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ء ◄ اإلثنين ٣ ذو الحجة ١٤٣٧ هـ ٥ سبتمبر ٢٠١٦م – العدد ١٠٣٠٨ صناعة الخليج

صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

  في تقرير عن الصناعات الصغيرة واملتوسطة بدول الخليج 2015 م

596 عدد املصانع العاملة في الصناعات التحويلية بدولة قطر
ــارات  ـــشــ ــتـ ــيـــج الســ ــلـ ــة الـــخـ ــمـ ــظـ ــنـ ــفـــت "مـ    كـــشـ

ــدد املـــصـــانـــع  ــ ــك) أن عــ ــ ــويـ ــ الـــصـــنـــاعـــيـــة" (جـ

الــعــامــلــة فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة 

ا تمثل 77.3 
ً

واملــتــوســطــة بــلــغ 596 مصنع

%  مــن إجــمــالــي عــدد املــصــانــع العاملة في 

الصناعات التحويلية  بدولة قطر عام 2015 

ا.
ً

و البالغ عددها 771 مصنع

ــتــــاذ عــبــد الـــعـــزيـــز بن  ــادة األســ ــعـ وأشــــــار سـ

حمد العقيل األمـــني الــعــام ملنظمة الخليج 

لالستشارات الصناعية إلى أن إحصاءات 

إلـــــــى أن االســــتــــثــــمــــارات  املـــنـــظـــمـــة تـــشـــيـــر 

التراكمية لهذه الصناعات بلغت 852.3

مليون دوالر، وشكلت نحو 1 % من إجمالي 

االســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة الــبــالــغ قيمتها 

نحو 82.4 مليار دوالر. ولفت إلــى أن عدد 

الــعــامــلــني فـــي هـــذا الــقــطــاع بــلــغ نــحــو 35.4 

ألف عامل، أي نحو 47 % من إجمالي عدد 

العاملني فــي الصناعة التحويلية البالغ 

عددهم حوالي 75.5 ألف عامل.

البنية الهيكلية للصناعات الصغيرة في 

ــاون: وأعـــلـــنـــت "منظمة  ــعـ ــتـ دول مــجــلــس الـ

الخليج لــالســتــشــارات الصناعية" أن عدد 

املــصــانــع الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة فـــي دول 

مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي بـــلـــغ نــحــو 

ــا عـــام 2015، مــنــهــا 11288 
ً

13995 مــصــنــع

مصنعا من فئة املصانع الصغيرة، و2707 

مصانع من فئة املصانع املتوسطة، تشكل 

مجتمعة نــحــو 82.9 % مـــن إجــمــالــي عــدد 

مصانع التحويلية في دول املجلس البالغ 

ا. وأشـــار 
ً

عــددهــا اإلجــمــالــي 16890 مصنع

األســتــاذ عبد الــعــزيــز بــن حمد العقيل إلى 

أن إجــمــالــي االســتــثــمــارات فــي الــصــنــاعــات 

الصغيرة واملتوسطة بلغ عــام 2015 نحو 

15.6 مليار دوالر أمريكي أي مــا يــعــادل 4 

% من إجمالي االستثمارات الصناعية في 

دول املــجــلــس الــبــالــغــة 393.7 مــلــيــار دوالر. 

وأشار إلى أن حوالي 6 مليارات دوالر منها 

في الصناعات الصغيرة، ونحو 9.5 مليار 

دوالر فــي الــصــنــاعــات املــتــوســطــة. وتعتمد 

"جويك" في تقسيم الصناعات على معيار 

رأس املــال املستثمر بشكل موحد للتمييز 

بن أنــواع الصناعات الخليجية وذلــك بعد 

مــراجــعــة شــامــلــة ملــكــونــات قـــاعـــدة بــيــانــات 

الصناعة التحويلية بــدول املجلس، حيث 

اعتبرت من الصناعات الصغيرة تلك التي 

يستثمر في كل منها أقل من مليوني دوالر، 

أمــا الصناعات املتوسطة فهي التي يبلغ 

رأسمال كِل منها ما بن مليوني دوالر وأقل 

من 6 ماين دوالر، وتعتبر الصناعات كبيرة 

تلك التي يستثمر كل مصنع فيها 6 ماليني 

دوالر فأكثر.

