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Abstract 

The main aim of this study was to analyse  the significance of the 

manufacturing sector in the Libyan economy. In order to achieve the 

above mentioned objective, the study handled with some sub- targets 

such as studying the results of the previous development plans 

regarding to the industrial sector, in addition to analysing some 

indicators relying to the importance of this sector in the Libyan 

economy. 

In order to achieve the study objectives a descriptive analytical 

approach was used. 

The main findings of the study represented that the size of the 

industrial investment has fluctuated during the studied period, 

consequently, the contribution of the manufacturing sector in GDP, 

employing  was weak. Furthermore,  the share of privet sector in the 

industrial investment was less than 20%. 

The study recommendations concentrating about the necessity of the 

structural diversification, and increasing the role of the privet sector in 

the industrial activity in Libya.  
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 :قدمةم

عرَّف الصناعة التحويلية بأهنا "صناعة ينطوي نشاطها على حتويل ادلواد األولية إىل منتجات تُ 
وػلتل قطاع الصناعة التحويلية دورَا مهمًا ورائدًا يف االقتصاد الوطين للدول  ،أو هنائية " وسيطة

أن وجود قطاع  ادلتقدمة والدول النامية، ويرجع سبب االىتمام هبذا القطاع يف الدول النامية إىل
و استيعاب األيدي  ،صناعة حتويلية ناضج ومتكامل سيعمل على تعزيز االستقالل االقتصادي

األمر الذي سيؤذي إىل تقليص  ،وختفيض معدالت استرياد السلع ادلصنعة بكافة أنواعها ،العاملة
 .معدالت التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية ادلتقدمة

باإلضافة إىل سعي  ،كليبيا فإن أعلية ىذا القطاع ترجع إىل نفس األسباب السابقة  ولدولة نامية
الدولة ضلو زيادة مساعلة القطاعات األخرى يف الناتج احمللي بالشكل الذي يؤدي إىل ختفيض 

كذلك فإن رفع نسبة مساعلة قطاع الصناعة التحويلية يف الناتج   ،نسبة مساعلة القطاع النفطي فيو
 وحتقيق تغيري يف البنيان االقتصادي.  ،اللييب سيسمح برفع مستوى عملية التنميةاحمللي 

كان   ،ويف سبيل حتقيق ىذه األىداف عملت الدولة على تنفيذ العديد من خطط وبرامج التنمية
لقطاع الصناعة التحويلية فيها نصيب من سلصصات اإلنفاق ألجل إقامة العديد من الصناعات 

حيث بلغ معدل اإلنفاق االستثماري على ىذا القطاع خالل الفرتة  ،تيف سلتلف اجملاال
غري أن مساعلة ىذا القطاع يف الناتج   ،مليون دينار لييب13084م( حوايل 1995-2006)

باإلضافة إىل ان القطاع مل يكن قادرًا على  ،%(5) احمللي اإلمجايل ظلت منخفضة ومل تتجاوز
وفوق كل ىذا الزال االقتصاد  ،واألموال اليت أنفقت عليوخلق فرص عمل بالقدر الذي يتناسب 

   .اللييب رىني التقلبات احلاصلة يف أسعار النفط

 :المشكلة البحثية -1

يف ظل سعي الدولة الليبية خللق مصادر بديلة عن النفط واحلد من مساعلتو الكبرية يف الناتج 
من مساعلتها يف الناتج احمللي وزيادة احمللي عمدت ايل اإلنفاق علي عديد القطاعات ألجل الرفع 

فهل ساىم االنفاق علي ىذا القطاع يف  .ومن ىذه القطاعات قطاع الصناعة التحويلية ،أعليتها
 .زيادة اعليتو يف االقتصاد اللييب ؟
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 :أىمية البحث -2

 :تتمثل أعلية ىذا البحث يف اآليت

د القطاعات اليت من ادلمكن أن ضرورة تنويع ىيكل االقتصاد اللييب تدفع ضلو االىتمام بعدي - أ
ومن ىذه  ،تساىم يف احلد من اعتماد االقتصاد اللييب علي قطاع النفط كمصدر أساسي للدخل

القطاعات قطاع الصناعة التحويلية والذي من خاللو  ميكن أن تكون لليبيا ميزة نسبية يف بعض 
 .الصناعات ادلكونة لو

ليم سيساىم يف حتسني إمكانات اليد العاملة وجود قطاع للصناعة التحويلية بالشكل الس - ب
  .الصناعية وتطوير قدراهتا ادلهنية واالرتقاء مبستوياهتا ادلعيشية

 :أىداف البحث -3

 .دراسة نشأة  قطاع الصناعة التحويلية يف ليبيا وبيان دور خطط التنمية يف تطوره  .أ 

 .دراسة استعراض واقع قطاع الصناعة التحويلية يف ليبيا خالل فرتة ىذه ال .ب 

بيان حجم االنفاق االستثماري علي ىذا القطاع ومساعلتو يف زيادة عدد الوحدات ادلكونة  .ج 
 .لو

 .دراسة بعض ادلؤشرات االقتصادية اليت توضح األعلية اليت ػلتلها القطاع يف االقتصاد اللييب .د 

 :منهج البحث -4

تم اتباع ادلنهج الوصفي يف سبيل التوصل اىل نتائج تتماشى مع األىداف ادلقررة ذلذا البحث سي
التحليلي من خالل البيانات واالحصائيات ادلتعلقة بقطاع الصناعة التحويلية يف ليبيا وحتليلها 

 .بالشكل الذي يربز أعلية ىذا القطاع

 :حدود الدراسة -5

 -1995يشمل النطاق الزمين للبحث دراسة أعلية قطاع الصناعة التحويلية يف ليبيا خالل الفرتة )
 .وأما احلدود ادلكانية لو فهي االقتصاد اللييب ،(2010
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 :الدراسات السابقة -6

( استعراض وتقييم واقع ىذه الصناعات الصغرية وادلتوسطة 2015،تناولت دراسة )اعبيده
وحتديد أىم  ،وابراز الدور التنموي ذلذه ادلشروعات ،والوقوف على أىم  ما يواجهها من صعاب

واقرتاح أىم  ،يف سبيل تطوير القائم من ىذه الصناعات هاالركائز اليت ميكن االعتماد علي
 .ادلشروعات اليت من ادلمكن القيام هبا يف ادلستقبل وتكون أمام ليبيا فرص النجاح فيها

 :وتوصلت ىذه الدراسة لعدة نتائج أعلها

من خالل دراسة واقع ىذه ادلشروعات تبني ىيمنتها على قطاع الصناعة التحويلية إال أن  - أ
كاطلفاض   ،العديد من مظاىر الضعف اليت تعاين منها واليت حتول دون أداء دورىا التنموي ىناك

 .واطلفاض نسبة استيعاهبا للعمالة الليبية ،مساعلة قيمتها ادلضافة يف قطاع الصناعة التحويلية

ادت ىذه الصعوبات واليت واجهتها ىذه الصناعات اىل تدين قدرهتا التنافسية وادلالية  - ب
 .يقية واالدارية وادلؤسسيةوالتسو 

( التعريف بقطاع الصناعة اللييب باعتباره القطاع الذي 2014،كما حاولت دراسة )الشويرف
وقدمت دراسة لواقع ىذه الشركة من خالل  ،تعترب الشركة األىلية لإلمسنت إحدى مكوناتو

 :ومن أىم نتائجها ،البيانات ادلتاحة؛ لبيان التعرف على قدرهتا التنافسية

عدم الرتكيز على اختيار السلع ادلستهدف إنتاجها واليت ميكنها ادلنافسة من حيث اجلودة  - أ
أدى إىل تعثر جل ادلصانع التابعة لقطاع الصناعة التحويلية والسلع اليت تنتجها بعد  ،والتكلفة

 .اللييب على العامل بداية اللفية اجلديدة انفتاح السوق

انع التابعة لقطاع الصناعة التحويلية ساىم يف زيادة الفارق هتالك األصول ادلادية لعديد ادلص - ب
ما بني الطاقات االنتاجية ادلخطط ذلا والطاقات االنتاجية الفعلية شلا كان لو األثر السيء يف 

 أغلب ىذه ادلصانع.  

