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 مشاكل وصعوابت تواجه ادلشروعااتلصغرية يف بيئة األعمال يف ليبيا
  جامعة الزاوية  وزارة احلكم احمللي . عبدالعزيز امنيسيأد. دمحم فرج محد

 
  ملخص الدراسة

ىدؼ الدراسة ىو الرتكيز على ادلشاكل كالصعوابت اليت تواجهها ادلشركعات الصغرية يف بيئة     
اعتمدت الدراسة على صحيفة استبياف كزعت على  .اختبار فرضييت الدراسة ألجل ؛األعماؿ الليبية

غرايف. فرضيتا الدراسة صيغتا ،أصحاب ادلشركعات الصغرية يف مدف مصراتة، زلينت، طرابلس، الزاكية
غلابية إىم ادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا مساعلة اابلصورة العدمية كاآليت: ال تس

 االتتصاد الحمل،، ال توجد مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف يف
ليبيا. أكدت الدراسة على أعلية ادلشركعات الصغرية ككذلك ربسست الدراسة بعض ادلشاكل 

ارؼ يف كالصعوابت اليت تصطدـ هبا ادلشركعات الصغرية يف مراحل ظلوىا ادلختلفة، كمنها تتجنب ادلص
ليبيا سبويل ادلشركعات الصغرية، تصور يف دراسات اجلدكل االتتصادية ادلقدمة من ىذه ادلشاريع 
كصعوبة توفري الضماانت الكافية اليت تطلبها ادلصارؼ. استنادا إىل مجلة نتائج الدراسة، تقرتح الدراسة 

هات ادلهتمة بنشاط ىذه بعض السبل اليت من شأهنا مساعدة أصحاب ادلشركعات الصغرية ككذلك اجل
ادلشركعات يف حل، أك زبفيف حدة، مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية يف بيئة األعماؿ يف 
ليبيا، أعلها: إنشاء مؤسسة حكومية تكوف مهمتها ادلساعدة على إنشاء كتنمية كتطوير ادلشركعات 

البالد ادلساعدة على توفري التمويل الصغرية، على ادلصارؼ التجارية كابت، ادلؤسسات التمويلية يف 
للمشركعات الصغرية ابحلجم كالوتت ادلناسبني لضماف بقاء كظلو كانتشار ىذا النوع من ادلشاريع كذلك 
ألعليتو لالتتصاد اللييب، كزلاربة البريكتراطية كطوؿ اإلجراءات اليت تعاين منها ادلشركعات الصغرية 

 دلاضلة.خاصة عند طلبها سبويل من ادلؤسسات ا
 مقدمة

غلايب للمشركعات االتتصادية صغرية احلجم يف ربريك عجلة االتتصاد، ال ؼلفى عل كثريين الدكر اإل   
غلابية جاءت من مساعلة ىذا النوع من سواء كاف ذلك يف الدكؿ ادلتقدمة آـ يف الدكؿ النامية. ىذه اإل

مجيع مراحلها ادلختلفة. تؤكد كثري من  ادلشركعات يف التنمية االتتصادية كاالجتماعية يف البلد يف
(، على أف للمشركعات الصغرية تدرة على امتصاص البطالة من 2008الدراسات: كدراسة مفتاح )
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خالؿ اخللق ادلستمر لفرص عمل أماـ الباحثني عنها، فتكوين مشركع صغري ال ػلتاج لرأس ماؿ كبري 
ية مصر العربية كحدىا يباشر تسعة كثالثوف ألف مثل الذم ػلتاجو إنشاء ادلشركع الكبري، فف، مجهور 

. ىذه ادلشركعات تعد أيضا حاضنة مهمة للعمالة (1)مشركع جديد بني متوسط كصغري أعمالو سنواي
نصف ماىرة كغري ادلاىرة، اليت يف العادة ال ذبد ذلا مكاف يف ادلشركعات الكبرية اليت تبحث دائما عن 

ادلشركعات الصغرية يف العادة ما تقدـ للعمالة نصف ماىرة كغري ادلاىرة  العامل ادلسلح ابدلعرفة كاخلربة.
، خاصة أف  فرصة اكتساب اخلربة عرب الزمن؛ ليكونوا تادرين على إصلاز األعماؿ ادلنوطة هبم كما يلـز
عملياهتا ال ربتاج إىل استخداـ مستوايت عالية من التكنولوجيا مقارنة بتلك يف ادلشركعات األكرب 

كردبا عدـ كجود_ مشكلة  -. كيرل الباحثاف أف أىم ما ؽليز ادلشركعات الصغرية ىو ضآلة حجمحجما
. ىذه ادلشكلة تتلخص يف أف كرب حجم ادلشركعات (2)ادلدير-الوكالة، أك ما يعرؼ دبشكلة ادلالك

ورة  سّبب انفصاؿ ادللكية عن اإلدارة، األمر الذم عجز معو ادلالؾ عن مراتبة تصرفات اإلدارة بص
كاملة؛ كذلك للتأكد من أف سلوكها يسري يف اذباه مصلحتهم، كعدـ القدرة ىذا كّلد نوعان من 
التعارض بني مصلحة ادلالؾ من جهة كمصلحة اإلدارة من جهة أخرل، حيث أنو يف كثري من األحياف 

 ,Jensen and Mecklingما تتحقق مصلحة ادلديرين عل حساب مصلحة مالؾ ادلشركع 
1976) .) 

 :مشكلة الدراسة 1.1
إف خلق الظركؼ ادلالئمة للمشركعات الصغرية ىو شرط أساس،، كلو غري كاؼ، لك، يكوف ذلا      

نصيب يف ربريك عجلة االتتصاد جنبا إىل جنب مع ادلشركعات األكرب حجما. غري أف كثري من 
( كدراسة 2005اجد )(، دراسة م2006الدراسات يف البيئة الليبية كخارجها مثل: دراسة البدرم )

Pissarides (1999) أشارت إىل أف ادلشركعات الصغرية تواجو مجلة من ادلشاكل كالصعوابت ،

                                                 

 Retrieved( ادلشركعات الصغرية ك ادلتوسطة ابرتة أمل لالتتصاد ادلصرم. 2009(بنك التنمية الصناعية كالعماؿ ادلصرم )1)
07.12.2015 from 

http://www.google.com.ly/url?url=http://www.idbe- egypt.com/doc/sme 
 

(2)  Sufrani, M. (2011) Determinants of Managerial Compensation in the Libyan 
Business Context. An Unpublished PhD Thesis Submitted to the University of 
Gloucestershire, Cheltenham, the United Kingdom. 

http://www.google.com.ly/url?url=http://www.idbe-
http://www.google.com.ly/url?url=http://www.idbe-
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خالؿ مراحل حياهتا تعوتها لتحقيق الغرض الذم كجدت من اجلو. من أىم ىذه ادلشاكل كالصعوابت 
رب شلا يتوفر للمشركعات ى، منافسة ادلشركعات الكبرية كحيازهتا على ثقة ادلؤسسات ادلالية بدرجة اك

الصغرية. ىذا الوضع يعرتل ادلشركعات الصغرية كػلد من حصوذلا على التمويل الالـز لعملياهتا. ىذه 
ادلشكلة كغريىا من ادلشاكل ذبعل من دراسة معوتات ظلو كتطور ىذا النوع من ادلشركعات يف البيئة 

سباهبا كاترتاح حلوال ذلا. كعليو ؽلكن صياغة الليبية أمرا ملحا؛ للوتوؼ على ىذه ادلعوتات كربليل أ
 مشكلة الدراسة يف السؤالني اآلتيني: 

 ما ى، ادلشاكل كالصعوابت اليت تواجو ادلشركعات الصغرية يف بيئة األعماؿ يف ليبيا؟ 
مشاكل كصعوابت تواجو  -أك التخفيف من حدة-ما ى، السبل اليت تساعد على التغلب على  

 يف بيئة األعماؿ يف ليبيا؟ادلشركعات الصغرية 
 :أمهية الدراسة 1.1
ىذه الدراسة أتيت مكملة لدراسات أخرل يف بيئة األعماؿ يف ليبيا، كأعليتها أتيت من أف كثرة      

الدراسات اليت هتدؼ إىل كشف النقاب عن ادلشاكل كالصعوابت اليت تعرتض طريق ظلو كازدىار 
ليبيا يف رلملها تشكل مشكاة تساعد يف إانرة الطريق أماـ ىذه  ادلشركعات الصغرية يف بيئة األعماؿ يف

ادلشركعات كاجلهات ذات العالتة بنشاطها للسري يف النهج الذم يوصل ادلشركعات الصغرية إىل ما 
تصبو إليو كىو لعب دكر رئيس جنبا إىل جنب مع ادلشركعات ادلتوسطة كالكبرية للنهوض ابالتتصاد 

مالمح جديدة يُتوّتع أف تُعطى فيو مساحة أكرب للمبادرات الفردية كالقطاع اخلاص اللييب الذم تُرسم لو 
يف التنمية االتتصادية  -اليت توصف عادة ابلكبرية -عموما للمشاركة مع ادلشركعات احلكومية

 كاالجتماعية يف البالد. 
 :أهداف الدراسة 1.1

 ة يف اآليت: من األعلية السابقة للموضوع ؽلكن ربديد أىداؼ الدراس  
 تسليط ضوء على الدكر الذم تلعبو ادلشركعات الصغرية يف بيئة األعماؿ يف ليبيا.

