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    القطاع الصناعيالقطاع الصناعي

  
  

  

  نظرة عامة
 
، إذ  ارتفاعًا ملحوظًاهذا الناتجسجل حيث   زيادة ناتج الصناعة االستخراجيةرتفاع أسعار النفط العالمية إلىا أدى

ارتفعت بالتالي نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي و، 2007 وعام 2002 عام بينتضاعف أآثر من ثالث مرات 

 في 86وخالل الفترة نفسها، ارتفع ناتج الصناعة التحويلية بحوالي . المائة في 39.8 إلى 27من فسها خالل الفترة ن

 . في المائة9.4 في المائة إلى 11.1 حوالي المائة، غير أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي انخفضت من

 إلى 2002 في المائة عام 38محلي اإلجمالي من حوالي وإجماًال فقد ارتفعت مساهمة ناتج القطاع الصناعي في الناتج ال

 .  مما أدى إلى استمرار تحسن أداء القطاع الصناعي للعام الخامس على التوالي2007 في المائة عام 49.2حوالي 

  

ففي مجال الصناعة االستخراجية النفطية . 2007 خالل عام وقد تحققت عدة تطورات صناعية مهمة في الدول العربية

والت للمشارآة في عمليات التنقيب واإلنتاج للنفط والغاز في عدة دول عربية من بينها ليبيا والجزائر ج إطالق تم

م توقيع اتفاقية للشروط األساسية التي سيتم بموجبها استغالل صناعة االستخراجية غير النفطية، ت وفي مجال ال.واليمن

 .  السعوديةترسبات الفوسفات الواقعة شمال المملكة العربية

  
على و ومنح تراخيص جديدة ، مرحلة اإلنتاجوطاقات جديدةتوسعات وبالنسبة للصناعة التحويلية، فقد شهد العام دخول 

ية إلى م بينما استمرت الجهود الرا،في طاقات التكريرتذآر حدث تغيرات ت ولم . في صناعة مواد البناءوجه الخصوص
 .آربونية واستخدام الغاز الطبيعي آلقيم للصناعة البتروآيماوية وصناعة األلمنيومتعظيم االستفادة من الثروات الهيدرو

وال تزال صناعة  . إلى اإلمارات من خالل مشروع دولفينمن قطروقد بدأ خالل العام تصدير الغاز الطبيعي 
ة في مواجهة المنافسة  للمحافظة على موقعها في السوق العالميعمل جاهدةالمنسوجات والمالبس في الدول العربية ت

الزيوت، :  من بينهامقبولةبعض الدول العربية بتنافسية ل  المنتجات الصناعيةوتتميز. الشديدة من دول جنوب وشرق أسيا
  .والشحوم، والكيماويات، والمنتجات البالستيكية، واألسمدة، ومنتجات مواد البناء

 
 الناتج الصناعي العربي

  
 مليار 643.3 مليار دوالر مقارنة مع حوالي 724بحوالي  2007محلي لقطاع الصناعة عام يقدر إجمالي قيمة الناتج ال

 مساهمة القطاع الصناعي العربي في انخفضتو . في المائة12.5 بمعدل نمو قدره  أنه ارتفع، أي2006دوالر عام 
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 في المائة 49.8مائة مقارنة بنسبة  في ال49.2 لتبلغ 2007بنسبة ضئيلة في عام الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية 

  .)1(جدول ال ،2006في عام 
  

(مليار دوالر)

القيمة السنة
المضافة

معدل النمو 
السنوي 

(%)

المساهمة في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي*  (%)

القيمة 
المضافة

معدل النمو 
السنوي 

(%)

المساهمة في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي*  (%)

القيمة 
المضافة

معدل النمو 
السنوي 

(%)

المساهمة في 
الناتج المحلي 

اإلجمالي*  (%)

2001180.913.8-27.273.01.711.0253.99.9-38.2
2002181.80.527.074.72.311.1256.51.038.0
2003219.120.529.082.610.610.9301.717.639.9
2004292.233.432.893.913.710.5386.128.043.3
2005420.744.038.6106.613.59.8527.336.648.4
2006522.424.240.5120.913.49.4643.322.049.8
2007585.412.139.8138.614.69.4724.012.549.2

 *   النسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق        .
 المصدر  : المالحق  (1/4)، (2/4)، (3/4).

الجدول رقم ( 1) 
قيمة الناتج الصناعي العربي (  باألسعار الجارية) 

 ( 2007  - 2001  )

الصناعة التحويلية إجمالي القطاع الصناعيالصناعة اإلستخراجية

 
 

إلى أداء القطاع الصناعي بشقيه االستخراجي والتحويلي، فقد ارتفع ناتج الصناعة االستخراجية من حوالي بالنظر 

ائة، وبالتالي  في الم12.1 حوالي بنسبة، أي 2007 مليار دوالر عام 585.4 إلى حوالي 2006 مليار دوالر عام 522.4

. 2006 في عام 40.5بعد أن آانت  في المائة 39.8حت حصة هذه الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي بأص

إذ  راجية في الناتج المحلي اإلجمالي،تتميز الدول العربية المصدرة للنفط بارتفاع مساهمة الصناعة االستخعمومًا و

، بينما تتراوح مساهمة الصناعة ليبيافي المائة في   76ائة في السودان و في الم15.0تتراوح هذه النسبة ما بين 

 في المائة في المغرب و 1.7االستخراجية في الدول العربية األخرى التي تمتلك صناعة استخراجية غير نفطية ما بين 

 ).3/4(، الملحق تونس في المائة في 5.7

  

، 2007عام    مليار دوالر138.6 إلى 2006 مليار دوالر عام 120.9من وبالنسبة لناتج الصناعة التحويلية، فقد ارتفع 

  متوسط قدره بمعدل سنوي2002-2007  ويالحظ أن هذا الناتج قد نما خالل الفترة.  في المائة14.6 حوالي أي بنسبة

 في 9.5ود حوالي  في حد نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجماليوبقيت.  في المائة13.2حوالي 

  بسبب ارتفاع مساهمة القطاعات األخرى، السيما الصناعة االستخراجية، الشكلالمائة خالل األعوام الثالثة الماضية

 .)1(رقم 
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القيمة المضافة للصناعة اإلستخراجية القيمـة المضـافة للصناعة التحويليــة
  

  

 

 والمغرب بارتفاع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي ومصر األردنو تونس تتميز الصناعة التحويلية في آل منو

 في المائة، ومع ذلك فإن هذه النسب ال تزال متدنية بالمقارنة مع 17.1و 15 والتي تتراوح ما بين 2007 عام اإلجمالي

 40 و في المائة30 في المائة، 20الدول الصناعية مثل الواليات المتحدة األمريكية واليابان وآوريا، حيث تبلغ حوالي 

 .)2( رقم  على التوالي، الشكل،في المائة
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الشكل (1) : تطور القيمة المضافة لكل من الصناعة االستخراجية والصناعة التحويلية 
في الدول العربية خالل الفترة  2007-2001

الشكل (2) : نسة مساهمة القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي  
ام  2007 اإلجمالي في الدول العربية ع

  ).4/2(، )4/1(المالحق : المصدر 

  ).4/3(الملحق : المصدر 
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 صناعات االستخراجيةتطورات ال

  
 ،)صناعة استخراجية نفطية( تتكون الصناعة االستخراجية في الدول العربية من صناعة واستخراج النفط والغاز 

 وصناعات استخراج المواد غير المعدنية مثل مواد ،وصناعات استخراج الخامات المعدنية مثل الحديد والنحاس والذهب

 668 مليار برميل مقارنة مع حوالي 670 حوالي 2007بلغت احتياطيات النفط عام وقد . البناء والفوسفات والبوتاس

مليون  23.2 مقارنة مع حوالي 2007ي في عام / مليون ب22.1وبلغ إنتاج النفط نحو . مليار برميل في العام السابق

 ).4/4(، الملحق 2006ي في عام /ب

  

 ،ارتفاعات سريعة وقياسية في أسعار النفط الخام 2007ل عام  هذه الصناعة خالشهدت :صناعة استخراج النفط والغاز

 االقتصاد األمريكي ومن ثم االقتصاد نموفي  تباطؤإحداث تخشى أوساط هذه الصناعة أن يؤدي إلى األمر الذي 

أمس  للنفط، خصوصًا تلك التي أضحت في صدرة على اقتصادات الدول الم، عاجًال أم أجًال،العالمي، ما ينعكس سلبيًا

 . ته لتمويل مشاريعها التنموية الضخمةاالحاجة لعائد

  

وقد تحقق خالل العام عدد من التطورات في مجاالت االستكشاف والتنقيب واإلنتاج في عدد من الدول العربية، وعلى 

 مقاسمة اإلنتاجففي ليبيا، تم إجراء الجولة الرابعة للتنقيب و. وجه الخصوص، في آل من ليبيا، اليمن، السودان والجزائر

وقد فازت ست شرآات .  شرآة وائتالف من مختلف الجنسيات68 للغاز الطبيعي، وتقدمت لهذه الجولة ت خصصالتي

 30 و9.8بتراخيص العمل في أحواض سرت وغدامس ومرزق ومسطح برقه، وتراوحت حصتها في المشارآة ما بين 

آيلو  ألف 13 ومسوحات سيزمية ثنائية األبعاد بطول حوالي ،ًا بئرًا استكشافي33ويشمل برنامج العمل حفر . في المائة

وأثمرت أعمال الحفر في حوض مرزق التي .  ألف آيلو متر مربع8.6 وثالثية األبعاد تغطي مساحة تقدر بحوالي متر

 اليومي قام بها ائتالف من شرآات إسبانية ونرويجية ويونانية عن اآتشاف جديد للغاز عن طريق حفر بئر بلغ إنتاجه

 .  مليون متر مكعب5.8نحو 

  

، وتم خالل 2007 بئرًا استكشافيًا خالل عام 140في اليمن، خططت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية لحفر حوالي و

حدى عشر قاطعًا بحريًا، تهدف إلى زيادة إنتاج البالد إالعام اإلعالن عن الجولة الرابعة لالستكشاف ومقاسمة اإلنتاج في 

وقد سبق للهيئة أن منحت رخص استكشاف وتطوير ثماني قواطع من .  ألف برميل في اليوم500النفط إلى مستوى من 

