
Ecidiko.elmergib.edu.ly                                                                                                                ECIDIKO2017-055 
2017ديسمبر  27-25                                                المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس         

ECIDIKO 2017 

1 

  الصناعات الغذائية ودورها في استغالل الموارد الطبيعية ببلدية الخمس
 

 أ. إبراهيم مفتاح الدقداق
 / جامعة المرقباآلداب/ كلية الجغرافياقسم 

 د بشري عمران أبو انجي
 جامعة المرقب/ اآلداب/ كلية الجغرافياقسم 

 

 تمهيد
 :نبذة تاريخية عن نشأة مدينة الخمس -

 517تعتبرر مينةرة السمرر مركرساا يرياجياا جمري  ترجري أطرل را نةر ب مينةرة لبريت الربررت الترا نرجرع ت ييسر ا  لر   را 
( والرررربعج نرجررررع لىرررر ت ا  لرررر  مللررررع ا لرررر  ا وب قبرررر  257   ص1971ق.   لرررر  نرررري ال يةيطيرررري  ،البر ررررر ا  ن 

تجا يررة نو ميةرراق م قرر    ب الرر  أعرري  ( جيررك كالرر  فررا أررادح ا مررر م لررة15   ص1975المي د،مصررل ة اآل ررا  
تعرررب أرر د ال يةيطيرري  ل جررت ب مرر  قبرر  اآلالررر يي  ااد ابةتمررا  ز ررا كبطيررة المرايررس ال يةيطيررة ا  رررت فررا المغرررب 

( فرررا تررررلر الترررا  عتبرةرررا 15   ص1975العرلرررا والترررا مررر  نالررر رةا قرةاجةرررة ،مصرررل ة اآل ا ،مصرررل ة اآل رررا  
لمرجرردت أررايقليم. أايةرافة  لر  مري  لبريت ونويرا وحرربراتة  جيرك كالر  لبريت تم ر  المينةررة ال يةيطيرر  مر  نةرم المري  ا

وايررتمرب ز ررلص الصرر ة  لرر  ن  تغلبرر   لي ررا   الرئيسررية نو  احررمة ايقلرريم    ونيبررر المرري  الرر  ق فررا  لرر  الرقرر 
لللا  يراليا ا تيا ةرا  احرمة زريبا وةما المعيا ا  ا  مينةة ةرازلر  و ل  م  جيك ميةاؤةا الجيي ونيرا ةا ال صيةة

(. ومع زيا ة السيادت الرومالية اادةرب مينةرة وتمتعر  أايرتط ب ادا ي فرا  58  ص 1996ا  را  زيتىا  مة ا ،
الطررر  السررازم للمرري د  ومررع ل ا ررة السرريادت الروماليررة  زررينب نةميررة مينةررة لبرريت تتلرراقب وتة ررا   وايررتمرب  لرر  ةررلص 

 لرر  ن  د ل ررا المسررلمر  ال ررات ر  أطيررادت  مرررو زرر   (43   ص1991نتررر ي  ويررا  بيسللررا ،ال الررة فررا الع رري ال
 644 -643ةجرية ، 43( وم  أعيص الا ق ز  يما  ا  41   ص1972ةجرية،البر ر ا  ب   23العاص يةة 

 .(62   ص1991نتر ي  ويا   ( ،

م ،ال اجيرة( الرلي  مرر أر  ال جراا الطاحريو  االت رب السمر مركساا نو مينةرة يراجلية  مرر ز را اللريرم الىر ير أاير
مكررة المكرمررة  ةاأرراا و، اأرراا  جيررك باالرر  أعررج اآل ررا  اليالررة  لرر  ةررلا اللريررم قائمررة  مرر  زية ررا المصررل   ةرري  ن  

نترر ي   ،1865،ي لة( قبالة  ن  المرقب فرا الةاجيرة الغرليرة مر  المينةرة. زرينب السمرر كمركرس جلرري فرا يرةة 
و ل  أمطتل  فرما  نحي ص الباالرا التركرا والرا وب رة ةررازلر الترا تلرم قرائم مطاميرة  (426   ص1991 ويا  

  كم ررا قررائم مطررا   ومرر  ةررمة ا يررةجم السمررر الررلي  ىررم  لررراجا يرراج  ا جامرري  وتاو  رراق  وقلرراق مسرر ت   
جةررريي تركرررا  110ونقرررا  ا ترررراة جاميرررة كبيررررت للجررري( وتسرررم  ،الرىرررلة( وتلرررم جررررالا   واليرررت  ومصرررراتة  ويررررب

( وتررم ت يررير ميةرراق أ ررري اةررتم زتصررينر أعررج المةتجرراب الس ا يررة والغازيررة  163   ص1971  فرلىيسرركر كررر و،
واادةرب ال ركة فا الميةاق زتصينر ال ل اق التا كالر  تصري   لر  الريوب ا و ليرة   وكلل  نةط     ةريط  الركاب

ممرا دفرع أال كرمرة التركيرة  لر  ابةتمرا  أالميةراق   ر ق الجييو احة زريلالية ب تمادةا  ل  ال ل اق فا حةا ة ال
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 28   ةري اللررا الغرلرا للميةراق  جيرك زلرا ا ت ا  را جررالا 1881ومرافط   و ل  أإلىاق مةا ت ي الاد الس   يرةة 
 (.54   1971  فرلىيسكر كر ومتراا ،

ر جغرافيرة العمررا  مر  المري  ال اةررت الترا نتلح مما يبم ن  مينةة السمر م  المي  العريطة الترا  عتبرةرا دا ير
و  رر  مينةررة لبرريت ا  ريررة المةرري رت  ممررا  علي ررا ا حرررب والجررلو  التا يسيررة  كمررا  طرررب نزررر لطمررة فررا د ايررت  لتلررر  

  ويىرير (3   ص 1975نزرر لطمرة  مينةة زةغااي قب  ابجت ب اي لالا  جيك نرت نل را و  ر  مرقرع ةيسربريي  ،
   .(457   ص1972    ب والجرةري ب ويسري الجرةري ن  الطاةرت و ي ة ال سلا  ،ي  م  م مي   

 :المقدمة
تعتبررر الصررةا اب الغلائيررة زيا ررة تىررركي  قا رريت حررةا ية ال رريا مة ررا يررري ابيت رراق الررلاتا مرر  المةتجرراب الغلائيرررة  
وايتيعاب فائج ايلتاا الس ا ا وال يررالا والب رري لتصرةيع   نو ج ور  وايرت  ي  فرا ال ترراب الترا ب نةرت  في را  

صرةا اب  لر  ايرتيعاب ن رياد مر  ا نريي العاملرة يررت أىرك  نو تسريط  دا ليا نو  ا جياا  ويعم  ةلا الةرع مر  ال
مباالررر نو  يررر مباالررر ومرر   ررم ترررر  ل ررا العكايررات ا ابقتصرراد ة وابجتما يررة  لرر  المجتمررع أصرر ة  امررة  و لرر  

 المةاةم المترةةة في ا أص ة  احة. 

مسراةمة الصرةا اب الغلائيرة فرا تعم  ةلص الي اية  ل  التعرا  ل  مرا د المةلطة المستغلة و ير مستغلة  وميت 
  ل     تعتبر ل ا نةميت ا فا ترفير ابجتياجاب الغلائية وايتغ ب الساماب ال امة للل . 

 مشكلة الدراسة:
تبة  الي اياب  ل   يت نير  مة ا وجررد مىركلة نو  الركالية م ريد ومىركلتةا ةةرا وجررد مررا د م ليرة  يرر مسرتغلة 

د م  الباج ي     العم    ل  جالب وجررد ن رياد كبيررت تعمر  فرا المجراب السريما وب ابيتغ ب ا م   ووجرد ن يا
تطي  ني  يمة ،ألالة مطةعة(  ل  جالب وجرد ميةاق أ ري تجا ي أالمينةة مركرس ايقلريم  مكر   ر  ةريطر  ابيرتيراد 

 والتصينر. 

 ا ةمية: -

 تةب م نةمية ةلا المرةرع م    ب اآلتا:

ادت ابةتمررررا  أالمةتجرررراب الس ا يررررة وال يراليررررة والب ريررررة وتةميت ررررا و احررررة التررررا  مكرررر  ج و ررررا العمرررر   لرررر  ايرررر -1
 وتصةيع ا.

الرريفع أالصررةا اب الغلائيررة والة رررب ز ررا لسيررادت ابةتمررا  زس ا ررة وايررت ما  ا الررجا  الم ملررة فررا المةلطررة م رر   -2
 يس ز ا ةلص الرقعة الجغرافية.نالجا  الةسي  والسيتر  ولعج الم احي  الس ا ية ا  رت التا تتم

 يتعم  ةلص الي اية  ل  تتبع ةرق ايتغ ب ال ائج م  المةتجاب الس ا ية المريمية أالمةلطة. -3

د اية الصعرلاب والمىاي  التا  عالا مة ا المسا  ر  فا تسريم  لتراج م الس ا را ال رائج  ر  جراجت م و ر   -4 
 مواةر المترتبة  ل   ل . جاجة السرق الم لا الطريب مة م مبرات ال

 ن يا ةلا الب ك  ل  ت طيم اآلتا:  ا ةياا: -

 التعريف أ ةم  رام  قيا  الصةا اب الغلائية أايقليم. -1
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 التعرا  ل  زيا ة الصةا اب الغلائية المعتميت  ل  ايلتاا الم ل  أالمةلطة.  -2

 العم   ل    لاح نيباب فى  أعج الصةا اب الغلائية التا تم  قامت ا.    -3

 م اولة وةع أعج ال لرب للمىك ب والصعرلاب التا تراج  ةلا الةرع م  الصةا ة    وجيب.  -4

 المنهجية:
تطتصرر جريود  ييعتمي ةلا الب ك  ل  المة   الرح ا واللي  عي ا ي ر ايتسياماا فا الي اياب ايلسالية  جيك ب

المة    ل  وح  الوراةرت وجمرع المعلرمراب  ة را  زر  بزري مر  تصرةي  ةرلص المعلرمراب وتةويم را والتعبيرر  ة را 
( وايرتسي  المرة   76   ص2010يّماا وكي اا وحربا  ل  ف م   قة ةلص الواةرت مع  يرةا مر  الورراةر ،الري يل   

الب ك  وةر ما نتللب ت يني المىكلة وتجميع المعلرمراب المتعلطرة ز را الر ائطا "التا يسا" اللي  عي م  نقي  مةاة  
(  وكلل  ايتسيا  المة   الرما الت ليلا  و ل  م  نج  الرحرب  ل  ال طائم والةتائ  75   ص2010،الي يل   

 التا ت يا  لي ا الي اية.

