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بتعامالت ٤.٨ مليار ريال ومدعومًا باستمرار اإلنفاق في املوازنة التكميلية 

طرح ٢٢ فرصة صناعية خالل ملتقى «استثمر في قطر» 

ضمن رؤساء تنفيذيني ساهموا في نجاح مؤسساتهم

 العقيل: قطر تمتلك مقومات متكاملة 
لجذب االستثمارات األجنبية 

 تكريم الرئيس التنفيذي ملجموعة املصرف 
من قبل مجلة {تريندس} 

•    الدوحة - الشرق

قال عبد العزيز بن حمد العقيل األمني العام 

لـ"منظمة الخليج لالستشارات الصناعية" 

(جــــويــــك) إن دولــــــة قـــطـــر تــمــتــلــك مــجــمــوعــة 

مــتــكــامــلــة مـــن املـــقـــومـــات الـــتـــي تــجــعــل منها 

عامل جــذب لالستثمار ســواء الخليجي أو 

األجنبي، كما أن املزايا النسبية للصناعات 

خصوصًا ذات االستهالك الكبير للطاقة مع 

تــوافــر مــصــادر غير مكلفة للطاقة والعديد 

ــل االســـتـــفـــادة من 
ّ
مـــن املــــــواد األولــــيــــة، تــســه

املـــنـــاخ االســتــثــمــاري فـــي الــــدولــــة، الفــتــا في 

"الشرق"  إلى الحوافز املقدمة  لـ  تصريحات 

للمنشآت الصناعية، والــتــي مــن شأنها أن 

تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة 

تــلــبــي الــطــلــب املـــتـــزايـــد فـــي الـــســـوق املحلية 

وتنافس في السوق العاملية.

ــال ان مــلــتــقــى "اســتــثــمــر فـــي قـــطـــر" الـــذي  ــ وقـ

يعقد هذا الشهر يندرج ضمن الجهود التي 

تبذلها وزارة الطاقة بالتعاون مع "منظمة 

الــخــلــيــج لـــالســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة" لــطــرح 

فـــرص االســتــثــمــارالــصــنــاعــي عــلــى املهتمني 

مــــن املــســتــثــمــريــن ورجـــــــال األعــــمــــال ورواد 

األعـــمـــال الــقــطــريــني والــخــلــيــجــيــني والـــعـــرب 

واألجــانــب، وفتح املجال أمامهم للمشاركة 

بفعالية في حركة االستثمار الصناعي في 

دولـــة قــطــر واملــســاهــمــة فــي مــســيــرة التنمية 

انــه سيتم طرح  الــى  الصناعية فيها، الفــتــا 

نــحــو 22 فـــرصـــة اســتــثــمــاريــة مــتــنــوعــة في 

قــطــاعــات: الــصــنــاعــات الــدوائــيــة والــغــذائــيــة، 

البناء الخضراء وصناعات  صناعات مــواد 

إعــادة التدوير، صناعات البتروكيماويات، 

وصناعات األلومنيوم.
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•  الدوحة - الشرق

ــلـــن مـــصـــرف قـــطـــر اإلســــالمــــي "املـــصـــرف"  أعـ

عـــن تــكــريــم الــســيــد بـــاســـل جـــمـــال الــرئــيــس 

ــائـــزة  ــــرف بـــجـ ــــصـ ــة املـ ــمـــوعـ ــيـــذي ملـــجـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ

الرؤساء التنفيذيني TOP CEO لعام ٢٠١٥ 

الـــتـــي تــنــظــمــهــا مــجــلــة األعـــمـــال "تــريــنــدس" 

 ،INSEAD "إنـــســـيـــاد" TRENDS وجــامــعــة 

الــــــرؤســــــاء  مــــــن  لــــتــــكــــريــــم رواد األعـــــــمـــــــال 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــني الـــــذيـــــن كـــــــان نـــجـــاحـــهـــم فــي 

مــؤســســاتــهــم الــعــامــل األســـاســـي فــي النمو 

املستمر الذي تحققه املنطقة. 

