


- املدير العام اشراف عام:  حممد بن يوسف  
- خبرية اقتصادية د. سناء زوايل   اعـــداد: 

– مستشار البحث و التطوير عبد احلميد ثامري    تعـــاون:  
– مشرفة إدرة املعلومات الصناعية            انتصار برهان   

- اللجنة املعلوماتية            اللجنة البحثية  

التقرير ال�صناعي العربي
2010 - 2009

املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين



3

2-2 آثار األزمة املالية العاملية على الصناعات العربية             34
صناعة النفط و الغاز                 34 	•
صناعة البرتوكيماويات                36 	•
صناعات احلديد و الصلب و األلومنيوم              36 	•
صناعات النسيج و املنتجات الكهربائية و اإللكرتونية و األخرى           37 	•
اخلامتة                   39 	•

الفصل الثالث: 
أداء القطاع الصناعي العريب عام 2008 و تأثري األزمة املالية العاملية ) حتليل قطري(               40 

 

الفصل الرابع:
مالحق إحصائية                 182

اململكة األردنية اهلامشية                42 	•
دولة اإلمارات العربية املتحدة               45 	•
مملكة البحرين                 64 	•
اجلمهورية التونسية                 72 	•
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية              80 	•
اململكة العربية السعودية                88 	•
مجهورية السودان              100 	•
اجلمهورية العربية السورية             106 	•
سلطنة عمان                118 	•
دولة فلسطني               124 	•
دولة قطر               130 	•
دولة الكويت               142 	•
اجلماهرية العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى         150 	•
مجهورية مصر العربية              158 	•
اململكة املغربية              168 	•
اجلمهورية اليمنية              176 	•



2

المحتوى

1-1 التطورات االقتصادية للدول العربية عام 2008             10 
النمو االقتصادي                  10 	•
االستثمار املحلي                  11 	•
التضخم                   12 	•
التجارة اخلارجية و التجارة العربية البينية              12 	•

االستثمارات األجنبية املباشرة               14  	•

1-2 وضع الصناعة العربية عام 2008               18
القطاع االستخراجي                 18 	•
القطاع التحويلي                 20 	•

1-3 معوقات الصادرات الصناعية العربية               21
	الرتكيز السلعي للصادرات                21 	•
ضعف االستخدام التكنولوجي يف الصناعات التحويلية            21 	•
اجتاه الصادرات العربية حنو أسواق تقليدية و شديدة املنافسة           22 	•
معوقات تتعلق بالبنية التحتية و اخلدمات اللوجيستية            23 	•
القيود اجلمركية و غري اجلمركية               23 	•
تدين القدرة التسويقية للمنتجات العربية              23 	•
نقص الكوادر البشرية املتخصصة                24 	•
ضعف البحث و التطوير يف تنمية الصناعات التصديرية            24 	•
حمدودية التمويل                 24 	•

1-4 توصيات لتحسني تنافسية الصادرات الصناعية العربية            25

الفصل األول:
نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة يف الدول العربية عام 2008                                                            8

الفصل الثاين:
28 انعكاسات األزمة املالية على االقتصادات و الصناعات العربية      

2-1 األوضاع االقتصادية العربية عام 2009              28
	الدول النفطية                 28 	•
الدول غري النفطية                 31 	•
أفق عام 2010                  33 	•

مقدمة                4



4

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



نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة 
في الدول العربية عام 2008

الفصل األول
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

1-1 التطورات االقتصادية للدول 

العربية عام 2008
يف  �سريعة  تغريات   2008 ع��ام  خ��ال  العربية  البلدان  �سهدت 
و�سعها االقت�سادي, حيث وا�سلت اأ�سعار النفط والغاز واملواد اخلام 
ارتفاعها ال�سريع خال الن�سف االأول من عام 2008  مما نتج عنه 
عائدات نفطية مهمة لهذه البلدان. كما �سهدت يف نف�س الوقت ارتفاع 
اأ�سعار املواد الغذائية واملواد اخلام االأمر الذي ت�سبب يف خلق و�سع 
بلدان  من  كثري  يف  واالجتماعي  االقت�سادي  اال�ستقرار  بعدم  يت�سم 

املنطقة.
اإىل حدوث    2008 اأدت االأزمة املالية العاملية منذ يوليوز  و لقد 
تغيري مفاجئ يف الظرفية العاملية حيث تراجعت اأ�سعار النفط واملواد 
اخلام ب�سكل حاد مما ت�سبب يف خ�سائر فادحة للدول امل�سدرة للنفط 

و يف عجز يف التجارة و يف امليزانية للدول االخرى. 
العاملية على الدول  املالية  توؤثر االأزمة     و بالرغم من هذا, مل 
العربية خال عام 2008 ب�سكل كبري, حيث حققت  اأداءًا اقت�ساديا 
جيدا بلغ معدل منوه 6 % مقابل 5.7 % يف عام 2007. و يعزى هذا 
االأداء اجليد اأ�سا�سا اإىل االرتفاع احلاد يف عائدات النفط الذي كان 
له اأثر اإيجابي على جميع الدول العربية, و اإىل ارتفاع ال�سلع االأ�سا�سية 

والنمو امل�ستمر يف الطلب املحلي.
باالأعوام  مقارنة  ن�سبيا  اجليدة  النتائج  من  وبالرغم  اأن��ه,  اإال 
مبناطق  مقارنة  متدنية  العربية   املنطقة  نتائج  الزالت  املن�سرمة, 
اأخرى من العامل حيث اإن ن�سبة 6 % من النمو تبقى �سعيفة مقارنة 
كمعدل   %  10 �سجلت  التي  ال��ه��ادي  املحيط  ودول  اآ�سيا  دول  م��ع 

منواقت�سادي, وكذا دول جنوب اآ�سيا التي بلغ معدل منوها 8.4 %
من  واأ�سبح   2008 عام  الت�سخم  معدل  ارتفع  اأخرى  جهة  ومن 
 . مواجهته  وينبغي  العربية  ال��دول  تواجه   التي  الكبرية  التحديات 
اأ�سعار الطاقة واملواد الغذائية كما  ويرجع هذا اإىل ا�ستمرار ارتفاع 
�ساهم تزايد الطلب على الوقود احليوي يف ارتفاع اأ�سعار املحا�سيل 
اأعلى معدالت  الغذائية االأ�سا�سية. وقد �سهدت دول ال�سرق االأو�سط 
الت�سخم, ويعزى ذلك غالبا اإىل العوامل التي �سلف ذكرها, باالإ�سافة 
اإىل زيادة ال�سيولة الناجمة عن الفوائ�س املالية يف الدول امل�سدرة 

للنفط. 

 النمو االقتصادي 
ال�ساد�س على  للعام  اقت�ساديا جيدا  اأداء  العربية  الدول  حققت 
التوايل على الرغم من و�سول االأزمة اإىل ذروتها يف الن�سف الثاين 
عوائد  ارتفاع  اإىل  االقت�سادي  االأداء  هذا  ويرجع   .2008 عام  من 
النفط واملواد اخلام االأ�سا�سية و قوة الطلب الداخلي, باالإ�سافة اإىل 

االإ�ساحات االقت�سادية التي انتهجتها احلكومات العربية.

ويف عام 2008 , بلغ الناجت املحلي االإجمايل جلميع الدول العربية 
حمققا   ,  2007 عام  يف  تريليون   1,45 مقابل  دوالر  تريليون   1,88

بالتايل زيادة قدرها 29 % , مما اأدى اإىل حت�سن يف ن�سيب الفرد 
من الناجت املحلي االإجمايل يف املنطقة العربية الذي ارتفع من 4660 

دوالر اإىل 5896 دوالر بواقع 11.3 %  )ملحق 4/1(.

معدل النمو يف الدول العربية غري النفطية 
2008 زيادة غري  النفطية عام  البلدان غري  اقت�سادات  �سهدت 
الطاقة  يف  ال�سيما  و  االأ�سا�سية,  لل�سلع  العاملية  االأ�سعار  يف  م�سبوقة 
�سربت  التي  الدولية  املالية  االأزم��ة  اآث��ار  من  عانت  كما   , واحلبوب 
ب�سكل رئي�سي القطاع العقاري وت�سببت يف انخفا�س اأن�سطة قطاعات 

الت�سدير الرئي�سة.
و تاأثرت بلدان عديدة مثل املغرب وتون�س وم�سر واالأردن باالأزمة 
بع�س  وب���داأت   2008 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف  يف  ال��دول��ي��ة  املالية 
يف  االأجانب  العمال  وحتويات  ال�سياحية  والقطاعات  ال�سناعات 

االنخفا�س.
و مع ذلك, جنحت الدول غري النفطية يف احلفاظ على وترية منو 
اأهمها, ا�ستمرار  2008 وميكن تف�سري ذلك بعدة عوامل  جيدة عام 
املحلية  اال�ستثمارات  وارت��ف��اع  املبا�سر,  االأجنبي  اال�ستثمار  تدفق 

والطلب الداخلي وموا�سلة االإ�ساحات االقت�سادية.
االأداء  بف�سل   2008 عام   %  7.2 النمو  معدل  بلغ  م�سر,  ففي 
وال�سياحة  والعقار  البناء  وقطاعات  التحويلية  لل�سناعة  اجليد 
اال�ستثمار  مداخيل  قيمة  بلغت  كما  اخلا�س   اال�ستثمار  وتزايد   ,
اأهم  2008, مما جعل م�سر  عام  دوالر  مليار   13 املبا�سر  االأجنبي 
واالإم���ارات  ال�سعودية  بعد  املبا�سر  االأجنبي  لاإ�ستثمار  م�ستقطب 

)ملحق 10/1(.
اأما يف تون�س, فقد بلغ معدل النمو 4.4 % عام 2008, ويعزى هذا 
االأداء اجليد مبا�سرة اإىل تطور الزراعة وتزايد اال�ستثمار احلكومي يف 
البنية التحتية وكذلك اإىل ا�ستمرار تدفق اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر 

الذي بلغت قيمته 2.6 مليار دوالر عام 2008 )ملحق 10/1(.
 %  2.7 مقابل   2008 عام   %  5.4 النمو  معدل  بلغ  املغرب,  ويف 
للقطاع  امل�سافة  القيمة  الكبري يف  لارتفاع  نتيجة  ال�سابق  العام  يف 
الزراعي و موا�سلة منو قطاعات اأخرى كال�سناعة التحويلية وقطاع 

البناء والعقار وتزايد اال�ستهاك املحلي. 
اأما بالن�سبة لاأردن, فعلى الرغم من ارتفاع اأ�سعار النفط واملواد 
الغذائية, فقد بلغ معدل النمو 5.6 % بف�سل االأداء اجليد لل�سادرات 
1,2 مليار  وتدفق اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة التي قدرت بقيمة 

دوالر. )3(  

معدل النمو يف الدول العربية النفطية 
�سجل منو اقت�سادات الدول امل�سدرة للنفط انخفا�سا ن�سبيا عام 

)3( االونكتاد، قاعدة البيانات، 2009.
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2008 مقارنة مع العام ال�سابق, حيث انخف�س معدل النمو من 6.2 % 

عام 2007 اإىل 5.8 % عام 2008, وذلك ب�سبب االنخفا�س الطفيف 
يف اإنتاج النفط اخلام)4( مما جنم عنه انخفا�س يف معدالت النمو 

لكل من اململكة العربية ال�سعودية واالإمارات والكويت.
اإال اأن النمو بقي يف معظم الدول النفطية جيدا بف�سل االرتفاع 
امللحوظ يف اأ�سعار النفط, االأمر الذي مكن هذه الدول من موا�سلة 
متويل برامج وا�سعة يف البنية التحتية والبناء واخلدمات وال�سناعة 
يف  الزيادة  اإىل  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأدى  كما  واالت�ساالت  والنقل 
هذه  لدى  ال�سيادية  ال�سناديق  تغذية  ويف  اخلارجية  االحتياطيات 

الدول.
االأع��وام  يف  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  اقت�سادات  ميز  ما  واأه��م 
االأخرية خا�سة خال عام 2008 هو اأن ارتفاع اأ�سعار النفط �ساهم 
املحلي  الناجت  منو  معدل  بلغ  حيث  النفطي  غري  القطاع  تو�سع  يف 
 2007 عام   %  7.2 اخلليج  دول  يف  النفطي  غري  للقطاع  االإجمايل 
بينما مل يتجاوز متو�سط معدل النمو ن�سبة 5 % خال الفرتة 1998 

.-2002

اأما بخ�سو�س العربية ال�سعودية, فقد بلغ معدل منو 4.4 % عام 
2008. وقد مكن ارتفاع عوائد النفط من اإجناز م�ساريع ا�ستثمارية 

�سخمة يف البنية التحتية ومنها اإن�ساء اأربع مدن اقت�سادية مما اأدى 
اإىل تنمية قطاعات العقار والرتبية وال�سحة واملاء والكهرباء و�سائر 

املرفقات العامة.
كما �سهدت الكويت منوًا كبريًا يف الناجت املحلي االإجمايل لي�سل 
اإىل 158 مليار دوالر عام 2008 مقارنًة بعام 2007 حيث كان 112 
ال�سادرات  وحجم  القوية  النفط  باأ�سعار  مدعومًا   , دوالر  مليار 

النفطية جمتمعًة مع زيادة اال�ستثمار االأجنبي يف الدولة حتى اأواخر 
عام 2008.

وا�سل اقت�ساد االإمارات اأداءه اجليد ب�سكل ملحوظ عام 2008  
املحلي  الناجت  ت�ساعف  ولقد   %  7.4 بلغ معدل منوه احلقيقي  حيث 
 88,55 – 2008(  حيث تزايد من  االإجمايل خال الفرتة )2003 
مما   2007 عام  دوالر  مليار   198,67 اإىل   2003 عام  دوالر  مليار 

جعلها اأحد اأقوى اقت�سادات الدول العربية.
ويعزى هذا االأداء اجليد اإىل توا�سل ارتفاع اأ�سعار املحروقات يف 

ال�سوق العاملية واالإنفاق احلكومي, ومنو القطاع غري النفطي. 
اجلزائر  وا�سلت  فقد  العاملية  املالية  االأزم��ة  من  الرغم  وعلى 
اأداء اقت�سادي جيد حيث قدر  لل�سنة اخلام�سة على التوايل حتقيق 
معدل النمو عام 2008  بن�سبة 3.5 ٪ مقابل 3 ٪ يف عام 2007 و ذلك 
بف�سل التو�سع الذي �سهدته بع�س القطاعات مثل البناء واخلدمات 
والبنية التحتية و برامج اال�ستثمارات العمومية ال�سخمة التي تقوم 

بها احلكومة اجلزائرية.

االستثمار املحلي  
العربية.  الدول  للنمو يف  االأول  املحرك  املحلي  اال�ستثمار  اأ�سبح 
بينما كان النمو يعتمد على اال�ستهاك املحلي يف بداية هذه الع�سرية, 
تزايدت ن�سبة م�ساهمة اال�ستثمار املحلي يف الناجت املحلي االإجمايل 
ب�سكل ملحوظ خال ال�سنوات االأخرية , وذلك بف�سل ارتفاع مداخليل 

النفط واملواد االأ�سا�سية ووفرة ال�سيولة . 
الدول  يف  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف  اال�ستثمار  ن�سبة  وبلغت 
العربية 25.6 % عام 2008 مقابل 23.5 % عام 2007. و�سجلت كل 

شكل 1 / 1

!"#$%&' ()*&' +, -./0123' 456&' (*%7!"#$%&' ()*&' +, -./0123' 456&' (*%7!"#$%&' ()*&' +, -./0123' 456&' (*%7
2008 - 2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
+8"89&' +&/5:;' +<9=' >?/6&'5.3 2 3.5 7.3 7.4 8.1 5.9 5.2 6
+&/5:;' +<9=' >?/6&'656 657 666 742 873 1065 1255 1456 1887

!"6@)) !"&). A./07 :A*0='!"6@)) !"&). A./07 :A*0='

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

5.3

2

3.5

7.3 7.4

8.1

5.9

5.2

6

+>">?&' +&/5@A' +B?:' CD/6&' +&/5@A' +B?:' CD/6&'

معدل النمو 
االقتصادي

يف الدول العربية
2008-2000

)4( يرجع هذا االنخفا�ص اإىل حمدودية قدرة االإنتاج من جهة، واإىل ما تفر�صه االأوبك من ح�ص�ص على االإنتاج.

املصدر: مصادر دولية ووطنية
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

اأعلى معدالت منو يف االإنفاق اال�ستثماري يف  من االإم��ارات والعراق 
التوايل,  49.6 يف املائة على  و  67.7 يف املائة  الدول العربية بن�سبة 
وقطر  واجلزائر  البحرين  ثم  املائة,  يف   41.5 بن�سبة  ُعمان  تليهما 
يف  االرتفاع  ويعد   .)1/1 ج��دول   ( املائة  يف   35 جت��اوزت  مبعدالت 
معدالت منو اال�ستثمار يف هذه الدول اإىل زيادة االإنفاق اال�ستثماري 
الذي �ساحب ارتفاع عوائد النفط يف هذه الدول وت�سجيلها فوائ�س 
يف  لا�ستثمار  املرتفع  النمو  اأم��ا   , مرتفعة   حملي  ادخ��ار  ومعدالت 
العراق فهو نتيجية موا�سلة جهود االإعمار وتطوير الطاقة االإنتاجية 
فيه, ويف قطرمرجعه اإىل ا�ستكمال عدد من امل�ساريع خا�سة يف قطاع 

الغاز امل�سال ويف قطاع البناء ال�سكني وال�سناعي.

التضخم 
ارتفاعا  كمجموعة  العربية  ال���دول  يف  الت�سخم  معدل  �سجل 
اأو  النامية  ال��دول  اأغلب  يف  وقع  ما  غرار  على   ,2008 عام  ملحوظا 

ذات االقت�ساد النا�سئ. وتقدر ن�سبة ارتفاع معدل الت�سخم يف الدول 
العربية ب� 10.2 % عام 2008 مقابل 7.3 % عام 2007.

 2008 ع��ام  يف  الت�سخم  معدالت  يف  امل�سجلة  ال��زي��ادة  وتعزى 
باملقارنة مع عام 2007 , يف معظم الدول العربية اإىل زيادة اأ�سعار 
الن�ساط  حجم  وزي���ادة  ال��وق��ود,  اأ�سعار  وارت��ف��اع  الغذائية,  ال�سلع 
للنفط,  امل�سدرة  العربية  الدول  ففي  املحلي.  والطلب  االقت�سادي 
واخلا�س  احلكومي  االإنفاق  زي��ادة  اإىل  املحلي  الطلب  ارتفاع  يعزى 
نتيجة ارتفاع عوائد �سادرات النفط خال ال�سنوات القليلة املا�سية. 
يف  الغذائية  وال�سلع  النفط  ا�سترياد  تكلفة  ارتفاع  اأدى  املقابل,  ويف 
ب�سكل  الت�سخمية  ال�سغوط  زيادة  اإىل  ال�سلع  لهذه  امل�ستوردة  الدول 
وم�سر  ولبنان  وال�سودان  وتون�س  االأردن  وبوجه خا�س, يف  ملحوظ, 

واليمن.

التجارة اخلارجية والتجارة العربية البينية الصادرات
وا�سل اأداء ال�سادرات للدول العربية حت�سنه اإذ بلغت ال�سادرات 
العربية 1,06 تريليون دوالر عام 2008 مقابل 798 مليار دوالر عام 
2007 ) ملحق 7/1( , اإال اأن هذا االأداء اجليد يعود اإىل ت�سارع ارتفاع 

اأ�سعار النفط اأكرث منه اإىل التزايد احلقيقي يف قدرات االإنتاج, حيث 
النفط  اأ�سعار  و  العربية  ال�سادرات  تزايد   بني  قوي  ارتباط  هناك 

العاملية 
ومقارنة مع  باقي دول العامل, جتاوزت قيمة ال�سادرات العربية 
�سادرات دول اأمريكا الو�سطى واجلنوبية التي بلغت قيمة �سادراتها 
مليار   472 �سادراتها  قيمة  بلغت  التي  ورو�سيا  دوالر,  مليار   561

دوالر. 
بينما ال تزال املنطقة العربية بعيدة عن حجم �سادرات االحتاد 
االأوربي والذي يفوق �سادرات املنطقة العربية ب�ست مرات, والدول 

االآ�سيوية باأربعة اأ�سعاف.
العربية  ال��دول  اقت�سادات  �سهدت  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى 
انفتاحا متناميا نحو اخلارج خال الفرتة    )2003 2008-( حيث 
الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية  تزايدت ن�سبة ال�سادرات يف 
كمجموعة اإقليمية من 38 % عام 2003 اإىل 56 % عام 2008)جدول 
العرب كما تزايدت ح�سة  الدول  تنتج  اأي حوايل ن�سف ما   ,)3/1

من  الفرتة  نف�س  خال  تدريجيا  العاملية  التجارة  يف  العربية  الدول 
اإنه التزال هذه احل�سة  اإال   .  2008 % عام   6 اإىل   2005 % عام   4

�سعيفة ن�سبيا مقارنة بدول االحتاد االأوربي الذي فاقت ح�سته 37 % 
و الدول االآ�سيوية التي بلغت ح�ستها يف التجارة العاملية 27  % حيث 

متثل ال�سني لوحدها ثاين اأكرب م�سدر يف العامل.

الواردات
 2008 عام  تزايدت  فلقد  العربية,  الدول  ل��واردات  بالن�سبة  اأما 
641 مليار دوالر. وعلى الرغم من االأزمة املالية  حيث بلغت قيمتها 
فقد   ,2008 لعام  االأخ��ري  الن�سف  يف  ذروتها  �سهدت  التي  العاملية 
دوالر  مليار   387 بلغ  جتاريا  فائ�سا  العربية  ال��دول  جمموع  �سجل 

جدول 1/1
اإلستثمار  املحلي يف الدول العربية 2008 )%(

معدل منو االستثمارمعدل اإلستثمارالدولة
25.632.6جمموع الدول العربية 

37.627.6 االردن 
28.467.7االمارات 

2839.5البحرين
27.824.1تونس

37.437.3اجلزائر
19.114.3جيبويت

20.819.2السعودية 
20.212.2السودان

2727.8سورية
20.649.6العراق
30.441.5عمان 

30.135.2قطر
18.915.5الكويت

28.935لبنان
23.527.6ليبيا 
22.333.1مصر 

35.926املغرب 
199.7موريتانيا

24.224.7اليمن

املصدر التقرير اإلقتصادي العريب املوحد 2009
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وياأتي كمح�سلة لزيادة الفائ�س من ع�سر دول عربية واأهمها الدول 
النفطية و على راأ�سها ال�سعودية واالإمارات. ويرجع ذلك اإىل ارتفاع 
االأ�سعار  املطرد يف  التزايد  الناجمة عن  النفطية,  ال�سادرات  قيمة 

العاملية للنفط. )ملحق 5/1( 
من جهة اأخرى, ازداد عجز احل�ساب اجلاري خال عام 2008 
ولبنان  و�سوريا  وامل��غ��رب  ك���االأردن  النفطية  غري  ال��دول  معظم  يف 

جدول 2/1
معدل التضخم يف الدول العربية )%(

2002-1998200320042005200620072008
1.21.63.43.56.35.414.9االردن

2.93.256.29.31111.5االمارات
0.81.72.32.62.23.43.5-البحرين

2.62.73.624.53.15تونس
2.72.63.61.62.53.74.5اجلزائر
1.323.13.13.6512جيبويت

0.70.60.40.62.34.19.9-السعودية
10.97.78.48.57.2814.2السودان

1.15.84.47.2104.714.5-سوريا
0.30.20.71.93.25.912.6-عمان
1.62.36.88.811.81415قطر

1.511.34.13.1510.5الكويت
0.75.64.110.7-1.21.31.7لبنان
2.22.03.46.710-2.1-3.1-ليبيا
3.13.28.18.84.21111.7مصر

1.81.21.513.323.9املغرب
5.95.310.412.16.27.37.3موريتانيا

10.910.812.59.910.811.710.8اليمن
املصادر:  قاعدة املعلومات لصندوق النقد الدويل 2009 و مصادر وطنية

جدول 3/1
التجارة اخلارجية و تنافسية الصادرات العربية 2008-2003

 200320042005200620072008
2793875016207971066الصادرات )مليار $(
226294366435541653الواردات )مليار $(

105105201251268387صايف احلساب اجلاري )مليار $(
384447495057نسبة الصادرات من الناتج املحلي االمجايل )يف املئة(

7.59.110.712.413.715.7الصادرات يف العامل )ترليون $(
3.74.24.755.26نصيب الصادرات العربية يف صادرات العامل

8.998.5988نصيب الصادرات العربية البينية يف إمجايل  الصادرات العربية
AIDMO و التقرير الصناعي العريبWTO مصدر: منظمة التجارة العاملية
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

واليمن. ويعزى ذلك اإىل جملة من االأ�سباب اأهمها: االرتفاع الكبري 
واأ�سعار  النفط  واأ�سعار  الو�سيطة  وال�سلع  الغذائية  ال�سلع  اأ�سعار  يف 

�سرف العمات الرئي�سية مقابل الدوالر.
وت�سكل دول اآ�سيا ال�سريك التجاري الرئي�سي للدول العربية حيث 
االحتاد  من  كل  يليها    %  35 اإليها  العربية  ال�سادرات  ن�سبة  بلغت 
على   % و9,8   %  18 بن�سبة  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  االأورب���ي 
وتنمو  �سعيفة  ت��زال  فا  البينية,  العربية  ال�سادرات  اأم��ا  التوايل. 
 2000 % بني عام   8 ب�سكل طفيف حيث بلغ متو�سط معدلها حوايل 
 164( االأ�سعف  البينية  العربية  ال�سادرات  وتعترب   .2008 وع��ام 

بلغ�ت  العامل حيث  التجارية يف  الكتل  باقي  مليار دوالر( مقارنة مع 
ال�سادرات االأوربي�ة البيني�ة 3.6 تريليون دوالر, اأي حوايل 22 �سعف 
فقد  البينية,  االأ�سيوية  ال�سادرات  اأما  البينية.  العربية  ال�سادرات 
بلغت 990 مليار دوالر اأي ما يعادل �ستة اأ�سعاف ال�سادرات العربية 

البينية.)1()�سكل 2/1(

االستثمارات األجنبية املباشرة 
الدول  نحو  تدفقها  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  وا�سلت 
العربية وبداأت تلعب دورا هاما يف اقت�سادات الدول العربية بالنظر 

شكل 1 / 2

شكل 1 / 3

 2008 B/%& CD1E1&' FGH !"6"I&' C'A./0&' 2008 B/%& CD1E1&' FGH !"6"I&' C'A./0&'
(A3). A/"<7)

+#)A)3' ./9?3' ASEAN MERCOSUR GAFTA
3633 990 279 164

WTO 2009 :A*0='WTO 2009 :A*0='
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3633

2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, J$K/I=' !"I6:L' C'A/5M1N3'
(A3). O4"<7)(A3). O4"<7)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Series2 9275 6978 15994 25274 46632 70805 80642 99797
Series3 9275 6978 15994 25274 46632 70805 80642 99797

UNCTAD 2009 :A*0='UNCTAD 2009 :A*0='UNCTAD 2009 :A*0='

2008 - 2001 !"#$%&' ()*&' +, L$=/K:' !"K6@M' F'9/5N1O3'
 

UNCTAD 2009 :9*0:'

3/1 ;<=
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9,275 6,978

15,994

25,274

46,632

70,805

80,642

99,797

الصادرات البينية 
حسب التكتالت

لعام 2008
)مليار دوالر(

WTO,2009: املصدر

االستثمارات األجنبية
املباشرة

يف الدول العربية
2008 - 2001
)مليون دوالر(

UNCTAD 2009 :املصدر

)1( منظمة التجارة العاملية، 2009.
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اإىل قدرتها على ترقية اال�ستثمار اخلا�س ودعم النمو فيها. فخال 
عام 2008 , بلغت اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة 99,7 مليار دوالر 

مقابل 80,6 مليار دوالر عام 2007, اأي بزيادة قدرها 23.6 %.
النفط,  عوائد  من  املتاأتية  ال�سيولة  بوفرة  النمو  ه��ذا  ويف�سر 
االأعمال اجليد  والتي مت توظيفها يف م�ساريع جمدية وكذلك مبناخ 
يف غالبية الدول العربية, باالإ�سافة اإىل تنامي الوعي باأهمية ال�سوق 

العربية والتفاعل االقت�سادي مع  املجال االأورومتو�سطي.
تدفقات  من  االأك��رب  احل�سة  عربية  دول  ثاث  ا�ستقطبت  ولقد 
 38,2 ال�سعودية  ا�ستقطبت  حيث  املبا�سر,  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار 
دوالر,  مليار   13,2 وم�سر  دوالر  13,7مليار  واالإم��ارات  دوالر  مليار 
املبا�سر  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  ثلثي  ح���وايل  ت��دف��ق��ات  ميثل  م��ا  اأي 
يف  اأموالها  اخلليج   دول  توظف  كما  العربية.  املنطقة  اإىل  الداخل 
املنطقة فقط يف   %  11 منها  مبا�سرة  اأجنبية  كا�ستثمارات   اخلارج 

العربية.
تدفق  تنامي  هو  االأخ��رية  ال�سنوات  العربية يف  املنطقة  ميز  وما 
اال�ستثمارات  قيمة  ارتفعت  العربية حيث  الدول  بني  االأم��وال  روؤو�س 
 34 اإىل    2000 عام  دوالر  مليار   1,4 من  البينية  العربية  املبا�سرة 
اإجمايل  من   %  35 بحوايل  �ساهمت  حيث   2008 عام  دوالر  مليار 

تدفق اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة  املتوجهة نحو الدول العربية.
اال�ستثمارات  معظم  ترتكز  القطاعي,  بالتوزيع  يتعلق  ما  ويف 
 %  62 ن�سبة  ا�ستحوذت على  اإذ  البينية يف قطاع اخلدمات  العربية 
من االإجمايل, ثم القطاع ال�سناعي الذي ا�ستحوذ على ن�سبة 28% 
اإجمايل  % من   3 بلغت  بح�سة  الزراعي  القطاع  ثم  االإجمايل,  من 

اال�ستثمارات العربية البينية.
وتعزى هذه الطفرة الكبرية لا�ستثمارات االأجنبية الواردة اإىل 

الدول العربية اإىل عوامل عدة اأهمها :

شكل 1 / 4

2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'2008 - 1995 !"6"I&' !"#$%&' C'A/5M1N3'
(A3). A/"<7)(A3). A/"<7)

1995 2000 2003 2006 2007 2008
invest 1 2 6 18 21 34

2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='2008 C'A./0&' O/51P') A/5M1N3' O/5Q& !"#$%&' !GNR=' :A*0='
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االستثمارات العربية
البينية 

2008 - 1995
)مليار دوالر(

جدول 4/1
االستثمار األجنيب املباشر يف الدول العربية ) مليون دوالر(

2005200620072008
1,7743,2191,9501,954االردن

10,90012,80614,18713,700االمارات
1,0492,9151,7561,794البحرين

7823,3121,6182,761تونس
1,0811,7951,6622,646اجلزائر

12,09718,29324,31838,223السعودية
2,3053,5412,4362,601السودان

5836591,2422,116سوريا
249614187الصومال

515383485488العراق
1,5381,6883,1252,928عمان

47192829فلسطني
2,5003,5004,7006,700قطر

23412212356الكويت
2,6242,6752,7313,606لبنان
1,0382,0134,6894,111ليبيا
5,37610,04311,57813,200مصر

1,6532,4502,8032,388املغرب
814155153103موريتانيا

3021,121917463-اليمن
46,63270,80580,64299,954االمجايل

املصدر: قاعدة االحصاءات  لالنكتاد 2009

املصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار  وائتمان الصادرات 2008
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

 الفائ�س املايل املرتاكم اأ�سا�سا من العوائد النفطية يف البلدان 
امل�سدرة للنفط ك�سبب رئي�سي لهذه التدفقات نحو البلدان العربية.

 موا�سلة �سيا�سات التحرير االقت�سادي واخل�سخ�سة يف الدول 
العربية.

 تطور اأ�ساليب الرتويج القطرية و االنفتاح العربي البيني ب�سكل 
ملحوظ.

 حت�سن مناخ اال�ستثمار يف اأغلب الدول العربية نتيجة للتدابري 
االإ�ساحية التي نفذتها احلكومات العربية مثل اخل�سخ�سة وتطوير 
اأكرث  حماية  ل�سمان  اال�ستثمارية  احل��واف��ز  و  واالأنظمة  القوانني 

لا�ستثمارات العربية واالأجنبية على ال�سواء )2(.
امل�سروعات  بع�س  يف  اال�ستثمار  عائد  ملعدل  الن�سبي  االرتفاع   

الكربى و احليوية داخل الدول العربية مقارنة بنظريه يف اخلارج.
 ارتفاع طلب االقت�سادات النامية الكربى كال�سني والهند على 

م�سادر الطاقة الهيدروكربونية واملواد اخلام االأ�سا�سية.
 تزايد الوعي باأهمية ال�سوق العربية وباملجال االأورواملتو�سطي.

وت�ستفيد �سناعات مواد البناء, كالزجاج واالإ�سمنت واملعادن من 
يف  ال�سخمة  واال�ستثمارات  البناء  قطاع  ي�سهدها  التي  النمو  وترية 

البنية التحتية .

اأما بخ�سو�س ال�سناعات الثقيلة, ك�سناعات احلديد وال�سلب 
من  العديد  اأي�سا  جذبت  فقد  واالأ�سمدة,  والبا�ستيك  والكيماويات 

م�ساريع اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر خال عام 2008.
اجلديدة  امل�ساريع  من  العديد  االأملنيوم  قطاع  ا�ستقطب  ولقد 
حيث  هامة  قفزة  االأ�سمدة  اإنتاج  عرف  كما   , اجلزائر.  يف  خا�سة 
واالأردن  واملغرب  م�سر  يف  خا�سة  جديدة  م�ساريع  عدة  ا�ستقطب 

بف�سل وفرة الفو�سفات والغاز الطبيعي يف هذه البلدان.
لكن على العموم, بقي تدفق اال�ستثمارات يف ال�سناعات التحويلية 
كالن�سيج وال�سيارات واالأجهزة الكهربائية واالإلكرتونية وال�سناعات 
الغذائية غري كاف لتحقيق اأثروا�سع على اقت�سادات الدول العربية 

بهدف الو�سول اإىل تنمية م�ستدامة.
القطاع  نحو  االأجنبية  اال�ستثمارات  ج��ذب  يف  النق�س  ويعزى 

ال�سناعي اإىل عدة عوامل, اأهمها :
اخلا�سة  والت�سريعية  االإدارية  االإ�ساحات  تطبيق  يف  تباطوؤ   1-
االإدارية  االإج��راءات  من  كثريا  امل�ستثمرون  يعاين  حيث  باال�ستثمار 
الطويلة والروتينية املعقدة ال�سيما عند طلب احل�سول على تراخي�س 
على  �سلبا  ويوؤثر  واجلهد  الوقت  من  الكثري  يتطلب  مما  اال�ستثمار 

تنفيذ خطط اال�ستثمار الأ�سحاب امل�ساريع.
لل�سناعات  بالن�سبة  القرو�س خا�سة  -2 �سعوبة احل�سول على 
تبقى   , اخلا�سة  البنوك  تزايد  من  فبالرغم  واملتو�سطة.  ال�سغرية 
من  يقلل  ال��ذي  ال�سيء  ال�����س��وق,  على  مهيمنة  احلكومية  البنوك 

التناف�سية ومن وفرة وتنوع املوارد املالية.
ال��ازم��ة ملعطيات  امل��ع��ل��وم��ات واالإح�����س��اءات ح��ول  -3 غ��ي��اب 
اال�ستثمار ال�سناعي حيث يعاين امل�ستثمرون من نق�س يف املعلومات 
التي  اال�ستثمار  جم��ال  يف  الدقيقة  البيانية  واالإح�����س��اءات  املوثقة 

متكنهم من التخطيط العلمي ال�سليم مل�ستقبل ا�ستثماراتهم.
-4 حمدودية البنية التحتية والتجهيزات االأ�سا�سية حيث بالرغم 
من اجلهود الكبرية التي بذلت يف �سبيل توفري الهياكل والتجهيزات 
اأكرب  من  تعترب  الزال��ت  اأنها  اإال  ح��رة,  مناطق  واإن�ساء  واخل��دم��ات 

املعوقات التي يعاين منها امل�ستثمرون.
يف  ت�ساهم  االأج��ن��ب��ي��ة  اال���س��ت��ث��م��ارات  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  وجت���در 
وحت�سني  املحلي  اال�ستثمار  لتنمية  ال�سرورية  املالية  توفرياملوارد 
وتعزز  التكنولوجيا  نقل  على  تعمل  كما  والت�سيري  االإدارة  مناهج 
تناف�سية ال�سناعات املحلية وتوفري منا�سب عمل  و  الفنية  املهارات 
جديدة. لهذا ينبغي  اأن ت�سع الدول العربية مو�سوع اال�ستثمار على 
راأ�س اأولوياتها التنموية احلالية و ذلك عرب توفري مناخ �سليم لتطوير 
وتعزيز دور القطاع اخلا�س وحت�سني االإطار الت�سريعي املتعلق ببيئة 
االأعمال وتوجيه اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر نحو القطاع ال�سناعي و 
خلق الوعي التنموي لدى ال�سعوب نحو اأهمية و اإ�سرتاتيجية التنمية 

ال�سناعية العربية ومردودها القومي ال�سامل على املدى الطويل . 
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)2( تعترب م�ص��رو ال�ص��عودية الدولة االأكرث ا�ص��احا يف املنطقة العربية لعامي 2009 ح�ص��ب تقرير »ممار�ص��ة اأن�ص��طة االأعمال« للبنك الدويل كما قررت اجلزائر ت�ص��جيع 

اال�ص��تثمار االجنبي عرب تبني م�ص��روع قرار يت�ص��من عدة اإجراءات لتب�ص��يط االإجراءات االإدارية. ويقت�ص��ي هذا القانون اإمكانية ا�ص��تفادة بع�ص م�صاريع اال�صتثمار من 
امتيازات عقارية ملدة 20 عاما قابلة للتجديد ولا�صتبدال بتعهدات قانونية. كما قرر املغرب تخفي�ص ن�صبة ال�صرائب على ال�صركات. 

التوزيع القطاعي لالستثمارات
العربية البينية املباشرة

)%( 2008

املصدر: مناخ االستثمار يف الدول العربية 2008
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دعم  خال  من  جنوب–جنوب  التعاون  تعزيز  اأي�سا  ينبغي  كما 
بهدف  االإقليمي  التكامل  وت��رية  ت�سريع  و  املوؤ�س�سات  بني  ال�سراكة 

تو�سيع رقعة ال�سوق وجناعة ومردودية م�ساريع اال�ستثمار. 
وعليه, ومن اأجل حتفيز اال�ستثمارات ال�سناعية يف الدول العربية 

, ينبغي اإتباع ما يلي:
1- تكثيف وموا�سلة اجلهود ق�سد ت�سهيل االإجراءات والت�سريعات 

اخلا�سة واملحفزة واجلاذبة لا�ستثمار. 
2- �سرورة تطوير احلكامة االقت�سادية من اأجل �سفافية اأكرث يف 

ال�سيا�سات والقوانني والقرارات اال�ستثمارية.
3- تفعيل دور القطاع املايل لتوفري القرو�س الازمة لل�سناعات 

ال�سغرية واملتو�سطة.
لتحفيز  القطرية  ال��درا���س��ات  وحت��دي��ث  اخل��دم��ات  حت�سني   -4

اال�ستثمارات املحلية واالأجنبية.

5- ع�سرنة مناهج التعليم العام واخلا�س وتنظيم دورات تدريبية 

التطورات  مواكبة  بهدف  املحلية  والكوادر  العاملني  لتاأهيل  نوعية 
العاملية وتلبية حاجيات امل�ستثمرين من املوارد الب�سرية املدربة ذات 

الكفاءة واالإنتاجية العالية.
تطبيق حمتوى  االإقليمي عرب  النطاق  على  القيام مببادرات   -6

مائم  اأعمال  مناخ  لتوفري  االأط��راف  ومتعددة  الثنائية  االتفاقيات 
رخ�س  اإج��راءات  وت�سهيل  اال�ستثمار  لرتويج  موحدة  هيئات  واإقامة 

تنفيذ امل�سروعات.
التجهيزات  باأحدث  مزود  متخ�س�س  معلوماتي  بنك  اإيجاد   -7

ذلك  و  الدقيقة  املوؤ�سرات  و  االأح�ساءات  و  املعلوماتية  االأ�ساليب  و 
لتزويد امل�ستثمرين و املمولني و �سناع القرار و الباحثني و املبدعني 
اأدق املعلومات و البيانات و املوؤ�سرات املتعلقة  و املبتكرين باأحدث و 

باال�ستثمار عامة و باال�ستثمار ال�سناعي خا�سة.

جدول 5/1
القيمة املضافة للقطاع الصناعي ) مليار دوالر (

إمجايل القطاع التحويليإمجايل القطاع االستخراجيإمجايل القطاع الصناعيعام
ن.م.إ)%(القيمةن.م.إ)%(القيمة*ن.م.إ)%(القيمة

1992156,132.2105,821.850,310.4
1993145,829.996,919.948,910
1994145,429.292,018.553,410.7
1995161,230.2103,419.457,810.8
1996189,532.5127,321.862,210.7
1997195,832.3129,621.466,210.9
1998165,229.597,81867,411.5
1999201,933.6131,322.270,611.4
2000280,141.7208,931.171,210.6
2001250,537.9179,527.371,010.6
2002256,238.2179,92776,311.2
2003298,240216,929.281,310.8
2004388,044.2294,133.793,910.5
2005523,848.9414,038.8109,810
2006640,248.9492,739.2123,89.8
2007742,951.1601,541.2141,49.6
2008976,751.3800,142.4176,68.9

املصدر: مصادر وطنية وقاعدة بيانات األمم املتحدة.
*ن.م.إ )%(: نسبة القيمة املضافة يف الناتج املحلي اإلمجايل
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

1-2 وضع الصناعة العربية عام 2008 
�سهدت الدول العربية يف عام 2008 ارتفاعا قيا�سيا يف االأ�سعار 

العاملية للنفط وال�سلع االأ�سا�سية.
2008 يف  يوليوز  منذ  العاملية  املالية  االأزم��ة  ت�سببت   , ومع ذلك 
تغيري مفاجئ يف الظرفية العاملية حيث تراجعت اأ�سعار النفط واملواد 
اخلام ب�سكل ملحوظ من 150 دوالر يف يوليوز  عام 2008  مقابل 40 

دوالر يف اأواخر عام 2008. 
القطاعات  على  التاأثري  يف  العاملية  املالية  االأزم���ة  ب���داأت  كما 
التحويلية الرئي�سة لبع�س البلدان مثل املغرب و تون�س وم�سر واالأردن 

يف الن�سف الثاين من عام 2008. 
ال�ساد�سة  لل�سنة  ال�سناعي  القطاع  وا�سل  الرغم من هذا  وعلى 
امل�سافة  القيمة  بلغت  حيث  املحروقات   اأ�سعار  ارتفاع  بف�سل  منوه 
للقطاع ال�سناعي العربي 976,7 مليار دوالر عام 2008 مقابل742,9 

مليار دوالر عام 2007, حيث زادت مبعدل 30 %. 
و بذلك, ا�ستمر القطاع ال�سناعي يف احتال ال�سدارة يف الن�ساط 
االقت�سادي للدول العربية خال عام 2008 حيث �ساهم بن�سبة 51% 
هذا  ويعزى  كمجموعة.  العربية  للدول  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 
�ساهم  الذي  اال�ستخراجي  القطاع  اأهمية  اإىل  اأ�سا�سا  اجليد  االأداء 

لوحده بن�سبة 42 % من الناجت املحلي االإجمايل العربي عام 2008.

القطاع االستخراجي 
اأداءه  التوايل  على  ال�ساد�س  للعام  اال�ستخراجي  القطاع  وا�سل 
اجليد حيث تزايدت قيمته امل�سافة من 601 مليار دوالر عام 2007 
اإىل 800مليار دوالر عام 2008, اأي بن�سبة 33 %. ويرجع هذا التزايد 

اإىل ارتفاع اأ�سعار املحروقات على امل�ستوى العاملي.

شكل 1 / 6
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املصدر: أوبك

جدول 6/1
 انتاج النفط اخلام لبعض الدول النفطية )ألف برميل يف اليوم(

تغري200620072008الدولة
2008/2007

1,3681,3711,3810.73اجلزائر

1,9572,1832,3417.24العراق

0.78-2,6642,5742,554الكويت

1,7511,6731,7182.69ليبيا

0.59-802845840قطر

9,2078,8169,1133.37السعودية

2,5682,5292,5571.11اإلمارات

20,31719,99120,5042.57جمموع

املصدر: النشرة اإلحصائية السنوية )أوبك(  2010
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عام  خال  الت�ساعد  يف  العاملية  النفط  اأ�سعار  ا�ستمرت  ولقد 
خال  خا�سة  م�سبوقة  غري  قيا�سية  م�ستويات  بذلك  وبلغت    2008

اأوبك  خامات  �سلة  �سعر  جتاوز  حيث  العام  هذا  من  االأول  الن�سف 
و�سل  كما  اأغ�سط�س,  �سهر  خ��ال  للربميل  دوالرا  ال�150  حاجز 
املتو�سط ال�سنوي ل�سعر �سلة خامات اأوبك اإىل 99,67 دوالر للربميل, 

وهو اأعلى معدل �سنوي منذ عام 1986.
ولقد كان للعوامل اجليو�سيا�سية واالختناقات يف طاقات التكرير 
وامل�ساربات وانخفا�س قيمة الدوالر, تاأثري هام على حركة االأ�سعار 
ال�سوق  املوؤثرة على  العوامل  اإىل  باالإ�سافة  ال�سنة  اال�ستثنائية خال 

املتمثلة يف العر�س والطلب.
اإنتاج النفط اخلام يف الدول العربية النفطية,  اأما فيما يخ�س 
فقد زاد منوه يف جمموعة الدول العربية فقط ملنظمة اأوبك يف عام 
2008 بف�سل ارتفاع اأ�سعار النفط العاملية م�سجا 20.5 مليون برميل 

يف عام 2008 نظري 19.9 مليون برميل يف عام 2007.
يف حني ياحظ انخفا�س طفيف يف اإنتاج كل من الكويت و قطر 

مبعدل0.78 - % و-0.59 %على التوايل مقارنة مع العام املا�سي.
و ا�ستمر القطاع اال�ستخراجي يف امل�ساهمة ب�سكل هام يف الن�ساط 
املحلي  الناجت  يف  ن�سبته  تزايدت  حيث  العربية  للدول  االقت�سادي 
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املصدر: بيانات وطنية 
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نظرة عامة حول أداء االقتصاد و الصناعة في الدول العربية عام 2008

االإجمايل بنقطة مئوية, اأي من 41 % خال عام 2007 اإىل 42 % 
خال عام 2008.

كما تزايدت اأهمية القطاع اال�ستخراجي يف الن�ساط االقت�سادي 
يف اأغلب الدول النفطية حيث ارتفعت ن�سبة القطاع اال�ستخراجي يف 
الناجت املحلي االإجمايل يف اجلزائر من 32 % عام 2002 اإىل 49 % 
عام 2008 , ويف الكويت من 39 % عام 2002 اإىل 53 % عام 2008 

كما ارتفعت هذه الن�سبة يف ليبيا من 35 % اإىل 58 %.
ويتاأكد مما تقدم اأن ارتفاع عوائد النفط �ساعف ارتباط اقت�سادات 
االإ�ساحات  بتاأخري  ينذر  مم��ا  الطبيعية  ب��امل��وارد  النفطية  ال���دول 

االقت�سادية الهيكلية ال�سرورية الرامية اإىل تنويع اقت�ساداتها. 

 القطاع التحويلي 
حيث   ,2008 عام  خال  اجليد  اأداءه  التحويلي  القطاع  وا�سل 
141,1 مليار  176,6 مليار دوالر مقابل  بلغت قيمته امل�سافة حوايل 
دوالر عام 2007, بزيادة معدلها 19 % على الرغم من �سوء الظرفية 
العاملية واحتلت كل من ال�سعودية واالإمارات ال�سدارة حيث متثل هذه 
الدول لوحدها 40 % تقريبا من القيمة امل�سافة لل�سناعة التحويلية 

ملجموع الدول العربية, وهذا بف�سل �سناعاتها البرتوكيماوية. 

شكل 1 / 9

+#$%&' +&/5:;' +<9=' >?/6&' h7 +<V491&' +S/60&' d/T8&' !IG_ A4T?+#$%&' +&/5:;' +<9=' >?/6&' h7 +<V491&' +S/60&' d/T8&' !IG_ A4T?
(%)

1992 10.4
1993 10
1994 10.7
1995 10.8
1996 10.7
1997 10.9
1998 11.5
1999 11.4
2000 10.6
2001 10.6455
2002 11.2029
2003 10.8019
2004 10.5223
2005 10.0118
2006 9.8
2007 9.6
2008 8.9

- :A*0='

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

10.4

10

10.7
10.8

10.7
10.9

11.5
11.4

10.6 10.645

11.203

10.802

10.522

10.012

9.8
9.6

8.9

تطور نسبة القطاع 
الصناعي التحويلي
من الناتج املحلي 

اإلمجايل العريب )%(

شكل 1 / 10

2008 B/S +, ()*&' m%I& !"<V491&' C/S/60&' d/T2 !0H2008 B/S +, ()*&' m%I& !"<V491&' C/S/60&' d/T2 !0H
  

n0&' 0.34
*6o&' 0.146
'*6&Ap 0.25
JA4aj6N 0.25
n16:AL' 0.23
bVW'$I&' 0.18
/"G"_)*_\ 0.28
!"#$%&' ()*&'0.089

!"#A*0='

2008 E/T +, ()*&' j%K& !"BW4?1&' F/T/60&' e/U2 !0J
 

+&)*&' d6K&') L*?1:' i7k& F/a/"K&' L*T/2 :9*0:'

10/1 ;<=

0

0.1

0.2

0.3

0.4

n0&' *6o&' '*6&Ap JA4qqaj6N n16:AL' bVW'$I&' /"G"_)*_\ !"#$%&' ()*&'

8.9%

28%

18%

23%
25%25%

14.6%

34%

حصة قطاع 
الصناعات التحويلية 

لبعض الدول
يف عام 2008
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املصدر: قاعدة البيانات لألمم املتحدة والبنك الدويل.
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اأما بخ�سو�س م�سر, فت�ساهم �سناعاتها املتنوعة يف حتقيق قيمة 
م�سافة هامة ن�سبيا كما هو مبني يف   ال�سكل 8/1. 

اإال اأنه ومن جانب اآخر, ظلت ن�سبة القطاع ال�سناعي التحويلي 
يف الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية كاأقليم متوا�سعة حيث مل 
تتجاوز9 % عام2008 كما �سجلت ن�سبة القطاع ال�سناعي التحويلي 
يف الناجت املحلي االإجمايل انخفا�سا متوا�سا منذ عام 2002, وذلك 
ب�سبب هيمنة ح�سة القطاع ال�سناعي اال�ستخراجي يف الناجت املحلي 

االإجمايل يف االأعوام االأخرية )�سكل 9/1(.
وعلى الرغم من تزايد ن�سبة منو االقت�سادات العربية يف ال�سنوات 
االأخرية, ناحظ اأن القطاع التحويلي العربي مل ي�ستفد كثريا من هذا 
% يف   34 االنتعا�س . فبينما ميثل القطاع ال�سناعي التحويلي ن�سبة 
يف  اأندوني�سيا و25%  % يف  الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سني و28 
من  التحويلي  القطاع  يتمكن  مل  االأرجنتني,  يف   % و23  �سنغافورة  
ويبني   .)9/1 )�سكل  كمجموعة  العربية  الدول  يف   %  9 عتبة  جتاوز 
�سعف هذه الن�سبة �سعوبات حت�سني هيكل القطاع ال�سناعي التحويلي 

و املعوقات التي تواجهها ال�سناعات امل�سدرة يف الدول العربية.

1-3 معوقات الصادرات الصناعية العربية

الرتكيز السلعي للصادرات
الكربى  التحديات  اإح��دى  العربية  ال�سادرات  تنوع  قلة   متثل 
 %  80 املحروقات  �سادرات  متثل  حيث  العربية  ال��دول  تواجه  التي 
االأعوام  يف  الن�سبة  هذه  وتزايدت  العربية.  ال�سادرات  اإجمايل  من 
2008 نتيجة ارتفاع  % عام   83 2000  اإىل  % عام   65 االأخرية من 

اأ�سعار النفط العاملية.

معوقا  طويلة  م��دة  منذ  املحروقات  ���س��ادرات  هيمنة  �سكلت  و 
االأخرية  هذه  ن�سبة  تتجاوز  ال  حيث  التحويلية  ال�سادرات  منو  اأمام 
ال�سادرات  ح�سة  وتعترب   ,%  14 العربية  ال�سادرات  اإجمايل  اإىل 
الن�سب  بني  من  التحويلية  للمنتجات  العاملية  التجارة  يف  التحويلية 
ال�سعيفة حيث تكاد ال تتجاوز 2 % ح�سب بيانات اليونيدو  بينما ت�سل 
هذه احل�سة 4,5 % يف اأمريكا الاتينية و13,5 % يف ال�سني و 66 % 

يف الدول ال�سناعية.

ضعف االستخدام التكنولوجي يف الصناعات التحويلي
هن�اك عامل اآخر يف�سر �سعف ال�سادرات العربية ويتمثل يف اأن 
يف  يظهر  وكما  التكنولوجيا.  �سعيفة  العربية  التحويلية  ال�سادرات 
ال�سكل 11/1 , فاإن ال�سادرات املعتمدة اأ�سا�سا على املوارد الطبيعية 
مع  مقارنة  االأخ��رية  االأع��وام  تزايدا خال  �سهدت  كما  االأعلى,  هي 

ال�سادرات التحويلية �سعيفة اأو عالية اال�ستعمال التكنولوجي.
فهي  التكنولوجي,  اال�ستعمال  عالية  ال�سادرات  بخ�سو�س  اأما 
هام�سية ن�سبيا ومل ت�سهد اأية منو خال الفرتة 2000-2005. وح�سب 
امل�سدرة  املنتجات  ن�سبة  تتجاوز  ال  االأخ��رية,  الدويل  البنك  بيانات 
ملجموع  التحويلية  ال�سادرات  اإجمايل  من  العالية  التكنولوجيا  ذات 
الدول العربية 4 % , مما يعني اأن 95 % من ال�سادرات التحويلية 

لدى الدول العربية هي �سعيفة اأو متو�سطة اال�ستعمال التكنولوجي.
املنتجات  ���س��ادرات  ن�سبة  ف��اإن  ق��ط��ري,  بتحليل  قمنا  م��ا  واإذا 
ن�سبيا  �سعيفة  ال�سادرات  اإجمايل  التكنولوجيا يف  وعالية  املتو�سطة 
لدى غالبية الدول العربية غري النفطية : 11,7 % يف م�سر و27 % 
يف املغرب و31 % يف تون�س و16 % يف �سوريا و27 % يف ال�سعودية, 
بينما ت�سل هذه الن�سبة اإىل 57,7 % يف ال�سني و74 % يف املك�سيك 

و48 % يف الربازيل )جدول 7/1(.
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رغم ذلك , هناك موؤ�سرات اإيجابية بخ�سو�س االجتاه املتزايد 
نحو ت�سدير منتجات متو�سطة و�سديدة اال�ستعمال التكنولوجي يف كل 
من تون�س واملغرب وقطر وال�سعودية, حيث تزايدت ن�سبة ال�سادرات 
التحويلية متو�سطة وعالية اال�ستعمال التكنولوجي من 24,8 % عام 
% يف   27 اإىل   %  23 تون�س ومن  2005 يف  % عام   31,5 اإىل   2000

املغرب ومن 21 % اإىل 27,5 % يف ال�سعودية ومن 37 % اإىل 63 % يف 
قطر خال نف�س الفرتة. 

بخ�سو�س  هاما  تقدما  حققت  االأردن  اأن  اأي�سا  ياحظ  كما   
وعالية  متو�سطة  �سادراتها  ن�سبة  اإن  حيث  التكنولوجي   اال�ستعمال 
النفطية  العربية غري  الدول  االأعلى بني  التكنولوجي هي  اال�ستعمال 

)37 %( وذلك بف�سل تو�سع قطاع االأدوية وال�سيدلة.
تكم�ن اأحد التف�سريات االإ�سافية ل�سعف ال�سادرات التحويلية يف 
�سعف واردات هذه الدول من املنتجات عالية اال�ستعمال التكنولوجي 

املخ�س�سة لل�سناعات التحويلية.
املعرفة  الم��ت��اك  االأ���س��ي��وي��ة  ال����دول  ت�سلكها  ط��ري��ق��ة  ف��اأه��م 
ذات  واالآالت  التجهيزات  ا�سترياد  يف  تكمن  اجلديدة  والتكنولوجيا 

واردات  من   %  38 حوايل  املثال,  �سبيل  فعلى  العالية.  التكنولوجيا 
ال�سني متكونة من التكنولوجيا العالية والتي ت�ستخدم يف ال�سناعات 
عالية  ه��ي  ال�سني  ���س��ادرات  م��ن   %  23 ف��اإن  وب��ه��ذا  الت�سديرية, 
العربية  الدول  واردات  الزالت  املقابل,  ويف  التكنولوجي.  اال�ستعمال 
من املنتجات عالية اال�ستعمال التكنولوجي �سعيفة ن�سبيا (10,9 % 
اال�ستهاك  نحو  مبا�سرة  موجهة  ومعظمها  وارداتها)  اإجمايل  من 

املحلي وقليل منها ي�ستعمل يف ال�سناعة التحويلية.

اجتاه الصادرات العربية حنو أسواق تقليدية
و شديدة املنافسة

يف  اآخر  معوقا  تقليدية  اأ�سواق  اجتاه  يف  ال�سادرات  تركز  ميثل 
�سادرات  من   %  70 متثل  االأوربية  فال�سوق  ال�سادرات.  تنمية  وجه 

املغرب وتون�س وثلثي �سادرات م�سر و�سوريا.
اإال اأن من بني التحديات التي تواجه هذه الدول العربية هي اأن 
االحتاد االأوربي اأ�سبح وجهة هامة ل�سادرات ال�سني والهند وبع�س 

جدول 7/1
نسبة املنتجات ذات التكنولوجيا متوسطة/عالية يف القيمة املضافة التحويلية والصادرات التحويلية )%(

نسبة املنتجات ذات التكنولوجيا متوسطة/
عالية من امجايل الصادرات التحويلية )%(

نسبة املنتجات ذات التكنولوجيا متوسطة/
عالية يف القيمة املضافة التحويلية )%(

 2000200520002005
19.311.739.533.7مصر

23.127.624.825.5املغرب
24.831.519.723.6تونس
2429.810.810.8لبنان

49.837.425.421.3االردن
6.416.49.79.7سورية

2.21.815.615.6اجلزائر
11.614.18.310الكويت

56.338.711.96.7عمان
37.16321.618.2قطر

21.727.55454السعودية
47.847.936.633.5الربازيل
13.211.716.422.7تشيلي
45.357.543.146.9الصني

34.133.131.629.8اندونيسيا
76.472.154.949.8ماليزيا

75.874.644.645.2املكسيك
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دول اأوربا ال�سرقية. وكما يظهر يف ال�سكل 12/1, فقد عدد من الدول 
مثل املغرب واالأردن ولبنان و�سوريا ح�س�سها من ال�سوق االأوربية, اأي 
حوايل 19 % بالن�سبة لاأردن و13 % بالن�سبة للمغرب و8 % بالن�سبة 
لبنان و34 % بالن�سبة ل�سوريا, ويعزى ذلك اإىل �سدة التناف�سية االآتية 
من ال�سني حيث ارتفعت ح�ستها يف ال�سوق االأوروبي ب�280 % بني 
  %  34 الهند بن�سبة  1995 و2007, كما تزايدت �سادرات منتجات 

يف نف�س الفرتة )3(.
وبالتايل, هناك �سرورة باأن تنوع هذه الدول اأ�سواقها و�سركائها. 
ويف هذا ال�سياق, توجد فر�س اأ�سواق كبرية يجب ا�ستغالها. فح�سب 
التي  الفر�س  % من   10 اإال  العربية  الدول  ت�ستغل  الدويل, ال  البنك 
تقدمها اأ�سواق ال�سني والهند, كما ت�ستغل الدول العربية قليا مما 
% من   18 توفره االأ�سواق العربية . على �سبيل املثال, ت�ستغل م�سر 
ا�ستغال  فن�سبة  تون�س  اأما  العربية,  االأ�سواق  تتيحها  التي  الفر�س 
ال�سادرات  متثل  كما   ,%  9 تتجاوز  ال  العربية  االأ�سواق  يف  الفر�س 

املغربية نحو االأ�سواق العربية 3.7 % فقط.

معوقات تتعلق بالبنية التجارية واخلدمات 
اللوجيستية 

االأ�سا�سية  البنى  �سعف  م��ن  العربية  ال�����س��ادرات  ت��ع��اين  كما   
واخلدمات اللوج�ستية يف جمال التجارة واملتمثلة بالنقل واالت�ساالت. 
كما تعاين من ارتفاع تكاليف النقل, وخا�سة بني دول امل�سرق واملغرب 
العربي, اإ�سافة اإىل عدم توفر خطوط نقل منتظمة)برية اأو بحرية(.

من املعوقات االأخرى التي تعرقل ال�سادرات العربية جند:
 تعدد االجتهادات االإدارية وت�ساربها اأحيانًا. 

 التعقيد وكرثة الوثائق.
والتخلي�س  العينات  فح�س  واإج��راءات  والعبور  النقل  م�ساكل   

والتفتي�س عند املعابر احلدودية.
املنتج  لنف�س  وتعددها  واملوا�سفات  اال�سرتاطات  يف  الت�سدد   

وتغيريها بدون اإ�سعار م�سبق اأحيانًا.
 الت�سدد يف اال�سرتاطات واالإجراءات ال�سحية والبيئية وارتفاع 

تكاليف التحاليل املخربية وت�سارب نتائجها اأحيانًا. 
 طول الوقت الازم لاعرتاف ب�سهادة املطابقة.

 طلب رخ�س اال�سترياد والت�سدير اأحيانًا. 
 عدم االتفاق على قواعد من�ساأ عربية تف�سيلية.

القيود اجلمركية و غري اجلمركية
للتعرفة  املماثل  االأثر  ذات  وال�سرائب  الر�سوم  فر�س  م�سكلة   
ر�سوم  اجلمارك,  خدمات  ر�سوم  الطابع,  ر�سم  )مثل:  اجلمركية 

بيطرية, ر�سوم مرور, ر�سوم قن�سلية...( 
 املبالغة يف ر�سوم الت�سديق القن�سلي التي تفر�س على �سهادة 
بع�س  قبل  من  للب�سائع  املرافقة  االأخرى  والوثائق  والفواتري  املن�ساأ 
من  عليها  الت�سديق  ور�سم  القن�سلي  الت�سديق  اإلغاء  رغم  ال��دول, 

قبل  املجل�س االقت�سادي واالجتماعي عام 2002.

تدين القدرة التسويقية للمنتجات العربية
ي�سكل الت�سويق حلقة هامة يف متكني املنتجات العربية من النفاذ 
معوقات  العربية  املنتجات  وتواجه  والدولية.  العربية  االأ�سواق  اإىل 
اأداءها الت�سويقي مما يحد من تناف�سيتها الت�سديرية.  عدة تخ�س 
ويعتمد الت�سويق على عمليات دقيقة تتمثل يف درا�سة االأ�سواق ومعرفة 
للم�ستهلكني  الدميوغرافية   العماء واخل�سائ�س  ومتطلبات  اأذواق 
واالجتماعية  العلمية  الدرا�سات  بهذه  القيام  وي�ستلزم  اخل��ارج.  يف 
الدول  يف  الب�سيط  االإنتاج  عليها  يقوى  ال   « باه�سة  مادية  تكاليف 
البحوث  على  التنفق  املوؤ�س�سات  اأغلبية  اأن  جند  لذلك  العربية, 
الت�سويقية ورمبا تتغا�سى عنها يف الكثري من االأحيان ب�سبب ارتفاع 
تنمية  ويف  الت�سويقية  العملية  يف  �سعف  عنه  ي�سفر  مما  تكاليفها, 

ال�سادرات«)4(.
كما تعاين الكثري من منتجات الدول العربية من فقدان اجلودة 
مما  العاملية  ال�سوق  تفر�سها  التي  املوا�سفات  على  التتوفر  حيث 
اأن  حيث  اخلارجية  االأ�سواق  يف  املناف�سة  على  قدرتها  من  ي�سعف 
اجلودة اأ�سبحت من متطلبات ال�سلعة وامل�ستهلك اأ�سبح اأكرث وعيا.

جدول 8/1
أهم الشركاء التجاريني لبعض الدول العربية غري نفطية  )من إمجايل الصادرات %(

تونسسوريةاملغرباالردنمصراجلزائر
53.938.23.671.932.378اوربا

2.120463.7599.2الدول العربية

املصدر: تقرير عن التجارة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، مارس  2009

)3( جتدر االإ�صارة اإىل اأن ح�ص�ص دول املغرب العربي تا�صت يف قطاع الن�صيج. ويف كثري من احلاالت مت تعوي�ص هذا الرتاجع يف تون�ص واملغرب مبنتجات اأخرى كرتكيب 

ال�صيارات واأجزاء الطائرات واالأجزاء الكهربائية واملنتجات التي تتطلب اإنتاج كميات قليلة.
)4( د.رامز الطنبور، امل�صاكل واملعوقات التي تواجه النهو�ص باالأداء الت�صويقي يف الوطن العربي، ورقة قدمت اإىل امللتقى العربي الثاين حول الت�صويق يف الوطن العربي: 

الفر�ص والتحديات، الدوحة- دولة  قطر، 2003.
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نقص الكوادر البشرية املتخصصة 

التنمية  لتحقيق  االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  الب�سري  العن�سر  ي�سكل 
االقت�سادية واالجتماعية. وبالنظر اإىل بنية القوى الب�سرية يف الدول 
العربية على الرغم من الفوارق التي بينها, تعاين من نق�س يف اخلربات 
والتجارة  االأعمال  باإدارة  املتعلقة  املهارات  والتكنولوجية ومنها  الفنية 
الدولية. ويعزى ذلك اإىل �سعف اال�ستثمار يف العن�سر الب�سري بطريقة 
مائمة وقلة املعاهد املتخ�س�سة يف ق�سايا التجارة الدولية وقوانينها.

ويرجع �سعف املوارد الب�سرية يف الدول العربية اإىل عدم مائمة 
منظومة الرتبية مع حاجيات تنمية ثقافة الريادة واملبادرة يف اأو�ساط 
ال�سباب. كما يعاين �سوق العمل من قلة الكوادر املوؤهلة لتمكني املوؤ�س�سات 
من مواكبة التطورات العاملية وحت�سني طرق الت�سيري والتدبري والت�سويق 

وا�ستعمال املعلومات احلديثة وتوظيف التكنولوجيا كثيفة املعرفة.

ضعف البحث والتطوير يف تنمية الصناعات 
التصديرية

ي�سكل البحث والتطوير احللقة االأ�سعف يف التنمية االقت�سادية 
للدول العربية عامة وال�سناعية خا�سة. ويعاين هذا القطاع من �سعف 

املوارد املر�سودة لتاأ�سي�سه وتنميته مقارنة مع الدول املتقدمة.
وكوريا  واليابان  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  من  كل  تنفق  فبينما 
اجلنوبية واالحتاد االأوروبي 2 % اإىل 4 % من ناجتها املحلي االإجمايل على 

قطاع البحث والتطوير, ال يتجاوز اإنفاق الدول العربية كمجموعة 1 %.
 1344 العربية  ال��دول  جمموعة  اأ�سدرت  فقد  اآخ��ر,  جانب  ومن 

2005 ,يف حني  اأجنزت جامعة هارفارد لوحدها  ن�سرة علمية عام 
امل�سجلة �سعيفا  االخ��رتاع   ب��راءات  كما الزال عدد  ن�سرة)5(.   1545

البحث  م�ساريع  تنفيذ  االبتكار ويف  النق�س احلا�سل يف  يظهر  مما 
يف الدول العربية.

البحث  مراكز  بني  �سعيفا  التفاعل  ي��زال  ال  اأخ��رى,  جهة  ومن 
وال�سناعات وال�سوق حيث ال يتم ت�سويق اإال بحوث قليلة جدا. ويبقى 
الو�سول اإىل التكنولوجيا كثيفة املعرفة بطريقة متوا�سلة اأحد الو�سائل 
ال�سرورية لتتمكن املوؤ�س�سات ال�سناعية من حت�سني جودة منتجاتها 

واأ�ساليب اإنتاجها وتطوير منتجات جديدة.
وتعاين الدول العربية اأي�سا من م�سكلة هجرة العقول والكفاءات 
اإىل اأماكن توفر لها احلرية والعي�س الكرمي والبيئة املنا�سبة ملمار�سة 

البحث العلمي واالإبداع.

حمدودية التمويل 
التي  املعوقات  اأهم  كلفته  ارتفاع  و  التمويل  على  احل�سول  ميثل 
عمليات  من  فبالرغم  الت�سديرية.  ال�سغرية  ال�سناعات  تعرت�س 
البنكي.  النظام  على  يهيمن  احلكومي  القطاع  الزال  اخل�سخ�سة, 
كما تتجه معظم القرو�س املمنوحة نحو ال�سناعات الكبرية ب�سبب قلة 

و�سعف ال�سمانات املتوفرة لدى ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة.
ولقد اأظهرت درا�سة موؤخرا للبنك الدويل حول النظام امل�سريف يف 
م�سر, اأن البنوك احلكومية متنح 70 % من قرو�سها اإىل ال�سناعات 
الكبرية بينما ت�ستفيد ال�سناعات ال�سغرية من 20 % والتجار ال�سغار 
غالبية  تعتمد  لذلك,  ونتيجة  القرو�س.  هذه  جمموع  من   %  10 من 
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املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة على مواردها اخلا�سة والعائلية. 
هذه  �سادرات  طبيعة  اأن  الدرا�سة  هذه  خال  من  �سهدنا  وكما 
تنويعا  تتعر�س لها حتتم عليها وب�سكل عاجل  التي  الدول واملعوقات 
اكرب ملنتجاتها الن املناف�سة ال�سر�سة التي ت�سهدها االأ�سواق العاملية 
اأن ت�سبب على املدى البعيد يف تقل�س هذه ال�سناعات يف  باإمكانها 
برامج  و  �سيا�سات  و  ا�سرتاتيجيات  و�سع  ينبغي  عليه  و  الدول.  هذه 
و  الق�سرية  املديات  على  العربية  ال�سادرات  وهيكل  حجم  لتنمية 

املتو�سطة و البعيدة.

1-4 توصيات لتحسني تنافسية 

الصادرات الصناعية العربية
بناء على التحاليل ال�سابقة, حول نقط قوة و�سعف �سادرات الدول 
العربية واأدائها, باإمكاننا اأن نقرتح بع�س التو�سيات واال�سرتاتيجيات 

لتنمية ال�سادرات العربية حول ما يلي :
الدول  ل��دى  اأك��رث  والتخ�س�س  االإن��ت��اج  يف  الهامة  ال��زي��ادة   -1

قيمة  ذات  جديدة  منتجات  لعر�س  الن�سبية  املزايا  ح�سب  العربية 
م�سافة عالية تنا�سب حاجيات الطلب العاملي.

2- تنمية تناف�سية ال�سناعات من حيث اجلودة وال�سعر واخلدمة.

يف  اال�ستثمار  على  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ت�سجيع   -3

املنتجات وت�سميمها  والرفع من جودة  االإنتاج  لتح�سني  التكنولوجيا 
مبا يتنا�سب مع املوا�سفات الدولية.

4- تعزيز ال�سبكات التجارية حيث ال ي�ستطيع عدد من ال�سناعات 

ال�سغرية واملتو�سطة ت�سويق منتجاتها بفعالية يف االأ�سواق اخلارجية 
كما  �سركائها.  مع  تاأ�سي�س عاقات جتارية  من  ب�سبب عدم متكنها 
توا�سل بع�س ال�سناعات بالتعامل مع موردين اعتياديني  اأكرث تكلفة 
اإن�ساء �سركات  مما ي�ساعف من كلفات اال�سترياد. ولذلك البد من 
خا�سة تقوم بتزويد امل�سدرين باملعلومات التجارية وخدمات التدريب 

والقيام بدرا�سات ال�سوق والبحث عن فر�س جتارية.
باجلودة  اخلا�سة  القيا�سية  باملوا�سفات  االل��ت��زام  اأهمية   -5

العاملية وتوفري اإمكانيات التجميع والتعبئة والتغليف والتخزين عالية 
امل�ستوى.

العربية  لل�سادرات  والت�سويقية  الرتويجية  اال�ساليب  تطوير   -6

عن طريق االنرتنت.
7- االهتمام بالقوى الب�سرية العاملة يف ال�سناعات الت�سديرية 

والتفاو�س  واالإدارة  والت�سويق  واالإب��داع  التدريب  جماالت  يف  خا�سة 
التجاري العاملي.

ونهج  امل��ع��ار���س  يف  ال���دويل  م�ستوى  على  احل�سور  تعزيز   -8

اإ�سرتاتيجية ال�سادرات اأكرث جراأة وتعزيز الدبلوما�سية االقت�سادية 
)انخراط الدبلوما�سيني يف برامج ترقية ال�سادرات).

االأ�سواق  نحو  �سادراتها  تعزيز  على  العربية  الدول  موا�سلة   -9

التقليدية مثل اوربا والواليات املتحدة االمريكية. لكن يجب التوجه 

اأمريكا  ودول  وال�سني  كالهند  ال�ساعدة  ال��دول  اأ�سواق  نحو  اأي�سا 
يتزايد عدد  التي  العربية  لل�سوق  اأهمية خا�سة  اإعطاء  مع  الاتينية 

�سكانها وبالتايل احتياجاتها.
على  يجب  با�ستمرار   الت�سديرية  ال�سناعات  ل��دع��م   -10

توقيع  خال  من  اخلا�س  القطاع  مع  ب�سراكات  تقوم  اأن  احلكومات 
عقود برامج ت�سديرية يف امليادين االآتية:

 اإقامة درا�سات وحتليل عن تطورات االأ�سواق االإ�سرتاتيجية.
 تنفيذ برامج تن�سيط ال�سادرات خا�سة بكل �سوق.

 تقدمي خدمات ا�ست�سارية وت�سويقية واإدارية.
بعملية  للقيام  للم�سدرين  موجه  خا�س  مايل  دعم  تقدمي   -11

تن�سيط �سادراتهم.
وتقدمي  الواعدة  الت�سديرية  لل�سناعات  امل��ايل  الدعم  تقدمي 
مزايا تف�سيلية يف جمال تاأمني على ال�سادرات وتب�سيط االإجراءات 

االإدارية واالإعفاء ال�سريبي عند الظروف ال�سعبة.
التجارة  منطقة  باأحكام  االلتزام  على  العربية  الدول  حث   -12

ال��ق��ي��ود غري  ب��اإزال��ة  االل��ت��زام  م��ن حيث  ال��ك��ربى  العربية  احل���رة 
اجلمركية  الر�سوم  فى  املقررة  التخفي�س  ن�سب  وتنفيذ  اجلمركية, 
والر�سوم االأخرى ذات االأثر املماثل وح�سم اخلافات فيما بني الدول 
العربية لتن�سيق املواقف حتى يتم ا�ستكمال بع�س املو�سوعات املعلقة 
التجارة  ملنطقة  التنفيذي  الربنامج  اإط��ار  فى  االأع�ساء  ال��دول  بني 

احلرة العربية الكربى.
اخلارجية  التجارة  وزارات  ط��رف  من  بدرا�سات  القيام   -13

الفعلية  االأو�ساع  عن  التجارة  وغ��رف  ال�سادرات  تن�سيط  ومراكز 
لاأ�سواق وال�سلع املناف�سة للمنتجات العربية.

14- اإقامة �سراكة بني وزارات التجارة اخلارجية ومراكز تنمية 

لتكوين كوادر متخ�س�سة يف مهن  العايل  التعليم  وزارة  ال�سادرات 
الت�سدير كالت�سويق واالبتكار والت�ساميم والتفاو�س.

15- اإ�سدار الدوريات والكتب والن�سرات يف املو�سوعات املتعلقة 

الدعاية  باأن�سطة  والقيام  الت�سديرية  املراكز  قبل  من  بالت�سدير 
والرتويج للمنتجات العربية.

ال�سادرات  تن�سيط  بفعاليات  للقيام  ال�سناع�ات  م�ساعدة   -16

 )B2B ,وم�ساركاتها يف الفعاليات املختلفة )معار�س
17- اإن�ساء هيئة عربية كربى ت�سم ممثلني عن كافة هيئات ومراكز 

ودرا�سة  ومتابعة  تقييم  مهمة  لها  يوكل  العربية  ال��دول  يف  الت�سدير 
اأن  اإىل  باالإ�سافة  وم�ستمر,  دوري  ب�سكل  العربية  االقت�سادية  االأو�ساع 
تكون بيتًا للم�سدر وامل�ستورد العربي تقدم له كل اخلدمات من معلومات 

ودرا�سات عن االأ�سواق العربية والفر�س املتاحة يف تلك الدول.
18- اإن�ساء قاعدة بيانات ومعلومات خا�سة بامل�سدرين وامل�ستوردين 

اخلا�سة  املعلومات  ع��ن  البحث  عملية  لت�سهيل  دول��ة  ك��ل  يف  ال��ع��رب 
بالعماء وامل�ستوردين وموا�سفات ال�سلع املعرو�سة من كل دول العامل 
والبحث عن اأف�سل العرو�س اخلا�سة ب�سراء املواد اخلام واالطاع علي 
العاملية  القيا�سية  للموا�سفات  املطابقة  والتغليف  التعبئة  نظم  احدث 

ودرا�سة االأ�سواق واحتياجاتها خال الفرتات امل�ستقبلية.
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

2-1 األوضاع االقتصادية العربية عام 2009

الذي  االقت�صادي  لالزدهار  نهاية  العاملية  املالية  االأزم��ة  و�صعت 
حيث  االأخ��رة  ال�صتة  االأع��وام  خالل  باأ�صرها  العربية  املنطقة  �صهدته 
النفط  الأ�صعار  احل��اد  االنخفا�ض  تالها  التي  الغذائية  االأزم��ة  �صكلت 
حتديا كبرا للمنطقة التي تعترب اأكرب م�صدرة للنفط واأكرب م�صتوردة 

للمواد الغذائية.
و لقد تراجع النمو االقت�صادي ب�صكل ملحوظ حيث قدر معدله يف 
كما   .2008 عام  يف   ٪  6 مقابل   2009 عام  يف   ٪  2.9 بن�صبة  املنطقة 
من  البلدان  من  الكثر  وعانت  الكلية  االقت�صاديات  توازنات  تراجعت 

ات�صاع العجز يف ح�صابها اجلاري ويف ميزانيتها.
التبادالت  انخفا�ض كبر يف  اإىل  العاملية  املالية  االأزمة  اأدت  لقد  و 
االأداء اجليد  وراء  الرئي�صي  العامل  تعترب  كانت  التي  العاملية  التجارية 
الذي �صهده النمو االقت�صادي للدول العربية يف االآونة االأخرة. و لقد 
�صجلت الدول امل�صدرة للنفط اأكرب اخل�صائر حيث انخف�صت �صادرات 
ال�صلع فيها بن�صبة 38 ٪ مما ترتب عنه  خ�صائر يف عائدات الت�صدير 
جلميع دول جمل�ض التعاون اخلليجي لت�صل اإىل 469 مليار دوالر يف عام 

2009 مقابل 753 مليار يف عام 2008.

كما اأثرت االأزمة العاملية اأي�صا نتيجة انخفا�ض الطلب العاملي على 
وجه اخل�صو�ض على القطاعات ال�صناعية العربية امل�صدرة الرئي�صية 
مما اأدى اإىل انخفا�ض �صادرات ال�صلع املغربية بن�صبة 24 ٪ و االأردنية 
بن�صبة 20 ٪ و 18 ٪ بالن�صبة لتون�ض و 14 ٪ بالن�صبة ل�صادرات ال�صلع 

امل�صرية، و ارتفع بالتايل العجز يف ميزانيات هذه البلدان.
يف  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفق  انخف�ض  ال�صادرات،  اإىل  باالإ�صافة 
30 ٪ مقارنة مع املعدل امل�صجل يف  املنطقة العربية حيث قدر بحوايل 
املهاجرين وعائدات قطاع  العمال  و تراجعت حتويالت  املا�صي.  العام 

ال�صياحة.
التوازن  ع��دم  الدولية  املالية  االأزم���ة  فاقمت  ذل��ك،  على  ع��الوة 
انكما�ض  اأدى  حيث  العربية  البلدان  معظم  ت�صهده  ال��ذي  االجتماعي 
اإغالق العديد من ال�صركات و زيادة البطالة  الن�صاط االقت�صادي اإىل 
الذي  الدعم  خف�ض  اإىل  الدول  من  العديد  ا�صطرت  كما  املنطقة،  يف 
كواردات  الوا�صع  ال�صعبي  اال�صتهالك  ذات  االأ�صا�صية  لل�صلع  تقدمه 
االأغذية واللوازم الطبية مما اأثر على القدرة ال�صرائية للمواطن العادي  

وخا�صة على ال�صكان االأ�صد فقرا.
جفاف  ب�صبب  العربية  ال��دول  معظم  يف  اخلا�ض  القطاع  تاأثر  كما 
يف  القرو�ض  منح  على  ق��ادرة  تعد  مل  البنوك  معظم  اأن  حيث  ال�صيولة 
اأن  التي �صبق  القرو�ض  تاأكيد منح  االأحيان زيادة على رف�ض  كثر من 
وعدت بها، كما مت تاأجيل العديد من امل�صاريع  واإلغاء البع�ض منها مما 
كان له اأثرا �صلبيا على التجارة واال�صتثمار وتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرة 

واملتو�صطة.
مالية  تدابرا  العربية  احلكومات  معظم  نفذت  فقد   ، ذلك  ورغم 
و اإجرائية الأجل التخفيف من اآثار االأزمة، وت�صمل هذه التدابر اإن�صاء 
وحدات خا�صة لر�صد االأزمة  كتلك التي ا�صتحدتث يف كل  من تون�ض  

البنوك  تنظيم  تعزيز  و  امليزانية  نفقات  مراجعة  و  واالأردن  واملغرب 
واالأ�صواق املالية.

ا�صرتاتيجية  اأي�صا  ال�صلطات  نفذت   ، االأزم��ة  مواجهة  اأج��ل  من  و 
متنا�صقة تهدف للحفاظ على ن�صاط اقت�صادي م�صتدام كما هو احلال 
بالن�صبة ملعظم دول جمل�ض التعاون اخلليجي. و ذلك من خالل تعزيز 
القطاع امل�صريف الذي تاأثر من جراء عمليات ال�صحب الهائلة لروؤو�ض 
االأموال االأجنبية. و نتيجة لذلك قامت احلكومة ب�صخ ال�صيولة الالزمة  

يف البنوك  كما قدمت �صمانات حكومية على الودائع البنكية.
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  حكومات  و�صعت  ذلك،  على  عالوة 
�صيا�صة تو�صعية �صمحت مبوا�صلة اال�صتثمارات العامة يف البنية التحتية 

وتعزيز القدرة التناف�صية لالقت�صاد.

 الدول النفطية
�صهدت البلدان امل�صدرة للنفط خالل االأعوام ال�صتة املا�صية اأداءا 
معدل  بلغ  حيث  العاملية  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  بف�صل  جيدا  اقت�صاديا 

النمو  للفرتة 2005 2008- ن�صبة 5.5 ٪ تقريبا.
    و بهدف تنويع اقت�صاداتها، بداأت معظم الدول امل�صدرة يف اإطالق 
والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  جمال  يف  كبرة  ا�صتثمارية  م�صاريع 
والكهرباء  والتعليم  املالية  واخل��دم��ات  وال�صياحة   التحتية   والبنية 
وزيادة عدد  النفطي  القطاع غر  تنمية  �صاهمت  لقد  و  واالت�صاالت.  
امل�صاريع اال�صتثمارية الكربى يف تطوير هذا القطاع ب�صكل �صريع وتعزيز 

اأداء اقت�صادي جيد.
ومع ذلك ، كانت االأزمة املالية العاملية ال�صبب يف نهاية هذه الفرتة 
من االزدهار االقت�صادي. فقد تاأثرت معظم الدول امل�صدرة للنفط من 
اآثار االأزمة املالية العاملية و ذلك ب�صبب االنخفا�ض احلاد الذي �صهدته 
و  املالية  االأ�صواق  يف  االأ�صهم  اأ�صعار  انخفا�ض  و  العاملية  النفط  اأ�صعار 
تراجع اأ�صعار العقارات ب�صكل كبر باالإ�صافة اإىل �صحة روؤو�ض االأموال 

االأجنبية.
املايل  القطاع  االأم��ر  اأول  يف  العاملية  املالية  االأزم��ة  �صربت  لقد  و 
للدول امل�صدرة. و بالتايل تراجعت اأ�صواق البور�صة تراجعا ملحوظا و 
غر م�صبوق نظرا الرتباطها باالأ�صواق املالية العاملية مما اأثر على ثقة 
امل�صتثمرين و ت�صبب يف �صحب هائل لروؤو�ض االأموال االأجنبية مثل ما هو 
احلال خ�صو�صا يف دولة االإمارات التي فقدت 73 نقطة من موؤ�صر �صوق 

االأ�صهم.
و نتيجة جلفاف ال�صيولة وال�صحب الهائل لروؤو�ض االأموال االأجنبية، 
قامت البنوك بدورها بخف�ض القرو�ض املمنوحة للقطاع اخلا�ض. فقد 
البنوك  بع�ض  ب��داأت  عندما  اال�صتثمار  �صركات  من  العديد  ت�صررت 
ورف�ض  االأج���ل  ق�صرة  القرو�ض  لبع�ض  املبكر  بالت�صديد  املطالبة 

التجديد لها.
زيادة على ذلك، مت تاأجيل اأو اإلغاء العديد من امل�صاريع و اال�صتثمارات 
اإعادة النظر يف م�صاريعهم  كما ا�صطر العديد من رجال االأعمال اإىل 

اال�صتثمارية خا�صة يف قطاع العقارات وقطاع االأعمال.
التعاون  جمل�ض  دول  يف  االأج��ان��ب  العمال  م��ن  االآالف  فقد  كما 



29

التي  االإمارات  املجل�ض، خا�صة دولة  اخلليجي  وظائفهم وغادروا دول 
فقدت االآالف من العمال االأجانب مما اأدى اإىل انخفا�ض الطلب على 

ال�صلع واخلدمات والعقارات فيها ب�صكل ملحوظ.
مل  تو�صعا  �صهد  بعدما  العقارات  قطاع  تاأثر  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
ي�صبق له مثيل خالل االأعوام ال�صتة املا�صية. فعلى �صبيل املثال، تراجعت 
املبيعات العقارية يف الكويت بن�صبة 60 ٪ يف يناير 2009. كما انخف�ض 
الثاين من  الربع  ٪ يف   42.5 بن�صبة  العقارية  ال�صفقات  قيمة  اإجمايل 

عام 2009 مقارنة مبثيله من عام 2008.
اإىل  وو�صلت  �صريع  ب�صكل  االأ�صعار  تراجعت  عمان،  �صلطنة  يف  و 
الداخلية  املناطق  بع�ض  ٪ يف   50 بلغت  الرتاجع  قيا�صية من  م�صتويات 
واإلغاء  تعليق  مت  فقد  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  اأم��ا  �صحار.  مثل 
حوايل 80 م�صروعا بقيمة 20 مليار دوالر يف جمال العقارب�صبب التباطوؤ 

االقت�صادي العاملي .
ت�صررا  االأك���ر  القطاع  ال��ع��ق��ارات  قطاع  ك��ان  فقد  دب��ي  يف  واأم���ا   
ب�صبب االأزمة املالية العاملية الأن اقت�صادها يعتمد على قطاع العقارات 
ال�صلع  نقل  مثل  العاملي  باالقت�صاد  املرتبطة   اجلودة  ذات  واخلدمات 

والنقل اجلوي وال�صياحة الرتفيهية  واخلدمات املالية.
وخالل فرتة االأزمة، انخف�صت اأ�صعار املنازل بن�صبة 40 ٪ يف عام 
2009 مقارنة مع م�صتواها يف اأوائل عام 2008 كما قام املقاولني الكبار 

باإلغاء و تاأجيل عدد كبر من امل�صاريع. و بلغت قيمة امل�صاريع العمرانية 
�صركة  عن  ال�صادرة  البيانات  ح�صب  تقريبا،  دوالر  مليار   260 امللغاة 
 .»HSBC« وم�صرف   »Morgan Staudley« وموؤ�ص�صة  العقارية  »اإعمار« 
 »Palm-Tree Islands« جزر  من  عدد  يف  جزئيا  اأو  كليا  العمل  وتوقف 

 .»Harbor and Tower«و
217 م�صروع من  اإلغاء  اأو  تاأجيل  والتجارة، مت  االأعمال  و يف قطاع 

اأ�صل 288 م�صروع و ذلك راجع اإىل  االأ�صباب التالية:
امل�صتثمرين  من  ال��وارد  الطلب  �صهده  ال��ذي  احل��اد  االنخفا�ض   -

وال�صكان االأجانب الذين غادروا االإمارات باالآالف.
�صح  ب�صبب  البنوك  متنحها  التي  القرو�ض  يف  احلاد  االنكما�ض   -
 2008 42 ٪ يف عام  ال�صيولة . فبينما زادت القرو�ض املمنوحة بن�صبة 
انخف�صت ب�صكل ملحوظ يف عام 2009 حيث ارتفعت بن�صبة 2.7 ٪  فقط 

خالل اال�صهر الع�صرة االوىل من عام 2009.
- �صعور امل�صتهلك و امل�صتثمر على ال�صواء بعدم االأمن حول امل�صتقبل 

القريب لدولة االإمارات يف اال�صتثمار العقاري على االأقل.
احلقيقي  القطاع  على  جوهريا  العاملية  املالية  االأزم��ة  اأثرت  لقد  و 
ب�صكل  العاملية  النفط  اأ�صعار  انخف�صت  للنفط. حيث  امل�صدرة  للبلدان 
كبر  اإثراالنخفا�ض احلاد الذي �صهده الطلب العاملي اإذ تراجعت من 
150 دوالر للربميل يف منت�صف عام 2008 اإىل 40 دوالر يف اأواخر عام 

2008 ومطلع عام 2009 مما دفع بالبلدان امل�صدرة للنفط ، اأوبك ، اإىل 

خف�ض اإنتاج النفط مبا يقرب من   10 ٪ اإىل   11 ٪.
ولقد ترتب عن انخفا�ض اأ�صعار النفط العاملية وخف�ض اإنتاج النفط 
اخلليج،  دول  جميع  يف  ال�صادرات  جملة  لعائدات  ملحوظا  تراجعا 
مليار   469 اإىل  لت�صل   2008 ع��ام  يف  مليار   753 من  تراجعت  حيث 
اأكرب انخفا�ض يف الكويت  1/2(. و�صجل  2009 )جدول  دوالر يف عام 
حيث تراجعت �صادراتها من ال�صلع بن�صبة 56 ٪ ، تليها اململكة العربية 

ال�صعودية والبحرين بن�صبة 41 ٪ و 32 ٪ يف االإمارات.
اأما بالن�صبة لدولة قطر ، فقد كانت خ�صائر عائدات الت�صديرفيها 
اأقل حدة نظرا الأن اأكر من 40 ٪ من �صادراتها تتكون من الغاز الطبيعي 
امل�صال الذي يباع عن طريق عقود يتم اإبرامها على املدى الطويل وب�صعر 

ثابت.
تدهورا  للنفط  امل�����ص��درة  ال���دول  معظم  �صهدت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
ر�صيد  انخف�ض  ال��دويل  النقد  �صندوق  فح�صب  اجل��اري.  ح�صابها  يف 
400 مليار  التعاون اخلليجي من  احل�صاب اجلاري جلميع دول جمل�ض 
دوالر يف عام 2008 اإىل 10 مليار دوالر يف عام 2009. كما تراجع يف 
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

عام 2009 معدل النمو االقت�صادي يف معظم البلدان امل�صدرة للنفط  
حيث انخف�ض معدله يف اجلزائر  من 3 ٪ اىل 2 ٪. و تراجع يف اململكة 
العربية ال�صعودية لي�صل من 4.3 ٪ اإىل 0.1 ٪ يف عام 2009 و يف قطر 
من 16 ٪ اىل 9 ٪ يف عام 2009 كما انخف�ض يف االإم��ارات من 7.2 ٪ 

اإىل -0.7 ٪ يف عام 2009.

    وبالن�صبة جلميع البلدان امل�صدرة للنفط ، ت�صر التقديرات اإىل 
اأن النمو االقت�صادي قد انخف�ض من   6 ٪ يف عام 2008 اىل 1.6 ٪ يف 

عام 2009.
و رغم ذلك، كانت اقت�صادات معظم الدول امل�صدرة للنفط االأقل 
التو�صعية  ال�صيا�صة  موا�صلة  بف�صل  وذلك  العاملية  املالية  باالأزمة  تاأثرا 

جدول 1/2
صادرات بلدان جملس التعاون اخلليجي 2000 - 2009 )مليون دوالر(

تغري 2000200120022003200420052006200720082009
08/09

41-7,7228,2458,36410,35013,58015,97020,06313,85417,59410,311البحرين
32-40,85839,87038,82949,74566,76793,248111,351178,752239,375163,100اإلمارات
41-74,72968,76466,05186,480112,640180,571211,023233,174313,428184,533السعودية

31-10,66310,68111,12710,36112,72617,40423,54824,72338,16526,500عمان
17-11,59210,86810,97713,40418,54626,18234,35342,02054,91245,355قطر

56-18,76116,17215,49021,79130,08946,97058,63363,46789,89640,000الكويت
38-164,324154,600150,837192,132254,348380,345458,971555,990753,370469,799املجموع 

املصدر: مصادر وطنية و صندوق النقد الدويل 2009
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املصدر: مصادر وطنية
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اال�صتثمارية  امل�صاريع  معظم  متابعة  ق��ررت  التي  احلكومات  الإن��ف��اق 
باالأزمة  كثرا  النفطي  غر  القطاع  يتاأثر  مل  وبالتايل،  لها.  املخطط 
جميع  يف  القطاع   لهذا  احلقيقي  النمو  انخف�ض  حيث  العاملية  املالية 
اأنحاء دول جمل�ض التعاون اخلليجي انخفا�صا طفيفا من 7.2 ٪ يف عام 
2008 اإىل 3.2 ٪ يف عام 2009 بينما انخف�ض معدل منو اإجمايل الناجت 

عام  يف   ٪  4.3 اإىل   2008 عام  يف   ٪  4.5 من  النفط  قطاع  يف  املحلي 
2009 )�صكل 4/2(.

التي  التو�صعية  املالية  ال�صيا�صات  اأن هذه  اال�صارة اىل        وجتدر 
اعتمدتها حكومات هذه الدول وباالأخ�ض يف الدول اخلليجية ت�صاهم يف 
احلفاظ على حجم الطلب املرتفع مل�صتوردات هذه الدول من االأ�صواق 
العاملية، ومنها اأ�صواق الدول العربية املجاورة، مبا يفوق قيمة 700 مليار 
دوالر خالل عام 2009، مما يعني رفع قدرة هذه الدول النفطية على 
على  بالتايل  و  العاملي  الطلب  حجم  منو  معدالت  على  التاأثراالأيجابي 

النمو االقت�صادي العاملي ب�صكل عام. 
ومن املتوقع حت�صن االقت�صاد اخلليجي عام  2010، حيث �صت�صهد 
الناجت  يف  حت�صًنا  املنطقة  يف  للنفط  املنتجة   اخلليجية  ال��دول  جممل 

املحلي االجمايل النفطي وغر النفطي بنحو 4.4  ٪ و 9.3 ٪ على
املواد  و  م�صادرالطاقة  على  املتوقع  الطلب  الزدياد  نتيجة  التوايل 
االأولية وعودة النمو االقت�صادي العاملي تدريجبا اىل وترته االيجابية 

واإن كان مبعدالت منو اأقل ن�صبيا يف االجل الق�صر .