 المصطلحات: -
 زلي ة السمر :

 المعمرب أ  جالياًّ.   طصي ز ا زلي ة السمر جسب التطسيم ايدا ي 

 البلي ة ياأطاا:

 طصي ز ا زلي ة السمر جسب التطسيم ايدا ي فا ال تراب السراأطة والرلي كرا   لرم  ريت فرروع زلي رة م ر : السمرر  
 وقصر ا  يا   والطصباب  ويرق السمير.

 م لة البلي ة:  

 مسلط.ةا م لة ترجي دا   مسلط مينةة السمر  ول ا جيودةا ايدا ية دا   ال

 ال رع البليي ياأطاا: 

 تطسيم  دا ي  لم السمر م   ةيمة  ل  وادي لبيت.

 المةلطة:

 طصي ز ا المةلطة الممتيت م  وادي تر    رلاا  ل  واليي كعا  الررقاا  ومر  الب رر الرمابا جتر  ال ريود ايدا يرة مرع 
 ال امة للصةا اب الغلائية.ترةرلة ولةا وليي جةرلاا كو ير اقتصادي  عتمي  لي  لجلب المادت السا  

 مركس المةلطة:

  طصي أ  مينةة السمر  زرح  ا مركساا  دا ياا و يمياًّ للمةلطة الملكر ت ياأطاا.
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   المصدددر: مددن عمددح البدداناين اسددتناداس الددن ا ألددس الددوأني  أمانددة التخطدديا  مصددلحة الم ددانة  أددرابلس

  .33م  ص1979

 التعريف زبلي ة السمر ونةمية مرقع ا الجغرافا و،مكاليت ا اللبيعية والبىرية:  -

تطع زلي ة السمر  ل  ياج  الب ر المتريرط فرا الرماب  ررب ليبيرا   ريةا الرمابا الب رر المتريرط  و رلراا جري  دا ي 
   دائرتا  رب  صل ا    زلي ة قصر ا  يا   وم  الجةرب مس ت   والرقاا وادي كعا   اليت  تمتي زي
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الررقاا. وكالر  تم ر  المركرس ايدا ي  14ْ 28َا25و  14ْ 3َ ا9المابا  ولي   لرا ةررب  32ْ 43َ ا15و  32ْ 23َ ا15
لبلي اب السمر ومس ت  وترةرلة ولةا وليي ياأطاا ت   ايم م افوة السمر  وتعتبر مينةة السمر المركرس ايدا ي 

كيلر متراا تةت ا  لي  العيني م  ا ود رة المريرمية  نةم را  70ل  جرالا والسيما ل ا  ويص  ةرب الساج  الب ري  
مليرر  مترر  111كيلرمتراا نقيم  لي  يي ترازا أسرعة تسسيةيرة قري ةا  80ونةرل ا وادي كعا  اللي أص  ةرل  جرالا 

   ص 2004لا ملير  متر مكعب ،الىيبا 5.2  أسعة تسسيةية قي ةا 1989مكعب  ووادي لبيت نقيم  لي  يي يةة 
(. ويرجرررري  رررريد مرررر  ا ود ررررة ا  رررررت والمسرررري ب المائيررررة  م رررر : وادي  ةيمررررة  ووادي جبرررررو   ووادي 284 280

الرييط  ووادي  ر او  و يرةا  وجميع ا تسري  مر  المرت عراب الترا تمتري مر   ررب البلي رة جتر  الررق ا   وي صرل ا 
ا  ل  ال افة ال لبية  ل  مياص الب ر أىك  الب  مباالر    الب ر ول ا ة ي   الج ا ت أمةلطة الةطاات  جيك تىر 

،وتسم   رفيا زي  ا ةالا أالجباب نو الررؤو ( جتر   ن  المسر  المطرا   لير  ميةراق السمرر التجرا ي ليو رر ير   
 السمر مصراتة  وتتراجع ال افة ال لبية ل ر الجةرب م  جيني. 

قع ا الجغرافرا  لر  يراج  الب رر ووجررد الرت ب الترا تةت را تتمتع السمر أمةاخ معتيب ةرب العا   و ل  أسبب مر 
ز ا ال افة ال لربية فرا جةرل را وجةرل را الغرلرا ممرا نررفر ل را لر راا مر  ال ما رة  يراح  الطبلرا الترا ت رب فرا نوا رر 
فص  الرليع وليا ة فص  الصي   لرة ا أصر ت م يودت أعج الىراق مطا لرة أالمري  السراجلية ا  ررت  فمر  جيرك 

( ن  المعريب ال ررا ي ال صرلا  كرر  مرت عراا  ر ب فصر  الصري   1 جاب ال را ت   جظ م   ر ب الجريوب  قرم ،د
د جة مئرية اما معيب د جة ال را ت   ب  26.4  جرالا 2009   ل   ا  1991جيك يج    ب ال ترت م   ا  

د جررة  14الىرر ر  ةررر الر ر نةررانر ومعيلرر  د جرة مئريررة  ويعتبررر نزررد  14.3فصر  الىررتاق لررة ر ال تررت  فبلررا جرررالا 
د جررة مئريررة  ومرر   ررم ترري   ةررم   قلرريم مةرراخ الررب   27.9مئريررة  ونجرةررا الرر ر ن سررلر ووحرر  المعرريب فيرر   لرر  

الب ر المتريط اللي نتميس ز لرب نملا ص فا لص  السةة الىتري وجرا ت  وج اف  حي اا أ سب تطسيم كررل   وةرلا 
( نرةررح 1(. والجريوب  قررم ،72خ المةلطررة الىررمالية الغرليرة مرر  ليبيرا  ،نزررر ايرري ص مرا نيرريص العينري ممرر  د يرررا مةرا

  ل .

 المعيبب الى رية لي جاب ال را ت لم لة ا  حاد الجرية أالسمر

  .2009-1991معيبب د جاب ال را ت السمر 
 السريف الصي  الرليع الىتاق ال ص 
 نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغ طس يوليو يونيه مايو أبريح مارس فبراير يناير دي مبر الشهور

 19 24 26.9 27.9 27 25 21 19 16 14 14 15.1 المعدل الشهري 

 23.3 26.4 18.5 14.3 المعدل الفصلي
 20.6 المعدل ال نوي 

         .المصي : المركس الرةةا لأل حاد الجرية   دا ت المةاخ  زيالاب  ير مةىر ت  م لة   حاد السمر 

يما ت ب الرياح م  مستل  ابتجاةاب  ل  زلي ة السمر مع ييلرت الرياح الىمالية الىرقية ن لب ن ا  السةة و ل  
لرجررررد مةلطرررة اللرررغط الجرررري المرررةس ج الررريائم المتمركرررس  لررر  المةلطرررة ابيرررترائية   ب نل رررا تتسلررر   ررر  المةررراةم 

تعبر الب ر المتريط م  الغرب  لر  الىررق  المترلريت الساجلية أسبب وقر  ا ت   ييلرت ابلس اةاب الجرية التا 
   مةلطة اللرغط الجرري المرت رع اباو ي المتمركرس  لر  جرس  ااو   فرا الم ريط ا ةلسرا الىرمالا  وتبرين ةرلص 
ابلس اةاب ز برب  ياح جةرلية وجةرلية  رلية جافة   ل ا قادمة م  الص راق الربررت والترا تىرك  مةلطرة ةرغط 
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التاقا  فا جي   ىك  الب ر المتريط مةلطة ةغط مرةس ج لسربا فيجرلب  لير  الريراح  رم نتغيرر اتجراص مرت ع لسبا 
الريرراح  لرر   رلررا  ررم الررمالا والررمالا  رلررا فىررمالا  ولوررراا    ةررلص الريرراح ت ررب أعرري مرو ةررا  لرر  ميرراص الم رريط 

لتلا يسرية ممرا  سربب فرا يرطر  ا ةلسا والب ر المتريط  فترر  م ملة أالرةرلة  فتصلي  أالسراج  والموراةر ا
ا ملا   ادت ما ترر   ل    صا ي  نو الب    صرا ي   وي ريق  لر  مرع زيا رة لصر  السرةة الىرتري جتر  ل انتر   

 ( 2جسب الجيوب  قم ،

 (2جيوب  قم ،

 ( ( ،2009 – 1991المعيبب الى رية لرمياب ا ملا  لم لة ا  حاد الجرية أالسمر   ب ال ترت ،

 فصح الخريف فصح الصيف فصح الربيع فصح الشتاء الفصح

 نوفمبر أكتوبر سبتمبر اع طس يوليو يونيو مايو ابريح مارس فبراير يناير دي مبر الشهر

 40.1 27.6 14.7 0.2 0.03 0.3 4.7 10.2 26.8 44.7 54.1 59.8 المتوسا الشهري 

 27.4 0.2 13.9 56.2 المتوسا الفصلي

 23.6 المتوسا ال نوي 

( المصدر: المركز الوأني لألرصاد الجوية  ادارة المناخ  محطة ارصاد الخمس  بيانات غير منشورة ) 2017.  

ملليمترراا تطريبراا ويرج  الر ر د سرمبر  23.6م  الجيوب السازم يجل  السمر متريلاا يةرياا لرميراب ا ملرا  قري ص 
ملليمتراا  رم نلير  الر ر  59.8وحل  الرمية  ل  ن ل  متريط ال ري لرمياب الملر جيك  يما ةر مرةح أالجيوب.

