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 1.9 مليون ريال النفقات الرأسمالية للمشروع

مشروع معقم اليدين املضاد للجراثيم
 تـــطـــرح مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــالســتــشــارات 
الــصــنــاعــيــة فــرصــة اســتــثــمــاريــة للسوق 
ــن مـــــــشـــــــروع مـــعـــقـــم  ــمــ ــتــــضــ ــري تــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
الــيــديــن املــضــاد لــلــجــراثــيــم، حــيــث يقتل 
الــجــراثــيــم والــبــكــتــيــريــا خـــالل ١٥ ثانية 
مــن االســـتـــخـــدام.. وهـــو عــبــارة عــن هــالم 
بــألــوان مختلفة،  صــافــي، يمكن إنتاجه 

كما يمكن إنتاجه بروائح متعددة.
ــتـــج هــــو خــفــض  ــنـ والـــــهـــــدف مــــن هــــــذا املـ
مستوى انتقال البكتيريا والفيروسات 
ــيــــديــــن.. بـــعـــض املـــنـــتـــجـــات تــوفــر  إلـــــى الــ
ــثـــل مــعــقــم  ــــوري مـ ــفـ ــ نــــشــــاط الـــحـــمـــايـــة الـ
اليدين الكحولي، في حني توفر بعض 
املـــنـــتـــجـــات األخـــــــــرى حـــمـــايـــة مـــبـــاشـــرة 
الــيــديــن املحتوي  ومستمرة مثل معقم 
عــلــى مـــــادة ثـــالثـــي الـــكـــلـــوســـان. ويــمــكــن 
ــــى ثـــالث  تــصــنــيــف مــعــقــمــات الـــيـــديـــن إلـ
فئات رئيسية: معقم كحولي املحتوى 
بحيث إن تركيز الكحول في هذا املنتج 
يــزيــد عــلــى ٦٢٪ مـــن حجم  يـــســـاوي أو 
ــتـــج، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى عـــامـــل مــضــاد  ــنـ املـ
ــر كــحــولــي  ــيـ ــم غـ ــقـ ــعـ ــات، ومـ ــروبـ ــكـ ــيـ ــمـ ــلـ لـ
املحتوى وغالبا يتكون املنتج من املاء 
باإلضافة إلى عامل مضاد للميكروبات. 
وتشجع "جويك" على طرح هذه الفرصة 
ــبـــارات  ــتـ ــقـــطـــري لـــعـــدة اعـ فــــي الــــســــوق الـ
ــلـــى مـــنـــتـــجـــات تــعــقــيــم  ــلـــب عـ ــمــــو الـــطـ ونــ
اليدين املضادة للبكتيريا في دولة قطر 
والخليج العربي بشكل عام، باإلضافة 
إلى توفر املواد األولية الرئيسة محلًيا 

وفي دول الخليج العربي.

◄ االستخدامات
وتشمل االستخدامات الرئيسية للمنتج 

كال من العيادات واملستشفيات، الفنادق 
ــايـــة  ــرعـ ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــاتــــب، مـ ــكــ ــم، املــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ واملـ
النهارية واملـــدارس، املختبرات ومرافق 
األبـــحـــاث، صــالــونــات التجميل ومــراكــز 
الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة، املـــــطـــــارات، ومـــرافـــق 
تجهيز اللحوم وغيرها من املواقع التي 

تتضمن التعامل مع الحيوانات.
ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ ــعـــرف هـ ــاج : يـ ــتــ خــــط اإلنــ
املصانع باسم "مصنع متعدد الخلط" 
حيث إنه يحتوي على نظام فعال إلنتاج 
٩٠ طنا سنوًيا من الهالم املعقم اليدين، 
يــتــمــيــز املـــصـــنـــع بــتــكــنــولــوجــيــا عــمــلــيــة 
تحافظ على ثبات جــودة املنتج، دورة 
تشغيل قصيرة وبسيطة باإلضافة إلى 

