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  داءـــــــــاإله
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  ر ـــــر وتقديـــــــشك
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الروحي عبد العزيز حسن اهلباب  أبي   إىل  شكري أقدم أن أحب كما ، سبحانه
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 كملأ على البحث هذا ألمت األمور بعض يف وأرشدني نيساعد يالذ ألعبيدي موسى
 على سعة صدره وتوجيهه املثمر  ألطبويلأبو القاسم  الدكتور وأشكرممكن ، وجه

الذين  عليها والقائمنيبعض أصحاب املنشأة  إىل  شكري أوجه كما ،
  .ياً شخص ةستباناللتعبئة ا مسحوا يل مبقابلتهم
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  دور الصناعات الصغیرة في توفیر فرص عمل للیبیین 

  )مدینة بنغازي الصناعات الصغیرة في دراسة میدانیة على ( 

  

  - : ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على

  .عرض واقع الصناعات الصغیرة في مدینة بنغازي  -1

  . ستخالص أھم المشكالت التي یمكن أن تواجھ الصناعات الصغیرةا -2

    .على توفیر فرص عمل للیبیین  مدینة بنغازيمدى قدرة الصناعات الصغیرة في  -3

المكون من  الدراسةاستخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي على مجتمع  ، ذلك جازنإلو

  -:منشأة صناعیة موزعة على ستة قطاعات كالتالي ) 1090(

 الصناعات المعدنیة   -      الصناعات الكیمیائیة   -

 صناعة مواد البناء   -      صناعة المواد الغذائیة   -

 -      .صناعة المالبس   -        صناعة األثاث   -
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  .ة في العینة أوُمدراء المنش

  -:إلیھا الدراسة  و أھم النتائج التي توصلت
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  الفصل األول  
  اإلطار النظري للدراسة 

  

  المقدمةالمقدمة) )   11  ––  11((

الصغيرة والمتوسطة دوراً مهمـاً فـي عمليـة التنميـة االقتصـادية       الصناعاتتلعب 

في معظم دول العالم ، وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالـة ، حيـث تـوفر      واالجتماعية

ومن ، الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة جدا نظراً لصغر رأس المال المستثمر  المشاريع

ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج ، وكذلك إسهامها فـي والدة مشـاريع   

  .جديدة تدعم النمو االقتصادي 

لحجـم االحتياجـات    وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع الكبيرة بالحكومات نظـراً 

والتـي يصـعب علـى     ،المالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات األخرى 

  .تاركة للقطاع الخاص مهمة إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،المستثمر الفرد تأمينها 

قيـق  أن تلعبه في المساهمة فـي تح  المشاريعوانطالقاً من الدور المهم الذي يمكن لهذه 

بدعم وتشجيع  المتقدمة فقد قامت العديد من الدول ,  األهداف االقتصادية واالجتماعية لتلك الدول

وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة علـى المسـتويين    المشاريعهذا النوع من 

 .  )1( االقتصادي واالجتماعي في هذه الدول

قيـق مسـتهدفات التنميـة االقتصـادية     مهما فـي تح  وتؤدي المشاريع الصغيرة دوراً

حيث تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية والزراعيـة   ،واالجتماعية في معظم دول العالم 

                                                
لخـامس  لعلمي اإستراتيجية االستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة ، دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب ، المؤتمر ا ، كنجو عبود كنجو. أ   1 -

  . 2007تموز  5-4األردن  –جامعة فيالدلفيا ، كلية العلوم اإلدارية و المالية ،عمان 
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متصاص إعدادا كبيرة مـن األيـدي   اوبالتالي فهي تسهم في  ،والخدمية وفي مجاالت متنوعة 

كتساب المهارات الفنية والتقنية مهما في ا كما تؤدي دوراً ،العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة 

  . وهي كذلك صاحبة الدور األكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات ،

الخامات والكفاءات المحلية  ىعل واألكثر اعتماداً ، الصغيرة تعد األكثر عدداً صناعاتفال

دور وهـذه األهميـة حظيـت    وبالنظر لهذا ال. كذلك  للتقنية المتوفرة محلياً واألكثر استخداماً ،

وعلـى  . الصغيرة باهتمام ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول الناميـة  الصناعات

ال يستهان  دوراً) خاصة في القطاع الصناعي( صعيد البالد العربية فقد أدت المشاريع الصغيرة 

ازالت تعاني من العديد إال أنها م ،به في تحقيق بعض مستهدفات التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  )2( .من المشاكل والمعوقات

  مشكلة البحثمشكلة البحث) )   22  ––  11((

إلـى   ىأدممـا   ،عقد التسعينات خالل صعبة واجتماعيه   بظروف اقتصادية مرت ليبيا

انعكس ذلك في انخفاض مسـتوي معيشـة   و  ظهور بطالة بين الشباب وارتفاع تكاليف اإلنتاج

  .  معدالت النمو والتنمية علىبالتالي  و تاجية القدرات اإلن على، مما أثر  األفراد

تعتبر مشكلة البطالة بين الشباب من أهم المشاكل التي تواجه الدولة الليبية في الوقـت   و   

ما عاطلين عن العمل أو مهـددين بالبطالـة فـي    إالحاضر حيث توجد نسبة كبيرة من الشباب 

 مشكلة بالرجوع إلى بيانات البطالة المستخلصة منويمكن تأكيد تفاقم هذه ال،  )3(المستقبل القريب 

                                                
العربيـة   الشركات واالتحـادات  إدارةأعدها المستشار رشيد عليو مدير  "والصغيرة في التنمية في البالد العربية دور المشروعات المتوسطة"دراسة تحت عنوان    2 -

  . قتصادية العربيةبمجلس الوحدة اال

  . 17ف مركز بحوث العلوم االقتصادية صـ 2002،  و آخرون  ،االقتصاد الليبي  أبو القاسم ، ألطبولي    3 -
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بأن معدل البطالة بين أفراد قـوة   1995اإلحصاءات السكانية ، حيث يشير التعداد السكاني لعام 

أن هذه النسبة قـد   2006، كما بين التعداد العام للسكان لسنة  )4( %)11(العمل في ليبيا قد بلغ 

وضـع سياسـات اقتصـادية     ت تؤكد على  ضـرورة  ، ومعظم الدراسا )5( %)20.74(بلغت 

،   )6() %3.5(ها إلى المعدل المقبول والذي يجب أال يتجاوز تالمتصاص البطالة وخفض معدال

المتعلقة  2006،  1995مقارنة بين بيانات التعداد العام للسكان في عامي ) 1-1(ويتيح الجدول 

  .بطالة ونسبة ال ن فعالً يبالعاملين اقتصادياً والمشتغل

  ) 1 – 1( جدول 

  والبطالة حسب آخر تعدادين للسكان في ليبيا  مقارنة بين بيانات التشغيل

  تعداد سنة
  المشتغلون فعالً  اقتصادياً العاملون

  نسبة البطالة
  نسبة  عدد  نسبة  عدد

1995  1100956  41%  981424  89%  11%  

2006  1675880  46%  1328286  79%  21%  

  2006،  1995إعداد الباحثة اعتمادا على بيانات النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لعامي الجدول من : المصدر

ويتضح من الجدول أنه في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة العـاملين اقتصـادياً بحـوالي    

، % ) 10( انخفضت نسبة المشتغلين فعالً بحـوالي   2006إلى  1995خالل الفترة من   )5%(

، هذا يشير إلى أن هناك نمو وذلك لنفس الفترة % ) 10( ارتفاع معدل البطالة بنسبة ما أدى إلى 

                                                
 .  56: ، ص )  1998(التوثيق ، اللجنة الشعبية العامة ، ليبيا  الهيئة الوطنية للمعلومات و ،) 1995( النتائج النهائية للتعداد العام للسكان     -4

  . 60: ، ص )  2008(الهيئة العامة للمعلومات ، اللجنة الشعبية العامة ، ليبيا  ،) 2006( النتائج النهائية للتعداد العام للسكان     - 5

مركـز   ف  ، 2002لس المستقبل طراب الماضي و –دورها في االقتصاد الليبي ، التنمية االقتصادية في ليبيا  و ،  المشروعات الصغيرة  سعيد احمدالشريف ،    - 6

  . 13ص بحوث العلوم االقتصادية 
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بحسب تقديرات البنك الدولي، لعـام  و .كبير جداً في معدل البطالة بين صفوف الشباب في ليبيا 

الناتج المحلي االسـمي   من إجمالي )%73(، قدرت مساهمة قطاع النفط والغاز بحوالي  2005

اسمياًً ،  )%16( ب) بتعريفها الواسع(وقدرت مساهمة الخدمات ). أسعار ثابتة(ياً فعل  %)45(و

بما فيها الثـروة   فعلياً بينما بلغت مساهمة الزراعة )%7(وبلغت مساهمة الصناعة واإلنشاءات 

دول  وهي نسبة مساهمة فعلية تقل كثيراً عـن المعـدل فـي    )%4(السمكية والحيوانية أقل من 

وبالمقارنة مع معظم دول منظمـة األوبـك   .  )%12.5(وشمال أفريقيا والبالغ الشرق األوسط 

تعد مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي متدنية بشكل ملحوظ، وهـذا   األخرى

في األنشطة غير النفطية على مدى العقـود الـثالث    االستثمار المنخفضة جداً يعكس مستويات

 –بأكثر مما يجب على سلعة طبيعية واحدة تواجه طلباً عالياً  يعتمد الليبي االقتصادف .)7( الماضية

من الصادرات لكنه يوفر فرص وظيفية بأقـل   )%95(والذي يسجل  النفط الخام والغاز الطبيعي

وعالوة على ذلك فإن قطاع النفط والغاز متقلب للغايـة كونـه    من حجم قوة العمل، )%3(من 

ينعكس على االقتصاد غير النفطي من خـالل تطـاير    وهذا. العالميةيخضع لتفاوتات األسعار 

ليبيا إلى الحد من ذلك عبر تنويـع اقتصـادها    وتحتاج. النفقات العامة ويساهم أيضاً في تقلباتها

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة   إن إستراتيجية مرموقة. وتوسيع قطاعها غير النفطي

أساسـياً فـي تنويـع االقتصـاد      أعلى وإنتاجية أفضل تعد عامالًبغية تحقيق مستويات استثمار 

الحاجة إلى زيادة معدل  كما أن. وتخفيض التذبذب الناجم عن التغيرات السريعة في أسعار النفط

لقـد أثبتـت المؤسسـات الصـغيرة      . مكمالً وبذات األهمية نمو فرص التوظيف تعد هدفاً هاماً

                                                
 . 2008، أبريل  2018-2008إستراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخطة العمل / مجلس التخطيط الوطني      - 7
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في كل  ليتها في أن تكون صانعاً كفؤاً للفرص الوظيفية المنتجةوالمتوسطة على امتداد العالم فعا

وهكذا، فإن الحكومـة بحاجـة إلـى تطـوير وتطبيـق سياسـات       . من الدول المتقدمة والنامية

تهدف إلى إيجاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة وتوسيع المشـاريع الخاصـة    واستراتيجيات

لذا فإن الدراسة ستحاول تسـليط  ،  )8( وثابت لخلق فرص وظيفية جديدة على نحو سريع القائمة

وإسـهامها فـي التنميـة     مشكلة البطالـة ،  الصغيرة في الحد من الصناعاتالضوء على دور 

  .االقتصادية واالجتماعية للمجتمع ووضع أهم التصورات والمقترحات لتفعيلها 

  تساؤالت البحث)  3 – 1(

  :إلجابة عن األسئلة اآلتية لتهدف الدراسة 

  ؟هل يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا توفير فرص عمل لليبيين وحل مشكلة البطالة  -1

 ؟ وتوفير فرص عمل جديدة على التوسع قادرة الصناعات الصغيرة هل  -2

 ؟الصغيرة بما يضمن بقاءها واستمرارها  الصناعاتالناجعة لتمويل  األساليبهي  ما -3

 ؟الصغيرة  تالصناعاالمناسبة لدعم وتمويل  هي الوسائل ما -4

  أهداف البحث ) 4 – 1( 

 لتعرففي ليبيا بشكل خاص ل الصغيرة  الصناعات أوضاعالبحث لدراسة  هذا يسعى           

قدرة الصناعات الصغيرة علـى  مدى معرفة و،  تواجههاأهم الصعوبات والمشكالت التي و عليها

                                                

 . ليبيا –بنغازي ،  2009 ، الليبي االقتصادي ف االستخدامدراسة بعنوان القوى العاملة وسياسات بسيكري السنوسي ، . أ    8 -
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واألهداف الرئيسية لهذه الدراسـة  ،  توفير فرص عمل من خالل مقاربة واقعية للواقع القائم فعالً

  :هي 

  .والمجتمعات  األفرادعلى مستوى  وأهميتهاالصغيرة  الصناعاتالتعرف على ماهية  -1

 .معرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة  -2

وهـو  دون الـوطنيين   األجانـب قدرة الصناعات الصغيرة على خلق الوظائف للعاملين  -3

ال تتوفر عنه أي بيانات لدى الجهات المسئولة عن الصناعات ، وكذلك ال لذي الجانب ا

 .تتوفر عنهم بيانات دقيقة داخل الصناعات الصغيرة 

الواقع لرأس المال المسـتثمر فـي الوحـدات     إلىالحجم القريب  إلىمحاولة الوصول  -4

 . اإلنتاجية في مختلف قطاعات نشاط الصناعات الصغيرة

ومعوقات هذا التمويل لما له مـن عالقـة   ،  ويل الصناعات الصغيرةتممعالجة مشاكل  -5

 .بتكوين فرص العمل 

 .بعض الدول الرائدة في هذا المجال وذلك لالستفادة من تلك التجارب  نقل تجارب -6

الصغيرة والمشاركة فـي   الصناعاتالتي نراها ناجعة ومناسبة النطالق اقتراح الحلول  -7

 .تماعي تحقيق األمن االقتصادي واالج

  أهمية البحثأهمية البحث) )   55  - 1(  

 الفعال في عملية التنمية اإلسهامكمن في قدرة هذا القطاع على يالصغيرة  األعمالن أهمية قطاع إ

االقتصادية واالجتماعية منهـا دعـم النمـو     األهدافوتحقيق مجموعة من  بأنواعها ومجاالتها

رص العمل وتعزيز سياسات مكافحـة  االقتصادي واالزدهار وتنشيط العجلة االقتصادية وتوفير ف
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البطالة والحد من الفقر وتكوين عالقات تشابك بين قطاعات االقتصاد الوطني إلى جانب تشجيع 

واستغالل المـوارد المحليـة    األجنبية االستثماراتواالختراعات وجذب  واإلبداعروح االبتكار 

 تقنية وتعزيز القدرة التنافسية فضالًوتنمية الطاقات البشرية وال وتطوير األسواقالمتاحة وتوسيع 

التنافسية التي تعمل على تعميق التكوين الرأسمالي من  اإلنتاجيةعن القدرة على خلق التجمعات 

وشبكات االرتباط التبادلية التي تعمق القيمة المضافة المتولـدة عـن هـذه     اإلنتاجخالل خطوط 

  . الصناعات

  -:أهمها  ،هذا البحث من عدة جوانب  أهمية وتبرز

 . الكشف عن قدرة الصناعات الصغيرة في خلق فرص عمل للمواطنين الليبيين  -1

الكشف عن قدرة الصناعات الصغيرة على التوسع األفقي والعمودي وبما يتيح لها أمكانيـة   -2

 .خلق المزيد من فرص العمل 

  .تحليل العوامل المختلفة التي تقف عائقاً أمام توسع وتطور هذه الصناعات  -3

والتـي قـد    واقع الصناعات الصغيرة في ليبياتقييم ثل هذا البحث حلقة من حلقات ميدان يم -4

المهتمـين  تزويـد  تثرى المكتبة العربية في هذا المجال من الجانـب النظـري ، وكـذلك    

ومـن ثـم     بالصناعات الصغيرة والقائمين عليها بمعلومات واقعية تساعد على فهم واقعها

 .تطويرها 

لقيام بدراسات أخرى حول واقع الصناعات الصغيرة من خالل تبنـي بعـض   فتح المجال لي -5

 .المؤشرات التي توصلت إليها الدراسة الميدانية 
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أن البيانات المتوفرة لدى الجهات الرسمية القائمة على نشاطات الصناعات  إلىلفت االنتباه ي  -6

لمية حقيقية حول نشاطات استنتاجات ع إلىن من الوصول مكّالصغيرة ليست بالدقة الكافية لتُ

 .الصناعات الصغيرة 

وفر مؤشرات عن واقع الصناعات الصغيرة في مجتمع العينة في فترة الدراسة األمر الذي ي  - 7

 . يسلط الضوء على الجوانب التي أبرزتها الدراسة 

 

  منهج البحثمنهج البحث) )   66  ––  11((

مضـمون  تعتمد هذه الدراسة في الجانب النظري منها على المنهج الوصـفي وتحليـل   

الدراسـة   اعتمدتقد  الصغيرة ، وفي الجانب العملي الصناعاتالدراسات التي تناولت موضوع 

 تتوصـل  التـي  والنتائج النتائج والتوصيات من واقع المعلومات إلىاالستنتاج للوصول  أسلوب

  .لبيانات المستقاة من استمارة المقابلة الشخصية لعينة الدراسة  ا من خالل ةالباحث إليها

  : سيكون محتوى هذه الدراسة في إطارها العام على النحو التالي و

  . إال طار النظري للدراسة:  الفصل األول

  .  تعريف الصناعات الصغيرة : الفصل الثاني

  .وخصائصهاالصناعات الصغيرة أهمية  :الثالث الفصل 

  . تطور الصناعة في ليبيا تاريخياً:  الرابع الفصل

  .وتوفير فرص العمل في تنمية الصناعات الصغيرة ب بعض الدولتجار: الفصل الخامس 
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  . توفير فرص عملفي  ودورهاالدولة سياسات :  الفصل السادس

  .المشكالت التي تعوق نمو الصناعات الصغيرة  :السابع  الفصل

  ).بنغازي مدينةالدراسة الميدانية لعينة في  (الجانب العملي من :  الثامنالفصل 

، إليـه الدراسـة الميدانيـة مـن نتـائج وتوصـيات        تمـا توصـل   علـى توي تح:  الخاتمة

 .وملخص اللغة االنجليزية قائمة المراجع والمالحق  أخيـــــــراًو
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  نيالثاالفصل 

 ة ات الصغیرالصناع یفرعت
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 نيالثاالفصل 
  ة ات الصغیرالصناع یفرعت

  

  المقدمــــة المقدمــــة ) )   11  ––  22( ( 

ولم يحسم حتى اآلن ، الن  نبين االقتصاديي كبيراً أن مفهوم الصناعات الصغيرة مازال يثير جدالً

 الذيي االعتبار الظروف االقتصادية أو الموقع الصناعة بكونها كبيرة أو صغيرة البد أن يأخذ ف علىالحكم 

تعمل فيها هذه الصناعة ومرحلة التطور التي يمر بها المجتمع ، وكذلك مدي الـوفرة أو النـدرة النسـبية    

، ومدى ارتباط المجتمع  العناصر اإلنتاج المختلفة التي تتمتع بها كل دولة ، وكذلك المشكالت التي تواجهه

  .بتقاليد معينة 

في المراحـل   للدولة ما تزا المصنع الصغير في الواليات المتحدة األمريكية قد يكون كبيراً الًفمث

   . األولى للنمو والتقدم ، وكذلك قد تختلف الصناعات الصغيرة في دولة نامية عن دولة أخرى نامية أيضاً

ت حـول  يضاف إلى ذلك عدم تجانس عناصر قطاع الصناعات الصغيرة نفسه ، ونقص المعلوما

  .كل الصناعات في هذا القطاع  علىهذه الصناعات ، األمر الذي يصعب معه تعميم أي تعريف يتم تبنيه 

تناولت تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة ، ولعل هذه المعايير يختلـف   لهذا وردت معايير عديدة 

 ، ألخـر المعايير مـن بلـد   األخذ بها في الدول المتقدمة والنامية ، األمر الذي يترتب عليه اختالف هذه 

  .  ألخروبالتالي اختالف تعريف الصناعات الصغيرة من بلد 

لتعريف تقترحه الدراسة لألخذ به ، وذلك فـي ضـوء    الفصلضوء ما سبق ، يتعرض هذا  وفي

ألهم التعريفات التي تأخذ  الفصل، ويتعرض لتعريف الصناعات الصغيرة في ليبيا  المالئمةاختيار المعايير 
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ـ   بها  دمعظم الدول والمنظمات الدولية للصناعات الصغيرة ، كما يعرض أهم المعايير التي غالبا مـا يعتم

  .عليها في تعريف هذه الصناعات

، فهناك  ولعله من الجدير بالذكر التعرض إلى مشكلة أخرى متعلقة بتعريف هذه الصناعات تصنيفاً

والتقليدية ، كمـا أن هنـاك صـناعات     المنزلية، وهناك الصناعات  تعريف للصناعات الصغيرة الحرفية

ة أالفرق بين مفهوم المنش ححاليا بنظام المصنع الصغير ، كما سيتم إيضا يتسم وهي ما  بمفهومها الحديث

  .ع الصغير ومفهوم المشروع الصغير أو المصن

  الدول الدول بعض بعض   ييفف  المعايير المستخدمة لتعريف الصناعات الصغيرةالمعايير المستخدمة لتعريف الصناعات الصغيرة) ) 22  ––  22( (   

 يجبوفي هذا اإلطار  ، الواحد التعريف يف معيار أكثر من استخدام أنه يتمإلى   ةاإلشار تجدر

  :التأكيد على 

العمالة والمبيعات  ت الصغيرة منصناعالتعريف ال تعتمد معايير مختلفة  التيهناك عديد من الدول  :أوال 

للمعايير رة وذلك تبعا الصغيالصناعات عن  لإلحصاءاتهناك مصادر مختلفة  وبالتاليأو االستثمارات 

  ..  ةالمستخدم

الجدول فيوضح ،  الدول في اًالصغيرة لمعيار معين ليس موحد صناعاتحتى التعريف المستخدم لل :ثانيا 

 50يعمل به اقل من المشروع الذي تعتبر الواليات المتحدة األمريكية  أن ،على سبيل المثال  )1-2( رقم

قل أإذا كان عدد العاملين به  عتبر اليابان والهند المشروع صغيراًبينما ت .صغيراً عامل وموظف مشروعاً

   .وهكذا  ،عامل وموظف   300من 
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  )1-2(الجدول 
  بعض التعاريف المستخدمة للصناعات الصغيرة

  
 الدولة

 معيار التعريف

  المال الثابت بالمنشأة رأس  عدد العمال بالمنشأة
 )كحد أقصى ( 

  اليابان
  كوريا
  ألمانيا
  ويدالس

  بريطانيا
  سنغافورة

  الواليات المتحدة
  الهند
  مصر
  كينيا
  ماليزيا
  السودان
  تركيا

  إندونيسيا
  العراق
  ليبيا
  غانا

  السعودية
  الكويت
 الجزائر

  300اقل من 
  300اقل من 
  50اقل من 
  200اقل من 
  200اقل من 
  50اقل من 
  50اقل من 
  300اقل من 
  50اقل من 
  50اقل من 
  25اقل من 
  25اقل من 

  10ل من اق
  10اقل من 
  10اقل من 
  25اقل من 
  9اقل من 
  50اقل من 
  10اقل من 
 50اقل من 

  مليون ين100
  ألف دوالر 700

-  
-  
-  
  مليون دوالر 2
-  

  ألف دوالر 280
  ألف جنية 50
-  

  مليون دوالر 250
  مليون جنية 0.5

-  
-  

  ألف دينار عراقي 100
  مليونين ونصف دينار ليبي 2.5
  ألف دوالر 26
  سعوديريال ن مليو 20

  الف دوالر أمريكي200
  
  
  
 

 8-7خالل الفترة  بنغازياليت نظمها مركز حبوث العلوم االقتصادية و جامعة  مقدمة للندوة,الصغرية واملتوسطة يف ليبيا  املشاريع دراسة عن: المصدر
                                                                                        ليبيا             -بنغازيجامعة  االقتصادكلية  -شامية  أحممد عبد اهللا. د.أ 6/2006/

 ىويالحظ من ما سبق أن هناك اختالف في تعريف هذه الصـناعات بـاختالف الـدول ، ومـد    

 علـى عـدد   معظم الدول المتقدمة تحدد مفهوم هذه الصناعات اعتمـاداً  إنالتكنولوجيا المستخدمة فيها ، و

المال المستخدم كمحدد أكثر رأس باإلضافة إلى اعتمادها األساسي على معيار  العمال في المنشأة الصغيرة
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عكس أهمية التوسع في ين معيار التقدم التكنولوجي في هذه الدول أأهمية لتعريف هذه الصناعات ، خاصة و

  .المال في األنشطة االقتصادية المختلفةرأس استخدام 

يعتمـد  ي الدول فالبنك ،ات الدولية مالصغيرة بين المنظ صناعاتيوجد اتفاق حول تعريف ال ال أيضاً :ثالثا

 حتى والمبيعات األصول جماليإوعامل ) 50( يعمل بها حتى التينها أب  الصغيرة الصناعات تعريفعلى 

 100وية حتى السن اإلجمالية عمال والمبيعات) 10( المتناهية الصغر حتى والصناعات ،مليون دوالر ) 3(

عامـل  ) 300(المتوسطة حتـى   صناعاتال بينما ،آالف دوالر  10األصول حتى  جماليإو ،ألف دوالر 

ووفقا لمصادر مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة .  مليون دوالر 10األصول والمبيعات حتى  جماليإو

ـ  ،فرد  )100 – 20( يعمل بها من يتلك التنها أب  الصغيرة الصناعاتيتم تعريف  ،  يوالمتوسطة تلك الت

لـى فئـة   إوالمتوسـطة   الصغيرة  الصناعاتقسم تصنيف  أيضاً ،فرد )  500( إلى )101(يعمل بها من 

يعمل بها من  التيوفئة الشركات المتوسطة  ،عامل فأقل )  100(يعمل بها  التيوهى  الشركات الصغيرة 

  . )9(عامل  1000عامل وأقل من 100

الصـناعات  تعريـف  يمكن على أساسها  منظمة العمل الدولية حددتهان هناك عدة معايير وبصفة عامة إ 

  -:ومن أهمها ، الصغيرة 

  عدد العاملينمعيار  -1

 س المال أرمعيار  -2

 التكنولوجيا المستخدمةمعيار  -3

 حجم اإلنتاجمعيار  -4

                                                
9  -   ALASRAG, HUSSIEN ، Egyptian ministry of industry and trade   ،  the developmental role of small projects in the Arab countries ، 17 

April 2007 ، p 2 . 
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  درجة االنتشارمعيار  - 5

الرتباطهما المباشر بهدف الدراسة وكذلك كمـا   نظراً، ين يالمعيارين األول ، وستتناول الدراسة تفصيالً

على معيـاري عـدد العمـال     أوضحت تجارب الكثير من الدول في تعريفها للصناعات الصغيرة اعتماداً

  .)10(س المال المستخدم أومعيار ر

   Labor  Criterion  --::معيار عدد العاملين معيار عدد العاملين ) )   11  ––22  ––  22( ( 

التي أخذت بها معظم الدول للتفرقة بـين   ةير الرئيسيعدد العاملين بالمنشأة من المعاي يعتبر معيار

لتوفر البيانات الخاصة بالعمالة في مجال الصناعة بين غالبية الـدول   الصناعات الصغيرة والكبيرة ، نظراً

)11(.  

عمال ، حيث يقل )  10 -  1( فيما بين  تعتمد على عمالة تتراوح  التقليدية معظم األنشطةوأن 

المال رأس ألنها تعتمد على مهارة العامل اليدوية ، وبالتالي فان  ، لمال فيهاارأس استخدام عنصر 

نطاق نشاط المشروع الحرفي ، أو بداية تحوله إلى  أال في حالة توسيع  ديزي وال المستخدم بدائي جداً

  .حديثة تمارس عملها في مصنع صغير صناعة صغيرة 

ة والتجارة في تعريفه إلى حجم العمالة حيث يعـرف  المتحدة للتنمي األممففي حين يستند برنامج   

فإنه يعـرف المشـروع   ، فأقل عامل  100 – 20المشروع الصغير بأنه ذلك المشروع الذي يعمل به من 

  .عامل  500 -100زاد عن  المتوسط بأنه ما

 وأن عامـل  50أقل من فيصف المشروع بأنه صغير إذا كان عدد العاملين  األوروبيأما االتحاد 

   . عامل 250أقل من المشروع المتوسط هو الذي يعمل به 
                                                

  .   3، ص  2012نوفمبر ،  20،  مجلة مصارف ، العدد الثامن ، السنة االولي ،  األهمية واألهداف.. المشروعات الصغرى والمتوسطة ا      -10

  .   9ص ،  2007،  في مصر التنمويالمشروعات الصغيرة ودورها ،  حسين عبد المطلب األسرج     -11
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،  فاقل عامالً)  50(الواليات المتحدة األمريكية تعرف الصناعات الصغيرة  بالمنشأة التي يعمل بها و

قل وبالنسبة لبعض أعامل ف)  300(وفي اليابان تعرف الصناعات الصغيرة  بالمنشأة التي يعمل بها 

قل ، أما منظمة العمل أعامل ف) 1000(ة صغيرة الحجم إذا كان عدد العاملين بها الصناعات تعتبر المنشأ

ن تحدد الصناعات الصغيرة أمن التوصيات بخصوص غالبية الدول األفريقية ب الدولية فقد أصدرت عدداً

كما أن .  والزمنيةلظروف الدولة المكانية  وذلك تبعاً ،عامل )  50(قل من أبتلك المنشآت التي يعمل بها 

  .البنك الدولي يؤيد رأي منظمة العمل الدولية 

وقد تعرض هذا المعيار إلى العديد من االنتقادات من أهمها أن عدد العمال ليس العنصر الوحيدة في 

كحجم اإلنتاج ونوعية  المنشأةثر كبير على حجم أالعملية اإلنتاجية ، إذ أن هناك متغيرات اقتصادية ذات 

  . )12(المعدات 

  Capital  Criterion  --::س المال س المال أأمعيار رمعيار ر) )   22  ––  22  ––  22( (   

في  هاماً ، ألنه يمثل عنصراً المنشأةالمال أحد المعايير األساسية في تحديد حجم رأس يعتبر معيار   

المال إضافة إلى معيار عدد العاملين في التفرقـة   رأس ة لذلك يستخدم معيار أتحديد الطاقة اإلنتاجية للمنش

لتحديد  غير كافً اًن معيار عدد العاملين يعتبر شرطالمتوسطة والصناعة الصغيرة ، وذلك ألبين الصناعة 

المال المستثمر رأس ، بمعني أن ة الكثيفة ن هناك بعض الصناعات التي تعتمد على العمالألهذه التفرقة ، 

  .ولكنه موجود  جداً اًللعامل يكون منخفض

غير سـليم   اًاعات من دائرة الصناعات الصغيرة يعتبر قراراستبعاد هذه الصن على هذا األساس فإنو

المال المستثمر للعامل وبالتالي يكون رأس ولكن هذا القرار ينطبق على بعض الصناعات التي يرتفع فيها 

                                                
العدد , كلية التجارة جامعة عين شمس ,المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة , هوض بالصناعات الصغيرة في مصر أبو النور  ، بركات  محمد ،  إستراتيجية  الن    - 12

 .  1283ص ,  1993, يناير , األول 
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، وعلى ضوء هذه  خاطئاً مراًأيكون  ، وإدراجها في نطاق الصناعات الصغيرة  اًعدد العاملين فيها منخفض

قد يكون العامـل األكثـر فاعليـة     المنشأةالمال المستخدم برأس ري أصحاب هذا الرأي أن االعتبارات ي

الصـناعة الصـغيرة الحديثـة     ألنوذلـك   للمنشآتوالمعيار السليم للتفرقة والتمييز بين األحجام المختلفة 

لتفرقـة بـين   كبر إلى جانب العمالة ، ومنها البد أن يتم اأالمال بنسب رأس أصبحت تعتمد على استخدام 

رأس تكون صغيرة الحجم إذا انخفض حجم   المنشأة، حيث أن  مال العاملرأس المال الثابت ورأس أنواع 

رأس ويختلف حجم  ) .المال المتغيررأس نه يمكن أن يرتفع حجم أمع األخذ في االعتبار (المال الثابت فيها 

المال في رأس السابق يوضح معيار ) 1-2(والجدول  المنشأةالمال الثابت من دولة إلى أخرى لتحديد حجم 

    .)13( الصناعات الصغيرة

  معايير أخرى تستخدم لتعريف الصناعات الصغيرة معايير أخرى تستخدم لتعريف الصناعات الصغيرة ) )   33  ––  22  ––  22( ( 

صناعة تقليدية حرفيـة ،   ويتحدد مفهوم الصناعات الصغيرة باالعتماد على معايير تميز بين ما ه  

صطلح الصناعات الصغيرة الواسع يجمع نوعيات كثيـرة  ن م، وذلك أل )14( وما هو صناعة صغيرة حديثة

كما في الصناعات الحرفية والورش والصناعات الريفية والمنزلية  ،من األنشطة ذات الخصائص المشتركة 

، والصناعات الصغيرة الحديثة والتي تعتمد على قدرتها في التخصـص فـي إنتـاج     )15( والبيئية واليدوية

كمـدخالت   اًوسيط اًوكثير من احتياجات الصناعة الكبيرة باعتبارها تنتج منتج أجزاء من اآلالت والمعدات

ويعتبر . ونشاط حديث  إلى نشاط تقليدي ويمكن تقسيم نشاط الصناعات الصغيرة أيضاً. للصناعات الكبيرة 

                                                
المنظمة العربية , عربية دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول ال, و آخرين ,  مخيمر ،  عبد العزيز  جميل       - 13

  .  61ص ,  2005, للتنمية اإلدارية 

   . المال رأس يقصد بالصناعات الصغيرة الحديثة الصناعات التي تمارس في مصانع صغيرة و ينتج منتج وسيط وتعتمد على استخدام نسبة من      -14
 طة يقصد بالصناعات البيئية الصناعات التي تعتمد على ظروف البيئة المحي     -15
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ـ  تحولهنه يتيح وضع سياسات تهدف إلى سرعة نمو النشاط التقليدي وأهذا التقسيم هام خاصة و اط إلى نش

صناعي منظور وزيادة قدرة الصناعة الصغيرة القائمة والجديدة الحديثة خاصة في بعض المجاالت التي لها 

  .أولوية 

أو تتركز في منطقة  ،الدولة وبالنسبة لمعيار درجة االنتشار، فان هذه الحرف تنتشر في جميع أنحاء 

 .معينة يمارس فيها نشاط واحد تتميز به 

أخرى تحدد مفهوم الصناعات الصغيرة ، ولكن هذه المعايير لم تأخذ به الكثير كما أن هناك معايير 

من الدول النامية وأيضا الدول المتقدمة نظرا للمآخذ الكثيرة التي تؤخذ على هذه المعايير، وعـدم اهتمـام   

  .بعض الجهات الرسمية بها 

ـ  التكنولوجيا في إحداث هذ دور ولكن مع مراحل التقدم العلمي وزيادة ن السياسـات  إا التقـدم ، ف

أصبحت تستدعي تنمية الصناعات الصغيرة في ضوء التكنولوجيـا   ستراتيجية التصنيع الجديدةإالجديدة ، و

   .المستخدمة

والتي تأخذ بها معظم الدول  إلى أن المعايير التي تحدد تعريف الصناعات الصغيرة ونخلص مما سبق

المال ، وتقترح الدراسة األخذ بهذين المعيارين كمحدد لتعريف  رأسالمتقدمة والنامية هي معياري العمل و

والذي يمكن أن يستند إليه خاصة عند  الصناعات الصغيرة في ليبيا ، باإلضافة إلى معيار التكنولوجيا أيضاً

التخطيط إلنشاء صناعات صغيرة مغذية مرتبطة بالصناعات الكبيرة المتطورة والتي تعمل علـى تـوفير   

