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 الدور التنموي للصناعات الصغرية
 مع اإلشارة لدورها يف تنمية قطاع الصناعة التحويلية اللييب

The developmental role of small-scale industries 
with reference to its role in the development of the 

Libyan manufacturing sector 
 ود حممـــد الــــواكشـــــــيد. مصـطـفـى رجــب البـلـعــزيد. ميلـــ

 ملخص
يرى كثَت من االقتصاديُت أن تطوير الصناعات الصغَتة، وتشجيع إقامتها، من أىم روافد عملية التنمية 
االقتصادية، واالجتماعية، يف الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص؛ وذلك ابعتبارىا قاعدة 

ية، وادلساعلة يف معاجلة مشكليت: الفقر، والبطالة، كما أهنا أساسية للتشغيل، وزايدة الطاقة اإلنتاج
تشكل ميدااًن لتطوير ادلهارات اإلدارية، والفنية، واإلنتاجية، والتسويقية، وتفتح رلااًل واسعًا أمام 
ادلبادرات الفردية والتوظيف الذايت، شلا ؼلفف الضغط على القطاع العام يف توفَت فرص العمل؛ ولذلك 

لف الدول ىذه ادلشاريع اىتمامًا متزايداً، وتقدم ذلا الدعم والتشجيع دبختلف السبل وفقاً تويل سلت
 لإلمكانيات ادلتاحة.

وػلاول ىذا البحث إلقاء الضوء على مفهوم الصناعات الصغَتة، وأعليتها يف عملية التنمية االقتصادية، 
ىا وظلوىا، من خالل استعراض لبعض واالجتماعية، وكذلك أىم ادلعوقات وادلشاكل اليت تواجو تطور 

ذبارب الدول النامية وادلتقدمة يف ىذا اجملال، وأخَتًا يتطرق البحث إىل دور القروض والتسهيالت 
االئتمانية ادلمنوحة من مصرف التنمية، وادلصارف التجارية، للصناعات الصغَتة، يف تطوير انتج القطاع 

(، وذلك من خالل ظلوذج قياسي ابستخدام 9119-0991)الصناعي التحويلي يف ليبيا خالل الفًتة 
 .Eviews.6)الربانمج )
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 املقدمة
تعد الصناعات الصغَتة النمط ادلؤسسايت األكثر فاعلية يف ربريك القوى العاملة ابذباه عملية التصنيع، 

سبة كبَتة من وتلعب دورًا مهماًّ يف تفعيل عملية التنمية االقتصادية يف بلدان العامل، حيث تشكل ن
ادلشروعات الزراعية، والصناعية، واخلدمية فيها، وتسهم يف امتصاص أعداد كبَتة من األيدي العاملة، 

 فضالً عن انتشارىا الواسع يف ادلناطق السكانية احلضرية والريفية.
حات وغلمع خرباء االقتصاد على أن الصناعات الصغَتة، وادلتوسطة، ىي مفتاح الطريق إىل ربقيق إصال

اقتصادية، وتنموية؛ ألهنا تعد ادلصدر الرئيس لتوفَت الوظائف يف االقتصادايت ادلتقدمة، والنامية، على 
حٍد سواء، فهي بذور أساسية للمشروعات الكبَتة، وتسهم مساعلة فعالة يف زايدة معدالت النمو 

 االقتصادي.
 مشكلة البحث:

 تيُت:تتمثل مشكلة البحث يف اإلجابة عن التساؤلُت اآل
إىل أي حد ؽلكن أن تسهم الصناعات الصغَتة يف ربقيق التنمية االقتصادية، ودعم قطاع الصناعة -0

 التحويلية يف ليبيا؟
ما ىو الدور الذي تلعبو القروض والتسهيالت االئتمانية، اليت سبنحها ادلصارف التجارية للصناعات  -9

 الصغَتة يف تنمية قطاع الصناعة التحويلية اللييب؟
 ىدف البحث: 

يهدف ىذا البحث إىل إبراز الدور الذي تقوم بو ادلشروعات الصغَتة، كإسًتاتيجية زبطيطية؛  
للتخفيف من حدة البطالة اليت تعاين منها البلدان النامية عموماً، ويهدف كذلك إىل ربليل دور ىذه 

تركيبة الصناعات التحويلية  الصناعات يف دفع عملية التنمية االقتصادية الشاملة، ومدى مساعلتها يف
 يف ليبيا.

 أمهية البحث:  
تكمن أعلية البحث من أعلية الصناعات الصغَتة وقدرهتا على ربقيق الكثَت من األىداف االقتصادية،  

واالجتماعية، حيث إهنا سبثل الركيزة األولية لنشأة الصناعة ألي دولة، إضافًة إىل سبيزىا بصغر 
نسبياًّ، واعتمادىا على ادلواد اخلام احمللية، وقدرهتا على تنويع اإلنتاج والتكيف مع  استثماراهتا الرأمسالية

 الظروف وادلتغَتات االقتصادية، واالستغالل األمثل للموارد.
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 فرضيات البحث: 
 ينطلق البحث يف الفرضيتُت اآلتيُت: 

افقة مع التنمية االجتماعية يف تعد الصناعات الصغَتة ادلدخل الرئيس لتحقيق التنمية االقتصادية ادلًت 
 ليبيا.

وتسهم القروض والتسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من ادلصارف التجارية الليبية بشكل إغلايب يف دعم 
 الصناعات الصغَتة، واليت سبثل بدورىا النسبة األكرب من  قطاع الصناعة التحويلية اللييب.

 منهجية البحث:
نظري االستنباطي، من خالل استعراض تطور مفهوم الصناعات لقد استند البحث إىل ادلنهج ال

الصغَتة، وبيان أعليتها يف عملية التنمية االقتصادية، وادلنهج االستقرائي العملي التجرييب، من خالل 
( لتحيد OLSاالعتماد على ربليل االضلدار ادلتعدد، ابستخدام طريقة ادلربعات الصغرى العادية )

دلتغَتات ادلستخدمة يف النموذج القياسي، مع إجراء بعض االختبارات اإلحصائية طبيعة العالقة بُت ا
(F،T،D-W.كذلك اختبار استقرار السالسل الزمنية واختبار السببية ،) 

 الدراسات السابقة:
دراسة لسروار ىوبوم بعنوان )دور ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة قي التنمية االقتصادية(، منظمة  -0

تحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، رللة التعاون االقتصادي بُت الدول اإلسالمية، فيينا، األمم ادل
، تناولت ىذه الدراسة دعم وظلو وتطوير الصناعات الصغَتة، وادلتوسطة، يف البلدان النامية، 9119

وركزت  وبلدان التحول االقتصادي، واستعرضت الدراسة إسهام تلك الصناعات يف التنمية الصناعية،
على طبيعة اخلطوات ادلطلوب ازباذىا لضمان استفادة ىذه البلدان من انعكاسات عملية التطور 
التكنولوجي على التنمية الصناعية، وتوصلت ىذه الدراسة إىل أعلية تعزيز القدرات ادلؤسسية ادلالئمة يف 

شجيع إقامة الشبكات بُت القطاعُت: العام، واخلاص، وتقدمي اخلدمات ادلطلوبة لتطوير األعمال، وت
ادلشروعات الصغَتة، وادلتوسطة، وربطها بسائر ادلشروعات وادلؤسسات، كما أكدت على ضرورة 
النهوض ابدلشروعات الصغَتة، وادلتوسطة، من ابب ربقيق العدالة يف سياق االستخدام الريفي وبرامج 

 توليد الدخل واالىتمام ابدلرأة.
قي بعنوان )ادلشروعات الصغَتة وأثرىا يف القضاء على البطالة(، كلية دراسة لصابر أمحد عبد البا -9

، تناولت ىذه الدراسة أىم الظواىر اإلغلابية لقطاع ادلشروعات 9119اآلداب، جامعة ادلنيا، مصر، 
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الصغَتة، وتطرقت إىل دور الصناعات الصغَتة يف مواجهة مشكلة البطالة، وبعض ادلقًتحات لتنمية 
وتوصلت ىذه الدراسة إىل أن الصناعات الصغَتة ىي اليت فتحت اجملال لنمو  ىذه الصناعات،

الصناعات الكبَتة، حيث قامت بدور الصناعات ادلغذية لعدد من الصناعات الكبَتة. ويعٍت ذلك أن 
 الصناعات الصغَتة تلعب الدور القيادي للصناعات الكبَتة عالية التكنولوجيا.