الدول غري النفطية
على غرار معظم البلدان، �صربت االأزمة املالية العاملية الدول غر 
االأجنبي  اال�صتثمار  وتراجع  ال�صادرات  انخفا�ض  خالل  من  النفطية 
وانخفا�ض  لبلدانهم  االأج��ان��ب  العاملني  حتويالت  وانح�صار  املبا�صر 

عائدات ال�صياحة واخلدمات.
االول  اال�صا�صي  التجاري  ال�صريك  مع  الوثيق  الرتباطها  ونظرا 

املغرب  مثل  بلدان  كانت  اخلارجية،  التجارة  جماالت  يف  –اأوروبا- 
يف  قدر  الت�صديري  القطاع  يف  ت�صررا  االأك��ر  البلدان  وم�صر  وتون�ض 
انخف�صت  اآخر، حيث  اإىل  بلد  18 ٪ مع اختالفها من  بن�صبة  املتو�صط 
�صادرات ال�صلع يف م�صر بن�صبة 14 ٪ يف عام 2009. و يف تون�ض التي 
توجه اأكر من 75 ٪ من �صادراتها نحو منطقة اليورو بن�صبته 18 ٪  يف 
�صادراتها حيث تراجعت من 19 مليار دوالر عام 2008 اإىل 15.8 مليار 
دوالر عام 2009. وباملثل عانى املغرب ب�صكل ملحوظ من الركود الذي 
انخف�صت  كما   ٪  24 بن�صبة  �صادراته  انخف�صت  حيث  اأوروب��ا  �صهدته 

�صادرات �صوريا واالأردن بن�صب  13 ٪ و 20 ٪ على التوايل. 
النفطية  غر  العربية  البلدان  معظم  يف  لوحظ  ال�صدد  هذا  ويف 
زيادة العجز يف ح�صابها اجلاري الذي زاد من  2.1 ٪ من الناجت املحلي 
االإجمايل يف عام 2008 اإىل 5.2 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 
2009. ولقد بلغ هذا العجز 2.5 ٪ يف م�صر ، و5.8 ٪ يف تون�ض و7 ٪ 

يف املغرب. 
االقت�صادي  التباطوؤ  اأدى  ال�����ص��ادرات،  انخفا�ض  اإىل  باالإ�صافة 
انخفا�ض تدفق حتويالت  اإىل  اأوروبا واخلليج  العمل يف  وتدهور فر�ض 
عام  يف   ٪  6.3 بن�صبة  النفطية  غر  البلدان  اإىل  اخل��ارج  يف  العاملني 
2009 باملقارنة مع معدل النمو القوي امل�صجل يف عامي 2007 - 2008 

حيث بلغ 23 ٪ و 11.3 ٪ على التوايل.
و لقد كان املغرب االأكر ت�صررا من اآثار االأزمة من خالل انخفا�ض 
حتويالت العمالة الوطنية باخلارج بن�صبة 12 ٪ تليه م�صر بن�صبة 9 ٪. 
اأما االأردن ولبنان وتون�ض فقد كانوا اأقل ت�صررا بن�صب تراوحت بني 1 ٪ 

و 5 ٪ يف عام 2009. 
ب�صبب  النفطية  غر  البلدان  يف  ال�صياحة  اإي��رادات  انخف�صت  كما 
ال�صياحة متثل  اإي��رادات  اأن  اإىل  االإ�صارة  العاملية. وجتدر  املالية  االأزمة 
املتو�صط  بن�صبة يف  ت�صاهم  البلدان، حيث  هذه  ملداخيل  هاما  م�صدرا 

قدرها 14 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل جلميع البلدان غر النفطية.
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ونظرا لتزايد معدل البطالة وتدهور القدرة ال�صرائية للم�صتهلكني 
غر  ال���دول  يف  ال�صياحة  ع��ائ��دات  تراجعت  واالأم��ري��ك��ي��ني،  االأوروب����ني 
، مقابل منو   2009 املتو�صط يف عام  5 ٪ يف  بن�صبة  الرئي�صية  النفطية 

بن�صبة 20 ٪ يف عام 2006 )البنك الدويل 2010(.
و لقد �صجل املغرب اأكرب اخل�صائر بانخفا�ض يف عائدات ال�صياحة 
بن�صبة 14 ٪، تليه تون�ض بن�صبة   4 ٪ و 3 ٪ يف م�صر و1 ٪ يف االأردن 
يف  �صجل  حيث  باالأزمة  ولبنان  �صوريا  تتاأثر  مل  حني  يف   2009 عام  يف 
هذا  يعزى  و  التوايل.  على   ٪  8 و   ٪  9 بن�صبة  ارتفاعا  الدولتني  هاتني 
االرتفاع اأ�صا�صا اإىل عدد ال�صياح املتزايد الوارد من دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي و من ال�صياح الغربيني الوافدين ب�صكل متزايد على �صوريا منذ 
الن�صبي  ال�صيا�صي  الغربية و اال�صتقرار  الدبلوما�صي مع الدول  االنفتاح 

يف لبنان.
االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفقات  �صهدته  الكبرالذي  النمو  وبعد 
اأعوام،  �صتة  مدى  على  النفطية  غر  البلدان  نحو  املوجهة  املبا�صرة 
كبر  ب�صكل  واأثرت  االزده��ار  لهذا  نهاية  العاملية  املالية  االأزمة  و�صعت 
يرجع  و  النفطية.  للبلدان غر  الوارد  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  على 
هذا اإىل الركود احلاد الذي �صهدته اأوروبا واإىل ال�صعوبات االقت�صادية 
امل�صتثمر  التي تعترب   ، االإم��ارات  تواجه دول اخلليج وخا�صة دولة  التي 

االأجنبي الرئي�صي يف هذه البلدان.
و    ،2009 عام   ٪  39 بن�صبة  انخفا�ض  اأك��رب  م�صر  �صجلت  لقد  و 
لال�صتثمارات  ا�صتقطابا  االأكر  النفطية  الدول غر  تعترب من بني  هي 
االأجنبية املبا�صرة ، حيث تراجع اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر فيها من 13 

مليار دوالر يف عام 2008 اإىل 8 مليار دوالر يف عام 2009.
فيها  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  انخف�صت  االأردن،  يف  و 
بن�صبة 39 ٪ يف عام 2009 مقارنة بالعام ال�صابق و ذلك نظرا الرتباطها 

القوي باال�صتثمارات الواردة من دول جمل�ض التعاون اخلليجي. 
العاملي  االقت�صادي  التباطوؤ  من  تنج  مل  فهي  لتون�ض،  بالن�صبة  اأما 

حيث انخف�ض اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر فيها من 2.6 مليار عام 2008 
اإىل 1.7 مليار دوالر عام 2009، اأي بن�صبة 34 ٪. كما ت�صرراملغرب من 
�صوء الظرفية الدولية حيث انخف�ض تدفق اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر 
يف املغرب لي�صجل 1.7 مليار دوالر عام 2009 مقابل 2.3 مليار دوالر يف 

عام 2008 ، اأي بانخفا�ض ن�صبته    27 ٪. 
معدل  انخف�ض  الرئي�صة،  االقت�صادية  املوؤ�صرات  لتدهور  ونتيجة 
النمو االقت�صادي جلميع البلدان غر النفطية اإىل 2.9 ٪ يف عام 2009 
2008. و قد قدر معدل النمو يف االأردن  بن�صبة  4.3 ٪ يف عام  مقابل 
النمو  انخف�ض معدل  2008. كما  5.6 ٪ يف عام  2009 مقابل  3 ٪ يف 
االقت�صادي يف م�صر بن�صبة 4.7 ٪ يف عام 2009 مقابل 7.2 ٪ يف عام 
2008. وقدرانخفا�ض معدل النمو يف �صوريا بن�صبة 3 ٪ مقابل 5.2 ٪ يف 

عام 2008.
املالية  االأزم��ة  اأم��ام  ال�صمود  البلدان  هذه  ا�صتطاعت   ، ذلك  ومع 
العاملية نظرا الأن موؤ�ص�صاتها املالية غر مندجمة ب�صكل كبر يف االأ�صواق 
املالية الدولية باالأ�صافة اإىل ا�صتمرار ارتفاع الطلب املحلي      و مبادرة 
احلكومات يف اتخاذ اخلطوات الالزمة يف الوقت املنا�صب ملواجهة االآثار 

ال�صلبية لالأزمة املالية العاملية. 
ومن بني هذه التدابر، و�صع �صيا�صة مالية تو�صعية و اإن�صاء وحدات 
خا�صة لر�صد االأزمة و مراجعة نفقات امليزانية و اأخرا تعزيز التنظيم 

امل�صريف و تنظيم االأ�صواق املالية.
االقت�صادي يف عام  البلدان منوها  ت�صتاأنف هذه  اأن  املرجح  و من 
بعد  ت�صتعد  مل  اأوروب��ا  الأن  متوقعا  كان  مما  اأبطاأ  �صيكون  ولكنه   2010

انتعا�صها االقت�صادي. 
ومن املتوقع اأي�صا اأن ي�صهد اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف ال�صنوات 
املقبلة انتعا�صا يف كل من م�صر و االأردن و لبنان و �صوريا و ذلك بف�صل 
ومنو  اخلليجي   التعاون  جمل�ض  ل��دول  املرتقب  االقت�صادي  االنتعا�ض 

قطاع ال�صياحة و زيادة حتويالت العاملني يف اخلارج. 
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أفق عام 2010

 لقد كان لالأزمة املالية العاملية اأثر كبر على االقت�صاد احلقيقي 
للدول العربية حيث انخف�صت معظم املوؤ�صرات االقت�صادية يف املنطقة 
2.9 ٪ يف عام  لي�صجل   النمو احلقيقي  2009.  فتباطاأ معدل  يف عام 
ملحوظ   ب�صكل  العائدات  وتراجعت   2008 عام  يف   6٪ مقابل    2009

بن�صبة  38 ٪ يف البلدان النفطية  و 18 ٪ بالن�صبة للبلدان غر النفطية، 
كما انخف�ض تدفق اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر بحوايل 30 ٪  يف املنطقة 
باخلارج  املقيمني  العمال  حتويالت   انحفا�ض  اإىل  باالإ�صافة  باأكملها 
وعدد ال�صياح وانكم�صت القرو�ض وروؤو�ض االأموال و يف املقابل ارتفعت 

معدالت البطالة يف املنطقة.
التعاون  جمل�ض  دول  وخا�صة   ، للنفط  امل�صدرة  ال���دول  كانت   
اخلليجي االأكر عر�صة لال�صطرابات االقت�صادية الدولية. ومع ذلك، 
اأظهرت هذه البلدان قدرة ا�صتثنائية على ال�صمود يف وجه االأزمة املالية 
العاملية بف�صل تراكم عائدات النفط يف االأعوام ال�صتة املا�صية و بف�صل 
يف  متثلت  التي  و  احلكومات  و�صعتها  التي  املتنا�صقة  اال�صرتاتيجيات 

االإجراءات التالية:
قبل  من  الالزمة  ال�صيولة  �صخ  خالل  من  البنكي  القطاع  -تدعيم 

حتقيقا  الودائع،  على  احلكومية  ال�صمانات  تقدمي  و  املركزي  البنك 
البنوك  اأ���ص��ول  يف  العمالء  ثقة  لزعزعة  وتفاديا  امل��ايل  لال�صتقرار 

والتعامالت امل�صرفية.
 - اإتباع �صيا�صة مالية تو�صعية ت�صمح باحلفاظ على اال�صتثمار العام 

يف البنية التحتية وتعزيز القدرة التناف�صية لالقت�صاد.
 كما تاأثرت البلدان غر النفطية ب�صكل ملحوظ باآثار االأزمة املالية 

العاملية من خالل:
اال�صا�صيني  التجاريني  ال�صركاء  اىل  �صادراتها  حجم  انخفا�ض   -

اوروبا واأمريكا،
- تراجع وترة اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر و خا�صة الوارد من دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي،
- نق�ض يف حتويالت العمال املقيمني باخلارج 

- تقل�ض التدفقات الناجمة يف قطاع  ال�صياحة.
وبالرغم من هذا، ا�صتطاعت هذه البلدان ال�صمود اأمام االأزمة املالية 
العاملية نتيجة قلة اندماج موؤ�ص�صاتها املالية يف االأ�صواق املالية الدولية من 

جهة،  و ارتفاع الطلب الداخلي لدى هذه الدول من جهة اأخرى.
عامي  العربية  للمنطقة  بالن�صبة  االآف��اق  تتح�صن  اأن  املتوقع  ومن 
2010 و2011. و من املتوقع اأي�صا اأن يرتفع معدل النمو لي�صل اإىل 4.4 
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

اأ�صعار  وارتفاع  العاملي  و  املحلي  الطلب  ارتفاع  نتيجة   2010 عام  ٪ يف 
النفط وعودة االنتعا�ض االقت�صادي العامل تدريجيا.

   و من املتوقع اأن يعزز االرتفاع التدريجي الأ�صعار الربميل احلالية 
و  النفطية   الدول  ينع�ض عائدات احلكومة  يف  و  االقت�صادي  الن�صاط 

خا�صة منها  دول جمل�ض التعاون اخلليجي خالل عام 2010.
كما يتوقع اأي�صا اأن ت�صهد اقت�صادات الدول العربية امل�صدرة للنفط 
ت�صريعا وترتها من االإنفاق العام وزيادة اال�صتثمارال �صيما يف القطاع 
ن�صاطها  الرئي�صة  ال�صناعات  ت�صتاأنف  اأن  و  النفطي.  وغر  النفطي 

بف�صل االنتعا�ض يف الطلب العاملي.   
اأما بالن�صبة للبلدان غر النفطية فمن املتوقع اأن ت�صتئناف منوها 
مل  االأوروب��ي��ة  البلدان  الأن  متوقعا  كان  مما  بطيء  ب�صكل  االقت�صادي 
املنتظر  من  و  االقت�صادية.  عافيتها  ا�صتعادة  من  اللحظة  تتمكن حتى 
اخلارج   يف  العاملني  وحتويالت  ال�صياحة  قطاعات  ت�صتاأنف  اأن  اأي�صا 
وحجم اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر فاعليتها يف االأعوام القادمة ال �صيما 
دول  االقت�صادي يف  االنتعا�ض  نتيجة  و�صوريا  ولبنان  واالأردن  يف م�صر 

جمل�ض التعاون اخلليجي.
ومع ذلك ، من املرجح اأن يكون ا�صتئناف النمو يف دول املنطقة العربية 
مرهونا مبدى كثافة اال�صتثمارات املحلية ، ف�صال عن اال�صتثمار االأجنبي 

املبا�صر و توجيه ال�صادرات نحو االأ�صواق الرئي�صية واالأ�صواق النا�صئة.
اأن تاأخذ الدرو�ض و العرب من االأزمة املالية العاملية  ينبغي للبلدان 
الهيكلية  االإ�صالحات  وت�صريع  اقت�صاداتها  تنويع  يف  االإ�صراع  اأجل  من 

واإزالة احلواجز البروقراطية وال�صريبية لزيادة النمو يف املنطقة.
ونظرا لالحتياجات العالية وانخفا�ض م�صتويات اال�صتثمار احلالية 
ينبغي احلر�ض على عدم خف�ض االنفاق واال�صتثمارات ب�صكل حاد ب�صبب 
االأزمة كما حدث يف االأرجنتني يف اأواخر الثمانينات ويف عامي 2001 و 
2002 . ووعيا منها بهذه التحديات ، حافظت بع�ض دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي على م�صتوى مرتفع من االنفاق احلكومي على البنية التحتية 
بهدف حتفيز االقت�صاد ودفعه للتحرك الديناميكي والتناف�صية.

2-2 آثار األزمة املالية العاملية على 

الصناعة العربية
البلدان  يف  حم��دودا  امل��ايل  القطاع  على  املالية  االأزم��ة  تاأثر  كان 
و  احلقيقي  القطاع  على  �صلبي  ت��اأث��ر  لها  ك��ان  املقابل  يف  العربية، 
تاأثرها  ك��ان  و  امل�صدرة.  العربية  للدول  ال�صناعي  القطاع  خا�صة 
النفط  بقطاع  املرتبطة  وال�صناعات  النفطية  ال�صناعات  على  اأك��رب 
والغاز و�صناعات ال�صلع االأ�صا�صية مثل الفو�صفات والبوتا�ض  والنحا�ض 

باعتبارهم االأكر عر�صة لتقلبات االأ�صعار يف االأ�صواق العاملية.
اأي�صا ال�صناعات الثقيلة مثل احلديد  باالإ�صافة اإىل ذلك، تكبدت 
وال�صلب واالألومنيوم و االأ�صمدة واملنتجات الكيماوية االأ�صا�صية خ�صائر 

فادحة ب�صبب انخفا�ض الطلب العاملي.
ت�صرر  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  التحويلية  ال�صناعات  بخ�صو�ض  اأم��ا 
الكهربائية  وامل��ن��ت��ج��ات  املن�صوجات  مثل  الت�صديرية  ال�صناعات 

هذه  كانت  فقد  العاملي  الركود  من  واالآالت  وال�صيارات  واالإلكرتونية 
تاأثر  لها  كان  وقد  االأزمة  الآثار  مقاومة  اإظهار  على  قادرة  ال�صناعات 
ال�صناعات  و  اال�صتخراجية  ال�صناعات  مع  باملقارنة  ن�صبيا  حم��دود 

ن�صف امل�صنعة. 

صناعة النفط و الغاز
اأ�صعار النفط والغاز  2008، وا�صلت  خالل الن�صف االأول من عام 
نفطية كبرة  ترتب عنه عائدات  ال�صريع مما  ارتفاعها  االأولية  واملواد 

ل�صالح البلدان امل�صدرة للنفط.
الدولية يف تغر مفاجئ  املالية  االأزمة  ت�صببت   ،  2008 يوليو  ومنذ 
وال�صلع  النفط  الأ�صعار  امللحوظ  االنخفا�ض  دفع  العاملية حيث  للظرفية 
االأولية مبجموع البلدان العربية امل�صدرة للنفط اإىل خف�ض ح�ص�صها 
يكن  مل  اإن  اال�صعار  م�صتوى  على  احلفاظ  بغية  النفطي  االإن��ت��اج  من 

تن�صيطها من جديد الحقا.
و بالن�صبة ملجموع الدول العربية ملنظمة اأوبك ، انخف�ض اإنتاج النفط 
من 20.5 مليون برميل يوميا يف عام 2008 اإىل 18.6 مليون برميل يوميا 

يف عام 2009 لي�صتقر عند 18.8 يف مار�ض 2010 )جدول 2/2(.
و لقد اأدى هذا االنخفا�ض يف االإنتاج يف معظم الدول امل�صدرة للنفط 
لل�صناعات  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  يف  حاد  تراجع  اإىل 

النفطية حيث �صجلت تراجعا ملمو�صا ملعظم البلدان امل�صدرة للنفط.
فقد انخف�ض اإنتاج النفط يف الكويت منذ الن�صف الثاين عام 2008 
يوميا  برميل  2.2 مليون  يوميا اىل  برميل  2.5 مليون  تراجع من  حيث 
عام 2009 مما اأدى اإىل انخفا�ض حاد يف ن�صبة النمو احلقيقي الإجمايل 
الناجت املحلي ل�صناعة النفط حيث تراجع من 4.2 ٪ يف عام 2008 اإىل 

4.3 -٪ يف عام 2009.
و قامت اململكة العربية ال�صعودية اأي�صا ، التي تعترب اأكرب منتج للنفط 
يف العامل، من خالل قرار اأوبك بتخفي�ض اإنتاجها اليومي من النفط من 
9 ماليني برميل يوميا يف عام 2008 اإىل 8 ماليني برميل يوميا يف عام 
2009 مما اأدى اإىل تراجع  معدل منو الناجت املحلي لل�صناعات النفطية 

حيث انخف�ض من  4.3 ٪ يف عام 2008 اإىل 7.6 -٪  عام 2007 ح�صب 
بيانات ر�صمية.

كما قامت ال�صناعات النفطية بدولة االإمارات اأي�صا بخف�ض اإنتاجها 
من 2.5 عام 2008  اإىل 2.2 مليون برميل يوميا عام 2009 مما اأدى اإىل 
انخفا�ض حاد يف معدل النمو احلقيقي يف القطاع النفطي الذي  بلغ 1.1 
-٪ يف عام 2009 مقابل 3.3 ٪ يف عام 2008. كما انخف�صت �صادرات 
123 مليار دوالر عام  50 ٪ ،لترتاجع  من  ال�صناعات النفطية بن�صبة 

2008 اىل 60 مليار دوالر يف عام 2009.

ويف قطر ، اأدى هبوط اأ�صعار النفط العاملية وانخفا�ض االإنتاج النفطي 
من خالل قرارات اأوبك اإىل تراجع اإنتاج النفط القطري من 840 الف 
برميل يوميا عام 2008 اىل 776 األف برميل يوميا عام 2009 مما ت�صبب 

يف خ�صائر يف ح�صيلة اإيرادات النفط بن�صبة 38.7 ٪ يف عام 2009.
للناجت املحلي  النمو احلقيقي االإجمايل  و مع ذلك فقد كان معدل 
للقطاع النفطي اأقل ت�صررا حيث �صهد انخف�صا من 17 ٪ يف عام 2008 
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اإىل 10 ٪ يف عام 2009 . 
اأما بالن�صبة ل�صناعة الغاز الطبيعي امل�صال يف قطر، فقد وا�صلت 
ارتفعت  حيث   ، العاملية  املالية  االأزم��ة  من  الرغم  على  اإنتاجها  زي��ادة 
مداخيله من 31 مليار دوالر يف عام 2008 اإىل 39 مليار يف عام 2009. 
ومن املتوقع اأن ترتفع مداخيل اإنتاج الغاز الطبيعي امل�صال اإىل 58 مليار 

دوالر يف عام 2010.
يف  لها  املخطط  اال�صتثمارات  تت�صرر  مل  ذل��ك،   من  الرغم  وعلى 
ومتت  كبر،  ب�صكل  وال��غ��از  للنفط  اال�صتخراجية  ال�صناعات  قطاع 
النفط  قطاع  يف  للحكومات  اال�صتثمارية  وامل�صاريع  اخلطط  موا�صلة 
والغاز لزيادة اإنتاجهما يف منطقة اخلليج. فعلى �صبيل املثال، مت موا�صلة 
تنفيذ امل�صاريع اال�صتثمارية يف قطاع النفط والغاز يف دولة االإمارات على 
اأدنوك  الوطنية  ال�صركة  اأعلنت  كما  العاملية.  املالية  االأزمة  من  الرغم 

ال�صتثمار 50 مليار دوالر يف االأعوام املقبلة من اأجل زيادة قدرة م�صايف 
النفط والتنقيب عن النفط اخلام والغاز. 

Dubaï Supply Authority   عن  �صركة  اأعلنت   ،  2009 اأبريل  ويف 
خطة تنموية كربى لت�صييل الغاز يف World Jebel Ali Terminal  يف دبي 
اأخرى يف جمال  ت�صييد م�صاريع رئي�صية  اأبوظبي حاليا  اإمارة  و تنوي   .

النفط والغاز.
على  كبر  ب�صكل  العاملية  املالية  االأزم���ة  توؤثر  مل  الكويت  يف  اأم��ا 
اال�صتثمارات املخطط لها يف قطاع النفط والغاز و ذلك بف�صل املبادرة 
واإنتاج  النفط  تكرير  م�صايف  قدرة  لتح�صني  احلكومة  بها  قامت  التي 
الغاز. ونف�ض ال�صيء بالن�صبة لل�صعودية حيث مت االحتفاظ ب�صفة عامة 
احلكومية  املحلية  ال�صركات  تديرها  التي  النفطية  امل�صاريع  مبعظم 

بهدف زيادة طاقة اإنتاج النفط.

جدول رقم 2/2
إنتاج النفط اخلام للبلدان العربية ملنظمة أوبك من 2008 إىل مارس 2010 )ألف برميل يوميا(

200820093Q094Q091Q1010-Jan10-Feb10-Mar
1,3811,2721,2771,2731,2731,2711,2751,273اجلزائر
2,3412,4222,4992,4592,4822,4632,5512,440العراق

2,5542,2632,2542,2752,2892,2882,2892,291الكويت
1,7181,5571,5571,5401,5411,5381,5431,543ليبيا
840776780792809802813813قطر

9,1138,0558,1238,1228,1448,1418,1338,157السعودية
2,5572,2562,2532,2582,2802,2772,2812,283اإلمارات املتحدة

20,50418,60118,74318,71918,81818,78018,88518,800املجموع  

املصدر: أوبك النقرير الشهري 2010
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

وقد اقرتح وزير النفط موا�صلة املرحلة الثانية من م�صروع تو�صيع 
القدرات النفطية بعد النجاح الذي عرفته املرحلة االأوىل بهدف زيادة 

اإنتاج النفط ليبلغ 15 مليون برميل يوميا.
وعالوة على ذلك، ومن اأجل زيادة االإمكانيات النفطية يف اململكة 
ال�صعودية، مت اإطالق ثالثة م�صاريع اأخرى عام 2009 يف حقول النعامي، 
زيادة  اإىل  تهدف  التي  امل�صاريع  موا�صلة  متت  كما   . وقري�ض  �صعيبة 
املتوقع  عن  بطيئة  بوترة  تنفيذها  �صيتم  اأنه  من  الرغم  على  امل�صايف 
نظرا لقرارت ال�صركات االأجنبية التي تديرالعديد من امل�صاريع يف هذا 
املجال بتاأجيل ا�صتثماراتها ب�صبب االنخفا�ض احلاد الذي �صهدته اأ�صعار 

النفط العاملية.
تاأثرت ال�صناعات التحويلية العربية بدورها باالأزمة املالية العاملية 
ت�صررت  فقد  ال�صناعي.  الن�صاط  نوع  التاأثرح�صب  هذا  اختلف  ولكن 
واحلديد  واملعادن  م�صتقاته  و  والفو�صفات  البرتوكيماوية  ال�صناعات 
يف  االنخفا�ض  ب�صبب  ملحوظ  ب�صكل  واالأ�صمدة   واالألومنيوم  وال�صلب 

الطلب العاملي والرتاجع الكبرالذي �صهدته اأ�صعار ال�صلع االأ�صا�صية. 
و يف املقابل،  وعلى الرغم من ت�صرر �صناعات الن�صيج واملنتجات 
الكهربائية واالإلكرتونية  و �صناعات الطران وال�صيارات ن�صبيا ب�صبب 

الركود العاملي فقد كانت االأكر �صمودا اأمام االأزمة املالية العاملية.  

صناعة البرتوكيماويات
واجه قطاع البرتوكيماويات حتديات ب�صبب تراجع الطلب العاملي. 
ت�صررت  العاملية  ب��االأ���ص��واق  و  النفطية  بال�صناعة  ارتباطها  وبفعل 
 50 من  باأزيد  منتجاتها  اأ�صعار  وانخف�صت  البرتوكيماوية  ال�صناعات 
م�صاريع  عدة  تاأجيل  اإىل  اأدى  مما  �صركات  عدة  اأرب��اح  وتقل�صت   ،٪

ا�صتثمارية.
و لقد تاأثر قطاع البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�صعودية تاأثر 
ملحوظا. و مت بالتايل تاأخر العديد من امل�صاريع ب�صبب �صعف الطلب و 

جفاف القرو�ض الدولية الالزمة لتمويل مثل هذه امل�صاريع ال�صخمة.
كما �صجل معظم املنتجني يف اململكة العربية ال�صعودية مثل �صركة 
�صابك الرائدة خ�صائرمت ا�صتدراكها ب�صرعة يف الن�صف الثاين من عام 

 .2009

باالإ�صافة اإىل ذلك، تاأثرت �صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات يف 
 15 عمان من االنكما�ض العاملي احلاد حيث انخف�صت �صادراتها بن�صبة 
٪ بني الن�صف االأول من عام 2008 والربع االأول من عام 2009. و هو ما 
حدث اأي�صا يف الكويت والبحرين ، حيث تراجع اإنتاج البرتوكيماويات و 
قررت العديد من ال�صركات تاأجيل اأو اإلغاء ا�صتثماراتهم يف هذا القطاع. 
و كانت قطرالدولة الوحيد التي �صجلت زيادة يف اإنتاج البرتوكيماويات 
على الرغم من التحديات االقت�صادية العاملية حيث �صجل اإنتاج قطر يف 
قطاع البرتوكيماويات ارتفاعا لت�صل عوائده اإىل 49.8 مليار دوالر يف 
2009 مقابل 26.5 مليار دوالر يف عام 2008 ح�صب وزارة ال�صناعة يف 

قطر.
تاأثرت  العربية  الدول  يف  اإجماال  البرتوكيماوية  ال�صناعات  اأن  اإال 
ب�صكل اأقل من ال�صناعات االأخرى يف باقي دول العامل وهذا ب�صبب عدة 

امتيازات، منها :
االأعوام  اأرباحا جمزية خالل  البرتوكيماوية  ال�صناعات  - حققت 

ال�صتة االأخرة مما هيئها ملواجهة هذه االأزمة.
- تتميز ال�صناعات البرتوكيماوية يف دول اخلليج وخا�صة يف قطر 
بتناف�صية يف االأ�صواق العاملية خا�صة منتجات االإيثلني والبوليثلني بف�صل 
مميزاتها امللحوظة خا�صة من حيث انخفا�ض كلف الطاقة الغازية فيها.

صناعات احلديد والصلب واأللومنيوم
وال�صلب  احلديد  �صناعة  �صهدته  الذي  االزده��ار  من  الرغم  على 
على مدى االأعوام ال�صتة املا�صية يف الدول العربية بف�صل زيادة الطلب 
على منتجاتها، و�صعت االأزمة املالية العاملية نهاية لهذا االزدهار نظرا 

لت�صرر �صناعة احلديد وال�صلب من الركود العاملي احلاد. 
منخف�صا   2008 ع��ام  يف  العربية  البلدان  اأغلب  اإنتاج  ك��ان  فلقد 
والبالغ  اخلام  ال�صلب  من  قطر  اإنتاج  با�صتثناء   ،2007 بالعام  مقارنة 
العام  باإنتاج  مقارنة   ٪  22.6 مقدارها  زيادة  وبن�صبة  طن  مليون   1.4

2007 حيث بلغ 1.147 مليون طن.  

و�صهد  اإنتاج م�صرمن ال�صلب اخلام،  وهي اأكرب البلدان العربية 
  ٪  0.4 ن�صبته  بلغت  االإنتاج   يف  طفيفا  انخفا�صا  امل��ادة   لهذه  املنتجة 
لي�صل 6.198  مليون طن عام 2008 مقارنة باإنتاج عام 2007 الذي بلغ 
6.22 مليون طن. ويف عام 2009، تزايدت �صعوبات �صناعات احلديد 

وال�صلب وانخف�صت �صادراتها بن�صبة 34 ٪.
و�صهد اإنتاج اململكة العربية ال�صعودية انخفا�صا بلغ ن�صبته 3 ٪  لي�صل 
 5.89 مليون طن عام 2008 مقارنة بقيمة 6.07 مليون طن يف عام 2007.

 1.14 اىل  ل��ي�����ص��ل  ل��ي��ب��ي��ا  اإن����ت����اج   ان��خ��ف�����ض  ال�����ص��ي��اق،  ن��ف�����ض  ويف 
ال����ذي   2007 ع�����ام  ب���اإن���ت���اج  م���ق���ارن���ة   2008 ع�����ام  ط����ن  م���ل���ي���ون 
.٪  9 ب��ل��غ��ت  ان���خ���ف���ا����ض  ب��ن�����ص��ب��ة  اأي  ط����ن  م���ل���ي���ون   1.25  ب���ل���غ 
كما بلغ اإنتاج املغرب 478 األف طن بن�صبة انخفا�ض تبلغ 6.64 ٪ مقارنة 
اأمام  ال�صعوبات  األف طن.  كما زادت   512 والبالغ   2007 باإنتاج عام 
�صادرات احلديد وال�صلب يف عام 2009 حينما �صهدت انخفا�صا بن�صبة 

81 ٪ وذلك ا�صتنادا اإىل بيانات مكتب ال�صرف املغربي.

و �صجلت اجلزائر اأكرب انخفا�ض يف اإنتاج احلديد و ال�صلب اخلام 
اجلزائرية  ميتال  اأر�صيلور  �صركة  اأنتجت  حيث   ٪  50.7 ن�صبته  بلغت 
.2007 ع��ام  مليون   1.278 ب���  م��ق��ارن��ة   ،2008 ع��ام  ط��ن  األ���ف   646 

و  الكويت  و  �صورية  و  االأردن  مثل  االأخ��رى  العربية  البلدان  وحافظت 
االإمارات و ُعمان و اليمن و ال�صودان و تون�ض ذات االإنتاج القليل حيث 
بلغ اإنتاجها جمتمعة 640 األف طن عام 2008 وبن�صبة زيادة قدرها 2.9 

٪ مقارنة ب� 622 األف طن يف العام 2007. 
ولقد �صهد املنطقة العربية خالل الربع الرابع من العام 2008 اأكرب 
ن�صبة انخفا�ض يف اإنتاج احلديد و ال�صلب اخلام قدرت مبعدل 23.41 
٪ وباإنتاج بلغ 3.12 مليون طن مقارنة ب� 4.173 مليون طن لنف�ض الفرتة 
ملواجهة  االإنتاج  تقلي�ض  اإىل  ال�صبب يف ذلك  ويعود  املا�صي،  العام  من 

انخفا�ض الطلب واالأ�صعار  نتيجة لالأزمة املالية العاملية.
وتاأثرت �صناعات االألومنيوم اأي�صا باالنكما�ض االقت�صادي العاملي، 
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االألومنيوم  اأ�صعار  انخف�صت  العاملي،  الطلب  يف  احلاد  الرتاجع  فبعد 
االأول من عام  الن�صف  للطن يف  2750 دوالر  لتنتقل من   ٪ 50 بن�صبة 
مما   2009 عام  من  االأول  الن�صف  يف  للطن  دوالر   1360 اإىل   2008

ت�صبب يف انخفا�ض يف اأرباح �صناعات االألومنيوم.
املنطقة  يف  لالألومنيوم  منتج  اأكرب  باعتبارها   البحرين  و�صهدت 
العربية  تراجعا حادا يف اإنتاج هذه ال�صناعة. حيث انخف�ض االإنتاج يف 
غ�صون ب�صعة اأ�صهر من 221 األف طن يف الربع الثالث من عام 2008 
اإىل 215 األف طن يف نهاية العام لي�صتقر خالل عام 2009 عند م�صتوى 

213 األف طن.

كما واجهت �صناعات االألومنيوم يف م�صر �صعوبات اإثراالنخفا�ض 
احلاد يف الطلب العاملي حيث تراجعت �صادرات منتجات االأملنيوم بن�صبة 
االإيجابية. وكما هو  النتائج  اأع��وام من  2009  بعد عدة  26 ٪ يف عام 

ال�صاأن كذلك بالن�صبة لالإمارات والكويت اإذ واجهت �صناعة االألومنيوم 
نف�ض ال�صعوبات وا�صطرت اإىل خف�ض االإنتاج.

صناعات النسيج و املنتجات الكهربائية
و اإللكرتونية و األخرى 

املن�صوجات  مثل  امل�صنعة  للمنتجات  امل�صدرة  ال�صناعات  تعترب 
لبلدان  بالن�صبة  واالآالت  وال�صيارات  واالإلكرتونية  الكهربائية  واملنتجات 
قد  و  اأ�صا�صية.  ت�صدير  قطاعات  واالأردن  وم�صر  وتون�ض  املغرب  مثل 
تاأثرت هذه ال�صناعات بالركود االقت�صادي القوي الذي �صرب منطقة 

اليورو والواليات املتحدة.
القطاع  هذا  يعتمد  واملالب�ض،  املن�صوجات  �صناعة  مايخ�ض  يف  و 
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

اأثر  فقد  بالتايل  و  واالأمريكية  االأوروب��ي��ة  االأ���ص��واق  على  قويا  اعتمادا 
مبا�صر  ب�صكل  الكربى   االأ�صواق  �صهدته هذه  الذي  االقت�صادي  الركود 
الدول  ال�صادرات  وت��رة  على  و  القطاع  ه��ذا  يف  االإن��ت��اج  ن�صاط  على 

الرئي�صية امل�صدرة للمن�صوجات.
يف  انخفا�صا  للمن�صوجات  امل�����ص��درة  ال��ب��ل��دان  معظم  �صهدت  و 
اأداء  حققت  التي  م�صر  با�صتثناء  واملالب�ض  املن�صوجات  من  �صادراتها 
جيدا يف هذا القطاع. فقد �صهدت تون�ض انخفا�صا يف ال�صادرات من 
�صادرات  وانخف�صت   .2009 عام  ٪ يف   9 بن�صبة  واملالب�ض  املن�صوجات 
املغرب من املالب�ض اأي�صا بن�صبة 1 ٪  حيث تراجعت من 3.3 مليار يف 

عام 2008 اإىل 2.2 مليار دوالر يف عام 2009.
و يف االأردن ، انخف�ض حجم ال�صادرات لي�صل اإىل 842 مليون دوالر 
يف 2009 مقابل 1.02 مليار دوالر يف عام 2008 ، اأي بانخفا�ض قدره 
18 ٪ وذلك نتيجة الركود الذي �صهدته الواليات املتحدة التي تعترب اأكرب 

�صريك جتاري لالأردن.
تاأثر قطاع ال�صناعات امليكانيكية والكهربائية هو االآخر باالأزمة املالية 
العاملية منذ اأكتوبر 2008 حيث انخف�ض حجم �صادراته يف عام 2009 يف 

كل من تون�ض واملغرب واالأردن بعد عدة اأعوام من النمو الكبر.
ولقد �صجلت �صادرات ال�صناعات امليكانيكية والكهربائية يف تون�ض 
تباطوؤا يف عام 2009 و ذلك بن�صبة  7 ٪ بالن�صبة للمنتجات امليكانيكية 
و 2 ٪ للمنتجات الكهربائية و 2 ٪ ملعدات النقل نتيجة لالنكما�ض احلاد 

يف الطلب االأوروبي.
الالأ�صالك  و  الكابالت  م��ن  ال�����ص��ادرات  انخف�صت  امل��غ��رب  يف  و 
1 مليار  2009 مقابل  668 مليون دوالر يف عام  اإىل  الكهربائية لت�صل 
دوالر عام 2008. كما تراجعت عوائد ت�صدير املكونات االإلكرتونية لتبلغ 

20 مليون دوالر عام 2008 مقابل 14 مليون دوالر عام 2009. 

كما انخف�صت �صادرات االآالت واالأجهزة واملكونات االإلكرتونية يف 
عام  يف  دوالر  مليون   236 من  اإيراداتها  لترتاجع   ٪  14 بن�صبة  االأردن 

2008 اإىل 203 ماليني دوالر يف عام 2009.

ال�صناعات  تواجهها  التي  ال�صلبية  االآث��ار  من  الرغم  على  لكن  و 
الت�صديرية من املن�صوجات واالآالت والكهربائية وامليكانيكية فقد كانت 
�صادراتها  اأن  بحيث  العاملية  االقت�صادية  لال�صطرابات  عر�صة  اأق��ل 

�صجلت اأقل انخفا�صًا مقارنة بغرها من �صناعات ت�صدير ال�صلع.
التون�صية  ال�صادرات  حجم  انخف�ض  حني  يف  املثال،  �صبيل  فعلى 
 ٪  7 و   ٪  9 بن�صب  والكهربائية  امليكانيكية  واملنتجات  املن�صوجات   من 
مثل  االأخ��رى  الرئي�صة  الت�صدير  �صهدت قطاعات  التوايل،  ٪ على   2 و 

الفو�صفات وم�صتقاته تراجع  باأكر من 50 ٪.
حام�ض  و  الفو�صفات  م��ن  امل��غ��رب  ���ص��ادرات  �صهدت  ح��ني  يف  و 
وال�صلب  واحل��دي��د  والكيماوية  الطبيعية  واالأ���ص��م��دة  الفو�صفوريك 
التوايل  على   ٪  81 و   ٪  46  ،  ٪  63  ،  ٪  69 بن�صب  ملحوظا  انخفا�صا 
واملنتجات  املالب�ض  مثل  امل�صنعة  املنتجات  من  ال�صادرات  تراجعت   ،
الكهربائية واملكونات االإلكرتونية بن�صب 1 ٪ و 38 ٪ و 31 ٪ على التوايل. 
اأما بالن�صبة لقطاع ت�صدير ال�صيارات، فقد �صجل ارتفاعا بن�صبة 54 ٪  
على الرغم من االأزمة املالية العاملية و التي اأثرت ب�صفة ملحوظة على 

�صناعة ال�صيارات يف باقي العامل.
االأ�صا�صية  وال�صلع  اخل��ام  امل���واد  ت�صدير  �صناعات  �صجلت  كما 
و   ٪  46 و   ٪  27 بن�صب  م�صر  يف  تراجعا  وال�صلب  احلديد  و�صناعات 
 ٪  21 بن�صبة  املن�صوجات  �صادرات  ارتفعت  بينما  التوايل،   على   ٪  34

انخف�صت �صادرات املنتجات امل�صنوعة من ال�صلب واالألومنيوم بن�صب 
34 ٪ و 26 ٪ يف عام 2009.

و يف االأردن، بينما تراجعت �صادرات ال�صلع واملنتجات مثل الفو�صفات 
والبوتا�ض وحام�ض الفو�صفوريك واالأ�صمدة  تراجعا ملحوظا بن�صب 29 
منتجات  �صادرات  انخف�صت  التوايل،  على   ٪  43  ،  ٪  65  ،  ٪  42  ،  ٪
ال�صيدالنية  واملنتجات  وامليكانيكية  الكهربائية  واالآالت  املن�صوجات 

انخفا�صا اأقل حدة بن�صب 18 ٪ و 14 ٪ و 5 ٪ يف عام 2009.
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اخلامتة
يبني هذا التحليل آلثار األزمة املالية العاملية على الصناعة 
العربية أن صناعات املنتجات املصنعة هي  الصناعات اليت 
االقتصادية  االضطرابات  أمام  نسبيا  أفضل  بشكل  صمدت 
العاملية مقارنة مع الصناعات القائمة على املواد اخلام والسلع 

األساسية. 
لتعزيز  العربية  الدول  احلكومات  ضرورة  تأيت  هنا  ومن 
اسرتاتيجياتها الصناعية من أجل تسريع عملية تنويع اقتصاداتها 

حلماية بلدانها من صدمات اقتصادية عاملية مستقبلية. كما 
أنه من الضروري العمل على تعزيز التوجه حنو االستثمار يف 
القطاع الصناعي الذي يعترب املصدر االساسي للنمو االقتصادي 
واالجتماعي والذي ختلقه الرتابطات االمامية واخللفية لالقتصاد 
لنشوء  متهد  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  وأن  الوطين، 
أهداف  ختدم  حبيث  مستمرة  واسرتاتيجية  كربى  صناعات 
النشاطات البشرية املختلفة للمجتماعات يف خمتلف اآلجال 
القصرية واملتوسطة والطويلة وأن التنمية الصناعية هي القاطرة 

الرئيسة للنماء االقتصادي االجتماعي والتنمية الشاملة.
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أداء القطاع الصناعي في األقطار العربية:
المزايا والتحديات واآلفاق

تحليل قطري.

الفصل الثالث





المملكة األردنية
الهاشمية



األردن
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان: 8, 5 مليون  نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل : 20 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 5,6 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية( 3421  دوالر 	•

الناتج املحلي اإلمجايل للقطاع الصناعي )بالقيمة اجلارية( : 4,3 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة اإلستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل : 5 % 	•
مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل : 16.7 % 	•

قيمة االستثمار األجنيب املباشر : 1,9 مليار دوالر 	•
الصناعات الرئيسة : صناعات النسيج والبوتاس والفوسفات و األمسدة واإلمسنت 	•

            و صناعات األدوية والصيدلة.
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المملكة االردنية الهاشمية

حقق االقتصاد األردين خالل عام 2008 نتائج إجيابية، حيث 
سجل الناتج املحلي اإلمجايل يف اململكة منوا حقيقيا 
بنسبة 5.6 ٪ خالل عام 2008 مقابل 6.6 ٪ يف عام 2007. 
وذلك على الرغم من تعدد الصدمات اخلارجية اليت تعرض 
هلا، واملتمثلة يف ارتفاع األسعار العاملية للطاقة واملواد 
الغذائية والسلع األساسية األخرى وتداعيات األزمة املالية 

العاملية اعتبارا من الربع الثالث من عام 2008 .

بنمو  مدعوما   2008 ع��ام  امل�سجل  احلقيقي  النمو  ج��اء  وق��د 
ال�سادرات بن�سبة كبرية بلغت 40 ٪، ومنو قطاعات الإنتاج واخلدمات 
بوترية مرتفعة، بالإ�سافة اإىل ا�ستمرار تدفق ال�ستثمارات الأجنبية 
املبا�سرة اإىل اململكة. هذا ف�سال عن البنية املتينة لالقت�ساد الوطني 
نتيجة عمليات الإ�سالح الهيكلي املتوا�سلة وتبني �سيا�سات اقت�سادية 

كلية �سليمة.
وقد �ساهم النمو القت�سادي خالل عام 2008 يف حت�سني م�ستوى 
املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  رف��ع  خ��الل  من  املواطنني  معي�سة 
كما   .2007 عام  دولر   2795 مقابل  دولر   3421 ب�مبلغ  الإجمايل 
�ساهم اأي�سا يف زيادة م�ستوى الت�سغيل وخف�ض معدل البطالة لي�سل 
يف عام 2008 اإىل اأدنى م�ستوياته منذ عام 1989 فبلغت البطالة عام 

2008 ن�سبة 12.7 ٪ باملقارنة مع 13.1 ٪ يف عام)1( 2007.

تتكون  حيث  كبري  بتنوع  الأردين  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  يتمتع 
كالبوتا�ض  املعدنية  وال�سناعات  الن�سيج  من  الرئي�سة  ال�سناعات 

والفو�سفات والأ�سمدة  والإ�سمنت و �سناعات ال�سيدلة.
حيث   ،2008 عام  يف  جيدا  اأداء  الأردنية  ال�سناعة  �سهدت  لقد  و 
بلغت القيمة امل�سافة للقطاع ال�سناعي 4.3 مليار دولر مقابل 3.4 مليار 
دولر يف عام 2007 ) جدول 1/3 (، بزيادة قدرها 23.4 ٪. كما ارتفعت 

ال�سادرات من املنتجات ال�سناعية بن�سبة 39 ٪ يف عام 2008.

فيما يتعلق مبوؤ�سرات ال�ستثمار يف القطاع ال�سناعي خالل عام 
2008، فقد اأظهرت البيانات ال�سادرة عن وزارة ال�سناعة والتجارة 

ارتفاعا يف عدد ال�سركات ال�سناعية امل�سجلة حيث و�سل عددها يف 
نهاية عام 2008 اإىل 1.335 �سركة مقابل 1.277 �سركة �سناعية يف 

نهاية عام 2007) جدول 1/3 (.
الناجت  يف  واملناجم  املعادن  قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  �سعف  ورغ��م 
املحلي الإجمايل) 2.75 ٪(، ي�سكل هذا القطاع قطاعا ا�سرتاتيجيا 
يف الأردن حيث مينحه كل من الفو�سفات والبوتا�ض موقعا هاما على 
امل�ستوى العاملي و حتتل الأردن املرتبة اخلام�سة والرابعة على التوايل 

يف العامل من حيث ت�سدير الفو�سفات والبوتا�ض.
تهيمن ثالث  الأخرية،  ال�سنوات  ال�سركات يف  تزايد عدد  ورغم 
جمموعات كبرية على هذا القطاع وت�ستغل املوارد املعدنية الرئي�سة 
و�سركة  للبوتا�ض«  »العربية  بال�سركة  الأمر  يتعلق  حيث  وم�ستقاتها، 

»مناجم الفو�سفات الأردنية« و»�سركة الإ�سمنت الأردنية«.
اإنتاج  بلغ  الأردنية،  الإح�ساء  لدائرة  الأولية  البيانات  وح�سب   
 2008 2 مليون طن عام  6,2 مليون طن واإنتاج البوتا�ض  الفو�سفات 

)جدول رقم 1/3(.
اأما بخ�سو�ض القطاع ال�سناعي التحويلي، فقد �ساهم بن�سبة 16 
٪ من الناجت املحلي الإجمايل وبلغت قيمته امل�سافة 3,3 مليار دولر 

عام 2008، وهو ما ميثل 83 ٪ من القيمة امل�سافة ال�سناعية.
      و متثل ال�سناعات الكيميائية من اأهم ال�سناعات التحويلية 
يف الأردن حيث ت�ساهم بن�سبة 24 ٪ من الناجت ال�سناعي التحويلي، 

تليها ال�سناعات الغذائية بن�سبة 23 ٪ )�سكل 1/3(. 
يف  الواعدة  القطاعات  من  وال�سيدلة  الأدوي��ة  �سناعات  وتعد 
الأردن حيث ت�ساعفت �سادراتها يف ال�سنوات الأخرية باأكرث من 170 
٪ حيث انتقلت من 184 مليون دولر عام 2003 اإىل 504 مليون دولر 

عام 2008 .
 ٪  15 بن�سبة  كثالث قطاع حتويلي،  البناء،  مواد  وي�ساهم قطاع 

)1( معطيات البنك املركزي الأردين – تقرير �سنوي 2008

جدول 1/3
أهم املؤشرات يف القطاع الصناعي يف االردن 2005 - 2008

2005200620072008
2,8573,1063,4944,312القيمة املضافة باألسعار اجلارية )باملليون دوالر(

376392440974القطاع االستخراجي
2,4812,7143,0543,338القطاع التحويلي

3,2783,7223,9705,538الصادرات الصناعية )مليون دوالر(
144151154156الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي االستخراجي والتحويلي )1999=100(

1125142712771335عدد الشركات الصناعية املسجلة
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هذا  على  الإ�سمنت  �سناعة  وتهيمن  التحويلي  ال�سناعي  الناجت  من 
القطاع حيث بلغ اإنتاج الأ�سمنت 4,2 مليون طن عام 2008 )جدول 
2/3( و�سهد هذا القطاع تو�سعا ملحوظا نتيجة القفزة التي يعرفها 

قطاع البناء يف املنطقة وم�ساعفة امل�ساريع يف هذا املجال.
ومن بني اأهم امل�ساريع، جند م�سروع ال�سركة الأردنية – الكويتية 
 200 بقيمة  اإ�سمنت  م�سنع  اإن�ساء  مل�سروع  خططت  التي  القاب�سة 
يف  نوعه  من  الكبري  امل�سروع  ه��ذا  يحقق  اأن  ويتوقع  دولر،  مليون 

املنطقة زيادة �سادرات الأردن يف اجتاه العراق وال�سعودية والأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة.

 ٪  10 بن�سبة  القطاع  هذا  في�ساهم  الن�سيج،  قطاع  وبخ�سو�ض 
اقت�ساد  ا�سرتاتيجيا يف  دورا  ويلعب  التحويلي  ال�سناعي  الناجت  من 
ميثل  كما  ال�سادرات،  اإجمايل  من   ٪  26.5 بن�سبة  م�ساهما  الأردن 
ثاين م�سغل لليد العاملة بن�سبة 21 ٪ من عمالة القطاع التحويلي بعد 
 1,2 2007 حيث بلغت  ال�سناعات الغذائية وتزايدت �سادراته عام 

جدول 2/3
كميات االنتاج للصناعات الرئيسة يف االردن 

ألف طن

2008*20032004200520062007الوحدة
الصناعات االستخراجية 

6,7626,2236,3755,8715,5416,266الف طنالفوسفات
1,9611,9291,8291,6991,7942,005الف طنالبوتاس

الصناعات التحويلية
634779790862831788الف طن االمسدة

1,4991,6511,6141,6691,5021,393الف طناالمحاض الكيماوية
3,1703,4013,3753,4193,3673,579الف طن كلنكر

3,5153,9084,0463,9673,6964,284الف طناالمسنت
3,6953,9474,2144,0173,7403,670الف طن املنمتجات البرتولية

املصدر: الشركات الصناعية يف االردن.
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المملكة االردنية الهاشمية

مليار دولر مقابل 675 مليون دولر عام 2003.
ال�سنوات  يف  ملحوظا  منوا  الأردن  يف  القطاع  هذا  �سجل  ولقد   
الأخرية . فقبل عام 1997، كان القطاع منح�سرا يف ال�سوق املحلية 
لكنه �سهد تطورا من خالل قرار ال�سلطات الأردنية بتعزيز مبادلتها 
مناطق  تطوير  وبف�سل  جهة،  من  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  مع 
الآثار  تقاوم  اأن  ا�ستطاعت  التي  اأخ��رى  جهة  من  موؤهلة  �سناعية 

الناجمة عن حترير احل�س�ض يف جمال الن�سيج يف يناير2005. 
وتتمتع هذه املناطق ال�سناعية بو�سع خا�ض كما مت حتديد ذلك 
يف موؤمتر ال�سالم بالدوحة حيث يتم ت�سدير ال�سلع املنتجة فيها اإىل 
الوليات املتحدة دون دفع ر�سوم جمركية اأو �سرائب ودون ح�س�ض. 
ومنذ عام1997، ا�ستقطبت هذه املناطق ال�سناعية املوؤهلة ما يزيد 
عن 600 مليون دولر من ال�ستثمار واأحدث بها حوايل 30 األف فر�سة 

عمل.
2008، فقد  اإىل تطورات الإنتاج ال�سناعي خالل عام  وبالنظر 
تباطاأ منوه، اإذ مل يرتفع اإل بن�سبة 1.4 ٪ مقابل 2.1 ٪ يف عام 2007. 
وقد جنم هذا التباطوؤ، ب�سكل اأ�سا�ض، عن تراخي منو كميات اإنتاج 
ال�سناعات التحويلية، اإذ ارتفع بن�سبة 0.7 ٪ مقابل 2.3 ٪ يف عام 

.2007

ال�سناعات  اإنتاج  لكميات  القيا�سي  الرقم  ارتفع  املقابل،  ويف   
الإ�ستخراجية بن�سبة 10.9 ٪ باملقارنة مع تراجع ن�سبته 1.4 ٪ يف عام 
2007. وقد تاأثر الرقم القيا�سي لكميات اإنتاج ال�سناعات التحويلية 

اإنتاج العديد من ال�سناعات مثل �سناعة املواد الكيميائية،  برتاجع 
واملالب�ض، والأثاث، و»احلديد وال�سلب«.

�سناعة  واأهمها  ملحوظا  من��وا  ال�سناعات  بع�ض  �سجلت  كما   
واملعدات  والآلت  امل��ك��ررة«،  النفطية  و»املنتجات  الغذائية،  امل��واد 
والأجهزة الكهربائية. اأما بح�سو�ض ارتفاع الرقم القيا�سي لكميات 
من  كل  اإنتاج  نتيجة منو  جاء  فقد  الإ�ستخراجية،  ال�سناعات  اإنتاج 

الفو�سفات والبوتا�ض وا�ستغالل املحاجر. 

سياسات اإلنتاج والتشغيل 
يف  ال�ستثمار  بيئة  لتطوير  الأردنية  احلكومة  م�ساعي  اإط��ار  يف 
اململكة من خالل حتديث الأطر الت�سريعية ومبا ي�سهم يف جذب املزيد 
من ال�ستثمارات املحلية والأجنبية، مت خالل عام 2008 اإقرار عدد 
بالإ�سافة  الأعمال،  املتعلقة بال�ستثمار وبيئة  القوانني والأنظمة  من 
التدابري  بع�ض  و  اخل�سخ�سة  برنامج  تنفيذ  احلكومة  موا�سلة  اإىل 
الإ�سالحية الهامة يف جمال الأ�سعار والأجور وتنمية املوارد الب�سرية 
عام  اإجنازه خالل  ما مت  اأبرز  يلي  وفيما  ال�ستغالل.  وحمايتها من 

: 2008

من  ع��دد  اإ���س��دار   2008 ع��ام  خ��الل  مت  ال�ستثمار،  �سعيد  على 
القوانني والأنظمة الهادفة اإىل حت�سني البيئة ال�ستثمارية يف اململكة 
مما �ساهم يف تعزيز معدلت النمو القت�سادي وم�ستوى التوظيف، 

ومن اأهم هذه الت�سريعات ما يلي :

 تعديل قانون منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة  ل�سنة 2000 
مبوجب القانون رقم )29( ل�سنة 2008.

 ربط �سلطة منطقة العقبة القت�سادية مبا�سرة وب�سكل �سريح 
برئي�ض الوزراء.

تو�سيع ال�سالحيات املمنوحة لل�سلطة لت�سمل الآتي :
الأن�سطة  مبمار�سة  اخلا�سة  واملوافقات  الت�ساريح  اإ���س��دار   
القت�سادية يف املنطقة، بالإ�سافة اإىل تنظيم هذه الأن�سطة والرقابة 

عليها للتاأكد من تقيدها باأحكام هذا القانون.
 تنظيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة واملرافق العامة الأخرى 

يف املنطقة.
خارج  تقع  والتي  العقبة  حمافظة  �سمن  الأثرية  املواقع  اإدارة   

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة.
على  املفرو�سة  الدخل  �سرائب  على  التعديالت  بع�ض  اإج��راء 
التعديالت  هذه  اأهم  اإيجاز  وميكن  املنطقة،  يف  امل�سجلة  املوؤ�س�سات 

مبا يلي:
 اإخ�ساع دخل املوؤ�س�سات امل�سجلة يف املنطقة املتاأتي من ن�ساطها 
اأو املتاأتي عن هذا الن�ساط خارج اململكة اإىل �سريبة  داخل املنطقة 

اخلدمات الجتماعية.
امل�سجلة  املوؤ�س�سة  حتققها  التي  الراأ�سمالية  الأرب���اح  اإعفاء   
الأرا�سي  بيع  اأو  �سراء  عن  الناجمة  الأرب��اح  فيها  مبا  املنطقة،  يف 

والعقارات والأ�سهم وال�سندات، من �سريبة الدخل.
الزراعة  يف  امل�ستثمرة  الأرا���س��ي  عن  املتاأتي  الدخل  اإع��ف��اء   
والنحل،  والأ�سماك  والدواجن  املا�سية  وتربية  والتحريج  والب�ستنة 
�سريبة  من  �سلع،  اإىل  منتجاتها  حتويل  عن  الناجم  الدخل  فيه  مبا 

الدخل.
2008، حيث مت  التنموية رقم )2(ل�سنة  املناطق  اإقرار قانون   
التنموية”  املناطق  “هيئة  ت�سمى  هيئة  اإن�ساء  القانون  هذا  مبوجب 
ال�ستثمارية  البيئة  وتنظيم  العامة  ال�سيا�سة  ر�سم  مهمة  بها  تناط 
يف  احلق  الهيئة  منح  القانون  مبوجب  مت  كذلك  التنموية،  للمناطق 

اإن�ساء مناطق حرة داخل حدود املناطق التنموية.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، فقد �سدر مبقت�سى هذا القانون عدد من 
البيئة  وتنظيم  التنموية،  املناطق  اإن�ساء  بتعليمات  اخلا�سة  الأنظمة 
تلك  يف  املوؤ�س�سات  وت�سجيل  القت�سادية،  والأن�سطة  ال�ستثمارية 

املناطق.
 تعديل قانون ال�سركات رقم )22( ل�سنة 1997 مبوجب القانون 

املعدل رقم )35( ل�سنة 2008.
ومن اأبرز ما ت�سمنه القانون املعدل تخفي�ض احلد الأدنى لراأ�ض 
األف دينار، وذلك  ال�سركة ذات امل�سوؤولية املحدودة من ثالثني  مال 
بهدف ت�سجيع تاأ�سي�ض م�ساريع �سغرية ومتو�سطة جديدة من خالل 

تخفيف معوقات اإقامتها.
ليحل   2008 ل�سنة   )45( رقم  التمويلي  التاأجري  قانون  اإق��رار   
للقانون  وخالفا   .2002 ل�سنة   )16( رق��م  ال�سابق  القانون  حمل 
ال�سابق الذي يكتنفه الكثري من الغمو�ض واللب�ض، فقد جاء القانون 
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جدول 3/3
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي يف االردن 2003 - 2008

االهمية 
2008*20032004200520062007النسبية

93.552116.2130.1143.5151153.9156.1الصناعات االستخراجية والتحويلية
11.027109.3105.110395.293.9104.1الصناعات االستخراجية 

82.525117.1133.4148.8158.4161.9163الصناعات التحويلية
15.396113.2130.8155.1162.2152161.1املواد الغذائية واملشروبات

2.401186.4208243.4272.6303.6304.4منتجات التبغ
2.77100.7113.2107.6117.7116115.5املالبس واالنسجة
0.636128.2146.660.972.28.855.0األحذية و اجللود

2.02495.9108.7131.7138.3164157.6االثاث
0.40444.769.731.43031.431.7االخشاب والفلني عدا االثاث

2.85997122.3137.5145.4157.1146.3الورق ومنتجاته
10.66589.7105.3106.4116.1104.4104.7االمسدة

0.535132.512.3103.6120.1118.891.2مواد كيميائية عدا االمسدة
1.066140.5186.3220233.4260.1283.1الدهانات

4.436123.1134.7163.2174.1201.7227.1االدوية
2.57172.990.983.990.669.154.5املنظفات والصابون

14.713113.1120.9129.2123.9119.7120.6املنتجات النفطية املكررة
2.694143.4147.5180.5164.6186.2145.3منتجات املطاط واللدائن

3.309128.3142.4146.8144.2145.3154.3االمسنت واجلري
2.94114127.5160.9129.6142.1133.1احلديد والصلب
1.80480.992.5107.2110.5112.292.1الطباعة والنشر

2.253218.1257.9317.5331.7383.1355.2االصناف املنتجة من اخلرسانة واالمسنت
0.915102.798.3113.9119.7114.1126.4قطع وتشكيل وامتام وجتهيز االحجار

1.25155.6189205.9366.8455.4612.5اآلالت واملعدات
0.21103.87057.841.626.920.7اآلالت واالجهزة الطبية

1.285125.3177.4217.4233.4279.2301.7اآلالت واالجهزة الكهربائية
0.647146.7143.1118.4118.7107112.5الفلزات الثمينة وغري احلديدية

2.682137.3164.4182.7205.5263.7275.4منتجات املعادن املشكلة عدا املاكينات واملعدات
0.652210.5309.2380.8695.9645.8320.6معدات الراديو والتلفزيون واالتصاالت

0.595225.3229.8245.4207.4211.5180.3املركبات ذات املحركات
0.83977.679.98493.575.1108.8اخرى

6.448112.5127.3136.9160.1189191.1امدادات الكهرباء والغاز والبخار واملياه الساخنة
100116129.9143.1151.4156.2158.3الرقم القياسي العام

املصدر: دائرة االحصات العامة
* تقديرات اولية
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المملكة االردنية الهاشمية

تف�سيلية  تعليمات  ت�سمن  حيث  وو�سوحا،  تف�سيال  اأك��رث  اجلديد 
والواجبات،  وامل�ستاأجر من حيث احلقوق  املوؤجر  العالقة بني  تنظم 
بالإ�سافة اإىل حتديد ال�سروط الواجب توفرها لإمتام عقود التاأجري 

التمويلي الذي يعد اأحد الأدوات الهامة يف متويل ال�ستثمارات.
 اإقرار نظام معدل لنظام »احلد الأدنى لراأ�سمال �سركة التاأمني 
و�سركة اإعادة التاأمني« رقم )2( ل�سنة 2008، ومن اأبرز ما ت�سمنه 
النظام املعدل رفع احلد الأدنى لراأ�سمال �سركات التاأمني اجلديدة 
احلياة  على  والتاأمني  العامة  التاأمينات  اأعمال  ملمار�سة  جتاز  التي 
من 8 ماليني دينار اإىل 25 مليون دينار وذلك ل�سمان حتقيق قيمة 
م�سافة من قبل اأي �سركة جديدة تدخل قطاع التاأمني، علما باأن هذه 

الأحكام لن تطبق على �سركات التاأمني القائمة.
 ٪  40 اأما على �سعيد ال�سادرات ال�سلعية، فقد ارتفعت بن�سبة  
عام  ملياردولر   4,4 دولرمقابل  مليار   6,3 اإىل  لت�سل   2008 عام 

2007) جدول 4/3 (.

ومنتجات  �سادرات  قيمة  ارتفاع  اإىل  اجليد  الأداء  هذا  ويعزى 
كما  ال��ت��وايل،  على   ٪ و140   ٪  170 بن�سبة  والبوتا�ض  الفو�سفات 
ارتفعت �سادرات املنتجات الكيماوية بن�سبة 62 ٪ واملنتجات الدوائية 

وال�سيدلية والأ�سمدة.
وتت�سم �سادرات الأردن بالتنوع واأهمها �سادرات قطاع املالب�ض 
الذي يحتل املرتبة الأوىل بن�سبة 26.5 ٪ من اإجمايل ال�سادرات، يليه 
البوتا�ض ب�ن�سبة 18.6 ٪ والأ�سمدة بن�سبة 14.2 ٪ والفو�سفات بن�سبة 
ال�سادرات  اإجمايل  ٪ من   70 املنتجات حوايل  ٪12.6، ومتثل هذه 

)�سكل 3/ 2 و جدول 4/3(.
 14 2008 تراجعت �سادرات اململكة من املالب�ض بن�سبة  يف عام 
٪ لت�سل اإىل1,02 مليار دولر مقابل 1,18 عام 2007.  ويعزى هذا 
التباطوؤ اإىل تراجع طلب الوليات املتحدة على املالب�ض ب�سبب الركود 

القت�سادي الذي تعاين منه منذ بداية 2008. وتعترب الوليات املتحدة 
الأمريكية ال�سوق الرئي�سية لهذه ال�سلعة حيث �سكلت ن�سبة �سادرات 

املالب�ض املتجهة اإليها 93.7 ٪ من اإجمايل �سادرات املالب�ض.
 2008 عام  خالل  النقل«  ومعدات  »الآلت  �سادرات  وارتفعت   
 241 مقابل   ،2008 عام  دولر  مليون   340 اإىل  لت�سل   ٪  41 بن�سبة 
ن�سبة  ال�سعودية والعراق و�سورية على  ا�ستحوذت كل من  مليون وقد 

59 ٪ من اإجمايل �سادرات هذه ال�سلع. 

 2008 عام  خالل  الأ�سمدة  من  اململكة  �سادرات  �سهدت  كما   
ارتفاعا ملحوظا ن�سبته 92 ٪ لت�سل اإىل 594 مليون دولر مقابل 309 
نتيجة  رئي�سي،  ب�سكل  الرتفاع،  وجاء هذا   ،2007 عام  دولر  مليون 
واليابان حيث  الهند  �سوقي  اإىل  ال�سلعة  ال�سادرات من هذه  لزيادة 

متثل ما ن�سبته 67 ٪ من اإجمايل ال�سادرات من هذه ال�سلع.
و�سهدت �سادرات اململكة من »املنتجات الدوائية وال�سيدلية« خالل 
504 مليون دولر مقابل  ٪ لت�سل اإىل   19 2008 ارتفاعا ن�سبته  عام 
423 مليون دولر عام 2007، ويعزى هذا النمو اإىل ارتفاع ال�سادرات 

اإىل كل من ال�سعودية واجلزائر وال�سودان والتي ا�ستحوذت جمتمعة 
على حوايل 57 ٪ من اإجمايل ال�سادرات من هذه املنتجات.

و�سكلت الوليات املتحدة الأمريكية والهند و بع�ض الدول العربية 
ا�ستحوذت  حيث   ،2008 عام  خالل  اململكة  �سادرات  اأ�سواق  اأه��م 

جمتمعة على نحو ٪80 من اإجمايل ال�سادرات الأردنية.

القطاعات الواعدة يف األردن
كبرية  تدفقات  من  الأخ���رية  الأع���وام  خ��الل  الأردن  ا�ستفادت 
من  ال���واردة  ال�ستثمارات  �سيما  ل  و  املبا�سر  الأجنبي  لال�ستثمار 
دول اخلليج حيث بلغت 1.9 مليار دولر يف عام 2008  مقابل 180 
مليون يف عام 2001. و يعترب قطاع العقارات وال�سياحة وال�سناعات 

شكل 3 / 2
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املصدر : دائرة اإلحصاء العامة األردنية
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اخلفيفة من اأكرث القطاعات التي ت�ستقطب امل�ستثمرين الأجانب.
بيئة  لتح�سني  م�ستمرة  جهودا  احلكومة  تبذل  لذلك,  نتيجة  و 
مت  حيث  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  من  املزيد  وجذب  الأعمال 
و�سعت  ذلك,  على  وع��الوة  بانتظام.   تنقح  التي  ال�سرائب  تب�سيط 
احلكومة اإ�سرتاتيجية ا�ستثمارية جديدة من خالل اإعداد خريطة ت�سم 
150 فر�سة ا�ستثمارية  يف 15 قطاعا رئي�سيا يف القت�ساد الأردين و و 

�سع قانون جديد لت�سجيع ال�ستثمار �سيقره الربملان قريبا.
ال�سناعة  يف  ال�ستثمار  لت�سجيع  هادفة  تدابري  اعتماد  مت  ولقد 
ت�ستهدف  حيث  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تطوير  وت�سجيع 
الزراعية  عالية هي:  باإمكانات منو  تتمتع  التي  القطاعات  احلكومة 
�سناعة  و  والأ�سمدة  الكيميائية  وامل��واد  واملعادن  واملالب�ض  والن�سيج 

الأدوية التي تعترب ال�سناعة الرائدة يف القت�ساد الأردين. 

جدول 4/3
الرتكيب السلعي للصادرات االردنية حسب التصنيف الدويل 2003 - 2008 )مليون دوالر(

200320042005200620072008
220.9283.4387.9455.0569.7723.9املواد الغذائية واحليوانية احلية، منها:

14.215.015.192.21.48.2احليوانات احلية
11.313.041.518.918.847.6منتجات األلبان والبيض

140.3180.1223.8228.6385.0416.4اخلضروات
16.218.933.735.548.167.7الفواكه واملكسرات
163.258.567.693.196.5107.0. املشروبات والتبغ

2364.7437.4493.9499.0613.81,411.1. املواد اخلام غري الصاحلة لألكل عدا املحروقات، منها:
128.1166.0168.318.2195.1527.4الفوسفات

204.2230.6276.6255.6321.0779.1البوتاس
36.522.16.642.037.19.4. الوقود املعدين ومواد التشحيم واملواد املشابهة

459.0159.4102.086.922.625.9. زيوت ودهون ومشوع حيوانية ونباتية
47.8145.484.867.111.711.0زيوت  وشحوم نباتية مهدرجة واجزاءها

5549.6708.3812.0882.11,080.11,756.6. مواد كيماوية، ومنها:
184.8223.6280.1297.3423.3504.4منتجات دوائية وصيدلية

103.9174.6172.8213.7309.2594.0االمسدة
85.590.498.298.070.1247.4حامض الفوسفوريك

6186.5223.6270.5307.3375.3583.1. بضائع مصنوعة مصنفة حسب املادة، منها:
43.250.162.670.898.4156.1الورق والكرتون

7108.7145.3179.3221.4241.3340.4. اآلالت ومعدات النقل
8800.41,186.21,305.41,535.71,443.61,295.4. مصنوعات متنوعة، منها:

675.71,000.01,051.21,244.31,189.71,023.9املالبس
93.129.20.09.04.79.9. اصناف ومعامالت غري مصنفة يف مكان آخر

2,362.63,253.33,625.14,131.64,484.66,330املجموع
املصدر: االبنك املركزي االردين والنشرة االحصائية الشهرية

الن�سيج واملالب�ض ال�سناعة الزراعية

القطاعات ال�صناعية
الواعدة يف الأردن

�سناعة الأدوية
وال�سيدلة

املعادن واملواد
الكيميائية وال�سمدة
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المملكة االردنية الهاشمية

صناعة النسيج
الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي  موقعها  بف�سل 
�سهدت  التجارة,   اتفاقات  من  العديد  توفرها  التي  والت�سهيالت 
بلغت1  حيث  ملحوظا  ارتفاعا  املالب�ض  و  الن�سيج  �سناعة  �سادرات 
مليار دولر يف 2008. و تعترب الوليات املتحدة اأكرب م�ستورد ل�سناعة 

الغزل والن�سيج الأردنية .
ا�ستقرار  و رخي�سة حيث �سهدت  يد ماهرة  الأردن على  وتتوفر 
عدد متزايد من العالمات التجارية الكربى بها مثل Calvin Kleinو 

.New York Laundry و Victoria’s Secret و Gap

واملالب�ض,  املن�سوجات  �سناعة  جمال  يف  املتاحة  الفر�ض  من  و 
ت�سنيع عالمات جتارية كبرية و املالب�ض الريا�سية واملالب�ض الداخلية 
ال�سناعية  املناطق  وتقع  لالأطفال.  الفاخرة  واملالب�ض  الن�سائية 
24 مركزا  الراهن  الوقت  يوجد يف  واأربد، كما  العقبة  الرئي�سية يف 

للتدريب يف مهن �سناعة الن�سيج والألب�سة يف الأردن.

الصناعات الغذائية
اململكة  يف  �سناعة  اأك��رب  ث��اين  الغذائية  امل���واد  �سناعة  تعترب 
الناجت  من   ٪23 متثل  حيث  الكيميائية  امل��واد  �سناعة  بعد  الأردنية 
املحلي الإجمايل التحويلي و لقد بلغت ال�سادرات 723 مليون دولر 
يف عام 2008مقابل 220 يف عام 2007. و لقد �سهد القطاع منوا قويا 
يف الأعوام الأخرية يف ال�سوق املحلية والت�سدير بن�سبة 12 ٪ �سنويا.

نحو  الأردن��ي��ة  الغذائية  ال�����س��ادرات  من   ٪  91 من  اأك��رث  توجه 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات  و  واأوروب��ا  اآ�سيا  تليها   ، الأو�سط  ال�سرق 
اأهم املنتجات امل�سدرة التبغ والزيوت النباتية  والدول الإفريقية. و 

واملنتجات احليوانية من اللحوم والألبان. 

ولقد ا�ستقرت اأكرث من مائة �سركة اأجنبية يف الأردن من بينها 
اأ�سافة  فل�سطينية   و  و�سعودية  واأمريكية  و�سورية  عراقية  �سركات 
الأمريكية  الربيطانية  ال�سركة  Nestléو  و�سركة   ك��ول   كوكا  اإىل 

...Tobbacco

قطاع املعادن و املواد الكيميائية و األمسدة
والفو�سفات  البوتا�ض  من  وفرية  احتياطيات  على  الأردن  تتوفر 
متلك  كما  الأ�سمدة.  ل�سناعة  املركزية  امل��وارد  من  يعتربان  اللذان 
من  طن  ماليني   6 تنتج  حيث  العامل  احتياطيات  من   ٪  12 الأردن 
الفو�سفات و2 مليون من البوتا�ض ي�ستخرج معظمها من البحر امليت. 
وعلى الرغم من الأزمة العاملية ، فال يزال الطلب قويا على الأ�سمدة  

نتيجة منو وتطور الت�سنيع يف البلدان النا�سئة مثل الهند.
الأ�سمدة  يف  اأكرث  والتخ�س�ض  الإنتاج  رفع  اإىل  الأردن  تهدف  و 
القطاع  ال�ستثمار يف هذا  و من فر�ض  اأكرث تطورا.  لإنتاج منتجات 
جند اإنتاج البوتا�ض والفو�سفات اإنتاج الأ�سمدة واملنتجات الكيماوية.

ولقد ا�ستقرت �سركات عاملية كربى يف الأردن من بينها، ال�سركة 
 SODAMCOالهندية و IFFCO و�سركة groupe PotashCorpالكندية
�سركة  مع  ب�سراكة  البحرينية   Venture Capital Bank و  اللبنانية 

Arab Potash Compagny الأردنية.

صناعة األدوية والصيدلة
يعد قطاع ال�سحة �سوقا واعدة اأمام امل�ستثمرين الأجانب حيث 
ت�سهد ال�سناعة ال�سيدلية تطورا هاما من حيث الإنتاج والت�سدير.

اأن�سئت ال�سناعات ال�سيدلية يف الأردن منذ ثالثني عاما وتتكون 
من 17 خمتربا وت�سغل حوايل 8 ٪ من القوة العاملة كما ي�سدر 70 ٪ 
من اإنتاجها نحو اخلارج. وتتزايد �سادرات هذا القطاع ب�سكل م�ستمر 

شكل 3 / 3

التوزيع اجلغرايف
للصادرات األردنية

عام 2008

املصدر : البنك املركزي األردين 2008
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ال�سعودية  العربية  ومتثل   ،2008 عام  دولر  مليون   504 اإىل  لت�سل 
واجلزائر وال�سودان اأهم اأ�سواق الأردن.

60 دولة حيث مكن  ولقد مت ت�سجيل الأدوي��ة الأردنية يف حوايل 
ان�سمام الأردن اإىل املنظمة العاملية للتجارة من تب�سيط عملية عقد 
اتفاقيات الرباءة. فخالل عام 2005، مت اإح�ساء 5281 دواء م�سجال 

بالأردن.
 وخالل ب�سع اأعوام، اأ�سبح الأردن مركزا �سحيًا هاما يف ال�سرق 
عالية  وعلى جتهيزات طبية  مهنيني  على  ويعتمد يف ذلك  الأو�سط، 
اإىل  اأدى  مما  املراكز  هذه  خدمات  تطوير  خاللها  من  مت  اجل��ودة 
لتح�سني  اخلا�سة  العيادات  بع�ض  اأماكن  من  بالقرب  فنادق  اإقامة 

ال�ستقبال.
ومن بني الفر�ض املتاحة يف الأردن، جند اإنتاج وت�سدير الأدوية 
بالإ�سافة  باللقاحات  والعالج  والهرمونات   )Generic( اجلني�سة 
 ، اخلا�سة  وامل�ست�سفيات  الطبية  واملعدات  احليوية  التكنولوجيا  اإىل 

ومنتجات العناية ، وال�سياحة الطبية.
الأدوي��ة يف  �سناعة  على   HIKMA, DAR El Dawa �سركة  تهيمن 
الأردن و بداأت العديد من ال�سركات الدولية يف ال�ستثمار يف الأردن و 

.Lilly وRhodia وPfizer و Roche  من بينها
و  الطبيني  امل�ساعدين  لتدريب  مركزا   11 ب��الأردن  يتواجد  كما 
املراكز  من  والعديد  م�ست�سفى  و101  ال�سريرية  البحوث  مراكز   6

التكنولوجيا الطبية يف اأربد.

األردن و األزمة املالية العاملية
      على غرار الدول العربية الأخرى, �سهد القت�ساد الأردين 
تباطوؤا اقت�ساديا عام 2008  على اإثر الأزمة املالية العاملية حيث �سجل 
النمو القت�سادي يف الأردن ن�سبة 3 ٪ عام 2009 مقابل 5.6 ٪ عام 
2008 و ذلك ب�سبب اأول انخفا�ض ال�سادرات بن�سبة 19 ٪ مقارنة مع 

العام ال�سابق و ثانيا ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر، الذي انخف�ض من 

1,9 مليار دولر يف عام 2008 اإىل 1,2 مليار يف عام 2009     وثالثا 
ب�سبب انخفا�ض حتويالت العاملني املتعاقدين يف اخلارج و التي بلغت 
5.2 ٪ يف عام 2009 مقارنة مع 2008 و رابعا انخفا�ض عدد ال�سياح 

بن�سبة 1 ٪ ب�سبب الركود القت�سادي يف املنطقة.
اخلا�ض  ال�سناعي  القطاع  ت��اأث��ر   ، ال�سناعي  امل�ستوى  وعلى 
ب�سدة من جفاف روؤو�ض الأموال ومن تقل�ض القرو�ض التي متنحها 

البنوك. 
وكما هو مو�سح يف ال�سكل 4/3, فقد ارتفع معدل منو القرو�ض 
 2008 ع��ام  من  الثالث  الربع  يف   ٪  77 من  لل�سناعيني  املمنوحة 

اإىل-61 ٪ يف الن�سف الأول من عام 2009. 
الطلب  انخفا�ض  من  ال�سناعية  ال�����س��ادرات  ت��اأث��رت  وباملثل، 
الثالث من  الربع  1.7 مليار دولر يف  انخف�ست من  اخلارجي حيث 
عام 2008 اإىل 1.3 مليار يف الربع الأخري من عام 2008 لت�سل اإىل 
1 مليار يف الربع الأول من عام 2009 ح�سب بيانات البنك املركزي 
فقد  امل�سدرة,  ال�سناعية  املنتجات  لإجمايل  بالن�سبة  اأما  الأردين. 

انخف�ست بن�سبة 19 ٪ يف عام 2009 مقارنة بعام 2008. 
ومن بني املنتجات الأكرث ت�سررا من انخفا�ض الطلب اخلارجي, 
جند الفو�سفات والبوتا�ض اللذان انخف�سا ب�سكل ملحوظ بن�سبة 42 
٪ و 29 ٪ على التوايل يف عام 2009. وانخف�ست �سادرات الأ�سمنت 
و   2008 عامي  بني   ٪  67 بن�سبة  الأ�سمدة  �سادرات  و   ٪  43 بن�سبة 

.2009

كما انخف�ست ال�سادرات من ال�سلع امل�سنعة مبا فيها املن�سوجات 
2009 بن�سبة اأقل من املنتجات الأ�سا�سية مثل  والآلت والأدوية عام 
الفو�سفات والبوتا�ض والأ�سمدة. فقد انخف�ست �سادرات املن�سوجات 
بن�سبة 18 ٪ يف عام 2009 ب�سبب الركود القت�سادي ال�سديد الذي 
للمن�سوجات  الرئي�سي  ال�سريك  باعتبارها  املتحدة  الوليات  �سرب 

الأردنية.
وعلى غرار ذلك، �سهدت �سادرات الآلت واملنتجات الكهربائية 

جدول 5/3
اخنفاض املؤشرات االقتصادية الرئيسة يف األردن عام 2005 - 2009 

تغيري 20052006200720082009
08/09

7.26.36.65.63معدل النمو احلقيقي)يف املئة(

                                )مليون دوالر(

20-4,3015,3575,7318,0476,455إمجايل الصادرات

1-2,2072,5473,0323,2033,163حتويالت العاملني باخلارج

39-1,7743,2191,9501,9541,200االستثمار األجنيب املباشر

9-126761531112340103929437الواردات

املصدر: البنك األردين املركزي
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المملكة االردنية الهاشمية

و�سادرات الأدوية انخفا�سا بن�سبة 14 ٪ و  5 ٪ على التوايل. 
ويبني هذا التحليل اأن الأزمة املالية العاملية كانت اأ�سد تاأثريا على 
القيمة امل�سافة  املنتجات امل�سنعة ذات  الأ�سا�سية مقارنة مع  ال�سلع 
موا�سلة  اإىل  الأردن  حاجة  تاأتي  هنا  وم��ن  الأردن,  يف  املتو�سطة 
ال�سطرابات  من  الأردن  حماية  بهدف  اقت�سادها  لتنويع  جهودها 

القت�سادية العاملية.
وعلى الرغم من الآثار ال�سلبية لالأزمة املالية العاملية ، ا�ستطاع 
كبري يف  ب�سكل  املندمج  املايل غري  �سوقها  بف�سل  مقاومتها   الأردن 
التي  الناجحة  والتدابرياحلكومية  الدولية من جهة   املالية  الأ�سواق 

اتخذت يف الوقت املنا�سب ملواجهة الآثار ال�سلبية من جهة اأخرى.
�سوف  لكن  و  اقت�ساديا  منوا   2010 عام  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومن 
يعتمد اإىل حد كبري على النتعا�ض القت�سادي العاملي. ومن املتوقع 
اأي�سا اأن ي�ستاأنف ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر  وال�سياحة  و حتويالت 
دول  �ست�سهده   ال��ذي  القت�سادي  النتعا�ض  ب�سبب  منوها   العمال 

اخلليج يف ال�سنوات املقبلة.
اآثار  من  العرب  و  الدرو�ض  اأخ��ذ  الأردن  على  ينبغي   ، ذلك  ومع 

الأزمة ملعاجلة التحديات الرئي�سة التالية :
 يتوفر الأردن على م�سادر طبيعية حمدودة مما يجعله معتمدا 

شكل 3 / 4

آثار األزمة املالية العاملية
على القروض املخصصة

للقطاع الصناعي
وعلى الصادرات الصناعية

يف األردن
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آثار األزمة املالية العاملية
على صادرات األردن
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املصدر : النشرة اإلحصائية الشهرية األردن, نوفمرب 2009

املصدر : البنك املركزي األردين, النشرة اإلحصائية 2009
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على املواد الأولية امل�ستوردة ومتحمال ارتفاع اأ�سعار املواد الأ�سا�سية 
املحلية ويحد  ال�سناعات  كلفة مدخالت  ي�ساعف من  كالنفط مما 

من تناف�سيتها.
 ترتكز ال�سادرات الأردنية على الن�سيج والأ�سمدة والفو�سفات 
والبوتا�ض وال�سناعات الغذائية التي تعد منتجات ذات قيمة م�سافة 

متو�سطة.
ال�ستثمار  �سعف  من  غالبيتها  يف  الأردنية  املوؤ�س�سات  تعاين   
ومن نق�ض يف ا�ستعمال التكنولوجيا احلديثة لتح�سني جودة املنتجات 

وت�سويقها.
يواجهها  التي  التحديات  اأكرب  اأحد  الجتماعية  التنمية  ومتثل 
اإىل  اأدى  �سنويا مما   ٪  2.2 ال�سكان مبعدل  ينمو عدد  الأردن حيث 
٪()2( حيث متثل فئة  والبطالة )12.7   )٪ الفقر )11  ن�سبة  تفاقم 
ت�ساعفت هذه  ولقد  البطالني.  تقريبا من عدد  ن�سبة 25٪  ال�سباب 

التحديات مع تدفق ال�سكان املهاجرين الوافدين من العراق والذين 
يقدر عددهم مبليون ن�سمة.

يعد  م��وارد طبيعية حم��دودة،  وجود  ومع  التحديات  واأم��ام هذه 
هذا  ويف  ال�ساعة.  اأولويات  من  الأردنية   املنتجات  مناف�سة  حت�سني 
والتكنولوجيات  املعرفية  ال�سناعات  نحو  التوجه  من  لبد  ال�سياق، 
احلديثة   و دعم البتكار ل�سمان التنمية امل�ستدامة. كما اأن هناك 
منا�سب  اإح��داث  بهدف  وامل��ب��ادرة  ال��ري��ادة  ثقافة  لتطوير  �سرورة 
وتدريب  الرتبوية  املنظومة  تطوير  موا�سلة  يجب  كما  جديدة،  �سغل 
اليد العاملة املحلية خا�سة فئة ال�سباب لتدارك الفجوة بني الطلب 

وحاجيات القطاع ال�سناعي. 
واأخريا، هناك �سرورة لو�سع حلول ناجعة لتجنب هجرة العلماء 
والكوادر املوؤهلة اإىل اخلارج حيث العديد منهم يتم ا�ستقطابهم من 

دول اأخرى عو�ض البقاء يف الأردن.

جدول 6/3
اهم الصادرات السلعية  يف األردن عام 2005 - 2009 )مليون دينار(

تغيري 20052006200720082009

20-47,85766,02068,43676,01561,076املشروبات  والتبغ

36-350,211353,828435,247987,876628,990املحروقات

29-119,341112,894138,318371,922263,948الفوسفات

42-196,138181,242227,420545,264317,199البوتاس

42-4,65629,79026,34734,32520,079 الوقود  املعدين  ومواد  التشحيم

66-72,24761,54116,07018,0966,117 زيوت ودهون و مشوع  حيوانية

69-1,3231,9051,7976,4031,984حامض الكربيتيك

65-69,63369,45451,383180,74062,875حامض الفوسفوريك

5-198,624210,785300,131353,113334,226منتجات دوائية وصيدلية

43-122,521151,468217,800421,468241,399االمسدة

67-12,0874,7116,68725,1348,375االمسنت

14-127,147157,035171,431236,043203,392 اآلالت  ومعدات  النقل

18-745,348882,235843,949716,755589,520املالبس

 املصدر  :   دائرة االحصاءات العامة . 

)2( تقرير البنك املركزي الأردين،2008



دولة االمارات العربية
المتحدة



ءاال مـارات
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان : 4.7 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل : 260 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 7,2 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية( 54606  دوالر 	•

الناتج املحلي اإلمجايل للقطاع الصناعي )بالقيمة اجلارية( : 125 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل : 38,7 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل : 12,6 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر : 13,7 مليار دوالر 	•

مساهمة االستثمار األجنيب املباشر يف الناتج املحلي اإلمجايل :6.8 % 	•
مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات: 30 % 	•

القطاعات الصناعية الرئيسة : الصناعات البرتوكيماويات و صناعة األملنيوم. 	•
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اإلمـارات العـربية المتحـدة

اجليد  أداءه  ملحوظ  بشكل  اإلمارات  اقتصاد  واصل 
عام 2008 حيث بلغ معدل منوه احلقيقي 7,2 ٪، ولقد 
تضاعف الناتج املحلي اإلمجايل يف الفرتة ما بني عام 
2003 وعام 2008  حيث تزايد من 88,55 مليار دوالر عام 

2003 إىل 260 مليار دوالر عام 2008 مما جعلها ثاين أقوى 

اقتصادات الدول العربية.

وقد �ساهم النمو االقت�سادي خالل عام 2008 يف حت�سني م�ستوى 
املحلي  الناجت  من  الفرد  ح�سة  زي��ادة  خالل  من  املواطنني  معي�سة 
 54606 اإىل  لت�سل   ٪  11 بن�سبة   2008 ارتفعت عام  التي  االإجمايل 
و  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  توا�سل  اإىل  االأداء اجليد  ويعزى هذا  دوالر. 
والنمو  االإنفاق احلكومي،  �سيا�سة  وموا�سلة  العاملية  ال�سوق  الغاز يف 

اجليد الذي ي�سهده القطاع غري النفطي. 
 ٪ 12 االإم��ارات مرتفعا حيث جتاوز  دولة  الت�سخم يف  كما ظل 
وُيعزى ذلك   ،٪  11.1 كان  2007 حيث  بعام  2008 مقارنًة  يف عام 
االرتفاع اإىل انخفا�ض قيمة الدوالر مقابل العمالت الرئي�سة االأخرى 
النفطية امل�ستوردة والتي مت ت�سعريها  ال�سلع غري  اأ�سعار  واإىل زيادة 
باليورو اأو بالني الياباين، وزيادة �سغوط الطلب املحلى. وبالرغم من 
اأن ارتفاع اأ�سعار الغذاء واالإيجارات والت�سخم امل�ستورد من العوامل 
واالأمالك  العقارات  اأ�سعار  ارتفاع  اأن  اإال  الت�سخم  �ساهمت يف  التى 

تعترب من العوامل االأ�سا�سية للت�سخم. 
النفطي املرتفع وعملية  القوية واالإنتاج  النفط  اأ�سعار  اأدت  ولقد 
االإ�سالحات االقت�سادية واملالية اإىل تعزيز الثقة يف اإزدهار االأن�سطة 
التجارية والنمو االقت�سادي بدولة االإمارات حتى اأواخر عام 2008. 
كما اأن االإيرادات النفطية العالية  �ساعدت احلكومة يف تبني �سيا�سة 
دولة  حققت  حيث  �سخمة.  �سياحية  م�ساريع  وتنفيذ  تو�سعية  مالية 

االإمارات فائ�ض يف موازنتها بلغ 30.4 ٪ من الناجت املحلى االإجمايل 
يف عام 2008 مقارنًة بعام 2007 حيث  كانت ن�سبته تعادل 25 ٪.

النفط، متيزت عن  على  اعتمادها  من  االإم��ارات  تخف�ض  ولكي 
اخلدمات  على  يعتمد  ال��ذي  اقت�سادها  بتنويع  اخلليج  دول  باقي 
تليها  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   ٪  37.6 من  باأزيد  ت�ساهم  التي 
 )٪  8( البناء  قطاع  يليها   ،٪  12 متثل  التي  التحويلية  ال�سناعات 

الذي ي�ستقطب م�ستثمرين اإقليميني ودوليني )�سكل 6/3(. 
فاإمارة  اأخ��رى.  اإىل  اإم��ارة  من  االقت�سادي  التنوع  هذا  ويختلف 
تعتمد على ثالث �سناعات  قاعدة �سناعية  نحو خلق  تتجه  اأبوظبي 
والبرتوكيماويات  واالأملنيوم  وال�سلب  احلديد  �سناعات  وهي  ثقيلة، 
بف�سل مزاياها الن�سبية نتيجة انخفا�ض كلفة الطاقة واليد العاملة .

اأما اإمارة دبي، فقد اجتهت نحو قطاع اخلدمات الت�سويقية حيث 
اأهم املوانئ يف العامل، كما تتوفر على قطاعات متطورة  تتوفر على 
اأي�سا بقطاع  اإمارة دبي  ال�سياحة واملالية والعقار وتهتم  يف جماالت 
التكنولوجيا احلديثة ق�سد اإن�ساء اأقطاب ومراكز بحثية متخ�س�سة 

يف جماالت االت�ساالت واملعلوماتية وال�سحة والبيوتكنولوجيا. 
قاب�سة  �سركات  على  االقت�سادي  التنويع  اإ�سرتاتيجية  تعتمد  و 
اخلطوط  مثل  العاملية  ال�سوق  نحو  متجهة  حكومي  راأ�سمال  ذات 
اجلوية االإماراتEmirates و�سركة االحتاد و�سركة ات�ساالت و�سركة 

.Dubai Port World  اإعمار وميناء دبي الدويل
ونتيجة لهذا التنويع، انخف�ست ح�سة القطاع النفطي من الناجت 
اإال ان قطاع   .٪  38 اإىل   ٪  70 20 عاما من  املحلي االإجمايل خالل 
االإم��ارات  اقت�ساد  يف  ا�سرتاتيجيا  دورا  يلعب  ي��زال  ال  املحروقات 

بالنظر اإىل م�ساهمته باأزيد من الثلث يف الناجت املحلي االإجمايل. 
املوؤكد  العاملي  النفط  احتياطي  من   ٪  8 على  االإم��ارات  وتتوفر 
ويتمركز  عامليا.  اخلام�سة  املرتبة  وحتتل  برميل(  مليار   97,8(

احتياطي النفط بن�سبة 94 ٪ يف اإمارة اأبوظبي .
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 6,06 ب�  فتقدر  املوؤكدة،  الطبيعي  الغاز  بالن�سبة الحتياطات  اأما 
مليار مرت مكعب، اأي 4 ٪ من االحتياطي العاملي وترتكز بن�سبة 93 ٪ 
يف اإمارة اأبوظبي. وح�سب وترية االإنتاج احلالية ، تتوفر االإمارات على 

اأكرث من 130 عاما لالإ�ستغالل.
و قد �سجل القطاع ال�سناعي اأداءا جيدا عام 2008 بف�سل منو قطاع 

النفط والغاز بن�سبة 22.5 ٪ ومنو القطاع التحويلي بن�سبة 22.7 ٪.
عام  دوالر  مليار   125 ال�سناعي  للقطاع  امل�سافة  القيمة  وبلغت 
تعزيز  �ساهم يف  2007، مما  101.9 مليار دوالر عام  2008 مقابل 

ح�سة القطاع ال�سناعي يف الناجت املحلي االإجمايل.
وبلغت القيمة امل�سافة لقطاع النفط والغاز 94 مليار دوالر عام 
النفط  اإنتاج  بلغ  ولقد   .2007 عام  دوالر  مليار   76,9 مقابل   2008

اخلام يف االإمارات 2,66 مليون برميل يف اليوم وبلغ اإنتاج الغاز 200 
مليون مرت مكعب يف اليوم.