 56.2ملليمتررراا نمررا المتريررط ال صررلا فرررا  فررا فصرر  الىررتاق جيررك وحررل   لرر   54.1نةررانر فرحرر  المتريررط  لرر  
(   جررظ ن  2ملليمتررر  ومرر   رر ب السريلررة  قررم ، 0.2ملليمتررراا وتةرري  ا ملررا  فررا فصرر  الصرري   جيررك يررج  

ملليمتررر  ني نل ررا تسررتطب  ن لرر  كميرراب نملررا  فررا المةلطررة الغرليررة مرر  ليبيررا   300السمررر تطررع دا رر   ررط ملررر 
ويسررت اد مرر  ا ملررا  فررا الس ا ررة البعليررة  م رر : ا ا ررة ال برررب  كالىررعير  والطمررح  وا  رر ا كالىرررفا  و يرةررا  

و يرةررا مرر  ا الررجا  وتعمرر   لرر   ي ا الررجا  البعليررة  م رر  : نالررجا  السيتررر   والةسيرر   والترري   والررررو   واللرررا  
البعلية  وتر ر ال ىائ( وا  ىاب  وتسلر الىرجيراب والةباتراب ال رليرة  وال صرلية  و احرة  ر ب فصر  الرليرع  

 مما  سا ي  ل  ترلية جيرالاب الل   ،ا  ةا  والما س( و يرةا.
 .توزيع ا مطار للمناأق ال انلية الممتدة من مصراتة الن أرابلس: (2خريطة رقم )
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  1لطل  ايتةاداا  ل  الركة زرلسيرفر  ا وةاع الطائمة وتطييم  مكالياب التلرير   قليم السمر ال ر ا  مجلي  قرم 
 . تم نةافة  لر  اللرب والعرب م  قب  الباج ي .87  ص1980  يةة 11  الك  5تطرير  قم 

 المرا د اللبيعية أالمةلطة: -

اللبيعية والبىرية وقي نرتبط ك ًّ مة ا أاآل ر  وةلص المةلطة تترفر في ا المرا د تتعيد المرا د فا ايقليم فمة ا المرا د 
مة ررا  (٭، ةكتررا اا  83752المستل ررة كا  اةررا الس ا يررة والر ريررة  وتصرر  مسرراجة ا  اةررا الس ا يررة أالمةلطررة  لرر  

(  وللا  يد نالجا  113ص   2013ةكتا اا ن اٍب أعلية ،نزر نةة  61139ةكتا اا ن اٍب مروية  وجرالا  22613
 (  2013الررجرت ،نزر نةررة   60540الررجرت  نمررا ن ررياد نالررجا  الةسيرر  فتصرر   لرر  جرررالا  496075السيترر  جرررالا 

وتر رر  ال يرالررراب ،اللرر  ( فرررا ا  اةررا  يرررر حررال ة للس ا رررة  متم لررة فرررا مة رري اب الرررت ب وا ود ررة وا ةرررراا 
 2351مللميترر  وتصر  مسراجة المرا را فرا المةلطرة  لر  جررالا 100الجةرلية التا تط  في ا ا ملا   ر  متريرط 

 نيراا   7562 نيراا  نمرا ا أطرا  فبلرا  ريدةا  202531 ( ووح  ن ياد ا  ةا  والما س  ل 2013ةكتا اا ،نزر نةة  
فرا  (  ونما المررا د المائيرة فرا المةلطرة فتتم ر 162   ص 2013 نياا ،نزر نةة   221نما ايز  فيص   يدةا  ل  

ملليمترررر تطريبررراا ،اليقرررياق   300ميررراص ا ملرررا   جيرررك  صررر  متريرررط كميررراب ا ملرررا  السرررةري  لررر  مرررا  طررررب مررر  
(  ةررافة  لررر  الميررراص الجرفيررة والميررراص الم جررررات  لرر  السررريود المائيرررة متم لررة فرررا يررري ي وادي لبررريت 24   ص2004

ب ررر أم لررة الت ليررة أسرررق السمررير   مررا المرررا د ووادي كعررا   وميرراص  رري  كعررا   وكررلل  الميرراص الم رر ت مرر  ميرراص ال
ييلررمتر تطريبراا والرلي 70الب رية التا تس ر ز ا فتتم   فا الب ر اللي تىرا  لي  أساج   صر  ةرلر   لر  جررالا 

تو ر أ  الىراةئ الب رية  اب الرماب الةا مة  والرؤو  الب رية والسلجا  التا تةت ا ز ا ا ود ة  ل  الب ر والتا 
  مرافئ الرب  ةبيعيرة للطررا ب والسر   الصرغيرت للصريي الب رري قري ماا وايرتغل  فرا زةراق المررالئ والمرافرئ جرين اا  تىك

 وكلل  ما نس ر أ  الب ر م   رواب نةم ا ا يماة أىت  نلرا  ا.

متم لرة  لستسلص مما يبم ن  زلي ة السمر تس ر أمرا د ةبيعية  ينريت ل را نةميت را فرا المجراب الصرةا ا الغرلائا 
فا ا  ب الصال ة للس ا ة والمرا د المائية وا  اةا ال لربية الترا تس رر زربعج الةباتراب والغازيرة والعلريرة م ر  

والتركيبراب الصرسرية المستل رة الترا تري   فرا   الس تر واييلي   و يرةما  والترا تر ر  ز را جيرالراب اللر   و يرةرا
 ر وما أ  م   ررواب أ ريرة نةم را ال رروت السرمكية  ويراجل ا الب رري ومرا حةا ة اييمة  ومراد البةاق و يرةا  والب

أرر  مرر  فجررراب لمصررباب أعررج ا ود ررة و ؤو  أ ريررة تصررلح    تبةرر   لي ررا مرافررئ ومرررالئ لسرر   وقرررا ب الصرريي 
ةاؤةررا الب ررري و يرةررا  والررراةئ ا الب ريررة  اب الرمرراب البيلرراق ممررا  جعل ررا لسةررة للمصررلافي   وااد مرر  نةميت ررا مي

 الب ري اللي ييسي  ةلص الصةا اب أايتيراد اجتياجات ا نو زتصينر ال ائج م  مةتجات ا.   

 بداية الصناعات الغذائية:

تعي الصةا ة فا السمر م  ال را التا زينب أاللرق البيائية الطي مة كبطية المي  الليبية ا  رت  وقي دل  اآل ا  
  حررةا ة  صررر السيرررب وبيرريما  صررر السيتررر  التررا   ررر  لرر  أعررج المرجررردت  لرر  وجرررد ةررلص الصررةا اب  م رر

المعاحررر التررا ترجررع  لرر  ال لررا ت الروماليررة  كمررا دلرر  السرريود المطامررة  لرر  ا ود ررة التررا نرجررع زةاؤةررا  لرر  الع رري 
ر  الرومررالا  لرر  ا ةميررة الس ا يررة ل ررلص المةلطررة  و احررة نالررجا  السيتررر  التررا بااب أعررج مة ررا مرجرررداا فررا ألرر

أعج ا ود ة و لر  مة ري اب المرت عراب  وايرتمرب الصرةا ة التطليي رة لعصرر السيترر  دا ر  الر ررا الجبليرة جتر  
ظ ر  اللرق ال ين ة لعصر السيتر   والتا قا  ز ا ابجت ب اي لالا أعي أسط ييلرت   ل  الب د وكا   ل  يةة 

                                                           
٭
  الهكتار: عشرة آالف متر مربع. 
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يتررر  ومصررةع للرر ل  ومصررةع لتعليررب السررردن  قررا  ( جيررك تررم  لىرراق معاحررر الس 169   1975  ،الم رريوي  1924
( أررالطرب مرر  الميةرراق الطرري م الررلي جرر  م لرر  مرفرر  44   ص1990( ،ا جرررب  salvoزبةائرر    لررالا نرري   يررال ر ،

الصيي فا الرق  ال اةر  ودمرب ال رب العالمية ال الية المرافم الصةا ية التا نقيم  فا تلر  ال تررت ولطر  ال راب 
   فبررينب اليولررة فررا ابةتمررا  أطلرراع الصررةا ة 1960يرر   لرر  مررا أعرري ابيررتط ب وظ ررر  الررة ط يررةة  لرر  مررا ةررر  ل

وتىررجيع الطلرراع السرراص زتطرري م أعررج المسررا ياب  لرر  ةيرر ت قررروب ماليررة ويرر  الطرررالي  الساحررة أالصررةا ة  وتررم 
ماليرراا وفةيرراا  وت صررل    و لرر  لمسررا يت نحرر اب المىررا يع الصررةا ية 1963 لىرراق م يسررة التةميررة الصررةا ية يررةة

( وم  نةم المصالع التا ترجي 656   ص1995دنةا  ،نزر لطمة والطسيري  18000السمر  ل  قرب واجي أطيمة 
فا مينةة السمر    ة معام  لعصر السيتر   ومصةع يلتاا السي  والصرازر  أرالطرب مر  مرفر  الصريي  وللرا  ريد 

  تررم زةرراق 1970(  وفررا يررةة 73 70   ص1966مرري   ولررركر   ررام ا ،مك 141العرراملي  فررا قلرراع الصررةا ة 
   وتررم زةرراق مصررةع  ب التمررر  الررلي افتررتح يررةة 1974مصررةع لتعليررب السررردن  والترلررة ود رر  مرجلررة ايلترراا يررةة 

(  وتعي حةا ة ا لبا  مر  70 69   ص2004  ،اليقياق  1984   وايت يق أ   ط يلتاا المرل   ا  1977
ا  ز ا ايلسا  أاللرق البيائية مةل الطري  وايرتمرب جتر  الرقر  ال اةرر   ب نل را تلرر ب أو رر  الصةا اب التا ق

الصررةا ة ال ين ررة ونحررب   ل ررا نةميت ررا  ل ررا ترررفر الغررلاق الرئيسررا السرراص أا ة رراب الرةررع أصرر ة  احررة مررع 
ةررلص المةلطررة أافتترراح مصررةع نلبررا  نةميت ررا لبطيررة الىرررائح العمريررة ا  رررت ممررا ااد مرر  التىررا ةا  ولررين ظ ر ةررا فررا 

 (. 108   ص2004  ،اليقياق  1/9/1982السمر 

 عوامح قيام الصناعات الغذائية بالمنطقة:

تعتمي الصةا ة أص ة  امة  لر  جملرة مر  العرامر  نرجرع أعلر ا  لر  الجالرب اللبيعرا والربعج اآل رر نرجرع  لر  
اآل ررر  الريرراا نو مسررا ياا  و ررادت مررا تتسررم ةررلص العرامرر   الجالررب البىررري  جيررك  عرري ترر  ير أعلرر ا نيايررياا والرربعج

( ويمكر  ا تبرا  المرادت السرا  ةرا العامر  ا ي رر جرلأاا لتررةي  44   ص2002أالتعطيي والتيا   ، م مي وآ ررو   
يرليماا  الصةا اب الغلائية     الغرب مة ا ج رظ ةرلص المرادت الغلائيرة الةباتيرة نو ال يراليرة نو الب ريرة ج وراا حر ياا 

فا مرايم  لتاج ا ليعاد ايت  ي ا فا فتراب لي ت ا نو تصينرةا  ل  نماي  ن رت ب تةت  في ا وم  نةرم  رامر  قيرا  
 الصةا اب الغلائية فا ةلص المةلطة:

 المادة الخام : -1

ر  والتمرر مر  نةرم نتةرع ايلتاا الس ا ا أالمةلطة م  السامراب الس ا يرة والسلرراواب ولعرج ال راير    ويعتبرر السيتر
المةتجاب الس ا ية والتا ت يج    ابيت  ة الم لا فرا مرايرم  لتاج را  ممرا نررفر فائلراا  مكر  ج ور  وتصرةيع  
ي ررادت تسررريط  فررا المرايررم ا  رررت التررا ب نةررت  في ررا يرررت فررا مةرراةم ايلترراا نو المةرراةم ا  رررت الطريبررة مة ررا  

