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 الملخص :

ان التنمية االقتصادية ألى دولة في العالم يبدأ ببناء 

و تطوير البنية التحتية و التي لها االثر الكبير علي 

جميع مناحي الحياة الصحية و التجارية و 

و التعليمية و السياحية . و حتى يتحقق الصناعية 

لليبيا هذه التنمية يجب معالجة المشاكل التي تعيق 

ركزت هذه لتحتية في ليبيا . بناء و تطوير البنية ا

الورقة العلمية  االضواء على المشاكل التنموية 

التي تواجه ليبيا في المجال اإلنشائي و العمراني و 

كيفية حلها لما في ذلك من أثر كبير في تنمية 

االقتصاد الليبي و عدم اعتماده على مصدر وحيد 

وهو النفط و خلصت الورقة علي  مقترح ضرورة 

متوسطة كمرحلة اولي ليبية  كاترأنشاء ش

 في المرحلة الثانية عمالقة عالمية ) عبر البحار(و

عن طريق  وفي المرحلتين يتم تكوين الشركات

بمساعدة و دعم من الدولة  رجال االعمال الليبيين و

علي شكل أسهم في  و المواطنين الليبيين  الليبية

هذه الشركات في كل مرحلة من مراحل بناء هذه 

 و العمالقة الوطنية المتوسطة و  شركاتال

الحرص على انشاؤها لبناء ليبيا و جدا يةالضرور

حسب رؤية هذه الورقة العلمية وبناء علي  الغد 

ركزت  بقة سا دراسات وندوات ومؤتمرات علمية

بكثافة على المشاكل التي تعيق التنمية في ليبيا 

الكثير من المقترحات والتي حتى هذه  تووضع

لعلنا وو التطبيق أاللحظة لم تجد طريقها للتجريب 

وأن مقترح  نستفيد منها في تغير واقعنا الصعب 

مية )عبر البحار( ليس فكرة الشركات العمالقة العال

ما هو سلوك سلكته دول لم يكن لها وزن مبتدعة وان

كبير في التأثير في العالم سابقا وأصبحت االن من 

قة عبر البحار من الدول خالل بناء شركاتها العمال

العظمي اقتصاديا و عسكريا والمؤثرة علي مستقبل 

توصي هذه الورقة العلمية وان البشرية اليوم 

بذل الجهود الصادقة و الحثيثة  باإلسراع في

المتوسطة  تحقيق مقترح الشركات الليبيةوالمكثفة ل

متعددة المهام ال والعمالقة العالمية ) عبر البحار( و 

رجال االعمال الليبيين والمسؤولين في ل من خال

 والمواطنين الدولة الليبية والمهندسين والمخططين

بيا المستقبل دولة يالليبيين الراغبين في رؤية ل

ونفوذ  ذات تأثيرصناعية كبري في المنطقة 

 . ة عظميوسيادة عالمي ينكبير

المجال -التنمية االقتصادية : الكلمات الدليلية

لمتوسطة ا الشركات الليبية –االنشائي والعمراني 

-موالمتعددة المها)عبر البحار(العالمية والعمالقة

 –جال االعمال الليبيين ر -دولة صناعية كبري

 النفط . –تطوير البنية التحتية في ليبيا
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 .المقدمة :1