االإمارات  و�سلت  املجاورة،  الدول  وعلى غرار  اأخرى،  ومن جهة 
ولهذا  املحروقات.  من  االإنتاجية  قدراتها  من  االأق�سى  احلد  اإىل 
حقولها  لتطوير  ه��ام  برنامج  يف  ظبي  اأب��و  اإم���ارة  ت�ستمر  ال�سبب، 

امل�ستغلة لتحقيق االأهداف التالية:
اإنتاج  - حتديث بع�ض التجهيزات القدمية بهدف احلفاظ على 

متوا�سل.
اأفق  لليوم يف  3,5 مليون برميل  اإىل  النفط  اإنتاج  - زيادة قدرة 

عام 2015.
لتكرير  اجلديدة  »الفجرية  التكرير يف حمطة  ق��درات  زي��ادة   -

النفط«.
وباالإ�سافة اإىل ذلك، اأطلقت اإمارة اأبو ظبي برناجما ا�ستثماريا 

وا�سعا ال�ستغالل حقول الغاز احلم�سي يقدر ب� 10 مليار دوالر.
واأخريا ت�ستعد اإمارة اأبو ظبي، من خالل مبادرة »م�سدر« التي 
قدرت ب� 15 مليار دوالر، لتطوير الطاقات املتجددة التي �ستمكنها من 

توفري كميات هامة من الغاز.
اأما بخ�سو�ض القطاع ال�سناعي التحويلي، فقد �ساهم بن�سبة 12,6 
٪ من الناجت املحلي االإجمايل حيث �سجل رقما قيا�سيا بعدما  بلغ حوايل 

30.8 مليار دوالر عام 2008 مقابل 24,9 مليار دوالر عام 2007، اأي بن�سبة 
منو 23.4٪ .ويعزى هذا النمو اإىل ارتفاع اأ�سعاراملحروقات واإىل النجاح 

الهام الذي حققته �سناعات البرتوكيماويات واالأملنيوم عام 2008.
و لقد جاءت دولة االإمارات العربية املتحدة يف الرتتيب العا�سر 
نحو  اإنتاجها  وبلغ  االألومنيوم   اإنتاج  جمال  يف  العاملي  امل�ستوى  على 
 / /دوب���ال  لالألومنيوم  دب��ي  م�سنع  اأ�سا�سا  يوفره  طن  األ��ف   950

 3246 نحو  وي�ستوعب  دوالر  مليارات   4 نحو  اإىل  ت�سل  با�ستثمارات 
موظفا وعامال. 

دول  يف  الثانية  املرتبة  يف  ت��اأت��ي  املتحدة  العربية  ف��االإم��ارات 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية بعد البحرين يف جمال �سناعة 
االألومنيوم عام 2008، وبعدد م�سانع يبلغ 196 وحدة، كما جاءت يف 

الرتتيب االأول من حيث حجم اال�ستثمار يف �سناعة االألومنيوم. 
عام  اأجن��زت  التي  التحويلية  ال�سناعة  يف  امل�ساريع  بني  من  و 
القدرة  ل�سركة  التابعة  ال�سناعية  )كيو(  �سركة  وقعت  فقد   2008

القاب�سة االإماراتية عقد تاأ�سي�ض �سركة )ام اأر �سي كيو( لل�سناعات 
هي  و  الكويتية  التحويلية  وال�سناعات  املعادن  �سركة  مع  التحويلية 
من اأهم ال�سركات التي �ستعمل يف حقل ال�سناعات التحويلية داخل 
دولة االإمارات وخارجها من خالل تركيزها على القيام بال�سناعات 
والنحا�ض  والر�سا�ض  كاالأملنيوم  امل��ع��ادن  جم��االت  يف  التحويلية 

واحلديد وال�سلب.
جمال  يف  ال�سناعية  الن�ساطات  مبختلف  �ست�سطلع  انها  كما 
حقول �سناعات الورق والبال�ستيك واخل�سب وزيوت الت�سحيم. مما 

�سي�ساهم بدعم الن�ساط ال�سناعي يف االإمارات.
للكابالت ذات اجلهد  »دوك��اب« اجلديد  م�سروع م�سنع  وهناك 
اأبو ظبي  البناءة بني حكومتي  لل�سراكة  العايل، حيث يعترب منوذجًا 
ودبي الإحداث نقلة نوعية يف قطاع ال�سناعة، اإ�سافة اإىل دورها يف 
تاأ�سي�ض �سناعات متخ�س�سة وواعدة يف دولة االإمارات، تقلل احلاجة 
اإىل اال�سترياد اخلارجي، وتدعم االقت�ساد الوطني، وتنه�ض بالبنية 
للمواطنني  العمل  فر�ض  من  مزيدًا  توفريها  اإىل  اإ�سافة  التحتية، 

املوؤهلني وذوي اخلربات يف هذا املجال.

جدول 7/3
الناتج الصناعي يف االمارات - 2001 2008- )مليون دوالر(

تغري 2002200320042005200620072008
08\07

10,26911,49613,65916,66519,99824,99830,85623.4صناعة حتويلية

19,95525,21033,79347,41664,78476,94894,23322.5صناعة إستخراجية

30,22436,70647,45264,08184,782101,946125,08922.7قطاع صناعي

املصدر: وزارة املالية ، دولة اإلمارات
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اإلمـارات العـربية المتحـدة

ويعد م�سنع »دوكاب« للكابالت ذات اجلهد العايل ثمرة لتعاون م�سرتك 
بني »هيئة كهرباء ومياه دبي« و»هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي« و»دوكاب«، وهو 

امل�سنع ال�ساد�ض الذي متتلكه »دوكاب« الإنتاج الكابالت الكهربائية. 
كما اأعلنت جمموعة االإمارات لال�ستثمار عن اإبرام اتفاقية �سراكة 
اإ�سرتاتيجية مع »تي اأف اأ�ض كوربوري�سن« املنتجة الأخ�ساب ال�سندل 
التي تتخذ من غرب اأ�سرتاليا مقرًا لها. وتق�سي االتفاقية مبنح حقوق 
البيع والتوزيع احل�سري ملنتجات »تي اأف اأ�ض كوربوري�سن« يف ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا وباك�ستان. 
متتلك  حملية،  م�سرتكة  �سركة  تاأ�سي�ض  على  االتفاقية  وتن�ض 
 49 مقابل  اأ�سهمها،  من  باملائة   51 لال�ستثمار  االإم���ارات  جمموعة 
ال�سركة امل�سرتكة املحلية  لت�سنيع  اأ�ض«، وتخطط  اأف  ل� »تي  باملائة 
القيمة  ذات  ال�سندل  اأخ�ساب  منتجات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  وتوزيع 
ويف  املنطقة  يف  وا�سع  نطاق  على  ا�ستخدامها  يتم  والتي  امل�سافة 
منطقة �سبه القارة الهندية. وهناك فتح الباب وا�سعًا اأمام منتوجات 
جديدة لدخول اأ�سواق كربى وت�سويق منتجات زيوت خ�سب ال�سندل 
ذات اجلودة العالية من »تي اأ�ض اأف«، والتي ُت�سنف من بني االأف�سل 

عامليًا.   
ومن املقرر اأن تقوم ال�سركة امل�سرتكة املحلية ببناء م�سنع تقطري 
ملادة �سانتالوم اآلبوم، �سبيهة مب�سنع »اأم اأر اأيه« التابع ل� »تي اأف اأ�ض« 
والذي يتخذ من األباين بغرب ا�سرتاليا مقرا لها. و�ستبلغ ا�ستطاعة 
طن   12.5 عن  يقل  ال  ما  امل�سنع  من  ال�سندل  خ�سب  زي��وت  اإنتاج 
مع  متا�سيا  �سنويا  طن   50 اإىل  احل�سة  هذه  ترتفع  اأن  على  �سنويا، 
امل�سنع يف  ت�سييد  االنتهاء من  املقرر  ومن  الطلب.  املتوقع يف  النمو 

العام 2012.
من  املا�سية  اأع��وام  �ستة  خالل  ال�سناعية  املن�ساآت  عدد  ارتفع 
2797 اإىل 4219 من�ساأة، بن�سبة زيادة تقدر ب 50 ٪. وارتفع حجم 

اإىل   2003 11,9مليار دوالر عام  اال�ستثمار خالل نف�ض الفرتة من  

من 20,9 مليار دوالر عام 2008، اأي بن�سبة 76.5 ٪. ويف نهاية عام 
16,8مليار دوالر و ميثل ن�سبة  اإجمايل اال�ستثمار املحلي   2007 بلغ 

85.2 ٪ من اإجمايل اال�ستثمار، وبلغ اال�ستثمار اخلليجي 711 مليون 
دوالر بن�سبة 3.6 ٪ وبلغ اال�ستثمار االأجنبي 2,2  مليار دوالر وميثل 

ن�سبة 11.2 ٪.
عامال   212697 من  الفرتة  نف�ض  العمال خالل  ارتفع عدد  كما 
اإىل 317841 عامال، اأي بن�سبة 49 ٪ اإال اأن 97٪ من هذه العمالة هي 

ذات جن�سية اأجنبية.
القطاعي  التوزيع  ح�سب  ال�سناعي  بالن�ساط  يتعلق  فيما  اأم��ا 

يالحظ من اجلدول 8/3 ما يلي :
وامل�سروبات  الغذائية  املواد  �سناعة  قطاع  يف  املن�ساآت  عدد  بلغ 
من   ٪  9 ن�سبة  متثل  وهي  من�ساأة   )359(  2008 نهاية  حتى  والتبغ 
اإجمايل عدد املن�ساآت. وا�ستثمر بها 8,7 مليار دوالر ويعمل بها حوايل 

30400 اأي ما يقارب 9,5٪ من اإجمايل العمالة ال�سناعية.

وبلغ عدد املن�ساآت يف قطاع �سناعة الن�سيج واملالب�ض واجللود حتى 
املن�ساآت.  اإجمايل عدد  ٪ من   7 بن�سبة  2008 )277( من�ساأة  نهاية 
وي�ستثمر بها 268 مليون دوالر اأي بزيادة 2,5٪ عن عام 2007 ويعمل 

بها حوايل 31800 عامال.
وبلغ عدد املن�ساآت يف قطاع �سناعة اخل�سب واالأثاث حتى نهاية 
2008 )546( من�ساأة بن�سبة 13 ٪ من اإجمايل عدد املن�ساآت بزيادة 

قدرها 57 من�ساأة عن عام 2007 وا�ستثمر بها 238 مليون دوالر اأي 
بزيادة 10,8 ٪ عن عام 2007 ويعمل بها حوايل 29850 عامال اأي ما 

يقارب 9٪ من اإجمايل العمالة ال�سناعية يف االإمارات.
والن�سر  والطباعة  الورق  املن�ساآت يف قطاع �سناعة  بلغ عدد  كما 
حتى نهاية 2008 )317( من�ساأة وهي متثل ن�سبة 8٪ من اإجمايل عدد 
املن�ساآت وي�ستثمر بها 555 مليون دوالر بن�سبة 89 ٪ ويعمل بها حوايل 

18200 عامال بن�سبة تقارب 5,7٪ من اإجمايل العمالة ال�سناعية.
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ومنتجاتها حتى  الكيماويات  �سناعة  قطاع  املن�ساآت يف  عدد  وبلغ 
نهاية 2008 )734( من�ساأة متثل ن�سبة 17 ٪ من اإجمايل عدد املن�ساآت 
ويعمل   2007 عام  ٪ عن   6 بزيادة  اأي  دوالر  مليار   4,2 بها  وا�ستثمر 
العمالة  اإجمايل  من   ٪  12 تقارب  بن�سبة  عامال   38400 ح��وايل  بها 

ال�سناعية.
وبلغ اأي�سا عدد املن�ساآت يف قطاع �سناعة املنتجات التعدينية غري 
املعدنية حتى نهاية 2008 )557( من�ساأة بن�سبة ٪13 من اإجمايل عدد 
املن�ساآت اأي بزيادة قدرها 41 من�ساأة عن عام 2007 وا�ستثمر بها 3 

بها حوايل  2007 ويعمل  7,5 ٪ عن عام  مليار دوالر بزيادة قدرها 
65000 عامال بن�سبة تقارب 20 ٪ من اإجمايل العمالة ال�سناعية.

 وبلغ عدد املن�ساآت يف قطاع ال�سناعات املعدنية االأ�سا�سية حتى 
اأي  املن�ساآت  اإجمايل عدد  ٪ من   2 من�ساأة متثل   )77( 2008 نهاية 
بزيادة قدرها 8 من�ساآت عن عام 2007 وي�ستثمر بها 2 مليار دوالر 
وبزيادة 9,5 ٪عن عام 2007 ويعمل بها  حوايل 9750 عامال بن�سبة 

تقدرب 3 ٪ من اإجمايل العمالة ال�سناعية.
كما بلغ عدد املن�ساآت يف قطاع �سناعة املنتجات املعدنية واالآالت 

جدول رقم 8/3
توزيع املنشآت الصناعية واالستثمار والعمال حسب اللقطاع

العمالاالستثمار ) مليون دوالر(عدد املنشآت الصناعية

نسبة 20072008
نسبة 20072008التغري 

نسبة 20072008التغري 
التغري 

3343597.58,7618,7684.429130304124.4صناعة املواد الغذائية واملشروبات والتبغ

2672773.72622682.531714318230.3صناعة النسيج واملالبس اجلاهزة

48954611.72242386.3269122986111.0صناعة اخلشب واألثاث

2943177.849855511.517315182085.2صناعة الورق والطباعة والنشر

6797348.14,2074,2972.236817383954.3صناعة الكيماويات ومنتجاتها

5165577.92,4153,17731.6541126502320.2صناعة املنتجات غري املعدنية

697711.61,9872,0352.48751975111.4الصناعات املعدنية األساسية

1,0421,17813.11,3921,60515.3785738915913.5صناعة املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات

1631746.747506.7485652097.3الصناعات التحويلية األخرى

3,8526,22761.719,79220,9936.1288,18031784110.3املجموع

املصدر: وزارة املالية والصناعة، دولة اإلمارات
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من   ٪  28 ن�سبة  متثل  من�ساأة   )1178(  2008 نهاية  حتى  واملعدات 
اإجمايل عدد املن�ساآت اأي بزيادة قدرها 13,6 من�ساأة عن عام 2007 
وي�ستثمر بها 1,6 مليار دوالر وبزيادة 10,7 ٪ عن عام 2007 ويعمل 
اإجمايل العمالة  ٪ من   28 89150 عامال بن�سبة تقدرب  بها حوايل 

ال�سناعية.
اأما بخ�سو�ض ال�سادرات، فقد �سجلت االإمارات اأداء جيدا عام 
2008 حيث بلغت رقما قيا�سيا يقدر ب 341 مليار دوالر عام 2008 

مقابل 181 مليار دوالر عام 2007 ، اأي بن�سبة منو 89 ٪ مما ح�سن 
ب�سكل هام احل�ساب اجلاري لالإمارات.

ويف�سر هذا االأداء اجليد لعام 2008 بارتفاع �سادرات املحروقات 
بن�سبة 40 ٪ نتيجة لزيادة اأ�سعار النفط يف االأ�سواق العاملية وزيادة 
احل�س�ض  عن  ال��دول  لن�سيب  يخ�سع  ال  التي  املكثفات  من  االإنتاج 
املقررة من طرف الدول امل�سدرة للنفط، كما ارتفعت �سادرات الغاز 
اأما   .2008 مليار دوالر عام   10,6 اإىل  لي�سل   ٪37 بن�سبة  الطبيعي 
ال�سادرات غري النفطية، فرغم منوها، الزالت �سعيفة حيث ال متثل 

اإال 5 ٪  من اإجمايل ال�سادرات )جدول 9/3(.

ديب واألزمة املالية العاملية
تعترب االإمارات العربية من بني اأكرث البلدان العربية التي عانت 
من اآثار االأزمة املالية العاملية وذلك ب�سبب االنخفا�ض الذي �سهدته 

اأ�سعار النفط   العاملية و اأ�سعار االأ�سهم يف االأ�سواق املالية واالنخفا�ض 
الكبري يف اأ�سعار العقارات  و�سحة القرو�ض التي متنحها امل�سارف.   
اإلغاء  العديد من امل�ساريع واال�ستثمارات  اأو  و بالتايل مت تاأجيل 
من  كبري  ب�سكل  اأموالهم  روؤو���ض  االأج��ان��ب  امل�ستثمرون  �سحب  كما 

امل�سارف مما زاد من جفاف القرو�ض امل�سرفية.
م�ساريعهم  يف  النظر  اإعادة  االأعمال  رجال  من  العديد  وا�سطر 
اال�ستثمارية وخا�سة يف قطاع العقارات وقطاع االأعمال. بالالأ�سافة 
وغ���ادروا  وظائفهم  املغرتبني  العمال  م��ن  االآالف  فقد  ذلك,  اإىل 
االإمارات  مما زاد من حدة الرتاجع يف الطلب على ال�سلع واخلدمات 

والعقارات.
واأثرت االأزمة املالية الدولية على دبي ب�سكل خا�ض الأن اقت�سادها 
ال�سلة  ذات  اجل��ودة  عالية  واخلدمات  العقارات  قطاع  على  يعتمد 
باالقت�ساد العاملي مثل نقل ال�سلع  والنقل اجلوي وال�سياحة والرتفيه  
عن  م�ساريعها  كل  بتمويل  تقوم  دب��ي  اأن  مبا  و  املالية.  واخل��دم��ات 
طريق الديون فاإنها تواجه �سعوبات يف �سدادها و ال�سيما على املدى 

الق�سري. 
االقت�سادية  املوؤ�سرات  تراجعت  العاملية,  املالية  لالأزمة  نتيجة  و 
الرئي�سة يف عام 2009 حيث انخف�ض معدل النمو يف دولة االإمارات 
من 7.4 ٪ اإىل 0.7 -٪ و انخف�ست اإي��رادات النفط من 123 مليار 
تراجع منو  اإىل  اأدى  2009  مما  عام  دوالر يف  مليار   60 اإىل  دوالر 

جدول 9/3
صادرات اإلمارات من السلع 2007 – 2008 )مليون دوالر(

االهمية النسبيةتغري 07\2007200808

73,876102,1573843صادرات املحروقات

61,21185,4864036نفط خام

4,9006,022233منتجات نفطية

7,76510,649374غاز

11,46316,447437صادرات أخرى

22,80626,5541611صادرات املناطق احلرة

70,60594,2183339إعادة التصدير

178,750239,37634100إمجايل الصادرات

املصدر:  البنك املركزي



61

الناجت املحلي االإجمايل للقطاع النفطي الذي قدر ب11.9 -٪ يف عام 
 .2009

اأما بالن�سبة للقطاع غري النفطي الذي يعترب الركيزة االأ�سا�سية 
يف  م�ساهمته  معدل  يف  ح��ادا  انخفا�سا  �سهد  فقد  االإمارات,  لنمو 
 2008 8.7 ٪ يف عام  الناجت املحلي االإجمايل حيث تراجع منوه من 

لي�سل اإىل 2.3 ٪ يف عام 2009.
و نتيجة لالنخفا�ض احلاد يف اأ�سعار النفط وتباطوؤ القطاع غري 
النفطي �سهدت جملة عائدات احلكومة تراجعا ملحوظا لت�سل اإىل 
78 مليار دوالر يف 2009 مقابل 123 مليار دوالر يف عام 2008 ، اأي 

بن�سبة قدرها 36 ٪.

اخنفاض أسعار العقارات
ب�سبب  رئي�سي  ب�سكل  االإم��ارات  دولة  يف  العقاري  القطاع  ت�سرر 
االأزمة املالية العاملية بعدما �سهد تو�سعا غري م�سبوق خالل االأعوام 
ال�ست املا�سية. وانخف�ست اأ�سعار العقارات يف عام 2009 بن�سبة 40 
٪ عن م�ستواها الذي �سهدته يف اأوائل عام 2008 كما قام الكثري من 

املقاولني بتاأخري عدد كبري من امل�ساريع. 
وحدها  االإم��ارات  يف  امللغاة  العمرانية  امل�ساريع  قيمة  بلغت  كما 

260 مليار دوالر تقريبا، ح�سب البيانات ال�سادرة عن �سركة »اإعمار« 

العقارية وموؤ�س�سة »Morgan Staudely« وم�سرف »HSBC«. وتوقف 
العمل كليا اأو جزئيا يف عدد من جزر »Palm-Tree Islands« اأهمها 
م�سروعا  اإلغاء147  مت  املثال،  �سبيل  فعلى   ،»Harbor And Tower«
اأو  اإل��غ��اء  340 م�����س��روع. كما مت  جت��اري��ا يف ط��ور االإن�����س��اء م��ن ب��ني 
يعزى  و  م�سروع   288 بني  من  االأعمال  قطاع  يف  م�سروع  تاأخري217 

ذلك اإىل االأ�سباب التالية:
االنخفا�ض الكبري يف الطلب من امل�ستثمرين االأجانب و انخفا�ض 

ال�سكان االأجانب الذين غادروا االإمارات باالآالف.
االنكما�ض القوي للقرو�ض التي متنحها امل�سارف نتيجة جلفاف 
 2008 42 ٪ يف عام  القرو�ض مبعدل  االأم��وال. فبينما زادت  روؤو�ض 
انخف�ست ب�سكل كيرب يف عام 2009 حيث ارتفعت بن�سبة 2.7 ٪ فقط 

خالل االأ�سهر الع�سر االأوىل من هذا العام. 
عدم االأمان الذي �سعر به امل�ستهلك و امل�ستثمر على ال�سواء حول 

امل�ستقبل القريب لدولة االإمارات يف اال�ستثمار العقاري على االأقل.

صناعة النفط و الغاز
اأما بالن�سبة ل�سناعة النفط فقد انخف�ست اأ�سعار النفط العاملية 

جدول 10/3
أهم املؤشرات االقتصادية  يف االمارات 2009-2006

200620072008*2009

معدل النمو احلقيقي )%(

0.7-9.46.17.2للناتج االمجايل املحلي 

11.9-1.23.3-2.2للناتج املحلي  لقطاع النفط و الغاز

88.78.72.3الناتج املحلي  للقطاعات غري النفطية

9.311.112.31معدل التضخم )%(

81.490.812378العائدات احلكومية املركزية )ميلون دوالر(

34.845.465.869النفقات احلكومية املركزية )مليون دوالر(

70.184.4123.860صادرات النفط و الغاز )مليون دوالر(

2.52.52.62.2إنتاج النفط )مليون برميل يوميا(

املصدر:وطنية وتقرير سامبا 2009
* تقديرات
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وتراجع االإنتاج التي فر�سته منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 
مما نتج عن ذلك انخفا�ض كبري يف الناجت املحلي االإجمايل لقطاع 
النفط يف االإمارات. ففي حني  كان النمو احلقيقي لقطاع النفط 3.3 
٪ من الناجت املحلي االإجمايل للبالد اأ�سبح منوه �سلبيا يف عام 2009 

حيث بلغ -11.9 ٪ )جدول 10/3(.
و فيما يتعلق باإنتاج النفط فقد �سجل انخفا�سا منذ دي�سمرب عام 
برميل   2.6 مقابل   2009 عام  يوميا  برميل  مليون   2.2 بلغ  و   2008

يوميا يف عام 2008. 
على  كبري  ب�سكل  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  يوؤثر  مل   ، ذل��ك  وم��ع 

دول  عك�ض  على  والغاز  النفط  قطاع  يف  لها  املخطط  اال�ستثمارات 
اخلليج االأخرى. ومت االحتفاظ باخلطط التي تهدف اإىل زيادة اإنتاج 
النفط كما متت موا�سلة تنفيذ امل�ساريع اال�ستثمارية يف قطاع النفط 

والغاز.
ويف هذا ال�سياق ، على الرغم من االأزمة املالية العاملية تخطط 
�سركة برتول اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك( ا�ستثمار 50 مليار دوالر يف 
عن  والتنقيب  النفط  م�سايف  ق��درة  زي��ادة  بهدف  املقبلة  ال�سنوات 

النفط اخلام والغاز. 
اأبريل  يف    Dubaï Supply Authority دبي  �سركة  اأعلنت  لقد  و 
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 World Jebel 2009 عن خطة تنموية كبرية الإ�سالة الغاز يف حمطة

Ali يف دبي. وعلى غرار ذلك جاري التفكري حاليا يف م�ساريع اأخرى 

يف جمال النفط والغاز يف اإمارة  اأبو ظبي.

الصناعات التحويلية
اجتاز القطاع ال�سناعي ب�سكل عام التباطوؤ الذي بداأ يف الن�سف 
الثاين من 2008 وذلك نتيجة لالأداء القوي ل�سوق ال�سادرات واإعادة 
ال�سادرات. وعلى الرغم من ذلك، تظل 2009 من اأ�سعب ال�سنوات 
حيث قيد ا�ستداد املناف�سة و�سعف الطلب املحلي من قدرة ال�سركات 

ال�سناعية .
يف  متويل  على  احل�سول  �سعوبة  ازدادت  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
ظل ت�سدد �سوق االئتمان مما حد من خطط ال�سركات للتو�سع وي�سع 

مزيدا من ال�سغوط على اإدارة راأ�ض املال العامل. 
الباهر  االقت�سادي  النمو  ظل  والتبغ  وامل�����ش��روب��ات  الأغ��ذي��ة   
لالإمارات حمركا لثقة امل�ستهلك يف االأعوام االأخرية واأدى اإىل تغري 
الطريقة التي يت�سوق بها النا�ض اأغلبهم من االأطعمة وامل�سروبات. على 
االقت�سادية  االأزمة  ب�سبب  تباطاأ  قد  امل�ستهلك  انفاق  اأن  من  الرغم 
اإال اأنه مل يتاأثر كثريا وال تزال التوقعات طويلة االأمد ل�سوق التجزئة 

واالأغذية وامل�سروبات يف االإمارات اإيجابية حلد كبري.
ل�سعف  نتيجة   2009 لعام  م�ساعب  امل��ع��ادن  ت��واج��ه  امل��ع��ادن   
الطلب يف ظل االأزمة االقت�سادية احلالية. مع اأن الطلب الكبري على 
االأ�سعار خالل  اإيجابيا على  اأثر  قد  االإم��ارات  ال�سلب يف  و  احلديد 
الواقع،  ويف  العقارات.  قطاع  يف  خا�سة  املا�سية،  القليلة  االأع��وام 
االإنتاجية  القدرة  مبراجعة  موؤخرا  للحكومة  اململوكة  »دوبال«  قامت 

امل�ستهدفة ب�سبب �سعف الطلب العاملي.
 الكيماويات والأ�شمدة ت�سررت هذه ال�سناعات ب�سبب تقلبات 
قوانني خف�ض  الت�سدد يف  ي��وؤدي  وقد  اخل��ام.  وامل��واد  الطاقة  اأ�سعار 
االنبعاثات احلرارية اإىل مزيد من القيود املالية املوجودة اأ�سال على 

م�سنعي املنتجات الكيماوية يف االإمارات.
 الأ�شمنت يعد قطاع االأ�سمنت يف االإمارات من اأقدم ال�سناعات 
التحويلية يف الدولة، و قد تاأثر موؤخرا باالأزمة االقت�سادية حيث اأن 

اأن�سطة البناء تراجعت و تاأثرت بالتايل على ا�ستهالك اال�سمنت.
لالإجهزة  متزايدا  ا�ستخداما  العامل   ي�سهد  والتغليف  ال��ورق   
املنتجات  على  الطلب  تباطوؤ  ا�ستمرار  يتوقع  بهذا  و  االإلكرتونية، 
الورقية يف 2009 و قد تكون نتيجة ذلك ت�سارع وترية اإغالق م�سانع 
الورق. اإ�سافة اإىل تعر�ض هذه امل�سانع اإىل �سغوط كبرية على هام�ض 

اأرباحها ب�سبب تقلبات اأ�سعار الطاقة.
بتنفيذ  االإمارتية  ال�سلطات  قامت   ، االأزم��ة  مواجهة  اأج��ل  ومن 
اإ�سرتاتيجية متنا�سقة للحفاظ على الن�ساط االقت�سادي و ذلك  من 
خالل اأوال، �سخ االأموال الالزمة لتعزيز القطاع امل�سريف وثانيا توفري 

�سمانات الدول على الودائع امل�سرفية.

مبوا�سلة  �سمحت  تو�سعية  �سيا�سة  بو�سع  احلكومة  قامت  كما 
التناف�سية  القدرة  تعزيز  و  التحتية  البنية  يف  العامة  اال�ستثمارات 

لالقت�ساد.
عالوة على ذلك قامت اإمارة اأبو ظبي يف دي�سمرب 2009 بدفع 10 

مليار دوالر الإمارات دبي     و بالتايل قللت من ديونها ب�سكل كبري. 
وبالرغم من كل هذا ، �سمد اقت�ساد االإم��ارات يف وجه االأزمة 
االأعوام  يف  النفط  عائدات  تراكم  من  ا�ستفاد  حيث  الدولية  املالية 
التي  و  اإطالقها  مت  التي  ال�سخمة  اال�ستثمارات  و  ال�سابقة  اخلم�سة 
و �سمان عائدات �سخمة يف  والغاز  النفط  اإنتاج  زيادة  �ستمكن من 

االإمارات خالل االأعوام املقبلة. 
اأما بالن�سبة لعام 2010 ، ف�سوف يوؤدي االرتفاع التدريجي الأ�سعار 
الربميل احلالية اإىل ت�سجيع الن�ساط االقت�سادي و انعا�ض االإيرادات 

العامة للدولة االإمارات تدريجيا.
و من املتوقع اأن يعرف االقت�ساد ت�سارعا يف وترية االإنفاق العام 
وزيادة اال�ستثمار خا�سة يف القطاع غري النفطي.  ومن املتوقع اأي�سا 
الطلب  انتعا�ض  بف�سل  ن�ساطها  الرئي�سة  ال�سناعات  ت�ستاأنف  اأن 
العاملي, و اأن يتح�سن معدل النمو االقت�سادي عام 2010 بنحو 3.7 
٪ مقابل 3 ٪ عام 2009 و اأن ينخف�ض معدل الت�سخم ليبلغ 2.5 ٪ 

مقابل 3.5 ٪  عام 2008.
ومع ذلك ، فاإنه من املهم ا�ستخال�ض الدرو�ض من االأزمة املالية 
على  وامل�ستدام  املتوازن  النمو  من  املزيد  نحو  قدما  وامل�سي  العاملية 

املدى املتو�سط.
و من اأهم التحديات التي تواجه دولة االإمارات ما يلي: 

غري  ق��ط��اع��ات  على  اقت�سادها  تنويع  يف  االإم����ارات  تعتمد   
م�ستقرة، كقطاع ال�سياحة والقطاع املايل وقطاع العقار حيث مت �سخ 
ا�ستثمارات كبرية يف هذه القطاعات مع العلم اأنها تتعر�ض لتقلبات 
النمو  يجعل  مم��ا  امل�ستهلكني  ثقة  على  وتعتمد  العاملية  الظرفية 

االقت�سادي االإماراتي غري م�ستقر.
ل�سمان  امل��ح��روق��ات  م���وارد  على  تعتمد  االإم�����ارات  الزال���ت   
الناجت  ثلث  من  ب��اأزي��د  القطاع  ه��ذا  ي�ساهم  حيث  اقت�سادها  منو 
وتتعر�ض  ال�سادرات،   اإجمايل  من   ٪  47 وبن�سبة  االإجمايل  املحلي 
لت�سابه  املجاورة  الدول  من  متزايدة  ملناف�سة  االإماراتية  ال�سناعات 

ال�سلع املنتجة.  
تنويع  اإ�سرتاتيجية  ملوا�سلة  اأهمية  هناك  تقدم،  ما  على  وبناء 
اقت�ساد االإمارات والتخ�س�ض يف �سناعات ذات قيمة م�سافة عالية 
اإحداث املزيد  والتي �ستميزها عن جريانها. وهذا ما �سيمكنها من 

من منا�سب العمل خا�سة بال�سباب االإماراتي )1(.
النفط،  على  اعتمادها  م��ن  االإم����ارات  تخفف  ولكي  واأخ���ريا، 
هناك اأهمية ملوا�سلة �سيا�سة ت�سجيع القطاع اخلا�ض واال�ستثمارات 
االأعمال  بيئة  حت�سني  موا�سلة  خالل  من  وه��ذا  املبا�سرة  االأجنبية 

وت�سريع االإ�سالحات االقت�سادية والت�سريعية. 

)1( من بين 73624 عامال في القطاع الصناعي، 72987 ذوو جنسية أجنبية، أي ٪99 من إجمالي عمالة القطاع الصناعي) إحصائيات وزارة المالية والصناعة، النشرة اإلحصائية الصناعية، 2008(.
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البحرين
أهم المؤشرات لعام 2008

عدد السكان : 779 ألف نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل : 21.2 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل : 6.1 % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 27249  دوالر 	•

قيمة الناتج املحلي لقطاع الصناعة : 7,4 مليار دوالر 	•
	مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل : 30 %  	•

	مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل : 16 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر: 1,7 مليار دوالر 	•

مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات: 79 % 	•
القطاعات الصناعية الرئيسة : صناعات األملنيوم والصناعات الكيماوية والبرتوكيماوية. 	•
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رغم التطورات االقتصادية السلبية اليت عصفت بالعامل 
اليت  الغالء  موجة  وأبرزها   2008  -  2007 عامي  خالل 
شهدتها أسعار السلع واملواد األولية باالضافة إىل األزمة 
املالية العاملية,  فقد حقق االقتصاد البحريين أداء جيدا 
حيث بلغ معدل النمو احلقيقي ٪6.1، ويعزى هذا األداء 
إىل ارتفاع أسعار النفط العاملية وإىل الدوراهلام الذي 
يلعبه القطاع اخلاص كمحرك أساسي للنشاط االقتصادي 

وإىل االزدهار الذي حققه القطاع املايل.

بدول  مقارنة  البحرين  النفطية يف مملكة  امل��وارد  �ضعف  ورغم 
جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى، فما زال اقت�ضادها يعتمد بدرجة 
اإجمايل  من   ٪  80 ح��وايل  متثل  التي  الطاقة  م�ضادر  على  كبرية 

�ضادراتها. 
وبهدف احلد من العتماد على الطاقة واحلفاظ على ا�ضتمرار 
منوها القت�ضادي، اتبعت حكومة البحرين جمموعة من ال�ضيا�ضات 
حترير  و  الرثوة  م�ضادر  تنويع  اخل�ضو�س  على  ت�ضمنت  والتدابري، 
القت�ضاد وتنمية دورالقطاع اخلا�س .كما تخطط احلكومة لتعزيز 

مكانة البحرين يف اأ�ضواق ال�ضرق الأو�ضط. 
�ضخمة  ا�ضتثمارية  م�ضاريع  اإجن��از  مت  الهدف،  ه��ذا  ولتحقيق 
ملن�ضاآتها  التناف�ضية  القدرات  وتعزيز  التحتية  البنية  حتديث  ق�ضد 
البحرين  “ منطقة  م�ضروع  امل�ضاريع،  هذه  �ضمن  ومن  ال�ضناعية. 
العاملية لال�ضتثمار” The Bahrein International Park  “ و م�ضروع 
 “ The Bahrein Investment Wharf لال�ضتثمار  البحرين  “مر�ضى 
اإقامة مناطق �ضناعية متكاملة  “ وذلك �ضمن اجلهود الرامية اإىل 
موؤ�ض�ضة   200 من  اأك��رث  لتوطني  ال��الزم��ة  اخل��دم��ات  بكل  وجمهزة 
كمراكز  الو�ضائل  مبختلف  مدعومة  ومتو�ضطة  �ضغرية  �ضناعية 

التدريب والتاأهيل والبحث والتطوير.  
  كما �ضرعت البحرين خالل ال�ضنوات الأخرية يف تنمية امل�ضاريع 
جتربة  فحققت  الأعمال  رواد  وتدريب  وتنمية  النا�ضئة،  ال�ضناعية 
ناجحة على اأكرث من �ضعيد، حيث قامت العديد من الدول العربية 

والأجنبية لتطبيق ما اأ�ض�ضت له البحرين.
لتنمية  البحريني  النموذج  تنفيذ  على  جهات  عدة  عملت  ولقد 
وتدريب رواد الأعمال واإن�ضاء املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة  فاأكرب 
 � البحريني  »النموذج  انت�ضار  هو  املجال  ه��ذا  يف  للبحرين  جن��اح 

العربي« وتطبيقه يف اأكرث من 20 دولة حول العامل.
البحرين  اختيار  اإن  املوؤ�ضرات  تقول  الدولية،  املكانة  �ضياق  ويف 
اعتباطا  ي��اأت  مل  الأع��م��ال  رواد  لتدريب  الإقليمي  امل��رك��ز  لإق��ام��ة 
فقد  م�ضتفي�ضة  ميدانية  درا���ض��ات  بعد  ج��اء  ما  بقدر  ع�ضوائيا،  اأو 
الثالث  ال��ع��امل  دول  اأك���رث  البحرين  اأن  اإىل  »ال��ي��ون��ي��دو«  خل�ضت 
املنطقة. اأ���ض��واق  يف  اجل��دي��دة  التجربة  ه��ذه  لحت�ضان   ا�ضتعدادا 

منطقة  يف  اجل��غ��رايف  البحرين  موقع  على  اليونيدو  ا�ضتندت  وق��د 
اخلليج العربي، وموقعها ال�ضرتاتيجي الذي حتتله بني الدول العربية 
للتعامل  طريق  خريطة  للبحرين  يفتح  الذي  والآ�ضيوية  والأوروب��ي��ة 
اتفاقيات  باإجراء  لها  وي�ضمح  الدولية،  القت�ضادية  املجموعات  مع 
ثنائية م�ضرتكة مع العديد من الدول بقدر اأ�ضهل واأي�ضر من اأي دولة 
اأن البحرين باتت ت�ضكل منوذجًا رائدًا يحتذى به على  اأخرى حيث 
م�ضتوى املنطقة والعامل يف جمال دعم وتنمية امل�ضروعات ال�ضغرية 

واملتو�ضطة ورواد اأعمالها.
وا�ضل الناجت ال�ضناعي اأداءه اجليد حيث �ضجل منوا بن�ضبة 30٪ 
ال�ضناعات  الذي �ضاهدته  الكبري  النمو  2008 بف�ضل م�ضاهمة  عام 
عام  العاملية  النفط  لأ�ضعار  امللحوظ  الرتفاع  نتيجة  ال�ضتخراجية 

.2008

القيمة  زي��ادة  يف  بدورها  التحويلية  ال�ضناعات  �ضاهمت  كما 

جدول 11/3
القيمة املضافة الصناعية   يف البحرين )2008-2001(

20012002200320042005200620072008

9771,0191,1181,2151,6152,2292,8703,421حتويلي

1,9571,9782,0922,6023,4244,1894,6186,340استخراجي

2,9342,9973,2103,8175,0396,4187,4889,761صناعي

املصدر: اجلهاز املركزي للمعلومات
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جدول 12/3
القيمة املضافة لقطاع الصناعات التحويلية يف البحرين )مليون دوالر(

تغيري 2004200520062007200808-07

12214616518422221صناعات املواد الغذائية

273849515916صناعة الورق

4116038921,2431,48920صناعات بيرتوكيميائية

34136853571181615صناعات األلومينيوم

15424326531140029صناعات معدنية

9515421924628918مواد البناء

8610510812714615صناعات أخرى

1,2351,6572,2322,8733,42119املجموع

املصدر : البنك املركزي والتقرير االقتصادي السنوي 2008

شكل 3 / 10

القطاعات  الصناعية 
الرئيسية يف البحرين

عام 2008
)% من الناتج املحلي 

االمجايل  التحويلي(
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4.266

6.478

8.453

11.692

23.859

43.531

املصدر : اجلهاز  املركزي للمعلومات
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�ضبعة  منذ  لها  قيمة  اأعلى  حققت  حيث  ال�ضناعي  للقطاع  امل�ضافة 
اأعوام، فبلغت 3.4 مليار دولر عام 2008 مقابل 2.8مليار دولر عام 
2007.      ويرجع هذا الأداء اجليد لقطاع ال�ضناعة التحويلية اأ�ضا�ضا 

اإىل منو �ضناعة الأملنيوم )+15 ٪( و ال�ضناعات البرتوكيماوية )+20 
٪( وال�ضناعات املعدنية )29 +٪(.

يلعب قطاع �ضناعة الأملونيوم دورا ا�ضرتاتيجيا يف البحرين حيث 
ال�ضدارة  ويحتل  التحويلي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪  24 ميثل 
يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط حيث يفوق اإنتاجه 871 األف طن/مرتي. 
وتعترب �ضركة اأملنيوم البحرين -األبا- املنتج الرئي�ضي لهذه ال�ضناعة 
بني  الباقي  يتوزع  بينما  راأ�ضمالها  من   77٪ ح�ضة  الدولة  ومتتلك 
ال�ضعودية وم�ضتثمرين  العربية  للمملكة  ا�ضتثمارية حكومية  �ضناديق 

اأملان واإجنليز. 

ت�ضاهم  فهي  والبرتوكيماوية   الكيماوية  لل�ضناعات  بن�ضبة  اأما 
اأكرب  وت�ضتقطب  التحويلي  ال�ضناعي  الناجت  قيمة  من   44٪ بحوايل 
من   ٪  47 يعادل  مبا  اأي  الثابثة،  ال�ضتثمارات  اإجمايل  من  ح�ضة 
اإنتاج  �ضهد  وقد  التحويلية.  لالأن�ضطة  املوجهة  ال�ضتثمارات  اإجمايل 
بعد   2008 عام  خالل  ملحوظا  حت�ضنا  البرتوكيماوية   ال�ضناعات 
1373 طن مرتي عام  1545 طن مرتي مقارنة ب  اأن �ضجل الإنتاج 

.2007

نوعية  نقلة  حقق  قد  البحرين  مملكة  يف  املعار�س  قطاع  اإن   
الدولية  املعار�س  ا�ضت�ضافة  �ضعيد  على  املا�ضية  ال�ضنوات  يف  كبرية 
وموقعا  الكربى،  للمعار�س  قبلة  البحرين  واأ�ضبحت  املتخ�ض�ضة، 
دول  خمتلف  من  وال���زوار  العار�ضة  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات  جل��ذب 
العامل، اإذ اأثمر ذلك اإيجابا يف تزايد اأهمية هذه ال�ضناعة وت�ضدرها 
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إنتاج األملنيوم
يف البحرين

 )ألف طن مرتي(

إنتاج  البرتوكيماويات
يف البحرين

)ألف طن مرتي(
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املصدر : اهليئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة الكهرباء واملاء

املصدر : اهليئة الوطنية للنفط  والغاز ووزارة الكهرباء واملاء
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لإ�ضرتاتيجيات اململكة �ضمن توجهها الطموح اإىل تنويع م�ضادر الدخل 
وتعزيز ال�ضتثمار والقت�ضاد الوطني، اإ�ضافة اإىل اإ�ضهامه القوي يف 

زيادة ثقة املوؤ�ض�ضات العاملية يف البحرين وقدراتها القت�ضادية.
اأن حكومة البحرين ووزارة ال�ضناعة والتجارة تعمل على اإقامة 
وذلك  امل�ضاحبة،  والفعاليات  واملوؤمترات  للمعار�س  متكاملة  مدينة 
وبتكلفة  الدولية،  البحرين  حلبة  من  بالقرب  ال�ضخري  منطقة  يف 
ا�ضتثمارية مقدرة ب� 287 مليون دينار و�ضوف يتم اأن�ضاء �ضركة خا�ضة 
واملوؤمترات  للمعار�س  البحرين  هيئة  من  مكونه  اأط��راف  ثالث  من 
خا�ضة  وبنوك  وم�ضتثمرين  القاب�ضة  البحرين  ممتلكات  و�ضركة 

لتملك واإدارة امل�ضروع .
مع  يتنا�ضب  ه��ذه  اجل��دي��دة  املعار�س  مدينة  اإن�ضاء  اأن  ويذكر 
اإ�ضرتاتيجية البحرين القت�ضادية يف خلق �ضراكة بني القطاع العام 

قطاع  يف  امل�ضتثمرين  ث��روات  على  واملحافظة  التنمية  ويف  واخلا�س 
الجتماعات وحوافز ال�ضفر واملوؤمترات واملعار�س بالبحرين والتمييز 
اإقليميا يف هذا املجال و�ضوف يخلق امل�ضروع العديد من فر�س العمل 
حيث �ضين�ضاأ على م�ضاحة تفوق ع�ضر مرات اأكرب من امل�ضاحة احلالية 
للمعار�س واملوؤمترات و�ضي�ضمل ثالثة فنادق  ملركز البحرين الدويل 
مرتابطة ب�ضعة 1200 غرفة بالإ�ضافة اإىل قاعات متعددة الإغرا�س 

وقاعات احتفالت بالإ�ضافة اإىل �ضالت العر�س املختلفة. 

البحرين واألزمة املالية العاملية
�ضلبية  اآثار  لها  كانت  و   2009 املالية خالل عام  الأزم��ة  ا�ضتدت 
على القت�ضاد العاملي حيث انخف�ضت اأ�ضعار ال�ضلع وتراجعت التجارة 

العاملية ب�ضكل ملحوظ. 

شكل 3 / 13

شكل 3 / 14

تطور أسعار األملنيوم 
والنفط اخلام

إثر األزمة املالية 
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املصدر : تقرير ميزان األداءات بنك البحرين املركزي،  البحرين
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مملكة البحرين

ويف اإطار هذه الأو�ضاع املزرية، تاأثرت مملكة البحرين بالأزمة 
اأثر  ال��ذي  الأملونيوم  و  النفط  لأ�ضعار  احل��اد  النخفا�س  خالل  من 
على اإنتاج و�ضادرات ال�ضناعتني الرئي�ضيتني للمملكة و هما �ضناعة 

الأملنيوم و�ضناعة البرتوكيماويات.
اللومنيوم  �ضعر  انخف�س   13/3 رقم  ال�ضكل  يف  مبني  هو  وكما 
العاملي حيث تراجع  50 ٪ ب�ضبب النكما�س احلاد يف الطلب  بن�ضبة 
 1360 اإىل   2008 الأول من عام  الن�ضف  للطن يف  2750 دولر  من 
دولر للطن يف الن�ضف الأول من عام 2009, مما ت�ضبب يف انخفا�س 
غ�ضون  يف  اإنتاجه  يف  انخفا�س  وبالتايل  الألومنيوم  �ضناعة  اأرب��اح 
من  الثالث  الربع  األف طن يف   221 من  انخف�س  قليلة، حيث  اأ�ضهر 
عام 2008 اإىل 215 األف طن يف نهاية العام لي�ضتقر خالل عام 2009 

يف حوايل 213 األف طن.
كما تاأثرت �ضادرات النفط ب�ضكل كبري ب�ضبب النخفا�س احلاد 
الذي �ضهدته اأ�ضعار النفط التي تراجعت ب�ضكل ملحوظ اإىل ما يقرب 
40 دولر للربميل يف اأوائل عام 2009 مقابل 121 دولر للربميل يف 

منت�ضف عام 2008، اأي بانخفا�س باأكرث من 66 ٪.
و لقد اأدى انخفا�س الأ�ضعار اإىل  هبوط حاد يف �ضادرات النفط 
حيث تراجعت من 3.5 مليار دولر يف الن�ضف الأول من عام 2008 

اإىل 1.4 مليار دولر للن�ضف الأول من عام 2009  اأي تراجع  بن�ضبة 
�ضهدته  ال��ذي  النخفا�س  ه��ذا  اأدى  كما    .)13/3 )ج��دول   ٪  57

امليزانية  اإي���رادات  يف  ح��اد  انخفا�س  اإىل   2009 ع��ام  ال�ضادرات 
والدخل.

بالإ�ضافة اإىل ذلك, انخف�ضت ح�ضة عائدات احلكومة يف الناجت 
املحلي الإجمايل من 33 ٪ يف عام 2008 اإىل 25 ٪ يف عام 2009, 
املحلي  الناجت  يف  احلكومي  الدين  ح�ضة  يف  زي��ادة  عنه  نتج  مما 
الإجمايل التي ارتفعت اإىل 24 ٪ يف عام 2009 مقابل 15 ٪ يف عام 
2008. و عالوة عل ذلك، تدهور احل�ضاب اجلاري ب�ضكل كبري حيث 

انخف�س من 2,9 مليار دولر يف عام 2008 اإىل 700 مليون دولر يف 
عام 2009 )جدول 14/3(.

والعائدات  النفط  اإنتاج  اأثر هذا النكما�س احلاد يف  ولقد        
النفطية على ن�ضبة النمو يف البحرين التي كانت تقدر ب 3 ٪ يف عام 

2009 مقابل 6 ٪ يف عام 2008.

ال�ضمود  البحرين  اقت�ضاد  ا�ضتطاع  هذا،  من  الرغم  وعلى 
التي  احلكومية  الإج��راءات  بف�ضل  لالأزمة  ال�ضلبية  الآث��ار  اأم��ام 
الوقت املنا�ضب من  البنوك راأ�س املال الالزم يف  متثلت يف منح 
جهة و بف�ضل موا�ضلة الإنفاق العام الذي حتر�س احلكومة على 

جدول 13/3
 تأثري األزمة املالية علي اهم املنتجات الصناعية قي البحرين

20082009

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

217218221215213210213إنتاج األلومنيوم ) ألف طن(

2751294827841827136514941852سعر األلومنيوم )دوالر /الطن (

394390373388384383380نتاج البيرتوكيماويات ) الف طن (  

9612211556455964سعر النفط اخلام ) دوالر/ الربميل( 

3,5024,4194,2081,8751,4892,2052,621صادرات البرتول )مليون دوالر(

املصدر : نشرة إحصائية من البنك املركزي البحريين،2009
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اململكة  يف  القت�ضادي  الن�ضاط  دعم  اأجل  من  تقدميه  موا�ضلة 
ومن جهة اأخرى.

احلالية  الربميل  لأ�ضعار  التدريجي  الرت��ف��اع  اأن  املتوقع  من  و 
�ضيعزز الن�ضاط القت�ضادي يف عام 2010  و�ضتنتع�س عائدات حكومة 
لوترية  ت�ضريعا  القت�ضاد  ي�ضهد  اأن  املتوقع  ومن  تدريجيا.  البحرين 
الإنفاق العام و خا�ضة ارتفاع ال�ضتثمار يف جمال القطاعات النفطية 

وغري النفطية.
الألومنيوم  الرئي�ضية و هي �ضناعات  كما �ضت�ضتاأنف ال�ضناعات 
والبرتوكيماويات ن�ضاطها بف�ضل انتعا�س الطلب العاملي. ومن املتوقع 
اأن يرتفع معدل النمو القت�ضادي املقدر بن�ضبة   3.7 ٪ مقابل 3 ٪ يف 
عام 2009 وانخفا�س يف معدل الت�ضخم املتوقع ن�ضبته 2.5 ٪  مقابل 

3.5 يف عام 2008.
و بف�ضل اأي�ضا اإ�ضالحات كربى مت القيام بها على م�ضتوى مناخ 
الأعمال, هناك خطط لتعزيز ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر املوجه نحو 
ت�ضجيعهم  مت  الذي  الأجانب  امل�ضتثمرين  ثقة  زي��ادة  بف�ضل  اململكة 
الإعفاء  ويت�ضمن  خا�ضة  بجاذبية  يحظى  ال��ذي  التحرير  بربنامج 
قيود  غياب  و  لالأجانب  امللكية  وحقوق  �ضنوات  ع�ضر  ملدة  ال�ضريبي 

على راأ�س املال الذي يعيده امل�ضتثمرين اإىل اأوطانهم.

ولكن ينبغي للمملكة اأن تاأخذ الدرو�س من الأزمة املالية العاملية 
تكون  لكي  اقت�ضادها  لتنويع  جهودها  م�ضاعفة  حماولة  خالل  من 
التنمية  تعتمد  حيث  الأ�ضا�ضية,  وال�ضلع  النفط  على  اعتمادا  اأق��ل 
القت�ضادية يف البحرين اعتمادا كبريا على املوارد الناجتة عن اإنتاج 
النفط التي متثل تقريبا   76 ٪ من عائدات الت�ضدير و بالتايل تبقى 
مملكة البحرين معر�ضة ب�ضكل كبري لتقلبات و عدم ا�ضتقرار اأ�ضعار 

�ضوق النفط و الغاز املتقلبة.
فريتكز  التحويلية,  ال�ضناعات  اإنتاج  لهيكل  بالن�ضبة  اأما       
وال�ضناعات  الأمل��ن��ي��وم  هما  و  رئي�ضيني  منتجني  على  اأ�ضا�ضا 
ال�ضادرات  من   ٪  74 من  اأكرث  تقريبا  والتي متثل  البرتوكيماوية 

غري النفطية.
      و لهذا فاإن تنويع اقت�ضاد اململكة �ضروري ل�ضمان التنمية 
امل�ضتدامة, و من اأجل حتقيق هذا الهدف ، فاإنه من ال�ضروري تعزيز 
جتميع  �ضناعة  وتطوير  الأملنيوم   ب�ضناعة  �ضلة  لها  اأخف  �ضناعة 
املكونات وا�ضتخدام تكنولوجيا عالية وموا�ضلة دعم القطاع اخلا�س. 
و يعترب هذا �ضروري اليوم اأكرث من اأي وقت م�ضى للت�ضدي لأ�ضعب 
ال�ضباب  ل�ضكانها  توفري وظائف موؤهلة  و هو  البحرين  يواجه  حتدي 

املتزايد عددهم.

حدول 14/3
أهم املؤشرات االقتصادية يف البحرين 2005 - 2010

20052006200720082009*2010

7.96.786.133.7معدل النمو احلقيقي )يف املئة(

2.623.33.532.5معدل التضخم )يف املئة(

1.52.22.92.30.71.3حساب امليزان اجلاري ) مليار دوالر(

28.723.619.315.624.224.9جمموع الديون احلكومية )يف املئة من الناتج املحلي اإلمجايل( 

32.230.428.933.425.528.4جمموع العائدات احلكومية )يف املئة من الناتج املحلي اإلمجايل( 

13,315,517,321,215,618صادرات السلع و اخلدمات ) مليار دوالر(

24,625,533,347,547,850,8واردات السلع و اخلدمات ) مليار دوالر(

املصدر: حملي و صندوق النقد الدويل
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تو نس
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان:  10,3 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 40 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 4,4  % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 3907 دوالر 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(:  11,6 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 10 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 18 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر:  2,6 مليار دوالر 	•

القطاعات الصناعية الرئيسة:   الصناعات امليكانيكية  والكهربائية، 	•
             صناعة السيارات، صناعة النسيج، الصناعات الغذائية.
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الجمهورية التونسية

شهد االقتصاد التونسي عام 2008 حدثني أساسيني هما 
ارتفاع قياسي ألسعار السلع األساسية  السيما الطاقة 
واحلبوب, وآثار األزمة املالية العاملية اليت ضربت بشكل 
أساسي القطاع االقتصادي احلقيقي و قللت من نشاط 
النسيج  صناعة  هي  و  املصدرة  األساسية  القطاعات 

والصناعات امليكانيكية و اإللكرتونية.

للبلد انخفا�ضا هاما  النمو احلقيقي  و نتيجة لذلك �ضهد معدل 
مع ذلك  و   .2008 عام   ٪  4,4 اإىل   2007 عام   ٪  6,3 انتقل من  اإذ 
فلقد �ضمد االقت�ضاد بف�ضل ال�ضعي لرفع اال�ضتهالك و منو اال�ضتثمار 
الذي  املبا�ضر  االأجنبي  لال�ضتثمار  القوية  امل�ضاهمة  خا�ضة  و  املحلي 
  2,6 اإىل   2007 1,6  مليار عام  ارتفع من  اإذ    2008 �ضنة  ت�ضاعف 

مليار عام 2008 .
الأداء  رئي�ضيا  موؤ�ضرا  املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  وت�ضكل 
االقت�ضاد التون�ضي حيث تعتمد تون�س اعتمادا كبريا على معطياتها 
 ٪  7 متثل  التي  املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  جللب  االإ�ضرتاجتية 
من الناجت املحلي االإجمايل عام 2008 و �ضاهمت يف ارتفاع اال�ضتثمار 

اخلا�س بن�ضبة 38 ٪.
يف  �ضركة   3000 بتون�س  االأجنبية  ال�ضركات  عدد  جمموع  ويقدر 
ال�ضناعات  قطاع  يف  ال�ضركات  هذه  اأغلبية  تعمل  و   .2008 اأواخ��ر 
التحويلية, كما مت اإحداث اأزيد من 200 �ضركة اأجنبية جديدة ف�ضال 

عن اإجناز اأكرث من 140 عملية تو�ضيع لل�ضركات املوجودة م�ضبقا.
القطاع  يف  ا�ضتثمارا  االأك���رث  ال���دول  راأ����س  على  فرن�ضا  ت��اأت��ي  و 
ال�ضناعي بعدد 1,212 �ضركة عام 2008 تليها اإيطاليا )672 �ضركة( 
االأوروبية  ال�ضركات  ع��دد  ي�ضل  و  �ضركة(.   264( اأملانيا  اأخ��ريا  و 

اإىل2.577 �ضركة.
اأما بالن�ضبة لل�ضركات العربية ,في�ضل عددها اإىل 214 با�ضتثمار 
قدره 4,2 مليار دوالر و تاأتي الدول االآ�ضيوية يف اآخر القائمة ب 25 

�ضركة.
اأي�ضا بدور هام يف خلق منا�ضب  االأجنبية  ال�ضركات       قامت 
ال�ضغل يف تون�س عام 2008, اإذ مت خلق اأزيد من 16 األف من�ضب �ضغل 
جديد و هو ما ميثل 20 ٪ من جمموع منا�ضب ال�ضغل التي مت خلقها 

على امل�ضتوى الوطني.
اال�ضتثمارات  تدفق  على  �ضلبي  تاأثري  ل��الأزم��ة  ك��ان  املقابل  يف 
تراجع يف  2008 حيث  عام  اأواخ��ر  تون�س, يف  املبا�ضرة يف  االأجنبية 
بع�س القطاعات. و يتعلق االأمر بقطاع الن�ضيج الذي انخف�ضت ن�ضبة 
50,3 مليون دينار  90.3 مليون دينار تون�ضي اإىل  اال�ضتثمار فيه من 
تون�ضي و قطاع ال�ضناعات امليكانيكية و الكهربائية و االإلكرتونية من 
148,6 مليون دينار تون�ضي اإىل 102,1 مليون دينار تون�ضي عام 2008 
مليون   15,1 �ضجل  الذي  الغذائية  ال�ضناعات  قطاع  اإىل  باالإ�ضافة 
دينار تون�ضي مقابل 39,4 مليون دينار تون�ضي عام 2007. ويف املقابل 
دينار  مليار   2 حوايل  اإىل  لي�ضل  الطاقة  قطاع  يف  اال�ضتثمار  ارتفع 

تون�ضي مقابل 1.4 مليار دينار تون�ضي عام 2007.
       و بخ�ضو�س اأداء ال�ضناعة التحويلية عام 2008, فقد وا�ضلت 
القيمة امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية ارتفاعها لت�ضل اإىل3,7 مليار 
م�ضاهمة  وا�ضلت  كما  االإ�ضمية,  بالقيمة  دوالر  مليار   6 مقابل  دوالر 
قطاع ال�ضناعات التحويلية يف الناجت املحلي االإجمايل يف االرتفاع اإذ 
ارتفعت من 17 ٪ عام 2007 اإىل 18 ٪ عام 2008 و بالتايل ا�ضتمرت 

يف احتالل مكان بارز يف الن�ضاط االقت�ضادي التون�ضي. 
اإنعا�س  اأجل  من   2008 عام  خالل  كربى  م�ضروعات  اإجناز  ومت 
20 م�ضروع �ضناعي  التون�ضي      و تنفيذ حوايل  الن�ضيج ال�ضناعي 
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جديد يف قطاع اأجزاء ال�ضيارات و الطائرات بالتعاون مع 9 �ضركاء 
من �ضركات عاملية. كما مت اأي�ضا ما بني 2008 و 2009 اإجناز مركبات 
�ضناعية و تهيئ العديد من املناطق ال�ضناعية.  كما مت هناك بناء 
معمل حلم�س الفو�ضفوريك يف  ال�ضخرية و اإحداث م�ضاريع �ضناعية 
املركز  و  للت�ضفية  ال�ضخرية  كبريكمعمل  ام��ت��داد  على  طاقية  و 

الكهربائي اجلديد و معامل االإ�ضمنت اإلخ.
اإال اأن قطاع ال�ضناعات التحويلية تعر�س الآثار االأزمة املالية ب�ضبب 
انكما�س حاد يف الطلب من الدول االأوروبية. وقد عرفت ال�ضناعات 
2008 انخفا�ضا يف وترية النمو اإذ  التحويلية منذ �ضهر اأكتوبر لعام 

انخف�ضت اإىل 4, 2 ٪ مقابل 6,8 ٪ عام 2007 . )�ضكل 15/3(
ويعترب قطاع الن�ضيج من بني القطاعات التي ت�ضررت من االأزمة 
املالية العاملية, فقد تراجع اال�ضتهالك يف املنطقة االأوروبية مما اأثر 
نظرا لالعتماد  الت�ضدير  وترية  و  االإنتاج  ن�ضاط  مبا�ضر على  ب�ضكل 

القوي لقطاع الن�ضيج و االألب�ضة على ال�ضوق االأوروبي. 
و لذلك عرف منو �ضناعات الن�ضيج و االألب�ضة عام 2008 انخفا�ضا 
بالن�ضبة  ال�ضاأن  هو  ,كما   2007 عام   ٪  5,7 مقابل   ٪  2 اإىل  لي�ضل 
انخف�ضت  اإذ  القطاع  لهذا  املوجهة  املبا�ضرة  االأجنبية  لال�ضتثمارات 
2007 اإىل40 مليون دوالر عام  73 مليون دوالر عام  2008 من  عام 
من  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ضاهمته  بذلك  وانخف�ضت   .2008

26,6 ٪ اإىل 25 ٪ عام 2008.
بالن�ضبة لل�ضادرات فقد عرفت ركودا اإذ �ضجلت 4,9 مليار دوالر 
مقابل 4,7 مليار دوالر عام 2007 و لذلك انخف�ضت م�ضاهمة القطاع 
٪ عام   27 اإىل   2007 ٪ عام   31 للبالد من  ال�ضادرات  اإجمايل  يف 
2008. و قد كان لتباطوؤ ال�ضادرات تاأثري مبا�ضر على تطور واردات 

املداخل الرئي�ضية الالزمة لالإنتاج.
لل�ضناعة  االأول  القطاع  الن�ضيج  قطاع  يبقى  ذلك  من  وبالرغم 

يعترب  و  التون�ضية  احلكومة  ا�ضرتاتيجيات  مركز  يظل  و  التون�ضية 
اأي�ضا واحدا من القطاعات الواعدة لل�ضناعة التون�ضية.  وميلك هذا 
القطاع اآفاقا واعدة لدخول منطقة التبادل احلر مع االإحتاد االأوروبي 
2008. كما متثل هذه املنطقة  يناير  التنفيذ ب�ضكل كامل فاحت  حيز 

فر�ضا عديدة لل�ضراكة. 
و يف هذا ال�ضدد, حتتل تون�س موقعا جيدا بالن�ضبة ملناف�ضيها و 
القرب اجلغرايف من  و  الن�ضبية  امليزة  تقييم  اإعادة  ذلك من خالل 
االأ�ضواق االأوروبية و اأ�ضواق ال�ضرق االأو�ضط الكربى و كذا توفر بنى 

حتتية حديثة و جودة املوارد الب�ضرية املوؤهلة و �ضوق جيد ن�ضبيا.
االأن�ضجة  الن�ضيج يف تون�س مقت�ضرا على  اإنتاج  و مع ذلك يبقى 
قوية  مناف�ضة  من  تعاين  منتجات  هي  و  االأحذية  و  املالب�س  �ضنع  و 
على منتجات اأوروبا و اأوروبا ال�ضرقية و ال�ضني و الهند. اإ�ضافة اإىل 
و  املداخل كاخليوط  ا�ضترياد  تون�س يف  ت�ضتمر  ب�ضكل موازي  و  ذلك 
ما  يف  تناف�ضتيها  من  يحد  مما  منخف�س  بثمن  و  هام  ب�ضكل  الغزل 
اإىل وحدات �ضغرية  منق�ضما  القطاع  يظل  اأخريا  و  باالأ�ضعار.  يتعلق 

تعمل اأغلبيتها عرب التعاقد من الباطن.
باالأزمة  اأي�ضا  الكهربائية  و  امليكانيكية  ال�ضناعات  قطاع  تاأثر 
املالية العاملية. بعد ما حقق هذا القطاع منوا خالل �ضنتني متتاليتني, 
املعرب  الكهربائية,  و  امليكانيكية  لل�ضناعات  امل�ضافة  القيمة  �ضهدت 
٪  4  ,8 بقيمة   2008 عام  خالل  تباطوؤا  احلقيقية,  باالأرقام   عنها 
ب�ضبب ذل��ك  و   2006 ع��ام   ٪  7  ,18 و   2007 ع��ام   ٪  1  ,15  مقابل 

انكما�س الط��لب اخلارجي.
و مع ذلك, عرفت ح�ضة القيمة امل�ضافة يف الناجت املحلي اخلام 
باالأ�ضعار اجلارية حت�ضنا طفيفا اإذ ارتفعت اإىل 1,7 مليار دوالر عام 
2007, و ظل يتلقى هذا القطاع  1,3 مليار دوالر عام  2008 مقابل 

اال�ضتثمارات  وترية  اأن  مع  االأجنبية  اال�ضتثمارات  من  كبرية  ح�ضة 
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جدول 15/3
معدل منو  القيمة املضافة للقطاع الصناعي التحويلي التونسي 2004 - 2008 )نسبة مئوية(

20042005200620072008

1.04.65.45.5-12.8صناعات غذائية

3.91.93.12.25.1معدات البناء واخلزف والزجاج

8.08.618.715.18.4امليكانيك واإللكرتونيك

2.2-0.61.9-3.52.0الكيماويات واملطاط

4.25.72.0-3.2-0.5-النسيج، املالبس، اجللد

4.54.75.05.03.7صناعات اخرى

4.81.34.06.84.2االمجايل

املصدر: البنك املركزي التونسي

جدول 16/3
تطور صادرات تونس خالل عام  2007 و 2008

20072008تغيري 07/08 20072008

نسبة مئوية       القيمة )مليون $(

15,16419,21727100100إمجايل الصادرات

12,21715,230258179إمجايل الصناعات التحويلية

1,0511,2501977صناعات غذائية

4,7474,95843126منسوجات وألبسة

4,1155,067232726صناعات ميكانيكية وكهربائية

9832,396144612مشتقات الفوسفات

4505382033منتجات كيماوية

2583232522مواد بناء

6136991444صناعات حتويلية اخرى

املصدر: البنك املركزي التونسي
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انخف�ضت عام 2008 من 116 مليون دوالر عام 2007 اإىل 83 مليون 
انخف�ضت  فقد  القطاع,  ل�ضادرات  بالن�ضبة  اأما   .2008 عام  دوالر 
وثرية منو �ضادرات املنتجات امليكانيكية و الكهربائية ب�ضكل هام عام 

2008 من 31 ٪ عام 2007 اإىل 23 ٪ عام 2008.

على الرغم من اعتماده القوي على املعدات و املداخل امل�ضتوردة 
ال�ضناعات  قطاع  ي�ضتمر  االأوروبية  االأ�ضواق  على  القوي  اعتماده  و 
ال�ضناعات  يف  االأول  املركز  احتالل  يف  الكهربائية  و  امليكانيكية 
و   2008 عام  املنجزة  اال�ضتثمارات  من   ٪  22,7 بن�ضبة  التحويلية 
و  ال�ضادرات.  ثلث  حوايل  و  التحويلية    امل�ضافة  القيمة  من   ٪  24

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذا القطاع اأ�ضبح عام 2007 الأول مرة القطاع 
التحويلي امل�ضدر االأول متجاوزا قطاع الن�ضيج.

ونظرا لل�ضعوبات التي يواجهها هذا القطاع والتي ترجع للظرفية 
العاملية ال�ضعبة, قررت احلكومة اتخاذ اإجراءات الإنعا�س االقت�ضاد 
دخلت حيز التنفيذ يف اأوائل �ضهر يناير 2009 و�ضاهمت يف املحافظة 
على ن�ضاط القطاع و منا�ضب ال�ضغل و خا�ضة يف عملية اإعداده لتعزيز 

اأداءه يف امل�ضتقبل. 
و جتدر االإ�ضارة اإىل اأن قطاع ال�ضناعات امليكانيكية و الكهربائية 
عرف تنمية م�ضتدامة خالل ال�ضنوات االأخرية, ال�ضيما يف جمال اإنتاج 
اأجزاء ال�ضيارات و الطائرات التي تباع يف ال�ضوق االأوروبي وذلك وفق 

املعايري العاملية للجودة و باأ�ضعار تناف�ضية.
و فيما يتعلق بالقطاعات التي تعر�ضت اأي�ضا النخفا�س وترية النمو 
الكيميائية  ال�ضناعة  قطاع  جند  العاملية,  املالية  االأزم��ة  اآث��ار  ب�ضبب 
الذي تعر�س ب�ضكل قوي الآثار الركود االقت�ضادي العاملي حيث �ضجلت 
هذه ال�ضناعة انخفا�ضا يف حجم ال�ضادرات مبعدل 2,2 ٪ باالأرقام 
 .2008 عام  خالل  اخلارجي  الطلب  انكما�س  ب�ضبب  ذلك  و  الثابتة 
وتعترب �ضناعة حتويل الفو�ضفات هي ال�ضناعة املهيمنة يف ال�ضناعات 
الكيمائية حيث انخف�س اإنتاج العديد من املنتجات يف �ضناعة م�ضتقات 
الفو�ضفات ال�ضيما احلم�س الف�ضفوري, و يعزى ذلك اأ�ضا�ضا اإىل تراكم 

املخزون ب�ضبب بع�س ال�ضعوبات يف البيع لدى االأ�ضواق اخلارجية.
اإجمايل  �ضجل  اخل����ارج,  م��ع  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  م�ضتوى  يف  و 
ال�ضادرات ارتفاعا بقيمة 27 ٪ عام 2008 بف�ضل حت�ضن اأداء قطاع 
ال�ضناعة التحويلية الذي ميثل 79 ٪ من اإجمايل ال�ضادرات التون�ضية 

حيث �ضجل مبلغ 15,2 ٪ مليار دوالر عام 2008.
القوي ل�ضادرات  التقدم  اإىل  و يرجع هذا االرتفاع باخل�ضو�س 
م�ضتقات الفو�ضفات التي ارتفعت قيمتها ب 114 ٪ و هي متثل بذلك 
اأكرب ارتفاع يف جميع القطاعات النا�ضطة. و يرجع هذا االأداء اجليد 
باالأ�ضا�س اإىل االرتفاع اال�ضتثنائي الأ�ضعار ال�ضلع االأ�ضا�ضية مما اأدى 

اإىل منو ال�ضادرات من هذه ال�ضلع.
اإىل  الف�ضفوري  اأ�ضعاراحلم�س  و�ضل معدل  التو�ضيح,  اأجل  ومن 
حوايل 2.000 دوالر للطن يف �ضهر يونيو 2008 يف حني و�ضل اإىل 580 
دوالر خالل عام 2007. و ارتفع اأي�ضا معدل اأ�ضعار الفو�ضفات اخلام 
ارتفاعا كبريا خالل عام 2008 اإذ تعدت قيمته 400 دوالر للطن يف 

حني كانت قيمته حوايل 50 دوالر للطن عام 2007. 

اأداء  كما حقق قطاع ال�ضناعات امليكانيكية و الكهربائية بدوره 
جيدا, اإذ و�ضلت �ضادراته اإىل 5 مليار دوالر عام 2008 مقابل 4 مليار 
دوالر عام 2007. و نتيجة لذلك اأ�ضبح قطاع ال�ضناعات امليكانيكية 
و الكهربائية منذ عام 2007 القطاع امل�ضدر االأول وهو املركز الذي 

كان يحتله قطاع الن�ضيج و االألب�ضة من قبل.
و مع ذلك جتدر االإ�ضارة اإىل اأن وترية ارتفاع ال�ضادرات تباطاأت 
يرجع  و   .2008 عام   ٪  23 اإىل   2007 عام   ٪  30 من  انخف�ضت  اإذ 
االقت�ضاد  العاملية على  املالية  االأزمة  تاأثري  اإىل  اأ�ضا�ضا  التباطوؤ  هذا 

احلقيقي.
اخلارجي  الطلب  بانخفا�س  اأي�ضا  ال�ضيارات  �ضناعة  وتاأثرت 
التي  ال�ضيارات  اأج��زاء  و  مكونات  مبيعات  على  االأوروب���ي  خا�ضة  و 
يتم  التي  و  للبالد  الكهربائية  و  امليكانيكية  ال�ضناعات  اأ�ضا�س  متثل 
و   )٪  20,3( اإيطاليا  و   )٪  20,6( خا�ضة  فرن�ضا  اإىل  ت�ضديرها 

اجلزائر )13,5 ٪( و ليبيا )10,4 ٪(.
يف  االألب�ضة  و  الن�ضيج  قطاع  اأح��رزه  الذي  امللمو�س  التقدم  وبعد 
بذلك  احتل  و   2008 عام  �ضادراته  انخف�ضت  ال�ضابقني,  العامني 
املرتبة الثانية يف القطاعات امل�ضدرة لتون�س بعد قطاع ال�ضناعات 
امليكانيكية و الكهربائية. و يرجع هذا االنخفا�س كذلك اإىل االنكما�س 
القوي لالأ�ضواق االأوروبية التي خف�ضت الطلب على االألب�ضة تخفي�ضا 

كبريا.

القطاعات الواعدة يف تونس
القدرة  حت�ضني  اأج��ل  من  و  ال�ضعبة  العاملية  الظرفية  اإط��ار  يف 
, تتمحور االإ�ضرتاتيجية ال�ضناعية  التناف�ضية للقطاعات ال�ضناعية 

التون�ضية الأفق 2016 حول اأربع نقاط:
- م�ضاعفة ال�ضادرات بحلول عام 2016.

- حت�ضني اجلودة عن طريق تطويرالن�ضيج ال�ضناعي, الو�ضيلة - 
الوحيدة للرد على مناف�ضني جدد ال�ضيما االآ�ضيويني منهم.

قيمة  ذات  تعترب  قطاعات  اإن�ضاء  خالل  من  القطاعات  تنويع   -
م�ضافة عالية ) �ضناعة االإلكرتونيات و ال�ضيارات و الهند�ضة التقنية 

قطاع الكهرباء
واالإلكرتونيات

تكنولوجيا املعلومات
واالت�ضاالت

الكيمياء
والبال�ضتيك املن�ضوجات

ال�ضيدالنية
والتكنولوجيا احليوية

املواد
الغذائية

القطاعات ال�ستة 
الواعدة



78

الجمهورية التونسية

و تكنولوجيا املعلومات و االت�ضاالت و خا�ضة مراكز اخلدمات(.
الن�ضيج  �ضتجدد  التي  ال�ضركات  و  القطاعات  ملوجة  االإع��داد   -

االقت�ضادي التون�ضي.
للنمو  ك��م��ح��رك  جم���االت  �ضتة  حت��دي��د  مت  ال�����ض��اأن,  ه���ذا  يف  و 

االقت�ضادي و هي:                         

النسيج و األلبسة
بعد جتربة دامت اأربعني عاما متت اإعادة توجيه قطاع الن�ضيج و 
االألب�ضة و اجللد و االأحذية منذ اأوائل عام 2000 اإذ ميلك هذا القطاع 

االأوروبي  االإحت��اد  مع  احلر  التبادل  منطقة  دخول  بعد  واعدة  اآفاقا 
املنطقة  ه��ذه  توفر  جهة  فمن   .2008 يناير  ف��احت  يف  التنفيذ  حيز 
العديد من فر�س ال�ضراكة ولكن ت�ضمل حتديات يجب الت�ضدي لها 
من حيث حت�ضني القدرة على التناف�س و احرتام املعايري الدولية من 

جهة اأخرى.
و لهذا ال�ضبب, من اأجل مواجهة هذه التحديات بداأت تون�س يف 

اإن�ضاء برنامج ثاين للنمو و االبتكار يقوم على املفاهيم التالية:
- الرتكيز على fast- fashion و تقنية املن�ضوجات

- املرور من املناولة اإىل امل�ضاركة يف التعاقد

جدول 17/3
الصادرات التونسية ) مليون دينار(

تغيري 2005200620072008200909/08

14-1,4711,8861,8882,1561,850الفالحة و الصناعات الزراعية        

35-1,7572,0183,1384,0802,638الطاقة و زيوت التشحيم 

50-9541,0341,4483,3231,660املعادن و الفوسفاط و مشتقاته

9-5,1795,1916,0766,0985,558املنسوجات و املالبس و اجللد

4-3,2504,0255,2676,2336,001الصناعات امليكانيكية و الكهربائية

2-359461551537527معدات النقل

7-9661,2151,5211,8391,703صناعات ميكانيكية أخرى

2-1,9252,3493,1953,8573,771صناعات كهربائية

1,1841,4051,5921,7481,7631صناعات حتويلية أخرى

18-13,79415,55819,41023,63719,469جمموع املنتجات

املصدر: البنك املركزي التونسي
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قطاع الصناعة الغذائية
هي  تون�س  اأن  حيث  كبرية,  باآفاق  الغذائية  ال�ضناعة  تتمتع 
كما  االأوروب��ي.  االإحتاد  بعد  الزيتون  لزيت  الثاين  العاملي  امل�ضدر 
تطوير  و  ابتكار  نحو  التوجه  يف  القطاع  �ضركات  اأي�ضا  ا�ضتمرت 
ال�ضيما  ك��ربى,  اأجنبية  جمموعات  م��ع  جت��اري��ة  و  تقنية  �ضراكة 
باأف�ضل  خارجيا  و  حمليا  الطلبات  تلبية  اأجل  من  منها  االأوروبية 
�ضعر و جودة حيث ارتفعت اال�ضتثمارات بن�ضبة 3,7 ٪ لت�ضل اإىل 
راأ�س  اإجمايل  ٪ من   20 و هو ما ميثل  تون�ضي,  دينار  مليون   280

اأي�ضا  مت  كما  التحويلية.  ال�ضناعات  حققته  ال��ذي  الثابت  امل��ال 
خلق  ت�ضتهدف  االأولية  للمواد  التكنولوجي  لالبتكار  برامج  اإعداد 
يف  الغذائية  ال�ضناعة  قطاع  ح�ضة  رفع  و  �ضغل  من�ضب  األف   34

الت�ضدير ال�ضناعي اإىل 12 ٪.

قطاع الصناعات الكهربائية 
وامليكانيكية واإللكرتونية

تعترب تون�س املنتج الثاين للمكونات الكهربائية  و امليكانيكية  يف 
اإفريقيا, فقد احتل قطاع ال�ضناعات الكهربائية  و امليكانيكية مركزا 
مت   ٪  22,7 بن�ضبة  با�ضتثمارات  التحويلية  ال�ضناعات  يف  متقدما 
٪ و حوايل   13,6 بن�ضبة  ا�ضمية  2008 وقيمة م�ضافة  اإجنازها عام 

ثلث ال�ضادرات. 
و يف هذا ال�ضدد, تقدم تون�س لل�ضركات ال�ضناعية قاعدة قوية 
للنمو, و هي الوحيدة التي مت تعزيزها و�ضط هذه الظرفية ال�ضعبة 
الناجتة عن االأزمة, حيث اختارت بع�س الدول االأوروبية تون�س لغر�س 
اال�ضتثمار وتو�ضيع ن�ضاطاتها مما اأده�س البع�س. على �ضبيل املثال, 
�ضركة الطريان الكبرية »اأيروليا« التي ا�ضتثمرت مبلغ 60 مليون اأور 

يف اإن�ضاء وحدات �ضناعية �ضتكون جاهزة يف اأواخر 2009. 
و�ضهد قطاع ال�ضناعات الكهربائية و امليكانيكية اإحداث العديد 

من امل�ضاريع التقنية:
 اإن�ضاء ال�ضركات ملراكز االأبحاث و التطوير و مكاتب الدرا�ضات 

و الت�ضاميم.
ل�����ض��ا���ض��ات ال��ك��ري�����ض��ت��ال ال�ضائل  اإن�����ض��اء م�����ض��اري��ع الإن���ت���اج     

والبالزما...
 تطوير قواعد اخلدمات اللوج�ضتية

 رفع ح�ضة املناولة يف ما يتعلق باأجزاء ال�ضيارات و الطائرات
 تطوير االندماج بني الفروع : تكنولوجيا املعلومات و االت�ضاالت 

و االلكرتونيات و امليكانيك والبال�ضتيك.
و يهدف هذا الربنامج اإىل رفع امل�ضاهمة ب46 ٪ من ال�ضادرات 

ال�ضناعية و خلق 65 األف من�ضب �ضغل.

قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لالقت�ضاد  اجلديد  الرائد  ليكون  القطاع  بهذا  اال�ضتعانة  متت 

بني  م��ن  ه��و  و  للخدمات.  الوطني  الت�ضدير  حم��رك  و  التون�ضي 
االت�ضاالت  و  املعلومات  تكنولوجيا  وتتجه  ن�ضاطا  االأكرث  ال�ضناعات 
و  الربجميات  كتطوير  مرتفعة  م�ضافة  قيمة  ذات  اخلدمات  نحو 

تكامل االأنظمة.
اأ�ضبحت  حيث  وا�ضحا  تطورا  اخلدمات  تعهيد  قطاع  �ضهد  كما 
تون�س يف ال�ضنوات االأخرية وجهة للكفاءات املعرتف بها يف ما يتعلق 
الربنامج  هذا  يهدف  و  املجال  هذا  يف  ج��ودة  ذات  خدمات  بتوفري 
اإىل خلق 15 األف من�ضب �ضغل و امل�ضاهمة ب 8 ٪ يف الناجت املحلي 

االإجمايل. 

تونس واألزمة املالية العاملية
مل تاأثر االأزمة العاملية اإىل حد االآن على القطاع املايل التون�ضي. 
 87 مقابل  القرو�س  ٪ من جمموع   10 ال�ضكن  قرو�س  تتجاوز  ال  اإذ 
تلجاأ  ما  جدا  قليال  اأن  عن  ف�ضال  االأمريكية.  املتحدة  بالواليات   ٪

املوؤ�ض�ضات املالية التون�ضية اإىل القرو�س الدولية.
التجارية  الروابط  ب�ضبب  احلقيقي  االقت�ضاد  تاأثر  املقابل  ففي 
من  املائة  يف   75 تون�س  )ت�ضدر  باأوروبا  تون�س  جتمع  التي  الوثيقة 
�ضادراتها اإىل اأوروبا(. و لهذا ال�ضبب تراجعت ال�ضادرات التون�ضية 
ت�ضررت   حيث  االأوروب����ي  ال��رك��ود  ب�ضبب   2009 ع��ام   ٪  18 بن�ضبة 
املن�ضوجات  �ضادرات  انحف�ضت  اإذ  الرئي�ضية  الت�ضدير  قطاعات 
بن�ضبة 9 ٪  وال�ضناعة امليكانيكية بن�ضبة 7 ٪ و ال�ضناعات الكهربائية 

بن�ضبة 2 ٪  اأما معدات النقل فقد انحف�ضت بن�ضبة 2 ٪.
اأمام  �ضمودا  اأك��رث  كانت  ال�ضناعات  هذه  اأن  يبدو  ذل��ك,  مع  و 
انخفا�ضا  �ضهدت  التي  اال�ضتخراجية  ال�ضناعات  مع  مقارنة  االأزمة 
 ٪  35 و  للفو�ضفات  بالن�ضبة    ٪  50 اإىل  و�ضل  �ضادرتها  يف  ملحوظا 

بالن�ضبة للطاقة.
لتنويع  اإىل موا�ضلة جهودها  تون�س يف حاجة  اأن  ويدل هذا على 
اقت�ضادها و �ضناعاتها لتكون قادرة على ال�ضمود اأمام اال�ضطرابات 

االقت�ضادية امل�ضتقبلية على نحو اأف�ضل.
وبالن�ضبة لال�ضتثمارات االأجنبية املبا�ضرة عام2008 �ضهد هذا 
الن�ضيج  بقطاع  االأم��ر  يتعلق  القطاعات.  بع�س  يف  تراجعا  االأخ��ري 
الذي انخف�س من 90,3 مليون دينار تون�ضي عام 2007 اإىل 50,3 
مليون دينار تون�ضي عام 2008. اأما بالن�ضبة لل�ضناعات امليكانيكية 
و الكهربائية و االإلكرتونية فقد انخف�س اال�ضتثمار فيها من 148,6 
تون�ضي  دينار  مليون   102,1 اإىل   2007 عام  تون�ضي  دينار  مليون 
دينار  مليون   15,1 الغذائية  ال�ضناعة  قطاع  .و�ضجل   2008 عام 
تون�ضي مقابل 39,4 مليون دينار تون�ضي عام 2007. و نتيجة لذلك, 
٪ عام   4 2007 اإىل  ٪ عام   6 فقد انخف�س النمو االقت�ضادي من 

.2009

فقد  العاملية  االقت�ضادية  لالأزمة  تون�س  تعر�س  من  وبالرغم 
الن�ضاط  اأن  اإذ  االآن.  اإىل حد  ن�ضبيا  اآثارها  على  التغلب  من  متكنت 
بع�س  كذا  و  الطاقة  و  اال�ضتخراجية  ال�ضناعات  لقطاعات  القوي 

اخلدمات خففت جزئيا من حدة االأزمة املالية.



الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية

الشعبية



الجزائر
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان:  34,8 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 159,6 مليار 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 3 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )الواليات املتحدة باألسعار اجلارية(: 4588  دوالر 	•

الناتج املحلي اإلمجايل للقطاع الصناعي )القيمة احلالية(:  85,4 مليار 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 48 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 5 % 	•
االستثمار األجنيب املباشر: 2,6 مليار دوالر 	•

القطاعات الصناعية الرئيسية:الصناعة. 	•
مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات: 98 % 	•
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على الرغم من األزمة املالية الدولية، شهد اقتصاد اجلزائر 
أداء جيدا للسنة اخلامسة على التوايل حيث بلغ معدل 
النمو احلقيقي٪3.5  مقابل ٪3 عام 2008. ويعزى هذا 
األداء اجليد إىل التوسع يف بعض القطاعات مثل قطاع 
البناء و قطاع اخلدمات إضافة إىل برامج االستثمارات 

الكبرية اليت تقوم بها احلكومة.

خالل  ارتفاعا  للجزائر  الإجمايل  املحلي  الناجت  �شهد  لقد  و 
ع�شرة اأعوام بف�شل ال�شتفادة من عائدات النفط حيث ارتفع من 
48 مليار دولر اإىل 159 مليار دولر عام 2008،  كما �شهد متو�شط 

دخل الفرد ارتفاعا حيث انتقل من 1600 دولر اأمريكي اإىل 4588  
دولر و ذلك بالن�شبة لعدد �شكان يعرف وترية منو بن�شبة  1,5 ٪ 

�شنويا ) 34 مليون ن�شمة عام 2008(.
ومن اأجل ت�شجيع النمو وخف�ض البطالة، ت�شعى اجلزائر حاليا 
اإىل تنويع اقت�شادها من خالل تطوير القطاعات غري النفطية مثل 

الزراعة وال�شياحة واخلدمات التجارية والعقارية.
يف  اخلا�ض  القطاع  يلعبه  ال��ذي  ال��دور  باأهمية  منها  وعيا  و 
 ، واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  �شيما  ل  و  القت�شادية  التنمية 
الرامية  الإ�شالحات  النطاق من  وا�شع  برناجما  تعهدت احلكومة 
حت�شني  تاأمل  اأنها  كما  هيكلته,  واإع��ادة  الإنتاج  قطاع  تغيري  اإىل 
القدرة التناف�شية لل�شركات املحلية لتدخل اإىل الأ�شواق اخلارجية. 
القطاعات  يف  ك��رى  م�شاريع  اإط��الق  مت  ال�شدد،  ه��ذا  يف  و 
وال�شيد  والزراعة  ال�شناعة  هي  و  لالقت�شاد  الأربعة  الرئي�شية 

البحري وال�شياحة. 
اعتماد  مت  فقد  التحويلية،  ال�شناعات  لقطاع  بالن�شبة  اأم��ا 

احلكومة  ت�شتهدف  حيث  ال�شتثمارات  لت�شجيع  اإجرائية  تدابري 
املوارد  جتهيز  �شناعات  مثل  عالية  منو  اإمكانات  ذات  القطاعات 
الأولية والبرتوكيماويات والأ�شمدة وال�شلب والتعدين ومواد البناء 
امل�شتح�شرات  الواعدة  يف اجلزائر ك�شناعة  ال�شناعات  اأي�شا  و 

ال�شيدلنية  وال�شيارات وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت.
تظل  فاإنها  اجل��زائ��ر،  تبذلها  التي  اجلهود  من  الرغم  وعلى 
اأن �شادرات النفط  م�شدرا رئي�شيا للمواد الهيدروكربونية  حيث 
متثل ما يقرب من 98 ٪ من اإجمايل ال�شادرات، و لقد بلغت ح�شة 
النفط من الناجت املحلي الإجمايل 48 ٪ يف عام 2008 مقابل 33 

٪ يف عام 2001.
يف  للنفط  منتج  كاأكر  عامليا  الثالثة  املرتبة  اجلزائر  وحتتل 
اإفريقيا بعد ليبيا ونيجرييا و تعتر من اأكر الدول امل�شدرة للغاز 
الطبيعي حيث تنتج 1.37 مليون برميل يوميا يف املتو�شط من النفط 

اخلام 310 األف برميل يوميا من الغاز الطبيعي.   
بلغ  حيث  ال�شناعي  القطاع  اأداء  يف  حت�شنا   2008 عام  �شهد 
الناجت املحلي الإجمايل ال�شناعي 85.4 مليار دولر يف عام 2008 
مقابل 65 مليار دولر يف عام 2007، ويعتر هذا اأعلى منو �شناعي 
ت�شجله اجلزائر منذ عام 2001. ويعزى هذا التح�شن اإىل ارتفاع 
لرتفاع  دافعة  قوة  كان  وال��ذي    2008 عام  العاملية  النفط  اأ�شعار 

القيمة امل�شافة لقطاع ال�شناعة ال�شتخراجية.
كما �شجل قطاع ال�شناعات التحويلية اأي�شا اأداء جيدا مقارنة 
بالأعوام ال�شابقة, ففي عام 2008 بلغت القيمة امل�شافة يف الناجت 
املحلي الإجمايل 6.8 مليار دولر مقابل 6 مليارات دولر ، اأي بن�شبة 
13.5 ٪ .و يعزى هذا الرتفاع اإىل الأداء اجليد الذي حققه قطاع 
ال�شناعات الغذائية الذي يعتر من القطاعات الهامة يف القت�شاد 
اجلزائري حيث ميثل 47 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل التحويلي، 
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ففي عام 2008 ارتفعت القيمة امل�شافة لهذا القطاع بن�شبة 15 ٪  
لت�شل اإىل 3 مليار دولر مقابل 2 مليار دولر يف عام 2007.

و جتدر الإ�شارة اإىل اأن القطاع اخلا�ض يدير معظم ال�شناعات 
الغذائية يف حني انخف�شت ح�شة القطاع العام يف هذه ال�شناعات 
ب�شكل كبري حيث انخف�شت من 89 ٪ عام 2005 لت�شل اإىل 16 ٪ 

عام 2007. 
و يعتر قطاع ال�شلب هو القطاع الثاين الذي حقق اأداء جيدا 
دولر  مليار   1 اإىل  لي�شل   ٪  30 بن�شبة    ارتفع  حيث   2008 عام 
مقابل 769 مليون دولر اأمريكي عام 2007. ويعزى هذا الرتفاع 

اإىل الطلب القوي يف قطاع الت�شييد والبناء.
اأداءها  يف  ا�شتمرت  فقد  البناء,  مواد  �شناعة  بخ�شو�ض  اأما 
يف  ال�شمنت  قطاع  وحقق  ال��ت��وايل  على  ال�شاد�شة  لل�شنة  اجليد 
اجلزائر نتائج مرموقة حيث و�شل الإنتاج فيه عام 2008 اأكرث من 

17 مليون طن و 18.2 مليون طن عام 2009 اأي بزيادة مليون طن كل 

�شنة و هذا بف�شل ال�شتثمارات اخلا�شة اجلديدة التي ا�شتقطبها 
الرامج  نتيجة  الطلب  ارتفاع  و  الأخرية  ال�شنوات  القطاع يف  هذا 
الكبرية التي اأعدت من طرف احلكومة اجلزائرية يف قطاع ال�شكن 

و البنية التحتية. )�شكل 19/3(
ال�شناعة  قطاع  عرفه  ال��ذي  اجليد  الأداء  من  الرغم  وعلى 
يف  م�شاهم  اأدن��ى  يعتر  ي��زال  ل   2008 عام  جممله  يف  التحويلية 
الناجت املحلي الإجمايل لالقت�شاد اجلزائري )5 ٪( باملقارنة مع 

قطاع ال�شناعة ال�شتخراجية الذي ي�شاهم ب 48 ٪.
وعالوة على ذلك،  ل يزال القطاع ال�شناعي يعاين من فقدان 
�شركاته حيث مت اإن�شاء فقط 273 �شركة ت�شنيع يف القطاع العام 
واخلا�ض عام 2008 )5.4 ٪ من اإجمايل ال�شركات( و يف املقابل 

629 موؤ�ش�شة �شناعية اأغلقت اأبوابها منذ عام 2000.

جدول 18/3
 القيمة املضافة للقطاع الصناعي يف اجلزائر 2001 – 2008 )مليون دوالر(

20012002200320042005200620072008القطاع

18,75318,59324,20832,27145,84353,55059,16677,446قطاع استخراجي

4304294945955956107691,000الصناعات املعدنية وامليكانيكية والكهربائية

4224074195295735979291,068مواد البناء

2562302373363433611,0061,092الصناعات الكيماوية، املطاط والبالستك

1,3931,4161,4911,6631,7261,8572,8523,181الصناعات الغذائية

156153170187193187192202النسيج واأللبسة

2933323737353439اجللد واألحدية

150163170214212222211237اخلشب والفلني والورق

4835085856486756632222,91صناعات اخرى

3,3193,3383,5984,2094,3544,5336,0156,819قطاع حتويلي

22,07221,93127,80536,48050,19758,08365,18184,265قطاع صناعي

املصدر : املكتب الوطين لإلحصاء.
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و ح�شب التقرير ال�شنوي للبنك املركزي فقد فقدت ال�شناعة 
العمومية اأكرث من 80 ٪ من اإمكاناتها منذ �شنة 1989 وتقوم ثالثة  
قطاعات فقط  با�شتخدام قدراتها الإنتاجية مبعدلت تفوق 70 ٪ 
و هم النفط )95.5 ٪(  والتعدين وا�شتغالل املحاجر )72.1 ٪( 

ومواد البناء )72.7 ٪(.
بالإ�شافة اإىل ذلك، تهيمن الواردات ب�شكل متزايد على ال�شوق 
حيث  املحلي  لالإنتاج  التناف�شية  القدرة  انخفا�ض  ب�شبب  املحلي 
اأ�شبحت املواد امل�شتوردة اأرخ�ض واأكرث تناف�شية من خالل خف�ض 

التعريفات اجلمركية.