 264985الررجرت فاي ررة  وللررا  رريد نالررجا  السيتررر   368789 لرر  جرررالاويصرر    رريد نالررجا  ال اي ررة فررا البلي ررة 
(  ويطررر  المسا  ررر  ومرل ررر 162   ص2013لسلررة ،نزر نةررة   52460ايترلررة  ووحرر   رريد نالررجا  الةسيرر  جرررالا 

يرا  ال يرالاب زترلية قلعا  م  ا  ةا  والما س وا أطا   و ل  يلتراا الل رر  وا لبرا   ممرا نررفر أعرج السامراب لط
حررةا ة يلترراا ا لبررا  ومىررتطات ا أايةررافة للصررةا اب ا  رررت  م رر :  ررسب ولسرر  الصرررا  والصررةا اب الجلي ررة  
زيب تعرب ةلص الساماب للتل   وتىرا المةلطة  ل  الب رر المتريرط أسراج   متري مر  وادي كعرا  الررقاا  لر  الطررص 

مصي اا لل رواب الب رية التا م  نةم ا ال رروت السرمكية كيلرمتر تطريباا  ىك   80زرللا  رلاا ألرب  ص   ل  جرالا 
 التا تطا   لي ا حةا ة ج ظ وتعليب الترلة والسردن . 
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ممرررا يررربم لسرررتةت  ن  المرررادت السرررا  تعتبرررر متررررفرت أالمةلطرررة  وكرررلل   مكررر  جلب رررا مررر  المةررراةم المجررراو ت نو  مكررر  
 ايتيرادةا م  السا ا فا جالة لطص ا فا أعج المرايم.

  يدي العاملة:ا -2

تعتبر ا نيي العاملة مر  العرامر  الرئيسرية لطيرا  ني لىرا  اقتصرادي  و احرة الصرةا ة الترا تعري مر  نةرم ا لىرلة 
   للل   عم  نح اب ا لىلةايتطلاب لألنيي العاملة  ويسيي م  لجاح ا لىلة ابقتصاد ة م ا ت و برت العاملي  ز ا

 (3جدول رقم )

 م.2017المؤهالت العلمية ل نة  الباناون عن عمح ن ب
 الةسبة % العيد الم ة  العلما

 2.37 236 نما
 4.75 473 ازتيائا

 1.52 151 ترري  نيايا
 9.46 942   يادي
 22.23 2214  الري 

 0.04 4  الرية م ةية
 0.08 8 دزلر  معلمي   اص

 18.62 1855 دزلر  متريط حةا ا وفةا
 6.47 644 دزلر   الا
 14.04 1398 أكالر ير 
 12.4 1236 ليسالر
 0.20 20 ماجستير
 0.01 1 دكتر اص 
 6.74 671 دو ت
 1.07 107 ن رت 
 100 9960 المجمرع

زيالرراب  يررر مةىررر ت  مكتررب العمرر  والت ةيرر  زبلي ررة السمررر  م مرري مرررح  ئررير قسررم التر يررم والملرمرراب مةورمررة البرراج ي   المصدددر:        
   .  2017    م  لسةة 

الصررةا ية و يرةررا يررراق التاأعررة للطلرراع العررا  نو السرراص  لرر  ترري يب العمالررة أايررتمرا   للرحرررب  لرر   لترراا  ررالا 
( أالصةا اب الغلائيرة أالطلراع 82   ص2004 ام ا ،اليقياق   291طة الي اية  يد الجردت وايتطا   ويرجي أمةل

العا   مرا  ي   ل  مصةع تعليب الترلة والسردن   ومصةع  ب التمر   ومصةع ا لبا   وترق   ةلص المصالع    
   ومصرةع نلبرا  2001   ومصرةع تعليرب الترلرة والسرردن  ترقر  يرةة 2002العم  ،فمصةع الرب ترق  مةرل  را  

 رام ا ويسيري  ريد العراملي   357 (. نمرا مصرالع الطلراع السراص فيعمر  ز را 2002السمر ترق     ايلتاا يةة 
 ررام ا وفةيرراا أالطلرراع السرراص  ووحرر   جمررالا البرراج ي   رر  العمرر   620أالصررةا اب الغلائيررة أالبلي ررة جاليرراا  لرر  

مر ة ا  لميراا ،الر ادت  الريرة فمرا فررق(   1357  مر  مرة م السصراا جيرك  2882   ل  2003أمةلطة السمر يةة 
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(  3أاج راا  ر   مر  كمرا ةرر أالجريوب  قرم ، 9960  جيك وحر   لر  2016ااد  يد الباج ي     العم  فا يةة 
(  اللي نرةح ن رياد البراج ي   ر  العمر  أالبلي رة جسرب المر ة ب العلميرة  فررا   ريد الرلن  لرين م 1والىك   قم ،

%  رررم  ررر تا أعرري  لررر  مررر    ملررر  م ةررر  الررريزلر  22.2أاج رراا  ررر   مررر   ني زةسرربة  2214تعلررريم ال رررالري م ةرر  ال
%   رم  ر تا أعري  لر  مر    ملرر  18.6أاج راا زةسربة ا 1855المتريط الصةا ا وال ةرا والرلن  وحر   ريدةم  لر  

الراأعرررة فيرر تا مررر    ملرررر  نمرررا فررا المرتبرررة % 14أاج رراا زةسررربة  1398الم ةرر  العلمرررا أكررالر ير  فرحررر   ررريدةم 
نمرا مر    ملرر  الم ةر    %12.4أاج راا زةسربة تصر   لر   1236الم ة  العلما ليسالر جيرك وحر   ريدةم  لر  

( ترةررح 3%  والسريلررة  قررم ،9.46أاج رراا  رر   مرر  زةسرربة تصرر   لرر  942العلمررا اي رريادي فيصرر   رريدةم  لرر  
الر افررة السرركالية  ممررا يرربم ل جررظ ن  ا نرريي العاملررة الترايررع العرريدي جسررب كرر  م لررة مرر  م رر ب البلي ررة جسررب 

متررررفرت أكافرررة مسرررتريات ا العلميرررة وال ةيرررة  وت تررراا للمسرررا يت مررر  جيرررك الترجيررر  والررري م المرررادي والمعةرررري  ووةرررع 
 التىريعاب والةوم الساحة زتةويم ا لىلة ابقتصاد ة المستل ة. 

 (1الشكح رقم )
 لمية والفنيةا يدي العاملة ن ب المؤهالت الع

 
 (.3المصي : م   م  الباج ي  ايتةاداا  ل  الجيوب  قم،     
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 ( 3المصدر: من عمح الباناين استناداس الن الجدول رقم)  الجيوب  قم   

 رأس المال:  -3

 عتبرررر  ن  المررراب مررر  نيايررراب قيرررا  الصرررةا ة أكافرررة نلرا  رررا و لررر   ةميتررر  فرررا الرررراق ا  ب الترررا يرررتبة   لي رررا 
المصالع  ولىراق اآلبب والمعرياب ولةراق المرافرم ال امرة ل را  ودفرع ا جرر  والمرتبراب والرراق المرراد السرا   و يرةرا 

و مري راب اليولرة الممررب الرئيسرا لبةراق المصرالع الساحرة م  مستلسماب ايلتاا ا  ررت  وتعتبرر مري راب ا فرراد ن
والعامة  وليبيا م  اليوب الة لية التا تترفر لرين ا مري رات ا الترا ايرت مرب فرا ةرلا المجراب  جيرك كرا  نرتم التمرير  

  1981/1985أما  سصص لطلاع الصةا ة  ر ب السلرط التةمريرة المتتاليرة  ومر  زية را السلرة السمايرية ال اليرة 
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ملير  دنةا   ووح   جمالا ابيت ما اب ال ازتة فرا الصرةا اب الغلائيرة  لر  3930جيك زلا ما  صص للصةا ة 
(  ويرررررتم تمريررررر  الصرررررةا ة أرررررايقراب للطلرررررا ي  العرررررا  71 70   ص1981مليرررررر  دنةرررررا ،التسليط  231جررررررالا 

مليرر  دنةرا   4476.9  2010والساص ووحل  الطروب الممةرجة م  مصرا التةمية للصرةا اب الغلائيرة لسرةة 
 (. 158   ص2010،الرتيب ايجصائا  واا ت التسليط 

 ال وق: -4

 عمرر  السرررق  لرر  ايررادت نةميررة الصررةا ة أجميررع نلرا  ررا ف ررر الرريافع الطررري للتريررع فررا ا لىررلة الصررةا ية وايررادت 
اب يرراق كالر  يرلعاا نو  ريماب  لتاج ا  ويعرا السرق أ ل  المكا  الرلي نلتطرا فير  البرائعر  والمىرترو  لعطري حر ط

(  والسرق ةر مكا  تصريف المةتجاب أمستل  نلرا  ا وقي  كر  يرقاا م ليراا 74   ص2000،ةةلي( والسماة  
نو  ا جياا نو ةما معراا  ويلعرب السررق دو اا أرا ااا فرا لجراح الصرةا ة والتريرع في را  ويعمر  المسللرر  فرا المجراب 

ق ود ايررت  جيررياا  و احررة السرررق الم لررا مرر   رر ب  رريت نمررر   مة ررا مسررترت الصررةا ا  لرر  مرا ررات  امرر  السررر 
المعيىررة للسرركا   والطرري ت الىرررائية  و رريد السرركا   ويرا رر  فررا السرررق الم لررا والسررا جا مرريت وفرررت و  ررص ويررائ  

وكرلل  نحربح  الةط  المتلر ت  وجين اا د ل  نمر  ن ررت م ر  ت ينري الرك  وججرم المةرت  و، لائر  الرك ا زراقراا وجرلاأاا 
للي ا رررة زريرررائ  اي ررر   المستل رررة ومراقرررع التراحررر  ابجتمرررا ا دو ا م رررّم فرررا تسرررريم المةتجررراب الصرررةا ية م لّيررراا 
و ا جّيرراا. ولالةسرربة للصررةا اب الغلائيررة أالمةلطررة نترررفر ل ررا السرررق الم لررا و لرر  لتريررط مرقع ررا الجغرافررا ووجرررد 

مجاو ت وكلل   مك  العم   ل    جاد نماي  تسرريٍم  را جاٍّ زرجررد ميةائ را البكة م  اللرق التا ترلل ا أا قاليم ال
 التجا ي.  