ي بعنوان )ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ادلشاكل وسبل العالج(، رللة دراسة للهادي دمحم السحَت  -3
، تناولت ىذه الدراسة أعلية الصناعات 9118التخطيط والتنمية، اجمللد الثاين، العدد األول، طرابلس، 

الصغَتة يف االقتصاد اللييب، وسبل عالج أكثر ادلعوقات اليت تواجو تنمية ىذه الصناعات، كما تطرقت 
الدراسة إىل ىيكلية الصناعات الصغَتة، وأعليتها النسبية يف الناتج احمللي اإلمجايل اللييب، وتوصلت ىذه 

إىل أعلية االستفادة من ذبارب الدول ادلتقدمة يف رلال دعم ادلشروعات الصغَتة، وادلتوسطة، واليت 
: االقتصادي، قامت على أساس االىتمام بتلك ادلشروعات يف ربقيق طفرة جوىرية يف اجملالُت

واالجتماعي، كما أكدت على ضرورة التسليم بوجود العديد من ادلشاكل والصعوابت الفنية، واإلدارية، 
 والتسويقية، واحملاسبية.

دراسة لعلي قابوسة بعنوان )دور حاضنات األعمال يف تنمية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف  -4
، حيث تناولت ىذه الدراسة مفهوم 9119الثالث، طرابلس، اجلزائر(، رللة التخطيط والتنمية، العدد 

ادلؤسسات الصغَتة، وادلتوسطة، وإمكانية تنميتها يف اجلزائر، كما تناولت دراسة حاضنات األعمال يف 
اجلزائر، ودور ادلؤسسات الصغَتة، وادلتوسطة، والصناعات التقليدية يف توجيو ىذه احلاضنات، 

معوقات كثَتة، تواجو حاضنات األعمال يف اجلزائر، ومنها: ضعف  وتوصلت الدراسة إىل أن ىناك
التنسيق بُت سلتلف ىيئات التنمية، وكذلك ضعف مشاريع تنمية روح الرايدة، حيث إن ادلشاريع 
الرايدية ال تزال غَت مستغلة، كذلك مشكلة العقار الذي يعيق حاضنات األعمال اخلاصة على وجو 

 التحديد.
بقة ركزت بشكل أساسي على دور وأعلية الصناعات الصغَتة يف معاجلة مشكلة إن الدراسات السا

البطالة يف اجملتمعات النامية، وما ؽلكن أن تشكلو الصناعات الصغَتة يف دعم عملية التنمية االقتصادية 
و عموماً، والتنمية الصناعية على وجو اخلصوص، أما ما تضيفو ىذه الدراسة إىل الدراسات السابقة؛ فه

زلاولة ربديد حجم أتثَت القروض ادلمنوحة من ادلصارف التجارية، ومصرف التنمية يف ليبيا للصناعات 
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الصغَتة على قطاع الصناعة التحويلية اللييب، وكذلك دراسة العالقات السببية بُت متغَتات الدراسة 
 وطبيعة أتثَت كل متغَت منها يف اآلخر.
 َتة:أواًل: مفهوم وتعريف الصناعات الصغ

إذا كانت الصناعات الضخمة تشكل الركيزة األساسية يف مسَتة التنمية االقتصادية، من خالل     
إسهامها يف ربقيق معدالت ظلو سريعة، فان الصناعات الصغَتة تساىم بشكل مباشر يف ربقيق 

 االكتفاء الذايت، وتقليل االعتماد على اخلارج يف استَتاد سلتلف السلع واخلدمات.
 م الصناعات الصغرية: مفهو 

للصناعات الصغَتة، يكتنفو الكثَت من الصعوابت، ويعزى ذلك  -متفق عليو -إن ربديد تعريف واضح
إىل أن اعتماد معيار معُت للتعريف، سواء من حيث عدد العمال، أم من حيث رأس ادلال ادلستثمر يف 

 حىت ادلستوى التقٍت، سينجم عنو نتائج متباينة. مادلشروع، أ
ذلك ترجع الصعوبة يف إغلاد تعريف موحد إىل أمور عديدة، منها: ظروف البيئة اليت تعمل فيها ىذه ك

الصناعات، ومرحلة التطور اليت ؽلر هبا اجملتمع، ومدى ارتباط اجملتمع بتقاليد معينة، يضاف إىل ذلك 
عة أو تلك، عدم ذبانس عناصر قطاع الصناعات الصغَتة نفسو، ونقص ادلعلومات حول ىذه الصنا

 .(1)األمر الذي يصعب معو أي تعريف يتم تبنيو على كل ادلشروعات يف ىذا القطاع 
كما ترجع صعوبة تعريف الصناعات الصغَتة إىل أن ىذا القطاع دبكوانتو دائم التغَت، فما يعد صناعة 

مل يف صغَتة يف وقت من األوقات، قد ال يعد كذلك يف وقت الحق، إىل جانب أن ىذا القطاع تع
طياتو العديد من الصناعات، اليت ؽلكن أن تندرج ربتو، خاصة إذا ما علمنا أن مفهوم الصناعات 
الصغَتة يشتمل على مفاىيم أخرى ربتاج إىل ربديد، كما أهنا ربتاج إىل عدد من ادلعايَت اليت سيتم 

 .(2)على أساسها تعريف الصناعات الصغَتة
شروعات الصغَتة: ىو كل شركة أو مؤسسة فردية، سبارس ومن كل ذلك ؽلكن ربديد ادلقصود ابدل

نشاطًاً اقتصادايًّ، سواء كان إنتاجياًّ أم ذبارايًّ أم خدمياًّ، ويشغلها عدد قليل من الناس، وربتاج إىل رأس 

                                                 

ضي أمحد سعيد الشريف، ادلشروعات الصغَتة ودورىا يف االقتصاد اللييب، حبث مقدم دلؤسبر التنمية االقتصادية يف ليبيا، ادلا (1)
 . 3صــــــ 9119وادلستقبل، طرابلس، 

 .40، صــــ9115فتحي السيد عبده، الصناعات الصغَتة ودورىا يف التنمية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،  (9)
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مال قليل نسبياًّ، وبذلك فال يوجد تعريف شامل للصناعة الصغَتة، مع اختالف النظرة العلمية 
 لك فهناك بعض ادلعايَت تسهم يف ربديد مفهوم الصناعات الصغَتة ومنها:والعملية، ومع ذ

 عدد العمال:
وىو األكثر استخدامًا ابعتباره معيارًا اثبتًا وموحداً، وسهل القياس، ومتاح يف مجع ادلعلومات، 

 والبياانت، وإجراء ادلسوحات ادليدانية، وتسهيل عملية ادلقارنة بُت القطاعات والدول.
 س ادلال وقيمة ادلبيعات:حجم رأ

وعلى الرغم من أعلية ىذا ادلعيار الذي يعطي صورة عن احلجم الكمي لنشاط ادلنشأة، فإنو ال يكفي 
دبفرده لتعريف ادلنشآت الصغرى؛ نتيجة ارتباطو ابحلالة واألوضاع االقتصادية، واختالف أعليتو ودالالتو 

 يف كل بلد. 
 ر.عالقة ادلشروع الصغَت بقطاع التصدي

 مكانتو كبديل للسلع ادلستوردة.  -أ
 ادلستوى التقٍت ادلستخدم، والشكل القانوين والتنظيمي واإلداري للمشروع. -ب 
 جودة ادلنتجات. -ج
 الطاقة االستثمارية للمشروع. -د

 تعريف الصناعات الصغرية:
ة أبهنا: تلك ادلشروعات ادلشروعات الصغَت  (1)تعرف منظمة األمم ادلتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( 

اليت يديرىا مالك واحد، ويتكفل بكامل ادلسؤولية أببعادىا الطويلة األجل )اإلسًتاتيجية(، والقصَتة 
 .(2)عامالً  51-01األجل )التكتيكية(، كما يًتاوح عدد العاملُت فيها ما بُت 

 
 

                                                 

ول اليونيدو وكالة متخصصة من وكاالت األمم ادلتحدة تعٌت جبهود رفع مستوى ادلعيشة يف البلدان النامية وبلدان التح (0)
 االقتصادي من خالل التنمية الصناعية. 