اأما ال�شادرات، فقد عرفت اأداء جيدا بف�شل الرتفاع امل�شتمر 
لأ�شعار النفط العاملية حيث بلغت قيمة ال�شادرات 79 مليار دولر 
 ٪  30 ن�شبتها  بزيادة  ذلك  و   ،  2006 عام  دولر  مليار   59 مقابل 

)جدول 19/3(.
و ل زالت تعتمد �شادرات اجلزائر من الب�شائع اعتمادا كبريا 
على النفط والغاز حيث اأنها مثلت 97.5 ٪ من اإجمايل ال�شادرات 

عام 2008.
غري  املقابل  يف  فهي  النفطية  غري  بال�شادرات  يتعلق  ما  ويف 
2.5 ٪ من اإجمايل  2008( و متثل  �شعيفة )1.9 مليار دولر عام 

شكل 3 / 19
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املصدر: املكتب الوطين لإلحصاءات

املصدر: املكتب الوطين لإلحصاءات
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الزراعية  املنتجات  ال�شادرات  هذه  بني  من  جند  و  ال�شادرات. 
امل�شنعة )التمور ، وزبدة الكاكاو ، واملياه املعدنية  واملواد الذهنية( 
و ن�شف امل�شنعة )املذيبات ، والأمونيا ، وامليثانول( املوجهة اأ�شا�شا 

اإىل اأوروبا. 

القطاعات الواعدة يف اجلزائر
من اأجل اإنعا�ض قطاع ال�شناعات التحويلية و تطوير ال�شناعات 
برنامج  بتبني  اجلزائرية  احلكومة  قامت  املتو�شطة  و  ال�شغرية 
اإ�شالحي وا�شع يهدف اإىل حتويل و اإعادة هيكلة قطاع الإنتاج كما 
املحلية  للموؤ�ش�شات  التناف�شية  القدرة  حت�شني  يف  احلكومة  تاأمل 

وجذب ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر يف القطاعات املنتجة.
و يف هذا ال�شدد، مت اتخاذ تدابري لت�شجيع ال�شتثمارات حيث ت�شتهدف 
البرتوكيماويات  هي  و  عالية  منو  اإمكانات  ذات  القطاعات  احلكومة 
والأ�شمدة وال�شلب والتعدين ومواد البناء و�شناعة املواد الغذائية اإ�شافة 
اإىل ال�شناعات الواعدة  يف اجلزائر ك�شناعة امل�شتح�شرات ال�شيدلنية  

وال�شيارات وتكنولوجيا املعلومات والت�شالت.

جدول رقم 19/3
تطور الصادرات اجلزائرية )مليون دوالر(

اهمية نسبيةتغري 20032004200520062007200807/08

23,9881,54845,57253,60859,30377,1923098حمروقات

4776609101,1851,3121,954492.5الصادرات غري النفطية

4766677392121320.2مواذ غذائية

49971341951533401220.4مواد أولية

3164326518289881,390411.8مواد نصف تامة

295038444469570.1جتهيزات صناعية

35152044343400.0مواد االستهالك

24,46532,20846,48254,79360,61579,14731100إمجايل الصادرات

املصدر: البنك املركزي اجلزائر

املواد
الغذائية

الأدوية والرعاية
الطبية

التعدين وال�شلب 
ومواد البناء

البرتوكيماويات
والأ�شمدة

ال�شناعة
الكهربائية والإلكرتونية

الطاقة
واملعادن

القطاعات الواعدة
يف اجلزائر



86

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

البرتوكيماويات واألمسدة
نظرا للطلب القوي الذي ت�شهده اجلزائر على امل�شتويني املحلي 
والدويل، ت�شعى احلكومة اجلزائرية ل�شتغالل موارد الغاز الكبرية 
و   ، البرتوكيماويات  اإنتاج  لتطوير م�شدر  اجلزائر  توجد يف  التي 
من  اجلزائر  �شتتمكن  و  الأخ���رى.  والأل��ي��اف  البال�شتيك  ل�شيما 

خالل موارد الغاز من التخ�ش�ض يف اإنتاج وت�شدير اليوريا.
ا�شتغالل  اإىل  الأ�شمدة   العاملي على  الطلب  ارتفاع  اأدى  لقد  و 
املوجود يف جبل  الفو�شفات  الهائلة من  اأكرث لحتياطات اجلزائر 
لتكوين  �شنويا  طن  مليون   1.5( كبري  ب�شكل  ت�شتغل  التي  و   Onk

احتياطي من 2 مليار طن(  ويجري حاليا تنظيم فرع ل�شتخراج  
حام�ض الفو�شفوريك.

البال�شتيك  اإنتاج  جند  القطاع  هذا  يف  املتاحة  الفر�ض  من  و 
وم�شروع  الأخ��رى  الن�شيجية  والألياف  والبال�شتيك  والراتنجات 

لإنتاج اليوريا واإنتاج الأ�شمدة.
ومن بني امل�شاريع اجلارية للبرتوكيماويات جند  اأقطاب للقدرة 
التناف�شية يف حا�شي -م�شعود -ورقلة و غرداية- ق�شنطينة وعنابة 
–�شكيكدة بالإ�شافة اإىل فتح �شركات من قبل اجلماعات الأجنبية  
واليوريا  لالأمونيا  حملية)»�شوناطراك«  �شركات  م��ع  ب�شراكة 

والأ�شمدة ، و»بيرتوزير« ملواد الت�شحيم(.

النفط والطاقة واملعادن
تعتر اجلزائر ثالث اأكر منتج للنفط بعد نيجرييا وليبيا نظرا 
لتوفرها على موارد نفطية وغازية كبرية. و لقد مت افتتاح القطاع 
يف الت�شعينيات وميثل قطاع النفط 48 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل      

و 98 ٪ من عائدات الت�شدير.
و  الكهرباء  توليد  حمطات  م��ن  العديد  اإن�شاء  امل��ق��رر  م��ن  و 
م�شاعفة ال�شبكة الداخلية لتوزيع الغاز بثالثة اأ�شعاف و ذلك من 
من  دولر  مليار  ال�شتهالك)12  يف  احلاد  الرتفاع  مواجهة  اأجل 

ال�شتثمارات خالل الفرتة 2010-2000(. 
يف  املتجددة  الطاقة  من   ٪  6 توفري  اإىل  اجلزائر  تهدف  كما 
اإجمايل اإنتاج الكهرباء بحلول عام 2015, و تاأمل تطوير ا�شتغالل 
البنية  يف  �شخمة  ا�شتثمارات  �شخ  ال�شروري  فمن  لذا  و  التعدين 

التحتية. 
الغاز  ا�شتغالل  جند  اأي�شا  اجلزائر  يف  املتاحة  الفر�ض  من  و 
يجرى  كما  املعادن  وا�شتغالل  الطاقة  وتوليد  الأنابيب  خط  وبناء 
حلا�شي  اجلديدة  املدينة  كم�شروع  جديدة  م�شاريع  تنفيذ  حاليا 
والطاقة  للبرتوكيماويات  التناف�شية  ال��ق��درة  اأق��ط��اب  و  م�شعود 

املتجددة . 

الصناعات الكهربائية وااللكرتونية
الكهربائية  ال�شناعات  اإىل تطوير  ت�شعى احلكومة اجلزائرية 
والإل��ك��رتون��ي��ة ن��ظ��را حل��ج��م ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي و ذل���ك م��ن خالل 

اللكرتونيات  تنمية  الدولة  ت�شجع  كما  املنتجات  وتنويع  البتكار 
املتخ�ش�شة.

وت�شدير  اإن��ت��اج  القطاع  ه��ذا  يف  لال�شتثمار  كفر�ض  جن��د  و 
املنزلية  والأج��ه��زة  اللكرتونية  املكونات  و  الكهربائية  الكابالت 

واللكرتونيات وتطوير الطاقة ال�شم�شية وحمطات الطاقة.
و لقد جذب هذا القطاع ا�شتثمار �شركات دولية حيث جند ب�شكل 
رئي�شي �شركة »اإل جي الكرتونيك�ض« الكورية و«فيليب�ض« الهولندية 
و  للكابالت«  »ال�شويدي  امل�شرية  واملجموعة  »الفرن�شية   و«فاكت�ض 

الإماراتية »اإلكرتوكاب اإمارات«.

الطب والصيدلة والرعاية الطبية
تعاين �شناعة الأدوية اجلزائرية يف تغطية الطلب املحلي حيث 
�شجلت انخفا�شا يف معدلت النمو بني عامي 1999 و 2006 و تتزايد 
وارداتها اأكرث فاأكرث مثقلة بذلك ميزانية الدولة حيث و�شلت اإىل 

1.6 مليار يف عام 2006.
و من اأجل احلد من هذا العتماد املتزايد ت�شعى اجلزائر اإىل 
تو�شيع نطاق منتجاتها وزيادة ال�شناعات والقطاعات يف جمالت 
الطب. والهدف من ذلك هو تغطية 65 ٪ من احتياجات الأدوية مع 

اإعطاء الأولوية لتطوير الأدوية اجلني�شة.
        و يف هذا ال�شدد, فاإنه من املقرر فتح راأ�ض املال ال�شركة 
املحلية الرئي�شية » �شيدال« والتي تعتر الركيزة الأ�شا�شية ل�شناعة 
الأدوية يف اجلزائر. و تقيم حاليا »�شيدال« �شراكات مع جمموعات 

دولية من اأجل تطوير واإنتاج اأدوية جديدة.
الفرن�شي  الفرع  ال�شراكات هناك  بني هذه  و جند من          
العربية  اململكة  من  اأ���ش��رتا«  و«  »ف��اي��زر«  الأمريكي  و  »ه��ارمت��ان« 

ال�شعودية  و من بريطانيا  �شركة »غالك�شو �شميث كالين«.
التناف�شية  للقدرة  اأخرى  اأقطاب  اأي�شا حاليا م�شاريع  و هناك 

تغطي ال�شناعات الدوائية .

قطاع الزراعة و املواد الغذائية
يعتر قطاع الزراعة واملواد الغذائية من اأحد اأكر القطاعات 
الواعدة يف اجلزائر. ونظرا لعدم كفاية ال�شتثمار �شجلت اجلزائر 
للتنمية  الوطنية  اخلطة  تهدف  ولذلك   . القطاع  هذا  يف  تراجعا 
على  اجلزائر  اعتماد  من  احلد  اإىل  القروية  والتنمية  الزراعية 
الواردات و ذلك بتخ�شي�ض ميزانية تبلغ 350 مليار دينار جزائري 

لهذا الغر�ض. 
وبف�شل ارتفاع عدد الأرا�شي الزراعية وحت�شني املحا�شيل, مت 
 6 بن�شبة  �شنوي  وت�شجيل معدل منو  العمل  العديد من فر�ض  خلق 
٪. بالإ�شافة اإىل ذلك، تعتزم احلكومة اتخاذ تدابري خللق التاآزر 
بني الزراعة والقطاع الزراعي الغذائي من خالل القانون الذي مت 
2008, كما ي�شتفيد قطاع ال�شيد البحري من خطة  اعتماده عام 

مماثلة مبيزانية قدرها 4.9 مليار دينار جزائري.
ومن بني الفر�ض املتاحة يف هذا القطاع اإنتاج احلبوب واحلليب  
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الفواكه  وجتهيز  الزيتون  وزي��ت  والبطاط�ض  البي�شاء  واللحوم 
واخل�شروات  وتخزين املنتجات الغذائية الباردة و منتجات ال�شيد 

البحري.
منها  اجلزائر  يف  الأجنبية  ال�شركات  من  العديد  اليوم  وت�شتقر 
جمموعة »كارجيل«الأمريكية و»اأرل فودز« الدامنركية  وEIIC الإماراتية 

والفرن�شية »لكتالي�ض« و»ن�شتله« ال�شوي�شرية و»�شافول« ال�شعودية.
ومن املتوقع  اإن�شاء م�شروع ع�شر اأقطاب زراعية متكاملة ف�شال 
عن اأقطاب لالأغذية والزراعة بالإ�شافة اإىل م�شروع تنازل الدولة 

عن اأرا�شي زراعية للقطاع اخلا�ض.
اقت�شادية  و�شعية  املحروقات  عوائد  بف�شل  اجلزائر  ت�شهد  و 
الأعوام  يف  املبا�شرة  الأجنبية  لال�شتثمارات  هاما  وتدفقا  مالئمة 
احلديد  و�شناعة  كاملحروقات  القطاعات  من  العديد  يف  الأخ��رية 
ولوج�شتيك  والبناء  وال�شيدلة  الكيماويات  و�شناعة  وال�شلب  

املوانئ و�شناعة الإ�شمنت.
وحت�شنا  متزايدا  اقت�شاديا  انفتاحا  اأي�شا  اجلزائر  و�شهدت 
ن�شبيا يف بيئة اأعمالها، كما تتوفر على موارد هامة من املحروقات 
)ثالث احتياطي نفط يف اإفر يقيا(، ويفرت�ض اأن ت�شاهم كل هذه 
امليزات يف حتقيق تنمية اقت�شادية و�شناعية ق�شد تعزيز تناف�شية 

اجلزائر على امل�شتوى العاملي .
قدر الفائ�ض التجاري للجزائر خالل الريع الأول من عام 2010 
ب 4.38 مليار دولر و هو ما ميثل ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع نف�ض 
الفرتة من العام املا�شي و التي قدر فيها هذا الفائ�ض ب 213 مليون 
و  للمعلومات  الوطني  املركز  ن�شرها  التي  الح�شائيات  دولر ح�شب 
اإىل  لت�شل  ال�شادرات  ارتفعت  كما  للجمارك.  التابع  الح�شائيات 
13.8 مليار دولر مقابل 10.38  مليار دولر يف الربع الأول من عام 
2009 اأي بارتفاع قدره ٪32.8 . اأما الواردات فقد تراجعت لت�شجل 

9.4 مليار دولر مقابل 10.1 مليار دولر يف الربع الأول من 2009 اأي 
بانخفا�ض قدره 6.8 ٪. و بعزى هذا النخفا�ض بالأ�شا�ض اإىل امل�شاهمة 

اجلديدة التي فر�شتها ال�شلطات اجلزائرية على الواردات.
اقت�شادية  و�شعية  املحروقات  عوائد  بف�شل  اجلزائر  ت�شهد 
الأعوام  يف  املبا�شرة  الأجنبية  لال�شتثمارات  هاما  وتدفقا  مالئمة 
احلديد  و�شناعة  كاملحروقات  القطاعات  من  العديد  يف  الأخ��رية 
ولوج�شتيك  والبناء  وال�شيدلة  الكيماويات  و�شناعة  وال�شلب  

املوانئ و�شناعة الإ�شمنت.
اقت�شاديا متزايدا وحت�شنا  انفتاحا  اأي�شا  ت�شهد اجلزائر  كما 
ن�شبيا يف بيئة اأعمالها، كما تتوفر على موارد هامة من املحروقات 
)ثالث احتياطي نفط يف اإفر يقيا(، ويفرت�ض اأن ت�شاهم كل هذه 
امليزات يف حتقيق تنمية اإقت�شادية و�شناعية ق�شد تعظيم تناف�شية 

اجلزائر على امل�شتوى العاملي .
وعل�ى الرغم من ذلك، تواجه اجلزائر حتديات كبرية حتد من 

تنمية اقت�شادها و�شن�اعتها، ومنها على وجه اخل�شو�ض:
اعتماد قوي على �شادرات النفط التي متثل  98 ٪ من اإجمايل 
اأ�شعار  يف  الظرفية  التقلبات  ملخاطر  يعر�شها  مما  ال�شادرات 

املحروقات و يقل�ض من مداخيل الدولة.
مل ت�شاعد عوائد النفط الهامة من تنويع القت�شاد اجلزائري و 
ذلك ب�شبب ارتفاع اأ�شعار املحروقات خالل الع�شرة اأعوام الأخرية 
اأن م�شاهمة املحروقات يف الإنتاج الوطني تزايدت  حيث يالحظ  
من 33 ٪ عام 2002 اإىل 48 ٪ عام 2008 .بينما تراجعت يف نف�ض 
والتي   ٪  4 اإىل   ٪  7,4 من  التحويلية  ال�شناعة  م�شاهمة  الفرتة 
تعتر لوحدها مفتاح التنمية امل�شتدامة ودعم التناف�شية اخلارجية 
الأوروبي  الحتاد  مع  ال�شراكة  اتفاقية  دخول  بعد  للجزائر خا�شة 
التجارة  منظمة  اإىل  لالن�شمام  املفاو�شات  وتقدم  التنفيذ  حيز 

العاملية.
رغم حت�شن مناخ ال�شتثمار، لزال دور القطاع اخلا�ض املحلي 
هذا  يواجه  حيث  القطاعات  بع�ض  يف  خا�شة  حم��دودا  والأجنبي 
قرو�ض  على  احل�شول  �شعوبة  بينها  من  ع��دة،  معوقات  القطاع 

لتمويل اإ�شتثماراته.
يف  معوقات  عدة  اأي�شا  واملتو�شطة  ال�شغرية  ال�شركات  تواجه 
املالئم  غري  امل�شتمر  التدريب  بينها  من  الب�شرية،  امل��وارد  جمال 
و�شعف املعارف الفنية والعلمية، وتعاين ال�شناعة اجلزائرية اأي�شا 
من نق�ض يف التاأطري ال�شناعي على م�شتوى التدبري والتحكم يف 

التكنولوجيا.
على الرغم مما حققته اجلزائر من نتائج اإيجابية على م�شتوى 
ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة يف بع�ض القطاعات كاملحروقات، 
مل ت�شتفد بع�ض ال�شناعات املتعلقة بالكيماويات والبرتوكيماويات 
الإيجابية  ال��ع��وائ��د  م��ن  ع��ام��ة  ب�شفة  التحويلية  وال�����ش��ن��اع��ات 
ونقل  ال�شغل  منا�شب  اإح��داث  حيث  من  الأجنبية  لال�شتثمارات 
حتويلية  �شناعية  م�شاريع  وتطوير  العملية  واملعارف  التكنولوجيا 

ق�شد تنويع ال�شادرات اجلزائرية.
 وبالنظر اإىل هذه التحديات، هناك �شرورة لأن تنوع اجلزائر 
تنمية  وحتقق  النفط  على  اعتمادها  من  لتخف�ض  اقت�شادها  من 
مرتبطة  �شناعة  تطوير  من  لبد  الهدف،  هذا  ولبلوغ  م�شتدامة. 
بقطاع املحروقات و�شناعات اأخرى ذات قيمة م�شافة عالية وت�شاهم 

يف تكامل الأن�شطة ذات ال�شلة بالقطاع ال�شناعي التحويلي.
ولذلك، ينبغي الهتمام اأكرث بالقطاع البنكي كاأداة دعم للتنمية 
القت�شادية  احلياة  يف  اخلا�ض  القطاع  ودور  م�شاهمة  بتعزيز 
وا�شتقطاب اإ�شايف لال�شتثمارات الأجنبية واملحلية وتنويعها ق�شد 
الت�شريعات  حت�شني  خالل  من  وذلك  الإنتاجية،  القطاعات  دعم 

الإدارية والقانونية واإعادة هيكلة املوؤ�ش�شات احلكومية.
وهناك اأي�شا �شرورة لتح�شني منظومة الرتبية والتعليم وتكثيف 
واملتو�شطة  ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  حاجيات  لتلبية  امل�شتمر  التدريب 

واإحداث منا�شب عمل ل�شالح فئة ال�شباب.
ومن جهة اأخرى، يتطلب الأمر الهتمام بالأطر ال�شابة والعلماء 
ملواجهة اإ�شكالية هجرة هذه الفئات اإىل اخلارج حيث تتمتع مبواقع 
اأوروبا  باهتمام كبري خا�شة يف دول  مرموقة ومتميزة كما حتظى 

والوليات املتحدة الأمريكية.



المملكـة العربيـة
السعوديـة



السعودية
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان:  8, 24 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 481 مليار دوالر 	•

نسبة النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 4.4 % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 19345 دوالر 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(: 306,7 مليون دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 55.7 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  8 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر : 38,2 ملياردوالر 	•

مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات: 65 % 	•
القطاعات الصناعية الرئيسة :  الصناعات البرتوكيماوية، صناعة اإلمسنت 	•

            وصناعة احلديد والصلب.
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المملكة العربية السعودية

واصل االقتصاد السعودي مسرية منوه، حيث ارتفعت 
قيمة الناتج املحلي اإلمجايل من 376 مليار دوالر يف عام 
2007 إىل حنو 481 مليار دوالر يف عام  2008، أي مبعدل 

منو سنوي قدره )4.4 ٪(، مما أدى إىل رفع متوسط نصيب 
الفرد من الناتج املحلي اإلمجـايل احلقيقي من 15481 

دوالر يف عام 2007 إىل حنو 19345 دوالر يف عام 2008.

املا�ضية حتديات  ال�ضنوات  ال�ضعودي خالل  االقت�ضاد  �ضهد  كما 
انعكا�ضاتها  مبدى  حدتها  تفاوتت   ، عديدة  ودولية  واإقليمية  حملية 
على اآفاق التنمية االقت�ضادية واالجتماعية داخل اململكة ، فقد كان 
اأزمة ارتفاع  الرتفاع معدالت الت�ضخم واأزمة الغذاء العاملية وكذلك 
قابلته   ، ال�ضعودي  االقت�ضاد  �ضلبي على  اأثر  االأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار 
الفورة النفطية وارتفاع االإيرادات النفطية ب�ضكل كبري . وقد عملت 
احلكومة ال�ضعودية على ا�ضتغالل هذه الوفرة النفطية بكفاءة عالية، 
االقت�ضادية  القاعدة  تنويع  دعم  نحو  املالية  الوفورات  وجهت  حيث 
وكيماوية  التتبتتر  ال�ضناعات  جمتتال  يف  وخ�ضو�ضا   ، واالإنتتتتتاجتتيتتة 
وال�ضناعات التحويلية . و لقد متكنت ال�ضعودية بف�ضل هذا التوجه 
من اال�ضتمرار يف احتالل املركز االقت�ضادي االأول بني الدول العربية 

ويف تبوؤ املركز االأول يف ال�ضادرات ال�ضناعية العربية.
والغاز  والكهرباء  وال�ضناعة،  والت�ضييد،  البناء  قطاعات  وُتعد 
االقت�ضادي  للن�ضاط  املحركة  االإنتاجية  القطاعات  اأهم  واملياه من 
خالل عام )2008( مبعدالت منو بلغت نحو )3.6 ٪(، و)4.2 ٪(، 

و)6.7 ٪( على التوايل. 
اأما بخ�ضو�ص االأداء ال�ضناعي ، فقد جنحت اململكة خالل العقود 
االأربعة املا�ضية يف حتقيق نقلة تنموية وح�ضارية كبرية  مكنتها من 

التحول من جمتمع ب�ضيط اإىل اقت�ضاد �ضناعي واعد. و بف�ضل هذه 
24 اقت�ضادًا  النقلة الكربى، تبواأت اململكة مرتبة مرموقة بني اأكرب 
على م�ضتوى العامل بالنظر اإىل حجم الناجت املحلي االإجمايل الذي 
قدر بنحو 481 مليار دوالر يف عام  2008. فال ميكن القت�ضاد مبثل 

هذا احلجم اأن يبقى بعيدًا عن مراكز �ضناعة القرار العاملي.
منو  بف�ضل   2008 عتتام  منتتوه  ال�ضناعي  القطاع  وا�ضل  ولقد 
القطاع ال�ضناعي اال�ضتخراجي الذي �ضاهم بن�ضبة 87 ٪ من القيمة 
امل�ضافة ال�ضناعية م�ضجال تزايدا بن�ضبة 29 ٪ ، والقطاع التحويلي 
من جهة اأخرى حيث بلغت قيمته امل�ضافة 39 مليار دوالر عام 2008 

مقابل 36 مليار دوالر عام 2007، اأي بن�ضبة تزايد 8 ٪.
االقت�ضاد  يف  ا�ضراتيجيا  موقعا  ال�ضناعي  القطاع  ويحتل 
ال�ضعودي حيث ي�ضاهم القطاع ال�ضناعي اال�ضتخراجي لوحده اأكرث 
من ن�ضف الناجت املحلي االإجمايل، ويعترب القطاع االقت�ضادي االأول 
يف ال�ضعودية. ونتيجة الرتفاع اأ�ضعار النفط العاملية، تزايدت ن�ضبة 
هذا القطاع يف الناجت املحلي االإجمايل من 37.6 ٪ عام 2001 اإىل 
�ضاهم  فقد  التحويلي،  ال�ضناعي  القطاع  2008.اأما  عام   ٪  57.5

بن�ضبة 8.3 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل .
العربية  اململكة  املنتجة يف  امل�ضانع  قفز عدد  ال�ضياق  ويف هذا 
منتجًا  م�ضنعًا   4167 اإىل   2008 عام  نهاية  يف  لي�ضل  ال�ضعودية 
ف�ضكل بذلك ح�ضيلة نه�ضة �ضناعية حولت اململكة العربية ال�ضعودية 
خالل فرة وجيزة من بلد ي�ضتورد معظم احتياجاته اإىل بلد ي�ضنع 
كثريًا من املنتجات ف�ضاًل عن ت�ضدير جزء كبري منها. و لقد قدرت 
االإح�ضاءات الر�ضمية اإجمايل راأ�ص املال امل�ضتثمر يف هذه امل�ضانع 
حتى نهاية العام 2008 بنحو 95.86 مليون دوالر، اأما عدد العاملني 
األف موظف وعامل. كما �ضاهم �ضندوق   467 اإىل نحو  بها فارتفع 
ال�ضناعي  القطاع  ودعم  تطوير  يف  ال�ضعودية  ال�ضناعية  التنمية 
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املصدر : وزارة التجارة والصناعة
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من خالل تقدمي القرو�ص ال�ضناعية للم�ضتثمرين والتي بلغت حتى 
نهاية العام نف�ضه 3020 قر�ضًا �ضناعيًا. كما تقدم الدولة الكثري من 
االمتيازات والت�ضهيالت االأخرى مثل االإعفاءات اجلمركية وخدمات 
الكهرباء واملاء وغريها، مما انعك�ص اإيجابًا على منو وتطور القطاع 

ال�ضناعي وكافة االأن�ضطة االقت�ضادية.
 ، م�ضنعا   75 املكررة،  البرولية  املنتجات  �ضناعة  ا�ضتحوذت 
على ما ن�ضبته 40.4 ٪ من اإجمايل متويل امل�ضانع القائمة باململكة 
العربية ال�ضعودية، اأي ما يوازي 38.72 مليون دوالر، تليها �ضناعة 
 13.4 بن�ضبة  م�ضنعًا،   679 االأختترى،  فلزية  الالَّ املعادن  منتجات 
املواد  12.85 مليون دوالر، ثم �ضناعة  اأي  التمويل،  اإجمايل  ٪ من 

واملنتجات الكيمائية، 422 م�ضنعًا، بن�ضبة 10.5 ٪ ، ثم ال�ضناعات 
الغذائية  املنتجات  و�ضناعة  م�ضنعًا،   296 للمعادن،  االأ�ضا�ضية 
هذه  ا�ضتحوذت  وقد   .٪  9.8 بن�ضبة  م�ضنعًا،   668 وامل�ضروبات، 
من   ٪  51.4 ن�ضبته  ما  على  م�ضنعًا،   2140 اخلم�ص،  ال�ضناعات 
وبن�ضبة  ال�ضعودية،  العربية  باململكة  القائمة  امل�ضانع  اإجمايل عدد 

83.9 ٪ من اإجمايل متويلها.
وت�ضدير  اإنتتتتتتتاج  يف  التتتعتتتامل  دول  اأهتتتتم  متتتن  املتتمتتلتتكتتة  تتتعتتتتترب 
البروكيماويات نظرا ملا تتمتع به من ميزة ن�ضبية فيما يتعلق بتوافر 
الغاز الطبيعي وانخفا�ص تكاليف نقله، وميثل اإنتاج اململكة حوايل 
7 ٪ من االإنتاج العاملي للمنتجات البروكيماوية االأ�ضا�ضية، وحوايل 
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املنتجات،  اخلليجي من هذه  التعاون  دول جمل�ص  اإنتاج  من   ٪  70

وتركز �ضناعة البروكيماويات يف اململكة يف مدينتي اجلبيل وينبع 
ال�ضركات  ال�ضناعة جمموعة كبرية من  وت�ضم هذه  ال�ضناعيتني، 
الرائدة يف هذا املجال، ياأتي على راأ�ضها �ضركة �ضابك التي تقود هذه 
ال�ضناعة منذ الثمانينات، وت�ضتحوذ على 95 ٪ من االإنتاج املحلي 
من البروكيماويات، كما متتلك احلكومة ح�ضة تقدر  بحوايل 70 
ويتبع  ٪الباقية،   30 ن�ضبة   املواطنون  يتملك  بينما  اأ�ضهمها،  ٪ من 
للمقايي�ص  وفقا  تعمل  اململكة  يف  فرعية  �ضركة   17 حتتوايل  �ضابك 
 6 وهناك  اأجنبية،  �ضراكة  يف  منها  �ضركات   8 تدخل  و  العاملية، 
يتبعها  واإقليميني  حمليني  م�ضتثمرين  مع  حملية  ت�ضامنية  �ضركات 
وم�ضنعا  لالأ�ضمدة  م�ضانع  الكيماوية،واأربعة  للمواد  م�ضنعا   12

واحدا للمعادن.
اإنتاج  يف  والثالثة  اأوليفينات  للبويل  منتج  اأكتترب  �ضابك  وتعترب 
الربوبلني  اإنتاج  ال�ضاد�ضة يف  املرتبة  اإنها حتتل  كما  اإيثلني،  البويل 
والوحيد  االأكتترب  وامل�ضدر  املنتج  هي  واأي�ضا  العامل،  م�ضتوى  على 

الإنتاج اليوريا احلبيبية على م�ضتوى العامل.
ويعترب قطاع البروكيماويات من القطاعات االقت�ضادية الهامة 
يف اململكة، حيث ياأتي يف املرتبة الثالثة بعد قطاعي الهيدروكربونات 
واخلدمات احلكومية من حيث امل�ضاهمة يف الناجت املحلي االإجمايل، 
٪ يف   7 ارتفعت من  القطاع قد  اأن م�ضاهمة هذا  بالذكر  واجلدير 

الت�ضعينات اإىل 9 ٪ خالل عام 2008.
ونظرا الرتباط ن�ضاط هذا القطاع بالقطاع النفطي فقد �ضاهم 
االرتفاع يف اأ�ضعار النفط خالل الفرة املا�ضية اإىل ارتفاع االإيرادات 
املحققة من هذا القطاع، االأمر الذي كان له مردود ايجابي يف حتقيق 
فوائ�ص عالية �ضاهمت يف تخفي�ص الدين العام للمملكة  من 100 ٪ 
من الناجت املحلى االإجمايل يف الت�ضعينات اإىل 13.5 ٪يف نهاية عام 
2008 ، كما �ضاهمت هذه العوائد من ناحية اأخرى يف متكني اململكة 

من تطوير العديد من امل�ضاريع البروكيماوية والدخول يف �ضراكات 
مع �ضركات عاملية رائدة يف هذا املجال .

(�ضابك)  االأ�ضا�ضية  لل�ضناعات  ال�ضعودية  ال�ضركة  حققت 
االإنتاج  حجم  يف  ال�ضركة  اإن�ضاء  منذ  اأرقتتام  اأعلى   2008 عام  يف 
واملبيعات، حيث بلغ اإنتاج ال�ضركة يف عام 2008 نحو 56,4 مليون 
55,2 مليون طن يف  2,2 يف املئة مقارنة بنحو  طن بارتفاع ن�ضبته 

العام ال�ضابق.
 وتعزى هذه الزيادة اإىل دخول م�ضانع اإنتاجية جديدة وارتفاع 
الطاقات االإنتاجية لبع�ص امل�ضانع. ولقد �ضهد عام 2008 ت�ضويق 
43,7 مليون طن بانخفا�ص ن�ضبته 1,0 يف املئة مقارنة بنحو 44,2 
بن�ضبة  املبيعات  اإيتترادات  وارتفعت  ال�ضابق،  العام  يف  طن  مليون 
19,8 يف املئة لتبلغ 151 مليار ريال مقارنة بنحو 126 مليار ريال 
ال�ضركة  حققتها  التي  ال�ضافية  االأرباح  وبلغت  ال�ضابق.  العام  يف 
املئة  18,5 يف  ن�ضبته  بانخفا�ص  ريال،  مليار   22 نحو   2008 عام 
اإىل  هذا  ويعزى  ال�ضابق،  العام  يف  ريال  مليار   27 بنحو  مقارنة 
الراجع احلاد يف الطلب على املنتجات البر وكيماوية واملعادن مع 
بداية الرابع من العام 2008 ب�ضبب حالة الركود االقت�ضادي التي 
�ضركة  ا�ضتمرت  كما  العامل.  يف  الرئي�ضية  االقت�ضاديات  اأ�ضابت 
�ضابك بتنويع قنوات التمويل مل�ضاريعها حيث اأ�ضدرت خالل العام 
2008 االإ�ضدار الثالث من ال�ضكوك بقيمة 5 مليار ريال مقابل 8 

مليار ريال يف العام ال�ضابق، وذلك بالقيمة اال�ضمية دون خ�ضم اأو 
عالوة اإ�ضدار. وا�ضتمرت ال�ضركة يف م�ضاريعها التو�ضعية يف اإطار 
روؤيتها اال�ضرتيجية حيث اأجنز م�ضروع الرازي اخلام�ص ل�ضركة 
الرازي )متتلك �ضابك 50 يف املئة من ال�ضركة(، وم�ضروع �ضركة 
من  املئة  يف  �ضابك70  )متتلك  ال�ضناعية  وينبع  اجلبيل  يف  غاز 
ال�ضركة(، وم�ضروع  م�ضنع البويل بروبلني الثالث يف �ضركة زهر 
)متتلك �ضابك 80 يف املئة(، اأما جممع كيان ال�ضعودية باجلبيل(

اأ�ضهمها( فمن املتوقع اجنازه يف  35 يف املئة من  )متتلك �ضابك 
�ضرق  �ضركة  م�ضروع جممع  اجناز  يتوقع  بينما   2010 عام  نهاية 
ال�ضركة(خالل  من  املئة  يف   50 �ضابك  )متتلك  اجلبيل  مبدينة 
يف  ين�ضاب  جممع  ومتت�تتضتتروع   ،2009 عتتام  متتن  التتثتتاين  الن�ضف 

جدول رقم 21/3
انتاج الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  2004-2008  )الف طن مرتي(
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ينبع)متتلك �ضابك 55 يف املئة من ال�ضركة( خالل الن�ضف االأول 
من عام 2009.

اأهم  من  باململكة  البروكيماويات  جمال  يف  اال�ضتثمار  ويعترب 
وتعترب  النفط،  يف  اال�ضتثمار  بعد  العوائد  مرتفعة  اال�ضتثمارات 
ال�ضمانة االأوىل لنجاح اال�ضتثمارات يف هذا القطاع باململكة وجود 
البروكيماويات  ل�ضناعة  كبرية  ميزة  يوفر  الذي  الطبيعي  الغاز 
يعترب  اأخرى  ناحية  ومن  ال�ضناعة،  لهذه  الفقري  العمود  باعتباره 
املخاطر  وقليلة  االآمنة  اال�ضتثمارات  القطاع من  اال�ضتثمار يف هذا 

واجلاذبة لال�ضتثمارات الوطنية واالأجنبية.
وتعترب اململكة من اأكرث الدول اخلليجية ا�ضتثمارا يف امل�ضروعات 

من   ٪  63 عن  ح�ضتها  تزيد  اأن  املنتظر  من  حيث  البروكيماوية 
قيمة اال�ضتثمارات املخطط لها يف املنطقة خالل ال�ضنوات اخلم�ص 
القادمة. كما ت�ضري التوقعات اإىل ارتفاع حجم اال�ضتثمارات يف قطاع 
2010 لت�ضل اإىل  البروكيماويات والتكرير يف اململكة خالل العام 
95 مليار دوالر، كما اأن اململكة خ�ض�ضت ا�ضتثمارات �ضخمة تفوق 

172.5 مليار ريال �ضعودي الإقامة امل�ضاريع البروكيماوية  تعترب من 
بني اأ�ضخم امل�ضاريع  يف العامل.

قطاع  منتتتوا يف  التتقتتادمتتة  التتتفتتترة  تتت�تتضتتهتتد  اأن  املتتتتتوقتتع  ومتتتن 
العاملية وعودة  املالية  االأزمة  انتهاء  البروكيماويات خا�ضة يف ظل 
البروكيماوية  املنتجات  على  الطلب  وزيادة  االقت�ضادي  االنتعا�ص 
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والنفط، وهو ما �ضيعزز دور هذا القطاع باعتباره من اأهم القطاعات 
النفطية،  التتدول  معظم  يف  احليوي  والقطاع  لال�ضتثمار  اجلاذبة 
ويدعم ذلك امليزة الن�ضبية التي تتمتع بها اململكة من ناحية التكلفة 
والدليل  ال�ضناعة،  لهذه  االأ�ضا�ضية  اخلام  املواد  وتوفر  املنخف�ضة، 
�ضهدت منوا يف  قد   2009 عام  االأختترية من  ال�ضهور  اأن  ذلك  على 
الطلب العاملي على مواد البروكيماويات، حيث �ضرحت �ضابك باأن 
باملقارنة مع   ٪  2 بن�ضبة  الفرة  املتاحة زادت خالل هذه  الكميات 

نف�ص الفرة من العام 2008 لت�ضل اإىل 22.9 مليون طن .
العاملية  التجارة  ملنظمة  اململكة  ان�ضمام  فاإن  اأخرى  ناحية  من 
االأ�ضواق  اإىل  للو�ضول  الوطنية  ال�ضركات  اأمام  اأكرب  فر�ضة  �ضيتيح 
العاملية، واكت�ضاف اأ�ضواق جديدة للمنتجات البروكيماوية، خا�ضة 
اململكة  حق  على  اأكتتدت  قد  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاقية  واأن 
واأن  منخف�ضة،  )الهيدركربونات(  اخلتتام  املتتواد  اأ�ضعار  اإبقاء  يف 
اأ�ضعار املواد اخلام من الهيدروكربونات ال تندرج �ضمن  انخفا�ص 
االإعانات، من ناحية اأخرى اأقرت االتفاقية نظام الت�ضعري املزدوج 
الذي تعمل به اململكة وذلك بالن�ضبة للمواد اخلام، اإذ تدفع مبوجبه 
ال�ضركات املحلية �ضعرا اأقل من اأ�ضعار الت�ضدير، وذلك من منطلق 
اأن العمالء املحليني لي�ضوا بحاجة اإىل بنية حتتية للت�ضدير وت�ضويق 

ال�ضادرات من هذه املنتجات.
معدالت  ارتتتفتتاع  اإىل  ت�ضري  التوقعات  فتتاإن  اأختترى  ناحية  ومتتن 

ا�ضتهالك االأ�ضواق النا�ضئة كال�ضني والهند من املنتجات .
ومتثل �ضناعة االإ�ضمنت ثاين اأهم قطاع �ضناعي �ضعودي حيث 
حتتل ال�ضعودية املرتبة الثانية على امل�ضتوى العربي من حيث اإنتاج 
االإ�ضمنت بعد م�ضر. و لقد بلغ اإجمايل اإنتاج �ضركات اال�ضمنت يف 
بانخفا�ص  طن،  مليون   29.8 يقارب  ما   2008 عام  خالل  اململكة 

قدره 4.5 يف املئة عن العام ال�ضابق. 
احتلت �ضركة اال�ضمنت ال�ضعودية املرتبة االأوىل من حيث كمية 

االإنتاج البالغة ن�ضبتها 18.1 ٪ من اإجمايل اإنتاج �ضركات اال�ضمنت 
االإنتاج �ضركة  الثانية من حيث  املرتبة  تليها يف   ،2008 خالل عام 
ا�ضمنت املنطقة اجلنوبية بن�ضبة 16.3 ٪ ، ومن ثم �ضركات ا�ضمنت 
ينبع وا�ضمنت اليمامة وا�ضمنت الق�ضيم بن�ضب بلغت 14.6 ٪ و14.2 

٪ و10.9 ٪ على التوايل.
ويالحظ باأن هذه ال�ضركات اخلم�ص جمتمعة قد ا�ضتحوذت على 
74.0 ٪ من االإنتاج االإجمايل ل�ضركات اال�ضمنت العاملة  ما يعادل 
يف اململكة، يف حني اأنتجت ال�ضركات اخلم�ص االأخرى اجلزء املتبقي 
٪ و1.5  ٪ و3.9 ٪ و2.1   9.3 ٪ و   10.0 من االإنتاج، وبن�ضب بلغت 
وا�ضمنت  ال�ضرقية  ا�ضمنت  �ضركات  ل�ضالح  االإنتاج  اإجمايل  ٪من 
العربية وا�ضمنت تبوك وا�ضمنت اجلب�ص االأهلية واال�ضمنت االأبي�ص 

ال�ضعودي على التوايل.
وقد كانت جل مبيعات اال�ضمنت املنتج من ن�ضيب ال�ضوق املحلي. 
حيث بلغت كمية اال�ضمنت املباعة يف االأ�ضواق املحلية حوايل 28.1 
مليون طن اأي ما يعادل 94.9 ٪ من اإجمايل اإنتاج هذا العام، بينما 
1.8 مليون  اململكة حوايل  اإىل خارج  امل�ضدر  اال�ضمنت  بلغت كمية 

طن.
اأما بخ�ضو�ص �ضناعات احلديد وال�ضلب، تعترب ال�ضعودية ثاين 
اإجمايل  من   ٪  36 تنتج حوايل  بعد م�ضر حيث  منتج عربي  اأكرب 
االإنتاج العربي من احلديد وال�ضلب، وقد بلغ اإنتاج هذه ال�ضناعات 
اأي   ،2007 6.1 مليون طن عام  2008 مقابل  5.9 مليون طن عام 
اأن ال�ضركات  اإىل  ٪، ويعود ال�ضبب يف ذلك   2.97 بن�ضبة انخفا�ص 
واالأ�ضعار  الطلب  انخفا�ص  ملواجهة  االإنتتتتتاج  تخفي�ص  اعتمدت 

ال�ضديدة نتيجة االأزمة املالية العاملية. 
وح�ضب االأرقام االأولية للتجارة اخلارجية لعام 2008، بلغ حجم 
كل  قيمة  بارتفاع  دوالر،  مليون   427 نحو  للمملكة  ال�ضلعية  التجارة 
من اإجمايل ال�ضادرات والواردات. وكمقيا�ص لدرجة االنفتاح على 
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السعودية
2009 - 1999

)مليون طن(

املصدر : وزارة االقتصاد والتخطيط، الكتاب اإلحصائي السنوي 2008
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االقت�ضاد العاملي بلغت ن�ضبة حجم التجارة اخلارجية ال�ضلعية اإىل 
الناجت املحلي للمملكة حوايل 91.4 ٪ يف عام 2008 مقارنة بن�ضبة 

84.2 ٪ يف العام ال�ضابق.
�ضادرات  اإجمايل  قيمة  بلغت  االأولية،  االأرقتتام  ح�ضب  اأي�ضا  و 
مقابل  دوالر  مليون   313 حوايل   2008 عام  خالل  ال�ضلعية  اململكة 
233 مليون دوالر يف عام 2007 م�ضجلة بذلك ارتفاعا ن�ضبته 34.4 

٪ )جدول رقم 22/3(. ومتثل ال�ضادرات النفطية حوايل 89.7 ٪ 
من اإجمايل �ضادرات اململكة.

بلغت قيمة �ضادرات اململكة من النفط خالل عام 2008 بنحو 
ال�ضابق  بالعام  مقارنة   ٪  36.9 ن�ضبته  بارتفاع  دوالر  مليار   281

والبالغة 205 مليار دوالر )جدول رقم 22/3(. ويعزى االرتفاع يف 

اإنتاج اململكة  اإىل ارتفاع االأ�ضعار وزيادة  قيمة ال�ضادرات النفطية 
من النفط، حيث ارتفع متو�ضط اأ�ضعار النفط اخلام العربي اخلفيف 
اإىل  2007م  68.74 دوالر للربميل يف عام  ٪ من   37.9 ن�ضبته  مبا 
من  اململكة  اإنتاج  وارتفع  2008م،  عام  يف  للربميل  دوالر   94.77

النفط اخلام بن�ضبة 4.5 ٪ من خالل نف�ص الفرة.
االإح�ضاءات  م�ضلحة  من  ال�ضادرة  االأولية  للبيانات  وح�ضب 
عام  يف  النفطية  غري  اململكة  �ضادرات  �ضجلت  واملعلومات،  العامة 
مليون   324 نحو  اإىل  لت�ضل   ٪  16.4 ن�ضبته  بلغت  ارتفاعا   2008

عوامل  عدة  اإىل  االرتفاع  هذا  ويعود   .)21/3 رقم  )جتتدول  دوالر 
الزراعية  املنتجات  من  اململكة  �ضادرات  قيمة  ارتفاع  اأهمها:  من 
لتبلغ  ال�ضابق  بالعام  مقارنة   ٪  19.3 بن�ضبة  والغذائية  واحليوانية 

جدول رقم 22/3
صادرات  السعودية من السلع ) مليون دوالر(
تغري 2004200520062007200808/07

110,746162,000188,720205,316280,99536,9الصادرات النفطية

15,25219,05422,86827,85832,43316,4الصادرات غري النفطية

4,97911,24512,28214,35916,65716البرتوكيماويات

1,4181,6452,1142,8743,38117,6مواد البناء

9751,1661,3981,9862,36719,3زراعة، حيوانات، مواد غذاية

7,8794,9987,0749,70710,02816,1أخرى

125,998181,055211,588232,881313,42834,4إمجايل الصادرات

املصدر : وزارة االفتصاد والتخطيط ، الكتاب االحصائي السنوي 2008
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املصدر : االحتاد العريب للحديد والصلب
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البناء  مواد  �ضادرات  قيمة  ارتفعت  كما  دوالر.  مليار   2.4 حوايل 
بن�ضبة 17.6 ٪ لتبلغ حوايل 3.4 مليار دوالر مقابل حوايل 3.4 مليار 
دوالر للعام ال�ضابق. وارتفعت قيمة �ضادرات ال�ضلع االأخرى )ت�ضمل 
اإعادة الت�ضدير( بن�ضبة 16.1 ٪ لتبلغ 10 مليار دوالر عام 2008م 
قيمة  �ضجلت  كما  ال�ضابق.  العام  دوالر يف  مليار   9.7 بنحو  مقارنة 
٪ خالل عام   16.0 �ضادرات البروكيماويات ارتفاعا بلغت ن�ضبته 

.2008

اعتمدتها  التي  الوطني  االقت�ضاد  تنمية  اإ�ضراتيجية  اأكتتدت 
خطط التنمية على اأهمية تنويع م�ضادر االإنتاج والدخل يف اململكة. 
العام واخلا�ص  امل�ضتويني  تكثيف اجلهود على  االإطار، مت  ويف هذا 
الدولة  نفذت  فقد  الوطنية،  لل�ضناعات  قتتاعتتدة  اإقتتامتتة  بهدف 
ارتباطًا  واملرتبطة  ال�ضخمة،  االأ�ضا�ضية  البنية  م�ضاريع  العديد من 
مبا�ضرًا بال�ضناعة بهدف تلبية متطلباتها. كما مت تاأ�ضي�ص م�ضاريع 
اخلام  النفط  وم�ضايف  االأ�ضا�ضية،  البروكيماوية  ال�ضناعات 
اململكة  لتعظيم اال�ضتفادة من ثروات  الطريق  التي مهدت  الكبرية 
من النفط اخلام والغاز، من خالل اإيجاد وتطوير قطاعات واأن�ضطة 
�ضناعية ت�ضهم يف زيادة االإنتاج والدخل الوطني ويف زيادة �ضادرات 

اململكة.
بدعم  املعنية  واملوؤ�ض�ضات  التمويل  �ضناديق  الدولة  اأ�ض�ضت  كما 
التنمية  �ضندوق  ورعايتها:  ال�ضناعية  اخلا�ص  القطاع  من�ضاآت 
تنمية  وهيئة  للتنمية  ال�ضعودي  وال�ضندوق  ال�ضعودي  ال�ضناعية 
ال�ضادرات، وعملت على اإن�ضاء املوؤ�ض�ضات لتوفري متطلبات التدريب 

التقني واملهني لتاأهيل القوى العاملة. 
لقد وفرت التطورات التي �ضهدها القطاع ال�ضناعي ال�ضعودي 
خالل العقود االأربعة املا�ضية اأر�ضية �ضلبة ملزيد من التطور والتنوع 

الطموحات،  تنامي  ومع  املوؤ�ضرات  تلك  �ضوء  ويف  القطاع.  هذا  يف 
وبالفعل  لل�ضناعة.  جديدة  اإ�ضراتيجية  و�ضع  يف  اململكة  �ضرعت 
وبعد مناق�ضات مطولة وتعاون وثيق فيما بني املعنيني بال�ضناعة من 
القطاعني العام واخلا�ص خل�ص فريق العمل اإىل و�ضع اإ�ضراتيجية 
تعزيز  ت�ضتهدف  لعام )2020(،  وروؤية طموحة  م�ضتقبلية  �ضناعية 
ال�ضناعية،  وال�ضادرات  االإنتاج  قاعدة  وتنويع  التناف�ضية  القدرات 
االأ�ض�ص  من  العديد  على  ال�ضناعية  التنمية  ا�ضراتيجية  وترتكز 

الرئي�ضة متثلت فيما يلي:
تنويع  يف  التحويلية  ال�ضناعة  قطاع  اأهمية  على  التاأكيد   -  1
االقت�ضاد الوطني والتقليل من اأثر التقلبات اخلارجية يف اال�ضتقرار 

االقت�ضادي.
االأيتتتدي  وت�ضغيل  االقتتتتت�تتضتتادي  النمو  يف  اإ�ضهامه  زيتتتادة   -  2

العاملة.
3 - حتقيق التنمية امل�ضتدامة واملتوازنة يف كل مناطق اململكة.

4 - االإ�ضهام يف حت�ضني م�ضتويات املعي�ضة.
التعاون  وزيادة  اخلليجية  االقت�ضادات  تطور  يف  امل�ضاركة   -  5

االقت�ضادي العربي واالإقليمي والدويل.
اال�ضراتيجية  ت�ضتهدف  اأعاله،  اإليها  امل�ضار  االأ�ض�ص  �ضوء  ويف 
الوطنية للتنمية ال�ضناعية بحلول عام )2020( حتقيق نقلة حقيقية 

يف اجلوانب التالية:
 تطوير تقنيات االإنتاج وتنويع املنتجات ال�ضناعية، مع حتفيز 

تنوع ال�ضناعات ذات امليزة الن�ضبية وال�ضناعات املكملة لها.
 نقل وتوطني التقنيات املنا�ضبة وكذلك تطوير املهارات الالزمة 
للنهو�ص بالقطاع ال�ضناعتي، وكذلك تطوير وحتديث اأداء االأعمال 

واالأنظمة واالإجراءات ال�ضناعية اإلكرونيًا.
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املصدر : مؤسسة النقد العريب السعودي
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زيادة  بهدف  واالأجنبية  الوطنية  اال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب   
القيمة امل�ضافة لل�ضناعات امل�ضتهدفة.

والتكامل  الت�ضابك  حتقق  �ضناعية  معلومات  قتتواعتتد  بناء   
املوا�ضفات  لتفعيل  تطبيقية  بتترامتتج  تطوير  وكتتذلتتك  ال�ضناعي، 
اإىل  النفاذ  ت�ضهيل  بهدف  اجلودة  حت�ضني  على  والعمل  القيا�ضية، 

االأ�ضواق اخلارجية.
 ت�ضجيع اال�ضتثمار يف تطوير البنية االأ�ضا�ضية للمدن ال�ضناعية 
ومناطق التقنية، مع العناية بتطوير ال�ضناعات ال�ضغرية واملتو�ضطة 

وال�ضناعات احلرفية والتقليدية.
 )2020( عام  بنهاية  االإ�ضراتيجية  اإجنتتاز  يحقق  اأن  ويتوقع 

معدالت النمو التالية:
 رفع القيمة امل�ضافة ال�ضناعية بحوايل ثالثة اأ�ضعاف.

 التمكن من رفع م�ضاهمة القطاع ال�ضناعي يف الناجت املحلي 
االإجمايل اإىل )20 ٪(.

اإىل  التقنية  القاعدة  ذات  ال�ضناعية  املنتجات  ن�ضبة  زيتتادة   
.)٪ 60(

 زيادة ح�ضة ال�ضادرات ال�ضناعية اإىل حوايل )35 ٪(.
 زيادة ال�ضادرات ذات القاعدة التقنية اإىل )30 ٪(.

 زيادة ن�ضبة العمالة ال�ضناعية ال�ضعودية اإىل )30 ٪(.
 التمكن من تبوؤّ مرتبة اأف�ضل )30 على االأقل( بني الدول 
كل  مرتبتني  مبعدل  الرتيب  حت�ضني  ختتالل  من  ال�ضناعية 

عام.

السعودية واألزمة املالية العاملية
�ضهدت اململكة العربية ال�ضعودية خالل االأعوام ال�ضتة املا�ضية 
تراكمت  التي  القوية  النفط  عائدات  بف�ضل  قويا  اقت�ضاديا  اأداء 
هذه  انتهت  ولكن  العاملية.  النفط  اأ�ضعار  يف  احلاد  االرتفاع  نتيجة 
الفرة من االزدهار االقت�ضادي مع حلول االأزمة املالية العاملية ولقد 

جدول رقم 23/3
أهم املؤشرات االقتصادية السعودية  2009-2002

2002200320042005200620072008*2009
الناتج املحلي اإلمجايل - 

188,803214,859250,673309,531348,604376,029481,631369,066اإلمسي )مليون $(

النمو يف الناتج املحلي 
0.17.75.35.63.22.04.30.1اإلمجايل احلقيقي )يف املئة(

7.6-4.14.3-1.1-8.518.66.66.6-النمو يف قطاع النفط )يف املئة(
نصيب الفرد من الناتج املحلي 
8,7859,75811,12713,65814,73315,48119,34514,551اإلمجايل - إمجايل السكان )$(

)مليار دوالر(

12-51029587547155-رصيد ميزانية الدولة 
5778105150180171294135اإليرادات 

62697692105124139147النفقات
)مليون دوالر(

66,05186,480112,640180,571211,023233,174313,428184,533الصادرات السلعية 
النفط )النفط اخلام 
6482111162188205279157واملنتجات املكررة(

911151923283427أخرى )غري نفطية(
إنتاج النفط اخلام )مليون 

7.18.48.99.59.28.79.28.11برميل/يوميأ(

املصدر: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات، وزارة االقتصاد والتخطيط، حسابات االقتصاد الكلي ، التقرير السنوي ملؤسسة النقد العريب السعودي
* معطيات اولية
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االنخفا�ص  العاملية من خالل  املالية  االأزمة  باآثار  ال�ضعودية  تاأثرت 
احلاد الذي �ضهدته ال�ضادرات النفطية  وانخفا�ص اأ�ضعار االأ�ضهم 

باالإ�ضافة اإىل �ضحة القرو�ص امل�ضرفية.
ال�ضعودي  املتتايل  القطاع  العاملية  املالية  االأزمتتة  اأ�ضابت  لقد  و 
غري  و  قويا  انخفا�ضا  البور�ضة  اأ�ضواق  �ضهدت  حيث  االأمر  اأول  يف 
اأثر على ثقة  م�ضبوق نظرا الرتباطها باالأ�ضواق املالية الدولية مما 
امل�ضتثمرين وت�ضبب يف �ضحب هائل لروؤو�ص االأموال االأجنبية. و لقد 
و�ضل معدل موؤ�ضرات �ضوق االأ�ضهم    57-   ٪ وهو اأكرب انخفا�ص 

بعد دولة االإمارات.
     ولكن اأثرت االأزمة املالية الدولية ب�ضكل رئي�ضي على القطاع 
احلقيقي يف ال�ضعودية، فنتيجة لالنخفا�ص احلاد يف الطلب العاملي 
تراجعت اأ�ضعار النفط ب�ضكل ملحوظ ، اإذ انخف�ضت من 150 دوالرا 
للربميل يف منت�ضف عام 2008 اإىل 40 دوالرا يف اأواخر عام 2008 
ومطلع 2009 مما دفع اململكة العربية ال�ضعودية  مبوجب قرار اأوبك 

خلف�ص اإنتاجها النفطي بن�ضبة 13 ٪.
   و قد كان لراجع اأ�ضعار النفط التي تالها خف�ص اإنتاج النفط 
اآثارا �ضلبية على االقت�ضاد ال�ضعودي باأكمله حيث انخف�ضت معظم 
االإجمايل  املحلي  الناجت  معها  وانخف�ص  االقت�ضادية  املوؤ�ضرات 
اال�ضمي لي�ضل اإىل 369 مليار دوالر يف 2009 مقابل 481 مليار يف 

عام 2008 .
كما انخف�ص معدل النمو ليبلغ 0.1 ٪ مقابل 4.3 ٪ يف عام 2008 
و تراجعت ال�ضادرات بن�ضبة 40 ٪ مما نتج عنه تراجع االإيرادات 
احلكومية اإىل حد كبري لتنتقل من 293 مليار دوالر يف عام 2008 

اإىل 134 مليار دوالر يف عام 2009. )جدول 12/3(
انخفا�ضا  اجلاري  احل�ضاب  ر�ضيد  �ضهد  ذلك,  اإىل  باالإ�ضافة 
عام  يف  مليار   132 مقابل   2009 يف  دوالر  مليار   20 لي�ضجل  حادا 
اأ�ضعار  انهيار  وب�ضبب   . ال�ضعودية  الر�ضمية  امل�ضادر  ح�ضب   2008

الدولة  ميزانية  ر�ضيد  �ضجل  احلكومي  االإنفاق  وموا�ضلة  النفط 
انخفا�ضا هاما من 154 مليار دوالر عام 2008 اإىل 12- مليار دوالر 

عام 2009.
اأخرى ح�ضب م�ضادر ر�ضمية، تراجع عدد القرو�ص  ومن جهة 
اال�ضتثمارات اخلا�ضة  ينذر براجع  للقطاع اخلا�ص مما  املمنوحة 

وال�ضعوبات التي تواجه عامل االأعمال.
   و فيما يتعلق بال�ضناعات النفطية  فقد �ضهدت انخفا�ضا يف 
اإنتاجها  مبقدار 9 ماليني برميل يوميا يف عام 2008 اإىل 8 ماليني 
برميل يوميا يف عام 2009 ، اإذ مل ت�ضتاأنف االإنتاج منذ ذلك احلني 

لي�ضتقر عند 8.1 مليون يف مار�ص 2010.
االإنتاج  النفط الذي تاله انخفا�ص يف  اأ�ضعار  اأثر تراجع  و لقد 
النفطية  لل�ضناعات  االإجمايل  املحلي  الناجت  على  ملحوظا  تاأثريا 
4.3 ٪ يف  الذي انخف�ص من   النمو  التي �ضهدت تراجعا يف معدل 

عام 2008 اإىل 7.6 -٪ ح�ضب بيانات ر�ضمية.
وعلى الرغم من اآثار الركود االقت�ضادي العاملي على النفط  مل 
تت�ضرر اال�ضتثمارات املخطط لها يف قطاع ال�ضناعات اال�ضتخراجية 
وامل�ضاريع  اخلطط  موا�ضلة  متت  كما  كبري.  ب�ضكل  والغاز  للنفط 
اال�ضتثمارية للحكومات يف قطاع النفط والغاز لزيادة اإنتاجهما يف 

منطقة اخلليج.
النفطية  امل�ضاريع  مبعظم  عامة  ب�ضفة  االحتفاظ  على  عالوة 

تديرها ال�ضركات املحلية بهدف زيادة طاقة اإنتاج النفط.
م�ضروع  من  الثانية  املرحلة  موا�ضلة  النفط  وزيتتر  اقتترح  وقد 
االأوىل  املرحلة  لقته  الذي  النجاح  بعد  النفطية  االإمكانيات  تو�ضيع 

بهدف زيادة انتاج النفط اإىل 15 مليون برميل يوميا.
النفطية  االإمكانيات  زيادة  اأجل  ودائما من  وعالوة على ذلك، 
حقول  يف   2009 عتتام  اأختترى  م�ضاريع  ثالثة  اإطتتالق  مت  لل�ضعودية 

النعامي و �ضعبية و قري�ص.
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اإمكانيات  زيتتادة  اإىل  تهدف  التي  امل�ضاريع  موا�ضلة  متت  كما 
امل�ضايف على الرغم من اأنه �ضيتم تنفيذها بوثرية اأبطاأ من املتوقع 
امل�ضاريع  من  تديرالعديد  التي  هي  االأجنبية  ال�ضركات  الأن  نظرا 
يف هذا املجال و التي قررت تاأجيل ا�ضتثماراتها ب�ضبب االنخفا�ص 

احلاد الذي �ضهدته اأ�ضعار النفط العاملية.
حتديات  القطاع  هذا  واجه  فقد  بالبروكيماويات  يتعلق  وفيما 
ب�ضبب تراجع االأن�ضطة العاملية. فبفعل ارتباطها بال�ضناعة النفطية 
وباالأ�ضواق العاملية ت�ضررت ال�ضناعات البروكيماوية براجع هام 
باأزيد  البروكيماوية  املنتجات  اأ�ضعار  وانخفا�ص  العاملي  الطلب  يف 
�ضابك  �ضركة  مثل  �ضركات  عتتدة  اأربتتاح  تقل�ضت  ولقد   ،٪  50 من 

الرائدة  كما مت تاأجيل عدة م�ضاريع.
ثاين  تعترب  التتتتتي  وال�ضلب  احلتتديتتد  ل�ضناعة  بالن�ضبة  اأمتتتا 
فقد  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الكربى  التحويلية  ال�ضناعات 
ت�ضررت من الركود العاملي احلاد حيث �ضهد اإنتاج اململكة العربية 
 5.89 اإىل  ٪ لي�ضل   3 2008 بلغت ن�ضبته  ال�ضعودية انخفا�ضا عام 

مليون طن مقارنة بت 6.07 مليون طن يف العام 2007.
ومع ذلك ، اأظهر اقت�ضاد اململكة العربية ال�ضعودية باأن له قدرة 
ا�ضتثنائية على ال�ضمود يف وجه االأزمة املالية العاملية وذلك بف�ضل 
تراكمات عائدات النفط يف االأعوام ال�ضتة ال�ضابقة  واال�ضتثمارات 
ال�ضخمة التي مت اإطالقها ال �ضيما يف تطوير البنية التحتية للقطاع 

النفطي وغري النفطي.
و من املتوقع اأن يعزز االرتفاع التدريجي الأ�ضعار الربميل احلالية 
الن�ضاط االقت�ضادي و ينع�ص عائدات احلكومة  تدريجيا خالل عام 

.2010

االإنفاق  لوترية  ت�ضريعا  االقت�ضاد  ي�ضهد  اأن  اأي�ضا  يتوقع  كما 
النفطي.  النفطي وغري  القطاع  �ضيما يف  اال�ضتثمارال  وزيادة  العام 
يف  االنتعا�ص  بف�ضل  ن�ضاطها  الرئي�ضية  ال�ضناعات  ت�ضتاأنف  اأن  و 

الطلب العاملي.   و من املتوقع كذلك  حدوث حت�ضن يف معدل النمو 
0.1 ٪ عام  2010 مقابل  2.9 ٪ عام  بن�ضبة  التي قدر  االقت�ضادي 

.2009

و  الدرو�ص  اأختتذ  ال�ضعودية  العربية  للمملكة  ينبغي  ذلتتك،  ومع 
تنتظرها  التي  التحديات  ملواجهة  الدولية  املالية  االأزمة  من  العرب 

على املديني املتو�ضط والطويل.
ال�ضعودية  العربية  تواجهها  التي  التحديات  اأهم  اإحدى  ومن 
النفط،  على  التتقتتوي  واعتتتتتمتتادهتتا  �تتضتتادراتتتهتتا  هيكل  تتتنتتوع  عتتدم 
ال�ضناعات  �تتضتتادرات  يف  للزيادة  اأحتترزتتته  التتذي  التقدم  فرغم 
ال�ضادرات  على  مهيمنة  الطاقية  املنتجات  بقيت  التحويلية، 
ال�ضادرات،  اإجمايل  من   ٪  88 النفطية  ال�ضادرات  حتتل  حيث 
بقطاع مرتبط  منها   ٪  50 فتتت  النفطية  غتتري  التت�تتضتتادرات   اأمتتتا 

البروكيماويات.
حيث  ال�ضعودية  العمالة  بت�ضغيل  فيتعلق  حتتتد،  اأهتتم  ثتتاين  اأمتتا 
ويرجع  االأجنبية.  العمالة  ٪ من   75 ال�ضناعي على  القطاع  يعتمد 
الوطنية،  العاملة  اليد  تتقا�ضاها  التي  املرتفعة  الرواتب  اإىل  ذلك 
تكلفة  ذات  عاملة  يد  مقابل  املنطقة  يف  امل�ضتويات  اأعلى  من  وهي 

متوا�ضعة اآتية خا�ضة من دول جنوب اآ�ضيا.
اأنه، ومع حتدي البطالة واالإزديتتاد امل�ضتمر يف طلب ت�ضغيل  اإال 
اليد العاملة ال�ضعودية خا�ضة فئة ال�ضباب احلا�ضلة على �ضهادات، 
ي�ضتوجب االأمر التكفل واالهتمام بهذه الطاقات ال�ضابة من خالل 

خلق فر�ص عمل جديدة.
اأن  االأمر  يقت�ضي  ال�ضعودية،  العاملة  لليد  االأولوية  تعطى  ولكي 
الفئة  هذه  ت�ضغيل  ا�ضراتيجية  تنفيذ  ال�ضعودية  احلكومة  توا�ضل 
ق�ضد عالية  م�ضافة  قيمة  ذات  �ضناعات  اال�ضتثماريف  خالل   من 

ال�ضباب  حلتتاجتتيتتات  ت�ضتجيب  جتتديتتدة  عتتمتتل  منا�ضب  اإحتتتتداث 
ال�ضعودي.
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السودان
أهم المؤشرات لعام 2008

عدد السكان:  38 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 57 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل:  6,8 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 1518 دوالر 	•

الناتج املحلي اإلمجايل الصناعي:  13,7مليار 	•
مساهمة قطاع الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 12,5 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 11,3 % 	•
االستثمار األجنيب املباشر:  2,6مليار دوالر 	•

مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات: 93 % 	•
الصناعات الرئيسية:  النفط وصناعة السكر. 	•
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التي متثل اأكرث من 60 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل التحويلي.
و من اأهم هذه ال�سناعات التحويلية �سناعة ال�سكر حيث تعترب 
اإفريقيا  جنوب  بعد  اإفريقيا  يف  لل�سكر  منتج  اأك��رب  ثالث  ال�سودان 
»كنانة« م�سنع  اأهمها  م�سانع  خم�سة  اأك��رب  تتوفرعلى   وم�سرو 
 ال����ذي ي��وف��ر 54 ٪ م���ن  اإج���م���ايل اإن���ت���اج ال�����س��ك��ر االإج���م���ايل يف

ال�سودان.
و لقد �سهد عام  2008 انخف�سا يف جمموع اإنتاج ال�سكر بن�سبة 
1.7 ٪ لي�سل اإىل 744 األف طن مقابل 757 األف طن عام 2007، 
ال�سناعات  معظم  يف  االإنتاج  تراجع  اإىل  االنخفا�ض  هذا  يعزى  و 
با�سنثناء �سناعة حجر Assalaya . و جتدر االإ�سارة اإىل اأن الطاقة 
موؤ�سرات  ح�سب  طن  األف   655 بحوايل  تقدر  للم�سانع  االإنتاجية 

وزارة املالية واالقت�ساد ال�سودانية.
و يف هذا االإطار، قامت ال�سودان باإطالق العديد من امل�ساريع 
التي الزالت يف طور االإجناز بهدف اإنتاج 10 مليون طن من ال�سكر 
2015 ،مثل م�سروع »�سكر النيل االأبي�ض« الذي يعترب من بني  عام 
امل�ساريع التي �ستمكن من م�ساعفة اإنتاج �سناعة ال�سكر و الزيادة 
من �سادراته.و ذلك بالالإ�سافة اإىل اإجنازم�سروع اآخر و هو«م�سروع 
اجلزيرة« الذي يهدف اإىل اإنتاج 2.9 مليون طن من ال�سكر و 205 

مليون ليرت من االيثانول �سنويا.
يف  حتويلية  �سناعة  اأك��رب  ثاين  هي  االأ�سمنت  �سناعة  تعترب  و 
ال�سودان، غري اأن اإنتاج االأ�سمنت عرف انخفا�سا حادا عام 2008 
عام  طن  األ��ف   326 مقابل   2008 ع��ام  طن  مليون   246 بلغ  حيث 
2007،  اأي انخفا�ض بن�سبة 24 ٪  و ذلك بعد االرتفاع الذي عرفه 

ال�سبب  ويرجع  املا�سية.  الثالثة  االأع��وام   يف  ال�سناعة  هذه  اإنتاج 
اإنتاج االأ�سمنت الذي قدر بن�سبة  الرئي�سي لالنخفا�ض املفاجئ يف 
 2008 العام  خ��الل  االإن��ت��اج  عن  »رب��ك«  م�سنع  توقف   اإىل   ٪  58

تاأهيله وحتديثه اإعادة  اأجل  ي�سهدها من  التي كان  االأ�سغال   ب�سبب 
 1000 اإىل  350 طن  امل�ستقبل من  االإنتاجية يف  رفع طاقته  بهدف 

طن. 
على  واع��دة  اآف��اق  على  ال�سودان  يف  االأ�سمنت  �سناعة  وتتوفر 
املواد  وفرة  من  ت�ستفيد  الأنها  نظرا  اإنتاجه،  انخفا�ض  من  الرغم 

امل�ستثمرين  جت��ذب  الأنها  اأي�سا  و  املوؤهلة  العاملة  واليد  االأول��ي��ة 
االأجانب ب�سكل متزايد. 

ال�سناعية  القطاعات  واملالب�ض من بني  الن�سيج  يعترب قطاع  و 
الناجت  من   ٪  3 باهتمام احلكومة، حيث ميثل حوايل  التي حتظى 
املحلي االإجمايل التحويلي و ي�ستفيد من وفرة املواد االأولية املحلية 
متزايد  باهتمام  اأي�سا  ال�سناعة  ه��ذه  حتظى  و  القطن.  ه��و  و 
مليون   4 قيمته  قر�سا  الهند  منحت  حيث  الهنديني،  للم�ستثمرين 
تعمل حتمل  للن�سيج  م�سانع  اأربعة  تطوير  اأجل  من  لل�سودان  دوالر 
من  تعاين  الزال��ت  ال�سناعة  ه��ذه  اأن  غري  ال��دول��ة،  مراقبة  حتت 

م�ساكل داخلية وخارجية حتد من قدرتها االإنتاجية.
 2008 �سهد عام  فقد  ال�سلع،  بال�سادرات من  يتعلق   فيما  اأما 
اأداء جيدا حيث بلغت ال�سادرات     11،6 مليار دوالر عام 2008 
يعود  و   ٪30 بن�سبة منو قدرها   2007 دوالر عام  مليار   8.9 مقابل 

الف�سل باالأ�سا�ض اإىل ارتفاع اأ�سعار النفط خالل العام 2008.
و جتدر االإ�سارة اإىل اأن �سادرات النفط متثل 93 ٪ من جمموع 
غري  ال�سودانية  ال�سادرات  يف�سر  ما  هذا  و  ال�سودانية  ال�سادرات 
اأ�سعار  بتذبذب  ال�سوداين  لالقت�ساد  القوي  االرتباط  و  املتنوعة 

النفط العاملية.
بعد  ت�سديرا  الغذائية  املنتجات  اأك��رث  من  ال�سم�سم  يعترب  و 
 2008 عام  دوالر  مليون   142 �سادراته  قيمة  بلغت  حيث  النفط، 
مقابل 92 مليون عام 2007 اأي بزيادة قدرها 54 ٪ و ذلك بف�سل 
العاملية   ال�سوق  الزراعية يف  املنتجات  الذي عرفته  االأ�سعار  ارتفاع 

عام 2008.
بف�سل  ال�سودان  يف  الثانية  املرتبة  يف  الذهب  ت�سدير  ياأتي  و 
ارتفعت  حيث  العاملية  ال�سوق  يف  الذهب  الأ�سعار  احل��اد  االرت��ف��اع 
عام  دوالر  مليون  اإىل112  لت�سل   ٪  77 بن�سبة  الذهب  ���س��ادرات 

2008 مقابل 63 مليون عام 2007.

اأما �سادرات اللحوم فقد �سهدت تراجعا حادا ب�سبب االنخفا�ض 
مليون   46 بلغت  ال�سنة، حيث  تلك  املنتجة يف  اللحوم  كمية من  يف 

دوالر مقابل 80 مليون دوالر مما ميثل انخفا�سا قدره 44 ٪ .
ويرتكز التوزيع اجلغرايف ل�سادرات ال�سودان ب�سكل رئي�سي يف 
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90 ٪ من ال�سادرات ال�سودانية حيث متثل  الدول االآ�سيوية بن�سبة 
ال�سني ال�سوق االأوىل لل�سودان بح�سة 82 ٪ تليها اليابان بن�سبة 8 

٪ من املبيعات. 
ال  العربية  الدول  نحو  ال�سودانية  ال�سادرات   اأن  من  وبالرغم 
مقابل   ٪  6 بلغت  حيث    2008 عام  زادت  اأنها  اإال  منخف�سة  تزال 
4 ٪ عام 2007.و تعترب االإمارات العربية ال�سوق االأوىل ل�سادرات 

ال�سودان تليها اململكة العربية ال�سعودية.

السودان و األزمة املالية العاملية
على  العاملية  املالية  االأزم��ة  ب�سبب  ال�سوداين  االقت�ساد  تاأثر 
وانخفا�ض  النفط   انخفا�ض �سادرات  ب�سبب  البلدان  غرار معظم 
العمال  ع��دد  تقل�ض  اإىل  باالإ�سافة  املبا�سر،  االأجنبي  اال�ستثمار 

املقيمني باخلارج  و تراجع االإعانات و امل�ساعات الدولية.
من   ٪  93 متثل  النفط  من  ال�سودان  �سادرات  اأن  اإىل  ي�سار  و 
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جدول رقم 27/3
امجايل الصادرات السودانية حسب السلع ) مليون دوالر(

االهمية النسبية تغري 200520062007200807/08السلعة
)يف املئة(

4,1875,0878,40310,84529.193البرتول ومنتجاته

9.80.5-107826962قطن

6311277.81.0--ذهب

10750526117.30.5صمغ عريب

37.50.0-250.20.80.5فول سوداين

1181679214254.11.2مسسم

43.20.4-1331268146حيوانات حية وحلوم

145144179402124.63.4أخرى

4,8225,6568,93911,67030.5100املجموع

املصدر : البنك املركزي السوداين
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جمهورية السودان

عام 2008 اخنفاضا يف منوه  السوداين  االقتصاد  شهد 
االقتصادي حيث قدر معدل النمو احلقيقي بنحو 6,8 ٪ 
عام 2008 مقابل 10.2 ٪  عام 2007 و يعزى هذا التباطؤ  
إىل تراجع إنتاج النفط  و ركود االستثمار املحلي واألجنيب 

باإلضافة إىل غياب االستقرار السياسي يف البلد.

حيث  ال��زراع��ة  قطاع  بهيمنة  ال�����س��وداين  االقت�ساد  يتميز  و 
العاملة  القوى  80 ٪ من  وي�سغل  االإجمايل  الناجت املحلي  ثلث  ميثل 
ال�سودانية. غري اأن القطاع النفطي اأ�سبح يلعب دور املحرك يف النمو 
  ٪ 12.5 االقت�سادي ال�سوداين خالل ال�سنوات االأخرية حيث ميثل 
ال�سودانية.  ال�سادرات  من   ٪  93 و  االإج��م��ايل  املحلي  الناجت  من 
ويعترب ال�سودان حاليا ثالث اأكرب منتج للنفط يف اإفريقيا يف منطقة 

اإفريقيا جنوب ال�سحراء بعد نيجرييا وانغوال. 
ولقد �سهد اإنتاج النفط اخلام يف ال�سودان عام 2008 انخفا�سا 

بن�سبة 4 ٪  حيث بلغ 168 مليون برميل مقابل 176.5 مليون عام 2007 
النفط اخلام  اإنتاج  االنخفا�ض يف  ويرجع هذا   .  )24   /3 )ج��دول 
اإىل الركود الذي عرفه ا�ستغالل حقول النفط الرئي�سية يف البالد و 
اإىل االنخفا�ض احلاد يف اأ�سعار النفط يف ال�سوق العاملية ف�سال عن 

انكما�ض اال�ستثمارات الدولية ب�سبب االأزمة املالية العاملية. 
وبالرغم من انخفا�ض اإنتاج النفط اخلام ، فاإنه من املتوقع اأن 
تو�سيع  و  م�ساريع  اإطالق  خالل  من  النفط  اإنتاج  ال�سودان  ت�ستاأنف 
يقع  نفطي  حقل  هو  و  »القمري«  كتد�سني   ،2009 عام  النفط  قطاع 

يف اأعايل النيل.
و يف هذا ال�سدد وقعت �سركة البرتول الوطنية ال�سينية )�سى 
ان بى �سى( ثالثة اتفاقات مع احلكومة ال�سودانية يف نوفمرب 2009 
من اأجل بناء حمطات جديدة للنفط وتو�سيع م�سفاة يف اخلرطوم 

توفر 80 ٪ من املنتجات البرتولية املكررة يف ال�سودان.
اأما فيما يتعلق بقطاع ال�سناعات التحويلية ، فهو ي�ساهم بن�سبة 11 
٪ من الناجت املحلي االإجمايل و يرتكز اأ�سا�سا يف ال�سناعات الغذائية 

جدول رقم 3/24
املنتجات الصناعية الرئيسة يف السودان 2008-2003

تغري 20032004200520062007200807/08

4.4-9677103133177169النفط اخلام )مليون برميل(

3334440.0النفط املكرر )مليون برميل(

1.6-728755712728757745السكر )ألف طن(

24.2-272307331202326247اإلمسنت )ألف طن(

البنك املركزي, جهاز االحصاء املركزي 

جدول رقم 3/25
إنتاج مصانع السكر يف السودان لعام 2008 )ألف طن(

تغري 07/08         االنتاج الفعليالطاقة التصميميةاملصانع

200820072008

0.7-300405402كنانة

2.4-758381حلف اجلديدة

2.8-608785اجلنيد

7.1-1109286ستار

11090911.6حجر عسالية

1.7-655757744املجموع

املصدر : شركة السكر السودنية و شركة سكر كنانة
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60 ٪ من عائدات احلكومة، فقد انخف�ست   و  اإجمايل ال�سادرات 
احلاد  االنكما�ض  ب�سبب   2009 عام   ٪  28 بن�سبة  ال�سادرات  هذه 
حيث  احلكومة   عائدات  تاأثرت   ، لذلك  ونتيجة  العاملي.  للطلب 
دوالر  مليارات   8 اإىل   2008 ع��ام  دوالر  مليار   12 من  انخف�ست 
عام 2009، مما اأدى اإىل انكما�ض حاد يف االإنفاق العام ال�سروري  

للمواطن والتنمية االقت�سادية لل�سودان. 
املبا�سر،  االأجنبي  لال�ستثمار  بالن�سبة  كذلك  ال�ساأن  هو  وكما 
حيث انخف�ض بن�سبة 9 ٪ عام 2009 ح�سب تقديرات �سندوق النقد 
الدويل وانخف�ست معه اأي�سا حتويالت العمالة يف اخلارج بن�سبة 2 

٪ مقارنة بعام 2008 لت�سل اإىل 3  مليارات.
و عالوة على هذا، انخف�ست قيمة امل�ساعدات اخلارجية مما اأدى 
اإىل زيادة انخفا�ض روؤو�ض االأموال يف البنوك و احلد من القرو�ض 
املمنوحة للبالد وانخفا�ض معدل النمو االقت�سادي من 6.8 ٪ عام 

2008 اإىل 4 ٪ عام 2009 ب�سبب اآثار االأزمة املالية العاملية. 

و فيما يخ�ض القطاع ال�سناعي، فقد ت�سررت ال�سناعات النفطية 
12.5 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل ب�سبب  التي متثل قيمتها امل�سافة 
االنخفا�ض احلاد يف اأ�سعار النفط العاملية،  ف�سال عن امل�ساكل الهيكلية 
النفط  اإنتاج  انخف�ض  حيث  البالد،  يف  النفط  �سناعة  تواجهها  التي 

بن�سبة 4 ٪ عام 2008، ويتوقع اأن يوا�سل انخفا�سه يف عام 2009. 
اأما بالن�سبة لل�سناعات الزراعية التي تهيمن عليها �سناعة ال�سكر 
ب�سكل اأ�سا�سي فهي مل تتاأثر باالأزمة املالية العاملية، و ذلك بف�سل تزايد 
ا�ستهالك ال�سكر حيث ي�ستهلك املواطن ال�سوداين ال�سكر ب�سكل كبري، 
باالإ�سافة اإىل اال�ستثمارات االأجنبية املتزايدة من الدول العربية التي 
ت�سهدها هذه ال�سناعة االآتية من االإمارات العربية وقطر و ال�سعودية 

و ليبيا وم�سر و اأي�سا ال�سني وكوريا اجلنوبية. 
امل�ساريع يف قطاعات  العديد من  اإط��الق  فقد مت  االأزم��ة  رغم  و 

ال�سناعات الغذائية عام 2009 مبا يف ذلك م�ساريع وقعت بني �سركة 
ال�سكر« كنانة« و�سركة م�سر بلتون املالية  وعقد مت توقيعه بني ال�سودان 

وقطر لال�ستثمار يف الزراعة والغذاء مببلغ1 مليار دوالر اأمريكي.
و بالتايل، ينبغي لالقت�ساد ال�سوداين اأن ياأخذ الدرو�ض و العرب 
لتنويع  جهوده  م�ساعفة  اإىل  ي�سعى  باأن  العاملية  املالية  االأزم��ة  من 
حيث  االأ�سا�سية،  وال�سلع  النفط  على  اعتماده  تخفيف  و  اقت�ساده 
الواعد  القطاع  يعترب  الذي  الزراعة  قطاع  تطوير  لل�سودان  ينيغي 
اال�سرتاتيجي  القطاع  هي  ال��زراع��ة  اأن  من  الرغم  فعلى  للبالد، 
و  فعال  غري  ري  نظام   ( متطورة  غري  ت��زال  ال  فاإنها   ، البلد  لهذا 
يتاأثر بتقلبات املناخ و نظام ت�سويق �سعيف و خدمات �سعيفة و كذا 
على  �سلبية  اآثارا  عنه  يرتتب  مما  للتكنولوجيا(  �سعيف  ا�ستخدام 
العاملة  القوة  ال�سكان )80 ٪ من  القطاع و على عائدات  منو هذا 
تعمل يف الزراعة( و على �سناعة املواد الغذائية التي ميكن اأن تكون 

اأكرث تطورا يف ال�سودان. 
وعالوة على هذا ، ينبغي الت�سدي مل�سكلة اال�ستقرار يف ال�سودان، 
وو�سع برنامج للبنية التحتية  من اأجل ت�سجيع اال�ستثمار وحتديث 
ال�سناعة . وبالتايل، ينبغي لل�سودان اال�ستفادة من الفر�ض الكبرية 
ال�سني  اأ�سا�سا من  تاأتي  والتي  املبا�سر  االأجنبي  املتاحة لال�ستثمار 
والهند للتحرك نحو قطاع ال�سناعة التحويلية و اإقامة �سراكات مع 
امل�ستثمرين بهدف حت�سني نقل التكنولوجيا واخلربة اإىل ال�سودان، 
القطاع  يف  ال�سغرية  القرو�ض  متويل  تطوير  اأي�سا  لها  وينبغي 
م�ساركة  يتطلب  ما  وه��و  ال�سغرية  امل�سروعات  لتطوير  امل�سريف 

حقيقية للقطاع املايل العام لتلبية مطالب �سغار املقاولني. 
وتعترب هذه القرو�ض ال�سغرية و متناهية ال�سغر خدمة حيوية 
اأنها ت�ساهم يف احلد من الفقر  ومربحة على املدى الطويل، حيث 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة لل�سودان.
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الجمهورية العربية السورية

واصل االقتصاد السوري أداءه اجليد خالل عام 2008 
حيث بلغ معدل النمو احلقيقي 5.2 ٪ وذلك بفضل تزايد 
أسعار النفط العاملية و ارتفاع االستثمار اخلاص وزيادة 
التحرير  خطى  تسارع  مع  خاصة  االستهالكي  الطلب 
التجاري وحتويالت العراقيني املقيمني ووفرة السيولة 
النقدية املتأتية من دول اخلليج واألداء اجليد للصادرات 

غري النفطية. 

الآتية خا�صة  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  تدفق  توا�صل  كما 
 1.2 مقابل   2008 عام  دولر  مليار   2 بلغت  حيث  اخلليج،  دول  من 
مليار دولر عام 2007 وقد �صاهم هذا الأداء يف حت�صن ن�صيب الفرد 

من الناجت املحلي لي�صل اإىل 2756 دولر عام 2008.
عام  منذ  القت�صادي  النفتاح  �صيا�صة  تطبيق  يف  �صوريا  ب��داأت 
2000 لتحفيز النمو القت�صادي ودعم القطاع اخلا�ص مع الهتمام 

القطاع  حتديث  �صل�صلة  يف  انخرطت  كما  الجتماعية،  بالق�صايا 
الأعمال  بيئة  وحت�صني  العمومية  املن�صاآت  وخ�صخ�صة  امل�صريف 

وتب�صيط اإجراءات اجلمارك.
القطاعات احلكومية خا�صة قطاع احلديد  بع�ص  فتح  وبهذا مت 
الإ�صالح  �صيا�صة  ركزت  كما  الألبان،  و�صناعات  والن�صيج  وال�صلب 

على منظومة الرتبية والتعليم.
القطاع  هيكلة  واإع����ادة  القت�صادي  التنوع  ب��اأن  منها  وعيا  و 
الطويل  املدى  اقت�صادي على  ل�صمان منو  العام �صروري  ال�صناعي 
قامت  ب�صرعة،  منوه  معدل  ي��زداد  الذي  ل�صبابها  عمل  فر�ص  وخلق 

احلكومة بتبني عا�صر خطة خم�صية للتنمية يف عام 2006.
و لقد مت الحتفاظ بتطوير ال�صتثمار والقطاع اخلا�ص كمفتاح 

لنجاح القت�صاد، حيث حددت احلكومة جدول زمنيا لالإ�صالحات 
القت�صادية وامل�صاريع التي �صيتم تنفيذها خالل عام 2010. 

و�صيا�صات  �صريبية  اإ�صالحات  اإج��راء  اإىل  اخلطة  تدعو   ، اأول 
مالية ونقدية وجتارية مهمة، و برناجما ا�صتثماريا وا�صعا يف البنية 

التحتية ي�صتهدف تلبية احتياجات �صركات عاملية. 
املوؤ�ص�صات  هيكلة  باإعادة  متعلقة  اأخرى  م�صاريع  اإىل  بالإ�صافة 
ال�صغرية  ال�صركات  ل�صيما  اخلا�صة  ال�صركات  تاأهيل  و  العامة 
الواعدة  القطاعات  وتنمية  الب�صري  املال  راأ�ص  تعزيز  و  واملتو�صطة 
والبناء  وال�صناعة  الزراعية  وال�صناعات  وال��زراع��ة  كال�صياحة 
يف  ال�صتثمارية  للم�صاريع  املمنوحة  احلوافز  ت�صتهدف  و  والنقل. 
حتول  اأن  �صوريا  تاأمل  كما  اخلا�ص  القطاع  اأ�صا�صا  القطاعات  هذه 

اقت�صادها نحو اأن�صطة كثيفة املعرفة على املدى الطويل.
يلعب القطاع ال�صناعي دورا ا�صرتاتيجيا يف اقت�صاد �صوريا حيث 
ي�صاهم بن�صبة 29 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل وتهيمن ال�صناعات 
٪ من   30 الإجمايل ومتثل  املحلي  الناجت  ٪ من   25 بن�صبة  النفطية 

مداخيل ال�صادرات ال�صورية.
من  بالرغم   2008 عام  جيدا  اأداء  ال�صورية  ال�صناعة  وحققت 
ال�صناعي  للقطاع  امل�صافة  القيمة  بلغت  حيث  النفط  اإنتاج  تراجع 
16،8 مليار دولر عام 2008 وارتفعت بن�صبة 45 ٪ مقارنة بعام 2007. 
ال�صتخراجي  للقطاع  امل�صافة  القيمة  ارتفاع  اإىل  النمو  هذا  ويعزى 

نتيجة ارتفاع اأ�صعاراملحروقات العاملية.
ولقد حافظ القطاع ال�صتخراجي على اأدائه اجليد حيث ارتفعت 
قيمته امل�صافة من 9،1 مليار دولر عام  2007 اإىل 13،7 مليار عام 
2008  و هذا على الرغم من اإنخفا�ص ا�صعار النفط يف الربع الأخري 

من 2008.اإل اأن الإنتاج يف القطاع النفطي ي�صهد انخفا�صا متوا�صال 
األف   421 من  النفط  الإنتاج  انخف�ص  الأخرية حيث  �صنوات   5 منذ 
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برميل يف اليوم عام 2006 اإىل 394 األف برميل يف اليوم عام  لي�صل 
اإيل 390 األف برميل يف اليوم عام 2008 . وح�صب التوقعات، �صوف 
ي�صتمر هذا النخفا�ص مما يطرح حتديا كبريا على �صوريا مع تزايد 

ال�صتهالك املحلي للطاقة)41(.
الأجانب  امل�صتثمرين  ج��ذب  احلكومة  حت��اول  ال�صبب،  ول��ه��ذا 
عن  بديلة  م��وارد  تطوير  نحو  اجتهت  كما  جديدة  حقول  لكت�صاف 
الزور«  »دير  كم�صروع  م�صاريع  عدة  خالل  من  الغاز  كقطاع  النفط 
الغازي كما بداأت �صوريا يف زيادة وارداتها من الغاز حيث بداأت يف 
�صراء الغاز منذ يوليوز 2008 من م�صر كما تراهن على اإن�صاء خط 

الغاز العربي للزيادة يف م�صرتياتها.
و تخطط �صوريا اأي�صا لتطوير م�صاريع يف قطاع النفط يف امل�صب، و 
تتوفر �صوريا حاليا على م�صفاتني عامتني بطاقة اإنتاج ت�صل اإىل 240 األف 
برميل يوميا. كما تعتزم احلكومة زيادة اإنتاج منتجات اأخف وزنا و ذات 

قيمة م�صافة اأعلى لتلبية الطلب املتزايد يف اأوروبا على هذه املنتجات.
ال�صتثمارات  على  القطاع  هذا  انفتاح  �صمح  ال�صدد،  هذا  يف  و 
الأجنبية املبا�صرة لل�صركة الوطنية ال�صينية للبرتول باإبرام اتفاق مع 
احلكومة لبناء م�صفاة تكرير ب�صعة 100 األف برميل يوميا يف منطقة 

دير الزور يف �صرق �صوريا 
  وعالوة على ذلك ، وقعت احلكومة ال�صورية عقودا مع فنزويال 
وماليزيا وايران لبناء م�صفاة تبلغ طاقتها 140 األف برميل يف اليوم 

يف منطقة الفركل�ص ، بالقرب من مدينة حم�ص.
الناجت  من  التحويلية  ال�صناعة  ن�صبة  بلغت  اآخ��ر،  جانب  وم��ن 
املحلي الإجمايل حوايل 5.8 ٪ عام 2008، وترتكز اأ�صا�صا يف �صناعة 

الن�صيج )27 ٪( و )25 ٪ (ال�صناعات الغذائية و الآلت امليكانيكية 
والكهربائية )20 ٪( ومواد البناء )13 ٪(.

الرئي�صة من خالل  التحويلية  ال�صناعات  الدولة على هذه  وتهيمن 
�صناعة  على  ت�صرف  التي   )GOTT( الن�صيج  ل�صناعات  العامة  ال�صركة 
خيوط القطن وال�صوف و ال�صجاد واحلرير، بينما يهيمن القطاع اخلا�ص 

على الألب�صة اجلاهزة والأحذية بح�صة 97 ٪ و98 ٪ على التوايل.
وال�صناعات  الكيماوية  ال�صناعات  على  احلكومة  ت�صرف  كما 
الغذائية)42( و�صناعة تركيب الآلت امليكانيكية والكهربائية رغم ما 
قامت به من جهود لتوجيه هذه ال�صناعات نحو اخل�صخ�صة لت�صجيع 

ال�صتثمار يف هذه القطاعات.
و يف عام 2008، كان هناك 99 وحدة للت�صنيع يف �صوريا 659  من 
بينهم 32511 يف قطاع الأغذية و 15520 يف قطاع الن�صيج و 21178 

وحدة يف قطاع املنتجات املعدنية والآلت امليكانيكية والكهربائية. 
وي�صغل قطاع ال�صناعات التحويلية ما يقرب من 979101 موظف 
يعمل 27 ٪ منهم يف قطاع الن�صيج و 22 ٪ يف قطاع الأغذية )�صكل 

) 32/3

و هناك العديد من الإجراءات التي �صاهمت اإىل حد كبري يف رفع 
القدرة التناف�صية لل�صناعة ال�صورية ومنها:

تكلفة  م��ن  ج���زءًا  ت�صكل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الآلت  �صريبة   -1اإلغاء 
الإنتاج.

 56 رقم  الت�صريعي  املر�صوم  الرتكات مبوجب  �صريبة  اإلغاء   2-  
لعام 2005 حفاظًا على املن�صاآت من البيع والتجزئة

  -3 تخفي�ص الر�صوم اجلمركية على كافة املواد الأولية الزراعية 
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املصدر : جهاز االحصاء السوري

)41( وتقدر احتياطات النفط يف عام 2009 اإىل 2.5 مليون برميل ، اأي ما يعادل ن�سف احتياطات عمان ، و 3 ٪ من احتياطي الكويت ح�سب  جملة النفط والغاز

(42) خم�س منتجات غذائية ا�سرتاتيجية )القطن، القمح، ال�سعري، التبغ وال�سمندر(.
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الجمهورية العربية السورية

القدرة  وزي��ادة  التكاليف  تخفي�ص  بهدف   ٪  1 لت�صبح  ال�صناعية  و 
التناف�صية. 

بنية  وجود  مع  حمافظات  اأرب��ع  يف  ال�صناعية  املدن  اإن�صاء   4-  
حتتية مالئمة بالإ�صافة اإىل �صدور العديد من الت�صريعات والقوانني 
املالية واإحداث امل�صارف املختلفة و�صركات التاأمني ودخول اتفاقيات 
الإنتاج  زي��ادة  على  �صاعد  ذل��ك  وك��ل  التنفيذ  حيز  احل��رة  التجارة 
م�صاريع  التطورات  ه��ذه  عن  ونتج  ال�����ص��ادرات  وزي���ادة  ال�صناعي 
ا�صتثمارية مبا يعادل 40،108 مليار ل.�ص، وبعدد 100 م�صروع ومن 
خالل م�صروع اإعادة الهيكلة للوزارة يف ال�صهر الثاين لعام 2008 بعد 
وقانون  العام  القطاع  اإ�صالح  قانون  اجلديدة  الهيكلة  اعتمدت  اأن 

تنظيم ال�صناعة وقانون حماية ال�صناعات النا�صئة. 
ارتفع  2008 حيث  اأداء جيدا عام  التحويلية  ال�صناعات  حققت 
الإنتاج من 13.8 مليار دولر عام 2007 اإيل 19.5 مليار دولر عام 

.2008

وقد ارتفع اإنتاج الن�صيج عام 2008 حيث بلغ 2،2 مليار دولر عام 
ال�صناعة  �صمود  يوؤكد  مما   2007 عام  دولر  مليار   1،9 مقابل   2008

ال�صورية بعد انتهاء اتفاقية الألياف املتعددة يف يناير 2005 و يعزى ذلك 
اإىل حت�صني جودة املنتجات املحلية واإىل تنوعها وتخ�ص�ص �صناعاتها 
األب�صة القطن التي تتمتع بجودة عالية، وتزايد الطلب على الألب�صة  يف 

الريا�صية واألب�صة الأطفال واألب�صة املو�صة للرجال من النوع الرفيع. 
ونتيجة لذلك، �صهدت �صناعة الألب�صة اجلاهزة منوا هاما حيث 

جودة  حت�صني  على  تعمل  التي  ال�صغرية)43(  الور�صات  اآلف  اأن�صئت 
الأ�صواق  تفر�صها  التي  واملوا�صفات  للمعايري  لت�صتجيب  منتجاتها 
اخلارجية، و تنامي يف عدد امل�صانع التي ح�صلت على �صهادة الأيزو 

 . 9001ISO/2000

اإىل  والألب�صة  الن�صيج  �صناعات  تفتقر  ذل��ك،  من  الرغم  وعلى 
ال�صتثمارات ال�صرورية لتحديث و�صائل اإنتاجها والرفع من اإنتاجيتها.

