
قطاع الكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي 2013 

@حقائق وأرقام@

الملخص باللغة العربية



مثلت ما نسبته 3,3% من الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون في 2013

ساهمت بنسبة 35% من القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية في 2013

حققت ما ُيقدر بحوالي 89,4 مليار دوالر أمريكي من إيرادات 

المبيعات في 2013

توظف ما يزيد عن 148,900 شخص بشكل مباشر

تبلغ نسبة التوطين في صناعة الكيماويات الخليجية نحو %56 

102,6 مليار دوالر أمريكي قيمة إجمالي إنتاج صناعة الكيماويات 
بدول المجلس في 2013

بلغت الطاقة اإلنتاجية للصناعة في عام 2013 140,5 مليون طن 

حققت الصناعة نمًوا سنويا مقداره 10% على مدى العقد األخير

10% من الناتج اإلجمالي العالمي للمنتجات الرئيسية يتم انتاجها في دول 
مجلس التعاون
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لعبت صناعة الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي دوًرا متكاماًل 
في التنمية االقتصادية بالمنطقة. في 2013، حققت الصناعة ما يقدر 

بحوالي 53,9 مليار دوالر من القيمة المضافة، والتي تمثل ما نسبته 
3,3% من الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة.

ساهمت صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون 
الخليجي بما نسبته 3,3% من الناتج المحلي اإلجمالي 

للمنطقة في 2013

 
مجلس التعاون الخليجي: الناتج المحلي ا�جمالي من ا�نشطة ا�قتصادية 

الرئيسية لعام 2013 

%46,6

%1,4

%5,5

%8,5
%5,4 %9,7

%9,3

%1,1

%12,5

%2,4

%3,3

%3,6

خدمات المال والتأمين 
والعقارات وا�عمال 

خدمات أخرى 

الصناعة التحويلية 

الزراعة والحراجة 
والصيد 

قطاع 
التكرير 

البتروكيماويات 
والكيماويات 

صناعات 
تحويلية أخرى 

إجمالي: 1,65 تريليون دوالر أمريكي 

النقل والتخزين واالتصاالت 

تجارة الجملة والتجزئة 
والمطاعم والفنادق 

ا�نشاء 

الكهرباء والمياه 

النفط الخام 
والغاز الطبيعي 

مالحظة: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الحالية
المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتحليل جيبكا، 2014
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قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام |

تعتبر صناعة الكيماويات مفتاح النجاح لقطاع 
الصناعة التحويلية في معظم دول مجلس 

التعاون الخليجي 

يرتبط الطريق إلى االزدهار االقتصادي ألي أمة بمدى قوة قطاع 
الصناعات التحويلية القائمة بها. واصل ناتج الصناعة التحويلية، 
والذي ُيقاس بالقيمة المضافة، في دول مجلس التعاون النمو 

بحوالي 8% سنوًيا خالل السنوات الخمس األخيرة. وفي الوقت 
نفسه، سجلت القيمة المضافة لصناعة الكيماويات معدل نمو 
يقدر بحوالي 12% سنوًيا خالل الفترة نفسها. كما نمت صناعة 

الكيماويات في دول مجلس التعاون في الفترة ما بين 2008 
و2013، بمعدل يوازي ضعف معدل  نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

تقريًبا. 
بنهاية عام 2013، ساهمت صناعة الكيماويات بنسبة %37,1 

من الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحويلية. في 
المملكة العربية السعودية وقطر، ساهمت صناعة الكيماويات 

في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 
أعلى وصلت إلى %43.

صناعات تحويلية أخرىالكيماويات

مساهمة صناعة الكيماويات من القيمة المضافة لقطاع 
الصناعة التحويلية حسب الدولة بمجلس التعاون لعام 2013

%100

%100

%100

%100

%100

%100

السعودية

قطر 

عمان 

الكويت 

ا�مارات

البحرين

%57,3%42,7

%57,4%42,6

%66,4%33,6

%77,1%22,9

%78,3%21,7

%89,2%10,8

المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، 
وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتحليل جيبكا، 2014
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1.   مساهمة صناعة الكيماويات في ناتج الصناعة التحويلية

تعتبر صناعة الكيماويات ثاني أكبر صناعة 
ضمن قطاع الصناعة التحويلية في دول 

مجلس التعاون الخليجي وقد تجاوزت معدل 
النمو لهذا القطاع

وقد وصلت قيمة ناتج صناعة الكيماويات في 2013 إلى 
102,6 مليار دوالر أمريكي. وهي ثاني أكبر صناعة ضمن قطاع 

الصناعة التحويلية بعد التكرير، ومثلت حوالي 22% من ناتج 
الصناعة التحويلية بالمنطقة في 2013.