أن اعتماد أي دولة في العالم علي مصدر وحيد 

لتغذية االقتصاد ، مثل النفط يعرض مستقبل 

الدولة التنموي للخطر المؤكد وذلك  لتذبذب 

االنتاج النفطي وكذلك اختالف وعدم ثبوت 

اسعاره فأحيانا مرتفع جدا وأحيانا أخري 

منخفض جدا ، فأسعار المادة النفطية غير مستقر 

لمي وأن خلق مصادر بديلة عن في السوق العا

 النفط جزئيا أو كليا لهو الحل الرشيد و الصائب 

و حيث أن هذا الموضوع ليس وليد اللحظة  ]1[

ولكن تم معالجته في كثير من الملتقيات والندوات 

والمؤتمرات و االبحاث العلمية و تعددت طرق 

و حيد  الخالص من مشكلة االعتماد علي مصدر

تناولت هذه أال و هو النفط .  لتغذية االقتصاد

  ]3[، ]2[الورقة العلمية الورقتين العلميتين 

اللتين تكلم فيهما و جعين هامين وأساسيينكمر

عن سلبيات االعتماد علي النفط و أثره الباحث 

على انتاجية وأداء صناعة البناء و التشييد في 

ليبيا حيث تكلم أيضا عن معوقات التنمية في ليبيا 

اخري مثل سوء االدارة و التنسيق و  ال سباب

عدم كفاية االنتاج من مواد البناء في السوق 

الليبي مثل الحديد و االسمنت وارتفاع تكلفتهما و 

تدنى الرقابة على الجودة و عدم صناعة بعض 

مواد البناء المستخدمة بكثافة في ليبيا واستيرادها 

مثل المواد الصحية وملحقاتها  من الخارج 

القيشاني والمواد الكهربائية وغيرها و  وبالط

كذلك عدم القدرة علي تنفيذ المشاريع الهندسية 

الكبرى لعدم توفر الخبرة المطلوبة والتقنيات 

المعقدة والمتقدمة وعدم وجود العمالة الماهرة 

التقنية الكافية و االعتماد في ذلك على الشركات 

وخلص الى ان سبب توقف المشاريع  االجنبية

نشائية و العمرانية في ليبيا علي فترات زمنية اال

لتدني للحصار النفطي على ليبيا و  نظرا طويلة

غياب ل وكذلك أسعار النفط في السوق العالمية

التنسيق بين أدارات القطاعات و المؤسسات 

المختلفة و المسؤولة عن التخطيط و التنفيذ في 

واحدة ليبيا وطالب بأنشاء هيئة أو مؤسسة وطنية 

تتولى شؤون صناعة البناء والتشييد من حيث 

التخطيط واالدارة واالشراف والبحث والتطوير 

عوضا عن تشتيتها  على عدد كبير من 

 وللعلم فان دراسة الباحث والقطاعات المؤسسات

كانت على  المذكورة نتائجها سابقا االحصائية

 م2006م الى عام 1975الفترة الممتدة من عام 

  . ]4[من تاريخ ليبيا ( سنة31) متداداأي علي 

 . منهجية البحث:2

تناولت منهجية البحث في هذه الورقة المعوقات 

 هاالتنموية في ليبيا والحلول المقترحة للتخلص من

العمالقة المتوسطة ووكذلك كيفية بناء الشركات 

وطريقة عملها  مامتعددة المه (عبر البحار)

والمهام المناطة بها ثم تعرضت الورقة ال مثلة 

  علي شركات أجنبية عمالقة عبر البحار .

  المعوقات التنموية في ليبيا :. 2.1

و  ان أكبر المعوقات لبناء وتطوير البنية التحتية

النهضة العمرانية وبالتالي المعوق للتنمية 

 اآلتي االقتصادية في ليبيا في أغلب االحيان هو

]5[،]6[ ،]7[    : 

 . التمدد االفقي في السكن 

  عدم القدرة علي أنتاج كل ما هو

مطلوب من مواد البناء االزمة 

 . ]8[للتنمية 

 جودة مواد البناءعلى بة ارقال تدني  

]9[. 

  سوء االدارة و التنسيق نتيجة لتعدد

القطاعات والمؤسسات المسؤولة 
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و  عن أدارة المشاريع االنشائية

 العمرانية .

