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 الممخص 

خالل دراسة ىدف البحث إلى قياس وتحميل القدرة التنافسية لمصناعات التحويمية في االقتصاد الميبي وذلك من 
( مع اإلشارة إلى القدرة التنافسية عمى 2019-1995القدرة التنافسية عمى مستوى قطاع الصناعة لمسنوات )

الصناعية داخل مدينة مصراتو تمخصت إشكالية الدراسة في مدى إمكانية قياس القدرة  مستوى المؤسسات
عة في ىذه الدراسة عمى األسموب الوصفي حيث تم التنافسية لمصناعات التحويمية الميبية، تعتمد المنيجية المتب

التطرف في الجانب النظري إلى مفيوم التنافسية والمفاىيم المرتبطة بو. وبناًء عمى ما تقدم تم التوصل إلى 
جممة من النتائج بينيا أنو بالرغم من التطور البسيط في القدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويمية في 

لكن ىذه القدرة الزالت ضعيفة وتحتاج لممزيد من  ي خاصة خالل النصف الثاني من فترة الدراسةاالقتصاد الميب
كما أن لدى ىذا القطاع القدرة عمى المنافسة متى تييأت لو الظروف الدعم الحكومي ليذا القطاع الحيوي، 

 لمقطاع.  المالئمة لمعمل والمناخ االقتصادي السميم المتمثل في سيادة التشريعات المنصفة
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 المبحث األول: منيجية البحث

 :( المقدمة1-1)

تؤكد كافة النظريات الحديثة في التنمية عمى األىمية التنافسية ودورىا في تحقيق التقدم والنمو في االقتصاد 
بعض المحمي، ولمتجارة الخارجية دور كبير في النمو االقتصادي حيث تعد منفذًا ميمًا لإلنتاج، لذا فقد تضطر 

الدول لمدخول في مرحمة جديدة من التطور األمر الذي يجعميا تقع تحت ىاجس التنافس عمى الصعيد العالمي 
والسعي نحو زيادة قدرتيا فيو، فالتنافسية تعتبر مؤشرًا لمقوة االقتصادية ومدخاًل الستمرارية قوة اقتصاد الدولة 

افسة فييا ، وليبيا كبقية الدول ال يمكنيا أن تعيش منعزلة مقابل اقتصادات دول العالم األخرى وقدرتيا عمى المن
عن ىذه التحوالت السريعة، فزيادة االنكشاف عمى العالم الخارجي يعتبر تحديًا قد تواجيو ليبيا وغيرىا من الدول 

نافس محميا النامية، وذلك لما لو من أىمية لتحقيق التنمية والرفع من مستوى المنتج المحمي وزيادة قدرتو عمى الت
( ، أيضا المساىمة في الرفع من كفاءة قطاع الصناعة وتقميل االعتماد 22، 2009)سامي حاتم،   وخارجيا

عمى النفط كممول أساسي لمصادرات، فبالتالي أصبح من الضروري تنمية السبل كافة لزيادة القدرة التنافسية 
 لالقتصاد الميبي ومن ضمنيا قطاع الصناعة التحويمية .

 (الدراسات السابقة:1-2)

دراسة أسامة العاني بعنوان )مستقبل الصناعة التحويمية العربية في ضوء اتفاقيات منظمة التجارة العالمية -1 
تناولت ىذه الدراسة دراسة مستقبل الصناعة التحويمية العربية في ظل اتفاقيات وشروط منظمة التجارة  .(

يل اآلثار المتوقعة من االتفاقيات والقوانين التي فرضتيا منظمة التجارة العالمية، حيث استيدفت ىذه الدراسة تحم
العالمية، فقد استخدم الباحث المنيج التحميل الوصفي لدراسة متغيرات الدراسة كما تناولت واقع ومؤشرات 

نتاجية العامل العربي، ومحتوى  الصناعة التحويمية العربية من خالل مساىمتيا في كل من الناتج المحمي، وا 
 ىيكميتيا. 

دراسة مايكل بورتر ودانيال يرجن بعنوان )تقييم التنافسية في ليبيا : دراسة إعداد إستراتيجية اقتصادية -2
تمثل ىذه الوثيقة ممخصًا موجزًا لمنتائج الرئيسية لممرحمة األولى من مشروع  واجتماعية طويمة المدى (.

تبعت في ىذه الوثيقة المنيج الوصفي لتحميل نتائج ىذه المرحمة، "اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية"، حيث ا
وتضمنت رؤية لميبيا وطموحاتيا و يقدم تقييما موجزا لممحاور الرئيسية التي تظير من تقييم عناصر التنافسية 

 في االقتصاد الميبي، باالضافة لمبرنامج الذي ينبغي عمى ليبيا االضطالع بو.

تناولت  وان )أسباب انخفاض القدرة التنافسية لممشاريع الصناعية الميبية الصغرى(.دراسة خالد النخاط بعن-3
ىذه الدراسة أسباب انخفاض القدرة التنافسية لممشاريع الصناعية الصغرى داخل االقتصاد الميبي، فاستيدفت ىذه 
الدراسة استكشاف و تحديد األسباب التي أدت إلى انخفاض القدرة التنافسية لممشاريع الصغرى في ليبيا، 
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جميع التفاعالت البيئية التي تعمل بيا الصناعة أو  والتي تتناولواستخدم الباحث في ذلك طريقة ماسية بورتر 
استخدم بحث في اإلمكانيات والجيود التنافسية ليذه المشاريع، حيث أي نشاط إنتاجي معين أو االقتصاد ككل لم

 مدخل دراسة الحالة كطريقة لمبحث، العتقاد الباحثين أن ىذا المدخل يناسب موضوع الدراسة.

 Technological Competitiveness of theDanish Manufacturing ,دراسة كومار بعنوان ) -4

Industry:A Critical Review.)  
حيث تناولت الدراسة تحميل القدرة التنافسية التكنولوجية لمصناعة التحويمية داخل االقتصاد الدنمركي، فاستيدفت 

لدنماركية، كما نظر البحث إلى كيفية تنافس مراجعة شاممة لمقدرات التنافسية التكنولوجية لمصناعة التحويمية ا
الدنمارك مع الدول المتقدمة في العالم رغم الضرائب المرتفعة ونفقات الرفاىية الضخمة والحجم الجغرافي 
الصغير، ويناقش البحث التحول االقتصادي لمصناعة التحويمية الدنماركية مع التحميل الييكمي لمقطاعات 

تنتجت إن الصناعة التحويمية بالدنمارك تواجو تحديات متنوعة والمعدل الكمي لمتقدم الصناعية المختمفة ، واس
 التكنولوجي لمصناعة التحويمية الدنماركية يجب تجديده لمحفاظ عمى القدرة التنافسية.

