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عاملية  مالية  �أزمة  �أكرب  لتد�عيات  نتيجة  �سريعة  تغري�ت  م�ؤخر�  �لعربية  �القت�ساد�ت  �سهدت 
�أثرت على �القت�ساد �لعاملي منذ �حلرب �لعاملية �لثانية، وو�سعت هذه �الأزمة نهاية م�ؤقتة لالزدهار 
�القت�سادي �لذي �سجل باملنطقة �لعربية خالل �ل�ستة �أع��م �الأخرية، حيث تكبدت �لدول �مل�سدرة 
للنفط خ�سائر ج�سيمة  نتيجة �لرت�جع �حلاد يف �أ�سعار �لنفط و �مل��د �لهيدروكرب�نية و �مل��د �خلام 
�الأ�سا�سية. كما ترتب عن هذه �الأزمة �لعاملية �نخفا�ض كبري يف �لتبادالت �لتجارية الأهم �ل�سلع للدول 
�لعربية غري �مل�سدرة للنفط و تر�جع تدفق روؤو�ض �الأم��ل �الأجنبية د�خل �ملنطقة، باال�سافة �إىل 

تدين حت�يالت �لعمالة �لعربية باخلارج و عائد�ت �لقطاع �ل�سياحي و�الإعانات �لدولية. 

�أفرزت  �لتي  �لعاملية  �ملالية  �الأزم��ة  بتبعات  �لعربي  �ل�سناعي  �لقطاع  يتاأثر  �أن  �لطبيعي  من  و 
حتديات جديدة و�أبرزت ق�ة �حلاجة �إىل �إعادة �لتفكري يف �آليات �لتنمية �ل�سناعية �لعربية. و عليه، 
ينبغي �أخذ �لعرب من هذه �الأزمة، وعليه، ينبغي �لت�جه �إىل تقليل �عتماد �لدول �لعربية يف ناجتها 
�لق�مي على ت�سدير�ملنتجات �لنفطية و�ل�سلع �الأ�سا�سية و �مل��د �الأولية، و�سرورة �لعمل على تن�يع 
�قت�ساد�تها  و�سناعاتها و�سادر�تها، ثم ��ستحد�ث م�سادر جديدة للدخل و�لطاقة من �أجل حتقيق 
�لعلمي  و�لتحديث  �إىل �لرتكيز على �القت�ساد �ملعريف  �لي�م بحاجة ما�سة  تنمية م�ستد�مة، فنحن 
لن�ساطات �لتنمية �ل�ساملة، الأجل حتقيق �ال�ستقر�ر �القت�سادي على �ملدى �ملت��سط و�لبعيد لدولنا 

مقدمة
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�لعربية لتحقيق من� م�ستد�م يحافظ على تط�ر �لنماء �القت�سادي و�لت��زن �الجتماعي و�ل�سيا�سي 
لل�سع�ب �لعربية.

للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  قامت  �ملالية،  �الأزم��ة  فر�ستها  �لتي  �جلديدة  �لتحديات  �س�ء  على 
�ل�سناعية و �لتعدين، يف �إطار تنفيذ ��سرت�جتيتها �ل�سناعية و ت�جهاتها �مل�ستقبلية، بتنظيم �لعديد 
ملنتجاتها،  �لتناف�سية  �لقدرة  وتعزيز  �لعربية  �لدول  يف  �ل�سناعية  للتنمية  �ملحفزة  �لفعاليات  من 
وذلك من خالل  و�الب��د�ع،  و�البتكار  �لتكن�ل�جيا  على  تعتمد  �سناعية جديدة،  م�ؤ�س�سات  و�إحد�ث 
ت��زنا مع �لقطاع  �لتنم�ي كما ينبغي،  �لقيام بدوره  �لعربي حتى يتمكن من  دعم �لقطاع �خلا�ض 
�لعام قي خمتلف �لقطاعات �ل�سناعية، و�مل�ساهمة يف حتجيم �لبطالة و�حلد من �لفقر �لذي يهدد 

�أمن  و��ستقر�ر �ملنطقة �لعربية قاطب�ة. 