ومن حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات 

الصغيرة واملتوسطة نحو721  ألف عامل، 

وذلـــــك رغــــم قــلــة حــجــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا،  أي 

نحو 44.3 % من إجمالي عدد العاملني في 

الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 

1.6 مليون عامل. وقد استوعبت الصناعات 

ــالـــي  ــمـ ــيــــرة نــــحــــو 28.7 % مـــــن إجـ ــغــ الــــصــ

الــعــامــلــني، بــيــنــمــا اســتــوعــبــت الــصــنــاعــات 

املتوسطة نحو 15.6 %. وأوضحت "جويك" 

ــة  ــتـــوســـطـ ــات الـــصـــغـــيـــرة واملـ ــاعــ ــنــ أن الــــصــ

ـــا عــلــى األنــشــطــة الــصــنــاعــيــة 
ً
تـــتـــوزع عـــددي

كـــافـــة، ولــكــنــهــا تــتــركــز بـــصـــورة كــبــيــرة في 

نشاط صناعة املــعــادن اإلنشائية  والنقل 

وصناعات أخــرى حيث بلغ عــدده في هذا 

ا تشكل قرابة % 26 من 
ً

النشاط 3619 مصنع

إجمالي عدد املصانع الصغيرة واملتوسطة، 

تليها صناعة املــواد الالفلزية، أي صناعة 

مواد البناء، حيث بلغ عددها هذا النشاط 

ا تشكل قرابة 
ً

عام 2015 نحو 2316 مصنع

% 16.5 من إجمالي عدد املصانع الصغيرة 

واملتوسطة تلتها صناعة منتجات املطاط 

واللدائن بنسبة % 11 ثم صناعة املنتجات 

ــة واملــــشــــروبــــات بــنــســبــة % 10.9  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ

واألنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من 

ذلـــك. أمــا مــن حيث رأس املـــال املــتــراكــم، فقد 

ــاءت صناعة املــعــادن اإلنــشــائــيــة والنقل  جـ

وصـــنـــاعـــات أخـــــرى بــاملــرتــبــة األولـــــى حيث 

بلغ حجم االســتــثــمــارات املتراكمة فــي هذا 

النشاط 3.6 مليار دوالر تشكل حــوالــي % 

23 من إجمالي االستثمارات في الصناعات 

الصغيرة واملتوسطة، فصناعة مواد البناء 

بحجم استثمارات تراكمية بلغ عــام 2015 

نحو 3.2 مليار دوالر أي بنسبة 21 %، تلتها 

صــنــاعــة املــنــتــجــات الــغــذائــيــة واملــشــروبــات 

بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دوالر 

بنسبة % 12 من إجمالي االستثمارات، ثم 

صناعة املطاط واللدائن (البالستيك( بقيمة 

1.7 مليار دوالر وبنسبة % 10.9 ، ثم باقي 

الصناعات بنسب تقل عن ذلك.

وبالنسبة لعدد العاملني فقد جاءت صناعة 

املعادن اإلنشائية والنقل وصناعات أخرى 

بـــاملـــرتـــبـــة األولـــــــــى حـــيـــث يـــعـــمـــل فـــــي هـــذه 

الصناعة حوالي 187 ألف عامل أي حوالي 

% 26 من حجم العاملني

ــات الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة،  ــاعـ ــنـ ــي الـــصـ فــ

تلتها صناعة مواد البناء في املركز الثاني 

مــع حــوالــي 125 ألــف عــامــل، تشكل % 17.3 

مــن إجمالي عــدد العاملني فــي الصناعات 

ــة، تــلــتــهــا صــنــاعــة  ــطــ ــتــــوســ ــيـــرة واملــ ــغـ الـــصـ

املــنــتــجــات الــغــذائــيــة واملــشــروبــات بحوالي 

75 ألف عامل وبنسبة % 10.4، ثم صناعة 

مــنــتــجــات املـــطـــاط والـــلـــدائـــن بــعــدد 72 ألــف 

عــامــل وبــنــســبــة % 10 فــبــاقــي الــصــنــاعــات 

بنسب أقل من ذلك. 