(9) Fayad, M, K "Government expenditure and growth in Libya" unpublished, 
Ph.D thesis, Liverpool business school, Liverpool John Moores, University U.K, 
2000. 
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 911الصغَتة اليت يعمل هبا  كما تعرف ادلملكة ادلتحدة الصناعات الصغَتة أبهنا: الوحدات الصناعية
 .(1)عامل، أو أقل، وال تزيد األموال ادلستثمرة فيها عن مليون دوالر

عاماًل أو أقل،  51وتعرف منظمة العمل الدولية الصناعات الصغَتة أبهنا: الصناعات اليت يعمل هبا 
الصناعات، على دوالر يف بعض  5111دوالر لكل عامل، تزداد إىل  0111وربدد مبلغاً ال يزيد عن 

 .(2)دوالر 011111أال يزيد رأس مال ادلنشأة عن 
ويف ضوء ما تقدم، ؽلكن بلورة تعريف شامل للصناعات الصغَتة مفاده: "أهنا مؤسسات إنتاجية تدار 
وسبول برأس مال زلدود، وتليب احتياجات رلتمع زللي على األقل، وغالبًا ما يكون ذلا ىيكلية إدارية 

 مستوى فٍت وتقٍت زلدودين".بسيطة، وتستخدم 
 اثنياً: أعلية الصناعات الصغَتة ودورىا التنموي:

 أعلية الصناعات الصغَتة:
ترجع أعلية الصناعات الصغَتة إىل الدور ادلتوقع منها يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية،       

الدول ادلتقدمة، ودول جنوب  وما يؤكد ذلك الدور الذي لعبتو، ومازالت تلعبو تلك ادلشروعات يف
%( يف ىونج   90%( من القيمة ادلضافة ادلتحققة يف اتيالند، )31شرق أسيا، فهي تسهم بنحو )

%( يف إيران، كما أن ىذه ادلشروعات تسهم بنسبة عالية نسبياًّ يف التوظيف واإلنتاج يف  44كونج، و)
 .(3)كل من الدول النامية وادلتقدمة على حٍد سواء

اإلشارة إىل أن الصناعات الصغَتة تنتج سلعًا ال تستطيع الصناعات الكربى إنتاجها العتبارات وذبدر 
 : (4)اقتصادية، ابإلضافة إىل ما سبق فإن أعلية الصناعات الصغَتة ؽلكن عرضها يف اآليت

 خلق وصقل ادلهارات الفنية واإلدارية الالزمة.  -
 ت القومية.زايدة الًتاكم الرأمسايل وتعبئة ادلدخرا -

                                                 

صري مع اإلشارة لدورىا يف تنمية زلافظة ادلنيا، رسالة ماجستَت غَت نيفُت فرج إبراىيم، دور الصناعات الصغَتة يف االقتصاد ادل (0)
 .91، صـــــــ9111منشورة، كلية التجارة، ادلنوفية، مصر، 

 .56فتحي السيد عبده، مرجع سبق ذكره، صــــ(9)
اجمللة العلمية للتجارة والتمويل،   صلالء دمحم إبراىيم بكر، ادلشاريع الصغَتة يف إطار الصندوق االجتماعي ادلصري ونظام العودلة، (3)

 .090، صــــ9119كلية التجارة، جامعة طنطا، العدد األول، 
اذلادي دمحم السحَتي، ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة ادلشاكل سبل العالج، رللة التخطيط والتنمية، اجمللد الثاين، العدد األول،  (4)

 .45، صــــ9118طرابلس، 
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 نشر النمو االقتصادي على أكرب قدر من ادلساحة اجلغرافية؛ لتحقيق التوازن اإلقليمي للتنمية. -
 خلق رلاالت جديدة للتصدير. -
 تعترب رلااًل ىاماً لالبتكار واإلبداع  والتميز التقٍت. -
 الدور التنموي للصناعات الصغَتة: -9

يف عملية التنمية االقتصادية؛ ألهنا سبثل الركيزة األساسية اليت تقوم تؤدي الصناعات الصغَتة دوراً حيوايًّ 
عليها الصناعات الكربى، كما أهنا سبثل نقطة انطالق حلركة التصنيع، وتعمل على خلق فرص عمل 
جديدة، من شأهنا التغلب جزئياًّ على مشكلة البطالة، كما تقوم الصناعات الصغَتة ابلعديد من 

 أييت:األدوار منها ما 
 توفَت فرص العمل: -أ

سبثل الصناعات الصغَتة أعلية كبَتة عند رسم السياسات الصناعية؛ دلا ذلا من دور كبَت يف زبفيض 
معدالت البطالة يف الدول النامية وادلتقدمة، وابختالف أنظمتها االقتصادية، وفلسفاهتا االجتماعية، 

 وأسلوب إدارة اقتصادايهتا الوطنية.
ات الصغَتة ابستخدام فنون إنتاجية، تتميز ابرتفاع كثافة العمل، وىي تعمل على خلق وتقوم الصناع

فرص عمل سبتص من خالذلا جزءاً من البطالة، وتعمل يف الوقت ذاتو على احلد من الطلب ادلتزايد على 
مشكلة الوظائف احلكومية، شلا يساعد الدول اليت تعاين من وفرة العمل وندرة رأس ادلال على مواجهة 

البطالة، دون تكبد تكاليف رأمسالية عالية، وتوفر ىذه ادلشروعات فرصًا عديدة للعمل لبعض الفئات، 
وبصفة خاصة اإلانث والشباب النازحُت من ادلناطق الريفية، غَت ادلؤىلُت بعد لالنضمام إىل ادلشروعات 

لصغَتة، فقد أصبحت الصناعات الكبَتة بصفة عامة، وقد فطنت الدول ادلتقدمة إىل أعلية الصناعات ا
%( من 59%( من العمالة الياابنية الصناعية، وتسهم حبوايل )84الصغَتة الياابنية تستوعب حوايل )

إمجايل قيمة اإلنتاج الصناعي الياابين، ويف الوالايت ادلتحدة وفرت الصناعات الصغَتة وادلتوسطة خالل 
مليون( فرصة عمل، شلا خفف من حدة  05( أكثر من )0998وحىت عام  0999الفًتة من )

%( من قوة العمل األمريكية، وكذلك 71البطالة، حيث كانت وما تزال ىذه ادلشاريع تستوعب )
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األمر يف دول االرباد األورويب، حيث بينت الدراسات أن الصناعات الصغَتة وادلتوسطة توفر حوايل 
 .(1)%( من فرص العمل بدول االرباد71)

 ة اإلقليمية ادلتوازنة: ربقيق التنمي -ب
تلعب الصناعات الصغَتة دورًا ابرزًا يف ربقيق ىدف البعد ادلكاين للتنمية، مقارنًة ابلصناعات الكبَتة، 

 فهي تساعد يف ربقيق التنمية االقتصادية ادلتوازنة، من خالل مجلة من األىداف أعلها:
يفية، يؤدي إىل تعبئة الفائض االقتصادي إن انتشار الصناعات الصغَتة يف ادلناطق واألقاليم الر  -أ

الكامن يف ىذه األقاليم، وبذلك تسهم ىذه ادلشروعات يف توفَت فرص عمل، وابلتايل يف التقليل من 
حدة الفقر، ومواجهة التفاوت الصارخ يف توزيع الدخول بُت سكان احلضر والريف، وىذا من شأنو أن 

 األقل ظلواً، وابلتايل التخفيف من النزوح إىل ادلدن الكبَتة. ػلقق االستقرار البشري يف الريف وادلناطق
أصبحت التنمية ادلكانية ادلتوازنة ضرورة من ضرورات السياسات االقتصادية القومية، ومكوانً  -ب

أساسياً يف خطط التنمية ادلتالحقة، وصواًل لتحقيق التوازن يف توزيع األنشطة التجارية واخلدمية، وبذلك 
 نشطة الصناعية أعلية أكرب يف ظل ىذه السياسات االقتصادية.تكتسب األ

 : (2)األعلية االجتماعية للصناعات الصغَتة -ج
إن اذلدف األساسي من تنمية وتطوير الصناعات الصغَتة، ىو ربقيق ودعم عملية التنمية الشاملة 

التقليدية، فالصناعات  وادلستدامة، ونشر ادلفاىيم الصناعية احلديثة، والتحرر من أساليب اإلنتاج
الصغَتة بطبيعتها تنتشر يف أرجاء البالد، وابلتايل ؽلكن أن تؤثر يف سلوك األفراد وتفكَتىم وعاداهتم،  
كوهنا تستطيع نقل التكنولوجيا البسيطة بطريقة سهلة، ويف ىذا الصدد تتبُت األعلية االجتماعية 

 للصناعات الصغَتة من خالل ما أييت: 
 دلشاركة الوطنية يف تنمية االقتصاد الوطٍت:* تدعيم دور ا

تعد الصناعات الصغَتة إحدى وسائل تدعيم ادلشاركة الوطنية يف التنمية؛ ألهنا تعتمد على رؤوس 
األموال الوطنية، ومدخرات صغار ادلدخرين لالستثمار فيها، كما أهنا ال ربتاج إىل رؤوس األموال 

 األجنبية.

