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 الملخص
هددت ت هددلد الترالددة رلددأ معر ددة أهددي معوقددات تمويددل الشددركات الناشددئة  ددح لهب،ددا مددن وجهددة نظددر أصددحابها  حهدد  ا تمددتت 

بعدات لمعوقدات تمويدل الشدركات الناشدئة ألهلح من خالل تصم،ي التمارة التب،ان تقد،  أرععدة الترالة  لأ المنهج الوصفح التح
ريددة  واضوعدداق ااقتصددات،ة والل،الدد،ة  حهدد  تددي أخددل صرا   هنددة مددن أصددحا  وهددح: الددو ح المددالح  الحوكمددة  ااجددرا ات ااتا

ترالدة: عدعا الدو ح المدالح واالتدتاي بتمبهدئ مبدات  ( مفرتة  وكاندت أهدي النتدائج التدح توصدلت رلههدا ال34الشركات الناشئة )
عددمانات  بااعددا ة رلددأ تعقهددت الحوكمددة لددتح أصددحا  الشددركات الناشددئة  كمددا أن هنددال تشددتتا  مددن قبددل المصددار   ددح ملدد  ال

لدأ وعداق ااقتصدات،ة والل،الد،ة الحال،دة توصدلت الترالدة رلدأ أنهدا  ملدت  رجرا ات الحصدول  لدأ التمويدل  و ،مدا هخدص اض 
ة العمددل  لددأ الر ددل مددن الددو ح المددالح لددتح روات انخفدداح حجددي مب،عددات هددلد الشددركات وأرعاحهددا  وتوصددح الترالددة: بعددرور 

كات الناشئة  كمدا  لدأ التولدة العمدل  لدأ تلدههل رجدرا ات تلدجهل ومدنص التدراخ،ص للشدركات الناشدئة  اض مال وأصحا  الشر 
 تو هر العمانات لمؤللات التمويل لكح تلتم،ل الق،اي بتورها.والعمل تقت،ي الت ي المنال  لهلد الشركات. و 

 .لهب،ا والل،ال،ة  ااقتصات،ة اضوعاق ااتارية  ااجرا ات الحوكمة  المالح  الو ح الناشئة  الشركات :التالة الكلمات

Abstract 

This study aims to identify the most important funding obstacles of emerging companies in 

Libya by using the four dimensions of funding obstacles namely; (i) the lack of financial 

awareness (ii) the principles of corporate governance (iii) the administrative procedures (iv) 

and the economic and political conditions. The results of the current study are based on 34 

questionnaires and find thet there is a lack of financial awareness among emerging firms and 

weak principles of corporate governance. Moreover, this study reveals that procedures for 

obtaining funding are very complicated especially from banks because they require a higher 

level of guarantees. In terms of the economic and political conditions, the study indicates that 

difficult circumstances led to reducing companies’ revenue and thereby decreasing firms’ 

profits. The current findings have important implications for government, entrepreneurs, 

companies and financial institutions. 

Keywords: Emerging companies, Financial awareness, Corporate governance, Administrative 

procedures, Economic and political conditions, Libya. 
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 مةالمقت
في االقتصاد العالمي،  تواجه معظم االقتصاديات الناشئة في يومنا هذا ضغوطًا سريعة لمواكبة التطور

وبينما كانت األصول التقليدية؛ مثل اآلراضي واليد العاملة الرخيصة، تحدد مؤشرات نجاح وفشل االقتصاد، 
هارات قوى العمل والمرافق العصرية فإن فئة جديدة من األصول تشكل حاليًا مستقبل االقتصاد؛ مثل م

يادة األعمال والنشاط اإلبداعي )الُسّكري وآخرون، وسهولة الوصول إلى رأس المال والمعلومات وكذلك ر 
2014.) 

حيث تعتبر المشاريع الناشئة من المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي وأهم دعائم ضمان التنمية 
( يأخذ حيز أكثر 2009ي دول العالم باختالف مستوى تطورها )سبتي، المستدامة، فقد أصبح االهتمام بها ف

ت، حيث رسخت القناعة إلى ضرورة تشجيع الشركات الناشئة واستخدامها كأداة لتحقيق أهمية مع مرور الوق
األهداف االقتصادية واالجتماعية، بعد أن كان االهتمام ينصب على الشركات الكبيرة والمجمعات الصناعية 

نمو واالزدهار. ة، إن الشركات الناشئة في حقيقة األمر القاطرة التي تأخذ باقتصاد أي بلد باتجاه الالضخم
وعلى عكس االعتقاد الشائع، فإن االقتصاديات التي تعطي اهتمامًا خاصًا بالشركات الناشئة هي 

حيث يتجه الواقع  (.2015االقتصاديات األكثر نموًا واألقدر على حل المشاكل االقتصادية لبلدانها )مهدي، 
فة ريادة األعمال ودعم وتنمية المشاريع العالمي في ظل المتغيرات الحالية بشكل ملموس نحو ترسيخ ثقا

 (.2013الناشئة )رّقاني ونريمان، 
 مشكلة الترالة

بالرغم من كل التدابير واالهتمام المتزايد الذي توليه الدولة والمنظمات والمؤسسات في ليبيا بدعم 
تعترض طريقها  وتشجيع الشركات الناشئة، إال أن هذه األخيرة ما تزال تواجه العديد من المشاكل التي

وتعرقل مسيرتها نحو االنطالق والتطور والنمو، ولعل أبرز هذه العراقيل مشكلة التمويل، حيث تشير نتائج 
ي ليبيا واجهوا صعوبات للحصول ( من رواد األعمال ف88%الدراسة االستطالعية التي قام بها الباحث أن )

سويق منتجاتهم أو غير ذلك مما يقتضيه نشاطهم على الموارد المالية الالزمة عند إطالق شركاتهم أو ت
أن ذلك يرجع أساسًا إلى تعقيدات وشروط االقتراض،  1ويرى عدد من المطلعين. االستثماري من أموال

                                                           
الناشئة الستطالع ارائهم حول . تم توزيع استبيان إلكتروني على مجموعة من رواد األعمال واألكاديمين والمهتمين بالشركات 1

 معوقات تمويل الشركات الناشئة.
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تتسم به الشركات الناشئة من انخفاض في العائد وعلى رأسها الضمانات المصرفية، هذا فضاًل عما 
لك فإن الممولين يرون أن التعامل مع أصحاب االستثماري، وما تنطوي عليه مشاريعهم من مخاطر، لذ

افة إلى أن أغلبها شركات فردية ال تتوفر عنها المعلومات الكافية الشركات الناشئة غير مجٍد. باإلض
حيث تعاني معظمها من صعوبات في توفير رأس المال الالزم من هذه  بالمقارنة مع المؤسسات الكبيرة.