وحتتل ال�صناعات الغذائية املرتبة الثانية يف القطاع ال�صناعي 
التحويلي يف �صوريا حيث ت�صاهم بحوايل 25 ٪ من الناجت ال�صناعي 
التحويلي و ت�صغل اأكرث من 11 األف عامل عام 2008، وقد �صهد الإنتاج 
حت�صنا ملحوظا عام 2008 حيث بلغ 2،8 مليار دولر مقابل 2،2 مليار 
دولر عام 2007 اإل اأن متو�صط النمو ال�صنوي تزايد ب�صعوبة خالل 

الأعوام الأربعة الأخرية ) 2 ٪ ( .
الغذائية لزالت تواجه �صعوبات حيث حتتاج  اأن ال�صناعات  اإل 
ب�صكل عام اإىل جتهيزات وا�صتقطاب ا�صتثمارات اإ�صافية. فعلى �صبيل 
املثال، لزالت 90 ٪ من �صناعات منتجات احلليب تقليدية، وتعاين 
واأجهزة  القمح  بتخزين  تتعلق  متعددة  م�صاكل  من  ال�صناعات  هذه 
التعليب بالن�صبة لزيت الزيتون و مكننة عمليات فرزالفواكه واخل�صر 

والتحكم يف اآليات التربيد.
اأما بخ�صو�ص قطاع الكيماويات، فقد �صجل منوا بن�صبة ٪53.6 عام 
عام  دولر  مليار   6،6 مقابل  دولر  مليار   10،2 الإنتاج  بلغ  حيث   2008

2007. ويعزى هذا اإىل ارتفاع اأ�صعار املنتجات البرتوكيميائية والأ�صمدة 

جدول رقم 28/3
االنتاج الصناعي  يف سوريا 2000  2008-  )مليون دوالر(

200020012002200320042005200620072008السنوات
5,4864,1244,1414,4735,5607,3798,6749,19714,460الصناعات االستخراجية

1,6351,7121,8381,9442,0742,1682,2172,2432,840 املواد الغذائية واملشروبات والتبغ
1,2211,5291,5241,6101,7391,9221,9891,9812,299 الغزل والنسيج واجللود

250210220229426460486508478اخلشب واملوبيليا واألثاث
3843303580798077306 الورق ومنتجاته والطباعة

2,3152,2212,2192,2192,4823,8846,0406,69410,284 الكيماويـة ومنتجاتها
5344364304487698769209001,069 املنتجات غري املعدنية )الالفلزية(

891008991150167172170414 املعدنية األساسية
6476866957149711,0671,1741,1641,812املنتجات املعدنية املصنعة
42201718224946892متنوعة اخرى )اعادة دوران(

6,7726,9557,0617,3088,71410,67113,12313,82619,503جمموع الصناعات التحويلية

املصدر: جهاز  اإلحصاء السوري

(43) هناك �سعوبة يف اإح�ساء الور�سات ال�سغرية لعدم ت�سجيلها يف غرف ال�سناعة.



111

عام 2008، اإل اأن كلفة ال�صتهالك الو�صيط بقيت مرتفعة حيث ل تزال 
الدولة تتحمل جزءا من هذه الكلفة من خالل دعمها لهذا القطاع.

بن�صبة  اأي  عامل،  األ��ف   13 من  اأك��رث  الكيماويات  قطاع  وي�صغل 
القطاع  هذا  ويعتمد  التحويلية،  ال�صناعة  عمالة  اإجمايل  من   ٪  7

الكيماوية امل�صتعملة يف  على �صناعة الطالء والبال�صتيك واملنتجات 
الزراعة كالأ�صمدة واملبيدات وعلى املنتجات البرتوكيماويات. 

اأما ال�صناعات ال�صيدلية يف �صوريا، فقد �صهدت ازدهار ب�صكل 
متوا�صل حيث توؤمن 86 ٪ من حاجيات ال�صوق املحلية اإل اأنها تبقى 

معتمدة اأ�صا�صا على املواد الأولية امل�صتوردة.
كما �صهدت �صناعة الأ�صمنت ومواد البناء ارتفاعا يف الإنتاج حيث 
بلغ 1 مليار عام 2008 مقابل 900 مليون عام 2007 اأي بزيادة ن�صبتها 
العديد من  تطورا يف  البناء  ومواد  الأ�صمنت  �صناعة  وت�صهد   ،٪  18.8
امل�صاريع اجلديدة مثل م�صروع زجاج الفلوت، وم�صروع الربيفورم وتد�صني 

معمل الأ�صمنت حماة بطاقة 2 مليون طن من الأ�صمنت �صنويا.
اأما بخ�صو�ص ال�صادرات ال�صورية، فقد �صهدت اأداء جيدا حيث 
بلغت 14.3 مليار دولر عام 2008 مقابل 11.6 مليار دولر عام 2007، 
33/3(. وتعزى هذه الزيادة اأ�صا�صا اإىل  ٪ )�صكل   23 اأي بن�صبة منو 
ال�صلع  ���ص��ادرات  ل�صيما  و  النفطية  غري  لل�صادرات  القوي  الأداء 
امل�صنعة التي بلغت 8 مليارات دولر يف عام 2008. ويرجع ذلك اإىل 
حت�صني القدرة التناف�صية ال�صورية و تو�صيع وجهاتها اإىل الأ�صواق مبا يف 
ذلك دول اخلليج  التي حت�صنت التبادلت التجارية كثريا فيها بف�صل 

الدخول القوية لروؤو�ص الأموال الأجنبية من اخلليج اإىل �صورية.
عام  يف  �صوريا  يف  امل�صدرة  ال�صناعية  املنتجات  اأكرث  بني  ومن 
2008، جند املنتجات الغذائية التي متثل 28 ٪ من جمموع ال�صادرات 

ال�صناعية التحويلية و منتجات الغزل والن�صيج التي متثل اأي�صا 28 ٪ 
من جمموع ال�صادرات ال�صناعية التحويلية.

عام  يف  الن�صيجية  ال�صادرات  حت�صنت  اخل��رباء  بع�ص  وح�صب 
بف�صل  و  املحلية  الن�صيجية  املنتجات  نوعية  حت�صني  بف�صل   2008

احلفاظ على م�صتويات الأ�صعار التناف�صية ومن خالل التخ�ص�ص يف 
اأقم�صة القطن ال�صوري الذي يعترب مادة قليلة جدا يف ال�صني.

حد  اإىل  الن�صيج  قطاع  اأداء  تزايد  يرجع  ذلك،  اإىل  وبالإ�صافة 
كبري اإىل حت�صن النفتاح املتزايد على الأ�صواق العربية التي تنا�صب 

املنتجات ال�صورية فيها مع اأذواق امل�صتهلكني يف املنطقة العربية.
 وتعترب املواد الكيميائية املنتج الثالث الأكرث ت�صديرا يف �صوريا 
يف عام 2008 بن�صبة )22 ٪( تليها املنتجات امليكانيكية والكهربائية 
تو�صعا  ي�صهد  الأخري  القطاع  هذا  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر  و  والآلت. 
عامي  يف  جديدة  م�صاريع  عدة  �صهد  الذي  ال�صيارات  قطاع  ل�صيما 
التي   IKCO ال�صيارات  لبناء  الإيرانية  ال�صركة  مثل   2009 و   2008

جتميع  خط  بناء  من  الثانية  املرحلة  و   2009 مايو  يف  اإطالقها  مت 
قبل  من   2009 يوليو  يف  مت  اآخ��ر  م�صروع  وهناك  �صمند.  لل�صيارات 
 2000 بيع  اإىل  تهدف  التي  �صوريا  يف  التجميع  خط  لفتح   SIVECO

�صيارة يف العام بالإ�صافة اإىل �صركة ال�صيارات ال�صينية جيلي التي 
قررت اأي�صا ال�صتقرار يف �صوريا لبيع ال�صيارات يف ال�صوق املحلية. 

 االسرتاتيجية الصناعية السورية عام 2015
حتقيق  هي  الإ�صرتاتيجية  هذه  اإليها  ت�صعى  التي  املعطيات  اأهم 
وحتقيق  ال��دويل  القت�صادي  النظام  مع  التكيف  من  ع��ال  م�صتوى 
ورفع  الكربى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  يف  ال�صريع  الندماج 
حالة  على  واملحافظة  ال�صورية  ال�صناعية  لل�صلع  التناف�صية  القدرة 
التعددية القت�صادية ال�صائدة حاليًا يف القت�صاد ال�صوري و ت�صجيع 
القطاع اخلا�ص الوطني والعربي والأجنبي على زيادة ال�صتثمارات و 
اإعادة هيكلة موؤ�ص�صات و�صركات القطاع العام ال�صناعي وتنمية دور 
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غرف ال�صناعة يف م�صاركتها يف �صياغة ال�صيا�صات ال�صناعية.  
معدل  حتقيق  مثل:  اأخ���رى  اأه���داف  الإ�صرتاتيجية  لهذه  ولكن 
توظيف  و  �صنويًا   ٪  15 بحدود  التحويلية  ال�صناعة  لناجت  �صنوي  منو 
ا�صتثمارات خالل �صنوات القادمة مبا ل يقل عن 2،4 مليار دولر �صنويًا 
و حتقيق منو يف ال�صادرات مبعدل 10 ٪ �صنويًا وخلق 50 األف فر�صة 

عمل �صنويًا وحت�صني م�صتوى الدخل للفرد اإىل 540 دولرًا �صهريًا. 
وزارة  الآن �صمن  تنفيذها  الإ�صرتاتيجية اجلاري  امل�صاريع  ومن 

ال�صناعة هي:
تعديل  خالل  من  ال�صناعة  وزارة  هيكلة  اإعادة  الأول:  امل�شروع 
اإداري  اأداء  اأعلى  على  للح�صول  القائمة  احلالية  الإداري��ة  الهيكلية 

ممكن وينفذ بالتعاون مع الحتاد الأوروبي. 
الثاين: اإعادة تاأهيل القطاع العام ال�صناعي من خالل اإعداد برامج 
زمنية تنفيذية تتناول الإجراءات الإدارية والت�صريعية الالزمة، وجعله 

يعمل وفق اآليات ال�صوق مع طلب تعديل بع�ص القوانني عند ال�صرورة. 
الثالث: برنامج التحديث ال�صناعي وهو عبارة عن منحة مبقدار 
منظمة  مع  بالتعاون  الإيطالية  احلكومة  من  يورو ممول  مليون   2.2

اليونيدو. 
منذ  فيه  العمل  بداأ  الذي  للجودة  التحتية  البنية  تعزيز  الرابع: 
تقدر  ومبيزانية  �صنوات  اأرب��ع  مدته  العام  هذا  من  اخلام�ص  ال�صهر 
اإىل  التغريات  اإدخ��ال جمموعة من  اإىل  ي��ورو، ويهدف  12 مليون  ب 

الت�صريعات ال�صورية الوطنية مبا يتعلق مبوا�صيع اجلودة. 
يهدف  تعاون  برنامج  وهو  الأورو-متو�صطي،  امليثاق  اخلام�س: 
الأورومتو�صطية  املظلة  ذات  ال��دول  اقت�صاديات  ومتكني  دعم  اإىل 
مبنظومة  املرتبطة  التفاقيات  من  لت�صتفيد  والتطور  النهو�ص  من 
 2010 البلدان، وجعل املنطقة الأوروبية املتو�صطية بحلول عام  هذه 
م�صاحة كبرية للتجارة احلرة والنتعا�ص القت�صادي ويحوي امليثاق 

كقاعدة  اعتمادها  املتو�صط  لل�صركاء يف منطقة  مبادئ عامة ميكن 
لو�صع �صيا�صة خا�صة بامل�صروعات، حيث �صتقوم كل دولة من الدول 

املتو�صطية ومن بينها �صورية بتطبيق مبادئ هذا امليثاق.
ال�شاد�س: حتديث التعليم والتدريب املهني يف �صورية ككل مبيزانية 
التناف�صية  القدرة  بتطوير  امل�صروع  هذا  وي�صاهم  مليونًا   21 قدرها 
للم�صاريع ال�صورية وخلق فر�ص عمل اأف�صل، و�صريكز الربنامج على 
الهند�صية،  وال�صيانة  اجلاهزة  الألب�صة  هما:  اقت�صاديني  قطاعني 
لوزارة  التابعة  وحم�ص  دم�صق  يف  املهني  التدريب  مراكز  يف  وينفذ 
�صنوات   3 مدته  ي��ورو  مليون   25 ب  امل�صروع  كلفة  وتقدر  ال�صناعة 

ينتهي يف نهاية هذا العام.  
لإعداد  عمل  فريق  ت�صكيل  مت  حيث  التناف�صية  م�صروع  ال�شابع: 

درا�صتني قطاعيتني الأوىل لالألب�صة الداخلية والثانية لل�صناعات. 
الثامن: وهو برنامج لتطوير البحث ال�صناعي والتعريف باأهمية 
املوؤ�ص�صة  هيكلة  اإع��ادة  م�صروع  واأخ��ريًا:  ال�صناعي،  العلمي  البحث 
اإىل موؤ�ص�صة  لتتحول  التابعة  الغذائية، و�صركاتها  لل�صناعات  العامة 
بالت�صريعات  يتعلق  ال�صوق.    وفيما  ق��واع��د  وف��ق  تعمل  اقت�صادية 
املرتبطة بتطوير عمل الوزارة فهناك م�صاريع قوانني ومرا�صيم اأعدت 
ورفعت اإىل رئا�صة جمل�ص الوزراء مثل م�صروع مر�صوم اإحداث مركز 
قانون  وم�صروع  هيئة  اإىل  وحتويله  ال�صناعية  والأبحاث  الختبارات 
النا�صئة، وم�صروع مر�صوم تعديل مر�صوم احلوافز  حماية ال�صناعة 
رقم 1715 لعام 1977 مبا يتالءم مع الواقع احلايل، اإ�صافة للعديد 
اأو  و  قوانني  لل�صركات  العددي  املالك  لتعديل  املرا�صيم  م�صاريع  من 

مرا�صيم قيد الإعداد .
اإحداث  قانون  الإع��داد فهي م�صروع  قيد  التي هي  املرا�صيم  اأما 
ت�صريعي  مر�صوم  وم�صروع  النوعية،  ال�صناعية  الوطنية  الحت��ادات 
وم�صروع  ال�صناعي،  العام  القطاع  باإ�صالح  لإحداث �صندوق خا�ص 
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احلوافز  قانون  وم�صروع  ال�صناعي  التحديث  مركز  اإح��داث  قانون 
لل�صناعات  تنظيم  ق��ان��ون  وم�����ص��روع  الإداري�����ة،  للجهات  امل��ادي��ة 
الكيميائية.  فيما يتعلق بامل�صاريع ال�صتثمارية  ر�صدت وزارة ال�صناعة 
 5750 ا�صتثمارية بقيمة  لها اعتمادات  التابعة  للموؤ�ص�صات واجلهات 
5399 مليون  2008، وهي موزعة بني  مليون لرية �صورية خالل عام 

لرية موارد حملية، 35 مليون لرية موارد خارجية.
ما  وترجمة  تنفيذ  اإىل  امل�صتقبلية  روؤيتها  �صمن  ال��وزارة  وت�صعى 
م�صاريع  اإىل  التحويلية  لل�صناعة  العا�صرة  اخلم�صية  اخلطة  يف  ورد 
لتاأهيل معمل حديد  التعاقد مع �صركة  و�صيتم  ال�صنوية،  يف اخلطط 
لتنفيذ  والتعاقد  دولر  مليون   25 ب  قر�ص هندي  من  بتمويل  حماة 
كتلة  �صمن  من  الربيفورم  م�صروع  وتنفيذ  الفلوت،  زج��اج  م�صروع 
املوقع بني  العقد  ت�صديق  ال�صناعة.  ويجرى حاليًا  وزارة  اعتمادات 
�صركة طرطو�ص لالإ�صمنت لتاأهيل املعمل، الذي يت�صمن رفع الطاقة 
فيه،  التلوث  م�صكلة  ومعاجلة  طن/�صنويًا  األف   800 اإىل  الإنتاجية 
العبوات  لإنتاج  الرابع  العام لرتكيب اخلط  التعاقد هذا  اأي�صًا  ويتم 
الزجاجية الدوائية يف �صركة زجاج حلب، وغريها من امل�صاريع.  مع 
احلايل  الوقت  يف  ال�صناعة  حتتاج  اأنه  اإل  امل�صتقبلية  الروؤية  اأهمية 
اإىل معونة فنية تدعم فلرتة اإن�صاء عناقيد �صناعية اإذ اإن العديد من 
التجمعات ال�صناعية املختلفة القائمة حاليًا لن�صاطات �صناعية حتقق 
اأنها حتتاج اإىل بنية فنية ومالية اأقوى  فيها �صورية ميزة ن�صبية، اإل 
تعزز ترابطاتها مع القطاعات الأخرى وترفع من قدرتها التناف�صية، 
كما حتتاج ال�صناعة اإىل معونة فنية مالية لتمديد م�صروع التحديث 
ال�صناعة  بتاأهيل  يعنى  �صناعي  حتديث  مركز  واإن�صاء  ال�صناعي 
البيئة  عن  ال�صناعة  غرفة  حديث  قطاعاتها.  يف  كافة  يف  ال�صورية 
يف  عام  ب�صكل  البيئة  لهذه  تطورات  هناك  �صورية  يف  ال�صتثمارية 
املنت�صبني يف غرفة  �صورية وخا�صة يف القطاع ال�صناعي، وبلغ عدد 
املا�صية.  قبل احلركة  الأعوام  16987 خالل  وريفها  �صناعة دم�صق 
الت�صحيحية كانت معظم ال�صناعات تعتمد على ا�صتثمارات �صغرية 
املن�صاأ  ذات  الغذائية  لل�صناعات  ال�صيطرة  وكانت  ب�صيطة  اأدواتها 
احلركة  القطن. وبعد  على  تعتمد  التي  الألب�صة  و�صناعة  الزراعي 
الت�صحيحية تطورت ال�صناعة تطورًا كبريًا من حيث النوعية ودخلت 
واملعدنية  والهند�صية  الكيميائية  ال�صناعات  مثل  جديدة  �صناعات 
ودخلت ا�صتثمارات كثرية على القطاع ال�صناعي يف جمال الإ�صمنت 
واحلديد ال�صلب وال�صناعات التكنولوجية.  والتطور �صمل عدة نواحي 
اأدت اإىل التطور بالقطاع املايل الذي اأدى اإىل حت�صني بيئة ال�صتثمار 
التاأمني  �صركات  ودخ��ول  اخلا�صة  البنوك  لعمل  ال�صماح  ناحية  من 
املن�صاآت  عدد  يف  وزي��ادة  تطورًا  ال�صناعي  التطور  املحلية.  و�صمل 
ال�صناعية، فقد كان عددها خالل 14 �صنة املا�صية 318 من�صاأة، ويف 
عام 1994 بلغ عددها 13128 من�صاأة، وو�صلت اإىل 16987 من�صاأة يف 

الوقت احلايل وذلك يف منطقة دم�صق وريفها فقط. 
التطور  واإميانًا  يف  ودوره���ا  بالت�صريعات  النهو�ص  اأج��ل  من  و 
القطاع  الفعالة يف حتفيز دور  الت�صريعية  الأطر  تلعبه  الذي  بالدور 
مركزة  لالأعمال  امل�صجعة  النظم  بناء  على  �صورية  داأب��ت  اخلا�ص، 

اقت�صادها  �صورية  فتحت  وقد  الأعمال،  رواد  مبادرات  دعم  على 
من  وال�صتثمارات  الأع��م��ال  جتلبه  ال��ذي  والتقدم  الزده���ار  اأم��ام 
الت�صريعات  1991 وغريه من  لعام   10 رقم  ال�صتثمار  قانون  خالل 
ال�صتثمار  ال�صتثمار.  قانون  بيئة  حت�صني  اإىل  الهادفة  والإج��راءات 
10  مينح العديد من احلوافز ال�صخية اجلاذبة للم�صتثمرين املحليني 

امل�صجلة  ال�صركات  تكون  اأن  ميكن  اإذ  املال  راأ�ص  ومنها:  والأجانب 
للم�صتثمرين  وميكن  بالكامل  امللكية  اأجنبية  القانون  هذا  مبوجب 
الر�صوم  من  معفاة  الأولية  وامل��واد  النقل  وو�صائل  الآلت  ا�صترياد 
امل�صرتكة  ال�صركات  وتعفى  الأخ���رى،  ال�صترياد  وقيود  اجلمركية 
التي ي�صاهم القطاع العام فيها بن�صبة 25 ٪ من راأ�ص املال من كافة 
تعفى  بينما  �صنوات،  �صبع  اإىل  ت�صل  ملدة  وغريها  الدخل  �صرائب 
امل�صاريع اخلا�صة من ال�صرائب ملدة خم�ص �صنوات، وتعفى امل�صاريع 
امل�صرتكة من 50 ٪ من كل الر�صوم ال�صريبية الأخرى، واإذا جتاوزت 
ن�صبة ال�صلع اأو اخلدمات امل�صدرة 50 ٪ من كامل الإنتاج خالل فرتة 
الإعفاء.  كما  من  اإ�صافيتني  �صنتني  ال�صركة  متنح  الأ�صلية  الإعفاء 
امل�صرف  يف  الأجنبي  بالقطع  ح�صابات  فتح  للم�صتثمرين  ميكن 
التجاري ال�صوري مبا يعادل القيمة الإجمالية لال�صتثمار و75 ٪ من 
عائدات الت�صدير، وي�صمح لهم باإعادة راأ�صمال ال�صتثمار والأرباح 
اإىل وطنهم بعد خم�ص �صنوات.  و جتدر الإ�صارة اإىل تطور ال�صناعات 
جغرافيًا، فبعد اأن كانت حم�صورة بدم�صق وحلب، ت�صهد يف الوقت 
احلايل تطورًا كبريًا يف حمافظات حماة وحم�ص والالذقية وبع�ص 
اخلم�صية  باخلطة  ال�صناعة  اعتربت  وق��د  ال�صرقية،  املحافظات 
لإزالة  كبريًا  الرتكيز  كان  وبالتايل  النمو(  )قاطرة  اأنها  العا�صرة 
املعوقات املوجودة اأمامها واإزالتها.  وقد اأقيمت ثالث مدن �صناعية 
رئي�صية يف �صورية/عدرا، ويف منطقة �صيخ جنار بحلب ويف ح�صياء 
بحم�ص، حيث تقام هذه املدن على بنية حتتية جيدة كي جتتمع فيها 
اإحدى  ال�صناعات لت�صهيل اخلدمات، وتعترب هذه املدن ال�صناعية 
النقاط املهمة يف تطور ال�صناعة لأنها موزعة يف اأماكن خمتلفة قد 
تكون غري خدمية.  اأهم ال�صناعات املوجودة يف دم�صق وريفها  ت�صم 
القطنيات والألب�صة اجلاهزة واملنتجات الغذائية، والأدوية الب�صرية 
والورق  والكرتون  وال��ده��ان��ات،  وامللمعات  ال�صناعية  واملنظفات 
بروفيالت  ال��ك��اب��الت،  الكهربائية،  املنزلية  والأج��ه��زة  ال�صحي 
والغاز  اخل��ام  النفط  ه��ي  الرئي�صية  الطبيعية  الأملنيوم.  املوارد 
الطبيعي والفو�صفات، الإ�صفلت وامللح ال�صخري والرخام واجلب�ص، 
الزراعية  املنتجات  واملنغنيز.  اأما  الكروم  وفلزات  اخلام  واحلديد 
ال�صكري  وال�صوندر  وال�صعري  والقمح  القطن  الرئي�صية:  واحليوانية 
والعد�ص واحلم�ص والزيتون واخل�صار والفواكه وحلم البقر والغنم 
هي  الرئي�صية  ال�صناعية  واحلليب.  والقطاعات  والبي�ص  والدواجن 
الت�صييد  الغذائية،  ال�صناعات  الن�صيجية،  وال�صناعات  التعدين 
وتكرير النفط والبرتوكيماويات.   و قدر   اإجمايل ال�صادرات 5644 
مليون دولر، واأهم ال�صلع امل�صدرة النفط اخلام واملنتجات النفطية 
والفاكهة واخل�صار والألياف القطنية واملالب�ص واللحوم واحليوانات 

احلية والقمح. 
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القطاعات الصناعية الواعدة يف سوريا
 يف اإطار جعل القت�صاد ال�صوري اقت�صادا منفتحا ، نفذت �صوريا 
تدريجيا تدابري لت�صجيع ال�صتثمار   و ل�صيما الأجنبي منه. ففي عام 
الأكرث  و   1991 2007 حل قانون جديد لال�صتثمار حمل قانون عام 

اإعادة  و  �صوري  �صريك  دون  من  �صركة  خلق  اإمكانية  هو  فيه  اأهمية 
اإن�صاء وكالة وطنية  اأموالها امل�صتثمرة يف حالة البيع. كما مت  روؤو�ص 

لال�صتثمار حتت �صلطة رئي�ص الوزراء.
و ينعك�ص هذا النفتاح يف التوقيع على اتفاقات جتارية منها اإن�صاء 
منطقة التجارة احلرة العربية يف عام 1998 و دخول اتفاقية ثنائية 
ال�صراكة  التوقيع على اتفاق  2005 و  التنفيذ يف عام  مع تركيا حيز 

مع اأوروبا.
ولقد مت تعوي�ص اجلهود التي تبذلها احلكومة بزيادة �صافية يف 
و   2005 بني   3.5 بن�صبة  ت�صاعفت  التي  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 
ال�صتثمارات  الأجنبية  ال�صتثمارات  هذه  على  تهيمن  حيث   2008

الرتكية والعراقية واللبنانية وال�صعودية والكويتية والأردنية. 
اأي�صا ، من اأجل حتفيز ال�صتثمار يف القطاع ال�صناعي وت�صجيع 
برناجما  احلكومة  اتخذت  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  تنمية 
وا�صع النطاق من الإ�صالحات لتحويل قطاع الإنتاج واإعادة هيكلته. 
واجتذاب  املحلية  للموؤ�ص�صات  التناف�صية  القدرة  حت�صني  تاأمل  كما 

ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف القطاعات املنتجة. 
حيث  ال�صتثمار  لت�صجيع  تدابري  اتخاذ  مت  ال�صدد،  ه��ذا  ويف 
و  األ  باإمكانات منو عالية  تتمتع  التي  القطاعات  ت�صتهدف احلكومة 
والآلت  وامليكانيكية  املعدنية  وال�صناعات  الغذائية  ال�صناعات  هي 
�صناعة  ذلك  يف  مبا  الكيماوية  وال�صناعات  واملالب�ص  واملن�صوجات 

الأدوية التي ت�صهد حاليا تو�صعا كبريا. 

الصناعات الغذائية
قطاعا  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  ال�صورية  احلكومة  تعترب 
اإ�صرتاتيجيا مهما باعتباره منفذا للزراعة الطبيعية. ويف الواقع، اإن 

تراكم خمزون  اإىل منتجات م�صنعة مينع   الزراعية  املوارد  حتويل 
املزارعني و ي�صاعد على تلبية الطلب املحلي للغذاء و ي�صاهم يف زيادة 
ال�صادرات. وقد عملت احلكومة على حتديث اأ�صاليب الإنتاج والتعبئة 

والتغليف بهدف مطابقة معايري اجلودة الدولية.
الزيتون  اإن��ت��اج  جند   ، القطاع  ه��ذا  يف  ال�صتثمار  فر�ص  وم��ن 
 ، وامل�صروبات  والتغليف  والتعبئة  الألبان  ومنتجات  والزبدة  وال�صمن 

وع�صري الربتقال املركز...
القطاع  ه��ذا  يف  الأجنبية  ال�صركات  م��ن  العديد  وا�صتثمرت 
كمجموعة الأنا�صول الرتكية الكربى املتخ�ص�صة يف املواد الغذائية 
ن�صتله  �صركة  و  لدن  بن  جمموعة  ال�صعودية  الت�صالت  �صركة  و 
الربازيلية  املجموعة  و  الإماراتية  الأخر�ص  جمموعة  و  ال�صوي�صرية  

....Tobacco و�صركة التبغ الربيطانية الأمريكية Cristalsev

صناعة املنسوجات واملالبس
نظرا لتوفرها على موارد كبرية من القطن وال�صوف واحلرير، 
ت�صتفيد �صوريا من جتربتها  الطويلة يف جمال املن�صوجات واملالب�ص 

ومن قوة عاملة موؤهلة و خربة كبرية يف الأعمال اليدوية.
و لقد فتحت تركيا والحتاد الأوروبي الباب اأمام اأ�صواق جديدة 
ل�صناعة الن�صيج ال�صورية.  فعلى �صبيل املثال هناك طلب كبري على 
مثل  العربية  الدول  قبل  من  �صورية  يف  امل�صنوعة  الداخلية  املالب�ص 

اململكة العربية ال�صعودية اأو الكويت. 
ت�صديرا  الأكرث  الأول  امل�صنع  املنتج  حاليا  املن�صوجات  تعترب  و 
لها  كما  التحويلية  ال�صورية  ال�صناعية  ال�صادرات  من   ٪  28 بن�صبة 

اآفاق كبرية يف امل�صتقبل.
احلكومة  ت�صعى  القطاع،  ه��ذا  يف  ال�صتثمار  ج��ذب  اأج��ل  من  و 
واملن�صوجات  قطاع  �صهد  حيث  ل�صوريا  الإنتاجية  الطاقة  لتطوير 
ا�صتثماريا  م�صروعا   1125  ،  2007-2000 الفرتة  خالل  واملالب�ص 

بقيمة 545 مليون دولر لرية �صورية.
و من الفر�ص املتاحة يف هذا القطاع جند ت�صنيع وجتهيز الغزل )قطن 

و بولي�صرت و نايلون..( و�صناعة املالب�ص اجلاهزة واملالب�ص الداخلية ..
كما ا�صتقرت العديد من املجموعات الدولية يف �صوريا كمجموعة 
 Mutaf و املجموعة الرتكية Addidas ناف ناف و املجموعة الأملانية

.Oghlu  Mustapha

الصناعات الكيميائية والبالستيكية
يف  �صريعا  تطورا  والبال�صتيكية  الكيميائية  ال�صناعات  ت�صهد 
�صوريا حيث مت اإن�صاء 923 م�صروعا �صناعيا ما بني 2000 و 2007 يف 

هذا القطاع الذي يولد ا�صتثمارا بقيمة 106 مليون لرية �صورية.
و تعترب احتياطيات �صوريا من الفو�صفات من بني اكرب الحتياطات 
يف العامل بقيمة حوايل 2 مليار طن ولكن تعرقل تطوير القطاع منذ 
عام  ففي  ل�صوريا.  الإنتاجية  الطاقة  انخفا�ص  ب�صبب  طويلة  فرتة 
2005، مت افتتاح اأول م�صنع ملعاجلة الفو�صفات الذي بف�صله يتوقع 

اأن ي�صل الإنتاج ال�صنوي اإىل 3.8 مليون طن.و نظرا لتوجهه يف املقام 

الن�صيج واملالب�صال�صناعة الغذائية

املواد الكيميائية 
والأ�صمدة والبال�صتيك

ال�صناعة الغذائية 
والكهربائية وامليكانيكية

الطاقة واملعادن

القطاعات الواعدة
يف �سورية
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الأول نحو اأ�صواق الت�صدير، �صمح تطوير هذا القطاع ل�صوريا بزيادة 
اإيراداتها من العملة الأجنبية.

و باملثل �صهدت �صناعة امل�صتح�صرات ال�صيدلنية تطورا واعدا. 
حيث تتوفر �صوريا على اأكرب عدد من �صناعات الأدوية من بني الدول 
اإثنان منها حكومية. وبلغت �صادرات  64 م�صنعا،،  العربية وعددها 
لل�صناعات  العلمي  املجل�ص  ح�صب   2007 عام  مليون   150 الأدوي��ة 
على  احل�صول  لت�صهيل  جديدة  ت�صريعات  و�صع  مت  كما  ال�صيدلية. 
�صهادات امل�صاريع ال�صناعية اجلديدة كال�صناعات ال�صيدلية حيث 
.)Generic( صمحت هذه الت�صريعات بتطوير اإنتاج الأدوية اجلني�صة�
الكيميائية  ال�صناعات  ق��ط��اع  يف  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���ص  ب��ني  وم��ن 
والبال�صتيكية ، جند معاجلة الفو�صفات والنرتات وحام�ص ال�صرتيك، 
ال�صناعية  واملنظفات  والأ�صمدة  الطبيعية  الكيماوية  الأدوية  واإنتاج 

و�صناعة الأكيا�ص البال�صتيكية و�صناعة البال�صتيك...
يف  الكيميائية  للمواد  امل�صنعة  الدولية  املجموعات  بني  وم��ن 

�صورية، جند الفريق الهندي
 Kuwaiti وجمموعة الكويتية  )Chemicals Ltd Morarji Dhramsi( 

... Julfar و املجموعة الإماراتية  United Investment Compagny

الصناعات الكهربائية وامليكانيكية واملعدنية
 من اأجل تنويع القت�صاد، تويل احلكومة ال�صورية اهتماما خا�صا 
لل�صناعات الكهربائية وامليكانيكية والآلت. و مع النفتاح التدريجي 
الذي �صهده القطاع اخلا�ص، �صارك العديد من امل�صتثمرين يف جمال 
اإنتاج ال�صيارات حيث مت افتتاح حمطتني لتجميع ال�صيارات والكابالت 
�صجل  ولقد  اإيرانية.   �صورية  ب�صراكة  التلفزيون  واأجهزة  الكهربائية 

ميثل  ما  وهو   2007 و   2000 عامي  بني  م�صروع   5583 القطاع  هذا 
2.281 مليار لرية �صورية من اإجمايل ا�صتثماراتها .

قطع  �صناعة  جند  القطاع  ه��ذا  يف  املتاحة  الفر�ص  بني  وم��ن    
غيار ال�صيارات ، والكابالت الكهربائية  والهوائيات وق�صبان ال�صلب 

وجتمع ال�صيارات...
و من بني املجموعات الدولية امل�صتقر يف �صوريا املجموعة الإيرانية 
 Suadi Binladin ال�صعودية  املجموعة  و   Siamco، Sapa، Sigico

 KIA اجلنوبية  كوريا  من  و   El Sewedy Group امل�صرية  و   Group

Motors  و من ال�صني Haier و املجموعة الكويتية Al Jaz Groupt  و

.... Khalaf Trading

سوريا واألزمة املالية العاملية
على غرار معظم البلدان ، تاأثر القت�صاد ال�صوري بالأزمة املالية 
العاملية ب�صبب انخفا�ص ال�صادرات النفطية و غري النفطية وانخفا�ص 

ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر وتقل�ص حتويالت العمال الأجانب.
عام  يف  القت�صادي  النمو  معدل  انخف�ص   ، ال�صياق  هذا  ويف 
2009 من 5.2 ٪ يف عام 2008 اإىل 3 ٪ يف عام 2009. كما تباطاأ 

التحويلية  ال�صناعة  قطاع  وخا�صة  النفطي  غري  القطاع  ن�صاط 
والت�صييد واخلدمات ب�صبب الأزمة املالية العاملية حيث قدر معدل 
منو القطاع غري النفطي يف عام 2009 4.5 ٪ مقابل 6 ٪ يف عام 
ح�صب   2009 ع��ام  يف   ٪  11 اإىل  البطالة  معدل  وارت��ف��ع   .2008

تقديرات �صندوق النقد الدويل، اأما الت�صخم فقد انخف�ص ب�صكل 
حاد لي�صل اإىل 2.5 ٪ ، مما يعك�ص انخفا�ص اأ�صعار املواد الغذائية 

والنفطية.

مت تدشني أول معمل خاص لتكرير السكر يف سورية يف منطقة جندر 
قرب محص حتت اسم »شركة السكر الوطنية » وبطاقة تكريرية تصل 

إىل مليون طن سنويا.
و من املتوقع أن  تتضاعف الطاقة اإلنتاجية للمعمل لتصبح 2 مليون 
األسواق  واحتياجات  املحلية  االحتياجات  تلبية  بغية  سنويا  طن 

املجاورة.
ويبلغ استهالك السوق املحلية من السكر األبيض قرابة 700 ألف طن 
سنويا, فيما يبلغ إنتاج سورية حاليا من السكر املستخرج من الشمندر 

السكري 150 ألف طن, كما يقدر استهالك دول اجلوار
السكر  من  سنويًا  طن  مليون  (  حنو 1.5  العراق  لبنان,  األردن,   (  

األبيض.
 و من املتوقع أن ترتفع طاقة املعمل اليت تفيض عن حاجة السوق 
السوري و إعطاءه قوة ومرونة أكرب ملزيد من املنافسة بني السلعة 

املستوردة والسلعة املصنعة حمليًا.
ووعد رئيس جملس إدارة الشركة بأن يبقى سعر مادة السكر األبيض يف 

السوق املحلية أقل من سعر السكر املستورد , مع “احلفاظ على مقاربة 
السعر العاملي”.

ويساهم يف هذه الشركة جمموعة العساف لالستثمارات املحدودة , 
وشركة كارجيل العاملية, وجمموعة كريستالسيف كومريسيوربريزنتاكو 

الربازيلية.
برازيلية  بتقنية  أن املصنع بين  الشركة  إدارة  وأوضح رئيس جملس 

ويعتمد على املواد األولية الربازيلية املنشأ.
ومصفاة شركة السكر الوطنية مصممة كي تعاجل 3000 طن من سكر 
القصب اخلام يوميًا وحتويلها إىل بلورات سكر أبيض عايل اجلودة, 

برأمسال قرابة 200 مليون دوالر.
واعترب رئيس احتاد غرف التجارة السورية أن الشركة “أكرب استثمار 
صناعي يشهده القطاع اخلاص الصناعي يف سورية “, كما تعترب واحدة 

من أضخم شركات تكرير السكر يف منطقة الشرق األوسط.
يذكر أن منشأة أخرى إلنتاج السكر األبيض يتم العمل على إجنازها يف 

مدينة حسياء الصناعية بطاقة إنتاجية تقدر 600 ألف طن سنويا

تدشني معمل إلنتاج السكر يف محص بطاقة مليون طن سنويا
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كما تاأثرت ال�صادرات من ال�صلع واخلدمات ب�صبب الركود الذي 
19 مليار دولر يف  اأوروبا و دول اخلليج حيث انخف�صت من  �صهدته 

عام 2008 اإىل 16.7 مليار دولر يف عام2009.
و لقد اأثر انخفا�ص �صادرات النفط التي ت�صكل 30 ٪ من اإجمايل 
الإجمايل  احلجم  و  ال�صورية  احلكومة  ع��ائ��دات  على  ال�����ص��ادرات 
لل�صادرات. و ح�صب م�صادر ر�صمية تراجعت ال�صادرات اإىل الن�صف 

يف الأ�صهر الأخرية من 2008 لترتاجع اأكرث يف عام 2009. 
وفيما يخ�ص قطاع ال�صناعة، �صهدت �صناعة النفط انخفا�ص اأ�صعار 
تقديرات  ح�صب  و   .2009 ع��ام  واأوائ���ل   2008 اأواخ��ر  يف  العاملية  النفط 
�صندوق النقد الدويل، ميكن اأن ي�صهد هذا القطاع تراجعا قدره 1.9 -٪.

فقط  لي�ص  القطاع  هذا  �صهده  الذي  النكما�ص  فاإن   ، ذلك  ومع 
امل�صتمر  النخفا�ص  ب�صبب  لكن  و  العاملية  املالية  الأزم��ة  اآثار  ب�صبب 

لالحتياطيات واإنتاج النفط يف �صوريا الذي دام 5 �صنوات. 
ويف قطاع ال�صناعة التحويلية، تاأثر قطاع املالب�ص واملن�صوجات 
الذي يعترب اأكرب م�صدر �صناعي يف �صوريا ب�صكل خا�ص من انخفا�ص 
املجلة  وح�صب  اخلليج.  دول  و  اأوروب����ا  نحو  املوجهة  ال�����ص��ادرات 
ال�صناعية يف  املن�صاآت  فاإن ع�صرات  ل�صورية  الأ�صبوعية  القت�صادية 

حلب اأغلقت اأبوابها يف الأ�صهر الثالثة الأخرية.
عالوة على ذلك،  بعد الزيادة التي �صهدتها م�صاريع ال�صتثمار 
قطاع  يف  �صيما  ول   ،2008 عام  يف  ال�صناعي  القطاع  يف  الأجنبي 
ال�صيارات والأ�صمنت، �صاهمت الأزمة املالية العاملية يف تباطوؤ تدفق 

ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف ال�صناعات التحويلية.
القت�صاد  على  املالية حم��دودة  الأزم��ة  اآث��ار  كانت  ذل��ك،  مع  و 

ال�صوري و مل تخلق ركودا يف �صوريا  وذلك بف�صل عدة عوامل:
- اأول، كان املو�صم الزراعي يف عام 2009 جيدا وعو�ص التباطوؤ 

الذي �صهده ن�صاط قطاع ال�صناعات التحويلية والبناء واخلدمات.

- ثانيا، ل يزال تنظيم القطاع امل�صريف يف �صوريا �صارما ويدار 
بتحفظ و بالتايل مل يتاأثر بعدوى الأزمة املالية العاملية.

وال�صيا�صة مع دول  الدبلوما�صية  العالقات  اإن حت�صني   ، -  ثالثا 
من  للمزيد  خ�صبة  تربة  �صيوفر  امل��ج��اورة  العربية  وال��دول  اأوروب���ا 
و  �صوريا  بني  التجاري  التبادل  وزي��ادة  الأجنبي  ال�صتثمار  تدفقات 

الدول الأخرى على الرغم من الأزمة املالية العاملية.
قطاع  على  �صعيفا  العاملية  املالية  الأزم��ة  تاأثري  ك��ان   ، راب��ع��ا   -
ال�صياحة الذي يعترب قطاعا مهما يف ما يتعلق بالعائدات احلكومية 
ل�صوريا. بل ارتفع عدد ال�صياح بن�صبة 9 ٪ يف الن�صف الأول من عام 
2009 مقارنة مع نف�ص الفرتة من عام 2008. وكان ال�صياح القادمني 

من دول اخلليج هم ال�صبب الأ�صا�صي يف هذا الرتفاع، بالإ�صافة اإىل 
منذ  �صوريا  اإىل  متزايد  نحو  على  يتوافدون  الذين  الغربيني  ال�صياح 

النفتاح الدبلوما�صي ل�صوريا مع الغرب.
�صبيل دعم  و يف  العاملية  املالية  الأزمة  لآثار  الت�صدي  اأجل  ومن 
املركزي  امل�صرف  قام  ال�صتثمارية  للم�صروعات  وخا�صة  الإقرا�ص 

ال�صوري باتخاذ عدد من الإجراءات منها :
1 - تقليل الحتياطي الإلزامي مبقدار ي�صل اإىل 5 ٪ للم�صارف 

التي تزيد من اإقرا�صها للم�صروعات ال�صتثمارية.
2 - اإلزام بع�ص امل�صارف العامة ب�صطب اجلزاءات على الديون 

املتاأخرة، ومد فرتة ال�صداد.
من  الودائع  على  الإر�صادي  الفائدة  �صعر  معدلت  تخفي�ص   -  3

7-9 ٪ اإىل 8-6 ٪.

4 - و�صع ت�صهيل مقر�ص املالذ الأخري.
٪ اإىل ما   25 5 - زيادة �صقف الإقرا�ص مل�صروعات التنمية من 
يقرب من 35 ٪ للم�صروع الواحد. عالوة على ذلك ا�صتحدثت وزارة 
املالية حوافز �صريبية لت�صجيع ال�صركات على امل�صاهمة يف الأهداف 
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زيادة  و  نائية،  اأم��اك��ن  يف  الن�صاط  ممار�صة  مثل  الإ�صرتاتيجية 
التوظيف، وطرح اإ�صدارات عامة مبدئية يف �صوق الأ�صهم.

اآثار اجلفاف والرتفاع  وكذلك اتخذت ال�صلطات تدابريًا لتخفيف 
يف اأ�صعار الديزل على القطاع الزراعي. وت�صمنت هذه التدابري اإعفاء 
واإعادة  ال�صرائب،  من  اجلفاف  من  املت�صررة  املناطق  يف  املزارعني 
جدولة القرو�ص، و�صطب اجلزاءات على فوائد الئتمان املتاأخرة، عالوة 
على قيام ال�صلطات بزيادة اأ�صعار �صراء املحا�صيل الزراعية الأ�صا�صية.

 2008 عام  يف  الزراعي  الدعم  �صندوق  احلكومة  اأن�صاأت  كما 
الدعم  للفالحني حتل حمل  مبا�صرة  نقدية  تقدمي حتويالت  بهدف 
 10 الزراعة، ومت تخ�صي�ص مبلغ  املتعدد للمدخالت امل�صتخدمة يف 

مليارات �صورية لل�صندوق يف ميزانية 2009.
يف  مبا  الهيكلية  الإ�صالحات  اإدخال  يف  ال�صلطات  ا�صتمرت  كما 
املحا�صبية،  املعايري  وحتديث  ال�صتثمار،  اإج���راءات  تب�صيط  ذل��ك 
وتر�صيد النظام ال�صريبي. وبداية من يونيو 2009 مت رفع حد الأجور 
املعفاة من ال�صرائب، ولتعوي�ص الإيرادات العامة متت زيادة احلد 
الأق�صى ملعدل ال�صريبة على دخل الأفراد من �صريحة 75 األف لرية 

�صهريا فما فوق من 20 ٪ اإىل 22 ٪.
ال�صركاء  لدى  احلايل  القت�صادي  التعايف  ي�صاهم  اأن  املتوقع  ومن 
يف  العاملني  وحتويالت  ال�صادرات،  يف  تدريجية  زي��ادة  يف  التجاريني 
القطاع  ي�صتمر  اأن  يتوقع  كذلك  املبا�صر.  الأجنبي  وال�صتثمار  اخلارج، 
العامني  خ��الل  اأ�صابه  ال��ذي  احل��اد  اجلفاف  من  التعايف  يف  ال��زراع��ي 
املا�صيني. ومن ثم ينتظر اأن يحقق النمو غري النفطي حوايل 5 ٪ يف عام 
2010 بينما يتوقع اأن يظل الت�صخم منخف�صا. عالوة على ذلك ينتظر 

اأن ي�صتمر الئتمان امل�صريف للقطاع اخلا�ص يف النمو ب�صكل قوي.
املالية  الأزم��ة  من  الدرو�ص  ا�صتخال�ص  املهم  فمن   ، ذلك  ومع 

الدولية ملواجهة التحديات الرئي�صية التالية :

 ت�صكل ال�صناعات النفطية حتديا كبريا ل�صوريا ب�صبب النخفا�ص 
املتوا�صل يف اإنتاج النفط، ويرجع ذلك اإىل عدة عوائق منها خا�صة 

حمدودية ا�صتعمال التكنولوجيا والنخفا�ص امل�صتمر لحتياطياتها. 
تهيمن ال�صناعات النفطية على القطاع ال�صناعي حيث ت�صاهم 
30 ٪ من اإجمايل  23 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل وبن�صبة  بن�صبة 
ال�صادرات، كما ترتكز ال�صادرات على منتجات ذات قيمة م�صافة 

�صعيفة الن�صيج والقطن وال�صناعات الغذائية. 
كالنق�ص  متنوعة  معوقات  من  اأي�صا  ال�صورية  ال�صناعة  تعاين 
يف تكوين وتاأهيل اليد العاملة وقلة الكوادر املتخ�ص�صة يف املعارف 
التقنية والتكنولوجية والعلمية. ويرجع ذلك اإىل هجرة الأطر والعلماء 
اإىل خارج �صوريا من جهة، واإىل طبيعة منظومة الرتبية التي ل تتالءم 
مع حاجيات �صوق العمل من جهة اأخرى كما تعاين ال�صناعات من قلة 

ال�صتثمار و�صعف  اجلودة والت�صويق ملنتجاتها.
لزال  اأجن��زت،  التي  والإ�صالحات  �صوريا  اقت�صاد  انفتاح  رغم 
الهامة كال�صناعات  القطاع احلكومي مهيمنا خا�صة يف القطاعات 
الغذائية والكيماويات والإ�صمنت واملواد الأولية ل�صناعة الن�صيج  مما 

يحد من مبادرة القطاع اخلا�ص وي�صعف تناف�صية هذه القطاعات.
تنويع  ال�صوري  القت�صاد  اأولويات  تبقى من  التحديات،  اأمام هذه 
نحو  للتوجه  �صرورة  هناك  الجت��اه،  هذا  ويف  واقت�صاده،  �صناعاته 
للتنمية  ك�صرط  والبتكار  والتكنولوجيا  املعرفة  على  معتمدة  �صناعات 
امل�صتدامة. كما لبد من تطوير القطاع اخلا�ص من خالل حت�صني مناخ 
فئة  خا�صة  عاملة  يد  وتكوين  مالئمة  تربوية  منظومة  وو�صع  الأعمال 
ال�صباب التي هي يف حاجة ما�صة لفر�ص عمل جديدة. وينبغي لالقت�صاد 
الدميغرايف احلايل حيث  ال�صغط  ملواجهة  وترية منوه  تعزيز  ال�صوري 
يتزايد كل من عدد ال�صكان بن�صبة 2.5 ٪ �صنويا والقوة العاملة بن�صبة 3 

٪ اإىل 4 ٪ كل عام، ي�صاف اإىل ذلك 1،5 مليون مهاجر عراقي.
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عمان
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان: 2,7 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل:  52 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل:  6.2 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل ) باألسعار اجلارية(:  987 18دوالر 	•

الناتج املحلي اإلمجايل للقطاع الصناعي )القيمة احلالية(:  13.7 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  59 % 	•
مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  11.3 % 	•

االستثمار األجنيب املباشر:  2,9 مليار دوالر 	•
مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات :  93 % 	•

القطاعات الصناعية الرئيسية:   النفط وصناعة السكر. 	•
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سلطنة ُعمان

على الرغم من األزمة املالية العاملية، شهد اقتصاد سلطنة 
عمان أداء جيدا للسنة السادسة على التوايل حيث بلغ 
معدل النمو احلقيقي6.2 ٪ عام 2008. ويعزى هذا األداء 
اجليد إىل ارتفاع أسعار النفط العاملية عام 2008  و إىل 
إتباع  إسرتاتيجية برنامج االستثمار العام الذي يهدف إىل 

تنويع اقتصاد البالد. 

و لقد �سهد الناجت املحلي الإجمايل ل�سلطنة عمان ارتفاعا خالل 
 330 من  ارتفع  النفط حيث  عائدات  من  ال�ستفادة  بف�سل  عاما   35

مليون دولر اإىل 52 مليار دولر عام2008 .
كما عرف متو�سط دخل الفرد ارتفاعا اأي�سا حيث انتقل من 480 
دولر اأمريكي اإىل 18 األف دولر اأمريكي، و ذلك بالن�سبة لعدد �سكان 
عام  ن�سمة  مليون   2.7( املدة  هذه  خالل  مرات  اأرب��ع  عدده  ت�ساعف 

      .)2008

تعتمد التنمية القت�سادية العمانية اعتمادا كبريا على النفط )59 
٪ من الناجت املحلي الإجمايل  و 76 ٪ من عائدات الت�سدير و 80 ٪ 
من الإيرادات يف عام 2007(. و بالتايل انخرطت ال�سلطات العمانية 
اعتمادها  تخفيف  اأجل  من  البالد  اقت�ساد  لتنويع  وا�سعة  �سيا�سة  يف 
على الطاقة و ذلك من خالل اإعطاء الأولوية للم�ساريع الكربى التي 
تهدف اإىل حتديث البالد وو�سع برنامج ل�ستثمارات كبرية يف البنية 

التحتية والبناء واخلدمات والنفط وال�سناعة التحويلية. 
و وعيا منها باأهمية الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص يف التنمية 
القت�سادية  خ�س�ست احلكومة العمانية 8 ٪ من جمموع النفقات عام 
2008 لت�سجيع القطاع اخلا�ص و ذلك من خالل املنح املقدمة لتمويل 

م�ساريع القطاع اخلا�ص التي مت و�سعها مب�ساعدة من اجلهات الفاعلة 
احلكومية ول �سيما يف جمالت النفط واملياه والكهرباء والتعدين. ولقد 

زادت هذه الإعانات بن�سبة 26 ٪ عام 2008 مقارنة بالعام ال�سابق.
يف  الكبرية  ال�ستثمارية  الربامج  هذه  �ساعدت  لذلك،  كنتيجة  و 
تطوير القطاعات غري النفطية تطويرا �سريعا مثل قطاعات ال�سياحة 

واخلدمات والتجارة والت�سنيع  واأي�سا قطاع ال�سناعة التحويلية الذي 
�سهد ازدهارا على مدى الأعوام اخلم�سة املا�سية حيث ت�ساعف الناجت 
املحلي الإجمايل يف قطاع ال�سناعة التحويلية عام 2008  ثالث مرات 
عام  دولر  مليار   2.1 مقابل  دولر  مليار   6،4 بلغ  و   2004 عام  منذ 

.2004

الذي  القوي  النمو  اإىل  بالأ�سا�ص  القت�سادي  التو�سع  ويرجع هذا 
عرفه قطاع البرت وكيماويات الذي يهيمن على �سناعة الن�سيج و الذي 
لعام  التحويلية  لل�سناعات  الإجمايل  املحلي  الناجت  من    ٪  65 ميثل 
يف  النفط  اأ�سعار  وارتفاع  القوي  العاملي  الطلب  �ساهم  لقد  و   .2008

زيادة القيمة امل�سافة بن�سبة   50 ٪  لرتتفع من 2.7 مليار دولر اإىل 
4.2 مليار دولر.

و لقد ارتفع عدد املن�ساآت ال�سناعية عام 2008 ليبلغ 53 موؤ�س�سة 
لنمو �سناعات  نتيجة  و ذلك   2006 موؤ�س�سة عام   43 �سناعية مقابل 
عام   18 اإىل   2006 ع��ام   9 من  عددهم  ت�ساعف  حيث  البناء  م��واد 

2008. )جدول 30/3(

القطاع  هو  وكيماويات  البرت  �سناعة  قطاع  اأن  من  الرغم  وعلى 
ب�سكل  متنوع  قطاع  ال�سناعي  القطاع  ف��اإن  ال�سلطنة،  يف  املهيمن 
والأ�سمنت  الغذائية  كال�سناعات  اأخرى  قطاعات  جند  حيث  وا�سح، 

والألومونيوم وال�سلب.
و ت�سجع احلكومة العمانية من جانبها تطوير ال�سناعات التحويلية 
من خالل ت�سجيع القطاع اخلا�ص على ال�ستثمار وبناء م�ساريع كبرية 
قطاع  لتطوير  الالزمة  الطاقة  م��وارد  توفري  و  والنقل  التحتية  للبنية 

ال�سناعة التحويلية.
وال�سلب  الألومنيوم  و  والأ�سماك  الغذائية  املواد  �سناعة  تعترب  و 
لهذا  و  خا�سا.  اهتماما  تتطلب  التي  ال�سناعات  بني  من  والتعدين 
اأجل  5 مليارات دولر من  ا�ستثمار  اأعلنت �سلطنة عمان عن  الغر�ص 
و  الأ�سا�سية وهي �سناعة ال�سلب  لل�سناعة  القطاع اخلا�ص  اجتذاب 
التي تعتمد على ت�سنيع ال�سلب  ملواد البناء الذي يتواجد يف مابيال. 

بيع  خالل  من  التعدين  �سناعة  بت�سجيع  اأي�سا  احلكومة  وتقوم 
الذهب  �سناعة  يف  �سيما  ول  اخلا�ص  القطاع  اإىل  الأ�سهم  من  املزيد 

جدول رقم 29/3
 القيمة املضافة الصناعية لعمان 2004-2008 )مليون دوالر(

20042005200620072008
10,63115,28817,53319,02331,094الصناعات اإلستخراجية

2,1602,6504,0184,6016,469الصناعة التحويلية
64123133318256صناعة املنتجات النفطية املكررة

1,2081,5052,7012,7714,213صناعة املواد واملنتجات الكيميائية
8871,0211,1841,5122,000الصناعات التحويلية األخرى
12,79117,93821,55123,62437,563إمجايل  األنشطة الصناعية

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي 2009
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والنحا�ص نظرا لالإقبال ال�سديد عليهم من الهند.
ال�سناعية مبا يف  املناطق  العديد من  تنمية  لذلك متت  نتيجة  و 
ذلك �ست مناطق جديدة من بينها الر�سيل وري�سوت و �سحار  و نزيوة 
حيث ت�ستطيع هذه املناطق ال�سناعية ا�ست�سافة اأكرث من 300 م�سروعا 

�سناعيا وحوايل 35 ٪ من امل�ساريع امل�سرتكة مع ال�سركاء الأجانب. 
2009 يف منطقة  عام  اأوائ��ل  اإطالقه يف  م�سروع كبري مت  وهناك 
ل�سركة  م�سروع  وهو  اخلا�سة«  القت�سادية  املنطقة  »�سحار  تدعى 
»و�سركة  الدولية  للتنمية  »�سحار  احلكومية  ال�سركة  بني  م�سرتكة 
هولندية  و�سركة   »SKILL« التحتية  البنى  يف  متخ�س�سة  كبرية  هندية 

. »Netherland Port of Rottardam«
و�سوف يتم و�سع هذا امل�سروع يف اأربع مراحل و ذلك على م�ساحة 
4500 هكتار بالقرب من ميناء �سحار، حيث يهدف اإىل اإن�ساء منطقة 

والأن�سطة  ال�سناعات  من  كبري  عدد  على  حتتوي  خا�سة  اقت�سادية 
واخلدمات ذات ال�سلة بهذه ال�سناعات.

ول يزال قطاع النفط يهيمن على القت�ساد العماين حيث ي�ساهم 
ال�ستثنائي  لالرتفاع  كنتيجة  و  الإجمايل،  املحلي  الناجت  ٪ يف   59 ب 
الذي عرفته اأ�سعار النفط عام 2008، ارتفع الناجت املحلي الإجمايل 
مليار   31 اإىل  لي�سل   ٪  63 بن�سبة  ال�ستخراجية  ال�سناعات  لقطاع 

دولر عام 2008 مقابل 19 مليار دولر عام 2007.
و بعد اأربعة اأعوام من الرتاجع يف اإنتاج النفط، �سهد هذا الإنتاج 
ارتفاعا عام 2008 بن�سبة 7 ٪  لي�سل اإىل 277 مليون برميل مقارنة ب 

259 مليون برميل يف عام 2007. 

يف  مركزيا  دورا  تلعب  النفط  �سناعة  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

ل�سناعة  الأولية  امل��واد  توفر  اأنها  حيث  التحويلية  ال�سناعات  تنمية 
البرتوكيماويات والأ�سمدة، و�سناعات الأملنيوم وال�سناعات الكهربائية 

وحتلية املياه باأ�سعار تناف�سية.
حققت ال�سادرات العمانية اأداء جيدا عام 2008 ، نظرا للتطور 
والتي حتقق منوا  النفطية  البالد غري  �سادرات  تعرفه  الذي  ال�سريع 
مليار   38 ال�سلعية    ال�سادرات  جمموع  قيمة  بلغت  ولقد  متزايدا. 
دولر عام 2008 مقابل 25 مليار دولرعام 2007 ، اأي بزيادة قدرها 
تتميز  و   .2008 العاملية عام  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  و ذلك بف�سل    52

ال�سادرات العمانية اأ�سا�سا بهيمنة املنتجات النفطية حيث متثل 76 ٪ 
من اإجمايل ال�سادرات و لقد ارتفعت  هذه ال�سادرات النفطية عام 

2008 بن�سبة   52 ٪ لت�سل اإىل 29 مليار دولر.

بلغ  حيث  �سريعا  تغريا  النفطية  غري  ال�سادرات  عرفت  لقد  و 
متو�سط معدل النمو ال�سنوي 35 ٪ بني عامي 2004 و 2008، لت�سجل 
النمو يف  بف�سل  وذل��ك   ٪  48 بن�سبة   لها  زي��ادة  اأك��رب   2008 يف عام 
ال�سادرات من املواد الكيماوية والبرتوكيماويات ، والتي زادت بن�سبة 

74 ٪ خالل الفرتة  2008-2007.

كما ارتفعت ال�سادرات من منتجات البال�ستيك وم�ستقاته حيث 
العاملي  الطلب  ارتفاع  اإىل  الزيادة  هذه  وتعزى   .٪  65 بن�سبة  زادت 
القوي على هذه املنتجات وخا�سة يف اآ�سيا، وهذا يدل على اأن �سلطنة 
عمان يف طريقها لت�سبح اأكرث قدرة على املناف�سة على هذه املنتجات 

يف ال�سوق العاملية.
النباتية  والزيوت  الغذائية  املنتجات  من  لل�سادرات  بالن�سبة  اأما 
.2008 عام   ٪  57 بلغ  بنمو  ا�ستثنائيا  اأداء  �سهدت  فقد  واحليوانية، 

جدول رقم 30/3
توزيع املنشآت الصناعية واالستثمار والعمال حسب القطاع يف عمان 2008-2006

 إمجايل االستثمار ر.ع )000(عدد العاملنيعدد املنشآت
200620072008200620072008200620072008النشاط  الصناعي

9961041961861.1614.366421املواد الغذائية واملشروبات والتبغ
70224-17147-12-الغزل والنسيج واملالبس واجللود

248-73122-564-3اخلشب واملنتوجات اخلشبية مبا فيها األثاث
60-71-2432-1الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر

الكيماويات واملنتجات الكيماوية 
1285789266629429.037121.46141.837ومنتجات البرتول والبالستيك والزجاج

93181855275166.1171.907180.043منتجات اخلامات التعدينية غري املعدنية
125137641047014.72.8الصناعات املعدنية األساسية

494132933971.1951.3773.345املنتجات املعدنية
446224725263524.34966.758صناعات أخرى

4336531,7411,9102,311439.337168.23295,736اجلملة

املصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي 2009
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سلطنة ُعمان

)جدول 31/3(
و ل تزال ال�سادرات من املن�سوجات ت�سهد تراجعا زادت حدته عام 
2004  و تزامن مع فرتة  نهاية اتفاقية املن�سوجات املتعددة الألياف ، 

ذلك اإ�سافة اإىل اأن عمان دولة مفتوحة على حواجز جتارية منخف�سة 
اآ�سيا  من  املن�سوجات  من  �سخمة  كمية  ا�سترياد  اإىل  اأدى  مما  ن�سبيا 
وخ�سو�سا من ال�سني. و تعتمد بقية ال�سادرات العمانية على اإعادة 
2008 حيث  51 ٪ من اإجمايل ال�سادرات لعام  الت�سدير الذي ميثل 
يرتكز جزئه الأكرب يف اإعادة ت�سدير الآلت ومعدات النقل الذي ميثل 

اأكرث من     88 ٪ من ال�سادرات العمانية.

مل  الذي  عمان  �سلطنة  ل�سادرات  اجلغرايف  للتوزيع  بالن�سبة  اأما 
اأي تغري يذكر  وظل مركزا ب�سدة يف عدد قليل من البلدان و  ي�سجل 
ال�سادرات غري  54 ٪ من  ت�ستقبالن  اللتان  والإم��ارات  الهند  خا�سة 
النفطية العمانية مثل امل�ستقات النفطية والغاز امل�سال ، والكابالت ، 

والأ�سمدة بكميات كبرية للهند.
 و يف هذا ال�سدد، مت ال�سروع يف تنفيذ اتفاقات التجارة احلرة مع 
الوليات املتحدة يف فاحت يناير من عام 2009 بالإ�سافة اإىل التوقيع 
التي  و�سنغافورة  وا�سرتاليا  واليابان  كوريا  مع  مماثلة  اتفاقات  على 

�ستمكن من تو�سيع وجهات ت�سدير املنتجات العمانية غري النفطية.

عمان و األزمة املالية العاملية
العاملية نتيجة لالنخفا�ص  املالية  بالأزمة  العماين  تاأثر القت�ساد 
انخفا�ص  اإىل  اأدى  والذي  العاملية  النفط   اأ�سعار  �سهدته  الذي  احلاد 
 2009 الأول من عام  الن�سف  50 ٪ يف  بن�سبة  النفط   لعائدات  قوي 

ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل.
املحلي  ال��ن��اجت  انخف�ص  النفط،  ع��ائ��دات  لنخفا�ص  كنتيجة  و 
43 مليار  2009 مقابل  52 مليار دولر عام  الإجمايل ال�سمي بن�سبة 
عام 2008. ومن املتوقع اأن ينخف�ص معدل النمو يف عمان لي�سل اإىل 3 

٪ عام 2009 مقابل 6.2 ٪ يف عام 2008.
 ، النفطي  القطاع  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  الأزم��ة  هذه  اأث��رت  لقد  و 
65.5 مليار دولر اأمريكي   حيث انخف�ص الناجت املحلي الإجمايل من 
  2009 عام  دولر  بليون   37.3 اإىل   2008 مار�ص   / يناير  فرتة  خالل 
على  النفطي  غري  القطاع  حافظ  بينما   ،٪  75 ق��دره  بانخفا�ص  اأي 
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املصدر : البنك املركزي

جدول رقم 31/3
صادرات عمان حسب السلع 2004 - 2008  )مليون دوالر(
تغري 07/08 )يف املئة(20042005200620072008

10,97915,91617,68718,97929,01052.9الصادرات النفطية
الصادرات غري النفطية

39744738946372857.2منتجات غذائية وحيوانية وصناعات غذائية
33.3-6339291812نسيج وألبسة

7423436346380874.5منتجات كيماوية وبرتوكيماوية
82878429749265.7منتجات البالستك واملطاط ومنتجات مشتقة

1131345681,1841,63938.4منتجات معدنية
19225332631843336.2منتجات احلديد
18426637665092141.7منتجات أخرى

1,1051,4612,1373,3955,03348.2املجموع
1,4161,5342,0162,6393,98851.1إعادة التصدير

13,50018,91121,83925,01338,03152إمجايل الصادرات

املصدر : البنك املركزي العماين
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دينامكيته  على الرغم من الأزمة املالية العاملية وذلك بف�سل �سيا�سة 
احلكومة التي قررت متابعة امل�ساريع ال�ستثمارية الكبرية اجلارية.

�سناعات  اإنتاج  انخف�ص  فلقد  ال�سناعي،  القطاع  بخ�سو�ص  اأما 
العاملية  النفط  اأ�سعار  عرفته  الذي  احلاد  لالنخفا�ص  نتيجة  النفط 
عام  الأخري من  الن�سف  برميل يف  مليون   71.5 من  انخف�ست  حيث 

2008 لت�سل اإىل 62.8 يف الأول من عام 2009.

كما انخف�ست �سادرات ال�سناعات املعدنية بدورها بن�سبة 35 ٪ 
يف الربع الأول من عام 2009 مقارنة بالن�سف الأول من العام ال�سابق، 
حيث انخف�ست من 321 مليون دولر اأمريكي يف الربع الأول من عام 

2008 اإىل 208 ماليني دولر يف الربع الأول من عام 2009.

والبرتوكيماويات  الكيماويات  ال�سناعات  اأي�سا  ت��اأث��رت  لقد  و 
15 ٪ بني  بالنكما�ص العاملي احلاد حيث انخف�ست �سادراتها بن�سبة 

الن�سف الأول من عام 2008 والربع الأول من 2009. 
انخفا�سا  وم�ستقاته  البال�ستيك  منتجات  من  ال�سادرات  و�سهدت 
 2008 عام  من  الأول  الن�سف  يف  دولر  مليون   100 بلغت  حيث  اأي�سا 
لت�سل اإىل 89 مليون دولر ، اأي بانخفا�ص قدره 10 ٪. )�سكل 38/3(.

�سلطنة  يف  عموما  التحويلية  ال�سناعة  �سادرات  انخف�ست  كما 
عمان يف الربع الأول من عام 2009 بن�سبة 11 ٪ مقارنة بالفرتة نف�سها 

من العام املا�سي )البنك املركزي 2009(.
ومع ذلك ، �سمد القت�ساد العماين يف وجه الأزمة املالية الدولية 
حيث ا�ستفاد من تراكم عائدات النفط يف الأعوام اخلم�سة ال�سابقة و 
ال�ستثمارات ال�سخمة التي مت اإطالقها و التي �ستمكن من زيادة اإنتاج 
ال�سنوات  خالل  ال�سلطنة  يف  �سخمة  عائدات  �سمان  و  والغاز  النفط 

املقبلة. 
اأما بالن�سبة لعام 2010 ، ف�سوف يوؤدي الرتفاع التدريجي لأ�سعار 
الربميل احلالية اإىل ت�سجيع الن�ساط القت�سادي و اإنعا�ص الإيرادات 

العامة للبلد تدريجيا.

و من املتوقع اأن يعرف القت�ساد ت�سارعا يف وترية الإنفاق العام وزيادة 
ال�ستثمار خا�سة يف القطاع غري النفطي.  ومن املتوقع اأي�سا اأن ت�ستاأنف 
ال�سناعات الرئي�سة ن�ساطها بف�سل انتعا�ص الطلب العاملي، و اأن يتح�سن 
معدل النمو القت�سادي عام 2010 بنحو 3.7 ٪ مقابل 3 ٪ عام 2009 و اأن 

انخف�ص معدل الت�سخم ليبلغ 2.5 ٪ مقابل 3.5 ٪  عام 2008. 
تعزيز  املرتقب  فمن  الأعمال  ملناخ  الكربى  الإ�سالحات  وبف�سل 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف ال�سلطنة نتيجة لتزايد ثقة امل�ستثمرين 
الأجانب الذين مت ت�سجيعهم عن طريق اإطالق برنامج التحرر الذي 

يحظى بجاذبية خا�سة.
ومع ذلك، ينبغي ل�سلطنة عمان اأن تاأخذ درو�سا من الأزمة املالية 
العاملية باأن ت�سعى اإىل م�ساعفة جهودها لتنويع اقت�سادها ليكون اأقل 

اعتمادا على النفط وال�سلع.
ب�سكل كبري  التنمية القت�سادية يف �سلطنة عمان  ونظرا لعتماد 
على املوارد املتولدة عن اإنتاج النفط والغاز والتي متثل ما يقرب من 
76 ٪ من عائدات الت�سدير، فال زالت �سلطة عمان عر�سة  لتقلبات 

اأ�سعار ال�سوق من املواد الهيدروكربونية .
حتديا  يواجه  اأن  العماين  لالقت�ساد  ينبغي  ذلك  عن  وف�سال 
تخلق  ل  امل�ساريع  اأن  حيث  العمل  فر�ص  خلق  هو   و  اآخ��را  رئي�سيا 
يرتاوح  حيث  العمل  �سوق  يف  ال�سباب  ل�ستيعاب  تكفي  عمل  فر�ص 
الرغم  على  العاملة  القوى  من   ٪  15 و   10 بني  ما  البطالة  معدل 
التدريب و  ال�سلطات العمانية يف عمليات  التي نفذتها  التدابري  من 

»تعمني« الوظائف.
غري  القطاع  يف  املنخف�ص  ال�ستثمار  معدل  فاإن  لذلك  كنتيجة  و 
النفطي يبطئ من انتعا�ص منافذ جديدة و من الإ�سالحات الهيكلية 
املرغوب فيها. و لهذا ال�سبب، ترتكز اإ�سرتاتيجية احلكومة على التطور 
و ذلك من خالل اإقامة �سناعات ذات قيمة م�سافة عالية وذات راأ�ص 

مال كثيف، حيث ميكن خلق فر�ص عمل موؤهلة.
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فلسطين
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان :  3,6 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل:  5 مليار دوالر 	•

متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي:  1412  دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  0.3 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  17 % 	•
مساهمة االستثمار اإلمجايل يف الناتج املحلي اإلمجايل:  18 % 	•

قيمة صادرات السلع واخلدمات:  737 مليون دوالر 	•
             القطاعات الصناعية الرئيسة: الصناعات الغذائية و صناعة النسيج

           وصناعة األثاث واخلشب. 
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دولة فلسطين

شهد عام 2008 استمرار تراجع العديد من مؤشرات االقتصاد 
الفلسطيين وذلك نتيجة للظروف اليت واجهها خالل العام، 
وأهمها استمرارالسياسات واملمارسات اإلسرائيلية ضده 
السيما ما يتعلق بتصعيد مستويات احلصار وإغالق املعابر 

واستمرار مصادرة األراضي وبناء اجلدار.

ونتيجة لذلك، مل يرتفع الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية 
4.5 مليار عام  5 مليار دولر مقابل  اإىل  اإل بن�سبة متوا�سعة لي�سل 
الناجت  من  الفرد  ن�سيب  متو�سط  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در   ،2007

املحلي الإجمايل بالأ�سعاراجلارية قد بلغت 1412 دولر. 
ويتبع اجتاه العمالة ب�سورة عامة، م�سار الناجت املحلي الإجمايل 
اإذ بلغ معدل البطالة 29 ٪ يف عام 2008 مقارنة مبعدل قدره 21 ٪ يف 
عام 2000، وتدل بيانات اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني على 
اأن معدل البطالة يف قطاع غزة اأعلى بكثري حيث بلغ يف 35.2 ٪ عام 
2008 مقارنة مبعدل قدره 24.5 ٪ يف ال�سفة الغربية ويفر�ض تراجع 

العمل يف القطاع اخلا�ض �سغوطا على ال�سلطة الفل�سطينية يف اجتاه 
تو�سيع فر�ض العمل يف القطاع العام وتقدمي الإعانات ك�سمامات اأمان 
ل�سمان ال�ستقرار الجتماعي على الرغم من الكلفة املالية العالية. 

وقد تو�سعت العمالة يف القطاع العام لي�سل اإيل 64 ٪ عام 2008.
ونتيجة لرتفاع معدل البطالة، و�سيا�سة الإغلق ال�سرتاتيجية، 
 ، وانت�سارا  حدة  يزداد  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الفقر  ظل 
وات�سعت الفجوة بني ال�سفة الغربية وقطاع غزة الأكرث عزلة. فمنذ 
عام 2000، فقدت 62 ٪ من الأ�سر الفل�سطينية ما يزيد عن 80 ٪ من 

دخلها )ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 2008(. 
اإىل  الفل�سطينية  الأ�سر  ا�سطرت  الفقر،  حدة  لتزايد  ونتيجة 
وتاأخري  املمتلكات،  وبيع  الأ�سا�سية  الحتياجات  على  اإنفاقها  خف�ض 
اأوك�سفام،  )منظمة  الدرا�سة  عن  الأطفال  واإيقاف  الفواتري،  �سداد 
2008، ومكتب تن�سيق ال�سوؤون الإن�سانية، 2008(. كما اأن الأزمة التي 

طال اأمدها قد جتلت يف تردي نوعية التعليم واخلدمات ال�سحية، 
املادي  امل��ال  راأ���ض  ثلث  من  اأك��رث  اأن  به  املعرتف  من  ك��ان  واإذا 
الفل�سطيني قد دمر، فاإنه مل يجر بعد تقييم ملدى اخل�سارة يف راأ�ض 

املال الب�سري حا�سرا وم�ستقبل واآثارها على املدى الطويل.
الفقر حدة يف عام  يزداد  اأن  يتوقع  الراهنة،  الظروف  ويف ظل 
2009 لأن النمو القت�سادي املتوا�سع املتوقع لن يكون كافيا ملجاراة 

النمو ال�سكاين اأو للتاأثري على حالة البطالة، خا�سة يف غزة. 
ولعمليات الإغلق ونقاط التفتي�ض واحلواجز، الذى ارتفع عددها 
القت�ساد  تاأثريها على   ،  2008 600 عام  2005 اىل  376 عام  من 
الفل�سطيني من خلل قنوات متعددة، فهي حتد من اإمكانية ح�سول 
املنتجني على املدخلت امل�ستوردة اللزمة للإنتاج ، كما اأنها تعرقل 
املحلية.  والأ�سواق  الت�سدير  اأ�سواق  اإىل  و�سولهم  نف�سه  الوقت  يف 
امل�ستوردة  املدخلت  تكاليف  ارتفاع  اإىل  الإغ��لق  عمليات  وت��وؤدي 
والنقل والتخزين. ومن امل�سلم به على نطاق وا�سع اأن �سيا�سة الإغلق 

القت�ساد  تقيد  التي  تدمريا  الأ�سد  العوامل  اأحد  ت�سكل  الإ�سرائيلية 
ومكتب  الدويل  والبنك  الفل�سطينية  الوطنية  )ال�سلطة  الفل�سطيني 

العمل الدويل، 2008(.
وبهذا حتول القت�ساد الفل�سطيني من اقت�ساد تقوده ا�ستثمارات 
باأو�ساع  �سبيهة  اأو�ساع  متدهور جراء  اقت�ساد  اإىل  اخلا�ض  القطاع 
موارد  على  يعتمد  اقت�سادا  الفل�سطيني  القت�ساد  واأ�سبح  احلرب، 
تلبية  نحو  موجهة  الآن  باتت  التي  اخلارجية  واملعونة  العام  القطاع 
احتياجات ال�ستهلك ال�سرورية وتوفري الإغاثة بدل من ال�ستثمار.

و نتيجة ا�ستمرارال�سيا�سات الإ�سرائلية �سد الإقت�ساد الفل�سطيني 
ل�سيما فيما يتعلق بتقييد و ت�سييق قاعدته الإنتاجية، يتوجه القت�ساد 
يف قطاع غزة ويف ال�سفة الغربية اليوم اأ�سا�سا نحو قطاع اخلدمات 
حيث ي�ساهم هذا الأخري بن�سبة 76،8 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل، 
يليه القطاع ال�سناعي الذي ميثل ٪14 والقطاع الزراعي بن�سبة 9،1 
 .٪ 2،7 ٪، ثم قطاع البناء والأ�سغال العمومية الذي ي�ساهم بن�سبة 
وكما يظهر من ال�سكل 39/3، فبا�ستثناء قطاع اخلدمات، تراجعت 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القت�سادية  القطاعات  جميع  م�ساهمة 

مقارنة مع عام 2000.
اأ�سا�سا على �سناعات  ال�سناعي، فيعتمد  بالقطاع  يتعلق   وفيما 
10904 من�ساأة يف قطاع غزة وال�سفة الغربية،  �سغرية يبلغ عددها 
91 ٪ منها من�ساآت تابعة للقطاع اخلا�ض و90 ٪ عبارة عن �سناعات 

�سغرية جدا ت�سغل اأقل من 5 اأ�سخا�ض.
فح�سب مكتب الإح�ساءات الفل�سطيني، ي�سغل القطاع ال�سناعي 
القطاع  ويعتمد  فل�سطني،  يف  العمالة  اإجمايل  من   ٪  12.6 ح��وايل 
ال�سناعي اأ�سا�سا على ال�سناعات التحويلية التي ت�ساهم ب� 98 ٪ من 

القيمة امل�سافة وت�سغل 98 ٪ من العمال.
اإىل  يفتقر عموما  الفل�سطيني  اأن القت�ساد  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
و  احلجر  خا�سة  و  ال�ستخراجية  ال�سناعات  واأن  الطبيعية  امل��وارد 
الرخام ترتكز فى ال�سفة الغربية اأما قطاع غزة فل يحتوى على اأية 
�سناعة ا�ستخراجة �سوى الرمل التى يتم ا�ستخراجها دون تخطيط.

647 مليون  ارتفعت قيمة الناجت ال�سناعي التحويلي من حوايل 
دولر يف عام 2007 اإىل 863 مليون دولر يف عام 2008 حمققا معدل 

منو بلغ 33 ٪، ح�سب تقديرات املكتب الأح�سائي الفل�سطيني. 
األ اأن اإجراءات الإغلق الإ�سرائيلية �سد قطاع غزة، اأ�سفرت عن 
توقف الن�ساط يف نحو 90 ٪ من املوؤ�س�سات ال�سناعية يف القطاع و 

ت�سغيل الن�سبة الباقية باأقل من 40 ٪ من طاقتها الإنتاجية.
ويهيمن على ال�سناعة الفل�سطينية اأربع قطاعات، منها املنتجات 
الغذائية والتبغ التي ت�ساهم بن�سبة 30 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل 
التحويلي، تليها �سناعة مواد البناء بن�سبة 17 ٪ و�سناعة املن�سوجات 
 9 ٪ و�سناعة اخل�سب ومنتجاته والأثاث بن�سبة   13 وامللب�ض بن�سبة 

٪ )�سكل 39/3(.
يتميز قطاع ال�سناعات الغذائية ب�سكل خا�ض مبيزة ا�سرتاتيجية 
بالن�سبة للقت�ساد ولل�ساكنة الفل�سطينية، فهو يوؤمن حاجيات الغذاء 
لل�ساكنة التي تتزايد بقوة )3.3 ٪( كما يلعب دورا اأ�سا�سيا يف ت�سغيل 
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جدول 32/3
أهم املؤشرات االقتصادية يف فلسطني) الضفة الغربية وقطاع غزة( )مليون دوالر (

200020012002200320042005200620072008السكان وقوى العمل

3,2123,3353,4553,5763,7003,8253,9524,0813612السكان )باأللف (
695675694758790827872913875القوة العاملة )باأللف(
597505477564578633872913626عدد العاملني )باأللف(

212541333329.029.628.929معدل البطالة ٪
1177049555063636775العمالة يف إسرائيل )باأللف(

توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات
141215161614161613الزراعة ٪

141413131313121312الصناعة ٪
201511131212121111البناء والتشييد ٪

526061596060616164اخلدمات والفروع األخرى ٪

األداء املاكرو إقتصادي
الناتج املحلي اإلمجايل 

4,1163,8163,4843,9204,1444,4804,3944,5125099باألسعار اجلارية

الدخل القومي اإلمجايل 
5,2744,4044,0104,4614,7404,7584,9295,0376107باألسعار اجلارية

نصيب الفرد من الناتج املحلي 
1,2811,1441,0091,0961,1201,1711,1121,1061412بالدوالر

نصيب الفرد من الناتج املحلي 
1,3271,1751,0301,1171,1481,1651,0509451285احلقيقي بالدوالر

595499367472293298150176688االستثمار العام
851623311654743751664640810االستثمار اخلاص
1,4461,1226781,1261,0361,0088148161498إمجايل االستثمار

نسبة االستثمار إىل الناتج 
352920292523191829املحلي االمجايل ٪

التجارة اخلارجية

731507418436482538370500737صادرات السلع واخلدمات
2,9862,3392,1292,4052,7493,1203,1183,6153769واردات السلع واخلدمات

3032-3,115-2,748-2,582-2,267-1,969-1,710-1,832-2,254-فجوة املوارد
نسبة الواردات إىل الناتج 

18131211121281115املحلي اإلمجايل ٪

نسبة الصادرات إىل الناتج 
736161616670718074املحلي اإلمجايل ٪

1 تشمل االرقام سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 1
املصادر: سلطة النقد الفلسطينية، مكتب اإلحصاءات املركزي الفلسطيين، االونكتاد، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد،2009. 
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دولة فلسطين

الفل�سطينيني حيث ي�سغل اأزيد من 9660 عامل. اأما اأهم املنتجات 
فهي زيت الزيتون والزيتون والفرولة.

وبلغت القيمة امل�سافة لل�سناعات الغذائية 262 مليون دولر عام 
 ،٪  53 اأي بن�سبة تزايد   ،2007 171 مليون دولر عام  2008 مقابل 

اإل اأن عدد املن�ساآت ال�سناعية يف هذا القطاع وا�سل انخفا�سه حيث 
تراجع من 1793 وحدة عام 2001 اإىل 1558 وحدة عام 2006، اأي 

بن�سبة انخفا�ض 13 ٪.
هذا  ازده���ار  تعيق  التي  ال�سعوبات  وحجم  طبيعة  يبني  وه��ذا 
القطاع ب�سبب الإغلقات املفرو�سة من اإ�سرائيل والتي متنع املنتجني 
من احل�سول على املنتجات الو�سيطة ومن الولوج اإىل الأ�سواق املحلية 
كما  لل�ستثمار  ال�سرورية  الر�ساميل  على  ومن احل�سول  والأجنبية 

تعيق حركة النقل والعمال.
يف  حتويلي  �سناعي  قطاع  اأه��م  ثاين  البناء  م��واد  قطاع  ويعترب 
الإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪  18 بن�سبة  ي�ساهم  حيث  فل�سطني 
وي�سغل حوايل 8000 عامل. ويكت�سي هذا القطاع اأهمية بالغة حيث 
يحظى باأولوية لدى ال�سلطة الفل�سطينية لتلبية حاجيات قطاع البناء 

والأ�سغال العمومية ول�سمان النمو القت�سادي .
عودة  بف�سل  اأ�سا�سا  كبرية  ب�سرعة  ال�سكن  بناء  تطور  ولقد 
م�ستثمري ال�ستات الفل�سطيني اإىل داخل بلدهم. كما منحت ال�سلطة 
الفل�سطينية اأرا�سي امللك العمومي لل�ساكنة لت�سجيع البناء. و نتيجت 
ذلك �سجلت القيمة امل�سافة لهذا القطاع اإرتفاعا ب� 11 ٪ عام 2008 

حيث بلغت 149 مليون دولر مقابل 134 مليون دولر عام 2007.
البناء يف قطاع غزة وال�سفة الغربية  اأن العديد من ور�سات  اإل 
كمنظمة  الدولية  املوؤ�س�سات  م�ساريع  جميع  توقيف  مت  كما  توقفت، 
 116 ب�  ق��درت  والتي  الدولية  الغوث  ووكالة  للتنمية  املتحدة  الأمم 

مليون دولر ب�سبب ندرة مواد البناء.

ت�سبب  غزة  ح�سار  اأن  الفل�سطينية  ال�سناعة  نقابة  و�سرحت 
و30 يف  الزليج  13 يف  البناء،  مواد  وتوقف جمموع م�سانع  غلق  يف 
 3500 فقدان  وبالتايل  الآج��ر  يف  و250  الرخام  يف  و145  الإ�سمنت 

عامل ملنا�سب عملهم.
حتويلي  �سناعي  قطاع  ثالث  والألب�سة  الن�سيج  �سناعة  وتعترب 
الإجمايل  املحلي  الناجت  ٪ من   13 بن�سبة  ي�ساهم  فل�سطني حيث  يف 
فل�سطني،  يف  ال�سناعية  العاملة  لليد  م�سغل  اأول  ويعترب  التحويلي، 
ال�سغرية  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  من  املئات  من  هذاالقطاع  ويتكون 
ت�ستغل يف املنازل وعادة ما تكون غري منظمة، و70 ٪ من ال�سركات 

جمهولة الإ�سم فردية و30 ٪ الباقية ان�ساأت عرب »ال�سراكة«.
الغربية  بال�سفة  والألب�سة  الن�سيج  لور�سات  جتمع  اأه��م  يوجد 
تنتمي  م�سنعا.   760 ح��وايل  بها  يوجد  التي  غ��زة  وقطاع  بنابل�ض 
م�سانع الن�سيج يف قطاع غزة اأ�سا�سا للقطاع اخلا�ض وتتميز بخربتها 
اليدوية وبجودتها العالية وبالدقة يف احرتام  مواعيد الت�سليم حيث 

95 ٪ من الإنتاج ي�سدر اأو يعاد ت�سديره عرب اإ�سرائيل.

وحقق قطاع الن�سيج يف فل�سطني قيمة م�سافة بلغت 111 مليون 
دولر عام 2008 مقابل 82 مليون دولر عام 2007، اإل اأن ن�سبته يف 
الناجت املحلي الإجمايل التحويلي انخف�ست ب�سكل عام من 20 ٪ عام 

2001 اإىل 13 ٪ عام 2008.

تهدف  التي  الإ�سرائيلية  واحل�سار  العنف  ب�سيا�سة  ويف�سر ذلك 
اإىل تدمري القاعدة الإنتاجية للقت�ساد الفل�سطيني.

فبني عام 2001 و عام 2006، تراجع عدد �سناعات الن�سيج والألب�سة 
عام  من�ساأة   1510 اإىل  من�ساأة   3248 من  انخف�ض  حيث  الن�سف  اإىل 
2006، كما انخف�ض عدد العمال ب� 35 ٪ يف هذا القطاع ولنف�ض الفرتة.

اأما يف غزة املحا�سرة، فالو�سعية اأكرث ا�ستفحال حيث، وح�سب 
الن�سيج  م�سانع  من   ٪  99 اأغلقت  الفل�سطينية،  ال�سناعة  نقابة 
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املصدر : املكتب املركزي لإلحصاءات الفلسطينية
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الأجهزة  كلفات  وارتفاع  الأولية  املواد  النق�ض يف  ب�سبب  �سلت  حيث 
واخل�سائر امل�ساعفة يف رقم معاملتها.

اأما رابع اأهم قطاع حتويلي، فهو �سناعة الأثاث واخل�سب ويتميز 
خا�سة باخلربة حيث ت�ساهم �سناعة الأثاث ب� 9 ٪ من الناجت املحلي 
الإجمايل وت�سغل حوايل 9520 عامل عام 2008. و لقد مت اإح�ساء 
551 م�سنعا يف قطاع غزة وال�سفة الغربية،  وتعرف م�سانع الأثاث 

 67 وبجودة منتجاتها حيث  الوا�سعة  فل�سطني بخربتها  واخل�سب يف 
٪ حلاجيات  و20  الأ�سر  يخ�س�ض حلاجيات  امل�سنع  الأث��اث  من   ٪

املكاتب بينما ي�ستعمل 13 ٪ يف قطاع البناء.
 75 وبلغت  الأثاث واخل�سب  امل�سافة ل�سناعات  القيمة  اإ�ستقرت 
مليون دولر عام 2008 ويرجع هذا التدهور، كباقي القطاعات، اإىل 

�سيا�سة احل�سار والعنف الإ�سرائيلي.
ففي غزة مثل، 90 ٪ من م�سانع الأثاث توقفت بينما 95 ٪ من 
م�سانع النجارة اأغلقت اأبوابها مما اأدى اإىل فقدان اأزيد من 6000 

عامل . 

ميزات وحتديات وآفاق الصناعة 
الفلسطينية

حاجياتها  وعلى  ال�سرتاتيجي  موقعها  على  بناء  فل�سطني  تعد 
اإىل  بالنظر  م�ستغلة  غري  �ساعدة  �سوقا  الأ�سا�سية  البنية  تنمية  من 
الأمية  معدل  حيث  التكوين  جيدة  ب�ساكنة  تتمتع  فهي  موؤهلتها، 

ليتجاوز 7.7 ٪ وبن�سبة متدر�ض يف امل�ستوى الثانوي بلغت 58 ٪.

يد  على  يعتمد  ن�سيط  خا�ض  قطاع  بوجود  فل�سطني  تتميز  كما 
يف  خا�سة  خربة  وذات  ومتحفزة  ن�سبيا  منخف�سة  كلفة  ذات  عاملة 
القطاع ذي �سمعة  اأ�سبح هذا  والأثاث واخل�سب حيث  الن�سيج  �سنع 

على امل�ستوى العاملي.
لكن ل يزال الإقت�ساد الفل�سطينى يواجه حتديات كبرية اأهمها 
فيما  �سيما  ل  �سده،  الإ�سرائيلية  واملمار�سات  ال�سيا�سات  ا�ستمرار 
يتعلق بت�سعيد م�ستويات احل�سار واإغلق املعابر وا�ستمرار م�سادرة 

الأرا�سي وبناء اجلدار.
و نتج عن هذه ال�سيا�سات تدمري وتاآكل القدرة الإنتاجية الفل�سطينية 
اإىل  اخلا�ض  القطاع  ا�ستثمارات  تقوده  اقت�ساد  من  القت�ساد  وحتول 
على  يعتمد  اقت�سادا  الفل�سطيني  القت�ساد  واأ�سبح  متدهور  اقت�ساد 
موارد القطاع العام واملعونة اخلارجية التي باتت الآن موجهة نحو تلبية 

احتياجات ال�ستهلك ال�سرورية وتوفري الإغاثة بدل من ال�ستثمار.
والقت�سادية  الجتماعية  ال�سعوبات  ذي  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
اإعادة  جهود  ملوا�سلة  هامة  ل�ستثمارات  �سرورة  هناك  وال�سيا�سية، 

اإعمار فل�سطني وتطوير وحتديث البنية الأ�سا�سية.
ولذلك فاإن جهود الإ�سلح املايل التي تبذلها ال�سلطة الفل�سطينية 
ينبغي اأن تكون مت�سل�سلة على نحو يراعي ظروف الفقر والبطالة التي 
مطرد  بتدفق  م�سبوقة  تكون  واأن  الفل�سطينى  املواطن  منها  يعاين 

للمعونة اخلارجية. 
لإنهاء  الدويل  املجتمع  من  وفعالة  مكثفة  جهود  من  اإذن  فلبد 
�سيا�سة الإغلق املفرو�سة على الرا�سي الفل�سطينية ق�سد اإ�ستقطاب 

ودعم ال�ستثمارات املحلية والأجنبية.

