
51 2007





53 2007

القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 2,9  مليار دوالر، ويمثل نسبة %20.41 
من الناتج المحلي اإلجمالي.  

نسبة  ويمثل  دوالر،  مليون    375  : االستخراجي  للقطاع  المضافة  القيمة 
2.62% من الناتج المحلي اإلجمالي 

القيمة المضافة للقطاع التحويليي:2,5 مليار دوالر، ما يمثل نسبة %17.79 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي :  148 180  عامل عام 2005.  

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية لعام 2005 :

الصناعة الغذائية : 23.4 %  
الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية : %23.2  

صناعة االسمنت : %14.4  
صناعة النسيج : %11.4  
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قطاع الصناعات التحويلية األردني قطاع متنوع، فهو يتكون من صناعات ثقيلة مثل األسمدة، اإلسمنت   

وصناعات خفيفة مثل الكيمياء. وتعد الصناعات الدوائية إحدى الصناعات الناجحة في األردن.

يحتل القطاع الصناعي مكانة إستراتيجية في االقتصاد الوطني األردني، ويعد األردن إحدى بلدان المنطقة 
عرفت فيها مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي تطورا سريعا، حيث العربية التي عرفت فيها مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي تطورا سريعا، حيث العربية التي عرفت فيها مساهمة القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي تطورا سريعا، حيث 
انتقلت حصة القيمة المضافة في النشاط االقتصادي األردني من 13.55 في المائة سنة 2001 إلى 15.16 في المائة 

سنة 2003 لتصل في سنة 2006 إلى 17.79 في المائة . 

يشغل  و  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  من  المائة  في   95 بنسبة  التحويلية  الصناعات  قطاع  ويتكون   
180148  فردا سنة 2005. ويرتفع عدد فرص العمل في القطاع سنويا بمتوسط 18.69 في المائة في الفترة مابين 

2001 و2005. 

كما عرفت االستثمارات في المشاريع الصناعية ارتفاعا ملحوظا في سنة 2006. فاستنادا للتقرير األخير   
للمصرف المركزي ، فإن االستثمارات في المشاريع الصناعية التي استفادت من «قوانين النهوض باالستثمار» 
تضاعفت بثالث مرات سنة 2006. كما عرفت التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمشاريع الصناعية ارتفاعا بنسبة 

9.4 في المائة في سنة 2006 مقابل 6.7 في المائة سنة 2005.

وبلغت قيمة إنتاج الصناعة التحويلية 897 7 مليون دوالر سنة 2005 وعرفت متوسط نمو سنوي بنسبة   
11.7 في المائة أثناء الفترة ما بين 2000 و2005. أما القيمة المضافة، فسجلت هي األخرى نموا بلغ 2.6 في المائة 
سنة 2006 بالقيمة الجارية، لتصل إلى  2 547 مليون دوالر. غير أن هذا النمو كان أقل مما تم تسجيله في سنة 

2005، ويعزى ذلك إلى انخفاض إنتاج منتجات مثل اإلسمنت والصلب والحديد والبترول المكرر.

وتشمل القطاعات الرئيسية التي تهيمن على قطاع الصناعة التحويلية األردنية سواء على مستوى اإلنتاج 
الغذائية  المائة ) والصناعات  الكيماويات (23.2 في  التحويلية: قطاع  القيمة المضافة للصناعة  أو المساهمة في 
القطاعات األربعة  ). وتمثل هذه  المائة  والنسيج (11.4 في   ( المائة  ) واإلسمنت (14.4 في  المائة  (23.4 في 
بمفردها أكثر من 72 في المائة من مجموع القيمة المضافة للصناعة التحويلية وأيضا من إجمالي إنتاج الصناعة 

التحويلية.
 رسم بياني 1/3

قطاعات في القيمة المضافة الصناعة في األردنمساهمة القطاعات في القيمة المضافة الصناعة في األردنمساهمة القطاعات في القيمة المضافة الصناعة في األردن
عام 2005
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قطاع الصناعات الكيماويات والبتروكيماويات  

يعد القطاع الكيماوي أحد القطاعات المحركة لالقتصاد األردني، فهو القطاع األهم من حيث اإلنتاج، إذ   
يؤمن 39.20 في المائة من مجموع إنتاج الصناعة التحويلية، كما أنه القطاع الثاني من حيث المساهمة في القيمة 
المضافة للصناعة التحويلية. باإلضافة إلى ذلك، فإن حصة القطاع من مجموع القيمة المضافة للصناعة التحويلية 

عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 3.241 في المائة سنة 2001 إلى 23.23 في المائة سنة 2005. 

المائة من مجموع  الكيماوي والبتروكيماوي 130 22 منصب عمل، أي حوالي 15 في  القطاع  ويؤمن   
القوى العاملة في قطاع الصناعة التحويلية. ومع ذلك، فإن هذا القطاع ال يوفر سوى فرص عمل قليلة، حيث أن 
معدل النمو السنوي للتشغيل في هذا القطاع لم يرتفع سوى بنسبة 1.89 في المائة ما بين 2001 و2005. ومن بين 
المنتجات التي لها أهمية في هذا القطاع، نجد األسمدة، المنتجات الصيدالنية ومنتجات البترول المكررة. وتجدر 
النتائج من حيث نمو مؤشر حجم اإلنتاج هي األسمدة  التي سجلت سنة 2006 أفضل  المنتجات  إلى أن  اإلشارة 

(9.43+) والمنتجات الصيدالنية (6.75+).

قطاع الصناعات الدوائية   

يعرف قطاع الصناعات الدوائية ازدهارا حقيقيا ويعد من بين القطاعات الواعدة في األردن. انطلق قطاع   
الصناعة الدوائية منذ حوالي ثالثين سنة، ويحتل مكانة مرموقة من حيث اإلنتاج ويمثل إحدى األنشطة التصديرية 

األساسية المدرة للعملة الصعبة بعد النسيج. 

ويوظف هذا القطاع 8000 فرد ويضم 16 مختبرا، تستحوذ أربعة منها على أكثر من 90 في المائة من   
السوق المحلية. وتنتج الصناعات الدوائية أساسا األدوية غير المميزة بعالمة تجارية (generique) ، و بلغت قيمة 

اإلنتاج 430 مليون دوالر سنة 2005 مقابل 77 مليون دوالر في 1990. 

الصناعة من خالل  إقليمي في هذه  فأكثر نحو تعزيز دوره كقطب  أكثر  يتجه األردن  السياق،  وفي هذا   
االعتماد على جودة مراكزاألبحاث والخبرة التي تتوفر عليها (مهارة صناعية، أطر بمؤهالت عالية) في مجال 

اإلنتاج في تخصصات صيدلية معينة.

 رسم بياني 1/3
تطور مؤشراإلنتاج الصناعي حسب الكمية ( 100 = 1990 )
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20022003200420052006

139113130155162المنتجات الغذائية والحليبية

103100113107117األلبسة والمنسوجات

9789105106116األسمدة

10072908390المنظفات

118123134163174الصيدالنيات واألدوية

111113120129123البترول المكرر

129155189205366اآلالت والمعدات

123125177217233اآلالت الكهربائية

124210309380695تجهيزات اإلذاعة والتلفزة واإلتصاالت

220225229245207المحركات والعربات

وتتركز الغالبية الكبرى لوحدات صناعة األلبسة والنسيج في المناطق الصناعية المؤهلة، إذ يمثل إنتاج   
المؤهلة  الصناعية  المناطق  انطالق هذه  إنتاجها. ولقد حقق  المائة من مجموع  أزيد من 90 في  النسيج واأللبسة 
نجاحا باهرا بالرغم من إلغاء نظام الحصص في فاتح يناير 2005. واستقبلت هذه المناطق منذ 1997 استثمارات 
تفوق 600 مليون دوالر، وفي 2005، تم استثمار رساميل بلغت 82 مليون دوالر أمريكي مقابل 54 مليون دوالر 

أمريكي في سنة 2004.

وهكذا لعبت الحكومة دورا هاما وتمكنت من تطوير إستراتيجية للنهوض بهذا القطاع من خالل إبرام العديد   
من االتفاقيات التجارية، وإحداث مناطق حرة، مما سمح بتحقيق ازدهار باهر للصناعات النسيجية والمراهنة على 

المنتجات عالية الجودة التي تعتبر ذات مستقبل واعد بالنسبة لهذا القطاع.

قطاع الصناعة الغذائية  

يعتبر هذا القطاع األول من حيث المساهمة في القيمة المضافة للصناعات التحويلية وهو أيضا أول مشغل 
في القطاع التحويلي.

قطاع صناعة النسيج واأللبسة 

لقد ساهم بشكل كبير في التطور السريع لقطاع النسيج واأللبسة جملة من العوامل أهمها إحداث مناطق   
صناعية مؤهلة وتوقيع اتفاقيات الشراكة مع االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ووفرة األ يدي العاملة والمدربة 
باإلضافة إلى الموقع الجغرافي المميز لألردن. كما يعد هذا القطاع أحد أهم القطاعات في األردن بوصفه أول مورد 

سنة 2005للعملة الصعبة و ثاني مشغل، إذ كان يشغل   23820 عامال سنة 2005للعملة الصعبة و ثاني مشغل، إذ كان يشغل   23820 عامال سنة 2005 حسب إفادة دائرة اإلحصائيات.

ويساهم هذا القطاع بشكل متزايد في إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية، إذ ارتفعت حصته من   
نسبة 9.29 في المائة سنة 2001 إلى 11.42 في المائة سنة 2005. ولقد عرفت قيمة إنتاج النسيج واأللبسة ارتفاعا 
سريعا السيما بعد سنة 2003، بحيث ارتفعت بنسبة 58 في المائة ما بين 2003 و2005. ويعزى هذا النمو إلى 
التزايد الكبير للصادرات نحو أسواق جديدة، وبخاصة الواليات المتحدة. وسجل هذا القطاع سنة 2006 نتائج جيدة 

تمثلت في نمو مؤشر حجم اإلنتاج بنسبة 9.35 في المائة (انظر الجدول).

الجدول 3-1 : المؤشرالقياسي لإلنتاج الصناعي التحويلي (100 = 1991)
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وعرف هذا القطاع تطورا حديثا، إذ إن النسبة الكبيرة من المشاريع تم تأسيسها في بداية التسعينات. وعلى   
غرار جل الصناعات الخفيفة في األردن، فإن صناعة المنتجات الغذائية مملوكة أساسا للقطاع الخاص وتتشكل 
بصفة عامة من مقاوالت صغيرة ومتوسطة. وساهم هذا القطاع بنسبة 21.43 في المائة من مجموع القيمة المضافة 

للصناعات التحويلية في سنة 2005.

ورغم أهمية هذا القطاع، فقد تقلصت حصته في نشاط الصناعات التحويلية، حيث انخفضت ب 9 نقاط   
مئوية متنقلة من نسبة 32 في المائة سنة 2001 إلى نسبة 23 في المائة سنة 2005.

 رسم بياني 3/3
الة في أهم القطاعات التحويلية في األردنعدد العمالة في أهم القطاعات التحويلية في األردنعدد العمالة في أهم القطاعات التحويلية في األردن

 رسم بياني 4/3
تطور حصة القطاعات في مجموع القيمة المضافة التحويلية في األردن

(%) 
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القطاعات األخرى

ومن بين القطاعات التي تعرف نموا جيدا، نجد أيضا قطاع مواد البناء الذي يوجد في وضعية مرضية   
القيمة المضافة  المائة من إجمالي  القطاع بنسبة 14.47 في  البناء. ويساهم هذا  التي عرفها قطاع  بفضل الطفرة 
للصناعات التحويلية فيما تنمو قيمة اإلنتاج بوتيرة سريعة، حيث وصل في المتوسط إلى 15 في المائة خالل الفترة 

ما بين 2001 و2005.

أما القطاع اآلخر الذي سجل نتائج جيدة والذي يزخر بطاقات هائلة فهو قطاع المعدات الميكانيكية والكهربائية   
الفترة ما  المائة من مناصب الشغل خالل  المتوسط 4.6 في  إذ يشغل 23820 شخصا وأحدث في  والتجهيزات. 
التحويلي،  اإلنتاج  إجمالي  المائة من  في  نسبة 60  تتجاوز  لم  اإلنتاج  قيمة  أن  وبالرغم من  بين 2001 و2005. 
فإن مساهمته في القيمة المضافة التحويلية ارتفعت بشكل ملموس إذ انتقلت من 9.38 في المائة من إجمالي القيمة 

المضافة التحويلية سنة 2002 إلى 11.07 في المائة سنة 2005.

واتضح بأن قطاعات تجميع اآلالت المنزلية والسيما التجهيزات المواصالت اإلذاعية والتلفزة والتصاالت   
هي التي سجلت أقوى تطور، إذ تضاعف مؤشر إنتاج هذه المنتجات مرتين تقريبا، تتبعها صناعة اآلالت والمعدات 

(رسم بياني5/3).

المعلومات  تكنولوجيات  تأتي  األولوية،  األردنية  السلطات  أعطتها  التي  التنموية  المحاور  بين  ومن   
واالتصاالت. فبعد انطالق البرنامح الواسع لالتصاالت الالسلكية سنة 1995، تأمل األردن في أن تخدم البنيات 
األساسية (إحداث شبكة تجمع بين ثماني جامعات) صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة، ولذلك تم إطالق برنامج 
طموح لمواكبة هذا العمل يعتمد على إحداث حاضنات وأقطاب للتنمية التكنولوجية تستفيد من جملة من المساعدات 

واإلعفاءات.

 رسم بياني 5/3
ات واآلالتواإللكترونيات واآلالتواإللكترونيات واآلالت: واإللكترونيالصناعات الكهربائية واإللكترونيالصناعات الكهربائية  تطور حصة 

دة في تطور مستمرصناعات واعدة في تطور مستمرصناعات واعدة في تطور مستمر
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 5,2  مليار دوالر، وتمثل نسبة %32.90 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع االستخراجي : 3,4   مليار  دوالر، وتمثل %21.32 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 1,86 مليار دوالر، وتمثل 11.58% من 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي : 000 51 عامل  سنة 2005 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية لعام 2005 :

صناعات األلومينيوم : 38.4 %  
الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية : 30.78 %  

الصناعات المعدنية : 12 %  
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صناعة تحويلية تتميز باألداء الجيد لقطاع األلومنيوم الذي يعتبر رائدا في منطقة الشرق األوسط 

انخرطت دولة البحرين منذ أزيد من ثالثين سنة في سياسة صارمة ترمي إلى تنويع أنشطتها االقتصادية، 

 : جيرانها  مع  مقارنة  الطبيعية  الموارد  على  اعتمادا  أقل  نسبيا  وجعلها  صناعتها  تنمية  من  مكنها  الذي  الشيء 
تعد حصة القطاع االستخراجي في الناتج المحلي اإلجمالي في البحرين األقل ارتفاعا في منطقة مجلس التعاون 

الخليجي، إذ سجلت نسبة 21.32 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي. 

ومثلت حصة القيمة المضافة للقطاع الصناعي التحويلي في الناتج المحلي اإلجمالي 11.58 في المائة سنة   
2006. وبقيت هذه الحصة مستقرة نسبيا طيلة ست سنوات رغم انخفاضها نقطتين مئويتين بالمقارنة مع سنة 2005 
لفائدة القطاع االستخراجي الذي ارتفع في سنة 2006. وبلغ عدد الوحدات الصناعية التحويلية العاملة في البحرين 
588 وحدة في سنة 2006 . ويعمل في هذه الوحدات ما يقارب 51000 فردا، وارتفع حجم العمالة في هذا القطاع 

في المتوسط بمعدل 12 في المائة سنويا ما بين 2002 و142006.

ومن بين القطاعات األكثر أهمية، هناك قطاع األلومنيوم الذي يساهم بنسبة 38.48 في المائة والصناعات   
المرتبطة بالهيدروكربونات التي تساهم بنسبة 30.7 في المائة و الصناعات المعدنية التي تحقق 12 في المائة من 

القيمة المضافة التحويلية. 

صناعات األلومنيوم  

نسبتها  بلغت  إذ  البحرين،  في  التحويلية  المضافة  القيمة  في  األكبر  المساهمة  هي  األلومنيوم  صناعات   
نسب نمو جيدة للغاية، حيث   وتحقق هذه الصناعات نسب نمو جيدة للغاية، حيث   وتحقق هذه الصناعات نسب نمو جيدة للغاية، حيث  في سنة 2005من إجمالي القيمة المضافة في سنة 2005من إجمالي القيمة المضافة في سنة 2005 . من إجمالي القيمة المضافة 38.48 في المائة من إجمالي القيمة المضافة 38.48 في المائة 

بلغ معدل النمو السنوي 14.73 في المائة في الفترة ما بين 2001 و 2005. 