تكاليف تشغيل منخفضة.
ــا/ الــســنــة،  ــنـ املـــــــــواد:  اإليــــثــــانــــول: ٦٠ طـ
مــيــاه مــعــقــمــة: ٣٥ طــنــا/ الــســنــة، ثــالثــي 
إثانول أمني، ثالثي الكلوسان، إضافات 
ــاغ، إضــــافــــات عـــطـــريـــة، بــولــيــمــر  ــ ــبـ ــ األصـ
ــات ضـــئـــيـــلـــة مــن  الـــــكـــــاربـــــوبـــــول، وكــــمــــيــ

املرطبات: ٣ أطنان/ السنة.
ــا الـــخـــدمـــات املـــطـــلـــوبـــة فـــهـــي الــطــاقــة  ــ أمـ
الكهربائية: ٢٠٦٫٠٠٠ كيلو وات بالسنة، 

ومياه: ٢٢٫٥٠٠ متر مكعب بالسنة.

◄ االستثمار
ووفـــقـــا لـــدراســـة املـــشـــروع فــــإن مــجــمــوع 
النفقات الرأسمالية للمشروع هي ١٫٩٥ 
مليون ريال قطري، ومعدل العائد على 
االستثمار الكلي ٢٥٫٥٪، معدل العائد 
املـــالـــكـــني ٥٦٫٣٪، هــامــش  عــلــى حـــقـــوق 
الربح الصافي (١٥٪) ٣٫٠٠ مليون ريال 
ــال ٥٫٥  قــطــري، وفــتــرة اســـتـــرداد رأس املـ

سنة. 

ــا بالتعاون مع  ــداده صفحة متخصصة  يتم اع
منظمة اخلليج لالستشارات الصناعية "جويك" 

وتنشر أول يوم إثنني من كل شهر
صناعة الخليجصناعة الخليج

تمثل 28 % من إجمالي الصناعات التحويلية البالغة 393.7 مليار في 2015.. العقيل:

110.3 مليار دوالر االستثمارات الخليجية بصناعة الكيماويات

 إذ تـــنـــوي الــــــدول زيــــــادة االســـتـــثـــمـــارات 
فيه تدريجًيا حتى العام ٢٠٢٠ لترتفع 
ــيــــوي فــي  ــقــــطــــاع الــــحــ مـــســـاهـــمـــة هــــــذا الــ
الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي مــن ١٠٪ إلى 
حـــوالـــي ٢٥٪، وذلــــك بــعــد االنـــتـــهـــاء من 
تجهيز البنى التحتية من مدن ومناطق 
صــنــاعــيــة جــديــدة والــخــدمــات املرتبطة 

بها. 
ولفت العقيل في إطــار حديثه عن واقع 
القطاع الصناعي الخليجي، مــن حيث 
الناتج املحلي اإلجمالي،  مساهمته في 
قــيــمــة االســتــثــمــارات الخليجية  إلـــى أن 
بــلــغــت ٣٩٣٫٧ مــلــيــار دوالر  الــصــنــاعــيــة 
بنهاية عــام ٢٠١٥، بــزيــادة قــدرهــا ١٣٫٦ 
مليار دوالر مــن عــام ٢٠١٤ حيث بلغت 
ــة بــنــهــايــتــه  ــيـ ــاعـ ــنـ ــارات الـــصـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
٣٨٠٫١ مليار دوالر بمعدل نمو سنوي 
"مــنــظــمــة الخليج  بــيــانــات  ٣٫٦٪ حــســب 

لالستشارات الصناعية".

ــار الــعــقــيــل إلـــى أن أهـــم الــصــنــاعــات  وأشــ
الخليجية التي تساهم بشكل كبير في 
الناتج املحلي اإلجمالي في دول مجلس 
"قــطــاع صناعة  الــتــعــاون الخليجي هــو 
الكيماويات والبتروكيماويات إذ بلغ 
فــيــه ١١٠٫٣ مليار  حــجــم االســتــثــمــارات 
الــعــام ٢٠١٥ بنسبة ٢٨٪ من  دوالر فــي 
إجــمــالــي االســتــثــمــارات فــي الــصــنــاعــات 
التحويلية البالغ ٣٩٣٫٧ مليار دوالر في 

