
صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

تسهم في النهوض باملشاريع الصغيرة واملتوسطة بدول التعاون

 الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة 
الصناعية.. مبادرة للتعاون الصناعي 

 تقدمت "منظمة الخليج لالستشارات 

ــمــــشــــروع  الــــصــــنــــاعــــيــــة" (جــــــــويــــــــك)، بــ

الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة 

ــارة عـــن مـــبـــادرة  ــبـ ــي عـ الــصــنــاعــيــة وهــ

لــلــتــعــاون الــصــنــاعــي.. وقـــد بـــرزت هــذه 

تـــوجـــت هـــذه  ثــــم  الـــفـــكـــرة عـــــام 2001، 

املــبــادرة بتوقيع اتفاقية بــني "جويك" 

املــتــحــدة للتنمية  وبــني "منظمة األمـــم 

(يـــــونـــــيـــــدو) عــــــام 2003  الـــصـــنـــاعـــيـــة" 

حـــول تطبيق آلــيــة املــنــاولــة والــشــراكــة 

الصناعية على الصناعات الصغيرة 

واملتوسطة فــي دول مجلس التعاون 

ــادرات  ــبــ الــخــلــيــجــي بـــواســـطـــة دمــــج املــ

الـــتـــعـــاون  ــــن دول مـــجـــلـــس  ــقــــدمــــة مـ املــ

الخليجي، من خالل ربط جميع مراكز 

ــاولـــة والـــشـــراكـــة الــصــنــاعــيــة على  ــنـ املـ

أرضية مشتركة. ويقع املقر الرئيسي 

للمركز اإلقليمي في دولــة قطر، حيث 

الـــتـــعـــاون  يــغــطــي 6 مــــن دول مــجــلــس 

الـــخـــلـــيـــجـــي، ويــــعــــمــــل كــــقــــائــــد ودلــــيــــل 

لجميع مراكز املناولة في دول مجلس 

التعاون الخليجي.

◄ ما هي الشبكة؟

هــــــي مـــــركـــــز لــــلــــربــــط الــــصــــنــــاعــــي بــني 

املشترين واملـــورديـــن لتعزيز سالسل 

اإلمــداد وبناء قــدرات املوردين. وتدعم 

قــطــاع الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة فــي دول 

الــتــعــاون الخليجي للوصول  مجلس 

إلــــــــى أســـــــــــواق جـــــــديـــــــدة. وهــــــــي الـــحـــل 

األمثل للمناولة والشراكة، واملعارض 

الــصــنــاعــيــة والـــوفـــود الــصــنــاعــيــة. أمــا 

املـــنـــاولـــة فــهــي كـــل شــــيء عـــن الـــروابـــط 

ــن واملـــشـــتـــريـــني..  ــ ــة بــــني املـــــورديـ ــقـــويـ الـ

ــن الـــربـــط  ــــيء عــ ــة هــــي كــــل شـ ــراكــ والــــشــ

الفعال بني مختلف أصحاب املصلحة 

مثل املستثمرين و املعاهد األخرى.

◄ الهدف
 أمــــــــا الــــــهــــــدف فــــهــــو تــــطــــويــــر قــــــــدرات 

املــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة 

املحلية تلبية الحــتــيــاجــات املشترين 

وتــحــديــد الــســوق أو الــتــجــارة املربحة 

أو فرص االستثمار للشركات في دول 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. وربــــط 

الـــشـــركـــات املــحــلــيــة فــــي دول مــجــلــس 

التعاون الخليجي، وسالسل التوريد 

للشركات املحلية أو الدولية الكبيرة.

ــات  ــانـ ــيـ ــلــــق قـــــاعـــــدة بـ إضـــــافـــــة إلـــــــى خــ

لــلــمــورديــن فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي عــلــى اإلنــتــرنــت ذات جــودة 

عالية ومحدثة. 

◄ البوابة التفاعلية 
البوابة التفاعلية للشبكة الخليجية 

للمناولة الشراكة الصناعية هي أداة 

لتوصيل املعلومات عبر اإلنترنت.