معها صعبًا، وبالتالي يجد أصحاب هذه الشركات أنفسهم مضطرين المؤسسات، وهذا ما يجعل التعامل 
يل الخاص غير الرسمي )األصدقاء واألقارب، أو عن طريق الموردين والزبائن، أو عن للجوء إلى التمو 

( من أصحاب الشركات الناشئة يعتمدون %73حيث أشارت نتائج االستطالع إلى أن )طريق مستثمرين(، 
 ( على المستثمرين الشركاء.18%)على التمويل الشخصي و

المعوقات التي تحد من قدرة الشركات الناشئة من فمن هنا يمكن القول إنه ثمة هناك العديد من 
سة معرفة أهم المعوقات التي تواجه الشركات الناشئة الحصول على التمويل المناسب، حيث تحاول هذه الدرا

 الل اإلجابة على التساؤل التالي: في الحصول على التمويل المناسب ألنشطتها من خ
 هب،ا؟ما هح معوقات تمويل الشركات الناشئة  ح ل

  رع،ات الترالة
ات تمويل الشركات الناشئة استنادًا إلى مشكلة الدراسة ومن خالل الدراسات والتقارير التي تناولت معوق

الوعي المالي لدى رواد األعمال، نقص المعلومات )الصغيرة والمتوسطة(، والتي كان من أبرزها غياب 
ضافة إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية والمتطلبات وتضارب المصالح بين رواد األعمال والمستثمرين، باإل

ى فرص النمو والتوسع للشركات الناشئة، عليه تسعى هذه القانونية، كذلك األوضاع االقتصادية وتأثيرها عل
 الدراسة إلى اختبار الفرضيات التالية:

1H :.أصحاب الشركات الناشئة لهم وعي جيد باالمور المالية 
2H :اشئة ملتزمين بتطبيق بمبادئ الحوكمة.أصحاب الشركات الن 
3H : قات تمويل الشركات الناشئةالمتطلبات واإلجراءات اإلدارية لدى المصارف من أهم معو. 
4H :.األوضاع االقتصادية والسياسية من أهم معوقات تمويل الشركات الناشئة 

 هت  الترالة:
 ناشئة من وجهة نظر أصحابها.تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أهم معوقات تمويل الشركات ال
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 أهم،ة الترالة
ضافتها على المستويين العلمي والتطبيقي، وذلك تستمد هذه الدراسة أهميتها من اإلسهامات التي يتوقع إ

تناولها لموضوع أهم معوقات تمويل الشركات الناشئة، فمعرفة أهم المعوقات التي تواجهها  من خالل
 عاب. الشركات الناشئة عند البحث عن التمويل يساعد صناع القرار في تذليل هذه الص

 اامار النظري والترالات اللابقة
 ئةالشركات الناش

يكثر الخلط بين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك من يبدأ مشروعًا لمنشأة 
صغيرة أو متوسطة ويعتبر نفسه رائد أعمال، بل إن هناك جهاٍت تقوم برعاية مشاريع صغيرة ومتوسطة 

وتسميها  ال، وهناك مؤسسات عامة وخاصة تمول مشاريع منشآت صغيرةوتسمي أصحابها رواد أعم
دم في بعض الكتابات مصطلحات ريادة األعمال لتدل على بمشاريع ريادة األعمال، كما أن هناك من يستخ

 (.2015نفس معنى المنشآت الصغيرة، في حين أن هناك فرقًا بين المفهومين )مهدي، 
الف المعايير هوم محدد للشركات الناشئة، فهو مفهوم نسبي يختلف باختال يمكن تقديم تعريف نهائي ومف

تالف هذه المعايير بين دولة وأخرى ولكي نبدأ بالتفريق العلمي المتخذة لتعريف هذه المشروعات، وكذلك اخ
فهوم بين المفهومين، فإننا ننطلق من هذا التعريف الذي يعتبر تعريفًا بسيطًا إال أنه يشير بشكل عام إلى م

تجاري  عمل ”بأنه( Start-upالشركات الناشئة )الشركات الناشئة. حيث يعرف معجم أوكسفورد مصطلح 
أما التعريف األكثر شيوعًا، وسط رواد األعمال المبتدئين لمفهوم الشركات الناشئة، هو أنها “. أنشئ حديثاً 

 .جديدة ممتعة" "شركات صغيرة حديثة التكوين تعتمد على التكنولوجيا البتكار أشياء
ة والمشاريع التي الشركات الناشئة في المشاريع التجاري ومما يعيب على هذه التعاريف أنها حصرت

تعتمد على التكنولوجيا، وتجاهلت المشاريع التي ال تصنف من ضمن هذه المجاالت. ومن ضمن التعاريف 
، الذي عرفها على أنها "مؤسسة التي حاولت أن تضع تعريفًا واضحًا وأكثر داللة تعريف ستيف بالنك

يحصر الشركات ذج ربحي قابل للتكرار والتوسع"، وهو بهذا التعريف ال شكلت بغرض البحث عن نمو 
الناشئة بمجاالت معينة. المهم أن تسعى هذه الشركات إليجاد أسلوب للربح يكون قاباًل للتكرار والتوسع 

يتطلب االبتكار على مستويات عدة؛ االبتكار  -اليقينالمسكون ضمنيًا بهاجس ال-بشكل كبير. ذلك السعي 
ج الربحي واالبتكار على مستوى التوسع ى مستوى المنتج أو الخدمة، االبتكار على مستوى النموذعل
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( فإن الشركات الناشئة بمفهومها Peter Druckerوبحسب ما يراه بيتر دراكر ) .(2011)الساحلي، 
هذه الصفات بأربعة صفات تجعلها مختلفة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتلخص العلمي السليم تتميز 
 (:2015فيما يلي )مهدي، 

 ( مقارنة الشركات الناشئة  الصغهرة والمتولمة1الجتول )
 

 (2015من أعداد الباحث باالعتماد على )مهدي،  :المصدر

 تمويل الشركات الناشئةمصاتر 
كونوا قادرين على ينبغي على رواد األعمال تحديد االحتياجات المالية لمشاريعهم الريادية )الناشئة(، لي

أنواعها والبحث عن المصدر المناسب  اإللمام بطبيعة األموال التي يحتاجون إليها، حتى يتمكنوا من تحديد
ا يحددون االحتياجات المالية يتضح لهم أن هناك جزءًا من الذي يستخدمونه للحصول على األموال، وعندم

خر يجب توفيره من مصادر خارجية )العرادي، هذه االحتياجات يمكن أن يغطى بمصادر داخلية وجزء أ
2012.) 

