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القطاع الصناعي  

  نظرة عامة
ـــناـعة العربـیة في ـعام  أـتأثر   انخـفاض بـ 2019داء الصــ

والغــازالطلــب على  نمو ؤ تبــاطنتیجــة  الطبیعي النفط 
ـــناـعات  ــاد الـعالمي، حـیث ـجاء مـعدل نمو الصــ االقتصــ

 ً البا ً االـستخراجیة ـس بة للصـناعات ، فیما كان موجبا بالنـس
في  ــنــاعي  النشـــــاط الصــ نتــائج  وجــاءت  التحویلیــة. 
الصــــناعات التحویلیة ایجابیة في معظمھا كصــــناعات 

دویة، مواد البناء، والصـــناعات الغذائیة، وصـــناعة األ
. ، واالســـمدةالنفط والبتروكیماویات وصـــناعات تكریر  

ــناعات في  ــناعات مثل صـ ــھدت بعض الصـ المقابل شـ
ــیج   اـحة وغیرـھاالغزل والنســ ـــی في النمو ؤاً تـباطوالســ

ــة الخارجیة   ــاع  و األأبتأثیر عوامل المنافس الداخلیة  وض
العربیــة  بعض  في   عنھــا  الــدول  تعطیــل تلــك  التي نتج 

ظھرت  وقد أ.ط االقتصـــاديوتأثر النشـــاالصـــناعات  
ــناعیة العالمیة تمتع عدد من  ــیة الصـ ــرات التنافسـ مؤشـ
ة في  ابـی ة ایـج ـــی افســ ة بتـن ة العربـی اـعات التحویلـی ـــن الصــ

سواق العالمیة.األ
نتاج الصناعي العربي برز مؤشرات اإلأیعرض الفصل  
عــام   اـل الصـــــنــاعــات 2019ـخالل  وى  مســــــت ى  ـل ـع

االســتخراجیة والصــناعات التحویلیة، وانعكاســاتھ على 
ــناعات  ــاھمت الصــ ــاد الكلي العربي حـیث ســ االقتصــ

في المائة من 25بحوالي  2019االســـتخراجیة في عام  
المحلي اإل العربي وبلغــت االحتیــاطــات  جمــالي النــاتج 

من النفط والغاز الطبیعي حوالي العربیة المســــتكشــــفة  
ة من النفط  56.5 اـئ از  26.7و في الـم ة من الـغ اـئ في الـم

احتیـاطـات النفط والغـاز الطبیعي إجمـالي الطبیعي من  
المكتشفة بالعالم.

في المائة  10.3ســاھمت الصــناعات التحویلیة بحوالي 
، وبذلك بلغت مـساھمة قطاع  جمالي اإلالناتج المحلي من 

35.3االســتخراجي والتحویلي حوالي الصــناعة بشــقیة  
لـلدول العربـیة في جـمالي في الـماـئة من الـناتج المحلي اإل

ام   ة من فرص  17.7، ووفر حوالي  2019الـع اـئ في الـم
ــاھمة ــرة. ونمت مســ ــناعي  العمل المباشــ العامل الصــ
دوالر في ألف43.1العربي لتبلغ في المتوســـط حوالي 

.2019العام 

ض الصــناعات المھمة في إلى تطور بعالفصــلیتطرق
سمنت األو صناعات مواد البناء  الدول العربیة ومن بینھا  

والحدید والـصلب وكذلك الـصناعات الدوائیة وـصناعات  
األســمدة، الســكر، النســیج والمالبس الجاھزة وصــناعة 
ة، واإلیثلین.   ائـی اـعات البتروكیمـی ـــن تكریر النفط، والصــ

ــا   على كم ــوء  الضــ ــال  یُلقي  مج في  العربي  ــاون  التع
االستثمارات الصناعیة ومساھمة الصناعات العربیة في 

منظومة السـالسـل الصـناعیة العالمیة ودور التكنولوجیا  
ــل   ــناعي، ودرس الفصـ ــاً الرقمیة في القطاع الصـ أیضـ

یة الصـناعات التحویلیة العربیة والمزایا   تویات تنافـس مـس
النسبیة للمنتجات العربیة.

اعي العربي الناتج الصن
لقطاع الصـناعة في الدول  جماليبلغ الناتج المحلي اإل

في   ــة  دوالر 968حوالي  2019ام  عــ العربی ــار  ملی
2018في عام  ملیار دوالر 1,009.9مقارنة بحوالي  

ة،  4.1وبتراجع بلغ حوالي   كفي المـاـئ إلىیُعزى ذـل
ــعار النفط والغاز الطبیعي ــواق انخفاض اسـ في األسـ

العالمیة.
ـــناعي العربي في ــاھـمة الـناتج الصــ الـناتج  بلـغت مســ

المــائــة،35.3العربي حوالي  جمــاليالمحلي اإل في 
عالھا  أكانت  على مســتوى الدول العربیة فرادى فقدو

ــعودـیة  ـمان، قطرفي لیبـیا، الكوـیت، العراق، عُ  والســ
.كبیرة إلنتاج النفط في اقتصاداتھابفضل المساھمة ال

القیمة المضافة للصناعات االستخراجیة
بلغت القیمة المضــافة للصــناعات االســتخراجیة في  

ار دوالر وبتراجع بلغ 684.8حوالي  2019ـعام   ملـی
عزى ذلك  یُ ،2018مع عامبالمقارنة  بالمائة 6.1نحو  
سواق العالمیة  سعار النفط والغاز في األأانخفاض إلى

2019حیث بلغ متوســـط ســـعر برمیل النفط في عام  
في  اً دوالر69.8للبرمیـل مقـابـل  اً دوالر64حوالي  

ــال  أ. وكذلك  2018عام   ــعار الغاز الطبیعي المســ ســ
.خرىتراجعت ھي األ

ــتخراجیة   ــناعات االسـ ــافة للصـ تركزت القیمة المضـ
،  السعودیة مثلالعربیة في الدول المنتجة للنفط والغاز  

اراتو الملحق رقم  الكوـیت،وقطر،والعراق،و،اإلـم
)4/1.(

القیمة المضافة للصناعات التحویلیة 
بلغت القیمة المـضافة للـصناعات التحویلیة العربیة في  

ــام   ــة  283.2حوالي  2019ع ــارن مق دوالر  ــار  ملی
ام  280.9بحوالي   ار دوالر في ـع ت 2018ملـی اـن وـك

ــر،أ ــعودیة، مصــ المغرب،اإلماراتعالھا في الســ
ـــناعة التحویلیة في النكـما  .وقطر ــاھـمت الصــ تج  اســ

المـائـة،في  10.3العربي بحوالي  جمـاليالمحلي اإل
عالھا  أفقد كانتالعربیة فرادى  وعلى مســتوى الدول

ي   ن،  األردنـف رـی ـح ـب ـغربمصـــــر،،اـل ـم وـنساـل ـت  ،
.)4/2الملحق رقم (،والسعودیة
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) 1الجدول رقم (
قیمة الناتج الصناعي العربي (باألسعار الجاریة)

)2010-2019 (

الصناعة االستخراجیة والصناعة التحویلیة القطاع الصناعي و): تطور القیمة المضافة لكل من1(رقمالشكل
)2019-2010(في الوطن العربي 

. )4/3و()4/2() و4/1(المصدر: الملحق

العمالة واإلنتاجیة في القطاع الصناعي
ة  یُ  ا في بقـی ة كـم اـع ـــن ة في الصــ اجـی ــر اإلنـت د مؤشــ ـع

اس كفـاءة األداء لكـل  ة األھم لقـی اجـی القطـاعـات اإلنـت
عناصـر العملیة اإلنتاجیة في القطاع الصـناعي بشـقیھ 
أداء   ــاءة  كف ــك  ذل في  بمــا  والتحویلي  ــتخراجي  االســ

ةــأن نسبى ــإلاءاتــحصر اإلــعنصر العمل، وتشی

العمالة المباشـرة في القطاع الصـناعي العربي تشـكل 
القوى العـاملـة إجمـاليفي المـائـة من  17.7حوالي  

فقد تفاوتت ھذه  ،العربیة. على مســتوى الدول العربیة
ــوریة بحوالي  ــبة فبلغت أعالھا في سـ في  37.3النسـ

في الـماـئة، الملحق  7الـماـئة وأدـناـھا في الیمن بحوالي  
).  2/17رقم (

(ملیار دوالر) 

السنة 

القطاع الصناعي إجمالي الصناعة التحویلیة الصناعة االستخراجیة 

القیمة 
المضافة 

معدل النمو  
السنوي 
(%)

المساھمة في  
الناتج المحلي  

جمالي اإل 
(%)

القیمة 
المضافة 

معدل النمو 
السنوي 
(%)

المساھمة في  
الناتج المحلي  

جمالي اإل 
(%)

القیمة 
المضافة 

معدل النمو  
السنوي 
(%)

المساھمة في الناتج  
جمالي المحلي اإل 

(%)

2010711.432.433.9200.614.69.6912.028.143.5
2011970.036.439.2227.713.59.21197.731.348.4
20121088.912.340.1249.19.49.21337.911.749.3
20131045.0-4.037.6255.22.59.21300.2-2.846.8
2014941.0-10.033.8267.64.89.61208.5-7.143.4
2015528.0-43.921.6261.0-2.410.7789.1-34.732.3
2016453.2-14.218.7261.70.310.8714.5-9.429.5
2017549.221.222.0257.6-1.110.2808.013.132.3
2018729.032.726.9280.98.510.41009.925.037.3
2019684.2-6.125.0283.20.810.3968-4.135.3

). 3/ 4) و(4/2) و(4/1المصدر: المالحق (

الفصل الرابع: قطاع الصناعة 

75

اھمة العامل العربي في إنتاج القیمة المـضافة  نمت مسـ 
بلغ في  تفي القطاع الصــناعي على المســتوى العربي ل

28.6ألف دوالر مقــابــل  43.1حوالي  2019عــام  
الـدول  2018ألف دوالر في عـام   ــتوى  ، وعلى مســ
ألف دوالر في السعودیة  279.9العربیة تراوحت بین  

اعة  ألف دوالر في جیبوتي. وحسـب نوع الصـن2.4و
ــتخراجیة  ــناعات االس ــاھمة العامل في الص كانت مس
ـــناـعات التحویلـیة ویعود ذـلك ھي أعلى منـھا في الصــ

ل  عواـملـعدة  إلى   ات  مـث نوع النشـــــاط وتطور التقنـی
اءة قوة  د المرتفع وكـف اـئ ة والـع ارـی ــتثـم درات االســ والـق

العمل ومستوى البنى األساسیة والتنافسیة الخارجیة.

لفرد العربي من الناتج  بلغ نصــــیب ا2019وفي عام  
دوالر 2,031دوالر مقابل 2,353الصـناعي حوالي 

ة  15.9، وبمعـدل نمو بلغ  2018في العـام   في المـاـئ
ــتوى الدول   ــیب الفرد  العربیة تراوحوعلى مســ نصــ

ــل  27,974بین  العربي   ــاب مق قطر  في  111دوالراً 
ــلعتي النفط إلى  عزىفي جیبوتي. ویُ دوالراً  مـكانة ســ
ـــناعي لـعدد من اـلدول  والـغاز   الكبیرة في اإلنـتاج الصــ
العربیة.

لإلنتاج الصـناعي  )1(حقق مؤشـر الكفاءة االقتصـادیة 
ً 2019العربي لعام   ملحوظاً، حیث بلغ حوالي  ارتفاعا

اـبل  2.0 ،  2018في الـماـئة في ـعام  1.4في الـماـئة مـق
أظھرت ولكنھا على مستوى الدول العربیة فرادى فقد  

 ً ً تـفاوـتا ــاد اـلدول العربـیة  في ملحوـظا كـفاءة أداء اقتصــ
ة 6.4ـمان بحوالي  حـیث بلـغت أعالـھا في عُ  اـئ في الـم

في الـماـئة في لبـنان، وتوزـعت بقـیة 0.2مـقاـبل حوالي  
الدول العربیة بین المسـتویین، كما أن ھذه المسـتویات  
دول   ا في اـل اتـھ ــتوـی دة عن مســ اءة ال تزال بعـی من الكـف

ة، ویتطـلب ال ـــئ اشــ ة والـن اعـی ـــن ا جھوداً الصــ لـحاق بـھ
ـــناعـیة العربـیة  ــاعـفةً في تطویر الـقدرات الصــ ،مضــ

).4/4الملحق رقم (

اإلنتاج الصناعي 

الصناعة االستخراجیة-1
یمر االقتـصاد العربي بمرحلة من التطور یطلق علیھا 
ــاھـمة النفط والـغاز الطبیعي  الحقـبة النفطـیة لغلـبة مســ

ــادرات  جماليفي الناتج المحلي اإل العربي وفي الصــ
ة،   دول العربـی د من اـل دـی ات الـع ل میزانـی ة وتموـی العربـی

تقاس الكفاءة االقتـصادیة عبر احتـساب نـسبة الناتج الـصناعي  )1(
من الناتج المحلي اإلجمالي مقسـوماً على نسـبة القوى العاملة 

في الصناعة إلى إجمالي قوة العمل.

وتقدموللمساھمة الفعالة والحاسمة لھذا المنتج في نمو 
.االقتصاد العالمي، ورفاھیة البشریة

بلغ االحتیاطي العربي من النفط الخام  ،في ھذا الصدد
ـــكل 712.6حوالي  2019في ـعام  ملـیار برمـیل، یشــ
من  56.5حوالي   المــائــة  االحتیــاطي إجمــاليفي 

ــف من النفط والبالغ حوالي   1,260.4العالمي المكتش
ملیـار برمیـل، وتتركز أغلـب االحتیـاطیـات العربیـة  
المطلــة على الخلیج   الــدول العربیــة  في  ــفــة  المكتشــ

حوالي  إلى  العربي بما فیھا العراق، وبنســــبة تصــــل
العربیـة إجمـاليفي المـائـة من  90.9 االحتیـاطیـات 

ــمال إفریقیا بحوالي  ــفة، تلیھا دول شـ في  9.1المكتشـ
ة. اـئ دول العرالـم اج اـل ام في  وبلغ إنـت ة من النفط الـخ بـی
ــام   الیوم  24.8حوالي2019الع في  ــل  برمی ملیون 

من اإلنتاج العالمي من  في المائة 28.4شـــكل حوالي  
العربي من النفط الخـام   النفط الخـام. وتركز اإلنتـاج 

، الكویت، الجزائر،  اإلماراتبین السـعودیة، العراق، 
مان.لیبیا، عُ 

اليبلغ   اطي العربي المكإجـم از االحتـی ــف من الـغ تشــ
ار متر 54,609حوالي  2019الطبیعي في عـام   ملـی

حوالي   ــل  مث ــة من  26.7مكعــب  ــائ الم ــاليفي  إجم
ــالغ   الب الطبیعي  ــاز  الغ ــة من  ــالمی الع ــات  ــاطی االحتی

.متر مكعبملیار204,278

ــاز  الغ من  العربي  ــاج  اإلنت بلغ  أخرى،  ــة  ــاحی ن من 
ملیار 610.6حوالي  2019الطبیعي المسوق في عام  

دد من   ة توزـعت بین ـع ـــن ب في الســ دولمتر مكـع اـل
ــر،  أھمـھاالعربـیة   ــعودـیة، الجزائر، مصــ قطر، الســ

العربیة في تمویل . وساھمت الدول  مانوعُ ، اإلمارات
الطبیعي بحوالي   الغــاز  ــواق  ا14.9أســ ،لمــائــة في 

.)4/5الملحق (

تظھر بیانات الصــناعات التعدینیة واالســتخراجیة في  
الدول العربیة مســـتوًى متواضـــعاً  ألداء القطاع فمنذ 

ـــھد   نمواً یعـتد ـبھ ـفاإلنـتاج العربي  التـعدینعقود لم یشــ
د في ـعام   دـی ملیون 14.6بلغ نحو  2017من ـخام الـح

ــر، تونس،   ا، الجزائر، مصــ انـی طن تركز في موریـت
ـــبة   ـــكل نســ في الـماـئة من اإلنـتاج  0.5المغرب، وشــ

العالمي، كما بلغ االنتاج من ـصخر الفوـسفات في عام  
ي  2018 ن 59.2حـواـل ـی ـب وزعــت  ـت طـن،  ون  ـی مــل

، السعودیة، مصر، تونس، الجزائر،  ردناألالمغرب، 
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) 1الجدول رقم (
قیمة الناتج الصناعي العربي (باألسعار الجاریة)

)2010-2019 (

الصناعة االستخراجیة والصناعة التحویلیة القطاع الصناعي و): تطور القیمة المضافة لكل من1(رقمالشكل
)2019-2010(في الوطن العربي 

. )4/3و()4/2() و4/1(المصدر: الملحق

العمالة واإلنتاجیة في القطاع الصناعي
ة  یُ  ا في بقـی ة كـم اـع ـــن ة في الصــ اجـی ــر اإلنـت د مؤشــ ـع

اس كفـاءة األداء لكـل  ة األھم لقـی اجـی القطـاعـات اإلنـت
عناصـر العملیة اإلنتاجیة في القطاع الصـناعي بشـقیھ 
أداء   ــاءة  كف ــك  ذل في  بمــا  والتحویلي  ــتخراجي  االســ

ةــأن نسبى ــإلاءاتــحصر اإلــعنصر العمل، وتشی

العمالة المباشـرة في القطاع الصـناعي العربي تشـكل 
القوى العـاملـة إجمـاليفي المـائـة من  17.7حوالي  

فقد تفاوتت ھذه  ،العربیة. على مســتوى الدول العربیة
ــوریة بحوالي  ــبة فبلغت أعالھا في سـ في  37.3النسـ

في الـماـئة، الملحق  7الـماـئة وأدـناـھا في الیمن بحوالي  
).  2/17رقم (

(ملیار دوالر) 

السنة 

القطاع الصناعي إجمالي الصناعة التحویلیة الصناعة االستخراجیة 

القیمة 
المضافة 

معدل النمو  
السنوي 
(%)

المساھمة في  
الناتج المحلي  

جمالي اإل 
(%)

القیمة 
المضافة 

معدل النمو 
السنوي 
(%)

المساھمة في  
الناتج المحلي  

جمالي اإل 
(%)

القیمة 
المضافة 

معدل النمو  
السنوي 
(%)

المساھمة في الناتج  
جمالي المحلي اإل 

(%)

2010711.432.433.9200.614.69.6912.028.143.5
2011970.036.439.2227.713.59.21197.731.348.4
20121088.912.340.1249.19.49.21337.911.749.3
20131045.0-4.037.6255.22.59.21300.2-2.846.8
2014941.0-10.033.8267.64.89.61208.5-7.143.4
2015528.0-43.921.6261.0-2.410.7789.1-34.732.3
2016453.2-14.218.7261.70.310.8714.5-9.429.5
2017549.221.222.0257.6-1.110.2808.013.132.3
2018729.032.726.9280.98.510.41009.925.037.3
2019684.2-6.125.0283.20.810.3968-4.135.3

). 3/ 4) و(4/2) و(4/1المصدر: المالحق (
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اھمة العامل العربي في إنتاج القیمة المـضافة  نمت مسـ 
بلغ في  تفي القطاع الصــناعي على المســتوى العربي ل

28.6ألف دوالر مقــابــل  43.1حوالي  2019عــام  
الـدول  2018ألف دوالر في عـام   ــتوى  ، وعلى مســ
ألف دوالر في السعودیة  279.9العربیة تراوحت بین  

اعة  ألف دوالر في جیبوتي. وحسـب نوع الصـن2.4و
ــتخراجیة  ــناعات االس ــاھمة العامل في الص كانت مس
ـــناـعات التحویلـیة ویعود ذـلك ھي أعلى منـھا في الصــ

ل  عواـملـعدة  إلى   ات  مـث نوع النشـــــاط وتطور التقنـی
اءة قوة  د المرتفع وكـف اـئ ة والـع ارـی ــتثـم درات االســ والـق

العمل ومستوى البنى األساسیة والتنافسیة الخارجیة.

لفرد العربي من الناتج  بلغ نصــــیب ا2019وفي عام  
دوالر 2,031دوالر مقابل 2,353الصـناعي حوالي 

ة  15.9، وبمعـدل نمو بلغ  2018في العـام   في المـاـئ
ــتوى الدول   ــیب الفرد  العربیة تراوحوعلى مســ نصــ

ــل  27,974بین  العربي   ــاب مق قطر  في  111دوالراً 
ــلعتي النفط إلى  عزىفي جیبوتي. ویُ دوالراً  مـكانة ســ
ـــناعي لـعدد من اـلدول  والـغاز   الكبیرة في اإلنـتاج الصــ
العربیة.

لإلنتاج الصـناعي  )1(حقق مؤشـر الكفاءة االقتصـادیة 
ً 2019العربي لعام   ملحوظاً، حیث بلغ حوالي  ارتفاعا

اـبل  2.0 ،  2018في الـماـئة في ـعام  1.4في الـماـئة مـق
أظھرت ولكنھا على مستوى الدول العربیة فرادى فقد  

 ً ً تـفاوـتا ــاد اـلدول العربـیة  في ملحوـظا كـفاءة أداء اقتصــ
ة 6.4ـمان بحوالي  حـیث بلـغت أعالـھا في عُ  اـئ في الـم

في الـماـئة في لبـنان، وتوزـعت بقـیة 0.2مـقاـبل حوالي  
الدول العربیة بین المسـتویین، كما أن ھذه المسـتویات  
دول   ا في اـل اتـھ ــتوـی دة عن مســ اءة ال تزال بعـی من الكـف

ة، ویتطـلب ال ـــئ اشــ ة والـن اعـی ـــن ا جھوداً الصــ لـحاق بـھ
ـــناعـیة العربـیة  ــاعـفةً في تطویر الـقدرات الصــ ،مضــ

).4/4الملحق رقم (

اإلنتاج الصناعي 

الصناعة االستخراجیة-1
یمر االقتـصاد العربي بمرحلة من التطور یطلق علیھا 
ــاھـمة النفط والـغاز الطبیعي  الحقـبة النفطـیة لغلـبة مســ

ــادرات  جماليفي الناتج المحلي اإل العربي وفي الصــ
ة،   دول العربـی د من اـل دـی ات الـع ل میزانـی ة وتموـی العربـی

تقاس الكفاءة االقتـصادیة عبر احتـساب نـسبة الناتج الـصناعي  )1(
من الناتج المحلي اإلجمالي مقسـوماً على نسـبة القوى العاملة 

في الصناعة إلى إجمالي قوة العمل.

وتقدموللمساھمة الفعالة والحاسمة لھذا المنتج في نمو 
.االقتصاد العالمي، ورفاھیة البشریة

بلغ االحتیاطي العربي من النفط الخام  ،في ھذا الصدد
ـــكل 712.6حوالي  2019في ـعام  ملـیار برمـیل، یشــ
من  56.5حوالي   المــائــة  االحتیــاطي إجمــاليفي 

ــف من النفط والبالغ حوالي   1,260.4العالمي المكتش
ملیـار برمیـل، وتتركز أغلـب االحتیـاطیـات العربیـة  
المطلــة على الخلیج   الــدول العربیــة  في  ــفــة  المكتشــ

حوالي  إلى  العربي بما فیھا العراق، وبنســــبة تصــــل
العربیـة إجمـاليفي المـائـة من  90.9 االحتیـاطیـات 

ــمال إفریقیا بحوالي  ــفة، تلیھا دول شـ في  9.1المكتشـ
ة. اـئ دول العرالـم اج اـل ام في  وبلغ إنـت ة من النفط الـخ بـی
ــام   الیوم  24.8حوالي2019الع في  ــل  برمی ملیون 

من اإلنتاج العالمي من  في المائة 28.4شـــكل حوالي  
العربي من النفط الخـام   النفط الخـام. وتركز اإلنتـاج 

، الكویت، الجزائر،  اإلماراتبین السـعودیة، العراق، 
مان.لیبیا، عُ 

اليبلغ   اطي العربي المكإجـم از االحتـی ــف من الـغ تشــ
ار متر 54,609حوالي  2019الطبیعي في عـام   ملـی

حوالي   ــل  مث ــة من  26.7مكعــب  ــائ الم ــاليفي  إجم
ــالغ   الب الطبیعي  ــاز  الغ ــة من  ــالمی الع ــات  ــاطی االحتی

.متر مكعبملیار204,278

ــاز  الغ من  العربي  ــاج  اإلنت بلغ  أخرى،  ــة  ــاحی ن من 
ملیار 610.6حوالي  2019الطبیعي المسوق في عام  

دد من   ة توزـعت بین ـع ـــن ب في الســ دولمتر مكـع اـل
ــر،  أھمـھاالعربـیة   ــعودـیة، الجزائر، مصــ قطر، الســ

العربیة في تمویل . وساھمت الدول  مانوعُ ، اإلمارات
الطبیعي بحوالي   الغــاز  ــواق  ا14.9أســ ،لمــائــة في 

.)4/5الملحق (

تظھر بیانات الصــناعات التعدینیة واالســتخراجیة في  
الدول العربیة مســـتوًى متواضـــعاً  ألداء القطاع فمنذ 

ـــھد   نمواً یعـتد ـبھ ـفاإلنـتاج العربي  التـعدینعقود لم یشــ
د في ـعام   دـی ملیون 14.6بلغ نحو  2017من ـخام الـح

ــر، تونس،   ا، الجزائر، مصــ انـی طن تركز في موریـت
ـــبة   ـــكل نســ في الـماـئة من اإلنـتاج  0.5المغرب، وشــ

العالمي، كما بلغ االنتاج من صـخر الفوـسفات في عام  
ي  2018 ن 59.2حـواـل ـی ـب وزعــت  ـت طـن،  ون  ـی مــل

، السعودیة، مصر، تونس، الجزائر،  ردناألالمغرب، 
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124.1وبلغ اإلنتـاج العربي من خـام الزنـك حوالي  
ــعودیة، الجزائر،   ألف طن موزعة بین المغرب، الســ

اج العربي نحو   اس بلغ اإلنـت ام النـح ألف  226ومن ـخ
ــعودـیة موریـتانـیا، وبلغ  طن في ـكل من المغرب، الســ

ة من األلمنیوم األولي ح دول العربـی اج اـل 5.4والي  إنـت
فـي   تـركـزت  طـن  الـبـحـریـن،  اإلمــاراتمـلـیـون   ،

مان. السعودیة، قطر، مصر، عُ 

الملح في الـدول العربیـة في عـام   2017وبلغ إنتـاج 
ــة،  6.6حوالي   ــعودی الســ بین  ــت  توزع ملیون طن 

ــر، تونس، المغرب، العراق، الجزائر، الكویت،  مصـ
، ـسوریا ولبنان. األردنمان، لیبیا،  الیمن، الـسودان، عُ 

ت حوالي  و اعـة الكبرـی ـــن اج العربي من صــ بلغ اإلنـت
دول عربـیة وأھمـھا في  6ینتج في  ملیون طن،  10.2

ــعودـیة، وبلغ إنـتاج اـلدول العربـیة من  اإلـمارات والســ
في  16.7الجبس حوالي   ینتج  ــة  12ملیون طن  دول

الجزائر،   ــة،  ــعودی الســ ــان،  ُعم في  ــا  أعالھ ــة  عربی
).4/5الملحق (،العراق، تونس

ت إنتاج المعادن في الدول العربیة یتضح ومن مؤشرا
ــع لإلنـتاج العربي من المـعادن،   ــتوى المتواضــ المســ

یبین   ــذي  ال ــاحــة  أیضــــــاً  األمر  المت الفرص  ــدار  مق
الــذي یغــذي  القطــاع  والعمــل في ھــذا  ــتثمــار  لالســ
ــناعیة   ــیة كمدخالت صــ ــاســ ــناعات كثیرة وأســ صــ

).4/5الملحق (، ضروریة

الصناعات التحویلیة-2
تنضــوي تحت اصــطالح الصــناعات التحویلیة طائفةً 
واسـعةً من الصـناعات التحویلیة المختلفة بمسـتویاتھا  
ــاھم في   ــغیرة، تسـ ــطة والصـ الثالثة الكبیرة والمتوسـ
توفیر مالیین فرص العمل المباشـرة وغیر المباشـرة، 

ــةوتغطي   ــب المحلي على  نســ ــب  الطل ملحوظــة من 
ــادرات ــاھم في صـ ــناعیة وتسـ معظم المنتجات الصـ

العربي  جـمالياـلدول العربـیة، وترـفد الـناتج المحلي اإل
ـــكل حوالي 10.3بحوالي   في  19في الـماـئة، كـما تشــ

المائة من الصـــادرات العربیة، ومع كل ما تحقق من  
نمو في الصـــناعات التحویلیة إال أنھا ال تزال متأخرة 
ات من تطور في معظم  اـع ـــن ذه الصــ ھ ـھ ا بلغـت عن ـم

دول األخرى،   ــكـل قوة مؤثرة في  كمـا  اـل أنھـا ال تشــ
1.9الصــناعات التحویلیة العالمیة حیث تبلغ نســبتھا  

في المائة فقط. 

