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ات بإيقاعات رسيعة وظهور  ي ادت اىل تغير ي دول الربيع العرب 
ي حدثت ف 

ات الث  ان التغير
ة  وادت اىل االنكماش باقتصاداتها مما ادي اىل انخفاض الطلب  تحديات داخلية واقليمية كبير

 .عىل منتجات الصلب باألسواق
ي العديد من العوامل المؤثرة   ي وصاحب الربيع العرب 

النشاط االقتصادي بالسالب اهمها  ف 
 .التحديات االمنية والسياسية وتأخر بناء مؤسسات الدول

ي جميع البلدان وهي 
تعتي  صناعة الحديد والصلب إحدى دعامات التنمية االقتصادية ف 

ي أنشأت من 
اتيجية الثر األساس إلنشاء البنية التحتية ونمو االقتصاد  ، ومن بير  األهداف االسير

ي إقامة البنية التحتية سواًء من خالل 
ي والمساهمة ف 

كة دعم االقتصاد الوطث  أجلها الشر
ي تعتمد عىل 

كة  أو من خالل إقامة الصناعات التكميلية الثر ة لمنتجات الشر المساهمة المبارسر
 .  منتجات الحديد والصلب كمواد خام

ي واجهت تحديات من  ي السوق الليث 
كات ف  كة الليبية للحديد والصلب احد اهم الشر والشر
ا خالل سنة  كة جهدا كبير الخطط المناسبة  العداد 2017و2011نوعيات جديدة بدلت الشر

 .لالستفادة من الفرص وتفادي التحديات او تقليلها واالستعداد للمستقبل

 مقدمـــــــــة
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موقع الشركة الليبية للحديد والصلب 
(LISCO) 

 Misurata 
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 املصانع واملرافق االساسية للشركة 



Company products 



كة ودخول صادراتها االسواق العربية والدولية وما تتمتع به من جودة متمير ة حصلت عىل العديد من الجوائز  ة بالشر خالل مسير
 :  والشهادات من المؤسسات الدولية المعروفة والمتخصصة وهي 

 .م من جمعية النجمة الذهبية الدولية1999للجودة للعام  24جائزة النجمة الذهبية الدولية (1)
 م2001مونديال السوق العالمية مركادو جائزة األلفية الجديدة الجائزة الدولية لالمتياز التجاري من (2)
 م من مؤسسة الدروب األخرى لألبحاث واالستشارات2002جائزة دولية لأللفية الذهبية للجودة (3)
 وجددت 2002سنة  9000 اآليزوشهادة تطبيق نظام إدارة الجودة وفق المواصفة الدولية (4)
 .م2002جائزة التقنية الالتينية للجودة وألفضل عالمة تجارية من قبل مؤسسة الدروب األخرى لألبحاث واالستشارات للعام (5)
 .م2002الجائزة الذهبية الدولية لأللفية الجديد للجودة واألداء المتمير  للعام (6)
 .م2002الجائزة الدولية الرابعة عشر لإلنشاءات الصناعية والوحدات المساعدة للعام (7)
 .م من نادي الرواد للتجارة2003جائزة األلفية الجديدة الدولية ألفضل عالمة تجارية للعام (8)
 .م من اللجنة األوروبية المختصة لهيئة التسويق العالمية2003المكافأة الملكية للتفوق واالمتياز عن الجودة العالمية وأفضل أداء (9)
 إلدارة البيئة  14000شهادة االيزو ( 10)
 لإلدارة السالمة والوقاية الصناعية 18000شهادة االيزو ( 11)
ي ( 12) ي المسؤولية االجتماعية دب 

 2013شهادة التمير  ف 
اء للمحافظة عىل البيئة المانيا سنة ( 13)  2014جائزة الخض 
ي ادارة االزمات بريطانيا ( 14)

 2017جائزة التفوق ف 

 جوائز وشهادات 
 الشركة الليبية للحديد والصلب
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ت   ج 
ت  ة  ان  دن  ل الجدن  ر من  من  الكت  ون  طن   7,3 اكث  ى ملي   م2017حت 

ة   ات  الطولن  ج 
ت  ت  من  المن  ج 

ت  ر من  ان  ون  طن   13,1اكث  ى ملي   م2017حت 
ن   سطجات  على الساح 

الم
ت  من   ج 

ت  ر من  ان  ون  طن   8,89 اكث  ى ملي   م2017حت 
د على  ر ن  ا مما ي  ت  ب  ت  لن  ف  ط  ون  طن   3.7ن   من  الخ ردة  ملي 
د عن   ر ن  ركة  ما ي  الش  عمل ب  رة  اسرة   6500ي  اس  ة  مت  ف  طري   ب 
د عن   ر ن  ركة  ما ي  مد على الش 

عت  رة  الف  اسرى  50وي  اس  ر مت  ث  ة  ع  ف  طري   ب 
د عن   ر ن  ا ما ي  وب  ى  السوق  سي 

خ  ف 
ض  ار  300ن  ت  ون  دن  صادملي  ت  لة  الاق  خرك عج   مما ي 

ة   ن  درن  دم دورات  ن  ف  ة  ي  د مجلن  ر ن  ة  ف رصة   1000عن  لما ي  ن  ب  درن   ن 
د  ر ن  ارات  ما ي  ب  ة  ور  ن  ارح  ة  خ  ن  ب  درن  دم دورات  ن  ف  ة   100عن  ي  ن  ب  درن   ف رصة  ن 