جدول رقم 33/3
القيمة املضافة  للصناعات الفلسطينية )مليون دوالر(

20012002200320042005200620072008

420330445600585566647864جمموع الصناعات التحويلية

13177131128133144172263صناعة  املنتجات الغذائية 

84658482826282111صناعة  املنسوجات و املالبس 

21632694759457675صناعة  اخلشب و منتجاته و األثاث

13682023142046صناعة  الورق و منتجات الورق 

4029434850414462صناعة  الكيماويات 

728069137129213135149صناعة  منتجات املعادن الالفلزية األخرى

11021234صناعة  املعادن األساسية

383838653640110152صناعة  املنتجات املعدنية و اآلالت و املعدات

25523707145299صناعات حتويلية أخرى

املصدر : املكتب املركزي لإلحصاءات الفلسطينية



دولــة قطــر



قطر
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان : 1 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 102 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 16 % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 93204 دوالر 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(:  70 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  62 % 	•
مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  6.8 % 	•

قيمة االستثمار األجنيب املباشر : 6,7 مليار دوالر 	•



132

دولة قطر

وترية  لدولة قطر على  الناتج املحلي اإلمجايل  حافظ 
منوه اليت يشهدها منذ سنوات عديدة، حيث ارتفع الناتج 
املحلي اإلمجايل بالقيمة اإلمسية إىل 102 مليار دوالر يف 
عام 2008 مقارنة مع 71 مليار دوالراليت مت تسجيلها عام 
2007.كما سجل معدل النمو احلقيقي ارتفاعا بلغ 16 ٪ 

عام 2008 مقابل 15 ٪ عام 2007.
وعند حتليل معدل النمو يف خمتلف القطاعات الفرعية املكونة 
يف  �ساهمت  الفرعية  القطاعات  جميع  اأن  يالحظ  القطاع،  لهذا 

حتقيق تلك الزيادة واإن تباينت ن�سب م�ساهمتها يف ذلك. 
وفقا  النفطية  غيير  االقت�سادية  القطاعات  اإىل  وبالنظر 
معدل  يف  توا�سال   2008 عام  خالل  �سهدت  اأنها  جند  لطبيعتها، 

  ٪ 26.9 2008 معدل منو مقداره  منوها، حيث حققت خالل عام 
وبلغ ناجت هذا القطاع 39.3 مليار دوالر م�سكال نحو 39.2 ٪  من 

اإجمايل الناجت املحلي االإجمايل.
من  مواردها  لتطوير  امل�ساريع  من  العديد  قطر  دوليية  نفذت 
واملعاجلة  والتجميع  اال�ستك�ساف  جماالت  �سملت  والغاز،  النفط 
والت�سنيع والت�سدير، كما ت�سهد االآن اإقامة وتطوير وحتديث البنية 
وت�سديره،  وت�سييله  الغاز  لتجميع  �سخمة  مل�سروعات  االأ�سا�سية 
واأ�سبحت دولة قطر يف عام 2008 من اأكرب م�سدري الغاز امل�سال 
يف العامل، حيث قطعت خطوات متقدمة يف جمال �سناعة ت�سييل 
الغاز، واإن�ساء املرافق والتجهيزات الفنية املتطورة لت�سديره، مما 
اإىل امل�ساهمة الن�سيطة يف تنويع م�سادر الدخل،  اأدى يف النهاية 
من  النابعة  امل�سافة  القيمة  وزيييادة  الوطني،  االقت�ساد  وتن�سيط 

جدول رقم 34/3
تطور الناتج املحلي اإلمجايل يف قطر 2006-2008 )مليون دوالر(

200620072008

32,53940,24061,023النفط والغاز

62 %57 %57 % النسبة

52 %24 %29 %معدل النمو 

24,23131,02639,383القطاعات غري النفطية

39 %44 %43 % النسبة

27 %28 %41 %معدل النمو 

املصدر : البنك املركز القطري
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املصدر : وزارة التخطيط



133

عملية الت�سنيع، و خلق املزيد من فر�ص العمل. 
الرئي�سي  املكون  والييغيياز،  النفط  قطاع  �سجل  لذلك  نتيجة  و 
من  الرغم  على  وذلييك  هائلة،  قفزة  االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف 
االنخفا�ص احلاد يف اأ�سعار النفط خالل الن�سف الثاين من العام. 
فقد �سجل القطاع ناجتا مقداره 63 مليار دوالر يف 2008، حمققا 
بذلك زيادة حوايل 52 ٪ خالل 2008. و يعزى ذلك باالأ�سا�ص اإىل 
تتم  التي  امل�سال  الغاز  من  متكونة  قطر  دولة  �سادرات  معظم  اأن 
وفقا لعقود طويلة االأجل باأ�سعار ثابتة، ي�ساف اإىل ذلك ما �ساهدته 
اأ�سعار النفط من ارتفاع جتاوز معها �سعر برميل النفط يف االأ�سواق 

الدولية معدل 130 دوالر للربميل خالل الن�سف االأول من العام.
وقد �ساعد النمو االإيجابي غر امل�سبوق يف قطاع النفط والغاز 
اجلارية  باالأ�سعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  ن�سيبه  زيييادة  على 
بحوايل 4.3 ٪. وعلى ذلك و�سل ن�سيب قطاع النفط والغاز الن�سبي 

اإىل 61 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل الكلي.
ومن جانب اآخر، حقق قطاع ال�سناعة التحويلية زيادة كبرة 
دوالرللعام  مليار   6،9 اإىل  القطاع  ناجت  و�سل  فقد  العام،  خالل 
 5،2 مع  32.4 ٪، مقارنة  بن�سبة  بذلك معدل منو  2008، م�سجال 

ال�سناعة  قطاع  اأن  من  الرغم  وعلى   .2007 عام  يف  دوالر  مليار 
التحويلية له روابط مبا�سرة باالقت�ساد اخلارجي، اإال اأنه مل يتاأثر 
بعيد  حد  اإىل  �ساهمت  ورمبييا  العاملي،  االنهيار  جييراء  من  ب�سدة 
اال�ستثمارات احلكومية الكبرة يف جمال �سناعة البرتوكيماويات 
ف�سال عن غرها من املبادرات، يف تقليل االآثار ال�سلبية وتخطيها 

ليتحقق هذا النمو الكبر.
و�ساعد دعم اال�ستثمارات احلكومية املتزايدة معدل النمو املرتفع 
للقطاع يف احلفاظ على مرتبته الثالثة بني الناجت الكلي للقطاعات 

االقت�سادية. وبلغت اأهمية القطاع الن�سبية 6.8 ٪ عام 2008.

ت�سجيع  القطرية حاليا على و�سع �سيا�سة  ال�سلطات  كما تعمل 
للقطاع  االأجييانييب  امل�ستثمرين  جتييذب  جديدة  �سناعية  م�ساريع 
اإقامة  خالل  من  واملتو�سطة  ال�سغرى  امل�ساريع  وتنمية  التحويلي 

مناطق �سناعية حرة.
رغم  مهمة  �سناعية  م�ساريع  عييدة  قطر  دولييية  عييرفييت  فقد 
ال�سناعات  منطقة  اإقامة  بينها  من  العاملي  االقت�سادي  التباطوؤ 
ال�سغرة و املتو�سطة لت�سجيع و ا�ستقطاب اال�ستثمارات املحلية و 
اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر و االرتقاء بتقنية الت�سنيع ورفع كفاءة 
بها يف  امل�سموح  ال�سناعات  و من بني  ال�سناعي  التقدم  و  االإنتاج 
هذه املنطقة: �سناعة املواد الغذائية و امل�سروبات و التبغ و الغزل 
املنتجات  و  الكيماويات  �سناعات  و  اجللود  و  املالب�ص  و  الن�سيج  و 
املعدنية  ال�سناعات  و  الفحم  و  البرتول  منتجات  و  البرتوكيماوية 

االأ�سا�سية.
عالوة على ذلك، مت اإن�ساء قطر فارما وهو اأول م�سنع لل�سناعات 
الدوائية بقطر بتكلفة 220مليون ريال للمرحلة االأوىل. و توجد 549 
وحدة �سناعية يف قطر ت�سغل حوايل 38349 عامال غر اأن 83 ٪ 

من العمال هم اأجانب ح�سب وزارة الطاقة وال�سناعة.
برناجما جديدا  القطرية  ال�سلطات  اأعّدت  املنطلق،  ومن هذا 
القطاعني  داخييل  العمل  يف  للقطريني  االأولييوييية  باإعطاء  يق�سي 

ال�سناعي وغر ال�سناعي.
ارتفع  فقد  التحويلية،  ال�سناعات  يف  لال�ستثمار  بالن�سبة  اأما 
12.7 مليار دوالر مقابل  2008 حيث بلغ  10.8 ٪ يف عام    بن�سبة 
يجذب  القطاع  هييذا  اليييزال  و   .2007 عييام  يف  دوالر  مليار   11.5
اال�ستثمار االأجنبي املبا�سر الذي ارتفعت م�ساهمته من 30.4 ٪ اإىل 

37.5 ٪ يف اإجمايل اال�ستثمارات يف هذا القطاع. 
الغزل  قطاع  نحو  االأجنبية  اال�ستثمارات  من   ٪  36 تتجه  و     
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القطري.  ال�سوق  بها  يتمتع  التي  اجليدة  لالآفاق  نظرا  والن�سيج 
قطاع  نحو  املبا�سرة  االأجنبية  اال�ستثمارات  من   ٪  35 تتجه  كما 

البرتوكيماويات.
و بلغت الطاقة االإنتاجية يف قطاع البرتوكيماويات لدولة قطر 
يف  االإنتاجية  الطاقة  اإجمايل  من   ٪  7.5 ن�سبة   2007 عام  نهاية 

العامل، ومن جهة اأخرى، احتفظت قطر بن�سبة 11.3 ٪ من الطاقة 
ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  البرتوكيماويات  قطاع  يف  االإنتاجية 

االأو�سط و�سمال اإفريقيا.
وتهيمن �سركتان حكوميتان على قطاع البرتوكيماويات يف قطر، 
وهما »قطر للبرتول« و«�سناعات قطر«، كما اأن غالبية الدعم املايل 
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القطاعات الرئيسية 
يف قطر 

)% من الناتج 
اإلمجايل املحلي 

التحويلي(

املصدر : وزارة التخطيط

جدول رقم 35/3
املؤشرات الصناعية لقطر 2007 – 2008

اإلستثمار
مليون دوالر

نسبة األستثمار 
األجنيب%

عدد 
عدد العاملنياملنشآت

200720082007200820072008
2742751616,4522,461صناعة املواد الغذائية واملشروبات والتيغ
575736,436,4379,577صناعة الغزل والنسيج واملالبس واجللود

252855462,177صناعة اخلشب واملنتجات اخلشبية  مبا فيها األثاث
49550,20,6341,592صناعة الورق ومنتجاته

9,81310,91432,335,51048,865صناعة الكيماويات والفحم والبالستيك
51860910,6121407,082صناعة منتجات اخلامات التعدينية غري املعدنية

4264280,70,441,295الصناعات املعجنية األساسية
3804213,94,81235,015صناعة املنتجات املعدنية  واملاكينات

61329,529,59285صناعات حتويلية أخرى
11,54712,79930,437,554938,349اإلمجايل

املصدر: وزارة الطاقة و الصناعة
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ل�سركة »�سناعات قطر« مت من قبل »قطر للبرتول« وهو االأمر الذي 
جعل �سركة �سناعات قطر �سركة تابعة لهذه االأخرة. 

وقد بلغ معدل منو قطاع البرتوكيماوبات ال�سنوي 38 ٪ مما يبني 
ال�سعود القوي لهذا القطاع وتزايد تناف�سيته على امل�ستوى العاملي، 
اإىل احتياطي  بالنظر  رائدا عامليا  القطاع  اأن ي�سبح هذا  وينتظر 
الغاز الذي تتوفر عليه قطر، وكذلك نتيجة لربنامج تنمية م�ساريع 
 2012 اأفق  القطرية يف  ال�سلطات  ا�ستثمارها من طرف  كبرة مت 

حيث قدرت بيمبلغ 14،9 مليار دوالر.
بني  هييامييا  موقعا  االأ�ييسييمييدة  قييطيياع  يحتل  اأخييييرى،  جهة  وميين 
العاملي  التحويلية حيث ي�سهد منوا قويا بف�سل الطلب  ال�سناعات 
يف  منييوا  ال�سناعات  هييذه  و�ست�سهد  الهند،  من  خا�سة  املتزايد 
ال�سخم  كامل�سروع  كربى  �سناعية  م�ساريع  نتيجة  املقبلة  االأعييوام 
قيمته  قدرت   2007 عام  منذ  لالأ�سمدة  قطر  �سركة  اأطلقته  الذي 
بيمبلغ 3،2 مليار دوالر حيث مت تو�سيع م�سانعها لت�سبح قطر اأول 

منتج عاملي »لليوريا« و»االأمونياك«.
وتعترب �سناعات احلديد وال�سلب ثاين اأهم قطاع حتويلي بعد 
الناجت  من   16% بحوايل  ت�ساهم  البرتوكيماوية حيث  ال�سناعات 

املحلي االإجمايل التحويلي.
فخالل ب�سع اأعوام، تزايد اإنتاج ال�سلب من 72 األف طن عام 
2000 اإىل 1.4 مليون طن عام 2008 )�سكل 43/3(، ولقد اأطلقت 

�سركة »قطر �ستيل«، والتي توؤمن اجلزء االأهم من اإنتاج ال�سلب يف 
قطر، برنامج تو�سع طموح يهدف اإىل الرفع من اإنتاج ال�سلب اإىل 

2،3 مليون طن.
وينتظر اأن ينمو قطاع ال�سلب ب�سكل ملحوظ يف االأعوام القادمة 
مع امل�ساريع الكبرة التي مت اإطالقها، و�سوف يتم ا�ستثمار حوايل 7 

مليار دوالر يف هذا القطاع يف اأفق 2010.

اخلليج،  دول  من  جرانها  غييرار  وعلى  اأخييرى،  جهة  من  اأمييا 
الإنتاج  تن�ساأ قطر م�سنعا  �سوف  الت�ساور،  عاما من  وبعد ع�سرين 
االأملنيوم عام 2009 حيث �سي�ستثمر مبلغ 5 مليار دوالر يف م�سروع 
»هيدرو«  و�سركة  للبرتول«  »قطر  �سراكة بني  كثمرة  »اأملنيوم قطر« 

الرنويجية.

تنويع االستثمار يف القطاع الصناعي 
يف قطر

اإ�سرتاتيجية ال�ستغالل ثرواتها  متكنت قطر من تطوير خطط 
النفط  متكامل يف �سناعة  ا�ستثماري  برنامج  الطبيعية من خالل 
والغاز ويف ال�سناعات البرتوكيماوية ويف حتويل الغاز اإىل �سوائل 
وبناء اأكرب اأ�ساطيل ال�سفن لنقل الغاز القطري اإىل االأ�سواق العاملية 

اإىل جانب تنويع القاعدة االقت�سادية.
يف  حتدث  مل  ثييورة  يعد  الطاقة  قطاع  يف  قطر  حققته  ما  واإن 
3 مليارات قدم مكعبة من  اإنتاج قطر من  قطاع الطاقة فقد قفز 
الغاز يف عام 2002 اإىل 11 مليار قدم مكعب بنهاية هذا العام ومن 

املتوقع اأن ي�سل اإىل 22 مليار قدم مكعب يف عام 2013. 
و يعد هذا االإجناز اإجنازا غر م�سبوق يف �سناعة النفط والغاز 
خالل  من  ذلك  مت  ال�سناعة  يف  ا�سرتاتيجيا  جناحا  يعد  ما  وهو 
اإجييراءات متويل و�سروط مرنة كانت  عمل �ساق وتخطيط �سليم و 
�سبيل  فعلى  املنطقة.  الطاقة على م�ستوى  تكلفة يف م�ساريع  االأقل 
املثال فاإن جمموع ما مت ترتيبه من اأموال يف قطاع الطاقة خالل 
فرتات  خالل  ومن  دوالر  مليار  جتاوز45  املا�سية  �سنوات  اخلم�ص 
�سداد طويلة ت�سل اإىل 15 و28 عاما يف بع�ص امل�سروعات ومتكنت 
قطر من حتقيق اأكرب العائدات من اإنتاج الغاز ومن خالل اأ�سعار 

شكل 3 / 43
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املصدر : االحتاد العريب للحديد  والصلب
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دولة قطر

اأف�سل يف االأ�سواق العاملية.
كما ت�سهد قطر م�سروعات كربى يف جماالت الغاز وال�سناعات 
املرتبطة بها على الرغم من االأزمة املالية التي ت�سهدها االأ�سواق 
العامل  يف  الييدول  موازنات  على  تقيال  عبئا  �سكلت  والتي  العاملية 
واعتربها الكثرون �سنة �سعبة اإال اأن قطر تعترب بف�سل اهلل وبف�سل 
اجنازاتها الكربى يف �سناعة النفط والغاز وال�سناعات املرتبطة 
يف مركز مايل واقت�سادي قوي و�سوف ت�ساعد تلك امل�سروعات يف 

حتقيق فائ�ص يف موازنة الدولة خالل ال�سنوات القادمة .
ويوؤكد اخلرباء اأن تلك االإجنازات متت من خالل جهد مت فيه 
اختيار �سركاء اأجانب و�سركات نفط عاملية كربى واأ�سماء كبرة يف 
�سناعة النفط والغاز ومن خالل ا�ستخدام تقنيات حديثة يف �سناعة 
النفط والغاز �ساهمت ب�سكل كبر يف تقليل التكلفة هذا باالإ�سافة 
اإىل تراكم اخلربات يف جمال البناء واإدارة امل�ساريع الكربى مما 
اأعطى درجات عالية من االطمئنان يف قدرة امل�سروعات القطرية 
توفر  يف  امل�ساريع  اقت�ساديات  قييدرة  مدى  وك�سف  ال�سداد  على 
تدفقات نقدية كبرة قادرة على �سداد القرو�ص ف�سال عن تنامي 
يف  �ساعد  مما  املييايل  قطر  مركز  وقييوة  القطري  االقت�ساد  قييدرة 
من   قطر  ت�سنيف  ارتفع  فقد  للدولة  االئتماين  الت�سنيف  حت�سني 
كبرا  تقدما  يعد  وهذا  حاليا   AA اإىل  الت�سعينات  اأوا�سط  BBBيف 

يعك�ص مدى قوة املركز املايل واالقت�سادي لقطر وهو عامل م�ساعد 
اأ�سهم يف زيادة ا�ستقطاب اأموال �سخمة وكبرة لتمويل م�سروعاتها 
يف  القطرية  امل�سروعات  اإجناز  يف  الهائلة  االأمييوال  تلك  و�ساعدت 
زمن قيا�سي وا�ستكمال امل�ساريع الكربى قبل االأزمة املالية العاملية 
مما جعلها يف و�سع اأف�سل من حيث قوة اقت�سادها ومركزها املايل 

وتطور ومنو اقت�سادها مقارنة باقت�ساديات دول املنطقة.     
وي�سر اخلرباء اأن قطاع النفط والغاز يعترب املحرك االأ�سا�سي 
ال�سيا�سات احلكيمة حل�سرة  ب�سبب  االقت�سادية يف قطر  للنه�سة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمر البالد املفدى 
للبالد  الطبيعية  للموارد  االأمثل  باال�ستغالل  الكرمية  وتوجيهاته 
والعمل  الوطني  االقت�ساد  وتنويع  م�سافة  قيمة  اإىل  وحتويلها 
القادمة، فقطر متتلك جميع  اأف�سل لالأجيال  تاأمني م�ستقبل  على 
املقومات للنهو�ص بواقع اقت�سادي متميز، فهي متثل بيئة ا�ستثمارية 
ت�ست�سرف  التي  اال�ستثمارية  الفر�ص  من  بالكثر  تزخر  خ�سبة 
املراكز  م�ساف  اإىل  بالدولة  يرتقي  اأن  �ساأنه  من  واعدًا  م�ستقباًل 
النهو�ص  يف  ت�ساعدها  لقطر  الرئي�سة  فاملقومات  العاملية،  املالية 
املالية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  كربى  يحفز  متميز  اقت�سادي  بواقع 
حول  النا�سئة  االأ�سواق  يف  اأكرب  منو  فر�ص  عن  الباحثة  ال�سخمة 
العامل، فهناك رغبة عارمة من قبل امل�ستثمرين االأجانب للدخول 
توؤهلها  الدولة من مقومات  ال�سوق القطري نظرًا ملا تتمتع به  اإىل 

لتبوء مكانة رائدة يف عامل املال واال�ستثمار على ال�سعيد العاملي.
ويتوقع اخلرباء اأن ت�سكل قطاعات الطاقة و«النفط و الغاز« و 
البرتوكيماويات و املعادن و�سناعات الطران وال�سناعات الدوائية 
والنقل  الطبية  الرعاية  وخييدمييات  وال�سياحة  احليوية  والتقنية 

وال�سناعات  واالإعييالم  التعليم  و  اللوج�ستية  واخلدمات  والتجارة 
ال�سغرة واملتو�سطة حمركات النمو والتنويع االقت�سادي يف قطر.

و ي�سار اإىل اأن هناك فر�ص متوفرة يف قطرتلعب دورا اأكرب يف 
االقت�ساد العاملي نظرا الأن االأ�سواق العاملية كلها االآن مفتوحة اأمام 
قطر وذلك نتيجة للدور الرائد الذي تقوم به قطر يف جمال �سناعة 
النفط والغاز وتوفر اإمدادات الطاقة النظيفة يف العامل حيث من 
املتوقع اأن يرتفع اإنتاج قطر اإىل نحو 77 مليون طن يف عام 2011 
هذا ف�سال عن ال�سناعات املرتبطة بها خا�سة يف جمال ال�سناعات 
البرتوكيماوية واالأ�سمدة، فقطر تعد اليوم من الالعبني االأ�سا�سيني 
يف اإنتاج وت�سدير اليوريا واالأمونيا يف العامل ومن املتوقع اأن يرتفع 
اإنتاجها اإىل معدالت �سخمة يف االأ�سواق العاملية وهي بذلك تعزز 
جانب  اإىل  هذا  الدولية.  االأ�سواق  يف  كثيف  ب�سكل  وجودها  فر�ص 
�سناعة االألومنيوم واملنتجات ال�سناعية املتعلقة باملكثفات و�سوائل 

الغاز وال�سناعات البال�ستيكية وغرها من ال�سناعات .
كما اأن قطر تتمتع به باقت�ساد قوي وفر�ص كبرة يف جماالت 
للم�ستثمرين  كبرة  وحوافز  امتيازات  توفر  وقوانني  اال�ستثمارات 
اال�ستثمارات  من  مزيد  ال�ستقطاب  موؤهلة  اأي�سا  �ستكون  االأجانب 
االأجنبية يف ال�سناعات ال�سغرة واملتو�سطة باعتبارها االأ�سا�ص يف 
عمليات النهو�ص ال�سناعي وتوفر منتجات وا�سعة للت�سدير وهي 
قادرة على املناف�سة عامليا وذلك لتوفر املواد اخلام يف قطر وقربها 

من االأ�سواق يف اآ�سيا واأوروبا واإفريقيا.
ويف نظر اخلرباء فاإن التطور يف �سناعة النفط والغاز قد �ساهم 
يف اإقامة اأكرب قاعدة لل�سناعات البرتوكيماوية يف قطر اإىل جانب 
التو�سع يف ال�سناعات االأولية وال�سناعات ال�سغرة حيث �سرعت 
قطر يف خطط كبرة للتو�سع واال�ستثمار يف هذه ال�سناعات املهمة 
وذلك ملا متثله من قيمة م�سافة لالقت�ساد الوطني حيث اإن اإجمايل 
خالل  البرتوكيماوية  ال�سناعات  جمال  يف  القطرية  اال�ستثمارات 
دوالر  مليار   12 من  اأكيير  اإىل  �ست�سل  القادمة  ال�سنوات  اخلم�ص 
حيث تقوم وزارة الطاقة وال�سناعة حاليا باال�ستغالل االأمثل لكل 
امل�ساريع  تزيد من عدد  اأن  املتوقع  االقت�سادية ومن  البالد  موارد 
اإنتاج  من  البرتوكيماويات  جمال  يف  تنفيذها  يتم  والتي  ال�سخمة 

دولة قطر اإىل نحو 28 مليون طن يف عام 2012.
و �ستجعل هذه امل�سروعات دولة قطر الدولة الرابعة يف �سناعة 
االأن�سطة  تنويع  عمليات  تعزز  و�سوف  العامل   يف  البرتوكيماويات 
لدولة  االقت�سادي  والتطور  النمو  حركة  �ستعزز  كما  االقت�سادية 

قطر لل�سنوات القادمة بقوة وثبات.

قطر تقدم منتجات نهائية
اأكرب يف  دورا  تلعب  والتي جتعلها  لقطر  املتوفرة  الفر�ص  وعن 
ال  قطر  تقدمها  التي  ال�سناعية  احلوافز  فيياإن  العاملي  االقت�ساد 
يوجد لها مثيل يف دول العامل فال�سناعات يف خمتلف دول العامل 
تواجه عمليات تعر يف اأوروبا واأمريكا ولكن دولة قطر تقدم حزمة 
ا�ستقطاب مزيد  ت�سهم يف  بدورها  واالمتيازات وهي  من احلوافز 



137

من اال�ستثمارات االأجنبية للعمل يف القطاعات ال�سناعية لتقدمي 
فهناك  القطري  لالقت�ساد  م�سافة  قيمة  تقدم  نهائية  منتجات 
العديد من ال�سناعات التي متكنت قطر من اإقامتها وهي ت�ستطيع 
اأن تناف�ص بها يف االأ�سواق مبا تتمتع بقطر من مركز اقت�سادي قوي 
وموقع جغرايف يتو�سط قارات العامل ي�ساعدها يف ت�سويق منتجاتها 
باأق�سى �سرعة باالإ�سافة اإىل توفر الطاقة وباأ�سعار رخي�سة جدا ال 

تتوفر يف الكثر من دول العامل.
بيئة  قطر  يف  اجلديد  اال�ستثمار  قانون  يخلق  اأن  املتوقع  من  و 
منا�سبة للم�ستثمرين وتهيئة املناخ ال�ستقطاب امل�ستثمرين االأجانب 
اآلية ل�سمان ال�سادرات للمناف�سة يف االأ�سواق العاملية كما  وتوفر 
يجب ال�سعي التدريجي لتغير القوانني اخلا�سة باال�ستثمار والعمل 
على تقوية االقت�ساد مما يخلق وعيا كبرا لدى امل�ستثمرين و اأمام 
العاملي خا�سة يف  اأكرب يف االقت�ساد  للعب دور  قطر فر�سا كبرة 
ظل اإنتاجها الكبر يف جماالت الطاقة ويف ظل التطور يف ا�ستقطاب 
اال�ستثمارات لتطوير ال�سناعات خا�سة ال�سناعات البرتوكيماوية 
و�سناعة االألومنيوم وال�سناعات ال�سغرة واملتو�سطة و�سعي الدول 
القتنا�ص الفر�ص العاملية يف خمتلف املواقع اجلغرافية و االأ�سواق 
والقطاعات ودخول اال�ستثمارات القطرية اإىل البور�سات العاملية،  
فواقع االقت�ساد القطري ي�ساعد يف حتقيق العديد من النجاحات 
وتوطني  بالتعليم  واالهتمام  ال�سناعة  وتطور  اخلام  املييواد  لتوفر 
للم�ستثمرين  الييدوليية  تقدمها  التي  احلييوافييز  جانب  اإىل  التقنية 
خالل  من  ال�سادرات  تنمية  يف  ي�ساعد  مما  اال�ستثمار  وقوانني 

اإقامة �سناعات ناحجة تناف�ص بقوة يف االأ�سواق العاملية.
من  العديد  قيام  يف  اأ�سهمت  قطر  يف  الغاز  �سناعة  اأن  كما 
وي�سار  االأملونيوم.  و�سناعة  البرتكيماوية  كال�سناعات  ال�سناعات 
يف  اأخييرى  �سناعات  قيام  يف  �ست�سهم  الكبرة  امل�سانع  اأن  اإىل 

جماالت التغليف والتعبئة والتدريب.                                        
التكنولوجيا  نقل  جانب  اإىل  ال�سناعات  بتكامل  يعرف  ومبا 
فاال�ستثمار يف ال�سناعة يلعب دورا مهما يف قيام دوائر اقت�سادية 
التوازن  لقطر  ويحقق  اال�ستثمارات  تنويع  على  وي�ساعد  متكاملة 
يف مدخولها االقت�سادي ويبعدها عن خماطر التذبذب يف اأ�سعار 
النفط والغاز كما ال�سناعات توؤمن لقطر م�سادر دخل قوية حتقق 
خلق  يف  وت�سهم  االأميييوال  روؤو�ييص  بتوفر  االقت�سادي  الييتييوازن  لها 
الوطنية  الكوادر  تدريب  يف  وت�ساعد  التكنولوجيا  ونقل  الوظائف 
وفوق ذلك توفر منتجات نهائية للت�سدير مبا يعزز فر�ص وتواجد 

قطر يف االأ�سواق العاملية.  
منوا  والغاز  النفط  قطاع  اإ�سهامات  بف�سل  قطر  اأحدثت  فقد 
اقت�ساديا هائال ومت�سارعا حققت به الدولة تطورا كبرا يف اأزمان 
والتعليمية  وال�سناعية  االقت�سادية  القطاعات  كافة  ويف  قيا�سية 
عائدات  بف�سل  للدولة  االإجمايل  الناجت  ت�ساعف  فقد  والتنموية، 
372.4 مليار  اإىل   2001 62 مليار ريال يف عام  النفط والغاز من 
ريال قطري يف 2008. كما ا�ستثمرت دولة قطر اأكر من 100 مليار 
دوالر لتنمية وتطوير قطاع الطاقة وامل�سروعات املرتبطة به فقطر 

تتمتع بثقة كبرة يف االأو�ساط واملوؤ�س�سات املالية العاملية �ساعدها 
على جذب ا�ستثمارات هائلة يف لقطاع النفط والغاز ومن املتوقع ان 
يرتفع النمو من ن�سبة 9 ٪ يف هذا العام واىل ن�سبة 16 ٪ يف العام 

القادم. 
قبل  من  االأوىل  بالدرجة  مدفوعًا  االقت�سادي  النمو  جاء  وقد 
متت  التي  التحتية  والبنية  الغاز  قطاعي  يف  الهائلة  اال�ستثمارات 
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية. كما اأ�سهمت هذه اال�ستثمارات يف 
م�ساندة القطاع غر النفطي للبالد، االأمر الذي اأف�سح املجال اأمام 
قطر للتفوق على دول املنطقة، وقد مكنت ال�سيا�سات االقت�سادية 
الر�سيدة دولة قطر من حتقيق تقدم ملحوظ يف اقت�سادها اأ�سهم 
املالية  االأزميية  تداعيات  من  كبر  وب�سكل  اقت�سادها  حت�سني  يف 
لالقت�ساد  االأ�سا�ص  حجر  اليوم  الغاز  قطاع  ي�سكل  حيث  العاملية، 
غر  القطاعات  منو  يف  كذلك  القطاع  هييذا  �ساهم  كما  القطري 
للدولة  االقت�سادية  القاعدة  تنويع  ويف  كبرة  مبعدالت  النفطية 
ملختلف القطاعات ال�سناعية واخلدمية والبنية التحتية واالت�ساالت 

والتعليم والتدريب.
اإن اأمام دولة قطر فر�ص كبرة لتلعب دورا هاما يف االقت�ساد 
العاملي،  فعلى الرغم من امل�ساحة اجلغرافية ال�سغرة التي حتتلها 
اجنازات  حتقيق  من  متكنت  قطر  اأن  اإال  العامل  خريطة  يف  قطر 
من  الطاقة  م�سادر  من  له  توفر  مبا  القطري  فاالقت�ساد  كبرة، 
النفط والغاز واال�ستثمارات الهائلة والذكية التي وظفت يف قطاع 
الطاقة وال�سناعات املرتبطة به، �سكلت اأر�سية ثابتة وقوية لقطر 
لتلعب دورا اكرب يف االقت�ساد العاملي. فقطر ت�سهد كل يوم وعلى 
مع  جتارية  وبروتكوالت  تعاون  اتفاقيات  توقيع  امل�ستويات  خمتلف 
خمتلف دول العامل وكل ال�سركات الكربى واملوؤ�س�سات املالية تبحث 
القطري  االقت�ساد  يف  الكبرة  لثقتها  لها  قييدم  مييوؤطء  عن  االآن 
به  يحظى  الذي  ال�سريع  الكبر  والنمو  املتوفرة  املتعددة  والفر�ص 
العامل  يف  النمو  معدالت  اأ�سرع  من  باعتباره  القطري  االقت�ساد 
للتعاون  ت�سعى  العامل  يف  الكربى  وال�سركات  الييدول  من  فالكثر 

والدخول معها يف ا�ستثمارات متعددة يف خمتلف القطاعات .
و لقد �سكلت تلك اال�ستثمارات بنية كبرة توفر جماالت وا�سعة 
مع  وا�ستثمارات  �سراكات  يف  للدخول  القطري  اخلا�ص  للقطاع 
العديد من املوؤ�س�سات وال�سركات العاملية الإقامة م�سروعات م�سرتكة 
القطاعات  القطري ويف خمتلف  ال�سوق  دورا هاما يف  لها  �سيكون 
من  العديد  قطر  اأمييام  اأن  كما  والعقارية.   والتجارية  ال�سناعية 
الفر�ص امل�سرقة يف جمال ال�سناعات ال�سغرة املتو�سطة لت�سهم 
بدور تطور وازدهار االقت�ساد القطري وتوفر منتجات مناف�سة يف 

االأ�سواق العاملية. 
فقطر ت�سهد اليوم حركة دائبة ومت�سلة يف جمال حتديث البنية 
التحتية يف الطرق واالت�ساالت واملعمار وال�سحة والتعليم والبنوك 
من  مزيد  ال�ستقطاب  كبرة  فر�ص  ت�سكل  القطاعات  تلك  وكييل 
اال�ستثمارات االأجنبية وهذا ما تتميز به قطر عن كل دول املنطقة، 
فاإىل جانب البنية التحتية هناك االهتمام بالتعليم ومراكز البحث 
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به موؤ�س�سة قطر واجلامعات لالهتمام  العلمي من خالل ما تقوم 
والإقامة  وغاياتها  للتنمية  اأداة  االإن�سان  باعتبار  الب�سرية  باملوارد 
اقت�سادات قائمة على املعرفة والتكنولوجيا تدعمها موؤ�س�سات قوية 
مما ميهد الطريق اأمام االقت�ساد القطري للنهو�ص وبالتايل لعب 

دور مهم وبارز وفاعل على ال�ساحة العاملية . 
ديناميكي  باقت�ساد  تتمتع  قطر  اأن  اقت�ساديون  خرباء  ويوؤكد 
من  لال�ستفادة  العاملية  ال�سركات  من  العديد  جذب  على  ي�سجع 
الكبر  التطور  توؤمنها دولة قطر بف�سل  التي  اال�ستثمارية  الفر�ص 
تنويع  اإىل  الدولة  وتوجه  املرتبطة  وال�سناعات  الطاقة  قطاع  يف 

االقت�ساد.
من  وا�سعة  جمموعة  جذب  من  للمال  قطر  مركز  متكن  وقد 
املوؤ�س�سات املالية املحلية، واالإقليمية، والدولية، وذلك يعود ب�سكل 
اإىل جانب  يتمتع بها،  التي  العاملي  امل�ستوى  العمل ذات  لبيئة  كبر 
الفر�ص العديدة بف�سل اقت�ساد دولة قطر الديناميكي، االأمر الذي 
اخلدمات  قطاع  اإىل  جديدة  طاقات  جلب  على  ال�سركات  ي�سّجع 
املالية املتنامي يف الدولة، وللمنطقة ككّل، حيث تقوم اإ�سرتاتيجية 
مركز قطر للمال على تعزيز مكانة قطر لتكون كمركز مايل رئي�سي 
يف  باال�ستثمار  االلتزام  مع  االأو�سط،  وال�سرق  اخلليج  منطقة  يف 

الثقافة، والتنمية االجتماعية.
ومن خالل مركز قطر للمال ت�ستطيع ال�سركات تقدمي منتجات 
كما  التامني  واإعييادة  التامني  جماالت  يف  اأو�سع  وخدمات  جديدة، 
�ستكون قادرة على تاأمني فر�ص عمل جديدة لليد العاملة القطرية.
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن مركز قطر للمال قد ا�سدر حتى االآن 108 
من  القطري  ال�سوق  يف  لتعمل  العاملية  ال�سركات  لكربى  رخ�سة 

خالل بيئة عمل مميزة.
واعدا  يعد  القطري  االقت�ساد  م�ستقبل  اأن  اقت�ساديون  ويوؤكد 
يف ظل اإ�سرتاتيجية دولة قطر املتكاملة لتوفر اإمدادات الغاز لكل 
قارات العامل و تطوير بنى حتتية ت�ستند على تكنولوجيا متقدمة يف 
، فالطاقة  العاملية  االأ�سواق  وت�سييله و�سحنه ملختلف  الغاز  �سناعة 
 ، ال�سنة  يف  طن  مليون   54 حييوايل  اليوم  تبلغ  للبالد  الت�سديرية 
و�سوف تت�ساعف خالل عامني و لت�سل اإىل 22 مليار قدم مكعب يف 
2011 حيث متتلك دولة قطر جمموعة متكاملة من  ال�سنة بحلول 

مقومات جذب اال�ستثمار االأجنبي.
واالجتماعي،  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  املقومات  هذه  اأبييرز  ومن 
وتوفر جملة من عوامل االإنتاج التي تقدم مزايا ن�سبية لل�سناعات 
حقل  اأكرب  قطر  لدى  يتوفر  حيث  للطاقة  الكبر  اال�ستهالك  ذات 
اقت�ساديا  ثقال  ميثل  مما  العامل  يف  امل�ساحب  غر  للغاز  منفرد 
املتواجد يف مركز منطقة  اإىل موقعها اجلغرايف  باالإ�سافة  للدولة 
للدولة ك�سبه جزيرة ممتدة عرب مياه  والتكوين اجلغرايف  اخلليج 
اخلليج مما ي�سيف لها ميزة وجود منافذ بحرية و�سواحل ممتدة 
ت�سبح  الأن  الدولة  فر�ص  من  يزيد  الذي  االأميير  اخلليج  مياه  عرب 

مركزا جيدا للقيام باالأعمال اال�ستثمارية، اإ�سافة اإىل اأن قطر تتبع 
وتقوم  والت�سريعات  القوانني  ب�سن  وتقوم  احلر  االقت�ساد  �سيا�سة 
بتحديثها الإر�ساء ودعم هذا التوجه االقت�سادي املفتوح على كافة 
القيام  على  قيود  اأو  جمركية  اأعباء  اأية  هناك  ولي�ست  العامل  دول 
اخلارج  اإىل  املالية  والتحويالت  املعامالت  اإجيييراء  اأو  باالأعمال 
والت�سريعات  القوانني  بع�ص  ب�سن  قامت  الييدوليية  اأن  عن  ف�سال 
ربحية  معدالت  رفع  �ساأنها  من  التي  والت�سهيالت  احلوافز  لتوفر 

امل�سروعات التي تقام فيها. 
ولقد حظيت البنية االأ�سا�سية من طرق ومرافق وموانئ وو�سائل 
ات�سال بن�سيب وافر من اأولويات الدولة يف اإطار �سيا�ستها لتحقيق 
عملية التنويع االقت�سادي وجذب اال�ستثمارات االأجنبية للم�ساركة 
قطر  وت�سمح  القومي.  الدخل  م�سادر  تنويع  عملية  يف  فعال  بدور 
دول  من  اأي  من  امل�سروعات  لت�سغيل  الالزمة  العمالة  با�ستراد 

العامل. 
ويرخ�ص قانون اال�ستثمار االأجنبي لوزارة االقت�ساد والتجارة 
قطاعات  جميع  يف  باال�ستثمار  االأجييانييب  للم�ستثمرين  بال�سماح 
اأكر  اأو  قطري  �سريك  لديهم  يكون  اأن  ب�سرط  الوطني  االقت�ساد 
ال تقل م�ساهمتهم عن 51 ٪ من راأ�ص املال، واأن تكون ال�سركة قد 
اأ�س�ست على وجه �سحيح، وفقا الأحكام قانون ال�سركات التجارية.و 
يجوز بقرار من الوزير ال�سماح للم�ستثمرين االأجانب بتجاوز ن�سبة 
يف  للم�سروع  املال  راأ�ييص  من   ٪ 100 وحتى   ٪  49 من  م�ساهماتهم 
وتنمية  وال�سياحة  والتعليم  وال�سحة  وال�سناعة  الزراعة  جماالت 
وا�ستغالل املوارد الطبيعية اأو الطاقة والتعدين، ب�سرط اأن تتما�سى 
امل�سروعات  تف�سيل  يراعى  اأن  وعلى  الدولة  يف  التنمية  خطة  مع 
القيمة  زيادة  ت�ساعد على  ت�ستخدم منتجات وخامات حملية  التي 
للمواد اخلام  االأمثل  التي حتقق اال�ستغالل  امل�سافة، وامل�سروعات 
منتجا  تقدم  التي  اأو  الت�سديرية  وال�سناعات  حمليا،  املتاحة 
تعمل  التي  امل�سروعات  وكذلك  تقنية حديثة،  ت�ستخدم  اأو  جديدا، 
تهتم  التي  وامل�سروعات  عاملية،  �سهرة  ذات  �سناعات  توطني  على 

بتدريب الكوادر الوطنية وتاأهيلها. 

قطر واألزمة املالية العاملية
للناجت  اأعلى معدل منو   2010 ت�سجل قطر عام  اأن  املتوقع  من 
احلقيقي  يف املنطقة والذي يعترب من بني اأعلى املعدالت يف العامل 
ح�سب توقعات م�سادر مرجعية دولية رئي�سة. و ت�سر جميع التحاليل 
اأنه من بني جميع دول جمل�ص التعاون اخلليجي ، تعترب قطر  اإىل 

الدولة االأقل تاأثرا باالأزمة املالية العاملية. 
تاأثرت  اإىل اندماجها يف العامل  وعلى الرغم من ذلك و نظرا 

قطر بتداعيات االأزمة العاملية من خالل :
1 - انهيار اأ�سعار النفط.

2 - تقل�ص قطاع العقار وا�سطراب القطاع املايل(2).

(2) من املتوقع اأن ي�سجل القطاع غري النفطي ن�سبة �سعيفة من الناجت املحلي الإجمايل ، وذلك ب�سبب انهيار القطاع املايل والعقاري وقطاع اخلدمات.
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اخلا�ص  اال�ستثمار  وتباطوؤ  االئتمان  �سروط  يف  الت�سدد   -  3
وتدفق اال�ستثمارات االأجنبية.

مرتاكمة  مالية  واحتياطات  عامة  نفطية  عوائد  بف�سل  اأنه  اإال 
احلكومي  اإنفاقها  قطر  حكومة  وا�سلت  االزدهيييار،  اأعييوام  خالل 
الوا�سعة مما دعم الطلب الداخلي وخفف  وبراجمها اال�ستثمارية 

من اآثار االأزمة املالية العاملية.
وكما يظهر يف اجلدول 36/3، رغم االأزمة املالية العاملية ظلت 
ن�سبة االإنفاق احلكومي يف قطر م�ستقرة خالل الفرتة 2008-2005   

وارتفعت بن�سبة   34٪ من الناجت املحلي االإجمايل عام 2009.  
    كما مت تخفيف اآثار االأزمة املالية اأي�سا بف�سل قطاع الطاقة 
الذي ي�سهد تو�سعا هاما يف قطر كما ت�ساعفت قدرات اإنتاج الغاز 

ال�سائل نتيجة ت�سغيل حمطات جديدة للغاز الطبيعي.

       ونظرا الأن قطر تعتمد اعتمادا كبرا على �سادرات الغاز 
الطبيعي امل�سال مت تخفيف اآثار االنكما�ص اإىل حد ما. فعلى عك�ص 
النفط اخلام ، يتم بيع معظم الغاز الطبيعي امل�سال بناء على عقود 
طويلة االأجل و باأ�سعار ثابتة تكون عادة بني 10 و 15 �سنة باعتماد 

�سيغ ت�سعر مت االتفاق عليها م�سبقا.
ونتيجة لهذا التو�سع يف قطاع الطاقة من املتوقع اأن يبلغ معدل 

النمو االقت�سادي 9 ٪ عام 2009  مقابل 16 ٪ عام 2009.
االأجهزة  ا�ييسييطييرابييات  اأميييام  قطر  حكومة  ا�ستطاعت  كما 
امل�سرفية مثل جرانها التحرك ب�سرعة بتي�سر �سيا�ساتها النقدية 
ودعم البنوك التجارية ب�سخ ال�سيولة وتاأمني الودائع لدى املوؤ�س�سات 

املالية.
اأ�سعار النفط وموا�سلة االإنفاق احلكومي  اأنه ب�سبب انهيار  اإال 

جدول رقم 36/3
اهم املؤشرات االقتصادية الرئيسة يف قطر 2009-2006

2006200720082009

96111102106الناتج املحلي اإلمجايل اإلمسي )مليون دوالر(

1515.3169 منو الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي )%(

10.712.91710 منو الناتج املحلي اإلمجايل لقطاع النفط و الغاز )%(

19.914.514.58 منوالناتج املحي اإلمجايل للقطاع غري النفطي )%(

5.5-11.813.815 معدل التضخم )%(

) % من الناتج املحلي اإلمجايل(

3941.340.346.1عائدات احلكومة املركزية 

25252319.5عائدات النفط و الغاز

30.529.728.334.3جمموع النفقات احلكومية 

24.725.231.539إنتاج الغاز السائل ) مليون طن يف العام(

803839855800إنتاج النفط اخلام )ألف برميل يوميا(

)مليون دوالر(

34,35342,02054,91245,201الصادرات

8,73813,36018,71030,808صادرات الغاز الطبيعي املسال 

14,12217,84021,17828,092النفط و املنتجات املرتبطة

املصدر: البنك املركزي القطري, توقعات صندوق النقد الدويل  أكتوبر 2009
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دولة قطر

هاما  انخفا�سا  اخلارجي  اجلاري  احل�ساب  ي�سجل  اأن  املتوقع  من 
من 36 مليار دوالر عام 2008 اإىل 7.4 مليار دوالر عام 2009.

ومن جهة اأخرى ح�سب م�سادر ر�سمية، تراجع عدد القرو�ص 
املمنوحة للقطاع اخلا�ص مما ينذر برتاجع اال�ستثمارات اخلا�سة 

وال�سعوبات التي �ستواجه عامل االأعمال.

صناعة الطاقة 
يواجه قطاع الطاقة حتديات جديدة نتيجة االأزمة االقت�سادية 
العاملية من خالل الرتاجع املفاجئ لالأن�سطة االقت�سادية العاملية 
ويف  ال�سيولة  يف  والنق�ص  النفط  اأ�سعار  يف  الهام  واالنخفا�ص 

القرو�ص الدولية.
54 مليار  2009 من  اإجمايل �سادرات قطر يف عام  وانخف�ص 
العام  مع  باملقارنة   ٪  17.4 بن�سبة  اأي  دوالر  مليار   45 اإىل  دوالر 
املا�سي، و ذلك ب�سبب انخفا�ص �سادرات النفط اخلام واملنتجات 
الطبيعي  الغاز  و�سادرات   ٪  38.7 بن�سبة  انخف�ست  التي  املكررة 
امل�سال التي انخف�ست بدورها بن�سبة 23.3 ٪ لت�سل اإىل 17 مليار 

دوالر مقابل 28 مليار دوالر يف عام 2008. )�سكل 36/3(
االأزميية فلقد  الطاقة يف قطر جتنب هذه  ت�ستطع �سناعة  كما مل 
تاأثرت اال�ستثمارات يف قطاع الطاقة نتيجة انخفا�ص اأ�سعار النفط، 
واأجلت عدة �سركات م�ساريع ا�ستثمارها وقرارات تو�سيعها ب�سبب غياب 
التمويل اأو ب�سبب انخفا�ص عائدات امل�ساريع، وتاأثرت م�ساريع القطاع 
�سخمة. ال�ستثمارات  املتطلبة  طبيعتها  ب�سبب  اأكيير   اال�ستخراجي 
يف  امليي�ييسيياريييع  بع�ص  وتيياأجيييييل  انييخييفييا�ييص  ميين  الييرغييم  عييلييى  اأن  اإال 
لالأ�سباب بقوة  قطر  يف  االأخييرة  هذه  تتاأثر  مل  املحروقات   �سناعة 

التالية :
مما   2004 عام  منذ  �سخمة  مالية  احتياطات  قطرلها  دولة   

�ساعدها على موا�سلة تنفيذ م�ساريعها.
من  ميكنها  مما  املحروقات  �سناعات  اأهييم  قطر  دوليية  متلك 
املدى  وعلى  التجارية  البنوك  من  قرو�ص  على  ب�سهولة  احل�سول 

البعيد.
بف�سل احتياطات الغاز الهيامة لديها ت�سهد ال�سناعة القطرية 
والغاز  النفط  اإنتياج  يتزايد  اأن  يتوقع  وازدهارا كبرا حيث  تو�سعا 
 2.11 وبحجم   ،2018 عييام  اأفييق  يف   ٪  76.6 بي  قطر  يف  الطبيعي 
اأن يتوا�سل تزايد الطلب العاملي  مليون برميل يف اليوم كما يتوقع 
املتزايدة ملحطات  نتيجة احلاجات  االأزمة  انتهاء  الغاز، عند  على 

الكهرباء يف العامل.

صناعة البرتوكيماويات
تراجع  ب�سبب  حتييديييات  اأي�سا  البرتوكيماويات  قطاع  واجييه 
ت�سررت  العاملية  باالأ�سواق  ارتباطها  فبفعل  العاملية.  االأن�سطة 
ال�سناعات البرتوكيماوية برتاجع الطلب العاملي وانخفا�ص اأ�سعار 
املنتجات البرتوكيماوية باأكر من 50 ٪، ولقد تقل�ست اأرباح عدة 
»قطر  بني  امل�سرتك  كامل�سروع  م�ساريع  عدة  تاأجيل  ومت  �سركات 

القاب�سة« و»هونام« من كوريا اجلنوبية.
وعلى الرغم من ذلك، تاأثرت ال�سناعات البرتوكيماوية ب�سكل 
اأقل من ال�سناعات االأخرى يف باقي دول العامل حيث ت�ستفيد من 

عدة امتيازات، منها :
حققت ال�سناعات البرتوكيماوية اأرباحا هامة خالل اخلم�سة 

اأعوام االأخرة مما هيئها ملواجهة هذه االأزمة.
تتميز ال�سناعات البرتوكيماوية وخا�سة يف قطر بتناف�سية يف 
بف�سل  اثلني  والبويل  االإيثلني  العاملية بخ�سو�ص منتجات  االأ�سواق 
مميزاتها امللحوظة من حيث كلفات الطاقة الغازية منها خا�سة، 
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االأزمة  ا�ستمرت  ما  اإذا  تتال�سى  اأن  االمتيازات  لهذه  ميكن  لكن 
ووا�سلت اأ�سعار منتجات النفط انخفا�سها (3).

صناعة الصلب 
اإىل  وال�سلب  احلديد  ومواد  العاملة  اليد  كلفة  ارتفعت  بينما 
اأق�ساها ال�سيف ال�سابق يف قطر، انخف�ست اأ�سعار ال�سلب بي 2/3 
عدة  اإجنيياز  تاأخر  بفعل  القطاع  هذا  �سركات  حرة  من  زاد  مما 

م�ساريع وتراجع االأرباح وتباطوؤ وترة امل�ساريع اجلديدة. 

الصناعات الصغرية واملتوسطة 
االأزمة  بفعل  اأكر  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سناعات  ت�سررت 
كلفتها،  وارتفاع  القرو�ص  على  احل�سول  �سعوبة  من  تعاين  حيث 
من  ويحد  اخلا�سة  اال�ستثمارات  على  ملحوظ  ب�سكل  ذلك  ويوؤثر 
م�ساريع التو�سع وتطوير هذه ال�سناعات، وميثل هذا امل�سكل اأهمية 
من  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سناعات  م�ساريع  متثله  ملا  ق�سوى 
يف  العمل  فر�ص  واإحييداث  االقت�سادي  الن�ساط  لدينامية  �سرورة 

دولة قطر.
اإال اأن االقت�ساد القطري اأظهر قدرة ا�ستثنائية على ال�سمود 
عائدات  تراكمات  بف�سل  ذلييك  و  العاملية  املالية  االأزميية  وجييه  يف 
النفط يف ال�سنوات اخلم�ص ال�سابقة و اال�ستثمارات الكبرة ال�سيما 
يف تطوير و اإنتاج الغاز امل�سال و يف تطوير البنية التحتية والقطاع 

غر النفطي.
الن�ساط  �ستعزز  احلالية  الربميل  الأ�سعار  التدريجي  االرتفاع  اإن 
القطرية  احلكومة  عائدات  �ستنتع�ص  و   2010 عام  يف  االقت�سادي 

االإنفاق  لوترة  ت�سريعا  االقت�ساد  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومن  تدريجيا. 
وغر  النفط  القطاعات  جمال  يف  اال�ستثمار  ارتفاع  خا�سة  و  العام 

النفطية.
مع  ن�ساطها  الرئي�سية  ال�سناعات  ت�ستاأنف  اأن  املتوقع  وميين 
النمو  يرتفع معدل  اأن  اأي�سا  املتوقع  و من  العاملي.  الطلب  انتعا�ص 
االقت�سادي يف عام 2010 الذي يقدر بن�سبة 18.5 ٪ مقابل 9 ٪ يف 
عام 2009 ومع انخفا�ص ملحوظ يف معدالت الت�سخم املتوقعة اأن 

تبلغ 1 ٪ باملقارنة مع 15 ٪ يف عام 2008.
ومع ذلك، ينبغي لقطر اأخذ الدرو�ص و العرب من االأزمة املالية 
املتو�سط  املديني  على  تنتظرها  التي  التحديات  ملواجهة  الدولية 
والطويل و التي تتمثل يف تنويع اقت�سادها وت�سغيل ال�سباب. و من 
اأجل هذا، فمن ال�سروري اأن تاأخذ قطر النقطتني التاليتني يف عني 

االعتبار: 
قطاع  خييارج  القطري  االقت�ساد  تنويع  موا�سلة  �سرورة   -  1
والعقاري  املييايل  كالقطاع  امل�ستقرة  غر  والقطاعات  املحروقات 
هناك  املييجييال  هييذا  ويف  احلقيقي.  باالقت�ساد  اأكيير  واالهييتييمييام 
�سرورة للتخ�س�ص اأكر يف �سناعات ذات ميزة ن�سبية ك�سناعات 
البرتوكيماويات. وميكن لالأزمة اأن تكون فر�سة لتعزيز اال�ستثمارات 

يف القطاع ال�سناعي.
2 - �سوف ت�سهد �سناعة النفط يف قطر منوا �سريعا يف االأعوام 
قطر،  اأولويات  اأحد  موؤهلة  عاملة  يد  توفر  ق�سية  ومتثل  القادمة 
لال�ستجابة  الوطنية  العاملة  اليد  لتاأهيل  �سرورة  هناك  ثم  ومن 
لهذه احلاجيات، ولتحقيق ذلك يتعني تعزيز التعاون بني �سركات 

النفط ووزارة الطاقة والقطاع االأكادميي.
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(3) لزالت اأ�سعار منتجات الإيثان يف تزايد لعدم ارتباطها باأ�سعار الأ�سواق الدولية.



دولــة الكـويت



الكويت
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان:  3,4 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 158 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل: 6.3 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 45920    دوالر 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(: 92 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 53 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 5 % 	•
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دولة الكويت

تعترب دولة الكويت من الدول اليت يعتمد اقتصادها على 
النفط حيث يبلغ احتياطيها الثابت رمسيًا حوايل 104 
مليار برميل أي حوايل 7.8 ٪ من احتياطيات النفط اخلام 
يف العامل وحوايل 21.2 ٪ من احتياطيات النفط اخلام بدول 
جملس التعاون اخلليجي حيث يعترب اإلحتياطى الثاين بعد 
اململكة العربية السعودية. ويبلغ مستوى اإلنتاج احلايل 

حوايل 2,613 مليون برميل يوميا.

ون�سبة  الإجمايل  املحلي  الناجت  ن�سف  ح��وايل  البرتول  وي�سكل 
الإيرادات  80 ٪ من  اإي��رادات ال�سادرات ون�سبة  اإجمايل  ٪ من   95

احلكومية. كما ي�سكل املناخ الكويتي عائقا للتنمية الزراعية وبالتايل 
فاإنها تعتمد اعتمادا كليًا على ا�سترياد الأغذية با�ستثناء الأ�سماك، 

كما اأن حوايل 75 ٪ من مياه ال�سرب يتم حتليتها اأو ا�ستريداها.
حتقيق  خ��ال  من  الأم��ام  نحو  بقوة  الكويتي  القت�ساد  ويتجه 
قدرته يف بناء امليزانية والفوائ�ض التجارية والحتياطيات الأجنبية 
على خلفية قوة الطلب على النفط يف ال�سوق العاملية خال عام 2003 

اإىل اأواخر عام 2008.
كما �سهد عام 2008 منوًا كبريًا يف الناجت املحلي الإجمايل لي�سل اإىل 
158،09 مليار دولر مقارنًة بعام 2007 حيث كان 111،67 مليار دولر 

، مدعومًا باأ�سعار النفط القوية وحجم ال�سادرات النفطية جمتمعًة مع 
زيادة ال�ستثمار الأجنبي يف الدولة حتى اأواخر عام 2008.

بن�سبة  الإ�سمي  الإجمايل  املحلي  الناجت  ينخف�ض  اأن  املتوقع  ومن 
– 32.8 ٪ اإىل 106.21 مليار دولر اأمريكي يف عام 2009. ويتوقع اأن 
ي�ستعيد ارتفاعه بن�سبة 14.1 ٪ لي�سل اإىل 121.2 مليار دولر اأمريكي 
يف عام 2010. وقد زاد الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة 6.3 ٪ 

يف عام 2008 مقارنًة بعام 2007 حيث كانت ن�سبة زيادته 4.6 ٪ .
الكويت  نهج  اخل���ام،  النفط  على  اعتماده  م��ن  يخف�ض  ولكي 
خا�سة  النفطي  غ��ري  للقطاع  موجهة  لا�ستثمار  ت�سجيع  �سيا�سة 
القطاعات  ال�ستثمار يف  اإ�سرتاتيجية  البرتوكيماويات.وت�سكل  قطاع 
اأحد  البرتوكيماوية  كال�سناعات  النفطية  ال�سناعات  على  املعتمدة 

النجاحات املحققة يف هذا املجال.
ويتوفر الكويت على ثاث حمطات لتكرير النفط كما يتوفر على 
اأكرث  وهي  »�سهيبة«  منطقة  يف  اأ�سا�سا  مركزة  كربى  م�سانع  عدة 
امل�ساريع  من  املزيد  با�ستمرار  وجتذب  حتديثا  ال�سناعية  املناطق 

ال�سناعية)34( .
اأما ثاين اإ�سرتاتيجية اعتمدتها حكومة الكويت، فتتعلق بت�سجيع 
القطاع اخلا�ض من خال خ�سخ�سة عدة �سركات حكومية خا�سة 
والقطاع   العقار  وق��ط��اع  امل�سريف  والقطاع  الت�����س��الت  قطاع  يف 
التجاري. كما بداأت الدولة اأي�سا بت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
يف ال�سناعات املعتمدة على النفط من خال امل�ساهمة يف راأ�سمال 
البرتوكيماويات وا�ستغال وتوزيع  �سركات حكومية عاملة يف جمال 

النفط.
 2008 ع��ام  خ��ال  الكويتية  وامل�ساريع  الأح���داث  اأه��م  بني  وم��ن 
افتتاح املجمع النفطي اجلديد وهو ياأتي �سمن اهتمامات احلكومة 

بعمليات التطوير والإنتاج يف القطاع النفطي.
العامة  الهيئة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  اأخ��رى  جهة  من  و 
تاأمني  جمال  حول  ال�ستثمار  ل�سمان  العربية  واملوؤ�س�سة  لل�سناعة 
ائتمان ال�سادرات ال�سناعية الكويتية �سد املخاطر التجارية وغري 

التجارية املرتبطة بعملية الت�سدير.
الكويت وقعتا عقدين مهمني مع  الوطنية ونفط  ال�سركة  اأن  كما 
حول  دينار  مليون   12.13 قيمتهما  اإجمايل  يبلغ  هنديتني  �سركتني 

 (34) ممار�سة الأعمال يف الكويت، تقرير 2008.
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اجلوي  الكربيت  روا�سب  واإزال��ة  لتك�سري  جهاز   22 وتوريد  ت�سنيع 
بقيمة 117.89مليون دينار اأي ما يعادل 421 مليون دولر اإ�سافة اإىل 

�سنع خزان ل�سركة نفط الكويت للنفط اخلام يف مركز التجميع.
وقد وقعت �سركة نفط الكويت عقدا مع �سركة برقان حلفر الآبار 
والتجارة وال�سيانة لتوريد برجني للحفر العميق قيمة كل منهما 29 
مليون دينار يف حقول �سمال الكويت بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية 

من الغاز و�سول اإىل مليار قدم مكعب يف اليوم بحلول عام 2015.
من  جديدين  نوعني  طرح  الوطنية  البرتول  �سركة  اأعلنت  كما 
الوقود متوافقني مع املوا�سفات الأوروبية  مبحتوى كربيتي منخف�ض 

جدا هما بنزين حمركات اليورو 4 وديزل حمركات اليورو 4.
�سركة  لتزويد  اتفاقية  للبرتوكيماويات  اإيكويت  �سركة  ووقعت 
�سركة  وح��دات  اإح��دى  من  الناجت  الكربون  اأك�سيد  ثاين  بغاز  عاملية 
اإيكويت وتن�ض هذه التفاقية التي تعد الأوىل من نوعها على امل�ستوى 
دعم  بهدف  الكربون  اأك�سيد  ث��اين  غ��از  ا�ستخدام  على   الإقليمي 
امل�ساريع الرامية اإىل احلد من انت�سار غازات الإنبعاثات احلرارية يف 
املحيط اجلوي. كما مت تد�سني �ستة خزانات  للغازامل�سال بال�سعيبة، 
كما اأعلنت �سركة اإيكويت للبرتوكيماويات من جهة اأخرى عن ت�سغيل 

م�سنع الإيثيلني الثاين .
�سركة  مع  عقدا  الكويت  نفط  �سركة  وقعت   2009 العام  وخال 
�سينوبيك ال�سينية وتبلغ قيمته 117 مليون دينار كويتي تقريبا تقوم 
مبوجبه ال�سركة ال�سينية بتوريد وت�سغيل خم�سة اأبراج حفر لل�سركة 
2020 الهادفة للو�سول بالقدرة  اإ�سرتاتيجية العام  الكويتية لتحقيق 
ا�ستلمت  كما  يوميا   نفط  برميل  مايني  اأربعة  اإنتاج  اإىل  الكويتية 
من  الأوىل  التجارية  ل�سحنتها   2009 اأغ�سط�ض  اأوا�سط  يف  الكويت  
الذي  املرفاأ  جتريبية  �سحنة  غ��ادرت  بعدما  امل�سال  الطبيعي  الغاز 

اأن�سئ حديثا لهذا الغر�ض .

ومن جهة اأخرى مت توقيع اتفاقية بني موؤ�س�سة البرتول الكويتية 
ال�سم�سية  الطاقة  ل�ستغال  العلمية  ل��اأب��ح��اث  الكويت  ومعهد 
رفعت  كما   . ال�ستهاك  لرت�سيد  الرامية  اجلهود  يف  وامل�ساهمة 
الكويت طاقتها الإنتاجية من النفط اإىل ثاثة مايني برميل يوميا 

بحلول عام 2020.
كما اأن �سركة �سناعة الكيماويات البرتولية الكويتية بداأت بت�سغيل 
افتتاح  مت  كما  دولر  ملياري  تكلفته   بلغت  العطرية  للمركبات  م�سنع 
م�سنع اإ�ساح اأنابيب احلفر بني ال�سركة الكويتية ل�سناعات الأنابيب 
واخلدمات النفطية بالتعاون مع �سركة فرن�سية خلدمات النفط والغاز.

وا�سل القطاع ال�سناعي منوه عام 2008 بف�سل منو قطاع الغاز 
والنفط الذي ارتفعت قيمته امل�سافة من  59.5مليار دولر عام 2006 
اإىل 84.4 مليار دولر عام 2008، اأي بن�سبة 41 ٪ و هذا بف�سل توا�سل 

ارتفاع الأ�سعار النفطية يف الأ�سواق العاملية عام 2008.
عام  لليوم  برميل  مليون   2،6 الكويت  يف  النفط  اإنتاج  بلغ  ولقد 
على  هذا  و   ،2007 عام  لليوم)36(   برميل  مليون   2،6 مقابل   2008

للنفط  امل�سدرة  الدول  فر�ستها منظمة  التي  الرغم من احل�س�ض 
من جهة وحمدودية القدرة الإنتاجية لهذا القطاع من جهة اأخرى، 
بالإ�سافة اإىل بع�ض ال�سعوبات التي تواجهها دولة الكويت يف عمليات 

ا�ستك�ساف حقول نفط جديدة.
امل�سافة  قميته  �سجلت  فقد  التحويلي،  بالقطاع  يتعلق  فيما  اأما 
مليار   7،93 اإىل   2007 مليار دولر عام   5،48 ارتفاعا ملحوظا من 
دولر عام 2008، اأي بن�سبة 46 ٪. ويعزى هذا الرتفاع  اإىل توا�سل 
الذي �سجع   2008 العاملية عام  الأ�سواق  النفطية يف  الأ�سعار  ارتفاع 

اإنتاج  املنتجات و املواد املكررة.
 ٪  91 95 عاما،   185 وي�سغل قطاع ال�سناعة التحويلية حوايل 
منهم اأجنبي اجلن�سية )37( ، وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عمالة ال�سناعة 

 (37)  الهياأة العامة للمعلومات املدنية.  (36)  قاعدة بيانات الأوبك.
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دولة الكويت

التحويلية متثل 5 ٪ من اإجمايل القوة العاملة يف الكويت.
قامت  التحويلية،  ال�سناعية  امل�ساريع  تطوير  من  تتمكن  ولكي 
الوطنية  اخلا�سة  املبادرة  لت�سجيع  اإ�ساحات  بعدة  الكويت  حكومة 
تقدمي  مع  �سناعية  مناطق  عدة  ال�سدد  بهذا  واأن�ساأت  والأجنبية 

قرو�ض تف�سيلية لتحفيز ال�ستثمار يف هذا القطاع.
وكما يظهر يف ال�سكل 47/3، يهيمن قطاع البرتوكيماويات على 
ال�سناعي  الناجت  من   ٪  71 بن�سبة  ي�ساهم  حيث  التحويلي  القطاع 
نفطية  مواد  اأ�سا�سا  ينتج  الذي  القطاع،  هذا  �سهد  وقد  التحويلي. 
مكررة والإثلني، منوا �سريعا خال الأعوام الأخرية بف�سل تناف�سيته 

املتزايدة وكلفة الطاقة املنخف�سة ن�سبيا.
ولقد اأدى تو�سع هذا القطاع اإىل برجمة عدة م�ساريع برتوكيماوية 

قدرت قيمتها ب� 6 مليار دولر يف اأفق 2010. ومن بني هذه امل�ساريع، 
الذي  للبرتوكيماويات يف منطقة »�سهيبة«  اأكرب مركب  م�سروع ثاين 

اأن�سئ من طرف �سركة نفط الكويت.
قدرة  تبلغ  لاأعمال،  اأك�سفورد  »جمموعة  تقرير  اآخ��ر  وح�سب 
ت�سل  اأن  ميكن  و  طن  مليون   2،7 حاليا  البرتوكيماوية  ال�سناعات 
التي  الكربى  امل�ساريع  بف�سل  2010 وذلك  6،9 مليون طن عام  اإىل 
و�سعتها احلكومة والتي تخطط ل�ستثمار 6 مليارات دولر يف قطاع 

البرتوكيماويات.
هو  البرتوكيماويات  �سناعة  قطاع  فاإن  بع�ض اخلرباء،  و ح�سب 
القطاع الرائد يف الكويت ومن ال�سروري تطوير ال�سناعات التحويلية 
مثل البوليمرات و املواد الكيميائية اخلا�سة واملنتجات النهائية مثل 
عائدات  واأف�سل  م�سافة  قيمة  اأك��رب  تخلق  �سوف  التي  البا�ستيك 

لل�سناعات و �ستوفر فر�ض عمل جليل امل�ستقبل. 
وحتتل ال�سناعات املعدنية املوقع الثاين يف ال�سناعات التحويلية 
يف الكويت وهي متثل ما يقرب من 8 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل 

التحويلي ومن املتوقع اأن يبلغ الإنتاج 1،7 مليون طن عام 2012. 
وتتوفر �سناعة ال�سلب على اآفاق كبرية يف الكويت حيث تكاليف 
الطاقة رخي�سة و�سيكون هناك طلب يف امل�ستقبل والذي تاأتي اأ�سا�سا 
من بلدان اخلليج املجاورة التي و�سل ا�ستهاكها اإىل 645 كيلوغرام 
من ال�سلب للفرد و هو اأعلى بكثري من املتو�سط العاملي الذي هو 240 

كيلوغراما للفرد الواحد.
و من اأهم ال�سناعات الأخرى جند �سناعة الأ�سمنت الذي يعرف 
الأعوام  خال  البناء  ن�ساط  يف  الهام  التزايد  نتيجة  نوعية  قفزة 

الأخرية.

اخلطة التنموية يف قطاع الصناعة
ال�سناعي يف  للقطاع  مهما  دورا  التنموية  الدولة  ت�سمنت خطة 
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التنمية القت�سادية والب�سرية، فمن خال ال�سناعة ميكن امل�ساهمة 
يف اإيجاد احللول لاإخالت الهيكلية الرئي�سية التي مت ت�سخي�سها يف 
اخلطة ومن ذلك اإيجاد الوظائف للعمالة الوطنية وت�سحيح الرتكيبة 

ال�سكانية وتنويع م�سادر الدخل.
القطاع  يف  الوطنية  العمالة  اإع��داد  زي��ادة  اخلطة  اأوردت  وق��د 
لإحال  حماولة  وهي  املائة  يف   8 اإىل  املائة  يف   5 نحو  من  اخلا�ض 
للكويتيني خ�سو�سا  الوافدين وتوفري فر�ض توظيف  املواطنني حمل 

وان خمرجات التعليم من الباحثني عن العمل تناهز20 األفا �سنويا.
القطاع  وم���وؤازرة  دعم  على  احلكومة  حتر�ض  اأن  هو  واملطلوب 
ل�ستيعاب  الأعمال  قطاعات  من  املزيد  خللق  وحتفيزه  ال�سناعي 
العمالة الوطنية الداخلة ل�سوق العمل وذلك ياأتي بطبيعة احلال من 
خال تطبيق قرارات اإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية يف م�ساريع 
الت�سريعات  واإ���س��دار  احلكومة  م�سرتيات  م�ساريع  ويف  احلكومة 

املحفزة لاقت�ساد وت�سهيل الإجراءات وما اإىل ذلك.
اأما بالن�سبة لل�سادرات، فقد �سهدت اأداء جيدا بف�سل الرتفاع 
احلاد الذي عرفته اأ�سعار النفط العاملية حيث بلغت ال�سادرات 83 
مليار دولر عام 2008 مقابل 63 مليار دولر عام 2007 ، اأي بزيادة 

ن�سبتها 31 ٪.  
دولر  مليار   59 مقابل  دولر  مليار   79 النفط  �سادرات  وبلغت 
حيث متثل �سادرات النفط 95 ٪ من ال�سادرات الكويتية. مما يدل 
على عدم وجود تنويع يف الإنتاج الكويتي على الرغم من اجلهود التي 

تبذلها احلكومة الكويتية.
اأنها ل متثل �سوى  النفطية على الرغم من  اأما ال�سادرات غري 
5 ٪ من جمموع ال�سادرات ، غري اأنها تتطور ب�سرعة و ذلك بف�سل 
الأداء اجليد لل�سادرات من الثيلني التي متثل 47 ٪ من ال�سادرات 
غري النفطية. و تتكون ال�سادرات الأخرى من الأ�سمدة والبا�ستيك 

واملطاط ومنتجات ال�سلب.

وبخ�سو�ض املنتجات التي يعاد ت�سديرها فقد انخف�ست ب�سكل 
�سريع و ذلك ب�سبب انقطاع التبادلت التجارية مع العراق و هي ت�سكل 

حوايل 25 ٪ من ال�سادرات غري النفطية.
مركزة  ظلت  فقد  لل�سادرات  اجلغرايف  التوزيع  يخ�ض  ما  ويف 
ب�سدة يف عدد قليل من البلدان  واأ�سا�سا اليابان الذي ل يزال يعترب 
الوجهة الأوىل ل�سادرات الكويت تليه البلدان الآ�سيوية النا�سئة مثل 

ال�سني والهند التي ت�سهد التبادلت التجارية معها منوا كبريا. 
و من اأجل زيادة حجم التبادلت التجارية، ت�سعى الكويت لتو�سيع 
للتجارة  اتفاق  على  التوقيع  ل�سيما  و  التجارية،  التفاقات  نطاق 
واتفاقية جتارة  التجارة احلرة(  العربية )منطقة  الدول  مع  احلرة 
حرة ثنائية مع كوريا اجلنوبية وجنوب اأفريقيا وماليزيا. كما وقعت 
الكويت على اتفاق تبادل �سيوؤدي اإىل اتفاقية جتارة حرة مع الوليات 

املتحدة.

الكويت و األزمة املالية العاملية
تاأثرت الكويت ك�سائر الدول العربية باآثار الأزمة املالية العاملية 
وكان اأكرب نتائجها على الكويت هو انخفا�ض اأ�سعار النفط والذي له 

تاأثري كبري على :
-النمو القت�سادي الذي انخف�ض من 6،3 ٪ يف عام 2008 اإىل 

1،1 -٪ يف عام 2009 ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل.
-ال�سادرات التي �سهدت انخفا�سا حادا من 79 مليار دولر عام 

2008 اإىل 40 مليار دولر عام 2009، اأي بانخفا�ض ن�سبته 49 ٪.

- النخفا�ض احلاد يف اأ�سعار النفط الذي اأثر اأي�سا على احلالة 
املالية للدولة.

65.5 ٪ من الناجت   و لقد انخف�ست عائدات النفط التي مثلت 
املحلي  الناجت  من   ٪  48 اإىل  لت�سل   2008 ع��ام  الإج��م��ايل  املحلي 
الإجمايل عام 2009. وباملثل، فاإن فائ�ض احل�ساب اجلاري ارتفع من 

جدول رقم 3/37
أهم املؤشرات االقتصادية يف الكويت )2009-2006(

200620072008*2009
96111158106الناتج املحلي اإلمجايل اإلمسي )مليون دوالر(

1.1-5.14.66.3منو الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي )%(
4.5-2.34.2-2.9منو الناتج املحلي  احلقيقي لقطاع النفط و الغاز )%(

88.78.72.3منو الناتج املحلي  احلقيقي للقطاعات غري النفطية )%(
9.311.110.56معدل التضخم )%(

6767.865.548عائدات احلكومة املركزية )%( من الناتج املحلي اإلمجايل(
59639040الصادرات )مليار دوالر(

2.62.62.72.6إنتاج النفط )مليون برميل يف اليوم(

املصدر: البنك املركزي الكوييت ومؤشرات صندوق النقد الدويل أكتوبر 2009
 * تقديرات
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دولة الكويت

70 مليار دولر اإىل 19 مليار دولر عام 2009 

كما تاأثر قطاع �سركات ال�ستثمار ب�سكل كبري نتيجة لفقدان الثقة 
ال�ستثمار  �سركات  بع�ض  وعانت  امل�ستثمرين،  لدى  النف�سي  والعامل 
لبع�ض  املبكر  بالت�سديد  العاملية  البنوك  بع�ض  مطالبة  بداأت  عندما 
القرو�ض ق�سرية الأجل ورف�ض التجديد لها. وعلى الرغم من حجم 
لانك�ساف  وذل��ك  كبري  ب�سكل  املحلية  البنوك  بها  تتاأثر  مل  الأزم��ة 
ال�ستثمار يف  للبنوك يف  املتحفظة  والطبيعة  العاملية  للبنوك  املحدد 

�سوق الأ�سهم.
60 باملائة يف يناير2009  كما تراجعت املبيعات العقارية بن�سبة 
�سدر  جديد  قانون  ب�سبب  خ�سو�سا  التوايل  على  العا�سر  لل�سهر 
عام 2008 مينع ال�سركات اخلا�سة من ن�ساط بيع و�سراء العقارات 
ال�سكنية بهدف احلد من ن�سب الت�سخم .ومبقارنة اأداء الربع الثاين 
من عام 2009 مبثيله من عام2008 يتبني اأن اإجمايل قيمة ال�سفقات 

العقارية قد انخف�ست بن�سبة ٪42.5.
القطاع ال�سناعي يف  للقطاع ال�سناعي فاإن حركة  بالن�سبة  اأما 
الكويت م�ستقرة ومل تعان كثري خال الفرتة الفائتة با�ستثناء �سركات 
احلديد واللومنيوم والإن�ساءات التي تقل�ست اأرباحها، حيث اأن تاأثر 
املواد  تلك  اأ�سعار  تراجع  اإىل  الأول  املقام  يف  يرجع  الن�ساطات  تلك 
الأزم��ة، مما  قبل  ما  اأ�سعارها خال فرتة  عامليا،مقارنة مب�ستويات 

كبدها بع�ض اخل�سائر يف اأرباحها.
اأ�سعار  انخفا�ض  اأدى  فقد  النفطية  بال�سناعات  يتعلق  وفيما 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  فر�سته  ال��ذي  الإن��ت��اج  تراجع  و  النفط 
للبرتول)اأوبك( اإىل انخفا�ض كبري يف الناجت املحلي الإجمايل لقطاع 
النفط يف الكويت، حيث تراجع النمو احلقيقي للقطاع ليبلغ 4.3 -٪ 
٪ عام   4.2 مقابل   ،2008 عام  للكويت  الإجمايل  املحلي  الناجت  من 

2009 جدول 37/3.

دي�سمرب  منذ  انخفا�سا  �سجل  فلقد  النفط،  لإنتاج  بالن�سبة  اأما 

عام 2008 ليبلغ 2،6 مليون برميل يوميا عام 2009 مقابل 2،7 برميل 
يوميا عام 2008.

على  كبري  ب�سكل  توؤثر  مل  العاملية  املالية  الأزم��ة  فاإن  ذلك،  ومع 
على  الإبقاء  و مت  والغاز  النفط  قطاع  لها يف  املخطط  ال�ستثمارات 
امل�ساريع  تنفيذ  وا�ستمر  النفط  اإنتاج  لزيادة  تهدف  التي  اخلطط 

ال�ستثمارية يف قطاع النفط.
فقد خططت  بالغاز  تتعلق  التي  مل�ساريع  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ض  و 
احلكومة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز و تعتزم اإنهاء اأول خطة 
مربجمة و التي �ستهدف اإىل زيادة الإنتاج احلايل من الغاز لي�سل 

اإىل 150 مليون مكعب.
التي  و   2012-2011 للفرتة  الثانية  اخلطة  برجمة  متت  ولقد 
مكعب  مرت  مليون   400 اإىل  لي�سل  الغاز  اإنتاج  زي��ادة  اإىل  �ستهدف 
يف حني اأن ال�سطر الثالث من امل�سروع  يتوقع يف الفرتة    )2015-

.)2016

باإقرار  الكويتية  احلكومة  ق��ام��ت  الأزم���ة  اح��ت��واء  اأج���ل  م��ن  و 
من   ٪  50 احلكومة  ت�سمن  مبوجبه  وال��ذي  املايل  ال�ستقرار  قانون 
الدعم  لت�سجيع  ال�ستثمارية  للموؤ�س�سات  اجلديدة  القرو�ض  قيمة 
�سعر  بخف�ض  املركزي  الكويت  بنك  قام  و  املتعرثة.  لل�سركات  املايل 
اأن  كما  الإق��را���ض.  لت�سجيع  نقطة   25 بواقع  الدينار  على  الفائدة 
بنك الكويت ال�سناعي جنح يف التعامل مع الأزمة، وذلك من خال 
�سداد  عمليات  وت�سهيل  ايجابي،  ب�سكل  املتعرثين  للمقرت�سني  دعمه 
تفعيل  والإداري يف  الفني  الدعم  القرو�ض وكذلك من خال تقدمي 
اأن  كما  وامل�ساعدة.  الدعم  اإىل  التي هي يف حاجة  ال�سركات  ن�ساط 
 300 اإجمايل  من  م�ساريع   5 تتعدى  ل  حاليًا  املتعرثة  امل�سروعات 

م�سروع قام البنك بتمويلها.
للتنمية  الكويتي  لل�سندوق  التنموي  بالدور  هنا  لاإ�سارة  بد  ول 
والذي امتد ن�ساطه موؤخرا اإىل متويل م�ساريع القطاعات الجتماعية 
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يف  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  ومتويل  والتعليم  بال�سحة  املتعلقة 
قطاعات النقل والطاقة والتنمية الريفية والأمن الغذائي وال�سناديق 
املجالت  خمتلف  يف  الفنية  املعونة  وتقدمي  الإمنائية  الجتماعية 

التنموية ودعم موؤ�س�سات التمويل الإقليمية املتعددة الأطراف.
له  الكويتي  فاقت�ساد  العاملية  املالية  الأزم��ة  من  الرغم  وعلى 
النفط  عائدات  تراكم  بف�سل  الأزم���ات  مقاومة  على  كبرية  ق��درة 
اإطاقها  التي مت  ال�سخمة  ال�سابقة وال�ستثمارات  لاأعوام اخلم�سة 
و التي �ستوؤدي يف ال�سنوات املقبلة اإىل زيادة اإنتاج النفط و �ست�سمن 

عائدات �سخمة للكويت.
كما �سيوؤدي الرتفاع التدريجي ل�سعر الربميل احلايل اإىل تعزيز 
الن�ساط القت�سادي و تدارك عائدات احلكومة من الكويت تدريجيا 
الإنفاق  وترية  ت�سارع  القت�ساد  يعرف  اأن  املتوقع  ومن   .2010 عام 
العام و ارتفاع ال�ستثمار ل�سيما يف قطاع النفط. ومن املتوقع اأي�سا 
الطلب  انتعا�ض  بف�سل  ن�ساطها  الرئي�سية  ال�سناعات  ت�ستاأنف  اأن 

العاملي. 
ومن املتوقع حدوث حت�سن يف معدل النمو القت�سادي عام 2010 
وانخفا�ض يف معدل   2009 ٪  عام  2.4 ٪ مقابل   -1.1  املقدر ب 

الت�سخم املتوقع عام 2010 ب 4.8 ٪ مقابل 6 ٪ عام 2009.   
املالية  الأزم��ة  من  الدرو�ض  ا�ستخا�ض  املهم  فمن   ، ذلك  ومع 

الدولية ملواجهة حتديات رئي�سية وهي :
 يعتمد اقت�ساد الكويت اأ�سا�سا على قطاع النفط الذي ي�ساهم 
باأزيد من 53 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل وميثل 95 ٪ من اإجمايل 
قطاع  بهيمنة  فيتميز  التحويلي،  القطاع  اأم��ا  الكويت.  ���س��ادرات 
والذي  التحويلي  الناجت  من   ٪  71 ب�  ي�ساهم  الذي  البرتوكيماويات 
يتوقف اإنتاجه على املواد املكررة وعلى الكيماويات الأ�سا�سية، وتظهر 

هذه الو�سعية اأن الكويت �سيظل �سديد التاأثر بتقلبات اأ�سعار النفط 
العاملية.

 تكاد تنح�سر العمالة داخل القطاع ال�سناعي يف اليد العاملة 
الأجنبية حيث اأزيد من 90 ٪ من عمالة القطاع ال�سناعي التحويلي 
ذات جن�سية اأجنبية، والقليل من منا�سب العمل املوؤهلة ت�سند ل�سالح 

اليد العاملة الكويتية الأ�سل.
تدخل  حجم  ه��و  الكويت  ت��واج��ه  التي  التحديات  اأح��د  يبقى   
وحترر  اخل�سخ�سة  جهود  فرغم  القت�سادي.  املجال  يف  احلكومة 
الدولة من القت�ساد، لزالت هذه الأخرية تهيمن على اأهم القطاعات 
نتائج  تناف�سية اقت�سادها ويحد من  الإنتاجية)39(  مما يخف�ض من 

الإ�ساحات القت�سادية و�سيا�سة تنمية مناخ الأعمال.
 تظل قدرات الإنتاج ال�سلعية داخل الكويت حمدودة خا�سة اأمام 

قوة الطلب املحلي مما يزيد من ظاهرة الت�سخم.
من  جريانها  طرف  من  �سديدة  مناف�سة  الكويت  دول��ة  تواجه   
واملنتجات  كالإثلني  ملنتجاتها  �سبيهة  �سلع  تنتج  والتي  اخلليج  دول 
للكويت تنويع اقت�سادها، ي�ستح�سن  يت�سنى  النفطية املكررة. وحتى 
و تعزز  اإ�سرتاتيجية خم�س�سة متيزها عن جريانها  تنفيذ  موا�سلة 
من تناف�سيتها وت�ساعف من اأرباحها وت�ساعد على اإحداث املزيد من 
فر�ض العمل املوؤهلة لا�ستجابة حلاجيات ال�سباب الكويتي احلا�سل 

على �سهادات.
 ولكي تخفف الكويت من اعتمادها على النفط، هناك �سرورة 
وامل�ستثمرين  اخلا�ض  القطاع  ت�سجيع  خال  من  اقت�سادها  لتنويع 
النفطي  غري  التحويلي  ال�سناعي  القطاع  يف  لا�ستثمار  الأجانب 
القت�سادية  الإ���س��اح��ات  وت�سريع  الأع��م��ال  م��ن��اخ  حت�سني  ع��رب 

والت�سريعية. 
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ليبيـا
أهم المؤشرات لعام 2008

الساكنة:  6.2 مليون نسمة 	•
الناتج اإلمجايل املحلي:  100 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل:  6.1 % 	•
نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(:  16114 دوالر 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(:  61.8 مليار دوالر. 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  57.9 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  3.9 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر:  4,1 مليار دوالر 	•

القطاعات الصناعية الرئيسة:  صناعة البرتوكيماويات و صناعة احلديد والصلب 	•
           و صناعة اإلمسنت.
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القليلة  السنوات  خالل  اللييب  االقتصاد  شهد 
على  اشتملت  ملحوظة  حتوالت  املاضية 
إصالحات اقتصادية ومراجعة وتنفيذ مجلة من 
السياسات واإلجراءات تستهدف إعادة هيكلة 
األهلي  القطاع  دور  وتقوية  الوطين  االقتصاد 
لتعزيز  مناسب  استثماري  ومناخ  بيئة  وتوفري 
يف  للمساهمة  واألجنبية  املحلية  االستثمارات 
تطوير بنية االقتصاد وتنويعه. ويف هذا اإلطار، مت 
اختاذ سلسلة من اإلجراءات املتعلقة بتشجيع 
مبا  األجنبية  األموال  رؤوس  وجذب  االستثمار 
يكفل مساهمتها يف تنفيذ املشاريع االستثمارية 

اإلنتاجية واخلدمية. 
وجتدر االإ�صارة اإىل اأنه بالرغم من اأن االقت�صاد الليبي ما يزال 
ميزانيته  الأن  نظرا  املنطقة  بلدان  اقت�صاديات  بني  تنويعا  االأق��ل 
العامة تعتمد ب�صورة كبرية على النفط الذي تقدر م�صاهمته بنحو 
92 ٪ يف اإجمايل االإرادات العامة خالل الفرتة 2005-2008، اإال 

وقابلة  م�صتقرة  منو  معدالت  حتقيق  على  قادر  االقت�صاد  هذا  اأن 
بلغت  حقيقي  منو  معدل   2008 ع��ام  يف  حقق  حيث  لال�صتمرار، 
ن�صبته 6.1 ٪، يف حني بلغ معدل النمو احلقيقي يف القطاعات غري 

النفطية 7.1 ٪ .

الغاز  و  النفط  ا�صتخراج  اأن�صطة  زيادة  اإىل  النمو  هذا  يعود  و 

الطبيعي و االأن�صطة املتعلقة بهما و منو االأن�صطة االقت�صادية غري 
و  الكهرباء  اإم��دادت  قطاع  و  االإن�صاءات  كقطاع  االأخ��رى  النفطية 

الغاز و املياه.

املحاجر  وا�صتغالل  التعدين  م��ن  ك��ل  اأن�صطة  حققت  كما 
منوا  واالت�صاالت  والتخزين  النقل  و  التحويلية  وال�صناعات 

بن�صب 19.9 ٪ و 17.7 ٪ و17.7 ٪ على التوايل.

وبالنظر اإىل م�صاهمة االأن�صطة االقت�صادية املكونة لالقت�صاد 
 2008 عام  خالل  االإ�صمي  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الوطني 
واالأن�صطة  الطبيعي  والغاز  النفط  ا�صتخراج  اأن�صطة  اأن  جند 
املتعلقة بها قد �صكلت ن�صبة 58 ٪ من اإجمايل الناجت فيما �صكلت 
باقي االأن�صطة االقت�صادية غري النفطية االأخرى الن�صبة املتبقية 

البالغة 29.9 ٪.

وقد اأدى منو الناجت املحلي اإىل ارتفاع متو�صط ن�صيب الفرد من 
9372 دوالر خالل عام 2007، اإىل 16114 دوالر خالل عام 2008.

يف  ال�صناعي  للقطاع  امل�صافة  القيمة  بتطور  يتعلق  فيما  اأم��ا 
منو  بف�صل   2008 عام  منوه  ال�صناعي  القطاع  وا�صل  فقد  ليبيا، 
 23.8 بن�صبة  زي��ادة  �صجل  الذي  اال�صتخراجي  ال�صناعي  القطاع 
٪ ،كما �صجل القطاع ال�صناعي التحويلي قيمة م�صافة بلغت 3.9 
مليار دوالر عام 2008 مقابل 3.2 مليار دوالر عام 2007 اأي زيادة 

بن�صبة 21.6 ٪.
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تراجعا   2008 ع��ام  خ��الل  اخل���ام  النفط  اإن��ت��اج  �صجل  وق��د 
 653.8 مقابل  برميل،  مليون   643.6 اإىل  لي�صل   ٪  1.6 بن�صبة 
االإنتاج  متو�صط  لذلك  تبعا  وانخف�ض   ،2007 عام  خالل  برميل 
 1.76 اإىل   2007 ع��ام  خ��الل  برميل  مليون   1.79 م��ن  ال��ي��وم��ي 
قرار اإىل  الرتاجع  ه��ذا  ويعزى   ،2008 ع��ام  خ��الل  برميل   مليون 
منظمة اأوبك القا�صي بتخفي�ض اإنتاجها اإثر االأزمة املالية العاملية.

�صهدت فقد  الطبيعي،  ال��غ��از  م��ن  االإن��ت��اج  بخ�صو�ض   اأم���ا 
 ،2008 عام  خالل  ارتفاعا  الطبيعي  الغاز  من  املنتجة  الكميات 
تبني وال��ت��ي  اأ�صفله  البيانات  خ��الل  م��ن  ذل��ك  مالحظة   ومي��ك��ن 
1070 اإىل  ل��ي�����ص��ل  ارت���ف���ع  ق���د  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���غ���از  اإن����ت����اج   اأن 
عام  خالل  مكعب  قدم  مليار   1024.4 مقابل  مكعب،  قدم  مليار 

.2007
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كميات  حققت  فقد  البرتوكيماويات،  باإنتاج  يتعلق  فيما  اأم��ا 
بلغ  انخفا�صا   2008 عام  خ��الل   حمليا  املنتجة  البرتوكيماويات 
126.4 األف طن مرتي، اأي بن�صبة انخفا�ض قدرها 4.3 ٪ ، لت�صل 
اإىل 2808.7 األف طن مرتي، مقابل 2935.1 األف طن خالل عام 
من  املنتجة  الكميات  تراجع  اإىل  االنخفا�ض  هذا  ويعزى   .2007

 ٪ و20.3   ٪  22.9 انخفا�صها  ن�صب  بلغت  حيث  واالأمونيا،  اليوريا 
على التوايل. 

مت  فقد  اخل��ام،  النفط  من  ال�����ص��ادرات  جم��ال  يخ�ض  وفيما 
حيث   ،2008 عام  خالل  امل�صدرة  الكميات  يف  انخفا�ض  ت�صجيل 
بلغت 525.8 مليون برميل، مقابل 536.8 مليون برميل عام 2007، 
2 ٪، ويعود ذلك اإىل القرار الذي  م�صجلة بذلك انخفا�صا بن�صبة 
م�صكلة  تفاقم  عند  اإنتاجها  تخفي�ض  ب�صاأن  اأوبك  منظمة  اتخذته 

االأزمة املالية العاملية وتداعياتها على اأ�صواق النفط العاملية.

 2008 امل�صال خالل عام  الطبيعي  الغاز  �صجلت �صادرات  كما 
30.3 ٪، لت�صل اإىل  اأي ما ن�صبته  األف طن،   180.7 انخفا�صا بلغ 
 ،2007 ع��ام  خ��الل  ط��ن  األ��ف   595.6 مقابل  ط��ن،  اآالف   414.9
األف   1.632 اليومي من  ال�صادرات  لذلك متو�صط  تبعا  لينخف�ض 
طن خالل عام 2007 اإىل 1.137 األف طن خالل عام 2008، ويعود 
ذلك اإىل عدم ت�صدير غاز النفط امل�صال خالل عام 2008 ح�صب 

ما ورد يف بيانات املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط.

النفطية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ال�������ص���ادرات  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  ول��ق��د   

األف طن مرتي،   12693 2008 حوايل  والبرتوكيماوية خالل عام 
األف طن مرتي،   10300 قيمته  ما  النفطية  املنتجات  �صكلت منها 

فيما �صكلت البرتوكيماويات ما قيمته 2393.2 األف طن مرتي.

النفطية  املنتجات  م��ن  ال�����ص��ادرات  اإج��م��ايل  اأن  وي��الح��ظ 
والبرتوكيماوية قد انخف�صت خالل عام 2008 مقارنة بعام 2007 
مبقدار 970.8 األف طن مرتي بن�صبة انخفا�ض بلغت ٪7.1 لت�صل 
مرتي  طن  األف   13664.1 مقابل  مرتي،  طن  األف   12693.3 اإىل 
اإىل تناق�ض ال�صادرات  2007. ويعود هذا االنخفا�ض  خالل عام 
األف طن   1055.3 من املنتجات النفطية، حيث انخف�صت مبقدار 

مرتي.

اأما فيما يتعلق باالتفاقيات اال�صتثمارية يف قطاع النفط، فقد 
مع  اتفاقيات   2008 العام  خالل  للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  وقعت 
لالإ�صتك�صاف  �صل  �صركة  مع  االأوىل  متخ�ص�صة،  عاملية  �صركات 
ليبيا، لتحديث معمل الغاز التابع ل�صركة �صرت من اأجل الرفع من 
قدرته االإنتاجية لت�صل اإىل 120األف برميل يوميًا وبتكلفة ت�صل اىل 

643 مليون دوالر.

من  املكونة  االإماراتية  �صتار  �صركة  مع  الثانية  االإتفاقية  وقعت 
�صركة ترانز ا�صيا العاملية و�صتار برتو انرجى وذلك لتاأ�صي�ض �صركة 
م�صرتكة. ويهدف هذا االتفاق اإىل تطوير م�صفاة راأ�ض النوف ذات 
الطاقة الت�صميمية املقدرة بحوايل 220 األف ب/ي، وذلك لزيادة 

وحت�صني اإنتاجها، وتبلغ تكلفة م�صروع التطوير نحو 2مليار دوالر. 
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لالإ�صراف على  اأجنبي  �صريك  مع  اتفاقية  املوؤ�ص�صة  وقعت  كما 
م�صروع اإن�صاء م�صفاة »مليته« بالقرب من احلدود التون�صية، والتي 

تبلغ طاقتها حوايل 200 األف ب/ي وتكلفتها نحو 4 مليار دوالر.

اأما بالن�صبة لقطاع ال�صناعات التحويلية، فقد اأولت ليبيا لهذا 
وفًقا  �صليمة  وقواعد  اأ�ص�ض  و�صع  اأجل  من  بالًغا  اهتماًما  القطاع 
ال�صرتاتيجيات حمددة ميكن من خاللها تفعيل دور قطاع ال�صناعة 

يف دعم االقت�صاد الوطني ، وكذلك خلق قاعدة �صناعية حقيقية 
وامل�صاهمة   ، املتاحة  املحلية  الطبيعية  املوارد  ا�صتغالل  على  تقوم 
�صنوًيا  العمل  ل�صوق  الداخلة  العمالة  من  هامة  ن�صبة  ا�صتيعاب  يف 
من خالل املحافظة على حتقيق ن�صبة منو متقدمة �صنويا، و عليه 
حتقيق  اإيل  تهدف  التنفيذية  الربامج  من  جمموعة  انبثقت  فقد 
اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات  ال�صناعية والتي همت خطط وبرامج 
مل�صاريع ال�صناعة التحويلية يف جماالت �صناعة احلديد وال�صلب، 
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�صناعة االإ�صمنت ومواد البناء، ال�صناعات الغذائية ، ال�صناعات 
الكيماوية ....

اأهم  من  العظمى  اجلماهريية  يف  االإ�صمنت  �صناعة  وتعترب 
النه�صة  متطلبات  مواكبة  تطلبت  فقد   ، التحويلية  ال�صناعات 
التحتية  البنية  جماالت  تهم  والتي  ليبيا  ت�صهدها  التي  العمرانية 
والتو�صع الإن�صاء الوحدات ال�صكنية والتطوير العمراين للموؤ�ص�صات 
واملن�صاآت واملرافق العامة، اإعطاء اأولوية ل�صناعة االإ�صمنت ومواد 
البناء وال�صناعات املرتبطة  بها ، بهدف حتقيق اال�صتغالل االأمثل 
للمواد اخلام املتاحة حملًيا ، وتوفري احتياجات كافة اجلهات العامة 

واالأهلية من احلديد واالأ�صمنت وغريها من مواد البناء.