 تنفيد المشاريع  عدم القدرة علي

المعقدة تقنيا والتي تتطلب والكبرى 

خبرة واسعة وأيدي عاملة  تقنية 

  . ]10[ماهرة ومدربة

 االنشائية والعمرانية قبل المشاريع 

م والتي لم تستكمل حتي 2011 عام

اآلن بسبب عدم عودة الشركات 

األجنبية للعمل في ليبيا ومطالبتها 

بتعويضات كبيرة و باهضه كشرط 

للعودة وتحججها أيضا بالظروف 

االمنية في البلد و عدم وجود 

وذات برنامج حكومة مستقرة 

تنموي محدد ومعروف مسبقا 

خمسة  طويلة )ولفترة زمنية 

س فقابلة للتجديد لن ال(سنوات مث

الحكومة أو لحكومة أخرى تكمل 

المشوار التنموي مثل ما هو 

متعارف عليه عندهم عن طريق 

 البرامج االنتخابية.

الحلول المقترحة للتخلص من . 2.2

معوقات التنمية االنشائية والعمرانية 

 : في ليبيا

تشرح الورقة العلمية الحالية تصورها 

للحل من خالل تناول البنود االتية 

 بالشرح التفصيلي :

المتوسطة كيفية بناء الشركات مقترح * 

ر المتعددة المهام )عبالوطنية العمالقة و 

 البحار(.

 الوطنية طريقة عمل الشركاتمقترح *

 المتوسطة و العمالقة

 الوطنيةمهام الشركات مقترح  *

 .توسطة والعمالقةالم

*أمثلة علي شركات أجنبية عمالقة 

 متعددة المهام )عبر البحار( .

 كاتكيفية بناء الشرمقترح  .2.2.1

العمالقة المتعددة المهام  المتوسطة و

 :الليبية )عبر البحار(

 تقترح الورقة العلمية الحالية تنفيذ هذه

ببناء الشركات  علي مراحل وذلك الخطة

الوطنية في المرحلة االولي ثم المتوسطة 

بعد ذلك بناء الشركات العمالقة الوطنية 

 :في المرحلة الثانية كالتالي

 المرحلة االولي:

يقوم رجال االعمال الليبيين بتكوين 

ة يشركات متوسطة الحجم مقارنة بميزان

وذلك عبر  االجنبية الشركات العمالقة

شراكات اقتصادية بين رجال التكتل في 

او عبر دمج شركات  الليبيين لاالعما

وتقترح الورقة ضرورة  ليبية صغري

لهذه  والمواطنين الليبيين تشجيع الدولة

الخطوة عبر المشاركة باسهم من خالل 

كما ، هذه الشركات المتوسطة الحجم 

علي هذه الشركات العلمية تقترح الورقة 

عمل المتوسطة في حالة الحاجة 

مع  (Joint venture)مشاركات 

لتكتسب منها  لها شركات أجنبية مثيلة

وتدعو الورقة العلمية  .الخبرة و التقنية 

في  متعددة المهام ال نشاء شركات

مختلف المجاالت التجارية واإلنشائية 
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والعمرانية والبنية التحتية والمواصالت 

واالتصاالت وصناعة المعادن ومواد 

البناء واالعمال الكهرو ميكانيكية 

ور والخرسانة سابقة والطرق والجس

 ن والهياكل المعدنيةاالجهاد والتموي

والمحاصيل الزراعية وصناعة 

المصاعد والمواد الكهربائية واجهزة 

االمن والمراقبة و السالمة وصناعة 

والسيارات والمعدات الثقيلة  الكسارات

والشاحنات والجرارات والرافعات 

ومعدات البناء ...الخ وتقترح الورقة 

 يكون لجميع هذه الشركاتايضا ان 

او  هيئة المتوسطة والمتعددة المهام

ولها  (congress)واحدة تمثلهم  مؤسسة

 ومهندسين  رئيس ولجنة ادارية

 اقتصاديين واستراتيجيينومخططين 

خطة عمل منظمة لفترات زمنية محددة و

بالتنسيق مع  تعمل هذه المؤسسة و

 الليبي قانونال الدولة الليبية ومن خالل

 الليبية.  السيادة تشريعاتو

 المرحلة الثانية :