( حتلياًل لقطاع الصناعة التحويلية حاولت من خاللو التوصل ايل 2003،وقدمت دراسة )الربيعي
اجتاىات التحول اذليكلي يف االستثمار وتشخيص دور ىذا القطاع  يف ىذه العملية للفرتة  حتليل
 ومن اىم النتائج اليت توصلت اليها ىذه الدراسة: ،م( 2000-1970من )
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السياسة االستثمارية الصناعية قد ركزت اىتمامها على عدد من الفروع التحويلية وىي  - أ
ياوية والصناعات ادلعدنية األساسية وصناعة مواد البناء الصناعات النفطية والصناعات الكيم

 والصناعات الغذائية.

ىيمن عدد قليل من الصناعات على ىيكل القطاع الصناعي يف ليبيا وىي الصناعات  - ب
النفطية وخباصة الصناعة البرتوكيمياوية وصناعة التصفية والصناعات الغذائية وعدد من النشطة 

 .التجميعية اذلندسية

الدراسة ان تأثري القطاع الصناعي التحويلي يف ليبيا على مسار عملية النمو كان  بينت - ج
وازداد ىذا الوضع سوًء بعد الرتاجع النسيب يف نصيبو من إمجايل االستثمار الثابت خالل  ،ضعيفاً 
 م.2000-1986 الفرتة

يع يف رسم ( ىدفت ايل مناقشة الدور الذي ميكن أن يلعبو قطاع التصن2002،ودراسة )زرموح
وحتديد مالمح االقتصاد اللييب يف مسريتو التنموية خالل ادلرحلة ادلقبلة، انطالقًا من التجربة 

وتوصل الباحث من خالل ورقتو اىل  ،وما ميكن أن يستفاد منها من دروس وعرب الصناعية السابقة
 مجلة من النتائج اعلها:

م 1999ي اإلمجايل يف ليبيا خالل العام بلغت نسبة مساعلة القطاع الصناعي يف الناتج احملل .أ 
 %( قياًسا على السائد يف الدول ادلتقدمة.  25ومن غري ادلتوقع أن يزيد ىذا الرقم على ) ،%(6)

النسبة ادلتوقعة دلساعلة الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل تتحدد من خالل دراسة أمشل  .ب 
، ودرجات النجاح اليت حترزىا السياسة االقتصادية للمعطيات ادلادية والبشرية والتمويلية والتنظيمية

 يف ترسيخ ثقة األفراد وادلؤسسات.
العامل الرئيسي واحلاسم يف صلاح الصناعة الليبية والتنمية االقتصادية عموًما ىو قضية  .ج 

 "اإلرادة" واليت ختتلف عن "التمين" وىو ما نعيشو اآلن.
 (:م1994-1971خالل الفترة )أواًل: نشأة قطاع الصناعة التحويلية وتطوره 

شأهنا كشأن  -وكانت ىذه البداية  ،بدأ التصنيع يف ليبيا خالل فرتة الستينات من القرن ادلاضي 
اعتمدت على ادلبادرات الفردية اليت  ،بداية متواضعة -باقي الصناعات يف الدول النامية آنذاك
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ودتيزت الصناعة  ،ليبيا يف تلك الفرتة استفادت من خربات اجلالية اإليطالية اليت كانت موجوده يف
 :(2004،كان من أبرزىا)حودانو  ،يف ذلك الوقت مبجموعة من اخلصائص

 صغر حجم ادلؤسسة يف ظل إدارة مالكها.  -1

 .اعتمادىا على ادلوارد اخلام احمللية  -2

 زلدودية نطاق السوق احمللي الذي كانت تعمل فيو.  -3

 حالل زلل الواردات.كانت كل الصناعات القائمة ظلوذجاً لإل   -4

يف عقد السبعينيات ظلت الصورة يف سنواهتا األويل على حاذلا القتصاد أحادي ادلورد يعتمد 
حيث كان القطاع النفطي يساىم بنسبة عالية يف الناتج  ،أساسًا على استخراج وتصدير النفط

واختالل يف  ،نتاجيةباإلضافة إىل ضيق يف القاعدة اإل ،احمللي اإلمجايل مقارنة بباقي القطاعات
 بنياهنا. 

كل تلك االختالالت لعبت الدور األساسي ضلو التحول إىل التصنيع؛ ألجل تصحيح القاعدة 
( 85وألجل حتقيق ذلك صدر القانون رقم ) ،وخلق مصادر بديلة للدخل عن النفط ،اإلنتاجية
عداد وتنفيذ خطط لتبدأ ليبيا من خاللو يف إ ،م لتنظيم شئون التخطيط والتنمية1970لسنة 

 :التنمية واليت كانت خالل ىذه الفرتة على النحو االيت

 :(1972-1971البرامج السنوية لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية )  -1

على  -واىتمت خالذلا  ،خالل ىذه الفرتة اعتمدت الدولة على الربامج السنوية لعملية التنمية 
 ،ومواد البناء ،وادلشروبات ،كالصناعات الغذائية  ،ت الصغرىبالصناعا -صعيد الصناعة التحويلية 

على قطاع الصناعة  -(1كما باجلدول رقم )  -ولقد بلغ إمجايل ما مت إنفاقو  ،وصناعـة الورق
%( من إمجايل اإلنفاق 13.8بنسبة ) ،( مليون دينار لييب109.1التحويلية خالل ىذه الفرتة )

 ( مليون دينار.791على كافة القطاعات اليت بلغت )
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 (1خذٔل رلى )

  اإلَفبق االطخثًبر٘ عهٙ بزايح ٔخطط  انخًُٛت خالل

 (1771-1791انفخزة )
 (يهٌٕٛ دُٚبر نٛجٙ)                                                                         

 إخًبنٙ اإلَفبق  انفخـزة
اإلَفبق عهٗ لطبع 

 انصُبعت انخحٕٚهٛت
 انفخزةيخٕطط 

% إنٗ إخًبنٙ 

 اإلَفبق

5495- 5495 94595 55495 (5.99) 5591 

5495- 5490 555191 5.490 (1491) 5595 

549.- 5415 150495 559.99 (50095) 5090 

5415- 5410 55.5599 594.9. (50495) 5995 

541.- 5449 .01099 15090 (1490) 5595 

 1181 - 147981 4.11981 انًدًٕع

، خطت انخًُٛت االلخصبدٚت ٔاالخخًبعٛت نهمطبع انصُبعٙ نهفخزة   انٓٛئخ انعبيخ نهتصُٛع :نًصذرا

 19(، ص 5555)يصزاتّ: يزكز انتٕثٛك انصُبعٙ،  4112-4114يٍ 

 :(1975 -1973الخطة الثالثية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ) -2

مة قطاع صناعي يف ليبيا من خالل ما تعترب ىذه اخلطة الركيزة األساسية يف التخطيط؛ ألجل إقا
وىدفت ىذه اخلطة إىل إقامة  ،شهدتو من تقدم يف العملية التخطيطية وحتسن يف األساليب الفنية

وصناعة الغزل  ،كالصناعات الغذائية  ،حيث ركزت على بعض الصناعات ،قاعدة صناعية
وبلغت  ،(2003،نت )الربيعيوصناعة مواد البناء والتشييد واإلمس ،واجللود ،وادلالبس ،والنسيج

يف حني بلغ  إمجايل اإلنفاق علي كافة  ،( مليون دينار2585.9سلصصات ىذه اخلطة )
نسبة )أي مبعدل تنفيذ    ،(1كما ىو واضح من اجلدول )  ،( مليون دينار2208.8القطاعات )

( 269.5كان نصيب قطاع الصناعة التحويلية )   ،%(85.4ادلصروفات إىل ادلخصصات( )
 %( من إمجايل اإلنفاق الفعلي.12.2أي ما نسبتو ) ،مليون دينار

