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من أكبر  يعد قطاع الصناعات البالستيكية واحد

القطاعات الصناعية حول العالم وبمعدل انتاج 

مليون طن متري.  368سنوي يصل الى حوالي 

تتميز المواد البالستيكية بخصائص متعددة مثل 

الليونة والتي تجعلها أكثر قابلية للصب والضغط 

والتشكيل. تتميز المواد البالستيكية بخفة الوزن، 

نها غير مكلفة مما المتانة، والمرونة العالية، كما ا

البالستيكية واسعة االنتشار  اتجعل الصناع

 وكثيره االستخدام.

 

تعد منتجات االكياس والروالت ضمن القطاع 

الفرعي للصناعات البالستيكية )التعبئة والتغليف( 

% من كامل المنتجات 40والتي تشكل نسبة 

 البالستيكية المنتجة حول العالم. 
 

أنواع من البولي  3هناك 

 :ايثيلين

لين منخفض بولي ايثي -

 LDPE الكثافة

 بولي ايثيلين عالي الكثافة -

HDPE  

 الخطي بولي ايثيلين -

  LLDPEمنخفض الكثافة

البولي بروبلين يعد من أكثر 

المواد البالستيكية الحرارية 

مرونة. ومع إن البولي 

بروبلين أقوى من البولي 

ايثيلين، ولكن ال يزال يحتفظ 

 .بمرونته
المواد القابلة للتحلل 

يمكن انتاجها عن طريق 

 اضافة المواد الكيميائية

للراتنجات البالستيكية   

  (%2-1) بنسب معينة

oxo-biodegradable 
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الكويت قطاع صناعة األكياس والروالت البالستيكية في 2022 فبراير( 15العدد ) –نشرة دراسات دائرة البحوث عن بنك الكويت الصناعي    

 

 

 
 

 

 

 

 المنتجات

عملية تصنيع 

األكياس 

والروالت 

 :البالستيكية
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بما أن الراتنجات البالستيكية مصنوعة من البترول والغاز السائل فهناك عالقة مباشرة بين أسعار النفط 

المواد الخام )الراتنجات( والمنتج النهائي و أسعار النفط يوضحوأسعار الراتنجات البالستيكية. الجدول التالي 

 :2021يونيو  وحتى 2019 الفترة خالل

2019
(Jan - Sep

2020)
(Oct - Dec

2020)
(Jan - Mar

2021)
(Apr - Jun

2021)

Oil  (Doller/barrel) 64.3 40 44.2 60.3 68

Raw Material  (KD/Ton) 328 289.3 323.5 387.3 485.25

End Product (KD/Ton) 574 550 578 576 629

0
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PRICES 

 األسعار

 .2021تزايد أسعار النفط بدءاً من الربع الثاني لعام الخام ارتفاع كبير بسبب  دأسعار مواارتفعت  •

 دوالر امريكي للبرميل.  68بمتوسط سعر  2020انخفضت أسعار النفط في عام  •

2022 فبراير( 15العدد ) –نشرة دراسات دائرة البحوث عن بنك الكويت الصناعي  قطاع صناعة األكياس والروالت البالستيكية في الكويت  

 حجم الطلب المحلي حجم الطلب المتوقع

 2021-2018الطلب المحلي الظاهر خالل الفترة  •

 طن سنويا. 65,845مستقرا بمعدل حوالي 

االكياس والروالت ومن المتوقع أن ينمو سوق  •

 .2026-2022٪ خالل الفترة 3بمعدل نمو يبلغ 

67,557 

69,583 

71,671 

73,821 

76,036 

2022 2023 2024 2025 2026

 )طن(

52,515 53,365 50,371 49,389 

14,554 11,338 15,648 16,200 

2018 2019 2020 2021

المنتجين المحليين صافي الواردات

 )طن(
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 نقاط القوة
 مستهلكينتوافر قاعدة  •

 باستمرار

القطاعات في  أكبرواحد من  •

 العالم

جميع القطاعات الصناعية  •

 تستخدم األكياس البالستيكية

 أسعار منخفضة )مناسبة( •

 وجود تنوع في جودة المنتج •

 م محليا  مواد الخا توافر أغلب •

 نقاط الضعف
مصنعة من مواد  وجود بدائل •

 اخرى

عدم توافر الراتنجات  •

البالستيكية منخفضة الكثافة 

 في السوق المحلي

 نفايات عالية •

 تنافس كبير باألسعار •

نقص الوعي البيئي بين  •

 المستهلكين

 التهديدات
الدولة لقيود قانونية  فرض •

تخص ألكياس الغير قابلة 

للتحلل واألكياس الغير قابلة 

 إلعادة التدوير
 

 مخلفات مضرة للبيئة •
 

 

أسعار المواد الخام  تذبذب •

 بالتناسب مع أسعار النفط

 الفرص
تطور التكنلوجي في منتجات ال •

 البولي بروبلين القابلة للتحلل

منتجات متنوعة قابلة إلعادة و

 .التدوير
 

األسواق االستثمار في  •

المتخصصة من أكياس 

البالستيك والروالت الغير 

 متوفرة محليا  

2022 فبراير( 15العدد ) –نشرة دراسات دائرة البحوث عن بنك الكويت الصناعي   قطاع صناعة األكياس والروالت البالستيكية في الكويت 