مع ذلك تظل الصـناعات التحویلیة، القطاع الذي یوفر 
فرص غیر محدودة في مجال إنتاج الســلع والخدمات 

وفرص العـمل، والتـقدم التكنولوجي والمعرفي والرـفاه  
ة في االقتصــاد العالمي،  االجتماعي والمســاھمة الفعال

ـــناـعات التحویلـیة العربـیة التي یتـناولـھا ـھذا   ومن الصــ
، صــناعات مواد البناء، كالحدید واإلســمنت،  التقریر

اـلـنـفط  ـكـتـكرـیر  اـلـھیــدروـكرـبوـنیــة  والصــــنــاعــات 
اعـات أخرى   ـــن ــمـدة، وصــ ة، واألســ والبتروكیمـاوـی

كصناعة السكر وصناعة المالبس.

دصناعات مواد البناء وحركة التشیی
ــكان العالیة، وعوائد قطاع  مدفوعاً بمـعدالت نمو الســ
ــییـد  النفط والغـاز الطبیعي، نمـا قطـاع البنـاء والتشــ
بصـورة مضـطردة وبمسـتویات مرتفعة بلغت في عام  

ــمـلت قـطاعات بـناء 3.2حوالي 2019 في الـمائة وشــ
ــآت اإلدارة  ــیة ومنشـ ــاسـ العامةالمنازل والبنى األسـ

ة واالقتصـــــا اعـی ات االجتـم دـم ا نـمت والـخ ة، ومعـھ دـی
ــمنت، الحدید،   ــناعة اإلســ ــعة كصــ ــناعات واســ صــ
ة   ــحـی ة، والمواد الصــ اء والزیـن ار البـن األلمنیوم، أحـج

واألثاث وعدد  والكھربائیة وـصناعات تـشكیل الخـشب 
الصناعات ذات الصلة بالبناء والتشیید.من 

كما ســاھمت في توفیر مالیین فرص العمل المباشــرة  
وغیر المباشــــرة ومعھا تحســــنت مســــتویات الدخل  

ــة لمالیین العاملین العرب وأفراد   ــرھم والمعیشـ ،  أسـ
وســـاھم قطاع البناء والتشـــیید في الناتج المحلي  

ـــبة    جـمالياإل في ـعام    في الـماـئة  6.6العربي بنســ
ت حوالي  2019 اـب180.8مثـل ار دوالر مـق ل  ملـی

عــام  175.2ـحواـلي   ـفي  دوالر  ــار  .  2018ـمـلی
ــیید في  ــتویات البناء والتشــ جلت أعلى مســ ــُ وســ

ملیار دوالر في 43.6السـعودیة بناتج بلغ حوالي  
ا  2019ـعام   ار  35.5بحوالي  اإلـمارات، تلتـھ ملـی

ملـیار دوالر، ثم الجزائر  25.5دوالر، فقطر بحوالي  
ــر بحوالي  20.8بحوالي   ار دوالر، ومصــ 18.3ملـی

راق   ـع واـل یــار،  ـل رب  10.3ـم ـغ ـم واـل دوالر،  یــار  ـل ـم
ملیار دوالر، وساھم القطاع بناتج تراوح 6.4بحوالي  

ــار و ملی عُ 5بین  في كــل من  ــارات دوالر  مــان،  ملی
ــودان،   ، الیمن،  األردنالكوـیت، البحرین، لبـنان، الســ

وكانت مســاھمة القطاع بأقل من ملیار دوالر في بقیة 
الدول العربیة.

أثر حركـة   د بعـدة عوامـل أھمھـا وتـت ــیـی اء والتشــ البـن
مسـتویات الطلب واألسـعار لصـادرات الدول العربیة 
اـلوضــــع  وـتـطورات  ـیـعي،  اـلـطـب واـلغــاز  ـنـفط  اـل ـمن 

االقتصادي في كل بلد عربي.
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صناعة اإلسمنت
عد قطاع صناعة اإلسمنت من بین قطاعات الصناعة  یُ 

العقود التحویلیة العربیة التي ـشھدت نمواً ملحوظاً في  
األخیرة حیث ارتفع إنتاج اإلســمنت في الدول العربیة 

حوالي  إلى  2000طن عـام  ملیون97.7من حوالي
تحقق ھذا التطور ، وقد  2019ملیون طن عام  210.1

مدفوعاً بتضــافر جملة من العوامل أھمھا وفرة المادة  
الخام وقوة العمل الالزمة لصناعة اإلسمنت في معظم 

الطلب العالي على اإلســمنت بفضــل  الدول العربیة، و
اء   ة البـن ة  حرـك دول العربـی ـــطة في اـل د النشــ ــیـی والتشــ

عموـماً وبوـجھ ـخاص في اـلدول النفطـیة،  نظراً لوفرة  
القدرات االستثماریة والنمو العالي للسكان وما یترتب  

ھ من منشـــــآت   دة  علـی دـی ــكن  ـج اـجات الســ ة احتـی لتلبـی
والخدمات والعمل.

ــمـنت في ـعا اج اإلســ ا إنـت في  1.6بمـعدل  2019م  نـم
ةـــفي المائ99.5وغطى نسبة 2018المائة عن عام  

ب المحلي على األإجمـاليمن   ت وتوزع  الطـل ــمـن ســ
ن   ـی ـب مـو  ـن ر  األردناـل جـزاـئ واـل س  وـن وـت ن  حـرـی ـب واـل

ان  ا والعراق وقطر والكوـیت ولبـن ــورـی وجیبوتي وســ
والمغرب وموریتانیا والیمن. 

أن  إلى  الدول العربیةسـمنت فياألتشـیر بیانات إنتاج  
نتاجھا حوالي  إشـكل  االول حیثتحتل المركز مصـر
من  22.6 ــة  ــائ الم ــاليفي  من  إجم العربي  ــاج  اإلنت

في المائة  20.1بنســـبة ســـمنت، تلیھا الســـعودیةاأل
ـبـحواـلي   فــاـلـجزاـئر  ـثم 13.2ـتـقرـیبــاً،  اـلمــائــة،  ـفي 

في  7.7في المـائـة، والعراق  7.8حوالي  اإلمـارات
3.5في الـماـئة، وتونس حوالي 6.5الـماـئة، والمغرب  

دول   ة اـل ة بین بقـی ة المتبقـی ـــب ة وتتوزع النســ اـئ في الـم
).2العربیة المنتجة لإلسمنت، الشكل رقم (

.صدار الثالث عشر، اإل)2019(سمنت العالميتقریر األالمصدر: 

الطلب على اإلـسمنت في  إجماليبلغ 2019وفي عام  
ملیون طن وبمـعدل نمو 211.3اـلدول العربـیة حوالي 
في الـماـئة ـبالمـقارـنة مع ـعام  0.9ســــاـلب بلغ حوالي  

2018 .

ة  اـح ة المـت ة العربـی اجـی ات اإلنـت ت الطـاـق وفي حین بلـغ
194ملیون طن موزعة على حوالي 416.1حوالي 

مصنع ومعمل لطحن اإلسمنت تنتشر في أغلب الدول  
ربـیة، وھي ـطاـقة تغطي ـكل الطـلب العربي وتحقق  الع

ائض یصـــــل حـدود ملیون طن نجـد أن بعض إلى  ـف
االستیراد من خارج المنظومة إلى  الدول العربیة تتجھ

ــباب مختلفة  ــد النقص وذلك ألسـ اإلنتاجیة العربیة لسـ
التجــارة   یمكن معــالجتــھ في إطــار  منھــا  جزء كبیراً 

البینیة العربیة.

)2019: إنتاج واستھالك االسمنت في الدول العربیة ()2(رقم الشكل 
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124.1وبلغ اإلنتـاج العربي من خـام الزنـك حوالي  
ــعودیة، الجزائر،   ألف طن موزعة بین المغرب، الســ

اج العربي نحو   اس بلغ اإلنـت ام النـح ألف  226ومن ـخ
ــعودـیة موریـتانـیا، وبلغ  طن في ـكل من المغرب، الســ

ة من األلمنیوم األولي ح دول العربـی اج اـل 5.4والي  إنـت
فـي   تـركـزت  طـن  الـبـحـریـن،  اإلمــاراتمـلـیـون   ،

مان. السعودیة، قطر، مصر، عُ 

الملح في الـدول العربیـة في عـام   2017وبلغ إنتـاج 
ــة،  6.6حوالي   ــعودی الســ بین  ــت  توزع ملیون طن 

ــر، تونس، المغرب، العراق، الجزائر، الكویت،  مصـ
، ـسوریا ولبنان. األردنمان، لیبیا،  الیمن، الـسودان، عُ 

ت حوالي  و اعـة الكبرـی ـــن اج العربي من صــ بلغ اإلنـت
دول عربـیة وأھمـھا في  6ینتج في  ملیون طن،  10.2

ــعودـیة، وبلغ إنـتاج اـلدول العربـیة من  اإلـمارات والســ
في  16.7الجبس حوالي   ینتج  ــة  12ملیون طن  دول

الجزائر،   ــة،  ــعودی الســ ــان،  ُعم في  ــا  أعالھ ــة  عربی
).4/5الملحق (،العراق، تونس

ت إنتاج المعادن في الدول العربیة یتضح ومن مؤشرا
ــع لإلنـتاج العربي من المـعادن،   ــتوى المتواضــ المســ

یبین   ــذي  ال ــاحــة  أیضــــــاً  األمر  المت الفرص  ــدار  مق
الــذي یغــذي  القطــاع  والعمــل في ھــذا  ــتثمــار  لالســ
ــناعیة   ــیة كمدخالت صــ ــاســ ــناعات كثیرة وأســ صــ

).4/5الملحق (، ضروریة

الصناعات التحویلیة-2
تنضــوي تحت اصــطالح الصــناعات التحویلیة طائفةً 
واسـعةً من الصـناعات التحویلیة المختلفة بمسـتویاتھا  
ــاھم في   ــغیرة، تسـ ــطة والصـ الثالثة الكبیرة والمتوسـ
توفیر مالیین فرص العمل المباشـرة وغیر المباشـرة، 

ــةوتغطي   ــب المحلي على  نســ ــب  الطل ملحوظــة من 
ــادرات ــاھم في صـ ــناعیة وتسـ معظم المنتجات الصـ

العربي  جـمالياـلدول العربـیة، وترـفد الـناتج المحلي اإل
ـــكل حوالي 10.3بحوالي   في  19في الـماـئة، كـما تشــ

المائة من الصـــادرات العربیة، ومع كل ما تحقق من  
نمو في الصـــناعات التحویلیة إال أنھا ال تزال متأخرة 
ات من تطور في معظم  اـع ـــن ذه الصــ ھ ـھ ا بلغـت عن ـم

دول األخرى،   ــكـل قوة مؤثرة في  كمـا  اـل أنھـا ال تشــ
1.9الصــناعات التحویلیة العالمیة حیث تبلغ نســبتھا  

في المائة فقط. 

مع ذلك تظل الصـناعات التحویلیة، القطاع الذي یوفر 
فرص غیر محدودة في مجال إنتاج الســلع والخدمات 

وفرص العـمل، والتـقدم التكنولوجي والمعرفي والرـفاه  
ة في االقتصــاد العالمي،  االجتماعي والمســاھمة الفعال

ـــناـعات التحویلـیة العربـیة التي یتـناولـھا ـھذا   ومن الصــ
، صــناعات مواد البناء، كالحدید واإلســمنت،  التقریر

اـلـنـفط  ـكـتـكرـیر  اـلـھیــدروـكرـبوـنیــة  والصــــنــاعــات 
اعـات أخرى   ـــن ــمـدة، وصــ ة، واألســ والبتروكیمـاوـی

كصناعة السكر وصناعة المالبس.

دصناعات مواد البناء وحركة التشیی
ــكان العالیة، وعوائد قطاع  مدفوعاً بمـعدالت نمو الســ
ــییـد  النفط والغـاز الطبیعي، نمـا قطـاع البنـاء والتشــ
بصـورة مضـطردة وبمسـتویات مرتفعة بلغت في عام  

ــمـلت قـطاعات بـناء 3.2حوالي 2019 في الـمائة وشــ
ــآت اإلدارة  ــیة ومنشـ ــاسـ العامةالمنازل والبنى األسـ

ة واالقتصـــــا اعـی ات االجتـم دـم ا نـمت والـخ ة، ومعـھ دـی
ــمنت، الحدید،   ــناعة اإلســ ــعة كصــ ــناعات واســ صــ
ة   ــحـی ة، والمواد الصــ اء والزیـن ار البـن األلمنیوم، أحـج

واألثاث وعدد  والكھربائیة وـصناعات تـشكیل الخـشب 
الصناعات ذات الصلة بالبناء والتشیید.من 

كما ســاھمت في توفیر مالیین فرص العمل المباشــرة  
وغیر المباشــــرة ومعھا تحســــنت مســــتویات الدخل  

ــة لمالیین العاملین العرب وأفراد   ــرھم والمعیشـ ،  أسـ
وســـاھم قطاع البناء والتشـــیید في الناتج المحلي  

ـــبة    جـمالياإل في ـعام    في الـماـئة  6.6العربي بنســ
ت حوالي  2019 اـب180.8مثـل ار دوالر مـق ل  ملـی

عــام  175.2ـحواـلي   ـفي  دوالر  ــار  .  2018ـمـلی
ــیید في  ــتویات البناء والتشــ جلت أعلى مســ ــُ وســ

ملیار دوالر في 43.6السـعودیة بناتج بلغ حوالي  
ا  2019ـعام   ار  35.5بحوالي  اإلـمارات، تلتـھ ملـی

ملـیار دوالر، ثم الجزائر  25.5دوالر، فقطر بحوالي  
ــر بحوالي  20.8بحوالي   ار دوالر، ومصــ 18.3ملـی

راق   ـع واـل یــار،  ـل رب  10.3ـم ـغ ـم واـل دوالر،  یــار  ـل ـم
ملیار دوالر، وساھم القطاع بناتج تراوح 6.4بحوالي  

ــار و ملی عُ 5بین  في كــل من  ــارات دوالر  مــان،  ملی
ــودان،   ، الیمن،  األردنالكوـیت، البحرین، لبـنان، الســ

وكانت مســاھمة القطاع بأقل من ملیار دوالر في بقیة 
الدول العربیة.

أثر حركـة   د بعـدة عوامـل أھمھـا وتـت ــیـی اء والتشــ البـن
مسـتویات الطلب واألسـعار لصـادرات الدول العربیة 
اـلوضــــع  وـتـطورات  ـیـعي،  اـلـطـب واـلغــاز  ـنـفط  اـل ـمن 

االقتصادي في كل بلد عربي.
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صناعة اإلسمنت
عد قطاع صناعة اإلسمنت من بین قطاعات الصناعة  یُ 

العقود التحویلیة العربیة التي ـشھدت نمواً ملحوظاً في  
األخیرة حیث ارتفع إنتاج اإلســمنت في الدول العربیة 

حوالي  إلى  2000طن عـام  ملیون97.7من حوالي
تحقق ھذا التطور ، وقد  2019ملیون طن عام  210.1

مدفوعاً بتضــافر جملة من العوامل أھمھا وفرة المادة  
الخام وقوة العمل الالزمة لصناعة اإلسمنت في معظم 

الطلب العالي على اإلســمنت بفضــل  الدول العربیة، و
اء   ة البـن ة  حرـك دول العربـی ـــطة في اـل د النشــ ــیـی والتشــ

عموـماً وبوـجھ ـخاص في اـلدول النفطـیة،  نظراً لوفرة  
القدرات االستثماریة والنمو العالي للسكان وما یترتب  

ھ من منشـــــآت   دة  علـی دـی ــكن  ـج اـجات الســ ة احتـی لتلبـی
والخدمات والعمل.

ــمـنت في ـعا اج اإلســ ا إنـت في  1.6بمـعدل  2019م  نـم
ةـــفي المائ99.5وغطى نسبة 2018المائة عن عام  

ب المحلي على األإجمـاليمن   ت وتوزع  الطـل ــمـن ســ
ن   ـی ـب مـو  ـن ر  األردناـل جـزاـئ واـل س  وـن وـت ن  حـرـی ـب واـل

ان  ا والعراق وقطر والكوـیت ولبـن ــورـی وجیبوتي وســ
والمغرب وموریتانیا والیمن. 

أن  إلى  الدول العربیةسـمنت فياألتشـیر بیانات إنتاج  
نتاجھا حوالي  إشـكل  االول حیثتحتل المركز مصـر
من  22.6 ــة  ــائ الم ــاليفي  من  إجم العربي  ــاج  اإلنت

في المائة  20.1بنســـبة ســـمنت، تلیھا الســـعودیةاأل
ـبـحواـلي   فــاـلـجزاـئر  ـثم 13.2ـتـقرـیبــاً،  اـلمــائــة،  ـفي 

في  7.7في المـائـة، والعراق  7.8حوالي  اإلمـارات
3.5في الـماـئة، وتونس حوالي 6.5الـماـئة، والمغرب  

دول   ة اـل ة بین بقـی ة المتبقـی ـــب ة وتتوزع النســ اـئ في الـم
).2العربیة المنتجة لإلسمنت، الشكل رقم (

.صدار الثالث عشر، اإل)2019(سمنت العالميتقریر األالمصدر: 

الطلب على اإلـسمنت في  إجماليبلغ 2019وفي عام  
ملیون طن وبمـعدل نمو 211.3اـلدول العربـیة حوالي 
في الـماـئة ـبالمـقارـنة مع ـعام  0.9ســــاـلب بلغ حوالي  

2018 .

ة  اـح ة المـت ة العربـی اجـی ات اإلنـت ت الطـاـق وفي حین بلـغ
194ملیون طن موزعة على حوالي 416.1حوالي 

مصنع ومعمل لطحن اإلسمنت تنتشر في أغلب الدول  
ربـیة، وھي ـطاـقة تغطي ـكل الطـلب العربي وتحقق  الع

ائض یصـــــل حـدود ملیون طن نجـد أن بعض إلى  ـف
االستیراد من خارج المنظومة إلى  الدول العربیة تتجھ

ــباب مختلفة  ــد النقص وذلك ألسـ اإلنتاجیة العربیة لسـ
التجــارة   یمكن معــالجتــھ في إطــار  منھــا  جزء كبیراً 

البینیة العربیة.

)2019: إنتاج واستھالك االسمنت في الدول العربیة ()2(رقم الشكل 
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صناعة الحدید والصلب  
بلغ إنتاج الدول العربیة من الحدید والصــــلب في عام  

حوالي  23.7حوالي  2019 بلغ  بتراجع  طن  ملیون 
ویتوزع . 2018في المائة عما كان علیھ في عام 1.8

،  ملیون طن) 7.3مصــر (إنتاج الحدید والصــلب بین 
) ــة  ــعودی ــاراتملیون طن)، و5.1والســ 3.3(اإلم

وقـ  ـطن)،  ون  ـی ـل (ـم مــان  2.6ـطر  وعـُ ـطن)،  ون  ـی ـل ـم
تلیھم  ملیون طن2والجزائر ( كـل من  لكـل منھمـا)، 

ــورـیااألردنلیبـیا، المغرب،   ،، تونس، موریـتانـیا، ســ
).4/8(الملحق رقم

بلغت حصــة الفرد العربي من إنتاج الحدید والصــلب  
ــل  55.4حوالي   ــاب مق للفرد  للفرد  242.4كجم  كجم 

على المســتوى العالمي. وقد شــھدت صــناعة الحدید  
والصلب العالمیة في السنوات األخیرة تغییرات كبیرة 
ار  ـــع ــنیع واألســ اج والتصــ ات اإلنـت ات وكمـی في تقنـی

صــــناعة  وتأثرت بســــببھا خطط وبرامج وتنافســــیة
ـــلب  ـــعاره مـتأثرة وـتذـبذـبت  العربـیة،الـحدـید الصــ أســ

بعوامل النمو والركود االقتصــــادي ومعدالت اإلنتاج  
العالمي من الحدید الصــــلب وما یترتب على ذلك من  

العرض والطلب في األسواق العالمیة للحدید  تغییرات  
والصلب. 

وقد واجھت شـــركات إنتاج الحدید والصـــلب العربیة 
ــعار تحدیات إنتاج ــعریة جمة نتیجة تفاوت األس یة وس

بین المنتج المحلي والمنتج المـستورد، بحیث أـصبحت 
قضــیة اإلغراق من أبرز القضــایا التي تھم صــناعة  
الحدید والصــــلب العربیة في ظروف فرض رســــوم  
حمائیة في معظم دول العالم المنتجة للحدید والـصلب،  
ــوم حـمائـیة من قـبل اـلدول العربـیة،  وـعدم فرض رســ
بحیث أصبحت أسواق الدول العربیة مالذاً للصادرات  
ــلب، بحكم  األجنبیة المماثلة من منتجات الحدید والصـ
الفروق السعریة التي ال تخلو بعضھا من تدني معاییر  
د   ات المصـــــدرة للحـدـی ــرـك ت الشــ ا عمـل الجودة، كـم

الدول العربیة القلیلة التي رفعت الرسوم  إلى  والصلب
ــلب النھائيالجمركیة على الحدید وا االلتفاف إلى  لصـ

ــف   ــدیر منتجات نص ــوم الحمائیة بتص على تلك الرس
نھائیة إلیھا تحت مسمى مواد خام معفاة من الضرائب  

الحمائیة.

ــناعة   ــلب كصـ ــناعة الحدید والصـ ونظراً ألھمیة صـ
اـستراتیجیة في اإلنتاج الـصناعي الالحق المعتمد على  

ــناعات كبیرة مدنیة ودفاعی ـــلب لصــ ة،  الـحدید والصــ
ك ذـل ة  وـك ـــی ة األســـــاســ ة البنـی اجـات تنمـی ة احتـی لتلبـی

والقوى   ــة  األولی المواد  ولوفرة  ــا،  وغیرھ والعمران 
امي ـفإن   ــتثـمارـیة والطـلب المتـن ة والـقدرة االســ امـل الـع
مســتقبل صــناعة الحدید والصــلب في الدول العربیة 
ة   أھمیـة كبیرة، تتطلـب االھتمـام والرعـاـی ــب  تكتســـ

ل اـلد ــع من قِبـَ ول العربـیة، وذـلك من  والتـعاون الواســ
التالیة:خالل اإلجراءات والتدابیر 

حمایة صــناعة الصــلب العربیة التي تعتبر قاطرة  •
التنمیة لمعظم الصناعات األساسیة.

مواجھة اإلغراق في األســـواق العربیة التي تعاني  •
من غزو المنتجات األجنبیة بفرض رســــوم حمایة 
على منتجات الصلب الرخیصة المستوردة وفرض  
إجراء   ذلــك بعــد  األمر  إذا تطلــب  ــم إغراق  رســ
التجـارة   لقواعـد منظمـة  التحقیقـات الالزمـة طبقـاً 

العالمیة.

ــتوردة  • ــیة لجودة المنتجات المس تطبیق معاییر قیاس
ــة   المحلی المنتجــات  بین  الجودة  في  الفجوة  ــل  لتقلی

والمستوردة.

ــتثمار األمثل لمناجم خام الحدید المتوافرة في  • االسـ
مصـانع  دول العربیة لتغطیة احتیاجات  الكثیر من ال

ــلب في الدول العربیة وللتخلص  ــتیراد  منالصـ اسـ
ــلب المعتمدة على واردات   ــناعة الصــ خامات صــ

الخام من الخارج وبأسعار عالمیة.
ـمن  • (اـلـبـیلــت)  اـلـمرـبعــات  ـتوـفـیر  ـعـلى  االـعـتمــاد 

المـصانع المحلیة لـسدّ حاجة مـصانع الدرفلة بالدول  
العربیة.

ــاـفة الـعالـیة إنـتاج  • ــطـحات ذات القیـمة المضــ المســ
ــیارات والصــناعات   لتغذیة احتیاجات مصــانع الس
الھندـسیة والمـشروعات البتروكیمیائیة والـصناعات  

الغذائیة.

ات • اـن ة في كـی ات عربـی ــراـك ل على تكوین شــ العـم
ودخـول   خــاص  اـل طــاع  ـق اـل خـالل  ن  ـم عـمـالقــة 
ة   الـی ة ـع ة مضـــــاـف ة وذات قیـم دـم ات متـق تكنولوجـی

اج المن  ة  تـجات  وإنـت المـی ــواق الـع ة في األســ المطلوـب
ــلیم لتحقیق  ــك الطریق الســ وھي بـدون أدنى شـــ

المصالح المشتركة لصناعة الصلب العربیة.

