرئيسية، تم صياغة الفرضيات للمساهمة في تطوير برامج  لمعرفة

 ريادة األعمال على النحو اآلتي:
 (:H0الفرضيات الصفرية )

 ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بوجه عام بين متغير التعليم الريادي ومتغير ريادة األعمال. •
داللة إحصائية بين أبعاد متغير التعليم الريادي )مدى توفر المتطلبات التنظيمية ال توجد عالقة ذات  •

للريادة، مدى توفر متطلبات الموارد البشرية، مستوى نشر ثقافة التعريف بالريادة، مدى استعدادات دعم 
على تحمل القيادات للريادة( وبين أبعاد متغير ريادة األعمال )المبادرة في تحقيق الريادة، قدراتهم 

 المخاطر، استعداداتهم على اقتناص الفرص، خلق األفكار  اإلبداعية(.
 (:H1الفرضيات البديلة )

 توجد عالقة ذات  داللة إحصائية بشكل عام بين متغير التعليم الريادي ومتغير ريادة األعمال. •
متطلبات التنظيمية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد متغير التعليم الريادي )مدى توفر ال •

للريادة، مدى توفر متطلبات الموارد البشرية، مستوى نشر ثقافة التعريف بالريادة، مدى استعدادات دعم 
القيادات للريادة( وبين أبعاد متغير ريادة األعمال )المبادرة في تحقيق الريادة، قدراتهم على تحمل 

 ر اإلبداعية(.المخاطر، استعداداتهم على اقتناص الفرص، خلق األفكا
 مجتمع وعينة الدراسة 

جامعة مصراتة، والبالغ عددهم  -يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد 
 Krejci & Morgan( مفردًة حيث تم تحديد عينة عشوائية بسيطة وذلك باالعتماد على جدول )107)

(. فقد تم تحديد حجم العينة الخاص بهذه الدراسة وفقًا لذلك، والتي كان محصورًا بين مجتمعين 1970
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 n100  = s80، n110= s حسب الترتيب الجدولي للمجتمعات، والذي يقابل منها في جانب العينات )
والتي تقابل ( مفردة 83ُحددت عينة الدراسة المستهدفة بحوالي ) 2( وبجمع العينتين وتقسيمها على 86

 ( مفردة.107مجتمع الدراسة المستهدف )
 نموذج الدراسة

من خالل االطالع على األدبيات ذات الصلة، يمكن وضع نموذج يصور العالقة بين متغيري الدراسة 
 كما يلي : 

 التابع المتغير                                                                   المتغيرالمستقل

                                                                                

 

 

 

 
 
 
 

 منهجية الدراسة
التحليلي من خالل وصف الظاهرة قيد الدراسة، وذلك تعتمد هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي 

فيما يتعلق بمعرفة نوع وطبيعة العالقة االرتباطية بين متغيري الدراسة الرئيسية والمتمثلة في  )التعليم 
وريادة األعمال(، حيث تم االستعانة ببعض المصادر األولية لجمع البيانات الالزمة عن متغيرات  –الريادي 

والتي تمثلت في تصميم أداة جمع البيانات )استمارة استبيان(؛  وذلك لغرض تجميع وتفريغ هذه الدراسة 
وتحليل البيانات الالزمة التي تخدم أهداف الدراسة.  وتم االعتماد أيضًا على المصادر الثانوية )المدخل 

لدراسات النظرية الوثائقي( لجمع بيانات إضافية، من خالل مسح أدبيات  الموضوع والمتمثلة في بعض ا
التي توفرت لدى الباحثتين، كالكتب والدوريات والرسائل العلمية ومواقع شبكة المعلومات الدولية ذات الصلة 

 بالموضوع، وذلك لوضعه في إطار علمي صحيح.

 التعليم الريادي ريادة األعمال  

 للريادة الداعمة القيادة متطلبات

 الريادة ثقافة نشر متطلبات -
 الريادة لتحقيق تنظيمية متطلبات -
 للتعليم البشرية الموارد متطلبات -

                                                                           الريادي

 المبادرة            

  المخاطر تحمل -
 الفرص استثمار  -
 اإلبداع -
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 حدود الدراسة
وعيًا اقتصرت الدراسة مكانيًا على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية االقتصاد بجامعة مصراتة، موض

في توضيح العالقة بين التعليم الريادي وعالقته بريادة األعمال بجامعة مصراتة، زمنيًا أجريت الدراسة خالل 
 م  2019-2018العام الدراسي 

 دراسات ذات صلة
التعليم الريادي: مدخل لدعم توجه طالب الجامعة نحو الريادة ( بعنوان "2015دراسة إبراهيم ) -

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسس النظرية للتعليم الريادي الجامعي لدى عينة من : "والعمل الحر
( مفردة 150أعضاء هيئة التدريس المصريين العاملين في جامعة الملك سعود، والبالغ عددهم حوالي )
 آلتية:بهدف تحديد متطلبات التعليم الريادي الجامعي. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من نتائج ا

القيادة الداعمة للريادة: أي وجود استعدادات لدى قيادة الجامعة من نواحي المرونة متطلبات  •
وسرعة االستجابة للتغيرات التي تحدث في البيئة الخارجية، والعمل على توفير وتنويع مصادر التمويل، 

 واالستعداد لتطبيق مبدأ الالمركزية في جميع وحدات الجامعة.. إلخ.
متطلبات تنظيمية: وهي تواجد استعدادات كبيرة لدى قيادة الجامعة على إقرار مقرر ثقافي لريادة  •

نشاء بنك لألفكار الريادية، وكذلك بناء قاعدة بيانات لرجال  األعمال، وكذلك إنشاء حاضنات أعمال، وا 
 األعمال ... إلخ.

عمل حمالت توعيه لطالب الجامعة، متطلبات تثقيفية: وهي وجود استعداد لدى القيادة الجامعية ل •
 وتدشين مجلة تتحدث عن الريادة، باإلضافة إلى عمل قناة على اليوتيوب.. إلخ.

متطلبات تتعلق بمناهج التعليم الريادي: وهي استعداد القيادة الجامعية على كيفية تحديد فرص  •
لى ما ذلك.   األعمال، واالهتمام بسيكولوجية التخطيط وا 

هدفت : "واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة( بعنوان " 2015ن )دراسة أبوقر   -
مقارنة بين  هذه الدراسة إلى التعرف على واقع ريادة األعمال في الجامعات الفلسطينية من خالل دراسة
تكونت ألزهر. عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية ومركز التعليم المستمر بجامعة ا

عينة المجتمع المستهدف من طلبة وطالبات التعليم المستمر بالجامعة اإلسالمية وجامعة األزهر بحوالي 
( مفردة. وخلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها وجود دور متوسط لكلٍّّ من اإلبداع واالبتكار 160)
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جامعة اإلسالمية، كما تبين وجود دور أقل والمخاطرة المحسوبة ودرجة التنافسية على التوجه الريادي في ال
 لكل منهم بجامعة األزهر.

معرفة أثر التعليم الريادي على حلم الطلبة بعنوان "   Izedonmi & Okator(: 2010دراسة ) -
: "في إحدى جامعات نيجيريا الذين يدرسون مساقات ذات عالقة بالريادة ونيتهم للتوجه للعمل الريادي

أوضحت هذه الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين تعلم المساقات "المقررات" في الريادة والنية لممارستها، لذا 
أوصت الدراسة الحكومة النيجيرية وصناع القرار فيها بضرورة تدريس الريادة في المراحل األساسية والثانوية 

 يادة وتطوير مهاراتهم من الصغر. قبل التعليم الجامعي للتأثير على اتجاهات الطلبة نحو الر 
 إلطار النظري للدراسةا

حيث يشير مفهوم من خالل االطالع على األدبيات  ذات الصلة، يمكن توصيف مفهومي الدراسة، 
إلى مدى التباين في قدرات األفراد على نقل Business Entrepreneurship (BE) ريادة األعمال 

تطبيقي عملي محسوس، متضمنة قدرات اإلبداع وخلق االبتكار وقياس مستوى األفكار الذهنية إلى واقع 
المخاطرة في بيئات غير مستقرة نسبيًا، مع إدارة المشاريع  والتخطيط المسبق لها بغية الوصول إلى الغايات 

لركيزة المأمولة، وذلك بما يضمن جعل العاملين أكثر إدراكًا وقدرة على اقتناص الفرص مع توفير اأُلسس ا
 والداعمة لرواد األعمال لضمان إقامة نشاطهم التجاري واالجتماعي.

هو جملة من أنماط  Entrepreneurship Education (EE)في حين أن مصطلح التعليم الريادي 
التعليم المنتظم، الذي يقوم على تعليم وتدريب المشاركين في برامج التنمية المختلفة، والمتمثلة في وضع 

فتسهم تلك األساليب  وعوي بأهمية الريادة، ومن ثم تأسيس وتطوير مشروعات األعمال الصغرى برنامج ت
التعليمية إلى تزويد هؤالء المشاركين بحزمة من المهارات المتعلقة بالريادة وتحفيزهم لمزيد من التعلم واإلبداع 

 والثقة في الذات الشخصية. 
ائد أن مفهوم الريادة هو مفهوم معاصر والذي جاء نتيجة خالًفا لالعتقاد الس مفهوم الريادة: -أوالا 

االهتمام المتزايد الذي ناله المفهوم خالل العقود األخيرة مقارنة بالماضي، وكان االهتمام األول به يرجع إلى 
، الذي ابتكر Richard Cantillon( عند ظهور المصطلح ألول مرة من قبل االقتصادي 16القرن )

والذي وصفه بأنه "الشخص الذي يلعب دورًا إيجابيًا في تحمل الخطر عند  Entrepreneurمصطلح 
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مالحقة واقتناص الفرص، ويعمل كجسر بين استغالل تلك الفرص مع من يمتلك الموارد الستغالل تلك 
 Peters, 1998: .(Hisrich & 7الفرص" )

االهتمام الواسع الذي ناله كأحد أبرز وخالل النصف القرن الماضي شهد مفهوم الريادة تطوًرا بارًزا من 
االستراتيجيات االقتصادية لمعالجة البطالة بكل صورها، وأحد االستراتيجيات التسويقية لتحقيق التميز والنمو 

 ومواجهة المنافسة، وأبرز االستراتيجيات اإلدارية لخلق اإلبداع واالبتكار ورفع مستوى األداء التنظيمي.
لريادة، فوضع توصيف للريادة عملية غير يسيرة خالف ما يبدو للبعض، ونجد أن ال يوجد تعريف وحيد ل

 أهمها يوضحها الشكل التالي:   ،مفهوم الريادة ارتبط بأفكار ومفاهيم عدة
 

 

              Entrepreneurship 

 

 
  (Gartner, 1990) المصدر بتصرف:

ويرتبط مفهوم الريادة مع مفهوم االبتكار ارتباطًا وثيقًا، فهذا المنّظر اإلداري )بيتر دراكر( يعنون في أحد 
(، ويتفق مع عالمي االقتصاد المعروفين )ساى Innovation and Entrepreneurshiكتاباته )

 Creativelyق وشومبيتر( في كون االبتكار هو الركيزة األساسية للريادة والتي تعنى )هدم خالّ 
Destruct:في حين أن االبتكار يعنى التخلي عن القديم، ومن المفيد استعرض وجهة نظر دراكر تلك ،) 

االبتكار عالقته بالنبوغ والعبقرية ضعيفة جًدا، إنه عمل شاق ومنظم، والريادي ال يمكن أن يعتمد على 
لكى يصل الريادي إلى األفضل عليه أن  ومضة نبوغ، ومن يفعل ذلك يختفي كما تختفي تلك الومضة ...،

المنظمات التي ال تتخلص من ممارساتها ومنتجاتها الرديئة هي مثل الجسد  حيث إن يطرح الجانب القديم.
المريض المصاب بالتسمم ...، رغم أن في ذلك صعوبة ألن هناك تعود وانجذاب عاطفي نحو تلك 

 وهذا يجعل للريادة الدور المهم في هذا الصدد. ،(1995الممارسات والمنتجات )دراكر، 
تتشابه الظاهرة الريادية مع الظاهرة القيادية كثيًرا كونها من الظواهر المرغوبة وذات آثار كبيرة على 
الفعل التنظيمي، ومع ذلك فإن الظاهرة الريادية يمكن أن تكون أحادية وجماعية، في حين أن الظاهرة 

THE ENTREPRENEUR 

UNIQUENESS 
ORGANIZATION 

CREATION 

PROFIT OR NOT- FOR - PROFIT 

INNOVATION PROCESS 

GROWTH CREATING 
VALUE 
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ية بامتياز... والمهم أنه يمكن ممارسة السلوك الريادي على كافة المستويات القيادية هي ظاهرة جماع
 التنظيمية )الفرد وجماعة العمل والمنظمة ككل(.

إن السلوك الريادي يمكن أن يمارس من قبل أي شخص كان، في أي مكان داخل إي تنظيم، وفي أي 
 وقت متى ساهمت عوامل شخصية أو بيئية في ظهوره.

فيد أن نصحح بعض المغالطات حول العمل الريادي، منها أنها عملية مستمرة في حياة ولعل من الم
األفراد والمؤسسات وليست مرتبطة بمرحلة من مراحل النمو، كذلك تقتصر على النشاط االقتصادي، فهي 

 تشمل األنشطة اإلنسانية األخرى االجتماعية واإلدارية والتسويقية ...إلخ.
 ط بمنظمات األعمال، ولكن يمكن تمارس داخل معظم المنظمات اإلنسانية. وأخيًرا ال تمارس فق

: توصف المنظمات بأنها منظمات ريادية حين تبدو أنها تتمتع بجملة من مظاهر ريادة األعمال -ثانياا 
السلوك الريادية أو الخصائص الريادية، اختلف الكتاب في تحديدها كثيرا، وفي هذه الدراسة تحددت تلك 

 ائص فيما يلى: الخص
شيوع روح المبادرة، تحمل وتقبل المخاطر، انتهاز واستثمار الفرص، ممارسة اإلبداع التنظيمي.  وهناك 
من يستخدم مفهوم الريادة التنظيمية على أنها ريادة األعمال داخل المنظمات، وهذا يعني شمولية مفهوم 

الجامعات تقدم برامج ريادية للطالب الذين  ريادة األعمال، لذا تم توظيف مفهوم ريادة األعمال؛ ألن
 يستهدف تمكينهم من إقامة مشاريع ريادية خارج الجامعة أحياًنا. 

 التعليم الريادي )تعليم المشروع(.  -ثالثاا 
 خالل فترة من الزمن ساد خالف حول ما إذا الرواد يولدون أم يصنعون؟ أسوة بإشكالية القيادة،

  )دراكر( حيث يقول:رز من تعرض لهذه المسألة وفي هذا الصدد نذكر رأى أب
"The entrepreneurial mystique? It's not magic, it’s not mysterious, and it has 

nothing to do with the genes. It's discipline and, like any discipline, it can be 
learned" (Kuratko, 2011: 12).  
 

وبالتالي أصبح أن هناك جوانب عدة للريادة يمكن تعليمها وتعلمها، وتجلى ذلك في الطفرة الكبيرة في 
ها على المستويات مستوى البرامج لذلك من دورات بسيطة إلى برامج دراسات عليا وكذلك مستوى االهتمام ب

بل أصبحت تشكل الريادة إحدى أبرز السمات الثقافية للشعوب  المؤسسات المحلية والدولية والعالمية،
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المتقدمة اقتصاديا، وتجلى هذا بوضوح في وجود مراكز متخصصة لدعم األنشطة الريادية وما يعرف 
صدار مجالت تعنى بنشاط الريادة.  بحاضنات األعمال وا 

 ( وزمالؤه التعليم الريادي على أنه:(Fayolleوصف 
"Any pedagogical [program] or process of education for entrepreneurial 
attitudes and skills " (2006: 702) 

 

يركز على الريادة التنظيمية،  ولويمكن أن نميّز بين التعليم من أجل الريادة والتعليم عن الريادة، فاأل
 والثاني يهدف إلى هدف أوسع ويمكن أن يدخل ضمن النشاط المحلى للمؤسسات. 

 ويؤسس التعليم الريادي على مقومات )متطلبات( عدة: 
  Altinayأشار كلٌّ من  :المرونة التنظيمية " الهيكلية ")المتطلبات التنظيمية لتحقيق الريادة( -1

Kirikova & المرونة الهيكلية بأنها قدرة نظام العمل المؤسسي على االستجابة مع  التطورات  على أن
الحاصلة من خالل اعتماد فرق العمل واعتماد الالمركزية وآليات رقابة مالئمة بهدف تعزيز الريادة واإلبداع 

 (.2015للعاملين )أبوقرن، 
القيادة الريادية بأنها: عملية  Pihieو Bagheriالقيادة الريادية )القيادة الداعمة(: وصف كلٌّ من  -2

خلق رؤية ريادة األعمال الملهمة لفريق العمل وتتكون من ثالثة عوامل، هي: المبادرة، وتشير إلى قدرة 
التأثير في اآلخرين لتحفيزهم على اإلبداعات بدال من انتظار الفرصة الجيدة للقدوم. واإلبداع، ويعنى القدرة 

فكار المفيدة للمنظمة وزيادة االستفادة منها بشكل أفضل من الموارد. وتحمل على التفكير وتطوير األ
المخاطر: وهو االستعداد لتحمل عدم التأكد والتعقيد البيئي واتخاذ عبء المسؤولية للتنبؤ بمتغيرات المستقبل 

 (.417: 2015)أبوقرن، 
الثقافة الريادية )نشر ثقافة الريادة(: على المنظمات أن تخلق ثقافة منفتحة ومحفزة للتعلم وملبية  -3

لحاجات العمالء والتكيف السريع مع التغير البيئي والتنوع في محيط العمل واألسواق وتبنى األسلوب العلمي 
 في اتخاذ القرارات وصنع نماذج لريادة األعمال.  

هناك جملة من المهام التي تقع على عاتق إدارة الموارد البشرية في سبيل د البشرية: متطلبات الموار  -4
كساب  يتعزيز التعليم الريادي من أهمها رفع مستوى الوع بالخيار الريادي كمسار عمل مستقبلي، وا 

دارة   الذات. المهارات، والمساعدة في إدارة العنصر البشرى وتعزيز الكفاءة الذاتية وتنمية المواهب وا 
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أوضح إبراهيم التعليم الريادي الجامعي يقوم على أربعة مبادئ التعليم الريادي الجامعي:  -رابعاا    
مبادئ توجيهية رئيسية تّوجه وتضمن حسن ممارساته هي: تعلم من أجل فهم التفاعالت بين التعامالت 
االجتماعية المتعددة، تعلم من أجل التنقل في بيئة معقدة وديناميكية، تعلم من أجل بناء وتقييم المعرفة 

 (. 2015لريادية، تعلم من أجل تحويل األفكار إلى أفعال )واالستراتيجيات ا
ت أولأسوة بالكثير من مؤسسات التعليم بما فيها الجامعات النشاط الريادي بجامعة مصراتة:  -خامساا 

ن بدأ متأًخرا نسبًيا مقارنة بباقي الجامعات الليبية العريقة، ولكن  جامعة مصراتة اهتماما بالنشاط الريادي وا 
 داية زاخرة بالنشاط.كانت ب

التقسيم التنظيمي الذي عهد إليه القيام باألنشطة الريادية( بجامعة )واالبتكار تأسس مركز الريادة 
حسب ما وردت في التقرير الصادر  -م واستندت إليه عدة اختصاصات 2018مصراتة خالل شهر مارس 

 (:2019، من أبرزها ما يلى )مركز الريادة واالبتكار، -عن المركز 
التوعية والتعريف الخدمات التي يقدمها المركز للرياديين وأصحاب األفكار والمبدعين وتعزيز روح  -

 المبادرة.
 احتضان أفكار المشاريع وتقديم الدعم الفني واإلداري والتسويقي.   -
برام االتفاقيات مع مراكز الريادة وشبكات حاضنات األعمال المحلية والدولية.  -  التعاون وا 
التنسيق مع المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية والقطاع العام والخاص والمستثمرين لدعم  -

 أصحاب المبادرات واالستعانة بالخبرات الوطنية والدولية المختصة.
قامة المسابقات  التنظيم والمشاركة بورش - العمل وحلقات النقاش والمؤتمرات والمجالت العلمية وا 

 والدورات والحلقات الدراسية والمخيمات بالداخل والخارج. 
العمل على بنك بيانات ومعلومات عن أفكار المشاريع وفرص االستثمار )منصة إلكترونية جامعة  -

 لرواد األعمال والمبتكرين والمستثمرين الوطنيين(.
 الل عمر المركز قام المركز بالعديد من األنشطة أهمها:وخ
ثقافة  - Elevator Pitchخطاب المصعد  –ورش عمل مختلفة: منها )نموذج كانفس للطلبة  -

باإلضافة إلى ورشة عمل معلن عليها حاليا بعنوان مشروعك  االبتكار واإلبداع في المؤسسات(
 نحو االنطالق. 
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، وحازت فيه عدد 2018تونس خالل شهر أكتوبر  –اد األعمال مخيمات: المخيم التدريبي لرو  -
 ست أفكار مشاريع من جامعة مصراتة القبول بناء على معايير موضوعة.

مذكرات التفاهم: توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة مصراتة وغرفة التجارة والصناعة ومنظمة خبراء   -
 فرنسا. 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي حول دور ريادة الندوات والمؤتمرات: يشارك المركز في أعمال   -
األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي خالل شهر سبتمبر 

 م.2019
المسابقات: قام المركز بتنظيم عدد من المحاضرات بثالث كليات للتعريف بالمسابقة العالمية تحت  -

 مسمى مشروعك في ثالث دقائق.
المشاركة في ورش عمل حول أعداد مناهج الشهادة في ريادة وتطوير األعمال: تم ذلك بمشاركة  -

 –سبها  -غريان  -بنغازي  -مصراتة  -مديري مراكز الريادة واالبتكار بست جامعات ليبية )طرابلس 
 ال. م بالتعاون مع منظمة خبراء فرنسا في إنشاء وتطوير األعم 2019الزنتان( خالل شهر يوليو 

 اإلطار التحليلي للبيانات
  أداة الدراسة: •

كانت أداة الدراسة عبارة عن صحيفة استبيان تم أعدادها تحوي محاور الدراسة التي تشمل التعليم 
جامعة  – الريادي وعالقته بريادة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس القارين بكلية االقتصاد

 مصراتة، وكذلك البيانات الشخصية )المتغيرات الديمغرافية(. 
 (.1كما تم قياس الصدق والثبات عن طريق حساب معامل ألفا كرنباخ كما بالجدول رقم )

 ( يبين قيمة معامل ألفا كرنباخ لمحاور صحيفة االستبيان1جدول رقم )

 α المحور نوع المتغير

 متغير المستقل
 )التعليم الريادي(

 0.733 متطلبات القيادة الداعمة للريادة

 0.769 متطلبات نشر ثقافة الريادة

 0.644 متطلبات تنظيمية لتحقيق الريادة

 0.774 متطلبات الموارد البشرية للتعليم الريادي

 المتغير التابع

 )ريادة األعمال(

 0.742 المبادرة

 0.883 تحمل المخاطر

 0.607 استثمار الفرص

 0.946 اإلبداع

 0.947 الكل
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 ويوضح الجدولين التاليين مدى اتساق كل فقرة مع المحور الخاص بها بصحيفة االستبيان
 ( يبين قيم معامل االرتباط لمتغير التعليم الريادي2جدول رقم )

متطلبات القيادة   العبارة
 الداعمة للريادة

متطلبات نشر 
 الريادةثقافة 

متطلبات تنظيمية 
 لتحقيق الريادة

متطلبات الموارد البشرية 
 للتعليم الريادي

1. 
 