  المصدر : منظمة الخليج لالستثمارات الصناعية 
14

وتتحكم في صناعة األلومنيوم مؤسسة ألومنيوم البحرين (ألبا)، وهي شركة مساهمة تمتلك الدولة فيها نسبة 77   
في المائة من الحصص والباقي تمتلكه صناديق استثمارات عمومية سعودية  باإلضافة إلى مستثمرين ألمان  وإنجليز الذين 

 رسم بياني 6/3
مساهمة القطاعات في القيمة المضافة التحويلية في البحرين

سنة 2005سنة 2005
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20012002200320042005البحرين

65686984102الصناعات الغذائية

6,676,706,277,015,73نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

2626262633الصناعات الورقية

2,742,562,372,181,85نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

255259335371499الصناعات النفطية

26,3525,5630,6430,8328,17نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

3539404246الصناعات الكيماويات االخرى

3,633,903,653,482,61نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

343371375337682الصناعات األلمنيوم

35,4336,5834,2528,0238,48نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

118107121161213الصناعات المعدنية

12,2010,5411,0113,4212,00نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

40444594112صناعات مواد البناء

4,104,324,077,826,33نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

86100858786الصناعات االخرى

8,889,857,737,244,83نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

9681,0131,0951,2031,772المجموع

الصناعة الكيماوية والبتروكيماويات   

المرتبط  القطاع  فهو  البحرين،  في  التحويلية  الصناعات  قطاع  في  األهمية  حيث  من  الثاني  القطاع  أما   
بالصناعة الكيماوية والبتروكيماويات، حيث يتوفر على 95 مصنعا شغلت نحو 7.642 فردا في سنة 2005. ومثل 
القطاع  التحويلية سنة 2005. ويشمل هذا  المضافة للصناعات  القيمة  المائة من مجموع  القطاع 30.78 في  هذا 
الصناعات المرتبطة بالنفط التي تمثل وحدها 28.17 في المائة من القيمة المضافة للصناعة التحويلية. وتوجد هذه 

الصناعات في مركب صناعي ضخم يقع في منطقة «سيرة».

مجموع  من  المائة  في   47 من  أكثر  أي  المحلية،  االستثمارات  من  األكبر  النصيب  القطاع  هذا  وتلقى   
السنوات  خالل  جيدا  أداء  القطاع  هذا  وحقق   .2006 سنة  في  دوالر  مليون   8491 بمبلغ  المحلية  االستثمارات 

األخيرة، إذ نما بوتيرة عالية تناهز 12 في المائة سنويا قي الفترة ما بين 2001 و 2005.

( مليون دوالر ) الجدول 2/3 : القيمة المضافة التحويلية

يمتلكون حصصا ال بأس بها. ويعتبر قطاع األلمنيوم في البحرين رائدا في منطقة الشرق األوسط، وقد شهد القطاع تطورا 
في إنتاج المنتجات األساسية بحيث أصبحت أكثر إتقانا وتنوعا. كما أخذ اإلنتاج يتسع أكثر فأكثر في اتجاه إنتاج المادة األولية 

من خالل إنشاء مصنع إنتاج المسحوق. 
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• القطاعات األخرى

ويعد القطاع المعدني من القطاعات المهمة األخرى للصناعة التحويلية في البحرين، إذ يشمل 13 مصنعا   
تشغل نحو 4.479 فردا ويستقطب 6.637 مليون دوالر، أي حوالي 40 في المائة من مجموع االستثمارات المحلية. 
ويساهم هذا القطاع بنسبة 12 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية. وبقيت هذه الحصة مستقرة 
نسبيا خالل فترة الدراسة وانخفضت قليال في سنة 2005 إلى 12 في المائة مقابل 13.42 في المائة سنة 2004. 

ومن بين القطاعات التي شهدت تطورا سريعا هناك قطاع مواد البناء. إذ ارتفعت قيمته المضافة بشكل   
سريع منتقلة من 40 مليون دوالر إلى 112 مليون دوالر( الجدول 2/3 )، أي بزيادة 180 في المائة خالل خمس 
سنوات. كما ارتفعت مساهمته أيضا في مجموع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، إذ انتقلت من 4.10 في المائة 

سنة 2001 إلى 6.33 في المائة في سنة 2005. 

 رسم بياني 7/3
تطور حصة أهم القطاعات في مجموع القيمة المضافة التحويلية (%)
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 7,2 مليار دوالر، وتمثل 23.96% من 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع االستخراجي : 2  مليار دوالر، وتمثل 6.64% من 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 5,2 مليار دوالر، وتمثل 17.32% من 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي : 000 443  عامال 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية :

صناعة النسيج : 27.1 %  
 الصناعة الميكانيكية والكهربائية : 20.9 %

الصناعة الغذائية : 18.5 %  
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شكلت التنمية  القوية  لقطاعي المالبس  الجاهزة والنسيج   لفترة طويلة رمز االزدهار الصناعي  في   
تونس. إال أنه مع انتهاء العمل باتفاقية األلياف المتعددة وأمام المنافسة اآلسيوية، حصل توازن للنشاط الصناعي 

مع البروز الواضح لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.

ل قطايحتـل قطايحتـل قطاع الصناعات التحويلية المرتبة الثانية في النسيج االقتصادي بعد قطاع الخدمات، إذ ساهم بنسبة 
ائة في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2006. ويوفر هذا القطاع 000 443 فرصة عمل، أي 25 17.19 في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2006. ويوفر هذا القطاع 000 443 فرصة عمل، أي 25 17.19 في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2006. ويوفر هذا القطاع 000 443 فرصة عمل، أي 25 

ة. في المائة من القوة العاملة. في المائة من القوة العاملة. 

وحسب اإلحصائيات المتاحة، يوجد في تونس اليوم 11000 مشروع صناعي، 5500 منها تشغل أكثر من   
10 عمال. ويساهم رأسمال األجنبي في 33 في المائة من مشاريع الصناعات التحويلية، وتوفر هذه المشاريع التي 

يساهم فيها رأسمال أجنبي حوالي 215000 منصب شغل ويتوجه معظم إنتاجها للتصدير. 

وبلغت قيمة إنتاج الصناعات التحويلية 18420 مليون دوالر عام 2006 مقابل 17618 مليون دوالر عام   
2005، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة. أما القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية، فلقد ارتفعت 
بنسبة 5.19 في المائة عام 2006. ويعزى هذا النمو في قطاع الصناعات التحويلية إلى األداء الجيد للصناعات 

الميكانيكية والكهربائية (+ 19.60 في المائة) والصناعات الغذائية (+ 6.10 في المائة). 

وبلغ مجموع االستثمارات في القطاع الصناعي في تونس 1782 مليون دوالر عام 2006، حيث خصصت   
45.7 في المائة منه إلي الصناعة التحويلية. وبلغ حجم االستثمار األجنبي المباشر في الصناعات التحويلية 260 

مليون دوالر، وهو األمر الذي ترتب عنه إحداث 163 مشروعا جديدا مقابل 145 في السنة السابقة 15 . 

الغذائية  والصناعة  النسيج  التونسية، وهي  التحويلية  الصناعة  قطاع  كبرى على  قطاعات  ثالثة  وتهيمن   
التحويلي.  النشاط  من  المائة  في   66 بمفردها  الثالثة  القطاعات  هذه  وتمثل  والكهربائية.  الميكانيكية  والمنتجات 

  التقرير السنوي للبنك المركزي 2007
15

 رسم بياني 8/3
نصيب القطاعات الرئيسية في النشاط الصناعي التحويلي في تونس

عام 2006
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وتعود المرتبة األولى لقطاع النسيج الذي يمثل 27.14 في المائة من مجموع القيمة المضافة التحويلية فيما تحتل 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية والغذائية المرتبة الثانية والثالثة على التوالي بنسبة 20.97 في المائة و 18.48 

في المائة.

صناعة النسيج والمالبس والمنتجات الجلدية واألحذية  

يعتبر هذا القطاع أهم قطاعات الصناعة التحويلية التونسية، إذ ما زال يحتل مكانة إستراتيجية في النسيج   
الصناعي الوطني. وبلغت القيمة المضافة للقطاع 4.6 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنة 2006، وحقق 
33 في المائة من مجموع الصادرات السلعية واستحوذ على 15.20 في المائة من مجموع االستثمارات اإلجمالية 
األجنبية  االستثمارات  تستقطب  الصناعات  هذه  تزال  ما  ذلك،  على  وعالوة   .2006 عام  التحويلية  للصناعات 

المباشرة التي بلغت حوالي 89.4 مليون دوالر في 2006 مقابل 55.63 مليون دوالر عام 2005.

غير أنه مع انتهاء العمل باتفاقية األلياف المتعددة و أمام المنافسة الدولية الشرسة، يعرف القطاع نموا سلبيا   
في قيمة اإلنتاج، بنسبة 4.95 - في المائة عام 2005 و2.93- في المائة سنة 2006. كما انخفض متوسط النمو 
السنوي إلنتاج هذا القطاع بنسبة 2.33 في المائة بين 2003 و2006. وهكذا اتجهت قيمته المضافة بشكل ملموس 
نحو االنخفاض، إذ انتقلت من 36.75 في المائة من مجموع القيمة المضافة التحويلية سنة 2001 إلى 27.14 في 

المائة سنة 2006. 

السلطات  وحسب  اآلسيوية.  البلدان  قبل  من  السيما،  شرسة،  دولية  منافسة  مواجهة  في  النسيج  قطاع  يستمر  و 
التونسية، فإن هذه الوضعية عرفت بعض التحسن بفضل التدابير النوعية التي اتخذت عام 2005 والتي سمحت 

بانخراط مئات المشاريع في برنامج الدعم التقني من أجل االنتقال من المناولة الباطنية إلى المناولة المشتركة. 
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برنامج دعم الصناعة

برنامج التأهيل 

وعيا من الحكومة بالجهود الواجب بذلها من أجل تحديث النسيج الصناعي التونسي قبل انفتاح البالد الكلي على   
المنتجات الصناعية األوروبية، تم وضع برنامج تأهيلي بموجب قرار رئاسي عام 1995، يهدف إلى تسهيل االستثمارات 
المادية وغير المادية للمقاوالت. وهكذا يشجع البرنامج على إعادة هيكلة المقاوالت بواسطة إعطاء منحة لالستثمار في 
أنشطة عديدة مثل االستثمار غير المادي (المساعدة الفنية، شهادة الجودة، إلخ) االستثمارات في التجهيزات، تحديث 

عملية اإلنتاج وإعادة الهيكلة المالية.

بعض النتائج المسجلة

تمت الموافقة على انخراط 3.671 مشروعا صناعيا منذ انطالق البرنامج إلى غاية سنة 2006، وتم بذلك   
تجاوز سقف 3600 مشروع المقرر في مخططي التنمية التاسع والعاشر (1200 مشروع مستهدف في المخطط الحادي 

عشر).

أما عدد المشاريع التي تم اختيارها فقد بلغ 2.434 إلى غاية متم سنة 2006 بمجموع استثمار قدره 3.795   
المكافآت  وبلغت  التشخيص.  ذلك  في  بما  المادي،  غير  للجانب  منها خصصت  المائة  في   13 تونسي،  دينار  مليون 

الممنوحة من طرف الدولة لهذه االستثمارات 533 مليون دينار تونسي.

والمالبس    والنسيج  والزجاج  والخزف  البناء  مواد  بأن صناعات  االستثمارات  لهذه  القطاعي  التوزيع  ويبين   
والصناعات الغذائية تحتل المكانة األولى بحوالي 20 في المائة من الغالف المالي لكل منها. وقد استأثرت صناعات 
النسيج والمالبس بأكبر عدد من الملفات الموافق عليها ب 1042 ملفا، تليها الصناعات المختلفة والصناعات  الغذائية 

ب 326 و320 موافقة على التوالي.

وخالل عام 2006، بدأ 246 مشروعا، أغلبهم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تنفيذ برامجهم التأهيلية   
باستثمارات إجمالية تصل إلى 445 مليون دينار تونسي مقابل 263 مشروعا و493 مليون دينار تونسي عام 2005. 
عالوة على ذلك، انتقل عدد المشاريع التي حصلت على شهادة إيزو (ISO)، أو شهادات نظام تحليل المخاطر والمقاوالت 

المجهزة بمخابر التحليالت من 19 عام 1996 إلى 505 عام 2005.

برنامج التحديث الصناعي

وضع هذا البرنامج من طرف كل من االتحاد األوروبي والحكومة التونسية ومن المنتظر أن ينتهي في 31   
أكتوبر 2008. وتتمثل األهداف الكبرى لهذا المشروع في تحسين المناخ المؤسساتي، ومساعدة تدابير التنميط وتدابير 

الجودة ومراعاة اإلشكاليات المرتبطة بالملكية الصناعية وتسهيل الحصول على التمويل.

بعض النتائج المحققة

قبل  مقاولة من دعم من  استفادت حوالي 400  فقد  والمتوسطة،  الصغيرة  المقاوالت  أما بخصوص مساعدة   
برنامج التحديث الصناعي.
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الصناعات الغذائية 

القيمة  في  بالمساهمة  يتعلق  فيما  والكهرباء  الميكانيك  قطاع  بعد  الثالثة  المرتبة  الهام  القطاع  هذا  يحتل   
المضافة التحويلية (18.48 في المائة). وتشمل المنتجات الرئيسية لهذا القطاع زيت الزيتون و فواكه البحر والتمر. 
ويتكون هذا القطاع أساسا من وحدات صناعية صغيرة، غير أنه يضم كذلك شركات كبرى تعمل بالخصوص في 

مجاالت مشتقات الحليب والحبوب وتعليب الخضر. 

تمكن  أنه  ويبدو  منتجاته  جودة  مستوى  على  الغذائية  الصناعات  قطاع  أداء  تحسن  سنوات،  بضع  ومنذ   
من التكيف مع متطلبات السوق المحلية والدولية على حد سواء. وقد انعكس ذلك على تحسن حصته في مجموع 
القيمة المضافة التحويلية التي كانت تمثل 17.32 في المائة سنة 2001 وانتقلت إلى 18.48 في المائة سنة 2006. 
وارتفعت أيضا قيمة اإلنتاج بنسبة 4.13 في المائة عام 2006، إذ سجلت مبلغ 5037 مليون دوالر مقابل 4837 
مليون دوالر سنة 2005. ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الذي يستقطب أكبر حجم من االستثمارات 
للقطاع  المائة من مجموع االستثمارات الموجهة  التحويلية، أي ما يعادل 10.55 في  القطاعات  من بين مجموع 

الصناعي.

ومن أجل تعزيز وتيرة نمو هذه الصناعات، تراهن السلطات التونسية على استمرار العمل بإستراتيجية   
تنمية القطاع التي تتمحور أساسا حول النهوض بالصادرات ومضاعفة المبادرات التجارية بهدف التعريف أكثر 
بمنتجات الصناعة الغذائية التونسية في الخارج باإلضافة إلى بذل جهد حثيث لدفع مشاريع الصناعات الغذائية 
التأهيل. وفي هذا السياق، انضم 320 مشروعا إلى هذا البرنامج منذ انطالقه بغالف  الى االنخراط في برامج 
لتأهيل الصناعات  المعتمد  المبلغ  المائة من مجموع  بـ 563 مليون دوالر، أي 20 في  يقدر  استثماري إجمالي 

التحويلية سنة 2006.

 رسم بياني 9/3
االستثمارات حسب القطاع عام 2006 في تونس
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200120022003200420052006تونس

634663773940917973صناعات غذائية           

17,3216,9217,0918,7318,3218,48نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

307371447492509553معدات البناء، الخزف الزجاج

8,399,489,899,8110,1710,51نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

5515957268479231,104الميكانيك واإللكترونيك

15,0715,1816,0516,8718,4420,97نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

392425480525534540الكيماويات المطاط

10,7110,8410,6210,4610,6810,26نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,3441,391,5361,5971,4881,429النسيج، المالبس، الجلد

36,7535,4833,9631,8229,7427,14نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

430474560618633666الخشب الورق

11,7512,1112,3912,3112,6512,65نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

3,6583,9174,5235,0185,0045,264المجموع

الصناعات الميكانيكية والكهربائية

يعد قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية أفضل قطاع من حيث نمو مستوى مساهمته في إجمالي القيمة   
المضافة للصناعة التحويلية الذي أخذ يزداد أكثر فأكثر وأصبح قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية من ضمن 

القطاعات اإلستراتيجية في االقتصاد التونسي.

فقطاع الصناعات الميكانيكية له تاريخ طويل في تونس وقد استفاد بصفـة خاصة من االستثمار العمومي.   
وخالل الثمانينات أدخلت على القطاع تغيرات مهمة بحيث أصبح أكثر تـنوعا وازداد انخراط القطاع الخاص فيه 
بشكل كبير. كما عرفت الصناعات الكهربائية واإللكترونية نموا هائال في التسعينات مع مجيء استثمارات كثيفة 

لشركات متعددة الجنسيات كبرى مثل إيريكسون، الكترولوكس، فيليبس وغيرها.

القطاعات  بالمقارنة مع  منذ بضعة سنوات  نموا سريعا  والكهربائية  الميكانيكية  الصناعات  أنشطة  تشهد   
األخرى. فقد سجل إنتاج هذا القطاع متوسط نمو سنوي بنسبة 10.10 في المائة في الفترة ما بين 2002 و2006. 
وحققت القيمة المضافة قفزة بنسبة 85 في المائة بين 2002 و2006، إذ انتقلت من 595 مليون دوالر سنة 2002 

إلى 1104 مليون دوالر سنة 2006 ( جدول 3/3 ). 

مليون دوالر)افة للقطاع التحويلي ( مليون دوالر)      افة للقطاع التحويلي (       افة للقطاع التحويلي ( مليون دوالر)       افة للقطاع التحويلي (       جدول 3/3 : القيمة المض      افة للقطاع التحويلي (       افة للقطاع التحويلي ( جدول 3/3 : القيمة المضافة للقطاع التحويلي (       جدول 3/3 : القيمة المض      جدول 3/3 : القيمة المض
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وحققت حصة هذا القطاع في مجموع القيمة المضافة التحويلية تقدما ملحوظا، إذ اكتسبت 6 نقاط مئوية،   
منتقلة من 15 في المائة سنة 2001 من مجموع القيمة المضافة التحويلية إلى 20.97 سنة 2006. واستمرت 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية،  متأثرة بالطلب األجنبي المضطرد،  في تعزيز وتيرة نموها  سنة 2006، 

إذ تقدمت بنسبة 19.60 في المائة وهو أعلى معدل تم تسجيله على مستوى جميع الصناعات التحويلية.