 ت(.حالة الشركة األىمية لإلسمن -دراسة محمد الشويرف بعنوان )القدرة التنافسية لمشركات الصناعية الميبية-5
مبرزة الدعم الذي حصل  2009وحتى  1995حيث تناولت أىم مالمح قطاع الصناعة التحويمية في ليبيا منذ 

عميو ىذا القطاع من جانب الدولة وأىم الخطط التنموية التي سعت إلييا إلقامة مثل تمك الصناعات، فاستخدم 
 األىمية لإلسمنت . الباحث في دراستو المنيج الوصفي والتحميمي، ودراسة واقع الشركة

 ( مشكمة البحث /1-3)
نتيجة التحول التي شيده االقتصاد الميبي وانفتاحو عمى العالم الخارجي واإللغاء التدريجي لمقيود الجمركية 

ما -والكمية التي تقف عائقا أمام المبادالت التجارية، جعل المشكمة البحثية تبرز وتتركز في التساؤلين اآلتيين: 
 ضعف والقوة لمرقي بيا في سمم التنافسية الدولية؟ىي نقاط ال

ىل تييأت الصناعة التحويمية في ليبيا لموفاء بشروط منظمة التجارة العالمية؟ وفي حالة النفي ما ىي درجة  -
 الحماية المطموبة؟ وما أسباب ذلك؟ 

 ( فرضيات البحث /1-4)
 ينطمق البحث من فرضيات مفادىا أن :  
 ة لمصناعة التحويمية في ليبيا الزالت ضعيفة وتحتاج لدرجة عالية من الحماية.القدرة التنافسي -

رغم احتكارىا لمسوق فشمت الصناعة التحويمية في ليبيا في تحقيق درجات مقبولة في سمم التنافسية محميًا  -
 ودوليًا.
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 ( أىمية البحث /1-5)

التحويمية داخل االقتصاد الميبي ودراسة مدى تكمن أىمية البحث في دراسة القدرة التنافسية لمصناعات 
مساىمتيا في تنويع الصادرات الميبية والتقميل من اعتمادىا عمى النفط ، باإلضافة إلى أىمية البحث في النتائج 

 التي يتوصل إلييا والتي قد تسيم في تجنب الصعوبات التي تواجو تمك الصناعات في زيادة قدرتيا التنافسية.

 ة البحث /( منيجي1-6)

سيتم استخدام األسموب التحميمي الوصفي لتحميل متغيرات الدراسة باستخدام بعض المؤشرات االقتصادية لقياس 
القدرة التنافسية لمصناعات التحويمية، وذلك عمى مستوى قطاع الصناعة والوحدات الصناعية داخل مدينة 

 مصراتة .

 ( مصادر جمع البيانات /1-7)

البيانات والمعمومات في ىذا البحث إلى مصادر أولية ومصادر ثانوية وذلك كما ىو موضح فيما تنقسم مصادر 
: وىي البيانات والمعمومات التي تم تجميعيا عن طريق دراسة ميدانية حول بعض  المصادر األولية يمي :

ك بتجميع بعض البيانات الشركات والمصانع المحمية العاممة في الصناعات التحويمية داخل مدينة مصراتة، وذل
 والمعمومات الواقعية لتمك المؤسسات.

: وىنا سوف يتم االعتماد عمى المصادر المختمفة من الكتب والدوريات والبحوث والتقارير و المصادر الثانوية
 والنشرات االقتصادية الصادرة عن الجيات الرسمية في االقتصاد الميبي.

 اسةاالطار النظري لمدر  المبحث الثاني:

 ( مفيوم التنافسية :2-1) 

: "ىي مقدرة االقتصاد الوطني عمى التوصل إلى معدالت مستدامة من تعريف المنتدى االقتصادي العالمي 
 .(2006، 23النمو االقتصادي محسوبة بمعدالت التغير في الدخل السنوي لمفرد")نوري منير ،

عمى إنتاج السمع والخدمات التي تواجو اختبار المنافسة  "ىي القدرة تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :
 ( .2005، 5الخارجية، والمقدرة عمى توليد مداخيل عوامل اإلنتاج مرتفعة ومستدامة" )دويس محمد الطيب،

وتعرف القدرة التنافسية عمى مستوى الصناعة بأنيا "قدرة االقتصاد عمى رفع مستوى المعيشة بالتحسن المستمر  
تاجية في الصناعة فيما يتعمق بإنتاج السمع المتقدمة تكنولوجيا،و تعتمد القدرة التنافسية لمصناعة عمى في اإلن

 (.2011، 123المختمفة" )بالقاسم العباس، تعظيم القيمة المضافة من خالل األنشطة اإلنتاجية
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 ( الصناعة وأىميتيا ودورىا في التنمية االقتصادية 2-2) 
ض المزايا التي تتميز بيا عن القطاعات األخرى حيث إنيا تمعب دورًا متميزًا في تحقيق تتوفر لدى الصناعة بع

عممية التنمية من خالل المساىمة في زيادة الناتج القومي من خالل االستخدام األمثل لمطاقات اإلنتاجية ، "إن 
نمو الدخل القومي من خالل معدالت اإلنتاجية المرتفعة نسبيًا في القطاع الصناعي تساىم في تعجيل وتأثر 

عالقات التشابك والترابط بين الصناعة والقطاعات األخرى وليذا فإن الدول النامية تنظر إلى التصنيع كوسيمة 
 (.2005، 40) مدحت كاظم القريشي،  لتحقيق معدالت مرتفعة لمنمو االقتصادي والدخل القومي."

العاممة مقارنة ببقية القطاعات، لذلك تسيم الصناعة في لمصناعة قدرة واسعة نسبيًا عمى استيعاب األيدي 
 تخفيض معدالت البطالة ، والمساعدة في توفير العديد من السمع الصناعية التصديرية إلى الخارج.