 
 

 457.** 671.** 729.** 512.** االرتباط
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 523.** 683.** 739.** 696.** االرتباط 2
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 681.** 482.** 660.** 423.** االرتباط 3
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 736.** 395.** 713.** 712.** االرتباط 4
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 732.** 676.** 631.** 779.** االرتباط 5
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 690.** 595.** 781.** 619.** االرتباط 6
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 638.** 279.* 577.** 564.** االرتباط 7
 000. 011. 000. 000. مستوى الداللة

 610.** 495.** 693.** 656.** االرتباط 8
 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 279.* - -302.** 279.* االرتباط 9
 011. - 006. 011. مستوى الداللة

 403.** - 449.** 302.** االرتباط 10
 000. - 000. 006. مستوى الداللة

من خالل النتائج الواردة بالجدول السابق نجد أن جميع قيم معامل االرتباط ذات داللة إحصائية مما يعني 
 أن هناك اتساق بين كل عبارة مع المحور الخاص بها.

 االرتباط لمتغير ريادة األعمال( يبين قيم معامل 3جدول رقم )
 اإلبداع استثمار الفرص تحمل المخاطر المبادرة  العبارة

1 
 867.** 476.** 682.** 590.** االرتباط

 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

2 
 926.** 719.** 827.** 726.** االرتباط

 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

3 
 929.** 702.** 803.** 688.** االرتباط

 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

4 
 895.** 557.** 836.** 733.** االرتباط

 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

5 
 919.** 648.** 811.** 803.** االرتباط

 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

6 
 - - 818.** 454.** االرتباط

 - - 000. 000. الداللةمستوى 
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من خالل النتائج الواردة بالجدول السابق نجد أن جميع قيم معامل االرتباط ذات داللة إحصائية مما 
 يعني أن هناك اتساق بين كل عبارة مع المحور الخاص بها.

 نتائج تحليل البيانات الديموغرافية •
أعمار مفردات العينة في عقد الثالثينات، (، حيث كانت معظم %64شكل الذكور من عينة الدراسة )

( 5( لوظيفتي محاضر مساعد ومحاضر، بمدة خدمة تصل ما بين )%86وشكل حملة الماجستير منهم )
 ( منهم.%54( سنوات بنسبة بلغت )10إلى)
 تحليل واختبار فرضيات الدراسة •

 -الباحثان لتأكيد تلك العالقة هدفت الدراسة أساسًا إلى إيضاح العالقة بين متغيري الدراسة، ولكن رأى 
إيضاح الدور الذي يلعبه التعليم الريادي في خلق ريادة األعمال بجامعة مصراتة. وهذا ما  -إذا ما وجدت 
 سيتضح الحقًا.

( للتعليم الريادي 0.05تم دراسة فرضية البحث )توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 ق تحليل االرتباط واالنحدار.على ريادة األعمال( عن طري

االرتباط: تم حساب معامل االرتباط للعالقة بين المتغير المستقل ومحاوره مع المتغير التابع  -أوال
 (.4ومحاوره وكانت النتائج كما بالجدول رقم )

 ( يبين قيم معامالت االرتباط4جدول رقم )

  
متطلبات القيادة 
 الداعمة للريادة

متطلبات 
ثقافة نشر 

 الريادة

متطلبات 
تنظيمية 

 لتحقيق الريادة

متطلبات الموارد 
البشرية للتعليم 

 الريادي

التعليم 
 الريادي

 المبادرة
 632.** 739.** 579.** 301.** 546.** معامل االرتباط

 000. 000. 000. 006. 000. المعنوية
تحمل 
 المخاطر

 470.** 582.** 513.** 111. 423.** معامل االرتباط
 000. 000. 000. 318. 000. المعنوية

استثمار 
 الفرص

 609.** 626.** 568.** 312.** 585.** معامل االرتباط
 000. 000. 000. 004. 000. المعنوية

 اإلبداع
 641.** 638.** 585.** 414.** 551.** معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. المعنوية
ريادة 
 األعمال

 674.** 735.** 642.** 338.** 599.** معامل االرتباط
 000. 000. 000. 002. 000. المعنوية
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من خالل النتائج الواردة بالجدول السابق، نجد أن هناك عالقة معنوية طردية بين متغير التعليم الريادي 
العالقة طردية أي أنه كلما زاد التعليم الريادي زادت ومحاوره وبين متغير ريادة األعمال ومحاورها، وأن هذه 

 ريادة األعمال.
 وتنبثق من هذه الفرضية، الفرضيات التالية حسب محاور المتغير المستقل:االنحدار:  

( لمتطلبات القيادة 0.05توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )) الفرضية الفرعية األولى:
 (.6(, )5وكانت النتائج كما بالجدولين رقم ) للريادة على ريادة األعمال(الداعمة 

 

 ( يبين معامل االرتباط ومعامل التحديد5جدول رقم )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
a.599 .359 .351 .49297 

من خالل النتائج الواردة بالجدول نجد أن قيمة معامل االرتباط كانت معنوية وموجبة، وأن متطلبات  
 Adjusted Rله عالقة بريادة األعمال، ومن خالل قيمة معامل التحديد المعدل  القيادة الداعمة للريادة

Square ( من التغير في بريادة األعمال يعتمد على متطلبات ا%35.9نجد أن ).لقيادة الداعمة للريادة 
 

 ( يبين معامالت االنحدار6جدول رقم )

 
معامالت 

 االنحدار

الخطأ المعياري 

 للمعامالت
T p-value 

 (Constant) .633 .323 1.961 .053 

 000. 6.729 116. 781. متطلبات القيادة الداعمة للريادة

وذلك لدراسة معنوية معالم نموذج االنحدار، من خالل النتائج الواردة بالجدول  T testاستخدم الباحثان 
( مما يدل على 0.05للمتغير المستقل أقل من ) p-valueالسابق نجد أن مستوى المعنوية المشاهد 

ما ورد  وبناًء على معنويته، وبذلك يمكن القول أن متطلبات القيادة الداعمة للريادة تؤثر على ريادة األعمال.
( لمتطلبات 0. 05أعاله، يمكن اتخاذ قرار أنه توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 القيادة الداعمة للريادة على ريادة األعمال.
( لمتطلبات نشر 0.05: )توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثانية

  :(8)و (7ريادة األعمال( وكانت النتائج كما بالجدولين رقم ) ثقافة الريادة على
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 ( يبين معامل االرتباط ومعامل التحديد7جدول رقم )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
a.338 .114 .103 .57938 

من خالل النتائج الواردة بالجدول نجد أن قيمة معامل االرتباط كانت معنوية وموجبة، وأن متطلبات 
 Adjusted Rنشر ثقافة الريادة له عالقة بريادة األعمال، ومن خالل قيمة معامل التحديد المعدل 

Square ( من التغير في بريادة األعمال يعتمد على متطلبات نشر ثقاف%10.3نجد أن ).ة الريادة 
 ( يبين معامالت االنحدار8جدول رقم )

 T p-value الخطأ المعياري للمعامالت معامالت االنحدار 

Constant 1.788 .313 5.721 .000 
 002. 3.228 115. 371. متطلبات نشر ثقافة الريادة

وذلك لدراسة معنوية معالم نموذج االنحدار، من خالل النتائج الواردة بالجدول  T testاستخدم الباحثان 
( مما يدل على 0.05للمتغير المستقل أقل من ) p-valueالسابق، نجد أن مستوى المعنوية المشاهد 

 معنويته، وبذلك يمكن القول بأن متطلبات نشر ثقافة الريادة تؤثر على ريادة األعمال. 
ورد أعاله يمكن اتخاذ قرار أنه توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  وبناًء على ما

 ( لمتطلبات نشر ثقافة الريادة على ريادة األعمال.0.05)
( لمتطلبات 0.05: )توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الثالثة

 (. 10()9األعمال( كانت النتائج كما بالجدولين رقم ) تنظيمية لتحقيق الريادة على ريادة
 ( يبين معامل االرتباط ومعامل التحديد9جدول رقم )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a.642 .412 .405 .47204 
  

من خالل النتائج الواردة بالجدول نجد أن قيمة معامل االرتباط كانت معنوية وموجبة، وأن متطلبات 
تنظيمية لتحقيق الريادة له عالقة بريادة األعمال، ومن خالل قيمة معامل التحديد المعدل نجد أن 

 ة. %( من التغير في بريادة األعمال يعتمد على متطلبات تنظيمية لتحقيق الرياد10.5)
 ( يبين معامالت االنحدار10جدول رقم )

 معامالت االنحدار 
الخطأ المعياري 

 للمعامالت
T p-value 

Constant .430 .316 1.360 .178 
 000. 7.531 114. 858. متطلبات تنظيمية لتحقيق الريادة
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وذلك لدراسة معنوية معالم نموذج االنحدار، من خالل النتائج الواردة بالجدول T test استخدم الباحثان 
( مما يدل على 0.05للمتغير المستقل أقل من) p-valueالسابق، نجد أن مستوى المعنوية المشاهد 

على وبناًء  معنويته، وبذلك يمكن القول بأن المتطلبات التنظيمية لتحقيق الريادة تؤثر على ريادة األعمال.
( لمتطلبات 0.05ما ورد أعاله يمكن اتخاذ قرار أنه توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 تنظيمية لتحقيق الريادة على ريادة األعمال.
( لمتطلبات 0.05: )توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الرابعة 

 (.12(، )11الريادة على ريادة األعمال( كانت النتائج كما بالجدولين رقم ) يقلتحقالموارد البشرية 
 ( يبين معامل االرتباط ومعامل التحديد11جدول رقم )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a.735 .541 .535 .41712 

معامل االرتباط كانت معنوية وموجبة، وأن متطلبات من خالل النتائج الواردة بالجدول نجد أن قيمة 
الموارد البشرية للتعليم الريادي له عالقة بريادة األعمال، ومن خالل قيمة معامل التحديد المعدل نجد أن 

 %( من التغير في بريادة األعمال يعتمد على متطلبات الموارد البشرية للتعليم الريادي.53.5)
 الت االنحدار( يبين معام12جدول رقم )

 T p-value الخطأ المعياري للمعامالت معامالت االنحدار 

 Constant .412 .246 1.671 .099 

 000. 9.766 087. 854. متطلبات الموارد البشرية للتعليم الريادي

وذلك لدراسة معنوية معالم نموذج االنحدار، من خالل النتائج الواردة بالجدول  T testاستخدم الباحثان 
( مما يدل على 0.05للمتغير المستقل أقل من ) p-valueالسابق نجد أن مستوى المعنوية المشاهد 

بناًء و  .معنويته، وبذلك يمكن القول بأن متطلبات الموارد البشرية للتعليم الريادي تؤثر على ريادة األعمال
( 0.05على ما ورد أعاله يمكن اتخاذ قرار أنه توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 لمتطلبات الموارد البشرية لتحقيق الريادة على ريادة األعمال.
( للتعليم 0.05: )توجد عالقة وأثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )الفرضية الفرعية الخامسة 

 .(14(،)13على ريادة األعمال( كانت النتائج كما بالجداول رقم ) الريادي
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 ( يبين معامل االرتباط ومعامل التحديد13جدول رقم )

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

a.674 .455 .448 .45453 

االرتباط كانت معنوية وموجبة وأن التعليم الريادي من خالل النتائج الواردة بالجدول نجد أن قيمة معامل 
( من التغير في بريادة %44.8له عالقة بريادة األعمال، ومن خالل قيمة معامل التحديد المعدل نجد أن )

 األعمال يعتمد على التعليم الريادي.
 ( يبين معامالت االنحدار14جدول رقم )

 T p-value للمعامالتالخطأ المعياري  معامالت االنحدار 

 Constant .137 .325 .422 .674 
 000. 8.218 118. 968. التعليم الريادي

الواردة بالجدول  وذلك لدراسة معنوية معالم نموذج االنحدار، من خالل النتائج T testاستخدم الباحثان 
مما يدل على  (0.05)للمتغير المستقل أقل من  p-valueالسابق نجد أن مستوى المعنوية المشاهد 

 .التعليم الريادي تؤثر على ريادة األعمالمعنويته، وبذلك يمكن القول بأن 
معة مصراتة، وبناًء على ما سبق، فإنه يثبت بوجود عالقة ما بين التعليم الريادي وريادة األعمال بجا

 كما أن برامج التعليم الريادي بالجامعة تلعب دورًا واضحًا على خلق ريادة األعمال.
 نتائج الدراسة

 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي مجموعة من النتائج كانت أهمها اآلتي:
تابع، أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية بين التعليم الريادي كمتغير مستقل وريادة األعمال كمتغير 

(، قوتها عند مستوى معامل ارتباط 0.05بعالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية مشاهدة )
ما  حيث إن (.  كذلك أظهرت الدراسة أثر للتعليم الريادي على ريادة األعمال بجامعة مصراتة،0.674)

 ي في الجامعة. ( من التغير لنشاط ريادة األعمال ُيعزى إلى التعليم الرياد%45) نسبته حوالي
كذلك أظهرت الدراسة بعض نتائج الفرضيات الفرعية حسب محاور المتغير المستقل، ومدى تأثيرها على 

 متغير ريادة األعمال كما يلي: 
ارتبطت متطلبات القيادة الداعمة للريادة كأحد أبعاد متغير التعليم الريادي على متغير ريادة األعمال عند 

 Adjusted R( )%35.1(، وبتغير حادث في ريادة األعمال ما نسبته )0.599درجة ارتباط طردية )
Square بسبب التغير الحاصل في متطلبات القيادة الداعمة للريادة، تبين وجود عالقة طردية بين ،)
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(، أي بدرجة تغير حادث 0.338متطلبات نشر ثقافة الريادة على متغير ريادة األعمال عند درجة ارتباط )
(، وذلك بسبب التغير الحاصل في Adjusted R Square( )%10.3ريادة األعمال ما نسبته )على 

 تواجد لمتطلبات نشر ثقافة الريادة.
وبينت الدراسة أن هناك مرونة تنظيمية، أي وجود عالقة طردية بين المتطلبات التنظيمية لتحقيق الريادة 

(، وبتغير حاصل في 0.642ريادة األعمال عند درجة ارتباط )كأحد أبعاد متغير التعليم الريادي مع متغير 
(، بسبب التغير الحاصل في المتطلبات Adjusted R Square( )%40.5ريادة األعمال ما نسبته )
 التنظيمية لتحقيق الريادة.

أوضحت الدراسة أيضًا بوجود عالقة طردية بين متطلبات الموارد البشرية لتحقيق الريادة كأحد أبعاد 
(، بدرجة تغير حاصل على 0.735متغير التعليم الريادي على متغير ريادة األعمال عند درجة ارتباط )

(، وذلك بسبب التغير الحاصل في وجود Adjusted R Square( )%35.5ريادة األعمال ما نسبته )
 يعتمد على توفير متطلبات الموارد البشرية للتعليم الريادي.
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 دور المصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 عياد محمد التركيأ.                         الجروشي ميالد مفتاحأ. 
  جامعة مصراتة-كلية االقتصاد                      جامعة مصراتة-كلية االقتصاد 

 milad.jarushi@yahoo.com                   a.elturki@eps.misurata.edu.ly 

 الملخص 
يهدف البحث إلى التعرف على مدى تناسب طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والتي يمكن  
للمصارف اإلسالمية توفيرها مع متطلبات تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، مع اإلشارة إلى المصرف الليبي  

الهدف اتبع البحث المنهج الوصفي  ولتحقيق هذا م، 2018اإلسالمي من خالل دراسة نشاطه التمويلي خالل سنة 
 التحليلي في في تصنيف وتبويب العقود المستخدمة في التمويل من قبل المصرف. 

في توفير عدة أنواع   -رغم حداثة التطبيق –وتوصل البحث إلى أنه يمكن االعتماد على المصارف اإلسالمية 
من التمويالت الشرعية والتي تناسب طبيعة وحجم االنشطة االقتصادية المختلفة في ليبيا، وبالتالي يمكن االستغناء  

 والمعتمدة على االقراض بدل المشاركة. عن أنواع التمويل األخرى التي توفرها المصارف التقليدية 

 .ليبيا التمويل، والمتوسطة،  الصغرى المشاريع  اإلسالمية،  المصارف: الدالة لكلماتا

Abstract 

The aim of this research is to identify the suitability of Shariah financing methods that 

Islamic banks can provide with the requirements of financing Small and Medium 

Enterprises (SMEs) with reference to the Libyan Islamic Bank through the study of its 

financing activity in 2018. To achieve this objective, the research uses the descriptive and 

analytical approach in classifying and categorizing of contracts used in financing by the 

Bank . 

The research concludes that it is possible to rely on Islamic banks - despite that they are 

recent  - to provide several types of Islamic financing that suit the nature and size of the 

various economic activities in Libya, and therefore can substitute other types of financing 

provided by traditional banks, which rely on lending instead of participation. 

Keywords: Islamic banks, Small and Medium Enterprises (SMEs), Financing, Libya. 
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 المقدمة 
تسعى الدول بصفة عامة إلى تحقيق مستويات عالية من النمو والتنمية االقتصادية، ومن أهم هذه 
الوسائل التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أهم ركائز النمو، واتجهت انظار 

الصغيرة والمتوسطة، العالم في اآلونة األخير إلى رياد األعمال ألنها تهتم بالدور الحيوي للمشروعات 
فالريادة تتناول بصفة عامة القضايا االقتصادية واالجتماعية وبالتحديد التركيز على فئة الشباب من خالل 
االعتماد على النفس والدفع بهم للقيام بمشروعاتهم؛ فقد ال تستطيع بعض اقتصادات الدول استيعاب هذه 

ة والتي تحتاج أن يتاح لها فرصة تعبر عن استقاللها ذاتيًا. القوى البشرية الشابة والمندفعة بقوة على الحيا 
ورغم افتراض توفر األفكار الريادية وما يصاحبها من كوادر بشرية قد تكون قادرة على تطبيق هذه األفكار 
على أرض الواقع، إال أن المشكلة األكبر التي تواجه قادة هذه المشروعات هي التمويل، لذلك تبحث 

تلف انتماءاتها عن طرق التمويل المناسبة من خالل االقتراض من المصارف وما يترتب الحكومات بمخ 
على هذه القروض من ارتفاع المديونية وزيادة في تكاليف المشروعات من خالل تراكم اقساط الفوائد. ويكمن 

ف بما يتوافق السؤال هنا هو: هل تستطيع الدول اإلسالمية توفير هذا النوع من التمويل من خالل المصار 
مع الشريعة اإلسالمية، بحيث يشكل هذا التمويل البديل المناسب لطرق التمويل التقليدية بما يخدم تحقيق 

 هذه المشروعات أهدافها ويدعم عمليات التنمية االقتصادية؟
تكمن أهمية البحث في إبراز دور المصارف اإلسالمية في توفير أنواع التمويل المناسبة للمشروعات 

لصغيرة والمتوسطة وبما يخدم عملية التنمية، كما يمكن لهذه المشروعات االعتماد على أنواع التمويل ا
اإلسالمية المختلفة بما يتالءم حسب نوع كل نشاط. ويهدف البحث إلى التعرف على أنواع التمويل 

تمويل المتوافق مع اإلسالمي الذي توفره المصارف اإلسالمية للمشروعات، كما يهدف إلى دراسة واقع ال
الشريعة في ليبيا ومدى توافقه مع متطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولتحقيق هذه االهداف يتبع  
البحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل أنواع عقود التمويل )مرابحة، مشاركة، مضاربة،....(  

 م لهذ المشروعات على أرض الواقع.التي قام المصرف الليبي اإلسالمي بتوفير التمويل الالز 
 الجانب األول: أنواع التمويل اإلسالمي 

يمكن للمصارف اإلسالمية من خاللها توفير التمويل الالزم للمشروعات  توجد عدة طرق واساليب
اإلنتاجية بمختلف أنواعها، وتتعدد طرق التمويل باختالف طبيعة المشروع؛ إذ أن بعض الصيغ الشرعية قد 



 
ميالد الجروشي وعياد التركي    ورقة بعنوان: دور المصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة   

 

433 

. ال تتالءم مع هيكل المشروع المراد توفير التمويل له من حيث توفر الضوابط الشرعية الالزمة لهذه الصيغ
 ومن ثم يمكن حصر أشهر الصيغ الشرعية التي تتبعها المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات كالتالي:

 أواًل: المضاربة 
المضاربة "عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين والعمل من الجانب اآلخر" )عبده، 

ارب بحيث ال يضمن األخير رأس (. فالمضاربة تعنى أن يدفع رب المال المال إلى المض190 م،1977
 المال إال في حالة التعدي والتقصير في مقابل تقاسم األرباح حسب االتفاق.

