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 القطاع الصناعي

 
 

 نظرة عامة
 

 في المائة، وبلغت قيمة الناتج         17.1 بصورة واضحة وبلغ نمو ناتجة حوالي             2003تحسن أداء القطاع الصناعي خالل عام           

 في  1.0 مقداره نحو     2002 مليار دوالر، بالمقارنة مع معدل نمو متواضع في عام                283.0اإلجمالي للقطاع خالل العام نحو        

 ).4/3(والملحق ) 1( مليار دوالر، الجدول رقم 241.6 بلغت قيمة الناتج الصناعي فيه نحو المائة إذ

 

، في جزء آبير منه إلى االرتفاع في األسعار             2002 مقارنة بأداء عام       2003ویعزى التحسن في أداء القطاع الصناعي عام            

ية التي تشكل نسبة عالية من القيمة المضافة للصناعة                العالمية للنفط، األمر الذي نتج عنه زیادة في عوائد الصادرات النفط                   

 مليار دوالر، وبالتالي الرتفاع         204.4 مليار دوالر إلى         166.1 في المائة أي من           23.1االستخراجية، والتي زادت بنحو         

 الصناعة   وتتفاوت حصة  .  في المائة    28.3 في المائة إلى          25.1مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية من                    

 في المائة في اليمن        60 في المائة و     30االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي من دولة عربية إلى أخرى، وتتراوح بين                       

 .واإلمارات وعمان والجزائر والسعودیة والكویت وليبيا وقطر
 )1(الجدول رقم 

 )باألسعار الجاریة(قيمة الناتج الصناعي العربي 
1996-2003 

 
 )والرمليار د( 

  الصناعة اإلستخراجية الصناعة التحویلية إجمالي القطاع الصناعي

 المساهمة في 
 الناتج المحلي
*المحلي اإلجمالي

(%) 

 معدل
 النمو
 السنوي
(%) 

 القيمة
 المضافة

 المساهمة
 في الناتج
 المحلي
 *اإلجمالي
(%) 

 معدل
 النمو
السنوي
(%) 

 القيمة
 المضافة

 المساهمة
 في الناتج

 *اإلجماليالمحلي 
(%) 

 معدل
 النمو
السنوي
(%) 

 القيمة
 السنة المضافة

34.5 18.8 191.3 11.2 7.5 62.0 23.3  25.2 129.3 1996 
34.3  4.1  199.2 11.4 7.1 66.4 22.9  2.7 132.8 1997 
28.3 -20.7 157.9 12.1 1.5 67.4 16.2 -31.9 90.5 1998 
31.9  20.0  189.5 11.8 4.3 70.3 20.0  31.7  119.2 1999 
39.1  39.3 264.0 11.0 5.7 74.3 28.1  59.1 189.7 2000 
36.4 -9.4 239.1 11.3 0.1 74.4 25.1 -13.2 164.7 2001 
36.5 1.0 241.6 11.4 1.5 75.5 25.1  0.9  166.1 2002 
39.1 17.1 283.0 10.9 4.1 78.6 28.3 23.1 204.4 2003 

 . اإلجمالي بسعر السوقالنسبة إلى الناتج المحلي *  
 ).4/3(و) 4/2(و) 4/1(المالحق :    المصدر

الفصل
الرابع
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 مليار دوالر عام    78.6 إلى   2002 مليار دوالر عام      75.5وبالنسبة للصناعة التحویلية فقد ارتفعت قيمتها المضافة من           

ا في الناتج المحلي       في المائة في العام السابق، وقدرت مساهمته           1.5 في المائة مقارنة بحوالي         4.1 أي بنسبة      2003

ولم تسجل خالل العام      .  في المائة، أي بانخفاض طفيف عما آانت عليه في العامين السابقين                   10.9اإلجمالي بحوالي    

تغيرات آبيرة في مجموعة الدول العربية التي تتميز بارتفاع مساهمة الصناعة التحویلية في ناتجها المحلي اإلجمالي                         

 .وأهمها مصر وتونس والمغرب

 

. 2003 إلى     1996تطور القيمة المضافة للصناعات االستخراجية والتحویلية خالل الفترة من                    ) 1(ویوضح الشكل     

ویالحظ تنامي القيمة المضافة للصناعة التحویلية بمعدالت متواضعة خالل السنوات الثالث األولى من األلفية الثالثة                          

 في المائة خالل الفترة، وفي المقابل تعرضت            1.9ط قدره     في المائة وبمتوس    4.1 في المائة و    0.1حيث تراوحت بين     

القيمة المضافة للصناعة االستخراجية للتذبذب خالل الفترة ذاتها نتيجة ارتباطها المباشر بتطورات األسواق الخارجية،                  

 . في المائة23.1 في المائة و13.2-إذ تراوح معدل نمو القيمة المضافة بين 
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الشكل (1) :   تطور القيمة المضافة لكل من الصناعة االستخراجية 
والصناعة التحویلية في الوطن العربي خالل الفترة 1996 - 2003

 
 

 
  في القطاع الصناعيمصادر توليد الناتج

 
در   تها المضافة إذ تق ا لقيم تخراجية، ویشكالن مصدرًا هام تجات الصناعة االس ى من نان عل از یهيم نفط والغ زال ال ال ی

يمة المضافة للصناعة االستخراجية بنسبة                يد الق مع مالحظة تنامي دور صناعة الغاز      .  في المائة  85مساهمتهما في تول

 .طليعتها الجزائر وقطر واإلماراتفي بعض الدول العربية وفي 

ر)
وال
ر د
ليا
(م
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اع    يمة المضافة لقط ث الق نحو ثل هم ب م والمطاط تس تيك والفح نفط والبالس يماویات وال تجات الك إن من ب آخر ف ن جان م

يها المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة       ية، تل  16 في المائة، وصناعة المعدات وآليات النقل بنسبة 18الصناعة التحویل

ة    التوزیع النسبي لمصادر القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحویلية في الدول العربية عام         ) 2(ویوضح الشكل    . في المائ

 ).4/5(، الملحق 2003
 
 

المنسوجات والمالبس 
والصناعات الجلدیة

%11

المنتجات الغذائية
والمشروبات

%18

الكيماویات والمنتجات 
النفطية والبالستيك 
والفحم والمطاط

%33

الصناعات االخرى
%22

صناعة المعدات 
وآليات النقل

%16

الشكل (2) :   التوزیع النسبي لمصادر القيمة المضافة لقطاع الصناعة 
التحویلية في الدول العربية عام 2003

 
 

 العمالة واإلنتاجية في القطاع الصناعي
 

ن إجمالي  في المائة م17 مليون عامل یشكلون حوالي    18.5 بحوالي   2003یقدر عدد العاملين في القطاع الصناعي عام        
در في العام الماضي والسنوات السابقة تقریبًا، مما یعني                      ة نفسه المق ية، وهو حجم العمال دول العرب ة في ال وى العامل الق
عدم ميله للزیادة بسبب اهتمام العدید من الدول العربية بالصناعات آثيفة رأس المال بدًال من الصناعات آثيفة االستخدام                  

ة  ي الصناعة     . للعمال ي في المرتبة الثالثة بعد قطاع الخدمات والزراعة من حيث حجم العمالة،                 وتأت ى المستوى العرب عل
رب،    ية هي مصر، والمغ دول العرب ن ال دود م دد مح ي ع ي القطاع الصناعي ف ن ف ن العاملي بر م م األآ ترآز الحج وی

يها نحو    ة الصناعية ف ث تشكل العمال راق حي وریة والع ر، وس ة م70والجزائ ي المائ اع  ف ي القط ة ف ي العمال ن إجمال
 . الصناعي العربي

 
ند مستوى العام السابق ونمو قيمة الناتج الصناعي العربي عام               ة ع بات حجم العمال تج عن ث  تحسن في إنتاجية 2003ون

امل الصناعي بنسبة قدرها حوالي           ألف دوالر للعامل الواحد، مقارنة بحوالي       15.3 في المائة، لتصل إلى حوالي       17الع
ام       13.1 ا زادت حصة الفرد من ناتج القطاع الصناعي باألسعار الجاریة من    2002 ألف دوالر ع  دوالرًا إلى 851، آم
يد الدخل الفردي، الجدول رقم                          974 ى تحسن مساهمة القطاع الصناعي في تول ا یشير إل ، وذلك نتيجة   )2( دوالرًا، مم
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تاج            از، ألن إن نفط والغ امل الصناعي یتضمن نسبة آبيرة  تحسن مداخيل صناعة استخراج ال )  في المائة70حوالي (الع
 .من ناتج الصناعة االستخراجية

 
 )2(الجدول رقم 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج الصناعي العربي
 وإنتاجية العامل الصناعي العربي

2001-2003 
 

 )دوالر (
   متوسط نصيب الفرد

 إنتاجية العامل
 الصناعي العربي

 القطاع
 الصناعي

 الصناعة
 التحویلية

 الصناعة
 االستخراجية

 
 السنة

13,030 862 268 594 2001 

13,059 851 266 585 2002 

15,297 974 270 704 2003 

 ).4/4 حتى 4/1(المالحق : المصدر

 

ن  ى مستوى الدول العربية فرادى، بصورة أآبر من تفاوتها بين النشاطات الصنا                   وتتبای امل الصناعي عل ية الع عية إنتاج

اع متوسط إنتاجية العامل الصناعي في بعض الدول النفطية مثل قطر، إذ یبلغ            ى ارتف تقدیرات إل  360نفسها، إذ تشير ال

 ).4/4( دوالرًا، الملحق 856ألف دوالر، وانخفاضه في الدول العربية األقل نموًا مثل جيبوتي حيث یبلغ 

 

 المرأة العربية والصناعة
 

أة العربية في أنشطة قطاع الصناعة باالنخفاض، والتباطؤ في معدل زیادة عدد العامالت في              تتسم معدالت مساهمة المر     

ناعات        ي الص ارآتهن ف اض مش ية، وانخف ناعات التحویل ي الص ن ف ع ترآزه ية، م نوات الماض الل الس اع خ ذا القط ه

مرأة العربية في الصناعة إلى  ویعود تدني مشارآة ال   . االستخراجية واإلنشاءات وغيرها من األنشطة الصناعية األخرى        

تمام الناشطات اقتصادیًا بدرجة آبيرة بالعمل في قطاع الخدمات، على عكس ما تم في الدول المتقدمة اقتصادیًا، حيث            اه

ى عمل المرأة في قطاع الصناعة خالل مراحل التحول الصناعي األولى، ثم تدنت حصتها بعد ذلك في                        نامى الطلب عل ت

ت        ذا القطاع مع ال م تحویلها باضطراد نحو المشارآة في قطاعات االقتصاد                 ه ال، وت يفة رأس الم ى الصناعات آث حول إل

 .الخدمية

 

د الماضي، أن نسب اإلناث العربيات في قطاع الصناعة یتراوح                   تلفة من العق تاحة لسنوات مخ يانات الم ویالحظ من الب

ن    ة للنساء الناشطات اقتصادیًا في قطر، و           1.9بي في المائة في العراق، وأن عملهن یكاد ینحصر على وجه       27 في المائ
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الخصوص في صناعات المنسوجات والملبوسات الجاهزة واألغذیة، والصناعات الجلدیة والتقليدیة والحرفية التي تعتمد             

دول مثل المغرب ومصر                         تثناءات في بعض ال ب، مع وجود اس اءات والتدری ارات والكف ى مستوى محدود من المه عل

ي تحتاج إلى                            واألرد ية الت ية واإللكترون ثة آالصناعات الدوائ س، حيث تعمل النساء في صناعات حدی ن وسوریة وتون

 .مهارات تقنية وعلمية

 

دول      ي ال تلفة ف طة الصناعية المخ ى األنش ائية عل ة النس وة العامل توزیع الق تعلقة ب يانات الم ي الب اد ف نقص الح رًا لل ونظ

م یتسنى الحصول إال ع          ية، ل ام محدودة لفترات مختلفة لثالث دول آما هو مبين في الجدول رقم              العرب ى أرق ، الذي )3(ل

یتضح منه أن هناك تواجدًا ملحوظًا للمرأة في الصناعات موضوع الجدول بفضل أوجه التقدم المتحققة في الدول المعنية     

 .في الصناعات التي تعتمد على العمالة النسائية

 

 )3(الجدول رقم 
 ویة للعمالة النسائية من إجمالي العمالةالنسبة المئ

 في بعض الصناعات التحویلية في دول عربية مختارة
 

  المغرب مصر األردن
1997 1990 1995 1991 1996 1991  

 المنسوجات 36.0 39.7 12.6 15.6 32.1 28.0
 الكيماویات األخرى 25.3 17.7 24.4 24.4 27.6 23.8
 المعدات المهنية والعلمية 26.8 28.1 14.4 27.1 18.7 34.6

 المنتجات البالستيكية 20.5 25.2 11.8 10.8 3.2 6.2
 صناعة الفّخار 28.2 24.2 14.5 17.0 8.6 6.6

 اآلالت الكهربائية 45.9 38.6 17.4 14.4 12.0 15.0

 .2000، آتاب اإلحصائيات الصناعية لعام UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، : المصدر   

 

رأة في الصناعة وبخاصة التحویلية، على جانب آبير من األهمية للتنمية االقتصادیة            نهوض بمشارآة الم ویتطلب . إن ال

تماد سياسات عمل إیجابية لضمان زیادة نسب تشغيل النساء، تعتمد على تحفيز برامج التدریب وتنمية المهارات                 ك اع ذل

نتظمة للتدریب المهني من قبل الحكومات، وتوجيه النساء للتعليم التقني لتوفير           في مواقع العمل، وتنظيم برامج شاملة وم       

ارات المطلوبة في الصناعات المختلفة، إلى جانب تطویر القوانين المتعلقة بضمان عودة المرأة للعمل بعد اإلنجاب،                 المه

ير مزایا ل                 نه، وتوف ال في أماآن العمل أو بالقرب م رعایة األطف ير مراآز ل ألمومة، وغيرها من المزایا التي تتيح وتوف

 .فرصًا جيدة لتحسين االستفادة من عمل المرأة في قطاع الصناعة
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 2003تطورات الصناعة االستخراجية خالل عام 
 

ية بالدرجة األولى على صناعة استخراج النفط           دول العرب والغاز، وأیضا استخراج  تشتمل الصناعة االستخراجية في ال

ير  ات غ زنك        الخام د وال ا الحدی ية وأهمه ات المعدن تخراج الخام ناء واس واد الب بوتاس وم فات وال ثل الفوس ية م  المعدن

 ).4/6(والرصاص، الملحق 

 

 صناعة استخراج النفط والغاز
 

 عامًا مع شرآة 25من التطورات المهمة في صناعة استخراج النفط والغاز هذا العام، توقيع السعودیة على اتفاقية مدتها       

 ألف آيلو متر مربع في الربع الخالي، وذلك           210لندیة وأخرى فرنسية الستكشاف وإنتاج الغاز في منطقة مساحتها            هو

آذلك یسعى العراق إلى العودة إلى      . 2010اليوم عام   /  مليون متر مكعب   283ضمن خطة لزیادة إنتاج الغاز ليصل إلى         

وفي هذا الصدد واصلت شرآة روسية جهودها للحصول على          . مستویات إنتاج النفط المحققة قبل حرب الخليج األخيرة        

 مليار دوالر والذي سبق لها الحصول على           4بتكلفة تبلغ حوالي     " القرنة الغربي "اإلذن لمباشرة أعمالها لتطویر حقل         

ط  آم، یرب  41 مليون ریال سعودي لتجدید أنبوب للنفط طوله            30وتحصلت شرآة سعودیة على عقد قيمته         . عقد تنفيذه 

 .بميناء أم قصر" الفرات"حقل 

 

.  مليون دوالر على شرآة إیطالية         300عقدًا بقيمة    ) أدآو(من جانب أخر، أرست شرآة أبوظبي للعمليات البترولية                

ي والمحافظة على ضغط      / ألف ب   730ي إلى    / ألف ب   550ویستهدف العقد زیادة إنتاج حقل أبو حصا النفطي من                 

از، آما سعت هذه الشرآة إلى تطویر ثالثة حقول نفطية ساحلية بتكلفة استثماریة                      المكمن عن طریق حقن الماء والغ        

وقد سبق لشرآة أدآو أیضًا       . 2006 مليون دوالر، ویتوقع االنتهاء من إنجاز المشاریع السابقة خالل عام                 600قدرها  

، وهذه المشاریع تدخل ضمن      2004النفطي ینتهي تنفيذه خالل عام        " باب  " توقيع عقد مع شرآة یابانية لتطویر حقل           

 .ي/ي إضافة إلى طاقتها اإلنتاجية الحالية المقدرة بحوالي مليون ب/ ألف ب400خططها لزیادة طاقتها اإلنتاجية بمقدار 

 

نفط المشرفة على قطاع النفط في ليبيا لمضاعفة إنتاج البالد من النفط ليصل إلى                       ية لل  مليون  2.6تخطط المؤسسة الوطن

بل عام   /ب وقد أسندت مهمة تطویر حقول الفيل ومبارك والنجا لشرآات أسبانية وإیطالية وآندیة، ومن شأن              . 2010 ي ق

دل          تاج بمع ادة اإلن ك زی ية المفروضة من منظمة أوبك تشكل عقبة في      / ألف ب 200-100ذل تاج الحال يود اإلن ي، لكن ق