 :(1981-1976الخطة الخمسية األولي )  -3

جاءت ىذه اخلطة يف الفرتة اليت شهد فيها العامل ارتفاعاً يف أسعار النفط  وزيادة يف عوائده لدي 
اكية الدولة إىل زيادة ويف ىذه اخلطة عملت الدولة ودتاشيًا مع التحول ضلو اشرت  ،الدول النفطية
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 ،كالزراعة  ،الذي تركز دوره يف بعض األنشطة ،دور القطاع العام والتقليص من دور القطاع اخلاص
وقامت اسرتاتيجية التنمية الصناعية يف ىذه اخلطة على إعطاء األولوية لصناعة   ،وبناء ادلساكن

وبلغت سلصصات ىذه  ،األساسية والبدء يف اقامة الصناعات ادلعدنية ،سلٍع حتل زلل الواردات
 -( 1كما باجلدول)  -يف حني بلغ اإلنفاق الفعلي  ،(2002،( مليون دينار)الزين8813اخلطة )

حصل قطاع  ،%(93.7مبعدل  تنفيذ قدره )  ،( مليون دينار8259على كافة القطاعات )
 .%(15.5أي ما نسبتو ) ،( مليون دينار1276.7الصناعة التحويلية على )

 (:1985-1981خطة الخمسية الثانية )ال -4

مت الرتكيز خالل مدة تنفيذ ىذه اخلطة يف الصناعة التحويلية على االستثمار يف الصناعات   
 ،والعمل على إقامة رلموعة من الصناعات اليت تنتج سلعًا استهالكية وسيطة وهنائية ،التصديرية

مدخاًل إىل إقامة صناعات ثقيلة يف ادلدي باإلضافة إىل إقامة صناعاٍت اسرتاتيجية معدنية تكون 
أمانة )وألجل تنفيذ ذلك مت البدء يف تنفيذ ادلرحلة األويل من رلمع احلديد والصلب ،الطويل

خصص  ،واعتمدت ىذه اخلطة يف فرتة شهدت ارتفاعاً يف العائدات النفطية ،(1980،التخطيط
( مليار دينار؛ 11.5ما مت تقليصو إىل )( مليار دينار؛ غري أن ىذا الرقم سرعان 18.5لتنفيذىا )

وبلغ اإلنفاق  ،م س ذ( ،م )الزين1982بسبب االطلفاض يف أسعار وعائدات النفط بداية العام 
( مليون دينار أي بنسبة  10602.7) -(1كما باجلدول )  -الفعلي على القطاعات ادلختلفة 

ليون دينار أي بنسبة ( م1797.6%( حصل قطاع الصناعة التحويلية علي )92.1تنفيذ )
 %( من إمجايل اإلنفاق.17)

 :(1994-1986فترة العمل بالبرامج السنوية )  -5

شهدت ىذه الفرتة يف االقتصاد اللييب غياب خطط التنمية؛ بسبب االطلفاض احلاد يف أسعار  
فضاًل عن رغبة صانعي  ،م بسبب تراجع الطلب العادلي عليو1986وعوائد النفط يف العام 

اسة االقتصادية يف ترشيد استخدامو يف ظل الظروف الدولية غري ادلواتية اليت برزت يف تلك السي
كل ذلك أدي إىل وجود حالة من عدم اليقني حول اإليرادات النفطية ادلتوقعة يف ليبيا؛   ،الفرتة

امج دفع بالدولة  إىل االعتماد على الرب  ،األمر الذي أحدث اختالاًل وتبعثرًا للجهود التنموية
-1986) وبلغت اإلنفاق اإلمجايل خالل الفرتة من ،التنموية السنوية خالل تلك الفرتة
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كان نصيب   ،( مليون دينار6585.7) -(1كما باجلدول)  -م( على سلتلـف القطاعـات 1994
ويضاف إىل  ،%(12.2( مليون دينار أي ما نسبتو )805.5قطاع الصناعة التحويلية )
قليل سلصصات القطاعـات )مبا فيهـا قطاع الصناعة التحويلية( السياسية األسباب اليت أدت إىل ت
 ،من أجل السيطرة على العجز ادلتنامي يف ميزانية منتصف الثمانينات ،التقشفية اليت اتبعتها الدولة

وشهدت ىذه الفرتة االنتهاء من ادلشاريع الصناعية اليت قد مت البدء يف تنفيذىا خالل فرتات 
 .(2000،قة )الشيبايناخلطط الساب

ال يعين عدم  (م1994 -1986ولكن ال ميكن القول أن عدم وجود خطط معتمدة يف الفرتة )
وجود مشاريع خطط تنموية ؛ فقد مت وضع عدد من مشاريع اخلطط والربامج االستثمارية  ولكنها 

 :م س ذ( ،وميكن عرضها فيما يلي )الزين ،مل تعتمد من جهة االختصاص

 (:1991-1986طة التحول االقتصادي واالجتماعي )مشروع خ -1

غري أن ىذا ادلشروع  مل  ،( مليار دينار10.9ومت تقدير سلصصاهتا بنحو ) ،أُعدت ىذه اخلطة
وكرب حجم  ،وعوائده ،من أعلها: االطلفاض يف أسعار النفط ،يتم اعتماده ألسباب عديدة

( مليار دينار يف العام 4.5 قدرت بنحو )واليت ،االلتزامات القائمة آنذاك على مشاريع التنمية
وقد استبدلت ىذه اخلطة  ،باإلضافة إىل عدم وضوح واستقرار كثري من السياسات ،م1986

وبلغت سلصصات ىذه الفرتة  ،بتنفيذ ميزانيات تنموية سنوية طوال الفرتة ادلشار إليها
يون دينار مبعدل تنفيذ ( مل4153.3( مليون دينار يف حني بلغت مصروفاهتا حوايل )7055.4)
(58.9.)% 

 (:1995-1991مشروع خطة التحول االقتصادي و االجتماعي) -2

باإلضافة إىل احلظر االقتصادي الذي فرض  ،مل يتم تنفيذ ىذه اخلطة نتيجة لألسباب السابقة 
  ،لذا استمر العمل مبيزانيات تنموية سنوية ،على ليبيا خالل عقد التسعينات من القرن العشرين

يف حني كان حجم ادلصروفات  ،( مليون دينار5149.5وبلغت سلصصات ىذه الفرتة حوايل )
 %(.45.7( مليون دينار مبعدل تنفيذ قدره )2351.4)
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وقد نتج عن تنفيذ اخلطط والربامج التنموية السابقة العديد من ادلشروعات بقطاع الصناعة 
 .م(1994-1970خالل الفرتة من )(  يوضح تصنيفاهتا وأعدادىا 2واجلدول) ،التحويلية

 (4خذٔل رلى )

 (1771-1791أعذاد انًشبرٚع انًُفذِ خالل انفخزة )

 انعــذد انبٛــــــــبٌ 

 97 انصُبعبث انغذائٛت 1

 114 صُبعت انغشل ٔانُظٛح ٔانًالبض 4

 .1 صُبعت األخشبة ٔانٕرق 3

 94 انصُبعبث انبخزٔكًٛبٔٚت 1

 73 صُبعت يٕاد انبُبء 7

 91 انصُبعبث انًعذَٛت ٔانُٓذطٛت 2

 19 انصُبعبث انصغزٖ ٔيزاكش األطز انًُخدت 9

 ..3 انًدًــــــــٕع 

خطخ انتًُٛخ االلتصبدٚخ ٔاالختًبعٛخ نهمطبع : انٓٛئت انعبيت نهخصُٛع، انًصذر

 8.( ص 4111)يصزاحّ: يزكش انخٕثٛك انصُبعٙ، .555-5555انصُبعٙ نهفتزح 

 (:م 2111 -1995عة التحويلية خالل الفترة )قطاع الصنا :ثانياً 
يرجع االىتمام هبذه الفرتة يف ىذه البحث لعدة أسباب منها أن االقتصاد اللييب شهد خالل الفرتة 

 ،أول ىذه األحداث ،حدثني مهمني كان ذلما بالغ األثر على مسرية قطاع الصناعات التحويلية
واليت  بدأت أثارىا يف الظهور يف منتصف عقد  ،الدىو العقوبات االقتصادية اليت تعرضت ذلا الب

التسعينات من حيث عدم توفر ادلواد الالزمة كقطع الغيار وادلواد األولية اليت ػلتاجها قطاع 
واحلدث الثاين الذي شهدتو ىذه  ،الصناعة التحويلية  وشح النقد األجنيب يف كثري من األحيان

