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صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

 وفـــــي هـــــذا اإلطــــــــار اعـــتـــبـــر ســــعــــادة الـــســـيـــد عــبــد 

ــام ملنظمة  ــعـ الـــعـــزيـــز بـــن حــمــد الــعــقــيــل األمـــــني الـ

الــخــلــيــج لـــالســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة أن "هـــــذا ما 

ــن املـــحـــتـــم عـــلـــى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون  جـــعـــل مــ

وضــــع خــطــط وســـيـــاســـات وطــنــيــة لــتــعــزيــز بيئة 

تمكينية لتكنولوجيا املعلومات واالتــصــاالت، 

تــــزيــــد مــــن نـــمـــو اســــتــــثــــمــــارات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

فـــي هــــذه الــصــنــاعــة" واســتــقــطــاب االســتــثــمــارات 

املــشــتــركــة وتــفــعــيــل الــتــعــاون الــبــيــنــي واإلقــلــيــمــي 

ــر املــتــعــلــقــة  ــتـــطـــويـ ــة مـــشـــاريـــع الـــبـــحـــث والـ ــامــ إلقــ

بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب واملــعــدات 

اإللكترونية إلدارة مختلف األنشطة االقتصادية 

والــتــجــاريــة واإلنــتــاجــيــة واملـــالـــيـــة والــتــســويــقــيــة 

الــبــشــريــة واألنــشــطــة التعليمية  ــوارد  ــ املــ وإدارة 

ا إلستراتيجية 
ً

والتدريبية، مما يجعلها أساس

تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة القـــتـــصـــادات دول 

املجلس. وتتصف صناعة الحواسيب واملنتجات 

اإللــكــتــرونــيــة بــاتــســاع نـــطـــاق تــطــبــيــقــاتــهــا الــتــي 

تــغــطــي مــخــتــلــف مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة، ومــكــونــاتــهــا 

املــثــال: تقنيات  املتعددة التي تشمل على سبيل 

إإللــكــتــرونــيــات، والــحــواســيــب، وأجــهــزة ومــعــدات 

االتـــصـــال اإللــكــتــرونــيــة، وصــنــاعــة الــبــرمــجــيــات، 

املــواصــالت، ومــعــدات القياس والتحكم  وأشــبــاه 

وغيرها. 

◄ السعودية في صدارة االستثمارات
كشفت بيانات "جويك" عن تصدر اململكة العربية 

السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث 

حـــجـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي صـــنـــاعـــة الــحــواســيــب 

ــوالـــي 376  واملــــعــــدات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، إذ بــلــغــت حـ

ــا يــمــثــل حــوالــي  ــام 2015، أي مـ مــلــيــون دوالر عــ

ثالثة أرباع استثمارات دول املجلس في صناعة 

الــحــواســيــب واملـــعـــدات اإللــكــتــرونــيــة، تلتها دولــة 

ــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة،  اإلمــــ

حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 %. 

◄ 75 مصنعا

ــد تــــوزعــــت  ــقــ ــيــــث عـــــــدد املـــــصـــــانـــــع، فــ ــــن حــ أمـــــــا مــ

االســتــثــمــارات فــي صناعة الحواسيب واملــعــدات 

ا شكلت 
ً

اإللكترونية عــام 2015 على 75 مصنع

مــا نسبته 0.4 % مــن إجــمــالــي عــدد املــصــانــع في 

ا، حيث 
ً

مجلس التعاون، والبالغ 16890 مصنع

نمت مصانع الحواسيب واملــعــدات اإللكترونية 

الــفــتــرة مــن (2011 - 2015) بنسبة بلغت  خـــالل 

ا.
ً
حوالي 9.6 % سنوي

وأســـــهـــــمـــــت صــــنــــاعــــة الـــــحـــــواســـــيـــــب واملــــــعــــــدات 

اإللــكــتــرونــيــة لـــــدول الــخــلــيــج فـــي خــلــق 7.2 ألــف 

ــــدول عـــام 2015،  ــــواق هـــذه الـ فــرصــة عــمــل فـــي أسـ

بما يشكل نسبة بلغت 0.4 % من إجمالي فرص 

العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ 

عددها 1.6 مليون فرصة عمل.

