
بمعدل نمو تراكمي  4.1 % خالل خمس سنوات

18.1 مليار دوالر استثمارات صناعة اإلسمنت بدول الخليج 

صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

¶  ألواح ديكور من البولي سترين 

¶ عبد العزيز العقيل

تعقد القمة العاملية للطاقة النظيفة واالستدامة في نوفمبر

 {جويك} تنظم منتدى السالمة الخليجي أكتوبر املقبل 
ــة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بـــن نـــاصـــر بن  ــايـ  تــحــت رعـ

خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

ة (جويك) 
ّ
مة الخليج لالستشارات الصناعي

ّ
تعقد منظ

 ،(EPC)والــشــركــة األوروبـــيـــة لــالســتــشــارات الــبــتــرولــيــة

«منتدى السالمة الخليجي»، في فندق هيلتون الدوحة 

في الفترة من 30 إلى31 أكتوبر 2016. 

ويتوقع أن يجمع هذا املنتدى الرفيع املستوى جهات 

ة من مختلف أنحاء الشرق األوســط، من 
ّ
فاعلة أساسي

أجــل مناقشة إستراتيجيات تهدف لتحسني إجــراءات 

الـــســـالمـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــبـــادل الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة، 

ووضـــــع خـــارطـــة طـــريـــق نــحــو تــحــقــيــق هــــدف الــقــضــاء 

ني 
ّ
على الحوادث. وســوف يعرض كبار الخبراء الدولي

اتها 
ّ
الــســالمــة وتكنولوجي املـــــوّردة ألدوات  والــجــهــات 

أحدث املناهج، التي من شأنها مساعدة الشركات على 

تحقيق هذه األهداف.

وتــعــقــد «مــنــظــمــة الــخــلــيــج لـــالســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة» 

(جـــــويـــــك) بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة الـــعـــطـــيـــة لــلــطــاقــة 

الــعــاملــيــة للطاقة النظيفة  الــقــمــة  والتنمية املــســتــدامــة، 

واالســـتـــدامـــة، تــحــت رعــايــة ســعــادة عــبــد الــلــه بــن حمد 

الــعــطــيــة: نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء ووزيــــر الطاقة 

والصناعة سابقا، وذلك في 14 – 15 نوفمبر 2016 في 

فندق «ويسنت» الدوحة قطر. 
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 69 مصنعًا للجير

 واإلسمنت والجص يعمل 
فيها 26 ألف عامل 

ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــنــــشــــر «مــــــركــــــز املـــــعـــــرفـــــة الـــصـ  يــ

الـــخـــلـــيـــجـــي» الــــتــــابــــع ملــنــظــمــة الــخــلــيــج 

لــــالســــتــــشــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة «جــــويــــك» 

تــقــاريــر صــنــاعــيــة مــفــصــلــة عـــن مختلف 

الــقــطــاعــات الصناعية فــي دول مجلس 

الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وهـــي مصنفة في 

املـــوقـــع بــحــيــث يــســهــل الــــوصــــول إلــيــهــا 

ــواد الــغــذائــيــة واملــــواد الطبية  ومــنــهــا املــ

والــــــلــــــدائــــــن واملـــــنـــــســـــوجـــــات والــــجــــلــــود 

واملــــواد الكيميائية والبتروكيماويات 

والـــهـــنـــدســـة والــبــيــئــة وإعـــــــادة الــتــدويــر 

وغيرها من القطاعات املهمة. 

و{مــركــز املعرفة الصناعية الخليجي» 

هــو مــوقــع إلــكــتــرونــي مــتــوفــر باللغتني 

ــة، وهـــــو مــصــمــم  ــزيـ ــيـ ــلـ الـــعـــربـــيـــة واإلنـــجـ

ــلـــومـــات  لـــيـــكـــون مـــــصـــــدًرا لـــجـــمـــيـــع املـــعـ

الــصــنــاعــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وهــو 

يـــوفـــر مــجــمــوعــة فـــريـــدة مـــن مــخــرجــات 

ــات الــصــنــاعــيــة،  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــــك» مــ ــويـ ــ «جـ

