
أكد أهميته في دعم التجارة اإللكترونية بدول الخليج.. العقيل لـ ء:

40 % نسبة النمو في عدد املصانع 
بقطاع اإللكترونيات خالل 5 سنوات 

¶  عبد العزيز العقيل 

◄ ◄ هــل هــنــاك زيــــادة فــي نسبة 
نــمــو الـــصـــنـــاعـــات اإللــكــتــرونــيــة 

باملنطقة؟
املــــــعــــــلــــــومــــــات  ► حـــــــســـــــب 
املـــــــــتـــــــــوفـــــــــرة فــــــــــي قـــــــاعـــــــدة 
بـــيـــانـــات «مــنــظــمــة الــخــلــيــج 
لــالســتــشــارات الــصــنــاعــيــة» 
فقد بلغت نسبة النمو في 
عـــــــدد املــــصــــانــــع فـــــي قـــطـــاع 
ــي دول  ــ فــ ــات  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الــــخــــلــــيــــج حـــــــوالـــــــي 40 % 
الــفــتــرة 2015-2010،  خــــالل 
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى مــعــلــومــات 
الــتــجــارة الخارجية للفترة 
فـــــــقـــــــد ازدادت  نـــــفـــــســـــهـــــا 
ــادرات وإعـــــادة  ــ ــــصـ نــســبــة الـ
ــة  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ الـــــــــــــصـــــــــــــادرات بــ
ــــا، ويـــشـــيـــر  ــًبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
ــــي عــــــدد املـــصـــانـــع  الـــنـــمـــو فـ
فـــــي املـــنـــطـــقـــة إلـــــــى ازديــــــــاد 
ــتــــمــــام املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  اهــ
االســـتـــثـــمـــار بـــهـــذا الــقــطــاع، 
أنـــــه  الـــــــــــذي ال شـــــــك  األمـــــــــــر 
يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الــــتــــجــــارة 
لــدول  البينية والــخــارجــيــة 

الخليج بشكل إيجابي.

الصناعات اإللكترونيةالصناعات اإللكترونية

  أكد سعادة األستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل األمني العام ملنظمة 
الخليج لالستشارات الصناعية على أهمية النمو الصناعي في دعم 
{ء» إن املعلومات  ـــ ل التجارة اإللكترونية بــدول الخليج. وقــال 
املتوفرة في قاعدة بيانات «منظمة الخليج لالستشارات الصناعية» 
تشير إلى أن نسبة النمو في عدد املصانع بقطاع اإللكترونيات في دول 

الخليج قد بلغت حوالي 40 % خالل الفترة 2010-2015، ويقدر حجم 
سوق التجارة اإللكترونية في املنطقة بحوالي 5.3 مليار دوالر أمريكي 
عام 2015 وكانت نسبة مساهمتها حوالي 0.4 % فقط من الناتج 
املحلي اإلجمالي للمنطقة. وقال إن هذه النسبة تقل من 4 إلى 8 مرات 

عن األسواق األخرى املماثلة.

◄ ◄  كيف تنظرون لحصة التجارة اإللكترونية 
في الخليج؟

ــــذي تــشــهــده  ــم الــتــطــور الــصــنــاعــي الـ رغــ
ــات دول  ــومــ ــكــ ــات حــ ــهــ ــوجــ ــة، وتــ ــقـ ــطـ ــنـ املـ
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي لــتــنــويــع 
مــــصــــادر الــــدخــــل، فـــــإن حـــصـــة الـــتـــجـــارة 
الـــــــســـــــوق ال تـــــــزال  اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــــــن 
متواضعة مقارنة بــاألســواق الناضجة 
ــلــــى بــــــأســــــس اقــــتــــصــــاديــــة  ــتــــحــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ال
مماثلة. حيث قــدر حجم ســوق التجارة 
اإللــكــتــرونــيــة فـــي املــنــطــقــة بـــــحــوالــي 5.3 
مليار دوالر أمريكي عــام 2015 وكانت 
نــســبــة مساهمتها حــوالــي 0.4 % فقط 
مــن الناتج املحلي اإلجــمــالــي للمنطقة. 
وتـــقـــل هــــذه الــنــســبــة مـــن 4 إلــــى 8 مـــرات 
عــن األســـواق األخـــرى املماثلة. ويتضح 
الـــنـــســـب املــــــذكــــــورة أن ســــــوق دول  مـــــن 

املجلس ال تزال من بني أســواق التجارة 
ــا فــي الــعــالــم، 

ً
ــل اخــتــراق اإللــكــتــرونــيــة األقـ

وال شــك بــأن ذلــك يهيئ الــفــرص لــزيــادة 
الــتــجــارة اإللكترونية زيـــادة طــرديــة مع 
التطور الصناعي الذي تشهده املنطقة. 
ــقــــدرات الــتــســويــقــيــة  كــذلــك فــــإن زيـــــادة الــ
اإللــكــتــرونــيــة ســـوف يــــؤدي إلـــى تسريع 
ــنــــاعــــي وزيـــــــــادة  وتـــــيـــــرة اإلنــــــتــــــاج الــــصــ