وخالل السنوات الخمس األخيرة، فاقت صناعة الكيماويات 
قطاع الصناعة التحويلية من حيث النمو حيث حققت معدل 
نمو سنوي تراكمي نسبته 19,6% سنوًيا مقابل 15% سنوًيا 

التحويلية. لقطاع الصناعة 

منتجات أخرىفلزات أساسيةمنتجات غذائية ومشروباتمعادن الفلزيةالكيماوياتالتكرير

271,0
313,8

390,4
429,3

473,3

ناتج قطاع الصناعة التحويلية حسب الصناعة بمجلس التعاون الخليجي، بالمليار دوالر أمريكي

20102009 2011* 2012* 2013*

%15

80,7

50,1
24,0
19,3
15,7

81,3

97,2

59,3
26,1
21,9
18,7

90,5

125,5

87,5

28,8
20,5
19,1

109,1

133,3

91,9

31,2
26,6
22,9

123,5

145,5

102,6

33,8
30,0
25,2

136,2

مالحظة: بيانات 2011-2013 أولية
المصدر: منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، الهيئات اإلحصائية، تقديرات جيبكا، 2014
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مساهمة صناعة الكيماويات في ناتج الصناعة التحويلية

20102008 2009 2011 2012 2013

(100= 2008)

الصناعة التحويليةالكيماويات

100

100 107,5
127,5

105,190,8

188,0 197,4

143,8
130,8

220,4

158,5

مؤشر الصناعة التحويلية وصناعة الكيماويات بمجلس التعاون الخليجي

مالحظة: بناًء على قيمة الناتج، تعتبر بيانات 2011 - 2013 أولية
المصدر: منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، الهيئات اإلحصائية، تقديرات جيبكا، 2014

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام |
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الطاقة ا	نتاجية للكيماويات بمجلس التعاون الخليجي
مليون طن

2013 2003

أساسي بوليمراتأسمدة أساسية كيماويات تحويلية

بتروكيماويات مواد غير عضوية أساسية

منتجات وسيطة  كيماويات غير
عضوية

 مواد خام
ل�سمدة

متخصصة

14,3

6,5
4,5

7,4 7,7

12,8

1,5 0,0

45,2

24,1

6,5

21,7
19,3 21,2

2,2 0,4

%12,2 %14 %3,7 %11,4 %9,7 %5,1 %4 %31,5 CAGR
(2013-2003)

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

تضاعف إنتاج الكيماويات في دول مجلس 
التعاون الخليجي ثالث مرات على مدى 

الطاقة  بنمو  الماضي، مدفوًعا  العقد 
الكيماويات  اإلنتاجية في فئات صناعة 

واألسمدة والبوليمرات   األساسية 

2. تقسيم الطاقة اإلنتاجية حسب فئة المنتج

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام |

التعاون  الكيماويات في دول مجلس  حققت صناعة 
سنوًيا خالل العقد   %10 الخليجي نمًوا نسبته 

اإلنتاجية ضمن فئات  الطاقة  بنمو  األخير مدفوعة 
واألسمدة. والبوليمرات  األساسية  البتروكيماويات 
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وصلت الطاقة اإلنتاجية لصناعة الكيماويات 
في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 

140,5 مليون طن في 2013، استأثر قطاع 
البتروكيماويات بثلثيها 2/3

في 2013، مثلت البتروكيماويات 69,3% من  إجمالي ناتج 
صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي. مثلت 
البتروكيماويات األساسية والبوليمرات القطاعات األكبر ضمن 

صناعة الكيماويات بدول المجلس  وبحجم إنتاج بلغ 45,2 
مليون طن و24,1 مليون طن على التوالي.

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام |

أساسي

 أسمدة
أساسية

بوليمرات

 مواد خام
ل�سمدة

الطاقة ا�نتاجية للكيماويات حسب فئة المنتج بمجلس التعاون الخليجي

20052003 2007 2009 2011 2013

54,7
69,3

81,1

104,5

%10 128,5
140,5

7,4
4,5
6,5

7,7
12,8

1,5

14,3

9,8
4,7
9,0

10,4
14,1

1,7

19,4

12,0
5,0

12,1

10,9
15,4

1,7

23,8

18,6
5,5

17,6

11,7

16,6
1,9

32,6

20,7
5,8

21,3

16,6

19,8
1,90,3

42,2

21,7

6,5

24,1

19,3

21,2
2,2

0,4

45,2

ت
يا

او
يم

ك
رو

بت
ية

س
سا

ة أ
وي

ض
 ع

ير
 غ

اد
مو

 منتجات
وسيطة

متخصصة

 كيماويات
تحويلية

 كيماويات غير
عضوية

الطاقة ا�نتاجية للكيماويات حسب فئة المنتج بمجلس التعاون الخليجي
بإجمالي: 140,5 مليون طن