دث  • ا یـح ــتمرة لـم ة المســ ابـع ة المـت من تغیرات  أھمـی
عالمیة لھذه الصــناعة والســعي لخلق ســوق عربیة  
داول خـامـات  ة في ـت دول العربـی ــتركـة بین اـل مشــ
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ب بإقامة صــناعات كبرى ومنتجات الحدید والصــل
.)2(ھندسیة مشتركة

الصناعة الدوائیة العربیة 
ة  اعـی ـــن أثیر الثورة الصــ ة بـت اـعة األدوـی ـــن ازدھرت صــ
ــة  التكنولوجی ــة  العلمی الثورة  بفضــــــل  أكثر  وتطورت 
ة   ة األدوـی اـع ـــن ة صــ دان العربـی ت في البـل ة، ونـم الراھـن

الفترة ،ببطء خالل  ــة  ــاح المت ــات  ــان البی ــدث  أح ووفق 
ــادر الوطنـیة ومنظـمة األمم )2015-2018( من المصــ

ة دول  المتحـدة للتنمـی اج اـل ة إنـت ت قیـم ة، بلـغ اعـی ـــن الصــ
العربیة من األدویة والمسـتحضـرات الصـیدالنیة حوالي 

ملـیار دوالر، وبلـغت القیـمة المضــــاـفة لـھا حوالي 7.4
ــل عـدد العـاملین في ملیـار دوالر في حین  3.1 وصـــ

اـعة األدوـیة في   ـــن دول عربـیة من اـلدول المنتـجة  9صــ
298ألف ـعاـمل، یعملون في  76.3حوالي  إلى  لألدوـیة

منشأة صناعیة.

وبلغت قیمة الصــادرات الصــناعیة العربیة من األدویة  
حســب 2018والمســتحضــرات الصــیدالنیة خالل عام  

دولي حوالي   ات مركز التجـارة اـل دوالر، ملیـار3بیـاـن
، الـسعودیة،  األردن ،  اإلمارات وتوزعت من األعلى بین  

عُـ  الـمـغرب،  ــر،  الـكویــت، مصــ تونس،  لـبنــان،  مــان، 
فلســطین، الجزائر، قطر، ســوریة، البحرین، الســودان، 

مر. وبلـغت العراق، جیبوتي، موریـتانـیا، الیمن، لیبـیا، القُ 
العربیــة من األدویــة حوالي  قیمــة الواردات  بــالمقــابــل 

ار دوالر شــــامـلة ـكل اـلدول العربـیة وأعالـھا ملیـ 22.2
، مصـر، الجزائر، لبنان، اإلمارات كانت في السـعودیة،  

لخ.إالعراق... 

أن إنتاج الدول العربیة من األدویة  ،یتضــــح مما ســــبق
ــدیر الیزال  ــتھالك المحلي وللتص ــعاً،لالس ذ ال إمتواض

ـــبة تغطـیة الطـلب المحلي من األدوـیة   في 19تتـعدى نســ
81ن الطلب الكلي على األدویة ویتم تغطیة الـــ المائة م

ــبة  ــتیراد، كما أن نســ في المائة المتبقیة من خالل االســ
ــكل فقط   ــادرات األدویة العربیة تشـ في المائة  13.5صـ

أن  على  ــارج، عالوة  الخ من  ــة  ــدوائی ال الواردات  من 
ــف   ـــناـعة األدوـیة العربـیة تعتـمد على الـخاـمات نصــ صــ

ج. المصنعة المستوردة من الخار

وتعكس ھذه النـسب المتواـضعة إلنتاج األدویة في الدول  
ة وللتصـــــدیر حجم   ــوق المحلـی ة ألغراض الســ العربـی

دورة  )2( ائج اـل ب، نـت ـــل د الصــ دـی اد العربي للـح ة  52االتـح للجمعـی
ــة،  ــام ــدورة    الع اإلدارة،  120ال ــل  7لمجلس  ،  2019إبری

ت.الكوی

المشـكلة وأعبائھا من جھة وتكشـف من جھة أخرى عن 
ار في ـھذا القـطاع وبمختلف  ــتثـم اـحة لالســ الفرص المـت
ــواء كان ذلك لتلبیة الطلب   ــناعة األدویة، سـ مراحل صـ

األســواق الخارجیة أو لكلیھما  إلى المحلي أو للتصــدیر
ھ فـ  ك التوـج اح في ذـل دف تحقیق النـج اً. وبـھ ن األمر  إمـع

یتطلـب التغلـب على التحـدیـات والعقبـات العـدیـدة التي 
ا ـما   ة، ومنـھ دان العربـی اـعة األدوـیة في البـل ـــن تواـجھ صــ
یتصــل بالتعامل مع القیود الكبیرة التي تفرضــھا اتفاقیة 

المتشـــــددة، ــة  الفكری ــة  الملكی والممــارســـــات حقوق 
االحتكاریة التي تفرضـھا التكتالت العمالقة في صـناعة 

العمل على تذلیل الصــعوبات أیضــاً األدویة، ومن المھم 
ـتوـطـین  وـفي  األوـلیــة،  واـلـمواد  اـلمــدـخالت  ـتوـفـیر  ـفي 
ة،  اعي لألدوـی ـــن اج الصــ ة في اإلنـت ا الحـدیـث التكنولوجـی
للكوادر   النوعي  ــل  ــأھی والت العلمي  ــث  البح ــجیع  وتشــ

ة، وفي ھذا المســار من الضــروري تعزیز المتخصــصــ 
التعاون العربي في ھذه الصناعة، والدخول في منظومة 
الســــالســــل اإلنتاجیة الدولیة لألدویة، كما أن من المھم  
ـــناـعة  تكثیف التـعاون العربي في مـحارـبة الغش في صــ
األدویة، واألدویة المھربة وحـمایة المنتج الوطني، وفتح 

ــأ، وفق  األســــواق العربیة لتجارة  األدویة عربیة المنشــ
مواصفات عالمیة للمنتج الدوائي.

صناعة األسمدة
شــھد إنتاج وتصــدیر األســمدة في الدول العربیة تطوراً 

األســــاســــیة لصــــناعة كبیراً، نظراً لوفرة المواد الخام 
فات  مدة وبخاصـة من الغاز الطبیعي وصـخر الفوـس األـس

اس ة ،والبوـت اـع ـــن ة لصــ المـی ة الـع اـن ث تعززت المـك حـی
وصادرات الدول العربیة من الیوریا، صخر الفوسفات، 
حامض الفوســــفوریك، فوســــفات األمونیوم والســــوبر 
ـــعار   ـــفات الثالثي، واألمونـیا والكبرـیت. تـتأثر أســ فوســ

یرات أســعار النفط الخام والغاز الطبیعي،  األســمدة بمتغ
وبمسـتویات الطلب على األسـمدة وكذلك بمعدالت النمو 

االقتصادي وإنتاج البدائل األخرى والمنافسین.

ســـجلت صـــناعة األســـمدة في الدول العربیة في العام  
ــاھمت المنطقة العربیة في 2018 ــیاً حیث سـ رقماً قیاسـ

ة  2018ـعام   ـــب ة من إ71بنســ اـئ ــوبر في الـم اج الســ نـت
ـــفات الثالثي الـعالمي، و  في الـماـئة من اإلنـتاج  28فوســ

ــبة   ــفات، ونسـ ــخر الفوسـ في المائة من 76العالمي لصـ
ــفـات األمونیوم   ــادرات العـالمیـة من فوســ حجم الصـــ
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صناعة الحدید والصلب  
بلغ إنتاج الدول العربیة من الحدید والصــــلب في عام  

حوالي  23.7حوالي  2019 بلغ  بتراجع  طن  ملیون 
ویتوزع . 2018في المائة عما كان علیھ في عام 1.8

،  ملیون طن) 7.3مصــر (إنتاج الحدید والصــلب بین 
) ــة  ــعودی ــاراتملیون طن)، و5.1والســ 3.3(اإلم

وقـ  ـطن)،  ون  ـی ـل (ـم مــان  2.6ـطر  وعـُ ـطن)،  ون  ـی ـل ـم
تلیھم  ملیون طن2والجزائر ( كـل من  لكـل منھمـا)، 

ــورـیااألردنلیبـیا، المغرب،   ،، تونس، موریـتانـیا، ســ
).4/8(الملحق رقم

بلغت حصــة الفرد العربي من إنتاج الحدید والصــلب  
ــل  55.4حوالي   ــاب مق للفرد  للفرد  242.4كجم  كجم 

على المســتوى العالمي. وقد شــھدت صــناعة الحدید  
والصلب العالمیة في السنوات األخیرة تغییرات كبیرة 
ار  ـــع ــنیع واألســ اج والتصــ ات اإلنـت ات وكمـی في تقنـی

صــــناعة  وتأثرت بســــببھا خطط وبرامج وتنافســــیة
ـــلب  ـــعاره مـتأثرة وـتذـبذـبت  العربـیة،الـحدـید الصــ أســ

بعوامل النمو والركود االقتصــــادي ومعدالت اإلنتاج  
العالمي من الحدید الصــــلب وما یترتب على ذلك من  

العرض والطلب في األسواق العالمیة للحدید  تغییرات  
والصلب. 

وقد واجھت شـــركات إنتاج الحدید والصـــلب العربیة 
ــعار تحدیات إنتاج ــعریة جمة نتیجة تفاوت األس یة وس

بین المنتج المحلي والمنتج المـستورد، بحیث أـصبحت 
قضــیة اإلغراق من أبرز القضــایا التي تھم صــناعة  
الحدید والصــــلب العربیة في ظروف فرض رســــوم  
حمائیة في معظم دول العالم المنتجة للحدید والـصلب،  
ــوم حـمائـیة من قـبل اـلدول العربـیة،  وـعدم فرض رســ
بحیث أصبحت أسواق الدول العربیة مالذاً للصادرات  
ــلب، بحكم  األجنبیة المماثلة من منتجات الحدید والصـ
الفروق السعریة التي ال تخلو بعضھا من تدني معاییر  
د   ات المصـــــدرة للحـدـی ــرـك ت الشــ ا عمـل الجودة، كـم

الدول العربیة القلیلة التي رفعت الرسوم  إلى  والصلب
ــلب النھائيالجمركیة على الحدید وا االلتفاف إلى  لصـ

ــف   ــدیر منتجات نص ــوم الحمائیة بتص على تلك الرس
نھائیة إلیھا تحت مسمى مواد خام معفاة من الضرائب  

الحمائیة.

ــناعة   ــلب كصـ ــناعة الحدید والصـ ونظراً ألھمیة صـ
اـستراتیجیة في اإلنتاج الـصناعي الالحق المعتمد على  

ــناعات كبیرة مدنیة ودفاعی ـــلب لصــ ة،  الـحدید والصــ
ك ذـل ة  وـك ـــی ة األســـــاســ ة البنـی اجـات تنمـی ة احتـی لتلبـی

والقوى   ــة  األولی المواد  ولوفرة  ــا،  وغیرھ والعمران 
امي ـفإن   ــتثـمارـیة والطـلب المتـن ة والـقدرة االســ امـل الـع
مســتقبل صــناعة الحدید والصــلب في الدول العربیة 
ة   أھمیـة كبیرة، تتطلـب االھتمـام والرعـاـی ــب  تكتســـ

ل اـلد ــع من قِبـَ ول العربـیة، وذـلك من  والتـعاون الواســ
التالیة:خالل اإلجراءات والتدابیر 

حمایة صــناعة الصــلب العربیة التي تعتبر قاطرة  •
التنمیة لمعظم الصناعات األساسیة.

مواجھة اإلغراق في األســـواق العربیة التي تعاني  •
من غزو المنتجات األجنبیة بفرض رســــوم حمایة 
على منتجات الصلب الرخیصة المستوردة وفرض  
إجراء   ذلــك بعــد  األمر  إذا تطلــب  ــم إغراق  رســ
التجـارة   لقواعـد منظمـة  التحقیقـات الالزمـة طبقـاً 

العالمیة.

ــتوردة  • ــیة لجودة المنتجات المس تطبیق معاییر قیاس
ــة   المحلی المنتجــات  بین  الجودة  في  الفجوة  ــل  لتقلی

والمستوردة.

ــتثمار األمثل لمناجم خام الحدید المتوافرة في  • االسـ
مصـانع  دول العربیة لتغطیة احتیاجات  الكثیر من ال

ــلب في الدول العربیة وللتخلص  ــتیراد  منالصـ اسـ
ــلب المعتمدة على واردات   ــناعة الصــ خامات صــ

الخام من الخارج وبأسعار عالمیة.
ـمن  • (اـلـبـیلــت)  اـلـمرـبعــات  ـتوـفـیر  ـعـلى  االـعـتمــاد 

المـصانع المحلیة لـسدّ حاجة مـصانع الدرفلة بالدول  
العربیة.

ــاـفة الـعالـیة إنـتاج  • ــطـحات ذات القیـمة المضــ المســ
ــیارات والصــناعات   لتغذیة احتیاجات مصــانع الس
الھندـسیة والمـشروعات البتروكیمیائیة والـصناعات  

الغذائیة.

ات • اـن ة في كـی ات عربـی ــراـك ل على تكوین شــ العـم
ودخـول   خــاص  اـل طــاع  ـق اـل خـالل  ن  ـم عـمـالقــة 
ة   الـی ة ـع ة مضـــــاـف ة وذات قیـم دـم ات متـق تكنولوجـی

اج المن  ة  تـجات  وإنـت المـی ــواق الـع ة في األســ المطلوـب
ــلیم لتحقیق  ــك الطریق الســ وھي بـدون أدنى شـــ

المصالح المشتركة لصناعة الصلب العربیة.

دث  • ا یـح ــتمرة لـم ة المســ ابـع ة المـت من تغیرات  أھمـی
عالمیة لھذه الصــناعة والســعي لخلق ســوق عربیة  
داول خـامـات  ة في ـت دول العربـی ــتركـة بین اـل مشــ
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ب بإقامة صــناعات كبرى ومنتجات الحدید والصــل
.)2(ھندسیة مشتركة

الصناعة الدوائیة العربیة 
ة  اعـی ـــن أثیر الثورة الصــ ة بـت اـعة األدوـی ـــن ازدھرت صــ
ــة  التكنولوجی ــة  العلمی الثورة  بفضــــــل  أكثر  وتطورت 
ة   ة األدوـی اـع ـــن ة صــ دان العربـی ت في البـل ة، ونـم الراھـن

الفترة ،ببطء خالل  ــة  ــاح المت ــات  ــان البی ــدث  أح ووفق 
ــادر الوطنـیة ومنظـمة األمم )2015-2018( من المصــ

ة دول  المتحـدة للتنمـی اج اـل ة إنـت ت قیـم ة، بلـغ اعـی ـــن الصــ
العربیة من األدویة والمسـتحضـرات الصـیدالنیة حوالي 

ملـیار دوالر، وبلـغت القیـمة المضــــاـفة لـھا حوالي 7.4
ــل عـدد العـاملین في ملیـار دوالر في حین  3.1 وصـــ

اـعة األدوـیة في   ـــن دول عربـیة من اـلدول المنتـجة  9صــ
298ألف ـعاـمل، یعملون في  76.3حوالي  إلى  لألدوـیة

منشأة صناعیة.

وبلغت قیمة الصــادرات الصــناعیة العربیة من األدویة  
حســب 2018والمســتحضــرات الصــیدالنیة خالل عام  

دولي حوالي   ات مركز التجـارة اـل دوالر، ملیـار3بیـاـن
، الـسعودیة،  األردن ،  اإلمارات وتوزعت من األعلى بین  

عُـ  الـمـغرب،  ــر،  الـكویــت، مصــ تونس،  لـبنــان،  مــان، 
فلســطین، الجزائر، قطر، ســوریة، البحرین، الســودان، 

مر. وبلـغت العراق، جیبوتي، موریـتانـیا، الیمن، لیبـیا، القُ 
العربیــة من األدویــة حوالي  قیمــة الواردات  بــالمقــابــل 

ار دوالر شــــامـلة ـكل اـلدول العربـیة وأعالـھا ملیـ 22.2
، مصـر، الجزائر، لبنان، اإلمارات كانت في السـعودیة،  

لخ.إالعراق... 

أن إنتاج الدول العربیة من األدویة  ،یتضــــح مما ســــبق
ــدیر الیزال  ــتھالك المحلي وللتص ــعاً،لالس ذ ال إمتواض

ـــبة تغطـیة الطـلب المحلي من األدوـیة   في 19تتـعدى نســ
81ن الطلب الكلي على األدویة ویتم تغطیة الـــ المائة م

ــبة  ــتیراد، كما أن نســ في المائة المتبقیة من خالل االســ
ــكل فقط   ــادرات األدویة العربیة تشـ في المائة  13.5صـ

أن  على  ــارج، عالوة  الخ من  ــة  ــدوائی ال الواردات  من 
ــف   ـــناـعة األدوـیة العربـیة تعتـمد على الـخاـمات نصــ صــ

ج. المصنعة المستوردة من الخار

وتعكس ھذه النـسب المتواـضعة إلنتاج األدویة في الدول  
ة وللتصـــــدیر حجم   ــوق المحلـی ة ألغراض الســ العربـی

دورة  )2( ائج اـل ب، نـت ـــل د الصــ دـی اد العربي للـح ة  52االتـح للجمعـی
ــة،  ــام ــدورة    الع اإلدارة،  120ال ــل  7لمجلس  ،  2019إبری

ت.الكوی

المشـكلة وأعبائھا من جھة وتكشـف من جھة أخرى عن 
ار في ـھذا القـطاع وبمختلف  ــتثـم اـحة لالســ الفرص المـت
ــواء كان ذلك لتلبیة الطلب   ــناعة األدویة، سـ مراحل صـ

األســواق الخارجیة أو لكلیھما  إلى المحلي أو للتصــدیر
ھ فـ  ك التوـج اح في ذـل دف تحقیق النـج اً. وبـھ ن األمر  إمـع

یتطلـب التغلـب على التحـدیـات والعقبـات العـدیـدة التي 
ا ـما   ة، ومنـھ دان العربـی اـعة األدوـیة في البـل ـــن تواـجھ صــ
یتصــل بالتعامل مع القیود الكبیرة التي تفرضــھا اتفاقیة 

المتشـــــددة، ــة  الفكری ــة  الملكی والممــارســـــات حقوق 
االحتكاریة التي تفرضـھا التكتالت العمالقة في صـناعة 

العمل على تذلیل الصــعوبات أیضــاً األدویة، ومن المھم 
ـتوـطـین  وـفي  األوـلیــة،  واـلـمواد  اـلمــدـخالت  ـتوـفـیر  ـفي 
ة،  اعي لألدوـی ـــن اج الصــ ة في اإلنـت ا الحـدیـث التكنولوجـی
للكوادر   النوعي  ــل  ــأھی والت العلمي  ــث  البح ــجیع  وتشــ

ة، وفي ھذا المســار من الضــروري تعزیز المتخصــصــ 
التعاون العربي في ھذه الصناعة، والدخول في منظومة 
الســــالســــل اإلنتاجیة الدولیة لألدویة، كما أن من المھم  
ـــناـعة  تكثیف التـعاون العربي في مـحارـبة الغش في صــ
األدویة، واألدویة المھربة وحـمایة المنتج الوطني، وفتح 

ــأ، وفق  األســــواق العربیة لتجارة  األدویة عربیة المنشــ
مواصفات عالمیة للمنتج الدوائي.

صناعة األسمدة
شــھد إنتاج وتصــدیر األســمدة في الدول العربیة تطوراً 

األســــاســــیة لصــــناعة كبیراً، نظراً لوفرة المواد الخام 
فات  مدة وبخاصـة من الغاز الطبیعي وصـخر الفوـس األـس

اس ة ،والبوـت اـع ـــن ة لصــ المـی ة الـع اـن ث تعززت المـك حـی
وصادرات الدول العربیة من الیوریا، صخر الفوسفات، 
حامض الفوســــفوریك، فوســــفات األمونیوم والســــوبر 
ـــعار   ـــفات الثالثي، واألمونـیا والكبرـیت. تـتأثر أســ فوســ

یرات أســعار النفط الخام والغاز الطبیعي،  األســمدة بمتغ
وبمسـتویات الطلب على األسـمدة وكذلك بمعدالت النمو 

االقتصادي وإنتاج البدائل األخرى والمنافسین.

ســـجلت صـــناعة األســـمدة في الدول العربیة في العام  
ــاھمت المنطقة العربیة في 2018 ــیاً حیث سـ رقماً قیاسـ

ة  2018ـعام   ـــب ة من إ71بنســ اـئ ــوبر في الـم اج الســ نـت
ـــفات الثالثي الـعالمي، و  في الـماـئة من اإلنـتاج  28فوســ

ــبة   ــفات، ونسـ ــخر الفوسـ في المائة من 76العالمي لصـ
ــفـات األمونیوم   ــادرات العـالمیـة من فوســ حجم الصـــ
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الصــــادرات في المائة من حجم  68األحادي/ الثنائي، و 
في المائة  87العالمیة لـصخر الفوسفات، وما یقارب من 

ادرات العالمیة للســوبر فوســفات الثالثي،  من حجم الصــ 
ــالً  42و  ــادرات العالمیة للیوریا، فض في المائة من الص

اـئة و 22عن   ــواق الكبرـیت 4في الـم اـئة من أســ في الـم
.)3() 4/9والبوتاس على التوالي، الملحق رقم (

تتركز صـناعة األسـمدة في الدول العربیة المنتجة للنفط  
والغاز والفوســــفات وقد بلغ اإلنتاج العربي من األمونیا 

من  11حوالي   ــة  ــائ الم ــالي في  ــالمي  إجم الع ــاج  اإلنت
ــادرات  في المائة من 25وحوالي   العالمیة لألمونیا الصـ

عــام   ي  ن  2018ـف ـی ـب ي  واـل ـت اـل ى  ـل ـع تــاج  اإلـن وزع  وـت
ــر، ق ــعودیة، مصـ ،  اإلمارات طر، الجزائر، ُعمان و السـ

.)4(الكویت، البحرین 

ام   ا في ـع ة من الیورـی دول العربـی اج اـل ل إنـت 2018ومـث
في الـمائة 42في الـمائة من اإلنـتاج الـعالمي و 15حوالي 

ــادرات  من   العـالمیـة وتوزع اإلنتـاج العربي من الصـــ
اـلـبـحرـین،  ـــعودیــة،  الســ ـقـطر،  ــر،  مصــ ـبـین  اـلـیوریــا 

ُعمان، الكویت.، اإلمارات 

تعد المغرب المنتج والمصــدر العربي األول من صــخر  
ــاھمتھا حوالي  ــفات إذ بلغت مس من في المائة58الفوس

ــعودیة،  األردن اإلنتاج العربي، یلیھا على التوالي   ، الســ
مصـر، تونس، الجزائر. وتـشكل الصـادرات العربیة من 

في المائة من الصــادرات العالمیة  68الفوســفات حوالي 
للفوسفات.

اـعة ـحامض   ـــن ة من صــ ة اـلدول العربـی بلـغت مســــاھـم
ــفورـیك   في الـماـئة من اإلنـتاج 20حوالي  P205الفوســ

المي و  ة 55الـع اـع ـــن ا. وفي صــ ة من تجـارتـھ اـئ في الـم
عدّ  ــُ ــة  األردن البوتاس تـــــ المنتج العربي الوحید وبحص

اج العـالمي و 4بلغـت حوالي   ة من اإلنـت في 4في المـاـئ
ــادراـتھ ا ـــناـعة الكبرـیت الـماـئة من صــ ـلدولـیة، وفي صــ

تساھم الدول العربیة ودول الخلیج العربي بصفة أساسیة  
العــالمي، و 18بحوالي   المــائــة من اإلنتــاج  في 22في 

المائة من صادراتھ العالمیة.

ویواجھ قطاع صــناعة األســمدة في الدول العربیة جملة  
ــعوـبات والتـحدـیات أھمـھا ارتـفاع مـعدل الطـلب   من الصــ

ذي یســتوجب ضــرورة زیادة اإلنتاج ووضــع العالمي ال
ــترك لجـعل   ل العربي المشــ ة للعـم املـی ة تـك ــتراتیجـی اســ

 ً ا اـخ ة مـن ة العربـی ً المنطـق ا ً مالئـم ا اذـب ارات  وـج ــتثـم لالســ

السنوي   )3( اإلحصائي  التقریر  الصلب:  للحدید  العربي  االتحاد 
. 90ص 2018

ة   ات المتوفرة في المنطـق ادة من الخـاـم ــتـف ك لالســ ذـل وـك
ــالً  ــیة العربیة، فضـ ــرورة زیادة القدرة التنافسـ عن ضـ

الـفني  الـتـطویر  زیــادة  عـلى  الـعمــل  خالل  من  لـلـقطــاع 
والتعاون التكنولوجي وترشید استھالك الطاقة.

السكر صناعة
ــكر خالل ـعام  إبلغ   ة من الســ اج اـلدول العربـی 2018نـت

ملیون طن خالل عام  3.6ملیون طن مـقابل  3.4حوالي 
نتاج في المائة، تركز اإل5.7، بتراجع بلغ حوالي  2017

وقد شــكلت حصــة مصــر منھا  عربیة،في خمس دول 
في المائة تلیھا السودان والمغرب وسوریا 63.6حوالي 

ــومال بحوالي  في المائة  16.3في الـمائة و 16.8والصــ
في المـائـة، على التوالي. ویبقى    0.7في المـائـة و   2.6

اج   دوداً الكلي  االنـت ث لم  مـح دحـی ة من 1.9یتـع اـئ في الـم
في المـائـة من   25.4اإلنتـاج العـالمي، ویغطي حوالي  

ــتھالك اإل الي االســ ة، على الرغم من جـم دول العربـی لـل
توفر الطلب والقدرات االســتثماریة لصــناعة الســكر في 

العدید من الدول العربیة. 

للدول العربیة جمالي لسـیاق ذاتھ، بلغ االسـتھالك اإلفي ا
ــكر حوالي   الســ 2018ملیون طن في عــام  13.4من 

، حیث احتلت 2017ملیون طن خالل سـنة  13.5مقابل 
مصــر المرتبة األولى تلیھا الســودان والجزائر بمجموع 

ــتھالك بلغ   1.7ملیون طن و 1.8ملیون طن و 3.3اســ
لى مســــتوى اســــتھالك  ملیون طن، على التوالي. أما ع 

الفرد الواحد من الـسكر فقد بلغ معدل اـستھالك الفرد في 
ــة حوالي   العربی ــدول  ــل  33.2ال ــاب مق كجم  34.1كجم 

، حیث تصــدرت الســودان قائمة أعلى 2017خالل عام  
ــتھالك للفرد الواحد لذلك العام بمعدل  ــط اس 42.9متوس

ا بمـعدل   انـی ا موریـت م كجم للفرد، ث41.4كجم للفرد، تلیـھ
ــتھالك  39.4تونس بمـعدل   كجم للفرد، مـقاـبل مـعدل اســ

ـلغ   ـب ـی ـمي  ـعـلى 22.6عــاـل یــدل  مــا  وـھو  ـفرد  ـل ـل ـكـجم 
خصوصیة االستھالك العربي لھذا المنتج.