القدرات التنافسية لتلك املنتجات.
التجارة  ما هو دور املصانع املحلية تجاه   ◄ ◄

اإللكترونية في الخليج؟
ــــويـــــق الـــحـــلـــقـــة  ــتـــــسـ ــ ــيــــة الـ ــلــ ــبــــر عــــمــ ــتــ تــــعــ
ــــني املـــنـــتـــج  ــــط بــ ــربـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ الــــرئــــيــــســــيــ
واملــســتــهــلــك، وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك فــإنــه من 
األهــمــيــة بــمــكــان إيـــجـــاد آلــيــة لــالهــتــمــام 
بــمــا يــطــلــبــه املــســتــهــلــك والـــحـــرص على 
التغذية الراجعة وخدمات ما بعد البيع 

وتــســهــيــل عــمــلــيــات الــــدفــــع، وذلــــــك بــمــا 
يواكب التطورات الكبيرة التي تشهدها 
التجارة اإللكترونية. وتــواجــه التجارة 
اإللــكــتــرونــيــة فـــي دول الــخــلــيــج الــعــديــد 
مــن املــعــوقــات والــعــقــبــات إال أن أبــرزهــا 
هو الدفع عبر اإلنترنت وانخفاض ثقة 
املتسوقني، وحسب تقرير أعدته شركة 
االســتــشــارات اإلداريــــة A T Kearny عن 
تجارة التجزئة في دول الخليج، ال تزال 
60 % من الطلبات عبر اإلنترنت تفضل 

الدفع نقًدا عند االستالم. يأتي هنا دور 
املصانع املحلية في تنوير املستهلكني 
ــــت،  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــيــــات عــــلــــى اإلنـ ــلــ ــمــ ــعــ بــــــأمــــــان الــ
والترويج ألهمية التجارة اإللكترونية 
ــا تـــعـــطـــي املــــشــــتــــري الــــعــــديــــد مــن  ــهـ ــونـ كـ
األفــضــلــيــات مــثــل إمــكــانــيــة املــقــارنــة بني 
العديد من املنتجات، كما يمكن أن تمنح 
املصانع بعض االمتيازات واألفضليات 
لــلــطــلــبــات اإللــكــتــرونــيــة بــهــدف تشجيع 

املشترين على التوجه لها.
◄ ◄ إلى أي مدى تتسع فرص التعاون بني دول 

املجلس؟
تتيح السوق الخليجية املشتركة لدول 
الــخــلــيــج الــفــرصــة لــلــتــعــاون فـــي الــعــديــد 
مـــــن املــــــجــــــاالت الـــصـــنـــاعـــيـــة بــــمــــا فــيــهــا 
الصناعات اإللكترونية، نظًرا ملا تمتاز 
به املنطقة من حوافز تقدمها الحكومات 
لــتــشــجــيــع الــصــنــاعــة بــشــكــل عـــــام. وفــي 
الــســنــوات األخــيــرة توجهت الحكومات 
بشكل خاص لدعم الصناعات املعرفية 
وتوطني التكنولوجيا في دول الخليج. 
وفـــي هـــذا املــجــال ســعــت «جـــويـــك» لعقد 
اجتماع تنسيقي ملصنعي الحواسيب 
واإللـــكـــتـــرونـــيـــات فـــي دول الــخــلــيــج، إال 
ــاوب املـــطـــلـــوب مــن  ــجـ ــتـ ــــه لــــم يــشــهــد الـ أنـ
قبل املصنعني، ونــظــًرا إليــمــان املنظمة 
بحيوية وأهمية هــذا القطاع، فــال تــزال 
تسعى لتشجيع املصنعني واملعنيني في 
هذا القطاع على الدخول لالستثمار في 
هذا القطاع الواعد وإقامة شراكات بني 
مواطني دول املجلس من ناحية، وعقد 
شــراكــات إســتــراتــيــجــيــة مــع مستثمرين 

من باقي دول العالم من ناحية أخرى. 

 البرنامج التدريبي لعام 2017 
   ◄ دورة الصناعات الصديقة للبيئة 25-27 /2017/04  تعقد بالدوحة وتبلغ 

تكلفة املشاركة 1500 دوالر.
◄ دورة أساليب تشجيع وحماية االستثمار في القطاع الصناعي 18-16 

/2017/05 تعقد بالدوحة وتبلغ تكلفة املشاركة 1500 دوالر.
◄ دورة التحليل املالي للمشاريع االستثمارية مع برنامج «الكومفار» 27-23 

/2017/07 تعقد بالدوحة وتبلغ تكلفة املشاركة 2500 دوالر.
الــصــادرات الصناعية 1-3 /2017/8 تعقد فــي دبــي بدولة  ◄ دورة تــرويــج 

اإلمارات وتبلغ تكلفة املشاركة 2000 دوالر.
ــاءات الــصــنــاعــيــة 28-26  ◄ دورة تــقــويــم املــعــايــيــر املــســتــخــدمــة فـــي اإلحــــصــ