تها              امل طاق تاج بك ول حيز اإلن ذه الحق م     . دخول ه د ت يذ المرحلة األولى من مشروع تطویر حقل   ومن جانب أخر فق  تنف

ة      ارغ بطاق نفط،      / ألف ب   30الف تر مكعب من الغاز        2.82ي من ال يون م وتستمر المؤسسة، بالتعاون مع شرآة     . یوم/ مل

از، بهدف نقل                تاج الغ يا إلن ل غرب ليب ر حق ية، في تطوی  مليار متر مكعب سنویًا إلى أوروبا عبر أنبوب بحري 8إیطال

 .2004 مليار دوالر، وینتظر أن یبدأ تصدیر الغاز الليبي عبر هذا األنبوب عام 5.6آم وباستثمار قدره  540طوله 
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ا لتنمية احتياطياتها من الغاز والنفط بمساعدة               شرآة أجنبية في هذا المجال، مستثمرة حوالي     50وتواصل مصر جهوده

ياطاتها                  2 ادة احت ى زی ك إل د أدى ذل نویًا، وق يار دوالر س من الغاز الطبيعي باضطراد خالل السنوات العشر الماضية          مل

ى      ام      1.76بحيث وصلت إل نهایة ع تر مكعب ب يون م تر مكعب في   1.7وتستهدف مصر تصدیر    . 2003 تریل يار م  مل

ثر من  ى أآ از إل نة من الغ ة12الس يقة شمال .  دول ياه العم ي الم ا ف افًا غازی ام اآتش ذا الع يزیة ه د حققت شرآة إنجل وق

يجة حفر بئر ینتج       اإلس  یوم، وتواصلت جهود االستكشاف في الصحراء الغربية خالل        / مليون متر مكعب   0.72كندریة نت

تاجها                    بلغ إن ئر ی ر ب ية في حف ام حيث نجحت شرآة أمریك تر مكعب من الغاز و  1.47الع يون م  ألف برميل من 127 مل

 .المتكثفات في اليوم

 

ام اتفاق         ة السوریة خالل الع تاج مع شرآتين أمریكيتي        ووقعت الحكوم نفط وتقاسم اإلن  تغطي مساحة  نية للتنقيب عن ال

ا    تر مربع شمال البالد       11قدره ووقعت عقودا أخرى مع شرآات سویدیة وآندیة تستهدف زیادة إنتاج البالد           .  ألف آيلوم

 .2006م ي عا/ ألف ب650ي وبذلك یقدر أن یصل إجمالي اإلنتاج إلى حوالي / ألف ب100من النفط بمقدار 

 

وطرحت مؤسسة النفط الكویتية مسودة تطویر حقل الشمال على الشرآات المؤهلة للتنفيذ، ویهدف المشروع إلى تطویر          

ي خالل خمس سنوات، وذلك ضمن مخطط لزیادة / ألف ب950حقول الشمال األربعة للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها      

 .2010 ي بحلول العام/ مليون ب4إنتاج النفط إلى مستوى 

 

ي                      تطویر حقل ية ل ية مع مجموعة شرآات یابان ة قطر اتفاق النفطيين بكلفة " آرآرة"و" ترآيب الشمالي   "ووقعت حكوم

ي  ام  127حوال ع ع تاج مطل بدأ اإلن ى أن ی يون دوالر عل ي  2006 مل از ف ریة الغ وناطراك الجزائ رآة س فت ش ، واآتش

 . مليار متر مكعب23-17بحوالي جنوب غرب البالد والذي تقدر احتياطياته " ریقان"حوض 

 

نفط حاجز   يات ال اوز احتياط ى تج ود االستكشاف إل ودان، أدت جه ي الس ة ف تطورات الهام ن ال يل 800وم يون برم  مل

ى        ا ستصل إل يل، وزاد أیضًا إنتاج النفط من حقول    3وربم يار برم وقد نتج عن ذلك تسارع تنفيذ مشروع خط " أدار" مل

ورت سودان،   / أنابيب أدار   تجاوز إنتاج السودان من النفط         ب توقع أن ی أما المغرب . 2005ي عام / ألف ب500 ومن الم

بانية للتنقيب عن النفط في مياه المحيط األطلسي في مساحة قدرها                     ًا مع شرآة أس ع اتفاق د وق  آيلومتر مربع تقع 400فق

ن طنجة والعرائش، وقد سبق للمغرب توقيع أربعة عقود مماثلة للتنقيب عن        النفط جنوب المحيط األطلسي مع شرآات بي

 .فرنسية وأمریكية

 

 الصناعة االستخراجية غير النفطية
 

تتوفر في السعودیة احتياطيات من الذهب وخام الحدید والنحاس والفوسفات والفضة واليورانيوم واأللمنيوم والفحم                             
یة الستغالل النفط، وأیضًا ألنها تقع في          والرصاص والزنك، وقد تأخر استغالل هذه االحتياطيات بسبب إعطاء األولو              
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ولحل هذه المشكلة تتجه السعودیة إلى بناء خط        . مناطق نائية ال یتوفر بها ماء مما یصّعب عمليات االستخراج والتسویق           
على أن یتم ربطه الحقا بخط السكة الحدید الممتد من                    ) في الشمال  (بطریف   ) في الوسط  (سكة حدید یربط القصيم         

ویلعب القطاع المصرفي دورًا مهما في تطویر الصناعة التعدینية، وتشرف شرآة معادن بالتعاون                . ى الدمام الریاض إل 
إلنتاج خامات  " زبيرة"و" الجالميد"ومن المؤمل أن یضيف استغالل مناجم            . مع القطاع الخاص على هذه الصناعة         

.  ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة           46 ویوفر      مليار ریال إلى الدخل القومي           7والفوسفات   " البوآسایت"األلمنيوم   
، والشرآة بصدد استكشاف     2006 ألف أوقية عام       260وتتوقع شرآة معادن أن یصل إنتاجها من الذهب إلى مستوى                

 .موتطویر مناجم الستخراج الزنك والفوسفات والماغنسيو
 

رب ویتوزع الباقي على خامات النحاس            في المائة من إجمالي اإلنتاج التعدیني في المغ                 95یمثل الفوسفات حوالي       
 ولم یتم استكشاف أآثر من      . والرصاص والزنك والتي یصدر جزء منها للخارج إضافة إلى الملح والفضة والكوبالت                  

 في المائة من األراضي المغربية، خصوصًا مناطق جبال األطلس المتوقع أن توجد بها ترسبات للذهب والفضة                              80
المغربية في تنفيذ برنامج     " مناجم"لصناعة التعدینية في المغرب هذا العام استمرار شرآة             ومن تطورات ا   . والكوبالت

 .2004-2001 مليون دوالر خالل السنوات 110تطویري لمناجمها باستثمارات قدرها 
 

فوسفات ویعتبر ال. وتعتبر تونس من بين أآبر منتجي الفوسفات في العالم وتوجد فيها ترسبات للحدید والرصاص والزنك    
وتستخلص عمان الذهب بمعدل     . سنة/ مليون طن  2أهم المنتجات التعدینية في سوریة بعد النفط والغاز إذ تنتجه بمعدل                

وتمتلك السودان أیضًا ترسبات     . سنة من خام الكرومایت    / ألف طن  15 آجم في السنة آما تستخلص أیضا حوالي            600
سنة، بينما تبلغ      / طن  5 طنًا تستخرج بمعدل           37ها حوالي      من الذهب والكرومایت حيث یبلغ احتياطي الذهب في                  

آذلك توصلت شرآة آندیة إلى اآتشافات مهمة للذهب في شمالي              . احتياطيات الكرومایت السودانية حوالي مليون طن       
طن، آما أن هناك نتائج      / جم 1.6 مليون طن محتمل بنقاوة        40 مليون طن مؤآد و        16اليمن تقدر احتياطياتها بحوالي       

آذلك منحت السلطات المختصة في اليمن            . شجعة لمعادن الزنك والرصاص والفضة والنحاس والنيكل والكوبالت               م
 .تراخيصًا الستخراج خام الفلدسبار

 
 آم من    900تفتقر ليبيا إلى الخامات المعدنية باستثناء الحدید الذي تتوفر ترسباته في وادي الشاطئ على بعد حوالي                            

 في المائة إّال أن استغالله یتوقف على           25-20 مليون طن بترآيز       700يات خام الحدید بحوالي       وتقدر احتياط . الساحل
إنجاز خط سكة حدید لربط وادي الشاطئ بمصنع الصلب في مصراته، وتمتلك ليبيا أیضًا خامات غير معدنية لألمالح                       

 .والمواد األولية الالزمة لصناعة اإلسمنت ومواد البناء
 

 2003التحویلية خالل عام تطورات الصناعة 
 

صناعات التكریر والغاز    (تتضمن الصناعة التحویلية عددًا من األنشطة الصناعية تشمل الصناعات الهيدروآربونية                    

، وصناعة األلبان وصناعة مواد البناء مثل األسمنت والحدید والصلب واأللمونيوم باإلضافة إلى                           )والبتروآيماویات

 .الطبيةصناعة الدواء والمستلزمات 
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 الصناعات الهيدروآربونية
 

 صناعة تكریر النفط
 

 لم یطرأ خالل العام تغيير في عدد المصافي العاملة في الدول العربية إال أن طاقات التكریر االبتدائي زادت بمقدار                                

شغيل وترجع هذه الزیادة إلى ت      ). 4/7(، الملحق    2002 في المائة عما آانت عليه عام           2.8ي أي بنسبة     / ألف ب   200

وحدة جدیدة لتقطير المتكثفات في مصفاة رأس تنورة في المملكة العربية السعودیة، وبهذا ترتفع طاقة التكریر في الدول                   

وتعتزم شرآة أرامكو السعودیة تنفيذ مشروعين في مصافي ینبع والریاض إلزالة                       . ي/ مليون ب    7.3العربية إلى     

 ي، إضافة إلى إقامة وحدة إلنتاج الكبریت بطاقة                  / ألف ب     235الكبریت من وقود الدیزل بطاقة إجمالية قدرها                    

 .2006یوم ویتوقع أن یتم االنتهاء منها خالل عام / طن70

 

وإضافة وحدة جدیدة لتخفيض نسبة الكبریت في وقود الدیزل بالتكسير                        ) سترة(وتخطط البحرین لتحدیث مصفاة           

 900زأ من برنامج شامل للتوسعة تقدر تكاليفه بحوالي              ي، ویعتبر هذا المشروع ج       / ألف ب   40بالهيدروجين طاقتها    

وقد استأنف العمل في مصافي الدورة والبصرة وبيجي والكسك العراقية، وینتظر أن تعمل هذه المصافي                  . مليون دوالر 

 ویجري استكمال الدراسات األولية إلنشاء مصفاة رابعة في               . بكامل طاقتها عند تأمين إمدادات آهرباء مستقرة لها               

 مليار دوالر، إضافة إلى برنامج توسعة للمصافي الثالث                 2.3ي تقدر تكلفتها بحوالي         / ألف ب    250الكویت بطاقة     

 مليون دوالر، وتم توقيع     139 بتكلفة   األخرى حيث بدأ تنفيذ وحدة إزالة الكبریت بالهيدروجين في مصفاة ميناء عبد اهللا              

 والشعيبة ویتوقع أن یتم        رجاع الكبریت في مصافي ميناء عبد اهللا            مليون دوالر الست     25عقدین بقيمة إجمالية قدرها        

من جانب أخر، تم استدراج العروض لتنفيذ مشروع وحدة معالجة الغاز الحمضي             . 2004االنتهاء من التنفيذ خالل عام      

 . مليون دوالر43بمصفاة الشعيبة والذي تقدر تكلفته بحوالي 

 

تاح مجمع ا               ام افت م خالل الع ية   وفي مصر ت زیوت المعدن ویتوقع أن یتم االآتفاء الذاتي من زیت الغاز خالل         " أموك   " ل

آما بدأ تنفيذ األعمال اإلنشائية في مصفاة     . ، وقد قامت ليبيا بشراء حصة في مصفاة ميدور المصریة         2004-2003العام  

تها اإلنتاجية             بلغ طاق ية والتي ت انية، ووقعت الحكومة العمانية    ي من قبل ائتالف لشرآات یاب     / ألف ب  116صحار العمان

تاج المصفاة بالكامل                   يعها إن ية لب دًا أخر مع شرآة بریطان ة إلدارة المصفاة، وعق دًا مع شرآة آوری وتدرس شرآة . عق

ل مصفاتها إلى موقع جدید أآثر أمنًا بعد تعرضها للحریق، علمًا بأن المصفاة قد عادت للعمل          ية نق ية إمكان امير المغرب س

ام      تها االبتدائية        . 2003خالل ع دة طاق تخطط إلنشاء مصفاة جدی ا اليمن ف ي في رأس عيسى على البحر / ألف ب45أم

در بحوالي         تكلفة تق آما یستمر العمل في تنفيذ مصفاة المكال، وهناك مخطط إلنتاج وتكریر           .  مليون دوالر  235األحمر ب

 ).4/8(و) 4/7(ي، الملحقان / ألف ب50النفط مدته عشر سنوات یتضمن إنشاء مصفاة جدیدة بطاقة 
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ية أخرى، یقدر االتحاد الدولي لصناعة التكریر والبتروآيماویات أن منطقة الشرق األوسط تحتاج الستثمارات               ومن ناح

ا    ية في صناعات النفط والغاز والبتروآيماویات في الفترة         113قدره ة اإلنتاج ادة الطاق تمویل مشاریع زی يار دوالر ل  مل

 .2020ویتوقع االتحاد أن تتضاعف طاقة صناعة التكریر بحلول العام . 2006م الممتدة إلى عا

 

 الصناعات البتروآيماویة
 

زادت القدرة التنافسية للصناعة البتروآيماویة العربية العتمادها على الغاز الطبيعي آلقيم رخيص نسبيًا بالمقارنة مع                       

 عن أسعارها في    2003 في المائة عام     60اع أسعار النافثا بنسبة     النافثا المستخدمة في أوروبا لهذا الغرض، وذلك الرتف        

، ویعزز ذلك تقدیر االتحاد الدولي لصناعة التكریر والبتروآيماویات بأن منطقة الشرق األوسط ستصبح                         2002عام  

والمالحظ أن هذا یحدث رغم مواجهة صناعة                       . 2005أآبر منتج للبتروآيماویات األساسية في العالم عام                           

روآيماویات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجموعة من التحدیات منها التنسيق من أجل تحقيق مزید                     البت

 .من التكامل في آافة مراحل العملية الصناعية بدءًا من إدارة المواد األولية وتأمين التقنية وانتهاًء بالتسویق المشترك

 

 في المائة من مراحل       90یات في السعودیة خالل العام من تنفيذ أآثر من               وانتهت شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماو      

، وأبرمت الشرآة مع      2004وسيبدأ اإلنتاج مطلع عام        . سنة/  ألف طن   500مشروعها إلنتاج البولي بروبيلين بطاقة         

  إجمالية قدرها    أرامكو اتفاقا للتزود بالغاز الطبيعي لسد احتياجات مشروع إنتاج الميثانول وحامض الخليك بطاقة                            

 .2007سنة والذي ینتظر أن یبدأ اإلنتاج في عام / مليون طن2.3

 

بالغاز الطبيعي لحاجة    ) قطاع خاص (آما وافقت شرآة أرامكو على إمداد شرآة إدارة وتطویر المشروعات بالجبيل                   

ى آميات تجاریة من       سنة، إضافة إل    / مليار طن    1.35وسوف ینتج اإلیثيلين بطاقة         . مجمعها الضخم للبتروآيماویات    

، والشرآة اآلن بصدد      2008وینتظر أن یبدأ هذا المجمع اإلنتاج في عام               . البروبيلين والبنزین والبسفينول واألمينات     

من جانب أخر وضعت شرآة سابك المخططات           . البحث عن شرآاء أجانب لتوفير الدعم الفني والتشغيلي والتسویقي              

 ینبع ینتج الجالیكول والبولي إیثيلين والبولي بروبيلين یخطط له أن یبدأ اإلنتاج                 الهندسية إلنشاء مجمع بتروآيماوي في     

، 2010سنة عام   / مليون طن  48وتسعى سابك إلى تنفيذ توسعات لزیادة طاقة إنتاج البتروآيماویات إلى            . 2008في عام   

سنة ليصل إجمالي اإلنتاج في      /ف طن  أل 625ومن هذه المشاریع إقامة سابع مصنع لها إلنتاج إیثيلين الجالیكول بطاقة                

 .سنة، أي نحو ُخمس الطلب العالمي/  مليون طن3.5 إلى 2006عام 

 

ومن تطورات الصناعات البتروآيماویة أیضًا، اختارت شرآة الصناعات البتروآيماویة الكویتية شرآة أمریكية آشریك              

ویهدف المشروع إلى بناء مجمع      .  مليار دوالر  2فته  والذي تبلغ تكل  " 2-أیكویت  "أجنبي في مشروع األوليفينات الثاني       

 ألف طن    650 ألف طن، وإیثيلين الجالیكول بطاقة          450 ألف طن، والبولي إیثيلين بطاقة          850إلنتاج اإلیثيلين بطاقة     

م ویستخد.  ألف طن في السنة على أن یستخدم البروبيلين آلقيم لوحدة إلنتاج البولي بروبيلين                         70والبروبيلين بطاقة     
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 فرصة عمل، ومواد أولية لصناعات الحقة           500المشروع النافثا المستمدة من المصافي الكویتية، وسوف یوفر نحو                 