 النقح: -5

للةط  دو ا كبيرا فا لجاح الصرةا ة  و احرة الغلائيرة مة را  لمرا تتللرب مر  ويرائ  لطر  يرريعة و احرة لةطر  المرراد 
وال رايرر  وال مررا  و يرةررا  والتررا ت ترراا  السررا  التررا ب تت مرر  البطرراق ل تررراب ةريلررة دو  تصررةيع  م رر  أعررج السلررر

لريائ  لط  يريعة ومبردت نو مكي ة  وكلل  للةط  دوُ  م م  فا تسريم المةتجاب الصةا ية م لّيراا و ا جّيراا  ومةلطرة 
  الي اية ترتبط مع المةاةم المجاو ت ل ا أىبكة ةرق معبيت  مك  م    ل ا تسريم  لتاج ا دا لّياا و ا جّيراا وااد مر

  .  1993 ل  ميةاؤةا التجا ي اللي افتتح يةة 

 التوجيه الحكومي وسياسات الدولة: -6  

تطررريم الررريوب المىرررا يع الس ا يرررة والصرررةا ية وتة رررم  لي رررا نمررررابا ك يررررت لت طيرررم جملرررة مررر  ا ةرررياا ابقتصررراد ة نو 
  المىررا يع الس ا يررة والصررةا ية أعرري ابجتما يررة نو السيايررية نو جميع ررا معرراا  وفررا أ دلررا نقامرر  اليولررة العينرري مرر

ايتىاا الة ط وت طيم  ائياب مالية ةسمة مة   و ل  م  نجر  ت طيرم نةرياا ييايرية نو اجتما يرة نو ب تبرا اب 
 احررة أالتةميررة العامررة فررا اليولررة  و ملرر  اليولررة  لرر  تىررجيع الطلا رراب ايلتاجيررة أجملررة مرر  ايجررراقاب  مة ررا 

م رررريودت نو جمركيرررة نو تسرررر ي ب أسصررررص ايررررتيراد اآلبب ومسرررتلسماب ايلترررراا مرررر  اي  ررراقاب اللررررريبية لمررريت 
السا ا  وكلل   مل  اليولة  ل  ي  الطرالي  الساحرة زتةوريم العمر  والمرتبراب والم ا را  ويرا اب العمر   وقررالي  

ر دت للتطليرر  مرر  ا مرر  والسرر مة  وجما ررة البيئررة مرر  التلرررق  وفرررب اللرررائب الجمركيررة  لرر  المصررةر اب المسررت
مةافست ا للمةتجاب الم ليرة المىراز ة ل را  و،حريا  تىرريعاب وقررالي  بيرتغ ب ا  ب فرا مةراةم معيةرة ،ةرا و   

( ك  ما يبم  عتبر حر اا للسياياب ال كرمية فرا مجراب الصرةا ة  و ملر  اليولرة  لر  تلبيط را  66   ص2002



Ecidiko.elmergib.edu.ly                                                                                                                ECIDIKO2017-055 
2017ديسمبر  27-25                                                المؤتمر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس         

ECIDIKO 2017 

13 

كرلل  للعمر   لر    جراد مصراد  للري   زينلرة  ر  الرة ط  نو و ل  مر  اجر    جراد فررص  مر  لل ري مر  البلالرة  و 
لجررلب ابيررت ما  ا جةبررا فررا مجرراب الصررةا ة  و لرر  يلعرراو ابقتصرراد فررا اليولررة والة رررب ز ررا مرر  التسلرر   لرر  

 التطي . 

 الوقود والطاقة:  -7

لل را نو للغلرا و يرةرا  وتعري ت تاا الصةا ة للطرت الم ركة لتريوير اآلبب نو لتررفير اللاقرة ال را يرة للصر ر نو ل
الصررةا ة نيبررر مسررت ل  للرقرررد واللاقررة أعرري ويررائ  الةطرر  المستل ررة  لررلل  ا تبلرر  الصررةا ة أمةرراةم ترررفر مصرراد  
اللاقررة نو أررالطرب مة ررا  ويرجرري فررا مةلطررة الي ايررة م لتررا ترليرري اللاقررة الر رلائيررة الغاايررة والبسا يررة وتعتمرريا   لرر  

الة ليررة الم ليررة   ةررافة  لرر   مكاليررة اب تمرراد  لرر  ترررفير مرلررياب  احررة أكرر  مصررةع  الغرراا اللبيعررا والمىررتطاب
 مك  اب تماد  لي ا فا جالة الطلراع التيرا  الر رلرائا لتيجرة للورروا اللا ئرة  مر   ر ب مرا يربم لجري ن  الرقررد 

 واللاقة ومترفرا  ول يعا  م ئمة يقامة الصةا اب الغلائية. 

 ة:العوامح الاانوي -8

تلعرررب العرامررر  ال الريرررة دو اا م مررراا فرررا قيرررا  ولجررراح الصرررةا ة   ا مرررا ايرررتغل  ابيرررتغ ب الجيررري فرررا زةررراق المصرررالع 
 المستل ة ويمك  ترةح  ل  فا اآلتا:

 ا رض:  -أ

 عي مرقع ا  ب التا يريبة   لي را المصرةع م مراا جرّياا مر  جيرك أعريص وقرلر  مر  ويرائ  الةطر  المستل رة  ومصراد  
ة  والمراد السا   والسرق  وك   ل  نلعب دو اا م ّماا فا ت يني يعر زيع ا  ب نو قيمرة   جا ةرا  لرلل  يرع  اللاق

ال كرمررراب للتررري   فرررا تررررفير ا  اةرررا يقامرررة المصرررالع  ووةرررع  تسليلررراا بيرررتعمابب ا  اةرررا دا ررر  المررري  
متعاقبررة  صصرر  ن اةررا لبةرراق المصررالع و ا ج ررا  تبعرراا لةرررع الصررةا اب واجتياجات ررا. ومرر   رر ب المسللرراب ال

 الصغرت والمتريلة التا ت تاج ا المرايس ال لرية أالمةلطة.

 الماء: -ب

ت تاا الصةا ة لرمياب كبيرت م  المياص فا مستل  ا  راب  والماق  ستلر  مر  مةلطرة  لر  ن ررت مر  جيرك الررم 
والةرع  للل  لرت أعرج الصرةا اب ب تىرتر  فرا تررافر ميراص  لأرة لطيرة  زر  تتللرب تررفر ني لررع مر  الميراص د جرة 

لصةا اب الغلائية والمىرولاب للمياص العلأة الةطية  جرا ت ا  اد ة بيتسيام ا فا تبريي الم ركاب  فا جي  ت تاا ا
(  لررلل  تررم زةرراق مصررةع ا لبررا  فررا جةرررب مةلطررة 57   ص2002و لرر  بيررتسيام ا فررا  ررلاق ايلسررا  ،ةررا و   

يرق السمير لترفر المياص الجرفية العلأة والةطية  نما مصةع تعليرب الترلرة والسرردن  فر   ىرتر   لولرة الميراص  ومر  
 زةاؤص  ل  مطرلة م  مرف  الصيي الب ري. للا ل جظ ترفر المياص ال امة للصةا اب الغلائية أكافة نلرا  ا.     م تم 

 المناخ -ج

تتمتررع السمررر أمةرراخ  ميرر   لرر  اب تررياب ن لررب ن ررا  السررةة ممررا  جعرر  مة ررا مركررس ايررتطلاب يررياجا  و لرر  أ لرر  
مرقع را  لر  يراج  الب رر الرلي نللر  مر  جرر حرري  ا ويريفئ مر  الرتائ ا. وت تراا أعرج الصرةا اب  لر  ظررروا 

(  36   ص2002يةررة ،ةررا و   مةا يررة معيةررة لجردت ررا  م رر : حررةا ة الغررسب والةسرري  ت ترراا  لرر  د جررة  ةرلررة مع
يما ت تاا حةا ة تج ي  ال راي  والسلر  ل  جر مىرمر كمرا ةرر ال راب فرا المةلطرة  وتةتىرر فرا زلي رة السمرر 
حةا ة تج ي  ال راير  والسلرراواب و احرة البعليرة مة را   ب نل را زرينب تتلراقب أسربب ك ررت المةتجراب الصرةا ية 
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ن  تج يرر  وج رررظ  التمررر  ةبيعّيرراا مااالرر  تسررتسي  فررا مةلطررة الي ايرررة   التررا جلرر  م ل ررا و احررة المسررتر دت   ب
ويررا ي التلررر  الترةرلرررجا فررا ترييرر  الوررروا المةا يررة وجعل ررا م ئمررة لالترراا الصررةا ا م رر  الترييرر  والتبريرري 

(  وير  ر المةراخ فرا ايرت  ة أعرج 90   ص2002وحةا ة ال ل  و ملياب الترةيب الصةا ا ،م مي وآ رو   
المةتجاب الصةا ية  ف ا فص  الصي  نسداد ايقباب  ل  الم لجاب والعصرائر والمىررولاب والميراص  نمرا فرا فصر  
الىتاق فيسداد ايقباب  لر  ايرت  ة التمرر  و ب التمرر  والمرليراب وال لريراب لرفرع السرعراب ال را يرة الترا   تاج را 

لي ة والتريع في را و احرة الترا تعتمري  لر  المةتجراب الم ليرة الجسم  مما   سا ي  ل  قيا  الصةا اب الغلائية أالب
م رر  الرررب والمرلرر   وتج يرر  التمررر   وتعليررب السلررر وال رايرر  و،لترراا العصررائر المستل ررة  وترريررر و،لترراا السيرررب 

 الةباتية و احة اي  السيتر  اللي تىت ر أ  البلي ة والبلي اب المجاو ت ل ا.  

 لخمس:الصناعات الغذائية با  - 

نرجي أالبلي ة  يد م  المصالع الصغيرت والمتريط التا تعم   ل  ج رظ وتعليرب وتصرةيع أعرج المةتجراب الغلائيرة 
مسبررساا وم رر ا  92والتررا تتبررع الطلرراع السرراص  مة ررا المسررازس وم رراب تصررةيع ال لريرراب  ويصرر   رريدةا  لرر  جرررالا 

 رام ا   40 رام ا ومصرةع لتعليرب الترلرة  عمر  أر  جررالا  368لتصةيع السبس وال لرياب أالبلي ة   عم  ز را جررالا 
 والجيوب التالا نرةح  ل .