ــتھالك، بلغ   اج واالســ ة العجز بین اإلنـت الي ولتغطـی إجـم
اـستیراد الدول العربیة من الـسكر الخام والـسكر األبیض 

8.5طن منھــا  ملیون 14.1حوالي  2018خالل عــام  
ــكر الخام بھدف تكریره و  ملیون 5.6ملیون طن من الس

في المائة  10طن من السكر األبیض بتراجع بلغ حوالي 
ــادرات الدول العربیة 2017عن عام   ــھدت صـ ، كما شـ

ــكر تراجعاً  ــاً من الس ــبة أیض في المائة خالل  25.3بنس

االتحاد العربي لألسمدة: التقریر اإلحصائي السنوي لألسمدة  )4(
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ل  3.86لتبلغ حوالي  2018ـعام   اـب 5.17ملیون طن مـق
ملیون طن   3.71، منھــا  2017خالل عــام  ملیون طن  

ــكر الخام و  ــكر األبیض، 147من السـ ألف طن من السـ
والجزائر حوالي اإلمارات وقد مثلت صــادرات كل من 

الصــــادرات العربیة، حیث إجمالي في المائة من  53.6
إقلیمیاً في إعادة تصدیر السكر وتعتبر  اإلمارات تتصدر  

،واحدة من مراكز إعادة تـصدیر الـسكر الھامة في العالم 
).4/10الملحق رقم (

ومما ال شــك فیھ أن فرص التوســع أمام ھذه الصــناعة 
قائمة لدرجة كبیرة سـواء من ناحیة المسـاحات الواسـعة  
ــكر أو من  ــكر وبنجر الس ــب الس ــالحة لزراعة قص الص

ـــناعة ناحـیة توفر ــتثـماریة لصــ الموارد والـطاقات االســ
حیث تم أحداث العدید من مصـانع إنتاج السـكر  السـكر،

ــاع الفجوة بین العربـیة.في ـعدد من اـلدول   ونظراً التســ
االنتاج واالســــتھالك لمادة الســــكر تقام المشــــروعات 
االنتاجیة للمســاھمة في تغطیة ھذه الفجوة، وكان آخرھا  

ـصر الذي تم الـشروع في مـشروع مـصنع غرب المنیا بم
ازه   ام  إنـج ا  2019خالل ـع درـھ ة ـق اجـی ة إنـت 900، بطـاـق

ــنة من  ــھم  الســكر،ألف طن في الس ومن المنتظر أن یس
في المائة وبالتالي  75في ـسد الفجوة االـستھالكیة بنـسبة  
ــتیراد.  ــب وتتمخفض االعتـماد على االســ زراعة قصــ

ــالرجوع  ب محــدودة  ــدرجــة  ب ــكر  الســ ــكر وبنجر  الســ
الواســـعة الصـــالحة للزراعة خاصـــة في للمســـاحات 

ــومال حیث یبلغ اإلنتاج اإل ــودان والص للدول  جمالي الس
طن لقصـب الـسكر وحوالي ملیون 22.6العربیة حوالي 

ــمح بتوفیر  15.1 ــكر، ممـا یســ ملیون طن لبنجر الســ
ــناعة  كمیات ھامة من المادة األولیة التي تقوم علیھا صـ

السكر.

، الكتاب الســــنوي  )2019(منظمة الســــكر العالمیةالمصــــدر: 
.إلنتاج السكر

صناعة النسیج والمالبس الجاھزة
ً عد قطاع یُ  صــناعة النســیج والمالبس الجاھزة قطاعا

ــیاً  ــاسـ ــناعات المعملیة أسـ من حیث العربیة في الصـ
على  حجم الـصادرات والقیمة المـضافةوفرص العمل 

ـــھده القـطاع خالل   الرغم من التراجع الكبیر اـلذي شــ
ــدیدة   ــة الخارجیة الش ــنوات األخیرة نتیجة المنافس الس

عن عدم  وتقادم اآلالت والتجھیزات والتقنیات، فضـالً 
ـــناعة المواد   مواكـبة التطورات الـعالمـیة في مـجال صــ
األولیة والتصـــمیم وضـــعف تأھیل الكوادر البشـــریة  

المتخصصة.

الجــاھزة من   ــیج والمالبس  النســ ــنــاعــة  وتعتبر صــ
الصـناعات العربیة المھمة ذات الكثافة العمالیة العالیة  

ألف شـخص في حوالي  810حیث یعمل بھا ما یناھز 
منھم  ألف منشــــــأة68 یعملون 76.1،  ــة  ــائ الم في 

في المائة  23.9بصـــناعة المالبس بمختلف أنواعھا و
ــب  ــیجیة. كما تتباین نســ ــناعات النســ یعملون بالصــ
مســـاھمة القطاع من الناتج الصـــناعي حیث تتراوح 

ــب أحدث بیانات متوفرة بین   في المائة في  26.1حسـ
مان. في المائة في عُ 0.3تونس و

ــتوى التـجار إجـمالية الـخارجـیة فـقد بلغأـما على مســ
الجاھزة  والمالبسصادرات الدول العربیة من النسیج

مركز التجارة الدولي  حسـب بیانات  2018خالل عام  
ار  14.9حوالي   ادوالر،ملـی ار13.2منـھ دوالرملـی

الجــاھزة   المالبس  فيدوالرملیــار1.7وفي قطــاع 
ــوجات، عنالمائةفي16.8بلغتبزیادةقطاع المنس

ــ  المــائــة من  2.4، ومثلــت حوالي2017نــةســ في 
ــادرات ـــناـعة في الـعالم. وتحـتل تونس صــ ـھذه الصــ

ك الصـــــادرات، إذ   ة تـل ث قیـم ة األولى من حـی المرتـب
ا   ة من  25حوالي  بلـغت صــــادراتـھ اـئ اليفي الـم إجـم

ــادرات العربیة، تلیھا المغرب بحوالي  في  24.8الصـ
في المائة. 21.7بحوالي اإلماراتالمائة ثم 

ــیجإجماليكما بلغ  ــتیراد الدول العربیة من النســ اســ
ملـیار دوالر في ـعام  23.2الـجاھزة حوالي والمالبس

ار16.6، منھـا2018 في قطـاع المالبس دوالرملـی
ــوـجات،فيدوالرملـیار6.6والـجاھزة  قـطاع المنســ

ادة ةفي6.5بلـغتبزـی اـئ ةعنالـم ـــن د  ،  2017ســ وـق
ــة دولتي  ــیب اإلماراتمثلت حصـ ــعودیة النصـ والسـ

إجماليفي المائة من 39.4االكبر حیث مثلت حوالي 
).4الواردات العربیة، الشكل رقم (

) 2018-2010(: صناعة السكر خالل الفترة )3(رقم الشكل 
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الصــــادرات في المائة من حجم  68األحادي/ الثنائي، و 
في المائة  87العالمیة لـصخر الفوسفات، وما یقارب من 

ادرات العالمیة للســوبر فوســفات الثالثي،  من حجم الصــ 
ــالً  42و  ــادرات العالمیة للیوریا، فض في المائة من الص

اـئة و 22عن   ــواق الكبرـیت 4في الـم اـئة من أســ في الـم
.)3() 4/9والبوتاس على التوالي، الملحق رقم (

تتركز صـناعة األسـمدة في الدول العربیة المنتجة للنفط  
والغاز والفوســــفات وقد بلغ اإلنتاج العربي من األمونیا 

من  11حوالي   ــة  ــائ الم ــالي في  ــالمي  إجم الع ــاج  اإلنت
ــادرات  في المائة من 25وحوالي   العالمیة لألمونیا الصـ

عــام   ي  ن  2018ـف ـی ـب ي  واـل ـت اـل ى  ـل ـع تــاج  اإلـن وزع  وـت
ــر، ق ــعودیة، مصـ ،  اإلمارات طر، الجزائر، ُعمان و السـ

.)4(الكویت، البحرین 

ام   ا في ـع ة من الیورـی دول العربـی اج اـل ل إنـت 2018ومـث
في الـمائة 42في الـمائة من اإلنـتاج الـعالمي و 15حوالي 

ــادرات  من   العـالمیـة وتوزع اإلنتـاج العربي من الصـــ
اـلـبـحرـین،  ـــعودیــة،  الســ ـقـطر،  ــر،  مصــ ـبـین  اـلـیوریــا 

ُعمان، الكویت.، اإلمارات 

تعد المغرب المنتج والمصــدر العربي األول من صــخر  
ــاھمتھا حوالي  ــفات إذ بلغت مس من في المائة58الفوس

ــعودیة،  األردن اإلنتاج العربي، یلیھا على التوالي   ، الســ
مصـر، تونس، الجزائر. وتـشكل الصـادرات العربیة من 

في المائة من الصــادرات العالمیة  68الفوســفات حوالي 
للفوسفات.

اـعة ـحامض   ـــن ة من صــ ة اـلدول العربـی بلـغت مســــاھـم
ــفورـیك   في الـماـئة من اإلنـتاج 20حوالي  P205الفوســ

المي و  ة 55الـع اـع ـــن ا. وفي صــ ة من تجـارتـھ اـئ في الـم
عدّ  ــُ ــة  األردن البوتاس تـــــ المنتج العربي الوحید وبحص

اج العـالمي و 4بلغـت حوالي   ة من اإلنـت في 4في المـاـئ
ــادراـتھ ا ـــناـعة الكبرـیت الـماـئة من صــ ـلدولـیة، وفي صــ

تساھم الدول العربیة ودول الخلیج العربي بصفة أساسیة  
العــالمي، و 18بحوالي   المــائــة من اإلنتــاج  في 22في 

المائة من صادراتھ العالمیة.

ویواجھ قطاع صــناعة األســمدة في الدول العربیة جملة  
ــعوـبات والتـحدـیات أھمـھا ارتـفاع مـعدل الطـلب   من الصــ

ذي یســتوجب ضــرورة زیادة اإلنتاج ووضــع العالمي ال
ــترك لجـعل   ل العربي المشــ ة للعـم املـی ة تـك ــتراتیجـی اســ

 ً ا اـخ ة مـن ة العربـی ً المنطـق ا ً مالئـم ا اذـب ارات  وـج ــتثـم لالســ

السنوي   )3( اإلحصائي  التقریر  الصلب:  للحدید  العربي  االتحاد 
. 90ص 2018

ة   ات المتوفرة في المنطـق ادة من الخـاـم ــتـف ك لالســ ذـل وـك
ــالً  ــیة العربیة، فضـ ــرورة زیادة القدرة التنافسـ عن ضـ

الـفني  الـتـطویر  زیــادة  عـلى  الـعمــل  خالل  من  لـلـقطــاع 
والتعاون التكنولوجي وترشید استھالك الطاقة.

السكر صناعة
ــكر خالل ـعام  إبلغ   ة من الســ اج اـلدول العربـی 2018نـت

ملیون طن خالل عام  3.6ملیون طن مـقابل  3.4حوالي 
نتاج في المائة، تركز اإل5.7، بتراجع بلغ حوالي  2017

وقد شــكلت حصــة مصــر منھا  عربیة،في خمس دول 
في المائة تلیھا السودان والمغرب وسوریا 63.6حوالي 

ــومال بحوالي  في المائة  16.3في الـمائة و 16.8والصــ
في المـائـة، على التوالي. ویبقى    0.7في المـائـة و   2.6

اج   دوداً الكلي  االنـت ث لم  مـح دحـی ة من 1.9یتـع اـئ في الـم
في المـائـة من   25.4اإلنتـاج العـالمي، ویغطي حوالي  

ــتھالك اإل الي االســ ة، على الرغم من جـم دول العربـی لـل
توفر الطلب والقدرات االســتثماریة لصــناعة الســكر في 

العدید من الدول العربیة. 

للدول العربیة جمالي لسـیاق ذاتھ، بلغ االسـتھالك اإلفي ا
ــكر حوالي   الســ 2018ملیون طن في عــام  13.4من 

، حیث احتلت 2017ملیون طن خالل سـنة  13.5مقابل 
مصــر المرتبة األولى تلیھا الســودان والجزائر بمجموع 

ــتھالك بلغ   1.7ملیون طن و 1.8ملیون طن و 3.3اســ
لى مســــتوى اســــتھالك  ملیون طن، على التوالي. أما ع 

الفرد الواحد من الـسكر فقد بلغ معدل اـستھالك الفرد في 
ــة حوالي   العربی ــدول  ــل  33.2ال ــاب مق كجم  34.1كجم 

، حیث تصــدرت الســودان قائمة أعلى 2017خالل عام  
ــتھالك للفرد الواحد لذلك العام بمعدل  ــط اس 42.9متوس

ا بمـعدل   انـی ا موریـت م كجم للفرد، ث41.4كجم للفرد، تلیـھ
ــتھالك  39.4تونس بمـعدل   كجم للفرد، مـقاـبل مـعدل اســ

ـلغ   ـب ـی ـمي  ـعـلى 22.6عــاـل یــدل  مــا  وـھو  ـفرد  ـل ـل ـكـجم 
خصوصیة االستھالك العربي لھذا المنتج.

ــتھالك، بلغ   اج واالســ ة العجز بین اإلنـت الي ولتغطـی إجـم
اـستیراد الدول العربیة من الـسكر الخام والـسكر األبیض 

8.5طن منھــا  ملیون 14.1حوالي  2018خالل عــام  
ــكر الخام بھدف تكریره و  ملیون 5.6ملیون طن من الس

في المائة  10طن من السكر األبیض بتراجع بلغ حوالي 
ــادرات الدول العربیة 2017عن عام   ــھدت صـ ، كما شـ

ــكر تراجعاً  ــاً من الس ــبة أیض في المائة خالل  25.3بنس

االتحاد العربي لألسمدة: التقریر اإلحصائي السنوي لألسمدة  )4(
. 2018للعام 
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ل  3.86لتبلغ حوالي  2018ـعام   اـب 5.17ملیون طن مـق
ملیون طن   3.71، منھــا  2017خالل عــام  ملیون طن  

ــكر الخام و  ــكر األبیض، 147من السـ ألف طن من السـ
والجزائر حوالي اإلمارات وقد مثلت صــادرات كل من 

الصــــادرات العربیة، حیث إجمالي في المائة من  53.6
إقلیمیاً في إعادة تصدیر السكر وتعتبر  اإلمارات تتصدر  

،واحدة من مراكز إعادة تـصدیر الـسكر الھامة في العالم 
).4/10الملحق رقم (

ومما ال شــك فیھ أن فرص التوســع أمام ھذه الصــناعة 
قائمة لدرجة كبیرة سـواء من ناحیة المسـاحات الواسـعة  
ــكر أو من  ــكر وبنجر الس ــب الس ــالحة لزراعة قص الص

ـــناعة ناحـیة توفر ــتثـماریة لصــ الموارد والـطاقات االســ
حیث تم أحداث العدید من مصـانع إنتاج السـكر  السـكر،

ــاع الفجوة بین العربـیة.في ـعدد من اـلدول   ونظراً التســ
االنتاج واالســــتھالك لمادة الســــكر تقام المشــــروعات 
االنتاجیة للمســاھمة في تغطیة ھذه الفجوة، وكان آخرھا  

ـصر الذي تم الـشروع في مـشروع مـصنع غرب المنیا بم
ازه   ام  إنـج ا  2019خالل ـع درـھ ة ـق اجـی ة إنـت 900، بطـاـق

ــنة من  ــھم  الســكر،ألف طن في الس ومن المنتظر أن یس
في المائة وبالتالي  75في ـسد الفجوة االـستھالكیة بنـسبة  
ــتیراد.  ــب وتتمخفض االعتـماد على االســ زراعة قصــ

ــالرجوع  ب محــدودة  ــدرجــة  ب ــكر  الســ ــكر وبنجر  الســ
الواســـعة الصـــالحة للزراعة خاصـــة في للمســـاحات 

ــومال حیث یبلغ اإلنتاج اإل ــودان والص للدول  جمالي الس
طن لقصـب الـسكر وحوالي ملیون 22.6العربیة حوالي 

ــمح بتوفیر  15.1 ــكر، ممـا یســ ملیون طن لبنجر الســ
ــناعة  كمیات ھامة من المادة األولیة التي تقوم علیھا صـ

السكر.

، الكتاب الســــنوي  )2019(منظمة الســــكر العالمیةالمصــــدر: 
.إلنتاج السكر

صناعة النسیج والمالبس الجاھزة
ً عد قطاع یُ  صــناعة النســیج والمالبس الجاھزة قطاعا

ــیاً  ــاسـ ــناعات المعملیة أسـ من حیث العربیة في الصـ
على  حجم الـصادرات والقیمة المـضافةوفرص العمل 

ـــھده القـطاع خالل   الرغم من التراجع الكبیر اـلذي شــ
ــدیدة   ــة الخارجیة الش ــنوات األخیرة نتیجة المنافس الس

عن عدم  وتقادم اآلالت والتجھیزات والتقنیات، فضـالً 
ـــناعة المواد   مواكـبة التطورات الـعالمـیة في مـجال صــ
األولیة والتصـــمیم وضـــعف تأھیل الكوادر البشـــریة  

المتخصصة.

الجــاھزة من   ــیج والمالبس  النســ ــنــاعــة  وتعتبر صــ
الصـناعات العربیة المھمة ذات الكثافة العمالیة العالیة  

ألف شـخص في حوالي  810حیث یعمل بھا ما یناھز 
منھم  ألف منشــــــأة68 یعملون 76.1،  ــة  ــائ الم في 

في المائة  23.9بصـــناعة المالبس بمختلف أنواعھا و
ــب  ــیجیة. كما تتباین نســ ــناعات النســ یعملون بالصــ
مســـاھمة القطاع من الناتج الصـــناعي حیث تتراوح 

ــب أحدث بیانات متوفرة بین   في المائة في  26.1حسـ
مان. في المائة في عُ 0.3تونس و

ــتوى التـجار إجـمالية الـخارجـیة فـقد بلغأـما على مســ
الجاھزة  والمالبسصادرات الدول العربیة من النسیج

مركز التجارة الدولي  حسـب بیانات  2018خالل عام  
ار  14.9حوالي   ادوالر،ملـی ار13.2منـھ دوالرملـی

الجــاھزة   المالبس  فيدوالرملیــار1.7وفي قطــاع 
ــوجات، عنالمائةفي16.8بلغتبزیادةقطاع المنس

ــ  المــائــة من  2.4، ومثلــت حوالي2017نــةســ في 
ــادرات ـــناـعة في الـعالم. وتحـتل تونس صــ ـھذه الصــ

ك الصـــــادرات، إذ   ة تـل ث قیـم ة األولى من حـی المرتـب
ا   ة من  25حوالي  بلـغت صــــادراتـھ اـئ اليفي الـم إجـم

ــادرات العربیة، تلیھا المغرب بحوالي  في  24.8الصـ
في المائة. 21.7بحوالي اإلماراتالمائة ثم 

ــیجإجماليكما بلغ  ــتیراد الدول العربیة من النســ اســ
ملـیار دوالر في ـعام  23.2الـجاھزة حوالي والمالبس

ار16.6، منھـا2018 في قطـاع المالبس دوالرملـی
ــوـجات،فيدوالرملـیار6.6والـجاھزة  قـطاع المنســ

ادة ةفي6.5بلـغتبزـی اـئ ةعنالـم ـــن د  ،  2017ســ وـق
ــة دولتي  ــیب اإلماراتمثلت حصـ ــعودیة النصـ والسـ

إجماليفي المائة من 39.4االكبر حیث مثلت حوالي 
).4الواردات العربیة، الشكل رقم (

) 2018-2010(: صناعة السكر خالل الفترة )3(رقم الشكل 
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قاعدة المعلومات، ینایر.، )2020للتجارة (المركز الدولي المصدر:  

وتنتھج كل من تونس ومصــر والمغرب ودول عربیة  
 ً لتطویر وتحدیث قطاع الغزل والنســـیج أخرى خططا

منھا على  حرصــــاً وصــــناعة المالبس الجاھزة بھا،  
ذي   ــریعـة والتنـافس الحـاد اـل مواكبـة التطورات الســ

ــھده العالم في ھذه الصــناعة. ففي تونس تم  طالق إیش
الذي، 2019عام مشــروع "أزیاء تونس المســتدامة"  

ة  إلى  یـھدف ــلبـی ة الســ ار البیئـی جمیعفيالـحدّ من اآلـث
ــنیعمراـحل اجمنالـحدخاللمنالتصــ اتإنـت اـی النـف

جعل المنســوجات لاالســتخدام،إعادةعبرالصــناعیة
ة قطـاعـاً  ـــی ً التونســ ةمحـافظـا ب  على البیـئ ــتجـی ویســ

لألسواق العالمیة، وفي مصر تم لتطورات المستقبلیة  ل
ــروع في ــاء أكبر مدینةالشـ ــناعة  إجراءات إنشـ لصـ

المنـسوجات والمالبس في مدینة الـسادات على مـساحة 
ــم  تملیون متر مربع و3.1 ً 568ضــ ــنعـا ا  ،مصــ أـم

ـصناعیة في المغربوحدةالمغرب فقد تم تدـشین أول
أنواع جمیع  نتاج  الطبي إلالنـسیجإنتاجفيمتخـصـصة
ةفيالالزمـةالمالبس   ة المختلـف دخالت الطبـی ، مع الـت
مما ســـیمكنھا من  المائة من إنتاجھافي 90تصـــدیر 
الــدولیــة والجودةاالنخراط   ــة  المنــافســـ في ھــذا  في 

والتطورات السریعة  التحدیات وفي ظل  .  االختصاص
ــة   ــتوى المنافس ــھدھا العالم وخاصــة على مس التي یش

ــدـیدة،  الـبد من إـعادة النظر في تطویر الـخارجـیة الشــ
ــنـاعـةكفـاءة أداء   التركیز على  خالل  من  ھـذه الصــ

ســتخدام التقنیات الحدیثة في عملیات التصــنیع بھدف ا
وتأھـیل العـمالةتخفیض التكلـفة ورفع الكـفاءة اإلنـتاجـیة  

الجودة للمنتج المحلي  وتحســین اإلنتاجیةالكفاءةلرفع
ــة   ــدولی ال ــاییس  والمق ــاییر  المع تطبیق  على  ــل  والعم

حمائیة ـضرورة وجود تـشریعات  عن فـضالً للمنتجات  
ة اـع ـــن ةللصــ ل  اإلغراقمنالوطنـی ات االوتفعـی اقـی تـف

االقتصادي  العربیة المشتركة لتحقیق التكامل  التجاریة
في ھذا المجال.

الصناعات الھیدروكربونیة 
صناعة التكریر

لمصـافي النفط العاملة  الطاقة التكریریةإجماليارتفع 
ــام   ع في  ــة  العربی ــدول  ال ألف  90بنحو  2019في 

،  2018برمیل یومیاً مقارنة بمـستواه المـسجل في عام 
ألف برمیل یومیاً. وھو ما 9223حوالي  إلى  لیصــــل

الطاقة التكریریة إجماليفي المائة من  9.9یمثل نسبة  
الغـة   ة الـب اً في عـام  93270العـالمـی ل یومـی ألف برمـی

ــغـیل .2019 ـــبب ـھذا االرتـفاع، نتیـجة تشــ ویعود ســ
ـــفاة  ــروع إـعادة إعـمار مصــ المرحـلة الـثانـیة من مشــ

ــة   ــاق بط العراق  في  ورفع  70"بیجي"  ألف ب/ي، 
78إلى  58الطاقة التكریریة لمصــفاة "الجزائر" من 

ــافي النفط العاملة   ألف ب/ي. ھذا ولم یتغیر عدد مصـ
عام السابق مقارنة بال2019في الدول العربیة في عام  

ــفاة، موزعة على معظم الدول العربیة 63وھو  مصــ
وفي مقدمتھا العراق، الســـعودیة، مصـــر، الجزائر،  

ا و ــعودـیة  .اإلـماراتلیبـی ة الســ ة العربـی ل المملـك وتحـت

والمالبس الجاھزة: صادرات وواردات النسیج )4(الشكل رقم 
)2018-2010(الفترةخالل
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الطاقة  إجماليفي المائة من 31المرتبة األولى بنسبة 
ام   ة ـع دول العربـی ة في اـل ة  2019التكریرـی ا دوـل ، تلیـھ

ــبة الاإلمارات في المائة، ثم 12.1عربیة المتحدة بنسـ
ـــبة   في  9.5جمھورـیة العراق في المرتـبة الـثالـثة بنســ

).5)، الشكل (4/11المائة، كما یتضح من الملحق (

األقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك).المصدر: منظمة 

اً في ـعام   ة النفط المكرر یومـی ذكر، أن كمـی اـل الـجدیر ـب
د وصـــــل2019 ة من  37.1حوالي  إلى  ـق في المـاـئ

ـــھد  اإلنـتاج النفطي الیومي في اـلدول العربـیة التي تشــ
ــتـقات  علىنمواً متســــارـعاً في الطـلب المحلي   المشــ

النفطیة، حیث بلغ متوســط حصــة اســتھالك الفرد من  
العربیــة نحو   الــدول  في  في عــام  6.2النفط  برمیــل 

. وقد ســـاھم ھذا النمو المتســـارع إضـــافة إلي  2019
ــناعة  التحدیا ــتجدة في صـ تكریر النفط وعلي  ت المسـ

ــھا  اقتراب الموعد النھائي لتطبیق قرار المنظمة رأس
البحریة الدولیة المتعلق بتقلیل الحد األقصــى لمحتوى 
ــتخـدم في البحـار   الكبریـت في الوقود البحري المســ

في المائة بحلول  0.5إلى  في المائة3.5المفتوحة من  
ــفـات الوقود  ، حیـث ان االلتزام  2020عـام   بمواصــ

الجدیدة ســیتضــمن تكالیف ونفقات رأســمالیة إضــافیة  
اـعة التكریر، ـــن الیف إلى  على صــ اع التـك اـنب ارتـف ـج

الدول العربیة في توجھ التشـغیلیة لصـیانة المصـافي،  
ــنـاعـة  عـداد خطط وبرامجإنحو تھـدف لتطویر صــ

ــتثمارات نحو ــاء التكریر من خالل توجیھ االســ إنشــ
ــافي ـجدـیدة ورفع ــافي  الطـ مصــ اـقة التكریرـیة للمصــ

ــة ــامل ــا لالع ــدرتھ وق ــا  وربحیتھ ــا  ــاتھ مخرج تعزیز 
یة اریع الجدیدة ال تزال  التنافـس ، إال إن معظم ھذه المـش

ـتأخر إلى  قـید التنفـیذ، وتواـجھ بعض العقـبات التي أدت
ـــناعة   ــتثـمارات العربـیة في صــ تنفـیذـھا. كـما إن االســ

ــر على داخـل الـدول العربیـة   النفط ال تقتصــ تكریر 
ســب، بل تمتد لتشــمل إنشــاء مصــافي تكریر للنفط فح

ــرق  في أوروبا وأمریكا ــیا والشـ ــمالیة ودول أسـ الشـ
األقصى.