عام  طن  األف   5،509 االإ�صمنت  من  الفعلي  االإنتاج  بلغ  لقد  و 
األف   4564(  2007 عام  مع  مقارنة  طن  األف   945 بزيادة   2008

طن(، اأي ما يعادل ن�صبة زيادة 20.70 ٪، مما ي�صكل 73.91 ٪ من 
الطاقة الت�صميمية لالإ�صمنت.

بزيادة  األف طن   5261  ،2008 الكلنكر عام  اإنتاج  بينما حقق 
قدرها 727 األف طن باملقارنة مع عام 2007 )4534 األف طن( اأي 
بن�صبة زيادة 16.03 ٪، مما يعادل 74.47 ٪من الطاقة الت�صميمية 

للكلنكر.

االإ�صمنت،  اال�صتثمارية يف �صناعة  امل�صاريع  تنفيذ  وبخ�صو�ض 
�صركة  للدولة،  اململوكة  لال�صمنت  االفريقية  ال�صركة  منحت  فقد 
بتكلفة  اأ�صمنت  م�صنع  لبناء  �صفقة  البناء  ملواد  الوطنية  ال�صني 
116.5 مليون دينار )8 ر98 مليون دوالر(، و �صيقام امل�صنع الذي 
تبلغ طاقته االنتاجية مليون طن �صنويا من الكلنكر مبنطقة وادي 
ال�صاطيء خارج طرابل�ض و �صيكون »من اأحدث امل�صانع يف العامل«، 
و �صيحوز �صندوق االإمناء االقت�صادي واالجتماعي اململوك للدولة 

40 يف املئة من امل�صنع.

اجلماهريية  يف  وال�صلب  احلديد  ب�صناعة  يتعلق  فيما  اأم��ا 
العظمى، فهي تعترب من اأهم ال�صناعات غري النفطية، حيث تعترب 
ال�صناعية  ال�صركات  اأه��م  من  وال�صلب  للحديد  الليبية  ال�صركة 
حيث جتاوز اإنتاجها قي عام 2008 املليون طن من خمتلف منتجات 

ال�صلب. 

وت�صكل املنتجات الطويلة من ق�صبان واأ�صياخ اأكرث من 50 ٪ من 
اإجمايل االإنتاج، حيث اأنتجت ال�صركة 443 األف طن من الق�صبان و 
130 األف طن من االأ�صياخ و 32 األف طن من القطاعات كما اأنتجت 

وجهت  ولقد  ال�صاخن.   على  املدرفلة  اللفائف  من  طن  األ��ف   480

اإ�صافة  املحلية  ال�صوق  اإىل  الق�صبان  من  مبيعاتها  اإجمايل  ال�صركة 
بلغ  حيث  العاملية،  االأ���ص��واق  من  ا�صتريادها  مت  التي  الكميات  اإىل 

 819  /  2008 الت�صليح يف عام  املباعة من حديد  الكميات  اإجمايل 
األف طن.

حملُيا  وال�صلب  احلديد  منتجات  على  املتزايد  للطلب  ونظًرا 
تطويرم�صانع  بهدف  للقطاع  بالغا  اهتماما  ليبيا  اأول��ت  وعاملًيا، 
ال�صركة الليبية للحديد وال�صلب  ،حيث مت اعتماد خطط طموحة 
مب�صراته  وال�صلب  للحديد  الليبية  ال�صركة  م�صنع  يف  لتو�صعات 
طن  مليون   2.37 اإىل  اخل��ام  لل�صلب  االإنتاجية  الطاقة  ل��زي��ادة 
 0.86 اإىل  وامل�صطحات  طن  مليون   1.34 اإىل  الطويلة  واملنتجات 

مليون طن خالل عامي 2012-2010.

ومل يتاأثر اإنتاج ال�صركة خالل عام 2008 اإال بن�صبة ت�صل اإىل-
يتوجه  التي  امل�صطحات  اإنتاج  انخفا�ض  يف  ذلك  ويتمثل   ٪  3.57

اأغلبه اإىل الت�صدير.

  اأما فيما يخ�ض العقود اال�صتثمارية يف �صناعة احلديد وال�صلب 
باجلماهريية، بلغ عدد العقود التي اأبرمتها ال�صركة الليبية للحديد 
وال�صلب 7 عقود لتطوير عدد من الوحدات يف ال�صركة، بقيمة 119 
�صركات  عدة  مع  العقود  هذه  توقيع  وقد مت  اأمريكي،  دوالر  مليون 

عاملية من  ال�صني، اإيطاليا وتركيا والبو�صنة.

كما وقعت ال�صركة الليبية للحديد وال�صلب موؤخرًا عقدًا الإن�صاء 
م�صنع جديد لدرفلة الق�صبان بطاقة اإنتاجية تقدر ب� 800 األف طن 
/ �صنة، وبتكلفة تقدر ب� 260 مليون دوالر اأمريكي، مما �صي�صاعف 
اإنتاج ال�صركة من هذه املادة بحيث ت�صل اإىل 1.5 مليون طن / �صنة 
مقابل اإنتاج فعلي بلغ يف عام 2007 ما يزيد قلياًل على ن�صف مليون 

طن، حيث بلغ اإنتاج ال�صركة من حديد الت�صليح 541 األف طن.

من  ع��دد  م��ع  الت�صليح  ق�صبان  م�صروع  الإجن���از  التعاقد  ومت 
ال�صركات االإيطالية املتخ�ص�صة يف هذا املجال، ويتوقع اأن ت�صتغرق 
عملية اإجناز هذا امل�صروع ثالثني �صهرًا، ومما جتدر االإ�صارة اإليه 
اأن ال�صركة قد بداأت بتنفيذ خطة لتطوير لعدد من م�صانع ال�صركة، 
حيث وقعت عددًا من العقود لتنفيذ هذه امل�صاريع والتي ت�صتهدف 
مليون طن   4.168 اإىل  ال�صائل  ال�صلب  االإنتاجية من  الطاقة  رفع 

مقابل 1.324 مليون طن التي ت�صكل الطاقة احلالية.

اأما فيما يتعلق بن�صاط اال�صتثمار، تقوم هيئة ت�صجيع اال�صتثمار 
بتنفيذ املهام امل�صندة لها بالت�صريعات ذات العالقة حيث  بلغ عدد 
امل�صروعات اال�صتثمارية عام 2008 التي مت تنفيذها  199  م�صروًعا 
دخل منها حيز الت�صغيل الفعلي  112  م�صروًعا و 87  م�صروًعا حتت 
من  ال�صناعية  امل�صروعات  وت�صكل   ، املجاالت  خمتلف  يف  التنفيذ 
اإجمايل امل�صاريع اال�صتثمارية 85 م�صروعا، دخل منها حيز الت�صغيل 

42 م�صروعا، و43 م�صروع حتت التنفيذ يف خمتلف ال�صناعات.
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ليبيا،  يف  امل�صتقبلية  ال�صناعية  اال�صرتاتيجية  يخ�ض  فيما  و 
مت اإعداد الربنامج التنموي للقطاع )2008-2012( و هو برنامج 
الدعم  وتقدمي  القطاع  تنمية  يف  بفاعلية  ي�صاهم  �صامل  تنموي 

ملمار�صة االأن�صطة ال�صناعية.

على   2012-2008 للفرتة  التنموي  الربنامج  ه��ذا  وي�صتند 
واملناخ  الظروف  توفري  على   باالأ�صا�ض  ترتكز  عامة  ا�صرتاتيجية 
التنويع  لتحقيق  امل��الئ��م  واملوؤ�ص�صي  واالج��ت��م��اع��ي  االق��ت�����ص��ادي 
االقت�صادي املن�صود يف اإيجاد م�صادر للنمو امل�صتدام بجانب قطاع 
النفط ،  ويف ذات الوقت تطوير االحتياطي والطاقة االإنتاجية لهذا 
القطاع، ثم ا�صتغالل االأ�صول القائمة والقوى الب�صرية والتنظيمية 
بهدف  اأف�صل،  بكفاءة  وامل�صتحدثة  القائمة  واملوؤ�ص�صات  واالإداري��ة 
التنموي  الربنامج  اأه��داف  وم��ن  ال�صناعي.  االإن��ت��اج  يف  ال��زي��ادة 

للفرتة 2012-2008 :

يف قطاع
الصناعة واملعادن:

القائمة  االإنتاجية  للطاقات  الت�صغيل  م��ع��دالت  م��ن  ال��رف��ع   
للو�صول اإىل معدل80٪ عام 2012 .

 زيادة قيمة االإنتاج ال�صناعي من 1.2 مليار دينار عام 2006 
م. اإىل 3.7 مليار دينار عام 2012.

مبختلف  �صناعية  منطقة   32 لعدد  االأ�صا�صية  البنية  اإن�صاء   
ال�صعبيات .

 العمل على زيادة قيمة ال�صادرات ال�صناعية من 447 مليون 
دينارعام  2006اإىل 2 مليار دينار عام 2012 .

 توفري فر�ض عمل جديدة من خالل امل�صروعات ال�صناعية

 5 ح��وايل  من  االإ�صمنت  ل�صناعة  االإنتاجية  الطاقة  زي��ادة   
ماليني طن عام 2007 اإىل 15 مليون طن عام 2012.

من  وال�صلب  احلديد  منتجات  من  االإنتاجية  الطاقة  زي��ادة   
1.6 مليون طن عام 2007 اإىل 4.0 مليون طن �ض عام 2012 مما 
�صينعك�ض على زيادة الطاقة االإنتاجية حلديد الت�صليح والبناء من 

688 األف طن عام 2007 اإىل1.2 مليون طن عام 2012 .

االإكتفاء  اإىل  الربنامج  نهاية  يف  االإنتاجية  الطاقات  �صت�صل   
الذاتي يف عدد من ال�صناعات ومن بينها االأ�صمنت  وحديد الت�صليح 

والطوب الرملي  والع�صائر وطحن الدقيق و�صناعة االأعالف

يف قطاع النفط:
 زيادة كمية اإنتاج النفط اخلام لت�صل اإىل 2.4 مليون برميل 

يومًيا عام 2012 .

امل�صاحب  الغاز  من  مكعب  قدم  مليار   323 ح��وايل  اإ�صافة   
واحلر بحيث يرتفع االإنتاج من حوايل 956 مليار قدم مكعب عام 

2008 اإىل حوايل 1.28 تريليون قدم مكعب عام 2012

األف برميل يومًيا   380 البالغة  التكرير   املحافظة على طاقة 
األف   20 قدرها  اإنتاجية  بطاقة  ليبيا  جنوب  يف  م�صفاة  واإن�صاء 

برميل يف اليوم.

 احلفاظ على االإنتاج املتوقع من امل�صتقات النفطية يف حدود 
مليون   127 مبعدل  الربنامج  ف��رتة  خ��الل  م��رتي  طن  مليون   16

برميل �صنوًيا، واإ�صافة مليوين طن مرتي من منتجات ال�صناعات 
لتكرير  واإن�صاء م�صنع  االأنوف  راأ�ض  وتطوير جممع  البرتوكيماوية 

غاز االإيثان.

 درا�صة اإن�صاء م�صفاة برتوكيماوية الإنتاج وقود ومواد و�صيطة 
بطاقة تكريرمن 350 اإىل 400 األف برميل يف اليوم. 

م�صدرا  بلدا  باعتبارها  العاملية  املالية  باالأزمة  ليبيا  تاأثرت 
للنفط من خالل:

- انخفا�ض اأ�صعار النفط يف االأ�صواق العاملية

- تقل�ض دخول روؤو�ض االأموال االأجنبية

الليبي  االقت�صاد  يف  النفطي  القطاع  م�صاهمة  الأهمية  نظرا  و 
فقد اأدى انخفا�ض اإنتاجه و اأ�صعاره اإىل تراجع معدل النمو يف ليبيا 

حيث �صجلت 3 ٪ عام 2009.

ليبيا  به  قامت  ال��ذي  اخلارجبة  الديون  ت�صديد  مكن  لقد  و 
2008  باالإ�صافة اإىل متويل الدولة  م�صبقا خالل الفرتة -2007 
لقطاعات  التحتية  البنى  يف  �صحمة  عمومية  ا�صتثمارية  لربامج 
ال�صحة و التعليم و الت�صييد و الكهرباء...من تخفيف اآثار االأزمة 

عليها.



جمهوريـة مصـر 
العربيـة



مصـر
أهم المؤشرات لعام 2008

الساكنة :  75 مليون نسمة 	•
الناتج اإلمجايل املحلي:  162 مليار دوالر 	•

معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل:  7.2 % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(:  2748 دوالر 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(:  59,7 مليار دوالر. 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  16 % 	•
مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  20.7 % 	•

قيمة االستثمار األجنيب املباشر:  13,2 مليار دوالر 	•
مساهمة الصادرات غريالنفطية يف إمجايل الصادرات:  54 % 	•

القطاعات الصناعية الرئيسة:  صناعة السيارات و صناعة النسيج و صناعات الصيدلة 	•
              واألدوية و صناعة احلديد والصلب و صناعة اإلمسنت والصناعات الغذائية.
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جمهورية مصر العربية

شهد عام 2008 استمرار األداء اجليد للنمو االقتصادي يف 
مصر الذي بلغ معدل %7.2 خالل تلك السنة مقابل 7.1% 
خالل السنة املالية السابقة. وجاء استمرار املعدل املرتفع 
للنمو االقتصادي مدعوما بضخ مزيد من االستثمارات يف 
قطاعات النشاط االقتصادي املختلفة، واستمرار مشاركة 
القطاع اخلاص بقدر كبري من تلك االستثمارات، كما 
جتاوزت مساهمته يف الناتج املحلي اإلمجايل %60. ومما 
ساعد أيضا على استمرار حتسن األداء االقتصادي، منو 
الثقة يف  واستقرار  البرتولية،  وغري  البرتولية  الصادرات 
كفاءة ومرونة سوق الصرف األجنيب، وختفيض الضرائب 
على الدخول وأرباح الشركات. هذا باإلضافة إىل تدعيم 
وتطوير القطاع املصريف لضمان سالمة وقوة وحداته مبا 
ميكنها من مواجهة املنافسة على املستوى الداخلي أو 

اخلارجي، وتعزيز دورها يف دفع عجلة النمو.

من  طموح  برنامج  تنفيذ  يف   1991 ع��ام  منذ  م�صر  ب��د�أت  ولقد 
�النفتاح  يف  جذريا  م�صار�  و�تخذت  و�لهيكلية  �القت�صادية  �الإ�صالحات 
تويل  و  ير�م  ما  على  �ليوم  �خل�صخ�صة  برنامج  ي�صري  و  �القت�صادي. 
�لعاملة  �لقوة  ي�صغل77 ٪ من  �لذي  للقطاع �خلا�ص  م�صر�أهمية كبرية 
وي�صاهم باأكرث من 60 ٪ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل. و لقد جرى موؤخر�  
�لبنية  تطوير  �أجل  من  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  بني  �ل�صر�كة  تطوير 
�لقطاعات  ت�صيطرعلى  �حلكومة  الت��ز�ل  ذل��ك،  مع  و  مل�صر.  �لتحتية 
�ال�صرت�تيجية كقطاع �ملو�د �لهيدروكربونية  و�لتعدين  و�ل�صناعة �لثقيلة 

و�ملن�صوجات...

الأن�صطة  �ل�صريع  �الرت��ف��اع  مع  �الأع��م��ال  مناخ  حت�صني  �صاعد  وق��د 
مل�صر)�ال�صمنت  �لن�صبية  �مليز�ت  على  تعتمد  �لتي  �الأجنبي  �ال�صتثمار 
و�ل�صلب و�الأ�صمدة و�لبرتوكيماويات  وجتهيز �الأغذية( على تطوير وبدء 
�لتغيري يف �لهيكل �القت�صادي �مل�صري. وقد �صاهمت �لبيئة �القت�صادية 
دول  �زده��ار  �أن  حيث  �لطيبة  �لنتائج  هذه  حتقيق  يف  �أي�صا  �الإقليمية 
نفطية عربية مفيد للغاية مل�صر. كما �أن تدفقات روؤو�ص �الأمو�ل وتو�فد 
�ل�صياح �الأثرياء وفتح �أ�صو�ق جديدة للمنتجات �مل�صرية تعزز �القت�صاد 

ب�صكل كبري.
�القت�صادية  للتنمية  �ل�صاد�صة  �خلم�صية  �خلطة  �أن  يالحظ  و 
و�الجتماعية للفرتة 2008-2012 �أعطت �الأولوية للقطاعات ذ�ت �لنمو 
�أال و هي �ل�صناعات �لتحويلية و�ل�صياحة وتكنولوجيا �ملعلومات  �ملرتفع 

و�الت�صاالت و�لبناء.
على  تر�هن  �لتي  و�خل��دم��ات  �ل�صلع  من  ويعتربتطوير�ل�صادر�ت 
و  �لعمل  فر�ص  رئي�صيا خللق  عامال  و�ل�صغرية جد�  �ل�صغرية  �الأعمال 
فتح جميع �الأن�صطة �القت�صادية �أمام �لقطاع �خلا�ص  وحت�صني �لظروف 
�ملناطق  بني  �لفجوة  وتقلي�ص  �ملنخف�ص   �لدخل  ذ�ت  للفئات  �ملعي�صية 
على  �حلكومة  نا�صدت  �الأه���د�ف  ه��ذه  ولتحقيق  و�حل�صرية.  �لريفية 

�ملبادرة �خلا�صة.
وفيما يتعلق بالقطاع �ل�صناعي، و��صلت م�صر�أي�صا برناجما وطنيا 
�الإنتاج  م�صتوى  على  �مل�صرية  بال�صناعة  �لنهو�ص  ي�صتهدف  طموحا 

و�ال�صتثمار و�لبحث و�لتطوير و�ل�صادر�ت و�لعمالة.
�لقطاع  1000 م�صنعا كبري� من طرف  بناء  �لربنامج  ويتوقع هذ� 
2005 وعام2011، ويتوقع �أن حتدث  �خلا�ص خالل �لفرتة مابني عام  
يف  و�ملتمثل  �أك��رب  هدف  �صمن  عمل  من�صب  مليون   1،5 �مل�صانع  هذه 

�إحد�ث 4،5 مليون من�صب عمل يف �أفق 2011-2010.
�إحد�ث عدة مناطق �صناعية  �ل�صناعية  للتنمية  �لعامة  �لهيئة  وتتوقع 
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املصدر : غرفة املعلومات باهليئة العامة للتنمية الصناعية
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48500 من�صب عمل، كما  4،5 مليار جنيه م�صري �صتحدث  حرة بقيمة  
تتوقع من جهة �أخرى، تهيئة 28 منطقة �صناعية جديدة تتطلب 61،4 مليار 

جنيه م�صري عام 2007 من �ال�صتثمار و�صتحدث 850000 وظيفة عمل.
بلغت �لقيمة �مل�صافة للقطاع �ل�صناعي 59 مليار دوالر عام  2008 
هذه  وتعزى   .40% منو  بن�صبة  �أي   ،2007 عام  دوالر  مليار   42 مقابل 
�لنتائج �جليدة �إىل �الأد�ء �جليد يف �لقطاع �ال�صتخر�جي بف�صل �رتفاع 
لقطاع  �مل�صافة  �لقيمة  بلغت  حيث  �لعاملية  �الأ�صو�ق  يف  �لنفط  �أ�صعار 
�ل�صناعة �ال�صتخر�جية 26 مليار دوالر مقابل 18.4 مليار دوالر يف عام 

2007 �أي بزيادة ن�صبتها 41 ٪ مقارنة بالعام �ل�صابق. 

�ملحلي  �لناجت  بثلث  �ل�صناعي  �لقطاع  ي�صاهم  �أخ��رى،  جهة  ومن 
�لقطاع  يعرفها  �لتي  �لديناميكية  بف�صل  وذل��ك  م�صر،  يف  �الإج��م��ايل 
�ل�صناعي �لتحويلي حيث ي�صاهم بن�صبة %20 يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل، 

مما يوؤكد دور هذ� �الأخري يف تنوع �لن�صيج �الإنتاجي �مل�صري.
يف عام 2008، �رتفع قطاع �ل�صناعات �لتحويلية بن�صبة 12 ٪ و�صجل 
 .2008 مليار دوالر يف   30 مليار مقارنة ب   33.9 بقيمة   قيمة م�صافة 
)�صكل 57/3( وتعترب م�صر ثالث دولة عربية حتقق �أعلى قيمة م�صافة 

حتويلية بعد �ل�صعودية و�الإمار�ت.
مكونة من  فهو  متنوعا   �لتحويلية قطاعا  �ل�صناعات  ويعترب قطاع 
و�صناعة  و�لبرتوكيماويات  و�ل�صلب  و�ملن�صوجات  �لغذ�ئية  �ل�صناعات 

�ل�صيار�ت )�صكل 58/3(.
قبل  من  كبري�  �هتماما  حتويلية  �ل�صناعات  قطاع  �جتذب  ولقد 
�حلكومة و�مل�صتثمرين �ملحليني حيث مت توجيه ��صتثمار�ت قدرها 43،1 
مليار جنيه لل�صناعة �لتحويلية خالل عام 2008 �أي بن�صبة 3.5 % مقارنة 

�ال�صتثمار�ت  �إجمايل  وبلغ  �ل�صابق،  �لعام  فى  �ملناظرة  باال�صتثمار�ت 
�ملنفذة يف قطاع �ل�صناعة �لتحويلية )غري �لبرتولية ( نحو 1،32 مليار 
جنيه يف عام 2008، وهو ما يزيد عن  �العتماد�ت �ملعدلة بنحو 10 % 

وقد �صكلت �ال�صتثمار�ت �لعامة ن�صبة تناهز 11 % من �الإجمايل. 
وتفيد بيانات �لهيئة �لعامة للتنمية �ل�صناعية عن �ملتابعة �لتنفيذية  

لربناجمى »�الألف م�صنع » و«�صوق
�الأعمال«، �أنه قد مت �إقامة �أكرث من 1500 م�صنع )جديد وتو�صعات( 

باأحجام متفاوتة وباإجماىل ��صتثمار�ت
30.2 مليار جنيه وبطاقة ��صتيعابية نحو 154 �ألف فرد، وذلك حتى 
نهاية يونيو 2007 . �أما خالل �لعام �ملايل2008 ، مت �إقامة 160 م�صنًعا 
)جديد وتو�صعات ( بتكلفة ��صتثمارية حو�يل 6.8 مليار جنيه،  وبطاقة 

ت�صغيلية نحو 24.3 �ألف فر�صة عمل.
 ، 2008 وي�صري �لتوزيع �لقطاعي لربنامج �الألف م�صنع حتى يونيو 

��صتئثار �صناعات �لغزل و�لن�صيج
باأكرب عدد من �مل�صانع )جديدة وتو�صعات ( وفر�ص عمل ، ويليها 
�ل�صناعات �لغذ�ئية، ثم �ل�صناعات �لكيماوية و�لهند�صية من حيث عدد 

�مل�صروعات.
ومن حيث �لتكاليف �ال�صتثمارية، تربز �أهمية � ل�صناعات �لكيماوية 
�أما من حيث   . �لر�أ�صمالية  على وجه �خل�صو�ص نظًر� الرتفاع كثافتها 
�لهند�صية  و�ل�صناعات  �لبناء  مو�د  �صناعات  فاإن  �لت�صغيلية،  �لقدرة 
حتتل �أهمية كبرية حيث تت�صم بارتفاع �لكثافة �لعمالية مما ي�صعهما يف 

�ملرتبة �لتالية لل�صناعات �لن�صجية و�لغذ�ئية.
 وبالن�صبة لل�صناعات �ل�صغرية ، فقد مت تخ�صي�ص نحو13.2 مليون 
مرت مربع لها يف 16 مدينة، باالإ�صافة �إىل �أنه جاري تخ�صي�ص م�صاحات 
�لتي  �مل�صاحة  �إجمايل  بلغ  وقد   . مليون مرت مربع   1.6 �إجماليها  �أخرى 
مت تخ�صي�صها الإقامة �مل�صروعات �ل�صناعية يف جميع �ملدن �ل�صناعية 
)وعددها 16 مدينة( نحو 13.2 مليون مرت مربع وهناك نحو1.6 مليون 

مرت مربع جاري تخ�صي�صها.
ويف �إطار برنامج �جليل �جلديد للتجمعات �ل�صناعية ، قامت �لهيئة 
�لتنمية  �أر��صي  من  �الأويل  �ملرحلة  بطرح  �ل�صناعية  للتنمية  �لعامة 
يف  ومت    ،  2006 �أكتوبر  منت�صف  منذ  �لعام  �ملطور  بنظام  �ل�صناعية 
جتمع  الإقامة  �ل�صناعيني  للمطورين  عقد  �صاد�ص  توقيع   2007 �أكتوبر 
�لثانية   للمرحلة  كبد�ية  رم�صان  من  بالعا�صر  �أردين  م�صري  �صناعي 
بطاقة  جنيه  مليار   67 بنحو  للمرحلتني  �ل�صناعية  �ال�صتثمار�ت  وتبلغ 
ت�صغيلية 300 �ألف فرد يف مدن �لعا�صر من رم�صان و�ل�صاد�ص من �أكتوبر 

وبرج �لعرب و�ل�صاد�ت وو�دي �لتكنولوجيا باالإ�صماعيلية.
عام  خالل  مت  باأنه  �ل�صناعية  ت�صري�لبيانات    ، �أخ��رى  ناحية  ومن 

2008 ت�صجيل نحو 829 من�صاأة 

�صناعية تقّدر ��صتثمار�تها بنحو 66.2 مليار جنيه و�إنتاجها �ل�صنوي 
28 مليار جنيه، بطاقة ت�صغيلية 48

�ألف عامل، تقّدر �أجورهم �ل�صنوية بنحو 249.3 مليون جنيه.
تعترب  م�صر  يف  �لتحويلية  �ل�صناعات  ق��ط��اع��ات  يتعلق  وفيما 
�ل�صناعات �لغذ�ئية �ل�صناعة �لتي ت�صجل �أعلى معدل �إنتاج و�أعلى قيمة 
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جمهورية مصر العربية

وت�صغل  �لتحويلي  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  من   ٪  30 متثل  فهي  م�صافة 
�أكرث من 000 275 �صخ�ص حيث �صهد هذ� �لقطاع تو�صعا ب�صكل �صريع 
يف �ل�صنو�ت �الأخرية   و �رتفاع معدل منو �ل�صنوي بن�صبة 14 ٪ بني عامي 
2002 و 2008. و بلغت �لقيمة �مل�صافة لقطاع �ملو�د �لغذ�ئية 10،7 مليار 

دوالر يف عام 2008 كما بلغ �الإنتاج 21 مليار دوالر.
باعتبارها  و  �لزر�عية،  للمنتجات  �أ�صا�صيا  م�صتهلكا  م�صر  تعد 
م�صتورد� و م�صدر� يف نف�ص �لوقت تريد م�صر �صمان �الكتفاء �لذ�تي 
ترتب عن هذه �حلاجة،  وقد  �لت�صدير.  �لغذ�ئي وحت�صني قدرتها على 
�إ�صرت�تيجية �حلكومة ذ�ت �الأولية تدعو �إىل ��صتثمار�ت كبرية يف قطاع 
معد�ت )�الآالت �لزر�عية( و كل ما له عالقة باالإنتاج من تعبئة وتغليف 

وت�صويق.
نتيجة  ملحوظا  تطور�  �الأغذية  �إنتاج  قطاع  ي�صهد  �أن  �ملتوقع  من  و 
الرتفاع �لنمو �لدميوغر�يف  مل�صر و قوته  ونظر� الأن هذ� �ملجال يجذب 

�ملزيد من �ملجموعات �لغذ�ئية �لرئي�صية �لدولية.            
كما و��صل قطاع �ل�صناعات �مليكانيكية و�لكهربائية منوه عام 2008 
حمققا قيمة م�صافة بنحو 7،8 مليار دوالر مقابل 7 مليار دوالرعام 2007، 
ومتثل هذه �ل�صناعات قطاعا حمركا لالقت�صاد �مل�صري وتهيمن عليها 
�صناعات تركيب �ل�صيار�ت. ولقد ت�صاعف �إنتاج �ل�صيار�ت مرتني حيث 

تز�يد من 46422 �صيارة عام 2003 �إىل 120400 �صيارة عام 2008.
عليها  �أقدمت  �لتي  �الإ�صالحات  �إىل  �جليد  �الإجن��از  ه��ذ�  ويرجع 
�حلكومة عام 2004 حيث فتحت �ل�صوق �ملحلي �أمام �مل�صتثمرين �الأجانب 
مما �إ�صتقطب �أح�صن �أنو�ع �ل�صيار�ت لال�صتثمار يف �صوق كبري)73 مليون 

ن�صمة( ومبناخ �أعمال منا�صب وم�صجع وموقع جغر�يف ��صرت�تيجي.
 �أما �إ�صرت�تيجية �صناعة �ل�صيار�ت �مل�صتهدفة يف م�صرفهي تقوم على 
�لعاملية وتفعيل �تفاقيات  �أ�صا�صية ت�صمل �اللتز�م باملو��صفات  6 حماور 
�للوج�صتية  �لعمليات  وتطوير  �لعاملية  و�لدول  بني م�صر  �لتجارة �حلرة 

ورفع ن�صبة �ملكون �ملحلي وربطه بزيادة �الإنتاج و�لت�صدير للخارج كما �أن 
هناك مز�يا �صرتتبط بزيادة ن�صبة �ملكون �ملحلي ومعدالت �الإنتاج وهو ما 
�صيقلل �لتكلفة ويجعل �ملنتج �ملحلي قادرً� على �ملناف�صة يف �ل�صوق �لعاملي 
ويزيد �ال�صتثمار�ت وفر�ص �لعمالة يف هذ� �لقطاع وبالتايل حت�صل هذه 
، م�صريً�  �الإ�صرت�تيجية  �ملتوقع من هذه  �لعائد  �ل�صناعة علي دعم من 
�ملالكي  �ل�صيار�ت  وجتديد  �إحالل  �ي�صا  تت�صمن  �الإ�صرت�تيجية  �أن  �يل 
�ختياريا مما ي�صاعد يف ��صتيعاب �إنتاج م�صانع �ل�صيار�ت �ملتز�يد ورفع 
بحجم  �لو�صول  �الإ�صرت�تيجية  من  �لغر�ص  �أن  كما  �ملحلي  �ملكون  ن�صبة 
�صيارة  �أل��ف   300 منها   2020 ع��ام  �صيارة  مليون  ن�صف  �إىل  �الإن��ت��اج 

للت�صدير و�لباقي لل�صوق �ملحلي. 
�أي�صا  و�لبرتوكيماوية  �لكيماوية  �ل�صناعات  متثل  �أخرى،  جهة  من 
قطاعا متناميا حيث عرف �أقوى ن�صبة منو منذ 5 �أعو�م، وتز�يدت قيمته 
 5،5 مقابل   2008 عام  ملياردوالر   6 �إىل  لي�صل   11% بن�صبة  �مل�صافة 
مليار دوالر عام 2007. ويعزى هذ� �الأد�ء �جليد �إىل �رتفاع �أ�صعار �ملو�د 

�لكيماوية �الأ�صا�صية و�لبرتوكيماويات(12)  يف �الأ�صو�ق �لعاملية.
و يعترب قطاع �لن�صيج قطاعا ��صرت�تيجيا  الأنه من جهة ي�صغل �أكرث 
من 31 ٪ من جمموع �لعمالة �ل�صناعية  �أي ما يقرب من 00 419 موظفا 
�صهد هذ�  قد  و  �لت�صدير  �أك��رب قطاع  و�ح��د من  �أخ��رى هو  و من جهة 
�لقطاع حت�صنا يف �لقيمة �مل�صافة �لتي بلغت 3،3 مليار دوالر عام 2008 
مقابل 2،9 مليار دوالر عام 2007 حيث �صاهمت �لظرفية �لدولية و�إن�صاء 
مناطق �صناعية يف �نطالقة هذ� �لقطاع �ل�صناعي، كما �أنه يتوجه �أكرث 
فاأكرث نحو �لت�صدير وميثل بذلك مورد� هاما للعمالت �الأجنبية فخالل 
مليار   1،3 يعادل  ما  �صناعية  موؤ�ص�صة   203 �صدرت  �الأخريين  �لعامني 

دوالر من �ملن�صوجات �إىل �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�إال �أن هذ� �لقطاع �لذي تهيمن عليه �لدولة يعاين من �صوء �لتنظيم 
يتم  مل  �لتجهيز�ت  من   85% حيث  �ال�صتثمار  �صعف  وم��ن  و�لتدبري 

جدول رقم 39/3
القيمة املضافة للصناعات التحويلية يف مصر 2002 - 2008 )مليون دوالر( 
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4,2693,4713,7314,1004,5099,29910,79216صناعة املنتجات الغذائية واملشروبات والتبغ
2,2961,7841,7342,2682,3352,9973,30110صناعة النسيج و املالبس واملنتجات اجللدية

17411253192219352,8571,862صناعة اخلشب ومنتجاته واألثاث
625356342543623129613786صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر

2,2121,7071,7072,0792,3765,5436,17911صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات 
8967617261,3851,6133,8354,1679صناعة املعادن األساسية

5,2154,1634,8035,5836,1847,2187,8919صناعة املنتجات املعدنية واآلالت واملعدات 
1-303195144160310216214صناعات حتويلية أخرى

15,99012,54913,24016,31018,16930,40433,92212جمموع الصناعات التحويلية 
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جتديدها منذ �أكرث من 15 عام.
جمال  يف  هاما  ن�صاطا  م�صر  ت�صهد  ل��ل�����ص��ادر�ت،  بالن�صبة  �أم��ا 
تركيا  من  كل  مع  ثنائية  �تفاقيات  �أبرمت  فقد  �لتجارية،  �التفاقيات 
�ملناطق  و�أن�صاأت عدد� من  �ل�صني  تعاونها مع  ورو�صيا، كما عززت من 
�ل�صناعية �ملوؤهلة بهدف حت�صني �صادرتها �ملوجهة نحو �أ�صو�ق �لواليات 

�ملتحدة �الأمريكية.
وقد �صجلت �صادر�ت م�صر �أد�ء جيد� بن�صبة تز�يد %31 حيث بلغت 
�لنتائج  �إىل  �لنمو  هذ�  ويرجع   ،2008 عام  دوالر  مليار   29 �صادر�تها 
�جليدة ل�صادر�ت �ل�صلع غري �لنفطية �لتي بلغت 14،9 مليار دوالر عام 
2008، وذلك بف�صل تز�يد �صادر�ت �ملنتجات ن�صف �لتامة �للتي متثل 

�الآالت،  يف  تتمثل  و�لتي  �لنفطية   غري  �ل�صادر�ت  �إجمايل  من   73.4%
�الأجهزة �لكهربائية، �الأ�صمنت، م�صنوعات �حلديد و�ل�صلب، �ملنتجات 

�ل�صيدلية و�أ�صناف م�صنوعة من معادن. 
�إجمايل  %12.3 من  فهي متثل  �مل�صنعة  ن�صف  لل�صلع  بالن�صبة  �أما 
�ل�صادر�ت غري �لنفطية و�لتي حتتوي على : �حلديد �لزهر، �ملنتجات 

�لكيماوية، �للد�ئن وم�صنوعاتها و�ل�صحوم و�لدهون.
من   7.3% متثل  �لتي  �الأول��ي��ة  �مل��و�د  من  �ل�صادر�ت  باقي  وتتكون 
و�أثمار  فو�كه  �لقطن،  و�لنباتات،  كاخل�صر  غري�لنفطية  �ل�صادر�ت 

وخامات حديد. 
وفيما يتعلق ب�صادر�ت �ملحروقات،  بلغت قيمتها 14،5 مليار دوالر 
وحققت تنوعا طفيفا مقارنة مع �لعام �لفارط، كما عرفت ح�صتها من 
�إجمايل �ل�صادر�ت �نخفا�صا من %45.9 عام 2007 �إىل %49.3 عام 

.2008 )بنك م�صر �ملركزي(.
وتظل �أوروبا �لوجهة �الأوىل ل�صادر�ت م�صر بن�صبة %33.8، وترتكز 

�أهم �ل�صادر�ت يف �لنفط �خلام ومنتجات �ل�صلب و�حلديد و�الأملنيوم 
بن�صبة  �لثانية  �ملرتبة  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �ملخلوط. وحتتل  غري 
و�ملنتجات  وم�صتقاته  �خلام  �لنفط  ميثل  حيث  �ل�صادر�ت  من   31.3%

�لكيماوية و�لن�صيج �أهم �ملنتجات �مل�صدرة �إليها.
نحو  �أ�صا�صا  فتتجه  �لعربية،  �ل��دول  نحو  �ملوجهة  �ل�صادر�ت  �أم��ا 
�ل�صعودية و�الإمار�ت و�الأردن ولبنان وتون�ص وميثل �لنفط �خلام وم�صتقاته 

ومنتجات �حلديد و�ل�صلب و�الأرز.

 مصر واألزمة املالية العاملية 
باالأزمة   2009 �ملالية  �ل�صنة  خالل  �مل�صري  �القت�صاد  �أد�ء  تاأثر 
�لربع  خالل  �أق�صاه  �لتاأثري  هذ�  وبلغ  وتد�عياتها،  �لعاملية  �القت�صادية 
للناجت �ملحلي  �لنمو �حلقيقي  �ل�صنة، وقد تر�جع معدل  �لثاين من تلك 

�الإجمايل ليبلغ نحو %4.7، مقابل %7.2  عام 2008.
فيما يتعلق بجانب �لعر�ص، جاء �نخفا�ص معدل �لنمو �حلقيقي للناجت 
قطاعات  لبع�ص  �حلقيقي  �لنمو  معدل  برت�جع  متاأثر�  �الإجمايل  �ملحلي 
�لن�صاط �القت�صادي �لرئي�صية، ويف مقدمتها قطاع �ل�صياحة، و�ل�صناعات 
جزئيا  ذلك   تعوي�ص  يف  �صاهم  قد  كان  و�إن  �ل�صوي�ص،  وقناة  �لتحويلية، 
�ملذكورة،  �ل�صنة  خالل  �القت�صادي  �لن�صاط  قطاعات  بع�ص  �أد�ء  حت�صن 
�لقطاع  �لقطاعات،  هذه  مقدمة  يف  وياأتي  �ملالية.  �الأزم��ة  تد�عيات  رغم 
�ال�صتخر�جي )�لبرتول و�لغاز و�ال�صتخر�جات �الأخرى( و�لذي حقق معدل 
منو بلغ نحو %6.4 مع دخول �لعديد من �حلقول �ملكت�صفة يف مرحلة �الإنتاج، 
كما   ،)14.5% مقابل  �ملعلومات )14.6%  وتكنولوجيا  �الت�صاالت  وقطاع 

حت�صن �أد�ء قطاع �الأن�صطة �لعقارية )%3.8 مقابل 3.7%(.
وفيما يتعلق من جانب �لطلب، تر�جع معدل �لنمو �حلقيقي للناجت 
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(12)م�سر هي �ساد�س م�سدر عاملي للغاز ال�سائل و�سادراتها مدعوة للتزايد خالل ال�سنوات القادمة.
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البالد، كما إن احلكومة أنفقت مبالغ كبري يف البنية التحتية للطرق 
و شق الرتع و التوسع يف الرقعة الزراعية و التوسع أيضا يف عدد املدن 
الصناعية حيث ختطى عدد املدن املوجودة يف مصر حاجز األربعون 
مدينة صناعية ، كما  لعب ضخ استثمارات كبريه يف قطاع تكنولوجيا 
ملعلومات و االنرتنت دورا كبريا يف حتسن وسائل االتصاالت و سهولة 
تبادل املعلومات و أيضا خالل العقدين السابقني جنحت الدولة بربط 
بعض التخصصات بسوق العمل و خاصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 
حيث ميثل هذا القطاع اكرب قطاعات الدولة منو ايف السنوات القليلة 
املاضية ، و لقد ساهم إنشاء القرية الذكية بشكل كبري يف إحداث طفرة 
معلوماتية كبريه ، كما عملت احلكومة يف السنوات السابقة بالسعي إىل 
إعادة تأهيل بعض التخصصات لربطها بسوق العمل املصري، وبدأت الدولة 
أيضا يف االنتقال إىل احلكومة اإلليكرتونية و السعي الدؤوب يف هذا اجلانب 
و يذكر أيضا قيام وزارة الصناعة و التجارة  بإنشاء شركة يف عام 2009 
إلدارة وتنمية وتطوير املدن الصناعية  بتكلفة إمجالية مخسة مليارات 
جنية ، كما أن اإلصالحات الضريبة املستمرة شجعت على جذب   وضخ 
استثمارات جديدة للسوق املصري ، إىل جانب اإلصالحات يف قطاع البنوك 
و التيسريات على املصدرين ، و النتهاج الدولة سياسة فتح أسواق جيده 
للمنتج املصري بشكل ملحوظ عن السابق دورا كبريا يف زيادة صادرات 

مصر حيث باتت عملية التصدير هي احد أهداف الدولة الرئيسية .

األفاق 
 •   فتح أسواق جديدة للمنتج املصري عن طريق عقد اتفاقات مع 
عدد مع من بلدان العامل وخاصة يف إفريقيا و أسيا و أمريكا الالتينية . 

قطاع  مع  العلمي  البحث  مراكز  لدمج  عاجلة  •   وضع خطة 
الصناعة املصري مبا يساعد على متيز املنتج املصري و يصبح قادر 

على املنافسة عامليا . 
•   زيادة الرقابة على الصادرات املصرية و احلرص بوضع حزمة من 
املعايري للصادرات املصريـة تتواكب مع املتطلبات العامليـة تقلل 
من تصديـر منتجـات رديئة للخارج تسئ للمنتج املصري و تفقده 

أسواق خارجية .
•   املحاولة يف إعادة دراسة مصادر املواد اخلام والرتكيز على 
االستفادة من املواد اخلام األولية املحلية لتخفيض كلفة املنتج 

املصري 
•   اإلسراع يف مشروع توصيف املهن والوظائف املصرية الذي قد 
بذلت فيه الدولة شوطا كبري حىت تصبح قيم األجور قيم عادلة سواء 
للعمالة أصحاب اخلربات أو للشركات مما ينعكس بشكل أفضل على 

األداء و بيئة العمل . 
•   اإلسراع يف بناء عدد من املراكز املهنية املتخصصة يف تدريب 

خرجيي اجلامعات و ربطها مبتطلبات سوق العمل . 
•   االستفادة بقطاع التعليم الفين واملهين و الذي يضخ فيه مبالغ 
طائلة دومنا االستفادة منه و املحاولة لتحديث أدواته و مما سنعكس 

على خمرجاته. 
•   احلرص على افتتاح عدد اكرب من املدن الصناعية بشكل يسهم 

مع املوجود يف زيادة حجم االستثمارات اجلديدة . 
•   حماولة قراءة و تقييم أداء الصندوق االجتماعي و مدى قدرته 
الفعلية يف ضخ مشروعات صغرية ومتوسطة إىل قطاع الصناعة املصرية.

تسعى مصر إىل جذب املزيد من رؤوس األموال األجنبية والتوسع يف إقامة
العديد من املناطق الصناعية يف خمتلف أحناء 

املصدر : البنك املركزي
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�لر�أ�صمايل  �لتكوين  م�صاهمة  بانخفا�ص  تاأثر�  وذلك  �الإجمايل،  �ملحلي 
�ملالية  �ل�صنة  خالل  مئوية  نقطة   3.2 من  �ملذكور  �ملعدل  يف  �الإجمايل 
هذ�   ،2009 �صنة  خالل   )40/3 )جدول  �صالبة  م�صاهمة  �إىل  �ل�صابقة 
�لنمو من  �لنهائي يف معدل  �ال�صتهالك  تر�جع م�صاهمة  �إىل  باالإ�صافة 

4.4 نقطة مئوية �إىل 4.1 نقطة، مما حد من تباطوؤ �الأد�ء �القت�صادي.
 �إال �أن ت�صاعد �الإنفاق �لعام �ال�صتثماري مع �صخ �حلكومة ما يقرب 
من 15 مليار جنيه يف م�صروعات �لبنية �الأ�صا�صية )مياه، و�صرف �صحي، 
وطرق وكهرباء..(، هو ما عو�ص �لنق�ص يف �لطلب �خلارجي، فقد �رتفع 
معدل �لنمو �حلقيقي لال�صتهالك �حلكومي لي�صل �إىل %8.4 عام 2009 

مقابل %2.1 عام 2008.
وقد �نخف�ص معدل �لنمو �حلقيقي �الإجمايل متاأثر� بنق�ص �ال�صتثمار 

�خلا�ص، ويعزى ذلك يف جانب منه �إىل تر�جع تدفقات �ال�صتثمار �الأجنبي 
�ملبا�صر مل�صر ليبلع 8.1 مليار دوالر مقابل نحو 13.2 مليار دوالر خالل 
�ل�صنة �ملالية �ل�صابقة. ومن �أ�صباب هذ� �لرت�جع �أي�صا، �نخفا�ص �صايف 
�أمو�لها  روؤو�ص  زيادة  �أو  جديدة  �صركات  لتاأ�صي�ص  �لو�ردة  �ال�صتثمار�ت 

)�لبنك �ملركزي �مل�صري(.
 ومع ذلك فاإن قطاع �الأعمال �خلا�ص ماز�ل ي�صارك بدور هام يف 
ناجت  م�صاهمة  لن�صبة  �ملرتفع  �مل�صتوى  يعك�صه  ما  وهو  �لتنمية،  عملية 
%62.9 خالل  بلغت  و�لتي  �الإجمايل،  �ملحلي  �لناجت  �ملذكور يف  �لقطاع 

عام 2009.
و�نعكا�صا الآثار �الأزمة �ملالية �لعاملية �لتي �جتاحت �لعامل بدء� من 
�لتجارة  حجم  �نخف�ص   2009-2008 �ملالية  �ل�صنة  من  �لثاين  �لربع 
�خلارجية مل�صر خالل تلك �ل�صنة مبعدل %8.1 لت�صجل نحو 75.5 مليار 
دوالر مقابل 82.1 مليار دوالر خالل �ل�صنة �ملالية �ل�صابقة. ويرجع ذلك 
النخفا�ص كل من ح�صيلة �ل�صادر�ت �ل�صلعية مبعدل %17 لتبلغ 25.2 
مليار دوالر، و�ملدفوعات عن �لو�رد�ت �ل�صلعية مبعدل %4.6 لتبلغ 50.3 

ملري� دوالر.
من  كل  تر�جع  �إىل  �ل�صلعية  �ل�صادر�ت  ح�صيلة  �نخفا�ص  ويرجع 
دوالر،  مليار   11.0 �إىل  لت�صل   24.0% مبعدل  �لبرتولية  �ل�صادر�ت 

و�ل�صادر�ت غري �لبرتولية مبعدل %4.8 لت�صل �إىل 14.2 مليار.
وقد �أدى ذلك �إىل �ت�صاع عجز �مليز�ن �لتجاري مبعدل %7.5 ليبلغ 
�ملالية  �ل�صنة  خ��الل  دوالر  مليار   23.4 مقابل  دوالر  ملري�   25.2 نحو 
�إىل  �ل�صلعية  �ل�صادر�ت  ح�صيلة  تغطية  ن�صبة  و�نخف�صت  �ل�صابقة، 

�ملدفوعات عن �لو�رد�ت �ل�صلعية �إىل %50.0 مقابل 55.6%.
وفيما يتعلق بال�صناعة، يعترب قطاع �ل�صناعة �لتحويلية و�حد� من بني 
�لقطاعات �الأكرث ت�صرر� من �الأزمة �ملالية �لعاملية يف م�صر، حيث تر�جعت 
معدالت  �لنمو �ل�صناعي بحدة من 8 يف �ملائة �إىل 9، 4 يف �ملائة و�نخف�صت 
بالركود  تاأثر�  �ل�صركات  �إير�د�ت معظم  �ل�صناعية وتر�جعت  �ل�صادر�ت 
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جدول رقم 40/3
أهم املؤشرات االقتصادية يف مصر )%(

20082009
7.24.7معدل النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل

7.62.1 الطلب املحلي 
4.44.1 االستهالك النهائي 

4.23.2خاص
0.20.9عام

2-3.2 التكوين الرأمسايل
0.42.6-صايف الطلب اخلارجي

4.7-8.7الصادرات السلعية واخلدمية
9.17.3-الواردات السلعية واخلدمية
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�لكبري �لذي �أ�صاب �القت�صاد �لعاملي ب�صبب �الأزمة �ملالية �لعاملية.
جنيه  مليار   15 ب�صخ  �حلكومة  �تخذتها  �لتي  �الإج���ر�ء�ت  �أن  كما 
مل�صاندة �لقطاعات �ملت�صررة من �الأزمة �ملالية و�إنفاقها خالل 6 �أ�صهر 
�أثر ن�صبي يف �إحد�ث حت�صن �إيجابي يف موؤ�صر�ت �أد�ء عدد من  كان له 

�لقطاعات خا�صة يف جمال �لت�صدير. 
�مل�صدر: غرفة �ملعلومات بالهيئة �لعامة للتنمية �ل�صناعية

و�لتحويلية  �ل�صناعية  �ل�صادر�ت  من  �لغذ�ئية  تعترب�ملنتجات  و 
�الأكرث ت�صرر� على �إثر�لركود �القت�صادي �لعاملي كاخل�صر �ملحفوظة و 
�ملجففة و �لب�صل �ملجفف و �الأرز و �لتي �نخف�صت �صادر�تها على �لتو�يل 

بن�صبة 71 ٪ و 50 ٪ ثم 71 ٪ يف 2009/2008 مقارنة مع �ل�صنة �ملالية 
�ل�صابقة.

  كما �نخف�ص حجم �ل�صادر�ت من �لدو�ء و�ل�صيدلة بن�صبة 34 ٪ 
ب�صبب تر�جع �لطلب من �لدول �لعربية �ملجاورة.

مالية  و�الأملنيوم �صعوبات  و�ل�صلب  �صهدت �صناعة �حلديد  كذلك، 
2009 ب�صبب �نخفا�ص �ملبيعات يف �ل�صوق  2008 ومطلع  �أو�خر عام  يف 
و�ل�صلب  منتجات �حلديد  �صادر�ت  �نخف�صت  و�خلارجي حيث  �ملحلي 
منتجات  و�نخف�صت    2009/2008 �ملالية  �ل�صنة  يف    ٪  34 بن�صبة 

�اللومنيوم بن�صبة 26 ٪ مقارنة مع �ل�صنة �ملالية للعام �ل�صابق.
ويف �ملقابل مل تتاأثر �صادر�ت �الأ�صمدة و�ملن�صوجات و�ملالب�ص باالأزمة 

مبا �أنها �رتفعت بن�صبة 41 ٪ و 90 ٪ على �لتو�يل )جدول 41/3(.
ومع ذلك ، يظهر من خالل هذ� �لتحليل �أنه على �لرغم من �لتاأثري 
�مل�صرية،  �ل�صناعية  �ل�صادر�ت  على  �لعاملية  �ملالية  لالأزمة  �ل�صلبي 
من  ب��االأزم��ة  ت��اأث��ر�  �أق��ل  كانت  �مل�صنعة  �ل�صلع  ���ص��ادر�ت  �أن  نالحظ 
�ل�صادر�ت  �صهدت  �الأ�صا�صية، حيث يف حني  و�ل�صلع  �لنفطية  �ملنتجات 
�لنفطية �نخفا�صا بن�صبة 23 ٪ يف عام 2009 ، فاإن �ل�صادر�ت من �ل�صلع 
�أنه من م�صلحة  لنا  3 ٪ فقط مما يبني  تامة �ل�صنع �نخف�صت بن�صبة 
م�صرتعجيل تنويع �القت�صاد �مل�صري من �أجل حماية نف�صها من �الأزمات 

�القت�صادية �لعاملية.
��صتطاعت   ، �لعاملية  �ملالية  �ل�صلبية لالأزمة  �الآثار  �لرغم من  وعلى 
�ملالية غري  �صوقها  الأن  �أوال  �لعاملية   �ملالية  �الأزمة  �أمام  �ل�صمود  م�صر 
مندمج ب�صكل كبري يف �الأ�صو�ق �ملالية �لدولية وثانيا الأن �حلكومة �تخذت 

�لتد�بري �لالزمة يف �لوقت �ملنا�صب ملو�جهة هذه �الآثار �ل�صلبية.
�الآثار  لتقليل  �مل�صرية  �تخذتها �حلكومة  �لتي  �الإجر�ء�ت  ومن بني 
وفتح  �مل�صرية  �ل�صادر�ت  تن�صيط  هي   2009 �القت�صاد  على  �ل�صلبية 
�آثار  ملو�جهة  �الأم��و�ل  و�صخ  �لتمويل  على  �لبنوك  وحث  جديدة  �أ�صو�ق 
�الأزمة �صاعدت �ل�صناعة ومكنت �ل�صركات من �ال�صتمر�ر يف �ملناف�صة 
و دعم �مل�صتثمرين من خالل تقدمي �لتمويل �لالزم لكافة �ال�صتثمار�ت 
�لعمل  فر�ص  من  �الآالف  لتوفري  �لدولة  �أمام  �لوحيد  �ملالذ  تعترب  �لتي 
�ملعي�صة وجذب مزيد من  ورفع م�صتوى  �لبطالة  لل�صباب وخف�ص معدل 
�ملهار�ت  وتدعيم  للم�صروعات  �ل�صيولة  وتوفري  �خلارجية  �ال�صتثمار�ت 

و�لتعليم وحتقيق �لتنمية �مل�صتد�مة.
ومن �ملتوقع �أن يرتفع معدل �لنمو يف عام 2010 ولكن ذلك �صيعتمد 
�إىل حد كبري على �النتعا�ص �القت�صادي �لعاملي و خا�صة على �النتعا�ص 
�ال�صتثمار�ت  وثلث  م�صر  ���ص��ادر�ت  ثلث  متثل  �لتي  �ملتحدة  �ل��والي��ات 

�الأجنبية �ملبا�صرة �ملوجهة نحوها.
و  و�ل�صياحة  �ملبا�صر  �الأجنبي  �ال�صتثمار  ي�صتاأنف  �أن  �ملتوقع  ومن 
�لذي  �القت�صادي  �النتعا�ص  نتيجة  �أد�ئهم  باخلارج  �لعاملني  حتويالت 

�صت�صهده دول �خلليج يف �ل�صنو�ت �ملقبلة.
ومع ذلك ، ينبغي مل�صر �أن تاأخذ �لدرو�ص و �لعرب من �الأزمة ملعاجلة 

�لتحديات �لرئي�صية �لتالية: 
تعاين �ملوؤ�ص�صات �ل�صناعية من �لنق�ص يف �ال�صتثمار و�لتكنولوجيا 
�حلديثة و �لبحث و�لتطوير. فم�صر تنفق %0.6 فقط من ناجتها �ملحلي 
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املصدر : غرفة املعلومات باهليئة العامة للتنمية الصناعية

ال�سادرات

الإ�ستثمار الأجنبي املبا�سر

اإجمايل ال�سادرات

ال�سلع تامة ال�سنع

�سلع الن�سف م�سّنعة

الوقود والزيوت املعدنية ومنتجاتها
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�الإجمايل على قطاع �لبحث و�لتطوير، كما �أن قطاع �لبحث �لعلمي الز�ل 
�صعيفا وال ي�صتجيب حلاجيات �ملوؤ�ص�صات، وغالبا ما يتم تدبري �مل�صاريع 
عائليا كما ال يبذل �أ�صحاب �ل�صركات جهود� كافية للتاأقلم مع �لتغري�ت 

�لتكنولوجية لتح�صني �الإنتاجية. 
وملو�جهة هذه �لتحديات وحتى تتمكن م�صر من �حلد من م�صتوى 
�لبطالة �ملقدر ب10 % عام 2007 ، البد من ت�صريع وترية �الإ�صالحات 
�القت�صادية وحتديث قاعدتها �ل�صناعية من خالل  ت�صجيع �ال�صتثمار 
�لتنمية  �لعاملية ق�صد حتقيق  و�ل�صركات  �ل�صناعي �خلا�ص  �لقطاع  يف 

و�إحد�ث منا�صب عمل جديدة ونقل �لتكنولوجيا.
�لعاملي،  �مل�صتوى  على  �ل�صلع  وتناف�صية  �الإنتاجي  �لهيكل  ولتح�صني 

يتعني على �ل�صلطات �مل�صرية �ملبادرة يف �لعمل يف �الإجتاهات �لتالية:

وحت�صني  عالية  م�صافة  قيمة  ذ�ت  �صناعات  يف  �ك��رث  �لتخ�ص�ص 
�ل�صناعات  على  هذ�  وينطبق  فيها  �الإنتاج  كلفة  وتخفي�ص  تناف�صيتها 
و�صناعة  �لن�صيج  و�صناعة  �لكيماوية  للت�صديركال�صناعات  �ملتجهة 
تركيب �ل�صيار�ت و�حلديد و�ل�صلب حيث تتمتع م�صرمبز�يا ن�صبية يف 

هذ� �ملجال متكنها من تعزيز موقعها على �مل�صتوى �لعاملي.
تنمية �لقطاعات �جلديدة �ملتعلقة بالتكنولوجيا و�ملحدثة ملنا�صب 
و�صناعة  و�لكهربائية  و�الإل��ك��رتون��ي��ة  �لغذ�ئية  كال�صناعات  عمل 
و�عد�  �الأخري  �لقطاع  هذ�  يعترب  حيث  و�الأدوي��ة  �لطبية  �لتجهيز�ت 
باعتبار م�صر من �الأ�صو�ق �لع�صرة �الأكرث ديناميكية يف �لعامل بف�صل 

ن�صبة منو �صاكنتها و�صعف �الإنتاج �ملحلي يف هذ� �لقطاع.

جدول رقم 41/3
الصادرات السلعية حسب درجة التصنيع يف مصر 2004-2009 )مليون دوالر(

تغيري 2005/20042006/20052007/20062008/20072009/200808/09
23-5,47810,43010,26614,75411,365الوقود والزيوت املعدنية ومنتجاتها 

18-1,9383,2143,1284,9114,004برتول خام
27-3,3617,0096,9809,5627,000منتجات برتولية 

46-37224412668فحم بأنواعه
7761,1881,9821,8341,9104سلع النصف مصنعة منها:

1-1025277574كربون
16596833زيوت عطرية ومواد راتنجية

7219733153578أملونيوم غري خملوط
1171051299310210غزل القطن

3-5,3485,1727,51910,93210,555السلع تامة الصنع منها:
52-14113614616277أرز

71-6417175خضر حمفوظة وجمففة
50-64784بصل جمفف

34-215125238692455منتجات صيدلية
15013930638474093أمسدة

7-111108125145135سجاد وأغطية أرضيات
مصنوعات من حديد 

وصلب
623471642737490-34

26-221132119457337مصنوعات من ألومنيوم 
29735145443160841مالبس جاهزة

3062262594965195منسوجات قطنية
44-1,5009971,523745419الصادرات الغري املوزعة

14-13,83318,45522,01829,35625,169إمجايل الصادرات 

 املصدر: غرفة املعلومات باهليئة العامة للتنمية الصناعية



المملكة المغربية



المغرب
أهم المؤشرات لعام 2008

الساكنة:  31,4 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 86,3 مليار دوالر 	•

معدل النمواحلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل:  5.4  % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية(: 2160 دوالر 	•

الناتج املحلي اإلمجايل الصناعي )بالقيمة اجلارية(:  15,8 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 6.7 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  12 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر:  2,3 مليار دوالر 	•

القطاعات الصناعية الرئيسة: صناعة السيارات و الصناعات اإللكرتونية والكهربائية 	•
              و صناعة النسيج و الصناعات الكيماويات وشبه الكيماوية والصناعات الغذائية.
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المملكة المغربية

شهد االقتصاد املغريب يف عام 2008 حدثني و هما ارتفاع 
، السيما  األساسية  للسلع  العاملية  األسعار  قياسي يف 
الطاقة واحلبوب وآثار األزمة املالية العاملية اليت ضربت 
أساسا القطاع احلقيقي وخفضت من أنشطة قطاعات 

التصدير الرئيسة.

ومع ذلك، �رتفع معدل �لنمو �القت�صادي �إىل 5.6 ٪ يف عام 2008 
�لزر�عي  للقطاع  �جليد  للل�أد�ء  نتيجة   2007 عام  يف   ٪  2.7 مقابل 

�لذي ال يز�ل يلعب دور� رئي�صيا يف �القت�صاد �ملغربي.
ويركز �ملغرب �إىل حد �ليوم ب�صكل كبري على �ل�صياحة و�لزر�عة 
�أجل  من  �قت�صاده  لتنويع  ي�صعى  فهو  لذلك  �لتحويلية،  و�ل�صناعة 

تقليل �عتمادها على �لظروف �ملناخية و �لعاملية.
ويف هذ� �ل�صياق، تتمحور �إ�صرت�تيجية �لتنمية �القت�صادية حول 
و  �الأعمال  مناخ  لتح�صني  �صاملة  �إ�ص�حات  هي  و  �أال  حماور  ث�ثة 
حت�صني موؤ�صر�ت �القت�صاد �لكلي وتنفيذ �ال�صرت�تيجيات �لقطاعية. 
�لتي   ، �إنط�قة  خطة   ، �لقطاعية  �ال�صرت�تيجيات  بللني  ومللن 
�الأهلللد�ف  �خلللطللة  هللذه  حتللدد  حيث   2006 عللام  يف  �عتمادها  مت 
�لقطاعات  �ملغرب م�صتهدفة   �ل�صناعية يف  لل�صيا�صة  �الإ�صرت�تيجية 

�لرئي�صية �لتي يتوفر �ملغرب فيها على  ميزة تناف�صية.
�لدولية  �ملهن  على  �ل�صناعية  �الإ�صرت�تيجية  ترتكز  وعموما، 
و�ل�صيار�ت  �لطري�ن  �صناعة  نحو  �ملوجهة  �ملهن  هي  و  �ملغرب  يف 
�لتقليدية و�ل�صناعات  و�اللكرتونيات و �خلدمات عن بعد و�حلرف 

�لزر�عية و�ملن�صوجات و�جللود.
�لبنية �لتحتية  كما �عتمد �ملغرب برناجما و��صعا ل��صتثمار يف 
�الأ�صا�صية و �لبنية �لتحتية �الجتماعية  و�ملناطق �ل�صناعية و�ملجمعات 
و�الإ�صكان. ولقد �صهد �الإنفاق على �لبنية �الأ�صا�صية �رتفاعا مطرد� 

بني عامي 2005 و 2009 حيث �رتفع من 20.5 �إىل  38.2 مليار درهم 
و من 3.9 ٪ �إىل 5.2 ٪ من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.

وتركيب  للتجهيز  عاملية  قاعدة  ي�صبح  �أن  �إىل  �ملغرب  ويطمح 
�ملنتجات �ل�صناعية عن طريق رفع م�صتوى �لبنية �لتحتية يف جمال 
نتيجة  و  و�ملللطللار�ت(.  �حلديدية  و�ل�صكك  و�ملو�نئ  )�لطرق  �لنقل 
لذلك، فقد قام بتطوير �ل�صر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص بقوة 

يف �ل�صنو�ت �الأخرية .
و لقد �أظهرت هذه �ل�صيا�صة نتائج جيدة مبا �أن �ملغرب يجتذب 
متز�يدة  ب�صورة  �لكربى  �لعاملية  و�ل�صركات  �الأجانب  �مل�صتثمرين 
و�ل�صيار�ت  �لللطللري�ن  �صناعة  يف  ال�صيما  و  �ل�صناعي  �لقطاع  يف 

و�ل�صناعات �لزر�عية و�لطاقة و�لتعدين.
و بلغ �ال�صتثمار �الأجنبي �ملبا�صر يف �لقطاع �ل�صناعي 179 مليون 
دوالر عام 2008 و207 مليون دوالر يف قطاع �لطاقة و�لتعدين )مكتب 

�ل�صرف �ملغربي، ميز�ن �الأد�ء�ت 2009(.
�ليورو  منطقة  يف  �القت�صادي  �لن�صاط  تباطوؤ  من  �لرغم  وعلى 
بن�صبة  منو�  �ل�صناعي  �لقطاع  �صجل  �الأولية،  �ملو�د  �أ�صعار  و�رتفاع 
٪56 عام 2008 حيث بلغت قيمته �مل�صافة 15،8 مليار دوالر. ويعزى 
هذ� �لتح�صن �إىل �لنمو �لذي �صهده قطاع �ل�صناعة �لتحويلية بن�صبة 
٪19 و�إىل �لنمو �ال�صتثنائي �لذي �صجله قطاع �ل�صناعة �ال�صتخر�جية 

)�لفو�صفات( نتيجة �رتفاع �أ�صعار �ملو�د �الأ�صا�صية عامليا.
�ل�صناعة  قطاع  على  رئي�صية  ب�صورة  �لفو�صفات  �صناعة  تهيمن 
�ال�صتخر�جية يف �ملغرب حيث �صهدت عاما ��صتثنائيا يف عام 2008 

لبلوغ �أ�صعارها م�صتويات مل ت�صهدها منذ عام 1974.
�لذي  هو  للفو�صفاط  �ل�صريف  �ملكتب  �أن  �إىل  �الإ�للصللارة  وجتللدر 
ي�صرف �أ�صا�صا على ��صتخر�ج و�إنتاج �لفو�صفاط. و لقد �صهد �ملكتب 
عام 2008 �أد�ء ��صتثنائيا حيث بلغ معدل �ملبيعات 7 مليار�ت دوالر 

مقابل 3.7 مليار دوالر يف عام 2007.
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املصدر : وزارة الصناعة والتجارة  والتكنولوجيا احلديثة املغربية
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للفرتة  �صناعية  �إ�صرت�تيجية  �ملكتب  و�صع  �لنتائج،  لهذه  ونظر� 
كفاعل  �لعاملي   �ل�صعيد  على  مكانته  تعزيز  �أجل  من   2012-2009

رئي�صي يف �صناعة �لفو�صفات.
وقد مت تخ�صي�ص ميز�نية قدرها 5 مليار�ت دوالر لهذه �خلطة 
�لتي تهدف �أوال �إىل زيادة �لطاقة �الإنتاجية من خ�ل ت�صجيع �مل�صاريع 

�ل�صناعية �مل�صرتكة وتطوير �لبنى �لتحتية.
كللمللا يللخللطللط �ملللكللتللب �للل�للصللريللف للللللفللو�للصللفللاط للللزيلللادة طاقته 
�ال�صتخر�جية من �لفو�صفاط من 30 مليون طن �إىل 55 مليون  خ�ل 

�ل�صنو�ت �لع�صر �ملقبلة.
�ختيار  عملية  �ملكتب  �أطلق  فقد  �لتحويل،  لعملية  بالن�صبة  �أمللا 
�أجل  من  و  �ملغرب.  يف  �ال�صتقر�ر  يف  �لر�غبني  �الأجانب  �مل�صتثمرين 
��صتقطاب هوؤالء �مل�صتثمرين، �صيقوم �ملكتب بتهييئة بنى حتتية تندمج 

�لذي  �ملثال م�صروع  »جرف فو�صفات هوب«  �مل�صروع. فعلى �صبيل  يف 
10 وحد�ت ل��صتقبال  2 مليار دوالر ب�صعة  �صيتطلب ��صتثمار� بقيمة 

كما �صيقدم ظروفًا م�صجعة ل�إنتاج وتناف�صية حترتم �ملعايري �لبيئية.
و�أخري�، تهدف هذه �الإ�صرت�تيجية �إىل حت�صني �لقدرة �لتناف�صية 
�صيما  وال  �لتكاليف  للفو�صفات عن طريق تخفي�ص  �ل�صريف  للمكتب 
�إىل  �لتعدين  مر�كز  من  �خلام  لنقل  �أنابيب  خط  �إقامة  خ�ل  من 

وحد�ت �ملعاجلة.
�صناعة  ت�صررت  فقد  �جللليللد،  �الأد�ء  هللذ�  مللن  �لللرغللم  وعلللللى 
�لفو�صفات ب�صكل ملحوظ من �آثار �الأزمة �ملالية �لعاملية. فبعد �الرتفاع 
�حلاد يف �الأ�صعار �لذي �صهده �لن�صف �الأول من �لعام، �صهد �لن�صف 
�الإنتاج  �نكم�ص  كما  �لعاملي.  �القت�صاد  تباطوؤ  نتيجة  تر�جعا  �لثاين 
�لفعلي للفو�صفات بن�صبة 10.7 ٪ يف عام 2008. ويف�صر هذ� �لرت�جع 
بالتخفي�ص �لذي قام به �ملكتب �ل�صريف يف �إنتاج �لفو�صفات يف نهاية 
�لعام للتكيف مع �نخفا�ص �لطلب �خلارجي وبالتايل �ملحافظة على 

هو�م�ص �أرباحه.
�أن  �إىل  �الإ�صارة  جتدر  �لتحويلية،  �ل�صناعة  قطاع  وبخ�صو�ص 
�ل�صناعة �ملغربية �صناعة متنوعة حيث تتاألف من خمتلف �لقطاعات 
مبا يف ذلك قطاع �ملو�د �لكيماوية و�صبه �لكيماوية �لذي يعترب �أهم 
�لتحويلي  �ملحلي  �لناجت  من   ٪  38 لوحده  ميثل  �إذ  �ملغرب  يف  قطاع 
54 ٪ من  ي�صتويل على  و  �لتحويلية  �ل�صناعات  42 ٪ من جمموع  و 
�ل�صادر�ت.  �إجمايل  من   ٪  41 و  �ل�صناعية  �ال�صتثمار�ت  �إجمايل 
�ملحلي  �لناجت  من   ٪  29 ميثل  �لتي  �لغذ�ئية  �ل�صناعات  قطاع  يليه 
�لذي   ،)٪  14( �مليكانيكية  و  �ملعدنية  �ل�صناعة  قطاع  ثم  �لتحويلي 
قطاع  �أما  �ل�صيار�ت.  �صناعة  تطوير  يف  �الأهمية  متز�يد  دور�  يلعب 
�ملحلي  �لناجت  من   ٪  13 بن�صبة  ي�صاهم  فهو  �لن�صيجية  �ل�صناعات 

�الإجمايل �لتحويلي.
  2008 عام  جممله  يف  �لتحويلية  �ل�صناعة  قطاع  و��صل  لقد  و 
يف �أد�ء دور هام يف �القت�صاد �ملغربي حيث �صاهم بن�صبة 12 ٪ من 
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اهم املؤشرات الصناعية يف املغرب )مليون دوالر(

عدد 
القيمة املضافةاإلستثماراإلنتاجالصادراتاملنشآت

النسبةاإلمجايل النسبةاإلمجايل النسبةاإلمجايل النسبةاإلمجايل اإلمجايل 
2,0311,6561511,12527582182,90229الصناعات الغذائية

1,6972,345213,717922371,29013الصناعات النسيجية واجللدية
2,3604,4914117,037421,722543,82538الصناعات الكيمياوية والشبه كيمياوية
1,53892586,16515483151,39114الصناعات املعدنية وامليكانيكية
2151,579142,634619065936الصناعات اإللكرتونية والكهربائية

7,84110,99610040,6781003,20010010,001100اإلمجايل

املصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا احلديثة املغربية.
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المملكة المغربية

�لناجت �ملحلي �الإجمايل يف عام 2008 و حقق  قيمة م�صافة بقيمة 10 
مليار دوالر )جدول 42/3(.

وح�صب وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة و�لتكنولوجيا �حلديثة، و�صل عدد 
�مل�صاريع �لتي تعمل يف �لقطاع �ل�صناعي 7841 م�صروعا ولقد بلغ عدد 
�لعاملني يف �لقطاع �ل�صناعي 501 429 عام� خ�ل عام 2008 حيث 
يتكون  �لعربية،  �لدول  وكغالبية  �لعاملة.  �ليد  من  �لن�صاء 47٪  متثل 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  �أ�صا�صا من  �ملغربي  �ل�صناعي  �لن�صيج 
�لعمل ويف  �إحد�ث منا�صب  ب�صكل فعال يف  ت�صاهم  �لتي  بن�صبة 92٪ 
دعم �لتنمية، �إال �أن �إ�صهامها يظل دون �الإمكانات و�لقدر�ت �ملتوفرة 
�لقيمة  �إال ٪10 من  �مل�صاريع ال يحقق  �أن جمموع  �إىل  بالنظر  وذلك 
�لتي ميثل عددها ٪8  حو�يل  �لكربى  �مل�صاريع  تنتج  بينما  �مل�صافة، 

٪90 من �لقيمة �مل�صافة وتغطي ٪84 من كتلة �الأجور.
ومع ذلك، يف �صوء �رتفاع �أ�صعار �ل�صلع �الأ�صا�صية و مو��صلة �إلغاء 
�لتعريفة وركود منطقة �ليورو، �رتفع موؤ�صر �الإنتاج �ل�صناعي �رتفاعا 
حمدود� بن�صبة 1.9 ٪ يف عام 2008 مقابل 4.6 ٪ يف عام 2007. و 
يعزى هذ�  �صهدت حت�صنا،   �لتي  �لغذ�ئية  �ملو�د  با�صتثناء �صناعات 
�مليكانيكية  �ل�صناعات  قطاع  �صهده  �لللذي  �النكما�ص  �إىل  �لتباطوؤ 
و�ملعدنية و�ملن�صوجات و�جللود باالإ�صافة �إىل تباطوؤ ن�صاط �ل�صناعات 

�لكيميائية و �صبه �لكيميائية و�ل�صناعات �لكهربائية و�الإلكرتونية.
وهكذ�، �صهد �إنتاج قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية �رتفاعا بن�صبة 4 ٪ 
مقابل 2.4 ٪ على �لرغم من �رتفاع تكاليف �ل�صلع �لزر�عية. ويرجع 
�لدقيق  �مل�صروبات ومطاحن  �أن�صطة  �رتفاع  �إىل  �أ�صا�صا  �لتطور  هذ� 

بن�صبة 5.9 ٪ و 4.3 ٪على �لتو�يل.
وباملثل، �أظهر �إنتاج �الأ�صماك �ملعلبة و�إنتاج �لفو�كه و�خل�صرو�ت 
حت�صن  مع  لع�قتها  نظر�  �لتو�يل  على   ٪  5 و   ٪  3 بن�صبة  �رتفاعا 
�نخفا�صا  �الألبان  منتجات  �صناعة  �أظهرت  ذلك،  ومع  �ل�صادر�ت. 

طفيفا بن�صبة 0.4 ٪ من �صنة �إىل �أخرى.
فقد  و�جللود،  و�مل�ب�ص  �لن�صيج  �صناعات  الإنتاج  بالن�صبة  �أمللا 
لع�قتها  نظر�   )43/3 )جللدول   ٪  0.6 بن�صبة  �نخفا�صا  �صجلت 
�إلغاء  بعد  ال�صيما  و  �ملناف�صة  وزيللادة  �خلارجي  �لطلب  بانخفا�ص 

�حل�ص�ص �ملفرو�صة على �ملنتجات �ل�صينية. 
وباملثل، �نخف�ص �إنتاج �صناعة �جللود بن�صبة 8.4 ٪ ويرجع ذلك 
بالن�صبة  �أما  �الأحذية.  �صناعة  �صهدته  �لذي  �النخفا�ص  �إىل  �أ�صا�صا 
ملوؤ�صر �إنتاج قطاع �مل�ب�ص، فقد �رتفع بن�صبة 0.9 ٪ على �لرغم من 

�النخفا�ص يف �صادر�ت �مل�ب�ص �مل�صنعة و�لرتيكو. 
كما �صجل �إنتاج �ل�صناعات �ملعدنية و�مليكانيكية �نخفا�صا بن�صبة 
٪0.6  و يرجع ذلك �أ�صا�صا �إىل �نخفا�ص ت�صنيع �ملنتجات �ملعدنية. 
وع�وة على ذلك، �نخف�ص منو �صناعة �ل�صيار�ت من  23.3 ٪ �إىل 
1.8 ٪  ب�صبب �نخفا�ص �لطلب �خلارجي و��صتمر�ر تدهور �الأو�صاع 
يف قطاع �ل�صيار�ت يف جميع �أنحاء �لعامل.ويف �ملقابل، �رتفع ت�صنيع 
�الآالت و�ملعد�ت ، ف�ص� عن ت�صنيع معد�ت �لنقل بن�صبة     7.7 ٪  و 

3.1 ٪ على �لتو�يل. 
�لكيميائية،  �صبه  و  �لكيميائية  �ل�صناعات  بن�صاط  يتعلق  وفيما 
فقد �رتفعت بن�صبة 3.3 ٪ وهو معدل �أقل من �ملعدل �مل�صجل يف �لعام 
�ملا�صي. و يعود هذ� �لتباطوؤ من ناحية �إىل تر�جع ت�صنيع �ملنتجات 
�أخرى �إىل  غري �ملعدنية �الأخرى و ن�صاط تكرير �لنفط و من ناحية 

�نخفا�ص ت�صنيع �ملو�د �لكيماويات �الأ�صا�صية بن�صبة 2.4 ٪. 
ولقد �نخف�ص �إنتاج حام�ص �لفو�صفوريك و�الأ�صمدة �لفو�صفاتية بن�صبة 

جدول رقم 3/ 43
التغريات يف االنتاج الصناعي يف املغرب )%(

200620072008
3.22.44صناعات املواد الغذائية 

0.6-0.52.2صناعات املنسوجات واجللد
5.84.53.3صناعات املواد الكميائية وشبه الكميائية
0.6-99.6صناعات املواد امليكانيكية واملعدنية
14.53.91.4صناعات املواد الكهربائية واإللكرتونية

5.24.61.9جمموع الصناعات

املصدر: املندوبية السامية للتخطيط ) مديرية اإلحصاءات(

إسرتاتيجية الطاقة اجلديدة
  

ترتكز إسرتاتيجية الطاقة اجلديدة اليت تنفذها احلكومة و اليت 
تهدف باخلصوص إىل ضمان تأمني إمدادات الطاقة وتوفريها بتكلفة 

أقل حول املحاور التالية:
تطوير الطاقات املتجددة و رفع مساهمتها يف توليد الكهرباء 

إىل 18 ٪.
تعزيز النجاعة الطاقية يف قطاع الصناعات والنقل مما سيسمح 
بتوفري الطاقة من 12 ٪ إىل  15 ٪ يف عام 2020 و ما يقرب من 20 

٪ وعام 2030.
تعزيز القدرة اإلنتاجية وحتسني إدارة الطلب من أجل إعادة 
التوازن بني العرض والطلب على الكهرباء خالل الفرتة 2008-

.2012
تعديل مزيج الطاقة الوطنية من خالل رفع حصص الفحم والغاز 
الطبيعي، و ختفيض حصص املنتجات النفطية من إمجايل الطاقة 

من 60 ٪ إىل 40 ٪ حبلول عام 2030.
وسوف يتطلب تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية استثمار حوايل 80 
مليار درهم حيث سيتم متويل 55 مليار من البنوك يف إطار اتفاقية 
الشراكة اليت مت توقيعها يف املناظرات األوىل اليت مت عقدها حول 
الطاقة بني وزارة الطاقة و املعادن و املاء و البيئة و املجموعة 
املهنية للبنوك يف املغرب واملكتب الوطين للكهرباء. وعالوة على 
ذلك ، يبقى خيار الطاقة النووية ممكنا أيضا على املدى املتوسط 

والطويل.
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19.8 ٪ و 16.3 ٪ على �لتو�يل من عام الآخر ب�صبب �نخفا�ص �ل�صادر�ت.
�نخف�ص  فقد  و�الإلكرتونية،  �لكهربائية  لل�صناعات  بالن�صبة  �أما 
معدل منوها من 3.9 ٪ �إىل 1.4 ٪  حتت تاأثري تباطوؤ ن�صاط �صناعات 
�الآالت و�الأجهزة �لكهربائية ب�صبب �نخفا�ص �ل�صادر�ت من �ملكونات 
�الإلكرتونية من جهة و �إىل �لركود �لذي �صهده ت�صنيع معد�ت �لر�ديو 

و �لتلفزيون و�الت�صاالت من جهة �أخرى )جدول 43/3 (.

القطاعات الواعدة يف املغرب
�لعامليني  �لت�صدير  و  ل�إنتاج  قاعدة  ي�صبح  الأن  �ملغرب  يطمح 
من خ�ل ��صتعماله لنقاط قوته �لتي تكمن يف �ليد �لعاملة �ملاهرة 
و�ملوقع �جلغر�يف �الإ�صرت�تيجي بالقرب من �أوروبا  و�ل�صوق �الأفريقية 

و�لدول �لعربية  باالإ�صافة �إىل حتديث �لبنية �لتحتية. 
ل��صتثمار  و��صع  برنامج  بو�صع  �ملغرب  قام  ذلللك،  �أجللل  من  و 
و�ملناطق  �الجتماعية   �لتحتية  و�لبنية  �الأ�صا�صية  �لتحتية  �لبنية  يف 

�ل�صناعية و�لتجمعات و �الإ�صكان.
�لقطاع  �إىل ذلك، و��صل �ملغرب حتفيز �ال�صتثمار يف  باالإ�صافة 

�ل�صناعي وت�صجيع تنمية �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.
و من �أجل حتقيق هذه �الأهد�ف، ت�صتهدف �حلكومة �لقطاعات 
ذ�ت �إمكانات منو عالية �أال وهي قطاع �الأغذية و�ملن�صوجات و�مل�ب�ص 

و�لطائر�ت و�ل�صيار�ت و�ل�صناعات �لكهربائية و�الإلكرتونية.

 قطاع املواد الغذائية
ي�صتفيد �ليوم  60 ٪ من �صكان �ملغرب ب�صكل مبا�صر �أو غري مبا�صر 
من �لقطاع �لزر�عي، و لذلك من خ�ل حتديث �لزر�عة و�ندماجها 
يف �ل�صناعات �لغذ�ئية ، يعتزم �ملغرب تنويع �إنتاجه و�إمد�د �الأ�صو�ق 
�لدولية بها. و يعترب �ملغرب من �أكرب منتجي زيت �لزيتون يف منطقة 

�لبحر �الأبي�ص �ملتو�صط.
وتتوقع �إ�صرت�تيجية »�ملغرب �الأخ�صر« �لتي مت �عتمادها يف عام 
مقابل  يورو  مليار   10.6 �إىل  �ال�صتثمار�ت  جمموع  ي�صل  �أن   2008

حتقيق �إير�د�ت �إ�صافية بني 180 و 270 مليون يورو وخلق �أكرث من 6 
�ألف وظيفة جديدة.

�خل�صر  معلبات  جند  �لقطاع  هذ�  يف  �ملتاحة  �لفر�ص  بني  ومن 
و�ملنتجات  و�ملجمدة  �ملجففة  و�ملنتجات  �لزيتون  وزيللت  و�لفو�كه  

�لطبيعية و منتجات �ل�صيد �لبحري.
�أقطاب زر�عية جاهزة ل��صتغال و يف قيد �لتطوير و   6 وهناك 

هي  مكنا�ص و�لغرب و�أكادير و�حلوز و تادلة.

 املنسوجات واجللود واملالبس
�ملغرب  يف  ��صرت�تيجيا  قطاعا  و�مل�ب�ص  �ملن�صوجات  قطاع  يعد 
حيث ميثل 13 ٪ من �إجمايل �لناجت �ملحلي �ل�صناعي وهو �أكرب م�صغل 
لليد �لعاملة يف �لقطاع �ل�صناعي وبالتايل،  فهو يلعب دور� رئي�صيا يف 

حتقيق �لتو�زن �القت�صادي و�الجتماعي لباقي �ملناطق.

و مع تطور �ال�صته�ك يف �الأ�صو�ق �لعاملية، توفر هذه �ل�صناعة 
فر�صا كبرية للتنمية، وبالتايل زيادة حجم �صادر�ت �ملغرب.

�ل�صلطات  بللد�أت  �جلديدة،  �لتحديات  هذه  مو�جهة  �أجللل  ومن 
�مل�صرتكة  �لتعاقد  �إىل  �ملناولة  من  �النتقال   2005 عللام  �حلكومية 

و�الجتاه �أكرث نحو �خل�صخ�صة.
ومن بني �لفر�ص �ملتاحة يف هذ� �لقطاع جند �صناعة »�جلينز« 
و�لقطن  �ل�صوف  و�إنللتللاج  �لد�خلية  و�مل�ب�ص  �لريا�صية  و�مل�ب�ص 

و�الألياف �ل�صناعية.
و ت�صتقر باملغرب �صركات كبرية مثل جمموعة �الأطل�صي �لفرن�صية 
�ل�صركة  و   Legler Martelli �اليللطللاللليللة   و�ملجموعة   Rousseau

 .Tavex و �ملجموعة �لرب�زيلية Triumph ل�صوي�صرية�

 صناعة الطريان
ترجع خربة �ملغرب يف �صناعة �لطري�ن �إىل 30 عاما حيث ت�صغل 
هذه �ل�صناعة 70000 عام� و ي�صل معدل منوها �ل�صنوي �إىل 30 ٪ 

و يوجد باملغرب  60  �صركة يف هذه �ل�صناعة 50 ٪ منها �أجنبية.
ومن بني �لفر�ص �ملتاحة يف هذ� �لقطاع جند �الأ�ص�ك و �مليكانيك 

�اللكرتونية و �لرتكيب   و �خلدمات و�ل�صيانة.
جند  �ملغرب  يف  ��صتقرت  �لتي  �لرئي�صية  �ملجموعات  بني  ومن 
�الأمريكية  و�ملجموعة    EADS Safran، Zodiac �لفرن�صية  �ملجموعة 

.Boeing  لكربى�
مطار  من  بالقرب  �لنو��صر  يف  �لرئي�صية  �لطري�ن  منطقة  تقع 
حممد �خلام�ص و هي خم�ص�صة الأن�صطة مناوالت عالية )�لكهرباء  

وتكنولوجيا �ملعد�ت و�لهند�صة(.

 قطاع السيارات
جتميع  على  تعتمد  �لتي  �ملغرب  يف  �ل�صيار�ت  �صناعة  تللز�ل  ال 
تطمح  لكنها  �ملحلية.  �ل�صوق  نحو  �أ�صا�صا  موجهة  هي  و  �ل�صيار�ت 
للتوجه نحو تطوير �لت�صدير م�صتفيدة من تكاليف �الإنتاج �ملنخف�صة 

�صناعة �ملو�د
�لغذ�ئية

�ملن�صوجات و�مل�ب�ص

�صناعة �لطائر�ت �ل�صناعة �لغذ�ئية 
و�لكهربائية و�مليكانيكية

�ل�صناعات �لكهربائية و�الإلكرتونية

القطاعات ال�صناعية 
الواعدة يف املغرب
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المملكة المغربية

ن�صبيا وقربها من �أوروبا. و من �أجل ذلك تخطط �صناعة �ل�صيار�ت 
�الأد�ء  لتح�صني  و�الأجنبية  �الأوروبية  �ملعرفة و�خلربة  ل��صتفادة من 

و�لتكيف مع �ملعايري �لدولية.
�ألف عام� و ي�صل   30 يتوفر �ملغرب على وحدة �صناعية ت�صغل 
معدل منوها �ل�صنوي �إىل 17،5 ٪ كما ي�صهد �ملغرب ��صتقر�ر �صركات 

عاملية يف هذ� �لقطاع .
�لتجهيز�ت  جنللد  �لقطاع  هللذ�  يف  �ملتاحة  �لفر�ص  بللني  ومللن 

�الإلكرتونية و �لهياكل �لد�خلية و �خلارجية و �أجز�ء �ملحركات. 

 الصناعات الكهربائية واإللكرتونية
�لكهربائية  �ل�صناعات  قطاع  يف  �ملناولة  تطوير  �ملغرب  ياأمل 

ن�صبيا  ورخي�صة  ماهرة  عاملة  قوة  على  لتوفره  نظر�  و�الإلكرتونية 
�ص��صل  تنتج  �لتي  �لعاملية  �ل�صركات  ي�صتهدف  كما  �أوروبللا.  وقرب 
وت�صنيع  �لطبية  و�ملللعللد�ت  �لللدفللاع  جمللاالت  يف  ومتو�صطة  �صغرية 

�ملكونات �لكهربائية...
يوجد باملغرب 30 وحدة �صناعية ت�صغل 7000 عام� حيث يتجه 

٪98 من �الإنتاج �إىل �لت�صدير.
ومن بني �لفر�ص �ملتاحة يف هذ� �لقطاع جند �الأ�ص�ك �لكهربائية 

و �لد�رة �ملتكاملة و�لبطائق �الإلكرتونية.
�لفرن�صية كاملجموعة  عاملية  �صركات  ��صتقر�ر  �ملغرب  ي�صهد  و 

 Leoni و�الأملللانلليللة    ADETELو  THALES STMICROELECTRONICS

...ANTELOPو MINCO و�الأمريكية
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آثار األزمة 
املالية العاملية 
على الصادرات 
واالستثمارات 

األجنبية املباشرة يف 
املغرب

)مليون دوالر(

تغري الصادرات 
الرئيسة املغربية
يف عام )2009(

املصدر : مكتب الصرف املغريب 2009

املصدر : ملحق 7/1 و10/1 ومكتب الصرف املغريب
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املغرب واألزمة املالية العاملية
لقد كان ل�أزمة �ملالية �لعاملية تاأثري حمدود و مبا�صر على �ملغرب 
نظر� لكون قطاعه �ملايل غري مندمج ب�صكل كبري يف �الأ�صو�ق �لدولية 
ف�حية  ملحا�صيل  وحتقيقه  �ملحلي  و�لطلب  �لعامة  �أمو�له  �ص�مة  و 
�ملحلي  �لناجت  يرتفع معدل منو  �أن  �ملتوقع  فمن  بالتايل  و  ��صتثنائية 

�الإجمايل �حلقيقي بنحو 5 ٪ عام 2010.
غري �أن �الأزمة �ملالية �لعاملية �أثرت على �القت�صاد �حلقيقي يف 
�ملغرب حيث �أنه تاأثر �إىل حد كبري بالتباطوؤ �القت�صادي �لذي �صهدته 
بالتايل  و  للمغرب.  �لرئي�صي  �لتجاري  �ل�صريك  يعترب  �لتي  �أوروبللا 
 14 بن�صبة  �ل�صياحة  وعائد�ت    ٪  24 بن�صبة  �ل�صادر�ت  �نخف�صت 
٪ و حتوي�ت �لعمال �الأجانب بن�صبة 12 ٪ و�ال�صتثمار�ت �الأجنبية 

�ملبا�صرة بن�صبة 27 ٪ و ذلك ح�صب مكتب �ل�صرف �ملغربي 
ب�صكل  �لدولية  �ملالية  �الأزمة  �أثرت  فقد  لل�صناعة،  بالن�صبة  �أما 
و�الأ�صمدة  �لفو�صفات  هي  و  �مل�صدرة  �لرئي�صية  �لقطاعات  رئي�صي 
و�لكهربائية  �مليكانيكية  و�ملنتجات  �لكيميائية  و�مللللو�د  �لطبيعية 

و�ملن�صوجات.
باآثار  ت�صرر�  �الأكللرث  �خلام  �ملللو�د  ت�صدير  قطاعات  كانت  لقد  و 
�لعاملية،  �ل�صوق  �أ�صعار  على  �عتماد�  �أكرث  الأنها  �لعاملية  �ملالية  �الأزمة 
وبالتايل �أكرث عر�صة ل��صطر�بات �القت�صادية �لعاملية حيث �نخف�صت 
�صادر�ت �لفو�صفاط عام 2009  بن�صبة 69 ٪ و�ل�صادر�ت من �حلديد 
و�ل�صلب بن�صبة 81 ٪ ب�صبب �لركود �لعاملي. و فيما يتعلق بقطاع ت�صدير 
�ملنتجات �صبه �مل�صنعة، فبا�صتثناء �صناعة �الأ�صمنت �لتي �صهدت منو� 
و�لكيميائية   �لطبيعية  �الأ�صمدة  �صناعات  �صهدت   2009 عام  يف  قويا 
وحام�ص �لفو�صفوريك �نخفا�صا حاد� يف �صادر�تها بن�صب 46 ٪ و 63 

٪  على �لتو�يل يف عام 2009 مقارنة بالعام �ل�صابق. 
�أما بالن�صبة لل�صناعات �لتحويلية مثل �صناعة �ملن�صوجات و�ل�صلع 
�لكهربائية و�ل�صيار�ت، فقد تاأثرت هي �أي�صا برت�جع �لطلب �الأجنبي 
و لكنها هي �لتي قاومت �الأزمة �أكرث من غريها مقارنة مع قطاعات 

ت�صدير �ملو�د �الأ�صا�صية و�صبه �جلاهزة. 
فبينما �نخف�ص �إجمايل �ل�صادر�ت من �ملو�د �خلام بن�صبة 61 ٪ 
يف عام 2009، �نخف�صت �صادر�ت �ل�صلع �مل�صنعة بن�صبة 3 ٪ فقط. 

من بني �صادر�ت �ملنتجات �لنهائية �لتي ت�صررت من �نخفا�ص 
�نخف�صت  �لتي  �لكهربائية  �ملنتجات  �صادر�ت  �خلارجي،  �لطلب 
بن�صبة 38 ٪. كما �صهدت �صادر�ت �مل�ب�ص �نخفا�صا طفيفا بن�صبة 1 
٪ عام 2009. و يف �ملقابل، �صمد قطاع �ل�صيار�ت �أمام �الأزمة حيث 

�رتفعت �صادرته بن�صبة 54 ٪ يف عام 2009. 
يبني لنا هذ� �لتحليل �أنه كان ل�أزمة �ملالية �لعاملية �آثار� �صلبية 
على �صادر�ت �ملغرب كما ن�حظ �أن �صادر�ت �ل�صلع �مل�صنعة كانت 
�أقل تاأثر� باالأزمة من �ملنتجات �لنفطية و�ل�صلع �الأ�صا�صية و بالتايل 
من  حلمايته  �قت�صاده  تنويع  يف  ي�صرع  �أن  �ملغرب  م�صلحة  فمن 

�الأزمات �القت�صادية �لعاملية. 
وعلى �لرغم من �الآثار �ل�صلبية ل�أزمة �ملالية �لعاملية على �لقطاع 

�حلقيقي يف �ملغرب فقد ��صتطاع هذ� �الأخري �ل�صمود يف وجه �الأزمة 
بف�صل رد فعل �ل�صلطات يف �لوقت �ملنا�صب �أمام تدهور �الأو�صاع. 

2010 يف مو��صلة بذل �جلهود لدعم  و�صيتمثل �لتحدي يف عام 
�أنه  كما  �ل�صعبة.  �خلارجية  �لظرفية  ملو�جهة  �القت�صادي  �لن�صاط 
�أ�صرع مما كان متوقعا، ميكن للمغرب  �أوروبا  �إذ� �نعك�ص �لو�صع يف 

تو�صيع �صادر�ته �ل�صناعية ب�صكل �أقوى.
ويف هذ� �ل�صياق، تعتزم �ل�صلطات �ملغربية �حلفاظ على �الإنفاق 

على �مل�صاريع �ال�صتثمارية.
وينبغي للمغرب �أن ياأخذ در�صا من �الأزمة �ملالية �لعاملية من �أجل 
حتفيز �لنمو ورفع م�صتوى �ملعي�صة وحل م�صكلة ��صتمر�ر �رتفاع �لبطالة 
بني �ل�صباب و مو�جهة �لتحدي �ملتمثل يف �لقيمة �مل�صافة �ملنخف�صة 

ل�صادر�ته و �لذي هو �أ�صل �لعجز �لهيكلي يف �مليز�ن �لتجاري.