وتــــتــــضــــمــــن جـــــمـــــع بـــــيـــــانـــــات دقـــيـــقـــة 

ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــاولـ ــ ــنـ ــ ومــــحــــدثــــة عـــــن املـ

واالستفسارات التجارية من قطاعات 

مـــحـــددة مـــن املــنــطــقــة. وذلــــك مـــن خــالل 

البوابة التفاعلية للشبكة الخليجية 

الــشــراكــة الصناعية يصبح  للمناولة 

لـــدى املــســتــخــدمــني حـــق الـــوصـــول إلــى 

الــبــيــانــات الصناعية للمنطقة  قــاعــدة 

 والـــــتـــــي تـــــم جــمــعــهــا 
ً
األكـــــثـــــر شـــــمـــــوال

الــخــبــراء. وتعتبر  قــبــل  وتحليلها مــن 

قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات هــــذه مـــصـــدرًا غنيًا 

باملعلومات، ال يمكن االستغناء عنها 

الــربــط املتكافئ، واملشاركة  فــي تنفيذ 

ــاقــــصــــات وتـــحـــســـني عـــالقـــات  ــنــ ــي املــ ــ فـ

ــا نــقــطــة  ــهــ ــا أنــ ــل اإلمـــــــــــــداد.  كـــمـ ســــالســ

الــتــقــاء عــمــلــي لــلــمــورديــن واملــشــتــريــن. 

املــنــاولــة والــشــراكــة الصناعية  شــبــكــة 

ــتـــداد الــســنــوات الــــ25  الــعــاملــيــة عــلــى امـ

املــاضــيــة، أنــشــأت "الــيــونــيــدو" برنامج 

 (SPXs) املناولة والشراكة الصناعية

بـــهـــدف مـــســـاعـــدة الــــشــــركــــات املــحــلــيــة 

على مواجهة تحديات العوملة بنجاح 

واالستفادة من الفرص الناشئة التي 

تتطور مــن خــالل الشراكة الصناعية، 

ــانــــة بــــاملــــصــــادر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــعــ واالســ

وفرص سالسل اإلمداد. وهناك حوالي 

90 مـــركـــزًا تـــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي 44 بــلــدًا. 
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◄ توزيع مراكز املناولة

مـــــركـــــز قــــطــــر لــــلــــمــــنــــاولــــة والـــــشـــــراكـــــة 

ــم تــأســيــســه عـــــام 2012  الـــصـــنـــاعـــيـــة تــ

وعــــــــدد األعــــــضــــــاء 278 ومـــــركـــــز دبــــي 

ــة الــصــنــاعــيــة تــم  لــلــمــنــاولــة والــــشــــراكــ

تأسيسه عام 2009 وعدد األعضاء 418

مـــركـــز الــبــحــريــن لــلــمــنــاولــة والــشــراكــة 

ــم تــأســيــســه عـــــام 2012  الـــصـــنـــاعـــيـــة تــ

وعدد األعضاء 200

مـــركـــز الـــكـــويـــت لــلــمــنــاولــة والـــشـــراكـــة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة ســـيـــطـــلـــق قــــريــــبــــًا وعـــــدد 

األعضاء 400 

الــســعــوديــة للمناولة والــشــراكــة  مــركــز 

الـــصـــنـــاعـــيـــة ســـيـــطـــلـــق قــــريــــبــــًا وعـــــدد 

األعضاء 528  وحــول وجــود املوردين 

والـــعـــمـــالء فــقــد تـــم الــبــحــث عــنــهــم  في 

وقـــت قــيــاســي وهـــنـــاك أكــثــر مـــن 1500 

من املوردين من دول مجلس التعاون 

الــــخــــلــــيــــجــــي تـــــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــم ضـــمـــن 

الشبكة الخليجية للمناولة والشراكة 

الصناعية. 