 رسم بياني 10/3
س تطور اإلنتاج الصناعي التحويلي في تونس تطور اإلنتاج الصناعي التحويلي في تونس 

 رسم بياني 11/3
تطور حصة القطاعات في مجموع القيمة المضافة التحويلية (%)
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ويعزى هذا النمو باألخص لألداء الجيد لقطاع الكهرباء واإللكترونيك، كما يشهد على ذلك تزايد صادرات   
الكهربائية  والكوابل  األسالك  من  أساسا  والمكونة   2006 سنة  المائة  في   22.1 بنسبة  ارتفعت  التي  القطاع  هذا 

والموجهة لتزويد سوق السيارات األوروبية.

واستفادت صناعة األجهزة الكهربائية المنزلية خالل السنوات األخيرة، من بعض الفرص لتطوير نشاطها.   
ويتعلق األمر بتخفيض الرسوم الجمركية على المدخالت المستوردة من بلدان المجموعة األوروبية ومن تطور 
قروض االستهالك باإلضافة إلى تحسين دورات التوزيع وخدمة ما بعد البيع. وهكذا تم تحقيق تقدم ملموس على 

مستوى إنتاج وتسويق بعض المواد مثل أجهزة التلفاز والثالجات وأجهزة التكييف. 

غير أن جهود إضافية تبدو ضرورية من أجل تدعيم نشاط هذا القطاع بغرض تلبية حاجيات السوق المحلية. 

القطاعات األخرى

يعد قطاع الكيماويات من بين القطاعات التي عرفت بعض التراجع في السنوات األخيرة، ويعزى ذلك إلى   
االنخفاض الذي عرفته مشتقات الفوسفات. إذ لم تتغير تقريبا مساهمة هذا القطاع في القيمة المضافة التحويلية خالل 
عشر السنوات األخيرة، إذ ظلت تحوم حول 10 في المائة. أما قطاع معدات البناء والخزف والزجاج فقد شهد نموا 
ملموسا، مستفيدا من الطلب المحلي واإلقليمي المتزايد، بحيث ارتفعت مساهمته خالل السنوات األخيرة بأكثر من 
10.5 في المائة من القيمة المضافة التحويلية سنة 2006 مقابل 8.39 في المائة سنة 2001. ويرجع هذا النمو أساسا 

إلى ارتفاع إنتاج األسمنت الذي بلغ 6.9 مليون طن سنة 2006.

نحو صنع  الملموس  التحول  التونسية  التحويلية  الصناعات  قطاع  أنشطة  في  المسجلة  التطورات  تعكس   
منتجات أكثر تطورا مثل المنتجات الكهربائية واإللكترونية. وبالرغم من ذلك، يتعين على تونس أن تـنخرط أكثر 

في سياسة صناعية هادفة إلى االرتقاء التكنولوجي من أجل تطوير صناعة ذات تكنولوجيات جديدة ومتطورة.
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200020022003200420052006الجزائر

2,5962,5492,7773,1972,7492,885المجموع

القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 51,5 مليار دوالر، وتمثل نسبة %44.43 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

للقطاع االستخراجي : 48,6   مليار  دوالر، وتمثل نسبة  المضافة  القيمة 
42.59% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي:  2,8 مليار دوالر، وتمثل نسبة %1.84 
من الناتج المحلي اإلجمالي 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية :

الصناعة الغذائية : 31.5 %  
 الصناعة الكيمياوية والبتروكمياوية : 18.4 %

الصناعة الميكانيكية والكهربائية : 15 %  
صناعة مواد البناء : 12.6 %  
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القطاع الصناعي يعتمد على المنتجات النفطية و القطاع التحويلي يمر بمرحلة صعبة.

تستمر المنتجات النفطية في الهيمنة على النشاط االقتصادي الجزائري، بقيمة مضافة تصل إلى 42.59  تستمر المنتجات النفطية في الهيمنة على النشاط االقتصادي الجزائري، بقيمة مضافة تصل إلى 42.59   ستمر المنتجات النفطية في الهيمنة على النشاط االقتصادي الجزائري، بقيمة مضافة تصل إلى 42.59  
فإن  لذلك،  وخالفا   .2001 سنة  المائة  في   33.96 مقابل   2006 سنة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  فإن في  لذلك،  وخالفا   .2001 سنة  المائة  في   33.96 مقابل   2006 سنة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  فإن في  لذلك،  وخالفا   .2001 سنة  المائة  في   33.96 مقابل   2006 سنة  اإلجمالي  محلي 
للقطاع  المتزايدة  الهيمنة  فأكثر بسبب  أكثر  يتناقص  المحلي  الناتج  إجمالي  في  التحويلية  الصناعات  وزن قطاع 
االستخراجي و ايضا ألن الصناعات التحويلية الجزائرية تمر بمرحلة صعبة تجلت في االنخفاض المنتظم لحصة 
هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي، الذي انتقل من 4.2 في المائة سنة 2001 إلى 3 في المائة سنة 2004 

ليهوي بشدة إلى 1.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنة 2006.

وانخفض متوسط معدل النمو السنوي لألنشطة الصناعية الجزائرية بنسبة 2.8 في المائة سنويا ما بين    
200016 و2006 200016 و2006 16. وحسب المكتب الوطني لإلحصاء، فإن أداء القطاع العمومي هو الذي انخفض في حين استقرت 

نتائج القطاع الخاص 17. 

أما القطاعات التي أدت إلى إنخفاض نسبة النمو فكانت صناعات النسيج والسيما قطاع الجلد واألحذية   
وقد عانى القطاع من آثار العولمة ومن مسلسل الخصخصة، مما أدى إلى انخفاض مهول للقيمة المضافة من 166 
مليون دوالر إلى 56 مليون دوالر، مقلصة بشكل ملموس حصة قطاع النسيج والجلد واألحذية في مجموع القيمة 

المضافة التحويلية الذي هبطت من 6.39 في المائة سنة 2000 إلى 1.95 في المائة سنة 2006(جدول 4/3 ).

يجب التقليل من أهمية هذا التطور نظرا لخصخصة مقاوالت بعض القطاعات الذي ا دى إلي نقص عدد من المشاريع العمومية، وهو الذي نتج عنه بالطبع تراجع في اإلنتاج.

.(Economic Intelligence Unit 2006) ما زالت المشاريع العمومية تهيمن على قطاع الصناعات التحويلية، إذ تستحوذ على 75% من اإلنتاج الصناعي  

16

17

200020022003200420052006الجزائر

977872902881858911صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

37,6334,2132,4827,5531,2131,58نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1661862022245256صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

6,397,297,277,021,911,95نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

األثاث و  ومنتجاته  الخشب  677072852527صنع 

2,562,762,602,660,910,92نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

709398112114118صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة 

2,693,643,533,504,144,11نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

309311357441508531صنع الكيماويات والبتروكيماويات

11,8912,2212,8513,7818,4618,42نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

356407419509352366صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

13,6915,9815,0915,9112,7912,69نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

160189242403303316صنع المعادن األساسية

6,157,418,7312,6211,0310,95نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

381307368421415433صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات

14,6712,0413,2513,1715.0815,00نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

161821262831صناعات تحويلية أخرى

0,630,710,750,801,011,06نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

2,5962,5492,7773,1972,7492,885المجموع

جدول 4/3 :القيمة المضافة التحويلية (مليون دوالر)
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سجل قطاع الصناعات الغذائية الحكومي هو اآلخر تراجعا. وكان القطاع يضم 58 وحدة صناعية سنة   
2006. وانخفض متوسط النمو السنوي للقيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 6.75 في المائة ما بين 2000 و2006، 
مما قلص من حصته في القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي مرت من 37.63 في المائة سنة 2000 إلى 
للمنتجات  الوطنية  العمومية  الوحدات  فإن  الوطني  اإلحصاء  مكتب  إلى  واستنادا  المائة سنة 2006.  في   31.58

الغذائية ال تعمل سوى بنسبة 39 في المائة من طاقتها اإلنتاجية مقابل 67 في المائة سنة 1995.

للمطاحن  الكبير  العدد  الحبوب؛ فبسبب  الغذائية ومنتجات  الزيوت  الفروع األكثر تضررا نجد  بين  ومن   
من  المائة  في   27 بنسبة  تعمل سوى  ال  القطاع  في  العاملة  العمومية  الوحدات  فإن  الواردات،  وارتفاع  الخاصة 
طاقاتها. وقد تضرر قطاع السكر هو اآلخر وكذلك إنتاج المعجنات الغذائية الذي هبطت بشكل مهول بنسبة 90 في 
المائة مقارنة مع 1995 حسب مكتب اإلحصاء الوطني. أما القطاع العمومي في ميادين الخشب والفلين، الذي سجل 
بعض االنخفاض خالل السنوات األخيرة، فقد انهار سنة 2006، بحيث انتقل من 87 مليون دوالر إلى 27 مليون 

دوالر. ويعزى هذا التطور السلبي إلى الهبوط الحاد في إنتاج مجموع أنشطة هذا القطاع.

 رسم بياني 12/3
تطور أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في الجزائر

وبالنسبة للقطاعات التي حققت نتائج جيدة على مستوى القيمة المضافة نجد قطاعات الكيمياء والمطاط   
والصلب، إذ ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الكيمياء بشكل سريع منذ 2004 بمعدل نمو يتجاوز 20 في المائة 
بين 2004 و2006. كما ارتفعت حصة هذا القطاع في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بأربع نقاط مئوية 

خالل ثالث سنوات منتقلة من 13.78 في المائة سنة 2004 إلى 18.42 في المائة سنة 2006. 

وحقق قطاع الصلب أيضا نتائج إيجابية على مستوى النمو، ويضم 38 وحدة. وتهيمن على هذه الصناعات   
الصلب  لقطاع   المضافة  القيمة  وبلغت  الجزائر.  في  أكبر مؤسسة صناعية  تعد  التي  للصلب  الوطنية  المؤسسة 
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316 مليون دوالر سنة 2006، وتزايدت مساهمته في القيمة المضافة للصناعات التحويلية بشكل ملحوظ، منتقلة 
من 6.15 في المائة سنة 2000 إلى 10.95 في المائة سنة 2006. 

وتتوفر الجزائر على قطاع واعد يعرف نمو إنتاجه ومساهمته في القيمة المضافة للصناعات التحويلية   
للقيمة  السنوي  النمو  متوسط  ارتفع  إذ  والسيارات.  الكهربائية  والمنتجات  الميكانيك  قطاع  وهو  متزايدا  تطورا 
المضافة لهذا القطاع بنسبة 13.38 في المائة بين 2000 و 2006، واتسعت حصته في مجموع القيمة المضافة 
بثالث نقاط مئوية منذ 2002 لتبلغ 5 في المائة من القيمة المضافة للصناعة التحويلية. ويعد قطاع السيارات بمثابة 

قاطرة لهذا القطاع، بالنظر إلى أن قطاع صناعة الشاحنات هو القطاع الوحيد التي يتوفر على إنتاج محلي.

إجماال، فإن القطاع الصناعي الجزائري لم يستفد االستفادة المنتظرة من ديناميكية نمو االقتصاد الوطني   
التي نجمت عن ارتفاع النفقات العمومية في مجال التجهيز وعن ارتفاع الطلب العالمي الحالي.
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 6,8 مليار دوالر، وتمثل نسبة %18.22 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

نسبة  وتمثل  دوالر*،  مليار   3,4  : االستخراجي  للقطاع  المضافة  القيمة 
9.15% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي :3,4 مليار دوالر، وتمثل نسبة %9.06 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية لعام 2005 :

الصناعة الغذائية : 63.7 %  
 الصناعة الكيمياوية والبتروكمياوية : %19.6

* تقديرات
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قطاع تحويلي مرتكز بشدة على الصناعات الغذائية وصناعة السكر في ازدهار متواصل

الصناعة  مرت  وقد  الزراعي.  القطاع  بعد  الثاني  االقتصادي  القطاع  السوداني  الصناعي  القطاع  يعتبر  السود  الصناعي  القطاع  يعتبر  السود  الصناعي  القطاع  بر 
عبة خالل الثمانينات والتسعينات نتيجة لقلة االستثمارات و العمالة المؤهلة و المواد األولية السودانية بفترات صعبة خالل الثمانينات والتسعينات نتيجة لقلة االستثمارات و العمالة المؤهلة و المواد األولية السودانية بفترات صعبة خالل الثمانينات والتسعينات نتيجة لقلة االستثمارات و العمالة المؤهلة و المواد األولية 
ومحدودية احتياطات الصرف الضرورية الستيراد السلع الوسيطة. وبعد ذلك، تحسنت الوضعية، نتيجة تنفيذ خطط 

إصالحية كبيرة، السيما في القطاع المصرفي من أجل تسهيل منح القروض للقطاع الخاص وتسريع إجراءاته.

ورغم ذلك، بقي أداء قطاع الصناعة التحويلية متواضعا، إذ لم يساهم إال بنسبة 9.06 في المائة في الناتج   
المحلي اإلجمالي. ويتركز القطاع التحويلي أساسا على الصناعات الغذائية التي تمثل أكثر من 63 في المائة من 

القيمة للصناعة التحويلية سنة 2005.

قطاع الصناعات الغذائية

تهيمن صناعة السكر على قطاع الصناعات الغذائية، و يعد هذا القطاع من أهم الصناعات السودانية بالنظر   
المائة ما بين 2002 و 2005.  إلى معدالت نموه الجيدة، إذ سجل تطورا سنويا بوتيرة عالية بلغت 16.43 في 
وتجتذب وحدات إنتاج السكر حاليا العديد من المستثمرين، ويعد مصنع كنانة للسكر أهمها على اإلطالق، إذ يعتبر 

أحد أكبر مصانع السكر في العالم العربي وفي القارة اإلفريقية 18 .

18  البنك  المركزي السوداني 2006

 رسم بياني 13/3
ي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في السودان في عام 2005حصة القطاعات في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في السودان في عام 2005حصة القطاعات في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في السودان في عام 2005ي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في السودان في عام 2005ي القيمة المضافة للصناعات التحويلية في السودان في عام 2005

2002200320042005السودان

1,6811,9242,4793,006المجموع
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2002200320042005السودان

1,0411,1911,5731,914 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

62626364نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

62718092 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

4433نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

11131728 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

1111نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

51598095 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

3333نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

359410500589 صنع الكيماويات والبتروكيماويات

21212020نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

46526586 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

3333نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

424877101 صنع المعادن األساسية

3333نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

66758295 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

4433نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

3456 صناعات تحويلية أخرى

0.190.190.180.19نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,6811,9242,4793,006المجموع

قطاع الصناعة الكيمياوية والبتروكمياوية

   يعد قطاع الصناعات الكيميائية  (صناعة الصابون والزيوت الصناعية) والبتروكمياوية ثاني أهم قطاع 
صناعي في السودان، إذ حقق نسبة 19.6 في المائة من ناتج الصناعة التحويلية سنة 2005. إال أن هذه الحصة 

أخذت تتراجع مع مرور الوقت وانخفضت من 21.3 في المائة سنة 2002 إلى 19.6 سنة 2005.

جدول 5/3 : القيمة المضا فة التحويلية (مليون دوالر)

 رسم بياني 14/3
تطور حصة القطاعات في مجموعة القيمة المضافة التحويلية (%)
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القطاعات األخرى

المائة سنة 2005 ثم قطاع الورق بنفس  الباقية بين قطاع النسيج بنسبة 3.1 في  القيمة المضافة  تتوزع   
النسبة فقطاع مواد البناء ، والسيما االسمنت بحصة 3 في المائة و قطاع إنتاج الحديد بنسبة 3.3 في المائة وأخيرا 
قطاع الصناعة المعدنية األخرى والتجهيزات الكهربائية و المنتجات الميكانيكية التي تمثل حصة 3.2 في المائة. 
وبخصوص القطاع األخير، لقد طور السودان صناعة محلية للسيارات في المنطقة الصناعية’ لمدينة جهاد‘. وتنتج 
بعض القطاعات الصناعية على نطاق محدود منتجات كهربائية كالثالجات. ويتضح أن صناعة الثالجات حققت 

نتائج مرضية، إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مابين 2005 و 2006  19.

وهكذا، فباستثناء قطاع الصناعات الغذائية المتكون أساسا من إنتاج السكر، فإن القطاعات األخرى تجد   
صعوبة في توسيع حصتها في إجمالي القيمة المضافة التحويلية.

19  التقرير السنوى لسنة 2006، المصرف المركزي السوداني.
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صناعة السكر في السودان

صناعة في نمو مستمر

يعتبر قطاع السكر إحدى الصناعات األكثر أهمية في السودان، إذ يتوفر على مصانع تعد من بين أهم المصانع   
في العالم. وصل إنتاج السكر في السودان إلى 800000 طن في سنة 2006، ويعتمد كليا على قصب السكر. ويحتل 
القطاع مكانة مهمة في اإلنتاج الغذائي المحلي ويستهلك السودانيون كميات هائلة من السكر (حوالي مليون طن في 
السنة)؛ فمعظم اإلنتاج يستهلك بل ويلجأ السودان إلى االستيراد لتغطية حاجياته. وتستعمل هذه الصناعات تجهيزات 
حديثة مستوردة أساسا من البرازيل و فرنسيا وأستراليا. وحسب بعض التقديرات، فإن 500000 سوداني يعيشون إما 

مباشرة أو بشكل غير مباشر من إنتاج السكر.