 (اإلنتاج الصناعي في ليبيا وتطوره :2-3)
رئيسي في ازدىار وتنمية تولي معظم دول العالم اىتماما بالغًا بقطاع الصناعة، وذلك لما لو من دور بارز و 

االقتصاد ولتأثيره في تنويع مصادر الدخل ، باإلضافة إلى خمق فرص عمل والمساىمة في إحالل المنتجات 
المحمية محل المنتجات المستوردة، ومن خالل أدبيات الموضوع يالحظ تطور الصناعة في ليبيا خالل العقود 

الستينات وسبعينات القرن الماضي، وكان دور النشاط الصناعي الثالثة األخيرة بشكل كبير عما كانت عميو في 
ىامشيًا في االقتصاد الوطني، كان يعتمد في التنمية عمى المبادرات الفردية فانعكس عمى ىيكل النشاط 

، إال أن ىذا النمو تم في ظل أداء  الصناعي الذي تمثل من خالل منشآت صناعية صغيرة ذات طاقات محدودة
اضع مع ندرة في الفعاليات التصديرية وىدفيا تصحيح نقاط الضعف في االقتصاد الميبي وتحويمو اقتصادي متو 

نما التركيز عمى الصناعات التصديرية )عمي  إلى اقتصاد إنتاجي ال يعتمد عمى عوائد تصدير النفط الخام فقط وا 
 ( .  2012، 311خضير مرزا، 

 ستوى قطاع الصناعة التحويمية:(مستويات التطور في النشاط الصناعي عمى م2-4)
يتناول ىذا الجزء أىم مؤشرات التطور في نشاط قطاع الصناعة التحويمية متمثال في عدد من الشركات 

)تقييم البرنامج والمصانع التابعة لوزارة الصناعة، والتي يمكن االسترشاد بيا في تقييم القدرة التنافسية لمقطاع 
 (  .2012-2008،  35التنموي ، 

 مساىمة الصناعات التحويمية في الناتج المحمي غير النفطي : –أوال 
يالحظ من الجدول أدناه تدني في نسب مساىمة الصناعات التحويمية في الناتج المحمي غير النفطي والتي لم 

 % خالل فترة الدراسة.12تتجاوز ما نسبتو 

شيدت نسب مساىمة الصناعات التحويمية في الناتج المحمي غير النفطي تذبذبًا  (2011-1995الفترة من )
، 2000% في عام 5.9مقارنة بنسبة  1995% عام 7.1واضحًا خالل ىذه الفترة، حيث سجمت ما نسبتو 
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% ، وذلك نظرا لنمو قيمة الناتج الصناعة التحويمية التي بمغت 11.6سجمت ما نسبتو   2004ولكنيا وفي عام
)اليادي  في ىذا العام ، إضافًة إلى ما حققو نمو صادرات المنتجات النفطية والبتروكيماويات خالل تمك الفترة"

%، ويرجع ذلك 6.7ما نسبتو  1996(، حتى بمغت في منتصف التسعينات تحديدًا في عام 2004، 57إبراىيم، 
الرئيسي النخفاضيا يرجع لتدني مستوى النخفاض قيمة الصناعات التحويمية خالل تمك الفترة، ولعل السبب 

 استغالل الطاقات اإلنتاجية نتيجة لعدة مشاكل وصعوبات يواجييا القطاع الصناعي.

فشيدت مساىمة الصناعات التحويمية في الناتج المحمي غير النفطي تحسنًا  (2015-2001أما الفترة من )
بدء ظيور القطاع األىمي وبروز دوره في النشاط  طفيفًا مقارنة بالنصف األول من الدراسة، و"ذلك يعود إلى

االقتصادي في ظل التحوالت التي يشيدىا االقتصاد الوطني" )مصرف ليبيا المركزي، التقرير التاسع واألربعون 
( ، حيث ارتفعت قيمة ناتج الصناعة التحويمية ارتفاعًا ممحوظًا خالل النصف الثاني من 2005،  44، 

يم في زيادة الناتج المحمي غير النفطي خالل ىذه الفترة، فبالرغم من التذبذب الذي شيدتو الدراسة، ىذا مما أس
% نظرّا لمظروف 9.1ما نسبتو  2011نسبة المساىمة إال أنيا تحسنت مقارنًة ببداية الدراسة، وصمت في عام 

سبة المساىمة إال أنيا تحسنت التي مرت بيا البالد بعد اندالع ثورة فبراير، فبالرغم من التذبذب الذي شيدتو ن
% ما يدل عمى 10مقارنًة بسنوات العشر األولى من الدراسة، فازدادت خالل نياية الدراسة حتى فاقت ما نسبتو 

ارتفاع مساىمة ناتج الصناعة وتحسنيا في المساىمة لبناء ىيكل اقتصادي متنوع وذي قدرة عمى التنافس مع 
 اقتصادات العالم األخرى.

 (1-2) جدول رقم
 مميون دينار (2115-1995)من  واتـــلمسنمساىمة الصناعات التحويمية في الناتج المحمي غير النفطي 

 السنوات
الصناعات التحوٌلٌة 

(3002=000) 

الناتج المحلً غٌر النفطً 

(3002=000) 

نسبة مساهمة الصناعات 

التحوٌلٌة فً الناتج المحلً غٌر 

 النفطٌة %

5991 947.6 5119531 7.1 

5991 935.5 5.00031 6.7 

5991 1009.8 5.19131 7.1 

5991 890.1 5.1113. 6.2 

5999 929.0 5.10931 6.4 

1000 897.4 5159131 5.9 

1005 1653.5 5109.3. 11.0 

1001 1733.7 5111139 10.6 

1001 1991.9 5111531 11.6 

100. 2118.1 5111131 11.6 

1001 2252.5 101190. 10.9 

1001 2358.5 1111131 10.6 

1001 2538.9 1..1.35 10.4 
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سنوات مختمفة، تم احتساب نسبة –مجمس التخطيط العام، المؤشرات االقتصادية واالجتماعية -المصدر : 
 الصناعات التحويمية عمى الناتج المحمي غير النفطي. المساىمة المئوية بقسمة

 ( تحميل القدرة التنافسية لموحدات الصناعية داخل مدينة مصراتة2-5)
يتناول ىذا الجزء الجانب التطبيقي عمى المستوى المؤسسي داخل نطاق مدينة مصراتو، وذلك من خالل تحميل 

التحويمية داخل بعض المؤشرات االقتصادية لقياس القدرة التنافسية لمشركات والمصانع العاممة في الصناعة 
الفترة نظرًا لتوفر كامل البيانات (، حيث تم اختيار ىذه 2010-2006خالل خمس سنوات من ) مدينة مصراتو

ألكثر عدد من المصانع والشركات، من خالل حجم العينة فقد حاولت الدراسة أن تشمل كافة الشركات 
والمصانع التي أمكن الحصول عمى بياناتيا دون عوائق داخل مدينة مصراتو، بحيث تكون مؤسسة اعتبارية ليا 