البرنامج  الخامسة من  النسخة  وهــذه هي 

الـــســـنـــوي لـــجـــوائـــز الــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــني، 

وحــضــر حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز الــــذي أقــيــم 

فــي دبــي مــا يــقــرب ٣٠٠ شخصية مــن كبار 

رجـــال األعــمــال بــالــخــلــيــج، وقـــد تــم التقييم 

ــيـــف بـــعـــد دراســـــــــة أجـــــريـــــ  ــنـ ــتـــصـ والـ

ــقـــارب ٧٠٠ شـــركـــة مـــدرجـــة فـــي جميع  يـ ــا  مـ

التعــاون  بــدول مجلس  البورصـــــة  أســـواق 

الــخــلــيــجــي ثـــم أعــلــنــت الئــحــة بــأســمــاء ١٥٠ 

ــــالن بـــعـــدهـــا عــن  ــ ــم اإلعـ ــ ــة مـــرشـــحـــة وتـ ــركـ شـ

تــنــفــيــذيــا ومــــن ضمنها  رئــيــســا   ٥٠ أفـــضـــل 

التنفيذي ملجموعة مــصــرف قطر  الــرئــيــس 

اإلسالمي. 
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 إزدان: نمو القطاع العقاري ١٤.٧٪ الشهر املاضي 
•  الدوحة – الشرق

قالت مجموعة إزدان القابضة: إن قيمة التعامالت 

العقارية في قطر بلغت خالل شهر مارس املنصرم 

نحو 4.8 مليار ريــال مقابل 4.2 مليار ريــال لنفس 

الــفــتــرة مــن الــعــام املــاضــي ومــقــابــل 3.5 مــلــيــار ريــال 

لنفس الفترة مــن عــام 2013، بمعنى أن التعامالت 

الــعــقــاريــة حققت نــمــوا نسبته 14.7 و37.1 باملائة 

مقارنة بنفس الفترة من العامني 2014 و2013 على 

التوالي، ما يعني أن هنالك نموا متصاعدا من عام 

إلــى آخـــر. وأشـــار تقرير إزدان الشهري إلــى ارتــفــاع 

مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 

خالل شهر مارس من عام 2015 بنسبة %4.2 حيث 

كــســب املــؤشــر نــحــو 96.44 نقطة مسجال 2395.73 

نقطة فــي الــيــوم األخــيــر مــن شــهــر مــــارس املنصرم 

مــقــارنــة مـــع 2299.29 نــقــطــة فـــي الـــيـــوم األخـــيـــر من 

شهر فبراير املاضي. ويتضمن مؤشر العقارات في 

بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة 

والــشــركــة املــتــحــدة للتنمية وشــركــة بـــروة العقارية 

وشــركــة مــزايــا قطر. وأشـــار التقرير إلــى أن القطاع 

العقاري القطري تلقى دفعة قوية مــن التفاؤل مع 

اإلعـــالن عــن املــوازنــة التكميلية للدولة للعام 2015 

والــتــي أكــــدت قـــوة ومــتــانــة االقــتــصــاد الــقــطــري رغــم 

تراجع أسعار النفط العاملية، وتضمنت االستمرار 

ــفــــاق عــلــى املـــشـــروعـــات الـــكـــبـــرى مـــا يعطي  فـــي اإلنــ

القطاع العقاري فرصة لالستمرار في االنتعاش.
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¶  وزيرا املالية والتعليم يشهدان توقيع االتفاقيات   

تشغيل أربع مدارس باملارينا وجبل ثعيلب في ٢٠١٨ وطرح مناقصات ٩ مدارس قريبًا

 إنشاء ٣٦ مدرسة في مدينة لوسيل تستوعب ٢٦ ألف طالب وطالبة 
•  الدوحة — الشرق

أبرمت شركة لوسيل للتطوير العقاري اتفاقية مع 

أربــع مـــدارس خاصة إلنــشــاء فــروع لها فــي مدينة 

لــوســيــل، حــيــث تــنــص االتــفــاقــيــة عــلــى تخصيص 

قطع أراض مناسبة لهذه املدارس وروضة لألطفال 

فــي منطقتي املــاريــنــا وجــبــل ثــعــيــلــب، ومـــن املــقــرر 

أن يــبــدأ تشغيل هــذه املــــدارس فــي الــعــام الــدراســي 

2019/2018. وشـــهـــد تــوقــيــع االتـــفـــاقـــيـــات كـــل من 

سعادة السيد علي شريف العمادي، وزيــر املالية 

الــقــطــريــة،  الــــديــــار  ــة  ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة شـــركـ

وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، 

وزيــــر الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والــســيــد خــالــد 

محمد السيد، الرئيس التنفيذي ملجموعة الديار 

القطرية.

وقال املهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس 

الــتــنــفــيــذي لــشــركــة لــوســيــل لــلــتــطــويــر الــعــقــاري إن 

املدينة التي بدأت فعليًا تتهيأ الستقبال سكانها.