وتنفذ الشرآة مجمعًا آخر إلنتاج     ". 1-أیكویت  "  شرآة تعتمد على الكيماویات التي ینتجها مشروع         12حيث توجد حاليًا    

 مليار دوالر ومن المتوقع أن یبدأ المجمعان           1.4استثماراته نحو    سنة تبلغ    / طن 1150العطریات بطاقة إجمالية قدرها       

 .2005اإلنتاج في عام 

 

 تسویق المنتجات الصناعية السعودیة إلكترونيًا
 

ویستهدف هذا  . بدأ في السعودیة العمل في أول مشروع وطني لتسویق وترویج المنتجات السعودیة إلكترونيًا محليًا وعالمياً               
 مصنعًا في مختلف األنشطة         3600في تسویق منتجات آل المصانع السعودیة التي یفوق عددها                     المشروع المساهمة     

وسوف یتم التعریف بهذه المنتجات عبر شبكة إلكترونية عالمية،             .  مليار ریال سعودي    252اإلنتاجية، وتبلغ استثماراتها     
 الخاصة بها، وإمكانية تبادل المعلومات         تعرض فيها المنتجات الصناعية السعودیة مع توضيح المواصفات والمعلومات              

حولها مع المهتمين، وإتمام الصفقات التجاریة، وتقدیم آل ما یلزم من المعلومات عن الشرآات والمعارض التجاریة                                
 .المحلية والدولية، وتوفير غرفة تبث األخبار االقتصادیة العالمية على مدار الساعة

 
في دعم تصدیر المنتجات الصناعية السعودیة إلى األسواق العالمية، وفتح أسواق                 ویمكن إیجاز أهم فوائد هذا المشروع          

جدیدة لنفاذ السلع السعودیة إليها، والتعریف بالجودة التي تتمتع بها الصناعات الوطنية، وجلب عروض مختلفة للتجار                            
ریة بين المستثمرین السعودیين        السعودیين الراغبين في تنویع مجاالت التصدیر، باإلضافة إلى تبادل العروض التجا                        

 .واألجانب مما قد یتيح المجال إلنشاء مشاریع استثماریة جدیدة

 
 

آما وقعت قطر خالل العام اتفاقية مع شرآة أمریكية إلعداد التصاميم الهندسية وتقدیم االستشارة الفنية لمشروع إنتاج                        

ون، إضافة إلى اتفاق مع شرآة أخرى لترخيص استخدام             الكيل البنزین الخطي، وهو المادة الفعالة في مساحيق الصاب            

 .التقنية الالزمة للمشروع

 

 مليون  225ویجري في مصر التخطيط لتنفيذ عدة مشاریع للبتروآيماویات منها بناء وحدة إلنتاج البروبيلين تكلفتها                          

نتاج اإلیثيلين والبروبيلين    سنة إلى جانب وحدات إل       / ألف طن   80دوالر، ووحدة إلنتاج الكيل البنزین الخطي طاقتها              

 ألف  350وتخطط شرآة الشرقيون للبتروآيماویات لبناء وحدة إلنتاج البروبيلين بطاقة                  . والستيرین والبولي ستيرین   

 ).4/8(سنة، وذلك لتوفير لقيم لوحدة إنتاج البولي بروبيلين، الملحق / طن

 

 إلى أین؟.. صناعة البتروآيماویات في الدول العربية 
 

 في المائة من      8.5ر حجم التبادل التجاري العالمي في البتروآيماویات بحوالي نصف تریليون دوالر، أي حوالي                       یقد

وقد أدى تباطؤ   . التبادل التجاري العالمي سنویًا، وبالتالي فإن صناعة البتروآيماویات تتأثر آثيرًا بحالة االقتصاد العالمي            
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ل في هذه الصناعة في منطقة الشرق األوسط، إلى حدوث خلل في ميزان                  االقتصاد العالمي مصحوبًا  بالتوسع الحاص       

وبالرغم من ذلك فإن تصنيع             . العرض والطلب، نتج عنه حالة من عدم االستقرار في أسواق البتروآيماویات                              

كا تتمثل في   البتروآيماویات في الدول العربية یمتلك عدة مزایا نسبية بالمقارنة مع التصنيع في االتحاد األوروبي وأمری                 

أنه یعتمد أوًال على مادة خام رخيصة نسبيًا ومحافظة على البيئة وهي الغاز الطبيعي، في حين تميل أسعار النافثا                                      

لالرتفاع وهي اللقيم الرئيسي لصناعة البتروآيماویات في أوروبا وأمریكا نتيجة ارتفاع أسعار النفط، یضاف إلى ذلك                       

ول العربية، وبالتالي استعمالها لتقنيات متطورة واعتمادها على اقتصاد الحجم وقربها               حداثة هذه الصناعة نسبيًا في الد       

 .من األسواق التي ال یزال الطلب فيها متوفرًا وناميًا خصوصًا في دول شرق وجنوب شرق آسيا

 

 معدل النمو في     في المائة، أي أآثر من      11.7وتدل الدراسات على أن استهالك الصين من البتروآيماویات ینمو بمعدل             

 في المائة، آذلك یتوقع أن یزداد الطلب على البتروآيماویات في الهند                     8-7الناتج المحلي اإلجمالي والمقدر بحوالي          

 في المائة، إال أن هذه الدول في صدد تنفيذ مشروعات جدیدة إلنتاج                          11-10خالل السنوات الثالث المقبلة بمعدل           

لك إلى تقليص سوق البتروآيماویات الوسيطة والنهائية المتوفرة للدول العربية في آل            البتروآيماویات محليًا وقد یؤدي ذ    

 . من الصين والهند

 

وقد حدث تطور هائل في إنتاج البتروآيماویات في الدول العربية خالل السنوات القليلة الماضية وبلغ مجمل اإلنتاج عام                   

وتشير مخططات  .  ات األساسية وثلثها من الكيماویات النهائية        مليون طن نصفها تقریبًا من الكيماوی        32 حوالي   2000

 إلى زیادة إنتاج البتروآيماویات في الدول العربية، فمثًال یتوقع زیادة إنتاج قطر          2000التوسع في هذه الصناعة بعد عام       

 مليون  15قدار   ومصر بم  2010 مليون طن بحلول عام      15 والسعودیة بمقدار    2006 مليون طن بحلول عام      2.8بمقدار  

 . وذلك خالف التوسعات والمشاریع الجدیدة المخطط لها في آل من ُعمان واإلمارات وليبيا2020طن بحلول عام 

 

، وأآثر من   2010 مليون طن عام     50وهكذا یتوقع أن تصل طاقة إنتاج البتروآيماویات في الدول العربية إلى أآثر من                

ي على خلفية أن هناك فجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية، حيث               وهذا التوسع یأت  . 2020 مليون طن عام     65

یتفوق العرض على الطلب، لكن العكس هو الصحيح في األسواق اآلسيویة في الشرق والجنوب، آما أنه یستند إلى                                

 اإلشارة إلى أن     وتجدر. فرضية استمرار تنافسية صناعة البتروآيماویات في الدول العربية بسبب ارتفاع أسعار النافثا               

الدول العربية وخصوصًا قطر والجزائر ومصر عقدت اتفاقيات طویلة المدى لتزوید الغاز الطبيعي مع الكثير من                                

الشرآات في أوروبا وآسيا وبأسعار منخفضة، ومن شأن ذلك أن یمهد الطریق أمام استغالل هذا الخام إلنتاج                                              

افسية خصوصًا إذا أخذ في االعتبار قدرة هذه الدول على تطویر التقنية                 البتروآيماویات في هذه المناطق بكلفة أآثر تن         

 .وتوفر العمالة الفنية الماهرة بها

 

من جانب آخر، تواجه صناعة البتروآيماویات في الدول العربية عدة تحدیات، منها قلة التنسيق في آمية ونوعية اإلنتاج                  

لك تعاني صناعة البتروآيماویات في الدول العربية من تعدد             بحيث أصبحت هذه الدول تتنافس مع بعضها البعض، آذ            
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األمر الذي یتطلب من    . مصادر التقنية وشروط حمایة الملكية الفكریة مما یعوق تبادل الخبرات الفنية بين الدول العربية               

ذا الدور إلى منظمة    الدول العربية تعزیز التنسيق في مجال إنتاج وتسویق البتروآيماویات، وربما یتطلب األمر إسناد ه                

 .عربية متخصصة في مجمل الصناعات البتروآيماویة أو تفعيل عمل المنظمات القائمة

 

 صناعة الغاز
 

شهدت صناعة الغاز، باعتبارها صناعة جدیدة نسبيًا بالمقارنة مع استخراج النفط وتصنيعه، الكثير من التطورات خالل                 

اإلمارات وشرآة قطر للبترول اتفاقية تم بموجبها اتخاذ قرارات االستثمار  توقيع شرآة دولفين للطاقة ب    :  منها 2003عام  

ووضعت هذه االتفاقية تفاصيل مراحل تطویر المشروع المختلفة وتشمل                   ". دولفين"النهائية التي یحتاجها مشروع          

ية وعند اآتمال    وبموجب هذه االتفاق   . برنامج الحفر واإلنشاءات البریة والبحریة ومحطات الضغط ومنشآت التصدیر              

 سوف تنتج شرآة دولفين الغاز من حقل الشمال القطري وتعالجه في مدینة رأس لفان                               2006تنفيذ المشروع عام       

ویتوقع أن  . الصناعية الستخراج المتكثفات وسوائل الغاز على أن یصدر الغاز الجاف بواسطة أنبوب إلى إمارة أبوظبي               

 .ن من بدء اإلنتاجیصل المشروع إلى طاقته القصوى خالل عامي

 

 ألف  160 مليار دوالر مع شرآة أمریكية لتحویل الغاز إلى سوائل بطاقة            5.2آما وقعت شرآة قطر للبترول عقدًا بقيمة        

ووقعت الشرآة  . 2010-2009ي عام   / ألف ب  80ي على أن تبدأ المرحلة األولى من المشروع في اإلنتاج بطاقة                 /ب

لندیة ینص على الشروط األساسية لتنفيذ المشروع تستثمر بموجبه الشرآة األجنبية مبلغ              أیضًا اتفاقًا مبدئيًا مع شرآة هو      

 مليار دوالر في تطویر احتياطي غاز حقل الشمال وبناء أآبر مصنع في العالم لتحویل الغاز إلى سوائل في رأس                                 5

ت األساسية األخرى المستمدة من     سنة من النافثا إلى جانب زیت الغاز والزیو        / ألف طن  140وسوف ینتج المصنع    . لفان

والذي تشارك فيه    " مصنع اوریكس "ومن جانب أخر، تم وضع حجر األساس لمصنع لتسييل الغاز                   . الغاز الطبيعي 

وهناك اتفاق نوایا لدراسة مشروع       . 2005شرآتي قطر للبترول وساسول ویتوقع أن یبدأ هذا المصنع في العمل عام                    

ي تم توقيعه مع شرآة أمریكية أخرى وهذا المصنع               / ألف ب   120لى سوائل بطاقة      إنشاء معمل أخر لتحویل الغاز إ         

آما بدأ تنفيذ مشروع غاز الخليج ووقعت شرآة قطر للبترول عقدًا مع شرآة                 . 2008خطط له أن یبدأ اإلنتاج في عام          

لتصاميم األولية لهذا    سنة، ومنحت عقود وضع ا      / مليون طن   15.6أمریكية إلنشاء خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة            

ووقعت الشرآة أیضًا اتفاقية الغرض منها إجراء دراسة جـدوى اقتصـادیة لمشـروع قطر                   . المشروع لشرآات یابانية   

سنة من الغاز المسيل    / مليون طن  7.5 والذي یتألف من وحدات إلنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال وإنتاج               III –غاز

وتجاوز مشروع نقل الغاز من قطر إلى الكویت مرحلة            . 2009-2008روع خالل عامي     ویتوقع أن یتم تنفيذ هذا المش       

 .توقيع قائمة الشروط، ویجري التفاوض للحصول على موافقة الدول التي سيمر عبرها أنبوب نقل الغاز

 

المسيل في   مليون طن من الغاز        31.1ومن شأن هذه المشاریع أن تعطي شرآة قطر للبترول إمكانية إنتاج ما مجمله                     

من جانب آخر أنجزت قطر عدة اتفاقيات لتسویق الغاز الطبيعي والمسيل، منها توقيع االتفاق النهائي لتزوید                             . السنة



 14 التقرير االقتصادي العربي الموحد                          

 مليون طن من الغاز سنویًا إلى الهنـد وتزوید                 5إمارة أبوظبي في دولة اإلمارات العربية بالغاز الجاف، وتصـدیر                   

ومن شأن هذه االتفاقيات أن تزید من       . سنة من الغاز المسيل   / مليون طن  22.5 مجمـوعة من الشرآات األمریكية بحوالي    

 .2007عوائد الغاز القطریة والتي یتوقع لها أن تفوق عوائد النفط ابتداءًا من عام 

 

 عبر تونس من    " ترانسميد"ومن ناحية أخرى، هناك مخطط لزیادة طاقة أنبوب نقل الغاز الجزائري إلى إیطاليا                                

 مليون  180، وتبلغ تكلفة هذه التوسعة       2005 مليار متر مكعب في السنة اعتبارًا من عام            27متر مكعب إلى     مليار   24

وقد وقعت الجزائر خالل العام اتفاقية مع شرآة إیطالية لمد خط لنقل الغاز من حقل حاسي الرمل إلى منطقة                              . دوالر

التي تدرس  " ميدغاز"نية للمساهمة في شرآة        آما تتفاوض آذلك مع شرآات أسبا         .  آم 300وادي الصفصاف طوله      

 بوصة لنقل الغاز الطبيعي من ميناء بني سيف الجزائري إلى مدینة المریا في                           24إمكانية إنشاء خط بحري قطره           

الجنوب األسباني دون المرور باألراضي المغربية، وقد تم توقيع عقود مبدئية مع شرآات أسبانية لشراء آامل طاقة                            

 وتدفق  2004 مليار متر مكعب سنویًا ویتوقع إنهاء التصاميم األولية للمشروع أوائل عام                  16قدرة بحوالي   األنابيب الم 

 .2006الغاز بنهایة عام 

 

وفي سوریة تم التوقيع على مذآرة تفاهم مع اليونان للتعاون في استكشاف النفط وتسویق الغاز المنقول بواسطة خط                             

 مليون دوالر لزیادة طاقته      538ن اتفاقية لتوسعة معمل قلهات لتسييل الغاز آلفته            آما وقعت عما  . أنبوب الغاز العربي   

 بوصة یربط وسط      48 آم وقطره      265سنة، وتخطط إلنشاء خط ثان لنقل الغاز طوله              / مليون طن   8.3اإلنتاجية إلى    

سنة / مليون طن  6.6ال البالغ   البالد مع معمل التسييل، ونجحت الحكومة العمانية في تسویق آامل إنتاجها من الغاز المس               

سنة / مليون طن   9.9ویستمر العمل في مشروع إنشاء خط ثالث لزیادة الطـاقة اإلنتاجية إلى                   . 2004 و    2003لعامي  

 مليون متر مكعب    400-300آذلك وقعت الكویت وإیران مذآرة تفاهم لتورید         . 2006ومن المتوقع أن یبدأ تشغيله عام        

وتم أیضًا تأسيس شرآة ليبية تونسية إلنشاء وإدارة           .  آم 200یت عبر أنبوب بحري طوله        من الغاز الطبيعي إلى الكو      

وآذلك استمر العمل في تنفيذ مشروع غاز غرب           .  مليار متر مكعب سنویاً      2خط للغاز لتزوید الجنوب التونسي بنحو          

نتاج الغاز من القبة الغازیة بحقل            ، وتنفذ شرآة ليبية مشروعًا آخرًا إل             2004ليبيا ویتوقع أن یبدأ اإلنتاج في عام                 

 ).4/8(، الملحق "الفرنج"

 

 مليون طن من الغاز المسال عن طریق ميناء بلحاف اليمني على الرغم من                          5.3وفي اليمن هناك مخطط لتصدیر           

ًا ویستغل الغاز اليمني حالي    .  تریليون متر مكعب    0.45امتالآه احتياطيات متواضعة من الغاز الطبيعي قدرت بحوالي             

 . في تطبيقات محلية نظرًا لوجود صعوبات في التصدیر لعدم توفر البنية التحتية إضافة إلى المنافسة الخارجية

 

الذي یربط العریش    " خط الغاز العربي   "وعلى صعيد آخر تم خالل العـام االفتتاح الرسـمي لمشـروع غـاز الشـرق                     

 تنفيذ مشروع یستهدف تمدید األنبوب حتى مدینة الرحاب                 وطابا بمصر بميناء العقبة األردني، ویجري العمل على              

آذلك وقعت آل من مصر واألردن وسوریة          . 2005باألردن بالقرب من الحدود السوریة ویخطط إلتمام إنجازه عام               
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ا، ولبنان وترآيا والمفوضية األوروبية اتفاقا مبدئيًا یسمح بتوصيل خط الغاز العربي بخطوط الغاز في أوروبا عبر ترآي                  

وتدرس مصر حاليًا إمكانية إنشاء خط بحري مستقل لتزوید رومانيا وغيرها من الدول األوروبية بالغاز الطبيعي،                               

 مليون  3.6ونجحت الشرآة المصریة القابضة للغازات في توفير التمویل المطلوب إلنشاء خط لتسييل الغاز طاقته                            