 (4جدول رقم )
 مصانع ومحال التصنيع للصناعات الغذائية بالبلدية

 نوع النشاط ت
عدد الرخص 

 الممنوحة

متوسط عدد العاملين 

 بالنشاط
 مالحظات اإلجمالي

  386 4 92 المخابز والحلويات 1

 واحد متوقف عن العمل )تابع للقطاع العام( 80 40 2 األسماك )تن(تعليب  2

  ـ ـ 4 تحميص البقوليات 3

  50 5 10 معاصر الزيوت 4

  104 104 1 صناعة أغذية األطفال 5

 متوقف عن العمل ـ ـ 1 مصنع األلبان 6

 متوقف عن العمل ـ ـ 1 مصنع رب التمور 7

  620  111 المجموع

  ئير قسم الترا يص أمكتب الصةا ة أالسمر  زيالاب  ير مةىر ت.   المصدر:  

 ام ا  و مل ا مريما نبين مع لل  50معاحر أعم  ز ا 10يما نتلح م  الجيوب ن   يد معاحر زلغ  زة ر 
  ما  السيتر  ويةت ا أالت اق مريم جمع  ما  السيتر  ،م  نيترلر  ل  فبرانر(. 

 انت قائمة في بلدية الخمس:الصناعات الغذائية التي ك -

تم زةاق العيني م  المصالع الغلائيرة فرا ليبيرا أصر ة  امرة مةرل ن  تغيرر الرةرع ابقتصرادي أايتىراا الرة ط ود ررب 
   فبرينب اليولرة فرا وةرع  لرط التةميرة ابقتصراد ة وابجتما يرة للة ررب 1961مرجلة ايلتاا ال علرا للرة ط يرةة 

   المصالع فا العيني م  المي  الليبية جيك كا  فا زلي ة السمر المصالع اآلتية:أالب د  وال يب زةاق العيني م

  ةكترا اب 3ا  ل  مساجة تطري  أ ررالا 1970تم  لىاق ةلا المصةع فا يةة  مصنع تعليب التونة وال ردين: -ا
تلم كافة المرافم الرئيسية للمصةع   طع المصةع دا   مسلط المينةة وت ينياا فا اللرا الىرمالا مة را  لر  أعري 

 ا. 1974متراا م  مرف  الصيي الب ري جيك زين المصةع فا ايلتاا فا يةة  200جرالا 
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الرلي نبررين مر  الرر ر   احررليادص عتمري المصرةع  لرر  المرادت السررا  المتم لرة فررا السرردن  الررلي نتررفر أك ررت فررا مريرم 
 ةرافة  لر  نيرماة الترلرة الم ليرة والمسرتر دت مر  قبر  الىرركة الترا نتبرع ل را   نرلير  ل  نوا ر نيتررلر مر  كر  يرةة

وةرا الىررركة الرةةيرة لتعليرب ا يررماة ومةتجات را  والترا تتبررع ل را جميرع مصررالع تعليرب ا يرماة المةتىرررت   المصرةع
وقري وحر    ةةاا م  نيرماة السرردن  والترلرة 16تص  اللاقة ايلتاجية للمصةع جرالا  ل  ةرب الساج  الليبا  و 

 ب نل ا الس ل  أعي  ل   ويرجع  ل   لر  قري  اآلبب و ري     ل  ت طيم ةلص اللاقة ايلتاجية فا السةراب ا ول 
م ةررري   برري    لرر  جبررررا  ت ررينك أعلرر ا و رري  تررررفر العمالررة ال ةيررة  اب الم رررا ت العالية،مطازلررة السصررية مررع ال

   اليقرررياق  ن رررر العرامررر  اللبيعيرررة والبىررررية فرررا قيرررا  الصرررةا اب الغلائيرررة فرررا مينةرررة السمرررر 16/3/2004زترررا ي  
نةةا  فطط م  السردن  المعلب فا  براب  5ويص  الم طم مة ا جالياا  ل    (94  ص2004 – 2003وةراجي ا

 8ا ألاقررة  لتاجيررة تصرر   لرر  1982عليررب الترلررة فررتم  ةررافت  يررةة جرامرراا. نمررا  ررط ت 125مسررتليلة الىررك  الررة 
ويررتم تعليب ررا فررا  بررراب دائريررة الىررك  الررة   نةةررا  فطررط 5والم طررم مة ررا   مترر  ترررفرب المررادت السررا   نةةررا  نرميرراًّ 

ويررتسلص المصررةع مرر  ال لرر ب الةاتجررة  رر  التصررةيع زتج ي  ررا وة ة ررا كمررادت ترري   فررا   جرامرراا  2150  1150
نةةررا  نرميرراًّ  5اب تصررةيع ا  رر ا ال يراليررة ولساحررة ن رر ا الرريواج  والتررا  صرر   لتاجرر  مة ررا  لرر  جرررالا مجرر

  .2001المصةع ترق     ابلتاا مةل يةة

  مصنع الرب والمربن: -ب

 ا و لر  لر ررت نالرجا  الةسير  المةتىررت فرا جميرع ير رل  تعي حةا ة التمر  م  الصرةا اب الطي مرة السرائيت فرا ليبيرا
  لسلرة ،الةترائ  الة ائيرة للتعرياد الس ا را 497 494 3ووح   ريدةا  لر  مرا  طررب مر    الىمالية وواجات ا الجةرلية

ويص   يد نلراع   جيك كا  وبااب التمر مادت  لائية ز ا كافة العةاحر الغلائية ال امة لجسم ايلسا   ا(2001
   1989 لررر   يررراد   يرررة فرررا جغرافيرررة التمرررر  فرررا الجماةيريرررةلررررع ،د ا 400التمرررر  المرجرررردت زليبيرررا  لررر  جررررالا 

فرا جري  نرتم ايرت  ة   ون ررت نرتم ايرت  ي ا أعري ترةيب را  (  نتم ايت  ة أعل ا زلح ةااا قبر  ترةيبر 372ص
ني الةصرر  ترةيررب نو ترةيررب كامرر  أسرركي  و،االررة   أعلرر ا اآل ررر  لرر  ةيئررة تمررر أعرري ن  نررتم الررم الرربلح الةاةرر 

و جةرر  أعرري التج يرر  وتسسيةرر  نو    ررم تج ي رر  زةىرررص ت رر  نالررعة الىررمر فررا ال ررراق  الةرررت ،نو مررا  عرررا أالتىررطيم(
تصرررةيع  ليصررربح  ب التمرررر  والةررررع الرررلي نررري   فرررا مجررراب حرررةا ة  ب التمرررر ةرررر ا ي رررر ا ا رررة أالبلي رررة ويسرررم  

لسلررة زلغرر  كميررة  لتاج ررا مرر  التمررر  جرررالا  798 369نالررجا  الةسيرر  فررا الررعبية المرقررب  ويصرر   رريد  أررالبكرا ي 
ويمكرر  لمصررةع  ب التمررر  ابيررت ادت مرر    (61 71   ص 2001ةرر  ،الةتررائ  الة ائيررة للتعررياد الس ا ررا  5280.3

 رم أراقا   رل را مةر و لر  مر  جيرك ق  نالجا  الةسي  المةتىررت فرا زلري اب السمرر واليرت  ومصرراتة  أالي جرة ا ولر 
ويسررتسي  الرررب   البلرري اب ا  رررت التررا تترررافر في ررا نالررجا  الةسيرر . ويعتبررر  ب التمررر مررادت  اب قيمررة  لائيررة جيرريت

و لرر  أإةررافت  مررع ايرر  السيتررر  ل يلررة   و احررة فررا المةايررباب الينةيررة وابجتما يررة   لرر  للرراق وايررع فررا ليبيررا
ومةايرباب قريو  المراليري وفررا    صيصراا فرا مةايربة المرلري الةبررري الىرريف والترا تعمرر   الىرعبية المسرمات أالعصرييت

ةر  مر  26  ةر  مر   ب التمرر 210ال ر  ملا  وجبة ي ر  و يرةرا مر  ا ير ب الىرعبية  وحر  التاجر   لر  
   رررم ترقررر   ررر  ايلتررراا فرررا ل رررر السرررةة ،اليقرررياق   ن رررر العرامررر  اللبيعيرررة والبىررررية فرررا قيرررا  2001المرلررر  يرررةة 

 (.104   ص2003/2004لصةا اب الغلائية فا مينةة السمر وةراجي ا ا

الترا  عتمري  لي را فرا تررفير جرسق   تعي حةا ة ا لبا  مر  الصرةا اب الغلائيرة الم مرة :مصنع ا لبان بالخمس -ج
مستلر  و احة لىري ة ا ة اب  للا ترم زةراق العينري مر  المصرالع الساحرة ز را فرا   م  اجتياجاب السكا  الغلائية
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و لرر  ال ليررب المج رر  المسررتر د مرر    جيررك تعتمرري  لرر  ا لبررا  المررر دت ل ررا مرر  مىررا يع ترليررة ا أطررا   مرري  الررب د
  .1982/  9/ 1وم  زي  ةلص المصالع مصةع نلبا  السمر اللي تم افتتاج  فا   السا ا

 ةرريما تر ررر ا  ىرراب   الرليررع    حررةا ة ا لبررا  تةتىررر فررا كرر  ن يرراا الررب د أرراللرق البيائيررة و احررة فررا فصرر 
ويررتم ايررت  ة مةتجات ررا مرر  ا لبررا  التررا   اللبيعيررة السلررراق التررا تتغررلت  لي ررا ال يرالرراب ولساحررة مرر  اللرر  

ويتم زيع ال ائج مة ا   ويتم  لتاا السليت والسم  البليي  ت يج أعي  ةا ة حغا ةا م  قب  نيرت ال  ح نو المرلا
و احررة   ولرة ررا ت تطرري للةررراجا والىرررو  الصرر ية فررا أعررج ا جيررا   فررا ا يررراق ا يرربر ية  رر ب مريررم  لتاج ررا

جيرك    أعرج ال  جرري    والترا تتررفر فررا أعرج الم راب الصررغيرت دا ر  مسلرط المينةررة  المةتجرة مر  لرب  ا أطررا 
ومرر   ررم  صررعب   وب زتسررجي  ومعرفررة كميرراب  لتاج ررا مرر  ا لبررا   ات موالمرررلي  ب ن ررتم أررالةراجا الصرر ية ل يرالرر

ومصةع نلبا  السمر ايتبعي الراق ال ليرب السرا  مر  المرسا  ي    معرفة  جمالا  لتاا المةلطة م  ا لبا  ومىتطات ا
ةم  لررر  اللررررق لعررري  اةتمرررا  أعرررج المرررسا  ي  أرررالةراجا الصررر ية ل يرالرررات م ومةتجات رررا وا تمررراد  والمررررليي  لألأطرررا 

  وج و ررا ل رري  لطل ررا للمصررالع ،الررينب  وف صرر ا  ولعرري  وجرررد لوررا  تسررريطا كررفق قرراد   لرر  تسررلم ا  التطليي ررة
والررلي ترجرري فيرر  الر ا ررة   لررلل  ا تمرري المصررةع  لرر  نلبررا  مىررروع ترليررة ا أطررا  الطريررب مةرر   (447   ص1999

 الص ية الراملة لألأطا  ومةتجات ا.

