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االردن
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 7,5 مليون   �
الناتج المحلي اFجمالي : 16 مليار دوالر  �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اFجمالي: %6  �
نصيب الفرد من الناتج المحلي اFجمالي (با�سعار الجارية) 2795  دوالر  �

الناتج المحلي اFجمالي للقطاع الصناعي (بالقيمة الجارية) : 2,7 مليار دوالر  �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اFجمالي : %2.75  �

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اFجمالي : %16.6  �
قيمة االستثمار ا�جنبي المباشر : 1,8 مليار دوالر  �

مساهمة االستثمار ا�جنبي في الناتج المحلي اFجمالي :%11.5  �
مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اFجمالي : %28  �

الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات : %68  �
الصناعات الرئيسة : صناعات النسيج والبوتاس والفوسفات و ا�سمدة واFسمنت    �

وصناعات ا�دوية والمستحضرات الطبية والصيدلة.



36
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سجل اقتصاد ا�ردن أداء جيدا عام��2007على الرغم 
االرتفاع  وأهمها  واجهها  التي  التحديات  بعض  من 
الغذائية  والمواد  والحبوب  النفط  أسعار  في  الحاد 
المحلي  الناتج  سجل  حيث  الدولية  ا�سواق  في 
االقتصادي  النمو  في  طفيفا  تراجعا  ا?جمالي 

الحقيقي بمعدل %�6مقابل�%�6.3عام��22006
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جدول 3/1
كميات االنتاج للصناعات الرئيسة ا]ردنية

  *2007 * 2006 2005 2004 2003 الوحدة

 الصناعات االستخراجية

5,541.4 5,870.8 6,374.7 6,222.9 6,762.3 الف طن الفوسفات

1,794.4 1,699.4 1,829.1 1,929.0 1,961.1 الف طن البوتاس

الصناعات التحويلية
831.0 861.8 790.3 779.1 634.0 الف طن االسمدة

1,502.0 1,668.6 1,613.6 1,650.6 1,499.3 الف طن االحماض الكيماوية

3,367.2 3,419.2 3,374.7 3,401.3 3,170.1 الف طن كلنكر

3,696.3 3,967.4 4,045.9 3,907.6 3,514.9 الف طن االسمنت

3,740.4 4,017.2 4,213.7 3,946.5 3,694.6 الف طن المنمتجات البترولية

10,078.0 927.1 9,359.3 8,708.9 7,721.4 مليون ك.و.س الكهرباء

بيانات أولية @

.المصدر: البنك المركزي ا>ردني
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جدول 3/2

قيمة الناتج الصناعي ا]ردني (2001 - 2007) (مليون دوالر) 

2001200220032004200520062007القطاع

3,054*1,2531,5541,7612,2272,4812,714قطاع تحويلي

248270274329376392440 قطاع استخراجي

1,5011,8242,0352,5562,8573,1063,494 قطاع صناعي

@تقديرات االيدمو

المصدر: دائرة االحصاء العامة االردنية

شكل 1/3

شكل 2/3
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2o3�3�7�(�p�2007���"��2003���"

نسبة القطاعات في الصناعات 
التحولية (٪) (عام 2006) 

الصادرات الدوائية
والصيدالنية ا]ردنية

خالل الفترة (2007 - 2003)
(مليون دوالر)

المصدر: دائرة االحصاء العامة االردنية

المصدر: دائرة االحصاء العامة االردنية
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إطار رقم 2 :
قطاع ا�دوية والصيدلة قطاع واعد في ا�ردن

يعد قطاع الصحة سوقا واعدة أمام المستثمرين ا�جانب حيث تشهد الصناعة الصيدالنية تطورا هاما من حيث اFنتاج والتصدير.

وأنشئت الصناعات الصيدلية في ا�ردن منذ ثالثين عاما وتتكون من 17 مختبرا وتشغل حوالي 8% من القوة العاملة كما يصدر 

70% من إنتاجها نحو الخارج. وتتزايد صادرات هذا القطاع بشكل مستمر حيث تضاعفت لتصل إلى 423 مليون دوالر عام 2007، 

وتمثل السعودية والجزائر والسودان أهم أسواق ا�ردن في هذا القطاع. ولقد تم تسجيل ا�دوية ا�ردنية في حوالي 60 دولة حيث 

مكن انضمام ا�ردن إلى المنظمة العالمية للتجارة من تبسيط عملية عقد اتفاقيات البراءة. فخالل عام 2005، تم إحصاء 5281 

دواء مسجال با�ردن. في خالل بضع أعوام، أصبح ا�ردن مركزا صحيا هاما في الشرق ا�وسط، ويعتمد في ذلك على مهنيين وعلى 

الخاصة  العيادات  المراكز تم إنشاء إقامات فندقية بالقرب من أماكن بعض  تجهيزات طبية ذات جودة، وبهدف تطويرخدمات هذه 

لحسن اFستقبال وتيسير االستشفاء.
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جدول رقم 3/3 الرقم القياسي لكميات اLنتاج الصناعي

  *2007 * 2006 2005 2004 2003  االهمية
النسبية

153.9 150.8 143.5 130.1 116.2 93.552 الصناعات االستخراجية والتحويلية

93.9 95.2 103 105.1 109.3 11.027  الصناعات االستخراجية

161.9 158.2 148.8 133.4 117.1 82.525 الصناعات التحويلية

152 162.2 155.1 130.8 113.2 15.396 المواد الغذائية والمشروبات

303.6 272.6 243.4 208 186.4 2.401 منتجات التبغ

116 117.7 107.6 113.2 100.7 2.77 المالبس واالنسجة

8.8 72 60.9 146.6 128.2 0.636 ا�حذية و الجلود

164 138.3 131.7 108.7 95.9 2.024 االثاث

31.4 30 31.4 69.7 44.7 0.404 االخشاب والفلين عدا االثاث

157.1 145.4 137.5 122.3 97 2.859 الورق ومنتجاته

104.4 116.1 106.4 105.3 89.7 10.665 االسمدة

118.8 120.1 103.6 12.3 132.5 0.535 مواد كيميائية عدا االسمدة

260.1 233.4 220 186.3 140.5 1.066 الدهانات

201.7 174.1 163.2 134.7 123.1 4.436 االدوية

69.1 90.6 83.9 90.9 72.9 2.571 المنظفات والصابون

119.7 123.9 129.2 120.9 113.1 14.713 المنتجات النفطية المكررة

186.2 164.6 180.5 147.5 143.4 2.694 منتجات المطاط واللدائن

145.3 144.2 146.8 142.4 128.3 3.309 االسمنت والجير

142.1 129.6 160.9 127.5 114 2.94 الحديد والصلب

112.2 110.5 107.2 92.5 80.9 1.804 الطباعة والنشر

383.1 348.8 317.5 257.9 218.1 2.253 االصناف المنتجة من الخرسانة واالسمنت

114.1 119.7 113.9 98.3 102.7 0.915 قطع وتشكيل واتمام وتجهيز االحجار

455.4 366.8 205.9 189 155.6 1.25 اwالت والمعدات

26.9 41.6 57.8 70 103.8 0.21 اwالت واالجهزة الطبية

279.2 233.4 217.4 177.4 125.3 1.285 اwالت واالجهزة الكهربائية

107 118.7 118.4 143.1 146.7 0.647 الفلزات الثمينة وغير الحديدية

263.7 205.5 182.7 164.4 137.3 2.682  منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات

645.8 695.9 380.8 309.2 210.5 0.652 معدات الراديو والتلفزيون واالتصاالت

211.5 207.4 245.4 229.8 225.3 0.595 المركبات ذات المحركات

75.1 93.5 84 79.9 77.6 0.839 اخرى

189 160.1 136.9 127.3 112.5 6.448
 امدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه

الساخنة

156.2 151.4 143.1 129.9 116 100 الرقم القياسي العام

المصدر:البنك المركزي االردني،  دائرة االحصات العامة

بيانات اولية@
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المملكة االردنية الهاشمية

شكل 3/3

أهم السلع المصدرة (٪)

المصدر: دائرة االحصاء العامة االردنية

جدول رقم 4/3 

2007@ 2006 @ 2005 2004 2003
569.7 455.0 387.9 283.4 220.9 المواد الغذائية والحيوانية الحية، منها:

1.4 92.2 15.1 15.0 14.2 الحيوانات الحية
18.8 18.9 41.5 13.0 11.3 منتجات ا�لبان والبيض

385.1 228.6 223.8 180.1 140.3 الخضروات
48.1 35.5 33.7 18.9 16.2 الفواكه والمكسرات
96.5 93.1 67.6 58.5 63.2 المشروبات والتبغ

613.8 499.0 493.9 437.4 364.7 المواد الخام غير الصالحة لxكل عدا المحروقات، منها:
195.1 18.2 168.3 166.0 128.1 الفوسفات
321.0 255.6 276.6 230.6 204.2 البوتاس

37.1 42.0 6.6 22.1 6.5 الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة
22.6 86.9 102.0 159.4 59.0 زيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية
11.7 67.1 84.8 145.4 47.8 زيوت  وشحوم نباتية مهدرجة واجزاءها

1,080.1 882.1 812.0 708.3 549.6 مواد كيماوية، ومنها:
423.3 297.3 280.1 223.6 184.8 منتجات دوائية وصيدلية
309.2 213.7 172.8 174.6 103.9 االسمدة

70.1 98.0 98.2 90.4 85.5 حامض الفوسفوريك
375.3 307.3 270.5 223.6 186.5 بضائع مصنوعة مصنفة حسب المادة، منها:

98.4 70.8 62.6 50.1 43.2 الورق والكرتون
241.3 221.4 179.3 145.3 108.7 اwالت ومعدات النقل

1,443.6 1,535.7 1,305.4 1,186.2 800.4 مصنوعات متنوعة، منها:
1,189.7 1,244.3 1,051.2 1,000.0 675.7 المالبس

4.7 9.0 0.0 29.2 3.1  اصناف ومعامالت غير مصنفة في مكان آخر

4,484.6 4,131.6 3,625.1 3,253.3 2,362.6 المجموع

المصدر: االبنك المركزي االردني/النشرة االحصائية الشهرية

@بيانات اولية
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المصدر: دائرة االحصاء العامة االردنية

شكل 4/3

التوزيع الجغرافي للصادرات 2007

12  تقرير البنك المركزي ا�ردني،2007
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المملكة االردنية الهاشمية
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اVمـــارات
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 4,48 مليون   �
الناتج المحلي اFجمالي : 198,6 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اFجمالي: %7,4   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي اFجمالي (با�سعار الجارية) 934 42  دوالر   �

الناتج المحلي اFجمالي للقطاع الصناعي (بالقيمة الجارية) : 101,9 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اFجمالي : %36,8   �

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اFجمالي : %12,6   �
قيمة االستثمار ا�جنبي المباشر : 13,25 مليار دوالر   �

مساهمة االستثمار ا�جنبي المباشر في الناتج المحلي اFجمالي :%6.8   �
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %79   �

القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات البتروكيماوية وصناعة ا�لمنيوم.   �
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شكل 5/3

شكل 6/3

دولة ا-مــارات العربية المتحدة
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نمو القطاع غير النفطي 
في االمارات عام 2007

مساهمة القطاعات االقتصادية
في الناتج المحلي االجمالي لالمارات 

عام 2007

المصدر: وزارة ا#قتصاد، دولة ا#مارات

المصدر: وزارة ا#قتصاد، دولة ا#مارات
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جدول 5/3

الناتج الصناعي  بين عام 2001 و عام 2007 (مليون دوالر)

تغير 06\200120022003200420052006200707

9,56610,26911,49613,65916,66519,99824,99825.0صناعة تحويلية

20,60919,95525,21033,79347,41664,78476,94818.8صناعة إستخراجية

30,17530,22436,70647,45264,08184,782101,94620.2قطاع صناعي

المصدر: وزارة االمالية ، دولة ا#مارات

جدول رقم 6/3

المنشآت الصناعية واالستثمار والعمال في اLمارات 
( 2007 – 2003 )

عدد المنشآت 
الصناعية

االستثمار 
العمال(مليون دوالر)

20032,79511,893212,697

20043,03617,160231,275

20053,29418,589245,707

20063,56719,189264,719

20073,85219,792288,180

المصدر: وزارة ا#قتصاد، دولة ا#مارات
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دولة ا-مــارات العربية المتحدة

شكل 7/3

نسبة المستثمرين 
في القطاع الصناعي (٪)

المصدر: وزارة المالية والصناعة

جدول رقم 7/3

توزيع المنشآت الصناعية واالستثمار والعمال حسب القطاع

عدد المنشآت 
الصناعية

االستثمار 
العمال(مليون دوالر)

20062007
نسبة 

الزيادة 
السنوية

20062007
نسبة 

الزيادة 
السنوية

نسبة الزيادة 20062007
السنوية

صناعة المواد الغذائية 
3123347.18,6358,7611.527,73629,1305والمشروبات والتبغ

صناعة النسيج والمالبس 
0.2-2622671.92592621.131,76931,714الجاهزة

44348910.42142244.824,56826,9129.5صناعة الخشب وا�ثاث

صناعة الورق والطباعة 
2702948.94934980.816,36817,3155.8والنشر

6386796.44,1864,2070.534,69336,8176.1صناعة الكيماويات ومنتجاتها

صناعة المنتجات غير 
4805167.52,2852,4155.747,97354,11212.8المعدنية

63699.51,9821,9870.28,4758,7513.3الصناعات المعدنية ا�ساسية

صناعة المنتجات المعدنية 
9431,04210.51,0881,39228.068,42478,57314.8واwالت والمعدات

1561634.547470.64,7134,8563الصناعات التحويلية ا�خرى

3,5673,8528.019,18919,7923.1426,419288,1808.9المجموع

المصدر: وزارة المالية والصناعة، دولة اFمارات
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دولة ا-مــارات العربية المتحدة

جدول 8/3

صادرات اLمارات من السلع 2006 – 2007 (مليون دوالر)

االهمية النسبيةتغير 06\2006200707

70,14884,4472047صادرات المحروقات

58,14071,2322339نفط خام

4,9035,450113منتجات نفطية

7,1057,76694غاز

7,96511,463446صادرات أخرى

20,51422,7961113صادرات المناطق الحرة

47,05962,3143234إعادة التصدير

0

145,686181,02024100إجمالي الصادرات
المصدر:  البنك المركزي
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13  بيانات وزارة المالية والصناعة، نشرة اFحصاءات الصناعية، 2008، وملحق (6/1).
14  من بين 73624 عامال في القطاع الصناعي، 72987 ذوو جنسية أجنبية، أي 99% من إجمالي عمالة القطاع الصناعي( إحصائيات وزارة 

المالية والصناعة، النشرة اFحصائية الصناعية، 2008).
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البحرين
أهم المؤشرات لعام 2007

عدد السكان : 764 ألف نسمة   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 19,7 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي : %6.6   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية): 731 25  دوالر   �

قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة : 7,4 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي : %26   �
مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي : %11.7   �

قيمة االستثمار ا$جنبي المباشر: 1,75 مليار دوالر   �
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %79   �

القطاعات الصناعية الرئيسة : صناعات ا$لمنيوم والصناعات البتروكيماوية.   �
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مملكة البحرين
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شكل 8/3

تطور القطاع الصناعي في البحرين 
بين عام 2001 �عام 2007 (مليون دوالر)

المصدر: الجهاز المركزي البحريني للمعلومات

جدول 9/3

الناتج الصناعي حسب القطاعات بين عام 2001 و2007 �مليون دوالر-

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 قطاع

2,304 1,951 1,615 1,215 1,118 1,019 977 تحويلي

5,123 4,333 2,603 2,432 2,092 1,978 1,957 استخراجي

7,427 6,284 4,218 3,647 3,210 2,997 2,934 صناعي

المصدر: الجهاز المركزي البحريني للمعلومات
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شكل 10/3

جدول رقم 10/3

إنتاج  الصناعات ا$ساسية  ( 2003 - 2007) (طن متري)

20032004200520062007

531,991531,626750,710860,435865,048صناعة ا$لمنيوم -طن متري-

الصناعات البتروكيماوية
1,3171,2871,3381,4821,373-ألف طن متري-

المصادر: الهيأة الوطنية للنفط والغاز، البنك المركزي والتقرير االقتصادي السنوي، 2007

شكل 9/3

تطور إنتاج ا2لمنيوم في البحرين
(ألف طن متري)

المصادر: الهيأة الوطنية للنفط والغاز، البنك 
المركزي والتقرير االقتصادي السنوي،  2007

تطور إنتاج البتروكيماويات
(ألف طن متري)

المصادر: الهيأة الوطنية للنفط والغاز 
ووزارة الكهرباء والماء
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جدول 11/3 صادرات البحرين من السلع - مليون دوالر-

أهمية نسبية (%) تغير 07/06 2007 2006
79.20 17.1 10,970 9,364 الصادرات النفطية

20.80 -4.9 2,881 3,029 الصادرات غير النفطية

2.25 4.3 64 62 منتجات حيوانية وغذائية 
وصناعات غذائية

4.32 17.9 124 105 نسيج وألبسة

22.70 87.6 654 348 منتجات كيماوية وبتروكيماوية

7.13 -24.0 205 270 منتجات معدنية

0.38 33.3 10 8 مواد البناء

50.85 -20.9 1,464 1,851 منتجات معدنية 

9.85 -2.8 283 291 آالت وتجهيزات النقل 

2.53 -20.6 72 91 منتجات أخرى

100.00 11.8 13,851 12,394 إجمالي الصادرات

المصدر : الجهاز المركزي البحريني للمعلومات

شكل 11/3

توزيع الصادرات البحرينية 
غير النفطية حسب السلع 

عام 2007 (٪)

تمثل صادرات ا2لمنيوم نصف 
الصادرات غير النفطية في البحرين

المصدر: الجهاز المركزي البحريني للمعلومات

مملكة البحرين



55

مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
في البحرين
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شكل 12/3

تغير الصادرات غير النفطية 
في البحرين عام 2007 (٪)

المصدر: الجهاز المركزي البحريني للمعلومات

شكل 13/3

توزيع الصادرات البحرينية حسب المناطق (٪)
تمثل الدول العربية السوق ا2ولى 

لصادرات السلع المصنعة في البحرين

المصدر: الجهاز المركزي البحريني للمعلومات
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المملكة االردنية الهاشمية
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تونس
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 10 مليون   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 35 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي : %6,3   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية) 3398 دوالر   �

الناتج ا�جمالي الصناعي (بالقيمة الجارية) : 8,52 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي : %7,2   �

مساهمة الصناعة التحويلية من الناتج المحلي ا�جمالي : %17   �
قيمة االستثمار ا$جنبي المباشر : 1,61 مليار دوالر   �

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ا�جمالي : %24.4   �
مساهمة الصادرات التحويلية في إجمالي الصادرات : %81   �

القطاعات الصناعية الرئيسة: الصناعات الميكانيكية والكهربائية،   �
صناعة النسيج، الصناعات الغذائية.  
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الجمهورية التونسية
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شكل 15/3شكل 14/3

تطور الناتج الصناعي التونسي 
(مليون دوالر)

هيكل الصادرات التونسية لعام 2007 
حسب القطاع

المصدر: البنك المركزي التونسيالمصدر: البنك المركزي التونسي
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شكل 17/3شكل 16/3 توزيع االستثمار  حسب القطاع

المصدر: البنك المركزي التونسي
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15  تم تفويت ورشات الساحل الميكانيكية لمجموعة تونسية خاصة خالل عام 2007.
16  وكالة النهوض بالصناعة التونسية.

إطار رقم 3 
بعض ا1جراءات الحكومية 

التونسية 
لتشجيع االستثمار في القطاع 

الصناعي

استمرت االستثمارات في احتالل موقع الصدارة ضمن استراتيجية 

تقوية  حــول  االستراتيجية  هــذه  وتتمحور  تــونــس،  فــي  التنمية 

ومشاريع  المؤسسات  إحــداث  وتيرة  وتسريع  الخاص  االستثمار 

جديدة خاصة في مجاالت واعدة وذات قيمة مضافة عالية. 

ا$عمال  بيئة  تحسين  بمواصلة  آليات تسمح  بوضع  ا$مر  ويتعلق 

وبتشجيع المبادرة الخاصة وتوفيرالموارد المالية لضمان استثمار 

المشاريع با�ضافة إلى استقطاب االستثمارات ا$جنبية المباشرة.

وفي هذا ا�طار، شهد عام 2007 المصادقة على قانون المبادرة 

بتشجيع  المتعلق  القانوني  ا�طار  وتخفيف  لتحديث  االقتصادية 

الرامية  الوسائل  تعزيز  بهدف  الشركات  واحداث  الخاصة  المبادرة 

إلى تشجيع االستثمارات.

يشمل هذا القانون البنود واالهداف ا>ساسية التالية :

1 - إعتماد قاعدة حرية االستثماروالحد من ا$نشطة التي تتطلب 

ترخيصا من ا�دارة.

2 - التخفيف من إجراءات إنشاء المشاريع وإحداث الشركات.

ذات  لــلــشــركــات  بالنسبة  ــــى  ا$دن ــرأســمــال  ال شـــرط  حـــذف   -  3

المسؤولية المحدودة.

الصغيرة  وتحفيزالمؤسسات  لدعم  جديدة  تشريعات  وضع   -  4

بخفض 20% من مبالغ ضرائبها خالل سنوات النشاط ا$ولى.