تاح على االقتصاد العادلي مع بدايات القرن احلادي الفرتة ىو عودة االقتصاد اللييب لالنف
 .وبدايات العمل على إصالح ما ميكن إصالحو ،والعشرين

استمرار العمل خالل الفرتة بأسلوب  :(2111-1995البرامج التنموية خالل الفترة ) -
 )الزين، م س ذ(: الربامج التنموية السنوية واليت ميكن توضيحها على النحو التايل
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 (:1996-1994مج الثالثي )البرنا - أ

وكان من أىم األىداف اليت  ،كان اذلدف من وضعو ىو التمهيد إلعداد خطة تنموية جديده
غري أن ىذا اذلدف مل  ،سعي إىل حتقيقها تصفية االلتزامات القائمة على مشروعات التحول

 %(.10.5يتحقق بشكل كبري حيت مت ختفيض ىذه االلتزامات بنسبة )

 (:2111-1997الفترة من )  - ب

( مليون 6592استمر خالذلا العمل بإعداد وتنفيذ ميزانيات حتول سنوية بلغت سلصصاهتا )
( مليون دينار ومبعدل تنفيذ 5196يف حني وصلت مصروفاهتا اإلظلائية إىل حوايل ) ،دينار

(78.8.)% 

 (:2111-2112الفترة من ) -ج

-2006)،(2006-2002مية )قامت الدولة خالل ىذه الفرتة  بوضع مشاريع خطط التن
ومت وضع مجلة من األىداف ذلا  يف سبيل النهوض باالقتصاد اللييب إال اهنا مل تنفذ   ،(2010

م س  ،واستمر العمل بالربامج التنموية السنوية للعديد من األسباب اليت ميكننا ذكر أعلها )الزين
 ذ(:

م؛ األمر الذي نتج عنو  2002سنة ( ل72الغاء اذليأة العامة للتصنيع من خالل القرار رقم ) .1
وتوزيع مكوناتو بني اذليئة العامة لتمليك الشركات والوحدات االقتصادية  ،تفتيت القطاع وتقسيمو

والشعبيات )احملافظات( لتتوىل بعد ذلك اذليأة العامة لتمليك الشركات اختاذ كل اإلجراءات 
  نقلت تبعيتها إليها. الالزمة من أجل خصخصة عدد من الوحدات االقتصادية اليت

 ُكرب حجم االلتزامات القائمة على ادلشروعات ادلراد تنفيذىا يف اخلطتني. .2

 وضعف القدرة التمويلية. ،ضخامة الربنامج االستثماري .3

وتفاقم ظاىرة السوق  ،عدم استقرار أسعار الصرف يف بداية العقد األول من األلفية الثانية .4
 ادلوازية.
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ت اليت بدأت تواجهها وتعاين منها الشركات اإلنتاجية واخلدمات الصعوبات واالختناقا  .5
 العامة.

 :(2116-1995حجم االنفاق االستثماري علي قطاع الصناعة التحويلية )  -

م(  تذبذباً؛ بسبب الظروف السياسية اليت 2006 -1995شهد حجم اإلنفاق خالل الفرتة ) 
رللس التخطيط )األول من األلفية اجلديدة شهدهتا ليبيا خالل عقد التسعينيات وبداية العقد 

( نالحظ أن حجم اإلنفاق االستثماري قد بلغ يف رلملو 3(  ومن خالل اجلدول )2007،العام
وقد  ،( مليون دينار13084( )2006-1995على قطاع الصناعة التحويلية خالل الفرتة )

 ( مليون دينار يف العام 24) حيث مت إنفاق ،شهدت سنوات ادلدة ادلذكورة اختالفاً يف سلصصاهتا
 (3خذٔل)

 حدى اإلَفبق االطخثًبر٘ عهٗ لطبع انصُبعت انخحٕٚهٛت فٙ نٛبٛب

 (                 4112 -1777خالل انفخزة )
 (يهٌٕٛ دُٚبر نٛجٙ)                                                         

 انظُٕاث

إخًبنٙ اإلَفبق 

االطخثًبر٘ 

 بعبثعهٗ انمط

اإلَفبق 

االطخثًبر٘ 

عهٗ لطبع 

انصُبعت 

 انخحٕٚهٛت

َظبت اإلَفبق عهٗ 

لطبع انصُبعت 

انخحٕٚهٛت إنٗ 

 إخًبنٙ اإلَفبق %

يعذل ًَٕ 

اإلَفبق 

االطخثًبر٘ 

بمطبع انصُبعت 

 انخحٕٚهٛت

5440 95595 5995 599 - 

544. 15595 5595 590 - 5.9. 

5449 1.595 595 5 - 555 

5441 01194 591 59.9 - 

5444 555595 095 5905 5499 

5555 509595 995 5999 5999 

5555 545595 9099 599 05.95 

5555 545.95 5.499 55901 95195 

5555 551495 .5595 5999 .599 

5559 501590 .5599 5.915 5990 

5550 5559595 59595 59.5 - 0095 

555. 5915595 5555.95 90951 9559 

 أعذاد يتفزلخ9  ،انتمزٚز انضُٕ٘نٛجٛب انًزكز٘،  انًصذر: يصزف
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لنجد أنو مل يتم  ،(  مليون دينار20م ويصل ايل)1996لينخفض ىذا ادلبلغ يف العام  ،م1995
م بسبب زلاولة الدولة جعل ىذا القطاع ميول 1997ختصيص أي مبلغ لالستثمار يف العام 
شهد حجم اإلنفاق االستثماري منذ العام لي ،(1998،استثماراتو ذاتيًا )مصرف ليبيا ادلركزي

أي ما  ،( مليون دينار3.8حيث بلغ يف ىذا العام ) ،م بداية الزيادة يف مقداره1998
واستمرت الزيادة  ،%( من إمجايل ما ُخصص لباقي القطاعات من ميزانية التحول0.64نسبتو)

ما نسبتو  ( مليون دينار أي11136م إىل )2006يف اإلنفاق حيت وصلت يف العام 
%( من إمجايل ما مت انفاقو على باقي القطاعات يف زلاولة لتطوير الصناعات القائمة 75.08)

وانشاء مصانع جديده ألجل احداث تنوع ىيكلي يف جسم االقتصاد للحد من تأثري تقلبات 
 .أسعار النفط 

ثماري ذلذا ( اطلفاض األعلية النسبية لإلنفاق االست4وميكن أن نالحظ من خالل اجلدول )
( وذلك راجع 1994-1970( مقارنة بالفرتة السابقة )2006-1995القطاع خالل الفرتة )

إىل ارتفاع معدالت اخلسائر لبعض الشركات ليحل القطاع يف ادلرتبة اخلامسة بعد أن كان يف ادلرتبة 
 الثالثة.

 (9خذٔل رلى)

 بق االصتثًبر٘األًْٛخ انُضجٛخ نهمطبعبد فٙ االلتصبد انهٛجٙ يٍ حٛث اإلَف

 (.555-5440(، )5449-5495خالل انفتزح )

 َضجخ يئٕٚخ                        

 .555 -5440 5449-5495 اصى انمطبع

 55 55 انُمم ٔانتخزٍٚ ٔانًٕاصالد

 55 54 انخذيبد انعبيخ

 099 50 انصُبعخ انتحٕٚهٛخ

 55 55 اإلصكبٌ

 54 55 انزراعخ

 595 55 انخذيبد األخزٖ
د9 عجذانٓبد٘ أحًذ حًٕدِ، " انتًُٛخ انًضتذايخ فٙ نٛجٛب"، ثحث يُشٕر فٙ يدهخ  ًصذر:ان

 509( ص5551، صجتًجز5انتخطٛط ٔانتًُٛخ )طزاثهش: يعٓذ انتخطٛط، ع

وعلي الرغم من زلاوالت الدولة لتشجيع القطاع اخلاص يف ىذه الفرتة فإن القطاع العام ظل 
( توزيع 5حيث يُظهر اجلدول ) ،،قطاع الصناعة التحويليةمسيطرًا على حجم االستثمارات يف 
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حجم االستثمارات ما بني القطاعني العام واخلاص اليت سيطر فيها القطاع العام على ما نسبتو 
 %( للقطاع اخلاص.19.6%( مقابل )80.4)

