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Abstract 

The study aims to identify the role played by banks and financial 

institutions in financing small and medium enterprises. The 

analytical descriptive method was used by describing and analyzing 

data, statistics and publications available on small and medium 

enterprises. The study reached several results, the most important 

being the role of banks and financial institutions in Financing of 

small and medium enterprises, and the decline of this role with the 

issuance of Law No. 1 of 2013 on the prohibition of dealing with 

interest, and the researchers have reached several 

recommendations, the most important finding ways to support 

banks to use Islamic financing formulas to finance small projects 

Such as Murabaha, Musharaka, Istisna'a, Musharaka and Ijarah 

Muntahia          Bittamleek. 

 

Keywords: Banks, Financial Institutions, Small and Medium 

Enterprises. 

 الممخص:
تيدف ىذه الدراسة إلي التعرف عمى الدور الذي تمعبو المصارف والمؤسسات 
المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد استخدم المنيج الوصفي 
التحميمي وذلك من خالل وصف وتحميل البيانات واإلحصاءات والنشرات المتاحة عن 

وجود دور  ت الدراسة إلي عدة نتائج أىمياالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد توصم
لممصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتراجع ىذا 
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بشأن تحريم التعامل بالفائدة، وقد خمص  2013لسنة  1الدور مع صدور القانون رقم 
لتمويل إيجاد سبل لدعم المصارف الستخدام صيغ ا الباحثان إلي عدة توصيات أىميا

اإلسالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل المرابحة والمشاركة واالستصناع 
 والمزارعة واإلجارة المنتيية بالتمميك.

 المصارف، المؤسسات المالية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة.  الكممات المفتاحية:
 المقدمة:

القتصادية اليامة التي تستحوذ تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات ا
عمى اىتمام كبير من المنظمات والييئات الدولية في ظل التغيرات االقتصادية 
واالجتماعية والتقنية، حيث يعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجو ىذه 
المشروعات والتي تؤثر عمى قدرتيا عمى اإلنشاء والتشغيل واالستمرار والنمو.  ويمعب 
التمويل دورًا ىامًا في تطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعمى الرغم من 
ذلك  فإن أصحاب ىذه المشروعات يعانون من صعوبات كبيرة في الحصول عمى 
التمويل الالزم والسيما االئتمان المصرفي.   وبناء عميو تحاول ىذه الدراسة التعرف 

سات المالية في توفير التمويل الالزم عمى الدور الذي تمعبو المصارف والمؤس
 لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 مشكمة الدراسة:
تعد مشكمة التمويل من أىم العقبات التي تواجو المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
في ليبيا، فأصحاب ىذه المشروعات عادة ما يكونون من المينيين الصغار، وال تتوفر 

ية التي تمكنيم من إنشاء مشروعاتيم الخاصة، كما ال يوجد لدييم المدخرات المالية الكاف
لدييم الضمانات الكافية التي يمكن تقديميا لممصارف والمؤسسات المالية لمحصول 

بشأن الصيرفة  2012لسنة  46بموجبيا عمى القروض، كما أن صدور القانون رقم 
ائدة قد يضيف صعوبات بشأن تحريم التعامل بالف 2013لسنة  1اإلسالمية والقانون رقم 

أخرى أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول عمى التمويل المصرفي.ومن 
 ىذا المنطمق يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل التالي:

 ما دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
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 أىداف الدراسة:
 ق ما يأتي:تيدف الدراسة إلي تحقي

التعرف عمى الدور الذي تمعبو المصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات  -1
 الصغيرة والمتوسطة.

 إلقاء الضوء عمى واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ومعوقات تمويميا. -2
التعرف عمى التجارب الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصيغ  -3

 التمويل التقميدي واإلسالمي.
 فروض الدراسة:

 تستند ىذه الدراسة عمى فرضية رئيسية مفادىا:
وجود دور ايجابي لممصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة.
 أىمية الدراسة:

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من خالل محاولتيا الوقوف عمى أوضاع المشروعات 
ة والمتوسطة من خالل دراسة واقعيا وصعوباتيا التمويمية، ومحاولة تقديم جممة الصغير 

من التوصيات والتي من شأنيا أن تسيم في تذليل الصعوبات التي تواجييا ىذه 
 المشروعات. 

 منيجية الدراسة:
انطالقًا من مشكمة الدراسة وأىدافيا فإن المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج 

لقاء الضوء عمى الوصفي  التحميمي، والذي ييدف إلي وصف الظاىرة وتشخيصيا وا 
جوانبيا المختمفة بغرض فيميا وتحديد أسبابيا، وتم االعتماد في ىذه الدراسة عمى 
الكتب، والدوريات، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، كما تم 

ءات والنشرات الصادرة عن الجيات ذات االعتماد عمى البيانات المتوفرة واإلحصا
 العالقة بالموضوع. 
 الدراسات السابقة:

 قد تم عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة عمى النحو التالي:
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( بعنوان: دور المصارف التجارية في تنمية المشروعات 7007دراسة)أحمد، -1
التعرف عمى طبيعة العالقة بين  لىىدفت الدراسة إالصناعية الصغيرة والمتوسطة.    

المصارف التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدور المتوقع من تمك المصارف 
وكان من أىم النتائج التي في تنمية ىذه المشروعات من خالل برامج تمويمية متنوعة.  

الصغيرة  تدني مساىمة المصارف التجارية في تنمية المشروعاتتوصمت إلييا الدراسة، 
والمتوسطة، كما تبين أن سياسات القروض ومنح االئتمان تتم وفق تاريخ االستحقاق، 
وأن سياسات اإلقراض تيتم بأنواع األصول التي يمكن قبوليا كضمانات، وال تأخذ في 

 االعتبار التقمبات التي تتعرض ليا القيمة السوقية ليذه األصول.
التمويل المصرفي في تطوير الصناعات  ( بعنوان: دور7009دراسة )أبوصاع، -7

 الصغيرة.
معرفة أىم مصادر التمويل لمصناعات الصغيرة في ليبيا ومحاولة ىدفت الدراسة إلى   

وكان من اقتراح أنواع وأساليب جديدة في التمويل تساىم في تطوير ىذه الصناعات.  
الصغيرة في ليبيا  أن المشروعات الصناعيةأىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، 

تتمقى تمويل صغير الحجم ال يفي باحتياجاتيا مع شروط سداد غير ميسرة وىو ما 
 يؤدي إلى صعوبة سداد ىذه الديون.

( بعنوان: دور المصارف الخاصة في تمويل 7022دراسة )بتال وآخرون، -3
صارف ىدفت الدراسة إلى معرفة دور المالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق.   

الخاصة في عممية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم فكرة عن التمويل 
وأنواعو ومخاطره. وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، وجود دور 
لممصارف في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتراوح ىذا الدور مابين تأسيس 

لمشاريع، أو إنشاء وحدات خاصة داخل المصارف الصناديق التي تقوم بتمويل ىذه ا
 لتمويل ىذه المشاريع.

( بعنوان: دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات 7025دراسة )أبو شنب، -4
التعرف عمى دور صيغ التمويل اإلسالمي  .    ىدفت الدراسة إلىالصغيرة والمتوسطة

وكان من أىم وسيع انتشارىا.   في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعميا، وت
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النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، أن عددًا من صيغ التمويل اإلسالمي تقدم حمواًل 
 فعالة لتعزيز الدور االقتصادي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

( بعنوان: المشكالت التمويمية التي تواجو المشروعات 7025دراسة )غميقة، -5
التعرف عمى واقع ىدفت الدراسة إلىاالقتصاد الميبي.    الصغرى والمتوسطة في 

المشروعات الصغرى والمتوسطة وكيفية حصوليا عمى القروض والتسييالت من 
المصارف التجارية، والتعرف عمى معايير منح االئتمان لممشروعات الصغرى 

تائج التي وكان من أىم الن    والمتوسطة المتبعة بالمؤسسات المالية في السوق الميبي.
أن ضعف الجدارة االئتمانية ألغمب المشروعات الصغرى توصمت إلييا الدراسة،

والمتوسطة يرجع لعدم قدرة ىذه المشروعات عمى تقديم الضمانات المطموبة من 
المصارف التجارية، وضعف قدرتيا عمى تقديم البيانات المالية المطموبة والتي عمى 

 .ضوئيا يتم منح القروض
( بعنوان: اإلشكاليات والمعوقات التي تحد من مساىمة 7026)عبد اهلل،دراسة  -6

 المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
التعرف عمى دور المصارف التجارية في تمويل المشروعات  ىدفت الدراسة إلى

ه الصغيرة والمتوسطة، ودراسة واقعيا، والتعرف عمى معايير منح االئتمان ليذ
 المشروعات.