المشاريع  ودعــم  المهني  التدريب  تمويل  وتيسير  تشجيع   -  5

الناجحة على مستوى المناطق الجهوية..
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شكل 18/3

نمو القيمة المضافة 
لعام 2007 (٪)

المصدر: البنك المركزي التونسيالمصدر: البنك المركزي التونسي
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شكل 19/3

معدل نمو صناعات النسيج
(٪) (2007 - 2002) 

الجمهورية التونسية

جدول 12/3:

القيمة المضافة للقطاع الصناعي التحويلي (مليون دوالر)

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001  

1,084 973 917 940 773 663 634 صناعات غذائية
625 553 509 492 447 371 307 معدات البناء، الخزف الزجاج

1,359 1,104 923 847 726 595 551 الميكانيك وا�لكترونيك
598 540 534 525 480 425 392 الكيماويات والمطاط

1,599 1,429 1,488 1,597 1,536 1,390 1,344 النسيج، المالبس، الجلد
749 666 633 618 560 474 430 الخشب والورق

6,014 5,264 5,004 5,018 4,523 3,917 3,658 االجمالي

المصدر : البنك المركزي التونسي
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شكل 21/3شكل 20/3

تطور القيمة المضافة للصناعات التونسية 
(مليون دوالر)

قطاع الميكانيك والكهرباء في تزايد مستمر

تطور حصة الصناعات التحويلية 
في االستثمار المحلي (2005 - 2007) (٪)

المصدر: البنك المركزي التونسيالمصدر: البنك المركزي التونسي
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الجمهورية التونسية

شكل 22/3

نسبة صادرات الصناعات التحويلية 
من إجمالي الصادرات (٪)

المصدر: البنك المركزي التونسي

جدول  13/3:

تطور صادرات تونس خالل عام  2006 و 2007

نسبة 
من المجموع

تغير 
2007 /2006

القيمة 
(مليون)

نسبة من 
المجموع

تغير 
2006 /2005

القيمة 
(مليون)

2007 2006 مليون دوالر
100 24.8 15,164 100 12.8 12,155 إجمالي الصادرات

2.8 25.4 424 2.8 5.4 338 زراعة وصيد

16.2 55.5 2,451 13 14.8 1,576 الطاقة

0.5 55.3 71 0.4 -24.2 45 منتجات معدنية

6.9 -7.4 1,051 .9.3 37.1 1,135 صناعات غذائية

31.3 17 4,747 33.4 0.2 4,055 منسوجات وألبسة

27.1 30.9 4,115 25.8 23.9 3,144 صناعات ميكانيكية 
وكهربائية

6.5 29 983 6.3 11.3 762 مشتقات الفوسفات

8.7 20.4 1,322 9 18.7 1,098 صناعات تحويلية اخرى
81 19.8 12,217 83 10.6 10,194 إجمالي الصناعات التحويلية

المصدر: البنك المركزي التونسي

18  تبقى إيطاليا السوق الرئيسة لزيت الزيتون التونسية بـ %58.9.
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شكل 23/3

صادرات الصناعات الميكانيكية 
والكهربائية في تزايد مستمر 

(مليون دوالر)

المصدر: البنك المركزي التونسي
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المملكة االردنية الهاشمية
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الجزائر
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 34 مليون   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 135,5 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي :%3   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية) 825 3  دوالر   �

الناتج ا�جمالي الصناعي (بالقيمة الجارية) : 64,5 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي : %44   �

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي : %4    �
قيمة االستثمار ا$جنبي المباشر: 1,7 مليار دوالر   �

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ا�جمالي : %70   �
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %98   �

القطاعات الصناعية الرئيسة: صناعات المحروقات، صناعة الحديد والصلب وصناعة ا�سمنت.   �
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الجمهورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبية
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19  التقرير السنوي 2007، بنك الجزائر المركزي.
20  تقرير حول االستثمار العالمي 2008، ا$ونكتاد.

21  ا$وابك : النشرة ا�حصائية، 2007.

شكل 24/3

الخمس دول ا2ولى ا2كثر غنى من حيث النفط 
المؤكد في أفريقيا (مليون برميل)

المصدر: المكتب الوطني ل1حصاء.المصدر: مجلة النفط والغاز، 2007.

شكل 25/3

نمو القطاع الصناعي في الجزائر
(٪) (2007 - 2000) 
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جدول 14/3 : القيمة المضافة للقطاع الصناعي 2001 ��2007 (مليون دوالر) 

2001200220032004200520062007القطاع
18,70018,53724,14732,19345,75753,44059,015المحروقات

5356607886110151معادن ومناجم
18,75318,59324,20832,27145,84353,55059,166قطاع استخراجي

صناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية 
والميكانيكية والكهربائية

430429494595595610674

422407419529573597928مواد البناء
256230237336343361419الصناعات الكيماوية، المطاط والبالستك

1,3931,4161,4911,6631,7261,8572,196الصناعات الغذائية
156153170187193187191النسيج وا$لبسة

29333237373534الجلد وا$حدية
150163170214212222233الخشب والفلين والورق

483508585648675663646صناعات اخرى
3,3193,3383,5984,2094,3544,5335,321قطاع تحويلي
22,07221,93127,80536,48050,19758,08364,488قطاع صناعي

المصدر : المكتب الوطني لnحصاء.

جدول رقم 15/3

 النمو الحقيقي للناتج المحلي اXجمالي حسب القطاعات %

20032004200520062007
0.9-2.5-8.83.35.8صناعات المحروقات

19.73.11.94.95زراعة
صناعة تحويلية 

6.5-2.2-4.5-1.3-3.5عمومية
صناعة تحويلية 

2.92.51.72.13.2خاصة

4.5433.16.5خدمات عمومية
خدمات القطاع 

4.27.766.56.8الخاص
بناء وأشغال 

5.587.111.69.8عمومية
المصدر: المندوبية العامة  للتخطيط والمستقبلية
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الجمهورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبية

شكل 26/3
معدل نمو القطاعات الصناعية

عام 2007 (٪)

المصدر: المكتب الوطني ل1حصاء.

جدول 16/3:
مساهمة القطاع الخاص والقطاع العام في القيمة المضافة الصناعية في الجزائر

200520062007قطاع
خاصعموميمجموعخاصعموميمجموعخاصعموميمجموع

45,756.841,4134,34453,44048,5334,90759,01655,4633,553محروقات
86.282411010371511438معادن ومناجم

45,843.141,4954,34953,54948,6354,91459,16755,6063,561قطاع استخراجي
صناعات الحديد والصلب، 

المعدنية، الميكانيكية 
والكهربائية

594.6535596105367467458886

663.7398266597248349928492436مواد البناء
373.2107266361144217419172247الكيماوية، المطاط والبالستك

1,877.21,6851921,8572151,6422,1963481,847الصناعات الغذائية
1,3471,5401873914819133158-193.5المنسوجات وااللبسة

1101473532334430-37.1الجلد واالحدية
103122212597233205112-21.4الخشب والفلين والورق

674.5584906636392464662228صناعات اخرى
4,435.21,8432,5934,5331,9782,5555,3212,4652,944قطاع تحويلي
50,278.343,337.26,941.158,082.650,613.37,469.364,488.258,071.06,504.5قطاع صناعي

المصدر: المكتب الوطني ل1حصاء

المصدر: بنك الجزائر المركزي

شكل 27/3

انهيار مساهمة القطاع الحكومي في القيمة 
المضافة للصناعات الغذائية (٪)
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قطاع ا1سمنت في الجزائر 
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جدول 17/3

إنتاج اXسمنت في الجزائر 2003 – 2007
الوحدة : ألف طن

الطاقة عدد المصانع
20032004200520062007التصميمية

712 3514 3254 2354 0584 4004 54مجمع الشرق
501 1812 0612 7292 5841 7001 32مجمع الغرب

062 0212 0002 7522 5351 4001 2 3مجمع الوسط
341 2462 0772 8252 0151 0001 12مجمع الشلف

282 8644 2863 7522 1-----000 14قطاع خاص
899 66515 75114 29512 19311 0008 15المجموع

مصدر : شركة مساهمة صناعة ا8سمنت الجزائرية
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الجمهورية الجزائـرية الديمقراطية الشعبية

شكل 28/3

المصدر: شركة مساهمة الدولة لصناعة ا8سمنت (الجزائر).

شكل 29/3

تطور واردات اXسمنت في الجزائر (ألف طن)تطور إنتاج اXسمنت في الجزائر (مليون طن)

جدول رقم: 18/3
تطور الصادرات الجزائرية (مليون دوالر)

اهمية نسبيةتغير 2003200420052006200707/06
23,9881,54845,57253,60859,30310.697.8صادرات نفطية

4776609101,1851,31210.72.2الصادرات غير النفطية
476667739226.00.2مواذ غذائية

21.50.3-4997134195153مواد أولية
31643265182898819.31.6مواد نصف تامة

29503844440.00.1تجهيزات صناعية
22.70.1-3515204434مواد االستهالك

24,46532,20846,48254,79360,61510.6100إجمالي الصادرات
المصدر: البنك  المركزي الجزائر

جدول رقم: 19/3 
صادرات الجزائر من المحروقات �مليون دوالر-

2004200520062007
12,559.7019,340.7022,697.4025,313.60نفط خام

4,878.206,307.307,268.008,488.80المكثفات
مواد نفطية 

3,029.003,940.904,756.305,830.90مكررة

غاز النفط 
2,583.303,337.003,626.204,526.70السائل

غاز طبيعي 
3,757.00537.46,383.106,518.10سائل

4,742.907,324.608,877.008,624.80غاز طبيعي
مداخيل 

31,550.2045,588.0053,608.0059,302.90المحروقات

المصدر : البنك المركزي الجزائري
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مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
الجزائرية
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إطار رقم 4 

تشجيع االستثمار في الجزائر

التشريعات  بتنفيذ  االستثمار  لتطوير  الوطنية  الوكالة  تعنى 
مجموعة  باتخاذ  وذلــك  الجزائر  في  االستثمار  بتشجيع  المتعلقة 
من ا�جــراءات. وتقـدم الوكالة على كامل التراب الجزائري امتيـازات 
متنوعـة حسب موقع المشـاريع االستثمارية ونوع االستثمار وتميز 

الوكالة بين نظـامين : 

النظام العام و النظام االستثنائي
وتمنح االمتيازات الخاصة بالنظام العام لالستثمارات التي تنجز في 
في  الدولة  من  خاصة  مساهمة  تنميتها  تتطلب  التي  المناطق 
المنجزة في  لالستثمارات  االستثنائي  النظام  امتيازات  تمنح  حين 

المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة المناطق 
المحددة من طرف المجلس الوطني لالستثمار وكذا االستثمارات 

الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني.
وتتنوع االمتيازات بين ا�عفاءات الضريبية أو ا�عفاء من الرسم على 
النشاط المهنى لمدة معينة، كما تساهم الدولة في االستثمارات 
خالل  من  وتشجيعه  االستثمار  لتسيير  االستثماري  النظام  وفق 
ومن  ضريبي  إعفاء  خــالل  من  أو  معينة  هامة  بمصاريف  التكلف 

بعض الحقوق الجمركية فيما يخص بعض السلع.
مختلف  أمــام  االستثمار  لتطوير  الوطنية  الــوكــالــة  وضعت  وقــد 
التعامل  عملية  تسهل  مركزية  ال  وحيدة  شبابيك  المستثمرين 
باالستثمارات  بالتصريح  آن واحد وتسمح  مع مصالح متعددة في 
خاللها  يسلم  ساعة،   72 تتجاوز  ال  وجيزة  مــدة  في  بــرد  والتوصل 

لطالب االستثمار قرار منح االمتيازات المتعددة.
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السعودية
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 24 مليون   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 376 مليار دوالر   �

نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي : %4.1   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية)481 15 دوالر   �

الناتج ا�جمالي الصناعي (بالقيمة الجارية) : 229,2 مليون دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي : %51   �

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي : %9.7   �
قيمة االستثمار ا$جنبي المباشر : 24,3 ملياردوالر   �

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ا�جمالي : %62   �
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %88   �
القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات البتروكيماوية،    �

صناعة ا�سمنت وصناعة الحديد والصلب.  
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شكل 30/3

تطور الناتج الصناعي السعودي
عام 2007 (مليون دوالر)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة

جدول رقم: 20/3

الناتج المحلي اXجمالي حسب نوع النشاط االقتصادي با2سعار الجارية (مليون اوالر)

199920002001200220032004200520062007النشاط االقتصادي
46,81869,97361,40063,18078,430102,525152,391178,639192,883التعدين والتحجير

أ)  الزيت الخام 
46,16169,29360,69562,45577,687101,755151,586177,799192,005    والغاز الطبيعي

657680704725742769804839878ب)  نشاطات تعدينية أخرى
16,74718,21118,45519,46023,00525,55329,54533,08736,287الصناعات التحويلية

4,8065,6225,1625,4497,9298,64910,52911,67212,385أ) تكرير الزيت
11,94112,58813,29314,01115,07616,90519,01621,41623,902ب ) صناعات أخرى

63,56488,18479,85582,640101,434128,078181,936211,726229,170المجموع
المصدر: وزارة التجارة و الصناعة

شكل 31/3

مساهمة القطاعات في النشاط االقتصادي 
السعودي عام 2007 (٪)

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي

المصدر: بنك الجزائر المركزي
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شكل 32/3

متوسط معدل النمو السنوي للقطاع الصناعي 
التحويلي السعودي (٪)

شكل 33/3

معدل نمو انتاج شركة - سابك- (٪)

جدول رقم: 21/3
انتاج  الشركة السعودية للصناعات االساسية (سابك) حسب مجموعة اXنتاج 2003 - 2007 (ألف طن متري)

20032004200520062007
1617316528173601765017835الكيماويات ا$ساسية

37273624375338564792المعادن
7514762393951034010148المنتجات الوسيطة

52975226541859227514ا$سمدة
47985262544156005816@البوليميرات

47934596529957548540سابك ا$وروبية للبتروكيماويات
42,30242,85946,66649,12254,645المجموع

المصدر: الشركة السعودية للصناعات اBساسية -سابك-
@منذ 1998 جاءت منتجات -سابك - بهذا التصنيف
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المملكـة العربيــة السعـوديـة

22  صندوق التنمية الصناعية السعودي، التقرير الصناعي 2007.

شكل 34/3

توزيع إنتاج شركة «سابك» حسب المنتجات 
عام 2007 (٪)

المصدر: وزارة ا8قتصاد والتخطيط، 
المصدر: ا8تحاد العربي لHسمنت ومواد البناء               الكتاب االحصائي السنوي،2007.

شكل 35/3

المنتجون الخمس ا2وائل من االسمنت في الدول 
العربية عام 2007 (مليون طن)
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شكل 36/3

انتاج االسمنت 
في المملكة العربية السعودية
 1998 - 2007 (مليون طن)

شكل 37/3

انتاج الحديد والصلب في السعودية
 2000 - 2007 (مليون طن)

المصدر:  وزارة االقتصاد والتخطيط، 
الكتاب ا8حصائي السنوي،2007.  

المصدر: االتحاد العربي للحديد والصلب
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شكل 38/3

توزيع اليد العاملة السعودية وا2جنبية
في القطاع الصناعي عام 2007 (٪)

المصدر:  قاعدة بيانات الصناعة التحويلية، 
وزارة التجارة والصناعة،  

صندوق التنمية الصناعية السعودي.  

جدول رقم: 22/3

صادرات العربية السعودية من السلع (مليون دوالر)

تغير 200420052006200706/07

110,746162,000188,720206,6829.52الصادرات النفطية

15,25219,05422,86827,93322.14الصادرات غير النفطية
4,97911,24512,28214,44817.63البتروكيماويات

1,4181,6452,1142,88236.29مواد البناء
9751,1661,3981,99042.35زراعة، حيوانات، مواد غذاية

7,8794,9987,0748,61321.76أخرى

125,998181,055211,588234,61410.88إجمالي الصادرات
المصدر: وزارة االقتصاد والتخطيط، الكتاب ا8حصائي السنوي،2007.

المملكـة العربيــة السعـوديـة
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شكل 39/3

هيكل الصادرات غير النفطية 
في السعودية 

خالل عام 2007

المصدر:  مؤسسة النقد العربي السعودي
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المملكة االردنية الهاشمية
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السودان
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 37 مليون   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 46 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي: %10.5   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية) 1242  دوالر   �

الناتج المحلي ا�جمالي للقطاع الصناعي (بالقيمة الجارية) : 12 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي : %15   �
مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي : %11.2   �

مساهمة االستثمار ا$جنبي المباشر : 2,4 مليار دوالر   �
مساهمة االستثمار في الناتج المحلي ا�جمالي :%5.2   �

مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %94,6   �
القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات الغذائية، الصناعات المرتبطة بالمحروقات.    �
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جمهورية السودان
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23  تعتبر الصين المستثمر ا$جنبي ا$ول في السودان، تليها االمارات.

شكل 40/3

المصدر: البنك المركزي للسودان.

جدول رقم: 23/3
المنتجات الصناعية الرئيسة في السودان
20032004200520062007

95.7777103132.73176.57النفط الخام -مليون برميل-
2.783.163.173.914.37النفط المكرر -ألف برميل-

728755712728757السكر-ألف طن-
272307331202326ا�سمنت -ألف طن-

المصدر:  شركة السكر السودانية و شركة سكر كنانة ووزارة المالية واالقتصاد.

نسبة تغير انتاج النفط السوداني (٪)
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24  بدأ إنتاج القطاع العام لnسمنت في السودان بإنشاء مصنع «عطبرة» عام 1947 ثم مصنع «ربك» عام 1965، وفي إطار سياسة 
الخصخصة، تم بيع مصنع «عطبرة» للشركة السودانية ا�فريقية في سبتمبر 2002، كما تم بيع مصنع «ربك» لشركة أستار ا�ماراتية في 

ديسمبر 2004.
25   وزارة الصناعة.

26  بنك AUDI، إدارة البحوث، ”تقريرعن االقتصاد السوداني“، أكتوبر 2008

المصدر:  شركة السكر السودانية 
و شركة سكر كنانة   

ووزارة المالية واالقتصاد.  

شكل 41/3

إنتاج السكر في السودان 
2003 - 2007 (ألف طن)
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شكل 42/3

المصدر: البنك المركزي للسودان.

أهم الدول المستوردة من السودان
حسب المنطقة عام 2007

جدول رقم: 24/3

الصادرات السودانية حسب السلع (مليون دوالر)

ا2همية النسبية %تغير 06/07  200520062007%

4,1875,0878,40365.294.6صادرات النفط ومشتقاته
16.50.8-1078269قطن

10750523.80.6صمغ عربي
250.20.8300.00.0فول سوداني

44.91.0-11816792سمسم
100.00.0-20.10زيوت نباتية

33.40.9-13312684حيوانات حية ولحوم
14514417924.32.0أخرى

16.45.4-637569476الصادرات غير النفطية
4,8245,6568,87957.0100المجموع

المصدر : بنك السودان المركزي

جمهورية السودان
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المملكة االردنية الهاشمية
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سورية
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 19,4 مليون   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 37,8 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي: %4   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية) 946 1  دوالر   �

الناتج المحلي ا�جمالي للقطاع الصناعي (بالقيمة الجارية): 11 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي: %23   �

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي: %6   �
قيمة االستثمار ا$جنبي المباشر : 885 مليون دوالر   �

مساهمة االستثمار ا$جنبي المباشر في الناتج المحلي ا�جمالي: 2.3 %   �
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %38   �

القطاعات الصناعية الرئيسة : صناعة النسيج وا�سمنت والكيماويات والصناعات الغذائية.    �
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الجمهورية العربية السورية

���	
� ���� ���� ���� �2007 �=�W ����� ������ ���*��+ ������ � �"��
�*��+������1-%��>-�R�	��V�W���k��o�:
��S�`)��h
i%�%4�������
�E��&�8�Q�&�-e!� �M��x��'� �&��	��!� �[�*��T��+!� �"P�-�S�8��-% �()	
�
�s�	
��E����)
��o���D�E�B]�H�����!���./�K/��+�� %�2y��9���%�

?2007�=�W�*!%��1946�#$��S���
�%5�&��B	��@���$!�����'�

�2000 �=�W �.	� �<����� !� ����)D!� �&�+���+ �"��:- �H���*��+ �[����
�����`�
���=���/!��_��78�9��,�:�
��KW�%�<����� !����	
��1�)��


?&�W����!�
�&��a��Q% �H���'� ��>W�:�
 ��T��] �S�B��B� �H ���*��+ �\j�aD�%

?5*��k��[�����$��(��B�-%����W�!��&����n�B]%�&����
��[e��4	'�
�o���
�%�������,�: �&�8�Q�&���F���[�W�:�
��7`����P�d��.>�%
�&���	��V�W��f�8$!� �&�+���+ �[16* ���6 �2O��
�!� �[�W�	�8% �y��B	
�%

?K���
�%�&��r
�
�n�B]%���p1��b��B
������� ��[��
e�����+*$��d�[��f�8$!��g./�S�`)�%
���
��&�R�B'��&�*��T��+!��_�*��4'��&�� �E��IW��J��G����W�!����	�
�=�W �E� �^6�� �[��� ��f�  <�� �22007 �=�W*!%� �O���� �729 �\l��
�[��� ����� ���x��'� ���	��!� �*��T��+!� �KR� �IW��`- ���6 �?2004

�885�#$��*!%��O�����110�E��h
i%�2007�=�W%�2001�=�W�n�
�H�*��T��+!��78�P%�_�*��4'��[*�:-�� %�?t10u1�"���v�*!%��O����
�H��.6%�&�
�'�%�[!���-!�%�&����B
�%�*��
��,�: ��>�/���[�W�: �M�W

?&W�	��
����C

�K/��B��������*��+������ ��H���R�-�r�+���*%���W�	��
��,�:�
��o��
�&�:)	
� �[�W�	��
��E��>-%�@���$!�����'��s�	
� �E��%29 �&��B	�

�S�Q��� �E� �%40 �STU% �@���$!� ����'� �s�	
� �E� �%23 �&��B	�
?&�*��B
��[�*����
�

�_���-�E��KL�
���2007 �=�W����������� �&�*��B
� �&W�	��
��\���%
�*!%��*�����11��W�	��
��,�:��
�&P��`'��&���
��\l�������()	
��|��D$�
��./�01�%�?2006�=���&D*����%12�&��B	��\)-*�%�2007�=�W
�,�)-*� �&R��D �����a��+!� �,�:��
 �&P��`'� �&���
� �,�)-*� �#$� ���	
�
�������
� �,�:��
 ���k� ����!� �S�`)� ���`���% �&�'�
� �[� %��'�*��+��

?t43u3�SF�xv�2007�=�W�%6��X�����"���<.
�

�\)-*� ���� ���k� �;p���� �V�W �����a��+!� �,�:�
� ��P�� ���
%
�*���� �8267 �#$� �2006 � �=�W�*!%��*���� �8215 �E��&P��`'� �;��� 
���J�)aD� �����a��+!� �,�:�
� �H�|��D$!� ��>�x �2;D�� �!$� �?2007 �=�W
�E����	
������7`)aD������MNQ�!���fT
��=��W�!���fQ�f�8����
�%6.5�#$��S���
�2006�=�W�%18.6�#$��2005�=�W�%33.9

?t44u3�SF�xv��2007�=�W�(�P

�()	
� �|��D$� �7J�)aD� �#$� �&����a��+!� �&W�	��
� ��X �m�j��- �_���%
�S���� �394000 �#$� �2006 �=�W�=��
� �H�S���� �421000 �E�
�7J�)aD!���./�����B��Z��+�2[� ��
��o�B�%�?2007�=�W�=��
��H
�?& �:�
����'��5f>��+!�����1-�_����*��+�V�W��N�6����]���:���G
�Z��4�6! �oD���!� �E���T��B'� ��.� �&��F�� ��%�] �2o��B
� ��.>
%
�A�l
��,�:�6�()	
��EW�&������*�������:-���D�\>�����6�M���������
�H���*��+�[�������6�<A�l
��"*%1
�����"�,%��4�6�_�*��4��M�W��fQ�E�
�E��2008�
���.	��A�l
������x�H�[���������A�l
��E���>-��*�%�M���A

شكل 43/3

نمو القطاع الصناعي في سورية 
عام 2007 (مليون دوالر)

المصدر: جهاز االحصاء السوري
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المصدر: جهاز االحصاء السوري

شكل 44/3

معدل نمو القيمة المضافة 
للقطاع الصناعي االستخراجي 

(٪) 2007 - 2001

شكل 45/3

مساهمة الصناعات الخمس الرئيسة 
في الناتج التحويلي في سورية 

عام 2007 (٪)

المصدر: جهاز االحصاء السوري
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الجمهورية العربية السورية

جدول رقم: 25/3

االنتاج حسب النشاط الصناعي 2000-2007  (مليون دوالر)

20002001200220032004200520062007السنوات
5,4864,1244,1414,4735,5607,3798,6749,197الصناعات االستخراجية

1,6351,7121,8381,9442,0742,1682,2172,243 المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
1,2211,5291,5241,6101,7391,9221,9891,981 الغزل والنسيج والجلود

250210220229426460486508الخشب والموبيليا وا$ثاث
3843303580798077 الـــورق ومنتجاته والطباعة

2,3152,2212,2192,2192,4823,8846,0406,694 الكيماويـة ومنتجاتها
534436430448769876920900 المنتجات غير المعدنية (الالفلزية)

891008991150167172170 المعدنية ا$سـاسية
6476866957149711,0671,1741,164المنتجات المعدنية المصنعة

4220171822494689متنوعة اخرى (اعادة دوران)
6,7726,9557,0617,3088,71410,67113,12313,826مجموع الصناعات التحويلية

المصدر: جهاز  ا8حصائي السوري

28  هناك صعوبة في إحصاء الورشات الصغيرة لعدم تسجيلها في غرف الصناعة.
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إطار رقم 5 

2007 : عام المشاريع الصناعية 
الجديدة

إنجازمشاريع  مع  تطورا  سوريا  في  التحويلية  الصناعة  شهدت 
صناعية جديدة وإصدار قوانين لدعم ا�نتاج والتنافسية الصناعية 
وتم البدء في إقامة مائة مشروع جديد بقيمة 8 مليار حسب هيئة 

التخطيط السورية.
الماء  قـــارورات  و  السيارات  صناعة  نجد  الرئيسة،  المشاريع  ومــن 
السلطات  المبادرات، تشجع  البناء، ولدعم هذه  وا�سمنت ومواد 
الصناعي وتنظم منتديات  المجال  العلمي في  البحث  الحكومية 
في هذا االتجاه، كما تم وضع تشريعات جديدة لتسهيل الحصول 
على شهادات المشاريع الصناعية الجديدة كالصناعات الصيدلية 
الجنيسة  ا$دويـــة  إنــتــاج  بتطوير  التشريعات  هــذه  سمحت  حيث 

.(Generic)
الدول  بين  من  ــة  ا$دوي عدد من مصانع  أكبر  على  وتتوفر سوريا 
العربية وعددها 64 مصنعا، إثنان منها حكومية. وبلغت صادرات 

ا$دوية 150 مليون عام 2007 حسب المجلس العلمي للصناعات 
الصيدلية.

ــطــورا مــلــحــوظــا عـــام 2007 من  وقـــد شــهــدت قــطــاعــات أخــــرى ت
-ا�يرانية  السورية  الشركة  أنشئت  حيث  السيارات  صناعة  بينها 
جذب  في  المتزايد  المحلي  الطلب  وساهم  للسيارات،  مصنعين 
عدة مستثمرين أجانب لصناعة ا�سمنت حيث أنشأت شراكة بين 
الشركة الوطنية السورية ل}سمنت وشركة إيرانية �قامة مشروع 
يهدف إلى توسيع الطاقة التصميمية �نتاج ا�سمنت، كما أقامت 
الوطنية  الشركة  مع  مشتركا  مشروعا  الفرنسية  «الفــارج»  شركة 
السورية لnسمنت في مدينة حلب قدرت قيمته بـ 590 مليون دوالر 
بهدف زيادة قدرات إنتاج المصنع لتصل إلى 2,9 مليون طن سنويا 

في أفق عام 2010.
وسيشهد هذا القطاع تطورا في السنوات المقبلة عبر إنجازمشاريع 
القابضة  الشركة  ومشروع  التركية»  «رقــا»  شركة  كمشروع  أخــرى 

السعودية «المحيدب» ومشروع شركة «إيطاليا لnسمنت».
تنمية  إلى  الرامية  الحكومية  الجهود  المشاريع  هذه  كل  وتبين 
الخاص  القطاع  مــبــادرات  وتشجيع  ســوريــا  فــي  الصناعي  القطاع 

وتحرير القطاع الصناعي.

29  بيانات البنك المركزي السوري

شكل 46/3

صادرات سوريا اXجمالية
عام 2007 (مليون دوالر)

المصدر: جهاز االحصاء السوري
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شكل 47/3

شكل 48/3

صادرات النسيج في سوريا 
(مليون دوالر)

أهم السلع المصدرة في سورية 
عام 2007 (٪)

المصدر: جهاز االحصاء السوري

المصدر: جهاز االحصاء السوري
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30  قاعدة بيانات صندوق النقد العربي.
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مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
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المملكة االردنية الهاشمية
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عمان
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 2,5 مليون   �
الناتج المحلي ا�جمالي : 40 مليار دوالر   �

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي ا�جمالي: %6.4   �
نصيب الفرد من الناتج المحلي ا�جمالي (با$سعار الجارية) 584 15  دوالر   �

الناتج المحلي ا�جمالي للقطاع الصناعي (بالقيمة الجارية) : 22,3 مليار دوالر   �
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي ا�جمالي : %45.6   �

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي ا�جمالي : %10   �
قيمة االستثمار ا$جنبي المباشر : 2,3 مليار دوالر   �

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي ا�جمالي : %62   �
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %76   �

القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات البتروكيماوية و صناعة ا�سمنت.   �
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شكل 49/3

تطور القطاع الصناعي العماني 
عام 2007 (مليون دوالر)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.
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شكل 51/3

القيمة المضافة للكيماويات 
والبتروكيماويات والبالستيك 

(مليون دوالر)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

شكل 50/3

نسبة القطاعات في الناتج 
الصناعي التحويلي

عام 2007
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سلطنـــة عمــان

شكل 52/3

صناعة المنسوجات والمالبس 
والمنتجات الجلدية في عمان 

(ألف دوالر)

المصدر: وزارة التجارة والصناعة.

جدول رقم: 26/3

صادرات عمان من السلع (مليون دوالر)

 تغير 07/06النسبة2004200520062007

10,97915,91617,68718,97975.887.31الصادرات النفطية

1,1051,4612,1373,39513.5758.87الصادرات غير النفطية

1,4161,5342,0162,63910.5530.94إعادة التصدير

13,50018,91121,83925,01310014.53إجمالي الصادرات

المصدر: قطاع التجارة والصناعة ووزارة االقتصاد الوطني
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جدول رقم: 27/3

صادرات عمان حسب السلع -مليون دوالر-

 تغير 2004200520062007
النسبة06/07

39744738946318.9213.6منتجات غذائية وحيوانية وصناعات غذائية
36.360.5-63392918نسيج وألبسة

7423436346327.5413.6منتجات كيماوية وبتروكيماوية
828784297253.138.8منتجات البالستك والمطاط ومنتجات مشتقة

1131345681,184108.3334.9منتجات معدنية
2.429.4-192253326318منتجات الحديد

18426637665072.7319.1منتجات أخرى

1,1051,4612,1373,39558.87100المجموع

المصدر : البنك المركزي العماني

31   كلفة الطاقة في عمان هي ا$على من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
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المملكة االردنية الهاشمية
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فلسطين
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 4,081 مليون   •
الناتج المحلي اإلجمالي : 4,5 مليار دوالر   •

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 945  دوالر   •
الناتج اإلجمالي الصناعي )بالقيمة الجارية( : 662 مليون دوالر   •

مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي : %0.3   •
مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي : %14   •
مساهمة االستثمار اإلجمالي في الناتج المحلي اإلجمالي :%18   •

قيمة صادرات السلع والخدمات : 500 مليون دوالر   •
القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات الغذائية، صناعة النسيج وصناعة األثاث والخشب.    •
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دولة فلسطيـــن

�صهد عام 2007 ا�صتمرار تراجع العديد من م�ؤ�صرات اأداء االقت�صاد 
نتيجة  وذلك   ،%0 احلقيقي  النم�  معدل  بلغ  حيث  الفل�صطيني 
واأهمها  العام،  خالل  الفل�صطيني  االقت�صاد  ي�اجهها  التي  للظروف 
يتعلق  ما  ال�صيما  �صده  االإ�صرائيلية  واملمار�صات  ا�صتمرارال�صيا�صات 
بت�صعيد م�صت�يات احل�صار واإغالق املعابر وا�صتمرار م�صادرة االأرا�صي 

وبناء اجلدار.

اجلارية  باالأ�صعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  يرتفع  مل  لذلك،  ونتيجة 
مليار عام   4،3 مليار دوالر مقابل   4،5 اإىل  لي�صل   %2.7 بن�صبة  اإال 
2006، وجتدر االإ�صارة اإىل اأن مت��صط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي 

اإىل   2000 عام  دوالر   1327 من  تراجع  باالأ�صعارالثابتة  االإجمايل 
وقد   .%28،7 قدره  بانخفا�ض  اأي   ،2007 عام  دوالر   945 ح�ايل 
جاء ذلك كنتيجة طبيعية لتجاوز معدل النم� ال�صكاين معدل من� الناجت 

املحلي االإجمايل32.

ويتبع اجتاه العمالة، ب�ص�رة عامة، م�صار الناجت املحلي االإجمايل اإذ بلغ 
يف   %21 قدره  مبعدل  مقارنة   2007 عام  يف   %29 البطالة  معدل 
1999، وتدل بيانات اجلهاز املركزي لالإح�صاء الفل�صطيني على  عام 
 ،2007 اأن معدل البطالة يف قطاع غزة اأعلى بكثري حيث بلغ يف عام 
ويفر�ض  الغربية  ال�صفة  يف   %24.5 قدره  مبعدل  مقارنة   %35.2
يف  الفل�صطينية  ال�صلطة  على  �صغ�طا  اخلا�ض  القطاع  يف  العمل  تراجع 
اجتاه ت��صيع فر�ض العمل يف القطاع العام وتقدمي االإعانات ك�صمامات 
اأمان ل�صمان اال�صتقرار االجتماعي على الرغم من الكلفة املالية العالية. 
 1999 عام  بني   %60 بن�صبة  العام  القطاع  يف  العمالة  ت��صعت  وقد 

وعام 2006 33.

ظل  اال�صرتاتيجية،  االإغالق  و�صيا�صة  البطالة،  معدل  الرتفاع  ونتيجة 
)البنك  وانت�صارا  حدة  يزداد  املحتلة  الفل�صطينية  االأرا�صي  يف  الفقر 
غزة  وقطاع  الغربية  ال�صفة  بني  الفج�ة  وات�صعت   ،)2008 الدويل 
االأكرث عزلة. فمنذ عام 2000، فقدت 62% من االأ�صر الفل�صطينية 
ما يزيد عن 80% من دخلها )ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية 2008(. 
خف�ض  اإىل  الفل�صطينية  االأ�صر  ا�صطرت  الفقر،  حدة  لتزايد  ونتيجة 
�صداد  وتاأخري  املمتلكات،  وبيع  االأ�صا�صية  االحتياجات  على  اإنفاقها 
 ،2008 اأوك�صفام،  )منظمة  الدرا�صة  عن  االأطفال  واإيقاف  الف�اتري، 
طال  التي  االأزمة  اأن  كما   .)2008 االإن�صانية،  ال�ص�ؤون  تن�صيق  ومكتب 

اأمدها قد جتلت يف تردي ن�عية التعليم واخلدمات ال�صحية، 

واإذا كان من املعرتف به اأن اأكرث من ثلث راأ�ض املال املادي الفل�صطيني 
الب�صري  املال  راأ�ض  تقييم ملدى اخل�صارة يف  بعد  فاإنه مل يجر  قد دمر، 

حا�صرا وم�صتقبال واآثارها على املدى الط�يل.
ويف ظل الظروف الراهنة، يت�قع اأن يزداد الفقر حدة يف عام 2009 
النم�  ملجاراة  كافيا  يك�ن  لن  املت�قع  املت�ا�صع  االقت�صادي  النم�  الأن 

ال�صكاين اأو للتاأثري على حالة البطالة، خا�صة يف غزة. 

من  عددها  ارتفع  الذى  واحل�اجز،  التفتي�ض  ونقاط  االإغالق  ولعمليات 
تاأثريها على االقت�صاد   ،  2008 600 عام  2005 اىل  376 عام 

ح�ص�ل  اإمكانية  من  حتد  فهي  متعددة،  قن�ات  خالل  من  الفل�صطيني 
تعرقل  اأنها  كما   ، لالإنتاج  الالزمة  امل�صت�ردة  املدخالت  على  املنتجني 
املحلية.  واالأ�ص�اق  الت�صدير  اأ�ص�اق  اإىل  و�ص�لهم  نف�صه  ال�قت  يف 
امل�صت�ردة  املدخالت  تكاليف  ارتفاع  اإىل  االإغالق  عمليات  وت�ؤدي 
االإغالق  �صيا�صة  اأن  وا�صع  به على نطاق  امل�صلم  والتخزين. ومن  والنقل 
االقت�صاد  تقيد  التي  تدمريا  االأ�صد  الع�امل  اأحد  ت�صكل  االإ�صرائيلية 
الفل�صطيني )ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية والبنك الدويل ومكتب العمل 

الدويل، 2008(.

من  تراجع  حيث  بق�ة  االإجمايل  اال�صتثمار  انخف�ض  لذلك،  وتبعا 
 2007 دوالرعام  ملي�ن   816 اإىل   2000 عام  دوالر  مليار   1،44

تراجعت  املرحلة،  ولنف�ض   .)28/3 اجلدول   (  %43 تناق�ض  بن�صبة 
بن�صبة  اخلا�صة  واال�صتثمارات   %70 بن�صبة  العم�مية  اال�صتثمارات 
24%. واإجماال، انخف�صت ن�صبة اال�صتثمار يف الناجت املحلي  اأقل بلغت 
 11 2007، فاقدة  18% عام  اإىل   2001 29% عام  االإجمايل من 

نقطة مائ�ية يف ظرف ال�صبع اأع�ام االأخرية.

وبهذا حت�ل االقت�صاد الفل�صطيني من اقت�صاد تق�ده ا�صتثمارات القطاع 
احلرب،  باأو�صاع  �صبيهة  اأو�صاع  جراء  متده�ر  اقت�صاد  اإىل  اخلا�ض 
القطاع  م�ارد  على  يعتمد  اقت�صادا  الفل�صطيني  االقت�صاد  واأ�صبح 
احتياجات  تلبية  نح�  م�جهة  االآن  باتت  التي  اخلارجية  واملع�نة  العام 

اال�صتهالك ال�صرورية وت�فري االإغاثة بدال من اال�صتثمار.

الفل�صطيني  االإقت�صاد  االإ�صرائلية �صد  ا�صتمرارال�صيا�صات  نتيجة  و 
يت�جه  االإنتاجية،  قاعدته  ت�صييق  و  بتقييد  يتعلق  فيما  ال�صيما 
االقت�صاد يف قطاع غزة ويف ال�صفة الغربية الي�م اأ�صا�صا نح� قطاع 
الناجت  من   %  76،8 بن�صبة  االأخري  هذا  ي�صاهم  حيث  اخلدمات 
املحلي االإجمايل، يليه القطاع ال�صناعي الذي ميثل 14% والقطاع 
%، ثم قطاع البناء واالأ�صغال العم�مية الذي   9،1 الزراعي بن�صبة 
فبا�صتثناء  اأ�صفله،  ال�صكل  وكما يظهر من   .%  2،7 بن�صبة  ي�صاهم 
قطاع اخلدمات، تراجعت م�صاهمة جميع القطاعات االقت�صادية يف 

الناجت املحلي االإجمايل مقارنة مع عام 2000.

32 بلغ عدد السكان الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية نحو 4,1 مليون نسمة في عام 2007 محققا معدل نمو بلغ 3.26%   ورغم توجه 
معدل النمو السكاني نحو االنخفاض بشكل عام، إال أنه يبقى معدال مرتفعا بالنسبة لقدرات وإمكانيات وظروف االقتصاد الفلسطيني.

33  تقرير حول مساعدة االونكتاد للشعب الفلسطيني، سبتمبر 2008.
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جدول رقم: 28/3

اقتصاد فلسطين: )الضفة الغربية و قطاع غزة(: أهم المؤشرات

20002001200220032004200520062007مليون دوالر

السكان وقوى العمل

3,2123,3353,4553,5763,7003,8253,9524,081السكان )باأللف (

695675694758790827872913القوة العاملة )باأللف(

597505477564578633666716عدد العاملين )باأللف(

212541333329.029.628.9معدل البطالة %

11770495550636367العمالة في إسرائيل )باأللف(

توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات 

1412151616141616الزراعة %

1414131313131213الصناعة %

2015111312121211البناء والتشييد %

5260615960606161الخدمات والفروع األخرى %

األداء الماكرو إقتصادي

4,1163,8163,4843,9204,1444,4804,3944,512الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون دوالر(

5,2744,4044,0104,4614,7404,7584,9295,037الدخل القومي اإلجمالي باألسعار الجارية )مليون دوالر(

1,2811,1441,0091,0961,1201,1711,1121,106نصيب الفرد من الناتج المحلي بالدوالر

نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي 
1,3271,1751,0301,1171,1481,1651,050945بالدوالر

595499367472293298150176االستثمار العام )مليون دوالر(

851623311654743751664640االستثمار الخاص )مليون دوالر(

1,4461,1226781,1261,0361,008814816إجمالي االستثمار )مليون دوالر(

3529202925231918نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي االجمالي %

التجارة الخارجية

731507418436482538370500صادرات السلع والخدمات )مليون دوالر(

2,9862,3392,1292,4052,7493,1203,1183,615واردات السلع والخدمات )مليون دوالر(

3,115-2,748-2,582-2,267-1,969-1,710-1,832-2,254-فجوة الموارد

181312111212811نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي %

7361616166707180نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي %

تشمل االرقام سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 1

المصادر: سلطة النقد الفلسطينية، مكتب اإلحصاءات المركزي الفلسطيني، االونكتاد، التقرير اإلقتصادي العربي الموحد،2008. 
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اأ�صا�صا على �صناعات �صغرية   وفيما يتعلق بالقطاع ال�صناعي، فيعتمد 
يبلغ عددها 10904 من�صاأة يف قطاع غزة وال�صفة الغربية، 91% منها 
من�صاآت تابعة للقطاع اخلا�ض و90% عبارة عن �صناعات �صغرية جدا 

ت�صغل اأقل من 5 اأ�صخا�ض.

فح�صب مكتب االإح�صاءات الفل�صطيني، ي�صغل القطاع ال�صناعي ح�ايل 

ال�صناعي  القطاع  ويعتمد  فل�صطني،  يف  العمالة  اإجمايل  من   %  12.6
القيمة  من   %98 بـ  ت�صاهم  التي  التح�يلية  ال�صناعات  على  اأ�صا�صا 

امل�صافة وت�صغل 98% من العمال.

امل�ارد  اإىل  يفتقر عم�ما  الفل�صطيني  االقت�صاد  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
الطبيعية واأن ال�صناعات اال�صتخراجية و خا�صة احلجر و الرخام ترتكز 

دولة فلسطيـــن

شكل 53/3

شكل 54/3

مساهمة القطاعات االقتصادية 
في الناتج المحلي 

عام 2000 - 2007

القطاعات الصناعية الرئيسة 
في فلسطين لعام 2007

المصدر: المكتب المركزي لإلحصاءات الفلسطينية

المصدر: المكتب المركزي لإلحصاءات   
               الفلسطينية
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فى ال�صفة الغربية اأما قطاع غزة فال يحت�ى على اأية �صناعة ا�صتخراجة 
�ص�ى الرمل التى يتم ا�صتخراجها دون تخطيط.

