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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 مقدمة

الصررررررناعات الصررررررغيرة والمتوسررررررطة دورا  متوريا   اما  في التنمية مشررررررروعات تلعب 

وتتجسررررررد ت مية تلر المشررررررروعات  درةة  .من دول العالم في العديداالقتصررررررادية واالةتماعية 

في قدرتها على توفير فرص عمل  معدالت كبيرة و تكلفة اسررررتيمارية من،فمررررة  مما  تسرررراسررررية

 .يسا م في معالجة مشكلة البطالة  وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وزيادة القيمة الممافة

نجتت العديد من الدول المتقدمة والنامية في االسرررتفادة من ماايا الماسرررسرررات الصرررغيرة 

  االقتصرررراديةالقطاع على المسررررتوو الوكني كأهد ت م وسررررايل التنمية  ذا   وتبنت والمتوسررررطة

على سرررربيل الميال الهند  ففي .للدول التقدم االقتصرررراد  نجاح  ذه المشررررروعات ال يرتبط هيث 

ولذلر فالهند تعد العديد من مشاكلها   دور  ام في هل الماسسات الصغيرة والمتوسطة سا مت 

ويمكن االسررتفادة من ميل  ذه  ال الماسررسررات الصررغيرة والمتوسررطةالتجارب الناةتة في مجمن 

 مستوو الدول تو الماسسات.على سواء  التجارب

)العناقيد التجارب الدولية في مجال الماسررررسررررات الصررررغيرة والمتوسررررطة تظهرت  عض 

فشررل تلر الماسررسررات في تتقي  تن تتسرربب في من الممكن  من الم،اكرعدد وةود الصررناعية  

إهراز الفرص السررروقية التي ومشرررروعات الصرررناعية الكبرو على المسرررتوو التجار   ماايا ال

  وتتميل  ذه الم،اكر في مدو إمكانية توفير مسرررررتلامات ا نتاج من تتطلب إنتاج كميات كبيرة

 المواد ال،ام والمعدات  وضعف التمويل وال،دمات االستشارية.

الصررناعية وتتسررين قدرتها التنافسررية يعتمد وقد تكدت التجارب العالمية تن نجاح العناقيد 

باإلضافة إلى ضرورة   صورة كبيرة على مدو التقارب والتعاون والتكامل  ين  ذه الصناعات 

وضرررر  ووتسررررايل اإلارالا  لمواابة التطور الحاصررررل فم الا الماال،  ،تحديث التشررررريعا 

أام التحديا  التم توااه واو ما يمثل  واألولويا ،تحديد الخيارا  اسررررررتراتياية واضررررررحة، و

 .األاداف المرسومةتحقيق لفم الدول العربية الا النوع من المشاري  تنمية 
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 المنشررر تعناقيد المتقدمة في االسرررتفادة من ماايا النامية والدول نجتت العديد من الدول 

عن كري  تبنيها لهذا القطاع على المستوو الوكني كأهد ت م "Clusters"الصغيرة والمتوسطة 

ت مية صررررررناعة  إ راز إلى الدراسررررررة ذه    وتهدفاالقتصرررررراديةاالةتماعية ووسررررررايل التنمية 

الصررغيرة والمتوسررطة الصررناعية  المنشرر تالبتروكيماويات في تنمية وتطوير مشررروعات عناقيد 

 اقتصاديات الدول.تنمية في  دور او

تبنت الدول معايير هيث   وخصايصها  مفهوم العناقيد الصناعيةالدراسة  تعريف اُستهلت 

 العمالة عدد  :ر الشرررايعةيطة  ومن ت م المعايم،تلفة لتعريف المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسررر

اسررررررته   والتقنيات المسررررررت،دمة  و  نتاةيةالطاقة ا ووا يرادات    المبيعاتو رتس المالو

 .  و تكير تلر المعايير شيوعا   العمالة دعدويعد   الطاقة

عناقيد   مع إ راز دور الاه  وعوامل نجاهةالصرررناعياقيد الدراسرررة مراهل تطور العنتناولت 

واال تكار  وذلر من خ ل  واالقتصرررادية  والتجديد االةتماعيةالتنمية والتجمعات الصرررناعية في 

  التجر ة الكورية  تمررررررمنتدراسررررررة تجارب  عض الدول في تنمية ميل  ذه المشررررررروعات و

صررناعية  عض نماذج تجمعات وعناقيد  اسررتعرا   ع وة على   والتركيةةواليا انية  وا يطالي

  البلجيكي انتويرب اء  ومينمريكيةالواليات المتتدة األ في واد  السيليكون مشروعميل   كبرو

 عنقود سيالكوت  نتاج األدوات الجراهية في  اكستان. ا ضافة إلى 

في مجال عناقيد الصرررررناعات متنوعة  تجارب ةاء في منهجية الدراسرررررة ت مية اسرررررتعرا 

ناالصررررررغيرة والمتوسررررررطة  نجاح تلر توضرررررري  تن  هدف  والمتقدمة مية في كل من الدول ال

سة مدو إمكانية تطبيقها المشروعات  في دول ال يرتبط  الوضع االقتصاد  للدول  ومن ثم درا

هسررررب ا مكانيات والموارد المتاهة في كل  التكومي على مسررررتوو القطاع ال،اص  تو تخرو 

شرربيهة ركيا  االقتصررادية كانت ظروف تفنجد تن  دولة لتنمية ميل  ذه النوعية من المشررروعات.

وةود العديد من و  تراةع دور الدولة االسررررتيمار هيث هاليا  من  العر ية الدول عض لظروف 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

دورا  رييسررريا  في المسرررا مة في تنفيذ خطط ن  تلعب صررررنالة البتروايماويا  أيمان    

دخل التنمية المستدامة في العديد من الدول العر ية  هيث تعد البتروكيماويات تهد ت م مصادر ال

 تسررررررراام فم توفير مواد التولية األولية اما أناا يمان أن ، للنفط للدول المنتجة غير المباشررررررر

يمان أن تسرراام فم تنوي  وبنال ، ومن ثم امدخال  انتاج للمشرررولا  الصررويرة والمتوسررطة 

م للى المسررتوق العالمم،  اقتصرراد قوو ومنافل ليل للى المسررتوق اإلقليمم فحسررب وإنما أيضررا

 هالمشرررولا ، واحتضرراناا، وتشرراي  القطاع الخاا للى القيام بدورتلك ما يسررتل م دلم واو 

 فم الناوض والمساامة فم تنمية الا النوع من المشاري .

، الضرررررررول للى بعض المفاايمتسرررررررليط تأمل األمانة العامة من خالل اله الدراسرررررررة 

متوسطة من خالل دراسة بعض بمشرولا  العناقيد الصنالية الصويرة والوالتفاصيل المتعلقة 

 وأن دور صرررررررنالة البتروايماويا  فم تنميتاا،إبرا  و العالم، قالنمالج النااحة للى مسرررررررتو

 آ المنشرررررررلناقيد  وتطوير تنميةللى المعلوما  والبيانا  الباحثين والماتمين تسرررررررالد اله 

 الصنالية فم الدول العربية بشال لام.

 ،،الموفق،وهللا 

 ماألمين العا     

 

 النقي يعباس عل
 

 

 

 

 

 



5

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ملخص تنفيذي
 المنشررر تعناقيد المتقدمة في االسرررتفادة من ماايا النامية والدول نجتت العديد من الدول 

عن كري  تبنيها لهذا القطاع على المستوو الوكني كأهد ت م "Clusters"الصغيرة والمتوسطة 

ت مية صررررررناعة  إ راز إلى الدراسررررررة ذه    وتهدفاالقتصرررررراديةاالةتماعية ووسررررررايل التنمية 

الصررغيرة والمتوسررطة الصررناعية  المنشرر تالبتروكيماويات في تنمية وتطوير مشررروعات عناقيد 

 اقتصاديات الدول.تنمية في  دور او

تبنت الدول معايير هيث   وخصايصها  مفهوم العناقيد الصناعيةالدراسة  تعريف اُستهلت 

 العمالة عدد  :ر الشرررايعةيطة  ومن ت م المعايم،تلفة لتعريف المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسررر

اسررررررته   والتقنيات المسررررررت،دمة  و  نتاةيةالطاقة ا ووا يرادات    المبيعاتو رتس المالو

 .  و تكير تلر المعايير شيوعا   العمالة دعدويعد   الطاقة

عناقيد   مع إ راز دور الاه  وعوامل نجاهةالصرررناعياقيد الدراسرررة مراهل تطور العنتناولت 

واال تكار  وذلر من خ ل  واالقتصرررادية  والتجديد االةتماعيةالتنمية والتجمعات الصرررناعية في 

  التجر ة الكورية  تمررررررمنتدراسررررررة تجارب  عض الدول في تنمية ميل  ذه المشررررررروعات و

صررناعية  عض نماذج تجمعات وعناقيد  اسررتعرا   ع وة على   والتركيةةواليا انية  وا يطالي

  البلجيكي انتويرب اء  ومينمريكيةالواليات المتتدة األ في واد  السيليكون مشروعميل   كبرو

 عنقود سيالكوت  نتاج األدوات الجراهية في  اكستان. ا ضافة إلى 

في مجال عناقيد الصرررررناعات متنوعة  تجارب ةاء في منهجية الدراسرررررة ت مية اسرررررتعرا 

ناالصررررررغيرة والمتوسررررررطة  نجاح تلر توضرررررري  تن  هدف  والمتقدمة مية في كل من الدول ال

سة مدو إمكانية تطبيقها المشروعات  في دول ال يرتبط  الوضع االقتصاد  للدول  ومن ثم درا

هسررررب ا مكانيات والموارد المتاهة في كل  التكومي على مسررررتوو القطاع ال،اص  تو تخرو 

شرربيهة ركيا  االقتصررادية كانت ظروف تفنجد تن  دولة لتنمية ميل  ذه النوعية من المشررروعات.

وةود العديد من و  تراةع دور الدولة االسررررتيمار هيث هاليا  من  العر ية الدول عض لظروف 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

دورا  رييسررريا  في المسرررا مة في تنفيذ خطط ن  تلعب صررررنالة البتروايماويا  أيمان    

دخل التنمية المستدامة في العديد من الدول العر ية  هيث تعد البتروكيماويات تهد ت م مصادر ال

 تسررررررراام فم توفير مواد التولية األولية اما أناا يمان أن ، للنفط للدول المنتجة غير المباشررررررر

يمان أن تسرراام فم تنوي  وبنال ، ومن ثم امدخال  انتاج للمشرررولا  الصررويرة والمتوسررطة 

م للى المسررتوق العالمم،  اقتصرراد قوو ومنافل ليل للى المسررتوق اإلقليمم فحسررب وإنما أيضررا

 هالمشرررولا ، واحتضرراناا، وتشرراي  القطاع الخاا للى القيام بدورتلك ما يسررتل م دلم واو 

 فم الناوض والمساامة فم تنمية الا النوع من المشاري .

، الضرررررررول للى بعض المفاايمتسرررررررليط تأمل األمانة العامة من خالل اله الدراسرررررررة 

متوسطة من خالل دراسة بعض بمشرولا  العناقيد الصنالية الصويرة والوالتفاصيل المتعلقة 

 وأن دور صرررررررنالة البتروايماويا  فم تنميتاا،إبرا  و العالم، قالنمالج النااحة للى مسرررررررتو

 آ المنشرررررررلناقيد  وتطوير تنميةللى المعلوما  والبيانا  الباحثين والماتمين تسرررررررالد اله 

 الصنالية فم الدول العربية بشال لام.

 ،،الموفق،وهللا 

 ماألمين العا     

 

 النقي يعباس عل
 

 

 

 

 

 



دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

6

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الطاقات ا نتاةية الهايلة التي تمتلكها  عض الدول العر ية من م،تلف منتجات اسررررتعرا   إلى 
  من م،تلف تنواع 2016مليون كن سررررررنويا   في عام  30نتو والتي  لغت البتروكيماويات  

كذلر الهندسرررررية  والبوليمرات الت،صرررررصرررررية  والمطاك   و تليمراالبوليمرات الترارية  والبو
الصناعية الصغيرة   المنش تتجمعات الفرص المتتملة  نشاء عناقيد نماذج   عض استعرا 

صررررررناعات المنتجات الب سررررررتكية و  ةوالتغليف الب سررررررتيكي التعبئة توسررررررطة في مجاالوالمت
عناقيد صرررناعات مشرررتقات اسرررتعرا  إلى    ا ضرررافة للصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات

من خاصرررررررة وتن الدول العر ية تأتي في المرتبة اليانية من هيث ا نتاج العالمي  الفورمالد يد 
نتو و و ما يميل   2016مليون كن سررنويا  في عام  13إلى نتو تصررل  طاقة إنتاةية المييانول 

 % من ا نتاج العالمي. 10.6

الصرررناعية  المنشررر تعناقيد  عض التجارب الناةتة ل ماذجن  اسرررتعرا ىانتقلت الدراسرررة إل

  يةصررناعات الب سررتيكالصررناعة البتروكيماويات  وخاصررة في مجاالت الصررغيرة والمتوسررطة 

االتترراد وتركيررا  والهنررد  والواليررات المتترردة األمريكيررة   كررل منوالبوليمرات  والمطرراك في 

إمكررانيررة مسررررررررا مررة قطرراع على التررأكيررد    هرردف  ةمهوريررة التشرررررريررر االتترراديررةاألورو ي )

الصناعات الصغيرة  والمتوسطة   غض النظر عن مدو  مشروعاتنجاح في البتروكيماويات 

  في تطوير  ذه المنش ت نجتت الهندميل دولة الدراسة تن هيث  ينت  . للدولالتقدم االقتصاد  

مصرررررتو ة  ينتاةية وهققت ةودة عالية   وتوةدت فرصرررررا ل  تكار  و ذلر دعمت الصرررررادرات

 الهند منذ فترة  عيدة  ذه المنشرررررر ت قاكرة لنمو ا واعتمدتها وسرررررريلة للعدالة عتبرتاومرتفعة  

  والتمر و ين م،تلف تقاليم الهند.وتقليل الفوارق خاصة  ين الريف  االةتماعية 

االسررررررتفررادة من نتررايج تنميررة ميررل  ررذه  رردف  ررذا التنوع في عر  النمرراذج الم،تلفررة إلى 

ناعات على المسررررتوو االقتصرررراد  واالةتماعي  هذه الدول  ونقل تجار ها ودراسررررة مدو الصرررر

لدول العر ية قا  لمقومات كل دولة ومدو توافر ال،امات ال زمة  ها إمكانية تطبيقها في ا  .كب

 مجموعة من االستنتاةات والتوصيات. ختمت الدراسة او

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

في  االقتصرررادية التادة  ميل مشررركلة التمررر،م   ا ضرررافة إلى وةود  عض التشرررو ات شررراكلالم

القرن الماضررررري  ومع  من مع  داية التسرررررعينياتالتركية   مةالتكو  إال تن الهياكل االقتصرررررادية

  وقبولها التوقيع 1996الجمركية األورو ية عام الوهدة ظهور تتديات انمررررررمام تركيا التفاقية 

  ات،ذت العديد من ا ةراءات  2002ام على ميياق المنشرررررر ت الصررررررغيرة والمتوسررررررطة في ع

وتقرت عدد من ا صرررر هات  والتشررررريعات  وقدمت هام من التوافا للمسررررتيمرين لتشررررجيع 

التجر ة تصررربتت و مشرررروعات الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة  ةيالقطاع ال،اص على تنم

النمو والتطور لتتقي   الدول التي ترغب فييمكن تن تتتذ   ه  ةا  نموذاالقتصرررررررادية التركية 

 المنشرررررر تعناقيد لعبت هيث  " اكسررررررتان خر من الدول النامية "آواناك مثال  .المنشررررررودالتقدم 

سيالكوت" فيها طة الصغيرة والمتوس االقتصادية  مهما في هل العديد من مشاكلها ا  دور"عنقود 

 واالةتماعية.

صررناعة البتروكيماويات في إنشرراء المتتمل لدور النتقلت الدراسررة  عد ا إلى اسررتعرا  ا

المواد  من خ ل توفير لصررناعات الصررغيرة  والمتوسررطة ا منشرر تالعناقيد الصررناعية وتجمعات 

في م،تلف المجاالت والقطاعات الصرررررناعية  ميل صرررررناعات  لهذه الصرررررناعات ةمال زاألولية 

  والنسيج سياراتللصناعة ا  والتشييد والبناء  والصناعات المغذية ةالتعبئة والتغليف الب ستيكي

القطرراعررات من   وغير ررا والمعرردات تصررررررنيع ا الت  وتكنولوةيررا االتصرررررررراالتو  والم  س

 الصناعات. و

منتجات البتروكيماويات ت م ة القيمة الممررافة لبعض لتقييم سررلسررتيمررا   الدراسررةشررملت 
رين  يالنافيا  والعطريات  والسرررتو ميل ا يييلين  والبرو يلين والوسررريطة  )األولية   األسررراسرررية

ال،طي البولي إيييلين البولي إيييلين عالي الكيافة  و  خاصررة    والبوليمراتلواألمونيا  والمييانو
لين تيرفييررراالت  يالبولي إييو والبولي  رو يلين   فينيرررلكلوريرررد اليرررافرررة  و ولي من،فض الك

لدول ا عض وخطط المررروء على تجارب تلقت الدراسرررة ا كم  . رينيسرررت  ا ضرررافة إلى البولي
صغيرة  ت وصناعات  تروكيماويةا  إنشاء عناقيد منشمجال في التكومات  وعلى مستوالعر ية 

الدراسرررة انتقلت . ثم العر ية المتتدة ر ية السرررعودية  ودولة ا ماراتميل المملكة العومتوسرررطة 
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 احملتويات قائمـة
رقم 

 املوضــــــوع   الصفحة
 تتوليفينا بوليال: 8.1.2 53
 PEإيييلين  بوليال: 1.8.1.2 53
 HDPEإيييلين عالي الكيافة  بوليال: 1.1.8.1.2 53
 LLDPEإيييلين خطي من،فض الكيافة  بوليال: 2.1.8.1.2 55
 PP  رو يلين بوليال: 2.8.1.2 56
 PVCكلوريد فينيل  بوليال: 3.8.1.2 57
 PET تياالييييلين تيرفإ بوليال: 4.8.1.2 58
 PSسترين  بوليال: 5.8.1.2 59
 والفرص العربية الدول يف واملتوسطة الصغرية البرتوكيماويات صناعة منشآت عناقيد :لثالثالفصل ا 61

 احملتملة

 تمهيد 63
 مستوى العالم عناقيد منشآت صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة على نماذج: 1.3 64
 البتروكيماويات اإلنتاجية في الدول العربية طاقة: 2.3 64
 العربية الدول في البتروكيماويات صناعة منشآت عناقيد تجارب: 3.3 69
 را غ لتقنيات الب ستير مجمع: 1.3.3 69
 "  س كيم" مجمع: 2.3.3 71
 للبوليمرات ظبي ت و مجمع :3.3.3 73
 المت،صصة لصناعاتا مجمعات: 4.3.3 74
 منشآت البتروكيماويات المحتملة في الدول العربية عناقيد نماذج: 4.3 75
 البالستيكي والتغليف التعبئة عناقيد: 1.4.3 75
   ستيكية منتجات: 1.1.4.3 75
 التعبئة والتغليف الب ستيكي قطاع: 2.1.4.3 78
 الب ستكية فوالتغلي التعبئة مواد وتداول تجارة: 1.2.1.4.3 81
 السيارات لصناعة المغذية البالستيكية الصناعات عناقيد. 2.4.3 83

 كمواد تولية للصناعات المغذية للصناعة السيارات البوليمرات. 1.2.4.3 85
 السيارات لصناعة المغذية للصناعات تولية كمواد البوليمرات متراكبات. 2.2.4.3 88
 السيارات لصناعة المغذية للصناعات تولية دكموا يورييان البولي. 3.2.4.3 89
 للميثانول التحويلية الصناعات عناقيد. 3.4.3 95
 الفورمالد يد صناعات منشأت عناقيد. 1.3.4.4 95
 في المناك  الرييسية من العالم الفورمالد يد مشتقات تسواق تتليل. 1.1.3.4.4 99
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 : عوامل نجاح العناقيد الصناعية5.1 25
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ة الصررغير المنشرر تفي االسررتفادة من ماايا دمة والنامية ـررررررررالمتقنجتت العديد من الدول 

وسررررررايل التنمية ت م والمتوسررررررطة عن كري  تبنيها لهذا القطاع على المسررررررتوو الوكني كأهد 

االقتصررادية  ونجاح  ذه التجارب ليس مرتبطا  التقدم االقتصرراد  للدول فقط  فهنا  دول كالهند 

الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في هل العديد من مشاكلها  وال ننكر ت مية  المنش تمي  لعبت 

مسرررتوو على الصرررغيرة والمتوسرررطة سرررواء  المنشررر تسرررتفادة من التجارب الناةتة في مجال اال

 . 2,1) الماسساتالدول تو 

الصررغيرة والمتوسررطة تشررير إلى  المنشرر تمجال  فيغير تن الكيير من التجارب الدولية 

تققها التي ت الماايافي تتقي   المنشررررر تتلر فشرررررل  إلىتاد  قد وةود العديد من الم،اكر التي 

المسررتوو التجار   وخاصررة توفير مسررتلامات ا نتاج من على  الكبرو المشررروعات الصررناعية

شا إلى  ا ضافةالمواد ال،ام والمعدات   مر الذ  يتول ية  األرضعف التمويل وال،دمات االست

 .  2) كبيرةإهراز تلر المشروعات الفرص السوقية التي تتطلب إنتاج كميات دون 

الصررغيرة والمتوسررطة  المنشرر تيد من الدراسررات تن السرربب الرييسرري لفشررل كما تاكد العد

ومنعال  وتفككها  منفردليس له ع قة  تجمها   ل  عملها  شرررركل وعدم اسررررتمرارية نشرررراكها  

لذلر فين التقارب والتعاون والتكامل  ين المشررررررروعات  وعدم ارتباكها في  ياكل متكاملة 

ولكي   . 2) ألسرراسرري لنجاهها وتتسررين قدرتها على التنافسرريةالصررغيرة والمتوسررطة يميل العامل ا

في االقتصررراد الوكني يجب تن  ومسرررا مة فعالة والمتوسرررطة مكانةللماسرررسرررات الصرررغيرة  يكون
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

استراتيجية العناقيد او التجمعات  ومن  ينهااستراتيجيات واضتة   وتطوير ا علىتعتمد تنميتها 

 ا المعوقات التي تقف هاي   دون تطوريد من المشرراكل وللعد تميل ه    تنالصررناعية التي يمكن 
تدعم المياة التنافسررررية لها  كاسررررت،دام  المشررررتركة والتيتتمتع  مجموعة من العوامل  هيث    3)

 متقار ة  هاريةمتكنولوةيا متشررررا هة تو االشررررترا  في القنوات التسررررويقية ذاتها  ولها متطلبات 

ما يعاز وإعفاءات ضرررررر  وتوافر موردين متليين ية   قدرة ريب تاةيةال قدرة   ا ن  اال تكاريةوال

التجمع مجموعة  يممو ذا  .غير ااالستجا ة السريعة الهتياةات األسواق تكير من و للشركات

  والتي يعتبر وةود ا ضررررورة لتعايا تنافسرررية تعمررراء هالمرتبطة  ه والداعمة ل المنشررر تمن 

 . 3) التعليميةالتجمع كالجامعات والمعا د 

 العناقيد الصناعيةتعريف . 1.1

ي ـررف "Industrial Clusters" لـررات ميـرريـررـررتسم دةـررة عـرراعيـررالصند ـررـرراقيـررت العنـرررفـررع

دة  ـتـكة المتـي المملـف " Scientific Park"ة ـيـالعلم  ـدايـتالو  ةـيـاألمريكدة ـات المتتـالوالي

 ةـررررتاج المتليـررررة ا نـررررمـررررظـررررتنا ـررررلهـرررروقب "  Pôles de competitivite"ة ـررررب التنافسياطـرررروتق

"Systèmes de production locales "  3)في فرنسرررررررا  والمقاكعات  "Districts"  يد تو عناق

األمم المتتدة وتعرفها منظمة  .في إيطاليا "SME Clusters"الصررررغيرة والمتوسررررطة  المنشرررر ت

سررررات تنتج وتبيع  أنها تجمع قطاعي وةغرافي لماسرررر  " UNIDO" للتنمية الصررررناعية )يونيدو 

منتجات مرتبطة تو متكاملة  و ذا في ظل تتديات وفرص مشتركة  هيث يتم التعاون والتنسي  

 ين الشرررركات المشررراركة في المجموعة الصرررناعية الواهدة فتكمل  عمرررها البعض  هيث تعمل 

  ينما   1) العملعلى تقسرريم مراهل ا نتاج فيما  ينها  هدف تتقي  السررهولة والسرررعة في إنجاز 

 .شاع مصطل  العناقيد الصناعية في العديد من األد يات االقتصادية العر ية

ر يومن ت م المعايالمشروعات الصغيرة والمتوسطة   تبنت الدول معايير م،تلفة لتعريف

 اتالتقنيو  يةا نتاةالطاقة ات وا يرادات  ـرررررررررالمبيعورتس المال  و عدد العمالة  ها   الشرررايعة

سته كمعدالت والمست،دمة     ها المعايير شيوعا  و عدد العاملين  ذه ولكن تكير   الطاقة اتا

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تن عدد تلمانيا   هيث تعتبر  ف هول التد األعلى واألدنى لعدد العاملينـررررررتيما اخت  نا ويوةد

 عررامررل.  300في اليررا رران و  عررامررل 200وفي إنجلترا   عررامررل 49ال يايررد عن تالعرراملين يجررب 

الصررغيرة والمتوسررطة  ي التي يكون عدد عمالها تقل من  المنشرر تق تسرريا تن وتعتبر  لدان شررر

 . 10) عامل 100

تمم تقل   ي التيالصغيرة  لمنش تلالتعريف المعتمد من قبل البنر الدولي  ينما نجد تن 

تعرف  ينما   رم يين دوال 3ال تتعدو كل تصررررررولها وهجم مبيعاتها السررررررنوية عامل  و 50من 

ال تتعدو كل تصولها عامل  و 300تقل من العمال فيها يكون عدد  يالت أنها وسطة المت المنش ت

 .دوالرمليون  15وهجم مبيعاتها السنوية 

الدول  والصغيرة فيالمتوسطة  المنش تتنمية الصناعية فتعرف للالمتتدة  األممما لجنة ت

 ةلدول المتقدمة المنشررررررأ ينما تعرف اعامل   90من قل ت هايعمل   هأمنشررررررالنامية على تنها كل 

التعريف  ينما  . 9) عامل 500قل من ت أنها تلر التي يبلغ عدد العاملين  ها الصغيرة والمتوسطة 

العاملين  ها  ويقل عدد ديا  اقتصا المشتركة  و كل منشأة تمارس نشاكا   األورو يةالمعتمد للسوق 

 ا  آخر المشرررررتركة تعريفا   ورو يةاأل ينما تتبنى تلمانيا و ي إهدو دول السررررروق  .عامل 100عن 

ويقل عدد العمال فيها عن  اقتصاديا   كل منشأة تمارس نشاكا  تعتبر للمشروعات الصغيرة  هيث 

  .12) عامل 200

 لمحة تاريخية. 2.1

ا تكره   منذ تن 1890إلى عام مصررررررطل  قديم يعود  الصننننننناعية تأو التكتال التجمعات

د تجمع ووةكتا ه "مبادئ االقتصاد"  هيث توض  تن  في Alfred Marshall تلفريد مارشـرررررررال

سم   تتقي  ماايا إنتاةية مرتفعة تما ي إنتاج أل صغيرة ي صناعية ال عداد كبيرة من الورش ال

تقسرريم العملية ا نتاةية إلى عدة تةااء  يتم تصررنيع كل ةاء يمكن من خ لها المصررانع الكبيرة  

الصغيرة المتشا هة  المنش تمكون من عدد من ي صناعصغيرة  و ذلر يتكون تجمع منش ه في 

 .  3 4) والمت،صصة  نجاز مرهلة معينة من العملية ا نتاةية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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درس  العشررررررين هينالعالمي  التجمعات والمناك  الصرررررناعية في القرن  اال تمامتاايد 

  1979عام  Prisco  و ريسرررررركو 1977عام  Becattiniيين  يكاتيني لرةال االقتصررررررراد ا يطا

وشرررررمال شررررررق إيطاليا وتميا ا  تنافسرررررية ملتوظة على  في مناك   وسرررررطتجمعات المنتجين 

ليا الذ  شررررهد عدة الشررررمال الغر ي  يطا  مناك مقارنة  والعالمية مسررررتوو األسررررواق المتلية 

 . 3) ضعيفانموا  توهقق ةفقير تكان تيالو للب د ةالجنو ي المناك و تزمات رغم غناه 

 في Michael Porter مايكل  ورتر قيد الصناعية مع دراسات وت تاثاشتهر مفهوم العنا

الصررررناعات  الدول شرررررح فيه تن هيث   1990 معا رصرررردالذ   لألمم كتا ه الماايا التنافسررررية 

تعمل وتتكامل فيما  ينها في صرررناعة متددة ضرررمن تجمع صرررناعي  عندماتكير تنافسرررية  تصرررب 

من خ ل ل اعتبر ا متددات تساسية للتنافسية الدولية عوام ةتر عمايكل بورتر  ولقد هدد .واهد

 -ظروف الطلب المتلي  -  والمتميلة في )ظروف عوامل ا نتاج "نموذج الماسننننة"ما تسررررماه 

يكل الماسسة والمنافسة   واعتبر تن استراتيجية و  -وضعية الصناعات المرتبطة والمساعدة 

"متجمعة" ن ماسسات الصناعة الواهدة متركاة العناصر ياداد هدة عندما تكو  ذهالتفاعل  ين 

 (1الشننكل )ن ي. ويب 4) الجغرافية المتاهة  المنطقة  نظرا  الرتباكها  المصررادر والموارد ةغرافيا  

 .بورترل الماسة لنموذجمتددات التنافسية الدولية للعناقيد الصناعية كبقا  

 الماسة لبورتر ة طبقاً لنموذجمحددات التنافسية الدولية للعناقيد الصناعي: (1لشكل )ا
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

نموذج    ينها مافيترتبط  األر عةالتنافسررررررية عوامل من خ ل  ذا النموذج تن  بورتر ين 

 تيث تاثر وتعاز  عمها البعض  شكل ديناميكي  وت  ضعف من  "الماسشكل  لورة " شبهي

 وتن للمنافسرررةو التالي التأثير على المناخ التنافسررري  خاصرررة   ذه العوامل يمرررعف الماسرررة ككل

 المنشرررر تالمتلية دور كبير في تتسررررين األداء التنافسرررري للماسررررسررررات وذلر من خ ل متاولة 

ال  وتبني اسررتراتيجيات تنافسررية تصررب  ةاءا   اال تكار البتث وو  م والتطورالمسررتمر نتو التقد

هيث تن الماسررسررة التي تتق  مياة  من فلسررفتها ا دارية  تمكنها من تتقي  مياة تنافسررية. يتجات

تنافسررررية يصررررب  تمامها تتد  يتميل في كيفية المتافظة على  ذه المياة واسررررتمراريتها ألكول 

للمياة التنافسرررية إذا تمكنت  االسرررتمراريةتتتق  سرررمة وليد ا من المنافسرررين  فترة زمنية دون تق

المنافسررة   المنشرر تتو مياة التميا في مواةهة   الماسررسررة من المتافظة على مياة التكلفة األقل

المنافسة للتغلب  المنش ت تكبر منو شكل عام كلما كان هجم المياة تكبر كلما تطلب ذلر ةهود 

 . 4) تأثير ا عليها يها وتتديدعليها تو إلغا

 وتيرك و   لدويرينجيردد للعناقيد الصرررررناعية كبقا  ـرررررررررررا  تعريف متـرررررررررررس  نـرررررررررررلي 

Doeringer&Terkla  تركيا ةغرافي  عبارة عن  والتعريف األسررراسررري  و " تنها  1995)عام

و نا  نوعان تسرراسرريان من  للصررناعات ياد  إلى تتقي  مكاسررب من خ ل الموقع المشررتر " 