ــن الــتــفــاصــيــل مــــوجــــودة على  مـــزيـــد مـ

 www.gspx.info :املوقع اإللكتروني

احتل املرتبة الثالثة بقائمة الصناعات التحويلية لعام ٢٠١٤

 ٣٧ مليار دوالر استثمارات قطاع صناعة مواد البناء بدول التعاون 
•    الدوحة - الشرق

كــشــفــت "مــنــظــمــة الــخــلــيــج لـــالســـتـــشـــارات 

الصناعية" (جويك) في إصدارها الجديد 

"دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس 

الـــذي سيبصر النور  الــتــعــاون الخليجي" 

قريبًا..

أن قــطــاع صــنــاعــات مــــواد الــبــنــاء فــي دول 

مجلس الــتــعــاون فــي عــام 2014  قــد احتل 

املرتبة الثالثة من حيث حجم االستثمار، 

أكــثــر مــن 37 مليار دوالر أمريكي،  بقيمة 

والـــتـــي شــكــلــت نــحــو 9.8 % مـــن مــجــمــوع 

ــاعــــات  ــنــ ــرة فــــــي الــــصــ ــمــ ــثــ ــتــ األمــــــــــــــوال املــــســ

التحويلية التي بلغت حوالي 380 مليار 

املـــصـــانـــع 2858  ــــدد  بـــلـــغ عـ بــيــنــمــا  دوالر، 

مــصــنــعــًا،  والــتــي تــمــثــل نــحــو 17.5 % من 

إجــمــالــي عـــدد املــصــانــع الــتــحــويــلــيــة الــتــي 

ــوالــــي 16292  ــام نــفــســه حــ ــعــ ــي الــ بــلــغــت فــ

مصنعًا، وبلغ عدد العاملني فيها حوالي 

259.4 ألف عامل، يمثل 17 % من إجمالي 

عــــدد الــعــامــلــني الـــــذي بــلــغ حـــوالـــي 1.529 

مليون عامل.

 وقــال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل 

الــعــام للمنظمة إن "صــنــاعــة مــواد  األمـــني 

ــنـــاعـــات املـــهـــمـــة فــــي دول  ــن الـــصـ ــاء مــ ــنـ ــبـ الـ

ــهـــي مــن  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، فـ ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ

لــتــحــقــيــق التنمية  املــتــطــلــبــات األســـاســـيـــة 

ــقــــد واكــــب  والـــــتـــــقـــــدم"، وأضــــــــاف قــــائــــال: "لــ

النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد 

املـــدن واملــنــاطــق السكنية والصناعية  مــن 

 عن البنية 
ً
والتجارية والترفيهية، فضال

التحتية واملــرافــق الــعــامــة وغــيــرهــا، وذلــك 

ــــات الـــــــــــدول وخـــطـــطـــهـــا  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وفـــــقـــــا الحـ

التنموية". 

 
ً
وأوضح العقيل أن الدليل "يأتي استكماال

ملا بدأته املنظمة من إصدار سلسلة األدلة 

الصناعية الخليجية املتخصصة، التي 

تــســعــى مــــن خـــاللـــهـــا لــتــوفــيــر املــعــلــومــات 

نع 
ُ

األخـــرى مــن البورسلني والــخــزف، وص

األسمنت والجير والــجــص، وأصــنــاف من 

الخرسانة واألسمنت والجص، وصناعة 

قطع وتشكيل وصقل األحجار، واملنتجات 

فة في 
ّ
املعدنية الالفلزية األخرى غير املصن

موضع آخر.

وقــد سعت "منظمة الخليج لالستشارات 

ــا لـــنـــشـــر  ــهــ ــتــ ــطــــالقــ ــذ انــ ــ ــنـ ــ ــة" مـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ

ــة، وتـــوفـــيـــر املـــعـــلـــومـــات املــتــعــلــقــة  ــرفــ ــعــ املــ

بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، لـــتـــصـــل إلـــــى أكــبــر 

املتعلقة بالقطاع الصناعي، وجعلها في 

متناول أكبر شريحة ممكنة من املهتمني 

القرار وواضعي  بهذا القطاع من متخذي 

الـــســـيـــاســـات، واملــســتــثــمــريــن والــبــاحــثــني 

والدارسني في هذا املجال".

