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 (2012  - 1980خالل الفرتة )

 التوايت عبد هللاة ديد. 
 األخياروالعلوم / قصر  اآلدابكلية قسم اجلغرافيا،  

 جامعة املرقب / ليبيا
Abstract 
      This paper addressed the most prominent milestones of the Industrial Sector career in 
Libya since the last four decades. This career, that reflects the government policies that this 
sector has undergone and that have been characterized by growth and positivity in some 
periods, was illustrated by the volume of employment and the ratios of the contribution to 
the local product and its revenues directed to the public treasury and its contribution to the 
provision of building materials for the Man-made River and others. However, the sector 
retreated from growth in other periods due to many problems related to the volume of 
investments or legal, financial, administrative and other procedures. 

     In addition, the paper reviewed the results of the evaluation conducted on factories and 
companies in the public sector and the recommendations thereon, through the resolution of 
the General People's Committee no. (72) of the year (2002) to dissolve the General 
Authority for Industrialization and refer its competencies to the Committees of Industry 
and Minerals of the districts, which is an important turning point in the process of 
industrialization in Libya, and the negative consequences of this decision represented in 
the suspension of many establishments as a result of the problems they were exposed to. 

   Furthermore, the paper listed some of the plans and proposals submitted by the 
authorities responsible for managing this sector. These proposals are related to the 
prospects for future industries in Libya and the economic and social development plan for 
the period of (2001-2005), as well as the production transformation plan for the same 
period. With regard to industrial development of the regions, the Industrial Research 
Center submitted a plan for each region separately for the period of (2008 - 2012). 

 

 املستخلص
ربعة عقود مضت، هذه املسرية اليت تعكس  أحمطات مسرية القطاع الصناعي يف ليبيا منذ  أبرزتناولت هذه الورقة 

لنمو واإلاسات احلكومية اليت السي اتضحت من خالل حجم   الفرتات،جيابية يف بعض خضع هلا هذا القطاع واليت اتسمت 
العمالة ونسب املسامهة يف الناتج احمللي وإيراداته املوجهة للخزينة العامة ومسامهته يف توفري مواد البناء للنهر الصناعي وغريها،  

إلجراءات  ى بسبب ا فرتات أخر عن النمو يف  القطاع تراجعإال أن  لعديد من اإلشكاالت املتعلقة حبجم االستثمارات أو 
   وغريها. القانونية أو املالية واإلدارية 
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ا مرورًا بقرار   كما استعرضت الورقة نتائج التقييم اليت أجريت على مصانع وشركات القطاع العام والتوصيات بشأ
ا جلان الصناعة واملعادن  إاهليئة العامة للتصنيع و  ( القاضي حبل2002م )( لعا72اللجنة الشعبية العامة رقم )  حالة اختصاصا

التابعة للشعبيات، والذي يعترب نقطة حتول ومنعطف مهم يف مسرية التصنيع يف ليبيا، وما ترتب على هذا القرار من نتائج  
 هلا.   سلبية متثلت يف توقف العديد من املنشآت نتيجة املشكالت اليت تعرضت

لورقة  دارة هذا القطاع، وهي  إ يضا سرد لبعض اخلطط واملقرتحات اليت قدمتها اجلهات القائمة على أ وورد 
فاق الصناعات املستقبلية يف ليبيا  (  2005 – 2001التنمية االقتصادية واالجتماعية للفرتة ) وخطةمقرتحات تعلقت 

لتنمية الصناعوكذلك خطة التحول لإلنتاج لنفس الفرتة. وفيما يت ية للمناطق تقدم مركز البحوث الصناعية خبطة لكل  علق 
 (.  2012 – 2008منطقة على حدا وذلك للفرتة ) 

 مقدمة البحث: 
  -عتبارها أحد أهم العوامل البشرية املؤثرة يف النشاط الصناعي  -انعكست السياسات واإلجراءات احلكومية 

التصنيع يف ليبيا. فعلى الرغم ومن حتديد األهداف واالسرتاتيجيات  ا على مسرية بشكل مباشر أو غري مباشر سلبا أو إجي
والسياسات العامة للقطاع الصناعي يف البالد اليت امثرت على العديد من التأثريات اإلجيابية على اجلوانب االقتصادية  

ت استم جلهات  رت لسنوات عديدواالجتماعية، إال أنه قد واجهت القطاع العديد من املشكالت والصعو ة، مما حذا 
ستمرار  –القائمة على القطاع  تقدمي العديد من اإلجراءات والسياسات كمحاوالت للرفع من   إىل –واليت هي بدورها متغرية 

  قدرات هذا القطاع على االنتاج، إال أن هذه احملاوالت مل يكتب هلا االستمرار لقطف مثارها بسبب الظروف اليت طرأت على 
ن ا  .        2011لعام  البالد إ

 ليبيا: األهداف األساسية السرتاتيجيات التنمية الصناعية يف  

ولوية يف خطط وبرامج وميزانيات التنمية االقتصادية اليت   لقد حظيت خطط التنمية الصناعية خالل العقود املاضية 
لرغم من  املشكالت واملعوقات اليت واجهت القطاع مثل اخنفاض  تبنت العديد من األهداف، استطاعت حتقيق العديد منها 

( واخنفاض قيمة املوازنة التشغيلية املنفذة وعدم توفر البنية التحتية ملعظم املنشآت، وفيما  1986حجم االستثمار منذ العام ) 
ئة العامة للتصنيع،  (، )اهلي2012 -1980يلي ملخصًا ألهم االهداف اليت تبناها القطاع الصناعي يف ليبيا خالل الفرتة ) 

 (: 1، ص  2000

دف حتقيق االكتفاء الذايت الكامل أو  -1 السلع اليت تليب احلاجات األساسية   اجلزئي من اتباع سياسة إحالل الواردات 
 جنيب. للمواطنني واليت اشتملت بشكل رئيسي على السلع االستهالكية وبعض السلع الوسيطة، ومما حيقق وفر يف النقد األ

 فرص عمل يف اجملاالت الصناعية املختلفة والعمل على تكوين مهارات وخربات فنية وطنية. خلق  -2

  حتقيق التنمية املكانية املتوازنة بتوطني مشروعات صناعية يف خمتلف املناطق يف حال توفر املقومات الالزمة لذلك. إضافة  -3
 (. 2، ص 2001اسع للمصانع، )جملس التخطيط العام، تنويع انشطة ابناء اجملتمع من خالل االنتشار اجلغرايف الو   إىل
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إنشاء اجملمعات الصناعية الكبرية واملصانع الكبرية مثل جممع احلديد والصلب وجممع ايب كماش ومصانع جتميع الشاحنات   -4
دة أو حتقيق نسبة مقبولة من التصنيع احمل  لي يف هذه  واحلافالت واجلرارات. وكان اهلدف من إنشاء هذه اجملمعات هو ز

 (. 1، ص 2004الصناعات االسرتاتيجية )اللجنة الشعبية العامة، شؤون االنتاج،  

تنويع مصادر الدخل القومي حبيث يكون هذا القطاع الرافد الرئيسي إليرادات اخلزانة العامة بعد النفط )جملس التخطيط   -5
هيل القطاع ليصبح أحد أهم الرواف2، ص 2001العام،  ت الناتج احمللي اإلمجايل )اهليئة  (. مبعىن آخر،  د املستقبلية ملكو

 (. 1، ص2000العامة للتصنيع، 

تنفيذ صناعات تعتمد على املواد اخلام احمللية الطبيعية واملدخالت احمللية األخرى. مثل املدخالت اهليدروكربونية   -6
اعية وغريها )اللجنة الشعبية العامة، شؤون اإلنتاج،  ومدخالت مواد البناء كاحلجر اجلريي والطينات والسيليكا واملنتجات الزر 

 ( 1، ص2004

 تنويع هيكل الصادرات، من خالل مسامهة املنتجات الصناعية يف تنمية الصادرات الوطنية.   -7

دة نسبة التصنيع احمللي والتشابك والتكامل الصناعي للقطاع.  - 8  ز

ملشاركة كصناعة ا –9 إلضافةمن خالل إنشاء بعض الصناعات  اقامة صناعات   إىل لشاحنات واحلافالت واجلرارات، 
اخرى كالسلع املنزلية املعمرة والصناعات االلكرتونية، يتم حتقيق االكتفاء الذايت من هذه السلع واالستيعاب التدرجيي للتقنيات  

 (. 1، ص 2004الصناعية ومن مث تصنيع هذه السلع، )اللجنة الشعبية العامة، شؤون االنتاج،  

نتاج،  تشجيع تكوين التشاركيات الصناعية يف خمتلف األنشطة واجملاالت الصناعية )اللجنة الشعبية العامة، شؤون اإل - 10
 (. 1، ص2004

لتعليم والتدريب الصناعي وذلك عن طريق بنية ونظم التدريب والتعليم الصناعي )اللجنة الشعبية العامة،   –11 االهتمام 
 (. 1، ص 2004شؤون االنتاج،  

رفع مستوى الكفاءة االقتصادية للمنشآت الصناعية القائمة من خالل التعرف على املشكالت واملعوقات اليت تواجه   – 12
جراء تقييم دقيق ألوضاع الشركات الصناعية )اللجنة الشعبية العامة، شؤون االنتاج،  ،  2004حتقيق املستهدفات وذلك 

 (.   1ص

 الصناعة يف ليبيا:  الوسائل والسياسات العامة لقطاع

لقد حددت اللجنة الشعبية العامة للصناعة واملعادن، يف وقت سابق، الوسائل والسياسات العامة للقطاع لتحقيق  
ت وتوفري املناخ املناسب هلا، وتتمثل هذه الوسائل والسياسات فيما   األهداف املرجوة مبا ميكن من تاليف املشاكل والصعو

 يلي: 
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  إىل  ة من خالل القطاع األهلي واليت تعترب حمدودة من حيث العدد والنوعية، مما يؤديرى ومتوسطصناعات صغتنفيذ  -1
 الكبرية. استكمال اهليكل الصناعي القائم آنذاك والذي تغلب عليه الصناعات 

 ه.عدم الدخول يف تنفيذ أي مشروع إال بعد إعداد دراسة جدوى تفصيلية له والتيقن من جدوى تنفيذ -2

 لى مسامهة أكثر فعالية للعمالة احمللية ميكنها من القيام بدور فعال سواء يف جمال التنفيذ والتشغيل.  كيز عالرت  -3

استكمال املشروعات اليت حتت التنفيذ وتصفية االلتزامات املتبقية على املشروعات املنتهية مبا يهيئ الظروف املناسبة   – 4
 ة. املستقبليللقطاع لتنفيذ اخلطط االمنائية 

ا.   -5  مراجعة ومعاجلة أوضاع الشركات بشكل دوري من اجلوانب الفنية واالقتصادية وحتسني اقتصادا

العمل على تكوين عناصر وطنية لتشغيل وصيانة املشروعات القائمة ولتصميم وهندسة املشروعات مبا خيفض من حجم   -6
 الية للمشروعات. يف الرأمسجم التكالاالعتماد على الشركات االستشارية االجنبية وختفيض ح

إلدارة وحسن اختيار القيادات اإلدارية للمنشآت واملؤسسات مبا ميكن من جناحها وتسيريها بشكل اقتصادي.  -7  االهتمام 

،  واملعادن  حتديد آلية التنفيذ املناسبة واسلوب التمويل الالزم لتنفيذ املشاريع املستقبلية، )اللجنة الشعبية العامة للصناعة -8
 (. 119،120، ص1999

لرغم من وضوح هذه االهداف وأمهيتها البالغة إال أن هناك أسس مل تراعى بشكل كاف يف خطط وبرامج التنمية  
 الصناعية ومنها: 

 ضعف االهتمام بدراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية للمصانع.   -1

 الصناعة. مل يكن املنظور االقتصادي هو احلاسم دائما يف توطني  -2

عتبارات التكلفة والرتكيز الشديد على اجلانب الكمي يف التصنيع.   -3  ضعف االهتمام 

لقدر الكايف )جملس التخطيط العام، إ -4 ، ص  2001قامة العديد من املصانع اليت مل يراعى فيها توفر املواد اخلام احمللية 
2 .) 