العالم :«شركة كنانة للسكر» و»شركة السكر  اثنين من أكبر مصانع السكر في  ويرتكز معظم اإلنتاج في   
عامل   12000 توظف  فهي  السكر  من  للسكر 450000 طن  كنانة  شركة  إنتاج  بلغ   2006 سنة  ففي  السودانية’» 
باإلضافة إلى 4000 عامل موسمي أثناء جني المحاصيل. وتمتلك الحكومة السودانية (35.6%) من هذه الشركة، 
وصندوق االستثمار الكويتي (30.5%)، والدولة السعودية (10.9%)، والهيئة العربية لالستثمار واإلتماء الزراعي 
(5.6%)، فيما يتوزع الباقي بين المصارف والشركات األجنبية. أما «شركة السكر السودانية» فهي مملوكة بالكامل 

للدولة وتشغل أربعة معامل، وتؤمن 43% من اإلنتاج الكلي للسكر في سنة 2006.

الدور المهيمن للدولة والبحث عن المستثمرين 

تلعب الدولة دورا مهيمنا بوصفها المشتري والبائع والمنتج في نفس الوقت. وتسعى الحكومة إلى خصخصة   
تدريجية للقطاع عن طريق تشجيع المستثمرين األجانب من خالل إبرام شراكات مع الشركات المحلية وبيع األصول 

العمومية.

المشاريع 

يجري إنجاز عدة مشاريع النتاج السكر، مثل مشروع «النيل األبيض» للسكر الذي سيحتل المرتبة الثالثة   
في الصناعة السودانية، إذ سيمكن من إقامة طاقات تصديرية هامة. وتبلغ كلفته 17 مليون دوالر. وفتحت آفاق جديدة 
مع تدوير نفايات السكر إلنتاج اإليثانول وإنتاج الطاقة البيولوجية، وذلك من خالل إقامة مصانع لإليثانول ومحطات 
كهربائية تعمل بهذا النوع من الطاقة. وتبلغ كلفة هذا المشروع 17 مليون دوالر وسيتم إنجازه بشراكة مع بلدان مختلفة 

: جنوب إفريقيا، المملكة المتحدة، الهند وبولونيا.
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 10,9  مليار دوالر، وتمثل نسبة %34.6 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع االستخراجي : 8,2 مليار دوالر، وتمثل نسبة %26.2 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي :2,6 مليار دوالر، وتمثل نسبة 8.3%  من 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي :   812 477 عامال   

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية :

صناعة النسيج : 27.6 %  
 الصناعات الغدائية : 21.9 %
صناعة مواد البناء : 12.4 %  
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تغيير 2005200606/05 تغيير 2005200606/05

6364,74 5162 08412,292 76212 10المجموع

نشاط صناعي يتمحور حول قطاع السلع االستهالكية والسيما المنسوجات والمنتجات الغذائية وحاجة 

ملحة لالستثمارات ولتحديث الجهاز اإلنتاجي

اتسمت الفترة ما بين 1960 و2000 في سورية ببناء اقتصاد اشتراكي مؤمم موجه نحو إنتاج يرمي إلى   
حاليا  السوري  الصناعي  اإلنتاج  بنية  تتعرض  المتغيرة،  االقتصادية  الظرفية  سياق  وفي  الذاتي.  االكتفاء  تحقيق 

لتحوالت عميقة. 

شكل النهوض بالقطاع الخاص وتخصصه في قطاع السلع االستهالكية التطورين األساسيين في القطاع الصناعي 
الهياكل  يناير 2005  فاتح  في  الكبري  العربية  الحرة  التجارة  منطقة  باتفاقية  بالعمل  الشروع  ألزم  وقد  السوري. 

الصناعية على االستجابة السريعة لمتطلبات السوق وعلى التخفيض المنتظم في تكاليف اإلنتاج.

ومثلت الصناعة السورية بمجموع مكوناتها 34.63 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي سنة 2006،   
هامة  بحصة  قطاعان  يساهم  إذ  المائة،  في   8.37 بنسبة  االقتصادي  النشاط  في  التحويلية  الصناعات  وتساهم 
بقطاع  متبوعان  الغذائية،  ) والصناعات  المائة  في  النسيج (27.6  التحويلية وهما  للصناعة  المضافة  القيمة  في 

منتجات مواد البناء (12.4 في المائة). 
 رسم بياني 15/3

ات في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في سوريامساهمة القطاعات في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في سوريامساهمة القطاعات في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في سوريا
عام 2006

التحويلية  الصناعات  يعملون في قطاع  العاملة، 812 477 منهم  اليد  المائة من  الصناعي 13 في  القطاع  يشغل 
و 718 21 في القطاع االستخراجي. وفي سنة 2004، أعطى االستثمار الخاص (70 في المائة من االستثمار) 
األولوية إلى قطاعات الصناعات الغذائية (36 في المائة ) والنسيج (27 في المائة ) والبترول و الكيمياء (23 في 

المائة ).

في  بقوة  ويتواجد  الصناعي  اإلنتاج  قيمة  إجمالي  من  المائة  في   20 العمومي  القطاع  إنتاج  قيمة  وتمثل   
قطاعات الطاقة والنسيج والصناعات الغذائية واألسمدة واإلسمنت.
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الهياكل اإلنتاجية : فمقابل قطاع عمومي ذي  بتباين كبير في  اليوم  ال تزال الصناعة السورية تتسم إلى   
طبيعة احتكارية يتمحور حول صناعات كبرى ذات رأسمال كثيف نجد قطاعا خاصا يعمل في إطار بنيات صغيرة 

عائلية في غالبية األحيان، متخصصة في الصنع والبيع بالتقسيط. 

ومن جهة أخرى، يعاني القطاع الصناعي السوري من نظام تشريعي معقد ومن نظام مالي ال يسمح لالدخار   
أن يتوجه بشكل فعال نحو االستثمار الصناعي الذي ال يمثل سوى 10 في المائة من مجموع االستثمارات.

إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.29 في  وحسب تقديرات وزارة الصناعة، فقد ارتفعت قيمة   
المائة سنة 2006، متنقلة من 10.762 مليون دوالر سنة 2005 إلى 12.084 مليون دوالر سنة 2006. أما القيمة 
المضافة لهذه الصناعات، فقد بلغت 2636 مليون دوالر سنة 2006 مقابل 2516 مليون دوالر سنة 2005، بحيث 

ارتفعت بنسبة 4.74 في المائة.

قطاع النسيج والمالبس   

القيمة  في  والمساهمة  اإلنتاج  حيث  من  التحويلي  الصناعي  النشاط  في  قطاع  أول  النسيج  قطاع  يعتبر   
المضافة، إذ يساهم بأكثر من 87 في المائة من مجموع القيمة المضافة للصناعات التحويلية وبنسبة 6.54 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي. ويشغل هذا القطاع 52957 شخصا، أي أكثر من 32 في المائة من مجموع العاملين 

في قطاع الصناعات التحويلية. 

تغيير 2005200606/05 تغيير 2005200606/05

3,05-1720,20597579 1682 2 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

0627,296847286,43 9222 1 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

4605049,401571729,46 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

19421611,1779813,51 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

2,05-84124,64268262 8844 3 صنع الكيماويات والبتروكيماويات و الفحم و المطاط و البالستك

8769285,9629332912,32 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

1671797,2446509,41 صنع المعادن األساسية

1568,3938242210,43 0671 1 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

23269,3910119,41 صناعات تحويلية أخرى

6364,74 5162 08412,292 76212 10المجموع

القيمة المضافة (مليون دوالر ) اإلنتاج (مليون دوالر)

%36الصناعات الغذائية
%27النسيج

%23الكيمياء والبترول
%14السلع التجهيزية

جدول رقم 6/3 : توزيع االستثمارات الصناعية حسب النشاط في القطاع الخاص سنة 2004

جدول 3/7
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200020012002200320042005سوريا

1,3051,6741,5771,692,4092,516المجموع

إن توسع الصناعة السورية اعتمد لفترة طويلة على منع استيراد المالبس الجاهزة وعلى ديناميكية القطاع   
الخاص (منطقة حلب ودمشق). وفي هذا الصدد، شرعت مقاوالت عديدة في الصناعة تحت براءة عالمات أجنبية 
وفي إطار شراكات للمناولة المشتركة، والسيما في قطاعات المالبس الجاهزة للرجال واألطفال والمالبس الداخلية 

و بياضات المنزل. وتعتمد الصناعة السورية على يد عاملة مؤهلة وعلى مهارة موروثة.

وعرف إنتاج هذا القطاع ارتفاعا بنسبة 7.29 في المائة سنة 2006 بقيمة 2062 مليون دوالر مقابل 1922   
مليون دوالر سنة 2000. كما ارتفعت حصته في القيمة المضافة للصناعة التحويلية منذ سنة 2000 وهو األمر الذي 
يدل على أن هذا القطاع استطاع أن يقاوم إلى اآلن آثار المنافسة الشرسة اإلقليمية والعالمية. وباإلضافة إلى ذلك، 
فإن عدد فرص العمل في القطاع لم يتناقص كما هو الشأن في بعض البلدان العربية (تونس، المغرب) بعد انتهاء 
العمل باتفاقية األلياف المتعددة، إذ ارتفع عدد العاملين بنسبة 24 في المائة في هذا القطاع سنة 2006 ليبلغ 957 

152 شخص مقابل نحو 748 122 شخص سنة 2005.

يعد قطاع الصناعات الغذائية ثاني أهم قطاع في نشاط الصناعات التحويلية في سورية، إذ ساهم بنسبة   
21.9 في المائة من مجموع القيمة المضافة التحويلية، و شغل 351 96 شخص، أ ي أزيد من 20 في المائة من 

مجموع العمالة في قطاع الصناعات التحويلية. 

وترتبط هذه الصناعة بخمس منتجات استراتيجية (القطن، القمح، الشعير، التبغ، الشمندر) وتشرف عليها   
األخيرة،  السنوات  في  من صعوبات  يعاني  أخذ  القطاع  هذا  إنتاج  أن  غير  الغذائية.  للصناعات  العامة  المؤسسة 
وانخفض معدل نمو القيمة المضافة لصناعات المنتجات الغذائية بنسبة 3 في المائة سنة 2006 بالمقارنة مع 2005. 
أما مساهمتها في القيمة المضافة للصناعات التحويلية، فرغم استمرار هيمنتها، فإنها أخذت تميل إلى االنخفاض مع 

الوقت، إذ انتقلت من 23.93 في المائة سنة 2000 إلى 21.97 في المائة سنة 2006. 

 رسم بياني 16/3
تطور حصة القطاعات في مجموعة القيمة المضافة التحويلية (%)
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جدول 3/8 : القيمة المضافة التحويلية ( مليون دوالر )
200020012002200320042005سوريا

312395363497582597 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

23,9323,6223,0029,4224,1423,73نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

297464447465791684 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

22,7927,6928,3427,5032,8327,18نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

81827580145157 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

6,214,884,764,716,036,24نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

364330358079 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

2,772,551,892,073,343,12نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

146271295228177268 صنع الكيماويات والبتروكيماويات 

11,2116,1918,6813,477,3510,65نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

170142135143381293 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

13,038,488,578,4715,8311,65نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

212518183246 صنع المعادن األساسية

1,621,521,171,071,331,82نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

227245207216210382 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

17,3714,6313,1112,818,7215,20نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

147881010 صناعات تحويلية أخرى

1,070,440,490,480,430,41نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,3051,6741,5771,692,4092,516المجموع

قطاع الكيماويات والبتروكيماويات  

بلغت  إذ  األخرى،  التحويلية  الصناعة  قطاعات  مع  مقارنة  إنتاج  قيمة  أعلى  الكيماويات  قطاع  سجل   
4841 مليون دوالر وسجلت معدل نمو بنسبة 24.64 في المائة سنة 2006. غير أن حصتها في القيمة المضافة 

انخفضت في مجموع القيمة المضافة، منتقلة من 11.21 في المائة إلى نسبة 9.96 في المائة سنة 2006. 

وهو  التحويلية،  الصناعات  في  العمالة  مجموع  من    %7 أي  عمال،   33903 القطاع  هذا  ويوظف   
متخصص  أساسا في صنع  منتجات الصباغة  والبالستيك (قوالب)  والمنتجات الكيماوية  الخاصة  بالزراعة 

( مبيدات الحشرات واألسمدة ) والمنتجات البيتروكيماوية.

وتتوفر الصناعات الدوائية في سورية أيضا على سوق في تطور مستمر، حيث يغطي اإلنتاج الوطني   
المائة من حاجيات السوق من حيث الحجم، بأكثر من 3000 دواء مصنوع محليا. وخالفا لذلك، تظل  86 في 

الصناعات الدوائية السورية معتمدة بشكل كبير على الخارج فيما يخص حاجياتها من المواد األولية.

وفي الواقع، فإن صناعة المنتجات الغذائية في حاجة ماسة اليوم لتجهيزات تتطلب استثمارات عالية. فعلى   
سبيل المثال ما زالت صناعة الحليب تقليدية بنسبة 90 في المائة و هناك أيضا مشاكل هامة في فروع مختلفة مثل 
التخزين بالنسبة للقمح ومعدات تعبئة القناني ومعالجة زيت الزيتون ومكننة عملية فرز وتغليف وتعليب الفواكه 

والخضر والسيطرة على سلسلة التبريد.



2007

القطاعات األخرى  

أما القطاعات األخرى التي تحقق أداء جيدا من حيث النمو فهي قطاع صناعة المنتجات الميكانيكية واآلالت   
والمعدات بإنتاج ارتفع بنسبة 8.39 في المائة وبقيمة مضافة ارتفعت بنسبة 10.43 في المائة سنة 2006. 

وتعرف صناعات قطاع مواد البناء فترة توسع وازدهار. ويشغل هذا القطاع 263 54 عامال أي 15 في   
المائة أكثر من سنة 2000. وعرفت القيمة المضافة لهذا القطاع متوسط نمو سنوي بلغ 9.8 في المائة خالل الفترة 
ما بين 2000 و 2006 ويعزى هذا التوسع إلى الطفرة التي عرفتها سورية في مجال البناء. ولقد سجلت الحكومة 
السورية ضمن محاورها الرئيسية لتنمية اقتصادها النهوض بالسكن االجتماعي وبناء «مدن جديدة» وتحقيق «توفير 

طاع التشييد والمواد وباألخص في قطاع اإلسمنتمما أدى إلى ارتفاع قوي للطلب في قطاع التشييد والمواد وباألخص في قطاع اإلسمنتمما أدى إلى ارتفاع قوي للطلب في قطاع التشييد والمواد وباألخص في قطاع اإلسمنت. مما أدى إلى ارتفاع قوي للطلب في قللطاقة في البناء»، مما أدى إلى ارتفاع قوي للطلب في قللطاقة في البناء»، 

وتتمتع الصناعة السورية بإمكانيات ذاتية لتحسين هياكلها اإلنتاجية. وقد دخلت سورية في مرحلة تطبيق   

مختلف االتفاقيات التجارية التي وقعتها من جهة مع االتحاد األوروبي ومن ناحية أخرى مع جيرانها العرب في 
إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري. وسيساعد تطبيق عدد من اآلليات على انفتاح القطاع الصناعي 

واستقطاب االستثمارات الضرورية التي تحتاج إليها حاليا.
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 21,2  مليار دوالر، وتمثل نسبة %59.1 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

نسبة  وتمثل  دوالر،  مليار   17,5   : االستخراجي  للقطاع  المضافة  القيمة 
48.7%، من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 3,7 مليار دوالر، وتمثل نسبة %10.4 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي :  743 36  عامال  عام 2005 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية لعام 2005 :

الصناعة الكيماوية والبتروكماوية : 69.3 %  
 صناعة مواد البناء:  %11.9
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في  وتوسع  بالهيدروكاربونات،  المرتبطة  الصناعات  حول  متركزة  قوي،  تطور  في  تحويلية  صناعة 

صناعات األسمنت والرخام و انخفاض مستمر في قطاع المالبس.

في إطار سياسة تنويع األنشطة االقتصادية التي تدعمها الحكومة العمانية، عرف قطاع الصناعات التحويلية   
تقدما ملموسا وتمكن في السنوات األخيرة من االستفادة من النمو القوي لقطاع النفط لتطوير صناعاته التي كانت 

فيما مضى موجهة نحو بناء السفن والنسيج. 

التحويلية 990 وحدة20، توظف 36.743 فردا. و يتكون  ففي سنة 2005، بلغ عدد الوحدات الصناعية   
من  قليل  عدد  إال  يستحدث  ولم  عامال).   99 و   10 بين  (ما  متوسطة  مشاريع  من  المائة  في   80 بنسبة  القطاع 
الصناعات الجديدة خالل السنة األخيرة. وفي العموم، تتم االستثمارات المهمة في الصناعة الغذائية (21 في المائة) 
من مجموع االستثمار المنجز في القطاع التحويلي و مواد البناء (30.6 في المائة) والكيميائيات والبيتروكميائيات 

(18 في المائة) وصناعة المعادن (14 في المائة).