  للنهوض بالقطاع الصناعي

 «جويك» تنظم برنامًجا تدريبًيا لتنمية القدرات البشرية 

 تـــقـــيـــم "مـــنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج لـــالســـتـــشـــارات 

األخير  الــربــع  الصناعية" (جــويــك) خــالل 

مــن الــعــام الــجــاري مجموعة مــن الــدورات 

الــــتــــدريــــبــــيــــة، بـــــهـــــدف تــــطــــويــــر وتـــنـــمـــيـــة 

الصناعي،  القطاع  فــي  العاملني  مــهــارات 

ــورات  ــطــ ــتــ ــة الــ ــبــ ــواكــ ــم عـــلـــى مــ ــهـ ــدتـ ــاعـ ملـــسـ

الــحــديــثــة واملــســتــجــدات فـــي هـــذا الــقــطــاع 

اإلطــار  فــي هــذا  املنظمة  الــحــيــوي. وتعقد 

دورة تــدريــبــيــة بــعــنــوان "قـــانـــون (نــظــام) 

لــدول مجلس  املوحد  الصناعي  التنظيم 

الــتــعــاون الــخــلــيــجــي"، يــقــدمــهــا خــبــراء في 

ــانــــون الـــضـــبـــط والـــتـــنـــظـــيـــم الـــصـــنـــاعـــي،  قــ

وذلـــك فــي مــقــرهــا بــالــدوحــة خـــالل الــفــتــرة 

بـــهـــدف   ،٢٠١٦ ٢٧ ســـبـــتـــمـــبـــر   -  ٢٥ مـــــن 

التنظيم  نــظــام  قــانــون  الــتــعــريــف بأهمية 

التعاون  لــدول مجلس  املوحد  الصناعي 

الــخــلــيــجــي لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي فـــي دول 

ــادئ  ــبـ ــوء عـــلـــى املـ ــاء الــــضــ ــقــ الـــخـــلـــيـــج، وإلــ

ــداف الــــعــــامــــة لــتــطــبــيــق الــــقــــانــــون،  واألهــــــــ

التي يطبق  الصناعية  املشاريع  وتحديد 

عــلــيــهــا الـــقـــانـــون واملــــشــــاريــــع املــســتــثــنــاة 

مــنــهــا، وشـــرح أحــكــام الــقــانــون والــالئــحــة 

ــد كــيــفــيــة ضــبــط  ــ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــهــــا، ورصـ

ات  ــزاء ــ ــجـ ــ ــع الـ ــيــ ــوقــ ــم وتــ ــرائــ ــجــ ــات الــ ــ ــبـ ــ وإثـ

القانون. باملخالفات ألحكام 

العاملون  التدريبية  الـــدورة  وتستهدف 

الطاقة والصناعة  في وزارات ومديريات 

فــي دول الــخــلــيــج، واملــنــظــمــات والــهــيــئــات 

الــطــاقــة والصناعة،  مــجــاالت  فــي  العاملة 

واملـــــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف دول 

ــلــــون بـــقـــســـم الــــشــــؤون  ــامــ ــعــ ــلـــيـــج، والــ الـــخـ

الـــقـــانـــونـــيـــة ملـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي 

والخاص، ومكاتب املحاماة.

◄  إدارة اإلنتاج ومراقبة الجودة
بـــالـــلـــغـــة  "جــــــــويــــــــك" دورة  تــــعــــقــــد  كـــــمـــــا 

اإلنتاج ومراقبة  "إدارة  اإلنجليزية حول 

ة الصغيرة 
ّ
الجودة في املنشآت الصناعي

واملـــتـــوســـطـــة" خــــالل الــفــتــرة مـــن ١٦ - ١٨ 

أكتوبر ٢٠١٦، في مقرها بالدوحة (دولة 

قطر).