وتتوقع الشرآة اليمنية للغاز الطبيعي المسيل أن يدر مشروع . ربعة عشر قاطعًا عرضت خالل الجولة الثالثةأأصل 

يتكون المشروع من . ليار دوالر خالل عمره االقتصادي م50  إلى  30تصدير الغاز إلى آوريا عائدات تتراوح ما بين 

ويتوقع أن يتم تنفيذ . نقلللمحطة لتسييل الغاز في بلحاف، ووحدتين إلنتاج ومعالجة الغاز في مأرب، وثالثة خطوط 

، وإنجاز آافة تجهيزات المشروع 2008غاز المسيل نهاية عام حلتين، وأن يتم تصدير أول شحنة للالمشروع على مر

  .2009الل الربع األول من عام خ
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، ة وأفريقيةفي السودان، تم توقيع اتفاقية مشارآة في اإلنتاج مع ائتالف مكون من خمس شرآات وطنية وأسيويو
من جانب آخر، تأمل .  الحدود المصريةإلى البحري الممتد من ميناء بورسودان القطاعبغرض استكشاف وتطوير 

، 1985مل في القطاع الذي آانت تشغله جنوب السودان بعد تعليق أعمالها فيه عام شرآة توتال الفرنسية العودة للع
في الجزائر، أعلنت شرآة  و.2008وتخطط لتنفيذ مسوحات سيزميه وحفر آبار استكشافية جديدة في القاطع خالل عام 

فطيًا في الصحراء الجزائرية  اآتشافًا غازيًا ون20سوناطراك عن تحقيقها، بالتعاون مع شرآائها األجانب، ألآثر من 
ن الغاز في عآما أن الجزائر قد طرحت نهاية العام جولة جديدة للتنافس على اقتناء تراخيص للتنقيب . 2007خالل عام 

  .مناطق واعدة
  

 تعتمد موريتانيا بشكل آبير على قطاع التعدين في توليد الدخل بسبب مساهمته :الصناعة اإلستخراجية غير النفطية
 في المائة من إجمالي صادرات 64بيرة في النشاط االقتصادي والصادرات، حيث شكلت مساهمة خام الحديد نحو الك

للحديد " ةقلب العوج"وقد سبق وأن منحت موريتانيا شرآة استرالية رخصة لتطوير واستغالل منجم . 2005البالد عام 
 مليون طن في السنة من الحديد لمدة 7كفي إلنتاج  مليون طن بنقاوة ت470والذي يحتوي على مخزون يقدر بحوالي 

 وشرآة استرالية وآل من  الموريتانية"شرآة سنيم" توقيع مذآرة تفاهم بين ممثل 2007وقد تم خالل عام . ثالثين عامًا
شرآتي سابك السعودية وقطر للصلب، للمساهمة في إنشاء مصنع للبالطات يستمد مدخالته من خام الحديد المنتج من 
المنجم على أن تصدر هذه البالطات إلى آل من قطر والسعودية الستخدامها في  مصانع الشرآتين العربيتين لمقابلة 

قلب "ن النحاس والذهب في منجم  مخزونًا م أيضًاتمتلك موريتانياو. احتياجات السوق المتنامية من حديد اإلنشاءات
وقد بدأت شرآة آندية في استغالل ". نواآشوط"ل شرق العاصمة  آيلومتر شما250الذي يقع على بعد حوالي  " رينالق

 آالف 3شهر من النحاس وحوالي / طن1700 حيث وصل معدل اإلنتاج إلى حوالي ،2006هذه الترسبات ابتداًء من عام 
ذي سينتج وال" زيازتتا" ومن المؤمل أن يزداد إنتاج الذهب في موريتانيا بعد تنفيذ مشروع منجم .شهر من الذهب/أوقية

منحت موريتانيا رخصًا للتنقيب عن اليورانيوم لشرآات استرالية في و. أوقية خالل عمره االقتصاديحوالي مليون 
 .  آالف آيلو متر مربع10مساحة تقدر بحوالي 

  
 1765، توقيع عقود تنفيذ خطوط سكة حديد الشمال ـ الجنوب المقدر طولها بنحو 2007تم في السعودية، خالل العام و

وبذلك سوف تتمكن شرآة .  مليار دوالر17 حوالي  قدرهاآيلو متر مع تحالفات لشرآات سعودية وعالمية بتكلفة إجمالية
معادن، وهي الشرآة التي تقوم باستغالل المعادن في المملكة، من نقل منتجاتها من حزم الجالميد والزبيرة إلى رأس 

ة سابك اتفاق الشروط األساسية لمشروع استغالل الفوسفات الذي وقد وقعت شرآة معادن مع شرآ. الزور والحديثة
ة في منطقة رأس ييهدف إلى استثمار احتياطيات الفوسفات في شمال المملكة إلنتاج األسمدة الفوسفاتية في المدينة التعدين

 .2010 ويتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع عام ،الزور شمال مدينة الجبيل الصناعية
  

التزال عمليات استخراج وتصنيع خام صخر الفوسفات تعاني من ارتفاع تكلفة نقل المنتجات برًا إلى ميناء وفي األردن، 
وتقوم الشرآة العربية للبوتاس . بالميناء" الشيدية"  بسبب تأخر تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد يربط منجم ،العقبة

 .)1(2008 مليون طن عام 2.4 إلى مستوى بتنفيذ توسعة من شأنها زيادة طاقتها من منتجات البوتاس

                                                 
  . ، ومصادر أخرىEIU Country Reports, 2007: المصدر  )1(
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 تطورات الصناعات التحويلية

  
  وسيطة موادات االستخراجية وتحويلها إلىتهدف الصناعة التحويلية إلى زيادة القيمة المضافة للمواد األولية والخام

إلسمنت والحديد والصلب  ومن الصناعات التحويلية المهمة في الدول العربية صناعات مواد البناء مثل ا.وسلع نهائية

وصناعة  ، وصناعة األسمدة،)رير والغاز والبتروآيماوياتكصناعات الت(واأللمنيوم، والصناعات الهيدروآربونية 

 . الدواءصناعة  وصناعة السيارات، و،الغزل والنسيج

    

  ناعات مواد البناءص

 خصوصًا تلك التي تشهد نهضة ،لعربية في أغلب الدول ا2007ازدادت وتيرة الطلب على مواد البناء خالل عام 

وقد ارتفع ناتج . عمان واإلمارات ومصر وسورية والجزائر والسودان وقطرعمرانية غير مسبوقة آما هو الحال في 

 في المائة عن العام السابق، وتراوحت نسبة النمو 19.8 بنسبة حوالي 2007قطاع التشييد للدول العربية مجتمعة عام 

وتتصدر السعودية الدول العربية ، في عمانفي المائة  35وحوالي معدل نمو سلبي في موريتانيا ا بين في هذا الناتج م

 ).5/4(الملحق  ، تليها اإلمارات ثم الجزائر في قطاع التشييد حجم الناتجمن حيث

  

للمصانع  تصميميةت ال على الرغم من أن الطاقا،وقد صاحب الطلب الشديد على مواد البناء ارتفاعًا آبيرًا في أسعارها

 تفوق حاجة السوق المحلي في بعض الدول العربية، فمثًال يتوقع أن تصل طاقة إنتاج األسمنت في المرخصةالقائمة و

 مليون طن بعد استكمال التوسعات في أآثر من عشر شرآات بالمقارنة مع استهالك قدره 37السعودية إلى حوالي 

 التراخيص الممنوحة إلقامة مصانع جديدة في السنوات القادمة، مما افة إلىباإلض ،2006 مليون طن عام 25حوالي 

 بالسلطات السعودية إلى وقف منح المزيد من هذه التراخيص خوفًا من حدوث اختناقات تسويقية لتلك المصانع عند احد

 . استكمالها

  

 في الدول طاقة التصميمية للمصانع القائمة أن ال2006سمنت للعام ستدل من البيانات المتوفرة عن األ ي:صناعة األسمنت

سمنت، في حين بلغ اإلنتاج الفعلي  مليون طن من األ160 مليون طن من الكلنكر وحوالي 138 بلغت حوالي العربية

وقدر إجمالي استهالك الدول العربية من األسمنت والكلنكر .  مليون طن من الكنلكر واألسمنت على التوالي141 و 122

سمنت، وتشير هذه  مليون طن من األ12 مليون طن، وتصدير حوالي 25 مليون طن، وتم استيراد حوالي 147بحوالي 

البيانات إلى أن مصر تحتل مرآز الصدارة في صادرات األسمنت بينما تعتبر اإلمارات أآبر مستورد لألسمنت تليها 

  ). 6/4( الملحق ،لعراق ثم الكويتا

 
ي المغرب فف .من بينها المغرب ومصر وعمانتطورات في عدد من الدول العربية  مجموعة من ال2007وقد شهد عام 

 لمواجهة الطلب 2010 دوالر خالل الفترة الممتدة حتى عام ارسمنت نيته استثمار أآثر من مليأعلن اتحاد شرآات األ

 مليون طن مع مطلع العقد 18  حوالي مغربالمتزايد على األسمنت ومواد البناء، ويتوقع أن يبلغ إنتاج األسمنت في ال
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 بالمائة سنويًا بفعل مشاريع البنية التحتية 10ويأتي ذلك استجابة للنمو في الطلب بمعدل حوالي . الثاني من هذا القرن

 . التي تنفذها الدولة بما في ذلك إنجاز حوالي مليون وحدة سكنية

  

 إلقامة مصانع أسمنت في محافظات ًا جديدًارخيص  ت14نها بصدد منح أجارة والصناعة ت أعلنت وزارة الفي مصر،و

سنة للطاقات / مليون طن21الجنوب وشمال سيناء والسويس لتوفير احتياجات التوسعات العمرانية بما يضيف حوالي 

وقد تم فعًال منح تراخيص إلقامة مصانع إسمنت في آل من بني سويف والسويس والمنيا وقنا، ورفع . اإلنتاجية القائمة

 . الطلب في السوق المحليتلبية تصدير طن األسمنت لصالح رسم 

  

 ألف طن من اإلسمنت يوميًا، ومن المخطط أن ترتفع هذه الطاقة إلى حوالي 4.2 تنتج شرآة أسمنت عمان في عمان،و