الصناعات البتروكیماویة 
أحد أھم األنشــطة الصــناعات البتروكیماویةشــكلت

في الدول العربیة خالل السـنوات  الصـناعیة التحویلیة
ــیما في دول مجلس التعاون لدول   ــیة، وال ســ الماضــ
ــة قویة في قـطاع  ـــھدت نھضــ الخلیج العربي التي شــ
ــیین،   المــاضــ ــدین  العق علي مــدى  البتروكیمــاویــات 
وأصــــبحت تضــــم كبرى الشــــركات العاملة في ھذا  
ــي  ــاســ القطـاع، ممـا عزز من مكـانتھـا كمورد أســـ

البتروكیمــاویــ  (اإلللمنتجــات  ــة  ــی األســـــاســ ثیلین  یة 
ــة،  یوالبروب ــالمی الع ــواق  األســ في  ــانول)  والمیث لین 

ــادیة   مدعومة بتوفر المواد الخام الالزمة بتكلفة اقتصـ
ــبیاً، وذلك رغم ــة القویة من الدولنس المنتجةالمنافس

(وبخاصة  المتغیرات المستمرة في األسواقواألخرى
ــعار النفط)   ــعار المانخفاض أس واد  والتي تؤثر في أس

.المنتجة

ـــھد إنـتاج البتروكیـماوـیات في دول مجلس التـعاون شــ
في المائة  8.4تھنســـبنمواً بلغت  لدول الخلیج العربي

ــنوات، وھو األ،2019خالل عام   ــر سـ على منذ عشـ
عزي ذلك بشـــكل ملیون طن، ویُ 174.8إلى  لیصـــل

ــي ــاس ــادرات  إلى  أس الطلب العالمي المتزاید على ص
ة المجموعـة، والتيمن دول  المنتجـات البتروكیمـاوـی

 ً في المائة مقارنة بالعام 7.5نســــبتھ  شــــھدت ارتفاعا
ملیار دوالر 84.1حوالي  الماضي. وبلغت اإلیرادات  

، وفي ھذا الســیاق یذكر أن البحرین  2019خالل عام  
ً قد حققت نمواً  39في اإلیرادات بلغت نســبتھ  قیاســیا

في  في المائة، وســجلت الكویت ثاني أعلى معدل نمو
في المائة خالل نفس العام. 32اإلیرادات بنسبة  

ــارة ــعـار المنتجـات إلى  وتجـدر االشـــ اض أســ انخـف
ام   ة في ـع اوـی األوضـــــاع ،  2019البتروكیـم أثرة ـب مـت

ـــیة، والتوترات   ـــیاســ الوالـیات التـجارـیة بینالجیوســ
مریكیة والصین.المتحدة األ
ثیلینیصناعة اإل

أھمییعــد اإل في  ثیلین من  ــة  ــی األســـــاســ المنتجــات 
الكمیــات  ــنــاعــات البتروكیمــاویــة، وأحــد أكبر  الصــ

ــتخدم كلقی ــتوى العالم ویســ نتاج م إلالمنتجة على مســ
خرى  لیاف والكیمیاویات العضــویة األالبالســتیك واأل

ــ  ة في  التي تســ ة  أتخـدم في النھـاـی ــنـاعـی غراض صــ
ــتھالكیــة متعــددة، ونظر المتنوعـة اً واســ إلمكــانـاتـھ 

دم اإل ــتـخ ب األأن في  یثیلییســ اس  غـل ان كمقـی ألداءحـی

توزیع نسب الطاقة التكریریة للنفط في : )5(الشكل رقم 
) 2019(الدول العربیة 

األ  ر  د  ن
1.0%

اإلمـــــارات
12.1% البحریــــــن

2.8%
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0.4%

الجزائـــــــر
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4.1%
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قاعدة المعلومات، ینایر.، )2020للتجارة (المركز الدولي المصدر:  

وتنتھج كل من تونس ومصــر والمغرب ودول عربیة  
 ً لتطویر وتحدیث قطاع الغزل والنســـیج أخرى خططا

منھا على  حرصــــاً وصــــناعة المالبس الجاھزة بھا،  
ذي   ــریعـة والتنـافس الحـاد اـل مواكبـة التطورات الســ

ــھده العالم في ھذه الصــناعة. ففي تونس تم  طالق إیش
الذي، 2019عام مشــروع "أزیاء تونس المســتدامة"  

ة  إلى  یـھدف ــلبـی ة الســ ار البیئـی جمیعفيالـحدّ من اآلـث
ــنیعمراـحل اجمنالـحدخاللمنالتصــ اتإنـت اـی النـف

جعل المنســوجات لاالســتخدام،إعادةعبرالصــناعیة
ة قطـاعـاً  ـــی ً التونســ ةمحـافظـا ب  على البیـئ ــتجـی ویســ

لألسواق العالمیة، وفي مصر تم لتطورات المستقبلیة  ل
ــروع في ــاء أكبر مدینةالشـ ــناعة  إجراءات إنشـ لصـ

المنـسوجات والمالبس في مدینة الـسادات على مـساحة 
ــم  تملیون متر مربع و3.1 ً 568ضــ ــنعـا ا  ،مصــ أـم

ـصناعیة في المغربوحدةالمغرب فقد تم تدـشین أول
أنواع جمیع  نتاج  الطبي إلالنـسیجإنتاجفيمتخـصـصة
ةفيالالزمـةالمالبس   ة المختلـف دخالت الطبـی ، مع الـت
مما ســـیمكنھا من  المائة من إنتاجھافي 90تصـــدیر 
الــدولیــة والجودةاالنخراط   ــة  المنــافســـ في ھــذا  في 

والتطورات السریعة  التحدیات وفي ظل  .  االختصاص
ــة   ــتوى المنافس ــھدھا العالم وخاصــة على مس التي یش

ــدـیدة،  الـبد من إـعادة النظر في تطویر الـخارجـیة الشــ
ــنـاعـةكفـاءة أداء   التركیز على  خالل  من  ھـذه الصــ

ســتخدام التقنیات الحدیثة في عملیات التصــنیع بھدف ا
وتأھـیل العـمالةتخفیض التكلـفة ورفع الكـفاءة اإلنـتاجـیة  

الجودة للمنتج المحلي  وتحســین اإلنتاجیةالكفاءةلرفع
ــة   ــدولی ال ــاییس  والمق ــاییر  المع تطبیق  على  ــل  والعم

حمائیة ـضرورة وجود تـشریعات  عن فـضالً للمنتجات  
ة اـع ـــن ةللصــ ل  اإلغراقمنالوطنـی ات االوتفعـی اقـی تـف

االقتصادي  العربیة المشتركة لتحقیق التكامل  التجاریة
في ھذا المجال.

الصناعات الھیدروكربونیة 
صناعة التكریر

لمصـافي النفط العاملة  الطاقة التكریریةإجماليارتفع 
ــام   ع في  ــة  العربی ــدول  ال ألف  90بنحو  2019في 

،  2018برمیل یومیاً مقارنة بمـستواه المـسجل في عام 
ألف برمیل یومیاً. وھو ما 9223حوالي  إلى  لیصــــل

الطاقة التكریریة إجماليفي المائة من  9.9یمثل نسبة  
الغـة   ة الـب اً في عـام  93270العـالمـی ل یومـی ألف برمـی

ــغـیل .2019 ـــبب ـھذا االرتـفاع، نتیـجة تشــ ویعود ســ
ـــفاة  ــروع إـعادة إعـمار مصــ المرحـلة الـثانـیة من مشــ

ــة   ــاق بط العراق  في  ورفع  70"بیجي"  ألف ب/ي، 
78إلى  58الطاقة التكریریة لمصــفاة "الجزائر" من 

ــافي النفط العاملة   ألف ب/ي. ھذا ولم یتغیر عدد مصـ
عام السابق مقارنة بال2019في الدول العربیة في عام  

ــفاة، موزعة على معظم الدول العربیة 63وھو  مصــ
وفي مقدمتھا العراق، الســـعودیة، مصـــر، الجزائر،  

ا و ــعودـیة  .اإلـماراتلیبـی ة الســ ة العربـی ل المملـك وتحـت

والمالبس الجاھزة: صادرات وواردات النسیج )4(الشكل رقم 
)2018-2010(الفترةخالل
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الطاقة  إجماليفي المائة من 31المرتبة األولى بنسبة 
ام   ة ـع دول العربـی ة في اـل ة  2019التكریرـی ا دوـل ، تلیـھ

ــبة الاإلمارات في المائة، ثم 12.1عربیة المتحدة بنسـ
ـــبة   في  9.5جمھورـیة العراق في المرتـبة الـثالـثة بنســ

).5)، الشكل (4/11المائة، كما یتضح من الملحق (

األقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك).المصدر: منظمة 

اً في ـعام   ة النفط المكرر یومـی ذكر، أن كمـی اـل الـجدیر ـب
د وصـــــل2019 ة من  37.1حوالي  إلى  ـق في المـاـئ

ـــھد  اإلنـتاج النفطي الیومي في اـلدول العربـیة التي تشــ
ــتـقات  علىنمواً متســــارـعاً في الطـلب المحلي   المشــ

النفطیة، حیث بلغ متوســط حصــة اســتھالك الفرد من  
العربیــة نحو   الــدول  في  في عــام  6.2النفط  برمیــل 

. وقد ســـاھم ھذا النمو المتســـارع إضـــافة إلي  2019
ــناعة  التحدیا ــتجدة في صـ تكریر النفط وعلي  ت المسـ

ــھا  اقتراب الموعد النھائي لتطبیق قرار المنظمة رأس
البحریة الدولیة المتعلق بتقلیل الحد األقصــى لمحتوى 
ــتخـدم في البحـار   الكبریـت في الوقود البحري المســ

في المائة بحلول  0.5إلى  في المائة3.5المفتوحة من  
ــفـات الوقود  ، حیـث ان االلتزام  2020عـام   بمواصــ

الجدیدة ســیتضــمن تكالیف ونفقات رأســمالیة إضــافیة  
اـعة التكریر، ـــن الیف إلى  على صــ اع التـك اـنب ارتـف ـج

الدول العربیة في توجھ التشـغیلیة لصـیانة المصـافي،  
ــنـاعـة  عـداد خطط وبرامجإنحو تھـدف لتطویر صــ

ــتثمارات نحو ــاء التكریر من خالل توجیھ االســ إنشــ
ــافي ـجدـیدة ورفع ــافي  الطـ مصــ اـقة التكریرـیة للمصــ

ــة ــامل ــا لالع ــدرتھ وق ــا  وربحیتھ ــا  ــاتھ مخرج تعزیز 
یة اریع الجدیدة ال تزال  التنافـس ، إال إن معظم ھذه المـش

ـتأخر إلى  قـید التنفـیذ، وتواـجھ بعض العقـبات التي أدت
ـــناعة   ــتثـمارات العربـیة في صــ تنفـیذـھا. كـما إن االســ

ــر على داخـل الـدول العربیـة   النفط ال تقتصــ تكریر 
ســب، بل تمتد لتشــمل إنشــاء مصــافي تكریر للنفط فح

ــرق  في أوروبا وأمریكا ــیا والشـ ــمالیة ودول أسـ الشـ
األقصى.

الصناعات البتروكیماویة 
أحد أھم األنشــطة الصــناعات البتروكیماویةشــكلت

في الدول العربیة خالل السـنوات  الصـناعیة التحویلیة
ــیما في دول مجلس التعاون لدول   ــیة، وال ســ الماضــ
ــة قویة في قـطاع  ـــھدت نھضــ الخلیج العربي التي شــ
ــیین،   المــاضــ ــدین  العق علي مــدى  البتروكیمــاویــات 
وأصــــبحت تضــــم كبرى الشــــركات العاملة في ھذا  
ــي  ــاســ القطـاع، ممـا عزز من مكـانتھـا كمورد أســـ

البتروكیمــاویــ  (اإلللمنتجــات  ــة  ــی األســـــاســ ثیلین  یة 
ــة،  یوالبروب ــالمی الع ــواق  األســ في  ــانول)  والمیث لین 

ــادیة   مدعومة بتوفر المواد الخام الالزمة بتكلفة اقتصـ
ــبیاً، وذلك رغم ــة القویة من الدولنس المنتجةالمنافس

(وبخاصة  المتغیرات المستمرة في األسواقواألخرى
ــعار النفط)   ــعار المانخفاض أس واد  والتي تؤثر في أس

.المنتجة

ـــھد إنـتاج البتروكیـماوـیات في دول مجلس التـعاون شــ
في المائة  8.4تھنســـبنمواً بلغت  لدول الخلیج العربي

ــنوات، وھو األ،2019خالل عام   ــر سـ على منذ عشـ
عزي ذلك بشـــكل ملیون طن، ویُ 174.8إلى  لیصـــل

ــي ــاس ــادرات  إلى  أس الطلب العالمي المتزاید على ص
ة المجموعـة، والتيمن دول  المنتجـات البتروكیمـاوـی

 ً في المائة مقارنة بالعام 7.5نســــبتھ  شــــھدت ارتفاعا
ملیار دوالر 84.1حوالي  الماضي. وبلغت اإلیرادات  

، وفي ھذا الســیاق یذكر أن البحرین  2019خالل عام  
ً قد حققت نمواً  39في اإلیرادات بلغت نســبتھ  قیاســیا

في  في المائة، وســجلت الكویت ثاني أعلى معدل نمو
في المائة خالل نفس العام. 32اإلیرادات بنسبة  

ــارة ــعـار المنتجـات إلى  وتجـدر االشـــ اض أســ انخـف
ام   ة في ـع اوـی األوضـــــاع ،  2019البتروكیـم أثرة ـب مـت

ـــیة، والتوترات   ـــیاســ الوالـیات التـجارـیة بینالجیوســ
مریكیة والصین.المتحدة األ
ثیلینیصناعة اإل

أھمییعــد اإل في  ثیلین من  ــة  ــی األســـــاســ المنتجــات 
الكمیــات  ــنــاعــات البتروكیمــاویــة، وأحــد أكبر  الصــ

ــتخدم كلقی ــتوى العالم ویســ نتاج م إلالمنتجة على مســ
خرى  لیاف والكیمیاویات العضــویة األالبالســتیك واأل

ــ  ة في  التي تســ ة  أتخـدم في النھـاـی ــنـاعـی غراض صــ
ــتھالكیــة متعــددة، ونظر المتنوعـة اً واســ إلمكــانـاتـھ 

دم اإل ــتـخ ب األأن في  یثیلییســ اس  غـل ان كمقـی ألداءحـی

توزیع نسب الطاقة التكریریة للنفط في : )5(الشكل رقم 
) 2019(الدول العربیة 

األ  ر  د  ن
1.0%

اإلمـــــارات
12.1% البحریــــــن

2.8%

تونـــــــــس
0.4%

الجزائـــــــر
7.3%

الســــعودیة
31.0%

الســـــودان
1.5%

ســـــــوریة
2.6%

العــــــــراق
9.5%

عُمــــــــــان
3.3%

قطــــــــــــر
4.7%

الكویـــــــت
8.0%

لیبیــــــــــــا
4.1%

مصــــــــــر
8.3%

المغـــــــرب
موریتانــیــا1.7%

0.3%

الیمــــــــــن
1.5%
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الصـناعات البتروكیماویة بشـكل عام. وتشـیر البیانات
ثیلین على المســــتوى یطاقات إنتاج اإلإجماليأنإلى  

ـعام  في  ملیون طن  186حوالي ـقد ارتفع منالـعالمي  
،  2019عـام  في  ملیون طن  196إلى حوالي2018

في المائة.5.4وبمعدل نمو بلغ 
ثیلین في الدول العربیة، فقد  ییخص صـــناعة اإلوفیما  

ــتقر  طاقة إنتاج اإلیثیلین في الدول العربیة إجمالياسـ
ــجل خالل العام  2019في عام   عند نفس معدلھ المســ

إلى  ملیون طن في الـسنة، مما أدى27.7الـسابق وھو 
ة من اإلیثیلین من   اج اـلدول العربـی تراجع حصــــة إنـت

في المـائـة، مقـارنـة 14.2إلى  إنتـاج العـالمإجمـالي
.2018في المائة في عام 14.9بنسبة  

وعلى مسـتوى الدول العربیة فرادى، تحتل السـعودیة  
ــة   إجـماليفي الـماـئة من  65.5المرتـبة األولى بحصــ

ام   ة ـع دول العربـی اج اإلیثیلین في اـل ة إنـت ،  2019طـاـق
في المائة، ثم دولة قطر  12.6بحصــة اإلماراتیلیھا  

ة الثـ  ة بحصــــة  في المرتـب اـئة، ودوـلة  10.8الـث في الـم
ــة   في الـماـئة، 6.1الكوـیت في المرتـبة الرابـعة بحصــ

والباقي في عدد من الدول العربیة األخرى.
ــح مـما تم تـناولھ،  تعزیز التعاون  وأھمیة تطویر  یتضــ

ــ  ــنــاع صـــ مــجــاالت  فــي  الــتــكــریــر اتالــعــربــي 
من  الـدول العربیـة  حیـث تمكنـتوالبتروكیمـاویـات.  

متقــ تحقیق   ــذ  خطوات  وتنف المجــاالت  ــذه  ھ في  ــة  دم
، مشــــاریع ھامة تعزز الطاقات اإلنتاجیة المســــتقبلیة

اـلـتـطوـیر   ھــذا  ـبـین ـمزیــداً وـیـتـطلــب  االنــدمــاج  ـمن 
شــركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص وتأســیس  ال

ـــیة  ــتطیع أن تعزز ـقدراتـھا التـنافســ كـیاـنات كبیرة تســ
 ً بما یضمن لھا تحقیق مزید من النجاح التجاري  عالمیا

ةأن تركز الخطط  مكنی، كمـا  والتقني ــتراتیجـی االســ
على االسـتثمار في  لھذه الصـناعات في الدول العربیة

أن تتخذ ھذه االســتثمارات شــكل و،األســواق الواعدة
، مع سـتراتیجیةاالمشـاریع المشـتركة وإقامة تحالفات 

حیث ،ضـرورة تطویر وتطبیق المواصـفات القیاسـیة
تصـدیر منتجاتھا من ھذه المواصـفات الـشركات نمكّ تُ 

ویسر.بسھولةاألسواق العالمیة إلى 

التعاون العربي في مجال االستثمارات الصناعیة 

ــة  یُ  ــناعي بخاصــ عد التعاون العربي في المجال الصــ
ــادي بوـجھ  ــریع التنمـیة  ـعام أـحدواالقتصــ أبواب تســ

ة   ة العربـی اعـی ة واالجتـم اة االقتصــــادـی والنمو في الحـی
ة و ة في التنمـی ة العربـی ل المســـــاھـم داـخ ل من ـم دـخ ـم

قرن من   ــف  أكثر من نصــ العــالمي. وخالل  والنمو 
میة واألھلیة لتحقیق  تركة الرـس اعي العربیة المـش المـس

تحققت العدید من الخطوات  ،التعاون والتكامل العربي

ــعة وبطیئة في   ــار، ولكنھا تظل متواضـ في ھذا المسـ
ــرعـة ال ذي یتمیز بســ حركـة والتطور عـالم الیوم، اـل

ــاء األطر والمنظـمات   وأبرز ـھذه التطورات ھي إنشــ
العربیة الرســمیة الحكومیة وغیر الحكومیة التي تھتم  
ــادي العربي ومن ذـلك   بتنظیم جھود التـعاون االقتصــ
إقرار منطـقة التـجارة الحرة العربـیة الكبرى التي تتیح 
ا  ة، بـم دول العربـی ة بین اـل ة التجـارة البینـی ة حرـك حرـی

المنتجات الصناعیة.فیھا  

تثماري البیني  اط االـس ومن أوجھ التعاون العربي النـش
االستثمارات  إجماليبعامة والصناعي بخاصة، بلغت  

ة البینـیة خالل األعوام   حوالي  )2016-2010(العربـی
ــا  112.8 منھ دوالر  ــار  ــت  85ملی ــان ك ــة  ــائ الم في 

اـستثمارات في مجاالت الـصناعة بـشقیھا االـستخراجي  
ــیاحة  مجاالت البناء  ي وفي والتحویل ــیید والســ والتشــ

ــتثمارات في الخدمات   ـــبة المتبقیة اســ والـطاقة والنســ
اإلنتاجیة والخدمات العامة. 

ــناعیة البینیة العربیة في   ــتثـمارات الصــ وبلـغت االســ
ملیـار دوالر مولـت حوالي  23حوالي  2018العـام  
381 ً ــروـعا دوـلة عربـیة ھي  15على وتوزـعت  مشــ

األعلى بحوالي  من  ملیون 8,526الجزائر وحظــت 
ــر بحوالي  دوالر، تلیھـا ملیون دوالر، 5,583مصــ

والي  ثم الســــعودیة بح2,397بحوالي اإلماراتتلیھا  
ي  2370 واـل ـح ـب ـغرب  ـم فــاـل دوالر،  ون  ـی ـل 1,936ـم

ان بحوالي   ا ُعـم ملیون، ثم 987.5ملیون دوالر، تلتـھ
ــطین،   ــوریا، البحرین، فلسـ تونس، قطر، الكویت، سـ

، العراق، لبنان.األردن

وبلغت مسـاھمة مؤسـسـات التمویل العربیة في تمویل  
االـستثمارات الصناعیة في الدول العربیة خالل الفترة 

حـوالـي  2018–1974( دوالر 8,592.3)  مـلـیـون 
ــر 17توزعت على  ــة مصـ دولة عربیة وبلغت حصـ

ا الجزائر بحوالي  1,407.6حوالي   ملیون دوالر تلتـھ
ـبـحواـلي  1,283.8 ـفـتوـنس  دوالر،  1,051.2ـمـلـیون 

ـبـحواـلي   ــوریــة  ســ ـثم  دوالر  ـمـلـیون 739.8ـمـلـیون 
ملیون دوالر، 711.6دوالر، تلتھا السـعودیة بحوالي 

ــالمغرب 561.7بحوالي  ردناألثم   ف دوالر،  ملیون 
ــودان بحوالي  559.4بحوالي  ملیون دوالر، تلتھا الس
ملیون دوالر ثم موریـتانـیا، البحرین، العراق،  454.9

ــومال.  اإلماراتلیبیا، ُعمان، الیمن،  ، جیبوتي والصــ
ــام   الع ــت  2018وفي  ــاليبلغ ــارات  إجم ــتثم االســ

ــات التمویل  ــسـ ــناعیة الممولة من مؤسـ العربیة الصـ
ملیون دوالر.670.5حوالي 
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مســاھمة الصــناعات العربیة في منظومة الســالســل  
الصناعیة العالمیة

ــل الثورة العلمیة التكنولوجیة التي عرفھا العالم   بفضــ
منذ مطلع النصـف الثاني من القرن العشـرین، شـھدت 
ـــناـعة الـعالمـیة تحوالت كبیرة في تقنـیات اإلنـتاج   الصــ

ــاعد  على  دقة وســـرعة وإنتاجیة العمل  والعمل ما سـ
ة في العـمل المتكرر  ــع دور اآلـل ا اتســ واألداء، ومعـھ
بشــقیھ العضــلي والذھني، ولم تقف ھذه التحوالت في  

إعادة ھیكلة إلى  الـصناعات العالمیة عند ھذا بل تعدتھ
وتوزیع اإلنتاج الصــناعي من مراكز نشــأتھ ونشــاطھ 

دي ةإلى  التقلـی دوافع مختلـف اطق أخرى ـب ا مـن بین أھمـھ
ادة من انخـفاض تـكالیف اإلنـتاج ومن المزاـیا   ــتـف االســ
االـستثماریة التي تمنحھا العدید من الدول بما فیھا فتح  
من  لـلتخلص  وكــذلــك  الـمـنـتجــات  لـتلــك  ــواقھــا  أســ

ة العمـل والتلوث من خال اعـات كثیـف ـــن ل إعـادة  الصــ
ــاط   توطینھا في بلدان أخرى، ومعھا أعید توزیع النشـ

ـــناعي حول الـعال وـحدات إنـتاجـیة  إلى  م وتفكیـكھالصــ
أـصغر تنتـشر في بلدان مختلفة، لیتـشكل بفـضلھا تقـسیم 
عمل جدید في قطاع الصــــناعة أھم  مكوناتھ نشــــوء  
نظام السالسل اإلنتاجیة في الصناعة العالمیة المعتمدة 

ة الكبیرة والموـحدة اجـی إلى  على تفكـیك الوـحدات اإلنـت
أجزاء  وحدات إنتاجیة ـصغیرة متخـصصة في صناعة  

ــنــاعیــة   محــددة وفي بلــدان مختلفــة وللمراحــل الصــ
المختلفة. وأضــحى الدخول والمشــاركة في إطار ھذه  
السـالسـل مقیاس أسـاسـي لدرجة مسـاھمة الصـناعات  

الوطنیة في منظومة الصناعة العالمیة.

ـتقــدم   ـــتوى  مســ تــأـخر  وـبـحـكم  اـلـعرـبي  اـلوـطن  وـفي 
فإن  الـصناعات التحویلیة مقارنةً بالمـستویات العالمیة،

ــل  ــالس ــناعات العربیة في منظومة الس ــاھمة الص مس
ـــناـعات التحویلـیة الـعالمـیة ال تزال   اإلنـتاجـیة في الصــ

ــاھمة ــم تلك المسـ ــعة إجماالً وتنقسـ ثالثة إلى  متواضـ
مستویات.  

اھمة الفعالة وتتركز في   توى المـس توى األول مـس المـس
، وصناعة األثیلین وصناعة  ةالصناعات البتروكیمیائی

وتســـاھم ھذه  الخام،صـــناعة تكریر النفط األســـمدة و
أو إنتاج ســــلع  الصــــناعات في إنتاج ســــلع نھائیة و/

نصـف مصـنعة كمواد خام أسـاسـیة لسـلسـلة كبیرة من  
الـصناعات النھائیة. وتتركز ھذه الصناعات في الدول  
واـلغــاز   اـلـنـفط  ـمن  ـكـبـیرة  ـكـمیــات  ـفـیھــا  ـتـتواـفر  اـلـتي 

ـــفات الطبیعي والمواد الـخام األخرى كـخاـمات الفو ســ
وغیرھا ومنھا دول الخلیج العربي وبعض دول شمال 

ــل  ــالس ــناعات العربیة في س ــاھم الص إفریقیا. كما تس
ــتوـیات أـقل في   ـــناعي الـعالمي وإن بمســ اإلنـتاج الصــ
اج المالبس، وفي   ــیج وإنـت ات الغزل والنســ اـع ـــن صــ
صــناعات مواد البناء، كالحدید، اإلســمنت، األلمنیوم، 

الز ة ـك اعـات الغـذائـی ـــن ــكر  وبعض الصــ یوت، والســ
وغیرھا.

وفي المســتوى الثاني، تســاھم الصــناعات العربیة في  
ــناعي نھائي وباالعتماد   ــناعیة كمنتج صـ العملیة الصـ
لعــدد من   الخــارج  ــتوردة من  المســ الخــامــات  على 
ــناعات   ــناعیة والمالبس ومن ذلك صـ المنتجات الصـ
اً  األدوـیة وبعض المنتـجات الكیمـیائـیة والـغذائـیة وـحدیـث

الســـیارات والســـلع المنزلیة المعمرة صـــناعة تجمیع
وغیرھا. 

