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 المشروعات الصغيرة

 الخيار األفضل لالقتصاد الليبي
 

 عبد هللا أدمحم شامية. د.أ

 املقدمة

،دورا مهما في تحقيق مستهدفات   Small SizeEnterprises (SSE)تؤدي املشروعات الصغيرة 

والاجتماعية في معظم دول العالم، حيث تشكل هذه املشاريع نسبة كبيرة من املشاريع في التنمية الاقتصادية 

القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية ، وفي العديد من املجاالت ألاخرى، حيث تسهم هذه املشاريع في 

مهما في اكتساب وفي التخفيف من مشكلة البطالة، كما تؤدي دورا  امتصاص أعداد كبيرة من ألايدي العاملة

 .املهارات الفنية والتقنية،وهي كذلك صاحبة الدور ألاكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات

اعتمادا على الخامات والكفاءات املحلية،وألاكثر استخداما  تعد ألاكثر عددا،وألاكثر فاملشروعات الصغيرة       

باهتمام  ى هذا الدور وهذه ألاهمية حظيت املشروعات الصغيرةوبالنظر إل. للتقنية املتوفرة محليا كذلك

لهذه املشروعات في  ألاهمية النسبية ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية،وسنحاول إبراز

 .محاولة للفت الانتباه إليها عند التفكير في وضع أسس الانطالق القتصادنا الوطني خالل املرحلة القادمة

 عريف والخصائصالت -1

تعد املشروعات الصغيرة من أنسب ألانماط لالستثمار والتنمية حيث يمكنها،إذا ما حظيت بالدعم والرعاية  

والاهتمام، القيام بدور فعال في تعظيم إلانتاج،وتجميع املدخرات، وتنمية الصادرات، وخلق فرص عمل، 

 .وتنمية املهارات إلادارية والقدرات الفنية بشكل عـام

ويثير مفهوم املشروعات الصغيرة جدال كبيرا بين الاقتصاديين،إذ ال يوجد اتفاق بشأن تعريف واحد للمشروع 

يمكن أن يسري على جميع املشاريع، وفي كل املناطق وتحت كل الظروف، وذلك ألن الحكم على مشروع  الصغير

تؤخذ في الاعتبار الظروف التي يعمل فيها ضوابط ومعايير،إذ يتعين أن  أو كبيرا تحكمه أو متوسطا بكونه صغيرا

 .املشروع والبيئة املحيطة به، ومرحلة تطور املجتمع وأعرافه وتقاليده



 

 

 المشروعات الصغيرة  الخيار الأفضل للاقتصاد الليبي  2

 

ورغم من هذا يجمع معظم املهتمين بدراسة املشروعات الصغيرة واملتوسطة على استخدام عددا من املعايير 

 :لتحديد املفهوم، ولقد انتهج في ذلك منهجين هما

 الكمي  املنهج  **

 املنهج الوصفي** 

 

 :           ففي حين ركز املنهج ألاول على معايير كمية مثل 

 عدد العمال واملوظفين •

 حجم رأس املال املستثمر •

 الحصة السوقية •

 كمية وقيمة ونوعية املنتج •

 : مثل كمعايير فاصلة بين ما هو صغير وبين ما هو كبير، ركز املنهج الثاني على معايير وصفية

 طريقة إلادارة والتنظيم •

 حجم الاستقاللية •

 مستوى الخدمات املقدمة من الدولة •
 

 

والواقع أن معيار عدد العاملين هو املعيار ألاكثر استخداما لتمييز املشروعات الصغيرة، يليه في ألاهمية معيار 

املثال، تعتبر الواليات املتحدة حجم رأس املال املستثمر، ويختلف املعياران من دولة ألخرى، فعلى سبيل 

عامال وموظفا مشروعا صغيرا، بينما تعتبر اليابان والهند املشروع  05ألامريكية املشروع الذي يعمل به أقل من 

 عامل وموظف، وقد يستخدم املعياران معا كما هو الحال في 055صغير إذا كان عدد العاملين به أقل من 

 وباكستان وبعض الدول العربية كالسعودية والكويت ومصر، ويرجع ذلك إلى بعض الدول مثل اململكة املتحدة

 :خر قد يؤدي إلى عدم الدقة في تصنيف املشروعات وذلك لألسباب لاتيةأن استخدام أحد املعيارين دون لا 
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حجم  أن املشروع اليمكن اعتباره مشروعا صغيرا؛ ألن قد يكون عدد العاملين باملشروع قليال جدا،أال  •