                                                 

اقي، ادلشروعات الصغَتة وأثرىا يف القضاء على البطالة، كلية اآلداب، جامعة ادلنيا، مصر، صابر أمحد عبد الب(0)
 .89،صــــ9119

 .76فتحي السيد عبده، مرجع سبق ذكره، صــــ(9)
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 راف والفساد االجتماعي:*احلد من انتشار مظاىر االضل
تقوم الصناعات الصغَتة ابمتصاص العمالة الفائضة، وىي بذلك تلعب دورًا اجتماعياًّ ومعيشياًّ، 
وابلتايل تبعد شرائح ىامة من اجملتمع عن الشعور ابإلقصاء والظلم االجتماعي، شلا يقلل من شلارستهم 

مهم يف التنمية البشرية، ورفع ادلستوى ادلعيشي وادلهٍت أظلاطاً سلوكية غَت سوية، شلا ينتج يف النهاية إسها
 والثقايف.

 * رفع مشاركة ادلرأة يف النشاط االقتصادي:
إن تدعيم دور الصناعات الصغَتة والريفية، اليت سبارس أنشطتها يف القرى واألقاليم النائية واألقل تطوراً،  

خاصًة تلك اليت تتطلب عمالة نسائية، مثل: يساعد على رفع نسبة مشاركة ادلرأة يف ىذه األنشطة، و 
صناعة ادلالبس ادلطرزة، وصناعة الًتيكو والسجاد، ويساعد ذلك على استغالل طاقتهن واالستفادة من 

 أوقات فراغهن.
 * تكوين نسق متكامل يف أداء األعمال:

أداء العمل احلريف تعمل الصناعات الصغَتة على خلق قيم اجتماعية لدى األفراد، وأعلها االنتماء يف 
إىل نسق أسري متكامل، والصناعات الصغَتة، خاصًة احلرفية منها، أو التقليدية، ؽلكن أن تدعم ىذا 
النسق، وؽلكن أن ربقق ذلك على مستوى األقاليم ادلختلفة، حيث تنتشر ىذه الصناعات، فيتكون 

 ى اجملتمع كلو.بذلك النسق االجتماعي ادلتكامل يف أداء األعمال الصغَتة على مستو 
 اثلثاً: معوقات وربدايت الصناعات الصغَتة:

تواجو الصناعات الصغَتة ربدايت وعوائق كثَتة ومتنوعة يف البالد النامية على وجو اخلصوص، فمنها ما 
يتعلق دبشكالت أساسية للصناعة الصغَتة، ومنها ما يتعلق ابلتكنولوجيا ادلستخدمة يف اإلنتاج أو 

 ا يتعلق ابلظروف العامة احملاطة ابلصناعات الصغَتة، ومن بُت ىذه ادلشاكل ما أييت:التسويق، ومنها م
 ربدايت التمويل: -0

إن معظم ادلشروعات الصغَتة يتم إنشاؤىا يف إطار عائلي، عن طريق توظيف ادلدخرات العائلية أو 
ليت يدرىا توظيف الشخصية، يف مشروع إنتاجي، يتوقع أن يدر على أصحابو عائدًا أفضل من تلك ا

ىذه ادلدخرات يف البنوك، أو األوعية االدخارية االستثمارية احلكومية، أو غَت احلكومية، كما أن 
ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف ظل النظام ادلصريف احلايل تعاين من العديد من الصعوابت والعراقيل 



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

422 

 

ؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، قد خلصت البَتوقراطية، ونشَت إىل أن الدراسات اليت تناولت مشاكل ادل
 :(1)إىل أن السبب يف إعلال طلبات التمويل ادلتعلقة ابدلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يعود إىل

كون البنوك تفضل سبويل ادلشروعات الكبَتة ذات السمعة ادلالية اجليدة، خاصة يف احلاالت اليت تقل   -
 فيها األرصدة النقدية لدى البنوك التجارية.

ضعف مقدرة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة على تقدمي الضماانت الكافية اليت يطلبها البنك مقابل  -
 التمويل.

ارتفاع أسعار الفائدة ادلطبقة، وغَت ادلالئمة لظروف ىذا النوع من ادلؤسسات، اليت ربتاج إىل عناية  -
 خاصة حىت تستطيع السداد.

سطة إىل اخلربة التنظيمية واإلدارية، ما يزيد من درجة سلاطرة افتقار أصحاب ادلؤسسات الصغَتة وادلتو -
 البنوك يف سبويل ىذه ادلشاريع.

تكاليف اخلدمة، أو ادلعاملة ادلصرفية، يف سبويل ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة مرتفعة بسبب ادلبلغ  -
 الصغَت للقرض.

 ربدايت إدارية وتنظيمية: -9
ظيمية للمشروعات الصناعية الصغَتة ىو أساس تطور ىذه الصناعات، إن توافر القدرات اإلدارية والتن 

وأداة صلاحها واستمرارىا، ولكن معظم الصناعات الصغَتة خصوصًا يف الدول النامية تعاين من الكثَت 
 من ادلشاكل اإلدارية والتنظيمية أعلها:

اذ القرارات بصفة فردية، عدم وجود التخصص اإلداري للعاملُت يف إدارة ىذه ادلؤسسات، وشيوع ازب -
حيث تًتكز مجيع األمور اإلدارية على عاتق شخص واحد، ويف كثَت من األحيان ال يكون ملماًّ بفنون 
اإلدارة، إضافًة إىل أن مالك ادلؤسسة أو مديرىا كثَتًا ما يقوم جبميع األعمال من إنتاج، وتسويق، أو 

 .(2)هارات اإلدارية لدى ادلدير والعاملُت معوزلاسبة، األمر الذي ينتج عنو نقص القدرات وادل
 عدم قدرة صاحب ادلشروع على القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والرقابة بصورة متكاملة. -

                                                 

لثالث، علي قابوسة، دور حاضنات األعمال يف تنمية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف اجلزائر، رللة التخطيط والتنمية، العدد ا (0)
 .08، صـــــ9119السنة الثالثة، طرابلس، 

فايز خَت هللا انصر العوضي، دور الصناعات الصغَتة وادلتوسطة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية بدولة الكويت، اجمللة  (9)
 .903-909، صـــــ9110العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية اآلداب جامعة عُت مشس، مصر، العدد الثالث، 
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نقص اخلربة لدى ىذه ادلشروعات يف أساليب التعامل مع اجلهات اإلدارية الرمسية يف الدولة، شلا  -
هتا مع ىذه اجلهات، وشلا يزيد من حدة ىذه ادلشكلة يؤدي إىل طول الوقت الالزم إلصلاز معامال

الروتُت ادلعقد، وكثرة األوراق واإلجراءات ادلطلوبة يف معامالت ىذه ادلشروعات مع أجهزة الدولة 
 ادلختصة.

ضعف أداء ادلوظفُت اإلداريُت، األمر الذي يؤدي إىل عرقلة اإلنتاج يف بعض مراحلو داخل ىذه  -
 ادلؤسسات.