 االقتصاد الوطين اللييب: إجنازات ومسامهات القطاع الصناعي يف  

ساهم القطاع الصناعي مسامهة واضحة ال ميكن اغفاهلا أو التغاضي عن ذكرها يف االقتصاد الوطين اللييب نوجزها  
  فيما يلي:  

( مليار د.ل  2.68( مليار د.ل منها مبلغ ) 4.9بلغ حجم االستثمار بشركات قطاع الصناعي )مع االهالك( حنو )  -1
وشركيت اإلمسنت كما يبلغ إمجايل ما مت إنفاقه ذاتيا  ركة الصناعات الكيماوية لليبية للحديد والصلب وش ملشروعات الشركة ا
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%( من إمجايل حجم االستثمار يف حني يبلغ حجم االستثمار )بدون   10( مليار دينار لييب اي بنسبة     ) 0.5بنحو) 
 ( مليار د.ل. 3.205اإلهالك( مبلغ )

( عامال منهم عدد  62236حنو ) إىل  لق فرص عمل وصلت ( يف خ2000لعام يف سنة )ساهم القطاع الصناعي ا  -2
%( من إمجايل عدد العمالة. يف  4( عامًال وافداً أي بنسبة ) 2263%(، وعدد )96( عامًال وطنيًا ميثلون نسبة )59973)

لشركات الصناعية التابعة للجنة الشعبية العامة )شؤون  ركة  ( ش 13االنتاج(، وعددها ) حني بلغ عدد القوى العاملة 
( عنصرًا من غري  1225( وعدد )95.2( عنصرًا من القوى العاملة الوطنية بنسبة ) 24061)  ( عنصرًا منهم 25286)

ا. ويف عام ) 4.8الوطنيني وبنسبة )  ( بلغ إمجايل عدد املشتغلني بقطاع الصناعات  2001%( من إمجايل القوى العاملة 
%( بينما بلغ عدد  76نيني وبنسبة ) ( عنصرًا من الوط 97462)  ( عنصرًا منهم128234ية )التحويلية العامة واألهل 
%( من إمجايل عدد املشتغلني )اهليئة الوطنية للمعلومات والتوثيق،  24( عنصرًا وبنسبة )30772العناصر غري الوطنية )

 (.  1، ص 2001النتائج النهائية للتعداد الصناعي )الصناعات التحويلية(، 

بصورة غري مباشرة من خالل األنشطة األهلية اليت  ( ألف فرصة عمل 75وايل )ساهم القطاع يف توفري ح كما
اعتمدت بصورة رئيسية على ما يوفره هلا القطاع من مواد أولية ومستلزمات تشغيل، كما قام القطاع بصرف مرتبات وحصص  

ن  ( مليو 600ي بلغ حوايل ) الضمان االجتماعي والذ إىل  جانب ما مت سداده  إىل ( مليارات د.ل، 4إنتاج بلغت حوايل ) 
 د.ل.     

( مليون د.ل عام  1089مبلغ )  إىل  ( مليون د.ل ووصلت414.4( مبلغ قدره ) 1985بلغت قيمة االنتاج احملقق عام )  -3
حدوث توقفات   إىل %(، إال أن عدم كفاية املبالغ املعتمدة من املوازنة التشغيلية أدى6.7( مبعدل منو مركب قدره )2000)

( مبلغ  2000 –1996ا ترتب عليه فاقد كبري يف قيمة اإلنتاج حيث بلغ خالل الفرتة ) خطوط اإلنتاج القائمة مم طويلة يف 
( تطور قيمة االنتاج الصناعي خالل الفرتة  1( مليون دينار لييب. ويوضح اجلدول والشكل رقمي ) 1853.572قدره )

(1985 -  2000 .) 

 ( 2000 - 1985يف ليبيا خالل الفرتة )ر قيمة االنتاج الصناعي ( تطو 1اجلدول رقم )

 القيمة مبليون دينار لييب

 القيمة السنة القيمة السنة
1985 414 1993 1073 
1986 447 1994 952 
1987 525 1995 884 
1988 656 1996 818 
1989 689 1997 1079 
1990 774 1998 1121 
1991 779 1999 1223 
1992 859 2000 1089 

 .3، ص2000تصنيع، الصناعة واقع وآفاق ،ئة العامة للاملصدر: اهلي
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 ( 2000 - 1985( تطور قيمة االنتاج الصناعي يف ليبيا خالل الفرتة )1الشكل رقم )
 القيمة مبليون دينار لييب

 

 (.1عمل الباحثة بناءاً على بیانات الجدول رقم )

( بلغت  1996%(، ويف عام ) 1.9( ما نسبته )1970م )مسامهة قطاع الصناعة يف الناتج احمللي االمجايل عا بلغت - 4
( فقد ساهم القطاع مببلغ قدره  1999(، أما يف عام )5، ص 2000%(، )اهليئة العامة للتصنيع، 9.4سامهة نسبة ) امل
%(  10.8يل، حيث ارتفع معدل النمو الصناعي بنحو ) %( من الناتج احمللي اإلمجا 6.1( مليون د.ل ومبا نسبته )861.1)

( مليون د.ل )اللجنة  9175.8القطاع مببلغ قدره ) ( ساهم 2000 - 1986(، وخالل الفرتة ) 1998رنة بسنة )مقا
    (.  1، ص 2003الشعبية العامة، شؤون االنتاج، 

يمة ما مت تصديره خالل عام  ( مليون د.ل، يف حني بلغت ق4.6( مبلغ )1985بلغت قيمة الصادرات عام ) – 5
(  2اجلدول والشكل رقمي ) %(، ويوضح 21( مليون د.ل، أي مبعدل منو مركب قدره ) 76562( مبلغ وقدره ) 2000)

 (. 2000  -1985قيمة الصادرات خالل الفرتة )

 ( 2000 - 1985( تطور قیمة الصادرات الصناعیة خالل الفترة )2الجدول رقم )
 لیبيالقیمة بملیون دینار 

القيمة          السنة  السنة        القيمة 
1985 64.  1993 23.8 
1986 2.6 1994         48.5  
1987 4.9 1995 53.7 
1988 12.1 1996 58.7 
1989 11.0 1997 61.5 
1990 11.4 1998 77.8 
1991 11.4 1999 93.0 
1992 24.8 2000 76.56 

 
 2، ص2000العامة، الھیئة العامة للتصنیع، الصناعة واقع وآفاق، المصدر: اللجنة الشعبیة 
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 ( 2000 -1985( تطور الصادرات الصناعیة في لیبیا خالل الفترة )2م )ل رقالشك
 القیمة بملیون دینار لیبي

 
 (.2عمل الباحثة بناءا على بینات الجدول رقم )

%( من  57( سلعة حتقق نسبة تزيد عن ) 300)  إىل  صليف جمال االستهالك احمللي ساهم القطاع يف إنتاج ما ي -6
ً يف حالة استريادها جاهزة، وذل1وفر حنو ) احتياجات اجملتمع، وت  نتاج وفق  ك يف حالة ما مت اإل ( مليار دوالر سنو

 املستهدفات. 

ت   -7 دة حركة التداول من احلسا يف جمال القطاع املصريف والتأمني ساهم القطاع يف تدفق االموال للمصارف الوطنية وز
ت الودائع، وقد بلغت املبالغ املت ملصارف وفق آخر ميزانية معدة مبلغ ) اجلارية وحسا ( مليون د.ل، كما يلعب  299داولة 

ئق الصادرة لشركات القطاع واليت تقدر قيمتها بنحو )القطاع الدور الرئيسي يف قطاع الت   ( مليار د.ل.  2.5أمني من خالل الو

ئي  –  8  ( مليون د.ل. 840ة وزيوت ووقود حوايل ) يف جمال الطاقة بلغت املبالغ املدفوعة يف جمال استغالل الطاقة الكهر

الل استغالل سيارات النقل وتقدر املبالغ املدفوعة  يف جمال النقل الربي ساهم القطاع يف توفري فرص عمل كبرية من خ -9
 ( مليار د.ل. 1.7لنشاط النقل سواء كانت نقل منتجات جاهزة أو مواد ومستلزمات تشغيل حوايل  )

املشروع مبادة اإلمسنت متوسط املقاومة للكربيتات حيث وصلت الكمية   اعي ساهم القطاع بتغذيةيف جمال النهر الصن -10
( مليون طن، كما ساهم القطاع يف متويل املشروع من خالل الرسوم املخصصة على  6ها هلذ الغرض حوايل )اليت مت إنتاج

 ( مليون د.ل. 466واردات القطاع وخدماته، اليت بلغت حوايل ) 

يل  بقدر كبري يف متويل اخلزانة العامة من خالل ما قام بسداده يف شكل ضرائب ورسوم مجركية بلغت حوا م القطاع ساه – 11
( مليون د.ل، وعلى سبيل املثال قد بلغت املبالغ املدفوعة للخزانة  111.05( مليار د.ل ومبتوسط سنوي قدره ) 3.334)
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القطاع الرافد التايل لقطاع النفط إليرادات اخلزانة العامة. هذا   ( مليون د.ل، ويعد 263( مبلغ     )1999العامة سنة ) 
ح اليت حققتها الش إىل   إلضافة  ( مليار د.ل.    2حوايل )  إىل   ركات واليت وصلتاألر

 تقييم وضع الشركات الصناعية:   
 التقييم املبدئي للمصانع:   -

 النتائج اآلتية:  إىل قتصادية والفنية املتوفرة عنها ومت التوصل مت اجراء تقييم الشركات اعتماداً على بعض املؤشرات اال   

 . ارتفاع معدالت اخلسائر لبعض الشركات  –  1

%( من الطاقات  43ضعف معدالت اإلنتاج وتدين الكفاءة اإلنتاجية حيث مل تتجاوز معدالت التشغيل نسبة ) -2
 املستهدفة. 