والجدیر بالذآر أن    .  فرنسية، ویجري حاليًا تنفيذ هذا الخط         سنة في أدآو وتم تسویق إنتاجه بالكامل لصالح شرآة             /طن

سنة من الغاز المسال إلى األسواق األمریكية ابتداءًا من            / مليون طن  13.5جمهوریة مصر العربية سوف تقوم بتسویق         

 .2006عام 

 

 صناعة األلبان
 

ية التي                       دول العرب ة في ال ية المهم بان من الصناعات الغذائ بر صناعة األل یزید الطلب على منتجاتها بسبب الترآيبة      تعت

يها نسبة صغار السن              رتفع ف ي ت بان وتصنيعها ارتباطًا وثيقًا بتنمية الثروة الحيوانية من              . السكانية الت تاج األل بط إن ویرت

ار والماعز والجاموس واألغنام واإلبل            ثل األبق بونة م لبان وال تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد مصانع األ. الحيوانات الل

تغالل            بب االس ًا بس ة عموم بر منخفض انع تعت ة المص تغالل طاق بة اس ة، إال أن نس ا العامل ية، وقواه دول العرب ي ال ف

ن          ا بي تراوح م ة في السودان و           5الموسمي، وت ة في السعودیة، آما أن إنتاجية العامل في صناعة   80 في المائ  في المائ

ن    ا بي تراوح م بيًا وت بان منخفضة نس ي 1500و 1000األل ي   45-30 دوالر أي حوال امل ف ية الع ن إنتاج ة م ي المائ  ف

 .صناعة األلبان في الدول المتقدمة

 

وتجدر اإلشارة إلى أن صناعة األلبان العربية تواجه عدة معوقات أهمها قلة توفر الحليب محليًا وموسميته، وترآز                               

اع آلفة اإلنتاج بسبب التشغيل الموسمي للمصانع،          إنتاجها في دول عربية ال تملك قاعدة صناعية متطورة وآذلك ارتف               

وعدم القدرة على مواآبة التطور العلمي والتقني، والمنافسة مع اإلنتاج األجنبي ویتوقع أن یظهر ذلك بشكل أآثر                                    

 .2005عام " الجات"وضوحًا بعد بدء تطبيق اتفاقات منظمة التجارة العالمية 

 

 زیادة الطلب على األلبان ومنتجاتها في بعض دول مجلس                 2003عة عام    ومن التطورات التي حدثت في هذه الصنا          

وتجري .  في المائة  35-30التعاون لدول الخليج العربية حيث زادت الصادرات السعودیة من األلبان ومنتجاتها بمعدل                 

من إنتاج األلبان   شرآة سعودیة لأللبان مفاوضات لشراء أحد مصانع األلبان في لبنان، وبذلك سوف تتمكن هذه الشرآة                   

بكلفة أقل بسبب التوفير في آلفة نقل الحليب، وهذا من شأنه أن یجعل ألبان الشرآة المنتجة في لبنان أقل سعرًا من تلك                           

 مليون جنيه مصري     200وتشجيعًا لهذه الصناعة أتاحت وزارة الزراعة المصریة مبلغ             . المستوردة حاليًا من الخارج    

 .إنتاج وتصنيع األلبانتمنح آقروض لتمویل مشاریع 
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 صناعة مواد البناء
 

تعتبر صناعات مواد البناء المستخدمة في التطبيقات المدنية والميكانيكية من الصناعات التكميلية لبعض منتجات                                 

الصناعة االستخراجية فمثال تستخدم خامات الحجر الجيري والجبس في صناعة األسمنت، وخامات السيليكا في صناعة                

وتعتمد صناعات   . وبعض الكيماویات المشتقة من النفط في صناعة الطالء، وأغلب هذه المواد تنتج محلياً                        الزجاج،   

 .الصلب واأللمنيوم على خامات الحدید واأللمنيوم والتي هي في الغالب مستوردة من الخارج

 

 صناعة األسمنت
 

رتفاع خالل السنوات القليلة الماضية لتواآب           استمرت الطاقات التصميمية واإلنتاج الفعلي لألسمنت والكلنكر في اال                

 مليون طن   139 مليون إلى    137النمو المضطرد في حرآة البناء في الدول العربية، وقد زادت طاقة إنتاج األسمنت من               

وزاد اإلنتاج الفعلي من . 2001 مقارنة مع عام 2002 مليون طن في عام     120 مليون إلى    117وطاقة إنتاج الكلنكر من     

وبالمقابل زاد   .  مليون طن    96.3 مليون إلى       88.4 مليون طن والكلنكر من           109.5 مليون إلى       99.3سمنت من     األ

 مليون طن   11.2 مليون إلى    8.8 مليون طن والصادرات من       102.5 مليون إلى    98.2استهالك األسمنت والكلنكر من      

 . مليون طن8.7 مليون إلى 9.8في حين انخفضت واردات األسمنت من 

 

 مليون طن أسمنت مستورد،       0.93 مليون طن منها       2.43 حوالي    2002لغ حجم استهالك األسمنت في اليمن عام             وب

 مليون طن منها محليًا والباقي       1.3 مليون طن ینتج      3.3 إلى مستوى    2003ویتوقع أن یصل الطلب على األسمنت عام         

 بمعدل  2010ي اليمن خالل الفترة المقبلة حتى عام         یتم تلبيته عن طریق االستيراد، ویتوقع نمو الطلب على األسمنت ف             

وتخطط مؤسسة األسمنت لتنفيذ توسعات في المصانع القائمة وإنشاء مصانع جدیدة لتلبية الطلب المتزاید              .  في المائة  5-6

على األسمنت، ومن التوسعات التي أقرتها المؤسسة، إضافة خط جدید لمصنع أسمنت عمران بطاقة مليون طن وال                             

، وآذلك إضافة خط آخر جدید بمصنع باجل طاقته           2005ال العمل مستمر في تنفيذه، ویتوقع أن یبدأ اإلنتاج في عام               یز

سنة، وهناك مشاریع لمصانع أسمنت جدیدة أخرى في آل من محافظة لحج ومحافظة                                 / ألف طن     500اإلنتاجية   

 .حضرموت

 

ى ذلك إلى زیادة الطلب على األسمنت ومواد البناء، وقد            وتواجه الجزائر منذ عدة سنوات مشكلة إسكان مستحكمة، وأد          

وتعتزم . 2003خالل عام    " مسيال"سنة بمدینة    / مليون طن   2بدأ تشغيل مصنع الشرآة الجزائریة لألسمنت وطاقته              

، وقد أنهت هذه الشرآة        2004سنة في عام      / مليون طن   4الشرآة األم التي تملك المصنع زیادة الطاقة اإلنتاجية إلى                 

 مليون آيس أسمنت في السنة، وهي 65 في المائة من شرآة أآياس ورق جزائریة طاقتها اإلنتاجية     50فاوضات لتملك   م

علمًا بأن الشرآة ستحتاج إلى ضعف هذه        .  مليون آيس في السنة    40أآثر من حاجة المصنع الحالية والتي تقدر بحوالي          

 .الكمية عند مضاعفة طاقتها اإلنتاجية آما هو مخطط
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 مليون طن، في حين بدأت       1.2في السعودیة أضافت شرآة أسمنت المنطقة الشرقية خط إنتاج جدید بطاقة سنویة تبلغ                 و
 مليون طن   1.5 مليون طن من الكلنكر و       1.4شرآة أسمنت القصم بتنفيذ خط إنتاج جدید بطاقة إنتاجية سنویة مقدارها                

 مليون  1.2ي إنشاء مصنع جدید إلنتاج الكلنكر بطاقة مقدارها          آما تعمل شرآة أسمنت المنطقة الجنوبية ف       . من األسمنت 
وتدرس شرآة أسمنت ینبع إقامة مصنع جدید بطاقة سنویة            . طن سنویًا، ویتوقع أن یبدأ اإلنتاج خالل فترة ثالثة أعوام             

 خالل   آما تعتزم شرآة أسمنت اليمامة إنشاء خطي إنتاج،               .  مليون طن الكلنكر      3.5 مليون طن و      2.5تتراوح بين     
هذا، وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المصانع الجدیدة         .  مليون طن سنویاً   7السنوات الست القادمة، بطاقة سنویة تبلغ حوالي         

ویتوقع أن تبدأ هذه    .  مليون طن  22.2 مصنعًا بطاقة إنتاجية مقدارها       13المرخصة إلنتاج األسمنت في السعودیة قد بلغ         
 .ادمة، وأن یتم تصدیر معظم إنتاجها إلى الخارجالمصانع اإلنتاج خالل األعوام الق

 
  مليون 5 مليون طن إلى        3.3باإلمارات توسعة مصنعها لزیادة طاقته اإلنتاجية من             " الفجيرة"وتنوي شرآة أسمنت      

آذلك تنوي شرآة قطر الوطنية لصناعة      . 2004سنة، ومن المخطط أن یبدأ النظام المحدث اإلنتاج في خریف عام             / طن
 مليون دوالر ویتوقع أن یتم تنفيذها على مرحلتين                120 إجراء توسعة ثالثة لمصنعها تقدر تكلفتها بحوالي                األسمنت

 .2005 والثانية في عام 2004األولى في عام 
 

في ليبيا، وقعت شرآة االتحاد العربي لألسمنت عقدًا إلنشاء مصنع جدید لألسمنت والكلنكر في منطقة زليطن طاقته                           
وقررت شرآة أسمنت تمارة في المغرب          . 2005ة، ومن المقرر أن یبدأ المصنع اإلنتاج في عام                 سن/ ألف طن   750

 ألف طن، وبدأ تشغيل وحدة طحن جدیدة تابعة لشرآة أسمنت            840 إلى   600 من   ةتحدیث مصنعها لزیادة طاقته اإلنتاجي    
السنة من   / مليون طن    1.2 اإلنتاجية     وقامت الشرآة مؤخرًا بتوقيع عقد إلنشاء خط جدید طاقته                 . الشرقية بالسعودیة  
وتسعى الحكومة العمانية إلى تخصيص شرآة أسمنت عمان عن طریق عرض جزء من                     . 2005المتوقع تنفيذه عام      

 .حصتها في رأس مال الشرآة للبيع للقطاع الخاص
 

اقتها وفي سوریة، هناك مخططات إلضافة خطوط إنتاج جدیدة من قبل شرآات أسمنت عدرا والشهباء تصل ط                                      
وفي . سنة/ مليون طن  3بطاقة  " أبوالشامات"سنة، وهناك أیضًا مشروع إلنشاء مصنع جدید        / مليون طن  2اإلجمالية إلى   

سنة ویتوقع أن   / ألف طن  150األردن یجري تنفيذ مشروع توسعة یهدف إلى رفع طاقة أفران مصنع الرشادیة بمقدار                    
 .2004یتم إنجاز التوسعة خالل عام 

 
 ليتمكن  2004اعة األسمنت في مصر، هناك مخطط لرفع طاقة أفران مصنع أسمنت العامریة خالل عام                   وبالنسبة لصن 

 .سنة من األسمنت / مليون طن1.4مصنعًا إلنتاج " الكریمات"سنة، وتنفذ الشرآة العربية / مليون طن1.5من إنتاج 
 

تمرار ظاهرة زیادة المعروض في السوق        ، فبعد اس  2003آما شهد سوق األسمنت الكویتي تغيرات جذریة خالل العام             

خالل الربع األول من العام، أدى تصاعد حرآة البناء وانفتاح السوق العراقي إلى تالشي هذه الظاهرة نتيجة لزیادة                                

 ).4/9(الطلب، الملحق 
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 صناعة الحدید والصلب 
 

تاج الفعلي من منتجات الحدید والصلب الوسيطة والنهائية في الدول ا               مقارنة بعام   2002لعربية قفزة آبيرة عام     شهد اإلن

ى    40.7، إذ زاد من      2001 يون طن أي بنسبة         44.1 إل ة، الملحق        8.4 مل ، وذلك استجابة لنمو الطلب  )4/10( في المائ

ام              ذي استمر خالل ع تجات وال ذه المن ى ه  بسبب استمرار انتعاش قطاع التشييد في بعض الدول العربية مثل   2003عل

وقد أدى نمو الطلب واستمرار اإلجراءات الحمائية المتمثلة في فرض رسوم على      . یت ومصر والجزائر   السعودیة والكو  

د والصلب في آل من مصر والسعودیة إلى جانب التصدیر إلى األسواق اآلسيویة إلى حدوث ارتفاع آبير                    واردات الحدی

ة قد أقرت مؤخرًا تخفيض الرسم الجمرآي على وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أن السعودی      . في أسعار هذه المنتجات    

 . في المائة5 في المائة إلى 20حدید التسليح من 

 

وتجدر اإلشارة إلى أن ثالث دول عربية هي السعودیة ومصر والجزائر قد حققت زیادة ملحوظة في اإلنتاج خالل عام                       

ویالحظ من  . 2001تویات إنتاج عام       مليون طن على التوالي بالمقارنة مع مس             0.45 و 1.52 و 1.72 بمقدار    2002

 أن إنتاج الدول العربية من الصلب الخام وصل إلى مستوى              2003البيانات المتوفرة عن العشرة أشهر األولى من عام            

 مليون طن خالل الفترة نفسها من العام السابق، ومن المتوقع أن یبلغ اإلنتاج في عام                  9.40 مليون طن مقارنة مع       9.65

 بمقدار  2003من جانب آخر، استمر نمو أسعار العروق عام         .  مليون إذا استمر النمو بالمعدل نفسه      11.5 حوالي   2003

 في المائة في السعودیة ولم یحدث تغير آبير في معدالت إنتاج المنتجات الطویلة إذ قدرت                 23 في المائة في مصر و     33

 .2003 مليون طن عام 14.3بحوالي 

 

، تعاقدت شرآة صوناصيد الجزائریة مع شرآات إیطالية لتنفيذ                  2003لصلب عام     ومن تطورات صناعة الحدید وا        

سنة، وقامت الشرآة المغربية    / ألف طن  625 مليون دوالر إلنتاج العروق بطاقة ابتدائية قدرها         104مشروع بتكلفة تبلغ    

 .سنة/ ألف طن120للصلب بتشغيل خط جدید للجلفنة طاقته 

 

اتية عقدین، أحدهما مع شرآة أمریكية إلنشاء مصنع لخام الحدید في أبوظبي طاقته                    آما وقعت مجموعة الغيث اإلمار      

سنة، وتبلغ آلفة   / ألف طن  300سنة، وآخر مع شرآة ألمانية إلنشاء مصهر جدید إلنتاج العروق بطاقة                / ألف طن  500

 للصلب المغذي بحدید     وتدرس المؤسسة العامة للصناعة في أبوظبي مشروع إقامة مصهر           .  مليون دوالر  140العقدین  

 .االختزال المباشر طاقته مليون طن سنویًا

 

سنة وفرن صهر إلنتاج العروق طاقته مليون            / مليون طن   1.2وفي مصر هناك مشروع لبناء مصنع للصلب طاقته                

 .2005 مليون دوالر، ومن المتوقع أن یباشر اإلنتاج في عام                  326سنة في خليج السویس بتكلفة إجمالية قدرها             /طن

بتحدیث وحدات الدرفلة الثقيلة وتنوي تأهيل       ) شرآة مصریة  (2003وقامت الشرآة العربية للحدید والصلب خالل عام         
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آما تجري شرآة اإلسكندریة الوطنية دراسات         . 2005-2004وتحدیث الفرن العالي الثالث الذي تمتلكه خالل الفترة              

 .لتطویر خطوط اإلنتاج وزیادة الطاقة المتاحة

 

 مليون طن بحلول     1.5ر تعتزم شرآة قطر للحدید والصلب تنفيذ برنامج توسعي یهدف إلنتاج الصلب بطاقة                     وفي قط 

لتنفيذ توسعة الغرض منها زیادة طاقتها من المنتجات المسطحة من مليون           ) السعودیة(وتخطط شرآة سابك    . 2005عام  

وأعلنت الشرآة السعودیة    .  ألف طن   500ویة  سنة، ولدیها مشروع إلنشاء مصنع حدید طاقته السن            / مليون طن   2إلى  

أما في سوریة فقد دخل مرحلة اإلنتاج       . عن مناقصة إلقامة وحدة جدیدة لحدید االختزال المباشر       " حدید"للحدید والصلب   

سنة، وتدرس  / ألف طن  400خالل العام مصنعان جدیدان تابعان للقطاع الخاص بطاقة إجمالية للمنتجات الطویلة قدرها               

آذلك وافقت البحرین   . سنة/ ألف طن  700 وإیران تنفيذ مشروع مشترك إلنشاء مصنع للمنتجات الطویلة طاقته               سوریة

 سنة بتكلفة قدرها       / مليون طن      1.2على خطة لمجموعة من المستثمرین إلنشاء مصنع للحدید اإلسفنجي طاقته                               

 .بي مليون دوالر، وسوف یكون أآبر مصنع من نوعه في منطقة الخليج العر100

 

 صناعة األلمنيوم
 

 خصوصًا في البحرین حيث وقعت شرآة ألبا خالل العام اتفاقيات             2003شهدت هذه الصناعة عدة تطورات خالل عام         

 مليار دوالر مع مجموعة من المصارف الدولية والعربية لتمویل مشروع التوسعة لزیادة الطاقة                       1.05قروض بقيمة    

ي حاليًا تنفيذ هذه التوسعة حيث وقعت الشرآة عقود الهندسة والتورید واإلنشاء              ویجر. سنة/ ألف طن  800اإلنتاجية إلى   

للمصهر الخامس، وعقد توسعة محطة الكهرباء مع شرآات أمریكية، آما تم الحصول على التراخيص الالزمة                                      

 .الستخدام التقنية من شرآة أسترالية

 

 مليار دوالر إلنفاقها محليًا وقد تم        1.7 البالغة حوالي     مليون دوالر من تكلفة المشروع      520وخصصت شرآة ألبا مبلغ      

تنفيذ مشروع إنشاء   ) قطر(من جانب آخر تنوي شرآة التطویر المتحدة        . فعًال توقيع عقد إلنشاء مخازن مع مقاول محلي       

اتفاقية تفاهم   توقيع   2001أول مصهر لأللمنيوم في البالد في ميناء راس لفان باالشتراك مع شرآة ألبا، وقد تم في عام                      

. سنة/ ألف طن    500مع شرآتين أحدهما ألمانية واألخرى یابانية لدراسة إنشاء المصهر الذي تبلغ طاقته االبتدائية                             

 وسوف تقوم شرآة ألبا بتوفير الخبرة الفنية والتشغيلية والتسویقية للمشروع، ومن المتوقع أن یبدأ اإلنتاج في عام                                   

2006. 