/2017/9 تعقد بالدوحة وتبلغ تكلفة املشاركة 1500 دوالر.
◄ دورة السالمة املهنية في املصانع 10-12 /2017/10 تعقد في دبي بدولة 

اإلمارات وتبلغ تكلفة املشاركة 2000 دوالر.
◄ دورة مــهــارات اإلدارة املالية للشركات الصغيرة واملتوسطة في القطاع 
الصناعي 24-26 /2017/10 تعقد بــالــدوحــة وتبلغ تكلفة املــشــاركــة 1500 

دوالر.
الــجــودة فــي املنشآت الصناعية الصغيرة  ◄ دورة إدارة اإلنــتــاج ومــراقــبــة 
واملتوسطة 7-9 /2017/11 تعقد بالدوحة وتبلغ تكلفة املشاركة 1500 دوالر.
فــي دبـــي بــدولــة  الــصــنــاعــيــة 28-30 /2017/11 تــعــقــد  الــتــصــانــيــف  ◄ دورة 

اإلمارات وتبلغ تكلفة املشاركة 2000 دوالر.
◄ دورة حــاضــنــات األعـــمـــال اإلســتــراتــيــجــيــة واإلدارة والــتــحــديــات 14-12 

/2017/12 تعقد بالدوحة وتبلغ تكلفة املشاركة  1500 دوالر.
◄ دورة كيف تبدأ مشروًعا صناعًيا 24-26 /2017/12 تعقد في دبي بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة وتبلغ تكلفة املشاركة 2000 دوالر. 

استخدام املنتج في توصيل املياه للمباني واملنشآت 

 فرصة استثمارية بمشروع أنابيب في البحرين 
 طرحت منظمة الخليج ضمن الفرص 
االســتــثــمــاريــة الـــتـــي تــقــدمــهــا ملخص 
ملــشــروع أنــابــيــب مركبة مــن األملــونــيــوم 
والبالستيك يتم تصنيعها في مملكة 
البحرين. وهي من نوع األنابيب التي 
تــنــدرج تــحــت ASTM F1281-11، ذات 
يــــتــــراوح بــــني 16 – 32  قـــطـــر خــــارجــــي 
ميلليمترا وسماكة تتراوح بني 2 – 3 
ميلليمترات. املصنع سيصنع أنابيب 
مــركــبــة مـــن األلــومــنــيــوم والــبــالســتــيــك، 

وسيكون هناك خطا إنتاج.
تــســتــخــدم األنــابــيــب غــالــبــا فــي املباني 
واملـــنـــشـــآت، لــتــوصــيــل املـــيـــاه الــســاخــنــة 
والـــبـــاردة والــغــاز وغــيــرهــا مــن املــوائــع. 
ــلــــى أســـــاس  ــيـــيـــم املــــــشــــــروع عــ ــقـ وتـــــــم تـ
الــــتــــكــــالــــيــــف واألســــــــعــــــــار فــــــي مــمــلــكــة 

البحرين.
خــط إنــتــاج املـــئـــروع شــبــه آلــــي، ويصل 
اإلنتاج إلى 1010 أطنان/السنة، وتبلغ 
قيمة مبيعات املصنع 4.6 مليون دوالر 
فـــي الــســنــة. ويـــســـوق بــنــســبــة مناصفة 
مــا بــني البحرين وبقية دول املجلس. 
الــســوق املحلية (2017)  ويــصــل حــجــم 

إلــى 3800 طــن وفــي دول  فــي البحرين 
الــتــعــاون األخــــرى 34000 طــن،  مجلس 
بينما يصل حجم ســوق التصدير في 
إلــى 260000 طن سنوي  العام (2017) 
مـــعـــتـــمـــًدا عـــلـــى ســـيـــنـــاريـــو ومــــؤشــــرات 
السوق. تبلغ تكلفة اإلنتاج الكلية دون 
األرض 4118 ألف دوالر، تشمل إجمالي 
ــــدات وتـــكـــلـــفـــة املـــبـــانـــي واملـــنـــشـــآت  ــعـ ــ املـ
املدنية وتكاليف ما قبل اإلنتاج ورأس 

املال العامل. أما القوى العاملة فتشمل 
21 من العمالة املاهرة و6 في اإلدارة.

 وتبلغ مدة التأسيس 14 شهرا، ويبلغ 
 NPV (%10) الــحــالــيــة الــقــيــمــة  صــافــي 
1.747 مليون دوالر أمريكي. والربحية 
النقدية (السنة الثالثة) 0.622 مليون 
الــربــح (السنة  دوالر أمــريــكــي وصــافــي 
الــثــالــثــة) 0.512 مــلــيــون دوالر أمريكي 

وهامش الربح 11 %. 

 زيادة القدرات التسويقية 
تؤدي إلى تسريع اإلنتاج 

الصناعي وتعزز التنافسية 
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صفحة متخصصة  يتم اعدادها 
بالتعاون مع منظمة الخليج 
لالستشارات الصناعية «جويك» 
وتنشر أول يوم إثنين من كل 

شهر