ع   
دف  د ن  ر ن  ة  ما ي  ن  لخ ر ن 

ل
ات   ت  ا من  رائ ت  وب  كل ض  ا عل ش  وب  ة  سي  ن  ر ن 

ار 80عن  للخ  ت  ون  دن   ملي 
د  ر ن  ركة  ما ي  مد على الش 

عت  ة   8000عن  ي  ع ورس   ومصي 
ر ساهمت   اء اكث  س 

ا ن  كلة  الاسكان  ب 
ى  خل مس 

ل  2600من  ف  ر  ن  مث   للعاملي 

ع ما 
ة  دف  من  ت 

ار دل  1.211ق  كون    ملت 
ة  وت  ن  ب  لن 

رائ ت  للدولة  ال عت  كل را سمالها كض  رج  د اسث  د الدولة  ق  س عن  ا سن  ار دل   1.3الت  ى  ملت 
ف 

ة   م سن  ت  ن 
ف  ا لي  ق  ركة  وف  ن  ا ن  ا صول الش  وق  م 2010حي  ف 

ار   5.0ي   .دلملت 
د عن   ر ن  لال عمرها ي  ة  خ  عملة  الصعن 

ال
لها من  

مالى  دخ 
ار 4اج  ت  ار دن   ملت 

د عن   ر ن  ة  ي  مجان 
عملة  ال

ل
ا لها ب 

مالى  دخ 
ار 7اج  ت  ار دن   ملت 

 يف االقتصاد الليبي مساهمة الشركة
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 املوارد البشرية

ي 
ي صناعة الحديد والصلب يحتاج إىل عمالةتبث 

 ةعالي و توطير  التقنيات الحديثة المتطورة ف 

ي مهاان وتخصصااات متعااددة 
وتاادريبهم وتااأهيلهم وتطااويرهم وتحفااير هم وأعاادادهم المهااارة ف 

كة  اإلنتاجية و الجودة وخفض التكاليف بمهارات تحسير  لإللمام  ي واهتمت الشر  : بالتالثر

 استخدامهاالتدريب و التأهيل المستمر بما يناسب متطلبات التقنيات المتطورة  المراد. 

 وانظمة التحفير  بما يناسب خصوصية وبيئة الصاناعة وبماا يحقاق اساتقرار نظام مرتبات

ي سوق العمل
 .العمالة واستقطاب العنارص والكفاءات الجيدة ف 

كات بما يخدم نقل وتوطير  التقنية ي العقود مع الشر
 . االهتمام بالتدريب ونقل التقنية ف 

 ي تقاعااادت وضاااع خطاااة إلحاااالل العمالاااة
ي االحتياجاااات مااان الاااثر

تفادياااا لحااادوث فجاااوة ف 

ة لديهم للجيل الجديد  .العمالة ونقل الخي 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

6650 وطنية 6616 6666 6745 6811 6756 6732 6905 6854 6241 7048 6870 6719 6575 6506

227 غير وطنية 125 96 87 70 47 53 51 50 48 91 95 64 120 192

6877 اإلجمالي 6741 6762 6832 6881 6803 6785 6956 6904 6289 7139 6965 6783 6695 6698
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 املوارد البشريةتطور 
 م2017إىل  2003الفرتة من خالل 
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6506 

192 

 عمالة غير وطنية عمالة وطنية

%97.13  

%2.87  
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 نسبة العمالة االجنبية اىل العمالة الوطنية



والخبرة توزيع العمالة الوطنية حسب المؤهل 

 2017نهاية 

 تحت المتوسط المتوسط العالي المجموع

الخبرة 

 بالسنوات
 العدد %النسبة 

النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 
 العدد

النسبة 

% 
 العدد

28.69 1922 27.69 257 29.60 1273 26.68 392 0-10 

28.12 1883 25.22 234 28.83 1240 27.84 409 11-20 

 20اكبر من  668 45.48 1788 41.57 437 47.09 2893 43.19

 المجموع 1469 100 4301 100 928 100 6698 100
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928 

4301 

1469 

 تحت المتوسط متوسط العالي

%14 
%23 

%63 
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 توزيع العمالة احمللية حسب املؤهل



 التقسيم التنظيمي
 عدد

 العاملين

سنة  40

 فاقل

 41من 

سنة إلى 

 سنة 50

 51من 

سنة إلى 

 سنة  55

 56من 

سنة إلى 

 سنة 60

 61من 

سنة إلى 

 سنة 65

مجلس اإلدارة والتقسيمات 

 التابعة له
116 29 43 25 10 9 

قطاع الشؤون التجارية 

 والمالية
377 91 189 66 21 10 

قطاع الشؤون اإلدارية 

 والخدمات 
725 266 244 110 89 16 

 14 47 161 311 333 866 قطاع الشؤون الفنية

 40 167 5542 2119 1746 4614 قطاع شؤون اإلنتاج

 89 334 914 2906 2465 6698 المجموع

 الفئات العمرية
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المنقطعون 

حتى نهاية 

 السنة

االعارة 

والندب 

 والتفريغ

العمالة في 

 نهاية السنة

ترك الخدمة 

 خالل السنة

التمكين 

 خالل السنة

العمالة في بداية 

 السنة
 السنة

 م 2011 6956 48 100 6904 27 149

 م 2012 6904 158 773 6289 42 712

 م 2013 6289 1072 222 7139 43 476

 م 2014 7139 105 279 6965 39 279

26 47 6783 226 44 6965 2015 

33 41 6695 190 102 6783 2016 

47 35 6698 152 155 6695 2017 

 دوران العمالة خالل  السنوات األخيرة
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التغيير مركز باعتبارها التغيير مواكبة البشرية الموارد لتنمية القدرات بناء أهمية من انطالقا 

 المركز إنشاء على الشركة حرصت فقد واستمراره تحقيقه في الفاعل والعنصر والتطوير

 وتنمية الكفاءة ورفع والتأهيل التدريب ليتولى والصلب الحديد صناعة على للتدريب النوعي

 ومهنيا فنيا األفراد وتأهيل إلعداد المجاالت مختلف في التدريبية الخطط بإعداد المهارات

 . التالية االسس حسب وفاعلية بكفاءة العمل ألداء قدراتهم من ترفع مهارات وإكسابهم وإداريا

1. الشركة وأهداف بسياسات التقيد . 