ــتــــهــــدف الـــــــــــدورة مـــــديـــــري اإلنــــتــــاج  وتــــســ

واملــهــنــدســني ومــوظــفــي مــراقــبــة الــجــودة، 

وكـــل مــن يــهــتــم بــــإدارة اإلنـــتـــاج وهــنــدســة 

ــديـــري الــتــصــنــيــع الــرشــيــق  ــمـ الـــــجـــــودة، كـ

ــتــــاج، ومــهــنــدســي اإلنـــتـــاج  ومــشــرفــي اإلنــ

ومـــديـــري الــــجــــودة. وتـــهـــدف الــــــدورة إلــى 

تـــحـــديـــد الــــطــــرق والــــوســــائــــل اآليــــلــــة إلـــى 

ــة فـــي املــنــشــآت  ــ ــ تــحــســني املــــهــــارات اإلداريـ

ــة الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة لجهة 
ّ
الــصــنــاعــي

الــــجــــودة، وذلـــك  اإلنـــتـــاج ومـــراقـــبـــة  إدارة 

التكاليف  األربـــاح وتقليص  زيـــادة  بغية 

أو الخسائر وإلغائها في املصانع.

الصناعية التصانيف    ◄
ــا الــتــدريــبــيــة  ــهـ وتــســتــكــمــل "جـــويـــك" دوراتـ

بـــــــدورة حـــــول "الـــتـــصـــانـــيـــف الــصــنــاعــيــة" 

وذلـــك خـــالل الــفــتــرة مــن ٢٣ – ٢٥ أكــتــوبــر 

املنظمة.  مــن خــبــراء  عـــدد  يــقــدمــهــا   ،٢٠١٦

ــي وزارات  فــ الـــعـــامـــلـــني  تـــســـتـــهـــدف  ــي  ــ وهـ

فــي دول  الــتــجــارة والصناعة واالقــتــصــاد 

والــجــمــارك،  اإلحـــصـــاء  املــجــلــس، وإدارات 

األخـــــــــــرى ذات  ــيــــة  ــكــــومــ الــــحــ والــــهــــيــــئــــات 

االهـــــتـــــمـــــام بـــالـــتـــصـــانـــيـــف الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

ــــي دول  ــــاص فــ ــخــ ــ الــ ــاع  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ وشــــــركــــــات 

املجلس.

ــ  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــــدف الــــــــــــــدورة إلـــــــــى تـ ــهــ ــ تــ

ــتــــنــــســــيــــق  اإلحــــــصــــــائــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــي والــ

املتبعة  وتــوحــيــد األســالــيــب اإلحــصــائــيــة 

الصناعية، وتعريف  األنشطة  فــي مجال 

دِخلت 
ُ
أ التي  التحديثات  املشاركني بآخر 

الــتــحــويــل  ISIC٤، وطــــرق  تــصــنــيــف  عــلــى 

بــــني الـــتـــصـــانـــيـــف املـــســـتـــخـــدمـــة والـــنـــظـــام 

 .HS املنسق

وتــخــتــتــم "جــــويــــك" الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي 

لــعــام ٢٠١٦ مـــع الـــــدورة الــتــدريــبــيــة حــول 

ــر اإلحـــصـــائـــيـــة  ــاريـ ــقـ ــتـ "كـــتـــابـــة وإعــــــــداد الـ

الــتــي ستعقد   SPSS بــرنــامــج  بــاســتــخــدام 

الــفــتــرة مـــن ٨ – ١٠ نــوفــمــبــر ٢٠١٦  خـــالل 

في الدوحة.

ــرامـــج مــنــهــا  ــدة بـ ــذه الــــــدورة عــ تـــتـــنـــاول هــ

"اســـتـــخـــدام الــعــيــنــات اإلحــصــائــيــة" الـــذي 

ــعـــريـــف املــــتــــدربــــني بـــأســـالـــيـــب  ــتـ يــــهــــدف لـ

املــخــتــلــفــة، وكيفية  اإلحــصــائــيــة  املــعــايــنــة 

ــنـــد عــلــى  ــتـ االســــــتــــــدالل اإلحــــصــــائــــي املـــسـ

الــــعــــيــــنــــات اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة، كـــــذلـــــك يـــركـــز 

املتدربني مهارات  إكساب  البرنامج على 

ــات  ــ ــدراسـ ــ تـــصـــمـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ وتـــحـــلـــيـــل الـ