 (7خذٔل)

 حٕسٚع االطخثًبراث بٍٛ انمطبع انعبو ٔانخبص

 (4111-.177خالل انفخزة )
                                                                     )%( 
 القطاع اخلاص القطاع العام السنوات

1998-2001 79.5 20.5 
2002 81.8 18.2 
2003 82.9 17.1 
2004 77.4 22.6 
 19.6 80.4 اإلمجايل

تأثٛز ثزَبيح انخصخصخ عهٗ يضتٕ٘ اٜراء ثبنتطجٛك عهٗ : يصطفٙ خهٛفخ ثهمبصى، انًصذر

انًؤصضبد ٔانٓٛئبد فٙ نٛجٛب )رصبنخ دكتٕراِ، كهٛخ انتدبرح،االصًبعهٛخ، خبيعخ لُبح 

 559( ص2006انضٕٚش،

وانعكست سياسة تشجيع األفراد للمساعلة يف احلياة االقتصادية من خالل منح القروض 
ارتفاع عدد ادلشروعات الصغرية والزيادة يف العدد اإلمجايل  ىذه الفرتة اىل  االنتاجية خالل

 :وميكن بيان ذلك من خالل اجلدول اآليت ،(1994-1970دلكونات القطاع مقارنة بالفرتة  )

 (2خذٔل رلى )

 و 4117ْٛكم لطـبع انصُـبعت انخحٕٚهٛـت حخٙ انعبو  

حدى 

 انًؤطظبث

يًهٕكّ 

 نهًدخًع

لطبع 

 خبص
 أخزٖ حشبركٛت

َشبط 

 أطز٘
 اإلخًبنٙ

 519 ---- ---- 1 0 51 كبٛزِ

 01. ---- 4. 551 599 9 يخٕططت

 54590 15. .55 59.5 .5.15 ---- صغٛزِ

 www.bsc.lyاإلحصبءاد انصُبعٛخ انصبدرح عٍ يصهحخ اإلحصبء ٔانتعذاد انهٛجٛخ  انًصذر:
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الفترة من  بعض المؤشرات التي تعكس أىمية قطاع الصناعة التحويلية خالل ثالثًا:
 : (م2111 -1995)

 تطور تكوين رأس المال الثابت:  -1

( نالحظ بأن قيمة التكوين الرأمسايل الثابت لقطاع الصناعة التحويليـة  قد 7من خالل اجلدول)
%( من إمجايل قيمة 13.04( مليون دينار شكل ما نسبتو )162.4م )1995بلغ يف العام 

وسرعان ما اطلفضت  ،( مليون دينار1244.6عات والبالغ )التكوين الرأمسايل الثابت لباقي القطا
م وذلك ناتج عما ذكرناه يف كون أن 1997( مليون دينار يف العام 82.8ىذه القيمة إىل )

 الدولة انتهجت يف ىذا العام سياسة أن يقوم قطاع الصناعة التحويلية بتمويل نفسو ذاتياً.
 (9اندذٔل )

 طبع انصُبعت انخحٕٚهٛتحطٕر حكٍٕٚ رأص انًبل انثببج نم

 (4111 -1777خالل انفخزة )
 يهٌٕٛ دُٚبر نٛجٙ                                                                  

 انظُٕاث
 إخًــــبنٙ

 انخكٍٕٚ انزأطًبنٙ انثببج

 لطبع انصُبعت انخحٕٚهٛت

 % انمًٛت

5440 55999. 5.599 55959 

544. 5.5499 55594 51995 

5449 5.1990 1591 9945 

5441 55.49. 55595 490. 

5444 505.95 5490 .951 

5555 551595 9595 599. 

5555 555594 5195 5995 

5555 5.9.90 59.95 559.1 

5555 550494 59995 99.4 

5559 500599 59.95 55955 

5550 915995 59595 5904 

555. 195595 599 599 
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5559 591.595 554 59. 

5551 5495.91 595 599 

5554 5515999 545 595 

5555 5549.90 .5. 590 

 :انًصبدر* 

 http://www.imf.org/external/arabic/index.htm9  تمزٚز صُذٔق انُمذ انذٔنٙ -5

يصطفٙ صبنح انًدذٔة، دٔر لطبع انصُبعخ فٙ حم يشكهخ انجطبنخ فٙ نٛجٛب )رصبنخ  -5

 059( ص5559د انعهٛب، طزاثهش،يبخضتٛز، أكبدًٚٛخ انذراصب

يصطفٙ خهٛفّ ثهمبصى، تأثٛز ثزَبيح انخصخصخ عهٗ يضتٕ٘ اٜراء ثبنتطجٛك عهٗ  -5

انًؤصضبد ٔانٓٛئبد  فٙ اندًبْٛزٚخ انهٛجٛخ )رصبنخ دكتٕراِ، كهٛخ انتدبرح، االصًبعهٛخ، خبيعخ 

 559( ص2006لُبح انضٕٚش، 

 انُشزح االلتصبدٚخ نهحضبثبد انمٕيٛخ9 -9

وصـلت قيمـة التكـوين الرأمسـايل الثابـت  ،للحظر االقتصادي وهتالك عديد األصول الثابتة وكنتيجة
%( 1.7أي مـا نسـبتو ) ،( مليون دينـار38حيث بلغت ) ،م2001إىل أدىن مستوياهتا يف العام 

 ( مليون دينار.2231.9والبالغ ) ،من إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت

م كمـا ىـو 2002اري علـى قطـاع الصـناعة التحويليـة منـذ العـام ومع تزايد حجم اإلنفـاق االسـتثم
م 2004( نالحظ زيادة حجم التكوين الرأمسايل يف القطاع حيت بلغ يف العام 3موضح باجلدول )

( مليـــون دينـــار مـــن إمجـــايل التكـــوين الرأمســـايل الثابـــت لبـــاقي القطاعـــات و البـــالغ  176مـــا قيمتـــو )
 %(.11.33لك ما نسبتو )( مليون دينار مشكاًل بذ15552.7)

( 2010-1995ولقد شكل التكوين الرأمسايل لقطاع الصناعة التحويلة يف رلملـو خـالل الفـرتة )
( مليون دينار من إمجايل قيمـة التكـوين الرأمسـايل الثابـت لـنفس الفـرتة والبـالغ 3116.9ما قيمتو )

مقارنــــة  جــــم  %( وىــــي نســــبة متدنيــــة3.59( مليــــون دينــــار مشــــكاًل مــــا نســــبتو )86758.7)
 .اإلنفاق على ىذا القطاع

 ثانياً: مدى مساىمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي:
م 1995حيث بلغ يف العام  ،( مقدار الناتج احمللي لقطاع الصناعة التحويلية8يوضح اجلدول)

%( وجاءت 7.95بنسبة مساعلة يف الناتج احمللي اإلمجايل قدرىا ) ،( مليون دينار799.9)
 ،واخلدمات العامة ،مساعلة القطاع  يف ادلرتبة السادسة يف الناتج احمللي اإلمجايل بعد قطاع النفط
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 ،-( 9كما ىو موضح  باجلدول )  -وادلواصالت  ،و الزراعة والغابات ،و ادلطاعم والفنادق
القطاع  %( ليقل حجم مساعلة 4.36 -م حقق القطاع معدل ظلو قدره )1996وخالل العام 

( مليون دينار وذلك لعدة أسباب أعلها)اللجنة الشعبية 764.8يف الناتج احمللي اإلمجايل إىل )
 :(1996،للصناعة وادلعادن

باإلضافة إىل تأخر فتح االعتمادات  ،والتأخر يف اعتمادىا ،عدم كفاية ادليزانيات ادلخصصة .1
 م الالزمة لبعض الصناعات.لدى ادلصارف التجارية شلا أدى إىل النقص يف ادلواد اخلا

أدي تأخر ادليزانيات إىل صعوبة توفري قطع الغيار يف العديد من الوحدات اإلنتاجية؛   األمر  .2
( 1297431م )1996الذي تسبب يف زيادة عدد ساعات التوقف واليت بلغت خالل العام 

 ساعة.