2. المجاالت ومحددة ودقيقة واضحة التدريبية األهداف تكون أن . 

3. السابقة التدريبية البرامج تقييم نتائج من االستفادة. 

4. الشركة بإمكانيات محليا   تنفيذها يمكن التي والتطوير التدريب برامج على التركيز . 

5. برنامج بكل تدريبها المستهدف واألعداد وشاغليها الوظيفية الشرائح تحديد   

6. التدريبية الخطة لتنفيذ الالزمة التقديرية الميزانية تحديد . 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1329 تم تدريبهم 939 980 1665 1130 2884 2757 4591 363 2457 1482 1564 1395 1220 954

1288 المستهدف تدريبهم 1182 1206 1821 1173 3080 2881 3835 2895 2895 2773 2010 1335 1153 803
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 بالداخل نشاط التدريب 
 م2017ايل  2003من 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4297

9

2 تم تدريبهم 3 17 31 72 57 51 131 30 60 119 110 26 59 66

38 المستهدف تدريبهم 44 55 106 181 169 110 102 202 202 194 194 179 30 51
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250

 باخلارجالتدريب نشاط 
 م2017ايل  2003من 
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 المركز النوعي للتدريب 

 صناعة الحديد والصلبعلى 

 التجاري التشغيل مرحلة الشركة مصانع دخول مع بالتزامن م 1989 سنة المركز افتتاح تم

 3743  بمساحه اإلداري المبنى شيد حيث مستقل بشكل الشركة مرافق ضمن المركز ويقع

 :التدريب إدارة ومهام مربع متر 7039 مساحتها :والورش مربع متر

بالشركة السنوية التدريبية الخطة إعداد. 

البشرية الموارد كفاءة ورفع وتأهيل تدريب.   

المتوسط الفني الدبلوم على للحصول اإلعدادية الشهادة خريجي قبول 

العمل وورش والندوات المؤتمرات استضافة. 

التدريبية بالدورات المشاركين بالشركة للعاملين بيانات قاعدة إعداد. 

الجدد للمقبولين التأهيلية الدورات تنفيذ. 

الخطة تنفيذ موقف عن والسنوية سنوية والربع والشهرية األسبوعية التقارير إعداد 

 .التدريبية

 :التالية الدورات المركز ويقدم
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 المدة باألسبوع البرنامج إسم المدة باألسبوع البرنامج إسم

 أسبوعان SPSSالبيانات استخدام األساليب اإلحصائية في تحليل  أسبوع إعداد وكتابة التقارير الفنية

 أسبوع إدارة األزمات أسبوع إعداد وكتابة التقارير المالية

 أسبوع التحقيق اإلداري أسبوع إعداد وكتابة التقارير اإلدارية

 أسبوع المحاسبة لغير المحاسبين أسبوع KPIاألساسية مؤشرات األداء 

تطبيقات بطاقة األداء المتوازن 

 BSCالصناعية بالشركات 
 أيام 3 تحديد االحتياجات التدريبية أسبوع

 أسبوع األساليب الحديثة لدراسة العروض الفنية وتقييمها أسبوع مراقبة التكاليف

 أسبوع التحليل المالي أسبوع إعداد القادة

 أسبوع إعداد المدربين أسبوع إدارة التغيير

 أسبوع تقييم أداء العاملين أسبوع اإلجتماعاتإدارة 

 أسبوع مهارات التواصل مع اآلخرين أسبوع إدارة الوقت

 أسبوع فن اإللقاء أسبوع تنمية المهارات اإلشرافية

ينظم مركز التدريب العديد من الدورات اإلدارية والمالية والقانونية وفي مجاالت مختلفة وذلك 

باالستعانة بالعديد من المدربين من داخل وخارج الشركة وكذلك مدربين من خارج ليبيا 

 :والجدول التالي يوضح قائمة لبعض البرامج اإلدارية التي تنفذ داخل المركز

 الدورات اإلدارية والمالية والقانونية( 1
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 برامج الحاسب اآللي( 2
حديثة يتم فيها  معامل حاسب آلي مجهزة بأجهزة( 3)عدد يوجد بمركز التدريب 

 :حاسب اآللي وذلك حسب الجدول التاليالفي مجال برامج تدريبية تنفيذ 

 المدة باألسبوع البرنامج إسم 

 أسبوعان مبادى الحاسب اآللي

 ثالث أسابيع الدورة الشاملة

 ثالث أسابيع الجداول اإللكترونية

 ثالث أسابيع 3D,2Dأوتوكاد 

 أسابيعثالث  إعداد القوائم المالية باستخدام  الجداول اإللكترونية

 أسبوعان الطباعة باللمس
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 المدة باألسبوع المنهج المستوى

 أسابيع Headeay Beginner A 7 األول

 أسابيع Headeay Beginner B 7 الثاني

 أسابيع Headway Elementary A 7 الثالث

 أسابيع Headway Elementary B 7 الرابع

 أسابيع Headway Pre-Intermediate A 8 الخامس

 أسابيع Headway Pre-Intermediate B 8 السادس

 أسابيع Headway Intermediate A 8 السابع

 أسابيع Headway Intermediate B 8 الثامن

 أسابيع Headway Upper-Intermediate A 8 التاسع

 أسابيع Headway Upper-Intermediate B 8 العاشر

 برامج اللغة اإلنجليزية( 3

 يوجد كم , اإلنجليزية للغة مخصصة دراسية فصول خمس (5) عدد على التدريب مركز يحتوي

 اللغة دورات تنفيذ ويتم المجال هذا في التقدم لمواكبة وذلك حديثة لغة معامل (2) عدد

 :التالي الجدول حسب وذلك المختلفة بمستوياتها اإلنجليزية
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 الصناعية واآلالت الدقيقةالكهرباء  (4