املعاينة  أســلــوب  اســتــخــدام  الــتــي تتطلب 

فـــــي جـــمـــع الــــبــــيــــانــــات، وذلــــــــك مـــــن خـــالل 

دراســــــــة الـــعـــديـــد مــــن الـــــحـــــاالت الــعــمــلــيــة 

فــــي مــــجــــاالت الــتــطــبــيــق املـــخـــتـــلـــفـــة. ومـــن 

أبــرز مــحــاور الــبــرنــامــج: الــحــاجــة وأهمية 

املــعــايــنــة اإلحــصــائــيــة، وبــعــض الــجــوانــب 

ــلــــقــــة بـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ  املــــهــــمــــة املــــتــــعــ

املــعــايــنــة، وأدوات جمع  وتــحــلــيــل مــســوح 

البيانات، واختيار وتطوير هذه األدوات، 

الــعــشــوائــيــة، واملعاينة  املــعــايــنــة  أســالــيــب 

النظرية والتطبيق. اإلحصائية بني 

ــلـــيـــل  وتـــــضـــــمـــــن الــــــــــــــــدورة بــــــرنــــــامــــــج تـــحـ

ــتــــعــــددة الــــــذي يــــهــــدف إلـــى  املـــتـــغـــيـــرات املــ

تــعــريــف املـــتـــدربـــني بــالــطــرق اإلحــصــائــيــة 

ــيــــرات  ــغــ ــتــ ــل املــ ــيــ ــلــ املــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي تــــحــ

ــعـــددة مـــن خــــالل دراســــــة الـــعـــديـــد مــن  ــتـ املـ

التطبيق  فــي مــجــاالت  الــعــمــلــيــة  الــحــاالت 

األفكار األساسية  املختلفة، واستعراض 

الطرق اإلحصائية  التي استندت عليها 

املــخــتــلــفــة بــشــكــل مـــبـــســـط، مــــع الــتــعــريــف 

بــمــجــاالت الــتــطــبــيــق والـــفـــروض والــقــيــود 

الــخــاصــة بــكــل طــريــقــة مــنــهــا. إضــافــة إلــى 

تــنــمــيــة مـــهـــارة املــتــدربــني عــلــى اســتــخــدام 

تــحــلــيــل  فـــي   SPSS الـــحـــزمـــة اإلحـــصـــائـــيـــة

املتعددة. املتغيرات 

والــبــرنــامــج الــثــالــث فـــي هـــذه الـــــدورة هو 

ــائــــي لـــلـــبـــيـــانـــات الــــذي  الـــتـــحـــلـــيـــل اإلحــــصــ

املــتــدرب بأهمية علم  إلــى تعريف  يــهــدف 

الــبــحــوث  إجــــــراء  عـــنـــد  اإلحــــصــــاء ودوره 

املختلفة،  املــجــاالت  املشكالت في  لــدراســة 

ــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ  ــمـ وإكـــــســـــابـــــه مــــــهــــــارات تـــصـ

التي تتطلب استخدام أسلوب  الدراسات 

املــعــايــنــة فـــي جــمــع الـــبـــيـــانـــات بــأســالــيــب 

املــعــايــنــة اإلحــصــائــيــة املــخــتــلــفــة. إضــافــة 

ــتـــدالل  ــتــــدرب بـــطـــرق االسـ إلــــى تــعــريــف املــ

ــلــــى الـــعـــيـــنـــات  ــد عــ ــنــ ــتــ اإلحـــــصـــــائـــــي املــــســ

اإلحـــصـــائـــيـــة، مــثــل اخـــتـــبـــارات الـــفـــروض 

وتــحــلــيــل االنــــحــــدار الــبــســيــط واملـــتـــعـــدد، 

وكـــذلـــك تــنــمــيــة مـــهـــارتـــه عـــلـــى اســـتـــخـــدام 

تــحــلــيــل  فـــي   SPSS الـــحـــزمـــة اإلحـــصـــائـــيـــة

البيانات اإلحصائية.