تقوم المضاربة على أن العائد الذي يحصل عليه الشركاء يتفرع فقط من تحقيق االرياح ويتم توزيعها 
ديه أو تقصيره وفي المقابل ال حسب االتفاق بينهما، وعند حدوث خسارة ال يتحملها المضارب مالم يثبت تع

 .(6م، ص2005)الحاج،  يتحصل على مقابل لمجهوده
 (62م، ص2008)الوادي، وآخرون،  :أنواع المضاربة

 أنواع المضاربة من حيث الشروط: -1
المضاربة المقيدة: وهي المضاربة التي يشترط فيها رب المال على المضارب شروطًا معينة يقيد بها   -أ

 طارها بحيث تكون الشروط القيود مقبولة شرعًا.المضارب للعمل في ا
المضاربة المطلقة: وهي المضاربة التي يمنح فيها رب المال المضارب كامل الحرية بالتصرف  -ب

 في المال في إطار الشريعة اإلسالمية.
 أنواع المضاربة من حيث عدد الشركاء:  -2
المال، ويقدم الطرف الثاني العمل؛ المضاربة الثنائية: وتتكون من طرفين يقدم فيها الطرف األول  -أ

 بمعنى أنها تتكون من شريكين فقط.
المضاربة المشتركة: وهي التي يتعدد فيها الشركاء؛ فيتعدد أرباب األموال والمضارب واحد، أو  -ب

يتعدد المضاربون ورب المال واحد، أو يتعدد أرباب األموال والمضاربون، وهي مضاربة ناتجة عن 
 مضاربة.جواز خلط أموال ال

 ثانيًا: المشاركة 
هي استقرار ملك شيء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر لكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك، 
فالمشاركة تؤدي إلى تحويل األموال المنفصلة إلى مال واحد شائع ال يتعين ملك أحد األطراف في جزء 
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في استحقاق الربح المتحقق وتحمل الخسارة إن محدد منه، بل بالنسبة الشائعة، ويترتب على ذلك المشاركة 
 (.243م، ص2015وقعت حسب حصص الملكية )دوابه،

توجد عدة شروط يجب توافرها لصحة هذه العقود، ومن أهمها ما  الشروط العامة لعقود المشاركة: 
 (:168م، ص2008يلي: )الوادي، وآخرون، 

 تقويمها بالنقود.أن يكون رأس المال نقديًا أو عروضًا شرط  -1
 أن يكون رأس المال معلومًا وموجودًا باالتفاق. -2
 توزيع األرباح بالنسب المتفق عليها. -3
 توزيع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في رأس المال وال يجوز االتفاق على غير ذلك. -4
 توزيع الربح بين المتشاركين بحصة شائعة منه وال يجوز أن يكون مبلغ مقطوع. -5
 أحد من الشركاء مال الشركة أو حصة الشريك أو الشركاء اآلخرين من رأس المال.ال يضمن  -6

 تتخذ المشاركة إحدى الصيغ اآلتية:أنواع المشاركة: 
المشاركة الدائمة: وهي التي ال يتم تحديد أجل لنهاية العقد فيها، مثل الشركات المساهمة في   -1

 الوقت الحاضر.
أجل معين إلنهاء الشركة وهي على نوعين: )الوادي، وآخرون،  المشاركة المؤقتة: ويتم فيها تحديد -2

 (:169م، ص2008
المشاركة في تمويل صفقة معينة: وهي اشتراك فردين فأكثر في تمويل صفقة معينة، ويتم توزيع  -أ

 األرباح بينهما، وتنتهي الشركة بانتهاء الصفقة وتوزيع حصص األرباح.
ة المتناقصة(: وهي أن يقوم أحد الشركاء بشراء حصة المشاركة المنتهية بالتمليك )المشارك  -ب

الشريك اآلخر تدريجيًا من األرباح التي يتحصل عليها إلى أن تنتقل الحصة بالكامل إلى الشريك 
 الجديد ويصبح مالكًا لها.

 ثالثًا: المرابحة 
م، 2007" )شبير، المرابحة من بيوع األمانة، وفي اصطالح الفقهاء: "هي البيع بزيادة على الثمن األول

عادة 308ص (. وفيها يحدد العميل مواصفات وسعر السلعة التي يريد شراءها على أن يقوم البنك بشرائها وا 
 بيعها للعميل بإضافة عمولة أو هامش ربح إلى السعر األصلي متفق عليه. 
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 رابعًا: اإلجارة 
(. واإلجارة 194م، ص2015وهي "عقد على منفعة معلومة مقصودة ومباحة بعوض معلوم" )دوابه، 

هي بيع لمنفعة أصل معين وليس بيع االصل في حد ذاته، وبهذا تختلف عن البيع. وتوجد عدة أنواع 
  وتقسيمات لإلجارة ويتم التركيز هنا على أنواع اإلجارة المستخدمة في البنوك اإلسالمية وهي

 (:209م، ص2008نوعين:)الوادي، وآخرون، 
التأجير التشغيلي: ويقوم على تمليك المستأجر منفعة األصل لمدة معينة على أن يتم إعادة األصل  -1

لمالكه في نهاية مدة العقد، ليتمكن مالك األصل من إعادة تأجيره لطرف آخر. وفي هذا النوع من 
على األصل، في حين يتم تحميل المصروفات  التأجير يتحمل المؤجر المصروفات الرأسمالية
 التشغيلية )الكهرباء، الماء،...( على المستأجر.

التأجير التمويلي )التأجير المنتهي بالتمليك(: ويتم فيه تمليك منفعة االصل خالل مدة التأجير  -2
التأجير للمستأجر مع وعد بتمليك االصل للمستأجر نهاية مدة التأجير، وتكون أقساط هذا النوع من 

مرتفعة عن التأجير التشغيلي بسبب أن القسط يتضمن األجرة مضافًا إليها جزء من ثمن األصل، 
 وبالتالي يكون المصرف قد استوفى ثمن األصل من خالل اقساط التأجير.

 خامسًا: السلم 
السلم لغًة: التقديم. وشرعًا: عقد على سلعة موصوفة مؤجلة بثمن مقبوض بمجلس العقد )معجل( 

(، والسلم بيع األجل بالعأجل، بمعنى أن المشتري يدفع الثمن حااًل ويلتزم البائع 88م، ص2013)المشيقح، 
ويسمى سلم أو سلف وهو يعني بيع لشيٍء غير  ،(560م، 2016)العثماني، بتسليم المبيع في وقت الحق

لصحة عقد السلم منها ما موجود ويلتزم البائع بتوفيره في تاريخ الحق حسب االتفاق. وتوجد عدة شروط 
)السلعة(، ومنها ما يخص محل التسليم. وأخص بالذكر  يخص رأس مال السلم، ومنها ما يخص المسلم فيه

أهم شرط للمسلم فيه وهو كون السلعة المتعاقد عليه بعقد السلم من السلع المثلية ال القيمية ليكون في مقدور 
 عليه.البائع تسليمها حسب الوصف المتفق 

وفي الوقت المعاصر يتم استخدام السلم والسلم الموازي، وهذا األخير يعني أن المسّلم إليه )البائع( بعد  
التزامه بتسليم المسلم فيه)السلعة( إلى رب السلم )المشتري( في موعد محدد قد يعقد سلم يكون فيه هو رب  

 .(583م، 2016)العثماني،  السلم بشرط عدم الربط بين العقدين
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 سادسًا: االستصناع 
وهو عقد على صنع في الذمة مشروط فيه العمل، وهو طلب الصنعة كأن تقول للصانع اصنع لي نعاًل 

(.  339م، ص2002)الغرياني، صفته كذا وكذا، بحيث تكون المادة المصنوع منها النعل من عند الصانع 
العين من عند الصانع بخالف  ويختلف االستصناع عن اإلجارة في أن المواد المستخدمة في صناعة

اإلجارة. وال يقتصر في االستصناع على ما يصنعه الصانع بنفسه، ويستطيع البائع)المورد( طلب التصنيع 
من أي شخص آخر ووفقًا للمواصفات المبينة في العقد، وهو ما يعرف باالستصناع الموازي. ويجري هذا 

ف من جهة أخرى في استصناع مواٍز مع طرف ثالث العقد بين المصرف والعميل من جهة، ويدخل المصر 
(. والجدير بالذكر أال يجب الربط بين 435م، ص2009ألعداد محل عقد االستصناع األصلي )ايوب، 

عقد االستصناع األول وعقد االستصناع اآلخر بحيث تترتب نتائج أحد العقدين على اآلخر، بل يجب أن 
 يكونا في عقدين منفصلين.

 (.227م، ص2015)دوابه، الة باالستثمار:سابعًا: الوك
وهي إنابة الشخص غيره لتنمية ماله بأجرة أو بغير أجرة، فهو عقد يتعهد الوكيل فيه استثمار مال موكله 
سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر. ومن أهم وأشهر أنواع الوكالة باالستثمار هي الوكالة المطلقة والمقيدة، 

كانت خالية من أي قيد، في حين تعني الثانية تحديد نوع االستثمار أو المكان أو فالوكالة المطلقة هي ما 
 أي قيود أخرى.

 الجانب الثاني: ريادة األعمال 
يرتكز مفهوم ريادة األعمال على إنشاء األفكار الجديدة والمشروعات المبتكرة القادرة على االستمرار 

ادة األعمال هي عملية إنشاء منظمة جديدة أو تطوير وأحد محركات النمو االقتصادي. وبالتالي فإن ري
 م،2018)خربوطي،  منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء أعمال جديدة أو االستجابة لفرص جديدة عامة

(. إن رائد األعمال هو ذلك الشخص الذي لدية اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى 5
دد الفرص وتدبير الموارد الالزمة لها ويتخذ التدابير لتحويل الفرصة إلى واقع فهو من يح ابتكار ناجح، 

الريع المرتفع المتوقع من هذا المشروع الجديد، وفي نفس الوقت يعمل كل ذلك عملي حقيقي، يدفعه لذلك 
الموارد والمساهمة لتحقيق أهداف النمو االقتصادي من خالل زيادة التراكم الرأسمالي وزيادة كفاءة استخدام 

 في تخفيض حجم البطالة.
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 المشروعات الصغيرة والمتوسطة  أواًل: مفهوم
 -التقنية-اإلنتاج -المبيعات -رأس المال -)العمالة ال يوجد تعريف موحد له فهو يتخلف حسب المعيار

تجد اختالف  استهالك الطاقة( وأكثر التعريفات استخدامًا التي تعتمد على معيار حجم العمالة، ومع ذلك
 بين بلد وأخر أو منظمة وأخري.

فبرنامج األمم المتحدة للتنمية والتجارة يعرف المشروع الصغير بأنه ذلك المشروع الذي يعمل به من  
عامل، أما االتحاد األوروبي  500-100عامل فأقل، ويعرف المشروع المتوسط بأنه ما زاد عن  20-50

 250عامل، والمشروع المتوسط من يعمل به أقل من 50أقل من  فيعرف المشروع الصغير بالذي يعمل به
 (.14م، ص2012عامل )القهيوي، 

 ثانيًا: ريادة المشروعات 
تلعب المشروعات الريادية دورًا هامًا في االقتصاديات العالمية، كونها من ابرز محركات النشاط والنمو  

مل، لذلك من ابرز ما يميز المشروعات الريادية االقتصادي، فهي تساهم بالنسبة األكبر في توفير فرص الع
قدرتها االستيعابية لأليدي العاملة مما سيساعد على الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة. لذلك نجد إن الدور 
االقتصادي للمشروعات الريادية يقاس من خالل مدي مساهمتها في التشغيل واالنفتاح باإلضافة لحصتها 

( فالمشروعات الريادية هي التي تكون قدره على تحديد 11م، ص2011رون، في االقتصاد )إثيار وآخ 
الفرص في السوق وتدبير الموارد الالزمة واتخاذ التصرفات الالزمة لالستفادة منها في تحقيق هذه الفرصة 
ة ونجاح المشروعات الصغيرة ارتبط بقيادة الرياديين لما لهم من قدرة على تحليل الظروف الحالية والرؤي

% من اإلبداعات 55المستقبلية ومعرفة األولويات. وأظهرت نتائج دراسة ألحدي شركة البحوث العالمية إن 
الجديدة كانت للمؤسسات الصغيرة والجديدة. وان أغلب المؤسسات اإلبداعية اآلن كانت بدايتها صغيرة 

الصغيرة التي أصبحت (، هذا جعل االقتصاديات العالمية تتحول نحو المشاريع 5م، ص2010)دالي، 
% من حجم العمالة بالمنشآت 84% من إجمالي المنشآت االقتصادية في العالم وتستوعب 95تشكل 

 (.61م، ص2018)خربوطي،  % من إجمالي قيمة اإلنتاج الصناعي52االقتصادية وتساهم بنسبة
 ثالثًا: الدور االقتصادي لريادة األعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة

في اقتصاديات الشعوب يمكن تجميعها في  ا هام اً دة األعمال والمشروعات الصغيرة تلعب دور إن ريا 
 (54م، 2011رسالن،: 14م، 2018 2)خربوطي،  النقاط التالية:
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 إنشاء أسواق جديدة .1
 اكتشاف مصادر جديدة للموارد .2
 تحريك الموارد الرأسمالية .3
 استيعاب التكنولوجيا  .4
 خلق فرص عمل جديدة .5
 مستوى اإلنتاجيةتحسين  .6

 رابعًا: الفرق بين ريادة األعمال والمشاريع الصغيرة
يكثر الخلط بين ريادة األعمال والمنشآت الصغيرة، في حين إن هناك فرقًا بين المفهومين، فالمفهومان 
متقاربان ويتشابهان في الكثير من الصفات إال أن ريادة األعمال تتميز بأربع صفات تجعلها مختلفة عن 

 :1منشآت الصغيرة، تتلخص هذه الصفات فيما يليال
مقدار خلق الثروات: فالمشروعات الصغيرة تهدف إلى توليد دخل مستمر ومرٍض لصاحبه، أما  .1

من  الريادة فتهدف إلى إنشاء ثروة مستمرة ودائمة يتجاوز مداها األحالم البسيطة إلى بناء الثراء الكبير
 التوظيف التقليدي.

ت: إن المشروعات الصغيرة تبني ثروتها عادة عبر حياة صاحبها وفق وقت سرعة بناء الثروا .2
 زمني طويل، في حين أن الثروة الريادية يبنيها رائد األعمال خالل زمن قياسي في حياته العملية.

المخاطرة: تتميز ريادة األعمال بالمخاطرة العالية، وهي الثمن الذي يتوقع لرائد األعمال أن يدفعه  .3
 مقابل الثراء، وبغير المخاطرة فإن الريادة تزول وتكون مشروعا صغيرًا.

االبتكار واإلبداع: ريادة األعمال تتصف باالبتكار اإلبداع وتحويل تلك األفكار إلى منتجات  .4
وخدمات مربحة وهي أكثر بكثير مما يمكن أن تتصف به المنشآت الصغيرة. هذا االبتكار واإلبداع يحقق 

مال الميزة التنافسية المستديمة التي تخلق الثروة. ويمكن أن تظهر تلك اإلبداعات االبتكارات لريادة األع
 بصيغة منتجات جديدة، أو خدمات ذات قيمة مضافة، أو أساليب إدارية وعملية وتقنية جديدة
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 خامسًا: المشاكل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اقتصاديات الدول بشكل كبير على قوة هذا النوع من المشروعات، وخاصة في تنفيذ األعمال تعتمد 

الجديدة والريادية التي ترتفع فيها معدالت المخاطرة، مما ينعكس في صعوبة الحصول على التمويل 
 المناسب لهذه المشروعات؛ وذلك لصعوبة التنبؤ بالنتائج وعدم اليقين، في حين مؤسسات التمويل
)المصارف( تبحث عن المشروعات األقل مخاطرة. كما توجد عوائق أخرى يمكن حصرها في التالي: 

 (107م، ص2012)القهيوي، 
 ضعف ثقافة الريادة. .1
 األطر التشريعية والقانونية. .2
 تسجيل المؤسسات. .3
 النظام الضريبي والجمارك. .4
 توفير تمويل مؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. .5
 علومات كافية.عدم وجود نظم م .6
 عدم وجود سوق رأس المال. .7
 ضعف المهارات الفنية ومهارات إدارة األعمال. .8
 النقص في البنية التحتية. .9

 الجانب الثالث: الجانب التحليلي 
إن المصرف الليبي اإلسالمي حديث النشأة، فهو أول مصرف يتم تأسيسه على أسس وقواعد الشريعة 

مساهمة تم االكتتاب على أسهمها في سوق المال، وهذا النوع من الشركات اإلسالمية، وهو عبارة عن شركة 
 ورغم بعض المآخذ الشرعية عليه إال أن معظم علماء العصر الحديث أجازوا هذا النوع من الشركات.

ورغم حداثة المصرف إال أنه قام ببعض النشاط في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف 
جدول التالي يوضح أنواع العقود اإلسالمية التي تم عن طريقها تمويل بعض المشروعات المجاالت، وال
م مع تحفظ المصرف على القيمة النقدية )المبالغ( لهذه التمويالت، وتوضح الجداول 2018خالل عام 

 التالية عدد العقود مصنفة حسب نوع العقد وهي كالتالي:
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 م 2018إلسالمية خالل سنة ( يوضح عدد عقود المرابحة ا1جدول رقم )

 عدد الشركات  القطاع    الرقم 

 3 أدوية ومعدات طبية  1

 8 مواد غذائية  2

 3 كهرومنزلية  3

 2 أثاث 4

 4 سيارات   5

 1 كمبيوتر 6

 1 كهربائية 7

 1 مستلزمات األم والطفل  8

 1 مالبس 9

 24  اإلجمالي  

 طرابلس.المصدر: المصرف الليبي اإلسالمي،  -

% من 33من المالحظ أن العقود المخصصة لتمويل المواد الغذائية للمرابحة لألمر بالشراء تشكل نسبة 
%. والجدير بالذكر أن معظم هذه العقود تجارية 17إجمالي العقود، فيما شكلت عقود تمويل السيارات نسبة 

 %. 15وأن العقود الخدمية لهذا النوع من التمويل لم يتعدى 
 

 م 2018( يوضح عدد عقود السلم التي تم تنفيذها خالل سنة 2ل رقم )جدو

 عدد السلم  القطاع  الرقم 

 2 مالبس  1

 1 أثاث  2

 2 كهربائية 3

 2 كهرومنزلية 4

 1 قرطاسية 5

 1 األعالف  6

 9 اإلجمالي 

 المصدر: المصرف الليبي اإلسالمي، طرابلس.

( عقود بتمويل عن طريق السلم، وأن معظمها ألغراض 9)ُيظهر الجدول السابق أنه تم تخصيص عدد 
 % فقط.11تجارية وأما العقود الصناعية فال يتجاوز ما نسبته 
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 م 2018( يوضح عدد عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك التي تم تنفيذها خالل سنة  3جدول رقم )

 عدد الشركات القطاع  الرقم

 1 عقار )أرض(  1

 الليبي اإلسالمي، طرابلس.المصدر: المصرف 

 م 2018( يوضح عدد عقود الوكالة باالستثمار التي تم تنفيذها خالل سنة  4جدول رقم )

 عدد الشركات  القطاع  الرقم

 1 طرابلس الجامعي  استحداث شبكة الصرف الصحي بمستشفى  1

 المصدر: المصرف الليبي اإلسالمي، طرابلس 
جمالي ألنواع العقود المنفذة من قبل المصرف الليبي  ويوضح الجدول التالي مختصر  للجداول السابقة وكذلك وا 

 م. 2018اإلسالمي خالل سنة 
 م 2018( يوضح عدد العقود اإلسالمية في المصرف الليبي اإلسالمي خالل سنة  5جدول رقم )
 اإلجمالي  عقارات  بنية تحتية صناعي خدمي تجاري نوع عقد التمويل 

 24 0 0 0 3 21 المرابحة

 9 0 0 1 0 8 السلم 
اإلجارة المنتهية  

 بالتمليك 
0 0 0 0 1 1 

 1 0 1 0 0 0 الوكالة باالستثمار 

 35 1 1 1 3 29 اإلجمالي 
 المصدر: المصرف الليبي اإلسالمي، طرابلس  -

عقود  3عقد تجاري و 29م، منها 2018عقد خالل سنة  35من الجدول السابق يتضح أنه تم تنفيد عدد 
خدمية، وعقد صناعي وآخر بنية تحتية لمستشفى وأخرها قطاع العقارات. ويمكن تفصيل عدد العقود اإلسالمية 

عقد وكالة  1عقد إجارة منتهية بالتمليك، وأخرها عدد  1عقود سلم، وعدد  9عقد مرابحة، وعدد  24وهي عدد 
 .باالستثمار 

أكثر منه عقود  لى عقود المدايناتلكن المالحظ من الجدول أن المصرف معتمد بشكل أساسي ع
%، 26% من إجمالي العقود وكذلك بلغت نسبة عقود السلم 69المشاركات، حيث بلغت عقود المرابحة نسبة 

% من العقود األخرى. بالنسبة للمصرف اإلسالمي فإن عقود المداينات 5بينما ال تتجاوز باقي العقود نسبة 
التالي فإن معظم المصارف اإلسالمية تركز اهتمامها على جانب تعتبر أقل مخاطر من عقود المشاركات ب

 المخاطر في التمويل، وفي جميع االحوال تعتبر خطوة إيجابية في ظل وجود منافسة من المصارف التقليدية. 



 
 2019سبتمبر  21  -مصراتة      في االقتصاد الليبيمؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة 

 
 

442 

 النتائج 
نشطة االقتصادية سواًء كانت يمكن االعتماد على التمويل اإلسالمي في تمويل العديد من األ .1

 مرابحة.ال ثلعامة أو خاصة مثل تمويالت المصارف اإلسالمية م
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور كبير ورئيس في إحداث عملية التنمية االقتصادية  .2

تحتاج إلى تدليل الصعوبات التي تواجهها لكي تقوم بدورها  واالجتماعية في الدول النامية، وبالتالي
 التنموي.

يمكن لرواد المشروعات التوجه للمصارف اإلسالمية واقتراح نوع نشاط المشروع )البد أن يكون   .3
مباح شرعًا( وبالتالي تستطيع المصارف اإلسالمية اختيار نوع التمويل المناسب حسب نشاط كل  

 مشروع. 
إن المصارف اإلسالمية تقلل من نسبة المخاطرة في المشروعات، وخاصة أن أصحاب هذه  .4

فكار يحتاجون لتمويل مناسب ال يمكنهم توفيره وبالتالي يستطيع المصرف المشاركة في األ
 المشروع ومن ثم يتحمل جزء من المخاطر.