اندماج الشركات المتوسطة الليبية مع 

بعضها في تكتالت اقتصادية كبري 

لتكوين شركات عمالقة متعددة المهام 

)عبر البحار( وتضاهي الشركات 

العمالقة االجنبية في الميزانية وفي 

ايضا تشجع الورقة مشاركة  المهام .و

ن باسهم يالدولة الليبية والمواطنين الليبي

ركات العمالقة لزيادة قوتها في هذه الش

وقدرتها علي االستثمار في داخل ليبيا و 

ان  خارجها. كما تقترح الورقة ايضا

و  يكون لجميع هذه الشركات العمالقة

المتعددة المهام )عبر البحار( هيئة او 

ولها  (congressتمثلهم ) مؤسسة واحدة

رئيس ولجنة ادارية ومخططين 

اقتصاديين واستراتيجيين وخطة عمل 

منظمة لفترات زمنية محددة و تعمل هذه 

المؤسسة بالتنسيق مع الدولة الليبية ومن 

خالل القانون الليبي وتشريعات السيادة  

 الليبية.

الشركات  طريقة عمل مقترح. 2.2.2 

عمالقة المتعددة الالمتوسطة والليبية 

 :المهام )عبر البحار(

ريقة عمل الشركات الليبية ط -

 المتوسطة متعددة المهام:

تقترح الورقة العلمية الحالية بان تقوم  

الشركات المتوسطة الوطنية بعمل فروع 

لها في جميع بلديات ليبيا دون استثناء 

من أجل دراسة شاملة لجميع مشاكل 

النواحي جميع  البلديات الليبية من 

االنشائية والعمرانية والبنية التحتية 

والصحية  واالقتصادية واالجتماعية

توفر دراسة والتعليمية والصناعية و

للصناعة ودراسة  الالزمةالمواد الخام 

ومشاكل  الفرص االستثمارية المتاحة

المشاريع االنشائية الغير مستكملة 

تحتاج لصيانة  التيوالمباني 

والمواصالت والمشاريع واالتصاالت 

مشاريع حماية البيئة الزراعية و

وغيرها من المشاريع السياحية و

جميع بلديات ليبيا االعمال التي تطور 

شرقا وغربا شماال وجنوبا . وتقترح 

الورقة ان تدعم  الدولة الليبية هذا 

المشروع التنموي بقوة وكذلك الشركات 
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بر ع االجنبية النفطية المستثمرة في ليبيا

دعم الشركات المتوسطة الوطنية سالفة 

الذكر لتقوم بواجباتها الوطنية نحو 

تطوير الوطن والمواطن والذى بدون 

ذلك حسب وجهة نظر الورقة البحثية 

الحالية لن يكون لليبيا نهضة عمرانية 

وانشائية واقتصادية كبري في وقت 

قريب كما لن تسطيع ليبيا من خلق 

صاد الليبي مصادر بديلة لدعم االقت

 عوضا عن النفط .

ريقة عمل الشركات الليبية العمالقة ط -

 متعددة المهام )عبر البحار(:

متعددة تقوم الشركات الليبية العمالقة 

المهام)عبر البحار( بفتح فروع لها في 

دول ايضا في المدن الكبرى الليبية و

العالم  خارجية متعددة في مختلف قارات

 لتتمكن من االستثمار داخل وخارج ليبيا.

 

 الهامة مهامال بعض مقترح .2.2.3

 :المقترحة وطنية شركات اللل

 شركاتللمهام مقترح أهم ال أوال :

في المرحلة االولي  ةالمتوسط الوطنية

: 