وســـائـــل اإلعــــــالم املــغــنــاطــيــســيــة والـــبـــصـــريـــة في 

الطليعة

من حيث توزيع االستثمارات على أنشطة قطاع 

صــنــاعــة الــحــواســيــب واملــنــتــجــات اإللــكــتــرونــيــة، 

ــبــــر مــــن االســـتـــثـــمـــارات مــن  ــــان الــــجــــزء األكــ فـــقـــد كـ

نــصــيــب صــنــاعــة وســـائـــل اإلعـــــالم املغناطيسية 

بــلــغــت نــحــو 132 مــلــيــون دوالر  والـــبـــصـــريـــة، إذ 

وبــنــســبــة 27.8 % مـــن جــمــلــة اســتــثــمــارات قــطــاع 

صناعة الحواسيب واملنتجات اإللكترونية في 

ت صناعة معدات 
ّ
دول املجلس لعام 2015. وحل

االتــــصــــاالت فـــي املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بــاســتــثــمــارات 

بلغت 109 ماليني دوالر، وبنسبة قدرها 22.9 % 

مــن جملة االســتــثــمــارات فــي هــذا القطاع لجميع 

ــاءت صــنــاعــة املــنــتــجــات  دول املــجــلــس، بــيــنــمــا جــ

اإللــكــتــرونــيــة االســتــهــالكــيــة، وصــنــاعــة املــكــونــات 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي املـــــراتـــــب األخـــــيـــــرة مــــن حــيــث 

تـــوزيـــع االســـتـــثـــمـــارات. أمـــا مـــن حــيــث اســتــيــعــاب 

العاملني فــي أنشطة قــطــاع صناعة الحواسيب 

واملعدات اإللكترونية، فقد احتلت صناعة معدات 

االتــصــاالت املرتبة األولـــى، إذ بلغ عــدد العاملني 

، أي ما نسبته 40 % من إجمالي 
ً

فيها 2895 عامال

العاملني في قطاع صناعة الحواسيب واملعدات 

الثانية صناعة  املــرتــبــة  اإللــكــتــرونــيــة، تلتها فــي 

وسائل اإلعــالم املغناطيسية والبصرية، وبعدد 

، وبما يمثل 23 % 
ً

عاملني بلغ حوالي 1669 عامال

من إجمالي العاملني في هذه األنشطة.

◄ واقع التجارة الخارجية 

ا استهالكية كبيرة 
ً
تعد السوق الخليجية سوق

ا ملــنــتــجــات صـــنـــاعـــة الـــحـــواســـيـــب واملــــعــــدات 
ً

ــد ــ جــ

الـــــواردات منها في  اإللــكــتــرونــيــة، فقد تضاعفت 

الفترة (2007-2015)، ومعدل  دول املجلس خالل 

نمو سنوي مركب بلغ نحو %12.5، حيث وصلت 

جملة قيمة الواردات إلى دول املجلس نحو 37.5 

الـــعـــام 2015، مــقــارنــة بــحــوالــي  فـــي  مــلــيــار دوالر 

14.6 مليار دوالر في العام 2007، بينما حققت 

ــادرات مـــن مــنــتــجــات صــنــاعــة الــحــواســيــب  ــ ــــصـ الـ

واملــــعــــدات اإللــكــتــرونــيــة فـــي دول املــجــلــس خــالل 

ا بلغ نحو 32.5 
ً
ا مركب

ً
ا سنوي

ً
الفترة نفسها نمو

%، حيث بلغت حوالي مليوني دوالر عام 2007، 

ارتفعت إلى نحو 1.9 مليار دوالر عام 2015، من 

ا كبيًرا 
ً
ذلــك يمكن االســتــدالل على أن هناك طلب

عــلــى هـــذه املــنــتــجــات فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون، 

وبــالــتــالــي تــوفــر فــرصــا اســتــثــمــاريــة ضــخــمــة في 

صــنــاعــة الــحــواســيــب واملــنــتــجــات اإللــكــتــرونــيــة، 

خاصة مع توقع تزايد حجم الطلب في املستقبل 

نتيجة للزيادة الطبيعية بعدد السكان، والتوسع 

ــاع  ــفــ ــهــــواتــــف، وارتــ ــــاالت والــ ــــصـ فــــي شـــبـــكـــات االتـ

معدالت استخدام اإلنترنت، والحواسيب. 