ــــذه الـــخـــطـــوة هــــي املـــرحـــلـــة األولـــــــى فــي  وتــعــتــبــر هـ

بــرنــامــج الــتــمــيــز الــتــعــلــيــمــي ملــديــنــة لــوســيــل، الـــذي 

ــة فـــي مــديــنــة لــوســيــل،  ــاء 36 مـــدرسـ يــتــضــمــن إنـــشـ

ــة. كــمــا ســتــقــوم  ــبـ ــالـ تــســتــوعــب 26 ألــــف طـــالـــب وطـ

شركة لوسيل في األشهر القادمة بطرح مناقصات 

للمرحلة الثانية ملا يقرب من 9 مدارس جديدة.
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¶  عبد العزيز العقيل 

¶   شعار مجلة "تريندس"  

 الغرفة تتبنى الترويج ملشروعات 
األسر املنتجة في قطر والخارج 

على منت الناقلة «الكرعانة» من طراز كيوفليكس بميناء راس لفان

 قطرغاز: تحميل الشحنة رقم ٥٠٠٠ 
من املرافق املشتركة 
•  الدوحة - الشرق 

حققت شركة قطرغاز إنجازا بارزا آخر في صناعة 

الــغــاز الطبيعي املــســال حيث نجحت مــؤخــرا في 

تحميل شحنة الغاز الطبيعي املسال رقم 5000، 

مـــن املـــرافـــق املــشــتــركــة لــتــخــزيــن وتــحــمــيــل الــغــاز 

لــفــان الصناعية،  الطبيعي املــســال بمدينة راس 

 Q-Flex عــلــى مـــنت الــنــاقــلــة "الــكــرعــانــة" مـــن طــــراز

لــفــان.  وأقــيــمــت احتفالية مصغرة  بميناء راس 

ــهـــذه املـــنـــاســـبـــة عـــلـــى مــــنت الـــنـــاقـــلـــة "الـــكـــرعـــانـــة"  بـ

حــضــرهــا كــبــار املــســؤولــني بــقــطــرغــاز وراس غــاز 

باإلضافة إلى ربان الناقلة. ومن الجدير بالذكر، 

ــرافــــق املــشــتــركــة لــتــحــمــيــل وتـــخـــزيـــن الــغــاز  أن املــ

الطبيعي املسال تضم 12 خزانا للغاز الطبيعي 

املــســال، تبلغ السعة االستيعابية لثمانية منها 

ألـــــف مـــتـــر مـــكـــعـــب، وأربــــعــــة خــــزانــــات تبلغ   140

سعتها االستيعابية 85 ألف متر مكعب. وتشمل 

املــرافــق أيــضــا محطة الســتــرجــاع الــغــاز املتبخر 

مــن خــزانــات الــغــاز والـــذي يتم استخدامه الحقا 

كــوقــود لــخــطــوط إنــتــاج الــغــاز الطبيعي املــســال. 

وتضم هذه املرافق أيضا خمسة أرصفة لتحميل 

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال. وبـــاإلضـــافـــة ملـــا ســبــق، 

تقوم املرافق املشتركة أيضا بتشغيل الوحدات 

الخاصة باسترجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن، 

حيث تعمل هذه الوحدات على استرجاع الغاز 

الناقالت وضغطه وإرساله  املتبخر أثناء شحن 

ــال  ــسـ ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املـ ــ ــغـ ــ ــــاج الـ ــتـ ــ ــطــــوط إنـ ــــى خــ إلــ

ليستخدم كوقود. إن االحتفال بتحميل الشحنة 

رقم 5000 من الغاز الطبيعي املسال يؤكد التميز 

التشغيلي لقطرغاز. 

  •  الدوحة - الشرق

قال السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر إن الغرفة 

تسعى إلى النهوض باألسر املنتجة ومساعدتها في تطوير 

منتجاتها وطرحها في السوق املحلي من خالل معرض صنع 

فــي قطر املــزمــع إقــامــتــه الشهر املــقــبــل. جــاء ذلــك خــالل الــنــدوة 

التي نظمتها غرفة قطر بحضور عدد كبير من األسر املنتجة 

بهدف استكمال مشاركتها في معرض صنع في قطر بحضور 

ثــانــي، رئــيــس لجنة األســـر املنتجة بمنتدى  نــور آل  الشيخة 

سيدات األعمال القطريات التابع للغرفة، والسيد السيد رجب 

مستشار رئــيــس الــغــرفــة والــســيــدة نـــورا الــعــذبــة ممثلة وزارة 

الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة. واضــــاف الــشــرقــي إن الــغــرفــة 

تتبنى الترويج لألسر املنتجة ومساعدتها في املشاركة في 

املعارض التي يتم تنظيمها في قطر أو خارجها .ومن جانبها 

التابعة  ثــانــي إن لجنة األســـر املنتجة  قــالــت الشيخة نــور آل 

للمنتدى هي لجنة حديثة التشكيل الهدف منها هو النهوض 

باألسر املنتجة وتوصيل رسالتها إلى كافة الجهات الرسمية 

في الدولة ومحاولة حل املعوقات التي تعرقل أعمالها.