اته ويقوم هذا المصنع بتزويد السوق المحلي بأغلب احتياج.  اإلنتاجمرحلةيوم مع دخول طاحونة جديدة / ألف طن7.2

وباإلضافة إلى مصنع أسمنت عمان هناك مصنع أسمنت ريسوت في ظفار، والذي يصدر جزء من إنتاجه . من األسمنت

 .وهناك حاجة إلنشاء مصانع أسمنت جديدة لتلبية الطلب المتزايد. إلى اليمن

  

رابع على التوالي، إذ بلغ تجاوز اإلنتاج العالمي من الصلب الخام مستوى المليار طن للعام ال :صناعة الحديد والصلب

وبلغ إجمالي إنتاج .  مليون طن15.2 مليار طن، في حين أنتجت الدول العربية منه حوالي 1.34 حوالي 2007عام 

 مليون طن 23 مليون طن وحوالي 20.6 نحو 2006الدول العربية من المنتجات النهائية الطويلة والمسطحة خالل عام 

 – 2000 خالل الفترة سنوي وسطي بمعدل  أنه ارتفع، أي2000 مليون طن عام 11.4 بالمقارنة مع حوالي 2007عام 

 2007 خالل عام  في االرتفاع أسعار بعض المنتجات النهائية للحديد والصلبترمستوا.  في المائة10.5، قدره 2007

  .)2 ( رقمجدولال في المائة، 21 في المائة و 9.0وتراوحت نسب الزيادة فيها بين 

  

ديسمبر    2007يناير    2007المنتج  
549630لفائف مدرفلة على الساخن   

647705لفائف مدرفلة على البارد   
747837صفائح مدرفلة على الساخن   

495598قضبان حديد األسالك 
732859منتجات صلب متوسط الحجم  

.www.steelonthenet.com :المصدر

الجدول رقم  ( 2)
أسعار بعض منتجات الصلب الكربوني النهائية خالل عام        2007

(دوالر للطن )

  

 على مدخالتها مثل الصين،في خصوصًا  ، أوساط الصناعة الزيادة في أسعار المنتجات النهائية إلى زيادة الطلبحجوتر

 مع الطلب الشديد إلى استمرار ارتفاع المتزامنةوقد أدت هذه العوامل .  وإلى ارتفاع أسعار الطاقة،خام وخردة الحديد

 .أسعار الحديد في الدول العربية
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 إلى  في مصر عدة تطورات في عدد من الدول العربية من بينها زيادة إنتاج آل من شرآة عز الدخيلة2007وشهد عام 

 ناحتلت هاتين الشرآتين المرآزيوبذلك  مليون طن، 4.7 وشرآة حديد السعودية إلى مستوى ، مليون طن4.8مستوى 

عن ) عز الدخيلة( شرآة حديد عز وأعلنت . شرآة إلنتاج الصلب في العالم129 على التوالي من بين 65  و63

سنة من حديد التسليح مع إمكانية التوسع / مليون طن1.5اعتزامها إقامة مصنع جديد للحديد في الجزائر ينتج حوالي 

 في المائة من أسهم شرآة موريتانية تنتج خام 49.9ب على حصلت شرآة قطر للصلت آذلك .ومضاعفة اإلنتاج مستقبًال

ات الحديد طاقته حوالي ركولمن، وقعت شرآة الخليج لالستثمار عقدًا مع شرآة يابانية إلقامة مصنع وفي البحري. الحديد

لحديد األسفنجي ا  إلنتاج مليون طن سنويًا، وتعد الشرآة دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء مجمع للصلب يتضمن وحدات6

 . وحديد التسليح

  

يخطط لها أن تبدأ لحديد والصلب في الدول العربية، ل  مصانع جديدةمشروعات إنشاء في ةالجدير بالذآر أن هناك طفرو

، وثالثون مشروعًا للمنتجات الطويلة شرإلنتاج حديد االختزال المباسبعة عشر مشروعًا  فمثًال هناك حوالي ،في اإلنتاج

 في فائضبًال إلى حدوث مما قد يؤدي مستق 2010عام  يخطط لها أن تبدأ في اإلنتاج خالل الفترة الممتدة حتى وغيرها

 ).4/7(السوق المحلي، الملحق 

  

 وتراوح ما بين 2007 استمر تذبذب سعر طن األلمنيوم األولي في األسواق العالمية خالل عام :)2(صناعة األلمنيوم

ومع تذبذب السعر، يالحظ أن االتجاه العام آان نحو االنخفاض، رغم ارتفاع تكلفة .  دوالرًا للطن2800 و 2400

ولعل ذلك يرجع جزئيًا إلى .  دوالر للطن خالل النصف الثاني من العام2600 إلى 2400الطاقة، إذ استقر عند مستوى  

 .  دخول طاقات جديدة مرحلة اإلنتاج العرض على الطلب نتيجةزيادة

  

ألوسط، وتوفر ونظرًا لزيادة الطلب العالمي على األلمنيوم األولي خصوصًا في الهند والصين وبعض دول الشرق ا

مزايا نسبية في بعض دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تتمثل في امتالآها الحتياطيات الغاز الطبيعي، وقربها 

ية التي آانت  الجمرآلرسوم اوإلغاءمن األسواق الرئيسية، وانتهاج دول المنطقة لسياسات تنويع مصادر الدخل، 

أدى ذلك إلى  اقتصاديات صناعة األلمنيوم األولي في المنطقة، وتعززتاردات،  األوروبي على الوتفرضها دول االتحاد

  . إحداث صناعات تحويلية الحقة تعتمد عليها مثل صناعة مقاطع وسحب األلمنيوم

  

 ومن المتوقع أن يصل 2007 ألف طن عام 860 إلى حوالي في اإلمارات ، ارتفع إنتاج شرآة دوبالوعلى صعيد الدول

. 2011سنة عام / مليون طن1.5وتخطط الشرآة لزيادة طاقتها اإلنتاجية إلى . 2008 ألف طن عام 920إلى حوالي 

 مليار دوالر إلنشاء مجمع متكامل لصناعة األلمنيوم في منطقة الرويس 5وتعتزم شرآة أبوظبي لأللمنيوم استثمار نحو 

 . الصناعية يضم مصفاة لأللومينا ومصهرًا لأللمنيوم

  
                                                 

  . ، ومصادر أخرىnet.alunet.www: المصدر   )2(
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 آندية للمساهمة في تطوير مخزون البوآسايت السعودي وبناء شرآةة، وقعت شرآة معادن اتفاقية مع في السعوديو

يتضمن المشروع تطوير .  مليار دوالر7 بحواليللمشروع تكلفة اإلجمالية التقدر . وتشغيل مجمع لتحويل المعدن إلى فلز

 1400يت، وبناء محطة آهرباء طاقتها  مليون طن من البوآسا90 يحتوي على حوالي  في شمال المملكةمنجم

 شمال منطقة سنة/ ألف طن720سنة ومصهر لأللمنيوم سعته / مليون طن1.6ميجاوات، وإنشاء مصفاة لأللومينا طاقتها 

وتسعى السعودية إلى زيادة إنتاجها من الغاز . 2011 في اإلنتاج عام  المشروعأن يبدأمتوقع ، ومن البيل الصناعيةج

 . الجديدةةهة احتياجات المصاهر والمشاريع  البتروآيماويالطبيعي لمواج

  

 آالف طن من 7 من بينها مصنع ينتج "ألبا"طورت البحرين صناعات الحقة لأللمنيوم األولي الذي تنتجه شرآة و

 ةتوسع من رقائق األلمنيوم وهي بصدد سنة / ألف طن165  نحو أخرى، وتنتج شرآة بحرينيةمسحوق األلمنيوم

مسيعيد أوتم خالل العام وضع حجر األساس لمشروع ألمنيوم قطر في منطقة . سنة/ ألف طن200 حوالي إلنتاج مصنعها

 ميجاوات 1250يتضمن المشروع إنشاء محطة للكهرباء قدرتها .  مليار دوالر5.6الصناعية بتكلفة تقديرية قوامها 

. تين لصب مقاطع األلمنيومحدووقطاب الكربون سنة ومصنعًا أل/ ألف طن585ومرفأ للتوريد والتصدير ومصهر بطاقة 

ويعد المشروع استثمارًا مشترآًا بين شرآة قطر للبترول وشرآة نرويجية، ويتوقع أن يبدأ المصنع في اإلنتاج نهاية عام 

 . سنة/ مليون طن1.2تم توسعة المشروع الحقًا لتصل طاقته اإلنتاجية إلى مستوى وأن ت 2009

  

 اتفاقًا مع ندوبال اإلماراتيتيو  مبادلة للتنميةتي أبرمت شرآأللمنيوم الجديدة على دول الخليج، إذاوال تقتصر مشاريع ا

 ألف طن من األلمنيوم األولي 700 مصهر لأللمنيوم في الجزائر طاقته حوالي وناطراك الجزائرية لبناء أولشرآة س

 مرفأ لالستيراد والتصدير ومحطة للكهرباء قدرتها يتكون المشروع من. ه معظمه للتصدير إلى األسواق األوروبيةيوج

 . مليار دوالر8 التقديرية نحو  المشروع وتبلغ تكاليف، ميجاوات2000حوالي 

  

  ات الهيدروآربونيةصناعال
  

بسبب ي /مليون ب 85.3إلى  85.2من  2007 ارتفعت طاقة التكرير االبتدائي العالمية خالل عام :)3(صناعة التكرير

ي / مليون ب7.2ي بعض المصافي القائمة، آذلك ارتفع إجمالي طاقات التكرير االبتدائي العربية من حوالي التوسعات ف

ار الجديدة حويرجع ذلك بالدرجة األولى إلى تشغيل مصفاة ص. 2007ي عام / مليون ب7.5 إلى حوالي 2006عام 

، والخرطوم في مارات الفجيرة في اإلافيبين مصوتتوزع بقية الزيادة ، ي/ ألف ب116نة عمان بطاقة قدرها بسلط

 ).8/4(الملحق  ،السودان، ومينا الفحل في عمان
  

 إلى استمرار ارتفاع التكاليف ، وضعف الدوالر، خدمات الموردين ومقاولي اإلنشاءعلىوقد أدى الطلب المتزايد 