  .ا احتياجاته
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  لتصنيفها في ليبيالتصنيفها في ليبيا  تعريف الصناعات الصغيرة وفقاًتعريف الصناعات الصغيرة وفقاً) )   33  ––  22((  

 قـام اعتمد هذا التقسيم على أسلوب تنظيم اإلنتاج الصناعي للتميز بين الصناعات الصغيرة حيـث  

  على التميز بين عنصرين رئيسين هما

 production without a factory systemبدون مصنع     نظام اإلنتاج  -1

 factory systemصنع   نظام الم -2

    

  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )16( يوضح التقسيم المقترح للصناعات الصغيرة في هذه الدراسة) 1-2(والشكل 

                                                
 المناخ  والمعوقات ، ورقة بحثية مقدمة لندوة المشروعات الصغيرة  و المتوسطة ، طرابلس ، ليبيا  –حسين الجمال ، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة        -  16

  .م  2005/ 7/  25-27

تقسیم الصناعات 
  الصغیرة في لیبیا 

  بدون مصنع  اإلنتاجنظام    نظام اإلنتاج بمصنع

المصانع الصغیرة 
  الحدیثة

الصناعات 
   الحرفیة

ورش الصناعات 
  الصغیرة

الورش المستقلة أو شبة   اإلنتاج بالمنزل باجر 
  مستقلة
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  نظـام اإلنتاج  بـدون مصنـع نظـام اإلنتاج  بـدون مصنـع ) )   11--33  ––  22( ( 

  الصناعات الحرفيةالصناعات الحرفية    --11

أو التي تقوم على  ،على مستوي المنزل أو في الريف  سما تمار ويقصد بها الحرف التي غالباً

  .إلى تدريب خاص ومهارة فنية كبيرة لممارستها  جما تحتا وهي غالباً ، استغالل معطيات البيئة

وكما هو واضح تتميز هذه الصناعات باالعتماد األساسي على العمالة التي ال تتجاوز خمسـة  

مال كبير لذلك فهـي  رأس وال تحتاج إلى ، وتستخدم األسلوب اليدوي في ممارسه نشاطها ، أفراد 

  .هناك وفرة نسبية في عنصر العمل  تظروف البالد ، خاصة إذا ما كان بما تناس غالباً

  ةةالورش الصناعية الصغيرالورش الصناعية الصغير  --22

 عمل فيها أيضاًيويقصد بها الصناعات التي تمارس داخل ورش صغيرة بتعاقد كلي أو جزئي و

، كالصيانة ، تعمل في مجاالت عديدة عن عشرة عمال ، وهذه الورش تكون منتشرة ، و ديزي ال ما

  .أو ورش الحدادة والنجارة ، أو تصنيع بعض أجزاء خاصة باآلالت 

  نعنعصصاإلنتاج بماإلنتاج بمنظـــــام نظـــــام ) )   22--33  ––22  ((

وتنـتج سـلعة نهائيـة أو    ، يقصد بها المصانع الصغيرة التي تعتمد على خط إنتاجي واحد و

المال وتكثف العمالة رأس مستوردة ، إلى جانب  نما تكو وسيطة ، وتعتمد على تكنولوجيا حديثة غالباً

  .)17(أيضاً

                                                
  10ص ,  1987/ 22/10-20,العمل في مصر  بحث مقدم لندوة تنمية فرص, عزمي ،  مصطفي ، دور الصناعات الصغيرة في خلق فرص عمل     - 17
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ونخلص من المفاهيم السابقة ، أن الدراسة ستركز على تعريف الصناعات الصـغيرة فـي نظـام    

ال يعني إهمال الصناعات الصغيرة الحرفية أو التقليدية خاصة عند معالجة مشكلة البطالة أو  االمصنع وهذ

الصناعات التقليدية هي األساس في تكثيف قوة العمـل ،   ألن عمل ، ذلك نظراًمعالجة مشكلة فائض قوة ال

الدراسة في تحديد مفهوم الصناعات الصغيرة ، هو معيـار الـذي    هن المعيار الذي تعتمد عليإوعلى ذلك ف

  .س المال ومعيار التكنولوجيا أيشترك فيه عدد العاملين بالنسبة إلى ر

      SSmmaallll  EEssttaabblliisshhmmeenntt    oorr  ppllaanntt  --::لمصنع الصغيرلمصنع الصغيراا  تعريف المنشأة أوتعريف المنشأة أو) )   44  ––  22((

عن تعريف المصنع ألنهما يمثالن الوحدة اإلنتاجية أو المكان الذي  فال يختل ةن تعريف المنشأإإ              

يقام فيه النشاط االقتصادي ، وإذا كان المكان الذي يتم فيه ممارسة هذا النشاط ذا حجم صغير فيكون 

وحدة إنتاجية تنتج  المنشأةنشاط صغير والتكنولوجيا المستخدمة بسيطة، وعلى ذلك فبالطبع النشاط القائم 

  .)18(، أو أنها تنتج منتجات تخدم الصناعات الكبيرة ةً ستهلك مباشرتمنتجات 

    FFiirrmm  oorr    BBuussiinneessss -:تعريف المشروع الصغير  )  5 – 2( 

، التي تقوم بالعمل في نشاط اقتصادي  يتكون المشروع في الغالب من عدد كبير من المنشآت الصناعية

أو الزراعة أو الخدمات أو التجارة ويتوقـف   الصناعي معين ، قد يكون هذا النشاط في مجال اإلنتاج

 في المشاريع على حجم المنشآت العاملة فيه ، والتي تعتمد على اسـتخدام التكنولوجيـا ،    النشاط دائماً

 . مستقالً تنظيمياً نشاطاً لما يمث غالباً وبالتالي فإن المشروع الصغير

                                                
المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر , مدي واقعة اآلمال المعقودة على المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر  حسن  ،  محمودحسني ،       - 18

   .  1989, نوفمبر , لالقتصاديين القاهرة 
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التنمية الصناعية اإلنتاجية تحويل المواد الخام إلى مواد مصنعة أو نصـف مصـنعة أو    بمشاريعد يقصو

تحويل المواد نصف المصنعة إلى مواد كاملة التصنيع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتهـا وتغليفهـا   

   .والمتوسطة  األعمال الصغيرة مشاريعلت عديدة وتتسع أنشطة القطاع الصناعي لتقدم مجاال

  التعريف المقترح للصناعات الصغيرة في ليبيا التعريف المقترح للصناعات الصغيرة في ليبيا ) )   66  ––  22( ( 

  القوى العاملة وزير بموجب قرار اللجنة المشكلةمن قبل الدراسة  هتعتمد علي الذيالتعريف يتحدد 

  -: )19(كما يلي  ف 2006لسنة ) 109(رقم  والتدريب والتشغيل

  .الصغيرة هي التي تعتمد على استخدام عنصر العمل بكثافة  أن الصناعات -1

 .المال رأس من  نسبياً البد من أن تستخدم الصناعات حجماً -2

 .الصناعة  ى يمكن أن تعمل في إطار التكنولوجيا المستخدمة على مستو -3

مـد علـى   ن الصناعات الصغيرة  في ليبيا تعرف على أنها تلك الصناعات التـي تعت إومن هذا المنطلق ف

 الواحدة ، وتستخدم حجماً المنشأةفي  عنصراً)  25( عناصر وال تزيد عن)  5(استخدام عمالة ال تقل عن 

  .)20(دينار ليبي  مليون 2.5عن  دألف دينار ليبي وال يزي 15يقل عن  س المال الأمن ر نسبياً

باإلضـافة إلـى    حرفيـة ن الدراسة ستعتمد على الصناعات الصغيرة التي تتضمن الصـناعات ال إوبذلك ف

   .الصناعات الصغيرة الحديثة في االقتصاد الليبي التي يقوم بها القطاع الخاص 

    

                                                
رقة بحثية بعنوان المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا الواقع والطموح ، الملتقى الدولي متطلبات تأهيل المؤسسات ،  ثريا على حسين ،   و يالو رفل        - 19

  . 2006أبريل  18و 17  يومي  ، طرابلس .الصغيرة  و المتوسطة في الدول العربية

 .  ف 2006لسنة ) 109(لشعبية العامة بشان إنشاء صندوق التشغيل رقم وفقا لقرار اللجنة ا 21ھذا ما حددتھ الالئحة التنفیذیة للقانون رقم        -20 
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   ثالثالفصل ال
 أهـمية الصناعات الصغيرة

   وخصائصها
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   ثالثالالفصل 
  وخصائصهاأهـمية الصناعات الصغيرة 

  المقدمة المقدمة ) )   11  ––  33( (   

كبيرة  ورئيسية  خالل مراحل النمو والتنمية لجميع دول   أن الصناعات الصغيرة  تؤدي أدواراً

اإلجمالي وتشجيع االبتكار والتجديد والمبادرة العالم وذلك من خالل مساهمتها في الناتج المحلي 

الفردية ، وتحقيق التكامل مع الصناعات الكبيرة من خالل تزويدها باحتياجاتهـا والمسـتلزمات   

  .اإلنتاجية ، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في خلق المزيد من فرص العمل 

 والمتوسطة الصغيرة الصناعاتخصائص ومزايا )  2 – 3( 

التي تميزها عن التي تميزها عن   بالعديد من الخصائص والمزايابالعديد من الخصائص والمزايا  والمتوسطةوالمتوسطة  الصغيرةالصغيرة  الصناعاتالصناعاتتتصف تتصف  

  مالئمةمالئمةللحالة االقتصادية لبعض الدول بل تكون أكثر للحالة االقتصادية لبعض الدول بل تكون أكثر   مالئمةمالئمةالكبيرة وتجعلها أكثر الكبيرة وتجعلها أكثر   الصناعاتالصناعات

يمكن يمكن   ،،  لطبيعة النشاط االقتصادي ذات العالقات التشابكية في قطاعات معينة داخل الدولة نفسهالطبيعة النشاط االقتصادي ذات العالقات التشابكية في قطاعات معينة داخل الدولة نفسها

  )21(  ::  الخصائص باآلتيالخصائص باآلتي  هذههذه  إجمالإجمال

  
بانخفاض قيمـة رأس المـال المطلـوب لتأسيسـها     بانخفاض قيمـة رأس المـال المطلـوب لتأسيسـها       المشاريعالمشاريعتتميز هذه تتميز هذه : : سهولة التأسيسسهولة التأسيس  --11  

مما يساعد على سهولة مما يساعد على سهولة   ،،  وتشغيلها وبالتالي محدودية القروض الالزمة والمخاطر المنطوية عليهاوتشغيلها وبالتالي محدودية القروض الالزمة والمخاطر المنطوية عليها

ة لجـذب مـدخرات   ة لجـذب مـدخرات   أداة فاعلأداة فاعل  ، فهي، فهي  ومن ثمومن ثم  ،،  تأسيس وتشغيل مثل تلك الشركات أو المؤسساتتأسيس وتشغيل مثل تلك الشركات أو المؤسسات

كما تتميز بسهولة إجراءات تكوينها وتتمتـع بانخفـاض   كما تتميز بسهولة إجراءات تكوينها وتتمتـع بانخفـاض   . . األفراد وتوظيفها في المجال اإلنتاجياألفراد وتوظيفها في المجال اإلنتاجي

                                                
 أسامة زين العابدين. أ –دراسة بعنوان منشآت األعمال الصغرية هل هي السبيل إىل تنمية اقتصادية شاملة يف سورية                  - 21
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  ،،  لبساطة وسهولة هيكلها اإلداري والتنظيمـي لبساطة وسهولة هيكلها اإلداري والتنظيمـي   مصروفات التأسيس والمصروفات اإلدارية نظراًمصروفات التأسيس والمصروفات اإلدارية نظراً

  ..  وجمعها في أغلب األحيان بين اإلدارة والتشغيلوجمعها في أغلب األحيان بين اإلدارة والتشغيل

فـي  فـي    والمتوسـطة والمتوسـطة   الصغيرةالصغيرة  المشاريعالمشاريعتتركز إدارة معظم تتركز إدارة معظم حيث حيث   : : اااستقاللية اإلدارة ومرونتهاستقاللية اإلدارة ومرونته  --22

شخص مالكها أو مالكيها لذلك فهي تتسم بالمرونة واالهتمام الشخصي من قبل أصحابها لتحقيق شخص مالكها أو مالكيها لذلك فهي تتسم بالمرونة واالهتمام الشخصي من قبل أصحابها لتحقيق 

  --::ما يلي ما يلي   أفضل نجاح ممكن لها ويترتب على ذلكأفضل نجاح ممكن لها ويترتب على ذلك

  ..  بساطة التنظيم المستخدم وسهولة التزود باالستشارات والخبرات الجديدةبساطة التنظيم المستخدم وسهولة التزود باالستشارات والخبرات الجديدة  --أأ

وكـذلك  وكـذلك    ،،  ))تتواالستهالكياواالستهالكيا  كاإليجاركاإليجار((انخفاض التكاليف اإلدارية والتسويقية والتكلفة الثابتة انخفاض التكاليف اإلدارية والتسويقية والتكلفة الثابتة   --بب

  ،،فهي تؤدي تلقائيا إلى ميزة البيع بأسـعار أقـل نسـبيا    فهي تؤدي تلقائيا إلى ميزة البيع بأسـعار أقـل نسـبيا      ،،  انخفاض األجور المدفوعة للعاملينانخفاض األجور المدفوعة للعاملين

  ..  وبالتالي إغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والخدمات من خالل سهولة االتصال بالعمالءوبالتالي إغراق السوق بكميات كبيرة من السلع والخدمات من خالل سهولة االتصال بالعمالء

مستوى فعالية االتصاالت مستوى فعالية االتصاالت   رتفاعرتفاعااوونقص الروتين وقصر الدورة المستندية واألوراق المكتبية نقص الروتين وقصر الدورة المستندية واألوراق المكتبية   --جج

  ..  وسرعة الحصول على المعلومات الالزمة للعملوسرعة الحصول على المعلومات الالزمة للعمل

المنشأة لخطط واضحة وسياسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وتتميز هذه المنشـآت  المنشأة لخطط واضحة وسياسات مرنة وإجراءات عمل مبسطة وتتميز هذه المنشـآت    إتباعإتباع  --دد

ي اليومي سواء داخل المنشأة مـن خـالل   ي اليومي سواء داخل المنشأة مـن خـالل   بارتفاع مستوى العالقات الشخصية في النشاط اإلداربارتفاع مستوى العالقات الشخصية في النشاط اإلدار

ويكون لهذا التقـارب  ويكون لهذا التقـارب    ،،والعاملين لديهاوالعاملين لديها  المشاريعالمشاريعالتقارب أم االحتكاك المباشر بين أصحاب هذه التقارب أم االحتكاك المباشر بين أصحاب هذه 

تتحقق في هذه تتحقق في هذه   وأيضاًوأيضاً. . أثر مباشر في زيادة إنتاجية العاملأثر مباشر في زيادة إنتاجية العامل  والمتوسطةوالمتوسطة  الصغيرةالصغيرة  الصناعاتالصناعاتداخل داخل 

العالقات الشخصية التي تنشـأ بـين   العالقات الشخصية التي تنشـأ بـين     عالقات شخصية في المحيط الخارجي من خاللعالقات شخصية في المحيط الخارجي من خالل  المشاريعالمشاريع

ويكون لذلك ويكون لذلك   ،،  صاحب أو مدير المشروع الصغير والعمالء وكذلك مع البيئة المحيطة بالمشروعصاحب أو مدير المشروع الصغير والعمالء وكذلك مع البيئة المحيطة بالمشروع

  ..  بل تنميتها أيضاًبل تنميتها أيضاً  الصناعاتالصناعاتأثر مباشر في المحافظة على سوق هذه أثر مباشر في المحافظة على سوق هذه 

فإنها فإنها   ،،  معقدةمعقدة  ساليب إنتاج وتشغيل غيرساليب إنتاج وتشغيل غيرألأل  الصناعاتالصناعاتبسبب استخدام هذه بسبب استخدام هذه : : فرص العملفرص العمل  إتاحةإتاحة  --33

كما تتيح التقارب واالحتكاك المباشـر  كما تتيح التقارب واالحتكاك المباشـر    ،،  تساعد على توفير فرص العمل ألكبر عدد من العاملينتساعد على توفير فرص العمل ألكبر عدد من العاملين
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واالطالع على أوضاع العاملين وتقريب العالقـات الشخصـية   واالطالع على أوضاع العاملين وتقريب العالقـات الشخصـية     ،،  بين أصحابها والعاملين لديهمبين أصحابها والعاملين لديهم

ة ة وذلك بسبب نشوء روح الفريـق واألسـر  وذلك بسبب نشوء روح الفريـق واألسـر    ،،  على إنتاجيتهمعلى إنتاجيتهم  واإلنسانية بينهم مما ينعكس إيجاباًواإلنسانية بينهم مما ينعكس إيجاباً

كبيرة للعمالة بمستويات متدرجة مـن المهـارات   كبيرة للعمالة بمستويات متدرجة مـن المهـارات     فرصاًفرصاً  الصناعاتالصناعاتوتتيح هذه وتتيح هذه . . العاملة الواحدةالعاملة الواحدة

وبذلك تكفل امتصاص قوى العمل بمختلف مهاراتهـا وبمسـتويات   وبذلك تكفل امتصاص قوى العمل بمختلف مهاراتهـا وبمسـتويات     ،،  بتكلفة رأسمالية منخفضةبتكلفة رأسمالية منخفضة

  ..  إنتاجية مختلفةإنتاجية مختلفة

اإلنتاجية اإلنتاجية   يؤدي انخفاض تكاليف الفنونيؤدي انخفاض تكاليف الفنونحيث حيث : : القدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثةالقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة  --44

وبساطتها ومرونة اإلدارة والتشغيل إلى تسهيل عملية تكيف منشآت األعمـال الصـغيرة مـع    وبساطتها ومرونة اإلدارة والتشغيل إلى تسهيل عملية تكيف منشآت األعمـال الصـغيرة مـع    

  وبصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكينوبصفة خاصة فيما يتعلق بتلبية رغبات وأذواق المستهلكين  ،،متغيرات التحديث والنمو والتطورمتغيرات التحديث والنمو والتطور

  ..  بعكس المؤسسات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجهابعكس المؤسسات الكبيرة التي يصعب عليها تغيير خطط وبرامج وخطوط إنتاجها  ،،

  ::  على التكيف مع المتغيرات في اآلتيعلى التكيف مع المتغيرات في اآلتي  والمتوسطةوالمتوسطة  الصغيرةالصغيرة  الصناعاتالصناعاتدرة درة تتمثل قتتمثل قوو

القدرة على تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات اإلنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة القدرة على تغيير تركيبة القوى العاملة أو سياسات اإلنتاج أو التسويق أو التمويل في مواجهة   --أأ

التغيرات السريعة أو العميقة دون تردد مما يساعدها في التغلب علـى التقلبـات أو الـدورات    التغيرات السريعة أو العميقة دون تردد مما يساعدها في التغلب علـى التقلبـات أو الـدورات    

  ..  رهارهااالقتصادية أو غياالقتصادية أو غي

في فنون تمييز السـلع والتعبئـة والتغليـف    في فنون تمييز السـلع والتعبئـة والتغليـف      زيادة القدرة على التجديد واالبتكار خصوصاًزيادة القدرة على التجديد واالبتكار خصوصاً  --بب

بسرعة حسب حساسيات ورغبات السوق وبمعدل قد يتفوق على نظيره في المشروعات الكبيرة بسرعة حسب حساسيات ورغبات السوق وبمعدل قد يتفوق على نظيره في المشروعات الكبيرة 

  ..  أحياناًأحياناً

سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق النخفاض نسبة األصول الثابتة إلى األصـول  سهولة وحرية الدخول والخروج من السوق النخفاض نسبة األصول الثابتة إلى األصـول    --جج

وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصـوم وحقـوق أصـحاب    وارتفاع نسبة رأس المال إلى مجموع الخصـوم وحقـوق أصـحاب      ،،لكلية في أغلب األحيانلكلية في أغلب األحياناا

  ..  المشروع وبالتالي سهولة اتخاذ قرار الدخول أو الخروجالمشروع وبالتالي سهولة اتخاذ قرار الدخول أو الخروج
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فهذه فهذه   ،،  سهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرةسهولة تحويل المشروع الصغير إلى سيولة دون خسارة كبيرة وفي مدة زمنية قصيرة  --دد

ت وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق االتصـاالت  ت وسرعة اتخاذ القرارات وتحقيق االتصـاالت  تمتلك المرونة الكافية لتعديل السياساتمتلك المرونة الكافية لتعديل السياسا  المشاريعالمشاريع

  ..  الكبيرةالكبيرة  المشاريعالمشاريعمقارنة مع مقارنة مع 

مراكز تدريب ذاتية ألصـحابها والعـاملين فيهـا    مراكز تدريب ذاتية ألصـحابها والعـاملين فيهـا      المشاريعالمشاريعتعتبر هذه تعتبر هذه : : أداة التدريب الذاتيأداة التدريب الذاتي  --55

بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليـات اإلنتـاج وتحملهـم المسـؤوليات التقنيـة      بالنظر لممارستهم أعمالهم باستمرار وسط عمليـات اإلنتـاج وتحملهـم المسـؤوليات التقنيـة      

األمر الذي األمر الذي   ،،  مما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبراتمما يحقق اكتسابهم المزيد من المعلومات والمعرفة والخبرات  ،،  والتسويقية والماليةوالتسويقية والمالية

ومن ثم فهي تعتبر ومن ثم فهي تعتبر   ،،  يؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحاليةيؤهلهم لقيادة عمليات استثمارية في المستقبل تفوق حجم مؤسستهم الحالية

لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي األساس في زيادة االستثمارات الناجحة وتوسيع لخلق وتنمية فئة المنظمين التي هي األساس في زيادة االستثمارات الناجحة وتوسيع   خصباًخصباً  مجاالًمجاالً

  ..  في المقدرة اإلنتاجيةفي المقدرة اإلنتاجيةفرص التنوع فرص التنوع 

الصغيرة على مجاالت عمل متخصصـة  الصغيرة على مجاالت عمل متخصصـة    الصناعاتالصناعاتبالنظر العتماد بالنظر العتماد فف: : ارتفاع جودة اإلنتاجارتفاع جودة اإلنتاج  --66

ومحددة فإن إنتاجها يتسم في الغالب بالدقة والجودة ألن الجودة والدقة هما قرينـة التخصـص   ومحددة فإن إنتاجها يتسم في الغالب بالدقة والجودة ألن الجودة والدقة هما قرينـة التخصـص   

لمهارة الحرفية لمهارة الحرفية يعتمد على ايعتمد على ا  والمتوسطةوالمتوسطة  الصغيرةالصغيرة  الصناعاتالصناعاتذلك ألن العمل في ذلك ألن العمل في   ،،  وتركيز العملوتركيز العمل

يساعد على ذلك وجـود  يساعد على ذلك وجـود  . . في المدى القصيرفي المدى القصير  ااوتبادالتهوتبادالتهألذواق المستهلكين ألذواق المستهلكين   وتصميم اإلنتاج وفقاًوتصميم اإلنتاج وفقاً

حوافز على العمل واالبتكار والتجديد واالستعداد للتضحية وتحمل المخاطر والرغبة في اإلنجاز حوافز على العمل واالبتكار والتجديد واالستعداد للتضحية وتحمل المخاطر والرغبة في اإلنجاز 

ادة حجـم األعمـال   ادة حجـم األعمـال   مما يؤدي إلى زيادة الربحية نتيجة زيمما يؤدي إلى زيادة الربحية نتيجة زي  ،،  وتحقيق االسم التجاري مع الشهرةوتحقيق االسم التجاري مع الشهرة

يساعد االتصال الشخصي بالزبائن والعمالء على دقة وسرعة التعرف علـى  يساعد االتصال الشخصي بالزبائن والعمالء على دقة وسرعة التعرف علـى    وأيضاًوأيضاً. . والمبيعاتوالمبيعات

  ..  ااوتبادالتهوتبادالتهاالحتياجات االحتياجات 
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حاجات كل من المستهلك النهائي والمستهلك حاجات كل من المستهلك النهائي والمستهلك   الصناعاتالصناعاتتشبع هذه تشبع هذه حيث حيث : : غلبة الطابع المحليغلبة الطابع المحلي  --77

  )22 (::  الوسيط المحلي ويحكمها في ذلك ما يليالوسيط المحلي ويحكمها في ذلك ما يلي

إذ تلبي رغبات عدد محـدود ومميـز مـن    إذ تلبي رغبات عدد محـدود ومميـز مـن      محدودةًمحدودةً  في الغالب سوقاًفي الغالب سوقاً  الصناعاتالصناعاتهذه هذه   تواجهتواجه  --أأ

  ..  المستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط االستهالكالمستهلكين بما يسمح بتغطية سريعة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط االستهالك

القدرة على إشباع حاجات العديد من المشترين من مناطق بعيدة عن القدرة على إشباع حاجات العديد من المشترين من مناطق بعيدة عن   الصناعاتالصناعاتتمتلك هذه تمتلك هذه   --بب

من خالل األسـعار  من خالل األسـعار    وأيضاًوأيضاً, , الت المباشرة والنشطة لصاحب رأس المالالت المباشرة والنشطة لصاحب رأس المالالسوق من خالل االتصاالسوق من خالل االتصا

  ..  المنافسة مقارنة مع نظرائه من كبار المنتجينالمنافسة مقارنة مع نظرائه من كبار المنتجين

وخدمات ألصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة فـي صـورة   وخدمات ألصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة فـي صـورة     سلعاًسلعاً  الصناعاتالصناعاتتقدم هذه تقدم هذه   --جج

يع اآلجل يع اآلجل كما تتبع نظام البكما تتبع نظام الب  ،،  أحجام وعبوات صغيرة إلشباع حاجاتهم األساسية بأسعار رخيصةأحجام وعبوات صغيرة إلشباع حاجاتهم األساسية بأسعار رخيصة

لقدرتها على معرفة ظروف العمالء وإمكاناتهم الماديـة نتيجـة االتصـاالت    لقدرتها على معرفة ظروف العمالء وإمكاناتهم الماديـة نتيجـة االتصـاالت      بأمان نسبي نظراًبأمان نسبي نظراً

  ..  المباشرة الدائمة معهمالمباشرة الدائمة معهم

وسيلة النتشـار التـوطن   وسيلة النتشـار التـوطن     المشاريعالمشاريعتعتبر هذه تعتبر هذه : : تحقيق االنتشار الجغرافي للتوطن الصناعيتحقيق االنتشار الجغرافي للتوطن الصناعي  --88

عية التـي تسـود فيهـا روح    عية التـي تسـود فيهـا روح    الصـنا الصـنا   للمشاريعللمشاريعمن خالل االنتشار الجغرافي من خالل االنتشار الجغرافي   الصناعي جغرافياًالصناعي جغرافياً

فهي أداة إلحداث التطور االجتماعي واالقتصادي ذلك ألن الحرفيين وصغار الصناع فهي أداة إلحداث التطور االجتماعي واالقتصادي ذلك ألن الحرفيين وصغار الصناع   ،،  المنافسةالمنافسة

فإنـه  فإنـه    والمتوسـطة والمتوسـطة   الصغيرةالصغيرة  الصناعاتالصناعاتلصغر حجم لصغر حجم   ونظراًونظراً  ،،  في المناطق الحضريةفي المناطق الحضرية  ننيتمركزويتمركزو

وهذه تعمل وهذه تعمل .. .. ..يسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد فيها مدخالت الصناعات الصغيرةيسهل توطينها بالقرب من المناطق التي توجد فيها مدخالت الصناعات الصغيرة

الصـغيرة فـي   الصـغيرة فـي     المشـاريع المشـاريع وهكذا تعمل وهكذا تعمل   ،،  كمنشآت أو نقاط جذب لصناعات أخرى جديدةكمنشآت أو نقاط جذب لصناعات أخرى جديدة  غالباًغالباً

  ..  توسيع رقعة التنمية الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاريتوسيع رقعة التنمية الصناعية وانتشارها وما يتبع ذلك من تطور صناعي وحضاري
                                                

،   2007لمشروعات الصغيرة دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في مدينة حلب ،  تمـوز  إستراتيجية االستثمار و التمويل في ا، كنجو عبود  كنجو     مرجع  سابق ،            - 22

 .8ص 
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بارتفـاع معـدل   بارتفـاع معـدل     الصـناعات الصـناعات تتميز هذه تتميز هذه حيث حيث : : قصر فترة االسترداد لرأس المال المستثمرقصر فترة االسترداد لرأس المال المستثمر  --99

ة والمبيعات وأرقام األعمال مما يمكنها من التغلب على طول فتـرة االسـترداد   ة والمبيعات وأرقام األعمال مما يمكنها من التغلب على طول فتـرة االسـترداد   دوران البضاعدوران البضاع

ومـع ذلـك فـإن    ومـع ذلـك فـإن      ،،  لرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر االستثمار الفردي فيهالرأس المال المستثمر فيها ويقلل بالتالي من مخاطر االستثمار الفردي فيها

تكون ضعيفة وذلك ألن انخفاض حجم الربح المتحقق تكون ضعيفة وذلك ألن انخفاض حجم الربح المتحقق   المشاريعالمشاريعفرص التوسع والتجديد في تلك فرص التوسع والتجديد في تلك 

رتها على تجنيب جزء من األرباح يستخدم إلضافة استثمارات جديـدة  رتها على تجنيب جزء من األرباح يستخدم إلضافة استثمارات جديـدة  فيها يؤدي إلى ضعف قدفيها يؤدي إلى ضعف قد

ويعد ذلك عيبا جوهريا في آلية النمـو  ويعد ذلك عيبا جوهريا في آلية النمـو  , , أو يخصص إلعادة بناء أو تجديد المشروعأو يخصص إلعادة بناء أو تجديد المشروع  ،،  للمشروعللمشروع

تعتمد على التمويل الخاص والـذاتي لمالكيهـا   تعتمد على التمويل الخاص والـذاتي لمالكيهـا     أنهاأنها  وخصوصاًوخصوصاً  ،،  والمتوسطةوالمتوسطة  الصغيرةالصغيرة  للمشاريعللمشاريع

  ..  ال تعتمد على التمويل العام أو الحكوميال تعتمد على التمويل العام أو الحكومي  أنهاأنهاجة ملموسة كما جة ملموسة كما وتفتقد القدرة على االقتراض بدروتفتقد القدرة على االقتراض بدر

  لصناعات الصغيرة في ليبيالصناعات الصغيرة في ليبياأهميـــــــة اأهميـــــــة ا) )   33  ––  33( (    

حيـث   النفطقطاع  بشكل كبير على ليبيااالقتصاد في  يعتمدمن منظور االقتصاد الكلي 

هذه لوق العالمية الس للتقلبات في ونظراً .من الصادرات%) 95(حوالي الخام  النفطتشكل سلعة 

تشـجيع واالهتمـام   لو ، االقتصاديين بضرورة التنوع في االقتصاد رأيمن هنا جاء ، السلعة 

لكل  األساستعتبر  يالت، المتوسطة و والتي من بينها الصناعات الصغيرة ، ىاألخربالقطاعات 

  .دول العالم  ألغلباقتصاديات السوق 

تتعلـق   اعتبـارات  من مجموعة ليبياة في المتوسطوهمية الصناعات الصغيرة أ تأتيو

 والتوزيـع المكـاني  ،  ونسب توفر عوامل اإلنتاج، بخصائص هياكلها االقتصادية واالجتماعية 

 وتستطيع تغيير مسار التنمية الصناعية من خالل تنويـع قاعـدة  ، للسكان والنشا ط االقتصادي 

 لمطرد الذي تسعى إليه خطط التنميـة بما يحقق النمو ا، اإلنتاج في مختلف المجاالت الصناعية 

 فـي  هامـاً  والمتوسـطة دوراً  االقتصادية واالجتماعية وتلعب المشروعات الصناعية الصغيرة
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والعمالـة الفنيـة    )23( ) 35000(  اً بنحوير من خريجي الجامعات الذي يقدر سنويثالك ستيعابا

في االقتصاد الليبي ، والذي نـوجزه   هاماً ب دوراًلعوالصناعات الصغيرة والمتوسطة ت الماهرة

  :)24( النقاط التالية في

رة تمتع القطاع الخاص بمدخرات كبيرة ، ويمكن أن تمثـل الصـناعات الصـغي   ي - 1

من  والمتوسطة أحد البدائل االستثمارية الستيعاب هذه المدخرات ، وهذا من شأنه أن يوفر العديد

الصناعات  ، فإن توجيه هذه المدخرات نحو تأسيسالوظائف للباحثين عن العمل إضافة إلى ذلك 

  .الصغيرة ، يوفر فرص العمل للباحثين عن االستقالل الوظيفي 

وتغيـر   األفراد ، لشهده االقتصاد الليبي ، قد أدى إلى زيادة دخيإن التطور الذي  - 2

يتيح فرصة  أنوهذا التحول يمكن  ،األنماط االستهالكية نحو الطلب على المنتجات عالية الجودة 

بعـض السـلع    تحديـد  وفي هذا الصدد يمكن ،اللها غاستثمارية أمام الصناعات الصغيرة الست

فيها ، ومـن هـذه    االستهالكية التي يمكن للصناعات الصغيرة إنتاجها وتحقيق مزايا اقتصادية

  :السلع ما يلي 

ثلة ذلـك األثـاث   السلع التي يمكن إنتاجها بكميات قليلة ، ولفترة قصيرة ، ومن أم -أ 

وهذه السلع تتفاوت حسب الحجم ، والنوع ، والتصميم ، وبالتالي يمكـن للصـناعات    المنزلي ،

  .توفير مدى واسع من هذه السلع للمستهلك  الصغيرة
                                                

ورقة ألقيت بالملتقى العربي الرابع للصـناعات  الرقيعي ، عبد السالم ، زبيدة  نوري البشير ، تنظيم وتطوير الصناعات الصغيرة  والمتوسطة بليبيا ،         -23

 . صنعاء 25 -11/26/ 2007 الصغيرة والمتوسطة ،

 
, ندوة  تنمية و تطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيـا  , ،  المشروعات الصغيرة و أهميتها في االقتصاديات النامية   منفور  المين, على      -24

 .  4،5ص,  2006/ 6/ 8-7بنغازي , مركز بحوث العلوم االقتصادية 
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 مع المتغيرات السـوقية ،  السلع التي تتطلب مرونة في التشغيل ، وتجاوباً سريعاً -ب 

  .ي تتغير بسرعة شديدة مع الموضات مالبس النساء الت: أمثلة ذلك  ومن

األحذية و المجوهرات ،: السلع التي تحتاج إلى مهارات يدوية وحرفية عالية ، مثل  -ج

  .تعتمد على األعمال اليدوية لتيا

كذلك يمكن أن تقوم الصناعات الصغيرة في المناطق الريفية ، حيث توجد المواد  - 3 

ومما يشجع علـى   ، ليب التمور ، وحفظ الخضرواتخاصة الزراعية مثل صناعة وتع الخام ،

 االتجاه أن أرباح هذه الصناعات ال تحتاج إلى فترة طويلة ، مما يعني أنها يمكن أن تقـوم  هذا

  .بإنتاج بعض السلع الموسمية التي تباع في السوق المحلية 

تشار فـي  هناك العديد من الصناعات التقليدية والحرفية ، التي مازالت واسعة االن - 4

 يحتاج إنتاجها إلى أسـاليب  والفخار ، والتي ال كصناعة المالبس العربية ، والمجوهرات ، ليبيا

 وبالتأكيد فإن االتجاه األمثل للمحافظة على هذه الصناعات هو االهتمـام بالصـناعات   ،معقدة 

  .الصغيرة للقيام بإنتاجها 

ألسـرة أو أفـراد محليـين ،    يمكن أن تكون ملكية المشروعات الصغيرة ألفراد ا - 5

. تحافظ على النظام األسري ، والذي يمثل سمة من سمات الطيبة للمجتمع الليبي  وبالتالي فهي

  .الخاصية إذا علمنا بأن القيم االجتماعية التقليدية والثقافية ال تقدر بثمن  وتزداد هذه

 لتغيرات االقتصـادية با) وإلى درجة بعيدة  (يتأثر مستوى األداء في االقتصاد الحر - 6

 العالمية ، ويمكن للصناعات الصغيرة مقاومة التذبذب في األوضاع االقتصادية ، والتـأقلم مـع  

 لذا فـإن توسـيع قاعـدة الصـناعات    . حالة السوق بصورة أكبر، مقارنة بالصناعات الكبيرة 



33 
 

 م األزمـات الصغيرة في االقتصاد الليبي من شأنه أن يكسب االقتصاد القدرة على الصمود أمـا 

  .)25(االقتصادية العالمية 

الصغيرة أرضية مناسبة للتـدريب ولتطـوير المهـارات التكنيكيـة      المنشآتتعد  -7

 .)26(ومهارات المنظمين ورجال األعمال والمساهمة في تنمية المواهب واالبتكارات 

ويأتي مصرف التنمية في مقدمة المؤسسات المالية الداعمة للقطاع الخاص ، وخاصـة  

ن تخصيص أكثر من نصف أبش)  1973(لسنة ) 20(ع صدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم م

مليار دينار لتمويل الصناعات الصغيرة لخلق فرص عمل والتحول لإلنتاج ، مما يؤهل االقتصاد 

ومبدأ المشاركة والنشاطات الفردية واألسرية  الليبي لخلق قطاع إنتاجي يعتمد على توسيع الملكية

جل لهذه الصناعات ، وذلك ألغـراض  ألخاصة ، ويقوم المصرف باإلقراض متوسط وطويل اال

  . التأسيس وشراء المصانع واآلالت والمعدات 

القروض التي منحها مصرف التنمية حتى اآلن  إجمالي ومن خالل البيانات المتوفرة بلغ

ـ ) 11500(مليار ومائة وأربعين دينار لعدد  السـنوات   ى مـدار قرضا لمختلف األغراض عل

تنفيـذ   تـم واألنشطة الفردية ، فقد  المنشآتالعامة والشركات األهلية و المنشآتالماضية لصالح 

) 8057(مليون دينار ليبي ، يفترض أنهـا وفـرت    )378(نشاطا بقيمة أكثر من ) 5706( عدد

                                                
 12ص , ،  المشروعات الصغيرة ودورها في االقتصاد الليبي الشريف  سعيد  احمد، سابق   مرجع      -25

 

, ندوة  تنمية  و تطوير المشروعات الصغيرة  و المتوسطة فـي ليبيـا   , الصغيرة   المنشآتى ، دراسة تحليلية لمصادر تمويل عل خلف فالح الربيعي ،         - 26

 . 3ص ,  2006/ 6/ 8-7بنغازي , مركز بحوث العلوم االقتصادية 
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ة القروض الممنوحة من مصرف التنمي يوضح) 1-3(والجدول )27(المدنفرصة عمل في مختلف 

  . 2004 -1990خالل الفترة 

  

  

  

  )  1 -  3(الجدول 
  . 2004 -1990القروض الممنوحة من مصرف التنمية خالل الفترة  

  )باأللف دينار ( 

                                                
 5/ 5 -1, بأرض معرض طرابلس الـدولي  , ندوة مستقبل المشروعات الصغيرة , المعرض األول للمشروعات الصغرى والمتوسطة , مصرف التنمية       - 27

/2006 . 