عام  يف  دوالر  ملي�ن   598 ح�ايل  من  ال�صناعي  الناجت  قيمة  ارتفعت 
2007 حمققا معدل من� بلغ  662 ملي�ن دوالر يف عام  2006 اإىل 

10.7%،  وقد تراجع النم� يف القطاع ال�صناعي باالأ�صعار الثابتة بن�صبة 
2007 نتيجة املمار�صات االإ�صرائيلية اخلا�صة بتدمري  349.2% عام 
اإغالق املعابر مما حال دون  اإىل  اإ�صافة  ال�ر�صات واملن�صاآت ال�صناعية 
و�ص�ل مدخالت االإنتاج من امل�اد اخلام وال�صلع ال��صيطة الالزمة الإمتام 

العملية االإنتاجية. 

الثاين  الن�صف  يف  خا�صة  االإ�صرائيلية،  االإغالق  اإجراءات  اأ�صفرت  كما 
من عام 2007 �صد قطاع غزة، اإىل ت�قف الن�صاط يف نح� 90% من 
من  باأقل  الباقية  الن�صبة  ت�صغيل  واإىل  القطاع  يف  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات 
40% من طاقتها االإنتاجية، وميكن تف�صري النم� يف الناجت ال�صناعي 

باالأ�صعار اجلارية خالل عام 2007 اإىل الن�صاط الن�صبي لهذا القطاع 
يف الن�صف االأول من عام 2007 مقارنة بن�صفه الثاين، اإ�صافة لتط�ير 
يف  تراجع  من  واجه  ما  يتجاوز  ب�صكل  الغربية  ال�صفة  يف  من�ه  معدالت 
قطاع غزة يف الن�صف الثاين من عام 2007، نتيجة ال�صتئثار ال�صفة 

الغربية بال�زن الن�صبي االأكرب لعدد املن�صاآت ال�صناعية.

يهيمن على ال�صناعة الفل�صطينية اأربع قطاعات، منها املنتجات الغذائية 
والتبغ التي ت�صاهم بن�صبة 27% من الناجت املحلي االإجمايل التح�يلي، 

واملالب�ض  املن�ص�جات  و�صناعة   %21 بن�صبة  البناء  م�اد  �صناعة  تليها 
بن�صبة 13% و�صناعة اخل�صب ومنتجاته واالأثاث بن�صبة %12.

ا�صرتاتيجية  مبيزة  خا�ض  ب�صكل  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  يتميز 
الغذاء  حاجيات  ي�ؤمن  فه�  الفل�صطينية،  ولل�صاكنة  لالقت�صاد  بالن�صبة 
لل�صاكنة التي تتزايد بق�ة )3.3%( كما يلعب دورا اأ�صا�صيا يف ت�صغيل 
املنتجات  اأهم  اأما  عامال.   9660 من  اأزيد  ي�صغل  حيث  الفل�صطينيني 

فهي زيت الزيت�ن والزيت�ن والفراولة.

عام  دوالر  ملي�ن   172 الغذائية  لل�صناعات  امل�صافة  القيمة  وبلغت 
2007 مقابل 144 ملي�ن دوالر عام 2006، اأي بن�صبة تزايد %19، 

حيث  انخفا�صه  وا�صل  القطاع  هذا  يف  ال�صناعية  املن�صاآت  عدد  اأن  اإال 
تراجع من 1793 وحدة عام 2001 اإىل 1558 وحدة عام 2006، 

اأي بن�صبة انخفا�ض 13% ) املرفقات(.

وهذا يبني طبيعة وحجم ال�صع�بات التي تعيق ازدهار هذا القطاع ب�صبب 
احل�ص�ل  من  املنتجني  متنع  والتي  اإ�صرائيل  من  املفرو�صة  االإغالقات 
على املنتجات ال��صيطة ومن ال�ل�ج اإىل االأ�ص�اق املحلية واالأجنبية ومن 
النقل  حركة  تعيق  كما  لال�صتثمار  ال�صرورية  الر�صاميل  على  احل�ص�ل 

والعمال.

فل�صطني  يف  حت�يلي  �صناعي  قطاع  اأهم  ثاين  البناء  م�اد  قطاع  ويعترب 
ح�ايل  وي�صغل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %21 بن�صبة  ي�صاهم  حيث 

جدول رقم: 29/3

القيمة المضافة  للصناعات الفلسطينية )مليون دوالر(

2001200220032004200520062007
21.718.410.229.721.232.214.3مجموع الصناعات اإٍلستخراجية

419.8330.2445.3599.6584.7566.1647.3مجموع الصناعات التحويلية
131.477.0130.7127.9132.7144.0171.9صنع المنتجات الغذائية و المشروبات و التبغ

84.365.584.381.981.662.182.4صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية
215.732.369.547.359.245.475.6صنع الخشب و منتجاته و األثاث

13.36.28.220.123.014.420.4 صنع الورق و منتجات الورق و الطباعة و النشر
صنع الكيماويات و البتروكيماويات و الفحم و المطاط 

39.928.642.848.549.941.144.1و البالستيك 

72.379.668.8136.7129.4212.9134.6صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى
0.60.60.21.71.11.52.9صنع المعادن األساسية

38.238.338.065.136.440.2110.5صنع المنتجات المعدنية و اآلالت و المعدات
255.42.22.770.371.54.44.9صناعات تحويلية أخرى

ISIC2 تصنيف األنشطة حسب

المصدر : المكتب المركزي لإلحصاءات الفلسطينية

34   تقرير صندوق النقد العربي، 2008
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8000 عامال. ويكت�صي هذا القطاع اأهمية بالغة حيث يحظى باأول�ية 

لدى ال�صلطة الفل�صطينية لتلبية حاجيات قطاع البناء واالأ�صغال العم�مية 
ول�صمان النم� االقت�صادي .

م�صتثمري  ع�دة  بف�صل  اأ�صا�صا  كبرية  ب�صرعة  ال�صكن  بناء  تط�ر  ولقد 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اإىل داخل بلدهم. كما منحت  الفل�صطيني  ال�صتات 
الرغم من  وعلى  ولكن  البناء.  لت�صجيع  لل�صاكنة  العم�مي  امللك  اأرا�صي 
�صجلت  البناء،  وعلى  ال�صكن  على  الق�ي  الطلب  ورغم  االإجراءات  هذه 
2007 حيث  36.7% عام  بـ  انخفا�صا  القطاع  القيمة امل�صافة لهذا 
بلغت 134 ملي�ن دوالر مقابل 212 ملي�ن دوالر عام 2006، ويعزى 
هذا الرتاجع اإىل غياب م�اد البناء امل�صت�ردة اأ�صا�صا من اإ�صرائيل مما 

اأدى اإىل ارتفاع ملح�ظ يف كلفات البناء .

ولقد ت�قفت العديد من ور�صات البناء يف قطاع غزة وال�صفة الغربية ، 
كما اأن جميع م�صاريع امل�ؤ�ص�صات الدولية كمنظمة االأمم املتحدة للتنمية 
ووكالة الغ�ث الدولية والتي قدرت بـ 116 ملي�ن دوالر مت ت�قيفها ب�صبب 

ندرة م�اد البناء.

غلق  يف  ت�صبب  غزة  ح�صار  اأن  الفل�صطينية  ال�صناعة  نقابة  و�صرحت 
االإ�صمنت  يف  و30  الزليج  يف   13 البناء،  م�اد  م�صانع  جمم�ع  وت�قف 
عامال   3500 فقدان  وبالتايل  االآجر  يف  و250  الرخام  يف  و145 

ملنا�صب عملهم.

وتعترب �صناعة الن�صيج واالألب�صة ثالث قطاع �صناعي حت�يلي يف فل�صطني 
حيث ي�صاهم بن�صبة 13% من الناجت املحلي االإجمايل التح�يلي، ويعترب 
اأول م�صغل لليد العاملة ال�صناعية يف فل�صطني، ويتك�ن هذاالقطاع من 
ما  وعادة  املنازل  يف  ت�صتغل  ال�صغرية  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  من  املئات 
تك�ن غري منظمة، و70% من ال�صركات جمه�لة االإ�صم فردية و%30 

الباقية ان�صئت عرب "ال�صراكة".

بنابل�ض  الغربية  بال�صفة  واالألب�صة  الن�صيج  ل�ر�صات  جتمع  اأهم  ي�جد 
وقطاع غزة التي ي�جد بها ح�ايل 760 م�صنعا. تنتمي م�صانع الن�صيج 
يف قطاع غزة اأ�صا�صا للقطاع اخلا�ض وتتميز بخربتها اليدوية وبج�دتها 
االإنتاج  من   %95 حيث  الت�صليم  م�اعيد  احرتام   يف  وبالدقة  العالية 

ي�صدر اإىل اإ�صرائيل اأو يعاد ت�صديره عربها.

وحقق قطاع الن�صيج يف فل�صطني قيمة م�صافة بلغت 82 ملي�ن دوالر عام 
الناجت  ن�صبته يف  اأن  اإال   ،2006 62 ملي�ن دوالر عام  2007 مقابل 

املحلي االإجمايل التح�يلي انخف�صت ب�صكل هام من 20% عام 2001 
اإىل 13% عام 2007.

ويف�صر ذلك ب�صيا�صة العنف واحل�صار االإ�صرائيلية التي تهدف اإىل تدمري 
القاعدة االإنتاجية لالقت�صاد الفل�صطيني.

فبني عام 2001 و عام 2006، تراجع عدد �صناعات الن�صيج واالألب�صة 
اإىل الن�صف حيث انخف�ض من 3248 من�صاأة اإىل 1510 من�صاأة عام 

دولة فلسطيـــن

إطار رقم 6 

الوضع االقتصادي والصناعي 
بقطاع غزة

خمسة  إسرائيل  تراقب  حدودية  معابر  ست  على  غزة  يتوفرقطاع 
وتفرض  مصر.  تراقبه  »رف��ح«  السادس  المعبرالحدودي  أم��ا   ، منها 
من  والخارجة  الداخلة  السلع  حركة  على  شديدة  مراقبة  إسرائيل 
قطاع غزة حيث تمارس قيودا عدة على واردات القطاع خاصة فيما 
يتعلق بالمواد األولية الضرورية للبناء وصناعة النسيج واألثاث وكذا 
األولية  المواد  في  المزمن  النقص  ويمثل  النهائية.  المواد  ص��ادرات 
الضرورية والمنع المتواصل لصادرات القطاع نحو الخارج أشد العوامل 

المتسببة في إنهيار إقتصاد قطاع غزة. 
ويمثل القطاع الخاص في قطاع غزة دورا هاما حيث يشغل أزيد من 
55% من العمالة، أي حوالي 100000 عامل ويساهم بنسبة %29 
من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني،وتتجه غالب الصناعات في 
قطاع غزة نحو التصدير بنسبة 76% من صناعات الخشب و95% من 
صناعة النسيج و20% من الصناعات الغذائية والتي تصدر نحو أو عبر 

إسرائيل، كما تعتمد هذه الصناعات كليا على مدخالت مستوردة.
فخالل الفترة ما بين يونيو 2007 ويونيو 2008، فقد حوالي 42000 
اإلسرائيلي  المنع  بسبب  عملهم  مناصب  البناء  قطاع  في  عامال 
الستيراد مواد البناء، فمن بين 120 مؤسسة بناء مسجلة في قطاع 
الفترة، تكبدت مؤسسات  5 فقط الزالت مشغلة. وخالل هذه  غزة، 
الخشب واألثاث باإلضافة إلى بائعي التقسيط خسائر في حدود 110 

مليون دوالر، مما فرض اإلغالق على 600 ورشة أثاث ومصانع محلية.
واأللبسة  للمنسوجات  ومصنعا  ورش���ة   624 أي��ض��ا  أغلقت  كما 
مماتسبب في ضياع 25000 فرصة عمل محلية. والعديد من ورشات 
ومصانع النسيج صغيرة تعيش منها عائالت واسعة، واليجد السكان 

عمال مالئما بديال مما تسبب في تصاعد الفقر والبطالة.
وحسب بيانات رسمية، %35 من األشخاص في سن العمل بقطاع غزة 
متوقفون رسميا عن العمل، فتحولت بذلك غزة إلى أحد التجمعات 
اضطر  لقد  اإلنسانية.  المساعدات  على  اعتمادا  األك��ث��ر  العالمية 
في  النقص  بسبب  مشاريعهم  إلغاء  أو  تعليق  إلى  المستثمرون 
المواد األولية. كما انخفضت االستثمارات العامة للمانحين والشركات 
ب� 10 مليون  في غزة من 250 مليون دوالر عام 2005 إلى ما يقدر 

دوالر حاليا.
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ولنف�ض  القطاع  هذا  يف   %35 بـ  العمال  عدد  انخف�ض  كما   ،2006

الفرتة.
معل�مات  فح�صب   ، ا�صتفحاال  اأكرث  فال��صعية  املحا�صرة،  غزة  يف  اأما 
الن�صيج ب�صبب  99% من م�صانع  اأغلقت  نقابة ال�صناعة الفل�صطينية، 
النق�ض يف امل�اد االأولية وارتفاع كلفات االأجهزة واخل�صائر امل�صاعفة يف 

رقم معاملتها.

اأما رابع اأهم قطاع حت�يلي، فه� �صناعة االأثاث واخل�صب ويتميز خا�صة 
باخلربة حيث ت�صاهم �صناعة االأثاث بـ 12% من الناجت املحلي االإجمايل 
وت�صغل ح�ايل 9520 عامال عام 2007. وقد بلغ عدد امل�صانع فيها 
ح�صب النتائج االإح�صائية 551 م�صنعا يف قطاع غزة وال�صفة الغربية،  
وبج�دة  ال�ا�صعة  فل�صطني بخربتها  االأثاث واخل�صب يف  وتعرف م�صانع 
االأ�صر  حلاجيات  يخ�ص�ض  امل�صنع  االأثاث  من   %67 حيث  منتجاتها 

و20% حلاجيات املكاتب بينما ي�صتعمل 13% يف قطاع البناء.

75 ملي�ن دوالر عام  بلغت القيمة امل�صافة ل�صناعات االأثاث واخل�صب 
2007 حيث انخف�صت بـن�صبة 64% مقارنة مع 215،7 ملي�ن دوالر 

التي �صجلت عام 2001. ويرجع هذا التده�ر، كباقي القطاعات، اإىل 
�صيا�صة احل�صار والعنف االإ�صرائيلي.

من   %95 بينما  ت�قفت  االأثاث  م�صانع  من   %90 مثال،  غزة  ففي 
 6000 اأزيد من  اإىل فقدان  اأدى  اأب�ابها مما  اأغلقت  النجارة  م�صانع 
عامال لعملهم، وقد مت تقدير خ�صائر هذا القطاع املفاجئة بح�ايل 12 

ملي�ن دوالر عام 2007.

ن�صاطا  �صهدت  فقد  الفل�صطينية،  اخلارجية  بالتجارة  يتعلق  فيما  اأما 
ملح�ظا خالل الن�صف االأول من عام 2007، اإال اأنها عانت من تراجع 
ن�صبي خالل الن�صف الثاين اإثر قيام اإ�صرائيل باإغالق املعابر التجارية 

مع قطاع غزة منذ 14 ي�ني� 2007. 

ورغم ذلك، ارتفعت قيمة ال�صادرات الفل�صطينية من 370 ملي�ن دوالر 
يف عام 2006 اإىل 500 ملي�ن دوالر يف عام 2007، اأي بنم� قدره 
35.2%، كما ارتفعت قيمة ال�اردات الفل�صطينية من نح� 3،11 ملي�ن 
دوالر يف عام 2006 اإىل 3،61 ملي�ن دوالر عام 2007 وبذلك حجم 
التجارة اخلارجية الفل�صطينية من 3،48 ملي�ن دوالر يف عام 2006 

اإىل 4،11 ملي�ن دوالر يف عام 2007. 

غزة،  بقطاع  اخلا�ض  اجلمركي  الرمز  باإلغاء  اإ�صرائيل  قيام  اأدى  وقد 
زيادة  اإىل   2007 عام  القطاع يف  العقابية �صد  اإجراءاتها  من  كجزء 
تكاليف اال�صترياد حيث ا�صطر امل�صت�ردون الفل�صطيني�ن يف قطاع غزة 

جنم  وقد  الغربية،  بال�صفة  اخلا�ض  اجلمركي  الرمز  ا�صتخدام  اإىل 
عن ذلك زيادة تكاليف النقل والتخزين وتكاليف اأخرى، كما اأدى هذا 
يف  الفل�صطيني  اخلا�ض  بالقطاع  مبا�صرة  خ�صائر  اإحلاق  اإىل  االإجراء 

قطاع غزة ال�صيما يف االأن�صطة املرتبطة بتقدمي اخلدمات التجارية.

مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
الفلسطينية.

تعد فل�صطني، بناء على م�قعها اال�صرتاتيجي وعلى حاجياتها من تنمية 
البنية االأ�صا�صية �ص�قا �صاعدة غري م�صتغلة بالنظر اإىل م�ؤهالتها، فهي 
تتمتع بعمالة جيدة التعليم حيث معدل االأمية اليتجاوز 7.7% وبن�صبة 

تعليم يف امل�صت�ى الثان�ي بلغت %58.

كما تتميز فل�صطني ب�ج�د قطاع خا�ض ن�صيط يعتمد على يد عاملة ذات 
الن�صيج  �صنع  يف  خا�صة  خربة  وذات  ومتحفزة  ن�صبيا  منخف�صة  كلفة 
واالأثاث واخل�صب حيث اأ�صبح هذا القطاع ذو �صمعة على امل�صت�ى العاملي.

لكن ال يزال االإقت�صاد الفل�صطينى ي�اجه حتديات كبرية اأهمها ا�صتمرار 
يتعلق بت�صعيد  االإ�صرائيلية �صده، ال �صيما فيما  واملمار�صات  ال�صيا�صات 
وبناء  االأرا�صي  م�صادرة  وا�صتمرار  املعابر  واإغالق  احل�صار  م�صت�يات 

اجلدار.
الفل�صطينية  االإنتاجية  القدرة  وتاآكل  تدمري  ال�صيا�صات  هذه  عن  نتج  و 
اإىل  اخلا�ض  القطاع  ا�صتثمارات  تق�ده  اقت�صاد  من  االقت�صاد  وحت�ل 
على  يعتمد  اقت�صادا  الفل�صطيني  االقت�صاد  واأ�صبح  متده�ر  اقت�صاد 
م�ارد القطاع العام واملع�نة اخلارجية التي باتت االآن م�جهة نح� تلبية 

احتياجات اال�صتهالك ال�صرورية وت�فري االإغاثة بدال من اال�صتثمار.

وال�صيا�صية،  واالقت�صادية  االجتماعية  ال�صع�بات  ذي  ال�صياق  هذا  ويف 
فل�صطني  اإعمار  اإعادة  جه�د  مل�ا�صلة  هامة  ال�صتثمارات  �صرورة  هناك 

وتط�ير وحتديث البنية االأ�صا�صية.

الفل�صطينية  ال�صلطة  تبذلها  التي  املايل  االإ�صالح  جه�د  فاإن  ولذلك 
التي  والبطالة  الفقر  يراعي ظروف  نح�  مت�صل�صلة على  تك�ن  اأن  ينبغي 
يعاين منها امل�اطن الفل�صطينى واأن تك�ن م�صب�قة بتدفق مطرد للمع�نة 

اخلارجية. 

�صيا�صة  الإنهاء  الدويل  املجتمع  من  وفعالة  مكثفة  جه�د  من  اإذن  فالبد 
ودعم  اإ�صتقطاب  ق�صد  الفل�صطينية  االرا�صي  على  املفرو�صة  االإغالق 

اال�صتثمارات املحلية واالأجنبية. 
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المملكة االردنية الهاشمية

دولــة قطـــر
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قطر
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 930 ألف نسمة.   •
الناتج المحلي اإلجمالي : 71 مليار دوالر   •

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي : %14.2   •
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( 72849 دوالر   •

الناتج اإلجمالي الصناعي )بالقيمة الجارية( : 45,4 مليار دوالر   •
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي : %56.5   •

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي : %7.4   •
قيمة االستثمار األجنبي المباشر : 1,1 مليار دوالر   •

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي : %59   •
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات: %89,6   •

القطاعات الصناعية الرئيسة : صناعة الغاز السائل، الصناعات الكيماوية وصناعة الصلب.   •
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دولــة قطـــر

اأعلى معدل  2007، م�صجلة  اقت�صاديا متميزا عام  اأداء  �صهدت قطر 
اجليد  االأداء  هذا  ويعزى   ،%14.2 بن�صبة  قدر  العربية  الدول  يف  من� 
اأ�صعارالطاقة  ارتفاع  واإىل  والغاز  النفط  اكت�صاف  ن�صاط  ا�صتمرار  اإىل 
العاملية وت��صع القطاع غري النفطي نتيجة برامج اال�صتثمارالتي اأطلقتها 

احلك�مة35 لتن�يع االقت�صاد القطري.
ويعتمد اقت�صاد قطر على قطاع الطاقة الذي ميثل اأزيد من 56% من 
كما  ال�صادرات،  اإجمايل  من   %90 وح�ايل  االإجمايل  املحلي  الناجت 
تت�فر قطر على ح�ايل 14% من االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي 
بعد  الطبيعي  الغاز  العامل من حيث احتياطي  اأغنى دولة يف  ثالث  وهي 

رو�صيا واإيران.

ولقد �صكل م�صروع "الغاز ال�صائل" اأحد اأكرب امل�صاريع التي اأجنزت م�ؤخرا 
يف جمال الغاز مما جعل قطر اأول م�صدر عاملي للغاز ال�صائل36 منذ عام 

2006 بقيمة اإنتاج 28،6 ملي�ن طن عام      2007 37.

القطرية  ال�صلطات  انخرطت  النفط،  على  اعتمادها  من  تخفف  ولكي 
يف �صيا�صة ا�صتثمار وا�صعة لتحديث البنية التحتية ولتط�ير القطاع غري 
اإىل  اأدى  مما  اقت�صادي  حترير  اإجراءات  على  اأقدمت  كما  النفطي، 
االأخرى  النفطية  غري  القطاعات  يف  االأجانب  للم�صتثمرين  هام  تدفق 

كاخلدمات املالية وال�صياحية والعقاروالبناء.