أساسية 

وسيطة 

%32,2

بوليمرات  %17,1

تحويلية  %4,6

%15,4

1,5%كيماويات غير عضوية 

مواد خام ل�سمدة 

0,3%متخصصة 

%15,1

13,8%أسمدة أساسية 

بتروكيماويات:
%69,3

مواد غير عضوية أساسية: 
%30,4

ُتعتبر البوليمرات من بين أهم المنتجات التي يتم إنتاجها حالًيا 
في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يزداد الطلب باستمرار 

على اللدائن الحرارية والبوليمرات المتخصصة مدفوًعا بالنمو 
في صناعات اإللكترونيات واإلنشاءات والسيارات.
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تستُأثر عشرة منتجات بأكثر من 2/3 من 
الطاقة اإلنتاجية لقطاع الكيمياويات في 

المنطقة 
تتضمن المنتجات العشر األولى للصناعة في دول مجلس 

التعاون الخليجي مقسمة حسب الحجم ثالث مجموعات 
من فئات المنتجات تشكل ما يلي:

•	 الكيماويات األساسية التي تشمل اإليثيلين والميثانول  	
والبروبيلين. تمثل هذه المنتجات الثالث مًعا %21,7 

من الناتج اإلجمالي في المنطقة. تتوزع النسبة الخاصة 
بها كما يلي: اإليثيلين )15,5%( والميثانول )%6,6( 

والبروبيلين )%5(.

•	 األسمدة، والتي تشمل اليوريا واألمونيا. تعتبر اليوريا ثاني  	
أكبر منتج في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث 
حجم االنتاج وقد مثلت ما نسبته 10,8% من إجمالي 
حجم إنتاج الكيماويات في المنطقة في عام 2013، 

تليها عن قرب األمونيا بنسبة %8,3.

 LDPE( منتجات البوليمر التي تشمل: البولي إيثيلين 	• 	 
وHDPE وLLDPE( والبولي بروبيلين )PP(. وتمثل 

هذه المنتجات مجتمعة ما نسبته 13,9% من صناعة 
 HDPE )%5,1(و PP )%5,8( :الكيماويات في المنطقة

.LLDPE )%3,1(و

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

3.   المنتجات الكيماوية العشر األولى المنتجة في دول 
مجلس التعاون الخليجي

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 

المنتجات العشر ا�ولى في صناعة الكيماويات بمجلس التعاون الخليجي لعام 2013

140,5
 مليون

طن

إيثيلين 
%15,5 

 يوريا
%10,8 

 أمونيا
%8,3 

 ميثانول
%6,6 

 بولي
 بروبلين
%5,8 

متعدد إ
 يثيلين
عالي

 الكثافة 
%5,1 

 بروبلين
%5,0 

 أحادي
 جاليكول

 إيثيلين
%3,8 

 بولي إيثيلين خطي
 منخفض الكثافة

%3,1 

 ميثيل ثالثي
 بوتيل ا�يثر

%3,0 

 مواد
 أخرى
%33,0
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

4.   الطاقة اإلنتاجية في دول مجلس التعاون الخليجي 
حسب الدولة

الطاقة ا�نتاجية للكيماويات حسب الدولة بمجلس التعاون الخليجي
(مليون طن)

36,1

2013 2003

السعودية قطر ا�مارات عمان الكويت البحرين

91,5

7,8

19,3

4,5
10,5 9,1

4,9 8,6
1,4 1,5

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام |

شهدت صناعة الكيماويات في المملكة 
العربية السعودية نمًوا هائاًل حيث ارتفع حجم 

اإلنتاج ثالثة أضعاف خالل العقد األخير 
تبرز المملكة العربية السعودية كمركز إنتاج عالمي للكيماويات 

والبالستيك. وبإنتاج قدره 91,5 مليون طن، كما تستُأثر صناعة 
الكيماويات السعودية بحصة األسد من صناعة الكيماويات في 

المنطقة، ممثلة 65% من إجمالي ناتج الكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي. 
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الطاقة ا�نتاجية للكيماويات حسب الدولة بمجلس التعاون الخليجي

20052003 2007 2009 2011 2013

54,7
69,3

81,1

104,5

%10 128,5
140,5

7,8
4,54,9

1,4

36,1

10,8
5,1
2,84,9

1,4

44,1

11,1
5,6 3,65,0
1,4

54,4

11,2
5,6

7,36,0
1,4

73,0

17,3

9,1
9,0

8,5
1,5

83,1

19,3

10,5
9,1
8,6

1,5

91,5

البحرينالكويتعمانا�ماراتقطرالسعودية

في حين تستمر السعودية في لعب الدور 
الرئيسي بهذه الصناعة في المنطقة، تسعى 

الدول األخرى في مجلس التعاون الخليجي إلى 
توسيع إنتاجها بصورة متسارعة أيًضا 

أدى التوسع القوي والثابت في اإلنتاج اإلقليمي للكيمياويات إلى 
تغيرات هيكلية في الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي. 