ويشمل قطاع صناعات مواد البناء العديد 

من األنشطة الصناعية حسب التصنيف 

ناعة 
ُ

الدولي لألنشطة الصناعية مثل ص

ــنــــع املــنــتــجــات  ــ
ُ

الــــزجــــاج ومـــنـــتـــجـــاتـــه، وص

الحرارية، والطفلية اإلنشائية، واملنتجات 

ــــواء من  شــريــحــة مــمــكــنــة مـــن املــعــنــيــني، سـ

الــقــرار، أو  راسمي السياسات أو أصحاب 

املستثمرين والباحثني والدارسني في هذا 

املجال، وذلــك لوضع البيانات املفيدة في 

متناولهم بطرق حديثة ومتنوعة. 

حيث عمل في هذا اإلطار فريق متميز من 

الخبراء املحليني واإلقليميني والدوليني 

فــي "جــويــك" عــلــى إنــجــاز مجموعة كبيرة 

من اإلصـــدارات املتخصصة دوريــًا، والتي 

تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في 

الــخــلــيــجــي، إضــافــة  الــتــعــاون  دول مجلس 

إلى الدراسات متعددة العمالء، والنشرات 

ــة، ومــلــفــات الــخــلــيــج اإلحــصــائــيــة،  ــدوريــ الــ

وكــتــب تحليلية وإحصائية عــن قطاعات 

صناعية مهمة. 

الفترات املقبلة غنية بمجموعة  وستكون 

من اإلصـــدارات املشابهة، التي من شأنها 

لـــدى العاملني  أن تــكــون مــراجــع مــعــتــمــدة 

فــي الــشــأن االقــتــصــادي عــامــة، وفــي املجال 

الصناعي بشكل خاص. 
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5 سنوات

النسبة 

% 2014

 6.4% 9.5%1,6742,2042,2862,3042,404صناعة الزجاج ومنتجاته 

11.1 %29.6 %1,4734,0864,0874,1414,150صناعة املنتجات الخزفية 

 47.0%10.2 %11,88215,43515,76916,03417,526صناعة اإلسمنت والجير والجص

 12.6% 16.8%2,5313,4524,0584,4794,707صناعة البلوك اإلسمنتي والطابوق والبالط واملوازيكو 

 14.1% 18.7%2,6513,2533,7764,6875,266صناعة إنتاج الخرسانة جاهزة الخلط

 2.7% 15.1%5707167777951,001صناعة منتجات من الجبس  

 3.2% 10.0%8249411,0541,0771,206صناعة الرخام والجرانيت

 1.7% 1.8%599583614626644صناعة الرمل والحصى

 1.0% 24.1%155217275305368صناعة منتجات معدنية الفلزية أخرى

100.0% 13.6%22,35930,88632,69534,44837,272صناعة مواد البناء

فرصة لالستثمار

 مشروع إنتاج مُركّز بروتني فول الصويا 
ز بروتني الصويا» سيكون 

ّ
رك

ُ
 • منتج « م

بـــودرة يحتوي على مــا ال يقل  على شكل 

عن ٦٥ - ٧٠٪ من البروتني.

ــــــز بـــــروتـــــني فـــول 
ّ
ــــــرك

ُ
• ســـتـــتـــم تـــعـــبـــئـــة «م

الصويا» وبيعه بأكياس ورقية ذات سعة 

٢٩ كجم.

إنــتــاج بــروتــني فول  • سينتج عــن عملية 

ز منتج ثانوي تحت مسمى 
ّ
الصويا املرك

 ،(Soy molasses) "الــصــويــا «مـــــادة دبـــس 

ويـــســـتـــخـــدم كــــغــــذاء ســــائــــل لـــلـــحـــيـــوانـــات، 

وكــذلــك كــأحــد املــدخــالت إلنــتــاج: أسيتون 

-Acetone، بوتانول - Butanol إيثانول – 

 Ethanol

• ســـــــــوف يـــــتـــــم إنـــــــتـــــــاج املـــــنـــــتـــــج حـــســـب 

املــواصــفــات واملــعــايــيــر الــدولــيــة املــتــعــارف 

ــبـــط املــــواصــــفــــات  ــا ســـيـــتـــم ضـ ــمـ عـــلـــيـــهـــا، كـ

اإلنـــتـــاجـــيـــة وفـــــق املـــعـــايـــيـــر املــعــلــنــة بــهــذا 

الخصوص.