 

 إلى  2002 دوبال في تنفيذ مشروع توسعتها لزیادة قدرتها اإلنتاجية، وقد زاد إنتاجها عام                 وفي اإلمارات، تستمر شرآة   

 2003 ألف طن خالل عام       616 في المائة، وفي الوقت نفسه تمكنت الشرآة من بيع             4.5سنة أي بنسبة    / ألف طن  560

خامات األلمنيوم المتوافرة لدیها      وتدرس السعودیة إمكانيات استغالل        . 2002 في المائة عن عام          7أي بزیادة قدرها      

 .وإنشاء مصهر لأللمنيوم
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 في المائة مقابل نمو     5.2 بمعدل   2004ومن الجدیر بالذآر أن الطلب العالمي على األلمنيوم یتوقع له أن ینمو خالل عام                

 .2005 عام  في المائة، ویتوقع أن تستمر الفجوة بين الطلب والعرض خالل4.8في الطاقة اإلنتاجية یقدر بحوالي 

 

ویعزى تحسن أسعار األلمنيوم إلى زیادة الطلب عليه في الصين والتي یتوقع أن تصبح أآبر مستهلك لأللمنيوم في العالم                    

، وأیضًا إلى زیادة الطلب على األلمنيوم في صناعة السيارات لغرض تخفيض استهالك الوقود، والمحافظة                   2006عام  

 ، إلى  2002 آيلوجرام لكل سيارة في عام              125األلمنيوم في السيارات من          على البيئة حيث زاد متوسط استخدام              

 .2003 آيلوجرام لكل سيارة في عام 136

 

 

 صناعة تقانة المعلومات
 

ة األقمار                              رامج شبكات االتصال، وأنظم زة وب زة الحاسوب، وأجه نها أجه يرة م يقات آث زة وتطب ا صناعة أجه ویقصد به
تو و مس م بعل ي تتس ي  الصناعية الت ر االقتصاد المعرف ي تطوی ير ف ا الكب ات، ودوره يرها للمعلوم هولة توف ي، وس اها التقن

ائل اإلنتاج وزیادة الكفاءة اإلنتاجية، واعتمادها الكبير على المهارات البشریة اإلبداعية والمؤهلة تأهيًال عاليًا،                ر وس وتطوی
 .والتي تتطلب استثمارات آبيرة لتدریبها وتأهيلها

 
د    ية في المستوى ما قبل األخير في مجال تقانة المعلومات حيث ال تتعدى نسبة مشترآي اإلنترنت فيها                   وتضّنف ال ول العرب

تعدى المحتوى العربي للشبكة العنكبوتية مستوى              2عن    ة، وال ی  في المائة، وترجع محدودیة التقدم التقني في    0.1 في المائ
قص البنى التحتية لشبكات االتصال، وقصور السياسات والتشریعات عن         الصناعة العربية واستخدام تقانة المعلومات إلى ن       

ة اإلنتاج المحلي من األجهزة والمعدات الالزمة لها بما في ذلك البرمجيات التي                   ذه الصناعة، ومحدودی بات ه بة متطل مواآ
ا                                بعض في سوق ضيقة، واقتصار عمله نافس مع بعضها ال ية صغيرة تت تاجها في شرآات وطن ى معالجة  ینحصر إن عل

 .الكلمة، وحزم المحاسبة والخدمات اإلداریة والمالية
 

إن دعم صناعة تقانة المعلومات العربية على جانب آبير من األهمية للتعامل مع الحضارة الرقمية، والتفاعل اإلیجابي مع                    
ألساسية للتقدم في شتى    التطورات المعاصرة في مختلف القطاعات االقتصادیة، ألن هذه الصناعة أصبحت إحدى السمات ا            

يها ونوعية إنتاجها مؤشرًا مهمًا لدرجة الرقي االقتصادي واالجتماعي              تثمار ف ن، حيث أصبح مستوى آل من االس الميادی
 .والتعليمي للدول المتقدمة

 
تطویر صناعة المعلومات من بينها السعودیة حيث أعلنت في عام             ًا ل ية مؤخرًا خطط دول العرب د تبنت بعض ال  2003وق

ا یسمى  تحول الرقمي أو م رینية لل ات " خطة عش تقانة المعلوم ية ل ن مصر والمغرب ". الخطة الوطن ل م ا تسعى آ آم
وتونس والجزائر واألردن واإلمارات إلى إنشاء صناعات إلنتاج الدوائر واألجهزة اإللكترونية، وأیضًا إنشاء قرى رقمية،      

 .ت الالزمة للعمل في تلك الصناعاتومؤسسات علمية ذات مستوى عال لتدریب الكفاءا
 

ي في مجال تأسيس وتفعيل هذه الصناعة ضروري لجعل المنطقة العربية منطقة منتجة وليست مستخدمة                    تعاون العرب إن ال
تقانة المعلومات      ام         . فقط ل م في ع د ت  تأسيس االتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات بهدف خدمة وتلبية احتياجات          2001وق

دول الع   د من المؤسسات العامة والخاصة والشرآات والخبراء                     ال ات، وینضوي في عضویته العدی ة المعلوم ية من تقان رب
 .والمتخصصون في هذا المجال
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 صناعة الدواء والمستلزمات الطبية
 

 الدواء  إن تسویق الدواء یرتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم السوق، ونظرًا لصغر أسواق الدواء في الدول العربية، تتجه شرآات                 

فعلى سبيل المثال سجل عدد من شرآات         . العربية إلى التصدیر ومحاولة المنافسة داخل األسواق األوروبية واألمریكية          

 دولة منها    60الدواء في األردن بعض منتجاته في أمریكا وبریطانيا وألمانيا والسوید ویقوم بتصدیرها إلى أآثر من                           

عتبر الدواء ثالث أآبر مكون للصادرات األردنية بعد المالبس والبوتاس، آما                    وی. السعودیة والجزائر وليبيا والعراق     

 .تعتمد صناعة الدواء في المغرب واإلمارات على التصدیر لألسواق المجاورة

 

 یستهدف تلبية جزء من حاجة السوق المحلي والتصدیر لدول              2003وقد قامت ُعمان بافتتاح مصنع للدواء خالل عام             

وبالرغم من عدم    .  مليون دوالر   50دول الخليج العربية وقد بلغت التكاليف االستثماریة للمصنع نحو               مجلس التعاون ل   

قدرة شرآات إنتاج الدواء في السعودیة على الوفاء بحاجة السوق المحلية الضخمة، إال أنها تسعى للتوسع في التسویق                        

ویقدر حجم سوق الخدمات الطبية في         . مثل العراق خارج السعودیة وخصوصًا في الدول التي تم تسجيل األدویة فيها                 

ولهذا السبب تسعى     .  مليار دوالر سنویاً      8السعودیة، ویشمل الدواء والمعدات والتجهيزات والخدمات الطبية، بنحو                 

وقد ارتفع حجم استهالك األدویة       . آبریات شرآات المعدات الطبية والصيدالنية للحصول على نصيبها من هذه السوق               

 مليون دوالر، علمًا    93 نتيجة انتشار األوبئة التي تصيب المواشي والطيور إلى نحو             2003یة في السعودیة عام      البيطر

 .بأن تصنيع هذه األدویة في السعودیة ال یزال في بدایاته حيث تستورد جزءًا من احتياجاتها من األردن ومصر

 

 آبيرًا في مجال المنتجات الصيدالنية لم تخط بعد خطواتها          ومن الجدیر بالذآر أنه حتى الدول العربية التي قطعت شوطاً          

األولى في إنتاج المعدات الطبية وعلى وجه الخصوص معدات تجهيز المستشفيات والتي ال یحتاج بعضها إلى تقنية                             

  مليون دوالر آجزء من خطة       80 عن تأسيس شرآة للخدمات الطبية رأسمالها           2003وقد أعلنت السعودیة عام      . عالية

الدولة لتخصيص بعض المستشفيات الحكومية، ومن ضمن اختصاصات هذه الشرآة المتاجرة في المعدات الطبية،                           

 .ولدى الشرآة ترخيص إلنشاء وتملك وتجهيز وتشغيل وإدارة وصيانة المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية

 

أول مصنع للدواء في إمارة أبوظبي، وقد بلغت          ، وهو یعتبر    2003اإلنتاج عام   " نيو فارما "وفي اإلمارات، بدأ مصنع      

 في المائة من إنتاجه داخل دول مجلس التعاون لدول                65 مليون دوالر ویتوقع أن یتم تسویق             19تكاليفه االستثماریة    

 .الخليج العربية

 

صعبة بشأن  وعلى المستوى الدولي، تخوض الدول النامية األعضاء في منظمة التجارة العالمية منذ سنوات مفاوضات                   

الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي     (براءات االختراع وحقوق ملكية الدواء مع الدول الكبرى في مجال إنتاج الدواء                    

حيث لم تتوصل األطراف المعنية بعد إلى اتفاق یحدد متى یسمح لبلد ما بتخطي براءات التصنيع                                 ) وآندا واليابان  

لك بالرغم من وجود اتفاق سابق یخص مكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة                   وذ. والملكية الفكریة لمعالجة مواطنيه     
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 دوالرًا بدًال من     60تكفلت بموجبه آبریات الشرآات المنتجة لألدویة بتخفيض آلفة العالج للدول الفقيرة إلى أقل من                        

 عن العدد الفعلي     وقد رفضت بعض الدول التوقيع على هذا االتفاق خشية االضطرار لإلعالن              .  دوالر آل شهر    1000

 بأنها ستطرح مثل هذا      2003وقد أعلنت مصر في عام       . للمصابين لدیها وفضلت طرح بدیل محلي لعالج هذا المرض          

 .البدیل خالل عام واحد وبأسعار مناسبة

 

اللها، ومن ناحية أخرى تخشى شرآات الدواء العالمية من أن مسودة االتفاقية الحالية بشأن تداول األدویة قد یساء استغ                      

إذ تسمح بإنتاج أدویة رخيصة ليست لها عالمة تجاریة وهو ما حدث فعًال آما هو الحال في عالج أمراض العجز                                     

الجنسي، وأیضًا تخشى هذه الشرآات من تهریب األدویة التي تطرح في الدول النامية بتكاليف منخفضة إلى أسواق                              

 في شرم الشيخ بمصر إلى التأآيد على          2003لشأن خالل عام     وقد أدت المفاوضات التي جرت بهذا ا        . الدول الصناعية 

الحد من التجارة غير المشروعة في الدواء الذي یصدر إلى الدول النامية، وحمایة حقوق الملكية الفكریة مع ضرورة                           

 .توفير األدویة األساسية للدول النامية بأسعار مناسبة

 

 االستثمار في الصناعة
 

ة خالل العام بعض التطورات في مجال االستثمار الصناعي، فقد أعلن المجلس السوري                       شهد قطاع الصناعة العربي     

 مليون دوالر، من بينها عدة         480األعلى لالستثمار موافقته على عدة مشاریع استثماریة تصل تكلفتها اإلجمالية إلى                    

 األدویة واألقمشة والنسيج      مشاریع صناعية مثل تجميع وشائج غسل الكلي وإنتاج أجهزة استصفاء الدم، وصناعات                      

وتعتزم الحكومة السوریة إدخال تعدیالت جوهریة على       . القطني واألنابيب المعدنية ومعالجة فحم الكوك وإنتاج األسمنت       

ومن االقتراحات الجدیدة تمدید مدة     . قانون االستثمار من شأنها تشجيع االستثمار في المناطق التي ال تتمتع بعوامل جذب             

 في المائة من إنتاجها مدة عامين إضافيين، ومنح المشاریع التي                50مرآي الممنوحة للمشاریع التي تصّدر        اإلعفاء الج 

 . عامل فترة إعفاء إضافية، وأیضًا منح مزایا للمشاریع التي تهتم بحمایة البيئة200تشّغل أآثر من 

 

واستجابة . تلفة ومن بينها قطاع الصناعة      وتسعى مصر لجذب األموال العربية المهاجرة لالستثمار في القطاعات المخ              

لمطالب المستثمرین ورجال األعمال، تم إصدار قانون جدید لالستثمار یتضمن تبسيط اإلجراءات التي یحتاجها                                    

، وأن تمنح تراخيص المشروعات خالل           "مجمع خدمات االستثمار    "المستثمر وأن یتم إنجاز أغلبها في مكان واحد                 

القانون الجدید بتأسيس شرآات رأسمالها بالعمالت القابلة للتحویل، ونص على تشكيل لجنة                 ویسمح  . خمسة عشر یوماً   

لفض المنازعات تكون قراراتها نهائية ونافذة، آما نص على منح المستثمرین شهادات إعفاء نافذة لدى آل الجهات                              

 النفط والغاز وغيرها باستثمارات      وتدرس مصر وليبيا تنفيذ مشاریع استثماریة مشترآة في مجاالت صناعة           . الحكومية

آذلك وافقت هيئة تشجيع االستثمار في ليبيا خالل العام على عدة مشروعات                 . 2005 مليار دوالر عام       1.2تصل إلى    

لالستثمار األجنبي والتشغيل المشترك لمشاریع جدیدة أو قائمة في مجاالت الصناعات الغذائية والخدمات الطبية                                   

 .يق الصابونوصناعة اإلسفلت ومساح
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 2003ومن التطورات الحاصلة خالل العام في مجال االستثمار في اإلمارات، تدشين شرآة دبي لالستثمار نهایة عام                       

 مليون دوالر،    400للمرحلة األولى من مشروع مجمع صناعي قرب المنطقة الحرة بجبل علي بلغت تكلفته حوالي                           

.  منطقة جاهزة لالستثمار الصناعي توفر تسهيالت وخدمات متعددة           وإطالق المرحلة الثانية منه، وسوف یوفر المجمع        

ومن ضمن المشاریع التي تم استقطابها نشاطات صناعية في مجال الصناعة الصيدالنية، معالجة وتصنيع المعادن،                           

.  الحرائقوتصنيع أنظمة البناء، وصناعة الغاز، والصناعات المائية، وصناعة أنابيب البالستيك وصناعة أجهزة مكافحة       

 2003-2000وینبغي التنویه إلى أن االستثمار في الصناعة التحویلية في دولة اإلمارات العربية والذي نما خالل الفترة                  

 في المائة خالل الفترة      4.5 في المائة قد أتى بثماره حيث نما ناتج الصناعة التحویلية في اإلمارات بمعدل                     4.1بمعدل  

 . نفسها

 

 بية مع القطاعات االقتصادیةتكامل الصناعة العر
 

تتسم الصناعة العربية بضعف تشابكها مع بعض القطاعات االقتصادیة في نطاق االقتصاد الوطني لكل قطر عربي،                          

سواء آانت صناعة إحاللية أو تصدیریة، الن السياسات االقتصادیة، والقطاعية التي نفذت في الدول العربية طيلة                                

تصل بعد إلى إقامة عالقات تبادلية قویة بين الصناعات القائمة من ناحية، وبينها والقطاعات                العقود األربعة الماضية لم     

االقتصادیة األخرى من ناحية أخرى، مما أثر سلبًا على الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد العربي، وحد من قدرته على دفع                             

 .عجلة التنمية االقتصادیة

 

ية، آما آان یؤمل، من توجيه نسبة أآبر من المخرجات الزراعية نحو                        فعلى سبيل المثال لم تتمكن الصناعة العرب            

التصنيع المحلي، وتحویل بعضها إلى منتجات استهالآية أو غذائية في إطار الصناعات الغذائية، حيث یالحظ أن القطاع     

يتها لحاجات  الزراعي العربي ما زال یرآز بصورة أساسية على إنتاج محاصيل تفي بأغراض التصدیر أآثر من تلب                         

الصناعة المحلية واالستهالك المحلي من السلع الغذائية، مما حد من فاعلية الصناعات الغذائية المحلية القائمة التي                               

تتعرض إلى نقص السلع الغذائية الالزمة في آثير من المواسم، واتجاهها في آثير من الحاالت إلى استيراد المواد                                  

 . الخارجاألولية الزراعية الالزمة لها من

 

آما یالحظ أن المخرجات الصناعية المستخدمة في القطاع الزراعي، آاآلالت، والمبيدات واألدوات الزراعية المختلفة،                