الناتج  في  مساهمته  وازدادت  واضحا  تقدما  التحويلي  القطاع  حقق  االستخراجي،  القطاع  هيمنة  ورغم   
المحلي اإلجمالي للبالد، حيث بلغت نسبة 10.39 في المائة سنة 2006 بينما لم تكن تشكل حصتها سوى 8.32 
في المائة سنة 2001. وازداد نمو هذا القطاع بوتيرة سنوية مرتفعة بلغت 15.5 في المائة ما بين 2001 و2006. 
غير أن 69.39 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية تتركز في قطاع الصناعات الكيماويات 

والبيتروكيماويات وتكرير النفط. 
 رسم بياني 17/3

سية في القيمة المضافة التحويلية في عمانمساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة التحويلية في عمانمساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة التحويلية في عمانسية في القيمة المضافة التحويلية في عمانسية في القيمة المضافة التحويلية في عمان
عام 2005عام 2005

20  المصدر : منظمة الخليج لالستثمارات الصناعية
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  وزارة التجارة والصناعة
21

قطاع مواد البناء  

وحدة   244 على  يتوفر  حيث  البناء،  مواد  قطاع  فهو  عمان  في  التحويلية  للصناعة  قطاع  أهم  ثاني  أما   
التحويلية، أي 8.599 فردا. كما ارتفعت  المائة من مجموع عمالة الصناعات  صناعية، تشغل أكثر من 23 في 
حصته في مجموع القيمة المضافة للصناعة التحويلية، إذ انتقلت من 9.22 في المائة سنة 2002 إلى حوالي 12 في 
المائة سنة 2005. ويتوفر هذا القطاع على آفاق نمو جيدة بالنظر إلى الطفرة التي يعرفها قطاع البناء، حيث استحوذ 
على الحصة الكبرى من االستثمار المحلي في سنة 2005 بنسبة 30.63 في المائة من مجموع االستثمارات، التي 

بلغ حجمها 16.439 مليون دوالر سنة 2005.

قطاع الكيماويات والبيتروكيماويات 

التحويلية من حيث معدل نموه، إذ وصل متوسط  يعتبر هذا القطاع أكثر القطاعات نجاحا في الصناعة  التحويلية من حيث معدل نموه، إذ وصل متوسط   يعتبر هذا القطاع أكثر القطاعات نجاحا في الصناعة  التحويلية من حيث معدل نموه، إذ وصل متوسط   ر القطاعات نجاحا في الصناعة 
طاع إلى 22 في المائة سنويا ما بين 2001 و2005 واستمرت حصة قطاع البيروكيماويات في معدل النمو لهذا القطاع إلى 22 في المائة سنويا ما بين 2001 و2005 واستمرت حصة قطاع البيروكيماويات في معدل النمو لهذا القطاع إلى 22 في المائة سنويا ما بين 2001 و2005 واستمرت حصة قطاع البيروكيماويات في 

االرتفاع، منتقلة من 66.8 في المائة سنة 2002 إلى 69.37 في المائة سنة 2005. 

ويبلغ عدد الوحدات الصناعية في هذا القطاع 131 وحدة وتوظف ما يقارب 5.919 شخصا. ويستقطب   
القطاع أكثر من 18 في المائة من مجموع االستثمارات المحلية بمبلغ 69.139 مليون دوالر في سنة 2005 21. 
وعرفت الصناعات البتروكيماوية األساسية كالميتانول والمنشآت الصناعية المعتمدة على الغاز الطبيعي، نجاحا 
كبيرا بحيث استطاعت أن تستقطب مستثمرين على مستوى عالمي. كما أن وحدات صناعة األسمدة التي شرعت 

في العمل حديثا أخذت تلعب دورا متزايدا أهمية في مجموع إنتاج هذا القطاع (التقرير السنوي لعمان 2006).

 رسم بياني 18/3
ات :اويات :اويات : اويروكيماويروكيم روكيموالبيتروكيموالبيت والبيتويات والبيتويات  كيمااع الكيمااع الكيما اع القطاع القط

في نمو متواصلطاع في نمو متواصلطاع في نمو متواصل طاع قطاع ق

2002200320042005عــمان

1,647,8681,917,1242,081,9712,838,976المجموع
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قطاع الصناعات الغذائية

المضافة  القيمة  مجموع  من  المائة  في   7.15 بنسبة  الثالثة  المرتبة  في  الغذائية  الصناعات  قطاع  ويأتي   
للصناعة التحويلية سنة 2005. ويبلغ عدد المصانع الغذائية في عمان 156 وحدة، شغلت 8.134 فردا سنة 2005. 
وينتج هذا القطاع أساسا المشروبات الغازية والبيسكويت ومنتجات خفيفة أخرى. وعلى الرغم من أن هذا القطاع 
يستقطب 21.6 في المائة من مجموع االستثمار بمبلغ 82.126 مليون دوالر، فإن حصته من القيمة المضافة في 

الصناعة التحويلية انخفضت بشكل مستمر ما بين 2002 و2005.

2002200320042005عــمان
150,103178,555198,774202,876 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

9,119,319,557,15نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

22,76120,37612,1978,621 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

1,381,060,590,30نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

6,6456,55810,48918,411 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

0,400,340,500,65نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

40,12938,73939,64538,968 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

2,442,021,901,37نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,101,0321,306,4791,308,0261,969,482 صنع الكيماويات والبتروكيماويات 

66,8268,1562,8369,37نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

151,971195,539260,505338,176 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

9,2210,2012,5111,91نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

35,89248,15373,39571,447 صنع المعادن األساسية

2,182,513,532,52نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

96,62185,684113,366127,603 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

5,864,475,454,49نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

42,71637,03965,57463,392 صناعات تحويلية أخرى

2,591,933,152,23نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,647,8681,917,1242,081,9712,838,976المجموع

القطاعات األخرى

العالمي القوي، وال سيما األسيوى. أما باقي  يعرف قطاع صناعة المعادن طفرة ملحوظة نتيجة الطلب  العالمي القوي، وال سيما األسيوى. أما باقي   يعرف قطاع صناعة المعادن طفرة ملحوظة نتيجة الطلب  العالمي القوي، وال سيما األسيوى. أما باقي   عرف قطاع صناعة المعادن طفرة ملحوظة نتيجة الطلب 
النسيج  قطاع  الشرسة، عرف  الدولية  المنافسة  وأمام  تطور.  أي  تقريبا  تسجل  نسبا ضعيفة وال  فتمثل  القطاعات 
تدهورا مهوال في حصته في القيمة المضافة للصناعة التحويلية حيث تراجع من 1.38 في المائة سنة 2002 إلى 

0.30 في المائة سنة 2005، كما أن 60 في المائة من المشاريع عمدت إلى اإلقفال منذ 2004.

جدول 9/3: القيمة المضافة التحويلية ( ألف دوالر )
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نمو واعد للصناعة التحويلية في عمان 

تـنويع األنشطة االقتصادية للبالد أولوية بالنسبة للسلطات الوطنية، حيث تم إدماجها في المخططات  شكل  
التـنموية منذ المخطط الرابع (1991–1995). وبالتالي و بفضل العوامل المختلفة التالية :

- التشجيعات الحكومية .  

- تنمية التمويل الخاص .  

- الظرفية الجهوية اإليجابية والطلب األسيوي المرتفع.   

- التحسن المتواصل لهياكل هذا القطاع االقتصادي.  

الناتج  أنه من أجل بلوغ مساهمته في  التحويلية سيتواصل بوتيرة مرتفعة، غير  ويبدو أن نمو الصناعة   
المحلي اإلجمالي نسبة 15 في المائة، على نحو ما ينص عليه الميثاق الحكومي في أفق 2020، يجب على قطاع 
المرتفعة مقارنة مع  الطاقة  المحلية وتكلفة  السوق  المتمثلة في ضيق  العوائق  يتغلب على  أن  التحويلية  الصناعة 

جيرانه في دول مجلس التعاون، باإلضافة إلى المنافسة القوية للمنتجات المستوردة.

المناطق الحرة والمناطق الصناعية توفر شروط مالئمة لالستثمار 

يقدم االقتصاد العماني بنيات استقبال مالئمة ومشجعة للمستثمرين، وخاصة عبر التنمية المتزامنة للمناطق   
الحرة والمركبات المرفئية من جهة والمناطق الصناعية من جهة أخرى.

وتقدم المناطق الحرة الحالية، التي تشمل منطقة في «إقليم ظفار» بجوار الحدود اليمنية والقطب التكنولوجي   
جبائية  إعفاءات  االمتيازات  هذه  وتشمل  بها.  مشاريع  إقامة  تنوي  التي  للشركات  مهمة  امتيازات  العاصمة،  شمال 

وجمركية، وأيضا تمكين غير العمانيين من التملك وحرية تحويل رؤوس األموال. 

المناطق الصناعية غير المستعملة

وتستفيد المناطق الصناعية من محفزات جبائية وتسهيالت لوجيستيكية. ولقد شرع في إقامة المناطق الصناعية   
تدريجيا منذ 1993 وتم توزيعها في كل الجهات العمانية. وتفوق المساحة اإلجمالية للمناطق الصناعية 5.900 هكتار 

إال ان 14 في المائة فقط منها مشغولة اليوم.
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 36,4 مليار دوالر، وتمثل نسبة %69.2 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

نسبة  وتمثل  دوالر،  مليار    32,6  : االستخراجي  للقطاع  المضافة  القيمة 
61.8%  من الناتج المحلي اإلجمالي. 

التحويلي : 3,8 مليار دوالر، وتمثل نسبة %7.3   للقطاع  المضافة  القيمة 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي : 275 55  عامال  عام 2005 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية لعام 2005 :

الصناعة الكيمياوية والبتروكمياوية : %58  
 صناعة الصلب : 16.9 %

 صناعة مواد البناء : 7.7 %
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لتنويع  قوية  وإرادة  والصلب  البتروكيماويات   : الثقيلة  الصناعات  على  أساسا  ترتكز  تحويلية  صناعة 

األنشطة اإلقتصادية.  

عالميا.  الثالثة  المرتبة  بذلك  وتحتل  الطبيعي  للغاز  العالمية  االحتياطات  من  المائة  في  قطر 14.7  تمتلك   
وعملت قطر بتصميم وعزم على تثمين مواردها الطبيعية في إطار برنامج إنمائي واسع انطلق سنة 1997 22، مما 

مكن من تحقيق ازدهار باهر للقطاع المرتبط بالغاز وتطوير مستمر للتجهيزات األساسية للبتروكيماويات. 

الهيدروكربونات  الزمن. فقطاع  تنويع اقتصادها في أقل وقت ممكن من  إلى  و تسعى قطر قدر اإلمكان   
يستحوذ على حصة تفوق 61 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويمثل 90 في المائة من الصادرات، بينما ال 

يمثل قطاع الصناعات التحويلية القطري سوى 7.35 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي.

وتعتبر الصناعات التحويلية ثالث أهم قطاع اقتصادي ، إذ يوجد في قطر 571 وحدة صناعية تحويلية تشغل   
55275 عامال، أي 71 في المائة من مجموع العاملين في القطاع الصناعي سنة 2005. و يرتفع عدد فرص العمل 

في الصناعات التحويلية سنويا بمتوسط 15 في المائة بين 2002 و2005.

ويتميز قطاع الصناعية التحويلية القطري بتركيز قوي على قطاع صناعة البتروكيماويات حيث يمثل أكثر   
من 56 في المائة من قيمة اإلنتاج التحويلي و 58 في المائة  من القيمة المضافة، فيما يأتي الباقي أساسا من الصناعة 

المعدنية وخاصة الصلب.

قطاع البتروكيماويات

فقطاع  مستمر؛  بشكل  البتروكيمياوية  منشآتها  تنمية  إلي  قطر  في  الهائلة  الغازية  الموارد  توفر  أدى  لقد   
البتروكيماويات يضم 90 مصنعا، ويصل عدد مناصب الشغل فيه 5592 منصبا سنة 2005. ويتلقى هذا القطاع 
أكبر حجم لالستثمارات بنسبة تتجاوز 78 في المائة من مجموع االستثمارات الصناعية التحويلية، أي 5965 مليون 

دوالر سنة 2005. 

 رسم بياني 19/3
طرقطرقطر قفي قفي  في ة التحويلية في ة التحويلية  ة التحويلية ضافة التحويلية ضافضاف ضافي القيمة المضافي القيمة المي القيمة الم ي القيمة المطاعات في القيمة المطاعات ف طاعات فقطاعات فق قمساهمة القمساهمة ال

عام 2005عام 2005

22  و تفوق االستثمارات بالنسبة للعقد الالحق 80 مليار دوالر بما في ذلك مشاريع الغاز والبتروكيماويات.
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وكما يتضح من الجدول، يلعب قطاع البتروكيماويات دورا رياديا في قطاع الصناعات التحويلية، ولقد   
عرف نموا هاما خالل السنوات األخيرة. حيث تضاعفت قيمة اإلنتاج في هذا القطاع ثالث مرات خالل أربع سنوات 

منتقال من 994 مليون دوالر سنة 2002 إلى 3183 مليون دوالر سنة 2005

 رسم بياني 20/3
ى نسبةلى نسبةلى نسبة لأعلأع روكيماويات علىبتروكيماويات علىبتروكيماويات على بتيستحوذ القطاع الكيماويات والبتيستحوذ القطاع الكيماويات وال

ليةحويليةحويلية عام 2005 حويناعات التحويناعات الت ناعات التاالستثمارات الصناعات التاالستثمارات الص وع ن مجموع ن مجموع  ن مجممن مجمم

 رسم بياني 21/3
تطور نصيب القطاعات في مجموع القيمة المضافة للصناعات التحويلية في قطر (%)
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وتضاعفت أيضا القيمة المضافة للقطاع ثالث مرات في نفس الفترة، وعرف القطاع نموا سريعا ابتداء من   
سنة 2004 بفضل نتائج برامج االستثمار الضخمة التي أنجزتها الحكومة في هذا القطاع وأيضا بفضل االرتفاع 

القوي للطلب العالمي والسيما من الصين والهند على هذه المنتجات.

وانتقلت مساهمة قطاع الكيمياء والبتروكيماويات في القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 37.96 في   
المائة سنة 2001 إلى 58.08 في المائة سنة 2005، مضيفة بذلك من مستوى تركيز القيمة المضافة للصناعات 

التحويلية في اتجاه هذا القطاع. 

و تشكل 67 في المائة من القيمة المضافة لقطاع البتروكيماويات والكيماويات من منتجات تكرير النفط   
وصناعات الغاز المسال 23. وتتكون هذه المنتجات بنسبة 32.35 في المائة من منتجات بيتروكيماوية مثل االثلين 

والبولي اثلين مخفض الكثافة، والكبريت واألمونيا واألسمدة فيما يتكون الباقي من المنتجات البالستيكية.

المعدنية الصناعات   

التحويلية. وقد  الصناعات  الثاني في قطاع  24 الصف  الصلب  المعدنية والسيما قطاع  الصناعات  تحتل   
سمحت الموارد الغازية الهائلة المتوفرة للدولة القطرية لهذا القطاع بالحصول على طاقة بأقل كلفة وبالتالي بأن 
يكسب قدرة تنافسية في السوق المعدنية. وتتحكم في هذا القطاع وخصوصا في صناعة الصلب شركة الصلب 
القطاع 12 وحدة صناعية، تشغل 1638 شخص سنة 2005. واستقطب هذا  القطرية QASCO. ويضم هذا 
القطاع نسبة 7 في المائة من مجموع االستثمارات الموجهة لقطاع الصناعات التحويلية، أي 604 مليون دوالر 

سنة 2005. 

  تعتبر قطر رابع مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد ماليزيا و أندونيسيا والجزائر.

  تشرع قطر في تسويق األلمنيوم في 2010.

23

 رسم بياني 22/3
عدد العمالة في مختلف القطاعات التحويلية

24
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20012002200320042005قطـر

22,76331,21919,55727,70541,063 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

2,582,691,230,941,30نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

58,19169,95548,916120,979128,497 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

6,596,043,094,124,05نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

6,337,31710,13248,9363,771 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

0,720,630,641,672,01نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

26,97732,14633,77169,965103,231 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

3,062,772,132,383,26نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

335,206587,691994,2481,679,1011,840,854 صنع الكيماويات والبتروكيماويات 

37,9650,7362,7857,2058,08نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

67,11764,69574,882238,821244,972 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

7,605,584,738,147,73نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

298,402297,998333,748531,406538,256 صنع المعادن األساسية

33,7925,7221,0718,1016,98نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

42,48643,08641,863148,539135,496 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

4,813,722,645,064,28نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

25,52224,34126,60869,79173,244 صناعات تحويلية أخرى

2,892,101,682,382,31نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

882,9931,158,4491,583,7242,935,2383,169,384المجموع

ورغم االنخفاض المستمر لحصة هذا القطاع في مجموع القيمة المضافة التحويلية، التي انتقلت من 33.79   
في المائة سنة 2001 إلى 16.98 في المائة سنة 2005، عرفت قيمة اإلنتاج ارتفاعا ملموسا إذ انتقلت من 491 
مليون دوالر سنة 2002 إلى 829 مليون دوالر سنة 2005، أي بنسبة نمو 68 في المائة خالل 4 سنوات و يعزى 

ذلك إلي الطفرة التي يشهدها سوق الصلب حاليا وإلى الطلب القوي على الصلب. 

و يتضح أن هذا القطاع سيعرف تطورا هاما في السنوات القادمة باستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى25 .  

قطاع مواد البناء  

أتي في المرتبة الثالثة قطاع مواد البناء الذي يساهم بنسبة 7.73 في المائة من مجموع القيمة المضافة ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع مواد البناء الذي يساهم بنسبة 7.73 في المائة من مجموع القيمة المضافة ويأتي في المرتبة الثالثة قطاع مواد البناء الذي يساهم بنسبة 7.73 في المائة من مجموع القيمة المضافة 
للصناعات التحويلية. ويضم هذا القطاع 149 وحدة صناعية، ويحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النسيج من حيث عدد 

العاملين فيه الذي بلغ 8753 شخصا سنة 2005. 

