
¶   سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي  

¶  ألواح إسمنتية معزولة 

وارداتها 380 مليون دوالر  

 تطوير صناعة التجهيزات الطبية لذوي
االحتياجات.. حاجة ملحة 

 كشفت "منظمة الخليج لــالســتــشــارات الصناعية" 

(جــويــك) أن صناعة وتــجــارة األدوات والتجهيزات 

الطبية الــالزمــة لـــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــدول 

ا يــتــطــلــب 
ً
ـــا بـــــــــارز

ً
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، تـــشـــكـــل قـــطـــاع

االهتمام والتطوير، حيث يحتاج ذوو االحتياجات 

الخاصة على اختالف وتنوع مشكالتهم الصحية، 

البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية 

من أنحاء الجسم، توفر أجهزة وأدوات طبية خاصة 

ضرورية مساعدة ومعينة لهم. 

وتــعــتــمــد دول مــجــلــس الــتــعــاون فـــي الــقــســم األعــظــم 

مــن احــتــيــاجــاتــهــا مــن هـــذه األجـــهـــزة عــلــى الـــــواردات 

من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه 

املنتجات، حيث بلغت قيمة وارداتها عام 2014 نحو 

380 مليون دوالر، حازت اململكة العربية السعودية 

ــارات  ــ عــلــى حـــوالـــي 68.6 % مــنــهــا، تــلــتــهــا دولـــــــة اإلمـ

بـ15.4 %، فباقي دول مجلس التعاون بنسب تقل عن 

ــادة الــصــادرات  ذلــك. بينما ال تشكل الــصــادرات وإعـ

سوى 2.2 % من حجم الواردات. 

وتـــشـــمـــل هـــــذه األجـــــهـــــزة- حـــســـب تــصــنــيــف الــنــظــام 

املــنــســق لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة- األصـــنـــاف واألجــهــزة 

الـــخـــاصـــة بــتــقــويــم األعــــضــــاء، بــمــا فــيــهــا الــعــكــاكــيــز 

واألحزمة واألربطة الجراحية، والجبائر، وأصناف 

وأجـــهـــزة أخــــرى لــجــبــر كــســور الـــعـــظـــام، كــمــا تشمل 

ــاء الـــجـــســـم االصـــطـــنـــاعـــيـــة، وأجــــهــــزة تــســهــيــل  أعــــضــ

السمع، وأجهزة متنوعة تزرع في الجسم لتعويض 

نقص أو عجز، واألســنــان االصطناعية، وتركيبات 

األســـنـــان، وأجـــهـــزة الـــكـــالم، واألجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة 

الــكــراســي املتحركة  إلــى  للمكفوفني. هــذا بــاإلضــافــة 

ــراف  الــعــاديــة والكهربائية، واألســــَرة الطبية، واألطـ

الصناعية، واألدوات الطبية املساعدة وغيرها. 

الــصــنــاعــات  ــزة واألدوات مـــن  ــهــ ــذه األجــ وتــعــتــبــر هــ

الــتــعــاون، حيث إن الطلب  الــواعــدة فــي دول مجلس 

عــلــيــهــا فـــي ازديـــــــاد مــســتــمــر، بــيــنــمــا ال تــتــوفــر مثل 

ا، 
ً

هــذه الصناعات محلًيا إال على نــطــاق ضيق جــد

 من املصانع التي تعمل في مجال 
ً

ا قليال
ً

تشمل عدد

صناعة األســنــان الصناعية والعكاكيز. مــع وجــود 

عدد من التراخيص الصناعية التي تشمل صناعة 

وتركيبات األسنان الصناعية وبعض املستلزمات 

الطبية األخرى. 

وقد بلغت واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 

لـــذوي االحــتــيــاجــات  مــن األجــهــزة واألدوات الطبية 

الــخــاصــة 2621.5 طــن بقيمة 378.5 مــلــيــون دوالر، 

كما بلغت الصادرات وإعــادة الصادرات 386.1 طن، 

الــــــواردات  بــقــيــمــة 8.4 مــلــيــون دوالر، وكــــان صــافــي 

2235.4 طن، بقيمة 370.1 مليون دوالر.