فعلى سبيل المثال؛

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

ارتفع ناتج الكيماويات في قطر والكويت واإلمارات العربية 
المتحدة إلى الضعف في العقد الماضي. وخالل هذه 

الفترة، نمت صناعة الكيماويات في المنطقة بمعدل نمو 
سنوي تراكمي قدره 10%. وقد شهدت كل دولة من دول 

مجلس التعاون الخليجي نمط نمو فريًدا من نوعه. فقد ركز 
التوسع السعودي في إنتاج الكيماويات إلى حد كبير على 

البتروكيماويات واألسمدة الفوسفاتية، بينما ركزت قطر على 
صناعة األسمدة النيتروجينية، في حين ركزت اإلمارات على 

البالستيك.

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 



11

شهد استغالل الطاقة اإلنتاجية في صناعة 
الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي 

ارتفاًعا من 91% في عام 2012 إلى 94% في 
عام 2013 

أدى التحسن الكبير في المعدالت التشغيلية للمصانع
إلى تحسن شامل في معدالت االستغالل من 91% إلى %94. 
ويتجلى ذلك بوضوح في قطر، حيث فاقت مستويات استغالل 

الطاقة اإلنتاجية نسبة 100% في 2013 متجاوزة مستويات 

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

عام 2012. وبالمثل، شهد استغالل الطاقة اإلنتاجية في الكويت 
تحسًنا بنسبة 2 بالمائة في عام 2013 ليصل إلى %99.

على النقيض من ذلك، شهد معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية 
في اإلمارات تراجًعا من 91% في عام 2012 إلى 88% في 

عام 2013. ويعتبر هذا التراجع الوحيد في معدالت التشغيل 
في عام 2013، ويأتي السبب خلف ذلك  في  األغلب  بسبب   

تشغيل وحدات إنتاج جديدة من قبل شركتي بروج وفرتيل. 

5.   استغالل الطاقة اإلنتاجية حسب الدولة

النسب المئوية الستغالل الطاقة ا�نتاجية في صناعة البتروكيماويات حسب الدولة بمجلس التعاون الخليجي

%83

%100

%94

%97

%92

%91

%91

 البحرين

 قطر

 الكويت

 عمان

 دول
 المجلس

السعودية

 ا�مارات

2012

%103

%116

%94

%99

%92

%94

%88

 البحرين

 قطر

 الكويت

 عمان

 دول المجلس

 السعودية

 ا�مارات

2013
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حققت دول مجلس التعاون الخليجي رقًما 
قياسًيا بلغ 66,1 مليون طن من صادرات 

الكيماويات، ومع ذلك تواصل البتروكيماويات 
 هيمنتها 

على نحو يفوق غيرها من المنتجات والسلع، حققت صناعة 
الكيماويات بدول مجلس التعاون طفرة بفضل أسواق الصادرات 

والطلب المتزايد عليها. وصل حجم صادرات الكيماويات عام 
2013 إلى 66,1 مليون طن، وهو ما يعد أكثر من ضعف حجمها 

في عام 2003. وعلى مدار فترة عشرة أعوام، نمت صادرات 
الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9% سنوًيا 

مدفوعة بقطاع البتروكيماويات والذي استأثر بنسبة %63,4 
من إجمالي حجم الصادرات. وقد حققت البوليمرات، من بين 

البتروكيماويات األخرى، معدل نمو كبير بلغ 11,3% سنوًيا 
لترتفع قيمة صادراتها إلى 18,5 مليون طن عام 2013، وكان  

اللدائن الحرارية السلعية صاحبة الحصة االكبر فيه.

استمر الطلب على األسمدة في تعزيز صادرات دول مجلس 
التعاون الخليجي من األسمدة. وعلى مدى العقد الماضي، 

تضاعفت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من األسمدة 
ثالث مرات من حيث الحجم لتصل إلى 18,4 مليون طن في 

عام 2013، وشكلت 27,8% من إجمالي الصادرات.
المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية الخليجية، األمم المتحدة، 2014

المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية الخليجية، األمم المتحدة، 2014

صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي
 بالمليون طن

27,9
32,1

38,739,4

55,0

66,1

2003 2005 2007 2009 2011 2013

%9

صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي حسب فئة المنتج
لعام 2013 (بإجمالي: 66,1 مليون طن)

 %33,9
 مواد غير عضوية أساسية

27,8% أسمدة
 بتروكيماويات

%63,4

 كيماويات أساسية
%35,3 ووسيطة وتحويلية

28,1%  بوليمرات

 غازات صناعية %0,05

 كيماويات متخصصة %1,9
0,8% كيماويات سلعية

 كيماويات غير عضوية %6,1

6.   صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون حسب فئة المنتج
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ولم تسهم الكيماويات المتخصصة واالستهالكية، على الرغم 
من كونها منتجات عالية القيمة، سوى بنسبة ضئيلة من صادرات 