وفرص االستثمار الصناعي والتقارير 

الـــحـــديـــثـــة عــــن الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات 

www. املــوقــع الصناعية. ويمكن زيـــارة 

knowledge.goic.org.qa، لــالطــالع على 

الــتــقــاريــر وشــرائــهــا وتــحــمــيــل املــجــانــي 

ــا أحــد 
ً
مــنــهــا.  وتــنــشــر «Ñ» حــصــري

هـــــــذه الــــتــــقــــاريــــر وهـــــــو حـــــــول صـــنـــاعـــة 

ــيـــر والــــجــــص فــــي دول  ــنـــت والـــجـ ــمـ اإلسـ

مجلس التعاون الخليجي، حيث تشمل 

تل إسمنتية غير 
ُ
نع ك

ُ
هذه الصناعة ص

ــــواع اإلسمنت  مــطــحــونــة (كــلــيــنــكــر)، وأنـ

املــائــي، بــمــا فــي ذلـــك إســمــنــت بــورتــالنــد 

واإلســمــنــت األلــومــيــنــيــومــي، واإلسمنت 

الـــخـــبـــثـــي، وأنـــــــــواع اإلســـمـــنـــت الــســوبــر 

نع الجير الحّي 
ُ

فوسفاتي، إلى جانب ص

والــجــيــر املــطــفــأ والــجــيــر املـــائـــي، وكــذلــك 

ـــس أو 
َّ
ـــنـــع الـــجـــص مـــن الــجــبــس املـــكـــل

ُ
ص

كبريتات الكالسيوم.

ــلـــومـــات  املـــعـ ــات إدارة  ــانــ ــيــ بــ وأشـــــــــــارت 

ــلـــيـــج  ــيــــة فــــــي «مــــنــــظــــمــــة الـــخـ الــــصــــنــــاعــ

إلــى أن نسبة  لالستشارات الصناعية» 

هــذه الصناعة مثلت فــي صناعة مــواد 

الـــبـــنـــاء عـــــام ٢٠١٥ حــــوالــــي ٢٫٤٪ مــن 

املـــصـــانـــع، و٤٧٫٣٪ مــن  ــــدد  إجـــمـــالـــي عـ

ــــارات، و٩٫٧٪ مــن  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــالــــي االسـ ــمــ إجــ

إجمالي عدد العاملني.

كــمــا لــفــتــت «جـــويـــك» فـــي تــقــريــرهــا إلــى 

تطور عدد املصانع العاملة في صناعة 

ــيـــر والــــجــــص فــــي دول  ــنـــت والـــجـ ــمـ اإلسـ

ـــا عـــــام ٢٠١١ 
ً

ــن ٥٩ مـــصـــنـــع ــلـــس، مــ ــجـ املـ

ــا عـــام ٢٠١٥، أي 
ً

لــيــصــل إلـــى ٦٩ مــصــنــع

بــلــغ ٤٪، بينما  تــراكــمــي  بــمــعــدل نــمــو 

تطور حجم االستثمارات للفترة نفسها 

من ١٥٤٣٥ مليون دوالر أمريكي ليصل 

إلى ١٨١٠٢ مليون دوالر، أي بمعدل نمو 

ــنـــوات بــلــغ ٤٫١٪.  تـــراكـــمـــي لــلــخــمــس سـ

بــيــنــمــا تـــطـــور عــــدد الــعــامــلــني فـــي هــذه 

الصناعة عن الفترة نفسها من ٢٥٣٠٤ 

، أي 
ً

إلـــــى ٢٦٤٦٩ عــــامــــال لــيــصــل  عـــمـــال 

بمعدل نمو تراكمي بلغ ١٫١٪. 

استكمال دراسة اإلستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول التعاون

 العقيل: {جويك» تدعم مشاريع التنمية الصناعية الخليجية 
 أكــــــــد الــــســــيــــد عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن حــمــد 

الــعــقــيــل األمـــــني الـــعـــام ملــنــظــمــة الــخــلــيــج 

لــالســتــشــارات الــصــنــاعــيــة "جـــويـــك" دعــم 

املــنــظــمــة ملــشــاريــع الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 

الــخــلــيــجــيــة، وقـــــال فـــي تــقــديــمــه لــلــعــدد 

الــصــنــاعــي في  الــتــعــاون  115 مــن مجلة 

ــدر مــؤخــرا،  الــخــلــيــج الــعــربــي والــــذي صـ

ــه مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، بــاشــرت  إنــ

املنظمة السنة الخامسة واألخــيــرة من 

إســتــراتــيــجــيــتــهــا وخــطــتــهــا الــخــمــســيــة 

بــلــورت رؤيتها  (2012 - 2016)، والــتــي 

ــبـــرة ذو ســمــعــة عــاملــيــة  ــيـــت خـ بـــأنـــهـــا "بـ

تـــنـــافـــســـي ومـــتـــمـــيـــز فــــي مــــجــــال تــقــديــم 

الخدمات االستشارية الصناعية". 