التي  الطفرة  نموا جيدا واكب  المضافة  قيمته  القطاع حيث عرفت  اإلسمنت على هذا  وتسيطر صناعة   
عرفها القطاع اإلنشائي وبرامج االستثمارات الضخمة في مجال المرافق األساسية ومشاريع البناء التي تنجزها 
الحكومة القطرية، غير أن مساهمة هذا القطاع في القيمة المضافة للصناعات التحويلية اتسمت باستقرار نسبي 

خالل فترة الدراسة . 

25
  أطلقت كاسكو برنامجا طموحا يشمل إنتاج قوالب الصلب بـ 2.3 مليون طن، والصفائح بـ 700.000 طن سنويا

جدول 10/3: القيمة المضافة التحويلية ( ألف دوالر )
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قطاعات الصناعة التحويلية األخرى، فقد ظلت متواضعة ولم تسجل نموا يذكر .أما حصة قطاعات الصناعة التحويلية األخرى، فقد ظلت متواضعة ولم تسجل نموا يذكر .أما حصة قطاعات الصناعة التحويلية األخرى، فقد ظلت متواضعة ولم تسجل نموا يذكر .

صناعات تحويلية في نمو واعد

قطاع  يستمر  أن  المنتظر  ومن  التحويلية  الصناعات  قطاع  في  جيدة  تنموية  آفاق  على  قطر  تـتوفر   
البتروكيماويات في لعب دور الريادة في القطاع التحويلي. 

وفي هذا الصدد، تقوم الحكومة القطرية حاليا بتنفيذ مشاريع صناعية كبرى من أجل تدعيم هذا التوجه   
اإلنمائي. وتقدر قيمة هذه المشاريع التي يتوقع االنتهاء من إنجازها في سنة 2009 ب 5 مليار دوالر، منها 2.4 
مليار خصصت لتطوير قطاع األلومنيوم و1.5 مليار لقطاع الصلب والباقي لقطاع البتروكيماويات26 . إن طبيعة 
االستثمارات المنفذة أو التي سيتم القيام بها في السنوات المقبلة ستسمح بتعزيز مكانة قطر في سوق النفط والغاز، 

كما ستمكن من توسيع البنية االقتصادية القطرية إلى ميادين أخرى غير البتروكيماويات. 

ولقد مكنت التطويرات في مختلف المشاريع الصناعية من استقطاب عدد كبير من االستثمارات األجنبية،   
االقتصادي  النمو  وتيرة  دعم  بهدف  وتطويرها  مؤهلة  عاملة  يد  على  الحصول  هو  اآلن  القائم  الرهان  أن  غير 

والصناعي التي تسعى قطر بعزم إلى تحقيقه.

26  المجلة القطرية لالقتصاد والمال أبريل/نيسان 2006

البحث والتنمية – قطاع هامشي في تطور 

في إطار االهتمام المستمر بتنويع األنشطة االقتصادية ، تسعى دولة قطر إلى تطوير قطاع البحث والتطوير.   
ونظرا للعدد المحدود لمراكز التكوين العليا فقد تضاعفت اتفاقيات الشراكة مع الجامعات األجنبية.

وبالتالي، من المنتظر أن تشهد الصناعة ذات التكنولوجيا العالية تطورا ملحوظا في السنوات القادمة في   
قطر، وتعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا العمود الفقري لهذا التطور.

وينحصر الدخول لهذه الواحة على المشاريع التي ينصب نشاطها الرئيسي على البحث والتنمية وتطوير   
المنتجات... وعلى المشاريع الناشئة. ويسمح للمشاريع المختصة في الخدمات والتكوين في هذه الميادين أن تدخل هي 

األخرى إلى هذه واحة.

ومن بين المجموعات التي استقرت فيها  في يناير 2007 يمكن ذكر مايكروسفت، إيكسون، موبيل، طوطال،   
شال، رولس رويس...
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 62,8 مليار دوالر، وتمثل نسبة %65.4 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع االستخراجي : 56  مليار  دوالر، وتمثل نسبة %58.3 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 6,8 مليار دوالر، وتمثل نسبة %7.08 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع الصناعي :  455 49   عامال  عام 2005 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية لعام 2005  :

الصناعة الكيمياوية والبتروكمياوية : %71  
 الصناعة الميكانيكية والكهربائية : 7.8 %

 الصناعة الغذائية : 6.6 %
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يعتمد قطاع الصناعات التحويلية بقوة على الصناعات المرتبطة بالنفط، والسيما مصافي النفط وآلية   

الكيماويات. أما باقي القطاعات التحويلية فتشمل أنشطة محدودة النطاق مثل الصناعات الغذائية ومواد البناء

ويتية بدرجة كبيرة، إذ يمثل أكثر من 89 في المائة من مجموع يهيمن القطاع النفطي على الصناعة الكويتية بدرجة كبيرة، إذ يمثل أكثر من 89 في المائة من مجموع يهيمن القطاع النفطي على الصناعة الكويتية بدرجة كبيرة، إذ يمثل أكثر من 89 في المائة من مجموع 
صناعية، بينما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة القيمة المضافة الصناعية، بينما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة القيمة المضافة الصناعية، بينما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 
2006. وانخفضت هذه الحصة خالل ثالث السنوات األخيرة جراء توسع القطاع االستخراجي و ارتفاع أسعار 

النفط. 

يتكون هذا القطاع من حوالي 630 وحدة للصناعة التحويلية كانت توظف 49455 فردا سنة 2005 26.   
وبلغ مجموع االستثمار في القطاع التحويلي سنة 2005 ما قدره 28.297 مليون دوالر منها، 73 في المائة وجهت 
المائة من  في  بنسبة 71  يساهم  بحيث  التحويلي،  القطاع  القطاع على  هذا  يهيمن  إذ  البتروكيماويات.  قطاع  نحو 

إجمالي القيمة المضافة التحويلية.

قطاع الصناعة الكيماوية والبتروكيماوية

بلغ عدد المشاريع في هذا القطاع 102 وحدة و تشغل ما يقارب 12400 عامل. وتنتج هذه الصناعات   
أساسا المنتجات البترولية المكررة والمنتجات البتروكيماوية األساسية. ويتسم القطاع بمستوى نمو جيد، إذ تزايد 
معدل النمو السنوي للقيمة المضافة للصناعة البتروكيماوية بنسبة 11 في المائة في الفترة ما بين 2000 و 2005. 
وارتفعت القيمة المضافة بحوالي 80 في المائة خالل 5 سنوات منتقلة من 1803 مليون دوالر سنة 2000 إلى 

3283 مليون دوالر سنة 2004، مما رفع من تركيز القيمة المضافة التحويلية في هذا القطاع.

قطاع المنتجات المعدنية واآلالت والمنتجات الكهربائية  

مستوى  حيث  من  نسبيا  قطاع  أهم  ثاني  الكهربائية  والمنتجات  واآلالت  المعدنية  المنتجات  قطاع  يعتبر  مستوى   حيث  من  نسبيا  قطاع  أهم  ثاني  الكهربائية  والمنتجات  واآلالت  المعدنية  المنتجات  قطاع  يعتبر  مستوى   حيث  من  نسبيا  قطاع  أهم  ثاني  الكهربائية  والمنتجات  واآلالت  المعدنية  منتجات 
التحويلية، إذ يضم 156 وحدة صناعية ويشغل 14561 عامال. وساهم  القيمة المضافة للصناعات  مساهمته في 

بنسبة 7.83 في المائة في مجموع القيمة المضافة التحويلية سنة 2005.

27   وزارة التخطيط الكويتية

 رسم بياني 24/3
مساهمة القطاعات في القيمة المضافة التحويلية في الكويت

عام 2005
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وصل  سنوي  نمو  بمعدل  انتعاش  فترة  سجل  فقد  القطاع،  لهذا  المتواضعة  الحصة  من  الرغم  وعلى    
المنتجات  القطاع مكانة قطاع  بين 2000 و2005. ومنذ 2002، تجاوز  الفترة ما  المائة في  إلى 10.50 في 
الغذائية الذي انتقل إلى المرتبة الثالثة. إن قطاع المنتجات المعدنية والمعدات الميكانيكية والكهربائية واآلالت 
القطاع  بلغ 14561 شخصا سنة 2005. ويتركز هذا  إذ  أكبر عدد من األشخاص،  التي يشغل  القطاعات  من 
المضافة  القيمة  المائة من  بنسبة 46 في  المضافة  القيمة  المعدنية، حيث تمثل  المنتجات  إنتاج  أساسا في مجال 

المائة. في   18 نسبة  الكهربائية  المنتجات  للقطاع. وتمثل 

القطاعات األخرى   

وتشمل القطاعات األخرى أنشطة محدودة النطاق مثل الصناعات الغذائية التي بلغت حصتها 6.64 في   
المائة من مجموع القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وقطاع مواد البناء الذي ساهم بنسبة 4.78 في المائة من 

مجموع القيمة المضافة في سنة 2005. 

 رسم بياني 25/3
صناعة الكيماويات والبتروكيماويات : قطاع في تطور 
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قديرات2005* تقديرات2005* تقديرات
ني الكويتييط و البنك الوطني الكويتييط و البنك الوطني الكويتي يط و البنك الوطالمصدر: وزارة التخطيط و البنك الوطالمصدر: وزارة التخط

2005*20002001200220032004الكويت

219233272283293316 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

8,1610,268,717,646,486,64نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

114120162168174196 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

4,255,275,194,533,854,13نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

101314151517 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

0,390,560,450,400,330,35نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

100103141147151170 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

3,744,554,513,953,333,57نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,8031,3761,9662,5023,2833,383 صنع الكيماويات والبتروكيماويات و الفحم 

67,2160,5762,8667,4572,4671,06نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

148139191199207228 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

5,536,126,125,374,574,78نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

151212131413 صنع المعادن األساسية

0,550,530,390,350,300,27نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

204208304317324373 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

7,629,169,738,537,167,83نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

696864666965 صناعات تحويلية أخرى

2,562,992,041,781,511,37نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

2,6832,2713,1273,714,5314,76 الصناعات التحويلية (المجموع)

برنامج استثمار واسع النطاق في مجال تكرير وتوزيع 

المواد البتروكيماوية لتلبية الحاجيات المحلية
تتوفر الكويت على بترول متوسط الجودة، مما حدا بها إلى االنخراط في برنامج كبير يهدف إلى تحسين آليات   

مصافيها لالستجابة للطلب العالمي.

وتقدر األستثمارات في المصافي القائمة وفي بناء مصفاة رابعة رسميا بحوالي 17 مليار دوالرللفترة (2007-   
2020 ) وهذا الرقم قد يحتاج للمراجعة نحو الزيادة. 

وتمثل تنمية صناعة الكيماويات النفطية مكونا آخر لهذا البرنامج : ويتجسد في توسيع طاقات إنتاج الزيوت   
النفطية وبناء مركب إلنتاج العطريات. ومن المرتقب أن يصل مجموع االستثمارات في البتروكيماويات إلى 

7 مليارات دوالر من اآلن إلى سنة 2020.

االنفتاح على الشركات الدولية 

من أجل جلب االستثمارات لتلبية الحاجة في مجال التكنولوجيات الجديدة ورغبة في تنويع  قطاع  البتروكيماويات،   
بدأ االنفتاح على الشركات الدولية، إذ تراجعت تدريجيا سيطرة القطاع العام في مجاالت توزيع المواد البتروكيماوية 

وتم إنجاز عدة مشاريع في إطار شركات مساهمة. غير أن نشاط التكرير ظل كليا تحت مراقبة الدولة.

جدول 11/3: القيمة المضافة التحويلية ( مليون دوالر )
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 32,4 مليار دوالر، وتمثل نسبة %30.3 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

نسبة  وتمثل  دوالر،  12,6مليار    : االستخراجي  للقطاع  المضافة  القيمة 
11.8% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 19,8 مليار دوالر، وتمثل 18.5% من 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع الصناعي : 39 ,1 مليون عامل  

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية :

الصناعة الميكانيكية، الكهربائية واإللكترونية : 30.9 %  
 الصناعة الغذائية : 22.5 %

 صناعة النسيج : 11.6 %
 الصناعة الكيمياوية : 12 %
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قطاع تحويلي في نمو متزايد يحركه القطاع الخاص الذى يلعب دورا متزايد األهمية في تنمية النشاط 
الصناعي التحويلي وتهيمن على هذا القطاع كل من الصناعات الغذائية، الكيماويات، النسيج وصناعة تجميع 
أكبر منتجي  الصناعة  الجيدة وتستقطب هذه  الدولية  الظرفية  التي تعرف توسعا هاما، مستفيدة من  السيارات 

السيارات العالميين 

ر في برنامج طموح من اإلصالحات االقتصادية و البنيوية منذ سنة 1991، وهي اليوم ت مصر في برنامج طموح من اإلصالحات االقتصادية و البنيوية منذ سنة 1991، وهي اليوم ت مصر في برنامج طموح من اإلصالحات االقتصادية و البنيوية منذ سنة 1991، وهي اليوم  انخرط انخرطت مص  ت مص 
تتمتع  فترة وجيزة، أصبحت مصر  السوق. وفي  اقتصاد  إلى  اقتصاد موجه  االنتقال من  في  هامة  بمرحلة  تمر 
ن حصة القطاإن حصة القطاإن حصة القطاع الخاص في النشاط االقتصادي في تزايد مستمر نتيجة لتحسن  اد سوق ديناميكي، حيث باقتصاد سوق ديناميكي، حيث باقتصاد سوق ديناميكي، حيث 

مناخ األعمال وانطالق برنامج الخصخصة من جديد.

بعد  عالية،  مضافة  قيمة  ذات  تحويلية  على صناعات  تتوفر  العربية  المنطقة  في  بلد  ثالث  مصر  وتعد   
العربية السعودية واإلمارات. وساهمت الصناعة التحويلية بنسبة 18.5 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في 

.2006

وتتوفر مصر على يد عاملة وافرة منخفضة الكلفة، إذ كان القطاع التحويلي يوظف 1,39 مليون فرد   
في سنة 2006، منهم 30 في المائة في قطاع النسيج والمالبس. وارتفع عدد الوظائف المحدثة بوتيرة 5.7 في 
المائة سنويا بين 2000 و2006، غير أنه يبقى ضعيفا نسبيا بالمقارنة مع الزيادة السريعة لعدد طالبي العمل. 
الذي  الخاص  القطاع  إنتاج  لفائدة  كبيرا  انخفاضا  العمومي  الصناعي  اإلنتاج  عرف  األخيرة،  السنوات  وفي 
ارتفع بشكل ملموس. وحسب وزارة الصناعة والتجارة، فإن القطاع الخاص يؤمن أكثر من 86 في المائة من 

التحويلية. الصناعة  إنتاج 

وكانت الصناعة المصرية تضم 27523 مشروعا 28 عام 2006، منها 22 في المائة تعمل في قطاع  وكانت الصناعة المصرية تضم 27523 مشروعا   صناعة المصرية تضم 27523 مشروعا  
وتتكون  والكهربائية.  الميكانيكية  الصناعة  في  المائة  في  و20  الغذائية  الصناعة  في  المائة  في  و20  النسيج 
المصري،  المركزي  البنك  ومتوسطة. وحسب  مشاريع صغيرة  من  المائة  في   90 بنسبة  المصرية  الصناعات 
تقل  نسبة  الخاص وهي  االستثمار  المائة من مجموع  في   14 التحويلية سنة 2006 من  الصناعة  قطاع  استفاد 
عن حجم االستثمار الذي استفاد منه القطاع االستخراجي والتي بلغت 19.7 في المائة من مجموع االستثمار.

لب العالمي وازدهار اقتصادي لمنطقة اليورو، سجلت القيمة المضافة الطلب العالمي وازدهار اقتصادي لمنطقة اليورو، سجلت القيمة المضافة الطلب العالمي وازدهار اقتصادي لمنطقة اليورو، سجلت القيمة المضافة  مسمسم بديناميكية وفي ظرفية تت وفي ظرفية تتس  س 
مليون سنة   18009 مقابل  مليون دوالر   19968 بقيمة  المائة  في   10.8 بنسبة  ارتفاعا   2006 التحويلية عام 
الكيماوية  الصناعة  المائة)،  في   16.4+) المعدنية  الصناعة  قطاعات  في  النتائج  أفضل  وسجلت   .2005
والكهربائية  الميكانيكية  المائة) والصناعة  في  الغذائية (+9.9  الصناعة  المائة)،  في  والبتروكيماوية (+14.6 

المائة). واإللكترونية (+10.7 في 

أربعة  أن  غير  المنتجات،  من  كبيرة  مجموعة  ينتج  إذ  كبير،  بتنوع  المصري  التحويلي  القطاع  ويتسم 
قطاعات كبرى تبقى هي المهيمنة: القطاع الميكانيكي والكهربائي واإللكتروني (30.9 في المائة)، الصناعات 

الغذائية (22.5 في المائة)، النسيج (11.6 في المائة)، الكيماويات والبتروكيماويات (12 في المائة).

28  غرفة المعلومات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية
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قطاع النسيج والمالبس 

تلعب صناعة النسيج دورا هاما في االقتصاد المصري، ويعد ثالث قطاع من حيث اإلنتاج، بعد الصناعات   
ل، إذ يعمل به 418000 عامل، أي 30 في 

ِ
الغذائية والميكانيكية، والكهربائية واإللكترونية. فهو أول قطاع ُمَشغ
المائة من مجموع القوة العاملة في الصناعات التحويلية سنة 2006.

