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بسم هللا الرحمن الرحٌم

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك أنت العلٌم

صدق هللا العظٌم

اآلٌة رقم ( )31سورة البقرة
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الحكٌم

اإلهـــــــــــــــداء

إلى منارة العالم ...... .إلى سٌد الخلق إمام المرسلٌن إلى الذي علم المتعلمٌن سٌدٌنا......
محمد صلى هللا علٌة وسلم
إلى الحضن الدافئ الذي ضمنا ونحن صؽار وسقانا من عطفه ونحن كبار إلى من دعت لً فً
صلواتها بالنجاح....إلى الؽالً الذي ساندنً ووقؾ إلى جانبً بكل ما لدٌة حتى وصلت إلى هذا
الٌوم .........
أمً و أبً

إلى من تقاسمت وإٌاهم الحٌاة بحلوها ومرها...إلى من كانوا لً نبراسا ٌضئ الدرب...
أخوتً األعزاء
إلى من عشت معهم طفولتً وكانوا لً سندا وعونا فً حٌاتً إلى من تشاركت معهم فً رحلة
الكفاح.
أصدقائً وزمالئً
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إلى الٌنابٌع التً نؤخذ منها العلم والمعرفة ....
اساتدتنا
لكل هؤالء اهدي هذا العمل
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الشكر والتقدٌر

الصبلة والسبلم على إمام المرسلٌن وخاتم النبٌٌن أجمعٌن ...المعلم األول ...الذي كانت
سٌرته نبراسا ٌضئ لنا دروب حٌاتنا.
لٌس هناك من ٌستحق أن نقؾ عنده بالشكر واالمتنان أوالً سوى هللا سبحانه وتعالى على منحنا
القدرة على انجاز هذا العمل الذي نضعه بٌن أٌدٌكم .
أما بعد:
أتوجه بجزٌل الشكر والعرفان لؤلساتذة األفاضل الذٌن ساهموا فً تعلٌمً وأخص منهم بالذكر
مشرؾ البحث (د،عبد القادر عمر الخٌر)الذي وقؾ إلى جانبً بالمتابعة والتوجٌه حتى استكمل
هذا البحث جوانبه.
كما أتوجه بالشكر والتقدٌر لئلخوة العاملٌن بكل من :اإلدارة العامة لمصرؾ التنمٌة ،مصرؾ
التنمٌة طرابلس ،مصرؾ التنمٌة ؼرٌان ،اللجنة الشعبٌة لبلقتصاد والتجارة ،اللجنة الشعبٌة
العامة للتخطٌط ،اللجنة الشعبٌة للصناعة ،اإلخوة العاملٌن بكل من  :مكتبة الهٌئة الوطنٌة
للمعلومات والتوثٌق ،مكتبة مصرؾ الجمهورٌة ،مكتبة المعهد القومً  ،اإلخوة العاملٌن
بالمركز الوطنً للمشروعات الصؽٌرة ،
وحٌث أنه ال ٌكتب إنسانا كتاب فً ٌومه أو ٌعمل عمبلً إال قال فً ؼده لو ؼٌر هذا لكان أفضل

و هذا من أعظم العبر على استٌبلء النقص على جملة البشر اخترت هذا البحث وأتمنى أن ٌكون
على أكمل وجه.

5

مستخلص الدراسة
أصبح موضوع المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أحد الموضوعات المهمة التً تشؽل
حٌزاً كبٌراً من قضاٌا التنمٌة اإلقتصادٌة واالجتماعٌة على نطاق واسع فً كافة دول العالم ،
وذلك بهدؾ التخفٌؾ من حدة الفقر وخلق توزٌع عادل للثروة داخل المجتمعات ومن ثم تنوٌع
قاعدة اإلنتاج  .وقد سعت لٌبٌا منذ سنوات وحتى اآلن فً إعتماد عدة أسالٌب للمشروع الصناعً
الصؽٌر لتحقٌق األهداؾ المشار إلٌها  ،وكذلك إلى تحقٌق تنمٌة متوازنة فً المجتمع  ،وقد
قامت العدٌد من المإسسات المصرفٌة سواء المتخصصة منها أو التجارٌة أو األهلٌة بمنح
قروض لهذا الؽرض ،ومن أهمها مصرؾ التنمٌة إال أن وسائل وأسالٌب التموٌل التً اتبعها
هذه المصرؾ قد تباٌنت من فترة إلى أخرى من حٌث  ،قٌمة التموٌل .
وهذه الدراسة تهدؾ إلى تحدٌد أهمٌة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً االقتصاد
الوطنً المثمتلة فً توفٌر فرص العمل للباحثٌن عن العمل وتحقٌق االكتفاء الذاتً من السلع
التً أقامت فٌها الصناعات وأٌضا تحدٌد دور المصرؾ فً تنمٌة ودعم هذه الصناعات من
خبلل بٌان القروض التً منحها المصرؾ لتموٌل هذه المشروعات .وقد قسمت الدراسة إلى
فصل تمهٌدي تناول مشكلة البحث ،وفرضٌاته وهى أن المشروعات لها دور كبٌر فً
امتصاص البطالة وتحقٌق االكتفاء الذاتً من السلع التً تنتجها وهً تحتاج فقط للتموٌل والدعم
من المصارؾ  ،تناول الفصل األول توضٌح واقع المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وذلك من
خبلل دراسة نشؤتها التارٌخٌة وتعرٌفها وتقسٌمها ودراسة دورها فً التنمٌة االقتصادٌة وأهمٌتها
للدول النامٌة ومعرفة المشاكل والمعوقات التً تواجهها واستعراض بعض التجار ب السابقة فً
هذه المشروعات،.أما الفصل الثانً فقد استوضحت فٌه واقع المشروعات الصناعة الصؽٌرة فً
لٌبٌا وذلك من خبلل تعرٌفها وتوضٌح دور الدولة فً توفٌر البٌئة القانونٌة لها وأهمٌتها فً
التنمٌة االقتصادٌة وتوضٌح مزاٌاها والمشاكل التً تواجهها ومإسسات التموٌل لهذه
المشروعات فً لٌبٌا أما الفصل الثالث فقد تم تخصٌصه للتعرٌؾ بمإسسات التموٌل الصناعً
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مع التركٌز على مصرؾ التنمٌة من خبلل التعرٌؾ به وتحلٌل دورة فً عملٌات التموٌل
للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة  ،تم استخبلص مجموعة من النتائج والتً من أهمها:
 -1أن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً مختلؾ الصناعات وكل الفروع أو المناطق ال تزال
تعانً قصور واضح .
 -2بالرؼم من حجم القروض التً منحها المصرؾ إال أن دوره فً المساهمة فً دعم
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة لم ٌصل باإلنتاج إلى المستوى الذي كان ٌرجى من هذه
المشروعات ،حٌث أن اإلنتاج الصناعً فً السوق ال ٌزال ضعٌفا ودون مستوى المنافسة.
وبناء على ما تقدم ومن خبلل مقاببلت مع مدراء ألقسام اإلقراض فً أكثر من فرع لهذا
المصرؾ (ؼرٌان – تاجوراء – طرابلس ) باإلضافة لئلدارة العامة لهذا المصرؾ توصلت
إلى التوصٌات اآلتٌة :
 -1وضع قانون للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة بشؤن تشؽٌل العمالة المحلٌة فقط أو على األقل
بنسبة  %80من العمال .
 -2أن ٌكون هناك ما ٌفرض على المصرؾ عدم إعطاء القرض إال للمشارٌع التً ٌتؤكد من
جدواها االقتصادٌة بعد إعداد دراسة لها.وأٌضا ٌفرض علٌة تتبع القرض حتى دخول المشروع
لمرحلة اإلنتاج ومساعدته ودعمه فً كل المراحل.
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مقدمة عامة
للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة دور كبٌر فً دفع عجلة االقتصاد لؤلمم والشعوب  ،كما
تعتبر من المحركات المهمة للتنمٌة االقتصادٌة وإحدى الدعامات الرئٌسٌة لقٌام النهضة
االقتصادٌة سواء إن كانت نامٌة أو على طرٌق النمو ،وهً نواة ومرتكز استراتٌجً لقطاع
اإلعمال فً الدول عامة دون استثناء  ،وٌرى كثٌر من االقتصادٌٌن إن تطوٌر وتشجٌع إقامتها
فً جمٌع الدول بشكل عام والدول النامٌة بشكل خاص ٌعتبر منطلقا ً أساسٌا لزٌادة الطاقة
اإلنتاج

ٌة من ناحٌة  ،والمساهمة فً معالجة مشكلتً الفقر والبطالة من ناحٌة أخرى ،لذلك أولت دول
كثٌرة هذه المشارٌع اهتماما ً متزاٌداً وقدمت لها العون والمساعدة بمختلؾ السبل ووفقا ً
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لئلمكانٌات المتاحة . 1لٌس من شك فً أن جمٌع المشارٌع الصناعٌة على مختلؾ مستوٌاتها ،
سواء الجدٌدة منها آو القائمة تحتاج للتموٌل المناسب والمهارات اإلدارٌة الكفإه المبلئمة حتى
تنمو وتحقق دخبلً وربحا ً مقبولٌن  ،والبد من اإلشارة هنا إلى إن هده المشروعات تحتاج إلى
التموٌل والدعم فً كل مراحل حٌاتها بدءاً بتؤسٌس المشروع وانطبلقه وٌمكن حصر مصادر
التموٌل فً المدخرات الشخصٌة لمالك المشروع أو إجمالً المدخرات العائلٌة إضافة إلى
االقتراض من البنوك التجارٌة فً حالة الحاجة لذلك أو من البنوك

المتخصصة ،وعاد ًة ما تكون هذه

المإسسات مدعومة من قبل الدولة .

مشكلـــــة الدراسة-:
إن االختٌار بٌن الصناعات الخفٌفة والصناعات الثقٌلة ٌعتبر مشكلة ٌواجهها المخططون فً
البلدان النامٌة والمتقدمة على حد سواء إذ أن التركٌز عن الصناعات الكبٌرة ٌعنً تخصٌص
موارد أقل للصناعات الصؽٌرة ألن الموارد دائما تكون وفرتها نسبٌه كما أن االهتمام سٌنصب
على إحدى الصناعات دون األخرى  .ومن المبلحظ أن االقتصاد اللٌبً ٌتمٌز بتوفر مصادر
الطاقة عبلوة على توفر مصادر التموٌل نتٌجة العائدات النفطٌة وهو ما ٌخلق دافعا ً لقٌام
مشروعات صناعٌة صؽٌرة للنهوض بهذه المشروعات مند بداٌتها حتى دخولها السوق فؤن أهم
وأول ما تحتاجه هو الدعم المالً والمعنوي من ألدوله وتعتبر القروض المصدر األساسً
لتموٌلها فً جمٌع إنحاء العالم .ومصدر هذه القروض عادة الصنادٌق أو المصارؾ المتخصصة
أو المصارؾ التجارٌة ومن هنا تتحدد المشكلة البحثٌة لهذه الدراسة فً شكل سإال (هل تعتبر
المشاكل التموٌلٌة أهم المشاكل التً تواجه المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وتقؾ دون تحقٌقها
لؤلهداؾ المرجوة منها ؟)وأخذ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة التً قام مصرؾ التنمٌة
بتموٌلها باعتباره من أهم المإسسات التموٌلٌة لمثل هذه المشارٌع كعٌنة للدراسة.
أهـــــــــــــداف الدراسة-:
تهدؾ هذه الدراسة-:
 - 1معرفة ما هً المشاكل التً تحول دون الوصول إلى األهداؾ المرجوة من هذه المشروعات
ومعرفة أسباب الخلل .
تموٌل المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة مصادره ومعوقاته  ،د .ماهر حسن المحروق مدٌر عام مركز المنشآت الصؽٌرة والمتوسطة  .حزٌران 1
2005ؾ
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 - 2إبراز دور مصرؾ التنمٌة فً تموٌل مثل هذه المشروعات وتوضٌح سٌاسة المصرؾ
التموٌلٌة.
فــــــــروض الدراسة -:
تعتمد الدراسة الفرضٌات التالٌة-:
 -1للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً لٌبٌا أوفً أي دولة دور فً امتصاص البطالة وتحقٌق
االكتفاء الذاتً من السلع التً تتولى إنتاجها .

 -2لتنمو المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً لٌبٌا وفً أي دولة ٌجب توفٌر الدعم وخصوصا ً
المالً لها.
نطــــــاق الدراسة-:
ٌنحصر نطاق الدراسة فً دور مصرؾ التنمٌة فً تموٌل المشروعات فً الجماهٌرٌة خبلل
الفترة (2007 -1980م)
منهجٌة الدراسة -:
من اجل انجاز هذه الدراسة تم استخدام أكثر من منهج علمً فً البحث فالمنهج التارٌخً
ا ستخدم من اجل تحلٌل البٌانات للفترة المحصورة بٌن عام (2007-1980أفرنجً )
واستخدمت أسالٌب التحلٌل اإلحصائً الوصفً واالفتراضً من اجل الوصول إلى الحقائق
والبرهان على صحة الفرضٌات التً بنٌت علٌها هذه الدراسة .ومن اجل دقة وسرعة انجاز
هذه الدراسة فقد قُسم إلى الفصول التالٌة -:
الفصل التمهٌدي
الفصل األول  -:المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً العالم
الفصل الثانً :المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً لٌبٌا.
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الفصل الثالث :مصرؾ التنمٌة
الفصل الرابع  - :النتائج والتوصٌات.
قائمة المراجع

الفصــــــــل األول -:ماهٌة المشروعات الصناعٌة الصغٌـــــــــرة
المبحث األول  -:النشأة التارٌخٌة للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً العالم.
المبحث الثانً  -:تقسٌم المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً العالم.
المبحث الثالث  - -:دور المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً التنمٌة االقتصادٌة
العالمٌة.
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المبحث األول  -1 :النشأة التارٌخٌة للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة -:
نشؤت المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً الصٌن فً أواخر األربعٌنات من القرن
الماضً ،وأوائل الخمسٌنات فً الوالٌات المتحدة ،ومنتصؾ الستٌنات فً الٌابان .وحظٌت
برعاٌة الحكومات والمنظمات األهلٌة من خبلل إصدار التشرٌعات التً حققت لها االستقرار
والحماٌة والنمو والتطور بإنشاء المإسسات واألجهزة التً تقوم برعاٌة المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة ومساعدتها على تسوٌق منتجاتها وحماٌتها من التؽٌرات المفاجئة فً عوامل اإلنتاج
بتقدٌم اإلعانات والقروض وتعتبر الٌابان فً طلٌعة الدول األكثر تنظٌما لهذه المشروعات فً
حٌن ٌعتمد االقتصاد الصٌنً على المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة التً هً محور النشاط
االقتصادي وتعمل الدولة حالٌا على تملٌكها للقطاع األهلً وتنتهج الدول عدة سٌاسات لدعم
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المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تتمثل على األخص فً اإلعفاء من الضرائب ووضع النظم
التموٌلٌة المساندة باإلضافة إلى التدرٌب والتؤهٌل والمشورة الفنٌة .1

 - 2تعرٌف المشروعات الصناعٌة الصغٌرة-:
فً الحقٌقة إن مفهوم المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة مازال ٌثٌر جدال ُ كبٌرا ُ بٌن
المهتمٌن بؤمر هذه المشروعات ،سواء كانوا أفراد أم هٌئات أم مإسسات ،وهذا الجدل لم ٌحسم
حتى اآلن وٌرجع ذلك إلى صعوبة وضع أو تحدٌد تعرٌؾ ٌمٌزها عن المشروعات الصناعٌة
الكبٌرة ،فتعرٌؾ األولى ٌختلؾ من دولة إلى أخرى سواء كانت متقدمة أو نامٌة ،كما انه ٌختلؾ
داخل كل مجموعة من هذه الدول ،وذلك بسبب اختبلؾ الموقع أو الظروؾ االقتصادٌة داخل
كل دولة واختبلؾ مرحلة التنمٌة التً تمر بها ،فـالمشروع الصناعً الصؽٌر فً أمــرٌكا قد
ٌكون كبٌرا فً دولة ال تزال فً المراحل األولى للنمو

والتقدم . 2

وبصفه عامة المقصود

بالمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة هو حجم معٌن من رأس المال المستثمر وعدد معٌن من
المنتجٌن ،وتلعب النسبة بٌنهما دوراً رئٌسٌا ً فً أي نشاط صناعً ،وذلك الختبلؾ العدٌد من
الظروؾ والمعاٌٌر بٌن الدول مع بعضها البعض .وتعرٌفها هو عامل أساسً لوضع سٌاسات
وتشرٌعات وبرامج وقواعد بٌانات وخدمات جٌدة لهذا القطاع كما انه شرط أساسً لبناء قواعد
بٌانات منسقة وموثوق بها وال ٌوجد لهذه المشروعات تعرٌؾ مطلق ،بٌد أنه ٌوجد اتفاق على
معاٌٌر " كمٌة ووصفٌة " ٌ ،مكن على أساسها تعرٌؾ المشروعات الصؽٌرة  ،حٌث تتمثل
المعاٌٌر الكمٌة فً عدد العمال  ،عدد اآلالت والمعدات ووسائل النقل  ،مستوى التكنولوجٌا
المستخدمة فً العمل  ،حجم رأس المال المستثمر  ،أما المعاٌٌر الوصفٌة فتتمثل فً أسلوب
اإلدارة  ،درجة االستقبللٌة  ....الخ  .وهناك دول تستخدم أكثر من معٌار فً آن واحد  ،وعلى
الرؼم من االختبلؾ فً تعرٌؾ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ،إال إنها تتمتع بمجموعة من
الخصائص والممٌزات التً تجعل منها وسٌلة هامة للمساهمة فً تنمٌة اقتصادٌات معظم هذه
الدول ،سوؾ نتطرق لها الحقا ً .وفٌما ٌلً توضٌح لمعاٌٌر التمٌٌز بٌن حجم المشروعات .
 1المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة ،أحد مإسسات منظمة العمل العربٌة المنبثقة عن جامعة الدول العربٌة  ،اإلطار العام للمشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة فً الجماهٌرٌة العظمى .طرابلس لٌبٌا.
 2المجالس القومٌة المتخصصة ،تقرٌر المجلس القومً للخدمات والتنمٌة االجتماعٌة ،الدورة السادسة عشر ،مصر 1996ؾ.
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أ-معٌار عدد العاملٌن-:
معٌار العمالة أحد المعاٌٌر الكمٌة للتفرقة بٌن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والكبٌرة فهو من
أكثر المعاٌٌر شٌوعا ً فً االستخدام نظراً لسهولة قٌاسه عند قٌاس الحجم،فلهدا المعٌار مٌزة
المقارنة الدقٌقة بٌن المشروعات الصناعٌة وقٌاسا ً ٌهدا المعٌار ٌتبنى االتحاد األوربً التعرٌؾ
التالً للمشروع الصناعً الصؽٌر.
مشروعات متناهٌة الصؽر

من  9-1عمال

مشروعات صؽٌرة

من  49 -10عامل

والبنك الدولً ٌعرؾ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ة باستخدام معٌار عدد العمال أٌضا ً
والذي ٌعتبر معٌار مبدئٌا ً فٌعتبر المشروع صؽٌراً إذا كان ٌوظؾ اقل من  50عامبلً.وهناك
العدٌد من دول العالم التً تستخدم هذا المعٌار لتعرٌؾ المشروع الصناعً الصؽٌر ،ففً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واٌطالٌا وفرنسا ٌعتبر المشروع صؽٌراً إذا كان ٌوظؾ حتى 500
عامل  ،أما فً السوٌد لؽاٌة  200عامل ،وفً كندا واسترالٌا حتى  99عامبلً  ،فً حٌن أنه فً
الدنمارك ٌعتبر المشروع الصناعً صؽٌراً ادا كان ٌوظؾ لؽاٌة  50عامل كما تعرؾ منظمة
) المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة بؤنها تلك UNIDOاألمم المتحدة للتنمٌة الصناعٌة (
المشروعات التً ٌعمل بها أكثر من  10عمال وأقل من  50عامل . 1ومن المبلحظ تؤثر حجم
المشروع الصناعً الصؽٌر بالحالة االقتصادٌة للدولة ،من حٌث كونها نامٌة أو متقدمة ،فالدول
كالٌابان وامرٌكا وانجلترا على سبٌل المثال ٌتراوح الحد األقصى لعدد العاملٌن فً المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة بٌن  500-200عامل ،بٌنما ٌقل هد العدد فً الدول النامٌة كالهند ومصر
ٌتراوح بٌن  100-9عامل. 2وقد تعرض هدا المعٌار إلى العدٌد من االنتقادات،من أهمها -: 3أن
عدد العمال لٌس الركٌزة الوحٌدة فً العملٌة اإلنتاجٌة ،إذ أن هناك متؽٌرات اقتصادٌة ذات اثر
كبٌر على حجم المشروع.كحجم اإلنتاج والحجم الطبٌعً للمشروع والمعدات الرأسمالٌة
واختبلؾ معامل رأس المال ،فهناك صناعات تتطلب استثمارات رأسمالٌة ضخمة ،ولكنها
توظؾ عدد قلٌبلً من العمال وال ٌمكن اعتبارها ضمن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ،كما أن
جهاد عبد هللا عفانة إدارة المشارٌع الصؽٌرة ،مرجع سابق1
د،أمانً محمد عامر،تموٌل المشروعات الصؽٌرة،مطبوعات كلٌة التجارة قسم اإلدارة1995،ؾ2
د.سامً عفٌفً حاتم تجارب بعض الدول فً مجال الصناعات الصؽٌرة 3،
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هناك صناعات تتطلب استثمارات رأسمالٌة قلٌلة ولكنها توظؾ عدد كبٌراً من العمال ،وبدلك ال
ٌتم إدراجها ضمن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة .لذلك فاالعتماد على عدد العاملٌن وحدة
لتحدٌد حجم المشروع الصؽٌر قد ال ٌسهل المقارنة فً النطاق الدولً الختبلؾ نوعٌة العمل من
بلد ألخر.خبلصة القول انه مهما كان لهذا المعٌار من مزاٌا وعٌوب إال أنة من أكثر المعاٌٌر
الكمٌة استخداما ً .1
ب  -معٌار رأس المال ٌ -:عتبر رأس المال المستخدم بالمشروع احد المعاٌٌر الكمٌة للتمٌز
بٌن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والكبٌرة وٌقصد بهذا المعٌار أن الصناعات التً تتمٌز
بانخفاض حجم رأس المال المستثمر بها والذي ٌختلؾ من دولة إلى أخرى تعتبر صؽٌرة وهنا
تبرز مشكلة تحدٌد المقصود برأس المال هل هو رأس المال المستثمر أو رأس المال الثابت
وٌفضل عادة رأس المال الثابت حٌث انه ٌعكس حجم الطاقة اإلنتاجٌة وٌستبعد البعض قٌمة
األراضً من رأس المال الثابت وهناك دول أخرى تستخدم حجم رأس المال لتعرٌؾ المشروع
الصناعً الصؽٌر ،مثبلً الهند تعتبر المشروع الصناعً صؽٌر ما لم تتجاوز أصولة الرأسمالٌة
 5000,000روبٌة(الروبٌة = 46.830دوالر) ،وفً السودان تعرؾ على أنها المشروعات
التً ال ٌتعدى رأس المال المستثمر فٌها  86ألؾ دوالر متضمنا ً المبانً واألراضً مما ٌإدي
إلى صعوبة المقارنة بٌن هذه الدول الختبلؾ أسعار صرؾ العمبلت .وٌإخذ على هدا المعٌار
انه ال ٌصلح بمفردة لتعرٌؾ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أو استخدامه كمعٌار للمقارنة بٌن
الصناعات المتماثلة فً الدول المختلفة حٌث تختلؾ قٌمة النقود من دولة ألخرى بل وتختلؾ فً
الدولة الواحدة حسب معدالت التضخم وارتفاع األسعار والحالة االقتصادٌة بصفة

عامة.2

وٌفضل عدم االعتماد على هدا المعٌار بمفردة حٌث ٌمكن االسترشاد به مع معٌار آخر

ج  -معٌار الجمع بٌن العمالة و رأس المال -:
ٌعد هذا المعٌار من أكثر المعاٌٌر استخداما ً لتعرٌؾ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة،حٌث
ٌتم االعتماد على كل من عدد العاملٌن ورأس المال ،وسبق أن ذكرنا أن كل معٌار من
المعٌارٌٌن بمفردة ٌوجه إلٌه بعض االنتقادات ،وبالتالً فالجمع بٌنهما ٌقلل من االنتقادات  ،إال
إن هذا المعٌار ال ٌخلو من بعض أوجه القصور ،فوضع حد أقصى للعمالة بجانب رقم معٌن
د.سامً عفٌفً حاتم .تجارب بعض الدول فً مجال الصناعات الصؽٌرة ،مرجع سابق1
د .هالة لبٌب عنبة،إدارة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً الوطن العربً ،كلٌة التجارة –جامعة القاهرة2004،ؾ2
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لبلستثمار ٌإدي إلى رفض بعض المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أن توظؾ أعداد جدٌدة من
العمال رؼم حاجتهم إلٌهم خوفا ً من حرمانها من بعض برامج الحكومة لمساعدتها مثل القروض
والمساعدات الفنٌة وٌإدي ذلك إلى عدم المساعدة فً التخفٌؾ من حدة البطالة ،كما فً الهند
ولذلك أجرت الهند تعدٌل ٌقضً بقصر التعرٌؾ على رأس المال وحدة بدون وضع حد أقصى
لعدد العمال ،وهذا التعدٌل هام بالنسبة للببلد التً تعانً من البطالة مثل مصر ،وٌمكن استخدام
معٌار العمالة ورأس المال فً حالة الببلد التً تعانً من حدة مشكلة البطالة

.1

 .وهناك بعض الدول تستخدم هدا المعٌار لتعرٌؾ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة كما ٌبٌن
ذلك الجدول رقم (-:)1-1
جدول رقم ()1.1

ٌوضح المشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة فً الدول النامٌة
الدولة

عدد العمال

األصول الثابتة

اندونٌسٌا

اقل من 19

 500000روبٌة

مالٌزٌا

اقل من25

 250000دوالر مالٌزي

تاٌلند

أقل من 50

Bathاقل من  2ملٌون

سنؽافورة

أقل من 50

250.000دوالر سنؽافورة

البنك الدولً

أقل من 50

أقل من  500.000دوالر

برٌطانٌا

 50عامل

5ملٌون جنٌه إسترلٌنً

منطقة العمل الدولٌة

 50عامل

1000دوالر

المصدر  -:طرق طاربٌقة،دور الصناعة الصؽٌرة فً الصناعة اللٌبٌة،منشورات دار قباء،القاهرة 1998ؾ

د .امانً محمد عامر ،تموٌل المشروعات الصؽٌرة ،مرجع سابق1
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ولقد جرى العرؾ على استخدام لفظ المصنع الصؽٌر أو المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة بدال
من منشآت صؽٌرة ألنة أكثر شٌوعا ً على الرؼم من أن التعرٌؾ الصحٌح هو المنشات
الصناعٌة الصؽٌرة .وتعرٌؾ المشروع الصناعً الصؽٌر ال ٌختلؾ عن تعرٌؾ المنشؤة ألنهما
ٌمثبلن الوحدة اإلنتاجٌة أو المكان الذي ٌقام فٌه النشاط الصناعً ،و إذا كان المكان الذي ٌتم فٌه
ممارسة هذا النشاط دو حجم صؽٌر فٌكون النشاط القائم نشاطا ً صؽٌراً ،كما أن تحدٌد حجم
النشاط األمثل ٌعد امرأ ٌتصل بالتكنولوجٌا المستخدمة فً المشروع ،ففً حالة التكنولوجٌا
البسٌطة (ؼٌر معقدة) فان النشاط سٌكون صؽٌرا ،والعكس فً حالة استخدام تكنولوجٌا معقدة
فؤن األمر ٌتعلق بنشاط صناعً كبٌر ،وهذا ما ٌطلق علٌة وحدة إنتاجٌة أو مشروع صناعً
كبٌر ،آما المشروع فٌتكون فً الؽالب من عدد من المنشآت التً تقوم بالعمل فً نشاط
اقتصادي معٌن قد ٌكون هذا النشاط فً مجال الصناعة أو الزراعة أو الخدمات  .ومن تم فؤن
المشروع الصناعً الصؽٌر ؼالبا ً ما ٌمثل نشاطا تنظٌمٌا مستقبلً حٌث ٌكون له كٌان مستقل
وإدارة مستقلة بذاتها  ، 1وفً ضإ ذلك ٌمكننا أن نستنتج بعض الخصائص للمشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة كما ٌلً-:2
أ -المشروع الصناعً الصؽٌر هو الذي ٌدٌره أصحابة.و ٌحمل الطابع الشخصً بشكل كبٌر .
ب ٌ -تمٌز المشروع الصناعً الصؽٌر بكونه محلٌا ً إلى حد كبٌر فً المنطقة التً ٌعمل بها .
ج -له حجم صؽٌر نسبٌا ً فً الصناعة التً ٌنتمً إلٌها.
هـٌ -عتمد بشكل كبٌر على المصادر الداخلٌة لتموٌل رأس المال من أجل نموه .

 1جهاد عبد هللا عفانة،قاسم أبو عٌد  ،إدارة المشارٌع الصؽٌرة دار الزوردي العلمٌة للنشر التوزٌع 2004ؾ
د .هالة لبٌب عنبة ،أدارة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً الوطن العربً،مرجع سابق2
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هذا وهناك العدٌد من الصفات للمشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة ،إال أن هذه اشملها وأكثرها
استخداماً ،علما ً بؤنه تنبع من هذه الخصائص معظم المشاكل واالحتٌاجات الخاصة للعمل
التجاري.

 - 3أسباب إنشاء المشروع الصناعً الصغٌر -: 1
تكمن أسباب إنشاء المشروع إما فً حب الفرد للعمل الحر ،وذلك بسبب تؤثٌر العائلة
وراثٌا ً(من حٌث تكوٌن الشخصٌة ) أو وراثة المإسسة أ بإٌجاد التسهٌبلت البلزمة لؤلبناء ألن
ٌزاولوا عملهم الخاص.وقد ٌكمن السبب أٌضا فً تؤثٌر األصدقاء والبٌئة المحٌطة أو لمجرد
وجود فكرة لمشروع ناجح ،والتً ٌكون أساسها هواٌة ٌحبها صاحب المشروع المستقبلً. 2
 .ومن ناحٌة أخرى قد ٌكون السبب هو توجٌه وتشجٌع الدولة للمواطنٌن لبلندماج فً مجال
النشاط االقتصادي وإنشاء المشروعات الخاصة بهم أو لعدم حصول هذا الشاب (أو المواطن)
على وظٌفة مناسبة.

-4شروط تأسٌس المشروعات الصناعٌة الصغٌرة -:

من الثابت علمٌا أن نجاح المشروعات التنموٌة ال ٌتوقؾ على توفر المواد الخام ورأس المال
بل البد من إدارة رشٌدة قادرة على استخدام الموارد وهدا ٌتطلب تدرٌبا ً منهجٌا للداخلٌن الجدد
د .نجبلء حسٌن مرتجى ،نحو خطة قومٌة لحل مشكلة البطالة وتنمٌة الموارد البشرٌة من خبلل المشروعات الصؽٌرة ،مدخل الفكر لمنظمً،المجلة1
العلمٌة للبحوث والدراسات التجارٌة 1990،ؾ
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إلى سوق العمل من الخرٌجٌن على األخص فً الجوانب التالٌة-: 1
 كٌفٌة أعداد الموازنات المالٌة والتدفقات النقدٌة،تسعٌر المنتجات ومراعاة قدرات العمبلءوظروؾ المنافسة،المٌكنة وحسن التنظٌم،رفع القدرة اإلنتاجٌة ،تٌسٌر سبل االستفادة من
مصادر التموٌل .
وفٌما ٌتعلق باإلدارة والتسوٌق االهتمام باإلدارة الواعٌة المتسمة بالشفافٌة وتسهٌل إجراءات
استصدار التراخٌص وتبسٌط اجراءات الحصول على التموٌل والقروض واالهتمام بالعملٌة
التدرٌبٌة وتكاتؾ الجهود حول توفٌر مستلزمات التشؽٌل بشكل دائم وكذلك المواد الخام وتٌسٌر
سبل وصول المنتجات إلى األسواق المحلٌة والدولٌة بؤسعار مناسبة وإعادة النظر فً النظام
الضرٌبً وإعطاء أولوٌة التسوٌق لمنتجات المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ودعم لمشروعات
من خبلل تمكٌنها من االستفادة من المعارض والدعاٌة لمنتجاتها وتشجٌع إنشاء مراكز لتسوٌق
المنتجات وتصرٌفها بالداخل والخارج
وهناك بعض المفاهٌم التً ٌجب أن تسبق انطالق المشروع منها -:2
رسم اإلطار القانونً والهٌاكل اإلدارٌة للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة .ودراسات الجدوى
للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة،تحدٌد أسالٌب التموٌل وأنظمة دعم المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة،دور المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً الحد من البطالة.

جهاد عبد هللا عفانة ،قاسم موسى أبو عٌد،إدارة المشروعات الصؽٌرة،مرجع سابق1.
توفٌق عبد الرحٌم ٌوسؾ،ادارة االعمال لتجارٌة الصؽٌرة 2002،ؾ،دار صفا للنشروالتوزٌع،عمان2
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المبحث الثانً  –-:تقسٌم المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً العالم-:
تنقسم المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة إلى ثبلث أقسام هً المشروعات الصؽٌرة الحدٌثة
والمشروعات الصؽٌرة التقلٌدٌة والصناعات البٌئٌة وهً فً الؽالب نواة حقٌقٌة فً تصورنا
لخلق صناعة صؽٌرة حدٌثة ومتطورة .ونتناول فٌما ٌلً ملخصا ً عن هذه األقسام-: 1

 -1المشروعات الصناعٌة الصغٌرة الحدٌثة-:
وهً المشروعات الصؽٌرة التً تستخدم اآلالت والمعدات الحدٌثة والمتطورة  ،وعدد
العاملٌن ٌختلؾ من صناعة ألخرى ومن دولة ألخرى وفق متطلبات التنمٌة بها ولها القدرة على
االستفادة من الفنون اإلنتاجٌة الحدٌثة واستخدام تكنولوجٌا التنظٌم واإلدارة من خبلل التخطٌط
وتحلٌل السوق وتنقسم إلى نوعٌن
أ  -مشروعات مستقلة -:وهً المشروعات التً تعتمد على خط إنتاجً واحد وتنتج سلعا ً
نهائٌة أو وسٌطة ب  -مشروعات مغذٌة -:وهً المشروعات التً تعمل على تصنٌع وتورٌد
بعض األجزاء الصؽٌرة والمكونات للمشارٌع الكبٌرة من خبلل التعاقد .