 .معرفة مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية يف بيئة األعماؿ يف ليبيا
مشاكل كصعوابت تواجو  -أك زبفيف حدة –اترتاح سبل من شأهنا ادلساعدة يف التغلب على

 .بيئة األعماؿ يف ليبيا ادلشركعات الصغرية يف
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 :فرضيات الدراسة 1.1
 تعتمد الدراسة على فرضيتني صيغتا ابلصورة العدمية كالبديلة على التوايل كاآليت:    

 .غلابية للمشركعات الصغرية يف االتتصاد الحمل،ادلساعلة اإل ( أ)
:H01  غلابية يف إال تساىم ادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا مساعلة

 االتتصاداللييب.
:H11 غلابية يف االتتصاداللييب.إادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا مساعلة تساىم 

 .مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية يف بيئة األعماؿ يف ليبيا ( ب)
:H02 ماؿ يف ليبيا.مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية  العاملة يف بيئة األعال توجد 
:H12 مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية  يف بيئة األعماؿ يف ليبيا.توجد 

 :منهجية الدراسة 5.1
لذلك ُأسس دلوضوع الدراسة ابستقراء أدب التمويل كاألدب  ؛ىذه الدراسة من النوع االستكشايف

كأىم  ،غلابية يف االتتصاداإلتعريفها، مساعلاهتا  :اإلدارم فيما ؼلص ادلشركعات الصغرية من حيث
ادلشاكل اليت تواجهها، كذلك لتأطري الدراسة نظراي. ىذا االستقراء فسح اجملاؿ لتصميم استمارة استبياف  
كانت ى، الوسيلة الوحيدة جلمع بياانت اجلانب العمل، للدراسة. بعد تنظيم كتبويب البياانت اجملمعة 

ليت تسمح بتفسري النتائج الحمصلة يف ضوء أدب التمويل أجريت عليها بعض االختبارات اإلحصائية ا
كاألدب اإلدارم كمن مث تبوؿ أك رفض فرضييت الدراسة. بعض ادلقرتحات تدمت بعد استعراض مجلة 

 النتائج.    
 :تقسيمات الدراسة 1.1

شركعات القسم الالحق من الدراسة ُتّسم إىل ثالثة أجزاء رئيسة، أُفرد األكؿ منها للتعريف ابدل   
كاختُِتم اجلزء ابستعراض أىم ادلشاكل كالصعوابت اليت  ،غلابية االتتصادالصغرية كأىم مساعلاهتا اإل

ىذه النوع من ادلشركعات يف سلتلف مراحل حياهتا. اجلزء الثاين خصص لعرض  -يف العادة -تواجو
ة مث ربليل تلك البياانت البياانت اجملمعة بواسطة صحف االستبياف ادلوزعة على ادلشاركني يف الدراس

الختبار فرضييت الدراسة. اجلزء األخري تُرِؾ الستعراض النتائج ادلستخلصة من ربليل البياانت كاترتاح ما 
أك على األتل التخفيف من  -يساعد ادلشركعات الصغرية كاجلهات ذات العالتة بنشاطها يف حل

 لة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا.مشاكل كصعوابت تواجهها ادلشركعات الصغرية العام -حدة
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 :اإلطار النظري -1
 :ماىية ادلشركعات الصغرية 1.2
تد يكوف من الصعب تقدمي تعريف للمشركعات الصغرية ال يرتى إليو النقد، ألف حجم ادلشركع      

( يف 2008الصغري ؼلتلف من بلد إىل بلد كمن اتتصاد ألخر. كيف ىذا السياؽ يوافق الباحثاف مفتاح )
( للمشركعات الصغرية مشل صفات عديدة للمشركعات 2006ف التعريف الذم تدمو البدرم )أ

الصغرية، كليس ببعيد عن تعريف البدرم، يقدـ الباحثاف التعريف التايل سبييزا للمشركعات الصغرية عن 
 ادلشركعات األكرب حجما يف بيئة األعماؿ الليبية:

م أك عائل، ادللكية كاإلدارة، ىدفو الرئيس الربح ادلادم يف "ادلشركع الصغري يف الغالب ىو مشركع فرد
ادلدل القصري، يبدأ حياتو برأس ماؿ ذايت التمويل اتل من مليوف دينار لييب، بسيط اذليكل التنظيم،، 
يستخدـ مستول تكنولوج، غري معقد، يستغل موارد زللية، ُيشّغل حجم من ادلوارد البشرية أتل من 

يف العادة بغري ادلهرة، طابع مبيعاتو متذبذب، حجم إنتاجو تليل نسبيا، ُيسّوؽ تسعة عماؿ يوصفوف 
 إنتاجو زلليا، نصيبو من السوؽ زلدكد كتدرتو على التوسع كالتطوير منخفضة".

يؤكد الباحثاف أف تعريفهما السابق خاص ابلبيئة الليبية، أم أنو تد ال يكوف صاحلا يف اتتصادات      
يضا يعتقداف يف أف التعريف تناكؿ أىم خصائص ادلشركعات الصغرية كأنو ؽُلّيز ىذه أخرل. الباحثاف أ

 ادلشركعات ابثنيت عشرة صفة، حيث أف ادلشركعات الصغرية يف الغالب ى، مشركعات:
ذات طابع إدارم فردم أك عائل،، ما يساعد على التغلب على مشكلة الوكالة أك اختالؼ  -1

ادلشركع يف يد، كإدارة ذلك ادلشركع يف اليد األخرل. غري أنو من جهة ادلصاحل بني مالك أك مالؾ 
أخرل، ىذا النوع من اإلدارة يكرس دكتاتورية رب العمل كتدخلو يف كل كبرية كصغرية كعدـ تفويضو 

 السلطة لذكم التخصص.
ة ما هتتم اذلدؼ الذم تسعى إليو ادلشركعات الصغرية ىو الربح ادلادم، فهذه ادلشركعات يف العاد -2

، ما يعين عدـ عنايتها Short-Run Performanceأكثر بتعظيم ثركاهتا يف ادلدل القصري
ابلربامج ذات ادلردكد االجتماع، مثل: جهود التوعية حوؿ مرض ما، محالت مكافحة ادلخدرات 

دم كالتدخني، اليت كإف كانت تتعارض مع ىدؼ تعظيم ثركة ادلالؾ يف ادلدل القصري، كما غلادؿ ىن
(، إال أف ىذا التعارض يزكؿ يف ادلدل الطويل، كأصبح اإلنفاؽ على مثل ىذه الربامج من أىم 1996)

 معايري تياس صلاح ادلنظمات االتتصادية.
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احد أىم أسباب انتشار ادلشركعات الصغرية ىو صغر حجم رأس ماذلا يف بداية حياهتا، كالذم يف  -3
(؛ 2006كز الػمليوف دينار لييب، كما غلادؿ بذلك بوفرنو )غالب األحياف ىو رأس ماؿ ذايت ال يتجا

كتد يعزل صغر حجم رأس ادلاؿ ىذا إىل أف ادلصارؼ كابت، ادلؤسسات ادلاضلة، كما غلادؿ التوايت 
(، تتجنب سبويل ادلشركعات الصغرية الرتفاع درجة سلاطرىا الذم يسببو ارتفاع 2013كآخركف )

 سداد التزاماهتا.احتمالية عجز ىذه ادلشركعات عن 
اذليكل التنظيم، للمشركعات الصغرية غري معقد، لذلك تكوف نظم ادلعلومات فيها يف العادة  -4

 بسيطة لتتماشى كنظم ازباذىا لقراراهتا.
ادلشاريع اليت توصف عملياهتا ابدلعقدة ربتاج يف العادة إىل مستوايت تكنولوجيا متطورة كمعقدة  -5

ف ىذا ال يتأّتى للمشركعات الصغرية فإف إية تتطلب مبالغ كبرية، كحيث كىذه ادلستوايت من التقن
نشاطاهتا تستخدـ مستوايت بسيطة من التكنولوجيا كىو ما يقد يفسر سرعة انتشارىا كتوزعها يف 

 أغلب مناطق البلد الواحد.
ارد ىناؾ كجو آخر لبساطة عمليات ادلشركعات الصغرية كىو اعتمادىا بشكل كبري على ادلو  -6

غلابيات ىذا االعتماد ىو الحمافظة على ما للبلد من نقد أجنيب، كابلتايل ربقيق كفر يف إىم أالحملية، ك 
 التكاليف يقود ابلنهاية إىل إنتاج سلع أبسعار منخفضة.