فــــي دورة كــتــابــة  ــع  ــرابــ الــ ــامـــج  ــرنـ ــبـ الـ ــا  ــ أمـ

التقارير اإلحصائية باستخدام  وإعـــداد 

وكـــتـــابـــة  إعــــــــــداد  ــهــــو  فــ  ،SPSS بــــرنــــامــــج 

البحوث والدراسات اإلحصائية والهدف 

ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــالـ مــــنــــه تــــعــــريــــف املـــــشـــــاركـــــني بـ

الــــتــــي يـــجـــب أن تـــتـــوفـــر فــي  األســــاســــيــــة 

تــقــريــر الــبــحــث، مــثــل: وضـــوح الــهــدف من 

البحث، منهجية إجراء البحث، األساليب 

ــة فـــــــي الــــبــــحــــث،  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة املـ ــيــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ

نــتــائــج الــبــحــث ومـــجـــاالت الــتــطــبــيــق. إلــى 

جـــانـــب تــعــريــفــهــم بــاملــفــاهــيــم األســـاســـيـــة 

واألســـالـــيـــب الـــتـــي يــجــب اإلملـــــام بــهــا قبل 

املــــشــــاركــــة بــفــاعــلــيــة فــــي إجـــــــراء وكـــتـــابـــة 

املــخــتــلــفــة. يشتمل  والــــدراســــات  الــبــحــوث 

ذلـــك عــلــى فــهــم مـــا املــقــصــود بــاملــتــغــيــرات 

العلمي،  الــبــحــث  أخــالقــيــات  اإلحــصــائــيــة، 

القياس،  أدوات  املعاينة،  طــرق وأساليب 

التأكد من ثبات أداة القياس، صالحيتها 

وصـــالحـــيـــتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة. مــــع الــتــعــريــف 

ــة فــي  ــتـــخـــدمـ ــــب املـــسـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطــــرق واألسـ ــالــ بــ

تــحــلــيــل الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة، وإكــســاب 

املتدربني مهارة إعداد وتصميم البحوث 

ة وتــحــلــيــل وتــقــيــيــم أنـــواع  مــن خـــالل قــــراء

املنشورة لتحديد  الدراسات  مختلفة من 

إيجابياتها وسلبياتها مع تقديم بعض 

فاعليتها.  لزيادة  االقتراحات 

¶    الصناعات      ¶   من ور ش العمل التي تنظمها جويك     
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 العقيل: 852.3 مليون دوالر 

قيمة االستثمارت و35.4 ألف 
عدد العاملني في القطاع 

ملخص لفرصة استثمار صناعي

«جويك» تطرح مشروًعا إلنتاج 
املراهم الطبية

ــة  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ  ضـــــمـــــن املــــــشــــــاريــــــع االسـ

الـــعـــديـــدة واملــتــنــوعــة الـــتـــي تــقــدمــهــا، 

الخليج لالستشارات  طرحت منظمة 

إلنتاج  ا 
ً
"مشروع "جويك  الصناعية 

املـــراهـــم الــطــبــيــة والــكــريــمــات والــجــل 

الجلدية، وتستخدم  لالستخدامات 

ــا تـــأثـــيـــر  ــهــ ـــا ولــ
ً
املـــنـــتـــجـــات مـــوضـــعـــي

ــة  ــالــ ــ
ّ

ــع ــفــ ــل املـــــــــــادة الــ ــيــ ــتــــوصــ ــال لــ ــ ــ
ّ

فــــــع

مــبــاشــرة إلـــى املــنــطــقــة املــطــلــوبــة مــن 

الجسم. وهو مشروع مستقل، يصل 

الـــســـنـــوي إلــــى ٣٠٠ طـــن فــي  اإلنـــتـــاج 

الــســنــة وقــيــمــة مــبــيــعــات املــصــنــع ٨٫٦ 

الــســنــة. واملــنــطــقــة  فـــي  مــلــيــون دوالر 

املشروع  بها  يعمل  التي  الجغرافية 

و٧٠٪   ٪٣٫٣ بنسبة  قــطــر  دولـــة  هــي 

بـــــــــدول مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون األخـــــــرى 