إن توفر التمويالت المناسبة للمشروعات عن طريق المصارف قد تخلق زيادة في معدالت نمو   .5
 دي وسوق العمل.على النمو االقتصا  اً ومن ثم يكون األثر إيجابي ،هذه المشروعات

% 69من الجداول يتضح أن نسبة عقود المرابحة إلجمالي عقود التمويل الممنوحة للمشروعات  .6
% من عقود المرابحة كانت لتمويل عقود 88تقريبًا من إجمالي العقود خالل السنة، وأن ما نسبته 

 تجارية.
خطوة جيدة  دتها إال أنها تعتركز التمويالت المصرفية اإلسالمية على عقود المرابحة، ورغم سلبيا  .7

 التجربة في الصيرفة اإلسالمية. ةحديثا دولة ، خصوصًا أنها في ليبي
يالحظ تركيز المصرف على تمويل العقود التجارية ألنها عائد هذه المشروعات يستغرق وقت أقل  .8

المشروعات سرعة في نسبيًا مقارنة بالمشروعات األخرى )الصناعية مثاًل(، وبالتالي تتوفر في هذه 
 استرداد قيمة التمويل.
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بصفة عامة؛ تستطيع المصارف اإلسالمية توفير التمويل المناسب للمشروعات بما يتوافق من  .9
الشريعة اإلسالمية ويدعم عملية التنمية االقتصادية من خالل تعدد أنواع عقود التمويل الشرعية 

 المناسبة لكل نوع من االنشطة االقتصادية.
 جعالمرا

 ، لبنان، بيروت: أكاديميا.النظام المالي في اإلسالمم(. 2009أيوب، محمد، ترجمة: عمر األيوبي، )
، المعهد العربي للتخطيطم(. أدوات المصرف اإلسالمي، مجلة جسر التنمية، 2005الحاج، حسن )
 (.4)48الكويت، 

دارة المشروعات الصغيرة وال .(2018خربوطي، عامر ) متوسطة. منشورات الجامعة ريادة األعمال وا 
 االفتراضية السورية.

الملتقي الدولي حول: ، "الريادة واإلبداع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة" .(2010الدالي، إبراهيم )
 بريل، الجزائر.أ 8-7-6، المنعقد بجامعة بسكرة ايام المقاولتية: التكوين وفرص األعمال

 مصر، القاهرة: دار السالم.، التمويل المصرفي اإلسالميم(. 2015دوابه، اشرف )
(، األردن، عمان: دار 6، )طالمعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالميم(. 2007شبير، محمد )

 النفائس للنشر والتوزيع، عمان.
 ، القاهرة: دار االعتصام.معاصرةالعقود الشرعية الحاكمة للمعامالت المالية الم(. 1977عبده، عيسى )

 ، إسطنبول: دار الكتب العربية.فقه البيوع على المذاهب األربعةم(. 2016العثماني، محمد تقي الدين )
 (، لبنان، بيروت: مؤسسة الريان.3، )جمدونة الفقه المالكي وأدلتهم(. 2002الغرياني، الصادق)

ريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في ا المش .(2012القهيوي، ليث عبداهلل، الوادي، بالل محمود )
 دار الحامد للنشر والتوزيع. :عماناألردن،  عملية التنمية،

دور ريادة منظمات األعمال في التنمية . "(2011محمد، إيثار عبدالهادي، سليمان، سعدون محمد )
المنعقد بجامعة  ،نظمات الحكوميةالملتقى الدولي الثاني حول األداء المميز للموقائع  ،"االقتصادية
 نوفمبر، الجزائر. 23-22ورقلة يومي 

)واقع ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة وسبل تعزيزها في  .(2011عبدالكريم، نصر ) محمد، رسالن،
 (.23)، مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات االقتصاد الفلسطيني(،

 (، الرياض: مكتبة الرشد.2، )طالمختصر في المعامالتم(. 2013، خالد علي )المشيقح
 المصارف اإلسالمية، األسس النظرية والتطبيقات العملية،م(. 2008الوادي، محمود وسمحان، حسين )
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 أثر موقع المشروع في محددات الوصول إلى مصادر التمويل 

 "دراسة تطبيقية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا "
 ة وسف محمد إندار ي  د.الهادى أبوبكر المبروك                             د. 

 كلية االقتصاد  –كلية االقتصاد                          جامعة مصراتة  -جامعة الزيتونة
hbhr73@yahoo.com                                    endara99@gmail.com 

 الملخص  
الدراسة الحالية تهدف إلى قياس تأثير موقع المشروع كمتغير محّكم )مؤثر( في العالقة القائمة بين بعض  
محددات الوصول إلى مصادر التمويل، وإلنجاز ذلك تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي وكانت أداة التحليل  

عتمادًا على مخرجات برنامج التحليل  ا  (Stata)األساسية لقياس حجم التأثير هي حزمة األدوات اإلحصائية 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينتي طرابلس من أصحاب  350لعينة تتكون من  (Amos)اإلحصائي 

)الشبكات/   وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود تأثير لموقع المشروع في العالقة بين المتغيرين المستقلين .سبهاو 
للوصول إلى التمويل، كما أكدت الدراسة على عدم وجود تأثير لموقع المشروع في   ثقافة المجتمع( والمتغير التابع

 العالقة بين المتغير المستقل )الدعم الحكومي( والمتغير التابع الوصول إلى التمويل.

  الحكومي، الدعم  المجتمع،  ثقافة الشبكات،  التمويل، المشروع،  موقع  والمتوسطة، الصغيرة الشركات: ة دالال الكلمات
 .ليبيا

Abstract 
This study aims to measure the impact of the enterprise location on the existing 

relationship between some inhibitors of access to sources of funding. To achieve that, we use 

analytical descriptive method, and the basic analysis tool used for measuring the effect size is 

Stata tools package based on the results of the statistical analysis program called Amos of a 

sample of 350 owners. The results of the study show that there is an impact of the enterprise 

location in relationship between the independent variables (networks, community culture) 

and the dependent variable access to funding. The study also confirms that there is no 

impact of the enterprise location on relationship between the independent variable 

(government support) and the dependent variable access to funding . 

   

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), Enterprise location, Funding, Networks, 

Community culture, Government support, Libya. 
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 المقدمة  
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات المهمة والرئيسية في اقتصادات أغلب الدول 

ولت األوساط االقتصادية واالجتماعية والعلمية مؤخرًا اهتماما متزايدًا أالنامية والمتقدمة على السواء، وقد 
والخدمات في النشاط االقتصادي ها تمثل جزءًا كبيرًا من قطاع اإلنتاج والصناعة حيث إن بهذه المشروعات

ألي دولة، وتأتي أهميتها من خالل الدور الذي تلعبه في توفير فرص العمل في مجاالت عديدة ولمستويات 
مختلفة من العمالة، فهي ُتسهم في حل مشكلة البطالة، وقد ساعد في نجاحها في هذا الدور سهولة تأسيسها  

ع هو المدير( وتكيفها مع الظروف واألزمات االقتصادية، إال أن )مالك المشرو  وارتباط إدارتها بمؤسسيها 
الفشل كثيرًا ما يطال هذه المشاريع بسبب صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل، أي الحصول على األموال 

المشاريع  لتأسيس المشاريع أو تطويرها، هذه الصعوبة تزيد وتنقص حسب المحددات التي تحيط بأصحاب
هذه المحددات هي الشبكات ويقصد بها الروابط المهنية واالجتماعية واألصدقاء التي يكون  في ليبيا، وأحد

مالك المشروع جزءًا منها ويستخدمها للوصول إلى التمويل، أيضًا الثقافة السائدة وأثرها في القرارات المتعلقة 
دد للوصول إلى التمويل بالمفاضلة في تكوين هيكل رأس المال )التمويل(، كما أن الدعم الحكومي كمح 

)قرض، مصانع صغيرة، اآلت، سيارات( أثبت فشله نظرًا لإلخفاقات التي  الممنوح في شكل تمويل مباشر
حدثت في تلك التجارب خاصة في ليبيا، والذي تم استبداله في الدراسة الحالية كمحدد يتمثل في 

 )استشارات، إعفاءات، تدريب(.
 مشكلة الدراسة 

على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في  ءيزيد العب ا الراهن غير المستقر في ليبيإن الوضع 
الحصول على الموارد المالية لمشاريعهم بسبب ضعف قدرة القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل األخرى في 

هيكل رأس  توفير السيولة الالزمة لإلقراض مما يؤثر على أداء المشاريع ويقود إلى تغيير في نسب تكوين
المال لكثير من المشاريع خاصة حديثة التكوين ويكون التغيير إما باالعتماد على القطاع غير الرسمي أو 

 إدخال ُمالك ُجدد للمشروع بهدف التمويل. 
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا كغيرهم من أصحاب المشاريع حول العالم يواجهون 

لتمويل فاإلجراءات والضوابط الخاصة بالمانحين أو الممولين تكاد تكون مشكلة الوصول إلى مصادر ا
متقاربة إلى حد كبير، ولكن االختالف يكُمن في تأثير األفكار والمعتقدات والثقافة والعالقات والروابط 
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ألصحاب المشاريع للوصول إلى التمويل في هذه البيئة التي تتميز بسيطرة الحكومة على أغلب مقدرات 
 دولة.ال

هذه الدراسة تسلط الضوء على ما بعد التأثير المباشر بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ذات  
العالقة في وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل المتاحة في ليبيا والتي تعتبر 

ل وهي الشبكات وثقافة المجتمع كمحددات يتوقف عليها مدى وصول أصحاب المشاريع إلى مصادر األموا
والدعم الحكومي )المتغيرات المستقلة( وتحاول قياس تأثير موقع المشروع )متغير محّكم( في اتجاه هذه 
العالقة المباشرة سواء كان سلبًا أو إيجابا في تسهيل أو تعطيل الوصول إلى مصادر التمويل )المتغير 

 المستقل(. 
ة هل يؤثر موقع المشروع في العالقة بين المتغيرات المستقلة )الشبكات، السؤال الرئيسي في هذه الدراس

 الثقافة، الدعم الحكومي( والمتغير التابع وهو الوصول إلى التمويل؟
 أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى توفير فهم واســـع عن محددات الوصول إلى مصادر التمويل المتاحة للمشاريع  
بيا وأيضًا تبين حجم المساهمة الفعلية للشبكات وثقافة المجتمع والدعم الحكومي الصغيرة والمتوسطة في لي

في تدليل أو تسهيل كثير من اإلجراءات واختصار مزيد من الخطوات الموضوعة للوصول إلى مصادر 
التمويل وأيضًا قياس تأثير موقع المشروع في العالقة بين المتغيرات ذات العالقة بالوصول إلى مصادر 

 لتمويل في ليبيا.ا
 فرضيات الدراسة 

 يؤثر موقع المشروع في العالقة بين الشبكات والوصول إلى مصادر التمويل في ليبيا. .1
 يؤثر موقع المشروع في العالقة بين ثقافة المجتمع والوصول إلى مصادر التمويل في ليبيا. .2
 التمويل في ليبيا. يؤثر موقع المشروع في العالقة بين الدعم الحكومي والوصول إلى مصادر .3

 مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
عالميًا : يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحسب اختالف معايير أساس القياس وبحسب 
المجال الذي تعمل فيه هذه المشروعات والظروف االقتصادية واالجتماعية للدولة، واختالف الغرض، وهل 

لألغراض التمويلية أم ألي أغراض أخرى، فكلمة "صغير" وكلمة "متوسط" هي  هو لألغراض اإلحصائية أم
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مفاهيم نسبية قد تختلف من إقليم إلى آخر، ومن دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، وحتى من شخص 
إلى آخر وأيضًا بالنسبة للزمن وتغير الظروف من وقت آلخر، فعلى سبيل المثال المشاريع الصغيرة في 

اطات االقتصادية قد ال تكون كذلك في نشاطات اقتصادية أخرى في نفس الدولة أو دولة أخرى، بعض النش
فالمصنع الصغير في صناعة اإلسمنت أو الحديد قد يكون اكبر بعدة مرات من المصنع الذي ُيعد كبيرًا في 

بعض الدول  صناعة النسيج أو المعجنات، إضافة إلى ذلك، فإن المشروعات التي قد تعتبر صغيرة في
المتقدمة اقتصاديا قد تبدو متوسطة أو كبيرة في الدول النامية، ويتضح هذا الفارق في المفاهيم من قطاع 
إلى آخر نتيجة الختالف طبيعة العملية اإلنتاجية ومتطلباتها كالعمالة المستخدمة والتقنية أو حجم رأس 

ول صعوبة في وضع تعريف محدد للمشروعات المال المطلوب للتأسيس أو اإلنتاج، لذا تواجه معظم الد
الصغيرة، التي يختلف تصنيفها باختالف الدول وقطاعات األعمال وحجمها وباختالف المعايير المستخدمة 

 (.2006كمعيار: العمالة، رأس المال، القيمة المضافة )السكارنه، 
يرة الحجم تنتج وتوزع حسب منظمة العمل الدولية فقد عرفت المشروعات الصغيرة بأنها وحدات صغ

سلعًا وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان 
النامية وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها اآلخر قد يستأجر عمااًل وحرفيين ومعظمها 

(، بشكل عام يمكن أن نصف 2007جو، يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما بدون رأس مال ثابت )كن
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بانها مجموعة متنوعة جدًا من المشروعات التي تعمل عادة في قطاعات 

( يمكن أن تكون الشركات الصغيرة (Lukacs, 2005الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة، ووفقا لـــــ 
منتجي األغذية، أو الورش الميكانيكية الصغيرة، مجموعة والمتوسطة في شكل فئة مجموعة من الحرفيين، 

تعمل في المنشآت السياحية أو شركات برامج الكمبيوتر، وهذه الفئات تحتوي مجموعة واسعة من الخبرات 
والمهارات، وغالبًا ما تصنف األعمال الصغيرة وفقا لمعايير معينة مثل عدد الموظفين، أو قيمة األصول، 

يتفاوت داخل المناطق والبلدان في جميع أنحاء العالم حسب حجم االقتصاد وهو أساس تصنيف 
(Lukacs،2005 .) 

من هنا فإن هناك العديد من المعايير واألسس التي يمكن من خاللها تمييز المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة عن غيرها من المؤسسات األخرى ومن أهم هذه المعايير هي: 

تعتبر لجنة التنمية األمريكية أن هذه المؤسسات تتميز بأن تغطية رأس المال فيها تتم من خالل  -
شخص واحد أو أشخاص معدودين، وأن اإلدارة تكون عادة بواسطة المالك لرأس المال، وأن المجال 
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يعتبر صغيًرا الجغرافي لعمل هذه المؤسسات يتم في منطقة محلية واحدة، وبصفة عامة فإن حجم المؤسسة 
 (.2013؛ بن عمر وباللموشي  2012بالنسبة للصناعة التي تعمل فيها )العرادى،

معيار حجم رأس المال ومعيار المبيعات وحجم األرباح الصافية المحققة وعدد العمال والقيمة  -
 المضافة، أيضًا تعتبر معايير تصلح للتعرف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

بعض الدراسات األخرى على معيار العمالة ومعيار رأس المال فقط إال أن هناك اختالفا كبيًرا تعتمد  -
بين الدول في تحديد حجم رأس المال أو عدد العمال بحيث إذا تجاوزت المؤسسة هذا الحجم فإنها تخرج من 

 (2006نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ارميص، 
ى أن معيار عدد العاملين هو أكثر تلك المعايير دقة في تحديد حجم هناك شبه إجماع من الباحثين عل

المشروع لكون هذا المعيار ال يتأثر بالتغيرات في المستوى العام لألسعار وبحسب هذا المعيار، "ُتعرف 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية المشروعات الصغيرة، على إنها تلك المشروعات التي يديرها مالك 

عاماًل، كما يصنف المصرف الدولي المشروعات التي  50 -10د ويتراوح عدد العاملين فيها ما بين واح 
( 10عامل على أنها شركات صغيرة، والشركات التي يعمل فيها أقل من ) 50 - 10يعمل فيها ما بين 

شركات عامل فهي  100 - 50عمال بأنها شركات متناهية الصغر، أما تلك التي يعمل فيها ما بين 
 (.2005متوسطة" )الصوراني، 

نوع اإلدارة والتخصص وأساليب اإلنتاج واتجاهات  -هناك من يري بإضافة الخصائص الوظيفية مثل
السوق، إال أن الكثير من الدراسات العلمية تفضل استخدام معيار عدد العاملين لتحديد حجم المنشاة بداًل 

فة، كما أن بعض الدراسات أضافت معيار التكنولوجيا من االعتماد على حجم األصول والقيمة المضا 
المستخدمة ومعيار حجم المبيعات باإلضافة إلى معيار حجم االستثمار كأساس لتصنيف المشروعات 
الصغيرة، أيضًا في الهند يتم وصف المشروعات بالصغيرة في حالة عدم تجاوز عدد العمال فيها عن 

ة، ومائة عامل في حالة عدم استخدام الطاقة، وهناك من يعتمد في خمسين عاماًل في حالة استخدام الطاق
تعريفه أسلوب التصنيف الكمي )رأس المال، عدد الموظفين، حجم األصول( أو األسلوب النوعي )الجانب 
اإلداري، السلوك، الموقف( لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض الباحثين اعتمدوا الطرق النوعية 

شروعات الصغيرة والمتوسطة باإلضافة إلى ذلك أشاروا إلى أنه في بعض الحاالت يتم الجمع لتعريف الم
 Kulkarnia, & Chirputkar؛ Ajlouni 2006بين مزيج من االثنين معًا المعايير الكمية والنوعية )
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توسطة في بريطانيا تم تعريف أو تحديد الشركات الصغيرة والم 2006(. حسب قانون الشركات لسنة 2014
( موظف ومبيعاتها تقل 50حسب رأس المال والمبيعات ومجموع الميزانية العمومية فالشركات التي لديها )

( موظف وتقل مبيعاتها 250( مليون دوالر تعتبر شركات صغيرة، أما الشركات التي توظف )10.3عن )
قتصادات التابعة ( أما في االChen, 2013( مليون دوالر تعتبر شركات متوسطة الحجم )41عن )

 Asia-Pacific Economic (APECللتعاون االقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ )ابيك(، )
Cooperation  فيعتمد تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على عدد الموظفين وبشكل عام المشاريع التي
والمتوسطة، بالرغم  موظف تعتبر من الشركات الصغيرة 500موظف، مع حد أقصى  100لديها أقل من 

 ( من الشركات توظف أقل من خمسة أشخاص ويتم تشغيلها من قبل أصحاب%70من أن حوالي )
األعمال لحسابهم الخاص )المرجع السابق( بينما في اليابان تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة يكون 

اريع متناهية الصغر، أما ( موظفًا تعتبر مش20على النحو التالي: المنشآت الصغيرة لديها أقل من )
( ين ياباني أي ما يعادل 000،300,000( موظف أو رأسمالها أقل من، )300المتوسطة فلديها أقل من )

( دوالر، وفي الدول العربية يختلف تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دولة إلى 3,880,000)
يار عدد العمال في التعريف، إضافة إلى معايير أخرى، إال أن المالحظ أن كل الدول العربية تعتمد على مع

أخرى حسب كل دولة، فمثال في مصر عّرف القانون المشروعات الصغيرة بأنها منشأه فردية تمارس نشاط 
( ألف جنيه وال يتجاوز مليون جنية، أما المنشأة متناهية الصغر 50اقتصادي أو إنتاجي برأسمال اكثر من )

 (.2009( عامل )سلمان، 50وز )فعدد العمال فيها ال يتجا 
يظهر جليا أنه ال يمكن إيجاد تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحيانًا حتى في 
الدولة الواحدة ويعود ذلك إلى وجود بعض القيود التي تتحكم في إيجاد او وضع تعريف شامل وموحد لهذه  

حجم المنشاة ومدى مساهمة قطاع الشركات الصغيرة المشروعات ومن أهمها المعيار المستخدم في تحديد 
والمتوسطة في الناتج المحلي للدولة واختالف درجة النمو االقتصادي وينعكس هذا التفاوت على مستوى 
التطور التكنولوجي، اختالف القطاع االقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشروعات، اختالف فروع النشاط 

 ، تعدد المعايير المستخدمة والتي من أهمها المعايير الكمية والنوعية.االقتصادي داخل القطاع الواحد
محليًا: وفيما يخص بيئة الدراسة )ليبيا( فإن مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسبما ورد في قرار 

ية م هي "مؤسسات أهل2002( لسنة 321أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم )
)قطاع خاص( إنتاجيه وخدمية وأداة للتنمية االقتصادية واالجتماعية تستوعب القوى الشابة، وتتوفر فيها 
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( عنصر، 50المواصفات الفنية واإلدارية والتقنية المالئمة لتشغيلها بكفاءة وال يزيد عدد العاملين بها عن )
(، فمن 2009ينار كحد أقصى" )الورفلي، ( مليون د5وال تزيد قيمة اإلقراض لرأس المال التأسيسي عن )

الواضح أن القانون الليبي الصادر قد صاغ تعريف محدد وخاص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 
الصغر حسب قرار صندوق التشغيل ينص على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمتلك الخصائص التالية: 

 (2012)مصرف ليبيا المركزي، 
متناهية الصغر هي مشاريع عدد العاملين بها أقل من عشرة عمال وبرأسمال ال يتجاوز  المشاريع - 

 ( دينار ليبي. 10,000)
مليون دينار ليبي، أو تلك التي  2.5المشاريع الصغيرة هي المشاريع التي قيمة رأسمالها ال تتجاوز  -

 عامال. 25ليس لديها أكثر من 
(  5( مليون دينار ليبي و )2.5تي يتراوح رأسمالها ما بين )المشاريع المتوسطة هي المشاريع ال -

 ( عاماًل. 50ماليين دينار ليبي، وبما ال يقل عن )
ويستند هذا التعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على حجم اإلقراض وعدد العمال، فيبدو وكأنه 

الدولة لدعم هذا القطاع من خاص بالمشاريع المسجلة بالدولة والتي استفادت من القروض المخصصة من 
بشأن إنشاء  2006( لسنة 109الصناعات، حيث صدر قرار اللجنة الشعبية العامة )رئاسة الوزراء( رقم )

صندوق التشغيل الذي أسندت له مهام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ُتساهم بشكل كبير في 
( 50ة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل قرار رقم )توفير فرص العمل، كما أصدرت اللجنة الشعبية العام

(  97مسيحي بشأن تحديد األنشطة االقتصادية التي يتم االقتراض لمزاولتها وشملت عدد ) 2005لسنة 
( نشاط حرفي بناًء على قرار اللجنة الشعبية العامة 24( نشاط خدمي وعدد )38نشاط إنتاجي وعدد )