ترتبط من  التيمكونة من الصررناعات  و ي رتسرري ما عناقيد مندمجة  شرركل  العناقيد الصررناعية

من  التيتتكون من الصناعات  و ي تفقيوعناقيد مندمجة  شكل  المشترو./خ ل ع قـررة البـررايع

األسرررررواق العامة للمنتجات النهايية  وتسرررررت،دم تكنولوةيا متشرررررا هة تو  فيالممكن تن تتشرررررار  

تتاج الى موارد كبيعية متماثلة. تتميا العناقيد ت التيتو  متشرررررررا هة للقـرررررررررررروو العاملةمهارات 

وامكانية التفاعل  ين المشررررررروعات الصررررررناعية  لذا فين التعريف كبقا    ديناميكيتهاالصررررررناعية 

شمل األعمال المرتبطة والمكملةتيمكـرررررررن تن يم Rosenfeld لروزنفيلد   والقوو العاملة  ـرررررررد لي

نموذج عنقود صرررررناعي يوضررررر  عدد ( 2الشنننننكل ). يبين  5) وغير اوالبنية التتتية  وال،دمات 

 . 6) الطايرةالشركات المشاركة في صناعة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

درس  العشررررررين هينالعالمي  التجمعات والمناك  الصرررررناعية في القرن  اال تمامتاايد 

  1979عام  Prisco  و ريسرررررركو 1977عام  Becattiniيين  يكاتيني لرةال االقتصررررررراد ا يطا

وشرررررمال شررررررق إيطاليا وتميا ا  تنافسرررررية ملتوظة على  في مناك   وسرررررطتجمعات المنتجين 

ليا الذ  شررررهد عدة الشررررمال الغر ي  يطا  مناك مقارنة  والعالمية مسررررتوو األسررررواق المتلية 

 . 3) ضعيفانموا  توهقق ةفقير تكان تيالو للب د ةالجنو ي المناك و تزمات رغم غناه 

 في Michael Porter مايكل  ورتر قيد الصناعية مع دراسات وت تاثاشتهر مفهوم العنا

الصررررناعات  الدول شرررررح فيه تن هيث   1990 معا رصرررردالذ   لألمم كتا ه الماايا التنافسررررية 

تعمل وتتكامل فيما  ينها في صرررناعة متددة ضرررمن تجمع صرررناعي  عندماتكير تنافسرررية  تصرررب 

من خ ل ل اعتبر ا متددات تساسية للتنافسية الدولية عوام ةتر عمايكل بورتر  ولقد هدد .واهد

 -ظروف الطلب المتلي  -  والمتميلة في )ظروف عوامل ا نتاج "نموذج الماسننننة"ما تسررررماه 

يكل الماسسة والمنافسة   واعتبر تن استراتيجية و  -وضعية الصناعات المرتبطة والمساعدة 

"متجمعة" ن ماسسات الصناعة الواهدة متركاة العناصر ياداد هدة عندما تكو  ذهالتفاعل  ين 

 (1الشننكل )ن ي. ويب 4) الجغرافية المتاهة  المنطقة  نظرا  الرتباكها  المصررادر والموارد ةغرافيا  

 .بورترل الماسة لنموذجمتددات التنافسية الدولية للعناقيد الصناعية كبقا  

 الماسة لبورتر ة طبقاً لنموذجمحددات التنافسية الدولية للعناقيد الصناعي: (1لشكل )ا
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

نموذج    ينها مافيترتبط  األر عةالتنافسررررررية عوامل من خ ل  ذا النموذج تن  بورتر ين 

 تيث تاثر وتعاز  عمها البعض  شكل ديناميكي  وت  ضعف من  "الماسشكل  لورة " شبهي

 وتن للمنافسرررةو التالي التأثير على المناخ التنافسررري  خاصرررة   ذه العوامل يمرررعف الماسرررة ككل

 المنشرررر تالمتلية دور كبير في تتسررررين األداء التنافسرررري للماسررررسررررات وذلر من خ ل متاولة 

ال  وتبني اسررتراتيجيات تنافسررية تصررب  ةاءا   اال تكار البتث وو  م والتطورالمسررتمر نتو التقد

هيث تن الماسررسررة التي تتق  مياة  من فلسررفتها ا دارية  تمكنها من تتقي  مياة تنافسررية. يتجات

تنافسررررية يصررررب  تمامها تتد  يتميل في كيفية المتافظة على  ذه المياة واسررررتمراريتها ألكول 

للمياة التنافسرررية إذا تمكنت  االسرررتمراريةتتتق  سرررمة وليد ا من المنافسرررين  فترة زمنية دون تق

المنافسررة   المنشرر تتو مياة التميا في مواةهة   الماسررسررة من المتافظة على مياة التكلفة األقل

المنافسة للتغلب  المنش ت تكبر منو شكل عام كلما كان هجم المياة تكبر كلما تطلب ذلر ةهود 

 . 4) تأثير ا عليها يها وتتديدعليها تو إلغا

 وتيرك و   لدويرينجيردد للعناقيد الصرررررناعية كبقا  ـرررررررررررا  تعريف متـرررررررررررس  نـرررررررررررلي 

Doeringer&Terkla  تركيا ةغرافي  عبارة عن  والتعريف األسررراسررري  و " تنها  1995)عام

و نا  نوعان تسرراسرريان من  للصررناعات ياد  إلى تتقي  مكاسررب من خ ل الموقع المشررتر " 

ترتبط من  التيمكونة من الصررناعات  و ي رتسرري ما عناقيد مندمجة  شرركل  العناقيد الصررناعية

من  التيتتكون من الصناعات  و ي تفقيوعناقيد مندمجة  شكل  المشترو./خ ل ع قـررة البـررايع

األسرررررواق العامة للمنتجات النهايية  وتسرررررت،دم تكنولوةيا متشرررررا هة تو  فيالممكن تن تتشرررررار  

تتاج الى موارد كبيعية متماثلة. تتميا العناقيد ت التيتو  متشرررررررا هة للقـرررررررررررروو العاملةمهارات 

وامكانية التفاعل  ين المشررررررروعات الصررررررناعية  لذا فين التعريف كبقا    ديناميكيتهاالصررررررناعية 

شمل األعمال المرتبطة والمكملةتيمكـرررررررن تن يم Rosenfeld لروزنفيلد   والقوو العاملة  ـرررررررد لي

نموذج عنقود صرررررناعي يوضررررر  عدد ( 2الشنننننكل ). يبين  5) وغير اوالبنية التتتية  وال،دمات 

 . 6) الطايرةالشركات المشاركة في صناعة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 نموذج عنقود صناعي يوضح عدد الشركات المشاركة في صناعة الطائرة: (2الشكل )

 

  airportal.hu/mennyire-kinai-a-kinai-utasszallitoالمصدر:

 مراحل تطور العناقيد الصناعية. 3.1

 تتمر العناقيد الصررناعية  مراهل تطور "دورات هياة" تتشررا ه مع مراهل تطور المنتجا

لها الصناعية  من هيث استمرارية التطور  والمرور  مراهل تطور م،تلفة ومتعددة  يمكن خ 

صناعية مع  عمها البعض  تو اختفاء  عض من  تتن تدمج شركات مع تخر   وتكوين تتالفا

  ذه الشركات. 

ويتميـرررررررررا سرررلو  الشرررركات والصرررناعة في  ذه  بمرحلة التجمعتبدت العناقيد الصرررناعية 

تو  المرهلة  أنه مستقل إلى هد كبير وقليل التفاعل مع المجتمع المتلى  ويولد العنقود من شركة

ويكون التافا إمـرررررررررا تـررررررررروفر مواد خام تو توافر عمالة ما رة  " الرواد "شرررركتين في البداية 

 ع قات تعاون  المنشرررررر توفيها تدخل  عض الشررررررركات و مرحلة الظهورثم تأتي  ورخيصررررررة.

ومشرررررروعات مشرررررتركة  من خ ل تبني اختراعات معينة تو ا تكار منتجات ةديدة  مع إمكانية 

 مارات ةديدة وقد تكون استيمارات تةنبية. الدخول في استي

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

واةتذاب مسررتيمرين منافسررين  ويتكون  المنشرر ت  وفيها تتاايد تعداد مرحلة النموتليها   

  ذهالعنقود الصناعي في  اسم  ويبرز المنش تالمايد من الروا ط والمشروعات المشتركة  ين 

 ككل. المرهلة  والتي تستلام وةود ةهة تو  يئة تميل العنقود

الجديدة وزيادة االسررتيمارات األةنبية وتصررب   المنشرر ت ايادة   النضننوج تتميا مرهلة 

سررررعار المنتجات لتتقي  المياة تعلى  اال تمام والتركيااد دالعملية ا نتاةية عملية روتينية  ويا

و في التنافسية  ويبدت العنقود الصناعي في تطوير النشاكات مع عناقيد صناعية تخرو خارةية ت

ا تتطور تقنيات ا نتاج والعمليات ا نتاةية  معندمرحلة التحول تتدث  مناك  صناعية م،تلفة.

وقد يسررررررتمر نجاح  عض العناقيد لعقود متتالية   الصررررررناعي.هيث يتم اسررررررتبدال منتجات العنقود 

 يفوالصررررررناعات الجلدية  تلمانيا  فيوتاداد درةة تنافسرررررريتها  اسررررررتمرار ميل )عنقود الطباعة 

رة هياة العناقيد ودمراهل  (3الشنننننكل )ويبين  سرررررويسررررررا . في الشررررركوالتةوصرررررناعة  إيطاليا 

  . 8,7) الصناعية

 رة حياة العناقيد الصناعيةودمراحل  :(3) كلالش

 

 

 

 

 
جلة كلية  غداد لتعايا التنافسية للماسسات الصغيرة والمتوسطة في الجااير  م كاستراتيجيةالمصدر: عبود زرقين  العناقيد الصناعية 

 .2014  العراق  41للعلوم االقتصادية  العدد 

خالل مراحل روابط وعالقات مشتركة بشركات أخرى، وترتبط هذه الشركات  الدائرية تمثلاألشكال ، وتمثل الشركات الرائدة النجوم*
 .دورة حياة العناقيد الصناعية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 نموذج عنقود صناعي يوضح عدد الشركات المشاركة في صناعة الطائرة: (2الشكل )

 

  airportal.hu/mennyire-kinai-a-kinai-utasszallitoالمصدر:

 مراحل تطور العناقيد الصناعية. 3.1

 تتمر العناقيد الصررناعية  مراهل تطور "دورات هياة" تتشررا ه مع مراهل تطور المنتجا

لها الصناعية  من هيث استمرارية التطور  والمرور  مراهل تطور م،تلفة ومتعددة  يمكن خ 

صناعية مع  عمها البعض  تو اختفاء  عض من  تتن تدمج شركات مع تخر   وتكوين تتالفا

  ذه الشركات. 

ويتميـرررررررررا سرررلو  الشرررركات والصرررناعة في  ذه  بمرحلة التجمعتبدت العناقيد الصرررناعية 

تو  المرهلة  أنه مستقل إلى هد كبير وقليل التفاعل مع المجتمع المتلى  ويولد العنقود من شركة

ويكون التافا إمـرررررررررا تـررررررررروفر مواد خام تو توافر عمالة ما رة  " الرواد "شرررركتين في البداية 

 ع قات تعاون  المنشرررررر توفيها تدخل  عض الشررررررركات و مرحلة الظهورثم تأتي  ورخيصررررررة.

ومشرررررروعات مشرررررتركة  من خ ل تبني اختراعات معينة تو ا تكار منتجات ةديدة  مع إمكانية 

 مارات ةديدة وقد تكون استيمارات تةنبية. الدخول في استي

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

واةتذاب مسررتيمرين منافسررين  ويتكون  المنشرر ت  وفيها تتاايد تعداد مرحلة النموتليها   

  ذهالعنقود الصناعي في  اسم  ويبرز المنش تالمايد من الروا ط والمشروعات المشتركة  ين 

 ككل. المرهلة  والتي تستلام وةود ةهة تو  يئة تميل العنقود

الجديدة وزيادة االسررتيمارات األةنبية وتصررب   المنشرر ت ايادة   النضننوج تتميا مرهلة 

سررررعار المنتجات لتتقي  المياة تعلى  اال تمام والتركيااد دالعملية ا نتاةية عملية روتينية  ويا

و في التنافسية  ويبدت العنقود الصناعي في تطوير النشاكات مع عناقيد صناعية تخرو خارةية ت

ا تتطور تقنيات ا نتاج والعمليات ا نتاةية  معندمرحلة التحول تتدث  مناك  صناعية م،تلفة.

وقد يسررررررتمر نجاح  عض العناقيد لعقود متتالية   الصررررررناعي.هيث يتم اسررررررتبدال منتجات العنقود 

 يفوالصررررررناعات الجلدية  تلمانيا  فيوتاداد درةة تنافسرررررريتها  اسررررررتمرار ميل )عنقود الطباعة 

رة هياة العناقيد ودمراهل  (3الشنننننكل )ويبين  سرررررويسررررررا . في الشررررركوالتةوصرررررناعة  إيطاليا 

  . 8,7) الصناعية

 رة حياة العناقيد الصناعيةودمراحل  :(3) كلالش

 

 

 

 

 
جلة كلية  غداد لتعايا التنافسية للماسسات الصغيرة والمتوسطة في الجااير  م كاستراتيجيةالمصدر: عبود زرقين  العناقيد الصناعية 

 .2014  العراق  41للعلوم االقتصادية  العدد 

خالل مراحل روابط وعالقات مشتركة بشركات أخرى، وترتبط هذه الشركات  الدائرية تمثلاألشكال ، وتمثل الشركات الرائدة النجوم*
 .دورة حياة العناقيد الصناعية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الواليات المتتدة األمريكية نموذج لدورة هياة واد  السرررررريليكون في  (1الجدول )يبين 

 كأول عنقود للصناعات التكنولوةية.

وادي السيليكون في الواليات المتحدة األمريكية كأول عنقود  )تطور( دورة حياةنموذج  :(1الجدول )
 للصناعات التكنولوجية

 التاريخ المرهلة التطور

 Davidوديفيررررررد  اكررررررارد  ،Bill Hewlettقيررررررام  يررررررل  يوليررررررت  التجمع
Packard  البررررررررردء فررررررررري تكررررررررروين شرررررررررركة  نتررررررررراج تةهررررررررراة قيررررررررراس 
 الكترونية

1938 

ةررررررررذب شررررررررركات تخرررررررررو  Hewlett-Packardاسررررررررتطاعت شررررررررركة  الظهور
 منطقررررة صررررناعية لتكرررروينإلررررى المنطقررررة و رررردعم مررررن ةامعررررة سررررتانفورد 

           " Industrial Park " 

1950 

 نمو بطيء
 )عقدين من الزمن(

الشررررررركات الصررررررغيرة وشرررررربكة  العديررررررد مررررررن HPةررررررذب نجرررررراح شررررررركة 
 الصناعية موردين مت،صصين إلى المنطقة

ستينيات القرن 
 الماضي

إنتررررررراج  " نسررررررربة إلرررررررىواد  السررررررريليكون"تكلررررررر  علرررررررى المنطقرررررررة اسرررررررم  النضوج
 شراي  السيليكون  ها  واختراع التاسب االلي ت ل ماكنتوش

1971-1986 

مرررررع اسرررررتمرار  اخترررررراع التاسرررررب الش،صررررري وانطررررر ق اليرررررورة الرقميرررررة التحول
 .ةذب العقول المبتكرة من شتي  قاع العالم

 داية تسعينيات 
القرن الماضي 

 وهتى األن
عين  ةامعةالهندسة  كلية  -دراسة هالة  قليم ةنوب الصعيد -المصدر: ممدوح متمد مصطفي  استراتيجية توكين المشروعات الصناعية في مصر

 .2004شمس  القا رة  

 يرة والمتوسطة في التجديد واالبتكارالصغ المنشآت دور 4.1

ليات التطوير التكنولوةي من هيث قدرتها آم ت  الصغيرة والمتوسطة تهد المنش تتعتبر 

 هيث تتفوق على الماسسات الكبيرة من  و 9) تسرعتطوير وتتديث عمليات ا نتاج  شكل  على

 والتي ال تكارات الجديدةسررررررهامها في ااقدرتها على التجديد واال تكار وتتفوق من هيث نسرررررربة 

 في الواليات المتتدة األمريكية.  %20نتو  إلىتصل 

الصررغيرة والمتوسررطة إلى اال تكار  كما تطرح  ذه اال تكارات على  المنشرر تهيث تميل 

 النسررررربة للماسرررررسرررررات  تعوام ةين مقا ل ث ثار  خ ل فترة زمنية تصرررررل إلى عامالنطاق التج

البتث والتطوير للماسسات الصغيرة والمتوسطة على ظيمي البسيط التنويساعد الهيكل   الكبيرة

  . 2) كبقا  للمتغيرات التي تتدث في األسواق والبيئة ال،ارةية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 نجاح العناقيد الصناعية عوامل 5.1

ت م العوامل التي تسرررا م في نمو وتطور ونجاح العناقيد الصرررناعية تتميل في السرررياسرررات 

نقل السررررررلع وال،دمات  ين ت قوية  ووةود شرررررربكة قوية لوتوافر شرررررربكة اتصررررررراالالتكومية  

وع قات     ونوعية الع قات  ين المشترين والبايعينالمنش تالمتعاملين  وكبيعة الع قات  ين 

في  تواةد المراكا البتيية يلعب هيث  مراكا  تيية وةودضررررررورة المنافسرررررة   ذا إلى ةانب 

منتجات ةديدة  وهل المشك ت الصناعية والتقنية التي  العناقيد الصناعية دورا   اما في تطوير

 تواةه العملية ا نتاةية.

 بعض الدول في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجارب 6.1

يشهد االقتصاد العالمي على نجاح العديد من تجارب الدول التي ات،ذت من المشروعات 

تنموية  وكانت ميل  ذه المشررررررروعات العامل الصررررررغيرة والمتوسررررررطة ركياة لتتقي  ت دافها ال

ميلة على  م وت رز األتمن   وسرررررريوية على السرررررراهة العالمية الرييسرررررري لظهور دول النمور ا

المسررتوو العالمي  تجمع صررناعة السرريارات في  علىا  كبيرنجاها  العناقيد الصررناعية التي هققت 

ناعة االتصررراالت في فلندا  والتاسررربات كل من الواليات المتتدة األمريكية وتلمانيا  وتجمع صررر

والبرامج التديية في كل من واد  السرررررريليكون في الواليات المتتدة األمريكية  و نجالور في 

  الهند. 

ناعية هيث هققت تكما تعتبر التجر ة االيطالية من ت رز و نج  تجارب العناقيد الصرررررر

  ثاثألوا  هذيةع التقليدية ميل األالسررررل إنتاجالصررررغيرة والمتوسررررطة نجاها   ا را  في  المنشرررر ت

وفيما يلي عر  م،تصر لبعض نماذج التجارب العالمية الناةتة في تنمية ميل  .   2) والم  س

  .  17) ذه المشروعات 

 التجربة الكورية. 1.6.1

صغيرة والمتوسطة  تعدت  هكومة كوريا الجنو ية مشروعا  لتطوير وتنمية المشروعات ال

ش تشاء اعتمادا  على إن المالية والفنية التي تعمل على تقديم المساعدات لتطوير الصناعات  المن
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الواليات المتتدة األمريكية نموذج لدورة هياة واد  السرررررريليكون في  (1الجدول )يبين 

 كأول عنقود للصناعات التكنولوةية.

وادي السيليكون في الواليات المتحدة األمريكية كأول عنقود  )تطور( دورة حياةنموذج  :(1الجدول )
 للصناعات التكنولوجية

 التاريخ المرهلة التطور

 Davidوديفيررررررد  اكررررررارد  ،Bill Hewlettقيررررررام  يررررررل  يوليررررررت  التجمع
Packard  البررررررررردء فررررررررري تكررررررررروين شرررررررررركة  نتررررررررراج تةهررررررررراة قيررررررررراس 
 الكترونية

1938 

ةررررررررذب شررررررررركات تخرررررررررو  Hewlett-Packardاسررررررررتطاعت شررررررررركة  الظهور
 منطقررررة صررررناعية لتكرررروينإلررررى المنطقررررة و رررردعم مررررن ةامعررررة سررررتانفورد 

           " Industrial Park " 

1950 

 نمو بطيء
 )عقدين من الزمن(

الشررررررركات الصررررررغيرة وشرررررربكة  العديررررررد مررررررن HPةررررررذب نجرررررراح شررررررركة 
 الصناعية موردين مت،صصين إلى المنطقة

ستينيات القرن 
 الماضي

إنتررررررراج  " نسررررررربة إلرررررررىواد  السررررررريليكون"تكلررررررر  علرررررررى المنطقرررررررة اسرررررررم  النضوج
 شراي  السيليكون  ها  واختراع التاسب االلي ت ل ماكنتوش

1971-1986 

مرررررع اسرررررتمرار  اخترررررراع التاسرررررب الش،صررررري وانطررررر ق اليرررررورة الرقميرررررة التحول
 .ةذب العقول المبتكرة من شتي  قاع العالم

 داية تسعينيات 
القرن الماضي 

 وهتى األن
عين  ةامعةالهندسة  كلية  -دراسة هالة  قليم ةنوب الصعيد -المصدر: ممدوح متمد مصطفي  استراتيجية توكين المشروعات الصناعية في مصر

 .2004شمس  القا رة  

 يرة والمتوسطة في التجديد واالبتكارالصغ المنشآت دور 4.1

ليات التطوير التكنولوةي من هيث قدرتها آم ت  الصغيرة والمتوسطة تهد المنش تتعتبر 

 هيث تتفوق على الماسسات الكبيرة من  و 9) تسرعتطوير وتتديث عمليات ا نتاج  شكل  على

 والتي ال تكارات الجديدةسررررررهامها في ااقدرتها على التجديد واال تكار وتتفوق من هيث نسرررررربة 

 في الواليات المتتدة األمريكية.  %20نتو  إلىتصل 

الصررغيرة والمتوسررطة إلى اال تكار  كما تطرح  ذه اال تكارات على  المنشرر تهيث تميل 

 النسررررربة للماسرررررسرررررات  تعوام ةين مقا ل ث ثار  خ ل فترة زمنية تصرررررل إلى عامالنطاق التج

البتث والتطوير للماسسات الصغيرة والمتوسطة على ظيمي البسيط التنويساعد الهيكل   الكبيرة

  . 2) كبقا  للمتغيرات التي تتدث في األسواق والبيئة ال،ارةية

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 نجاح العناقيد الصناعية عوامل 5.1

ت م العوامل التي تسرررا م في نمو وتطور ونجاح العناقيد الصرررناعية تتميل في السرررياسرررات 

نقل السررررررلع وال،دمات  ين ت قوية  ووةود شرررررربكة قوية لوتوافر شرررررربكة اتصررررررراالالتكومية  

وع قات     ونوعية الع قات  ين المشترين والبايعينالمنش تالمتعاملين  وكبيعة الع قات  ين 

في  تواةد المراكا البتيية يلعب هيث  مراكا  تيية وةودضررررررورة المنافسرررررة   ذا إلى ةانب 

منتجات ةديدة  وهل المشك ت الصناعية والتقنية التي  العناقيد الصناعية دورا   اما في تطوير

 تواةه العملية ا نتاةية.

 بعض الدول في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجارب 6.1

يشهد االقتصاد العالمي على نجاح العديد من تجارب الدول التي ات،ذت من المشروعات 

تنموية  وكانت ميل  ذه المشررررررروعات العامل الصررررررغيرة والمتوسررررررطة ركياة لتتقي  ت دافها ال

ميلة على  م وت رز األتمن   وسرررررريوية على السرررررراهة العالمية الرييسرررررري لظهور دول النمور ا

المسررتوو العالمي  تجمع صررناعة السرريارات في  علىا  كبيرنجاها  العناقيد الصررناعية التي هققت 

ناعة االتصررراالت في فلندا  والتاسررربات كل من الواليات المتتدة األمريكية وتلمانيا  وتجمع صررر

والبرامج التديية في كل من واد  السرررررريليكون في الواليات المتتدة األمريكية  و نجالور في 

  الهند. 

ناعية هيث هققت تكما تعتبر التجر ة االيطالية من ت رز و نج  تجارب العناقيد الصرررررر

  ثاثألوا  هذيةع التقليدية ميل األالسررررل إنتاجالصررررغيرة والمتوسررررطة نجاها   ا را  في  المنشرررر ت

وفيما يلي عر  م،تصر لبعض نماذج التجارب العالمية الناةتة في تنمية ميل  .   2) والم  س

  .  17) ذه المشروعات 

 التجربة الكورية. 1.6.1

صغيرة والمتوسطة  تعدت  هكومة كوريا الجنو ية مشروعا  لتطوير وتنمية المشروعات ال

ش تشاء اعتمادا  على إن المالية والفنية التي تعمل على تقديم المساعدات لتطوير الصناعات  المن
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

منتت الدولة هوافا واعفاءات ضررريبية لتنمية المشررروعات الصررغيرة    الصررغيرة والمتوسررطة.

% 50   ا  واعفايها منهوالمتوسرررطة  تميلت في إعفاءات ضرررريبية لمدة تر ع سرررنوات  عد تكوين

ضع للمريبة وخاصة ان  عد ذلر   ا ضافة إلى ت،فيض قيمة الدخل ال،من المرايب لمدة سنتي

   لمشروعات نقل التكنولوةيا وال،دمات الفنية.

تنشررررررأت كوريا الجنو ية  يئة لتطوير الصررررررناعات الصررررررغيرة والمتوسررررررطة  هدف توفير 

المعلومررات الترردييررة عن التكنولوةيررا المتليررة واألةنبيررة عن كري  المطبوعررات وشرررررربكررات 

% لجميع المعدات المسرررتوردة 80التام تو  نسررربة  ا عفاء الجمركيقررت و  الهاتفيةعلومات الم

الصررناعية   المنشرر ت دارات البتوث والتطوير في  وت  الصررناعيةلمعا د البتوث والتكنولوةيا 

  تكاراا نتاج المتلى تو في في  االسررررتعمالسررررتورد  غر   ا ضررررافة إلى اعفاء العينات التي تُ 

  . 17) ولوةيات ةديدة متلية من ضريبة االسته   ال،اصةتكن

وكانت نتيجة  ذه التامة من التوافا االسررررررتيمارية المقدمة من التكومة تن انعكس ذلر 

 لغت قيمة االسرررررتيمارات األةنبية  طريقة مباشررررررة على تشرررررجيع االسرررررتيمار ال،ارةي  هيث 

   .دوالر مليار 6.2نتو  2017عام المباشرة في كوريا الجنو ية خ ل الر ع األول من 

مليار  13نتو  2016-1962 ينما  لغ متوسررررررط االسررررررتيمارات ال،ارةية خ ل الفترة 

 قيمة  لغت  2016من عام  ولخ ل الر ع األ  ليصرررررل إلى تعلى مسرررررتوو على ا ك ق دوالر

 1963ام مليار دوالر  و لغ تقصرررى ان،فا  في االسرررتيمار خ ل الر ع األول من ع 7.63نتو 

قيمة االسررررررتيمارات األةنبية ( 4الشننننننكل ) نيبي تلف دوالر تمريكي فقط.  114 قيمة  لغت نتو 

 . 18) 2016-2014 ل الفترة خالمباشرة في كوريا الجنو ية 

 

 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 الجنوبية االستثمارات األجنبية المباشرة في كوريا  قيمة :(4الشكل )
 2016-2014الفترة  خالل

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 http://www.tradingeconomics.com/south-korea/foreign-direct-investment: المصدر

 اليابانية التجربة 2.6.1

هققت اليا ان تقدما  كبيرا  في مجال الصرررررناعة منذ السرررررتينيات من القرن الماضررررري هتى 
وإنتاةها كيير من الدول الكبرو  على الرغم من تن  صرررادراتهاتصررربتت قوة اقتصرررادية تنافس 

معظم  سررررررتيراداها على إنتراةوتعتمرد في  تذكر  مواد توليرة تو ثروة معردنيرة  ال تتمتعاليرا ان 
 التكامل والتجانس إلى الدرةة األولى  موارد ا األولية. ويعاو نجاح اليا ان صناعيا  واقتصاديا  

  عمالرةال األتقديم القرو   شروك ميسرة ل ين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة  و
   والمراف  للمشروعات التي كانت الدولة ترو ت مية في سرعة إنشايها.  وإنشاء البنية التتتية

وضرررعت اليا ان سرررياسرررة ثا تة لتطوير الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة  لتصرررب   ذه 
  هيث تصرررردرت القوانين ال زمة  نشرررراء الصررررناعات رة تنافسررررية عاليةالمشررررروعات ذات قد

لتوفير ا رشرراد الفني من الماسررسررات البتيية  وإنشرراء  وتتديد مشررك تهاالصررغيرة والمتوسررطة  
الصررررررغيرة معا د خاصرررررررة للتدريب والتعليم  وإنشررررررراء مركا لإلع م القومي للمشررررررروعات 

 . 17)والمتوسطة

غيرة والمتوسرررطة اليا انية في دعم التكامل مع الماسرررسرررات الصرررناعات الصررر تنامى دور
% مـررـررـررن اهتـررـررـررياةات 72 هوالي تسـررـررـررهم فـررـررـرري توفـررـررـررير الكـررـرربرو  هيـررـررثالصناعية 
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  . 17) ولوةيات ةديدة متلية من ضريبة االسته   ال،اصةتكن
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الصـناعات  اهتــياةات ومســتلامات % مــن76ونتو الصــناعات المعدنــية   ومســـتلامات
 .ناعة األةهاة الكهر ايية وا لكترونيةص % مـررن اهتـررياةات ومستلامات79ونتو الهندسـررية  

نسبة كبيرة السـررـرريارات  الصـررناعات الصـررغيرة والمتوسـررطة اليا انية في مجالصادرات تمـرريل 
ةـرررنرال موتـرررورز كة شـرررـرررر واردات% مـرررـرررن 60هيث نجد تنها على سبيل الميال تسهم  نتو 

 .ةرينو الفرنسي شركة مستلامات واردات% مـن 45نتو واألمريكـية  

% مـرررن إةمالـررري 30  نتوتسـرررا م الصـرررناعات الصـرررغيرة والمتوسـرررطة اليا انية كما تن 
 مـررـررن صـررـررادرات %20ر منـررـررتجات وسـررـرريطة تمـررـرريل  توفـررـرري تقوموالصادرات الصناعية  

 ةاليا اني والمتوسطةتوعب الصناعات الصغيرة تسرو   ذا والماسسات الصناعية اليا انية الكب
تسـرررا ـرررم  نسـررربة هوالـررري  ماك اليا ـرررـررران   العمالة الصناعيـرررة من إةمالي% 84.4من  ما يقرب

شر في  لغت قيمة  .الصناعي اليا اني % مـرررررررن إةمالي قيمة ا نتاج52 االستيمار األةنبي المبا
 1996  فيما  لغت قيمة االستيمارات خ ل الفترة 2016 نهاية عام  تريليون ين 2.1نتو اليا ان 
ل ين يا اني  و لغ اعلى مسرررتوو له في شرررهر سررربتمبر  تيلو تريليون 5.4و نت 2016نهاية  هتى

 األةنبيةقيمة االستيمارات ( 5الشكل )يبين . يا انيين  تريليون 4.5 هوالي قيمة  2016من عام 
  . 19) 2016في اليا ان خ ل عام 

 2016في اليابان خالل عام األجنبية قيمة االستثمارات : (5الشكل )
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 التجربة اإليطالية 3.6.1

بعينيات تعود االنط قة الكبرو للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا إلى  داية الس

تن على تعد التجر ة ا يطالية من ت م وتنج  التجارب العالمية التي تكدت من القرن الماضرري  و

يعد  ا يطالي  فاالقتصاد   التنمية االقتصادية ليس  المرورة من خ ل الشركات الم،مةيتتق

ة الصررغر يعتمد تسرراسررا  على الشررركات الصررغيرة والمتنا يوت العالمية امن ت م وتقوو االقتصرراد

والتي اسررتطاعت تن تصررب  من كبرو الشررركات المصرردرة عالميا  للعديد من السررلع ذات الجودة 

من ت م السمات الممياة للتجر ة ا يطالية  التجمعات تو المناك  الصناعية  هيث يوةد العالية. 