وكان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، عدم قدرة ىذه المشروعات غمى 
تقديم الضمانات المطموبة من المصارف التجارية، وضعف قدرتيا عمى تقديم البيانات 

 المالية المطموبة والتي عمى ضوئيا يتم منح القرض.
جباره، -7 صارف اإلسالمية في دعم ( بعنوان: دور الم7026دراسة )إجباره وا 

عمى الدور الذي التعرف ىدفت الدراسة إلىالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا.    
تمعبو المصارف اإلسالمية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض تجارب 

وكان من أىم النتائج التي توصمت    بعض الدول العربية في دعم ىذه المشروعات.
دراسة، أن التجربة الميبية ىي تجربة حديثة، وتحتاج إلى الكثير من الدعم من إلييا ال

 أجل تطوير صيغ لتمويل اإلسالمي لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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فان الدراسة الحالية تختمف عن الدراسات السابقة في كونيا  تأسيسًا عمى ما تقدم،
وعات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ التقميدية تتناول التجارب الدولية في تمويل المشر 

واإلسالمية، كما تمقي الضوء عمى واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووسائل تمويميا 
 من خالل عرض البيانات واإلحصاءات المتاحة عنيا.

 المبحث األول: المشروعات الصغيرة والمتوسطة )مفيوميا وخصائصيا وأىميتيا(
 ت الصغيرة والمتوسطة:أواًل: مفيوم المشروعا

ال يوجد اتفاق محدد وواضح وموحد دوليًا لمفيوم وتعريف المشروعات الصغيرة 
تعريفًا  55والمتوسطة، فقد أشارت بعض الدراسات ذات العالقة إلى وجود أكثر من 

لممشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة دول، ويرجع ذلك إلى االختالف الكبير 
و، والذي ينعكس عمى مستوى التطور التكنولوجي، واختالف والتباين في درجة النم

القطاع االقتصادي الذي تعمل فيو ىذه المشروعات، وأيضًا اختالف فروع النشاط 
االقتصادي داخل القطاع الواحد، وكذلك تعددت المعايير المستخدمة في تحديد 

تنقسم في وتصنيف المشروعات فيما إذا كانت صغيرة أو متوسطة، وىذه المعايير 
مجمميا إلى: معايير كمية، ومعايير نوعية، مثل: عدد اآلليات، مستوى التكنولوجيا 
المستخدمة، طريقة اإلدارة أو درجة االستقاللية، حجم المبيعات وحصة المنشأة في 
السوق، قيمة األصول، ورأس المال المستثمر أو رأس المال الثابت )إجباره 

جباره،  (.110،ص2016وا 
المعايير وغيرىا، اتجيت المنظمات الدولية واإلقميمية والباحثون إلى تعريف ومن ىذه 

ذا ما أتينا إلى تعريف مؤتمر األمم المتحدة لمتجارة والتنمية فانو  تمك المشروعات، وا 
عامل، بينما  100 -20يحدد المشروعات الصغيرة بأنيا التي يعمل بيا بين 
عامل  500 -101المشروعات المتوسطة التي يعمل بيا بين 

(. بينما نجد أن  البنك الدولي يعتمد تعريف لممشروعات 48،ص2010)األسرج،
جمالي الحد األدنى من  50 -10الصغيرة بكونيا مشروع يعمل بو بين  عامل، وا 

اآلف دوالر. في حين أن المشروعات المتوسطة يعمل بيا أقل  10األصول يصل إلى 
جمالي أصوليا تصل  300من  مميون  10إلى عامل،  وا 

(، أما منظمة العمل الدولية فإنيا تعرف المشروعات 289،ص2016دوالر)عيدان،
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عمال ، والمشروعات المتوسطة  10الصغيرة بأنيا المشروعات التي يعمل بيا أقل من 
 (.146،ص2015عامل )األسرج، 99 -10التي يعمل بيا بين 

عدد العاممين كمعيار رئيسي ومن المالحظ أن العديد من دول العالم تستخدم أيضًا 
لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ففي الواليات المتحدة األمريكية، وايطاليا، 

عامل، وفي السويد  500وفرنسا، تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة حتى لو كانت توظف 
عاماًل، في حين أنيا في الدنمارك  99عامل، وفي كندا واستراليا إلى  200إلى غاية 

جباره، 50ي المنشآت التي توظف إلى غاية ى  (.112،ص2016عاماًل )إجباره وا 
لسنة  4وباستعراض بعض الدول العربية نجد أن في مصر قد صدر قانون رقم 

، يحدد فيو تعريف ومفيوم المشروعات الصغيرة بأنو: كل شركة أو منشأة فردية 2004
ألف جنيو،  50ل رأسماليا المدفوع عن تمارس نشاطًا إنتاجيا أو خدميًا أو تجاريًا، ال يق

عاماًل، وفي السعودية تم  50وال يتجاوز مميون جنيو، وال يزيد عدد العاممين فييا عمى 
عمال ، والمشروعات  10تعريف المؤسسات الصغيرة بأنيا: تمك التي توظف أقل من 

صنيف عاماًل، وفي األردن اعتمد الت 49 -10المتوسطة ىي التي يعمل فييا مابين 
عاماًل  19إلى  5عمال مشروع صغير جدًا، من  4إلى  1التالي لممشروعات، من 

(، أما 21،ص2006عاماًل مشروع متوسط )حداد، 49إلى  20مشروع صغير، من 
لسنة  109المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا فيي تصنف حسب القرار رقم 

مشروعات الصغيرة ىي تمك بشأن إنشاء صندوق التشغيل عمى اعتبار أن ال 2006
عنصرًا وال يتجاوز قيمة اإلقراض لرأس المال  25التي ال يزيد عدد العاممين بيا عن 

مميون دينار ليبي كحد أقصى، بينما المشروعات  2.5التأسيسي الذي يمنح ليا عن 
عنصرًا وال يتجاوز قيمة اإلقراض  50المتوسطة فيي التي ال يزيد عدد العاممين بيا عن 

مميون دينار ليبي كحد أقصى  5أس المال التأسيسي الذي يمنح ليا عن لر 
 (.38،ص2014)البرغثي،

 ثانيًا: خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تتصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالعديد من الخصائص والمزايا التي تميزىا 

( 153،ص2016عن المشروعات الكبيرة ومن أىميا ما يمي )عبد اهلل،
 (:13،ص2006و)الحسيني،
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رساء قواعد التنمية الصناعية، وتشير نتائج  -1 تنمية المواىب واإلبداعات واالبتكارات وا 
الدراسات المتخصصة في ىذا المجال إلى أن عدد االبتكارات واالختراعات التي تحققت 
ا عن طريق الصناعات الصغيرة والمتوسطة تزيد عن ضعف مثيالتيا التي حققتي

 الصناعات الكبيرة.
المساىمة في تحقيق التكامل مع الصناعات الكبيرة، حيث تقوم بعض الصناعات  -2

 الصغيرة والمتوسطة بإنتاج بعض االحتياجات ومستمزمات اإلنتاج لمصناعات الكبيرة.
خمق فرص عمل أكثر وفرة واستمرارية لتشغيل الشباب، ولتخفيف من حدة البطالة  -3

ا معظم الدول، وذلك بتكمفة منخفضة نسبيًا إذا ماقورنت بتكمفة خمق التي تعاني مني
فرص عمل في الصناعات الكبيرة، ومن ثم تخفيف العبء عمى ميزانيات الدول المختمفة 

 في ىذا المجال.
 المساىمة في زيادة حجم الصادرات الصناعية. -4
مما ينعكس عمى تكمفة المشروعات الصغيرة كوادر إدارية ذات خبرة كبيرة  ال تتطمب -5

 المنتجات.
تتميز المشروعات بأن ليا القدرة عمى التفاعل بمرونة وسيولة مع متغيرات  -6

االستثمار، أي التحول إلى إنتاج سمع وخدمات أخرى تتناسب مع متغيرات السوق 
 ومتطمباتو.

 تحمل الطابع الشخصي بشكل واضح ويديرىا أصحابيا بشكل فاعل وقوي وغالبًا ما -7
 تكون في منطقة إقامة الشخص.

تتميز ىذه الصناعة بإمكانية إقامتيا في المناطق النائية والريفية والمدن الصغيرة  -8
 بالنظر لعدم جدوى إقامة المشاريع الصناعية الكبيرة.