ت املالية وتزايد اخللل يف  -3  اهلياكل التمويلية. ارتفاع حدة الصعو

%( من إمجايل العمالة،  22.7( عنصرًا ميثلون نسبة )11533تضخم الشركات بعدد من العمالة الزائدة تقدر بنحو )  – 4
 ( مليون د.ل. 43.3إدارية ونقل وخدمات أخرى بنحو )  مرتبات وخدماتويبلغ إمجايل املبالغ املدفوعة هلذه العمالة يف صورة 

عة )القطاع العام( خالل فرتة الستينيات والسبعينيات والثمانينيات فهذا يعين  التابعة لقطاع الصنا نشأت أغلب املصانع -5
العمر االفرتاضي هلذه اخلطوط، كما مل يتم إجراء اإلحالل والتطوير وأعمال الصيانة الشاملة اليت تستهدف احملافظة على   انتهاء

حالة اخلطوط   ذلك سوءسوء حالتها الفنية، وقد جنم عن  إىل مة لذلك مما أدى هذه األصول لعدم توفر املوازنة التشغيلية الالز 
د ً وز (  210ة ساعات التوقف.. وميكن تلخيص أثر ذلك للمصانع اليت مشلها التقييم والبالغ عددها )وتعذر تشغيلها اقتصاد

 مصنعاً يف النقاط التالية: 

ً لسوء حالتها الفنية وتقادم التقن( مصنعًا ووحدة إنتاجية يتعذر تش43ـ يوجد عدد )    ية املستخدمة وعدم  غيلها اقتصاد
ا على املنافسة النتهاء عمرها    االفرتاضي أو إلنتاجها سلع ال تتوفر فيها مقومات املنافسة. قدر

ا التزال حبالة جيدة وميكن الوصول 146ـ عدد )    إىل  ا( مصنعا ووحدة إنتاجية بعضها انتهى عمرها االفرتاضي إال إ
ت التشغيل االقتصادي يف حالة إجراء بعض برامج اإلحالل والتطوير الالزمة هلا.   مستو

 مصنعا ووحدة انتاجية تشغيل بشكل اقتصادي وميكن تطويرها. ( 21ـ عدد ) 

 تقييم الوفر يف النقد االجنيب:   -

لتايل يتوقف ما يتم   نظراً العتماد أغلب السلع اليت ينتجها القطاع على مواد خام ومستلزمات     إنتاج مستوردة من اخلارج و
إنتاجها، وهو األساس لتقييم مدى الوفر الذي حتققه عملية   هلا من نقد أجنيب لتوريد مواد  انتاجه منها على ما خيصص 
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لنقد األ ارنتها مع سعر  جنيب لكل سلعة ومقالتصنيع احمللي هلذه املنتجات، حيث مت حساب التكلفة املتغرية والتكلفة الكلية 
 الية: النتائج الت إىل  يدها جاهزة واصلة املوانئ الليبية... ومت من خالل هذا التقييم التوصل تور 

ملقارنة مع التكلفة املتغرية: وهو عبارة عن الفرق بني سعر توريد السلعة جاهزة من اخلارج واصلة للموانئ الليبية  
لنقد األجنيب وتشمل )املواد اخلام ومستلزمات التشغيل املوردة من اخلارج، قطع  وقيمة التكلفة املتغرية إلنتاج هذه السلعة  

( سلعة حتقق وفر، وعدد  214( سلعة أن عدد )244تغليف(، حيث اتضح إنه من خالل تقييم عدد ) الغيار، مواد التعبئة وال
 ( سلعة ال حتقق وفر. 30)

ة جاهزة من اخلارج واصلة للموانئ الليبية  بني سعر توريد السلع . وهو عبارة عن الفرق الكلية. ملقارنة مع التكلفة  ـ 
لنقد األجنيب وتشمل )التكلفة املتغرية مضافا إليها تكلفة العمالة األجنبية وقسط   وقيمة التكاليف الكلية إلنتاج هذه السلعة 

( سلعة ال  36توفر وفر و)  ( سلعة 208( سلعة أن ) 244اهالك اآلالت واملعدات(، حيث اتضح من خالل التقييم عدد )
 توفر وفر. 

 تقييم املكون احمللي:    

ل جزئي على مدخالت حملية موجودة كمواد أولية أو كمنتجات  يوجد العديد من املنتجات الصناعية تعتمد بشك
لتايل فقد كان هذا األساس من أسس التقييم حمل اهتمام يف تقييم املنتجات حبيث ميكن معه التع رف على  لشركات أخرى، و

ا مبا ميكن م  ن اقرتاح اقامة مصانع  نسبة املدخالت احمللية بكل سلعة وكذلك السلع الضرورية اليت تنتجها املصانع ومدخال
 جديدة تقوم بتصنيع هذه املدخالت لتزيد من نسبة املكون احمللي يف املنتجات احمللية.. 

 %(. 100( سلع تعتمد على املكون احمللي بنسبة ) 9ـ )

 %(. 70تمد على مكون حملي يزيد على )سلعة تع( 38ـ )

 %(. 30( سلعة تعتمد على مكون حملي يزيد على ) 135ـ )

 (.    7، ص 2000( سلعة تعتمد على مواد مستوردة، )اهليئة العامة للتصنيع،  94ـ )

ت اليت تواجه القطاع الصناعي يف ليبيا:  املشاكل والصعو
ت واملشكالت أسهمت بشكل ملحوظ يف تعرضت مسرية القطاع الصناعي للعديد من ا اخنفاض معدالت  لصعو

 منوه وتدين قدرته على األداء ميكن إبرازها يف النقاط التالية:  

  خمصصات النقد االجنيب:  -1

ت التشغيلية يق مستهدفات االنتاج، كما  صعوبة امكانية استغالل الطاقة املتاحة وحتق إىل أدى عدم كفاية املواز
دة سوء احلالة الفنية لآلالت واملعدات وكثرة التوقفات وارتفاع تكلفة   إىل موازنة لربامج اإلحالل والتطوير أدى عدم ختصيص  ز
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لعديد من القنوات اليت   إىل الصيانة، هذا لتخصيص واالعتماد واإلفراج وفتح االعتمادات واملرور  جانب تعدد اإلجراءات 
 تستغرق فرتات طويلة جداً. 

 ويق: مشاكل التس  -2

ملنتجات املستوردة املنافسة لإلنتاج  إتواجه املنتجات الوطنية مشكلة منافسة حادة، وذلك يف ظل  غراق السوق 
 الوطين، وتعترب املنتجات الوطنية هي اجلانب األضعف يف هذه املنافسة لألسباب اآلتية: 

حمدد وهو ما ال ينسجم مع ما يواجهه  لى حتديد تكلفة املنتج وإضافة هامش ربح التسعرية اجلربية واليت تعتمد ع
سعار صرف خمتلفة االمر الذي يتطلب إعطاء اإل اإلن دارة املرونة الكافية ملمارسة  تاج الوطين من منافسة، وامكانيات التوريد 

ت الشركات وظروف املنافسة.  ا وفقا القتصاد  صالحيا

ا ميكنها من  وات ال متتلك القدرة املالية الكافية مبت الوطنية لقنوات توزيع حمددة وهذه القنختضع معظم املنتجا
إلضافة  لتايل عدم   إىل استيعاب كافة االنتاج وسحب الكميات املخصصة هلا،  فقدان الصلة املباشرة مع املستهلك، و

ملنتج انعكاس رأيه على املنتجات وتطويرها وعزوف الكثريين عن املنتجات  ات املستوردة  الوطنية خاصة يف ظل إغراق السوق 
 املنافسة. 

 اإلجراءات املصرفية:  -3

ا ازداد بشكل       وفقا للتغريات اليت تطرأ على سعر الصرف فإن اعتماد الشركات الوطنية على اجلهاز املصريف يف متويل واردا
دة التسهيل يف اإلجراءات.   ملحوظ، األمر الذي مل يواكبه ز

 عدم استقرار سعر الصرف:  -4

تكبد الشركات خسائر مباشرة زادت من االضرار الكثرية اليت   إىل  الصرف ووجود أكثر من سعر أدىستقرار سعر إن عدم ا   
  إىل  ارتفاع تكلفة املنتجات الصناعية، إىل ( ميالدية واليت أدت 1429( لسنة ) 242احلقها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ) 

لسع جانب ع  ف الرمسي.  ر اخلاص وحتصيل قيمة الصادرات بسعر الصر دم واقعية فتح اعتمادات االسترياد 

 ضرائب الشركات:   -5

 ( سعر ضريبة الشركات سنو على النحو التايل: 1973( لسنة ) 64( من قانون ضرائب الدخل رقم ) 102حددت املادة )   

 ). %20العشرة آالف دينار األولــى ..............(  

 %(. 25.........)العشرين ألف دينار التاليــة......  

 %). 30الثالثني ألف دينار التاليـــة...............( 

 %). 40األربعون ألف التاليــــــــة................( 
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 %). 45اخلمسون ألف دينار التالية...............(  

 %). 60ما زاد على مائة ومخسون ألف دينار...(  

ح املتوقعة  ة وقت صدور القانون نظرًا لصغر االستثما تتناسب هذه الشرائح مع الظروف االقتصاديقد  رات واألر
ا ال تتناسب مع االستثمارات القائمة واليت أصبحت مبئات املاليني، حيث تؤدي هذه  حصد معظم نتائج   إىل منها، إال إ

 أعمال القطاع ملصلحة الضرائب.  

على   %( من الضريبة اليت تستحق30أن يستنزل )  ( من القانون املذكور واليت تنص على103)كما أن إلغاء املادة  
اللتزامات املقررة عليها يف هذا القانون، هذا اإللغاء زاد من وقع األمر على   الشركات املسامهة الليبية بشرط أن تكون قائمة 

ية حلصة املنتجني وفقا  س القطاع األهلي كما إن املعاملة الضريبشركات القطاع العام واليت ال ميكنها التهرب من الضرائب بعك
لتايل أصبح هناك نوع من االزدواجية أدت لقرار ال ميكنه إ فقدان اهلدف التحفيزي هلذا القرار.   إىل  لغاء قانون الضرائب، و

حية اخرى فإن اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية الذي منحه قانون امليزانية، كان يف حقيقته ووفقًا لنصوص    ومن 
لتايل مل يلغ  القانون   ثري هذه الضرائب والرسوم على التكلفة. جيال للدفع وليس إعفاء و

 ضريبة االنتاج:   –  6

سعر   إىل  %( من إمجايل تكلفة املنتجات مبا يشكل عائقاً كبريًا أمام الوصول 20 إىل  %5تبلغ هذه الضريبة من ) 
 فع ضريبة االستهالك. ية الوطنية وهو إلغاء هذه الضريبة ور . ويفضل اتباع اإلجراء املناسب للتنمية. الوطنتنافسي للمنتجات 

 الديون:  –  7

جلهات   لسداد خاصة تلك الديون املتعلقة  لقطاع العام من حجم املديونية وعدم االلتزام  تعاين معظم الشركات 
لرغم من اجلهود  ون مع أمانة املالية، وإحالة حماضر  املبذولة من قبل القطاع حلصر ومطابقة هذه الدياليت متول من اخلزانة، و

ت الالزمة إال أن اإلجراءات الفعلية مل جتد طريقها للتنفيذ. االتفاق حو   ل اإلجراءات التنفيذية ألمانة املالية لغرض إجراء التسو

( دينار لييب،  135660201( مبلغ ) 1996/ 12/ 31وقد بلغت ديون الشركات لدى اخلزانة العامة بتاريخ ) 
خري، يف حني أنه وفقاً  50ال أنه يتضمن حوايل ) زانة شركات القطاع مبثل هذا املبلغ تقريبًا إوتطالب اخل  %( غرامات 

خري األمر الذي ساهم يف تعثر السيولة املالية للشركات  ا اي غرامات    للتشريعات النافذة ال تستطيع الشركات حتميل ديو
ا على االيفا ا. ومزيد من اخلسائر بسبب عدم قدر لتزاما  ء 

 تعدد نظم الرقابة:   –  8

  –جمموعة من االجهزة واجلهات الرقابية مثل اجلهة املشرفة )أمانة أوهيئة(  إىل  ختضع شركات القطاع الصناعي العام
بعة الشعبية.  اجلهاز الشعيب للرقابة واملتا –جلان التطهري  –القوافل الثورية  –املراقب املايل  –جلان املراقبة  –اجلمعية العمومية 
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ت  وتؤدي هذه اجلهات نفس العمل مما  ا لتوفري البيا يستنزف جزء كبري من وقت وجهد األجهزة التنفيذية 
 واملستندات...اخل. 