 المدة باألسبوع البرنامج إسم

 أسبوعان الدوائر المنطقية

 أسبوع المحوالت الكهربائية

 أسبوع مبادئ الكهرباء الصناعية

 أسبوع الكهريائيةالمخططات 

 أسبوع أجهزة قياس المستوى

 أسبوع أجهزة قياس الضغط

 أسبوع أجهزة قياس التدفق

 أسبوع أجهزة قياس الحرارة

 أسبوعان (مبتدئ)  PLCأنظمة التحكم المنطقي المبرمج

 أسبوعان (متقدم)  PLCأنظمة التحكم المنطقي المبرمج
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 الميكانيكيةالصيانة ( 5

 المدة باألسبوع البرنامج إسم

 أسبوع مبادئ صيانة المضخات

 أسبوع مبادئ تشغيل وصيانة الضواغط

 أسبوع لألعمدة التراصفيالربط 

 أسبوع األنابيب إفراداترسم وحساب 

 أسبوعان مبادئ الخراطة

 أسبوعان التفريزمبادئ 

 أسبوع صيانة صناديق التروس

 أسبوع المدحرجات والمزلقات

 أسبوع لحام السيور الناقلة

 أسبوع موانع التسرب

 أسبوعان مبادئ أنظمة الهيدروليك

 أسبوعان أنظمة الهيدروليك متقدم
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 وتشكيل األنابيب اللحام ( 6

 المدة باألسبوع البرنامجاسم 

 أسبوعان المغلفة باإللكتروداتمبادئ اللحام 

 أسابيع 3 اللحام والقطع بالغاز

 أسبوعان TIG والتنجستيناللحام بالغاز الواقي 

 أسبوعان MIGالمستمرة واإللكترونات اللحام بالغاز الواقي 

 أسابيع 3 لحام وتشكيل المعادن

 أسبوع التفتيش على اللحام

 أسبوعان لحام أنابيب األلمونيوم
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 برامج السالمة العامة( 7

 المدة باألسبوع البرنامج إسم

 أيام 8 السالمة العامة

 أسبوع مبادئ اإلطفاء واإلسعافات األولية

 أسبوع تشغيل  منظومات اإلطفاء بسيارات المطافئ

 أسبوع اإلطفاء واإلنقاذ
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 الندوات والمؤتمرات( 8

 صوت بمنظومة مجهزة ومؤتمرات ندوات قاعة بالمركز يوجد

 من العديد على لإلشراف وذلك شخص (450) تستوعب متطورة

 .والمعارض والندوات المؤتمرات
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 التطوير واالبداع واملبادرةالبحث و 

 :خالل من والمبادرة التطوير  و  البحث دور  تفعيل
المحلية البحثية المراكز  و  المعاهد  و  الجامعات مع التعاون. 
ات استقطاب ي  منها  لالستفادة المهاجرة الليبية الخي 

 المشاكل معالجة ف 
 .الصناعية والمختنقات

ك التعاون    .متطلباتها  تحقيق بهدف التكميلية الصناعات  مع المشير
والصلب الحديد  صناعة ابحاث و  دراسات لمشاريع الدولة من المادي الدعم   
 ين لتكريم نظام وجود كة والمبدعير   المتمير   الليبية والجامعات بالشر

كة للعمل الستقطابهم  .بالشر
 ي

 منها الممكن وتنفيذ  واحتضانها  العاملير   افكار  تبث 
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ي تقاااديم البياناااات ياااتم إعاااداد 
والمعلوماااات      الدراساااات والتقاااارير الفنياااة باإلضاااافة إىلي المسااااهمة ف 

اكة وكااذلق تقاديم المشاورة الفنيااة والمعلوماات والبياناات لطلبااة المعاهاد العليااا لابعض  إدارات الشر
 :كما هو موضح بالجدول التاىلي   والجامعات

 الدراسات واالحباث

 العدد وصـــف العمـــل م.ر

 5 العامخالل التي تم استكمالها عدد الدراسات  1

 10 م 2017نهاية حتى لم تستكمل  عدد الدراسات التي  2

 11 تقارير فنية وأعمال أخرى  3

 2 بورقات عمل بمؤتمرات محلية وعربية  –المشاركة بالمؤتمرات والندوات  4

 21 (مقالة)نشر الوعي والمعرفة التقنية  5

 89 (طلبة المعاهد العليا والجامعات)التعاون مع الجهات األكاديمية والبحثية الوطنية  6

 267 اعمال  دراسات التصميم 7

(32
) 
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 اسواق الشركة الليبية للحديد والصلب

Turkey  
Iran  
China  
Philippine  
India  
Indonesia  
Thailand 
S. Korea  
UAE 
Jordan  
Syria  
Saudi Arabia  
Qatar  
Lebanon 

Libya 
Sudan 
Egypt 
Tunisia  
Morocco  
Nigeria  
Niger  
Mali 

UK  
Italy  
Spain  
Belgium 
Greece 
Portugal 
Netherland  
Germany  
Austria 
Poland  
Denmark  

USA  
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 مليون كيلومير مربع  1.76ليبيا نسمة بمساحة مليون  6.7عدد سكان ليبيا. 
 كيلومير   1900طول شاطئ البحر يزيد عن 
 وع سكة الحديد بطول  كيلومير   3700بداية تنفيذ مشر
 مليار دوالر 42.87يعادل  2015اىل  1990متوسط اجماىلي الدخل القومي من. 
 مليار دوالر 85توجد مشاريع للبنية التحتية عىل مستوى ليبيا موقعة بقيمة تزيد 
 2016كيلو جرام للفرد بالسنة   174الفرد من الصلب استهالك 
 مليون مؤكد 1000مليون طن منه  3500خام الحديد ما يزيد عن. 