أمـــا مــن حــيــث مــقــارنــة قيمة إجــمــالــي الــصــادرات 

مــــن مـــنـــتـــجـــات صـــنـــاعـــة الـــحـــواســـيـــب واملــــعــــدات 

ــاون  ــعــ ــتــ الــ ــلـــس  ــة حــــســــب دول مـــجـ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ

ــإن اإلمـــــــارات كــانــت  ــام 2014، فــ الــخــلــيــجــي فـــي عــ

فــي الــطــلــيــعــة، حــيــث بــلــغــت قــيــمــة صــادراتــهــا من 

مــن تلك املنتجات حــوالــي ثــالثــة أربـــاع صـــادرات 

املــجــلــس مــن منتجات صــنــاعــة الحواسيب  دول 

واملــعــدات اإللكترونية، وبقيمة بلغت 1.2 مليار 

دوالر، تلتها البحرين في املرتبة الثانية وبقيمة 

صــادرات بلغت نحو 338.2 مليون دوالر، أي ما 

يمثل %21.4 من إجمالي صــادرات دول املجلس 

من هذه املنتجات. لقد شكلت األجهزة الخاصة 

بالهاتف واالتــصــال، وأجــزائــهــا ولــوازمــهــا مركز 

الــصــدارة فــي سلم واردات دول مجلس التعاون 

الــخــلــيــجــي مــــن مــنــتــجــات صـــنـــاعـــة الــحــواســيــب 

فــــي عـــــام 2014، حــيــث  ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ واملـــــعـــــدات اإللـ

الـــــواردات منها حــوالــي 16.6 مليار  بلغت قيمة 

ــا تــمــثــل نــســبــتــه 53 % مـــن واردات  دوالر، أي مـ

املــجــلــس مــن منتجات صــنــاعــة الحواسيب  دول 

الثانية  واملــعــدات اإللكترونية، تلتها في املرتبة 

آالالت الكاتبة والحاسبة وأجــهــزة االستنساخ، 

وأجزاؤها ولوازمها، وجاءت املسجالت وأقراص 

وأشرطة وأجزاؤها ولوازمها، صمامات وأنابيب 

وترانزستورات ودوائر إلكترونية، بنسب أقل.

◄ الصادرات
املـــجـــلـــس  ــــخـــــص صـــــــــــــــادرات دول  يـ ــا  ــمــ ــيــ فــ أمـــــــــا 

مــــن مـــنـــتـــجـــات صـــنـــاعـــة الـــحـــواســـيـــب واملــــعــــدات 

اإللكترونية، فقد أتت األجهزة الخاصة بالهاتف 

واالتــصــال وأجــزائــهــا ولــوازمــهــا على رأس سلم 

ــادرات مـــن مــنــتــجــات صــنــاعــة الــحــواســيــب  ــ ــــصـ الـ

واملـــعـــدات اإللــكــتــرونــيــة لــعــام 2014، حــيــث بلغت 

قيمتها نــحــو 989 مــلــيــون دوالر، بــمــا يــمــثــل 65 

الــتــعــاون  ــــادرات دول مجلس  % مــن إجــمــالــي صـ

الــخــلــيــجــي مــــن مــنــتــجــات صـــنـــاعـــة الــحــواســيــب 

الثانية  واملعدات اإللكترونية، جــاءت في املرتبة 

ــا  ــزاؤهــ ــبـــة واســـتـــنـــســـاخ، أجــ آالت كـــاتـــبـــة وحـــاسـ

ولوازمها، حيث بلغت الصادرات منها نحو 327 

مليون دوالر، أي مــا يمثل 22 % مــن اإلجمالي، 

وجــاءت الصمامات واألنابيب والترانزستورات 

والـــدوائـــر اإللــكــتــرونــيــة، بنسب أقـــل.. ومــمــا سبق 

يــتــبــني أن هــنــاك مــنــتــجــات لــصــنــاعــة الــحــواســيــب 

ــدات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا  ــ ــعـ ــ واملـ

واالهتمام بها، بزيادة هيكل الطاقات اإلنتاجية، 

ــلـــى تــعــزيــز  ــا، لــلــعــمــل عـ ــهــ ــيـــد لــ والـــتـــســـويـــق الـــجـ

تــنــافــســيــتــهــا وولـــوجـــهـــا فــــي األســــــــواق املــحــلــيــة 

والعاملية.