 جراءات اجلمركية: الرسوم واإل –  9

نسب   إىل %( وتتدرج15ل لرسوم مجركية تبدأ من )ختضع واردات الشركات من املواد اخلام ومستلزمات التشغي
ا إال أن تلك الرسوم اليت مت دفعها ال يتم   عالية  لرغم من أن بعض الشركات تقوم بتصدير منتجا يف بعض االحيان و

حية  حية ومن  رياد  جراءات اجلمركية تعودت ومنذ فرتة طويلة على سياسة االستخرى فإن اإلأاسرتدادها فعليًا هذا من 
لتايل عدم مالءمة تلك اإلجراءات لعملي  خري يضر مبصاحل و  ومسعة الشركة املصدرة.  ات التصدير وما ينجم عنها من 

 ارتفاع تكاليف املواد واخلدمات الوسيطة:  –  10

عايري  يعاين قطاع الصناعة من ارتفاع اسعار اخلدمات واملنتجات احمللية واملبنية على أسس غري علمية وخارجة عن امل
 خلدمات يف اآليت: العاملية، وميكن إبراز بعض هذه السلع وا

ء / الزيت الثقيل واخلفيف / غاز(.   -   تكاليف الطاقة )كهر

وات احملاجر وخاصة احملاجر الكبرية.   -   إ

 منتجات جممع رأس االنوف مثل االتيلني والبويل اتيلني.   - 

ملخالفة للتشريعات النافذة . ارتفاع تكاليف النقل الداخلي بسبب اال -   حتكار 

 يف التشريعات القائمة:  املرونة  غياب -11

ا  لقوانني والتشريعات النافذة على اجلوانب العامة والتنظيمية فقط وانسحا   إن عدم اقتصار إلزام الشركات العامة 
ا جهاز الدولة  إىل وقت  شركات املرونة والقدرة على اختاذ القرار يف الفقد هذه الأاجلوانب التفصيلية والتنفيذية، واعتبارها كأ

لشكل الذي خيدم أغراض الشركة   وميكن إبراز بعض هذه التشريعات يف اآليت: املناسب، و

لقانون رقم )  -  ( بشأن نظام املرتبات حد من قدرة اإلدارة على حتفيز العاملني. 15االلتزام 

لتايل تضيف قيودًا على حبعض نصوص قانون العمل حتاكي بعض نصوص قان - رية اإلدارة يف اختاذ  ون اخلدمة املدنية و
ا. القرار يف جماالت العمل  ا وظروفها ومعدالت أداء العاملني   واالستخدام وفقاً الحتياجا

عتبار أن الشركات العامة مملوكة  - للدولة رغم  بعض االجراءات واالحكام القضائية تؤسس أحيا على قانون اخلدمة املدنية 
ا مؤسسة كشركات مسامهة وفقاً أل لتايل كان هناك العديا د من األحكام القضائية اليت كبدت هذه  حكام القانون التجاري و

 الشركات خسائر مالية كبرية دون وجه حق. 
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لشركات:  -12  عدم وجود لوائح خاصة 

عظم لدى معظم الشركات )بل لكل شركة على  إن عدم وجود لوائح تنظيمية وإدارية ومالية وجتارية خاصة لدى م
كان له أثر كبري يف احلد من قدرة اإلدارة على اختاذ الكثري من  عتمدة بشكل أساسي على القانون األساسي للشركة  حدة( م

الشركات  تكبيل هذه  إىل  القرارات املهمة وخاصة يف اجملاالت التجارية كالتصدير واالسترياد ومتابعة حركة األسواق ويرجع ذلك 
ا مبجموعة من القرارات اليت سلبت اختصاص   جهات إشرافية أخرى وذلك مثل:  إىل  ات اإلدارة الكاملة منها وأسند

ا مقولة شركاء ال أجراء.  -  الالئحة املالية للشركات اليت تطبق بشـأ

 الالئحة اإلدارية للشركات اململوكة للمجتمع.  -

 املبيت. الئحة االيفاد وبدل  -

 الئحة اجلزاءات.  -

لعاملني  –  13  )املنتجني سابقا(: عالقة اإلدارة 

دة الضغط على   الذي يتطلبتعتمد معدالت األداء االقتصادي على الوفر احملقق نتيجة لكفاءة العاملني األمر  ز
دة حصة العاملني يف  نتاجهم. ويف إطار اختيار العاملني لإلدارة إالعاملني لتحقيق الوفر املستهدف، والذي يعود بدوره على ز

مر يتطلب توضيح العالقة بني اإلدارة واملنتجني يف شكل تشريع يضمن عدم تضارب االختصاصات  ألوتسلطهم عليها فإن ا
 على الوجه املطلوب.  وأداء دور كل منهم

 املسامهات املالية والعينية:  –  14

تتعرض شركات القطاع لضغوط شديدة من كافة اجلهات الشعبية والعامة بشأن صرف بعض اهلبات واملساعدات أو  
لتايل أسعااملس يع مرتفعة  ر بامهات، األمر الذي يعترب جتاوزًا للتشريعات النافذة ويشكل عبئا إضافيا على تكاليف اإلنتاج و

ما تتعرض له من مساومات من قبل تلك اجلهات. )اهليئة العامة   إىل  وما يلحق ذلك من أضرار على الشركات إضافة 
 . ( 7- 2، ص 2000للتصنيع،  

 ت العامة الصناعية:إعادة هيكلة الشركا
تقييمني مهمني يوضحان  املفيد ان نتناول   الصناعية من لتفهم سياسات الدولة يف جمال اعادة هيكلة الشركات العامة 

 أوضاع هذه الشركات: 

أوهلما: تقييم أجراه جملس التخطيط العام بشأن أوضاع الشركات الصناعية العامة، حيث مشل تقرير اللجنة املشكلة  
و.ر(، بشأن تقييم عدد من الشركات الصناعية العامة  1369( ) 2001( لسنة ) 4 جملس التخطيط العام رقم )بقرار أمني
( شركة صناعية عامة، يف خمتلف النشاطات الصناعية، وفيه اعتمد فريق الدراسة   17(، أوضاع )2002/ 1/6اريخ ) الصادر بت

جريت على هذه الشركات، وما مت االطالع عليه من  أسات اليت على ما قام بتوفريه من مؤشرات، مستنداً يف ذلك على الدرا
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ت الواردة يف تقارير جهاز التفتيش والرقابة الشعبية،  تقارير ودراسات توفرت لذى جملس التخطيط العام، فضالً   عن البيا
ت اليت قام الفريق بتجميعها من خمتلف املصادر ومن إدارات هذه الشركات ال إىل  إلضافة  صناعية، واليت كانت أهم  البيا

جلدول رقم  مصادرها القوائم املالية املتوفرة عن هذه الشركات. وهذه   ( التايل: 3)الشركات موضحة 

 ( 2002( الشركات الصناعية العامة اليت مت تقييمها من قبل جملس التخطيط العام ) 3اجلدول رقم )

 تاریخ التأسیس الموقع اسم الشركة  الرقم
ت والحافالت شركة الشاحنا 1  1976 طرابلس )تاجوراء( 
 1977 طرابلس )تاجوراء( الشركة اللیبیة للجرارات 2
الوطنیة للمقطوراتالشركة  3  1980 طرابلس )تاجوراء( 
)تاجوراء( طرابلس الشركة العامة لإللكترونات 4  1976 
 1978 ابي كماش الشركة العامة للصناعات الكیماویة 5
ة الشركة العامة للخرد 6  1990 مصراتة 
 1979 طرابلس )جنزور( الشركة الوطنیة للمنسوجات 7
واالعالفالشركة العامة للمطاحن  8  1973 طرابلس 
 1979 طرابلس الشركة العامة للدائن واالسفنج الصناعي  9
 1972 طرابلس الشركة العامة للتبغ 10
 1976 طرابلس الشركة الوطنیة للصابون ومواد التنظیف 11
كة الوطنیة لصید وتسویق االسماكشرال 12  1974 زوارة 
لإلسمنتالشركة العربیة   13  1973 المرقب 
 1991 مصراتة   الشركة اللیبیة للحدید والصلب  14
)تاجوراء( طرابلس شركة أمان لإلطارات والنضائد  15  1976 
 1979 الزاویة  شركة المعمورة لصناعة المواد الغذائیة 16
یرلصناعة المواس الشركة الوطنیة 17 )تاجوراء( طرابلس   1968 

( بشأن تقييم عدد من الشركات  2001و.ر)1369( لسنة  4اللجنة املشكلة بقرار  أمني جملس التخطيط العام رقم )املصدر: جملس التخطيط العام، تقرير  
 . 5، ص2002الصناعية العامة،  

ركات وفقًا ألمهيتها وطبيعة نشاطها، وتتحدد أمهية  ونظراً لعدم جتانس الشركات املدروسة، فقد مت تصنيف هذه الش 
 للمعايري التالية: فقا  الشركة و 

لشركة.  –  1  حجم االستثمارات املنفذة 

 حجم القوى العاملة.  –  2

 أمهية السلعة املنتجة من الناحية االسرتاتيجية.   –  3

ث جمموعات، اجملموعة األوىل حتتوي  الث  إىل  وبناء على هذه املعايري فقد أمكن تقسيم الشركات اليت متت دراستها
إلبقاء عليها كشركات  على الشركات األكرب حجما  ا الشركات اليت أوصى التقرير  لشركات االخرى، وهي ذا ملقارنة 

 عامة، وتتخذ إجراءات لتحسني أوضاعها وهي: 

 الشركة الليبية للحديد والصلب.  –  1
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 الشركة العامة للصناعات الكيماوية.  –  2

 الشركة العامة لإلمسنت.  –  3

 عالف. واأل الشركة الوطنية العامة للمطاحن –  4

وتشكل هذه الشركات تلك اليت تستحوذ على حجم كبري من االستثمارات وتوفر فرص عمل لعدد كبري من القوى  
ا تنتج سلعاً ذات أمهية اسرتاتيجية.   العاملة، كما إ

  حيث احلجم، وتتكون من  تلك الشركات اليت حتتل الرتتيب الثاين من أما اجملموعة الثانية من الشركات فتتضمن 
ا  ملقارنة مبنتجات اجملموعة األوىل،   إىل  جمموعة الصناعات التجميعية، وال ترقى منتجا مستوى الصناعات االسرتاتيجية 

 وتتكون من الشركات التالية: 

  شركة الشاحنات واحلافالت.  -1

 . الشركة الليبية للجرارات  –  2

 الشركة العامة للمقطورات.  -3

ت. الشركة العامة لال -4  لكرتو

 شركة أمان لإلطارات والنضائد. –  5

عادة النظر يف اثنتني منها ومها شركة الشاحنات واحلافالت  الوطنية للمقطورات،   والشركة وقد أوصت اللجنة 
ا وتتصف  ما مشاركة أجنبية يف رأس امل الشركتان بكو يئة العامة  ال، حيث ميتلك اجلانب الوطين ممثًال يف )اهلشركتني توجد 
%( من رأس  25%( من رأس املال، بينما ميتلك الشريك اإليطايل ممثًال )شركة كالبرايزي، وشركة ايفكو( ) 75( )للتصنيع 

نتاج شركماهلا. ومها صناعتان جتميعيتان ومتكاملتان، حيث يرتبط اإل  لشركة الوطنية للمقطورات  ة الشاحنات  نتاج 
 وضاع الشركتني وإعادة النظر فيها متقاربة. املقرتحة ملعاجلة أ  واحلافالت، وعليه فان اإلجراءات

أما اجملموعة الثالثة فتشتمل على بقية الشركات الصناعية اليت متت دراستها وتقييمها وتشرتك هذه الصناعات يف  
ا أقل أمهية من منظور االقتصاد الكلي، نظرًا ألن م ا ميكن مزاولتها من قبل القطاع األهلي. غري أن هذه الشرككو ات  نتجا

ا االستثمارات عرب الزمن األمر الذي يستوجب التوقف عند هذه   توفر فرص عمل لعدد كبري من املنتجني وقد تراكمت 
 الصناعات والبحث عن حلول للمشاكل اليت تعاين منها، وتتكون هذه اجملموعة من الشركات التالية: 

 سفنج الصناعي. الشركة العامة للدائن واإل –  1

 ة للصناعات الغذائية. شركة املعمور  –  2

 مساك. الشركة الوطنية لصيد وتسويق األ –  3
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 الشركة العامة للخردة.  -4

 الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف.  –  5

 الشركة الوطنية للمنسوجات.  –  6

 رنيت(. الشركة الوطنية لصناعة املواسري )إت –  7

 الشركة العامة للتبغ.  –  8

ختاذ  ا التخلص من بعض الشركات الصناعية وتصفيتها جلملة من األسباب: كما أوصت اللجنة   اجراءات من شأ

 تكلفة الفرصة البديلة العالية لالستثمار فيها.   -1

االجتماعية الستمرار هذه الشركات أكرب   التكلفة الباهظة للحماية اليت يوفرها اجملتمع هلذه الشركات، كأن تكون التكلفة – 2
 اعية. من املنفعة االجتم

نتاجها هذه  إ الوفر االقتصادي الذي حيققه اجملتمع نتيجة للبحث عن أساليب جديدة لتوفري السلعة اليت تتخصص يف  -3
 الشركات.  