أحد أىم معايري التفرتة بني ادلشاريع االتتصادية ىو حجم العنصر البشرم ادلستخدـ لدل ادلشركع،  -7
شركعات الكبرية تتطلب يف العادة تشغيل عددا كبريا من العمالة كاليت غالبا ما يوصف فعمليات ادل

أغلبهم ابدلهارة كالتسلح ابخلربة يف رلاؿ الصناعة؛ لذلك فادلشركعات الكبرية ربرص على أف تدفع 
ك االثنني معا أبسخاء ذلذه النوعية من ادلوارد البشرية حلثهم على العمل لديها أك للبقاء يف العمل لديها 

(Sufrani, 2011 ،ىذه الصورة يف ادلشركعات الصغرية ابلكيفية نفسها غري متوفرة، فه .)
إف مل يكن  -عماؿ، الذين يف العادة ما ينقص أغلبهم 10تستخدـ عدد تليل من العماؿ ال يصل إىل 

ز ادلطلوب يف كتت ليس ادلهارة كاخلربة يف رلاؿ النشاط، مث سرعاف ما يكونوا تادرين على إصلا -مجيعهم
 ابلطويل بسبب بساطة العمليات.

ظلط مبيعات ادلشركعات الصغرية يتذبذب صعودا كىبوطا؛ ما غلعلها يف موتف أضعف مقارنة  -8
نفا، سببا يزيد من احتمالية آبتلك الكبرية عند طلب سبويل من ادلؤسسات ادلاضلة. كىذا، كما ذكر 

قدرة على سداد ما عليها من التزامات. كبربط ىذه اجملادلة مع كتوع ىذه ادلشركعات يف مأزؽ عدـ ال
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( ؽلكن أف تكوف زايدة االحتمالية ىذه سببا يف تعزيز حالة 2003نتيجة لدراسة التوايت كآخركف )
 الرتدد لدل ادلاضلني عن تقدمي األمواؿ الالزمة لعمليات ادلشركعات الصغرية.

صري، كنظرا لصغر حجم رأمساذلا، يوصف حجم إنتاج النشغاذلا بتعظيم الربح يف ادلدل الق -9
ادلشركعات الصغرية أبنو صغري. صغر حجم اإلنتاج يوفر ذلذه ادلشاريع ميزة اطلفاض تيمة تكاليف 
التخزين لفرتات طويلة من جهة، كلكن من جهة أخرل ُيضّيع عليها فرصة االستفادة من كفورات 

 اإلنتاج بكميات كبرية.
ل، احلاضنة الرئيسة دلخرجات ادلشركعات الصغرية، لذلك فه، يف تكامل مع ؽلثل السوؽ الحم -10

ادلشركعات االتتصادية ادلتوسطة كالكبرية، فمخرجات ادلشركعات الصغرية ى، مدخالت لعمليات 
 -إىل حد كبري –إنتاجية دلشركعات أكرب حجما. اىتماـ ادلشركعات الصغرية ابلسوؽ الحمل، أعطاىا

 جلغرايف كالتوزيع العادؿ لألنشطة.ميزة االنتشار ا
يواجو ادلشركع الصغري منافسة شديدة من ادلشركع ادلتوسط كالكبري، لذلك فحصة ادلشركعات  -11

 الصغرية، ادلوصوفة أساسا بصغر رأس ماذلا كزلدكدية حجم إنتاجها، من السوؽ تليلة.
فإف تدرة ادلشركعات الصغرية على النمو ألف عملية التطوير كالتوسع ربتاج دلبالغ كبرية يف العادة،  -12

 زلدكدة.
 :غلابية للمشركعات الصغرية يف االتتصادادلساعلات اإل 2.2
( كغريىا من الدراسات، 2005( كماجد )2006تناكلت دراسات عدة: مثل دراسة البدرم )     

د، ككل دراسة من ىذه غلابية للمشركع الصغري يف احلياة االتتصادية للبلجوانب كثرية من ادلساعلات اإل
الدراسات رّكزت على جوانب تعتقد أهنا األىم ذلذه ادلساعلة. لذلك ىذه الدراسة تسرد النقاط التالية،  

 كأىم مشاركات ادلشركعات الصغرية يف االتتصاد:
 :خلق فرص عمل

ات يعتقد الباحثاف أف امتصاص البطالة كخلق فرص عمل جديدة علا من أىم ما تقدمو ادلشركع     
الصغرية للتنمية االتتصادية كاالجتماعية لالتتصاد الحمل،. بساطة الفكرة كصغر حجم رأس ادلاؿ 
يساعداف ادلشركع الصغري على مباشرة أعمالو بسهولة كيسر، كيعد ىذا بدكره عامال مساعدا على خلق 

 فرصة عمل لفرد فرص عمل أماـ الباحثني عنها، خاصة غري ادلاىرين. كال ؼلفى على كثريين ما لتوفري
ما من مردكد مادم كمعنوم عليو، فباإلضافة إىل توفري مصدر رزؽ لو كألسرتو فإنو يساعد على 
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استقراره النفس، لشعوره أبعلية العمل الذم ينجزه للمجتمع. ىذا بدكره يقلل من سلاطر على مستول 
اصة كاليت يف العادة ما يرتبط اجملتمع ككل، كمنها اجلرؽلة بشكل عاـ كجرؽلة تعاط، ادلخدرات بصورة خ

 تعاطيها بعدـ عمل ادلتعاط،. 
 :استغالؿ ادلوارد الحملية 2.2.2

( أف من بني ما تتميز بو ادلشركعات الصغرية، خاصة يف 2004غلادؿ أبوالرب كآخركف )  
د ىذه الدكؿ الفقرية، ىو مقدرهتا على استغالؿ ادلوارد الحملية. كيضيف الباحثاف أف ىذا الوضعية تساع

ادلشاريع على زبفيض تكاليف اإلنتاج كابلتايل تقدمي السلعة )بضاعة كانت أك خدمة( بسعر منخفض 
 نسبيا.

 االنتشار اجلغرايف 3.2.2
( أنو على عكس ادلشاريع الكبرية، اليت يف الغالب ما تُرّكز نشاطاهتا يف 2005غلادؿ فتح، )     

شركعات الصغرية يف مناطق كثرية متفرتة يف البلد الواحد. ادلدف الكبرية كادلناطق الصناعية، تنتشر ادل
كيضيف الباحثاف أف خلق فرص عمل من خالؿ ىذا االنتشار ؽُلّكن ىذه ادلشركعات من لعب دكرا 
مهما يف تنمية البالد اتتصاداي كاجتماعيا. فعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر، تساعد ادلشركعات الصغرية 

ادلناطق النائية خاصة يف الدكؿ النامية، احلد من اذلجرة من الريف إىل على: زبفيف حالة الفقر يف 
ادلدينة، توزيع الصناعة بني مناطق اجملتمع ادلختلفة كاحلث على االبتعاد على اإلنفاؽ الرتيف كابلتايل تعزيز 

 حالة الوع، االدخارم الذم يؤدم ابلنهاية إىل زايدة تيمة األمواؿ ادلخصصة لالستثمار.  
 :الحمافظة على األنشطة األسرية كالصناعات التقليدية 4.2.2

تلعب ادلشركعات الصغرية دكرا مهما يف الحمافظة على الصناعات التقليدية. ىذه      
الصناعات، كاليت تد تكوف ُمكلفة كذات مردكد زلدكد، ى، كسيلة من كسائل الحمافظة على ىوية البلد، 

رية خوض غمار ىذه الصناعات للمشركعات األصغر حجما. كيف الغالب ما ترتؾ ادلشركعات الكب
كيرل الباحثاف أف أحد أىم أسباب ىذا التجنب من تبل ادلشركعات الكبرية ىو ضعف الطلب على 
مثل ىذه الصناعات، ابإلضافة إىل أف ىذه الصناعات عادة ما تكوف حكرا على عدد زلدكد من 