 الضرائب:مشكلة  -3
يعترب نظام الضرائب أحد أىم ادلشاكل اليت تواجو ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف مجيع أضلاء العامل، 
وتظهر ىذه ادلشكلة من جانبُت، سواء ألصحاب ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة، من حيث ارتفاع 

ادلنشآت، شلا يضيق عمل ىذا الضرائب، أم جلهاز الضرائب، نظراً لعدم توفر البياانت الكافية عن ىذه 
 .(1)اجلهاز

 مشاكل خاصة ابإلطار العام للمشروعات الصغَتة: -4
 من أىم ادلشاكل ادلرتبطة بسَت عمل الصناعات الصغَتة ما أييت: 
عدم وجود تشريع واضح وزلدد ومستقر، خصوصًا يف الدول النامية، ينظم عمل الصناعات  -أ

 خل ىذه ادلؤسسات.الصغَتة، ويهتم بتنظيم اإلنتاج دا
عدم وجود قانون أتمُت للحماية االجتماعية للعمال يف ادلشروعات الصغَتة من انحية األجور،   -ب

 ومراعاة قواعد السالمة الصحية، وكذلك مشكلة عمالة األطفال.
 عدم وجود أي نوع من التكامل بُت ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة. -ج
الصناعية الصغَتة، حيث ال توجد معلومات مسبقة عن السوق احمللي،  العشوائية يف إنشاء ادلشاريع -د

وابلتايل يتم إنشاء مشاريع صناعية مكررة ومتشاهبة، شلا يعمق من صعوابت تسويق منتجات ىذه 
 ادلشاريع.

 رابعاً: بعض التجارب العادلية لتنمية الصناعات الصغَتة:

                                                 

ماىر حسن احملروق، إيهاب مقابلو، ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة أعليتها ومعوقاهتا، مركز ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة،  (0)
 .5، صـــــ9116عمان، األردن، 
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قتصادي، الذي وصلت إليو الدول ادلتقدمة، وبعض الدول إن جانباً مهماًّ من التطور التقٍت والنجاح اال
النامية، يعود إىل االىتمام الذي أولتو ىذه الدول إىل الصناعات الصغَتة، وسوف نستعرض فيما أييت 

 بعض التجارب العادلية يف ىذا اإلطار:
 
 التجربة األمريكية: -0

نشآت الصغَتة، من خالل تبٍت عدد من منذ اخلمسينات والوالايت ادلتحدة األمريكية تدعم وتشجع ادل
 الربامج واخلطط اإلسًتاتيجية، ومن بُت أىم سياسات ىذا الدعم والتشجيع ما أييت:

(، واليت هتتم بتنفيذ السياسات القومية 0953إنشاء اإلدارة االربادية للمنشآت الصغَتة عام، ) -
 إلقامة وتنمية ومحاية ادلنشآت الصغَتة.

 %(.91بية تصل إىل )منح إعفاءات ضري -
إنشاء العديد من ادلنظمات احلكومية، اليت تظم فريق من ادلختصُت، وهتتم بتقدمي االستشارات  -

 والتدريب.
 إنشاء برانمج يف وزارة التجارة لتشجيع زايدة ادلنشآت الصغَتة يف التجارة اإللكًتونية. -

لك ادلنظمات والربامج، فإهنا تقوم أبدوار وابإلضافة إىل الدور التمويلي والتسويقي، الذي تقوم بو ت
 :(1)أخرى من أبرزىا

دور ادلرشد لألعمال من خالل توفَت ادلعلومات الالزمة لتأسيس الشركة، وكيفية احلصول على  -
التمويل الالزم، وخطة التنمية والتسويق والتحليل ادلايل، والتحكم يف التكاليف ودراسة السوق 

 والتصدير.
عدة التقنية يف العملية اإلنتاجية، وكيفية إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية، وتوفَت تقدمي ادلسا -

ادلعلومات الضرورية للمشروعات الصغَتة، وخباصة عن احتياجاهتا من ادلدخالت الوسيطة، 
وادلستلزمات، وحجم العرض والطلب، واألسعار، وادلواصفات، وغَتىا، عن طريق مراكز معلومات 

 غرض.خاصة هبذا ال
 
 

                                                 

 . 3، صـــــ9116أماين علي ىالل، دروس أمريكية للمشروعات الصغَتة، مركز التجارب التنموية واإلصالحية، القاىرة،  (0)
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 :(1)التجربة اإلندونيسية -9
( ، بقرار ومساعلة 0970مت إنشاء ادلؤسسة العامة لتامُت التمويل واالئتمان يف إندونيسيا عام )

حكومية، وذلك للعمل على تغطية ادلخاطر ادلؤدية لتعثر القروض ادلوجهة لدعم ادلشروعات الصغَتة 
 والكبَتة، على حد سواء.
ا مت إنشاء وحدة لتوفَت التمويل واالئتمان للمشروعات الصغَتة وادلتوسطة يف ومن خالل بنك إندونيسي

%( من قيمة القرض الذي تبلغ 75رلال سبويل رأس ادلال العامل فقط، على أن تبلغ نسبة الضمان )
%( من قيمة القرض، تدفع دلرة واحدة للقرض، 3ألف دوالر(، وتبلغ نسبة الضمان ) 05قيمتو تقريباً )

 .  (2)%( للقروض اليت تقل مدهتا عن سنة واحدة0سنوات(، و)5-3ًتاوح مدهتا من )اليت ت
 
 التجربة ادلصرية:-3

(، والذي اختص بتنمية قطاع 0999قامت مصر إبنشاء الصندوق االجتماعي للتنمية يف عام )
 ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة، من خالل وضع وتنفيذ السياسات اخلاصة هبذا القطاع، ويويل

( ألف مشروع صغَت 86الصندوق أعلية خاصة للباحثُت عن العمل، حيث قام بتمويل أكثر من )
مليون دوالر(، كما قام إبنشاء مشاريع متعددة يف رلاالت النشاط االقتصادي  451ومتوسط، بقيمة )

يد، وصيانة ادلختلفة، كما طرح فكرة )ادلقاول الصغَت( خلرغلي كليات اذلندسة، يف رلاالت البناء والتشي
البنية التحتية، إضافًة إىل ذلك يقدم رلموعة من اآلليات ادلؤسسية اجلديدة لتفعيل دور تلك 

 :(3)ادلشروعات، أعلها ما أييت
 تقدمي الرعاية الفنية، وتوفَت ادلناخ وادلقومات ادلالئمة لقيام األنشطة الصناعية. -
ة يف رلاالت اقتصادية متنوعة، مثل: صيانة األاثث، والتعبئة، والتغليف، إنشاء مراكز التقنية النوعي -

 واجللود، وغَتىا.
 إنشاء اجملمعات واألحياء الصناعية، ابالتفاق مع وزارة الصناعة وبنك االستثمار القومي. -

 خامساً: دور الصناعات الصغَتة يف دعم قطاع الصناعة التحويلية اللييب:

                                                 

 .09ماىر حسن احملروق وإيهاب مقابلو، مرجع سبق ذكره، صـــــ (0)
 .09ماىر حسن وإيهاب مقابلو، مرجع سبق ذكره، صـــــ (9)
 .59-58اذلادي دمحم السحَتي، مرجع سبق ذكره، صـــــ(3)
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َتة دورًا حيوايًّ يف التنمية الصناعية يف ليبيا، خصوصًا بعد اكتشاف النفط، تلعب الصناعات الصغ 
وذلك بعد ظهور مشروعات كثَتة تليب احتياجات ىذا القطاع، كمشروعات صيانة اآلالت وادلعدات، 

 ومجيع مستلزمات ىذا القطاع.
ويلية، وغالبًا ما حيث إن الصناعات الصغَتة ىي ادلهيمنة، من حيث العدد، يف أغلب الفروع التح

يسيطر القطاع اخلاص على ىذه الصناعات؛ لكوهنا تتالءم مع اإلمكانيات االستثمارية احملدودة ذلذا 
القطاع، وتتضمن نسبة أقل من ادلخاطرة مقارنًة ابدلنشأة الصناعية الكبَتة، اليت يهيمن عليها، يف العادة، 

التشاركيات الفردية واجلماعية، اليت ؽلتلكها القطاع  القطاع العام، وتضم الصناعات الصغَتة يف ليبيا كل
اخلاص، وىي صناعات بسيطة يف العادة، وال تستخدم تقنيات معقدة، كما تستوعب عددًا قلياًل من 

 .1))( عمال01ادلشتغلُت، ال يتجاوز )
ذه ومن أىم مشاكل وربدايت الصناعات الصغَتة يف ليبيا: احلصول على سبويل كاف لدعم وتطوير ى