اعات  ها نتو ماية منطقة صناعية  وتشمل تنشطة صناعة الم  س  والنسيج  واألهذية  والصن

 ال،شبية  والصناعات الاةاةية  والمجو رات  وغير ا.

 750عمال نتو  10يعمل  ها تقل من  تييبلغ عدد المشرررروعات الصرررغيرة في إيطاليا وال

تلف مشروع  وتسيطر  ذه المشروعات على البنية ا نتاةية ل قتصاد ا يطالي. تقوم العديد من 

فعلى سرررررربيل الميال دعم ال زم لهذه المشررررررروعات  تكومية  توفير الالالجهات التكومية وغير 

المالية المسرررراعدات المالية لشررررراء المعدات ا نتاةية ال زمة  وتقوم وزارة البتث  ةوزارتوفر 

ة ال،ارةية العلمي  دعم المشرررررروعات البتيية لتطوير وسرررررايل ا نتاج   ينما تقدم وزارة التجار

الرغم من تنافس الشررركات ا يطالية العاملة في  علىو  تصررديرالالمسرراعدات والسررياسررات لدعم 

نها تتعاون فيما  ينها وت،تص كل مجموعة من تلر الشررررررركات  جاء معين من تإال  متددمجال 

إنتاج منتجات ذات ةودة مرتفعة قادرة على المنافسررة تطور وتدو إلى  الذ تلر الصررناعة األمر 

 . 17) عالميا  

 يـرهوال 2016ر بفي ديسما ـإيطاليي ـف ةرـالمباش ةيــاألةنب اتارـاالستيمة ـت قيمـ لغ

  2016هتى عررام  1997يورو في الفترة من  مليررار 13.5نتو  ت ينمررا  لغرريورو.  مليررار 20

ت ـرر لغة ـرر قيم 2009ام ـررن عـرركانون الياني م  في ينايروو على ا ك ق ـررى مستـررصل إلى تعلتل

تيمارات األةنبية المباشرة في إيطاليا خ ل عام قيمة االس (6)الشكل ن ي. يبيورو مليار 14و ـنت

2016 (20 . 
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2016 (20 . 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 2016قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في إيطاليا خالل عام  :(6)الشكل 
 

 

 

 

 

      
 
 

 http://www.tradingeconomics.com/italy/foreign-direct-investment: المصدر

 التجربة التركية 4.6.1

من القرن  في التنمية االقتصررررررادية مع  داية التسررررررعينيات الرييسرررررريلعبت الدولة الدور 
  1996الوهدة الجمركية األورو ية عام  التفاقيةمع ظهور تتديات انمررررررمام تركيا  الماضرررررري 
تنمية منظمة  تنشررئت .2002يرة والمتوسررطة في عام الصررغ المنشرر تعلى ميياق التوقيع وقبولها 
      ةـررررة الصناعيـررررب والتنميـررررلتدرياا ـررررم مركـررررث  1960عام  "KUSGE"رة ـررررة الصغيـررررالصناعي

“SEGEM”  لتصب   1990وقد اندمج المركا في المنظمة عام"KOSGEB "  تو منظمة التنمية
ال يايد عدد العمال  والتيصرغيرة ال الصرناعاتتميل  الصرناعية للمنشر ت الصرغيرة والمتوسرطة.

 200والتي يقل عدد العمال  ها عن المتوسطة الصناعات تما %  80.1نتو عام   50 عنفيها 
الصررررررناعات في اةمالي من % 4.8تميل نتو المنشرررررر ت الكبيرة  %  تما15.1نتو عامل فتميل

 .تركيا

ارة الصررناعة على القرو  المدعومة من وزالصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة اعتمدت 

كما اتجهت الدولة إلى تقديم هوافا  مع العديد من البنو  والماسسات المالية تعاون  ال  والتجارة

مادية وتسرررهي ت للمشررراريع في مناك  تقل هظا )ميل ةنوب شررررق تركيا  تو في تنشرررطة ذات 

  . 21) لمعرفةاتولوية ميل الصناعات التصديرية والصناعة التي تعتمد على 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  و لغ 2015مليار دوالر عام  16.8الستيمارات األةنبية المباشرة في تركيا نتو  لغت ا

دوالر  فيما  لغت  مليار 12.75نتو  2015-2003متوسرررررط االسرررررتيمار ال،ارةي خ ل الفترة 

قيمة ( 7الشنننننكل )مليار دوالر. يبين  22 قيمة اسرررررتيمارية  لغت نتو  2007على معدالتها عام ت

 . 22) 2015-2007ة المباشرة في تركيا خ ل الفترة االستيمارات األةنبي

 2015-2007 الفترة خالل تركيا في المباشرة األجنبية االستثمارات قيمة: (7) الشكل
 

 

 

 

         

         
 

 http://www.tradingeconomics.com/turkey/foreign-direct-investmentالمصدر: 

 والعناقيد الصناعيةالتجمعات  نماذج 7.1

 "Silicon Valley"السيليكون  وادي مشروع 1.7.1

 اكورة عناقيد الصناعات التكنولوةية على مستوو العالم  السيليكون  واد يعد مشروع 

هت العالم  ويعتبر العامل الرييسرررررري في التي اةتا الرقمية اليورة في قيادةفعال   دوروسررررررا م 

تعاظم نمو قوة االقتصررررراد األمريكي هيث سرررررا مت اال تكارات ا  داعية لمجموعة الشرررررركات 

ت م شركات التكنولوةيا  (8الشكل )يبين و   8)  ذا المشروع تر احالمكونة له  نصيب األسد في 

ه على قايمة المشرررررروعات .  يواصرررررل واد  السررررريليكون تر ع 13)  مشرررررروع واد  السررررريليكون

 .2015اال تكارية االقتصادية  وذلر وفقا  هصاييات عام 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 2016قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في إيطاليا خالل عام  :(6)الشكل 
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ال يايد عدد العمال  والتيصرغيرة ال الصرناعاتتميل  الصرناعية للمنشر ت الصرغيرة والمتوسرطة.

 200والتي يقل عدد العمال  ها عن المتوسطة الصناعات تما %  80.1نتو عام   50 عنفيها 
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مادية وتسرررهي ت للمشررراريع في مناك  تقل هظا )ميل ةنوب شررررق تركيا  تو في تنشرررطة ذات 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 أهم شركات التكنولوجيا بمشروع وادي السيليكون :(8الشكل )
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

( Communication Energy New Yorkالمصدر:  ( 

    أنتويرب ميناء 2.7.1

ناء تنتويرب تهد ت م  ناعة لتجمعات اليعد مي البتروكيماويات في البترول وتكامل صرررررر

مواقع ت م تجمعات تكامل صررررناعة البترول والبتروكيماويات العالمية.  (9شننننكل )ال العالم  يبين

ناعات البترولية في تورو ا  هي ث تبلغ الطاقة يشررررررتمل ميناء تنتويرب على تكبر تجمع للصرررررر

مليون كن سنويا  من منتجات البتروكيماويات المتنوعة   ا ضافة إلى  19ا نتاةية للتجمع نتو 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

شررربكة  75يتتو  على تكير من ومليون كن سرررنويا  من منتجات صرررناعات التكرير   40هوالي 

 خطوك تنا يب لنقل المنتجات الم،تلفة. 

  روكيماويات العالميةمواقع أهم تجمعات صناعة البت :(9شكل )ال

 

 

 

 

 

 

  ,Antwerp Chemical Clusterالمصدر: 

كيلومتر  ويتتمن تكبر الشركات الرييسية العالمية  40تنتويرب على مساهة  يقع تجمع

قايمة تعلى عشررر شررركات عالمية   في صررناعة البتروكيماويات  هيث تمتلر سرربع شررركات من

  ميل شركة  اسف  وشركة توتال  وشركة البترول الكويتية  وشركة انكسيس  وشركة إيفونير

 مصانع  ه. 

نتويرب للمتافظة على تنافسرريتها على مسررتوو العالم  وتدير تتسررتيمر  ذه الشررركات في 

شررررررركات صررررررناعة ت م  (10)الشننننننكل مشررررررروعاتها كبقا  ألعلى درةات الكفاءة العالمية. يبين 

 البتروكيماويات والتي تمتلر وتشغل مصانع إنتاج البتروكيماويات  الميناء.  
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 أهم شركات التكنولوجيا بمشروع وادي السيليكون :(8الشكل )
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دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

34

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ل مصانع إنتاج البتروكيماويات تلك وتشغمشركات صناعة البتروكيماويات والتي تأهم  :(10الشكل )
 أنتويرب ميناءب

 
 Antwerp Business, http://www.portofantwerp.comالمصدر: 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  "Sialkot"عنقود سيالكوت  3.7.1

 نتاج األدوات الجراهية في  اكسررررررتان واهدا  من ت م العناقيد  سرررررريالكوتيعتبر عنقود 

 الطبية الدقيقة.ا الت  و عض ذا العنقود األدوات الجراهية المت،صرررررصرررررة ينتج الصرررررناعية  و

  وتكير من كريقة ا نتاج معينة مراهلفي  مت،صصصغيِر ع مشرو 1500يتكون العنقود من 

تاود تنواع م،تلفة من الصناعات وال،دمات من المشروعات المتوسطة التي مشروع  800من 

كما وتمريكا الشرررمالية    إلى تورو ا من إنتاةه% 95عنقود سررريالكوت هوالي  يصررردر التكاملية.

رات العالمية  وتعد ُ  اكستان  ذلر  المصدّر األكبر الياني الصاد من%  20 نتو د يسا م العنقو

 الجراهية   عد تلمانيا. لألدوات

كانت القرن الماضي ثمانينات تعود تسباب نشأة العنقود إلى تنه خ ل النصف الياني من 

المشرررروعات الصرررناعية الصرررغيرة تعتمد على السررروق األمريكية لتسررروي  منتجاتها من األدوات 

واةهت تلر المشروعات م،اكر كبيرة  الغر ية  وقدكبيرة ع وة على تورو ا   درةة الجراهية

 ذه الم،اكر إلى تقييد منظمة  وترةع ةذور  1994 ددت وةود  ذه الصررررررناعة خ ل عام 

يالكوت    لواردات األدوات الجراهية من FDAالغذاء واألدوية العالمية ) ها  والتيسرررررر اعتبرت

  وضرررررورة هصررررول لمواصررررفات ومقاييس الجودة العالميةف  مع اال تتوامن معادن  مصررررنعة

 .و ى تهد مقاييس الكفاءة والجودة العالمية GMPالواردات على شهادة 

صغيرة والمتوسرطة  صناعية ال ترتب على  ذه الم،اكر ان،فا  مبيعات المشروعات ال

اعية الصررغيرة لصررادرات المشررروعات الصررن مسررتوردإلى األسررواق األمريكية  والتي تعد تكبر 

  مما تدو إلى ت،فيض مسرررررتوو إنتاج معظم المشرررررروعات سررررريالكوتالمنتجة في  والمتوسرررررطة

  الصغيرة والمتوسطة   جانب إيقاف  عض المشروعات الصغيرة  نتاةها تماما.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ل مصانع إنتاج البتروكيماويات تلك وتشغمشركات صناعة البتروكيماويات والتي تأهم  :(10الشكل )
 أنتويرب ميناءب
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تتولت  عض المشررروعات ل،طوك إنتاج تخرو مع متاوالت لدخول تسررواق ةديدة ميل 

 عد هدوث  ذه الم،اكر واألضررررار الكبيرة التي لتقت  فريقيا.تسرررواق تورو ا وآسررريا وشرررمال ت

صغيرة سيالكوت  مشروعات إنتاج األدوات الجراهية في  صناعية ال ستطاعت المشروعات ال ا

يمررررم تلر  المطلو ة  وتكوين عنقود التصررررول على الشررررهادات  والمتوسررررطة التغلب على ذلر

ألدوات الجراهية  وتعتبر السوق األمريكية نوع من ا 2000ينتج العنقود تكير من  .المشروعات

% من إةمالي صرررادرات العنقود  ويتم 60هوالي  يسرررتورد نتاج العنقود  هيث  مسرررتوردتكبر 

تصرررردير األدوات الجراهية المصررررنوعة من التديد المصررررقول عالي الجودة إلى تورو ا الغر ية 

 . 14) من األدوات الجراهية نموذج لبعض منتجات العنقود (11)الشكل يميل  خاصة إنجلترا.

 نموذج لبعض منتجات عنقود سيالكوت من األدوات الجراحية :(11الشكل )
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ارتفاع هصيلة الصادرات من األدوات الجراهية  هيث شهدت السنوات القليلة الماضية 

مليون دوالر  284مليون دوالر إلى نتو  212هوالي من  2009-2008عامي ارتفعت خ ل 

 (12الشكل )  ويبين مليون دوالر 73مسج    ذلر زيادة سنوية قدر ا  2015-2014عامي ل خ 

 . 14)  2015-2008)الفترة هصيلة الصادرات خ ل 

  2015-2008 خالل الفترةعنقود سيالكوت لحصيلة الصادرات  :(12الشكل )
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الدور المحتمل للبتروكيماويات في إنشاء 
العناقيد الصناعية  وتجمعات مشروعات 

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الفصل
الثانـي



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 الثاني الفصل
 الصناعية العناقيد إنشاء يفبرتوكيماويات لل احملتمل الدور

 الصناعات الصغرية واملتوسطة منشآت مشروعات وجتمعات
 

 تمهيد

 منشرررر تللالصررررناعية  دومفا يم مشررررروعات العناقي اسررررتراتيجياتلدول االعديد من تبنت 

األقل تأثرا   األزمات االقتصادية لكونها  تنمية وتتسين اقتصاداتها سطة  هدف الصغيرة والمتو

تساعد على تنويع مصادر و  تسا م  شكل رييسي في تترير عجلة النمو االقتصاد والعالمية  

تفعيل دور القطاع ال،اص من خ ل إقامة الشرررراكات  ين القطاعين العام تعمل على كما   الدخل

صررغيرة ال  تنشررمالتتتاج الى  المرر،مةالصررناعية عات لمشرررواتن ى ذلر . يمرراف إلوال،اص

 .لها مساندة ومغذيةكصناعات متوسطة الو

المشرررروعات عناقيد البتروكيماويات دورا  متوريا   اما  في إنشررراء وتنمية  منتجاتتلعب 

من   امةمدخ ت و منتجات هيث توفر  .التتويلية اتالصناع تدعم والتيوالمتوسطة الصغيرة 

في العديد  تغذية لم،تلف الصناعاتكمواد الوسيطة والمنتجات )األولية   المواد ال،ام األساسية 

والصرررررناعات   التشرررررييد والبناءو  ةالب سرررررتيكي التعبئة والتغليف صرررررناعات ميل  من القطاعات

 تصررررنيع ا الت  وتكنولوةيا االتصرررراالتو  والم  س النسرررريج  وسررررياراتلصررررناعة ال المغذية

 يجب تن  التنمية االقتصرراديةالتي تسررعى إلى  الدولفين لذا  .وغير ا من الصررناعات  لمعداتوا

  . 23) ها صناعة البتروكيماويات  ردو زتعا

أل م منتجات البتروكيماويات األولية والوسررررريطة  وتقييم عر الفصرررررل  ذا  يتمرررررمنو

الصناعات الصغيرة منش ت  لعناقيد كمواد تولية متتملةالمست،دمة  تالبوليمرام،تلف درةات و

  البتروكيماويات. والمتوسطة في مجال صناعة
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 الالحقة تالقيمة المضافة للبتروكيماويات والصناعا 1.2

واألمونيرررا ت م النرررافيرررا  والعطريرررات  والمييرررانول  األوليفينرررات  وتميرررل كرررل من 
سرررلسرررلة  هدف زيادة البتروكيماويات األولية  والتي يمكن تن تنشرررأ عليها العديد من الصرررناعات 

عناقيد منشررررررأت الصررررررناعات الصررررررغيرة تعد .  ينما لمنتجات البتروكيماوياتالقيمة الممررررررافة 
منتجات البولي توليفينات  ت م روافد تنمية الصناعات ال هقة والتي تعتمد على والمتوسطة تهد 

في العديد من  لتنمية ميل  ذه العناقيد الصررررررناعية وغير ا من منتجات البتروكيماويات األولية
 القطاعات.

 إيثيلين 1.1.2
سية في صناعة البتروكيماويات   والذ  يدخل في يعتبر ا يييلين تهد ت م المنتجات األسا

شمل منتجات تخر  تالقيمة الممافة لإليييلين ل سلسلةتد   هيث تمالعديد من الصناعات األخرو
كل من البولي فينيل كلوريد  والبولي  هيث يدخل ا يييلين في صررناعة  امة غير البولي إيييلين 

سررتيرين  أنواعه الم،تلفة  كما يدخل في إنتاج ا ييانول تمين  وا ييلين غ يكول والذ  يعد من 
الفرص المتاهة  (13) الشكلويبين بولي إيييلين تيرفيياالت. الالمنتجات الرييسية ال زمة  نتاج 

  .سلسلة القيمة الممافة لإليييلينلصناعات 
 لإليثيلين المضافة القيمة سلسلة لصناعات المتاحة لفرصا :(13) الشكل

 
المصدر: 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 بروبيلين 2.1.2

نرررا  العرررديرررد من منتجرررات ت م مشررررررتقرررات البرو يلين  غير تن   من يعرررد البولي  رو يلين

من الصرررناعات التكميلية  والفرص المتاهة لايادة القيمة  سرررلسرررلةتدخل ضرررمن البتروكيماويات 

كل ) كما يبين  لمنتج البرو يلين الممرررررررافة مشررررررتقات  من منتجاتويعد الكيومين   (14الشنننننن

البولي  لصررررناعةواألسرررريتون ال زم والذ  يعد المنتج الرييسرررري  نتاج الفينول الهامة البرو يلين 

  ميييل ميييكري ت  والبولي كر ونات  واألكريلر وغير ا من المنتجات الهامة.

 
 للبروبيلين المضافة القيمة سلسلة لصناعات المتاحة لفرصا: (14) الشكل

المصدر: 

 نافثاال 3.1.2

كما تسررت،دم اسررت،داما  ثانويا  في إنتاج  للنافيا االسررت،دام الرييسرري  الغازولين وقودإنتاج يعد 

  العطر  )البناين العطرياتوإنتاج   والبرو يلين   ييليني)ا  األسرراسررية البتروكيماويات عض 

القيمة الممرررافة للنافيا  سرررلسرررلةرص المتاهة لالف (15الشنننكل ) يبين   32)  يليناوالا  والتولوين

 القايمة عليها. التتويلية صناعاتالوا م 
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 للبروبيلين المضافة القيمة سلسلة لصناعات المتاحة لفرصا: (14) الشكل

المصدر: 

 نافثاال 3.1.2

كما تسررت،دم اسررت،داما  ثانويا  في إنتاج  للنافيا االسررت،دام الرييسرري  الغازولين وقودإنتاج يعد 

  العطر  )البناين العطرياتوإنتاج   والبرو يلين   ييليني)ا  األسرراسررية البتروكيماويات عض 

القيمة الممرررافة للنافيا  سرررلسرررلةرص المتاهة لالف (15الشنننكل ) يبين   32)  يليناوالا  والتولوين

 القايمة عليها. التتويلية صناعاتالوا م 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 القيمة المضافة للنافثا المتاحة لصناعات سلسلة الفرص: (15) الشكل

 

 Overview of Raw Materials, Nexantالمصدر: 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 طرياتعال 4.1.2

يتتاج   والاايلين  نـوالتولوير   ـاين العطــن البنـل مــك اجــإنت اتــالعطريل ـشمت

الوسيط ج ــى المنتــول إلـالوص ىـة هتــات الصناعيـد من العمليـالعدي ات إلىـاج العطريـنتإ

ي ـيعن اــو مـام تولية  في المنتجات النهايية  و ــادة خــة )مـوالذ  يمكن است،دامه كمادة تغذي

ة القيمة الممافة من المنتجات للسلس متتملة ةدـعدي واقـة  وتســات م،تلفــصناعود ــوة

 لنهايية. ا

إنتاج األلكيل  ناين ال،طى   وخاصة ي صناعة المنظفات الصناعيةفالبناين  يدخل

 زم  نتاج المبيدات  لوال زم لصناعة المنظفات  كما يدخل في صناعة الكلورو ناين وا

وال زم للصناعات المغذية دريد يدخل تيما  في صناعة المالير تنهي واألصباغ  والمطاك.

سيارات  والمنسوةات  واألس   والكا  ت  واألهذية  واأللياف الصناعية  لصناعة ال

  كما يدخل تيما  في صناعة النيترو ناين وال زم  نتاج األنيلين والتطبيقات الكهر ايية

السيارات  ناعة المغذية لص تاالصناع اتال زم لقطاعيان ويوالمست،دم في إنتاج البولي يور

  .لبناء والتشييد  واألثاثوا

  والتي تعد المنتج الرييس راتنجات ا يبوكسي نتاج إنتاج الفينول  البناين في يدخلكما 

د ـالبولي كر ونات ويعإنتاج  فيكما يدخل . مواد الط ء  والد انات  والمواد ال صقة في تصنيع

 ع غيارـوقطع م البصرية  وا لكترونيات  صناعات وسايل ا ل األولية تهد ت م المواد

ة القيمة لسلس (16الشكل ). يبين والطايرات  والنوافذ  للنظاراتوالاةاج الصناعي   السيارات

 .وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه الممافة للبناين
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 الصناعات التحويلية  وأهم للبنزينة القيمة المضافة لسلس: (16الشكل )

 Overview of Raw Materials, Nexantالمصدر:               

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الذ    صررررررناعة البولي اسررررررترو  في صررررررناعة وانتاج الفيبرة س تولوينسررررررت،دم الي

يسررت،دم البارا زيلين في المقام األول كمادة وسرريطة  ينما  في صررناعة الغال والنسرريج.  يسررت،دم

لصناعة  "PET" تيرفيياالتإيييلين لتمض التريفيالير  و و مكون رييسي في راتنجات البولي 

يسررررررت،رردم و العبوات والاةرراةررات الب سررررررتيكيررة  واألليرراف  وإنترراج رقرراي  تغليف األكعمررة 

يلينات م،تلطة ايمكن اسررررررت،دام زكما  واألصررررررباغ.  واألدوية  الملدناتإنتاج في األرثوزايلين 

القيمة  سررررلسررررلة (17)الشننننكل يبين كما والجلود.   والمطاك  وفي صررررناعات الطباعة  كمذيبات

 عليه.الممافة للبارازايلين وت م الصناعات التتويلية القايمة 

 وأهم الصناعات التحويلية يلينالبارازلالقيمة المضافة  ةلسلس: (17) الشكل

 

 Overview of Raw Materials, Nexantالمصدر: 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ستيرينال 5.1.2

لتي ترردخررل في العررديررد من الوسرررررريطررة وا البتروكيمرراويرراتت م مررادة السررررررتيرين من تعررد 
 سرررتيرين في إنتاج البولي  % 43إلى نتو  رينيتصرررل نسررربة اسرررت،دام السرررتهيث الصرررناعات  

و و األوسررررع  " GPPS" العامة االسررررتعماالت وذ يرينبولي سررررت ما ال  نوعين رييسرررريين و نا
   والتداي التمامات تإكسرررسرررواراصرررناعة وفي تصرررنيع المنتجات الطبية الم،برية   اسرررتعماال  

يرين عالي البولي سررررررتفهو  اليانيتما النوع  األلعاب.وصررررررناعة منتجات تعبئة المواد الغذايية  و
القوة ومقاومة  تتسررينل نييانسرربة صررغيرة من البولي  يوتاديمرراف إليه والذ   " HIPS" التتمل

وتةهاة   شاشات الكمبيوتر هاويات هفظ وتصنيع إنتاجفي  صفة تساسية ويست،دم   الصدمات
 .تلفايونال

 "ABS"يوتادايين ستيرين  كريلونيتريل األإنتاج  في مكوناتالستيرين  وتصل نسبة ذا 
إلى نتو يرين السررت تصررل نسرربة ينما  االلية والذ  يدخل في صررناعة التاسرربات  % 15نتو  إلى

  السرررررجادوالذ  يدخل في صرررررناعة   "SB Latex" % في إنتاج السرررررتيرين  يوتادايين التكس6
ة القيمة لسلس (18الشكل )   يبين 31)% في إنتاج المطاك  4نسبته إلى نتو تصل ينما  والورق  

 .وت م الصناعات التتويلية الممافة للستيرين

 األمونيا 6.1.2

نتاج اليوريا والتي إالهامة  وخاصة في  صناعات التتويليةالل األمونيا في العديد من تدخ
ا يبوكسي  والميييل مييا إكري ت    ومن الراتنجاتالعديد  كذلر تصنيعة  ودتصنع منها األسم

اسررررررت،رردامهررا كمواد تغررذيررة وإقررامررة والنررايلون  وغير ررا من المنتجررات والمرردخ ت والتي يمكن 
 ة القيمة الممافة لألمونيالسلس (19الشكل )يبين  مشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة 

 .وت م الصناعات التتويلية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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 وأهم الصناعات التحويلية لألمونيا المضافةالقيمة  ةلسلس :(19) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overview of Raw Materials, Nexantالمصدر: 
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ميثانولال. 7.1.2

من الوقود إلى   دءا  امة والمتنوعة هلمادة ال،ام للعديد من الصررررررناعات اليعد المييانول ا

تصرررربتت وليفينات  تالمييانول إلى تتويل تكنولوةيا   ومع تطور المسررررتتمرررررات الصرررريدالنية

 (20)الشنننكل يبين و والبرو يلين التقليدية تكير سرررهولة.الممرررافة لإليييلين  قيمةالةميع سررر سرررل 

  .هوت م الصناعات التتويلية القايمة علي لمييانولسلسلة القيمة الممافة ل

 التحويلية الصناعات وأهمالقيمة المضافة للميثانول  سلسلة :(20) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 وأهم الصناعات التحويلية لألمونيا المضافةالقيمة  ةلسلس :(19) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ميثانولال. 7.1.2

من الوقود إلى   دءا  امة والمتنوعة هلمادة ال،ام للعديد من الصررررررناعات اليعد المييانول ا

تصرررربتت وليفينات  تالمييانول إلى تتويل تكنولوةيا   ومع تطور المسررررتتمرررررات الصرررريدالنية

 (20)الشنننكل يبين و والبرو يلين التقليدية تكير سرررهولة.الممرررافة لإليييلين  قيمةالةميع سررر سرررل 

  .هوت م الصناعات التتويلية القايمة علي لمييانولسلسلة القيمة الممافة ل

 التحويلية الصناعات وأهمالقيمة المضافة للميثانول  سلسلة :(20) الشكل

 Overview of Raw Materials, Nexantالمصدر: 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تهد ت م مشرررتقات المييانول والذ  يدخل في العديد من الصرررناعات يعد همض األسررريتير 

الد انات  والط ء  والمواد ال صررررررقة  والكيماويات الاراعية   التتويلية  وتشررررررمل قطاعات

  الصرررررريدالنية  والمنظفات  وا لكترونيات  وغير ا من الصررررررناعات التتويلية الهامة والمواد

الصناعات التتويلية القايمة ت م و األسيتيرالقيمة الممافة لتمض  سلسلة (21الشكل )يوض  و

 عليه.

   التحويلية الصناعات وأهم األسيتيك لحمضالمضافة  القيمة سلسلة :(21) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 يناتبولي أوليفال. 8.1.2

والتي تولررت  تتوليفينرراالبولي منتجررات لين والبولي  رو يلين من ت م ييعتبر البولي إيي
خاصرررررررة   ية  ية ت م لدول العر  تاةهاا نات ين ها    وتتميا البولي توليفي جات  واخت ف تنوع منت

 .(22الشكل )   كما يبينواالست،دامات التطبيقات
 

 أوليفينات البولي منتجاتل المتاحة الفرص: مخطط (22) الشكل
 (بروبيلين والبولي إيثيلين البولي) 

 

 

 

 

     

المصدر: 

 PEثيلين يبولي إال. 1.8.1.2

عبوات المنظفات  الشرامبو ات   إنتاجفي  تسراسريةصرفة منتجات البولي إيييلين  سرت،دم ت

وغير ا  تف م التغليف م،تلفة التطبيقات وزيوت السيارات  وهاويات القمامة  تكياس القمامة  و

 من المنتجات الب ستيكية.

 HDPE إيثيلين عالي الكثافة يبولال. 1.1.8.1.2

تتميا منتجات البولي إيييلين عالي الكيافة  الص  ة الشديدة  والوضوح من هيث الشكل  

،دتو بان مسررررررت تاج عبوات األل يب في إن لة  و  والتل ياه  والعصررررررراير  والمنظفات السررررررراي الم
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تهد ت م مشرررتقات المييانول والذ  يدخل في العديد من الصرررناعات يعد همض األسررريتير 

الد انات  والط ء  والمواد ال صررررررقة  والكيماويات الاراعية   التتويلية  وتشررررررمل قطاعات

  الصرررررريدالنية  والمنظفات  وا لكترونيات  وغير ا من الصررررررناعات التتويلية الهامة والمواد

الصناعات التتويلية القايمة ت م و األسيتيرالقيمة الممافة لتمض  سلسلة (21الشكل )يوض  و

 عليه.

   التحويلية الصناعات وأهم األسيتيك لحمضالمضافة  القيمة سلسلة :(21) الشكل
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تتميا منتجات البولي إيييلين عالي الكيافة  الص  ة الشديدة  والوضوح من هيث الشكل  
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  واألغلفة. دكية  وتكياس التبريواألنا يب الب سررررتيوتكياس النفايات    الشررررامبو ات  والعطورو

 ذا الرقم يدل على نوع "  2 الرما )ويرما لمنتجات البولي إيييلين عالي الكيافة الب سررررررتيكية 

القيمة الممررافة  سررلسررلة (23الشننكل )يبين   ."المسررت،دمة في صررنع  ذه العبوة الب سررتيكية المادة

 .هة القايمة عليللبولي إيييلين عالي الكيافة وت م الصناعات التتويلي

 عليهالصناعات التحويلية القائمة  وأهم الكثافة عالي إيثيلين للبولي المضافة القيمة سلسلة: (23) الشكل

 
 ,The New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastics,January,2016, Overview of Raw Materialsالمصدر:

Nexant 
 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 LLDPEالكثافة  منخفضالخطي ن ثيلييإ يبول.  ال2.1.8.1.2

كما تنها تتميا منتجات البولي إيييلين ال،طي من،فض الكيافة  المرونة  وقا ليتها للقطع  

  وإنتاج االنا يب المرنة  الم،تلفة تف م التغليف إنتاج وصررناعة غالبا  فيشررفافة  وتسررت،دم  هشررب

ت المطبخ  وغير رررا من وتكيررراس القمرررامرررة  والنسرررررريج  وتكيررراس التبريرررد والتجميرررد  وتدوا

 نيبي  و 4)ا ـ الرمية ـة الب ستيكـض الكيافـي إيييلين من،فـالبول تاـا لمنتجـيرم االست،دامات.

 تالقيمة الممرررافة للبولي إيييلين ال،طي من،فض الكيافة وت م الصرررناعا سرررلسرررلة (24الشنننكل )

 .عليهالتتويلية القايمة 

الصناعات التحويلية  وأهمالكثافة إيثيلين الخطي منخفض  القيمة المضافة للبولي سلسلة: (24) الشكل
 عليهالقائمة 

  
 Overview of Raw Materials, Nexantالمصدر: 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  واألغلفة. دكية  وتكياس التبريواألنا يب الب سررررتيوتكياس النفايات    الشررررامبو ات  والعطورو

 ذا الرقم يدل على نوع "  2 الرما )ويرما لمنتجات البولي إيييلين عالي الكيافة الب سررررررتيكية 

القيمة الممررافة  سررلسررلة (23الشننكل )يبين   ."المسررت،دمة في صررنع  ذه العبوة الب سررتيكية المادة

 .هة القايمة عليللبولي إيييلين عالي الكيافة وت م الصناعات التتويلي

 عليهالصناعات التحويلية القائمة  وأهم الكثافة عالي إيثيلين للبولي المضافة القيمة سلسلة: (23) الشكل

 
 ,The New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastics,January,2016, Overview of Raw Materialsالمصدر:
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 LLDPEالكثافة  منخفضالخطي ن ثيلييإ يبول.  ال2.1.8.1.2

كما تنها تتميا منتجات البولي إيييلين ال،طي من،فض الكيافة  المرونة  وقا ليتها للقطع  

  وإنتاج االنا يب المرنة  الم،تلفة تف م التغليف إنتاج وصررناعة غالبا  فيشررفافة  وتسررت،دم  هشررب

ت المطبخ  وغير رررا من وتكيررراس القمرررامرررة  والنسرررررريج  وتكيررراس التبريرررد والتجميرررد  وتدوا

 نيبي  و 4)ا ـ الرمية ـة الب ستيكـض الكيافـي إيييلين من،فـالبول تاـا لمنتجـيرم االست،دامات.