حكام في شأن اإلقراض لألغراض السكنية والعقارية ومزاولة األنشطة بتقرير بعض األ 2005لسنة  20رقم
 (.2009االقتصادية واإلنتاجية والخدمية والحرفية )المغربي والودان،

 الدراسات السابقة 
الحصول على التمويل يعتمد على عوامل كثيرة، تتعلق بالمشروع ومراحل تطوره، فحجم وموقع وعمر 

ض سويًا ويرتبطان مع عدد من المتغيرات مثل وقت بدء المشروع ومرحلة بداية المشروع اللذان يرتبطان ببع
قل ُنضجا من المشروعات القديمة التي تتميز عنها باالعتماد أالمشروع وعادة ما تكون المشروعات الجديدة 
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خصية أكثر على العالقات الشخصية للمالك والمكتسبة من خالل التعامالت اليومية والموارد المالية الش
لصاحب المشروع التي تراكمت من عمليات المشروع اإلنتاجية أو االستثمارية فاذا كان المشروع ناجح ويتم 
استثمار العوائد واألرباح في مشاريع جارية أو رأسمالية، يزيد ذلك من مصادر التمويل الشخصية للمالك، 

كبر لالستخدام ألتي تحظى بفرص المشاريع االعتماد على تراكمات األرباح المدورة ا ويفضل أصحاب
( الذي استنتج من خالل دراسته "أن استخدام األرباح المحتجزة (Myers, 1984كتمويل داخلي، وتمشيا مع 

 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بشكل إيجابي مع التقدم في العمر والحجم والربحية للمشروع ". 
نظريًا، هناك أسباب وجيهة تشير إلى أسباب عدم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر 

ة من قبل جهات التمويل )الممولين(، ومنها التكاليف الثابتة المرتبطة بتقييم القروض التمويل المعروض
ها تعتبر باهظة بالنسبة للمقرضين، مما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة وطلب حيث إن واإلشراف وجمع البيانات،

ن للمشاريع الكبيرة ضمانات كبيرة نوعا ما، وهذا يعني أن المقرضين يميلون لتوفير كميات أكبر من االئتما
 حيث إن القادرة على توفير الضمانات المطلوبة مقابل القروض اكثر منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ى تتمتع بإمكانات وخيارات الوفاء والسداد نظرًا لحجم االصول واإليرادات السنوية لهذه المشاريع وأيضا ولاأل
المرتبطة باحتمال إفالس المقترض ترتفع تبعا لذلك، مما من وجهة نظر المقرض فإن التكاليف المترتبة و 
 (.Musamali & Tarus,2013يقلل الحوافز إلقراض المشروعات الصغيرة الحجم )

هناك العديد من الدراسات السابقة التي ناقشت أهمية أو تأثير خصائص المشروع )العمر، نوع النشاط، 
لى توفير التمويل للمشروع وفي بيئات مختلفة من حيث الموقع، الحجم( وغيرها من الخصائص وتأثيرها ع

توفر التمويل لدى الممولين )القطاعين العام والخاص( ومن حيث بيئة األعمال ومن حيث النمو االقتصادي 
للدولة وأيضًا في دول متقدمة اقتصاديًا وأخرى نامية وكانت النتائج مختلفة ومتفاوتة في درجة تأثيرها نورد 

 يلي:بعضها فيما 
تهدف هذه الدراسة إلى قيـــاس تأثير خصائص : Musamali & Taru0073, 2013دراسة 

الشركات وهيكل الملكية ونوع النشاط في الوصول إلى الخدمات المالية، دراسة مسحية ميدانية استهدفت 
معدل  ( شركة وكان 515البالغة ) Eldoretالشركات الــصغيرة والمتوسطة في بلدة الدوريت الكينية 

( وتم التحليل باستخدام تحليل االنحدار المتعدد، تم جمع البيانات من خالل استبيان منظم %39االستجابة )
بمقياس ليكرث لإلجابة على تساؤل هو ما إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى التمويل 

الكبيرة القادرة على تلبية الضمانات، بسهولة أم ال في الواقع الوصول إلى التمويل يتوافق مع نفوذ الشركات 
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ما يؤكد وجود خصائص معينة تؤثر في إمكانية الحصول على التمويل، ومن خالل الدراسات التي 
ُاستعرضت فأن حجم األعمال يؤثر في القدرة على الحصول على التمويل، والسبب المحتمل لذلك هو أن 

ت التي تكون بمثابة األمن في تأمين الموارد المالية، الشركات الكبرى من المرجح أن يكون لديها الضمانا 
وسبب آخر هو أن الحجم الكبير للشركة يوفر المعلومات المطلوبة للمقرضين ذلك أن الشركة قادرة على 

 تلبية احتياجات المؤسسات األخرى، وبالتالي هي قادرة على النمو. 
 حيث إن ارتباط موجبة مع وصول الشركات إلى التمويلأظهرت نتائج الدراسة أن العمر لدية عالقة 

الشركات التي تكون أقدم )أطول عمرًا( يكون لديها مزيد من فرص الحصول على التمويل، وهذه النتائج 
كانت متوقعة ألن الشركات القديمة لديها رأس المال إلنشاء شبكات األعمال باإلضافة إلى إمكانية تقييم 

ها من قبل المقرضين، في المقابل الشركات حديثة العمر تفتقر إلى عالقات ضرورية مع الجدارة االئتمانية ل
مقدمي الخدمات المالية وأيضًا األداء التاريخي لهذه الشركات قد يكون غير موجود، كما أن النتائج أظهرت 

 ال وجود لعالقة بين نوع العمل أو النشاط والوصول إلى التمويل.
المتغيرات السابقة بحجم عينة أكبر، واستخدام المتغيرات الحالية كمتغير معدل   أوصت الدراسة بدراسة 

(Moderator.في وجود عوامل أخرى خارجية لقياس حجم التأثير بشكل أدق ) 
تقدم هذه الدراسة إطارًا مفاهيميًا للعالقة بين توجه مبادرة األعمال وأداء : Sidek, 2015دراسة 

في محاولة لدراسة أو ربط دور حواجز أو معوقات الحصول على التمويل  األعمال التجارية الصغيرة،
كوسيط وحجم الشركة كمتغير معدل في العالقة بين مبادرة األعمال وأداء األعمال التجارية الصغيرة، ويقوم 
النموذج المفاهيمي في تصميمه على البحث في العديد من الدراسات السابقة ويفترض الباحثون أن عقبات 

لحصول على التمويل تتوسط العالقة بين توجه مبادرة األعمال واألداء في األعمال الصغيرة، كما يفترض ا
( حسب حجم الشركة، يؤكد  Moderateأن العالقة بين اتجاه مبادرة األعمال وأداء األعمال الصغيرة يتغير )

الحكومة والهيئات الخاصة، الباحثون أن هذا النوع من الدراسات بالغ األهمية للجهات المعنية مثل 
المشاريع الصغيرة، ويوصي الباحثون أن هناك العديد  والمنظمات غير الحكومية وّصناع السياسة وأصحاب

من العوامل الخارجية والداخلية األخرى التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في البحوث المستقبلية مثل 
هذه الدراسة من خالل إجراء دراسة مقارنة بين القطاع  المنافسة والشبكات التجارية، وأيضًا توسيع نطاق

 (. Moderatorوالحجم من خالل دورهما كمتغير معدل )
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 تهدف الدراسة إلى التحقيق فيما يلي: : Rungani & Fatoki 2010دراسة لـــ   
 حية للشركة.التأكد ما إذا كان استخدام األرباح المحتجزة يرتبط سلبا أو إيجابا مع الحجم والعمر والرب -
فحص ما إذا كان استخدام رأس المال الخارجي )األسهم( يرتبط سلبًا أو إيجابًا مع العمر والحجم والربحية  -

 للشركة.  
 تحديد ما إذا كان استخدام الديون يرتبط سلبًا أو إيجابا مع المتغير التابع الحجم والعمر والربحية للشركة. -

هما أساس الشركات وهي قضية مهمة فبدون رأسمال لن تكون الشركة التمويل وهيكل رأس المال للشركة 
قادرة على التشغيل والنمو والتوسع، والنقطة المهمة للشركات هي في اختيار توليفة صحيحة لهيكل رأس 
المال الذي يضمن الحفاظ على استدامة وزيادة ثروة المالك، عمليا لوحظ استخدام المديرين الماليين 

فة من األموال مثل الديون واألسهم لتكوين رأس المال مما طرح السؤال التالي: ما الذي مجموعات مختل
 يحفزهم للقيام بذلك؟ وسؤال أخر جوهري هو ما هي محددات هيكل رأس المال للشركات الصغيرة؟ 

استخدام افترضت الدراسة أن عمر وحجم وربحية الشركة محددات لهيكل رأسمالها، كما افترضت أن 
األرباح المحتجزة واألسهم والديون من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتبط سلبًا مع تقدم العمر والحجم 
والربحية، استخدمت الدراسة تصميم البحث الكمي وأيضًا كانت أداة البحث لجمع البيانات هي االستبيان 

( مالك أو مدير شركة، 200عشوائي وبلغت )ويتألف من أسئلة مفتوحة بمقياس ليكرث، ُأخذت العينة بشكل 
حيث  وقد أظهرت النتائج أن عمر المشروع وحجمة والربحية عوامل محددة للتكوين النسبي لهيكل رأس المال

هناك عالقة إيجابية بين الديون والمتغيرات الثالث العمر والحجم والربحية للشركات، كذلك األرباح  إن
ع المتغيرات الثالثة، العمر والحجم والربحية، وأيضًا وجود عالقة إيجابية بين المحتجزة لها عالقة إيجابية م

استخدام رأس المال الخارجي والتقدم في العمر والحجم، ولكن هناك عالقة سلبية بين رأس المال الخارجي 
ركة ولكن والربحية، وأخيرا أكدت الدراسة أن محددات هيكل رأس المال ليست فقط الحجم والعمر وربحية الش

 هناك بعض المحددات مثل هيكل األصول والمخاطر، والضمانات، والثقافة.
تهدف الدراسة إلى قيــــاس تأثير خصائص الشركات : Kira1 & Zhongzhi He, 2012دراسة 

على الوصــــول إلى التمويل باالقتراض بالتطبيق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التنزانية من خالل 
المتغيرات المستقلة وهي )الموقع، الصناعة، الحجم، المعلومات التجارية، العمر، الوضع القانوني(، حيث 

( من SMEيتمثل نقص التمويل التحدي الرئيسي األكبر لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم )
تم جمع البيانات من المساهمة في التنمية االقتصادية وخلق فرص العمل وتوليد الدخل بشكل كامل وقد 
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استبانة للعاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة ويحتاجون إلى تمويل ألعمالهم  200خالل توزيع عدد 
( استبانةـ اشتمل التحليل اإلحصائي للبيانات على ارتباط بيرسون واالنحدار، 163% )81وكان معدل الرد 

ن الموقع، والصناعة، وحجم األعمال والمعلومات وتشير النتائج إلى أن هناك ترابط وداللة إحصائية بي
التجارية والعمر والوضع القانوني للشركات والوصول إلى التمويل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في 

 تنزانيا. 
تشير فرضية الفجوة المالية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعاني : EdVos, 2007دراسة 

المدير  –سبب تماثل المعلومات، تهدف هذه الدراسة إلى قياس تأثير صفات المالك من نقص في التمويل ب
للشركة وأيضًا خصائص الشركة في الوصول إلى المصادر الخارجية للتمويل، دراسة وصفية إحصائية 
مقارنه اعتمدت على بيانات مسحية سابقة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أمريكا وبريطانيا وحجم العينة 

 على التوالي. 15750 - 3239في البلدين 
من أجل مقارنة النتائج بين المملكة المتحدة وأمريكا تم تعيين صفوف للشركات الصغيرة والمتوسطة 
بأمريكا وفقا لنمو مبيعاتها وحجم المبيعات، ثم تشكيل أربع مجموعات من نتائج المبيعات لمقارنة نمو هذه  

نمو مرتفع ومبيعات  -متعددة وهي )نمو منخفض مبيعات منخفضةالمؤسسات للوصول لمصادر التمويل 
نمو مرتفع ومبيعات منخفضة(، وتظهر النتائج أن الشركات  -مبيعات مرتفعة ونمو منخفض  –منخفضة 

ذات النمو المرتفع هي أكثر حظا للتقدم بطلب للحصول على قروض، والشركات الحديثة النشاط تعتمد على 
المستوى المتدني من التعليم يميلون إلى المصادر الخارجية  لك واألصدقاء، أصحاباألموال الشخصية للما 

الخبرة يتقدمون للحصول على قروض، والحجم ال عالقة له بالتقدم للحصول على  للتمويل، المالك أصحاب
 القرض.

 

أن لخصائص المشروع تأثير على وصول الشركات إلى مصادر  يتضح من خالل الدراسات السابقة 
لتمويل في عدد من الدول ومن هذه الخصائص مثل الحجم والعمر ونوع النشاط وهيكل التمويل، في ا

 الوصول إلى التمويل المصرفي. 
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(EdVos،2007 ؛  Rungani & Fatoki ،2010 ؛  Musamali & Tarus ،2013) 

ن ليبيا كانت إلى وقت قريب من االقتصادات الموجهة وأغلب مصادر التمويل تتمثل في القطاع إوحيث 
المصرفي الحكومي، وأن مساحتها الجغرافية كبيرة جــــدًا وتنتشر المشروعات الصغيرة في جميع أنحائها، 

ول إلى التمويل لذلك تعد بيئة مشجعة لدراسة تأثير عمر وحجم وموقع المشروع كعوامل مؤثرة في الوص
الرسمي وما يميز دراستنا أنها تدرس تأثير موقع المشروع في الوصول إلى مصادر التمويل الرسمي والغير 

بدراسة موقع المشروع كمتغير محّكم حيث لم  Ahmad& Atniesha( ،2013)رسمي، أيضًا كما أوصى 
 تتم دراسته من قبل.

 منهجية الدراسة  
لنظري على األوراق البحثية في مجالت علمية محكمة للبدء من حصيلة اعتمدت الدراسة في جانبها ا

جهود هذه البحوث السابقة، وفي الجانب العملي ثم االعتماد على االستبانة كأداة لجمع البيانات )مصادر 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينتي سبها  ية( من العينة المختارة عشوائيًا والمتمثلة في أصحابأول

وطرابلس من مجتمع الدراسة وهو جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا وفي الجانب التحليلي تم 
لقياس العالقات المباشرة وحزمة األدوات  Amosوبرنامج  Spssاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 

( هي عبارة عن مجموعة من األدوات التي تم Statsالمباشر، ) لقياس التأثير غير Statsاإلحصائية 
تطويرها أو تكييفها لجعل التحليل اإلحصائي اكثر سهولة وثم استخدامها في الدراسة الحالية للحصول على 

: هي مقياس عددي لعالقة القيم بالمتوسط في  Z – Scoreللمقارنة بين متوسطات المجموعات،  Zقيم 
تكون متطابقة مع متوسط القيم، واذا كانت القيمة إيجابية  0هي  Z، حيث إذا كان نتيجة مجموعة من القيم

 .+3 ،-3 ــط، وهي قيم تتـــراوح بينستكون فوق المتوسط واذا كانت النتيجة سلبية تشير إلى أنها دون المتو 
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 اختبار صحة وموثوقية أداة الدراسة:  
عينة باستخدام نوعين من االختبارات الطبيعية وهي رسم بياني مع منحنى تم فحص التوزيع الطبيعي لل

(، وقد أظهرت النتائج أن skewness and kurtosis testsطبيعي، وأيضًا اختبار االلتواء والتفلطح )
(، وقامت الدراسة الحالية بحساب قيم معامل ألفا كرونباخ 3البيانات تبع التوزيع الطبيعي )أنظر ملحق رقم 

لمعرفة ثبات المقياس واالتساق الداخلي لعبارات االستبيان وقدرة المقياس على قياس ما ُصمم ألجله ومدى 
إمكانية االعتماد عليه حتى يمكن إجراء التحليل اإلحصائي بصورة صحيحة، وأوضحت نتائج التحليل للعينة 

 االستطالعية ما يلي:
 يبين قيم معامل الفا كرونباخ : (1جدول رقم )

 معامل الصدق  معامل الثبات  عدد العبارات  المحاور 

 0.860 0.749 10 محور صعوبات التمويل 

 0.879 0.773 12 الشبكات  

 0.907 0.823 11 الدعم الحكومي 

 0.952 0.907 22 ثقافة المجتمع 

 0.923 0.853 55 المقياس ككل 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
هذه الدراسة قاست تأثير المتغير الملطف )موقع المشروع( على العالقة بين المتغيرات المستقلة  

 والمتغير التابع، وقد أظهرت اختبارات القياس والتحليل االتي:
( افترضت الدراسة أن موقع المشروع يؤثر في العالقة بين الشبكات والوصول إلى مصادر 1الفرضية )

التمويل، من خالل التحليل اظهر جدول مخرجات نتائج أموس لنموذج الدراسة والجدول الخاص بتحليل هذه 
( (Z 1.886بلغت قيمة  النتائج أن هناك فروق إحصائية في إجابات العينة فيما يتعلق بموقع المشروع فقد

( دالة إحصائيا pوكان هذا االختالف أو الفرق لصالح المشاريع التي تقع في مدينة سبها، وكانت قيمة )
في مجموعة مشاريع سبها في حين كانت غير دالة في مجموعة مشاريع طرابلس، وبناًء  0.025وبلغت 

 الشبكات والوصول إلى التمويل.عليه نقبل فرضية أن موقع المشروع يؤثر في العالقة بين 
يمكن أن يفسر ذلك بأن التقارب الجغرافي بين المقرضين والعمالء يصنع أو ُيمّكن من إنشاء ارتباط 
وثيق مع المؤسسات للوصول إلى االئتمان، فالمشاريع الواقعة في العاصمة مثال أوفر حظًا في الوصول إلى 
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مكانية االستفادة من رجال األعمال التمويل نظرًا لكثرة المؤسسات المالية الم قرضة وأيضًا حجم السوق وا 
في  Gilbert ,2008)األخرين فيما يتعلق باإلمدادات والموارد األخرى من خالل العالقات التي ينشئونها،)

دراسة لها أكدت أن موقع الشركة له عالقة واضحة مع إمكانية الوصول للموارد ونتيجة لذلك فإن الشركات 
 في المناطق الحضرية تكون لديها إمكانية أكبر للنجاح من الشركات التي تقع في المناطق الريفية. التي تقع

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سبها بحكم موقعهم الجغرافي في جنوب ليبيا بعيدًا عن 
على شبكة  العاصمة ربما يفتقدون فرص الوصول إلى الموارد ومؤسسات التمويل، كذلك غياب االعتماد

المعلومات أو قنوات التواصل اإللكترونية بين أصحاب المشاريع والمؤسسات المالية الحكومية يعتبر عْب 
 أكبر في االنتقال لمسافات كبيرة مما يستدعي الحضور الشخصي بحثًا عن فرص التمويل.

 (: يبين تأثير موقع المشروع في العالقة بين المتغيرات  2جدول رقم ) 

 

( يؤثر موقع المشروع في العالقة بين ثقافة المجتمع والوصول إلى التمويل: من خالل 2الفرضية )
( يتضح 1في الجدول المرفق رقم ) statsجدول مخرجات نتائج تحليل النموذج البنائي ونتائج تحليل أداة 

نها في طرابلس وأن المشاريع الواقعة في سبها ع أن هناك فروق إحصائية في إجابات العينة بين أصحاب
وكان  Z  ( (2.471 الفروق اإلحصائية كانت لصالح المشاريع الواقعة في مدينة سبها حيث بلغت قيمة 

في حين  0.980، ويتضح أن مستوى التأثير بلغ 0.05وهي >  0.007مستوى الداللة لهذه المجموعة 
ي النموذج البنائي للدراسة في ظل قياس األثر على المستوى الكلي للعينة )تم قياسه ف 0.220كان 

للمتغيرات المباشرة( وبذلك نقبل بالفرضية القائلة بوجود تأثير لموقع المشروع في العالقة بين ثقافة المجتمع 
 والوصول إلى مصادر التمويل.

إن القرب من المواد الخام والسوق والمستهلك أسس مهمة الستمرار أي نشاط، خاصة األنشطة 
والخدمية، وبالنسبة لنتائج الدراسة الحالية فقد أظهرت فروق إحصائية لصالح المشاريع  الصناعية والزراعية

 المتغير

 التابع  
 

 المسار 
 المتغيرات  

 المستقلة  
 سبهــــــا طرابلــــــس

 

Estimate P Estimate P z-Score 

 *1.886- 0.025 0.993- 0.127 -0.138 الشبكات  --> التمويل

 **2.471 0.007 0.980 0.593 0.053 الثقافة --> التمويل

 1.161- 0.108 0.167 *** 0.330 الدعم الحكومي  --> التمويل



 
 2019 سبتمبر 21 -مصراتة        مؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الليبي

 

458 

 ( وهي نتيجة منطقية2.471) Zالواقعة في مدينة سبها وهي في اقصى الجنوب الليبي فقد بلغت قيمة 
طق الريفية منها القيم والمحافظة على التقاليد وروح المبادرة والتعاون مع األخر تكون أكثر في المنا  حيث إن

في المدينة، وحسب نتائج الدراسة الحالية اتضح أن المدن الليبية فرصها متساوية في الوصول لحصتها من 
القروض والدعم الحكومي فيما يتعلق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المصادر الرسمية 

لليبي )سبها( بفرص أكبر من التمويل )القروض(، من اتجاه أخر تضيف الرابطة القوية بين أهل الجنوب ا
( يرى في Reddy, 2007) غير الرسمي )األصدقاء والعائلة(،أما إذا تعلق األمر بنجاح األعمال فأن

المشاريع الصغيرة والمتوسطة يفضلون نقل أنشطة شركاتهم إلى المناطق  دراسته عن نيجيريا أن أصحاب
 وب من األثر السلبي للبيئة المحلية في المناطق الريفية.الحضرية بالرغم من ارتفاع قيمة اإليجار للهر 

( يؤثر موقع المشروع في العالقة بين الدعم الحكومي والوصول إلى مصادر التمويل: من 3الفرضية )
في الجدول المرفق  stats( ونتائج تحليل أداة 1خالل جدول مخرجات نتائج تحليل النموذج البنائي )ملحق

ض مستوى تأثير متغير الدعم الحكومي في متغير الوصول إلى التمويل من ( نالحظ انخفا 1رقم )
( أثناء قياس تأثير المتغيرات مجتمعة كما يتضح أنه ال توجد فروق إحصائية في 0.167( إلى )0.380)

Z (1.171 ،)المشاريع الواقعة في سبها عنها في طرابلس حيث بلغت قيمة  إجابات العينة بين أصحاب
في مجموعة موقع  0.000، بينا كانت 0.05وهي <  0.108الداللة في المجموعتين وكان مستوى 

طرابلس، من هنا نرفض الفرضية القائلة بوجود تأثير لموقع المشروع في العالقة بين الدعم الحكومي 
األعمال داخل  والوصول إلى التمويل، ويمكن تفسير ذلك بأن الدعم الحكومي موجه للرياديين أصحاب

 ة بغض النظر عن الموقع.الدول
 (: يبين الفرضيات المقبولة والمرفوضة3جدول رقم )

 نص الفرضيات الفرعية  رقم 
النتيجة 

 المتوقعة 
النتيجة 

 الفعلية 

 قبول موجبة يؤثر موقع المشروع في العالقة بين الشبكات والوصول إلى التمويل  1ف 

 قبول موجبة المجتمع والوصول إلى التمويل يؤثر موقع المشروع في العالقة بين ثقافة   2ف

 رفض موجبة يؤثر موقع المشروع في العالقة بين الدعم الحكومي والوصول إلى التمويل 3ف
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 نتائج الدراسة 
 تؤكد الدراسة الحالية على أهمية موقع المشروع في نجاح عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. .1
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مصادر التمويل الرسمية موقع المشروع مهم في وصول  .2

مثل القروض واألسهم وأيضًا مصادر التمويل غير الرسمية مثل قروض العائلة واألصدقاء وجمعيات 
 االدخار.