وسائل ذات كثافة رأسمالية عالية، ولذا فاملشروع يصنف على أنه  رأسماله كبير نسبيا، ويستخدم طرق و

 
ً
 كبيرا

ً
 .حسب معيار رأس املال مشروعا

املشروع يستخدم  وقد يكون العكس من ذلك، حيث حجم رأس املال املستثمر قليل نسبيا،بينما*         

مما يؤدي إلى تصنيفه ( خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية) وسائل إنتاجية ذات كثافة عمالية

 .   مشروعا كبيرا وفقا لذلك

 

وعلى أي حال فإن الجمع بين املعيارين يعد ضروريا للخروج بمعيار نسبي جديد يعرف بمعيار رأس املال إلى  

العمل، يحسب بقسمة حجم رأس املال املستثمر على عدد العمال، ويطلق عليه تكلفة فرصة العمل؛ ألنه 

ظل قضية التعريف والاتفاق يمثل حجم رأس املال الالزم لتوظيف وتشغيل عامل واحد، وبالرغم من ذلك ت

 . على معيار معين محل جدل وخالف بين املهتمين بشؤون املشروعات الصغيرة

 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، اتفق معظم الباحثين واملهتمين باملشروعات الصغيرة على عدد من املعايير 

 :النوعيةالتي يتعين على املشروع الصغير أن يستوفيها، ومن أهمها

  محدودية الحصة السوقية **          

 .محدودة ال تمكنه من التأثير في أسعار املنتجات التي يقدمها  فاملشروع الصغير يحتل في العادة حصة سوقية

 استقاللية املشروع**           

يتمتع غالبا صاحب املشروع باستقاللية كاملة في إدارة   شؤون مشروعه، وليس عليه أن يعود لجهة أعلى منه 

 إداريا التخاذ القرارات      

 شمولية إلادارة**           

بمعنى أن صاحب املشروع يمارس أو يشارك في جميع   ألاعمال إلادارية، حيث ال يوجد في العادة النمط إلاداري 

 .الكبيرة وبالتالي ال يوجد تفويض للسلطات  عاملشارياملتبع في 
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وبشكل عام، تظل قضية عدم وجود تعريف أو معيار عالمي متفق عليه ومقبول قائمة،ألامر الذي يدفعنا إلى 

إلى الخصائص والسمات العامة التي يتمتع بها املشروع الصغير وتميزه عن غيره أمال في تكوين صورة  اللجوء

 . واقعية عن هذه املشروعات املهمة والحيوية في معظم الاقتصاديات الحديثة

  تتسم املشروعات الصغيرة بانخفاض تكلفة فرصة العمل وهي سمة ضرورية خاصة بالنسبة للدول

 .تعاني من قلة املوارد املالية وكثرة الباحثين عن العملالنامية التي 

  وهي تقنية ذات تكلفة متواضعة (لكنها ليست متخلفة)تستخدم املشروعات الصغيرة تقنية سهلة ،

 .وذات متطلبات فنية محدودة قابلة للتطوير وسهلة الاستيعاب

 ،ألامر الذي يزيد من القيمة  تعتمد معظم املشروعات الصغيرة على الخامات وإلامكانيات املحلية

 .املضافة، ويرفع من كفاءة استخدام املوارد الوطنية

 املشروعات الصغيرة سهلة التوطين والانتشار ألامر الذي يساعد في خفض تكلفة التسويق. 

  بساطة إدارة املشروع الصغير، إذ غالبا ما يلعب املبادر املستثمر وأفراد عائلته أو شركاؤه دورا مركزيا

 .جميع العمليات إلانتاجية في

  سواق املحلية،وبالتالي يستجيب ويلبي الطلب املحلي ألا إنتاج املشروعات الصغيرة يوجه غالبا إلى

 .ويحد من الواردات

ويمكننا الاتفاق على اعتماد معياري عدد العمالة وحجم رأس املال املستثمر لتكون أساس العتبار املشروع 

 :م ال، بحيثالاستثماري مشروعا صغيرا أ

 .عامل  بكل مشروع 111إلى 11يتراوح عدد العاملين في معظم املشروعات الصغيرة مابين  *

ألف دوالر وال يزيد  01تأسيس املشروع الصغير مبلغا اليقل  عن يبلغ حجم رأس املال املستثمر في بداية *  