، فقد تم جمع بيانات ىذه العينة عن طريق اإلدارة المحاسبية لكل إدارة محاسبية تبوب بياناتيا بشكل صحيح
منتجًا،  46مؤسسة، وىذه الشركات والمصانع التي تمكنت الدراسة من الحصول عمى العينة منيا والتي حجميا 

 حيث اختمفت ىذه المؤسسات في تبعيتيا بين القطاع العام والخاص والتي كانت كالتالي : 

 نة الشركات والمصانع العاممة داخل مدينة مصراتةعي (2-2جدول رقم )

فرع الصناعة 

 التحوٌلٌة
 اسم الشركة/المصنع

تبعٌة 

المؤسسة 

 للقطاع

 نوع المنتج

 الصناعات الغذائٌة

 العام مصنع ألبان مصراتة

 حلٌب مبستر طازج

 حلٌب مبستر مسترج كامل الدسم

 حلٌب مبستر مخلوط

 لبن

 مكرونة العام للمكرونةمصنع مصراتة 

 الخاص مصنع المربً لصناعة األعالف

 علف دجاج بٌاض

 علف دجاج بادي لحم

 علف دجاج مكمل لحم

 علف أغنام

1001 2781.9 1111131 10.8 

1009 2636.3 1111131 9.6 

1050 2615.7 1111031 9.1 

1055 978 24377.1 0300. 

1051 3795.7 26921.0 5.35 

1051 2500.8 21982.1 5531 

105. 1230 18530.8 131 

1051 5.50 5111031 131 
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فرع الصناعة 

 التحوٌلٌة
 اسم الشركة/المصنع

تبعٌة 

المؤسسة 

 للقطاع

 نوع المنتج

 الجلود والورق
شركة ذات الرمال للصناعات الجلدٌة 

 المساهمة
 نوع المنتج 

 الجلود والورق

 مواد البناء

الجلدٌة شركة ذات الرمال للصناعات 

 المساهمة

 شركة رباح للطباعة والتغلٌف

 الخاص

 حذاء رجالً

 حذاء نسائً

 حذاء أطفالً وأوالدي

 شركة رباح للطباعة والتغلٌف

شركة العالمٌة لصناعة البالط 

 األرضً

 الخاص

 أطباق حلوٌات

 علب حلوٌات

 علب منادٌل

 مواد البناء

 الصناعات الكٌماوٌة

العالمٌة لصناعة البالط شركة 

 األرضً

 شركة تٌبستً للرخام والجرانٌت

 الخاص

 بالط أرضً )مراوه(

 بالط أرضً )محلً(

 )بٌانكو( 11*11بالط أرضً 

 )بالك( 11*11بالط أرضً 

 شركة تٌبستً للرخام والجرانٌت

مصنع توباكتس لٌبٌا  لصناعة أنابٌب 

 البولً إٌثٌلٌن

 الخاص

 رخام فلورا

 رخام ألواح مٌرون الٌت

مصنع توباكتس لٌبٌا  لصناعة أنابٌب 

 البولً إٌثٌلٌن

 شركة قراره للرخام والجرانٌت

 الخاص

 11خرطوم قطر

 10خرطوم قطر

 11خرطوم قطر

 شركة قراره للرخام والجرانٌت

مصنع أبوروٌلة لصناعة المواسٌر 

 البالستٌكٌة والخراطٌم

 الخاص

 رخام )قراره(

 رخام )سلفٌا(

 رخام )بانوراما(

مصنع أبوروٌلة لصناعة المواسٌر 

 البالستٌكٌة والخراطٌم

 شركة النٌر للصابون والمنظفات

 الخاص

 مواسٌر بالستٌكٌة

 خرطوم مٌاه

الصناعات المعدنٌة 

 األساسٌة
 مسحوق الصابون )النٌر( العام الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب

المعدنٌة الصناعات 

 األساسٌة

 الصناعات الهندسٌة

 الشركة اللٌبٌة للحدٌد والصلب

 مصنع أبوفارس للصناعات الهندسٌة
 العام

 حدٌد تسلٌح أسٌاخ

 حدٌد تسلٌح أسٌاخ

 لفات على الساخن

 لفات على البارد

 لفات على البارد

 الصناعات الهندسٌة

 مصنع أبوفارس للصناعات الهندسٌة

أبودبوس لصناعة الفوارغ مصنع 

 البالستٌكٌة

 الخاص

 قاعدة ثالجة

 قاعدة مكٌف

مصنع أبودبوس لصناعة الفوارغ 

 البالستٌكٌة

 مصنع الهالل لصناعة المواد

 الخاص

جرام لتصنٌع عبوه 11مصبع 

 لترمٌاه1

جرام لتصنٌع عبوه 11مصبع 
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فرع الصناعة 

 التحوٌلٌة
 اسم الشركة/المصنع

تبعٌة 

المؤسسة 

 للقطاع

 نوع المنتج

 لتر مٌاه531 البالستٌكٌة

جرام لتصنٌع عبوه  51مصبع 

 لتر مٌاه031

 مصنع الهالل لصناعة المواد

 البالستٌكٌة

 مصنع كرزاز للصناعات البالستٌكٌة

 الخاص

 لتر.5ترمس 

 إبرٌق صغٌر

 لتر11سطل 

 الخاص مصنع كرزاز للصناعات البالستٌكٌة

 كرسً بالستٌك

 طاوالت بالستٌك

 

 القدرة التنافسية ومؤشرات قياسيا عمى مستوى الوحدات الصناعية بمدينة مصراتو :  (2-6)

ىناك مجموعة من المؤشرات ُاعتمدت في الدراسة كمحدد لقياس القدرة التنافسية عمى مستوى المؤسسات 
 ، وتتمثل ىذه المؤشرات في اآلتي :مصراتووالشركات في الصناعة داخل مدينة 

 صرف الحقيقيمؤشر سعر ال (2-6-1)
يوضح ىذا المؤشر مقارنة األسعار المحمية باألسعار العالمية داخل السوق المحمي مقاسًا بالعممة المحمية، 
ونظرًا لصعوبة الحصول عمى أسعار المنتجات الخارجية المقارنة بشكل دقيق، ذلك بسبب اختالف وحدات 