 -2المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التقلٌدٌة -:

َ 1جهت حسٍُ يرحجًَ،حى خطت قىيُت نحم يشكهت انبطانت وحًُُت انًىارد انبشرَت يٍ خالل انًشروعاث انصُاعُت انصغُرة،يدخم انفكر ،انًجهت
انعهًُت نهبحىد واندراساث انخجارَت1990،ف.

23

هً المشروعات التً ٌتمٌز اإلنتاج فٌها بالطابع الٌدوي ،وتقوم على المجهود الفردي
والمهارات المكتسبة وتستخدم معدات وأدوات بسٌطة ،وٌعمل بها عدد محدود من العمال وتنتشر
فً المدن والرٌؾ مثل -:أ-المشروعات الحرفٌة  :وتعتمد على قوة العمل أكثر من اعتمادها
على قوة رأس المال  ،ومنها -مشروعات حرفٌة خدمٌة ٌ -:تم من خبللها تقٌم خدمات
معٌنة لؤلفراد مثل خدمات الصٌانة وإصبلح السٌارات  -.مشروعات حرفٌة إنتاجٌة -:وهً
المشروعات التً تقوم بإنتاج معٌن عن طرٌق استؽبلل الخامات الموجودة فً البٌئٌة وتحوٌلها
إلى سلع ومنتجات إلشباع احتٌاجات األفراد ،كما ٌصدر جزء منها.

 -3المشروعات الصناعٌة البٌئة -:
1

هً المشروعات التً تعمل على تحوٌل المواد الخام المحلٌة المتوفرة فً البٌئة إلى سلع
صناعٌة إلشباع احتٌاجات البٌئة المحٌطة واالستهبلك المحلً  ،وتنتشر فً المناطق الحضرٌة
والرٌفٌة والصحراوٌة ،ومن تم فهً مستمدة من صمٌم البٌئة المحٌطة مما ٌجعل كل منطقة

تشتهر بنوع معٌن من الصناعات وتنقسم هذه إلى نوعٌن هما -: 2أ -مشروعات صناعٌة
منزلٌة  -:وهً المشروعات التً تقوم ؼالبا ً على ممارسة حرفة كانت تمارس قدٌما ً ولم تحول
إلى سلعة متطورة ومن أمثلتها الترٌكو والحٌاكة  ،ب -مشروعات صناعٌة رٌفٌة  -:تقوم
على استؽبلل موارد البٌئة من المواد الخام المختلفة وتعتمد على األسلوب الٌدوي وتعتبر مثل
صناعة السجاد وعسل النحل .
وٌتضح من المفاهٌم السابقة أن هناك شقٌن للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة  :شق ٌمكن أن
نطلق علٌة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة الحدٌثة ،وهو نظام المصنع وٌتم اإلنتاج فً مصانع
مستقلة أو ؼٌر مستقلة  ،والشق الثانً ٌمكن أن نطلق علٌة مشروعات صناعٌة صؽٌرة تقلٌدٌة
وٌتم خارج نطاق المصنع وهو ٌبٌن اإلنتاج المنزلً والحرؾ المختلفة  ،ونجد من الصعب
التفرقة بٌن هذه األحجام بدقة  ،ولكن من الممكن تحدٌد المبلمح األساسٌة المتوافرة فً ؼالبٌة
المشروعات العاملة فً ضل كل حجم من هذه األحجام وتعتبر المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
الحدٌثة هً األولى بالرعاٌة فً هذه الدراسة .

 1عباس عهٍ انجرٌ (انصُاعاث انصغُرة فٍ انكًىَج  :يؤشراث انعًم وانكفاءة ،انًجهت انعربُت نهعهىو اإلدارَت –جايعت انكىَج،انًجهد انسادس-
انعدد األول 1998ف)
1عباس على الجرن  ،الصناعات الصؽٌرة فً الكوٌت  ،مرجع سابق .
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المبحث الثالث  - :المشروعات الصناعٌة الصغٌرة والتنمٌة
 -1دور المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً التنمٌة االقتصادٌة
تعتبر المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة من أسرع المشروعات الصناعٌة نمواًًً فً
العالم ،فضبلً عن مساهمتها فً خلق فرص عمل حقٌقٌة ،ودورها الكبٌر فً التطوٌر والتنمٌة
االقتصادٌة ،وأٌضا لدورها فً زٌادة القدرة على المنافسة ،وتمثل المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة النسبة الؽالبة فً مجال األعمال فً ؼالبٌة الدول  ،حٌث تتراوح نسبتها بٌن  %99فً
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كندا والمملكة المتحدة وسوٌسرا وبٌن  %90فً كورٌا ومالٌزٌا ،ومن حٌث المنظور الوطنً
فان المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة مرؼوبة جداً ،وذلك لقدرتها على خلق فرص عمل متزاٌدة
وقدرتها على جذب االستثمارات وزٌادة اإلنتاجٌة  ،باعتبارها أداة لزٌادة مصادر الدخل  ،لما
للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة من سرعة ومرونة وقدرة على التكٌؾ مع السٌاسات الجدٌدة
والمبادرات االقتصادٌة ،ولما تتمٌز به من سرعة وبساطة فً اتخاذ القرارات .والمشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة لم تقتصر على النواحً االقتصادٌة فقط ،بل تتجاوزها لتشمل النواحً
االجتماعٌة والسٌاسٌة فهً حقل لتعلٌم المهارات اإلدارٌة والفنٌة والخبرات  ،كما أنها تكفل
خلق العدٌد من فرص العمل ،وخصوصا أن معظم البلدان النامٌة تعانً الكثٌر من المشاكل
السكانٌة الحالٌة والمتوقعة ،نتٌجة لؽٌاب التخطٌط وعدم االستؽبلل األمثل للموارد الموجودة وما
ٌصاحبها من إبعاد وأخطار على العمالة والحاجة الملحة لبلرتفاع بمستوى المعٌشة  .1إن دور
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً التنمٌة فً الدول النامٌة ٌختلؾ عن مثٌلة فً الدول
المتقدمــــة .فقد لعبت المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً دولة كالٌابان دوراً مثٌراً لبلهتمام فً
حركة التصنٌع من خبلل قدرتها على التكٌؾ والتكامل مع الوحدات اإلنتاجٌة ذات الحجوم
الكبٌرة ،بحٌث أصبحت صناعة مؽذٌة للصناعات الكبٌرة  ،فالتعاقد من الباطن الذي ٌمكن أن
تتمٌز به مثل هذه الصناعات الصؽٌرة ٌهٌئ لها سوقا ً وٌزودها أحٌانا برأس المال والمساعدات
الفنٌة  .كما وٌختلؾ هذا الدور للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة بٌن الدول أتبعا ً لمرحلة
التصنٌع التً بلؽتها كل منها .ففً الدول الصناعٌة المتقدمة على الرؼم من أن التقدم والتصنٌع
ٌإدٌا إلى نمو المشروعات الصناعٌة الكبٌرة الحجم وكبر حجم المشروعات ،إال أن المبلحظ
عدم اختفاء المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ،بل على العكس من ذلك نجدها تقوم بدور هام فً
اقتصادٌات هذه الدولة .

 -2أهمٌة المشروعات الصناعٌة الصغٌرة ومكانتها فً الدول النامٌة -:
أ -تعد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة عامبلً هاما ً فً برنامج مقاومة البطالة ،وخاصة عندما
تزداد حدة البطالة نتٌجة اإلدخال السرٌع لآللة فً قطاعات معٌنة من االقتصاد القومً.

 1إدارة انًشروعاث انصغُرة فٍ انىطٍ انعربٍ،يرجع سابق.
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ب  -دور المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً التنمٌة إذ تفضل هذه المشروعات فً العدٌد من
الدول كوسٌلة لتخفٌؾ االزدحام فً المدن الكبرى،وخلق أنشطة جدٌدة فً المناطق األقل نموا
وعدم تركٌزها فً مناطق معٌنة .
ج  -إن الحاجة إلى المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أصبحت تمثل ضرورة حتمٌة للدول النامٌة
لعدة عوامل واعتبارات منها  :عجز الزراعة التً ال تزال تمثل النشاط االقتصادي األساسً فً
هذه الدول عن توفٌر مستوى مناسب من المعٌشة  ،والمستوى المنخفض النسبً لرأس المال
للمشروعات الصناعٌة ٌعد أمراً ذا أهمٌة خاصة للبلدان النامٌة التً تعانً من نقص الموارد
االستثمارٌة ،فالمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تتمٌز بارتفاع نسبة العمل إلى رأس المال ،حٌث
تستخدم هذه الصناعات فنونا ً إنتاجٌة أكثر تكثٌؾ للعمل ،األمر الذي ٌجعلها إحدى الوسائل
الفعالة فً معالجة مشاكل التنمٌة .وهكذا فؤن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ساهمت فً تنمٌة
القطاع الخاص الصناعً ،وزٌادة مساهمته فً الناتج المحلً اإلجمالً ولها تؤثٌر الفعال فً
مجال فرص العمل الواعدة  .ولذا فطنت بعض الدول النامٌة إلى أهمٌة هذا الدور وأقامت لها
مإسسات لتقدٌم كافة المساعدات والتسهٌبلت ،لكً تإدي دورها بل أن دوالً كالهند قد اعتمدت
فً تطوٌرها الصناعً على المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة والتً قامت على
كاهلها التنمٌة الشاملة و ٌعتبر المشروع الصناعً الصؽٌر المصدر التقلٌدي لنمو االقتصاد
المحلً والوطنً .

- 3أهمٌة المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً االقتصاد من الناحٌة الوظٌفٌة-:
تتمثل هذه األهمٌة للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً التالً -:1
أ -ترابط األعمال التجارٌة أي ترابط وتداخل األعمال التجارٌة ،حٌث أن صاحب العمل
الخارجً ٌتوجب علٌة أن ٌشتري وٌبٌع من والى المصالح التجارٌة األخرى أو المستهلكٌن أي
أنه ال ٌستطٌع أن ٌعمل بمعزل عن االحتكاك باآلخرٌن ،فهو بحاجة مثبلً إلى المواد الخام من
الموردٌن لكً ٌتم تحوٌلها إلى مواد جدٌدة صالحة لبلستعمال ،ومن تم ٌقوم هذا المشروع
باالتصال مع الحلقات التوزٌعٌة والتروٌجٌة من أجل إٌصال تلك السلع والخدمات إلى المعنٌٌن
بها.
ب – إذا كانت التنمٌة عملٌة دٌنامٌكٌة تتكون من سلسلة من التؽٌرات الوظٌفٌة والهٌكلٌة تإدي
إلى التؽلب على مظاهر التخلؾ وتمكن الفرد من التفاعل مع بئٌتة والتحكم فٌها إلى حد ما ،فؤن
1
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ثمة حاجة إلى توسٌع أهداؾ التنمٌة بحٌث ال تقتصر على النمو السرٌع للناتج القومً اإلجمالً،
وإنما تشمل خلق فرص عمل إلستئصال الفقر وتحسٌن توزٌع الدخول والوفاء باالحتٌاجات
األساسٌة  .وإزاء ذلك تبرز مشاكل خبلل عملٌة التنمٌة تحتم أحداث تؽٌرات خاصة فً
التنظٌمات االجتماعٌة واالقتصادٌة ،حتى ٌمكن التحول من حالة التخلؾ إلى حالة من النمو
ٌؽلب علٌها الطابع ؼٌر الرسمً ،وتستوعب عمالة فً الؽالب من عامل إلى خمسة عمال على األكثر ،وٌمكن
أن تقوم هذه الصناعات فً المنازل .ومن هنا تؤتً ضرورة تنمٌة المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة باعتبارها خطوة أساسٌة فً طرٌق تصنٌع البلدان النامٌة ،إذ تشكل جزء هاما ً من
عملٌة التصنٌع الدٌنامٌكٌة ومنفذا ًجدٌداً الستؽبلل الموارد المحلٌة ،ولقد أظهرت التجارب
الخاصة لدى ؼالبٌة الدول النامٌة أن الضرورة االقتصادٌة والواقع االجتماعً ٌحتمان االعتماد على
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً بداٌة مراحل التنمٌة ،وٌرجع سبب ذلك لعدة عوامل منها:

 محدودٌة استٌعاب التكنولوجٌا الحدٌثة لعدم كفاٌة األفراد المإهلٌن فنٌا ً .وضٌق السوق المحلٌةمما ٌحرم االستفادة من اقتصادٌات الحجم الكبٌر التً توفرها المشارٌع الصناعٌة الكبٌرة.
و ندرة رإوس األموال االستثمارٌة ووجود صعوبات فً عملٌة تراكم رأس المال.أٌضا ً تخلؾ
الفن اإلنتاجً نتٌجة انخفاض مستوٌات التعلٌم الفنً  ،وانخفاض القدرة الشرائٌة نتٌجة انخفاض
نصٌب الفرد من الدخل القومً .
أن طبٌعة الدوافع والظروؾ للبلدان النامٌة ٌجعلها تهتم بهذه المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة والعمل على تنمٌتها وكذلك محاولة التؽلب على الصعوبات والمعوقات التً تحول
دون تطورها ونمائها باعتبارها منفذا جدٌدا الستؽبلل الموارد البشرٌة والمادٌة المتاحة لتساهم

فً عملٌة التنمٌة الشاملة.ولن ٌقتصر دور ا المشروعات لصناعٌة الصؽٌرة على التنمٌة
الصناعٌة بل ٌتجاوز ذلك إلى التنمٌة الشاملة ،وفٌما ٌلً الدور الذي ٌمكن أن تقوم به
الصناعات الصؽٌرة فً التنمٌة.1:

 -4الدور الذي ٌمكن أن تلعبه المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً التنمٌة-:
وهذا الدور ٌتوقؾ على الربط المسبق بٌن الصناعات الكبٌرة وبٌن المصانع الصؽٌرة
والورش فً إطار عبلقة تقوم على أسس تعاقدٌة وتنظٌمٌة ولها أبعاد فنٌة لذا ٌمكن القول أن
قطاع الصناعات الصؽٌرة قطاع دٌنامٌكً ٌضٌؾ فرص عمل أكبر مما ٌضٌفه قطاع
 1سعدوٌ يهدٌ انساقٍ،يحًىد إبراهُى َىر َ،فس انًرجع.
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الصناعات الكبٌرة والتً تضاؾ إلى قوة العمل عام بعد عام  ،وكما ٌنبؽً العمل على تؤكٌد
أهمٌة الدور الذي قامت به فً الدول المتقدمة ودول جنوب شرق آسٌا وما ٌمكن أن تضٌفه
للدول النامٌة مثل-:

أ -المساهمة فً توفٌر فرص العمالة وتقلٌل مشكلة البطالة -:1
تعانً معظم الببلد النامٌة والتً تتصؾ بالنمو السرٌع للسكان والقوى العاملة من مشكلة
البطالة بنوعٌها السافرة والمقنعة ،وخاصة فً المجال الزراعً وقطاع الخدمات فً المدن ،فلم
ٌعد القطاع الزراعً قادراً على استٌعاب قدر كبٌر من قوة العمل ،وأصبح توظٌؾ األعداد
الكبٌرة من العمالة ؼٌر المدربة عادة فً أعمال منتجة ٌمثل مشكلة حقٌقٌة فً هذه الببلد .كما
أن هناك شبة إجماع بٌن االقتصادٌٌن على عدم قدرة المشروعات الصناعٌة الكبٌرة الحدٌثة
على توفٌر فرص عمل كافٌة المتصاص البطالة المنتشرة سواء فً المجتمعات النامٌة أو
المتقدمة على حد سواء  ،أو استٌعاب األعداد المتزاٌدة من العمالة الصؽٌرة فً توفٌر فرص
عمل للمنتج والحد من مشكلة البطالة وتحظى هذه القضٌة باهتمام بالػ فً معظم الدول النامٌة
التً تتصؾ بالنمو السكانً السرٌع ،وحٌث لم ٌعد القطاع الزراعً قادر على امتصاص قدر
كبٌر من قوة العمل وأصبح توظٌؾ هذه األعداد الهائلة ؼٌر المدربة صعب ،وهنا ٌبرز سإال
هام متعلق بهذا الموضوع وهو:هل بإمكان المشروعات الصناعٌة الصغٌرة توفٌر فرص عمل
منتجة فً ضل تكالٌف رأس مال منخفضة نسبٌا ً ؟ إذا كان ذلك ممكن إلى أي مدى ؟ وهل
ٌعتبر مثل هذا االستخدام لرأس المال كاف من وجهة نظر المجتمع كله فً تخفٌض الموارد
؟ فً محاولة اإلجابة على هذا السإال أشارت إحدى دراسات البنك الدولً والتً توضح قدرة
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة على استٌعاب العمالة ألً إن هذه المشروعات ٌمكنها أن توفر
وظائؾ لنحو نصؾ العاملٌن فً الصناعات التحوٌلٌة فً الدول النامٌة وإنها تتمٌز بإتباع
أسلوب كثٌؾ العمل ،وأكثر من  % 75من عدد العاملٌن فً باقً مجموعة الدول النامٌة .كما
تنخفض تكلفة فرصة العمل بها من الصناعات الكبٌرة حٌث أشارت إحدى الدراسات أن تكلفة
فرص عمل واحدة فً المشروعات الصناعٌة الكبٌرة ٌمكن أن ٌوفر ثبلث فرص فً

1
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المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة .ومما تجدر اإلشارة إلٌه عند بحث إمكانٌة المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة فً توفٌر فرص العمل األخذ فً الحسبان االعتبارات اآلتٌة-:1
تكثٌؾ العمالة فً المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ٌجب إال ٌترتب علٌة اإلخبلل باعتبارات
الكفاءة حتى ٌكون ذلك مجزٌا ً اقتصادٌاً ،بمعنى أن االستخدام المكثؾ للعمل ٌجب أن ٌكون
مقترنا ً بالوفرة فً العناصر األخرى النادرة كراس المال والتنظٌم.و البد وان تدخل فً الحسبان
فرص
التوظٌؾ الكلٌة المباشرة وؼٌر المباشرة ،أي مضاعفة التشؽٌل ألذي ٌبٌن عدد العمال الذٌن
انظموا إلى التشؽٌل فً مقابل كل عامل تتوفر له فرصة عمل مباشرة ،وٌقصد بفرصة العمل
ؼٌر المباشرة تلك الفرص التً ٌتم خلقها فً مشروعات صناعٌة أخرى كنتٌجة لفرص
التوظٌؾ المباشر المترتب على استثمارها فً مشروع ما  .وتقوم المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة بدور رائد تجاه تكوٌن قاعدة عرٌضة من العمالة الماهرة واإلدارٌٌن  ،فؽالبا ً ما تعتمد
هذه المشروعات على استخدام عمالة ؼٌر مدربة أو منخفضة المهارة فمع مرور الوقت تتحول
هذه العمالة إلى عمالة ماهرة حٌث تكتسب الخبرة الفنٌة وتم ذلك فً نطاق التكالٌؾ المنخفضة
للمجتمع الن التدرٌب ٌرتبط باإلنتاج داخل المشروع ،هذا باإلضافة إلى نموا اإلدارة داخلها
وارتفاع كفاءتها بشكل نسبً  .كما تعد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة مصدراً لمد القطاع
الصناعً الكبٌر بجزء من العمالة الفنٌة المدربة فً حالة ترك العمالة العمل فً المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة للعمل فً المشروعات الصناعٌة الكبٌرة بحثا ً عن األجور المرتفعة والمزاٌا
االجتماعٌة األخرى .وبذلك البد أن تهدؾ سٌاسة التنمٌة الصناعٌة ضمن ما تهدؾ إلٌة فً ظل
أوضاع واتجاهات مشكلة البطالة فً االقتصاد المحلً إلى تنظٌم فرص العمل وتدل
اإلحصاءات والبٌانات إن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تستوعب اعدد كبٌرة من العاملٌن
عنها فً المشروعات الصناعٌة الكبٌرة الحجم  .حٌث أشارت إلى هذه اإلحصاءات الى أن
إجمالً عدد العاملٌن فً المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً العالم من  10إلى اقل من 25
مشتؽل فً عام  1981/80ؾ كان  52454عامبلً وعدد العاملٌن فً المشروعات من 25
إلى اقل من  50مشتؽل فً نفس العام ، 39265وعدد العاملٌن للمشروع من  50إلى اقل من
 100مشتؽل لنفس العام كان  33893مشتؽل  ،وعدد العاملٌن للمشروعات من  100إلى اقل
من  500لنفس العام كان  19340مشتؽل وعدد العاملٌن للمشروعات من  500مشتؽل وأكثر
بؤعتبارهذة المشروعات من المشروعات الكبٌرة كان  685124فً نفس العام فهل ٌعنً ذلك
1
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أن دور المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة كان كبٌراً فً استٌعاب العمالة بالمقارنة مع
المشروعات الكبٌرة  1؟ وٌنفً وتعتبر الصناعات المؽذٌة جزء من المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة ومجال لنشاطها حٌث ال ٌمكن لقطاع الصناعات الصؽٌرة أن ٌكون لها دور مإثر فً
النشاط االقتصادي وان ٌكون قادراً على االنتشار والتوسٌع وعلى امتصاص اكبر قدر ممكن
من العمال دون دخوله فً مجال الصناعات المؽذٌة  .وهذا ٌتوقؾ على الربط بٌن المشروعات
الصناعٌة الكبٌرة و المشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة فً إطار عبلقة تقوم على أسس تعاقدٌة
وتنظٌمٌة ولها أبعاد فنٌة وٌعتبر التصنٌع هو المدخل الجدٌد لتحقٌق التنمٌة مع عدم إؼفال التنمٌة
الزراعٌة بالنسبة للدول التً تتمتع بتروة زراعٌة.إذ أثبتت تجارب الدول المتقدمة فً الوقت
الراهن ضرورة مرافقة برامج التصنٌع لبرامج التنمٌة الزراعٌة أي إٌجاد تكامل بٌن التنمٌة
الزراعٌة والتنمٌة الصناعٌة .

ب  -دور المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً تحقٌق التنمٌة الصناعٌة المتكاملة-:
أن تواجد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والكبٌرة معا ً وتكاملها ٌعتبر ظاهرة
صحٌة ومن المقومات المهمة للهٌكل الصناعً ،وقوة دافعة لعملٌة التنمٌة الصناعٌة إلى
األمام  .فالقاعدة الرئٌسٌة لتنمٌة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تتجلى فً تكاملها المباشر مع
المشروعات الصناعٌة الكبٌرة  ،فً حال وجدت الصناعات الكبٌرة وهذا لٌس شرطا ً إلقامة
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وقد حققت كثٌر من البلدان المتقدمة صناعٌا ً مكاسب صناعٌة
إلتباعها هذا النمط من العبلقات بٌن مشروعاتها الصناعٌة ..ومن األمثلة على ذلك ما توفره
مثل هذه الصناعات لبلقتصاد الٌابانً،إذ تساهم المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً توفٌر نحو
( )%72من احتٌاجات صناعة المنتجات المعدنٌة ( )%76من احتٌاجات صناعة األثاث
( )%79من احتٌاجات صناعة األجهزة الكهربائٌة ،2وقبل أن نتعرؾ على هذا الدور البد أن
نعرؾ أوالً أنواع التكامل الذي ٌؤخذ شقٌن:التكامل غٌر المباشر -:وٌقصد به تقسٌم المهام
بٌن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والكبٌرة دون اتفاق مباشر بٌن الطرفٌن وٌعتمد هذا التكامل
بصفة أساسٌة على السوق حٌث ٌتم إنتاج المنتجات المستهدفة بؤقل تكلفة ممكنة لتحقٌق أقصى
ربح ممكن . 3

1
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التكامل المباشــــر  -:وٌتم من خبلل التعاقد بٌن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والكبٌرة
على أساس أن إحدى هذه المشروعات تستخدم منتجات المشروعات األخرى بصورة منتظمة
كمدخبلت فً عملٌة التصنٌع وعندما تحصل المشروعات على مدخبلتها من المشروعات
الكبٌرة فتسمى هذه العبلقة بالتصنٌع البلحق ولكن فً حالة حصول المشروعات الكبٌرة على
مدخبلتها من المشروعات الصؽٌرة فتتسمً هذه العبلقة بالتعاقد من الباطن وتستفٌد من هذا
التعاقد كل من المشروعات الصناعٌة الكبٌرة والصؽٌرة على النحو التالً -:

 بالنسبة للمشروعات الصناعٌة الكبٌرة-:تلجا المشروعات الصناعٌة الكبٌرة إلى هذا النوع من التعاقد بدالً من أن تقوم بإنتاج كافة
األجزاء ومستلزمات اإلنتاج التً ستحتاج إلٌها فالمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة قادرة على
إنتاج هذه األجزاء بتكلفة منخفضة مما لو تم إنتاجها فً المشروعات الصناعٌة الكبٌرة ألنها من
صٌم تخصصها وٌعنً هذا انخفاض تكلفة الوحدة المنتجة كما ٌخفؾ هذا التعاقد من وطؤة
التقلبات العنٌفة فً حجم الطلب على منتجات الصناعات الكبٌرة فالصناعات الصؽٌرة تتمٌز
بسهولة تؽٌٌر حجم إنتاجها ،كما تحصل الصناعات الكبٌرة على عمال مهرة ومدربٌن ومن
داخل المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة دون أن تتحمل تكالٌؾ إعداد وتدرٌب لهم .
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 بالنسبة للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة-:تلجؤ المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة لهذا النوع من التعاقد ألنه ٌساعدها على حل نقاط االختناق
المترتبة على تواضع قدرتها المالٌة واإلدارٌة وتسوٌقها  ،كما توفر فرص تسوٌقٌة لمنتجات المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة فً ضل ضٌق السوق بعد أن توفرت لها فرص التموٌل وتدبٌر المستلزمات وقطع
الؽٌار واألجهزة وبصفة عامة نجد أن التعاقد من الباطن ٌساهم فً تحسٌن الكفؤه على المستوى
االقتصادي الكلً  ،ومن تم تحقٌق قدر أكبر من الرفاهٌة االقتصادٌة من خبلل االنخفاض النسبً فً

نفقات اإلنتاج الحقٌقً  .أن الدور الذي تلعبه الصناعات الصؽٌرة فً إطار عملٌة التنمٌة الصناعٌة
و تحقٌق المنافع المشتركة فً ظل نظام التعاقد من الباطن إضافة إلى تحقٌق مكاسب عامة ناتجة
عن تدعٌم نظام التعاقد تتمثل فً ضمان نمو اقتصادي منسق ومتوازن من خبلل التخصص
وتقسٌم العمل وانسٌاب التسهٌبلت التكنولوجٌة .والفنٌة من المشروعات الصناعٌة الكبٌرة إلى
الصؽٌرة ،وسوؾ تساعد أٌضا على نمو المهارات التنظٌمٌة فً األعمال الصؽٌرة والجدٌدة
والعمل على توزٌع الدخل توزٌعا ً عادالً وتحسٌن وتطوٌر اإلدارة والتكنولوجٌا بٌن المشروعات ،
كما تلعب الحكومات دوراً فً خلق وتهٌئة المناخ المبلئم لتنفٌذ نظام التعاقد بكل نجاح 271وٌمكن
القول بصفة عامة أن المٌزة الرئٌسٌة من التعاقد من الباطن بٌن المشروعات الصناعٌة الكبٌرة
والمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة هً إنها تضفً نوعا ً من المرونة والكفؤه على النظام الصناعً
ككل والنتٌجة هً ارتفاع إنتاجٌة القطاع الصناعً ككل.
ج -مساهمة المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً زٌادة الصادرات -:
تعانً معظم الدول النامٌة من وجود عجز فً المٌزان التجاري ،وٌمكنها أن تواجه هذا
العجز عن طرٌق زٌادة حجم الصادرات وخفض الواردات من خبلل توفٌر سلع تصدٌرٌة قادرة
على المنافسة أو توفٌر سلع تحل محل السلع المستوردة .وتشٌر تجارب العدٌد من الدول إلى أهمٌة
منتجات الصناعات الصؽٌرة فً هٌكل الصادرات  .وتعتمد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة على فنون
إنتاجٌة كثٌفة العمل ،وهو العنصر المتوفر فً البلدان النامٌة مما ٌسفر عنة انخفاض تكلفة الوحدة
المنتجة ،كما وان المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة التً ٌعمل بها اقل من عشرة عمال ،والتً ٌؽلب
علٌها الطابع الحرفً ٌمكنها أن تعدل من برامج إنتاجها طبقا ً الحتٌاجات السوق الخارجٌة ،لما تتمتع به
27حهاد عبدهللا عفاَت،إدارة انًشارَع انصغُرة،يرجع سابق
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من مرونة متمثلة فً تواضع رأس المال المستثمر،ومن تم تكون اقدر على تلبٌة احتٌاجات أسواق
التصدٌر .أما المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وٌختلؾ عدد العاملٌن بها من دولة ألخرى فٌمكن أن
تساهم فً تنمٌة الصادرات فً البلدان النامٌة فً العدٌد من المنتجات ،إما عن طرٌق التصدٌر مباشرة
أو من خبلل تكاملها مع الصناعات الكبٌرة حٌث تزود األولى الثانٌة باألجزاء تامة الصنع أو السلع
نصؾ المصنعة تستخدمها المشروعات الصناعٌة الكبٌرة الحجم للمنتج النهائً ،وذلك بؤسعار تنافسٌة
تمكنها من المنافسة فً األسواق الخارجٌة ،كما ٌمكن أن تساهم المشروعات الصناعٌة التً ٌعمل بها
أكثر من عشرة عمال فً زٌادة صادرات العدٌد من المنتجات المختلفة بشكل مباشر عن طرٌق إنتاج
السلع والمنتجات النهائٌة ،أو بشكل ؼٌر مباشر عن طرٌق قٌامها بإمداد المشروعات الصناعٌة الكبٌرة
باحتٌاجاتها من األجزاء تامة الصنع أو السلع نصؾ المصنعة ،والتً .تستخدمها المنشآت الكبٌرة
كمدخبلت للمنتج النهائً وذلك بؤسعار تنافسٌة تمكنها من المنافسة الفعالة فً األسواق الخارجٌة .

د  -مساهمة المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً تحقٌق التنمٌة اإلقلٌمٌة -:
تلعب المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة دوراً هاما ً فً تحقٌق التوازن اإلقلٌمً لعملٌة التنمٌة لما لها
من خصائص ومزاٌا تإهلها لبلنتشار الجؽرافً والتوطن فً جمٌع أقالٌم الدولة بما ٌساعد على تحقٌق
االنتشار الجؽرافً لؤلنشطة االقتصادٌة المختلفة وٌعمل على تحقٌق نمو متوازن لجمٌع أقالٌم الدولة
وإزالة الفوارق بٌنها  .وعلٌة فالمتتبع لبرامج وتجارب التخطٌط والتنمٌة فً اؼلب دول المجتمعات
النامٌة ٌبلحظ أن اؼلبها ٌحقق النتائج المرجوة منها  ،وٌرجع هذا فً نظر الباحثٌن والمهتمٌن بؤمور
التنمٌة إلى إهمال البعد المكانً لتوطن األنشطة االقتصادٌة فعادة ما صاحب تجارب التنمٌة والتخطٌط
فً اؼلب الدول ظهور عدد قلٌل من األقالٌم تحقق مستوى مرتفعا ً من النمو  ،وٌتركز فٌها معظم سكان
الدولة  ،وتستؤثر بمعظم االستثمارات وتتمتع كذلك بمستوى عالً من الخدمات  ،فً حٌن تعانً باقً
األقالٌم من تباطإ معدالت النمو .وهكذا أدى إهمال البعد المكانً لوضع خطط التنمٌة إلى ظهور مشكلة
الفوارق اإلقلٌمٌة  .ومن تم بدا االهتمام بالتخطٌط اإلقلٌمً والبعد المكانً للتنمٌة بهدؾ تحقٌق أعلى
معدالت للنمو على المستوى القومً تذوب فٌه الفوارق اإلقلٌمٌة داخل كل دولة  ،ولقد تزاٌد هذا
االهتمام بهذا البعد بعد عام 1970ؾ حٌن أصدرت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة قرار رقم ()1626
باعتبار أسلوب التخطٌط والتنمٌة اإلقلٌمٌة موضوعا ً ملحا ً خبلل حقبة التنمٌة ( )1981-1971ؾ لقد
أصبحت التنمٌة اإلقلٌمٌة ضرورة فرضتها واقع تلك الدول وخاصة الدول النامٌة لتعبئة الفائض
االقتصادي الكامن فً الرٌؾ وفً أقالٌم الدولة  ،فضبلً عن مواجهة كثٌر من االختناقات ومواجه
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االختبلل فً الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة وعلى األخص ظاهرة تركز السكان فً المدن الكبرى وما
ٌنتج عنة من تكلفة اجتماعٌة عالٌة لتنمٌة الحضر  ،باإلضافة إلى مواجهة اختبلل وتفاوت توزٌع الدخل
وفرص العمل بٌن أقالٌم الدولة ومواجهة ظاهرة ألهجره نحو المدن الكبرى ،وما صاحبها من تؤثٌر على
برامج التنمٌة بحٌث أصبحت خطة التنمٌة اإلقلٌمٌة مكونا ً أساسٌا فً خطة التنمٌة القومٌة تحاول من
خبللها الدول الوصول إلى نمط عادل فً توزٌع األنشطة االقتصادٌة.والدخول الفردٌة .28وعلى ذلك
فاالنتشار الجؽرافً للصناعات الصؽٌرة بٌن األقالٌم المختلفة تمكنها من القٌام بدور هام فً تحقٌق
أهداؾ تنموٌة واجتماعٌة فً بعدها اإلقلٌمً منها-:
 التخفٌؾ من حدة مشكلة البطالة وتوفٌر فرص عمل لؤلفراد ،وامتصاص فائض العمالة من القطاعالزراعً الذي ٌعانً من البطالة المقنعة والموسمٌة  ،وٌقلل هذا من حدة الفقر فً الرٌؾ وٌولد دخوال
حقٌقٌة لؤلفراد وٌرجع مستوى معٌشتهم وٌقل من التعاون فً توزٌع الدخول بٌن الرٌؾ والحضر والذي
ٌإدي االنفصال بٌنهم فً بعض الحاالت إلى حد ازدواجٌة بنٌان االقتصاد القومً كما تساعد على
تحقٌق العدالة فً توزٌع تمار النمو بٌن األقالٌم المختلفة.
 التخفٌؾ من الهجرة المستمرة من الرٌؾ إلى المدن بحثا ً عن العمل وما ٌترتب علٌها من أثارسٌئة مثمتلة فً تفاقم أزمة اإلسكان والضؽط على المرافق العامة وخدمات البنٌة األساسٌة
 نشر الوعً الصناعً بٌن األقالٌم المختلفة وكسر حدة التركٌز الصناعً فً المناطق الحضرٌةوتبلفً أثارة السٌئة على البٌئة واإلسراع بعملٌة التنمٌة الصناعٌة وتحدٌت المناطق الرٌفٌة  ،وتحقٌق
نوع من تؤكٌد ودعم الروابط بٌن الزراعة والصناعة .
 .وفً هذا الصدد نسوق أهمٌة المشروعات الصناعٌة الصغٌرة اجتماعٌا ً من خالل إٌضاح بعض
األمور أألساسٌة ومنها:

 تدعٌم دور المشاركة الوطنٌة فً تنمٌة االقتصاد القومً:تعد هذه الصناعات إحدى وسائل تدعٌم المشاركة الوطنٌة فً تنمٌة االقتصاد القومً ألنها تعتمد
على رإإس األموال الوطنٌة ومدخرات صؽار المدخرٌن لبلستثمار فٌها،كما إنها ال تجدب رإوس
األموال األجنبٌة ،ومن تم فؤنها تعد من الوسائل التً ترفع من مستوى مشاركة أفراد المجتمع فً التنمٌة
وتساهم فً إعداد الوطنٌن الصناعٌٌن وتكوٌن مجتمع صناعً من الحرفٌٌن.
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 محاربة أنماط السلوك االجتماعً غٌر السوٌة -:تواجه الصناعات الصؽٌرة مشكلة البطالة وتحاول القضاء على تكوٌن فئات من أفراد المجتمع
تعانً من عدم توافر فرص عمل لهم مما ٌدفعهم إلى ممارسة أنماط سلوكٌة ؼٌر سوٌة ٌنتج عنها
العدٌد من ظواهر االنحراؾ والفساد االجتماعً  ،وتستطٌع هذه الصناعات وخاصة الحرفٌة منها
استؽبلل الصبٌة كمساعدٌن فً بعض األعمال بدال من تحولهم إلى طاقات تضر بالمجتمع بسبب إهمالهم
اجتماعٌا ً ألنهم سٌعتمدون فً كسب قوتهم الٌومً على األعمال المنحرفة وارتكاب الجرائم بصورها
المختلفة وانسٌاقهم فً تٌارات تإدي إلى خلق فئة من العاملٌن المتسببٌن فً نشر الفساد مما ٌضر
بمقدرات الببلد االقتصادٌة واالجتماعٌة.