.٪٢٦٫٧ ويصدر منه 

ــلــــي فــي  ــــســـــوق املــــحــ ويــــبــــلــــغ حــــجــــم الـ

لقطر  أطــنــان   ١٠ ٢٠١٧م  املقبل  الــعــام 

الــخــلــيــج،  دول  لــبــقــيــة  أطـــنـــان  و٢١٠ 

العام  ذات  في  التصدير  بينما حجم 

العام.  في  ا 
ً
٨٠ طن سيكون 

تبلغ تكلفة املشروع من دون األرض 

 ١٩٫١ يــعــادل  بــمــا  دوالر  مــلــيــون   ٥٫٢

مــلــيــون ريـــال وإجــمــالــي املــعــدات ٣٫٢ 

ريــــــال، بــيــنــمــا تــبــلــغ تــكــلــفــة املــبــانــي 

٤٫٣ مــلــيــون ريــال  واملــنــشــآت املــدنــيــة 

ــال هـــي تــكــالــيــف مــا  و٥٫٢ مــلــيــون ريــ

الـــعـــامـــل  املــــــال  ورأس  ــاج  ــ ــتـ ــ اإلنـ ــبـــل  قـ

ريال.  مليون  هو٥٫٨ 

١٢ شهرا.  وتصل مدة التأسيس إلى 

فــإن مؤشرات  املــشــروع  لتقيم  ووفقا 

الــعــائــد على  الــربــحــيــة تــشــيــر إلـــى أن 

ومـــعـــدل   ٪٤٢  (ROU) االســـتـــثـــمـــار 

 ٪٣٥٫٤  (IRR)الــــــــداخــــــــلــــــــي ــد  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ

 (IRR/E) الـــداخـــلـــي  الــعــائــد  ومـــعـــدل 

.٪٦٨

ــيـــة فــهــي  ــالـ أمـــــا صــــافــــي الـــقـــيـــمـــة الـــحـ

١٧٫٩ مليون  (١٥٪) أي ما يصل إلى 

ريــــال، وتــصــل الــربــحــيــة الــنــقــديــة في 

ريال  مليون  إلــى٨٫٠٣  الثالثة  السنة 

مليون   ٧٫٥ تبلغ  ربحية  أي بصافي 

.٪٢٤ ريال، وبهامش ربح 

وقد تم حساب ذلك في حالة القرض 

على  األربـــاح  ٦٠٪، وصــافــي  بنسبة 

أســــاس نــســبــة مــئــويــة مـــن املــبــيــعــات 

بـــــافـــــتـــــراض عـــــــدم وجـــــــــود اقـــــتـــــراض 

أو فـــوائـــد، مـــع الــعــلــم بـــأن الــتــشــغــيــل 

(١٠٠) في  القصوى  بالطاقة  سيكون 

الثالثة. السنة 

الــبــيــع   ويـــالحـــظ أن مـــتـــوســـط ســـعـــر 

ــام  ــنـــع لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــخـ خــــــارج املـــصـ

دوالًرا   ٧٠ إلــــى   ١٠ بـــني  مـــا  ــتــــراوح  يــ

للكيلو جرام. ا 
ً
أمريكي

◄  خصائص املنتجات

والبـــــــد مــــن مـــعـــرفـــة خـــصـــائـــص هـــذه 

ــلـــوقـــوف عـــلـــى أهــمــيــتــهــا  املـــنـــتـــجـــات لـ

فــفــيــمــا يــخــتــص بــمــنــتــج الــكــريــم فهو 

ــدة  ــة واحــ ــ
ّ
ــي ــادة دوائــ ــ يــحــتــوي عــلــى مـ

ــل أو تــنــتــشــر فــي مــادة 
ّ
أو أكــثــر تــتــحــل

قلوية مناسبة. 

ـــا يـــكـــون عــلــى 
ًّ
وقــــوامــــه ســـائـــل نـــســـبـــي

أو  الــزيــت  فــي  مـــاء  شــكــل مستحلبات 

زيت في املاء.

ــًرا  ــ ــلــــح مـــــؤخـ اســــتــــخــــدم هـــــــذا املــــصــــطــ

لــلــداللــة عــلــى املــنــتــجــات الــتــي تــتــألــف 

ــبــــات زيـــــــــت فـــــــي املـــــــاء  ــلــ ــحــ ــتــ ــســ ــن مــ ــ ــ مـ