بمد مستوردة منو كذلك الختالف المسميات فيما  القياس فيما بينيا واختالف أسعار المنتج نفسو عمى حسب كل
بينيا وبين المنتجات المحمية كٌل حسب غرضو ومحتواه، "لذلك في المجموعة الواحدة وعمميًا تتباين أسعار 
المنتجات في ضمن المجموعة ألن تفضيالت المستيمك مختمفة لوجود تمايز في المنتج عمى الرغم من كونيا 

(،  ومن 2008، 377) محمود الداغر ، مايز يولد اختالفًا في مرونات الطمب واألسعار"بدائل قريبة، وىذا الت
خالل عرض بيانات الجدول والذي يوضح أسعار بعض السمع الصناعية المنتجة محميا ومقارنتيا بأسعار نفس 
ىذه السمع ولكن منتجة خارجيًا، حيث نالحظ أن األسعار خالل فترات ىذه الدراسة تتفاوت بين االرتفاع 

منتجًا من السمع  31( كانت أسعار2010-2006عينة في الفترة من )واالنخفاض ، إال أنو ومن خالل حجم ال
منتجات كانت أسعارىا المحمية أعمى من  3المنتجة محميًا أقل أو تساوي أسعار السمع المنتجة خارجيًا وعدد 

دة منتجًا فسجمت تفاوتًا في أسعارىا بين الزيا 12أسعار السمع المنتجة خارجيًا، أما بقية المنتجات وعددىا 
والنقصان، إال أن وبتتبع ىذه الفترات سجمت ىذه المنتجات تحسنًا في تنافسيا خالل نياية الدراسة، ومن خالل 
تحميل مؤشر سعر الصرف الحقيقي بين األسعار األجنبية والمحمية نالحظ أن نسبة أسعار السمع األجنبية إلى 

احد الصحيح وىذا ما يدل عمى قدرتيا عمى أسعار السمع المحمية كانت في أغمب تمك السمع أكبر من الو 
 المنافسة مقابل السمع المنتجة خارجيًا.
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 (2111 -2116أسعار السمع الصناعية المحمية والخارجية بالدينار خالل السنوات من ) (3-2جدول رقم )

 نوع المنتج
وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

الصرف سعر 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

حلٌب 

مبستر 

 طازج

 1.82 2.00 1.75 2.00 2.00 لتر

حلٌب 

مبستر 

مسترج 

 كامل الدسم

 2.00 2.67 2.11 2.87 2.31 لتر

حلٌب 

مبستر 

 مخلوط

 2.25 2.25 2.25 2.00 2.86 لتر

 لبن

 
 1.58 1.88 1.09 1.25 1.25 لتر

 1.28 1.28 1.18 2.76 1.63 طن مكرونة

علف دجاج 

 بٌاض
 1.09 1.12 1.15 1.12 1.09 طن

علف دجاج 

 بادي لحم
 1.14 1.14 1.12 1.11 1.11 طن

علف دجاج 

 مكمل لحم
 1.09 1.11 1.06 1.08 1.12 طن

 1.12 1.15 1.13 1.14 1.17 طن علف أغنام

حذاء 

 رجالً
 2.09 3.85 2.00 1.19 1.07 زوج

حذاء 

 نسائً
 2.94 2.94 2.94 2.67 2.86 زوج

حذاء 

أطفالً 

 وأوالدي

 2.73 2.73 2.73 2.00 2.22 زوج

أطباق 

 حلوٌات
 0.73 0.72 0.72 0.78 0.78 طرف

علب 

 حلوٌات
 1.07 0.93 0.89 0.91 0.94 طرف

علب 

 منادٌل
 1.02 1.02 0.98 1.00 1.00 طرف

بالط 

أرضً 

 )مراوه(

 1.70 1.79 1.74 1.90 1.90 3متر
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 نوع المنتج
وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

الصرف سعر 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

بالط 

أرضً 

 )محلً(

 1.62 1.65 1.68 1.58 1.67 3متر

بالط 

أرضً 

32*32 

 )بٌانكو(

 1.32 1.55 1.68 1.67 1.50 3متر

بالط 

أرضً 

32*32 

 )بالك(

 1.13 1.10 1.07 1.09 1.12 3متر

 1.00 1.00 1.00 1.04 1.00 3متر رخام فلورا

رخام 

ألواح 

مٌرون 

 الٌت

 1.00 1.00 1.00 1.00 1.03 3متر

خرطوم 

 32قطر

 1.00 1.00 0.86 1.00 1.03 متر000

خرطوم 

 20قطر

 1.03 1.03 1.03 1.01 1.00 متر000

خرطوم 

 32قطر

 1.00 1.00 1.00 1.04 1.04 متر000

رخام 

 )قراره(
 0.94 0.97 1.13 1.20 1.20 3متر

رخام 

 )سلفٌا(
 0.87 0.93 1.18 1.30 1.20 3متر

رخام 

 )بانوراما(
 1.00 1.00 1.18 1.20 1.20 3متر

مواسٌر 

 بالستٌكٌة
 1.01 1.01 1.03 0.99 1.00 كٌلو

خرطوم 

 مٌاه
 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 كٌلو

مسحوق 

الصابون 

 )النٌر(

 كرتونه

 قطعة 32

0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 

حدٌد 

تسلٌح 

 قضبان

 1.04 0.97 0.94 1.04 1.28 طن
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 نوع المنتج
وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

الصرف سعر 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

سعر الصرف 

 الحقٌقً

SR 

حدٌد 

تسلٌح 

 أسٌاخ

 0.82 0.78 0.92 1.03 1.25 طن

لفات على 

 الساخن
 1.09 1.09 0.64 1.38 1.48 طن

لفات على 

 البارد
 0.49 0.36 0.27 0.60 0.65 طن

لفات 

 مجلفنة
 0.98 1.02 1.13 1.03 1.33 طن

قاعدة 

 ثالجة
 1.33 1.43 1.33 1.23 1.33 قطعة

قاعدة 

 مكٌف
 0.93 1.14 1.23 1.60 1.67 قطعة

 54مصبع 

جرام 

لتصنٌع 

عبوه 

 لترمٌاه4

 1.10 1.05 1.00 0.81 0.83 قطعة

 : المصدر 
 سعر الصرف الحقيقي تم احتسابو بقسمة األسعار األجنبية مقومة بالدينار الميبي عمى األسعار المحمية. -
 ( نسبة تطور المبيعات2-6-2)

يمكن النظر إلى السوق المحمية باعتبارىا الخطوة األولى لمسمعة المنتجة محميُا والمختبر الذي يمكن استغاللو 
لبناء قدرتو التنافسية لمواجية األسواق العالمية، فالعنصر الميم واألساسي لمرفع من التنافسية لممنتج يكمن في 