 

  

 السنة

صناعة المواد 

 الغذائیة

صناعة 

 مواد البناء
الصناعات 

 الكیماویة 

صناعة 

 المعادن

صناعة 

 المنسوجات

صناعة 

 األثاث

خدمات 

 صناعیة

  

 أخرى

  

 موعالمج

1990  1296.0  250.0  548.0  1208.0  67.0  314.3  110.0  211.6  4005.1  

1991  621.7  134.0  202.0  295.6  125.5  60.0  209.8  469.0  1719.6  

1992  594.5  1281.6  88.0  118.5  80.0  153.2  135.9  95.9  2547.6  

1993  182.3  875.4  28.0  90.8  58.7  32.0  110.0  64.0  1441.2  

1994  30.0  555.1  -  -  161.5  27.0  8.0  399.0  1180.6  

1995  50.0  301.1  -  -  350.4  -  501.0  288.0  1490.5  

1996  65.9  248.4  82.1  521.7  1314.2  -  5780.7  27.9  8040.9  

1997  5066.7  2766.9  4801.7  5607.9  4546.2  762.9  2618.7  910.7  27081.7  

1998  322.4  112.5  -  288.1  854.9  -  953.6  0.1  2531.6  

1999  1069.4  304.7  378.4  394.6  461.0  5.0  882.3  88.0  3583.4  

2000  4150.7  2445.5  5008.0  4024.0  344.2  814.4  2526.3  1408.7  20721.8  

2001  4794.8  2053.3  6693.7  1862.2  1271.4  730.5  5456.6  8841.7  31704.2  

2002  7368.6  5113.8  18763.3  10023.7  228.7  270.1  17116.1  10282.3  69166.6  
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  النشرة االقتصادية اعداد مختلفة , مصرف ليبيا المركزي  :المصدر 

شعبية العامة لمجلس التخطيط العام فيمـا يتعلـق   من اللجنة ال)28(وتعتبر الدراسة المقدمة

 ومرشـداً  والمساهمات التي تقدمها لالقتصاد الوطني أساساً بنوعية ومجال الصناعات الصغيرة

 هـذه  لتسهيالت والدعم على أساس أنها تلبي الشروط والمعايير الموضوعة ، وقـد تضـمنت  ل

مليون دينار فـي مجـاالت   ) 820(د بتكلفة إجمالية بلغت حدو مشروعاً) 3219( عدددراسة ال

تستهدف هذه المشروعات المقترحة خلـق   حيثيرها ، غالصناعة والزراعة والثروة الحيوانية و

وللنهوض بالصناعات الصغيرة في ليبيا البد أن توجـه   .)29(عامالً) 18999(فرص عمل لعدد 

، وتـوفير الـدعم    شـاد وتقديم النصح واإلر،  جزء من الموارد االقتصادية لتنميتها وتطويرها

  .ت منتجة قادرة على المنافسة ، كما في معظم دول العالم  آالمادي والخدمي لجعلها منش

  األهمية االجتماعية للصناعات الصغيرة في ليبيا األهمية االجتماعية للصناعات الصغيرة في ليبيا ) )   44  ––  33( ( 

الهدف األساسي من تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة ، عند حد أحداث تنميـة   يقف ال

إلى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية  يرمي أيضاً هن، ولكفقط اقتصادية مستقلة 

إلى نشر نـوع مـن الـوعي     تنمية الصناعات الصغيرة اجتماعياً من جانبها تهدفو . عموماً

 .الصناعي والتحرر من أساليب اإلنتاج التقليدية التي الزمت المجتمعات الريفية لفترات طويلة 

ها تنتشر في أرجاء البالد ، وبالتالي يمكن أن تؤثر في سلوك األفراد فالصناعات الصغيرة بطبيعت
                                                

 .  شورةغير من,  2003كانون , المشروعات اإلنتاجية المقترحة لالستثمار كمرحلة أولى , شؤون اإلنتاج , اللجنة الشعبية العامة         -28

أهميـة المشـروعات الداعمـة    , م  2006\6\ 8-7بنغـازي  , بن غربية ، سالم محمد ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا        - 29

 .  3طوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ص تو  والمغذية لتنمية

 

2003  16729.0  10865.0  13695.8  10053.2  844.7  1130.1  16707.6  7800.3  77825.7  

2004  11154.5  6543.1  4059.0  2185.5  233.9  306.7  7147.3  4392.8  36022.8  
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 يمكـن تـدريجياً  ونقل التكنولوجيا البسيطة بطريقة سهلة ، تأن  كنمكما يوتفكيرهم وعاداتهم ، 

والذي  ،الفراغ الضائع  االستفادة من خصائص العمل بصورة دائمة ، وكذلك االستفادة من وقت

سوي ال أنماط السلوك االجتماعي غير نتشار، وااهر السيئة في المجتمع تفشي الظو ه يترتب علي

.  

خلـق قـوة   ياألقاليم المختلفة يمكن أن  ىمستو علىالصناعات الصغيرة  انتشاركما أن 

مشاركة المرأة في العملية اإلنتاجية ، واستغالل الشباب كمساعدين فـي   علىعمل جديدة تعمل 

  .بسبب إهمالهم اجتماعيا ، إلى طاقات تضر بالمجتمع بدال من تحولهم ، بعض األعمال 



36 
 

  

  

  

    
 الرابعالفصل 

  تطور الصناعة في لیبیا تاریخیًا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



37 
 

  

 الرابعالفصل 
 تطور الصناعة في لیبیا تاریخیًا

  

 بداية الصناعة في ليبيا بداية الصناعة في ليبيا ) )   11  ––  44((  

في الفتـرة التـي   الليبية يه بيانات دقيقة ومفصلة عن الصناعة أنه ال تتوفر أالحقيقة 

، وبالتالي يتعذر معرفة أنواع الحرف  )1911 – 1835(الثاني العهد العثماني   تسبق

؛ وقد وجدت بعض الحرف اليدوية البسيطة التـي  في ليبيا التي زاولها السكان في تلك الفترة 

  .في المنطقة الشرقية منذ وقت طويل  هاماً باعتبارها مركزاًمدينة بنغازي زاولها سكان 

عمراني هام في المنطقـة   كمركزهذه الفترة  وبالرغم من أهمية مدينة بنغازي خالل

الشرقية ، أال أن الصناعة بها تميزت بأنها حرف يدوية وتزاول من قبل السكان وبإمكانيـات  

 بدأت حرف بسيطة في الظهور تتمثل في الخياطة والحدادة وأعمـال الفخـار   كذلكبسيطة ، 

، كما تم تأسـيس مدرسـة    مدينة طرابلسوالتي تزاول في محالت صغيرة في بعض أحياء 

م ثم أضيف إليها مدرسة الفنون والصنايع  1880للصناعات عرفت باسم مكتب الصنايع عام 

صناعة الحرير إلى البالد ، في حين كانـت   وتم في نفس العهد إدخال 1898في   اإلسالمية

وصناعه الحصر والسـجاد التـي   الصناعة قبل ذلك مقتصرة على صناعه المالبس الوطنية 

 وصياغة الذهب والفضة ، وصـناعة التبـغ ، إضـافة إلـى    . اشتهر الليبيون بتفوقهم فيها 

 االحـتالل إال أن الدور الذي لعبته تلك الحرف أثنـاء  . الملح واألسماك واإلسفنج   استخراج

ولم يقم علـى منافسـة المنتجـات     كان ثانوياً )1952 – 1911(اإليطالي خالل الفترة 

  .ي بيان للصناعات التي كانت موجودة أثناء االحتالل اإليطالي المستوردة ، وفيما يل
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  . ونه وصناعة تعليب األسماكصناعة المكرصناعة المواد الغذائية أهمها  -1

  .صناعة النسيج والمالبس الجلدية   -2

  .صناعة مواد البناء  -3

وهكذا نجد أن الصناعة أثناء فترة االحتالل اإليطالي ، كانـت صـغيرة ومحـدودة    

لتصريف منتجاتهم الصناعية ، وفي نفـس الوقـت    ن من البالد سوقاًووبالتالي جعل اإليطالي

مواد الخام إلى بالدهم ، كما أن المساعدات التي قدمتها الحكومة اإليطالية لم تكـن  لل  مصدراً

  . )30( بمدينتي طرابلس وبنغازي اإليطاليونلتوطين  حافزاً ىسو

وذلـك الن   ثانويـاً  اليدوية التقليدية في ليبيا ، كان دوراً كما أن الدور الذي لعبته الحرف

اإلنتاج المحلي أثناء االحتالل اإليطالي ، لم يقم على منافسة البضائع الرخيصـة المصـنوعة   

 باآلالت ، كما أن المستهلكين اخذوا يميلون بصورة متزايدة إلى شراء المنتجات الحديثة بـدالً 

  .من المنتجات التقليدية  

   م1969 -1952الصناعة خالل الفترة  ))  22  ––  44((

اقتصر النشاط الصناعي على بعض الصناعات التقليدية التي اتسمت بظـاهرة الموسـمية     

لمحدودية إيرادات الدولة ومحدودية اإلعتمادات المخصصة لهـا فـي    وعدم االستقرار نظراً

ها ففي مشروعات صناعية تحاعتمادها على المساعدات التي لم تشأ هدرها  الموازنة ، وأيضاً

مخاطر الفشل ، وفي الوقت الذي انتشرت فيه البطالة والركود االقتصادي كان الـنقص فـي   

                                                
،  20، ص  1990ضوء محمد سالم ، الصناعة في بلدية بنغازي ، دراسة في الهيكل والتوطن ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة  بنغازي ،      -  30

21 .  
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المال وتكوينه في كل من القطاعين العام والخاص يمثل العقبة األساسية في سبيل رفـع   رأس

أصبح هناك  1961نه بعد اكتشاف النفط والبدء في تسويقه سنة أمستوى الدخل القومي ، إال 

مشاريع اقتصادية ، حيث وفر النفط المصـدر التمـويلي لهـا ، إال أن قطـاع      ذفينفرصة لت

الصناعة خالل هذه المدة لم يخضع لبرامج وخطط علمية ، وإنما اعتمـدت الصـناعة علـى    

فقـد  . اعتماد البالد على االستيراد الخارجي ت في صورة مبادرات واختيارات فردية انعكس

االستثمارات الموظفة في الصناعات التحويلية هامشية بالمقارنة بـالحجم الكبيـر مـن    كانت 

االستثمارات الكلية الموظفة في األنشطة غير اإلنتاجية كأنشطة الخدمات ، ورغم ذلك فقد أدت 

مـن  %) 12(م بحـوالي  1958بالمساهمة في بناء االقتصاد الوطني قدر سنة  ملحوظاً دوراً

 20(جمالي ، وكان حجم القوي العاملة بقطاع الصناعة في ذلك العام حوالي الناتج المحلي اإل

ي واألفقي بسبب رأسعامل وفي نفس الوقت كانت هذه الصناعات عاجزة عن التوسع ال) ألف

وال يسمح بالتوسع ، والعمالة  المشاكل الهيكلية لالقتصاد في ليبيا ، فالسوق كان حجمه صغيراً

وفرة والمواد األولية الخام غير موجودة والوقود غير كاف لزيادة حجـم  الفنية الماهرة غير مت

الصناعات ، لذلك كله بقيت الصناعة صغيرة الحجم ومتركـزة علـى الصـناعات الغذائيـة     

والمشروبات والتبغ والنسيج اليدوي والدباغة وتعليب األسماك وبالرغم من كل هذه المشـاكل  

، %) 50(زاد حجم اإلنتاج بنسبة أكثـر مـن    بأنوذلك استطاعت الصناعة في ليبيا أن تنمو 

  .   )31(وخاصة في صناعة تعليب الطماطم وعصر الزيتون وصناعة األحذية 

                                                
، منشورات جامعة بنغازي , السنة الثالثة العدد الثاني , مجلة قار يونس العلمية دراسة تحليلية للسياسة الصناعية في ليبيا ، شلوف ، فيصل مفتاح ،         - 31

 . 26، 25، ص  1990
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ساهم فـي زيـادة    1956كما أن وجود شركات النفط العاملة في ليبيا بداية من سنة 

م ألخر ، ممـا  الناتج المحلي اإلجمالي عن طريق الصرف المتزايد على العمالة الليبية من عا

بفتح سوق للسلع والخدمات المحلية  أدي إلى فتح فرص عمل أمام القوى العمالية الليبية وأيضاً

  . )32(وذلك زاد الدخل العام والخاص 

    1980 – 1970الصناعات خالل الفترة  ))  33  ––  44  ((

تعد هذه الفترة أفضل الفترات التي مر بها االقتصاد الليبي وذلك بفضل خطط التنمية الطموحة 

 – 1973( االقتصادية واالجتماعية لألعـوام  للتنمية  خطتينإذ تم فيها تنفيذ ليبيا التي شهدتها 

ألهمية قطاع الصناعات الصغيرة في عملية التنمية  ،  ونظراً)  1980 – 1976(، )  1975

القتصادية واالجتماعية ، فقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير ، وكان البد علـى المخططـين   ا

بهذا القطاع من وضع جملة من األهداف التي تتعلق بإستراتيجية وأولويات السياسـة للتنميـة   

، فقد ركـزت  )  1975 – 1973( الصناعية للخطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

االستثماري ألغلب المشاريع الصناعية ، وذلك بهدف بناء قاعدة صناعية تعمـل  على الدور 

  . على تنويع االقتصاد الوطني 

  :ومن بين تلك الفروع الصناعية التي حظيت باالهتمام ما يلي 

وذلك بهدف مواجهة متطلبات االستهالك المتزايدة : الصناعات الغذائية والمشروبات   -1

  . ، حيث تؤدي هذه الصناعات إلي استغالل المنتجات الزراعية والسمكية المتوافرة محلياً

                                                
،  2005 – 1373صالح رجب ، االقتصاد الليبي رؤية من منظور تاريخي ، نشرة االقتصاد والتجارة ، السنة األولي ، الحرث ، كانون  أعبيده        - 32

 . 23، ص  4 -3العددين 
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فـراد ،  ألبهدف الوفاء باالحتياجات األساسية ل: صناعات الغزل والنسيج والمالبس   -2

 .مين تلك االحتياجات ألواردات في توتخفيض االعتماد على ا

وهي صناعات تتوافر مادتهـا الخـام محليـا والتـي تـوفر      : الصناعات الكيماوية  -3

، وتنمي استغالل الخامات الطبيعيـة المتـوافرة محليـا     مستلزمات إنتاج للقطاعات األخرى

االقتصاد الليبي ميزة وهذه الصناعات يمتلك فيها . الخ ....كصناعة األسمدة والصودا الكاوية 

 .نسبية تمكنه من اقتحام األسواق العالمية 

وتهدف إلي توفر متطلبات تنفيذ خطط التنميـة فـي   :  صناعة االسمنت ومواد البناء  -4

 .مختلف القطاعات واالستغناء عن الواردات منها تدريجياً

مثل حديد  وهي تلك التي يستخدم إنتاجها النهائي كسلع وسيطة: الصناعات المعدنية   -5

الخ ، والتي تسـاهم فـي تنفيـذ    ...التسليح واألنابيب والجرارات الزراعية وسيارات الشحن 

 .مشاريع القطاعات األخرى وفي مقدمتها قطاعات الزراعة ولبناء والتشييد والنفط 

أما أولويات إستراتيجية التنمية الصناعية في خطة التحـول االقتصـادي واالجتمـاعي    

، حيـث  هو التركيز على التوسع في مختلف فروع الصناعات السـابقة   ،) 1980 – 1976(

  :كانت إستراتيجيتها مركزة على العناصر التالية 

 .تحقيق االكتفاء الذاتي خاصة من المنتجات الصناعية لتحل محل الواردات   -1

العمل على زيادة إنتاجية العمل في قطاع الصناعات التحويلية بما يكفـل زيـادة     -2

  .ذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي مساهمة ه

خلق فرص عمل جديدة في شتي المجاالت اإلنتاجية وتكوين مهارات وخبـرات    -3

 .وطنية

 .استغالل الموارد الطبيعية المتاحة   -4
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تنمية الصناعات الغذائية والصناعات الالزمة لتدعيم وتطوير التنمية الزراعيـة    -5

امل بين القطـاع الصـناعي والقطـاع    والعمل على خلق نوع من الترابط والتك

 الزراعي 

 .إحداث تنمية مكانية وبشرية وصناعية في كافة المناطق   -6

 .التوجه نحو التصدير   -7

 -:جل تحقيق األهداف المذكورة أعاله اتبعت التنمية الصناعية في ليبيا أسلوبين أمن 

التي تفي باحتياجـات  إنشاء الصناعات الصغرى والمتوسطة وتطوير تلك الصناعات  -:أوال 

  .المجتمع ، وكذلك التي يمكن أن تقلل من االعتماد على االستيراد من الخارج 

إنشاء الصناعات الثقيلة وتطويرها ، وبالتحديد المنتجات التصديرية ، وذلك بإعطـاء   -:ثانيا 

ت ، األولوية للصناعات الكيماوية والبتر وكيماوية وتكرير النفط والحديد والصـلب واألسـمن  

  . )33(التي تعتمد على الموارد المحلية المناحة 

   2010حتى  1981الصناعات خالل الفترة  ))  44  ––  44((

لقد تميزت هذه الفترة منذ مطلع الثمانينات بإلغاء القطاع الخاص والتحول إلى القطاع العام ،  

مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل المرتبطة بالقطاع العام والتي كان لها آثارا سلبية على 

 وقدة ، االقتصاد الليبي مثل انخفاض اإلنتاجية والبطالة المقنعة أو ما يعرف بالعمالة الزائد

انعكس ذلك على القروض التي منحت ، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة من مصرف 

، وكانت هي النسبة األكبر ) ل.د1125660(التنمية فرع بنغازي لألنشطة الصناعية حوالي 

من إجمالي القروض ، ثم  يأتي بعد ذلك األنشطة اإلنتاجية والتي حصلت على %) 61.34(

                                                
قتصاد ، جامعة بنغازي لدرسي سليمان شعيب عبد السالم ، محددات دالة اإلنتاج لقطاع الصناعات التحويلية الليبية ، رسالة ماجستير ، قسم االأ     - 33

 . 15، ص  2000،
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، أما النسبة الباقية فقد كانت من %) 22.61(القيمة تشكل ما  نسبة ل، وهذه .د) 451000(

اتجاه نحو تحرير  أ، وفي نهاية الثمانينات نش )34(%) 16.05(نصيب األنشطة الخدمية 

مهما في النشاط االقتصادي فصدرت مجموعة من  االقتصاد ليلعب القطاع الخاص دوراً

لكية بعض المشروعات العامة إلى القطاع التشريعات في أوائل التسعينات تتعلق بنقل م

  . )35(الخاص

لسنة ) 115(وفقا للقرار رقم ، تبنت ليبيا سياسة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد و

وذلك من خالل المصارف م بشأن اإلقراض للتحول لإلنتاج وخلق فرص عمل ،  2001

 وتنفيذاًالمتخصصة والتي من بينها مصرف التنمية ، وذلك لغرض إقراض هذه الصناعات ، 

ن مستفاد اد قينار ليبي ، ودمليون  )240(لهذا القرار خصص لمصرف التنمية مبلغ وقدره 

دد ، وقد بلغ عمنشأة ) 2800( ووفق اإلحصاءات المتوفرة لدى مصرف التنميةهذه القروض 

وبلغت القيمة اإلجمالية ،  شخص) 13783(المستفيدين من هذه القروض المنشآت  أصحاب 

م وقد نفذت  2006-2- 28ار ليبي وكل ذلك حدث في نليون ديم 213.2لهذه القروض حوالي 

خلق  بشأن ، م 2005لسنة ( 20 ) رقمووفقا للقرار  .هذه المشروعات في كامل المناطق الليبية 

للشباب والباحثين عن عمل والخريجين ، تم تنفيذ هذا القرار من قبل مصرف فرص عمل 

الذي أنيط به تنفيذ القرار ، وكان ذلك على النحو المصارف المتخصصة و التنمية باعتباره أحد

مليون دينار ، عدد  )406.492(موافقات دخلت مرحلة التعاقد والتنفيذ بلغت قيمتها : التالي 

                                                
علي ، محمد أدريس ، آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة بنغازي ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في       - 34

 .  10،  9، ص  2006ليبيا ، بنغازي ، 

حالة االقتصاد الليبي  ، ندوة واقع ومشكالت : عيسى حمد محمد ، ورقة بعنوان الصناعات الصغيرة و الخصخصة في إطارا لعولمة  ،لفارسي ا     -35

  .  5ص ،  2005طرابلس ، المنشات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها ، 
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، تم التنفيذ فعليا  شخص )8661(منشأة ، وعدد أصحاب المنشآت   )6004(المنشآت حوالي 

 )22444(مليون دينار استفاد منها حوالي  )365.995(منشأة بقيمة حوالي  )5305(لـــ

   )36(  .مواطن 

يتضح أهمية العمل على تدعيم دور المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة  وخالصة القول

وزيادة الحوافز المقدمة لها لتطوير الكفاءة اإلنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة ، واستيعاب 

 . نسبة هامة من العمالة الوطنية 

                                                
 . 11ص , ،    يالو رفل،  ثریا على حسین  مرجع سابق    - 36
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تجارب بعض الدول في تنمية الصناعات 
  الصغيرة وتوفير فرص العمل

  

  

  
  



47 
 

  الخامسالفصل 
فرص وتوفيرالصغيرة ارب بعض الدول في تنمية الصناعات تج

  العمل
  

  المقدمةالمقدمة) )   11  ––  55((  

التي نجحت في الرقي بالمشاريع  تجارب بعض الدول في هذا الفصل نستعرض

، واعتمادها كبديل  لنا كيفية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليتضحالصغيرة والمتوسطة 

 ، وحل مشكلة البطالة اقتصادي للدفع بعجلة التنمية االقتصادية ، وتوسيع القاعدة اإلنتاجية ،

، وذلك حتى عامل )  50(التي يعمل بها أقل من دول اليتطلب أخذ عينة من تجارب بعض 

نه ال يمكن أمن  يمكن االستفادة من هذه التجارب لتنمية الصناعات الصغيرة في ليبيا ، انطالقاً

 نموها وتطورها إال باالستناد إلى التجارب التي حققت نجاحاًلوضع إستراتيجية لاتخاذ قرارات 

في  وتجربة تونس وتجربة المغرب سنغافورةفيها ، فيعرض هذا الفصل نموذج لتجربة  ملحوظاً

  .بيان تنمية وتطوير الصناعات الحرفية والتقليدية 

في النمو في مجال إقامة الصناعات في النمو في مجال إقامة الصناعات   اآلخذةاآلخذةتجارب بعض الدول تجارب بعض الدول ) )   22  ––  55((

   الصغيرةالصغيرة

في النمو ، احتلت قضية  اآلخذةمع تعاظم قضايا التنمية االقتصادية في مجموعة الدول 

السياسية في  واألحزاببين المفكرين والباحثين والساسة  هاماً تنمية المشروعات الصغيرة مكاناً

المتحدة  األمممنظمة  وأهمها، باإلضافة إلى المنظمات االقتصادية الدولية المتخصصة  هذه الدول

المتحدة للتجارة  األممومنظمة . والتعمير  لإلنشاء، والبنك الدولي   UNIDOللتنمية الصناعية 
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ذلك الدول التي تقدم المساعدات االقتصادية فـي صـورة قـروض    ك و.  UNCTADوالتنمية 

  . ومعونات بصورها المختلفة 

هونج كونج ، تايوان ، كوريا الجنوبية ، ( وهي  آسيافبعد أن سجلت مجموعة دول جنوب شرق 

االقتصادية الداخلية   في الجهود الرامية إلى مواجهة االختالالت كبيراً نجاحاً) سنغافورة ، تايالند 

والخارجية التي ولدتها خصائص التخلف االقتصادي ، معتمدة في ذلك على نمـط التكنولوجيـا   

كثيفة العمل لتحقيق التنمية الصناعية والتنمية الشاملة على المستوى االقتصادي واالجتمـاعي ،  

فـي وجـود الصـناعات الصـغيرة بصـفة خاصـة ،        إالوجي ال يتحقق وهذا النمط التكنول

  . والمشروعات الصغيرة بصفة عامة 

الفلبين (السير على المنهج التنموي ، وفي طليعتها  اآلسيويةولقد بدأت مجموعة أخرى من الدول 

مـن  حيث اتجهت إلى استخدام نمط تكنولوجيا كثيف العمل ) ، ماليزيا ، اندونيسيا ، بنجالديش 

  . أيضاًخالل المشروعات الصغيرة 

علـى   مسـبقاً  في النمو يعد شـرطاً  اآلخذةن دراسة تجارب الدول إومن هذا المنطلق ف  

  .به في االقتصاد الليبي  اآلخذصياغة النموذج المناسب للمشروعات الصغيرة الواجب 

كما أن هذا الجزء من الدراسة يعتمد على إبراز هذه التجارب الناجحة في الدول األخذة في النمو 

وذلك للحصول على نمط تكنولوجيا حديثة تعتمد عليه البالد في تحقيـق التنميـة االقتصـادية    

  . وخاصة لحل مشكلة نقص فرص العمل وارتفاع معدالت البطالة 
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   تجربة سنغافورةتجربة سنغافورة  ))  33  ––  55((

في مجـال تنميـة المشـروعات     كبيراً تعد هذه التجربة من التجارب التي حققت تقدماً

،  مؤخراً إاللم يعرف فيها  ةوالمتوسط ةنمط المشروعات الصغير أنالصغيرة ، على الرغم من 

حيث كانت تعتمد على المشروعات الكبيرة ، ويرجع ذلك إلي أنه مع مطلع السـتينيات شـهدت   

لالستثمارات الخاصة بالشـركات متعـددة الجنسـية داخـل      كبيراً هذه الجزيرة الصغيرة تدفقاً

، حيث كانت هناك مميزات ساعدت هذه الشركات على القدوم إلي هذه الجزيرة وهي  أراضيها

 لإلنتـاج  األساسيةالضريبية ، وتوافر الخدمات المتطورة في قطاع الهياكل  عفاءاتاإلممثلة في 

  . )37(وتقدم النظام المصرفي والسوق المالية فيها 

لتصنيع السلع تامة الصـنع   صناعياً فقد اتخذت كل هذه الشركات من سنغافورة مركزاً  

  .كبير في قطاع الخدمات مستفيدة من العمالة الرخيصة المتوافرة ، ومستغلة التطور ال

إلي أن للحكومة في سنغافورة فائدة كبيرة في تواجد هذه الشركات لتنمية اقتصادها  باإلضافةهذا 

توفره من فرص عمالة حقيقية لقطاع كبير من مواطنيها ، وبهذه الصورة  القومي عن طريق ما

  . عالمياً وخدمياً صناعياً سنغافورة في االرتقاء لتصبح مركزاً بدأت

كما اتخذت الحكومة في سنغافورة عدد من الخطوات الرامية إلي تشجيع وتنميـة المشـروعات   

 وإتاحـة تشغيل فائض قوة العمل  أماملفتح الباب  أساسيةالصغيرة والمتوسطة لكي تمثل دعامة 

تحقيق مزيد من االستقرار االجتمـاعي داخـل هـذه الجزيـرة      يتسنى حتىفرص عمل جديدة 

                                                             
  . 100، ص اإلسكندرية دار الجامعات المصرية  أستاذ رئيس قسم االقتصاد كلية التجارة جامعة, محروس ، اقتصاديات الصناعة  محمد إسماعيل ،      - 37
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وقد عملت الحكومة في سنغافورة على تطبيق سياسة تنمية المشروعات الصغيرة فـي  الصغيرة 

  : عدد من الخطوات نوجزها فيما يلي 

  The Small Enterprise bureauعملت الحكومة على إنشاء مكتب المشروع الصغير  – 1

ـ  مع تقديم مائة مليون دوالر كنقطة بداية لتشجيع وتنمية المشروعات الصـغيرة ، وي  ذا قـوم ه

   :المكتب بعدد من الوظائف وهي 

v   تقديم المساعدات والتسهيالت االئتمانية للمشروعات الصغيرة. 

v    بهذه الوحدات الصغيرة  اإلدارةتحسين مستويات. 

v    وتشجيعهتنمية التحديث التكنولوجي   . 

v    واإلداريةتقديم أي مساعدات مثل الخدمات االستشارية والفنية . 

v   المشروعات المشتركة  وإقامة األعمالر حفز وتطوي . 