 الشركات الناشئة الشركات الصغهرة والمتولمة البهدددددددددددددددددددددان

 مقدار خلق

 الثروات

توليددد د ددت م ددتمٍ  مددٍ   تهدددإ ىلددى 

لصدددداحبج وت ددددا أ  و ددددو  أ  ددددت مددددن 

 التوظيف التقليدي.

ىلددى ىاءدداو  ددٍ ر م ددتمٍر  دا مدد   دإتهدد

وت ا أ مداها األحدم  الب دي   ىلدى ب داو 

 الثٍاو ال بيٍ.

 سرعة بناء الثروة

تب ي  ٍ تها عادر عبٍ حيار صداحبها   د  

 قددز أم ددي ،ووددت،  المءددٍ   الصدد يٍ 

مدددر ،وولددج  هددو علددى حالددج وبقددى عددادر 

ي صدددد يٍاي،  قددددد ال وت ددددو   ددددي  مءددددٍ عا

 الظٍ إ العادو .

ٍ ر الٍوادوددد  لٍا دددد األعمدددا  الثددد تحقددد 

 ددم  أمددن قيايددي  ددي حياتددج العمليدد  ال 

 تت ا أ عادر  مس ىلى عءٍ ي وات.

 المخاطر

ت ءدددددد األمدددددا   التقليدوددددد   تبتعدددددد عدددددن 

ل ثيددٍ المخددا،ٍر ىأ أاهددا أات تقليددد مءددابج 

 من غيٍها من المءٍ عات الص يٍر.

تتميدددا بالمخدددا،ٍر العاليددد ،  هدددي الدددثمن 

ٍا د األعما  أ  ود عج مقابت الذي وتوقع ل

،ٍر  دددا  الٍودددادر الثدددٍاو،  ب يدددٍ المخدددا

 تا    ت و  مءٍ عاي ص يٍاي.

 االبتكار واإلبداع

ال تلدا  أي ىبددا  أ  ابت دا  بدت أاهدا تعتمدد 

األ ددٍون مددع بدديو ب ددي  مددن علددى تقليددد 

اال ددتمإ ال وٍقددى ىلددى م ددتور االبت ددا  

  اإلبدا .

ووددت تلدد  تتصددف باالبت ددا   اإلبدددا   تح

  دددمات مٍبحدد ، األ  ددا  ىلددى م ت ددات 

 هي أكثٍ ب ثيٍ مما وم ن أ  تتصف بدج 

 المءٍ عات الص يٍر.
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ويقصد بها مجموعة الموارد التي تحصل عليها الشركة بطريقة ذاتية أوا . المصاتر التاخل،ة للتمويل: 
ى مصادر خارجية، والمتمثلة في المدخرات الشخصية والمدخرات المتراكمة المتولدة من دون اللجوء إل

وع، والتي تبقى تحت تصرف الشركة بصورة دائمة ولمدة طويلة )بلعيدي، األرباح التي حققها المشر 
 :( إلى2016(، وقسمها الشيخ، )2008
وتشمل كاًل من المدخرات الشخصية التمويل الشخصح والتمويل  ن مريئ العائلة واضصتقا :  .1

 للمؤسس، وكذلك التمويل الذي يتم تلقيه من العائلة أو األصدقاء.
وهي طريقة خالقة جدًا؛ لكسب المال واستخدام الموارد بدون زيادة رأس المال من التمويل اللاتح:  .2

دات داخلية تم المصادر التقليدية، أو اقتراض المال من المصارف، وهي تعتمد بشكل كبير على عائ
 االحتفاظ بها )األرباح المحتجزة(. 

أخرى؛ لتوليد إيرادات أو  وتتم عبر تأسيس اتفاقيات تعاونية مع شركاتالتحالفات التجارية:  .3
حيث إن أسباب تشكيل تحالف األعمال هي الرغبة في تسريع زمن الوصول إلى السوق،  تخفيض التكاليف،

 التسويق والبيع، والتمدد الجغرافي.واالستفادة من قنوات 
 حيث طبيعتها، كانت مهما خارجي المؤسسة إلى تمويل تحتاجثان،ا . المصاتر الخارج،ة للتمويل: 

 حسب شركة إلى أخرى  من الحاجات واختالف حاجاتها، كاٍف لتغطية غير المصادر الداخلية على اعتمادها
فالمصادر الخارجية  االقتصادي، المحيط حركية حسب أخرى  جهة ومن جهة من نشاطها ونوع حجم الشركة

احتياجاتها )العرادي،  للتمويل يقصد بها األموال أو الموارد التي تحصل عليها المؤسسة من الغير لتمويل
 ( إلى: 2016(، وقسمها الشيخ، )2012
من أموالهم وهم رجال أعمال ناجحون، يقومون بتمويل الشركات الناشئة الملتثمرون المالئكة:  .1

الخاصة. والمستثمر المالك يسمى في أوربا "برجل األعمال الغير الرسمي". حيث يعرف على أنه: "شخص 
في مرحلة إطالق عمل ما مقابل مقايضة على ملكية أسهم رأس المال". ولكن ثري يستثمر رأس مال معين 

الملكية إذ إّن المستثمر المالك  شكلةهناك سلبية كبيرة لالعتماد على المستثمرين المالئكة، تتلخص بم
%، وهذا ما يعني خسارة جزء كبير من أرباح الشركة 50يشتري حصة في الشركة الناشئة قد تصل إلى 

 ة، والتي قد تدر على أصحابها الماليين.الناشئ
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وهم وسطاء ماليون يأخذون رأس المال من مستثمرين )أي أنه ليس صناتهئ رأ  المال المغامر:  .2
الخاص( ويقومون باستثماره مباشرًة في شركات االستثمار. يستثمر رأس المال المخاطر في  من مالهم

ومساعدة الشركات الموجودة في محفظتهم االستثمارية،  شركات خاصة فقط، ويلعب دورًا فاعاًل في مراقبة
العائد المالي لها  عظيموتستخدم استثماراتهم في تمويل النمو الداخلي لهذه الشركات، وهدفها األساسي هو ت

 عبر الخروج من االستثمارات من خالل البيع أو االكتتاب.
ستثمرين على إنهم فرصة للخروج تنظر الشركات الناشئة إلى هؤالء المالمؤللات الملتثمرة:  .3
وز أكثر منها فرصة للتمويل، ويعتبر استحواذ المؤسسات المستثمرة على الشركات الصغيرة إطراًء والبر 

لمنتجاتها أو خدماتها المقدمة، فيما تستفيد الشركات الصغيرة من تدفق التمويل االستراتيجي الجديد ومديحًا 
" مقابل Hotmail" على شركة "Microsoftثال ذلك: استحواذ شركة "هذا؛ لتوسيع عملياتها بشكل أكبر. م

( مليار دوالر إلى 7.2)" إلى أن تباع بـ Nokia( مليون دوالر أمريكي، كما انتهى األمر بــ"425)
"Microsoft 2014" األمريكية في أوائل. 