ا يبين ىذا المؤشر مدى تطور المبيعات خالل سنة معينة تنشيط العوامل الداخمية والرفع من كفاءتيا، ومن ىن
مقارنًة مع السنة التي قبميا حيث إنو كمما ارتفعت النسبة وكانت بالموجب كمما دل ذلك عمى حصول تطور 
وزيادة في قيم اإلنتاج المباع، والعكس عند انخفاض النسبة بتسجيميا قيم سالبة فيي تدل عمى انخفاض قيم 

ع مقارنًة بالسنة التي قبميا ، ومن خالل الجدول نالحظ أن قيم المبيعات لبعض السمع الصناعية اإلنتاج المبا
المنتجة داخل مدينة مصراتة قد تفاوتت في تطورىا من حيث الزيادة والنقصان في بعض سنوات الدراسة، ومن 

-2006في الفترة من )منتجات ما نسبًا موجبة  10خالل حجم العينة سجمت نسبة تطور المبيعات في عدد 
(، فبتتبع فترات الدراسة سجمت تطورًا في المبيعات بتسجيميا نسبًا موجبة ومن أبرز ىذه المنتجات كانت 2010

في )السمع الغذائية كالحميب بأنواعو الطازج والمسترجع والمبن ومنتج المكرونة، ومنتجات العمف والكرتون، 



 

 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم لمواقع واستشراف المستقبل(                

76 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

ط األرضي والرخام، والمنتجات البالستيكية والحديدية(، وفي مقابل ذلك باإلضافة إلى منتجات مواد البناء كالبال
%( كما ىو -90% ، -0.9نمحظ في بعض السنوات أن ىناك منتجات قد سجمت نسبًا ضعيفة تفاوتت مابين )

( بما 2009،2010مبين بالمربعات المظممة حيث نمحظ ىذا التفاوت في منتج الحميب المخموط خالل األعوام )
حيث سجل انخفاض باإلضافة إلى  2010% عمى التوالي، وفي منتج المكرونة في عام -20%، -47و نسبت

 ( وأيضا بعض المنتجات2007،2010بعض منتجات مواد البناء كالبالط األرضي نوع محمي في عامي )

من ( PSDنسب تطور قيم مبيعات السمع الصنــــاعية المنتجة داخل مدينة مصراتة ) (4-2جدول رقم )
(2116-2111) 

نوع 

 المنتج

وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

 نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور%

حلٌب 

مبستر 

 طازج

 80.80 19.83 3.21 15.84 - لتر

حلٌب 

مبستر 

مسترج 

كامل 

 الدسم

 40.63 31.29 203.55 72.51- - لتر

حلٌب 

مبستر 

 مخلوط

 20.27- 46.76- 49.21- 94.02 - لتر

 36.57 239.55 57.32- 80.97 - لتر لبن

 80.01- 23.40 1.71 94.42 - طن مكرونة

علف 

دجاج 

 بٌاض

 62.66 11.08 7.76 12.13 - طن

علف 

دجاج 

 بادي لحم

 2.79 61.83 1.17 33.51- - طن

علف 

دجاج 

 مكمل لحم

 1.14- 0.05 4.95 4.49 - طن

علف 

 أغنام
 13.82 2.50 10.71- 1.66- - طن

حذاء 

 رجالً
 1289.17 91.46- 83.01- 114.88 - زوج

حذاء 

 نسائً
 50.00 11.54- 90.71- 288.51 - زوج
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نوع 

 المنتج

وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

 نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور%

حذاء 

أطفالً 

 وأوالدي

 22.42 3.70- 90.61- 38.51 - زوج

أطباق 

 حلوٌات
 22.13 4.11- 33.73 4.80 - طرف

علب 

 حلوٌات
 20.48 14.80 20.30 32.09 - طرف

علب 

 منادٌل
 9.38 13.72 5.11 10.05 - طرف

بالط 

أرضً 

 )مراوه(

 3متر
- 29.46 20.11 6.49 7.83 

بالط 

أرضً 

 )محلً(

 3متر
- -52.88 45.61 38.81 -23.44 

بالط 

أرضً 

32*32 

 )بٌانكو(

 3متر
- 35.57 18.40 -24.64 -5.18 

بالط 

أرضً 

32*32 

 )بالك(

 3متر
- -1.75 -52.53 17.33 -7.23 

رخام 

 فلورا
 3متر

- -3.14 -28.57 14.55 23.81 

رخام 

ألواح 

مٌرون 

 الٌت

 3متر
- 9.49 7.59 -2.94 9.09 

خرطوم 

 32قطر

 15.38 2.14 2.94 36.00 - متر000

خرطوم 

 20قطر

 20.12- 23.33 37.20 20.00 - متر000

خرطوم 

 32قطر

 33.33- 80.00 0.00 20.00- - متر000

رخام 

 )قراره(
 3متر

- 8.82 11.71 19.03 14.63 

رخام 

 )سلفٌا(
 3متر

- 18.18 32.00 18.88 -20.59 
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نوع 

 المنتج

وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

 نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور% نسبة التطور%

رخام 

 )بانوراما(
 3متر

- 18.18 32.00 18.88 -20.59 

مواسٌر 

 بالستٌكٌة
 2.01 26.22 5.58- 0.92- - كٌلو

خرطوم 

 مٌاه
 0.22 6.24 9.51- 11.54 - كٌلو

مسحوق 

الصابون 

 )النٌر(

 كرتونه

 قطعة 32

- 3.70 47.99 -16.64 -5.57 

حدٌد 

تسلٌح 

 قضبان

 40.76 32.28- 92.31 12.31 - طن

حدٌد 

تسلٌح 

 أسٌاخ

 60.34- 10.35- 83.53 1533.53 - طن

لفات على 

 الساخن
 246.81 79.68- 26.18 1.01 - طن

لفات على 

 البارد
 2.08- 22.31 42.89 44.46 - طن

لفات 

 مجلفنة
 22.78- 71.05 52.20 109.01 - طن

قاعدة 

 ثالجة
 21.17 10.26 28.20 82.46 - قطعة

قاعدة 

 مكٌف
 84.32 32.76 28.34 42.94 - قطعة

 54مصبع 

جرام 

لتصنٌع 

عبوه 

 لترمٌاه4

 17.36- 1.36- 0.14 13.43 - قطعة

 : المصدر 
عمى بيانات مجمعة من الشركات والمصانع العاممة في الصناعة التحويمية  الجدول من إعداد الباحث بناءاً  -