نسبة التغير 05/06  نصيب القطاع( % )200420052006العـمالـة   

81818,612,10 495258 274253 248 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ
00330,063,50 868418 146403 390 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

3912,262,40 65531 93330 29 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث
0114,602,50 45064 92162 60 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

01513,382,90 773186 744180 175 صنع الكيماويات والبتروكيماويات 
1877,4214,30 277103 98290 78 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

0965,040,70 60970 14469 69 صنع المعادن األساسية
74418,101,60 780251 849247 243 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

ارتفع مستوى التوظيف في قطاع النسيج عام 2006 بنسبة 3,5 في المائة بالمقارنة مع عام 2005. ويؤمن 
موع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية ويساهم بنسبة 11.6 في المائة من هذا القطاع أيضا 10.5 في المائة من مجموع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية ويساهم بنسبة 11.6 في المائة من هذا القطاع أيضا 10.5 في المائة من مجموع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية ويساهم بنسبة 11.6 في المائة من 
مجموع القيمة المضافة التحويلية عام 2006 وبحوالي 24 في المائة من الصادرات29  (غير البترول). ويبلغ عدد 

المشاريع في قطاع النسيج 6100 مشروع.

«الشركة  تحت وصاية  تعمل  كبير،  ذات حجم  من صناعات  أساسا  المصري  العمومي  القطاع  ويتكون   
القابضة لصناعات القطن والنسيج». وهو قطاع ضعيف اإلنتاج، يعاني من قلة االستثمارات (85 في المائة من 
معدات اإلنتاج لم يتم تجديدها منذ أكثر من 15 سنة) ومن نقص في التنظيم. وبالتالي فإن الشركات التابعة للدولة لها 
قدرة تنافسية ضعيفة، فهي ال تمثل سوى 25 في المائة من الصادرات المصرية من النسيج والمالبس. أما القطاع 

 رسم بياني 26/3
توزيع القيمة المضافة للصناعات التحويلية في مصر

عام 2006

ج 1,2 مليار دوالر عام 2005 مقارنة بالصادرات المغربية التيبلغت الصادرات المصرية من النسيج 1,2 مليار دوالر عام 2005 مقارنة بالصادرات المغربية التيبلغت الصادرات المصرية من النسيج 1,2 مليار دوالر عام 2005 مقارنة بالصادرات المغربية التي ارتفعت إلى 4 مليار دوالر لذات العام و تستقبل الواليات المتحدة 
50 % من الصادرات النسيجية المصرية .

.

29

جدول 12/3: العمالة في مصر
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ه  من الصادرات، ويتكون من حوالي 3500 وحدة. ويتسم هذا القطاع بكونه  من الصادرات، ويتكون من حوالي 3500 وحدة. ويتسم هذا القطاع بكونه  الخاص، فيهيمن على 75 في المائة
مقسما إلى عدد كبير من الوحدات الصغيرة التي توجه إنتاجها خصيصا للسوق المحلية، لكنها تضم أيضا وحدات 

إنتاج موجهة للتصدير.

منه  جعلت  الحكومة  فإن  الصعبة،  العملة  من  والمداخيل  العمال  لتوظيف  بالنسبة  القطاع  ألهمية  ونظرا   
أولوية في إطار برنامج التحديث الصناعي الذي يستهدف إعادة هيكلة وتحسين اإلنتاجية والجودة. 

كما أبرمت الحكومة اتفاقيات تجارية ثنائية مع الواليات المتحدة األمريكية وأيضا مع تركيا في نهاية عام   
2005، وقامت بإنشاء مناطق صناعية مؤهلة. وكان عدد هذه المناطق في البداية 7 ثم انتقل إلى 17 في أكتوبر 
2005. وتتوزع في مناطق القاهرة، اإلسكندرية والسويس ودلتا النيل. وتسمح هذه المناطق بتصدير المنتجات التي 
تصنع فيها بدون رسوم جمركية ودون الخضوع لنظام الحصص إلى الواليات المتحدة األمريكية باألساس. وقد 
أعطت هذه المناطق دفعة قوية للصادرات المصرية من النسيج، مما أدى إلى انتعاشه، إذ ارتفع بنسبة 3.7 في المائة 

م ينخفض سنة 2005 عام 2006، مع العلم أنه لم ينخفض سنة 2005 عام 2006، مع العلم أنه لم ينخفض سنة 2005 على إثر انتهاء العمل باتفاقية األلياف المتعددة. 

قطاع صناعة تجميع السيارات

المضافة  القيمة  أعلى مساهمة في مجموع  الذي يحقق حاليا  القطاع  السيارات  السياريعد قطاع صناعة تجميع  السياريعد قطاع صناعة تجميع  عد قطاع صناعة تجميع 
ي المائة عام 2006 مقا 31 في المائة عام 2006 مقا 31 في المائة عام 2006 مقابل 29 في المائة عام 2002. فقد بلغت القيمة المضافة  للصناعات التحويلية بحصة
6184 مليون دوالر عام 2006، أي زيادة بنسبة 10.7 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية. وبلغ متوسط معدل 

النمو السنوي 3 في المائة بين 2002 و2006.

وبلغ عدد المشاريع في هذا القطاع 5488 وحده، توظف 251744 فردا عام 2006، أي 18 في المائة    
من مجموع عمالة القطاع التحويلي. كما عرف القطاع أقوى  ارتفاع في القيمة المضافة في الفترة ما بين 2002 

و2006، بنسبة تطور بلغت 18 في المائة.
رسم بياني 27/3

تطور القطاعات التحويلية في مصر
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تشكل صناعة تجميع السيارات القوة الدافعة للقطاع التحويلي. وقد تأسس هذا القطاع في سنة 1950 بمبادرة   
الثمانينات،  نهاية  المحلي. وفي  السوق  أساسا عن ضيق  الناجمة  المصاعب  أنه عرف بعض  الحكومة، غير  من 
حاليا  ويعرف  السيارات.  لتجميع  وحدات  وتطوير  أجنبية  شركات  بدخول  القطاع  هذا  عملية خصخصة  سمحت 
القطاع تقدما ملحوظا مستفيدا من الظرفية الدولية الجيدة ومن حركية عولمة مسلسل اإلنتاج. وتصنع جل الماركات 
العالمية سياراتها حاليا في مصر: جنرال موتورز، بيجو، ديمليربينز، هيونداي، سوزوكي، دايو و أخيرا نيسان التي 
استثمرت أكثر من 60 مليون دوالر بين 2004 و2005. كما استثمرت مجموعة بي إم دابيو الجديدة ما يعادل 60 

مليون دوالر في وحدة جديدة لتجميع السيارات في مصر. 

وهكذا ارتفع حجم الصادرات من 164 وحدة عام 1998 إلى 1379 وحدة عام  2003 أكثر من 65 في   
المائة من اإلنتاج شمل سيارات خاصة وحافالت صغيرة و21 في المائة من السيارات تجارية.

تتوفر صناعة السيارات المصرية على طاقة كبيرة لجذب المستثمرين األجانب من جهة بسبب التكنولوجيا   
المتطورة نسبيا في هذه الوحدات ولكن أيضا نظرا لحجم السوق المصري (أكثر من 72 مليون) من ناحية ونظرا 

لوضعيته االستراتيجية التي تربط بين ثالث قارات هي آسيا وأوروبا وإفريقيا من ناحية أخرى.

قطاع الصناعات الغذائية  

إن قطاع الصناعات الغذائية هو ثاني قطاع من حيث اإلنتاج والقيمة المضافة. فأكثر من 72 مليون نسمة،   
تجعل السوق المصري يستقطب عددا كبيرا من الشركات متعددة الجنسيات لالسثمار في هذا القطاع، حيث نجد 
المجاورة على حد  البلدان  المحلي وإلى  السوق  إلى  اإلنتاج  أونيليفر. ويوجه  نيستلي، هاينز وأيضا  شركات مثل 

سواء.

 رسم بياني 28/3
في مصرتوزيع إنتاج السيارات حسب النوع في مصرتوزيع إنتاج السيارات حسب النوع في مصر

عام 2004

20022003200420052006مصر

17,83113,84914,5118,00919,968 المجموع



115 2007

20022003200420052006مصر

4,2693,4713,7314,14,509 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

23.9425,0625,7122,7622,58نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

2,2961,7841,7342,2682,335 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

12,8812,8811,9512,5911,69نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

17411253192219 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

0,970,810,371,071,10نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

625356342543623 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

3,502,572,363,023,12نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

2,2121,7071,7072,0792,376 صنع الكيماويات والبتروكيماويات 

12,4112,3211,7611,5511,90نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,841,31,2711,6981,799 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

10,329,398,769,439,01نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

8967617261,3851,613 صنع المعادن األساسية

5,035,505,007,698,08نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

5,2154,1634,8035,5836,184 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

29,2530,0633,1031,0030,97نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

303195144160310 صناعات تحويلية أخرى

1,701,410,990,891,55نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

17,83113,84914,5118,00919,968 المجموع

جدول 13/3 : القيمة المضافة التحويلية ( مليون دوالر ( مليون دوالر ( مليون دوالر))

ساهم قطاع المنتجات الغذائية بنسبة 22.5 في المائة من النشاط الصناعي التحويلي في مصر عام 2006   
وظلت هذه الحصة ثابتة خالل الفترة المدروسة. وبالنسبة للقيمة المضافة، فقد سجلت أداء مرضيا بزيادة نسبتها 
9.9 في المائة عام 2006. وبلغ عدد المشاريع التحويلية مجموع 5632 مشروعا، أي ما يمثل 20.4 في المائة من 
مجموع المشاريع الصناعية التحويلية. ويعتبر هذا القطاع ثاني مشغل بعد قطاع النسيج، حيث شغل 18.6 في المائة 

من مجموع العمالة في القطاع التحويلي عام 2006. 

ومع حركية الخوصصة، يرتقب أن ينفتح هذا القطاع أكثر لجذب الشركات األجنبية واالستجابة لحاجيات   
المستهلكين المحليين الذين أصبحت لديهم مطالب أكثر تشددا من حيث األذواق والجودة.

القطاعات األخرى   

إن القطاعات األخرى التي تساهم في الرفع من وتيرة النشاط التحويلي هي بدون شك قطاع مواد البناء   
والقطاع المعدني والكيماويات. فمصر تعد البلد الرائد في المنطقة العربية في مجال قطاع األسمنت. وسجلت هذه 
القطاعات في سنة 2006 نتائج جيدة، مستفيدة من الظرفية الدولية ومن الطلب القوي على هذه المنتجات : صناعة 

معدنية (+16 في المائة)، الكيماويات (+14.2 في المائة) ومواد البناء (+5 في المائة).
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كبيرة  طاقة  على  ويتوفر  الراهن،  الوقت  في  جيدة  ديناميكية  المصري  التحويلي  القطاع  يعرف  وهكذا   
لصنع المنتجات األكثر تطورا غير أن البالد تبقى معتمدة أشد االعتماد على المنتجات الوسيطة ومكونات التركيب 

المستوردة. 

 رسم بياني 29/3
للقطاعات التحويلية : نمو القيمة المضافة للقطاعات التحويلية : نمو القيمة المضافة للقطاعات التحويلية : معدل 

ة المعدنية نتائج جيدة عام 2006 سجلت الكيماويات والصناعة المعدنية نتائج جيدة عام 2006 سجلت الكيماويات والصناعة المعدنية نتائج جيدة عام 2006 (%)

9.98

2.96

14.2814.28

5.95

16.46

10.77
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي : 9,8 مليار دوالر، وتمثل نسبة %18.8 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

نسبة  وتمثل  دوالر،  1,17مليار   : االستخراجي  للقطاع  المضافة  القيمة 
2.04% من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع التحويلي : 8,6 مليار دوالر، وتمثل نسبة %16.8 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع التحويلي : 645 461 عامال 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية :

الصناعة الغذائية : 33.4 %  
 الصناعة الكيمياوية والبتروكمياوية : 29.5 %

 صناعة النسيج :   12.7 %
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نحو  يتطور  أخذ  التحويلي  القطاع  أن  والغذائية. غير  النسيجية  الصناعات  تهيمن عليه  تحويلي  قطاع   
صناعة منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة متوسطة وعالية كما يشهد على ذلك األداء الجيد لقطاع صنع المنتجات 
الحديدية والميكانيكية واإللكترونية. و ما زال القطاع يعاني من ضعف معدل االستثمار وارتفاع تكاليف الطاقة 

وإدارة مشاريع يهيمن عليها الطابع العائلي

يحتل قطاع الصناعات التحويلية مكانة هامة في االقتصاد المغربي، فقد مثل 16.8 في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي سنة 2006. وأوجد 461645 منصب عمل دائم، 47 في المائة منها عمالة نسائـية. ونتيجة لنمو النشاط 
االقتصادي في 2006، استطاع النشاط الصناعي إيجاد 22000 منصب عمل31 . وحسب المعطيات المتاحة كانت 

الصناعة المغربية تضم 7751 مشروعا سنة 2005، منها 93 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ حجم االستثمارات المصرح بها في الصناعات التحويلية 2093 مليون دوالر عام 2006 . و حسب   
مجموعه  ما  مجموعه  32بلغت  ما  مجموعه  32بلغت  ما  بلغت  سنة 2006 مباشرة  أجنبية  استثمارات  جذب  الصناعة  استطاعت  الصرف،  مكتب  تقديرات 

1026 مليون دوالر، أي 30.65 في المائة من االستثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى المملكة.

إنتاج  ارتفع  اليورو وبموسم زراعي جيد،  منطقة  في  اقتصادي  بانتعاش  اتسمت  وبفضل ظرفية مالئمة   
المضافة  القيمة  أما  السابقة.  السنة  المائة في  المائة عام 2006 مقابل 2.5 في  التحويلية بنسبة 3.7 في  الصناعة 
فقد سجلت نموا بنسبة 4.31 في المائة بالمقارنة مع السنة السابقة. كما حققت الصناعات المعدنية (+15.92 في 
المائة) ومواد البناء (+14.85 في المائة) والمنتجات والكهربائية واإللكترونية (+18.19 في المائة) في نتائج جيدة 

للغاية.

وتهيمن ثالث صناعات على القطاع التحويلي المغربي من حيث مساهمتها في القيمة المضافة التحويلية   
وهي الصناعة الغذائية و النسيج ، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. وتمثل هذه القطاعات الثالثة بمفردها أكثر 

من 75 في المائة من مجموع القيمة المضافة للصناعة التحويلية.

 بنك المغرب، التقرير السنوى 2006

  وزارة الصناعة

31

32

 رسم بياني 30/3
غربفي المغربفي المغرب في المتوزيع القيمة المضافة للصناعات التحويلية في المتوزيع القيمة المضافة للصناعات التحويلية 

عام 2006
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قطاع النسيج   

يحتل قطاع النسيج والمالبس مكانة إستراتيجية ضمن النسيج الصناعي المغربي بسبب مساهمته الكبيرة في   
التشغيل وفي القيمة المضافة التحويلية وفي الصادرات. وبلغ عدد العمال في قطاع النسيج 455 206 منصبا سنة 
2006 (70 في المائة من اليد العاملة متكونة من النساء)، أي حوالي 45 في المائة من مجموع العاملين في القطاع 
التحويلي. وهكذا يساهم قطاع النسيج في القيمة المضافة للصناعة التحويلية بنسبة 12,7 في المائة وتمثل صادراته 

27 في المائة من صادرات المملكة

وتشمل صناعة النسيج والمالبس حوالي 1857 مشروعا مصرحا به، أي 23 في المائة من مجموع عدد   
المشاريع القائمة في المغرب. غير أنه اعتبارا من عام 1999، عاشت هذه الصناعة فترة عصيبة، إذ كانت زيادة 
قيمة اإلنتاج شبه منعدمة  خالل  الفترة  المدروسة 2001 و2005. وقد  تفاقمت الوضعية سنة 2005  بحيث سجل  
اإلنتاج نموا سلبيا بنسبة 3.41- في  المائة. أما مساهمة هذا  القطاع في القيمة المضافة التحويلية،  فقد  تراجعت  

بشكل ملحوظ بـ 3.61- نقطة مئوية، متنقلة من 16.34 في المائة عام 2001 إلى 12.70 في المائة عام 2006.

 رسم بياني 31/3
تطور القطاعات التحويلية في المغرب (%)

غير أنه بعد االنخفاض الذي واجهه القطاع في سنة 2005، عرف نشاط فروع النسيج والمالبس والجلد   
في سنة 2006 ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.10 في المائة. ويعزى هذا التقدم ألسباب عديدة، منها أن القطاع استفاد من 
النمو  المنتجات الصينية، ومن  إعادة العمل بنظام الحصص المفروض من طرف االتحاد األوروبي على بعض 
القوي الحالي لالقتصاد األوروبي، مما نتج عنه انتعاش في الطلب. ويفسر كذلك بالتحسن الذي عرفه نشاط صنع 
المالبس الداخلية، وصنع المنسوجات واألقمشة. وعلى غرار ذلك، سجل إنتاج قطاع الجلد ارتفاعا يعود أساسا إلى 

زيادة الطلب الخارجي على األحذية.

نسبة التغير 05/06 200420052006القيمة المضافة للقطاع التحويلي (مليون دوالر)

6584,31 3008 1418 7مجموع
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قطاع الكيماويات وشبه الكيماويات 

يعد قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية في المغرب رائدا في القارة اإلفريقية بعد جنوب إفريقيا.   
هذا  في  العاملة  المشاريع  عدد  ويقدر  جدا.  متطورة  كيماويات  األصفر صناعة  الجرف  و  أسفي  بمينائي  ويوجد 
القطاع ب 2252 مشروعا، أي ما يمثل 30 في المائة من مجموع المشاريع المصرح بها في المغرب. وتشغل هذه 

الصناعات بشكل دائم 93732 فردا، أي 21 في المائة من مجموع القوة العاملة في القطاع التحويلي. 