 ليبيا باألرقام
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 مالمح سوق الصلب الليبي
 ول والغاز يؤدي اىلي زيادة الطلب عىل الصلب

 .توقع نمو قطاع االنشاءات والطاقة البير

 ي  سيقوم القطاع الخاص بدور رئيسي باالقتصاد الليث 

 ي بنسبة  سنويا% 7توقع نمو الطلب عىل الصلب الليث 

كة الليبية للحديد والصلب  اغلب احتياج السوق المحىلي سيتم تغطيته من منتجات الشر

 واالرتباط االمامي  الخلف  توقع نمو الصناعات المعتمدة عىل صناعة الصلب لالرتباط 
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 مسطحات طولية

ليبيا قيتوقع الطلب على الصلب   

(KT) 

Year المجموع مسطحات طولية 

2016 1169 311 1490 

2018 1881 350 2231 

2020 2100 400 2500 

2025 2200 500 2700 
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 سوق دول مشال افريقيا
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 االستهالك الظاهري للفرد 
 من الصلب  بالسنة كجم للفرد للسنة

 2016 2015 2014 2013 2012 السنة

  108 127 122 113.0 118.9 مصر

  141 167.8 176.2 164.1 137.8 الجزائر

  .174 245.1 288.8 271.5 158.7 ليبيا

  88 79 77.9 76.1 78.1 تونس

  87 87.3 83 92.1 87.6 المغرب

 36  32.7 47 39.5 35.4 موريتانيا

متوسط 

 العالم
223.3 234.5 234.1 224.4 223  

SOURCE : World steel Association 
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 طلب الصلب  فىالفجوة 
 مليون طن 2016لسنة مشال افريقيا ملنطقة 

شمال افريقيا دول  

Steel Production 

2016 (MT) 

Steel Demand 

2016 (MT) 

Gap 

2016 (MT) 

12.85 21.85 9.00 

 من الفجوة التسويقية% 70تمثل المنتجات الطولية 

 واسبانباتم تغطية هذه الفجوة باالستيراد من تركيا واكرانيا والصين وروسيا وايطاليا 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

MT 4.81 4.64 5.79 6.82 6.32 6.7 6.5 

 كمية االسترياد للمنتجات الطولية 
 2016افريقيا سنة مشال لدول 

SOURCE : AISU 
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 اهداف التطوير

كة  ي االعتبار أولويات وإمكانيات الشر
يكون التطوير مرحليا من خالل خارطة طريق تأخذ ف 

ي 
ي اآلبر

ي يمكن تلخيصها ف 
 :بما يحقق أهداف التطوير الثر

 ي تقنيات متطورة بهدف زيادة اإلنتاجية و الجودة وخفض
رفع القدرة التنافسية بتبث 

 .التكلفة

ي مرحلة اإلعمار
 .زيادة الطاقات اإلنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحىلي والمساهمة ف 

 للرفع من القدرة التنافسية لمنتجات ( عالية الجودة )إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة
كة وتغذية الصناعات التكميلية  .الشر

خلق فرص عمل للخريجير  الشباب 

نقل وتوطير  تقنيات صناعة الحديد والصلب 

 ي تقنيات  تحقق متطلبات التطوير
تقنيات إنتاج و نظم إدارة معلومات وموارد )تبث 

ية  (.بشر

 (.خامات حديد، خردة ، مخلفات صناعية)االستغالل األمثل للموارد المحلية 
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 اإلنتاجية املستهدفةالطاقات 

 (طن)الطاقات المستهدفة  الطاقات الحالية المصنع
 3مرحلة   2مرحلة  1مرحلة 

 مليون  3.85 مليون 2.85 مليون 2.65 مليون 1.750 االختزال المباشر
 مليون 1.65 مليون 1.65 مليون 1.65 مليون 1.03 1مصنع الصلب 
 مليون 1.65 مليون 1.03 ألف 611 ألف 611  2مصنع الصلب 
 ألف 700 ألف 700 ألف 700 ألف 400 القضبان و األسياخ
 ألف 800 ألف 800 ألف 800 - القضبان الجديد 

 ألف 80 ألف 60 ألف 60 ألف 60 القطاعات
 مليون 1.5 ألف 980 ألف 580 ألف 580   على الساخن الدرفلة

على  الدرفلة

 البارد
 الف 300 الف 300 أل 150 ألف 150
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 حتديات استغالل اخلام احمللي

الخامات استغالل و  لتنقية حاليا  المتوفرة التقنيات 
 .تجاريا  مجربة ليست الفسفور  عالية

ها الطاقة و  النقل) التحتية البنية  الالزمة (وغير
 لتنفيذ  طويل وقت تحتاج و  مكلفة الخام الستغالل
   .مشاريعها

كات مع التفاوض و  االتصال  متخصصة عالمية رسر
ي 
 لمعالجة مناسبة و  متطورة تقنيات إليجاد  المجال ف 
ي  الستغالله المحىلي  الخام تركير   و 

ال أفران ف   االخير 
كة المبارسر   . بالشر

الخام عينات عىل تجارب إجراء عىل العمل وجاري 
ي  المحىلي 
ات إحدى ف  كة مختي   الكورية بوسكو  رسر
ي  اكي   إحدى الجنوبية ي  الصلب منتج 

 إليجاد  العالم ف 
ي  الستغالله الخام شوائب خفض إمكانية مدى

 ف 
 ..الحديد إنتاج
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منظومة 

 التشغيل

 المعلومات منظومة

 المؤشرات المتوفرة

 هيكلة األهداف

 األهداف منظومة

 صنع منظومة

 القرار

 اختاذ القراراتتطوير منظومة 
 على تعتمد التي النمطية النماذج تطبيق وعدم االدارية بالمنظومة القرار اتخاد منظومة اكتمال عدم