الصناعات، ومن أجل ذلك تتابع صدور رلموعة من القوانُت والقرارات االقتصادية يف ليبيا، من شأهنا 
تطوير وتنظيم ىيكل ادلنشآت الصغَتة، وهتيمن الصناعات الصغَتة على القطاع الصناعي من حيث 

أن األعلية النسبية  %( من إمجايل الوحدات الصناعية القائمة يف ليبيا، إال94العدد؛ لتكون ما نسبتو )
%( من إمجايل االستثمار يف قطاع 6لالستثمار يف ىذه الصناعات منخفضة جداًّ، فهي مل تتجاوز )

( وإىل 9114%( عام )09(، مث ارتفعت ىذه النسبة لتصل إىل )0994الصناعة التحويلية عام )
م تقنيات متواضعة، (، وردبا يعود ذلك إىل طبيعة عملية اإلنتاج اليت تستخد9117%( عام )07)

 .(2)ونسبة منخفضة من رأس ادلال
ومن أجل دعم ظلو وتطور الصناعات الصغَتة يف ليبيا، أنشئت مؤسسات سبويلية متخصصة، وذلك 

مركز  -لتقدمي الدعم ادلايل دلنشآت الصناعات الصغَتة، ومن بُت ىذه ادلؤسسات ]مصرف التنمية
 .(3) كيات والصناعات الصغَتة[ اجلهاز التنفيذي للتشار  -البحوث الصناعية

                                                 

لة حبوث اقتصادية عربية، فالح خلف الربيعي، القطاع الصناعي التحويلي وعملية التحول اذليكلي يف االقتصاد اللييب، رل (0)
 .97، صــــــ9113اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، القاىرة، 

 .63اذلادي دمحم السحَتي، مرجع سبق ذكره، صـــــ (9)
رلدي عثمان سامل، التسهيالت االئتمانية وأثرىا على إنتاجية قطاع الصناعة التحويلية اللييب، رسالة ماجستَت غَت منشورة،  (3)

 .36،ص9114عة قاريونس، جام
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( إمجايل قيمة القروض والتسهيالت االئتمانية، اليت قام بتقدؽلها مصرف التنمية، 0ويوضح اجلدول رقم )
 (. 9119-0991وكذلك ادلصارف التجارية دلختلف الصناعات الصغَتة يف ليبيا، خالل الفًتة )

 ( القروض0جدول رقم)
 السنة
 

انذبقطاع الصناعة 
التحويلية )ابدلليون 

 ر*(.دينا

القروض والتسهيالت االئتمانية 
ادلمنوحة من مصرف التنمية 

 للصناعااتلصغَتة )ابأللف دينار(.

القروض والتسهيالت االئتمانية 
ادلمنوحة من ادلصارف التجارية 
للصناعات الصغَتة )ابدلليون 

 دينار(.
0991 650.6 4115.0 0784.3 
0990 681.3 9007.6 0784.0 
0999 555.1 9547.6 0907.1 
0993 699.6 0440.9 9033.4 
0994 614.1 0081.6 9996.0 
0995 743.0 0491.5 9469.7 
0996 719.9 8141.9 0877.9 
0997 808.6 97180.7 9179.1 
0998 779.3 9530.6 9991.8 
0999 863.0 3583.4 9647.9 
9111 979.9 91790.8 9819.9 
9110 877.8 30714.9 3056.1 
9119 803.0 69066.6 3969.8 
9113 0990.9 77895.7 3549.1 
9114 9448.7 36199.8 3094.9 
9115 3030.7 954418.1 9710.6 
9116 3619.6 077476.3 3589.9 
9117 4139.0 990939.9 4544.1 
9118 4888.8 61968.5 6596.8 
9119 5447.6 86784.7 7340.8 
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ادلمنوحة من مصرف التنمية، وادلصارف التجارية إىل الصناعات الصغَتة* خالل والتسهيالت االئتمانية 

 (9119-0991الفًتة )
 دينار.0.3دوالر=  0*قيمة الدينار اللييب تعادل 

 مت إعداد اجلدول من قبل الباحثُتن ابالعتماد على:
 مصرف ليبيا ادلركزي، النشرة االقتصادية، رللدات سلتلفة. -0
 .9110، ديسمرب 9111-0969العام، ادلؤشرات االقتصادية واالجتماعية، رللس التخطيط -9
 .9110، ديسمرب 0999-0986رللس التخطيط العام، احلساابت القومية  -3

* تشمل الصناعات الصغَتة )ادلواد الغذائية، مواد البناء، الصناعات الكيماوية واللدائن، صناعة 
 ، خدمات صناعية، صناعات أخرى(.ادلعادن، صناعة ادلنسوجات، صناعة األاثث

 النموذج القياسي للدراسة: -0
(؛ لكي 9119-0991مت استخدام ربليل االضلدار ادلتعدد، والذي يغطي الفًتة الزمنية ادلمتدة من )  

نتمكن من ربليل درجة أتثر قطاع الصناعات التحويلية اللييب ابلقروض والتسهيالت االئتمانية، 
التنمية، وادلصارف التجارية للصناعات الصغَتة، وؽلكن سبثيل ىذه العالقة  ادلمنوحة من قبل مصرف

 ابدلعادلة اآلتية:
P = b0+ b1L1+ b2L2  

 حيث إن: 
p( 9119-0991= انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب خالل الفًتة.) 

L1.القروض ادلمنوحة من مصرف التنمية للصناعات الصغَتة خالل نفس الفًتة = 
  L2لقروض والتسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من ادلصارف التجارية للصناعات الصغَتة خالل نفس =ا
 الفًتة.

جاءت  Multiple Regression Analysis)وبعد إجراء طريقة ادلربعات الصغرى العادية )
 (:9النتائج موضحة يف اجلدول رقم )
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 ( نتائج النموذج القياسي للدراسة9جدول رقم)
 

Dependent Variable: P   
Method: Least Squares   
Date: 05/02/12   Time: 15:14   
Sample: 1990 2009   
Included observations: 20   

           Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          C -1090.418 238.2577 -4.576630 0.0003 
L1 0.007869 0.001489 5.285254 0.0001 
L2 0.782550 0.075603 10.35075 0.0000 
          

R-squared 0.925927 
    Mean dependent 
var 1765.235 

Adjusted R-
squared 0.917213     S.D. dependent var 1585.460 

S.E. of regression 456.1815 
    Akaike info 
criterion 15.22114 

Sum squared resid 3537726.     Schwarz criterion 15.37050 

Log likelihood -149.2114 
    Hannan-Quinn 
criter. 15.25030 

F-statistic 106.2517     Durbin-Watson stat 1.132408 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 (.Eviews.6من إعداد الباحثُتن ابالستعانة ابلربانمج القياسي )
، حيث ذباوزت قيمتها (L1,L2)( إىل معنوية معلمة ادلتغَتين ادلستقلُت 9تشَت نتائج اجلدول )

%(، كما أظهرت النتائج معنوية النموذج ادلقدر بداللة اختبار 0اجلدولية عند مستوى معنوية ) (t)قيمة
(F)  (، ويظهر معامل016؛ إذ بلغت قيمتها احملسوبة )(1%)عند مستوى معنوية(D-W)  وقوع

(، يف منطقة عدم احلسم، أي: ال ؽلكن البت بوجود مشكلة االرتباط الذايت من عدمو، 0.03قيمتها )
قيمة جيدة؛ إذ  (R-2)ومن انحية أخرى بلغت القدرة التفسَتية للنموذج شلثاًل يف معامل التحديد 

صارف التجارية %( تقريباً، أي أن متغَتي القروض ادلمنوحة من مصرف التنمية، وادل99بلغت )
%( تقريبًا من إمجايل التباين يف متغَت انتج قطاع الصناعة 99للصناعات الصغَتة، يفسران ما نسبتو )

 التحويلية.
كذلك فإن ادلالحظ من نتائج التقدير أعلية مرونة معامل متغَت القروض، ادلمنوحة من مصرف   

 حجم القروض والتسهيالت .(، وىذا يعٍت أن أي زايدة يف1178(، حيث بلغت )L1التنمية)
االئتمانية ادلمنوحة من مصرف التنمية للصناعات الصغَتة، دبقدار ألف دينار، يؤدي إىل زايدة يف انتج 