امة؛ شلا دفع هبا  عدم توفر السيولة يف بعض الشركات بسبب تراكم الديون على اجلهات الع .3
شلا أدى إىل زيادة تكلفة ادلنتجات بسبب  الفوائد  ،إىل السحب على ادلكشوف من ادلصارف

 ادلصرفية.

%( ليصل حجم الناتج احمللي 10.98م إىل )1997ويف حني وصل معدل النمو يف العام 
ة السادسة يف ( مليون دينار ليظل ىذا القطاع يف ادلرتب848.8لقطاع الصناعة التحويلية إىل )

( نالحظ أن معدالت النمو 8ومن خالل اجلدول ) ،ترتيب القطاعات ادلكونة لالقتصاد الوطين
وبلغت  ،م2004م وحيت العام 2001يف القطاع  قد أصبحت ذات قيمة سالبة ابتداًء من العام 

( ليصل حجم ىذا الناتج يف 5.95-م عندما بلغ معدل النمو )2003اقصاىا  خالل العام 
%( من إمجايل الناتج احمللي والبالغ 2.4( مليون دينار ليشكل ما نسبتو )764.7قطاع )ال
ويرجع ىذا االطلفاض إىل اآليت )اللجنة الشعبية للصناعة  ،( مليون دينار31731.6)

 :(2003،وادلعادن

م بشأن حل اذليئة العامة 2002( لسنة 72رقم ) )سابقاً( صدور قرار اللجنة الشعبية العامة .1
 تصنيع.لل

 معاناة عديد الشركات من أزمة التسويق دلنتجاهتا. .2
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زلققا بذلك معدل ظلو و قدره  ،( مليون دينار3131.7م بلغ ناتج القطاع )2005ويف العام  
ليحتل بذلك ادلرتبة الرابعة بني القطاعات ادلكونة  ،%( عن العام الذي سبقو311.47)

نمو إىل الدور الذي بدأ يلعبو القطاع يف معدل ال ويرجع االرتفاع ،لالقتصاد الوطين
والتحسن الذي حصل  يف قطاع ادلنتجات البرتوكيمياوية  ،(2005،اخلاص)مصرف ليبيا ادلركزي

وشركة  ،نتيجة لعودة الشركات األمريكية للعمل يف السوق الليبية مثل شركة )اكسون(
%( بعد أن 11.43)م 2009بلغ معدل النمو يف العام  ،(2005،)شل()صندوق النقد العريب

م معدالت ظلو منخفضة على 2009م حيث سجلت سنة 2008%( يف العام 21.24كان )
%( ليصل إىل 26.8مستوى االقتصاد الكلي، حيث اطلفض الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة )

م ليرتاجع ترتيب ىذا القطاع إىل 2008مليار دينار لسنة  116.7مليار دينار مقابل  86.3
مسة يف ترتيب القطاعات ادلكونة لالقتصاد الوطين، ويعود الرتاجع يف معدالت النمو يف ادلرتبة اخلا

م مقارنة مبا كانت عليو يف السنوات ادلاضية إىل اطلفاض معدل 2009الناتج احمللي اإلمجايل لسنة 
%(، وىذا االطلفاض كان نتيجة 41.9النمو يف نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي  وايل )

عية لرتاجع الكميات ادلنتجة من النفط اخلام بسبب التزام ليبيا بقرارات منظمة األوبك طبي
م( بلغ الناتج احمللي لقطاع 2010بتخفيض اإلنتاج للحد من تدىور أسعار النفط، ويف العام 

وبنسبة مساعلة يف الناتج احمللي اإلمجايل  ،( مليون دينار5809.8الصناعة التحويلية )
 . %(6.64قدرىا)

( نستنتج أن متوسط قيمة مساعلة قطاع الصناعة التحويلية خالل 8ومن خالل تتبع قيم اجلدول )
وميكن إرجاع  ،%( يف ادلتوسط5( يف الناتج احمللي اإلمجايل مل تتجاوز )2010-1995الفرتة )

ف ذلك إىل ضيق السوق احمللي وتدين استغالل الطاقات اإلنتاجية ادلتاحة شلا انعكس على تكالي
وعلي الرغم من ىذا فهي تعترب أعلي من متوسط قيمة  ،(2003،)الرتىوين  اإلنتاج بصورة سلبية

%( يف 3.6علتها بنسبة )( واليت كانت  قيمة مسا1994-1970مساعلة القطاع عن الفرتة )
 ادلتوسط. 
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 يظبًْت لطبع انصُبعت انخحٕٚهٛت فٙ انُبحح انًحهٙ اإلخًبنٙ(: .اندذٔل رلى )

 (4111-1777خزة )خالل انف

 يهٌٕٛ دُٚبر نٛجٙ                                                                          

 انظُٕاث
انُبحح انًحهٙ 

 اإلخًبنٙ

انُبحح انًحهٙ 

نمطبع انصُبعت 

 انخحٕٚهٛت

َظبت َبحح لطبع 

انصُبعت انخحٕٚهٛت  

 إنٗ اإلخًبنٙ %

 يعذل انًُٕ

 طبعانُبحح انًحهٙ نم

 % انصُبعت انخحٕٚهٛت

 ـــ 9940 94499 5559199 5440

544. 55.5595 9.991 .909 - 995. 

5449 5511994 19191 .901 55941 

5441 55.559. 99495 .959 - 1951 

5444 5959095 1.595 .955 55990 

5555 5999099 11499 0955 5951 

5555 5159495 19991 9910 - 5955 

5555 5045995 15595 5955 - 9959 

5555 559559. 9.999 5995 - 0940 

5559 9509.91 9.595 5915 - 5999 

5550 ..90599 555599 9995 555999 

555. 1595494 5.5.91 999. 50959 

5559 45.4590 955595 9959 55994 

5551 55..549. 911199 9954 55959 

5554 1.51194 09999. .955 55995 

5555 87375.0 015491 .9.9 .955 

 تمزٚز يصزف نٛجٛب انًزكز٘، أعذاد يتفزلخ9 انًصذر:

 

ترتيب قطاع الصناعة التحويلية بني القطاعات  نتبني( ميكن أن 9ومن خالل اجلدول رقم )  
 (.2009-1995ادلكونة لالقتصاد الوطين خالل الفرتة )
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 يظبًْت لطبع انصُبعت انخحٕٚهٛت: (7اندذٔل رلى )

 (4117-1777خالل انفخزة ) بحح انًحهٙ اإلخًبنٙانُ فٙ حكٍٕٚ
                                                                                )%( 

 انظُت              

 انمطبع      
1777 4111 4117 4112 4119 411. 4117 

 .099 .49. 995. 00 0. 5491 .599 اصتخزاج انُفط

 ٕٚهٛتخحانانصُبعت 
987 

(.) 
781 

(9) 
189 

(9) 
181 

(9) 

183 

(.) 
181 

(0) 
283 

(0) 

 39.1 26.3 28.5 40.6 30.3 55.2 67.5 ثبلٙ انمطبعبد

 111 111 111 111 111 111 111 انًدًٕع

 األرلبو ثٍٛ األلٕاس يٍ إعذاد انجبحثبٌ ٔ تشٛز إنٗ تزتٛت انمطبع فٙ انضُخ9

 أعذاد يتفزلخ9تمزٚز يصزف نٛجٛب انًزكز٘،  انًصذر:
 ثالثاً: حجم القوي العاملة في قطاع الصناعة التحويلية:

 يعترب العنصر البشري من أىم عناصر اإلنتاج يف احلياة االقتصادية، وأكثرىا تأثراً بعمليات التنمية
( 10ومن خالل اجلدول ) ،وانطالقًا من مبدأ أعلية االستثمار يف العنصر البشري ،االقتصادية
 ،م2004دة حجم استخدام القوي العاملة يف قطاع الصناعة التحويلية حيت العام نالحظ زيا

م بلغ عدد 1995ففي العام  ،وكذلك زيادة مساعلتو يف العدد اإلمجايل للقوى العاملة يف ليبيا
يف حني كان العدد اإلمجايل للقوي العاملة  ،( ألف عامل124.5ادلشتغلني بالقطاع )