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتحقيق التوازن اإلقميمي داخل المجتمع من  -9
ية )صناعة، تجارة، خدمات( واالستثمار الجغرافي وتحقيق النمط خالل التنمية االقتصاد

 المتوازن لألقاليم.
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 ثالثًا: أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تأتي أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارىا العمود الفقري لالقتصاد 

 ك من خالل ما يمي:الوطني ومحركًا أساسيًا في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذل
% من إجمالي الشركات في معظم 90تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو  -1

% من الناتج المحمي العالمي، 46اقتصاديات العالم، وتسيم ىذه المشروعات بحوالي 
وتساىم بنسبة كبيرة في الناتج المحمي لمعديد من الدول، فعمى سبيل المثال تساىم 

% من إجمالي الناتج المحمي في كل 51%، 85والمتوسطة بنحو  المشروعات الصغيرة
)أبو  2007من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية عمى الترتيب وىذا خالل عام 

(، وفي ليبيا بمغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب 28،ص2014ناجي،
مي الميبي مشروع وبمغت مساىمتيا في الناتج المح 125000حوالي  2006إحصاء 
% مشروعات زراعية 4% مشروعات صناعية و7% مشروعات خدمية و16نسبة 

 (.2008وحيوانية )مجمس التخطيط الوطني،
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيمة أساسية من وسائل مواجية البطالة،  -2

عمى  نظرًا لطبيعة أنشطتيا وما تتميز بو من اعتمادىا عمى العنصر البشري، فيي توفر
% في الواليات 75% من فرص العمل في بريطانيا وحوالي 56سبيل المثال حوالي 

(، وبالنسبة لمبيئة الميبية فقد أدرك 39،ص2014المتحدة األمريكية والصين )البرغثي،
قطاع القوى العاممة أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توظيف الشباب حيث 

عامل،  400284الصغيرة والمتوسطة في ليبيا بمغ  وجد أن عدد العاممين بالمشروعات
 (.2008% )مجمس التخطيط الوطني، 70وأن نسبة غير الميبيين منيم تجاوزت 

تساىم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصدير السمع والخدمات إلى الخارج  -3
طيات األمر الذي ينعكس عمى زيادة الدخل القومي وميزان المدفوعات وارتفاع االحتيا

(، فعمى 70،ص2013من النقد األجنبي لمواجية متطمبات التنمية االقتصادية )سممان،
سبيل المثال تسيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إسيامًا كبيرًا في التصدير لمعظم 

 -40% في ايطاليا وبين 50الدول الصناعية حيث تتجاوز حصتيا من الصادرات 
% 66فرنسا والنرويج وىولندا وتشكل حوالي  % في30% في الدنمارك وسويسرا و46

 (.11،ص2013)سردوك، 2000من إجمالي الصادرات الصناعية األلمانية عام 
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تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد القنوات اليامة لتعبئة وجذب مدخرات  -4
 األفراد وتحويميا إلى استثمارات منتجة بداًل من االحتفاظ بيا جامدة.

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المكانية، لكونيا تتسم تساىم ا -5
بالمرونة في التنقل بين مختمف المناطق أو األقاليم، األمر الذي يساىم في خمق 

 (.154،ص2016مجتمعات إنتاجية جديدة في المناطق الريفية )عبد اهلل،
 

 المبحث الثاني: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 اًل: مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:أو 

 يمكن تصنيف مصادر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى:
 مصادر تمويل مباشرة: وتشتمل عمى: -2
ويتمثل ىذا التمويل في مدخرات صاحب المشروع أو ثروتو  التمويل الداخمي: -أ

ىذا التمويل يكون غير كاف الخاصة أو األرباح الغير موزعة. وفي أغمب األحيان 
إلقامة المشروع مما يجعل كثيرًا من أصحاب المدخرات الشخصية يعزفون عن إقامة 

 (.25،ص2006مثل ىذه المشروعات )حداد،
ويتمثل ىذا التمويل عادة في االقتراض من المصارف التجارية  التمويل الخارجي: -ب

بارتفاع تكمفتو وبشروطو  والمصارف المتخصصة، ويتميز ىذا النوع من االقتراض
الصعبة حيث ال ترغب المصارف في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
العتقادىا بأن ىذه المشروعات غالبًا ما تتعثر في السداد. حيث أن معظم المشروعات 

االحتياطيات المالية أو األصول الكافية لمقابمة الضمانات  ال تممكالصغيرة والمتوسطة 
من قبل المصارف، وبالتالي ال يوجد خيار أخر أمام المشروعات الصغيرة المطموبة 

 (.383،ص2009والمتوسطة إال المجوء إلى االقتراض من األقارب واألصدقاء )النسور،
 مصادر تمويل غير مباشرة: وتشتمل عمى: -7
أن استمرار القيود والصعوبات  برامج الكفالة المصرفية )ضمان مخاطر القروض(: -أ
تي تحد من فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمى التمويل المصرفي، ال

قد أسيم في تعميق الفجوة بين المصارف كمؤسسات تمويمية والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة كأنشطة تنموية، وىذا ما يؤكد الحاجة إلى وجود مؤسسة تتولى ميمة الربط 
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، وتساىم في تحسين فرص تمك بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصارف
المشروعات في الحصول عمى التمويل وىذا ىو اليدف األساسي إلقامة مؤسسات 

 (.81،ص2014الكفالة المصرفية )البرغثي،
يعتبر التمويل التأجيري أسموب من أساليب التمويل يقوم  التمويل التأجيري: -ب

فاتو بمعرفة المستأجر بمقتضاه الممول بشراء أصل رأسمالي تم تحديده ووضع مواص
الذي يستمم األصل من المورد عمى أن يقوم بأداء قيمة إيجاريو محددة لممؤجر كل فترة 
زمنية مقابل استخدام وتشغيل ىذا األصل، وقد أخذت ظاىرة االستئجار بالتنامي بعد أن 
أصبح بإمكان المشروعات الصغيرة والمتوسطة استئجار أصول معينة لقاء سمسمة من 

 (.67،ص2005فوعات المستقبمية المحددة بفترة زمنية معينة )رغيب،المد
يرجع تأسيس شركات رأس المال المخاطر إلى  شركات رأس المال المخاطر: -ج

المشاكل المالية التي واجيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويعود االىتمام برأس المال 
األمريكية وأوربا وتيدف شركات المخاطر بعد أن لقي نجاح كبير في الواليات المتحدة 

رأس المال المخاطر إلى تحقيق جممة من األىداف تصب كميا في تسييل عممية 
 التمويل لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فيما يمي:

 مواجية االحتياجات الخاصة بالتمويل االستثماري. -1
رة والتي يمكن أن تحقق توفير األموال الكافية لممؤسسات الجديدة أو العالية المخاط -2

 عوائد مرتفعة.
بديل تمويمي في حالة ضعف السوق المالي وعدم قدرة المؤسسة عمى إصدار أسيم  -3

 (.57،ص2015وطرحيا لالكتتاب )تمام،
 ثانيًا: معوقات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

في تواجو المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المعوقات عندما ترغب 
 الحصول عمى التمويل لمشروعاتيا، ويمكن إيجاز ىذه المعوقات بما يمي:

عدم مالئمة معايير وشروط اإلقراض المتبعة في المصارف مع طبيعة ىذه  -1
المشروعات ومتطمباتيا في الحصول عمى التمويل الالزم بشروط ميسرة ومالئمة )أبو 

 (.32،ص2014ناجي،
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معوقات تمويمية ترجع إلى كثرة المستندات التي تطمبيا وفي ليبيا تواجو ىذه المشروعات 
المصارف التجارية والمصارف المتخصصة عند منح ىذه المشروعات قروضًا قصيرة 

 (.159،ص2016وطويمة األجل )عبد اهلل،
ضعف اليياكل التمويمية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى عزوف  -2

 (.73،ص2014ات )البرغثي،المصارف عن تمويل ىذه المشروع
ال تتوفر لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الضمانات الكافية، األمر الذي  -3

ينعكس عمى قدرة ىذه المشروعات في الحصول عمى التمويل الالزم )أبو 
 (.31،ص2014ناجي،

وفي ليبيا فإن عدم ثقة مؤسسات التمويل في القائمين عمى المشروعات الصغيرة 
إلى جانب عدم توفر الضمانات الكافية لمنح التمويل، يشكل عائقًا أمام  والمتوسطة،

(. ففي مصرف 159،ص2016حصول ىذه المشروعات عمى التمويل الالزم )عبد اهلل،
التنمية يقوم المستفيد بتقديم رىن لممصرف بما يوازي قيمة المشروع باإلضافة العتبار 

مة القرض، حيث تصل نسبة مساىمة المعدات مرىونة لممصرف لحين تسديد كامل قي
% في حين أن المستفيد يغطي النسبة الباقية 70المصرف في قيمة المعدات كحد أعمى 

% باإلضافة إلى تكاليف التجييزات من مباني الستيعاب معدات المشروع 30والبالغة 
وغيرىا من المصروفات المبدئية، بمعنى أن الخرجين والشباب العاطمين عن العمل ال 
يممكون رأس مال كافي لذلك وىذا يحكم عمييم مسبقًا بعدم استفادتيم من مساعدة 

 (.90،ص2006المصرف )الورفمي،
تعاني المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خمل في توثيق المعمومات مثل  -4

السجالت المحاسبية، والبيانات المالية التي تحكم عمى كفاءة وفاعمية المشروع 
 (.26،ص2006)حداد،

وفي ليبيا فان غالبية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ال يمتزمون بالدورة 
(. كما تفتقر 40،ص2009المستندية وال يحتفظون بأي سجالت محاسبية )أبو صاع،

حصائيات توضح احتياجات  ىذه المشروعات إلى وجود قاعدة بيانات ومعمومات وا 
 (.39،ص2009دمية )أبوصاع،المناطق الميبية من المشاريع اإلنتاجية والخ
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ارتفاع درجة المخاطرة المصاحبة لتمويل غالبية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -5
نظرًا لطبيعة تكوينيا، والتي تعتمد في الغالبية عمى شخص واحد أو عائمة واحدة إضافة 
إلى ضعف المراكز المالية، مما يشكل عائقًا أمام قيام المصارف بتمويميا 