الكيماويات الخاصة بدول مجلس التعاون لتبلغ 
1,9% و0,8% على التوالي.
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صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي
مليار دوالر أمريكي

8,0
14,8

21,322,2

44,8

54,6%21,2

2003 2005 2007 2009 2011 2013

صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي حسب فئة المنتج
لعام 2013 (بإجمالي: 54,6 مليار دوالر أمريكي)

%13,6
 مواد غير عضوية أساسية

 بتروكيماويات

%81,2

 كيماويات أساسية
35,4% ووسيطة وتحويلية

 بوليمرات %45,8

 أسمدة %11,4

 غازات صناعية %0,3

 كيماويات متخصصة %3,8
1,4% كيماويات سلعية

 كيماويات غير عضوية %1,9

ارتفعت التجارة الخارجية في الكيماويات لدول 
مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي 

بلغ 54,6 مليار دوالر أمريكي في 2013 
تواصل صناعة الكيماويات الخاصة بدول مجلس التعاون 

الخليجي اقتناص الفرص التجارية واالستفادة منها. حققت 
هذه الصناعة صادرات قياسية بلغت 54,6 مليار دوالر أمريكي 

عام 2013، وهو ما شكل زيادة مدهشة في معدل النمو 
السنوي التراكمي للصادرات بلغت 21,2% خالل العشر سنوات 

األخيرة )2013-2003(.

يقدم التحليل القطاعي ألداء صادرات دول مجلس التعاون 
الخليجي النتائج التالية:

قدرت قيمة صادرات البوليمر من دول مجلس التعاون الخليجي 
في عام 2013 بمبلغ 25 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل 

45,8% من إجمالي الصادرات من حيث القيمة. شهدت صادرات 
البوليمر أعلى معدالت للنمو بين فئات المنتجات األخرى بمعدل 

نمو لصادرات خامات البالستيك بلغ 25,8% خالل العقد الماضي.

ضمن فئة المواد غير العضوية األساسية، يتكون الجزء األكبر 
من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من األسمدة. ونظًرا 
للطبيعة السلعية لألسمدة، فإن مساهمتها في الصادرات من 

حيث القيمة أقل بكثير من مساهمتها من حيث الحجم. في 
عام 2013، شكلت األسمدة 11,4% من إجمالي القيمة؛ ومع 

ذلك يعد النمو التاريخي الذي بلغ 19,7% سنوًيا منذ عام 2003

واحًدا من أعلى نمو محقق مقارنة بالمنتجات األخرى.
هذا وقد صدرت دول مجلس التعاون الخليجي كيماويات 

متخصصة بقيمة 2,1 مليار دوالر أمريكي في 2013، بما يمثل 
3,9% من الصادرات العالمية. وعلى الرغم من كون الكيماويات 

المتخصصة ال تسهم إال بنسبة ضئيلة في الوقت الحالي، إال 
أن نمو صادراتها بمعدل نمو سنوي تراكمي 10,7% سنوًيا بين 

عامي 2003 و2013 يبرهن على التركيز المتزايد من جانب دول 
مجلس التعاون الخليجي على إنتاجها وتصديريها.

المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية، األمم المتحدة، 2014

المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية، األمم المتحدة، 2014

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 
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واردات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي
بالمليون طن

4,9

8,5 10,1
13,2

20,2
23,1%16,7

2003 2005 2007 2009 2011 2013

 بتروكيماويات
 أخرى

واردات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي حسب فئة المنتج
لعام 2013 (بإجمالي: 23,1 مليار دوالر أمريكي)

  أسمدة %0,9

  غازات صناعية %0,5

%16,3 22,2% كيماويات غير عضوية

27,8% بوليمرات

 كيماويات متخصصة %25,0

 بتروكيماويات

%49,9

7,4% كيماويات سلعية

%17,7
 مواد غير عضوية أساسية

قرابة نصف واردات الكيماويات لدول مجلس 
التعاون الخليجي مثلتها القيمة المرتفعة 

للكيماويات المتخصصة والبوليمرات 
في عام 2013، استوردت دول مجلس التعاون الخليجي 

كيماويات متخصصة بقيمة 5,8 مليار دوالر أمريكي، وهو ما 
يمثل 25% من إجمالي واردات الكيماويات. يتم استيراد الغالبية 

العظمى من الكيماويات المتخصصة من أوروبا تليها آسيا 
وأمريكا الشمالية. بين عامي 2003 و2013، نمت قيمة واردات 

دول مجلس التعاون الخليجي من الكيماويات المتخصصة 
بنسبة 13,5% سنوًيا لتصبح 23,1 مليار دوالر أمريكي.