رت إدارة هي مصدر للتمويل لعدد قليل فقط من شركات ريادة األعمال. قدألواق اضلهي:  .4
 طرح عمليًا لالكتتاب العام.تقد  ةجديدال من المشاريع 0.1المشاريع الصغيرة األمريكية أن أقل من 

يل بالدين؛ المصارف التجارية، والقروض المضمونة إلدارة يوجد مصدران للتمو المصار :  .5
ة، ومرد ذلك إلى أن األعمال الصغيرة. ال تعد المصارف التجارية مصدرًا عمليًا لتمويل الشركات الناشئ

المصارف ال تميل للمخاطرة؛ وتمويل شركة ناشئة يقوم بشكل كبير على المخاطرة. حيث تفضل المصارف 
لتقليل الخطر الناجم عن إقراض الشركات المقدمة للعروض. وتعد المصارف  وجود بعض الضمانات؛

 وحصولها على جدارة ائتمانية. مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي للشركات الناشئة، ولكن بعد تأسيسها
يستخدم التمويل الجماعي كآلية تمويل لألعمال منصات التمويل الجما ح  لأ اانترنت:  .6

إلى )التمويل  Crowd Fundingشاريع الناشئة، وتشير كلمة التمويل الجماعي اإلبداعية ولدعم الم
ي، وغيرها(. وهي أن يقوم أصحاب الجماهيري، التمويل المجتمعي، التمويل الشعبي، التمويل التشارك

واقع ملموس وتحتاج إلى تمويل، عبر إحدى منصات األفكار بعرض أفكارهم التي يردون تحويلها إلى 
لجماعي، بطريقة تحقق فيها عاملي اإلبهار والموثوقية، وستبدأ األموال تهطل عليك من أشخاص التمويل ا

 أمنوا بفكرتك من مختلف المناطق.
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 بقةالترالات اللا
 (2015ترالة )المشهراوي والرمالوي  

 في فلسطين الحكومية غير المنظمات أمام حائالً  تقف التي المعوقات على الدراسة إلى التعرف هدفت
 الوصفي المنهج حيث تم استخدام .الصغيرة المشروعات تمويل خالل من االقتصادية التنمية على تحقيق
 المشروعات على سلباً  اإلسرائيلي االحتالل اعتداءات تؤثر ها:الدراسة إلى نتائج أهم وخلصت التحليلي،

 عمل بتنظيم الخاصة وقوانين تشريعات غياب ويساهم المشروعات الصغيرة، وخصوصاً  االقتصادية
 استمرارية المشاريع، على األقساط تسديد في أصحابها تأخر ويؤثر سرعة انهيارها، في الصغيرة المشروعات

 من الصغيرة أصحاب المشروعات ويعاني لفشلها أصحاب المشروعات لدى قياديةلا السمات ضعف ويؤدي
 .بكفاءة إدارة وقتهم على قدراتهم ضعف

 (Siam and Rifai, 2016ترالة )
هدف الباحثان في هذه الدراسة إلى معرفة دور القطاع المالي غير الرسمي األردني في تمويل المشاريع 

استبيانًا على  120بعت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي. حيث تم توزيع الناشئة الجديدة المبتكرة. وات
د من الحواجز التي تحول دون تمويل الشركات الناشئة الجديدة، عينة الدراسة. وكشفت النتائج أن هناك العدي

ناشئة وأن القطاع المالي الرسمي، بما في ذلك المؤسسات المصرفية، تميل إلى تجنب تمويل الشركات ال
 الجديدة وخاصة في المراحل األولى. 

 (Kesale, 2017ترالة )
رة والمتوسطة في الحد من الفقر، والتنمية على الرغم من الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الصغي 

االقتصادية، وخلق فرص العمل واالبتكار لكل من البلدان النامية والمتقدمة، ال تزال هناك عوائق خطيرة تحد 
وافر التمويل بأسعار معقولة وفي الوقت المناسب لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة. حيث من ت

إلى معرفة أهم المعوقات التي تواجه الشركات  2014جريت في تنزانيا في عام هدفت هذه الدراسة التي أ
لمال كمصدر رئيسي الصغيرة والمتوسطة الناشئة في بلدية موروغورو الستخدام المصدر الخارجي لرأس ا

ي في المرحلة األولية من أعمالهم. تشير النتائج إلى أن المتطلبات التي يفرضها الممولون مثل المصارف ه
العائق الرئيسي أمام بدء األعمال التجارية الستخدام رأس المال الخارجي. باإلضافة إلى ذلك، هناك عوامل 

 ومات، وخطة العمل، وتسجيل األعمال التجارية.أخرى تشمل: عدم وجود ضمانات، وعدم تناسق المعل
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 (2017ترالة )المللح  
 التمويلية المعوقات على والتعرف والمتوسطة، المشروعات الصغيرة أهمية في الدارسة إلى البحث هدفت

والمؤسسات  المصارف دور على والتعرف وتطورها نموها تعيق والتي سورية هذه المشاريع في تواجه التي
بتجميع  الباحثة قامت الدارسة، أهداف تحقيق أجل ومن .تمويلها في تواجهها التي والصعوبات المالية

 والدوريات الدولي، إضافة إلى التقارير والتعاون  الدولة تخطيط البيانات من مصادرها الرسمية كهيئة
 العملي الواقع على االطالع خالل من عليها الباحثة حصلت والتي المنشورة غير والبيانات والمعلومات
 .للمشروعات والمانحة المقرضة الجهات مع شخصية تضمنت أيضًا مقابالت والتي التمويلية للمؤسسات

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات طبيعة حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: تشكل
 في دورًا معيقاً  السائدة مصرفيةلا العمليات أنظمة وتلعب المالية، المؤسسات قبل من تمويلها عائقًا أمام
 .لالتموي على والمتوسطة الصغيرة المشروعات حصول

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي الكمي في قياس وتحليل أهم معوقات منهج،ة الترالة: 
 تمويل الشركات الناشئة.