جدول رقم 44/3
الصادرات الريسة يف املغرب 2008 - 2009 ) مليون دوالر(

تغري 20082009
09-08

61-2,6111,031منتجات خام من أصل معدين 
مبا يف ذلك:

69-2,159666الفوسفاط
81-8416احلديد والصلب

2913055منتجات خام من أصل نبايت 
3-3,1993,089منتجات غذائية ومشروبات 

40-6,4923,895منتجات نصف مصنعة
مبا يف ذلك:

46-1,336727األمسدة الطبيعية والكميائية
63-2,7881,038احلامض الفوسفوري

587156األمسنت
3-5,9905,786املنتجات النهائية

مبا يف ذلك:
38-1,085668اخليوط واألسالك الكهربائية

8112554السيارات الصناعية
31-2014مكونات إلكرتونية

1-2,3112,291املالبس
8138343النسيج

19,01614,447صادرات أخرى
24-19,01614,447جمموع الصادرات

املصدر: مكتب الصرف املغريب 2009
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اليمن
أهم المؤشرات لعام 2008

تعداد السكان:  22,9 مليون نسمة 	•
الناتج املحلي اإلمجايل: 27 مليار دوالر 	•

نسبة النمو احلقيقي للناتج املحلي اإلمجايل:  4.6 % 	•
متوسط نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلمجايل )باألسعار اجلارية( 1181 دوالر. 	•

الناتج اإلمجايل الصناعي:  10,6 مليار دوالر 	•
مساهمة الصناعة االستخراجية يف الناتج املحلي اإلمجايل: 30.7 % 	•

مساهمة الصناعة التحويلية يف الناتج املحلي اإلمجايل:  8.5 % 	•
قيمة االستثمار األجنيب املباشر:  463 مليون دوالر 	•

مساهمة الصادرات يف الناتج املحلي اإلمجايل: 29 % 	•
مساهمة الصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات: 90 % 	•

القطاعات الصناعية الرئيسة: الصناعات الغذائية والصناعات املرتبطة باملحروقات. 	•
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سجل االقتصاد الوطين  اليمين خالل عام  2008 نتائج 
اجيابية على الرغم من املتغريات االقتصادية اليت شهدها 
والصدمات  املالية  األزمة  وتداعيات  واملنطقة  العامل 
اخلارجية املتمثلة يف ارتفاعات  أسعار املواد الغذائية، 
يف حني استمرت جهود احلكومة يف تنفيذ اإلصالحات 
الرعاية  برامج  خالل  من  واالجتماعية  االقتصادية 
االجتماعية واإلسرتاتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 

والبطالة والتطوير املستمر لبيئة االستثمارات .

و قد منا الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار  الثابتة خالل العام 2008 
بن�سبة 4.6 ٪ مقارنة مع منو ن�سبته 4.3 ٪ يف عام  2007 وقد جاء منو 
الناجت املحلي الإجمايل ب�سكل اأ�سا�سي مدفوًعا بنمو قطاع البناء والت�سييد 
وقطاع النقل والتخزين واملوا�سالت وقطاع اخلدمات ال�سخ�سية وخدمات 

املجتمع بن�سبة  30.6 ٪ و 12.2٪  و11.7٪  على التوايل .
يف حني انخف�ض معدل النمو احلقيقي للقطاعات غري النفطية اإىل 
نحو 7.5٪  من حوايل 8.9٪  يف العام املا�سي متاأثرا بتداعيات الأزمة 
ا انخف�ض معدل الت�سخم اإىل حوايل ٪10.8  املالية. ويف عام 2008 اأي�سً

مقارنة مع 11٪   يف نهاية عام 2007.
عام  اأدائ��ه��ا  وا�سلت  ففقد  اليمن،  يف  بال�سناعة  يتعلق  وفيما 
ال�سناعة  قطاع  تعزز  التي  العاملية  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  بف�سل   2008

ال�سناعي  للقطاع  امل�سافة  القيمة  وبلغت  مهم.  ب�سكل  ال�ستخراجية 
اأي   ،2007 عام  دولر  مليار   8.6 مقابل   2008 عام  دولر  مليار   10.6
بزيادة ن�سبتها 23  ٪. ومع ذلك، عرف منو القطاع ال�سناعي انخفا�سا 
من  ذلك  و  تباطوؤا يف منوه  �سهد  ال�سابقة حيث  ال�سنوات  مع  باملقارنة 
جهة ب�سبب ا�ستمرار النخفا�ض يف اإنتاج النفط ومن جهة اأخرى ب�سبب 
اأثرت يف تكلفة  اأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية الغذائية امل�ستوردة التي  ارتفاع 

مدخالت القطاعات الرئي�سية يف اليمن ل�سيما قطاع الأغذية.
واجلدير بالذكر اأن القطاع النفطي يهيمن على القت�ساد اليمني 
90 ٪ من  ي�سكل  الإجمايل، كما  املحلي  الناجت  30.7 ٪ من  حيث ميثل 

اإجمايل �سادرات اليمن. 
 2008 عام  يف  امل�سافة  قيمته  يف  زي��ادة  النفط  قطاع  �سجل  ولقد 
مليار دولر يف   7.3 2008 مقابل  مليار دولر يف عام   8.3 بلغت  والتي 

عام 2007، وذلك بف�سل ارتفاع اأ�سعار النفط.
وعلى الرغم من هذا الأداء اجليد، انخف�ض اإنتاج النفط بانتظام 
يف اليمن ومن املرجح اأن تنفذ الحتياطيات التي تقدر بنحو 1.1 مليار 

دولر عام 2021 ح�سب بع�ض التقديرات. 
كبرية  م�ساكل  النفط  احتياطيات  انخفا�ض  ي�سكل  �سوف  وبالتايل 
بالن�سبة لالقت�ساد على املدى املتو�سط والطويل لأن عائدات احلكومة 
�ستنخف�ض و �سيكون من ال�سعب متويل النفقات الالزمة لتطوير اليمن 

، كما اأنها �ست�سكل �سغطا على عجز احل�ساب اجلاري لليمن.
وعالوة على ذلك �سوف يحد انخفا�ض احتياطي النفط يف اليمن 
من ال�ستثمار يف قطاع النفط م�ستقبال مما �سيقلل من تدفق ال�ستثمار 

الأجنبي يف البالد.
و يف اإطار ال�ستثمار يف قطاع النفط، ّوقع اليمن يف الربع الأول من عام 
2008 ع�سر اتفاقيات مع ال�سركات الفائزة يف اإطار املناف�سة الدولية الثالثة 

لنتاج وا�ستك�ساف وا�ستثمار النفط وت�سويق الغاز يف �سبعة قطاعات برتولية 
يف حمافظات اجلوف و�سبوة وح�سرموت. ووفق م�سادر حكومية، تاأتي هذه 
وزارة  اأطلقتها  التي  التفاقيات  من  اخلام�ض  اجليل  اإط��ار  يف  التفاقيات 
النفط واملعادن، ومتتاز بوجود كثري من البنود املح�سنة لكل اأطرافها. كما 

اأن ا�ستثمار الغاز هو املحور الأ�سا�سي الذي اأ�سيف اىل هذه التفاقيات.
وبخ�سو�ض ال�سناعات التحويلية، ميثل قطاع ال�سناعات التحويلية 
لتمتعه  نظرا  والجتماعية  القت�سادية  للتنمية  ا�سرتاتيجية  اأهمية 
الإنتاجية  وحت�سني  القت�سادي  النمو  حتقيق  على  ت�ساعد  باإمكانيات 
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ورفع ن�سيب الفرد من الدخل القومي.
وي�ساهم هذا القطاع بن�سبة 8 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل وتهيمن 
ال�سناعات ال�سغرية )بني 1 و4 اأ�سخا�ض( عليه بن�سبة 92 ٪ بينما ل 

متثل ال�سناعات املتو�سطة والكبرية اإل 1 ٪ و7 ٪ على التوايل.
و لقد �سجل قطاع ال�سناعات التحويلية خالل عام 2008   تباطوؤًًا يف 
الأداء اإىل 2.5 ٪ مقارنه مع منو ن�سبته 6.22 ٪ يف عام2007. ويعود هذا 
الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  الناجمة عن  الإنتاج  تكاليف  ارتفاع  اإىل  التباطوؤ 
يف  الأ�سعار  يف  كبريا  ارتفاعا  �سهدت  والتي  الأ�سا�سية  الغذائية  واملواد 
على  املدخالت  تكاليف  احلاد يف  الرتفاع  اأثر هذا  لقد  و   .2008 عام 
التي �سهدت قيمتها امل�سافة تراجعا بن�سبة  الغذائية  اإنتاج ال�سناعات 
40  ٪ يف عام 2008  حيث انخف�ست من 1.2 مليار دولر يف عام 2007 

اإىل 763 مليون يف عام 2008.

و جتدر الإ�سارة اإىل اأن الإنتاج ال�سناعي التحويلي يف اليمن يرتكز 
ب�سكل قوي حول ال�سناعات الغذائية التي متثل اأكرث من 33 ٪ من الناجت 

الإجمايل ال�سناعي التحويلي.
اأن  حيث  ا�سرتاتيجية  باأهمية  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  ويتميز 
50 ٪ من املوؤ�س�سات التحويلية تعمل يف ال�سناعات الغذائية التي تعترب 

امل�سغل الأول لليد العاملة اليمنية. 
و هو  اليمن  البرتوكيماويات هو ثاين قطاع مهم يف  يعترب قطاع  و 
ميثل 20 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل لقطاع ال�سناعة التحويلية حيث 
بلغت القيمة امل�سافة لهذا القطاع  463 مليون دولر عام 2008 مقابل 
250 مليون يف عام 2008 اأي بزيادة ن�سبتها 84 ٪ و ذلك بف�سل ارتفاع 

اأ�سعار النفط وم�ستقاته يف عام 2008. وميكن تناول اأداء وتطور قطاع 
ال�سناعات التحويلية  يف النقاط التالية : 
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جدول رقم 45/3
القيمة املضافة لقطاع الصناعة التحويلية يف اليمن ) مليون دوالر( 2001--2008  القيمة املضافة ألف دوالر

20012002200320042005200620072008
2202362855516289021,285763 املواد الغذائية واملشروبات والتبغ

2328425975107163160 الغزل والنسيج واجللود
182130476088127117اخلشب واملوبيليا واألثاث
28293054536694268 الورق ومنتجاته والطباعة

617072106139173251463 الكيماوية ومنتجاتها
578280129154199251310 املنتجات غري املعدنية )الالفلزية(

32515076100142204234املنتجات املعدنية املصنعة
4385185891,0221,2091,6762,3742,314جمموع الصناعات التحويلية

املصدر: اجلهاز اإلحصائي اليمين

املصدر : اجلهاز اإلحصائي اليمين
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1 - م�ساهمة قطاع ال�سناعات التحويلية 

منوه،  ومعدلت  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف 
لول  اأكرب من ذلك  تكون  اأن  املمكن  كان من 
التي  والأ�سباب  العوامل  من  جمموعة  وجود 
حتد من قدرة هذا القطاع على النمو ومنها:

منو  تعرت�ض  كبرية  حتديات  وج��ود   -  2

وتعمل  التحويلية  ال�سناعات  قطاع  وتطور 
مثل  نهو�سه  واإمكانيات  مقوماته  �سل  على 
تدين خدمات البنية التحتية يف القت�ساد و 
التعقيدات البريوقراطية يف اجلهاز الإداري 
هيكلة  على  ال�سغرية  املن�ساآت  وغلبة  للدولة 
امل�ساريع  مت��وي��ل  على  احل�سول  �سعوبة  و 
ال�سغرية وبطء اأن�سطة القطاع امل�سريف يف 

املجالت ال�ستثمارية املختلفة.
3 - �سعف حافزية البنية ال�ستثمارية يف 

امل�ستثمرين  ا�ستجابة  وعدم  الراهن  الوقت 
للحوافز املالية اإيل ت�سمنها قانون ال�ستثمار.

لمتكنه  والتي  القطاع  منها  يعاين  التي  الهيكلية  الخ��ت��اللت   -  4

ومنها  املن�سود  ال�سريع  والتطور  القت�سادية  احلياة  يف  دورة  تزايد  من 
بينما  املن�ساآت  اإجمايل  من   ٪  92 من  اأكرث  ال�سغرية متثل  املن�ساآت  )اإن 
املواد  على  العتماد   -  ٪  7 واملتو�سطة   ٪  1 فقط  متثل  الكبرية  املن�ساآت 
اخلام امل�ستوردة – غلبة املن�ساآت العائلية املغلقة – تنامي اأن�سطة القطاع 
غري املنظم داخل القطاع ال�سناعي(، وبالتايل فاإن عملية تطوير قطاع 
ال�سناعة التحويلية وزيادة م�ساهمته يف هيكل الناجت املحلي الإجمايل اأمر 
يف غاية الأهمية، اإل اأنه يحتاج اإىل جهود كبرية وعمل دوؤوب نظرا حلجم 

التحديات التي تقف اأمام هذا القطاع احليوي.

اليمن واألزمة املالية العاملية
فقد  العاملية.  املالية  والأزمة  الغذاء  اأزمة  لأزمتني:  اليمن  تعر�ست 
عانت اليمن التي تعتمد اعتمادا كبريا على املنتجات الغذائية امل�ستوردة 
من ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية الذي اأثر على القوة ال�سرائية لليمنيني 
وزاد من تكاليف املدخالت الالزمة لالإنتاج و ل�سيما يف قطاع ال�سناعات 
الزراعية. بالإ�سافة اإىل ذلك ، فقد اأثرت الأزمة املالية العاملية ب�سكل 
كبري على اأ�سعار النفط مما اأدى اإىل تراجع ال�سادرات بن�سبة 44 ٪ يف 
عام 2009 لتنخف�ض من 7.7 مليار دولر يف عام 2008 اإىل 5.3 دولر 

يف عام 2009.
حيث  ملحوظ  ب�سكل  احلكومة  عائدات  ت�سررت   ، لذلك  ونتيجة 
عام  من  الأول  الن�سف  بني   ٪  75 بن�سبة    النفط  عائدات  انخف�ست 
2008 والن�سف الأول من عام 2009 ح�سب بيانات البنك الدويل، مما 

كان له اأثر �سلبي على الإنفاق العام الذي انخف�ض من 43 ٪ من الناجت 
املحلي الإجمايل اإىل   30.6 ٪ من الناجت املحلي الإجمايل.

يف  املبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  على  العاملي  الركود  اأثر  لقد  و 
انخف�ست  كما  اخلليج  دول  من  ال��واردة  ال�ستثمارات  �سيما  ول  اليمن 

ذلك،  ومع  الأج��ان��ب.  العمال  من  املالية  والتحويالت  الدولية  املعونة 
بف�سل اإنتاج قطاع الغاز امل�سال يف عام 2009 نتوقع منو الناجت املحلي 
الإجمايل لقطاع النفط والغاز الذي �سريتفع من  5.4 - ٪ يف عام 2008 

اإىل 4.5 ٪ يف عام 2009 ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل.
تعزيز  اإىل  احل��ايل  الربميل  ل�سعر  التدريجي  الرت��ف��اع  و�سيوؤدي 
الن�ساط القت�سادي و تدارك عائدات احلكومة من البالد تدريجيا عام 
يف  خا�سة  ال�ستثمار  ت�سارع  القت�ساد  يعرف  اأن  املتوقع  ومن    .2010

قطاع البرتول واأن ت�ستاأنف ال�سناعات الرئي�سية ن�ساطها بف�سل انتعا�ض 
الطلب العاملي. ومن املتوقع حدوث حت�سن يف معدل النمو القت�سادي 
 2009 3.9 ٪ يف عام  2010 مقابل  5  ٪ يف عام  2010 املقدر ب  عام 

وانخفا�ض يف الت�سخم بن�سبة 13.6 ٪ يف عام 2010. 
وبالتايل، فمن املهم اأخذ الدرو�ض من الأزمة املالية الدولية ملواجهة 

التحديات الرئي�سية التالية:
- تطوير م�سادر جديدة للنمو اليوم �سروري للتعامل مع انخفا�ض 

اإنتاج النفط يف الأعوام املقبلة.
والت�سالت  الطرقية  بال�سبكة  اخلا�سة  التحتية  البنية  �سعف   -

و�سبكة الكهرباء وو�سائل النقل.
- �سعوبة ح�سول امل�ساريع ال�سغرى على التمويل ل�سيما اأنها متثل 
قاعدة اأ�سا�سية يف القطاع ال�سناعي اليمني مما يوؤثر �سلبا على تطورها 

وحت�سن تناف�سيتها.
ال�سناعات  تعتمد  حيث  امل�ستوردة  املنتجات  على  قوي  اعتماد   -

التحويلية كليا على مواد اأولية وو�سيطة اآتية من اخلارج.
من   ٪  90 حيث  الطاقة  عوائد  على  اليمني  القت�ساد  اعتماد   -

ال�سادرات اليمنية تتكون من النفط و م�ستقاته.
كما ي�سكل النفط عن�سر خماطرة �سيوؤثر على وترية النمو القت�سادي 
جهة،  من   2003 عام  من  بداية  النفط  اإحتياطي  تقل�ض  ب�سبب  اليمن  يف 
والتقلبات احلالية يف اأ�سعار النفط العاملية من جهة اأخرى.  وملواجهة هذا 

ميناء عدن
تعمل احلكومة على تطوير ميناء عدن من خمتلف النواحي التشغيلية واإلدارية والبنية التحتية،

بهدف حتويل امليناء إىل مركز إقليمي ملناولة البضائع والشحن والتوزيع، وتوفري خدمات
عالية اجلودة للمستخدمني، وإعادة امليناء إىل سابق عهده كمركز إقليمي رئيسي للنقل البحري،

باإلضافة إىل ما سيوفره ذلك من دخل مايل وتنمية اقتصادية ملدينة عدن ولليمن بشكل عا م.
وكجزء من عملية تطوير مرافق امليناء، مت وضع مشروع لتوسيع وتعميق القنوات يف املرفأ

الداخلي بهدف توفري خدمة أفضل وزيادة هوامش احلماية للسفن والناقالت الكبرية اليت متر
وترسو يف ميناء عدن. وجتدر اإلشارة إىل أن ميناء عدن يتميز بعدم وجود تغرين

يف قنواته وأماكن الرسو فيه، مما خيفف من إلزامية صيانة التجريف فيه بشكل دوري.
وتشري البيانات املتوفرة اىل ارتفاع عدد السفن اليت رست يف ميناء عدن بنسبة 2.3 ٪ ليبلغ

2,183  سفينة عام 2008 باملقارنة مع 2,134 سفينة يف العام السابق. ولكن اخنفض حجم
الواردات عرب امليناء بنحو 23.8 ٪ ليبلغ 2,384 مليون طن عام 2008 باملقارنة مع

3,127 مليون طن يف العام السابق، بينما حتسن حجم الصادرات عرب امليناء بنحو 2.3 ٪ ليبلغ
255 ألف طن عام 2008 مقابل  249 ألف طن يف العام السابق. 
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امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  اليمنية  ال�سناعات  تنويع  من  لبد  التحدي، 
خا�سة منها ال�سناعات الغذائية كقطاع واعد حيث يتوفر على فر�ض �سانحة 
لتعزيز �سادراته اجتاه بع�ض الدول العربية والإفريقية كما ان هناك �سرورة 

لتطويرهذا القطاع من اأجل ا�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة.
لدعم  الأعمال  مناخ  حت�سني  جهود  ملوا�سلة  �سرورة  اأي�سا  وهناك 
القطاع  ت�سجيع  ال�سناعية من خالل  امل�ساريع  وتنمية  القطاع اخلا�ض 
ق�سد  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  متويل  تي�سري  على  امل�سريف 
�سناعية  مناطق  واإن�ساء  ال�سناعات  لهذه  التناف�سية  القدرة  تقوية 

جمهزة بالبنية التحتية ومدعمة باخلدمات ال�سرورية.
بالقطاع  للنهو�ض  ق�سوى  ���س��رورة  ،ه��ن��اك  تقدم  م��ا  �سوء  على 
ال�سناعي كي يتمكن اليمن من مواجهة اأحد التحديات الكربى واملتمثلة 
يف ن�سبة البطالة املرتفعة )35 - 40 ٪( (5) ، وهي من بني اأكرب الن�سب 

يف الدول العربية.
ال�ستخراجي  ب�سقيه  ال�سناعي  القطاع  بدور  النهو�ض  اأجل  ومن 
التي  والإنتاجية  ال�ستثمارية  والإمكانيات  املزايا  وا�ستغالل  والتحويلي 
يحتويها فاإن الأمر يحتاج اإىل اتخاذ العديد من ال�سيا�سات والإجراءات 

الرامية اإىل تنميته وذلك كالآتي :

 الصناعات االستخراجية 
خمتلف  يف  النفطية  لال�ستك�سافات  ال��رتوي��ج  عمليات  تكثيف   -
املناطق والقطاعات وتوفري املناخ املالئم والت�سهيالت امل�سجعة جلذب 

ال�سركات النفطية.
- ت�سجيع القطاع اخلا�ض املحلي على ال�ستثمار يف تقدمي اخلدمات 

والأن�سطة امل�ساعدة يف جمال النفط والغاز.
زي���ادة  خ���الل  م��ن  التحتية  البنية  خ��دم��ات  م�ستوى  حت�سني   -
ال�ستثمارات احلكومية يف هذا اجلانب كما ميكن الإ�سهام مع القطاع 
وتوفري  واخل��ربات  بالكوادر  وتعزيزها  ا�ستثمارات  تبني  يف  اخلا�ض 

م�ستلزماتها، املياه، الطرق...اإلخ.
وتوفري  واخل��ربات  بالكوادر  وتعزيزها  املوؤ�س�سية  البنية  اإيجاد   -

م�ستلزماتها من اأجهزة ومعدات.
ال�ستثمارات  لإقامة  الرتويج  يف  احلديثة  الو�سائل  ا�ستخدام   -

الإن�سائية واملعدنية �سواء على ال�سعيد الداخلي اأو اخلارجي.

 الصناعات التحويلية
لتن�سيط  ال�سناعات ذات املدخالت املحلية وذلك  - الرتكيز على 
اأو  ال�ستخراجية  اأو  الزراعية  �سواء  الأخ���رى  القت�سادية  الأن�سطة 
ال�سمكية...اإلخ وبالتايل زيادة م�ستويات الت�سغيل يف القت�ساد الوطني 

واحلد من معدلت البطالة وزيادة النمو القت�سادي.
هذه  متثله  ملا  نظرا  الكبرية  ال�سناعية  امل�ساريع  نحو  الجت��اه   -

امل�ساريع من وفورات اإنتاجية كبرية.
- الهتمام بال�سناعات ال�سغرية وبالأخ�ض ال�سناعات التقليدية 
واحلرفية نظرا ملا متثله هذه ال�سناعات من توفري فر�ض العمل ومتثل 
اأحد اأهم عوامل اجلذب ال�سياحي ف�سال عن اعتمادها على التكنولوجيا 

املحلية.
- الرتكيز على مفهوم اجلودة والتميز نظرا ملا متثله املرحلة املقبلة من 
حتديات تتمثل يف العوملة والتكتالت القت�سادية والتكامل الإنتاجي الأمر 

الذي اأدى اإىل اإحالل �سعار املقدرة على املناف�سة بدل من امليزة الن�سبية.
العالقات  وزيادة  واأفقيا  راأ�سيا  املتكاملة  امل�ساريع  على  الرتكيز   -

الت�سابكية داخل القطاع ال�سناعي وبني باقي القطاعات القت�سادية.
التكاليف  اأجل خف�ض  التحتية من  البنى  - الهتمام بتطوير خدمات 
الزائدة يف العديد من املواقع الإنتاجية مثل الكهرباء واملياه والت�سالت 
وا�ستغاللها ال�ستغالل الأمثل وكذلك الهتمام بتطوير اخلدمات امل�ساحبة 
للت�سويق والت�سدير مثل الفرز والتعبئة والتغليف والتدريج وفق موا�سفات 
ومقايي�ض دولية ت�سمن جودة املنتج وت�ساهم يف زيادة معدلت الت�سدير. 
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ملحق  )1/1(
جلارية يف الدول العريب  ) مليون دوالر(

مجايل باألسعار ا
ملحلي اإل

الناتج ا

1999
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

االردن
8,149

8,461
8,975

9,582
10,196

11,398
12,711

14,318
16,011

20,030

ت 
االمارا

55,181
70,221

68,677
75,285

88,579
103,784

133,583
168,263

198,674
260,141

البحرين
6,617

7,966
7,927

8,446
9,734

11180
13,381

16,065
19,660

21,236

س
تون

20.76
19,456

19,988
21,054

25,000
28,129

28,817
30,620

35,010
40,348

جلزائر
ا

48,845
54,749

55,181
57,053

68,013
85,016

102,500
114,322

135,502
159,669

السعودية
161,172

188,693
183,257

188,803
214,859

250,673
309,531

348,604
376,029

481,631

السودان
10,723

12,365
13380

14,976
17,780

21,691
28,462

37,564
46,155

57,911

سوريا
16,834

19,861
21,017

22780
22,719

24,703
27,971

31,505
37,760

54,803

العراق
…

20,969
17,682

17,437
10,621

25,800
31,719

50,400
61,700

90,907

عمان
15,711

19,868
19,949

20,325
21,784

24,749
30,733

35,992
40,059

52,584

قطر
12,393

17.76
17,538

19,363
23,534

31,734
42,463

52,722
71,041

102,302

ت
الكوي

30,123
37,721

34,901
38140

47,835
59,268

80781
96,132

111,339
158,089

لبنان
17010

16,822
17,212

18,717
19,802

21,369
22,050

22,622
24,640

28,939

ليبيا
33,957

36,125
32,199

19,832
24,015

30,475
41,632

50,330
57,064

100,071

صر
م

89,942
99,155

95,399
87,506

81,384
78,802

89,171
107,375

127,930
162,164

ب
ملغر

ا
35,249

33,335
33,901

36,093
43,813

50,031
52,024

57,407
73,429

86,394

موريتانيا
1,195

1,081
1,122

1150
1,285

1,495
1,938

2,663
2,756

2,979

اليمن
7530

9,561
9,533

9,985
11,869

13,565
16,309

18,700
21,664

27,151

مجايل
اإل

550,631
656,409

657,838
666,527

742,822
873,862

1,065,776
1,255,604

1,456,423
1,887,319

ملعلومات:اكتوبر 2009، مصادر وطنية
ملصدر: صندوق النقد الدويل: قاعدة ا

ا
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ملحق  )2/1(
ملحلي  يف الدول العربية  )نسبة مئوية (

حلقيقي للناتج ا
النمو ا

2003
2004

2005
2006

2007
2008

االردن
4.2

8.4
7.2

6.3
6.6

5.6

ت
االمارا

11.9
9.7

8.2
9.4

6.3
7.2

البحرين
7.2

5.6
7.9

6.5
8.1

6.1

س
تون

5.6
6

4
5.5

6.3
4.4

جلزائر
ا

6.9
5.2

5.1
2

3
3

يت
جيبو

3.2
3

3.2
4.8

5.1
5.8

السعودية
7.7

5.3
6.1

3
3.5

4.4

السودان
7.1

5.1
6.3

11.3
10.2

6.8

سوريا
1

2.4
3.3

4.4
4.2

5.2

عمان
2

5.3
6

6.8
6.4

6.2

قطر
6.3

8.2
9.2

15
15.3

16

ت
الكوي

16.5
10.5

11.4
5.1

4.6
6.3

لبنان
4.1

7
1.1

0.6
7.5

8

ليبيا
5.9

5
6.3

10.3
6.8

6.1

صر
م

3.2
4.1

4.5
6.8

7.1
7.2

ب
ملغر

ا
6.1

5.2
3

7.8
2.7

5.4

موريتانيا
5.6

5.2
5.4

11.4
1

2.2

اليمن
3.7

4
5.6

3.2
4.3

4.6
ت ، 2009

ملعلوما
صندوق النقد الدويل، قاعدة ا

صادر وطنية و 
صدر: م

مل
ا
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ملحق )3/1(
ف نسمة(

تعداد السكان يف الدول العربية )أل

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
4,820

4,940
5,070

5,200
5,350

5,487
5,628

5,743
5,854

ت
االمارا

3,247
3,488

3,754
4,041

4,348
4,680

4,229
4,486

4,764

البحرين
638

655
672

690
708

727
743

764
779

س
تون

9,564
9,674

9,781
9,878

10,006
10,136

10,172
10,304

10,327

جلزائر
ا

30,416
30,879

31,357
31,848

32,364
32,906

33,800
34,400

34,800

السعودية
20,474

20,976
21,491

22,019
22,674

23,113
23,691

24,289
24,897

السودان
31,100

31,900
32,700

33,600
34,474

35,300
36,218

37,159
38,126

سوريا
16,320

16,761
17,213

17,678
18,155

18,645
18,941

19,405
19,880

العراق
24,086

24,813
25,565

26,340
27,138

27,960
28,695

29,700
30,413

عمان
2,440

2,470
2,490

2,510
2,530

2,507
2,546

2,570
2,769

قطر
623

649
683

718
756

796
838

930
1,098

ت
الكوي

2,217
2,309

2,420
2,547

2,754
2,991

3,096
3,310

3,443

لبنان
3,426

3,471
3,516

3,562
3,608

3,655
3,703

3,751
3,799

ليبيا
5,306

5,412
5,519

5,629
5,740

5,854
5,970

6,089
6,210

صر
م

63,975
65,298

66,628
67,976

69,330
70,717

72,131
73,574

75, 045

ب
ملغر

ا
28,466

28,833
29,185

29,520
29,839

30,144
30,436

30,732
31,436

موريتانيا
2,508

2,568
2,630

2,693
2,758

2,824
2,892

2,961
3,032

اليمن
21,163

22,046
22,966

23,923
24,912

25,933
21,622

22,290
22,978

مجايل
اإل

270,789
277,142

283,640
290,372

297,444
304,438

305,351
312,457

319,650

ملعلومات صندوق النقد الدويل 2009 ومصادر وطنية
ملصادر: قاعدة ا

ا
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 ملحق )4/1(
مجايل 1999 - 2008 )دوالر(

نصيب الفرد من الناتج اإل
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
1,720

1,742
1,803

1,880
1,949

2,133
2,304

2,519
2,795

3,421

ت
االمارا

18,194
23,446

21,685
22,480

24,945
27,595

32,392
38,613

42,934
54,606

البحرين
10,026

11,890
11,720

12,127
13,726

15,601
18,324

21,123
25,731

27,249

س
تون

2,195
2,036

2,066
2,152

2,525
2,846

2,891
3,044

3,398
3,907

جلزائر
ا

1,630
1,800

1,773
1,810

2,129
2,631

3,122
3,397

3,825
4,588

السعودية
8,065

9,216
8,736

8,785
9,758

11,127
13,658

14,733
15,481

19,345

السودان
353

398
419

458
529

629
776

1,005
1,242

1,518

سوريا
1,045

1,217
1,257

1,331
1,293

1,392
1,560

1,844
1,946

2,756

عمان
6,631

8,271
8,221

8,316
8,858

9,994
12,335

14,032
15,584

18,987

قطر
21,390

29,290
27,030

28,355
32,788

41,949
53,333

62,914
72,849

93,204

ت
الكوي

13,358
17,013

15,114
15,761

18,783
21,567

27,013
31,014

33,634
45,920

لبنان
5,029

4,909
4,959

5,323
5,559

5,949
5,898

6,147
6,569

7,616

ليبيا
6,527

6,808
5,950

3,594
4,267

5,309
7,123

8,327
9,372

16,114

صر
م

1,436
1,550

1,461
1,313

1,197
1,137

1,270
1,489

1,739
2,748

ب
ملغر

ا
1,416

1,302
1,310

1,387
1,688

1,890
1,956

2,149
2,389

2,160

موريتانيا
488

431
437

437
477

542
658

938
931

983

اليمن
439

540
532

560
598

682
799

884
972

1,181

ط الدول العربية
س

متو
2,009

2,521
2,416

2,396
2,626

3,029
3,614

4,188
4,660

5,896

ملعلومات صندوق النقد الدويل 2009
ملصادر: مصادر وطنية و قاعدة ا

ا
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ملحق )5/1(
جلاري للدول العربية  ) مليار دوالر(

حلساب ا
صايف ا

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
0.06

0.01
0.55

1.25
0.09

-2.20
-1.60

-2.77
-2.40

ت
االمارا

12.14
6.54

3.76
7.59

10.34
24.32

35.94
41.67

41.00

البحرين
0.85

0.23
-0.06

0.20
0.47

1.48
2.11

3.91
2.30

س
تون

-0.82
-1.02

-0.75
-0.74

-0.56
-0.31

-0.63
-0.86

37.10

جلزائر
ا

9.14
7.06

4.36
8.81

11.12
21.18

28.95
30.58

37.00

السعودية
14.34

9.37
11.89

28.09
52.00

90.11
95.51

100.77
139.00

السودان
-1.02

-1.68
-1.54

-1.39
-1.40

-2.98
-5.49

-5.43
-5.40

سوريا
1.02

1.20
1.64

0.18
-0.81

-1.18
-2.13

-2.18
-2.20

عمان
3.09

1.95
1.37

0.82
0.59

4.70
4.33

4.00
3.20

قطر
4.13

4.79
4.25

5.95
7.10

14.10
16.11

23.44
36.00

ت
الكوي

14.67
8.33

4.26
9.42

18.17
34.31

51.05
52.73

70.60

لبنان
-2.90

-3.32
-2.66

-2.61
-3.33

-2.93
-1.37

-2.63
-3.30

ليبيا
11.39

4.19
0.66

5.26
7.41

17.44
25.65

24.28
39.20

صر
م

-1.16
-0.03

0.61
1.94

3.42
2.91

0.87
1.86

0.90

ب
ملغر

ا
-0.48

1.61
1.48

1.59
0.97

1.13
1.86

-0.07
-4.80

موريتانيا
-0.10

-0.13
0.04

-0.18
-0.52

-0.88
-0.04

-0.18
-0.50

اليمن
1.34

0.67
0.44

0.18
0.23

0.63
0.21

-0.92
-0.50

مجايل
اإل

65.70
39.75

66.35
105.26

105.26
201.85

251.33
268.18

387.20

ملعلومات صندوق النقد الدويل 2009
ملصادر: مصادر وطنية و قاعدة ا

ا
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ملحق )6/1(
معدل التضخم يف الدول العربية  ) نسبة مئوية(

2002-1998
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
1.2

1.6
3.4

3.5
6.3

5.4
14.9

ت
االمارا

2.9
3.2

5
6.2

9.3
11

11.5

البحرين
-0.8

1.7
2.3

2.6
2.2

3.4
3.5

س
تون

2.6
2.7

3.6
2

4.5
3.1

5

جلزائر
ا

2.7
2.6

3.6
1.6

2.5
3.7

4.5

يت
جيبو

1.3
2

3.1
3.1

3.6
5

12

السعودية
-0.7

0.6
0.4

0.6
2.3

4.1
9.9

السودان
10.9

7.7
8.4

8.5
7.2

8
14.2

سوريا
-1.1

5.8
4.4

7.2
10

4.7
14.5

عمان
-0.3

0.2
0.7

1.9
3.2

5.9
12.6

قطر
1.6

2.3
6.8

8.8
11.8

14
15

ت
الكوي

1.5
1

1.3
4.1

3.1
5

10.5

لبنان
1.2

1.3
1.7

-0.7
5.6

4.1
10.7

ليبيا
-3.1

-2.1
-2.2

2.0
3.4

6.7
10

صر
م

3.1
3.2

8.1
8.8

4.2
11

11.7

ب
ملغر

ا
1.8

1.2
1.5

1
3.3

2
3.9

موريتانيا
5.9

5.3
10.4

12.1
6.2

7.3
7.3

اليمن
10.9

10.8
12.5

9.9
10.8

11.7
10.8

صادر وطنية   
صندوق النقد الدويل 2009 و م

ت ل
ملعلوما

ك الدويل 2009 و قاعدة ا
ت للبن

صاءا
صادر: قاعدة االح

مل
ا
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ملحق )7/1( 
مجايل الصادرات العربية  ) مليون دوالر(

ا
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

االردن
1,284

2,292
2,770

3,081
3,530

4,301
5,357

5,731
7,788

ت
االمارا

40,858
39,870

38,829
49,745

66,767
93,248

111,351
178,752

239,375
البحرين

7,722
8,245

8,364
10,350

13,580
15,970

20,063
13,854

17,594
س

تون
5,996

6,609
6,798

8,027
9,679

10,488
11,824

15,165
19,217

جلزائر
ا

21,871
18,319

18,527
24,903

31,829
43,634

54,870
60,590

78,590
يت

جيبو
151

236
202

247
252

275
340

79
98

السعودية
74,729

68,764
66,051

86,480
112,640

180,571
211,023

233,174
313,428

السودان
1,621

1,764
1,885

2,587
3,787

4,823
5,510

8,879
11,671

سوريا
4,759

6,140
6,131

5,385
4,824

8,026
9,873

11,756
14,300

صومال
ال

62
71

108
144

190
250

299
380

394
العراق

14,916
11,064

9,134
8,141

16,119
17,656

23,869
39,590

59,800
عمان

10,663
10,681

11,127
10,361

12,726
17,404

23,548
24,723

38,165
قطر

11,592
10,868

10,977
13,404

18,546
26,182

34,353
42,020

54,912
ت

الكوي
18,761

16,172
15,490

21,791
30,089

46,970
58,633

63,467
89,896

لبنان
714

987
1,017

1,185
1,917

2,173
2,575

3,574
3,478

ليبيا
12,716

11 ,336
9,882

13,761
19,358

29,019
38,602

48,509
62,965

صر
م

6,354
4,140

7,001
8,388

12,185
15,557

20,437
23,384

29,355
ب

ملغر
ا

7,659
7,233

8,096
9,056

10,220
11,071

13,117
16,195

19,016
موريتانيا

529
547

543
594

803
943

1,392
1,411

1,635

اليمن
4,032

3,370
3,271

3,751
4,077

5,606
6,784

7,131
7,717

مجايل
اإل

246,989
228,707

226,566
278,833

387,334
501,235

620,067
798,364

1,069,394

ملصدر:  مصادر وطنية
ا
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ملحق ) 8/1(
مجايل واردات الدول العربية ) مليون دوالر(

ا
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
االردن

3,665
4,597

4,871
5,020

5,743
8,164

10,497
13,629

13,531
15,007

ت
االمارا

35,746
25,464

29,608
30,353

39,152
74,537

99,268
114,607

142,944
158,900

البحرين
3,429

3,542
3,686

4,061
4,839

5,861
7,103

8,733
10,533

12,530
ين

تو
10,199

8,601
9,570

9,528
10,951

12,726
13,175

16,551
19,845

24,991
جلزائر

ا
9,173

9,025
9,749

11,805
15,373

20,849
23,476

25,109
32,490

39,156
يت

جيبو
617

614
720

669
864

896
1,207

1,555
1,962

694
السعودية

28,031
30,299

43,036
48,482

54,252
44,746

59,064
70,579

90,798
115,134

السودان
1,577

1,453
1,864

2,168
2,815

4,396
6,725

8,073
8,775

8,229
سوريا

3,832
5,402

6,414
4,793

4,811
6,336

9,503
10,387

13,664
18,320

صومال
ال

285
329

338
388

422
547

626
793

982
933

العراق
2,110

3,415
5,619

9,179
9,287

19,917
22,002

26,261
29,020

31,200
عمان

4,674
5,035

5,794
6,005

6,572
7,691

9,669
11,604

16,168
23,194

قطر
2,500

3,252
3,758

4,051
4,895

6,052
10,499

15,807
22,004

27,900
ت

الكوي
7,616

7,359
7,725

8,797
11,405

12,833
15,366

16,686
21,158

23,719
لبنان

6,206
6,228

6,377
6,255

7,636
9,276

9,652
11,152

12,889
16,754

ليبيا
4,253

4,018
4,425

5,517
6,103

8,164
8,770

12,847
18,281

22,013
صر

م
15,962

22,041
12,720

19,890
21,351

27,910
32,972

39,718
50,342

52,771
ب

ملغر
ا

11,941
11,839

11,471
12,171

14,577
18,267

20,874
25,257

32,282
41,539

موريتانيا
604

651
711

882
1,001

1,124
1,368

1,463
1,851

1,750
اليمن

2,008
2,323

2,466
2,777

4,404
3,984

4,792
7,197

9,065
6,685

مجايل
اإل

154,428
155,486

170,921
192,791

226,452
294,275

366,610
438,007

548,583
641,419

ملصدر: قاعدة االحصاءات لوحدة االستخبارات االقتصادية EIU، و مصادر وطنية
ا
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ملحق )9/1(  
أسعار  صرف  العمالت العربية مقابل الدوالر  )متوسط السنوى(

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
0.709

0.709
0.709

0.709
0.709

0.709
0.709

0.709
0.709

0.709
0.709

ت
االمارا

3.673
3.673

3.673
3.673

3.673
3.673

3.673
3.673

3.673
3.673

3.673

البحرين
0.376

0.376
0.376

0.376
0.376

0.376
0.376

0.376
0.376

0.376
0.376

س
تون

1.139
1.186

1.371
1.439

1.422
1.288

1.245
1.297

1.331
1.281

1.232

جلزائر
ا

58.739
66.574

75.260
77.215

79.682
77.395

72.061
73.276

72.647
69.292

64.582

السعودية
3.750

3.750
3.750

3.750
3.750

3.750
3.750

3.747
3.745

3.748
3.750

السودان
119.447

251.600
257.140

258.700
263.300

260.900
257.900

243.610
217.150

202.000
2.015

سوريا
49.270

48.410
47.770

50.190
51.590

51.580
52.200

53.360
52.890

55.410
46.500

عمان
0.385

0.385
0.385

0.385
0.385

0.385
0.385

0.385
0.385

0.385
0.385

قطر
3.640

3.640
3.640

3.640
3.640

3.640
3.640

3.640
3.640

3.640
3.640

ت
الكوي

0.305
0.304

0.307
0.307

0.304
0.298

0.295
0.292

0.290
0.284

0.284

لبنان
1516.130

1507.840
1507.500

1507.500
1507.500

1507.500
1507.500

1507.500
1507.500

1507.500
1507.500

ليبيا
0.468

0.464
0.512

0.605
1.271

1.293
1.305

1.308
1.314

1.263
1.223

صر
م

3.388
3.395

3.472
3.973

4.500
5.851

6.196
5.779

5.733
5.636

5.432

ب
ملغر

ا
9.604

9.804
10.626

11.303
11.021

9.574
8.868

8.865
8.796

8.192
7.750

موريتانيا
188.476

209.514
238.923

255.629
271.739

263.030
257.190

265.528
268.600

268.600
268.000

اليمن
135.882

155.718
161.718

168.672
175.625

183.448
184.776

191.509
197.049

198.953
199.764

ملصدر: قاعدة االحصاءات لوحدة االستخبارات االقتصادية EIU،  و مصادر وطنية
ا



193

ملحق )10/1 (
ملباشر يف الدول العربية ) مليون دوالر(

االستثمار االجنيب ا
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
االردن

180
75

442
816

1,774
3,219

1,950
1,954

ت
االمارا

1,184
1,307

4,256
10,004

10,900
12,806

14,187
13,700

البحرين
80

217
517

865
1,049

2,915
1,756

1,794
س

تون
486

821
584

639
782

3,312
1,618

2,761
جلزائر

ا
1,196

1,065
634

882
1,081

1,795
1,662

2,646
السعودية

504
453

778
1,942

12,097
18,293

24,318
38,223

السودان
574

713
1,349

1,551
2,305

3,541
2,436

2,601
سوريا

110
115

180
275

583
659

1,242
2,116

صومال
ال

-
-

-
-

24
96

141
87

العراق
-

-
-

-
515

383
485

488
عمان

5
109

489
229

1,538
1,688

3,125
2,928

ني
فلسط

47
19

28
29

قطر
296

624
625

1,199
2,500

3,500
4,700

6,700
ت

الكوي
-175

4
-67

24
234

122
123

56
لبنان

1,451
257

2,860
1,899

2,624
2,675

2,731
3,606

ليبيا
-113

145
142

357
1,038

2,013
4,689

4,111
صر

م
510

647
237

2,157
5,376

10,043
11,578

13,200
ب

ملغر
ا

2,808
257

2,860
1,899

1,653
2,450

2,803
2,388

موريتانيا
77

67
102

392
814

155
153

103
اليمن

102
102

6
144

-302
1,121

917
463

مجايل
اال

9,275
6,978

15,994
25,274

46,632
70,805

80,642
99,954

ت  لالنكتاد 2009
صاءا

صدر: قاعدة االح
مل

ا



194

ملحق ) 1/2(
ملضافة للصناعة التحويلية يف الدول العربية) مليون دوالر(

القيمة ا
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
1,253

1,554
1,761

2,227
2,481

2,547
2,614

3,338

ت 
االمار

9,566
10,269

11,496
13,659

16,665
23,054

26,330
30,856

البحرين
977

1,019
1,118

1,215
1,615

1,951
2,824

3,421

س
تون

3,658
3,917

4,523
5,018

5,004
5,264

6,008
7,309

جلزائر
ا

3,319
3,338

3,598
4,188

4,354
4,533

5,321
7,977

السعودية
18,454

19,460
23,004

25,553
29,453

33,087
35,587

38,736

السودان
912

1,681
1,925

2,479
3,006

4,102
5,193

6,564

سوريا
1,674

1,577
1,690

2,409
2,516

2,636
2,918

3,059

العراق
314

319
157

530
829

824
941

421

عمان
1,659

1,647
1,917

2,081
2,838

3,741
4,601

6,469

قطر
1,074

1,158
1,583

2,935
3,169

3,943
5,269

6,975

ت
الكوي

2,054
3,024

3,886
5,020

5,907
6,805

5,657
7,937

لبنان
2,069

2,159
2,330

2,509
2,511

2,663
2,807

3,328

ليبيا
1,882

1,164
1,544

1,884
2,409

2,753
3,200

3,890

صر
م

16,420
15,990

12,549
13,240

16,310
18,169

30,188
33,922

ب
ملغر

ا
5,024

5,429
6,067

6,611
7,777

7,467
8,421

10,000

موريتانيا
64

55
57

39
70

107
102

104

اليمن
596

686
762

1,022
1,177

1,480
1,763

2,314

مجايل
اإل

70,968
76,288

81,266
93,918

109,796
123,774

149,744
176,620

ملصادر: وطنية
ا
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ملحق ) 2/2(
ملضافة للصناعات االستخراجية يف الدول العربية ) مليون دوالر(

القيمة ا
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
248

270
274

329
376

392
407

974

ت
االمارا

20,609
19,955

25,210
33,793

47,416
64,784

76,948
94,233

البحرين
1,957

1,978
2,092

2,738
3,556

4,333
4,618

6,340

س
تون

838
1,040

1,083
1,266

1,702
2,090

2,520
4,382

جلزائر
ا

18,699
18,530

24,145
32,192

45,760
53,444

59,166
77,446

السعودية
61,399

63,180
78,429

102,524
148,839

173,452
195,374

268,053

السودان
1,139

1,253
1,517

1,893
3,205

5,065
6,888

7,227

سوريا
3,848

3,730
3,957

5,130
6,871

8,275
9,135

13,770

العراق
15,906

14,762
10,414

20,257
27,011

36,670
53,342

50,155

عمان
8,541

8,544
9,047

10,631
15,288

17,533
19,023

31,094

قطر
10,113

10,373
13,164

20,830
23,434

31,500
40,240

63,112

ت
الكوي

14,963
14,743

20,051
27,050

44,363
56,791

62,096
84,483

لبنان
0

0
0

0
0

0
0

0

ليبيا
11,269

10,732
14,682

20,944
30,486

38,262
46,796

57,935

صر
م

6,178
6,641

8,266
9,297

10,644
15,615

18,422
26,029

ب
ملغر

ا
643

758
817

870
976

1,197
1,694

5,822

موريتانيا
127

143
120

184
253

815
681

731

اليمن
3,069

3,198
3,562

4,295
5,877

6,645
6, 872

8,334

مجايل
اإل

179,546
179,829

216,831
294,231

416,102
516,494

601,546
800,120

ملصادر: وطنية
ا
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ملحق ) 3/2(
مجايل يف الدول العربية ) نسبة مئوية(

ملحلي األ
ملضافة التحويلية يف الناتج ا

نسبة القيمة ا
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

االردن
13.53

14.73
15.16

16.46
17.17

17.79
19.39

16.7

ت
االمارا

13.93
13.64

12.98
13.16

12.48
11.88

12.60
11.9

البحرين
11.66

11.99
11.25

10.76
13.45

11.58
11.72

16.1

س
تون

18.59
18.61

18.04
17.11

17.33
17.32

17.16
18.1

جلزائر
ا

6.02
5.86

5.30
4.93

4.25
3.97

3.70
5.0

السعودية
10.07

10.31
10.71

10.19
9.52

9.43
9.67

8.0

السودان
6.82

11.23
10.83

11.43
10.56

9.06
11.25

11.3

سوريا
7.96

6.92
7.44

9.73
9.00

8.37
7.73

5.8

العراق
1.78

1.83
1.48

2.05
2.61

1.86
1.52

0.5

عمان
8.32

8.17
8.70

8.53
8.42

10.39
10.10

11.8

قطر
6.12

5.98
6.73

9.25
7.46

7.35
7.78

6.8

ت
الكوي

5.89
7.93

8.12
8.47

7.31
7.08

5.08
5.0

لبنان
9.01

11.53
11.77

11.74
10.78

11.17
11.39

11.5

ليبيا
6.11

3.23
2.46

1.92
2.43

2.61
5.61

3.9

صر
م

17.21
20.38

17.02
18.41

20.20
18.50

18.49
20.7

ب
ملغر

ا
16.55

16.05
17.54

16.81
17.52

16.83
12.31

12.0

موريتانيا
4.64

5.64
5.48

2.90
3.89

3.92
3.73

3.5

اليمن
6.26

6.87
6.42

7.54
7.22

7.92
8.14

8.5

مجالية /
ضافة اال

مل
القيمة ا

مجايل
ملحلي اإل

الناتج ا
10.65

11.20
10.80

10.52
10.01

9.62
9.84

8.9

ملصدر: حسابات من ملحق ) 1/1( وملحق )2/1(
ا
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ملحق )4/2(
مجايل يف الدول العربية ) نسبة مئوية(

ملحلي اإل
ملضافة للقطاع االستخراجي يف الناتج ا

نسبة القيمة ا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

االردن
2.76

2.81
2.69

2.89
2.96

2.62
2.75

4.9

ت
االمارا

30.01
26.51

28.46
32.56

35.50
36.34

38.00
36.2

البحرين
24.69

23.42
21.49

21.75
19.45

21.32
26.06

29.9

س
تون

4.19
4.94

4.33
4.50

5.90
6.64

7.20
10.9

جلزائر
ا

33.96
32.48

35.50
38.02

45.19
42.59

44.00
48.5

السعودية
33.50

33.46
36.50

40.90
48.09

49.76
51.29

55.7

السودان
8.51

8.36
8.53

8.72
10.96

9.15
11.81

12.5

سوريا
18.31

16.38
17.42

20.77
24.57

26.27
24.19

25.5

العراق
89.96

84.66
98.05

78.52
81.65

56.84
86.45

55.2

عمان
42.81

42.04
41.53

42.96
49.74

48.71
45.60

59.1

قطر
57.66

53.57
55.94

65.64
55.19

61.86
59.25

62.0

ت
الكوي

42.87
38.66

41.92
45.64

54.92
58.31

55.77
53.4

لبنان
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.0

ليبيا
35.00

54.11
61.14

68.73
73.23

70.72
82.01

57.9

صر
م

6.48
7.59

10.16
11.80

11.35
11.75

14.40
16.1

ب
ملغر

ا
1.90

2.10
1.87

1.74
1.88

2.04
2.31

6.7

موريتانيا
10.87

17.65
13.69

12.00
15.60

31.80
27.60

24.5

اليمن
32.19

32.03
30.01

31.67
36.04

36.12
33.70

30.7

مجالية /
ضافة اال

مل
القيمة ا

مجايل
ملحلي اإل

الناتج ا
27.30

26.99
29.20

33.65
38.85

39.24
41.21

42.4

ملصدر: حسابات من ملحق ) 1/1( وملحق )2/2(
ا
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ملحق) 5/2(
ملضافة للقطاع الصناعي يف الدول العربية ) مليون دوالر(

القيمة ا

حتويلي
استخراجي

صناعي
حتويلي

استخراجي
صناعي

حتويلي
استخراجي

صناعي
حتويلي

استخراجي
صناعي

حتويلي
استخراجي

صناعي
2004

2005
2006

2007
2008

االردن
2,227

329
2,556

2,481
376

2,857
2,547

375
2,922

2,665
440

3,105
3,338

974
4,312

ت
االمارا

13,659
33,793

47,452
16,665

47,416
64,081

19,998
61,152

81,150
24,998

76,948
101,946

30,856
94,233

125,089
البحرين

1,203
2,432

3,635
1,799

2,603
4,402

1,861
3,424

5,285
2,304

5,123
7,427

3,421
6,340

9,761
س

تون
5,018

1,266
6,284

5,004
1,702

6,706
5,264

2,032
7,296

6,008
2,520

8,528
7,309

4,382
11,691

جلزائر
ا

3,197
32,320

35,517
2,749

46,320
49,069

2,885
48,695

51,580
5,321

59,166
64,487

7,977
77,446

85,423
السعودية

25,553
102,524

128,077
29,453

148,839
178,292

32,885
173,452

206,337
36,348

192,883
229,231

38,736
268,053

306,789
السودان

2,479
1,893

4,371
3,006

3,119
6,124

3,405
3,438

6,843
5,193

6,888
12,081

6,564
7,227

13,791
سوريا

2,409
5,130

7,540
2,516

6,871
9,388

2,636
8,275

10,911
2,918

9,135
12,053

3,059
13,770

16,829
العراق

530
20,257

20,787
829

25,899
26,728

939
28,647

29,586
941

53,342
54,283

421
50,155

50,576
عمان

2,081
10,631

12,712
2,838

15,288
18,126

3,741
17,533

21,274
4,046

18,268
22,314

6,209
31,094

37,303
قطر

2,935
20,830

23,765
3,169

23,434
26,603

3,873
32,612

36,485
5,269

40,149
45,418

6,975
63,112

70,087
ت

الكوي
5,020

27,050
32,070

5,907
44,363

50,269
6,805

56,056
62,861

5,657
62,096

67,753
7,937

84,483
92,420

لبنان
2,509

0
2,509

2,377
0

2,377
2,527

0
2,527

2,807
0

2,807
3,328

0
3,328

ليبيا
584

20,944
21,528

1,010
30,486

31,496
1,315

35,592
36,907

3,200
46,796

49,996
3,890

57,935
61,825

صر
م

14,510
9,297

23,807
18,009

10,121
28,130

19,863
12,613

32,476
23,657

18,422
42,079

33,708
26,029

59,737
ب

ملغر
ا

7,141
870

8,010
8,300

976
9,276

8,658
1,174

9,832
8,421

1,694
10,115

10,000
5,822

15,822
موريتانيا

39
184

255
70

253
394

107
815

1,019
102

681
494

104
731

835
اليمن

1,022
4,295

5,318
1,208

5,877
7,054

1,676
6,754

8,234
2,374

7,300
8,859

2,314
8,334

10,648
مجايل

اإل
92,115

294,078
386,193

107,359
414,012

521,371
120,772

492,753
613,525

141,430
601,546

742,976
176,146

800,120
976,266

ملصادر: وطنية ودولية
ا
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ملحق ) 6/2(
ف طن(

خلام للبلدان العربية  2000 - 2008 )ال
تطور إنتاج الصلب ا

الدولة 
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

جلزائر
ا

842
947

1,091
1,051

1,014
998

1,158
1,310

646

السعودية
2,981

3,413
3,570

3,944
3,902

4,186
4,854

6,070
5,890

قطر
729

891
1,027

1,055
1,089

1,057
1,093

1,110
1,400

ليبيا
1,055

846
886

1,007
1,026

1,255
1,151

1,250
1,137

صر
م

2,838
3,799

4,316
4,398

4,810
5,603

6,000
6,224

6,198

ب
ملغر

ا
314

512
478

أخرى
379

389
534

406
496

595
590

622
651

ملجموع
ا

8,824
10,285

11,424
11,861

12,337
13,694

15,160
17,098

16,400

حتاد العريب للحديد والصلب
ملصدر : اال

ا
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ملحق ) 1/3(
ف طن(

كميات االنتاج للصناعات الرئيسة يف االردن )أل

الوحدة
2003

2004
2005

2006
2007

*2008

ستخراجية 
ت اال

صناعا
ال

ت
سفا

الفو
ف طن

ال
6,762

6,223
6,375

5,871
5,541

6,266

س
البوتا

ف طن
ال

1,961
1,929

1,829
1,699

1,794
2,005

ت التحويلية
صناعا

ال

مسدة
 اال

ف طن
ال

634
779

790
862

831
788

ض الكيماوية
محا

اال
ف طن

ال
1,499

1,651
1,614

1,669
1,502

1,393

 كلنكر
ف طن

ال
3,170

3,401
3,375

3,419
3,367

3,579

ت
مسن

اال
ف طن

ال
3,515

3,908
4,046

3,967
3,696

4,284

ت البرتولية
ملنتجا

 ا
ف طن

ال
3,695

3,947
4,214

4,017
3,740

3,670

صناعية يف االردن.
ت ال

صدر: الشركا
مل

ا
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ملحق ) 2/3(
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي يف االردن

االهمية 
2008*20032004200520062007النسبية

93.552116.2130.1143.5151153.9156.1الصناعات االستخراجية والتحويلية
11.027109.3105.110395.293.9104.1الصناعات االستخراجية 

82.525117.1133.4148.8158.4161.9163الصناعات التحويلية
15.396113.2130.8155.1162.2152161.1املواد الغذائية واملشروبات

2.401186.4208243.4272.6303.6304.4منتجات التبغ
2.77100.7113.2107.6117.7116115.5املالبس واالنسجة
0.636128.2146.660.972.28.855.0األحذية و اجللود

2.02495.9108.7131.7138.3164157.6االثاث
0.40444.769.731.43031.431.7االخشاب والفلني عدا االثاث

2.85997122.3137.5145.4157.1146.3الورق ومنتجاته
10.66589.7105.3106.4116.1104.4104.7االمسدة

0.535132.512.3103.6120.1118.891.2مواد كيميائية عدا االمسدة
1.066140.5186.3220233.4260.1283.1الدهانات

4.436123.1134.7163.2174.1201.7227.1االدوية
2.57172.990.983.990.669.154.5املنظفات والصابون

14.713113.1120.9129.2123.9119.7120.6املنتجات النفطية املكررة
2.694143.4147.5180.5164.6186.2145.3منتجات املطاط واللدائن

3.309128.3142.4146.8144.2145.3154.3االمسنت واجلري
2.94114127.5160.9129.6142.1133.1احلديد والصلب
1.80480.992.5107.2110.5112.292.1الطباعة والنشر

2.253218.1257.9317.5331.7383.1355.2االصناف املنتجة من اخلرسانة واالمسنت
0.915102.798.3113.9119.7114.1126.4قطع وتشكيل وامتام وجتهيز االحجار

1.25155.6189205.9366.8455.4612.5اآلالت واملعدات
0.21103.87057.841.626.920.7اآلالت واالجهزة الطبية

1.285125.3177.4217.4233.4279.2301.7اآلالت واالجهزة الكهربائية
0.647146.7143.1118.4118.7107112.5الفلزات الثمينة وغري احلديدية

2.682137.3164.4182.7205.5263.7275.4منتجات املعادن املشكلة عدا املاكينات واملعدات
0.652210.5309.2380.8695.9645.8320.6معدات الراديو والتلفزيون واالتصاالت

0.595225.3229.8245.4207.4211.5180.3املركبات ذات املحركات
0.83977.679.98493.575.1108.8اخرى

6.448112.5127.3136.9160.1189191.1امدادات الكهرباء والغاز والبخار واملياه الساخنة
100116129.9143.1151.4156.2158.3الرقم القياسي العام

املصدر: دائرة االحصات العامة
* تقديرات اولية
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ملحق ) 3/3(
الرتكيب السلعي للصادرات االردنية حسب التصنيف الدويل )مليون دوالر(

200320042005200620072008

220.9283.4387.9455.0569.7723.9املواد الغذائية واحليوانية احلية، منها:

14.215.015.192.21.48.2احليوانات احلية

11.313.041.518.918.847.6منتجات األلبان والبيض

140.3180.1223.8228.6385.0416.4اخلضروات

16.218.933.735.548.167.7الفواكه واملكسرات

163.258.567.693.196.5107.0. املشروبات والتبغ

2364.7437.4493.9499.0613.81,411.1. املواد اخلام غري الصاحلة لألكل عدا املحروقات، منها:

128.1166.0168.318.2195.1527.4الفوسفات

204.2230.6276.6255.6321.0779.1البوتاس

36.522.16.642.037.19.4. الوقود املعدين ومواد التشحيم واملواد املشابهة

459.0159.4102.086.922.625.9. زيوت ودهون ومشوع حيوانية ونباتية

47.8145.484.867.111.711.0زيوت وشحوم نباتية مهدرجة واجزاءها

5549.6708.3812.0882.11,080.11,756.6. مواد كيماوية، ومنها:

184.8223.6280.1297.3423.3504.4منتجات دوائية وصيدلية

103.9174.6172.8213.7309.2594.0االمسدة

85.590.498.298.070.1247.4حامض الفوسفوريك

6186.5223.6270.5307.3375.3583.1. بضائع مصنوعة مصنفة حسب املادة، منها:

43.250.162.670.898.4156.1الورق والكرتون

7108.7145.3179.3221.4241.3340.4. اآلالت ومعدات النقل

8800.41,186.21,305.41,535.71,443.61,295.4. مصنوعات متنوعة، منها:

675.71,000.01,051.21,244.31,189.71,023.9املالبس

93.129.20.09.04.79.9. اصناف ومعامالت غري مصنفة يف مكان آخر

2,362.63,253.33,625.14,131.64,484.66,330املجموع

املصدر: االبنك املركزي االردين والنشرة االحصائية الشهرية
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ملحق ) 4/3(
ملنشآت الصناعية واالستثمار والعمال يف اإلمارات ) 2003 – 2007 (

ا

صناعية
ت ال

ملنشآ
عدد ا

ستثمار )مليون دوالر(
اال

العمال

2003
2,795

11,893
212,697

2004
3,036

17,160
231,275

2005
3,294

18,589
245,707

2006
3,567

19,189
264,719

2007
3,852

19,792
288,180

2008
4,219

20,993
317,841

ملصدر: وزارة اإلقتصاد، دولة اإلمارات
ا
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ملحق ) 5/3(
ملضافة لقطاع الصناعات التحويلية يف البحرين )مليون دوالر(

القيمة ا

ت 07 - 
08متغريا

2008
2007

2006
2005

2004

21
222

184
165

146
122

ملواد الغذائية
ت ا

صناعا

16
59

51
49

38
27

صناعة الورق

20
1,489

1,243
892

603
411

ت بيرتوكيميائية
صناعا

15
816

711
535

368
341

ت األلومينيوم
صناعا

29
400

311
265

243
154

ت معدنية
صناعا

18
289

246
219

154
95

مواد البناء

15
146

127
108

105
86

ت أخرى
صناعا

19
3,421

2,873
2,232

1,657
1,235

ملجموع
ا
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ملحق ) 6/3(
ملضافة للقطاع الصناعي التحويلي التونسي )مليون دوالر(

القيمة ا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ت غذائية
صناعا

634
663

773
940

917
973

1,084
1,307

ف الزجاج
خلز

ت البناء، ا
معدا

307
371

447
492

509
553

625
711

ك
ك واإللكرتوني

مليكاني
ا

551
595

726
847

923
1,104

1,359
1,727

ط
ملطا

ت وا
الكيماويا

392
425

480
525

534
540

598
912

جللد
س، ا

ملالب
النسيج، ا

1,344
1,390

1,536
1,597

1,488
1,429

1,599
1,845

ب والورق
خلش

ا
430

474
560

618
633

666
749

807

مجايل
اال

3,658
3,917

4,523
5,018

5,004
5,264

6,014
7,309

ملركزي
ملصدر البنك ا

ا
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ملحق ) 7/3(
الصادرات التونسية ) مليون دينار(

2005
2006

2007
2008

2009

ت الزراعية        
صناعا

الفالحة و ال
1,471

1,886
1,888

2,156
1,850

ت التشحيم 
الطاقة و زيو

1,757
2,018

3,138
4,080

2,638

ط و مشتقاته
سفا

ملعادن و الفو
ا

954
1,034

1,448
3,323

1,660

جللد
س و ا

ملالب
ت و ا

ملنسوجا
ا

5,179
5,191

6,076
6,098

5,558

مليكانيكية و الكهربائية
ت ا

صناعا
ال

3,250
4,025

5,267
6,233

6,001

ت النقل
معدا

359
461

551
537

527

ت ميكانيكية أخرى
صناعا

966
1,215

1,521
1,839

1,703

ت كهربائية
صناعا

1,925
2,349

3,195
3,857

3,771

حتويلية أخرى
ت 

صناعا
1,184

1,405
1,592

1,748
1,763

ت
ملنتجا

جمموع ا
13,794

15,558
19,410

23,637
19,469

ملركزي التونسي
ملصدر: البنك ا

ا
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ملحق ) 8/3(
جلزائر 2001 – 2007 )مليون دوالر(

ملضافة للقطاع الصناعي يف ا
القيمة ا

القطاع
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
 var

07/08

ستخراجي
قطاع ا

18,753
18,593

24,208
32,271

45,843
53,550

59,166
77,446

31

مليكانيكية والكهربائية
ملعدنية وا

ت ا
ب والصناعا

حلديد والصل
ت ا

صناعا
430

429
494

595
595

610
769

1,000
30

مواد البناء
422

407
419

529
573

597
929

1,068
15

ك
ست

ط والبال
ملطا

ت الكيماوية، ا
صناعا

ال
256

230
237

336
343

361
1,006

1,092
9

ت الغذائية
صناعا

ال
1,393

1,416
1,491

1,663
1,726

1,857
2,852

3,181
12

النسيج واأللبسة
156

153
170

187
193

187
192

202
5

جللد واألحدية
ا

29
33

32
37

37
35

34
39

15

ني والورق
ب والفل

خلش
ا

150
163

170
214

212
222

211
237

12

ت اخرى
صناعا

483
508

585
648

675
663

22
22,91

4

حتويلي
قطاع 

3,319
3,338

3,598
4,209

4,354
4,533

6,015
6,819

13

صناعي
قطاع 

22,072
21,931

27,805
36,480

50,197
58,083

65,181
84,265

29

ملكتب الوطين لإلحصاء.
ملصدر : ا

ا
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ملحق ) 9/3(
جلزائرية )مليون دوالر(

تطور الصادرات ا

2003
2004

2005
2006

2007
2008

تغري 08/07
اهمية نسبية

ت
حمروقا

23,988
1,548

45,572
53,608

59,303
77,192

30.2
97.5

ت غري النفطية
صادرا

ال
477

660
910

1,185
1,312

1,954
48.9

2.5

مواذ غذائية
47

66
67

73
92

121
31.5

0.2

مواد أولية
49

97
134

195
153

340
122.2

0.4

ف تامة
ص

مواد ن
316

432
651

828
988

1,390
40.7

1.8

صناعية
ت 

جتهيزا
29

50
38

44
44

69
56.8

0.1

ك
ستهال

مواد اال
35

15
20

44
34

34
0.0

0.0

ت
صادرا

مجايل ال
إ

24,465
32,208

46,482
54,793

60,615
79,147

30.6
100.0

جلزائر
ملركزي ا

ملصدر: البنك  ا
ا
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ملحق ) 10/3(
ف طن مرتي(

جمموعة اال نتاج 2004 - 2008 )ال
انتاج الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( حسب 

2004
2005

2006
2007

2008

سية
سا

ت األ
الكيماويا

18,898
20,432

20,981
24,072

23,691

ملعادن
ا

3,624
3,765

3,856
4,794

4,716

سيطة
ت الو

ملنتجا
ا

7,623
9,444

10,341
10,130

11,756

مسدة
اال

5,226
5,418

5,922
7,515

7,050

ت
البوليمريا

7,546
7,760

8,043
8,266

7,905

ملجموع
ا

42,917
46,819

49,143
54,777

55,118

ملصدر : التقرير السنوي الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
ا
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ملحق ) 11/3(
ململكة العربية السعودية من السلع ) مليون دوالر(

صادرات ا

2004
2005

2006
2007

2008
تغري 07/08

ت النفطية
صادرا

ال
110,746

162,000
188,720

205,316
280,995

36,9

ت غري النفطية
صادرا

ال
15,252

19,054
22,868

27,858
32,433

16,4

ت
البرتوكيماويا

4,979
11,245

12,282
14,359

16,657
16

مواد البناء
1,418

1,645
2,114

2,874
3,381

17,6

ت، مواد غذاية
زراعة، حيوانا

975
1,166

1,398
1,986

2,367
19,3

أخرى
7,879

4,998
7,074

9,707
10,028

16,1

ت
صادرا

مجايل ال
إ

125,998
181,055

211,588
232,881

313,428
34,4

ملصدر : وزارة االفتصاد والتخطيط ، الكتاب االحصائي السنوي 2008
ا
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ملحق )12/3(
ملئوية للصادرات(

ني الدوالرات والنسبة ا
الصادرات السودانية حسب السلع )القيمة مبالي

السلعة
2005

2006
2007

2008
تغري 07/08

%
االهمية النسبية 

البرتول ومنتجاته
4,187

5,087
8,403

10,845
29.1

93

قطن
107

82
69

62
-9.8

0.5

ب
ذه

-
-

63
112

77.8
1.0

يب
صمغ عر

107
50

52
61

17.3
0.5

ين
سودا

فول 
25

0.2
0.8

0.5
-37.5

0.0

مسسم
118

167
92

142
54.1

1.2

حلوم
ت حية و

حيوانا
133

126
81

46
-43.2

0.4

أخرى
145

144
179

402
124.6

3.4

ملجموع
ا

4,822
5,656

8,939
11,670

30.5
100

ملركزي السوداين
ملصدر : البنك ا

ا
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ملحق ) 13/3(
االنتاج حسب النشاط الصناعي يف سورية 2000 - 2008  )مليون دوالر(

ت
السنوا

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

ستخراجية
ت اال

صناعا
ال

5,486
4,124

4,141
4,473

5,560
7,379

8,674
9,197

14,460

ت والتبغ
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
 ا

1,635
1,712

1,838
1,944

2,074
2,168

2,217
2,243

2,840

جللود
 الغزل والنسيج وا

1,221
1,529

1,524
1,610

1,739
1,922

1,989
1,981

2,299

ث
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
250

210
220

229
426

460
486

508
478

 الورق ومنتجاته والطباعة
38

43
30

35
80

79
80

77
306

ـة ومنتجاتها
 الكيماوي

2,315
2,221

2,219
2,219

2,482
3,884

6,040
6,694

10,284

ملعدنية )الالفلزية(
ت غري ا

ملنتجا
 ا

534
436

430
448

769
876

920
900

1,069

سية
سا

ملعدنية األ
 ا

89
100

89
91

150
167

172
170

414

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

647
686

695
714

971
1,067

1,174
1,164

1,812

متنوعة اخرى )اعادة دوران(
42

20
17

18
22

49
46

89
2

ت التحويلية
صناعا

جمموع ال
6,772

6,955
7,061

7,308
8,714

10,671
13,123

13,826
19,503

ملصدر: جهاز  اإلحصاء السوري
ا
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ملحق ) 14/3(
ملنشآت الصناعية يف سورية 2001 - 2008

ا

سوريا
ت

ملنشآ
عدد ا

ت
السنوا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

266
287

299
370

365
386

367
338

ت التحويلية
صناعا

ال
87310

85889
86675

98384
98513

98667
98960

99659

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

9848
9731

9925
11233

11259
11327

11397
11756

جللود
الغزل والنسيج وا

22846
22431

22529
26058

26091
26146

26221
26380

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
20823

20563
20616

22764
22780

22774
22962

23092

الورق ومنتجاته والطباعة
1027

978
1002

1847
1852

1823
1772

1772

الكيماوية ومنتجاتها
4641

4486
4565

3118
3131

3119
3006

2968

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

9534
9373

9611
8424

8436
8579

8555
8667

سية
سا

ملعدنية األ
ا

926
871

880
1838

1844
1811

1811
1787

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

17440
17241

17331
23024

23042
23010

23157
23163

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(
225

215
216

78
78

78
79

74

ملركزي لإلحصاء
ملكتب ا

ملصدر: ا
ا
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ملحق ) 15/3(
العمالة السورية حسب القطاع الصناعي 2001 - 2008

ت
السنوا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

ت التحويلية
صناعا

ال
386401

392586
406071

418318
423729

477811
495639

101979

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

81892
82701

85269
85738

86652
96351

98404
32546

جللود
الغزل والنسيج وا

111077
116106

119507
122265

122748
152957

158554
29437

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
52427

51921
54917

55958
57059

54823
57779

331

الورق ومنتجاته والطباعة
6531

6249
6764

8599
9029

8983
9392

568

الكيماوية ومنتجاتها
30112

30037
30997

31603
32946

33903
36240

15068

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

47397
48813

49234
49295

49141
54263

55958
17625

سية
سا

ملعدنية األ
ا

4684
4631

4781
6189

6515
6845

7720
1465

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

51365
51328

53696
57756

58687
69480

71372
4939

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(
916

800
906

915
952

206
220

0

ملركزي لإلحصاء
ملكتب ا

ملصدر: ا
ا
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ملحق ) 16/3(
ملضافة الصناعية لعمان 2004 -  2008 )مليون دوالر(

تطور القيمة ا

2004
2005

2006
2007

2008

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

10,631
15,288

17,533
19,023

31,094

صناعة التحويلية
ال

2,160
2,650

4,018
4,601

6,469

ملكررة
ت النفطية ا

ملنتجا
صناعة ا

64
123

133
318

256

ت الكيميائية
ملنتجا

ملواد وا
صناعة ا

1,208
1,505

2,701
2,771

4,213

ت التحويلية األخرى
صناعا

ال
887

1,021
1,184

1,512
2,000

صناعية
مجايل األنشطة ال

إ
12,791

17,938
21,551

23,624
37,563

ملصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي 2009
ا
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ملحق ) 17/3(
صادرات عمان حسب السلع )مليون دوالر(

2004
2005

2006
2007

2008
%

تغري 08/07 

ت النفطية
صادرا

ال
10,979

15,916
17,687

18,979
29010

ت غري النفطية
صادرا

ال

ت غذائية
صناعا

ت غذائية وحيوانية و
منتجا

397
447

389
463

728
57.2

نسيج وألبسة
63

39
29

18
12

-33.3

ت كيماوية وبرتوكيماوية
منتجا

74
234

363
463

808
74.5

ت مشتقة
ط ومنتجا

ملطا
ك وا

ست
ت البال

منتجا
82

87
84

297
492

65.7

ت معدنية
منتجا

113
134

568
1,184

1639
38.4

حلديد
ت ا

منتجا
192

253
326

318
433

36.2

ت أخرى
منتجا

184
266

376
650

921
41.7

ملجموع
ا

1,105
1,461

2,137
3,395

5033
48.2

صدير
إعادة الت

1,416
1,534

2,016
2,639

3988

ت
صادرا

مجايل ال
إ

13,500
18,911

21,839
25,013

38031

ملركزي العماين
ملصدر : البنك ا

ا
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ملحق )18/3(
اقتصاد فلسطني: )الضفة الغربية و قطاع غزة(: أهم املؤشرات

200020012002200320042005200620072008مليون دوالر
السكان وقوى العمل

3,2123,3353,4553,5763,7003,8253,9524,0813612السكان )باأللف (
695675694758790827872913875القوة العاملة )باأللف(
597505477564578633666716626عدد العاملني )باأللف(

212541333329.029.628.929معدل البطالة %
1177049555063636775العمالة يف إسرائيل )باأللف(

توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات 
141215161614161613الزراعة %

141413131313121312الصناعة %
201511131212121111البناء والتشييد %

526061596060616164اخلدمات والفروع األخرى %
األداء املاكرو إقتصادي
الناتج املحلي اإلمجايل

4,1163,8163,4843,9204,1444,4804,3944,5125099باألسعار اجلارية

الدخل القومي اإلمجايل
5,2744,4044,0104,4614,7404,7584,9295,0376107باألسعار اجلارية

نصيب الفرد من الناتج
1,2811,1441,0091,0961,1201,1711,1121,1061412املحلي بالدوالر

نصيب الفرد من الناتج
1,3271,1751,0301,1171,1481,1651,0509451285املحلي احلقيقي بالدوالر

595499367472293298150176688االستثمار العام
851623311654743751664640810االستثمار اخلاص
1,4461,1226781,1261,0361,0088148161498إمجايل االستثمار

نسبة االستثمار إىل الناتج
352920292523191829املحلي االمجايل %

التجارة اخلارجية
731507418436482538370500737صادرات السلع واخلدمات
2,9862,3392,1292,4052,7493,1203,1183,6153769واردات السلع واخلدمات

3032-3,115-2,748-2,582-2,267-1,969-1,710-1,832-2,254-فجوة املوارد
نسبة الواردات إىل الناتج

18131211121281115املحلي اإلمجايل %

نسبة الصادرات إىل الناتج
736161616670718074املحلي اإلمجايل %

1 تشمل االرقام سكان الضفة الغربية وقطاع غزة

املصادر: سلطة النقد الفلسطينية، مكتب اإلحصاءات املركزي الفلسطيين، االونكتاد، التقرير اإلقتصادي العريب املوحد،2009. 
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ملحق ) 19/3(
ملضافة  للصناعات الفلسطينية )مليون دوالر(

القيمة ا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ت التحويلية
صناعا

جمموع ال
419.8

330.2
445.3

599.6
584.7

566.1
647.3

863.8

ت و التبغ
ملشروبا

ت الغذائية و ا
ملنتجا

صناعة  ا
131.4

77.0
130.7

127.9
132.7

144.0
171.9

262.9

جللدية
ت ا

ملنتجا
س و ا

ملالب
ت و ا

ملنسوجا
صناعة  ا

84.3
65.5

84.3
81.9

81.6
62.1

82.4
111.3

ث
ب و منتجاته و األثا

خلش
صناعة  ا

215.7
32.3

69.5
47.3

59.2
45.4

75.6
75.2

ت الورق و الطباعة و النشر
صناعة  الورق و منتجا

13.3
6.2

8.2
20.1

23.0
14.4

20.4
46.4

ك 
ستي

ط و البال
ملطا

ت و الفحم و ا
ت و البرتوكيماويا

صناعة  الكيماويا
 

39.9
28.6

42.8
48.5

49.9
41.1

44.1
62.4

ملعادن الالفلزية األخرى
ت ا

صناعة  منتجا
72.3

79.6
68.8

136.7
129.4

212.9
134.6

149.4

سية
سا

ملعادن األ
صناعة  ا

 
0.6

0.6
0.2

1.7
1.1

1.5
2.9

4.1

ت
ملعدا

ت و ا
ملعدنية و اآلال

ت ا
ملنتجا

صناعة  ا
38.2

38.3
38.0

65.1
36.4

40.2
110.5

151.9

حتويلية أخرى
ت 

صناعا
255.4

2.2
2.7

70.3
71.5

4.4
4.9

299.0

ملركزي لإلحصاءات الفلسطينية
ملكتب ا

ملصدر : ا
ا
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ملحق ) 20/3(
ني 2001 - 2008

ملنشآت الصناعية يف فلسط
ا

ت
السنوا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

274
312

301
200

163
173

222
230

ت التحويلية
صناعا

ال
13957

13475
13043

12033
11610

10732
13881

13910

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

1793
1598

1540
1848

1723
1572

2014
2084

جللود
الغزل والنسيج وا

3248
2965

3255
1775

1634
1510

2395
2479

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
2689

2922
2763

2636
2530

2411
3253

3175

الورق ومنتجاته والطباعة
228

216
204

268
260

249
334

338

الكيماوية ومنتجاتها
305

337
286

296
272

251
361

373

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

1923
1917

1730
1812

1772
1629

1631
1724

سية
سا

ملعدنية األ
ا

25
32

20
28

25
22

58
53

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

3746
3488

3245
3370

3394
3088

3835
3684

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(

ملركزي لإلحصاء الفلسطيين 
جلهاز ا

ملصدر: ا
ا
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ملحق ) 21/3(
2008 - 2001 العمالة الفلسطينسة حسب القطاع الصناعي 

ت
السنوا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

ت التحويلية
صناعا

ال
66284

62493
58695

55284
54934

47077
58552

56387

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

10257
7780

7651
8765

8778
8023

9658
10178

جللود
الغزل والنسيج وا

22437
20190

20634
14004

14766
11656

14539
15003

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
8150

7847
8484

7934
8072

6795
9576

8529

الورق ومنتجاته والطباعة
1267

1346
1239

1679
1383

1425
2063

1948

الكيماوية ومنتجاتها
3448

2831
2917

3147
2646

2611
3087

3405

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

11295
13746

10403
11553

11599
9615

10660
9577

سية
سا

ملعدنية األ
ا

103
110

47
173

99
122

284
279

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

9327
8643

7320
8029

7591
6830

8685
7468

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(

ملركزي لإلحصاء الفلسطيين 
جلهاز ا

ملصدر: ا
ا
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ملحق ) 22/3(
ملؤشرات الصناعية لقطر 2007 – 2008

ا

ستثمار مليون دوالر
  اإل

يب %
ستثمار األجن

نسبة األ
ت

ملنشآ
عدد ا

ني
عدد العامل

2007
2008

2007
2008

2008

ت والتيغ
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
صناعة ا

274.17
274.75

16
16,4

52
2461

جللود
س وا

ملالب
صناعة الغزل والنسيج وا

56.59
56.59

36,4
36,4

37
9577

ث
مبا فيها األثا

خلشبية  
ت ا

ملنتجا
ب وا

خلش
صناعة ا

24.97
28.02

5
5.3

46
2177

صناعة الورق ومنتجاته
49.45

54.78
0,2

0,6
34

1592

ك
ستي

ط والبال
ملطا

ت والفحم وا
صناعة الكيماويا

9812.63
10913.84

32,3
35,5

104
8865

ملعدنية
ت التعدينية غري ا

خلاما
ت ا

صناعة منتجا
518.13

609.31
10,6

12
140

7082

سية
سا

ملعجنية األ
ت ا

صناعا
ال

426.09
427.77

0,7
0,4

4
1295

ت
ملاكينا

ملعدنية  وا
ت ا

ملنتجا
صناعة ا

379.58
421.37

3,9
4,8

123
5015

حتويلية أخرى
ت 

صناعا
5.65

12.66
29,5

29,5
9

285

مجايل
اإل

11547.44
12799.12

30,4
37,5

549
38349

صناعة
صدر: وزارة الطاقة و ال

مل
ا
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ملحق ) 23/3(
ملؤشرات االقتصادية الرئيسية يف قطر 2009-2006

ا

2009
2008

2007
2006

106
102

111.3
96.1

مسي )مليون دوالر(
مجايل اإل

ملحلي اإل
الناتج ا

9
16

15.3
15

)%
حلقيقي )

مجايل ا
ملحلي اإل

منو الناتج ا
نسبة 

10
17

12.9
10.7

)%
ط و الغاز )

مجايل لقطاع النف
ملحلي اإل

منو الناتج ا
نسبة 

8
14.5

14.5
19.9

)%
مجايل للقطاع غري النفطي )

ملحي اإل
منوالناتج ا

نسبة 

-5.5
15

13.8
11.8

)%
ضخم )

نسبة معدل الت

)%
مجايل 

ملحلي اإل
                                                           )من الناتج ا

46.1
40.3

41.3
39

مجايل(
ملحلي اإل

% من الناتج ا
ملركزية )

حلكومة ا
ت ا

عائدا

19.5
23

25
25

ط و الغاز
ت النف

عائدا

34.3
28.3

29.7
30.5

مجايل(
ملحلي اإل

% من الناتج ا
حلكومية )

ت ا
جمموع النفقا

39
31.5

25.2
24.7

إنتاج الغاز السائل ) مليون طن يف العام(

800
855

839
803

ف برميل يوميا(
خلام )أل

ط ا
إنتاج النف

                                                               )مليون دوالر(
    

54,912
42,020

34,353
26,182

ت
صادرا

ال

30,808
18,710

13,360
8,738

ملسال 
ت الغاز الطبيعي ا

صادرا

28,092
21,178

17,840
14,122

ملرتبطة
ت ا

ملنتجا
ط و ا

النف

ملركزي القطري, توقعات صندوق النقد الدويل  أكتوبر 2009
ملصدر: البنك ا

ا
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ملحق ) 24/3(
ملنشآت الصناعية يف قطر 2001 - 2009

ا

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009

ت التحويلية
صناعا

ال
372

389
411

442
479

497
514

549
563

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

45
48

48
49

50
52

50
52

47

جللود
الغزل والنسيج وا

32
33

33
34

36
36

37
37

32

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
35

35
38

40
43

43
44

46
48

الورق ومنتجاته والطباعة
27

27
29

31
30

30
30

34
34

الكيماوية ومنتجاتها
64

69
77

80
86

91
95

104
109

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

87
92

95
109

121
126

129
140

145

سية
سا

ملعدنية األ
ا

4
4

4
4

3
3

3
4

8

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

76
77

83
91

105
110

119
123

138

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(
2

4
4

4
5

6
7

9
2

جلهاز اإلحصائي 
ملصدر: ا

ا
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ملحق ) 25/3(
صناعي )2001-2009(

ب القطاع ال
العمالة القطرية حس

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009

ت التحويلية
صناعا

ال
26,815

28,569
29,703

31,224
32,907

34,357
35,431

38,349
51,030

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

2,306
2,315

2,315
2,322

2,385
2,435

2,435
2,461

2,606

جللود
الغزل والنسيج وا

8,960
9,194

9,194
9,207

9,551
9,551

9,577
9,577

7,482

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
1,525

1,528
1,596

1,672
1,848

1,848
1,833

2,177
3,224

الورق ومنتجاته والطباعة
1,423

1,423
1,449

1,493
1,493

1,493
1,493

1,592
2,383

الكيماوية ومنتجاتها
5,024

6,090
6,714

6,926
7,100

7,762
7,817

8,865
14,337

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

4,294
4,667

4,806
5,291

5,686
5,836

6,108
7,082

9,097

سية
سا

ملعدنية األ
ا

1,230
1,230

1,230
1,430

1,205
1,205

1,205
1,295

1,960

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

1,980
2,004

2,281
2,765

3,475
4,024

4,724
5,015

9,824

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(
73

118
118

118
164

203
239

285
117

جلهاز اإلحصائي
ملصدر: ا

ا
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ملحق ) 26/3(
ملضافة للصناعات التحويلية يف مصر )مليون دوالر( 

القيمة ا

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
تغيري 
07/08

ت و التبغ
ملشروبا

ت الغذائية وا
ملنتجا

صنع ا
 

4,269
3,471

3,731
4,100

4,509
9,299

10,792
16

جللدية
ت ا

ملنتجا
س و ا

ملالب
صنع النسيج و ا

 
2,296

1,784
1,734

2,268
2,335

2,997
3,301

10

ث
ب ومنتجاته و األثا

خلش
صنع ا

 
174

112
53

192
219

352,8
571,8

62

ت الورق و الطباعة و النشر
صنع الورق ومنتجا

 
625

356
342

543
623

1296
1378

6

ت 
ت والبرتوكيماويا

صنع الكيماويا
 

2,212
1,707

1,707
2,079

2,376
5,543

6,179
11

سية
سا

ملعادن األ
صنع ا

 
896

761
726

1,385
1,613

3,835
4,167

9

ت 
ملعدا

ت وا
ملعدنية و اآلال

ت ا
ملنتجا

صنع ا
 

5,215
4,163

4,803
5,583

6,184
7,218

7,891
9

حتويلية أخرى
ت 

صناعا
 

303
195

144
160

310
216

214
-1

ت التحويلية 
صناعا

جمموع ال
15,990

12,549
13,240

16,310
18,169

30,404
33,922

12

هليئة العامة للتنمية الصناعية
ملعلومات با

ملصدر: غرفة ا
 ا
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ملحق ) 27/3(
الصادرات السلعية حسب درجة التصنيع يف مصر

ملالية
ت ا

السنوا
مليون دوالر

2005/2004
2006/2005

2007/2006
2008/2007

2009/2008
تغيري 08/09

ملعدنية ومنتجاتها 
ت ا

الوقود والزيو
5478

10430
10266

14754
11365

-23
برتول خام

1938
3214

3128
4911

4004
-18

ت برتولية 
منتجا

3361
7009

6980
9562

7000
-27

فحم بأنواعه
37

22
44

126
68

-46
صنعة منها:

ف م
ص

سلع الن
776

1188
1982

1834
1910

4
كربون

10
25

27
75

74
-1

ت عطرية ومواد راتنجية
زيو

16
5

9
6

8
33

ط
خملو

ملونيوم غري 
أ

72
197

331
53

57
8

غزل القطن
117

105
129

93
102

10
صنع منها:

السلع تامة ال
5348

5172
7519

10932
10555

-3
أرز

141
136

146
162

77
-52

جمففة
حمفوظة و

ضر 
خ

6
4

17
17

5
-71

ف
جمف

صل 
ب

6
4

7
8

4
-50

صيدلية
ت 

منتجا
215

125
238

692
455

-34
مسدة

أ
150

139
306

384
740

93
ت

ضيا
سجاد وأغطية أر

111
108

125
145

135
-7

ب
صل

ت من حديد و
صنوعا

م
623

471
642

737
490

-34
ت من ألومنيوم 

صنوعا
م

221
132

119
457

337
-26

س جاهزة
مالب

297
351

454
431

608
41

ت قطنية
منسوجا

306
226

259
496

519
5

ملوزعة
ت الغري ا

صادرا
ال

1500
997

1523
745

419
-44

ت 
صادرا

مجايل ال
إ

13833
18455

22018
29356

25169
-14

هليئة العامة للتنمية الصناعية
ملعلومات با

ملصدر: غرفة ا
 ا
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ملحق ) 28/3(
ملنشآت الصناعية يف مصر  2001 - 2008

ا

ستخراجية
ت اإل

صناعا
ال

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

ت التحويلية
صناعا

ال
9440

10207
10691

9399
9208

24687
24881

ت
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
ا

4863
4928

4864
4828

4806
5854

6035

جللود
الغزل والنسيج وا

1526
1577

1498
1396

1368
5433

5588

ث 
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
272

311
296

276
275

2749
2835

الورق ومنتجاته والطباعة
439

306
306

581
313

1693
1749

الكيماوية ومنتجاتها
586

1285
2009

674
715

3973
3490

ملعدنية
ت غري ا

ملنتجا
ا

780
775

719
706

730

سية
سا

ملعدنية األ
ا

135
124

113
109

103
566

594

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

838
900

871
829

883
4419

4590

متنوعة أخرى )إعادة الدوران(
1

1
15

0
15

ملركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
جلهاز ا

ملصدر: ا
ا
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ملحق ) 29/3(
ملصرية حسب القطاع الصناعي  2002 - 2008

العمالة ا

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008

ت التحويلية 
صناعا

جمموع ال
974,292

965,751
973,467

958,599
1,007,219

1,305,751
1,350,249

ت و التبغ
ملشروبا

ت الغذائية وا
ملنتجا

صنع ا
 

216,809
214,571

210,530
215,330

221,371
268,031

275,091

جللدية
ت ا

ملنتجا
س و ا

ملالب
صنع النسيج و ا

 
291,887

291,246
290,622

275,588
284,809

406,545
418,871

ث
ب ومنتجاته و األثا

خلش
صنع ا

 
15,223

17,632
14,673

15,514
17,178

36,733
38,949

ت الورق و الطباعة و النشر
صنع الورق ومنتجا

 
39,030

31,648
34,086

32,869
34,039

67,214
68,668

ك
ست

ط والبال
ملطا

ت والفحم وا
ت والبرتوكيماويا

صنع الكيماويا
 

142,610
148,149

154,717
150,973

160,453
198,171

208,154

ملعدنية الالفلزية
ت ا

ملنتجا
صنع ا

75,421
70,174

69,804
70,887

90,195
73,148

74,829

سية
سا

ملعادن األ
صنع ا

 
56,371

57,784
56,745

57,023
54,640

ت 
ملعدا

ت وا
ملعدنية و اآلال

ت ا
ملنتجا

صنع ا
 

136,915
134,536

142,097
140,415

144,348
255,909

265,687

حتويلية أخرى
ت 

صناعا
 

26
11

193
0

186

ملركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
جلهاز ا

ملصدر: ا
ا
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ملحق ) 30/3(
ملغرب 2008

ملؤشرات الصناعية يف ا
أهم ا

ت
ملنشآ

عدد ا
ت

صادرا
ال

اإلنتاج
ستثمار

اإل
ضافة

مل
القيمة ا

مجايل 
اإل

مجايل 
اإل

النسبة
مجايل 

اإل
النسبة

مجايل 
اإل

النسبة
مجايل 

اإل
النسبة

ت الغذائية
صناعا

ال
2,031

1,655,775
15

11,124,887
27

581,985
18

2,902,105
29

جللدية
ت النسيجية و ا

صناعا
ال

1,697
2,344,558

21
3,717,122

9
222,571

7
1,289,999

13

ت الكيمياوية والشبه كيمياوية
صناعا

ال
2,360

4,491,059
41

17,037,481
42

1,722,490
54

3,824,862
38

مليكانيكية
ملعدنية وا

ت ا
صناعا

ال
1,538

924,680
8

6,165,011
15

483,458
15

1,390,740
14

ت اإللكرتونية والكهربائية
صناعا

ال
215

1,579,511
14

2,633,998
6

190,331
6

593,256
6

مجايل
اإل

7,841
10,995,584

100
40,678,499

100
3,200,835

100
10,000,962

100

ملغربية.
حلديثة ا

ملصدر: وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا ا
ا
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ملحق ) 31/3(
الصادرات الرئيسية يف املغرب 2008 - 2009 ) مليون دوالر(

متغريات 08 - 2008$2009$09

61-2,6111,031منتجات خام من أصل معدين 

مبا يف ذلك:

69-2,159666الفوسفاط

81-8416احلديد والصلب

2913055منتجات خام من أصل نبايت 

3-3,1993,089منتجات غذائية ومشروبات 

40-6,4923,895منتجات نصف مصنعة

مبا يف ذلك:

46-1,336727األمسدة الطبيعية والكميائية

63-2,7881,038احلامض الفوسفوري

5871,556األمسنت

3-5,9905,786املنتجات النهائية

مبا يف ذلك:

38-1,085668اخليوط واألسالك الكهربائية

8112554السيارات الصناعية

31-2014مكونات إلكرتونية

1-2,3112,291املالبس

8138343النسيج

19,01614,447صادرات أخرى

24-19,01614,447جمموع الصادرات

املصدر: مكتب الصرف املغريب 2009
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ملحق ) 32/3(
ف دوالر(

ملضافة أل
ملضافة لقطاع الصناعة التحويلية 2001 - 2008 )القيمة ا

القيمة ا

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2007
2008

ت والتبغ
ملشروبا

ملواد الغذائية وا
 ا

219,52
235,66

284,59
551,44

628,05
901,80

1284,95
763,36

جللود
 الغزل والنسيج وا

22,89
28,32

41,50
58,88

74,74
107,43

162,65
159,86

ث
ملوبيليا واألثا

ب وا
خلش

ا
17,57

21,01
30,33

47,19
60,38

87,54
127,24

116,86

 الورق ومنتجاته والطباعة
27,84

29,48
30,39

53,69
52,66

65,85
93,99

267,68

ـة ومنتجاتها
 الكيماوي

60,71
70,44

72,039
105,81

139,35
173,25

250,65
463,26

ملعدنية )الالفلزية(
ت غري ا

ملنتجا
 ا

57,28
82,29

79,60
128,72

153,91
198,67

251,06
309,55

صنعة
مل

ملعدنية ا
ت ا

ملنتجا
ا

32,09
50,82

50,13
76,40

99,56
141,72

203,80
233,60

ت التحويلية
صناعا

جمموع ال
437,92

518,05
588,60

1022,15
1208,67

1676,29
2374,38

2314,24

ملصدر: جهاز  اإلحصائي اليمين
ا
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