يف انتشارىا على نطاؽ كاسع. لذلك أتيت ادلشركعات الصغرية األفراد أك اأُلسر، كىم ابلتايل ال يرغبوف 
لتكوف الرائد يف تعبئة مدخرات ااُلسر متوسطة الدخل كالذين ال ػلبذكف التعامل مع  ادلصارؼ 

 عن جد.  ءكيفضلوف استثمار أمواذلم أبنفسهم يف صناعات توارثوىا أاب
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 التكامل مع ادلشركعات الكبرية 5.2.2
شركعات الصغرية تقدـ مساعدات جليلة للمشركعات األكرب حجما، كذلك من ال شك أف ادل    

خالؿ دعمها ابخلدمات التدعيمية ادلهمة الالزمة لنشاط كبقاء ىذه ادلشركعات )عبدالسالـ، 
(. تعاتد ادلشركعات الكبرية مع ادلشركعات األصغر حجما لتزكيدىا مثال دبدخالت إنتاج من 1993

ف مصنعة أبسعار تنافسية يساعد ادلشركعات الكبرية على خفض تكاليف مواد اتمة الصنع أك نص
اإلنتاج؛ ما يسهم يف تعزيز موتفها التنافس، يف األسواؽ اخلارجية. كيضيف الباحثاف أف ىذه التغذية 
من تبل ادلشركعات الصغرية كادلتوسطة للمشركعات الكبرية ليس فقط فيما يتعلق ابدلواد، بل يتعداه إىل 

ا ابأليدم العاملة اليت تدربت ابدلشركعات الصغرية كادلتوسطة لفرتة من الزمن ربولت خالذلا من تزكيدى
عمالة غري ماىرة أك نصف ماىرة إىل عمالة ماىرة. كحيث أف رأس ادلاؿ البشرم ادلتسلح ابخلربة يف 

كما غلادؿ رلاؿ الصناعة غالبا ما يطلب مستوايت عالية من ادلرتبات كادلكافآت كما يف حكمها،  
Sufrani (2011) فإنو ينتقل من العمل لدل ادلشركعات الصغرية كادلتوسطة إىل تلك األكرب ،

 حجما القادرة على التعاتد معو دبقابل أعلى شلا كاف ػلصل عليو من ادلشركعات الصغرية.
 :مشاكل ادلشركعات الصغرية

 :ادلشاكل التمويلية كالفنية اليت تواجو ادلشركعات الصغرية
تواجو ادلشركعات الصغرية مشاكل كصعوابت ربوؿ دكف لعبها الدكر ادلأموؿ منها يف ربريك عجلة      

 االتتصاد، كمن أىم ىذه ادلشاكل:
 :ضعف يف سبويل ادلصارؼ للمشركعات الصغرية 1.1.3.2

 Pissarides(، كدراسة 2005(، ماجد )2015انتهت عدة دراسات: كدراسة غميقة )     
أف ادلشركعات الصغرية تعاين من ضعف التمويل من تبل ادلؤسسات التمويلية. كيرل ، إىل (1999)

الباحثاف أف ىذا ردبا يرجع إىل حجم ادلخاطر اليت تصاحب عمليات كأنشطة ادلشركعات الصغرية. 
ادلؤسسات ادلاضلة، كخصوصا ادلصارؼ، تفضل التعامل مع الشركات الكبرية الراسخة يف الصناعة؛ كمن 

 باب ىذا التفضيل تد يكوف صغر حجم سلاطر عدـ السداد اليت تتسم هبا ادلشركعات الكبرية. أىم أس
 :نقص ادلعلومات ادلتعلقة ابدلشركعات الصغرية 2.1.3.2

( أف ادلشركعات الصغرية يف معظمها ال تستفيد من إمكانيات مراكز 2008ذبادؿ دراسة مفتاح )  
معلومات ُيستفاد منها عند االستثمار أك التمويل. كالسبب يف ادلعلومات. ىذه ادلراكز توفر بياانت ك 
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ذلك كما ترل الدراسة، ىو اجلهل جبدكل مثل ىكذا معلومات. أيضا ذبادؿ الدراسة أف ادلشركعات 
الصغرية غري متحمسة للمشاركة يف أنشطة غرؼ التجارة كالصناعة كاحلرؼ كأيضا اجلمعيات األىلية 

الدراسة فيما توصلت إليو، كيضيفاف أف كل ىذا يقلل بشكل أك أبخر من  ادلختلفة. كيوافق الباحثاف
فرص التعرؼ بشكل أكثر عمقا على سوؽ ادلشركعات الصغرية يف ليبيا، ما غلعل الصورة غري كاملة 

 الوضوح فيما يتعلق بسلوؾ مثل ىذه ادلشركعات يف السوؽ اللييب.
 :ركعات الصغريةتصور يف دراسات اجلدكل ادلقدمة من ادلش 3.1.3.2

ما من دراسة تطرتت بشكل معمق دلشاكل ادلشركعات الصغرية إال كانتهت إىل افتقار ىذه       
(. 2003ادلشركعات إىل دراسات جدكل اتتصادية معدة على أسس علمية )أنظر التوايت كآخركف، 
أيضا عدـ  ىذا الوضع ردبا يعكس ضعف التحصيل العلم، للمشتغلني هبذه ادلشركعات، كتد يعكس

استعانة ادلشركعات الصغرية ببيوت اخلربة القادرة على تزكيد مالؾ ادلشركع بدراسات جدكل ؽلكن 
الوثوؽ فيها. كيرل الباحثاف أف ىذا ُيضّيع على تلك ادلشركعات فرصة احلصوؿ على تسهيالت أك 

 تركض من ادلؤسسات التمويلية لصاحل ادلشركعات األكرب حجما.  
 :تمويل الذايت )الداخل،( لدل ادلشركعات الصغريةنقص ال 4.1.3.2

يرل الباحثاف أف ادلشركع الصغري يعتمد كل منهما على ادلدخرات الشخصية لصاحب ادلشركع أك      
عائلتو، كابلتايل تعاين ىذه ادلشركعات من زلدكدية التمويل الذايت، كذلك الطلفاض تدرهتا على 

( ادلتعلقة بعجز كثري من 2015منطقيا لنتيجة غميقة ) االدخار. ىذا الوضع تد يكوف تفسريا
ادلشركعات الصغرية يف ليبيا عن تقدمي الضماانت الكافية للجهات التمويلية لقاء احلصوؿ عل ترض 

 يساعدىا على تسيري نشاطها. 
 :نقص العمالة الفنية ادلاىرة لدل ادلشركعات الصغرية 5.1.3.2

مالة ادلتسلحة ابخلربة كادلعرفة يف العادة ما تكوف يف كضع توم أف الع Sufrani (2011)غلادؿ      
لطلب مستوايت عالية من الدخل. ىذا ردبا يكوف سببا الفتقار ادلشركعات الصغرية ذلذا الصنف من 
ادلوارد البشرية، ألهنا يف الغالب غري تادرة على الدفع بسخاء كما ىو احلاؿ يف ادلشركعات الكبرية اليت 

عائد مستقر من خاللو تدفع أمواال رلزية للعاملني هبا، خاصة من ىم يف اإلدارة التنفيذية ربتكم على 
Executive Managers. 
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 :نقص مواد خاـ كتطع غيار الزمة لتشغيل ادلشركعات الصغرية 6.1.3.2
( أف ادلشركعات الصغرية تعاين من مشكلة نقص 2008( كمفتاح )1998غلادؿ كل من عبدالرزاؽ )

د اخلاـ. بسبب ضعف موتفها التمويل،، كما ذكر أنفا، يرل الباحثاف أف ادلشركعات الصغرية ردبا ادلوا
ذبد صعوبة يف توفري موادىا اخلاـ ككذلك تطع غيار آالهتا. ىذا الوضع يؤثر يف استكماؿ ىذه 

خرل، الصورة غلابية يف التنمية االتتصادية كاالجتماعية يف البلد. كمن جهة أادلشركعات دلساعلتها اإل
تعكس عدـ اكرتاث أجهزة الدكلة بتذليل الصعاب أماـ ادلشركعات الصغرية من أجل لعب الدكر 

 ادلأموؿ منها يف االتتصاد الحمل،. 
 :عدـ كجود أماكن لتوطني ادلشركعات الصغرية 7.1.3.2

جود أماكن مظهر أخر من مظاىر إعلاؿ الدكلة يف ليبيا متابعة ادلشركعات الصغرية ىو عدـ ك      
يعكس عدـ إدراؾ اجلهات ادلتنفذة يف البلد ألعلية  -إىل حد كبري -لتوطني مثل ىكذا مشركعات.ىذا

 مساعلة ادلشركعات الصغرية يف االتتصاد الحمل،.
 