ا  وهلذه االعتبارات جمتمعة توصي اللجنة بتصفية الشركة الليبية للجرارات، حيث أوضحت ن تائج تقييم هذه الشركة ا
%( ومشاركة أجنبية بنسبة  66مشرتكة برأس مال وطين بنسبة )  متخصصة يف جتميع اجلرارات، وحمركات اجلرارات، وهي شركة 

 : آليت%(. وقد متيزت أوضاع هذه الشركة 34)

لشركة وعدم القدرة على حتقيق املستهدفات املخططة.   -1  تدين اإلنتاج احملقق 

 ليف االنتاج. فاع تكا ارت –  2

 س املال. أ%( من ر 76حتقيق خسائر متتالية جتاوزت ما نسبته )  –  3

 النقص احلاد يف السيولة لدى الشركة.  –  4

السترياد اجلاهز  –  5 ملقارنة   . ارتفاع تكلفة منتجات الشركة 

 تدين القيمة املضافة إلنتاج الشركة.   -6

 ض املستلزمات ببديل حملي. تاج املستوردة، وعدم القدرة على إحالل بع االعتماد شبه الكلي على مستلزمات االن  -7

مكانية القدرة على املنافسة مستقبال يف ظل اإلجراءات  إعدم قدرة الشركة على منافسة املنتجات املستوردة، وتضاءل  – 8
 قتصادية اجلديدة املعتمدة. اال
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ا العملية اإل لشركة ال تشكل قدرًا مهمًا يف القيمة املضافة  كما يالحظ ان القيمة املضافة اليت تساهم  نتاجية 
جملس التخطيط  )املتبعة. لقطاع الصناعة بصفة عامة. ولتنفيذ توصية اللجنة يتم تشكيل جلنة تصفية وفقا لإلجراءات القانونية 

 (. 39، ص 2002العام،  

سة أمني جملس  2001و.ر( )  1369( لسنة )15نيهما: شكل مؤمتر الشعب العام بقراره رقم )  ( جلنة بر
نتاجية واخلدمية ومشروعات استثمارات النهر الصناعي، وقد انبثق عن  عامة اإلالتخطيط العام لتقييم الشركات واملشروعات ال

 النتائج التالية:  إىل   راسة وتقييم أوضاع الشركات العامة الصناعية وتوصلت اللجنةهذه اللجنة عدد من اللجان الفرعية تولت د

 تدين العائد على االستثمارات يف معظم الشركات العامة الصناعية.   –  1

 تدين مستوى التشغيل.   -2

 ارتفاع درجة االعتماد على املواد اخلام ومستلزمات التشغيل املستوردة.  -3

 ية كامل احتياجات االقتصاد الوطين من السلع.عدم القدرة على تغط -4

 الوظيفية.  امللكات تضخم   -5

 الشركات. داري، وضعف القيادات اإلدارية يف بعض ستقرار اإلعدم اال -6

 ووردت عن اللجنة العديد من التوصيات جنملها فيما يلي: 

ت  شركات ي رى اإلبقاء عليها يف شكل )شركات عامة( واختاذ االجراءات الال – 1 زمة ملعاجلة أوضاعها، وحتسني اقتصاد
ا.   التشغيل 

ا وتفعيل دور الشريك األيف أوضاعها مبا يكفل تطوير ات شركات مشرتكة يعاد النظر  – 2 جنيب يف  فاقيات املشاركة والدفع 
 دارة والتشغيل والتسويق. اإل

ا اإلشركات تتم اعادة هيكلتها من خالل متليك بعض مصانعها  – 3 لتصفية أو بتغيري  ووحدا نتاجية، والتصرف فيها إما 
 طبيعة نشاطها.    

دف توسيع قاعدة بناءًا على ما سبق، شراف واملتابعة ألعمال الشركات العامة الصناعية واملواقع الصناعية  اإل و
(  2002و.ر( )  1370( لسنة )72رقم )وإعادة تفعيل دور املصانع يف التنمية االقتصادية، صدر قرار اللجنة الشعبية العامة 

ا للجان الشعبية للصناعة واملعادن والطاقة  و.ر( بشأن حل اهليئة العامة للتصنيع، وأيلو  1370/ 21/8بتاريخ )  لة اختصاصا
 صانع والوحدات االنتاجية للشعبيات، ومتت اإلجراءات التالية: لشعبيات، ونقل تبعية بعض الشركات وامل 

والتقييم  ت اللجان أعمال اجلرد أوقد  والتسليم، تشكيل جلنة لإلشراف واملتابعة، انبثقت عنها عدة جلان للجرد والتقييم  -1
 ات واملصانع للشعبيات وذلك على الوجه اآليت: والتسليم للشرك
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اضر تسليم واستالم  و.ر)، مبوجب حم 1370/ 9/ 18 -9( شركة عامة صناعية للشعبيات خالل الفرتة ) 18تسليم (  - 
ت اإل  دارية واملالية والفنية. اشتملت على كافة البيا

نحلة( للشعبيات مبوجب حماضر تسليم  ة التابعة للهيئة العامة للتصنيع )امل ) شرك 18( مصنعًا و ) 108تسليم عدد (  - 
ت اإلدارية واملالية والفنية خالل الفرتة )   (. 2002و.ر( ) 1370/ 12/  26 – 9/  19واستالم تضمنت كافة البيا

)، إضافة  2002و.ر( )  1370/ 31/8مت االنتهاء من إظهار أصول وخصوم املصانع اليت نقلت للشعبيات يف (  - 
 الستكمال مراجعة واعتماد املراكز املالية لتلك املصانع. 

 خالية من أي التزامات كانت.  روعي فيما يتعلق بتسليم املصانع والوحدات االنتاجية ومراكز التوزيع للشعبيات أن تكون  –  2

تكليف   إىل  بقة وخلصت ( استعرضت أمانة اللجنة الشعبية العامة نتائج جلنة التقييم السا2002/ 11/ 4وبتاريخ ) 
خلصوص، وعلى ضوء األوضاع املالية للشركات وطبيعة نشاطها ووضعية   ختاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة  شؤون اإلنتاج 

ا املالية والفنية، مبا ميكن من   إىل  ا، رؤي تصنيف الشركات الصناعية بشكل عام املصانع التابعة هل  ثالث جمموعات وفقاً ملقدرا
 ا وحتسني املقبول منها وتطويرها، واجملموعات هي:  النهوض 

ادرة على  اجملموعة األوىل: تضم الشركات اليت تعترب أوضاعها املالية مقبولة، وكذلك الشركات املنقول منها مصانع وق
 الشعبيات مع إمكانية استمرار نشاطها، وهي:  إىل  استيعاب االلتزامات املرتتبة على نقل تبعية تلك املصانع

ت. الشركة العامة  -1  لإللكرتو

ت.  -2  الشركة الوطنية العامة للمشرو

ث.  -3  الشركة العامة لأل

بيب.  -4  الشركة العامة لأل

 عالف/ طرابلس. حن واألالشركة الوطنية العامة للمطا -5

ئية.  -6  الشركة العامة لألسالك واملنتجات الكهر

 الشركة العامة للصناعات الكيماوية.  -7

 شركة أمان لإلطارات والنضائد.  -8

ئية واملنزلية.  -9  شركة الصناعات الكهر

ت.  -10  الشركة العربية لتصنيع وتعبئة املشرو

 الشركة العربية لإلمسنت.  -11
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 كة العامة للتبغ. الشر  -12

 الشركة الليبية للحديد والصلب.  -13

 شركة الشاحنات واحلافالت.  -14

 الشركة العامة للخردة.  -15

 الشركة العامة لصناعة اللدائن واالسفنج الصناعي.  -16

 الشركة الوطنية لصناعة املواسري.  -17

 الشركة الوطنية للمقطورات.  -18

لتزامات متعددة وسوف تتأثر أوضاعها بعد نقل  اجملموعة الثانية: تعترب   أوضاعها املالية ضعيفة ومراكزها املالية مثقلة 
 دعم ومساندة حىت ميكنها االستمرار، وهذه الشركات هي:  إىل حتتاجالشعبيات، و  إىل   بعض مصانعها

 للمنسوجات. الشركة الوطنية   -1

 الشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج.  -2

 الشركة العربية للصناعات اهلندسية.  -3

 مسنت الليبية. شركة اإل  -4

 الشركة الليبية للجرارات.  -5

كن من االستمرار يف مزاولة نشاطها عند  عترب أوضاعها املالية احلرجة، ولن تتماجملموعة الثالثة: تضم الشركات اليت ت
لتزامات املصانع املنقولة منها، وتوجد صعوبة يف استم  رار نشاطها وفق الظروف املتاحة، وهذه الشركات هي: حتميلها 

 شركة املعمورة للمواد الغذائية.  -1

 ية. الشركة العامة للمنتجات والصناعات اجللد  -2

 شركة التنمية الوطنية.  -3

 شركة املطاحن الوطنية / بنغازي.  -4

 الشركة الليبية لصناعة مواد البناء.  -5

 ئية. الشركة الوطنية للصناعات الغذا -6



 
 

 65 

 الشركة الوطنية للصابون ومواد التنظيف.  -7

 وعليه مت الشروع يف تنفيذ اجراءات اعادة اهليكلة والتأهيل هلذه الشركات ومنها: 

 شركات اجملموعة األوىل: -
نظمة التكاليف ومباشرة تكون االطر الفنية الالزمة إلعداد ومتابعة هذه االنظمة فضال عن دراسة ومتاب  -  عة  االهتمام 

تكلفة العمل وختفيضها من خالل تشجيع القوى العاملة الزائدة لالخنراط يف االنشطة االقتصادية الفردية والتشاركية ومنحها  
 الالزمة من قبل صندوق التحول لإلنتاج.  القروض

تجاري والتشريعات  تفعيل دور اجلمعيات العمومية، وجلان املراقبة، ومتكينها من اداء دورها، وفقا ألحكام القانون ال  - 
 النافذة واختيار الكفاءات واخلربات املؤهلة لشغل الوظائف القيادية. 

 هلي. سنادها للقطاع األإاليت تثقل كاهل الشركات و التخلص من االنشطة اخلدمية والتسويقية  - 

قاصة الالزمة لديوان الشركات يف  جراء املإلمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية ل أ نتاج و تشكيل جلنة مشرتكة بني شؤون اإل - 
 ذمة اخلزانة واجلهات العامة ، والعكس. 