ليستمر  ،%(10.5بلغت نسبة استيعاب قطاع الصناعة التحويلية)و  ،( مليون عامل1.1865)
بنسبة  ،( ألف عامل188.8م إيل)2004ىذا العدد يف التزايد إىل أن وصل إىل أقصاه يف العام 

( 1.600%( من إمجايل القوي العاملة البالغ عددىا يف ذلك العام )11.8استيعاب قدرىا )
لذي شهده عدد ادلشتغلني يف القطاع ابتداًء من العام وعلي الرغم من االطلفاض ا ،مليون عامل

%( من إمجايل 13.8بنسبة استيعاب قدرىا ) ،( ألف عامل140.1م حيث بلغ )2005
ظل زلتاًل ادلرتبة الثانية يف عدد القوى  ،( مليون عامل1.0156القوي العاملة البالغ عددىا)

الستيعاب فيو يف ذلك العام والذي وصلت نسبة ا ،العاملة بعد قطاع اخلدمات العامة
ويرجع ىذا االطلفاض يف أعداد القوي العاملة  (،م س ذ ،%( )مصرف ليبيا ادلركزي50.7)

وبسبب  ،بالقطاع خالل ىذه السنة إىل بداية تنفيذ برنامج اخلصخصة لعديد الوحدات اإلنتاجية
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خروج أعداد كبرية من  تنظيم الدولة للمالك الوظيفي للقطاعات ادلختلفة األمر الذي ترتب عليو
( عامل من  405676م  )30/10/2008حيث بلغ إمجايل العدد حيت هناية  ،القوي العاملة

وكنتيجة ذلذا   أيضا استمر االطلفاض  ،(2008،كل القطاعات)اللجنة الشعبية العامة "سابقا"
( ألف 50.6م إىل ) 2010يف عدد ادلشتغلني بالقطاع إىل أن وصل العدد إىل أدناه يف العام 

%( من إمجايل القوي العاملة ليحتل القطاع بذلك ادلرتبة اخلامسة 4.4مشكاًل ما نسبتو ) ،عامل
 م س ذ(. ،يف ترتيب القطاعات من حيث أعداد القوى العاملة )مصرف ليبيا ادلركزي

 

 أعذاد انًشخغهٍٛ فٙ لطبع انصُبعت  انخحٕٚهٛت: (11) اندذٔل رلى

 (4111-1777خالل انفخزة )

 (ثبألالف )                                                                                

 انضُٕاد
إخًبنٙ انمٕ٘ 

 انعبيهخ

انًشتغهٍٛ  ثمطبع انصُبعخ 

 انتحٕٚهٛخ

َضجخ اصتٛعبة  انمطبع 

% 

5440 551.90 55990 5590 

544. 555995 55190 5590 

5449 550095 59991 5591 

5441 555599 50.91 5591 

5444 551591 5.599 5591 

5555 599095 5.49. 5599 

5555 590199 59595 5591 

5555 595190 59595 5595 

5555 55.999 4091 9955 

5559 5.5595 51191 5591 

5550 55509. 59595 5591 

555. 5.5099 55595 .99 

5559 559.95 ..95 991 

5551 595.95 .09. 99. 

5554 599999 .590 999 

5555 554095 059. 59.5 

 انتمزٚز انضُٕ٘ نًصزف نٛجٛب انًزكز٘، أعذاد يتفزلخ9 انًصذر:
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 رابعاً: تطور متوسط إنتاج العامل: 
بناًء على ادلعلومات الواردة  ،( يوضح قيمة إنتاجية العمل يف قطاع الصناعة التحويلية11اجلدول)

حيث بلغت يف  ،ى الزيادة والنقصان يف حجم اإلنتاجيةونالحظ مد ،(10) ،(8يف اجلدول )
( آالف دينار يف العام 4.970( آلف دينار لتتناقص قيمتها إىل )6.423م )1995العام 
 ،وىو انعكاس للصعوبات اليت ذكرت سابقًا واليت عاين منها قطاع الصناعة التحويلية ،م1998

حيث وصلت قيمتو  ،عمل زيادة يف مقدارهم شهد متوسط إنتاجية ال2005ونالحظ أنو يف العام 
( ألف دينار وذلك بسبب االرتفاع يف معدل النمو لقطاع الصناعة التحويلية والبالغ 22.35إىل )

ووصلت قيمة متوسط االنتاج إىل اقصي قيمة ذلا يف العام  ،%(311.47يف تلك السنة )
  .( ألف دينار114.8م حيث بلغت )2010

 (11اندذٔل )

 خٛت انعًم فٙ لطبع انصُبعبث انخحٕٚهٛتيخٕطط إَخب

       (4111-1777خالل انفخزة )
 (أنف دُٚبر نٛجٙ)                                                       

 يخٕطط إَخبج انعبيم انظُٕاث

5440 .9955 

544. 0940 

5449 0999 

5441 9949 

5444 0959 

5555 0959 

5555 0955 

5555 9995 

5555 9941 

5559 9955 

5550 55950 

555. 55995 

5559 .5945 

5551 99905 

5554 11909 

5555 55991 

 (559(،)1اندذٔل يٍ إعذاد انجبحثبٌ ثُبًء عهٗ ثٛبَبد اندذٔنٍٛ ) انًصذر:
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( العديـد مـن السـلبيات  2009-1995(،)1994-1970ولقد شهد القطاع خـالل الفرتتـني )
ثـــرياً، والـــيت ميكـــن تبياهنـــا علـــى النحـــو التـــايل )اللجنـــة الشـــعبية العامـــة للصـــناعة والـــيت أثـــرت عليـــو ك

 (: 2006والكهرباء وادلعادن "سابقا"،

 :أواًل: سلبيات من داخل القطاع نفسو

احتكرت شركات القطاع العام السوق احمللي؛ األمر الذي نتج عنو عدم االىتمام بربامج  .1
ودراسة األسواق الداخلية  ،ىل ضعف برامج التسويق والرتويجوىذا أدي إ ،تأىيل العناصر البشرية

 وتطوير اإلدارة وإعداد القادة. ،واخلارجية

 واختالل أوجو الصرف للموارد ادلالية. ،كثرة ادلصاريف اإلدارية .2

 ،واإلعلال النسيب للتطور التكنولوجي ،عدم االىتمام بتطوير ادلنتج احمللي بصفة مستمرة .3
 مر الذي أدى إىل هتالك األصول.وغياب الصيانة؛ األ

واليت ميكنها ادلنافسة من حيث اجلودة  ،عدم الرتكيز على انتقاء السلع ادلستهدف انتاجها .4
 والتكلفة وىذا أدى إىل تعثر جل ادلصانع والسلع اليت تنتجها بعد انفتاح السوق.

 ناعية.التسيب اإلداري وعدم ادلتابعة الدقيقة ألداء األفراد داخل ادلؤسسات الص .5

 :ثانياً: سلبيات من خارج القطاع

 وعدم تطورىا بالشكل ادلناسب. ،عدم مرونة بعض القوانني والتشريعات السائدة .1

 التسعرية اجلربية ادلفروضة اليت يتطلب اصدارىا عدة أشهر.  .2

 التحرير الفجائي ألسعار صرف العمالت شلا أثر على التكلفة.  .3

م أدى إىل هتالك اآلالت واطلفاض 1987العام تدين مستوى اإلنفاق على القطاع منذ  .4
 الطاقات اإلنتاجية ألغلب ادلصانع.

وإعلال ادلنظور االقتصادي  ،عدم االىتمام بإجراء دراسات اجلدوى االقتصادية بصورة جيدة .5
 يف توطني ادلصانع.
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ع غياب التنسيق فيما بني قطاع الصناعة والقطاعات األخرى يف االقتصاد أتر على أداء القطا  .6
 بشكل كبري.