العام نفسه. 
وجـــــــاء فــــي املـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن حــيــث 
ــة قـــــطـــــاع صــــنــــاعــــة املـــنـــتـــجـــات  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ األهـ
الــبــتــرولــيــة املــكــررة بــاســتــثــمــارات بلغت 
١٠١٫٦ مليار دوالر وبنسبة ٢٥٫٨٪، ثم 
الــصــنــاعــات األســاســيــة للمعادن  قــطــاع 
بــاســتــثــمــارات بلغت ٥٨٫٧ مــلــيــار دوالر 
بنسبة ١٤٫٩٪، وقطاع صناعة منتجات 
املعادن الالفلزية (منتجات غير معدنية 
ــــت، الــــجــــبــــس، وغــــــيــــــره..)  ــنـ ــ ــمـ ــ ــثــــل اإلسـ مــ

بـــحـــوالـــي ٣٨٫٣ مــلــيــار دوالر وبــنــســبــة 
املـــنـــتـــجـــات  ــة  ــاعـ ــنـ ــاع صـ ــطــ قــ ــم  ــ ثـ  ،٪٩٫٧
بــــحــــوالــــي ١٩ مـــلـــيـــار دوالر  الــــغــــذائــــيــــة 
بنسبة ٤٫٨٪، وقطاع صناعة املنتجات 
املعدنية املصنعة بحوالي ١٢٫٦ مليار 
دوالر بــنــســبــة ٣٫٢٪، وأســـهـــمـــت بــاقــي 
ــوالـــي ٥٣٫٢  ــاعـــات مــجــتــمــعــة بـــحـ ــنـ الـــصـ
مليار دوالر بنسبة ١٣٫٥٪ وذلك حسب 

بيانات "جويك".
الــعــام للمنظمة أن أهــم  واعــتــبــر األمــــني 
ــتــــي تـــواجـــه  الـــتـــحـــديـــات واملــــعــــوقــــات الــ

مــســيــرة االســتــثــمــار الــصــنــاعــي فــي دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون والـــحـــلـــول املــقــتــرحــة 
ملــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات خـــالل املرحلة 
أنـــه "رغـــم اعتماد  املــقــبــلــة، يتلخص فــي 
دول املجلس على النفط كمصدر رئيسي 
للدخل، والذي يسيطر على نسبة عالية 
ــالـــي، ويــقــود  مـــن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجـــمـ
عجلة التنمية االقتصادية، إال أنها قد 
أدركــــت فــي وقـــت مــبــكــر ضــــرورة تنويع 
اقــتــصــاداتــهــا الــوطــنــيــة، فـــدأبـــت بــوضــع 
رؤى وطنية وإستراتيجيات للتنمية، 
وتــفــعــيــل خـــطـــط وبــــرامــــج لــتــنــفــيــذ هـــذا 
الــتــنــويــع عــلــى أرض الـــواقـــع والــتــركــيــز 
على القطاعات غير النفطية، وتوجيه 
عــوائــد الــنــفــط لــتــطــويــرهــا وتــنــمــيــة هــذه 
الـــقـــطـــاعـــات، والـــتـــي يـــأتـــي عــلــى رأســهــا 
قطاعات التجارة والصناعة واألنشطة 
الـــعـــقـــاريـــة والــســيــاحــيــة والـــبـــنـــوك. وقــد 
نجحت بالفعل في تحقيق قفزات نوعية 

كبيرة فــي مــجــال تطوير تلك األنشطة، 
إلى أن وصلت مساهمة القطاعات غير 
النفطية فــي اإلمــــارات إلــى حــوالــي ٧٦٪ 
من الناتج املحلي اإلجمالي للعام ٢٠١٥، 
وإلى حوالي ٥٠٪ في سلطنة عمان، إال 
ــزال تــواجــه  أن بــعــض دول املــجــلــس ال تــ
بــعــض مــن املــعــوقــات خــاصــة فــي مجال 