الشركات الناشئة من  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم معوقات تمويلمصاتر جمل الب،انات: 
 االعتماد:ا الهدف تم وجهة نظر أصحابها، وللوصل لهذ
عن طريق مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات والتقارير المتعلقة  أوا :  لأ المصاتر الثانو،ة:

بموضوع الدراسة، وتساعد المصادر الثانوية على أخد تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثث وتحدث 
 الدراسة. في مجال

ستبيان لتجميع البيانات وتحليلها، حيث تم تصميم وذلك من خالل أعداد ا ثان،ا :  لأ المصاتر اضول،ة:
االستبيان من ثالث أقسام: القسم األول؛ ويحتوي على ثالث فقرات تناولت سمات وخصائص عينة الدراسة 

ني؛ فقد تكون من أربع فقرات تناولت الشكل فيما يتعلق بالجنس، والعمر، والمستوى الدراسي. أما القسم الثا
اع الذي تنتمي إليه، ومصادر التمويل التي تم االعتماد عليها عند إطالق الشركة. أما العام للشركة، والقط

 ( بعاد تقيس أهم معوقات تمويل الشركات الناشئة:4القسم الثالث؛ فيتكون من )
 الناشئة.( فقرات تهدف إلى قياس الوعي المالي لدى أصحاب الشركات 8ويتكون من ) البعت اضول:
 ( فقرات تهدف إلى قياس الحوكمة لدى الشركات الناشئة.6كون من )ويت البعت الثانح:
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( فقرات تهدف إلى التعرف على أهم المعوقات اإلدارية التي تواجه أصحاب 6ويتكون من ) البعت الثال :
 اشئة عند بحثهم على التمويل من المؤسسات الممولة.الشركات الن

تأثير األوضاع االقتصادية والسياسية على انطالق  ( فقرات تهدف لقياس7ويتكون من ) البعت الرابل:
 ونمو الشركات الناشئة.

ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي للوقوف على اتجاه وأراء أفراد العينة، حيث يعد هذا المقياس 
واحدة أهم مقاييس االتجاه المتيازه بسهولة التصميم إلى جانب إتاحة الحرية للمشاركين في اختيار إجابة  من

من بين عدد مختلف من اإلجابات البديلة، ويتدرج المقياس في قوائم االستبيان من اإليجابية إلى السلبية 
 كاالتي:

 ( مق،ا  ل،كارت الخمالح2جتول )
 

موافقتهم على ما حيث أعطيت الحرية للمستجوبين الختيار مدى موافقتهم على الفقرة بوضع إشارة على قوة 
 ورد في الفقرة.

 اختبار صتق وثبات االتب،ان:
( لتحديد درجة ثبات األداء، ويعد هذا المقياس Alpha Cronbachتم استخدام معامل ألفا كرونباخ )

( نجد أن قيمة 3(، وبالنظر للجدول )2004% )سيكاران، 60لفا كرونباخ عن جيدًا إذا ما زادت قيمة أ
 (.81.2%خ لجميع محاور االستبيان مرتفعة وبلغت )معامل ألفا كرونبا

 ( نتائج ق،ا  معامل ألفا كرونباخ3جتول )

 معامل ألفا كرونباخ  تت اضلئلة محاور االتب،ان
 0.832 8 الو ح المالح

 0.835 6 الحوكمة
 0.604 6 ااجرا ات ااتارية

 0.654 7 اضوعاق ااقتصات،ة والل،ال،ة
 0.812 27 للثباتالمعتل العاي 

 

 فقغير موا 1 2 3 4 5 موافق



 
 2019سبتمرب  21 -.      مصراتة مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

    

173 

 الترالة المهتان،ة
( استمارة استبيان على مجموعة مختارة من أصحاب الشركات الناشئة في ليبيا سبق لهم 34تم توزيع )

تفريغ البيانات التي تم الحصول عليها ومعالجتها البحث عن تمويل إلطالق أو توسيع أعمال شركاتهم، وبعد 
 (:4النتائج التالية بالنسبة لخصائص العينة وكما هو موضح في الجدول )إحصائيًا تم الحصول على 

( إناث، كما أن 11.2%( ذكور، و)88.2%( نالحظ أن عينة الدراسة تركزت )4من خالل الجدول )
( بنسبة 36-40(، يليها الفئة العمرية )35.3%( بنسبة )30-26الفئة العمرية األكثر مشاركة كانت )من 

(، وفيما يتعلق بالمستوى 5.9%( بنسبة )40قل الفئات العمرية مشاركة فهي فئة ما فوق )(، أما أ26.5)%
(. أما فيما يخص شكل 53%التعليمي كانت أعلى مشاركة لحملة البكالورويس والدبلوم بنسبة حوالي )

( منها شركات تجارية، 42%( شركات مساهمة، )29%( شركات فردية و)59%ي )الشركات فكانت حوال
( منها واجهت مشاكل في الحصول على التمويل عند 88%( صناعية، كما أن )23%( خدمية، )32)%

 ( على مستثمرين شركاء.18%( اعتمدت على التمويل الشخصي، وحوالي )73%إطالق الشركة، و)
 

 لة( خصائص  هنة الترا4جتول )
 النسبة المئوية البيان

 الجن :
 %88.2 ذكر
 %11.8 انثى

 العمرية:الفئة 
20-25 20.6% 
26-30 35.3% 
31-35 14.7% 
 %32.4 فما فوق  -36

 الملتوح الترالح:
 %8.8 ثانوي 

 %52.9 بكالوريوس، دبلوم
 %38.3 ماجستير، دكتوراه

 الشكل العاي للشركة:
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 النسبة المئوية البيان
 %58.8 ملكية فردية

 %11.8 عائلية
 %29.4 مساهمة

 القماق اللي تنمح رل،ه الشركة:
 %41.3 تجاري 

 %23.5 صناعي
 %32.3 خدمي
 %2.9 حرفي

 هل واجهتل مشاكل  ح التمويل  نت رمالق الشركة:
 %88.2 نعم
 %11.8 ال

 مصاتر التمويل التح تي اا تمات  لهها  نت رمالق الشركة:
 %73.5 تمويل شخصي
 %2.9 قاءالعائلة واألصد