 الصناعي الدكاء تستخدم رقمية منظومة الى تحويلها يمكن والتي المعلومات
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ااكة الليبياااة للحدياااد والصااالب بتااادريب عامليهاااا وقياداتهاااا عاااىل التغياااير وادارتاااه  ا اهتمااات الشر

اار وقبولاااه ليمكااانهم مجااااراة وتقليااال  ا لتغاااير الشااايع الاااذي يمكااان ان يقاااع نتيجاااة االيقااااع الض 

 :الداخلية والخارجية ومن اهم االجراءاتللبيئة المفاهيم والقيم 

 ي مع طلبات نقابة العمل واالستجابة ألغلب طلباتها حثر لو كانت التعامل االيجاب 
 خارج اختصاصاتها

 كير  عىل االقناع بالقرارات
 الير

مراعاة واالستماع اىل طلبات واعتصامات العاملير  مهما كانتا االسباب 

كة االجتماعية للبيئة الداخلية والبيئة الخارجية  زيادة مساهمة الشر

ورة ي حالة الض 
كة وتقصيه وتصحيحه ف   االهتمام بالراي العام داخل الشر

ي اتخاذ القرارات واالجراءات
 .الشفافية ف 

 

 إدارة التغيري
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 تطبيق االدارة االلكرتونية 
 املعلوماتوتقنية 

كاااة رقمياااة  ااكة إىل رسر ا ل الشر بصاااورة  لخدمياااةوا اإلنتاجياااة األنشاااطة سااايغيرا مناااا   تحاااوا

ورة التغيير واالستعداد له وإدارتهواالقتناع جذرية،   .الكامل بض 

 االهداف الرئيسية لنظام تقنية المعلومات المتكامل 

توفير المعلومات الصحيحة لدعم اتخاذ القرار. 

ي أي زمان ومن أي مكان
 .توفير المعلومات الصحيحة للمعنيير  بشعة وف 

كة حسب الصالحيات  .مشاركة المعلومات عىل مستوى الشر

احكام الرقابة االنية والشيعة والسيطرة عىل كل العمليات 

 ي إىل النظام الرقمي
 .التحول من النظام الورفر
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للمسئولية  االساسية االلتزام باجملاالت 
 :اجملتمعية وهي

 القابلية للمسائلة( 1
 الشفافية( 2

 األخالقيالسلوك ( 3
 مصاحل أصحاب املصلحةاحرتام ( 4

 سيادة القانوناحرتام ( 5
 املعايري الدولية للسلوكاحرتام ( 6

 اإلنسانحقوق احرتام ( 7
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 االلتزام بالبيئة ومحاية احمليط
 

 

اايعات واللااوائح والاانظم  البيئيااة وتفااادي أي   ام بالتشر فعاال قااد يااؤدي إىل التااأثير عااىل البيئااة االلااير 

ة ساااواء كاااان هاااذا التاااأثير كيميائياااا أو طبيعياااا أو جمالياااا أو أنشاااطة  ة أو غاااير مباااارسر بطريقاااة مباااارسر

ار واألساالوب  اإلنسااان المختلفااة مااع توضاايح الحاادود القصااوى المسااموأل بهااا لمسااتوى األرص 

 :.ما يىلي ومراعاة الواجب اتباعه لتفادي حدوث هذا التأثير 

يع : التكلفة ام بتنفيذ هذا التشر تب عن االلير  ي تير
 .وهي مراعاة التكاليف المالية الثر

ي سبيل حماية : البساطة
وهي االعتماد عىل افضل وابسط الوسائل التقنية المتوفرة ف 

 .البيئة من نواتج النشاطات المختلفة وبحيث يمكن استخدامها من قبل الجميع

ي التنفيذ
يعوجود رادع قوي للمخالفير  ألحكام : القوة ف   .التشر

 ي
ي لهذا لوصول ل: التقييم البيثئ

إىل النتائج المتحصل عليها من دراسة وتقييم األثر البيثئ
 .والطويلالنشاط عىل المدى القصير 

 شاد بنتائج  .للمؤسسات العالمية البحوث العلمية واالعتماد واالسير
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 املوارد البشريةاالهتمام ب

ي  إن
ي  المتطورة الحديثة التقنيات توطير   و  تبث 

 منها  القصوى واالستفادة صناعةال ف 

ي بالمورد  االهتمام يتم لم ما  يتحقق لن  تأهيل و  تدريب من واحتياجاته البشر

 : التالية بالجوانب االهتمام يجبو  وتحفير  

كة عمل بيئة و  خصوصية يناسب بما   التحفير   و  المرتبات تحديث  وبما  الشر

 . الجيدة والكفاءات العنارص  واستقطاب العمالة استقرار  يحقق

وطلباتهم .للعاملير   االحتياجات مراعاة.   



 تخدم واضحة اهداف وتحديد  التدريب تطوير  هو  عمل ألي االساسية القاعدة
كة احتياجات كة مكونات لجميع وسليم تابت بناء عىل الحصول يمكن الشر  الشر
 .والمعنوي المادي بشقيها

ية اللغة تدريس وتعميم التدريب تطوير  ي  والتوسع االىلي  والحاسب اإلنجلير 
 ف 

 التدريبية والتقنيات المناهج وتطوير  المتفوقير   واستقطاب التقنية ادخال
كير    الموارد وتخصيص الناجحة بالمبادرات والتعريف

 .التاىلي  عىل والير

استخدامها  المراد  المتطورة التقنيات يناسب بما  المستمر  التأهيل و  التدريب 
 .وتوطينها

ي  التقنية ونقل التدريب ببنود  االهتمام
مة العقود  ف     .التوريد المي 

ي  التعليم بمناهج االهتمام
 .وكيفا كما   الصناعة احتياجات يواكب بما  التقث 
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 التدريب ورفع الكفاءةباالهتمام 