في سنغافورة مع عدد من الهيئـات والمؤسسـات   )  S E B( هناك تعاون بين مكتب  – 2

  :  أهمهاالتي تهدف إلي إعانة المكتب في تنمية المشروعات الصغيرة  ىخرألا

v معهد سنغافورة للتوحيد القياسي والبحث الصناعيThe Singapore Institute 

of Standard and Industrial Research    والذي يتولى نقـل التكنولوجيـا

  .المالئمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

v  المجلس الوطني لإلنتاجيةThe National Productivity Board  والذي يركز

على تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها الفنية، مع وضع البـرامج الخاصـة   

  .جية وتقديم المشورة الالزمة في هذا الشأنبتطوير مستويات اإلنتا
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v  مجلس تنمية التجارةThe Trade Development Board   والـذي يخـتص

  .بمساعدة المشروعات الصغيرة على تنمية صادراتها إلى األسواق الخارجية

v  مجلس الكمبيوتر الوطنيThe National Computer  والذي يساعد المنشآت

  .يوتر لتنظيم أنشطتها وأعمالهاالصغيرة على تصميم برامج كمب

v     قيام عدد من الشركات متعددة الجنسيات بوضع برامج لتقـديم المعونـة الفنيـة

  .لمساعدة المواطنين في سنغافورة

v  عدد من المنظمات ومعاهد البحوث والتدريب المتعاونة في إعداد وتهيئة المشروعات

لتسـويقية فـي ظـل شـروط     الصغيرة على القيام بالعمليات اإلنتاجية واإلدارية وا

  .متطورة

ـ عمل مجلس التنمية في سنغافورة والذي  وباإلضافة إلي ذلك ، فقد    1976عـام  ي أنش

على وضع خطة لتمويل الصناعات الصغيرة ، وهي تتضمن تقديم قروض بفائدة مدعمة وقـد  

  :)38(يلي  تضمنت الخطة ما

 .لآلالت %) 70( للمباني و%) 85(قروض للمصانع تصل إلي   )1(

 %) .80(للبيع إليجاري ويمكن رفعه إلي %)  70(قروض للماكينات وتصل إلي   )2(

 المال العامل ، ويمكن بمقتضاها الحصول على قروض متدرجة تسدد طبقاً رأسقروض   )3(

 . وبفائدة منخفضة  األجللجدول قصير 

كما عملت هذه الخطة على توفير هذا التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة 

مليون دوالر ، وكذلك الصناعات الصـغيرة التـي   )  5إلي  2(مالها مابين  رأسيتراوح  التي

                                                             
 . 53، العدد الثالث ، ص  1993يونيو / المصارف العربية ، المجلد الثالث عشر حزيران     38- 
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)  1.5(البنوك تقوم بتمويل هذه الصناعات بقرض ال يتجاوز  أنتجاوزت حد االقتراض ، كما 

موقع مثـل   إنمليون دوالر ، حتى يمكن مساعدة هذه الصناعات في النمو والتطوير ، خاصة و

 حتـى سنغافورة وهي منطقة حرة ، يتطلب زيادة التمويل لهذه الصـناعات  هذه الصناعات في 

إلي زيادة قـدرتها علـى دعـم وسـد      باإلضافةيمكنها مواجهة ، السوق الداخلي والخارجي ، 

مـن االسـتثمارات    احتياجات الصناعات الكبيرة القائمة مع توفير الخدمات التي تكفل مزيـداً 

  .  األجنبية

يهدف إلي تدعيم الصادرات من السلع المصنعة هناك كما قام  وقد وضع برنامج مكثف

بنك التنمية السنغافوري بتوفير كافة المساعدات المالية ، وانضم إليه عدد كبيـر مـن البنـوك    

  .التجارية  األسعارقل من أوتم تحديد سعر الفائدة بمعدل ثابت  ىاألخر

بدرجـة كبيـرة فـي النمـو      أسهمتويمكن القول أيضا أن تنمية الصناعات الصغيرة 

مثل تايوان وهونج كونج وتايالند ، فقد حققت في تـايوان   أخرىالصناعي في العديد من دول 

 أربعـة تقدم كبير في مجال الصناعات كثيفة العمل خاصة الصناعات التقليدية التي يعمل فيهـا  

المنزلية  األدوات نتاجبإتقوم  ما وغالباً. والتي تدرج ضمن القطاع الصناعي المنظم فأكثر أفراد

المتطـورة   األطفـال المعدنية ولوحات التوزيع االلكتروني والترانزستور والسـاعات ولعـب   

فـي   اآلسيويةبه مجموعة الدول  أخذتوالمالبس الجاهزة ، وقد كانت اليابان هي المثال الذي 

  .تنمية التصنيع فيها من خالل تطوير الصناعات الصغيرة 

تنمية الصناعات الصغيرة مثار جدل من كثير من الدول النامية هذا وقد أصبحت قضية 

المال فيهـا   رأسبهذه الصناعات لتنمية اقتصادياتها ، خاصة في ظل ندرة  تأخذ بدأت، والتي 

كبيرة من هـؤالء   ألعدادينعكس في نقص فرص العمل المنتجة  والذيالسكان  أعدادوضخامة 
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صغيرة من خالل انخفاض تكلفة االستثمار فيها وتكلفة الصناعات ال أظهرتوهكذا فقد . السكان 

بها في اقتصاديات كثير من الدول النامية الممثلة في الهند وكولومبيا  األخذ أهميةفرصة العمل 

  . ) 39(.والفلبين واندونيسيا والمكسيك وتركيا وغيرها من الدول النامية 

  تجربة الصناعات الصغيرة في المملكة المغربية تجربة الصناعات الصغيرة في المملكة المغربية  ))  44  ––  55((  

الـذي  العهد الرمـاني  الصناعات الصغيرة في المغرب عبارة عن صناعات تقليدية عرفت في 

الحديد وطرقـه ،   والمطفيات ، وتعددت مصانع صهر ازدهرت فيه صناعة السواقي والنواعير

ثاث وغير ذلك من لوازم الحيـاة  ، وصنع األ ودبغ الجلود ، وصناعة القناديل ، ونسج المالبس

لها تاريخ قديم وما زال هذا الطابع في الصناعة قـائم   تقليديةال هاصناعاتالتقليدية وكمالياتها ، ف

حتى اآلن ، على الرغم من تطور بعض الصناعات وخاصة تلك التي تحولت مـن صـناعات   

  . تقليدية إلى صناعات صغيرة حديثة 

 من الناتج الداخلي الخام ويساهم في إعالة ثلث%) 19( المغربيةقطاع الصناعة التقليدية  يمثل 

 االقتصادي بالمملكة ان ، ويعد أحد مجاالت اإلبداع المغربي دون منازع وأحد أعمدة النشاطكالس

تـرة  ، يمـر بف  بالمملكة بعد الفالحة لليد العاملةإال أن هذا القطاع ، الذي يعد ثاني أكبر مشغل 

، وذلـك   متوارثة عبر قـرون  اتاندثار مهار صعبة إلى درجة يتحدث فيها المهنيون عن قرب

أخـرى   استقطاب يد عاملة شابة باتت تفضل مهنـاً  بالنظر إلى الصعوبة التي أصبح يجدها في

إال أن الحكومـة   ، التي تجد مبررها بالخصوص، األزمة وبالرغم من هذه. تغري بدخل أفضل

الملكية فكرت في كيفية الحفاظ عليها ، فاتبعت نظام التعاونيات وخصصت لها منح وتبرعـات  

  . مادية وعينية لتمكينها من اإلقالع بدون تعثر 

                                                             
  . 87المشروعات الصغيرة ، الندوة القومية األولي للمشروعات الصغيرة ، ص عفيفي ، تجارب بعض الدول في مجال   حاتمحاتم ،  . د   -  39
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 االقتصادية التنمية يالصناعات الصغيرة والمتوسطة ف تلعبه أن يمكن الذي الفعال بالدور شعوراًو 

 المتبعة االقتصادية سياستها في القطاع لهذا القصوى األهمية المغربية ةالدولأعطت  ، واالجتماعية 

 أيضاً تعتبر كما ، االقتصادي الصناعي والتنويع لإلدماج األساسي العنصر تعتبر ألنها نظراً وذلك 

 كبيرة ، شغل خلق مناصب في تساهم كما الصادرات، لترقية مهم وعامل هللتجديد األساسي المورد

 6 ب لالشغ مناصب الصناعات الصغيرة والمتوسطة تخلق أن المغرب في الدراسات أتثبت حيث

 القطاع بهذا المغربية السياسة اهتمام رجعيو  الكبرى الصناعية المؤسسات مما تخلقه أكثر مرات

منح استفاد منها عدد كبير مـن  )40(السبعينيات حيث خصصت الدولة خالل التصميم الخامس إلى

جمعية تعاونية من مراكـز اإلرشـاد   ) 63(وخاصة حديثة العهد ، فقد استفادت نحو التعاونيات 

في  لهيكليا صحيحتال مخطط باعتمادو .لم تكن تحظى به التعاونيات من قبل  ما والتجهيز وهذا

  41) (: هما ركيزتين على يعتمد والذي المغرب

 .لألسعار الخارجية التجارة ميدان في االقتصادي وخاصة التحرير 1- 

 القطاع هجر عليه ترتب الخاص مما القطاع بتشجيع االقتصادية الحياة في الدولة تدخل تقليص 2- 

 التنمية دفع وسيلة تعتبر ألنها والمتوسطة  الصغيرة الصناعات أمام المجال وفتح الكبير الصناعي

 بكل السوق وتمويل البطالة وامتصاص  الصناعي التوزيع على تبنى التي في المغرب االقتصادية

   .المطلوبة والخدمات السلع

                                                             
  .  الخطة الخمسية لدولة المغرب   - 40

 17 يومي .العربية الدول يالصناعات الصغيرة والمتوسطة ف تأهيل العربية ،ملتقي المتطلبات الدول يالصناعات الصغيرة والمتوسطة ف تنافسية علي ، مدى سالم ارميض    - 41

  . الجزائر– بالشلف بوعلي بن حسيبة أفريقيا ،جامعة شمال اقتصاديات و العولمة مخبر ،إشراف2006 أبريل 18و
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 لحجم اسـتثماراتها  نظراً التوقعات لهذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستجيب أن اليقين ومن

 المحلية الموارد واستعمال ، مناصب الشغل خلق وكيفية الثانوية األشغال في نجاحهاو ، المتواضع

وعليـه   ، المغربـي  االقتصـاد  في مهمةة مكان تشغل المؤسسات هذه فإن وبالتالي . ةفؤك بطريقة

 مـن %)   (92نسبة تشكل المغرب في شخص)  (200 من أقل لتشغِّ التي الصغيرة فالمؤسسات

 يقـارب  ما العاملة وتعطى اليد من)  (46%نأكثر م لوتشغِّ ، المغرب في الصناعية المؤسسات

فـي   الصـناعي  الخـام  الداخلي الناتج من)  (38%أي مضافة كقيمة مغربي درهم مليار) (4.4

  : خالل من فيها  المجال لالستثمار بفتح المغربية الدولة قامت ذلك أجل المغرب ومن

   الصناعية المناطق تهيئة ذلككو ، الجديدة االستثمارية المشاريع الستقبال البنية األساسية عوض •  

  . الخاصة االستثمارات ويشجع ينظم وتشريعي قانوني إطار إعداد •  

 . عليها القائمين ومساعدة وتمويلها المشاريع بدراسة مكلفة عمومية وإدارات مؤسسات خلق •  

 لخلـق  والطـرق  اإلجراءات لتسهيل اإلدارية باإلصالحات تهتم آلية وإجراءات طرق وضع  •

  . االستثمارية المشاريع وتأسيس

في السنة لهـذه   جعلت الدولة تخصص شهراًوقد زاد االهتمام بالصناعات التقليدية للدرجة التي 

الصناعات وهو شهر ديسمبر حيث تقام فيه معارض منتجات هـذه الصـناعات وتنقـل هـذه     

المعارض داخل أقاليم الدولة وتقام تحت إشراف وزارة الشئون االجتماعية ووزارة الصـناعة ،  

مناقشـات يـديرها   حيث يتم عرض هذه المنتجات من خالل التعاونيات ، كما تنظم نـدوات و 

متخصصين تكون مواضيعها االهتمام بدراسة مشكالت هذه الصناعات وكيفية إعدادها الستقبال 

  .العمالة الزائدة وتوفير فرص العمل 
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هذا وقد نمت الصناعات التقليدية في المغرب في إطار التعاونيات والتي أصـبحت مجتمعـات   

ات التي تمارس نشاط الصناعات التقليدية نحو ضخمة في كل المدن وأكبرها ، وبلغ عدد التعاوني

  . جمعية وتزايد أعدادها بشكل مستمر حتى اآلن )  30(

 وقد مكنت هذه التعاونيات الصناع والحرفيين من الحصول على قروض بفائدة منخفضـة جـداً  

لـدخول  لحتى يمكن أن ترتقي الصناعات الحرفية بصورة أهلتها بالفعل %) 5.4(تصل إلى نحو

معارض الدولية وخاصة في أوربا وبعض دول الوطن العربي وذلـك بقصـد التعريـف    في ال

  .بمنتجات المغرب وتشجيع زيادة اإلنتاج في هذا الميدان 

وقد حققت هذه التجارب نجاحات كبيرة ، وأصبحت المغرب تصدر منتجات الصناعات التقليدية 

  .والمطرزات المختلفة  إلى فرنسا وألمانيا وأهم هذه المنتجات األغطية والتريكو

تعاونية للصناعات التقليدية تنتمي إلى صناعات أساسية ) 170(وتوجد اآلن في المغرب أكثر من 

 هالخ وقد بلغ حجم معامالتها في مجموع...مثل صناعة المنسوجات والجلود والخشب والحدادة 

درهم ، وكان يعمل بهـذه   مليون )151,348,587(على  دما يزي) 1976 – 1972( في الفترة

مشتغل باإلضافة إلى أسر المشتغلين والذين يمارسون العمل في )  7000( الصناعات أكثر من 

  .منازلهم 

وقد تولت وزارة التخطيط والتنمية مسئولية تطوير الصناعات الصغيرة في المغرب العربي وبدا 

أي نجاح حتى  يحققوالذي لم  1962االهتمام بها بإنشاء مكتب تنمية الصناعات الصغرى عام 

  .حيث أنشي مكتب تنمية التعاون كجهاز منسق بين الوزارات  1975عام 
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 1973أن إجمالي قيمة االستثمارات التي عرفها هذا القطاع منذ عام  )42(وأضافت دراسة مغربية

اسـتثماريا   برنامجـاً ) 1584(مليون درهم وزعت على حوالي ) 760(بلغت  1995حتى عام 

  . منصب شغل) 346(ألفا و) 114(أحدثت نحو

وبخصوص مساهمة هذا القطاع في الصادرات المغربيـة أوضـحت الدراسـة أن صـادرات     

فـي  ) 4.5(بلغت نسبته  1998في عام  الصناعات التقليدية إلى األسواق الخارجية سجلت نمواً

وذلك بدون احتساب مشتريات السياح  1997ماليين درهم مقارنة مع عام ) 610(المائة بحوالي 

وأشارت إلى أن صادرات المغرب مـن منتجـات   . مليارات درهم 6 ــــالتي تقدر قيمتها ب

مصدر إليها حيـث تـأتي   بالتركيز سواء من حيث النوع أو الجهة ال الصناعات التقليدية تتميز

وبعـدها  %) 33(المصدرة وتصل نسبتها في هذه الصادرات إلـى   الزريبة في مقدمة المنتجات

%) 9(في المائة والمالبس التقليدية بنسبة  11ثم الحديد المطروق بـ%) 20(قطاع الفخار بنسبة 

الدراسـة  من جهة أخرى ، تطرقت %). 6(والمصنوعات الجلدية %) 7(والمصنوعات الخشبية 

المغربية إلى الصعوبات والعوائق التي تحول دون استغالل الطاقة الهائلة التي يتيحهـا قطـاع   

الصناعة التقليدية في البالد بشكل أفضل ، حيث أشارت إلى عدم توفر المعطيـات اإلحصـائية   

ك الشاملة والمدققة والدراسات الكاملة عن مختلف جوانب ومجاالت الصناعات التقليديـة وكـذل  

عدم وجود قانون للتعريف بأنشطة الصناعات التقليدية وقواعد وشروط مزاولتها وضبط الصناع 

 .في سجل شامل على الصعيد الوطني 

 

                                                             
 بالقاهرة حول 23/12/2008التي قام بها وفد يمثل كتابة الدولة المكلفة بالمقاوالت الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية لندوة عربية أنهت أشغالها األربعاء    - 42 

  »الصناعات التقليدية في الوطن العربي«موضوع 
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  التجربة التونسية التجربة التونسية    ))  55  ––  55((

إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الهدف األساسي وتأخذ األولوية القصوى في   

 المؤسسات لها آثار إيجابية فـي خلـق فـرص عمـل ،    خطط التنمية بتونس ، وذلك ألن هذه 

يقبضه  أكثر مما وديةمردكل عامل يجب أن يحقق (طرق إنتاج مدروسة جيدا  وتستعمل عموماً

مقارنة بالمؤسسات الكبيرة ، كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة تسـاهم فـي     )من أجر 

، لذلك تونس أعطت أولوية قصوى لهذا القطاع ، وذلك عـن طريـق    يتحقيق التوازن الجهو

  -:اتخاذ بعض الخطوات منها 

  .إتباع سياسات تشجيعية لتسيير وخلق مؤسسات جديدة  - 1

  .تغيير القوانين المتعلقة بتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستبدالها بقوانين محفزة  - 2

وذلـك بتكـوين    ، ى مع متطلبات اقتصاد السوق التنافسياعتماد طرق تسيير جديدة تتماش - 3

  .ا في دفع عجلة التنمية بهإطارات مؤهلة لقيام هذه المؤسسات بدورها المنوط 

وبالتالي فإن هذا القطاع يتلقى مساعدة ملحوظة من طرف الحكومة التونسية عن طريق 

ات واإلدارات األخرى التي وكالة ترقية الصناعة ،غرفة التجارة والصناعة وغيرها من المؤسس

تسهر على حماية وترقية هذه المؤسسات مثل المراكز التقنية لالستشـارة ، ومركـز تشـجيع    

  .الخ ...الصادرات 
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إن المشروع التونسي يقوم بتشجيع وتقديم التسهيالت الجبائية لرفع عملية االستثمار في  

ورفع مسـتوى اإلنتـاج فالسـلطات    هذا القطاع ، ومن أجل الحد من البطالة وتحقيق التشغيل 

وقد  يأساسية تتعلق برفع الصادرات وتحقيق التوازن الجهو العمومية في تونس وضعت أهدافاً

  -:قامت باإلجراءات التالية 

حماية االستثمار الموجه إلى السوق المحلي من المنافسة الخارجية وحماية المنتج المحلي وذلك • 

الجمارك بنسبة حد مرتفعة على الواردات المنافسة للمنتج  بإصدار قوانين تفرض حقوق ورسوم

  .التونسي 

التخفيض إلى الحد األدنى القانوني لحقوق الجمارك المقروضة علـى اسـتيراد التجهيـزات    • 

  .واآلالت الضرورية إلقامة مشاريع استثمارية 

  .وضع سياسات جد تحفيزية لفائدة المؤسسات المصدرة • 

تنموية التي اتبعتها تونس تعتمد على تطوير المؤسسـات الصـغيرة   ال اإلستراتيجيةإذن 

والمتوسطة ، فهي اليوم تحتل مكانة متقدمة في االقتصاد التونسي مقارنة بالمؤسسات الكبيـرة ،  

  .وهذا ما أعطى لتونس نسيج صناعي قوي يفتخر به الشعب التونسي 

حـوالي   1990حتى سنة هذا وقد بلغت عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 

  .)43(مليون دينار تونسي ) 225.400(مؤسسة وقيمة االستثمارات بها حوالي ) 1353(

                                                             
 17 يومي .العربية الدول في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تأهيل العربية ،ملتقي المتطلبات الدول في الصناعات الصغيرة والمتوسطة تنافسية علي ، مدى سالم ارميض   -43

  .،الجزائر 2006 , ل ريبأ 18 و
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  تجربة تطوير الصناعات الحرفية في تونس تجربة تطوير الصناعات الحرفية في تونس   ))  11--  55  ––  55((

دعائم االقتصاد القومي في تونس ، حيث تحتل المرتبة  أهمتعتبر الصناعات الحرفية من 

  .في دعم وتنمية اقتصادها القومي  إسهامهاالثانية مباشرة بعد السياحة وذلك من حيث 

 أصـبحت وتستمد الصناعات الحرفية التقليدية جذورها عبر العصور التاريخية القديمة ، حيـث  

 ، وقد ساعد الزمنالمحافظة على هذا التراث عبر  تعاقبت وعملت على ألجيال تراثاً اآلنتمثل 

على المنتجات الحرفيـة التونسـية    مستمراً وطلباً وفر سوقاً والذيعلى ذلك نمو قطاع السياحة 

  .تكاد تنفرد بها  والتي

ومن أهم الصناعات الحرفية التي ازدهرت بها على امتداد السـاحل التونسـي حـرف    

ريز وصـناعة  التط يف أساساًالجلدية وبرعت النساء  البسالنسيج وتقطير العطور وصناعة الم

صوفي يحاك علـى أنـوال   النسيج ال، ف واألفراحبالمناسبات  سيما الخاصةالمالبس النسائية وال

عمودية ، حيث يتم تنفيذ هذا النسيج بحيث يحافظ على أصالة الفن التونسي المتميـز والطـابع   

حرفة تونس مع االحتالل التركـي لتـونس ، وبتنـوع    واحد ، وقد دخلت هذه ال آنالتقليدي في 

السجاد البربـري   في شكل السجاد والقطيفة أو) الذرابية ( يطلق عليه هناك اسم  والذيالنسيج 

كبر مجمـع  أ اآلنالقيرواني نسبة إلي القيروان أقدم المدن التونسية والتي يقام بها ب الذي يعرف

للصناعات الصغيرة والحرفية ويمثل النواة األولي ألنشطه المجمعات الصناعية المتكاملة هناك ، 

ـ  تجاوز صيتها حدود المكان لتصبح العالمة المميزة لكامل الجهة وورد ذكرهاوالتي  كتـب   يف
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 الحقبـة  إبـان  الـبالد تركي وفدت علـى   أصلهذه الصنعة من  أنالرحالة والمؤرخين ويقال 

  .الحسينية

 أنالمـؤرخين   ، صناعة الخزف والفخار وأورد بعـض  األهميةويلي صناعة السجاد من حيث 

الصنعة فينيقـي   صل هذهأو منتجاتهملتشكيل  اليدويهم أول من استعمل الدوالب  جربه افو خز

 المنـتج مكونـات   أهم إحدى أصبحعلى مر الزمن حتى  هويوناني برع في تطويره حرفيو جرب

 أهـم ، ومـن   مزركشةالسياحي للمنطقة ، وهي صناعات تتميز بما عليها من رسومات يدوية 

 .والقناديل واألواني المختلفة  األطباقمنتجات الخزف ، 

 األحذيـة  وأهمهـا تونس ،  أنحاءكما تنتشر صناعة المنتجات الجلدية اليدوية في كافة  

  . السياح بسبب دقة صناعتها وجودتها العالية  التي تجذب األنواعوغيرها من  واألحزمةالتقليدية 

وتعد المنتجات النحاسية اليدوية أو المشغوالت النحاسية من ابرز الصناعات الحرفية في 

السـيوف والخنـاجر    وأياديالشاي والطفايات  وأطقمالقناديل والشمعدانات  أهمهاتونس ، ومن 

   .واألواني واألباريق المحفورة بمهارة يدوية عالية 

 والتـي الحلي  ومن الحرف التي ازدهرت في العاصمة وعدد من المدن الداخلية صناعة

الفضيات والحلي المرصع  وكذلك/ والخمسة/ والريحانة/ الخلخال/تعود إلى العهد البونيقي فنجد 

   .بالعنبر والمرجان

 ودوبرع الحرفيون في تجديد هذه الصنائع التقليدية والنهوض بها فتجاوزت شهرتها حد

 .مختلف بقاع العالم يالترويج لها ف فيالوطن وساهم تدفق السياح على الجهة 
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النخيل  تنتشر صناعات حرفية اتخذت من جذوع، وفي منطقة الجريد حيث تمتد واحات النخيل 

لمنزلـي  ا األثـاث فصـنعوا  ، وسعفها مادة أولية برع السكان القدامى والحاليون في تطويعهـا  

السـجاد   ومن سعف النخيل صـنعوا  واألسقفالمنازل  أبوابوالمستلزمات واألواني فضال عن 

  .والحصير والقفة والطربوش وتحف الزينة وغيرها

تطوير الصناعات الحرفية في تونس يتم عن طريق الـديوان   أنومن الجدير بالذكر ، 

صناعة النحاس  بدأتت التقليدية ، وقد القومي للصناعات التقليدية وهو الجهاز المعني بالصناعا

التي تمـارس مـن    األساسيةالحرف  كأحدتظهر في تونس  األلوانالمطلي بالزجاجيات الزاهية 

 .خالل وحدات الصناعات الحرفية 

ومما يساعد على النمو وازدهار الصناعات التقليدية التونسية الدور الذي يقوم به الديوان 

. والتمويل والتسويق وتقديم المشورة لصغار الحرفيين والصـناع  القومي في مجاالت التدريب 

كبر مجمع عربي للصـناعات الحرفيـة   أ بإنشاءوكنموذج لهذا التطوير قامت الحكومة التونسية 

والتقليدية والصناعات الصغيرة بوجه عام وهو مجمع القيروان والذي تزدهر فيـه الصـناعات   

وهي تعتبر بداية كبيرة لتنمية وتطوير ، صغيرة حديثة  صناعات إنشاءالحرفية إلي جانب بداية 

تمثـل   أصـبحت الصناعات الصـغيرة   أنالحكومة التونسية  إلدراك الصناعات الصغيرة نظراً

  .عصب التنمية في كثير من دول العالم المتقدم والنامي 

علـى   ئةدعم القطاع وترسيخ الهوية التونسية وتربية الناش لزيادةومن المبادرات الهادفة 

 يومـاً  السادس عشر من مارس من كل سنة إعالن 1991القيم األصيلة قرار رئيس الدولة سنة 

ولباسه التقليـدي   للمصالحة بين المواطن التونسي وتحقيقاً لألصالة تقديراًللباس التقليدي  وطنياً

 والتحسسخصوصياته  إلبراز ومحلياً وتقام بهذه المناسبة التظاهرات الفكرية والترويجية وطنياً
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االبتكار بهدف تطويره وتشجيع الشباب  بضرورة الحفاظ عليه وتشجيع الحرفيين على المزيد من

  .عليه اإلقبالعلى 

ـ     يف كذلك ينتظم سنوياً  يالعاصمة خالل فصل الربيع الصـالون الـوطني لالبتكـار ف

أخـر  لـبالد لتقـديم   الصناعات التقليدية يشارك فيه المئات من الحرفيين من مختلف منـاطق ا 

اختصاصات حرفية عديدة بهدف التعريف بهـا واستشـراف فـرص     يف وإبداعاتهمابتكاراتهم 

  .الترويج والتصدير

عـدة   إحـداث ولمزيد من النهوض بالقطاع وتكوين جيل جديد من الحرفيين الشبان تم 

 طقمهن الفنون والحرف موزعة على عدد مـن منـا   يالتكوين ف يجامعية مختصة ف مؤسسات

ـ  األكـاديمي تشمل كل الجهات وذلك بغية تطوير التعلـيم   أنوينتظر  البالد اختصاصـات   يف

  .)44(التقليدية المحلية ودفع الناشئة إلى االبتكار  الصناعات

ونخلص إلى أن تنمية الصناعات الصغيرة جاء في المرتبة األولي في كثير من الدول وما زالت 

المتقدمة كاليابان والواليات المتحـدة األمريكيـة وإنجلتـرا    تمثل مكانة كبيرة  في معظم الدول 

فـي   ةوسويسرا وألمانيا ، كما أنها أصبحت تمثل مكانة كبيرة في معظم دول العالم النامي خاص

منطقة جنوب شرق آسيا خاصة في الهند وتايوان وتايالند وماليزيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة 

لتنميـة وتطـوير    حياً وتعتبر مثاالً. )45(دول شمال أفريقيا ، باإلضافة إلى هونج كونج وبعض 

  .  الصناعات الصغيرة في ليبيا 

                                                             

 . 22، ص)يونيه  -مايو( 1988،  38، االتحاد التعاوني المركزي ، العدد  اإلنتاجيمتولي سمير ، الصناعات الحرفية في تونس ، مجلة التعاون    44-

ص ,  8/6/2006-7بنغازي  , ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا , ، سبل دعم وتطوير المشروعات الصغيرة   أمحمد  اهللاعبد شامية  ،   - 45

6  .  
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   السادسالفصل 
  عمل التوفير فرص في ودورها الدولة سياسات 

  

  مقدمةمقدمة) )   11  --66((

المحـرك األساسـي للنشـاط والنمـو      هيالصغيرة والمتوسطة الحجم  الصناعاتإن 

بسـمات   الصـناعات حيث تتمتـع تلـك   ليبيا،  في سيما ال معظم بلدان العالم و فياالقتصادي 

القدرة على االبتكار والتطـوير  و القدرة على التغيير السريعووخصوصيات مميزة مثل المرونة 

االقتصاد والمحرك  فياستيعاب العمالة حيث تجعلها الموظف األول  في الرئيسيوتعتبر العنصر 

درات كامنـة تـدفع باالقتصـاد    لالستثمار والنمو االقتصادي، ناهيك عما تتميز به من ق الفعلي

الصغيرة والمتوسطة الحجم سـيكون لـه    الصناعاتوالمنافسة إلى األمام ، كما أن دعم برامج 

واعدة كفيلة بخلق فرص  صناعاتككل ونشوء  الوطنيعلى بنية ونمو االقتصاد  إيجابيمردود 

والمبدعين من الشباب  وتعزيز عملية التنمية المستدامة يعتمد على دعم المبادرين ، عمل للشباب

ت عااصـن والباحثين عن عمل بالتعاون مع جميع الجهات من أجل خلق مناخ داعم وممكّـن لل 

الصـغيرة   للصـناعات إلى وضع رؤية واضحة  السعي: الصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل

 فـي والمتوسطة، ومن خالل برامج توزيع الثروة وسياسات اإلقراض المختلفة، وإعادة النظـر  

ليبيا يكفل استيعاب  في الصناعاتلتشريعات واألنظمة بهدف خلق مناخ مالئم ومشجع لعمل تلك ا

 صـناعات لكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل، ودعم وتطوير شبكة للخدمات المـؤازرة ل أ

القائمة والناشئة بحيث تستجيب هذه الخدمات لحاجات كل منها على أن تشـمل هـذه العمليـة    

، والمراكز البحثية والقطاعات اإلنتاجيـة والخدميـة    والتدريب المتقدم يم العالمؤسسات التعلي
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من خالل  الوطنيتنمية االقتصاد  فيالمختلفة، ومصادر التمويل، وتعزيز مساهمة القوى العاملة 

والعمـل  ،  اقتصادية واعدة مشاريعتحويلها إلى  فيتبنى أفكار المبادرين والمبدعين ومساعدتهم 

وبناء الثقة من خالل تنمية القدرات الذاتية والمهـارات الفنيـة لألفـراد     اإلبداعثقافة على نشر 

ظل التطـور السـريع    فيوتعزيز برامج الملكية الفكرية والمنافسة المعرفية ونقل التكنولوجيا 

الصـغيرة   الصـناعات  إن.  للعلوم والمعارف واستخدام التقنيات الجديدة وتغير أسلوب تكوينها

في عمليات التنمية بمفهومها الشامل من حيث اعتبارها مـن أهـم المحـاور     تساهم سطةوالمتو

    )46( أهمهااعتبارات  عدة التي تعتمد عليها اقتصاديات دول العالم من حيث اإلستراتيجية

من أهم اآلليات الفعالة في تنويع وتوسيع  والمتوسطة الصغيرة الصناعات أن تعتبرأنها 

صناعات، وكذلك الخدمات التي تكون بدورها الهيكل االقتصادي لمعظم دول قاعدة المنتجات وال

العالم المتقدم، حيث تمثل إحدى حلقات التوازن في الهياكل االقتصادية بما تتميز به من مرونـة  

  .وسرعة استجابة لمتغيرات األسواق المحلية والعالمية

ر المـدخرات ورؤوس  في اسـتخدام واسـتثما   والمتوسطة الصغيرة الصناعاتوتساهم 

األموال المحلية وتلبي بذلك الطلب على تنشيط االستثمار اإلنتاجي والتصنيعي، حيث تتسم عادة 

بصغر حجم االستثمارات مما يتيح ألكبر عدد ممكن من المسـتثمرين اإلقـدام علـى إقامتهـا،     

ـ  ى عمليـات  باإلضافة إلى انخفاض حجم الخسائر المالية وتوجيه االستثمارات بشكل مباشر إل

  .اإلنتاج فقط

                                                
واليت ينظمها مركز حبوث العلوم , املشروعات الصغرية واملتوسطة يف ليبيا : لمية حولورقة مقدمة للندوة الع    - 46

 ليبيا -بنغازي كلية اإلقتصاد جامعة  -عبداهللا احممد  شامية. د.أ 6/2006/ 8-7خالل الفترة  بنغازياالقتصادية و جامعة 
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في التخفيف من حـدة   والمتوسطة الصغيرة صناعاتللوأخيراً فإن هناك مساهمة مؤكدة 

الفقر ورفع المستوى المعيشي للفئات األكثر فقراً عن طريق فرص العمل التي توفرها للعمالـة  

  . غير الماهرة والفقيرة وتوليد دخل إضافي لهذه الطبقات

الصغيرة والمتوسطة فـي   الصناعاتأن مساهمة قطاع  إلى دوليالالبنك  تشير تقديرات

القائمة في هذا القطاع تشكل نحو  المشاريعوأن  )%46( حواليالناتج المحلي العالمي تصل إلى 

من الصناعات اليدوية في  )%35(العالمية كما تستحوذ على نحو  المشاريع من حجم   )80%(

  . العالم

  الصـناعات الصـناعات وتطـوير  وتطـوير    في تنميـة في تنميـة   ااورهورهودود  الخصخصةالخصخصة  سياسةسياسة  ))  22  ––  66((  

  والمتوسطةوالمتوسطة  الصغيرةالصغيرة

االقتصادية  إلى تحويل الملكية العامة في الشركات والوحداتالخصخصة  تهدف سياسة    

األداء االقتصادي للوحـدات ،   تفعيلو، جزئية إلى القطاع الخاص  أوسواء كانت كلية ، العامة 

صادية إلى دور الراعي من خـالل صـياغة   لألنشطة االقت وتحويل دور الدولة من دور المالك

  .وترشيد اإلنفاق العام  والمستهلكين  مصالح المنتجين  السياسات والحوافز والتحكيم بين

 إلـى إلى الشـراكة و  تدعوكبداية تنفيذية  م 2004في سنة الخصخصة بدأ تنفيذ برنامج 

ـ ة االقتصـادية  مزاولة األنشط تملك الثروة حيث صدرت جملة من التشريعات التي تنظم م ، وت

بقرار اعتماده والقرارات التنفيذية الالحقة   لألسس الواردة  وفقاً الشروع في تنفيذ هذا البرنامج 

لسنة )  31(العامة رقم الهيئة الصادرة بقرار أمانة  وفي إطار نصوص الالئحة الخاصة بالتمليك

وبـأدوات   م 2007لسنة )  108( والقرار  م 2005لسنة )  52( رقم  والمعدلة بالقرار م2003

  والهيئة العامة للتمليـك  أشراف ومتابعة اللجنة العليا إلدارة برنامج نقل الملكية تنفيذ تعمل تحت
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 الخـاص القطـاع   ىالقرارات المتخذة بشأن نقل ملكية الشركات العامة إل تنفيذ على اإلشرافو

ضاع الوحدات المسـتهدفة  أووتقييم  ةوالتي منها دراس ، العملية المناسبة وذلك باتخاذ الخطوات

يوضح عدد الوحـدات  )  1 – 6( والجدول ،  ىأخرفنية وقانونية  إجراءات وعدة ، بنقل ملكيتها

  .ملكيتها من القطاع العام للقطاع الخاص  التي تم نقل اإلنتاجية

  يوضح)  1 – 6( الجدول 
  قطاع الخاصالتي تم نقل ملكيتها من القطاع العام لل اإلنتاجيةالوحدات 

  
  عدد المساهمين   عدد الوحدات المملكة   المنطقة  م.ر

  1714  9  بنغازي  1

  191  6  المرقب  2

  1624  7  مصراتھ  3

  52  4  النقاط الخمس  4

  357  7  الجفارة  5

  13  2  غدامس  6

  14  1  وادي الحیاة  7

  66  3  تاجوراء  8

  437  4  درنة  9

  4  1  مرزق  10

  4  1  الجفرة  11

  707  12  طرابلس  12

  11  1  ترھونة ومسالتھ  13

  8  1  غریان  14

  5  1  المرج  15

  45  3  البطنان  16

  22  2  سبھا  17

  5  1  یفرن  18

  36  1  صبراتھ  19

  10  1  الزاویة  20

  448  1  بني ولید  21

  5773  69    اإلجمالي
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  googolمن ال موقعها،  2004،  الهيئة العامة للتمليك: المصدر

  

  صناعات الصغيرة صناعات الصغيرة للاااهتمام الدولة باهتمام الدولة ب) )   33  ––  66((

مع بداية السـبعينات  اهتمت الدولة بإقامة المشروعات االقتصادية في مختلف القطاعات 

علـى   تسيطر فيه مجموعة من الصناعات الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص وما قبل ذلك كانت

م عدد نفاق الحكومي شجع على قيا، وزيادة اإل ال أن تدفق العائدات النفطيةإالهيكل الصناعي ، 

مـن العنايـة    نـال قـدراً  ت، واعتبرته من الضروريات التي ينبغي أن )47( كبير من الصناعات

العمل االستراتيجي لنمو  تاالقتصادية من أولويا تإقامة المشروعاليبيا واالهتمام ، كما اعتبرت 

  . )48(االقتصاد الوطني 

 الهيئة متوسطة بقراروال الصغيرة المنشآتوأصدرت قرارات بإنشاء  الدولةفقد اهتمت  

  ودعمهـا وتقـديم المسـاعدات    الصـناعية  المنشآتإقامة  هدفب 1988لسنة  239العامة رقم 

وخلق فرص العمل  البديل المالئم للعمل االقتصادي  باعتبارها ،والتسهيالت الالزمة النتشارها 

)49(.  