 :الدراسة ادليدانية 1

 :رلتمع كعينة الدراسة 1.3
 حجم اجملتمع كزعت يتمثل رلتمع الدراسة يف أصحاب ادلشركعات الصغرية يف ليبيا، كلكرب    

استمارات استبياف، بعد عرضها على عدد من الحمكمني للتأكد من صالحية االستمارة للغرض الذم 
من أصحاب ادلشركعات الصغرية الواتعة دبدف: مصراتة،  120أُعدت من أجلو، على عينة حجمها 

استمارة. كاتتصار  114ت غرايف، ككانت الصاحلة للتحليل من ىذه االستمارا،زلينت، طرابلس، الزاكية
الدراسة على ادلدف ادلشار إليها يعود لسببني رئيسني: األكؿ، ادلشركعات الصغرية هبذه ادلدف تقع، إىل 
حد كبري، ربت الظركؼ نفسها اليت ربيط دبثيالهتا يف ابت، ادلدف الليبية. كالثاين، فركع ادلصارؼ اليت 

، إىل حد كبري، الظركؼ نفسها اليت تعيشها فركع تتعامل معها ىذه ادلشركعات هبذه ادلدف تعيش
 ادلصارؼ اليت تتعامل معها ادلشركعات الصغرية يف ابت، مدف ليبيا.
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 :ربليل البياانت كتفسري النتائج 2.3
 :ربليل البياانت العامة عن ادلشاركني 1.2.3

كى، نوع ادلصرؼ الذم يتم يف ىذه اجلزء من الدراسة مت ربليل اخلصائص العامة للعينة ادلختارة      
 التعامل معو، نوع اجلنس، ادلستول التعليم،، العمر، كمدة اخلدمة.

 :نوع ادلصرؼ ادلقرتض منو  1.1.2.3
، كالذم ؽلثل توزيع إفراد العينة حسب نوعية ادلصرؼ ادلتعامل معو، يالحظ 1من خالؿ جدكؿ       

مصارؼ ذبارية، أما النسبة الباتية فه،  % تقريبا يقرتضوف من89أف غالبية العينة كىم بنسبة 
للمشركعات اليت تتعامل مع مصارؼ متخصصة.ىذه النتيجة تد تُفسر على أساس أف ىناؾ ندرة يف 

(، ضعف دكر سوؽ 2006مؤسسات التمويل طويل األجل، أك لردبا يكوف السبب، كما ذكر بوفرنو )
ما جعل ادلشركعات الصغرية تتعامل أكثر يف القركض األكراؽ ادلالية الثانوم ادلنظم )البورصة( يف ليبيا، 

 تصرية األجل، حيث تعد ادلصارؼ التجارية ى، الرائد يف تقدمي مثل ىذا النوع من القركض.
 

 توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب نوع ادلصرؼ ادلقرتض منو1جدكؿ 
 النسبة العدد نوع ادلصرؼ ادلقرتض منو

 % 88.6 101 مصرؼ ذبارم

 %11.4 13 تخصصمصرؼ م
 %100 114 اجملموع

 
 اجلنس  2.1.2.3

، الذم ؽلثل توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب اجلنس، يالحظ أف ُجّل أفراد العينة 2من جدكؿ      
( اليت أظهرت أف مساعلة الذكور 2008ىم من الذكور. ىذه النتيجة توافق نتيجة لدراسة مفتاح )

فسريات ىذه " أكرب من مساعلة اإلانث يف ملكية كإدارة ادلشركعات الصغرية. كيرل الباحثاف إف أحد ت
الظاىرة" ردبا يكوف أف اجملتمع اللييب ال يزاؿ غري متقبل فكرة تواجد ادلرأة مالكة أك مديرة أك االثنني معا 
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دلشركع خاص.كتد يفسر ذلك أيضا على أساس أف الرجاؿ ىم األكثر تقدؽلا لألفكار يف اجملتمع اللييب 
 سيري ادلشركعات الصغرية.   من النساء، كابلتايل أخذ زماـ ادلبادرة يف تكوين كت

 
 توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب نوع اجلنس 2جدكؿ 

 النسبة العدد اجلنس
 % 97.4 111 رو ذك

 %2.6 03 إانث
 %100 114 اجملموع

 
 ادلستول التعليم،  3.1.2.3

و ، كالذم ؽلثل توزيع إفراد العينة حسب ادلستوم التعليم،، يالحظ أف ما نسبت3من جدكؿ      
فهم  ى% تقريبا من ادلشاركني يف الدراسة ػلملوف مؤىالت تعليم عايل؛ ما غلعلهم تادرين عل83

كإجابة األسئلة اليت ربويها صحيفة االستبياف، كىذا يزيد من مستول الثقة يف اإلجاابت ادلقدمة. كبربط 
ىم األتدر على تقدمي  ؽلكن اجملادلة أبف ادلتعلمني من الذكور 3مع مثيالهتا يف جدكؿ  2نتائج جدكؿ 

 األفكار اخلاصة ابألنشطة االتتصادية مقارنة بغري ادلتعلمني. 
 

 توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب مؤىالهتم العلمية 3جدكؿ 
 النسبة العدد ادلستول التعليم،

 % 7.9 09 دكف الثانوية
 %9.7 11 اثنوم أك ما يعادذلا

 %62.3 71 شهادة جامعية أكىل أك ما يعادذلا
 %20.1 23 ماجستري أك دكتوراه

 %100 114 اجملموع
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 العمر  4.1.2.3
توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب أعمارىم، كؽلكن مالحظة أف ما يزيد عن  4يوضح جدكؿ      
سنة. كىذه ادلرحلة العمرية ذلا من االستقرار النفس،  30% من ادلشاركني تزيد أعمارىم عن 92

ا تادرة على تيادة األنشطة االتتصادية، خاصة إهنا أتيت بعد مرحلة تعليم عايل كالعاطف، ما غلعله
تكتسب خاللو صنوؼ من ادلعرفة تساعدىا على ربّمل مسؤكلية تنفيذ األفكار على أرض الواتع كمن 

 مث ادلض، ُتُدما هبا إىل االستمرار كالتطّور.    
 

 توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب العمر 4جدكؿ 
 النسبة العدد عمرال

 % 7.9 09 سنة 30أتل من 
 %92.1 105 سنة فأكثر 30من 

 %100 114 اجملموع
 

 مدة اخلدمة  5.1.2.3
توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب خربهتم يف العمل ابجملاؿ ادلشركعات الصغرية  5يوضح جدكؿ      

شركعات الصغرية إىل مخس % من ادلشاركني تصل خربهتم دبجاؿ ادل90، حيث تضح إف أكثر من 
سنوات أك تزيد عن ذلك، كى، تعد فرتة كافية إلدلامهم أبنشطة ادلشركعات الصغرية، كىذا يعزز الثقة 

 يف إجاابهتم على أسئلة االستبياف.
 

 توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب مدة اخلدمة 5جدكؿ 
 النسبة العدد مدة اخلدمة

 %7 08 سنوات 5أتل من 
 %93 106 فأكثرسنوات  5من 

 %100 114 اجملموع
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 ربليل البياانت العامة عن خصائص ادلشركعات الصغرية  2.2.3
 نوع النشاط 1.2.2.3

، كالذم ؽلثل نوع النشاط الذم ؽلارسو ادلشركع، يالحظ أف النشاط اخلدم، ىو 6من جدكؿ       
عينة، كالنسبة الباتية كانت بني % من رلموع مشاريع ال70األكثر سبثيال يف العينة بنسبة فاتت الػ 

 % على التوايل.8%، 21النشاطني التجارم كالصناع، بنسب 
 

 توزيع ادلشاركني يف الدراسة حسب نوع النشاط 6جدكؿ 
 النسبة العدد النشاط
 %71 81 خدم،
 %21 24 ذبارم
 %8 09 صناع،
 %100 114 اجملموع

    
قص يف التمويل تواجهو ادلشركعات الصغرية يف البيئة ر على أساس أف ىناؾ نفسّ ىذه النتيجة تد تُ 

ف ادلشركع اخلدم، يف العادة ال يتطلب أمواال ابحلجم الذم ػلتاجو ادلشركع الصناع، أك إالليبية، حيث 
 التجارم.  