ــم بحد  • يــحــتــوي املــنــتــج عــلــى نــســبــة دسـ

أقصى ١٪، ونسبة من املاء تعادل ٥ – ٧٪، 

نسبة من األلياف بحد أقصى ٣٪. يعتبر 

فـــــول الـــصـــويـــا خـــالـــيـــًا مــــن الـــكـــولـــســـتـــرول، 

ويعمل أيضًا على تقليل نسبه املرتفعة، 

كــمــا يــســاعــد عــلــى عـــدم اإلصـــابـــة بتصلب 

الــشــرايــني وتـــراكـــم الـــدهـــون، ويــعــمــل كذلك 

على ضبط ضغط الدم.

نبذة عامة عن املشروع

●  يــحــتــوي فــــول الــصــويــا عــلــى ٤٠٪ من 
البروتني، وهــو من أهــم مصادر البروتني 

النباتي في العالم كله، حيث يحتوي هذا 

البروتني على األحماض األمينية املطلوبة 

من ِقبل الجسم البشري، مما يعزز حقيقة 

رئيسية بأن معظم األطعمة تحتوي على 

بروتني الصويا.

الــصــويــا مــن املشتقات  ● تعتبر مـــركـــزات 
األولية لفول الصويا ورقائقها باإلضافة 

إلــــى دقــيــق الـــصـــويـــا، حــيــث يــتــم تصنيف 

تــلــك املــنــتــجــات وفـــقـــًا لــوظــائــفــهــا، ونــســبــة 

محتواها من البروتينات. 

● تم استخدام بروتني الصويا منذ بداية 
الستينيات كمكونات غذائية ذات وظائف 

فــئــات األطعمة املتاحة  لــعــدد مــن  متعددة 

ــل: مــحــاصــيــل  ــثــ ــبــــشــــري، مــ ــتـــهـــالك الــ لـــالسـ

ــبــــات الــــطــــعــــام، ومــنــتــجــات  ــبــــوب، وجــ الــــحــ

اللحوم واألسماك.

-الــذي  يوفر مركز بروتني فــول الصويا   ●
يحتوي على نسبة تركيز ٦٥٪ على األقل- 

بروتني أعلى مقارنة بدقيق الصويا، حيث 

يتميز بخصائص وظيفية أعلى وبسعر 

تكلفة أقل مقارنة بأنواع الصويا األخرى.

● تـــوفـــر مـــكـــونـــات بـــروتـــني فــــول الــصــويــا 
الــتــي يــتــم استخدامها  ســوقــًا للمنتجات 

مدخالت اإلنتاج 

 املواد األولية األساسية

٤٢٠٠ طن / السنة. •  رقائق الصويا:  

• حامض الهيدروليك: ٢٣ طنًا / السنة.

 ١٠٠٨٠٠   :(PE) أكياس تعبئة من مادة •

كيس / السنة.

 الخدمات

• مـــواد األولــيــة األســاســيــة كــهــربــاء: ٢٨٨٠ 

مليون كيلو واط بالسنة.

• مياه:  ٤١٠٠٠ متر مكعب بالسنة.

.MBTU غاز طبيعي: ٦٤٨٤ •

تحليل السوق

ز بروتني فول 
ّ
رك

ُ
يتوقع نمو الطلب على م

الصويا خالل السنوات املقبلة بمعدل ٥٪.

ــلـــب فــي  ــطـ ــعــــرض والـ نـــظـــرة عـــامـــة عـــلـــى الــ

أسواق مجلس التعاون

 * ال يوجد منتجون على مستوى املنطقة 

ز بروتني فول الصويا.
ّ
ملرك

االستنتاجات

نـــوعـــه على  املـــشـــروع األول مـــن  ● يــعــتــبــر 
مستوى اململكة العربية السعودية وبقية 

دول مجلس التعاون.