 %17.7 مستثمرين شركاء
 %0 تمويل مصرفي

 %5.9 صناديق استثمارية

 تحلهل رجابات  هنة التارلة حول معوقات تمويل الشركات الناشئة
يتناول هذا الجزء تحليل البيانات التي تم تجميعها بواسطة استمارة االستبيان والمتعلقة بمعوقات تمويل 

(، باعتباره أحد االختبارات Wilcoxon testم اختبار ولكوكسن )الشركات الناشئة، وذلك باستخدا
اإلحصائية الالمعلمية والتي تستخدم عندما يكون مقياس البيانات ترتيبيًا، حيث يتم قبول الفقرة إذا كانت 

(؛ بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتوى 0.05( أصغر من )P-valueمستوى المعنوية للمشاهدة )
(؛ فإن 0.05( أكبر من )P-valueت مستوى المعنوية للمشاهدة )كون الفقرة إيجابية، أما إذا كانالفقرة وت

 أفراد العينة ال يوافقون على محتوى الفقرة وتكون الفقرة سلبية.
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 تحلهل رجابة  هنة الترالة حول الو ح المالح  نت أصحا  الشركات الناشئة:
شئة ليس لديهم الوعي إلى أن معظم أصحاب الشركات النا (5تشير نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول )

المالي والمعرفة الكافية التخاذ قرارات مالية مدروسة، حيث كان اتجاه المستجيبين حول جميع الفقرات 
 (.0.05الخاصة بالوعي المالي جاءت سلبية؛ أي أن مستوى المعنوية أكبر من )

 كات الناشئة( قياس الوعي المالي عند أصحاب الشر5جدول )

 

 ـــــانلبيـــــــا

 د ج  الموا ق  على ما   د  ي الفقٍر

ىحصاو 

 اال تبا 

م تور 

 المع وو 

القٍا  

 بءأ 

1H 

 غير موافق  موافق
5 4 3 2 1 

 العدد
 النسبة المئوية %

1 

هت لدو  معٍ    د او  

بالم ت دات كا ي  

الم لوب  للحصو  على 

التمووت )من ال هات 

 المااح (؟

2 5 8 8 11 

   ض 0.995 75
5.88% 14.71% 23.53% 23.53% 32.35% 

2 

هت لدو  د او   معٍ   

جيدر بم ت ات التمووت 

المتاح  لدر 

 المصا إ؟

5 3 8 6 12 

   ض 0.964 105
14.71% 8.82% 23.53% 17.65% 35.29% 

3 
هت ووجد لدو  تقدوٍات 

لح م التد قات ال قدو  

 الم تقبلي ؟

4 4 11 5 10 

   ض 0.945 86
11.75% 11.75% 32.35% 14.71% 29.41% 

4 
هت قمز بوضع     

 مالي  لم تقبت بٍكت ؟

10 9 5 4 6 
   ض 0.097 278

29.41% 26.47% 14.71% 11.76% 17.65% 

5 

اصا ح هت تلقيز أي 

بءأ  األمو  المالي  من 

)ايٍت ، اصدقا  ، 

م تءا  مالي .... 

 غيٍهم(؟

8 10 4 5 7 

   ض 0.262 264
23.53% 29.41% 11.76% 14.71% 20.59% 

6 

هت لدو  د او  كا ي  

ب يفي  ح اب أيعا  

الفا در )الب ي   

  المٍكب (؟

10 1 4 9 10 

   ض 0.678 210.5
29.41% 2.94% 11.76% 26.47% 29.41% 

7 
هت لدو  د او  كا ي  

بالت خم  أ ٍه على 

 اءا، بٍكت ؟

11 4 6 6 7 

   ض 0.226 236.5
32.35% 11.76% 17.65% 17.65% 20.59% 

8 

هت لدو  د او  بأياليب 

الت ووع )م ت ات، 

ايتثما ات(  أ ٍها 

 على تقليت المخا،ٍ؟

9 5 7 4 9 

  ض  0.481 191.5
26.47% 14.71% 20.59% 11.76% 26.47% 
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 تحلهل رجابة  هنة الترالة متح التتاي أصحا  الشركات الناشئة بمبات  الحوكمة:
( إلى أن تجاه المستجيبين حول معظم الفقرات الخاصة 6تشير نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول )

(، وهذا يدل على أن الشركات الناشئة ال 0.05) بالحوكمة جاءت سلبية؛ أي أن مستوى المعنوية أكبر من
تتوفر فيها مقومات الحوكمة المناسبة، وفي نفس السياق نجد أن معظم المستجيبين يعملون على فصل 

 حساباتهم الشخصية عن حسابات الشركة وهذا مؤشر جيد.
 ( ق،ا  متح التتاي أصحا  الشركات الناشئة بمبات  الحوكمة6جتول )