دينار(، وىذا يؤكد على أعلية العالقة بُت انتج قطاع الصناعة 7811قطاع الصناعة التحويلية دبقدار )
 لدعم الصناعات الصغَتة. التحويلية، والقروض ادلمنوحة من مصرف التنمية،

أما ادلتغَت ادلستقل الثاين، ادلتمثل يف حجم القروض والتسهيالت االئتمانية، ادلمنوحة من ادلصارف 
التجارية لصناعات الصغَتة؛ فيظهر معاملو ارتفاع أتثَته على ادلتغَت التابع، إذ بلغ حجم ىذا التأثَت 

روض ادلمنوحة من ادلصارف التجارية للصناعات .(، ويشَت ذلك إىل أن أي زايدة يف حجم الق78)
 781111الصغَتة، دبقدار مليون دينار، يؤدي إىل زايدة انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب دبقدار )

دينار( وىذا يدل على ارتباط ىذا ادلتغَت بدور متزايد يف دعم انتج قطاع الصناعة التحويلي خصوصاً، 
االقتصادي على وجو العموم، كما يؤكد معامل االرتباط قوة العالقة بُت ويف دعم عملية تنويع اذليكل 

 ( .rPL2=90%ىذين ادلتغَتين إذ بلغت )
 

 نتائج اختبار جذر الوحدة للسالسل الزمنية اخلاصة دبتغَتات الدراسة:
ة الختبار العالقة بُت انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب، وحجم القروض والتسهيالت االئتماني

ادلمنوحة من مصرف التنمية، وادلصارف التجارية لدعم الصناعات الصغَتة، غلب معرفة وربليل 



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

222 

 

(، 9119-0991اخلصائص اإلحصائية للسالسل الزمنية لكل من ىذه ادلتغَتات، خالل الفًتة )
دلعرفة ىل السالسل الزمنية دلتغَتات  (Unit Root Test)وذلك إبجراء اختبارات جذر الوحدة 

 – Augmented Dickeyسة ساكنة أم ال؟ ويستخدم لذلك اختبار ديكي فوللر  ادلوسعالدرا
fuller ADF).) 

 ابلنسبة دلتغَت انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب )ادلتغَت التابع(:
ينص ىذا االختبار على استعمال طريقة ادلربعات الصغرى، وبوجود اثبت، واذباه عام، وقد مت احلصول 

 (:3ج ادلوضحة أدانه يف اجلدول رقم )على النتائ
 

 ( نتائج اختبار جذر الوحدة دلتغَت انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب.3جدول رقم )
 

Null Hypothesis: D(P,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) 
             t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.933762  0.0020 
Test critical values: 1% level  -4.728363  
 5% level  -3.759743  

 
10% 
level  -3.324976  

 (.Eviews.6مت إعداد اجلدول من قبل الباحثُتن ابالستعانة بربانمج )          
 (P)ومن خالل نتائج اجلدول أعاله، تبُت أن السلسلة الزمنية دلتغَت انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب

 -3.93اجلدولية(  'احملسوبة( أكرب من ) *%(، حيث إن قيمة )5مستقرة عند مستوى معنوية )
 (، أي أن السلسلة الزمنية ذلذا ادلتغَت مستقرة.-3.75< )
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َت القروض والتسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من مصرف التنمية للصناعات الصغَتة )ادلتغَت ابلنسبة دلتغ 
 ادلستقل األول(:

مت استخدام اختبار ديكي فوللر الختبار استقرار ىذه السلسلة، ومت احلصول على النتائج وادلوضحة يف 
 (:4اجلدول رقم )

 
روض ادلمنوحة من مصرف التنمية للصناعات ( نتائج اختبار جذر الوحدة دلتغَت الق4جدول رقم )

 الصغَتة.
 

Null Hypothesis: D(L1,2) has a unit root  
Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) 
             t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.843870  0.0000 
Test critical 
values: 1% level  -2.728252  
 5% level  -1.966270  

 
10% 
level  -1.605026  

 (.        Eviews.6مت إعداد اجلدول من قبل الباحثُتن ابالستعانة بربانمج )                     
حجم القروض والتسهيالت االئتمانية  ومن خالل نتائج اجلدول أعاله، تبُت أن السلسلة الزمنية دلتغَت

%(، حيث 0مستقرة عند مستوى معنوية ) (L1)ادلمنوحة من مصرف التنمية إىل الصناعات الصغَتة 
(، أي أن السلسلة الزمنية ذلذا -9.79<) -5.84اجلدولية(  'احملسوبة( أكرب من ) *إن قيمة )

 ادلتغَت مستقرة.
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هيالت االئتمانية ادلمنوحة من ادلصارف التجارية للصناعات ج_ ابلنسبة دلتغَت حجم القروض والتس
 الصغَتة) ادلتغَت ادلستقل الثاين(:

اجلدول اآليت يوضح نتائج اختبار ديكي فوللر للسلسلة الزمنية اخلاصة ابدلتغَت ادلستقل الثاين، وقد مت 
 (:5احلصول على النتائج ادلوضحة يف اجلدول رقم )

ر جذر الوحدة دلتغَت القروض ادلمنوحة من ادلصارف التجارية للصناعات ( نتائج اختبا5جدول رقم )
 الصغَتة.

 
Null Hypothesis: D(L2,2) has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3) 
             t-Statistic   Prob.* 
          Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.087630  0.0598 
Test critical values: 1% level  -4.728363  
 5% level  -3.759743  

 
10% 
level  -3.324976  

 .Eviews.6)مت إعداد اجلدول من قبل الباحثُتن ابالستعانة بربانمج )                     
عاله، تبُت أن السلسلة الزمنية دلتغَت حجم القروض والتسهيالت االئتمانية ومن خالل نتائج اجلدول أ

%(، 0مستقرة عند مستوى معنوية ) (L2)ادلمنوحة من ادلصارف التجارية لدعم الصناعات الصغَتة 
(، أي أن السلسلة الزمنية -4.79< ) -5.18اجلدولية(  'احملسوبة( أكرب من ) *حيث إن قيمة )

 مستقرة.ذلذا ادلتغَت 
 :Granger Test)نتائج اختبار العالقة السببية بُت متغَتات الدراسة ) 



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

222 

 

لدراسة العالقة السببية بُت ادلتغَتات، ويقصد ابلعالقة  (Granger)سوف يتم االعتماد على طريقة 
السببية: مدى تسبب ظلو متغَت معُت يف ظلو متغَت آخر أو ال، أو العكس، أو ىناك أتثَت متبادل، 

ف هتدف ىذه الطريقة إىل معرفة اذباه السببية بُت ادلتغَتات ادلستقلة، وادلتغَت التابع، وىل ىي وسو 
عالقة عكسية أم تبادلية، أو ليس ىناك عالقة على اإلطالق، وسوف يتم ذلك بطريقة 

(Granger) واذلدف من وراء ذلك ىو تطبيق السياسة بشكل صحيح، وؽلكن التعبَت عن ذلك ،
 :(1)عادالت اآلتية من خالل ادل

Yt = ∑     iXt-1 + ∑     B jYt-j 
 

Xt = ∑     iXt-1 + ∑     jYt-1 
 .(X Y)، أي أن العالقة يف االذباه Yيسبب  Xنقول: إن 

 .(Y  X)، أي أن العالقة يف االذباه  Xيسبب  Yونقول: إن 
 .Y (X  Y)يسبب  X ،Xيسبب  Yوتكون العالقة تبادلية، أي أن 

، (Fisher)ادلناسب لدراسة السببية ىو اختبار فيشَت  Granger Causality Testإن اختبار
 ويكون ذلك حسب الفرضيات اآلتية:

H0  :Y2t  ال يسبب.Y1t 
H1  :Y2t  يسبب.Y1t 

وعلى ذلك سوف نقوم بدراسة العالقة السببية بُت انتج قطاع الصناعة التحويلية اللييب والقروض 
من مصرف التنمية وادلصارف، التجارية للصناعات الصغَتة، وجاءت النتائج كما ىي يف  ادلمنوحة

 (:6(اجلدول رقم 
 
 
 

                                                 

(1)Damondar N , Gujarati , Econometrie , traduction La4 eme Edition americaine 
par Brnard Bernier , de – book Universite , Bruxelles 2004, p691 . 
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 ( نتائج اختبار السببية جلراصلر بُت متغَتات الدراسة6جدول رقم )                     
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 05/07/11   Time: 12:33 

Sample: 1990 2009  
Lags:3   

        

 Null Hypothesis: Obs 
F-
Statistic Prob.  