وأن ما یصنع من اآلالت والمعدات والجرارات على سبيل          . وغيرها، ما زالت محدودة وال تفي بحاجة الزارعة العربية          

المرحلة األخيرة للسلعة المجمعة، بحيث ال تحقق لالقتصاد المحلي إال قيمة                 المثال یتم في صناعات تجميعية تختص ب          

مضافة ضئيلة، وال تساعد في الوقت نفسه على بناء قاعدة صناعية محلية متكاملة مع متطلبات القطاع الزراعي، تعمل                     

 فروع الصناعة      وآذلك یمكن القول أن الصناعة التحویلية ليست في تكامل مع بعض                         . على رفده، وتسریع نموه       

االستخراجية داخل القطاع الصناعي، إذ ال یدخل من مخرجات هذه الصناعة في الصناعة التحویلية المحلية إال نسبة                           

 . ضئيلة منها، مثال ذلك خامات النفط والفوسفات والحدید، التي یصدر معظمها للخارج آمواد أولية
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ير من الدول العربية، على الرغم من اعتماده على اإلنتاج                   من جانب آخر، یالحظ أن قطاع البناء واإلسكان في آث                  

الصناعي المحلي في توفير احتياجاته من الحدید واألسمنت واألدوات الصحية والزجاج وغيرها، إال أنه یتجه إلى                                

در أیضًا  وتفيد الكثير من المصا   . االستيراد من الخارج من هذه السلع نفسها ومن سلع أخرى آثيرة یمكن تصنيعها محلياً               

أن القطاع السياحي العربي ال یعتمد بدرجة آبيرة على الصناعات الخشبية والمفروشات المحلية، وأن معظم الفنادق                           

 .العربية تعتمد في تجهيزاتها على االستيراد من الخارج

 

اتها، ویزید من     إن عدم التكامل ما بين القطاعات االقتصادیة من شأنه أن ال یساعد على االستفادة المثلى من منتج                                 

اعتمادها على التصدیر واالستيراد، ویرفع من درجة انكشاف الدول العربية على الخارج، ولهذا أثر سلبي على قدرة                          

الدول العربية على بناء هيكل إنتاجي متكامل، تترابط في إطاره الصناعة مع القطاعات االقتصادیة األخرى، وتنمو معًا                   

 . تنمية متوازنةبصورة مستمرة تساعد على تحقيق

 

 مستقبل الصناعة العربية
 

حققت الصناعة التحویلية العربية خالل العقود األربعة الماضية، إنجازات آثيرة، إال أنها ما زالت ناشئة، وقاصرة عن                      

فهي تسهم بحصة متواضعة في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آكل، وال تغطي                    . دفع عجلة التنمية االقتصادیة    

ویعكس هذا األمر استمرار الضعف الهيكلي في بنية                   . ادراتها أآثر من ثلث قيمة الواردات الصناعية العربية                  ص

 .االقتصادات العربية التي تعتمد أساسًا على تصدیر المواد األولية واستيراد السلع المصنعة والتقانة األجنبية

 

تميز بضعف ارتباطاتها اإلنتاجية وعدم تكاملها أفقيًا ورأسيًا على           ویالحظ بالنسبة لبنية الصناعة التحویلية العربية أنها ت         

المستویين القطري والعربي، وانخفاض أداء تشغيلها، وعدم استغالل آامل طاقاتها اإلنتاجية، وظهور طاقات فائضة                        

ة واإلنتاجية   تزید من حجم الطاقة العاطلة في آثير من المصانع الوطنية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الرأسمالي                                      

والتشغيلية للصناعة العربية، إذا ما قورنت بمثيالتها األجنبية، بسبب استيراد معظم احتياجاتها من المكائن ومستلزمات                   

 . اإلنتاج الوسيطة من الخارج

 

ى ومن جانب آخر، تواجه الصناعة التحویلية العربية مثلها مثل أي صناعة ناشئة أخرى منافسة حادة وغير متكافئة عل                      

الصعيدین المحلي والخارجي، حيث تواجه الصناعات اإلحاللية العربية منافسة سلع أجنبية معروفة للمستهلك المحلي                      

منذ عقود طویلة في سوق محلية مفتوحة على السلع األجنبية، آما تواجه أیضا الصناعات التصدیریة العربية منافسة                           

 .حادة وغير متكافئة في األسواق الخارجية

 

لى ذلك ما تواجهه الصناعة التحویلية العربية من تحدیات آثيرة، یمكن إجمالها في غياب البنية المؤسسية                                یضاف إ  

المالئمة في الصناعة نفسها، والمغاالة في التوطين القطري الكامل بمفهوم قانوني ضيق للمشروعات الصناعية، بحيث                   
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من خبرة تقنية وفرص للتسویق، وآذلك محدودیة األسواق          تصعب المشارآة العربية أو األجنبية فيها مع آل ما تحمله               

الوطنية لكل دولة عربية بمفردها، وعدم وجود سوق إقليمية واسعة للمنتجات الصناعية العربية، ومحدودیة المناطق                         

الصناعية المتطورة، وعدم االلتزام بالمواصفات والمقایيس وإجراءات مراقبة الجودة، إضافة إلى تحدیات أخرى                               

رجية تتمثل بإیجاز في مستجدات العولمة، وانفتاح األسواق وزیادة حدة المنافسة الدولية، والتحریر االقتصادي                                خا

والتجاري، والسرعة المذهلة في تطویر أدوات واستخدامات تقانة المعلومات واالتصاالت، واالآتشافات والتطبيقات                      

 .العلمية، ومنتجات التقانة المتطورة

 

 :ؤشر ذو الداللة الخاص بقصور الصناعة التحویلية العربية یكمن في األمرین التاليينوعمومًا فإن الم

 

ضعف اإلنتاج الصناعي العربي من الناحيتين الكمية والنوعية، وسيطرة إنتاج الصناعات الخفيفة عليه، حيث تشكل     -1

الصناعي العربي، ویستأثر    ما یقارب من نصفه، بينما ال تزید حصة إنتاج الصناعات الوسيطة عن ثلث اإلنتاج                        

ویتضح من واقع الصناعات االستهالآية العربية أنها لم تتمكن            . إنتاج الصناعات الرأسمالية الثقيلة بالنسبة المتبقية       

طيلة العقود األربعة الماضية من إحداث حرآة صناعية واسعة تؤمن مسيرة إنمائية متوازنة لالقتصادات العربية،                   

ًا من الوفاء بكل حاجات األسواق المحلية، ولم تسهم في زیادة حجم التجارة البينية العربية،                    آما أنها لم تتمكن أیض     

 . بسبب تشابه السلع االستهالآية العربية المنتجة محليًا

 

آذلك یالحظ أنه بالرغم من إنجازات الصناعات الوسيطة التي أقيمت في معظم الدول العربية المصدرة للنفط،                             

 المواد األولية المتاحة لدیها، إال أنها لم تتمكن بعد من لعب دور آبير في دفع عجلة التنمية،                           ونجاحها في تصنيع   

وإقامة صناعات تحویلية نهائية مشتقة منها ومتممة لها تقوم بتصنيع نسبة عالية من مخرجاتها بما یساعد على                              

 . توسيع القاعدة الصناعية العربية

 

العربية من تحقيق إنجازات آبيرة في مجال الصناعات الرأسمالية تسهم في                    ومن ناحية أخرى، لم تتمكن الدول             

توسيع وتنویع القاعدة اإلنتاجية والتخصص في إنتاج سلع ذات مزایا وجودة عالية قادرة على المنافسة في األسواق                     

الصناعات أضف إلى آل هذا أن الدول العربية لم تتمكن حتى من تحقيق إنجازات مهمة في مجال                                   . الخارجية

الحرفية آالنسيج على سبيل المثال، التي عرفت في بعض الدول العربية منذ عقود طویلة، حيث تراجعت هذه                                   

الصناعة عن دورها التقليدي، ولم تتمكن من التخصص في سلع مميزة تنتجها بكميات آبيرة ونوعيات تتالءم مع                          

 .األذواق االستهالآية المعاصرة

 

توسط اإلنتاجية للعامل الصناعي العربي یعادل ُخمس ما هو عليه في آوریا الجنوبية، وُسبع              تدني اإلنتاجية، إذ أن م     -2

، وذلك بسبب قلة العمالة الماهرة، وعدم مواآبة مخرجات التعليم والتدریب                              1999إنتاجية اليابان في عام            
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لى استيراد الخبرات األجنبية     الحتياجات الصناعة، إذ یالحظ في هذا الصدد بأن الكثير من الدول العربية یعتمد ع                  

 .إلدارة وتنفيذ عملياتها اإلنتاجية

 

إن مستقبل الصناعة العربية مرهون بالتصدي للمعوقات والتحدیات التي تواجهها بتوفير البيئة المؤسسية                                          

ن ویمك. والتشریعية، والبنية التحتية المناسبة لتطویر الصناعات القائمة، وتوطين صناعات جدیدة عصریة فيها                        

 :تلخيص أهم ما یمكن للدول العربية أن تقوم به من خطوات وإجراءات في هذا الشأن بما یلي

 

اعتماد سياسات صناعية قطریة تراعي التطورات التقانية المعاصرة، وتعمل على تحسين نوعية السلع                                  -

 .الصناعية العربية، من حيث التغليف والجودة لمنافسة السلع األجنبية محليًا ودوليًا

 

اعتماد سياسات واستراتيجيات فاعلة للتعاون الصناعي العربي، بما یساعد على توسيع فرص االستثمار                              -

الصناعي، ورفع آفاءة الوحدات اإلنتاجية القائمة أو التي تحت اإلنشاء، واالنتفاع األمثل من الطاقات والموارد               

رآة، وأجهزة لتبادل المعلومات في       المتوفرة في آل بلد عربي، وذلك من خالل إقامة مشاریع صناعية مشت                   

المجاالت الفنية واإلنتاجية والتسویقية، وأجهزة مشترآة في مجال األبحاث والتدریب، إضافة إلى التنسيق في                  

مجال المواصفات والمقایيس، وعقد اتفاقيات للتسویق المشترك واتفاقيات للخدمات الصناعية، وغيرها من                       

 .أساليب التعاون األخرى

 

اإلنفاق على البحث والتطویر والتدریب الصناعي، وربط مراآز البحوث العلمية والتطبيقية بالصناعات              زیادة   -

 .القائمة

 

تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في الصناعات الحدیثة، وبخاصة فائقة التقانة، في مجال تقانة                                          -

 .لمعرفيالمعلومات، واإللكترونيات، وغيرها من الصناعات المتعلقة باإلنتاج ا

 

تشجيع قيام عمليات دمج وتكامل بين الشرآات الصناعية العربية، لتمكينها من مواجهة التحدیات في األسواق                    -

 .الخارجية



ملحق (1/4) :  القيمة المضافة للصناعات االستخراجية (باألسعار الجارية)
(1990 و1995 و2003-1999)

(مليون دوالر)

199019951999200020012002 *2003

101,547.2103,331.0119,201.2189,673.0164,670.6166,087.5204,356.9مجموع الدول العربية

224.2224.3231.0241.9248.8266.0265.0        األ ر  د  ن
15,782.813,214.913,737.123,763.520,609.019,952.925,632.1        اإلمــــارات
866.8895.21,198.12,223.41,968.12,086.02,421.0        البحريـــــن
853.3651.3736.6756.9746.2848.0967.1        تونــــــــس
13,979.410,556.813,357.221,451.818,681.118,337.223,888.3        الجزائــــــر
0.00.72.33.03.13.23.4        جيبوتـــــي
37,506.544,296.846,817.669,973.161,399.963,180.081,639.0        الســـعودية
16.212.5199.7924.71,138.61,317.01,516.0        الســـــودان
2,078.91,105.83,332.65,203.54,016.23,919.04,163.0        ســــــورية
2,018.8237.21,321.41,756.61,447.01,227.01,099.8        العـــــــراق
5,608.35,288.96,194.09,716.38,543.88,515.09,062.4        ُعمـــــــــان
2,798.63,003.65,671.410,732.110,113.211,186.011,763.0        قطـــــــــــر
7,216.410,512.110,935.618,073.114,963.814,493.619,440.0        الكويــــــت
.....................        لبنــــــــــان
9,106.87,406.68,616.713,855.510,549.910,495.412,244.7        ليبيـــــــــــا
1,440.24,457.63,827.76,710.86,480.56,524.05,765.5        مصـــــــــر
685.2639.4777.6693.3648.4663.7714.2        المغــــــرب
126.7119.6115.9127.6121.7106.1121.3        موريتانــيــا
1,238.0707.62,128.73,465.82,991.32,967.53,651.1        اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
المصدر: بيانات وطنية وتقديرات أولية متفق عليها من الجهات المعدة للتقرير . 



ملحق (2/4) :  القيمة المضافة للصناعات التحويلية (باألسعار الجارية)
(1990 و1995 و2003-1999)

(مليون دوالر)

199019951999200020012002 *2003

44,262.957,667.570,321.174,270.274,444.275,540.378,568.7مجموع الدول العربية

520.3865.91,058.31,125.21,180.31,300.01,396.0        األ ر  د  ن
2,642.64,452.57,226.49,465.49,566.29,985.810,919.0        اإلمــــارات
485.41,010.6792.3888.8924.7967.01,043.0        البحريـــــن
2,124.53,423.13,607.13,530.73,704.94,305.94,883.1        تونــــــــس
7,469.74,364.14,054.13,908.74,058.64,108.44,384.9        الجزائــــــر
16.812.212.112.613.013.414.1        جيبوتـــــي
8,511.313,714.016,746.718,210.718,454.919,460.321,743.5        الســـعودية
1,350.9333.4623.8875.3911.9930.01,064.0        الســـــودان
1,177.31,466.01,365.2779.81,655.51,497.0912.0        ســــــورية
1,247.92,501.82,146.22,018.71,949.51,816.11,799.2        العـــــــراق
342.5643.4682.21,078.51,660.31,564.11,781.8        ُعمـــــــــان
948.1683.5788.2965.71,073.91,394.01,401.0        قطـــــــــــر
2,119.52,977.43,336.62,611.92,214.42,447.03,010.6        الكويــــــت
251.71,010.01,498.41,498.41,521.01,578.81,646.7        لبنــــــــــان
2,546.62,123.02,342.72,316.11,969.2945.3890.1        ليبيـــــــــــا
6,004.79,826.116,266.617,629.916,393.015,574.012,972.1        مصـــــــــر
5,564.07,425.37,261.06,782.76,608.67,055.58,061.4        المغــــــرب
94.0105.881.577.781.077.986.1        موريتانــيــا
845.0729.3431.8493.3503.2519.8560.0        اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
المصدر:  مصدر الملحق (1/4).



ملحق (3/4) : القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي
 في الدول العربية (باألسعار الجاریة)

إجمالي القطاع  الصناعيالصناعات التحویليةالصناعات االستخراجية
المساهمة في الناتجالقيمة المضافةالمساهمة في الناتجالقيمة المضافةالمساهمة في الناتجالقيمة المضافة
المحلي االجمالي (%)(مليون دوالر)المحلي االجمالي (%)(مليون دوالر)المحلي االجمالي (%)(مليون دوالر)

204,356.928.378,568.710.9282,925.739.1مجموع الدول العربية

265.02.71,396.014.01,661.016.7        األ ر  د  ن
25,632.132.010,919.013.636,551.145.6        اإلمــــارات
2,421.025.21,043.010.93,464.036.1        البحریـــــن
967.13.64,883.118.25,850.221.7        تونــــــــس
23,888.336.14,384.96.628,273.242.7        الجزائــــــر
3.40.514.12.317.52.8        جيبوتـــــي
81,639.038.121,743.510.1103,382.548.2        الســـعودیة
1,516.08.01,064.05.62,580.013.5        الســـــودان
4,163.019.5912.04.35,075.023.7        ســــــوریة
1,099.84.71,799.27.72,899.012.4        العـــــــراق
9,062.442.01,781.88.310,844.250.2        ُعمـــــــــان
11,763.057.61,401.06.913,164.064.4        قطـــــــــــر
19,440.046.63,010.67.222,450.653.8        الكویــــــت
1,646.79.11,646.79.1......        لبنــــــــــان
12,244.757.5890.14.213,134.961.7        ليبيـــــــــــا
5,765.58.112,972.118.318,737.726.4        مصـــــــــر
714.21.68,061.418.28,775.619.8        المغــــــرب
121.311.086.17.8207.418.9        موریتانــيــا
3,651.131.6560.04.84,211.236.4        اليمــــــــــن

*  تقديرات أولية .
  المصدر:  المالحق (1/4) و(2/4) و(2/2).