  تلك ومن أبرز،بعض هذه المشاريع طرحالتقديرية إلقامة المصافي والمجمعات البتروآيماوية، وبالتالي إلى تأجيل 

ار الجديدة، تم خالل العام تشغيل مصفاة حوباإلضافة إلى تشغيل مصفاة ص .مشروع مصفاة الزور في الكويتالمشاريع 
                                                 

  . ، ومصادر أخرى2007، تقرير األمين العام السنوي )أوابك(لبترول منظمة األقطار العربية المصدرة ل: المصدر   )3(
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 وتشغيل مصفاة الفجيرة في اإلمارات بعد توقف دام أربع سنوات، ورفع الطاقة اإلنتاجية ،ين في الجزائرصسور ال

 ألف 106 إلى 85ي ومصفاة مينا الفحل في سلطنة عمان من / ألف ب147 إلى 122ودان من لمصفاة الخرطوم بالس

 . ي/ب

  

في اإلمارات، بدأ تنفيذ توسعة لمصفاة الرويس تهدف إلى زيادة طاقة إنتاج ونقل وتصدير الكبريت السائل ويتوقع و

 إلى 20الفجيرة من ت لرفع طاقة مصفاة  وتجري دراسا.2009ر من عام يخ من عمليات اإلنشاء في الربع األاالنتهاء

 . وإنشاء مصفاة تكرير جديدة ذات طاقة آبيرة في إمارة الفجيرة بغرض التصدير إلى األسواق العالمية،ي/ ألف ب85

، اريتي، في تي/ ألف ب300وتدرس شرآة سوناطراك الجزائرية إمكانية إنشاء مصفاة تكرير متطورة للتصدير بطاقة 

 تي وأعلنت وزارة الطاقة والمعادن الجزائرية عن مشروع توسعة مصفا.2011يتم تنفيذ المشروع عام ومن المتوقع أن 

 تنفيذ مشروع مصفاة أفي السعودية، بد و.ي للثانية/ ألف ب37ي لألولى وحوالي / ألف ب60سكيكيدة وأرزيو بحوالي 

 400لديزل بمشارآة فرنسية وبطاقة إنتاجية قدرها ظيم إنتاج اع لتكرير النفط العربي الثقيل وتةالجبيل الجديدة المخصص

يزان ج وتشمل خطة السعودية لرفع طاقتها التكريرية إنشاء مصافي جديدة في آل من ينبع، ورأس تنوره، و.ي/ألف ب

، حيث ة جديديسورية، بدأ اتخاذ خطوات تنفيذية لمشاريع إنشاء ثالث مصاففي و. ي لكل منها/ ألف ب400بطاقة 

ي، / ألف ب140لمنطقة الشرقية بطاقة قدرها  ا–  الجدوى الفنية لمصفاة دير الزورة آويتية بإعداد دراسةستقوم شرآ

 ومصفاة الفرقلس شرق ،ي/ ألف ب70 تمويل وإنشاء مصفاة دير الزور الثانية بطاقة تآذلك يجري استكمال إجراءا

لمشروع إنشاء مصفاة ثالثة متطورة لتحويل ت قطر عقد إعداد التصاميم النهائية حمن .ي/ ألف ب140 بطاقة صحم

 فرنسية، وتبلغ ةآشرل" مصفاة الشاهين" الثقيلة إلى مشتقات خفيفة عالية الجودة، )الجوي(  االبتدائيمخلفات التقطير

وال يزال العمل مستمرًا في مشروع . 2011ويتوقع أن يبدأ تشغيلها عام ، ي / ب ألف250الطاقة اإلنتاجية للمصفاة 

ويجري في مصر مراجعة دراسة  .2008س الفان والتي من المتوقع أن يتم إنجازها نهاية عام افات في رث المتكمصفاة

الجدوى االقتصادية لمشروع إنشاء مصفاة جديدة في أسوان، ومباحثات مع شرآة هندية تستهدف إنشاء مصفاة تكرير 

رية عقدًا لشرآتين آورية مصنحت شرآة التكرير الآذلك م. ي/ ب ألف300جديدة في المنطقة الشمالية بطاقة حوالي 

 التي تنتجها مصفاة ة الثقيلبتدائير مخلفات التقطير االكسي إنتاج الديزل من خالل تزيادةع يهدف إلى ويابانية إلنشاء مجمَّ

لخرطوم، وتتطلع السودان، بعد نجاح مشروع توسعة مصفاة ا. القاهرة عن طريق استخدام تقنية التكسير الهيدروجيني

  . ي/ ألف ب150إلى مضاعفة طاقتها التكريرية من خالل إنشاء مصفاة تكرير جديدة في بورسودان طاقتها حوالي 

 

 البتروآيماويات ينع المؤتمر الثاني لالتحاد الخليجي لمص2007 انعقد في ديسمبر :)4(الصناعة البتروآيماوية

 منطقة الشرق األوسط إلى مرآز رئيسي للصناعات تحول االتحاد ة إقليمية غير ربحية ، ويتوقع وهو منظموالكيماويات

 األساسية الموادة الطلب المتزايد على لابقم لالستفادة من المزايا النسبية المتوفرة في المنطقة والبتروآيماوية وذلك

يرها من المواد ألنظمة التغليف ومستلزمات العناية الصحية والشخصية، والمنتجات اإللكترونية، ومواد البناء وغ

  . الصناعية واالستهالآية
                                                 

  .، ومصادر أخرى2007، تقرير األمين العام السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر   )4(
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إلى توظيف قدر آبير من الدول العربية وحيث أن اإليثيلين هو العنصر الرئيسي في الصناعة البتروآيماوية، فقد اتجهت 

 إلى عام 2007 عام خالل الفترة من اإليثيلين  إنتاجتضاعفيتوقع أن يه، واالستثمارات في إنشاء مجمعات إلنتاج

ؤدي ارتفاع تكاليف األعمال الهندسية والتوريد واإلنشاء المتزامنة مع الطفرة العمرانية إلى تأخير تنفيذ يا لم ، م2012

 1.1في الجزائر، أعلنت شرآة سوناطراك عن خططها إلنشاء مصنع لإليثيلين بطاقة  ف.مجمعات اإليثيلينمشاريع 

 ألف طن في 400في إنتاج حوالي مخرجاتها سنة تستخدم /سنة، ومصنعًا لإليثانول بطاقة حوالي مليون طن/مليون طن

 . والباقي في إنتاج مادة بولي اإليثيلين منخفض وعالي الكثافةجاليكول،السنة من مادة مونو إيثيلين 

  

. مكو اتفاقية إلنشاء مجمع بتروآيماوي ضخم في رأس تنوره مع شرآة أمريكيةافي السعودية، وقعت شرآة أرو

 مليون 7وحوالي سنة من الكيماويات األساسية / طن مليون 4.5 مليار دوالر وينتج حوالي 20حو سيتكلف المجمع ن

المجمع مدخالته من مصفاة رأس التنوره ومجمع للغاز تديرهما شرآة يستمد . اللدائن والمنتجات الكيماويةسنة من /طن

 تصاميم الهندسية األولية وخدمات إدارة وتنفيذ إسناد مهمة الفي قطرتم  و.2013 عام تشغيلهأرامكو، ويتوقع أن يبدأ 

نات فضم المجمع وحدات إلنتاج األوليي .مسيعيد إلى شرآة متخصصةأفي منطقة  مجمع قطر للبتروآيماويات الجديد

، 2011 وغيرهما، ومن المخطط أن يكتمل العمل فيه عام ستيرين وسوف ينتج البولي بروبيلين والبولي ،والعطريات

في و.  بغرض تصدير اإليثيلين إلى أوروبا الغربية والهند وجنوب شرق أسياناقالتتأجير ل ًار عقودت قطع وقماآ

رية القابضة للبتروآيماويات وشرآة هندية إلنشاء أول وأآبر مصنع في شمال مصمصر، تم توقيع اتفاقية بين الشرآة ال

 المرحلة ضمنتيرين، دأ تنفيذ مشروع إلنتاج البولي سب وقد .سنة/ ألف طن300ستر بطاقة حوالي  أأفريقيا إلنتاج البولي

 ألف 200 المصنع حوالي تبلغ طاقة. األولى من الخطة القومية للبتروآيماويات، بتمويل مشترك للقطاعين العام والخاص

قات ين في الكثير من التطبيتيرتستعمل مادة البولي سو. ها لالستهالك المحلي والباقي للتصديرعبر هيوجسنة، / طن

 واألجهزة المنزلية ولعب األطفال وأيضًا الصناعات التكميلية المكتبيةولتغليف واألدوات الطبية اليومية مثل مواد ا

 . للسيارات
  

 بالتزامن مع ارتفاع أسعار 2007 إلى 2002 ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الحر والمسيل خالل الفترة : )5(صناعة الغاز

 الغاز سعر ذلك الجدول أن ويتضح من .من الفصل الخامس من هذا التقرير) 6(بالجدول رقم آما هو مبين النفط الخام 

الغاز الطبيعي بكونه صديق للبيئة من شأنه التقليل من ظاهرة ويتميز  .النفط إال أنه أرخص منهسعر الطبيعي مرتبط ب

آبيرة  احتياطيات كتلم التي ت،الدول العربيةوتتوسع . لصناعة البتروآيماويةل آلقيماالحتباس الحراري بجانب استخدامه 

 ، في استخدام الغاز آمصدر للطاقة لالستفادة من مزاياه البيئية،الغاز الطبيعي وفي مقدمتها قطر والجزائر ومصرمن 

ومن .  الحقةاستخدامه في صناعات بتروآيماويةبفة ، وتعظيم القيمة المضا ألغراض التصديرضوع النفط المريرحوت

 تصدير الغاز الطبيعي القطري إلى دولة اإلمارات العربية ، بدءتطورات التي حصلت في صناعة الغاز هذا العامأهم ال

 مليار 2 للكهرباء في أبوظبي، ومن المقرر أن يتم تصدير حوالي ة إلى محطة الطويلنفا الرأسفين من لعبر مشروع دو

عام الطبيعي المسال  الغاز  مننط مليون 31درت قطر  ص،من جانب آخر. هذا المشروعب سنويًا من خالل عمك/ترم

                                                 
  .، ومصادر أخرى2007، تقرير األمين العام السنوي )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر   )5(
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 مليون طن والباقي أنتجته شرآة قطر غاز، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز 21 غاز رأس، أنتجت شرآة 2007