 .مليون دوالر 2عن 

وهذا التعريف شامل لخصائص وسمات املشروع الصغير، وبالتالي يجري تحديد نمط املشروعات الصغيرة       

التي يتعين دراستها واحتضانها ودعمها وتطويرها لتسهم في دفع عجلة التنمية وخلق قاعدة اقتصادية متينة، 

التي توظف ( الصغيرة جدا)في الصغر  أن هذا التعريف يستبعد املشروعات الصغيرة املتناهية ونشير هنا إلى

 .عمال،أو تلك التي تعرف باسم مشروعات الاقتصاد املنزلي أو الخيري غير الرسمي 05أقل من 
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 ألاهمية النسبيـــــة  -2

لم تخل إستراتيجيات التنمية الاقتصادية املتبعة في العديد من دول العالم من ضرورة الاهتمام بتنمية ودعم   

 :وتطوير املشروعات الصغيرة، ويرجع هذا الاهتمام إلى ما يلي

 آليات التطور التقني من حيث قدرتها على تطوير وتحديث عمليات  أهم املشروعات الصغيرة تعد إحدى

بشكل أسرع وبتكلفة أقل مقارنة باملشروعات الضخمة، حيث توفر الكثير من املشروعات الصغيرة إلانتاج 

فرصا للتكامل الاقتصادي بمختلف صوره ألامر الذي يؤدي إلى الرفع من كفاءة تخصيص املوارد الاقتصادية، 

مد أساسا على وتشير إحدى الدراسات في بعض دول الاتحاد ألاوروبي إلى أن اقتصاد هذه الدول يعت

مصنفة على أساس أنها مشروع صغير )مليون شركة صغيرة أوروبية  01املشروعات الصغيرة وأن هناك حوالي 

من جميع فرص العمل املتاحة في % 11، هذه الشركات توفر أكثر من (موظفا وعامال 005يعمل به أقل من 

% 05ل ألاوروبية،وفي اليابان يعزى مانسبته من مجموع رؤوس ألاموا% 10الدول ألاوروبية، وتتعامل في حوالي 

من إجمالي املشروعات فـــي % 49من الابتكارات والتطور التقني إلى املشروعات الصغيرة التي تمثل ما نسبته 

 .الاقتصاد الياباني

 ،فهذه  للمشروعات الصغيرة دور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية املتوازنة واملستدامة

 :بالتالي تتميز  شروعاتامل

 وعاء سهولة التأسيس وصغر حجم الاستثمار املطلوب مما يجعلها  -
 
  ا

 
لجذب مدخرات صغار  جيدا

 .املستثمرين

خالل انتشارها الجغرافي،  تساهم في توزيع الدخل وتحقيق تنمية مكانية متوازنة وذلك من -

 .تحتية معقدةحاجتها ملتطلبات بنية  وبفضل مرونة أسس توطينها، ولعدم

من % 01توظيف مانسبته  تعتمد على تقنيات ذات كثافة عمالية عالية فهي بذلك تسهم في -

 .القوى العاملة في العالم

 .الاقتصادية والفنية بأقل تكلفة  تساعد على نقل وتوطين التقنية وسهولة التجاوب مع املتغيرات -

على املستوى املحلي  قدر على املنافسة إذا ما أحسن التخطيط لقيامها ورعايتها ودعمها فإنها أ -

 . الصادرات وإلاقليمي وربما العالمي، وهذا من شأنه زيادة 

تمثل القاعدة ألاساسية والنواة الحقيقية لنشوء قطاع خاص قوى وقادر على خوض غمار  -

 .والتدرج نحو قيام املشاريع الكبيرة وإلانتاج وتطوير الحياة الاقتصادية، الاستثمار 
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ونظرا لهذه ألاهمية نجد أن املشروعات الصغيرة كانت وراء ما حققته الدول ألاكثر تنمية في العالم من تقدم     

والتي سنتناول  اقتصادي واجتماعي، بل وتقني، ومازالت تلعب دورا أساسيا في النمو الاقتصادي في تلك الدول 

 :جزء منها في التالي

 

  للمشروعات الصغيرة، خاصة في القطاع الصناعي، وكانت فعال عامال فلقد أولت اليابان أهمية بارزة