توطني القطاع الصناعي". 
ــم الــتــحــديــات الــتــي ال  ــن أهـ ــــاف "ومــ وأضـ
تزال تواجه هذا القطاع هي: قلة التركيز 
على البحث والتطوير، ونقص الوعي 
ــعــــاون مــــع مــــراكــــز الــبــحــث  ــتــ بـــأهـــمـــيـــة الــ
الـــدول العربية  والتطوير، حيث تعتبر 
عــمــومــا مــن أقـــل الــــدول إنــفــاقــا عــلــى هــذا 
املجال، كذلك فإن نقص الكوادر الوطنية 
املـــطـــلـــوبـــة  ــــرات واملـــــــهـــــــارات  ــبـ ــ ــــخـ الـ ذات 
الفنية تعتبر من  املــجــاالت  خــاصــة فــي 
الــتــي تــواجــه عملية توطني  الــتــحــديــات 

التكنولوجيا". 

قال سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل األمني العام ملنظمة 
الخليج لالستشارات الصناعية «جويك» إن حجم الناتج املحلي اإلجمالي 
في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ حوالي ١٦٥١ مليار دوالر أمريكي 
بنهاية عام ٢٠١٤ وقد كانت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية فيه 
حوالي ١٦١ مليار دوالر بنسبة بلغت ١٠٪. ونوه العقيل بأن التقارير 
االقتصادية تشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية قدما في 
تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية املستدامة وذلك بالتخفيف من 
االعتماد على اإليرادات النفطية وبدعم القطاعات االقتصادية األخرى 

والتي من ضمنها قطاع الصناعات التحويلية.

في تقرير ملركز املعرفة الصناعية الخليجي 

203 مصانع للزجاج بقيمة 2.4 مليار دوالر
 

ــعــــرفــــة الــصــنــاعــيــة  ــــز املــ ــــركـ ــــل "مـ ــــواصـ يـ
ــه "مــنــظــمــة  ــتـ ــقـ ــلـ ــي" الــــــــذي أطـ ــيـــجـ ــلـ ــخـ الـ
الخليج لالستشارات الصناعية"، نشر 
تــقــاريــر صناعية مفصلة عــن مختلف 
القطاعات الصناعية فــي دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، وهــي مصنفة في 
املـــوقـــع بــحــيــث يــســهــل الـــوصـــول إليها 
املـــواد الغذائية واملـــواد الطبية  ومنها 
ــلــــود  والـــــلـــــدائـــــن واملــــنــــســــوجــــات والــــجــ
واملــواد الكيميائية والبتروكيماويات 
ــادة الــتــدويــر  ــ والــهــنــدســة والــبــيــئــة وإعــ

وغيرها من القطاعات املهمة. 
و"مــركــز املعرفة الصناعية الخليجي" 
إلــكــتــرونــي متوفر باللغتني  هــو مــوقــع 
الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة وصــمــم ليكون 
مــصــدًرا لجميع املعلومات الصناعية 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــخــــلــــيــــج، وهــــــــو يـــوفـــر 
مجموعة فريدة من مخرجات "جويك" 
ــة، وفــــرص  ــيـ ــاعـ ــنـ مــــن الــــــدراســــــات الـــصـ
ــر  ــاريــ ــقــ ــتــ ــاعــــي والــ ــنــ االســــتــــثــــمــــار الــــصــ
الــحــديــثــة عـــن الـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات 
www. الصناعية. ويمكن زيــارة املوقع
knowledge.goic.org.qa، لالطالع على 
الــتــقــاريــر وشــرائــهــا وتحميل املجاني 

منها.  
وكشف تقرير نشر مؤخًرا في املركز أن 
صناعة الزجاج واملنتجات الزجاجية 
ــواد الـــبـــنـــاء عـــام  ــ مــثــلــت فــــي صـــنـــاعـــة مــ
٢٠١٥ ما نسبته حوالي ٧٪ من إجمالي 
ــن إجــمــالــي  املـــصـــانـــع، و٦٫٤٪ مــ عـــــدد 
االستثمارات و٧٫٣٪ من إجمالي عدد 