وفي المستوى الثالث تأتي مساھمة الصناعات العربیة 
في منتجات الصـــناعة األولیة واالســـتخراجیة بوجھ 
خاص حیث بلغت مســــاھمة اإلنتاج العربي من إنتاج 

في  28.4حوالي 2019النفط الـخام الـعالمي في الـعام 
ة  15.5ي  المـائـة ومن الغـاز الطبیعي حوال في المـاـئ

في المائة. 0.5ومن خامات الحدید حوالي 

ــناعیة ال یزال دور   ــلع والمنتجات الصـ وفي بقیة السـ
ــتھلك ومن أھم   البلدان العربیة متوقف عند دور المســ
تلك السـلع صـناعات وسـائل النقل، وصـناعة وسـائل 
ة   دیـث ات الـح اـعات التقنـی ـــن اعي، وصــ ـــن اج الصــ اإلنـت

ة  لالتصـــــاالت   اعـی دـف دات اـل ة والمـع دات الطبـی والمـع
وغیرھا من المنتجات الصناعیة المتطورة التقنیة.

مكامن الـضعف، فأنھ  إلى  وھذا الواقع بمقدار ما یـشیر
وجود فرص كبیرة وكثیرة لالـستثمار أیـضاً إلى  یـشیر  

ة   ات التحویلـی اـع ـــن ــتقبالً في قطـاع الصــ ل مســ والعـم
ــتفــاد الـداخلیــة والخــارجیــة، واالســ ــواق  ة من  لألســ

التوجھات الدولیة الجدیدة المتنامیة لنظم الســــالســــل  
ـــناعـیةاإلنـتاجـیة الـعالمـیة التـكاملـیة في المـجاالت   الصــ

المختلفة في ظروف الثورة الرقمیة الواسـعة. وبالتالي 
من المھم بل من الضـروري العمل الجاد لبلورة رؤیة 
عربیة موحدة للدخول في نظام الســـالســـل اإلنتاجیة 

لعربـیة ومع الـخارج ـباتـجاه تعزیز التـعاون بین اـلدول ا
ــب التي أـتاحتـھا  ـــناعي العربي وتعظیم المـكاســ الصــ
اتفـاقـات المنطقـة التجـاریـة الحرة الكبرى التي تنظم 
ة بین  ادل التـجاري للمنتـجات الوطنـی ة التـب ة حرـك حرـی

الدول العربیة.
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الصـناعات البتروكیماویة بشـكل عام. وتشـیر البیانات
ثیلین على المســــتوى یطاقات إنتاج اإلإجماليأنإلى  

ـعام  في  ملیون طن  186حوالي ـقد ارتفع منالـعالمي  
،  2019عـام  في  ملیون طن  196إلى حوالي2018

في المائة.5.4وبمعدل نمو بلغ 
ثیلین في الدول العربیة، فقد  ییخص صـــناعة اإلوفیما  

ــتقر  طاقة إنتاج اإلیثیلین في الدول العربیة إجمالياسـ
ــجل خالل العام  2019في عام   عند نفس معدلھ المســ

إلى  ملیون طن في الـسنة، مما أدى27.7الـسابق وھو 
ة من اإلیثیلین من   اج اـلدول العربـی تراجع حصــــة إنـت

في المـائـة، مقـارنـة 14.2إلى  إنتـاج العـالمإجمـالي
.2018في المائة في عام 14.9بنسبة  

وعلى مسـتوى الدول العربیة فرادى، تحتل السـعودیة  
ــة   إجـماليفي الـماـئة من  65.5المرتـبة األولى بحصــ

ام   ة ـع دول العربـی اج اإلیثیلین في اـل ة إنـت ،  2019طـاـق
في المائة، ثم دولة قطر  12.6بحصــة اإلماراتیلیھا  

ة الثـ  ة بحصــــة  في المرتـب اـئة، ودوـلة  10.8الـث في الـم
ــة   في الـماـئة، 6.1الكوـیت في المرتـبة الرابـعة بحصــ

والباقي في عدد من الدول العربیة األخرى.
ــح مـما تم تـناولھ،  تعزیز التعاون  وأھمیة تطویر  یتضــ

ــ  ــنــاع صـــ مــجــاالت  فــي  الــتــكــریــر اتالــعــربــي 
من  الـدول العربیـة  حیـث تمكنـتوالبتروكیمـاویـات.  

متقــ تحقیق   ــذ  خطوات  وتنف المجــاالت  ــذه  ھ في  ــة  دم
، مشــــاریع ھامة تعزز الطاقات اإلنتاجیة المســــتقبلیة

اـلـتـطوـیر   ھــذا  ـبـین ـمزیــداً وـیـتـطلــب  االنــدمــاج  ـمن 
شــركات المملوكة بالكامل للقطاع الخاص وتأســیس  ال

ـــیة  ــتطیع أن تعزز ـقدراتـھا التـنافســ كـیاـنات كبیرة تســ
 ً بما یضمن لھا تحقیق مزید من النجاح التجاري  عالمیا

ةأن تركز الخطط  مكنی، كمـا  والتقني ــتراتیجـی االســ
على االسـتثمار في  لھذه الصـناعات في الدول العربیة

أن تتخذ ھذه االســتثمارات شــكل و،األســواق الواعدة
، مع سـتراتیجیةاالمشـاریع المشـتركة وإقامة تحالفات 

حیث ،ضـرورة تطویر وتطبیق المواصـفات القیاسـیة
تصـدیر منتجاتھا من ھذه المواصـفات الـشركات نمكّ تُ 

ویسر.بسھولةاألسواق العالمیة إلى 

التعاون العربي في مجال االستثمارات الصناعیة 

ــة  یُ  ــناعي بخاصــ عد التعاون العربي في المجال الصــ
ــادي بوـجھ  ــریع التنمـیة  ـعام أـحدواالقتصــ أبواب تســ

ة   ة العربـی اعـی ة واالجتـم اة االقتصــــادـی والنمو في الحـی
ة و ة في التنمـی ة العربـی ل المســـــاھـم داـخ ل من ـم دـخ ـم

قرن من   ــف  أكثر من نصــ العــالمي. وخالل  والنمو 
میة واألھلیة لتحقیق  تركة الرـس اعي العربیة المـش المـس

تحققت العدید من الخطوات  ،التعاون والتكامل العربي

ــعة وبطیئة في   ــار، ولكنھا تظل متواضـ في ھذا المسـ
ــرعـة ال ذي یتمیز بســ حركـة والتطور عـالم الیوم، اـل

ــاء األطر والمنظـمات   وأبرز ـھذه التطورات ھي إنشــ
العربیة الرســمیة الحكومیة وغیر الحكومیة التي تھتم  
ــادي العربي ومن ذـلك   بتنظیم جھود التـعاون االقتصــ
إقرار منطـقة التـجارة الحرة العربـیة الكبرى التي تتیح 
ا  ة، بـم دول العربـی ة بین اـل ة التجـارة البینـی ة حرـك حرـی

المنتجات الصناعیة.فیھا  

تثماري البیني  اط االـس ومن أوجھ التعاون العربي النـش
االستثمارات  إجماليبعامة والصناعي بخاصة، بلغت  

ة البینـیة خالل األعوام   حوالي  )2016-2010(العربـی
ــا  112.8 منھ دوالر  ــار  ــت  85ملی ــان ك ــة  ــائ الم في 

اـستثمارات في مجاالت الـصناعة بـشقیھا االـستخراجي  
ــیاحة  مجاالت البناء  ي وفي والتحویل ــیید والســ والتشــ

ــتثمارات في الخدمات   ـــبة المتبقیة اســ والـطاقة والنســ
اإلنتاجیة والخدمات العامة. 

ــناعیة البینیة العربیة في   ــتثـمارات الصــ وبلـغت االســ
ملیـار دوالر مولـت حوالي  23حوالي  2018العـام  
381 ً ــروـعا دوـلة عربـیة ھي  15على وتوزـعت  مشــ

األعلى بحوالي  من  ملیون 8,526الجزائر وحظــت 
ــر بحوالي  دوالر، تلیھـا ملیون دوالر، 5,583مصــ

والي  ثم الســــعودیة بح2,397بحوالي اإلماراتتلیھا  
ي  2370 واـل ـح ـب ـغرب  ـم فــاـل دوالر،  ون  ـی ـل 1,936ـم

ان بحوالي   ا ُعـم ملیون، ثم 987.5ملیون دوالر، تلتـھ
ــطین،   ــوریا، البحرین، فلسـ تونس، قطر، الكویت، سـ

، العراق، لبنان.األردن

وبلغت مسـاھمة مؤسـسـات التمویل العربیة في تمویل  
االـستثمارات الصناعیة في الدول العربیة خالل الفترة 

حـوالـي  2018–1974( دوالر 8,592.3)  مـلـیـون 
ــر 17توزعت على  ــة مصـ دولة عربیة وبلغت حصـ

ا الجزائر بحوالي  1,407.6حوالي   ملیون دوالر تلتـھ
ـبـحواـلي  1,283.8 ـفـتوـنس  دوالر،  1,051.2ـمـلـیون 

ـبـحواـلي   ــوریــة  ســ ـثم  دوالر  ـمـلـیون 739.8ـمـلـیون 
ملیون دوالر، 711.6دوالر، تلتھا السـعودیة بحوالي 

ــالمغرب 561.7بحوالي  ردناألثم   ف دوالر،  ملیون 
ــودان بحوالي  559.4بحوالي  ملیون دوالر، تلتھا الس
ملیون دوالر ثم موریـتانـیا، البحرین، العراق،  454.9

ــومال.  اإلماراتلیبیا، ُعمان، الیمن،  ، جیبوتي والصــ
ــام   الع ــت  2018وفي  ــاليبلغ ــارات  إجم ــتثم االســ

ــات التمویل  ــسـ ــناعیة الممولة من مؤسـ العربیة الصـ
ملیون دوالر.670.5حوالي 
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مســاھمة الصــناعات العربیة في منظومة الســالســل  
الصناعیة العالمیة

ــل الثورة العلمیة التكنولوجیة التي عرفھا العالم   بفضــ
منذ مطلع النصـف الثاني من القرن العشـرین، شـھدت 
ـــناـعة الـعالمـیة تحوالت كبیرة في تقنـیات اإلنـتاج   الصــ

ــاعد  على  دقة وســـرعة وإنتاجیة العمل  والعمل ما سـ
ة في العـمل المتكرر  ــع دور اآلـل ا اتســ واألداء، ومعـھ
بشــقیھ العضــلي والذھني، ولم تقف ھذه التحوالت في  

إعادة ھیكلة إلى  الـصناعات العالمیة عند ھذا بل تعدتھ
وتوزیع اإلنتاج الصــناعي من مراكز نشــأتھ ونشــاطھ 

دي ةإلى  التقلـی دوافع مختلـف اطق أخرى ـب ا مـن بین أھمـھ
ادة من انخـفاض تـكالیف اإلنـتاج ومن المزاـیا   ــتـف االســ
االـستثماریة التي تمنحھا العدید من الدول بما فیھا فتح  
من  لـلتخلص  وكــذلــك  الـمـنـتجــات  لـتلــك  ــواقھــا  أســ

ة العمـل والتلوث من خال اعـات كثیـف ـــن ل إعـادة  الصــ
ــاط   توطینھا في بلدان أخرى، ومعھا أعید توزیع النشـ

ـــناعي حول الـعال وـحدات إنـتاجـیة  إلى  م وتفكیـكھالصــ
أـصغر تنتـشر في بلدان مختلفة، لیتـشكل بفـضلھا تقـسیم 
عمل جدید في قطاع الصــــناعة أھم  مكوناتھ نشــــوء  
نظام السالسل اإلنتاجیة في الصناعة العالمیة المعتمدة 

ة الكبیرة والموـحدة اجـی إلى  على تفكـیك الوـحدات اإلنـت
أجزاء  وحدات إنتاجیة ـصغیرة متخـصصة في صناعة  

ــنــاعیــة   محــددة وفي بلــدان مختلفــة وللمراحــل الصــ
المختلفة. وأضــحى الدخول والمشــاركة في إطار ھذه  
السـالسـل مقیاس أسـاسـي لدرجة مسـاھمة الصـناعات  

الوطنیة في منظومة الصناعة العالمیة.

ـتقــدم   ـــتوى  مســ تــأـخر  وـبـحـكم  اـلـعرـبي  اـلوـطن  وـفي 
فإن  الـصناعات التحویلیة مقارنةً بالمـستویات العالمیة،

ــل  ــالس ــناعات العربیة في منظومة الس ــاھمة الص مس
ـــناـعات التحویلـیة الـعالمـیة ال تزال   اإلنـتاجـیة في الصــ

ــاھمة ــم تلك المسـ ــعة إجماالً وتنقسـ ثالثة إلى  متواضـ
مستویات.  

اھمة الفعالة وتتركز في   توى المـس توى األول مـس المـس
، وصناعة األثیلین وصناعة  ةالصناعات البتروكیمیائی

وتســـاھم ھذه  الخام،صـــناعة تكریر النفط األســـمدة و
أو إنتاج ســــلع  الصــــناعات في إنتاج ســــلع نھائیة و/

نصـف مصـنعة كمواد خام أسـاسـیة لسـلسـلة كبیرة من  
الـصناعات النھائیة. وتتركز ھذه الصناعات في الدول  
واـلغــاز   اـلـنـفط  ـمن  ـكـبـیرة  ـكـمیــات  ـفـیھــا  ـتـتواـفر  اـلـتي 

ـــفات الطبیعي والمواد الـخام األخرى كـخاـمات الفو ســ
وغیرھا ومنھا دول الخلیج العربي وبعض دول شمال 

ــل  ــالس ــناعات العربیة في س ــاھم الص إفریقیا. كما تس
ــتوـیات أـقل في   ـــناعي الـعالمي وإن بمســ اإلنـتاج الصــ
اج المالبس، وفي   ــیج وإنـت ات الغزل والنســ اـع ـــن صــ
صــناعات مواد البناء، كالحدید، اإلســمنت، األلمنیوم، 

الز ة ـك اعـات الغـذائـی ـــن ــكر  وبعض الصــ یوت، والســ
وغیرھا.

وفي المســتوى الثاني، تســاھم الصــناعات العربیة في  
ــناعي نھائي وباالعتماد   ــناعیة كمنتج صـ العملیة الصـ
لعــدد من   الخــارج  ــتوردة من  المســ الخــامــات  على 
ــناعات   ــناعیة والمالبس ومن ذلك صـ المنتجات الصـ
اً  األدوـیة وبعض المنتـجات الكیمـیائـیة والـغذائـیة وـحدیـث

الســـیارات والســـلع المنزلیة المعمرة صـــناعة تجمیع
وغیرھا. 

وفي المستوى الثالث تأتي مساھمة الصناعات العربیة 
في منتجات الصـــناعة األولیة واالســـتخراجیة بوجھ 
خاص حیث بلغت مســــاھمة اإلنتاج العربي من إنتاج 

في  28.4حوالي 2019النفط الـخام الـعالمي في الـعام 
ة  15.5ي  المـائـة ومن الغـاز الطبیعي حوال في المـاـئ

في المائة. 0.5ومن خامات الحدید حوالي 

ــناعیة ال یزال دور   ــلع والمنتجات الصـ وفي بقیة السـ
ــتھلك ومن أھم   البلدان العربیة متوقف عند دور المســ
تلك السـلع صـناعات وسـائل النقل، وصـناعة وسـائل 
ة   دیـث ات الـح اـعات التقنـی ـــن اعي، وصــ ـــن اج الصــ اإلنـت

ة  لالتصـــــاالت   اعـی دـف دات اـل ة والمـع دات الطبـی والمـع
وغیرھا من المنتجات الصناعیة المتطورة التقنیة.

مكامن الـضعف، فأنھ  إلى  وھذا الواقع بمقدار ما یـشیر
وجود فرص كبیرة وكثیرة لالـستثمار أیـضاً إلى  یـشیر  

ة   ات التحویلـی اـع ـــن ــتقبالً في قطـاع الصــ ل مســ والعـم
ــتفــاد الـداخلیــة والخــارجیــة، واالســ ــواق  ة من  لألســ

التوجھات الدولیة الجدیدة المتنامیة لنظم الســــالســــل  
ـــناعـیةاإلنـتاجـیة الـعالمـیة التـكاملـیة في المـجاالت   الصــ

المختلفة في ظروف الثورة الرقمیة الواسـعة. وبالتالي 
من المھم بل من الضـروري العمل الجاد لبلورة رؤیة 
عربیة موحدة للدخول في نظام الســـالســـل اإلنتاجیة 

لعربـیة ومع الـخارج ـباتـجاه تعزیز التـعاون بین اـلدول ا
ــب التي أـتاحتـھا  ـــناعي العربي وتعظیم المـكاســ الصــ
اتفـاقـات المنطقـة التجـاریـة الحرة الكبرى التي تنظم 
ة بین  ادل التـجاري للمنتـجات الوطنـی ة التـب ة حرـك حرـی

الدول العربیة.
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التنافسیة  
القتصــادات وصــادراتیعتبر رفع القدرة التنافســیة 

الـدول العربیـة إحـدى التحـدیـات التي تواجھھـا ھـذه  
دول في ـظل   ةاـل ة الراھـن دولـی د التطورات اـل ، حـیث یـع

ــیة و ــمان الكفاءة توفیر البیئة التنافسـ ــیلة فعالة لضـ سـ
ــین  ــادي وتحســ ــادـیة وتعزیز النمو االقتصــ االقتصــ

ــتوـیات المعیشــــة. ـــیة  وـقد أظھرمســ افســ تقریر التـن
ــة ــالمی ــام  )6(الع ــدى 2019لع المنت ــادر عن  الصــــ

دولة عربیة من  14والذي شــمل االقتصــادي العالمي
ــ  التي تم دراســــتھا، تصــــدرت  141بین الدول الــــــ

ــارات ــة  اإلم العربی ــدول  ــة ال المرتب ــت  احتل أن  ــد  بع
ــرین ــة والعشـ ً الخامسـ ، في حین حلت قطر في  عالمیا

 ً ا ــرین ـعالمـی ــع والعشــ والـثانـیة عربـیا،  المركز الـتاســ
ة في المركز الســـــادس والثالثین  ــعودـی وـجاءت الســ

 ً والثالث عربیا. وشـــھدت غالبیة الدول العربیة عالمیا
 ً ـــنا في الترتـیب الـعام لـھا، وتعتبر الكوـیت األكثر تحســ
 ً ـــنا في ھذا الـعام حـیث تقدمت بثمانیة مراكز عن  تحســ

تطبیق  العام الـسابق بفـضل تحـسن المؤـشرات المتعلقة ب
ــاالت والنـظام الـمالي.  تكنولوجـیا المعلوـمات واالتصــ

عُ  كــل من  ــھــدت  ــت، شــ الوق ذات  ــان في  ولبن ــان  م
 ً ً وموریتانیا والیمن تراجعا ــبیا ــي،نس عن العام الماض

ــد   التقریر  وق ــاعیــة  األخیر  ركز  ــن الصــ الثورة  على 
دول  ة لـل ـــی افســ درة التـن ة كمســـــار لتطویر الـق ،  الرابـع

).2(رقم الجدول 

)2(رقمالجدول
2019ترتیب الدول العربیة حسب تقریر التنافسیة العالمیة 

ــادي الـعالمي،  )6( ــدر عن المنـتدى االقتصــ ــنوي یصــ تقریر ســ
ویصـــنف الدول وفقا لمؤشـــر التنافســـیة العالمیة الذي یعتمد 
ــاد الكلي والجزئي وجواـنب من   على دمج متغیرات االقتصــ

) أن ھناك تفاوت كبیر بین 2یتضـح من الجدول رقم (
مراكز تنافسـیة الدول العربیة، مما یسـتدعي ضـرورة  

ـــیة  اتالـقدررفع لـلدول المـتأخرة في الترتـیب  التـنافســ
المتحررة لمواجھــة ــة  االقتصـــــادی ــة  البیئ ــات  تحــدی

،  العالم اوالضـــغوط التنافســـیة المتزایدة التي یشـــھدھ
ا المعلومـات   ــة من خالل تطویر تكنولوجـی وبخـاصـــ
وتعزیز االقتصــــاد الرقمي في اـلدول العربـیة واـلذي  
یعد وســـیلة فعالة لتعزیز القدرة التنافســـیة لالقتصـــاد  

ونمو اإلنتاجیة.

ویلیةتنافسیة الصناعات التح

لصـــعوبة قیاس تنافســـیة الصـــناعات التحویلیة نظراً 
یتم  العربیة، لندرة البیانات الخاصـة بالدول العربیة، ـس
یة ذات   رات والمعاییر القیاـس تخدام جملة من المؤـش اـس
ــوق   ــة من الســ ـــلة ـكاإلنـتاجـیة والحجم والحصــ الصــ
ــتـخدمة في قیاس  الـعالمـیة وھي من أھم المـعاییر المســ

على ذلك، ســـیتم تحویلیة. وبناءً تنافســـیة الصـــناعة ال
اـعة  إلى  التطرق ـــن ـــیة صــــادرات الصــ افســ ـمدى تـن

التحویلیة للدول العربیة.

توزیع القیمة المضافة للصناعة التحویلیة  

من خالل توزیع القیمة المضــافة للصــناعة التحویلیة 
د نفس  ة عـن دول العربـی ة اـل الم تبقى مســـــاھـم عبر الـع

 ً ا ــتوى تقریـب ـنة مع مجموـعات ومـحدودة ـبالمـقارالمســ
في المائة.  1.9الدول األخرى حیث لم تتجاوز حوالي  

ــاھمة مجموع   ــبة مسـ ــل تراجع نسـ كما یالحظ تواصـ
الدول الصناعیة في أمریكا الشمالیة والدول األوروبیة 

ــنوات األخیرة اـئة 52.8ـحدود  إلى  خالل الســ في الـم
ام   ل  2019خالل ـع اـب ام  53.5مـق ة خالل ـع اـئ في الـم

ـــبة مســــاھـمة مجموع اـلدول  ، وارتفـعت  2018 نســ
في المائة  47.2حوالي  2019الـنامیة لتبلغ خالل عام 

، وذلـك  2018في المـائـة خالل عـام   46.5مقـابـل  
نتیجة ارتفاع نسبة مساھمة دول آسیا والمحیط الھادي  
ــاھمتھا حوالي   ــبة مس وخاصــة الصــین التي بلغت نس

ل  29.7 اـب ة مـق ة خالل عـام  28.9في المـاـئ في المـاـئ
ــاھمة دول أمریكا 2018 ــبة مســ ــتقرار نســ ، مع اســ

 ً ــتوى تقریبا ــكل  الالتینیة وأفریقیا عند نفس المسـ ، الشـ
)6  .(

ــتند على نحو  ــر واحد، ویسـ من  103بیئة األعمال في مؤشـ
.محوراً 12المتغیرات تشمل  
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  ي القطاع الصناعي الرقمية ف التقنيةدور ): 1اإلطار (
وائل  أ  منأهمها القطاع الصــناعي الذي يعد ، ومن  في العديد من القطاعات  كبيراً   الرقمية تحوالً   للتقنيةأحدث التطور واالنتشــار الســريع  

  التقنيةبفـضل هذه واـسع    تطور  تحقيقمن  المـصنعة  حيث تمكنت الدول    ،واـستخداماتها المتعددة  التقنيةالقطاعات التي اـستفادت من الثورة  
التي تعتمد على إنتاج البيانات وتخزينها ومعالجتها، بحيث أصــبح الحصــول على البيانات وتحليلها يكتســب أهمية كبرى لتعزيز القدرة  

ء،  الرئيســة التي يســتند إليها االقتصــاد الرقمي الذكاء االصــطناعي، وانترنت األشــيا  التقنياتاإلنتاجية والتنافســية للشــركات. وتتضــمن  
  ثالثية األبعاد، والروبوتات، فضال عن خزن ومعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الذكية. والتقنيةوالحوسبة السحابية، والتحكم اآللي، 

 بالقيام باألعمال الذهنية المتكررة في وقت قياـسي بما  اختـصار الوقت إذ تـساهم فيالـصناعية    العمليات الرقمية فوائد عديدة في جل  للتقنية
اســتخدام التقنيات    عبراإلنتاجية    اتوكفاءة أكثر في العملي  أفضــلتحقيق مرونة  كما تســاهم في    ،خفض التكلفةيو  يعظم اإلنتاج الصــناعي

  .يةفي كل التخصصات والمجاالت الصناعوالمتطورة الحديثة 

حسـب الطلب تتطابق مع احتياجات المسـتهلكين    ففي قطاع المالبس واألحذية تسـتخدم تقنيات اإلنتاج ثالثي األبعاد إلنتاج مالبس وأحذية
بتغيرات سـريعة بالنماذج والتفصـيل  للقيام    المبنية على أسـاس الكمبيوتر المسـاعد في التصـميم  التقنية  في نقاط البيع، فضـالً عن اسـتخدام

البناء والتشـييد، فتتيح النمذجة ثالثية  قطاع  في  أما   .توفير المواد والطاقة وزيادة الكفاءة وتحسـين النوعية  مما يسـاهم فيالسـريع والدقيق  
 ً ــوحا ــكل أكثر وض ــميم بش ــكان إظهار مميزات التص ــاريع اإلس ــتثمرين، وتوفر مراقبة   األبعاد المتطورة لمش لكل من المخططين والمس

وز المشـاريع للموازنات المالية والمدة الزمنية المخصـصـة لتنفيذها والمواصـفات والتصـاميم معلومات البناء امكانات كبيرة للحد من تجا
  المحددة.

الطباعة ثالثية األبعاد في تجميع قطع األثاث المصـنوعة وتفكيكها بسـرعة كبيرة وتعزيز القدرة على االسـتجابة لمتطلبات    تقنيةوتسـاهم  
متطلباتهم من خالل مجموعة من االـساليب التنبؤية وـسهولة وضـع البدائل المختلفة للتصـميم  بأيضـاً  العمالء بمرونة وـسرعة أكبر والتنبؤ  

لدقتها    حيث يتم اســتعمالها في مجاالت متنوعة نظراً أســاســيًا في كثير من الصــناعات    اأصــبحت الروبوتات جزءً كما   والمفاضــلة بينها.
من تلك الروبوتات تعمل في مجال صــــناعة الســــيارات والصــــناعات الكهربائية    في المائة  70نجد أن حوالي  وســــرعتها في العمل، و

  عن استخدامها في مختبرات البحوث في عدد من الصناعات ال سيما صناعة األدوية.  ، فضالً واإللكترونية، وصناعة المعادن واآلالت

للشــركات حيث تســمح بإدماج االســتشــعار والتحليل  وللمؤســســات الحكومية  الرقمية لتطوير وترشــيد األداء المؤســســي    التقنيةتســتخدم 
والتحكم اآللي في نماذج األعمال، كما تمكن من التخطيط لعمليات الـصيانة مـسبقاً وتـستخدم لرفع كفاءة الـشركات ألعمالها ولتـصبح أذكى 

والجهد البشــري. كما تيســر عملية    تحقيق وفورات في التكاليف والوقتإلى    وأكثر فاعلية واســتدامة وتنافســية وأكثر ابتكارا، باإلضــافة
اركة في المنصـات   تفادة من المـش ل األعمال والقيم المضـافة وتمكنها من االـس الـس ركات الصـغيرة في ـس التحول الرقمي عمليات دمج الـش

  العالمية إذا أرادت أن تنجح في تكييف منتجاتها مع متطلبات األسواق العالمية.