ونوه العقيل بأن املنظمة أنجزت العديد 

مــــن املــــهــــام الـــتـــي أوكــــلــــت إلـــيـــهـــا ضــمــن 

بـــرنـــامـــج الــــتــــعــــاون الـــفـــنـــي والــتــنــســيــق 

ــــدول  ــة لـ ــامــ ــعــ ــــع األمـــــانـــــة الــ اإلقـــلـــيـــمـــي مـ

ــا اســتــكــمــال  ــرزهــ الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وأبــ

دراســـــــــة اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــصـــديـــريـــة 

غــيــر الــنــفــطــيــة لـــــدول املـــجـــلـــس، وإعـــــداد 

ورقــة عمل حــول "أهمية تعظيم القيمة 

املضافة في اآلالت واملعدات املستخدمة 

في محطات تحلية املياه بدول املجلس"، 

وإعداد ورقة حول "العوائد االقتصادية 

املــتــوقــعــة مــن مــشــروع ســكــة حــديــد دول 

مجلس التعاون"، والفرص االستثمارية 

ــــى جــانــب  ــا. إلـ ــهـ الــصــنــاعــيــة املــتــعــلــقــة بـ

املــــشــــاريــــع املـــشـــتـــركـــة لــــــــدول املـــجـــلـــس، 

ــا  ــ ــرزهـ ــ ــا، وأبـ ــهــ ــامــــت املـــنـــظـــمـــة بــ ــي قــ ــتــ الــ

الــنــفــايــات، وعقد  دراســــة إدارة صــنــاعــة 

"الــلــجــنــة التوجيهية  الــثــانــي  االجــتــمــاع 

اإلقــلــيــمــيــة لــشــبــكــة الــخــلــيــج لــلــمــنــاولــة 

والــشــراكــة الصناعية"، وإنــجــاز التقييم 

السنوي لجاهزية دول املجلس للتحول 

التقرير  املــعــرفــيــة، وإعـــــداد  لــلــصــنــاعــات 

الــصــنــاعــيــة  الــتــنــافــســيــة  الــســنــوي ألداء 

لدول مجلس التعاون الخليجي. 

وتضمن العدد تقريرًا لسعادة األستاذ 

محمد بن خميس املخيني األمني العام 

الــدراســات واملعلومات  املــســاعــد لقطاع 

ــادات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــوان "االقــ ــ ــنـ ــ ــــعـ ــيــــة بـ ــنــــاعــ الــــصــ

الخليجية.. نمو مستمر رغــم تحديات 

انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط" أشـــــــار فــيــه 

إلــــى أن تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط ســيــكــون 

لــدول مجلس التعاون  حافزًا ومشجعًا 

على املــضــي فــي السياسات الضرورية 

الــــذاتــــي لبنيتها  الــتــصــحــيــح  لــتــحــقــيــق 

ــيــــد  الـــهـــيـــكـــلـــيـــة االقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وتــــرشــ

ــاعــــدة  ــنــــويــــع قــ ــة، وتــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــــدام الـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ

اإلنــــتــــاج، والــعــمــل عــلــى دعــــم ومــســانــدة 

ــة، وتـــنـــويـــع  ــيـ ــفـــطـ ــنـ الـــــــصـــــــادرات غـــيـــر الـ

البنية  االســتــثــمــارات، ودعــم مشروعات 

ــكـــك حــديــديــة  ــــرق وسـ األســـاســـيـــة مــــن طـ

ــبـــحـــوث  ومـــــــوانـــــــئ، وتـــفـــعـــيـــل مـــــراكـــــز الـ

والتطوير، وتشجيع االبتكار، وتكوين 

كوادر وطنية عالية التدريب والتأهيل، 

واالســتــفــادة مــن تــجــارب الـــدول األخــرى 

التي حققت نجاحًا في عملية التنويع 

االقتصادي، وتوسيع مساهمة القطاع 

الـــخـــاص فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة، وتــوفــيــر 

ــثــــمــــارات  ــتــ ــاخ املـــــالئـــــم لــــجــــذب االســ ــ ــنـ ــ املـ

ــراكـــات  األجـــنـــبـــيـــة املـــفـــيـــدة، وتـــكـــويـــن شـ

إستراتيجية مع الشركات العاملية".