 ا يكفل التسويق ومعاجلة املخزون العام املرتاكم. عطاء املرونة الكافية فيما يتعلق بتسعري املنتجات مبإ  - 

ختصيص بعض املبالغ املالية اليت  شركات اجملموعة الثانية: تتم دراسة سبل معاجلة أوضاع هذه الشركات وذلك من خالل  -
ا وذلك من  تعادل االلتزامات املرتتبة عن نقل املصانع التابعة هلا للشعبيات مبا يساعدها على استمرارية نشاطها وتطو  ير منتجا

 خالل اللجنة املشكلة هلذا الغرض. 

ختصيص بعض املبالغ املالية لتسوية   شركات اجملموعة الثالثة: جتري دراسة تصفية شركات هذه اجملموعة وذلك من خالل  -
ا أو حتميلها على اخلزانة العامة ، ونقل املصانع التابعة هلا للشعبيات الواقعة يف نطاقها.   التزاما

وعليه يتم التنسيق مع كل من اهليئة العامة لتمليك الشركات والوحدات االقتصادية العامة، والشركات بشأن اختاذ  
نتاجية املنقولة للشعبيات، ومتليكها طبقا للتشريعات النافذة، )شؤون االنتاج،  يم املصانع والوحدات اإلجراءات الالزمة لتقي اإل

 (. 45  -39، ص  2003امللف الصناعي، 

 نتاجية التابعة للشعبيات )سابقا(:   النشاط الصناعي واحلالة التشغيلية للشركات واملصانع والوحدات اإل

نشاط الصناعي للوحدات اليت آلت تبعيتها للشعبيات للوقوف على أهم نتائج قرار  من املهم االطالع على أوضاع ال
تقرير اجلهاز التنفيذي للتنمية واالستثمار   إىل  ل جتدر اإلشارة(، ويف هذا اجملا2002( لسنة )72اللجنة الشعبية العامة رقم )

(، الذي يستعرض ملخص للموقف  2004م ) الصناعي حول احلالة التشغيلية للمصانع ومتطلبات التشغيل الصادر يف عا
دة تشغيلها مبا حيقق  التشغيلي للمصانع التابعة للشركات املركزية وتلك التابعة للشعبيات، وأهم أسباب توقفها ومقرتحات إلعا

يئتها للتمليك:   حتسني أدائها و
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 املوقف التشغيلي: -أوالً 
شراف جهات  إ( شركة صناعية تعمل حتت 14ة، حيث يوجد عدد ) املوقف التشغيلي للمصانع التابعة للشركات املركزي  – 1

 خمتلفة . %( والباقي متوقف عن العمل ألسباب 80( مصنع، يشتغل منها حنو )70مركزية ويتبعها ) 

املصانع اليت مت   إىل ( مصنعًا عاماً، إضافة200املوقف التشغيلي للمصانع التابعة للشعبيات، اليت يبلغ عددها حنو ) – 2
بع للشعبيات  350( مصنعًا مبعىن أن هناك )150( والبالغ عددها ) 1993 – 1988متليكها خالل االعوام )  ( مصنع 

ملصانع العامة املستهدف متليكها حوايل )  –ي بنغاز  –يرتكز معظمها بشعبيات طرابلس  ( ألف  20جفارة على التوايل، ويعمل 
م ال  ( مليون دينار لييب.   6شهرية حنو ) عامل ويبلغ متوسط مرتبا

ت احلالة التشغيلية للمصانع واخلطوط اإل    إىل   نتاجية التابعة للشعبيات تفاوت معدالت التوقف من شعبيةتوضح بيا
املصانع العامة متوقفة عن اإلنتاج األمر الذي يستوجب حبث أسباب ذلك وإجياد   %( من70ام فإن )أخرى، وكمؤشر ع

مج توسيع قاعدة امللكية املعتمد، وخيفف   املعاجلة الالزمة  حيقق تفعيل وتنشيط انتاجية هذه املصانع، ويساعد على تنفيذ بر
 داد مرتبات العاملني مبعظم هذه املصانع. األعباء على صندوق دعم الصناعات احمللية املستهدف منه س

 أسباب توقف املصانع: -نياً 
 حصر أهم اسباب توقفها يف اآليت:  بدراسة أوضاع املصانع املتوقفة، ميكن  
دارة: نظرًا لتويل اإلدارات العامة للشركات كافة األعمال التجارية واملالية والفنية بشكل مركزي يف السابق، وعدم إملام  اإل -1

ذه االعمال مما أدى استمرارية   شرافية هلذه املصانع وساهم يف عدمضعف اإلدارات التنفيذية واإل إىل أغلب إدارات املصانع 
 التشغيل. 

عتبار أن األمور املالية كانت حتت سيطرة اإلدارات   – 2 التمويل: نقلت معظم املصانع للشعبيات بدون رأس مال عامل 
لتايل التوقف عن اإل إىل متاحة للتمويل ألمر الذي أدى العامة، وعدم وجود مصادر   نتاج. عدم توفر مستلزمات التشغيل و

إلضافةس يف ظلالسوق:   – 3 ارتفاع   إىل  ياسة السوق املفتوح وعدم تفعيل تنفيذ التشريعات املتعلقة حبماية املنتجات احمللية، 
ا وتوقفها.  إىل  ى حيان ادوضعف آليات التسويق يف بعض األ نتاج، اإلتكاليف   عدم قدرة بعض املصانع على تسويق منتجا

الك اآلالت واملعدات،   إىل دىأطوير خالل عقد التسعينيات حالل والتضعف برامج اإل لآلالت:احلاالت الفنية  – 4
لتايل تدين معدالت التشغيل وعدم مواكبة بعض املنتجات ملتطلبات السوق األ  انع  هذه املص عدم قدرة إىل دىأ مر الذي و

ا من اإل  نتاج وتوقف بعضها عن التشغيل. على حتقيق مستهدفا

  شراف واملتابعة ونقص العناصر الفنية املؤهلة مبعظم اللجان الشعبية للشعبيات، أدى شراف واملتابعة: ضعف عملية اإلاإل -5
ذه املصانع، )اجلهاز التنفيذي للتنمية واالستث  إىل ت   (. 4 -2، ص 2004مار الصناعي،  تراكم املشاكل والصعو

لتقرير املفصل عن  ت  النشاط الصناعي للشركات  إلضافة للتقرير السابق، وردت مجلة من املشكالت والصعو
 ( ومن بينها: 2004نتاجية التابعة للشعبيات والصادر عن مركز املعلومات والتوثيق الصناعي لعام ) واملصانع والوحدات اإل
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نتاجية بسبب انتهاء العمر االفرتاضي وعدم قدرة الشعبيات على استبدال اخلطوط  نع والوحدات اإلتوقف معظم املصا -1
 ديدة ملواكبة التطور يف الصناعة. القدمية بتقنية ج

 نتاج. نقص املبيعات وتكدس اإل  إىل انفتاح السوق وعدم القدرة على املنافسة ادى  –  2

ومستلزمات التشغيل، وتسديد مرتبات  اءات االقرتاض الالزمة لتوفري املواد اخلام عدم توفر السيولة املالية وعدم تسهيل اجر  -3
 العاملني. 

 زائدة يف معظم املصانع. وجود عمالة   -4

 نتاجية. اإلارتفاع قيمة الديون وااللتزامات املستحقة على معظم املصانع والوحدات  -5

وعدم متكن تلك املصانع من اسرتداد القيم املالية  لسيولة تسرب ا إىل ارتفاع قيمة املدينون يف بعض املصانع ادى  – 6
 املستحقة على اجلهات املدينة. 

دة   -7 دة تكلفة املنتجات وعدم القدرة على املنافسة يف السوق. ز  اسعار مستلزمات التشغيل احمللية انعكس على ز

 حالل والتطوير. عدم وجود برامج للصيانة واإل  -8

ملنقص القدرات القيادي  -9  تغريات واملستجدات االقتصادية، ورسم السياسة التصنيعية املناسبة. ة املتخصصة وامللمة 

هيلهم. ان  -10  عدام الربامج التدريبية والتأهيلية ألجل الرفع من كفاءة وقدرات العاملني و

 اخلطط واملشروعات املقرتحة:    
ت اليت واجهت مسرية الصناعة يف ليب  يا وتفاقمها مبرور الوقت وتغري املستمر للجهات القائمة  على الرغم من الصعو

الرفع من مستوى عطاء القطاع وحتسني اوضاعه ومن هذه   إىل ى اجملهودات اهلادفة على القطاع. اال من املهم تسليط الضوء عل
 : إىل اجلهود نشري

جلماهريية العظمى )سابقاً( مبركز  -أ  البحوث الصناعية التابع آنذاك للجنة الشعبية  قدمت جلنة دراسة الصناعات املستقبلية 
ريخ  1999شهر يوليو يف سنة )  ا املرحلي االول يفالعامة للصناعة واملعادن، تقريره (، الذي تناول ما اجنزته اللجنة حىت 

 اعداد التقرير ممثال فيما يلي: 

 ملهام على النحو االيت: حتديد مهام اللجنة بشكل حمدد يتمشى وقرار تشكيلها. وقد مت حتديد هذه ا -1

 وحتديثها. جتميع الدراسات السابقة يف جمال الصناعات املستقبلية وتقييمها  

 حول الصناعات املستقبلية يف العامل.  ومجع املعلومات إجراء مسح 

 إجراء حصر للصناعات املستقبلية احمللية وتقييمها. 
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ت الصناعات املستقبلية والبحوث يف ا - ولو ت ممكنة التطبيق يف ليبيا. إعداد قوائم   جملاالت السابقة، ووضع اولو

ت  -  دف تنمية وتوطني بعض الصناعات املستقبلية يف ليبيا. إجراء دراسات معمقة لتلك االولو

 حتديد اجلوانب البحثية واجلوانب الصناعية يف كل الصناعات املستقبلية.  -

 ناعية للصناعات املستقبلية يف ليبيا. دراسة التأثريات االقتصادية واالجتماعية والص -

اد، التطبيقات الصناعية للطاقة املتجددة، التقنية  وقد حددت جماالت الصناعات املستقبلية يف كل من: تقنية املو 
 احليوية، الربجميات، الصناعات االلكرتونية. 