  
 الرحبية الحمققة 2.2.2.3

م تتميز % من ادلشاركني يف الدراسة يركف أف مشاريعه89يالحظ أف أكثر من  7من جدكؿ      
% منهم يركف أف مشاريعهم ال ربقق ىذا ادلستول من 11بدرجة رحبية عالية أك مقبولة، بينما أتل من 

الرحبية. كىذه النتيجة تعد منطقية من كجهة نظر نظرية الحمفظة، إذ أف ادلشركعات الصغرية ربقق يف 
لية من ادلخاطرة )ىندم، العادة أرابح عالية كيف الوتت نفسو تكوف ىذه األرابح يف ظل درجات عا

1996.) 
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خبصائص ادلشركعات الصغرية من  ملخص إجاابت ادلشاركني يف الدراسة عن األسئلة ادلتعلقة 7جدكؿ 
 حيث الرحبية

 النسبة العدد درجة الرحبية
 %89.5 102 عالية أك مقبولة

 %10.5 12 منخفضة
 %100 114 اجملموع

 
 ادلخاطر ادلتعرض ذلا 3.2.2.3

% فقط من ادلشاركني يف الدراسة يركف أف مشاريعهم تتعرض 12يالحظ أف أتل من  8جدكؿ  من    
. ىذا األمر متعارؼ 6لدرجات سلاطرة مقبولة أك منخفضة. ىذه النتيجة تؤيد تفسري نتائج جدكؿ 

عليو يف عامل االستثمار، كىو أف األرابح ادلرتفعة يف الغالب ما ربيط هبا سلاطر مرتفعة )ىندم، 
1996 .) 

 
خبصائص ادلشركعات الصغرية من  ملخص إجاابت ادلشاركني يف الدراسة عن األسئلة اخلاصة 8جدكؿ 

 حيث ادلخاطر
 النسبة العدد درجة ادلخاطرة

 %88.6 101 عالية
 %11.4 13 مقبوؿ أك منخفضة

 %100 114 اجملموع
 
 
 
 

 التحليل االستداليل  3.2.3
 خصصة سبويل ادلشركعات الصغرية ذبنب ادلصارؼ التجارية كادلت 1.3.2.3
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راء ادلشاركني يف الدراسة حوؿ ذبنب ادلصارؼ التجارية كادلتخصصة سبويل آ 9يبني جدكؿ      
% من ادلشاركني يف الدراسة يركف أبف ادلصارؼ 97ادلشركعات الصغرية، حيث يالحظ أف أكثر من

 Jayaratneف ىذا التجنب. )% منهم فقط ال يرك 3تتجنب سبويل ادلشركعات الصغرية، كأتل من 
and Wolken (1999  ،علا أيضا توصال للنتيجة نفسها، حيث أترت دراستهما أبف ادلصارؼ

كخاصة الكبرية منها، ال هتتم ابدلشركعات الصغرية مثل اىتمامها ابدلشركعات الكبرية، اليت توصف بقوة 
 ر.كضعيتها االئتمانية؛ كذلك لقدرهتا على ربقيق أرابح بشكل مستق

 
 ادلصارؼ سبويل ادلشركعات الصغرية ملخص إجاابت ادلشاركني يف الدراسة عن ذبنب 9جدكؿ 

ذبنب ادلصارؼ التجارية كادلتخصصة سبويل 
 النسبة العدد ادلشركعات الصغرية

 %97.4 111 يوجد ذبنب
 %2.6 03 ال يوجد ذبنب

 %100 114 اجملموع
    
حبكم -الصغرية هتتم بتمويل ادلشركعات الصغرية؛ ألهنا غري تادرةادلؤلفاف استنتجا أيضا أف ادلصارؼ  

على التعامل مع ادلشركعات كبرية احلجم، ككلما كرب حجم أصوؿ ىذه  -صغر حجم موجوداهتا
ادلصارؼ زاد اىتمامها ابدلشركعات الكبرية كتل تركيزىا على ادلشركعات الصغرية. ىذا السلوؾ من 

ى أساس ارتفاع تكلفة إتراض ادلشركعات الصغرية؛ بسبب تعرضها ادلصارؼ الصغرية تد يُفسر عل
دلخاطر أكرب شلا تواجو ادلشركعات الكبرية. كمن ادلعلـو أف من أىم أسبب ارتفاع سلاطر ادلشركعات 

(، كىذا بدكره يزيد من 1996الصغرية ىو تذبذب مبيعاهتا الذم يقود إىل تذبذب أرابحها )ىندم، 
دلشركعات على الوفاء ابلتزاماهتا، أك عدـ تدرهتا على السداد يف مواعيد احتماؿ عدـ تدرة ىذه ا

 االستحقاؽ.
 

 تائج اختبار ألفا كركنباخن 10جدكؿ 
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 تيمة معامل ألفا الحمور

 0.816 غلابية للمشركعات الصغرية يف االتتصاد الحمل،ادلساعلات اإل
 0.833 ادلشاكل التمويلية كالفنية اليت تواجو ادلشركعات الصغرية

 0.851 الصعوابت اليت تواجو ادلشركعات الصغرية عند طلب ترض من مصرؼ
يتضح أف ىناؾ ارتباطا تواي بني إجاابت مفردات العينة على الحماكر أعاله )تيمة معامل  10من جدكؿ 

 ( كىذا أيضا يزيد الثقة يف النتائج ادلتحصل عليها.0.60ألفا اكرب من 
 ابية للمشركعات الصغرية ك يف االتتصاد الحمل،ادلساعلات االغل 2.3.2.3

يتبني أف تيمة إحصائ، االختبار لو داللو معنوية تقود إىل رفض الفرضية الصفرية  11من جدكؿ      
اليت مفادىا: ال تساىم ادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا مساعلة H01 األكىل 

اليت مفادىا: تساىم H11 ذا يؤدم إىل تبوؿ الفرضية البديلة األكىل غلابية يف االتتصاد الحمل،. ىإ
 غلابية يف االتتصاد الحمل،.إادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا مساعلة 

 
غلابية ابدلساعلات اإل حوؿ ادلتوسط العاـ جلميع العبارات ادلتعلقة tنتائج اختبار 11جدكؿ 

 االتتصاد الحمل، للمشركعات الصغرية يف
ادلتوسط  البياف

 العاـ
االضلراؼ 
 ادلعيارم

 إحصائ،
 االختبار

 الداللة
 ادلعنوية

غلابية للمشركعات الصغرية يف ادلساعلات اإل
 االتتصاد الحمل،

3.87 0.213 12.087 0.000 

 (، كغريىم من ادلهتمني بسلوؾ ادلشركعات الصغرية، أف ىذه2004غلادؿ أبوالرب كآخركف )  
ادلشركعات ال تقل أعلية عن مثيالهتا األكرب حجما، فه، دبثابة حجر األساس التتصادات الدكؿ 

، الذم ؽلثل كجهات نظر ادلشاركني يف 12ادلتقدمة ككذلك اآلخذة يف النمو على حدا سواء. جدكؿ 
ادلة، حيث غلابية للمشركعات الصغرية يف االتتصاد الحمل،، يؤكد ىذه اجملالدراسة حوؿ ادلساعلات اإل

يالحظ أف مجيع ادلشاركني يف الدراسة يركف أبف ادلشركعات الصغرية زبلق فرص عمل للباحثني عن 
% من ادلشاركني 99عمل، كمجيعهم يركف أبف ىذه ادلشركعات تستخدـ موارد زللية. كأكد أكثر من 
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% 97. كأكد أكثر من أف ادلشركعات الصغرية توزع الصناعة كربقق التنمية من خالؿ انتشارىا اجلغرايف
منهم أف ادلشركعات الصغرية ربافظ على القيم االجتماعية كالتقاليد الثقافية من خالؿ الحمافظة على 

% من ادلشاركني يركف يف ىذه ادلشركعات 98األنشطة األسرية كعلى الصناعات التقليدية.أكثر من 
دلشركعات الكبرية كأف سلرجاهتا يف العادة ما أهنا ربقق العدالة يف توزيع التنمية؛ من خالؿ تكاملها مع ا

تكوف مدخالت للمشركعات الكبرية. نتائج اجلدكؿ يف رلملها تشري إىل إدراؾ أصحاب كمالؾ 
 ادلشركعات الصغرية ألعلية مشاريعهم لالتتصاد الحمل،. 