ــاعد رقمنة ــنيع في إيجاد بعض الحلول للتحديات المرتبطة بإيجاد طرق للتعامل مع القيود على الطاقة والموارد والبيئة واآلثار    تسـ التصـ
 ً ســاعد الشــركات المصــنعة على الحفاظ على أعمالها من خالل نماذج االعمال    ومبتكراً   االجتماعية واالقتصــادية، فكلما كان اإلنتاج ذكيا

ـــناـعات التحويلـية وـقدرتـها  تحقيق  الـقدرة على    المتطورةالرقمـية وتقنـيات اإلنـتاج   للتقنـيةالـقائـمة والـجدـيدة، إذ   زـيادة كبيرة في كـفاءة الصــ
زيادة إنتاجية القوى العاملة وذلك باســتخدام الروبوتات  والتصــنيع الذكية زيادة كفاءة الصــناعة التحويلية    تقنياتتســتطيع   حيث  التنافســية

ً متكررة. ووالألداء المهام الخطيرة     للتقنية، من المتوقع أن يصــــل التأثير المحتمل  لألبحاث  لدراســــة أجراها معهد ماكينزي العالمي  وفقا
  .)5(التصنيعقطاع  ستكون في   في المائة  33  منها حوالي  ،2025تريليون دوالر سنوياً بحلول عام   11إلى    على االقتصاد العالمي  الرقمية

ـــعة أـمام اإلـبداع واالبتـكار في ـكاـفة المـجاالت  قنـيةالتعلى الرغم مـما تتيـحه  إال أن لـها الـعدـيد من الـتداعـيات على  ،الرقمـية من فرص واســ
محل اإلنســان في العديد من المجاالت والوظائف، وبصــفة    يحلالروبوتات    اســتخدام  إنحيث    فقدان الوظائفوأســواق العمل والتوظيف  

فقدان العمال في تلك التخـصـصات إلى    يؤدياألمر الذي    ،منخفـضةالمهارات  ذات الووالمتكررة  الروتينية    واألعمال  خاـصة في الوظائف
هيكلية  تغيير نوعي في الرقمية    قنيةلتعـمالة ماهرة. وفي مـقابل ذلك، تحدث اإلى    وتتقلص فرص العـمل في المهن التي ال تحـتاج  لوظائفهم

، حـيث يتزاـيد الطـلب على الوـظائف التي تتطـلب مـهارة ـعالـية، مـثل الوـظائف المرتبـطة ـبالتـعاـمل  العـمل وتخلق فرص عـمل ـجدـيدة  فرص
ــكالت التقنـية ـــية مع البـياـنات والمعلوـمات الـجدـيدة، وـحل المشــ ــاهم في تحقيق ـقدرة إنـتاجـية وتـنافســ   اتفي العمليـ  وكـفاءة أكثر، مـما يســ

ــناعية. ــئة عن الرقمنة، وال   الصـ ــيما األقل نموا، ما تزال غير جاهزة الغتنام العديد من الفرص الناشـ إن العديد من البلدان العربية ال سـ
يعكس تزال العديد من الـشركات الـصغيرة في البلدان العربية محدودة من حيث مشاركتها الرقمية في سالسل القيمة المناسبة، األمر الذي  

  الحقيقيولعل التحدي    ات.المؤـسسـ   العالية فيالكفاءات والقدرات  ـضعف التواـصل والوعي المحدود بمنافع الرقمنة وتدني في المهارات و
ــتيعابهايكمن في   وإنما  ،ذاتها واالنتفاع بها  قنيةليس في مجرد جلب الت  للبلدان العربية قدراتها    تنميةوتطويرها بالقدر الذي يمكنها من    اسـ

م الدعم يتقد، بتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة حتى يتســنى لها البقاء في ســوق المنافســة على المســتويين المحلي والدوليو  لتقنيةا
  .االقتصاد الرقمي تقنيةالصناعية وبخاصة إلدخال وتطوير  توفير آليات التمويل الالزمة لنجاح المبادراتو

  
  

 
(5) Mckinsey Global Institute (2015) : "The Internet of things : Mapping the Value beyond the hype ". 
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التنافسیة  
القتصــادات وصــادراتیعتبر رفع القدرة التنافســیة 

الـدول العربیـة إحـدى التحـدیـات التي تواجھھـا ھـذه  
دول في ـظل   ةاـل ة الراھـن دولـی د التطورات اـل ، حـیث یـع

ــیة و ــمان الكفاءة توفیر البیئة التنافسـ ــیلة فعالة لضـ سـ
ــین  ــادي وتحســ ــادـیة وتعزیز النمو االقتصــ االقتصــ

ــتوـیات المعیشــــة. ـــیة  وـقد أظھرمســ افســ تقریر التـن
ــة ــالمی ــام  )6(الع ــدى 2019لع المنت ــادر عن  الصــــ

دولة عربیة من  14والذي شــمل االقتصــادي العالمي
ــ  التي تم دراســــتھا، تصــــدرت  141بین الدول الــــــ

ــارات ــة  اإلم العربی ــدول  ــة ال المرتب ــت  احتل أن  ــد  بع
ــرین ــة والعشـ ً الخامسـ ، في حین حلت قطر في  عالمیا

 ً ا ــرین ـعالمـی ــع والعشــ والـثانـیة عربـیا،  المركز الـتاســ
ة في المركز الســـــادس والثالثین  ــعودـی وـجاءت الســ

 ً والثالث عربیا. وشـــھدت غالبیة الدول العربیة عالمیا
 ً ـــنا في الترتـیب الـعام لـھا، وتعتبر الكوـیت األكثر تحســ
 ً ـــنا في ھذا الـعام حـیث تقدمت بثمانیة مراكز عن  تحســ

تطبیق  العام الـسابق بفـضل تحـسن المؤـشرات المتعلقة ب
ــاالت والنـظام الـمالي.  تكنولوجـیا المعلوـمات واالتصــ

عُ  كــل من  ــھــدت  ــت، شــ الوق ذات  ــان في  ولبن ــان  م
 ً ً وموریتانیا والیمن تراجعا ــبیا ــي،نس عن العام الماض

ــد   التقریر  وق ــاعیــة  األخیر  ركز  ــن الصــ الثورة  على 
دول  ة لـل ـــی افســ درة التـن ة كمســـــار لتطویر الـق ،  الرابـع

).2(رقم الجدول 

)2(رقمالجدول
2019ترتیب الدول العربیة حسب تقریر التنافسیة العالمیة 

ــادي الـعالمي،  )6( ــدر عن المنـتدى االقتصــ ــنوي یصــ تقریر ســ
ویصـــنف الدول وفقا لمؤشـــر التنافســـیة العالمیة الذي یعتمد 
ــاد الكلي والجزئي وجواـنب من   على دمج متغیرات االقتصــ

) أن ھناك تفاوت كبیر بین 2یتضـح من الجدول رقم (
مراكز تنافسـیة الدول العربیة، مما یسـتدعي ضـرورة  

ـــیة  اتالـقدررفع لـلدول المـتأخرة في الترتـیب  التـنافســ
المتحررة لمواجھــة ــة  االقتصـــــادی ــة  البیئ ــات  تحــدی

،  العالم اوالضـــغوط التنافســـیة المتزایدة التي یشـــھدھ
ا المعلومـات   ــة من خالل تطویر تكنولوجـی وبخـاصـــ
وتعزیز االقتصــــاد الرقمي في اـلدول العربـیة واـلذي  
یعد وســـیلة فعالة لتعزیز القدرة التنافســـیة لالقتصـــاد  

ونمو اإلنتاجیة.

ویلیةتنافسیة الصناعات التح

لصـــعوبة قیاس تنافســـیة الصـــناعات التحویلیة نظراً 
یتم  العربیة، لندرة البیانات الخاصـة بالدول العربیة، ـس
یة ذات   رات والمعاییر القیاـس تخدام جملة من المؤـش اـس
ــوق   ــة من الســ ـــلة ـكاإلنـتاجـیة والحجم والحصــ الصــ
ــتـخدمة في قیاس  الـعالمـیة وھي من أھم المـعاییر المســ

على ذلك، ســـیتم تحویلیة. وبناءً تنافســـیة الصـــناعة ال
اـعة  إلى  التطرق ـــن ـــیة صــــادرات الصــ افســ ـمدى تـن

التحویلیة للدول العربیة.

توزیع القیمة المضافة للصناعة التحویلیة  

من خالل توزیع القیمة المضــافة للصــناعة التحویلیة 
د نفس  ة عـن دول العربـی ة اـل الم تبقى مســـــاھـم عبر الـع

 ً ا ــتوى تقریـب ـنة مع مجموـعات ومـحدودة ـبالمـقارالمســ
في المائة.  1.9الدول األخرى حیث لم تتجاوز حوالي  

ــاھمة مجموع   ــبة مسـ ــل تراجع نسـ كما یالحظ تواصـ
الدول الصناعیة في أمریكا الشمالیة والدول األوروبیة 

ــنوات األخیرة اـئة 52.8ـحدود  إلى  خالل الســ في الـم
ام   ل  2019خالل ـع اـب ام  53.5مـق ة خالل ـع اـئ في الـم

ـــبة مســــاھـمة مجموع اـلدول  ، وارتفـعت  2018 نســ
في المائة  47.2حوالي  2019الـنامیة لتبلغ خالل عام 

، وذلـك  2018في المـائـة خالل عـام   46.5مقـابـل  
نتیجة ارتفاع نسبة مساھمة دول آسیا والمحیط الھادي  
ــاھمتھا حوالي   ــبة مس وخاصــة الصــین التي بلغت نس

ل  29.7 اـب ة مـق ة خالل عـام  28.9في المـاـئ في المـاـئ
ــاھمة دول أمریكا 2018 ــبة مســ ــتقرار نســ ، مع اســ

 ً ــتوى تقریبا ــكل  الالتینیة وأفریقیا عند نفس المسـ ، الشـ
)6  .(

ــتند على نحو  ــر واحد، ویسـ من  103بیئة األعمال في مؤشـ
.محوراً 12المتغیرات تشمل  
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  ي القطاع الصناعي الرقمية ف التقنيةدور ): 1اإلطار (
وائل  أ  منأهمها القطاع الصــناعي الذي يعد ، ومن  في العديد من القطاعات  كبيراً   الرقمية تحوالً   للتقنيةأحدث التطور واالنتشــار الســريع  

  التقنيةبفـضل هذه واـسع    تطور  تحقيقمن  المـصنعة  حيث تمكنت الدول    ،واـستخداماتها المتعددة  التقنيةالقطاعات التي اـستفادت من الثورة  
التي تعتمد على إنتاج البيانات وتخزينها ومعالجتها، بحيث أصــبح الحصــول على البيانات وتحليلها يكتســب أهمية كبرى لتعزيز القدرة  

ء،  الرئيســة التي يســتند إليها االقتصــاد الرقمي الذكاء االصــطناعي، وانترنت األشــيا  التقنياتاإلنتاجية والتنافســية للشــركات. وتتضــمن  
  ثالثية األبعاد، والروبوتات، فضال عن خزن ومعالجة البيانات الضخمة والتطبيقات الذكية. والتقنيةوالحوسبة السحابية، والتحكم اآللي، 

 بالقيام باألعمال الذهنية المتكررة في وقت قياـسي بما  اختـصار الوقت إذ تـساهم فيالـصناعية    العمليات الرقمية فوائد عديدة في جل  للتقنية
اســتخدام التقنيات    عبراإلنتاجية    اتوكفاءة أكثر في العملي  أفضــلتحقيق مرونة  كما تســاهم في    ،خفض التكلفةيو  يعظم اإلنتاج الصــناعي

  .يةفي كل التخصصات والمجاالت الصناعوالمتطورة الحديثة 

حسـب الطلب تتطابق مع احتياجات المسـتهلكين    ففي قطاع المالبس واألحذية تسـتخدم تقنيات اإلنتاج ثالثي األبعاد إلنتاج مالبس وأحذية
بتغيرات سـريعة بالنماذج والتفصـيل  للقيام    المبنية على أسـاس الكمبيوتر المسـاعد في التصـميم  التقنية  في نقاط البيع، فضـالً عن اسـتخدام

البناء والتشـييد، فتتيح النمذجة ثالثية  قطاع  في  أما   .توفير المواد والطاقة وزيادة الكفاءة وتحسـين النوعية  مما يسـاهم فيالسـريع والدقيق  
 ً ــوحا ــكل أكثر وض ــميم بش ــكان إظهار مميزات التص ــاريع اإلس ــتثمرين، وتوفر مراقبة   األبعاد المتطورة لمش لكل من المخططين والمس

وز المشـاريع للموازنات المالية والمدة الزمنية المخصـصـة لتنفيذها والمواصـفات والتصـاميم معلومات البناء امكانات كبيرة للحد من تجا
  المحددة.

الطباعة ثالثية األبعاد في تجميع قطع األثاث المصـنوعة وتفكيكها بسـرعة كبيرة وتعزيز القدرة على االسـتجابة لمتطلبات    تقنيةوتسـاهم  
متطلباتهم من خالل مجموعة من االـساليب التنبؤية وـسهولة وضـع البدائل المختلفة للتصـميم  بأيضـاً  العمالء بمرونة وـسرعة أكبر والتنبؤ  

لدقتها    حيث يتم اســتعمالها في مجاالت متنوعة نظراً أســاســيًا في كثير من الصــناعات    اأصــبحت الروبوتات جزءً كما   والمفاضــلة بينها.
من تلك الروبوتات تعمل في مجال صــــناعة الســــيارات والصــــناعات الكهربائية    في المائة  70نجد أن حوالي  وســــرعتها في العمل، و

  عن استخدامها في مختبرات البحوث في عدد من الصناعات ال سيما صناعة األدوية.  ، فضالً واإللكترونية، وصناعة المعادن واآلالت

للشــركات حيث تســمح بإدماج االســتشــعار والتحليل  وللمؤســســات الحكومية  الرقمية لتطوير وترشــيد األداء المؤســســي    التقنيةتســتخدم 
والتحكم اآللي في نماذج األعمال، كما تمكن من التخطيط لعمليات الـصيانة مـسبقاً وتـستخدم لرفع كفاءة الـشركات ألعمالها ولتـصبح أذكى 

والجهد البشــري. كما تيســر عملية    تحقيق وفورات في التكاليف والوقتإلى    وأكثر فاعلية واســتدامة وتنافســية وأكثر ابتكارا، باإلضــافة
اركة في المنصـات   تفادة من المـش ل األعمال والقيم المضـافة وتمكنها من االـس الـس ركات الصـغيرة في ـس التحول الرقمي عمليات دمج الـش

  العالمية إذا أرادت أن تنجح في تكييف منتجاتها مع متطلبات األسواق العالمية.

ــاعد رقمنة ــنيع في إيجاد بعض الحلول للتحديات المرتبطة بإيجاد طرق للتعامل مع القيود على الطاقة والموارد والبيئة واآلثار    تسـ التصـ
 ً ســاعد الشــركات المصــنعة على الحفاظ على أعمالها من خالل نماذج االعمال    ومبتكراً   االجتماعية واالقتصــادية، فكلما كان اإلنتاج ذكيا

ـــناـعات التحويلـية وـقدرتـها  تحقيق  الـقدرة على    المتطورةالرقمـية وتقنـيات اإلنـتاج   للتقنـيةالـقائـمة والـجدـيدة، إذ   زـيادة كبيرة في كـفاءة الصــ
زيادة إنتاجية القوى العاملة وذلك باســتخدام الروبوتات  والتصــنيع الذكية زيادة كفاءة الصــناعة التحويلية    تقنياتتســتطيع   حيث  التنافســية

ً متكررة. ووالألداء المهام الخطيرة     للتقنية، من المتوقع أن يصــــل التأثير المحتمل  لألبحاث  لدراســــة أجراها معهد ماكينزي العالمي  وفقا
  .)5(التصنيعقطاع  ستكون في   في المائة  33  منها حوالي  ،2025تريليون دوالر سنوياً بحلول عام   11إلى    على االقتصاد العالمي  الرقمية

ـــعة أـمام اإلـبداع واالبتـكار في ـكاـفة المـجاالت  قنـيةالتعلى الرغم مـما تتيـحه  إال أن لـها الـعدـيد من الـتداعـيات على  ،الرقمـية من فرص واســ
محل اإلنســان في العديد من المجاالت والوظائف، وبصــفة    يحلالروبوتات    اســتخدام  إنحيث    فقدان الوظائفوأســواق العمل والتوظيف  

فقدان العمال في تلك التخـصـصات إلى    يؤدياألمر الذي    ،منخفـضةالمهارات  ذات الووالمتكررة  الروتينية    واألعمال  خاـصة في الوظائف
هيكلية  تغيير نوعي في الرقمية    قنيةلتعـمالة ماهرة. وفي مـقابل ذلك، تحدث اإلى    وتتقلص فرص العـمل في المهن التي ال تحـتاج  لوظائفهم

، حـيث يتزاـيد الطـلب على الوـظائف التي تتطـلب مـهارة ـعالـية، مـثل الوـظائف المرتبـطة ـبالتـعاـمل  العـمل وتخلق فرص عـمل ـجدـيدة  فرص
ــكالت التقنـية ـــية مع البـياـنات والمعلوـمات الـجدـيدة، وـحل المشــ ــاهم في تحقيق ـقدرة إنـتاجـية وتـنافســ   اتفي العمليـ  وكـفاءة أكثر، مـما يســ

ــناعية. ــئة عن الرقمنة، وال   الصـ ــيما األقل نموا، ما تزال غير جاهزة الغتنام العديد من الفرص الناشـ إن العديد من البلدان العربية ال سـ
يعكس تزال العديد من الـشركات الـصغيرة في البلدان العربية محدودة من حيث مشاركتها الرقمية في سالسل القيمة المناسبة، األمر الذي  

  الحقيقيولعل التحدي    ات.المؤـسسـ   العالية فيالكفاءات والقدرات  ـضعف التواـصل والوعي المحدود بمنافع الرقمنة وتدني في المهارات و
ــتيعابهايكمن في   وإنما  ،ذاتها واالنتفاع بها  قنيةليس في مجرد جلب الت  للبلدان العربية قدراتها    تنميةوتطويرها بالقدر الذي يمكنها من    اسـ

م الدعم يتقد، بتقليل الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة حتى يتســنى لها البقاء في ســوق المنافســة على المســتويين المحلي والدوليو  لتقنيةا
  .االقتصاد الرقمي تقنيةالصناعية وبخاصة إلدخال وتطوير  توفير آليات التمويل الالزمة لنجاح المبادراتو

  
  

 
(5) Mckinsey Global Institute (2015) : "The Internet of things : Mapping the Value beyond the hype ". 
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التوزیع العالمي للقیمة المضافة للصناعة التحویلیة باألسعار الثابتة: )6(الشكل رقم 
) 2019-2010(خالل الفترة 

.، الكتاب السنوي لإلحصاءات الصناعیة)2020(المتحدة للتنمیة الصناعیةالمصدر: منظمة األمم 

صادرات الصناعة التحویلیة العربیة 
بلغت صـادرات الصـناعة التحویلیة في الدول العربیة 

،  2018ملـیار دوالر في ـعام  212.4مجتمـعة حوالي  
درات  صــاإجماليفي المائة من  19.0شــكلت حوالي  

حوالي ومـثلــت  الــدول،  من 1.6تلــك  المــائــة  في 
اـعةصـــــادرات ـــن ل الصــ الم. وتحـت ة في الـع التحویلـی

ــك  اإلمــارات ـتل ـقـیمــة  ـحیــث  ـمن  األوـلى  اـلـمرـتبــة 
ملیار 79.1الصــادرات، إذ بلغت صــادراتھا حوالي  

یعــادل   المــائــة من  37.3دوالر أي مــا  إجمــاليفي 
صــادرات الصــناعة التحویلیة العربیة، حیث ســجلت 

ملحوظــاً   التصــــــدیرنمواً  إعــادة  ــا في مجــال  تلیھ  ،
ــعودیــة بحوالي   المغرب 48.7الســ ملیــار دوالر ثم 

). 7ملیار دوالر، الشكل رقم (20.5بحوالي 

ــناعات التحویلیة  ــادرات الصـ أما من حیث أھمیة صـ
ولة الصـادرات لكل دولة من الدول المشـمإجماليمن 

في المجموعة، فتتصــدر تونس المجموعة، إذ شــكلت 
ــادراتھـا التحویلیـة حوالي   ة من  81.1صـــ في المـاـئ

يــف73.2والي ــبحاألردنھا ــصادراتھا تلیإجمالي

اـئة ثم المغرب بحوالي   اـئة، 70.4الـم ـــكل  في الـم الشــ
.)4/12(رقم والملحق،)8(رقم

حسب  الصناعة التحویلیةتوزیع صادرات : )7(رقمالشكل
2018عامالدول العربیة  

.، قاعدة المعلومات، ینایر)2020( البنك الدوليالمصدر: 
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إلى نسبة صادرات الصناعات التحويلية : )8(رقم  الشكل
  (%) )2018(الصادرات   إجمالي

  يناير. قاعدة المعلومات،  ، )2020(  الدولي  المصدر: البنك

ــهده  الهائل الذي  التقني  وفي ظل التطور العالم خالل   شــ
الســـنوات األخيرة، مما يوصـــى معه بزيادة صـــادرات  

ا المتـقدـمة  اـلدول العربـية من   منتـجات ذات  والالتكنولوجـي
ــة  ال ــاف التطوالكث ــث  حي من  ــة  ــالي ــليع مث والبحوث    ر 

، وأجهزة الحاـسوب،  تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت
ــيـب  ، حيـث  واألجهزة الكهربـائيـة دول  الـ ال يزال نصــ

من الصناعات التكنولوجية المتقدمة ومن سوقها   العربية
ً العالمي ـضئيالً جداً، ولم يـشهد تطوراً   بالمقارنة    ملحوظا

  مناطق أخرى من العالم.شهدته  مع ما

ــناعة  ــية منتجات الصــ ــرات قياس تنافســ مؤشــ
  التحويلية العربية

    )7(مؤشر تنافسية األداء الصناعي
تمد من  مؤـشر  تـشير نتائج   ية األداء الصـناعي المـس تنافـس

إلى    )UNIDO(  لتنمية الـصناعيةاألمم المتحدة ل  منظمة
ة   دول العربـي ة ـعاـمة في ـعدد من اـل ـــف ه بصــ تراجع قيمـت

ــط الـعالمي ( المتـقدـمة   ) وـباـلدول0.071مـقارـنة ـبالمتوســ
ــر في  ــاـعدة، حـيث بلـغت أعلى قيـمة لـهذا المؤشــ والصــ

ــعوديــة بقيمــة ( ) تليهــا  0.095الــدول العربيــة في الســ
ــارات وـقط0.072(  اإلم (ـــــــــ )  واـلـبـحرـين  0.058ر   (

) وـسنغافورة  0.515)، في حين بلغ في ألمانيا (0.049(
ا (0.256( ــر على  0.134) وتركـي ). ويقوم ـهذا المؤشــ

ـــناعي   تقييم الهيـكل اإلنـتاجي والتكنولوجي للقـطاع الصــ
ــنعة   ــلع المصــ ــدير الســ ومدى قدرته على إنتاج وتصــ
بصــورة تنافســية، حيث كلما ارتفعت قيمة هذا المؤشــر  

دلَّ ذلك على ارتفاع تنافســية اإلنتاج الصــناعي في كلما  
 الدولة. 

يدل هذا على انخفاض التنافسية الصناعية للدول العربية  
ومـحدودـية الـقدرات اإلنـتاجـية ـلديـها ـبالمـقارـنة مع اـلدول  

محدودية مســـاهمة المكون  أيضـــاً   يعكساألخرى. كما  
ة  تنافســي   العربية. ولتحقيق  التقني في الصــناعة التحويلية

رفع القيمة  إلى    الـسعيللـصناعات العربية يوـصى بأعلى  
عبر تحســين اإلنتاجية  المضــافة في المنتجات المصــنعة  

  ، من خالل تعزيزمنتجات عالية التقنيةالوزيادة تصــنيع 
ــنيع الرقمي،   ـــناـعات الـجدـيدة  وتطويرالتصــ التي    الصــ

تطبيـقات  والالمعلوـمات    تقنـيةتعتـمد على التطور التقني و
  ).9رقم (الشكل ، جديدةال

  مؤشر تنافسية األداء الصناعي في الدول العربية : )9( رقم الشكل

  . ) 2019(  تنمية الصناعية مم المتحدة للمنظمة األ المصدر: 

 
قييم أربعة عوامل أســاســية،  يســتند هذا المؤشــر على قياس وت) 7(

ـــناـعات   ــاـفة في الصــ ـــيب الفرد من القيـمة المضــ وهي نصــ
التحويلية، ونصـيب الفرد من الصـادرات المصـنعة، والكثافة  

الصــناعية، ومســتوى جودة الصــادرات، حيث كلما ارتفعت  
اج   ة اإلنـت ـــي افســ اع تـن ا دل ذـلك على ارتـف ــر كلـم قيـمة المؤشــ

 الصناعي في الدولة.
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التوزیع العالمي للقیمة المضافة للصناعة التحویلیة باألسعار الثابتة: )6(الشكل رقم 
) 2019-2010(خالل الفترة 

.، الكتاب السنوي لإلحصاءات الصناعیة)2020(المتحدة للتنمیة الصناعیةالمصدر: منظمة األمم 

صادرات الصناعة التحویلیة العربیة 
بلغت صـادرات الصـناعة التحویلیة في الدول العربیة 

،  2018ملـیار دوالر في ـعام  212.4مجتمـعة حوالي  
درات  صــاإجماليفي المائة من  19.0شــكلت حوالي  

حوالي ومـثلــت  الــدول،  من 1.6تلــك  المــائــة  في 
اـعةصـــــادرات ـــن ل الصــ الم. وتحـت ة في الـع التحویلـی

ــك  اإلمــارات ـتل ـقـیمــة  ـحیــث  ـمن  األوـلى  اـلـمرـتبــة 
ملیار 79.1الصــادرات، إذ بلغت صــادراتھا حوالي  

یعــادل   المــائــة من  37.3دوالر أي مــا  إجمــاليفي 
صــادرات الصــناعة التحویلیة العربیة، حیث ســجلت 

ملحوظــاً   التصــــــدیرنمواً  إعــادة  ــا في مجــال  تلیھ  ،
ــعودیــة بحوالي   المغرب 48.7الســ ملیــار دوالر ثم 

). 7ملیار دوالر، الشكل رقم (20.5بحوالي 

ــناعات التحویلیة  ــادرات الصـ أما من حیث أھمیة صـ
ولة الصـادرات لكل دولة من الدول المشـمإجماليمن 

في المجموعة، فتتصــدر تونس المجموعة، إذ شــكلت 
ــادراتھـا التحویلیـة حوالي   ة من  81.1صـــ في المـاـئ

يــف73.2والي ــبحاألردنھا ــصادراتھا تلیإجمالي

اـئة ثم المغرب بحوالي   اـئة، 70.4الـم ـــكل  في الـم الشــ
.)4/12(رقم والملحق،)8(رقم

حسب  الصناعة التحویلیةتوزیع صادرات : )7(رقمالشكل
2018عامالدول العربیة  

.، قاعدة المعلومات، ینایر)2020( البنك الدوليالمصدر: 
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إلى نسبة صادرات الصناعات التحويلية : )8(رقم  الشكل
  (%) )2018(الصادرات   إجمالي

  يناير. قاعدة المعلومات،  ، )2020(  الدولي  المصدر: البنك

ــهده  الهائل الذي  التقني  وفي ظل التطور العالم خالل   شــ
الســـنوات األخيرة، مما يوصـــى معه بزيادة صـــادرات  

ا المتـقدـمة  اـلدول العربـية من   منتـجات ذات  والالتكنولوجـي
ــة  ال ــاف التطوالكث ــث  حي من  ــة  ــالي ــليع مث والبحوث    ر 

، وأجهزة الحاـسوب،  تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت
ــيـب  ، حيـث  واألجهزة الكهربـائيـة دول  الـ ال يزال نصــ

من الصناعات التكنولوجية المتقدمة ومن سوقها   العربية
ً العالمي ـضئيالً جداً، ولم يـشهد تطوراً   بالمقارنة    ملحوظا

  مناطق أخرى من العالم.شهدته  مع ما

ــناعة  ــية منتجات الصــ ــرات قياس تنافســ مؤشــ
  التحويلية العربية

    )7(مؤشر تنافسية األداء الصناعي
تمد من  مؤـشر  تـشير نتائج   ية األداء الصـناعي المـس تنافـس

إلى    )UNIDO(  لتنمية الـصناعيةاألمم المتحدة ل  منظمة
ة   دول العربـي ة ـعاـمة في ـعدد من اـل ـــف ه بصــ تراجع قيمـت

ــط الـعالمي ( المتـقدـمة   ) وـباـلدول0.071مـقارـنة ـبالمتوســ
ــر في  ــاـعدة، حـيث بلـغت أعلى قيـمة لـهذا المؤشــ والصــ

ــعوديــة بقيمــة ( ) تليهــا  0.095الــدول العربيــة في الســ
ــارات وـقط0.072(  اإلم (ـــــــــ )  واـلـبـحرـين  0.058ر   (

) وـسنغافورة  0.515)، في حين بلغ في ألمانيا (0.049(
ا (0.256( ــر على  0.134) وتركـي ). ويقوم ـهذا المؤشــ

ـــناعي   تقييم الهيـكل اإلنـتاجي والتكنولوجي للقـطاع الصــ
ــنعة   ــلع المصــ ــدير الســ ومدى قدرته على إنتاج وتصــ
بصــورة تنافســية، حيث كلما ارتفعت قيمة هذا المؤشــر  

دلَّ ذلك على ارتفاع تنافســية اإلنتاج الصــناعي في كلما  
 الدولة. 