ا " صناعات متقدمة تستخدم  علومًا وتقنيات حديثة تفي   هذا وقد حددت اللجنة مفهوم للصناعات املستقبلية 
صرية، وتستجيب لالكتشافات العلمية املستقبلية" )مركز  واكبة التطورات العملتطلبات املستقبلية لإلنسان، وتكون قادرة على م

 (. 3، ص 1999البحوث الصناعية، 

السرتاتيجية العامة   (، أو ما عرف2005 –2001خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية لقطاع الصناعة للفرتة من )  –ب 
عة مباشرة للجنة الشعبية العامة، وتضمنت  التاب ( 2002-2000لقطاع الصناعة واملعادن، من قبل اهليئة العامة للتصنيع ) 

سبق   –خطة القطاع العام وخطة التحول حنو االنتاج )القطاع االهلي(، وتشمل هذه اخلطة تقييم لالسرتاتيجيات السابقة 
الطار الكلي خلطة التنمي واال -تناوهلا آنفا ة، كما  سرتاتيجية والسياسات القادمة مبا ينسجم مع التوجهات اجلديدة الواردة 

تضمنت اخلطة املشروعات اجلديدة املقرتح تنفيذها خالل فرتة اخلطة واساليب التمويل واليت مت الرتكيز فيها على املشاركة  
إلمكان  احملاور الرئيسية هلذه االسرتاتيجية ممثلة يف:  إىل اإلشارة االجنبية وتفعيل دور القطاع األهلي. و

 االسرتاتيجية:  -اوالً 

ثريها على االقتصاد الوطين اللييب، ويف إطار تطبيق  انطالقا من  التغريات االقتصادية اليت يشهدها العامل، و
دف صادي، ويف ظل املعطيات اجلديدة اليت أقرها  فتح اجملال أمام القطاع األهلي ملزاولة النشاط االقت  إىل  التشريعات اليت 

كز على حتقيق تغيري جوهري يف هيكل االقتصاد الوطين، ويف ظل  (، اليت ترت2005 –2001ويل خلطة التنمية )اإلطار األ
دف دة الكفاءة   إىل  االسرتاتيجية العامة للخطة اليت  تفعيل النمو االقتصادي، من خالل رفع املستوى املعيشي، بز

عتبار ان النمو يف القطاع الصناعي ميثل أحد احملركات األساسياال ليه فإن خطة التنمية يف  ة للنمو املنشود... عقتصادية و
 القطاع ترتكز على املنطلقات األساسية التالية: 

يكل من التكلفة يتيح  -1 عات الوطنية من  مكانية املنافسة يف السوق اخلارجي للصناإاختيار الصناعات اليت حتقق انتاجا و
 التكاليف وحتسني النوعية. خالل الرتكيز على ختفيض 

لتنمية املتوازنة استبدال اسرتاتيجية التصن  –2 اسرتاتيجية انتقائية   إىل يع اليت تستند على االنتشار الواسع للصناعة او ما يعرف 
 هلا مقومات التطور. ترتكز على الصناعات اليت تتمتع مبيزة نسبية وتعتمد على املوارد احمللية و 
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عادة هيكلية املنشآت الصناعية العامة ما -3 ً وتوفري املناخ االقتصادي املالئم  إعادة تنظيم القطاع الصناعي،  ليًا وإدار
 حتقيق نوع من االستقرار اهليكلي يف القطاع.  إىل  والسعي 

لتعرفة  توفري مستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار مبا ميكن من تعظيم استغالل الط –4 اقات االنتاجية القائمة. وتقوية احلماية 
ية على الصناعات املراد محايتها لفرتة حمدودة ترفع بعدها. وحترير األسعار  ع معدالت التعرفة اجلمركاجلمركية من خالل رف

 الصناعية تدرجييا وتوفري مناخ املنافسة وتوفري خدمات املرافق لتلك املواقع. 

اعات   وتوفري خدمات املرافق لتلك املناطق. وكذلك توفري التمويل الالزم للصنعية للمستثمرين الوطنينيتوفري املناطق الصنا -5
يضًا تنظيم اإلنتاج على أسس سليمة من خالل املعايري  أواملشروعات الصناعية الواعدة والصناعات املساندة والصغرى. و 

 ديثة والسيطرة على النوعية. املطبقة دولياً واستخدام الطرق والوسائل املعلوماتية احل

دة ورفع الكفاءة االقتصادية  تشجيع رأس املال األجنيب للمسامهة يف عمليات  -6 االستثمار والتشغيل املشرتك لضمان ز
 للصناعات القائمة واجلديدة ومبا يكفل تدريب العاملني. 

طلب احمللي وحتقيق فائض للتصدير وذلك قبل  االستفادة من الطاقات االنتاجية املعطلة، مبا ميكن من االستجابة لل -7
دم التوسع يف الصناعات اليت تعتمد بشكل كبري على املواد اخلام والسلع الوسيطة  جديدة عالدخول يف مشاريع استثمارية 

 املستوردة. 

ة مواد البناء  تنفيذ الصناعات اليت تقوم على املواد اخلام واملدخالت احمللية وتكون ذات جدوى اقتصادية، مثل صناع  -8
 والصناعات اليت تقوم على املالحات الطبيعية. 

مج ا -9 ا بكفاءة. وفك ارتباط الصناعات اململكة  تفعيل بر لتمليك خاصة للمشاريع اليت يستطيع القطاع األهلي إدار
 لقطاع العام. 

مني اسرتاتيجية تسويقية -10  منافسة.   متابعة التطور التكنولوجي وطرق االنتاج احلديثة. و

 لصناعية. حتقيق الكفاءة من خالل الرتكيز على التخصص األساسي يف املنشآت ا  -11

 االهداف العامة لسياسة التصنيع املستقبلية: -نياً 
لطاقات االنتاجية القائمة من حوايل   -1 حتقيق اقصى كفاءة اقتصادية ممكنة للمنشآت اليت مت تشييدها من خالل الوصول 
 %( يف السنة االخرية من اخلطة. 70معدالت تشغيل مرضية ال تقل عن )  إىل   (2000%( عام )42)

( مبا يتيح حتقيق معدل منو مناسب ويزيد من مسامهة  2005 –2001خالل الفرتة ) إنتاجية جديدةضافة طاقات إ  -2
 (. 2005%( عام ) 11.8)  إىل   (2000%( تقديري عام ) 8.6القطاع يف الناتج احمللي غري النفطي من ) 

اية فرتة تنفيذ اخلطة. 80)  إىل   االعتماد على الذات يف توفري املوازنة التشغيلية املستوردة بنسبة تصل -3  %( يف 
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دة مسامهة النشاط الصناعي يف الصادرات غري الصناعية.   -4  ز

مج التحول حنو االنتاج.   -5  توفري فرص عمل جديدة بتنفيذ مشروعات جديدة وتنفيذ بر

ع نسبة مسامهة املنتجات  نتاج احمللي برفزان السلعي يف كثري من السلع الصناعية لصاحل اإلكبري يف املي  إحداث تطور -6
 الصناعية احمللية يف تغطية االحتياجات يف الكثري من السلع. 

 حالل التطوير. طالة عمر اآلالت واملعدات من خالل تنفيذ برامج اإلإ صول اليت مت تشييدها و احملافظة على األ  -7

يئة مناخ اقتصادي مواكب ل -8 ألسلوب اجلديد يف عملية التنمية االقتصادية  إعادة اهليكلة االقتصادية والتمويلية للقطاع و
 (. 9  -7  ص، 2000اهليئة العامة للتصنيع،  )فاعليتها،  دارة مبا يزيد من ساليب ونظم اإل أ عادة النظر يف إو 

  (،  2005 –2001اخلطة اخلمسية للتحول لإلنتاج للفرتة ) نتاج، ؤون اإلاقرتحت اللجنة الشعبية العامة ممثلة يف ش -ج 
دة  عداد الباحثني عن عمل، وعدم تناسب فرص العمل  إدف معاجلة بعض املعضالت اليت طرأت على اجملتمع بسبب ز

ذه األعداد من الباحثني  ضرورة اجياد فرص عمل بديلة لتشغيل ه إىل املتاحة مبواقع العمل مع هذه األعداد، األمر الذي دعا 
اجلهات اإلدارية العامة والشركات العامة / وذلك بتحويلهم لإلنتاج، سواء  ذلك العمالة الزائدة عن حاجة على العمل وك

ا، أو ا حلساب العاملني  دار جراءات   بتحويل بعض االنشطة والوحدات الصناعية  عن طريق منح قروض استثمارية 
عمل إنتاجية من خالل   ( فرصة 300000للفئات املذكورة آنفا. وقد استهدفت اخلطة توفري عدد ) بسيطة وفوائد ميسرة 

املقرتحة. وتنفيذًا لقرارات املؤمترات الشعبية األساسية وتوجيهات النظام وقرارات اللجنة الشعبية العامة خبصوص  املشروعات 
مج التحول لإلنتاج آنذاك، صدر قرار األمني املسا (، بتشكيل جلنة  2000( لسنة ) 44نتاج رقم )عد لشؤون اإلتنفيذ بر

 اخلمسية للتحول لإلنتاج.   إلعداد اخلطة 

تطبيق أمثل خلطة التحول لإلنتاج البد من إحداث تغيري جدري يف اهلياكل التنظيمية واإلدارية وتعديل   إىل  وللوصول
مج، األمر الذي يدعو  فيمابعض القوانني واللوائح  دة اإلنتاج  دعم القطاع األ إىل خيص هذا الرب هلي ألنه أكثر قدرة على ز

لوصولوتنويعه  مواصفات فنية جيدة وختفيض التكاليف مبا ميكن من تسويق   إىل  وتنمية الصادرات وكذلك اهتمامه الكبري 
سعار منافسة.   اإلنتاج 

 هداف العامة خلطة التحول لإلنتاج: سس والسياسات واألاأل

لعامة للمجتمع يف تنفيذ  خذ بعني االعتبار أن حتقق األهداف والسياسات اج مت األتحول لإلنتا عداد خطة الإعند 
جمها وأهم هذه األهداف ما يلي:   بر

االستغالل األمثل للمدخالت واملواد اخلام احمللية واملنتجات الوسيطة اليت تنتجها اجملمعات الصناعية القائمة مثل جممع   -1
 احلديد والصلب. الكيماوية، وجممع رأس االنوف لتصنيع النفط والغاز، وجممع "ايب كماش" للصناعات 
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جملتمع اللييب وتصدير   -2 مراعاة حاجة السوق من السلع الضرورية ومبا حيقق قيمة مضافة تساهم يف خلق ثقافة صناعية 
 الفائض. 

ألجهزة اإلدارية  خلق أكرب عدد ممكن من فرص العمل للباحثني عن عمل واحملولني لإلنتاج م -3 ن الراغبني والعمالة الزائدة 
 العامة. والشركات 

أن حتقق السلع اليت يتم تصنيعها من مواد خام يتم توريدها من اخلارج وفر يف النقد االجنيب يزيد عن الوفر الذي حيققه   -4
مة الصنع.   توريدها 

عادة تصني -5  عها واالستفادة منها. العمل قدر اإلمكان على استغالل خملفات اإلنتاج 

جية على خمتلف املناطق مما حيقق تنمية مكانية. والرفع من مستوى املعيشة لذوي الدخل  التوزيع املتوازن للوحدات االنتا -6
 احملدود. 

  قطاعات إنتاجية واليت بدورها  إىل  جمتمع إنتاجي وذلك بتحويل القطاعات اخلدمية  إىل  املسامهة يف حتويل اجملتمع اللييب  -
يزانية العامة وتقليل االنفاق العام، وإقامة مشاريع صناعية صغرية ال تتحقق جدواها  تساهم يف ختفيف العبء على امل

قامتها كمشروعات كبرية، وحتسني جودة املنتجات وخفض تكاليف االنتاج.   االقتصادية 

 اذ مجلة من االجراءات أمهها: اخت البد منولتحقيق األهداف العامة للخطة    

 ضرورة افساح اجملال أمام القطاع األهلي ودعمه وتشجيعه وازالة القيود والعوائق اليت تعيق حتقيقه للهدف املرجو منه.   -1

ا.   -2  تسهيل إجراءات احلصول على رخص مزاولة األنشطة املختلفة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية املتعلقة 

يف تنفيذ املشروعات الكبرية واالسرتاتيجية  سطة للقطاع األهلي واالقتصار فيذ املشروعات الصغرية واملتو إعطاء أولوية تن -3
 تكاليف استثمارية كبرية جداً على القطاع العام.   إىل واليت حتتاج 

خلطة وبفائدة بسيطة ال تتجاوز ثلث النسبة املعم   -4 مج اإلقراض لتمويل املشروعات املقرتحة  ا يف املصارف. تنفيذ بر  ول 

يت تعتمد على املواد اخلام حملية وكذلك املشروعات املعدة للتصدير األولوية يف االستفادة من املزا  شاريع المنح امل -5
 واالعفاءات. 