 استكمال المشاريع الكبيرة المتوقفة* 

بسبب مطالبة الشركات االجنبية 

وعدم  وكبيرة جدا بتعويضات باهضه

رغبتها في جميع الظروف باستكمال 

هذه المشاريع بحجة الظروف االمنية في 

ليبيا وان االستمرار في عدم استكمال 

بأضرار بالغة سبب تهذه المشاريع سي

للمباني من النواحي االنشائية اضافة الي 

االضرار االقتصادية واالجتماعية 

اء التي ستلحق بليبيا من جر والتخطيطية

حيث انه علي سبيل المثال  هذا التأخير

روع كمال مشستعدم اال الحصر 

سيساهم  وحدة سكنية بتاجوراء 10000

بدفع المواطنين في طرابلس وضواحيها 

باالستمرار في التمدد االفقي للسكن ما 

من  سيترتب عليه تحييد مساحات شاسعة

في طرابلس وضواحيها من االراضي 

الصناعية يع استثمارها في المشار

والزراعية والبنية التحتية والمنتزهات 

والمشاريع الصحية و التعليمية ناهيك 

عن تضاعف عدد السكان في المستقبل 

القريب وما سيتبعه من ازمات في حال 

التباطء وعدم معالجة هذه المشاكل بشكل 

وان أتخاد االجراءات  فوري وسريع

الفورية والعاجلة الستكمال هذه 

قبل المسؤولين ليدل على  المشاريع من

القدرة علي تحمل المسؤولية والغيرة 

 الوطنية علي الوطن والمواطن .

ك وأزاله المتهالالقائمة  المباني* صيانة 

 .منها

المساهمة في دعم بناء وتطوير البنية  *

العلمية  تقترح الورقة :التحتية في ليبيا 

الوطنية  علي الشركات المتوسطة

والشركات االجنبية النفطية المستثمرة 

المساهمة مع  في قطاع النفط في ليبيا

في بناء مشاريع البنية الليبية  الدولة 

التطوير البناء والتحتية لما سيعود به هذا 

ال  علي هذه الشركات من فوائد كثيرة

تعد وال تحصي بشكل مباشر أو غير 

وستكون هذه البنية التحتية  مباشر
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المتطورة المذكورة هي البنية االساسية 

لتكوين الشركات العمالقة الوطنية )عبر 

البحار( متعددة المهام في المرحلة 

 .الثانية

 انشاء المباني السكنية متعددة الطوابق *

 العلميةتقترح الورقة  :دور(  12) 

انشاء مشاريع مباني سكنية متعددة 

 اتدور( في جميع بلدي 12الطوابق )

علي ان يكون هناك أمكانية لتطوير ا ليبي

 18هذه المباني في المستقبل الي ) 

دور( مثال وذلك لتنفيذ خطة تحويل 

 بلديات ليبيا الي مدن مصغرة تشبه 

طرابلس وبنغازي و المدن الكبيرة مثل 

مصراته وذلك لمنع هدر مساحات 

واسعة وهامة حول هذه البلديات ممكن 

لمشاريع البنية  في المستقبل استثمارها

لبناء المصانع والمدارس و التحتية

 والمستشفيات والفنادق والمنتزهات

والجامعات وذلك لتوفير فرص عمل 

دائمة للشباب الليبي بالقرب من  مناطق 

سكنهم لتنمية اقتصادية شاملة تشمل كل 

الشركات  أوال ربوع ليبيا تبدأ في بنائها

 ثانيا المتوسطة الوطنية المقترحة ثم

المقترحة الشركات العمالقة الوطنية 

ال نشاء في المستقبل القريب وذلك  أيضا

مشاريع كبري عمالقة في هذه البلديات 

  وما حولها.

 *انشاء مصانع مواد البناء والمواد

والمصاعد  الكهربائية  الكهربائية

ومصانع المواد الغذائية والصناعات 

 المعدنية .

عية الكبرى *إقامة وتنفيذ المشاريع الزرا

لتوفير الغذاء للمواطن الليبي وبأرخص 

االثمان وتحقيق االكتفاء الذاتي حيث ان 

بالدنا تزخر بالكثير من الثروات 

تجد طريقها الطبيعية والتي لم والموارد 

 لالستثمار بعد.