وكتبت رئيسة تحرير املجلة عبير عادل 

ــك".. مــســيــرة  ــ ــويـ ــ ــنـــوان "جـ جـــابـــر تــحــت عـ

متواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي 

الــخــلــيــجــي، فــــأشــــارت إلـــــى أن املــنــظــمــة 

ستواصل خــالل العام 2016 مبادراتها 

الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، 

وأبرزها القمة العاملية للطاقة النظيفة 

ــعـــاون مــــع مــؤســســة  ــتـ ــالـ واالســــتــــدامــــة بـ

الــعــطــيــة لــلــطــاقــة والــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، 

وتحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد 

الــعــطــيــة نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 

ووزيــر الطاقة والصناعة سابقًا بدولة 

قطر، وذلك في 14 و15 نوفمبر 2016. 

كما ستنظم "جويك" والشركة األوروبية 

لالستشارات البترولية(EPC) "منتدى 

ــد تحت 
َ
ــعــق

ُ
الــســالمــة الــخــلــيــجــي" الــــذي ي

رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر 

بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل ثــــانــــي رئــــيــــس مــجــلــس 

الــــوزراء القطري وزيـــر الداخلية فــي 30 

و31 أكتوبر 2016، وتضمنت املجلة في 

عددها الجديد مقاالت عديدة ومتنوعة. 

   فعاليات {جويك} 
   تعقد جويك دورة تدريبية حــول قانون (نظام) التنظيم الصناعي املوحد 

لــدول مجلس التعاون الخليجي، وذلــك في مقرها بالدوحة في الفترة من 

٢٥ إلى ٢٧ -٩ -٢٠١٦ م، كما تعقد دورة تدريبية أخرى بالدوحة حول إدارة 

اإلنتاج ومراقبة الجودة في املنشآت الصناعية الصغيرة واملتوسطة وذلك 

في الفترة من ١٦ وحتى ١٨ أكتوبر٢٠١٦.

وتستضيف الدوحة في الفترة من ٢٣ وحتى ٢٥-١٠ -٢٠١٦ دورة التصانيف 

الصناعية، وستعقد دورة تدريبية حول كتابة وإعداد التقاريراإلحصائية 

باستخدام برنامج (SPSS) بالدوحة في الفترة من٨ إلى ١٠ -١١ -٢٠١٦ م. 

الهندسي  الخبير  الـــكـــواري  إبــراهــيــم  املــهــنــدس مــبــارك    أعـــد 
بإدارة االستثمار الصناعي في منظمة الخليج لالستشارات 
الــصــنــاعــيــة، مــلــخــص مــشــروع تصنيع ألــــواح الــديــكــور من 
الفرصة  املتمدد EPS-Sheets، وهو  البولي ستيرين  مــادة 
الخليج لالستشارات  الــتــي حــددتــهــا منظمة  االســتــثــمــاريــة 
الــصــنــاعــيــة ضــمــن بــرنــامــج فــــرص االســتــثــمــار الــصــنــاعــي 

للمنظمة.

تطرحها {جويك} في السوق القطري.. و23 % العائد على االستثمار

فرصة استثمارية إلنشاء مصنع أللواح الديكور من البولي ستيرين
 ســيــكــون املــــشــــروع مــتــخــصــص فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن األلـــــواح 

ــادة الـــخـــام الــرئــيــســة  ــ لــلــديــكــور الـــداخـــلـــي، ويــتــمــيــز بــتــوافــر املـ

الالزمة للتصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة 

الــبــولــي ستيرين كــأحــد أهــم  ملـــادة حبيبات  القيمة املــضــافــة 

إلـــى جــانــب مواجهة  الــبــتــروكــيــمــاويــة الخليجية،  املــنــتــجــات 

االرتفاع املتزايد للطلب العاملي واإلقليمي على ألواح الديكور 

املصنعة من البولي ستيرين املتمدد، كما يعمل على خدمة 

الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة ذات النمو املــتــســارع فــي دولـــة قطر 

الــبــنــاء والتشييد، وســد فجوة  ومنطقة الخليج مثل قــطــاع 

االســتــيــراد لــبــعــض املــنــتــجــات املــرتــفــعــة الــثــمــن واملستخدمة 

في الديكور الداخلي للمباني، وتوطني تكنولوجيا حديثة 

لصناعة املنتجات البالستيكية باملنطقة. 