�إد�رة �لبحث و �لتط�ير  �إن هذ� �لتقرير �ل�سناعي �لعربي �ل�سن�ي يف عدده �لثالث �لذي تق�م 
باملنظمة �لعربية للتنمية �ل�سناعية و �لتعدين باإعد�ده، قد �أ�سبح م�سدر� للتحليالت �القت�سادية 
و�ملعل�مات �الأ�سا�سية للتط�ر�ت �ل�سناعية يف �لدول �لعربية، حيث يقدم �أهم �مل�ؤ�سر�ت �القت�سادية    
�لدولة  و  �لقطاع   بتحليل تف�سيلي على م�ست�ى  يق�م  �سن�يا، كما  بتحديثها  نق�م  �لتي  و�ل�سناعية 
حتديد�. ويعتمد �لتقرير �أ�سا�سا على �لبيانات و �ملعل�مات �مل�ستقاة من �مل�سادر �ل�طنية �لر�سمية 
ح�سب �لت�سنيف �لدويل )ISIC(، و لعدم ت�فر كل �ملعطيات مت �إجر�ء تقدير�ت لبع�ض �لقطاعات يف 

�أ�سيق �حلدود.
    

ون�د بهذه �ملنا�سبة �أن نقدم جزيل �ل�سكر للجهات �ملعنية يف �لدول �لعربية على �جله�د �لكبرية 
�لتي بذلتها يف �سبيل �ال�ستجابة لتزويد �ملنظمة بالبيانات و �ملعل�مات �خلا�سة بالتقرير، و نتمنى �أن 
تت���سل هذه �جله�د ب�سكل منتظم �آملني من �لدول �الأع�ساء �لتي مل ترد يف هذ� �لتقرير ب�سبب عدم 
ح�س�لنا على �لبيانات �خلا�سة بها �أن تزود �ملنظمة باملعل�مات �ملطل�بة حتى نتمكن من �إدر�جها يف 

�لعدد �لقادم.

�نعكا�ساتها على  و  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة  باآثار  تتعلق  �لتقرير جزئية هامة  �أ�سفنا يف هذ�  لقد 
�لتغري�ت  ح�ل  �لروؤية  ت��سيح  �إىل  و�سعينا   ،2009 عام  �لعربي  �ل�طن  يف  و�ل�سناعة  �القت�ساد 
�القت�سادية �لعاملية �لتي �أثرت ب�سكل مفاجئ على �قت�ساد�ت و�سناعات �لدول �لعربية  و�قرت�ح 
�ملجال  يف  �لقر�ر  و�أ�سحاب  و�مل�ستثمرون  �لباحث�ن  يحتاجها  قد  �لتي  و�حلل�ل  �لت��سيات  بع�ض 
لالقت�ساد  �لر�هنة  �ل��سعية  ت�سهدها  �لتي  و�لتقلبات  �لتغري�ت  تط�يره يف ظل  �سبل  و  �ل�سناعي 

�لعاملي. 
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الفرتة  معطيات  الثالث  اإ�صداره  يف  العربي  ال�صناعي  التقرير  يتناول 
)2008، 2009، وتوقعات 2010( وي�صمل الف�صول التالية:

الفصل األول:

ويبد�أ   ،2008 عام  �لعربية  �ل��دول  يف  و�ل�سناعة  �القت�ساد  �أد�ء  ح�ل  م�جزة  مالمح  يقدم 
با�ستعر��ض �لتط�ر�ت �لرئي�سة �لتي �سهدتها �لدول �لعربية تبعا الأهم م�ؤ�سر�تها �القت�سادية، ثم 
ينتقل �إىل عر�ض حتليل �سامل لتط�ر�ت �لقطاع �ل�سناعي �لعربي ب�سقيه �ال�ستخر�جي و �لتح�يلي. 
على  ويعمل  �لعربية  �ل�سناعية  �ل�سادر�ت  مع�قات  �لعام  لهذ�  �أ�سا�سي  كمح�ر  �لتقرير  ويتناول 

تقدمي ت��سيات و�قرت�حات لتح�سني �لقدرة �لتناف�سية لل�سادر�ت �ل�سناعية �لعربية.

الفصل الثاين:

يبد�أ  و  �لعربية،  و�ل�سناعات  �القت�ساد�ت  على  �لعاملية  �ملالية  �الأزم��ة  �آث��ار  �نعكا�ض  يتناول 
با�ستعر��ض �لتط�ر�ت �القت�سادية �لعربية عام 2009، ثم ينتقل �إىل حتليل �آثار �الأزمة على �ل�سناعة 
و  و�الأملني�م  �ل�سلب  و  �حلديد  و�سناعات  و�لبرتوكيماوية  �لنفطية  �ل�سناعات  ال�سيما  �لعربية 

سناعات �لن�سيج و�ملنتجات �لكهربائية و�اللكرتونية و�ل�سناعات �لتح�يلية �الأخرى.