* تنفيذ مشاريع  كبري للثروة الحيوانية 

وتحسين السالالت الوطنية وذلك لتحقيق 

 تي في هذا المجال.االكتفاء الذا

 *  تنفيذ مشاريع الخدمات النفطية . 

    

 لشركاتل المقترحة  مهامال أهم: ثانيا

ر ة المتعددة المهام )عبالعمالق الوطنية

 : الثانيةفي المرحلة  البحار(

أنشاء المصانع الثقيلة في ليبيا * 

واالهتمام بتوسيع خدمات وزيادة 

وتطوير إنتاجية المصانع الموجودة 

 تامثل مصانع السيارات والشاحن منها:

 والجرارات والحافالت والرافعات و

 والحديد والصلب .الموانئ 

المطارات في كل و تطوير أنشاء * 

 . ربوع ليبيا

 أنشاء و تطوير مصانع البتروكيماويات*

والمصانع المعتمدة علي المنتجات 

البتروكيماوية لتحقيق نهضة صناعية في 

 ليبيا .

القيام بمشاريع المباني العمالقة *

عند الحاجة   اليها )ناطحات السحاب (

ال براز القوة االقتصادية ومدي التقدم 
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الذي وصلت اليه ليبيا معماريا و إنشائيا 

. 

انشاء البنية االساسية لصناعات *

 عسكرية وامنية  متطورة.

صناعة الحواسيب واجهزة االتصاالت * 

ألغراض  وصناعة االقمار الصناعية

 متعددة .

 * أنشاء الموانئ البحرية وتجهيزاتها.

*صناعة السفن متعددة االغراض 

 والبوارج.

* صناعة الطائرات المتنوعة لتأدية 

مثل رش المبيدات مختلف الخدمات 

و تقليل  التنقل الحشرية وتسهيل سرعة

 تكلفة المواصالت الداخلية .

* عمل المشاريع الكبرى ال نتاج الطاقة 

الكهربائية الكافية لتشغيل المصانع 

وتغذية المنازل والمنشآت الخدمية 

واالدارية مثل المفاعالت النووية 

لألغراض السلمية ومشاريع الطاقة 

 الشمسية وطاقة الرياح.

أمثلة علي بعض من الشركات  .2.3

 العمالقة االجنبية )عبر البحار(:

 Rwاالمريكية  الشركة االستشارية* 

Armstrong   وهي متخصصة في

 االستشارات لجميع التخصصات

وموقعها علي النت 

(). 

 Italcementi)*الشركة االيطالية 

Group)  وهي خامس أكبر منتج

لإلسمنت في العالم وهي مكونة من 

 22في مجموعة شركات ولها فروع 

مصنع  59دولة في أربع قارات ولديها 

خالطة  350ال نتاج االسمنت ، 

الركام  ال نتاجمحجر  90خرسانية ، 

 مليار 4.8بلغت  2010ومبيعاتها عام 

موقعها علي النت               يورو .

)www.italcementi.it وكذلك )

)www.italcementigroup.com(. 

 COLACEMالشركة االيطالية *

SPA) وهي ثالث منتج لإلسمنت في)

ايطاليا وهي عبارة عن مجموعة 

 Financoشركات متحدة مع بعضها ) 

Group)   وهي موجودة في ثماني دول

موزعة علي ثالث قارات في العالم 

مصنع  11خالطة اسمنت ،  100ا ولديه

 616ومبيعاتها تبلغ سنويا في حدود 

مليون استرليني سنويا وبها عدد من 

 .2000الموظفين يبلغ اكثر من 

وهي مكونة ( التركية   (MNG*شركة 

ثم تحولت  1976من شركة واحدة عام 

الي مجموعة من الشركات و اصبح 

( وتعمل في (MNG Groupاسمها 

و خارجها اعات في تركيا ثماني قط

وتعمل الشركة في بناء الفنادق و المباني 

والطرق والمخازن للحبوب والسوائل 

والمصانع والهندسة الصحية لمعالجة 

والسدود والطاقة وصيانة المياه العادمة 

 20,000الطائرات يعمل بالشركة  

 مليار 4موظف وتتحصل الشركة علي 

لجزائر ولديها مشاريع في ا دوالر سنويا

http://www.italcementi.it)/
http://www.italcementigroup.com/
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وليبيا والسعودية واالمارات المتحدة 

وعنوان الشركة وبلغاريا وكذلك تركيا 

 .(www.mng.com.tr(على النت 

* الشركة العالمية االلمانية للمقاوالت و 

 (ATLASاالستشارات أطلس )

)hallen.de-laswww.at.) 