◄ التحديات والصعوبات
وأوضح األمني العام للمنظمة أن هناك مجموعة 

مــــن الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات تــــواجــــه صــنــاعــة 

الحواسيب واملعدات اإللكترونية في دول مجلس 

ــفـــجـــوة املــعــرفــيــة  ــعــــاون، وهـــــي نـــاتـــجـــة عــــن الـ ــتــ الــ

عــلــى مــســتــوى كـــل مـــؤشـــرات االقــتــصــاد املــعــرفــي 

وتتجلى في انخفاض نسبة اإلنفاق على البحث 

بــالــدول ذات  والتطوير فــي دول املجلس مقارنة 

التجارب الناجحة في مجال االستثمار املعرفي، 

وضعف ثقافة البحث والتطوير واالبتكار لدى 

ــــدم اعــــطــــاء الـــقـــوانـــني  الـــشـــركـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، وعــ

الــحــالــيــة خصوصية  الــحــكــومــيــة  والــتــشــريــعــات 

ــع مــــن حــيــث  ــ لــصــنــاعــة الـــحـــواســـيـــب بــشــكــل واســ

اإلعفاءات واملزايا وبما يتناسب مع التوجهات 

الخليجية باالنتقال نحو اقتصاد املعرفة، وندرة 

األيدي العاملة الخليجية املدربة، حيث ما زالت 

إلــى الكثير من  ســوق التقنية الخليجية تحتاج 

املبرمجني ومهندسي الحاسب اآللي ومصممي 

مواقع اإلنترنت. وعن التوجهات املستقبلية لهذه 

الصناعة في دول الخليج قال العقيل: "يتوقع أن 

يوفر االنتقال التدريجي من االقتصاد التقليدي 

ا على الحواسيب 
ً

ا متزايد
ً
القتصادات املعرفة طلب

اآللــيــة وتــقــنــيــات املــعــلــومــات، هـــذا بــاإلضــافــة إلــى 

الــشــراكــات اإلستراتيجية  تــزايــد االهــتــمــام ببناء 

مــع شــركــات عــاملــيــة رائــــدة، الســتــقــطــاب مــزيــد من 

الــحــواســيــب وتوطينها، وفتح  تقنيات صناعة 

آفاق جديدة لتصدير منتجات الحواسيب للدول 

العربية واألسواق اإلفريقية". 

◄ توصيات 

إلــى أن املنظمة أوصــت  وخــتــم العقيل بــاإلشــارة 

ــبــــرز فـــيـــهـــا بــــوضــــوح تـــام  بــتــبــنــي خـــطـــة عـــمـــل تــ

األولويات وأبعاد العمل لجميع الجهات املعنية 

ــة من  ــ فـــي مـــجـــال الــبــحــث والــتــطــويــر فـــي كـــل دولـ

دول املجلس، مــع التركيز على عمليات البحث 

والتطوير في مجال الحاسب اآللي والصناعات 

اإللــكــتــرونــيــة واألنــشــطــة املــرتــبــطــة بــهــمــا، وبــنــاء 

قــاعــدة قــويــة للبحث العلمي والــتــطــويــر التقني 

عـــن طــريــق االســتــثــمــار طــويــل األجــــل فـــي تــولــيــد 

املعرفة، وتطوير صناعة الحواسيب واألجهزة 

اإللكترونية باستثمارات في القطاعني الحكومي 

ــة شــــراكــــة فـــاعـــلـــة بــــني مـــراكـــز  ــ ــامـ ــ والـــــخـــــاص. وإقـ

البحوث والجامعات العلمية والقطاع الصناعي.