وبلغت قيمة واردات البوليمر لدول مجلس التعاون 6,4 
مليار دوالر أمريكي عام 2013، بما يمثل 27,8% من واردات 

الكيماويات لدول المجلس. ويعد حوالي ثلث واردات البوليمر 
ضمن نطاق التجارة البينية داخل منطقة دول مجلس التعاون، 
فيما يتم استيراد ثلث آخر من آسيا تليها أوروبا الغربية بما يمثل 

حوالي %23.

مالحظة: يشمل الواردات البينية بين بلدان المنطقة
المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية، األمم المتحدة، 2014

المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية، األمم المتحدة، 2014

7.   واردات الكيماويات لدول مجلس التعاون حسب فئة المنتج

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 
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مجلس التعاون 
الخليجي

الشرق ا�وسط
13 دولة

أوروبا الوسطى 
والشرقية

22 دولة

أسيا
أفريقيا32 دولة

54 دولة

أمريكا 
الالتينية

 
36 دولة

أمريكا 
الشمالية

 

3 دولة

أوروبا 
الغربية

 

26 دولة

في عام 2013، صدر منتجو الكيماويات بدول 
مجلس التعاون منتجاتهم إلى ما يزيد عن 180 

دولة حول العالم 
وعلى مدار العقد الماضي، نمت الطاقات  اإلنتاجية لصناعة 
الكيماويات العالمية بنسبة 3,1% سنوًيا، مدفوعة إلى حد 

كبير بالنمو في الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي 
وآسيا. وقد احتلت صناعة الكيماويات بدول مجلس التعاون 

الخليجي المرتبة األولى عالمًيا لجهة معدل النمو السنوي الذي 
بلغ معدله 10,4%، تلتها آسيا بمعدل نمو سنوي بلغ %6,5، 

المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية، األمم المتحدة، 2014 

ثم أفريقيا والشرق األوسط )باستثناء دول مجلس التعاون 
الخليجي( بمعدل نمو سنوي بلغ %5,3. 

في عام 2013، زاد إنتاج صناعة الكيماويات العالمية )باستثناء 
المستحضرات الصيدالنية( بنسبة 2,7% على مدار العام 

السابق، وأتت في مقدمة الدول المنتجة آسيا ودول مجلس 
التعاون الخليجي. 

8.   صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون حسب الوجهة

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 

 أفضل 10 وجهات 
للتصدير

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 الهند

 تايالند

 أستراليا

 جنوب أفريقيا

 كوريا الجنوبية

 الصين

 البرازيل

باكستان 

بنجالديش
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تعد آسيا أكبر سوق تصدير لمنتجي الكيماويات 
بدول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل

حوالي 60% من إجمالي الصادرات 
في عام 2013، صدرت دول مجلس التعاون الخليجي 39,5 

مليون طن من الكيماويات إلى آسيا، وقد مثلت الصين والهند 
النسبة األكبر. زاد تطوير قطاع التصنيع في الصين من الطلب 

على المواد الخام بما فيها الكيماويات. ونتيجة لذلك، نمت 
صادرات الكيماويات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 
حوالي 13% سنوًيا على مدار العشر سنوات األخيرة. وبالمثل، 

ارتفع نمو صادرات الكيماويات من دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى الهند بنسبة حوالي 14% سنوًيا مدفوًعا بتزايد 

الطلب على األسمدة.

المصدر: جيبكا، الهيئات الجمركية، األمم المتحدة، 2014

صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي حسب الوجهة
لعام 2013 (بإجمالي: 66,1 مليون طن)

صادرات الكيماويات لدول مجلس التعاون الخليجي حسب الكتلة االقتصادية
لعام 2013 (بإجمالي: 66,1 مليون طن)

 آسيا

%59,7
 أوروبا الغربية

%12,0

 أفريقيا

%8,1

 دول المجلس

%6,0

 أمريكا الجنوبية

%4,8

 أمريكا الالتينية

%3,3

الشرق ا�وسط (باستثناء دول المجلس)

%2,2

 وسط وشرق أوروبا

%0,8
 دول أخرى

%3,0

 تجمع دول إبيك

%45,0
 اتفاق التجارة التفضيلية لجنوب آسيا

%16,4

 االتحاد ا�وروبي

%9,3

 آسيان

%8,0

 دول المجلس

%6,0

 نافتا

%4,8

 ميركوسور

%2,4  دول ا�نديز

%0,3

 اتفاق التجارة الحرة لدول وسط أوروبا

%0,5

 أخرى

%7,3

تعد أوروبا الغربية ثاني أكبر سوق للصادرات لدول مجلس 
التعاون الخليجي وتمثل 12% من حجم الصادرات أو 7,9 

مليون طن. تعد الكتلة االقتصادية لالتحاد األوروبي الشريك 
التجاري األكثر أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي 

في أوروبا الغربية.