 داخل مدينة مصراتة.
 تم احتساب النسبة بقسمة قيم المبيعات لمسنة الحالية عمى قيم المبيعات لمسنة التي قبميا. -
 ( نسبة المبيعات إلى اإلنتاج الفعمي2-6-3) 

والذي  الوحدة االقتصادية في تنفيذ خطتيا اإلنتاجية لتصريف منتجاتيايتمثل ىذا المؤشر في المدى الذي حققتو 
، فيو يعكس مدى التناسق بين اإلنتاج وحاجة السوق يتمثل في نسبة الكمية المباعة من كمية ما أنتج فعمياً 
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ارتفعت تدل عمى زيادة وبذلك فإن ىذه النسبة إذا وانسيابية الوحدات المنتجة والمعدة لمبيع إلى المنافذ التسويقية، 
 الطمب عمى السمعة المعنية لدى المنشأة مما يعكس تزايد القدرة التنافسية ليا في السوق.

( من 2010-2006ومن خالل الجدول نالحظ أن كمية المبيعات ارتبطت في أغمب السمع خالل الفترة من )
الجدول تناقص كمية المبيعات في  خالل الزيادة والنقصان بكميات اإلنتاج الفعمي، حيث نالحظ من خالل

بعض فترات الدراسة ليذه السمع وذلك راجع في أغمب األحيان إلى تناقص في كميات اإلنتاج الفعمي، ونجد ىذا 
، منتج الحميب المخموط في عام 2007االرتباط بشكل ممحوظ في )منتج الحميب المبستر كامل الدسم في عام 

، حديد المفات عمى 2010، منتج حديد األسياخ في عام 2007في عام  ، منتج البالط األرضي المحمي2010
منتجًا من السمع المنتجة محل  35(، و نسبة كمية المبيعات من اإلنتاج الفعمي مرتفعة  ل2010البارد في عـام 

منتجات سجمت النسبة فييا أقل من  2% من اإلنتاج الفعمي وعدد 80الدراسة حيث فاقت فييا النسبة عن 
منتجات سجمت النسبة فييا تفاوتًا ما بين الزيادة والنقصان خالل فترات  9%، بينما بقية المنتجات وعددىا 80

 ىذه الدراسة.
% ونمحظ ىذه الزيادة 95فمنيا ما تجاوزت فييا نسبة المبيعات من اإلنتاج الفعمي في بعض السنوات ما نسبتو 

%، باإلضافة إلى منتج المكرونة حيث وصمت النسبة 100كما في منتجات األلبان حيث وصمت النسبة إلى 
% عمى التوالي، كما نمحظ زيادة ىذه النسبة 105%، 104( حيث فاقت فييا النسبة 2007،2008في عامي )

بشكل كبير في منتج األحذية الرجالية في أغمب سنوات الدراسة، وىذا ما يدل عمى استنفاد اإلنتاج بالكامل 
 ن المتبقي من فترات سابقة.إضافَة لجزء من المخزو 

 (2111 – 2116( لمسنوات من )SPRنسبة كميات المبيعات من اإلنتاج الفعمي  ) (5-2جدول رقم )

 نوع المنتج
وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

كمٌات المبٌعات 

 من اإلنتاج  %

كمٌات المبٌعات 

 من اإلنتاج  %

كمٌات المبٌعات 

 %  من اإلنتاج

كمٌات 

المبٌعات من 

 اإلنتاج  %

كمٌات 

المبٌعات من 

 اإلنتاج  %

حلٌب مبستر 

 طازج
 100 100 100 100 100 لتر

حلٌب مبستر 

مسترج كامل 

 الدسم

 100 100 100 100 100 لتر

حلٌب مبستر 

 مخلوط
 100 100 100 100 100 لتر

 100 100 100 100 100 لتر لبن

 22.21 97.47 105.97 104.22 97.83 طن مكرونة

علف دجاج 

 بٌاض
 90 88.46 91.67 100 98.96 طن
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 نوع المنتج
وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

كمٌات المبٌعات 

 من اإلنتاج  %

كمٌات المبٌعات 

 من اإلنتاج  %

كمٌات المبٌعات 

 %  من اإلنتاج

كمٌات 

المبٌعات من 

 اإلنتاج  %

كمٌات 

المبٌعات من 

 اإلنتاج  %

علف دجاج 

 بادي لحم
 98.82 100 62.35 62.80 100 طن

علف دجاج 

 مكمل لحم
 98.37 98.94 98.39 98.90 98.89 طن

 98.04 93.75 100 97.96 100 طن علف أغنام

 266.20 142.40 134.09 220.55 105.59 زوج حذاء رجالً

 52.94 99.17 38.42 113.67 72.20 زوج حذاء نسائً

حذاء أطفالً 

 وأوالدي
 57.29 53.57 21.61 71.34 46.41 زوج

أطباق 

 حلوٌات
 99.31 98.87 103.55 97.04 96.15 طرف

 100 100.61 99 100.88 98.90 طرف علب حلوٌات

 97.22 100 98.33 100 99.82 طرف علب منادٌل

بالط أرضً 

 )مراوه(
 86.96 94.25 91.23 85.37 87.50 3متر

بالط أرضً 

 )محلً(
 97.22 96.00 95.79 89.29 93.33 3متر

بالط أرضً 

 )بٌانكو( 32*32
 92.49 93.20 93.65 87.67 88.18 3متر

بالط أرضً 

 )بالك( 32*32
 94 78.60 93.52 103.75 95.60 3متر

 104 105 80 93.33 93.75 3متر رخام فلورا

ألواح رخام 

 مٌرون الٌت
 106.67 107.14 94.44 92.94 97.50 3متر

خرطوم 

 32قطر

 100 92.86 100 100.00 100 متر000

خرطوم 

 20قطر

 70 100 93.75 85.71 100 متر000

خرطوم 

 32قطر

 40 85.71 100 80 71.43 متر000

 94.00 93.18 95.24 92.50 94.44 3متر رخام )قراره(

 98.18 97.14 97.50 92.86 91.67 3متر رخام )سلفٌا(
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 نوع المنتج
وحدة 