 تالقيمة الممرررافة للبولي إيييلين ال،طي من،فض الكيافة وت م الصرررناعا سرررلسرررلة (24الشنننكل )

 .عليهالتتويلية القايمة 

الصناعات التحويلية  وأهمالكثافة إيثيلين الخطي منخفض  القيمة المضافة للبولي سلسلة: (24) الشكل
 عليهالقائمة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 PPلين يبولي بروبال .2.8.1.2
ئ  سررررررتير يعتبر  قل منتجات التعب ته  ةالبولي  رو يلين ت فة  وتتميا منتجا والتغليف كيا
ومن ت م ا تتميا  أنها متوسررررررطة الصرررررر  ة.   والترارة  وا ةهاد  كموياتاللكيم  مقاومتها

األكباق وصررررواني األكعمة  وعبوات الا اد   وصررررناعة واألدوية  عبوات إنتاج اسررررت،داماته 
 الرما البولي  رو يلين الب سرررتيكية  تالكراسررري  والتبال  والتغليف الب سرررتيكي. يرما لمنتجا

التتويلية رو يلين وت م الصرررناعات القيمة الممرررافة للبولي   سرررلسرررلة (25الشنننكل )يبين   و 5)
 .عليهالقايمة 

  عليهلقائمة ا التحويليةالقيمة المضافة للبولي بروبيلين وأهم الصناعات  سلسلة: (25) الشكل

 Overview of Raw Materials, Nexantلمصدر: ا

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 PVCكلوريد فينيل بولي ال 3.8.1.2

  المنتجات المرنةالصلبة و لمنتجات ما ا كلوريد إلى نوعانفينيل منتجات البولي تنقسم 
  الجلد الصناعيو الجلدية لصناعات والتطبيقات  ميل ا تتست،دم في العديد من الصناعاو
ات المغذية صناع  والواألهذية  لعب األكفال  ووالمفارش الب ستيكية  مفروشات التمامو
  عبوات األدويةو  واألرضيات  وال،راكيم  والصرف هالميا ومواسيرتنا يب   وسياراتلل

وزةاةات المياه   مستتمرات التجميلعبوات و الغذايية  وزيوت المتركات  وعبوات الايوت
واأللواح المست،دمة في صناعة   والقواكع  واأل واب الداخلية  تصنيع الشبا يرو  المعدنية

الشكل    يوض  3) الرما البولي فينيل كلوريد الب ستيكية  تيرما لمنتجا .  30) األثاث والديكور
 ينما  . القيمة الممافة للبولي فينيل كلوريد وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه سلسلة (26)

  الم،تلفة في تورو ا.  االست،دامات الم،تلفة للبولي فينيل كلوريد نسب (27الشكل )يبين 

 القائمة عليه التحويلية القيمة المضافة للبولي فينيل كلوريد وأهم الصناعات سلسلة: (26الشكل )
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 PPلين يبولي بروبال .2.8.1.2
ئ  سررررررتير يعتبر  قل منتجات التعب ته  ةالبولي  رو يلين ت فة  وتتميا منتجا والتغليف كيا
ومن ت م ا تتميا  أنها متوسررررررطة الصرررررر  ة.   والترارة  وا ةهاد  كموياتاللكيم  مقاومتها
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 .عليهالقايمة 

  عليهلقائمة ا التحويليةالقيمة المضافة للبولي بروبيلين وأهم الصناعات  سلسلة: (25) الشكل

 Overview of Raw Materials, Nexantلمصدر: ا

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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  الجلد الصناعيو الجلدية لصناعات والتطبيقات  ميل ا تتست،دم في العديد من الصناعاو
ات المغذية صناع  والواألهذية  لعب األكفال  ووالمفارش الب ستيكية  مفروشات التمامو
  عبوات األدويةو  واألرضيات  وال،راكيم  والصرف هالميا ومواسيرتنا يب   وسياراتلل

وزةاةات المياه   مستتمرات التجميلعبوات و الغذايية  وزيوت المتركات  وعبوات الايوت
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 : نسب االستخدامات المختلفة للبولي فينيل كلوريد في أوروبا(27الشكل )

 

 

 

 

 

 

   

 لمصدر:ا

 PET تثاالييثيلين تيرفإ بوليال .4.8.1.2

ويتميا  يمكانية إعادة تدويره   البوليسترمجموعة  ين تيرفيياالت منيمنتج البولي إييليعد 

صرررلبة  اعتمادا  على سرررماكة المنتج  ويتميا  ،فة  هويمكن تن تصرررنع منه منتجات صرررلبة تو شرررب

عدد من منتجات إنتاج كيف مت رييسرررررية في  وعديم اللون  ويسرررررت،دم  صرررررفة الشرررررفافيةالوزن  

عبوات التعبئررة لميرراه الشرررررررب  والميرراه الغررازيررة  والعصرررررررراير  والايوت النبرراتيررة  واألغررذيررة 

ية في ايغذتسرررررر،ين المواد الوال،مررررررروات والفواكه الم،تلفة  كما يسررررررت،دم في إنتاج تغطية 

الشكل  نيويب  .  1 الرما )الب ستيكية  تيااليتيرفالميكروويف  ويرما لمنتجات البولي إيييلين 

 . 33) عض ت م است،دامات منتج البولي إيييلين تيرفيياالت في قطاع التعبئة  (28)
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 PS رينتيس البولي 5.8.1.2

و في شرركل فوم  يسررت،دم في تتتواةد منتجات البولي سررتيرين في شرركل   سررتير صررلب  

إنتاج كراتين البيض الب سررررتيكية  وعبوات الا اد   والصررررواني  وعبوات األغذية السررررريعة  

يرما  .والكاسرررررريت  وتشررررررركة الفيديو ومقا ض السرررررركاكين  واألكواب  والعبوات الصررررررغيرة 

سرررلسرررلة القيمة الممرررافة  (29)الشنننكل يبين   و 6) الرما البولي سرررتيرين الب سرررتيكية  تالمنتج

 التتويلية القايمة عليه. تالبولي ستيرين وت م الصناعامشتقات لبعض 
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 الثالث الفصل
منشآت صناعة البرتوكيماويات الصغرية واملتوسطة يف  عناقيد

 احملتملة والفرصالعربية دول ال

 تمهيد

لدو صررناع  كبر الصررغيرة والمتوسررطة ت مية  قمررية تنمية وتطوير المشررروعاتتتتل 

من دور متور   لما تلعبه  ذه المشروعات  القرار االقتصاد  في كافة الدول المتقدمة والنامية

صغيرة والمتوسطة  درةة وتتجسد ت مية المشروعات ال.  ها في التنمية االقتصادية واالةتماعية

تسرراسررية في قدرتها على توليد وتوكين الوظايف  معدالت كبيرة وتكلفة رتسررمالية قليلة  و التالي 

 ذه النوعية  المسررا مة في معالجة مشرركلة البطالة التي تعاني منها غالبية الدول العر ية  وتتمتع 

بيرة  وتسررا م في زيادة الدخل  روا ط خلفية وتمامية قوية مع المشررروعات الك من المشررروعات

على  –وتنويعه وزيادة القيمة الممرررررررافة المتلية  كما تنها تمتاز  كفاءة اسررررررت،دام رتس المال 

نظرا ل رتباك المباشررر لملكية المشررروع  يدارته وهرص المالر على نجاح مشررروعه  -ضرر لته

 .وإدارته  الطريقة الميلى

 ةة ووفرة من منتجات البتروكيماويات األسررراسررريتمتلر الدول العر ية قدرات إنتاةية  ايل

ال العنرراقيررد والتجمعررات والوسرررررريطررة والتي تا لهررا ألن تتبوت مكررانررة متمياة في مجرر)األوليررة   

في القطاعات ا نتاةية وال،دمية الم،تلفة.  ذا وقد  التتويليةلصناعات البتروكيماوية الصناعية 

نظمة األقطار العر ية المصررررردرة للبترول المكانة  ينت دراسرررررة سرررررا قة تعدتها األمانة العامة لم

المتمياة للدول العر ية على النطاق ا قليمي والعالمي في إنتاج البتروكيماويات األسررررررراسررررررية 

متنا ية  منشررررررر تاللصررررررناعات من الممكن تن تعد العمود الفقر  والبوليمرات الترارية والتي 

 الصغر والصغيرة والمتوسطة.
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 على مستوى العالم الصغيرة والمتوسطةالبتروكيماويات  صناعاتت آنشمعناقيد  نماذج 1.3

الصغيرة متنا ية الصغر و الصناعات منش تعناقيد ا تمت العديد من دول العالم  تنمية 

وخاصرررررررة في مجال   الصررررررناعات التتويلية لمنتجات البتروكيماوياتفي مجال  والمتوسررررررطة

في مجال  يةعناقيد الصررناعالبعض تميلة ل (30ل )الشننك ويبينوالبوليمرات صررناعات الب سررتير  

 صناعات الب ستير والبوليمرات.
 

 والبوليمرات في مجال صناعات البالستيك يةعناقيد الصناعالبعض ل أمثلة :(30الشكل )

 

 

 

 

 
 

 

 in Egypt,2009   Developing World Class Eco Industrial Petrochemicals Downstream Clustersلمصدر:ا

 طاقة البتروكيماويات اإلنتاجية في الدول العربية     2.3

  ى مسررررتوو العررررالملررررالبتروكيماويررررات ع تبرررررز ت ميررررة الرررردول العر يررررة فرررري صررررناعة

وخاصرررررة للبررررروليمرات هيرررررث تسرررررا م الصرررررناعات البتروكيماويرررررة  نسرررررب إنتررررراج متميررررراة 

لعناقيرررد الصرررناعات تميرررل المرررواد ال،رررام األوليرررة  )الب سرررتير  و رررى مرررا البررروليمرات التراريرررة

  ةالتغليرررف الب سرررتيكيقطاعرررات التعبئرررة و وخاصرررة  اعرررات  طالب سرررتيكية فررري  العديرررد مرررن الق

. لصررررناعة السرررريارات  واألةهرررراة والمعرررردات نشرررراءات  والصررررناعات المغذيررررة والبنرررراء وا 
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 ي% مررررن ا نترررراج العررررالمي مررررن البررررولي إيييلررررين عررررال8.1تنررررتج الرررردول العر يررررة نتررررو  هيررررث

% مررررن البررررولي إيييلررررين ال،طرررري مررررن،فض الكيافررررة  فيمررررا تنررررتج نتررررو 6.4نتررررو الكيافررررة  و

% مررررن البررررولي 2.1% مررررن ا نترررراج العررررالمي مررررن البررررولي إيييلررررين مررررن،فض الكيافررررة  و2.4

تبلررررغ نسرررربة إنترررراج البررررولي مررررن البررررولي فينيررررل كلوريررررد  و %1.2إيييلررررين تيرفييرررراالت  ونتررررو 

 % من ا نتاج العالمي.0.6ن نتو يستير

الطاقررررررات ا نتاةيررررررة و نسررررررب إنترررررراج الرررررردول العر يررررررة مررررررن  (31لشننننننكل )اويبررررررين 

   .2015في عام  ي مستوو العالمالبوليمرات الترارية عل

  الطاقات اإلنتاجية ونسب إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية: (31الشكل )
 2015في عام  مستوى العالم  ىعل

 
 2017 يوليو)توا ر    العر ية  الدول لمالعا في البتروكيماويات صناعة :المصدر

البوليمرات الترارية في الدول العر ية م ـرررررررت زادت الطاقة ا نتاةية من ر تنه قد ـررررررريذك
ي ـت هوالـ    عد تن كان2015ام ـن عـون كـملي 29ت هوالي ـث  لغـخ ل العقد الماضي  هي

ل العر ية  من البوليمرات تطور إنتاج الدو (32الشننننننكل )  ويبين 2005مليون كن عام  11.1
  .2015-2005الترارية خ ل 
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% مررررن البررررولي 2.1% مررررن ا نترررراج العررررالمي مررررن البررررولي إيييلررررين مررررن،فض الكيافررررة  و2.4

تبلررررغ نسرررربة إنترررراج البررررولي مررررن البررررولي فينيررررل كلوريررررد  و %1.2إيييلررررين تيرفييرررراالت  ونتررررو 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 2015 – 2005خالل   تطور إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية :(32الشكل )
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 

         
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 2017ا ر   يوليو صناعة البتروكيماويات في العالم الدول العر ية  )تو لمصدر:ا

ملت العديد من الدول العر ية وخاصررررة المملكة العر ية السررررعودية  على تنوع منتجات ع

 لغ هيث   البتروكيماويات  هدف زيادة القيمة الممرررافة وتنمية الصرررناعات التتويلية للب سرررتير

ا  كرران من ت مهرر   منتج ةررديررد 22نتو  2016هررا عررام إنترراةعرردد المنتجررات الجررديرردة التي تم 

   ولي ميييل POMلين ي) ولي توكسررررري ميي ةالبوليمرات الهندسرررررية والبوليمرات المت،صرررررصررررر

  والبولي كر ونررات   والبولي ABSكريلونيتريررل  يوتررادايين سررررررتيرين ت PMMAكري ت يمييرر

المنتجة ت م البوليمرات المت،صصة  (33الشكل )يبين  . يورييان  واللداين  والمطاك الصناعي

   عر ية السعودية وكاقتها ا نتاةية السنوية.في المملكة ال

 

 
 
 
 

مليون طن

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 المملكة العربية السعودية في المنتجةالبوليمرات المتخصصة  أهم:( 33) الشكل
 السنوية االنتاجية هاوطاقت

      
  

 National Industrial Clusters Development Program ,KSA, Ministry of Commerce and المصدر:
Industry,2012 

إنتاةية   طاقهالعالم  و نتاج المييانول على مستواليانية  ةالدول العر ية في المرتبةاءت 

تتصدر المملكة العر ية و .% من ا نتاج العالمى10.6وتميل نسبة   مليون كن 13 لغت هوالي 

في مليون كن  7.4 طاقة إنتاةية  لغت هوالي  الدول العر يةالسررررررعودية منتجي المييانول في 

% من إنتراج الردول 57من ا نتراج العرالمي  ونتو  58)%  6.1    و و مرايميرل هوالينرةالسرررررر

  نسرربةفي السررنة  ومليون كن  2.1تصررل إلي هوالي  ةالعر ية  تليها سررلطنة عمان  طاقه إنتاةي

% من إنتاج الدول العر ية  وتأتي ةمهورية مصررررررر 16.1 % من ا نتاج العالمي  ونتو1.7

في السررررررنة  وتميل مليون كن  1.3 هوالي  طاقة إنتاةية تبلغعر يا  اليالية  العر ية في المرتبه

 .  % من إنتاج الدول العر ية10% من ا نتاج العالمي  ونتو 1.06هوالي 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

مليون كن  0.98وتأتي دولة قطر في المرتبة الرا عة على مسرررتوو الدول العر ية  طاقة 

نة  و و ما ت0.8 ييميل هوال في السرررررر عالمي  ونتو % من ا ن لدول 7.54اج ال تاج ا % من إن

% من 0.54  مليون كن في السرررررنة  و نسررررربة 0.66دولة ليبيا نتو  إنتاجالعر ية  في هين يبلغ 

ي ـرررررة البترين هوالـرررررج مملكـرررررالدول العر ية   ينما تنت إنتاج% من 5.1ا نتاج العالمي  ونتو 

 إنتاج% من 3.39عالمي  ونتو % من ا نتاج ال0.36مليون كن في السررررررنة  و نسرررررربة  0.44

مليون كن في  0.113الجااير  طرراقررة إنترراةيررة تبلغ هوالي ةمهوريررة الرردول العر يررة  واخيرت 

% من اةمالي الطاقات ا نتاةية في 0.87% من ا نتاج العالمي  ونتو 0.1السررررررنة  و نسرررررربة 

المييانول في عام توزع نسررررررب إنتاج الدول العر ية من  (34الشننننننكل ) بينوي .  الدول العر ية 

2015 (58 . 

 2015توزع نسب إنتاج الدول العربية من الميثانول في عام  :(34الشكل )

 2017صناعة البتروكيماويات في العالم الدول العر ية  )توا ر   يوليو  المصدر:

والتي يمكن البناء عليها والتوسرررع الرييسرررية يعتبر المييانول من منتجات البتروكيماويات 
المواد ال صقة  وواألصباغ    تاوالد ان  روعات العناقيد الصناعية في مجاالت األهبارفي مش

 .  واألرضيات  وغير ا من الصناعاتوصناعات األخشاب واألثاث

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 في الدول العربية تت صناعة البتروكيماوياآعناقيد منشتجارب  .3.3

في صررناعة ة والمتوسررطالصررناعات الصررغيرة منشررا ت لم يتظ مفهوم العناقيد وتجمعات 
 تمت االبتروكيماويات  اال تمام المنشررررررود في الدول العر ية  غير تن  عض من الدول العر ية 
المملكة  ا سررتفادة من  ا مكانات غير المسررتغلة  لتنمية صررناعات الب سررتير التتويلية  وكانت 

زيادة القيمة تولت  التي ذه الدول والعر ية السررعودية ودولة ا مارات العر ية المتتدة في كليعة 
في هقيقة ولكن  الصررررررناعات التتويلية ت مية خاصررررررة  والممررررررافة لمنتجات البتروكيماويات 

  .معظم  ذه التجمعات ) األودية  الصناعية تا عة للتكومات وليست للقطاع ال،اصاألمر

منها   ة السعودية العديد من مشروعات الصناعات التتويلية ـرررررركة العر يـررررررالمملتنشئت 
يرمجم يات الب سررررررت فة إلى مجمع "   س  Rabigh PlasTech Park ع را غ لتقن    ا ضرررررررا
 رريفتترراح واد  ت و ظبي العر يررة المتترردة  مررارات دولررة ا ينمررا قررامررت  .PlasChem Parkكيم"

صناعات   هدف زيادة القيمة الممافة لمنتجات البتروكيماويات ودعم  2008عام  للبوليمرات ال
 ذا    59) صرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطةت ال ودعم منشررر لفرص الصرررناعية التتويلية لتوفير ا

% من  60مرارات نتو ة وا يرروتميررل توديرة البوليمرات في كرل من المملكررة العر يررة السررررررعود
 . 67)ةمالي الصناعات التتويلية  في دول ال،ليج العر ي إ

 مجمع رابغ لتقنيات البالستيك .1.3.3

ع مَّ  و تول مجمع ، )Rabigh PlsTech Park, )RPTPر را غ لتقنيررات الب سررررررتيرر  ُمج 
يقع مجّمع را غ  .صناعي خاص متكامل مع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العر ية السعودية
  2كم 2.4 نتو للصرررناعات التتويليّة  متاذاة مشرررروع شرررركة  ترورا غ  وتبلغ مسررراهة المجّمع

 صرررناعيّة مسررراهة القطعة الواهدة وتنقسرررم المسررراهة الم،صرررصرررة للتأةير إلى عدة قطع ترا   
  .ة تعديل مساهات القطع هسب اهتياةات المستيمرين  مع إمكاني2م 5.000

وقعت اتفاقيات    هيثوقد  دتت  ترورا غ  الفعل  توةيه امداداتها للمصرررررررانع التتويلية
صررين في الصررناعات الب سررتيكية التتويليّة لتاويد م  اللّق يم من كويلة األةل مع عم ء مت،صررّ

مليون كن  2.4 نتاةية من منتجات البتروكيماويات نتوا  تةكاقوالذ  تبلغ مجمعها المرررررر،م 
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  2كم 2.4 نتو للصرررناعات التتويليّة  متاذاة مشرررروع شرررركة  ترورا غ  وتبلغ مسررراهة المجّمع

 صرررناعيّة مسررراهة القطعة الواهدة وتنقسرررم المسررراهة الم،صرررصرررة للتأةير إلى عدة قطع ترا   
  .ة تعديل مساهات القطع هسب اهتياةات المستيمرين  مع إمكاني2م 5.000

وقعت اتفاقيات    هيثوقد  دتت  ترورا غ  الفعل  توةيه امداداتها للمصرررررررانع التتويلية
صررين في الصررناعات الب سررتيكية التتويليّة لتاويد م  اللّق يم من كويلة األةل مع عم ء مت،صررّ

مليون كن  2.4 نتاةية من منتجات البتروكيماويات نتوا  تةكاقوالذ  تبلغ مجمعها المرررررر،م 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تلف كن  والبولي  900لين  طاقة يمليون كن  والبرو  1.250ين  طاقة ييلسررررررنويا تشررررررمل ا ي
قة يإ فة  طرا قة ال،طي ييلين يتلف كن  والبولي إ 350ييلين من،فض الكيرا فة  طرا من،فض الكيرا

 يكول غ لينيييتلف كن  ومونو إ 300الكيررافررة  طرراقررة  عرراليييلين يلف كن  والبولي إت 250
 200لين  طاقة يبرو التلف كن  وتكسرررررريد  700لين  طاقة يتلف كن  والبولي  رو  600 طاقة 
هجم االسرررتيمارات في مجمع را غ للصرررناعات التتويلية وتقنيات الب سرررتير إلى   لغ  .تلف كن
 توةرره العررديررد من  عررد  2015 عررامدوالر  خ ل  مليررار 1.2 )مررا يعررادل مليررار ل 4.5نتو 

    ه.المستيمرين المتليين والعالميين نتو المجمع  قامة صناعات   ستيكية 

تصرراعد هجم االسررتيمارات نتيجة لتوصررل شررركة  ترورا غ إلى اتفاقيات مع مسررتأةرين 
ناعات التتويلية وتقنيات لي ثين موقع من تصرررررررل تر عة وث ثين موقع في مجمع  را غ للصرررررر

هيث هققت  ترورا غ تقدما  كبيرا  في تتقي  رؤيتها لجذب االسررررررتيمارات المتلية   الب سررررررتير
واألةنبية في تعمال من شأنها تنويع اقتصاد المملكة  وذلر من خ ل تصنيع منتجات من المواد 

مليار  40ة والبالغ هجم استيماراتها الكيميايية التي تنتجها  ترورا غ من خ ل مشاريعها الم،م
 .ل

قدمت  ترورا غ تسعار تشجيعية في اتفاقاتها المبرمة مع المصنعين التتويليين من ةانب 
السرررعود  في  يتشرررجيعها لجذب االسرررتيمارات في  ذا المجمع الذ  يعّاز دور القطاع الصرررناع

  تقديم كا التقني للب ستير في  ترورا غالمريقوم وتسوي  منتجاتهم متليا  وإقليميا  وهول العالم  
المتاهة  الفرص   كما يعمل المركا على تتديد المسررررررراعدة التقنية والدعم التنمو  والتدريبي 

للصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة  في قطاعات صررناعات الب سررتير والتي تعتمد على منتجات 
الكيررافررة   يولي إيييلين عررالالمجمع في العررديررد من القطرراعررات وخرراصرررررررة متراكبررات تنررا يررب الب

ت الطبية  ااألقمشررة  والمنسرروةات  والعبووالصررناعات المغذية الصررغيرة لصررناعة السرريارات  و
م،طط  (35الشنننكل ) . يبين 62-60) عبوات البولي إيييلين  وغير ا من الصرررناعات الب سرررتيكيةو

 موقع مجمع را غ لتقنيات الب ستير.
 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 رابغ لتقنيات البالستيك : مخطط موقع مجمع (35الشكل )

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Rabigh PlusTech Park, www.rabighplus.com: المصدر
http://www.saudiarabia-jccme.jp/forumpdf/11-5.pdf 

يتمتع المسررتيمرون المتليين والعالميين من ذو  ال،برة في الصررناعات التتويلية في  ذا 
 اسررررررت،دام منتجات للقيام المجمع  ماايا تفمرررررريلية من هيث المرافِ   والطاقة  والبنية التتتية 

يا  و ترورا غ  طرق متنوعة ومبتكرة   يا  وإيطال مان يمررررررم مسررررررتيمرين من عدة دول ميل تل
ص العمل في  لتعايا والصررررررين  واليا ان الصررررررناعة التتويلية ويسرررررررا موا في توفير آالف فر 

  .ديدةالصناعات الج

  م""بالس كي مجمع  .2.3.3

مجمع عالمي المستوو للصناعات الكيميايية   PlasChem Park "بالس كيم" مجمع يُعد 
صرررررردارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع. شررررررركة ثمرة للتعاون المشررررررتر   ين و و والتتويلية  

ع كيلومتر مر ع  جوار مجم 12وسرري،صررص  ذا المشررروع  الذ  يجر  إنشرراءه على مسرراهة 
التتويلية  البتروكيماوياتمشررراريع ي مدينة الجبيل الصرررناعية  لدعم صررردارة الصرررناعي الجديد ف

التي تقوم على است،دام منتجات صدارة مباشرة تو التي تدخل في صناعتها مواد خام تخرو يتم 
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

توريد ا من مشرررررراريع تخرو قايمة. ويتكون موقع المشررررررروع من قسررررررمين رييسرررررريين  تهد ما 
م،طط  العمليات  (36الشننكل )  ويبين وا خر للصررناعات التتويليةلبتروكيماوية ا للصررناعات 

 الصناعية وا نتاةية لشركة صدارة  ومجمع   س كيم.

 : مخطط  العمليات الصناعية واإلنتاجية لشركة صدارة ومجمع بالس كيم (36) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Downstream Opportunities with Sadara, November 11,2011المصدر: 

وشرربكة البنية التتتية المتماسرركة من تمديدات خام   ينعم المجمع  كافة ال،دمات األسرراسررية
وشملت تعمال تهيئة   والمنافع ال زمة  قامة المصانع  وكافة ال،دمات ومياه   وكهر اء  ولقيم

ا خدمات الر ط المباشر  الميناء منه  البنية التتتية والتجهياات األساسية المتكاملة كافة المراف 
وخدمات الجمار  ومنافذ التسرررررروي  ومراف  لل،دمات الطبية والسرررررركنية والتكومية في موقع 

ن موارد الصررناعات واهد  لتشرركل منظومة تمررم اسررتفادة الصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة م
لصررغار  فنية والدراسررات ال  في ظل تقديم االسررتشررارات والجدوو االقتصررادية األسرراسررية ال،ام

 والمنشا ت. هول المنتجات المراد تصنيعها قبل الشروع في  ناء المصانع المصنعين
 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

و  ستيكية   تروكيماويةتتتمن صناعات تتويلية منشأة  300كير من تالمجمع يجذب و
شركتي صدارة للكيمياييات  وترامكو توتال  متوسطة وصغيرة مدعمة  موقعها المميا المتاخم ل

ير اللقيم وال،ام  وال،دمات اللوةسررررررتية والتسررررررهي ت التي تقدمها فللتين  دتتا  تو"سرررررراتروب" ا
بالس وتوفر ا الهيئة الملكية  في وقت  لغت اةمالي هجم االسررررررتيمارات المتققة في مجمع "

موقع مجمع   سررررت كيم م،طط  (37الشننننكل )يبين  . 63)مليارات ل 10نتو  2016" في كيم
 . 64)لمجاورة والمجمعات الصناعية ا

 المجاورة الصناعية والمجمعات كيم بالس مجمع موقع مخطط :( 37) الشكل
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 أبو ظبي للبوليمرات  مجمع   3.3.3

  وتديره 2008مليار دوالر تمريكي في تواخر عام  4تم افتتاح المشروع الذ  تبلغ قيمته 
للصناعات األساسية )تد ير   و ي شركة تا عة مملوكة  الكامل للشركة العامة  يت و ظبشركة 

على الصناعية )إيكاد   يت و ظبفي مدينة واد  البوليمرات  يتتو و .يت و ظبالقا مة لتكومة 
ية المتتدة التي ت،دم كل من ا مارات العر  للمنتجات التتويلية الب سررررتيكيةمصررررنع  60هوالي 

مليون كن  تبلغ الطاقة االسته كية لواد  البوليمرات نتو ومنطقة الشرق األوسط المتيطة  ها.
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 Downstream Opportunities with Sadara, November 11,2011المصدر: 

 أبو ظبي للبوليمرات  مجمع   3.3.3

  وتديره 2008مليار دوالر تمريكي في تواخر عام  4تم افتتاح المشروع الذ  تبلغ قيمته 
للصناعات األساسية )تد ير   و ي شركة تا عة مملوكة  الكامل للشركة العامة  يت و ظبشركة 

على الصناعية )إيكاد   يت و ظبفي مدينة واد  البوليمرات  يتتو و .يت و ظبالقا مة لتكومة 
ية المتتدة التي ت،دم كل من ا مارات العر  للمنتجات التتويلية الب سررررتيكيةمصررررنع  60هوالي 

مليون كن  تبلغ الطاقة االسته كية لواد  البوليمرات نتو ومنطقة الشرق األوسط المتيطة  ها.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

واألنا يب   الب سرررتيكيةالقناني من الب سرررتير ال،ام سرررنويا  نتاج سرررلع ذات قيمة ممرررافة ميل 
 والتاويات.   والتقايب

 مجمعات الصناعات المتخصصة. 4.3.3

والتتويلية للبتروكيماويات     شاء مجمعات الصناعات المت،صصةت،طط شركة سا ر  ن

Spcialized Industrial Parks   هرردف مسرررررررراعرردة المسررررررتيمرين في توفير الموارد البتييررة 

والتسررهي ت المصرررفية  وال،دمات اللوةيسررتية  وتوفير المواد ال،ام ال زمة لتنمية الصررناعات 

الصناعية المت،صصة األةااء الهامة المجمعات  تنتج  تنومن الم،طط  في القطاعات الم،تلفة.

مجمع  كل منالمجمعات والنهايية لصررررناعة السرررريارات وغير ا من الصررررناعات  وتشررررمل  ذه 

البولي يورييان  مجمع والد انات والط ء  مجمع والمطاك  مجمع والب سررررررتير الهندسررررررى  

   . 66-65)المعادن مجمعو ا ضافات مجمع و تلياف الكر ون مجمع و

األسواق المتلية السعودية واألسواق ت،صصة مالصناعات ال اتمجمعمنتجات تستهدف 

األسرررررواق  (38الشنننننكل ) يوضررررر  . وتورو ا  وتفريقيا  األوسرررررط الشررررررقالم،تلفة في كل من 

 .لشركة سا رت،صصة مالالصناعات  اتمجمعمن منتجات  المستهدفة

 لشركة سابك المتخصصة الصناعات مجمعات: األسواق المستهدفة من منتجات ( 38) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 .Specialized Industrial Parks, Sabic, Michigan, USA, June 26,2013: المصدر

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 في الدول العربية المحتملةت البتروكيماويات آعناقيد منشنماذج  .4.3

إمكانية توفير  وت صررناعة البتروكيماويات تسرراسررا  على مدا  تنمية مشررروعات منشررتعتمد 

  وكبقا  للمواد ال،ام التي تتميا الدول و أسرررعار تنافسرررية واد التغذية ال زمة  صرررورة مسرررتدامةم

الترارية   البوليمرات ) األولية   و يةسررنتاةها سررواء  كانت من البتروكيماويات األسررايالعر ية  

 قيد عنامن ا  عددفين لذا   المت،صررررصررررةوالبتروكيماويات  الوسرررريطة البتروكيماويات منتجات و

 التيووالمتوسرررررطة يمكن تن تندرج تتت العناقيد المتتملة  الصرررررغيرةالبتروكيماويات ا منشرررررا ت

  يمكن تنميتها كبقا  للمواد األولية واللقيم المتوفر ومنها:

 التعبئة والتغليف البالستيكي عناقيد 1.4.3

م  كما تتتل كبيرة في تنمية اقتصادات دول العال ةمسا مصناعة التعبئة والتغليف تسا م 

كية منها مكانة  امة  وتلعب  توث التطوير واال تكار دورا   اما  يمنتجات الصرررررناعات الب سرررررت

 ذا وكما تسررلفنا سررا قا   وةود كاقات  ايلة من منتجات البتروكيماويات  في نجاح  ذه الصررناعة.