 
غلابية اإلابدلساعلات  ملخص إجاابت ادلشاركني يف الدراسة عن األسئلة اخلاصة 12جدكؿ 

 للمشركعات الصغرية يف االتتصاد الحمل،
 ـ ب ـ زلايد غ ـ غ ـ ب البياف

N % N % N % N % N % 
 ادلشركعات الصغرية تساعد على:

 خلق فرص عمل
0 0 0 0 0 0 99 86.8 15 13.2 

 14 16 86 98 0 0 0 0 0 0 استغالؿ ادلوارد الحملية
توزيع الصناعة كربقيق التنمية  -ج

 ؿ انتشارىا اجلغرايفمن خال
0 0 0 0 1 0.9 95 83.3 18 15.8 

الحمافظة على القيم االجتماعية  -د
كالتقاليد الثقافية من خالؿ الحمافظة 
على األنشطة األسرية كعلى 

 الصناعات التقليدية

0 0 0 0 3 2.6 94 82.5 17 14.9 

توزيع الصناعة كربقيق التنمية  -ق
من خالؿ تكاملها مع ادلشركعات 

 الكبرية

0 0 0 0 2 1.8 96 84.2 16 14 

 
 

 ادلشاكل التمويلية كالفنية اليت تواجو ادلشركعات الصغرية  3.3.2.3
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يتبني أف تيمة إحصائ، االختبار لو داللو معنوية تقود إىل رفض الفرضية الصفرية  13من جدكؿ      
لصغرية  العاملة يف بيئة اليت مفادىا: ال توجد مشاكل كصعوابت تواجو ادلشركعات اH02 الثانية 

اليت مفادىا:توجد مشاكل   H12األعماؿ يف ليبيا. ىذا يؤدم إىل تبوؿ الفرضية البديلة الثانية
 كصعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية العاملة يف بيئة األعماؿ يف ليبيا.

 
كفنية تواجو  دبشاكل سبويلية حوؿ ادلتوسط العاـ جلميع العبارات ادلتعلقة tنتائج اختبار  13جدكؿ 

 ادلشركعات الصغرية
ادلتوسط  البياف

 العاـ
االضلراؼ 

 ادلعيارم
 إحصائ،
 االختبار

 الداللة
 ادلعنوية

 0.000 8.113 0.251 3.76 مشاكل سبويلية كفنية تواجو ادلشركعات الصغرية
      

أف أكثر من  ، الذم ؽلثل ادلشاكل التمويلية كالفنية اليت تواجو ادلشركعات الصغرية، يبني14جدكؿ 
% من ادلشاركني يقركف يضعف سبويل ادلصارؼ للمشركعات الصغرية، كىو ما يوافق نتيجة لػ 97

Pissarides (1999)  السبب يف ذلك تد يعود، كما ذكر آنفا، لكرب حجم ادلخاطر اليت يف .
 العادة تصاحب إتراض ادلشركعات الصغرية.

 
 
 
 
 
 
 
 

ابدلشاكل التمويلية كالفنية اليت  ن األسئلة اخلاصةملخص إجاابت ادلشاركني يف الدراسة ع 14جدكؿ 
 تواجو ادلشركعات الصغرية
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 البياف
 ـ ب ـ زلايد غ ـ غ ـ ب

N % N % N % N N % N 
ادلشركعات  تواجو

 الصغرية:
يف سبويل  ضعف

ادلصارؼ للمشركعات 
 الصغرية

0 0 2 1.8 1 0.9 62 54.4 49 42.9 

نقص معلومات عن 
سوؽ ادلشركعات 

 ةالصغري 
0 0 3 2.6 0 0 64 56.4 47 41 

تصور يف دراسات  -ج
اجلدكل ادلقدمة من 

 ادلشركعات الصغرية
2 0.9 3 0.9 1 0.9 71 62.3 40 35 

نقص التمويل الذايت  -د
أك الداخل، لدل 

 ادلشركعات الصغرية
1 1.9 2 3.7 5 9.3 29 53.7 17 31.5 

نقص العمالة الفنية  -ق
ادلاىرة لدل ادلشركعات 

 غريةالص
0 0 1 0.9 1 0.9 79 69.3 33 28.9 

نقص مواد خاـ  -ك
كتطع غيار الزمة لتشغيل 

 ادلشركعات الصغرية
0 0 0 0 0 0 83 72.8 29 27.2 

عدـ كجود أماكن  -ز
لتوطني ادلشركعات 

 الصغرية
2 1.8 3 2.6 1 0.9 91 79.8 17 14.9 

نقص يف ادلعلومات عن سوؽ ادلشركعات % من ادلشاركني يف الدراسة يقركف بوجد 97ما يزيد عن     
(، كتد يكوف السبب يف ذلك تقاعس 1998الصغرية. ىذه النتيجة أتيت موافقة لنتيجة عبدالرزاؽ )

بعض اجلهات الرمسية، مثل اذليئة القومية للمعلومات كالتوثيق، غرفة التجارة كالصناعة، عن دكرىا يف 



  6102يناير  اخلامس العدد  بحوث األكادميية الجملة 
 

311 

 

شركعات الصغرية. كما يرل ُجّل ادلشاركني، كىم بنسبة إمداد ادلستفيدين دبا يلـز عن حجم كنشاط ادل
%، أف من بني تلك األسباب أيضا كجود تصور يف دراسات اجلدكل االتتصادية ادلقدمة 97تفوؽ الػ 

(. كبربط ىذه النتيجة بنتائج جدكؿ 2005من ادلشركعات الصغرية، كى، نتيجة موافقة لنتيجة دلاجد )
ركني يف الدراسة، كالذين ىم من محلة ادلؤىالت اجلامعية، مل يتلقوا ، ؽلكن استنتاج أف اغلب ادلشا3

% من ادلشاركني يف الدراسة 85خالؿ دراستهم كيفية إعداد دراسات جدكل اتتصادية. أكثر من 
يشريكف إىل كجود علة يف التمويل الذايت أك الداخل، لدل ىذه ادلشاريع، كعجزه عن اإليفاء دبتطلبات 

، كنتيجة Jayaratne and Wolken (1999)جة جاءت موافقة لنتيجة لػالنمو. ىذه النتي
(، كؽلكن الدفع بعدـ تدرة ادلشركعات الصغرية للضماانت اليت 2003ن )يأخرل لدراسة التوايت كآخر 

 تطلبها مؤسسات اإلتراض لتكوف أحد تفسريات ىذه النتيجة. 
 العمالة ادلاىرة كالفنية لدل ادلشركعات %، يعرتؼ غالبية ادلشاركني بوجود نقص يف98بنسبة زبطت الػ

. ككما ذُكَر أنفا، ؽلكن اجملادلة أبف Pissarides (1999)الصغرية. النتيجة جاءت موافقة لدراسة 
احلكومات ادلتعاتبة يف البالد مل هتتم كما يلـز ابدلشركعات الصغرية؛ كردبا يكوف السبب يف ذلك أف تلك 

دلثل ىذا النوع من ادلشركعات الذم تلعبو يف االتتصاد. توافقا مع مفتاح احلكومات مل تدرؾ الدكر ادلهم 
(، كل ادلشاركني يف الدراسة يعرتفوف بوجود نقص يف ادلواد اخلاـ كتطع الغيار الالزمة لتشغيل 2008)

 مشاريعهم.ىذه النتيجة تد تؤكد التفسري السابق ادلتعلق بنقص العمالة ادلاىرة، على أساس أف الدكلة مل
% من أفراد العينة يركف 95ادلشركعات الصغرية لالتتصاد. حوايل  -أك مل تدرؾ أعلية -توؿ اىتماما بػ

أف من بني ادلشاكل اليت تواجهها ادلشركعات الصغرية يف البيئة الليبية ىو عدـ كجود أماكن لتوطني 
انتهى إىل أف أجهزة  (، الذم2015ادلشركعات الصغرية. النتيجة جاءت تعزيزا لنتيجة أخرل لغميقة )

الدكلة يف ليبيا ال تعد برامج كخطط حللحلة ادلشاكل كالصعوابت اليت تواجو ادلشركعات الصغرية. 
النتيجة ردبا تُقّوم من تفسري النتيجتني السابقتني ادلتعلقتني بنقص العمالة ادلاىرة كنقص ادلواد اخلاـ 

راؾ اجلهات التنفيذية، اليت يفرتض أف هتتم دبثل الالزمة لعمليات ادلشركعات الصغرية، من حيث عدـ إد
ىذا النوع من ادلشاريع مثل: كزارة االتتصاد ككزارة التخطيط، للدكر ادلهم الذم تقـو بو ادلشركعات 
الصغرية يف بيئة األعماؿ:كتوفري فرص عمل، استغالؿ ادلوارد الحملية، كتوفري العملة األجنبية كغريىا شلا 

 ادلشاريع حجر األساس لكل اتتصاد متطور أك آخذ يف النمو.غلعل ىذا النوع من 
 صعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية عند طلب ترض من مصرؼ 4.3.2.3
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يتبني أف تيمة إحصائ، االختبار لو داللو معنوية تعزز رفض الفرضية الصفرية  15من جدكؿ      
 .H12كتعزز تبوؿ الفرضية البديلة الثانية H02الثانية 