 القٌاس

 السنوات

1001 1001 1001 1009 1050 

كمٌات المبٌعات 

 من اإلنتاج  %

كمٌات المبٌعات 

 من اإلنتاج  %

كمٌات المبٌعات 

 %  من اإلنتاج

كمٌات 

المبٌعات من 

 اإلنتاج  %

كمٌات 

المبٌعات من 

 اإلنتاج  %

رخام 

 )بانوراما(
 98.18 97.14 97.50 92.86 91.67 3متر

مواسٌر 

 بالستٌكٌة
 74.59 72.88 58.30 58.78 60.56 كٌلو

 94.08 94.85 89.28 88.78 86.67 كٌلو خرطوم مٌاه

مسحوق 

الصابون 

 )النٌر(

 كرتونه

 قطعة 32

98.18 102.94 93.30 92.89 85.28 

تسلٌح  حدٌد

 قضبان
 108.40 87.78 117.85 82.09 101.90 طن

حدٌد تسلٌح 

 أسٌاخ
 80.95 124.86 81.23 98.86 99.04 طن

لفات على 

 الساخن
 71.38 67.83 77.43 70.72 84.10 طن

لفات على 

 البارد
 81.82 58.21 52.31 43.06 45.26 طن

 92.40 76.91 74.11 36.67 66.16 طن لفات مجلفنة

 95 98.82 98.75 98.46 95 قطعة ثالجةقاعدة 

 98.40 95.33 96.67 98.95 97.86 قطعة قاعدة مكٌف

 54مصبع 

جرام لتصنٌع 

عبوه 

 لترمٌاه4

 100 100 100 100 100 قطعة

 : المصدر 
عمى بيانات مجمعة من الشركات والمصانع العاممة في الصناعة التحويمية  الجدول من إعداد الباحث بناءاً  -

 داخل مدينة مصراتة.
 تم احتساب النسبة بقسمة قيم المبيعات لمسنة الحالية عمى قيم المبيعات لمسنة التي قبميا. -
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 االستنتاجات والتوصيات المبحث الثالث:
 الدراسة وىي كالتالي :تم التوصل إلى مجموعة من النتائج في ىذه 

 من المزيد إلى وتحتاج ضعيفة الزالت الميبي االقتصاد في التحويمية الصناعات لقطاع التنافسية القدرة- 1
 التنافسية القدرة بأن) القائمة الدراسة فرضية قبول يفسر ما وىذا الحيوي، القطاع ليذا الحكومي والدعم الحماية

 الحماية(. من عالية درجة إلى لممزيد وتحتاج ضعيفة الزالت الميبي االقتصاد في التحويمية لمصناعات
 ضعف إلى بدوره يشير عام بوجو لمقطاع المنافسة المنتجات مواجية في التحويمية الصناعات قدرة ضعف -2

 جودة مستوى من لمرفع ليبيا في ومدروسة واضحة تكون أفضل قدرات وجود وعدم والتطوير البحث أنشطة
 الصناعية. المنتجات

عمى الرغم من االرتفاع الممحوظ في ناتج الصناعة التحويمية إال أن مساىمتو في الناتج المحمي غير  -3
 .% من قيمة الناتج المحمي غير النفطي خالل فترات الدراسة14النفطي مازالت ضعيفة، حيث أنيا لم تتجاوز

دراسة نمحظ ارتفاعًا في قيم ىذا المؤشر في من خالل تحميل مؤشر سعر الصرف الحقيقي لممنتجات محل ال -4
، بل ومنيا (2010-2006منتج محل الدارسة، حيث فاقت مقدار الواحد الصحيح خالل الفترة من ) 46أغمب 

وىذا ما يدل عمى قدرة ىذه السمع كما في بعض الصناعات الغذائية والجمدية،  2ما فاق فييا المؤشر مقدار 
 السمع المنتجة خارجيًا. المحمية عمى المنافسة مقابل

من خالل تحميل نسبة مؤشر كمية المبيعات من كمية اإلنتاج الفعمي أنيما ارتبطا فيما بينيما خالل نمحظ  -5
، فبالرغم من تسجيل بعض المنتجات نسبًا متذبذبة كما في بعض فترة الدراسة وذلك من حيث الزيادة والنقصان

أغمب منتجات العينة نالحظ أنيا قد منتجات الصناعات الغذائية والجمدية والمعدنية كانت النسبة ، ولكن في 
منتجًا في مجمل فترة الدراسة، ىذا مما يدل عمى قدرة ىذه  35% في 80سجمت نسبًا مرتفعة حيث تجاوزت 

 ت في تصريف إنتاجيا من خالل نسبة كمية المبيعات من كمية اإلنتاج الفعمي في كل سنة.الصناعا
من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا وألجل الرفع من القدرات التنافسية لمصناعات التحويمية الميبية تطرح 

 الدراسة مجموعة من التوصيات وذلك عمى النحو اآلتي :
 وى االقتصادية لممشروعات قبل البدء فييا وخمق البيئة الصناعية واإلنتاجية الجيدة.االىتمام بدراسات الجد -1
االىتمام الجاد بمجاالت البحث العممي والتطوير التقني واالستفادة من االستثمارات األجنبية لتطوير  -2

 وتشجيع الصناعات الناشئة.
ناعات المعتمدة عمى المواد الخام المحمية التركيز عند إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة عمى الص -3

 وخاصًة الثروات المعدنية التي تستخدم كمواد أولية في أي صناعة.
استخدام األساليب الحديثة في اإلنتاج وتوفير إدارة جيدة لمموارد اإلنتاجية واستقرار في اليياكل اإلدارية  -4

 ف.لمقطاع الصناعي لمرفع من مستوى المبيعات بأقل التكالي
االىتمام بمواصفات المنتج المصنع وتقديمو لممستيمك بالمستوى المطموب من النوعية والجودة لكي ترضي  -5

 رغباتو مما يسيم في زيادة المبيعات واإلنتاج.
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Abstract 

The research aims to measure and analyze the competitive ability of manufacturing 

industries in the Libyan economic. This objective is achieved by studying the 

competitive ability at the level of industrial sector during the period from 1995 to 

2019 with referring to the competitive ability at the level of industrial companies in 

Misurata during the period from 2006 to 2018. The problem of study lies in the 

measurability of the competitive ability of manufacturing industries in Libya 

quantitatively, whether at sector level or at the firm level. The methodology of study 

relies on the descriptive method. In the theoretical part, the study addresses the 

concept of competitiveness and its related concepts. In the practical part, the study 

measures the competitive ability of industrial sector as a whole ,This study showed 

positive directions of several indicators, especially after unifying exchange rate in the 

early 2000s and allowing a degree of competition. Consequently, it is possible to say 

that this sector is able to become more competitive if it is more encouraged by 

creating a better industrial environment. 