 اأما بخ�ص��ض القطاع ال�صناعي، في�صطلع باأهمية ا�صرتاتيجية، ويعترب 
القطاع االقت�صادي االأول حيث ي�صاهم بن�صبة 64% من الناجت املحلي 

االإجمايل ) �صكل رقم 56/3(.
ن�صبة  2007 حيث �صجل  اأداء جيدا عام  ال�صناعي  القطاع  وقد حقق 

من� 28% وبلغت قيمته امل�صافة 45،4 مليار دوالر.

ويرجع هذا االأداء اجليد اأ�صا�صا اإىل ت�ا�صل اكت�صاف النفط والغاز واإىل 
ال�صت  خالل  النفط  اإنتاج  يتجاوز  مل  فبينما  املحروقات.  اأ�صعار  ارتفاع 
االإنتاج  ت�صاعف  الي�م،  برميل يف  األف   350 االأخرية يف قطر  االأع�ام 
الي�مي مرتني حيث بلغ 810 األف برميل نفط يف الي�م عام 382007.
ال�صائل  الغاز  من  طن  ملي�ن   30،4 قطر  تنتج  اأخرى،  جهة  ومن 
 .392012 11 ملي�ن طن كل عام يف افق عام  وت�صتعد لرفع االإنتاج ب 
وتزايدت القيمة امل�صافة للقطاع اال�صتخراجي باأكمله باأزيد من %27 
 .2007 40 مليار دوالر  2007 حيث بلغت رقما قيا�صيا بقيمة  عام 

)ملحق 5/2(.
و مت اإجناز م�صاريع كربى يف جمال املحروقات عام 2007 تهدف اإىل 
زيادة االإنتاج ومنها م�صروع "را�صكاز"، وه� �صركة خمتلطة بني "اإك�ص�ن 
م�بيل" و"قطر برتولي�م" حيث اأقامت م�صروعا عمالقا يف هذا القطاع، 
باال�صرتاك  دوالر  مليار   5 بقيمة  »دولفني«  اآخر  م�صروع  اإجناز  مت  كما 
اأكرب ال�صركات يف نقل النفط والغاز  بني قطر واالإمارات املتحدة واأحد 
بالغاز  وعمان  االإمارات  تزويد  اإىل  امل�صروع  هذا  يهدف  حيث  »وي�صرتن« 

نتيجة تزايد الطلب فيهما.

وبخ�ص��ض القطاع ال�صناعي التح�يلي، فقد �صاهم بن�صبة 7.4% من 

شكل 55/3

الخمس دول األولى األغنى 
من حيث احتياطي 

الغاز الطبيعي

المصدر: االوبك

35  تعتبر قطر أغنى دولة عربية من حيث دخل الفرد، حيث ارتفع من 21 ألف دوالر عام 1999 إلى 72 ألف دوالر عام 2007.
36 التقرير االقتصادي والمالي القطري، أبريل 2008.

37  وزارة المالية واألوبك.
38  نشرة األوبك اإلحصائية، 2007

39  وزارة التخطيط القطرية
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ال�صناعي ح�ايل  القطاع  وي�صغل   2007 عام  االإجمايل  املحلي  الناجت 
القطاع  يف  تعمل  منها   %12 حيث  قطر  يف  العاملة  الق�ة  من   %17

التح�يلي بينما تعمل 5% يف القطاع اال�صتخراجي.

العاملة  اليد  ن�صبة  بالعمالة يف القطاع ال�صناعي، ال متثل  يتعلق   وفيما 
القطرية اإاّل 17% من اإجمايل العمالة ال�صناعية40 ، وه� رقم مت�ا�صع 
العمالة  من   %83 متثل  التي  االأجنبية  العاملة  اليد  مع  مقارنة  ن�صبيا 
القطرية  ال�صلطات  اأعّدت  ال��صعية،  بهذه  منها  ووعيا  ال�صناعية، 
داخل  العمل  يف  للقطريني  االأول�ية  باإعطاء  يق�صي  جديدا  برناجما 

القطاعني ال�صناعي وغري ال�صناعي.
 

�صيا�صة  و�صع  على  حاليا  القطرية  ال�صلطات  تعمل  اأخرى،  جهة  ومن 
للقطاع  االأجانب  امل�صتثمرين  جتذب  جديدة  �صناعية  م�صاريع  ت�صجيع 
اإقامة مناطق  التح�يلي وتنمية امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة من خالل 

�صناعية حرة.
 

عام  ق�يا  من�ا  التح�يلي  ال�صناعي  للقطاع  امل�صافة  القيمة  �صجلت 
 3،8 مقابل  دوالر  مليار   5،2 بلغ  قيا�صيا  رقما  حققت  حيث   ،2007

شكل 56/3

توزيع الناتج المحلي اإلجمالي 
حسب القطاعات االقتصادية 

في قطر عام 2007

المصدر: البنك المركزي

40  51% من اليد العاملة تعمل في القطاع العمومي و19% منها في قطاع التعليم.

شكل 57/3

تطور القطاع الصناعي
في قطر )مليون دوالر(

المصدر: وزارة التخطيط القطرية
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مليار دوالر عام 2006، اأي بن�صبة من� 36% وذلك بف�صل اأداء قطاع 
البرتوكيماويات الذي ي�صاهم بن�صبة 60% من الناجت املحلي االإجمايل 
التح�يلي، ومتثل قطر ثالث اأكرب منتج للبرتوكيماويات يف منطقة ال�صرق 
وحدة  ح�صب  واإيران  ال�صع�دية  العربية  بعد  اإفريقيا  و�صمال  االو�صط 

املعل�مات االقت�صادية41.

و بلغت الطاقة االإنتاجية يف قطاع البرتوكيماويات لدولة قطر نهاية عام 
2007 ن�صبة 7.5% من اإجمايل الطاقة االإنتاجية يف العامل، ومن جهة 

قطاع  يف  االإنتاجية  الطاقة  من   %11.3 بن�صبة  قطر  احتفظت  اأخرى، 
البرتوكيماويات على م�صت�ى منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا.

وهما  قطر،  يف  البرتوكيماويات  قطاع  على  حك�ميتان  �صركتان  وتهيمن 

ل�صركة  املايل  الدعم  غالبية  اأن  كما  و"�صناعات قطر"،  للبرتول"  "قطر 

"�صناعات قطر" مت من قبل "قطر للبرتول" وه� االأمر الذي جعل �صركة 

�صناعات قطر �صركة تابعة لهذه االأخرية. 
 

وحقق قطاع البرتوكيماويات ل�حده قيمة م�صافة بلغت 3،3 مليار دوالر 
عام 2006 حيث تزايدت ب�ترية �صريعة. وقد بلغ معدل من�ه ال�صن�ي 
على  تناف�صيته  وتزايد  القطاع  لهذا  الق�ي  ال�صع�د  يبني  مما   %38

امل�صت�ى العاملي، وينتظر اأن ي�صبح هذا القطاع رائدا عامليا بالنظراإىل 
تنمية  لربنامج  نتيجة  وكذلك  قطر،  عليه  تت�فر  الذي  الغاز  احتياطي 
اأفق  يف  القطرية  ال�صلطات  طرف  من  ا�صتثمارها  مت  كبرية  م�صاريع 

2012 حيث قدرت بـ 14،9 مليار دوالر.

ال�صناعات  بني  هاما  م�قعا  االأ�صمدة  قطاع  يحتل  اأخرى،  جهة  ومن 

دولــة قطـــر

جدول رقم: 30/3

 العمالة القطرية وغير القطرية حسب القطاعات االقتصادية 
)أزيد من 15 سنة(

النسبة في مجموعغير قطريةقطرية
القطاع

نسبة القطريين 
حسب القطاع

17.0%17%5,67284,38190,053قطاع صناعي
17.6%5%4,81922,53427,353قطاع استخراجي

1.36%12%85361,84762,700قطاع تحويلي
%8312%52,641388,755441,396قطاعات أخرى

11%100%58,313473,136531,449إجمالي العمالة
المصدر: وزارة التخطيط والتقرير االقتصادي والمالي القطري، 2007.

شكل 58/3

حصة الصناعات من الناتج 
الصناعي التحويلي )٪(

المصدر: وزارة التخطيط

41  التقرير االقتصادي القطري، بنك أودي سردار، إدارة البحوث، يوليوز 2008.



113

التح�يلية حيث ي�صهد من�ا ق�يا بف�صل الطلب العاملي املتزايد خا�صة من 
الهند، و�صت�صهد هذه ال�صناعات من�ا يف االأع�ام املقبلة نتيجة م�صاريع 
�صناعية كربى كامل�صروع ال�صخم الذي اأطلقته �صركة قطر لالأ�صمدة منذ 
عام 2007 قدرت قيمته بـ 3،2 مليار دوالر حيث مت ت��صيع م�صانعها 

لت�صبح قطر اأول منتج عاملي " للي�ريا" و"االأم�نياك".
 

وتعترب �صناعات احلديد وال�صلب ثاين اأهم قطاع حت�يلي بعد ال�صناعات 
االإجمايل  الناجت املحلي  16% من  ت�صاهم بح�ايل  البرتوكيماوية حيث 

التح�يلي.

عام  طن  األف   729 من  ال�صلب  اإنتاج  تزايد  اأع�ام،  ب�صع  فخالل 
2000 اإىل 1،1 ملي�ن طن عام  2007 ) �صكل رقم 59/3( ، ولقد 

اأطلقت �صركة "قطر �صتيل"، والتي ت�ؤمن اجلزء االأهم من اإنتاج ال�صلب 
اإىل  ال�صلب  اإنتاج  من  الرفع  اإىل  يهدف  ت��صع طم�ح  برنامج  قطر،  يف 

2،3 ملي�ن طن.
مع  القادمة  االأع�ام  يف  ملح�ظ  ب�صكل  ال�صلب  قطاع  ينم�  اأن  وينتظر 
امل�صاريع الكبرية التي مت اإطالقها، و�ص�ف يتم ا�صتثمار ح�ايل 7 مليار 

دوالر يف هذا القطاع يف اأفق 2010.
اأما من جهة اأخرى، وعلى غرارجريانها من دول اخلليج، وبعد ع�صرين 

شكل 59/3

إنتاج الصلب الخام 
بين عام 2000 - 2007

)مليون طن(

المصدر: وزارة التخطيط

جدول رقم: 31/3

  القيمة المضافة للصناعات التحويلية القطرية )مليون  دوالر(

200120022003200420052006القطاع
233120284141 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

587049124128135 صنع المنسوجات و المالبس و المنتجات الجلدية
313136111134143 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

27323470103109 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر
3355889941,6791,8412,364 صنع الكيماويات والبتروكيماويات 

676575239245351 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى
298298334531538644 صنع المعادن األساسية

434342149135154 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 
111424 صناعات تحويلية أخرى

8831,1591,5842,9353,1693,944الصناعات التحويلية ) المجموع (
المصدر: وزارة التخطيط
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عاما من الت�صاور، �ص�ف تن�صاأ قطر م�صنعا الإنتاج االأملني�م عام 2009 
كثمرة  قطر"  "اأملني�م  م�صروع  يف  دوالر  مليار   5 مبلغ  �صي�صتثمر  حيث 

�صراكة بني »قطر للبرتول« و�صركة »هيدرو« الرنويجية.

ي�صهد القطاع التح�يلي اإزدهارا خا�صة يف قطاع البرتوكيماويات، اإال اأنه 
التكلفة خا�صة كلفة  ارتفاع  ب�صبب  امل�صاريع  تتاأخرالعديد من   اأن  ميكن 
الت�صخم  نتيجة  عام  خالل   %20 بن�صبة  تزايدت  التي  امل�صانع  بناء 

14%(، وب�صبب  2007 )ح�ايل  اأعلى م�صت�ياته عام  الذي و�صل اإىل 
ال�صروط ال�صارمة التي ي�صهدها �ص�ق االإئتمان القطري مما �صي�ؤدي اإىل 

كبح دينامية امل�صاريع ال�صناعية.

اأما بخ�ص��ض ال�صادرات، فقد حققت اأداء جيدا حيث تزايدت قيمتها 
اأي  دوالر،  مليار   45،4 ال�صادرات  اإجمايل  بلغ  وقد   ،%29.6 بن�صبة 
حت�صن  لذلك،  ونتيجة   .2003 عام  �صادرات  اأ�صعاف   3 من  اأزيد 

دولــة قطـــر

جدول رقم: 32/3

صادرات قطر)مليون دوالر(

األهمية تغير 2003200420052006200706/07
النسبية

7,5209,70214,12217,84022,55326.449.6النفط الخام

4,6326,5548,73813,36018,17836.140.0الغاز السائل ومنتجاته

1,4312,6943,2613,8834,75022.310.4أخرى

13,58218,95026,12235,08345,48029.6100.0إجمالي الصادرات

المصدر : وزارة التخطيط 

شكل 60/3

صادرات قطر حسب المناطق 
عام 2006 

المصدر: وزارة التخطيط



115

دوالر  مليار   21،8 بلغ  حيث  ملح�ظ  ب�صكل  لقطر  اجلاري  احل�صاب 
عام2007  42. ويعزى هذا االأداء اجليد لعام 2007 اإىل تزايد قيمة 
�صادرات الغاز ال�صائل والنفط اخلام بن�صبة 36% و26% على الت�ايل.

تهيمن املحروقات على �صادرات قطر حيث ميثل النفط اخلام ح�ايل 
 ،%40 بن�صبة  ال�صائل  الغاز  يليه  ال�صادرات،  اإجمايل  من    %50

من  اأ�صا�صا  فتتك�ن   %10 من  اأقل  متثل  والتي  ال�صادرات  باقي  اأما 
وال�صلب. احلديد  و�صناعات  واالأ�صمدة  البرتوكيماويات 

ح�ايل  ت�صت�رد  حيث  قطر  ل�صادرات  االأوىل  ال�ص�ق  اآ�صيا  دول  ومتثل 
78% من اإجمايل �صادرات قطر، وت�صتح�ذ اليابان وك�ريا اجلن�بية 

و�صنغاف�رة  على اأكرب ح�صة من هذه ال�صادرات.

ت�صت�رد  التي  العربية  الدول  فتمثلها  قطر  ل�صادرات  وجهة  ثاين  اأما 
6% من اإجمايل �صادرات قطر. ح�ايل 

مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
القطرية

بف�صل االحتياطي الهام من الغازالطبيعي الذي تت�فرعليه قطر حيث 
النفط،  اأ�صعار  وارتفاع  العاملي  االحتياطي  من   %14 ح�ايل  ميثل 
ولقد  العامل،  يف  االقت�صادي  النم�  ن�صب  اأكرب  اأحد  حاليا  قطر  حتقق 
ت�صاعف  كما   %14 بـ  من�ا  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  �صجل 
مت��صط ن�صيب الفرد ثالث مرات حيث تزايد من 21 األف دوالر عام 

1999 اإىل 72 األف دوالر عام 2007.

ومن جهة اأخرى، تتمتع ال�صناعة القطرية اأي�صا باآفاق من� جيدة حيث 
متكن احتياطات الغاز ال�صخمة ال�صناعات املحلية من احل�ص�ل على 
الطاقة بكلفة اأقل ن�صبيا، كما اأنه من �صاأن م�صاريع اال�صتثمار ال�ا�صعة 
م�قع  تعزز  اأن  االأخرية  االأع�ام  يف  ال�صناعي  املجال  يف  اأطلقت  التي 
العامليني  الرواد  اأحد  لت�صبح  للبرتوكيماويات  الدولية  ال�ص�ق  يف  قطر 
يف  االإنتاج  حيث  من  الثالثة  الرتبة  قطر  حتتل  كما  القطاع،  هذا  يف 
العربية  بعد  اإفرقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  البرتوكيماويات يف  قطاع 

واإيران. ال�صع�دية 

ال�صناعية  امل�صاريع  اإىل  بالنظر  قطر"  "ت�صنيع  عام   2007 ويعترب 

الكثيفة التي اأجنزت يف قطاعات البرتوكيماويات واالأ�صمدة واحلديد 
وال�صلب.

قطر  يف  وال�صناعية  االقت�صادية  التنمية  ت�اجه  ذلك،  من  وبالرغم 
عدة حتديات، منها :

على  وا�صع  ب�صكل  قطر  اقت�صاد  يعتمد  التن�يع،  �صيا�صة  جه�د  رغم   -
ال�صادرات،  اإجمايل  90% من  والتي متثل ح�ايل  املحروقات  م�ارد 
مما  العاملية،  املحروقات  اأ�صعار  لتقلبات  عر�صة  قطر  تبقى  وبذلك 
التحتية  البنية  يف  الكربى  اال�صتثمار  م�صاريع  تقدم  على  �صلبا  �صي�ؤثر 

والتط�ير. البحث  وم�صاريع  االجتماعية  الربامج  ويف  ال�صناعية 

 %20 بن�صبة  امل�صانع  بناء  كلفة  يف  متزايدا  ارتفاعا  قطر  ت�صهد   -
خالل عام 2007 جراء الت�صخم الذي بلغ اأق�ى ن�صبه عام 2007 

.%14 بقيمة 

اإىل  ت�ؤدي  قد  �صديدة  �صروطا  القطري  االئتمان  �ص�ق  ي�صهد   -
ال�صناعية. للم�صاريع  الق�ية  تباط�ؤالدفعة 

تنتج  التي  اخلليج  دول  قبل  من  متزايدة  مناف�صة  اإىل  قطر  تتعر�ض   -
. ب�ليتان(  )اإثيالن،  �صبيهة  وت�صدرمنتجات 

تن�يع  �صيا�صة  قطر  ت�ا�صل  اأن  جدا  املهم  من  العقبات،  هذه  ولتجاوز 
التح�يلية  ال�صناعات  يف  تخ�ص�ض  ا�صرتاتيجية  تبني  مع  �صناعاتها 
متيزها  عالية  م�صافة  قيمة  ذات  �صناعات  باعتبارها  النفطية  غري 
خا�صة  م�ؤهلة  �صغل  منا�صب  اإحداث  من  ومتكنها  جريانها  باقي  عن 
العمالة  ت�صجيع  كما متكنها من  �صهادات،  على  ال�صباب احلا�صل  لفئة 
ذات االأ�صل القطري 83% من عمالة القطاع ال�صناعي ذات جن�صية 

اأجنبية(.

اخلا�ض  القطاع  ت�صجيع  �صيا�صة  م�ا�صلة  من  البد  واخريا، 
وت�صريع  االأعمال  مناخ  حت�صني  خالل  من  االأجنبية  واال�صتثمارات 

والت�صريعية. االقت�صادية  االإ�صالحات 

42  بنك قطر المركزي
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المملكة االردنية الهاشمية

دولــة الكــويت
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الكويت
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 3,3 مليون   •
الناتج المحلي اإلجمالي : 111 مليار دوالر   •

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي: %4.6   •
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( 33634 دوالر   •

الناتج اإلجمالي الصناعي )بالقيمة الجارية( : 67,7 مليار دوالر   •
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي : %55.7   •

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي : 5%   •
مساهمة االستثمار األجنبي المباشر : 123 مليون دوالر   •

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي : %42.7    •
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات : %95   •

القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات الهيدروكربونية.   •
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دولــة الكــويت

وا�صل اقت�صاد الك�يت اأداءه اجليد عام 2007 بف�صل ا�صتمرار ارتفاع 
اأ�صعار النفط العاملية حيث بلغ معدل النم� احلقيقي 6.6% عام 2007 
مقابل 6.3% عام 2006، كما ارتفع مت��صط ن�صيب الفرد من الناجت 

املحلي االإجمايل بن�صبة 8% عام 2007 لي�صل اإىل 33634 دوالر.
وتت�فر الك�يت على رابع احتياطي نفط عاملي وتعترب اأحد اأكرب منتجي 
يف  النفط  يلعبه  الذي  الرئي�صي  الدور  يف�صر  ما  وهذا  عامليا،  النفط 
من   %95 وميثل   %55 من  باأزيد  ي�صاهم  حيث  الك�يتي  االقت�صاد 

اإجمايل ال�صادرات.
ولكي يخف�ض من اعتماده على النفط اخلام، نهج الك�يت �صيا�صة ت�صجيع 
البرتوكيماويات. قطاع  خا�صة  النفطي  غري  للقطاع  م�جهة  لالإ�صتثمار 

ال�صناعات  على  املعتمدة  القطاعات  يف  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجية  وت�صكل 
هذا  يف  املحققة  النجاحات  اأحد  البرتوكيماوية  كال�صناعات  النفطية 

املجال.

ويت�فر الك�يت على ثالث حمطات لتكرير النفط حيث تنتج 0،9 ملي�ن 
يف  اأ�صا�صا  مركزة  كربى  م�صانع  عدة  يت�فرعلى  كما  خام  نفط  برميل 
منطقة "�صهيبة" وهي اأكرث املناطق ال�صناعية حتديثا وجتذب با�صتمرار 

املزيد من امل�صاريع ال�صناعية43.

اأما ثاين ا�صرتاتيجية اعتمدتها حك�مة الك�يت، فتتعلق بت�صجيع القطاع 

قطاع  يف  خا�صة  حك�مية  �صركات  عدة  خ�صخ�صة  خالل  من  اخلا�ض 
االت�صاالت والقطاع امل�صريف وقطاع العقار والقطاع  التجاري. كما بداأت 
الدولة اأي�صا ت�صجيع اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف ال�صناعات املعتمدة 
راأ�صمال �صركات حك�مية عاملة يف  امل�صاهمة يف  النفط من خالل  على 

جمال البرتوكيماويات وا�صتغالل وت�زيع النفط.

اأما بخ�ص��ض القطاع ال�صناعي الذي يت�صكل من 630 وحدة �صناعية44 
، فله اأهمية ا�صرتاتيجية يف اقت�صاد الك�يت وميثل القطاع االقت�صادي 
مع  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %60 من  باأزيد  ي�صاهم  حيث  االأول 
ال�صناعة  ح�صة  تتجاوز  ال  املقابل،  ويف  النفط.  لقطاع  وا�صحة  هيمنة 

التح�يلية يف الناجت املحلي االإجمايل ن�صبة %5 .