 15جدكؿ 
 حوؿ ادلتوسط العاـ جلميع العبارات ادلتعلقة tنتائج اختبار 

 
 صعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية عند طلب ترض من مصرؼ

ادلتوسط  البياف
 العاـ

االضلراؼ 
 ادلعيارم

 إحصائ،
 االختبار

 الداللة
 ادلعنوية

صعوابت تواجو ادلشركعات الصغرية عند طلب تركض 
 ادلصارؼ

3.65 0.272 9.472 0.000 

    
، كالذم ؽلثل ادلشاكل اليت تواجو ادلشركعات الصغرية عند طلب ترض من مصرؼ، 16من جدكؿ  

ؽلكن مالحظة أف الركتني كطوؿ اإلجراءات يف سبيل احلصوؿ عل التمويل الالـز يعد من أىم العراتيل 
شاركني يف اليت تواجو ادلشركعات الصغرية عند طلب القرض من ادلصرؼ كىذا ما يراه غالبية ادل

 %. 96الدراسة، كىم بنسبة فاتت الػ 
 
 
 
 
 
 

اليت تواجو  ملخص إجاابت ادلشاركني يف الدراسة عن األسئلة اخلاصة ابلصعوابت 16جدكؿ 
 ادلشركعات الصغرية عند طلب ترض من مصرؼ

 البياف
 ـ ب ـ زلايد غ ـ غ ـ ب

N % N % N % N % N % 
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من الصعوابت اليت تواجو 
ض مشركعك عند طلب تر 

 من مصرؼ:      
 الركتني كتعقد اإلجراءات -ا

0 0 3 2.6 1 0.9 63 55.2 47 41.3 

مبلغ القرض ال يف،  -ب
 ابحتياجات ادلشركع

0 0 2 1.8 0 0 75 65.8 37 32.4 

 36 41 60.5 69 0.9 1 2.6 3 0 0 تصر فرتة السماح -ج
مدة القرض غري كافية  -د

 لسداده
0 0 1 0.9 3 2.6 68 59.7 40 36.8 

صعوبة توفري الضماف  -ق
 الكايف

1 0.9 4 3.5 2 1.8 77 67.5 30 26.3 

الشعور ابلذنب دلخالفة  -ك
 تعاليم الدين

0 0 2 1.8 1 0.9 82 72 29 25.3 

صعوبة طلب مبالغ مكملة  -ز
 للقرض

0 0 2 1.8 0 0 88 77.2 24 21 

ة لك، يف، ادلشركع الصغري ابلتزاماتو ذباه ادلموؿ. % من ادلشاركني يركف أف مدة القرض غري كافي98ما يزيد عن 
% تقريبا من ادلشاركني يركف أف فرتة السماح اليت سبنحها اجلهات ادلاضلة لقركض ادلشركعات الصغرية غري كافية لك، 97

كل أيضا % من ادلشاركني يركف أف من بني ادلشا 96يقف ادلشركع عل تدميو كمن مث يبدأ يف تسديد التزاماتو. أكثر من 
ستبينني غلادلوف أبف ادلشركعات الصغرية 94عدـ كفاية القرض لتغطية احتياجات ادلشركع الصغري. 

ُ
% تقريبا من ادل

تواجو صعوبة يف توفري الضماانت الكافية اليت تطلبها ادلصارؼ من أجل زبفيض درجة ادلخاطرة عند منح القركض دلثل 
ني يشريكف إىل أف شعور ادلقرتض دبخالفة الشريعة اإلسالمية يعد سببا ال % من ادلشارك97ىذا ادلشاريع. ما يزيد عن 

% من ادلشاركني يركف 98ؽلكن ذباىلو يف ضعف العالتة االئتمانية بني ادلشركع الصغري كاجلهة ادلاضلة للقرض. أكثر من 
 ادلشركع الصغري كبني ادلقرض. أبف مطالبة ادلقرض دببالغ مكملة للقرض يعد عقبة أماـ نشوء عالتة ائتمانية جيدة بني

  :النتائج كالتوصيات
 :النتائج  1.4

 التحليل السابق ؽلكن إبراز النتائج اآلتية: ىبناء عل
 يوجد تتجنب من تبل ادلصارؼ يف ليبيا لتمويل ادلشركعات الصغرية.
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يف يتمتع أصحاب ادلشركعات الصغرية بوع، حوؿ أعلية ىذا النوع من ادلشركعات كدكرىا ادلهم 
 االتتصاد الحمل،، كذلك من خالؿ إدراكهم أف ىذه ادلشركعات تساعد على: 

 احلد من البطالة من خالؿ دكرىا يف خلق فرص عمل. 
 استغالؿ موارد زللية.

 تقليص التفاكت بني تركز ادلنشآت االتتصادية جغرافيا دبناطق دكف أخرل.
 فظة على األنشطة األسرية االتتصادية.احلفاظ على ادلوركث االجتماع، كالثقايف من خالؿ الحما

 توزيع الصناعة كربقيق التنمية من خالؿ تكاملها مع ادلشركعات الكبرية.
 تعاين ادلشركعات الصغرية من مشاكل سبويلية كفنية أعلها:

 ضعف اىتماـ ادلصارؼ الليبية بتمويل ادلشركعات الصغرية.
 نقص ادلعلومات عن سوؽ ادلشركعات الصغرية.

 ر يف دراسات اجلدكل االتتصادية ادلقدمة من ادلشركعات الصغرية.تصو  -ج
 سوء اإلدارة لدل القائمني على إدارة ادلشركعات الصغرية.  -د

 نقص التمويل الذايت أك الداخل، لدل ادلشركعات الصغرية.
 نقص العمالة ادلاىرة كالفنية لدل ادلشركعات الصغرية.

 مة لتشغيل ادلشركعات الصغرية.نقص ادلواد اخلاـ كتطع الغيار الالز 
 عدـ كجود أماكن لتوطني ادلشركعات الصغرية.

ىناؾ رلموعة من الصعوابت تعرتض ادلشركعات الصغرية عند طلبها تركض من ادلصارؼ الليبية كى،  
 كاآليت:

 عدـ كفاية مبلغ القرض الحتياجات ادلشركع.
 الركتني كطوؿ اإلجراءات الالزمة للحصوؿ على القرض.

 تصر فرتة السماح ادلمنوحة للمشركع بعد احلصوؿ على القرض. -ج
 عدـ كفاية مدة القرض لرد القرض ابلكامل.  -د
 صعوبة توفري الضماانت الكافية اليت يطلبها ادلصرؼ. -ق
 دارة ادلشركع دبخالفة الشريعة اإلسالمية عند حصوذلا على القرض الربوم.إشعور  -ك
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ارؼ دلبالغ مكملة للقرض األصل، لعدـ كفايتو الغرض الذم آخذ من مطالبة ادلشركعات الصغرية ادلص
 أجلو. 
 النتائج السابقة  توص، الدراسة ابآليت: ىبناء عل:التوصيات  2.4

إنشاء مؤسسة حكومية تكوف مهمتها ادلساعدة على إنشاء كتنمية كتطوير ادلشركعات الصغرية،كؽلكن 
 ذلذه ادلؤسسة القياـ ابآليت:

 اليت تقرتضها ادلشركعات الصغرية من ادلؤسسات ادلالية.ضماف القركض 
توفري مجيع البياانت كادلعلومات ادلتعلقة ابدلشركعات الصغرية لك، يسهل الرجوع إليها، كخاصة يف 

 إجراء البحوث العلمية اليت من شأهنا ادلساعدة على  إنشاء كتنمية كتطوير ادلشركعات الصغرية.
شركعات الصغرية أسوة ابدلشركعات الكبرية خاصة فيما يتعلق ابحلصوؿ على ضماف ادلعاملة العادلة للم

 التمويل الالـز لتسيري النشاط.
إعداد اخلطط التدريبية لرفع كفاءة العاملني كالقائمني على إدارة ادلشركعات الصغرية؛ لضماف سري ىذه  

جدكل اتتصادية على أسس  ادلشركعات فيما ؼلدـ االتتصاد الحمل،، كمن ذلك كيفية إعداد دراسات
 علمية.

على ادلصارؼ التجارية كابت، ادلؤسسات التمويلية يف البالد ادلساعدة على توفري التمويل للمشركعات 
الصغرية ابحلجم كيف الوتت ادلناسبني؛ لضماف بقاء كظلو كانتشار ىذا النوع من ادلشاريع كذلك ألعليتو 

 لالتتصاد الحمل،. 
كطوؿ اإلجراءات اليت تعاين منها ادلشركعات الصغرية خاصة عند طلبها سبويل من زلاربة البريكتراطية 
 ادلؤسسات ادلاضلة.
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