  .  االستهالك العالمي من الغاز وهو ما يعادل ثلث2010 مليون طن عام 77القطري إلى مستوى 

  

 44.2الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي، وتمتلك أربعة مصانع لتسيل الغاز بطاقة إجمالية قدرها تعتبر الجزائر من الدول و

، وتمتلك 2011ب بحلول عام ع مليون متر مك9.9 وتعمل على زيادة طاقة التسييل بحوالي ،مليون متر مكعب سنويًا

تم تنفيذ المرحلتين األولى والثانية بجانب ذلك، و.  متر مكعبقرابة مليونالجزائر أسطوًال لنقل الغاز المسيل تبلغ سعته 

، ومن العقبة إلى الرحاب في  في األردنإلى العقبة في مصر  يمتد من العريشالذيمن مشروع خط الغاز العربي 

 من الرحاب في األردن إلى حمص في ة الممتدمرحلة الثالثةاألعمال اإلنشائية لل وقد تم خالل العام استكمال .األردن

في  و.2008 خالل عام  في سورية تدفق الغاز المصري إلى محطة آهرباء ديرعلي أن يبدأمن المخططو ،وسط سورية

 خطإنشاء  آم عن طريق 916ر منظومة نقل الغاز الممتدة من بنغازي إلى الخمس بطول حوالي يليبيا، يتم حاليًا تطو

يوم، / مليون قدم مكعب410بطاقة مبدئية قدرها و آم 224ة بطول تلى طرابلس ومنها إلى ملي إخمس من الينقل الغاز

 في 15 بحوالي قدرة ـ صقليه تتعبر خط ملي 2007، خالل تهاآذلك حقق مشروع غاز غرب ليبيا زيادة في صادر

 مشروع خط الغاز الطبيعي ويجري تنفيذ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، 85 تحويل حوالي ، تمفي مصر و.المائة

 . ومن المنيا إلى أسيوط ثم جرجا وأسوان،المنياو ، بني سويف من دهشور إلىابتداًء محافظات الجنوب الذي يغذي

  

  صناعة األسمدة

 في حين بلغ  مليون طن،48.2 والمرآبة بحوالي والبوتاسية لألسمدة النيتروجينية والفوسفورية لتصميميةتقدر الطاقة ا

 وقد سجلت هذه الصناعة زيادة في الصادرات حيث بلغت حوالي ،2006 مليون طن عام 41.6 الفعلي منها نحو اإلنتاج

، آما ارتفع استهالك الدول العربية من 2005 مليون طن عام 21.8 مقارنة بحوالي 2006 مليون طن عام 24.2

حظ أن هناك زيادة في إنتاج اليوريا ويال.  مليون طن خالل الفترة نفسها20.1 مليون طن إلى 19.7األسمدة من 

 وآذلك .2006 و2005 ي بين عام مليون طن11.9 و 14.4 مليون طن إلى حوالي 9.9 و 12.5  حواليتها مناوصادر

وعلى صعيد األسعار، .  خالل تلك الفترة مليون طن3.3 إلى 2.9حوالي من ارتفعت صادرات فوسفات األمونيوم 

 24.6باستثناء أسعار حمض الفوسفوريك والتي ارتفعت بنسبة حوالي  2006 – 2005ن يالحظ استقرارها خالل العامي

 ).4/10(و )4/9(ان في المائة، الملحق

  

قة اإلنتاجية لليوريا لطافي اشهد زيادة ي سوف 2008ووفقًا للبيانات المنشورة من قبل االتحاد العربي لألسمدة فإن عام 

 طن في  ألف600 إنتاج األمونيا بحوالي رتفع ألف طن في مصر، وي650لي  وحوا، اإلمارات في ألف طن850بحوالي 

مشروعات أخرى إلنتاج األمونيا واليوريا وثنائي الفوسفات ومن المخطط أن تدخل  . ألف طن في مصر400 و ،عمان

زائر ومصر في آل من السعودية واإلمارات وقطر والبحرين والج، 2010مرحلة اإلنتاج بحلول عام والسوبر فوسفات 

 في ضوء ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخرًا قد ازدادت  أهمية صناعة األسمدةالجدير بالذآر أن و.وعمان وسورية

 البرازيل من بينها دول عدة في الحيوي المنتجات الزراعية إلى الوقود  وبعضلمخلفاتا االتجاه إلى تحويل نتيجة

  ).4/11( للدول األسيوية المنتجة للحبوب، الملحق تحسن في مستوى الدخل وأيضًا الوالواليات المتحدة األمريكية،
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   المعلوماتالتطورات في قطاع تكنولوجيا

  
تعتبر جميع الدول العربية تطوير تقنية المعلومات أولوية وطنية لها، لكنها ال تزال تبحث الوسائل الكفيلة بتسريع تحقيق هذا 

هيد التكامل بين قطاعي االتصاالت واإلعالم من خالل تحرير هذين القطاعين، وآذلك الهدف، ولعل من بين هذه الوسائل تم
وضع خطة لتطوير قطاع المعلومات، وإيجاد معايير لقياس التقدم فيه مثل االنفتاح التشريعي، واالبتكار، ومهارات تقنية 

  . ا في ذلك أجهزة االتصال الرقميالمعلومات لدى المواطن ، ومدى توفير البيئة المناسبة الستخدام التقنية بم
  

وتشير بعض المصادر إلى أن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات قد وصل إلى 
ويفيد أحد التقارير التي أعدتها شرآة أمريكية متخصصة في مجال تقانة المعلومات، . 2007 مليار دوالر خالل عام 5حوالي 

هذه التقنية في دول المنطقة ما زال يعاني من الترآيز المفرط على تطوير قطاع االتصاالت على حساب العناصر أن تطوير 
 مؤتمر 2007وقد عقد خالل عام  .األخرى في هذا المجال مثل توفير الخدمات الرقمية في التعليم والصحة واإلعالم وغيرها

ضافة إلى مصر واألردن وسورية واليمن وليبيا، تناول تجارب في دبي، شارآت فيه دول مجلس التعاون الخليجي باإل
 مليار 2 مليار دوالر، بالمقارنة مع إنفاق فعلي مقدر بنحو 20الحكومات العربية اإللكترونية والتي يقدر حجم سوقها بنحو 

 وتستند إلى ثالث عناصر وتسهم تكنولوجيا المعلومات في تطوير المنظومات اإلدارية المالية للحكومات بشكل عام،. دوالر
  . هي القوانين والتشريعات، والعنصر البشري، والتمويل

  
، وقد وقعت ) مليار دوالر4حوالي ( مليار ريال 10 بحوالي 2005يقدر حجم سوق المعلوماتية في السعودية في نهاية عام 

مدن الصناعية ومناطق التقنية بهدف التواجد شرآة مايكروسوفت مذآرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتقاعد والهيئة السعودية لل
في اليمن، أآدت . والتعاون مع مدينة الرياض للتقنية، وهي أحدى مدن التقنية الصناعية الضخمة التي تقوم الدولة بتأهيلها

. بدراسة يمنية حديثة الحاجة إلى ضخ استثمارات مهمة في مجال صناعة البرمجيات وذلك لتأمين فرص عمل آلالف الشبا
، على تأسيس 2005 مليار دوالر، تنفق خالل عشرة سنوات ابتداًء من عام 3 إلى 1.5وقدرت حجم هذه االستثمارات بحوالي 

والجدير بالذآر أن اليمن قد قامت بتحرير سوق خدمات . شرآات صغيرة ومتوسطة، والدخول في شرآات فاعلة مع الخارج
 ألف جهاز على موظفي الدولة بتكلفة معقولة 100ب اآللي عن طريق توزيع  الحاسلتعميمالهاتف الخلوي، وتنفذ مشروعًا 

  . وبنظام التقسيط الشهري
  

آويتية بطرح أول جهاز / ، قيام شرآة مصرية2007ومن التطورات المهمة الحاصلة في صناعة تقانة المعلومات خالل عام 
تطبيقات أنظمة االتصاالت التليفونية والفيديو والتليفزيون عربي للتوصيل السريع لإلنترنت، وتعتزم هذه الشرآة تولي إنجاز 

وتقوم مجموعة من الشرآات المصرية حاليًا بتصنيع مكونات الحاسب . وأنظمة األمن والمرور في إحدى المدن المصرية
  .اآللي المكتبي والمحمول

  

  

  والمالبسصناعات الغزل والنسيج 

 ،2005ر الكامل لتجارتها في يناير ي بعد التحر، صعبة في الدول العربيةال تزال هذه الصناعات تمر بمرحلة انتقالية

  الصناعاتمنتجاتوتتسم . بعض الدول العربية الذي استفادت منهفي السوق األوروبية وانتهاء العمل بنظام الحصص 

التشابك والتكامل  بتنافسية ضعيفة بالمقارنة مع منتجات دول جنوب وشرق أسيا ألسباب عدة من بينها ضعف العربية

ات في نظم نقتخ ووجود م، اآلالت والتقنيات المستخدمةم يضاف إلى ذلك قد،ما يزيد من آلفة اإلنتاجم هاالرأسي لمدخالت

 ومن الممكن أن يساهم . التصميممجال في عدم مواآبة التطورات العالميةًال عن التوريد والتصدير والتسويق فض



  
 القطاع الصناعي: الفصل الرابع 

 
78 

، فمثًال من المفترض أن يؤدي إلغاء الحواجز الجمرآية ضمن السوق ية هذه الصناعةلتعاون العربي في زيادة تنافسا

آما أن . )6(العربية المشترآة إلى تشجيع استيراد األلياف والمنسوجات من دول المجموعة العربية مثل مصر وسورية

األلياف الصناعية التي  توطين صناعة قد شرعت فعًال في  مثل مصربعض الدول العربية الغنية بالغاز الطبيعي

 القيمة المضافة  يساهم في زيادةمما قد يؤدي إلى إحداث تشابك رأسي ،تستوردها دول المغرب العربي مثل البولي إستر

 . تنافسية هذه الصناعاتو

  

 3.8 عن ا تزيد استثماراته آالف مؤسسة صناعيةخمسة أآثر من وجدتحيث في مصر وتعتبر صناعة النسيج والمالبس 