عدم إغلاد احللول ادلناسبة لديون شركات القطاع العام لدي اخلزانة العامة؛ األمر الذي أثر   .7
 وإثقال بعض الشركات بالديون. ،سلباً وساىم يف نقص السيولة

تعدد اجلهات الرقابية وكثرة ادلعلومات اليت يتم طلبها دون حتقيق إغلابية ملموسة بناًء على  .8
 .تلك ادلعلومات

 :النتائج والتوصيات

 :النتائج :أوالً 

اضافة إىل ما مرت بو الدولة  ،(2006-1995تراجع االنفاق االستثماري خالل الفرتة ) .1
وضعف االىتمام بو وىو ما عكستو  ،من ظروف سياسة تسبب يف تأخر قطاع الصناعة التحويلية

بة االنفاق على قطاع األعلية النسبية لإلنفاق االستثماري على القطاعات حيث تراجعت نس
%( خالل الفرتة 5.7( م إىل )1994-1970%( خالل الفرتة   )15الصناعة من )

(1995-2006). 

تدين مساعلة القطاع اخلاص يف االستثمار يف قطاع الصناعة التحويلية حيث بلغت نسبة  .2
لقطاع %( وىو ما يعكس سيطرة ا80.4%( مقارنة مبساعلة القطاع العام البالغة)19.6مساعلتو)

 العام على احلياة االقتصادية يف ليبيا.

%( خالل فرتة الدراسة لقطاع الصناعة 3.59شكل التكوين الرأمسايل الثابت ما نسبتو ) .3
 ،التحويلية وىي نسبة متدنية تعكس ضعف االىتمام هبذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات األخرى

الناتج احمللي حيث اهنا مل تتجاوز يف  األمر الذي انعكس على اطلفاض مساعلة ىذا القطاع يف
 .%(5ادلتوسط خالل فرتة الدراسة )

تراوح ترتيب قطاع الصناعة التحويلية يف مساعلتو يف الناتج احمللي من ادلرتبة اخلامسة اىل  .4
 .السابعة وىي مرتبة تدل على ضعف مساعلة القطاع يف الناتج احمللي
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اعلة يف الناتج احمللي أدى ذلك اىل تقلص               االطلفاض يف التكوين الرأمسايل وضعف ادلس .5
 ،( ألف عامل50.6م إىل ) 2010عدد ادلشتغلني بالقطاع إىل أن وصل إىل أدناه يف العام 

%( من إمجايل القوي العاملة ليحتل القطاع بذلك ادلرتبة اخلامسة يف 4.4مشكاًل ما نسبتو )
 لة.ترتيب القطاعات من حيث أعداد القوى العام

م ساىم يف عدم وضع صورة 1986غياب خطط التنمية عن االقتصاد اللييب بعد العام  .6
واضحة الحتياجات الدولة من الصناعات االسرتاتيجية واليت كان من ادلمكن أن تكون لليبيا ميزة 

 .تنافسية فيها

 :التوصيات :ثانياً 

 .تنموي متكامل ضرورة االىتمام بقطاع الصناعة التحويلية من خالل اعداد برنامج .1

ضرورة تفعيل وزيادة مساعلة القطاع اخلاص يف احلياة االقتصادية بالشكل الذي يؤذي ايل  .2
 .خلق روح ادلنافسة بالشكل الذي يعود باإلغلاب على االقتصاد

يف سبيل اخلروج من ىيمنة القطاع الواحد علي االقتصاد البد من وضع برامج لتطوير باقي  .3
 .االقتصاد وخصوصا اليت سيكون لالقتصاد اللييب ميزة تنافسية فيهاالقطاعات ادلكونة جلسم 

 :المراجع

 أواًل: الدوريات:

صاحل رجب اعبيدة، "تفعيل الدور التنموي للصناعات الصغرية وادلتوسطة يف ليبيا"،  ث  .1
(، يونيو 2منشور يف رللة آفاق اقتصادية )اخلمس: كلية االقتصاد والتجارة جامعة ادلرقب،ع)

2015.) 

عبداذلادي أمحد محوده، " التنمية ادلستدامة يف ليبيا"،  ث منشور يف رللة التخطيط والتنمية  .2
 .15( ص2008(، سبتمرب1)طرابلس: معهد التخطيط، ع)



 أعلية قطاع الصناعة التحويلية يف االقتصاد اللييب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  99 

 

فالح خلف على الربيعي، " القطاع الصناعي التحويلي وعملية التحول اذليكلي يف االقتصاد  .3
دية عربية )القاىرة: اجلمعية العربية للبحوث االقتصادية، اللييب"،  ث منشور يف رللة  وث اقتصا

 .83( ص2003(،خريف 31ع)

 ثانياً: المؤتمرات:

بن عيسي أمحد حودانو، "خصوصيات القطاع الصناعي يف ليبيا واحتماالت صلاح  .1
اخلصخصة يف االقتصاد  يف أ. د عبداجلليل ادلنصوري، د. عيسي الفارسي )زلرران(، اخلصخصة"،

 .287( ص1،2004)بنغازي: مركز  وث العلوم االقتصادية، ط اللييب

عبد البارئ شوشان الزين، "ىوية االقتصاد اللييب: خلفية التنمية "،  ث مقدم حللقة نقاش  .2
 .4، ص2002حول ىوية االقتصاد اللييب، جامعة سرت،

ش حول عمر عثمان زرموح، " دور الصناعة يف حتديد مالمح االقتصاد اللييب "، حلقة نقا .3
 .2002ىوية االقتصاد اللييب، سرت،

دراسة حالة عن الشركة -زلمد عمر الشويرف، "القدرة التنافسية للشركات الصناعية يف ليبيا .4
األىلية لإلمسنت"  ث مقدم دلؤدتر القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب: الواقع وسبل النهوض، معهد 

 .2014/فرباير/ 4-3التخطيط، طرابلس، 

 التقارير والبحوث:ثالثاً: 

 النشرة االقتصادية للحسابات القومية. .1

 www.bsc.lyاإلحصاءات الصناعية الصادرة عن مصلحة اإلحصاء والتعداد الليبية  .2

اللجنة الشعبية للصناعة وادلعادن، تقرير مفصل عن النشاط الصناعي للشركات التابعة لقطاع  .3
-10( ص ص 1997علومات الصناعي،)مصراتو: مركز التوثيق وادل1996الصناعة وادلعادن 

11. 

اللجنة الشعبية للصناعة وادلعادن، تقرير مفصل عن النشاط الصناعي للشركات التابعة لقطاع  .4
 .9، ص 2003الصناعة وادلعادن 
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اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء وادلعادن، التقرير النهائي للجنة دراسة أوضاع  .5
دلعادن، )طرابلس: اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء مكونات الصناعة والكهرباء وا

 (.2006وادلعادن، ابريل 

اللجنة الشعبية العامة، تقرير عن نشاط اللجنة الشعبية العامة والقطاعات التابعة ذلا   .6
 .53( ص2008)طرابلس: اللجنة الشعبية العامة، 

م، اجلزء الثاين، 1985 -1981أمانة التخطيط، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي  .7
 .53ص

اذليئة العامة للتصنيع، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للقطاع الصناعي للفرتة من                  .8
 .8(، ص 2001)مصراتو: مركز التوثيق الصناعي،  2002-2006

 تقارير مصرف ليبيا ادلركزي، أعداد متفرقة.  .9

تقرير صندوق النقد الدويل  .10
http://www.imf.org/external/arabic/index.htm 

رضا خليفة الشيباين، دور الصناعة يف االقتصاد الوطين: دراسة تقييمية لواقع الصناعة  .11
)رسالة ماجستري، أكادميية الدراسات العليا،  2000 -1970التحويلية يف ليبيا

 .25( ص2005طرابلس،

)أبوظيب: صندوق النقد  2005صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب ادلوحد .12
 .67( ص2006العريب، 

)طرابلس: رللس التخطيط  2003-1970رللس التخطيط العام، تقرير عن الفرتة  .13
 .48( ص2007العام،

مصطفي خليفة بلقاسم، تأثري برنامج اخلصخصة على مستوي اآلراء بالتطبيق على  .14
كلية التجارة،االمساعلية، جامعة قناة   ادلؤسسات واذليئات يف اجلماىريية الليبية )رسالة دكتوراه،

 .11( ص2006السويس،
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مصطفي صاحل اجملذوب، دور قطاع الصناعة يف حل مشكلة البطالة يف ليبيا )رسالة  .15
 .53( ص2007ماجستري، أكادميية الدراسات العليا، طرابلس،