                                                
  .277، ص 1989 ، بنغازي الكتب ،   الوطنيةالدار "ليبيا الثورة خالل عشرون عاماً " وآخرون  قنوص ، صبحي     - 47

  

ودورها  والمتوسطة  المشروعات الصغيرة ،م  2006\6\ 8-7  بنغازي ،والمتوسطة في ليبيا  وتطوير المشروعات الصغيرة  ، ندوة تنمية  عطية عبد الواحدسالم ،       - 48

 . 8ص  ،في تقليص حجم البطالة 

/ 12/  16 -14 والمسـتقبل طـرابلس   الماضي  –االقتصادية في ليبيا  مؤتمر التنمية ،عات الصغيرة ودورها في االقتصاد الليبي ، المشرو احمد  سعيد الشريف ،      - 49

  .  27ص  ،الهيئة القومية للبحث العلمي مركز بحوث العلوم االقتصادية  ، 20+02
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ليبيـا  فـي    والمتوسـطة  ت الصغيرة آمعظم المنشإلى أن  )50(مصادرالبعض  وتشير 

في الصناعة التحويلية مثل الصناعات متركز غلبها أو وتركز على منتجات استهالكية  متشابهة

  .والتي تستهدف جميعها السوق المحلي فقط  ، وغيرها والصناعات البالستيكية الغذائية 

تولت القطاعات و ،والمتوسطة منذ أكثر من عقدين  المشروعات الصغيرة ليبياتبنت وقد 

  ودعـم المشـروعات الصـغيرة    والبرامج لمساندة  التنفيذية المختلفة وضع الخطط  واألجهزة

وتم استحداث عدد من المصارف والصناديق المتخصصة إلقراض الراغبين بإقامة ، والمتوسطة 

 .2000المتوسطة ، خالل سنة و المشروعات الصغيرة

ليون دينار ليبي لتنفيذ م)  400( مبلغ خُصص بالميزانية العامة  قدف 2001في سنة  أما

وبلغ عـدد األنشـطة التـي    مواطناً ، ) 22646( ستفاد منه حتى اآلن برنامج التحول لإلنتاج ا

 . خدمياً نشاطاً)  1419( و إنتاجياً نشاطاً)  6329( منحت لها قروض 

مليـون دينـار للمصـارف    )  195( مبلغ   2002كما خصص بميزانية التنمية لسنة 

اختصاصها ، باإلضافة في الداخلة  التحول لإلنتاج إلقراض المشروعاتصندوق و المتخصصة

  والوحدات االقتصادية للعاملين بها بعد تقييمهـا فنيـاً   تمليك الشركاتالخصخصة ل إلى برنامج 

والذي شرع في تنفيذه بهدف التقليل من االعتماد على القطاع العام وتشـجيع   واقتصادياً ومالياً

   )51(.  واالجتماعية في التنمية االقتصادية لمساهمة بفاعلية أكثرالقطاع الخاص على ا

                                                
   . مرجع سابق، والطموح   الواقع االمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبي ، حسين علىثريا   يالو رفل     -   50

  
، نظمه مركز بحوث العلوم  1994/ 6/10-4، الصناعات الصغيرة في القطاع الصناعي ، مؤتمر واقع وآفاق الصناعات الليبية بنغازي  شاميه عبدا هللا     -  51

  . االقتصادية بالتعاون مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعات 
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 ورسم دعم الدولة يبقي ولكن نمواً الصناعات الصغيرة والمتوسطة قطاع يشهد ليبيا وفي

 فـي  السنوات الماضية خالل  القطاع هذا انحصر حيث هاماً امرأ القطاع لهذا الداعمة لسياساتا

 .الحديثة الخدمات وأنشطة المعقد تصنيعال في ينخرط ولم  الخدمات مجال

واألنظمة المنظمة للمشروعات الصغيرة المظلة التشريعية  تعد القوانينوفي هذا السياق 

  دعم هذه المشروعات ، كما تعتبر هـذه القـوانين   في ونوعاً المناسبة التي يساعد وجودها كماً

 وتطوير وتحسين أداء الالزمة إلنشاء واألنظمة من العناصر المهمة في البنية التحتية للسياسات

ومن هذه األمور التي تعالجها التشريعات في شأن اإلقراض لفئة الشـباب   المشروعات الصغيرة

  -:)52(ما يلي 

تـؤدي تعقيـدات هـذه     مـا  كثيراً أنه حيثخيص والتسجيل ، االترمنح تسهيل إجراءات  -1

وإحجـامهم عـن    والمشروعات الصغيرة اإلجراءات إلى عرقلة المقبلين على القروض الشبابية

ـ والترخيص وبعثر لكثرة متطلبات إجراءات التسجيل االنخراط في مثل هذه البرامج  ا بـين  ته

  .ما يرافق ذلك من بيروقراطية والمختلفة ،  اإلدارات

اإلطـار   وتوفير تشجيع الشباب القائمين على المشروعات الصغيرة على تأسيس الجمعيات -2

  .القانوني لها 

ومؤسسات ضمان القروض  تشجيع المظلة التشريعية المناسبة لمؤسسات اإلقراض والتمويل -3

  .البرامج   بشروط ميسرة للشباب المقبلين على هذه

                                                
السنة األولى ،  البديل المالئم لمواجهة تحديات التنمية والتشغيل ، مجلة القوى العاملة : ، اإلقراض الشبابي للمشروعات الصغرى  رمضان السنوسي     - 52 

 62ليبيا ، ص  -، طرابلس 2005 ،  العدد األول ، مارس
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وضع بعض المحفزات الموجهة للبنوك إلقراض المشروعات الصغيرة عن طريـق دعـم    -4

والسـعر   )%16إلـى  % 14( ينيتراوح ب والذي سعر الفائدة بين القروض المقدمة للمستثمرين

  . ) %7( وقدره المقدم للمشروعات الصغيرة

العمل على خفض نسبة الفائدة الحالية كمحفز إضافي لبعض المشروعات الصغيرة المـراد   -5

  .تنميتها

مشاركة ممثلين عن جمعيات رواد الشباب للمشروعات الصغيرة باللجان الفنية المختلفة ذات  -6

  .اإلقراض الشبابي ب  العالقة المباشرة

تنظيم شؤون العاملين في المؤسسات الصغيرة وتوفير الغطاء التشريعي الالزم لهـم بمـا    -7

نظام الخـدمات  وإخضاعهم لنظام الضمان االجتماعي  يضمن المحافظة على حقوقهم من حيث

   )53(.حيةالص

أسباب زيادة اهتمام السياسات الحكومية بالصناعات الصغيرة أسباب زيادة اهتمام السياسات الحكومية بالصناعات الصغيرة   ))  44  ––  66((

  اًاًحاليحالي

،  1970نسـمة عـام    مليون)  1.879(ن استمرار زيادة معدالت نمو السكان من نحو إ

 مليـون )  5.883( نحو ، 2006خالل سنة  ذلك أضعافما يزيد عن ثالثة والتي وصلت إلى 

عـام   )%3.5 (وهو منني كاسالنمو المعدل حيث نالحظ أن هناك زيادة مرة واحدة في نسمة ، 

، ثم بعد ذلك توالت االنخفاضات في معدل نمو السكان الليبيين  1984عام %) 4.2(إلي  1970

                                                
 . 10,  9ص , مرجع سابق   سالم ، عطية عبد الواحد ،      - 53
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زيادة عرض على ذلك ؤكد ، ي)54( 2006عام %) 1.8(و 1995عام %) 2.8(وصلت إلي حيث 

نحو يفوق فرص العمـل المتاحـة ،    علىويرغبون فيه  ، خاصة من هم في سن العمل ، العمل

الوظـائف  فـي  تكدس الالذي يؤدي إلى زيادة  في قطاع األعمال ، األمر وفروالتي يمكن أن تت

 مما سيؤدي إلى زيـادة معـدالت البطالـة   ، وزيادة حجم العمالة في معظم الوظائف الحكومية 

اسـتيعاب فـائض   مهمة عاتق الصناعات الصغيرة  على يلقيبشكل مطرد ، و المقنعة والسافر

السياسات الحكوميـة   اهتمامدة رجاع زياإويمكن عن الزيادات السريعة في السكان العمل الناتج 

   -: )55(بالصناعات الصغيرة حاليا إلى ما يلي 

تسم سوق العمل في بداية عقد التسعينات بنشوء ظاهرة تراكم العمالة الزائـدة فـي   ا -1

بعـض الحـرف    فـي القطاع العام ، في الوقت الذي نجد نقصا ملموسا في العمالة 

من نقص العمال المؤهلين لإلنتاج و تشكبعض المصانع  أنوالصناعات الهامة ، كما 

العمالة الزائدة من  عابيالستالدولة أن تتجه إلى فتح سوق جديد  على لزاماًما جعل ، 

 .خالل اللجوء إلى تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية 

خلـق   مما، لفتح الحدود  عمالة الوافدة في قطاع األعمال نتيجةًلل ةهناك زيادة ملحوظ -2

عجـز   القدر المحدود من فرص العمل بالسوق المحلية ، وأيضـاً  لىعمنافسة شديدة 

وتوفير فرص عمل جديدة  عاب الخريجين من الجامعات والمعاهد العليايالدولة في است

لهم ، األمر الذي يدعو إلى أهمية  تحرك الجهات المسئولة لمواجهة البطالة بتحديـد  

                                                
ثـاني ،  ، محمد سالم كعيبة ، النمو السكاني وآثره على سوق الوحدات السكنية في االقتصاد الليبي ، مجلة البحوث االقتصادية ، العدد األول والعبد اهللا امحمد شامية       -54

 . 63، ص  1996، المجلد السابع ، بنغازي مركز بحوث العلوم االقتصادية 

 
 . 19,  18م ، ص 2004, مايو  –شهر الماء , السنة الثانية , عدد الثالث عشر ال,مجلد التجارة والصناعة , مستقبل سوق العمل بليبيا      -55
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  لتوفير فـرص عمـل جديـدة    كيان مستقل للصناعات كثيفة العمل ، ووضع برنامج

 . حد ممكننى دأوتقليل حجم البطالة إلى 

  

  

  

  

 

   وأجهزتهاوأجهزتها  دور الدولةدور الدولة) )   55  ––  66( ( 

، إذا اسـتخدمت   ومرتفعاً مستقراً اقتصادياً إن تفعيل دور الدولة االقتصادي يضمن نمواً

  :  )56(يلي ما علىالسياسات االقتصادية المناسبة لخلق المناخ الذي يساعد القطاع الخاص 

مستلزمات بـدء   إلى إضافة ،في قطاع الصناعة  المدروسةاالستثمارية توفير الفرص  -1

  . النشاط

 .الحرفية ضمن أشكال معينة وتشجيع دخول الصناعات الصغيرة  -2

التراخيص ، واإلعفاء الضريبي ، والخدمات : المساعدات الرسمية في المجاالت التالية  -3

 .واالستيراد والتصدير  العامة

 .واإلعالم  وخدمات اإلرشاد التمويليةوعدات الفنية واإلدارية المسا -4

 .المساعدات التسويقية والشراء المباشر بواسطة الهيئات الحكومية  -5

 .الحماية من الصناعات الكبرى  -6

                                                
، ص  2007، نوفمبر عبد الحكيم المبروك ، دور القطاع األهلي في االقتصاد الوطني في ظل العولمة ، مجلة التخطيط والتنمية ، المجلد األول ، العدد األول ، نائل   -   56

105  ,107   . 
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   . فرص التسويق أو، واألشكال التنظيمية  توفير معلومات عن التكنولوجيا المناسبة -7

  الصناعات الصغيرة الصناعات الصغيرة تطوير تطوير رعاية ورعاية وفي في مية مية دور مصرف التندور مصرف التن  ) )   11  ––  55  ––  66((

كمؤسسة تنمية مالية رائدة في الـبالد برأسـمال    1981 فيعملياته لتنمية لمصرف بدأ 

وقد عهد لمصرف مهمة أساسية تتمثل . مليون دينار ، مملوكة بالكامل للدولة ) 100(قدرة 

ما يساهم في خلق المزيـد  في تعزيز االستثمارات في ليبيا بهدف تنويع القاعدة االقتصادية ب

من فرص العمل وتحقيق المساهمة الفعالة في ميسرة التنمية االجتماعية واالقتصـادية فـي   

ويساهم المصرف في توفير رؤوس األموال وخلق فرص العمل وتأسيس . البالد بشكل عام 

 في تطـوير مصرف التنمية يقوم به يجب أن  الدور الذيويشكل  .)57(المشروعات اإلنتاجية

في دعم الصناعات الصغيرة وتطويرها وذلك من خالل ما  مهماً رافداً الصناعات الصغيرة

  )58( -:يلي

تمويل أجزاء أساسية ، و الرأسمالية األصولوطويلة األجل لتمويل   تقديم قروض قصيرة -1   

  . لمشاريعالالزمة لخام المواد الشراء كمن رأس المال العامل 

 . ل أي مشروعات غير صناعيةابتعاد المصرف عن تموي -2

 القيام بدراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع المقدمة من قبل القطاع الخاص لغرض تمويلها -3

  . ، وذلك لضمان نجاح المشروعات الصناعية الممولة عن طريق المصرف

 العامة للصناعة القتراح بعض المشروعات الصناعية التي تتوفر لهـا  الهيئاتالتنسيق مع  -4

 .    سبل النجاح فنياً واقتصادياً

                                                
غازي ، د أدريس ، آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة بنغازي ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ، بنعلي ، محم  -   57

  .  7، ص  2006

 .  198,  197ص ،  2007نغازي ، عبد الناصر عز الدين ، وآخرون ، دراسة إليجاد موارد اقتصادية جديدة وتقييم فرص االستثمار بمدينة ب،  بوخشيم    - 58
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، ودخول المصرف بدالً مـن   إلغاء الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة للمستثمرين -5

، واألرباح حسب نسبة التمويل في المشاريع التي يقـوم بتمويلهـا    ذلك كشريك في اإلدارة

ستخدامه في تمويل ، وتحقيق عائد للمصرف يمكن إعادة ا وذلك لضان نجاح هذه المشاريع

، وتؤل ملكية المشروع بالكامل للمسـتثمر   ، وضمان سداد قيمة القرض استثمارات أخرى

  . بعد سداد قيمة القرض

    الصـناعات الصـغيرة  الصـناعات الصـغيرة  لتطـوير  لتطـوير  أهم العناصـر األساسـية   أهم العناصـر األساسـية       ))  66  ––  66((

   ليبياليبيافي في   والمتوسطةوالمتوسطة

 والتي على والمتوسطة الصناعات الصغيرة تطوير إستراتجيةفي  أساسيةتوجد عناصر 

  هذه العناصر تتمثلو،  هذا القطاع لتطويرليبيا ضوئها سوف يتم تبني خطة شاملة داخل 

  : )59( ما يليفي 

   والمتوسطةوالمتوسطة  الصناعات الصغيرةالصناعات الصغيرة  همية التسويق لتنمية وتطويرهمية التسويق لتنمية وتطويرأأ  ))11  --  66  ––  66( (   

في تحقيق أهدافها ويـرتبط فـي    الصناعاتلنجاح هذه يعتبر نشاط التسويق عنصراً أساسياً 

ت بوضـع بـرامج تسـويقية    صناعا، ونظراً لصعوبة قيام هذه ال ةت نفسه بالكفاءة اإلنتاجيلوقا

المحلية والدولية وكـذلك البـرامج التدريبيـة فإنـه مـن       للوصول إلى المستهلك في األسواق

ت صناعاالضروري قيام الجهات المختصة بالعمل على رفع الكفاءة التسويقية واإلنتاجية لهذه ال

   )60(:األمور التاليةعن طريق 

                                                
  . 2007,) ليبيا  وخطة العمل في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ةإستراتيجي ( مجلس التخطيط الوطني    -  59

  .  19، محمد إدريس علي ، آفاق تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منطقة بنغازي ،  ص مرجع سابق   -  60

   



77 
 

تدريبية المناسبة لهذه الصـناعات بتكـاليف   لرامج ابيس جهة مركزية تتولى تقديم الستأ -1

ودة اإلنتاج وزيادة القدرة على المنافسة ورفع مستوى الصيانة الدورية جطوير ترمزية ل

  .ذه الصناعات هللمعدات واآلالت المستخدمة في 

ـ  وث التقنحاالهتمام بتأسيس مراكز لب  -2 ة ر التقنيـات الوافـد  يف تطـو دية واإلنتـاج به

هذه الصناعات مـع   احتياجاتما يتناسب مع بات وتطويعها عمستخدمة في هذه الصنالا

الصناعات دور مراكز البحوث والجامعات لرفع الكفاءة اإلنتاجية بهذه ة العمل على زياد

هـذه  تياجـات  حهتمـام بتلبيـة ا  العلى أن تعكس المناهج  الدراسية بالجامعات مدى ا

 .رها يتطولزمة الالالصناعات من القوى العاملة والخبرات 

وث ودراسات السوق حبالعداد إيس شركات تسويقية وطنية تتخصص في مجاالت ستأ  -3

ية والترويج وتسويق المبيعات مـع  ارفرص التجالوة علومات التسويقيملال وتوفير قنلوا

  .في هذا المجال المتخصصة مكاتب االستشارية االستعانة بخدمات وخبرات ال

زيادة قدرتـه علـى   وتاج إلناالمعتمدة في مجال تحسين جودة  ةير الدوليعايمالتطبيق   -4

  .سواق المحلية والدولية المنافسة في األ

الداخل والخارج لتصريف  يفدة يجد قدعيم جهود هذه الصناعات في البحث عن أسوات  -5

الصـناعات الدوليـة    ادمهقتعاون الفني التي توالن برامج الدعم م ها واالستفادة منتجات

   .المتخصصة في هذا المجال  ةواإلقليمي

  تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطةتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة  فيفي  دور الحاضنات الصناعيةدور الحاضنات الصناعية) ) 22  --  66  ––  66( ( 

في مرحلـة التأسـيس    والمتوسطة وهي تقنية جديدة لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة

 بأنهابحاضنة األعمال والتي يمكن تعريفها  ى هذه اآللية المستحدثةواالنطالق والتشغيل ، وتدع

توفرها مؤسسـة ذات   واالستشارة مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيالت وآليات المساندة"
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" والقدرة على االتصاالت والحركة الضرورية لنجاح مهامها كيان قانوني لديها الخبرات الالزمة

 البـدء بالذين يملكون مواهب العمل الحر والذين يرغبون  لألفرادت وتقدم هذه المؤسسة خدما ،

، ويشترط على المؤسسـات  )61(مرحلة االنطالق أعباءمؤسساتهم الصغيرة بهدف تخفيف  بإقامة

إلفسـاح  ، والتخرج من الحاضـنة  ، الفترة الزمنية المحددة  نتهاءاالمحتضنة ترك الحاضنة بعد 

  .  األولي التأسيسفي مراحل  مؤسسات صغيرة أخرى المجال أمام 

دور هذه المؤسسـات الصـناعية     همية العمل على تدعيمأوهكذا يتضح مما سبق مدى 

قدرتها علـى   وزيادة الكفاءة اإلنتاجية لتطوير وزيادة الحوافز المقدمة لها والمتوسطة الصغيرة

  . واستيعاب نسبة هامة من العمالة الوطنية  المنافسة

صندوق التشـغيل ،   بإنشاء) م 2006( لسنة) 109(العامة رقم  تالهيئاوبصدور قرار 

مام الشباب أجل خلق فرص العمل أوالمتوسطة من  تنمية الصناعات الصغيرة إلىوالذي يهدف 

  أن يوضع لهـا ، فإن من الالزم والعاطلين عن العمل  ،جين من الجامعات والمعاهد العليا يالخر

األعمال بالصندوق في مختلـف   امة حاضنات أو دورقإومحدد من خالل  برنامج عمل واضح

  ورعاية الصناعات الصغيرة في مجال بناء هاماً تطوراًذلك يعتبر والمناطق الرئيسية في ليبيا ، 

قد  األعمالالمناسبة للشروع في بناء حاضنات  األرضيةن أالقول بمن كن والمتوسطة في ليبيا يم

                                                
في منطقة بنغازي ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة  تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة آفاق،  ألشحومي، سليمان  فاخر ، فاخر مفتاح   - 61

   10و  8ص ,  م  2006\6\ 8-7بنغازي , والمتوسطة في ليبيا 
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 عموماً واالستمرار المشروعات الصغيرة على النجاحاعد تسالحاضنات  كما أن. )62(تم توفيرها 

  )63( :من خالل 

  ، خاصة في الدول واألقاليم التي ال تتوفر فيها مثل هذه التقاليد الريادة ةروح وثقاف تعزيز  - 1

  .والممارسات

  .، إضافة إلى التدريب واستشارية ومحاسبية وتسويقية توفير خدمات إدارية  - 2

منشآت صغيرة ورجال أعمال جدد من الشـركات   )Spin Off( فصال أو والدةتسهيل ان  - 3

  .ومراكز األبحاث التكنولوجية وكذلك من الجامعات ، الكبيرة

وبالشركات الكبيرة من جهـة أخـرى، أو مـا     ، ربط المنشآت الصغيرة ببعضها من جهة - 4

  .) Networking(" التشبيك " بظاهرة  يسمى

 ث والتطوير، وتوفير الفرص والبيئـة واإلمكانيـات لتسـويق أبحـاث    تعزيز أنشطة البح - 5

  .ومعاهد األبحاث مراكز البحث والتطوير في الجامعاتلدى واختراعات  ومبتكرات 

  .والتسهيالت االئتمانية تسهيل الحصول على مختلف أشكال التمويل  - 6

  .تي تعاني من الكسادوالمدن ال والمناطق تحقيق التنمية االقتصادية في األقاليم  - 7

  .والدولي وتوسيع قاعدة السوق المحلي، وترويج أنشطة التصدير دعم  - 8

  .واالستفادة من هذه الحقوق بطرق مشروعة ،حماية حقوق الملكية الفكرية   - 9

  .ونقل التكنولوجيا من خالل المشاركات جذب االستثمارات األجنبية - 10

  الضريبية الضريبية   اإلعفاءاتاإلعفاءاتزيادة حد زيادة حد ) ) 33  --  66  ––  66( ( 

                                                
   . 8سطة في منطقة بنغازي ،  ص ، فاخر مفتاح فاخر ، سليمان ألشحومي ، آفاق تطوير الصناعات الصغيرة والمتو   مرجع سابق - 62

 

 . 19ص  السنة األولي ، 2002أيلول / سلسلة الجسر للتنمية ، العدد التاسع ، سبتمبر المعهد العربي للتخطيط ،  خضر حسان ، تنمية المشاريع الصغيرة ،   - 63
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بخصوص الضريبة على الدخل  2004لسنة ) 11(على الرغم من صدور القانون رقم  

ـ  الال أن حد اإلعفاءات الضريبية إ، ) 46(والمادة ) 51(، وما نصت علية المادة  شـكل  يزال ي

عدم تسوية أوضـاعهم القانونيـة لـدى مصـلحة      إلىببعضهم  دفع  أمام الممولين ، مما اًعائق

) 2–6(جل التهرب الضريبي ، والجدول أيجاد طرق غير قانونية من إالعمل على و، الضرائب 

االقتصادية حسـب تسـجيلها الضـريبي     لألنشطةان توزيع التراخيص يوضح ) 1–6(والشكل 

  ) . 2004 – 2002(والكيان القانوني للسنوات 

  

  

  )  2 – 6( الجدول 
  . 2004 – 2002ني للسنوات توزيع التراخيص حسب تسجيلها الضريبي والكيان القانو

 

  اإلجمالي  %  غير مسجلة  %  مسجلة ضريبيا  نوع النشاط

  6611  88.66   5861  11.34  750  النشاط الفردي

  922  50.98  470  49.02  452  نشاط تشاركي 

  120  56.67  68  43.33  52  نشاط الشركات 

  72  47.22  34  52.78  38   األسريالنشاط 

  7725    6433    1292  المجموع 

  .، بيانات غير منشورة  واإلحصاءاللجنة الشعبية للتخطيط بنغازي ، مكتب البيانات  :لمصدر ا

  
   ) 1 – 6( الشكل 

  )2004 – 2002(الوضع الضريبي للرخص المصدرة خالل الفترة 
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انشطة مسجلة ضریبیا
17%

انشطة غیر مسجلة
ضریبیا %83

  
هـداف اقتصـادية   أدوات السياسة المالية حيث تستخدم لتحقيـق  أهم أحد أولكون الضريبة 

ى حد سواء ، وبقدر تعلق األمر بالجانب االقتصادي للضريبة وعالقتـه  واجتماعية وسياسية عل

إقامة هـذا   المساهمة في تشجيع إلىبالصناعات الصغيرة والمتوسطة فينبغي أن تؤدي الضريبة 

همية بارزة في الوقت الراهن ، ولكي تكون بالمستوى المطلوب أالنوع من المشاريع لما لها من 

  :  اآلتييتطلب 

علـى  ( التام للصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة الدخل لفترة مناسبة اإلعفاء   -1

  ) . األقل لمدة ثالث سنوات 

 نحو النشاط الصناعي بـدالً  للتوجهرفع معدل اإلعفاء الضريبي ، لتشجيع المستثمرين   -2

 . األخرى األنشطةعن 

لضـريبية  التميز في الضريبة بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث النسـب ا   -3

التصاعدية مع الدخل المتحقق أو اإلعفاء الضريبي ، فمن المناسـب تخفـيض سـعر    

الضريبة أو زيادة السماح الضريبي لكل من يستخدم أو يستعين بعامل أو أكثـر وذلـك   

هذا وقد تم وضع خطة شاملة لتطوير وتنميـة الصـناعات    .لخلق فرص عمل للشباب 

جلس التخطيط الوطني على أساس األسس السـابقة  الصغيرة والمتوسطة بليبيا من قبل م



82 
 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتضمنت الخطة مجموعة  التي تشكل إستراتيجية تطوير

 . من المشاريع

والمتوسطة وسياسـات االقتصـاد     ر الصناعات الصغيرةر الصناعات الصغيرةييتطوتطو) ) 44  --  66  ––  66( ( 

  الكلي

لتطوير قطاع خاص من من المهم اإلشارة إلى أنه ال يمكن صياغة وتطبيق إستراتيجية 

الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن سياسات وإستراتيجية الدولة للتنميـة االقتصـادية    الصناعات

وكما أشار تقرير البنـك  . وبالتحديد ما يتعلق باستخدام عائدات القطاع النفطي الرسمية الشاملة،

نفطي وخلق فـرص  نمو سريع للقطاع غير ال لتحقيقفإنه  حول اقتصاد الدولة)  2005( الدولي

استثمار استراتيجي للعائدات النفطية لتسهيل التحول إلـى   توظيف، يجب أن تكون هناك عملية

 2005-2004(النفطي شهد بعض التحسن في األعوام  ومع أن نمو القطاع غير. اقتصاد السوق

وهـذا  األخرى في الشرق األوسط وشمال إفريقيا،  غير أنه بقي منخفضاً بالمقارنة مع الدول) 

   )64( . )عمل ورأسمال(اإلنتاجية  يعكس عدم كفاية االستثمار ومستويات منخفضة لمعامل

مـن النـاتج    )%16.7(إن مستويات االستثمار في القطاع غير النفطي التي بلغ معدلها 

يجب زيادتها بشكل ملحوظ لتصل إلـى  )  2003-1998( النفطي لألعوام  المحلي للقطاع غير

 للقطاع غير النفطي بغية زيادة معدالت نمو هذا القطاع لغاية لناتج المحليمن إجمالي ا %)25(

ويجـب أن  . لخفض مستويات البطالة إلى النصـف  سنوياً على المدى المتوسط وذلك) 6.5%(

تحسينات جذرية في عامل اإلنتاجية وهذا يتطلب  تترافق عملية زيادة مستويات االستثمار هذه مع

   )65( . العمل تحسينات جوهرية في بيئة

                                                
   . ليبيا –بنغازي  –ي وسي بسيكرالسن–2009اللييب  االقتصادلألستاذ الباحث يف  االستخدامدراسة بعنوان القوى العاملة وسياسات مرجع سابق ،    - 64

   

     .نفس المرجع السابق    - 65
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يجب تصميم وتخصيص االستثمارات العامة لتكون مكملة لبـرامج اسـتثمار القطـاع    

وسيكون هناك حاجـة لمعالجـة قضـايا    . أعلى مستويات الرفاه االجتماعي الخاص ليتم تحقيق

، وتحرير الدعم للطاقة ولسلع أخرى وذلك  عامة ضعيفة األداء رئيسية مثل خصخصة مشاريع

وقدر البنك الدولي . اإلشارات السليمة للمستثمرين المحتملين أداء األسواق وتقديملضمان فاعلية 

من إجمالي الناتج المحلي، وبأنها تتحمل كلفـة   )%7( بحوالي 2003عمليات الدعم للطاقة عام 

التحسن في عمليات تخطيط النفقات ووضع  من إجمالي الناتج المحلي، وسيؤدي )%3.7(تعادل 

    )66(.  توفير أكبر في الموارد لتنمية القطاع الخاصالموازنات إلى 

  

  

  

 ليبياليبياونجاح الصناعة في ونجاح الصناعة في   شروط أساسية لتقدمشروط أساسية لتقدم) )   77  ––  66( ( 

أساساً لتقـدم الصـناعة    التي البد من توفرها باعتبارهاالشروط  هناك بعض

تكوين الناتج وتوفير فرص العمل ،  فيونموها في االقتصاد الليبي وزيادة مساهمتها 

  : روط هيوهذه الش

  اإلرادة - 1

يعتبر من أهم الشروط لتحقيق التنمية الصـناعية  " إرادة التنمية "إن توفر ما يسمى  

حجر األساس الذي  بمثابة" اإلرادة"هذه ، حيث تعتبر والتنمية االقتصادية بوجه عام 

يجب أن تكون وفي هذا اإلطار . والرقي الحضاري المنشود  صرح التقدم يبنى عليه

                                                
   . ليبيا -2018 -  2008إستراتيجية تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وخطة العمل  / جملس التخطيط الوطين   - 66
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لدى القيادات اإلداريـة واألسـاتذة والمعلمـين علـى كافـة       وفرة أساساًمتاإلرادة 

، فتصبح اإلرادة  بغرسها في المتعاملين معهم  بدورهم والذين يقومون،  المستويات

التنمية والتقدم الحلم الذي يحلم به كل فـرد   شاملة لجميع أفراد الشعب بحيث تصبح

وقد يقـول  . ال يعمل إال على تحقيقه  وتصبح هاجسه الدائم الذي،  في ليله ونهاره

أما " التمني"هو  الموجود حالياً إن ولكن الحقيقة،  قائل إن هذه اإلرادة متوفرة حالياً

إن اليابانيين قد . الواقع بعد  ، األمر الذي لم يثبته اإلرادة فهي التي تقترن بالسلوك

 Economic   أوالً اديالنمو االقتص"بعد الحرب العالمية الثانية هو  رفعوا شعاراً

Growth First " ،مـا  ، ، فكان لهـم   وتحدوا الصعاب،  وعملوا من أجل تحقيقه

  .67 )( أرادوا، رغم ضعف اليابان في الموارد الطبيعية

  اإلدارة الصناعية والتنظيم  - 2

هـو وجـود اإلدارة   ،  ، بعـد تـوفر اإلرادة   إن الشرط الثاني لنجاح الصناعة الليبية 

،  السابقة لم تكن كذلك ألن إدارتنا الصناعية خالل المرحلة" السليمة"ونقول . يمة الصناعية السل

إن مشكلة اإلدارة الصـناعية  ، وكانت هي أحد أهم األسباب وراء تدني أداء الصناعة حتى اآلن 

ففي جانب إدارة القطاع العام . ) الخاص والقطاع القطاع العام (يجب أن ننظر إليها من جانبين 

، والـذي  وال يزال سائداً ، على النحو الذي ساد اإلدارة باألهداف وليس باإلجراءات تباعأيجب 

عن عالقتها  التعليمات بطريقة عمياء بصرف النظر جعل المدراء يتحولون إلى موظفين ينفذون

في وجودهم فـي   الشخص أو األشخاص الذين كانوا سبباً ، المهم أنها ترضي بأهداف المؤسسة

ـ إن المـدير  . في استمرارهم فيه  يكونوا سبباً أو ذاك، أو يحتمل أن هذا المكان لـيس   فءالكُ
                                                

ورقة ألقيت في المؤتمر "  2002مع بداية العام  رؤية جديدة: د الليبيمناخ االستثمار في االقتصا"عيبة كمحمد سالم  ، زرموح، عمر عثمان     - 67

  . 2002 أبريل   18 – 16 القاهرة في الفترة" تطوير مناخ االستثمار في الدول العربية في ظل التحديات المعاصرة" العلمي السنوي الدولي الثامن عشر حول
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 واألمانـة  وسلوكه يتسم بالصـدق  وله رسالة في الحياة المتميزة ، إن له شخصيتهعادياً شخصاً

يمكن أن تصلح في بعض  إن العمليةمع . عملياً ، وليس شخصاً والشفافية والصراحة والوضوح

 ،أجل تحقيق التنمية االقتصادية  والعمل من ، لكنها ال تصلح في صنع التقدم المواقف السياسية

إلى إعادة نظـر بشـكل    الصناعية للقطاع العام يحتاجان فعالً إن اإلدارة والتنظيم في الشركات

يست إدارة أشخاص لو المباشر للدولة وتصبح اإلدارة إدارة مؤسسات جذري بحيث ينتهي التدخل

حتى ولو  فءالكُإن المؤسسة الناجحة هي التي تبحث عن المدير . صداقات أو أو شلل أو قبائل

، وليست اإلدارة توزيع غنائم أو توزيع مراكـز  )إذا ثبت جدوى ذلك (وراء الحدود  ء به مناج

  .قوة 

  .بوجه عـام   الحكومية أمر جدير باالهتمام إن التحول إلى األسلوب العلمي في اإلدارة

ويكـون   ،يدير مؤسساته الصناعية  ، فإن هذا القطاع يعرف كيفالخاصع أما في جانب القطا

المالئم الذي يستطيع أن يعمل فيه القطـاع   دور الدولة هنا في خلق وترسيخ المناخ االقتصادي

  .الخاص

  

  المناخ االقتصادي والسياسة االقتصادية والصناعية  -3   

وتحقق النجاح المرجو منها إال في ظل  كل الوحدات الصناعية ال يمكنها أن تعمل بكفاءة   

 وداعمة عيةراوفي ظل سياسة اقتصادية وصناعية ، أي محابي للتنمية ، اقتصادي مالئم  مناخ

  . ومرسخة لهذا المناخ 

 واإلجـراءات  عني إعادة النظر فـي القـوانين والقـرارات   تتهيئة المناخ االقتصادي ف

هـو   متناسقاً عمالتخرج في النهاية ومة واحدة والسياسات االقتصادية بحيث تعمل كلها كمنظو

إن الصناعة الليبية تعثرت ال ألنها ال يمكن أن تقوم علـى األرض  ". المناخ االقتصادي المالئم "
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وهنا نؤكد على أن مجرد إعالن . المناخ لم يتهيأ لها لتشب وتترعرع وتنمو  ولكن ألن، الليبية 

 قوانين أو قرارات في هذا الخصوص ال يعتبر كافيـاً  راإصداقتصادية محابية للتنمية أو  سياسة

لترسـيخ   وخالل فترة زمنية كافيـة  لم يقترن ذلك بالتطبيق ما، لخلق المناخ االقتصادي المالئم 

  .والمؤسسات الثقة في االقتصاد لدى األفراد

 أمـا . وليست الكافية  هي الشروط الضرورية فإن شروط التصنيع المذكورة آنفاً.. وبعد

  الستغالل الموارد الطبيعية والبشريةوالخاص الشروط الكافية فتتمثل في تجاوب القطاعين العام 

 مستخدمة التقنيات الحديثة، واالقتصادية  والتمويلية المتوفرة لبناء الصناعات ذات الجدوى الفنية

  .)68( في التشغيل واإلدارة 

التـي ذكـرت    وط الضروريةونرى أن الشروط الكافية ليست مشكلة إذا توفرت الشر 

الضرورية  سينطلق في ظل توفر الشروط والخاصال من القطاعين العام ك، إذ نتوقع أن  أعاله

بهـا القطاعـان    يهمنا هنا النسبة التي يتقاسمال و. لخلق التراكم ودفع عجلة التصنيع إلى األمام 

الصناعية هـي   كافة الوحدات، وإنما المهم أن تكون العالقة بين  عملية التصنيع الخاصالعام و

عالقة منافسة فيما بينها بحيث ال تحظى صناعات القطاع العام بدعم خاص يؤدي إلـى تـدمير   

لت في السابق مما يـؤدي  صأن تحمل صناعات القطاع العام بأعباء كما ح وال الخاصالقطاع 

  . الخاصالقطاع  منافسة إلى عدم قدرتها على

   

 

                                                
  .  PDFمح االقتصاد اللیبي ، انترنت ، زرموح  ، عمر عثمان ، دور الصناعة في تحدید مال     -  68



 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عابالفصل الس
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  عسابالفصل ال
  الصناعات الصغيرة  المشكالت التي تعوق نمو

  
  المقدمة  المقدمة  ) )   11  ––  77((

تعاني الصناعات الصغيرة من مشكالت متعددة ، وإن بعـض هـذه المشـكالت ناجمـة عـن      

المشكالت التي يعاني منها المجتمع الذي يحتضن هذه الصناعات سواء ما يتعلق بانخفاض الناتج 

المحلي اإلجمالي ، وضعف ميل األفراد لالدخار واالستثمار، وشح الموارد المحلية إضافة إلـى  

 . تفرقةمشكالت أخرى م

شد أكما تواجه الصناعات الصغيرة  في البلدان النامية وخاصة ليبيا ، مشكالت وعقبات كثيرة و

التعرف علـى  أهمية البلدان الصناعية المتقدمة وليس هناك شك في  يمما ف ووطأة على ما يبد

  .معوقات نمو الصناعات الصغيرة والمشكالت التي تواجهها ليبيا 

األمر الـذي   ،فالتعرف على هذه المشكالت والعقبات يعد من إحدى الطرق المثلي للتغلب عليها 