(. ويمثل ىذا الجانب مشكمة رئيسية فعمى الرغم من وجود عدد 74،ص2014)البرغثي،
كبير من المصارف التجارية في ليبيا، وفق المسح الذي قام بو المجمس الوطني 

% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستجيبة 4فإن أقل من  2008لمتخطيط سنة 
% من 94ن تعتمد لممسح ليا عالقة مصرفية مع المصارف التجارية، في حي

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقريبًا عمى مصادر التمويل الذاتي )مجمس التخطيط 
 (.2008الوطني،

عدم وجود جيات داعمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم بالعمل عمى تنظيم  -6
 (.74،ص2014أعماليا وتطويرىا )البرغثي،

المعوقات الرئيسية إلقبال المشروعات ارتفاع أسعار الفائدة عمى القروض تعد من  -7
 (.32،ص2014الصغيرة والمتوسطة في الحصول عمى التمويل )أبو ناجي،

وفي ليبيا تتحمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمفة مرتفعة في سبيل حصوليا عمى 
التمويل نتيجة الرتفاع أسعار الفائدة، مما يرىق ىذه المشروعات ويستقطع جزءًا من 

 (.159،ص2016)عبد اهلل، أرباحيا
عدم مالئمة صيغ التمويل المصرفي التقميدية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث  -8

تحتاج غالبية ىذه المشروعات إلى تمويل متوسط وطويل األجل ألغراض اإلنشاء 
واالستثمار، وىو ما ال يتوافق مع معايير منح التمويل بالمصارف، والتي تفضل دائمًا 

 قصيرة األجل والتي تتناسب مع طبيعة مواردىا المالية. منح قروض
 

 ثالثًا: تجارب دولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
اتجيت الكثير من الدول النامية والمتقدمة نحو إقامة قاعدة عريضة من المشروعات 

تيا. وفيما الصغيرة والمتوسطة ودعميا وتعزيز دورىا االقتصادي واالجتماعي نظرًا ألىمي
 يأتي تصنيف لبعض تمك التجارب:
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 تجارب بعض الدول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ التقميدية: -1
ىناك العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة بالصيغ التقميدية، وفيما يأتي استعراض موجز لبعض تمك التجارب:
 التجربة اليابانية: -أ

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليابان كغيرىا من دول العالم محدودة 
الموارد الذاتية، ومن ثم تمجأ لالقتراض من المؤسسات التمويمية لتغطية ما لدييا من 
عجز عمى تمبية متطمبات العممية اإلنتاجية. وفي ىذا اإلطار حظيت ىذه المشروعات 

 (:6،ص2012در التمويل منيا )دراجي،بتعدد مصا
البنوك التجارية: التي تقوم بتمويل نسبة كبيرة من القروض التي تطمبيا المشروعات  -1

 الصغيرة والمتوسطة.
تابعة لمدولة، وتقوم بمنح  1949ىيئة التمويل األىمية: وىي ىيئة أنشئت عام  -2

 151وتضم ىذه الييئة  قروض لألشخاص الذين ال يستطيعون االقتراض من البنوك.
 فرعًا يمنح قروض لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وىي تابعة لمدولة  1953ىيئة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة: أنشئت سنة  -3
فرعًا. وتقوم بتنفيذ سياسة اإلقراض لممشروعات الصغيرة والمتوسطة  53تتكون من 

 .حيث تمنح قروض التجييز والتسيير طويمة األجل
فرعًا  52نظام ضمان القروض المقدمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمتمك  -4

باليابان، وىو ما سيل عممية التمويل ليذه المشروعات من المؤسسات التمويمية. حيث 
تقوم بضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى ىيئات التمويل ، كما تقوم بإجراء 

 تطمب التمويل.دراسات الجدوى لممشروعات التي 
عامل. حيث بدأ  5-2وضع نظام تمويل لممشروعات التي يتراوح عدد عماليا بين  -5

مميون  3.5ويتضمن وضع حدود تمويمية لممشروع الصغير إلى  1973ىذا النظام سنة 
ين ياباني. كما تصل مدة سداد القرض إلى أربع سنوات إذا استخدم ىذا القرض لشراء 

 %.7يمكن تخفيض نسبة الفائدة إلى  اآلالت والمعدات، كما
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 :التجربة الماليزية -ب
عمى الرغم من قصر عمر التجربة الماليزية، إال أنيا أثبتت تميزًا ممفتًا بين الدول 
الناجحة، بسبب إدراكيا أىمية ىذه المشروعات في التنمية الشاممة ودورىا في النيوض 

وعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من بالصناعة الوطنية الماليزية، حيث تشكل المشر 
، وقد تميزت ىذه التجربة 2005% من إجمالي المشاريع الصناعية الماليزية لسنة 90

بحجم المساندة والدعم الكبيرين المذين تقدميما الحكومة الماليزية في سبيل تنمية ىذه 
من  المشروعات وذلك عبر سمسمة من اإلجراءات والسياسات الداعمة وتقديم الكثير

التسييالت والمزايا، كما تشترط في جميع التسييالت أال تقل نسبة الممكية الماليزية عن 
% بيدف دعم الصناعة الوطنية المحمية ولعل من أىميا )أبو 60

 (:49،ص2014ناجي،
إنشاء بنك متخصص لتقديم قروض ميسرة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة  -1

مميون رينجت،  5سقوف تمويل عالية تصل إلى  والجديدة، وبشروط مشجعة من
سنة لألصول الثابتة بما  15-10% وفترة سداد من 4ومعدالت فائدة متدنية بحد أعمى 

 سنوات بالنسبة لرأس المال العامل. 3-2فييا فترة سماح من 
تقديم التسييالت المالية والضريبية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة تأخذ شكل  -2

يبية والتسييالت المالية غالبًا ما تكون عمى شكل منح من الحكومة إعفاءات ضر 
% من كمفة المشروع تقدميا عن طريق ىيئة تنمية 50الماليزية بما ال تقل عن 

 المشروعات.
 التجربة التونسية: -ج

تعد التجربة التونسية من التجارب اليامة والرائدة عمى مستوى الوطن العربي، إذ 
كبير تضافرت جيود كثيرة لتنفيذه، من أجل تنمية قطاعات تعتبر مشروع وطني 

اقتصادية مختمفة من جية، وتوفير فرص عمل من جية أخرى، وذلك عبر آليات 
وأدوات تمت عن طريقيا عممية التنفيذ والمتابعة نستعرض من أىميا 

 (:47،ص2014( و)أبو ناجي،134،ص2012)زيدان،
كبنك مختص في تمويل المشروعات  1997إنشاء البنك التونسي لمتضامن سنة  -1

الصغيرة في مختمف القطاعات االقتصادية، وذلك كأحد سبل المساىمة في معالجة 
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إشكالية البطالة والحد من العمالة المياجرة، من أصحاب المين والحرف وحاممي 
 شيادات التعميم الميني والتعميم العالي بغية إدماجيم في النسيج االقتصادي الوطني عن
طريق منحيم قروض قصيرة أو متوسطة األجل، بشروط ميسرة يصل الحد األقصى 

دينار لمجامعيين، وبفائدة بسيطة ال تتجاوز  33000دينار لمعاديين و  10000لمقرض 
% سنويًا، وبفترات استرداد تتراوح بين ستة أشير وسبع سنوات، ومدة إميال تتراوح 5

 بين ثالثة أشير وسنة.
، ميمتو ضمان األشخاص 2003وق الوطني لضمان اإلقراض سنة إنشاء الصند -2

 الغير قادرين عمى تأمين ضمانو لقروضيم عند تمويل مشاريعيم.
برأسمال قدره  2005إنشاء بنك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سنة  -3

مميون دينار تونسي بمساىمة الدولة وبعض المؤسسات األخرى منيا المؤسسة  50
نسية لمضمان، ويساىم البنك في تمويل االستثمارات الخاصة بالمشروعات الصغيرة التو 

مميون دينار تونسي، حيث  4دينار و 80000والمتوسطة التي تتراوح تكمفتيا مابين 
% من تكمفة المشروع مع سقف محدد يبمغ مميون 50% إلى 25يتدخل البنك في تمويل 

 دينار تونسي.
تجارب بعض الدول في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ  -7

 اإلسالمية:
ىناك العديد من التجارب الدولية الناجحة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة بالصيغ اإلسالمية، وفيما يأتي استعراض موجز لبعض تمك التجارب:
 التجربة المصرية: -أ

ويل إسالمي لممشروعات الصغيرة وصغار الحرفيين من شيدت مصر أول تجربة تم
خالل نشاط بنك لالدخار ال يتعامل بالفائدة، أنشئ في إحدى المدن في دلتا مصر وىي 

. وقد ساىم البنك في تمويل بعض المشروعات 1963مدينة ميت غمر في سنة 
األرباح، الصناعية الصغيرة، مثل تمويل مصنع يدوي لمكرتون عمى أساس المقاسمة في 

دوالر أمريكي  2250وتمويل مصنع صغير لمصاج بمبمغ ألف جبيو مصري بما يعادل 
% لممشروع، وكذلك تمويل أقامة 70% لمبنك و30في ذلك الوقت، بنسبة تقاسم أرباح 