وساهمت هذه الصناعات بنسبة 40 في المائة من اإلنتاج التحويلي وبنسبة 33 في المائة من مجموع القيمة   
المضافة التحويلية عام 2006. غير أن هذه الحصة بقيت شبه مستقرة خالل ست السنوات األخيرة. ويستقطب هذا 
القطاع  المائة عام 2005. ويعد هذا  التحويلي بحصة 41 في  القطاع  الجزء األكبر من مجموع استثمار  القطاع 

المستفيد الرئيسي من الرأسمال األجنبي في المغرب.

 جدول 14/3
نسبة التغير 05/06 200420052006القيمة المضافة للقطاع التحويلي (مليون دوالر)

8924,44 7692 0352 2 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

1001,10 0881 1481 1 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

78738110,80 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

3,86-262241232 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

5501,09 5232 1822 2 صنع الكيماويات والبتروكيماويات و الفحم و المطاط و البالستك

59671782314,85 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

17522225715,92 صنع المعادن األساسية

31933739818,19 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

1,78-345331325 صناعات تحويلية أخرى

6584,31 3008 1418 7مجموع

 رسم بياني 32/3
توزيع االستثمارات حسب القطاع

عام 2005
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ويمثل الفوسفات ومشتقاته وخاصة منها الحامض الفوسفوري واألسمدة النشاطين الرئيسين األكثر أهمية   
في قطاع الكيماويات. وقد تم وضع خطط لتنمية هذا القطاع، شملت الصناعات الكيماوية للجرف األصفر (الجديدة) 
التي انتهت األشغال فيها مؤخرا، والتي تضم عدة وحدات كيماوية تسمح بتثمين حوالي ثلث الثروة الفوسفاتية للبالد 

مع المركب القديم في أسفي (مغرب فوسفور1 و2). 

ويحتل المركب الكيماوي للجرف األصفر أيضا مكانة هامة في صناعة الكيماويات المغربية، إذ من المرتقب بناء 
مصفاة كبيرة بطاقة 10 ماليين طن، ستعالج المواد النفطية المستوردة والمخزنة في الميناء الجديد. وسينتج هذا 

المركب أيضا األمونياك الضروري لوحدات المغرب – فوسفور.

قطاع المنتجات الغذائية   

يعد قطاع المنتجات الغذائية أحد محركات االقتصاد المغربي. ويمثل بذلك أول قطاع تحويلي في البالد أمام   
قطاعي النسيج و الكيماويات، بحيث ساهم في حدود الثلث في الناتج المحلي اإلجمالي للصناعة التحويلية بإنتاج 
وصل إلى 7055 مليون دوالر وولد قيمة مضافة بلغت 2892 مليون دوالر عام 2006. كما استقطب 21 في المائة 

من مجموع االستثمارات التحويلية، أي ثاني أكبر حصة بعد قطاع الكيماويات والبتروكيماويات. 

وبلغ عدد المشاريع العاملة في القطاع أكثر من 1963 مشروعا عام 2005، أي 24 في المائة من مجموع   
المشاريع الصناعية التحويلية. ويشغل القطاع أكثر من 71609 فردا، ويتكون بنسبة 95 في المائة من مشاريع 
صغيرة ومتوسطة (أقل من 200 عامال)، غير أن إنتاج هذه األخيرة ال يمثل سوى أقل من نصف إنتاج الصناعة 
إلى مجموعات  إما  المائة. وتعود ملكية هذه األخيرة  الكبرى حوالي 55 في  الخمسون مقاولة  تنتج  بينما  الغذائية 

وطنية (أونا، يناهولدينك، هولمركوم) أو لشركات أجنبية (نستلي، كوكاكوال، بي أند جي، أونيليفر، سافوال).

 رسم بياني 33/3
يمثل قطاع المنتجات الغذائية أول قطاع تحويلي في المغرب

عام 2006
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وعرف هذا القطاع نموا قويا بفضل التطور الجيد والمضطرد للطلب الداخلي والخارجي على حد سواء. 
وارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع بوتيرة سنوية بلغت 10 في المائة في المتوسط خالل الفترة 2001 و2006. 

وتزايد سنة 2006 نشاط الصناعات الغذائية بنسبة 4.4 في المائة، مستفيدا من اإلنتاج الفالحي الجيد.

وكانت قطاعات إنتاج معلبات الفواكه والخضار والزيوت هي القطاعات التي انتعشت بصفة خاصة نتيجة   
تحسن الطلب الداخلي. وارتفع كذلك إنتاج صناعة معلبات السمك بفضل الوضع الجيد للصادرات.

ميط لتـنميط لتـنميط  ا غير أن هذا القطاع يعاني من ضعف اإلنتاجية واختالف مستوى تطور أدوات اإلنتاج، بسبب   
المجفف،  (الحليب  المنتجات  العالية على بعض  اللوجيستيكية والتعبئة والضرائب  السلسلة  الكافي و ضعف  غير 

الذرة، السكر، الحبوب، التعبئة...). 

يزخر  التي  الطبيعية  المزايا  بفضل  أجنبية  استثمارات  عدة  استقطاب  استطاعت  البالد  فإن  ذلك  ورغم   
االتحاد  مع  المبادالت  تحرير  بعد  السيما  االستثمار،  مناخ  وتحسن  أوروبا،  من  الجغرافي  والقرب  المغرب  بها 

األوروبي. 

غير أن ذلك لن يكون ممكنا إال من خالل تدعيم الشركات الصناعية وتشجيع البحث والتنمية.  

  الصناعات الميكانيكية والمعدنية واإللكترونية 

القيمة  القطاعات األخرى في  أقل نسبيا من  المعدنية والميكانيكية33 والكهربائية  بشكل  الصناعات  تساهم 
المضافة التحويلية، غير أن هذه الصناعات تحقق نتائج نمو جيدة.

 2006 عام  واإللكترونية  الكهربائية  و  والمعدنية  الميكانيكية  الصناعات  قطاع  حقق  أخرى،  جهة  ومن   
نموا ملحوظا، حيث زاد نشاط الصناعات المعدنية األساسية بنسبة 15.92 في المائة ونشاط الصناعات الميكانيكية 
والكهربائية واإللكترونية بنسبة 18.19 في المائة. يعزى هذا النمو الكبير أساسا إلى توسع صناعة تجميع آليات النقل، 
التي سجلت ارتفاعا قويا، ثم إلى إنتاج الهياكل المعدنية و الصناعة المعدنية األساسية. في حين لم يتطور تقريبا نشاط 
صناعة المنتجات الكهربائية واإللكترونية، بسبب قلة االستثمارات والقروض المصرفية، وإلى الكلفة المرتفعة لنفقات 

البحث والتطوير وأخيرا بسبب ضيق السوق.

القطاعات األخرى  

وعرف قطاع مواد البناء والسيما صناعة اإلسمنت هو اآلخر هذه السنوات األخيرة تطورا ملحوظا وسجل 
نتائج مهمة في سنة 2006. فصناعة األسمنت أخذت منحى االرتفاع نتيجة ارتفاع الطلب المحلي الكبير خاصة بعد 

انطالق البرامج االستثمارية الواسعة النطاق في البنيات األساسية والسكن االجتماعي وكذلك لتلبية الطلب الخارجي.

إن القطاع التحويلي يتوفر على طاقات كبيرة لصنع المنتجات التحويلية ذات قيمة مضافة متوسطة وعالية كما   
تشهد على ذلك النتائج الجيدة التي حققها قطاع صنع المنتجات الميكانيكية. غير أنه مازال يعاني من ضعف في اإلنتاجية 

ساهم قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية بنسبة 7.57% من مجموع القيمة المضافة التحويلية عام 2006، منها 2.97% تعود للصناعات المعدنية األساسية 
و4.60% للصناعات الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية. ويمثل إنتاج القطاع المعدني والميكانيكي 13% من مجموع اإلنتاج التحويلي، كما يشغل 10% من مجموع القوة و4.60% للصناعات الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية. ويمثل إنتاج القطاع المعدني والميكانيكي 13% من مجموع اإلنتاج التحويلي، كما يشغل 10% من مجموع القوة 

العاملة في الصناعة.العاملة في الصناعة.

33
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وارتفاع في تكاليف الطاقة وضعف في معدل االستثمار وتسيير المشاريع التي ما زالت   يغلب عليها الطابع العائلي. 

وتعتبر الصناعة التحويلية حاليا أحد المحاور التي تراهن عليها الحكومة المغربية، السيما عبر تنفيذ «مخطط   
انبثاق» الذي يسعى إلى التعرف على قطاعات ذات الطاقات الواعدة وتطويرها وإلى توجيه سياسة طوعية تستهدف 
لهذا  الرئيسية  اإلستراتيجية  وتكمن  الرئيسية.  التصديرية  القطاعات  المرتفعة، والسيما  اإلمكانيات  ذات  القطاعات 
المخطط في تشجيع الصناعيين األجانب على االستثمار في المغرب. ويسعى المغرب من خالل ذلك إلى إيجاد موطئ 
قدم له بين البلدان المنخفضة التكاليف من أجل جذب أنشطة المناولة وحث المجهزين األوروبيين واألمريكيين على نقل 

أنشطتهم إلى البلد.
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القيمة المضافة للقطاع الصناعي 8,2 : مليار دوالر، وتمثل نسبة %42.50 
من الناتج المحلي اإلجمالي. 

القيمة المضافة للقطاع االستخراجي : 6,75 مليار  دوالر، وتمثل %36.12 
من الناتج الملحي اإلجمالي. 

مليار دوالر، وتمثل 6.38% من   1,4 : التحويلي  للقطاع  المضافة  القيمة 
الناتج المحلي اإلجمالي. 

العمالة في القطاع الصناعي :  441 167 عامال  عام 2005 

مساهمة القطاعات الرئيسية في القيمة المضافة للصناعة التحويلية :
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قطاع تحويلي يعتمد على الموارد الطبيعية، ويعد قطاع الصناعات الغذائية القطاع الرئيسي في النشاط   
التحويلي 

لقد تحسنت ظروف القطاع التحويلي اليمني خالل ست السنوات األخيرة ويساهم اليوم بنسبة 7.92 في 
ي المائة عام 2000.المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 5.7 في المائة عام 2000.المائة من الناتج المحلي اإلجمالي مقابل 5.7 في المائة عام 2000.

الكهرباء  (االتصاالت،  األساسية  بالبنيات  مرتبطة  مشاكل  من  عامة  بصفة  التحويلية  الصناعة  وتعاني   
والنقل) و من انعدام التمويل بالنسبة للمشاريع الصغيرة 34، ومن اعتماد قوي على المنتجات المستوردة، إذ تعتمد 
الصناعات التحويلية بالكامل على المواد األولية والسلع الوسيطة المستوردة. كما يعاني القطاع من هيمنة المشاريع 
الصغيرة، إذ تمثل الوحدات الصغيرة أكثر من 92 في المائة من عدد المشاريع القائمة، في حين ال تمثل الوحدات 
الكبرى سوى 1 في المائة والمشاريع المتوسطة 7 في المائة. وبصفة عامة فإن هذه المشاريع يملكها القطاع الخاص 

العائلي.

ويوظف القطاع التحويلي اليمني 167441 عامال، أي 98 في المائة من مجموع القوة العاملة الصناعية   
عام 2005 35، وبلغ حجم االستثمار في القطاع الصناعي 2644 مليون دوالر مقابل 3025 مليون عام 2005.

أكثر  الغذائية على  المشاريع  تهيمن  الغذائية، حيث  المنتجات  اليمني في قطاع  التحويلي  اإلنتاج  ويتركز   
من 49 في المائة من المشاريع في البالد وتساهم بنسبة 50 في المائة من القيمة المضافة التحويلية، تليها القطاع 

الكيماويات (12.2 في المائة) ثم قطاع مواد البناء (11.7 في المائة).

   البنك المركزي اليمني : التقرير السنوي 2006

  وزارة الصناعة 

34
35

 رسم بياني 34/3
توزيع القيمة المضافة للصناعات التحويلية في اليمن

عام 2006
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 رسم بياني 35/3
تطور حصة الصناعات التحويلية

جدول 15/3 : القيمة المضافة التحويلية ( مليون دوالر)
2006*200020012002200320042005اليمن

279315352406551599753 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

50,5752,7751,2953,2253,9550,9150,84نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

222535435978109 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية

4,044,135,145,675,766,657,40نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

24222630476077 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

4,323,663,853,984,625,075,20نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

35384744545666 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

6,256,416,865,775,254,754,43نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

54526063106140181 صنع الكيماويات والبتروكيماويات

9,828,778,808,3210,3511,8812,21نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

9897104107129146174 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

17,7316,1915,1013,9812,5912,4011,76نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

374556657495118 صنع المعادن األساسية

6,687,528,198,597,248,118,00نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

2,032,034,002,191,531,711,67 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

0,370,340,580,290,150,150,11نصيب القطاع (%) في ن.ص.ت

1,261,321,341,350,830,900,88 صناعات تحويلية أخرى

0,230,220,200,180,080,080,06نصيب في الناتج المحلي االجما لي (%)

5525966867621,0221,1771,480 مجموع

( مليون دوالر )
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قطاع الصناعات الغذائية  

لهذا  الرئيسية  المشاريع  بين  بالتنوع. ومن  اليمن دورا مهما، ويتميز  الغذائية في  الصناعة  يلعب قطاع 
القطاع نجد :

الكحولية  غير  المشروبات  في  المتخصصة  أنعم،  سعيد  هايل  لمجموعة  تابعة  شركات  عدة   -
والخبز. والكعك 

- عدة مطاحن كبرى تنتج الدقيق والقمح   

- عدد من الوحدات إلنتاج الحليب ومشتقاته .  

أما إنتاج السكر فهو غير موجود حتى الساعة في اليمن، لكن توجد مشاريع لبناء مصافي ستـنتج السكر   
من الخام المستورد. ويصدر اليمن أساسا السمك المجمد والسمك الطازج والبن والعسل. وتمثل المملكة العربية 

السعودية الشريك الرئيسي في هذا المجال.

حقق قطاع الصناعات الغذائية نموا جيدا في السنوات األخيرة، حيث بلغ إنتاجه 2075 مليون دوالر عام   
2006 مقابل 1679 مليون دوالر عام 2005، أي بارتفاع 25 في المائة مقارنة مع السنة السابقة. كما هيمن هذا 

القطاع على القيمة المضافة للصناعات التحويلية. 

ويكتسي قطاع الصناعات الغذائية أيضا أهمية إستراتيجية في مجال التشغيل، بحيث يتجاوز عدد مناصب   

 رسم بياني 36/3
حصة القطاعات التحويلية في التشغيل في عام 2005 :

ذائية هو أول مشغل اع الصناعات الغذائية هو أول مشغل اع الصناعات الغذائية هو أول مشغل (%) اع الصناعات الغقطاع الصناعات الغقط

الشغل التي يوفرها 37 في المائة من مجموع المناصب في القطاع التحويلي، فهو بذلك يمثل أول قطاع تحويلي 
ل في اليمن.

ِ
ُمَشغ
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إنتاج العسل في اليمن

ارتفع إنتاج العسل في اليمن في السنوات األخيرة، وأصبحت أنواع عسل جزيرة سقطرى و وادي حضرموت   
وأيضا وادى دعان معروفة عالميا. ويستعمل اليمنيون العسل ألغراض طبية وفي المناسبات الكبيرة أو يقدمونه كهدية 
العسل 217 دوالر/ كجم. ويصدر جزء مهم من  الجودة من  العالية  تقارب أسعار بعض األنواع  رفيعة. ويمكن أن 
اإلنتاج المحلي إلى بلدان الخليج و أوروبا والواليات المتحدة. إذ صدر اليمن سنة 2005 حوالي 480 طن من العسل، 

أي أكثر من نصف اإلنتاج.

قطاع مواد البناء  

ويأتي بعد الصناعات الغذائية، قطاع مواد البناء، الذي ساهم بنسبة 11.7 في المائة من مجموع القيمة   
المضافة التحويلية و شغل 14 في المائة من مجموع اليد العاملة في القطاع التحويلي، أي 24532 فردا في عام 
2005. وعرف القطاع تطورا كبيرا من حيث اإلنتاج نتيجة النمو القوي للمشاريع اإلنشائية في اليمن، فاإلنتاج 
بالقيمة الجارية تضاعف ثالث مرات تقريبا خالل ست سنوات، منتقال من 172 مليون دوالر إلى 467 مليون دوالر 
عام 2006. غير أن هذا القطاع أخذ يعرف انخفاضا تدريجيا في مساهمته في القيمة المضافة التحويلية التي انتقلت 

من 17.7 في المائة سنة 2000 إلى 12.50 في المائة سنة 2004 لتنخفض إلى 11.7 في المائة في سنة 2006.

القطاع  فإن  المثال،  سبيل  فعلى  الطبيعية،  الموارد  على  قوي  بشكل  التحويلية  الصناعات  قطاع  يعتمد   
الكهربائي والميكانيكي ضعيف جدا، إذ يساهم بنسبة 0.1 في المائة من القيمة المضافة التحويلية سنة 2006. 

ورغم توسعه، فإن قطاع الصناعة الغذائية ينتج  أقل من طاقاته. ويعد تحسين اإلنتاجية من العوامل األساسية   
الكفيلة بضمان ارتفاع حصة قطاع الصناعات الغذائية في القيمة المضافة الصناعية التحويلية. وبالنظر إلى تغيير 
أذواق وطلب المستهلكين اليمنيين، يتعين تنويع المنتجات الغذائية. وتوجد كذلك إمكانيات لتوسيع هذه الصناعات 
المستهلكين  أذواق  من  تقترب  األذواق  حيث  مثال  اإلفريقية  القارة  في  المجاورة،  األسواق  إلى  التصدير  بهدف 

اليمنيين.


