الصـنـاعـات الـرئـيـسـيـة في الوطن العربي
 - 1صناعة الحديد و الصلب ٌ :الحظ أن الدول العربٌة قد بدأت فعال فً إنشاء
صناعة الحدٌد والصلب إستجابة للزٌادة السرٌعة فً الطلب و التدفق المستمر
للواردات .بالرغم من توفر المقومات الصناعٌة فً البالد العربٌة :
 وفرة خام الحدٌد الذي ٌحتوي على نسبة عالٌة من المعدن. توفر حدٌد الخردة من حطام اآلالت ،السٌارات والمعادن القدٌمة. توفر الوقود الالزم لعملٌة الصناعة. توفر الحجر الجٌري و المٌاه. توفر السبائك الحدٌدٌة الالزمة لصناعة الصلب مثل المنغنٌز و التنجستٌن.ال تزال هذه الصناعة فً طور التكوٌن ( ،الجزائر  ،مصر  ،السعودٌة  ،العـراق ).
القدرة اإلنتاجٌة مازالت ضعٌفة وال تلبً طلب الوطن العربً من الصلب المقدر
بحوالً 9ملٌون/طن .كما تواجه صعوبات أهمها  :سوء التسٌٌرالناتج عن عدم التحكم
فً التكنولوجٌا.
 - 2صناعة تكرير البترول ٌ :سٌطر الوطن العربً على  % 34,2من إنتاج العالم
للنفط وأكثر من  1/2تجارته الدولٌة (  ) % 45معدل اإلستهالك المحلً جد ضعٌف
ال ٌزٌد عن  % 2,3من اإلستهالك العالمً ،ال ٌملك سوى  % 5من طاقة التكرٌر
العالمٌة و % 14,6من إجمالً انتاجها من النفط الخام.
ٌترت ب عنه هدر و ضٌاع ألنفس ثروة ٌملكها الوطن العربً نتٌجة عدم التناسب
المطروح فً هذا المجال.
 - 3صناعة األسمدة  :رغم توفر مقومات الصناعة فال تزال تبعٌة العالم العربً قائمة
نحو الخارج ما عدا بعض دوله ،التً فكرت فً إنشاء مركبات متواضعة كالجزائر،
مصر ،العراق و األردن .لكن اإلنتاج متدنً ( العقبات التكنولوجٌا ).

 - 4صناعة الغزل و النسيج  :من أقدم وأهم الصناعات فً الوطن العربً ( وفرة
المواد األولٌة الضرورٌة ) لكنها ال تغطً حاجٌات الطلب أو اإلستهالك فهً ال تلبً
سوى  % 40من الطلبات بانتاج ٌقدر بـ  200طن من الغزل و ملٌار متر من
المنسوجات .و تتركز هذه الصناعة فً الجزائر ،مصر ،لبنان و سورٌا.
 - 5الصناعة الغذائية  :و تتمثل فً صناعة السكر ،و ٌقدر إنتاج الوطن العربً من
السكر حوالً  000ألف طن % 2 ( .من االنتاج العالمً ) .أهم الدول المنتجة لهذه
المادة  :مصر ،سورٌا  ،العراق  ،لبنان و بلدان المغرب العربً.
 - 6صناعة الزيوت النباتية  :تعتمد أساسا على الزٌوت و ٌقدر إنتاج الوطن العربً
بحوالً  400ألف طن سنوٌا % 2,5 ،من االنتاج العالمً.
 - 7صناعة األغذية المحفوظة :
* حفظ الخضر و الفواكه و اللحوم و األسماك و توجد خاصة فً بلدان المغرب
العربً ،مصر ،األردن و العراق.
* صناعة حفظ األسماك  :مورٌتانٌا  ،مصر ،تونس ،المغرب األقصى والجزائر.
* حفظ اللحوم  :مصر و السودان.