قطاع  من�  بف�صل   2007 عام  من�ه  ال�صنـاعي  القطاع  وا�صل  ولقد 
دوالرعام  مليار   55،8 امل�صافة من  قيمته  ارتفعت  الذي  والنفط  الغاز 
 %6.5 بن�صبة   اأي   ،2007 عام  دوالر  مليار   59،5 اإىل   2006

امل�صجلة  النفط  اإنتاج  كميات  انخفا�ض  رغم  وذلك   ،)33/3 )جدول 
برميل  ملي�ن   2،57 الك�يت  يف  النفط  اإنتاج  بلغ  ولقد   .2007 عام 
 ،2006 عام  للي�م45  برميل  ملي�ن   2،66 مقابل   2007 عام  للي�م 
منخف�صا بـن�صبة 3.38% ب�صبب احل�ص�ض التي تفر�صها منظمة الدول 
امل�صدرة للنفط من جهة وحمدودية القدرة االإنتاجية لهذا القطاع من 

جدول رقم: 33/3

القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الكويت )مليون دوالر(

20002001200220032004200520062007

18,22315,06714,41618,95825,81041,15355,88459,541قطاع استخراجي

18,22115,06514,37318,90225,73841,04555,75259,408نفط وغاز

22425572107132134معادن ومناجم

2,6252,2302,9583,6754,7905,7485,4785,425قطاع تحويلي

1,6511,2291,4021,8652,6163,2552,8132,578مواد تكرير

المصدر: البنك المركزي والجهاز المركزي لإلحصاء بالكويت

43  ممارسة األعمال في الكويت، تقرير 2008.  
44  منظمة الخليج لالستشارات الصناعية.

45  قاعدة بيانات األوبك.
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جهة اأخرى، باالإ�صافة اإىل بع�ض ال�صع�بات التي ت�اجهها دولة الك�يت 
يف عمليات ا�صتك�صاف حق�ل نفط جديدة.

اأما فيما يتعلق بالقطاع التح�يلي، فقد �صجلت قميته امل�صافة انخفا�صا 
طفيفا من 5،48 مليار دوالر عام 2006 اإىل 5،42 مليار دوالر عام 
2007، اأي بن�صبة 1%. ويعزى هذا االنخفا�ض اإىل تراجع اإنتاج امل�اد 

املكررة نتيجة انخفا�ض اإنتاج النفط امل�صجل عام 2007 )جدول رقم 
دوالر  مليار   2،5 املكررة  للمنتجات  امل�صافة  القيمة  وبلغت   ،)33/3

مقابل 2،8 مليار دوالر عام 2006.
 %91 عامال،   95  185 ح�ايل  التح�يلية  ال�صناعة  قطاع  وي�صغل 
ال�صناعة  عمالة  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر  اجلن�صية46.  اأجنبي  منهم 

التح�يلية متثل 5% من اإجمايل الق�ة العاملة يف الك�يت.

حك�مة  قامت  التح�يلية،  ال�صناعية  تط�يرامل�صاريع  من  تتكمن  ولكي 
واالأجنبية  ال�طنية  اخلا�صة  املبادرة  لت�صجيع  اإ�صالحات  بعدة  الك�يت 
واأن�صاأت بهذا ال�صدد عدة مناطق �صناعية مع تقدمي قرو�ض تف�صيلية 

46  الهيأة العامة للمعلومات المدنية.

شكل 61/3

شكل 62/3

األهمية النسبية لقطاعات 
الصناعة التحويلية في الكويت 

عام 2006

تطور القيمة المضافة لقطاع 
البتروكيماويات )مليون دوالر(

المصدر: وزارة التخطيط الكويتية

المصدر: وزارة التخطيط الكويتية
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لتحفيزاال�صتثمار يف هذا القطاع.

البرتوكيماويات  قطاع  يهيمن   ،)61/3( رقم  ال�صكل  يف  يظهر  وكما 
على القطاع التح�يلي حيث ي�صاهم بن�صبة 71% من الناجت ال�صناعي 
نفطية  م�اد  اأ�ص�صا�صا  ينتج  الذي  القطاع،  هذا  �صهد  وقد  التح�يلي. 
مكررة واالإثلني، من�ا �صريعا خالل اأربعة االأع�ام االأخرية حيث ارتفعت 
قيمته امل�صافة من 2،5 مليار دوالر عام 2003 اإىل 3،9 مليار دوالر 
الطاقة  وكلفة  املتزايدة  تناف�صيته  بف�صل  وذلك   ،47  2006 عام 

ن�صبيا. املنخف�صة 

برتوكيماوية  م�صاريع  عدة  برجمة  اإىل  القطاع  هذا  ت��صع  اأدى  ولقد 
هذه  بني  ومن   .2010 اأفق  يف  دوالر  مليار   1،7 بـ  قيمتها  قدرت 
امل�صاريع، م�صروع ثاين اأكرب مركب للبرتوكيماويات يف منطقة "�صهيبة" 

الذي اأن�صئ من طرف �صركة نفط الك�يت.

يف  التح�يلية  ال�صناعات  يف  الثاين  امل�قع  املعدنية  ال�صناعات  وحتتل 
التزايد  نتيجة  ن�عية  قفزة  يعرف  الذي  البناء  قطاع  يليها  الك�يت، 

الهام يف ن�صاط البناء خالل االأع�ام االأخرية )املرفقات(.

وبخ�ص��ض ال�صادرات، وكما يظهر يف اجلدول )34/3(، فاأزيد من 
95% منها يتاألف من النفط اخلام، وقد تزايدت ال�صادرات النفطية 

ارتفاع  نتيجة    2006 وعام   2001 عام  بني   %22 من�  مبت��صط 
العاملية.  النفط  اأ�صعار 

فقط   %5 متثل  اأنها  فرغم  النفطية،  غري  بال�صادرات  يتعلق  وفيما 
ت�صاعفت  حيث  �صريعة  بطريقة  تنم�  فهي  ال�صادرات،  اإجمايل  من 
اإىل  اأ�صا�صا  ذلك  ويعزى   .)34/3 )جدول  اأع�ام  �صتة  خالل  مرتني 
االأداء اجليد الذي حققته �صادرات االإثلني حيث متثل 2% من اإجمايل 
االأ�صمدة  تليها  النفطية،  غري  ال�صادرات  من   %47 و  ال�صادرات 

ال�صلب. والبال�صتك واملطاط ومنتجات 

طفيفا  تغريا  �صهدت  فقد  الك�يتية،  ال�صادرات  اأ�ص�اق  بخ�ص��ض  اأما 
اليابان  خا�صة  منها  االآ�صي�ية  الدول  يف  رئي�صي  ب�صكل  مركزة  وظلت 
ال�اليات  فتمثله  للك�يت  بالن�صبة  �ص�ق  اأكرب  ثاين  اأما  والهند،  وال�صني 

املتحدة االأمريكية يليها االحتاد االأوربي.

اتفاقيات  عدة  باعتماد  الك�يت  قامت  التجارية،  مبادالتها  لدعم  و 

جدول رقم: 34/3

صادرات الكويت )مليون دوالر(

األهمية 200120022003200420052006
النسبية

100%16,30515,32820,08827,48143,10854,246إجمالي الصادرات

95%15,06114,03318,46125,63240,77551,776النفط الخام

5%1,2401,2911,6231,8492,3332,470صادرات غير نفطية

2%6236276137471,0231,168منتجات اإلتلين

0%6949101134184211األسمدة

1%345401502512533466أخرى

1%203214407456592624إعادة التصدير

المصدر: النشرة الفصلية، مارس 2007 ووزارة التخطيط والجهاز المركزي اإلحصائي و البنك الوطني الكويتي

47  القيمة المضافة لعام 2006 من تقديرات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

دولــة الكــويت
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اتفاقيات  و   " احلرة  العربية  التجارة  منطقة  اتفاقية   " اأهمها  جتارية 
اإفريقيا  وجن�ب  اجلن�بية  ك�ريا  مثل  اأخرى  دول  مع  احلر  التبادل 
ي�ؤدي  اأن  يفرت�ض  التجاري  للتبادل  اتفاقا  اأي�صا  وقعت  كما  وماليزيا، 

اإىل اتفاقية تبادل حر مع ال�اليات املتحدة االأمريكية.

مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
الكويتية

تعمل دولة الك�يت ب�صكل م�صتمر على اإر�صاء اقت�صاد اأقل اعتمادا على 
الك�يت  وتت�فر  م�صتدامة.  تنمية  حتقيق  بهدف  تن�عا  واأكرث  النفط 
املنطقة  يف  ا�صرتاتيجي  م�قع  وعلى  عاملي  نفط  احتياطي  رابع  على 
�صناعية  م�صاريع  اأطلقت  حيث  التحتية  بنيتها  بتح�صني  بادرت  كما 
�صناعة  تناف�صية  وحت�صني  ال�صناعية  قاعدتها  تعزيز  ق�صد  جديدة 
عاملة  يد  من  اأي�صا  الك�يت  وت�صتفيد  لديها.  الهامة  البرتوكيماويات 

مهاجرة رخي�صة ن�صبيا ومن كلفة طاقية منخف�صة ن�صبيا.

يف  وال�صناعية  االقت�صادية  التنمية  ت�اجه  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الك�يت حتديات كبرية، منها :

ي�صاهم  الذي  النفط  قطاع  على  اأ�صا�صا  الك�يت  اقت�صاد  يعتمد   •
من   %95 وميثل  االإجمايل  املحلي  الناجت  من   %55 من  باأزيد 
قطاع  فيتميزبهيمنة  التح�يلي،  القطاع  اأما  الك�يت.  �صادرات  اإجمايل 
والذي  التح�يلي  الناجت  من   %71 بـ  ي�صاهم  الذي  البرتوكيماويات 
يت�قف اإنتاجه على امل�اد املكررة وعلى الكيماويات االأ�صا�صية كاالإثلني، 
اأ�صعار  بتقلبات  التاأثر  �صديد  �صيظل  الك�يت  اأن  ال��صعية  هذه  وتظهر 

العاملية. النفط 

العاملة  اليد  يف  ال�صناعي  القطاع  داخل  تنح�صرالعمالة  تكاد   •
90% من عمالة القطاع ال�صناعي التح�يلي  االأجنبية حيث اأزيد من 
اأجنبية، والقليل من منا�صب العمل امل�ؤهلة ت�صند ل�صالح  ذات جن�صية 

اليد العاملة الك�يتية االأ�صل.

احلك�مة  تدخل  حجم  ه�  الك�يت  ت�اجه  التي  التحديات  اأحد  يبقى   •
االإقت�صاد،  وحترر  اخل�صخ�صة  جه�د  فرغم  االقت�صادي.  املجال  يف 

مما  االإنتاجية48  القطاعات  اأهم  على  تهيمن  االأخرية  هذه  الزالت 
االإ�صالحات  نتائج  من  ويحد  اقت�صادها  تناف�صية  من  يخف�ض 

االقت�صادية و�صيا�صة تنمية مناخ االأعمال.

• تظل قدرات االإنتاج ال�صلعية داخل الك�يت حمدودة خا�صة اأمام ق�ة 
الطلب املحلي مما يزيد من ظاهرة الت�صخم.

دول  يف  جريانها  طرف  من  �صديدة  مناف�صة  الك�يت  دولة  ت�اجه   •
النفطية  واملنتجات  كاالإثلني  ملنتجاتها  �صبيهة  �صلع  تنتج  والتي  اخلليج 
م�ا�صلة  ي�صتح�صن  اقت�صادها،  تن�يع  للك�يت  يت�صنى  وحتى  املكررة. 
ن�صبية  مزايا  لها  التي  ال�صناعات  يف  التخ�ص�ض  ا�صرتاتيجية  تنفيذ 
اأرباحها  من  وت�صاعف  تناف�صيتها  من  وتعزز  جريانها  عن  تتميز  لكي 
لال�صتجابة  امل�ؤهلة  العمل  فر�ض  من  املزيد  اإحداث  على  وت�صاعد 

حلاجيات ال�صباب الك�يتي احلا�صل على �صهادات49.

• ولكي تخفف الك�يت من اعتمادها على النفط، هناك �صرورة لتن�يع 
االأجانب  وامل�صتثمرين  اخلا�ض  القطاع  ت�صجيع  خالل  من  اقت�صادها 
حت�صني  عرب  النفطي  غري  التح�يلي  ال�صناعي  القطاع  يف  لال�صتثمارا 

مناخ االأعمال وت�صريع االإ�صالحات االقت�صادية والت�صريعية. 

48  تؤمن الوظيفة العمومية %90 من عمالة الموطنين الكويتيين.
49  91% من عمالة القطاع الصناعي التحويلي ذات أصل أجنبي.
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المملكة االردنية الهاشمية

جمهورية مصر العربية
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 مصر
أهم المؤشرات لعام 2007

الساكنة : 73,5 مليون   •
الناتج اإلجمالي المحلي : 127,9 مليار دوالر   •

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي : %7.1   •
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( : 1739 دوالر   •

الناتج اإلجمالي الصناعي )بالقيمة الجارية( : 42 مليار دوالر.   •
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي : %14   •
مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي : %18.5   •

قيمة االستثمار األجنبي المباشر: 11,5 مليار دوالر   •
مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي: %17   •

مساهمة الصادرات غيرالنفطية في إجمالي الصادرات: %54   •
القطاعات الصناعية الرئيسة : صناعة السيارات، صناعة النسيج، صناعة الحديد    •

والصلب، صناعة اإلسمنت والصناعات الغذائية.  
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معدل  بلغ  حيث   ،2007 عام  جيدا  اأداء  امل�صري  االقت�صاد  �صهد 
للخم�ض   %4 من�  معدل  مت��صط  مع  مقارنة   %7 احلقيقي  النم� 
بيئة  بف�صل حت�صن  النتائج اجليدة  ولقد حتققت هذه  االأخرية.  اأع�ام 
االأعمال يف م�صر مما �صجع اال�صتثمار على امل�صت�ى ال�طني واالإقليمي 
والعاملي حيث تزايدت ن�صبة اال�صتثمار من الناجت املحلي االإجمايل من 

18.7% عام 2006 اإىل 21.6% عام 2007.

12% من  اأما ا�صتثمارات القطاع اخلا�ض، فقد ارتفعت اإىل اأكرث من 
اال�صتثمار  اإجمايل  يف  ن�صبتها  تزايدت  حيث  االإجمايل  املحلي  الناجت 
 %62 اإىل  ثم   2006 عام   %57 اإىل   2005 عام   %48 من 
التنمية  دينامية  يف  اخلا�ض  القطاع  دور  يف�صر  مما   50  2007 عام 

االإقت�صادية يف م�صر.

املبا�صر يف م�صر م�صت�يات غري م�صب�قة  كما حقق اال�صتثمار االأجنبي 
اأكرث من عام  17 مرة  اأي  11 مليار دوالر  2007 حيث زاد عن  عام 
العاملي  اال�صتثمار  ح�ل  ينكتاد  تقرير  ح�صب  م�صر،  جاعال   2002

املبا�صرعلى  االأجنبي  اال�صتثمار  من  امل�صتفيدين  اأول   ،2008 لعام 
امل�صت�ى االإفريقي والثالثة بني الدول العربية بعد ال�صع�دية واالإمارات.

 "2009 االأعمال  "بيئة  االأخري  تقريره  يف  الدويل  البنك  اأ�صاد  ولقد 
بجه�د ال�صلطات امل�صرية لتح�صني بيئة االأعمال حيث رتبها يف م�صاف 
الثانية يف  املرتبة  اإحتلت  اإ�صالحاتها حيث  اأكرث من  ت�صرع  التي  الدول 

ال�صع�دية. بعد  العربية  املنطقة 

وطنيا  برناجما  م�صراأي�صا  وا�صلت  ال�صناعي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
االإنتاج  يف  الرفع  خالل  من  بال�صناعة  النه��ض  ي�صتهدف  طم�حا 

واال�صتثمار والبحث والتط�ير وال�صادرات والعمالة.

القطاع  طرف  من  كبريا  م�صنعا   1000 بناء  الربنامج  هذا  ويت�قع 
ويت�قع  وعام2011،   2005 عام   مابني  الفرتة  خالل  اخلا�ض 
اأكرب  هدف  �صمن  عمل  من�صب  ملي�ن   1،5 امل�صانع  هذه  حتدث  اأن 

واملتمثل يف اإحداث 4،5 ملي�ن من�صب عمل يف اأفق عام 2011.

�صناعية  مناطق  عدة  اإحداث  ال�صناعية  للتنمية  العامة  الهيئة  وتت�قع 
من�صب   48500 �صتحدث  م�صري  جنيه  مليار   4،5 بقيمة   حرة 
جديدة  �صناعية  منطقة   28 تهيئة  اأخرى،  جهة  من  تت�قع  كما  عمل، 
اال�صتثمار  من   2007 عام  م�صري  جنيه  مليار   61،4 تتطلب 

850000 من�صب عمل. و�صتحدث 

وبلغت القيمة امل�صافة للقطاع ال�صناعي 42 مليار دوالر عام  2007 
 .%18.6 من�  بن�صبة  اأي   ،2006 عام  دوالر  مليار   35،4 مقابل 
تزايدت    الذي  التح�يلي  القطاع  اأداء  اإىل  اجليدة  النتائج  هذه  وتعزى 
بنم�  اأي�صا  يف�صر  كما   ،2007 عام   %19 بن�صبة  امل�صافة  قيمته 
االإ�صافية من  تزايدت قيمته  17% حيث  بن�صبة  القطاع اال�صتخراجي 
15،6 مليار دوالر عام 2006 اإىل 18،4 مليار دوالر عام 2007.

كما مت اكت�صاف 27 منجما للنفط و12 للغاز عام 2007، كما ك�صف 

50  التقرير السنوي، وزارة االستثمار، الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

شكل 63/3

تطور القطاع الصناعي 
في مصر )القيمة المضافة 

بمليون )دوالر(

المصدر: غرفة المعلومات بالهيئة العامة
للتنمية الصناعية   
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اأحد اأكرب منتجي الغاز امل�صريني عن الت��صل اإىل اكت�صاف منجم هام 
تنمية هذه  العالية، و�صيمكن هذا من بعث حي�ية جديدة يف  يف م�صر 
البنية  جمال  يف  �صخمة  ا�صتثمارات  اإىل  حتتاج  �ص�ف  والتي  املنطقة 

التحتية ال�صتغالل مناجم الغاز اجلديدة.

املحلي  الناجت  بثلث  ال�صناعي  القطاع  ي�صاهم  اأخرى،  جهة  ومن 
القطاع  يعرفها  التي  الدينامية  بف�صل  وذلك  م�صر،  يف  االإجمايل 

املحلي  الناجت  يف   %18.5 بن�صبة  ي�صاهم  حيث  التح�يلي  ال�صناعي 
االإنتاجية  القاعدة  تن�ع  يف  االأخري  هذا  دور  ي�ؤكد  مما  االإجمايل، 
م�صافة  قيمة  اأعلى  حتقق  عربية  دولة  ثالث  م�صر  وتعترب  امل�صرية، 

حت�يلية بعد ال�صع�دية واالإمارات.

 %30 ويحقق  ال�صيارات  قطاع  فهي  التح�يلية،  القطاعات  اأهم  اأما 
من اإجمايل القيمة امل�صافة التح�يلية، وال�صناعات الغذائية )%18( 

شكل 64/3

شكل 65/3

توزيع الناتج المحلي اإلجمالي 
حسب القطاع عام 2007

نسبة القطاعات في الناتج 
الصناعي التحويلي

عام 2007 )٪(

المصدر: غرفة المعلومات بالهيئة العامة 
للتنمية الصناعية

المصدر: غرفة المعلومات بالهيئة العامة 
للتنمية الصناعية
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وقطاع   )%18( والبرتوكيماويات  الكيماويات  قطاع  حقق  بينما 
الن�صيج )10%( وقطاع م�اد البناء )%11(.

 2007 عام  من�ه  والكهربائية  امليكانيكية  ال�صناعات  قطاع  وا�صل 
حمققا قيمة م�صافة بنح� 7،1 مليار دوالر مقابل 6،1 مليار دوالرعام 
قطاعا  ال�صناعات  هذه  ومتثل   ،%16 تزايد  بن�صبة  اأي   ،2006

حمركا لالقت�صاد امل�صري وتهيمن عليها �صناعات تركيب ال�صيارات.
ولقد ت�صاعف اإنتاج ال�صيارات مرتني حيث تزايد من 44422 �صيارة 

عام 2003 اإىل 101319 �صيارة عام 2007.

ويرجع هذا االإجناز اجليد اإىل االإ�صالحات التي اأقدمت عليها احلك�مة 
منذ عام 2004 حيث فتحت ال�ص�ق املحلي اأمام امل�صتثمرين االأجانب 

جمهورية مصر العربية

جدول رقم: 35/3

القيمة المضافة للصناعات التحويلية في مصر )مليون دوالر( 

200220032004200520062007

4,2693,4713,7314,1004,5094,274 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات و التبغ

2,2961,7841,7342,2682,3352,453 صنع النسيج و المالبس و المنتجات الجلدية

17411253192219118 صنع الخشب ومنتجاته و األثاث

625356342543623648 صنع الورق ومنتجات الورق و الطباعة و النشر

2,2121,7071,7072,0792,3764,305 صنع الكيماويات والبتروكيماويات و الفحم و المطاط و البالستك

1,8401,3001,2711,6981,7992,608 صنع منتجات المعادن الالفلزية األخرى

8967617261,3851,6131,999 صنع المعادن األساسية

5,2154,1634,8035,5836,1847,152 صنع المنتجات المعدنية و اآلالت والمعدات 

303195144160310100 صناعات تحويلية أخرى

17,83113,84914,51018,00919,96823,658مجموع الصناعات التحويلية 

المصدر: غرفة المعلومات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية

شكل 66/3

إنتاج السيارات في مصر: 
قطاع في توسع كامل )وحدة(

المصدر: غرفة المعلومات بالهيئة العامة
للتنمية الصناعية   
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اأن�اع ال�صيارات العاملية لال�صتثمار يف �ص�ق وا�صعة  اإ�صتقطب اأكرب  مما 
جغرايف  وم�قع  وم�صجع  منا�صب  اأعمال  ومبناخ  ن�صمة(  ملي�ن   73(

ا�صرتاتيجي.