 رفع مشاركة اإلناث فً النشاط االقتصادي -:أن تدعٌم دور الصناعات الصؽٌرة والرٌفٌة والبٌئٌة خاصة والتً ٌتم ممارستها فً القرى
واألقالٌم المختلفة ٌساعد على رفع نسبة مشاركة اإلناث فً األنشطة المختلفة التً تتطلب عمالة نسائٌة
مثل المشؽوالت والمبلبس المطرزة وصناعة الترٌكو وٌساعد هذا على استؽبلل طاقتهن واالستفادة من
أوقات فراؼهن وزٌادة دخلهن ورفع مستوى معٌشتهن ،ومن تم ٌتحقق االستؽبلل األمثل للقوى العاملة
من النساء وٌدعم مشاركتهن فً النشاط االقتصادي وٌحد من بطالتهن .

 تكوٌن نسق قٌمً متكامل فً أداء األعمال -:تعمل الصناعات الصؽٌرة على قٌم اجتماعٌة لدى األفراد وأهمها االنتماء فً أداء العمل الحرفً
إلى نسق اسري متكامل فً الحرؾ التً ٌتوارثها األجٌال حٌث ٌبدأ الفرد فً اكتساب القٌم التً تلقً إلٌة
مند مراحل الطفولة وحتى ممارسته للحرؾ التً تمارس فً داخل إطار األسرة الواحدة األمر الذي
ٌترتب علٌة تكوٌن فئة من العمالة المنتجة والتً تعمل فً النسق الواحد ،والصناعات الصؽٌرة خاصة
الحرفٌة منها أو التقلٌدٌة والبٌئٌة ٌمكن أن تدعم هذا النسق األسري المتكامل وٌمكن أن تحقق ذلك على
مستوى األقالٌم المختلفة حٌث تنتشر هذه الصناعات فٌتكون بذلك النسق االجتماعً المتكامل فً أداء
األعمال الصؽٌرة على مستوى المجتمع كله .
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 تنمٌــــــــــــة المجتمــــــــــع الرٌفً-:وتتلخص أهمٌة وجود الصناعات الصؽٌرة فً المجتمع الرٌفً فً اآلتً-:
 وقؾ الهجرة البشرٌة الداخلٌة من الرٌؾ للمدن. زٌادة نسبة العمالة الفنٌة. حل مشاكل اجتماعٌة عدٌدة نظراً الستٌعاب أعداد كبٌرة جداً من العمالة. إمكانٌة استثمار رإوس األموال الصؽٌرة بطرٌقة مربحة وسهلة. استخدام الموارد المحلٌة المتاحة. تقلٌل اعتماد الرٌؾ على المستورد مع سد احتٌاجات المستهلكٌن عن طرٌق الصناعات الصؽٌرة تحوٌل قطاع كبٌر من السكان إلى منتجٌن. قدرتها على استٌعاب البطالة المقنعة والبطالة الموسمٌة وتحوٌلها إلى مصادر إنتاجٌة إضافٌة. زٌادة دخل اآلسرة الرٌفٌة. -االستفادة من الخامات الرٌفٌة الؽٌر مستخدمة وتحوٌلها إلى سلع مفٌدة.
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المبحث الرابع -:بعض التجارب الناجحة فً المشروعات الصناعٌة الصغٌرة
فً العالم-:
أوال  :بعض التجارب العالمٌة -:
نجحت العدٌد من الدول فً االستفادة من مزاٌا المشروعات الصؽٌرة عن طرٌق تبنٌها لهدا
القطاع على المستوى القومً كؤحد وسائل التنمٌة االقتصادٌة ونجاح هذه التجارب لٌس مرتبطا ً بالتقدم
االقتصادي للدولة فهناك دول كالهند مثبلً لعبت المشروعات الصؽٌرة دوراً مهما ً فً حل العدٌد من
مشكبلتها  .وٌجب االستفادة من التجارب الناجحة فً مجال المشروعات الصؽٌرة سواء على مستوى
الدول أو المشروعات .فاكتساب الخبرة ال ٌؤتً بالتعلٌم أو التجربة والخطؤ فقط  ،وإنما ٌمكن تحقٌقه
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بوسٌلة أقل تكلفة  ،وهً التعلم من تجارب اآلخرٌن لتفادي المشكبلت التً واجهتهم ،والتعرؾ على
أخطائهم لعدم تكرارها واختٌرت تجربة الٌابان باعتباره من الدول الناجحة صناعٌا.

التجــــــــربة الٌابانٌــــــــــة -: 1
29

للشعب الٌابانً ثقافة خاصة به لعبت دوراً كبٌراً فً ازدهار االقتصاد الٌابانً ونموه ،وتؤتً فً
مقدمة المكونات األساسٌة للثقافة الٌابانٌة الرؼبة فً االستقبللٌة و فً تطوٌر القدرات واإلمكانٌات
الذاتٌة  ،وجاء اهتمام الحكومات الٌابانٌة المتعاقبة بالتصنٌع انطبلقا من أدركها التام لندرة الثروات
الطبٌعٌة وتوفٌر األٌدي العاملة المدربة والمإهلة ،إٌمانا من الحكومة الٌابانٌة بؤهمٌة المشروعات
الصؽٌرة فقد أصدرت عام 1963ؾ القانون األساسً للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة رقم ()154
لتحقٌق االستقرار والحماٌة لها.وٌهدؾ هدا القانون إلى تشجٌع نمو وتطوٌر المشروعات الصؽٌرة
باإلضافة إلى المساهمة فً تحسٌن الوضع االجتماعً واالقتصادي للعاملٌن فٌها وتحسٌن الموارد
والتسهٌبلت اإلدارٌة المتاحة لها والمناخ الذي تعمل فً ظلة وقد تضمن هدا القانون تعرٌؾ لهذه
الصناعات أٌضا وٌمكن توضٌح دور الصناعات الصؽٌرة فً االقتصاد الٌابانً فً األتً -:
 -1تنامً دور الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة فً دعم التكامل مع المإسسات الصناعٌة الكبرى ،حٌث
تسهم فً توفٌر %72من احتٌاجات ومستلزمات الصناعات الهندسٌة و %79من احتٌاجات صناعة
األجهزة الكهربائٌة وااللكترونٌة .
 -2تساهم المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة بنسبة  %30من إجمالً الصادرات الصناعٌة
،كما تقوم بتوفٌر منتجات وسٌطة تمثل  %20من صادرات المإسسات الصناعٌة الكبرى
 -3تستوعب الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة ما ٌقرب من  %84من إجمالً العمالة فً القطاع
الصناعً ،كما تساهم بنسبة  %52من إجمالً قٌمة اإلنتاج الصناعً.وتعتمد تجربة الٌابان فً دعم
الصناعات الصؽٌرة على األتً -:

 1د.هالة لبٌب عنبة ،إدارة المشروعات الصؽٌرة فً الوطن العربً دلٌل عملً لكٌفٌة البدء بمشروع صٌر وادارتة فً ضل التحدٌات المعاصرة
،مرجع سابق.
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 وجود مكتب للمإسسات الصؽٌرة والمتوسطة ٌتبع وزارة التجارة الخارجٌة والصناعة مند عام 1984لتقدٌم المساعدات الحكومٌة المجانٌة للصناعات الصؽٌرة والمتوسطة من خبلل خبراء
متخصصٌن فً المجاالت التقنٌة واإلدارٌة والتنظٌمٌة .
 الدعم التقنً والمهنً من خبلل مراكز التدرٌب لتوفٌر القوى العاملة المدربة التً تحتاجها الصناعاتالصؽرى والمتوسطة .
 الدعم التشرٌعً والمإسسً من خبلل القوانٌن والتشرٌعات التً تإكد على ضرورة القضاء علىالحواجز والعقبات التً تعوق الصناعات الصؽٌرة والمتوسطة.
 الدعم التسوٌقً  :حٌث تنشر الحكومة الٌابانٌة بشكل دوري فً خططها السنوٌة مشترٌاتها منالصناعات الصؽٌرة والمتوسطةٌ.تضح من خبلل استعراض التجربة الٌابانٌة أنها تجربة متمٌزة ولها
قواعد راسخة فً االقتصاد الٌابانً أد أن التشرٌع القانونً تجسد فً خلق قطاع صناعً متطور له
القدرة على تصدٌر فائض إنتاجه إلى العالم الخارجً.
 الدعم المالً للصناعات الصؽٌرة والمتوسطة ،وٌؤخذ هدا الدعم أكثر من شكل مثل التقدٌم المباشرلرأس المال من قبل المإسسات المالٌة للدولة .

ثانٌا ً :تجارب الدول العربٌة -:
إذا كنا قد تعرضنا من قبل لتجربه دولٌة ناجحة فً مجال المشروعات الصؽٌرة فان الهدؾ من ذلك
هو التعرؾ على أوجه االستفادة منها لتطوٌر قطاع المشروعات الصؽٌرة فً الدول العربٌة نظراً لشدة
حاجة اقتصادٌات هذه الدول لهذا القطاع الحٌوي لحل العدٌد من مشكبلتها كما التً سبق اإلشارة إلٌها
حتى ٌمكن لكل دولة إن تحدد مجاالت االستفادة من التجارب الناجحة فبلبد أوال من تقٌٌم تجربتها حتى
ٌمكن تحدٌد نقاط الضعؾ بها التً تحتاج إلصبلح لذلك تم اختٌار تجربة سلطنة عمان كنموذج للتقٌٌم
،وعلى ضوء المعلومات المتاحة عنها وٌعتبر ذلك مساهمة فً تطوٌر تنمٌة المشروعات الصؽٌرة فً
الدول العربٌة فقد تزاٌد اهتمام الدول العربٌة بالمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً أواخر الثمانٌنات من
القرن الماضً خاصة بكل من (مصر  /األردن  /تونس  /المؽرب  /لٌبٌا ) حٌث قامت تلك الدول
بتؤسٌس المصارؾ والصنادٌق لدعم المشروعات الصؽٌرة باإلضافة إلى الجمعٌات األهلٌة ؼٌر
الحكومٌة التً قامت بحضانة تلك المشروعات وتقدٌم العون الفنً واإلداري لها حتى تتمكن من
االعتماد على نفسها والمنافسة فً سوق العمل واإلنتاج وبالرؼم من النجاحات التً حققتها هذه التجارب
40

فً تشؽٌل الشباب وزٌادة اإلنتاج وتنوعه  .ونستعرض تجربة سلطنة عمان كمثال على تجارب بعض
الدول .

تجربة سلطنة عمان -: 1
30

أهتمت سلطنة عمان بتفعٌل دور المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً عملٌة التنمً الشاملة وقد
اتخذت مجموعة من اإلجراءات منها -:
- 1أنشاء بنك التنمٌة العمانً فً عام ،1997لتوفٌر التموٌل البلزم للمشارٌع الصؽٌرة وتقدٌم قروض
تؽطً ما بٌن  % 70-50من تكلفة المشروعات الجدٌدة مع إعطاء فترة سداد تتراوح ما بٌن خمس إلى
عشر سنوات وبسعر فائدة  %3سنوٌا ً.
- 2تفعٌل برنامج المنحة المالٌة لوزارة التجارة بإعطاء قروض للمشارٌع الصؽٌرة فً حدود مبلػ 100
ألؾ لاير عمانً بدون فوائد وبفترة سداد  15-10سنة شرٌطة تفرغ صاحب المشروع إلدارته تفرؼا ً
كامبلً مع ضرورة تقدٌم دراسة جدوى قبل الموافقة على القروض .
- 3اعتماد برنامج تدرٌب مهنً فً بعض الحرؾ والمهن الٌدوٌة ،وكذلك فً مجال األعمال الحرة
األخرى ضمن برنامج أطلق علٌة أسم (االنطبلقة) .
- 4إنشاء شركة استثمارٌة متخصصة لدعم المشارٌع الصؽٌرة والمتوسطة فً القطاع الخاص.
- 5أنشاء الصندوق العمانً لتنمٌة مشارٌع الشباب:حٌث ٌقدم الصندوق ما ال ٌزٌد عن  %50من قٌمة
رأس مال المشروع وفٌما ال ٌتجاوز  50ألؾ لاير عمانً .وٌتضح من خبلل تجربة عمان أنها قد
أنشاءت مجموعة من مإسسات الرعاٌة والدعم للمشارٌع الصؽٌرة والزالت هذة المشارٌع تحتاج إلى
الرعاٌة والمساندة الفنٌة والتسوٌقٌة وؼٌرها من الدولة فً مراحلها األولى.

1د .هالة لبٌب عنبة ،إدارة المشروعات الصؽٌرة فً الوطن العربً دلٌل عملً لكٌفٌة البدء بمشروع صٌر وادارتة فً ضل التحدٌات المعاصرة ،مرجع سابق.
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الفصل الثالث -:المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا.
المبحث األول - -:تعرٌـــف الصنـاعـات الصغٌـــــــــرة فً لٌبٌــا
المبحث الثانً  -:مزاٌا المشروعات الصغٌرة والمشاكل التً تواجههـا فً
لٌبٌا.
المبحث الثالث  -:تموٌل المشروعات الصغٌرة فً لٌبٌا.
المبحث الرابع -:الموقف الحــالً للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة فً لٌبٌا.
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المبحث األول -:تعرٌف المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا-:
أن أكثر الطرق شٌوعا ً لتعرٌؾ المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة تستند فً معظمها على حجم
الموجودات الثابتة أو عدد العاملٌن بالمشروع .وتختلؾ هذه المعاٌٌر من بلد ألخر ،ومن منظمة ألخرى،
وال ٌوجد معٌار عالمً مقبول ومتفق علٌة ،فالمشروع الصؽٌر فً الدول المتقدمة قد ٌكون متوسطا ً أو
كبٌر فً الدول النامٌة .والمقصود بالصناعات الصؽٌرة هو حجم معٌن من رأس المال المستثمر وعدد
من المنتجٌن وتلعب النسبة بٌنهما دوراً رئٌسٌا ً فً أي نشاط سوءا كان هذا النشاط صناعٌا أو تجارٌا ً أو
زراعٌا ً أو خدمٌا ً وذلك الختبلؾ العدٌد من الظروؾ والمعاٌٌر بٌن الدول مع بعضها البعض .وبما أن
لٌبٌا فً مرحلة إعادة رسم السٌاسات االقتصادٌة بصفة عامة متجهه حالٌا نحو تفعٌل دور القطاع
الخاص وزٌادة مساهمته فً دفع عجلة االقتصاد الوطنً لزٌادة الناتج المحلً من ؼٌر النفط وخلق
فرص عمل جدٌدة وبصفة مستمرة أمام الداخلٌن لسوق العمل من الخرٌجٌن وؼٌرهم فؤنة من
الضروري جدا وضع تعرٌؾ وطنً للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة للتعامل معها على أساسة من
حٌث الدعم واستصدار التشرٌعات المتعلقة بها  .فقد تم تعرٌؾ المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة حسبما
ورد فً الورقة المعدة بشؤن هذه المشروعات من اللجنة المشكلة بموجب قرار أمٌن اللجنة الشعبٌة
العامة للقوى العاملة والتدرٌب والتشؽٌل رقم( )321لسنة 1372و.ر على النحو اآلتً(( -:هً
المشروعات التً ال ٌزٌد عدد العاملٌن بها عن ( )25عامبلً ،وال تتجاوز قٌمة رأس المال التؤسٌسً عن
( )2.5ملٌون دٌنار لٌبً كحد أقصى  ،أما المشروعات المتوسطة فهً تلك المشروعات التً ال ٌزٌد
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عدد العاملٌن بها عن ( )50عامبلً و ال ٌقل رأس مالها التؤسٌسً عن ( )2.5ملٌون وال ٌتجاوز ()5
ملٌون دٌنار لٌبً كحد أقصى)). 1
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 -1دور الدولة فً توفٌر البٌئة القانونٌة واالقتصادٌة للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة.
تبنت لٌبٌا فً أواخر السبعٌنات منهجا ً اشتراكٌا اتسم بالسٌطرة الكاملة للقطاع العام ومإسساته على
النشاط االقتصادي  ،وتضٌق الخناق على القطـاع الخاص وتهمٌشه  ،وصاحب ذلك أن ظهرت
اإلختبلالت الهٌكلٌة الحادة التً تركت أثارها على الخطط التنموٌة .

وقد لعب

القطاع العام دوراً رئٌسٌا ً فً بناء وتطوٌر البنٌة التحتٌة فً االقتصاد الوطنً ،وفً إٌجاد قاعدة صناعٌة
و تنوٌع القاعدة اإلنتاجٌة للدولة بدالً من اإلعتماد على القطاع النفطً  .ؼٌر أن االنخفاض المتبلحق فً
أسعار النفط فً الثمانٌنات ومن تم االنخفاض فً العوائد النفطٌة  ،وكذلك انخفاض اإلٌرادات ؼٌر
النفطٌة كنتٌجة لتهمٌش القطاع الخاص وبالتالً تدنً حركة النشاط التجاري والصناعً والخدمً
وانخفاض الرسوم الجمركٌة  ،كل ذلك أذى إلى انخفاض اإلٌرادات العامة بشكل عام  .إن هذه المعاناة
لبلقتصاد اللٌبً استوجبت علٌه إعادة رسم سٌاساته اإلقتصادٌة وترشٌد اإلنفاق العام  ،كما استلزم ذلك
فسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال فً األنشطة اإلقتصادٌة عن طرٌق -:

 إعادة الهٌكلة فً االقتصاد اللٌبً -:إن إعادة الهٌكلة فً اإلقتصاد بدأت باتخاذ مجموعة من اإلجراءات التً تنظم وتحفز عمل القطاع
الخاص فً المجاالت اإلقتصادٌة أما عن طرٌق -:
 فتح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة األنشطة اإلقتصادٌة بشكل فردي أو جماعً أو تشاركً أوبإنشاء شركات مساهمة .
 عن طرٌق تملٌك وخصخصة الوحدات اإلقتصادٌة التابعة للقطاع العام ومإسساته للعاملٌن بها أوطرحها لبلكتتاب العام .
وفٌما ٌلً أهم القوانٌن والقرارات المتعلقة بالتحول نحو اإلنتاج وبتحسٌن المستوى المعٌشً لؤلفراد
والتً هدفت إلى دفع األفراد إلى إنشاء المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة من خبلل ما تقدمه من دعم

 1قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم (  )109لسنة  1374و.ر ( )2006مسٌحً بشؤن إرساء صندوق التشؽٌل
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وتموٌل لهذه األنشطة عن طرٌق المإسسات والمصارؾ المتخصصة التً أنشئت لهذا الؽرض . 1منذ
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عام  1985ؾ ظهرت عدة قوانٌن وقرارات أو لوائح هدفها تفعٌل عمل القطاع الخاص والسماح له
بمزاولة النشاط اإلقتصادي  ،وٌمكن اعتبار صدور القانون رقم ( )9لعام  1985ؾ بشؤن األحكام
الخاصة باإلنتاج بداٌة مرحلة التحول نحو إعادة الهٌكلة  .ؼٌر أن حرٌة مزاولة النشاط اإلقتصادي بدأت
منذ عام 1988ؾ عندما صدر القانون رقم ( )8لعام 1988ؾ بشؤن بعض األحكام المتعلقة بالنشاط
اإلقتصادي  ،وبالرؼم من صدور قانون سابق وهو القانون رقم ( )9لعام 1985ؾ المشار إلٌه آنفا ً إال
أن القانون حصر مساهمة القطاع الخاص فً المجال اإلنتاجً فقط وفً شكل تشاركً ولٌس بشكل
فردي  ،أما القانون رقم ( )8فقد أجاز لؤلفراد بالمشاركة مع ؼٌرهم فً ممارسة األنشطة اإلقتصادٌة
المختلفة  .وقد تبل هذا القانون صدور عدة قوانٌن وقرارات والتً على أثرها بدأت بعض األنشطة
الصؽٌرة فً الظهور فً مجاالت التجارة وتوزٌع السلع وبعض األنشطة الحرفٌة  ،ؼٌر أن استمرار
سٌطرة القطاع العام ومإسساته على مجرٌات الحٌاة اإلقتصادٌة واستمرار الرقابة على الصرؾ األجنبً
وحصر نشاط اإلستٌراد والتصدٌر على القطاع العام  ،كل هذه األمور لم تكن مشجعة للقطاع الخاص
على المشاركة بشكل فعال  ،مما أضطر السلطات المسإولة فً الببلد إلى إصدار القانون رقم ( )9لعام
 1992ؾ والذي توسع فً فتح المجال أمام القطاع الخاص والئحته التنفٌذٌة رقم ( )88لعام 1994ؾ ،
والقانون رقم ( )1لعام  1993ؾ بشؤن المصارؾ والنقد واالئتمان بدٌل لقانون المصارؾ رقم ( )4عام
1963ؾ  ،والقانون رقم ( )1لعام  2005ؾ بشؤن المصارؾ وقد سمحت هذه القوانٌن لؤلفراد
بتؤسٌس مصارؾ فً شكل شركات مساهمة كما سمح هذا القانون للمواطنٌن بفتح حسابات بالعملة
األجنبٌة  .وعلى الرؼم من صدور تلك القوانٌن والقرارات إال أن عدد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
ظل محدوداً  .ومن أجل توفٌر البٌئة القانونٌة و االقتصادٌة وتدعٌما ً لعمل المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة والدفع بها فقد صدر القانون رقم ( )1لعام  1372و.ر ( 2004ؾ) والذي أصبحت بموجبه
عبلقات العمل أكثر وضوحا ً كما سهل هذا القانون إقامة الشركات المساهمة من خبلل السماح بإصدار
1مركز بحوث العلوم اإلقتصادٌة – تقٌٌم نظام اإلقراض المنفذ عن طرٌق المصارؾ المتخصصة وصندوق التحول لئلنتاج  -شهر الماء – 2006مسٌحً – ؼٌر منشورة .
 قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )427لسنة  1989بشؤن أسس تطبٌق الملكٌة الجماعٌة للوحدات اإلقتصادٌة . قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )1225لسنة  1990بتقرٌر بعض األحكام فً شؤن التحول لئلنتاج . قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )487لسنة  1991بإصدار البلئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ( )8لسنة . 1988 -قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )300لسنة  1992بشؤن البلئحة التنفٌذٌة للوحدات اإلقتصادٌة العامة .
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أسهم لحاملها  ،ولٌست أسهم أسمٌة فقط  .ومن أجل تحقٌق االستقرار النقدي فً اإلقتصاد الوطنً ومن
ثم القضاء على ظاهرة السوق الموازٌة فً العمبلت قام مصرؾ لٌبٌا المركزي بتوحٌد سعر الصرؾ
فً  1370/1/1و.ر ( 2002ؾ)  ،كما صدر القانون رقم ( )11لعام  1372و.ر ( 2004مسٌحً)
والذي تم بموجبه خفض نسبة الضرائب المفروضة على دخول األفراد والشركات .

 -2برنامج التحول لإلنتاج -:
تعود فكرة هذا البرنامج إلى عام  1990ؾ عندما صدر قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ()430
الذي تم بموجبه تشكٌل لجنة تهدؾ لدراسة الكٌفٌة والوسائل التً ٌتم بها تشجٌع الموظفٌن المنفكٌن من
خدمة الدولة ( العاملٌن باللجان الشعبٌة العامة النوعٌة – اللجان الشعبٌة بالبلدٌات سابقا ً – الهٌئات
والمإسسات واألجهزة والمصالح العامة التً تمول من الخزانة العامة) على ترك الوظٌفة وتخفٌؾ
األعباء المالٌة المتزاٌدة والتً أرهقت كاهل الخزانة العامة وذلك من خبلل منح القروض والتسهٌبلت
وتبسٌط اإلجراءات البلزمة لئلقامة الشركات والمشروعات الصناعٌة والوحدات اإلنتاجٌة والخدمٌة .
وتبل هذا القرار صدور قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )1225لعام ( 1990ؾ) وقد نصت المادة
( )3من القرار عدم جواز الجمع بٌن ممارسة أحد األنشطة والعمل فً القطاع العام كما نصت المادة
( )4بؤن تقوم الجهات المختصة بتوفٌر المزاٌا التالٌة للموظفٌن-:
 التراخٌص الخاصة بممارسة النشاط . األذن بإستٌراد اآلالت والمعدات وكافة مستلزمات النشاط فً حدود  5000دٌنار سنوٌا ً للفرد الواحـد 10000 ،دٌنار سنوٌا ً للفرد إذا أنخرط فً نشاط مع منفكٌن آخرٌن .
 منح قروض مالٌة فً حدود  3000دٌنار للفرد الواحد  5000 ،دٌنار للفرد إذا أنخرط مع منفكٌنآخرٌن ٌزٌد عن  3أشخاص .ومن أجل تدعٌم هذا القرار فقد صدر قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم
( )1247بشؤن تموٌل برنامج التحول لئلنتاج عن طرٌق المصارؾ التجارٌة والمتخصصة بمنح
قروض وتسهٌبلت ائتمانٌة للمستفٌدٌن من هذا البرنامج فً حدود  300ملٌون دٌنار لٌبً موزعة على
ثمانٌة مصارؾ بالتساوي من بٌنهم خمسة مصارؾ تجارٌة  ،وٌشترط أن تتولى المصارؾ التجارٌة
منح التسهٌبلت االئتمانٌة البلزمة للمصارؾ المتخصصة لتؽطٌة مساهماتها فً هذا البرنامج .
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كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار بؤن ٌضع مصرؾ لٌبٌا المركزي نظاما ً لتنفٌذ هذا البرنامج ،
بحٌث ٌتم تحدٌد أولوٌات اإلقراض وحجمه بالتنسٌق مع القطاعات النوعٌة المتخصصة طبقا ً للنسب
التالٌة -:
 النشاط الزراعً . %30 الصناعات الخفٌفة والحرؾ . %25 البناء والتشٌٌد . %25 أنشطة أخرى  . %20وتنفٌذاً لقراري اللجنة الشعبٌة العامة رقمً ( )1225و ( )1247المشارإلٌهما آنفا ً قام مصرؾ لٌبٌا المركزي بتعمٌم منشور رقم ( )299فً عام1991ؾ على المصارؾ
 -:التجارٌة والمتخصصة متضمنا ً األسس التالٌة لتنفٌذ برنامج التحول لئلنتاج
33

1

 قٌام المصارؾ التجارٌة بتموٌل القروض الموافق علٌها من قبلها . قٌام المصارؾ المتخصصة بتموٌل القروض كبلً وفق اختصاصاتها وفقا ً للمبالػ المقدمة من قبلالمصارؾ التجارٌة .
 ٌقوم مصرؾ الوحدة بإدارة القروض الممنوحة لمصرؾ اإلدخار واإلستثمار العقاري . ٌقوم مصرؾ الجمهورٌة بإدارة القروض الممنوحة لمصرؾ التنمٌة . ٌقوم مصرؾ األمة بإدارة القروض الممنوحة للمصرؾ الزراعً . تمنح فترة سماح قدرها  3سنوات للمشروعات الزراعٌة  ،وسنتان للمشروعات الصناعٌة  ،وسنةواحدة لمشروعات البناء والتشٌٌد .
 ٌحدد سعر فائدة قدره  %5على المستفٌدٌن و  %4.5على القروض الممنوحة للمصارؾ المتخصصةمن قبل المصارؾ التجارٌة .
 تحسب الفائدة مرة واحدة فً نهاٌة السنة المالٌة للمصرؾ وتضاؾ لرصٌد القرض ؼٌر أن نسبةاإلقراض إلى ما هو مستهدؾ بلؽت  %6فقط  ،وٌُعزى هذا التدنً إلى

عدة عوامل منها

1

-: 34
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 -1تدنى قٌمة القرض الممنوح من قبل المصارؾ التجارٌة أو المتخصصة .
 -2عدم التقدم بطلبات جدٌدة من قبل الموظفٌن المنفكٌن وٌكمن السبب فً ذلك إلى االعتقاد السائد لدى
الموظفٌن بؤفضلٌة القطاع العام على القطاع الخاص األمر الذي ترتب علٌه عزوؾ الموظفٌن بتقدم
بطلبات للتحول إلى اإلنتاج  .وعلٌه ٌمكن القول أن الهدؾ الرئٌسً والمنشود من تلك القرارات هو
تخفٌؾ العبء على الخزانة العامة وذلك بدفع وتشجٌع العاملٌن بالجهاز اإلداري ومـإسسات القطاع
العام للتحول نحو اإلنتاج والقٌام بالمشروعات الصؽٌرة وخوصا الصناعٌة ،وفً هذا اإلطار قـامت
اللجنة الشعبٌـة العامة بإصـدار القرار رقم ( )815لعام  1423و.ر 1994ؾ بشؤن أنشاء صندوق
التحول لئلنتاج وقد تم تخصٌص مبالػ مالٌة لتموٌل هذا الصندوق من المٌزانٌة العامة توزع فً شكل
قروض لكافة األنشطة االقتصادٌة  .ؼٌر أن الدولة رأت ضرورة توسٌع هذا البرنامج بحٌث لم ٌعد
ٌقتصر على الراؼبٌن فً التحول لئلنتاج من القطاع العام ومإسساته بل لٌشمل الفئة األخرى وهم
العاطلٌن عن العمل ( الباحثٌن عنه) وذوي الدخول المحدودة والخرجٌن الجدد وذلك من أجل -:
 تخفٌؾ العبء على الخزانة العامة  .و تحسٌن المستوي المعٌشً لئلفراد . القضاء على البطالة . تنوٌع القاعدة اإلنتاجٌة لبلقتصاد  .وفً أطار تفعٌل هذا البرنامج قامت اللجنة الشعبٌة العامة بإصدارالقرار رقم  115لعام 1369و.ر 2001ؾ  ،وقد نصت المادة ( )4منه بؤن ٌتم تخصٌص مبلػ وقدره
 400ملٌون دٌنار لٌبً ألؼراض التحول لئلنتاج ٌتم تحوٌلها من األموال المجنبة توزع على النحو
التالً -:
مبلػ  240ملٌون دٌنار لٌبً لتموٌل اإلقراض لخلق فرص عمل والتحول لئلنتاج ٌ ،وزع على
المستفٌدٌن بالشعبٌات من خبلل مصـرؾ التنمٌة .
 ٌخصص مبلػ  100ملٌون دٌنار لٌبً لتموٌل اإلقراض لمزاولة النشاط الزراعً والرعوي ٌوزععلى المستفٌدٌن بالشعبٌات من خبلل المصرؾ الزراعً .
 ٌخصص مبلػ  60ملٌون دٌنار لٌبً لتموٌل اإلقراض لخلق فرص عمل والتحول لئلنتاج ٌوزعنصفها على المستفٌدٌن بالشعبٌات من خبلل صندوق التحول لئلنتاج وٌمنح النصؾ األخر كقرض
1تقرٌر إدارة الرقابة على المصارؾ –  2000/11/ 7مسٌحً .
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للشركات اإلنتاجٌة فً المجاالت الزراعٌة والصناعٌة  .باإلضافة إلى ذلك حدد القرار الحد األقصى
لقٌمة القروض لخلق فرص عمل أو التحول لئلنتاج بما ال ٌتجاوز ( )30ألؾ دٌنار لٌبً للشخص الواحد
وبعائد  %5من قٌمة القرض ومدة السداد ال تتجاوز ( )6سنوات  ،أما بالنسبة للقرض الزراعً فقد حدد
سعر الفائدة بحٌث ٌكون  %3على القروض طوٌلة األجل  %4 ،للقروض المتوسطة األجل %5،
للقروض قصٌرة األجل .أما فٌما ٌخص تحسٌن المستوي المعٌشً لمحدودي الدخل فقد أصدرت اللجنة
الشعبٌة العامة قرارها رقم ( )12لعام  1370و.ر 2002ؾ  ،بإنشاء مإسسة تموٌلٌه عامة تحت اسم (
المصرؾ الرٌفً)  ،حٌث ٌهدؾ هذا المصرؾ إلى -:
 منح قروض نقدٌة وعٌنٌه لمحدودي الدخل . تقدٌم المساعدة والمشورة الفنٌة للمشروعات اإلنتاجٌة والحرفٌة . إستظهار الفرص االستثمارٌة التً ترفع من المستوي المعٌشً لذوي الدخل المحدود وتساهم فًتوسٌع قاعدة النشاط االقتصادي .
 تشجٌع ذوي الدخل المحدود على أقامة المشروعات الصؽٌرة  .وحتى تتمكن الدولة من إزالة العراقٌلوالتعقٌدات فً الحصول على القروض ومعالجة المشاكل التً نتجت بسبب تطبٌق القرار ( )115لعام
 1369و.ر  2001ؾ فقد قامت اللجنة الشعبٌة العامة بتشكٌل لجنة لوضع سٌاسة عامة لئلقراض وذلك
بموجب القرار رقم ( )216لعام  1372و.ر  2004ؾ  ،كما قامت اللجنة الشعبٌة العامة للقوى العاملة
والتدرٌب والتشؽٌل باقتراح برنامج عملً لئلقراض اإلنتاجً وبناء على ذلك أصدرت اللجنة الشعبٌة
العامة قرار رقم ( )373لعام 1372و.ر  2002ؾ باإلذن ألمانة اللجنة الشعبٌة العامة للمالٌة
باستثمار مبلػ مالً من األموال المجنبة والذي بناء علٌه تم إصدار القرار رقم ( )20لسنة  1373و.ر
 2005ؾ بتقرٌر بعض األحكام فً شؤن اإلقراض لؤلؼراض السكنٌة والعقارٌة ومزاولة األنشطة
االقتصادٌة اإلنتاجٌة والخدمٌة والحرفٌة . 1وقد نصت المادة ( )1على أن تقوم األمانة العامة للمالٌة
35