 االهتمام برأس املال الفكري
 

 عليه والمحافظة وابرازه وصناعته واستقطابه الفكري المال رأس مفهوم ادخال

ورة به واالهتمام وتنميته اتيجية وقراراته له مستقبلية رؤية ايجاد  ورص  ي  لدوره اسير
 ف 

ة تحقيق ي  التنافسية المير 
 واالبتكار  واإلبداع والمهارات المعرفة تنافس تزايد  ظل ف 

ي  لمساهمته
 : التاىلي  عىل والتأكيد  ولمعرفة المال راس قيمة زيادة ف 

 المستويات جميع عىلي  الفكري المال برأس واهتمام  واقتناع معرفة وجود 

 ي  واالبتكار  اإلبداع ثقافة نشر
   الحالية العمل بيئة ف 

ة تحقيق عىل الفكري المال رأس تأثير  توضيح  التنافسية المير 
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 البحث و التطويراالهتمام ب

 :تفعيل دور البحث و التطوير من خالل

التعاون والمشاركة مع الجامعات و المعاهد و المراكز البحثية المحلية. 

 ي معالجة المشاكل والمختنقات
ات الليبية لالستفادة منها ف  استقطاب الخي 

 .الصناعية

 الحديد والصلب صناعاتإقامة مركز لدراسات  . 

 صناعة  الالدعم المادي لمشاريع دراسات و ابحاث. 



ي  الهائلة االستثمارات موجة إن
ي  ليبيا  تستهدفها  الثر

 للتنمية والمادية الهيكلية األبعاد  عىل تقتض  والثر
 ونقل الكتساب تهدف منهجية بوضع تداركها  يتم لم ما  الضخمة، المالية المخصصات وبهذه
 سيقود  ذلق فإن وشفافة، علمية بطريقة معها  التعامل يتم لم وما  لها، المصاحبة والمهارات المعارف
ي  واإلخفاق القصور  حلقات من أخرى مفرغة حلقة إىل حتما 

 الموارد  واستي  اف إرهاق إىل تقود  الثر
ي  القائمة المحلية واإلمكانيات

   مستقبال متاحة تكون ال  قد  الثر
ي  العالم دول أوائل بير   من السكان بعدد  قياسا  تعتي   ليبيا  أن رغم

 وخطط برامج عىل اإلنفاق معدالت  ف 
ي  إيجابا  ينعكس لم أسف بكل ذلق أن إال  والتنمية، التحول

 يحقق ولم واإلنتاج األداء معدالت  ف 
ي  لالقتصاد  التنافسية من مستوى

 -:التالية لألسباب الوطث 

 ة الفساد  .  كير

ن بخطة واضحة  .لنقل التقنيات والمعارف والمهارات المصاحبة لم يقير

غياب آليات التنسيق بير  الجهات المعنية باستثناء بعض الجهود المنفصلة المحدودة 

ي مبدأ التحفير  والتشجيع
 .عدم تبث 

امج التنموية ي الي 
 .عدم وجود قطاع أهىلي قادر عىل المشاركة ف 

 وتوطني التقنيةنقل 
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 الفنيالتعليم  خمرجات 
 

  لمتطلبات ومواكبتها  لتطويرها  التعليم مناهج عن المسؤولة الجهات مع التواصل
 : التاىلي  عىل والتأكيد الصناعة تطور 

ين بالطلبة االهتمام    المتمير 

ي  التعليم و  المتوسط و  العاىلي  بالتعليم االهتمام
 التخصصات)خاص بشكل التقث 

 .وكيفا كما   الصناعة احتياجات يواكب بما  (المناهج و 

ضمن وادخالها  الصلب صناعة لتوطير   البحثية والمراكز  الجامعات مع التنسيق  
 العمل سوق تناسب تخصصات وتخريج  العداد  رئيس دور  مناهجهاللدولة

كير  
 :التاىلي  عىل بالير

البحثية والمراكز  الجامعات  مع التنسيق . 
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 العلمية المالكات إلعداد  المناسب المكان المعارص  عالمنا  ف   البحثية والمراكز  الجامعات تعد  لم

 الجديدة، واألفكار  العلمية المعرفة مصدر  اليوم ه بل فحسب، المجتمع يحتاجها  الثر  والتقنية

 لعلمائها  اإلبداعية القدرات عىل أساسا  يعتمد  تفوقها  وضمان نجاحها  أن الدول أدركت وقد 

   .المتطورة اإلنتاج أساليب واعتماد  المبدعة التصاميم إعداد  ف   ومهندسيها 

ات بمواجهة مطالبة البحثية والمراكز  والجامعة ي  المتخصصير   إلعداد  المتغير
 التقنيات مختلف ف 

ي  التقادم مواكبة منها  ومطلوب
ي  النشاط وتوجيه عنه نتخلف وال  الهائل التقث 

 نحو  والعلمي  البحث 

 والتقدم التنمياة مسؤولية من مهم جزء تتحمل أن منطلق من وذلق ، التطبيقية المجااالت 

 .واالجتماعي  االقتصادي

              .                           

 دور املؤسسات التعليمية والبحثية
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 الصجي  المنا  توفير  إىل يؤدي سوف والصناعة واالقتصادية والبحثية التعليمية المؤسسات بير   التعاون تنمية أن فيه الشق ومما 

ي  للتطور 
 توجه اىل وتؤدي لدورها  محققة وغير  المجتمع متطلبات عن البحثية والمراكز  الجامعات عزل إىل يؤدي والغياب التقث 

 . األجنبية التقنية عىل لالعتماد  القطاعات

 ويساعد  للجامعات مصداقية ويعطي  جديدة عمل مجاالت  لفتح منها  لالستفادة الحديثة التقنية المعلومات توفير  العلمية والبحوث

 األجنبية التقنية عىل االعتماد  يقلل البعيد  المدى عىل والتعاون وتطبيقها  ونتائجها  األبحاث عىل التعرف عىل االقتصادية المؤسسات