 في 30شغل حوالي ربع القوة الصناعية العاملة، وتساهم بحوالي تمن القطاعات االقتصادية الهامة فهي يار دوالر، مل

 وتهيئة ظروف تزيد من ة الدولة على دعم هذه الصناعحرصتولهذه األسباب . المائة من ناتج قطاع الصناعة التحويلية

  رسوم وتخفيض،الرسوم الجمرآية على واردات اآلالت والمعدات وإلغاء ، من بينها إعادة هيكلة القطاع،هايتتنافس

وتوقيع مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة تتيح لمنتجات هذه الصناعة النفاذ  ،واردات األلياف وبقية مستلزمات التشغيل

 . إلى أسواق أوروبا وأمريكا

  

األعضاء الجدد في دول االتحاد األوروبي مثل وات والمالبس منافسة من البرتغال جفي تونس، تواجه صناعة المنسوو

الصناعيين التونسيين   وقد وضع اتحاد. السوق األوروبيةجد داخلا هذه الدول تتو منتجاتبولندا ورومانيا خصوصًا وأن

ورة تجارية للمصانع مش مصانع المنسوجات والمالبس رآزت على تقديم دعم فني ومساعدات مالية ولمساعدةخطة 

األيزو  ( واألداءالصغير والمتوسط في مجاالت تخفيض تكاليف اإلنتاج والحصول على شهادات الجودةذات الحجم 

ونظرًا .  األلياف واألقمشة محليًانيناعات في تونس عدم قدرتها على تأمويعوق هذه الص). 14001  و9004  و9001

بديلة  أسواق جديدة اإلنتاج والتحول إلىلصعوبة اختراق السوق األوروبية، اتجه المصدرون التونسيون إلى تنويع 

 .  األفريقيةيتميزون فيها بالقرب الجغرافي آاألسواق

  

الجدير بالذآر أن الشرآات األوروبية العاملة في هذه الصناعات قد تضررت أيضًا من المنافسة األسيوية، إال أنها و

ام التقنية العالية والتصاميم الحديثة للمحافظة اتجهت إلى نقل بعض أنشطتها إلى جنوب المتوسط والترآيز على استخد

ومن ضمن الجهود التي تبذلها دول أوروبا وجنوب المتوسط ومن بينها المغرب، . على مرآزها في السوق العالمية

االتجاه إلى إنتاج منسوجات ذآية ومالبس تقاوم الجراثيم أو تكشف عن بعض األمراض، وأخرى يتغير لونها بحسب 

 .  تتغير خواصها وفقًا لدرجة حرارة الجسمالتوقيت أو

  

   السياراتةصناع

 مليون سيارة وأنه 1.2 نحو 2005 في الدول العربية بلغ عام  الجديدةتشير بعض المصادر إلى أن الطلب على السيارات

 ألف سيارة 950 نحو 2002 بالمائة، وبلغ متوسط مبيعات السيارات الجديدة في الدول العربية عام 4ينمو سنويًا بمعدل 
                                                 

   net.champress://http، 17/3/2008-16انظر توصيات الجمعية العمومية لالتحاد العربي للصناعات النسيجية : المصدر   )6(
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 العربية مجموعة من لالدوببعض ويتوفر .  بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات في العالم خالل نفس السنة2أي حوالي 

عمالة الو هذه الصناعة مثل إنتاج الصلب واأللمنيوم والزجاج واللدائن  توسعمكن االستفادة منها فييالمقومات التي 

 لصناعة السيارات مثل صناعة بعض الهياآل المعدنية  المغذيةليًا بعض الصناعات وتتواجد حا.يصةرخالمؤهلة وال

وأجهزة العادم وبطانات أجهزة التوقيف ) السيور(مة حزواأل) الردياتير(والشاسية والبطاريات والمبادالت الحرارية 

 هواء وزيت السيارة ودهان وبعض أجزاء المحرك وناقل الحرآة وخزانات الوقود المعدنية وأجهزة تنقية) الفرامل(

 صناعات ألغلب أجزاء المحرك وشمعات االحتراق الداخلي وآهرباء تتوافر في الوقت الحاضروال . السيارات وغيرها

 .السيارات والبخاخات وأنظمة التحكم 

  

 العربية  السوق المحلي في األقطارةيويعوق قيام صناعة للسيارات في الدول العربية عدة عوامل من بينها محدود

 والحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات لهذه الصناعة تساعد على إجراء دراسات الجدوى وإيضاح أوجه التكامل فرادى،

،  نسبة آبيرة من المدخالتستيرادنتاج السيارات بسبب اوالترابط في الصناعات المغذية لها، وأيضًا ارتفاع آلفة إ

 الخاص المحلي مما يستوجب التعاون مع عاقطخمة أآبر من قدرة الباإلضافة إلى الحاجة إلى توظيف استثمارات ض

 . لسياراتل المنتجةالقطاع العام والشرآات العالمية 

  

تزيد ففي دول مجلس التعاون الخليجي . وعلى صعيد الدول العربية تبرز بعض التوجهات نحو التوسع في هذه الصناعة

 مصنعًا لهذه 300 أآثر من المجلس مليار دوالر، وتمتلك دول 1.1 نعستثمارات في الصناعات المغذية للسيارات الا

 أآثر من تسعة ها من السيارات ومستلزماتهذه الدول واردات  قيمةجد ثلثاها تقريبًا في السعودية، وتبلغاوتالصناعات ي

 تنتجه ماليزيا  نوع من آالف سيارة2 – 5وقد تم اإلعالن عن إنشاء مصنع في السعودية لتجميع . مليار دوالر سنويًا

 . )7(بالتعاون مع شرآة يابانية

  

 مليون سيارة، نصفها تقريبًا قديم ويعود إلى ما قبل عام  3.5 حوالي 2005بلغ إجمالي عدد السيارات عام وفي مصر 

 ألف سيارة ومن المتوقع أن يصل الطلب إلى مستوى 240 العام حوالي  ذلك، وقد بلغت مبيعات السيارات خالل1980

 شرطًا إلقامة صناعة متكاملة للسيارات التجارة والصناعة المصرية وهو ما اعتبرته وزارة 2011 ألف سيارة عام 600

 المغذية لها إذ تزيد نسبة المكّون في صناعة السيارات والصناعات  عربيًاتعتبر مصر من الدول الرائدة. في مصر

 الخاصة ، ويتم في مصر تجميع عدة أنواع من السيارات في المائة40المحلي لبعض أنواع السيارات عن حوالي 

 نحو 2005 وبلغ عدد المرآبات المصنعة عام مختلفة أمريكية وأوروبية وأسيويةتصنيع دول  من والتجارية والحافالت

ًا،  محلي اقتصادية في إنتاج سيارة2006 عام يابانيةوبدأت شرآة .  ألف سيارة خاصة48 من بينها حوالي سيارة ألف 70

قة ط إلنشاء قاعدة صناعية لها في من2010 حتى عام  في مصر مليون دوالر100وتنوي الشرآة استثمار حوالي 

وباستثناء صغر حجم السوق المصري حاليًا، تمتلك مصر عدة مقومات إلقامة صناعة . الشرق األوسط وشمال أفريقيا

                                                 
  . صادر أخرى، وم2005، مارس 56منظمة الخليج لالستشارات الصناعية، نشرة الخليج الصناعية، العدد : المصدر  )7(
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 ذي يمكن استخدامه إلنتاج آيماويات أساسية تدخل فيوالغاز الطبيعي الاأللمنيوم ولب صمتكاملة للسيارات مثل ال

  . )8( العمالة المدربة والمؤهلة إمكانية توفير فضًال عن هذا، واللدائنإلطاراتاصناعة 

 

يقدر حجم سوق السيارات إذ  مليار دوالر في السنة 1.1حوالي  شراء السيارات الجديدةمتوسط تكلفة بلغ وفي المغرب، 

 وقد تم اعتماد المغرب آنقطة النطالق صناعة للسيارات لغزو األسواق . ألف سيارة80حوالي الجديدة في المغرب ب

فرنسية بإنشاء مصنع ينتج سيارة إذ قامت شرآة . األفريقية واألوروبية جنوب المتوسط من قبل بعض الشرآات العالمية

إنشاء مجمع متكامل لصناعة السيارات ني يابا/سيارة في السنة، ويعتزم تحالف فرنسي ألف 30اقتصادية بطاقة حوالي 

 أن يتضاعف في المستقبل كن يم2010 ألف سيارة ابتداء من عام 200بالقرب من الدار البيضاء يستهدف إنتاج حوالي 

وتدرس شرآات أمريكية إمكان إنشاء وحدات لتجميع السيارات في المغرب أو نقل بعض .  ألف سيارة في العام400إلى 

 القرب الجغرافي من ستفادة من مزايالالات التجارة الحرة بين البلدين ويروبا إلى المغرب عمًال باتفاقوحداتها من أو

 . )9( في تجميع السياراتمحليةالسوق األوروبية وتوفر الخبرة ال

  

  صناعة الدواء والمستلزمات الطبية

 2005 ابتداًء من أول عام ،ة التجارة العالمية منظمسنتهاوالتي " سبالتر"  حماية حقوق الملكية ة تطبيق اتفاقيبدءفرض 

 ،تنافسي مع شرآات الدواء العالمية الكبرىقانوني وواقعًا على صناعة الدواء في الدول العربية، إذ وضعتها في موقف 

 المستحضراتحقوق الملكية ألغلب ور الدواء يك الموارد المادية والمعرفية لالستثمار لتطوملالتي تتلك الشرآات 

وتشترط االتفاقية االلتزام بحقوق الملكية للشرآات المصنعة ومطابقة المنتجات للمواصفات . لمتداولة في الدول العربيةا

 ،اإلنتاج المحلي وعدم حماية ، أمام المنتجات األجنبية المحلية وفتح األسواق، لدخول األسواقضروريالعالمية آشرط 

 . ولكن أيضًا لطرق التصنيعس للدواء فقط  ليالمصنعةوالحصول على ترخيص من الشرآات 

  

 عن طريق عقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول ، التقليل من اآلثار السلبية التفاقية التربس على الدول العربيةتعملو

 تحرير بموجبها التي من المفترض أن يتم  منطقة التجارة العربية الحرة اتفاقيةفعيلتلي السع وأيضًا ،المصنعة للدواء