مصنع لمطوب بمبمغ خمسة عشر ألف جنيو مصري عمى نفس نسبة المقاسمة في 



 

rs.com.ly-www.stc 

 9109 يوليو –ثامن العدد ال

Volume. 8 – July  2019 

 جملة دراسات االنسان و اجملتمع
Human and Community 

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 9109والمجتمع  اإلنسانلمجلة دراسات 

 

Copyright © HCSJ  2019 07 

 

ي أوج نجاحو بعد سنتين بحجة اإلعداد األرباح. توقف نشاط البنك الصغير وىو ف
إلقامة بنك أكبر يسعى لتحقيق نفس األىداف في نطاق أوسع وأكثر شمواًل وىو بنك 

، وقد قام بنك ناصر بدور 1972ناصر االجتماعي، بدأ بنك ناصر أعمالو في سنة 
الزم كبير بالمساعدة في تحويل الصناعات اليدوية إلى ميكانيكية، وذلك بتقديم الدعم ال

لصغار الصناع والحرفيين من أجل الحصول عمى األدوات واآلالت الالزمة لنشاطيم، 
كما ساىم البنك في تشغيل الكثافة السكانية الموجودة في مصر، وذلك بتقديم الدعم 
المالي إلقامة العديد من المشروعات الصناعية الصغيرة، أضف إلى ذلك تجربتي بنك 

ي لالستثمار والتنمية، المذان يمارسان الصيرفة اإلسالمية فيصل اإلسالمي والبنك الدول
ومن ضمن أىدافيما المساعدة في تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة، وقد استخدما 
التمويل عن طريق المرابحة مع اشتراط تقديم ضمانات مالية من قبل العميل والتي غالبًا 

نقل الممكية لممشروع حتى يقوم  ما تكون عقبة أمام المشروع الصغير، وكذلك تأجيل
جباره،  (.123،ص2016بتسديد كامل قيمة السمعة )إجباره وا 

 
 التجربة الجزائرية: -ب

، وىو 1991، وبدأ نشاطو فعميًا سنة 1990تأسس بنك البركة الجزائري في سنة 
أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية في الجزائر، ويمارس البنك 

ألنشطة المصرفية والتي ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ولمبنك بعض جميع ا
دارة الصناديق المخصصة  نشاء وا  األنشطة االجتماعية مثل تقديم القرض الحسن، وا 
لألىداف االجتماعية، وبيع المرابحة لألمر بالشراء، والمشاركة المتناقصة، والسمم، 

ية لمتمويل. وقد ساىم البنك في تمويل واالستصناع وغيرىا من الصيغ اإلسالم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث استقطب العديد من المشروعات التي استفادت 
من األدوات المالية والتمويمية الجديدة التي يقدميا البنك، وقد شكمت نسبة التمويل التي 
تحصمت عمييا ىذه المشروعات من إجمالي تمويل البنك نسبة ىامة 

(، والجدول التالي يبين التمويل المقدم لممشروعات 162-160،ص2010ي،)خالد
 الصغيرة والمتوسطة مقارنة بإجمالي تمويالت البنك:
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 ( تطور تمويالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة2جدول رقم )
 النسبة % إجمالي التمويالت إجمالي تمويالت م.ص.م السنة

1998 660483827.18 2989944194.16 22.09 
1999 1338595261.05 4452707160.49 30.06 
2000 1964720055.92 5997206660.13 32.76 
2001 3394791448.35 7665802925.25 44.28 
2002 5846409988.35 12887202330.18 45.37 
2003 3038192529.59 6266857199.23 48.48 

مي عمى المشاريع ، خصائص وأثر التمويل اإلسال2010خالدي، خديجة،  المصدر:
الصغيرة والمتوسطة: حالة الجزائر، ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت 

 .162االقتصادية واقع وتحديات، ص
 التجربة السودانية: -ج

عانت المشروعات الصغيرة في السودان من مشكمة التمويل التي حالت دون نمو ىذه 
لتي تعاني من مشاكل تمويمية حوالي المشروعات، حيث وصمت نسبة المشروعات ا

%، وفي ىذه الظروف تأسست الصيرفة اإلسالمية عن طريق بنك فيصل اإلسالمي 89
، وطور نشاط الفرع بافتتاح فرع خاص 1979فرع الجامعة اإلسالمية بأم درمان سنة 

، وقد قام بنك فيصل اإلسالمي بتمويل المشروعات الصغيرة 1983بالحرفيين في سنة 
ية عن طريق المرابحة اإلسالمية، وذلك بتقديم التمويل الالزم لشراء أدوات لمحدادة الحرف

والنجارة وماكينات خراطة وماكينات المحام األوتوماتيكية وماكينات لمخياطة ومناشير 
القطع الكيربائية ومواد خام كاألخشاب والغراء والحديد، ومن خالل تعامل البنك مع 

ة نجد أن الصناعات الصغيرة ذات الطابع السمعي تحصمت أصحاب المشروعات الصغير 
عمى نصيب أكبر من التمويل مقارنة بالمشروعات التي يغمب عمييا الطابع الخدمي، 
وقد وضع البنك شروط لمتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة تتمثل في الشروط 

حرفية لمعميل، وتقديم المبدئية لمموافقة عمى التعامل  والتي تتمثل في )إثبات اليوية ال
ثبات أن لديو مكان يمارس فيو عممو،  دليل يثبت ميارتو وكفاءتو في مجال نشاطو، وا 
والتصديق بالتشغيل من الجيات الرسمية(، والشروط الالزمة لوضع العممية موضع 
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التنفيذ وتتمثل في الضمان الشخصي، وتوفير الضمان العقاري، واحتفاظ البنك بممكية 
ن سداد قيمتيا، وفتح حساب جاري لمعميل لدى الفرع بشروط ميسرة، وتعتبر السمعة لحي

تجربة بنك فيصل اإلسالمي فرع أم درمان فريدة من نوعيا، حيث وفرت إمكانية تمويل 
المشروعات الصغيرة بآلية تعتبر األفضل لدى فئة كبيرة من المحتاجين لمتمويل، وذلك 

تمويل رأس المال الثابت )إجباره  لسد احتياجاتيم التمويمية وعمى رأسيا
جباره،  (.124،ص2016وا 

 التجربة األردنية: -د
بدأ البنك اإلسالمي األردني برنامجو الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

، عند استحداث برنامج خاص لتمويل المينيين والحرفيين والمزارعين 1994سنة 
لة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والصناعيين والخريجين واألطباء والصياد

أما بالنسبة لمقطاعات المستيدفة من ىذا البرنامج، فإنو يمنح التمويل إلى خريجي 
المعاىد والجامعات والمينيين والفنيين الذين تتوافر لدييم الخبرة الكافية وذلك في جميع 

أحكام الشريعة األنشطة االقتصادية حسب أولوية احتياجات المجتمع بما يوافق 
 20000اإلسالمية وسواء أكان المشروع جديدًا أو قائمًا، ويبمغ الحد األعمى لمتمويل 

دينار أردني ويمكن أن يزداد باستمرار إذا ما ثبت نجاح المشروع، ويساىم البنك في 
الحد من البطالة وتفريج كرب المحتاجين وتذليل الصعوبات التي تواجييم واألخذ بيد 

والمينيين والعاطمين عن العمل بتقديم التمويل الالزم ليم بصيغة المشاركة الحرفيين 
 (.57،ص2015المنتيية بالتمميك والمرابحة اإلسالمية )غميقة،

المبحث الثالث: واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا ووسائل دعميا 
 وتمويميا

 أواًل: واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا:
صبح من الضروري في الوقت الراىن االىتمام أكثر بتطوير وتشجيع إقامة أ

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ودعم ىذا التوجو بكل األساليب الممكنة كونو 
المجال المعتمد عميو لتشغيل األعداد المتزايدة من الشباب والتي يتطمب توفير فرص 

 ذه المشروعات من خالل ما يمي:عمل ليا، وفي ىذا الجانب سيتم تناول واقع ى
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 تصنيف المشروعات حسب المناطق: -2
تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتيا عمى االنتشار الجغرافي وتوفيرىا 
لفرص العمل في المناطق الصناعية والريفية والمدن والمجتمعات العمرانية، والجدول 

 التالي يوضح توزيع ىذه المشروعات حسب المناطق:
 7024 -7009( توزيع المشروعات حسب المناطق خالل الفترة من 7جدول رقم )