ــرات مـــالـــيـــة  ــ ــــؤشـ ــمـ ــ ● يـــتـــمـــتـــع املــــــشــــــروع بـ
جيدة جــدًا، حيث يبلغ معدل العائد على 

االستثمار الكلي ما نسبته ٣٢٪.

● تعتبر منتجات املشروع ذات قيمة عالية 
ــتــــخــــدامــــات، وبـــمـــا يــخــدم  ومـــتـــعـــددة االســ

الــصــنــاعــات الــقــائــمــة (الــخــبــز ومــنــتــجــاتــه، 

ــاك  ــ ــمـ ــ ــة األطـــــــفـــــــال، مـــنـــتـــجـــات األسـ ــمــ ــعــ أطــ

والــلــحــوم، أعــالف الــحــيــوانــات) ويــوفــر لها 

التشابك الصناعي املنشود. 

الحامضي، التي ينتج عنها منتج عالي 

الجودة ومدعم بخصائص وظيفية عالية.

● تــتــم تــغــذيــة املـــــادة الـــخـــام الــرئــيــســة من 
رقائق الصويا من خالل قمع، ومن ثم إلى 

وحــدة الخلط بــوجــود السائل الحامضي 

ــود تــيــار مــعــاد  واملـــــاء، بــاإلضــافــة إلـــى وجــ

تدويره من مرحلة الفصل.

● بــــعــــد مــــرحــــلــــة الــــخــــلــــط يــــتــــم تـــحـــويـــل 
 solid concentration) الرقائق السائلة إلى

decanter)، ومــن خــالل هــذه املرحلة سيتم 

 Soy) إنتاج املنتج الثانوي دبس الصويا

 .(molasses

عاد تكرار الخطوة مرة أخرى من خالل 
ُ
● ي

إرسال السائل إلى املرحلة الثانية والثالثة 

(concentration decanters). فــي حــني أن 

 (Decanter) النفايات السائلة مــن مرحلة

الــثــانــيــة يــتــم إرســالــهــا إلـــى مــرحــلــة الخلط 

الصلبة، في حني أن النفايات السائلة من 

الــثــالــثــة ستتم إعـــادة   (Decanter) مــرحــلــة

تــدويــرهــا إلــى املرحلة األولـــى مــن التركيز 

الصلب. 

● خالل املرحلة الثالثة من التركيز الصلب 
الــعــذب  بـــاملـــاء   (Decanter) ســتــتــم تــغــذيــة

ــهـــدف زيـــــــادة مــعــدل  والــــحــــامــــض، وذلــــــك بـ

الفصل.

ــثــــارة الــبــروتــني  ــ
ُ

● يــتــم بــعــد ذلــــك غــســل خ
املنتج بماء ســاخــن، ويتم بعدها إرساله 

عــبــر خـــزان إلـــى وحـــدة التجفيف بــالــرش، 

ثم تتم تعبئة املنتج النهائي من البروتني 

ــى املـــخـــازن املــخــصــصــة لــذلــك  ــه إلــ ــالــ وإرســ

الغرض ليكون بعدها جاهزًا للبيع.

كمثبتات ومستحلبات ومطريات ومــواد 

مـــركـــزة، وكــمــكــثــفــات فـــي تــجــهــيــز األغـــذيـــة 

واملشروبات. 

ــة الــتــصــمــيــمــيــة لــلــمــصــنــع  ــاقـ ــطـ ● تــبــلــغ الـ
٢٧٥٠ طــن / السنة مــن مركز بــروتــني فول 

الصويا، حيث سيعمل املصنع بمعدل (٣) 

ورديات في اليوم.

أهمية إقامة املشروع في منطقة القصيم

● وجـــود الــعــديــد مــن املــصــانــع فــي منطقة 
ـــســـتـــخـــدمـــة لــلــمــنــتــج الــنــهــائــي 

ُ
الــقــصــيــم امل

خاصة الخبز ومنتجاته، وكذلك معالجة 

اللحوم. 

ــزايـــد مـــن قــبــل مــســؤولــي  ــتـ ــام املـ ــمـ ــتـ ● االهـ
املنطقة بإقامة مشاريع صناعية جديدة 

ذات جدوى.