 ــــانالبيــــ

 درجة الموافقة على ما ورد في الفقرة

إحصاء 

 االختبار

مستو

ى 

المعنوي

 ة

القرار 

 بشأن

2H 

    موافق
 غير

 موافق

5 4 3 2 1 

 العدد

 النسبة المئوية %

1 

ي ليددد  ووجدددد لددددر بدددٍكت م ههدددت 

مؤي دددددي   اضدددددح  مدددددع ت ل دددددت 

 اضدح لتبعيد  الم اصدب، مدا وحدد د 

كيفي  اتخاأ قدٍا ات العمدت  كيفيد  

  ددددددع الم ددددددا ت األ ددددددٍر ىلددددددى 

 ال ل ات األعلى العتمادها؟

6 
7 8 5 8 

   ض 0.634 162.5
17.65

% 

20.5

9% 

23.53

% 
14.71% 

23.53

% 

2 

هددددت ووجددددد لدددددو م ىد ا   اضددددح 

ن لددددددود ا   الم ددددددؤ ليات ضددددددم

الءٍك ،  لحدد د ال دل ات.  مد ح 

 الم ا آت؟

10 10 6 3 5 

29.41 قبو  0.041 280

% 

29.4

1% 

17.65

% 
8.82% 

14.71

% 

3 

هدددت تتدددو  ٍ لددددو م   ددد   اضدددح  

للتعامددت مددع المخددا،ٍ التددي تواجددج 

 بٍكت م؟

5 12 3 8 6 

14.71   ض 0.442 256

% 

35.2

9% 
8.82% 23.53% 

17.65

% 

4 

تواصدددت الءدددفاإ هدددت تقومدددو  بال

حو  كا   الم ا ت المتعلق  بالعمدت 

بددددواي مدددن األهدددداإ  صدددوالي ىلدددى 

يددددلوكيات العمددددت علددددى م ددددتور 

)المؤي ددددددين، أع دددددداو م لددددددس 

 اإلدا ر، اإلدا ر، الموظفين(؟

5 9 9 8 3 

14.71   ض 0.246 188.5

% 

26.4

7% 

26.47

% 
23.53% 8.82% 

 لدو م ىجٍاوات  قابي  دا لي ؟هت  5

5 8 6 5 10 

14.71   ض 0.833 161

% 

23.5

3% 

17.65

% 
14.71% 

29.41

% 

6 
هدددت ووجدددد  صدددت بدددين ح دددابات م 

 الءخصي   ح ابات الءٍك ؟

16 11 3 2 2 

47.06 قبو  0.000 437

% 

32.3

5% 
8.82% 5.88% 5.88% 
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 ااجرا ات ااتارية لتح المصار :تحلهل رجابة  هنة الترالة حول 
( إلى أن تجاه المستجيبين حول جميع الفقرات الخاصة 7ل اإلحصائي بالجدول )تشير نتائج التحلي
(، وهذا ما 0.05لدى المصارف جاءت إيجابية؛ أي أن مستوى المعنوية أصغر من ) باإلجراءات االدارية

يدل على وجود العديد من الصعوبات اإلدارية تواجه أصحاب الشركات الناشئة عند التقديم للحصول على 
 يل من المصارف تمو 

 ( المتملبات وااجرا ات ااتارية لتح المصار 7جتول )

 هل رجابة  هنة الترالة حول اضوعاق ااقتصات،ة والل،ال،ة:تحل
( إلى أن تجاه المستجيبين حول معظم الفقرات الخاصة 8نتائج التحليل اإلحصائي بالجدول )تشير 

(، وهذا ما يدل 0.05باألوضاع االقتصادية والمالية جاءت إيجابية؛ أي أن مستوى المعنوية أصغر من )
 المناسب.ادية والسياسية لها تأثير على فرص الحصول على التمويل وضاع االقتصعلى أن األ

 
 

 ـــــانالبيـــــــــــ

 د ج  الموا ق  على ما   د  ي الفقٍر

ىحصاو 

 اال تبا 

م تور 

 المع وو 

القٍا  

 بءأ 

3H 

    موا  
 غيٍ

   موا

5 4 3 2 1 

 العدد

 ال  ب  المئوو  %

1 
تتءدد مؤي ات التمووت  ي 

 ال مااات.،لب 

13 10 8 1 2 
 قبو  0.000 307

38.24% 29.41% 23.53% 2.94% 5.88% 

2 

تءتٍ، ال هات الممول  

على ضٍ  ر على تأييس 

بٍك  للحصو  على 

 تمووت.

19 6 5 3 2 

 قبو  0.000 400
55.88% 17.65% 14.71% 8.82% 5.88% 

3 

تءتٍ، ال هات الممول  

تا وخ على ضٍ  ر  جود 

 ا تمااي جيد للعميت.

16 8 6 2 2 

 قبو  0.000 356
47.06% 23.53% 17.65% 5.88% 5.88% 

4 
 وا د التمووت تعتبٍ مٍتفع  

 جدا.

12 7 10 2 3 
 قبو  0.006 239

35.29% 20.59% 29.41% 5.88% 8.82% 

5 
تعتبٍ  تٍر يداد التمووت 

 غيٍ كا ي .

15 7 9 2 1 
 قبو  0.000 297.5

44.12% 20.59% 26.47% 5.88% 2.94% 

6 

ه ا  ال ثيٍ من اإلجٍاوات 

اإلدا و  الٍ تي ي  ع د تقدوم 

 ،لب التمووت.

21 7 4 1 1 

 قبو  0.000 441
61.76% 20.59% 11.76% 2.94% 2.94% 
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 ( اضوعاق ااقتصات،ة والل،ال،ة وتأثهرها  لأ الشركات الناشئة8جتول )

 النتائج والتوص،ات
( إلى رفض فرضية الدراسة 5( الموضحة بالجدول )Wilcoxon testتشير نتائج اختبار ولكوكسن )

األولى والتي تنص على أصحاب الشركات الناشئة لهم وعي جيد باالمور المالية، حيث أشارت النتائج إلى 
لكون الدراية والمعرفة الكافية بالمستندات المطلوبة للحصول على أن أصحاب الشركات الناشئة ال يم

 ــــــــــانالبيـــــــ

 د ج  الموا ق  على ما   د  ي الفقٍر

ىحصا

و 

اال تبا

  

م تور 

 المع وو 

القٍا  

 بءأ 

4H 

 موا  
   

 غيٍ 

 موا  

5 4 3 2 1 

 العدد

 ال  ب  المئوو  %

1 

القددددددوااين  القواعددددددد 

 األاظمددد  الحاليددد  ال 

تتمابى مع الظدٍ إ 

 الٍاه  .

18 7 7 2 0 

 قبو  0.000 368
52.94% 20.59% 20.59% 5.88% 0% 

2 

ىجدددددددددٍاوات تعقيدددددددددد 

الت  يت  التٍا يص 

 للءٍكات ال ابئ .

14 8 1 6 5 

 قبو  0.020 396
41.18% 23.53% 2.94% 17.65% 14.71% 

3 

تواجدددددددددج بدددددددددٍكت م 

صددددعوبات  مءدددداكت 

م دددتمٍر  ددددي ت دددددود 

الددوو   دي مواعيدددها 

ب ددددددددبب األ ضددددددددا  

االقتصدددددددددددددددددددددددددددادو  

  ال يايي .

12 5 5 4 8 

   ض 0.188 259
35.29% 14.71% 14.71% 11.76% 23.53% 

4 

ا تفددددددددددا  أيددددددددددعا  

الصددددٍإ أ ددددٍ علددددى 

 ىوٍادات الءٍك .

23 5 4 1 1 

 قبو  0.000 443
67.65% 14.71% 11.76% 2.94% 2.94% 

5 

ا تفدددددددا  الم دددددددتوي 

العددا  لويددعا  بءدد ت 

ملحوظ  تداي القدور 

 الءٍا ي .

17 8 7 2 0 

 قبو  0.000 367
50% 23.53% 20.59% 5.88% 0% 

6 

ااخفددددا  كبيددددٍ  ددددي 

ح ددددددددددم المبيعددددددددددات 

 األ بددددددددا  ب ددددددددبب 

األ ضا  االقتصدادو  

  ال يايي .