حيث بلغت واردات دولــة اإلمــارات العربية املتحدة 

لـــذوي االحــتــيــاجــات  مــن األجــهــزة واألدوات الطبية 

255.2 طــن بقيمة 58.3 مــلــيــون دوالر، والـــصـــادرات 

بــقــيــمــة 4.6 مــلــيــون  الــــصــــادرات 378.4 طـــن  وإعــــــادة 

دوالر، وبلغ صافي الواردات 123.2 - طن بقيمة 53.7 

مــلــيــون دوالر. كــمــا بلغت واردات مملكة البحرين 

بــقــيــمــة 6.1 مــلــيــون دوالر، والــــصــــادرات  48.7 طـــن 

وإعادة الصادرات 4.9 طن، بقيمة 0.9 مليون دوالر، 

ــواردات 43.8 طــن بقيمة 5.2 مليون  ــ الـ وبــلــغ صــافــي 

دوالر. ووصلت واردات اململكة العربية السعودية 

1998.0 طن بقيمة 259.6 مليون دوالر، والصادرات 

وإعــادة الصادرات 1.0 طن بقيمة 2.0 مليون دوالر، 

بــقــيــمــة 257.6  الـــــــواردات 1997.0 طـــن  وبــلــغ صــافــي 

مليون دوالر. وبلغت الواردات بسلطنة عمان 123.2 

طــن بقيمة 4.7 مــلــيــون دوالر، والـــصـــادرات وإعـــادة 

الــصــادرات 0.4 طن بقيمة 0.03 مليون دوالر، وبلغ 

صافي الــواردات 122.8 طن بقيمة 4.6 مليون دوالر. 

ووصــلــت واردات دولــــة قــطــر 97.9 طــن بقيمة 11.4 

ــادرات وإعــــادة الـــصـــادرات 0.1  مــلــيــون دوالر، والـــصـ

طن بقيمة 0.02 مليون دوالر، وبلغ صافي الواردات 

97.8 طن بقيمة 11.4 مليون دوالر. وبلغت واردات 

الــكــويــت 98.5 طــن بقيمة 38.4 مــلــيــون دوالر،  دولـــة 

والـــصـــادرات وإعــــادة الــصــادرات 1.3 طــن بقيمة 0.9 

مليون دوالر، وبلغ صافي الواردات 97.2 طن بقيمة 

37.5 مليون دوالر. 

وتعتبر صناعة األجهزة واألدوات الطبية الخاصة 

من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، 

الــخــارج،  وتعتمد فــي معظمها على االســتــيــراد مــن 

ونظًرا لوجود طلب متزايد عليها نتيجة تزايد عدد 

الــســكــان مــن جــهــة، واالرتـــفـــاع املــلــحــوظ فــي مــعــدالت 

ــاد عـــدد ذوي الــحــاجــات  ــ نــمــو الــدخــل الـــفـــردي، وازديـ

الــخــاصــة، وكــثــرة الـــحـــوادث املـــروريـــة وغــيــرهــا التي 

تؤدي إلى وجود عاهات وأعطال في جسم اإلنسان 

مــن جــهــة أخــــرى، مــمــا يستدعي مــن مــتــخــذي الــقــرار 

واملــســتــثــمــريــن تشجيع قــيــام صــنــاعــة وطــنــيــة لهذه 

الــواعــدة، فــإن هناك فــرًصــا واســعــة حالًيا  املنتجات 

للتوسع والــتــطــور فــي مــجــال هــذه الــصــنــاعــات، كما 

أن هذا التوسع يتماشى مع األهداف اإلستراتيجية 

لــتــنــمــيــة الــصــنــاعــة فـــي دول املــنــطــقــة، حــيــث تسهم 

فـــي عــمــلــيــة الــتــنــويــع االقـــتـــصـــادي، والــتــركــيــز على 

الصناعات التي تعتمد على املعرفة. كما أنها تسهم 

ــن الـــدوائـــي والــصــحــي وحشد  فــي تــعــزيــز فـــرص األمـ

الجهود واإلمكانات لتحقيق هذا الهدف. 

ويــجــب تــوجــيــه الــعــنــايــة نــحــو إقــامــة وتــطــويــر هــذه 

الصناعات محلًيا، كي تواجه حجم الطلب املتزايد، 

ــًيـــا مـــحـــل الـــــــــــواردات، كـــمـــا ال بــــد مــن  ــل تـــدريـــجـ وتـــحـ

تضافر الجهود والتعاون بني املستثمرين ومراكز 

البحث والتطوير، واألجهزة الطبية املتخصصة في 

ا من 
ً

إقامة مثل هــذه الصناعات، التي تتطلب مزيد

املعرفة والتقنية املتطورة والخبرة الفنية، إضافة 

للمتخصصني في مجال الهندسة الطبية.  