بإٌداع مبالػ مالٌة من األموال المجنبة على هٌئة ودائع بالمصارؾ المتخصصة( مصرؾ االدخار
واالستثمار العقاري  ,مصرؾ التنمٌة  ,المصرؾ الزراعً ) .وتحدد األمانة قٌمة الودٌعة بحٌث ٌتم
إبرام اتفاقٌة بقٌمة الودٌعة ومدتها وبسعر خدمة قدرها  %1على أن تحدد االتفاقٌة شروط السحب من
الودٌعة واسترددها وؼٌرها من األحكام المتعلق بها .كما نصت المادة ( )2على قٌام المصارؾ
 1تقرٌر إدارة الرقابة على المصارؾ – مرجع سبق ذكره .
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المذكورة بالمادة ( )1باإلقراض المباشر للمستفٌدٌن .فً حٌن حددت المادة ( )3من هذا القرار
المستفٌدٌن من هذه القـروض وهم -:
 الباحثون عن العمل  -الخرٌجون الجدد  -المنفكون من الشعب المسلح . العاملون بالجهاز اإلداري والشعبً للدولة والراؼبون فً التحول لئلنتاج أو الذٌن ٌحالون إلٌه العاملون الزائدون عن حاجة الوحدات االقتصادٌة اإلنتاجٌة والخدمٌة المستهدفة. الراؼبون فً المساهمة بالمشروعات والشركات المساهمة فً أطار برنامج توسٌع قاعدة الملكٌةوذلك لؽرض شراء األسهم .كما حددت المادة ( )5الحدود القصوى للقروض حٌث حدد مبلػ  50ألؾ
دٌنار لنشاط الفرد  150 ،ألؾ دٌنار للنشاط األسرى ومقابل رسم خدمة ٌتقاضاه المصرؾ المختص ال
تتجاوز  . % 2كما أشارت المادة ( )9فً هذا القرار إلى ضرورة قٌام الشعبٌات كل فً نطاقها بتحدٌد
وتهٌئة المناطق الصناعٌة والخدمٌة وتجهٌزها بالبنٌة األساسٌة البلزمة سواء من مخصصاتها أو
باالقتراض من المصارؾ وتخصٌصها للموطنٌن إلقامة المشروعات الصؽٌرة علٌها سواء كانت إنتاجٌة
أو خدمٌة  .إال أن الواقع العملً ٌإكد عدم توفر هذه المخططات والمناطق وحتى أن وجدت فهً عبارة
عن أراضً فضاء خالٌة من الخدمات التً ٌجب توفرها إلقامة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة مثل (
الطرق – شبكات المٌاه – شبكات االتصال – الصرؾ الصحً ....الخ ) بإالضافة إلى عدم قدرة
الشباب على تنفٌذها لعوامل كثٌرة منها . 1
36

 - 1ال توجد مخصصات مالٌة من أجل توفٌر البنٌة التحتٌة للمناطق الصناعٌة .
-2قصر الفترة الزمنٌة لتسدٌد قٌمة القرض .
-3عدم االستقرار اإلداري لهذه الشعبٌات.
ترتب على ذلك محدودٌة إمكانٌة االستفادة من هذه القروض ولجوء المقترضٌن لبلستفادة المالٌة من
القرض فقط  .وكنتٌجة لعدم وضوح النتائج الخاصة ببرنامج التحول لئلنتاج  ،قامت اللجنة الشعبٌة العامة
للقوي العاملة والتدرٌب والتشؽٌل بتكلٌؾ مركز بحوث العلوم االقتصادٌة بتقٌٌم هذا البرنامج وعلى
ضوء هذا التقٌٌم ،أعادت اللجنة الشعبٌة العامة النظر فً برنامج اإلقراض وصدر قرار اللجنة الشعبٌة
 1تقارٌرمركز بحوث العلوم اإلقتصادٌة مإسسة علمٌة – وهٌئة استشارٌة للدولة اللٌبٌة فً المجاالت المالٌة واإلدارٌة .
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العامة رقم ( )109لعام  2006ؾ .وقد نصت المادة ( )2فً هذا القرار على أنشاء مإسسة عامة (
صندوق التشؽٌل ) تكون لها الشخصٌة االعتبارٌة والذمة المالٌة تتبع اللجنة الشعبٌة العامة للقوي العاملة
والتدرٌب والتشؽٌل وٌهدؾ إلى ربط اإلقراض بالتشؽٌل وٌجوز له إنشاء فروع ومكاتب فً كافة فروع
الشعبٌات  .فً حٌن حددت المادة ( )3منه أن الهدؾ من صندوق التشؽٌل هو المساهمة فً التنمٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة تنفٌذاً للسٌاسات المتخذة لربط اإلقراض بالتشؽٌل وذلك إلتاحة فرص عمل للفئات
التالٌة-:

 خرٌجو الجامعات ومإسسات التدرٌب المهنً .
 فائض العمالة فً المبلكات الوظٌفٌة فً الجهات العامة والراؼبون فً التحول لئلنتاج من موظفو
الوحدات اإلدارٌة العامة والمسرحون من الهٌئات الثقافٌة والشعب المسلح .
 فاقدو العمل ألسباب إدارٌة أو اقتصادٌة فً المإسسات والهٌئات والشركات واألجهزة األخرى.
وذلك فً إطار فردى أو اسري أو تشاركً أو شركات مساهمة إلقامة المشروعات الصؽٌرة
والمتوسطة لحساب أنفسهم بقروض مٌسرة عن طرٌق االقتراض المباشر من الصندوق أو مإسسات
التموٌل المختلفة عن طرٌق الصندوق.
كما حـددت المـادة ( )4اختصاصات الصندوق بحٌث أن الصنـدوق ٌختص باآلتـً -:
 أعداد البرامج البلزمة لتنفٌذ السٌاسات المعتمدة لربط اإلقراض بالتشؽٌل . إقراض المشروعات ( اإلنتاجٌة والخدمٌة) الواردة ضمن الخطط والبرامج المعتمدة فً القطاعاتالمختصة وفقا ً إلستراتٌجٌتها  ،بما من شؤنه خلق قٌمة مضافة لبلقتصاد الوطنً  ،وتقدٌم القروض
المالٌة للفئات المستهدفة حسب الخطة السنوٌة للصندوق .
 اقتراح قٌمة القروض ،فترات السماح ،أسعار الفائدة ،والكٌفٌة التً ٌتم بها تحصٌل أقساط القرضبالتنسٌق مع القطاعات ذات العبلقة ومإسسات التموٌل المختلفة.
 اقتراح تقدٌم تسهٌبلت مصرفٌة لتشؽٌل المشروعات التً ٌتم اإلقراض إلقامتها وبما ال ٌتجاوز( )%25من قٌمة القرض الممنوح لها  ،أبرام العقود مع المستفٌدٌن من القروض .
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 تقدٌم المشورة الفنٌة والقانونٌة واإلدارٌة والمالٌة لمإسسً المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة  -تنظٌموإقامة الدورات التدرٌبٌة فً مجال تكوٌن المبادرٌن والمستؽلٌن للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة وذلك
من خبلل مراكز التدرٌب العامة واألهلٌة.
 التنسٌق مع الجهات المختصة بتخصٌص العقارات المملوكة للدولة والبلزمة إلقامة األنشطة اإلنتاجٌةوالخدمٌة ،التنسٌق مع الجهات ذات العبلقة فً إصدار التراخٌص البلزمة إلقامة المشروعات الصؽٌرة
والمتوسطة .
 اقتراح إعفاء أصحاب المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة ،وفقا ً ألحكام قانون التنظٌم الصناعً منالضرائب على الدخل والرسوم الجمركٌة ،واقتراح أي مزاٌا أخرى مقابل التزامهم تشؽٌل الباحثٌن عن
العمل من الخرٌجٌن الجدد وؼٌرهم .إتاحة فرص التدرٌب العملً للعناصر الوطنٌة وبما ال ٌقل عن
 %20من نسبة العمالة فً السنة الواحدة.
 متابعة ورعاٌة المشروعات الصؽٌرة من تارٌخ الموافقة على إقامة المشروع بهدؾ التؤكد منالمشروع ولفترة خمس سنوات على األقل  ،وفقا ً للدراسة الفنٌة والجدوى االقتصادٌة له  ،ومن مباشرة
النشاط وبالعدد المقرر له من العمالة البلزمة للتشؽٌل  ،والمساعدة فً معالجة أي صعوبات أو مشاكل
ٌتعرض لها المشروع .
 ٌحق لصندوق التشؽٌل رفع الدعاوى الجنائٌة والمدنٌة أمام الجهات القضائٌة على المستفٌدٌن منالقروض فً حاله إخبللهم بالشروط والضوابط التً ٌفرضها الصندوق
 التنسٌق مع القطاعات المختصة إلقامة المعارض المختلفة وعقد الندوات وورش العمل  ،لتطوٌرودعم برامج المشروعات الصؽٌرة .
 القٌام بعمل التوعٌة اإلعبلمٌة بإبراز أهمٌة المشروعات الصؽٌرة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌةوكذلك تشجٌع أصحاب المإهبلت إلقامة هذه المشروعات.
وحتى ٌتمكن صندوق التشؽٌل من تحقٌق أهدافه فقد حددت المادة ( )5واجبات الصندوق -:
أ -عقد االتفاقات مع المصارؾ ومإسسات التموٌل المختلفة المحلٌة للحصول على التموٌل البلزم
للمشروعات الصؽٌرة .
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ب  -تٌسٌر حصول المقترضٌن على اآلالت والمعدات والمواد الخام البلزمة للمشروعات الصؽٌرة
والمتوسطة .
ج -االشتراك بؤي وجه من الوجوه القانونٌة مع ؼٌره من المصارؾ والمإسسات األخرى المخصصة فً
منح القروض إلقامة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً مجاالت شراء وتملك العقارات البلزمة
لتحقٌق أؼراضه  .و تقدٌم االقتراحات التً من شؤنها تطوٌر آلٌة عمل الصندوق بما ٌتفق مع السٌاسة
االقتصادٌة وسٌاسات التشؽٌل المعتمدة .
وتبل هذا القرار صدور قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )170لعام  1374و.ر  2006ؾ بإنشاء
صندوق دعم الصناعات المحلٌة  ،وقد حددت المادة ( )3من هذا القرار اختصاصات الصندوق–
صندوق دعم الصناعات المحلٌة التً تنص على-:
 تموٌل برنامج دعم وتشجٌع الصناعات المحلٌة القائمة أو ؼٌر الممولة من صندوق التشؽٌل وتنمٌةصادراتها .
 تسوٌة االلتزامات المترتبة فً ذمة الشركات والوحدات االقتصادٌة العامة المستهدؾ نقل ملكٌتها أوالتصرؾ فٌها بؤي وسٌلة أخرى  ،وتقدٌم الدعم المالً لها
 التصرؾ فً أصول الوحدات التً ٌتقرر الدعم المالً لها . اإلشراؾ على إستبلم وتنفٌذ قروض التنمٌة المخصصة للقطاع والعمل على متابعة تحصٌل أقساطهاوإحالتها للجهة المختصة .
 تموٌل عملٌات تهٌئة الوحدات اإلقتصادٌة العامة للتشؽٌل المشترك والتملٌك ودعم برامج تحسٌنوتطوٌر نوعٌة المنتجات وتخفٌض التكالٌؾ وفقا ً لآللٌة المعتمدة .
 المساهمة فً معالجة صعوبات عسر السٌولة النقدٌة فً المصانع والوحدات اإلنتاجٌة القائمة أو ؼٌرالممولة من قبل صندوق التشؽٌل وتسوٌق المخزون السلعً بتلك الوحدات.
 تحصٌل إٌرادات الصندوق من الجهات المعنٌة طبقا ً للقرارات الصادرة بالخصوص.كما حددت المادة ( )11من هذا القرار مصادر تموٌل الصندوق وهً-:
- -1ما ٌخصص له من المٌزانٌة العامة للدولة .
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-2الرسوم اإلضافٌة على الواردات الجاهزة والسلع الكمالٌة وفقا ً لقرار أمانة اللجنة الشعبٌة العامة رقم
( )315لعام  1371و.ر  2003ؾ أو أي تشرٌعات الحقة .
 -3حصٌلة مبٌعات المخزون الراكد من اإلنتاج التام  ،وقطع الؽٌار  ،واآلالت .
-4فروق إعادة تسعٌر مادتً حدٌد التسلٌح واإلسمنت وفقا ً لقرار أمانة اللجنة الشعبٌة العامة رقم ()318
لعام  1371و.ر  2003ؾ بتقرٌر بعض األحكام بشؤن تسعٌرة المنتجات المحلٌة .
-5عوائد استؽبلل المدن والمناطق الصناعٌة وفقا ً لآللٌة التً تقترحها اللجنة الشعبٌة العامة للقطاع
وتعتمدها اللجنة الشعبٌة العامة .وعوائد إتاوات محاجر اإلسمنت .وأٌة موارد أخرى ٌإذن بها للصندوق
وفقا ً للقانون .

 -3تأسٌس المشروعات الصناعٌة الصغٌرة-:
من الثابت علمٌا أن نجاح المشروعات التنموٌة ال ٌتوقؾ على توفر المواد الخام ورأس المال بل
البد من إدارة رشٌدة قادرة على استخدام الموارد وهدا ٌتطلب تدرٌبا منهجٌا للداخلٌن الجدد إلى سوق
العمل من الخرٌجٌن على األخص فً الجوانب التالٌة -: 1
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 كٌفٌة إعداد الموازنات المالٌة والتدفقات النقدٌة  ،تسعـٌـر المنتجات ،مراعاة قدرات العمبلء وظروؾالمنافسة ،المٌكنة وحسن التنظٌم ،رفع القدرة اإلنتاجٌة ،سبـل االستفادة من مصادر التموٌل
وفٌما ٌتعلق باإلدارة والتسوٌق  .االهتمام باإلدارة الواعٌة المتسمة بالشفافٌة ،تسهٌـل إجراءات استصدار
التراخٌـص ،تبسـٌط إجـراءات الحصول على التموٌل والقروض  ،االهتمام بالعملٌة التـدرٌبـٌة ،تكاثؾ
الجهود حول توفٌر مستلزمات التشؽٌل بشكل دائم وكذلك المواد الخام ،تٌسٌـر سبل وصول المنتجات
إلى األسـواق المحلٌة والدولٌة بؤسعار مناسبـة ،إعادة النظـر فً النظام الضـرٌبً ،إعطاء أولوٌة
التسوٌق لمنتجات المشروعات ألصؽٌره ودعم المشروعات من خبلل تمكٌنها من االستفادة من
المعارض والدعاٌة لمنتجاتها ،تشجٌع إنشـاء مراكز لتسوٌق المنتجات وتصرٌفها بالداخل والخارج.

 -4أهمٌة المشروعات الصناعٌة ألصغٌره للتنمٌة االقتصادٌة فً لٌبٌا -:
 1جهاد عبد هللا عفانة ،قاسم موسى أبوعٌد ،دارة المشارٌع الصؽٌرة ،مرجع سابق
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أن المساعً المبذولة لتحقٌق التحرر االقتصادي المقترن بنظام العولمة والتحول من األنظمة
االقتصادٌة المعتمدة أساسا على القطاع العام نحو تطبٌق الخصخصة والتقلٌل من االعتماد على الدولة
والتوجه نحو القطاع الخاص تستدعى االهتمام بالمستثمر الصؽٌر ذلك أن من مستهدفات التحول
االقتصادي المنشود تقلٌص نفقات الدولة وفً حالة تطبٌق ذلك دون االهتمام بالمستثمر الصؽٌر فان
االستفادة الكبرى ستكون لكبار القادرٌن وستنتشر البطالة لذلك فقد صارت أهمٌة المستثمر الصؽٌر مثار
تخطٌط وتركٌز لٌس لصالحة فقط بل لصالح المجتمع كله لٌكون مجتمعا عادال ولقد توفرت القناعة فً
أن باستطاعة المستثمر الصؽٌر فردا كان أو بتجمعات صؽرى أو من خبلل مشروعات متوسطة الحجم
أن ٌكون أحد أدوات بناء المجتمع المتمٌز سٌحتل دور كبٌر حتى فً مجال المشروعات الكبرى من
خبلل تحقٌق التكامل معها حٌث سٌقدم لها منتجات مشروعه ألصؽٌر التً ستعتمد علٌها فً أنشطتها
الكبٌرة . 1إن نجاح المشروعات الصؽٌرة سٌإدي حتما ً إلى تشجٌع أصحاب المهن الهامشٌة للتقدم نحو
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إنشاء مشروعات خاصة بهم ،بعد إتباث جدواها مما ٌإدي إلى تحرٌك المدخرات المجمدة لدٌهم ،وٌإدي
أٌضا إلى تحرك األموال المخصصة لئلقراض لذي المصارؾ ،وصنادٌق التموٌل ،وهذا ٌإدي بدورة
إلى توسٌع انتشار الصناعات الصؽرى أفقٌا ،مما ٌحقق االستفادة من المزٌد من عناصر اإلنتاج والمواد
األولٌة ،وخاصة الطبٌعٌة منها والتً كانت تذهب هدرا أو تصدر بؤسعار زهٌدة ،لتستفٌد من تصنٌعها
مشروعات الدول األخرى .وهذا كله سٌإدي إلى االهتمام بالبٌئات الداخلٌة الحتوائها على الخامات
والمواد األولٌة بحٌث ٌمتد االستثمار إلى تلك المناطق وٌحرك الفعالٌات الكامنة فٌها لتدخل فً خضم
العملٌة اإلنتاجٌة وتكون جزاء أساسٌا منها وتتحول بالتالً إلى تجمعات إنتاجٌة مستقرة ٌساعدها فً ذلك
إمكانٌة توسعها فً مختلؾ أنماط النشاط االقتصادي ومرونة تقبلها ألٌة تعدٌبلت وبما ٌتناسب مع
متطلبات السوق .ومن منظور آخر فؤن المشروعات ألصؽٌره والمتوسطة إذا تحقق قٌامها وتقدمها
ستكون أداة طبٌعٌة لدعوة القوى العاملة الوطنٌة فً الخارج _ فً الؽرب بالذات – ورؼم ضآلة عددها
نسبٌا للعودة إلى لٌبٌا واالستفادة من الخبرات والمهارات التً اكتسبتها فً الخارج إلقامة مشروعات
خاصة بها تزٌد من فاعلٌة الدورة االقتصادٌة الوطنٌة (،ولعل تجربة البرتؽال وأسبانٌا اللتان كانتا
تشهدان هجرة شبابهما فؤصبحتا اآلن وبفضل المشروعات الصؽٌرة و المتوسطة تستقطبان حتى العمالة
الوافدة بعد أن عاد إلٌهما معظم شبابهما المهاجر دلٌل واضح على ذلك )  . 1أن األهمٌة االقتصادٌة
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المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة،اإلطار العام للمشروعات الصؽرى والمتوسطة فً الجماهٌرٌة العظمى ومبلمح تجربة المصرؾ الزراعً فً تموٌل المشروعات المستهدفة1
.

 1د.عٌسى حمد محمد الفارسً،الصناعات الصؽٌرة والخصخصة فً إطار العولمة :حالة االقتصاد اللٌبً،جامعة قارٌونس –كلٌة االقتصاد
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للمشروعات الصناعٌة الصؽٌره والمتوسطة ترجع إلى إن العبلقات الدولٌة ومع بداٌة القرن الحادي
والعشرٌن قد أصبحت فً حالة تنافس حقٌقً وان أي تقدم تحققه الدول النامٌة سٌفوت الفرصة على
الدول المتقدمة فً تسوٌق منتجاتها حٌث أن الدول النامٌة ستكون قادرة على سد احتٌاجاتها من السلع
االستهبلكٌة والوسٌطة بدال من استٌرادها من الؽٌر و تستطٌع الصناعات الصؽٌرة تؽٌٌر مسار التنمٌة
الصناعٌة من خبلل تنوٌع قاعدة اإلنتاج فً مختلؾ المجاالت الصناعٌة ،وبما ٌحقق النمو المطرد الذي
تسعى إلٌة خطط التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فالدور الذي ٌمكن أن تلعبه هذه الصناعات فً االقتصاد
اللٌبً ٌمكن إٌضاحه فً األتً-: 2
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ٌ -1تمتع القطاع الخاص المحلً بمدخرات كبٌرة  ،وٌمكن أن تمثل الصناعات الصؽٌرة أحد البدائل
االستثمارٌة الستٌعاب هذه المدخرات  ،وهذا من شؤنه أن ٌوفر العدٌد من الوظائؾ للباحثٌن عن العمل
خاصة بالسبة للعمالة الماهرة المحلٌة التً لدٌها الخبرة الكافٌة فً مجال الصناعات التقلٌدٌة والحرفٌة.
 -2إن التطور االقتصادي الذي شهده االقتصاد اللٌبً قد أدى إلى زٌادة دخول األفراد  ،وتؽٌر األنماط
االستهبلكٌة نحو الطلب على المنتجات عالٌة الجودة .وهذا التحول ٌمكن أن ٌتٌح فرص استثمارٌة جدٌدة
أمام الصناعات ألصؽٌره الستؽبللها  .وٌمكن تعٌٌن بعض السلع االستهبلكٌة التً ٌمكن للمشروعات
الصؽٌرة إنتاجها وتحقٌق مزاٌا اقتصادٌة فٌها ،مثل-:
 السلع التً ٌمكن إنتاجها بكمٌات قلٌلة ولفترة قصٌرة ومن أمثلة ذلك األثاث المنزلً ،وهذه السلعتتفاوت من حٌث حجمها ونوعها وتصمٌمها ،وبالتالً ٌمكن للصناعات الصؽٌرة توفٌر مدى واسع من
السلع للمستهلكٌن.
 السلع التً تتطلب مرونة فً التشؽٌل ،وتجاوبا ً سرٌعا ً مع التؽٌرات السوقٌة ،ومن أمثلة ذلك مبلبسالنساء التً تتؽٌر بسرعة مع الموضات.
 -السلع التً تحتاج إلى مهارات ٌدوٌة وحرفٌة عالٌة مثل المجوهرات واألحذٌة.
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 2جهاد عبد عفانة  ،قاسم موسى أبوعٌد،إدارة المشارٌع الصؽٌرة،مرجع سبق ذكره.
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 -3كذلك ٌمكن أن تقوم الصناعات ألصؽٌره فً المناطق الرٌفٌة  ،حٌث توجد المواد الخام ،خاصة
الزراعٌة مثل صناعة وتعلٌب ألثمور  ،وحفظ الخضروات .ومما ٌشجع على هذا االتجاه أن أرباح هذه
الصناعات ال تحتاج إلى فترة طوٌلة.
 -4هناك العدٌد من الصناعات التقلٌدٌة والحرفٌة التً مازالت واسعة االنتشار كصناعة المبلبس العربٌة
والمجوهرات والفخار وؼٌرها التً ال ٌحتاج إنتاجها إلى أسالٌب معقدة واالتجاه األمثل للمحافظة على
هذه الصناعات هو االهتمام بالمشروعات ألصؽٌره للقٌام بإنتاجها.

ٌ -5مكن أن تكون ملكٌة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ألفراد األسرة المالكة للمشروع أو ألفراد
آخرٌن ،كالشركاء ومستؤجرٌن وبالتالً فهً تحافظ على النظام األسري الذي ٌمثل سمة من السمات
الطٌبة للمجتمع اللٌبً.
ٌ -6تؤثر مستوى األداء فً االقتصاد والى درجة بعٌدة بالتؽٌرات االقتصادٌة العالمٌة،وٌمكن للصناعات
الصؽٌرة التؤقلم مع حالة السوق بصورة أكبر ،مقارنة بالصناعات الكبٌرة ،لذا فان توسٌع قاعدة
الصناعات الصؽٌرة فً االقتصاد اللٌبً من شؤنه أن ٌكسب االقتصاد القدرة على الصمود أمام األزمات
االقتصادٌة العالمٌة.
 -7التعاقد من الباطن وهو أحد المشاهد الواسعة االنتشار فً االقتصاد ،وكما هو معروؾ فان التعاقد
من الباطن ٌحدث عندما تقوم أحدى المنشآت بإسناد إنتاج أو تصنٌع أجزاء معٌنة أخرى وتستخدمها تلك
المنشآت فً إنتاج السلع وبٌعها ومن أهم مزاٌا التعاقد من الباطن تحقٌق االستخدام األفضل لرأس المال
والعمالة ،وٌعد قٌام الصناعات الصؽٌرة بدور المساندة للصناعات الكبٌرة فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة
لبلقتصاد اللٌبً ،أما من حٌث مساهمة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً توفٌر العمل فٌمكن بٌان ذلك
من خبلل الجدول رقم () 1-2
جدول رقم ()1-2
إجمالً عدد المشتغلٌن فً المشروعات الصناعٌة الصغٌرة والكبٌرة فً الفترة
( 2007- 19880ف)

عدد المشتؽلٌن
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اللجنة الشعبٌة العامة للصناعة

نبلحظ من الجدول (-: )1-2
 أن قطاع الصناعة ٌساهم فً توظٌؾ القوى العاملة الوطنٌة فً االقتصاد الوطنً ،حٌث بلػ إجمالًعدد العاملٌن فً قطاع الصناعة حوالً( )95775عامبلً .وكانت حصة المنشآت الصناعٌة الكبٌرة من
عدد العاملٌن ()53758عامبلً بلػ عدد العاملٌن الؽٌر لٌبٌٌن منهم (( )8797أي بنسبة ( )%21.5من
المجموع الكلً لعدد العاملٌن  ،بٌنما بلػ عدد العاملٌن اللٌبٌٌن ()44961بنسبة(.)%81.8
 أما حصة المنشآت الصناعٌة الصؽٌرة فكانت فً حدود ()42017عامبلً ،من بٌنهم عدد()32044عاملٌن ؼٌر لبٌبٌن أي ما نسبته ( )%78.4وعدد ( )9974عاملٌن لٌبٌٌن أي نسبة
( .)%18.1وهكذا نجد أن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة بالرؼم من أن من أهمٌتها امتصاص البطالة
وتوفٌر العمالة خاصة للباحثٌن عن العمل إال أنها لم تحقق ذلك للبطالة اللٌبٌة فً الوقت الذي امتصت عدد كبٌر

من العمالة األجنبٌة وهذا راجع ألسباب تتعلق بالعمالة اللٌبٌة فؽالبٌة الخرٌجٌن أو الباحثٌن عن العمل ال
ٌرؼبون فً العمل كعمال فً مشارٌع صؽٌرة إنما ٌرؼبون فً أن ٌكونوا أرباب عمل .بٌنما استطاعت
المشروعات الصناعٌة الكبٌرة أن توفر هذه الفرص .وهذا ٌتنافى مع الفرضٌة األولى التً مفادها أن
أهمٌة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تكمن فً توفٌر فرص عمل للباحثٌن عن العمل وامتصاص أكبر
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عدد من البطالة المحلٌة وهذا ٌرجع لعدم وجود فانون ٌفرض وجود العمالة اللٌبٌة فقط فً المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة التً أسست ل هذا الشؤن.

المبحث الثانً  -:مزاٌا المشروعات الصناعٌة الصغٌرة والمشاكل التً
تواجهها فً لٌبٌا-:
 -1المزاٌا التً تختص بها المشرعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا.
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 تساهم المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً تنمٌة روح االبتكار ،وؼرس قٌم العمل الحر للعاملٌن فٌهاوإعداد الكوادر الماهرة وتشارك فً حل مشكلة البطالة وتوفٌر ألوقت الذي ٌقضونه فً انتظار التوظؾ
فً القطاع العام.
 تلبً طلب المستهلكٌن من دوي الدخل المنخفض على السلع والخدمات البسٌطة ومنخفضة التكالٌؾوتؽطً جزء كبٌر من احتٌاجات السوق المحلٌة.
 لها القدرة على زٌادة اإلنتاج والدخل القومً وتلعب دورا فً دعم االقتصاد القومً لما لها من قدرةعلى تلبٌة متطلبات األسواق المحلٌة وارتباطها الكبٌر بها ومحاولة التصدٌر للخارج.
 لها دور مساعد ومتمم إلى جانب مإسسات اإلنتاج الكبرى وذلك لقٌامها بدور الصناعات المؽذٌةللصناعات الكبرى وتعزز النقد األجنبً من خبلل تعزٌز الصادرات.
 تعتبر واحدة من اقوي أدوات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً عملٌة التنمٌة والتطور االقتصادي .. االعتماد على الخامات المحلٌة وقلة احتٌاجها الستٌراد الخامات ومستلزمات اإلنتاج أٌضا انخفاضاحتسابها من الطاقة مقارنة مع الصناعات الكبرى وعدم احتٌاجها لرإوس أموال ضخمة

 مرونة انتشارها جؽرافٌا على مستوى اإلقلٌم وتوفر المنافسة بالمشروعات. عدم تتطلبها لمستوٌات عالٌة من المهارة . -تمٌزها بالكوادر اإلدارٌة البسٌطة والؽٌر معقد وتوفر بٌئة العمل المبلئمة فٌها.

 -2المشاكل والمعوقات التً تواجه المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا-:
مما للشك فٌه أن برنامج المشروعات الصؽٌرة فً االقتصاد اللٌبً واجه العدٌد من المشاكل
والمعوقات سواء كان ذلك من الناحٌة التشرٌعٌة للدولة اللٌبٌة أو من الناحٌة االقتصادٌة.ولكن من الممكن
الوقوؾ عند بعض هذه المشاكل والتً تعتبر جوهرٌة وتقؾ كحائل دون نجاح المشروعاتؤهمها-: 1
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1مركز بحوث العلوم اإلقتصادٌة – تقٌٌم نظام اإلقراض المنفذ عن طرٌق المصارؾ المتخصصة وصندوق التحول لئلنتاج – مرجع سبق ذكره
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أ-

مشاكـل إدارٌة (روتٌنٌة)-:

على الرؼم من وجود أجهزة تقوم بتنمٌة هذه المشروعات واإلشراؾ علٌها إال أن لٌبٌا دولة ال تخلو من
جانب المحاباة وفً جمٌع المجاالت لهذا برزت مجموعة من المشاكل اإلدارٌة منها-:
 تعدد األجهزة المشرفة وتداخل االختصاصات فٌما بٌنها األمر الذي ٌفقد المستثمر ثقته فٌها وٌجعلهٌتخوؾ من توجٌه استثماراته نحو هذه المشروعات .
 انعدام البرامج اإلرشادٌة للشباب التً تستهدؾ التعرٌؾ بمزاٌا هذه المشروعات. عدم تقدٌم التشجٌع الكافً مثل اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركٌة وتخفٌض الفوائد علىالقروض والتسهٌبلت المصرفٌة.
 عدم التكامل بٌن كل من المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة مع المشروعات الكبرى وهذا ٌإدي إلىخلل فً هٌكل االقتصاد القومً .
 عدم توفر البٌانات عن قطاع المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وعن السوق بصفة عامة. -عدم وجود إطار تنظٌمً أو مإسسً للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة من فترات زمنٌة بعٌدة.

ب  -صعـــــــــوبة التسوٌــــق -:
وهً مشكلة تواجه المشروعات الصؽٌرة نظرا لمحدودٌة إمكانٌاتها البشرٌة والمالٌة ،وعدم وجود
شركات متخصصة فً مجال تسوٌق منتجات المشروعات الصؽٌرة،صعوبة مواجهة المنافسة مع
المنتجات األجنبٌة كنتٌجة النفتاح السوق .اٌضا ً عدم إقامة المعارض الدائمة لعرض منتجاتها ونقص
االعتماد على المشروعات الصؽٌرة مما ٌجعلها شدٌدة الحساسٌة لتقلبات العرض والطلب.ؼٌر أن هناك
بعض التحدٌات التً واجهت الصناعات الصؽٌرة ،المتمثلة فً استمرار اعتماد التنمٌة االقتصادٌة على
النفط كمورد أساسً للنقد األجنبً ولتموٌل القطاعات االقتصادٌة ،على الرؼم من المطالبة بتنوٌع
القاعدة اإلنتاجٌة لفترة تمتد إلى ثبلثة عقود من الزمن إال أن القطاع النفطً مازال المهٌمن األكبر على
مجمل النشاط االقتصادي فً لٌبٌا  .ولكً ننجح فً تنوٌع هذة القاعدة االقتصادٌة ٌجب أن ٌتؽٌر المفهوم
ألقٌمً للعمل لدى أفراد المجتمع اللٌبً عموماً،حٌث أفرزت حالة الرفاه فً ظل النمط ألرٌعً الذي
اتصؾ به االقتصاد اللٌبً خبلل الفترة السابقة  ،مجموعة من القٌم السلبٌة المرتبطة بمفهوم العمل
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،فالقروض التً تمنح إلنشاء مشروع استثماري لٌست هبه أو منح واجبة التوزٌع  .فالمشروع ٌتطلب
التفرغ الكامل ولٌس الجزئً  ،والمشروع ٌحتاج إلى دراسات الجدوى االقتصادٌة ولٌس مجرد نزوات
وأفكار تطرح على الدولة لمساعدة صاحبها ،فالعمل الحرفً فً المفهوم التنموي هو أكثر مردوداً من
العمل الوظٌفً فً ظل القطاع العام .و عدم وجود إستراتٌجٌة طوٌلة المدى ،تحدد بوضوح أدوار كل
من لقطاع ٌن العام والخاص ،لٌتبٌن بعد دلك دور الصناعات الصؽٌرة فً إطار القطاع الخاص .