% 44حاسما فيما حققته اليابان من تفوق صناعي، وتمثل الصناعات الصغيرة في اليابان ما نسبته 

إجمالي القوى العاملة الصناعية، وتسهم  من% 30من إجمالي القطاع الصناعي، وتوظف ما يقرب من 

 .الصناعي الياباني في الناتج% 00بأكثر من 

 

  وفي الواليات املتحدة ألامريكية، وبعض دول غرب أوروبا،تسهم املشروعات الصغيرة بنسب تتراوح ما

من إجمالي عدد املشاريع وتسهم في القطاع التصديري بنسب تصل في بعض الدول % 45إلى % 05بين 

 %.95إلى 

 
 

  ماليين وحدة صناعية، تشارك بنسبة  0من وفي الهند نجد أن قطاع الصناعات الصغيرة يضم أكثر

من إجمالي حجم إلانتاج الصناعي الهندي، ويبلغ معدل النمو السنوي لهذا القطاع حوالي % 00

مليون موظف وعامل ينتجون ما يعادل  03، وتوفر هذه الصناعات وظائف وأعمال لحوالي 00.0%

 .القومي في الاقتصاد الهندي من الناتج% 05مليارات من الدوالرات وبنسبة تصل إلى  053
 

أن املشروعات الصغيرة لها دالالت واسعة أكثر مما يحدها تعريف معين، دالالت ترقى إلى  يتضح مما سبق    

مستوى ألاهمية التي تحظى بها لهذه املشاريع ضمن املنظومة الاقتصادية، دالالت ترتقي إلى مستوى الدور 

أن تلعبها في العملية التنموية بكامل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ،  والوظيفة التي يمكن لهذه املشروعات

، حيث جاء فيه 0401الصادر عام   ILOولقد أكد على هذه الحقيقة التقرير السادس ملكتب العمل الدولي 

نها تعمل ، وأ..تعتبر أول حلقة في سلسلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الطويلة:  ".....أن املشاريع الصغيرة

 ..."على تحفيز التغيير الاجتماعي التدريجي والسلمي

 

تكون مصدرا لفرص العمل، وحاضنا  إن تمت رعايتها ودعمها وتطويرها، يمكن أن كما سبقت إلاشارة فهي   

ألاخرى بالسلع  للمهارات وإلابداع، وعامال مساعدا لالستقرار الاجتماعي والسياس ي، ومصدرا لتغذية املشاريع
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آليات دمج املرأة في ألانشطة  واملواد الوسيطة والنهائية وباألفكار، وقناة لتجميع املدخرات، وتعتبر كذلك إحدى

 . الاقتصادية

 

إذن ستظل املشروعات الصغيرة هي ألاكثر عددا،وألاكثر توظيفا للعمالة،وألاقل تكلفة في توفير فرص العمل، 

كل ذلك يتوافق مع ظروف .. خداما للتقنية واملواد الخام املحليةوصاحبة الدور التنموي ألاكبر،وألاكثر است

معظم البالد العربية ومن بينها بالدنا ليبيا، حيث يعاني اقتصادنا الوطني ارتفاع معدالت البطالة وانخفاض 

 . وإلانتاجية، وفي عوائد الاستثمارات مستويات إلانتاج

 

مليون  39البالد العربية في حاجة ماسة إلى تدبير ما يقرب من  أن 0559ولقد ورد في تقرير البنك الدولي لعام 

قطاع املشروعات الصغيرة في معظم الدول  فرصة عمل خالل العشرين سنة القادمة، ورغم ذلك نجد أن

العربية لم يلق الاهتمام املناسب، ومازالت تعاني مشاكل مزمنة وعقبات راسخة يتعين دراستها والعمل على 

 .ينطلق هذا القطاع ويتطور إزالتها لكي 

 

ونحن في ليبيا، وفي إطار التفكير بالسبل العلمية للرفع من كفاءة الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات    

املجدية وبما يحقق ألاهداف املتوخاة وتوفير فرص عمل للشباب، وخلق قيم مضافة حقيقية في الاقتصاد 

ملشاريع ألاهمية الالزمة واعتبارها أساسا لقيام قطاع إنتاجي متميز الء هذا النوع من ايالوطني، فإنه يتعين إ

 .يكون رافدا قويا لنمو وتطور الاقتصاد الوطني
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تشير تجارب العديد من الدول إلى ضرورة الاعتماد على عدد من لاليات التي ثبت فعاليتها في دعم وتطوير         