 . ها يام عناقيد التعبئة والتغليف الب ستيكيفي الدول العر ية والتي تعاز فرص ق

 منتجات بالستيكية. 1.1.4.3

عالمي  تاج ال مليون كن   323نتو  2015عام  ةالمواد الب سررررررتيكي من لغ إةمالي ا ن

الشننننننكل   و مبين فيكما   1960ضررررررعف منذ عام  20و لغت الايادة في الطلب إلى تكير من 

ها في النواهي االق  (39) يا  وت ميت عالم عة  نا مدو تطور  ذه الصرررررر ما يبين  ية و و  تصررررررراد

 . 30 38 29)واالست،دامات التياتية الم،تلفة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

واألنا يب   الب سرررتيكيةالقناني من الب سرررتير ال،ام سرررنويا  نتاج سرررلع ذات قيمة ممرررافة ميل 
 والتاويات.   والتقايب

 مجمعات الصناعات المتخصصة. 4.3.3

والتتويلية للبتروكيماويات     شاء مجمعات الصناعات المت،صصةت،طط شركة سا ر  ن

Spcialized Industrial Parks   هرردف مسرررررررراعرردة المسررررررتيمرين في توفير الموارد البتييررة 

والتسررهي ت المصرررفية  وال،دمات اللوةيسررتية  وتوفير المواد ال،ام ال زمة لتنمية الصررناعات 

الصناعية المت،صصة األةااء الهامة المجمعات  تنتج  تنومن الم،طط  في القطاعات الم،تلفة.

مجمع  كل منالمجمعات والنهايية لصررررناعة السرررريارات وغير ا من الصررررناعات  وتشررررمل  ذه 

البولي يورييان  مجمع والد انات والط ء  مجمع والمطاك  مجمع والب سررررررتير الهندسررررررى  

   . 66-65)المعادن مجمعو ا ضافات مجمع و تلياف الكر ون مجمع و

األسواق المتلية السعودية واألسواق ت،صصة مالصناعات ال اتمجمعمنتجات تستهدف 

األسرررررواق  (38الشنننننكل ) يوضررررر  . وتورو ا  وتفريقيا  األوسرررررط الشررررررقالم،تلفة في كل من 

 .لشركة سا رت،صصة مالالصناعات  اتمجمعمن منتجات  المستهدفة

 لشركة سابك المتخصصة الصناعات مجمعات: األسواق المستهدفة من منتجات ( 38) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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الترارية   البوليمرات ) األولية   و يةسررنتاةها سررواء  كانت من البتروكيماويات األسررايالعر ية  

 قيد عنامن ا  عددفين لذا   المت،صررررصررررةوالبتروكيماويات  الوسرررريطة البتروكيماويات منتجات و

 التيووالمتوسرررررطة يمكن تن تندرج تتت العناقيد المتتملة  الصرررررغيرةالبتروكيماويات ا منشرررررا ت

  يمكن تنميتها كبقا  للمواد األولية واللقيم المتوفر ومنها:

 التعبئة والتغليف البالستيكي عناقيد 1.4.3

م  كما تتتل كبيرة في تنمية اقتصادات دول العال ةمسا مصناعة التعبئة والتغليف تسا م 

كية منها مكانة  امة  وتلعب  توث التطوير واال تكار دورا   اما  يمنتجات الصرررررناعات الب سرررررت

 ذا وكما تسررلفنا سررا قا   وةود كاقات  ايلة من منتجات البتروكيماويات  في نجاح  ذه الصررناعة.

 . ها يام عناقيد التعبئة والتغليف الب ستيكيفي الدول العر ية والتي تعاز فرص ق

 منتجات بالستيكية. 1.1.4.3

عالمي  تاج ال مليون كن   323نتو  2015عام  ةالمواد الب سررررررتيكي من لغ إةمالي ا ن

الشننننننكل   و مبين فيكما   1960ضررررررعف منذ عام  20و لغت الايادة في الطلب إلى تكير من 

ها في النواهي االق  (39) يا  وت ميت عالم عة  نا مدو تطور  ذه الصرررررر ما يبين  ية و و  تصررررررراد

 . 30 38 29)واالست،دامات التياتية الم،تلفة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 معدل نمو الطاقة اإلنتاجية العالمية من المنتجات البالستيكية  :(39) الشكل
  2015-1960الفترة  خالل

 
 The New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastics,January,2016 المصدر:

المنتجة للصناعات الب ستيكية كبقا   هصاءات نهاية عام تأتي الصين في كليعة الدول 

%  ثم تمريكا 20%  تليها دول االتتاد األورو ي  نسرررررربة 26   نسرررررربة تصررررررل إلى نتو 2014

%  فالشرررق األوسررط وتفريقيا  نسرربة 16%  ثم  اقي الدول األسرريوية  نسرربة 19الشررمالية  نسرربة 

%  وتخيرا  دول روسيا االتتادية  نسبة 4 ان  نسبة %  تليها اليا5%  فأمريكا ال تينية  نسبة 7

 .    57) (40الشكل )كما يبين  . 3%

معدالت النمو السنوية السته كات الب ستير مدفوعا   نمو قطاع  (41الشكل ) ينما يبين  

  في المناك  الرييسية من العالم  هيث 2015-2017التعبئة والتغليف الب ستيكي خ ل الفترة )

%  تيلها منطقة ال،ليج 10.2شرربه القارة الهندية تعلى نسررب اسررته كات وتصررل إلى نتو  تتتل

%  وا سررريا 5.3%  وتليها تمريكا ال تينية  نسررربة 7.8%  ثم الصرررين  نسررربة 7.9العر ي  نسررربة 

 . 34)% 2.7%  وتخيرا  تأتى تمريكا الشمالية  نسبة 2.9%  ثم تورو ا  نسبة 4.5 نسبة 

 

سنة/ مليون طن

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 نسب إنتاج البالستيك في المناطق الرئيسية في العالم  زعتو: (40) الشكل
 2006 بعام مقارنة 2014في عام 

 
 

 

 

 

 

 

 
–المصدر: 

 

 
 في المناطق الرئيسية  كات البالستي: معدالت النمو السنوية الستهالك(41) الشكل

 2017-2015من العالم 

 : International Trends in Plastic Packaging and Processing ,GPCA PlatiCon 2017,UAEالمصدر

 

ةشبه القارة الاندي مدول الخليج العرب الصين العظمى أسيا أوروبا أمرياا الشمالية أمرياا الالتينية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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%  فالشرررق األوسررط وتفريقيا  نسرربة 16%  ثم  اقي الدول األسرريوية  نسرربة 19الشررمالية  نسرربة 

%  وتخيرا  دول روسيا االتتادية  نسبة 4 ان  نسبة %  تليها اليا5%  فأمريكا ال تينية  نسبة 7
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معدالت النمو السنوية السته كات الب ستير مدفوعا   نمو قطاع  (41الشكل ) ينما يبين  

  في المناك  الرييسية من العالم  هيث 2015-2017التعبئة والتغليف الب ستيكي خ ل الفترة )

%  تيلها منطقة ال،ليج 10.2شرربه القارة الهندية تعلى نسررب اسررته كات وتصررل إلى نتو  تتتل

%  وا سررريا 5.3%  وتليها تمريكا ال تينية  نسررربة 7.8%  ثم الصرررين  نسررربة 7.9العر ي  نسررربة 

 . 34)% 2.7%  وتخيرا  تأتى تمريكا الشمالية  نسبة 2.9%  ثم تورو ا  نسبة 4.5 نسبة 

 

سنة/ مليون طن

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 البالستيكي التعبئة والتغليف قطاع 2.1.4.3

 الب ستيكية في استه كات المنتجات  تعلى نسبةالب ستيكي يميل قطاع التعبئة والتغليف 

 ت%   ينما يميل قطاع الصرررناعا20بة يد  نسررر%  يليه قطاع البناء والتشررري40وتصرررل إلى نتو 

%  6%  ثم قطاع الصررناعات الكهر ايية وا لكترونية  نسرربة 8المغذية لصررناعة السرريارات نتو 

 نسرررب االسرررت،دامات العالمية للب سرررتير في (42الشنننكل )ويبين   %4والقطاع الاراعي  نسررربة 

 .  34) 2017القطاعات الم،تلفة في عام 

 االستخدامات العالمية للبالستيك في القطاعات المختلفة  نسب: (42) الشكل
  2017 عام في

 

 

 

 

 

 
 : International Trends in Plastic Packaging and Processing ,GPCA PlatiCon 2017,UAEالمصدر

 
إةمررالي إنترراج من  %53-40 نتو سررررررتيكيررةمنتجررات التعبئررة والتغليف الب إنترراج ميررل ي

. ها في  عض دول العالمإنتاةنسررب  متوسررط (2الجدول ) يبين الب سررتيكية المنتجات صررناعات 

مقارنة منتجات التعبئة والتغليف الب سررررتيكية ونسررررب إنتاج كميات  (43الشننننكل ) ينما يوضرررر  

 . في  عض الدول المنتجة يةمالي إنتاج المنتجات الب ستيكية 
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إجمالي المنتجات البالستيكية  إلىإنتاج منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية  نسب :(2) الجدول
 المنتجةالتحويلية في بعض الدول 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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 الب ستيكية في استه كات المنتجات  تعلى نسبةالب ستيكي يميل قطاع التعبئة والتغليف 

 ت%   ينما يميل قطاع الصرررناعا20بة يد  نسررر%  يليه قطاع البناء والتشررري40وتصرررل إلى نتو 

%  6%  ثم قطاع الصررناعات الكهر ايية وا لكترونية  نسرربة 8المغذية لصررناعة السرريارات نتو 

 نسرررب االسرررت،دامات العالمية للب سرررتير في (42الشنننكل )ويبين   %4والقطاع الاراعي  نسررربة 

 .  34) 2017القطاعات الم،تلفة في عام 

 االستخدامات العالمية للبالستيك في القطاعات المختلفة  نسب: (42) الشكل
  2017 عام في
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إةمررالي إنترراج من  %53-40 نتو سررررررتيكيررةمنتجررات التعبئررة والتغليف الب إنترراج ميررل ي

. ها في  عض دول العالمإنتاةنسررب  متوسررط (2الجدول ) يبين الب سررتيكية المنتجات صررناعات 

مقارنة منتجات التعبئة والتغليف الب سررررتيكية ونسررررب إنتاج كميات  (43الشننننكل ) ينما يوضرررر  

 . في  عض الدول المنتجة يةمالي إنتاج المنتجات الب ستيكية 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

إجمالي المنتجات البالستيكية  إلىإنتاج منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية  نسب :(2) الجدول
 المنتجةالتحويلية في بعض الدول 

% نسبة  الدولة 

 رومانيا 53
 األمريكية المتتدة الواليات 53
  لغاريا 52
 تفريقيا ةنوب 51
 إيطاليا 50
 إندونيسيا 50
 السعودية العر ية المملكة 49
 األوسط الشرق 49

اندا
فرنسا

 الغر ية تورو ا 49

 إيران 48
 االتتادية روسيا 47
 تورو ا 47
 الشرق األوسط وتورو ا الشرقية 46

 الهند 45
 تلمانيا 45

 العراق 45
  ولندا 45

  نغاريا 44
 االتتادية التشير 43
 الصين 40

 تركيا 40
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ونسب إنتاج منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية مقارنة بإجمالي إنتاج المنتجات  كميات: (43) الشكل

  البالستيكية في بعض الدول المنتجة

 .Turkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016المصدر: 

خواصرررها الفياياييرررة   الخرررت فنررروع اسرررت،دامات منتجرررات التعبئرررة والتغليرررف كبقرررا  تت

 مررررن %55 هرررروالي "Flexible" تميررررل المررررواد الب سررررتيكية المرنررررةوالكيمياييررررة  واألداييررررة  و

نترررو العالميرررة تبلرررغ قيمتهرررا فررري األسرررواق الب سرررتيكية   التعبئرررة والتغليرررفمنتجرررات  هجرررمهيرررث 

األسرررواق العالميرررة لمنتجرررات التعبئرررة والتغليرررف  نسرررب( 44الشنننكل )ن يبررري . دوالرمليرررار  83

%  و معرررردالت 41نسررربة وتصررررل إلرررى نتررررو  آسررريا تعلررررىة تميرررل منطقرررر. الب سرررتيكية المرنررررة

  . 34)% سنويا  4.8نمو تصل إلى 

 ها نتررروـترررت قيمـ لغررر%  45 هررروالي " Rigid" الب سرررتيكية الصرررلبةتميرررل المنتجرررات 

 262.68  ومررررن المتوقررررع تن تصررررل إلررررى 2015يكرررري فرررري عررررام مليررررار دوالر تمر 189.43

معررررردل نمرررررو سرررررنو  مركرررررب قررررردره متوسرررررط    2021مليرررررار دوالر تمريكررررري  تلرررررول عرررررام 

يرررررذكر تن إةمرررررالي ا نتررررراج العرررررالمي مرررررن منتجرررررات التعبئرررررة والتغليرررررف  . 34,29 35) .5.71%

  مليون كن. 149 لغ نتو  2015الب ستيكية في عام 

الصين الواليات 
المتحدة

ألمانيا الهند تايالند تركيا إيطاليا البرازيل فرنسا دول أخري

(سنة/ مليون طن) اإلنتاج  %نسبة اإلنتاج العالمي  %نسبة اإلنتاج المحلي 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

مليون طن  مليار دوالر

 المرنة البالستيكية والتغليف التعبئة لمنتجات العالمية سواقاأل نسب: (44) الشكل
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 كيةيوتداول مواد التعبئة والتغليف البالست تجارة 1.2.1.4.3

و ـررة نتـررـررف الب ستيكيـررة والتغليـررالتعبئواد ـررلم 2015ة عام ـررجارة العالميـررم التـررغ هجـرر ل

مليار دوالر  و لغ معدل  332%   لغت قيمتها نتو 3.1مليون كن  معدل نمو سررررررنو   78.4

%   ينمررا  لغ المعرردل النمو 3.1  هوالي 2011-2015خ ل الفترة )لإلنترراج النمو السررررررنو  

 . 29) (45كل )بالش%  كما  و موض  3.3السنو  في األسعار خ ل نفس الفترة نتو 

 التعبئة والتغليف البالستيكية وقيمتها لمواد العالمية: حجم التجارة (45) الشكل
 2015-2010 خالل السوقية
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ونسب إنتاج منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية مقارنة بإجمالي إنتاج المنتجات  كميات: (43) الشكل

  البالستيكية في بعض الدول المنتجة
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%  و معرررردالت 41نسررربة وتصررررل إلرررى نتررررو  آسررريا تعلررررىة تميرررل منطقرررر. الب سرررتيكية المرنررررة

  . 34)% سنويا  4.8نمو تصل إلى 
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معررررردل نمرررررو سرررررنو  مركرررررب قررررردره متوسرررررط    2021مليرررررار دوالر تمريكررررري  تلرررررول عرررررام 

يرررررذكر تن إةمرررررالي ا نتررررراج العرررررالمي مرررررن منتجرررررات التعبئرررررة والتغليرررررف  . 34,29 35) .5.71%

  مليون كن. 149 لغ نتو  2015الب ستيكية في عام 

الصين الواليات 
المتحدة

ألمانيا الهند تايالند تركيا إيطاليا البرازيل فرنسا دول أخري

(سنة/ مليون طن) اإلنتاج  %نسبة اإلنتاج العالمي  %نسبة اإلنتاج المحلي 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

مليون طن  مليار دوالر

 المرنة البالستيكية والتغليف التعبئة لمنتجات العالمية سواقاأل نسب: (44) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

مليون طن  مليار دوالر

مليون طن  مليار دوالر

العالم في عام لغت كميات مواد التعبئة والتغليف الب سررررتيكية المصرررردرة على مسررررتوو  

مليار دوالر   ينما  لغت الكميات التي تم اسرررتيراد ا  167.5 كن  قيمةمليون  38.5نتو  2015

األشننكال دوالر  كما في مليار  164.5مليون كن   لغت قيمتها نتو  39.9 العام هواليفي نفس 

(47،46). 
 ها : كميات تصدير مواد التعبئة والتغليف البالستيكية، وقيمت(46) الشكل

 2015-2010 الفترة خالل العالم مستوى على
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 : كميات استيراد مواد التعبئة والتغليف البالستيكية، وقيمتها (47) الشكل
  2015-2010 الفترة خالل العالم مستوى على

 

 

 

 

 

 .Turkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016المصدر: 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

يتم  من البيانات والتتلي ت السا قة تن تنمية مشروعات العناقيد الصناعية في مجال 

دول العر ية وخاصة مع في المن المتوقع تن تلقي نجاها   ةالتعبئة والتغليف الب ستيكيمواد 

خاصة في  ذا القطاع  ال زمة لإلنتاج البوليمرات ،تلف تنواع م نتاةية المتمياة من الطاقات ا 

  النوعية من المنتجات. همع وةود تسواق متلية وعالمية تتميا  معدالت نمو مرتفعة لهذ

 المغذية لصناعة السيارات البالستيكية عناقيد الصناعات 2.4.3

ت  وقت  عنا ن مايدا  من التتديات في الوقت الر صناعة السيارات التديية تواةه

 وفى نفس الوقت مراعاةاألداء العالى السيارات التديية مايدت من  طلب صناعة تممي  هيث ت

الراهة  والكفاءة  وخفض معدالت استه كات الوقود  وتتسين الس مة واالثر البيئي  وتنافسية 

 ذه المتطلبات ترتفع على مستو  التتديات لتلبى تن  ستير يمكن بلذا فين صناعة ال .األسعار

 ومياة   من ال،صايص المتفردة  فمل التكنولوةيا واأل تكار هالمتمار ة  هيث تن الب ستير لدي

تاح المناسب لتوفير  ذه فالمالصناعات الب ستيكية  واالستدامة  مما يجعل   التكلفةخفض 

ستيكية المغذية  م الصناعات الب م،طط أل  (48شكل )لاويميل   . 74)والمتطلبات  االهتياةات

 الصغيرة والمتوسطة. منشا تلصناعات السيارات والتي يمكن تن تنتجها عناقيد ال
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

مليون طن  مليار دوالر

مليون طن  مليار دوالر

العالم في عام لغت كميات مواد التعبئة والتغليف الب سررررتيكية المصرررردرة على مسررررتوو  
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 2015-2010 الفترة خالل العالم مستوى على
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 أن يمكن والتي السيارات لصناعات المغذية البالستيكية  الصناعات ألهم مخطط: ( 48) شكل
 الصغيرة والمتوسطة منشاَتال عناقيد تنتجها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Specialized Industrial Parks, Sabic, Michigan, USA, June 26,2013در: المص

 

 

 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 كمواد أولية للصناعات المغذية لصناعة السيارات تالبوليمرا 1.2.4.3

 ة المغذية لصررناعة السرريارات يالصررناعات الب سررتيكمكونات  نسرربة  تن تصررلمن المتوقع 

فقط في %  6   ينما كانت تميل نتو 2020%  تلول عام  18نتو إلى في صررررناعة السرررريارات 

تطور نسرررب إسرررت،دامات الب سرررتير في الصرررناعات المغذية  (49الشنننكل ) يبينو . 1970عام 

   . 75)  2020-1970لصناعة السيارات خ ل الفترة)

 نسب إستخدامات البالستيك في الصناعات المغذية تطور:  (49) الشكل
    2020-1970  لصناعة السيارات خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

  
 .Plastic: The Future for automakers and Chemical Companies,2012المصدر: 

 من ةاء 1000اكير من إلى ات والتي يصررل عدد ا البوليمر من م،تلفة تنواع تسررت،دمو

  ) البوليمرات الب ستيكية الموادتنواع   ةميع منو واألهجام  األشكال م،تلفة تةااء السيارات

ت م تنواع   (3الجدول )ويبين .  كيلوةرام 105نتو  إلىوزانها  تالتي يصررررل متوسررررط مجموع و

  هيث تميل مكونات المقاعد  74)السيارات مكونات وتةااء البوليمرات المست،دمة في العديد من

بولي كر ونات   ولي البولي فينيل كلوريد  البولي  رو يلين  اليان  يبولي يورال)من  وليمرات 

وليمرات المكونة لمنتجات ب  وتميل المن إةمالي المكونات الب سررررررتيكية % 12.3ميد  نتو ا  

بولي الميررد  بولي ا  البولي  رو يلين  تكريلونيتريررل  يوتررادايين سررررررتيرين  ال لوهررات القيررادة )
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 الصغيرة والمتوسطة منشاَتال عناقيد تنتجها
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

بولي ال%   ينمررا تميررل البوليمرات المكونررة للمصررررررردات )14.2بولي إيييلين  نتو الكر ونررات  

%  وتميل البوليمرات 9.5بولي كر ونات  تكريلونيتريل  يوتادايين سررررررتيرين  نتو الين   رو يل

بولي البولي إيييلين  البولي  رو يلين  البولي فينيررل كلوريرد  الالرداخليررة ) يردالمكونرة لمواد التنج

بولي  رو يلين  تكريلونيتريرررل ال%  وتميررل  وليمرات المكونررات الررداخليررة )8يرران  نتو ييور

بولي فينيل كلوريد   ولي توكسرري ميييلين  نتو البولي إيييلين تيرفيياالت  التادايين سررتيرين   يو

   .%37  فيما تبلغ  اقي  األةااء الب ستيكية األخرو نتو 19%

 السيارات أجزاء من العديد في المستخدمة البوليمرات  أنواع أهم: ( 3) الجدول
متوسط الوزن  ات )البالستيك( المستخدمأهم أنواع البوليمر األجزاء والمكونات

 )كجم( بالسيارة
الصدمات  )ممتصالمصدات   

Bumpers 
تكريلونيتريررررررررل   ررررررررولي  رررررررررو يلين   ررررررررولي كر ونررررررررات 

  يوتادايين ستيرين
10.0 

 المقاعد
Seats 

   ررررولي  رررررو يلين   ررررولي فينيررررل كلوريررررد  يورييرررران ررررولي 
  ولي كر ونات   ولي تميد

13.0 

 لوهة القيادة
Dashboard 

تكريلونيتريرررل  يوترررادايين سرررتيرين   ررررولي   رررولي  ررررو يلين 
 اميد   ولي كر ونات   ولي إيييلين

15.0 

 نظام الوقود
Fuel System 

 رررولي توكسررري  رررولي إيييلرررين   رررولي تميرررد   رررولي  ررررو يلين  
 PPE  إيير متعدد الفينول ميييلين

7.0 

  )البدنةسم السيارة 
Body 

 6.0 متعدد الفينولي  رو يلين  إيير  ول

 مكونات تتت غطاء متر  السيارة
)Under the Bonnet Components( 

 9.0  ولي تميد   ولي  رو يلين

 مكونات داخلية
)Interior Firm( 

 رررولي  ررررو يلين  تكريلونيتريرررل  يوترررادايين سرررتيرين   ررررولي 
إيييلررررين تيرفييرررراالت   ررررولي فينيررررل كلوريررررد   ررررولي توكسرررري 

 ميييلين

20.0 

ونات كهر اييةمك  
(Electrical Components( 

 رررولي  ررررو يلين   رررولي إيييلررررين   رررولي اميرررد   رررولي فينيررررل 
 كلوريد

7.0 

 مكونات خارةية
)Exterior Trim( 

تكريلونيتريرررررل  يوترررررادايين سرررررتيرين   رررررولي تميرررررد   رررررولي 
 ررررررررو يلين  تكريلونيتريرررررررل سرررررررتيرين تكرررررررري ت   رررررررولي 

  رو يلين

4.0 

 إضاءة
)Lightning( 

ولي  ررررررو يلين   رررررولي كر ونرررررات   رررررولي ميييرررررل مييرررررا  ررررر
 تكري ت

5.0 

 تنجيد
)Upholstery( 

 رررولي فينيرررل كلوريرررد   رررولي  ررررو يلين   رررولي إيييلرررين   رررولي 
 يورييان

8.0 

تخروخاانات   
)Other Reservoirs( 

 1.0  ولي  رو يلين   ولي إيييلين   ولي تميد

 105  المجموع
 ar, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014Plastic in C.:  76) المصدر

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تميل الصناعات الب ستيكية المغذية للسيارات ت مية قصو   هيث تصل نسب المكونات 

سيارات إلى نتو  سب الب ستير المست،دم  48الب ستيكة ) اللداين   الداخلية لل % من إةمالي ن

%  وتصرررررل نسررررربة المكونات 27نا تصرررررل نسررررربة المكونات ال،ارةية إلى نتو في السررررريارة   ي

% لتصررررنيع الكا  ت  11نتو إلى %   وتصررررل 14الب سررررتيكية تتت غطاء المتر  إلى نتو 

نسرررب مكونات البوليمرات في ت م األةااء الب سرررتيكية من  (50الشنننكل ).  يبين  76)واألسررر   

 .  74)مكونات السيارات 

 السيارات مكونات منمكونات البوليمرات في أهم األجزاء البالستيكية  نسب:  (50)  الشكل

 .Plastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014المصدر: 

 نـرررم رـرررتكي السيارات الصناعات الب ستيكية المغذية لصناعة  على العالمي بـرررالطل  لغ

 في %9.0 قدره مركب سرررنو  نمو  معدل ينمو تن المتوقع ومن  2015 عام في كن ونملي 10

 العالمية الب سرررتير قاسررروأل تبلغ القيمة السررروقية   تن المتوقع ومن .2025 إلى 2017 من الفترة

م يين  8تم إنتاج نتو  نه تيذكر  . 77) 2025 عام  تلول دوالر مليار 68.5 نتو إلى للسررريارات

عام  الصناعات المغذية لصناعات السيارات  نهاية ي  المست،دمة فالم،تلفة وليمراتالبكن من 

مليون كن من البولي  1.1و مليون كن من البولي  رو يلين  4.4  هيررث تم إنترراج نتو 2015

مليون كن من  0.52نتو مليون كن من تكريلونيتريل  يوتادايين سررررتيرين  و 0.82ميد  ونتو ا  

ن، بولي يورثان، بولي بروبيلي)مقاعد 
، بولي بولي فينيل كلوريد، بولي كربونات

(أميد

ونات، بولي بروبيلين، بولي كرب)مصدات 
(نأكريلونيتريل بيوتادايين ستيري

بولي بروبيلين، )لوحات قيادة 
ن، بولي أكريلونيتريل بيوتادايين ستيري

(اميد، بولي كربونات، بولي إيثيلين

بولي بروبيلين، )مكونات داخلية 
ن، بولي أكريلونيتريل بيوتادايين ستيري
ل كلوريد، إيثيلين تيرفيثاالت، بولي فيني

(بولي أوكسي ميثيلين
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

نات  وهوالي  0.370نتو البولي إيييلين  و مليون كن من  0.330مليون كن من البولي كر و

مليون كن من  0.12مليون كن من البولي  يوتيلين تيرفيياالت  و  0.32البولي اسرررريتال  ونتو 

  . 78)مليون كن من البولي فينيلين سلفيد  0.06وهوالي    البولي فينيل إيير المعدل

 واد أولية لصناعات المغذية لصناعة السياراتلبوليمرات كممتراكبات ا 2.2.4.3

البوليمر  دمج تو إتتررراد  من خ لتنتج  ي مواد مترررددة  اتكبرررات البوليمرارتم

   Thermoset لداين صرررلبة  الترارةتو    Thermoplastic كانت التراريةسرررواء    ات)الراتنج

 تكون تليراف برا  مراوالتي غرال  Reinforcing Agent )مقويرة   عوامرل داعمرة هراويمررررررراف إلي

الب سرررتير المقو   ونتيجة لذلر غالبا ما يشرررار إليها  اسرررم   لياف كبيعية تزةاج تو )كر ون تو 

 ذه المواد على    ا ضررررررافة إلى ذلر قد تتتو  ،)Fiber-Reinforced Plastics )FRP األلياف 

  مما لمتراكباتا وتتسين تداء   خصايصتعديل  تعمل على وإضافات  متسنات و مالئة مواد 

 . 79) االلياف   الب ستير المقومكونات  (51الشكل )يبين  . يسهم في خفض التكلفة

 بااللياف  يالبالستيك المقو مكونات: ( 51) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ورو ـررـررار يـررـررملي 3.72و ـررـررية نتـرربات العالمـررواق المتراكـررة تسـررع تن تبلغ قيمـررن المتوقـررم

هوالى  2011  وكانت قيمة األسررررررواق العالمية في عام 2017ملياردوالر   نهاية عام   4.3)

%  خ ل 7مليار دوالر   هيث  لغ معدل النمو السررنو  المركب نتو  2.8مليار يورو )  2.42

% من إةمررالي المواد 3.6تميررل نسرررررربررة مواد المتراكبررات هرراليررا  نتو   . 2011-2017الفترة )

  و ي نسررربة  سررريطة إذا ماتم لومنيومواأل  الصرررلبالتديد  و المصرررنعة للسررريارات ميل األخرو 

% 68نتو مقارنتها  صرررناعات تخر   ميل صرررناعة السرررفن والمراكب والتي تصرررل نسررربتها إلى

% في صرررناعات األنا يب والصرررهاريج  ونتو 7و تفي صرررناعات الطايرات  ون %10ونسررربة 

يد  ونتو 4 ناء والتشرررررري قة الرياح  ون38% في قطاعات الب % في 14و ت% في قطاعات كا

 . 79 80)الصناعات ا سته كية 

صناعة السيارات من مياة الوزن ال،فيف لمتراكبات الب ستير المدعوم يمكن تن تستفيد 

منيوم والتديد  وذلر  هدف خفض توزان السرررريارات ووالتى تجمع   ين خصررررايص األل األلياف 

الطلب على خفض توزان السرررريارات   هدف زيادة كفاءة   شرررركل فعال  وخاصررررة في ظل إزدياد

ةرام من ثاني  130واكب مع تشرررررريعات االتتاد األورو ي ) من تالوقود  وخفض االنبعاثات لت

ةرام من ثاني تكسرررريد الكر ون  كجم في  95  إلى تقل من 2015تكسرررريد الكر ون  كجم في عام 

بة يمكن تن ت . 2022عام  يارات  نسرررررر %  اسررررررت،دام المتراكبات 25-15ن،فض توزان السرررررر

سبة ان، سبة فالمدعومة  األلياف الاةاةية   في هين قد تصل ن سيارات  ن  40-25ا  توزان ال

ونية  مقارنة  هياكل السررريارات المصرررنعة من اسرررت،دام المتراكبات المدعومة  األلياف الكر  دعن

   . 79)الصلب  والتديد  واأللومنيوم

 كمواد أولية للصناعات المغذية لصناعة السيارات ثانيالبولي يور .3.2.4.3

وخاصة في قطاعات  العديد من الصناعات التتويلية على منتجات البولي يورييان تعتمد 

الكهر ايية  والبناء والتشييد  واألثاث والفراش  واألةهاة  الصناعات المغذية لصناعة السيارات

يان كبقا  ينسرررررررب اسررررررت،دامات البولي يور (52الشننننننكل )ويميل    وما إلى ذلر.وا لكترونية

 .  70) 2016للتطبيقات النهايية في عام 
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 2016في عام  

 Aglobal Overview of the Thermoplastic polyurethane )TPU( Market, IAL Consultant, 2016مصدر: ال

مليار دوالر تمريكي في عام  2.1يان  نتو يللبولي يور  العالمية سررررررواقاألقيمة  لغت 

   71) 2022مليار دوالر  تلول العام  2.85  ومن المتوقع تن ترتفع  ذه القيمة إلى نتو 2016

   2022-2017)التوقعات  % خ ل فترة 5.23مسررررج   معدل نمو سررررنو  مركب يقدر  نتو 

  هيث يدخل وخاصرررة في الصرررين والهند مدفوعا   نمو الصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات

الداخلية   األسررررقفالمصرررردات  يان في تصررررنيع العديد من تةااء السرررريارات ميل  يالبولي يور

  مايتي  خفض وزن السررريارة وزيادة كفاءة الوقود  ايادة عدد األميال   و ووالنوافذ  واأل واب

 كل المركبات ويعاز راهة السايقين. ا  ع وة على ذلر يساعد على امتصاص الصوت  ويقاوم ت

يان في الصررناعات الطبية ميل صررناعة التقن  واألةهاة المسرراعدة يكما يدخل البولي يور

لب  وزرع العظام  والمسررررررر هامة في المجال لتنظيم الق قات ال ية  وغير ا من التطبي لر البول ا

منتجا  مرنا  صرردي   هيان  عدم اهتواية على ت  ملدنات و و مايجعليويتميا البولي يور   الطبي

    .كلوريد الفينيلللبيئة ويمكن تن يتل متل  عض تطبيقات البولي 
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وتميل نتو  يانيللبولي يوركبر المناك  استه كا  تسيا والمتيط الهادئ ل منطقة ا  ـرررررررتشك

% 5.9  ومن المتوقع تن يبلغ معدل النمو السرررررنو  المركب نتو % من األسرررررواق العالمية34
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  سياراتومكونات ال البالستيكية الصناعات تطبيقات أهم بعض :(59) الشكل
 ستيرين بيوتادايين أكريلونيتريلمن 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 عناقيد الصناعات التحويلية للميثانول 3.4.3

الشننكل الصررناعات التتويليررة  كمررا  ررو مبررين فرري  يرردخل المييررانول فرري العديررد مررن     

تعتمررررد علرررري المييررررانول كمررررادة تغذيررررة  منتجررررات  وتقرررروم  عررررض الرررردول العر يررررة  ينترررراج (61)

تير ـ ثى البيوتيررررررل إييررررررر  والفورمالد يررررررد  وهمررررررض األسيررررررـييل ثررررررـسية ميررررررل الميررررررـرييرررررر

لعديرررد ا عليرررهتقررروم يمكرررن تن   ويعرررد الفورمالد يرررد تهرررد ت رررم المنتجرررات والتررري   58) اـير رررـوغ

 .الصغيرة والمتوسطة منشا تمن الصناعات التتويلية في نطاق ال

 نسب استخدام الميثانول في الصناعات التحويلية علي مستوى العالم  :(61الشكل )
 2015عام  في

 

 

 

 

 

 
                                 

 2017يوليو  المصدر: صناعة البتروكيماويات في الدول العر ية  )توا ر  

 صناعات الفورمالدهيد منشاَتعناقيد   1.3.4.4

 م األلديهيدات الصررررررناعية  و و متاح تجاريا  في شرررررركل متلول تيعد الفورمالد يد تهد 

لية يفي العديد من الصررررررناعات التتويدخل الفورمالد يد   و %50  %37)   تركياات م،تلفة

إنتاج المواد و واألخشرراب الصررناعية  ألثاث وتشررمل العديد من الصررناعات في قطاعات ا  الهامة

ة صررناعوإنتاج المنتجات الصرريدالنية والدواء الد انات والط ء  واألهبار  وال صررقة والغراء  

عات الداةنة  والمطاك الصناعي  والكيير من الصناعات االمنتجات الاراعية   والصنوالنسيج  
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 معدل نمو  ةق الفورمالد يد العالمياسررررروتنمو تمن المتوقع تن  .(62الشنننننكل )  كما يبين التيوية

يدخل الفورمالد يد في كما  . 82)  2020-2016% خ ل الفترة )5.6سررررررنو  مركب يبلغ نتو 

  والب ستير MDFزمة  نتاج األلواح ال،شبية متوسطة الكيافة  صناعات المواد ال صقة وال

لغ ا نتاج    . 84) األثاثات لتشييد  وصناعال،شبي  والتي تدخل في العديد من تطبيقات البناء وا

تصررررررل   ومن المتوقع تن 2015مليون كن في عام  17.5العالمي لمشررررررتقات الفورمالد يد نتو 

كميررات إنترراج  (4الجنندول ) ويبين  .2019مليون كن  تلول عررام  21الطرراقررة ا نترراةيررة نتو 

( 63الشننننننكل )ويبين  . 2019  وتوقعات ا نتاج في عام 2015مشررررررتقات الفورمالد يد في عام 

 . 83)مشتقات الفورمالد يد  من نسب ا نتاج  العالمي
 لفورمالدهيدالقائمة على ا أهم الصناعات التحويلية  :(62)الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

راتناا  اليوريا 
، UFفورمالدايد 

والفورمالدايد المرا ة

راتناا  الفينول 
فورمالدايد

بولم أواسم ميثيلين،16%
POMوبولم أسيتال 

بنتا إريثريتول
6%

و أي و ميثيلين داو فينيل دا
MDIسيانا  

بيوتان داو أول1.4
5%

بارافورمالدايد
4%

اياسامين
3%

بولم أول أخرو
2%

راتناا  ميالمين 
فورمالدايد

2% أخرو
11%

 2019 عام وتوقعات، 2015 عام في الدهيدالفورم مشتقات على العالمي الطلب: (4) جدولال

 الطلب العالمي )ألف طن / سنة( مشتقات الفورمالدهيد
 2015عام  في

 توقعات الطلب العالمي )ألف طن / سنة(
 2019في عام 

  UF راتنجات اليوريا فورمالد يد
 الفورمالد يد المركاةو

6610 8041 

 PF 2874 3393 راتنجات الفينول فورمالد يد
 POM 1388 1624  ولي تسيتال وتوكسي ميييلين    ولي

 1212 1006  نتا إرييريتول

 MDI 885 1047 تميييلين دا  فينيل دا  تياو سيانا
 BDO 805 921 1.4  يوتان دا  تول 4.1

 824 665  ارافورمالد يد
 555 457  يكسامين

 TMP,TME,NPG  444 518)  ولي تول تخر 
 MF 386 463 د يدراتنجات مي مين فورمال

 2291 1951 تخر 

 20889 17471 المجموع
Outlook for Formaldehyde and Impact on Methanol Demand, ’33 : 83)المصدر 

Methanol Conference, 11’th – 12 ’th November 2015, Dynea Co. 
 

 الفورمالدهيد مشتقاتمن  العالمي  اإلنتاج نسب :( 63) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  ويبلغ 2019 على كلب متوقع على الفورمالد يد  تلول عامت سررررررياا   تميل دول منطقة

تقدر  نتو   نسررررربة الشررررررق األوسرررررط طقةوتليها دول من %  26.6معدل الايادة في الطلب نتو 

%  ثم تأتي تفريقيا 19.2%  ثم دول منطقة تمريكا الجنو ية  ايادة في الطلب تقدر  نتو 19.4

مريكا %  ثم دول منطقة ت15.5روسررريا  نسررربة ثم %  16.3 نتو  رفي المرتبة اليالية  نسررربة تقد

نسب  (64الشكل )ويبين  .  83)% 8.3%   وتخيرا  تأتي دول تورو ا  نسبة 10.6الشمالية  نسبة 

-2019الطلب على الفورمالد يد في المناك  الرييسررررررية من العالم خ ل الفترة )نمو معدالت 

5201  (83 . 

 
  العالم من ةالرئيسي المناطق في الفورمالدهيد على الطلب نمو: نسب معدالت ( 64) الشكل

 2019-2015 الفترة خالل
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 العالم من الرئيسية المناطق فيأسواق مشتقات الفورمالدهيد  تحليل  1.1.3.3.4

ياداد الطلب  شكل تساسي في منطقة تمريكا الشمالية على راتنجات اليوريا فورمالد يد  

ميييلين دا  فينيل دا    واألسرررريتال  و   يوتان دا  تول 4.1والبارافورماد يد   ا ضررررافة إلى  

يا راتنجات  ديلة ال يوةد هال  يذكر تن مجلس الكيمياء األمريكي تشررررررار إلى تنه  تتياو سرررررريانا

تفمرررررل من راتنجات الفورمالد يد من هيث التكلفة  واألداء  والتقنية   والبراعة في التطبيقات. 

وتتميا األسواق في منطقة تمريكا الشمالية  النموج لذا فمن المتوقع تن تكون معدالت النمو تقل 

يكا الجنو ية على راتنجات  ينما ياداد الطلب في منطقة تمر  . 83)من معدالت نمو منطقة تسرررريا 

عد نمو الطلب على  ذه  لد يد  وي لد يد  والمي مين فورما بارافورما لد يد  وال اليوريا فورما

والبولي  يورييانمتسررارع   يد تن  نا  توسررع في البنية التتتية  نتاج ال هالمنتجات  ضررئيل ولكن

 يوتان و  تينيل دا  تياو سياناميييلين دا  فإستر و و مايعاز التعجيل في استيمارات منتجات 

   .دا  تول

 ينتعاش األسررررواق منولث الدول المسررررتقلة  ودول مناك  كل من تورو ا  وروسرررريا وكتتميا 

وخاصرررة   نمو الصرررناعات ال،شررربية  ها و و مايبرز دور مشرررتقات الفورمالد يد زيادة معدالت و

في تلبية الطلب المتنامي  رين راتنجات الفورمالد يد  والبارافورمالد يد  وصررررررناعات األياو

. سررررررا مت راتنجات الفورمالد يد في تعظيم االسررررررتفادة من الكميات المتاايدة من النفايات عليها

في تتسرررين البيئة   مما سرررا م  ال،شررربية  من خ ل إعادة تدوير ا وإنتاج الب سرررتير ال،شررربي  

   وتقديم منتجات متمياة من األخشاب الصناعية للمستهلكين.

كميات الطلب على  مشررتقات الفورمالد يد في منطقة الشرررق األوسررط ضررئيلة مقارنة  تزالما

  وخاصررررة في ظل اسررررت،دام المنتجات ال،شرررربية التقليدية  غير تن  كميات الطلب على المييانول

لد يد في المجاالت الاراعية  مواد مانعة ك نا  كلب متسرررررررارع على منتجات اليوريا فورما

 اراعية  ومنتجات البارارفورمالد يد.للتعجن لألسمدة ال
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  ويبلغ 2019 على كلب متوقع على الفورمالد يد  تلول عامت سررررررياا   تميل دول منطقة

تقدر  نتو   نسررررربة الشررررررق األوسرررررط طقةوتليها دول من %  26.6معدل الايادة في الطلب نتو 

%  ثم تأتي تفريقيا 19.2%  ثم دول منطقة تمريكا الجنو ية  ايادة في الطلب تقدر  نتو 19.4

مريكا %  ثم دول منطقة ت15.5روسررريا  نسررربة ثم %  16.3 نتو  رفي المرتبة اليالية  نسررربة تقد

نسب  (64الشكل )ويبين  .  83)% 8.3%   وتخيرا  تأتي دول تورو ا  نسبة 10.6الشمالية  نسبة 

-2019الطلب على الفورمالد يد في المناك  الرييسررررررية من العالم خ ل الفترة )نمو معدالت 

5201  (83 . 

 
  العالم من ةالرئيسي المناطق في الفورمالدهيد على الطلب نمو: نسب معدالت ( 64) الشكل

 2019-2015 الفترة خالل

 
Outlook for Formaldehyde and Impact on Methanol Demand, ’33 : 83)المصدر 

World Methanol Conference, 11’th – 12 ’th November 2015, Dynea Co 
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 العالم من الرئيسية المناطق فيأسواق مشتقات الفورمالدهيد  تحليل  1.1.3.3.4

ياداد الطلب  شكل تساسي في منطقة تمريكا الشمالية على راتنجات اليوريا فورمالد يد  

ميييلين دا  فينيل دا    واألسرررريتال  و   يوتان دا  تول 4.1والبارافورماد يد   ا ضررررافة إلى  

يا راتنجات  ديلة ال يوةد هال  يذكر تن مجلس الكيمياء األمريكي تشررررررار إلى تنه  تتياو سرررررريانا

تفمرررررل من راتنجات الفورمالد يد من هيث التكلفة  واألداء  والتقنية   والبراعة في التطبيقات. 

وتتميا األسواق في منطقة تمريكا الشمالية  النموج لذا فمن المتوقع تن تكون معدالت النمو تقل 

يكا الجنو ية على راتنجات  ينما ياداد الطلب في منطقة تمر  . 83)من معدالت نمو منطقة تسرررريا 

عد نمو الطلب على  ذه  لد يد  وي لد يد  والمي مين فورما بارافورما لد يد  وال اليوريا فورما

والبولي  يورييانمتسررارع   يد تن  نا  توسررع في البنية التتتية  نتاج ال هالمنتجات  ضررئيل ولكن

 يوتان و  تينيل دا  تياو سياناميييلين دا  فإستر و و مايعاز التعجيل في استيمارات منتجات 

   .دا  تول

 ينتعاش األسررررواق منولث الدول المسررررتقلة  ودول مناك  كل من تورو ا  وروسرررريا وكتتميا 

وخاصرررة   نمو الصرررناعات ال،شررربية  ها و و مايبرز دور مشرررتقات الفورمالد يد زيادة معدالت و

في تلبية الطلب المتنامي  رين راتنجات الفورمالد يد  والبارافورمالد يد  وصررررررناعات األياو

. سررررررا مت راتنجات الفورمالد يد في تعظيم االسررررررتفادة من الكميات المتاايدة من النفايات عليها

في تتسرررين البيئة   مما سرررا م  ال،شررربية  من خ ل إعادة تدوير ا وإنتاج الب سرررتير ال،شررربي  

   وتقديم منتجات متمياة من األخشاب الصناعية للمستهلكين.

كميات الطلب على  مشررتقات الفورمالد يد في منطقة الشرررق األوسررط ضررئيلة مقارنة  تزالما

  وخاصررررة في ظل اسررررت،دام المنتجات ال،شرررربية التقليدية  غير تن  كميات الطلب على المييانول

لد يد في المجاالت الاراعية  مواد مانعة ك نا  كلب متسرررررررارع على منتجات اليوريا فورما

 اراعية  ومنتجات البارارفورمالد يد.للتعجن لألسمدة ال
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تعتمد األسرررواق في دول تفريقيا على االسرررت،دامات التقليدية لمشرررتقات منتجات الفورمالد يد  

 تنجات األخرو في قطاعات صناعات المنتجات ال،شبية.راوال  ميل اليوريا فورمالد يد

المركا الرييسرررري وخاصررررة األسررررواق الصررررينية تميل  تسررررواق دول منطقة تسرررريا تظل ينما   

د يررد  لررفورمررا اراتنجررات اليوريرر تتبوتعلى الفورمررالررد يررد  هيررث للطلررب المتنررامي والعررالمي 

والبارافورمالد يد المرتبة األولي من هيث ارتفاع نمو معدالت الطلب عليها  كما يرتفع الطلب 

كما تنه     يوتان دا  تولو   تميييلين دا  فينيل دا  تياو سررررريانامنتجات على  شررررركل متاايد 

على مشررررررتقررات الهنررد  وال ياال الطلررب في تسررررررواق ومن المتوقع تن ترتفع معرردالت النمو 

   . 83) الممافة ا نتاةية التالية و يتجاوز القدرةالفورمالد يد 

الصررررغيرة والمتوسررررطة للصررررناعات  منشررررا تيتبين من اسررررتعرا  النماذج المتتملة لعناقيد ال

ية لديها الطاقات ا نتاةية الهايلة والتي تمكنها من البدء في تنمية تن الدول العر  ةالبتروكيماوي

الصررناعات و  ةتعبئة والتغليف الب سررتيكي ذه الصررناعات وخاصررة في مجال عناقيد صررناعات ال

المغذية لصرررناعات السررريارات  والعناقيد الصرررناعية التي تعتمد على المييانول والذ  يتنج  طاقة 

 .ن سنويا  مليون ك 13تصل إلى نتو 

 

   

 

 

 

 

 



نماذج بعض التجارب العالمية الناجحة
 لعناقيد منشَات صناعات البالستيك

الفصل
الرابع
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تعتمد األسرررواق في دول تفريقيا على االسرررت،دامات التقليدية لمشرررتقات منتجات الفورمالد يد  

 تنجات األخرو في قطاعات صناعات المنتجات ال،شبية.راوال  ميل اليوريا فورمالد يد

المركا الرييسرررري وخاصررررة األسررررواق الصررررينية تميل  تسررررواق دول منطقة تسرررريا تظل ينما   

د يررد  لررفورمررا اراتنجررات اليوريرر تتبوتعلى الفورمررالررد يررد  هيررث للطلررب المتنررامي والعررالمي 

والبارافورمالد يد المرتبة األولي من هيث ارتفاع نمو معدالت الطلب عليها  كما يرتفع الطلب 

كما تنه     يوتان دا  تولو   تميييلين دا  فينيل دا  تياو سررررريانامنتجات على  شررررركل متاايد 

على مشررررررتقررات الهنررد  وال ياال الطلررب في تسررررررواق ومن المتوقع تن ترتفع معرردالت النمو 

   . 83) الممافة ا نتاةية التالية و يتجاوز القدرةالفورمالد يد 

الصررررغيرة والمتوسررررطة للصررررناعات  منشررررا تيتبين من اسررررتعرا  النماذج المتتملة لعناقيد ال

ية لديها الطاقات ا نتاةية الهايلة والتي تمكنها من البدء في تنمية تن الدول العر  ةالبتروكيماوي

الصررناعات و  ةتعبئة والتغليف الب سررتيكي ذه الصررناعات وخاصررة في مجال عناقيد صررناعات ال

المغذية لصرررناعات السررريارات  والعناقيد الصرررناعية التي تعتمد على المييانول والذ  يتنج  طاقة 

 .ن سنويا  مليون ك 13تصل إلى نتو 

 

   

 

 

 

 

 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 الرابعالفصل 
صناعات  منشآت لعناقيدملية الناجحة بعض التجارب العا مناذج

 البالستيك
 

 تمهيد
نجاح عناقيد صررررناعات الب سررررتير  هاالتيشررررمل  ذا الباب اسررررتعرا  لبعض نماذج و

 والبوليمرات والمطاك في  عض الدول المتقدمة والنامية من العالم.

 تركيا 1.4

النمو  في ترغب  عض الدول التيتتتذ   ه  نموذةاالتجر ة االقتصادية التركية تصبتت 

تركيا االقتصررررراد  كييرا من الدول على  نموذجشرررررجع  المنشرررررود  هيثوالتطور لتتقي  التقدم 

قامت تركيا  تطوير وتتسررين البنية التتتية وال،دمات العامة وتتسررين خدمات البلديات  دراسررته.

تيمارات وإ راز دور القطاع ال،اص في تتقي   ذه التنمية  كما ركات تركيا على تطوير االسرررر

ودعم وتشررررررجيع التصرررررردير لل،ارج والعمل على االنفتاح االقتصرررررراد  مع دول العالم الم،تلفة  

عنصررر في تتقي  التنمية االقتصررادية و و تأ يل الموارد البشرررية  أ م وا تمت  صررورة كبيرة 

 .للقيام  الدور المستقبلي لهذا العنصر إيمانا منها  أن ا نسان  و متور التنمية

مت  نة الصررررررن كا ها م ية نموا  كبيرا  وتصررررررب  ل عة الترك مة نا ية  ا وتركات ت م  دول

  األةهاة الكهر اييةوالمواد الغذايية والمشرررررررو ات  والصررررررناعات التركية في المنسرررررروةات  

  . 24) والجلود  السيارات والكيماوياتو

  2014في عام  في العالم اتاقتصاد تكبر في المرتبة السا عة عشرة ضمنتركيا  صنفت

 دف كموح لتصب   قد وضعت تركيا ذا و دوالر.مليار  820الناتج المتلي ا ةمالي   لغهيث 

 وسيتطلب ذلر مماعفة اقتصاد ا  2023تصادات في العالم  تلول عام واهدة من تكبر عشر اق
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 الرابعالفصل 
صناعات  منشآت لعناقيدملية الناجحة بعض التجارب العا مناذج
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 تمهيد
نجاح عناقيد صررررناعات الب سررررتير  هاالتيشررررمل  ذا الباب اسررررتعرا  لبعض نماذج و

 والبوليمرات والمطاك في  عض الدول المتقدمة والنامية من العالم.

 تركيا 1.4

النمو  في ترغب  عض الدول التيتتتذ   ه  نموذةاالتجر ة االقتصادية التركية تصبتت 

تركيا االقتصررررراد  كييرا من الدول على  نموذجشرررررجع  المنشرررررود  هيثوالتطور لتتقي  التقدم 

قامت تركيا  تطوير وتتسررين البنية التتتية وال،دمات العامة وتتسررين خدمات البلديات  دراسررته.

تيمارات وإ راز دور القطاع ال،اص في تتقي   ذه التنمية  كما ركات تركيا على تطوير االسرررر

ودعم وتشررررررجيع التصرررررردير لل،ارج والعمل على االنفتاح االقتصرررررراد  مع دول العالم الم،تلفة  

عنصررر في تتقي  التنمية االقتصررادية و و تأ يل الموارد البشرررية  أ م وا تمت  صررورة كبيرة 

 .للقيام  الدور المستقبلي لهذا العنصر إيمانا منها  أن ا نسان  و متور التنمية

مت  نة الصررررررن كا ها م ية نموا  كبيرا  وتصررررررب  ل عة الترك مة نا ية  ا وتركات ت م  دول

  األةهاة الكهر اييةوالمواد الغذايية والمشرررررررو ات  والصررررررناعات التركية في المنسرررررروةات  

  . 24) والجلود  السيارات والكيماوياتو

  2014في عام  في العالم اتاقتصاد تكبر في المرتبة السا عة عشرة ضمنتركيا  صنفت

 دف كموح لتصب   قد وضعت تركيا ذا و دوالر.مليار  820الناتج المتلي ا ةمالي   لغهيث 

 وسيتطلب ذلر مماعفة اقتصاد ا  2023تصادات في العالم  تلول عام واهدة من تكبر عشر اق
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عاف إلى نتو نات ءةرا  دوالرتريليون  2وتكير من  ث ثة تضرررررر يد من  تتسرررررري عد وتطوير ال

على الرغم من عرردم توافر   . 24)   وتكنولوةيررا المعلومررات  والتمويررلالطرراقررة المجرراالت ميررل

ها تصررربتت مركاا  رييسررريا  تنالتقليدية من النفط والغاز في تركيا  إال  األهفوريةمصرررادر الطاقة 

قل تمتد من ةنوب  عديد من خطوك الن غاز والنفط المت كها ال قل وتجارة ال ما  في ن ومتورا   ا

 .ن تر قاوية العراق ومنطق

ا تمت تركيا في البداية  األسررررواق المتلية واعتمدت  شرررركل رييسرررري على التكنولوةيات 

األورو يرة واألمريكيرة في مجرال صررررررنراعرة البتروكيمراويرات   رذا وقرد سرررررررا مرت صررررررنراعرة 

من البتروكيماويات  يتم  ةالبتروكيماويات في نهمرررررة الب د  هيث تنتج منتجات متعددة ومتنوع

% من البتروكيماويات المنتجة كمواد خام وسرررررريطة تو تولية لصررررررناعات 70لي اسررررررت،دام هوا

% من البتروكيماويات للمستهلر 30في تركيا   ينما يتم  يع هوالي  ورـررررررـررررررات تخـررررررـرررررروقطاع

تتمركا صناعة البتروكيماويات في تركيا في عدة تجمعات صناعية  في العديد  .  25) يـرررـرررالنهاي

  .(65الشكل )ير  وكريكال  و اتمان  كما  و مبين في من المناك  ميل تزميت  وتزم
 

 في تركيا البتروكيماويات صناعة تجمعات :(65) الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 .Turkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, )AIChE(, May 2015المصدر: 
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 يييلين  ا نترراج م ال زم يالبتروكيمرراويررات  رراللق مجمعرراتتغررذ  مصررررررررافي التكرير 

والبرو يلين  والبولي فينيل كلوريد  والبتروكيماويات الرييسررية ال زمة  هيث تتواةد العديد من 

العناقيد الصناعية ومجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة  القرب من مدينة اسطنبول والتي 

بتروكيماويات  تعتمد على البتروكيماويات كمدخ ت  نتاج منتجاتها  كما يتم تصدير منتجات ال

  والمنتجات النهايية عبر ميناء تزمير للعديد من الدول.

ات ـدرة للبتروكيماويـر الدول المصـضمن تكب ينتأتي تركيا في المرتبة السا عة والعشر 

مليار دوالر  14إلى  2007مليار دوالر عام  12ن ـم  هيث ارتفعت قيمة الصادرات مـفي العال

  ويعتمد التصرررررردير على المنتجات 2012مليار دوالر في عام  20  و لغت نتو 2010في عام 

النهايية وخاصرررة ألسرررواق دول االتتاد األورو ي  والشررررق األوسرررط  وتورو ا الشررررقية. ويبين 

والنهايية منتجات البتروكيماويات األساسية المستوردة لقايمة الدول العشر الرييسية  (66الشكل )

 . 25) ونسبها تركيا من
 

  األساسية البتروكيماويات لمنتجاتالدول العشر الرئيسية المستوردة  قائمة :(66) الشكل
   ونسبها من تركيا ،والنهائية
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ورة لمواةهة تسررررررتورد تركيا مواد خام تولية  ومنتجات نهايية من العديد من الدول المجا

وتغطية الطلب في السررررروق المتلي من المنتجات والتصررررردير إلى األسرررررواق العالمية   ذا وتتل 

وارداتها  لغت قيمة والرا عة عشرة كأكبر مستورد للبتروكيماويات في العالم   في المرتبة تركيا

 تررأتي  2013مليررار دوالر في عررام  88مليررار دوالر   ينمررا  لغررت نتو  55.5نتو  2007عررام 

%  تليها إيران 21 نسررربة تبلغ نتو  تموردة للبتروكيماوياروسررريا على قايمة تعلى عشرررر دول 

 .(67الشكل )كما في  % 5%  ثم تلمانيا  نسبة 11 نسبة 

ـغـ ل     و ــتـن نـليـيـي إييـولـات البـجـتـن منـم 2013ام ـا عـواردات تركي ةـمـقي تـ

يار دوالر  و 1.1 يار دوالر 1.38مل يار دوالر من  0.45من منتجات البولي  رو يلين  و مل مل

مليار دوالر من البولي فينيل كلوريد   ذا ويبلغ معدل النمو  0.77منتجات البولي سررررررتيرين  و

 . 25) 2000% منذ عام  10سنويا  نتو 
  البتروكيماوياتمنتجاتها من  لتصديردول  10 أعلى مساهمة نسب :(67) الشكل

 تركيا إلىات النهائية األساسية والمنتج
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 تركيافي  التنمية فيدور صناعة البتروكيماويات . 1.1.4

شرررهدت صرررناعة البتروكيماويات في تركيا صرررعودا  و بوكا  خ ل العقد الماضررري  هيث 

  تلتهررا فترة ركود خ ل األزمررة 2007-2006الفترة  خ لرا  نموا  اقتصرررررررراديررا  كبي تشررررررهررد

تن تعافت صرررررناعة البتروكيماويات وزاد  ت  ثم ما لبي2009-2008عامي  ناالقتصرررررادية ما  ي

% خ ل 12ع ا نتاج  نسبة هوالي ـا ارتفـ  كم2010- 2009عامي  ن% ما  ي27ا نتاج  نتو 

 ل ـاويات خـروكيمـن البتـة مــاةيـات ا نتـاقـطال (68ل )ـالشكن ـويبي.  2011- 2010عامي 

 . 26-25) 2011-2006رة ـــتــالف

    الطاقات اإلنتاجية من البتروكيماويات في تركيا :(68الشكل )
 2011-2006خالل الفترة 
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صناعة البتروكيماويات في تركيا إلي ستة تقسام وتشمل  مواد الد انات والط ء   نقسمت

ش،صية  والكيماويات غير وواألسمدة  والمنظفات   مستتمرات التجميل  ومنتجات العناية ال

قايمة منتجات البتروكيماويات  (5الجدول )يبين  كية  والمطاك. يالعمرروية  الصررناعات الب سررت

 .  25) 2011-9200الفترة في تركيا خ ل 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  تركيا في البتروكيماويات منتجات قائمة :(5) الجدول
  2011-2009 الفترة خالل

 المنتج 2009 2010 2011
 الدهانات ومواد الطالء )مليون طن / سنة(

 د انات مايية 379.000.000 513.000 579.000
 د انات غير مايية 250.000 330.000 403.000
 د انات تخر  663.000 644.000 985.000

 تهبار كباعة 45.000 58.000 62.000
 ملونات 31.000 59.000 73.000

 األسمدة )مليون طن / سنة(
 ةتسمدة نيتروةيني 7.100.000 6.900.000 6.500.000
 تسمدة فوسفاتية 2.900.000 2.400.000 2.400.000

 )مليون طن / سنة( فات، مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصيةالمنظ
 صا ون 169.000 170.000 197.000

 منظفات 1.279.000 1.343.000 1.423.000
 كريمات 12.500 14.600 16.900
 عطور 12.800 15.200 24.900

 كيماويات غير عضوية )مليون طن / سنة(
 لورات يبوك 228.000 314.000 347.000
 مواد تكسجينية 95.000 106.000 105.000

 تكاسيد المعادن 3.950 4.850 6.870
 منتجات بالستيكية )مليار دوالر(

   ستير صناعي 4.1 5.1 5.5
 تلواح  وتف م  0.8 0.9 1.1

 تنا يب 0.8 0.9 1
  ولي تسيتال )لداين هرارية  0.3 0.5 0.8

 مطاط )مليار دوالر(
 إكارات 1.1 1.5 1.8
 مطاك معالج 0.6 0.7 0.7
 تنا يب  وخراكيم 0.2 0.5 0.6

 Global Outlook, Turkeys Chemicals Industry Expand into Global Market, American Institute ofالمصدر:
Chemical Engner,ma,2015. 

Turkish Chemical Industry, 2015-2016, Chemical News, August 2016. 
 

ا صررررررناعة البتروكيماويات في تركيا  تطور ا وامتداد ا في األسررررررواق العالمية  تتمي

الصررناعية  والشررركات الصررغيرة والمتنا ية الصررغر في  دمسررا مة ودور العناقي ةوتشررجع الدول

تنمية  ذه الصررررناعة  تبلغ قيمة مبيعات  عض  ذه الشررررركات إلى تكير من مليار دوالر سررررنويا   

 .(6الجدول )عامل كما يبين  50ي  ذه الشركات تقل من ويبلغ عدد العاملين ف
 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 صناعة مجال في مبيعاتها واجمالي الصغر ومتناهية الصغيرة الشركات ببعض قائمة :(6الجدول )
 تركيا في والبتروكيماويات البترول

 

)مليون دوالر( 2013المبيعات   الشركة نطاق االعمال 

 TUPRASتو راس  تكرير 18,7

 Petkim يتكم  اويات تروكيم 1,8

 Unileverيوني ليفر  منتجات عناية ش،صية 1,4

 AKSAتكسا  فيبر -  ستير  1,3

  Abalioglu ا اليجليو تغذية هيوانية ود انات 655

 Brisa ريسا   مطاك 627

 Toros توروز تسمدة 587

 Hayatهياة  مستتمرات تجميل –منظفات  543

 Sasaساسا   ولي استر 535

 Pireli يريلي  مطاك 533

 Soda Industriesصناعات الصودا  كيماويات غير عموية 503

 .Turkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, )AIChE(, May 2015المصدر: 

 عض شرررركات صرررناعة البتروكيماويات الصرررغيرة في تركيا سرررياسرررة االندماج  انتهجت

  فعلى سبيل الميال (7)الجدول    كما يوض  2008-2013)واالستتواذ وخاصة خ ل الفترة 

   ينما اسرررررتتوذت شرررررركة  رينتاج 50:50 نسررررربة  2008اندمجت شرررررركتي داو تسررررركا في عام 

Brenntage  على شررررركة ترومسررررتر  وكذلر اسررررتتوذت شررررركة نيتو دينكوNitto Denko  على

 . 25) 2012في عام  Bento Bantclik شركة  نتو  انتيكلير
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 كيماويات غير عضوية )مليون طن / سنة(
 لورات يبوك 228.000 314.000 347.000
 مواد تكسجينية 95.000 106.000 105.000

 تكاسيد المعادن 3.950 4.850 6.870
 منتجات بالستيكية )مليار دوالر(

   ستير صناعي 4.1 5.1 5.5
 تلواح  وتف م  0.8 0.9 1.1

 تنا يب 0.8 0.9 1
  ولي تسيتال )لداين هرارية  0.3 0.5 0.8

 مطاط )مليار دوالر(
 إكارات 1.1 1.5 1.8
 مطاك معالج 0.6 0.7 0.7
 تنا يب  وخراكيم 0.2 0.5 0.6

 Global Outlook, Turkeys Chemicals Industry Expand into Global Market, American Institute ofالمصدر:
Chemical Engner,ma,2015. 