ن من تنمية وتطوير هذه الصناعات ، ويفتح مجاالت عديدة لالستثمارات الصغيرة ، وجذب يمكّ

المدخرات الفردية ، وبالتالي يمكن تحقيق فرص عمل جديدة ، مما يكون لذلك من اثر كبيـر ،  

  .اسات إيجابية حقيقة على االقتصاد القومي عموما وانعك

  .ويعرض هذا الفصل المشكالت والعقبات التي تواجه الصناعات الصغيرة
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   مشكلة تمويل الصناعات الصغيرةمشكلة تمويل الصناعات الصغيرة) )   22  ––  77((

المصارف التجاريـة لعـدم    مشاكل تمويلية تتمثل في صعوبة الحصول على قروض ميسرة من

، فضال عن عدم انتظام التـدفقات الماليـة    المصارف تطلبها تلكتوافر الضمانات الالزمة التي 

  .  )69( مخاطر االئتمان الممنوح لها الداخلة ما يزيد من درجة

ويعد توافر رأس المال من أهم مقومات إنشاء وتشغيل أي مشروع سواء صناعي ، أو زراعي ، 

حتياجاتها من المـواد  فهذه المشروعات تحتاج إلى رأس مال جاري للحصول على ا ،أو خدمي 

الخام أو نصف المصنعة بالقدر الذي يمكنها من العمل بانتظام على مدار العام ، األمـر الـذي   

يتطلب معه أن تقوم بعض الصناعات باالحتفاظ بمخزون كاف من المـواد األوليـة ونصـف    

ياجاتهـا  ن هذه المشروعات تحتاج إلى رأس المال لتغطية احتإوعلى الجانب األخر ف. المصنعة 

والتوسع ولكي يمكن البدء في إعـداد   ،والتجديد  ،من األصول الثابتة الالزمة لعمليات اإلحالل 

أي مشروع فانه يتطلب توفير حجم معين من القروض التي تمول هذا المشروع ، فالصـناعات  

الصغيرة على وجه التحديد تواجه مشكلة التمويـل واالقتـراض مـن المصـارف التجاريـة      

   -:اهمسببان صة ، ويرجع ذلك إلى والمتخص

 .توفر ضمانات كافية لدى المستثمرين بسبب القيود على االئتمان عدم   -1

 . )التخوف من الفائدة (أسباب دينية  -2

                                                             
 . 6السنة األولي ، ص  2002أيلول /خضر حسان ، تنمية المشاريع الصغيرة ، العدد التاسع ، سبتمبر     - 69
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  مشكلة التسويق في الصناعات الصغيرة مشكلة التسويق في الصناعات الصغيرة ) )   33  ––  77((

لتصـريف   أصحاب المشروعات بدراسة السـوق  اهتماممشاكل تسويقية  تتضمن عدم   

نقص الخبرات والمؤهالت لـدى   المنتجات وذلك نتيجة نقص الكفاءة والقدرات التسويقية جراء

للتسويق وحصر هذا المفهـوم بأعمـال    الحقيقيبالمفهوم  ، وعدم وجود معرفة وخبرة العاملين

، فتعاني الصناعات الصغيرة العديد من مشكالت التسـويق علـى المسـتويين     البيع والتوزيع

ويرجع ذلك فـي األسـاس إلـى     ،ارجي ، أي في مجال السوق المحلي والتصديرالداخلي والخ

المنافسة التي تواجهها الصناعة الصغيرة سواء من جانب الصناعات الكبرى في القطاعين العام 

والخاص أو من جانب السلع المستوردة  والتي تأتى من الخارج ، ترتب عليها ضيق حجم سوق 

نافذ التسويقية التـي  الصناعات الصغيرة المحلية بسبب عدم حماية المنتجات المحلية وضيق الم

يمكن أن يتم تصريف منتجاتها منها مما قد يؤدي إلى التعرض الحتمـاالت التوقـف المؤقـت    

  .)70( والنهائي أيضاً

  مشكالت خاصة بالعمالة القائمة في الصناعات الصغيرة مشكالت خاصة بالعمالة القائمة في الصناعات الصغيرة  ))44  ––  77((  

                                                             
 . 27ص , ،  مدي واقعية اآلمال المعقودة على المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر  محمود  حسن  حسني ،.  د      -70
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 الصـغيرة مـن  صناعات مشكلة العمالة تتعلق بتأمين الحماية االجتماعية للعاملين في ال  

عن مشكلة ظاهرة عمالـة   فضالً حيث األجور، ومراعاة قواعد األمن والسالمة الصحية المهنية

  ..األطفال

يعاني النشاط الصناعي من نقص األيدي العاملة المدربة ، باإلضافة إلى نقص مراكز التأهيـل   

يرة على ، والصناعات الصغ والتدريب ، ونتيجة لتراكم المشكالت العديدة أمام الصناعة عموماً

ن اإلنتاج سينخفض باستمرار طالما هناك تراكم للمشكالت ومنها يـودي إلـى   إوجه التحديد ، ف

. انخفاض أجور العاملين ، وهذا بالطبع يؤثر على بقاء العمالة و يؤثر على دفع عجلة اإلنتـاج  

  :  ما يليويمكن تقسيم هذه المشكلة إلى 

  نقص الخبرات الفنية واإلدارية المدربة نقص الخبرات الفنية واإلدارية المدربة     --11

تفتقر الصناعات الصغيرة عامة إلى الخبرات الفنية واإلدارية في معظم الدول الناميـة     

  ويرجع ذلك إلى األسباب التالية  ،وخاصة في ليبيا 

غالبا يكون صاحب وتجميع جميع المسئوليات والقيام بالعمل في يد شخص واحد   -أ 

  .هو مديرها  المنشأة

رفي لكثير من الوظائف األخـرى  الحونقص الخبرة في مجال التدريب المهني    -ب 

 .كالوظائف اإلدارية والتنظيمية 

ملمين بالصـناعة أو أسـاليب    رأصحاب المصانع الصغيرة غي نغالبا ما يكو  - ج 

اإلنتاج أو حجم رأس المال المستخدم أو المعدات و المواد الخـام أو العمليـات   

 .اإلنتاجية األكثر فعالية 
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ام استشـاريين فنيـين وإداريـين إلدارة    الصغيرة على استخد المنشأةعدم قدرة   -د 

عمليات اإلنتاج وجودته واتخاذ إجراءات لتغيير نمط اإلنتاج بما يـتالءم مـع   

 .ظروف التصنيع واحتياجات السوق 

   نقص التدريب وخلق التخصصاتنقص التدريب وخلق التخصصات   - 2

التدريب هو أهم الوسائل للحصول على العمالة الفنية المدربة ، ففي الصناعات الصغيرة   

القائمة غالبا ما يكون الحرفيين غير مدربين ، أما إذا دخل سوق العمل عماله جديدة تحتاج إلى 

تدريب فان برامج التدريب ال يمكنها أن تخلق العامل الجيد في وقت قصير بسبب نقص معدات 

الوسائل التدريبية الحديثة ، األمر الذي يجعل العامل يفضل في مجال إداري ال يتطلب وب التدري

  .تدريب وبالتالي تفتقد الصناعات الصغيرة إلى تدريب العاملين وتخريج تخصصات كافية 

   مشكلة نقص المعلوماتمشكلة نقص المعلومات   - 3

ـ لقنااتخاذ القرار يـتم غالبـاً وفقـاً     يؤدي إلى أن عدم وجود نظام للمعلوماتأن    ات ع

الصحيحة والدقيقة عن المشكلة التي يتخذ حيالها القرار عالوة  بسبب غياب المعلوماتشخصية 

نشـآت األعمـال   م لعدم قدرة نظراً) 71( على عدم استخدام االنترنت ووسائل االتصال المتطورة

المستشـارين واالتصـال    لإلنفاق على البحث وتـوفير ) أو عدم رغبتها(والمتوسطة  الصغيرة

تؤثر بالتـالي علـى نشـاط     بمصادر المعلومات ، فإنها تواجه مشكالت نقص المعلومات والتي

   : المشكالت في المؤسسة بل وعلى بقائها واستمرارها ، وتتمثل أهم تلك

ومستلزمات اإلنتـاج التـي تسـتخدمها     نقص المعلومات عن أسواق الموارد  -أ 

 إلىالمتوسطـة يؤدي و الصغيرة المنشآتأو السلع التي تتعامل فيها  المنشآت
                                                             

إستراتيجية االستثمار و التمويل في المشروعات الصغيرة دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في ،  كلية االقتصاد –كنجو عبود  كنجو جامعة حلب        - 71

  . 11، ص   2007تموز  5-4األردن  –عمان . كلية العلوم اإلدارية و المالية –الخامس جامعة فيالدلفيا مدينة حلب ، المؤتمر العلمي 
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على مسـتلزماتها   ، والحصول لالستغاللالصغيرة فريسة  المنشآتوقوع تلك 

 المنشآت لجهل تلك أو السلع التي تحتاجها بأسعار مرتفعة أو بجودة أقل ، نظراً

  . بالمصادر األخرى التي يمكن أن تمدها باحتياجاتها

والمتوسـطة   األعمال الصـغيرة   نقص المعلومات لدى المسئولين في منشآت  -ب 

 العمالـة األجنبيـة   ببعض األنظمة والقرارات ، ومن أمثلة ذلك أنظمة استقدام

مشـكالت كـان    في المنشآتوأنظمة التأمينات االجتماعية ، ومن ثم تقع تلك 

  .  (72)يمكن تفاديها

السوق من حيث عددها وطاقاتهـا   المنافسة في المنشآتنقص المعلومات عن   - ج 

ويؤدي  التي تبيع بها ، اإلنتاجية ، ومواصفات السلع التي تتعامل فيها واألسعار

 السـوق  على مسايرةعدم قدرة منشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة  إلىذلك 

  . وتحول العمالء عنها ، وقد ينتهي األمر بخروجها من السوق

وحجـم إنتاجهـا    وطبيعة نشـاطها  نقص المعلومات عن الشركات وتطورها   -د 

 والمتوسطة والتجار بـل  الصغيرة المنشآتوقدرتها المالية ، يتسبب في وقوع 

واالحتيـال   والمستثمرين األفراد فريسة للشركات والمشاريع الوهمية والغـش 

  . (73) الخارجي

  مشـــاكل تتعلق بتراخيص التشغيلمشـــاكل تتعلق بتراخيص التشغيل ))55  ––  77((

                                                             
 . 6، ص  2002خضر حسان ، تنمية المشاريع الصغيرة ، سلسلة جسر التنمية ، العدد التاسع ،      - 72

 .  http://www.kspdc.com/kspdc/infoCenter/2.doc،  الكويت المشروعات الصغيرة في     - 73

http://www.kspdc.com/kspdc/infoCenter/2.doc
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شروط صـحية وأمنيـة    حيث تتطلب المصانع الصغيرة تراخيص لبدء التشغيل وأهمها  

. معينة ، وترتبط عملية توزيع الخامات بحصول المصانع الصغيرة على تـراخيص التشـغيل   

  .  )74(بسبب طول فترة المعاينة للمكان نسبياً طويالً ويستغرق الحصول على هذه التراخيص وقتاً

  

  

  

  مشـــاكل انقطاع التيار الكهربائي مشـــاكل انقطاع التيار الكهربائي ) ) 66  ––  77((

تعاني الصناعات بصورة عامة من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء العمل ، األمـر الـذي   

بإنشاء وحدة كهربية تتناسب مـع طاقـة    احتياطاتهايجعل الصناعات المتوسطة والكبيرة تتخذ 

المشروع اإلنتاجية ، إال أن هذا الموقف يمثل مشكلة بالنسبة للصناعة الصغيرة إذ ال يسـتطيع  

فيترتب على انقطاع التيار . المصنع الصغير أن يزود مصنعه بوحدة كهربائية مستقلة  صاحب

  .الكهربي خسارة في المواد الخام ونقص اإلنتاج ، باإلضافة إلى تلف بعض اآلالت واألجهزة 

ما يفضل أصحاب المصانع اإلغالق على االستمرار فـي   ومع استمرارية ارتفاع النفقات فغالباً 

  .)75( اإلنتاج

  مشكلة الحصول على مستلزمات اإلنتاج مشكلة الحصول على مستلزمات اإلنتاج )  )  77  ––  77((

   -:ونوردها في النقاط التالية 

                                                             
ندوة تنمية و تطوير المشروعات الصـغيرة  , امين اللجنة الشعبية للقوي العاملة والتدريب والتشغيل , الفالح ، محمد عبد اهللا ، مفهوم واهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة      - 74

  . 12,13ص, ) 6/2006/شهر 8 -7(بنغازي  يومي , و المتوسطة في ليبيا 

  . 90ص ,  1991, العدد الثالث ,مجلة الثامن عشر , دراسات , الصغيرة في العاصمة السودانية نشاتها و تطورها و معوقاتها ،  الصناعات طه  يوسفجمعة ،     - 75
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من ناحية أسعارها ، فبعض أسعار الخامـات   مشاكل الحصول على الخامات المحلية  -1

 ،المحلية المتاحة تخضع لظروف العرض والطلب في السوق ، ومع ظروف نقص هذه الخامات 

ترتفع أسعارها مما يؤدي ذلك إلى اضطرار أصحاب المصانع الصـغيرة إلـى عـدم اسـتالم     

هذه الخامات ، وذلـك عـن طريـق زيـادة      لم تنخفض أسعار حصصهم المقررة لهم ، إذا ما

  .)76(االستيراد من هذه الخامات حتى يزيد العرض وينخفض بذلك السعر 

الصناعات الصغيرة إلى استعمال أنواع  وقد يؤدي تأخر وصول الحصص المقررة إلى أصحاب

إلى ممارسة  مفيؤثر ذلك سلبيا على مستوي اإلنتاج والجودة ، مما يضطره، رديئة من الخامات 

  .نشاط أخر أو اإلغالق 

يوجد عدد كبير من المصـانع  )77(مشاكل الحصول على الخامات واآلالت المستوردة  -2

على الخامات المستوردة ، ففي حين تقـوم الدولـة   الصغيرة التي تعتمد بدرجة كلية أو جزئية 

 ،من ميزانية النقد األجنبي للحصول على احتياجاتها من الخامات المسـتوردة   بتخصيص قدراً

ن الصناعات الصغيرة تقوم بتدبير الجزء الرئيسي من النقد األجنبي ، حتى يتسنى لها استيراد إف

 الموازيـة  ناعات إلى التعامـل مـع السـوق   حيث تضطر معظم الص. احتياجاتها من الخامات 

، كمـا أن   من المصـارف عمومـاً   مالياً للحصول على النقد األجنبي ، ألنها ال تلقي أي دعماً

ما ال  يتوافر لديها عمالت أجنبية تغطي االعتمادات لديها  غالباً المصارف المهتمة بدعمها مالياً

ات عنـد قيامهـا باسـتيراد خامـات وآالت     من الصعوب كما تعاني الصناعات الصغيرة عدداً. 

  -:ومعدات لوحداتها اإلنتاجية أهمها 

                                                             
  . 4ص ,  2006عمان , الصغیرة و المتوسطة  المنشآتمركز , الصغیرة و المتوسطة مصادره و معوقاتھ  المنشآت،  تمویل   ماھر حسن المحروق  ،     - 76

 .مرجع سابق ، صفحات متفرقة , ، اقتصاديات الصناعة  محروس محمد إسماعيل ،     - 77
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االستيراد على فترات متقاربـة ممـا   وانين و القرارات المنظمة لعملية تعاقب صدور الق  ) أ(

  .يسبب الكثير من االرتباك لخطط تلك الوحدات 

 .عدم مطابقة ما يتم استيراده من بعض الخامات للمواصفات العالمية ) ب(

 .طول إجراءات عمليات اإلحالل والتجديد    ) ج(

والجهات األجنبية  تالصعوبات التي تواجه أصحاب المصانع الصغيرة في اختيار الشركا  ) د(

 .الموردة لآلالت والخامات ، بسبب عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه الشركات 

توردة ، أما لعدم معرفة القائمين عدم القدرة على التوسع في استخدام اآلالت الحديثة المس) هـ(     

بالمشروع باألساليب التكنولوجية المالئمة لهذه اآلالت والخامات المستوردة ، وأما لعدم توافر 

  .التمويل المناسب ، وأما االثنين معا 

  مشكلة انخفاض صادرات الصناعات الصغيرة مشكلة انخفاض صادرات الصناعات الصغيرة ) )   88  --  77((

ونوردها  فيما صادرات النخفاض بابا  من المشكالت المتعلقة تواجه الصناعات الصغيرة عدداً    

  يلي 

عدم منح المشروعات الصغيرة امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية تسـاعدها   -1

على االستمرار في العملية اإلنتاجية ، بل على العكس من ذلك ، نجد أن بعـض  

  .المشروعات الصغيرة لديها مشاكل مع مصلحة الضرائب 

عدم وجود مصلحة واحدة تتولي مسئولية األشراف والرقابـة علـى الصـناعات     -2

الصغيرة ، وتقدم لها المساعدة في كافة الجوانب اإلدارية والتنظيمية والتمويليـة ،  

إلـى وجـود    أدىولكن في الواقع هناك أجهزة متعددة تتولي هذه المهام ، ممـا  

ـ   ه اسـتثماراته نحـو هـذه    تعقيدات إدارية ، جعلت المستثمر يتخوف مـن توجي

 .الصناعات 
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اختالف بعض منتجات الصناعات الصغيرة عن مواصفات السلع المطلوبـة فـي    -3

  . الخارج

 .زيادة االستهالك المحلي من السلع التي تنتجها الصناعات الصغيرة  -4

 .الذي يكفل توفير فائض للتصدير  انخفاض كمية المنتجات وعدم زيادتها بالقدر -5

من يساعد على تنمية الصـادرات مـن أصـحاب الصـناعات     عدم منح حوافز ل -6

 .)78(الصغيرة

  مشكلة الجودة والمواصفات القياسيةمشكلة الجودة والمواصفات القياسية) ) 99  ––  77( ( 

وتكون منتجات المصانع الصغيرة على غير المستوى المطلوب أو المقبول من  ثقد يحد  

  -:حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات القياسية ، ويرجع ذلك إلى 

أصحاب الصناعات الصغيرة بمعلومات المواصفات القياسـية  ال يوجد معرفة لدي  -1

  .ونظام المعايرة 

اإلمكانيات لتطوير طرق اإلنتاج بمـا يـتالءم    تقادم اآلالت والمعدات وعدم توافر -2

 . ومتطلبات السوق المحلية والعالمية 

ت الصناعات الصغيرة على المعدات الالزمة للرقابة على الجـودة  آال تحتوي منش -3

 .الالزمة للفحص  واآلالت

 . )79(تخلف طرق التعبئة والتغليف  -4

 .نقص الموارد والتدريب الالزمين لتقديم المنتجات بالمظهر الذي يجذب المستهلك  -5
                                                             

  . 420ص ,  1988, القاهرة , معهد التخطيط القومي , ، ندوة دور الصناعات الصغيرة في التنمية  عثمان محمدعثمان ، . د      -  78

 6ص , 1982يونيو /يناير , العدد األول , مشاكل القطاع الخاص الصناعي , مجلة مصر الصناعية        - 79
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  مشكالت أخرى تواجه الصناعات الصغيرة مشكالت أخرى تواجه الصناعات الصغيرة ) )   1010  --  77((  

من المشكالت والعقبات األخرى التي تعوق نمو الصناعات الصغيرة  هناك عدداً  

  -:يمكن بيانها فيما يلي 

انخفاض كفاءة المرافق األساسية في المواقع المستهدفة إنشاء الصناعات الصـغيرة   -1

وفي مقدمتها الكهرباء والطرق والمياه والهواتف والمجاري وارتفاع تكـاليف   ،فيها 

 .توفيرها عالوة على نقص الخدمات األخرى 

 .)80( ضعف المدخرات الفردية لدي صغار المستثمرين -2

تخطيطية للصناعات الصغيرة إلى تضـارب القـوانين    إستراتيجيةأدى عدم وجود  -3

 .واإلجراءات الخاصة بإقامتها 

تعرقل أصـحاب المشـاريع    عديدةبيروقراطية معقدة ومفرطة ، وإجراءات  وجود -4

المحتملين الذين يرغبون في تأسيس شركات ومشـروعات جديـدة إذا أن العمليـة    

يوم في ليبيا وهي أطول فترة مقارنة بـدول الشـرق   ) 100( تستغرق ما متوسطة 

 .األوسط وشمال أفريقيا 

على مؤهالت متوسطة على االتجاه نحـو   عدم تشجيع خرجي الجامعات والحاصلين -5

 .امتالك مشروعات صغيرة 

االفتقار لوجود مراكز للبحوث والتدريب خاصة بالمشروعات الصغيرة ، تساهم في  -6

األسـاليب   أفضـل رفع كفاءة األيدي العاملة ، وتوجيه أصحاب المشروعات إلـى  

                                                             
والمركز العربي لألبحـاث الصـحراء    أعمال ندوة تنظمها اللجنة الشعبية للتكوين والتدريب المهني ببلدية مرزق, الصناعات الصغيرة والتقليدية , سلسلة الدراسات الصحراوية      - 80

  .الهيئة القومية للبحث العلمي ,  1989, هانيبال أغسطس  14االثنين , وتنمية المجتمعات الصحراوية مرزق 
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للمواصفات التي تطلبها األسواق المحلية  التكنولوجيا للنهوض بجودة اإلنتاج ، طبقاً

 . )81(ةواألجنبي

نقص البحوث والدراسات الفنية واالقتصادية التي تعتبر الركيزة األساسـية إلقـرار    -7

  .لألسباب العلمية السليمة  وتنفيذ المشاريع الصناعية وفقاً

فـي  لصيانة الدورية الالزمة لآلالت ، ونقص الخبرات الوطنيـة  اعدم توفر برامج  -8

 .مجال التشغيل والصيانة 

قلة المرونة في الخطوط اإلنتاجية التي ال تسمح بعمل التعديالت المناسبة في المنتج  -9

 .النهائي 

عدم االنتشار اإلقليمي الكامل للصناعات الصغيرة الحديثة وتركز معظمها فـي   - 10

، أما الصناعات الصغيرة الحرفيـة والبيئيـة   ) طرابلس / بنغازي ( المدن الكبرى 

 . )82(تتركز على القرى الصغيرة 

التنمية  إستراتيجيةنخلص إلى أن الصناعات الصغيرة يجب أن يكون لها دور بارز في 

ة ، وهذا ال يأتي إال من خالل معرفة مشكالتها ، باإلضافة إلى وجود اعتبارات الـربط  الصناعي

فـي   والتنسيق بينها وبين قطاع الصناعة كله ، ولذلك فان األمر يتطلب معالجة هذه المشكالت

كافة المجالت والتركيز على توفير الدعم المالي والفني لها وإنشاء الحاضنات وأجهزة اإلرشـاد  
                                                             

 المنشـآت  بحث مقدم لندوة واقع مشـكالت , ،  الصناعات الصغيرة و الخصخصة في إطار العولمة حالة االقتصاد الليبي  حمد  محمد عيسيالفارسي ،      - 81

 .الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنميتها ، مرجع سابق 

السنة الثالثة عشر ,  50العدد , الصناعات الصغيرة في السعودية الدور والمعوقات , مجلد التعاون الصناعي , فياض    سعود.  د/ عبد القادر محمد ،       - 82

 . 1992أكتوبر , 
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وعليه فان . ي ، لكي نتمكن من التغلب على المشكالت التي تواجه الصناعات الصغيرة الصناع

حل هذه المشكالت أو تضيق نطاقها يمكن أن تضع الصناعات الصغيرة على طريـق التنميـة   

والتطوير والتأهيل للمساهمة في معالجة مشكالت التنمية أهمها مشكلة البطالة بصورها المختلفة 

. 

 



  
  
  الثامنالفصل 
 مدينة ينة فيعلالدراسة الميدانية 

  بنغازي 
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 الثامنالفصل 
  بنغازي مدينة في  لعينة الدراسة الميدانية

  مقدمة مقدمة ) )   11  --  88((  

فيما يتعلق بقدرتها على توفير  ومستقبالً الصناعات الصغيرة حالياً أهمية على التأكيديمكن  ال

تـوفير   علـى  قدرتهاومدى  ، واقع الفعلي للصناعات الصغيرةمن خالل معرفة ال إال،  فرص عمل

لجوانب هذا البحث قامت الباحثة بـإجراء دراسـة ميدانيـة لواقـع      واستكماال فرص عمل جديدة ،

من خالل عينة عشوائية تم اختيارها بطريقة النسب الممثلة لمختلف  الصناعات الصغيرة في بنغازي

البيانـات   بنغازي اعتمـاداً علـى  مدينة لصناعات الصغيرة في نواع النشاطات التي تمارس فيها اأ

وزارة وتتمثـل هـذه الجهـات فـي      دى الجهات الرسمية المسئولة عن هذه الصناعات ،المتوفرة ل

   بنغازيومكتب الرخص ب بنغازيبنغازي ومكتب القوى العاملة في  مدينةلصناعة با

 تعريف الصناعات التحويليةتعريف الصناعات التحويلية) )   22  ––  88( ( 

ت التحويلية ، الصناعات التي يكون أساسها مواد زراعية أو مواد خام يقصد الصناعا

سواء كانت مواد خام معدنية أو غير معدنية ، والتي تعرضها لعمليات صناعية يتغيـر  

  .   )83(أو توجيهها للتصدير  محلياً شكلها أو أغراضها ومن ثم إمكانية استخدامها

  

  

  

                                                
كمصدر للمواد اإلنشائية و دورها في تنمية الصناعات الصغيرة  في االقتصاد الليبي للنخلة الحسين  سمير عبد األمير ، ورقة بعنوان أهمية المنتجات العرضية      - 83

 .  10,   20، ص 
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   تصنيف الهيكل الصناعيتصنيف الهيكل الصناعي) )   33  ––  88((

هذه الدراسة في تحليلها للهيكل الصناعي ببنغازي على استعراض أنماط الصناعات ستركز 

بما يؤدي في النهاية إلـى   المتوطنة وتوزيعاتها المكانية والعددية باإلقليم بالنسبة للقطاع الخاص،

  .تكوين صورة واضحة عن االتجاهات المكانية للتنمية الصناعية في الفترة السابقة 

  يكل الملكية الصناعية يكل الملكية الصناعية هه) )   11  ––  33  ––  88((

يمكن تصنيف هيكل النشاط الصناعي في  بنغازي إلى ثالث قطاعات رئيسية تتمثل فيما يلـي  

:-   

  القطاع العام -1

  القطاع المملك -2

 القطاع الخاص  -3

 وسنركز في هذه الدراسة على القطاع الخاص 

  هيكل الصناعات التحويلية في مدينة بنغازيهيكل الصناعات التحويلية في مدينة بنغازي) )   22  ––  33  ––  88((

الصـناعات   عات التحويلية في بنغازي إلى قطاعين رئيسين هما قطاعينقسم قطاع الصنا

فالصناعات الخفيفة هي تلك الصناعات التي تتجه نحـو  . الخفيفة وقطاع الصناعات الثقيلة 

أما الصناعات الثقيلة فهي تلك الصناعات التي تنتج السلع التي . إنتاج المنتجات االستهالكية 

ويقسم هيكل الصناعات التحويلية إلى . ف بأنها معدات إنتاجية تستخدم في اإلنتاج والتي تعر

  : ست مجموعات كما يلي 

  .الصناعات الكيماوية -1

 . صناعة المواد الغذائية -2
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 .صناعة مواد البناء -3

 .صناعة الورق واألثاث والطباعة والنجارة -4

  .صناعة المالبس والنسيج واألقمشة واألحذية -5

 .الصناعات المعدنية والهندسية -6

  . بر هذه الصناعات من أهم األنشطة الصناعية التي يمكن أن تنتجها الصناعات الصغيرة وتعت

ومن واقع إحصاءات اإلنتاج  للقطاع  الخاص الصناعي ، يمكن عرض أهم السلع التـي يمكـن   

إنتاجها من خالل الصناعات الصغيرة ، والتي من الممكن أن توفر فرص عمل جديدة  فيها ، وأهـم  

 -:ي هذه السلع ه

وتشمل منتجاتها المطاحن و المكرونة والحلـوى والبسـكويت   : الصناعات الغذائية  •

  .والخبز وصناعة المربى والعصائر 

وأهمها صناعة وتجهيز األقمشة والسـتائر والبـدل   : صناعة غزل ونسج المالبس  •

 .والقمصان والمفروشات وأشغال اإلبرة 

ـ : الصناعات الكيماوية  • الء واألدوات المنزليـة البالسـتيكية   وأهمها الدهانات والط

واألكيـاس البالسـتيكية والمنظفـات الصـناعية والصـابون      ) منتجات اللـدائن  (

  .ومستحضرات التجميل

وتشمل اإلسمنت والجير والبالط والخزف والقيشاني : صناعة االسمنت ومواد البناء   •

. 

شـبي للمنـازل   تصنيع األبواب والشبابيك الخشبية واألثـاث الخ : صناعة الخشب  •

 . والكراسي الخشبية ، باإلضافة إلى صناعة وتجهيز وتفصيل الزجاج
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أهمها األثاث المعدني والمكاتب والـدواليب واألدوات المنزليـة   : صناعات معدنية  •

 .المعدنية ، واألسالك الكهربائية واألبواب والشبابيك من األلمونيوم 

مـن الصـناعات   %) 29(و%) 31(ة تشكل ما نسبته كما أن الصناعات الكيماوية والمعدنية األساسي

التحويلية التي يعمل بها القطاع الخاص في بنغازي على التوالي، في حين تشكل الصناعات األخرى 

وصناعة األثاث %) 13(وصناعة النسيج تشكل %) 12(صناعة المواد الغذائية تشكل : النسب التالية 

الـذي يبـين هيكـل     )1-8(هو مبين بالشكل رقـم   ، وذلك كما%) 7(وصناعة مواد البناء %) 8(

 . الصناعات التحويلية للقطاع الخاص في مدينة بنغازي

  

الصناعات الكيماوية
31%

صناعة المواد الغذائيه
12%

صناعة مواد البناء
7%

قطاع الورق واالثاث والطباعة 
والنجارة

8%

صناعة المالبس والنسيج 
واالقمشة واالحذية

13%

الصناعات المعدنية والهندسية
29%

ھیكل الصناعات التحویلیة في مدینة بنغازي

  من واقع البيانات اإلحصائية المتحصل عليها من أمانة الصناعة: المصدر 

  أماكن توطن المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في بنغازيأماكن توطن المنشآت الصناعية الخاصة العاملة في بنغازي) )   33  --  33  --  88( ( 

تشر نشاط القطاع الصناعي الخاص في معظم أنحاء اإلقليم ، وبدرجات متفاوتة في كثيـر  ين

من األحيان سواء على مستوى التباين الهيكلي من حيث نوع الصناعة ، أو مـن حيـث تبـاين    
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التوزيعات الجغرافية ، ويتضح من خالل بيانات وزارة الصناعة أن عدد المنشآت الصناعية قـد  

ويتضح  )1(رقم  الملحقمحلة ، كما في ) 25(منشأة صناعية ، تتوزع على ) 1880(بلغ حوالي 

من ذلك أن منطقة الكويفية تضم أكبر عدد من المنشآت الصناعية العاملة في بنغـازي ، حيـث   

من إجمالي الوحدات الصناعية %) 15(منشأة صناعية وهو ما يشكل ) 287(تضم هذه المنطقة 

  )84(.العاملة في بنغازي 

  بنغازيبنغازي  حجم ونوعية العمالة الموظفة بالمنشآت الصناعية العاملة فيحجم ونوعية العمالة الموظفة بالمنشآت الصناعية العاملة في) ) 44  --33  ––  88((
يبلغ إجمالي عدد الشركاء العاملين في الوحدات الصناعية الخاصة التابعـة لقطـاع   

لكل وحدة صناعية، كما هو  عامل) 2.51(، أي بمتوسط عامل ) 4572(الصناعات التحويلية 

من %) 35(إجمالي العاملين في هذا القطاع ما نسبته كما يشكل  ) 2(رقم  الملحقموضح في 

من قوة العمل فـي  %) 11(، والبالغ نسبتها  إجمالي العاملين في قطاع الصناعات التحويلية

من حجم الصناعات التحويلية %) 7(، وعلى الرغم من أن صناعة مواد البناء تشكل  بنغازي

من إجمالي العاملين في %) 1(تتجوز نسبة أن عدد العمالة الموظفة بها لم  ، إالبنغازي في 

يبين التوزيع النسبي للعمالة الموظفـة فـي قطـاع     )2-8(والشكل التالي رقم . هذا القطاع

  . الصناعات التحويلية في بنغازي حسب الفروع الصناعية

                                                
  .  2006سنة , من واقع البيانات واإلحصائيات المتحصل عليها من وزارة الصناعة       - 84
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الصناعات الكيماوية
29%

صناعة المواد الغذائيه
11%

صناعة مواد البناء
1%

قطاع الورق واالثاث والطباعة 
والنجارة

7%

صناعة المالبس والنسيج 
واالقمشة واالحذية

25%

الصناعات المعدنية والهندسية
27%

) 2-8(شكل 
التوزيع النسبي للعمالة الموظفة في قطاع الصناعات التحويلية في بنغازي

  . الصناعة من واقع البيانات اإلحصائية المتحصل عليها من أمانة: المصدر  

    الميدانيةالميدانية  أهمية الدراسةأهمية الدراسة) )   44  --  88( ( 

الدراسة الميدانية من أن البيانات التي تتوفر لدى الجهات المذكورة آنفا ليسـت   أهميةوتأتي 

استنتاجات علمية حقيقية حول موضوع مشكلة البحث والمتمثلة  إلىبالدقة الكافية لتمكن من الوصول 

، ومن ذلك تأتي أهمية هذه الدراسة ، حيث توفر رص عمل في دور الصناعات الصغيرة في توفير ف

في فترة الدراسة األمـر الـذي يسـلط     مجتمع الدراسةعن واقع الصناعات الصغيرة في  مؤشرات

تظهر أهميـة هـذه    ناحية أخرى ومن. ، هذا من ناحية  الضوء على الجوانب التي أبرزتها الدراسة

  . إليهاتوصلت  التيات أخرى بناء على النتائج الدراسة في كونها تفتح المجال أمام دراس

  

  

  

  



107 
 

  الميدانية الميدانية أهداف الدراسة أهداف الدراسة ) )   55  --  88( (   

معرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على توفير فرص عمل من خـالل   إلىتهدف الدراسة 

أو بعبارة أخرى تهدف الدراسة إلى التحقق من الفرضـية التاليـة    . مقاربة واقعية للواقع القائم فعالً

هل يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا توفير فرص عمل جديدة والمسـاهمة  : متمثلة في السؤال وال

  في حل مشكلة البطالة ؟

بعض الجوانب المهمـه   إظهار إلى جابة لهذا السؤال تسعى الدراسةإومن خالل البحث عن 

المتوفرة لـدى  معرفتها عن طريق البيانات  إلىيمكن الوصول  والمرتبطة بموضوع البحث والتي ال

الجهات المعنية ، وأهم هذه الجوانب هي معرفة مدى قدرة الصناعات الصغيرة على التوسع وتوفير 

  .فرص عمل جديدة 

 األجانبفرص عمل للعاملين  وجودتسليط الضوء على مشكلة  إلىكذلك تهدف هذه الدراسة 

المسؤلة عـن الصـناعات ،    تتوفر عنه أي بيانات لدى الجهات وهو الجانب الذي الدون الوطنيين 

  .ال تتوفر عنهم بيانات دقيقة داخل الصناعات الصغيرة  ذلكوك

الواقع لـرأس   إلىالحجم القريب  إلىومما تهدف له الدراسة الميدانية محاولة الوصول  أيضاً

التعـرف   إلىكذلك تهدف الدراسة  ، في مختلف قطاعات نشاط الصناعات الصغيرة المال المستثمر

عالقة  من التمويل لما له هذا ومعوقات إلى األساليب التي يتم بها تمويل الصناعات الصغيرة ميدانياً

  .العمل  فرصبتكوين 
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  مجتمع الدراسة والعينة مجتمع الدراسة والعينة ) )   66  --  88( ( 

أخـذت منـه   بنغازي هي مجتمع الدراسة الذي  مدينةخارطة الصناعات الصغيرة في  تعتبر

في ليبيا وذلك بسبب أهمية وحجم  المناطقممثل جيد لكافة بنغازي  مدينةألن  عينة الدراسة ، ونظراً

هذا من ناحية وبسبب التخطيط المركزي ومركزية القرار في ليبيا والذي يجعل مـن  . بنغازي  مدينة

ولـذلك   ، ي مجال آخر متشابه إن لم يكن متطابق في كثير من األحيانأواقع الصناعات الصغيرة ك

هذا من ناحية نظرية مثلة للمجتمع الكبير للعينة وهو كافة مناطق ليبيا تعتبر العينة في هذه الدراسة م

  :بيا يرجع إلى األسباب التالية يأما من ناحية عملية فإن عدم استخدام الباحثة لعينة على مستوى ل

إلـى أفـراد    اإلستبانةلالتصاالت تمكن الباحثة من ارسال استمارة عدم وجود بنية تحتية جيدة  -1

  .أى مكان في ليبيا  العينة في

حتى وأن وجدت هذه القدرة لالتصال فإن الباحثة اعتمدت اسلوب المقابلة الشخصية ألصـحاب   -2

مصداقية البيانات وذلك لزيادة درجة  ةالمرسل اإلستبانةمن  أنجعهذه المنشآت حيث ترى الباحثة أنه 

ث يمكنها الوصول إلى أفراد العينـة  بنغازي حي مدينةوهذا ال يتأتى للباحثة إال في . المتحصل عليها 

نوع من الثقة لدى أفراد العينـة   إيجادكما أنها تعتمد على العالقات والمعارف الشخصية في  شخصياً

البيانات بسبب غياب الثقة لدى أفراد العينة  عدم مصداقيةلكى يقدموا بيانات حقيقية والتقليل من نسبة 

 .  