 .المردود وارتفاع النفقات وتقليل المستوردة

 بسالوك الخاصاة األبحاث إىل إضاافة االقتصادية، والقطاعات الجامعات بير   التعاون أوجاه أهم من التطبيقية البحوث مجال ويعتي  

 . القانونية او  التنظيمية او  التسويقية أو  اإلدارية المشكالت أو  العاملير  

حات االفكار  لصناعة أماكن هي  الجامعات أن يدرك الصناعي  والقطاع ي  واقعية حقيقة إىل تتحول و  والمقير
 فإن لذا  ، بالتصنيع السوق ف 

ام  . وتطويرها التطبيقية البحوث تمويل عىل االقتصادية المؤسسات يشجع وتبادلها  الجديدة المعارف عن والبحث األكاديمي  االلير 

جماالت التعاون بني املؤسسات التعليمية 
 والبحثية واالقتصادية
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 املعوقات والصعوبات للتعاون بني اجلامعات 
 والقطاعات الصناعية حسب راي املؤسسات التعليمية  

 

 

 

 

ي تنظمها الجامعات
امج التدريبية والبحوث الثر  ضعف اإلعالم عن الخدمات االستشارية أو الي 

وعات البحثية ي تكاليف المشر
ي المشاركة ف 

 عدم رغبة المؤسسات الصناعية ف 

 ي الجامعات
ي تتم ف 

ي األبحااث والدراسات العلمية الثر
ضعف ثقة المؤسسات الصناعية ف 

ي تواجهها  والمراكز البحثية
 وإيجاد الحلول للكثير من المشكالت الثر

عدم اقتناع المؤسسات االقتصادية بفائدة الدراسات واالبحاث. 

 ات الوطنية واللجوء اىل التعاقد مع مؤسسات أجنبية للحصول عىل ي الخي 
ضعف الثقة ف 

 .االستشارات وإجراء البحوث

 اء وفنيير  لحل مشكالتها  .اكتفاء بعض المؤسسات اإلنتاجية بما لديها من خي 

 ي المجال الصناعي وعدم
ي تتم ف 

ات واآلراء واألفكار والدراسات الثر عدم االستفادة من الخي 
 تنفيذها

 عدم اهتمام المؤسسات االقتصادية بالعائد االقتصادي واالجتماعي وتوطير  ونقل التقنية 
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انشغال الجامعات بالتدريس وعدم االهتمام بإجراء بحوث تطبيقية تعالج المشكالت  المحلية 

ي  القطاعات اإلنتاجية والمشكالت الناجمة تفوق مستوى للجامعاات
 وجود تطور رسيع ف 

 عدم ارتباط المناهج التعليمية والتدريبية بالواقع الحاىلي للقطاعات اإلنتاجية وما تواجهه من

 .مشكالت ومعوقات واالكتفاء بالجانب النظري 

تب عىل االستشارة من تبعات ادارية واقتصادية وقانونية  عدم تحمل المسؤولية غىل ما يير

 عدم وجود تنسيق وتعاون واتفاقيات واضحة تنظم العمل االستشاري مع الجامعات. 

 اء بعض الجامعات ليس لديها اإلدراك العاام بما يمكان أن تقدمه للقطاعات الصناعية الفتقارها للخي 

ي المجاالت البحثية التقنية 
 المتخصصير  ف 

املعوقات والصعوبات للتعاون بني اجلامعات 
 والقطاعات حسب راي املؤسسات االقتصادية

63 



كة لجنة تكيل تم كة مضاتة جامعة بير   مشير ي  والشر
 االختصاصات اليها  واسند  2013 سنة ف 

 :التالية
ي  البحث -

كة بها  تمر  الثر  بالمختنقات المتعلقة المواضيع ف   دراسات وتشمل  ادائها  وتحسير   الشر
ي  االقتصادي المردود  ودراسة للسوق المستقبلية واالحتياجات االقتصادية الجدوى

 والبيثئ
اق منظومات الستبدال  الثانوية والمنتجات مخلفات الستغالل االقتصادية والجدوى االحير
 للعاملير   حوافز  نظام واعداد 
العليا والدراسات البكالوريوس طلبة وزيارات ومشاريع التعاون مجاالت  متابعة 
ات الندوات تنسيق  الجهتير   بير   والمحارص 
اء بيانات قاعدة انشاء كة الجامعة امكانيات وحض  منهم االستفادة يمكن الدين بالخي   والشر

 منها االستفادة وزيادة لمعرفتها 
حات وتقديم دراسة  تتماشر  بحيث تطويرها  اىل سعيا  الجامعية الدراسة المناهج بشان المقير

ي  التطبيقات مع
   الصناعة ف 

 
-   

              .                           

 اللجنة املشرتكة مع جامعة مصراتة
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ي والسياشي للبالد وانعكاسه عىلي كل 1)
الناتجة عن واآلثار  االمور عدم استقرار الوضع األمث 

كات االجنبية الستكمال مما ادى اىلي عدم  العاملير  عىل حرب وانعكاساتها  عودة الشر
 مشاريعها

 المنتجات عىل مستوى ليبيامكافحة تهريب عدم 2)

ي الكهرباء والغاز الطبيعي 3)
 .باستمراربالكميات والجودة المناسبةعدم توفر الطاقة المتمثلة ف 

كة ووارداتها4)  .ارتفاع أسعار نقل منتجات الشر

 ضعف مخرجات التعليم مما ادي اىلي ارتفاع االستثمار  لرفع مستواها5)

ة من العمالة المؤهلة أدى إىل تعويضها بعمالة جديدة تحتاج إىل فقدان 6) كة إلعداد كبير الشر
 .وقت وتكاليف مالية لتدريبها وتأهيلها

 البنية التحتية خاصة سكة الحديدمشاريع  عدم استكمال 7)
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