Turkish Chemical Industry, 2015-2016, Chemical News, August 2016. 
 

ا صررررررناعة البتروكيماويات في تركيا  تطور ا وامتداد ا في األسررررررواق العالمية  تتمي

الصررناعية  والشررركات الصررغيرة والمتنا ية الصررغر في  دمسررا مة ودور العناقي ةوتشررجع الدول

تنمية  ذه الصررررناعة  تبلغ قيمة مبيعات  عض  ذه الشررررركات إلى تكير من مليار دوالر سررررنويا   

 .(6الجدول )عامل كما يبين  50ي  ذه الشركات تقل من ويبلغ عدد العاملين ف
 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 صناعة مجال في مبيعاتها واجمالي الصغر ومتناهية الصغيرة الشركات ببعض قائمة :(6الجدول )
 تركيا في والبتروكيماويات البترول

 

)مليون دوالر( 2013المبيعات   الشركة نطاق االعمال 

 TUPRASتو راس  تكرير 18,7

 Petkim يتكم  اويات تروكيم 1,8

 Unileverيوني ليفر  منتجات عناية ش،صية 1,4

 AKSAتكسا  فيبر -  ستير  1,3

  Abalioglu ا اليجليو تغذية هيوانية ود انات 655

 Brisa ريسا   مطاك 627

 Toros توروز تسمدة 587

 Hayatهياة  مستتمرات تجميل –منظفات  543

 Sasaساسا   ولي استر 535

 Pireli يريلي  مطاك 533

 Soda Industriesصناعات الصودا  كيماويات غير عموية 503

 .Turkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, )AIChE(, May 2015المصدر: 

 عض شرررركات صرررناعة البتروكيماويات الصرررغيرة في تركيا سرررياسرررة االندماج  انتهجت

  فعلى سبيل الميال (7)الجدول    كما يوض  2008-2013)واالستتواذ وخاصة خ ل الفترة 

   ينما اسرررررتتوذت شرررررركة  رينتاج 50:50 نسررررربة  2008اندمجت شرررررركتي داو تسررررركا في عام 

Brenntage  على شررررركة ترومسررررتر  وكذلر اسررررتتوذت شررررركة نيتو دينكوNitto Denko  على

 . 25) 2012في عام  Bento Bantclik شركة  نتو  انتيكلير
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أمثلة لبعض حاالت االندماج واالستحواذ لبعض شركات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة  :(7) دولالج
 ا  في تركي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 .Turkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, )AIChE(, May 2015 لمصدر: ا

رتفع ا نتاج من %  هيث ا31ي ـرررررهوال غـررررر ل ا  وـررررراألهبار والط ء نم قطاع إنتاج شهد

  مدفوعا  2011عام  مليون كن في السنة 2.1إلى هوالي  2009مليون كن في السنة عام  1.37

فاع معدالت النمو ير والمطاك نتو  في قطاع  ارت ما  لغ معدل نمو قطاع الب سررررررت ناء   ين الب

%  فيما  لغ معدل نمو قطاعات الكيماويات الغير عمررررروية  والمنظفات  ومسرررررتتمررررررات 15

 %.8التجميل  ومنتجات العناية الش،صية نتو 

 صناعة البالستيك في تركيا 1.1.1.4

صررناعة الب سررتير في تركيا على المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة  هيث يبلغ  تعتمد

تلف عامل   250مصرررررنع  ويبلغ عدد العمالة  ها تكير من  6500عدد  ذه المصرررررانع ألكير من 

 لغ إنتاج تركيا من الصناعات التتويلية النهايية    وتسا م  درةة كبيرة في الناتج المتلي للدولة.

 
 تاريخ الصفقة

 
 

 
 قيمة الصفقة

)مليون دوالر  
 تمريكي 

 
هصة 
% المستيمر  المستيمر االةنبي الشركة التركية 

  يتكيم  51 2.040 2008
Petkim 

 تذر يجان -سوكار 

 ترومستر 100 غير متوفر 2008
 Aromater 

 تلمانيا - رنتاج 

 ياسار  اسيف 51 غير متوفر 2008
 Yasar BASEF 

 تلمانيا - اسيف 

 روما   ستير 100 58 2010
 Roma Plastic 

 -مجموعة إيجر 
 النمسا

  يبي كوزموتير  زيكي   ستير 72 69 2010
Hobi Kozmetik, Zeki Plastik 

 الهند -ور دا 

 سنجت 100 80.3 2010
  Sunjut 

الواليات  –ةريف 
 المتتدة

   نتو  انتيكلير 100 100 2012
   Bento Bantclik 

 اليا ان -نيتو دينكو 

 فلورمار 50 135 2012
Flormar 

 فرنسا -روشير 

  يتكيم  100 168.5 2012
Petkim 

 تذر يجان -سوكار 

  اكان   ستير 51 98.1 2013
Hakan Plastik 

 -ةورج فيشر 
 سويسرا

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

مليار دوالر  و و  31.1هوالي  ة   قيم2016في عام  مليون كن 8.2كية نتو للمواد الب سررررررتي

في المرتبة السررررررا عة عالميا   واليانية على مسررررررتوو الدول األورو ية من هيث كميات  اما ةعله

.  ذا وقد اسررتهلر  37)% 2.8في النمو للناتج العالمي  لغت نتو  ةا نتاج العالمية   نسرربة مسررا م

%  40مليون كن و نسرربة هوالي  3.3والتغليف في األسررواق المتلية التركية نتو قطاع التعبئة 

الشننننكل %  ويبين 22مليون كن  و نسرررربة نتو 1.794 ينما اسررررتهلر قطاع البناء والتشررررييد نتو

  .   2830) 2016كميات منتجات الب ستير ونسبها في القطاعات الم،تلفة في عام  (69)

 
 البالستيك ونسب مشاركتها في القطاعات المختلفة كميات منتجات  :(69) الشكل

 2016 عام تركيا في

  المصدر:
 

تطور  عض الصررررررناعات التتويلية في تركيا خ ل الفترة  (70-74األشننننننكال )كما تبين 

(2005-2015.  
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489

6%

قطاع المنسوجات
326

4%

قطاع السيارات
326

4%

قطاعات أخري
1142

14%

سنة/ ألف طن
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  الستيكية والمطاطية : تطور صناعة األنابيب والخراطيم الب(70) الشكل
 2015-2005 تركيا في

 

 

 

 

 

 

المصدر:                 

 

 المرنة البالستيكية والتغليف التعبئة منتجات صناعة تطور: (71) الشكل
 2015-2005 تركيا في

 

 

 

 

 

 

 

 
:المصدر      
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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   الصلب البالستيكي والتغليف التعبئة منتجات صناعة تطور: (74) الشكل
  2015-2005 تركيا في

المصدر:   

هوالي  2016 لغت كميات صرررررررادرات تركيا من منتجات الب سررررررتير النهايية في عام 

في المرتبة الرا عة  ا  و و ما ةعله 36 37) مليار دوالر 3.8مليون كن   قيمة تبلغ هوالي 1.421

لى مسررررتوو العالم  واليانية عشررررر على مسررررتوو الدول األورو ية من هيث قيمة ع ينوالعشررررر

% وذلر من هيث قيمة 1الصررادرات  و نسرربة مسررا مة في إةمالي معدل نمو الناتج العالمي  لغ 

التتويلية التركية في  ر   ينما  لغت نسرررربة مسررررا مة صررررناعة الب سررررتي 36)الصررررادرات العالمية 

   .من هيث ا نتاج % من إةمالي الناتج العالمي4إلى نتو الت النمو العالمية دمع

في زيادة االسررررتيمارات األةنبية في صررررناعة الب سررررتير التركية  وكبقا   ذلر شررررجعوقد 

صررناعات  تفين عدد الشررركات المسررا مة والمسررتيمرة في مجاال 2015للبيانات المعلنة في عام 

األلمانية المشرررهد  نسررربة  لغت هوالي شرررركة  وتصررردرت الشرررركات  311الب سرررتير  لغ نتو 

بة 14 يا  نسرررررر % من إةمالي  62%   ذا وتميل دول االتتاد األورو ي نتو 9%  تلتها إيطال

   .  36) الشركات العالمية المستيمرة في  ذا القطاع التيو  في تركيا
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ال الدول الرييسية األةنبية ونسب مشاركتها في االستيمارات في مج (75الشكل )ويبين  

   .2015صناعات الب ستير النهايية في تركيا لعام 
 

 التركية االستثمارات في مشاركتها ونسب األجنبية الرئيسية الدول :(75) الشكل

 2015في مجال صناعات البالستيك النهائية في عام  

 Turkish Plastics Industry& Importance of Cost Reduction Techniques,PAGEV,2015المصدر: 

دولة على مسررتو  العالم   ذا  200تصرردر تركيا منتجاتها الب سررتيكية النهايية ألكير من 

% من إةمالي صرررادرات تركيا من منتجاتها الب سرررتيكية النهايية 47دول فقط نسررربة  10وتميل 

وتأتي دولة العراق في مقدمة  ذه الدول  تليها المملكة المتتدة  ثم فرنسرررررررا  ثم دولة فلسررررررطين 

ل ـرررررررا االتتادية. ويميـرررررريرا روسيـرررررر  تليها إيطاليا  وتخاتلة  فأذر يجان  فييران  ثم رومانيالمت

  . 36) 2016دول مستوردة لمنتجات الب ستير وكمياتها وقيمتها في عام  10تعلى   8) الجدول
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في المرتبة الرا عة  ا  و و ما ةعله 36 37) مليار دوالر 3.8مليون كن   قيمة تبلغ هوالي 1.421

لى مسررررتوو العالم  واليانية عشررررر على مسررررتوو الدول األورو ية من هيث قيمة ع ينوالعشررررر

% وذلر من هيث قيمة 1الصررادرات  و نسرربة مسررا مة في إةمالي معدل نمو الناتج العالمي  لغ 

التتويلية التركية في  ر   ينما  لغت نسرررربة مسررررا مة صررررناعة الب سررررتي 36)الصررررادرات العالمية 

   .من هيث ا نتاج % من إةمالي الناتج العالمي4إلى نتو الت النمو العالمية دمع

في زيادة االسررررتيمارات األةنبية في صررررناعة الب سررررتير التركية  وكبقا   ذلر شررررجعوقد 

صررناعات  تفين عدد الشررركات المسررا مة والمسررتيمرة في مجاال 2015للبيانات المعلنة في عام 

األلمانية المشرررهد  نسررربة  لغت هوالي شرررركة  وتصررردرت الشرررركات  311الب سرررتير  لغ نتو 

بة 14 يا  نسرررررر % من إةمالي  62%   ذا وتميل دول االتتاد األورو ي نتو 9%  تلتها إيطال

   .  36) الشركات العالمية المستيمرة في  ذا القطاع التيو  في تركيا

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ال الدول الرييسية األةنبية ونسب مشاركتها في االستيمارات في مج (75الشكل )ويبين  

   .2015صناعات الب ستير النهايية في تركيا لعام 
 

 التركية االستثمارات في مشاركتها ونسب األجنبية الرئيسية الدول :(75) الشكل

 2015في مجال صناعات البالستيك النهائية في عام  

 Turkish Plastics Industry& Importance of Cost Reduction Techniques,PAGEV,2015المصدر: 

دولة على مسررتو  العالم   ذا  200تصرردر تركيا منتجاتها الب سررتيكية النهايية ألكير من 

% من إةمالي صرررادرات تركيا من منتجاتها الب سرررتيكية النهايية 47دول فقط نسررربة  10وتميل 

وتأتي دولة العراق في مقدمة  ذه الدول  تليها المملكة المتتدة  ثم فرنسرررررررا  ثم دولة فلسررررررطين 

ل ـرررررررا االتتادية. ويميـرررررريرا روسيـرررررر  تليها إيطاليا  وتخاتلة  فأذر يجان  فييران  ثم رومانيالمت

  . 36) 2016دول مستوردة لمنتجات الب ستير وكمياتها وقيمتها في عام  10تعلى   8) الجدول
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ي وكمياتها وقيمتها ف تركيا من النهائية البالستيك لمنتجات مستوردة دول 10 أعلى: (8) الجدول
 2016وكمياتها وقيمتها في عام  2016عام 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المصدر:

  قونية لصناعات البالستيك الصغيرة والمتوسطة عنقود 2.1.1.4

ية الصررررررناعية تهد النماذج الناةتة في مجال عناقيد الصررررررناعات الصررررررغيرة منطقة قون

تهد األميلة للمدن  قونية  ي ةوالمتوسطة في قطاعات صناعات الب ستير الم،تلفة. وتعتبر مدين

  عالميةنتاج والتجارة ذات شرررهرة لإل مركاالصرررناعية التركية والتي تنشرررئت هدييا   وتصررربتت 

  تشررتمل (76الشننكل )كما في  . مرسررينو  تنطاليا تزميراسررطنبول   وتتوسررط مدن رييسررية ميل

قطاعا  م،تلفا   وتشمل صناعات  40ل في ـرررررة تعمـرررررشرك 430منطقة قونية الصناعية على نتو 

ة الب سررررررتكيالصررررررناعات قطع غيار السرررررريارات    المنالي والمكتبي واألثاث  وا الت  الغذاء

ويعمل  ها نتو     ذاوا الت الاراعية  منسوةات س والم وال  األهذيةو المعدات و  الم،تلفة

 تلف عامل. 30

 

 الدولة )ألف طن/ سنة( مليون دوالر % من إجمالي الكميات

 العراق 182 341 13

 تلمانيا 81 276 6

 المملكة المتتدة 72 181 5

 فرنسا 48 155 3

 فلسطين المتتلة 67 151 5

 تذر يجان 51 132 4

 إيران 48 126 3

 رومانيا 39 121 3

 إيطاليا 41 116 3

 روسيا االتتادية 43 95 3

 إةمالي الدول العشر 670 1.695 47

  اقي الدول 751 2.080 53

 اإلجمالي 1.421 3.775 100

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  منطقة قونية الصناعية في تركيا :(76) الشكل
 

 
المصدر:    

والمطاكية وتشررمل على عناقيد مشررروعات الصررناعات الب سررتيكية  قونية ةتشررتمل منطق

مشررررروع صررررغير ومتوسررررط وتعمل في خمسررررة قطاعات فرعية و ي إنتاج األنا يب  153نتو 

بة  ولعب األكفال  وتواني  ئة والتغليف المرنة والصررررررل وال،راكيم الب سررررررتيكية  ومواد التعب

ومواد البناء والتشررررررييد الم،تلفة الب سررررررتيكية والمطاكية   الب سررررررتيكية ومسررررررتلامات المطبخ 

وإكسرررررسررررروارات المنسررررروةات ا ضرررررافة إلى العديد من صرررررناعات األثاث المنالي والمكتبي   

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيقايمة  (9الجدول )ويشمل  والم  س الب ستيكية.  

 . 40) 2017الصناعات الب ستيكية  منطقة قونية التركية هتى عام 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

ي وكمياتها وقيمتها ف تركيا من النهائية البالستيك لمنتجات مستوردة دول 10 أعلى: (8) الجدول
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قطاعا  م،تلفا   وتشمل صناعات  40ل في ـرررررة تعمـرررررشرك 430منطقة قونية الصناعية على نتو 

ة الب سررررررتكيالصررررررناعات قطع غيار السرررررريارات    المنالي والمكتبي واألثاث  وا الت  الغذاء

ويعمل  ها نتو     ذاوا الت الاراعية  منسوةات س والم وال  األهذيةو المعدات و  الم،تلفة

 تلف عامل. 30

 

 الدولة )ألف طن/ سنة( مليون دوالر % من إجمالي الكميات

 العراق 182 341 13

 تلمانيا 81 276 6

 المملكة المتتدة 72 181 5

 فرنسا 48 155 3

 فلسطين المتتلة 67 151 5
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  منطقة قونية الصناعية في تركيا :(76) الشكل
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والمطاكية وتشررمل على عناقيد مشررروعات الصررناعات الب سررتيكية  قونية ةتشررتمل منطق

مشررررروع صررررغير ومتوسررررط وتعمل في خمسررررة قطاعات فرعية و ي إنتاج األنا يب  153نتو 

بة  ولعب األكفال  وتواني  ئة والتغليف المرنة والصررررررل وال،راكيم الب سررررررتيكية  ومواد التعب

ومواد البناء والتشررررررييد الم،تلفة الب سررررررتيكية والمطاكية   الب سررررررتيكية ومسررررررتلامات المطبخ 

وإكسرررررسررررروارات المنسررررروةات ا ضرررررافة إلى العديد من صرررررناعات األثاث المنالي والمكتبي   

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فيقايمة  (9الجدول )ويشمل  والم  س الب ستيكية.  

 . 40) 2017الصناعات الب ستيكية  منطقة قونية التركية هتى عام 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 بمنطقة البالستيكية الصناعات في العاملة والمتوسطة رةالصغي المشروعات قائمة: (9) الجدول
                                        التركية قونية

المصدر:   

دولة هول العالم   178جاتها الب سررتيكية الم،تلفة إلى الصررناعية منتقونية  منطقة رتصررد

عام  ها  مة صرررررررادرات غت قي لت نتو  100نتو  2001 ل مة  0.3مليون دوالر  شررررررك % من قي

الصرررادرات التركية في ذلر الوقت  إال تنها وخ ل خمسرررة عشرررر عاما  ارتفعت قيمة صرررادراتها 

% من قيمة  1نسرربة مسررا متها هوالي   و لغت 2017مليار دوالر سررنويا  في عام  2.6إلى نتو 

 .  40)% خ ل العقدين القادمين  3صادرات تركيا. ومن الم،طط تن ترتفع النسبة إلى 

 الواليات المتحدة األمريكية. 2.4

 صناعة البوليمرات والمطاط بأوهايو دعنقو. 1.2.4

  47) 2001تنشئ عام   العالمفي والبوليمرات عاصمة صناعة المطاك  أوهايويعد عنقود 

قطاعات صناعية رييسية وتشمل قطاعات  7ويشتمل العنقود على  األمريكية  الواليات المتتدة 

المبيدات واألسررررمدة والمنتجات الاراعية  والد انات واألصررررباغ والمواد ال صررررقة  والمنظفات 

والصرررررا ون  والمطاك  والراتنجات والمطاك الصرررررناعي واأللياف الصرررررناعية   ا ضرررررافة إلى 

العنقود نتو قطاع البوليمر والمطاك    ويبلغ عدد العمالة في صررناعة البتروكيماويات األسرراسررية

 وع صناعات الب ستير والمطاك  العنقود.نت (77الشكل )يبين  . 41 46) تلف عامل 130

 

نسب مساهمة اإلنتاجية 
 % اإلجمالية التركية

عدد المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة )تركيا(

عدد المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة )قونية(

 القطاع
 

 ،راكيماألنا يب وال 63 790 7

 التعبئة والتغليف الب ستيكية المرنة 18 519 4

 لعب األكفال 5 43 2

 تواني ومستلامات المطا خ 6 298 3

 التعبئة والتغليف الصلب 61 1600 1

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

راتنجات  المطاط 
والبالستيك

18%
األفالم والشرائح 
ةوالشنط البالستيكي

10%

ةالقوالب البالستيكي
5%

زجاجات بالستيكية
5%

منتجات بالستيكية أخري
38%

إطارات
6%

صناعات مطاط أخري
12%

أحزمة وأنابيب بالستيكة
3%

منتجات رغوية
3%

 صناعات البالستيك والمطاط في عنقود أوهايو نسب تنوع: (77) الشكل

 

 

 

 

 

 
 

 Polymer – Detailed Rubber and Plastic Resins and Products, and Related Machinery, Ohioالمصدر: 
Development Services Agency, 2017. 

 GDPفي رفع الناتج المتلى ا ةمالي  عنقود صناعة البوليمرات والمطاك  أو ايوسا م 

إةمالي من % 3.4و و ما يميل نتو   2015مليار دوالر في عام  610لوالية تو ايو إلى نتو 

الناتج المتلى للواليات المتتدة  ليمررررع والية تو ايو في المرتبة السررررا عة ألعلى ناتج متلى في 

الواليات المتتدة األمريكية  ويقع متوسررطا   ين والية  نسررلفانيا والتي تأتى في المرتبة السررادسررة  

و في المرتبررة اليررانيررة وواليررة نيوةيرسرررررري والتي تتررل في المرتبررة اليررامنررة  تررأتى واليررة تو رراي

% من إةمالي الناتج العالمي وذلر كبقا   هصرراءات  0.8والعشرررين على مسررتوو العالم  نسرربة 

 البنر الدولي. 

مليار  2من الصرررناعات الب سرررتيكية نتو  2015 لغت صرررادرات عنقود تو ايو في عام 

نسبة صغار المصدرين وتصل    42)مليار دوالر لصناعات المطاك  1.4دوالر   ينما  لغت نتو 

 . 43) % من إةمالي صادرات العنقود90إلى نتو 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 بمنطقة البالستيكية الصناعات في العاملة والمتوسطة رةالصغي المشروعات قائمة: (9) الجدول
                                        التركية قونية

المصدر:   

دولة هول العالم   178جاتها الب سررتيكية الم،تلفة إلى الصررناعية منتقونية  منطقة رتصررد

عام  ها  مة صرررررررادرات غت قي لت نتو  100نتو  2001 ل مة  0.3مليون دوالر  شررررررك % من قي

الصرررادرات التركية في ذلر الوقت  إال تنها وخ ل خمسرررة عشرررر عاما  ارتفعت قيمة صرررادراتها 

% من قيمة  1نسرربة مسررا متها هوالي   و لغت 2017مليار دوالر سررنويا  في عام  2.6إلى نتو 

 .  40)% خ ل العقدين القادمين  3صادرات تركيا. ومن الم،طط تن ترتفع النسبة إلى 

 الواليات المتحدة األمريكية. 2.4

 صناعة البوليمرات والمطاط بأوهايو دعنقو. 1.2.4

  47) 2001تنشئ عام   العالمفي والبوليمرات عاصمة صناعة المطاك  أوهايويعد عنقود 

قطاعات صناعية رييسية وتشمل قطاعات  7ويشتمل العنقود على  األمريكية  الواليات المتتدة 

المبيدات واألسررررمدة والمنتجات الاراعية  والد انات واألصررررباغ والمواد ال صررررقة  والمنظفات 

والصرررررا ون  والمطاك  والراتنجات والمطاك الصرررررناعي واأللياف الصرررررناعية   ا ضرررررافة إلى 

العنقود نتو قطاع البوليمر والمطاك    ويبلغ عدد العمالة في صررناعة البتروكيماويات األسرراسررية
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 GDPفي رفع الناتج المتلى ا ةمالي  عنقود صناعة البوليمرات والمطاك  أو ايوسا م 

إةمالي من % 3.4و و ما يميل نتو   2015مليار دوالر في عام  610لوالية تو ايو إلى نتو 

الناتج المتلى للواليات المتتدة  ليمررررع والية تو ايو في المرتبة السررررا عة ألعلى ناتج متلى في 

الواليات المتتدة األمريكية  ويقع متوسررطا   ين والية  نسررلفانيا والتي تأتى في المرتبة السررادسررة  

و في المرتبررة اليررانيررة وواليررة نيوةيرسرررررري والتي تتررل في المرتبررة اليررامنررة  تررأتى واليررة تو رراي

% من إةمالي الناتج العالمي وذلر كبقا   هصرراءات  0.8والعشرررين على مسررتوو العالم  نسرربة 

 البنر الدولي. 

مليار  2من الصرررناعات الب سرررتيكية نتو  2015 لغت صرررادرات عنقود تو ايو في عام 

نسبة صغار المصدرين وتصل    42)مليار دوالر لصناعات المطاك  1.4دوالر   ينما  لغت نتو 

 . 43) % من إةمالي صادرات العنقود90إلى نتو 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

منشررررررررأة تعمررل في مجررال البوليمرات  2800يشررررررتمررل عنقود تو ررايو على تكير من  

 2100عامل نتو  100التي يعمل  ها تقل من  المنشرر توالصررناعات الب سررتيكية  ويصررل عدد 

 . 46)اعات البوليمرات في عنقود تو ايو ت صن خاركة منش (78الشكل )ويميل   . 44 45)منشا ة 

البوليمرات في  ةمية وتطوير صناعنانتهج عنقود تو ايو للبوليمرات استراتيجية شاملة لت

والية تو ايو  وذلر من خ ل  ناء ع قات تعاون مع كافة الجهات ذات الصررررلة والمصررررلتة في 

ة والمعرا رد والجرامعرات من تةرل الواليرة  والتعراون مع العرديرد من الجرامعرات والمراكا البتيير

التطوير واال تكار والتجديد  ما ي،دم العم ء والصناعة.  ا ضافة إلى البتث عن التكنولوةيات 

الجديدة واكتشرررافها ل،دمة الصرررناعة  كما تبني العنقود تيمرررا  سرررياسرررة التواصرررل مع الشرررركات 

ضرررررررافة إلى الدعم الفني لجميع السررررررتبيان اهتياةاتهم  وتعايا المياة التنافسررررررية للعنقود   ا 

 . 47)الشركات المنتجة  غض النظر عن هجم الشركة 
 أوهايو عنقود في البوليمرات صناعات تآمنش خارطة: (78) الشكل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

سياسات الناةعة للعنقود في ةذب االستيمارات والمشروعات  ةتيجيتدت  ذه االسترا وال

و ـرررررر  نت2013-2016غ عدد المشروعات المعلن عنها خ ل الفترة )ـررررررمنذ نشأته هتى األن   ل

مليون دوالر  و لغت قيمة االستيمارات في قطاع  591 لغت نتو  تمشروع  و استيمارا 118

 ا   و العام األعلى اسرررتيمار 2015يعد عام .  48)دوالر  مليون 513الصرررناعات الب سرررتيكية نتو 

عام كان مليون دوالر   ينما  187.3نتو  لغت  خ ل  ذه الفترة  تجم مشرررررروعات اسرررررتيمارية

هجم االسررررررتيمررارات   79الشرررررركررل )ويبين  األكير توفيرا  في عرردد الوظررايف الجررديرردة  2013

 .  48)  6120-3201 ل الفترة )ـللمشروعات الكبرو والمعلن عنها خ

 للمشروعات الكبرى المعلن عنها  االستثمارات حجم: (79) الشكل
وهايوأ( بعنقود 2013-2016الفترة ) خالل
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ب االسررررررتيمارات األةنبية دورا   اما  في الوصررررررول  العنقود إلى العالمية  هيث فتتت تلع

شررررررركة تم فرع لها  تمتلر تكير منفرع لها  العنقود  كما  84شررررررركة عالمية نتو  74هوالي 

 عدد المشررررررروعات في قطاع الب سررررررتير والمطاك خ ل الفترة (80لشننننننكل ) العنقود  ويبين ا

(1520-0052  (48  . 
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منشررررررررأة تعمررل في مجررال البوليمرات  2800يشررررررتمررل عنقود تو ررايو على تكير من  
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سياسات الناةعة للعنقود في ةذب االستيمارات والمشروعات  ةتيجيتدت  ذه االسترا وال

و ـرررررر  نت2013-2016غ عدد المشروعات المعلن عنها خ ل الفترة )ـررررررمنذ نشأته هتى األن   ل
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 .  48)  6120-3201 ل الفترة )ـللمشروعات الكبرو والمعلن عنها خ

 للمشروعات الكبرى المعلن عنها  االستثمارات حجم: (79) الشكل
وهايوأ( بعنقود 2013-2016الفترة ) خالل
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 : عدد المشروعات في قطاع البالستيك والمطاط (80) الشكل1
  2015-2005 الفترة خالل
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تصل إلى  نسبة ان،فض لبوليمرات في تو ايو تع ه تن عدد منش ت صناعة ا الشكل يبين

في عام منشرررررررأة  1029 إلى 2005في عام  منشرررررررأة 1122 من%  هيث ان،فض  15.8نتو 

العررام للواليرات المتترردة والرذ  شررررررهررد االتجرراه من  ا  تو رايو ةاء  رذا التغيير فيويعررد   2015

المدو الطويل إلى  على المنشرر توقد يعاو  ذا االن،فا  في عدد  . % 14.0ان،فاضررا  نسرربة 

المنافسررررة  هيث تلجأ الشررررركات في الكيير من األهيان إلى زيادة هصررررتها في األسررررواق وزيادة 

الوفورات من خ ل عمليات الدمج لتوفير القدر األكبر من المال وزيادة الم،صرررررصرررررات المالية 

ل كفرراءة األقرر المنشررررررر تلتطوير التكنولوةيررات والمنتجررات المبتكرة  كمررا يمكن تن تغل   عض 

 .  48)واألقل قدرة على المنافسة 
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 تصررربتت تسرررواق التصررردير تكير ت مية لمصرررنعي الب سرررتير والمطاك في تو ايو  يبين

قيمة صادرات عنقود تو ايو من المنتجات الب ستيكية والمطاكية إلى  عض الدول  (81الشكل )

%  هيث 51ات  توالي وزادت نسرربة الصررادر 2016(-2005)الرييسررة في العالم خ ل الفترة 

مليار دوالر عام  2,372إلى هوالي  2005مليار دوالر عام  1,563ارتفعت الصرررررررادرات من 

2016. 