 تعتبر ألــواح البولي ستيرين املتمدد من املــواد املستخدمة 

الفترة األخــيــرة وذلــك نظًرا  بكثرة فــي الديكور الداخلي فــي 

ملرونتها العالية في الحصول على أبعاد ومقاسات متعددة، 

كــمــا أنـــهـــا عـــازلـــة لـــلـــحـــرارة، وذات مـــقـــاومـــة عــالــيــة لــلــتــآكــل، 

الـــوزن، فضال عن تكاليف التركيب املنخفضة  إضافة لخفة 

مــقــارنــة بــنــظــيــراتــهــا مــن اإلســمــنــت، وســيــتــم إنــتــاج األحــجــام 

القياسية املحصورة في املدى ٥٠X ٥٠ سنتيمترا وبسمك ٥ 

سنتيمترات للقطعة.

 كما توجد إمكانية إنتاج أشكال ومقاسات ذات طول متر، 

ومــتــريــن، وأعــمــدة لــالســتــخــدام فــي أنـــواع الــديــكــور الــداخــلــي، 

ومــادة األلــواح صديقة للبيئة، إذ ال يدخل في تصنيعها أي 

مركبات عضوية متطايرة.

هــنــاك الــكــثــيــر مـــن االســـتـــخـــدامـــات لــهــذه األلــــــواح املــصــنــوعــة 

مــن الــبــولــي ستيرين املــتــمــدد فــي مــشــاريــع الــبــنــاء الــجــديــدة، 

ومـــشـــاريـــع إعـــــــادة الـــتـــحـــديـــث عـــلـــى حــــد ســـــــواء، كـــمـــا تــشــمــل 

االستخدامات تطبيقات في القطاعات والصناعية كسقوف 

للمباني الحكومية والتجارية والصناعية والخاصة، وفي 

الــتــشــكــيــالت املــخــتــلــفــة املــطــلــوبــة لــعــمــل الـــديـــكـــورات للمباني 

التجارية والسكنية، إضافة للوحات العازلة املستخدمة في 

املــعــارض واملــؤتــمــرات، ويمكن اســتــخــدام األلــــواح فــي عملية 

التعبئة للمواد القابلة للكسر، كما تستخدم كحاوية بأحجام 

مختلفة لنقل البضائع.

بغرض تقييم الفرصة االستثمارية، تم افتراض أن اإلنتاجية 

السنوية من ألواح من البولي ستيرين املتمدد تبلغ مليونني 

و٤٠٠ ألـــف قــطــعــة، وذلـــك بــاعــتــبــار أن الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة في 

السنة األولــى من التشغيل تصل إلــى ٨٠٪ بينما تصل إلى 

الثالثة من  الثانية من التشغيل، أمــا السنة  ٩٠٪ في السنة 

التشغيل والسنني الالحقة فتصل الى١٠٠٪.

أوضــح التحليل املــالــي جــدوى املــشــروع، حيث وصــل العائد 

عــلــى االســتــثــمــار لــهــذا املـــشـــروع إلـــى ٢٣ ٪، ومـــعـــدل الــعــائــد 

الــداخــلــي عــلــى املــشــروع ١٨٪، فــي حــني وصـــل مــعــدل العائد 

الداخلي على األسهم ٢٤٪. 

ــــدرج هــــــذا املـــــشـــــروع تـــحـــت مـــظـــلـــة املــــشــــاريــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــنـ ــ يـ

ـــــدر حــجــم االســتــثــمــار املــطــلــوب لقيامه 
ُ
واملــتــوســطــة، حــيــث ق

بــحــوالــي ٨٫٤٥ مــلــيــون دوالر أمــريــكــي وفــتــرة اســـتـــرداد املــال 

املستثمر بحوالي ٤ سنوات. 

تطور صناعة اإلسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون الخليجي

20112012201320142015البيان

5962626769عدد املصانع

15,43515,76916,03417,52618,102حجم االستثمارات -مليون $

25,30424,61924,07925,68126,469عدد العاملني

2012201320142015البيان
معدل النمو 

5 سنوات

معدل النمو في عدد 

املصانع في صناعة 

اإلسمنت والجير والجص  

5.10.08.13.04.0

معدل النمو في 

االستثمارات في صناعة 

اإلسمنت والجير والجص  

2.21.79.33.34.1

معدل النمو في عدد 

العاملني في صناعة 

اإلسمنت والجير والجص  

-2.7-2.26.73.11.1

محلي10 Al-Sharq ► MONDAY ٦ JUNE ٢٠١٦ – No ١٠٢١٧
ء ◄ اإلثنني ١ رمضان ١٤٣٧ هـ ٦ يونيو ٢٠١٦م – العدد ١٠٢١٧