 %األىمية النسبية فرص العمل %األىمية النسبية عدد المشروعات المنطقة ر.م

 27.8 1662 29.6 182 طرابمس 2
 4.9 290 6.5 40 صبراتة_الزاوية_ العجيالت 7

 3.8 227 5.4 33 الجفارة 3

 2.0 120 2.1 13 ترىونة_ بني وليد 4

 5.1 303 2.9 18 مصراتة_ تاورغاء_ سرت 5

 4.0 241 3.4 21 المرقب_ زليطن 6

 1.7 102 2.8 17 الجبل الغربي 7

 27.8 1659 21.8 134 بنغازي 8

 3.9 235 2.1 13 درنة_ المرج _ البيضاء _ النواقية 9

 1.1 65 0.7 4 اجدابيا _ اجخرة 10

 15.8 942 20.0 123 سبيا 11

 0.8 48 1.8 11 براك 12

 1.1 64 0.7 4 مرزق 13

 0.1 6 0.1 1 وادي الحياة 14

 0.1 6 0.1 1 الجفرة 15

 100 5970 100 615 اإلجمالي
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، دراسة 2015من إعداد الباحثان باالعتماد عمى دراسة الجدي، عبدالمطيف،  المصدر:
توسطة في ضوء التنمية المشروعات المقدمة لمبرنامج الوطني لممشروعات الصغرى والم

المكانية، ورقة مقدمة لورشة عمل واقع وتطمعات المشروعات الصغرى والمتوسطة 
 . 7المكانية في ليبيا، ص

( أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمغ 2يتضح من الجدول رقم )
%، وتساىم ىذه المشروعات في توفير 29.6مشروع في منطقة طرابمس بنسبة  182

%، في حين أن عدد ىذه المشروعات في  27.8عامل بنسبة  1662عدد فرص عمل ل
%، وتساىم ىذه المشروعات في  0.1مشروع بنسبة  1منطقتي وادي الحياة والجفرة بمغ 

%. ويتبين من ذلك أن أكثر المشروعات  0.1عمال بنسبة  6توفير فرص عمل لعدد 
تركيز في منطقة وادي الحياة  الصغيرة والمتوسطة تركزت في منطقة طرابمس، وأن أقميا

 والجفرة.
 تصنيف المشروعات حسب القطاعات: -7

لقد اىتمت ليبيا في اآلونة األخيرة اىتمامًا كبيرا بإقامة المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في مختمف القطاعات، وأصدرت العديد من القوانين والقرارات إلقامة ىذه 

إلنتاج،والجدول التالي يوضح توزيع ىذه المشروعات وذلك لخمق فرص عمل وزيادة ا
 المشروعات حسب القطاعات:

 7024 -7009( توزيع المشروعات حسب القطاعات خالل الفترة من 3جدول رقم )

األىمية  فرص العمل %ةياألىمية النسب المشروعاتعدد  القطاع ر.م
 %النسبية

 38.1 2275 35.6 219 الصناعي 2
 53.6 3198 52.4 322 الخدمي 7
 8.3 497 12.0 74 الزراعي 3

 100 5970 100 615 اإلجمالي
، دراسة 2015من إعداد الباحثان باالعتماد عمى دراسة الجدي، عبدالمطيف،  المصدر:

المشروعات المقدمة لمبرنامج الوطني لممشروعات الصغرى والمتوسطة في ضوء التنمية 
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روعات الصغرى والمتوسطة المكانية، ورقة مقدمة لورشة عمل واقع وتطمعات المش
 .7المكانية في ليبيا، ص

( أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمغ 3يتضح من الجدول رقم )
%، وتساىم ىذه المشروعات في توفير 35.6مشروع في القطاع الصناعي بنسبة  219

%، في حين بمغ عدد المشروعات العاممة 38.1عامل بنسبة  2275فرص عمل لعدد 
%، وتساىم ىذه المشروعات في توفير 52.4مشروع بنسبة  322ع الخدمي في القطا

%، أما القطاع الزراعي فقد بمغ عدد ىذه 53.6عامل بنسبة  3198فرص عمل لعدد 
 497مشروع، وتساىم ىذه المشروعات في توفير فرص عمل لعدد  74المشروعات 
لمتوسطة في القطاع %. ويتبين من ذلك تركز المشروعات الصغيرة وا8.3عامل بنسبة 

 الخدمي، وينخفض ذلك في القطاع الصناعي ثم القطاع الزراعي. 
 ثانيًا: وسائل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا:

 تتمثل الوسائل الداعمة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة في اآلتي:
 إنشاء صندوق التحول لإلنتاج: -2

تحت مسمي  2001لسنة  815انشأ ىذا الصندوق بموجب القرار رقم 
صندوق التحول لإلنتاج، ويتحصل الصندوق عمى موارده المالية من ما يخصص لو من 
الميزانية العامة لمدولة واألموال التي يتحصل عمييا من مؤسسات التمويل المحمية 

 والدولية، ومن أىداف ىذا الصندوق:
 إقراض المشروعات اإلنتاجية والخدمية. -1
 مة القروض المقدمة لممشاريع من الصندوق.اقتراح قي -2
 اقتراح تقديم التسييالت المصرفية لتشغيل المشروعات التي يتم اإلقراض إلقامتيا. -3
ضمان القروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل المؤسسات  -4

% كحد أقصى من قيمة إجمالي القروض 70المالية بحيث يضمن الصندوق ما نسبتو 
 الممنوحة وحسب النشاط وطبيعة المشروع ودراسة الجدوى االقتصادية.

ولمصندوق في سبيل تحقيق أغراضو القيام بعقد االتفاقيات مع المصارف 
ومؤسسات التمويل المحمية لمحصول عمى التمويل الالزم إلقراض المشروعات الصغيرة 

شتراك مع غيره من والمتوسطة، من خالل تقديم المشورة والدعم الفني ليا، واال
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المصارف والمؤسسات األخرى المتخصصة في منح القروض إلقامة المشروعات 
 (.10،ص2017( و)نور الدين وآخرون،88،ص2014الصغيرة والمتوسطة )البرغثي،

 تأسيس البرنامج الوطني لممشروعات الصغرى والمتوسطة: -7
القرار رقم تأسس البرنامج الوطني لممشروعات الصغرى والمتوسطة بموجب 

وحدد اليدف األساسي لمبرنامج في تنمية ورعاية المشروعات  2007لسنة  845
الصغرى والمتوسطة بيدف تعزيز دورىا في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية )نور 

 (.11،ص2017الدين وآخرون،
 إنشاء حاضنات األعمال: -3

مال واالبتكار بإنشاء حاضنات األع 846القرار رقم  2007صدر في سنة 
قامة  التقني والذي حدد مياميا في دعم ومساندة وتشجيع المبادرين عمى تأسيس وا 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة بيدف زيادة اإلنتاج وتوفير فرص العمل )نور الدين 

 (.12،ص2017وآخرون،
 إنشاء صناديق لممشروعات الصغيرة والمتوسطة: -4

، 515الصغيرة والمتوسطة بموجب القرارات رقم تم إنشاء خمسة صناديق لممشروعات ا
وىي )صندوق ثقة، وصندوق مبادرة، وصندوق  2013لسنة  519، 518، 517، 516

إبداع، وصندوق ابتكار، وصندوق ريادة( حيث تيدف تمك الصناديق في المقام األول 
عة إلى توفير تمويل لممشروعات الصغيرة والمتوسطة بأساليب تتوافق مع أحكام الشري

اإلسالمية سواًء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، باإلضافة إلى القيام بأنشطة 
نشاء  أخرى مثل تقديم الضمانات الالزمة لمحصول عمى التمويل وتأسيس الشركات وا 
المشاريع االستثمارية، واقتراح ووضع الخطط واآلليات الالزمة لتسويق المنتجات 

ات داخل أو خارج البمد، وتقديم الخدمات االستشارية والخدمات التي تقدميا المشروع
عداد دراسات الجدوى االقتصادية )نور الدين وآخرون، -13،ص2017والتدريب، وا 

14.) 
 ثالثًا: وسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا:

 تتمثل الوسائل التي تمعب دورًا ميمًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
 اآلتي:
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 المصارف التجارية: -2
تعتبر المصارف التجارية في ليبيا من أىم المؤسسات التي يعتمد نشاطيا 
عمى تجميع المدخرات، ووضعيا في متناول المشروعات واألشخاص الراغبين في 
الحصول عمى القروض، والجدول التالي يوضح القروض الممنوحة لممشروعات الصغيرة 

تقرير المصرف المركزي مصطمح الحرفيين والتشاركيات  والمتوسطة )يستخدم في
 اإلنتاجية بداًل من مصطمح المشروعات الصغيرة والمتوسطة(:

 )ألف دينار( 7004-7000( القروض الممنوحة خالل الفترة من 4جدول رقم )
 األىمية النسبية% القروض الممنوحة السنوات
7000 63.884 50.7 
7002 60.477 47.9 
7007 0 0 
7003 0 0 
7004 2.727 2.4 
 200 276.073 اإلجمالي

من إعداد الباحثان باالعتماد عمى النشرات االقتصادية لمصرف ليبيا المركزي  المصدر:
 لعدة سنوات.