فرصة استثمارية صناعية

صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

الدورة التدريبية
تاريخ 

االنعقاد
املكان

تكلفة 

املشاركة

التحليل املالي األساسي 

للمشروعات الصناعية الصغيرة 

واملتوسطة

 ٢٤- ٢٦

٢٠١٦/٠٤/
الدوحة - قطر

٤٠٠٠ ريال 

قطري

الجوانب النظامية واالقتصاديــة 

ملكافحة اإلغراق (كيف تحمي 

منشأتك من اإلغراق)

 ١٥ – ١٧

٢٠١٦/٠٥/
الدوحة - قطر

٥٠٠٠ ريال 

قطري

قانون (نظام) التنظيم الصناعي 

املوحد لدول مجلس التعاون 

الخليجي

 ٢٥ – ٢٧

٢٠١٦/٠٩/
الدوحة - قطر

٥٠٠٠ ريال 

قطري

إدارة اإلنتاج ومراقبة الجودة 

في املنشآت الصناعية الصغيرة 

واملتوسطة

 ١٦ – ١٨

٢٠١٦/١٠/
الدوحة - قطر

٤٠٠٠ ريال 

قطري

التصانيف الصناعية
 ٢٣ – ٢٥

٢٠١٦/١٠/
الدوحة - قطر

٤٠٠٠ ريال 

قطري

كتابة وإعداد التقارير اإلحصائية 

(SPSS) باستخدام برنامج

 ٨ – ١٠

٢٠١٦/١١/
الدوحة - قطر

٥٠٠٠ ريال 

قطري

تحت رعاية وزير املواصالت واالتصاالت يومي 24 و 25 مايو املقبل

 «جويك» تعقد منتدى مصنعي الحواسيب واملنتجات اإللكترونية 
   تعقد "منظمة الخليج لــالســتــشــارات الصناعية" (جــويــك) 

"منتدى مصنعي الحواسيب واملنتجات اإللكترونية في 

دول مجلس التعاون الخليجي" تحت رعاية سعادة السيد 

جــاســم بــن سيف السليطي وزيـــر املــواصــالت واالتــصــاالت 

وذلك يومي 24 و25 مايو املقبل في الدوحة. 

ونـــظـــًرا ألهــمــيــة الــصــنــاعــات املــعــرفــيــة ودورهـــــا الـــواعـــد في 

تنمية وتطوير القطاع الصناعي بــدول مجلس التعاون، 

ومساهمتها املؤثرة في عملية التنويع االقتصادي، قررت 

"جــويــك" بــالــتــعــاون مــع وزارة املـــواصـــالت واالتـــصـــاالت في 

دولـــة قطر عقد هــذا االجــتــمــاع التنسيقي لتسليط الضوء 

على واقع ومكونات هذه الصناعة في دول مجلس التعاون، 

وزيادة اإلنفاق عليها واالنتقال إليها بشكل أوسع في دول 

مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مناقشة القضايا واألمور 

الــتــي تعمل على النهوض بــهــذه الصناعة الحيوية،  كــافــة 

وبحث املشاكل واملعوقات التي تواجهها، واقتراح الحلول، 

والتوصيات التي تهدف إلى تنميتها وتطويرها وتذليل 

مشاكلها.

ورغــم أن صناعة املنتجات اإللكترونية هي حديثة العهد 

الــتــعــاون إال أنها حققت نجاحات  نسبًيا فــي دول مجلس 

ــنـــاعـــة وتــجــمــيــع  مـــلـــحـــوظـــة فــــي هــــــذا املـــــجـــــال، تـــنـــاولـــت صـ

الحاسبات اآللــيــة، واألقــــراص املمغنطة، وأجــهــزة ومعدات 

االتصاالت، وصناعات معدات القياس واالختبار والتحكم 

وغيرها. 

ــاع نـــطـــاق  ــ ــسـ ــ ــاتـ ــ ــــات اإللــــكــــتــــرونــــيــــة بـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ وتــــتــــصــــف الـ

الــحــيــاة املعاصرة  أنـــواع  الــتــي تشمل شتى  استخداماتها 

ومكوناتها املتعددة التي تشمل على سبيل املثال: تقنيات 

اإللــكــتــرونــيــات، والــحــواســيــب، وأجــهــزة ومــعــدات االتــصــال، 

ــعــــدات  وصــــنــــاعــــة الـــبـــرمـــجـــيـــات، وأشـــــبـــــاه املــــــوصــــــالت، ومــ

الــقــيــاس والــتــحــكــم وغــيــرهــا. كــمــا أنــهــا مــن أهـــم الصناعات 

الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى املـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة والـــتـــي تــحــقــق قيمة 