ج) – -مشاكل وصعوبات مالٌة تتمثل فً-:
 انخفاض قٌمة القروض الممنوحة خبلل عقد التسعٌنات لم تكن مشجعة لتخلً األفراد عن وظائفهم فًالقطاع العام واالتجاه نحو إنشاء مشروعات صؽٌرة  ،وإذ ما تم النظر إلى قٌمة القرض الممنوح فً
ذلك الوقت فإن هذه القروض الممنوحة لن تخلق مشروعات صؽٌرة بل مشروعات اصؽر
 صعوبة الحصول على مدخبلت لئلنتاج فً المشارٌع الصؽٌرة لعدم توفر اؼلب المواد الخام داخللٌبٌا وٌستوجب استٌرادها من الخارج.
 النقص الحاد فً قطع الؽٌار والمواد الخام ومستلزمات التشؽٌل وعدم انتظام توفرها كونها ال تنتجمحلٌا ً بل البد من استٌرادها  .وبالرؼم من أن النشاط ألتشاركً تنظمه فً لٌبٌا العدٌد من القوانٌن
والقرارات إال أن مسٌرة هذا النوع من النشاط صادفت العدٌد من العراقٌل والمشاكل التً كانت سببا ً فً
تعثره وعدم قٌامة بدورة على الوجه األكمل .
وهذه المشاكل ٌمكن التؽلب علٌها وال تعتبر عائقا ً ٌحول دون التفكٌر من المهتمٌن بمثل هذه المشارٌع
واإلقبال علٌها لما لها من فوائدو مردودات تعود على األفراد والدولة معا ً فكل شئ له فائدة بالمقابل له
مشاكله فً البداٌة.
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المبحث الثالث -تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا-
 – 1أهمٌة تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة-:
أصبح موضوع التموٌل للمشروع الصناعً الصؽٌر من أهم الموضوعات التً تشؽل حٌزاً كبٌراً
من قضاٌا التنمٌة اإلقتصادٌة واالجتماعٌة على نطاق واسع فً كافة دول العالم  ،وذلك بهدؾ التخفٌؾ
من حدة الفقر وخلق توزٌع عادل للثروة داخل المجتمعات ومن ثم تنوٌع قاعدة اإلنتاج الوطنً .وقد
سعت لٌبٌا منذ منتصؾ الثمانٌنات من القرن الماضً وحتى اآلن الى إعتماد عدة أسالٌب للتموٌل
الصؽٌر لتحقٌق األهداؾ المشار إلٌها ،وكذلك إلى تحقٌق تنمٌة متوازنة فً المجتمع واإلسراع فً عملٌة
توسٌع قاعدة الملكٌة  ،وقد قامت العدٌد من المإسسات المصرفٌة سواء المتخصصة منها أو التجارٌة أو
األهلٌة بمنح قروض لهذه األؼراض  ،إال أن وسائل وأسالٌب التموٌل التً اتبعتها هذه المإسسات قد
تباٌنت من فترة إلى أخرى ومن مإسسة إلى أخرى من حٌث  ،قٌمة التموٌل ونوع النشاط المستهدؾ
بالتموٌل  ،كما أن فاعلٌته فً تحقٌق األهداؾ المرجوة منه لم تتحقق بعد  ،إذ تبٌن أن النظام الحالً
لخلق وتنمٌة المشروعات الصؽٌرة الذي تم من خبلل المصارؾ المتخصصة والتجارٌة واألهلٌة
وصندوق التحول لئلنتاج لم ٌحقق ما كان ٌُنتظر منه فمساهمة هذه المشروعات فً تلبٌة احتٌاجات
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السوق المحلً من السلع وإتاحة فرص العمل للباحثٌن عنه ما زالت محدودة جداً وال تتناسب مع المبالػ
التً صرفت فً هذا الشؤن  ،األمر الذي ترتب علٌه وضع برنامج شامل للمشروعات الصؽٌرة ٌكون
تحت رعاٌة المجلس الوطنً للتطوٌر االقتصادي ,بحٌث ٌتم تبنً هذه المشروعات من خبلل توفٌر كافة
مقومات نجاح هذه المشروعات من تموٌل وتوفٌر عقار إلقامة المشروع وتدرٌب للعاملٌن حتى تستطٌع
أن تعتمد على نفسها.

 : 2مؤسسات تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا -: 1
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ٌعتبر عنصر التموٌل أحد أهم العناصر والمقومات لنجاح أي مشروع  ,كبٌراً كان أو صؽٌراً ،
وٌمكن القول أن توفر هذا العنصر بالقدر الكافً من خبلل مصادر التموٌل " مإسسات التموٌل "
وبتكلفة منخفضة نسبٌا ً ٌعتبر أكثر العوامل المإثرة فً نجاح المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة ومن ثم
تحسٌن المستوى المعٌشً ألفراد المجتمع من خبلل إتاحة فرص العمل .
 المصرف الزراعًٌ -:.عتبر المصرؾ الزراعً من أقدم المصارؾ الوطنٌة المتخصصة ،فقد أنشئفً عام 1955ؾ وباشر نشاطه فً عام 1957ؾ برأسمال مدفوع قدره ملٌون دٌنار لٌبً تحت إسم
البنك الزراعً  ،وقد أعٌد تنظٌمه عام 1970ؾ  .بموجب القانون رقم ( )133لعام 1970ؾ .

 مصرف التنمٌة -:ٌعتبر مصرؾ التنمٌة أحد مإسسات التموٌل فً لٌبٌا التً أنشئت لؽرض دعم مسٌرة التنمٌة فً لٌبٌا
إلرساء قاعدة صناعٌة ضخمة  ،من خبلل تموٌل الشركات العامة والمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
والمراكز الجماعٌة واألسرٌة ،ومنحها القروض البلزمة لجلب اآلالت والمعدات ومستلزمات التشؽٌل،
لمختلؾ األنشطة الصناعٌة والزراعٌة والسٌاحٌة وؼٌرها من المشروعات اإلنتاجٌة ذات الجدوى
اإلقتصادٌة  ،وفق السٌاسة اإلقتصادٌة العامة التً تسعى إلى تحقٌق التنمٌة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة
وسٌحمل الفصل القادم تفصٌل لكل ما ٌتعلق بهذا المصرؾ بؤعتبارة أهم مإسسة تموٌل فً هذا المجال .

 المصرف الرٌفً -: 1مصرؾ لٌبٌا المركزي – العٌد الخمسون للتؤسٌس – إعداد إدارة البحوث واإلحصاء – ص. 57
لمزٌد من اإلطبلع أنظر – قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )115و ( )20لسنة  2005 ، 2001على التوالً .
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ٌعد المصرؾ الرٌفً أحد دعائم تموٌل المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً اإلقتصاد اللٌبً الهادفة
إلى زٌادة وتنوٌع اإلنتاج المحلً فً جمٌع مجاالته اإلنتاجٌة والحرفٌة والخدمٌة وذلك من خبلل تحفٌز
وتنشٌط ذوي الدخول المحدودة والذٌن ٌشكلون شرٌحة ال ٌستهان بها فً المجتمع اللٌبً.و قد أنشئ
المصرؾ الرٌفً وفقا ً لقرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )12فً 1370/1/30و.ر 2002ؾ وٌمارس
نشاطه تحت إشراؾ اللجنة الشعبٌة العامة للمالٌة وبرأسمال قدره  100ملٌون دٌنار لٌبً.

 المصارف التجارٌة -:ٌبلػ عـدد المصارؾ التجارٌة العامة فً اإلقتصاد الوطنً خمـسة مصارؾ وهً -:

أ -المصرف التجاري الوطنً -:
تؤسس هذا المصرؾ عام 1970ؾ بنا ًء على القانون رقم  153الصادر فً 1970/12/22ؾ والذي
ٌقضً بتؤمٌم الحصص األجنبٌة وإعادة تنظٌمها ،وقد بلػ عدد فروع المصرؾ العاملة داخل لٌبٌا حتى
نهاٌة عام 2005ؾ حوالً  50فرعا ً و  13وكالة موزعة على مختلؾ مناطق الجماهٌرٌة.

ب -مصرف األمـــة -:
أُسس بموجب قرار تلٌٌب " بنك روما " ثم أصبح مصرفا ً لٌبٌا ً مملوكا ً بالكامل لمصرؾ لٌبٌا
المركزي  ،وقد وصل عدد الفروع العاملة داخل الجماهٌرٌة حتى نهاٌة عام 2005ؾ إلى ( )46فرع
و( )8وكاالت موزعة على مختلؾ مناطق الجماهٌرٌة .

ج -مصرف الجمهورٌة -:
تؤسس فً شهر الحرث (نوفمبر) عام 1969ؾ القاضً بتلٌٌب جمٌع المصارؾ التجارٌة العاملة
فً لٌبٌا  ،إال أن مصرؾ (باركلٌز) لم ٌقبل إجراءات التلٌٌب مما أدى إلى التنازل عن حصته وبذلك
أصبح المصرؾ مملوكا ً بالكامل لمصرؾ لٌبٌا المركزي  .و وصل عدد فروعه العاملة داخل لٌبٌا حتى
نهاٌة عام 2005ؾ إلى ( )55فرعا ً و ( )30وكالة موزعة على مختلؾ مناطق لٌبٌا .
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د -مصرف الصحارى-:
تم إعادة تنظٌم هذا المصرؾ نتٌجة لتؤمٌم حصص (بنك أؾ أمٌركا) وحصص (بنك سٌشٌلٌا) وٌملك
المصرؾ المركزي نحو  %83من رأس ماله  ،فً حٌن ٌملك القطاع الخاص النسبة الباقٌة  ،وبدأت
مإخراً عملٌة بٌع حصة مصرؾ لٌبٌا المركزي فً هذا المصرؾ للقطاع الخاص  ،حٌث تم طرح
األسهم التً ٌمتلكها مصرؾ لٌبٌا المركزي لئلكتتاب العام  .وبلػ عدد فروعه العاملة داخل لٌبٌا حتى
نهاٌة عام  2005ؾ ( )38فرعا ً و ( )79وكالة موزعة على مختلؾ مناطق لٌبٌا .

هـ مصرف الوحدة -:
أُسس عام 1970ؾ نتٌجة دمج المصارؾ التالٌة  -:مصرؾ شمال أفرٌقٌا  ،المصرؾ التجاري ،
مصرؾ النهضة العربٌة  ،الشركة المصرفٌة األفرٌقٌة ومصرؾ القافلة األهلً  ،وٌملك مصرؾ لٌبٌا
المركزي نحو  %87من رأس مال المصرؾ و  %13مملوكة للقطاع الخاص وانتهى مإخراً تقٌٌم هذا
المصرؾ تمهٌداً لنقل ملكٌته بالكامل للقطاع الخاص  .وبلػ عدد الفروع العاملة داخل لٌبٌا حتى نهاٌة
عام 2005ؾ إلى ( )60فرعا ً و( )12وكالة موزعة على مختلؾ مناطق الجماهٌرٌة .

المصارف األهلٌة :بدأ الشروع فً تؤسٌس هذه المصارؾ بداٌة من عام 1996ؾ  ،وال تختلؾ طبٌعة عملها عن
مثٌبلتها من المصارؾ التجارٌة إال من حٌث إختصار مزاولة نشاطها على النطاق الجؽرافً الذي
تتواجد فٌه فقط دون ان ٌمتد هذا النشاط لمناطق أخرى ،وٌكمن الهدؾ الرئٌسً من تؤسٌس هذه
المصارؾ فً نشر الخدمة المصرفٌة وتقدٌم اإلئتمان البلزم للمشروعات الصؽٌرة فً المناطق التً
تتواجد فٌها  ،وقد وصل عدد هذه المصارؾ حتى نهاٌة عام 2005ؾ إلى ( )48مصرفا ً تؽطً مختلؾ
مناطق لٌبٌا  ،وتخضع هذه المصارؾ لرقابة وإشراؾ مصرؾ لٌبٌا المركزي بالتنسٌق مع المإسسة
المصرفٌة األهلٌة والتً أُسست لتكون الجهاز الذي ٌتولى التنسٌق بٌن هذه المصارؾ والمصرؾ
المركزي والمصارؾ التجارٌة واألجهزة اإلدارٌة العامة األخرى .

 صندوق التحول لإلنتاج -:تؤسس صندوق التحول لئلنتاج فً عام 1994ؾ بموجب قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ()815
لعام  1994ؾ بشؤن إنشاء صندوق التحول اإلنتاج وقد تم تخصٌص مبالػ مالٌة لتموٌل هذا الصندوق
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من المٌزانٌة العامة توزع فً شكل قروض وتسهٌبلت على متخلؾ األنشطة اإلقتصادٌة .ومع منتصؾ
عام 2006ؾ صدر قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )109بإنشاء صندوق التشؽٌل وضم صندوق
التحول لئلنتاج ضمن هذا الصندوق .هذا وقد بلػ إجمالً المبالػ المالٌة التً منحت من قبل صندوق
التحول لئلنتاج ووفقا ً لقراري اللجنة الشعبٌة العامة ( )115و ( )20حوالً  375ملٌون دٌنار حتى
منتصؾ عام 2006ؾ .
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المبحث الرابع -:الموقف الحالً للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا-:
تعتبر لٌبٌا من الدول التً تبنت سٌاسة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة من أكثر من عقدٌن من
الزمن ،وقد تبنت لٌبٌا هذه السٌاسة استنادا إلى توجٌهات األخ قائد الثورة بشؤن برنامج األسرة المنتجة
والمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وقد تزاٌد االهتمام فً السنوات األخٌرة بما ٌعرؾ بمصطلح
الخصخصة أو اإلصبلح االقتصادي ،والذي ٌرتكز على عملٌات إعادة هٌكلة البنٌان االقتصادي بإعطاء
دور أكبر للقطاع الخاص (الفردي والتشاركً) فً أوجه الحٌاة االقتصادٌة ،وذلك بتحوٌل المإسسات
والوحدات العامة اإلنتاجٌة للسلع والخدمات (ملكٌة وإدارة) إلى القطاع الخاص  ،وحصر دور القطاع
العام فً تقدٌم بعض الخدمات ذات المنافع االجتماعٌة أو ذات الطبٌعة الحٌوٌة واإلستراتٌجٌة  .ولٌبٌا
كؽٌرها من الدول األخرى بدأ فٌها االهتمام بتنشٌط القطاع الخاص فً شكل شركات مساهمة
مشروعات صؽٌرة وأفراد،حٌث سُمح بتكوٌن المشروعات الصؽٌرة والشركات المساهمة  ،وازداد هذا
االهتمام وضوحا ً خبلل السنوات األخٌرة ،عندما تم فتح المجال أمام األفراد لمزاولة المهن الحرة
التجارٌة والحرفٌة المختلفة ،ونقل ملكٌة بعض الوحدات اإلنتاجٌة إلى العاملٌن فٌها .حٌث تولت
القطاعات واألجهزة التنفٌذٌة المختلفة وضع الخطط والبرامج المساندة ودعم المشروعات الصؽٌرة وتم
إنشاء عدد من المصارؾ األهلٌة والصنادٌق المتخصصة إلقراض الشباب إلقامة المشروعات
الصؽٌرة والمتوسطة وٌتضح لنا موقؾ أو وضع المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً لٌبٌا حالٌا من
خبلل تتبع التطورات التً جرت على هذه الفكرة طٌلة فترة الدراسة فقد تمٌزت الفترة من (-1986
1993ؾ) بإعادة برمجة بعض األهداؾ وفق بعض المعطٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة والتً كان
أبرزها التحول نحو النشاط الفردي والملكٌة الجماعٌة والتفكٌر فً وضع سٌاسات جدٌدة للدخول إلى
الصناعات التصدٌرٌة .وفً الفترة (2000-1994ؾ) تم إعداد خطة تنموٌة استهدفت التركٌز على
إقامة مشروعات صناعٌة صؽٌرة تقوم على المواد الخام والمدخبلت المحلٌة،وتعمل على التكامل بٌن
الصناعات القائمة بهدؾ تحقٌق االكتفاء الذاتً .وقد خصص بالمٌزانٌة العامة لسنة 2001ؾ مبلػ
( 400ملٌون دٌنار ) الستخدامه لؽرض اإلقراض لتنفٌذ البرنامج الوطنً للتحول لئلنتاج حٌث استفاد
من البرنامج حوالً ( 22646مواطنا ومواطنة) استفادوا فعبل بـ ( 6329قرضا) فً المجال اإلنتاجً
و(  1419قرضا ) فً المجال الخدمً  . 1أما خبلل الفترة الممتدة من(2005-2000ؾ) فقد خصص
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بمٌزانٌة التنمٌة لسنـــــــة  2002ؾ مبلػ ( 195ملٌون دٌنار) إلقراض المشروعات الصؽٌرة
 1د .صالح ٌوسؾ دردٌرة،دور اتحاد ؼرؾ التجارة والصناعة فً تنمٌة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة،ندوة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة،طرابلسن2005ؾ.

68

والمتوسطة من خبلل مصرؾ التنمٌة والمصرؾ الزراعً وصندوق التحول لئلنتاج) ونتٌجة للتوجه
نحو إعادة هٌكلة النشاط االقتصادي والقطاعات المكونة له من اجل توسٌع القاعدة االقتصادٌة ،وتنوٌع
مصادر الدخل عن طرٌق الدفع بالمواطنٌن نحو النشاطات اإلنتاجٌة ،إضافة إلى معالجة مشكلة البطالة
المتزاٌدة (فً صورة باحثٌن عن عمل) والتً بلؽت وفقا ً لنتائج المسح االقتصادي واالجتماعً سنة
( 2003ؾ)ما نسبته ( )%17.3من عدد السكان مقارنة لما كانت علٌة وفقا ً لنتائج تعداد سنة
1995ؾ) ما نسبته(  )%10.8باإلضافة إلى البطالة المقنعة الموجودة فً أجهزة الدولة المختلفة  ،لذا
فقد صدرت التشرٌعات والقوانٌن التً تقضً بإعادة هٌكلة القطاعات والنشاطات االقتصادٌة والتحول
نحو الملكٌة الجماعٌة ،حٌث نص قرار أمانة اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )313لسنة (2003ؾ) إلى
نقل ملكٌة  360وحدة اقتصادٌة عامة على ثبلث مراحل متداخلة فً الفترة الممتدة من (-2004
 2008ؾ) هذا باإلضافة إلى برنامج توسٌع قاعدة الملكٌة بتملٌك الشركات والمصانع والوحدات
االقتصادٌة للعاملٌن بها بعد تقٌٌمها فنٌا ومالٌا واقتصادٌا والذي شرع فً تنفٌذه بهدؾ التقلٌل من
االعتماد على القطاع العام وتشجٌع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلٌة اكبر فً التنمٌة االقتصادٌة
واالجتماعٌة .من أجل نجاح التجربة ٌنبؽً مراعاة جملة من ألمبادئً الهامة واألساسٌة المتمثلة فً -:
 المتابعة المستمرة من قبل الجهات مانحة التراخٌص والتقٌٌم الموضوعً للمشروعات الصؽٌرةوالمتوسطة و اإلرشاد نحو تشجٌع المبادرات الفردٌة وخلق فرص توظٌؾ جدٌدة لعناصر اإلنتاج
المملوكة لؤلفراد مثل المبانً الخاصة ورإوس األموال والمهارات الفنٌة التً لم تستثمر فً السابق..
 إقامة برامج تدرٌبٌة للمستثمرٌن الجدد ،والتوسع فً إنشاء المإسسات المالٌة والرفع من كفاءةالمإسسات القائمة،حتى تتمكن هذه المإسسات من تلبٌة االحتٌاجات التموٌلٌة للنشاط الجدٌد  ،ومساعدة
األفراد فً تحوٌل مدخراتهم إلى استثمارات منتجة.
 توحٌد جهة الرعاٌة ومعالجة اإلشكالٌات التً قد تواجه المشروعات المستهدفة. إعفاء المشروعات الصناعٌة ألصؽٌره والمتوسطة من الضرائب والرسوم الجمركٌة وحماٌتها منالمنافسة الخارجٌة.و تسهٌل إجراءات تصرٌؾ المنتجات .

 -توفٌر األجهزة الفنٌة لصٌانة وإصبلح اآلالت والمعدات

المستخدمة من قبل المشروعات الصؽٌرة .

 إقامة المعارض الدائمة للتعرٌؾ بمنتجات المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة .69

 زٌادة معدالت نمو الناتج المحلً اإلجمالً وزٌادة مساهمة النشاط االقتصادي الصناعً فً تلبٌةاحتٌاجات السوق من مختلؾ السلع لؽرض إحبللها محل السلع المستوردة.
وقد بدأ تطبٌق نظام المشروعات الصؽٌرة فً لٌبٌا بصدور القانون رقم ( )9لسنة  1985ؾ،والذي
وضح األحكام الخاصة بإنشاء المشروعات  ،حٌث أجاز القانون للمواطنٌن تكوٌن المشروعات الفردٌة
أو العائلٌة .وحدد القانون كذلك ضرورة تقدٌم المساعدات الفنٌة واإلدارٌة والتسهٌبلت المصرفٌة
المختلفة من قروض وخدمات واإلعفاءات البلزمة لتشجٌعها والنهوض به.وأنٌط باللجان الشعبٌة
بالبلدٌات مهمة متابعة وتقدٌم كافة التسهٌبلت الممكنة وحل وتذلٌل الصعوبات والمشاكل التً قد تواجه
قٌام النشاط الصناعً الصؽٌر ،ولهذا صدر قرار اللجنة الشعبٌة العامة بإنشاء الجهاز التنفٌذي
للصناعات الصؽٌرة وهو جهاز ٌتبع اللجنة الشعبٌة العامة للصناعة .والهدؾ األساسً من إنشاء هذا
الجهاز هو تركٌز األعمال والخدمات والقضاٌا الخاصة بالمشروعات فً جهة إدارٌة واحدة تعمل على
تحسٌن الخدمات وتقدٌمها بشكل أكفؤ .ؼٌر أنه لم ٌتم إنشاء هذه األجهزة إال فً بلدٌة طرابلس ،أما بقٌة
البلدٌات فلم تقم بإنشاء أجهزة مماثلة وبقٌت المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تتبع اللجان الشعبٌة
بالبلدٌات  ،ومن أهم مهام الجهاز ما

ٌلً -: 1
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 شراء المصانع الخاصة بالصناعات الصؽٌرة مع تقدٌم المساعدة فً تركٌب وصٌانة اآلالت والمعدات.
 العمل على توفٌر المواد الخام ومستلزمات التشؽٌل واإلنتاج البلزمة لتحقٌق مستهدفات اإلنتاجاألقصى.
 منح القروض للصناعات الصؽرى فً حالة إدخال تطورات أو استبداالت فً المصانع. توفٌر الدراسات التفصٌلٌة فً مجاالت اإلنتاج والتموٌل وحساب التكلفة والتسوٌق وتحدٌد السعر. العمل على إٌجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التً تواجهها المشروعات مع الجهات العامةوالشركات األجنبٌة.
 تسهٌل حصول المشروعات على احتٌاجاتها من الخدمات الخاصة بتدرٌب األفراد وتؤهٌلهم للرفع منمستوى المهارات  .وللجهاز فً سبٌل تحقٌق أؼراضه أن ٌقوم بكافة األعمال القانونٌة التً من شؤنها أن
مركز بحوث العلوم االقتصادٌة .التشاركٌات الصناعٌة فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة :دراسة تحلٌلٌة لظروؾ اإلنتاج والمواد الخام –1989ؾ1
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تمكنه من تحقٌق مهامه.وكذلك االقتراض من المصارؾ والمإسسات المالٌة المحلٌة والدولٌة ،وفق
ضوابط وأسس محددة ،وبشكل عام وطبقا ً للتوجهات الجدٌدة التً ٌمر بها االقتصاد الوطنً،فؤن دور
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة سٌكون ملموسا ً ،خاصة وأن هذا النوع من الوحدات اإلنتاجٌة سٌكون
السمة الؽالبة على مختلؾ األنشطة االقتصادٌة .بلٌبٌا  .أن أهمٌة هذا النوع من األنشطة االقتصادٌة
تنحصر فً اعتبار المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أحد مصادر استٌعاب القوى العاملة،إذ ٌوجد أكثر
من ( )700شخص ٌعملون فً المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أي ما نسبته ( )%10من مجموع
القوى العاملة .ومن المتوقع أن ٌزداد هذا الرقم خبلل السنوات القادمة نتٌجة لبلنتشار والتوسع فً إقامة
هذه المشروعات  .1وعلٌة فان االهتمام بتطوٌر وتحسٌن أداء وحل مشاكل المشروعات الصناعٌة
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الصؽٌرة سٌكون له بالػ األثر فً دفع االقتصاد إلى مراحل متقدمة من النمو واالعتماد على الذات عن
طرٌق توفٌر سلع تكون أساسا ً للصناعات األخرى أو توفٌر سلع تحل محل السلع المستوردة وتلبً حاجة
السوق المحلً.ودعما ً للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة واعترافا ً بدورها فً تنمٌة االقتصاد فقد صدر
عن اللجنة الشعبٌة العامة أخٌراً قرار رقم( )845لسنة  1375و.ر ( 2007ؾ) بشؤن البرنامج الوطنً
للمشروعات الصؽرى والمتوسطة .وقد تم وفقا ً ألحكام هذا القرار إنشاء برنامج وطنً ٌسمى (البرنامج
الوطنً للمشروعات الصغرى والمتوسطة) وٌتبع المجلس الوطنً للتطوٌر االقتصادي ٌ.هدؾ هذا
البرنامج إلى تعزٌز التنمٌة االقتصادٌة والبشرٌة وبناء المهارات والقدرات لدعم االقتصاد الوطنً من
خبلل رعاٌة المشروعات الصؽرى والمتوسطة وله على وجه الخصوص ما ٌلً-:
 تنفٌذ الخطط والبرامج المعتمدة فً مجال التحول لئلنتاج.و المساهمة فً تحسٌن القدرة التنافسٌةلبلقتصاد اللٌبً من خبلل دعم المبادرٌن والمبدعٌن لتكوٌن مشروعات اقتصادٌة إلنتاج سلع وخدمات
ذات قٌمة عالمٌة عالٌة .
 زٌادة دور قطاع المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة،وخلق فرص عملجدٌدة بدٌلة عن الوظٌفة العامة .و استثمار الموارد الطبٌعٌة وتحوٌلها إلى منتجات ذات قٌمة عالٌة.و نشر
ثقافة الرٌاده فً المجتمع لخلق وتشجٌع األفكار القابلة للتطبٌق.
 نشر ثقافة الجودة الشاملة لخلق قدرة تنافسٌة للمشروعات الصؽٌرة والمتوسطة.و دمج وتفعٌل دورالمرأة فً األنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة المختلفة.و تحقٌق الشراكة االقتصادٌة بٌن القطاعٌن العام
والخاص من اجل تحقٌق تنمٌة مستدامة.
ال

( 1حقارَر) انبرَايج انىطٍُ نهًشروعاث انصغري وانًخىسطت
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وٌتولى البرنامج تنفٌذ االستراتٌجة الوطنٌة لتنمٌة ودعم المشروعات الصناعٌة الصغٌرة
والمتوسطة من خالل ما ٌلً -:
 -1رعاٌة واحتضان وتدرٌب المبدعٌن ودعمهم وتسهٌل تحوٌل أفكارهم إلى مشروعات صناعٌة
إنتاجٌة .اٌضا ً العمل على تشجٌع وتقدٌم الدعم الفنً والمشورة البلزمة للقطاعات الراؼبة فً إنشاء
مشروعات صناعٌة صؽٌرة ومتوسطة.
 -2التنسٌق مع القطاعات المختلفة وجهات التموٌل واإلعبلم بما ٌكفل تحقٌق الهدؾ المنشؤ من أجلة
البرنامج .و العمل على التكامل والترابط بٌن مإسسات التعلٌم والتدرٌب واإلنتاج والتموٌل والسوق
،وتسهٌل االتصال فٌما بٌنها،وتدعٌم األفكار والمعلومات بٌن المإسسات االقتصادٌة ذات النشاط الواحد
وبٌن المإسسات ذات العبلقة فً الداخل والخارج.
 -3التنسٌق مع الجهات المختلفة فً شؤن إنشاء وتؤسٌس المراكز الحاضنة لئلعمال واالبتكار التقنً.

بعد أن القٌنا نظرة على مإسسات التموٌل للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة و بالنظر ألهمٌة الدور
الذي لعبة وال ٌزال ٌلعبه مصرؾ التنمٌة فً مجال تموٌل المشروعات( الصناعٌة) الصؽٌرة بصفة
خاصة باعتباره المإسسة األكثر أهمٌة من حٌث منح القروض الصناعٌة وبما أن موضوع الدراسة هو
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فسٌتم التركٌز فً الجانب العملً من هذه الدراسة على هذا الدور و
هذه المساهمة بشئ من التفصٌل والتحلٌل وما ٌهمنا هو وما ٌقوم به مصرؾ التنمٌة تجاه هذه
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة من مساعدات مالٌة حٌث ٌقوم مصرؾ التنمٌة بمنح القروض
والتسهٌبلت االئتمانٌة للقطاعات اإلنتاجٌة وفق السٌاسة االقتصادٌة العامة  ،التً تسعى إلى تحقٌق
التنمٌة االقتصادٌة وزٌادة معدالت النمو االقتصادي ومقارنة هذه المجهودات بناتج الصناعات لمعرفة ما
إذا كانت هذه المشروعات قد أدت النتائج المرجوة منها وما إذا كان المصرؾ قد قام بدورة فً التموٌل
على أتم وجه.
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الفصل الثالث  -:مؤسسة تموٌل للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا
المبحث األول -:مصرف التنمٌة-:نشأته -وظائفه -أهدافه -موارده-إطار عمله
المبحث الثانً -:مراحل اإلقراض للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا
المبحث الثالث-:عالقة اإلنتاج فً المشروعات الصناعٌة الصغٌرة فً لٌبٌا بقروض مصرف
التنمٌة.
المبحث الرابع -:النتائج والتوصٌات

المبحث األول -:مصـــــــرف التنمٌـــــــــــــــــــــة-:
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التنمٌة مطلب وطنً أساسً عملت الثورة مند قٌامها على تسخٌر ووضع البرامج والخطط
لتحقٌقها ولسٌطرتها على الثروة النفطٌة وتؤمٌمها ،أوجدت موارد مالٌة تم توظٌؾ عائداتها فً تنمٌة كل
القطاعات اإلنتاجٌة ،فً الصناعة والزراعة والصحة والتعلٌم واإلسكان ومشارٌع البنٌة األساسٌة من
طرق ومرافق وموانً ومرافئ واتصاالت ...وؼٌرها  .واستهدفت من كل ذلك تحقٌق رفاهٌة المواطن
 ،ورفع مستواه التعلٌمً والصحً والمعٌشً ،أٌنما وجد ،وتوفٌر فرص العمل للمواطنٌن بمختلؾ
مستوٌاتهم التعلٌمٌة والمهنٌة ..وكانت جمٌع مشارٌع خطط التحول تنفذ مباشرة من مٌزانٌات التحول،
لوجود وفرة مالٌة ،مٌزت عقد السبعٌنات من القرن الماضً .ومع ذلك  ،ورؼم وجود وفرة مالٌة
للدولة ،اتجه التفكٌر نهاٌة عقد السبعٌنات إلى إقامة مإسسة مالٌة مصرفٌة للتنمٌة ،تحال إلٌها جمٌع
مخصصات القطاعات اإلنتاجٌة ،والخدمٌة بمٌزانٌات التحول،لضمان انسٌاب التراكمات المالٌة ،تمكنها
من تموٌل المشارٌع االستثمارٌة ذات الجدوى االقتصادٌة ،بقروض تسدد على أقساطٌ ،عاد تدوٌرها فً
تموٌل مشارٌع جدٌدة ،وتم تطوٌر وبلورة الفكرة حتى خلصت إلى إنشاء مصرؾ التنمٌة ،الذي أصبح
قائما بصدور القانون رقم  8لسنة 1981ؾ  ،لتموٌل المشارٌع االستثمارٌة ذات الجدوى االقتصادٌة ،
فً مجاالت الصناعة والزراعة والسٌاحة والمشارٌع الخدمٌة ،برأس مال ٌبلػ( )100ملٌون دٌنار،
وحدد القانون موارده المالٌة والتً من بٌنها  ،مبلػ ٌخصص له بمٌزانٌات التحول السنوٌة.

 -1نشأة مصرف التنمٌة -: 1
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فً أواخر الخمسٌنات وأوائل الستٌنات بالتحدٌد قبل اكتشاؾ النفط ،لم ٌكن هناك أي مإسسات مالٌة
تعتنً باإلقراض الصناعً والعقاري ،كما انه لم ٌكن هناك من ٌشجع إقامة مثل هذه المإسسات
المتخصصة .حتى أن بعثة المصرؾ الدولً لئلنشاء والتعمٌر التً زارت لٌبٌا ووضعت تقرٌرها فً عام
 1960ؾ عن التنمٌة االقتصادٌة فً لٌبٌا ،أوصت بإنشاء قسم ٌتخصص فً اإلقراض الصناعً ،ضمن
البنك الوطنً اللٌبً (مصرؾ لٌبٌا المركزي) ،على أن ٌمسك حسابات خاصة ومنفصلة عن باقً أقسام
المصرؾ ،وان ٌكون هذا القسم نواة إلنشاء مإسسة مستقلة ،خاصة باإلقراض الصناعً ،وافترضت
البعثة أن ٌخصص لهذا القسم رأس مال قذرة  500ألؾ جنٌة ٌ،بدأ به أعمالة وان تكون مهامه منحصرة
فً تقدٌم القروض ،والمشورة الفنٌة للصناعات المختلفة ،وفً فبراٌر 1963ؾ وبموجب القانون رقم

 1مصرؾ لٌبٌا التقرٌر السنوي الواحد واألربعون السنة المالٌة 1997ؾ.
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( )3لعام 1963ؾ أسست مإسسة التنمٌة الصناعٌة  ،واتخذت مقرها الرئٌسً مدٌنة طرابلس،
وافتتحت لها مكتبا ً فً مدٌنة بنؽازي ،وكان الهدؾ من ذلك هو تنمٌة الصناعات المحلٌة ،سواء كانت
خاصة أو عامة ،وذلك عن طرٌق دعم القائم من هذه الصناعات ،أو تشجٌع إنشاء صناعات جدٌدة
،بحٌث تقدم التسهٌبلت االئتمانٌة  ،والمشورة الفنٌة ،إال أن هذه المإسسات لم تعمر طوٌبلً ،نظراً
ألسعار الفائدة المتقاربة بٌنها وبٌن المصارؾ التجارٌة .فً  17سبتمبر 1965ؾ تؤسس المصرؾ
الصناعً العقاري ،لٌحل محل مإسسة التنمٌة الصناعٌة التً تؤسست فً عام  1963ؾ ،وقد بدا
المصرؾ أعمالة بمدٌنة بنؽازي فً  10أبرٌل سنة 1966ؾ  ،أما فً طرابلس فقد واصل جهاز
المإسسة أعمالة كمكتب للمصرؾ.وقد أضٌؾ عملٌات اإلقراض العقاري إلى اختصاصات المصرؾ
الجدٌد ،حٌث كانت المإسسة تقوم بمنح قروضها فً مجال النشاط الصناعً فقط ،وبذلك أصبحت
أهداؾ المصرؾ الجدٌد تتمثل فً تقدٌم القروض لؽرض تنمٌة الصناعات الجدٌدة  ،وتشجٌع العمران،
والقٌام بالعملٌات المصرفٌة المتصلة بهذٌن المجالٌن .فً  24مارس عام 1981ؾ وبموجب القانون
رقم ( )8أنشئ مصرؾ التنمٌة ،على أن ٌؤخذ شكل شركة مساهمة لٌبٌة ٌكون مقرها الرئٌسً فً مدٌنة
طرابلس  ،وله الحق فً إنشاء فروع ومكاتب داخل الببلد بما ٌتمشى ونشاطاته  .إن الظروؾ
االقتصادٌة التً واكبت ظهوره لم تمكنه من الحصول إال على مبلػ ( 7ملٌون دٌنار) فً العام
1983ؾ ،ومبلػ ( 2ملٌون دٌنار) فً العام 1984ؾ ،من الخزانة العامة لحساب رأس مال
المصرؾ المحدد بمبلػ ( 100ملٌون دٌنار ) ،وبما ٌمثل  %9منة كما تحصل على مبلػ ( 17ملٌون
دٌنار ) من مٌزانٌة التحول  .وحٌث أن بدء النشاط الفعلً لمصرؾ التنمٌة خبلل السنوات األولى واكب
بدء النشاط اإلنتاجً والخدمً لؤلسر المنتجة وللتشاركٌات  ،وتوجهها إلى مصرؾ التنمٌة بطلب تموٌل
تورٌد آالت ومعدات مشارٌعها،وأمام تواضع المبالػ المذكورة ،والتً تم الحصول علٌها من الخزانة
العامة ،سواء لحساب رأس المال أو مخصص للمصرؾ بمٌزانٌة التحول ،والتً ال ترقى بؤي شكل إلى
مستوى الطموحات التً استهدفت من وراء إنشائه ،اضطر المصرؾ إلى اللجوء إلى الطلب من بعض
الشركات والجهات العامة ،لتوظٌؾ أموالها بالمصرؾ كودائع لتوظٌفها فً تموٌل طلبات 47القروض
من التشاركٌات واألفراد والشركات العامة  .وٌعتبر مصرؾ التنمٌة أحد المإسسات المالٌة التً أنشئت
لؽرض دعم مسٌرة التنمٌة فً لٌبٌا ،و إلرساء قاعدة صناعٌة ضخمة ،من خبلل تموٌل الشركات العامة
والتشاركٌات الجماعٌة ،وبرامج األسرة المنتجة بمنحها القروض ،لجلب اآلالت والمعدات ،ومستلزمات

 1مٌلود جمعة الحاسٌة ،النقود والمصارؾ والنشاط االقتصادي ،منشورات مركز العلوم االقتصادٌة ،الطبعة الثنٌة1995،ؾ.