اأي�صا قطاعا متناميا حيث  والبرتوكيماوية  الكيماوية  ال�صناعات  متثل 
بن�صبة  امل�صافة  قيمته  وتزايدت  اأع�ام،   5 منذ  من�  ن�صبة  اأق�ى  عرف 
مليار   2،3 مقابل   2007 عام  ملياردوالر   4،3 اإىل  لي�صل   %50

2003. ويعزى هذا االأداء اجليد اإىل ارتفاع اأ�صعار امل�اد  دوالر عام 
.)53/3 الكيماوية االأ�صا�صية والبرتوكيماويات51 )جدول 

كما �صهد قطاع م�اد البناء اأي�صا من�ا ق�يا عام 2007 نتيجة اإزدهار 
مليار   2،5 مقابل  دوالر  مليار   3،7 االإنتاج  بلغ  البناء يف م�صر حيث 

دوالر يف العام املا�صي، اأي بن�صبة تزايد %46. 

مليار   6،7 بلغ  الذي  االإنتاج  �صهد حت�صنا يف  فقد  الن�صيج،  اأما قطاع   
دوالر عام 2007 مقابل 4،7 مليار دوالر عام 2006 حيث �صاهمت 

القطاع  هذا  انطالقة  يف  �صناعية  مناطق  واإن�صاء  الدولية  الظرفية 
م�ردا  بذلك  وميثل  الت�صدير  نح�  فاأكرث  اأكرث  يت�جه  كما  ال�صناعي. 
 203 �صدرت  االأخريين  العامني  فخالل  االأجنبية.  للعمالت  هاما 
اإىل  املن�ص�جات  من  دوالر  مليار   1،3 يعادل  ما  �صناعية  م�ؤ�ص�صة 

ال�اليات املتحدة االأمريكية.

التنظيم  �ص�ء  من  يعاين  الدولة  عليه  تهيمن  الذي  القطاع  هذا  اأن  اإال 
يتم  مل  التجهيزات  من   %85 حيث  اال�صتثمار  �صعف  ومن  والتدبري 

جتديدها منذ اأكرث من 15 عام.

املحلي  الناجت  من   %  10 بن�صبة  اإال  ي�صاهم  ال  القطاع  هذا  اأن  فرغم 
االإجمايل، يعترب اأول م�صغل يف ال�صناعة حيث ي�ؤمن ثلث عمالة القطاع 

ال�صناعي.

جمال  يف  هاما  ن�صاطا  م�صر  ت�صهد  ال�صادرات،  يخ�ض  فيما  اأما 
تركيا  من  كل  مع  ثنائية  اتفاقيات  اأبرمت  فقد  التجارية،  االتفاقيات 

شكل 67/3

المصدر: البنك المركزي المصري

51  مصر هي سادس مصدر عالمي للغاز السائل وصادراتها مدعوة للتزايد خالل السنوات القادمة



128

ورو�صيا، كما عززت من تعاونها مع ال�صني واأن�صاأت عددا من املناطق 
املتحدة  ال�اليات  اأ�ص�اق  اإىل  ول�جها  امل�ؤهلة بهدف حت�صني  ال�صناعية 

االأمريكية.

حيث   %19.3 تزايد  بن�صبة  جيدا  اأداء  م�صر  �صادرات  �صجلت  وقد 
اإىل  النم�  2007، ويرجع هذا  22 مليار دوالر عام  بلغت �صادراتها 
11،9 مليار  بلغت  التي  النفطية  ال�صلع غري  النتائج اجليدة ل�صادرات 
ن�صف  املنتجات  �صادرات  تزايد  بف�صل  وذلك   ،2007 عام  دوالر 
2 مليار دوالر ، وجند منها ب�صكل  اإىل  66.8% لت�صل  بن�صبة  التامة 
والزي�ت  الكيماوية  واملنتجات  واالإ�صمنت  احلديد  منتجات  رئي�صي 

النباتية واحلي�انية واالأملني�م غرياملخل�ط )�صكل رقم : 67/3(.

متثل  التي  التامة  امل�اد  �صادرات  اداء  اإىل  اجليدة  النتائج  وتعزى   
قيمتها  تزايدت  حيث  النفطية  غري  ال�صادرات  اإجمايل  من   %63

بن�صبة 45.4% لت�صل اإىل 7،5 مليار دوالر عام 2007.

امليكانيكية  ال�صناعات  منتجات  ال�صادرات،  هذه  بني  من  وجند 
وعام   2005 عام  بني  مرتني  قيمتها   ت�صاعفت  التي  والكهربائية 
اإىل   2005 عام  دوالر  ملي�ن   282،7 من  تزايدت  حيث   2007

2007، كما جند اأي�صا منتجات احلديد  627،5  ملي�ن دوالر عام 
واالألب�صة. الغذائية  ال�صناعات  وال�صلب ومنتجات 

من   %6.1 متثل  التي  االأولية  امل�اد  من  ال�صادرات  باقي  وتتك�ن 
ال�صادرات غريالنفطية كاحلديد وال�صلب والقطن والزي�ت واالأرز. 

دوالر  مليار   10 قيمتها  بلغت  املحروقات،   ب�صادرات  يتعلق  وفيما 
ح�صتها  عرفت  كما  ال�صابق،  العام  مع  مقارنة  طفيفا  تن�عا  وحققت 
اإىل   2006 عام   %55.4 من  انخفا�صا  ال�صادرات  اإجمايل  من 
اإىل انخفا�ض  اأ�صا�صا  2007، ويرجع هذا االنخفا�ض  45.9% عام 
�صادرات النفط اخلام بن�صبة 3.6% وتراجع �صادرات الغاز الطبيعي 

3.6% )بنك م�صر املركزي(. بن�صبة 

 ،%33.8 بن�صبة  م�صر  ل�صادرات  االأوىل  ال�جهة  اأوروبا  وتظل 
ال�صلب  ومنتجات  واحلديد  اخلام  النفط  يف  ال�صادرات  اأهم  وترتكز 
االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  وحتتل  املخل�ط.  غري  واالأملني�م  واحلديد 
النفط  ميثل  حيث  ال�صادرات  من   %31.3 بن�صبة  الثانية  املرتبة 
املنتجات  اأهم  والن�صيج  الكيماوية  واملنتجات  وم�صتقاته  اخلام 

اإليها. امل�صدرة 

اأما ال�صادرات امل�جهة نح� الدول العربية، فتتجه اأ�صا�صا نح� العربية 
اخلام  النفط  وميثل  وت�ن�ض  ولبنان  واالأردن  واالإمارات  ال�صع�دية 
امل�صدرة  الرئي�صة  امل�اد  واالأرز  وال�صلب  احلديد  وم�اد  وم�صتقاته 

اإليها.

جمهورية مصر العربية

شكل 68/3

نسبة القيمة المضافة للقطاع 
التحويلي من الناتج المحلي 
اإلجمالي لبعض دول العالم 

عام 2007

المصدر: البنك الدولي
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مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
المصرية

عاملة  يد  من  ت�صتفيد  كما  ومتن�عة  وا�صعة  ب�صناعات  م�صر  تتميز 
اال�صرتاتيجي  اجلغرايف  م�قعها  اإىل  باالإ�صافة  واقت�صادية  مت�فرة 
االأ�ص�اق  نح�  للت�صدير  هامة  وم�ؤهالت  النفطية  الطبيعية  وم�اردها 
للقطاع  امل�صافة  القيمة  حيث  من  عربية  دولة  ثالث  فهي  العاملية، 
اأنها  كما  واالإمارات،  ال�صع�دية  العربية  بعد  التح�يلي  ال�صناعي 

امل�صدر االأول لالأ�صمنت واحلديد وال�صلب يف املنطقة العربية.

دون  حت�ل  �صع�بات  ال�صناعي  القطاع  ي�صهد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
الناجت  18.5% من  التح�يلي ميثل ن�صبة  اأن القطاع  تناف�صيته. فرغم 
هذا  يبقى  العربي،  امل�صت�ى  على  ن�صبة  اأعلى  وهي  االإجمايل  املحلي 
والتي  العامل كال�صني وماليزيا  باقي دول  القطاع مت�ا�صعا مقارنة مع 

حققتا ن�صبة 34% و27% على الت�ايل عام 2007.

الطاقة حيث  ملنتجات  ال�صادرات، فهناك هيمنة  اأما بخ�ص��ض هيكل 
46% من �صادرات م�صر تخ�ض املحروقات كما اأن غالبية املنتجات 

كيماوية  )م�اد  للتكن�ل�جيا  اال�صتعمال  �صعيفة  املحروقات  غري  من 
الن�صيج(. اأ�صا�صية، منتجات ال�صلب واحلديد، االإ�صمنت، القطن، 

اأحد  التم�يل  على  واملت��صطة  ال�صغرية  ال�صناعات  ح�ص�ل  وميثل 
للم�ؤ�ص�صات  املمن�حة  القرو�ض  فعدد  م�صر.  يف  امل�صتع�صية  امل�صاكل 
حيث  نامية  اأخرى  دول  مع  مقارنة  جدا  �صعيف  واملت��صطة  ال�صغرية 
قرو�ض  على  احل�ص�ل  ي�صتطيع  ال�صناعات  هذه  من  فقط   %17.4

بنكية.
ومن جهة اأخرى، تعاين امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية من النق�ض يف اال�صتثمار 
0.6% فقط  تنفق  والتط�ير. فم�صر  البحث  و  والتكن�ل�جيا احلديثة 
من ناجتها املحلي االإجمايل على قطاع البحث والتط�ير، كما اأن قطاع 
البحث العلمي الزال �صعيفا وال ي�صتجيب حلاجيات امل�ؤ�ص�صات، وغالبا 
جه�دا  ال�صركات  اأ�صحاب  يبذل  ال  كما  عائليا  امل�صاريع  تدبري  يتم  ما 

االإنتاجية.  التكن�ل�جية لتح�صني  التغريات  للتاأقلم مع  كافية 

م�صت�ى  من  احلد  من  م�صر  تتمكن  وحتى  التحديات  هذه  ومل�اجهة 
وترية  ت�صريع  من  البد   ،  2007 عام   % ب10  املقدر  البطالة 
خالل   من  ال�صناعية  قاعدتها  وحتديث  االقت�صادية  االإ�صالحات 
اخلا�ض  القطاع  طرف  من  ال�صناعي  القطاع  يف  اال�صتثمار  ت�صجيع 
املحلي وال�صركات العاملية ق�صد حتقيق التنمية واإحداث منا�صب عمل 

التكن�ل�جيا. ونقل  جديدة 

ولتح�صني الهيكل االإنتاجي وتناف�صية ال�صلع على امل�صت�ى العاملي، يتعني 
على ال�صلطات امل�صرية املبادرة يف العمل يف االإجتاهات التالية:

وحت�صني  عالية  م�صافة  قيمة  ذات  �صناعات  يف  اكرث  التخ�ص�ض   -
ال�صناعات  على  هذا  وينطبق  فيها  االإنتاج  كلفة  وتخفي�ض  تناف�صيتها 
و�صناعة  والبرتوكيماوية  الكيماوية  للت�صديركال�صناعات  املتجهة 
تتمتع  حيث  وال�صلب  واحلديد  ال�صيارات  تركيب  و�صناعة  الن�صيج 
على  م�قعها  تعزيز  من  متكنها  املجال  هذا  يف  ن�صبية  م�صرمبزايا 

العاملي. امل�صت�ى 

ملنا�صب  واملحدثة  بالتكن�ل�جيا  املتعلقة  اجلديدة  القطاعات  تنمية   -
والب�اخرو�صناعة  الفلك  و�صناعة  التلفزي�ن  اأجهزة  ك�صناعة  عمل 
و�صناعة  والكهربائية  االإلكرتونية  وال�صناعات  املنزلية  التجهيزات 
االأخريواعدا   القطاع  هذا  يعترب  حيث  واالأدوية  الطبية  التجهيزات 
باعتبارم�صر من الع�صرة اأ�ص�اق االكرث دينامية يف العامل بف�صل ن�صبة 

من� �صاكنتها و�صعف االإنتاج املحلي يف هذا القطاع.
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المملكة االردنية الهاشمية

المملكة المغربيـة
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المغرب
أهم المؤشرات لعام 2007

الساكنة : 30,7 مليون   •
الناتج المحلي اإلجمالي : 73,4 مليار دوالر   •

معدل النموالحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي: %2.7   •
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(: 2389 دوالر   •

الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي )بالقيمة الجارية( : 10 مليار دوالر   •
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي : %2.3   •

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي : %12   •
قيمة االستثمار األجنبي المباشر : 2,5 مليار دوالر   •

مساهمة االستثمار األجنبي المباشر من الناتج المحلي اإلجمالي : %3.5   •
مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي : %21.7   •

القطاعات الصناعية الرئيسة : صناعة تركيب السيارات، الصناعات اإللكترونية والكهربائية،    •
صناعة النسيج، الصناعات الكيماويات وشبه الكيماوية، الصناعات الغذائية.  
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شكل 69/3

تطور القيمة المضافة للقطاع 
الصناعي في المغرب  

عام 2007 )مليون دوالر(

المصدر:   وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية.  

المملكة المغربيـة

وارتفاع  الي�رو  منطقة  يف  االقت�صادي  الن�صاط  تباط�ؤ  من  الرغم  على 
اأ�صعار امل�اد االأولية ونتائج املح�ص�ل الزراعي ال�صعيفة ، �صجل القطاع 
ال�صناعي من�ا بن�صبة 15.7% عام 2007 حيث بلغت قيمته امل�صافة 
قطاع  �صهده  الذي  النم�  اإىل  التح�صن  هذا  ويعزى  دوالر.  مليار   10،6
�صجله  الذي  النم�الطفيف  واإىل   %14.7 بن�صبة  التح�يلية  ال�صناعة 
قطاع ال�صناعة اال�صتخراجية نتيجة ارتفاع اأ�صعار امل�اد االأ�صا�صية عامليا 

كما يظهر يف ال�صكل اأ�صفله.

عدد  و�صل  احلديثة،  والتكن�ل�جيا  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  وح�صب 
وكغالبية  م�صروعا.   8772 ال�صناعي  القطاع  يف  تعمل  التي  امل�صاريع 
امل�صاريع  من  اأ�صا�صا  املغربي  ال�صناعي  الن�صيج  يتك�ن  العربية،  الدول 
اإحداث  92% التي ت�صاهم ب�صكل فعال يف  ال�صغرية واملت��صطة بن�صبة 
االإمكانات  دون  يظل  اإ�صهامها  اأن  اإال  التنمية،  دعم  ويف  العمل  منا�صب 
اإال  يحقق  ال  امل�صاريع  جمم�ع  اأن  اإىل  بالنظر  وذلك  املت�فرة  والقدرات 
10% من القيمة امل�صافة، بينما تنتج امل�صاريع الكربى التي ميثل عددها 

8%  ح�ايل 90% من القيمة امل�صافة وتغطي 84% من قيمة االأج�ر.

 
ولقد بلغ عدد العاملني يف القطاع ال�صناعي 406 542 عامال خالل 
تزايدت  وقد  العاملة،  اليد  47% من  الن�صاء  2007 حيث متثل  عام 
العمالة يف القطاع ال�صناعي بن�صبة 6% عام 2007 لكن 86% منها 
ا�صتعماال  الن�صيج واالألب�صة االأكرث  منا�صب عمل غري دائمة. وظل قطاع 
عام  خالل   %30 مقابل   2007 عام   %28 بن�صبة  العاملة  لليد 
2006، يليه قطاع ال�صناعات الغذائية الذي ي�صغل 25% من اإجمايل 

العمالة ال�صناعية. 

حت�صنا  �صجل  فقد  ال�صناعي،  القطاع  يف  لال�صتثمار  بالن�صبة  اأما 
العام املن�صرم حيث بلغت قيمة اال�صتثمار يف  16% مقارنة مع  بن�صبة 
كل  التح�صن  هذا  و�صمل   .2007 عام  دوالر  مليار   2،2 القطاع  هذا 
القطاعات ومنها خا�صة ال�صناعات الغذائية التي ا�صتح�ذت على اأكرب 

ح�صة من اال�صتثمار بن�صبة 20% عام 2007.

ال�صناعات  عززت   ،2007 لعام  ال�صناعي  باالأداء  يتعلق  وفيما 
التح�يلية من من�ها خالل هذا العام  حيث ارتفعت قيمتها امل�صافة من 
ويعزى   ،2007 دوالر  مليار   8،4 اإىل   2006 عام  دوالر  مليار   7،4
هذا النم� اإىل النتائج اجليدة التي حققتها كل من �صناعة م�اد البناء 
و   )%27.7( الكيماوية  و�صبه  الكيماوية  وال�صناعات   ) %29.5(

�صناعات امليكانيك والكهرباء )%10.9(.

بلغت  مت�ا�صعا  من�ا  �صجلت  فقد  الغذائية،  ال�صناعات  بخ�ص��ض  اأما   
نتائج  التم�يل جراء  اإىل �صع�بات  ويعزى ذلك   ،  2007 6،8% عام 
ال�صنة الزراعية ال�صيئة. وميثل هذا القطاع اأحد املحركات االقت�صادية 
24% من  بن�صبة  اأي   ، 2024 م�ؤ�ص�صة  اأكرث من  الرئي�صة حيث ي�صم 
االعمالة  اإجمايل  من   %25 ي�صغل  كما  ال�صناعية،  امل�صاريع  جمم�ع 
ال�صناعية. ومتثل هذه ال�صناعات اأهم قطاع حت�يلي يف املغرب بف�صل 
كما  ال�صناعي،  االإجمايل  الناجت  من   %  30 من  باأزيد  م�صاهمته 
ي�صتقطب العديد من امل�صتثمرين االأجانب نتيجة حت�صن بيئة االأعمال يف 

املغرب ومن� م�صت�ى اال�صتهالك املحلي.

ويف املقابل، ال ت�صدر ال�صناعات الغذائية اإال 17% من اإنتاجها ب�صبب 
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شكل 70/3

توزيع القيمة المضافة للقطاع 
الصناعي التحويلي في المغرب 

عام 2007 )٪(

المصدر:   وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية.  

الت�صدير  عملية  يف  والنق�ض  االإنتاجية  �صعف  اأهمها  مع�قات  عدة 
االأولية  امل�اد  بع�ض  كلفة  وارتفاع  االأوروبية  للم�ا�صفات  لعدم مطابقتها 

كاحلليب والذرة وال�صكر واحلب�ب.

حيث   %3 بن�صبة  من�ا  �صجلت  واجللد،  الن�صيج  ل�صناعات  بالن�صبة  اما 
النتائج  2007، وتعزى هذه  1،1 مليار دوالرعام  بلغت قيمتها امل�صافة 

واإىل  االأوروبي  الطلب  تزايد  اإىل  التقل�ض،  من  �صنتني  بعد  االإيجابية، 
ومقاومة  املغربية  ال�صناعية  امل�ؤ�ص�صات  �صهدته  الذي  النم�احلقيقي 
هذا  وي�صاهم  اآثارانتهاء اتفاقية االألياف املتعددة يف يناير2005. 
اأحد  وي�صكل  ال�صناعي  االإجمايل  الناجت  من   %13.6 بن�صبة  القطاع 
القطاعات اال�صرتاتيجية لالقت�صاد املغربي حيث يعترب امل�صغل االأول لليد 
العاملة بن�صبة 28% من جمم�ع العمالة ال�صناعية كما ميثل اأزيد من ثلث 

جدول رقم: 36/3

القيمة المضافة للقطاع الصناعي التحويلي )ألف دوالر(

النسبة في ن.م.إ %تغير 2006200706/07

2,386,8012,548,7666.7930.27صناعات غذائية

1,109,1141,146,0063.3313.61صناعة المنسوجات و الجلد واألحذية

4.842.07-183,156174,298صناعات الخشب ومنتجاته

0.732.75-233,530231,825صناعة الورق ومنتجاته

1,404,4631,793,92427.7321.3صناعة الكيماويات وشبه الكيماويات

821,7091,064,05129.4912.64صناعة منتجات المعادن الالفلزية

561,033610,4238.87.25صناعة المعادن األساسية

767,919851,48710.8810.11صناعات ميكانيكية وكهربائية وإلكترونية

7,468,0498,421,03112.76100اإلجمالي

ن.م.إ: الناتج المحلي اإلجمالي
المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربية.
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اإجمايل ال�صادرات املغربية.
 

وفيما يتعلق بال�صناعات الكيماوية و�صبه الكيماوية، فقد �صهدت اأكرب ن�صبة 
منه،  هام  جزء  يف  التط�ر،  ويف�صرهذا   ،2007 عام   %27 بلغت  من� 
بالنم�الذي �صجله اإنتاج االأ�صمدة الطبيعية وامل�اد البال�صتيكية، كما ارتفع 
اإنتاج حم�ض الف��صف�ري اإىل 3،5 ملي�ن طن،اأي بن�صبة من� قدرت ب%3 
خالل هذا العام نتيجة تزايد �صادراته، بينما يالحظ تراجع اإنتاج االأ�صمدة 
الف��صفاتية املقدر ب2،6 ملي�ن طن  ب�صبب انخفا�ض الطلب املحلي، اأي 

بن�صبة 1.2% مقارنة بعام 2006.
وا�صتمرت ال�صناعات امليكانيكية والكهربائية واالإلكرتونية يف التزايد خالل 
767 ملي�ن دوالر عام  امل�صافة من  ارتفعت قيمتها  2007 حيث  عام 

2006 اإىل 851 ملي�ن دوالر عام 2007، اأي بن�صبة من� %10.9 . 

وحققت ال�صناعات الكهربائية واالإلكرتونية تط�را اإيجابيا نتيجة حت�صن 
الطلب االأجنبي على االألياف والكابالت يف قطاع الكهرباء من جهة، وحت�صن 
اإنتاج املك�نات االإلكرتونية من جهة اأخرى. وعلى العك�ض من ذلك، تراجعت 

المملكة المغربيـة

شكل 71/3

شكل 72/3

نمو القيمة المضافة للقطاع 
التحويلي عام 2007 

)مليون دوالر(

مساهمة القطاعات 
في إجمالي الصادرات )٪(

المصدر:   وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية.  