( أن القروض الممنوحة من المصارف التجارية لمحرفيين 4يتضح من الجدول رقم )
%، ومن 50.7بنسبة  2000في سنة والتشاركيات اإلنتاجية قد حققت أعمى معدل ليا 

. ويرجع السبب الرئيسي وراء 2004-2001ثم بدأت في االنخفاض خالل السنوات من 
انخفاض نسبة مساىمة المصارف التجارية في تمويل ىذه المشروعات إلى طبيعة 
تركيبة موارد ىذه المصارف والتي تشكل فييا الودائع النسبة األكبر، مما يحتم عمييا 

 الحتفاظ بالسيولة الكافية لمواجية مسحوبات المودعين الغير متوقعة.ضرورة ا
 المصرف الزراعي: -7

نحو  2005بمغ حجم القروض الممنوحة من المصرف منذ إنشائو حتى نياية عام 
مميون دينار. تم منح ىذه القروض والتسييالت لغرض توفير مستمزمات  902.4
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قامة بعض المصانع الصغيرة وت وفير اآلالت والمعدات الزراعية، وكذلك إنشاء اإلنتاج وا 
مصانع تعميب وحفظ األغذية ومصانع الدقيق واألعالف ومعاصر الزيتون 

 (.49،ص2009وغيرىا)أبوصاع،
 صندوق التحول لإلنتاج: -3

ساىم الصندوق في تنفيذ برنامج التحول لإلنتاج من خالل تزويد المستفيدين من 
جدول التالي يوضح المبالغ المخصصة لإلقراض وفقًا الصندوق بالقروض الالزمة، وال

 لبرنامج التحول لإلنتاج:
 
( المبالغ المخصصة لإلقراض والطمبات الموافق عمييا في صندوق التحول 5جدول رقم )

 لإلنتاج
قيمة مخصص 

 المناطق
قيمة الطمبات 

 المقدمة
قيمة الطمبات الموافق 

 عمييا
نسبة الموافقات إلى 
 الطمبات المقدمة

30000000 24596024 5274239 35% 
، دور التمويل المصرفي في تطوير 2009أبوصاع، رمضان أحمد،  المصدر:

الصناعات الصغيرة: دراسة تطبيقية عمى الصناعات الصغيرة في ليبيا، رسالة ماجستير، 
 .52األكاديمية الميبية، ص

من أجل تمويل ( أن إجمالي المبالغ المخصصة لممناطق 5يتضح من الجدول رقم )
مميون دينار، وأن إجمالي قيمة الطمبات المقدمة من  30نشاط التحول لإلنتاج، قد بمغ 

% من إجمالي المبالغ 48.6مميون دينار وىو ما يمثل  14596014المناطق بمغت 
% من الطمبات 35المخصصة لممناطق، وأن الطمبات الموافق عمييا قد بمغت نسبة 

وجود نواقص في بعض الممفات ووجود بعض األنشطة التي المقدمة، ويرجع ذلك إلى 
 ليست من ضمن األنشطة التي يشمميا برنامج التحول لإلنتاج.

 المصرف الريفي: -4
واصل المصرف الريفي تحفيز ذوي الدخل المحدود والباحثين عن عمل من خريجي 

إنتاجية وخدمية  المعاىد المتوسطة والعميا والمينية والحرفية لمزاولة أنشطة اقتصادية
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بمنحيم قروضًا صغيرة بشروط ميسرة بيدف رفع مستواىم المعيشي، والجدول التالي 
 يوضح عدد وقيمة القروض الممنوحة من المصرف الريفي لممجاالت المختمفة:

 )مميون دينار( 7027( عدد وقيمة القروض الممنوحة حتى عام 6جدول رقم )

زي لسنة من إعداد الباحثان باالعتماد عمى التقرير السنوي لمصرف ليبيا المرك المصدر:
2012. 

( أن عدد القروض الممنوحة من المصرف منذ إنشائو سنة 6يتضح من الجدول رقم )
مميون دينار وزعت عمى عدد  626.2قرضًا بقيمة إجمالية  159193حوالي  2002

من المجاالت، تحصل المجال الخدمي عمى العدد األكبر من القروض والتي بمغت 
% من إجمالي قيمة القروض 40.8نار وبنسبة مميون دي 255.8قرضًا بقيمة  45916

الممنوحة، في حين تحصل المجال البحري عمى العدد األصغر من القروض والتي 
 %.1.0مميون دينار وبنسبة  6.3قرضًا بقيمة  1399بمغت 

 مصرف التنمية: -4
بقوم مصرف التنمية بمنح القروض وتمويل المشاريع اإلنتاجية والخدمية، وذلك 

ر القطاع اإلنتاجي والخدمي وتشجيع المشروعات التي تستخدم األساليب بيدف تطوي
الحديثة في التصنيع، والجدول التالي يوضح عدد وقيمة القروض الممنوحة من مصرف 

 التنمية:

 %األىمية النسبة القيمة العدد البيان
 40.8 755.8 45926 خدمي

 78.2 275.7 58033 الحيواني)مواشي، نحل، دواجن(
 26.2 200.6 77780 حرفي
 8.2 50.8 24692 صناعي
 5.9 37.0 22874 زراعي
 2.0 6.3 2399 بحري
 200 676.7 259293 المجموع
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)مميون  7027-7009( عدد وقيمة القروض الممنوحة خالل الفترة من 7جدول رقم )
 دينار(

 النسبية% األىمية القيمة العدد نوع القروض
 69.6 265.0 349 بناء وتشييد
 27.2 78.7 248 وسائل نقل

 5.6 23.7 57 غذائية وأعالف
 3.7 7.6 90 خدمية

 2.0 7.4 24 خشبية وورقية
 0.5 2.7 4 نسيجية وجمود

 2.6 3.9 73 بالستيكية وكيماوية
 0.7 0.4 4 خدمات سياحية
 2.9 4.5 38 معدنية وىندسية
خدمات صحية 

 يةوعالج
27 20.3 4.3 

 200 737.7 739 اإلجمالي
من إعداد الباحثان باالعتماد عمى التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي  المصدر:

 لعدة سنوات.
( أن عدد القروض الممنوحة من مصرف التنمية خالل 7يتضح من الجدول رقم )

دينار وزعت  مميون 237.2قرضًا بقيمة إجمالية  739بمغت  2012-2009الفترة من 
عمى عدد من القطاعات، تحصل قطاع البناء والتشييد عمى العدد األكبر من القروض 

% من إجمالي قيمة 69.6مميون دينار وبنسبة  165.0قرضًا بقيمة  349والتي بمغت 
القروض الممنوحة، في حين تحصل قطاع الخدمات السياحية عمى العدد األصغر من 

 %.0.2مميون دينار وبنسبة  0.4يمة   قرض بق 4القروض والتي بمغت 
 التمويل اإلسالمي في المصارف الميبية: -5

يعتبر الجياز المصرفي الميبي حديث العيد بالصيرفة اإلسالمية، وكانت البداية من 
مصرف الجميورية، الذي باشر العمل بصيغ التمويل واالستثمار اإلسالمية"المنتجات 
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، وكان ذلك في إطار إذن مصرف ليبيا المركزي 2009المصرفية البديمة"، منذ بداية 
لممصارف التجارية العاممة بفتح نوافذ لتقديم التمويالت والخدمات المصرفية اإلسالمية، 

 08\ 29،الصادر عن مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 09/2009وفقًا لممنشور رقم 
نتجات المصرفية بشأن المنتجات المصرفية البديمة،ولقد عرف ىذا المنشور الم2009\

البديمة كونيا أدوات وصيغ تمويل واستثمار متوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وحددىا في 
أتاح المجال إلمكانية وقد  ثالثة صيغ تمثمت في: المرابحة، والمضاربة، والمشاركة،

التعامل الحقا بصيغ أخرى مثل اإلجارة، االستصناع، والسمم.وعميو باشر مصرف 
ائد في العمل المصرفي اإلسالمي عمى أساس النوافذ اإلسالمية التعامل الجميورية الر 

بصيغة المرابحة لألمر بالشراء في بعض السمع منيا السيارات والحاسبات وغيرىا، كما 
أن العديد من المصارف العاممة ىي األخرى التحقت بدرب الصيرفة اإلسالمية ومنيا 

حة لألمر بالشراء)الطراد المصرف التجاري الوطني فقدم صيغة المراب
 (.26،ص2010والحوتي،

وفي ظل ىذه التطورات يمكن القول بان المصارف اإلسالمية سيكون ليا مكانة بارزة 
في السوق الميبي، وستساىم في توفير التمويل اإلسالمي لمختمف قطاعات االقتصاد 

ل اإلسالمي الميبي، وفي توفير الدعم لممشروعات الصغيرة والمتوسطة، فصيغ التموي
تتسم بالتنوع والتعدد مما يتيح فرصًا ومجاالت أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، كما أن أساليب التمويل اإلسالمي تقوم عمى أساس دراسات الجدوى 
االقتصادية، حيث يتحول اىتمام التمويل اإلسالمي من إدارة لإلقراض إلى إدارة 

لضمان إلى التركيز عمى الجدوى االقتصادية )إجباره لالستثمار، ومن التركيز عمى ا
جباره،  (.128،ص2016وا 

 المبحث الرابع: النتائج والتوصيات
 أواًل: النتائج:

 تتمثل نتائج الدراسة في األتي:
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أظيرت الدراسة وجود دور لممصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات  -1
(، وتراجع ىذا 7(،)6(،)5(،)4لجداول )الصغيرة والمتوسطة، ويتضح ذلك من خالل ا