يزيد موقع المشروع من فرص أصحاب األعمال المنطوين أو المنضمين تحت شبكات رجال أعمال أو  .3
 شبكات اإلدارية من فرص الوصول إلى مصادر التمويل. شبكات اجتماعية أو

ثقافة المجتمع الليبي والتي يشكل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءًا منها تؤثر في اختيار  .4
أو تشكيل هيكل رأس المال لتمويل المشاريع، كما يؤثر موقع المشروع في توجيه هذه االختيارات من 

 منطقة إلى أخرى.
ال يؤثر موقع المشروع في تسريع أو تسهيل وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى  .5

 مصادر التمويل في ليبيا عندما يتعلق األمر بالدعم الحكومي. 
 التوصيات والدراسات المستقبلية 

بعد االطالع على حجم الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نوصي بضرورة سعي  .1
البرنامج الوطني لتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة في ليبيا"، بالتعاون مع السلطات العليا ذات "

االختصاص في الدولة إلى توفير مصدر تمويلي قوي )يكون كشريك(؛ لدعم المشاريع الصغيرة 
تنمية والمتوسطة على غرار شركة االستثمارات الخارجية الليبية أو الصندوق الليبي لالستثمار وال

بمنع التعامل بالربا في جميع المعامالت التجارية  2013( لسنة 1خاصة بعد صدور القانون رقم )
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المصارف  المصرفية وبالتالي ضياع فرصة استفادة أصحاب

في األخير يصنف المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أنها زبون غير مضمون حتى  حيث إن التجارية
 ظل وجود فائدة على القرض سابقًا.

توصى الدراسة الحالية بدراسة معوقات الوصول إلى التمويل من وجهة نظر مانحي التمويل مثل  .2
العاملين في إدارات المصارف ومؤسسات التمويل وأيضًا الموظفين الحكوميين في إدارة البرنامج 

الذي قد يمكن من جمع معلومات تفصيلية الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، األمر 
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ضافية على ما هو مطلوب من أصحاب األعمال )متلقي التمويل( من سلوكيات للوصول إلى  وا 
 مصادر التمويل الرسمي.

 المراجع
معوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (. 2013األخضر، بن عمر باللموشي، وعلي، باللموشي )

 ة الوادي. الجزائر.، جامعالجزائر وسبل تطويرها 
(. مدى تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وقائع 2006أرميص، علي سالم )

الملتقى الدولي: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن 
 بوعلي، الجزائر.
، مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ،الصغيرة والريادة اريع(. المش2007السكارنة، بالل خلف )

2007/ 7 ،33-79. 

األثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية (. 2009سلمان، ميساء حبيب )
األكاديمية  قية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل وتنمية المشروعات(.)دراسة تطبي

 العربية المفتوحة. رسالة ماجستير. الدنمارك. 
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 النموذج البنائي لقياس تأثير المتغيرات المستقلة الرئيسية على المتغير التابع  :( 1ملحق رقم ) 
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 يبين اختبار التأثير المباشر لفرضيات الدراسة  :( 2ملحق رقم ) 
Latent IVs 
Variables 

Path Latent DVs 
Variables 

S.R.W Critical 
Ratio 

Standard 
Error 

P – 
Value 

المتغيرات 

 الكامنةالمستقلة 
 المسار 

المتغير التابع  

 الكامن 

التقديرات  

 المعيارية 

النسبة  

 الحرجة 
 الخطأ المعياري 

مستوى  

 الداللة 

 الشبكات 
 
 

الوصول إلى  
 التمويل 

0.383- 2.928- 0.219 0.003 

  ثقافة المجتمع 
الوصول إلى  

 التمويل 
0.218 2.789 0.130 0.005 

  الدعم الحكومي
الوصول إلى  

 التمويل 
0.379 3.297 0.037  *** 

 

 

 

 التوزيع الطبيعي للعينة :(3ملحق رقم )
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المشروعات  لتحسين بيئة عمل  الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 في ليبيا  والمتوسطة الصغرى
 

 بوبكر المالطي أعبد الفتاح د.                                                 ةيونس الطيب أبوشيبأ. 

 الزيتونةجامعة  -  االقتصادكلية                                      جامعة مصراتة - االقتصادكلية 

younes.economics@gmail.com                                 abualftahali@yahoo.com 

 ملخص ال
مدى   الحكومي بشةكل خاص  تسةتكشةافتهدف الدراسةة لل  تشةخيص وا ا ات تصةاد الليبي بشةكل عام والقطا   

ي في تحسةين بيئة عمل المشةروعات الصةغرى والمتوسةطة  والتعرف عل  الم المشةاكل التي لمكانية القطا  الحكوم
تعوق ل امة وتحفيز المشةةروعات الصةةغرى والمتوسةةطة  وطرب اسةةلوك المشةةاركة بين القطاعين العام والخاص  من 

الصةةةةةةةةغرى   وذلك لتحسةةةةةةةةين عمل المشةةةةةةةةروعات  الم النا حة في لذا الم ال خالل اتسةةةةةةةةتفادر من ت ارك دول الع
 .والمتوسطة في ليبيا

تشةةير نتائا الدراسةةة لل  ان الدولة الليبية خالل السةةنوات اتخيرر تمر بم موعة من المشةةاكل والفسةةاد ا دار  
حتاج لل  ضةا الحالي للدولة الليبية ي والمالي  وخاصةة فيما يتعلق بالدين العام  وبند المرتبات في الميزانية. وان الو 

مكانيات   وللوصول لل  حلول  ذرية  .مالية ضخمة  و درات وخبرات لدارية ذات مستوى عال من الكفاءر  ترتيبات وا 
تقترب الدراسة اتستعانة بإمكانيات القطا  الخاص التمويلية والتكنولو ية وا دارية في توفير العديد من المشروعات 

شةةةةةراف وتمويل الدولة وذلك  في ظل ر ابة الصةةةةةغرى والمتوسةةةةةطة  ومن خالل   لتحسةةةةةين بيئة عمل المشةةةةةروعات  وا 
 استعراض الت ارك النا حة. 

 .المشروعات الصغرى والمتوسطة  القطا  العام  ليبيا الكلمات الدالة:
Abstract 

The study aims to identify the status of the Libyan economy in general and the government 
sector in particular, to explore the possibility of the government sector to improve the working 
environment of small and medium enterprises (SMEs). It is also to identify the most important 
problems that obstruct the establishment and stimulation of SMEs; and to introduce the 
method of a partnership between the public and private sectors in order to improve the work 
of SMEs in Libya . 

 

The results of the study indicate that in recent years the Libyan state has experienced a 
series of administrative and financial problems and corruption, especially with regard to the 
public debt and the budgetary salary item. The current situation of the Libyan state needs 
huge financial arrangements and administrative capabilities and expertise with a high level of 
efficiency. In order to reach radical solutions, the study proposes to use the financial, 
technological and administrative capabilities of the private sector to provide many enterprises 
under the state’s financing and supervision to improve the working environment of SEMs, and 
through the review of successful experiences . 
 

Keywords: Small and medium enterprises (SMEs), Public sector, Libya. 
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 المقدمة    
والمتوسطة إال في ظل وجود بيئة مناسبة، تتمثل في بنية تحتية ال يمكن الدفع بالمشروعات الصغرى 

نظافة عامة ومستشفيات وجامعات حديثة، وجميع هذه األمور متطورة، من طرق ومطارات وموانئ ومياه و 
وأثبتت التجارب العملية أن  .اء والصرف على استمراريتها تحتاج إلى إدارة جيدة وتمويل مالي ضخم لإلنش

لم يسهم إسهامًا إيجابيًا في عملية التجديد والتطوير والتحديث واالبتكار واإلبداع، بل أكدت القطاع العام 
العالمية انخفاض أداء القطاع العام في معظم الدول النامية ووصلت إلى تحقيق خسائر كبيرة غطت  الوقائع
ع عجز الموازنة العامة للدولة، وس أموال وحدات اإلنتاج الحكومية، والتي كانت سببًا مباشرًا في ارتفا على رؤ 

ليمية والمحلية أن عملية اإلنتاج بأبعادها وارتفاع الدين العام. كما أظهرت التحوالت االقتصادية العالمية واإلق
ردة من مواجهة تحديات األسواق الدولية والوفاء المختلفة، لم تعد قضية الدولة وحدها، كونها لن تتمكن منف

اًل عن دورها االقتصادي التنموي، األمر الذي يتطلب ضالسلع والخدمات الضرورية، فباحتياجات المجتمع من  
 ستقرة. لقطاعين العام والخاص حتى تتجه الدولة نحو تأمين البيئة االقتصادية المضرورة الشراكة بين ا

ن األموال وعند إلقاء نظرة شاملة للتطورات االقتصادية خالل الخمس عقود السابقة في ليبيا، وبالرغم م
وخاصة  ،في ليبيا إال أن األداء االقتصادي للقطاع العام  ،الطائلة التي أُنفقت من أجل توسيع قاعدة اإلنتاج

أن  ، وقد نتج عن هذا األداء. قد وصل إلى درجة متدنية تمثلت في تكرار الخسائر ألغلب فروعه ،الصناعي
 لها. ةهذه المشاريع الحكومية أصبحت عالة على الميزانية العامة بدل أن تكون داعم

ل ال يمكن االعتماد على وبما أن القطاع العام أثبت فشله على المستوى الدولي والمحلي، وفي المقاب
الموضوع، وأن موضوع الشراكة  راسات السابقة حول هذا  القطاع الخاص بشكل مطلق، وهذا ما تؤكدهُ بعض الد

باهتمام كبير من قبل الدول النامية والمتقدمة على حد سواء في مختلف  يبين القطاع العام والخاص حظ
مجتمع بالكامل سواًء تصادية تعتمد على حشد إمكانيات الومن منطلق أن عملية التنمية االق .أنحاء العالم

سية تتولى إنشاء وتشغيل العديد من المشروعات بمختلف العام أو الخاص، للمشاركة في تنظيمات مؤس
أنواعها، جاءت الفكرة في أن يكون أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص كوسيلة للنهوض بالمشروعات 

في ليبيا. وتأتي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل حجم الدور الذي المتوسطة والصغيرة 
الخاص في االقتصاد، فالقطاع الخاص يساهم بدور كبير في النشاط اإلنتاجي والخدمي ورفع  يؤديه القطاع
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، 2013)عبدالحافظ،    معدل النمو االقتصادي وزيادة فرص العمل مما يساهم في تخفيض معدل البطالة والفقر
 .(2صفحة 

 المشكلة البحثية   
اء االقتصادي للقطاع العام في ليبيا قد وصل إلى درجة متدنية تمثلت في تكرار الخسائر واضحًا أن األدا  بد

ريع وبرامج مليار دوالر على مشا  100ألغلب فروعه، بالرغم من ذلك اإلنفاق الهائل والذي قدر بأكثر من 
نة العامة ال يكاد ، إال أن العائد من هذه االستثمارات لصالح الخزا1996وحتى  1972تنموية في الفترة من 

يذكر. وقد نتج عن هذا األداء المتواضع حاجة أغلب المنشآت والمؤسسات إلعانة الميزانية العامة سواء لسد 
الشراكة . وتأتي أهمية  (219، صفحة 2012)مرزا،  ثمارية  خسائرها أو تمويل كلفها التشغيلية أو نفقاتها االست

وظائف   حيث إن  بين القطاعين العام والخاص من خالل حجم الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في االقتصاد،
ل تحقيق وظائف الدولة الدولة اتسمت بالتضخم والتوسع ما يؤدي إلى العجز عن الوفاء بكل المتطلبات، وألج 

القطاع الخاص للمشاركة في القيام بأعباء  ومشروعاتها بكفاءة وفاعلية كان لزامًا عليها أن تتجه لتشجيع
التنمية، فالقطاع الخاص يساهم بدور كبير في النشاط اإلنتاجي والخدمي ورفع معدل النمو االقتصادي وزيادة 

لة والفقر. مما سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيس للدراسة فرص العمل مما يساهم في تخفيض معدل البطا 
 كالتالي:

بيئة عمل المشروعات الصغرى والمتوسطة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة   " كيف يمكن تحسين
 الليبية؟"  

 وهناك عدة تساؤالت تتفرع من التساؤل الرئيس للدراسة وهي:  
 نجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة؟ هل الوضع الحالي للدولة الليبية يساعد على −
 هل تجربة القطاع العام كانت ناجحة في ليبيا؟ −
 ل من صالح الدولة الليبية في الوقت الراهن تخصيص أموالها في بناء المشاريع العامة؟ه −
هل يمكن أن تعتمد الدولة الليبية على أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين وبناء  −

 ع العامة؟المشاري
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 فرضية البحث    
 يقوم البحث على اختبار الفرضية التالية:

 لشراكة بين القطا  العام والخاص داعمًا للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا" "يعتبر اسلوك ا
 الداف البحث 

 يهدف البحث إلى ما يلي:
 توضيح مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. .1
 عربية الناجحة في هذا المجال.لدول العربية والغير االستفادة من تجارب ا .2
 للدولة الليبية.تشخيص واقع القطاع العام  .3
 اقتراح الترتيبات واإلجراءات الالزمة لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا.  .4

 المية البحث   
مفهوم الشراكة ومدى  البحث إطارًا منهجيًا لحيث يقدم يستمد البحث أهميته من أهمية موضوع البحث   
ب عليها، كرؤية مقترحة تسهم في تحقيق األهداف يتها ومتطلباتها والصعوبات التي تواجهها وكيفية التغلأهم

يساهم البحث في فتح ، كما مستمدة من الواقع الحالي في ليبيا وهو يمثل دراسة ميدانية  ،االقتصادية للدولة
وي في رسم سياسات ترتبط بدور الشراكة بين القطاعين العام آفاق جديدة تساعد المعنيين بالتخطيط التنم

 نمائية.تلف البرامج اإلاص في تعزيز مخ والخ
   ث منها البح

في عرض موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحليل  التحليلي  المنهج الوصفيالبحث  سيتبع  
 .التجارب الدولية للدول ذات الخبرة في هذا المجال

 لسابقة الدراسات ا
لعام والخاص، وفيما يلي عرض هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الشراكة بين القطاعين ا  

 موجز لبعض الدراسات السابقة:
كمحاولة في موضوع الشراكة وعالقتها بالتنمية المستدامة،   (2008)المحتسك و ابوعيد  دراسة تأتي   

 لت الدراسة إلى النتائج التالية:وقد توص
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المشاريع وتحقيق التنمية ستطغى على أسلوب التخاصية الذي ساد في موجة الشراكة كأسلوب إلدارة  .1
 الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين وعلى غيره من المناهج والطرق.

كبديل عن برنامج التخاصية  وعلى المستوى المحلي، بدأ االهتمام في األردن بمسألة تبني منهج الشراكة .2
يجري الحديث اآلن عن توسيع مفهوم الشراكة بين القطاعين العام الذي طبقته الحكومة األردنية، كما 

ليأخذ بعين االعتبار الجوانب االجتماعية، وبالتالي التحول من المنهج النمطي للشراكة إلى  ،والخاص
 .Public Private Social Partnership( PPSPالشراكة االجتماعية بين القطاعين )

أن هناك توجهًا عامًا في دول العالم نحو االستعانة بإمكانيات  إلى (2013)محمد  دراسة أشارت   
شراف وتمويل  القطاع الخاص التمويلية والتكنولوجية واإلدارية في توفير العديد من المشروعات في ظل رقابة وا 

المالية   لة، إذ يسمح بتطبيق نماذج الشراكة المختلفة بأن توفر الدولة المشروعات العامة مع توزيع األعباءالدو 
على فترات زمنية معينة تحددها مدة التعاقد مع القطاع الخاص وهو ما يترتب عليه تخفيف العبء على 

ستثمار في مجاالت البنية األساسية الموازنة العامة من خالل تشجيع القطاع الخاص المحلي واألجنبي على اال
 بصورة خاصة.

 المبحث اتول: ا طار النظر  للبحث 
 كة مفهوم الشرا

ن كان يعد ترجمة  يعتبر مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المفاهيم ذات المدلول المتعدد، وا 
 (.            3P( أو )PPP(، أو اختصار )Public - Private Partnershipللمصطلح اإلنجليزي: )

 ألهداف.الشراكة بشكل عام هي التعاون بين األفراد والمجتمع والمؤسسات في تحقيق ا
وبوجه عام ال يوجد تعريف محدد لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن جملة التعريفات التي 

 رفت بها الشراكة ما يلي:عُ 
األشخاص الذين يشتركون في المخاطر واألرباح   رابطة بين(: بأنها  New Webster* عرفها قاموس ) 

 .(3، صفحة 2007)الرشيد، في عمل ما، او أية مشاريع أخرى بموجب عقد قانوني ملزم 
(: فإن الشراكة بين القطاعين بمفهومها الواسع هي كل  World Bank, 2009* ووفقًا للبنك الدولي ) 
 لتحسين أو الرفع من خدمة الهياكل التحتية.لقات التعاقدية بين هيئات عمومية وخاصة تهدف العال
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 The British Commission on Public)* عرفتها اللجنة البريطانية للشراكة بين القطاعين:
and Private Sector Partnerships)القة مشاركة بالمخاطرة بين القطاعين العام والخاص بناًء : ع

 .(3، صفحة 2007)الرشيد، لد لى طموح مشترك من أجل تحقيق هدف مأمول للسياسة العامة للبع
 National Council For PPP)* ويعرف المجلس القومي للشراكة بين القطاعين العام والخاص 

"NCPPP")  خالل هذا الترتيب يتم المشاركة  بأنها: ترتيب تصاعدي بين جهة حكومية وكيان خاص، ومن
كل قطاع لتحقيق خدمة أو تسهل لالستخدام العام، باإلضافة إلى المشاركة في الموارد باألصول والخبرات ل

 .   (NCPPP)وتقاسم المخاطر والعوائد المتأتية من هذه العملية 
بأنها: التزام مشترك لمتابعة أهداف اقتصادية مشتركة، يتم  (Kolzow & David, 1994)* عرفها 

 تحديدها مشاركة عن طريق قيادات القطاعين.
ن (: بأنها اتفاق طوعي بين فاعليWorld Economic Forum* يعرفها المنتدى االقتصادي العالمي )

ك أو تحقيق حاجة محددة تتضمن من قطاعات مختلفة يتفقا على العمل سويًا للوصول إلى هدف مشتر 
 .    (Forum, 2005)والوسائل والكفاءات المشاركة في المخاطر والمسؤوليات 

لية: وجود شركاء من * وعلى العموم فإن جوهر مفهوم الشراكة هو أن يتضمن على األقل السمات التا
واالستراتيجيات، ووجود المنافع المتبادلة، وااللتزام الرئيس  القطاع العام والخاص، واالتفاق على األهداف

 . (Xie & Stough, 2002)الموارد وتنوع األنشطة، والمسؤولية المشتركة، والمسائلة ب
 م والخاص نماذج الشراكة بين القطاعين العا

ويتحمل القطاع الخاص مسؤولية تصميم المنشأة تعتمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على العقد، 
دارتها. يدير الشريك الخاص تمويل المشروع، وأحيانًا قد تساهم الحكومة، ووفق هذا التصنيف يدخل نظام  وا 

الشراكات التعاونية بينما تأخذ الشراكات التعاقدية أشكال ( ضمن  PPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص )
خل ضمن اإلدارة، الخدمة، البيع الكلي أو الجزئي، الشريك االستراتيجي واالمتياز ويد عديدة مثل التأجير،

 ((، وله تفرعات عديدة كما في الجدولBOTاالمتياز أشكال عديدة أبرزها نظام )البناءـ  التشغيلـ  نقل الملكية )
 :( التالي1رقم )
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 BOT( بيان المشتقات المختلفة لمشروعات 1جدول رقم )

 اختصارات التعريف باللغة ا ن ليزية للغة العربيةيف باالتعر 
 Build, Operate Transfer BOT نقل ملكية  –تشغيل  –بناء 

 Build, Own and Operate BOO تشغيل –تملك  –بناء 
 Build, Operate and Renewal of concession BOR تشغيل تجديد امتياز –بناء 

 Build, Own Operate and Transfer BOOT الملكية تحويل  –تشغيل  –تملك  –بناء 
 Build, Lease and Transfer BLT تحويل ملكية  –تأجير  –بناء 
 Build, Rent and Transfer BRT تحويل ملكية  –إيجار  –بناء 
 Build, Transfer and Operate BTO تشغيل –تحويل ملكية  –بناء 
 Design, Build Finance and Operate DBFO تشغيل –تمويل  –بناء  –تصميم 
 Design, Construct, Manage and Finance DCMF تمويل –إدارة  –إنشاء  –تصميم 
 Modernize, Own Operate and Transfer MOOT نقل ملكية  –تشغيل  –تملك  –تحديث 

 Rehabilitate, Own and Operate ROO تشغيل –تملك  –تجديد 
 Rehabilitate, Own and Operate ROT لكية ل منق –تملك  –تجديد 

 (9، 2013محمود عبد الحافظ محمد، )المصدر: 

 

 ( PPPم ال الشراكة )المبحث الثاني: بعض الت ارك الدولية في  
 ( لم موعة من دول العالم:   PPPت ربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص )
دا واستراليا أهمية ومنها انجلترا وفرنسا وأمريكا الالتينية وكنأوضحت التجارب العالمية الناجحة في الشراكة  

وفرنسا نموذجين رائدين في هذا المجال إدخال القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التنمية. وكانت انجلترا  
(PPP وخاصة في قطاع التعليم والصحة، بينما نتطلع للنموذج األسترالي والكندي وأمريكا الالتينية في ،)

( يوضح بعض 2قطاع الطرق، والنماذج العالمية الناجحة في مشروعات الصرف الصحي. والجدول رقم )
 .(PPPرب الدولية في مجال الشراكة )التجا 
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 (PPP)بعض التجارب الدولية في مجال الشراكة  (2جدول رقم )

 ( بالنسبة للدولةPPPت ربة الشراكة ) الدولة

 أوروبا 
 إنجلترا 
 فرنسا
 

ة في هذا النوع من العقود، خاصة المملكة المتحدة، حيث أنجزت عدة عقود في قطاعات مختلفة مثل الرائدتعتبر  
الســـكن وقطاع النقل )المطارات، الطرقات، القطارات، الخفيفة(، الرياضـــة والترفيه، المياه، تســـيير النفايات والمياه 

عقد جعلت أوروبا تمتلك  9000ام حوالي  إبر  2007إلى   1987القذرة، االتصــاالت، والطاقة.. حيث تمم من ســنة 
تجربة كبيرة في مجال الخدمة العمومية بقطاعات عدة، كما أكســـــبت المجموعات المحلية واإلقليمية تجربة معتبرة 

ــنة  ــراكة بين القطاع العام والقطاع  900إبرام أكثر من  2009إلى   1990في هذا المجال. تمم منذ ســــــــــــ عقد شــــــــــــ
بعد صدور  2011عقد من هذه العقود هي في حيز التنفيذ إلى   700يارات دوالر. مل 10 قدر بـــــــ الخاص بقيمة ت

  10و 9بقيمة تتراوح بين  2011إلى   2005عقدًا من ســـنة  140الخاص بهذه العقود، فقد تم إبرام  2004قانون 
الت االتصـــــــــا ( و %15( من مجموع العقود والمســـــــــتشـــــــــفيات )%30مليارات يورو، في قطاعات اإلنارة العمومية )

(10.)% 

 الواليات  
 المتحدة 
 األمريكية 

تجربة المشـــــــاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتميز عن أوروبا ســـــــواًء من ناحية الحجم أو النوع، فعددها  
مليار دوالر في عامي  180قليل جدًا، شـــــــــهدت فيما بعد هذا التاريك تطورًا كبيرًا بالنظر للمنجزات ) 2005حتى 
مجال إدارة الســــجون ثم توســــعت في التســــعينيات (، أما من ناحية القطاعات فقد عرفت البداية في 2009/2010

 من القرن العشرين لمشروعات إنجاز الطرقات والطاقة واألمن العمومي والتكنولوجيا الحديثة. 