* الشركة العالمية الفرنسية لنقل 

حول  CMA CGMالبضائع بحريا 

العالم وهي مكونة من مجموعة شركات 

-CMA CGM a world)فرنسية 

leading container shipping    

  .)cgm.com-www.cmagroup)( 

 . النتائج :3

المقترحات أعاله والموضحة بتطبيق 

نحصل  بالتفصيل في بند منهجية البحث

 علي االتي :

* بتطبيق مقترحات المرحلة االولي 

متعددة  نحصل علي شركات وطنية

متوسطة الحجم مقارنة بميزانية  المهام و

وسيتحقق الشركات العمالقة االجنبية 

لليبيا أنشاء هللا بناء وتطوير البنية 

ع ودراماتيكي و التحتية بشكل سري

ستشهد ليبيا نهضة إنشائية و عمرانية 

صناعية واقتصادية واجتماعية ثورة و

 .غير مسبوقة

بتطبيق مقترحات المرحلة الثانية  *

نحصل علي شركات وطنية متعددة 

( مقارنة عبر البحارالمهام عمالقة )

 بميزانية الشركات العمالقة االجنبية

ال  وسيتحقق لليبيا اقتصادا قويا وجبارا

يعتمد علي النفط كمصدر و حيد 

بل يعتبر كمصدر مساعد   لالقتصاد

وستتحول ليبيا الي دولة  للتنمية مرحليا

صناعية كبري في المنطقة وستحقق ليبيا 

االكتفاء الذاتي من كافة السلع 

الضرورية للمواطنين وبأسعار منخفضة 

لسيادي والقيادي وستحتل ليبيا دورها ا

  عالم اليوم .في 

  .االستنتاجات :4

المقترحات المذكورة في ان تطبيق * 

لتكوين  هذه الورقة البحثية العلمية

الشركات الوطنية العمالقة في المرحلة 

تتمكن الشركات  بعد أنالثانية وذلك 

الوطنية المتوسطة من تكبير رأس مالها 

لتصبح قادرة  وزيادة خبراتها وميزانيتها

 علي االندماج لتكوين شركات عمالقة

مع خلق البيئة المناسبة لعمل الشركات 

العمالقة عن طريق بناء وتطوير البنية 

بشكل  في ليبيا  التحتية والصناعية 

 .أوالواسع 

ان الوضع الحالي في ليبيا يسمح  *

بتطبيق المقترحات المطروحة في 

الورقة البحثية ال خراج ليبيا من االزمة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

زمنية ات لفترليبيا شتها االخانقة والتي ع

ولكن بمزيد من  من تاريخها طويلة

الجهد والصبر والمثابرة واالصرار 

باطؤ في تطبيق وان الت تحقق االهدافت

المقترحات المذكورة سيجعل ليبيا تعيش 

مع         مزيدا من المعاناة والتخلف 

 تحجيم الدور السيادي والقيادي لليبيا

 عالميا.

http://www.mng.com.tr)/
http://www.atlas-hallen.de/
http://www.cma-cgm.com/
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 التوصيات : .5

نوصي اللجنة العلمية المشرفة على * 

رابلس ط-للعلوم والتقنية الدوليالمؤتمر 

(ICTS 2019 مشكورين في حال )