 وتوفير سوق أآبر ، العربيةاء وبالتالي تحقيق نوع من التكامل في صناعة الدو، ومن بينها الدواء العربيةلمنتجاتاانتقال 

 . ث والتطوير أن تمتلك القدرة على إجراء البحات آبيرة من الممكننندماجها في آيااحجمًا لشرآات الدواء يشجع على 

 بلغ . في المائة من مدخالتها من الخارج مما يرفع تكلفة اإلنتاج90ية أآثر من الدول العرب األدوية في وتستورد مصانع

 في المائة من 1.6 مليار دوالر، أي ما يعادل حوالي 10.2 حوالي 2005استهالك الدول العربية من الدواء عام 

 في مجموعة ًا دوالر546 مع  دوالرًا بالمقارنة32.6وبلغ متوسط حصة الفرد العربي من الدواء حوالي . استهالك العالم

 .  دوالر في أفريقيا جنوب الصحراء9.5 دوالر في الصين وجنوب شرق أسيا و 25الدول الصناعية، و 

  
                                                 

  .، الصناعات المغذية للسيارات في مصر30/3/2008الخليج االقتصادي، : المصدر   )8(
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 تليها ، مليار دوالر2من  سوق للدواء يقدر بأآثر أآبر بين الدول العربية باعتبارها تمثل ل السعودية مرآز الصدارةتوتح

 لكل %90حوالي (بر مصر والمغرب أآثر الدول العربية اآتفاًء ذاتيًا من الدواء وتعت. مصر ثم العراق والجزائر

 حوالي 2005وبلغ عدد مصانع الدواء في الدول العربية عام .  ثم السودان وتونس،%)85حوالي  (ة ثم سوري،)منهما

 .في المغربمصنعًا  23 مصنعًا في تونس و 27و  ، مصنعًا في مصر45 و ، مصنعًا في سورية52 مصنعًا منها 241

ويالحظ أنه خالل الفترة . لدواء ويتم استيراد الباقي من الخارجمن احاجتها من % 48وتنتج الدول العربية حوالي 

 ارتفعت حصة بينما في المائة 123 بنسبة مليون نسمة أي 312 إلى 140د عدد السكان من حوالي ا ز1975 – 2005

 نمو نسبةأن هذا ويعني  ، في المائة482 ة دوالر للفرد أي بنسب32.6 إلى حوالي 5.6الفرد العربي من الدواء من حوالي 

 وتشير . نمو السكان ويعتبر هذا مؤشرًا على تحسن الرعاية الصحيةنسبة بكثير من أآبر  آانتحصة الفرد من الدواء

 مليار 14دوية قد تجاوز بعض التقديرات الحديثة إلى أن سوق الرعاية الصحية في الشرق األوسط بما في ذلك األ

  ).4/13(و ) 4/12 ( الملحقان، حوالي ملياري دوالر بلغ وأن سوق األجهزة الطبية،دوالر

  

 للمصادقة على مديد الموعد النهائية العالمية على تموافقة منظمة التجار 2007ومن أهم تطورات صناعة الدواء عام 

 من  استثناًءالمنتجة بدون ترخيص النامية في الحصول على األدوية تعديالت قانونية من شأنها أن تحد من حرية الدول

 مؤقتًا يسمح لها بموجبه إنتاج ت الدول النامية استثناًءنحم نأ سبق و وقد.2009قوانين براءة االختراع إلى نهاية عام 

الجدير بالذآر أن هذه . جة لهاأدوية لمعالجة أمراض نقص المناعة والسل والمالريا أو استيرادها من الدول النامية المنت

التي ال لدول النامية التصدير لو في الدول المنتجةللسوق المحلي  ةستثنااألدوية المتوجيه  اشتراطاالستثناءات مقيدة ب

 . تمتلك قدرات تصنيعها

  

  الصناعات الصغيرة والمتوسطة 

ًء على معايير  بنايزها عن الصناعات الكبيرة، ويتم تمي الصناعة ألي قطرةل هذه الصناعات الرآائز األولية لنشأمثت

فمثًال تعتمد دول منظمة التنمية والتعاون . خر وذلك حسب المستوى التقني والبيئة االقتصاديةتختلف من قطر آل

 الصغيرة والمتوسطة الصناعات بين زيللتمي وبعض الدول النامية معيار عدد العمال آأساس OECDاالقتصادي 

 بين هذه مييزتعتمد دول أخرى من بينها دول مجلس التعاون الخليجي معيار حجم االستثمار آأساس للتوالكبيرة، بينما 

  ).3(جدول  الالصناعات،

الكبيرة  المتوسطة  الصغيرة 
أآثر من   100499 – 5499 – 99 دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي    

أآثر من   6100 – 100أقل من   6الدول النامية 
حجم االستثمار 
( مليون دوالر ) 

المصدر  : " الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي ـ الوضع القائم والتحديات المستقبلية        " ،
د. نوزاد الهيتي، مجلة المال والصناعة، بنك الكويت الصناعي، العدد 24، 2006.

الدولالمعيار 

الجدول رقم  (3)
معيار التمييز بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة      

الصناعات 

أآثر من   6

عدد العمال

2 – 6أقل من   2الدول النامية 
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 وارتفاع العائد التشغيلي لالستثمار، واعتمادها  نسبيًا الرأسماليةاستثماراتها  والمتوسطة بقلةالصغيرةصناعات وتتميز ال

قدرتها على تنويع اإلنتاج والتكيف مع المتغيرات والظروف االقتصادية، واالستغالل األمثل على المواد الخام المحلية، و

تشغيل  تدريب و في الغالب بواسطة القطاع الخاص، وتسهم بذلك في محاربة الفقر والبطالة من خاللللموارد ألنها تدار

 .الشباب وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى خاصية انتشارها

  
 تتراوح والصادرات، إذ  اإلجمالي والمتوسطة في حجم مساهمتها في الناتج المحليالصناعات الصغيرةمية وتتجلى أه

 ، في المائة في فرنسا62 في المائة في اليابان و 27لدول الصناعية ما بين ل  اإلجماليالمحليمساهمتها في الناتج 

بالنسبة للدول و.  في المائة في إيطاليا53في اليابان و  في المائة 14مساهمتها في صادرات هذه الدول ما بين حوالي و

وقد أخذت  . في المائة في الصين60 و  الجنوبية في المائة في آوريا40 هذه النسب ما بين تتراوح ،الصناعية األسيوية

لتقنيات  بسبب مرونتها وقدرتها على التكيف واستخدام ا والمتوسطة تتفوق على الصناعات الكبرىالصغيرةالصناعات 

 إيجاد آليات متخصصة لتمويلها،: د وسائل لتنمية هذه الصناعات مثل إيجا على العربيةالدول  أغلبتعمللذلك  .المناسبة

نشاء شبكات معلومات وخرائط تبين فرص االستثمار في هذه الصناعات، ومؤسسات لتوفير البيانات األساسية إ

ي ذلك دراسات الجدوى، واالستفادة القصوى من تقنية المعلومات، وتطوير والخبرات الفنية والمالية التي تحتاجها بما ف

ن ترآيبة أي مشروع صناعي محاضنات تقنية لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة، واعتبار التدريب جزءًا مهمًا 

ون وتتنافس  بها أنشطة صناعية تتعادجواوأحد شروط تمويله، واستحداث شرآات للتسويق، وإنشاء تكتالت صناعية تت

 . في نفس الوقت

  

 لإلشراف عليها وتنميتها ضمن نشاط المؤسسات الصغرى ًاوقد اهتمت الدول العربية بهذه الصناعات وآونت أطر

، والوآالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى APIوالمتوسطة من بينها وآالة الترويج للصناعة في تونس 

 وغيرها، ،الوطنية لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الجزائر والوآالة ،ANPMEوالمتوسطة في المغرب 

 أهمها ارتفاع آلفة التمويل وضعف القدرات اإلدارية صعوباتهذه الصناعات تعاني من مجموعة من الوال تزال 

  . والتسويقية والفنية

 

 الصغرى والمتوسطة يمثل حوالي وتشير البيانات المتوفرة عن دول مجلس التعاون الخليجي أن عدد المنشآت الصناعية

 قدرتالقطاع الصناعي باستثمارات ل أآثر من نصف عمالة صناعية وأنها تشّغ في المائة من إجمالي المنشآت ال85

وتترآز نشاطات الصناعة الصغرى . لي االستثمارات في الصناعة التحويليةإجما بالمائة من 9حوالي  بنسبتها

 .والغذائيةية والكيماوية عدنناعات الفرعية الملدول في الصا  في هذهوالمتوسطة

  

 والمتوسطة إلى إجراء دراسات معمقة لتعريف المجاالت الواعدة في آل قطر ويحتاج تطوير الصناعات الصغيرة

لك تميز بارتفاع العائد التشغيلي لالستثمار، وهي بذت ألنهاالصناعات بعض  اإلطار تبرز اعربي على حدة، وفي هذ

الصناعات الغذائية مثل تجفيف ومن بين هذه . دة معدالت التشغيل والمساهمة في إحالل الوارداتمرشحة لزيا
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الخضروات والفواآه، تصنيع المربى والعصائر والزيوت، معالجة اللحوم، تجهيز الوجبات الجاهزة، تصنيع منتجات 

ريز وصناعة األقمشة والمالبس الجاهزة  والنشاطات النسيجية مثل التريكو والنسيج  اليدوي والتط،المخابز وغيرها

 وتصنيع منتجات نهائية من ، والصناعات الجلدية مثل دباغة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية وغيرها،وغيرها

المطاط والبالستيك مثل أنابيب الري والصرف الصحي؛ وصناعة األثاث الخشبي والمعدني، والصناعات المعدنية التي 

 ،دن وإنتاج المسامير وأدوات المطبخ وأجزاء ومكونات تستخدمها الصناعات التحويلية الالحقةتستهدف تشكيل المعا

 لتجميل وأنواع الصابون والمطهرات، مثل العطور والروائح وبعض مستلزمات االصغيرةوبعض الصناعات الكيماوية 

 . وصناعة األلعاب

  

 تنافسية الصادرات الصناعية العربية 

  
ة بلد ما على أنها قدرته على توفير البيئة المالئمة لتمكين الشرآات المحلية واألجنبية العاملة في البلد يمكن تعريف تنافسي