المصدر:   وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية.  
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جدول رقم: 37/3

صادرات الصناعة المغربية )ألف دوالر(

تغير 06/07 %200520062007القطاع

1,209,6511,218,3591,336,7459.72صناعات غذائية

16.84-1,4921,112925صناعة التبغ

309,951317,760327,3843.03صناعة النسيج

1,471,5851,521,1001,562,7742.74صناعة األلبسة والفرائيات

144,452152,835159,5174.37صناعة الجلد واألحذية

73,93066,69482,72224.03صناعة الخشب والمنتجات الخشبية

82,55884,74393,55610.4صناعة الورق والمنتجات الورقية

4-3,3534,6824,495صناعات النشر والطباعة والنسخ

500,879495,328591,48619.41صناعات التكرير والصناعات النووية

1,189,9271,319,7051,711,41229.68صناعات كيماوية

30,52831,93037,13516.3صناعات المطاط و البالستيك

62,36868,343239,088249.84صناعة مواد الفلزية

120,705139,029183,89332.27صناعات فلزية

1.1-140,467199,376197,185صناعة المعادن

22,30031,44536,80617.05صناعة اآلالت والمعدات

60.36-235295117صناعة معدات المكتب والمعلوميات

762,0971,092,8061,414,96629.48صناعة اآلالت واألجهزة اللكهربائية

7.05-140,863144,189134,019صناعة آالت الراديو والتلفزيون واالتصاالت

5,1631,9213,71893.58صناعة االجهزة الطبية والبصريات والساعات

30,62036,827101,172174.72صناعة السيارات

93,008144,254171,86319.14صناعات معدات نقل أخرى

18,47720,87530,19444.64صناعة األثاث وصناعات اخرى

6,414,6127,093,6108,421,17218.71المجموع

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة المغربية.
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المملكة المغربيـة

�صناعة االأدوات الطبية والب�صريات و�صناعة ال�صاعات بـ %10.3.

كما �صجلت �صناعة ال�صيارات تزايدا قدر بن�صبة 11.3% نتيجة ارتفاع 
قرو�ض  على  احل�ص�ل  و  التم�يل  تي�صري�صروط  بف�صل  املحلي  الطلب 
يت�ا�صل  وينتظراأن  االقت�صادية.  ال�صيارة  �صادرات  وحت�صن  اال�صتهالك 
رون�-  جممع  بني  االإطار  اتفاقية  على  الت�قيع  نتيجة  القطاع  هذا  من� 
ني�صان واحلك�مة املغربية يف يناير 2008 ق�صد اإن�صاء مركز �صناعي 

بطاقة اإنتاجية قدرت ب 000 200 �صيارة يف اأفق 2010.

املغربية  ال�صناعة  �صدرت  اخلارجي،  التجاري  االأداء  بخ�ص��ض  اأما 
املنتجات  �صادرات  وقدرت  االإجمايل.  اإنتاجها  من  يقارب  %26  ما 
التح�يلية بـ 8،4 مليار دوالر حيث �صهدت حت�صنا بن�صبة 18.7% مقا 

رنة مع عام 2006.

اأربعة  يف  اأ�صا�صا  ال�صادرات  تركزت  اأعاله،  ال�صكل  يف  يظهر  وكما   
و�صناعة   %15.9 الغذائية  ال�صناعات  متثل  حيث  رئي�صة  قطاعات 
امليكانيكية  ال�صناعات  وقطاع   %24 من  اأكرث  واالأحذية  الن�صيج 

شكل 73/3

شكل 74/3

صادرات اآلالت الميكانيكية 
والكهربائية واإللكترونية 

)مليون دوالر(

تطور نسبة نمو صادرات 
قطاع النسيج )٪(

المصدر:   وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية.  

المصدر:   وزارة الصناعة والتجارة 
والتكنولوجيا الحديثة المغربية.  
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والكهربائية وااللكرتونية اأكرث من 24% من جمم�ع ال�صادرات. 

�صادرات  ارتفاع  اإىل  اأ�صا�صا   2007 عام  ال�صادرات  من�  ويعزى 
بن�صبة  تزايدا  �صجلت  حيث  كيماوية  وال�صبه  الكيماوية  ال�صناعات 
وبلغت   .2006 عام  خالل  مت��صط  اأداء  بعد   2007 عام   %26.7
دوالر  مليار   1،8 مقابل  دوالر  مليار   2،3 القطاع  هذا  �صادرات  قيمة 
ال�صريف  املكتب  ملبيعات  الكمي  التزايد  نتيجة  املا�صي  العام  خالل 
وارتفاع  وم�صتقاته  الف��صفات  منتجات  من  )م.�ض.ف(  للف��صفات 

امل�اد. اأ�صعارهذه 

فقد  وااللكرتونية،  والكهربائية  امليكانيكية  ال�صناعات  بخ�ص��ض  اأما 
القطاع  هذا  وميثل   ،2007 عام   %28 �صادراتها  من�  معدل  بلغ 
هذا  ويعزى  التح�يلية.  ال�صناعة  �صادرات  اإجمايل  من   %24.5
وااللكرتونية  الكهربائية  االأجهزة  �صادرات  ارتفاع  اإىل  النم�خا�صة 
مداخيلها  ارتفعت  والتي  القطاع  هذا  �صادرات  من   %76 متثل  التي 
من 606 ملي�ن دوالر عام 2003 اإىل 1،4 مليار دوالر عام 2007 

مما يبني اإزدهار هذا القطاع وحت�صن تناف�صيته يف االأ�ص�اق العاملية.

اأما بخ�ص��ض منتجات الن�صيج ، فقد قدرت مبيعاتها ب 2 مليار دوالر 
3.4% عام  ن�صبة من�ها من  اإنخفا�صا يف  2007 حيث �صجلت  عام 

2006 اإىل 2.9% عام 2007 ) ال�صكل رقم 74/3(. 

البحر  ودول  االأ�صي�ية  للدول  احلادة  املناف�صة  تاأثري  اإىل  ذلك  ويرجع 
 %24 القطاع  ي�صدرهذا  ذلك،  من  الرغم  وعلى  املت��صط.  االأبي�ض 
من اإجمايل ال�صادرات ال�صناعية كما يت�صم بجاذبية خا�صة مع تزايد 
يف طلب امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية اال�صبانية التي جعلت من املغرب �صريكا 
م�اكبة  على  املغربي  الن�صيج  قطاع  وقدرة  املجال  هذا  يف  ا�صرتاتيجيا 

احتياجات ال�ص�ق الأوروبية .

مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
المغربية

يف  قدرته  عن  يربهن  كما  بالتن�ع  املغربي  االإنتاجي  القطاع  يتمتع 
االألياف  املتعددة  االتفاقية  انتهاء  منها  الظرفية،  التحديات  مقاومة 
من  قربه  من  املغرب  يف  ال�صناعي  القطاع  وي�صتفيد   .2005 عام 
تكلفة  وذات  �صابة  عاملة  يد  على  اأي�صا  ويت�فر  االأوربية  االأ�ص�اق 
منخف�صة ن�صبيا كما يلعب هذا القطاع دورا هاما يف حترير االقت�صاد 

بف�صل الدور املتميز للقطاع اخلا�ض يف دعم التنمية االقت�صادية.
وعلى الرغم من ذلك، تعاين ال�صناعة املغربية من بع�ض نقط ال�صعف 

اأهمها قلة تناف�صية منتجاتها يف ال�ص�ق العاملية.

بع�ض  على  �صادراتها،  هيكل  يبني  كما  املغربية،  ال�صناعة  وتعتمد 
املنتجات ذات القيمة امل�صافة ال�صعيفة كمنتجات ال�صناعات الغذائية 
واملنتجات  املائدة  زيت  وعلى  اخل�صروات  على  اأ�صا�صا  ترتكز  التي 
واالأحذية،  واالألب�صة  الن�صيج  ومنتجات  ال�صيد  ومنتجات  النباتية 
والكيماوية  الطبيعية  واالأ�صمدة  الف��صفات  كم�صتقات  الكيماوية  وامل�اد 

وكذلك منتجات تركيب ال�صيارات والكابالت واخلي�ط الكهربائية.
 

منها   %70 حيث  متن�عة  غري  اأ�ص�اق  اإىل  ال�صادرات  هذه  وتتجه 
ي�صدراإىل دول اأوروبا مما يجعلها ه�صة ومره�نة بالظرفية االقت�صادية 

االأوروبية.
 

عائلية،  م�ؤ�ص�صات  فغالبيتها  ال�صناعية،  امل�ؤ�ص�صات  بخ�ص��ض  اأما 
التدبرياحلديثة  بطرق  و  باال�صتثمار  االهتمام   قليلة  التنظيم،  �صعيفة 

امل�صتمر.  وبالتك�ين  االت�صال  وتكن�ل�جيا 

مطابقة  يف  �صع�بات  من  املغربية  ال�صناعية  املنتجات  تعاين  كما 
على  ي�ؤثر  مما  االأوروبية  االأ�ص�اق  تفر�صها  التي  اجل�دة  م�ا�صفات 

تناف�صية ال�صلع املغربية يف االأ�ص�اق العاملية. 

ال�صناعات  بتط�ير  االهتمام  من  البد  املع�قات،  هذه  ولتجاوز 
الكهربائية  االأجهزة  و�صناعة  ال�صيارات  ك�صناعة  واالأ�صا�صية  احلي�ية 
باأزيد  ل�حدها  ت�صاهم  التي  الغذائية  ال�صناعات  وكذلك  واالإلكرتونية 
يتطلب  ذلك،  ولتحقيق  ال�صناعي.  االإجمايل  الناجت  من   %  30 من 
االأمر م�ا�صلة برنامج تاأهيل امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة من خالل 
النه��ض  ق�صد  التم�يل  على  احل�ص�ل  وتي�صري  والتط�ير  البحث  دعم 

بهذه امل�ؤ�ص�صات وزيادة حجم ا�صتثماراتها.  

امل�صدرة  ال�صلع  لتن�يع  �صرورة  هناك  املغرب،  �صادرات  ولدعم 
ج�دة  لتح�صني  حمفزة  برامج  اعتماد  خالل  من  امل�صتهدفة  واالأ�ص�اق 
يف  تناف�صيتها  لتح�صني  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات  املغربية  املنتجات 
االأ�ص�اق اخلارجية ودعم ال�صراكة بني القطاع العام والقطاع اخلا�ض 

وتعزيز دور هذا االأخري يف التنمية االقت�صادية.

هيكلة  واإعادة  حتديث  �صيا�صات  تنفيذ  م�ا�صلة  االأمر  يقت�صي  كما 
القطاع ال�صناعي املغربي املك�ن اأ�صا�صا من القطاع اخلا�ض مع االأخذ 

بعني االعتبار اجل�انب االجتماعية والبيئية لتحقيق تنمية م�صتدامة.
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المملكة االردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية 
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اليمن
أهم المؤشرات لعام 2007

تعداد السكان : 22,3 مليون    •
الناتج المحلي اإلجمالي : 21,6 مليار دوالر   •

نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي : %3.1   •
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية( 972 دوالر.   •

الناتج اإلجمالي الصناعي )بالقيمة الجارية( : 88 مليار دوالر   •
مساهمة الصناعة االستخراجية في الناتج المحلي اإلجمالي : %33.7   •

مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي : %7.2   •
قيمة االستثمار األجنبي المباشر : 464 مليون دوالر   •

مساهمة الصادرات في الناتج المحلي اإلجمالي : %29   •
مساهمة الصادرات النفطية في إجمالي الصادرات:%90   •

القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالمحروقات.   •
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الجمهورية اليمنية 

مقابل  عام  2007   %  3،1 اليمن  يف  احلقيقي  النم�  ن�صبة  بلغت   
3،2%  52عام 2006، ويهيمن القطاع النفطي على االقت�صاد اليمني 
 %90 ي�صكل  كما  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   %31.7 ميثل  حيث 
بن�صبة  ي�صاهم  الذي  يليه قطاع اخلدمات  اليمن،  اإجمايل �صادرات  من 

50% ثم قطاع الزراعة وال�صيد بن�صبة %11. 

تزايدت  حيث   2007 عام  طفيفا  من�ا  ال�صناعي  القطاع  و�صهد 
 8،4 اإىل   2006 8،1 مليار دوالرعام  ال�صناعية من  امل�صافة  القيمة 
من    %39 ح�ايل  وميثل   ،%3.7 بن�صبة  اأي   ،2007 ملياردوالرعام 

الناجت املحلي االإجمايل.

وبخ�ص��ض القطاع ال�صناعي اال�صتخراجي، فقد تزايدت قيمته امل�صافة 
من 6،6 ملي�ن دوالر عام 2006 اإىل 6،8 ملي�ن دوالرعام2007، 
2006 بينما بلغت هذه الن�صبة  13% عام  % مقابل   3،4 اأي بن�صبة 
االنخفا�ض  اإىل  الهام  الرتاجع  هذا  ويعزى   .2005 عام   %36.8

املت�ا�صل يف اإنتاج النفط.

ومن جهة اأخرى، �صجل القطاع غري النفطي من�ا حقيقيا بن�صبة %9.5 
عام 2007 يف حني  انخف�ض القطاع النفطي بـن�صبة 11% خالل نف�ض 

العام.

 %7.2 بن�صبة  القطاع  هذا  ي�صاهم  التح�يلية،  ال�صناعات  وبخ�ص��ض 

 1 )بني  ال�صغرية  ال�صناعات  وتهيمن  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
املت��صطة  ال�صناعات  متثل  ال  بينما   %92 بن�صبة  عليه  اأ�صخا�ض(  و4 

والكبرية اإال 1% و7% على الت�ايل.

قيمتها  بلغت  حيث   %5 بن�صبة  من�ا  التح�يلية  ال�صناعات  و�صجلت 
امل�صافة 1،5 مليار دوالر مقابل 1،4 مليار دوالر عام 2006. ويرتكز 
االإنتاج ال�صناعي التح�يلي يف اليمن ب�صكل ق�ي ح�ل ال�صناعات الغذائية 

ايل متثل اأكرث من 50% من الناجت االإجمايل ال�صناعي التح�يلي.

 %49 حيث  ا�صرتاتيجية  باأهمية  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  ويتميز 
ويعتربامل�صغل  الغذائية،  ال�صناعات  يف  تعمل  التح�يلية  امل�ؤ�ص�صات  من 
االأول لليد العاملة اليمنية بن�صبة 35% من اإجمايل العمالة يف القطاع 
النم�  مت��صط  بلغ  حيث  ب�صرعة  القطاع  هذا  ينم�  كما   ، التح�يلي53 

ال�صن�ي 15% يف املرحلة ما بني عام2000 وعام 2006.

 %  12.2 بن�صبة  والبرتوكيماوية  الكيماوية  ال�صناعات  ت�صاهم  كما 
بن�صبة  البناء  تليها �صناعة م�اد  التح�يلي،  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 

.%11.7

وفيما يتعلق ب�صادرات اليمن من ال�صلع، فقد انخف�صت قيمتها من 6،7 
بن�صبة  اأي  ملياردوالرعام2007،   6،3 اإىل   2006 ملياردوالرعام 
عام   %  7 بن�صبة  وم�صتقاته  النفط  �صادرات  انخفا�ض  ب�صبب   %5.5

52  التقرير السنوي للبنك اليمني المركزي، 2007
53  المصدر: موازنات الوحدات االقتصادية 2006-2004.

شكل 75/3

نسبة القطاعات االقتصادية 
في الناتج المحلي اإلجمالي 
في اليمن عام 2007 )٪(

المصدر: البنك اليمني المركزي
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2007. وجتدر االإ�صارة اإىل اأن ال�صادرات النفطية متثل ح�ايل %90 

من اإجمايل ال�صادرات اليمنية.
اأما بخ�ص��ض ال�صادرات غري النفطية، فقد تزايدت قيمتها من 552 
ملي�ن دوالر عام2006 اإىل 617 ملي�ن دوالر عام 2007، اأي بن�صبة 
ال�صناعات  منتجات  ح�ل  اأ�صا�صا  ال�صادرات  هذه  وترتكز   ،%11.7
الغذائية كال�صمك الطري والف�اكه والب�صل والع�صل والنب، ومتثل العربية 

ال�صع�دية ال�ص�ق االأوىل لهذه امل�اد. 
 %67 كما متثل الدول االآ�صي�ية ال�ص�ق االأوىل ل�صادرات اليمن بن�صبة 
حيث ال�صني امل�صت�رد االأول بن�صبة 22.5% ، تليها الدول العربية التي 
تزايدت ح�صتها يف هذا املجال من %11 عام 2006 اإىل  15% عام 
2007. وت�صتهلك االإمارات العربية 21.6% من مبيعات اليمن تليها 

العربية ال�صع�دية بن�صبة %8.

شكل 77/3

معدل نمو القطاع الصناعي االستخراجي 
في اليمن عام 2007

المصدر: الجهاز اإلحصائي المركزي اليمني

شكل 76/3

نمو القطاع الصناعي في اليمن 
)مليون دوالر(

المصدر: الجهاز اإلحصائي المركزي اليمني
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الجمهورية اليمنية 

شكل 78/3

شكل 79/3

تطور القيمة المضافة 
للصناعات اليمنية 

)مليون دوالر(

نسبة مساهمة القطاعات 
في الناتج اإلجمالي التحويلي 

عام 2007 )٪(

المصدر: الجهاز اإلحصائي المركزي اليمني

المصدر: الجهاز اإلحصائي المركزي اليمني

جدول رقم: 3/38

الصادرات اليمنية -مليون دوالر-

نسبة % 2006200706/07
7.090.2-6,1285,698الصادرات النفطية ومشتقاتها

55261711.79.8الصادرات الغير النفطية
27332519.15.2زراعة، غذاء ، انتاج حيواني

0.20.1-88زيوت حيوانية ونباتية
192534.20.4كيماويات

8.52.6-178162ماكينات ونقل
759628.21.5منتجات أخرى

5.5100-6,6806,315إجمالي الصادرات

المصدر: البنك اليمني المركزي
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مزايا وتحديات وآفاق الصناعة 
اليمنية.

االقت�صادية  تنميته  لتحقيق  ال�صناعي  القطاع  على  اليمن  يعتمد 
الروؤية  تنفيذ  عرب  اليمن  دولة  وتراهن  اال�صتخراجي.  القطاع  خا�صة 
القاعدة  وت��صيع  الت�صنيع  عملية  ت�صريع  على  اجلديدة  االإ�صرتاتيجية 
الطبيعية  للم�ارد  الن�صبية  امليزة  من  اال�صتفادة  خالل  من  ال�صناعية 
البيئة  حت�صني  اإىل  اخلطة  هذه  تهدف  كما  الرخي�صة.  العاملة  واليد 
واإقامة  واالأجنبية  املحلية  ال�صناعية  اال�صتثمارات  وت�صجيع  اال�صتثمارية 

�صراكة حقيقية بني القطاع احلك�مي والقطاع اخلا�ض. 

وعلى الرغم من ذلك، ت�اجه ال�صناعة اليمنية حتديات متعددة، منها:

- �صعف البنية التحتية بخ�ص��ض ال�صبكة الطرقية واالت�صاالت و�صبكة 
الكهرباء وو�صائل النقل.

متثل  اأنها  ال�صيما  التم�يل  على  ال�صغرى  امل�صاريع  ح�ص�ل  �صع�بة   -
قاعدة اأ�صا�صية يف القطاع ال�صناعي اليمني مما ي�ؤثر �صلبا على تط�رها 

وحت�صن تناف�صيتها.

- اعتماد ق�ي على املنتجات امل�صت�ردة حيث تعتمد ال�صناعات التح�يلية 
كليا على م�اد اأولية وو�صيطة اآتية من اخلارج.

من   %90 حيث  الطاقة  ع�ائد  على  اليمني  االإقت�صاد  اعتماد   -
ال�صادرات اليمنية تتك�ن من النفط و م�صتقاته.

كما ي�صكل النفط عن�صر خماطرة �صي�ؤثرعلى وترية النم� االقت�صادي يف 
اليمن ب�صبب تقل�ض اإحتياطي النفط بداية من عام 2003 من جهة، 

والتقلبات احلالية يف اأ�صعار النفط العاملية من جهة اأخرى. 

ومل�اجهة هذا التحدي، البد من تن�يع ال�صناعات اليمنية لتحقيق التنمية 
امل�صتدامة خا�صة منها ال�صناعات الغذائية كقطاع واعد حيث يت�فر على 
فر�ض �صانحة لتعزيز �صادراته اجتاه بع�ض الدول العربية واالإفريقية كما 
اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  اأجل  القطاع من  لتط�يرهذا  ان هناك �صرورة 

االأجنبية املبا�صرة.

وهناك اأي�صا �صرورة مل�ا�صلة جه�د حت�صني مناخ االأعمال لدعم القطاع 
اخلا�ض وتنمية امل�صاريع ال�صناعية من خالل ت�صجيع القطاع امل�صريف 
على تي�صري مت�يل ال�صناعات ال�صغرية واملت��صطة ق�صد تق�ية القدرة 
بالبنية  جمهزة  �صناعية  مناطق  واإن�صاء  ال�صناعات  لهذه  التناف�صية 

التحتية ومدعمة باخلدمات ال�صرورية.

على �ص�ء ما تقدم ،هناك �صرورة ق�ص�ى للنه��ض بالقطاع ال�صناعي 
كي يتمكن اليمن من م�اجهة اأحد التحديات الكربى واملتمثلة يف ن�صبة 
البطالة املرتفعة )بني 35 و40% 54(، وهي من بني اأكرب الن�صب يف 

الدول العربية.

شكل 80/3

صادرات اليمن حسب المناطق )٪(

المصدر: البنك المركزي اليمني

54  قاعدة بيانات وحدة المعلومات اإلقتصادية، 2008.