76

التشؽٌل ،فً مجال المشارٌع الصناعٌة. ،باإلضافة إلى توفٌر المساعدة والمشورة الفنٌة للمشروعات
التً ٌمولها فً حالة طلب منة ذلك .

 وظائف مصرف التنمٌة -:المساهمة فً تفعٌل العملٌة اإلنتاجٌة ،وزٌادة معدالت اإلنتاج  ،من خبلل توفٌر التموٌل البلزم إلقامة
المشروعات اإلنتاجٌة  ،ذات الجدوى اإلقتصادٌة فً مجاالت الصناعة والزراعة والسٌاحة وؼٌرها.
أٌضا البحث عن فرص االستثمار المتاحة ،ذات المردود االقتصادي واإلجتماعً ،التً تساهم فً توسٌع
القاعدة اإلنتاجٌة  ،وتنوٌع مصادر الدخل .و تموٌل المشروعات الصناعٌة و اإلنتاجٌة ،للقطاعٌن العام
والخاص ،عن طرٌق اإلقراض وسداد المبالػ الموظفة فً تموٌلها من عائدات المشروع ،إلعادة
تدوٌرها فً تموٌل مشارٌع استثمارٌة أخرى ،بدال من اعتماد كل مشروع فً تنفٌذه على ما ٌخصص له
من مبالػ بمٌزانٌات التموٌل.وٌقتصر المصرؾ فً تموٌله على المشروعات ذات الجدوى االقتصادٌة،
وٌعنً ذلك إخضاع المشارٌع االستثمارٌة للدراسات االقتصادٌة والفنٌة ،والتؤكد من جدواها قبل البدء
فً تنفٌذها.ومن ضمن أهداؾ المصرؾ المحددة فً قانون إنشائه تشجٌع الفرص االستثمارٌة التً
تساهم فً توسٌع القاعدة االقتصادٌة ،وتنوع مصادر الدخل بما ٌخدم أؼراض التموٌل ،وبدراستها
وعرضها على الجهات المختصة .و استقطاب المشاركات األجنبٌة بهدؾ تموٌل المشروعات الصناعٌة
و اإلنتاجٌة ،وفقا للسٌاسة االقتصادٌة للدولة .و توفٌر المساعدة والمشورة الفنٌة للمشروعات اإلنتاجٌة،
التً ٌمولها بصفة مباشرة وللمصرؾ فً سبٌل تحقٌق اؼراضة اتخاذ وسائل مختلفة مثل االقتراض من
الجهات المحلٌة ومإسسات التموٌل التً تساهم فٌها لٌبٌا بؽرض تموٌل مشروعاته واستثماراته
واالستفادة من خبرات وتجارب المإسسات األجنبٌة المماثلة ،و القٌام بالدراسات والبحوث التً تخدم
عملٌات المصرؾ ،ونشاطاته واقتراح السٌاسات والبرامج التً تتمشى مع إستراتجٌة وأهداؾ التموٌل.
وتصمٌم المشروعات المقدمة لؽرض الحصول على التموٌل البلزم ،فنٌا واقتصادٌا ً ومالٌا ً.وكذلك إنشاء
وامتبلك وشراء ورهن العقارات البلزمة لتحقٌق أؼراضه

1
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 -2موارد مصرف التنمٌة -:

1د /صالح األمٌن األرباح،الجهاز المصرفً فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة االشتراكٌة العظمى .
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 -رأس المال واالحتٌاطً  .أٌة أموال ٌقوم مصرؾ التنمٌة باقتراضها من الداخل أو الخارج  ،حٌث

أجاز القانون لمصرؾ التنمٌة االقتراض من الجهات المحلٌة  ،ومإسسات التموٌل الدولٌة واإلقلٌمٌة التً
تساهم فٌها لٌبٌا بؽرض تموٌل مشروعاته .و المخصصات التً تعتمدها خطة التحول للقروض
الصناعٌة  ،حٌث ٌعهد لمصرؾ التنمٌة بادرة توزٌعها على القطاعات اإلنتاجٌة .ونسبة تحدد سنوٌا ً
بقرار اللجنة الشعبٌة العامة من حصٌلة ماٌإول للخزانة العامة  .و أٌة أموال ٌقوم المصرؾ بإقراضها
عن طرٌق السندات والشهادات االستثمارٌة التً أجاز القانون للمصرؾ إصدارها وطرحها للتداول
.ولكن بالنظر إلى الواقع المالً للمصرؾ حتى 1996ؾ ،نجد كما هو مبٌن بالجدول رقم ( )1-3أن
إجمالً ما تحصل علٌة المصرؾ منذ انشائة ومباشرة العمل ،مع بداٌة 1982ؾ  ،لم ٌتجاوز ()80.1
ملٌون دٌنار وهو أقل من رأس مال المصرؾ المصرح به قانونا .
جدول رقم ()1-3
مصادر أموال مصرف التنمٌة من سنة  1980حتى سنة 1996ف
((بالملٌون دٌنار))

المصــــــــــدر

المبلػ المتحصل علٌة

مبلحظات – المبالػ التً لم تسٌل إلى المصرؾ

 -رأس المال

 9مبلٌٌن

 -المبلػ المصرح به من رأس المال  100ملٌون دٌنار باقً

 -قروض محلٌة

 10مبلٌٌن

 -مخصصات خطة

 17.5ملٌون

المبلػ  91ملٌون دٌنار.
 لقد تم االتفاق على مبلػ  20ملٌون دٌنار من المصرؾ المركزيكقرض من المصارؾ التجارٌة باقً المبلػ  10ملٌون دٌنار

التحول

 لقد تم تسٌل هذا المبلػ فً نهاٌة  1986ؾ ولم ٌتسلم المصرؾ أيذلك بالرؼم من نص القانون.
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مبلػ من خطط التحول بعد

 -قروض دولٌة

 19.6ملٌون

 -حصة العوائد من

 4ملٌون

 تسهٌبلت ائتمانٌة من المصرؾ اإلسبلمً بجدة تم االتفاق على مبلػ  80ملٌون المبلػ الؽٌر مسٌل 60.4ملٌون دٌنار

 استلم المصرؾ مبلػ  4ملٌون دٌنار من عوائد المشارٌعاإلنتاجٌة وقد حدد القانون نسبة  %10من هذه العوائد

المشارٌع اإلنتاجٌة

للمصرؾ
 -قروض المصرؾ

 6ملٌون

الصناعً سابقا

 بموجب القانون نشاء مصرؾ التنمٌة ضم رصٌد المصرؾ الصناعً سابقا إلى مصرؾ التنمٌةوالمبلػ قٌمته  55ملٌون ،والمبلػ الباقً  49ملٌون دٌنار.
 -تحوٌل من جهات وشركات عامة محلٌة.

 -أخرى

14

اإلجمالً

 80.1ملٌون

 210.4ملٌون

المصدر :من إعداد الباحثة وفق المٌزانٌات السنوٌة للمصرؾ خبلل 2007-98ؾ
* إجمالً المبلػ منذ إنشاء المصرؾ وحتى نهاٌة 1996ؾ.

من الجدول(ٌ )1- 3تبٌن األتً -:
 عدم اكتمال رأس مال المصرؾ بموجب القانون،والذي ٌبلػ  100ملٌون دٌنار فً تلك الفترة  ،مازالمنها 91ملٌون دٌنار لم تسٌل بعد ،مما ٌضع على المصرؾ قٌوداً تموٌلٌة حادة بالرؼم من قرارات
الجمعٌة العمومٌة وتوصٌاتها بالخصوص .
 مخصصات اإلقراض الصناعً بلؽت مبلؽا إجمالٌا قدرة  17.5ملٌون دٌنار حولت لمصرؾ التنمٌةمن خطة التحول االقتصادي واالجتماعً ،وذلك حتى عام 1986ؾ ولم تسٌل أٌة مبالػ بعد ذلك حتى
سنة  1996ؾ ،بالرؼم من وجود مخصصات محددة فً بنود مٌزانٌات التحول.
 فٌما ٌخص مساهمة األنشطة اإلنتاجٌة بنسبة  %10من عوائدها ألؼراض اإلقراض الصناعً عنطرٌق مصرؾ التنمٌة ،فؤن الشركات والوحدات اإلنتاجٌة لم تلتزم بتحوٌل هذه العوائد بالرؼم من
قرارات اللجنة الشعبٌة العامة ،ومنشورات الجهاز الشعبً للرقابة والمتابعة ،وبلػ إجمالً ما تحصل
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علٌة مصرؾ التنمٌة من هذا المصدر مبلػ  4مبلٌٌن دٌنار خبلل الفترة من 1981ؾ وحتى نهاٌة سنة
1996ؾ.
 اقترض المصرؾ مبلػ  20ملٌون دٌنار من مجموعة المصارؾ التجارٌة المحلٌة وسٌل منها مبلػ10مبلٌٌن دٌنار وبفائدة ٌ %6تولى المصرؾ منحها فً شكل قروض للمشروعات الصؽٌرة بنسبة فائدة
 %6.5برقابة المصرؾ المركزي.
 -تموٌبلت خارجٌة من المصرؾ اإلسبلمً للتنمٌة بجدة بمبلػ 32.1
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دٌنار من أصل  80ملٌون دٌنار ،الستخدام الجزء األكبر من هذا المبلػ فً تورٌد
مستلزمات إنتاج  ،كذلك استقطب المصرؾ بعض المبالػ المالٌة بالنقد األجنبً من المصرؾ اإلسبلمً
للتنمٌة بجدة ،الذي تساهم فٌه لٌبٌا سنة 1984ؾ ،وذلك عن طرٌق إبرام اتفاقٌة تموٌل وتعاون،
وبموجب هذه االتفاقٌة تمكن المصرؾ من أن ٌستقطب مبلػ فً حدود  240ملٌون دوالر أمرٌكً،
خبلل الفترة من 1984حتى 1992ؾ  ،تمثل دفع جزء من هذا المبلػ فً تموٌل مواد خام ومستلزمات
تشؽٌل لبعض التشاركٌات وشركات عامة ،عن طرٌق الشركة العامة لمستلزمات التشاركٌات التً
ٌملكها مصرؾ التنمٌة وشركة االستثمار الخارجٌة ،وخبلل السنوات األخٌرة استطاع المصرؾ أن
ٌمول نفسه ،وذلك عن طرٌق األرباح المستحقة على القروض الممنوحة للمشروعات الصؽٌرة ،وبعض
الجهات العامة،وقد بادرت الخزانة العامة ،فً العام  2000ؾ ،إلى تحوٌل مخصصات إلى مصرؾ
التنمٌة ،من أجل التنسٌق مع الشعبٌات ،ودراسة احتٌاجاتها التموٌلٌة للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
والمتوسطة ،إضافة إلى مشروعات اإلسكان الفردي .إال أن تلك التجربة لم تدم أكثر من عام نتٌجة
ألسباب معٌنة مثبلً لم ٌستطٌع المصرؾ ،أمام الكم المتعاظم من طلبات االقتراض من الشعبٌات ،مقابلة
ذلك الطلب وتؽطٌته بالنقد األجنبً المطلوب والمثال على ذلك أن هنالك  2200طلب قرض قد تمت
الموافقة على تموٌلها من قبل المصرؾ من دون وجود تؽطٌة كافٌة لها 49
وفً العام  2001ؾ ،صدر القرار رقم ( )115وقرار رقم ( )20فً سنة 2005ف ،حٌث تم بموجب
هذان القراران تحوٌل مبالػ مالٌة لمصرؾ التنمٌة بؽرض توزٌعها فً شكل قروض صناعٌة وزراعٌة
وؼٌرها ،وذلك لتوفٌر فرص عمل للباحثٌن عن عمل وتخفٌض نسبة البطالة ،والجدول التالً رقم (-3
ٌ )2وضح مصادر أموال المصرف من سنة  1997حتى 2007ف.

جدول رقم ()2-3
مصادر أموال مصرف التنمٌة من سنة 2007-2987ف
ملٌون دٌنار

 1التقرٌر الوطنً للتنمٌة البشرٌة 2002ؾ
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المبلغ

المصــــــــــدر
رأس المال

3964.4

قروض محلٌة
730.8
مخصصات خطة التحول
145.9
حصة العوائد من المشارٌع اإلنتاجٌة
295.4

أخرى

668.2

اإلجمــــــــــالً

5804.7

المصدر :مصرؾ التنمٌة القسم المالً

من الجدول السابق ( ) 2-3نالحظ التالً-:
 بلػ حجم رأس مال المصرؾ مند سنة 2007-1998ؾ ( )3964.4ملٌون دٌنار لٌبً. تحصل المصرؾ على مبلػ  145.9ملٌون دٌنار لٌبً من مخصصات خطة التحولحولت لمصرؾ التنمٌة ،وذلك حتى عام 2007ؾ .

 إطـــار عمـــل المصــــرف-:تقوم المصارؾ المتخصصة عادة باالستثمار المباشر عن طرٌق المساهمة فً رإوس أموال
المشروعات التً ٌقدمها األفراد ،وتلك الوظٌفة المصرفٌة الهامة التً لها اتصال وثٌق بالتنمٌة
االقتصادٌة مما دعا إلى اعتبار الدور الرئٌسً للمصارؾ المتخصصة فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة
82

معتمدا على ما تقدمة من تموٌل للمشارٌع الصناعٌة،ومساهمتها فً إنشاء المشارٌع .وبالنسبة لمصرؾ
التنمٌة فان إطار عملة ٌتحدد من خبلل تحدٌد مسار القروض التً ٌعطٌها (الصناعات التً تمولها هذه
القروض) من خبلل وضع سٌاسة إقراض تحقق أهداؾ خطط التنمٌة االقتصادٌة.

 -3القروض الصناعٌة لمصرف التنمٌة-: 1
50

أنواع القروض- :
ٌقوم مصرؾ التنمٌة حسب قانون التؤسٌس واللوائح والقرارات الصادرة بشؤنه  ،بمنح القروض
لتموٌل عملٌات إنشاء المصانع وشراء اآلالت والمعدات ومستلزمات التشؽٌل وكذلك عملٌات التطوٌر
والتوسٌع للمشروعات والمصانع القائمة  .وتنقسم القروض التً ٌمنحها المصرؾ حسب آجال استحقاقها
إلى ثبلثة أنواع وهً قروض قصٌرة األجل وقروض متوسطة األجل وؼالبا ً ما تمنح لؤلفراد وال تتجاوز
 10آلؾ دٌنار و قروض طوٌلة األجل وتمنح للمشروعات الصؽٌرة والتشاركٌات الجماعٌة واألسرٌة
وتتجاوز  10آالؾ دٌنار .

مراحل اإلقراض الصناعً بمصرف التنمٌة -: 2
51

مما الشك فٌه أن أحد أهم مشاكل قصور التنمٌة الصناعٌة فً الوطن العربً والعالم الثالث هً
تلك المعوقات اإلدارٌة الناتجة عن إطالة الروتٌن اإلداري وكثرة اإلجراءات المطلوبة لئلقراض مما
ٌعزؾ المستثمر عن االستثمار فً المجال الصناعً ولذلك تفادي مصرؾ التنمٌة هذه العراقٌل واستفاد
من التجارب السابقة وقام بتبسٌط اإلجراءات أمام منح اإلقراض وبذلك أصبح ٌمر اإلقراض الصناعً
بمصرؾ التنمٌة بمراحل ثبلث هً-:

المرحلــــــة األولـــــى -:
ٌتم فً هذه المرحلة تقدٌم الطلب من قبل التشاركٌات،بعد استٌفاء المستندات كاملة ،تم ٌقوم
المصرؾ بالزٌارة المٌدانٌة للموقع ومعاٌنة من الناحٌة الفنٌة،وتشمل هذه المرحلة كذلك تقٌٌم اآلالت
وأجزاء المصنع ،وٌقوم المصرؾ بإجراء الدراسة الفنٌة االقتصادٌة للتشاركٌة للوقوؾ على
 1رمضان الشراح ،البنوك المتخصصة ودورها فً تحقٌق وتموٌل مشارٌع التنمٌة االقتصادٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً،الطبعة األولى ،الكوٌت،مكتبة الفبلح للنشرن1989ؾ.
 2المصدر  :اإلدارة الرئٌسٌة لمصرؾ التنمٌة طرابلس – ؼٌر منشورة .
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جدواها.وتنتهً هذه المرحلة بعرض الطلب بكامل مستنداته والدراسات إلى اللجنة المركزٌة لئلقراض إلبداء
الرأي بالموافقة أو الرفض .

المرحلـــــــة الثانٌــــــة -:
بدأ المرحلة الثانٌة من صدور القرار بالموافقة من قبل المدٌر العام.إذ ٌحدد القرار قٌمة القرض
وأؼراضه وأجله وٌتراوح أجل القرض للمشروع الصناعً الصؽٌر من سنة واحدة إلى  3سنوات
بالنسبة لمستلزمات التشؽٌل ،والى  8سنوات بالنسبة لآلالت ،والى  12سنة بالنسبة للمبانً تتم بعد ذلك
اإلجراءات اإلدارٌة الخاصة بالتعاقد وتسجٌل القرض علما بؤن المصرؾ فً الوقت الحالً ٌعطً
قروض لؽرض اآلالت فقط.

المرحلــــــــة الثالثــــــة-:
المرحلة الثالثة تبدأ من توقٌع العقد بٌن المشروعات المستفٌدة والمصرؾ وٌتم بعد ذلك المباشرة فً
صرؾ أقساط القرض وتختلؾ حالة الصرؾ حسب ؼرض القرض إذ ٌتم الصرؾ على دفعات فً حالة
إقامة المبنً حسب نسب انجاز معٌنة أو ٌتم الصرؾ دفعة واحدة فً حالة اآلالت ومستلزمات التشؽٌل
نظٌر التسلٌم وتتم خبلل هذه المرحلة كذلك المتابعة الدورٌة ألؼراض سداد القرض عندما ٌحٌن أجله،
وبالطبع تنتهً دورة القرض بسدادة بالكامل وفك الرهن وترجٌع أوراق الضمانات .
شروط منح القرض فً مصرف التنمٌة-: 1
52

 ضمان عقاري  -ضمان اآلالت أو اإلنتاجٌ .قدم المقترض صكوكا ً تحت التحصٌل بقٌمة اإلقساط التًسوؾ ٌسددها على مدى ثبلث سنوات  -تؤمٌن على اآلالت والمعدات لصالح المصرؾ .باإلضافة إلى
ذلك ٌطلب المصرؾ مجموعة من المستندات للحصول على التموٌل البلزم من قبل المشارٌع الصناعٌة
الصؽٌرة وأهم هذه المستندات ما ٌؤتً-: 2
53

 قرار أو ترخٌص بمزاولة النشاط من الجهة المختصة  ،عقد تؤسٌس مشروع صناعً صؽٌر وفقا ًللضوابط المعمول بها ،وٌكون مسجل لذي مصلحة الضرائب  ،فواتٌر اآلالت وتكون باسم طالب
القرض حدٌثة ومترجمه باللؽة العربٌة وكتٌبات المواصفات الخاصة باآلالت  ،شهادة عقارٌة قطعٌة
 1المصدر  :اإلدارة الرئٌسٌة لمصرؾ التنمٌة طرابلس – ؼٌر منشورة .
2مصرؾ التنمٌة قسم القروض ،بٌانات ؼٌر منشورة.

84

للموقع أو عقد انتفاع ساري المفعول بسم المشروع أو احد أعضائه مدعومة بموافقة مالك الموقع
باستعمال الموقع لصالح المشروع معتمد من أمانة المإتمر التابع له  ،الرسومات الهندسٌة للمبنى معتمدة
من الجهة المختصة  ،شهادة استعمال للموقع من الجهة تبٌن صبلحٌة الموقع للمشروع المطلوب تموٌله
 ،شهادة مٌبلد لكل شرٌك على أن ال ٌقل العمر عن  18سنة وال ٌزٌد عن  65سنة عند تقدٌم الطلب
،علم وخبر أو إقرار بالتفرغ لكل شرٌك  ،إقرار بعدم االستفادة من قروض المصرؾ فً السابق لكل
شرٌك شخصٌا ً  ،إقرار من كل شرٌك بعدم مشاركته بؤي مشروع أخر ،توكٌل ألحد الشركاء بإتمام
اإلجراءات  .وٌقوم المصرؾ بمراقبة تنفٌذ هذه المشارٌع ومتابعة نشاطها بعد مرحلة التنفٌذ كالتالً . 3
54

 -أن ٌراجع عقود الموردٌن والمقاولٌن قبل أن ترتبط بها إدارة المشروع وان ٌبدي رأٌه ومشورته بشؤنها.

 أن ٌقوم بالتفتٌش على أعمال وحسابات المشروع بعد تنفٌذه وٌتؤكد من حسن تسٌٌر إدارته بما ٌضمنقدرته على الوفاء بالتزاماته وتحقٌق المستهدؾ من إنشائه.
 أن ٌراقب مراحل السحب من القروض وأن ٌتؤكد من صرفها فٌما منحت ألجله من أؼراض.كما أن لهأن ٌوقؾ القرض كلٌا ً أو جزئٌا ً إذا أخل المقترض بشرط من شروطه أو ٌتبٌن للمصرؾ حدوث
انحرافات من شؤنها اإلضرار بؤهداؾ القرض ،كما ٌجوز للمصرؾ فً هذه الحالة أن ٌطلب السداد
الفوري للقرض أو ما سحب منة من دفعات .وٌقوم المصرؾ بمتابعة القروض وذلك بهدؾ اكتشاؾ
مشاكل تحصٌل القروض مع العمبلء  ،حٌث أن سٌاسة اإلقراض تنص على ضرورة متابعة القروض
التً تم تقدٌمها الكتشاؾ أي صعوبات محتملة فً السداد بما ٌسمح باتخاذ اإلجراءات المبلئمة فً
الوقت المناسب وقد تتمثل المشكبلت فً انخفاض القٌمة السوقٌة لؤلصول المرهونة أو عدم قدرة العمٌل
على سداد القرض فً المواعٌد المحددة أو على اإلطبلق.

 - 4مســــــار القــــروض-:
ٌقتصر نشاط مصارؾ التنمٌة عادة على تقدٌم االئتمان الصناعً فً القطاعٌن العام والخاص،حٌث
تعطً القروض المتوسطة والطوٌلة األجل لتموٌل األصول الثابتة ،بٌنما تستخدم القروض القصٌرة فً
الحصول على المواد الخام أو مستلزمات اإلنتاج .وٌمكن تتبع مسار القروض التً ٌقدمها مصرؾ

التنمٌة فً لٌبٌا وذلك لمعرفة نوعٌة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة التً تمولها القروض ومن خالل

 3المادة الرابعة من قانون إنشاء المصرؾ
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الجدول رقم ( )3 -3الذي ٌوضح المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التً استفادت من
قروض المصرف ،حٌث نبلحظ أن مشروعات الصناعات الؽذائٌة هً أكثر المشروعات المستفٌدة
من قروض المصرؾ  ،وتشمل هذه الصناعة مصانع المكرونة والسمٌد والمخابز والمشروبات
وعصائر الفواكه وتعبئة المٌاه ومعاصر الزٌت وؼٌرها من الصناعات  ،حٌث ٌقدر إجمالً القروض
التً تحصلت علٌها تلك الصناعة بحوالً ( )13562859د.ل ،باعتبارها نقطة االنطبلق للتنمٌة
االقتصادٌة واالجتماعٌة ،نظراً لطبٌعتها وارتباطها المباشر بحٌاة األفراد ،ولضمان تحقٌق االكتفاء
الذاتً من هذه المنتجات  .تلٌها فً المرتبة الثانٌة مشروعات الصناعات الببلستٌكٌة والتً تقدر بحوالً
( )11962116د.ل ،تلٌها فً المرتبة الثالثة مشروعات صناعات مواد البناء والتً تشمل الطوب
األسمنتً والببلط األرضً ومحاجر الزلط،أحجار الزٌنة حٌث حصلت على ( )10352335د.ل ،أم
مشروعات الصناعات الخشبٌة وتشمل صناعة االثات المنزلً والمكتبً والمدرسً واألبواب والنوافذ
حٌث ٌقدر إجمالً القروض التً تحصلت علٌها تلك الصناعة بحوالً ( )1938458د.ل ،فً حٌن
حصلت الصناعات األخرى سواء كانت (صناعات جلدٌة التً تتمثل االثات الجلدي واإلسفنج الصناعً
و أو صناعة معادن التً تشمل المعدات الزراعٌة والعربات الحقلٌة وصناعة الزجاج على قروض
بسٌطة ال تتجاوز( )4333452د.ل . ،وعلى الرؼم من أن حجم التموٌل موجة لدعم المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة كان كبٌرا إال أن القروض المقدمة فعبلً ال تتناسب والحاجة الماسة لتطوٌر قطاع
الصناعة بصورة عامة ألن هذا القطاع كان ٌحتاج لؤلكثر  .وإذا كانت الصناعات الثقٌلة تحصل على
تموٌلها من جهات أخرى فؤن هذا ال ٌحول دون منح المزٌد من الدعم للصناعات الصؽٌرة وتطورها
خاصة وأنها تستخدم أٌد عاملة وطنٌة ومواد أولٌة محلٌة بالدرجة األولى ولكً ٌقوم المصرؾ بهذا
الدور فبلبد من زٌادة موارده ومن الجدول الحظنا أن القروض الممنوحة تؤخذ فً االنخفاض خبلل
الفترة من  1983-1980ؾ  ،وبعد ذلك أخذ الرصٌد فً التذبذب حتى نهاٌة التسعٌنات وبداٌة األلفٌة
الثانٌة وكان ذلك نتٌجة للمشكبلت والتقلبات التً تعرض لها االقتصاد اللٌبً أثناء الحصار والتً من
بٌنها انخفاض سعر الصرؾ للدٌنار وكذلك تدنً مستوى إنتاجٌة القطاعات االقتصادٌة فً تلك الفترة
،باإلضافة إلى ارتباط موارد المصرؾ التً تستخدم فً اإلقراض بما تحصل علٌة الدولة من إٌرادات
النفط آثر على قدرته التموٌلٌة بسبب تذبذب هذه اإلٌرادات ،أٌضا بسبب ضعؾ الموارد المالٌة (رأس
المال المدفوع فعبلً من قبل الخزانة العامة ) وعدم تسٌٌل باقً رأس المال المخصص للمصرؾ حتى
تلك السنوات  ،ومن بعد سنة  2000ؾ ،نبلحظ أن القروض الممنوحة آخذة فً الزٌادة بشكل ملحوظ
وهذا بعد ظهور القرارات التً تإكد على ضرورة التركٌز على المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة و
86

زٌادة الموارد الممنوحة للمصرؾ المخصصة لهذه المشروعات حٌث بلؽت القروض الممنوحة لهذه
الصناعات فً سنة 2000ؾ ( )207218د.ل ولكن استمرت فً الزٌادة حتى وصلت سنة  2007ؾ
إلى ما قٌمته ( )1545143د ل .
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جدول  3-3تطور القروض الممنوحة من مصرف التنمٌة حسب الصناعات للفترة من
(2007-1980ف)

 -5سٌاسة المصرف اإلقراضٌة -:
88

إن سٌاسة اإلقراض تنطوي على أسس معٌنة ٌتقرر بموجبها توجٌه اإلٌتمان الصناعً زمنٌا ً
ونوعٌا ً وجؽرافٌا ً  ،ولذلك فؤن هذه الدراسة ستتعرض ألهم سماتها وأثرها خاصة من ناحٌة مدى
فاعلٌتها فً تشجٌع التصنٌع فً المناطق الجؽرافٌة األقل تطوراً.ومضمون هذه السٌاسة المعتمدة حالٌا
هو استهدافها التجاهات تنموٌة محددة تتلخص فً تقلٌص التفاوت القائم فً معدالت التنمٌة فً المناطق
الجؽرافٌة المختلفة ،أو بمعنى أخر تقوٌم الخلل القائم فً التوزٌع الجؽرافً للمشارٌع الصناعٌة ،لخدمة
هذه التنمٌة .حٌث إن وجدت عدة فروع لمصرؾ التنمٌة بلٌبٌا ٌ،تم توزٌع القروض من خبللها حسب
التطور االقتصادي الحاصل فً كل نطاق الفرع  ،ومن الناحٌة النوعٌةٌ ،ستهدؾ التشجٌع على قٌام
صناعات صؽٌرة معٌنة نظرا لمكانتها المتقدمة فً سلم األولوٌة ،وعلى رأسها صناعات سلع
االستهبلك ،لما لها من دور فعال فً تلبٌة احتٌاجات السوق المحلً .لذلك ٌستهدؾ المصرؾ تموٌل
مشروعات القطاع الخاص المتمثلة فً المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة واآلسر المنتجة و الحرفٌٌن
وكذلك الشركات والمنشآت العامة  .وبالتالً فؤنة ٌدعم كل هذه القطاعات ،وفً إطار خططه الطموحة
للمساهمة فً تنفٌذ برنامج التنمٌة فً القطاع الصناعً والمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة على وجه
الخصوص  ،ولٌتحقق ذلك فً زٌادة اإلنتاج وزٌادة األٌدي المنتجة ،وتمشٌا مع سٌاسة اإلقراض
فالمصرؾ ال ٌقوم بتموٌل كامل المشروع المقدم إلٌة ولكن المصرؾ ٌؽطً نسبة  %80من تكالٌؾ
المشروع  .أما فٌما ٌتعلق بالفرق بٌن إجمالً التكالٌؾ االستثمارٌة للمشروع وقٌمة التموٌل المقررة من
قبل المصرؾ فان المشارٌع هً التً تتحمل الفرق . 1وحٌث أن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة تإدي
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دوراً كبٌراً فً تحقٌق التوازن الجؽرافً فً عملٌة التنمٌة من خبلل تحقٌق التنمٌة المكانٌة  ،وذلك
بسبب تمٌزها بالمرونة فً التوطن والتنقل بٌن مختلؾ المناطق واألقالٌم  ،األمر الذي ٌساهم فً خلق
بٌئة إنتاجٌة جدٌدة فً المناطق النائٌة أو الرٌفٌة وخصوصا ً أن لٌبٌا تتمتع بمساحة واسعة وتتوزع فٌها
المواد الخام على مختلؾ المناطق مما ٌجعل من المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة هً أكثر المشروعات
تناسبا ً مع االنتشار الجؽرافً وتوزع المواد الخام على مختلؾ المناطق وتمشٌا ً مع ذلك أنشئ  27فرع
لمصرؾ التنمٌة موزعة على كافة المناطق اللٌبٌة وذلك لتحقٌق العدالة فً توزٌع القروض وتسهٌل

طلب القرض للمقترض و الجدول (ٌ ) 4 -3وضح حجم اإلقراض بالفروع من حٌث القٌمة
وعدد المستفٌدٌن من سنة 2007 -80ف إذ ٌبٌن الجدول رقم ( )4-3أن نصٌب فرع المنطقة

 1اإلدارة الرئٌسٌة لمصرؾ التنمٌة طرابلس – ؼٌر منشورة
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الؽربٌة (طرابلس-سهل الجفارة – الزاوٌة -النقاط الخمس -الجبل الؽربً -نالوت) من القروض متزاٌد
خبلل الفترة من  2007-1980ؾ  ،حٌث ٌبلحظ أن حجم القروض المدفوعة للمنطقة الؽربٌة ٌقدر
بحوالً ( )49552260د.ل ٌ ،ؤتً فً المرتبة الثانٌة فرع المنطقة الشرقٌة (بنؽازي-المرج -درنة –
البٌضاء –القبة -طبرق -الطنان -الواحات –إجدابٌا -الكفرة) حٌث ٌقدر إجمالً القروض المقدمة لهذه
المنطقة بحوالً ( ) 20496583د .ل ،تم تلٌها فً المرتبة الثالثة فرع المنطقة الوسطى(الخمس-
ترهونة -مصراتة – زلٌتن  -بنً ولٌد –سرت -الجفرة -المرقب) حٌث ٌقدر إجمالً القروض المدفوعة
لهذه البلدٌة بحوالً ( )1696336د .ل ،فً حٌن حضً فرع المنطقة الجنوبٌة (سبها – الشاطئ –
وادي الحٌاة – مرزق – ؼات – اوباري) بنسب اقل حٌث ٌقدر إجمالً القروض التً تحصلت علٌها
حوالً ( )4746318د .ل ،وٌعزي السبب فً تزاٌد حصة بعض المناطق من حجم القروض الموزعة
مقارنة بالمناطق األخرى وخاصة المنطقة الؽربٌة باعتبارها تضم (مدٌنة طرابلس )اكبر المدن اللٌبٌة
من حٌث عدد السكان والتمركز الصناعً إلى أن هناك مناطق لم ٌفتتح بها فروع حتى فترة متؤخرة
وأٌضا قلة الموارد المخصصة من الخزانة العامة لتلك المناطق نظرا لقلة سكانها مثبل .وفً إطار
سٌاسة إدارة المصرؾ فً تطوٌر نشاطاته وتقدٌم خدماته على نطاق واسع لٌشمل جمٌع أنحاء
الجماهٌرٌة تم افتتاح عدد من الفروع بلؽت حتى سنة 2007ؾ ما عدده ( )27فرعا فً كل من
المناطق األربعة كما ذكرنا فً السابق ،وتختص هذه الفروع بمباشرة النشاط المعهود إلٌها من قبل
اإلدارة العامة .
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جدول  4-3القروض التً منحها المصرف وعدد المستفٌدٌن من القروض حسب المناطق
منذ اإلنشاء حتى 2007ف
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المبحث الثانً-:مراحل اإلقراض للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة
 -1تطور مراحل اإلقراض الممنوح للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة خالل الفترة(-1980
 2007ف)-:
دعما ً للتوجه التنموي فً لٌبٌا ومن أجل القضاء على مظاهر التخلؾ وتحقٌق التنمٌة ورفع المستوى
المعٌشً للمواطنٌن فقد ساهم مصرؾ التنمٌة خبلل فترة الدراسة فً تموٌل العدٌد من المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة للنهوض باالقتصاد الوطنً والدفع بعجلة التنمٌة الصناعٌة من أجل تنوٌع مصادر
الدخل ،أال أن نسبة هذه المساهمة شهدت تفاوت باالرتفاع واالنخفاض طول فترة الدراسة من حٌث قٌمة
وعدد القروض المنفذة ،وٌرجع ذلك إلى الصعوبات التموٌلٌة الناجمة عن انخفاض اإلٌرادات العامة
للدولة وللتوضٌح تم تقسٌم فترة الدراسة إلى ثبلثة فترات

 الفترة األولى (1994 – 1980ف) -:سجلت القروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة للمشروعات الصناعة الصؽٌرة فً بداٌة فترة
الدراسة ( )36000د.ل إال أنة فً سنة 1984ؾ حققت القروض الممنوحة ارتفاع كبٌر حٌث بلؽت
( )118284د.ل .وتؤتً هذه الزٌادة فً منح القروض إلى حصول المصرؾ على مخصصات خطة
التحول فً هذه السنة التً بلؽت ( )170000د.ل .
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 الفـــــترة الثانٌـــــــــــــة ( 2002-1995ف)-:اتصفت هذه الفترة بالتذبذب فً منح القروض من قبل المصرؾ  ،ففً بداٌة الفترة كان حجم
القروض الممنوحة ()1490501د.ل  ،إال أنها حققت ارتفاع ملحوظ من خبلل عامً -1996
1997ؾ  ،حٌث بلؽت ( )8040901د.ل  )27081734( ،د.ل على التوالً .وترجع هذه الزٌادة
فً منح القروض ،إلى تطور خصوم المصرؾ ،الناتجة عن زٌادة فً حجم االقتراض من المصارؾ
التجارٌة ،وفً عامً 1999-1998ؾ انخفض حجم القروض الممنوحة لٌصل إلى ()2531602
د.ل )2417495(،د.ل على التوالً ،إال أنة فً السنوات التالٌة ارتفعت حصٌلة القروض الممنوحة
مرة أخرى ،لتصل فً عام  2002ؾ إلى ( )691666د.ل ،وٌمكن إرجاع السبب فً هذا االرتفاع
إلى زٌادة الموارد الرأسمالٌة للمصرؾ (مخصصات التنمٌة  . 1 )115لتموٌل برنامج التحول لئلنتاج
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وخلق فرص العمل ،حٌث تم تخصٌص ما مقداره  2400ملٌون د.ل من مٌزانٌة التنمٌة للمصرؾ بشؤن
دعم المشروعات الصؽٌرة الصناعٌة والخدمٌة.