 الورقة العلمية للنشر أن يعطواقبول هذه 

منها لسيادة رئيس الدولة  كاملة نسخة

 ين لالطالعومجلس الوزراء المحترم

مجلس لرئيس منها كاملة  ونسخة أخري 

ورجال االعمال  جال االعمال الليبيينر

 لالطالع عليها الليبيين المحترمين، 

 لألهمية.  ذلكو مقدما جميعا ينمشكور

بيق مقترحات نوصي باإلسراع بتط* 

 ال حداثهذه الورقة البحثية العلمية 

قتصادية نهضة انشائية وعمرانية وا

وتحقيق استقرار أمني كبري في ليبيا 

واجتماعي وإنجاز ثورة صناعية عمالقة 

كما حدث لليابان بعد هوري شيما 

ونجازاك وفرنسا بعد الثورة الفرنسية 

ودول أوروبا بعد الحرب العالمية االولي 

ي فولتحقق ليبيا االكتفاء الذاتي والثانية 

وتحرير االقتصاد كل شيء ضروري 

الليبي من االعتماد على مصدر وحيد 

 الريادية ولتحتل ليبيا مكانتها وهو النفط

 والقيادية في العالم.

  : المراجع

1 .شافية د. عبدهللا امحمد شامية و أ 

بو شويقر ، أضواء عن الندوة سالم 

العالمية حول النظام االقتصادي العالمي 

والتنمية العربية : الواقع والرؤية 

مكتب معلومات : المستقبلية ، )ليبيا 

دراسة الطاقة ،مجلة الطاقة والحياة 

 .1996،العدد السابع(، سبتمبر 

2  دراسة  ،ريفة  قد. موسي عبدهللا

تحليلية لتطور وواقع مستقبل صناعة 

 :البناء والتشييد في ليبيا ، ) مصراته 

ء مجلة المؤتمر الوطني الثالث لمواد البنا

أكتوبر  7والهندسة االنشائية، جامعة 

،)2006. 

3  ،  د. موسي عبدهللا قريفة

خصائص مواد البناء في السوق الليبي 

لبناء وأثرها علي انتاجية وأداء صناعة ا

مجلة المؤتمر  :، ) مصراتهالليبية 

الوطني الثالث لمواد البناء والهندسة 

 . 2006أكتوبر(،  7االنشائية، جامعة 

 4  ،د. جبريل سليمان الجروشي

ضرورة المعلومات ال تخاد قرارات 

: جمعية العلوم و  مصراته،)فعالة 

(،  44التقنية ، مجلة الهندسي، العدد 

2002. 

 5.محمد عبدهللا الغالي ، المباني  م

،) !؟العشوائية خارج المخططات لماذا 

ليبيا :النقابة العامة للمهن الهندسية 

 .2000( ،  41،مجلة الهندسي، العدد 

6  لجنة تقويم الدراسات الخاصة

بالمخططات االقليمية والمحلية ، ) 

دليل معايير  اللجنة الشعبية للمرافق :

مجلة الهندسي،  التخطيط العمراني ،

 .2000(، 41العدد 

 7 .أ. د. صالح يحي الباروني ، د

ناجية السيد ، المعايير االسكانية والمواد 
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واالساليب المناسبة للمبني السكني ،) 

ليبيا : النقابة العامة للمهن الهندسية ، 

 .1990(، 15مجلة الهندسي، العدد 

8  الطرباقية و آخرون د. طارق

والقدرة التنافسية ،جودة االنتاج 

للصناعات الليبية ، ) ليبيا : النقابة 

العامة للمهن الهندسية ، مجلة الهندسي، 

 .2002(، 43العدد 

9  د. أسماعيل القزاز ، م. سليمان

 عثمان المدني، أدارة الجودة الشاملة ،)

 ،ليبيا : النقابة العامة للمهن الهندسية 

 .2003(، 45مجلة الهندسي، العدد 

10  الشركة العربية للصناعات

هن الهندسية ، )ليبيا : النقابة العامة للم

 32الهندسية ، مجلة الهندسي، العدد 

،)1995. 
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