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 د. حنان جميل عاشور 

الصادر عن منظمة االمم املحدة للتنمية الصناعية على  2020يعتمد مؤشر تنافسية االداء الصناعي لعام 

قياس وتقييم أربعة عوامل أساسية وفرعية  وهي نصيب الفرد من القيمة املضافة في الصناعات التحويلية، ونصيب 

ادرات فضال عن تقييم الهيكل االنتاجي والتقني الفرد من الصادرات املصنعة، والكثافة الصناعية، ومستوى جودة الص

للقطاع الصناعي ومدى قدرته على إنتاج وتصدير السلع  املصنعة بصورة تنافسية اذ كلما ارتفعت قيمة املؤشر كلما دل 

 ذلك على ارتفاع تنافسية االنتاج الصناعي في الدولة. 

انخفاض  التي تم دراستها،  152بين الدول الـدولة عربية من  16 اشتمل علىالذي وقد سجل املؤشر اعاله  

 دولتي باستثناءخرى، ال مع الدول انتاجية لديها باملقارنة ال العربية ومحدودية القدرات ا التنافسية الصناعية للدول 

 1.(0.067)الصاعدة وكذلك باملتوسط العالمي البالغ مقارنة  بالدول  مارات والسعوديةال ا

 جاءتفي حين ( عامليا 35)املرتبة عربيا  و  املركز االول  اظهرت نتائج التقرير بان دولة االمارات احتلت كما

شهدت كل  باملقابل ،عامليا (45الثالث عربيا  و) قطر في املركزدولة وجاءت  عامليا (37)والثاني عربيا  السعودية في املركز

في حين لم يسجل العراق اي تحسن وبقى باملرتبة  (2019السابق )من الجزائر وفلسطين واليمن تراجعا نسيبا عن العام 

 عامليا وعربيا. االخيرة

سلط التقرير الضوء على معدالت قطاع الصناعة التحويلية من الناتج املحلي اإلجمالي الوطني في املنطقة. كما   

في  % 8.3مقابل  2020من الناتج املحلي اإلجمالي الوطني في عام  % 3.1سجل  اذ منخفضا جدا في لبنان )هذا املعدل كان 

 %6املاضية(، أما في الكويت )فسجل  20وبقي ثابتا على مدى السنوات الـ  2020عام  % 3(، وسجل في العراق )2008عام 

ونسبة الصناعة التحويلية من الناتج املحلي  املاضية(. 20استقراره على مدى السنوات الـ  حافظ على اذ 2020عام 

(، ومتوسطة في اململكة العربية 2020عام  % 7كانت نسبة هذا القطاع  اذاإلجمالي منخفضة نسبيا في قطر وُعمان )

، لكنها 2020من الناتج املحلي اإلجمالي في عام  % 17ي األردن )، إال أنها تشهد نموا(، ومرتفعة نسبيا ف% 13السعودية )

من الناتج املحلي اإلجمالي(. أما في سوريا، فاستقرت هذه النسبة عند  % 21.2، 2008سجلت عام  اذ آخذة في االنخفاض 

 2الرغم من عدم توافر البيانات الحالية. ، على2011من الناتج املحلي اإلجمالي قبل الصراع الذي بدأ عام  % 15

املكون التقني في  محدودية مساهمة املؤشرات الفرعية املكونة ملؤشر التنافسية الصناعية يتبين من خالل 

 أيضا يلحظكما املتقدمة. التقنيات   املعتمدة على املتقدم صناعات دول العالممقارنة بال الصناعة التحويلية العربية.

الصناعات العاملية مع وجود تفاوت كبير  القيمة املضافة والصادرات إلى إجمالي  حيثضعف حصة هذه الصناعات من 

الترتيب،  ضرورة رفع القدرات التنافسية للدول املتأخرة في  داء الصناعي بين الدول العربية، مما يستدعيال ا في تنافسية 

 (.1)شكل 

الصناعي في  بد من السعي إلى رفع مساهمة القطاع  الصناعاتها  أعلى في تحقق الدول العربية تنافسية ولكي 

بتكار، وزيادة تصنيع املنتجات عالية التقنية، ورفع املستوى التقني ال دعم انتاجية و ال ا جمالي عبر تحسين ال الناتج املحلي ا

بتنميتها، خاصة الصناعات الدوائية سراع ال أظهرت الجائحة ضرورة اوالتوجه نحو الصناعات التي ،في مجالي املكننة 

 العالجية والوقائية. واملنتجات

                                                           
1
 .105-104. ص المتحدة ةيدولة اإلمارات العرب –بوظبي (. 2021(. التقرير االقتصادي العربي الموحد )2021صندوق النقد العربي.) 
2

. تقرير منشور على الرابط اإلنتاجية نمو حيثمنطقة الدول العربية اآلن هي األسوأ أداء على الصعيد العالمي من (. 2022االمم المتحدة.)  

صباحا.  في  10:41. اخر دخول 2022/اذار/ 29بتاريخ  https://news.un.org/ar/story/2022/03/1097542االلكتروني 

25/5/2022 

https://news.un.org/ar/story/2022/03/1097542%20بتاريخ%2029/اذار/%202022
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 2020داء الصناعي ال دول العربية حسب مؤشر تنافسية اترتيب ال( 1جدول )

 قيمة المؤشر عالمياترتيب  عربياترتيب  

 0.0892 35 1 االمارات

 0.0837 37 2 السعودية

 0.0633 45 3 قطر

 0.0577 51 4 البحرين

 0.0523 55 5 الكويت

 0.0406 61 6 المغرب

 0.0369 63 7 عمان

 0.0366 64 8 مصر

 0.0353 67 9 تونس

 0.028 76 10 االردن

 0.0163 94 11 لبنان

 0.0139 98 12 الجزائر

 0.0095 112 13 فلسطين

 0.0084 116 14 سوريا

 0.0029 140 15 اليمن

 0.0007 147 16 العراق

المتوسط 
 العالمي

0 .067  

 

 

  2020( ترتيب الدول العربية حسب مؤشر تنافسية االداء الصناعي 1) شكل

 (.منطقة الدول العربية اآلن هي األسوأ أداء على الصعيد العالمي من 2022االمم املتحدة .)نمو اإلنتاجية. تقرير منشور  حيث

 .25/5/2022صباحا.  في  10:41. اخر دخول 2022/اذار/ 29بتاريخ  https://news.un.orgعلى الرابط االلكتروني 

 (.بوظبي 2021(. التقرير االقتصادي العربي املوحد )2021صندوق النقد العربي .)– املتحدة.  ةیدولة اإلمارات العرب 
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