ــنـة     كندا  قلياًل بـالنظر إلى عـدد  ، إال أن اللجوء إليهـا كـان 1990وارتفعـت وتيرتهـا منـذ  1980بـدأت تجربتهـا في ســــــــــــ
 ت والمدارس والطرق والسيارات والقطارات. ، وقد شملت بناء المستشفيا2008العقود التي أبرمت إلى سنة 

والية 
 فيكتوريا
 )أستراليا(

طاعين العام والخاص بأنها تتعلق بتوفير البنية التحتية وأي خدمة مســــــاعدة تعرف والية فيكتوريا الشــــــراكة بين الق
ــلة   ــتثمارات أو تمويل خاص، بقيمة حالية المدفوعات مقابل الخدمة التي تقدذات صــ مها الحكومة تنطوي على اســ

ــتهلكون( بأكثر من  ــراكة التي ال تتعلق بالمشـــ  10)و / أو المسـ ــترالي خالل فترة الشـ تريات العامة ماليين دوالر أسـ
 للخدمات.

 

 . ( 25-24محمود عبد الحافظ محمد، )المصدر: 

- OECD (2012): Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships. 
 

-1985( الممولة خالل الفترة )PPP( يوضحان عدد مشاريع الشراكة )1( والشكل رقم )3والجدول رقم )
(، 12OCDE, 2012خالل الدراسة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )(، والذي جاء من  2009
تحت نظام  اً ( مشروع1747(، حيث يشير إلى أن العدد اإلجمالي للمشاريع قد بلغ )David Hallة )بواسط

( حوالي 2009-1985(، كما بلغ إجمالي القيمة المالية لجميع المشاريع خالل الفترة )PPPالشراكة )
 .( مليار دوالر أمريكي644.8)
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 (3عمل الباحثين من خالل بيانات الجدول رقم )المصدر: 

 

 ( لبعض مناطق العام 2009-1985الممولة خالل )  (PPP)عدد مشاريع الشراكة ( بيان 3جدول رقم )  

 القيمة المالية )مليار دوتر امريكي( (PPPعدد مشاريا ) القطاعات 

 306.7 567 الطرق

 138.2 153 السكك الحديدية 

 105.3 564 المياه 

 64.6 463 المدارس والمستشفيات 

 644.8 1747 لم مجموع العا
Source: (OECD, 2012; David Hall, 2015, 10 

 

( 2009-1985أما عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تمويلها خالل الفترة من )
( مليار 306.7بقيمة مالية ) اً ( مشروع567احتل قطاع الطرق المرتبة األولى بعدد )حسب القطاعات، فقد 

( مليار 64.6بقيمة مالية ) اً ( مشروع463دد )قيمة كانت من نصيب المدارس والمستشفيات بعدوالر، وأدنى 
( مليار 138.7، بقيمة إجمالية مقدارها )اً ( مشروع153دوالر، بينما حققت السكك الحديدية خالل الفترة )

ر ( مليار دوال105.3ها )، بقيمة إجمالية مقدار اً ( مشروع564دوالر أمريكي، بينما حققت المياه خالل الفترة )
، صفحة 2017)بالل و زواتنية، ( 2( والشكل البياني رقم )4أمريكي وذلك كما هو موضح بالجدول رقم )

8). 
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لبعض مناطق العالم( 2009-1985)الممولة خالل ( PPP)عدد مشاريع (  1)شكل 

(PPP)عدد مشاريع  (مليار دوالر امريكي)القيمة المالية 
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 2009-1985ود الشراكة بين القطاعين العام والخاص العالمية حسب القطاع والمنطقة (: عق4جدول رقم )

  
 اإلجمالي البنايات المياه يديةالحد السكك الطرق

  

عدد  

 المشاريع

 التكلفة

 م. دوالر  

عدد  

 المشاريع

 التكلفة

 م. دوالر  

عدد  

 المشاريع

 التكلفة

 م. دوالر  

عدد  

 المشاريع

 التكلفة

 م. دوالر  

عدد  

 المشاريع

 التكلفة

 م. دوالر  

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

77 61844 41 58334 187 20001 164 10986 469 151926 

الممول خالل 

10 /2009   
35 16913 27 10950 136 15024 158 9421 356 52308 

 كندا

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

31 18103 7 9780 29 3029 91 12529 158 43531 

الممول خالل 

10 /2009   
20 11058 1 2000 14 457 49 9572 84 23114 

امريكا 

 الالتينية 

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

272 101236 69 51184 153 17163 19 1729 513 171222 

الممول خالل 

10 /2009   
140 61652 26 10355 79 9865 8 521 253 82393 

 أوروبا

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

339 320375 102 157293 218 34178 306 90369 965 602215 

الممول خالل 

10 /2009   
193 156692 55 84579 171 24657 223 66975 642 302903 

 افريقيا 

الشرق  

 األوسط

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

21 10886 16 12479 101 28166 10 1186 148 52717 

الممول خالل 

10 /2009   
13 5691 4 4668 45 12835 4 957 66 29151 

 آسيا

والشرق  

 األقصى

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

295 92662 93 101826 180 50745 37 11358 605 256591 

الممول خالل 

10 /2009   
166 54640 40 55676 119 37452 21 7201 346 154969 

 العالم

إجمالي المخطط 

والممول منذ عام 

1985 

1023 605106 328 390896 868 153282 627 128157 2858 1278202 

الممول خالل 

10 /2009   
567 306673 153 138228 564 105290 463 94647 1747 644838 

 

Source: (Public Works Financing, 2009).  
www.PWFinance.net 
Citing the source ☹OECD, 2012). 
 

  (.4ل الباحثين من خالل بيانات الجدول رقم )عمالمصدر:   
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حسب كل قطاع ( 2009-1985)خالل (PPP)عدد مشاريع الشراكة ( 2)شكل رقم 

(PPP)عدد مشاريع  (مليار دوالر امريكي)القيمة المالية 

http://www.pwfinance.net/
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 (  PPPالم الممارسات والت ارك الدولية في م ال الشراكة )
الدول  أوتجارب في الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتشرت في العالم سواًء في الدول المتقدمة 

لكهرباء والمياه والزراعة واالتصاالت ثبت نجاحها في عدة مجاالت )التعليم والطرق والمطارات واأالنامية وقد 
 ..إلك(. لذا البد من استعراض بعض التجارب الناجحة. 

 الشراكة الدولية في م ال التعليم العالي   ت ارك 
تتصف متطلبات مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات بحاجتها المستمرة والمتزايدة للموارد المالية 

التعليمية والبحثية، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي من أجل تطوير وتحديث برامجها  
 ومؤسسات اإلنتاج.

 التعاون المشترك بين الجامعة وقطاعات اإلنتاج والخدمات يقدم الفوائد التالية: و 
 . بالنسبة للجامعات: يجعلها على تواصل حقيقي مع التنمية الحقيقية في المجتمع، وذلك للبحث عن1

معة، حلول للمشكالت التي تواجه المجتمع، كما يساهم في حل مشكلة تمويل الجامعات ويزيد من كفاءة الجا 
 ويقوم بإبراز العلماء والمبدعين.

. بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية: يتيح الفرصة لها لمتابعة البحوث األساسية والتطبيقية الحديثة والحصول 2
لمستقبلية، والحصول على العقول والعلماء الذين هم قادة الصناعة في المستقبل، على المعرفة العلمية والتقنية ا

 .(161، صفحة 2008)معايه، وبالتالي زيادة في األرباح والمردود المالي 
 الت ربة اتمريكية   •
، ثم انتقلت إلى االتحاد 1959 بدأت فكرة حاضنات األعمال اإلبداعية في الواليات األمريكية عام 

األوروبي ثم إلى دول جنوب شرق آلسيا، ويعتبر نموذج الحاضن التكنولوجي في جامعة أوستن األمريكية من 
أشهر نماذج الجامعات االستثمارية في العالم، والتي تهدف إلى تحقيق عملية الشراكة والتعاون بين الجامعات 

علمي، وهو مشروع تعاوني بين الجامعة والحكومة المحلية في مدينة وقطاعات اإلنتاج في مجال البحث ال
 . (166، صفحة 2008)معايه، أوستن، وبمشاركة غرفة التجارة والقطاع الخاص 

وأصبح حوالي  1980في سنة  12تطور عدد الحاضنات األمريكية بشكل كبير جدًا بحيث كان عددها 
( منها في المدن قرب %45. تتواجد حوالي )وظيفة. خلقت حوالي نصف مليون 2000سنة  في 900

( منها أسست %75بعض المنتجات الزراعية، وأن )  ( في المناطق الريفية لتطوير%36الجامعات، وحوالي )
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حاضنة   40تضن مدينة ويكنسن أكثر من  كما تح  (533، صفحة  2006)بوزيان و زياني،  لغرض غير ربحي  
  منتشرة في كافة أنحاء المدينة. وتقسم غرفة تجارة مدينة ويكنسن هذه 2000أعمال صغيرة لغاية عام 

 :(167-166، الصفحات 2008)معايه، الحاضنات إلى أربعة أنواع حسب الوظيفة التي تؤديها 
 .ية ال ربحية تمولها الحكومات والجامعاتحاضنات حكوم .1
 حاضنات خاصة تمولها جماعات استثمارية يكون هدفها تحقيق الربح واالستثمار. .2
أكاديمية تمولها الجامعات ولها نفس خصائص النوع األول ولكن يضاف إليها رغبة حاضنات  .3

 م بها.الجامعة في تطوير الكليات من وراء العائد االقتصادي لألبحاث التي تقو 
حاضنات مشتركة بين القطاع العام والخاص تمثل جهود مشتركة بين الحكومة والوكاالت والمؤسسات   .4

 .الخاصة غير الربحية
 رك الشراكة الدولية في م ال البنية التحتية  ت ا

بي هناك تجارب كثيرة للشراكة في مجال البنية التحتية على المستوى العالم، ولقد تم اختيار التجربة المغر 
 لتوضيح أهم ما يميز هذه التجربة لالستفادة منها في الحالة الليبية.

 الت ربة المغربية   •
االمتياز ولديها تاريك عريق في موضوع الشراكة في البنية التحتية. للمغرب تقليد قديم بخصوص مشاريع 

ت مثل النقل الحضري وطبيعة التعاقد بين الدولة والقطاع الخاص كانت في إدارة الخدمات العامة في مجاال
مدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي وجمع النفايات وغيرها من المشاريع الناجحة بأسلوب ) (. PPPوا 

( لمحطة  BOTتم إبرام أول مشروع محطة توليد للكهرباء في شمال أفريقيا بنظام الشراكة )  1990ل عام  وخال
.، تنتج شركة الجرف األصفر للطاقة )جليك(، التابعة لشركة (OCDE, 2012, p. 34)الجرف األصفر 

، أكملت 2014وفي يونيو  .احتياجات الكهرباء في المغرب% من 50ميجاواط وتوفر نحو  2056"طاقة"، 
إلى  1356"طاقة" مشروع توسعة محطة الجرف األصفر الذي ساهم بزيادة الطاقة اإلنتاجية للمحطة من 

بتوقيع اتفاقية أبرمت بين  2009وكان مشروع توسعة الجرف األصفر قد انطلق في العام  .ميجاواط 2056
 ,Our Regions, Morocco)طني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب. شركة "طاقة" والمكتب الو 

Overview, 2019) . 
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حلي المغربي، يتبين أن جزءا منه يخضع للتدبير المفوض خاصة مـن والنظرة على المرفق العمومي الم
دبير المفوض لقطاعات توزيع الماء قامت شركات الت 2013طرف شركات متعددة الجنسية. ففي سنة 

( مليون من ساكنة المغرب.  5.13والكهرباء والنقل الحضري عبر الحافالت وجمع النفايات بتغطية أكثر من )
( مليار درهم، كما قامت باستثمارات تراكميـة إجماليـة 15شراكات رقـم معامالت يقـدر ب )كما حققت هذه ال

أجير. وحسب نفس الدراسة بلغ عدد   35000وبلغ عدد العاملين بهذه الشراكة   ( مليار درهم تقريبا.42بقيمة )
( بقطاع الماء والكهرباء عقود 4، )اً ( عقد81وثمانون ) اً واحد 2012عقود االمتياز أو التدبير المفوض سنة 

جدول ( بقطـاع النظافـة، كما في الاً عقد 60( بقطاع النقل الحضري وواحـد و)اً عقد 16والصرف الصحي و)
( %47.5، منهم )عامالً   526874وبلغ عدد العاملين بالشركات التي تمت دراستها  ،  (3( والشكل رقم )5رقم )

، 2017)بالل و زواتنية، %( بقطاع النقل 25.4كهرباء و)%( بقطاع توزيع الماء وال27بقطاع النظافة و)
 .(8صفحة 

 ( لدولة المغرك 2012وعدد العاملين خالل )  (PPP)عدد عقود الشراكة ( بيان 5 دول ر م )

 عدد العاملين (PPPعدد عقود ) المرافق 
 7270 4 الماء والكهرباء 
 6847 16 النقل الحضري 

 12757 61 النظافة  –جمع النفايات 
  81 المجموع  

Source: http://www.annd.org/arabic/index.php 

 
   (.5عمل الباحثين من خالل بيانات الجدول رقم )المصدر:   

0
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وعدد العاملين بالمغرب خالل (PPP)عدد عقود الشراكة ( 3)شكل رقم 
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 المبحث الثالث: وا ا القطا  العام في ليبيا 
 شرات الفساد في القطا  العام الليبي المشاكل ومؤ  

ُخصص هذا الجانب من البحث لتوضيح الوضع الحالي للدولة الليبية من خالل عرض بعض المشاكل  
ومؤشرات الفساد الناتجة عن القطاع العام وعدم قدرته على إدارة الدولة، وما تسببه هذا القطاع من أهدار 

المشروعات الصغرى  حيل االعتماد عليه في تحسين بيئة عملللمال العام وعرقلة الدولة، وبالتالي يست
والمتوسطة خالل الفترة القادمة، ويمكن أن نعرض بعض المؤشرات التي توضح لنا واقع االقتصاد الليبي 

 الحالي:  
   ع ز الموازنة العامة في ليبيا

دينار، واحتلت سنة   ( مليار242.806حوالي ) 2018 – 2013بلغ إجمالي اإلنفاق العام خالل الفترة 
( مليار دوالر، مسجلة أعلى قيمة للعجز خالل نفس الفترة بمقدار 62.211والي )أعلى قيمة ح  2014

 (.4(، والشكل رقم )6( مليار دينار ليبي، كما في الجدول رقم )22.271)
 ( مليون دينار 2018-2013( الموازنة العامة للدولة الليبية خالل الفترر )6ال دول ر م )

 العجز النفقات  اإليرادات لسنةا
2013 54,763.9 62,210.5 -7,446.60 
2014 21,543.3 43,814.2 -22,270.90 
2015 16,843.4 36,014.9 -19,171.50 
2016 8,595.2 28,787.9 -20,192.70 
2017 22,337.6 32,692 -10,354.40 
2018 35,911.2 39,286.4 -33,75.20 

 82,811.30- 242,805.9 159,994.6 اإلجمالي

 مصرف ليبيا المركز   النشرات ات تصادية  م موعة اعداد.المصدر:                    

   

 
  (.6عمل الباحثين من خالل بيانات ال دول ر م )المصدر:         

54763.9

21543.3 16843.4 8595.2
22337.6

35911.2

62210.5

43814.2
36014.9

28787.9 32692
39286.4

-7446.60
-22270.90 -19171.50 -20192.70

-10354.40
-3375.20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

(  2018-2013)الموازنة العامة للدولة الليبية خالل ( 4)شكل رقم 

اإليرادات النفقات العجز
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 :  الدين العام في ليبيا
أن يشمل ديون  مليار دينار، دون 58بنحو  31/12/2017حتى تاريك  2013منذ منتصف العام 

( يبينان العجز المسجل 5( والشكل رقم )7والجدول رقم )  (2017)المحاسبة،  الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء،  
 (. 2017-2013) األعوامخالل 

 (   مليون دينار2017-2013الدين العام للدولة الليبية خالل الفترر )( 7ال دول ر م )
 اإلجمالي 2017 2016 2015 2014 2013 البيان

 57,931 10,992 6,056 19,172 12,711 --- الدين العام 
 14، صـ 2017ديوان المحاسبة الليبي، التقرير السنوي المصدر:  

 

 (7عمل الباحثين من خالل بيانات الجدول رقم )المصدر:         

 

 :  التوظيف ومرتبات القطا  العام في ليبيا
، وحجم المخصصات 2018مليون موظف خالل عام  1.8عدد الموظفين في الدولة الليبية قرابة ويبلغ  

مليار دينار، ونسبة بند المرتبات إلى  23.5المالية لدفع رواتب القطاع الحكومي بموجب الموازنة تجاوز 
 ن ذلك.( يوضحا 6( والشكل رقم )8والجدول رقم ) (.%59.21إجمالي الميزانية بلغت في المتوسط )

 مليون دينار( 2018-2014( نسبة بند المرتبات إلى إجمالي الميزانية الفترة )8الجدول رقم )
 ا  مالي 2018 2017 2016 2015 2014 السنة
 180,595.4 39,286.4 32,692 28,787.9 36,014.9 43,814.2 الميزانية

 106,932.4 23,606.6 20,293.3 19,093.1 20,307.2 23,632.2 المرتبات

 59.21 % 60.09 62.07 66.32 56.39 53.94 النسبة %

 . 29   دول ر م 2019عمل الباحثان  بيانات مصرف ليبيا المركز   النشرر ات تصادية الربا اتول المصدر:  

2014 2015 2016 2017 االجمالي

---الدين العام  12,711 19,172 6,056 10,992 57,931
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(2017-2014)الدين العام للدولة الليبية خالل ( 5)شكل رقم 
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 (8عمل الباحثين من خالل بيانات الجدول رقم )المصدر:          

 
 

 في ليبيا.   B.O.Tطة وعقود المبحث الرابا: المشروعات الصغرى والمتوس
 المشروعات الصغرى والمتوسطة  

من أهم أدوات التنمية المستدامة، والتي يهتم بها المسؤولين عند  تعتبر المشروعات الصغرى والمتوسطة
لدعائم في عملية تحقيق أهداف التخطيط بكافة المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وهي من أهم ا

% من عدد المشروعات، وتوفر ما 95-90ليل على أهميتها إنها تمثل على مستوى العالم نحو الدول، والد
% من الناتج المحلي اإلجمالي كما في 65.7-30.3% من إجمالي الوظائف، وتساهم ما بين 88-35بين 

 يمكن أن تحقق المشروعات الصغرى والمتوسطة . وال(87، صفحة 2006)الورفلي ث.، ( 9الجدول رقم )
نجاحًا إال في ظل وجود بنية تحتية متطورة، تتمتع بطرق حديثة ومطارات متطورة واتصاالت جيدة وموانئ 

المشاريع، وبشكل يضمن لها عمالقة ووفرة في الكهرباء والماء، وجميع العوامل المساعدة على إقامة 
 االستمرارية.

 لمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي في أوروبا وأمريكا ( ا9الجدول رقم )

 البلد
 نسبة التشغيل في المؤسسات 

 الصغرى والمتوسطة %  

 المساهمة في الناتج

 المحلي اإلجمالي %  

 48 53.7 الواليات المتحدة 

 34.9 65.7 ألمانيا 

 57.2 66 كندا

 65.7 77.8 الدانمرك 

 64.3 63.7 اأسباني

 61.8 69 فرنسا 

 40.5 49 إيطاليا 

 57 73.8 اليابان 

 30.3 67.2 المملكة المتحدة 

 . ( 62، صفحة 2005)السنوسي،  المصدر:   

2014 2015 2016 2017 2018 المتوسط

النسبة % 53.94 56.39 66.32 62.07 60.09 59.21

0.00

50.00

100.00

%

نسبة بند المرتبات إلى إجمالي الميزانية في ليبيا( 6)شكل رقم 
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بحوالي   2020وتقدر احتياجات البنية التحتية األساسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتى سنة  
. وأشار (2012)الدولي،  % من إجمالي الناتج المحلي السنوي في المنطقة  6.9مليار دوالر سنويًا، أي    106

مليار دوالر خالل  200دة إعمار مرافق البنية التحتية في ليبيا ستبلغ البنك الدولي في تقرير له أن تكلفة إعا 
 .(2016)الدولي، الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  السنوات العشر المقبلة  

 ( بين القطاعين العام والخاص  B.O.Tنظام الشراكة ) 
(، الذي يتولى فيه القطاع الخاص B.O.Tنقل الملكية(، المعروف باختصار ) –التشغيل -نظام )البناء

 30إلى  20حه له الحكومة، ثم يقوم بتشغيله لمدة زمنية محددة طويلة نسبيًا من بناء المشروع بامتياز تمن
 .للحكومة عقب انتهاء مدة االمتيازسنة، ثم بعد ذلك يقوم بنقل ملكيته 

 ( ما الشريك ات نبي   B.O.Tنظام الشراكة )  
الشراكة مع الشريك  الشراكة بجميع أنواعها لها مجموعة مزايا وفوائد، وتم ذكرها فيما سبق، غير أن 

 األجنبي لها مزايا تفوق مزايا الشراكة مع الشريك المحلي، ومن أهم هذه المزايا:
كسابها المهارات تدريب العمال .1 ة المحلية التي تتاح لها فرص العمل بفروع الشركات األجنبية وا 

 التكنلوجية الحديثة.
ول الدولة المضيفة على إيرادات جديدة زيادة اإليرادات العامة، إذ تؤدي هذه االستثمارات إلى حص .2

 على شكل ضرائب جمركية وضرائب على األرباح.
رأس المال االجتماعي من خالل ما يقوم به المستثمر األجنبي من يساهم الشريك األجنبي في زيادة   .3

 مات.إصالح الطرق المؤدية إلى المشروع االستثماري وتوصيل شبكات المياه والكهرباء إلى غيرها من الخد
 تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التعاون مع بعضها في نشاطات مشتركة.  .4
 

 االنتائا والتوصيات والمرا 
 نتائا ال

أشارت الدراسة إلى وجود توجه عام نحو القطاع الخاص، واالستعانة بإمكانياته التمويلية والتكنولوجية  .1
شراف وتمويل الدولة.واإلدارية في توفير العديد من المشروعات في ظل رقا   بة وا 
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دينار، واحتلت سنة  ( مليار 242.806حوالي ) 2018 – 2013بلغ إجمالي اإلنفاق العام خالل الفترة  .2
( مليار دوالر، مسجلة أعلى قيمة للعجز خالل نفس الفترة بمقدار 42.211أعلى قيمة حوالي ) 2014

 ( مليار دينار ليبي.22.271)
حتى تاريك   2013الموانئ والحقول النفطية من منتصف العام    إقفالناتج عن  بلغ الدين العام التراكمي ال .3

 ار، دون أن يشمل ديون حكومة البيضاء.مليار دين 58بنحو  31/12/2017
أشارت الدراسة إلى أن األسلوب األمثل لالستثمار في ليبيا هو أسلوب الشراكة بين القطاعين وذلك  .4

 لألسباب التالية:
 العام في ليبيا خالل السنوات السابقة.فشل تجربة القطاع  −
 متطلبات المواطن.الوضع المالي للدولة الليبية محرج نسبيًا مع تزايد  −
 يحمي نظام المشاركة وقوع الدولة الليبية في فك االقتراض من الخارج.  −

تم قبول فرضية البحث التي تنص على "يعتبر أسلوب الشراكة بين القطاع العام والخاص داعمًا  .5
 مشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا"لل

 

 المرا ا
 المرا ا العربية 

 . واشنطن: البنك الدولي.تقرير اقتصادي(. 2006آريستومين فاروداكسي )
توفير فرص عمل عن طريق االستثمار في البنية التحتية في الشرق األوسط وشمال (. 2012البنك الدولي )

 خرين;.اطن: يانشوفتشينا، إللنيا; اشنافريقيا. و
الموجز االقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. تاريك (. 2016البنك الدولي. )يناير، 

 ، من البنك الدولي: 2019، 9 3 االسترداد
https://www.albankaldawli.org/ar/region/mena/publication/mena-quarterly-
economic-brief-january-2016 

(. الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية 2008ورائدة ) ،أبوعيد بثينة، المحتسب،
 .126-99، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية المستدامة. الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إربد:

 . الدولة في عالم متغير(. 1997تقرير البنك الدولي. )
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المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا الواقع والطموح. متطلبات تأهيل (.  2006ثريا علي حسين )  ،الورفلي
 الجزائر.، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية

التنمية )تجربة   (. دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إحداث2008عيد )  ،خالد، الزيود  ،دسوقي
دولة اإلمارات(. الشراكة والتنمية )دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية 

 جامعة اليرموك األردنية. -المستدامة. إربد: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية 
 .لتقرير العام. طرابلس: ديوان المحاسبة الليبي(. ا2017ديوان المحاسبة )

(. اإلقراض الشبابي للمشروعات الصغرى: البديل المالئم لمواجهة تحديات 2005لسنوسي. )مارس،  ارمضان  
 .62، جلة القوى العاملة السنة االولىالتنمية والتشغيل. م

(. الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية 2017) وعبدالقادر ،، زواتنيةشيخي بالل،
 استراتيجياتالملتقى الدولي الثاني عشر حول  لناجحة لكل من كندا وفرنسا.اعلى ضوء التجارب 

الجزائر، الشلف: جامعة  ،تمويل االستثمار في البنى التحتية في ظل التحديات االقتصادية الراهنة
 .8، حسيبة بن بوعلي

والخدمات. الشراكة   (. تجارب دولية حول الشراكة بين الجامعات وقطاعات اإلنتاج2008عادل سالم )  ،معايه
إربد: المنظمة العربية   ،والتنمية، دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المستدامة

 للتنمية اإلدارية.
التطبيقات(   -النماذج    -(. إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص )المفاهيم  2007عادل محمود )  ،الرشيد

 .العربية للتنمية اإلدارية المنظمة (. القاهرة:2)
(. عقود المشاركة وسيادى الدولة. عقود 2008) ويوسف عبدالحميد ،عبدالسالم أحمد، المراشدة ،هماش

 ي منازعتها. المنامة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.( والتحكيم فPPPالمشاركة )
بيروت: المؤسسة العربية للدراسات  .ليبيا الفرص الضائعة واآلمال المتجددة(. 2012علي خضير ) ،مرزا

 والنشر.
، 8 31مليون موظف في القطاع الحكومي. تاريك االسترداد  1.8(. وزير العمل الليبي: 2019ليبيا الخبر )

 من ليبيا الخبر: ،2019
 http://www.libyaalkhabar.com/economy/32013 

حاضنات في تطوير المؤسسات: الصغيرة (. دور تكنولوجية ال2006) الطاهر ،حمد، زياني ،م بوزيان
والمتوسطة. متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. الجزائر: جامعة حسيبة 

 بن علي بالشلف.
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(. الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات التنمية: اإلمكانيات 2013) محمد محمود ،عبدالحافظ
ية في ضوء التجارب الدولية. المجلة العربية لإلدارة، المنظمة العربية للتنمية والتحديات، الحالة المصر 

 .جامعة الدول العربيةاإلدارية، 
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 تمهيد:
إن موضوع دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة هو محل تركيز واهتمام في 

لما لها من دور كبير في زيادِة اإلنتاج، وتوفيِر فرص العمل، معظم الدول المتقدمة والنامية على حد سواء؛ 
 دي.باإلضافة إلى مساهمتها الكبيرة والفاعلة في زيادِة معدالت النمو االقتصا

وبالرغم من المحاوالت التي تبنت دعم حاضنات األعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة وتطويرها 
في ليبيا كإنشاء جهاز يتعلق بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة؛ إال أن هذه المحاوالت ال 

هدافها في تطوير وتفعيل دور وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل؛ لتحقيق أ تزال دون المستوى المطلوب، 
 المشروعات الصغرى والمتوسطة كأحد روافد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة.

وتأكيدًا على أهمية الدور الكبير للمؤسسات األكاديمية والبحثية وعلى رأسها الجامعات والمعاهد العليا 
والتنمية من خالل المساهمة في تقديم الخدمات  ومراكز البحوث واالستشارات في تحقيق التطور العلمي

العلمية واإلنتاج العلمي ونشر البحوث العلمية المحكمة في مختلف المجاالت، وعلى اتباع المنهج العلمي 
في تشخيص الواقع والقضايا والمشاكل والتحديات القائمة، وتقديم الحلول واستشراف األفاق المستقبلية 

طار سعي جامعة مصراتة إلى القيام بدور متميز في مجال البحث والنشر العلمي لالقتصاد الليبي. وفي إ
وتقديم الخدمات العلمية للمجتمع، وألهمية موضوع دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى 

فقد تنادت كل من جامعة مصراتة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة بالتعاون مع  -والمتوسطة 
)مشروع دعم ليبيا في التكامل االقتصادي والتنوع واالستخدام المستدام(   (SLEIDSE)روع ساليدسمش

"دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة عنوان:  إلقامة مؤتمر علمي أكاديمي تحت
بكلية التربية بجامعة مصراتة  م2019.09.21والذي عقد في يوم السبت الموافق  ؛في االقتصاد الليبي"

بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من األكاديميين والمختصين بالجامعات والمعاهد العليا واألكاديميات 
وكذلك المهتمين بمواضيع ريادة األعمال في حركة النشاط  ،والمراكز البحثية وعدد من رجال األعمال

 االقتصادي، وبحضور أيضًا عدد من مندوبين عن مؤسسات محلية ودولية.
وقد توصل المشاركون في المؤتمر، من خالل األوراق البحثية التي تم عرضها والمناقشات واآلراء التي 
تم طرحها خالل جلسات المؤتمر التي اتسمت بالطرح الجدي والنقاش العميق لموضوع دور ريادة األعمال 

 المشروعات الصغرى والمتوسطة، إلى جملة التوصيات التالية: في تطوير
 العمل على نشر ثقافة ريادة األعمال ودورها في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة من خالل: (1

البرامج اإلعالمية المسموعة والمرئية والصحف والمجالت وصفحات التواصل االجتماعي عبر شبكة  -
 وسائل اإلعالم األخرى.المعلومات الدولية وغيرها من 

 إدخال مادة ريادة األعمال في مناهج التعليم العام والعالي. -
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 عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش وورش العمل التي تدعم نشر وتعميق ثقافة ريادة األعمال. -
دعم المكتبات الجامعية وتلك الخاصة بالتعليم العام وغيرها من المؤسسات األكاديمية ومراكز  -

 ألبحاث بمنشورات وكتب عن موضوع ريادة األعمال.ا
االستفادة من تجارب الدول األخرى المتقدمة والنامية على حد سواء، والتي لها دور متميز في موضوع  (2

 ريادة األعمال في تطوير ونمو المشروعات الصغرى والمتوسطة. 
 االهتمام ببرامج حاضنات األعمال وتفعيل دورها من خالل: (3

 مراكز الريادة واالبتكار في المؤسسات المختلفة.  -
 جارة والصناعة والزراعة.غرف الت -
 البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة. -

ويكون ذلك بالتنسيق مع المؤسسات اإلقليمية والدولية المهتمة بهذا الموضوع مثل مشروع ساليدس 
 )مشروع دعم ليبيا في التكامل االقتصادي والتنوع واالستخدام المستدام(.

بية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وغيرها من المؤسسات ضرورة العمل على تطبيق برامج تدري (4
التعليمية األخرى بشأن كيفية إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة ناجحة من قبل الجهات المسؤولة وعلى 
رأسها وزارة العمل والتأهيل بالتنسيق مع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة إلجراء دورات 

 ال. تدريبية بهذا المج
اكتشاف رواد األعمال واحتضانهم وتشجيعهم وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، ويكون ذلك على سبيل المثال  (5

 عن طريق إجراء مسابقات في مجال ريادة األعمال من خالل:
 مراكز الريادة واالبتكار بالجامعات. -
 غرف التجارة والصناعة والزراعة. -
 والمتوسطة.البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى  -

خلق المناخ االقتصادي المالئم لنمو وزيادة دور ريادة األعمال في حركة النشاط االقتصادي، بحيث  (6
 يكون سوق العمل قادرًا على استيعاب مخرجات النظام التعليمي والتخفيف من حدة البطالة من خالل:

 وجود تشريعات منظمة ومشجعة لريادة األعمال. -
 علة.وجود سياسات اقتصادية فا -
 وجود بنية أساسية مادية ومعلوماتية جيدة. -
 تسهيل وتبسيط اإلجراءات اإلدارية في الحصول على تراخيص مزاولة األنشطة االقتصادية. -

وضع مخصصات سنوية في ميزانية التحول في بند اإلقراض لغرض تشجيع الرواد على الخوض في  (7
 بمنح القروض من خالل: ذلكالمشاريع الصغرى والمتوسطة، و 
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 المصارف المتخصصة. -
 صناديق االستثمار. -

 باإلضافة إلى دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة من خالل إعفاءات ضريبية تمنح لتلك المشروعات. 
تشجيع المصارف التجارية العامة والخاصة وكافة المؤسسات المالية األخرى على العمل بصيغ التمويل  (8

 النشاط االقتصادي فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغرى والمتوسطة.اإلسالمية في حركة 
ضرورة العمل على أعداد خطط وبرامج استرشادية للشباب الباحثين عن العمل لتوجيههم نحو مشاريع  (9

يكون االقتصاد الليبي في حاجة لها من قبل وزارة التخطيط وبالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل والبرنامج 
 للمشروعات الصغرى والمتوسطة، ويكون ذلك على مستوي البلديات. الوطني 

تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه رواد األعمال، من خالل تكليف البرنامج الوطني للمشروعات  (10
 الصغرى والمتوسطة بإجراء مسوحات سنوية لدراسة الصعوبات والعقبات وتقديم الحلول المقترحة.

ن مراكز الريادة واالبتكار ومراكز البحوث واالستشارات وغرف التجارة توثيق أواصر التعاون بي (11
 والصناعة والزراعة والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية في مجال ريادة األعمال.

تفعيل ومتابعة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في تعزيز دوره في تنمية  (12
ة في االقتصاد الوطني، على أن يقوم هذا البرنامج بنشر تقارير متابعة المشروعات الصغرى والمتوسط

 دورية تبين نشاطه في هذا الخصوص.
توعية مالكي ومديري المشروعات الريادية الصغرى والمتوسطة بأهمية البيانات والمعلومات في اتخاذ  (13

في هذه المشروعات، واتباع  القرارات؛ من خالل تسجيل ومعالجة العمليات المالية المختلفة التي تحدث
 الطرق واإلجراءات التنظيمية الصحيحة في كافة المعامالت.

االهتمام بقاعدة بيانات المشروعات الصغرى والمتوسطة حتى يمكن متابعة وتحليل التطورات التي تطرأ  (14
على وضع هذه المشروعات، من خالل تكليف مصلحة اإلحصاء والتعداد بنشر بيانات سنوية عن 

شروعات الصغرى والمتوسطة، من حيت عدد العاملين بها وحجم االستثمار واإلنتاج والقروض الم
 الممنوحة حسب كل بلدية.

التأكيد على دعم مؤسسات البحث العلمي وعلى رأسها الجامعات ومراكز البحوث العلمي، وتمكينها من  (15
مية التي تتناول دور ريادة األعمال عقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل وتقديم الدراسات العل

 في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة.
توثيق أعمال ومدواالت مؤتمر دور ريادة األعمال في تطوير المشروعات الصغرى والمتوسطة في  (16

االقتصاد الوطني في كتاب؛ بحيث يكون في متناول المختصين والباحثين والمهتمين بموضوع ريادة 
 وعات الصغرى والمتوسطة.األعمال والمشر 
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8) Encouraging public and private commercial banks and all other financial institutions to 
work with Islamic financing forms in the economic activity movement in relation to the 
development of small and medium enterprises. 

9) It is necessary to work on preparing plans and indicative programs for young people 
looking for work and to direct them towards enterprises that the Libyan economy needs 
in order by the Ministry of Planning and in coordination with the Ministry of Labor and 
Rehabilitation and the national program for small and medium enterprises on municipal 
levels. 

10) Overcoming the difficulties and obstacles facing entrepreneurs, by entrusting the 
national program for small and medium enterprises (SMEs) to conduct annual surveys 
to study the difficulties and obstacles and suggest the proposed solutions. 

11) Strengthening cooperation between the entrepreneurship and innovation centers, the 
research and consulting centers, the chambers of commerce and industry, agriculture, 
and local and international governmental institutions in the field of entrepreneurship. 

12) Activating and following-up the national program for small and medium-sized 
enterprises, in a way that enhances its role in developing these enterprises in the 
national economy, provided that this program publishes periodic follow-up reports 
showing its activity in this regard. 

13) Raising the awareness of the owners and managers of SMEs about the importance of 
data and information in making decisions by registering and processing the various 
financial operations that take place in these enterprises, and following the correct 
methods and organizational procedures in all dealimgs. 

14) Paying attention to the SME database so that developments in the status of these 
enterprises can be monitored and analyzed, by mandating the Statistics and Census 
Department to publish annual data on SMEs, in terms of the number of employees in 
them and the amount of investment, production and loans granted by each municipality. 

15) Emphasizing the support of scientific research institutions, especially the universities 
and scientific research centers, and enabling them to hold scientific conferences, 
seminars and workshops, and presenting scientific studies that address the role of 
entrepreneurship in developing small and medium enterprises. 

16) Documenting the works and deliberations of the conference on the role of 
entrepreneurship in developing small and medium enterprises in the national economy 
in a book, so that it will be available to specialists, researchers and those interested in 
the topic of entrepreneurship and small and medium enterprises. 
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- Providing university and education libraries and other academic institutions and 
research centers with publications and books on entrepreneurship. 

2) Making use of the experiences of other developed and developing countries alike, which 
have a distinguished role in the field of entrepreneurship in the development and growth 
of small and medium enterprises. 

3) Paying attention to business incubator programs and activating their role through: 
- Entrepreneurship and innovation centers in different institutions, 
- Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, and 
- The National Program for Small and Medium Enterprises. 

This will be done in coordination with regional and international institutions interested 
in this issue, such as the Slides project (The Support to Libya for Economic Integration, 
Diversification and Sustainable Employment program).  

4) It is necessary to work on executing training programs for graduates of universities, 
higher institutes and other educational institutions on how to set up successful small and 
medium enterprises by the responsible authorities, mainly by The Ministry of Labor and 
Rehabilitation in coordination with the national program for small and medium 
enterprises to conduct training courses in this regard. 

5) Discovering and encouraging entrepreneurs and providing all kinds of support to them, 
for example, by conducting competitions in the field of entrepreneurship through: 

- University Entrepreneurship and Innovation Centers, 
- Chambers of Commerce, Industry and Agriculture, and 
- The National Program for Small and Medium Enterprises. 

6) Creating an appropriate economic climate for the growth and increase of the role of 
entrepreneurship in the movement of economic activity, so that the labor market is able 
to absorb the outputs of the educational system and alleviate unemployment by: 

- Creating of organizing and encouraging legislations for entrepreneurship, 
- Creating effective economic policies,   
- Creaing a soft and information infrastructure, and 
- Facilitating and simplifying administrative procedures to obtain permissioms to practice 

economic activities. 
7) Setting annual allocations in the transformation budget in the lending item for the 

purpose of encouraging entrepreneurs to engage in small and medium enterprises, by 
granting loans through: 

-  Specialized Banks,   
-  Investment funds. 

In addition, supporting small and medium enterprises through tax exemptions granted 
for those enterprises. 
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RECOMMENDATIONS OF THE CONFERENCE 

The topic of the role of entrepreneurship in developing small and medium enterprises is 
a focus and attention of most developed and developing countries alike. That is due to its 
great role in increasing production and providing job opportunities, in addition to its large 
and effective contribution to increasing economic growth rates. 

Despite the attempts to support business incubators and small and medium enterprises 
and develop them in Libya, such as setting up a body related to the national program for 
small and medium enterprises - these attempts are still less than the required ambiation. 
They need a lot of effort and work to achieve their goals in developing and activating the 
role of small and medium enterprises as one of the sources of the comprehensive economic 
and social development process. 

To emphasize the importance of the great role of academic institutions in leading 
scientific development by contributing to the provision of scientific services and production 
following the scientific methodology in diagnosing problems and existing challenges, and 
in providing solutions, and to anticipating the future prospects of the Libyan economy - the 
University of Misurata and the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture in 
Misurata have called for, in cooperation with the SLEIDSE (The Support to Libya for 
Economic Integration, Diversification and Sustainable Employment programme) to hold 
an academic conference entitled: "The Role of Entrepreneurship in Developing Small and 
Medium Enterprises in the Libyan Economy", which was held on Saturday, 21.09.2019 at 
the theatre of Faculty of Education at the University of Misurata in the presence of a number 
of officials, academics and specialists in universities, higher institutes, academies, research 
centres and a number of businessmen, as well as those interested in entrepreneurial topics 
in the economic activity movement, and also in the presence of a number of representatives 
from local and international institutions.  

The participants, through the research papers, discussions and opinions presented during 
the conference sessions, characterized by serious presentation and deep discussion of the 
role of entrepreneurship in the development of small and medium enterprises, have reached 
the following recommendations: 

 

1) Working on spreading the culture of entrepreneurship and its role in developing small 
and medium enterprises through: 

- Media and audio programs, newspapers, magazines, and social media pages via the 
international information network and other media. 

- Including entrepreneurship in general and higher education curricula. 
- Holding seminars, conferences, seminars and workshops that support the spreading and 

deepening of the culture of entrepreneurship. 
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