كيلرررمتراا الرررق  11السمررر أم لررة المعطرلررة فررا مس  ررة الىرر يي  م مرري المطريررف  لرر  أعرري جرررالا  طررع مصررةع نلبررا  
 10كيلرررمتر. وترررم  لىرراؤص  لرر  مسررراجة تصرر   لرر  جررررالا  2ويبعررري  رر  اللريررم السررراجلا أ رررالا   مينةررة السمررر

 ملير  دنةا  ليبا.  11ةكتا اب زترل ة وحل   ل  جرالا 

ويررتم   يررا اب  مرر  نرمّيرراا  8نلرر  لتررر نرمّيرراا فررا الر د ررة الراجرريت  زراقررع  84جرررالا تبلررا اللاقررة ايلتاجيررة للمصررةع 
جيك نرتم ن رل  مالرة مريرمية   و احة   ب ال ر  ملا   تىغي  المصةع زراقع و دنتي  و  ق و د اب فا الير 

  المجرراو  للمصررةع آبا لتررر نرمّيرراا مرر  مىررروع ترليررة ا أطررا 10ويررتم ال صرررب  لرر  جرررالا   مةتجرراا  25تصرر   لرر  
وقرري وحررل  ةاقررة المصررةع ايلتاجيررة يررةة    ( 14/4/2004زتررا ي    ،مطازلررة السصررية مررع ا خ جسرري  م مرري ايرري

 7512000و  لتررر مرر  ال ليررب المعطررم 22536000و  لتررٍر مرر  ال ليررب المبسررتر 653000ا  لرر  جرررالا 1988
ويتبررع المصررةع  لرر  الىررركة العامررة   (355   ص1996  جرامرراا( مرر  السلررادي ،ا  لرراح وآ رررو   125يرررب يررعة ،

 م تغيررب تبعيتر      جيك تم تغيير تبعيت   ل  الركة المرقب للصةا اب الغلائية2000لأللبا  مةل افتتاج   ل  يةة 
مر  107ولرم نرتم التسرلم وابيرت    ويعمر  أالمصرةع  1/9وتم  زررا   طري بيرت ما  المصرةع مر  قبر  الرركة   للىعبية

    ل  ا قسا  التا نترر  مة ا المصةع  وةر مترق     العم .العاملي  مرا ي

 أسباب فشح وتوقف بعض الصناعات الغذائية بالقطاع العام:

  ي  ابةتما  أصيالة المصالع وتلريرةا.  -1

 والتا تط  جردت    المةتجاب الم لية م  الصةا اب الغلائية.  مةافسة المةتجاب المستر دت -2

 وليع مةتجات ا أ يعا  نق  م  مةتجاب المصالع العامة.  ظ ر  المصالع والىركاب المةافسة ل ا -3

 اللي ني   فا الصةا اب الغلائية.  يرق معاملة مر دي ايلتاا الس ا ا -4

 فا جي  تيفع ل م  نيا م  الىركاب والمصالع الساحة.  مماةلة نح اب المراد السا  فا دفع مست طات م -5
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 تري  العمالة لتيجة المجام ب فا التعيي   ا مر اللي ن ط  كاة  المصالع العامة وقل  م   ل  ا. -6

  ي  وجرد  دا اب ُكْ  ت يدا ت المصالع وايلتاا. -7

  ي  وجرد تسريم جيي لبيع مةتجاب المصالع م لّياا. -8

 را  ر  ةريرم الىرركاب الترا تتبرع ل را ةرلص ز  نتم تسريم  لتاج  أعج المصالع ب تستليع التصرا فا ايلتاا -9
مرا نر دي  لر  ابجت رال أالمةتجرراب   م ر  الررركة التسرريم الم لرا  زتسرريط ا  برر قةرراب التسرريم المستل رة  المصرالع

 الصةا ية فا المساا   م ترجع للمصالع أعي ن  تةت ا ح جيت ا.

 م تقبح الصناعات الغذائية بالبلدية:

التبىير أمستطب  لاجح ومسدةر ومتلر  للصةا اب الغلائية زبلي ة السمر  و ل  أسبب تىير جميع الم الراب  ل  
ترررفر المررادت السررا  ال امررة ل ررا أالبلي ررة ولررر جسئيرراا  ومرقع ررا الجغرافررا المتريررط زرري  المةرراةم والمرري  الليبيررة ا  رررت 

ائيررة التررا ترجررع لىرر ت ا  لرر  الع رري التررا  مكرر  جلررب المررراد السررا  مة ررا  وكررلل  قرري  وايررتمرا  أعررج الصررةا اب الغل
اي لررالا م رر  حررةا ة ج ررظ وتعليررب ا يررماة و يرةررا  ويمكرر  ابيررتيبب  لرر   لرر  مرر   رر ب لجرراح الصررةا اب 
الغلائية التا كال  قائمة والتا ب نساب  عل ا قائماا م   حةا ة تعليب الترلة أالطلراع السراص الترا ايرتلا   ن  

سرتر دت مر  جيررك الجرردت وا يرعا     ررم الورروا ابقتصراد ة الصررعبة الترا تمرر ز ررا تةرافر وتت ررق  لر  الترلررة الم
الررب د  وااد مرر  نةميت ررا ميةاؤةررا التجررا ي الررلي ييسررا ي فررا  مليرراب ابيررتيراد مرر  السررا ا كلمررا د رر  ال اجررة  لرر  

تجاب الصرةا ية  وفرا  ل    ةافة  ل   ملياب تصينر ال ائج م  ايلتاا فا جالة ايت اق السرق الم لا م  المة
جالة ايتغ ب الميةاق ابيرتغ ب ا م ر   مكر  ن  تىرك  البلي رة لطلرة لة لرة حرةا ية فرا مستلر  نلرراع الصرةا ة  

والصرةا اب التجميعيرة  و، رادت التصرةيع    و احة تلر  الترا ب تتللرب  ؤو  نمرراب كبيررت م ر  الصرةا اب الغلائيرة
السيرررب الةباتيررة أررالطرب مرر  الميةرراق  ممررا يرري تح البرراب نمررا  قيررا  حررةا اب  و يرةررا  ولال عرر  تررم زةرراق مصررةع لترريررر

ن رت ترميلية تعتمي  ل  المراد نو الساماب الةص  مصةعة بيرترماب تصرةيع ا و، رادت تسرريط ا دا لّيراا نو  ا جيراا  
ا اب الغلائيرة المجراب نو نتم اب تماد  لي را فرا أعرج الصرةا اب ا  ررت كالصرةا اب الغلائيرة مر  ا  وت رتح الصرة

نما   قامة حةا اب تعتمي  ل  أطا ا ومسل اب ةلص الصةا اب  م   حةا ة ا  ر ا ال يراليرة  الترا ت تراا لبطا را 
حةا ة ا يماة  وحةا ة الر رب اللبا  والسميرت التا تطر   ل  أطا ا حةا ة  ب التمر   ولطا ا حرةا ة  صرر 

ة ررا فررا حررةا ة المةو رراب وا  رر ا  ويرريكر  للتلررر  العلمررا وترررفر ويررائ  ايرر  السيتررر  التررا  مكرر  ابيررت ادت م
ابتصاب المستل ة دو اا كبير جرّياا فرا تلرر  ولمرر الصرةا اب الغلائيرة و لر  أ لر  المرقرع الجغرافرا المتريرط الرلي 

ياجا وتميسةرررا أالجرررلب السررر  والمةررراخ المعتررريب  ت تلررر  مةلطرررة السمرررر أصررر ة  امرررة ومينةرررة السمرررر أصررر ة  احرررة
 و،لتاج ا الس ا ا وال يرالا والب ري.     اليا لا والسا جا

 الخاتمة والنتائج والتوصيات:

 مل  ةلص الي اية  ل  التةبي   ل  نةمية المررا د اللبيعيرة فرا الة ررب أالبلي رة اقتصرادّ اا  ممرا يريرفر فررص  مر  
جرريودةا ايدا يررة نو مرر   ررا ا الررب د  ممررا نسيرري مرر  ويةطل ررا مرر  اب تمرراد  لرر  جلررب اجتياجات ررا الغلائيررة مرر   ررا ا 

ا  باق المالية لليولة   م ترفر مستلسماب تصةيع ا نو ج و ا م ليا وقي نتل  مة ا كمياب كبيررت فرا مريرم  لتاج را 
لتيجة لتريي ا والس اب نيعا ةا مما نل م السسائر للطائمي   ل   لتاج را أصر ة  احرة واليولرة أصر ة  امرة  وقري 

 دي  ل  لعسوا مةتجي ا    العم  أمجال ا مما نسيي م  السسائر.ن  
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 ترحل  ةلص الي اية  ل  الةتائ  اآلتية: -

تترررفر فررا مةلطررة الي ايررة المررراد السررا  ال امررة لطيررا  الصررةا اب الغلائيررة التررا تعتمرري  لرر  المررراد السررا  الس ا يررة  -1
 .ولعج السلر وال راي   المريمية م   السيتر  والتمر 

تتميس مينةة السمر أمرقع جغرافا قريب م  مةراةم يلتراا المرراد السرا  الترا  مكر  تر يريةا للمصرالع فرا جراب  -2
  ي  تغلية مةتجاب المةلطة اجتياجاب المصالع.

ممررا  سررا ي  لرر    تررتبط مةلطررة الي ايررة أىرربكة مر  اللرررق البريررة الجيرريت مرع كافررة مرري  ليبيررا السراجلية واليا ليررة -3
 نو تسريم المةتجاب الصةا ية المستل ة.  مراد السا جلب ال

وتميسةررا أمةرراخ أ ررري لليرر  حرري اا   ترررافر الميرراص العلأررة ال امررة لطيررا  الصررةا اب الغلائيررة فررا مةلطررة الي ايررة -4
 .  والتاقا

الرررلي يررر    مليرررة ايرررتيراد أعرررج مسرررتلسماب ايلتررراا   ااد مررر  نةميرررة مينةرررة السمرررر الصرررةا ية ميةررراؤص التجرررا ي  -5
 وتصينر ال ائج م  المةتجاب الصةا ية    ابيت  ة الم لا.  الصةا ا

 ااد م  ي رلة تصريف مةتجات ا الصةا ية.  تريط مرقع مينةة السمر زي  مينةتا ةرازلر ومصراتة -6

 ايلتاا.قرب المصالع م  مصاد  المراد السا  ميست ي ل  م  ايادت  -7

 ي  جما ة المةتجاب الصةا ية الم لية أ رب اللرائب الجمركية و يرةا  ل  المةتجاب المستر دت مر  السرا ا  -8
ممررا   ممررا  فررع مرر  يررعر مةتجرراب المصررالع الم ليررة مطا لررة زررة ر المةتجرراب المسررتر دت مرر  الرريوب الىررطيطة والصرري طة

 يب الم لية  ل  الر م م  جردت المةتجاب الم لية.جع  المست ل    ل  ايت  ة المةتجاب المستر دت ز

  أإ جررراد جلررررب لتس ررريج نيرررعا ةا   رري  اةتمرررا  الج ررراب المسررر ولة  ررر  ت ينررري نيرررعا  زيررع المةتجررراب الصرررةا ية -9
 وجمانت ا م  مةافسة المةتجاب المستر دت.