خلطة وإصدار كتيبات ونشرات اسرتشادية وإقامة   -6 تبين وتنفيذ خطة إعالمية لإلعالن عن األنشطة واملشاريع املقرتحة 
، لالطالع على أحدث التقنيات ووسائل اإلنتاج الختيار  نعة لآلالت ومستلزمات التشغيلملعارض للشركات العاملية املصا

 أفضلها وأقلها كلفة واستهالكاً للطاقة ومالئمة للبيئة احمللية واتباع اسلوب التوريد اجلماعي لآلالت واملعدات. 
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املرافق واخلدمات   نشاء املناطق الصناعية وتوفريالستثمار يف القطاع األهلي كإتوفري العديد من وسائل التشجيع واحلماية ل  -7
ا وختفيض الرسوم والضرائب وتوفري خدمات التدريب واالستشارات الفنية. واختيار التقنيات املالئمة للبيئة وضمان محايتها  

لتايل محاية لالنسان.   و

أن تكون  ابعتها وتقدمي اخلدمات هلا. و املشروعات املقرتحة لتسهيل مت استغالل املناطق الصناعية القائمة لتوطني  -8
 املشروعات املقرتحة ذات تقنيات تتناسب مع قدرات املستهدفني للتحول لإلنتاج. 

حة فرصة للمستثمرين العرب واأل -9 جانب وفق التشريعات النافذة. واالهتمام بتوفري املواد اخلام  تشجيع االستثمار وا
ومحاية السلع املنتجة حمليا يف السوق احمللي.   ويرها وحتديثها حىت ال تتوقف.التشغيل للمصانع القائمة وتط ومستلزمات 

،  2000نتاج، نتاجية بكفاءة عالية، )شؤون اإلدارة وتشغيل املصانع والوحدات اإلإ واستخدام االساليب العلمية احلديثة يف 
 (. 5-2ص

ية العامة للصناعة واملعادن  اللجنة الشعب (: حيث حرصت 2012 -2008بقا( ) خطط التنمية الصناعية للشعبيات )سا  -د
سيسا عليه كان  سلوب  أمنذ توليها ملهامها أن تكون انطالقة عملها اعتماد خطة عمل علمية وعملية واعتماد آلية لتنفيذها و

نية  دراسة التنمية الصناعية املكاالعمل اجلماعي هو مسة عملها، فشكلت اللجان الفنية املتخصصة من املختصني وذلك ل
ا( املختلفة هلدف إحداث تنمية صناعية، وصوال لتوطني العديد من املشاريع الصناعية اليت تساهم  بشعبيات اجلماهريية )سابق

  يف النهوض مبستوى االقتصاد الوطين وذلك من خالل االستفادة من املوارد احمللية إلقامة العديد من الصناعات اليت تعتمد 
وتوفري العملة الصعبة واملسامهة يف توفري املنتجات احمللية بدل  يف تشغيل الباحثني عن العمل  على موارد كل شعبية للمسامهة 

املستوردة وبذلك يكون القطاع قد ساهم يف حتسني مستوى املعيشة لألفراد بدل الرتكيز على بعض املناطق واملدن الكبرية،  
لش دف الدراسات املتعلقة  معرفة االمكانيات املتاحة لكل شعبية على حدا، ومعرفة   إىل  عبيات يف إطار هذه اخلطط و

نشطة القائمة للشركات الصناعية واملصانع اململكة ومصانع القطاع األهلي سواء تشاركيات أو أنشطة فردية أو حرفية وذلك  األ
مة العديد من املشاريع  تاحة ومن مث إعداد مقرتح إلقامكانيات املسيسا لدراسة خطة تنموية صناعية للشعبيات من خالل اإل 

 عتمد على اخلامات احمللية. اليت ت

نشطة االقتصادية  كما اقرتح يف اخلطة تنفيذ مشروعات صغرية ومتوسطة وكبرية ميكن تنفيذها من خالل مزاويل األ 
اشرة يف إطار  املب جنبيةوكذلك من خالل االستثمارات األ فراد والتشاركيات والشركات املسامهة والعامة املختلفة املتمثلة يف األ

 التشريعات والقوانني النافذة. 

 أما أهداف هذه اخلطة فهي تتناول النقاط التالية:     

 املسامهة يف التنمية املكانية واالجتماعية واالقتصادية.  -1

 جديدة. خلق فرص عمل  -2

 اخلام املتوفرة بكل شعبية. مثل للموارد الطبيعية واملواد االستغالل األ -3
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 و التصدير. ألع للسوق احمللية ج س نتا إ  –  4

 فراد. نتاجي والرفع من مستوى معيشة األإ جمتمع  إىل املسامهة يف حتول اجملتمع من جمتمع استهالكي  -5

 ية. جنيب لتنفيذ مشروعات استثمارية تساهم يف التنمية االقتصاد تقدمي خدمات متميزة جلذب االستثمار األ  –  6

 ض السلع الضرورية. حتقيق االكتفاء الذايت من بع  -7

 أحداث تنمية صناعية شاملة واملسامهة يف دعم االقتصاد الوطين.   -8

 نشاط فردي(.   –تشاركيات    –تنفيذ وتشغيل مشروعات اخلطة عن طريق قطاع اهلي )شركات مسامهة   –  10

 العتماد على خطة متويل الدولة.    مسامهة القطاع االهلي يف التنمية من خالل مدخراته دون ا

 وات التنفيذ ومصادر التمويل للخطة: دأ

 ادوات التنفيذ: -اوالً 
خلطة البد من وجود ادوات تقوم بتنفيذها وهي:      يف إطار تنفيذ املشروعات الصناعية الواردة 

 نشاط فردي(.   –تشاركيات   –القطاع األهلي )شركات مسامهة  -1

 الشركات واملصانع العامة.  -2

مج تطوير وإحالل للم  -3  صانع القائمة. بر

 جنيب املباشر.  االستثمار األ -4

 مصادر التمويل: -نياً 
هداف اليت  رض الواقع وتتحقق األأ تتمثل مصادر التمويل إلقامة مشروعات اخلطة حيث يتحقق تنفيذها على 

صندوق    -التجارية املصارف  -املصرف الزراعي(  –ستقام من أجلها يف املصادر التالية: املصادر التخصصية )مصرف التنمية  
ألسهم عن طريق سوق األوراق املالية.  -متويل ذايت  -ميزانية التحول جنيب املباشر االستثمار األ -التشغيل   متويل 

 الصناعية: املناطق  

ضة صناعية حديثة عامة تشمل كافة الشعبيات وذلك حتقيقا ملبدأ التوزيع العادل لألنشطة الصناعية على   يف إطار 
صدار القرار  ناطق يف البالد، ومواكبة للتطورات االقتصادية والصناعي خمتلف امل  ة العاملية احلديثة، قامت اللجنة الشعبية العامة 

 ( بشأن إنشاء اهليئة العامة للمناطق الصناعية والذي أعطي هلا الصالحيات التالية: 2006( لسنة ) 146رقم ) 

ا. قامة املناطق الصناعية وتطوير إشراف على اإل -1  ها وتشغيلها وإدار



 
 

 74 

مج لتحديد املناطق الصناعية وتوزيعها على مناطق ليبيا على أساس اقتصادي، وجذب  إعداد الدراسات واخلطط والربا -2
لتنسيق يف ذلك مع   االستثمارات املختلفة للمشاركة فيها، اختيار املساحات ال خمتارة إلقامتها وحتديد املناطق وختصيصها 

 ختصاص. اجلهات ذات اال

موذج الذي تعتمده اللجنة الشعبية العامة للصناعة واملعادن إلقامة املناطق  إعداد الدراسات والرسومات والتصاميم وفقا للن -3
ء  إالصناعية، وإختاذ ما يلزم حنو تنفيذ و  قامة املنشآت ومشروعات البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومياه أمطار وكهر

ملواقع املختارة إلقااالجراءات اإل اممتإوغاز ورصف وغريها، و   مة املناطق الصناعية. دارية املتعلقة 

متلك العقارات واملنقوالت الالزمة لتحقيق أغراض املناطق الصناعية، واستقبال طلبات املستثمرين والبث فيها وإبرام عقود   -4
ا، إعداد التقارير الفنية ذات العالقة بنشاط   ها إحالتها دور ألمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة التشغيل واالستثمار بشأ

 واملعادن. 

دارة بنفسها أو التعاقد مع ملستثمرين الليبيني  جيوز للهيئة حبكم قرار إنشائها أن تباشر عمليات التطوير والتشغيل واإل -5
 جانب الراغبني يف القيام بتلك املهام. واأل

 أهداف اهليئة وفق اخلطط املقرتحة:
لنسبة للمؤسسات الصناعية.  -1  ختفيض تكاليف االستثمار 

 حتسني التوزيع العمراين والسكاين يف التجمعات السكنية.  -2

 خفض التلوث البيئي واحلد من التوسع الصناعي على حساب املناطق الزراعية والعمرانية.  -3

دة القدرة والكفاءة اإل   -4 دة حجم القاعدة االقتصادية برفع وز  الوظيفية. ية و نتاجز

ت الصناعات اجلديدة  -5  يدي العاملة املتخصصة الالزمة لذلك. األ  دوإعداحتديد أولو

 عادة البناء، وإجياد احللول اجلذرية لتفادي املزيد من تركيز الصناعات يف املدن الكبرية. إ ترسيخ الصالت بني التنمية و   -6

 ضمن جممعات البناء الصناعي.   ات إنتاجيةجانب عالق إىل   النهوض بنظام اجتماعي ومهين جديد -7

دعم مراكز اخلدمات اخلاصة املساندة للصناعة يف ميادين االستشارات الفنية واالقتصادية واهلندسية واإلدارة وتدريب   -8
 العاملني وحتسني مراقبة اجلودة   

 قائمة املراجع:
 . 2003أمانة اللجنة الشعبية العامة، شؤون االنتاج،    -1

ي للتنمية واالستثمار الصناعي، تقرير حول احلالة التشغيلية للمصانع  الشعبية العامة، اجلهاز التنفيذاللجنة  أمانة -2
 ومتطلبات إعادة التشغيل. 
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 . 2000 (، نوفمرب 2005  -2001)

 . 2000يئة العامة للتصنيع، الصناعة واقع وآفاق، ديسمرب الشعبية العامة ، اهل اللجنة  -4

مركز املعلومات والتوثيق الصناعي، السياسة الصناعية لشؤون االنتاج، يناير   اإلنتاج، اللجنة الشعبية العامة، شؤون  -5
2004 . 

 . 2008(،  2012  – 2008لتنمية الصناعية لشعبية طرابلس )اللجنة الشعبية العامة للصناعة واملعادن، خطة ا  -6

 . 1999اللجنة الشعبية العامة للصناعة واملعادن، التقرير املبدئي للجنة تقييم وختطيط الربامج الصناعية، فرباير   -7

،  2001و.ر  1369( لسنة 4جمس التخطيط العام، تقرير اللجنة املشكلة بقرار االخ أمني جملس التخطيط العام رقم )  -8
 . 2002صناعية اهلامة، يونيو  بشأن تقييم عدد من الشركات ال 

 . 2001ول للجنة مراجعة وتقييم أوضاع الشركات الصناعية العامة،  التقرير األ العام، جملس التخطيط  -9

اجية التابعة  مركز املعلومات والتوثيق الصناعي، تقرير مفصل عن النشاط الصناعي للشركات واملصانع والوحدات اإلنت -10
 (.      2004و.ر ) 31/12/1372حىت    1/ 1للشعبيات خالل الفرتة من 

 

  