مضافة عــالــيــة، وإذا كــان هــنــاك بعض املــعــوقــات الــتــي أدت 

إلـــى عـــدم انــتــشــار الــصــنــاعــات اإللــكــتــرونــيــة بــــدول املجلس 

والناجمة عــن صعوبة إنــشــاء صناعة مستقلة، وصعوبة 

ــذه الــصــنــاعــة تتطلب  نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، خــصــوًصــا أن هـ

درجـــة مــتــطــورة مــن الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي تــدعــمــهــا أبــحــاث 

علمية متطورة، إال أن هناك مقومات لتنمية وتطوير هذه 

الصناعات في دول املجلس حيث يتوفر رأس املال، وهناك 

إمــكــانــيــة لتوفير كــــوادر وطــنــيــة علمية مــؤهــلــة وتــدريــبــهــا، 

وتوفير مراكز أبحاث وتطوير.

يـــهـــدف املـــنـــتـــدى إليـــجـــاد مــنــبــر لــلــتــحــاور يــضــم الــشــركــات 

املصنعة للمنتجات اإللكترونية، في دول مجلس التعاون، 

ــكـــار حـــول كــافــة  ــال األعـــمـــال بــهــدف تـــبـــادل اآلراء واألفـ ــ ورجـ

القضايا واألمور ذات االهتمام بهذه الصناعة في املنطقة، 

ــــرح قــضــيــة نـــقـــل وتــــوطــــني الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــصــنــاعــات  وطــ

اإللكترونية، ودور أنشطة البحث والتطوير واالبتكارات 

املــجــال لتبادل  إتــاحــة  إلــى  لهذه الصناعة املعرفية. إضــافــة 

األفكار واملرئيات حول أفضل السبل واإلجــراءات للنهوض 

بالصناعات اإللكترونية، وتحسني أوضاعها وتطويرها 

بما يلبي احتياجات املستهلكني، وزيـــادة مساهمتها في 

تحقيق التنويع االقتصادي في املنطقة. 

كــمــا ســيــســتــعــرض املــنــتــدى واقــــع الــصــنــاعــات اإللــكــتــرونــيــة 

القائمة بــدول املجلس وتشخيص مشاكلها، والتحديات 

ــراح الــحــلــول والــتــوصــيــات املناسبة  ــتـ الــتــي تــواجــهــهــا. واقـ

ملواجهتها وتذليلها. 

وســُيــطــرح خــاللــه فـــرص اســتــثــمــاريــة واعــــدة فــي القطاعات 

املختلفة لصناعة املنتجات اإللكترونية فــي دول مجلس 

التعاون. 

 ،
ّ
الـــســـنـــوي ١٠٠٠٠ طـــن ــتــــاج   ويــبــلــغ اإلنــ

في حني تبلغ قيمة مبيعات املصنع٢٠ 

مليون دوالر أميركي، ويمكن تصنيفها 

ي٣٠–
ّ
بحسب املنطقة الجغرافية، محل

٥٠٪، وفي دول مجلس التعاون األخرى 

٥٠–٧٠٪، ويبلغ حجم السوق في العام 

ا في دول   سنوّيً
ّ
(٢٠١٣) نحو ٩٨٠٠٠ طن

الــتــعــاون، بينما تبلغ تقديرات  مجلس 

فـــــي (٢٠١٨)  ــمـــل  ــتـ الـــــســـــوق املـــحـ حـــجـــم 

بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون نــحــو ١٢٥٠٠٠ 

ــواد  ــات مــ ــركــ ــا، وتــعــتــبــر شــ ــ ــوّيً ــنــ  ســ
ّ
طـــــن

البناء الجهة املستهدفة لالستخدامات 

ومنافذ املبيعات. 

الـــجـــدوى، فـــإن التقنية  ــة  لـــدراسـ ووفـــقـــًا 

املستخدمة في املشروع تتضمن التمدد 

الـــــحـــــراري وصـــــب الـــبـــولـــيـــســـتـــريـــن، أمـــا 

بــالــنــســبــة لــوصــف الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة، 

ــمــــديــــد الـــــحـــــراري  ــتــ ــا تـــتـــضـــمـــن الــ ــهــ ــإنــ فــ