قام  تنافسية البلد على عدد من العوامل، وتعتمد. ية، والحفاظ على تلك البيئةمن المنافسة في األسواق المحلية والعالم

ل الموارد البشرية واألبحاث والمعلومات، ومناخ للنشاط االقتصادي  وتشم،توفر الموارد: وهي ،يكل بورتر مابتجميعها

صناعات تدعم قدرة ويشجع على اإلبداع واالبتكار، وسوق محلي متطور يطالب فيه المستهلكين باألحسن واألفضل، 

ل من أهمها أما فيما يخص الصناعة التحويلية، فتنافسية المنتج الصناعي تعتمد على عدة عوام. البلد على المنافسة

السرعة في تطوير وإنتاج سلع جديدة، والمرونة في االستجابة للتغيير في حجم الطلب وذوق المستهلك، ونوعية وجودة 

 . السعر، ونوعية المواد األولية والتكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاجمناسبة السلع المنتجة، و

  

 استخدام مجموعة من المؤشرات لمعايير معينة من أجل معرفة دةة الصناعة التحويلية، يتم عانظرًا لصعوبة قياس تنافسي

 في من أهم المعايير المستخدمة اإلنتاجية والتكلفة والحجم والحصة من السوق العالمي تعتبرو. تهااالتجاه العام لتنافسي

 التطرق يلي فيمايتم ربية، سيانات الخاصة بالدول العمن هذا المنطلق، ونظرًا لندرة الب .قياس تنافسية الصناعة التحويلية

ة للدول العربية من خالل النظر في حجم هذه الصناعة وصادرتها، وفي يإلى مدى تنافسية صادرات الصناعة التحويل

  . بعض منتجاتها في السوق العالميأداء

 

التحويلية عبر العالم،  بالنظر إلى توزيع القيمة المضافة للصناعة :توزيع القيمة المضافة للصناعة التحويلية في العالم

 ودول ، في المائة في المتوسط72نسبة مساهمة الدول الصناعية حوالي بلغت ، 2003 – 2005، خالل الفترة هيالحظ أن

 في المائة، بينما لم يتجاوز متوسط نسبة 6.4حوالي  في المائة، ودول أمريكا الالتينية 18.8  حواليجنوب وشرق أسيا

.  في المائة على التوالي1.3 في المائة و0.9سيا، آي تقع فيها الدول العربية، أي أفريقيا وغرب مساهمة مناطق العالم الت

 مع تراجع نصيب 2005 و  2003سيا بين عامي آآما يالحظ االرتفاع التدريجي في نصيب دول منطقة جنوب وشرق 

يب المناطق التي تقع فيها الدول العربية، الدول الصناعية خالل الفترة ذاتها، بينما لم يحصل أي ارتفاع ملموس في نص

  ).4(جدول ال
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(نسب مئوية)

غرب أسيا وأوروباجنوب وشرق أسياأمريكا الالتينيةأفريقياالدول الصناعيةالسنة 

200373.40.96.418.01.3
200472.60.96.418.71.3
200571.60.96.419.71.4

المصدر : منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، الكتاب السنوي 2008.

جدول رقم (4)
التوزيع العالمي للقيمة المضافة للصناعة التحويلية

خالل الفترة 2003 - 2005 

  
  

يمة المضافة  بلغ متوسط نسبة مساهمة الق: الناتج المحلي اإلجماليفيالقيمة المضافة للصناعة التحويلية مساهمة 

 المائة بالنسبة  في21.1و في المائة بالنسبة للدول الصناعية 15.6 الناتج المحلي اإلجمالي حوالي للصناعة التحويلية إلى

في المائة بالنسبة 10.4 ، بينما لم يشكل إال 2005 – 2003لمجموعة الدول النامية بما فيها الدول العربية، خالل الفترة 

آما شهدت تلك النسبة تراجعًا ملحوظًا بالنسبة للدول العربية حيث انخفضت . لمجموعة الدول العربية خالل الفترة ذاتها

  .)5(و) 1 (ولا، الجد2005 في المائة عام 9.8إلى  2003ي المائة عام  ف10.9تدريجيًا من 

  

الدول العربية الدول النامية الدول الصناعية السنة 

200315.721.010.9
200415.621.110.5
200515.421.19.8

المصدر : منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، الكتاب السنوي 2008.
              التقرير االقتصادي العربي الموحد 2006.

جدول رقم (5)
نسبة القيمة المضافة للصناعة التحويلية إلى الناتج المحلي اإلجمالي  

لمجموعات من الدول 
(2005 - 2003)

  
  

رغم قد حصل  الناتج المحلي اإلجمالي إلىالتراجع في نسبة مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية الجدير بالذآر أن 

 اإلجمالي خالل تلك الفترة، مما يدل االرتفاع المستمر لنسبة مساهمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي إلى الناتج المحلي

على أن معدل نمو القيمة المضافة للصناعة االستخراجية آان أعلى بكثير من معدل نمو القيمة المضافة للصناعة 

 . التحويلية في تلك الدول

  

إجمالي من في المائة  70.1 شكلت صادرات الصناعة التحويلية حوالي :صادرات الصناعة التحويلية للدول العربية

 73.5 بالنسبة ألوروبا و 78.4و  في المائة بالنسبة لمنطقة أسيا 81.9، وآانت نسبتها 2006صادرات العالم في عام 



  
القطاع الصناعي : الرابعالفصل   

 
85 

 في المائة 19.6 في المائة بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط و 21.4بالنسبة ألمريكا الشمالية، بينما لم تبلغ إال حوالي 

 بالمقارنة 2006آما يالحظ أن معدل نمو صادرات الصناعة التحويلية قد ارتفع عام . بالنسبة ألفريقيا، خالل تلك السنة

  ).6(جدول ال  باستثناء منطقتي الشرق األوسط وأفريقيا،، في مختلف مناطق العالم2005مع عام 

  

( نسب مئوية ) 

الشرق األوسط   أسيا  أفريقيا  أوروبا أمريكا الشمالية   العالم 

70.173.578.419.681.921.4 النسبة من إجمالي الصادرات خالل عام      2006

104.211111214 معدل النمو خالل الفترة     2000 - 2006

109.67111520 معدل النمو عام    2005

1311.71210169 معدل النمو عام    2006

جدول رقم (6)
صادرات الصناعة التحويلية لمجموعات من الدول       

  المصدر  : منظمة التجارة العالمية، إحصاءات التجارة الدولية       2007.
  

 في المائة 13.7 مليار دوالر وشكلت حوالي 43.2 صادرات الصناعة التحويلية لثالثة عشر دولة عربية حوالي بلغت

وتأتي السعودية في المرتبة األولى من حيث قيمة تلك الصادرات إذ . 2005من إجمالي صادرات تلك الدول، في عام 

 في المائة من إجمالي صادرات الصناعة 39.5 مليار دوالر، أي ما يعادل حوالي 17.2بلغت صادراتها حوالي 

أما من حيث أهمية .  مليار دوالر6.9 دوالر ثم المغرب بحوالي  مليار7.5التحويلية للمجموعة، تليها تونس بحوالي 

صادرات الصناعة التحويلية في إجمالي صادرات الدول المشمولة في المجموعة، فتتصدر تونس المجموعة إذ شكلت 

حوالي  في المائة ثم لبنان ب71.9 في المائة من إجمالي صادراتها، تليها األردن بحوالي 77.6تلك الصادرات حوالي 

 ).41/ 4( في المائة، الملحق 69.9

  

 استنادًا إلى البيانات المتوفرة حول تجارة بعض منتجات الصناعة :تنافسية منتجات الصناعة التحويلية للدول العربية

، يمكن استقصاء مدى تنافسية 2002 و 2001التحويلية لعدة دول عربية، وبالرغم من أن تلك البيانات ترجع إلى عامي 

وإذا آان المؤشر . المنتجات باستخدام مؤشر نسبة صافي التجارة في آل منتج إلى إجمالي صادرات وواردات البلدتلك 

 دولة عربية 12ويتبين من المؤشرات أن ما يعادل . موجب، فإنه يشير إلى أن البلد المعني يتميز بتنافسية في ذلك المنتج

والشحوم، والكيماويات، والمنتجات البالستيكية، واألسمدة، تتميز بتنافسية في منتجات صناعية تشمل الزيوت 

 ).4/15(والمالبس، والمنتجات النسيجية واألسمنتية، واأللمنيوم والجرارات، الملحق 

  

 المعروف بمؤشر التخصص لبالصا، للنظر في ،إضافة إلى المؤشر المذآور أعاله، يمكن استخدام مؤشر الميزة النسبية

، يتأآد أن لبعض الدول 2006فباإلطالع على بيانات عام .  الصناعة التحويلية للدول العربيةمدى تنافسية منتجات



  
 القطاع الصناعي: الفصل الرابع 

 
86 

وتشمل هذه المنتجات المنسوجات في األردن ومصر، واألسمدة في . العربية ميزة نسبية في عدد من المنتجات الصناعية

تونس والمغرب، باإلضافة إلى صناعة ، والمالبس في واأللمنيوم في البحرين واإلماراتالمغرب واألردن ومصر، 

  ).7(جدول الاألسماك في موريتانيا واليمن، 

  

المنتج  

المنسوجات  

األسمدة 

األلمنيوم 

المالبس 

صناعة األسماك   

جدول رقم (7)
ة * مؤشر الميزة النسبية لمنتجات الصناعة التحويلية للدول العربي

(2006)

قسمة صادرات البلد من منتج معين إلى إجمالي صادرات  (المعروف بمؤشر التخصص لبالصا)  *  يعادل المؤشر
الم . وعندما يكون المؤشر أعلى من      1، فيدل على   البلد، على صادرات العالم من ذلك المنتج إلى إجمالي صادرات الع

أن للبلد ميزة نسبية في صادرات ذلك المنتج      .
.International Trade Center, UNCTAD/ WTO :  المصدر

الدولة وقيمة المؤشر  

األردن: 11.3، مصر : 11.3

المغرب   : 17.1، األردن : 9.3، مصر : 9.3

البحرين  : 10.9، اإلمارات : 2.3

تونس: 16.2، المغرب : 14.5

موريتانيا  : 48.0، اليمن : 4.5
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