 الفترة الثالثة ( 2007 – 2003ف).بعد صدور القرارات التً تإٌد وتعزز فكرة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ازدادت القروض
الممنوحة بمختلؾ المناطق ،واستمر المصرؾ فً زٌادة نشاطه بزٌادة حجم تموٌبلته ،من حٌث العدد
والقٌمة التً كان لها األثر الفعال من حٌث تنوع سلة اإلقراض ،وتنوع مصادر التموٌل ،حٌث بلؽت
قٌمة القروض التً منحها المصرؾ لهذه المشروعات سنة 2004ؾ ( )360228د.ل  ،بٌنما ارتفعت
فً سنة  2005ؾ لتصل إلى ( ) 2544080د.ل ،ومع صدور القرار رقم  20لتلك السنة ارتفعت
وبلػ عدد القروض التً منحها المصرؾ خبلل العام 2006ؾ ( )698قرضا بقٌمة إجمالٌة بلؽت نحو
د.ل،ساهمت فً تشؽٌل عدد ( )10915مواطن من مختلؾ الشرائح المستهدفة ()1774763
باإلقراض خاصة شرٌحة الشباب التً أوالها المصرؾ أهمٌة خاصة ،تنفٌذا لهذا القرار ،وبلػ عدد
القروض التً منحها المصرؾ سنة 2007ؾ ( )255قرضا ً بقٌمة إجمالٌة بلؽت تقرٌبا ً نحو
)فرصة شؽل أي بما نسبة %15تقرٌباً ،من  )4889ألؾ دٌنار ساهمت فً توفٌر نحو ((1545143
حجم القروض الكلٌة  ،وبذلك تكون حجم القروض الكلٌة التً منحها المصرؾ منذ إنشائه وحتى نهاٌة
 1تؤتً هذه الزٌادة وفقا ً لقرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )115لسنة 2001ؾ
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العام 2007ؾ نحو ()17104قرضً بقٌمة إجمالٌة تصل إلى ( 1508038698ألؾ د ل ،استفاد منها
أكثر من  36000مواطن ،مُنح منها عدد  6859قرض بقٌمة ( )76491497د.ل لتموٌل
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة  .والجدول رقم (ٌ )5-3وضح هذه المراحل بالتفصٌل.

جدول رقم ( ) 5 - 3تطور القروض الممنوحة للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة من
مصرف التنمٌة (سنة  2007 – 1980ف )
القٌمة بالدٌنار

السنة

القٌمة

العدد

1980

-

0

1981

36000

3

1982

76067

4

1983

84097

9
94

9

118284

1984

21

592712

1985

89

1703667

1986

120

2383001

1987

291

7240167

1988

146

3582845

1989

162

4005061

1990

91

1719575

1991

61

2547631

1992

52

1441200

1993

50

1180560

1994

75

1490501

1995

389

8040901

1996

607

27081734

1997

77

2531602

1998

94

2417495

1999

448

207218

2000

611

317042

2001

691

691666

2002

864

778257

2003

95

2004

360228

467

2005

2544080

475

2006

1774763

698

2007

1545143

255

المجموع

76491497
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المصدر  -:حسبت هذه األرقام من بٌانات مصرؾ التنمٌة (التقارٌر السنوٌة) – إحصائٌات ؼٌر منشورة 2007 – 1981 -ؾ

 -2دور مصرف التنمٌة فً تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة-:
أن من أهم التطورات التً حدثت فً االقتصاد الوطنً االتجاه نحو إقامة المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة وحٌث أن نشاط المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً لٌبٌا بدأ عام 1980ؾ فإننا سوؾ نركز على
دور مصرؾ التنمٌة فً دعم هذا النشاط خبلل الفترة من 2007-1980ؾ الرؼم من الظروؾ المالٌة
الصعبة التً عانً منها مصرؾ التنمٌة وخاصة من عدم استكمال رأس ماله المسموح به فً بداٌة تؤسٌسه،.
إال أن المصرؾ قام بتموٌل العدٌد من المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والوحدات اإلنتاجٌة منذ بداٌة نشاطه
سنة 1980ؾ وحتى نهاٌة  2007ؾ وقد قسم دور مصرؾ التنمٌة فً تموٌل المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة اإلنتاجٌة الصناعٌة إلى ثبلث أقسام على التوالً-: 1
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 الطلبات الموافق علٌها من المصرؾ لتموٌل المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة.– توزٌع القروض بالنسبة للمصرؾ.
– التعاقدات والموافقات الفعلٌة على القروض.
وسوؾ نتناول بالشرح الموجز لكل هذه النقاط التً تبٌن دور مصرؾ التنمٌة كممول للمشروعات الصناعٌة
من خبلل الجداول المرافقة.

 1اإلدارة الرئٌسٌة لمصرؾ التنمٌة قسم القروض والدراسات ،طرابلس
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 الطلبات الموافق علٌها لتموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة-:تتقدم المشروعات بطلب القرض مع المستندات اإلدارٌة المطلوبة والعروض التً ٌرٌد استٌرادها
والمتعلقة باآلالت والمعدات والمواد الخام إلى مصرؾ التنمٌة وبعد دراسته من قبل لجنة اإلقراض
والموافقة علٌها ،وبعد توقٌع العقد بٌن المصرؾ والمقترضٌ،تحول القرض إلى اإلدارة المالٌة التً
تحدد األقساط ولفوائد ومواعٌد السداد  ،وتهتم باإلجراءات الفنٌة لجدولة القرض مثل تقسٌم القرض إلى
سبعة أقساط ،وتعطً فترة سماح لمدة عام من تارٌخ اإلقراض ،ثم ٌتم صرؾ القرض بالكامل عن
طرٌق صك لصالح المشروع ،وٌوضع فً حسابه الجاري ،وٌتم فتح االعتماد من قبل المصرؾ
التجاري الذي ٌتعامل معه المشروع إلستٌراد اآلالت والمعدات والمواد الخام  ،ونظرا ألن سٌاسة
التموٌل المتبعة هً تموٌل  %80من تكالٌؾ المشروع ،فؤن المقترض بإمكانه إما أن ٌمنح المصرؾ
 %20من قٌمة التكالٌؾ و المصرؾ ٌؽطً القٌمة  ،%100أو انه ٌضع  %20بحساب المشروع
بالمصرؾ  ،والمصرؾ ٌكمل بقٌة النسبة  ،%80من أجمالً التكالٌؾ للمشروع الصناعً ،وقد
تحصلت المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة على التموٌل البلزم لنشاطها ،وذلك وفقا ً لجدواها االقتصادٌة
،حٌث منحت المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً مختلؾ الصناعات قروضا بلػ إجمالً قٌمتها خبلل
الفترة منذ عام 2007 -1980ؾ حوالً ( )76491497د ل ،وهو إجمالً للمبلػ الموافق علٌة

والمبلػ المنفذ فعلٌا ً والذي تم تسلٌمه للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة.والجدول رقم(ٌ )6-3وضح عدد
المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التً تحصلت على موافقات بالتموٌل من مصرف التنمٌة
والمبالغ الموافق علٌها.
ونبلحظ أن هذه البٌانات تبٌن فقط الموافقات لمصرؾ التنمٌة بتموٌل المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة إال أن القروض التً ٌتم التعاقد علٌها فعبلً تكون أقل بكثٌر ،وهذا ٌعنً أن الموافقات على
القروض تكون دائما ً أكبر من عدد التعاقدات الفعلٌة ،وبمعنى أخر فان هناك مشروعات تتقدم بطلب
القرض وتتم الموافقة من المصرؾ على طلب القرض،ؼٌر أن طالب القرض ال ٌتقدم بعد ذلك إلجراء
التعاقد الفعلً للحصول على القرض واالستفادة منة ،أو قد تكون عدم توفر العملة لذي المصرؾ بعد
الموافقة على قٌمة القروض.
ومن الجدول نبلحظ تذبذب الموافقات من سنة  1980حتى سنة 2007ؾ وٌرجع هذا الذبذب
لظروؾ مختلفة ففً السنوات األولى كان السبب الرئٌسً هو صؽر حجم مٌزانٌة المصرؾ حٌث كان فً
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بداٌاته وعدم قدرته المالٌة على تؽطٌة كل الطلبات  ،ثم بعد ذلك كان إلنخفاض سعر الصرؾ وظروؾ
الحصار التً مرت بها الببلد تؤثٌر مباشر ومن الواضح تطور عدد هذه الموافقات وبشكل كبٌر فً السنوات
األخٌرة اعتبارا من سنة  2000ؾ بسبب زٌادة األرصدة المعدة لهذه المشروعات من مٌزانٌة الدولة وترشح
مصرؾ التنمٌة لتوزٌعها على الراؼبٌن فً اإلقتراض.

جدول رقم ( ) 6-3عدد المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التً تحصلت على موافقات بالتموٌل من مصرف
التنمٌة والمبالغ الموافق علٌها.
بالدٌنارات

السنة

المبلػ بالدٌنار

عدد الموافقات

1985-1980

55

966500

1986

150

34957

98

1987

260

57176

1988

347

81 034

1989

200

70623

1990

168

45751

1991

200

97944

1992

187

64409

1993

146

62348

1994

106

26821

1995

82

13006

1996

186

61553

1997

620

11112

1998

300

11027

1999

310

351082

2000

570

71042

2001

620

40122

2002

899

91321

2003

1000

82543

2004

1500

68620

2005

3649

2169078

2006

13107

8698221

2007

12888

8666232

إجمالً الفترة

37550

21761488

المصدر :حسبت هذه األرقام من بٌانات مصرؾ التنمٌة-إحصائٌات ؼٌر منشورة2007-1985-ؾ
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– توزٌع القروض بالنسبة للمصرف.
وٌقصد به منح قروض موزعة طبقا ً لنوع الصناعة .وٌوضح الجدول رقم ( )7-3توزٌع موافقات
مصرؾ التنمٌة بمنح قروض موزعة طبقا ً لنوع الصناعة على المناطق المختلفة فً الفترة من -1980
2007ؾ
جدول رقم () 7-3
موافقات مصرف التنمٌة بمنح قروض موزعة طبقا ً لنوع الصناعة فً الفترة 2007-980ف
القٌمة بالدٌنارات

نوع الصناعة

القٌمة بالدٌنار

عدد الموافقات

صناعات ؼذائٌة

13156

8756243

صناعات خشبٌة وأثاث

1390

1730541

صناعات معدنٌة

493

181034

صناعات نسٌجٌة

1273

925431

صناعات ببلستٌكٌة وكٌماوٌة

1478

239941

صناعات مواد بناء

5640

163538

خدمات صناعٌة

13877

8798232

صناعات أخرى

243

966528

المجموع

37550

21761488

المصدر :حسبت هذه األرقام من بٌانات مصرؾ التنمٌة-إحصائٌات ؼٌر منشورة2007-1985 -ؾ

 -3-: )7نالحظ من الجدول (100

 أن موافقات المصرؾ على المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة الممولة من قبل مصرؾ التنمٌة بلؽت) د.ل )21761488مشروع خبلل الفترة 2007-1980ؾ بمبلػ قدرة ((37550
 تحتل مشروعات الخدمات الصناعٌة الترتٌب األول من حٌث موافقات القروض ،إذ بلؽت) د ل ،موزعة على عدد ( )13877مشروع خبلل الفترة.و بالنسبة للصناعات الؽذائٌة (8798232
)  13156فهً فً الترتٌب الثانً ،حٌث بلػ عدد المشروعات الموافق علٌها من قبل المصرؾ (
) د ل.، ،وتلٌها فً المرتبة الثالثة صناعة مواد البناء وهذا 8756243مشروع بلؽت قٌمة قروضها (
) قرض بقٌمة  5640لسهولة إدارتها ولتوفٌر مواد الخام بالداخل حٌث وافق المصرؾ على عدد (
) د ل ،على عكس مشروعات الصناعة الخشبٌة التً تشكل المواد الخام سبب أول لقلة طلب(163538
) بقٌمة  1390القروض من اجل إقامتها وقد بلؽت عدد الموافقات التً حصلت علٌه هذه المشروعات (
) د ل ،بالرؼم من أهمٌتها ،وباقً قٌمة الموافقات كانت قد توزعت على الصناعات )1730541
المختلفة كبلً حسب عدد الطلبات المقدمة وحسب الرؼبة فً الدخول لهذا المجال أو بسب أهمٌتها
وجدواها حسب الدراسات التً ٌعدها المصرؾ.أما توزٌع هذه الموافقات على المناطق فهذا ما ٌوضحه
الجدول رقم (.)8-3
جدول رقم () 8-3موافقات مصرف التنمٌة بمنح قروض للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة موزعة
حسب المناطق فً الفترة من 2007-1980ف
بالدٌنارات

المناطق

القٌمة بالدٌنار

عدد الموافقات

فرع المنطقة الؽربٌة

15464

9898808

فرع المنطقة الوسطى

6610

1156848

فرع المنطقة الشرقٌة

13558

8866909

فرع المنطقة الجنوبٌة

1918

1838923
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اإلجمالً

37550

21761488

المصدر :حسبت هذه األرقام من بٌانات مصرؾ التنمٌة ،إحصائٌات ؼٌر منشورة2007-1985 ،

) نجد أن فرع المنطقة الؽربٌة حصل على أكبر نصٌب من عدد وقٌمة 3-8من الجدول السابق (
الموافقات بمنح قروض ٌلٌها فرع المنطقة الشرقٌة حصل على عدد( )13558موافقة من المصرؾ ثم
فرع المنطقة الوسطى بنسبة (%)17.58من إجمالً القروض ثم فرع المنطق الجنوبٌة بنسبة
 %5.08والنسب بٌن هذه المناطق متفاوتة وهذا التفاوت ٌرجع أوال لعدد السكان وبسبب تؤخر فتح
فروع للمصرؾ فً بعض المناطق وأٌضا الهتمام بعض المواطنٌن بؤعمال أخرى تكون اقل تكالٌؾ

ج  -التعاقدات والموافقات الفعلٌة على القروض خالل الفترة 2007-1980ف
وٌمكننا الوقوؾ على توزٌع المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة حسب األنشطة االقتصادٌة عن
طرٌق النظر إلى التعاقدات الفعلٌة للقروض الممنوحة من قبل المصرؾ لهذه المشروعات خبلل الفترة
 2007-1980ؾ ومعرفة دور المصرؾ فً تموٌل المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والتً بلػ
عددها ( )6859مشروع استفادت من التموٌل الممنوح وبشروط مٌسرة وفائدة منخفضة لتحٌق أهداؾ
المصرؾ فً المساهمة فً بناء قاعدة إنتاجٌة قوٌة داعمة لبلقتصاد الوطنً  ،ونبلحظ ،أن التطور فً
بناء وإنشاء هذه المشروعات شهد نشاطا ُ واضحا ً بعد قانون أنشؤه و القانون رقم ( )9لسنة 1985ؾ ،
ثم القرارات والقوانٌن التً تلتها بشؤن تنظٌم المشروعات الصؽٌرة وأعمالها ،وقد أستمر نمو عدد
المشروعات الممنوحة قروضا تموٌلٌة حتى وصل فً سنة (1988ؾ) إلى تقرٌبا ً ( )291مشروع ،
إال إن عدد المشروعات الممولة بقروض انخفض قلٌبل فً السنوات التالٌة ،وقد ٌكون ذلك نتٌجة لبدء
األفراد فً التوجه نحو إقامة نشاطات اقتصادٌة أخرى فً ظل القوانٌن التً صدرت بعد عام 1988ؾ
والمتعلقة بتنظٌم النشاط االقتصادي .واستمر فً التذبذب ،حتى سنة 2000ؾ بعد انتهاء فترة الحصار
وانتشار فكرة تؤٌٌد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة وكانت سنة 2001ؾ كسنة انطبلق نحو االرتفاع
المستمر وان كانت انخفضت فً السنتٌن 2005 -2004ؾ إال أنها عادت لبلرتفاع مرة أخرى حٌث
سجل المصرؾ سنة 2006ؾ عدد قروض ممنوحة الى  698قرض .
 وٌتضح من الجدول رقم ( )9 -3أن مشروعات (الصناعات الخدمٌة) ٌؤتً فً الترتٌب األول منحٌث أهمٌته فقد تحصلت على نسبة ( )%31.5من أجمالً قٌمة القروض الفعلٌة المنفذة التً بلؽت
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( )1508038698ألؾ د ل ،التً منحها المصرؾ لكافة النشطات والتً مُنح منه ما قٌمته
( )76491497د.ل للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة.حصلت منها مشروعات (الصناعات الؽذائٌة)
 ،)%وٌوضح هذا النمط أو الترتٌب االهتمام 20.3نسبة ( ،)%22.8تم الصناعات النسٌجٌة بنسبة (
بتوفٌر السلع (الضرورٌة) ،ثم إقامة الصناعات التً تعتمد على الخامات المحلٌة مثل (ب  .فً .سً )
المحبب الذي ٌنتج فً مجمع أبً كماش  ،كما أن احتٌاجات السوق تلعب دوراً أساسٌا ً فً توجٌه نشاط
المشروع الصناعً الصؽٌر ،مثل الحاجة إلى المصنوعات النسٌجٌة والصناعات المعدنٌة.

جدول رقم () 9-3
عدد المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التً تحصلت على تموٌل والمبالغ المتحصل علٌها حسب األنشطة
االقتصادٌة فً الفترة من 2007-1980ف
القٌمة بالدٌنارات

البٌــــــــــان

القٌمــــــــة

العـــــــدد
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صناعات ؼذائٌة

1506

صناعات مواد بناء

659

10352335

صناعات ببلستٌكٌة وكٌماوٌة

810

11962116

صناعات معدنٌة

664

10500572

صناعات نسٌجٌة

730

9677993

صناعات خشبٌة وأثاث

445

1938458

خدمات صناعٌة

1654

14163712

صناعات أخرى

391

4333452

المجموع

6859

13562859

76491497

المصدر :اإلدارة العامة لمصرؾ التنمٌة  ،طرابلس  ،قسم القروض والدراسات تقارٌر ؼٌر منشورة2007-1985 ،ؾ

ولهذا مُنحت المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً مختلؾ النشاطات قروضا،بلػ إجمالً قٌمتها خبلل
الفترة منذ عام 2007 -1980ف حوالً ( )76491497د ل ،وهو إجمالً للمبلػ الموافق علٌة
والمبلػ المنفذ فعلٌا والتً تم تسلٌمه للمشروعات الصؽٌرة الصناعٌة وؼٌرها .

ولمقارنة الموافقات على تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة من قبل المصرف مع
ما تم تموٌله بالفعل نتتبع الجدول رقم( ، )10-3الذي ٌبٌن التعاقدات الفعلٌة والموافقات على
القروض خبلل فترة الدراسة ،فؤنة ٌمكن القول بعد تفحص بٌانات هذا الجدول تستنتج األتً -:
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جدول رقم()10-3
الموافقات والتعاقدات الفعلٌة على القروض للمشروعات الصناعٌة الصغٌرة من مصرف التنمٌة للفترة
(2007-1980ف)
الموافقات
نــــوع النشاط

صناعات ؼذائٌة
صناعات مواد بناء
صناعات ببلستٌكٌة وكٌماوٌة
صناعات معدنٌة
صناعات نسٌجٌة وجلدٌة
صناعات خشبٌة وأثاث
خدمات صناعٌة
صناعات أخرى

العدد

التعاقدات الفعلٌة
القٌمة

العدد

القٌمة

13156

8756243

1506

5640

163538

659

10352335

1478

239941

810

11962116

493

181034

664

10500572

1273

925431

730

1390

1730541

445

13877

8798232

1654

14163712

243

966528

391

4333452

105

13562859

9677993
1938458

المجموع

37550

21761488

6859

76491497

المصدر:حسبت هذه األرقام من بٌانات ؼٌر منشورة ،مصرؾ التنمٌة2007-1985 ،

 أن (الخدمات الصناعٌة) حازت على أكبر نسبة من قٌمة الموافقات ،حٌث بلؽت نسبة()%36.94،من إجمالً قٌمة الموافقات.
 أما من حٌث قٌمة التعاقدات الفعلٌة فقد تحصلت هذه الصناعة على نسبة ( )%18.46فكانترتٌبها(األول ) من إجمالً الصناعات ونبلحظ هنا أن عدد الموافقات تكون دائما ً أعلى من عدد
التعاقدات الفعلٌة وناتج عن عدة أسباب سوؾ نذكرها الحقا ً.
 حازت الصناعات (الؽذائٌة) على الترتٌب الثانً سوى من حٌث عدد الموافقات وهً()13156موافقة قرض وكانت نسبتها ()%35من حٌث العدد أما من حٌث نسبة التعاقدات الفعلٌة
فكانت ( )16.8من إجمالً التعاقدات علً مستوى الصناعات.
 تحصلت الصناعات (مواد البناء)على الترتٌب الثالث من حٌث إجمالً عدد الموافقات وبنسبة( )15.01من اإلجمالً .
 أما الصناعات (الخشبٌة) فكانت نسبتها حوالً( )3.69من إجمالً الموافقات وكانت نسبتها منحٌث التعاقدات الفعلٌة حوالً ( )4.96وبلػ عدد الموافقات على القروض لهذه الصناعة حوالً
( )1390موافقة قرض والتعاقدات الفعلٌة كانت ( )445قرض تم تموٌله.
 وبصفة عامة بلػ إجمالً عدد الموافقات خبلل الفترة من 2007-1980ؾ ( )37550موافقة بقرض،بٌنما بلػ عدد التعاقدات الفعلٌة على القروض حوالً()6859قرض وهذا ٌعنً أن عدد كبٌر من
المشروعات التً تقدمت بطلب قرض ووافق المصرؾ على إقراضها أبدت رؼبتها فً التعاقد إلتمام
اإلجراءات،والحصول على القرض من المصرؾ.ومما سبق ٌمكن إرجاع أسباب إخفاق المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة فً إتمام التعاقد مع المصرؾ على القروض التً وافق المصرؾ علٌها إلى
األسباب اآلتٌة -:
 -1عدم كفاٌة المبلػ الذي وافق علٌة مصرؾ التنمٌة  ،للوفاء بالتزامات تؤسٌس للمشروع .
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 -2عدم الحصول على موافقة مصرؾ لٌبٌا المركزي ،أولجنه الموارد بفتح اعتماد لجلب الآلآلت أو
المعدات  ،ومستلزمات التشؽٌل البلزمة للمشروع .
 -3عدم قدرة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة على تنفٌذ شروط التعاقد مثل شرط التفرغ ألعضاء
المشروع.
 -4تؽٌٌر نوع النشاط أو العزوؾ عن هذا النشاط.
 تراجع البعض عن التقدم إلى مصرؾ التنمٌة للحصول على قرض ،ألسباب دٌنٌة تتعلق بسعر الفائدةوارتباطها بالربا .

 - 3تطور عدد المشروعات الصناعٌة الصغٌرة الممولة من مصرف التنمٌة حسب
المناطق فً الفترة  2007- 1980ف-:
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الجدول رقم () 11 – 3

تطور عدد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة الحاصلة على تموٌل مصرؾ التنمٌة حسب المناطق للفترة
(2007- 1980ؾ)

المناطق

فرع المنطقة
الوسطى

فرع المنطقة
الشرقٌة

فرع المنطقة
الجنوبٌة

23 84 – 1980

-

2

-

25

1985

17

-

3

1

21

1986

87

-

2

-

89

1987

112

-

5

3

120

1988

196

-

60

35

291

1989

106

-

30

10

146

1990

112

-

37

13

162

1991

39

-

33

19

91

1992

31

-

22

8

61

1993

30

-

19

3

52

1994

41

-

8

1

50

1995

42

-

27

6

75

1996

207

-

94

88

389

1997

402

-

205

-

607

1998

66

-

5

6

77

1999

73

-

21

-

94

السنوات

فرع المنطقة
الغربٌة
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اإلجمالً

2000

275

77

49

47

448

2001

348

82

94

87

611

2002

385

71

185

50

691

2003

303

173

293

95

864

2004

144

122

121

80

467

2005

169

101

129

76

475

2006

286

130

202

80

698

2007

87

63

65

40

255

اإلجمالً

3581

819

1711

748

6859

المصدر  -:اإلدارة العامة لمصرؾ التنمٌة ،قسم القروض والدر اسلت  ،بٌانات ؼٌر منشورة ٌشمل عدد المشروعات ا الصناعٌة
الصؽٌرة التً تقدمت للمصرؾ لتموٌلها فً شكل قروض إنشائٌة أو مستلزمات

فٌما ٌخص تطور اإلقراض بٌن سنة وأخرى فؤنة ٌتضح من خبلل الجداول رقم () 11-3و()12-3
تطور عدد القروض الصناعٌة للمشروعات الصؽٌرة بٌن عامً 2007-1980ؾ
حسب المناطق ،وكذلك تطور عدد المشروعات المستفٌدة من القروض حسب الصناعة خبلل نفس الفترة
وهناك عدة مبلحظات على هذه الجداول.
 من الجدول رقم( )11-3الذي ٌبٌن تطور عدد القروض للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة حسبالمناطق نستنتج ما ٌؤتً-:
 بخصوص تطور عدد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة حسب المناطق والتً سجلت فً المصرؾوتحصلت على اإلقراض فؤنة من خبلل الجدول رقم ( )11-3نجد أن المنطقة الؽربٌة حظٌت على نسبة
( )%52.1من إجمالً عدد المشروعات حسب المناطق وتم تؤتً المنطقة الشرقٌة فً الترتٌب الثانً
بنسبة( )%24.9وعدد ( )1711مشروع خبلل الفترة من 2007-1980ؾ بٌنما كان نصٌب المنطقة
الوسطى أدنى عدد من المشروعات )819(،مشروع أو ما نسبته ( )%10.9من إجمالً عدد
المشروعات حسب المناطق لنفس الفترة.
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 شهد عام (2003ؾ)ؾ أكبر عدد من المشروعات المنفذة إذ وصل العدد إلى ( )864مشروع أو مانسبٌة ( )%12.5من اإلجمالً .وذلك لزٌادة األرصدة المعدة لئلقراض فً خزانة المصرؾ وزٌادة
التشجٌع والدعم المادي والمعنوي لهذه الصناعات .بٌنما سجلت سنة (1981ؾ) ادنً عدد لٌصل العدد
إلى ( )3مشروع أي بنسبة ( )%0.04من إجمالً عدد المشروعات .والسبب فً ذلك حسب إدارة
القروض من المصرؾ عدم وجود السٌولة الكافٌة لتموٌل المشروعات .فً بداٌة إنشاء المصرؾ بٌنما
ازدادت هذه اإلمكانٌات ؾ()2003ؾ نظرا لتركٌز الدولة على المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة واستعداد
المصرؾ لتموٌل وتبنً هذه المشروعات.

 --4تطور عدد المشروعات الصناعٌة الصغٌرة المستفٌدة من قروض مصرف التنمٌة حسب
الصناعة خالل الفترة 2007-80ف-:
ص ؼذائٌة

مواد بناء

ببلستٌكٌة

معدنٌة

نسٌجٌة

خشبٌة

خدمات ص

ص أخرى

الصناعات

المجموع

جدول رقم(  )12-3تطور عدد القروض للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة حسب نوع الصناعة

السنوات

1980

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1981

3

-

-

-

-

-

-

-

3

110

4

-

1

-

-

-

-

1

2

1982

9

-

-

1

1

1

-

1

5

1983

9

-

-

-

1

1

1

1

5

1984

21

-

2

-

2

4

8

-

5

1985

89

1

2

1

19

3

31

3

29

1986

120

4

-

1

35

1

35

4

40

1987

291

18

1

5

63

22

75

23

84

1988

146

5

4

5

7

16

24

10

75

1989

162

6

5

9

5

30

13

5

89

1990

91

4

7

4

7

13

6

5

45

1991

61

3

6

5

2

6

2

10

27

1992

52

2

5

2

8

4

1

19

11

1993

50

13

1

1

20

-

-

14

1

1994

75

9

10

-

37

-

-

14

5

1995

389

1

278

-

85

6

1

16

2

1996

607

13

51

19

246

85

47

28

118

1997

77

-

31

-

26

5

-

3

12

1998

94

3

38

1

23

5

5

9

10

1999

448

8

72

22

36

86

65

35

124

2000

611

30

271

29

17

35

87

23

119

2001

691

69

139

13

24

94

118

40

194

2002

864

56

198

47

49

87

149

104

174

2003

111

2004

93

37

38

40

10

14

195

40

467

2005

80

70

40

39

3

90

103

50

475

2006

97

136

48

53

2

158 174

30

698

2007

57

48

16

28

3

25

255

اإلجمالً

659 1506

810

730 664

2

76

6859 391 1654 445

المصدر  -:اإلدارة العامة لمصرؾ التنمٌة ،قسم القروض والدراسات.بٌانات ؼٌر منشورة

فمن خالل االطالع على الجدول رقم (ٌ )12-3مكننا تتبع هذه المراحل بوضوح حٌث،
 ٌبٌن الجدول رقم ( )12-3تطور عدد المشروعات حسب نوع الصناعات خبلل الفترة 2007-1980ؾ والتً تقدمت إلى المصرؾ لتموٌلها.
 أن عدد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً مجال الصناعات الؽذائٌة أزداد من ( )89مشروع سنة(1990ؾ) لٌصل إلى ( )194مشروع سنة(2002ؾ) وهً السنة التً شهدت قٌام أكبر عدد من
المشروعات لبعض الصناعات والتً عززها قانون رقم  115لسنة (2001ؾ)ؾ بشؤن األحكام
الخاصة بالمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة،عاد باالنخفاض لٌصل إلى ( )57مشروع سنة(2007ؾ)
وبلػ إجمالً المشروعات فً هذا النوع من الصناعات عدد( )1506مشروع.
 تطور عدد المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة التً تحصلت على التموٌل سنتً (-19971998ؾ) وذلك بسب زٌادة الحاجة للسلع المحلٌة لعدم وجود السلع المستوردة وأٌضا بسبب القروض
التً حصل علٌها المصرؾ من المصارؾ التجارٌة حٌث وصلت قٌمة القروض إلى()27081734د.ل
و ()2531602د.ل على التوالً وانخفضت فً سنتً 1999-1998ؾ)وعادت لبلرتفاع سنة
2000ؾ بسبب تحوٌبلت المٌزانٌة العامة للمصرؾ .
 شهد عام (2003ؾ)ؾ أكبر عدد من المشروعات المنفذة إذ وصل العدد إلى ( )864مشروع أو مانسبٌة ( )%12.5من اإلجمالً .بٌنما سجلت سنة (1981ؾ) ادنً عدد لٌصل العدد إلى ( )3مشروع
أي بنسبة ( )%0.04من إجمالً عدد المشروعات .والسبب فً ذلك حسب إدارة القروض من
المصرؾ عدم وجود السٌولة الكافٌة لتموٌل المشروعات.
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 ٌتضح أن عام (2003ؾ) ٌعتبر العام الذي شهدت فٌه حركة إقراض للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرةأعلى معدالت لها ،إذ تم تموٌل عدد( )49مشروع صناعات نسٌجٌة  ،وعدد ( )149فً الصناعات
الببلستٌكٌة،إضافة إلى عدد ()56مشروع آخر لعدد من الصناعات ؼٌر المصنفة.