وتعد أقلمة تجارة الكيماويات في دول مجلس التعاون 
الخليجي آخذة في االرتفاع. وعلى مدار العقد األخير، نمت 

الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 
13% سنوًيا وبحلول عام 2013 أصبحت تمثل 6% من إجمالي 

حجم صادرات الكيماويات. 
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ُتعد صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون 
الخليجي ضمن كبار الُموِظفين، حيث وفرت حوالي 

148,900 فرصة عمل مباشرة في عام 2013 
وظفت شركات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 
ما إجماليه 148,900 موظف في عام 2013. ويمثل ذلك زيادة 

بنسبة 60% مقارنة بعام 2009، حينما بلغ إجمالي العمالة 
المباشرة التي وظفتها الصناعة 93,200 موظف.

في عام 2013، زادت عمالة صناعة الكيماويات في دول مجلس 
التعاون الخليجي بمقدار 10,2 ألف موظف إضافي مقارنة بأرقام 
عام 2012. ويشير ذلك إلى زيادة بنسبة 7,4% على أساس سنوي. 
وتعد أكبر دولتين ساهمتا في هذا التطور اإليجابي هما المملكة 
العربية السعودية )71%( وقطر )14,8%(، تليهما عمان )%9,2( 

والكويت )3,4%( ثم البحرين )%1,6(

تظل المملكة العربية السعودية أكبر الُموِظفين، محتفظة 
بنسبة 56% من القوى العاملة في صناعة الكيماويات 

بالمنطقة: 83,800 موظف. ومنذ عام 2009، نمت معدالت 
التوظيف في قطاع صناعة الكيماويات في المملكة العربية 

السعودية بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 13,7%، وهو ما 
يعد أعلى من إجمالي معدل الزيادة للقوى العاملة في قطاع 

الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خالل نفس 
الفترة الزمنية.

مالحظة: تشمل العمالة في قطاع الكيماويات المصنفة تحت رقم 24، 
)ISIC( مراجعة 3 من التصنيف الصناعي الدولي الموحد

المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية، منظمة اليونيدو، جيبكا، 2014

المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية، منظمة اليونيدو، جيبكا، 2014

ومع التوسع في صناعة الكيماويات في دولة قطر، نمت 
معدالت العمالة بنسبة 19,3% سنوًيا على مدى السنوات 

الخمس األخيرة، وتعد النسبة األعلى من بين غيرها من دول 
مجلس التعاون الخليجي. في عام 2013، وظف منتجو 

الكيماويات في قطر حوالي 11,100 موظف. 

هذا وتعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ثاني أكبر ُموِظف في 
قطاع الكيماويات بعمالة تزيد على 38,100 موظف، وهو ما 

يمثل 28% من إجمالي العمالة بالمنطقة. بمعدل نمو للعمالة 
بلغ 10% سنوًيا، تعد أيًضا صناعة الكيماويات بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة أحد أسرع القطاعات االقتصادية نمًوا لجهة 
خلق فرص عمل  . 

9. اجمالي العمالة  

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 

معدالت التوظيف في صناعة الكيماويات بدول مجلس 
التعاون الخليجي حسب الدولة

2013

Source: National Statistical Authorities, UNIDO, GPCA, 2014

السعوديةا�ماراتقطرعمانالكويتالبحريندول المجلس

148,9
(%100)

2,2
(%1)

6,5
(%4)7,3

(%5)11,1
(%7)38,1

(%26)

83,8
(%56)

Note: Includes employment in chemicals sector classified under no.24, ISIC Rev.3
Source: National Statistical Authorities, UNIDO, GPCA, 2014

أعداد الموظفين في صناعة الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي
(با�الف)

الكويتالسعودية البحرينا�مارات عمانقطر

2009 2010 2011 2012 2013

6,2
148,9

9,6

2,2
7,3

38,1

83,8

6,1
138,7

9,6

2,0
6,3

38,1

76,5

5,8
117,2

7,0

1,9
5,5

38,1

58,8

5,5
102,9

5,1
1,9
4,8

31,5

54,1

5,4
81,6

5,5
2,0
4,2

26,0

50,2

12,4%
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تخلق كل وظيفة يتم توفيرها في صناعة 
الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 

3 وظائف أخرى بصورة غير مباشرة في قطاعات 
أخرى من االقتصاد 

تتجاوز العمالة غير المباشرة التي توظفها صناعة الكيمياويات 
العمالة المباشرة.

في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت العمالة المباشرة في 
صناعة الكيماويات 148,900 موظف في عام 2013. وبمراعاة 

عامل المضاعفة إلى ثالث مرات، ُقدرت فرص العمل غير 
المباشرة التي وفرتها صناعة الكيماويات بـ 446,800 وظيفة. 
لذلك، ُيقدر إجمالي العمالة التي وظفتها الصناعة )المباشرة 

وغير المباشرة( بحوالي 595,700 موظف. 

المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية، تقديرات جيبكا، 2014

المصدر: الهيئات اإلحصائية الوطنية، تقديرات جيبكا، 2014

   تقسيم العمالة في الصناعة:
المباشرة وغير المباشرة 

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 

ا�نشاء

خدمات ا�عمال

الخدمات المالية

الخدمات الخاصة
والعامة

االتصاالت
الخدمات اللوجستية

التعدين

الزراعة

المرافق

قطاع
 الكيماويات في دول المجلس 
(وظائف مباشرة وغير مباشرة) 

595,700

إجمالي التوظيف في صناعة الكيماويات عام 2013
(با�لف شخص)

Source: National Statistical Authorities, GPCA Estimates, 2014

توظيف مباشر توظيف غير مباشر  إجمالي عمليات التوظيف
المتعلقة بالكيماويات

148,9

446,8 595,7
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ظل توطين القوى العاملة بين شركات 
الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 

عند نسبة 56% في عام 2013، مع بلوغ أعلى 
مستوياته في البحرين والمملكة العربية 

السعودية 
يعد أكثر من نصف الموظفين في قطاعات الصناعة األساسية 

من المواطنين: وقد بينت األرقام الخاصة بكل من عمان 
والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت بأن أكثر من 
نصف العاملين في القطاعات األساسية لصناعة الكيماويات 

Source: GPCA estimates based on questionnaire, 2014المصدر: استبيان جيبكا، 2014

توطين القوى العاملة في صناعة الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي حسب الدولة

%83

%56

%57

%60

%63

%18

%23

 البحرين

 السعودية

 الكويت

 عمان

 دول المجلس

 ا�مارات

 قطر

توطين القوى العاملة من 
أعضاء جيبكا لعام 2012

%75

%56

%58

%61

%63

%19

%23

 البحرين

 السعودية

 الكويت

 عمان

 دول المجلس

 ا�مارات

 قطر

توطين القوى العاملة من 
أعضاء جيبكا لعام 2013

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 

هم من المواطنين. جدير بالذكر أن توطين القوى العاملة في 
كٍل من البحرين والمملكة العربية السعودية كان هو األعلى 

في عام 2013، ببلوغه نسبة 83% و63% على التوالي. بينما بلغ 
توظيف شركات الكيماويات الكويتية لمواطنيها نسبة %60 
من إجمالي القوى العاملة في عام 2013، تليها عمان بنسبة 

57% في نفس العام. 

   توطين القوى العاملة في صناعة الكيماويات
 بدول مجلس التعاون الخليجي



20

بلغت إيرادات مبيعات الكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي 89,4 مليار دوالر 

أمريكي في عام 2013، مدفوعة بمساهمة 
كل من قطاعي الكيماويات والبوليمرات 

ازدادت إيرادات المبيعات لمنتجي الكيماويات في دول مجلس 
التعاون الخليجي بنسبة 12,1% سنوًيا منذ عام 2010. وقد 
كانت اإلمارات وعمان الدول األعلى أداًء، مسجلتين نسبة نمو 

قدرها 37,1% و19,6% سنوًيا على التوالي.

السعودية بدورها هي أكبر ُمنتج في المنطقة باستحواذها 
على نسبة 74,9% من إيرادات مبيعات الكيماويات في 

المنطقة. يوازي ذلك مبلًغا قدره 66,9 مليار دوالر أمريكي، 
وزيادة بنسبة 5,7% عن العام السابق. بينما حقق المنتجون 

القطريون إيرادات مبيعات قدرها 11,5 مليار دوالر أمريكي 
في عام 2013، بمعدل نمو قدره 10,6% سنوًيا.

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 2014
إيرادات مبيعات الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حسب الدولة والقطاع

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 2014

10.   إيرادات مبيعات الكيماويات في دول مجلس التعاون 
الخليجي حسب الدولة

قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي 2013 - حقائق وأرقام | 

إيرادات المبيعات من صناعة الكيماويات في مجلس التعاون الخليجي

(2013-2010)، مليار دوالر أمريكي

63,5

80,7
83,4

89,4

2010 2011 2012 2013

%12,1

إيرادات مبيعات صناعة الكيماويات في مجلس التعاون الخليجي حسب الدولة وفئة المنتج
 عام 2013 (89,4 مليار دوالر أمريكي)

 السعودية

%74,9

 عمان

%3,9

 قطر

%12,9

 الكويت

%4,2

 ا�مارات

%3,7  البحرين

%0,5

 كيماويات

%45

 أخرى

%21
 كيماويات ا�داء

%1,0

 بولي أوليفينات

%6,0
 أسمدة

%8,0
 كيماويات أساسية

%8,0
 بوليمرات

%11
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