● عدم وجود مصنع في منطقة القصيم أو 
على مستوى اململكة إلنتاج مركز بروتني 

فول الصويا.

التطبيقات الرئيسية

ــز من 
ّ
● يعتبر بــروتــني فــول الــصــويــا املــرك

املـــــــواد املـــثـــالـــيـــة لــلــعــديــد مــــن الــصــنــاعــات 

إنــتــاج الخبز ومنتجاته،  الــغــذائــيــة، مــثــل: 

أغــذيــة األطــفــال الــرضــع، صــنــاعــة الــلــحــوم، 

األسماك. كما يحافظ على الطعم الطبيعي 

للمنتج.

● لــــه فــــوائــــد صـــحـــيـــة، حـــيـــث يــقــلــل نــســبــة 
اإلصــــابــــة بـــالـــســـرطـــان، وأمــــــــراض الــكــلــى، 

والقلب. 

طرق وعمليات اإلنتاج

● يـــتـــم اســـتـــخـــالص مــــركــــز بــــروتــــني فـــول 
ــيـــح  ــتـــرشـ ــيـــة الـ ــلـ الــــصــــويــــا مـــــن خـــــــالل عـــمـ

 أجندة جويك 
ــيـــج لــــالســــتــــشــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة»  ــلـ ــة الـــخـ ــمـ ــنـــظـ ◄ تـــعـــقـــد «مـ

لــدول  (جــويــك)، ووزارة البيئة بــدولــة قطر وهيئة التقييس 

لــدول الخليج العربية والتجمع الخليجي  مجلس التعاون 

للمترولوجيا، «املنتدى الخليجي األول للمترولوجيا» تحت 

الرعاية الكريمة لسعادة املهندس أحمد بن عامر الحميدي 

وزير البيئة القطري، وذلك في الدوحة خالل الفترة من 15-14 

ديسمبر 2015.

◄  تحت رعاية   صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر 

الصباح أمير دولــة الكويت ،  وبمشاركة  وزراء الصناعة في 

لــدول الخليج العربية، تعقد وزارة التجارة  مجلس التعاون 

والــصــنــاعــة فـــي  دولــــة  الــكــويــت، والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــة،  

 و»منظمة  الخليج لالستشارات الصناعية» (جويك)، مؤتمر 

 الصناعيني الخامس عشر تحت شعار «االستثمار األجنبي 

املباشر وأثره في الصناعات الخليجية»،  في فندق شيراتون 

الـــفـــتـــرة مـــن 25 – 26 نــوفــمــبــر 2015، وذلـــك  الـــكـــويـــت خــــالل 

بالتعاون مع هيئة  تشجيع االستثمار املباشر في الكويت، 

وغـــرفـــة  تـــجـــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، وبــالــتــنــســيــق مـــع األمــانــة 

العامة  ملجلس التعاون لدول الخليج العربية،  واتحاد غرف 

دول مجلس التعاون الخليجي.  

الــدوحــة فــي 11-7 /6 /2015  ◄ تعقد فــي العاصمة القطرية 

قمة الشد السطحي من خالل التحليل اإلحصائي باستخدام 

برنامج SPSS تحت رعاية الوزير محمد بن صالح السادة.

◄ تــعــقــد نــــدوة الــتــنــفــيــذ الــنــاجــح لــإلســتــراتــيــجــيــة مـــن خــالل 

ــن 13 –  الـــفـــتـــرة مــ ــي  فــ ــة  ــالــــدوحــ بــ املـــــتـــــوازن  بـــطـــاقـــات األداء 

الـــجـــودة في  ــتـــاج ومــراقــبــة  2015/09/17، ونـــــدوة إدارة اإلنـ

املنشآت الصناعية الصغيرة واملتوسطة فــي الفترة مــن 12 

– 14 10- – 2015، ونـــدوة أســالــيــب جمع ومعالجة وتحليل 

الــصــنــاعــيــة 10 – 12 /2015/11، ونــــــدوة عــالقــة  الـــبـــيـــانـــات 

املؤشرات االقتصادية بالقطاع الصناعي في الفترة من 16 – 
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