يدل هذا على انخفاض التنافسية الصناعية للدول العربية  
ومـحدودـية الـقدرات اإلنـتاجـية ـلديـها ـبالمـقارـنة مع اـلدول  

محدودية مســـاهمة المكون  أيضـــاً   يعكساألخرى. كما  
ة  تنافســي   العربية. ولتحقيق  التقني في الصــناعة التحويلية

رفع القيمة  إلى    الـسعيللـصناعات العربية يوـصى بأعلى  
عبر تحســين اإلنتاجية  المضــافة في المنتجات المصــنعة  

  ، من خالل تعزيزمنتجات عالية التقنيةالوزيادة تصــنيع 
ــنيع الرقمي،   ـــناـعات الـجدـيدة  وتطويرالتصــ التي    الصــ

تطبيـقات  والالمعلوـمات    تقنـيةتعتـمد على التطور التقني و
  ).9رقم (الشكل ، جديدةال

  مؤشر تنافسية األداء الصناعي في الدول العربية : )9( رقم الشكل

  . ) 2019(  تنمية الصناعية مم المتحدة للمنظمة األ المصدر: 

 
قييم أربعة عوامل أســاســية،  يســتند هذا المؤشــر على قياس وت) 7(

ـــناـعات   ــاـفة في الصــ ـــيب الفرد من القيـمة المضــ وهي نصــ
التحويلية، ونصـيب الفرد من الصـادرات المصـنعة، والكثافة  

الصــناعية، ومســتوى جودة الصــادرات، حيث كلما ارتفعت  
اج   ة اإلنـت ـــي افســ اع تـن ا دل ذـلك على ارتـف ــر كلـم قيـمة المؤشــ

 الصناعي في الدولة.
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) 8(التجارةإلى إجماليمعدل المیزان التجاري

المیزان   ــر معــدل  ــتخــدام مؤشــ اســ یتبین من خالل 
اليالتـجاري ة  إلى إجـم ــرة دوـل ارة أن أربع عشــ التـج

المنتجــات  عــدد من  في  ــة  ــی ــافســ بتن تمیزت  ــة  عربی
ــام   ع خالل  ــة  ــاعی ــن ــات  2018الصــ المنتج وھي   ،

ــتیكیة في   ــعودیة وعُ اإلماراتالبالس مان وقطر،  والس
مان  والكیماویات العضویة في البحرین والسعودیة وعُ 

ــویـة في   وقطر والكویـت، والكیمـاویـات غیر العضــ
ــعودـیة وعُ األردن ـمان وقطر وتونس والجزائر والســ

ـــیدالنـیة في   ولبـنان ولیبـیا والمغرب، والمنتـجات الصــ
ـــمدة في األردن والبحرین  اإلماراتواألردن، واألســ

ــعودیة وعُ  مان وقطر والكویت وتونس والجزائر والس
ــر والمغرب، و المالبس الـجاھزة  ولبـنان ولیبـیا ومصــ

واألـجـھزة األردنـفي   واـلـمـغرب،  ــر  ومصــ وـتوـنس 
جــات   ـت ـن ـم واـل رب،  ـغ ـم واـل س  وـن ـت ي  ـف یــة  روـن ـت ـك اإلـل
ــر، واأللمنیوم في   ــطین ومصــ ة في فلســ ــمنتـی األســ

وعُـ اإلمــارات ـــعودیــة  والســ وـقـطر واـلـبـحرـین  مــان 
ــالً  ــر، فضـ ــحوم والمنتجات ومصـ عن الزیوت والشـ

.)4/13(الجلدیة في تونس، الملحق رقم 

)9(النسبیة للمنتجات العربیةالمیزة

یســـتخدم مؤشـــر المیزة النســـبیة، المعروف بمؤشـــر 
ــص " ــیة BALASSAالتخصـ "، لقیاس مدى تنافسـ

منتجات الصـــناعة التحویلیة للدول العربیة، وتشـــیر  
أن قیمة المؤشــر شــھدت تغیرات ملحوظة  إلى  النتائج

ــبة لمنتجات عدد من  2018و2017بین عامي  بالنسـ
العربیة. فقد ارتفعت قیمة ھذا المؤشــر بالنســبة الدول  

ــمـدة في المغرب و ــر والجزائر  األردنلألســ ومصــ
15.5و34.2و35.3ولبـنان والبحرین ، حـیث بلـغت  

ل  2018عـام  3.4و6.7و7.2و اـب 30.2و34.7مـق
على التوالي،  2017عـام  3.3و5.5و3.2و13.9و
ومصر تونس  واألردنصناعة المالبس الجاھزة في  و

شر نسبة صافي تجارة الدولة في منتج معین إلى یقیس ھذا مؤ)  8(
إجمالي تجارة الدولة في ھذا المنتج، فإذا كان المؤشر موجب 
ـــیة في ذـلك  ــیر إلى أن اـلدوـلة المعنـیة تتمیز بتـنافســ فـھذا یشــ

الصادرات −الواردات المنتج، ویتم احتسابھ على النحو التالي:
الواردات +الصادرات 

 *100
صــادرات البلد من منتج معین إلى یعادل ھذا المؤشــر قســمة ) 9(

إجمالي صـادرات البلد، على صـادرات العالم من ذلك المنتج 
ــر  ــادرات العالم. فاذا كانت قیمة المؤشـ أكبرإلى إجمالي صـ

ة في  ــبـی ة تتمتع بمیزة نســ دوـل دل ذـلك على أن اـل من واـحد فـی

ــر   ث بلغـت قیمـة المؤشــ عـام  1.5و4.9و17.1حـی
على  2017عــام  1.4و3.4و15.6مقــابــل  2018

ـــماك في موریـتانـیا والیمن  ـــناـعة األســ التوالي، وصــ
ــر   ــومال حیث بلغت قیمة المؤشـ 13.7و63.1والصـ

عــام  11.1و7.8و48مقــابــل  2018عــام  16.8و
عن االرتفاع الكبیر لقیمة على التوالي، فضـالً 2017

8.3المؤـشر بالنـسبة لـصناعة الملح في تونس من  ھذا  
یــدل على  2018عــام  30.9إلى2017عــام   ، ممــا 

ذه المنتجـات  ة في صـــــادرات ـھ ــبـی التمتع بمیزة نســ
وتحسن القدرة التنافسیة لتلك الدول في ھذه المنتجات. 

بة لصـناعة   ر انخفاضـا بالنـس ھد ھذا المؤـش بالمقابل، ـش
و وقطر  البحرین  في  ــت دناألراأللمنیوم  بلغ ــث  حی

13.9مقــابــل  2018عــام  1.7و1.6و11.6قیمتــھ  
وـمـنـتجــات 2017عــام  1.9و2.2و اـلـتواـلي،  ـعـلى 

ــر   الـحدـید الـخام في موریـتانـیا حـیث بلـغت قیـمة المؤشــ
ــیر 2017ـعام 56.6مـقاـبل  2018ـعام 51.3 ، ویشــ

تراجع درجة التنافسیة في ھذه المنتجات بھذه إلى  ذلك
.)4/14(الدول، الملحق 

الحصـة السـوقیة لبعض صـادرات الدول العربیة  
)10(واردات العالمإجماليمن  

تنوعت الحصـــص الســـوقیة للصـــادرات الصـــناعیة  
األسواق العالمیة، حیث ارتفعت  إلى  التحویلیة العربیة

حـصة ـصادرات األـسمدة في األـسواق العالمیة بالنـسبة 
ــبة بلغت   ــر بنس في المائة  4.6لكل من المغرب ومص

ة عـام  ف2.0و ل  2018ي المـاـئ ة  4.2مقـاـب في المـاـئ
ام  1.7و ة ـع اـئ على التوالي، وحصــــة  2017في الـم

صـادرات المنتجات البالسـتیكیة وصـناعة الكیماویات  
في  2.9في المائة و3.1العضـویة في السـعودیة لتبلغ 

ام   ة خالل ـع اـئ ل  2018الـم اـب ة و2.8مـق اـئ 2.3في الـم
یـدل على  على التوالي، ممـا  2017في المـائـة عـام  

ــر على النحو   ــادرات ذلك المنتج. ویمكن كتابة ھذا المؤش ص

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖التالي : =
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖�
: قیمة الصــادرات،  xحیث أن 

i  ،البلد :k  ،الســلعة :tیفید إجمالي القیمة و :w مؤشــر نســبة :
إلى العالم.

ــادرات الدولة من منتج معین )10( ــة ص ــر حص یقیس ھذا المؤش
الم من نفس  الي واردات الـع ة من إجـم المـی ــواق الـع إلى األســ

المنتج.
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تحســن نســبي في الوضــع التنافســي وفي القدرة على  
منافسة المنتجین واقتحام األسواق في تلك السلع. 

انخفضــت الحصــة الســوقیة لصــناعة  ،في مقابل ذلك
ــبة لكل من  ــبة اإلماراتاأللمنیوم بالنس والبحرین بنس

المــائــة و3.3بلغــت   عــام  المــائــة خاللفي  1.1في 
ل  2018 اـب ة و3.6مـق اـئ ة خالل  1.2في الـم اـئ في الـم

ام   ة نمو الواردات  2017ـع ك نتیـج على التوالي، وذـل
من معدل الصادرات.أكبرالعالمیة بمعدل 

ولزیادة الحصة السوقیة لصادرات الصناعة التحویلیة 
ة وتطویرھـا، ی ــین العربـی اج وتحســ ادة االنـت تعین زـی

ذات القیمة المضــافة  المنتجاتىالتركیز علنوعیتھ و
ــات  تواجــھ عملی التي  ــات  العقب ــة، والحــد من  ــالی الع

ومساندة المؤسسات المصدرة  خالل دعمالتصدیر من  
ــول   ــیر وصــ ــواق الخارجیة وتیســ على اقتحام األســ
ــواق   ــدیرـیة وفتح أســ منتـجاتـھا لتعزیز ـقدراتـھا التصــ

دیدة.خارجیة ج

90
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) 8(التجارةإلى إجماليمعدل المیزان التجاري

المیزان   ــر معــدل  ــتخــدام مؤشــ اســ یتبین من خالل 
اليالتـجاري ة  إلى إجـم ــرة دوـل ارة أن أربع عشــ التـج

المنتجــات  عــدد من  في  ــة  ــی ــافســ بتن تمیزت  ــة  عربی
ــام   ع خالل  ــة  ــاعی ــن ــات  2018الصــ المنتج وھي   ،

ــتیكیة في   ــعودیة وعُ اإلماراتالبالس مان وقطر،  والس
مان  والكیماویات العضویة في البحرین والسعودیة وعُ 

ــویـة في   وقطر والكویـت، والكیمـاویـات غیر العضــ
ــعودـیة وعُ األردن ـمان وقطر وتونس والجزائر والســ

ـــیدالنـیة في   ولبـنان ولیبـیا والمغرب، والمنتـجات الصــ
ـــمدة في األردن والبحرین  اإلماراتواألردن، واألســ

ــعودیة وعُ  مان وقطر والكویت وتونس والجزائر والس
ــر والمغرب، و المالبس الـجاھزة  ولبـنان ولیبـیا ومصــ

واألـجـھزة األردنـفي   واـلـمـغرب،  ــر  ومصــ وـتوـنس 
جــات   ـت ـن ـم واـل رب،  ـغ ـم واـل س  وـن ـت ي  ـف یــة  روـن ـت ـك اإلـل
ــر، واأللمنیوم في   ــطین ومصــ ة في فلســ ــمنتـی األســ

وعُـ اإلمــارات ـــعودیــة  والســ وـقـطر واـلـبـحرـین  مــان 
ــالً  ــر، فضـ ــحوم والمنتجات ومصـ عن الزیوت والشـ

.)4/13(الجلدیة في تونس، الملحق رقم 

)9(النسبیة للمنتجات العربیةالمیزة

یســـتخدم مؤشـــر المیزة النســـبیة، المعروف بمؤشـــر 
ــص " ــیة BALASSAالتخصـ "، لقیاس مدى تنافسـ

منتجات الصـــناعة التحویلیة للدول العربیة، وتشـــیر  
أن قیمة المؤشــر شــھدت تغیرات ملحوظة  إلى  النتائج

ــبة لمنتجات عدد من  2018و2017بین عامي  بالنسـ
العربیة. فقد ارتفعت قیمة ھذا المؤشــر بالنســبة الدول  

ــمـدة في المغرب و ــر والجزائر  األردنلألســ ومصــ
15.5و34.2و35.3ولبـنان والبحرین ، حـیث بلـغت  

ل  2018عـام  3.4و6.7و7.2و اـب 30.2و34.7مـق
على التوالي،  2017عـام  3.3و5.5و3.2و13.9و
ومصر تونس  واألردنصناعة المالبس الجاھزة في  و

شر نسبة صافي تجارة الدولة في منتج معین إلى یقیس ھذا مؤ)  8(
إجمالي تجارة الدولة في ھذا المنتج، فإذا كان المؤشر موجب 
ـــیة في ذـلك  ــیر إلى أن اـلدوـلة المعنـیة تتمیز بتـنافســ فـھذا یشــ

الصادرات −الواردات المنتج، ویتم احتسابھ على النحو التالي:
الواردات +الصادرات 
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صــادرات البلد من منتج معین إلى یعادل ھذا المؤشــر قســمة ) 9(

إجمالي صـادرات البلد، على صـادرات العالم من ذلك المنتج 
ــر  ــادرات العالم. فاذا كانت قیمة المؤشـ أكبرإلى إجمالي صـ

ة في  ــبـی ة تتمتع بمیزة نســ دوـل دل ذـلك على أن اـل من واـحد فـی

ــر   ث بلغـت قیمـة المؤشــ عـام  1.5و4.9و17.1حـی
على  2017عــام  1.4و3.4و15.6مقــابــل  2018

ـــماك في موریـتانـیا والیمن  ـــناـعة األســ التوالي، وصــ
ــر   ــومال حیث بلغت قیمة المؤشـ 13.7و63.1والصـ

عــام  11.1و7.8و48مقــابــل  2018عــام  16.8و
عن االرتفاع الكبیر لقیمة على التوالي، فضـالً 2017

8.3المؤـشر بالنـسبة لـصناعة الملح في تونس من  ھذا  
یــدل على  2018عــام  30.9إلى2017عــام   ، ممــا 

ذه المنتجـات  ة في صـــــادرات ـھ ــبـی التمتع بمیزة نســ
وتحسن القدرة التنافسیة لتلك الدول في ھذه المنتجات. 

بة لصـناعة   ر انخفاضـا بالنـس ھد ھذا المؤـش بالمقابل، ـش
و وقطر  البحرین  في  ــت دناألراأللمنیوم  بلغ ــث  حی

13.9مقــابــل  2018عــام  1.7و1.6و11.6قیمتــھ  
وـمـنـتجــات 2017عــام  1.9و2.2و اـلـتواـلي،  ـعـلى 

ــر   الـحدـید الـخام في موریـتانـیا حـیث بلـغت قیـمة المؤشــ
ــیر 2017ـعام 56.6مـقاـبل  2018ـعام 51.3 ، ویشــ

تراجع درجة التنافسیة في ھذه المنتجات بھذه إلى  ذلك
.)4/14(الدول، الملحق 

الحصـة السـوقیة لبعض صـادرات الدول العربیة  
)10(واردات العالمإجماليمن  

تنوعت الحصـــص الســـوقیة للصـــادرات الصـــناعیة  
األسواق العالمیة، حیث ارتفعت  إلى  التحویلیة العربیة

حـصة ـصادرات األـسمدة في األـسواق العالمیة بالنـسبة 
ــبة بلغت   ــر بنس في المائة  4.6لكل من المغرب ومص

ة عـام  ف2.0و ل  2018ي المـاـئ ة  4.2مقـاـب في المـاـئ
ام  1.7و ة ـع اـئ على التوالي، وحصــــة  2017في الـم

صـادرات المنتجات البالسـتیكیة وصـناعة الكیماویات  
في  2.9في المائة و3.1العضـویة في السـعودیة لتبلغ 

ام   ة خالل ـع اـئ ل  2018الـم اـب ة و2.8مـق اـئ 2.3في الـم
یـدل على  على التوالي، ممـا  2017في المـائـة عـام  

ــر على النحو   ــادرات ذلك المنتج. ویمكن كتابة ھذا المؤش ص

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖التالي : =
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑤𝑤𝑤𝑤𝑖𝑖𝑖𝑖�
: قیمة الصــادرات،  xحیث أن 

i  ،البلد :k  ،الســلعة :tیفید إجمالي القیمة و :w مؤشــر نســبة :
إلى العالم.

ــادرات الدولة من منتج معین )10( ــة ص ــر حص یقیس ھذا المؤش
الم من نفس  الي واردات الـع ة من إجـم المـی ــواق الـع إلى األســ

المنتج.

الفصل الرابع: قطاع الصناعة 
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تحســن نســبي في الوضــع التنافســي وفي القدرة على  
منافسة المنتجین واقتحام األسواق في تلك السلع. 

انخفضــت الحصــة الســوقیة لصــناعة  ،في مقابل ذلك
ــبة لكل من  ــبة اإلماراتاأللمنیوم بالنس والبحرین بنس

المــائــة و3.3بلغــت   عــام  المــائــة خاللفي  1.1في 
ل  2018 اـب ة و3.6مـق اـئ ة خالل  1.2في الـم اـئ في الـم

ام   ة نمو الواردات  2017ـع ك نتیـج على التوالي، وذـل
من معدل الصادرات.أكبرالعالمیة بمعدل 

ولزیادة الحصة السوقیة لصادرات الصناعة التحویلیة 
ة وتطویرھـا، ی ــین العربـی اج وتحســ ادة االنـت تعین زـی

ذات القیمة المضــافة  المنتجاتىالتركیز علنوعیتھ و
ــات  تواجــھ عملی التي  ــات  العقب ــة، والحــد من  ــالی الع

ومساندة المؤسسات المصدرة  خالل دعمالتصدیر من  
ــول   ــیر وصــ ــواق الخارجیة وتیســ على اقتحام األســ
ــواق   ــدیرـیة وفتح أســ منتـجاتـھا لتعزیز ـقدراتـھا التصــ

دیدة.خارجیة ج
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التطورات في مجال النفط والطاقة 

نظرة عامة 
ــواقتأثرت ــكل ملحوظ بالعالمیة النفطأس العوامل بش
التحدیات التي شھدھا االقتصاد العالمي  اسیة ویالجیوس

ام   ث  .2019في ـع دت  حـی ـــھ ً شــ ا الربع  خالل  تراجـع
الطلب العالمي على النفط نخفاضال، انعكاســـاً  األول

ذلك على  ، االقتصــاد العالميتباطؤ نشــاطعلى خلفیة 
الالرغم من تفــاق خفض الجــدیــدة  التعــدیالت  دخول 

من شــھر حیز التنفیذ بدءً 1(أوبك +)اإلنتاج بین دول  
شــھدت أســواق فیما ،أشــھرســتةلمدةو2019ینایر  

ً االنفط العالمیة  خالل الربع الثاني من  نتعاشــــاً نســــبیا
ـــھد  الـعام ــتقرار الزخم  اـلذي شــ الھبوطي في أداء  اســ

ــاد العالمي تفاق الوالیات المتحدة اتزامناً مع ، االقتصـ
ــتئـناف المفـ األمریكـیة   ــین على اســ وضــــات  اوالصــ

ــواق  ـتأثرتخالل الربع الـثاـلث،  .  التـجارـیة بینھـما أســ
الـشرق  منطقة  بتزاید التوترات الجیوـسیاـسیة في  النفط 

،  تباطؤ أداء االقتصــــاد العالمي األوســــط، إلى جانب  
ـــناـعات التحویلـیة إلى  تراجع تزامـناً مع   ــاط الصــ نشــ

ــھدھا منذ األزمة المالیة العالمیة في   ــتویات لم تشـ مسـ
بین الوالیات المتحدة تصـاعد التوترات، و2008عام  

ــیناألمریكیة   ــین  ما نتج عنھا من، والصـ فرض الصـ
على وارداتھا من نوعھا ھي األولى لرســـوم جمركیة 

ةمن النفط األمریكي ـــب ة5بنســ اـئ ك تـحد.في الـم تـل
اتج عن  من األثر اإلیجـابي  التطورات د دول  الـن تمـدـی

من  حتى ـشھر مارستفاق خفض اإلنتاج(أوبك +) ال
الطلـب  الملحوظ في  رتفـاع  االمن أثر  ، و2020عـام

ــواقالـعالمي على .اـلدولـیة خالل تـلك الفترةالنفطأســ
ــھدفي المقابل،  ــواق النفط االربع الرابع  شـ نتعاش أسـ

اتفاقالوالیات المتحدة والـصین إلى  توـصل تزامناً مع
، وتراجع المخاوف بشأن خروج المملكة  تجاري أولي

اقالمتـحدة من االتـحاد األوروبي دون   ، إلى ـجاـنب اتـف
ك +)دول  اتفـاق ــافي  خفض  على  (أوـب إلنتـاج  إضـــ

د ــین والھـن اع الملحوظ في طـلب الصــ النفط، واالرتـف
على النفط الخام.

ـــیا 1 ــاـفة إلى روســ ــاء في منظـمة أوـبك ـباإلضــ اـلدول األعضــ
والسـودان والمكسـیك وبرونوي وجنوب  وأذربیجان والبحرین  

السودان وُعمان وكازاخستان ومالیزیا.

ــلي  وبشـــكل عام،   في  رغم تســـجیلھا ألقوى أداء فصـ
ــواق  خالل الربع األول  ، 2009مـنذ ـعام  اآلجـلةاألســ

في  لنفط لالعالمیةسـعار  ألاتنخفضـ ا، 2019من عام  
ذلــك  2019عــام   ــابق، ویُعــد  بــالعــام الســـ مقــارنــة 

بعواـمل  ، مـتأثرةً 2016ھو األول مـنذ ـعام  االنخـفاض
ــابكة منھا   ــاد العالميعدیدة ومتشـ تباطؤ أداء االقتصـ

المنقضـیةالعشـر سـنواتالإلى أدنى مسـتوى لھ خالل 
والتوترات التجاریة المتصــاعدة بین الوالیات المتحدة 

على  ـسلبیةٍ ، مما كان لھ انعكاـساتٍ األمریكیة والـصین
، الذي ـسجل 2019في عام على النفطالعالمي  لطلب ا

ملیون برمیـل/یوم، مقـارنـة بنمو بلغ 0.9بنحونمواً  
، لیصل مستواه إلى  2018عام  برمیل/یومملیون 1.5

في ـھذا اإلـطار،.  2019ملیون برمـیل/یوم ـعام 99.7
100بنحو العالمیة  االمدادات النفطیة  إجمالينخفضا

حـیث  ملیون برمـیل/یوم،98.9لیبلغبرمـیل/یوم،  ألف
وـبك من النفط الـخام والنفوط أـمدادات دول  إتراجـعت

ــكل ملحوظ بلغ غیر التقلیدیة  ملیون برمیل/یوم2بشــ
مع خفض اإلنـتاجـباتـفاقالتزام دول أوـبك  على خلفـیة

الـدول المنتجـة للنفط من خـارجھـا والتوترات بعض 
الجیوســیاســیة التي شــھدتھا منطقة الشــرق األوســط، 

ــل ل .ملیون برمیـل/یوم34.6إلىلتصـــ ،في المقـاـب
االـمدادات من اـلدول المنتـجة من ـخارج أوـبك ارتفـعت

ملیون 64.3برمیل/یوم لتصـــل إلىملیون1.9بنحو  
ةیـةمخزونـات النفطالوارتفعـتبرمیـل/یوم. العـالمـی

العــام  بوتیرة المحققــة خالل  بــالزیــادة  أقــل مقــارنــة 
زیادة طفیفة في  2019خالل عام  تحققتكما  .الـسابق

ــات ــاطی ــةاالحتی ــالمی ــاز الع والغ النفط  من  ــدة  المؤك
بتھا   في المائة على  1.3وفي المائة 0.99الطبیعي نـس

التوالي. 

فقد ،الدول العربیةنشاط االستكشاف في  فیما یخص  
العام   خالل  ً 12حققت  نفطیا ً 13واكتشافاً  اكتشافا

 ً على  غازیا واستحوذت  من  56.5نحو،  المائة  في 
االحتیاطي   والعالمي  تقدیرات  النفط  من  نحو المؤكد 

الفصل 
الخامس 