املشروعات الصغيرة لكي تنمو وتساهم بدور فعال في العملية التنموية في جوانبها املتعددة، ومن هذه لاليات 

 :  والوسائل مايلي

  Entrepreneurship نشر ثقافة املبادرة والريادة -1

الريادة هي إلابداع، وإلانسان الريادي هــو ذلك الشخص  الذي يتمتع بمواصفات شخصية متميزة عن لاخرين 

 يملكون  إنجازات مرموقة في مجال العمل، لذا يتعين تشجيع الرياديين الصغار الذين  يستطيع بها تحقيق

 خاصة بهم،مهارات وقدرات فنية ومالية عالية كي يبدأوا مشروعات 
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نشر ثقافة الريادة واملبادرة تهدف إلى تغيير السلوك وامليل الاجتماعي لدى الناس من انتظار املرتب وحب  إن

ولقد تبنت العديد من دول العالم هذه الوسيلة للدفع في اتجاه    الوظيفة إلى حب املخاطرة والعمل املستقل

وتعتبر جمهورية مصر . والفعاليات والدورات واملطبوعاتالعمل الحر وذلك  عبر سلسلة من البرامج ألانشطة 

العربية من الدول التي تبنت هذه لالية منذ عشرين عاما ولقد  كان لهذه السياسة آثارها إلايجابية على 

 .الاقتصاد املصري 

 

 القيام بدراسات وأبحاث عن احتياجات السوق  -2

املختلفة تدفع بكثيرين من راغبي  السلع والخدماتإن قلة املعلومات املتوفرة عن احتياجات السوق من 

التراجع عن املشروع وتقليد مشروعات قائمة والتي تبدو لهم أنها ناجحة أو اللجوء إلى العمل  إلى الاستثمار إما

في مجاالت الاستيراد والتصدير أو املجال التجاري التقليدي، ولقد تم التصدي  لهذه املشكلة في كثير من الدول 

طريق إنشاء هيئات ومراكز بحثية تقدم  خدمات استشارية ومعلومات تفصيلية عن التكاليف وحجم عن 

 .ومواد خام وإلاجراءات املطلوبة وكذلك معلومات عن مصادر التوريد الالزمة من لاالت  السوق والتراخيص 

 

 إلانفاق على البحث والتطوير -3

والتطورات في عالم التقنية وعالم  تعين مواكبة املستجدات في ظل التطور التقني الذي نعيشه في هذا القرن ي

املال وألاعمال، ولقد أدركت دول كثيرة  أهمية البحث العلمي والتطوير لزيادة قدرتها التنافسية في ألاسواق 

وصناديق لرعاية برامج  أموالا طائلة لتشجيع البحث والتطوير،وإنشاء مؤسسات  العاملية،لذلك خصصت

إن تشجيع البحث والتطوير يعمل على تنويع القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع . دراساتالبحوث وال

تقليص التكلفة إلانتاجية للوحدة املنتجة عبر ابتكار مدخالت جديدة أو تحسين      الصناعي، ويعمل كذلك علي

 .الطرق الحالية مما يزيد القدرة التنافسية للمنتج املحلي

 

 حاضنــات ألاعمالتطوير ونشر   -4

في   هذه الحاضنات لتوفير ظروف  تماما كالحاضنات الطبية حيث يتم وضع املواليد غير مكتملي النمو    

بين في بدء مناسب جدا للنمو ولحين تجاوز مرحلة الخطر،  حيث يتم إشغال الحاضنة بمجموعة من الراغ

خاصة بهم، ولفترة محددة ال تزيد عن ثالث سنوات، وتعتبر حاضنات ألاعمال إحدى  مشروعات استثمارية
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لاليات التي برزت أهميتها في تسهيل عملية الانطالقة للمشروعات الجديدة  عبر توفير مناخ من العون 

 . وإلارشاد

 

 املشروعات الصغيرة في الاقتصاد الليبي

من ( بمختلف مجاالتها)بشأن املشروعات الصغيرة  لان على عرض املفاهيم لقد ركزنا في هذه الورقة إلى     

 :لاتية  جانب نظري بحت، وبشكل عام دون التطرق أو الدخول في خصوصية الاقتصاد الليبي وذلك لألسباب