(2003)*



ملحق (4/4) :  انتاجية العمالة في القطاع الصناعي للدول العربية (باألسعار الجارية) *
(1995 و2003-1999)

(دوالر للعامل)

    15,297     13,059     13,030     14,562     10,600     9,510     مجموع الدول العربية

    11,859     11,410     10,745     10,598     10,232     9,648         األ ر  د  ن
    148,231     124,870     129,507     146,383     95,289     89,682         اإلمــــارات
    39,703     35,552     34,033     37,497     24,273     24,434         البحريـــــن
    5,132     4,592     4,021     3,930     4,037     4,010         تونــــــــس
    12,654     10,414     10,681     12,059     8,379     7,540         الجزائــــــر
    856     865     946     1,037     1,028     1,615         جيبوتـــــي
    152,779     121,863     118,655     131,226     94,872     87,497         الســـعودية
    2,329     2,041     1,874     1,654     762     328         الســـــودان
    3,312     3,809     3,930     4,214     3,365     1,969         ســــــورية
    1,981     2,111     2,390     2,693     2,509     2,096         العـــــــراق
    126,358     119,405     122,939     131,644     84,891     78,044         ُعمـــــــــان
    362,504     331,675     349,596     377,348     222,745     160,308         قطـــــــــــر
    83,194     65,215     68,591     85,830     61,518     67,522         الكويــــــت
    4,055     3,846     3,756     3,755     3,803     2,708         لبنــــــــــان
    34,244     30,721     34,393     45,426     31,402     29,873         ليبيـــــــــــا
    3,159     3,770     3,923     4,202     3,517     2,643         مصـــــــــر
    3,477     3,107     2,964     3,098     3,380     3,596         المغــــــرب
    3,239     2,940     3,324     3,423     3,345     4,173         موريتانــيــا
    7,975     6,634     6,682     7,599     4,934     2,823         اليمــــــــــن

*    تم حساب االنتاجية بأنها ناتج قسمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي (االستخراجية والتحويلية) الملحق (4/3) على آامل العمالة الصناعية المباشرة وغير المباشرة  (بما فيها قطاعات التشييد 
   والبناء والغاز والمياه). ويالحظ أنه لم يكن باإلمكان استبعاد العمالة الصناعية غير المباشرة من اإلحصائيات المتاحة حاليًا.

**  بيانات أوليـة.
المصدر: الملحقان (3/4)، (16/2).

2003 2002 ****1995199920002001الـدولة



ملحق (5/4) : القيمة المضافة للصناعات التحويلية وتوزيعها حسب النشاطات للدول العربية
* 2003

( نسب مئوية )

إجماليالصناعاتصناعةصناعة الكيماوياتصناعة صناعة القيمة المضافة
النسب المئويةاألخرىالمعــداتوالمنتجات النفطية المنسوجات والمالبس المنتجات الغذائية(مليون دوالر)

وآليات النقل والبالستيك والفحم والمطاطوالصناعات الجلدية والمشروبات

78,568.71811331622100مجموع الدول العربية

1,396.018631837100        األ ر  د  ن
10,919.0910521514100        اإلمــــارات
1,043.06419269100        البحريـــــن
4,883.11932271111100        تونــــــــس
4,384.9197111449100        الجزائــــــر
..................14.1        جيبوتـــــي
21,743.5151391827100        الســـعودية
..................1,064.0        الســـــودان
912.0272923012100        ســــــورية
…...............1,799.2        العـــــــراق
1,781.82412321517100        ُعمـــــــــان
1,401.0717471415100        قطـــــــــــر
3,010.67377211100        الكويــــــت
1,646.7281581831100        لبنــــــــــان
..................890.1        ليبيـــــــــــا
12,972.11814252122100        مصـــــــــر
8,061.43322171117100        المغــــــرب
86.1433112320100        موريتانــيــا
560.0295141042100        اليمــــــــــن

* تقديرات أولية، والتوزيع النسبي بناء على بيانات محلية، وبيانات مستخلصة من نشرة االحصاءات الصناعية للدول العربية، (1992-2000) و(1990-1998)، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واإلسكوا.
المصدر : نفس مصدر الملحق (1/4).



ملحق (6/4) : اإلنتاج اإلستخراجي أو التصنيع األولي للمعادن في  الدول العربية 
2003

إنتاج الفحمإنتاج خـامإنتاج خـامإنتاج خـامطاقة انتاجالطاقة االنتاجيةاحتياطيات انتاج احتياطي انتاجاحتياطي
الحجريالنحاسالرصاصالزنـك صخر الفوسفات الستخراج خام الحدید خام الحدیدالغازالطبيعي  الغاز الطبيعيالنفط الخامالنفطالدول

( ألف طن )**( ألف طن )**( ألف طن )**( ألف طن )**( ألف طن )** (ألف طن/سنة)**(مليار طن)** (مليار متر مكعب)*(مليار متر مكعب)(ألف ب/ي)مليار برميل

654.8720,167.9052,552.00445.0310.4422,739.0044,300.20297.00169.0019.601,265.00مجموع الدول العربية

............7,107.20...0.01….........      األ ر  د  ن
.....................97.802,225.506,060.0063.83      اإلمــــارات
.....................0.13189.5092.0012.15      البحریـــــن
......0.3166.0078.002.500.01183.008,301.0075.0011.00      تونــــــــس
12.001,050.004,516.00160.601.034,549.001,149.0017.002.001.0015.00      الجزائــــــر
.................................      جيبوتـــــي
...3.0018.000.80......262.798,410.006,646.0062.012.60      الســـعودیة
........................0.81250.0085.00      الســـــودان
............2,127.00...3.15528.00371.008.900.50      ســــــوریة
.................................      الصومـــال
............1,300.00......115.001,275.003,109.003.55      العـــــــراق
......20.00............5.80843.20849.0021.65      ُعمـــــــــان
.................................      فلســـــطين
.....................16.88635.0025,667.0038.06      قطـــــــــــر
.....................96.502,106.701,557.009.46      الكویــــــت
.................................      لبنــــــــــان
...............36.001,400.001,314.0014.283.311,300.00      ليبيـــــــــــا
600.00.........3.70750.001,755.0027.940.412,850.001,275.00      مصـــــــــر
0.1060.0023,041.00202.00118.0017.80650.00............      المغــــــرب
...............2.4713,797.00............      موریتانــيــا
.....................4.00439.00453.0020.10      اليمــــــــــن

* *  أرقام محدثة لعام 2002 فقط.* البيانات  لعام 2002.
المصادر : 1)  مصادر وطنية .

             2)  نشرة االحصاءات الصناعية للدول العربية (1992-2000), العدد الخامس ، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدین واالسكوا، دیسمبر 2001 ، وقاعدة معلومات الصناعة ینایر 2004.
             3)  تقریر األمين العام السنوي 2003 ,  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) .



ملحق (7/4) : إجمالي طاقات التكرير في الدول العربية
(2003 - 1999)

(ألف ب/ي)
عدد

المصافي القائمة19992000200120022003الدولة
2003

81,54081,39081,33082,14082,540إجمالي الطاقة العالمية
7.88.48.48.78.9نسبة الطاقة العربية إلى الطاقة العالمية (%)

6,3896,8156,8637,1337,33366مجموع الدول العربية
1031031031031031        األ ر  د  ن
2827037787787785        اإلمــــارات
2802802802802801        البحريـــــن
35353535351        تونــــــــس
5135135135135135        الجزائــــــر
...     ...    ...    ...    ...        جيبوتـــــي
1,7951,7951,7951,7951,9958        الســـعودية
43939393935        الســـــودان
2452452452452452        ســــــورية
10101010101        الصومـــال
55057057057057012        العـــــــراق
80808080801        ُعمـــــــــان
…    ...    ...    ...    ...    ...        فلســـــطين
63631201371372        قطـــــــــــر
9037386557158323        الكويــــــت

...     ...    ...    ...    ...    ...        لبنــــــــــان *
3803803803803805        ليبيـــــــــــا
7198198198198199        مصـــــــــر
1651651651651652        المغــــــرب
25252525251        موريتانــيــا
2002002002002002        اليمــــــــــن

 * يوجد مصفتان متوقفتان عن العمل نتيجة لألضرار التي أصابتهما خالل الحرب األهلية .
المصدر : تقرير األمين العام السنوي 2003 ,  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) .



ملحق (8/4) :  المشروعات الجديدة والمخططة في صناعات التكرير ومشتقات البتروآيماويات والغاز الطبيعي 
(2003)

السنةالتكلفة المقدرة
المتوقعة للتشغيل( مليون دوالر )

تكرير البترول      أوًال :

 -  تقوم شرآة أبو ظبي لتكرير النفط بالعمل على تنفيذ برنامج للتوسع في آل من مصفاتي اإلمارات
المرحلة األولى 2005 477 -     الرويس وأم النار ، ويتضمن البرنامج :

- - -    *  بناء وحدات إلنتاج الغازولين الخالي من الرصاص في المصفاتين .
- - -    *  التوسع في الطاقة اإلنتاجية للمتكثفات .

- - -    *  تحديث مصفاة الرويس من خالل إضافة طاقات جديدة من بعض العمليات التحويلية .
 - -300 ألف طن / سنة    *  بناء مجمع إلنتاج زيوت التزييت .

 -900 - -  وضع برنامج توسعة شامل في مجال التكرير يتضمن :البحرين
 -650 -    * خطة لتحديث مصفاة البحرين ( سترة ) ، تتضمن :

- - 40 ألف ب / ي      * بناء وحدة جديدة للتكسير بالهيدروجين .
- - -      * بناء محطة إلنتاج الهيدروجين .

- -45 ألف ب / ي      * تحديث وحدة التكسير الموجودة .
-432 -   * المرحلة األولىمن هذا التحديث , وتشمل األعمال الهندسية ، والمشريات ، والبناء ، واإلدارة .

 -  قامت أرامكو السعودية بزيادة طاقة مصفاة رأس تنورة ، وذلك بتشغيل وحدة جديدة لتقطيرالسعودية
- -525 ألف ب / ي     المتكثفات بطاقة  200 ألف ب / ي .

2006 - - -  العمل على تنفيذ مشروعين للتوسعات بهدف إزالة الكبريت من وقود الديزل يشمالن :
- -190 ألف ب / ي      * إنشاء وحدتين إلزالة الكبريت في مصفاة ينبع .

- -45 ألف ب / ي      * إنشاء وحدة إلزالة الكبريت في مصفاة الرياض .
- -70 ألف طن / ي      * إنشاء وحدة إلنتاج الكبريت .

2006 -2.5 مليون ب / ي -  تخطط أرامكو السعودية لتنفيذ برنامج طويل األمد لتحديث مصفاتي الرياض ورابغ .
 -  إستئناف العمل في مصافي النفط العراقية ( حيث بلغت طاقتها قبل الحرب حواليالعراق

    570 ألف ب / ي )  :  
      * إستئناف العمل في مصفاة الدورة ( حيث بلغت طاقتها التصميمية قبل الحرب

- -40 ألف ب / ي        80 ألف ب / ي )  .
      * إستئناف العمل في مصفاة بيجي والعمل على الوصول إلى طاقتها القصوى

- -250 ألف ب / ي         قبل الحرب إلى 290 ألف ب / ي .
- -70 ألف ب / ي      * إستئناف العمل في مصفاة البصرة القديمة .

- -300 ألف ب / ي      * تم تشغيل مصفاة تكرير النفط في منطقة الكسك بالموصل . 
 -  يجري العمل حاليًا على إنجاز الدراسات األولية لمشروع إنشاء مصفاة جديدة رابعةالكويت

-2502300 - 460 ألف ب / ي     لتكرير النفط ، للوصول بالطاقة التكريرية في مصافي الكويت إلى 1.3 مليون ب / ي . 
- - - -  تقوم مؤسسة البترول الكويتية بالعمل على تنفيذ برامج للتوسعات في مصافيها ، تتضمن :
    *  أعمال التوسعة في طاقة وحدة إزالة الكبريت بالهيدروجين من زيت الوقود الناتج في

1392004 -        وحدات التقطير اإلبتدائي في مصفاة ميناء عبداللة.
24.82004 -    *  أعمال التوسعة في وحدة إسترجاع الكبريت في آل من مصفاتي ميناء عبد اهللا والشعيبة .

المصدر : تقرير األمين العام السنوي 2003، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).

الطاقة اإلنتاجية المخططةالمشروعالدولة



" تابع"  ملحق (8/4) :  المشروعات الجديدة والمخططة في صناعات التكرير ومشتقات البتروآيماويات والغاز الطبيعي 
(2003)

السنةالتكلفة المقدرة
المتوقعة للتشغيل( مليون دوالر )

 -  العمل على اإلنتهاء من تنفيذ المشاريع الجاري تنفيذها في منطقة اإلسكندرية إلنتاجمصر
    المنتجات البترولية عالية الجودة ، وفي هذا اإلطار تم :

-444 -    * إفتتاح مجمع إلنتاج الزيوت المعدنية ( أموك ) ، ومجمع إلنتاج زيت الغاز ( السوالر ) .
    * إفتتاح مشروعات أخرى تستهدف إنتاج : 

- - -      * زيت الغاز ( السوالر ) . 
- - -      * غاز البترول المسال . 

- - - -  يجري بناء وحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع في مصفاة شرآة النصر للبترول في السويس . 
 -  قامت الشرآة الدولية لإلستثمارات الليبية بشراء حصة البنك األهلي المصري في شرآة  ليبيا

-430 -     الشرق األوسط لتكرير البترول ( ميدور ) والبالغة 39 % .
10002006 - -  البدء في تنفيذ األعمال اإلنشائية لمشروع مصفاة جديدة ( صحار ) ، ويتكون المشروع من :  عمان

- -116 ألف ب / ي      * وحدة لتقطير النفط الخام  . 
      * وحدة لتكسير زيت الوقود بالعامل الحفاز المائع إلنتاج الغازولين الخالي من الرصاص ،

- -75 ألف ب / ي         وزيت الغاز ذو محتوى منخفض من الكبريت .
 -  التخطيط إلنشاء مصفاة ثالثة في ميناء صاللة ، يقوم القطاع الخاص بتمويلها ، وتخصص 

-50300 ألف ب / ي    إلنتاج وقود السفن .
 -  أعلنت شرآة سامير المغربية لتكرير البترول أنها ستقوم بتحديث مصفاتها الرئيسية في  المغرب

    المحمدية ، بدًال من تشييد مصفاة جديدة تحتاج إلستثمارات تفوق المليار دوالر للمنشآت
    الصناعية وحدها ، وتتجاوز إمكانياتها المادية . 

    في حين إقترحت الحكومة المغربية نقل المصفاة  من المحمدية إلى موقع آخر ،
-136900 ألف ب / ي    ومازال النقاش دائرًا بين الحكومة والشرآة .

 - الموافقة على مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في رأس عيسى على البحر األحمر ، علىاليمن
-45235 ألف ب / ي    أن تقوم شرآة هود أويل المحدودة ، بتنفيذ المرحلة األولى منه .

-450 - -  تمت الموافقة في أواخر عام 2002 على إنشاء مصفاة لتكرير النفط في المكال .  
 -  تم توقيع إتفاق لتنفيذ مشروع ضخم إلنتاج وتكرير النفط ، ويتضمن إنشاء مصفاة جديدة   

5012002013 ألف ب / ي    إلنتاج البنزين الخالي من الرصاص ، وزيت الوقود ، والمشتقات النفطية األخرى .

المصدر : تقرير األمين العام السنوي 2003 ، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك).

الطاقة اإلنتاجية المخططةالمشروعالدولة



" تابع"  ملحق (8/4) :  المشروعات الجديدة والمخططة في صناعات التكرير ومشتقات البتروآيماويات والغاز الطبيعي 
(2003)

السنةالتكلفة المقدرة
المتوقعة للتشغيل( مليون دوالر )

البتروآيماويات        ثانيًا :

 -  بعد دخول أول مجمع للبتروآيماويات في أبو ظبي مرحلة التشغيل  ، لتكسير اإليثان إلنتاج اإلمارات
     اإليثيلين ، تستعد أبو ظبي لبناء وحدات إلنتاج مشتقات اإليثيلين مثل أحادي آلوريد الفينيل ،

 - -900 ألف طن / سنة    وإنتاج البروبيلين ، واألولفينيات المستقيمة ، والعطريات . 
 -  خصصت شرآة أرامكو السعودية نحو 160 مليون قدم قياسية مكعبة من الغاز يوميًا للمشروع  السعودية

9332007 -     المزمع إقامته في مدينة الجبيل الصناعية لصالح شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات إلنتاج : 
 - -1.6 مليون طن / سنة    *  الميثانول 

 - -700 ألف طن / سنة    *  حامض الخليك  
 -  بدأت اإلختبارات األولية لتشغيل مشروع شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات إلنتاج    

2004 -500 ألف طن / سنة     البروبيلين و البولي بروبيلين . 
 -  تقوم الشرآة السعودية للصناعات األساسية ( سابك ) بتنفيذ المرحلة الثالثة لتطوير أنشطتها   

2010 -48 مليون طن / سنة     الداخلية التي تهدف إلى التوسع في إجمالي طاقات إنتاجها من آافة أنواع المواد البتروآيماوية .
2004 -500 ألف طن / سنة -  تقوم شرآة ينبت حاليًا بتنفيذ مشروع إزالة اإلختناقات في وحدتيها لتكسير اإليثيلين .   

 -  في إطار إلتزام مجموعة شرآات الزامل باإلستثمار في الصناعات البتروآيماوية ، أعلنت المجموعة
    عزمها على إنشاء شرآة للبتروآيماويات . وسوف تساهم الشرآة في مجمع اإليثيلين ومشتقاته  
 -400 -     المزمع إقامته في مدينة الجبيل الصناعية بالمشارآة مع شرآة التصنيع   الوطنية لألوليفينات . 

 - -2000 طن / سنة -  مشروع إيكويت - 2 : إختيار شرآة الصناعات البتروآيماوية لشريك أجنبي في مشروع إلنتاجالكويت
    اإليثيلين والبولي إيثيلين وإيثيلين ألجليكول .