         L1does not Granger Cause P  17 6.49044 0.01967 
 P does not Granger Cause L1  1.2765          0.00794 

        L2 does not Granger Cause P  17  14.5285 0.00519 
 P does not Granger Cause L2  12.2756 0.07203 

         L2 does not Granger Cause L1  17 6.05477 0.02061 
 L1 does not Granger Cause L2 4.29470 0.05943 

     
 .(Eviews.6)مت إعداد اجلدول من قبل الباحثُتن ابالستعانة بربانمج   

 اجلدول أعاله تبُت ما أييت:وبفحص نتائج السببية جلراصلر وادلوجودة يف 
القروض ادلمنوحة من مصرف التنمية للصناعات الصغَتة، يسبب التغَت يف انتج قطاع »ابلنظر إىل حالة 

اجلدولية  (F)( ىي أكرب من 6.49احملتسبة والبالغة ) (F)؛ فإننا نسجل أن «الصناعة التحويلية اللييب
تسبب تغَتًا يف انتج قطاع الصناعة التحويلية %(، وىذا يعٍت أن القروض 0عند مستوى معنوية )

 اللييب.
التغَت يف انتج قطاع الصناعة التحويلية يسبب تغَتاً يف القروض ادلمنوحة من مصرف »أما ابلنسبة حلالة 

 (F)( ىي أقل من 0.97احملتسبة والبالغة ) (F)؛ فإان نسجل أن قيمة «التنمية للصناعات الصغَتة



  6102يناير  اخلامس العدد  البحوث األكادميية جملة 
 

228 

 

%(، وىذا يعٍت أن التغَت يف انتج قطاع الصناعة التحويلية ال يسبب 0نوية )اجلدولية عند مستوى مع
تغَتًا يف تلك القروض، وطللص يف النهاية إىل أن ىناك عالقة ذات اذباه واحد، وىو أن التغَت يف 
القروض والتسهيالت االئتمانية ادلمنوحة للصناعات الصغَتة من قبل مصرف التنمية، يسبب تغَتًا يف 

 (.  P)L1قطاع الصناعة التحويلية اللييب انتج 
أما ابلنسبة للمتغَت ادلستقل الثاين، وعالقتو ابدلتغَت التابع؛ فإننا نسجل أن االحتمال ادلقابل  -ج

اجلدولية  (F)( ىي أكرب من 09.97، 04.59احملتسبة والبالغة ) (F)يؤكد أن  (F)إلحصائية فيشر 
يعٍت أن العالقة تبادلية بُت انتج قطاع الصناعة التحويلية  %(، وىذا ما0عند مستوايت ادلعنوية )

والقروض ادلمنوحة من قبل ادلصارف التجارية للصناعات الصغَتة  وأن كالًّ منهما يؤثر ويتأثر ابآلخر 
(PL2 .) 

 سادساً: نتائج البحث:  
 ؽلكن تلخيص مجلة من النتائج ادلستخلصة من ىذا البحث، وأعلها ما أييت:      

عدم وجود اتفاق موحد حول تعريف ادلشروع الصغَت، أفرز ذلك عددًا من ادلغالطات، كذلك فإن 
اختالف مفهوم ادلشروع الصغَت من حيث العمالة، ورأس ادلال، واالستثمار، أدى إىل عدم وجود أرقام 

 دقيقة حول مساعلتها يف الصناعات التحويلية يف الدول النامية.
 -من ضمنها الدول العربية -ية الصغَتة الكثَت من االىتمام يف الدول الناميةمل ذبد ادلؤسسات الصناع

جعل الكثَت منها يعاين من اختناقات تكاد تكون مزمنة، ومن بُت ىذه االختناقات: صعوابت يف 
احلصول على اخلامات ادلختلفة، وصعوابت التمويل، كذلك عدم أتىل معظم ىذه ادلشروعات 

الزمة للتطوير، فضاًل عن صعوابت التسويق للمنتجات ادلختلفة ذلذه للحصول على القروض ال
 ادلشاريع.

ضعف البحث والتطوير واالبتكار، وعدم الًتابط بُت اجلهات البحثية، والصناعات الصغَتة، أدى إىل عدم 
يدىم التطور يف أداء ادلؤسسات الصغَتة، كذلك عدم وجود مرجعية للوافدين اجلدد لتلك الصناعات، شلا يف

 التعرف على نشاط ىذه الصناعات، واألنشطة اليت ذلا رحبية زللية، أو إقليمية، أو حىت دولية.
لقد شهدت فًتة الدراسة تزايدًا ملحوظًا يف حجم القروض ادلمنوحة من قبل ادلؤسسات ادلالية الليبية لدعم 

طاع العام إىل القطاع اخلاص، الصناعات الصغَتة، حيث إنو من الواضح أن الدولة حولت االىتمام من الق
والذي تعمل فيو غالبية الصناعات الصغَتة، ويف ىذا السياق يتعُت بصورة خاصة النهوض هبذه 
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الصناعات، واليت تلعب دوراً على درجة كبَتة من األعلية يف العملية التنموية، وابلتايل فإنو من ادلمكن قبول 
 الفرضية األوىل للبحث.
ياسي للدراسة تبُت أن حجم القروض والتسهيالت االئتمانية ادلقدمة من قبل من خالل النموذج الق

ادلصارف التجارية للصناعات الصغَتة يف ليبيا، تسهم بشكل فاعل يف تنمية ودعم ىذه الصناعات، وابلتايل 
( ، دبعٌت أن كل 0.78تطوير قطاع الصناعة التحويلية اللييب، حيث بلغت مرونة النمو ذلذه القروض )

( 0.78دينار شلنوح )كقروض( ذلذه الصناعات يسهم يف زايدة انتج قطاع الصناعة التحويلية دبقدار، )
 دينار، وابلتايل فإن ىذه النتيجة تدفعنا لقبول الفرضية الثانية للبحث.

( أن ىناك عالقة تبادلية التأثَت بُت Grangerأشارت الدراسة القياسية ادلستندة على منهج السببية )
وض والتسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من ادلصارف التجارية؛ لدعم الصناعات الصغَتة يف ليبيا، وانتج القر 

 قطاع الصناعة التحويلية اللييب. 
 سابعاً: ادلقًتحات:  

غَت كاف إلصلاح الصناعات الصغَتة، فال صلاح بدون رفع الكفاءة  -مهما بلغت أعليتو -إن التمويل وحده
وادلوظفُت يف ىذه الصناعات، من خالل التعليم والتدريب، وأيضًا من الالزم أن يكون اإلدارية للعمال 

ىناك ترابط بُت ادلشروعات الكبَتة والصغَتة وادلتوسطة، مثل: عمليات الصيانة، والًتكيب، وغَتىا من 
اعات الصغَتة األنشطة، وىذا يدعوان إىل التأكيد على ضرورة توافر العناصر األساسية لربانمج تنمية الصن

وادلتوسطة، واليت يتعُت أن تكون متكاملة ومتفاعلة يف آن واحد؛ كي ربدث اآلاثر ادلطلوبة منها يف دعم 
 التنمية االقتصادية يف اجملتمع، ومن بُت ىذه العناصر ما أييت:

 سلفضة. تقدمي التمويل الكايف من خالل ربفيز ادلصارف على اإلقراض بفًتات مساح مقبولة، وأسعار فائدة
إغلاد روابط بُت الصناعات ذات األحجام ادلختلفة دبا ػلسن من القدرة التسويقية ذلذه الصناعات، ويوفر 

 ذلا إمكاانت تسويق منتجاهتا.
إعطاء دور أكرب للقروض والتسهيالت االئتمانية ادلمنوحة من قبل ادلصارف التجارية لدعم الصناعات 

 الصغَتة يف ليبيا.
اخلاص بشكل أساسي كجهة مقدمة للخدمات للصناعات الصغَتة، كخدمات  إشراك القطاع -3

 اإلقراض واالستثمار.
تقدمي ادلشورة الفنية والبحثية، وتوفَت ادلناخ ادلالئم إلنشاء وتطوير ادلشروعات الصغَتة وادلتوسطة،   -4

 كتقدمي ادلعلومات احملاسبية والتسويقية والتدريبية. 
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