و ررري    يب العلميرررة ال ين رررةوفطررراا لأليرررال  قلرررة تلبيرررم الي ايررراب الترررا تعمررر   لررر  تلررررير المصرررالع ومةتجات رررا -10
 ابةتما  أمجاب الي ا ة اي  لية فا ويائ  اي    المستل ة لتسريم المةتجاب الصةا ية.

م ر  مرفر  الصريي الرلي   ولساحرة المتعلطرة أالصريي الب رري    ةماب الجرالب المكملة لتررفير مسرتلسماب ايلتراا  -11
 مما جع  العيني م  الصيادن  نلج و   ل  مرف  اليت  الب ري.  ةوحيالة لمرافط  ال يري    تاا  ل  تعميم جرة 

ولساحرة أعري ا ت راع يرعر حررا العملرة ا جةبيرة فرا السررق   لطص وا ت اع نيعا  مستلسماب الصريي الب رري  -12
 المرااية.

   التوصيددات والمقترنددات

وجرررب ن    المرررا د الم ليررة فرررا البلي ررة لتيجررة للي ايررة المتعمطرررة لمرةرررع الصررةا اب الغلائيرررة ودو ةررا فررا ايرررتغ ب
 نرح  أاآلتا:

 وابةتما  زتلريرةا.   العم   ل  ابةتما  أالصةا اب الغلائية الطائمة -1
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و لر    و احرة الترا تعتمري  لر  السامراب الم ليرة  تىجيع لىا  الطلاع الساص فا مجاب الصرةا اب الغلائيرة -2
 اد فرص  م  للباج ي   ة .أمةح الطروب لبةاق الرجياب الصةا ية ي ج

و لرر  مرر   رر ب   جما ررة مةتجرراب الصررةا اب الم ليررة أالعمرر   لرر  جعرر  نيررعا ةا نقرر  مرر  المةتجرراب المسررتر دت -3
وتس ررريج اللررررائب الجمركيرررة  لررر  اآلبب   م ررر     ائ رررا مررر  اللررررائب  مرررةح الميرررساب المستل رررة ل رررلص الصرررةا اب

 ومستلسماب ايلتاا.

 أما  لم  الم افوة  ل  ال روت السمكية فا الىراةئ الليبية.   تةويم الصيي الب ري    -4

وحرريالت ا أمررا نرررفر ل ررم اآلمررا    وايررادت ابةتمررا  أررالمرافم السيميررة للصرريادن   ترررفير مسررتلسماب الصرريي الب ررري  -5
 ن ةاق قيام م أ  ماب الصيي.

ممرررا  سرررا ي  لررر  تررررفير السامررراب   سماب ايلتررراا الس ا ررراد رررم المرررسا  ي  والعمررر   لررر  تس ررريج نيرررعا  مسرررتل -6
 الس ا ية ال امة لالتاا الصةا ا.

  والصررةا اب الغلائيررة أصرر ة  احررة  ابةتمررا  أالي ايرراب والب رررق العلميررة فررا مجرراب الصررةا اب أصرر ة  امررة -7
  ل ا تىك  جسق م ماًّ م  ا م  الغلائا. 

 المراجدددددع

 الكتب:  -أوال: 

مررر  نقررري  العصرررر  جتررر  ال رررتح اييررر ما  مةىرررر اب الجامعرررة   البر رررر ا   بررري اللليررر   الترررا ي  الليبرررا الطررري م -1
  .1971زيروب   دا  حاد    الليبية

مةىررر اب الجامعررة الليبيررة  دا    رررررررررررر  تررا ي  ليبيررا اييرر ما مرر  ال ررتح اييرر ما جترر  زيا ررة العصررر الع مررالا -2
 . 1972حاد   زيروب  

فررا كترراب د ايرراب ليبيررة مكتبررة قر يةررا للةىررر  نزررر لطمررة  ال ررادي  ،تلررر  مينةررة زةغررااي قبرر  ابجررت ب اي لررالا( -3
  .  1975. 3  . زةغااي   والترايع

الجماةيريرررة  د ايرررة فرررا الجغرافيرررا  ت ريرررر: ال رررادي نزرررر لطمرررة  يرررعي الطسيرررري  الررريا  الجماةيريرررة للةىرررر والترايرررع  -4
  . 1995. يرب 1واي      .

 . .  2010الي يل    زراةيم ز   بي العسيس  مةاة  وةرق الب ك العلما  دا  ح اق للةىر والترايع   ما    -5
6

جغرافيررة ليبيررا البىرررية  مةىررر اب المةىرر ت الىررعبية للةىررر والترايررع واي رر    ملرراأع الم رريوي  م مرري المبررروة   -
  .1975ال ر ت لللبا ة والةىر  زةغااي 

  .  1997الينب  م مي م مرد  زراةيم  الجغرافية ابقتصاد ة  مكتبة ا لجلر المصرية  اللبعة السادية  يةة  -7
8
  زةغرااي   دا  الرتب الرةةية  2 .  ترجمة ال ادي نزر لطمة   1822-1821زيتىا  ا  را   والساج  الليبا  -

  .1996  زةغااي   نرلر مةىر اب جامعة قا 
9
  .2000ةةلي(  جمعة  جب  وم مي ناةر السماة  د اياب فا جغرافية الصةا ة والمعاد   مةىر اب نلجا   -
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. 2 .  الريا  العرليرة للرتراب  ترجمرة  لي رة التليسرا   1911نتر ي  ليبيا مةل ال تح العرلا جت  يرةة    ويا -10
1991  .  

  .2002جغرافية الصةا ة  اللبا ة والةىر دا  ال رر العرلا  الطاةرت  اللبعة ا ول     ةا و    ل  اجمي -11

دا     د ايررة فررا تلررر  ال لررر ومةرراة  الب ررك   جغرافيررة ال لررر   رر ب  م مرري السرريي  ويسررري الجرررةري  -12
  . 1972. 1اييكةي ية    .  ب الجامعيةالرت

  .1971  ةرازلر  دا  ال رجالا  ترجمة  لي ة التليسا  ليبيا ن ةاق الع ي الع مالا  فرلىيسكر كر و -13

دا  الرررمرع ال طافرررة  (( نيرررر وتلبيطررراب وترايعررراب مكاليرررة،، م مررري  يرررعي جايرررم  وآ ررررو   جغرافيرررة الصرررةا ة   -14
  .2002والةىر والترايع  الساوية  اللبعة ا ول  

  ت ريررر: حررالح ا مرري  ا  لرراح  ا مرر  الغررلائا نأعررادص وم يداترر  ويررب  ت طيطرر   ال يئرة الطرميررة للب ررك العلمررا -15
  .1996  اللبعة ا ول   زةغااي   دا  الرتب الرةةية  الجسق ال الا

 دات والمنشورات:الوثائق والم تن -ثانياس:

   التطريرر الة ررائا  الرركة مراة جرا ما الراب مكمري   ولررركر  1988-1966المسلرط الىرام  لمينةرة السمرر  -1
1966 .  

   الملبعرررة 1981/1985الجم ر يرررة العرليرررة الليبيرررة  واا ت التسلررريط   لرررة الت ررررب ابقتصرررادي وابجتمرررا ا   -2
 العصرية  ةرازلر.

  .2009المركس الرةةا لأل حاد الجرية   دا ت المةاخ  زيالاب  ير مةىر ت  م لة ن حاد السمر  - 3

  . 2007ال يئة الرةةية للمعلرماب والتر يم  لتائ  التعياد الس ا ا   -4

مصررل ة ايجصرراق والتعررياد  اللجةررة الىررعبية العامررة للتسلرريط  الةتررائ  الة ائيررة للتعررياد الس ا ررا  زلي ررة السمررر   -5
1974.  

  .1974  اللبعة ا ول   ةرازلر  مةىر اب مصل ة اآل ا   لبيت الربرت  -6

  .2011    2010سةة ال كرمة الليبية ابلتطالية  واا ت التسليط  مصل ة التعياد  الرتاب ايجصائا ل -7

 -ثالااس: المجالت والدوريات:

  مركرس ج راد الليبيري  ةري الغرسو اي لرالا  العريد الراأرع  السرةة مجلة الر رائم والم  رظراب لي ة يالم ا جرب   -1
  . 1990الراأعة  مينةة السمر كما حر ت ا لةا و ائم اي الي  اي لالا فا العىريةياب م  ةلا الطر . ةرازلر  

 الرسائح العلمية: -ابعاس:ر 

اليقياق   زراةيم م تاح  ن ر العرام  اللبيعية والبىرية فا قيا  الصةا اب الغلائية فا مينةة السمر وةراجي ا   -1
  .2004 – 2003 يالة ماجستير  ير مةىر ت  كلية اآلداب والعلر  أالسمر  جامعة المرقب  العا  الجامعا 

الىررريبالا  معمرررر جسررري   ا ملرررا  ون رةرررا  لررر  المررررا د المائيرررة والس ا يرررة أىرررماب  ررررب الجماةيريرررة     يرررالة  -2
  .2004ماجستير، ير مةىر ت(  جامعة ال اتح  كلية اآلداب قسم الجغرافيا  
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جامعررة  رري   نزر نةررة  ةيررا  نزررر الطايررم فرررا  الس ا ررة والر ررا فررا مينةررة السمررر   يررالة ماجسررتير، ير مةىررر ت(  -3
  . 2013المر  كلية البةاب ل داب والعلر  والترلية  قسم الجغرافيا  الطاةرت  

جامعررة    يررالة ماجسررتير  يررر مةىررر ت  زر  جامرري   لرر   يرراد م مرري  د ايررة فررا جغرافيررة التمررر  فررا الجماةيريررة -4
  .1989وجيت أ رق الجغرافيا    مركس أ رق العلر  ايلسالية  ال اتح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