حول هذا املوضوع قليل،وغير متوفرة في معظمها للباحثين واملهتمين  ان املتوفر من كتابات وإحصائيات -

 .وضوع املشروعات الصغيرةبم
 

 ركزت على القطاع( رغم ندرتها)إن معظم الندوات التي عقدت والدراسات التي أجريت  -

 .ناعي،واستخدمت إحصائيات مسحية قديمة نسبيا وغير شاملة لكل قطاع املشروعات الصغيرةالص
 

النظرية ودراسة التجارب إن موضوع املشروعات الصغيرة في ليبيا في أمس الحاجة إلى تفصيل الجوانب  -

 .العملية والاستفادة من كل ذلك في النهوض بهذا القطاع

وبالرغم من عدم حصولنا على معلومات دقيقة عن قطاع املشروعات الصغيرة،إالأننا على ثقة من أن   

الدول  التي تواجهها في مجموعة املشروعات الصغيرة في ليبيا تعاني املشاكل نفسها وتواجه املعوقات نفسها

ألامر قد يكون اسوأ خاصة في ظروف غياب الجهات الراعية واملتخصصة، وعدم الوضوح وعدم  النامية، بل إن

 .الشفافية في السياسات الاقتصادية العامة، واتسام مناخ الاستثمار بظروف عدم التأكد وعدم الاستقرار

ئق وما تم اقتراحه من سبل وآليات لدعم وعليه يمكننا الجزم بأن كل ما تم عرضه وذكره من مشاكل وعوا   

 .وتطوير هذه املشروعات ينطبق تماما على الحالة الليبية
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 خامتة وتوصية

حاولنا في هذه الورقة املوجزة عرض بعض املفاهيم والحقائق املتفق عليها حول تعريف وخصائص املشروعات 

تطورها ونموها ثم ركزنا على سرد أهم لاليات والوسائل الصغيرة وإلاشارة إلى املعوقات واملشاكل التي تعترض 

التي من شانها الدفع بهذا النوع من املشروعات، ثم التفصيل في إحدى لاليات الحديثة لدعم املشروعات 

وهي حاضنات إلاعمال حيث تم التعريف بها وتطورها  الصغيرة والتي أثبتت نجاحا في العديد من الدول 

 .وأنواعهاوأهدافها وأنشطتها 

وفي الختام فإننا سوف نتجاوز صيغ التوصيات املعتادة ألنها تقليدية ومتكررة من جهة، وألن الوضع يحتاج 

لوقفة جادة، فاملشكلة ألاساسية التي تواجه الدول العربية، وليبيا من بينها، تنحصر في البعد عن تنمية 

طها بواقع املجتمع لتفرز مشروعات وبرامج تنموية والتحديث والبحث العلمي وإلابداع التقني ومؤسساته، ورب

إن املشكلة تكمن في عجزنا عن دمج مفاهيم العلم والتقنية وإلابداع مع حاجيات املواطنين وبما يتالءم . فاعلة

 .وألاعراف السائدة في املجتمع مع القيم

أن الافتقار إلى قاعدة علمية نعم إن بعض املحاوالت كانت موفقة في بعض الدول التي اقتبست من غيرها،إال 

راسخة ذات هياكل وطنية، مندمجة بالكامل مع املجتمع وقيمه وأعرافه وهمومه، يجعل عملية الاقتباس غير 

 .ذات فائدة ومبتورة الجذور وغريبة في جوهرها

اقعنا وثقافتنا، إن تجاربنا نحن العرب في استيراد التقنيات الجاهزة التي ال تملك املرونة الكافية للتالؤم مع و 

إن التكنولوجيا ".. وكما قال أحد الخبراء العرب . واضحة وما وصلنا إليه كذلك واضح، والفجوة كذلك واضحة

فاملعرفة والكفاءة إلادارية وطاقة إلابداع تشكل ركائز لكل .. "   معرفة،ونظم تكون سلعة تجارية هي أوال نأقبل 

بل هي النظم إلدخال أفضل الطرق الفنية التي تزيد من  بتراكم إلانتاجتطور تقني، فليست لالة هي التي تسمح 

وكخطوة أولى وضرورية في هذا الاتجاه يتعينأن يتم الربط العضوي والحيوي بين مؤسساتنا . إلانتاج كما ونوعا

اء قاعدة إلانتاجية والخدمية املختلفة وبين جامعاتنا ومراكزنا البحثية، والعمل على توجيه ألانشطة نحو بن