ــلـــبـــولـــيـــســـتـــريـــن وصـــــّبـــــه ومـــعـــالـــجـــتـــه  لـ

وتـــصـــنـــيـــعـــه،وتـــبـــلـــغ طــــاقــــة الـــكـــهـــربـــاء 

 ،
ّ
كـــــيـــــلـــــووات / طـــــن املـــســـتـــخـــدمـــة ١٣٠ 

 ،
ّ
وبالنسبة للمياه ٠٫١ متر مكعب / طن

أمــا مــدة التنفيذ فهي ١٢ شــهــرًا، وتبلغ 

التكلفة دون احتساب قيمة األرض نحو 

١٨٫٩ مليون دوالر أميركي، حيث تبلغ 

قيمة املعدات٩٫٨ مليون دوالر، واملباني 

واملـــنـــشـــآت املــــدنــــيــــة٦٫٥ مـــلـــيـــون دوالر، 

عة ٠٫٢ مليون 
ّ

واألصـــول الثابتة املتنو

دوالر، كما تبلغ تكاليف ما قبل اإلنتاج 

٠٫٢ مليون دوالر، ورأس املال العامل ٢٫٢ 

مليون دوالر.

 (ROI) ويــبــلــغ الــعــائــد عــلــى االســتــثــمــار

الـــداخـــلـــي ٢٦٪،  الـــعـــائـــد  ــعـــدل  ٢٨٪، ومـ

ومـــعـــدل الـــعـــائـــد الـــداخـــلـــي عــلــى حــقــوق 

املــلــكــيــة ٦٠ ٪، وتــقــدر فــتــرة االســـتـــرداد 

ــا يـــبـــلـــغ صــافــي  ــمـ بـــنـــحـــو ٤ ســـــنـــــوات، كـ

القيمة الحاليةNPV (١٠ ٪)١١٫٣ مليون 

الــنــقــديــة  أمــــيــــركــــي، والـــتـــدفـــقـــات  دوالر 

(السنة الثالثة) ٥ ماليني دوالر أميركي، 

وصافي الربح (السنة الثالثة) ٤ ماليني 

الــربــح (السنة  أمــيــركــي، وهــامــش  دوالر 

الثالثة) ٢٣٪.

إلــى أن التقنية املستخدمة في  ويــشــار 

هــذااملــشــروع هــي إنــتــاج الــرغــوة العازلة 

ــريـــن  ــتـ بــــاســــتــــخــــدام مــــــــادة الــــبــــولــــي إسـ

املــتــمــددة، وصـــب املــــادة فــي شــكــل ألـــواح 

مرتبطة بشبكة معدنية.

ووفقًا لعملية اإلنتاج، فإنه قبل مرحلة 

ــتـــم تـــســـخـــني حـــبـــيـــبـــات مــــادة  الـــتـــمـــدد يـ

الــبــولــي إســتــريــن بــواســطــة الــبــخــار، مما 

يــــؤدي لــتــمــددهــا ٥٠ ضــعــف الــجــزيــئــات 

املـــتـــمـــددة، ويـــتـــم تــجــفــيــفــهــا وتــســتــكــمــل 

ــع  ــ ــم وضـ ــ ــتــ ــ تـــــمـــــددهـــــا مـــــــع الــــــــوقــــــــت، ويــ

الجزيئات املتمددة املحلولة في قوالب 

بـــواســـطـــة عــمــلــيــة الـــشـــفـــط، وبـــعـــد ذلـــك 

ــئـــات إلـــــى مــــــادة صــلــبــة  ــزيـ تـــتـــحـــول الـــجـ

عـــن طــريــق املــعــالــجــة بــالــبــخــار وعملية 

املـــادة وتجفيفها،  الشفط،وتتم معادلة 

ــواح  ــكـــل ألــــ ــتـــم صـــبـــهـــا فــــي شـ والحــــقــــًا يـ

ــــام، وتــربــط  ــــجـ ــكــــال واألحـ مـــتـــعـــددة األشــ

ألــواح (أي بي أس) بشبكة معدنية لكل 

لوحني متقابلني. 

تستخدم في بناء الجدران اإلسمنتية واأللواح العازلة.. واإلنتاج السنوي 10 آالف طن

مشروع إلقامة مصنع للقوالب الخرسانية املعزولة 
بتكلفة 18.9 مليون دوالر

الــتــي يمكن استغاللها فــي دول  الــفــرص االســتــثــمــاريــة الصناعية  بــني  مــن 
املعزولة، وهو  الخرسانية  للقوالب  الخليجي، إقامة مصنع  التعاون  مجلس 
مشروع مجٍد، حيث تستخدم هذه القوالب في بناء جدران إسمنتية وألواح 
عازلة، (ألواح إسمنتية معّززة لألرضّية، واألسطح واألشكال املجّمعة مسبًقا 

للجدران اإلسمنتّية). 
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