يمكن أن تكون ممثلة لمجتمع الصناعات الصغيرة فـي  زي عينة بنغاترى الباحثة أن  األسبابولهذه 

   .ليبيا
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  مراحل تكوين العينة مراحل تكوين العينة ) )   77  --  88( ( 

قامت الباحثة باالتصال المباشر مع المؤسسات والهيئات المسئولة عن نشـاط الصـناعات   

 لـوزارة بنغازي ومكتب الـرخص التـابع    مدينةالصناعة بوزارة  هيبنغازي و مدينةالصغيرة في 

بنغازي واستنادا إلى البيانـات المبوبـة التـي     مدينةلقوى العاملة بمكتب ابنغازي و مدينةالقتصاد با

 ) 1880(بنغازي تبين أنه هناك عـدد   مدينةلصناعة با وزارةتمكنت الباحثة من الحصول عليها من 

في  قةمنط) 25(في مجال الصناعات الصغيرة موزعة على وزارة مسجلة لدى هذه المنشأة صناعية 

الصـناعة  وزارة وبمقارنة البيانات المتحصل عليها من مكتب الرخص مع بيانـات  . بنغازي  مدينة

ألسباب ا ألحد أو مجموعة أو كل منشأة)  790( الصناعة تم استبعاد عدد وزارة وبمراجعة سجالت 

  -:التالية 

   .عدم وجود إذن تشغيل -1

  .توقف نشاطها  -2

  .لم يتم تجديد الترخيص  -3

  .لديها نواقص في المستندات  -4

) 19(موزعـة علـى    منشـأة )  1090( يتكون من عدد  الدراسةمجتمع  وبذلك أصبح حجم

  . المذكورة  لألسباب مجتمع الدراسةخرجت من  مناطقأن هناك ستة  أي منطقة

بسبب عدم وجود إذن تشـغيل   الدراسةإلى أن المنشآت المستبعدة من مجتمع  اإلشارةوتجدر 

ما يعني أن .  من المستبعدة) %42( نسبته وما  من إجمالي العدد) %35( نسبته تشكل ماي أ )674(

. القانونية كالبيئة والصحة والعمالة والتخطيط العمراني هذه المنشآت غير مستوفيه لشروط التشغيل 

  . والكثير منها يعمل ال تعمل أنهاأو  ، وهو ما يثير شكوك حول نشاطها إذا كانت تعمل
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  :على القطاعات التالية الدراسةويتوزع نشاط الصناعات الصغيرة في مجتمع 

  قطاع الصناعات الغذائية  -1

  قطاع صناعة األخشاب  -2

  قطاع صناعات مواد البناء  -3

  قطاع صناعة المالبس  -4

  قطاع الصناعات الكيميائية  -5

  قطاع الصناعات المعدنية  -6

وكـذلك   الدراسةالقطاعي لمنشآت الصناعات الصغيرة في مجتمع  التوزيع)  1 - 8( ويبين الجدول 

  .مناطق االنتشار الجغرافي للقطاعات حسب ال

  ) 1 - 8 (الجدول 
   الدراسةالتوزيع القطاعي لمنشآت الصناعات الصغيرة في مجتمع 

  
  لمناطقباقي ا الباقي المستبعد مناطقال  العدد الكلي  القطاع

  18 122 104 24  226  قطاع غذائي

  23 343 240 24  583  قطاع كيميائي

  19 138 106 21  244  قطاع المالبس

  21 301 240 25  541  قطاع معدني

  14 109 42 17  151  قطاع أخشاب

  6 77 58 12  135  قطاع مواد بناء
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   1090 790   1880  المجموع

  الجدول من اعداد الباحثة        

  

   العينةالعينة  توزيعتوزيعطريقة طريقة   ))  88  --  88( ( 

العينة حيث قامت بتحديد نسبة كـل قطـاع فـي     توزيعباحثة طريقة النسب في ال استخدمت

موزعة على القطاعات التالية  )300(من عينة تكونت  ثمومن  )1090(المكون من  الدراسةمجتمع 

  .    الدراسةالعينة حسب نسبة كل قطاع في مجتمع  توزيعيبين طريقة )  2 - 8( والجدول رقم 

  ) 2 - 8( الجدول   
  داخل العينة الصناعاتتمثيل  نسب

  

  النسبة  العدد  القطاع

  %11  33  ةغذائي صناعة

  %31  93  ةكيميائي صناعة

  %13  39  المالبس صناعة

  %28  84  ةمعدنيال الصناعة

  %10  30  خشاباأل صناعة

  %7  21  مواد بناء صناعة

  %100  300  المجموع

  الجدول من اعداد الباحثة
نسب في التوزيع الجغرافي لعناصر العينة حيث تـم توزيـع   كذلك اعتمدت الباحثة طريقة ال

يبـين طريقـة   )  3 - 8( والجدول رقم  الدراسةعناصر العينة جغرافيا حسب توزيعها في مجتمع 
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، وسنالحظ من الجـدول أن   الدراسةحسب نسبة توزيعها في مجتمع  جغرافياً توزيع عناصر العينة

  .فيها  الدراسةما بسبب انعدام أو ضعف تمثل مجتمع ال تمثل فيها العينة وذلك إ مناطقهناك 

  

 ) 3 - 8( الجدول 
  التوزيع الجغرافي للعينة

  ةطقنلمأسم ا
قطاع 

  غذائي
  قطاع كیمیائي

قطاع 

  المالبس

قطاع 

  معدني

قطاع 

  أخشاب

  قطاع 

  مواد بناء

 العدد الكلي

  المناطقلكل 

  39  -  7  12  7  10  3  البركة

  9  -  2  -  3  3  1  الثورة الشعبیة

  22  -  2  6  2  10  2  السلماني

  15  -  1  4  2  6  2  الصابري

  47  7  5  8  4  18  5  الكویفیة

  28  8  2  8  -  6  4  الھواري

  25  -  2  6  4  8  5  بنغازي المدینة

  32  5  3  10  2  7  5  بوعطني

  10  -  1  2  2  3  2  سیدي حسین

  9  -  1  2  2  4  -  بنغازي الجدیدة

  13  1  -  10  -  2  -  القوارشة

  9  -  -  2  2  4  1  الفویھات

  6  -  -  2  2  2  -  رأس أعبیدة

  5  -  1  2  2  -  -  سیدي أعبید

  8  -  2  3  -  2  1  شھداء السالوي

  8  -  1  3  1  2  1  العروبة

  8  -  -  3  2  2  1  الحدائق

  2  -  -  -  -  2  -  قار یونس

  5  -  -  1  2  2  -  الكیش

  300  21  30  84  39  93  33  المجموع

  الباحثة إعدادالجدول من 

  ال تمثيل للعينة        

    
- 
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  المشاكل التي واجهت الباحثة  المشاكل التي واجهت الباحثة  ) )   99  --  88( ( 

واجهت الباحثة الكثير من المتاعب والمعوقات أثناء قيامها بإعداد هذا البحث وكانـت هـذه   

المعوقات تتعلق بالبيانات الرسمية المسجلة لدي الجهات المعنية باألشراف على الصناعات الصغيرة 

وكذلك البيانات التي قامت بتجميعها ميـدانيا  . املة الصناعة ومكتب الرخص والقوى الع وزارةوهي 

  .من خالل استمارة المقابلة الشخصية مع أفراد العينة 

ففي مرحلة تجميع البيانات من خالل سجالت الجهات الرسمية المعنية باألشراف على نشاط 

ت المنشآت يدويا الصناعات الصغيرة واجهت الباحثة الكثير من المتاعب إبرازها قيامها بتسجيل بيانا

في إعداد هـذه   التبويب الجيد األمر الذي استغرق وقت طويل جداً إلىمن سجالت معدة يدويا وتفتقد 

  .البيانات وتصنيفها 

وفي مرحلة تجميع البيانات من خالل إجراء المقابالت مع أصـحاب أو مـديرو المنشـآت    

ين المسجلة لـدي الجهـات المعنيـة    واجهت الباحثة بعض المشاكل كان إبرازها عدم مطابقة العناو

 بسبب تغير العناوين أيضاً واجهت الباحثة الكثير من المتاعبفقد   باألشراف على النشاط وبين الواقع

أن هناك عدد مـن المنشـآت    إلى باإلضافةأو توقف النشاط نصيب في هذه المتاعب  لإلغالقكان 

  .)همية و( فقط وال وجود لها على الطبيعة السجالت فيموجودة 

بأي  دالءإبفكانت بسبب خوف أصحاب المنشآت من كل ما يتعلق  األبرزأما المشكلة الثانية 

حيث يعتقد هؤالء أن أي عمل من هذا النوع ، بالبحث العلمي وسرية البيانات  اقتناعهمبيانات وعدم 

 إلىذلك بالباحثة  ىأد وقد. وأن الدولة تعمل ضدهم . غير مرغوبة بالنسبة لهم  اًراسوف ينجم عنه آث
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أفراد العينة بهدف الحصـول   لطمأنةبالعالقات الشخصية ألفراد أسرتها  واالستعانةمضاعفة الجهود 

  .صحيحة على بيانات 

كما أن االنتشار الجغرافي وتغير العناوين وتهرب أفراد العينة ساهم مساهمة كبيرة في زيادة 

  . انات األعباء على الباحثة وإطالة أمد فترة جمع البي

   تحليل العينةتحليل العينة  ))  1010  --  88( ( 

بالمقابلـة   اسـتيفائها تم  استبانه استمارةفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بأعداد 

حيـث قامـت   . أو المديرين لعناصر العينة المسـتهدفة   المالكين إلىموجهه  ، الشخصية مع الباحثة

االستمارة من خالل توجيه  بملء امت شخصياًوقُبأي أحد  االستعانةودون  الباحثة بهذا العمل شخصياً

 اسـتمارة المختارة داخل العينة وتكونـت   المنشأةصاحب أو مدير  إلى االستمارةاألسئلة المعدة على 

سؤال تقع في أربع صفحات حيث اشتملت األسئلة على أسـئلة شخصـية وهـي    )  36(المقابلة من 

النشاط كنوع النشاط وتاريخ بداية النشاط ، وأسـئلة  وأسئلة عن . الجنس والعمر والمستوى التعليمي 

من حيث حجـم العمالـة   تحليل واقعة  إلىتهدف الدراسة  الذيوهو أهم الجوانب  فرص العملعن 

وعالقته بمختلف النشاطات وتركزه حسب النشاطات ، وعالقة صاحب العمل مع العـاملين   تنوعهو

دة فرص العمل ومدى قدرة الصناعات الصـغيرة  وفرص العمل لدى األجانب وإمكانية التوسع وزيا

على استعاب الباحثين عن العمل والمسجلين لدى مكتب القوى العاملة ونوع العمالة المرغوبـة مـن   

  .حيث الفئة العمرية وتدريب العمالة وكان مجموع هذه األسئلة أحد عشر سؤاالً

،  هومصـدر حيـث حجمـه   تتعلق بالتمويل مـن   أسئلةالمقابلة على  استمارةكذلك اشتملت 

  .والصعوبات التي تعيقه وعددها تسعة أسئلة 
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مـن   المغلقة األسئلةاالستمارة بين أسئلة مغلقة وأسئلة مفتوحة ، وتنوعت وقد تنوعت أسئلة 

وعددها ثمانية أسـئلة وأسـئلة   ) ال / نعم  ( فاشتملت على أسئلة تتطلب أجابات محددة تهاحيث نوعي

  .وأسئلة االختيار المتعدد وعددها سؤال واحد  وعددها أربعة عشر سؤاالً الوحيد من متعدد االختيار

أسئلة أجابتها قيم عددية وعددها سبعة أسـئلة ، وأسـئلة   أما األسئلة المفتوحة فكانت ما بين  

في شكل كلمات أو جمل مثل المشاكل والمقترحات والتوصيات والصعوبات  سردجاباتها على إتعتمد 

  .) 3(رقم في الملحق  اإلستبانةستة أسئلة وتوجد نسخة عن واألسباب وعددها 

يشتمل على قاعدة  Accessوفق التطبيق  بإعداد برنامج كمبيوتر وقد قامت الباحثة شخصياً

عليها، واسـتخدمت نفـس البرنـامج لتحليلهـا      اإلستبانات تخزين البيانات الواردة فيب قامتبيانات 

   -:إلى ما يلي  الباحثة لها توصلتوبتحلي Excelباإلضافة إلى برنامج  

منهن فـي قطـاع   ) %87( نساءمنشآت من أصحاب ال%) 5(وأتضح من خالله أن  ::  السؤال األولالسؤال األول

  . صناعة المالبس

تقع أعمارهم داخل الفئة العمريـة  منشآت من أصحاب ال%) 81(تبين من خالله أن  ::  السؤال الثانيالسؤال الثاني

  . سن التقاعد  من أكبر%) 4( ، و 30أقل من %) 14(، 65 - 30

من أصـحاب  %) 31(أن وهو سؤال المستوى التعليمي تبين من تحليل هذا السؤال  ::  السؤال الثالثالسؤال الثالث

عنـى أن  ي حاصلين على دبلوم عـالي مـا  %) 13(و المنشآت حاصلين على شهادة جامعية فما فوق

م أساسي تعلي%) 18(تعليم متوسط ،%) 31(و ،تعليم عالي  علىمن العينة حاصلين %) 45(حوالي 

القطاعات المكونة  فيتوزيع المستويات التعليمية يبين )  4 - 8( الجدول رقم  و. أميين %) 6(، و

  .ة نللصناعات الصغيرة في العي
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 ) 4 -8( جدول 
  حسب القطاعات للقائمين على منشآت الصناعات الصغيرة توزيع المستوى التعليمي 

  

  

  القطاع

  المستوى التعليمي

  أمى  أساسي  سطمتو  جامعي

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  -  -  %6  2  %42  14  %52  17  قطاع غذائي

  %4  3  %17  13  %22  17  %57  44  قطاع كيميائي

  %8  3  %32  12  %26  10  %34  13  قطاع المالبس

  %6  5  %13  11  %36  30  %45  38  قطاع معدني

  %13  4  %26  8  %32  10  %29  9  قطاع أخشاب

  %15  3  %25  5  %35  7  %25  5  قطاع مواد بناء

  %6  18  %18  51  %31  88  %45  126  الصناعات الصغيرة

  الجدول من إعداد الباحثة

العينة من في من القائمين على نشاط الصناعات الغذائية %) 52(حيث يظهر من الجدول أن 

من القائمين على نشاط الصناعات الكيميائية في العينـة هـم   %) 57(أصحاب المؤهالت الجامعية و

نسبة للتعليم الجامعي بين مختلف النشاطات ، وأدنى  أعلىوهي  متحصلين على التعليم الجامعي أيضاً

سـتوى  ، أما في م%) 25(نسبة للحاصلين على التعليم الجامعي كانت في صناعة مواد البناء وهي 

من القائمين على هذه %) 42(على نسبة أالتعليم المتوسط فقد استحوذت صناعة المواد الغذائية على 
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وفي مستوى التعليم . نسبة للتعليم المتوسط كانت في الصناعات الكيميائية  أدنىالصناعة في العينة و

ـ %) 32(األساسي تبين أن صناعة المالبس فيها  التعلـيم  لين علـى  من القائمين عليها من المتحص

نسبة لهذا المستوى التعليمي ، وأدنى نسبة كانت في الصناعات الغذائية وهـي   أعلىاألساسي وهي 

في صناعة مواد البناء وكانـت صـناعة المـواد    %) 15(أما األميين فقد كانت أعلى نسبة %) . 6(

  .الغذائية خالية من األميين 

ن من خالل اإلجابات أن االعداد لكل نشـاط متطابقـة   وهو عن نوع النشاط فقد تبي ::  السؤال الرابعالسؤال الرابع

  . تماما مع العينة 

وتأسيسها فقد تبين  المنشأةوهو السؤال عن تاريخ بداية العمل في  السؤال الخامسالسؤال الخامس  ومن خالل إجابة

من المنشآت تأسست خالل %) 49(من خالل إجابات القائمين على الصناعات الصغيرة في العينة أن 

من المنشآت في العينة تأسست في الفتـرة  %) 12(، أما  31/12/2006حتى  1/1/1996الفترة من 

إلـى   1972من المنشآت تم تأسيسها في الفترة مـن   %) 23(، 31/12/1995إلى  1/1/1991من 

ويتبين مما .  1971،  1942من المنشآت هي األقدم حيث تأسست في الفترة مابين %) 8(، و 1989

%) 8(والتي تمتد لحوالي ثالثة عقود قد تأسست فيهـا   األقدم ةالفترأن  )5-8(هو موضح بالجدول 

وحـدها   1999ت الصناعات الصغيرة في العينة وهي مساويةً لما تم تأسيسه في سنة آفقط من منش

بنسبة ثابته  2004إلى  1999كما تميزت السنوات من وحدها   2000وكذلك لما تم تأسيسه في سنة 

  .%)5( تقريبا في التأسيس وهي

  ) 5 - 8( الجدول 
  فترة التأسيس لعناصر العينة

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  2006 - 1996  1995 - 1991  1990  1989- 1972  1971- 1942  الفترة

  %5  %5  %5  %5  %8  %5  %49  %12  %8  %23  %8  النسبة
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  الجدول من إعداد الباحثة

  

ن خالل نتائج الدراسـة  ن خالل نتائج الدراسـة  دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل مدور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل م  ) )   1111  --  88( ( 

   ::الميدانية الميدانية 

سوف يتم تحليل دور الصناعات الصغيرة في توفير فرص عمل من خـالل النتـائج التـي    

وهو مـا   مباشراً الميدانية حيث اشتملت استمارة المقابلة على أثنى عشر سؤالً الدراسةليها إتوصلت 

،  17،  16،  15،  14،  10،  9،  7( وهي األسئلة  من إجمالي األسئلة المطروحة) %33( يمثل

وهو مدى مقدرة الصناعات الصـغيرة فـي    البحثحول موضوع ، )  36،  34،  33،  22،  18

  . توفير فرص عمل 

من خالل هذه األسئلة تحديد الطاقة األستيعابية من العمالة في العينة  الميدانية الدراسةحاولت 

ك تقدير حجم العمالة التي يمكن للصناعات الصغيرة وتحديد حجم العمالة الوطنية وغير الوطنية وكذل

من خالل هذه األسئلة تحديد حجم العمالة  الدراسةكذلك حاولت . في العينة استيعابها في حالة التوسع 

  . من الباحثين عن عمل والمسجلين لدى القوى العاملة في العينة  عابهياستيتم  الذي

   -:وكانت هذه النتائج كما يلي 

من خالل  ليبيون فقط أم خليط بين ليبيين وأجانب فقد تبين المنشأةإذا كان العاملين بحول ما 

منها %) 67(من المنشآت في العينة يعمل بها ليبييون فقط أما %) 33(أن  السؤال الرابع عشرالسؤال الرابع عشرإجابة 

ـ ، وهذا يشير إلـى أن ثلثـي عـدد المنشـآت      توجد بها عمالة أجنبية إلى جانب العمالة الليبية ي ف

  .األجروذلك بسبب المرونة وقلة  الصناعات الصغيرة بها فرص عمل يشغلها األجانب

  السؤال الخامس عشرالسؤال الخامس عشرو وهو إجمالي عدد العاملين  السؤال السابعالسؤال السابع فيما يتعلق باإلجابة علىو

ـ   ، وعدد العمال غير الليبيين نالليبييوالذي يدور حول عدد العمال   اتتبين من خالل تحليـل اإلجاب
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ثالثـة آالف   ) 3213(في العينة أن إجمالي عدد العاملين فـي العينـة    هذين السؤالينعلى اردة الو

 نسبتهما فيها يشكل الليبيون  ، وهو ما يمثل عدد فرص العمل في العينة ،عامل وثالثة عشر  نمائتاو

 في مجتمع الدراسةيعني أن الصناعات الصغيرة في  ما ، %)41( ما نسبته األجانبويشكل  %)59(

)  3 - 8( رقـم   شـكل وال، ثالثة عشر ألف فرصة عمـل   ) 13000(  وفر حواليتبنغازي  مدينة

  . في الصناعات الصغيرة في العينة بين الليبيين واألجانب فرص العمل توزيع يوضح

جـراء  إفي وقـت   -يمكنها  مجتمع الدراسةفي   الصناعات الصغيرةومن ذلك يتضح أن  

لية فرصة عمل وهي الموجودة لدى األجانب إذا ما تم إيجاد اآل)  5300( توفير حوالي   -الدراسة 

  .محل األجانب في مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة في العينة  نالليبيي إلحاللالمناسبة 

 ) 3 - 8( شكل 
  توزيع فرص العمل بين الليبيين واألجانب

                                
  من إعداد الباحثة: المصدر     

أن  فنجدفي مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة في العينة بين كذلك توزيع فرص العمل تو 

العمل كانت في القطاع الكيميائي الذي يساهم بتوفير حوالي  أكبر نسبة مساهمة في توفير فرص

انيا ثثم يأتي . لدى األجانب  )%44(و نالليبييلدى %) 56(من فرص العمل منها حوالي %) 32(

 في العينة يمثل الليبيون فرص العمل من%) 22(الصناعات المعدنية الذي يساهم بحوالي نشاط 

توزیع فرص العمل بین اللیبیین واألجانب
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ثم يليه في الترتيب قطاع الصناعات الغذائية حيث يساهم %) 35(منهم بينما األجانب حوالي  %)65(

%) 31( حواليو نيبييالللدى %) 69(ها من فرص العمل في العينة من%) 18(هذا النشاط بحوالي 

  .لدى األجانب

مـن فـرص   %) 10(نشاط صناعة المالبس الذي يساهم بحوالي يأتي وفي الترتيب الرابع 

منها يشـغلها الليبيـون وحـوالي    %) 71(العمل التي توفرها الصناعات الصغيرة في العينة حوالي 

ط صناعة األخشاب حيث يساهم هذا النشاط وفي المرتبة الخامسة يأتي نشا. يشغلها أجانب %) 29(

) %49(وحـوالي   نالليبييلدى %) 51(لي من فرص العمل في العينة منها حوا%) 9(بتوفير حوالي 

%) 8(وفي المرتبة السادسة واألخيرة نجد أن نشاط مواد البناء يساهم بتوفير حوالي  .لدى األجانب 

  . لدى األجانب %) 74(وحوالي  نالليبييلدى %) 26(من فرص العمل في العينة منها حوالي 

مساهمة مختلف النشاطات التي )  4 - 8( وكذلك الشكل رقم )  6 - 8( ويبين الجدول رقم 

ص تمثل الصناعات الصغيرة في العينة في توفير فرص العمل ، وكذلك توزيع هذه المساهمة بين فر

  . نالليبييوغير  نالليبييعمل لدى 

 ) 6 - 8( الجدول 
  على مختلف القطاعات داخل العينة العمالة الفعليةع توزي

  
  

  النشاط

  نیغیر لیبی  نیلیبی  المساھمة في توفیر فرص عمل

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد

  %44  455  %56  580  %32  1035  صناعة كیمیائي

  %35  246  %65  466  %22  712  صناعة معدنیة

  %31  171  %69  403  %18  581  صناعة غذائیة

  %29  95  %71  238  %10  333  مالبسصناعة ال

  %49  139  %51  143  %9  282  صناعة األخشاب

  %74  200  %26  70  %8  270  صناعة مواد البناء

  باالعتماد على البيانات اإلحصائية المجمعة من الدراسة الميدانية  الجدول من إعداد الباحثة                
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تـوفير  ين فـي  يمساهمة لليب أدنىنا أن يظهر ل)  4 - 8( والشكل  ) 6 - 8( ومن الجدول 

المقابل أعلى نسبة مساهمة لألجانب وأن بوفيه %) 26(هي في قطاع صناعة مواد البناء  فرص عمل

نسبة مسـاهمة   أدنىالمقابل بوفيه %) 71(صناعة المالبس  أعلى نسبة مساهمة لليبين هي في قطاع

  %) .29(لألجانب 

 ) 4 - 8( الشكل 
  داخل القطاعات األجانبن الليبيين وتوزيع فرص العمل بي

  
  من إعداد الباحثة: المصدر   

وقدرة الصناعات الصغيرة على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة كان يدور  اتوحول إمكاني

معهـم   أجريـت ممـن  )  267( حيث أجاب  ، بالتتابع الرابع والثالثينالرابع والثالثينوو  الثالث والثالثينالثالث والثالثينالسؤالين السؤالين 

%) 94(وهو ما نسـبته   ، المقابلة بأن منشآتهم قادرة على التوسع إذا ما توفرت لها اإلمكانيات لذلك

قادرة على التوسـع دون الحاجـة إلـى     267من بين الــ  منشأة)  21( وكان هناك .  من العينة

ة علـى  قادرمنشأة )  246(والباقي وعددها  ، من العينة%) 8(توظيف عمالة إضافية وهو ما نسبته 
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وكان إجمـالي العمالـة التـي    . العينة من %) 87(تمثل  هيالتوسع مع الحاجة إلى عمالة إضافية و

)  7 - 8( فرصة عمل جديدة ، والجدول رقم )  3405( تحتاجها هذه المنشآت في حالة توسعها هو

بـين   ما العالقة)  5 - 8( ، ويبين الشكل يبين توزيع فرص العمل الجديدة على مختلف النشاطات 

يتضح لنا أنه بإضافة هذا العدد إلى فـرص العمـل    القائم والممكن توافره من فرص العمل وبالتالي

المنشآت المسـئولة  يمكن أن توفرها  التيالفعلية الموجودة لدى األجانب نجد أن إجمالي فرص العمل 

 هبإمكانالدراسة في مجتمع   الصناعات الصغيرةهذا يعني أن . فرصة عمل ) 4718(هو  في العينة

  .فرصة عمل )  19000( توفير ما يقرب من 

  ) 7 - 8( الجدول 
  توزيع فرص العمل الجديدة على مختلف النشاطات

  الجدول من إعداد الباحثة

وتـوفير فـرص    أن الصناعات الصغيرة بإمكانها المساهمة في حل مشكلة البطالة يدل هذاو

شـكل   الـذي اإلجابة على السـؤال   أمكنناعمل للباحثين عن العمل من الشباب الليبيين ، ومن ذلك 

ناعات الصغيرة في ليبيا توفير فرص عمل والمساهمة فـي  فرضية هذه الدراسة وهو هل يمكن للص

    ؟حل مشكلة البطالة

  

  

  النشاط

المنشآت القادرة على 

  عدد العمالة القائمة  التوسع
 عابیةیاالستالقدرة 

  بعد التوسع

فرص العمل  إجمالي

  بعد التوسع
  نسبة  عدد

  1968  933  1035  %78  60  صناعة كیمیائیة

  1823  1111  712  %91  76  صناعة معدنیة

  886  305  581  %91  30  صناعة غذائیة

  831  498  333  %97  36  صناعة المالبس

  612  330  282  %78  29  صناعة األخشاب

  498  228  270  %72  15  صناعة مواد البناء

  6618  3405  3213  -  246  المجموع
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 ) 5 - 8( شكل 
  العالقة بين فرص العمل القائمة والقدرة على التوسع في مختلف النشاطات 

            

ملين فيهـا صـلة   من المنشآت تربط بين العا%) 23(إلى أن  عشرعشر  لسادسلسادسالسؤال االسؤال ا ويشير

  . عائلية منشآت عمل بها ليبيون فقط هي يمن المنشآت التي %) 70(القرابة أى أن حوالي 

%) 69(وهو ما إذا كان العاملين من الباحثين عن العمل إجـاب    عشرعشر  السابعالسابعالسؤال السؤال  وفي

%) 38(نسـبته   مـا  ة أوأمنش) 74(نه من بين هؤالء كان أة إال أمنش)  196( بأنهم كذلك وعددهم 

نـه  أ أيكانوا من المسجلين كباحثين عن العمل  لدى مكتب القـوى العاملـة ،    أشاروا بأن العاملين
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فقط من المنشآت التي شملتها العينة قامت بتشغيل الباحثين عن عمل والمسجلين لدى مكتب %) 26(

  . السؤال الثامن عشرالسؤال الثامن عشر ،  وهذا ما تناوله القوى العاملة

هل نسب إلى هـذا المصـنع أو   (  السؤال التاسعالسؤال التاسع عن ي هذه العينةوحول إجابة أصحاب المنشآت ف

في حالة األجابة ) عدد المنسبين كم (  والسؤال العاشروالسؤال العاشر ) ؟ عمال من قبل مكتب القوى العاملة المنشأة

ة من العينة تم تنسيب عمالة إليها من قبل مكتب أمنش) 27(بنعم عن السؤال التاسع تبين أن هناك عدد 

ين في هذه المنشـآت  فقط من العينة وأن إجمالي المنسب%) 10(العاملة وهو ما نسبته حوالي القوي 

طريقة توزيعهم على مختلف النشاطات فـي العينـة   )  8 -8( ويبين الجدول رقم  .شخص) 94(هو

س يلية النشاط الغذائي ثم المعدني ويحتل نشاط المالب األكثر تنسيباًحيث نالحظ أن النشاط الكيميائي 

ضعف العالقة مابين الجهـات   إلىوهذا ما يشير  أقل عدد من المنسبين من قبل مكتب القوى العاملة

المسئولة عن تنسيب العمال الباحثيين عن العمل وبين منشآت قطاع الصناعات الصغيرة األمر الذي 

   .في ذلك  المتبعةيتطلب إعادة النظر في األساليب 

 ) 8 -8( جدول 

  ن مكتب القوى العاملة حسب القطاعاتتوزيع المنسبين م
  

  كيميائي  معدني  مالبس  بناء  أخشاب  غذائي  القطاع

  6  8  1  1  3  8  عدد المنشآت

  %2  %3  %0.4  %0.4  %1  %3  نسبة المنشآت من العينة

  30  25  1  2  8  28  عدد المنسبين
  الجدول من إعداد الباحثة                

يدور حول الفئة العمرية التـي يفضـل    الذيو  ننييالسؤال الثاني والعشرالسؤال الثاني والعشر عن اإلجابةوحول 

من العينة بـأنهم يفضـلون تشـغيل    %) 68( حوالي أجابأصحاب المنشآت تشغيل العاملين عندها 

من العينة يفضلون تشغيل األطفال والبـاقي  %) 9(الباحثين عن عمل ممن هم في سن العمل ، بينما 
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من %) 33(ن حوالي ألى إك ترشدنا الدراسة يهم ، ومن ذل يرون بأن العمر ال%) 24(حوالي  وهم

العينة يقومون بتشغيل أو من الممكن أن يشغلوا أطفال وهذا جانب أخالقي يتعلق بالجوانب االنسانية 

  . في الصناعات الصغرى ينبغي الوقوف عنده

يـدور حـول أهـم     الذيو السؤال األخير وهو السؤال السادس والثالثينالسؤال السادس والثالثين عن اإلجابةوفي 

 يمكن تلخـيص . والتوصيات التي يراها أصحاب المنشآت لحل مشكلة الباحثين عن عمل المقترحات 

   -:وهذه المقترحات والتوصيات هي  اإلجاباتفي ستة نقاط تجمعت حولها كافة  اإلجاباتجميع 

  .دعم القطاع الخاص عن طريق تقديم تسهيالت إئتمانية بدون فوائد  -1

  . توفير فرص العمل في القطاع العام -2

  .تغيير عقلية العمالة الوطنية  -3

  .تأهيل وتدريب العمالة الوطنية  -4

  .قيام الدولة بتنظيم برامج تدريبية في مواقع األنتاج  -5

  .ال تعليق  -6

الفقـرة   هيوكانت إجاباتهم  اقتراحات أيمن العينة لم يقدموا %) 10(وعلى الرغم من أن 

تقديم تسهيالت إئتمانية بدون فوائـد لـدعم    اقترحواالعينة من %) 36(إال أن ) ال تعليق ( السادسة 

مـن   )%17( تـرح قبينما ا القطاع الخاص هو السبيل لتوفير فرص عمل في الصناعات الصغيرة 

من العينة العمل على تغيير عقلية العمالة  )%13(العينة توفير فرص عمل في القطاع العام ، واقترح 

من العينـة   )%1(نة تأهيل وتدريب العمالة الوطنية ، بينما اقترح من العي) %24( الوطنية ، واقترح

  .اإلنتاج الدولة بتنظيم برامج تدريبية في مواقع  قيام
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  آثر التمويل على الصناعات الصغيرة من خالل نتائج الدراسة الميدانية آثر التمويل على الصناعات الصغيرة من خالل نتائج الدراسة الميدانية ) )   1212  --  88( ( 

وما ينتج عـن هـذا    تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة فيما من شك أن للتمويل آثر بالغ 

إستمارة البحث ( تضمنت  ولذلك ،التطوير من توسع في هذه الصناعات وبالتالي زيادة فرص العمل 

  . وذلك تحقيقا ألهداف البحث الرئيسية مجموعة من األسئلة تتناول موضوع التمويل ) الميداني 

رقي باألسـاليب  أن تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة عن طريق زيادة التمويل من شأنه ال

واألسـئلة التـي   . يعنى تطوير العـاملين   ياألمر الذ اإلنتاجالمستخدمة وزيادة المستوى التقني في 

 أسـئلة  من خالل مجموعـة كذلك يشير هذا األمر )  26،  25،  24،  23 ،6(تناولت التمويل هي 

فـي مسـاعدة    دور الدولـة  إلى إبـراز )  35،  32،  31،  30،  29،  28(  األسئلةوهي أخرى 

أنه جانـب   لعلو. يعتبر جانبا مكمال للتمويل  الذيالصناعات الصغيرة في تطوير وتنمية قدراتها و

  .ينبغي دراسته والوقوف عليه ألهميته 

الموظف في الصناعات  الفعليالتعرف على حجم رأس المال  تممن خالله  الذيو ::  السؤال السادسالسؤال السادس

%) 12(ما تكون غير معروفة فقد وجد أن  لرأس مال غالباً عليةالفالصغيرة في العينة حيث أن القيمة 

 إلـى أن  اإلشارة، وتجدر دينار ليبي  عشرة أالف)  10.000 (من العينة يوظفون رأس مال أقل من

خمسـة عشـر   )  15000(هو  -وقت إجراء الدراسة _  لتأسيس مشروع قانوناً  الحد األدنى ألالزم