� للدول  �حلقيقي  �القت�ساد  على  كبري  �أثر  �لعاملية  �ملالية  لالأزمة  كان  لقد   •
2009.  فتباطاأ معدل �لنم� �حلقيقي  �نخف�ست معظم �مل�ؤ�سر�ت �القت�سادية يف �ملنطقة يف عام 
لالقت�ساد �لعربي لي�سجل يف �ملت��سط 2.9 ٪ يف عام 2009 مقابل  ٪6 يف عام 2008 وتر�جعت عائد�ت 
�ل�سادر�ت ب�سكل ملح�ظ  بن�سبة  38 ٪ يف �لبلد�ن �لنفطية  و 18 ٪ بالن�سبة للبلد�ن غري �لنفطية، 
�إىل  باالإ�سافة  باأكملها  �ملنطقة  ٪  يف   30 بح��يل  �ملبا�سر  �الأجنبي  �ال�ستثمار  تدفق  �نخف�ض  كما 
�نحفا�ض حت�يالت  �لعمال �ملقيمني باخلارج وعدد �ل�سياح، و�نكما�ض �لقرو�ض وروؤو�ض �الأم��ل، و 

يف �ملقابل �رتفعت معدالت �لبطالة يف �ملنطقة.

عر�سة  �الأك��ر  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول  وخا�سة  للنفط،  �مل�سدرة  �ل��دول  كانت   •
على  ��ستثنائية  ق��درة  �لبلد�ن  ه��ذه  �أظهرت   ، ذل��ك  وم��ع  �لدولية.  �القت�سادية  لال�سطر�بات 
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�ل�سم�د يف وجه �الأزمة �ملالية �لعاملية بف�سل تر�كم عائد�ت �لنفط يف �الأع��م �ل�ستة �ملا�سية و 
بف�سل �ال�سرت�تيجيات �ملتنا�سقة �لتي و�سعتها �حلك�مات.

من  وبالرغم  �لعاملية.  �ملالية  �الأزمة  باآثار  ملح�ظ  ب�سكل  �لنفطية  �لبلد�ن غري  تاأثرت  • كما 
�ملالية  م�ؤ�س�ساتها  �ندماج  نتيجة �سعف  �الأزمة  �أمام هذه  �ل�سم�د  �لبلد�ن  ��ستطاعت هذه  هذ�، 
�لدول من جهة  �لد�خلي لدى هذه  �لطلب  �رتفاع  �لدولية من جهة، وم���سلة  �ملالية  �الأ�س��ق  يف 

�أخرى.

• يبني �لتحليل الآثار �الأزمة �ملالية �لعاملية على �ل�سناعة �لعربية �أن �ل�سلع و �ملنتجات �مل�سنعة 
و �سبه �مل�سنعة هي  �ل�سناعات �لتي �سمدت ب�سكل �أف�سل ن�سبيا �أمام �ال�سطر�بات �القت�سادية 

�لعاملية مقارنة مع �ل�سناعات �لقائمة على �مل��د �خلام و�ل�سلع �الأ�سا�سية و ت�سديرها.

الفصل الثالث:

خ�س�ض لتحليل �الأو�ساع �القت�سادية و �ل�سناعية على �مل�ست�ى �لقطري )كل دولة على حدة(، 
و  �لتح�يلية  �ل�سناعات  على  خا�ض  ب�جه  �لرتكيز  مع  �ل�سناعة  تط�ر  ح�ل  عر�سا  يقدم  حيث 
تط�ر �أهم قطاعاتها خالل 2008، ثم يقدم حتليال ح�ل �أهم تد�عيات �الأزمة �ملالية �لعاملية على 

�قت�ساد�ت و�سناعات كل دولة على حدة عام 2009.

�مل�ثقة  و�الإح�سائيات  �لبيانات  من  جمم�عة  ت�سمن  �لذي  �لتقرير،  هذ�  باأن  ثقة  على  �إننا 
يف  �ملنظمة  من  علمية  م�ساهمة  ي�سكل  �الإ�ستنتاجات،  بع�ض  �إىل  باالإ�سافة  �مل��س�عية  و�لتحاليل 

�سبيل دعم �القت�ساد �ل�سناعي �لعربي. 

�ل�سناعية  �لتنمية  �ملنظمة يف حتقيق  �لتقرير ه� م�ساهمة  �لنهائي من هذ�  ويظل هدفنا 
حتما  �ست�سكل  و�أنها  �ل�ساملة،  �لتنمية  و  �القت�سادي  �لنماء  قاطرة  باعتبارها  �لعربية  للدول 
�لركيزة �الأ�سا�سية لل��س�ل �إىل �أهد�ف �الألفية ورفع م�ست�ى معي�سة ورفاهية �ل�سع�ب �لعربية 

جمعاء.

حممد بن يوسف
املدير العام