العاملني.
وقــــــد تــــطــــور عــــــدد املــــصــــانــــع فـــــي هـــذا 
ــام ٢٠١١،  الــنــشــاط مـــن ١٥١ مــصــنــًعــا عـ
إلــــى ٢٠٣ مــصــانــع عــــام ٢٠١٥،  لــيــصــل 
بمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ ٧٫٧ ٪، 

بينما تطور حجم االستثمارات للفترة 
نفسها مــن ٢٢٠٤ ماليني دوالر ليصل 
إلـــى ٢٤٤٠ مــلــيــون دوالر، بــمــعــدل نمو 
تراكمي سنوي بلغ ٢٫٦٪، بينما تطور 
عدد العاملني للفترة نفسها من ١٥٤٠٦ 
عمال ليصل إلى ٢٠١٠٧ عمال، وبمعدل 

نمو تراكمي سنوي بلغ ٦٫٩٪. ويشمل 
ــاج بــجــمــيــع  ــ ــزجــ ــ هــــــذا الـــــفـــــرع ُصــــنــــع الــ
أشكاله، املصنع باستخدام أي عملية، 

واألصناف الزجاجية.
ويــتــضــمــن هــــذا الـــفـــرع مـــا يـــلـــي: ُصــنــع 
الــزجــاج املسطح، بما فــي ذلــك الزجاج 
ح أو امللون أو املخضوب،  املسطح املسلَّ

ــــى أو  ــقــــسَّ ــع الـــــزجـــــاج املـــســـطـــح املــ ــنــ ُصــ
د أو في شكل قضبان أو أنابيب،  املنضَّ
ــنــــع املـــرايـــا  ــــف، وُصــ ــــرصـ ُصـــنـــع كـــتـــل الـ
ــدات زجــاجــيــة  ــ الــزجــاجــيــة، وُصـــنـــع وحـ
عازلة ذات جدران متعددة، ُصنع قوارير 
ــــرى مـــن الـــزجـــاج  وأوعـــيـــة زجــاجــيــة أخـ
ــــواب الــشــراب  أو الــكــريــســتــال، ُصــنــع أكـ
واألصناف املنزلية األخــرى املصنوعة 
الــــكــــريــــســــتــــال، ُصـــنـــع  الـــــزجـــــاج أو  ــن  ــ مـ
الــزجــاجــيــة بما فيها الصوف  األلــيــاف 
الــزجــاجــي واملــنــتــجــات غــيــر املنسوجة 
ــنـــوعـــة مــــن الــــصــــوف الـــزجـــاجـــي،  املـــصـ
ُصنع األدوات الزجاجية للمختبرات أو 
لالستعماالت الصحية أو الصيدالنية، 
ــيـــرة أو  ــبـ ــكـ ــاعــــات الـ ــنــــع زجـــــــاج الــــســ ُصــ
ــــد وزجــــــــــاج الـــبـــصـــريـــات  ــيـ ــ ســـــاعـــــات الـ
ــلــة  ــر الـــبـــصـــريـــة غـــيـــر املــشــغَّ ــنـــاصـ ــعـ والـ
بـــصـــرًيـــا  ُصـــنـــع األصـــنـــاف الــزجــاجــيــة 
ــرات  ــجــــوهــ ــــي ُصــــنــــع املــ ــة فـ ــتـــخـــدمـ املـــسـ
ــنــــع الـــــعـــــوازل الـــزجـــاجـــيـــة  ــــدة، ُصــ املــــقــــلَّ
والتركيبات العازلة الزجاجية، ُصنع 
األغلفة الزجاجية للمصابيح، وُصنع 

التماثيل الزجاجية الصغيرة. 

¶  ازدهار صناعة البتروكيماويات في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ¶  عبد العزيز العقيل 

  الدوحة - الشرق

 10 % مساهمة الصناعات 
التحويلية في الناتج املحلي 

اإلجمالي لدول الخليج 

 صناعة الزجاج تمثل 
6.4 % من االستثمارات 
في قطاع البناء الخليجي 
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