 .                       علمية تسهم في تطوير وخلق مشروعات، استثمارية صغيرة ومتوسطة، ناجحة وقبلة للتطور والنمو
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 الهوامش واملراجع

املجلة العلمية لالقتصاد " النهوض بالصناعات الصغيرة في مصر إستراتيجية" ،  أبو النور  بركات دمحم (0)

 .0440( 0)عدد ال –والتجارة ، يناير 

وتطوير قطاع املشروعات  إدارة" الهيئة العامة لالستعالمات، مركز املعلومات الوطني الفلسطيني  (0)

 .0444–موقع السلطة " الصغيرة في ألاراض ي الفلسطينية 

 .املرجع السابق  –أبوالنور ، بركات دمحم  (0)

دور حاضنات املشروعات الصغيرة في توسيع القاعدة الصناعية "  الشيراوي  عاطف إبراهيم (9)

 . 0550 – 93مايو العدد  –مجلة التنمية الصناعية العربية " والتكنولوجية 

–منشورات املنظمة إلاسالمية للتربية والعلوم والثقافة " حاضنات ألاعمال : ملخص كتاب"  (0)

 .0550إيسيكو

 .مركز املعلومات الوطني الفلسطيني، مرجع سابق  الهيئة العامة لالستعالمات، (1)

،موقع املدى الاقتصادي " دور القطاع املصرفي في إقامة وتمويل املشروعات الصغيرة  " ، غيالن بــــــــدر  (3)

-3موقع إسالم اون الين " مشروعات صغيرة وهموم كبيرة ..ممدوح الولي ، العرب : ، كذلك انظر  0551مايو  –

0559 . 

بحث قدم في مؤتمر واقع " الصناعات الصغيرة في القطاع الصناعي الليبي" ، شامية  أدمحم عبد هللا (0)

آليات " ، كذلك عبدا لجبار عبود الحلفي  0449مركز بحوث العلوم الاقتصادية  –وأفاق الصناعات الليبية 

، و الصندوق  0551-0تصادي موقع املدى الاق" تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة واملتوسطة في العراق 

، واملجلة 0551-0الاجتماعي للتنمية ، موجز عن الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة ، موقع الصندوق 

موقع "ألافاق والتحديات .. التمويل والاستثمار في املنشآت الصغيرة واملتوسطة ´ 090العدد  –الاقتصادية 

ور حاضنات املشروعات الصغيرة في توسيع القاعدة الصناعية د" ، و عاطف إبراهيم الشبراوي  0551-0املجلة 

الصناعات الصغيرة واملتوسطة، مفتاح التنمية في الهند ، موقع إسالم " مرجع سابق  ، حسين القمحاوي ، " 

ورقة قدمت لندوة التنمية " مستقبل التنمية ودور املشروعات الصغيرة " ، نواف الرومي ،  0551-0اون الين 

علي : ،وأخيرا  0440إلاسكندرية  –معهد التخطيط القومي  –املستقبل للقرن الحادي والعشرين  وتحديات

و ورقة " املشاكل واملعوقات   –’ تمويل املشروعات الصغير ،تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية" الحلبي و 
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إلاسكندرية –ط القومي معهد التخطي –مقدمة لندوة التنمية وتحديات املستقبل القرن الحادي والعشرين 

0440. 

مجلة أفاق اقتصادية " دور حاضنات املشروعات الصغيرة في دعم إلابداع العربي " ،  شلبي نبيل دمحم (4)

01-050 -0550 . 

الصناعات " أدمحم شامية واحمد دمحم جاللة  ، مرجع سابق ، كذلك انظر عبد هللاشامية  أدمحم عبد هللا (05)

ورقة قدمت لندوة التنمية وتحديات القرن الحادي " قتصادية في الاقتصاد الليبي الصغيرة والتنمية الا

 . 0440 –إلاسكندرية–معهد التخطيط القومي  –والعشرين 
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست وإلاستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

تقوم املنظمة  بإجراء .  0500مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحو تم ، في طرابلس ليبيا 0509

لى إية والناشئة من أجل الوصول ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحال

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل . سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار

تهدف املنظمة كذلك . تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

خطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والت

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من . الليبية
ً
و تهدف املنظمة أيضا

و  ورش عمل و تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات. خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .يات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفةمنتد
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