 والمطاطية  البالستيكية المنتجات من أوهايو عنقود صادرات قيمة: (81) الشكل
 2016-2005الفترة  خالل العالم في الرئيسة الدول بعض إلى
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 الهند .3.4

الصناعات الب ستيكية متنا ية الصغر والصغيرة منش ت  دتطوير عناقي نجتت الهند في

وهققت ةودة عالية   ردون الكبيرة و ذلر دعمت الصادرات وتوةدت فرصا ل  تكاوالمتوسطة 

قاكرة لنمو ا واعتمدتها  المنش تمصتو ة  ينتاةية مرتفعة  واعتبرت الهند منذ فترة  عيدة  ذه 

  وتقليل الفوارق خاصة  ين الريف والتمر و ين م،تلف تقاليم الهند. االةتماعية وسيلة للعدالة 
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 نماذج عناقيد الصناعات البالستيكية والكيماويات في الهند   .1.3.4
نموذج عناقيد الصررررناعات الب سررررتكية في الهند يعد تهد النماذج في الدول النامية  هيث 

ت مية كبرو في التنمية الصررررناعية  الصررررغيرة والمتنا ية الصررررغر والمتوسررررطة المنشرررر تتميل 

 واالقتصرررررررادية  كما تلعب دورا  متوريا  في توفير فرص العمل ونمو الناتج المتلى ا ةمالي 

والصرررغيرة والمتوسرررطة تكير من متنا ية الصرررغر  المنشررر تت البنر الدولي  تميل لتقديرا ووفقا

 الصناعية في الهند. المنش ت٪ من إةمالي 80

تسا م الصناعات متنا ية الصغر  والصغيرة والمتوسطة في مجاالت التصنيع          

ا مة نسرررررررب مسررررررر (82الشننننننكل )% من إةمالي الناتج المتلى  ويبين  37.5وال،دمات  نتو 

  والصررغيرة  والمتوسررطة في مجاالت التصررنيع وال،دمات في الناتج متنا ية الصررغرالصررناعات 

 . 49)  2013-2006خ ل الفترة )المتلي لدولة الهند 

 
 فيوالمتوسطة نسب مساهمة الصناعات متناهية الصغر، والصغيرة،  :(82الشكل )

 2013-2006خالل الفترة  هندال لدولةالمحلي مجاالت التصنيع والخدمات في الناتج  
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 عنقود بالسور للبالستيك. 1.1.3.4

تهد العناقيد الصناعية البارزة في الهند  ويتتو  على ( Balasore)يعتبر عنقود   سور 

فدان  ويتتو   500صناعة متنوعة  ويقع العنقود في والية   سور على مساهة  200تكير من 

متنا ية الصغر  والصغيرة  والمتوسطة والتي تعمل في قطاعات صناعة  المنش تالعنقود على 

الكيماويات  والورق  وا كارات  والايوت  واألدوية  واألثاث  وا لكترونيات  والصررررناعات 

 .  50)الب ستيكية  والصناعات الغذايية 

عة الب سرررتير في العنقود  هيث تميل ت صرررناا  نسرررب مسرررا مة منشررر (83الشنننكل )ويبين 

 المنشررر تت الب سرررتير  العنقود   ينما تميل ا  % من إةمالي منشررر 51الصرررغيرة نتو  المنشررر ت

%. يبلغ عدد العمالة في  18 ينما تميل المنشرررا ت المتوسرررطة نتو %   31متنا ية الصرررغر نتو 

ناعات األكياس  عامل  ويعمل معظمهم في صرررررر 3000قطاع الصررررررناعات الب سررررررتيكية نتو 

 . 50)واألنا يب الب ستيكية 

 صناعة البالستيك في عنقود بالسور للبالستيك آتمنشنسب مساهمة  :(83شكل )لا
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 نماذج عناقيد الصناعات البالستيكية والكيماويات في الهند   .1.3.4
نموذج عناقيد الصررررناعات الب سررررتكية في الهند يعد تهد النماذج في الدول النامية  هيث 

ت مية كبرو في التنمية الصررررناعية  الصررررغيرة والمتنا ية الصررررغر والمتوسررررطة المنشرررر تتميل 

 واالقتصرررررررادية  كما تلعب دورا  متوريا  في توفير فرص العمل ونمو الناتج المتلى ا ةمالي 

والصرررغيرة والمتوسرررطة تكير من متنا ية الصرررغر  المنشررر تت البنر الدولي  تميل لتقديرا ووفقا

 الصناعية في الهند. المنش ت٪ من إةمالي 80

تسا م الصناعات متنا ية الصغر  والصغيرة والمتوسطة في مجاالت التصنيع          

ا مة نسرررررررب مسررررررر (82الشننننننكل )% من إةمالي الناتج المتلى  ويبين  37.5وال،دمات  نتو 

  والصررغيرة  والمتوسررطة في مجاالت التصررنيع وال،دمات في الناتج متنا ية الصررغرالصررناعات 

 . 49)  2013-2006خ ل الفترة )المتلي لدولة الهند 

 
 فيوالمتوسطة نسب مساهمة الصناعات متناهية الصغر، والصغيرة،  :(82الشكل )

 2013-2006خالل الفترة  هندال لدولةالمحلي مجاالت التصنيع والخدمات في الناتج  
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 عنقود بالسور للبالستيك. 1.1.3.4

تهد العناقيد الصناعية البارزة في الهند  ويتتو  على ( Balasore)يعتبر عنقود   سور 

فدان  ويتتو   500صناعة متنوعة  ويقع العنقود في والية   سور على مساهة  200تكير من 

متنا ية الصغر  والصغيرة  والمتوسطة والتي تعمل في قطاعات صناعة  المنش تالعنقود على 

الكيماويات  والورق  وا كارات  والايوت  واألدوية  واألثاث  وا لكترونيات  والصررررناعات 

 .  50)الب ستيكية  والصناعات الغذايية 

عة الب سرررتير في العنقود  هيث تميل ت صرررناا  نسرررب مسرررا مة منشررر (83الشنننكل )ويبين 

 المنشررر تت الب سرررتير  العنقود   ينما تميل ا  % من إةمالي منشررر 51الصرررغيرة نتو  المنشررر ت

%. يبلغ عدد العمالة في  18 ينما تميل المنشرررا ت المتوسرررطة نتو %   31متنا ية الصرررغر نتو 

ناعات األكياس  عامل  ويعمل معظمهم في صرررررر 3000قطاع الصررررررناعات الب سررررررتيكية نتو 

 . 50)واألنا يب الب ستيكية 

 صناعة البالستيك في عنقود بالسور للبالستيك آتمنشنسب مساهمة  :(83شكل )لا
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

% من إةمالي الصناعات الب ستيكية 33لب ستيكية نتو كياس اتميل صناعة الشنط واأل

%  وتميل المسرررتلامات 17 العنقود   ينما تميل صرررناعة األنا يب الب سرررتيكية والتجهياات نتو 

%   ينما تميل الصررررررناعات 11  هوالي الخ كاوالت المنالية )خاانات مياه  كراسرررررري  دلو  

  . 50) (84شكل )ال%  كما يوض  في 39الب ستيكية األخرو نتو 

 : نسب الصناعات البالستيكية في عنقود بالسور للبالستيك(84الشكل )

 .Cluster Profile, Balasore Plastic Industries, The Energy and Resources Institute, India,2015المصدر: 

 عنقود انكلشوار 2.1.3.4

فررررردان  3950ة ـرررررـات القررررررن الماضررررري  علرررررى مساهـرررررـتنشرررررئ العنقرررررود فررررري سبعيني
  لصررررررناعات الب سررررررتير Ankleshwar كتررررررار   ويتتررررررو  عنقررررررود تنكلشرررررروار ) 1600)

منشرررأة تعمرررل  600منشرررأة صرررغيرة ومتوسرررطة  منهرررا هررروالي  1200والكيماويرررات علرررى نترررو 
فررررررررري مجررررررررراالت األصرررررررررباغ  والمبيررررررررردات التشررررررررررية  والكيماويرررررررررات المت،صصرررررررررة  

كمرررررا يتترررررو  العنقرررررود تيمرررررا    . الصررررريدالنية  والرررررد انات  والمنسررررروةات توالمستتمررررررا
ت و رررو مرررا ـ   وستيرليرررـالكبررررو ميرررل ة كسرررو  وفرررايار  وكاديررر المنشررر تعلرررى العديرررد مرررن 

الصررررغيرة والمتوسررررطة  المنشررر تعطرررى دفعررررة قويرررة للتصررررنيع السرررريع فرررري العنقرررود. تعمررررل ت
علرررررى تلبيرررررة اهتياةرررررات الصرررررناعات الكبررررررو فررررري العنقرررررود وخاصرررررة الصرررررناعات الدواييرررررة 

 . 51) توالمنسوةا

ايةالشنط واالايال البالستي
33%

المستل ما  المن لية
11%

صنالا  بالستياية أخرق
39%

أنابيب وتااي ا 
17%

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 دول االتحاد األوروبي .4.4

  ةاألورو ي كفرة كبير ددت عناقيد تجمعات صررناعات الب سررتير في دول االتتاـررررررررشرره

تلف منشررررررأة ومعظمها  62نتو  2014العاملة في  ذا القطاع في عام  المنشرررررر تهيث  لغ عدد 

ن ـررم يرـررل  ها تكـررورو  ويعمـررار يـررملي 350و ـررت عايداتها نتـررت صغيرة ومتوسطة   لغ منش

 2014 لغ إنتاج دول االتتاد األورو ي من المنتجات الب سرررتيكية عام   . 57) مليون عامل 1.45

إنتاج  (85الشننننننكل )  ويبين 2004مليون كن  و و معدل إنتاج ثا ت تقريبا  منذ عام  59نتو 

 . 57) 2014-2004دول االتتاد األورو ي من المنتجات الب ستيكية خ ل الفترة 

 البالستيكية : إنتاج دول االتحاد األوروبي من المنتجات (85الشكل )
 2014-2004الفترة  خالل

 

 

 

 

 

–المصدر: 
 

كما في ل من االتتاد األورو ي  دو 5على المنتجات الب ستيكية في ب ليتمركا ثليي الط

%  14.3%  تليها إيطاليا  نسبة 24.9  هيث تأتى تلمانيا في المرتبة األولى  نسبة (86الشكل )

%  وفى المرتبة ال،امسرررة تأتي اسررربانيا  نسررربة 7.7%  ثم  ريطانيا  نسررربة 9.6ثم فرنسرررا  نسررربة 

7.4 %(57  .   
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

% من إةمالي الصناعات الب ستيكية 33لب ستيكية نتو كياس اتميل صناعة الشنط واأل

%  وتميل المسرررتلامات 17 العنقود   ينما تميل صرررناعة األنا يب الب سرررتيكية والتجهياات نتو 

%   ينما تميل الصررررررناعات 11  هوالي الخ كاوالت المنالية )خاانات مياه  كراسرررررري  دلو  

  . 50) (84شكل )ال%  كما يوض  في 39الب ستيكية األخرو نتو 

 : نسب الصناعات البالستيكية في عنقود بالسور للبالستيك(84الشكل )

 .Cluster Profile, Balasore Plastic Industries, The Energy and Resources Institute, India,2015المصدر: 

 عنقود انكلشوار 2.1.3.4

فررررردان  3950ة ـرررررـات القررررررن الماضررررري  علرررررى مساهـرررررـتنشرررررئ العنقرررررود فررررري سبعيني
  لصررررررناعات الب سررررررتير Ankleshwar كتررررررار   ويتتررررررو  عنقررررررود تنكلشرررررروار ) 1600)

منشرررأة تعمرررل  600منشرررأة صرررغيرة ومتوسرررطة  منهرررا هررروالي  1200والكيماويرررات علرررى نترررو 
فررررررررري مجررررررررراالت األصرررررررررباغ  والمبيررررررررردات التشررررررررررية  والكيماويرررررررررات المت،صصرررررررررة  

كمرررررا يتترررررو  العنقرررررود تيمرررررا    . الصررررريدالنية  والرررررد انات  والمنسررررروةات توالمستتمررررررا
ت و رررو مرررا ـ   وستيرليرررـالكبررررو ميرررل ة كسرررو  وفرررايار  وكاديررر المنشررر تعلرررى العديرررد مرررن 

الصررررغيرة والمتوسررررطة  المنشررر تعطرررى دفعررررة قويرررة للتصررررنيع السرررريع فرررري العنقرررود. تعمررررل ت
علرررررى تلبيرررررة اهتياةرررررات الصرررررناعات الكبررررررو فررررري العنقرررررود وخاصرررررة الصرررررناعات الدواييرررررة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 دول االتحاد األوروبي .4.4

  ةاألورو ي كفرة كبير ددت عناقيد تجمعات صررناعات الب سررتير في دول االتتاـررررررررشرره

تلف منشررررررأة ومعظمها  62نتو  2014العاملة في  ذا القطاع في عام  المنشرررررر تهيث  لغ عدد 

ن ـررم يرـررل  ها تكـررورو  ويعمـررار يـررملي 350و ـررت عايداتها نتـررت صغيرة ومتوسطة   لغ منش

 2014 لغ إنتاج دول االتتاد األورو ي من المنتجات الب سرررتيكية عام   . 57) مليون عامل 1.45

إنتاج  (85الشننننننكل )  ويبين 2004مليون كن  و و معدل إنتاج ثا ت تقريبا  منذ عام  59نتو 

 . 57) 2014-2004دول االتتاد األورو ي من المنتجات الب ستيكية خ ل الفترة 

 البالستيكية : إنتاج دول االتحاد األوروبي من المنتجات (85الشكل )
 2014-2004الفترة  خالل

 

 

 

 

 

–المصدر: 
 

كما في ل من االتتاد األورو ي  دو 5على المنتجات الب ستيكية في ب ليتمركا ثليي الط

%  14.3%  تليها إيطاليا  نسبة 24.9  هيث تأتى تلمانيا في المرتبة األولى  نسبة (86الشكل )

%  وفى المرتبة ال،امسرررة تأتي اسررربانيا  نسررربة 7.7%  ثم  ريطانيا  نسررربة 9.6ثم فرنسرررا  نسررربة 
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

لى نسرررررربة من إةمالي اسررررررته   المنتجات ميل قطاع التغليف والتعبئة الب سررررررتيكية تعي

%  يليها قطاع البناء والتشررييد 40الب سررتيكية في دول االتتاد األورو ي  نسرربة تصررل إلى نتو 

%  وكما  و 9%  ثم قطاع الصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات  نسررربة هوالي  20 نسررربة 

  .(87الشكل )موض  في 
 

 دول االتحاد األوروبي فيالبالستيكية جات توزع الطلب على المنتنسب : (86الشكل )
 2012-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–المصدر: 
 

 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 البالستيك في القطاعات المختلفة  تنسب توزع استخداما: (87الشكل )
 2014 في عاماألوروبي في دول االتحاد 

 

 

 

 

 

 

 

 
–المصدر: 

 

األنواع الم،تلفة من الب ستير المست،دم في الصناعات الم،تلفة في  (88الشكل )يوض  

  هيث يسرررررررا م البولي إيييلين من،فض الكيافة  والبولي 2014اد األورو ي في عام دول االتت

لين ال،طي من،فض الكيافة  أعلى نسرررررربة في القطاعات الم،تلفة   ينما يسررررررا م البولي فينيل يإيي

كلوريد  النسررربة األعلى في قطاع البناء والتشرررييد  ويسرررا م البولي  رو يلين  النسررربة األعلى في 

 . 57)اعات المغذية لصناعة السيارات وصناعة األةهاة الكهر ايية وا لكترونيات قطاع الصن
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

لى نسرررررربة من إةمالي اسررررررته   المنتجات ميل قطاع التغليف والتعبئة الب سررررررتيكية تعي

%  يليها قطاع البناء والتشررييد 40الب سررتيكية في دول االتتاد األورو ي  نسرربة تصررل إلى نتو 

%  وكما  و 9%  ثم قطاع الصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات  نسررربة هوالي  20 نسررربة 

  .(87الشكل )موض  في 
 

 دول االتحاد األوروبي فيالبالستيكية جات توزع الطلب على المنتنسب : (86الشكل )
 2012-2014  
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 البالستيك في القطاعات المختلفة  تنسب توزع استخداما: (87الشكل )
 2014 في عاماألوروبي في دول االتحاد 
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األنواع الم،تلفة من الب ستير المست،دم في الصناعات الم،تلفة في  (88الشكل )يوض  

  هيث يسرررررررا م البولي إيييلين من،فض الكيافة  والبولي 2014اد األورو ي في عام دول االتت

لين ال،طي من،فض الكيافة  أعلى نسرررررربة في القطاعات الم،تلفة   ينما يسررررررا م البولي فينيل يإيي

كلوريد  النسررربة األعلى في قطاع البناء والتشرررييد  ويسرررا م البولي  رو يلين  النسررربة األعلى في 
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 المختلفة من البالستيك المستخدم في الصناعات المختلفة في  : األنواع(88الشكل )
 2014في عام  األوروبياالتحاد دول 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–المصدر: 

 التشيك االتحادية  جمهورية 1.4.4

إلى دول االتتاد  2004 ي إهدو دول االتتاد األورو ي التديية والتي انممت في عام 

 اسررررررت،دم مفهومث األورو ي  وتعد تجر تها في إنشرررررراء العناقيد الصررررررناعية هديية نوعا  ما  هي

 2002في عام  التنفيذوكالة وول مرة  مبادرة من وزارة الصناعة والتجارة العناقيد الصناعية أل

 ضررررورةعن ات الجدوو دراسررر سررريليايا  وتسرررفرت -مورافيا تنمية منطقةفي لمسررراعدة  هدف ا

المتوسطة الصغيرة و المنش تالتجمعات العنقودية   تيث ال يقل عدد إنشاء ي استراتيجية ـرررررررتبن
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الصرناعية  العنقود   ا ضرافة إلى اشرتراك وةود مراكا  توث  المنشر ت% من إةمالي 60عن 

 المبادئ الرييسرررية التي هددتها االسرررتراتيجية  يوتطوير تا عة للجامعات والمعا د البتيية. ت م 

اةا الصغيرة والمتوسطة التجم على تتديد فرص التعاون من تةل إزالة التو المنش تمساعدة 

التقليررديررة للنمو  ميررل التصررررررول على التمويررل وتكنولوةيررات المعلومررات  والبتررث والتطوير 

وتشررركيل شررربكات التعاون التي تركا على   ال،اصرررين  ها  تو إك ق منتجات إلى تسرررواق ةديدة

  عنقوديةمنطقة تول ونتج عن ذلر إنشاء  ةديدةمنتجات  هدف إنتاج البتث والتطوير واال تكار 

ة ـررررر  العنقوديـرررررغ عدد المناكـرررررى  لـررررر  هت"للصناعات الهندسية مورافياسيليايا " طقة و ي من

عنقود في م،تلف الصناعات على مستو  الجمهورية  وتم تنفيذ  72ن  ـر مـى تكيـة إلـالم،طط

كل )   ويبين 56)عنقود منها  42  وتم إنشررررررراء  52)عنقود منها  62نتو  ت م العناقيد  (89الشنننننن

 . 53) مهورية التشير االتتاديةالصناعية في ة

 العناقيد الصناعية في جمهورية التشيك االتحادية : أهم(89الشكل )
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 يباك نعنقود أوم 1.1.4.4

  هراديك كرالوفمنطقة عبئة والتغليف في لصناعات الت Omnipackيبا  نيعد عنقود توم

الوكنية التشررريكية المبادرة وكأهد نتاج   األكير تقدماالعنقود  التجمع   2005والذ  تنشرررئ عام 

وي،تص العنقود  تصنيع المنتجات الب ستيكية  وصناعة ا الت  . العناقيد رنامج المشاركة في 

 . 55) منشأة 52نقود وصناعة منتجات الورق والورق المقو   ويمم الع

 عنقود البالستيك 2.1.4.4

في منطقة زيلين   هدف تنمية   2006عام  "Plastic Cluster"تنشررررئ عنقود الب سررررتير 

صرررناعة الب سرررتير في المنطقة  اعتمادا على نتايج البتث والتطوير الناتجة من المراكا البتيية 

يتتو   ور مهارة العاملين في المنطقة   والعلمية المشررررررراركة في العنقود  و هدف تنمية  وتطوي

منشررررررأة تعمل في مجاالت صررررررناعات المنتجات الب سررررررتيكية وتشررررررمل  35العنقود على هوالي 

قود على مشررررررروع مشررررررتر   ين ناألنا يب  مواد البناء  والعبوات  والتغليف   كما يشررررررتمل الع

كية المغذية لصرررناعة هكومتي ةمهورية التشرررير وصرررر يا لتطوير منتجات الصرررناعات الب سرررتي

 . ClusterPlast (52 كالستر بالستمشروع يسمي  والسيارات و 
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 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 االستنتاجات والتوصيات

 أوالً: االستنتاجات

مازال تتديد تعريف موهد ومعتمد لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ييير ةدال   .1

قطاعات االقتصررادية واخت ف ونقاشررا  من ناهية اخت ف المعايير والمقاييس المعتمدة في ال

 و عدد العمالة الشرررررايعة المعايير  م   ولكن تيالنمو الصرررررناعي والتقدم التكنولوةمراهل 

 . ها

تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ت مية كبر  لدو صناع القرار في تتتل  .2

نامية  لما تلعبه  ذه المشررررررروعات من دور متور  ف لدول المتقدمة وال فة ا ي التنمية كا

 االقتصادية واالةتماعية  ها.

والمتوسطة  معال عن االستراتيجية الصناعية  ةالنظر إلى المشروعات الصغير يبغنال ي .3

الشرراملة   تيث يتم النظر إلى مسررألة التنمية الصررناعية  رمتها في ضرروء مجمل اهتياةات 

موارد المناسررربة التطوير الصرررناعي  وفى ضررروء تولويات  ذه االهتياةات  ومدو توفر ال

لتتقي  األ داف الصرررررناعية  وتتقي  اهتياةات تطوير  ذه الموارد  فمررررر  عن مجاالت 

يدة   جد عامل  كفاءة مع التتديات التي تفرز ا المتغيرات ال قدم  وفرص الت النهو  والت

وت مها ثورة المعلومات واالتصرررراالت  والتترير التجار   مما سررررا م في التنافسررررية لهذه 

 ت. المشروعا

لكي يكون للماسررسررات الصررغيرة والمتوسررطة مكانة ومسررا مة فعالة في االقتصرراد الوكني  .4

يجب تن تعتمد تنميتها وتطوير ا على اسررررررتراتيجيات واضررررررتة  ومن  ينها اسررررررتراتيجية 

ن تميل ه   للعديد من المشاكل والمعوقات التي تالتي يمكن  الصناعية التجمعات وتالعناقيد 

 . اورتقف هاي   دون تط
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الصغيرة والمتوسطة وعدم  المنش ت تعيرتاكد العديد من الدراسات تن السبب الرييسي ل  .5

اسرررررتمرارية نشررررراكها  ليس له ع قة  تجمها   ل  عملها  شررررركل منفرد ومنعال  وتفككها 

وعدم ارتباكها في  ياكل متكاملة  لذلر فين التقارب والتعاون والتكامل  ين المشررررروعات 

 .سطة يميل العامل األساسي لنجاهها وتتسين قدرتها التنافسيةالصغيرة والمتو

االقتصرررادية المشررراكل الصرررغيرة والمتوسرررطة دورا مهما في هل العديد من  المنشررر تلعبت  .6

في مجال للدول االسررررررتفادة من التجارب الناةتة  يجب  وللعديد من الدول واالةتماعية

 .تو الماسساتمات التكومستوو على الصغيرة والمتوسطة سواء  المنش ت

يشررهد االقتصرراد العالمي على نجاح العديد من تجارب الدول التي ات،ذت من المشررروعات  .7

 .الصغيرة والمتوسطة ركياة لتتقي  ت دافها التنموية

هققت اليا ان تقدما  كبيرا  في مجال الصناعة منذ الستينيات من القرن الماضي هتى تصبتت  •

نتاةها كيير من الدول الكبرو  على الرغم من تن اليا ان قوة اقتصرررادية تنافس صرررادراتها وإ

ستوعب الصناعات الصغيرة  ذا و  ال تتمتع  مواد تولية تو ثروة معدنية تذكر والمتوسطة ت

تسـررا ـررم  ماك اليا ـررـرران   % من إةمالي العمالة الصناعيـررة84.4هواليمن  ما يقرب ةاليا اني

 .الصناعي اليا اني تاج% مـن إةمالي قيمة ا ن52 نسـبة هوالـي 

تلف  750عمال نتو  10يعمل  ها تقل من  يتواليبلغ عدد المشروعات الصغيرة في إيطاليا  •

 .مشروع  وتسيطر  ذه المشروعات على البنية ا نتاةية ل قتصاد ا يطالي

عام  نتو  50والتي ال يايد عدد العمال فيها عن في تركيا تميل الصررررررناعات الصررررررغيرة  •

ناعات المتوسررررررطة والتي يقل عدد العمال  ها عن %  تم80.1 عامل فتميل  200ا الصرررررر

 . ها % من اةمالي الصناعات4.8الكبيرة تميل نتو  المنش ت%  تما  15.1نتو



135

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

 دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تاج األدوات الجراهية • يالكوت  ن تان يعتبر عنقود سرررررر يد  في  اكسرررررر ناق هدا  من ت م الع وا

لمت،صرصرة و عض ا الت الطبية الدقيقة. وينتج  ذا العنقود األدوات الجراهية ا  الصرناعية

العمليات مشررررررروع صررررررغيِر مت،صررررررص في مراهل معينة من  1500يتكون العنقود من 

% من 95ويصرردر هوالي   المشررروعات المتوسررطةمشررروع من  800من  وتكير ا نتاةية 

% من الصررررررادرات  20إنتاةه إلى تورو ا  وتمريكا الشررررررمالية  كما يسررررررا م العنقود  نتو 

 .لميةالعا

في إنشاء العناقيد الصناعية وتجمعات ع   ايمكن تن يكون لصناعة البتروكيماويات دورا  ف .8

من خ ل توفير اللقيم  الصررررناعات متنا ية الصررررغر  والصررررغيرة  والمتوسررررطة  المنشرررر ت

في م،تلف المجاالت والقطاعات الصررناعية  ميل صررناعات التعبئة  ال زم لهذه الصررناعات

شييد والبناء  والصناعات المغذية لصناعة الةتيكيوالتغليف الب س سيج سيارات  والت   والن

  وغير ا من الصرررناعات والمعدات تصرررنيع ا الت  وتكنولوةيا االتصررراالتو  والم  س

في الرردول العر يررة اعتمررادا على توفر الموارد واللقيم  هررا من منتجررات البتروكيمرراويررات 

 الم،تلفة.

من خالل توفير مواد التولية الال مة واللقيم فم  روايماويا البتصررنالة تسرراام  أن يمان .9

للدول العربية ومنافل قوو اقتصراد وبنال تنوي  فم صرنالية تسراام  ش تمنإنشرال لناقيد 

م اإلقليمم فحسررب وإنما  قليل للى المسررتو واو ما يسررتل م  ،للى المسررتوق العالممأيضررا

 هبدور للى القيام القطاع الخااي  وتشررا ،واحتضرراناارولا ، دلم الا النوع من المشرر

 .فم تنمية الا النوع من المشاري  والمساامةالناوض فم 

ضررورة االسرتفادة من نتايج تنمية مشرروعات الصرناعات الصرغيرة والمتوسرطة وخاصرة    .10

على المسرررتوو االقتصررراد  واالةتماعي في الدول المتقدمة في  ذا المجال  ونقل تجار ها 

 تطبيقها في الدول العر ية. ودراسة مدو إمكانية
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  مااال الدول العربية وخاصةم فم من الفرا المحتملة لعناقيد صنالية فم يواد العديد  .11

، ولناقيد صررنالا  المنتاا  البالسررتاية للصررنالا  المولية ةالتعبئة والتوليف البالسررتياي

اله القطالا ،   لصنالة السيارا ، التمادام للى توافر طاقا  إنتااية متمي ة ال مة لمثل

الانرررردسررررررريررررة، والبوليمرا    من مختلف دراررررا  البوليمرا  الحراريررررة، والبوليمرا

مليون طن  30إلى نحو الطاقة اإلنتااية للدول العربية  التخصررصررية، والمطاط، وتصررل 

م  فم لام  ، ، باإلضررافة إلى لناقيد صررنالا  مشررتقا  الفورمالدايد، التمادا 2016سررنويا

إنتااية اائلة من الميثانول، خاصررة وأن الدول العربية تأتم فم المرتبة للى توفر طاقا  

م فم  13إلى نحو تصررررل الثانية من حيث اإلنتاج العالمم بطاقة إنتااية  مليون طن سررررنويا

 .% من اإلنتاج العالمم 10.6نحو  ل، واى ما تمث2016لام 

يا  في التشرررررغيل يمكن تن تلعب المشرررررروعات الصرررررغيرة والمتوسرررررطة دورا   اما ومتور .12

التنسررررري   ين الدول العر ية لايادة الفرص في تنمية وتنويع  موتوفير فرص عمل إذا ما ت

والت،صررررص في ا نتاج   القاعدة ا نتاةية لهذه المشررررروعات  تيث تتكامل مع  عمررررها

 هسب المياة التنافسية لكل دولة  مما يعاز القدرة التنافسية للمنتجات العر ية.

اليد العاملة  كما  ةتذاباالصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة دورا   اما  في  تلعبتن يمكن  .13

يمكن تن تلبي اهتياةات السكان والمسا مة في زيادة القيمة الممافة للمنتجات  هيث تن 

التاةة إلى تكنولوةيا معقدة   مصغر هجم  ذه المشروعات ومتدودية رتس المال  وعد

لتطورات  وسرررررهولة ات،اذ القرار  يمكنها من تداء لى قدرتها على التكييف مع اإإضرررررافة 

  ذا الدور في كافة الدول العر ية.
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 ثانياً التوصيات

وضرررررع اسرررررتراتيجيات  وإقرار خطط تنمية متوسرررررطة  وكويلة األةل ل سرررررتفادة من نتايج  .1

التجارب الدولية الرايدة في مجال تنمية الصررررررناعات الصررررررغيرة  والمتوسررررررطة  ومتنا ية 

 الصغر.

التنسري  والتعاون  ين الجهات  والهيئات المعنية  تنمية المشرروعات الصرغيرة  والمتوسرطة  .2

في الدول العر ية  لتتديد تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة   ما يتماشى مع 

 التعاريف والمفا يم الدولية.

والتشريعات  تشجيع إنشاء مشاريع للصناعات الصغيرة  والمتوسطة  ومراةعة السياسات   .3

 التمويل. توتتدييها  ما يممن تسهيل إةراءا

تشررجيع وتتفيا مشرراركة القطاع ال،اص في تنمية المشررروعات الصررغيرة  والمتوسررطة إلى  .4

 ةانب القطاع التكومي.

المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة كنواة لبناء اقتصررراد متين مجال  ياالسرررتيمار فتشرررجيع  .5

 .دول العر ية التي تعتمد على النفط كمورد رييسي  وتنويع مصادر الدخل للمستقب   

ا راز ت مية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومردود ا االقتصاد  السريع والمتميا   ما  .6

 يممن تشجيع الماسسات المالية العر ية على المشاركة في تمويل ميل تلر المشروعات.

ل،اصرررة  تتديد الفرص المتاهة  منتظمة  ين الدول العر ية وا ةتتديث قاعدة البيانات  صرررف .7

والمتتملة لتنمية المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة في مجال صرررناعات البتروكيماويات  

 كبقا  للموارد المتاهة  كل دولة  ولسرررررهولة تبادل المعلومات  وتتقي  التكامل االقتصررررراد  

وو ا قليمي وتوفير التمويل المالي ال زم  والمتافظة على تنافسررررية الصررررناعة على المسررررت

 والدولي.

التكامل  ين الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات ا نتاةية األةنبية الكبرو لما لها  .8

 من دور متور   ام في رفع مستو  ةودة المنتجات  وضمان التنافسية في األسواق.
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منتجات ةديدة  ومت،صرررصرررة لمرررمان تأ يل الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة في الدول 

 العر ية واختراق األسواق العالمية.

توفير الدعم الفني ال زم  والتدريب  وهل المشررررررك ت الفنية للمشررررررروعات الصررررررغيرة  .10

راسات والمتوسطة لصناعة البتروكيماويات  خ ل المراهل الم،تلفة  سواء في مراهل الد

والبناء  والتشررررررغيل  وا نتاج   د  ومراهل الت،طيط  ومراهل التشررررررييةالفنية واالقتصررررررادي

 والتسوي    ما يممن انتظام العمليات ا نتاةية واستمرار ا.

 إعداد  رامج تدريب للعمالة  والكوادر الفنية  كبقا  ألهدث تكنولوةيات التصنيع. .11
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The Role of the Petrochemical Industry in the Development of Small 
and Medium Enterprises 

 
Abstract 

SME’s cluster projects played a major role in the economic and 

social developments in several countries across the world. The 

importance of these clusters is due to their ability to create different job 

opportunities, and contribute to solving the problem of unemployment, 

increasing national income, and diversifying the countries income 

resources, and increasing value added of the low price raw materials. 

SME’s clusters characterized with their low investment costs.  

   Several developed and developing countries succeeded in benefiting 

from the advantages of small and medium enterprises and adopted this 

sector as one of the most important national level of economic 

development.  In India, for example, small and medium-sized enterprises 

have played an important role in resolving many of their problems. India 

is therefore considered as a successful legened in the field of SMEs, and 

such experiences can be used on a  country and institutional level. 

The purpose  of this  study is to highlight the potential role of the 

petrochemical  industry in developing and implementing  SME’s cluster 

projects in the Arab countries, depending on the availability of  

petrochemicas as a  feedstock.  
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The study began by defining the concept of clusters and their 

characteristics, follwed by indicating the potential role of the 

petrochemical industry in the establishment of small and medium 

enterprises by securing the necessary feedstocks for different sectors such 

as: plastic packaging, construction, Textile, communication technology, 

machinery and equipment manufacturing, and other industries.  

The study highlighted the experiences of some Arab countries in the 

establishment of clusters of petrochemical and downstream industries at 

 governments level; such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates.  

The study tackeled different models of some clusters of small and 

medium enterprises in the fields of plastics, polymers and rubber in 

different countries; to benefit from the results of the development of such 

industries at the economical and social level in these countries, transfer 

their experiences and study their applicability in the Arab countries. 

Finally, the study ends with a brief summary, conclusions 

and recommendations. 
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