 -5التطور أإلقراضً حسب المناطق فً الفترة 2007-1980ف-:
من الجدول التالً رقم ( ٌ ) 13- 3تبٌن لنا القروض التً منحها مصرؾ التنمٌة مند انشائة سنة -1980
حتى سنة 2007ؾ

جدول رقم ( ) 13 – 3التطور اإلقراضً حسب المناطق للفترة  2007 – 1980ف
القٌمة بالدٌنار

المناطق

المنطقة
المنطقة الغربٌة
الوسطى

المنطقة
المنطقة الشرقٌة
الجنوبٌة

اإلجمالً

السنوات
234366 84-1980

-

80082

-

314448

1985

370445

-

148178

74089

592712

1986

1419720

-

283947

-

1703667

1987

1340438

-

893625

148938

2383001

1988

4223430

-

1810042

1206695

7240167
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1989

2180845

-

1148390

253610

3582845

1990

2955865

-

699464

349732

4005061

1991

793050

-

530000

396525

1719575

1992

1760500

-

524754

262377

2547631

1993

1204000

-

148250

88950

1441200

1994

566640

-

409280

204640

1180560

1995

1210000

-

179501

101000

1490501

1996

6520000

-

1380901

140000

8040901

1997

- 17830330

9251404

-

27081734

1998

1913330

-

236123

382149

2531602

1999

1800000

-

617495

-

2417495

2000

100000

45206

32805

29207

207218

2001

200624

37209

42104

37105

317042

2002

563686

32995

64990

29995

691666

2003

294564

171564

210000

102129

778257

2004

100030

100111

100000

60087

360228

2005

736020

636020

672040

500000

2544080

2006

709905

378856

600055

85947

1774763

2007

524472

294375

433153

293143

1545143

اإلجمالً

20496583 1696336 49552260

4746318

76491497

المصدر  :اإلدارة العامة لمصرؾ التنمٌة قسم القروض والدراسات
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 شهد عام (1988ؾ)ؾ أعلى معدل باإلقراض للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة خبلل العشرةالسنوات األولى إذ كان نصٌبه ( )%21.5من إجمالً قٌمة القروض الممنوحة وتطور اإلقراض من
) د ل  ،فً سنة (1988ؾ)تم انخفض بعدها  )7240167د ل ،فً عام (1985ؾ) إلى((592712
خبلل العامٌن (1990-1989ؾ)ولكن عاد لبلرتفاع عامً (1991-1990ؾ)
 االرتفاع الذي حصل فً سنة (1991ؾ) سببه ٌعود إلى التراكمات فً عدد الموافقات السابقة ثم البث) د ل ،تم إلى 1719575فٌها وتم تنفٌذها فً عام (1991ؾ) مما أذي إلى ارتفاع الرقم إلى (
) د ل سنة (1992ؾ)(2547631.
) د ل  ،لتموٌل ( )255مشروع صناعً صؽٌر -1545143.بلؽت قٌمة القروض سنة (( )2007
) -49552260أن نسبة ( )%52من إجمالً قٌمة القروض كان من نصٌب المنطقة الؽربٌة حٌث بلػ (
د ل من إجمالً القروض.
لم تتحصل المنطقة الوسط على قروض من المصرؾ حتى سنة(2000ؾ) وٌرجع هذا التفاوت فًالقروض إلى عدم فتح فروع فً هذه المنطقة خبلل تلك الفترة وعدم الرؼبة من المواطنٌن فً خوض
هذه التجربة.
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المبحث الثالث  -:عالقة اإلنتاج بقروض مصرف التنمٌة-:
 1العالقة بٌن اإلنتاج فً المشروعات الصناعٌة الصغٌرة وبٌن القروض الممنوحة من
مصرف التنمٌة-:
تعتبر التسهٌبلت الممنوحة من مصرؾ التنمٌة من أهم مصادر التموٌل للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
وبالتالً فؤن أي تؽٌر فً حجم هذه القروض سٌإثر على ناتج هذا القطاع ولمعرفة األثر الذي ٌعكس
التفاوت فً منح القروض والتسهٌبلت من مصرؾ التنمٌة على قطاع الصناعةٌ .مكن االعتماد على
البٌانات الواردة فً الجدول رقم(  ،)13 -3والذي ٌبٌن مدى العبلقة وقوتها بٌن التسهٌبلت الممنوحة
من مصرؾ التنمٌة وناتج قطاع الصناعة.

 الفترة (1992-1980ف)-:أظهرت بداٌة هذه الفترة وبالتحدٌد فً عام 1986-80ؾ نموا موجبا ً فً ناتج قطاع الصناعة
،فً حٌن سجلت القروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة نمواً سالبا ،وٌرجع السبب فً هذا االنخفاض
إلى أن الدولة قامت خبلل هذه الفترة بتنفٌذ مجموعة من الخطط ذات األهداؾ االقتصادٌة الطموحة
،حٌث قامت برصد مٌزانٌات كبٌرة لها بهدؾ اإلسراع بتحقٌق التنمٌة  ،كما أن الدولة ركزت على
القطاع العام بدرجة أكبر من تركٌزها على القطاع الخاص فً تحقٌق هذه األهداؾ ،مما ٌعكس قلة
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الموارد التموٌلٌة للمصرؾ ٌ ،ضاؾ إلى ذلك عزوؾ أصحاب المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة عن
التقدم إلنشاء بعض المشارٌع أو التوسع فً خطوط اإلنتاج القائمة بسبب الصعوبات التً تواجههم فً
مجال فتح اإلعتمادات ألمستندٌه إلستٌراد اآلالت وقطع الؽٌار،وقد ٌكون عزوؾ أصحاب المشارٌع
والمواطنٌن بسبب وجود فوائد على القروض ،حٌث ٌعتقد الكثٌرون بؤنها ربا وبالتالً فهم ٌتجنبون أخذ
القروض وٌعتمدون بالتالً على التموٌل الذاتً لمشارٌعهم ، .ثم أخذت هذه النسبة فً التذبذب خبلل
الفترة (1992-1987ؾ) وتإكد بٌانات عام 1989ؾ التحالٌل السابقة حٌث رافقه نمواً فً ناتج قطاع
الصناعة هذا بالرؼم من النمو السالب فً حجم القروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة ،والذي ٌمكن
تفسٌره بانعدام العبلقة بٌن حجم قروض مصرؾ التنمٌة وناتج قطاع الصناعة مقابل وجود أثر للقروض
الممنوحة من المصارؾ التجارٌة لهذا القطاع أو استخدام المدخرات الخاصة وحققت سنة 1988ؾ
أعلى مستوى قروض ممنوحة حٌث بلؽت ( )7240167د ل .

 الفترة(-: )2002 -1993خبلل هذه الفترة استمرت معدالت النمو فً التراوح ما بٌن تحقٌق نمواً سالبا ً أو موجبا ً
للقروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة ،وٌرجع السبب فً ذلك إلى انخفاض أسعار النفط فً
السوق العالمً حتى سنة 1996ؾ،األمر الذي أثر سلبا ً على لٌبٌا ،حٌث أذى إلى التدهور فً العائدات
النفطٌة  ،ومن تم تؤثرت المصارؾ المتخصصة من جراء ذلك االنخفاض ،حٌث انخفضت مواردها
،ومصرؾ التنمٌة من بٌن تلك المصارؾ ،مما أذى إلى انخفاض مساهمته فً عملٌات التموٌل ،و أثر
ذلك على ناتج قطاع الصناعة ،إال أن بٌانات عام 1997ؾ أظهرت ثانً أعلى مستوى نمو القروض
الممنوحة من مصرؾ التنمٌة خبلل تلك الفترة والذي بلػ ( )27081734د.ل ،وذلك مقابل نمو بسٌط
لقروض الممنوحة من المصارؾ التجارٌة ،وبالرؼم من التفاوت الضخم فً معدالت النمو السابقة نجد
أن ناتج قطاع الصناعة لم ٌتجاوز معدل نمو ( )12605د.ل ،وهذا ٌعكس انعدام العبلقة مع النمو
الكبٌر فً حجم القروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة .وتإكد البٌانات التً سجلت فً عام 2002ؾ
ذلك حٌث أظهرت نمواً كبٌراً فً حجم القروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة بلؽت قٌمتها
()691666د.ل فً حٌن سجل ناتج قطاع الصناعة نمواً سالبا ً بلػ ()8131د.ل والذي ٌمكن إرجاعه
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ؼالبا إلى أن مصرؾ التنمٌة مع كل القروض التً منحها لم ٌستطٌع تؽطٌة كل القروض التً تقدمت
للمساهمة فً المشروعات لصناعٌة الصؽٌرة ،أو أن القروض التً تم سحبها من المصرؾ بهذا
الخصوص لم تستثمر كلها فً مجال الصناعة ،كؤن ٌتم استهبلك القرض فً أشٌاء أخرى كبٌع اآلالت
بالقطعة واالستفادة من ثمنها او تؤجٌرها وهذا لن ٌضٌؾ للناتج الصناعً شئ.وٌتضح من التحلٌل
السابق أنة لم ٌسجل هذا الناتج أي استجابة للقروض الممنوحة من مصرؾ التنمٌة.

الفترة (2007-2003ف)-:
تعتبر هذه الفترة أفضل فترة بالنسبة للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ،خصوصا بعد القرار ()115
لسنة 2001ؾ والقرار ( )20لسنة 2006ؾ حٌث شهدت هذه الفترة قٌمة قروض كبٌرة بلؽت سنة
2003ؾ ()778257د.ل وسنة 2004ؾ قٌمة ( )360228د.ل ؼٌر أن فً المقابل لم تزدهر
الصناعة التً توجه لها اإلقراض بنفس الدرجة التً تطورت بها القروض فقد انخفض اإلنتاج من
المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة سنة 2003ؾ إلى  764700د.ل وفً سنة 2004ؾ إلى
 7611000د.ل بعد أن وصل سنة 2002ؾ إلى  813100د.ل وبما أن التموٌل لم ٌكن السبب فً
انخفاض اإلنتاج ،فاألسباب تتعلق باالستخدام الؽٌر كفإ لهذه القروض ،وفً سنة 2005ؾ انخفضت
قٌمة القروض إلى  2544080د.ل  ،وارتفعت قٌمة اإلنتاج إلى  8766200د.ل ،وهذا االرتفاع ناتج
عن القروض التً تم منحها فً العامٌٌن الماضٌٌن ،وفً سنة 2006ؾ كما ٌوضح الجدول هناك
ارتفاع واضح فً قٌمة القروض ،وأٌضا صاحب ذلك ارتفاع فً الناتج الصناعً للمشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة ،ؼٌر أنة لم ٌكن بنفس المستوى .انخفضت القروض قلٌبلً فً سنة 2007ؾ وارتفعت القٌمة
اإلنتاجٌة لهذه السنة ،وهذا راجع كما ذكرنا فً السابق إلى أنه حتى وان ارتفعت القروض فلن تحقق
االرتفاع المرجو منها فً اإلنتاج فً نفس السنة ،وهذا سببه احتٌاج المشروع الصناعً الصؽٌر للعدٌد
من األمور حتى ٌستطٌع الوقوؾ و دخول السوق بإنتاجه ،ومن هذه األمور الوقت ،لٌتمكن صاحب هذا
المشروع من فهم العمل الذي قام به ،ألن اؼلب المقترضٌن لٌست لدٌهم فكره عمٌقة عن كل ما تحتاجه
مشروعاتهم ،وخاصة فً ظل ؼٌاب المكاتب االستشارٌة التً تقوم بعملها بضمٌر ،من ؼٌر استؽبلل
للشخص الذي ٌطلب هذه االستشارة أو الدراسة ،خصوصا ً أن كان من كبار السن ،أو من الذٌن ال خبرة
لدٌهم فً مجال األعمال الحرة.
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وهذه النتائج كلها تإذي لحقٌقة واحده أال وهً ،أن القروض الممنوحة للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
من مصرؾ التنمٌة فً ظل الظروؾ الراهنة لن تإدي أي ؼرض أو نتٌجة تساهم بها فً تحقٌق التنمٌة
الصناعٌة للببلد.

جدول رقم ()14-3
العالقة بٌن إنتاج المشروعات الصناعٌة الصغٌرة و القروض الممنوحة من مصرف التنمٌة:
القٌمة بالدٌنارات

السنة

اإلنتاج الصناعً

القروض الممنوحة
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-

-

25240

36000

26580

76067

32910

84097

36120

118284

42170

592712

35610

1703667

42360

2383001

448400

7240167

474600

3582845

547100

4005061

56200

1719575

686800

2547631

77550

1441200

865500

1180560

98000

1490501

110700

8040901

126050

27081734

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
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1998
2531602

779300

2417495

863100

1999
2000
972900
207218
2001

317042

2002

691666

2003

778257

2004

360228

2005

2544080

2006

1774763

2007

1545143

اإلجمالً

76491497

877800
813100
764700
7611000
8766200
7493580
1019120

33692690
المصدر  :الهٌئة العامة لمعلومات والتوثٌق

مما سبق فً هذا المبحث ومن خبلل الجدول (ٌ )13-3تبٌن أن المصرؾ لم ٌقم بدور فعال فً تموٌل
المشارٌع الصناعٌة فً السنوات األولى من فترة الدراسة (بداٌة تؤسٌسه)،وهذا راجع لضعؾ السٌولة
لدٌة فً السنوات األولى،ولكن السنوات األخٌرة زاد فٌها التموٌل الموجة لقطاع الصناعة مقارنة بحجم
اإلنتاج  ،وهذا ما ٌتنافى مع الفرضٌة الثانٌة التً مفادها أن المصرؾ له دور فعال فً تحقٌق التنمٌة
االقتصادٌة من خبلل دعمه للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة .وٌرجع السبب فً ذلك إلى االستعمال
الؽٌر كفإ للقروض الممنوحة من المصرؾ بخصوص المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة أو لعدم
استعمالها فً هذا المجال أصبل فً اؼلب القروض .أٌضا لعدم وجود معلومات كافٌة عن السوق مما
ٌإدي لبلستعمال الخاطئ للقروض .فالدعم البد أن ٌكون بالمتابعة أٌضا.
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ومن هذا المنطلق نستطٌع الحكم على دور المصرؾ ،فقد قام بالمهام الموكلة إلٌة من ناحٌة تقدٌم
التموٌل أو اإلقراض للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ،إال أنة ما ٌزال ٌفتقر لبعض القوانٌن مثل التً
تفرض تتبع القرض الممنوح من المصرؾ حتى التؤكد من انه انصرؾ فً الؽرض الممنوح من أجله ،

المبحث  -:الخامس النتــــــائج والتــــــوصٌات.
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ٌتناول هذا المبحث أهم النتائج والتوصٌات التً توصلت إلٌها الدارسة من خبلل الدراسة النظرٌة
والعملٌة التً أجرٌت على مصرؾ التنمٌة بهدؾ معرفة األسباب الكامنة وراء عجز المشروعات
الصناعٌة الصؽٌرة عن تحقٌق أهمٌتها فً االقتصاد الوطنً ومعرفة إلى أي مدى كان دعم مصرؾ
التنمٌة لها .وقد قسم هذا الفصل إلى ما ٌؤتً-:

 -1النتائج -:
من خبلل الدراسة توصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها-:
 -1أن المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً مختلؾ النشاطات وكل الفروع أو المناطق ال تزال تعانً
قصور واضح فً وصولها للنتائج المرجوة منها مثل توفٌر فرص عمل  /تحقٌق االكتفاء الذاتً من
السلع االستهبلكٌة ( وهذا ما ٌنفً الفرضٌة األولى التً مفادها أن أهمٌة المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة تكمن فً تحقٌق االكتفاء الذاتً من بعض السلع التً تم االتجاه إلى إقامة مشارٌع إلنتاجها و
القضاء شبة الكامل عن البطالة وذلك للنهوض بالتنمٌة االقتصادٌة فً لٌبٌا)
وهذا ٌرجع إلى-:
أ -اعتماد بعض المشروعات المقترضة على العمالة األجنبٌة فً انجاز األعمال مما ٌإثر سلبا ُ على
االقتصاد سواء من حٌث المبالػ التً تدفع للعمال وهً عملة تتسرب للخارج ومن حٌث نقص فرص
العمل للعمال اللٌبٌٌن.
ب – تصرؾ بعض المقترضٌن فً اآلالت والمعدات موضوع القرض (بالبٌع مثبل)دون الرجوع
للمصرؾ ودون علمه.واعتمادهم أحٌانا على أنفسهم فً عملٌة استٌراد اآلالت دون مقدرة أوقع بعضهم
فرٌسة للسماسرة والشركات الوهمٌة.
ج -انخفاض جودة بعض السلع المنتجة محلٌا ً مما ٌإذي إلى التراجع وعدم االستمرار لعدم وجود الدافع
للبلستتمار فً مثل هذه السلع .
 -2بالرؼم من القروض التً منحها المصرؾ وخاصة فً السنوات األخٌرة من مرحلة الدراسة إال أن
دورها فً المساهمة فً التنمٌة من خبلل دعم المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة ال ٌزال ضعٌفا وهذا
ٌرجع لؤلسباب اآلتٌة.
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أ – ظلت مساهمة المصرؾ ضعٌفة طٌلة السنوات األولى من فترة الدراسة وذلك نظراً لعدم توفر
سٌولة كافٌة لدٌه أٌضا عدم تسخٌر كل اإلمكانٌات لتحصٌل الدٌون وحتى فً السنوات األخٌرة اؼلب
المخصصات ال تحول كاملة للمصرؾ فً نفس الفترة التً ٌصرح فٌها بهذه المخصصات مما ٌضطر
المصرؾ لدفع مبالػ فً شكل قروض من حسابه الخاص وأحٌانا تفوق المخصص( .من خبلل مراجعة
المٌزانٌات الخاصة بسنوات الدراسة ) .
ب -عدم حرص المصرؾ على تتبع القروض حتى النهاٌة ومعرفة فٌما إذا كان المشروع وصل لمرحلة
اإلنتاج حتى ٌضمن أن القرض سٌتم استرجاعه مع الفائدة المتفق علٌها..
ج – إعطاء القروض أحٌانا كثٌرة بدافع المحاباة ولٌس لقناعة بجودة المشروع.

 -2التوصٌات-:
من خبلل ما توصلت إلٌة هذه الدراسة من نتائج ورؼبة فً تعزٌز دور المشروعات الصناعٌة
الصؽٌرة فً االقتصاد الوطنً وتعزٌز دور مصرؾ التنمٌة فً تموٌل هذه المشروعات علٌة تكون
التوصٌات كالتالً-:
 -1وضع قانون للمشروعات الصناعٌة الصؽٌرة بشؤن تشؽٌل العمالة المحلٌة فقط أو على األقل بنسبة
ال تقل عن  %80من العمال لضمان القضاء على البطالة المحلٌة ولٌست األجنبٌة و ٌكون هناك اتفاق
على بعض األمور الشخصٌة مثل (الخدمة العسكرٌة واإلجازات)فبل ٌلزم فٌها المستثمر بدفع الراتب وال
ضٌر فً أن تتحمل الدولة باعتبار هذا الشخص فً خدمتها هذا الشهر راتبه وبخصوص اإلجازات
فٌتحمل كل شخص مسإولٌة إجازته فٌما عدا المرضٌة منها وٌعرّ ض المقترض فً حالة بٌع اآلالت أو
التصرؾ فً المبلػ بعكس ما طلب من أجلة للعقوبة.
 - 2دعم بعض السلع المنتجة محلٌا وعدم تجاهلها حتى تتمكن من المنافسة  .أٌضا على المنتج البٌع
بؤسعار منخفضة وان ال ٌسعى إلى الربح السرٌع حتى تتعرؾ الناس على السلعة وهذا ٌتحقق بقٌام
دورات تدرٌبٌة وتوضٌحٌة تجعل صاحب المشروع على دراٌة بكل تفاصٌل المشروع والسوق وذلك
لتحقٌق االكتفاء الذاتً من السلع التً .
 -3زٌادة موارد المصرؾ وذلك بتسٌٌل كل المبالػ التً تخصص له فً نفس الفترة حتى ٌستطٌع
المصرؾ زٌادة قدرته التموٌلٌة للمشارٌع الصناعٌة الصؽٌرة.
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 -4وضع مواصفات معٌنة البد من توافرها فً المشروع وصاحب المشروع وال ٌعطى القرض إال
بتوفرها وهذا تحدده لجنة من خارج الفرع مثبلً.
 -5إلزام المقترضٌن بسداد األقساط المستحقة علٌهم بعد عملٌة اإلنتاج ولٌس قبلها.

قــــــــائمـــــة المــــراجــــــع
أوالً - :الكـــتـــب-:.

 - 1د ،سمٌر عبلم ،إدارة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة(،القاهرة:مركز التعلٌم المفتوح 1993ؾ).
 - 2د ،صالح األمٌن األرباح،الجهاز المصرفً فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة االشتراكٌة العظمى،الدار
العربٌة للموسوعات ،بٌروت1985،ؾ. .
 - 3ا.د  ،صبحً محمد قنوص وآخرون ،لٌبٌا الثورة فً  30عاماً،التحوالت السٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة 1999-1969ؾ،مصراتة دار الجماهٌرٌة للنشر واإلعبلن 1999 ،ؾ.
 - 4د  ،عباس على الجرن " الصناعات الصؽٌرة فً الكوٌت :مإشرات العمل والكفاءة ،المجلة العربٌة للعلوم
 .اإلدارٌة –جامعة الكوٌت (،المجلد السادس – العدد األول 1998ؾ
 -5د ،عبد الحمٌد مصطفى أبو ؼانم ،إستاد إدارة اإلعمال ،كلٌة التجارة،جامعة القاهرة،دارا لفجر للنشر
والتوزٌع 2002،ؾ.
 -6د ،عبد العزٌز جمٌل مخٌمر ،د /احمد عبد الحلٌم ،دور الصناعات الصؽٌرة فً معالجة مشكلة البطالة بٌن
الشباب فً الدول العربٌة ،منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة ،الطبعة األولى ،دار األمٌن للطباعة
والنشر ،القاهرة 2000 ،ؾ.
 -7د  ،هالة لبٌب عنبة إدارة المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً الوطن العربً كلٌة التجارة – جامعة
القاهرة2004،ؾ .
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ثانٌـــا ً -:الدورٌات-:
-1

اللجنة الشعبٌة العامة للقوى العاملة والتدرٌب والتشؽٌل ،المشروعات الصناعٌة الصؽرى

والمتوسطة  ،مجلة األفق ،العدد السادس والسابع ،السنة الثانٌة ،ؼرفة التجارة والصناعة ،طرابلس لٌبٌا
( ٌناٌر ،فبراٌر) 2006ؾ .
 - 2د /عاطؾ إبراهٌم الشبراوي ،دور حاضنات المشروعات الصؽٌرة فً توسٌع القاعدة الصناعٌة
والتكنولوجٌة ،مجلة التنمٌة الصناعٌة ،المنظمة العربٌة للتنمٌة الصناعٌة والتعدٌن العدد السابع
واألربعون ،ماٌو 2002ؾ.
-3د ،محمد عبد الجلٌل أبوسنٌنة  ،الصادرات الصناعٌة اللٌبٌة ،مجلة البحوث الصناعٌة ،المجلد الرابع ،العدد
األول  ،الهٌئة القومٌة للبحث العلمً ،مركز بحوث العلوم االقتصادٌة ،بنؽازي 1992 ،ؾ.

 -4د ،محمود عبد العزٌز ،عوامل النجاح والفشل فً المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة والمتوسطة،
مجلة األفق ،العدد الثالث  ،السنة الثانٌة ،ؼرفة التجارة والصناعة ،طرابلس لٌبٌا

،أكتوبر2005ؾ.
 -5دٌ ،وسؾ محمد بادي ،مشاكل التموٌل واالقتراض الخارجً ودور التكامل االقتصادي العربً
،مجلة البحوث االقتصادٌة ،المجلد السادس العددان أول والثانً ،الهٌئة القومٌة للبحث العلمً ،مركز
بحوث العلوم االقتصادٌة ،بنؽازي 1995 /1994،ؾ

ثالثا  :الرسائــــل الجامعٌــــة -:
 -1ابتسام امحمد الٌتٌم ،مصرؾ التنمٌة ودورة فً تطوٌر الصناعات الوطنٌة،رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة،جامعة الجبل الؽربً /ؼرٌان 2003-2002،ؾ
 -2أنور محمد الفواري ،القروض والتسهٌبلت الممنوحة من المصارؾ التجارٌة والمصارؾ
المتخصصة وأثرها على ناتج القطاعات االقتصادٌة،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة،أكادٌمٌة الدراسات
العلٌا.
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 -3سٌؾ اإلسبلم معمر ألقذافً لٌبٌا والقرن الواحد والعشرون –الكتاب ترجمة لرسالة ماجستٌر قدمت
إلى جامعة كالٌفورنٌا هاٌوارد ،كجزء من البرنامج المطلوب للحصول على درجة الماجستٌر فً إدارة
األعمال ، ،ترجمة دار المهى للثقافة واآلداب ،بٌروت ،مارس 2000ؾ.
 -4د ،عبد المطلب محمد عبد الطلب،دور المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة فً التنمٌة االقتصادٌة،جامعة
أسٌوط
 -5د /على عبد هللا قائد ،معوقات تنمٌة الصناعات الصؽٌرة فً الدول النامٌة ،رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة ،كلٌة التجارة،جامعة عٌن شمس ،القاهرة 2005،ؾ.
 - 6د ،مصطفى عبد هللا البوسٌفً (،التنمٌة والتجارة الصناعٌة فً لٌبٌا)،رسالة دكتوراه ،جامعة
المنصورة 1999،ؾ.
 - 7موسى أبو القاسم الطوٌل،دور الجهاز المصرفً فً تنمٌة النشاط ألتشاركً فً الجماهٌرٌة للفترة
 1996-1985ؾ مع التركٌز على مصرؾ التنمٌة،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،الدراسات العلٌا
والبحوث االقتصادٌة2000-1999.ؾ.

رابعا ً  :الورقات-:
 -1المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة /اإلطار العام للمشروعات الصؽرى والمتوسطة فً
الجماهٌرٌة العظمى2006 ،ؾ.
العواتق التً تواجه المنشآت الصؽٌرة والمتوسطة وكٌفٌة دعمها وتحفٌزها لتتجاوز  – 2د.رمضان السنوسً.
هده العوائق.المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة .منظمة العمل العربٌة2005 .ؾ.

 -3د /صالح ٌوسؾ دردٌرة ،دور اتحاد ؼرؾ التجارة والصناعة فً تنمٌة المشروعات الصؽٌرة
والمتوسطة،ندوة المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة،طرابلسن2005ؾ.
 -4د /فرحات صالح شرننة  ،د /صالح حفٌظ المهٌوب ،دور الصناعة فً االقتصاد الوطنً ،مركز
البحوث الصناعٌة،بدون تارٌخ نشر
 -5د /فلٌح حسن خلؾ "،التصنٌع والتقنٌة وعملٌة التنمٌة"مجلة البحوث الصناعٌة،مركز البحوث
الصناعٌة طرابلس،المجلد ،5العدد العاشر1996،ؾ.
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 -6د،المٌن منفور علً – المشروعات الصؽٌرة وأهمٌتها فً االقتصادٌات النامٌة – ورقة بحثٌة
مقدمة لندوة تنمٌة وتطوٌر المشروعات الصؽٌرة والمتوسطة فً لٌبٌا –

بنؽازي  2006ؾ

 - 7د /محمد عبد الجلٌل أبو سنٌنة .بحوث ومناقشات ندوة االستهبلك فً االقتصاد اللٌبً أنماطه
ومحدداته ودورة فً النشاط االقتصادي .مركز بحوث العلوم االقتصادٌة 1990ؾ.

خامسا ً  :اإلحصائٌات -:
 -1اإلنتاج المستهدؾ والمحقق على المستوى الوطنً للسنوات (2007-80ؾ) الهٌئة العامة
للمعلومات والتوثٌق.
 -2الصادرات والواردات على مستوى القطاعات للسنوات ( )2007-80الهٌئة العامة للمعلومات
والثوتٌق.
 -3الناتج المحلً اإلجمالً حسب القطاعات  ،الهٌئة العامة للمعلومات والثوتٌق.
 -4النشاط الصناعً للشركات والمصانع التابعة لقطاع الصناعة والمعادن على مستوى القطاعات

 -5نتائج المسح الشامل ألنشطة الصناعات التحوٌلٌة الكبٌرة والصؽٌرة حسب النشاط االقتصادي
والكٌان القانونً للعام 2007--2006- 2002- 2001ؾ-أمانة اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط .

سادسا ً  :التقارٌر:
 -1أمانة التخطٌط،منجزات ثورة الفاتح العظٌمة خبلل عشر سنوات من التحول االقتصادي واالجتماعً
 -2التقارٌر السنوٌة للمصرؾ(2007-80ؾ)
 -3الصندوق العربً لئلنماء االقتصادي واالجتماعً دراسة عن مصادر الدخل الوطنً ووسائل تنوٌعها
وتنمٌتها فً الجماهٌرٌة العربٌة اللٌبٌة حتى سنة 2000ؾ التقرٌر المركزي .
 -4اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط،خطة التحول االقتصادي واالجتماعً (1985-1981ؾ)الجزء
األول.
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 -5اللجنة الشعبٌة العامة للتخطٌط ،خطة التحول االقتصادي واالجتماعً(1985-1981ؾ) الجزء
الثانً ،طرابلس
 -6المركز العربً لتنمٌة الموارد البشرٌة،اإلطار العام للمشروعات الصؽرى والمتوسطة فً
الجماهٌرٌة العظمى ومبلمح تجربة المصرؾ الزراعً فً تموٌل المشروعات المستهدفة .
 -7تقرٌر إدارة الرقابة على المصارؾ – 200/11/7ؾ.
 -8مصرؾ لٌبٌا التقرٌر السنوي الواحد واألربعون السنة المالٌة 1997ؾ
 -9وزارة التخطٌط الجمهورٌة العربٌة اللٌبٌة ا،الخطة الثبلثٌة للتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ,
1975-1973ؾ.

سابعا ً :القوانٌن والقرارات -:
 -1القانون الخاص بإنشاء المصرؾ .
 -2قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )427لسنة 1989ؾ بشؤن أسس تطبٌق الملكٌة الجماعٌة للوحدات
اإلقتصادٌة
 -3قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )1225لسنة ؾ 1990لتقرٌر بعض األحكام فً شؤن التحول
لئلنتاج
 -4قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )487لسنة  1991بإصدار البلئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ( )8لسنة
1988ؾ
 -5قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )300لسنة  1992بشؤن البلئحة التنفٌذٌة للوحدات اإلقتصادٌة
العامة
 -6قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )300لسنة  1992بشؤن البلئحة التنفٌذٌة للوحدات اإلقتصادٌة
العامة
 -7قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )115لسنة ،2001و قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( ، )20لسنة
2005ؾ لمنح قروض للباحثٌن عن العمل (التحول لئلنتاج)
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 -8قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( )115لسنة ،2001و قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم ( ، )20لسنة
2005ؾ لمنح قروض للباحثٌن عن العمل (التحول لئلنتاج)
 -9قرار اللجنة الشعبٌة العامة رقم (.)105لسنة . 2002بشؤن رفع رأس مال المصرؾ.
قرار اللجنة لشعبٌة العامة رقم ()845لسنة 2007ؾ.بشؤن إنشاء البرنامج الوطنً للمشروعات
الصؽرى والمتوسطة.
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جدول (  ) 3 – 3تطور القروض الممنوحة من مصرف التنمٌة حسب
الصناعات للفترة (  2007 – 80ف)
السنة

198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199

ص
ؼذائٌة

0
3600
0
3093
0
5639
7
8378
4
4240
0
3353
04
4988
03
1463
970
1420
528
1296
245
6217
00
5945
00
1823
00
3000
0
5000
0
6585
0
5066
650
3224

ص
مواد
البناء

ص
ص
ببلستٌكً المعادن
ة

ص
المنسو
جات

ص
خشبٌة

خدمات
صناعٌة

ص
أخرى

0

0

0

0

0

0

0

0
3393
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1120
0

0
0

7000

0

3650

9800

8500
2617
70
7818
05
9892
21
2132
936
8668
20
5480
00
2020
00
8800
0
2800
0

5300
1846
12
9750
0
1000
0
8808
00
3585
00
1208
000
2956
00
1184
85
9080
0

0

0
1793
0
5655
6

0

0

0

0
8213
3
4801
675
0

0
5216
76
5607
907
2881

0
1090
0
8600
0
2463
52
4804
77
9737
61
1663
23
6700
0
1255
00
8000
0
5870
0
1615
00
3504
37
1314
187
4546
215
8548

8000

0

9050

0
1324
00
2080
00
1026
334
3495
00
2500
00
1340
00
1281
600
8754
00
5550
60
3011
00
2483
65
2766
947
1125
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0
1000
0
7000
0
1731
56
1816
74
3143
13
6000
0
1531
61
3200
0
2700
0
0
0
7629
26
0

0
3800
0
8000
0
1100
00
2097
75
1358
85
1100
00
8000
5009
64
5780
710
2618
655
9536

0
4375
0
1265
00
5512
10
1595
00
2115
03
7100
0
9600
0
6400
0
3990
00
2880
00
2798
0
9107
59
0

المجموع

0
3600
0
7606
7
8409
7
1182
84
5927
12
1703
667
2383
001
7240
167
3582
845
4005
061
1719
575
2547
631
1441
200
1180
560
1490
501
8040
901
2708
1734
2531

8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
المج
موع

18
2694
32
4150
7
4794
8
7368
6
1672
90
1115
45
1077
83
2570
16
2888
73
1356
2859

00
3047
00
2445
5
2053
3
5113
8
1086
50
6543
1
1860
41
5951
89
7042
55
1035
2335

3784
00
5008
0
6693
7
1876
33
1369
58
4059
0
8569
0
1482
34
7673
4
1196
2116

47
3946
09
4024
0
1862
2
1002
37
1005
32
2185
5
3240
9
6837
2
5271
9
1050
0572

93
9508
0
3442
1271
4

5000
8144
7305

2287

2701
1130
1

2339

3067
8377
6
2493
4

4900
9677
993

0
1938
458

8447

1739
2480
0

44
8822
74
2526
3
5456
6
1711
61
1670
76
7147
3
1966
857
1297
63
6396
0
1416
3712

8800
0
1408
7
8841
7
1028
23
7800
3
4392
8
7978
5
5264
55
3537
02
4333
452

602
2417
495
2072
18
3170
42
6916
66
7782
57
3602
28
2544
080
1774
763
1545
143
7649
1497

المصدر -مصرؾ التنمٌة قسم القروض

جدول رقم (  ) 4 – 3القروض التً منحها المصرف وعدد المستفٌدٌن من القروض
حسب المناطق منذ اإلنشاء حتى 2007
القٌمة
بالدٌنارات

المنـــــــ
اطق

1993 – 1980

2003 -1994

عدد
القرو
ض

عدد
القرو
ض

القٌمة

القٌمة
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– 2004
2007
القٌمة

عدد
القرو
ض

اإلجمالً
القٌمة

عدد
القرو
ض

فرع
المنطقة
الؽربٌة

753

30999
174

214
2

2070
427

686

-

28697
4

403

1409
362

416

62667
32

213

12424
603

981

1805
248

517

20496
583

27809
16

92

10262
25

380

9391
77

276

47463
18

748

25530
اإلجمالً
307

105
8

44736
976

390
6

6224
214

189
5

76491
497

685
9

فرع
المنطقة
الوسطى
فرع
المنطقة
الشرقٌة
فرع
المنطقة
الجنوبٌة

16482
659
-

49552
260

358
1

16963
36

819

171
1

المصدر  -:اإلدارة الرئٌسٌة لمصرؾ التنمٌة طرابلس– بٌانات ؼٌر منشورة
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