 بشأن تحريم التعامل بالفائدة . 2013لسنة  1الدور مع صدور القانون رقم 
أثبتت الدراسة وجود العديد من المعوقات التي تحول دون تقديم التمويل لممشروعات  -2

 الصغيرة والمتوسطة مثل، عدم القدرة عمى تقديم ضمانات كافية، وعدم وجود بيانات
وسجالت محاسبية، وعدم وجود قاعدة بيانات ومعمومات توضح احتياجات المناطق 

 الميبية من المشاريع.
توصمت الدراسة إلى أن المصارف لم تعتمد بعد صيغ التمويل اإلسالمي ليذه  -3

بشأن الصيرفة اإلسالمية  2012لسنة  46المشروعات بالرغم من صدور القانون رقم 
 بشأن تحريم التعامل بالفائدة. 2013لسنة  1والقانون رقم 

بينت الدراسة أنو تم إنشاء خمسة صناديق تيدف إلى توفير الضمان والتمويل  -4
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة بأساليب تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية وىي 
)صندوق ثقة، وصندوق مبادر، وصندوق إبداع، وصندوق ابتكار، وصندوق ريادة( 

 .2013لسنة  519، 518،  517، 516، 515لقرارات بموجب ا

 ثانيًا التوصيات:
 في ضوء النتائج السابقة يوصى الباحثان بالتوصيات اآلتية:

إيجاد سبل لدعم المصارف الستخدام صيغ التمويل اإلسالمي لتمويل المشروعات  -1
ارة المنتيية الصغيرة والمتوسطة مثل المرابحة والمشاركة واالستصناع والمزارعة واإلج

 بالتمميك.
العمل عمى إنشاء مراكز لممعمومات في كافة المناطق الميبية تربط بين مؤسسات  -2

التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبادل المعمومات وتحديد مدى الجدوى 
 االقتصادية ليذه المشروعات والتأكد من سالمتيا وجدارتيا لمحصول عمى التمويل.

ناديق التي تم إنشائيا لضمان وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفعيل الص -3
 بأساليب تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
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االستفادة من التجارب الدولية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباألخص  -4
 تمك التي اعتمدت عمى صيغ التمويل اإلسالمي.

 قائمة المراجع
 أواًل: الكتب:

، إدارة المشروعات الصغيرة مدخل إستراتيجي 2006الحسيني، فالح حسن،  -1
 لممنافسة والتميز، دار الشروق، عمان.

 ثانيًا: الدوريات العممية:
، دور التمويل اإلسالمي في دعم المشروعات 2015أبوشنب، سامح عبد الكريم،  -1

وم االقتصادية الجامعة، الصغيرة والمتوسطة: دراسة حالة األردن، مجمة كمية بغداد لمعم
 .45العدد

جباره، عبد المنعم حسن،  -2 ، دور المصارف اإلسالمية 2016إجباره، زينب حسن وا 
 .5في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ليبيا، مجمة البحوث األكاديمية، العدد

، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في 2010األسرج، حسين عبد المطمب،  -3
 .8شغيل في الدول العربية، مجمة الباحث، العددالت
، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحدي 2015األسرج، حسين عبد المطمب،  -4

 .69البطالة بين الشباب الخميجي، مجمة بحوث اقتصادية عربية، العدد
، قياس كفاءة التمويل الحكومي الموجو نحو تنمية 2009النسور، إياد عبدالفتاح،  -5

 .3، العدد16روعات الصغيرة في األردن، المجمة العربية لمعموم اإلدارية، المجمدالمش
، دور المصارف الخاصة في تمويل المشاريع 2011بتال، أحمد حسين وآخرون،  -6

الصغيرة والمتوسطة في العراق، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية، 
 .7، العدد4المجمد

، أىمية دور قروض اإليجار في تمويل المشروعات الصغيرة 2005رغيب، مميكو،  -7
 .5والمتوسطة، مجمة العموم االقتصادية وعموم التسيير، العدد

، اليياكل واآلليات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة 2012زيدان، محمد،  -8
 .7والمتوسطة بالجزائر، مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد
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، المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورىا في النمو 2013ماط، سممان، كاظم خ -9
 .5، العدد3االقتصادي في العراق، مجمة المثنى لمعموم اإلدارية واالقتصادية، المجمد

، اإلشكاليات والمعوقات التي تحد من 2016عبد اهلل، الصادق امحمد بمقاسم،  -10
ة والمتوسطة:دراسة ميدانية مساىمة المصارف التجارية في تمويل المشروعات الصغير 

 .3من داخل مصرف الجميورية بمدينة طرابمس، مجمة آفاق اقتصادية، العدد
، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحد من 2016عيدان، فريالمشرف،  -11

مشكمة البطالة بين الشباب العراقي، مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية، 
 .16عدد، ال8المجمد

 ثالثًا: الرسائل العممية:
، دور المصارف التجارية في تنمية المشروعات 2007أحمد، خالد النويصري،  -1

 الصغيرة والمتوسطة، رسالة ماجستير، األكاديمية الميبية.
، دور التمويل المصرفي في تطوير الصناعات 2009أبوصاع، رمضان أحمد،  -2

ات الصغيرة في ليبيا، رسالة ماجستير، األكاديمية الصغيرة: دراسة تطبيقية عمى الصناع
 الميبية.

، األثر التنموي لممشروعات الصغيرة والمتوسطة 2014أبوناجي، كفاح ىشام،  -3
الممولة من قبل وزارة االقتصاد الوطني، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة 

 اإلسالمية غزة.
ت تمويل المشروعات الصغيرة ، معوقا2014البرغثي، ونيس محمد أحمد،  -4

والمتوسطة الحجم في ليبيا ومقترحات عالجيا، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد، جامعة 
 بنغازي.

، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ 2015تمام، أسميان يعيش،  -5
ر، المصرفية اإلسالمية: دراسة حالة بنك البركة الجزائري وكالة بسكرة، رسالة ماجستي

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد خيصر.
، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية 2013سردوك، صالح الدين،  -6

، رسالة ماجستير، كمية العموم 2012-2002االقتصاد الوطني: دراسة إحصائية 
 مرباح.االقتصادية وعموم التسيير وعموم تجارية، جامعة قاصدي 
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، المشكالت التمويمية التي تواجو المشروعات 2015غميقة، مفتاح رمضان،  -7
الصغرى والمتوسطة في االقتصاد الميبي: دراسة تطبيقية عمى المصارف التجارية الميبية 

 والمؤسسات التمويمية داخل منطقة طرابمس، رسالة ماجستير، األكاديمية الميبية.
 :رابعًا: المؤتمرات والندوات

، المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا الواقع 2006الورفمي، ثريا عمي حسين،  -1
والطموح، الممتقى الدولي حول متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول 

 أبريل، جامعة حسيبة بن بو عمي بالشمف. 18و17العربية، يومي 
، التشريعات واإلجراءات 2010حومة، الطراد، إسماعيل إبراىيم والحوتي، سالم ر  -2

التي تنظم العالقة بين المصارف اإلسالمية والمصرف المركزي: دراسة مقارنة بين 
 األردن وليبيا، المؤتمر الدولي الثاني حول الخدمات المالية اإلسالمية.

، دراسة المشروعات المقدمة لمبرنامج الوطني 2015الجدي، عبد المطيف،  -3
غرى والمتوسطة في ضوء التنمية المكانية، ورقة مقدمة لورشة عمل لممشروعات الص

 واقع وتطمعات المشروعات الصغرى والمتوسطة المكانية في ليبيا.
، دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات 2006حداد، مناور،  -4

حول  الصغيرة والمتوسطة )إضاءات من تجربة األردن والجزائر(، الممتقى الدولي
 18و17متطمبات تأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، يومي 

 أبريل، جامعة حسيبة بن بو عمي بالشمف.
، خصائص وأثر التمويل اإلسالمي عمى المشاريع الصغيرة 2010خالدي، خديجة،  -5

قتصادية والمتوسطة: حالة الجزائر، ممتقى المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت اال
 واقع وتحديات.

، التجربة اليابانية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2012دراجي، السعيد،  -6
والدروس المستقاة منيا لمجزائر، الممتقى الوطني حول استراتيجية التنظيم ومرافقة 

أبريل، كمية العموم  19و18المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 
 التجارية وعموم التسيير، جامعة قاصدي مرباح.االقتصادية و 
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، تجربة ليبيا في مجال تنمية وتطوير 2017نور الدين، عمي أبوبكر وآخرون،  -7
المشروعات الصغرى والمتوسطة، مؤتمر عممي بعنوان المشروعات الصغرى 

 والمتوسطة: الفرص والتحديات، كمية االقتصاد والمحاسبة، جامعة سبيا.
 رير والنشرات:خامسًا: التقا

 .2014-2009التقارير السنوية لمصرف ليبيا المركزي من  -1
 .2005-2000النشرات االقتصادية لمصرف ليبيا المركزي من  -2
، االستراتيجية الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة 2008مجمس التخطيط الوطني،  -3

 .2018-2008والمتوسطة وخطة العمل 
 