كــمــا أوصــــت "جـــويـــك" بــتــوفــيــر املــــــوارد الــبــشــريــة 

ــا مــن أجـــل تفعيل اقتصاد 
ً
 عــالــي

ً
املــؤهــلــة تــأهــيــال

املعرفة، وزيـــادة االهتمام باملؤسسة التعليمية 

ومراكز التدريب، لتخريج العدد الكافي واملستمر 

مــن املتخصصني لتهيئتهم للعمل فــي مشاريع 

صـــنـــاعـــة تــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات واالتــــــصــــــاالت، إلـــى 

ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ جـــانـــب تـــوفـــيـــر الـــتـــشـــريـــعـــات والـ

واملؤسسية من معامل ومختبرات علمية ملراكز 

البحوث املحلية، وإنشاء هيئة خليجية تتولى 

اإلشــراف على قطاع صناعة الحواسيب وتقنية 

املعلومات، واقتراح السياسات املناسبة في هذا 

املجال ومتابعة تنفيذها. 

أسواق الخليج تركز على االستيراد.. واملطلوب تعزيز البحث واالبتكار.. «جويك»: 

476 مليون دوالر االستثمارات الخليجية في صناعة 
الحواسيب واإللكترونيات

• الدوحة - الشرق

ــتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة"  كــشــفــت "مــنــظــمــة الــخــلــيــج لـــالسـ
الحواسيب واملنتجات اإللكترونية  (جويك) أن صناعة 
في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خالل السنوات 
املاضية تحسًنا ملموًسا، كما سجلت مساهمة بارزة 
من القطاع الخاص، لتلبية الطلب املتزايد على منتجاتها، 

لــالســتــثــمــارات فيها نحو  املــركــب  النمو  فقد بلغ مــعــدل 
ــام 2011 إلـــى عــام  %4.8 ســنــوًيــا، خـــالل الــفــتــرة مــن عـ
أمريكي،  ارتفع من حوالي 395 مليون دوالر  إذ   ،2015
ليصل إلى حوالي 476 مليون دوالر في عام 2015، رغم 
ذلـــك فــقــد شكلت االســتــثــمــارات فــي هـــذا الــنــشــاط نسبة 
ضئيلة بلغت حوالي 0.12 % فقط من جملة استثمارات 
القطاع الصناعي في دول املجلس، والتي بلغت نحو394 

أن قطاع  يــدل على  الــعــام نفسه، وهـــذا  فــي  مليار دوالر 
صناعة الحواسيب واملنتجات اإللكترونية من الصناعات 
الحديثة في القطاع الصناعي لدول املجلس، وتعتبر في 
أطوارها األولى رغم توافر السوق املحلية الضخمة لديها 

في دول الخليج.
العاملي  الــتــوجــه  الــســابــقــة كـــان  القليلة  الــســنــوات  وخـــالل 
متسارًعا إلنشاء وتحسني شبكات االتصاالت وتزايد 

عدد املستخدمني للهواتف النقالة، وأجهزة نقل املعلومات، 
وشبكة اإلنترنت، مما أسهم بشكل كبير وواضــح في 
ــادة الــطــلــب عــلــى الــحــواســيــب واملـــعـــدات اإللــكــتــرونــيــة،  ــ زيـ
التقنية، والتي تعد من  كونها منتجات صناعية عالية 
املعرفي،  التي يقوم عليها االقتصاد  التقنية  الصناعات 
التكنولوجي والــدراســات واألبحاث  التطور  إلى  وتحتاج 

املتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.

 السوق مفتوحة أمام قطر والبحرين 
والكويت ملزيد من االستثمارات 

في هذا املجال 

العقيل يدعو القطاع الخاص الخليجي 
لزيادة استثماراته في تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت

"جويك" توصي بتوفير املوارد البشرية 
املؤهلة تأهيًال عالًيا من أجل تفعيل 

اقتصاد املعرفة

صناعة الحواسيب واملعدات 
اإللكترونية أسهمت في خلق 7 آالف 

����فرصة عمل في 2015 
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