وهـو مـا    ألف دينار ، 15.000إلى  10.000ما بين نة يوظفون من العي%) 21( وأن.  ألف دينار

يشير إلى أن ثلث العينة يوظفون الحد األدنى أو أقل كرأس مال لبداية مشروع في نشاط الصـناعات  

وأن نسـبة المنشـآت التـي     ، والمنافسة وحجم العمالة اإلنتاجيةالصغيرة وهو ما ينعكس حتماً على 
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وهـذا يبـين أن حـوالي     ،%) 38(هي  ألف دينار 50.000،  15.000بين  توظف رأس مال ما

أو  )دوالر أمريكـي   40.000(ألف دينار، أي ما يعادل حوالي  50.000من العينة يوظف %) 71(

يعني أن نسبة كبيرة من منشـآت  أقل كرأس مال ثابت لمشروع في نشاط الصناعات الصغيرة وهذا 

( جداً إذا ما عرفنا أن الحد األعلى لرأس المال هو  الصناعات الصغيرة توظف رأس مال ثابت قليل

 50.000من المنشآت رأس مالها مابين %) 13(دينار، كما تبين أن  مليونان ونصف)  2.500.000

  توزيع نسب شرائح رأس المال في العينة ) 9 -8( الجدول يوضح، ألف دينار  100.000إلى 

  

  ) 9 -  8(الجدول 
  دينار ليبي                        رأس المال في العينةشرائح توزيع نسب                                

حجم رأس 

  المال
  أقل من

10.000  
10.000 - 

15.000  
15.000 - 

50.000  
50.000 - 

100.000  
100.000 - 

500.000  
500.000 - 

1.000.000  
  أكبر من

1.000.000  

  %0.7  %2  %13  %13  %38  %21  %12  النسبة

  إعداد الباحثة الجدول من  

ما هو مصدر التمويـل  (  ننييالسؤال الثالث والعشرالسؤال الثالث والعشر ومن خالل إجابة أصحاب المنشآت عن

منهم بأن هذا المصدر كان تمـويال مـن مـدخراتهم    %) 94(كانت إجابة )  ؟ ت به نشاطكأبد الذي

 بمصادر أخرى بدؤواذكروا بأنهم %) 2(منهم بداوا نشاطهم بقروض مصرفية ، %) 4(الشخصية ، 

فقـد كانـت   )  ؟ ما هو المصدر األساسي للتمويل حاليـاً (  ننييالسؤال الرابع والعشرالسؤال الرابع والعشر  وحول إجابة

، وأقل من  االقتراضمنهم بأن التمويل الحالي للنشاط هو تمويل ذاتي ال يعتمد على %) 97(إجابات 

  . ابوا بأن التمويل الحالي يعتمد على األقتراض جفقط أ%) 3(

من رأس المال العامل تعتمـد  %) 97(من رأس المال الثابت ، و %)94(مما سبق يتبين أن 

التمويل الذاتي لألفراد أصحاب المنشآت ، ما يشير إلى انعدام العالقة تقريبـاً بـين مؤسسـات     على
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التمويل ونشاط الصناعات الصغيرة األمر الذي ينعكس سلبياً على مقومات هذا النشاط ويحد كثيـراً  

  .من أدائه ويضعف دوره 

والذي يبين ما مدى مساهمة كـل مـن مصـرف التنميـة      ننريريالسؤال الخامس والعشالسؤال الخامس والعش أما

في تكـوين أو دعـم الصـناعات     لإلنتاجوالمصرف الزراعي والمصرف الريفي وصندوق التحول 

لم يحصلوا على أى قروض مـن هـذه   %) 92(الصغيرة فقد تبين من خالل اإلجابات أن أكثر من 

لي احـو  أالخطوهامش ابق تقريبا مع إجابة السؤال الرابع والعشرون المصادر المذكورة وهو ما يتط

من أصحاب المنشآت ذكروا بأنهم %) 7(يعزز مصداقية بيانات الدراسة ، وكان  فقط وهذا ما%) 4(

فقط تحصلت على قروض من صندوق التحـول   منشأتينعلى قروض من مصرف التنمية و احصلو

بينما لم يحصل أى من عناصر العينة علـى قـروض مـن     %)0.05(نسبته أقل من  أو ما لإلنتاج

   .المصرف الريفي والمصرف الزراعي

لم يجب عن هذا السـؤال مـن   ) ما أوجه استخدام هذه القروض (  ننييالسؤال السادس والعشرالسؤال السادس والعشر وعن

ن للذين لم يوهى نفس النسبة المسجلة عن السؤال الخامس والعشر%) 92(أصحاب المنشآت أكثر من 

في الدراسة الميدانيـة   اإلجاباتيعزز مصداقية  قروض من المصادر المذكورة وهو ما يحصلوا على

وقد ذكر خمسة من أصحاب المنشآت في العينة أن استخدام القرض كان للحصول على الخامات وهم 

ذكـروا   من أصحاب المنشآتوسبعة عشر على قروض  اتحصلومن اللذين %) 23(يشكلون حوالي 

من إجمـالي  %) 6(كان بغرض الحصول على اآلالت ومعدات وهو ما نسبته بأن استخدام القرض 

عن السؤال وهمـا   ناألخيرتيا لم تسجل االجابتين ممن المتحصلين على قروض في%) 77(العينة و

  .تدريب العمالة وأغراض أخرى على أي نتيجة 
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حوالي كان ) هل استخدمت أي تسهيالت من المصارف (  ننييوالعشـر والعشـر   منمنااثثالسؤال الالسؤال ال  وحولوحول

من العينة لم يستفيدوا من %) 90(تسهيالت مصرفية وأكثر من  باستخدامفقط من العينة قاموا %) 9(

  .أي خدمات أو تسهيالت مصرفية 

بالنفي حول السؤال السابق  أجابواوالموجه للذين   ننييوالعشـر والعشـر   ععاساستتالسؤال الالسؤال ال عن اإلجابةأما 

ال يرغبون في التعامـل  منهم بأنهم %) 43( فقد ذكر حوالي تسهيالت مصرفية بأستخدام أي المتعلق

لوجود الفسـاد   تسهيالت مصرفيةعدم حصوله على أي  برر منهم فقد%) 17(أما مع المصارف ، 

منهم بأن االسباب وراء %) 20(بينما ذكر حوالي . بالواسطة والمحسوبية عنه  عبروا والذي اإلداري

أمـا  . عنه بالربا  عبروا دة بالمصارف وماهو وجود الفائ تسهيالت مصرفيةعدم حصولهم على أي 

اللذين يروا بأن ارتفاع معدل الفائدة هو السبب الكامن وراء عدم سعيهم للحصول على أي نوع مـن  

  . منهم%) 20(فقد بلغ  مصرفيةالتسهيالت ال

 إدارةوهذا ما يشير إلى وجود خلل كبير في العالقة بين مصادر التمويل والقـائمين علـى   

تجاه طريقة عمل المنظومة المصـرفية  االصغيرة ناتج عن تصورات التفكير المجتمعي  المشروعات

  .في المجتمع  

في العينـة بحـدوث    أصحاب المنشآتوالذي يتعلق بشعور   ننييثالثثالثلسؤال اللسؤال البابا أما فيما يتعلق   

من العينـة بـأنهم   %) 18(مساعدة فعلية من قبل الدولة في سبيل تطوير صناعته فقد أجاب حوالي 

من العينة فلم يشعروا بـأي  %) 82(شعروا فعال بحدوث مثل هذه المساعدة أما الباقي وهم أكثر من 

  .مساعدة قدمت لهم في سبيل تطوير صناعتهم 

بالنفي عن السؤال السـابق   أجابواوالموجه للذين  ننييالثالثالثالثالحادي والحادي و  السؤالالسؤال  عن اإلجابةوفي 

 المنشـآت التي يرى أصحاب هذه  األسبابور حول أي الذين لم يشعروا بتقديم أي مساعدة والذي يد

  . أنها أدت إلى عدم شعورهم بأي مساعدة في تطوير صناعاتهم 
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  حول هذه االسباب كالتالي اإلجاباتفقد كانت 

  %)9(حوالي  اإلدارية اإلجراءاتتعقيد   -1

  %) 21(ضعف دور النقابة حوالي   -2

  %) 33(غياب دور الدولة حوالي   -3

  %) 10(د حماية للصناعات الوطنية حوالي ال توج  -4

  %) 6(حوالي  اإلداريالفساد   -5

  %)21(تعليق حوالي  ال  -6

ومن ذلك يتضح غياب شبه كامل لدور الدولة في مساعدة الصناعات الصغيرة حيـث بـين   

وا أنهم لم يشعروا بأي مساعدة قدمت لهم من قبل الدولة ، عوضاً عن أنهم عـدد  فراد العينةأغالبية 

، ما يعكس أهمية سباب يروا أنها وراء عدم تمكنهم من الحصول على هذه المساعدة مجموعة من األ

  .دور الدولة في دعم وتطوير الصناعات الصغيرة 

فقـد  ) ؟  تطوير صناعتك حالياً احتياجاتما هي (   ننييي والثالثي والثالثننااثثالسؤال الالسؤال ال عن اإلجابةأما 

هم هـي التمويـل   إحتياجات تطوير صـناعت بأن  آتمن أصحاب المنش%) 61(كانت إجابة حوالي 

منهم فقد بينـوا بـأن   %) 11(مساحة أكبر من المستخدمة لديهم ، أما  إلىيحتاجون %) 9(وحوالي 

الصـناعة لـدي    والمدربة بينما كانت حاجة تطوير العمالة الماهرة إلىلديهم هي تطوير الإحتياجات 

  . معدات حديثة هي%) 18(حوالي 

علق بموضوع التمويل للصناعات الصغيرة وكذلك دور الدولة في دعم وتشـجيع  هذا فيما يت 

  .وتطوير الصناعات الصغيرة 

فقد وجد )  المنشأةما هي مشاكل العمل الرئيسية التي تواجه (   ننييوالثالثوالثالث  مسمسااخخالسؤال الالسؤال ال أما

موضحة  كما هي من خالل تحليل جميع االجابات أن هذه المشاكل تتركز في عشرة مشكالت رئيسية
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ذكر أربعة  من أصحاب المنشآت%) 1(تبين أن  اإلجاباتومن خالل تحليل  ، ) 10 - 8( بالجدول 

 ذكروا مشكلة واحدة %) 70(ذكروا مشكلتين ، %) 30(ذكروا ثالث مشكالت بينما %) 6(مشكالت ، 

 قبـل  مـن ضحة يبين النسبة التي ذكرت بها كل مشكلة من المشاكل المو ) 10 - 8( والجدول رقم 

  . أصحاب المنشآت

  

  

  ) 10 - 8( الجدول 
  تكرارات المشكالت ونسبها

  النسبة  التكرار  المشكلة  رقم

  %28  79  البنية التحتية  1

  %10  27  عدم القدرة على التمويل   2

  %33  94  تغير سعر الصرف أدي إلي أرتفاع تكلفة عناصر االنتاج   3

  %5  14  )طلب رشوة (الفساد االداري في الحرس البلدي   4

  %11   30  )كفاءة ، عدم التزام ، عدم وجود قوانين منظمة(مشاكل متعلقة بالعمالة   5

  %4  12  مشاكل الموقع والمساحة   6

  %18  50   السوق المحليعدم قدرة االنتاج على المنافسة في   7

  %4  12  الضرائب تعددها وارتفاعها  8

  %6  17  أرتفاع أسعار الطاقة الكهربائية   9

  %18  51  توجد مشاكل  ال  10

  عداد الباحثةإالجدول من        
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حيث  أصحاب المنشآتفيبين ترتيب أولويات هذه المشاكل لدى  ) 11 - 8( أما الجدول رقم 

مرة كمشـكلة   )67(مرة كمشكلة أولي رئيسية ثم بعد ذلك المشكلة الثالثة ) 77(ذكرت ) 1(االمشكل 

  .ة كمشكلة أولى رئيسيةمر) 32(والمشكلة السابعة  أولى رئيسية

  

  

  

  

  

  
  ) 11 - 8( الجدول 

  ترتيب أولويات المشاكل التي تواجه الصناعات الصغيرة 
  المشكلة   

  الترتيب
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

  51  1  4  32  9  13  10  67  18  77  أولى

  0  9  5  16  2  14  3  23  9  2  ثانية

  0  4  3  2  1  3  1  4  0  0  ثالثة

  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  رابعة

  51  17  12  50  12  30  14  94  27  79  لتكرارا

  %18  %6  %4  %18  %4  %11  %5  %33  %10  %28  النسبة

  عداد الباحثةإالجدول من 

 أثر سعر الصرف على الصناعات الصغيرةأن  ينالجدول ينويتبين من خالل تحليل بيانات هذ

، ما عبروا عنـه   ةالعين أفرادمن %) 33(حيث تبرز مشكلة انخفاض قيمة العملة الوطنية لدى مهم 

الحقيقية األمر الـذي أدى إلـى تـدني     األجوروانخفاض  اإلنتاجاآلالت ومستلزمات  أسعاربارتفاع 



133 
 

من العينـة  %) 18(، وقد عبر صراحة عن هذه المشكلة حوالي  وانخفاض القدرة التنافسية اإلنتاجية

المشكلة االبرز لديهم  كـذلك  حيث بينوا ان عدم قدرة منتجاتهم على المنافسة في السوق المحلية هي 

وكانت مشكلة عدم  ، من العينة%) 28(شكل تدهور البنية التحتية وانعدامها مشكلة بارزة لدى حوالي 

، وتبرز مشـكلة العمالـة والمتعلقـة     من العينة )%10(القدرة على التمويل هي االبرز لدى حوالي 

ومن ذلك كله يتضح من العينة %) 11(والي وعدم وجود قوانين منظمة لدى ح وعدم االلتزام بالكفاءة

ا المباشر في كافة المعوقات التي اظهرتها هـذه  همن حيث تأثير األهمية بأن الدولة تلعب دوراً بالغ

  .الدراسة من خالل تحليل النقاط السابقة

وينعكس وجود هذه المشكالت والمعوقات في الصناعات الصغيرة فـي عـدم قـدرة هـذه     

للمرونة الكافية في توفير فـرص عمـل جديـدة     افتقارهايعني  سع والتطوير ماالصناعات على التو

تدهور هذه الصناعات وبالتالي فقد العديد  إلىأن يؤدي األمر الذي من شأنه  اإلنتاجيةوزيادة مستوى 

  . من فرص العمل التي كانت قائمة 

   معلومات عامة حول الصناعات الصغيرةمعلومات عامة حول الصناعات الصغيرة) )   1313  --  88( ( 

،  21، 19،20، 13، 12، 11 ،8( سـئلة مكونة من األ سئلةة من األمجموعيتناول هذا البند 

في معرفة األحوال العامة المحيطة بالصناعات الصغيرة في رأي  تفيد إجابات هذه األسئلةحيث )  27

رئيس لدي صـاحبها ام   اهتمامكل عنصر في العينة مثل طبيعة نشأتها وطريقة إدارتها ، وهل تمثل 

نب عمل آخر ، وعالقة صاحبها بطبيعة العمل من حيث أنه يمارسها بنفسه ام أنـه  أنه يقوم بها بجا

بهـا وكيفيـة   كيفية معرفة صاحبها أو مديرها  سئلةكذلك تناولت هذه األ. يتولى األشراف واإلدارة 

ـ  أيضاًرفية وعحصوله على أصولها ومكوناتها الم ة كونـه فـردي أو   أتناولت الشكل القانوني للمنش

نوع المشروع الذي تمت فيه المقابلة من حيث كونه مركز رئيسي  أيضاًشركة مساهمة و تشاركي أو



134 
 

أو أنه فرع يتبع لمركز رئيسي أو أنه وحدة واحدة مستقلة وأخيرا حول ما أذا كان قد تم ولديه فروع 

  -:كانت نتائج هذه المجموعة من األسئلة كمايلي  للمشروع و اقتصادية جدوىإجراء دراسة 

ما أذا كانت تدار بواسطة صاحبها أو مـدير يعمـل    المنشأةوالذي يتناول كيفية إدارة  الثامنالثامن  السؤالالسؤال

من %) 75(بمرتب أو أحد أفراد األسرة أو طريقة أخرى حيث كانت نسب األجابات األربعة كالتالي 

مـدير يعمـل    تدار بواسطةمن منشآت العينة %) 13(المنشآت في العينة تدار بواسطة صاحبها ، و

من المنشآت في %) 11(بمرتب يتركز أغلبها في قطاع الصناعات الكيميائية والمعدنية والغذائية ، و 

أغلبها في قطـاع الصـناعات الكيميائيـة والمعدنيـة     أحد أفراد األسرة ويتركز  العينة تدار بواسطة

لشخص أخر  ، وهناك فقط إجابتان بوجود طريقة أخرى متمثلة في تأجير الترخيص والمقر والغذائية

  %) .1(نسبته أقل من  وهي تشكل ما

والذي يسأل عن سبب إختيار أفراد العينة للعمـل فـي    لحادي عشرلحادي عشرالسؤال االسؤال ا وكانت إجابات

أكثر من نصـفهم  وبائهم أالصناعة ألنهم ورثوها عن  رأختاُمن العينة %) 30(الصناعة ، ظهر بأن 

للصـناعة   اختيـارهم من العينة كان %) 40(في مجال الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية ، 

مجال الصناعات الكيميائية والصناعات بسبب إتساع السوق لهذه الصناعة أكثر من نصفهم كذلك في 

أكثر من نصـفهم  والسريع و العائد الكبيرلصناعة بسبب ا اختيارمن العينة كان %) 26(، و المعدنية

من لصناعة ا اختيارهممن العينة كان %) 4(و نية ،في الصناعات الكيميائية والصناعات المعد أيضا

فـي   اإلجاباتويتضح من تركز . أكثر من نصفهم في الصناعات المعدنية أجل قضاء وقت الفراغ 

الصناعات يتناسب مع توزيع الصناعات داخل العينة حيث تشكل  هالصناعات الكيميائية والمعدنية أن

  .العينة حجم من %) 57(حوالي  الكيميائية والصناعات المعدنية
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بالنسبة لصـاحبها أم أنـه   والمتعلق بما إذا كانت الصناعة أساسية  ي عشري عشرننااثثالسؤال الالسؤال ال وعن

يمارسونها %) 8( ،ساسية لصناعة أأن امن العينة %) 92(يقوم بها بجانب عمل آخر فكانت إجابات 

  . جانب عمل آخر  إلى

تمارس الصناعة بشخصك أم تتـولى  هل ( والذي ينص على   عشرعشرلث لث ااثثالسؤال الالسؤال ال أما إجابة

%) 87(و يمارس الصناعة بنفسـه  من العينة%) 13(كانت اإلجابات تفيد بأن ) ؟  اإلدارةاألشراف و

أنه من وظائف هذا السؤال قياس حيث و.  اإلدارةمهمة األشراف و المنشأةيتولى صاحب  من العينة

ال تختلف عن إجابة السؤال الثـامن   فيهجابة مدى مصداقية األجابات لدى أفراد العينة فقد تبين أن األ

من منشآت العينة تدار بواسطة صـاحبها أو  %) 86(أن حوالى  إجابة السؤال الثامنحيث حيث تفيد 

مـن  %) 87(حيث  إجابة السؤال الثالث عشرعن %) 1(أحد أفراد األسرة وهي بذلك تنحرف بنسبة 

  . واإلدارةاألشراف  أبناءهمبها أو احصأيتولى  منشآت العينة

والذي أرادت الباحثة من خالله التعرف على كيفية حصول عناصر  عشرعشر  التاسعالتاسعالسؤال السؤال  أما

خمسـة   إلـى  اإلجاباتحيث لخصت . العينة على الخبرة في الصناعة التي يديرونها أو يمارسونها 

  : هي  إجابات

  .أنه تعلم الصناعة عن طريق خبره من أجنبي   -1

  .أنه ال يجيد الصنعه   -2

  ).خبرة ( أنه استقاها من مصادر مختلفة عن طريق ممارستها   -3

 .أنه أكتسبها عن طريق والده بالوراثة   -4

  .أن أساس خبرته كانت الدراسة األكاديمية في تخصصه   -5

  يبين نسب هذه اإلجابات وتوزيعهم على مختلف الصناعات في العينة )  12 - 8( الجدول رقم و
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  ) 12 - 8 (الجدول 

  طرق اكتساب الخبرة وتوزيعهم على مختلف الصناعات في العينة 
  

  مسلسل
نوع 

  الخبرة

النسبه 

في 

  العينة

  التوزيع على القطاعات

الصناعات 

  الغذائية
  كيميائي  معدني  مالبس  مواد بناء  أخشاب

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد

  %29  18  %30  19  %20  13  0  0  %8  5  %13  8  %22  أجنبي  1

2  
اليجيد 

  الصنعة
11%  8  25%  3  9%  2  6%  2  6%  6  19%  11  35%  

3  
 خبرة

  ممارسة
36%  11  11%  13  13%  7  7%  12  12%  30  29%  30  29%  

  %13  6  %33  16  %6  3  %23  11  %15  7  %10  5  %17  وراثة  4

  %32  12  %35  13  %19  7  %3  1  %8  3  %3  1  %13  دراسة  5

  عداد الباحثةإالجدول من 
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من ممارسة المهنه في عدة أماكن  المستقاة الخبرةيتضح أن  ) 12 - 8( ومن خالل الجدول 

وضح أن الصـناعات  تمن اإلجابات وهذا يشير إلى أن العينة %) 36(حازت على أعلى نسبه وهي 

علم عـن  ذا ما اضفنا الـت إ أنه الصغيرة تعتمد بشكل كبير على الخبرة الصحابها في ممارستها حيث

تحصلوا على  من العينة%) 75(نجد أن %) 22(خبير أجنبي والتعلم بواسطة %) 17(طريق الوراثة 

معرفتهم بالصناعة عن طريق الخبرة من جراء الممارسة المباشرة في حين أن التخصص األكاديمي 

التـي  ال يجيدون الصـناعة   من العينةفقط %) 11(كما أن  من العينةفقط %) 13(نسبته   شكل ما

توزيع النسب على الصناعات التي شملتها العينة فنجد أن  ) 12 - 8(كما يبين لنا الجدول . يديرونها 

وهـي    من اللذين ال يجيدون الصنعة هم في الصناعات الغذائية%) 25(هذه المؤشرات أن  من أهم

عة مواد البنـاء  في صنا ةاألجنبي الخبرةمن ) %0(أعلى نسبة لهذه الصناعة في مصادر الخبرة وأن 

تية من الدراسة األكاديمية من الخبرة المتأ%) 67(وهي أدنى نسبة على األطالق بينما نجد أن حوالي 

مـن  %) 33(أن  ) 12 - 8(يبين لنا الجـدول   أيضاموزعة بين الصناعات المعدنية والكيميائية ، 

كذلك تتساوى نسبة . الخبرة  الخبرة بالوراثة في الصناعات المعدنية وهي أعلى نسبة لهذا النوع من

لكل منهما كـذلك  %) 6(اللذين ال يجيدون الصنعة في كل من صناعة مواد البناء وصناعة المالبس 

من التعليم بواسـطة  %) 20(من الدراسة األكاديمية و%) 19(نجد أن صناعة المالبس حازت على 

الكيميائية وذلك استنادا إلى تمثيلها وأخيرا فإن أكبر النسب تميل ناحية الصناعات المعدنية و. أجنبي 

مـن  %) 13(أن الصناعات الكيميائية سجلت  ءفي العينة إال أنها تتجاوزها في بعض األحيان بإستثنا

  .خبرة الوراثة وهي أدنى من الصناعات المعدنية ومواد البناء واألخشاب 

الصناعات  في منشآتال عددمن خالله التعرف  أريد والذي  ننييالسؤال العشرالسؤال العشر علىجابة اإل أما

وأن  من العينة ليس لديها فـروع  %) 77(وتبين من خالل اإلجابات أن .  فروعالصغيرة التي لديها 

من العينة مركز رئيسي ولديها على األقل فرع واحد وكانت البيانات المقدمة من صاحب أو %) 17(
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 أيضابعة لمركز رئيسي ومن العينة هي فروع تا%) 6(تشمل المركز وفروعه وكانت  المنشأةمدير 

ومن ذلك نجـد   فروعالو الرئيسيتشمل المركز  المنشأة صاحب أو مديرال المقدمة منكانت البيانات 

من العينة هي منشآت تمارس نشاطها من خالل مركز رئيسي وفروع األمر الذي يشير %) 23(أن 

ما يعني زيادة في فرص إلى أمكانية توسع عدد كبير من منشآت الصناعات الصغيرة في شكل فروع 

  .العمل التي يمكن توفرها من خالل هذا التوسع 

من حيـث   للمنشأةوالذي يتناول الشكل القانوني   ننييشـر شـر حادي والعحادي والعالسؤال الالسؤال ال عن جابةاإلأما 

فتبين . كونها نشاط فردي أو تشاركي أو شركة مساهمة حسب التقسيم القانوني وقت إجراء الدراسة 

فقـط  %) 3(و نشاط تشـاركي ، %) 56(من العينة كانت نشاط فردي ،) %41(من خالل العينة أن 

  .شركات مساهمة 

حول ما إذا كانت قد تمت إجراء دراسة جـدوى إقتصـادية     ننييوالعشروالعشر  بعبعااسسالسؤال الالسؤال الوعن 

مـن  %) 47(وأن  للمشـروع   اقتصاديةمن العينة قاموا بإجراء جدوى %) 53(للمشروع تبين أن 

  . جدوى إقتصادية العينة لم تعتمد على إجراء 

  

  نتائج الدراسة الميدانية

  :الدراسة في النقاط التالية إليهايمكن تلخيص النتائج التي توصلت 

يمكن للصناعات الصغيرة في ليبيا أن توفر فرص عمل و بالتالي تساهم في حـل مشـكلة    .1

ثة آالف و ثال)  3213(العينة أن إجمالي عدد العاملين في العينة  البطالة بين الشباب نجد من

مائتان و ثالثة عشر عامل ، و هو ما يمثل عدد فرص العمل في العينة ، يشكل الليبيون فيها 

،  ما يعني أن الصناعات الصغيرة %)  41( و يشكل األجانب ما نسبته %) 59( ما نسبته 

 .ثالثة عشر ألف فرصة عمل)  13000( في العينة في مدينة بنغازي توفر حوالي 
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الصغيرة تعاني من ضعف العالقة بينها و بين مصادر التمويل ، األمر الـذي   أن الصناعات .2

يجعلها غير قادرة على الوصول إلى مستوى اإلنتاجية الكفؤة مما يعيقها عـن إنتـاج سـلع    

 .تنافسية 

أن هذا الضعف في العالقة مع مصادر التمويل ال يتأتى من افتقار هـذه المصـادر للقـدرة     .3

 بب أآلليات و األساليب  المستخدمة في هذه العالقةالمالية ، و إنما بس

من منشآت الصناعات الصغيرة تستخدم عمالة أجنبيـة  %)  67(أن هناك تناقضاً مؤداه أن  .4

بسبب قلة أجورهم ومرونتهم في العمل ، في الوقت الذي ترتفع فيه معدالت البطالـة بـين   

 .الشباب الوطنيين 

سئولة عن تشغيل الباحثين عن العمل و قطاع الصناعات هناك عالقة ضعيفة بين اإلدارات الم .5

من العينة تم تنسيب عمالة إليها من قبـل مكتـب    منشأة) 27(تبين أن هناك عدد الصغيرة ف

أن إجمالي المنسبين في هـذه   فقط من العينة و%) 10(القوي العاملة و هو ما نسبته حوالي 

 .شخص)  94( المنشآت هو 

لصغيرة التوسع  و بالتالي توفير فرص عمل جديدة بنسبة تفـوق  يمكن لمنشآت الصناعات ا .6

إيجاد اآللية المناسبة إلحـالل  القائمة حالياً ، بشرط حل المشكالت المعيقة لهذا التوسع وهي 

كـان إجمـالي    فقدالليبيين محل األجانب في مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة في العينة 

بإضافة   فرصة عمل جديدة) 3405(ي حالة توسعها هو العمالة التي تحتاجها هذه المنشآت ف

 التيهذا العدد إلى فرص العمل الفعلية الموجودة لدى األجانب نجد أن إجمالي فرص العمل 

هـذا يعنـي أن    ،فرصة عمـل  ) 4718(يمكن أن توفرها المنشآت المسئولة في العينة هو 

 . رصة عملف) 19000( الصناعات الصغيرة بإمكانه توفير ما يقرب من 



140 
 

بينت الدراسة أن حجم رأس المال المستثمر في الصناعات الصغيرة قليل جداً حيث أظهرت  .7

 .دينار  50,000من منشآت مجتمع العينة تستثمر أقل من % ) 71(أن 

ضعف الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المعنية بالصناعات الصغيرة فيما يتعلق بمساعدة  .8

  .مكانياتها ، و إعانتها على بلوغ مراتب تنافسية متقدمة هذه الصناعات على تطوير إ

  

  

  

  

 

  التوصيات   

  :من خالل هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة الميدانية نستخلص التوصيات التالية 

ضرورة االهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة لما يشكله من أهمية بالغة خاصة فـي تـوفير     -1

  .في حل مشكلة البطالة  فرص عمل و بالتالي مساهمته

ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتولى اإلشراف على قطاع الصناعات الصغيرة ، على أن يكون   -2

من بين أهدافها األولية إعادة هيكلة هذا القطاع  و رسم سياسة إستراتيجية لبنائه على أسـس  

 .حديثة آخذةً  في االعتبار التطورات الهائلة في مختلف مجاالت التقنية 

يجب البحث عن حلول مبتكرة للتغلب على معوقات التمويل  و بخاصة تلك المتعلقة بالقيم و   -3

 .المعتقدات 

 .تبني مفهوم الحاضنات المتخصصة  و رسم سياسة واضحة لمهماتها  -4

 .ضرورة البحث عن حلول مبتكرة إلحالل العمالة الوطنية محل العمالة األجنبية  -5



141 
 

انات بهدف مساعدة الصناعات الصغيرة على إنتـاج سـلع   التوسع في تقديم الحوافز و اإلع -6

 .قادرة على المنافسة محلياً و عالمياً 
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  خاتمة

أن الصناعات الصغيرة  و المتوسطة  تعاني من صعوبة حصولها على قروض وتسـهيالت  

مصـرف التنميـة ،   ( ائتمانية سواء من المصارف التجارية أو من مؤسسات التمويل المتخصصـة  

  -:، لذلك يقترح  في هذا الخصوص ما يلي ) دوق التشغيل ،  صندوق التحول لإلنتاج صن

دعم دور مصرف التنمية في مجال تقديم القروض طويلة األجل لهـذه المؤسسـات بشـرط     -1

  .ميسرة في السداد 

تشجيع المصارف التجارية على تقديم القروض الالزمة لهذه المؤسسات مع تخفيف مسـتوى   -2

  .طلوبة الضمانات الم

العمل على االستفادة من الخدمات  و التسهيالت  و المساعدات الفنية المقدمة مـن منظمـة    -3

 .اليونيدو و مؤسسة التمويل الدولية  و هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي 

اإلسراع  بتأسيس جمعية لحماية الصناعات المحلية ، و العمل على تقديم كافة المسـاعدات   -4

 .و التدريبية ، و ذلك من أجل منافسة المنتجات المستوردة   الفنية

من األهمية إنشاء إطار مؤسسي فاعل لتنظيم  و رعايـة السياسـات  و االسـتراتيجيات    و 

   -: 85الهادفة إلى تطوير الصناعات الصغيرة  و المتوسطة  و التي يمكن تلخيصها  فيما يلي 

الحيوي ، و بحث المشـاكل و الصـعوبات التـي     دراسة كافة األمور المرتبطة بهذا القطاع -1

 . تواجهه  و العمل على وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة 

توفير قاعدة من البيانات  و اإلحصاءات المتنوعة التي يمكن أن تستفيد منها هذه المؤسسات  -2

  .اج  و اإلدارة و غيرها لتطوير أعمالها في مجاالت التسويق  و القوى العاملة  و اإلنت
                                                

 8-7بنغـازي  , المتوسطة في ليبيا  و المتوسطة في منطقة بنغازي ، ندوة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة و علي ، محمد إدريس ، آفاق تطوير الصناعات الصغيرة   85

 . 21و  20و  18ص ,  م  2006\6\
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االستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين لتقديم المشورة  و النصح حول كافة األمـور   -3

 .التي تهم هذه المؤسسات 

تزويد المستثمرين بالمعلومات المتعلقة بإنشاء المشاريع الصغيرة  و المتوسطة  من خـالل   -4

معلومات أساسا  في مجاالت التقنية  و و دولية ، حيث تتمثل هذه ال  محليةشبكات معلومات 

 . أسواق التصدير و رأس المال المشترك و فرص االستثمار و غيرها

إرشاد المستثمرين الختيار المشاريع الصناعية التي تتناسب مع الوضع الصناعي واالقتصاد  -5

 .الوطني  و ذلك لالستفادة من الخبرة المتاحة 

الصناعية المثلى  و كذلك النواحي اإلدارية في التسويق إرشاد المستثمرين بأساليب اإلدارة   -6

 .و معاونة المستثمرين في االتصال بالجهات المعنية ذات الخبرة في مجاالت مختلفة 

إعداد  و ترتيب الندوات المتخصصة حول تطوير و دعم الصناعات الصغيرة  والمتوسـطة   -7

86. 

 

جراء دراسة مسحية وطنية للتعرف على إوفي نظرنا  وقفة جادة وأخيرا ، فإن األمر يتطلب

. في المستقبل  الشباب القائمة خاصة الصغيرة والمتوسطة ، والتي ينتظر لها أن تؤسس مشاريع واقع

، وما  والمتوسطة والصناعات الصغيرةالمشاريع وفي الواقع توجد دراسات قليلة جدا عن حجم هذه 

 المشـاريع أي هـذه   –الرغم من أنهـا   ، على تواجهه من صعوبات وما لها من إيجابيات وسلبيات

والفكرة هنا ، أن استخدام العمالة المتعلمة . األخيرة  في تزايد خالل السنوات – الصغيرة والمتوسطة

زيادة الطلب على السلع والخـدمات   إلىاالقتصادية يمكن أن يؤدي  المشاريعتلك  وغالبهم شباب في

إدارة  والمتوسطة عـن طريـق   يرةالصغ المشاريعقاييس خالل تحسين اإلنتاج والمواصفات وم من
                                                

  . الورفلي  ثريا علي حسين ، المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ليبيا الواقع و الطموح ، مرجع سابق    86
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واالستخدام على  فاعلة واستخدام عقالني للموارد ، وهذا يساعد متخذي القرار في مجال سوق العمل

وما توفره من فـرص عمـل    الصغيرة والمتوسطة لمشاريعمعرفة وبشيء من التفصيل واقع هذه ا

إطار االقتصاد الوطني أو في إطار االقتصاد  اء فيللشباب ، وما تواجهه من صعوبات وتحديات سو

  .ليبيا  المحلي للمناطق واألقاليم المختلفة في
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ABSTRACT 

 

The Role of The Small Industries in Providing Jobs:" An Applied Study on 
small Industry Firms Located in Benghazi City" 

 

The main purpose of this study is to investigate the capability and the 
contribution of small enterprises  in providing Jobs for the increasing 
numbers of the Libyan Labour force in the Libyan Economy. 

In addition, this study aimed to find out the most important 
problems facing the small industries in Benghazi city . 

To achieve its  goal, the study used a sample study of the society that 
contained of ( 1090) industrial  firms in Benghazi City distributed between 
six sectors as follows :  

- Chemical industries . 
- Material industries . 
- Food industries . 
- Building industries . 
- Furniture industries . 
- Clothes   industries .  

According to the statistical procedures used in such studies, the sample 
of the study contained of (300) industrial firms, which have been chosen  
randomly, and  equal to (28% ) of the whole society  

Besides, the study used an interview questionnaire to be answered by the 
owners and the managers of the firms included in the sample .  

The main conclusion of the study could be summarized as follows :  

" The small industries have the ability and the means required to provide 
more jobs for the Libyan labour force , now and in the future, by extending 
capacity, and as a result, the small industries may have substantial effects and 
an important role in reducing unemployment  rate in Libya ".   