15 8 4 4 3 

374.

5 
 قبو  0.002

44.12% 23.53% 11.76% 11.76% 8.82% 

7 

الظددددٍ إ ال يايددددي  

الحاليدد   األم يدد  أدت 

ىلى توقف الت هيمت 

التمووليددددددددددد  لددددددددددددر 

 المصا إ.

22 5 6 0 1 

 قبو  0.000 389
64.71% 14.71% 17.65% 0% 2.94% 



 
 2019سبتمرب  21 -.      مصراتة مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

    

179 

ة جيدة بأنواع المنتجات المالية المتاحة لدى المصارف، أيضًا فيما يخص التمويل، كما ليس لديهم معرف
الوعي الالزم التخاذ قرارات مالية سليمة فقد إشارات النتائج إلى أنهم يفتقرون للمعرفة والدراية الكافية 

عدم الدراية  التضخم وبحساب أسعار الفائدة والتنبؤ بالتدفقات النقدية وا عداد الخطط المالية، باإلضافة إلىب
 الكافية بأساليب التنويع لتقليل مخاطر الشركة. 

رشادات  ويرجع ضعف الوعي المالي لدى أصحاب الشركات الناشئة إلى عدم حصولهم على نصائح وا 
لمالية بطريقة سليمة، أن غياب الوعي المالي لدى أصحاب الشركات الناشئة له تساعدهم على إدارة امورهم ا

 تقبل الشركة وفرص نموها.آثار سلبية على مس
( إلى رفض فرضية 6( الموضحة بالجدول )Wilcoxon testكما أشارت نتائج اختبار ولكوكسن )

طبيق بمبادئ الحوكمة، حيث أشارت الدراسة الثانية، والتي تنص على أصحاب الشركات الناشئة ملتزمين بت
 كمة. االمر الذي قد يضر بسمعتهم.  النتائج بأن أصحاب الشركات الناشئة غير ملتزمين بمبادئ الحو 

( إلى قبول فرضية 7( الموضحة بالجدول )Wilcoxon testنتائج اختبار ولكوكسن )أيضا أشارت و 
ية داخل المصارف أحد معوقات تمويل الشركات الدراسة الثالثة، والتي تنص على أن اإلجراءات اإلدار 
لب الضمانات من قبل المصارف، كما أن إتمام الناشئة، حيث أشارت النتائج بأن هناك تشددًا في ط

إجراءات الحصول على التمويل تتطلب كثير من اإلجراءات والمستندات، وان المصارف تهتم بالتاريخ 
تكاليف التمويل وفترة السداد تعتبر غير كافية من وجهة نظر االئتماني للعميل، باإلضافة إلى ارتفاع 

 أصحاب الشركات الناشئة.
وفيما يخص تأثير األوضاع االقتصادية والسياسية على إمكانية حصول الشركات الناشئة على التمويل 

ليبيا إلى وضاع الحالية في المناسب، فقد أشارت النتائج إلى قبول فرضية الدراسة الرابعة؛ حيث عملت األ
األمر الذي يقف عائقًا أمام  ارتفاع األسعار وتدني القوة الشرائية، مما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات،

إقناع الممولين بالجدوى من عملية التمويل، باإلضافة إلى تعقيدات إجراءات منح تراخيص وتسجيل 
 األوضاع. الشركات، وعدم تماشي القوانين والقواعد واألنظمة الحالية مع هذه

الموجه لهذه الفئة من قبل إن تبرير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تعود إلى ضعف الدعم 
الدولة والمؤسسات المالية من حيث توعيتهم بأهمية التخطيط المالي السليم، وضرورة معرفة المنتجات 

باإلضافة لعدم إدراكهم ألهمية الحوكمة  المالية المتاحة في السوق، وكيفية الحصول على التمويل المناسب،
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ستثمار في ليبيا تنطوي على العديد من المعوقات التي تقف في تدعيم الثقة في شركاتهم، كما أن بيئة اال
أمام تسهيل إجراءات الحصول على التمويل بسبب األوضاع االقتصادية والسياسية والتي ترفع من درجة 

أخرى التشريعات والقوانيين الموجدة حاليًا ال تساعدها على االنطالق مخاطر الشركات الناشئة، ومن جهة 
 والنمو.

 توصي الدراسة: وعليه 
بضرورة العمل على الرفع من الوعي المالي لدى رواد األعمال وأصحاب الشركات الناشئة لما له  •

 اثر إيجابي أصحاب هذه الشركات.
خ مبادئ الحوكمة داخل شركاتهم لما له دور كذلك ضرورة أن تقوم الشركات الناشئة بالعمل ترسي •

تنجب عن تضارب المصالح بين رواد األعمال كبير على سمعة الشركة وتقليل مشاكل التي 
 والمستثمرين.

 على المصارف العمل على تسهيل إجراءات الحصول على التمويل. •
ناشئة، والعمل تقديم كما على الدولة العمل على تسهيل إجراءات تسجيل ومنح التراخيص للشركات ال •

 لكي تستطيع القيام بدورها. الدعم المناسب لهذه الشركات. وتوفير الضمانات لمؤسسات التمويل
 المراجل

ريادة األعمال  .(2014والعوض، معاوية؛ ويوهوانج، زينج ) ،وفان هورين، كونستانس ،السكري، هالة
 (.ISER) االقتصاديةمعهد الدراسات االجتماعية و منظور إماراتي، جامعة زايد، 

 .اإلبداع وريادة األعمالاالتجاهات الناشئة في مجال ( 2016الشيخ، خالد ياسين )
 ملف بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )دراسات وقوانين(.  .(2012العرادي، علي عبدهللا )

تواجه تمويل أهم المشاكل والمعوقات التي  .(2015والرمالوي، وسام أكرم ) ،المشهراوي، أحمد حسين
قطاع غزة من وجهة نظر العاملين المشروعات الصغيرة الممولة من المنظمات األجنبية العاملة في 

 (.2)19 (،مجلة جامعة األقصى )سلسلة العلوم اإلنسانيةفيها، 
مجلة جامعة البعث المعوقات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية،  .(2017) المللي، قمر

 (.67)39 ة العلوم اإلنسانية(،)سلسل
جامعة  المال المخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة،التمويل برأس  .(2008بلعيدي، عبدهللا )

 الحاج األخضر، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير.
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