مـــائـــّي  مـــــكـــــروّي  بـــــلـــــورّي  ــتـــت  تـــشـ أو 

ــيـــة  ــنـ الـــدهـ الــــكــــحــــول  أو  لــــألحــــمــــاض 

ــغــســل في 
ُ
الــطــويــلــة الــســلــســلــة، الــتــي ت

 أوســـع على 
ً

املـــاء والــتــي تــلــقــى قــبــوال

والجمالّي. التجميلّي  الصعيد 

ـــة 
ّ
ــادة دوائـــي أمـــا املـــرهـــم يــتــألــف مـــن مــ

أو تنتشر في  أكثر تتحلل  أو  واحــدة 

قلوية مناسبة. مادة 

ــم إلــــى  ــ ــــرهـ ــات املـ ــويــ ــلــ ــمـــي قــ ــتـ ــنـ وقــــــد تـ

ــة وقــلــويــات 
ّ
قــلــويــات هــيــدروكــربــونــي

امــتــصــاص أو قــلــويــات قــابــلــة لــإلزالــة 

بـــاملـــاء أو قــلــويــات تــــذوب فـــي املــــاء٢. 

أمـــــا الــــجــــل وهـــــو الــــنــــوع الـــثـــالـــث مــن 

ـــة 
ّ
ــي املـــراهـــم يــحــتــوي عــلــى مــــادة دوائـ

مـــســـتـــعـــلـــقـــات  فـــــي  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ أو  واحــــــــــدة 

مصنوعة من جسيمات صغيرة غير 

أو جزيئات عضوية كبيرة  عضوية 

يــخــتــرقــهــا ســـائـــل.٢ ومــــن الـــضـــرورّي 

بعد  املنتجات في قطر  تسجيل هذه 

ة 
ّ
القانوني املــوافــقــات  عــلــى  حصولها 

الدوائية  الصيدلة والرقابة  إدارة  من 

بيعها  قبل  للصحة  األعلى  باملجلس 

ــوق. كـــمـــا  ــســ ــي الــ فــ

املـــنـــتـــجـــات لـــــدى الـــهـــيـــئـــات الــنــاظــمــة 

لــبــلــدان مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

ومـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق األوســــــــط وشـــمـــال 

ــزمــع 
ُ
إفــريــقــيــا عــلــى الـــتـــوالـــي، حــيــث ي

توزيع الصادرات من املنتجات. 

◄  االستعماالت
ــم  ــ ــراهـ ــ ــرات املـ ــحــــضــ ــتــ ــســ ــدم مــ ــخــ ــتــ ــســ تــ

ــة  ــيـ ــيـــدالنـ والــــكــــريــــمــــات والـــــجـــــل الـــصـ

ـــة 
ّ
ــتـــعـــمـــاالت الـــجـــلـــدي ـــمـــة لـــالسـ

ّ
املـــصـــم

ــة مـــن  ــنــــوعــ ــتــ ــة مــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــة مــ ــجــ ــالــ ــعــ ملــ

ة على غرار األكزيما 
ّ
األمراض الجلدي

والــــتــــهــــاب الــــجــــلــــد، والـــحـــســـاســـيـــات 

الجلد  والحكة، وجروح  وااللتهابات 

ــم ولــســعــات الــحــشــرات  الــطــفــيــفــة واأللــ

الشباب.  والهربس وحب  والصدفية 

ولــــدى مــعــظــم هــــذه املــنــتــجــات تــأثــيــر 

ــواء عــلــى الــجــلــد  ــــدواء املــوضــعــي ســ الـ

أو فيه. 

وإلى جانب التأثير العالجي املحدد، 

بمثابة عوامل  تركيباتها تعمل  فإن 

مـــطـــريـــات  أو  ـــمـــات 
ّ

مـــشـــح أو  حـــمـــايـــة 

أو عــوامــل تــجــفــيــف. وتــشــمــل األمــثــلــة 

عـــن الــعــالجــات االلــتــهــابــات الــجــلــديــة 

والطفح  والــحــروق  والــحــكــة  الطفيفة 

ــدم ومــســامــيــر  ــقـ ــدّي، وســعــفــة الـ ــلـ ــجـ الـ

ــدم املـــيـــت والــثــآلــيــل  ــقـ ــقـــدم وجـــلـــد الـ الـ

والقشرة واألكزيما. 
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 10 أطنان
 من اإلنتاج لقطر

 و210 أطنان لبقية 
دول الخليج 