115014002005 طن / سنة -  مشروع للعطريات .
 -  البدء في تنفيذ مشروع إلنتاج مادة ألكيل بنزين الخطي التي تعتبر المادة األساسية لصناعةقطر

2402005 -     المنظفات الصناعية .
15100002020 مليون طن / سنة -  ضمن إطار برنامج تطوير الصناعات البتروآيماوية على مدار 20 سنة والذي بدأ عام 2000 .مصر

25002009 -     يجري حاليًا العمل في المرحلة األولى على تنفيذ مشروعين :
    *  الجزء األول من هذه المرحلة يتضمن : 

 -225 -       *  بناء وحدة إلنتاج البروبيلين 
 - -80 ألف طن / سنة       *  بناء وحدة إلنتاج ألكيل البنزين مستقيم السلسلة في اإلسكندرية  

    *  الجزء الثاني من هذه المرحلة يتضمن : 
 - - -       *  بناء وحدة إلنتاج آل من اإليثيلين ، والبروبيلين ، واألستيرين ، والبولي أستيرين .  

 -  تخطط شرآة الشرقيون للبتروآيماويات لبناء وحدة لنزع الهيدروجين من البروبان إلمداد   
 - -350 ألف طن / سنة     وحدة إنتاج البولي بروبيلين باللقيم الالزم لها .

 -  توجد مشروعات بتروآيماوية في مرحلة دراسة الجدوى اإلقتصادية ، تخطط جمهورية 
 - - -     مصر العربية لتنفيذها مع شرآات عربية وأجنبية .   

المصدر : تقرير األمين العام السنوي 2003، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

المشروع الطاقة اإلنتاجية المخططةالدولة



" تابع"  ملحق (8/4) :  المشروعات الجديدة والمخططة في صناعات التكرير ومشتقات البتروآيماويات والغاز الطبيعي 
(2003)

السنةالتكلفة المقدرة
المتوقعة للتشغيل( مليون دوالر )

الغاز الطبيعي       ثالثاًً :

 -  وقعت آل من دولتي اإلمارات وقطر على خطة التطوير النهائية لمشروع نقل الغاز    اإلمارات
    الطبيعي من حقل الشمال القطري إلى دولة اإلمارات وسلطنة عمان ، تشمل برنامج حفر

2006 - -    آبار ، وأعمال اإلنشاء البحرية والبرية ، ومحطة  الضواغط ,  ومرافق التصدير .
 - وعند إنتهاء التنفيذ سوف تقوم شرآة دولفين للطاقة بإنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال القطري

2008 -2 مليار قدم3 / يوم   و معالجته في مدينة رأس الفان الصناعية ونقله إلى دولة اإلمارات ، باإلضافة إلى إنتاج :  
 - -100 ألف ب / ي      * متكثفات 

 - -8 آالف طن / ي      * سوائل الغاز الطبيعي 
 -2000 - -  ستقوم 6 شرآات عالمية بتنفيذ مشروعين :    

 - -1310 مليون قدم3 / يوم    * المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الغاز البري ، وتشمل معالجة الغاز المنتج إلنتاج : 
 - -1220  قدم3 / يوم      *  الغاز  

 - -11 ألف طن / يوم      * سوائل الغاز الطبيعي 
 - -3400 طن / يوم      * اإليثان 

 - -125 ألف ب / ي      * متكثفات 
2007 - -    * المرحلة الثانية  من مشروع تطوير غاز غصب وإنشاء :

 -200 -      *  شبكة لتجميع وحقن الغاز في حبشان
 - - -      *  وحدة إلستخالص سوائل الغاز والمتكثفات في حقل حبشان  

 -1100 -      *  خط أنابيب إلى رويس  
 -400 -      *  وحدات إلستخالص سوائل الغاز والمتكثفات في حقل غصب  

 - -750 مليون قدم3 / يوم -  وتهدف هذه المرحلة إلى معاجة الغاز المنتج إلنتاج :    
 - -4500  ب / ي      * سوائل الغاز الطبيعي 

 - -1700 طن / يوم      * اإليثان 

المصدر: تقرير األمين العام السنوي 2003، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

المشروع الطاقة اإلنتاجية المخططةالدولة



" تابع"  ملحق (8/4) :  المشروعات الجديدة والمخططة في صناعات التكرير ومشتقات البتروآيماويات والغاز الطبيعي 
(2003)

السنةالتكلفة المقدرة
المتوقعة للتشغيل( مليون دوالر )

3 / يوم -  تم توقيع إتفاقية بين قطر للبترول وشرآة آونوآو فيليبس األمريكية لتحويل الغاز إلى سوائل .قطر  -7505200-800 مليون قدم
 -  يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ، وبطاقة إنتاج : 

8028002010/2009 ألف ب / ي       *  المرحلة األولى   
 -802400 ألف ب / ي       *  المرحلة الثانية   

3 / يوم -  البدء في تنفيذ مشروع مصنع لتحويل الغاز الغني بالميثان إلى سوائل ، ويستخدم آغاز لقيم إلنتاج : 33011002005 مليون قدم
       *  المرحلة األولى :   

 - -34 ألف ب / ي          *  الديزل    
 - -9 آالف ب / ي          *  النافثا    

 - -ألف ب / ي          *  البترول المسال    
 - -120 ألف ب / ي       *  المرحلة الثانية  ( زيادة الطاقة اإلنتاجية )  

 -  تم اإلتفاق بين شرآة داتش / شل الهولندية البريطانية وقطر للبترول لبناء معمل لتحويل الغاز إلى سوائل :
2008 - 2009 -80 ألف ب / ي       *  طاقة المرحلة األولى  

2011 -60 ألف ب / ي       *  طاقة المرحلة الثانية    
 -  بدأ تنفيذ خطة مشروع غاز الخليج ( المرحلة األولى ) ، إلنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال

3 / يوم     الغازي ، حيث سيتم إستخراج المكثفات المصاحبة وسوائل الغاز الطبيعي .  - -1.75 مليار قدم
 -  تم توقيع إتفاقية بين قطر للبترول وشرآة أآسون موبيل األمريكية إلنشاء خطين لتسييل الغاز   

 -15.612000 مليون طن / سنة     الطبيعي ، وسوف يتم إنشاء المشروع ضمن مجمع راس غاز في راس الفان .
 -  سيتم وضع التصاميم لمشروع توسيع قطر غاز- II إلنتاج الغاز المسال ، وسيتضمن المشروع  :

 - - -     * تطوير قواطع جديدة في في حقل الشمال القطري    
 الخط األول 2007 -15.6 مليون طن / سنة     * إنشاء خطين جديدين لتسييل الغاز الطبيعي ( آل منهما بطاقة إنتاج 7.8 مليون طن / سنة )     

2009/2008 -7.5 مليون طن / سنة -  تم توقيع إتفاقية لتنفيذ دراسات جدوى إقتصادية لمشروع تطوير قطر غاز- III ، إلنتاج الغاز المسال .
 -  تخطط شرآة سوناطراك لزيادة طاقة نقل خط أنابيب انريكو ماتي الذي يربط الجزائر   الجزائر

27 مليار متر3 / سنة  ، وذلك من خالل مد خط 24  إلى   مع إيطاليا عبر تونس من
 - -27 مليار متر3 / سنة    أنابيب غاز جديد بطول 300  آم يربط ما بين حقل حاسي الرمل ومنطقة وادي الصفصاف . 

10 مليار متر3 / سنة -  التخطيط إلنشاء خط أنابيب غاز جديد يربط الجزائر مع إيطاليا مباشرة .    - 8- 2006
 -  بدأ العمل في إعداد التصاميم األولية لمشروع خط أنابيب الغاز ( ميد جاز ) الذي يصل الجزائر   

2006 -16 مليار متر3 / سنة    مع أسبانيا ، آما تم وضع خطة لتنفيذ المشروع تقضي بإنشاء خطين ألنابيب الغاز .

المصدر: تقرير األمين العام السنوي 2003، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

المشروع الطاقة اإلنتاجية المخططةالدولة



" تابع"  ملحق (8/4) :  المشروعات الجديدة والمخططة في صناعات التكرير ومشتقات البتروآيماويات والغاز الطبيعي 
(2003)

السنةالتكلفة المقدرة
المتوقعة للتشغيل( مليون دوالر )

 -  تم تأسيس الشرآة السورية للغاز ومقرها مدينة حمص ، وسوف تتولى آافة المسئوليات سورية
 -4 -    والعمليات المتعلقة بالغاز والتي تدار حاليًا بواسطة الشرآة السورية للنفط .

 -  تم اإلعالن عن إستدراج عروض لمشروع آبير لتطوير 15 حقًال للغاز تقع إلى الشمال والجنوب  
 -700 -   من المنطقة الوسطى ، ويتضمن المشروع إنشاء معملين لمعالجة الغاز :

 - -6 مليون متر3 / يوم      * األول : شرق مدينة حمص 
 - -3 مليون متر3 / يوم      * الثاني : في مدينة الثورة 

 -  وقعت دولة الكويت وإيران مذآرة تفاهم تتعلق بإستيراد الغاز الطبيعي من إيران عن طريق   الكويت
 - -300-400 مليون متر3 / سنة    أنبوب يبلغ طوله أآثر من 200  آم لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية . 

 - -5.3 مليون طن / سنة -  التخطيط لنصدير الغاز المسال .اليمن
2006 -3.3 مليون طن / سنة -  يستمر العمل في إنجاز خط ثالث إلنتاج الغاز المسال .عمان
 -  تنفذ المؤسسة الوطنية للنفط بالمشارآة مع شرآة إيني اإليطالية مشروع غاز غرب ليبيا إلنتاج :   ليبيا

 - -10 مليار متر3 / سنة       *  الغاز الطبيعي   
 - -47 ألف ب / ي       *  النفط    

2004 -48 ألف ب / ي       *  متكثفات وسوائل الغاز الطبيعي    
    ويتضمن هذا المشروع تطوير حقل الوفا ، ونقل الغاز الطبيعي والمتكثفات من الحقول إلى معمل 

 - - -    معالجة الغاز في ميليتا ، ومن ثم نقل الغاز إلى صقلية من خالل خط أنابيب بحري بطول 600 آم .
 - -47 مليون قدم3 / يوم -  تقوم شرآة الواحة للنفط بتنفيذ األعمال األولية إلستغالل الطبقة الغازية في  حقل الفرنج  .  

 -  تم توقيع إتفاق بين تونس وليبيا إلنشاء مؤسسة مشترآة تتولى مد أنبوب لنقل الغاز الطبيعي   
2002006 -    إلى مدينة قابس الصناعية التونسية على مسافة 275  آم .

 -  تم اإلفتتاح الرسمي للمرحلة األولى من مشروع الغاز العربي ( غاز الشرق ) ، الذي يربط بين   مصر
 -10.1250 مليار متر3 / سنة    العريش - طابا - العقبة ، بطول 368  آم ( 350  آم برًا و 18  آم بحرًا ) .

 -  تشمل المرحلة الثانية ، إمتداد المشروع إلى مدينة الرحاب األردنية بطول 370  آم ، ثم إلى 
3002005 -    سوريا ولبنان  .

2006 - - -  يستكمل إمتداد الخط إلى ترآيا وقبرص واليونان .  
 -  تم توقيع إعالن بين مصر وسوريا واألردن ولبنان وترآيا والمفوضية األوروبية يقضي بوصل   

    شبكة خطوط الغاز الطبيعي المصرية مع شبكة خطوط الغاز في أوروبا عبر ترآيا من خالل
 - - -    خط الغاز العربي .

3.613502005 مليون طن / سنة -  يجري حاليًا تنفيذ خط تسييل الغاز الطبيعي األول من قبل شرآة بكتل األمريكية .   
5502006 - -  تمت الموافقة على أن تبدأ شرآة بريتش جاز جروب على إنشاء الخط الثاني لتسييل الغاز الطبيعي .    

المصدر: تقرير األمين العام السنوي 2003، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).

المشروع الطاقة اإلنتاجية المخططةالدولة



ملحق (9/4) : الطاقات القائمة وإنتاج واستهالك وتجارة اإلسمنت والكلنكر في الدول العربية
2002

االستهالك 
الوارداتالصادرات(من االسمنت والكلنكر) الكلنكراالسمنتالكلنكراالسمنت

  8.68    11.21    102.54    96.29    109.48    120.14    139.03  مجموع الدول العربية

...  1.45    2.65    4.06    4.31    4.30    4.96          األ ر  د  ن
  1.00    0.70    7.00    4.90    6.90    6.30    11.10          اإلمــــارات
  0.32  ...  0.50  ...  0.18  ...  0.35          البحریـــــن
.........  4.87    5.63    4.70    5.29          تونــــــــس
......  8.95    7.40    8.95    10.40    11.50          الجزائــــــر
  0.07  ...  0.07  .........  ...        جيبوتـــــي
...  5.23    20.45    21.20    23.30    21.20    22.73          الســـعودیة
  1.20  ...  1.40    0.22    0.20    0.48    0.51          الســـــودان
......  5.06    5.01    5.01    4.54    4.98          ســــــوریة
  0.10  ...  0.10  ......  0.09    0.10          الصومـــال
......  4.25    3.29    4.25    13.47    14.03          العـــــــراق
  0.80    0.80    1.70    1.70    1.90    1.95    2.05          ُعمـــــــــان
  1.95  ...  1.95  .........  ...        فلســـــطين
  0.20  ...  1.60    0.91    1.55    0.92    1.40          قطـــــــــــر
  1.90  ...  2.75    1.00    2.90    1.65    2.15          الكویــــــت
...  0.05    2.70    3.20    2.80    4.46    4.90          لبنــــــــــان
......  3.26    3.32    3.25    6.33    6.50          ليبيـــــــــــا
  0.21    2.65    27.66    27.48    28.79    29.64    35.00          مصـــــــــر
..................  ...        المغــــــرب
...  0.32    8.06    6.50    8.06    8.58    10.21          موریتانــيــا
  0.93  ...  2.43    1.23    1.50    1.13    1.27          اليمــــــــــن

المصدر:  -  االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء، يناير 2004.

الدولة

مليون طن 

التجارةاإلنتاج الفعليالطاقة التصميمية



ملحق (10/4) :  اإلنتاج الفعلي من المنتجات الوسيطة والنهائية من الحديد والصلب 

(2002-1992)

(ألف طن/سنة)

19921993199419951996199719981999200020012002المنتج

25,23831,52233,43535,21534,23333,94937,78440,08341,69940,69144,144   اإلجمالـي

6,8447,7867,8327,8707,8077,3847,8938,2628,4418,6629,921 الصلب الخام
5,4656,2036,6366,8076,7857,2637,4778,1097,5497,7337,560 مدرفلة طويلة

1,0701,1821,1951,4601,1231,3911,8181,7492,4182,5483,017 مسطحة
...314325393331376418283891523383 األنابيب
4,9505,7525,8246,0066,2115,9036,2046,5486,5746,3417,053 العروق
1,3391,4771,4901,5721,3561,2091,4731,9352,3672,4643,148 البالطات

2782082041701411107233516558 الكتل
................................. األسالك

................................. مقاطع خفيفة
............11.................. مقاطع ثقيلة
1,0772,3562,4132,3132,1221,8892,3672,2692,0461,8902,365 حديد زهر

3,9014,3694,3384,6164,6544,7766,3356,7408,1517,0257,442 حديد إسفنجي
.........601601595597647......... حديد تسليح
.....................601......... لفات سلك

1,8643,1102,8683,0573,0113,0002,6503,5803,5803,580... مكورات الحديد
................................. صلب آهربائي
.........254249.................. مسبوآات الزهر

المصدر: صناعة الحديد والصلب في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واالتحاد العربي للحديد والصلب، قاعدة المعلومات، سنوات سابقة ومارس 2004 . 



ملحق (11/4) :  اإلنتاج الفعلي من المنتجات الوسيطة والنهائية من الحديد والصلب حسب الدول العربية
(2002-1992)

( ألف طن / سنة )

19921993199419951996199719981999200020012002الدولة

25,23831,52233,43535,21534,23333,94937,78440,08341,69940,69144,144إجمالي الدول العربية

3030606060606060606060        األ ر  د  ن
105105135135135135135135135......        اإلمــــارات
1,8643,1102,8683,0573,0113,0002,6503,5803,5803,580...        البحريـــــن
7107337467397338471,0301,2331,0031,031859        تونــــــــس
3,1563,3703,2943,4892,8711,8472,7853,8113,2843,3273,781        الجزائــــــر
.................................        جيبوتـــــي
7,0698,8199,3919,59410,4059,9749,37510,46011,51212,02213,745        الســـعودية
..............................0        الســـــودان
256233240240214215215217194206191        ســــــورية
.................................        الصومـــال
.................................        العـــــــراق
.................................        ُعمـــــــــان
.................................        فلســـــطين
2,3472,4032,3463,6453,0772,9783,1833,2282,8192,9002,900        قطـــــــــــر
...1222222222        الكويــــــت
9090120120120120120120.........        لبنــــــــــان
3,2083,6843,5863,7943,6003,6214,4935,2875,6563,7133,673        ليبيـــــــــــا
8,0469,96010,09310,0959,45210,50512,69012,24112,70312,94114,465        مصـــــــــر
392398435460503600662608598623603        المغــــــرب
2326273434343432323232        موريتانــيــا
.................................        اليمــــــــــن

المصدر: صناعة الحديد والصلب في الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، واالتحاد العربي للحديد والصلب، قاعدة المعلومات، سنوات سابقة ومارس 2004.
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