, تفاصيل ص 5 

زاد تطالب هيئة أسواق املال بتبرير سبب رفض االستحواذ على «ميدا»

 ١٢٢ مليون ريال الدعم الحكومي للدقيق في ٢٠١٤ 
•  وليد الدرعي 

قال سعادة الشيخ طالل بن محمد بن جبر آل ثاني 

نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة زاد الــقــابــضــة: إن 

الدقيق  عــن مبيعات  الــحــكــومــة  مــن  الــتــعــويــض  قيمة 

122.6 مليون  2014 بلغت حوالي  املدعوم خالل عام 

ريال مقابل 116.6 مليون ريال خالل عام 2013.

وأضـــــــــــاف فــــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــفـــيـــة أمــــــــس عـــلـــى 

االســتــحــواذ  ان عملية  زاد  اجــتــمــاع عمومية  هــامــش 

ــيــــدا» لــلــمــشــاريــع لـــم تــتــم حــتــى اآلن  عــلــى شـــركـــة «مــ

رغـــم اســتــكــمــال جــمــيــع املــتــطــلــبــات الــقــانــونــيــة لهيئة 

الهيئة عن  تعلن  أن  املالية، مؤكدًا ضــرورة  األســواق 

االستحواذ. لعملية  أسباب رفضها 

وأضــــاف: ان شــركــة زاد القابضة تعمل على التوسع 

إلــى أن عمليات التوسع  في جميع أنشطتها، مشيرًا 

تتفاوت من شركة ألخرى ويتم ذلك بناء على الجدوى 

االستثمارية للمشاريع.

, تفاصيل ص9 

 صفحة متخصصة 
بالصناعة الخليجية 

الـــــيـــــوم  مــــــــن  اعـــــــتـــــــبـــــــارا     تـــــــبـــــــدأ "¨" 

ــة بــــالــــشــــأن  ــتــــخــــصــــصــ ــة مــ ــفــــحــ ــر صــ ــ ــشـ ــ نـ

الخليج  بالتعاون مع منظمة  الصناعي 

لــالســتــشــارات الــصــنــاعــيــة "جــويــك" تركز 

بــدول مجلس  الصناعية  املــجــاالت  على 

الــتــعــاون لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وذلــك 

ضــمــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الــتــي ابــرمــتــهــا 

ــك" الــشــهــر املـــاضـــي،  ــويــ "الــــشــــرق" مـــع "جــ

بــحــيــث يــتــم نــشــر الــصــفــحــة فــي أول يــوم 

إثنني من كل شهر.

, تفاصيل ص 2 

منظمة التنمية الزراعية 
تشيد بتجربة قطر 

في مجال األمن الغذائي
• القاهرة - الشرق

قال الدكتور طارق بن موسى الزدجالي 

املدير العام للمنظمة العربية للتنمية 

الــزراعــيــة أن قــطــر مــن أولـــى الــــدول التي 

اســـتـــثـــمـــرت فــــي مـــجـــال األمــــــن الـــغـــذائـــي 

الــزراعــيــة، حيث تقوم بزراعة  والتنمية 

أراض بالجمهورية السودانية من أجل 

تأمني األمن الغذائي.

, تفاصيل ص 7
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¶  عبد العزيز العقيل 

¶ مقر جويك

تكلفتها تزيد عن ١٩٠ مليون دوالر

 «جويك» تطرح ٢٢ فرصة صناعية 
في السوق القطري 

 توفر منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" نحو 22 فرصة استثمارية متنوعة 

بتكلفة تزيد عن  190 مليون دوالر أمريكي 

في قطاعات: الصناعات الدوائية والغذائية، 

البناء الخضراء وصناعات  صناعات مــواد 

إعادة التدوير،  صناعات البتروكيماويات، 

وصناعات األملونيوم.

ومن أبرز الفرص املتاحة: 

- مـــــشـــــروع األلـــــــــــواح الــــعــــازلــــة مـــــن الـــبـــولـــي 

يــوريــثــني بتكلفة تقديرية تبلغ 4.3 مليون 

املــشــروع تصنيع  دوالر أمــريــكــي، ويتضمن 

أشكال مختلفة من األلــواح العازلة (قوالب، 

ــواح، صــفــائــح) مــن مـــادة الــبــولــي يوريثني  الــ

بـــســـمـــاكـــات، وأطـــــــــوال، وكـــثـــافـــات مـــتـــعـــددة، 

 ASTM: D) وذلك حسب املواصفات العاملية

.(355/69-591/C 518 2842-/1621/1622

- مـــشـــروع مــنــتــجــات الــحــجــر االصــطــنــاعــي 

ــيـــون دوالر  ــلـ بــتــكــلــفــة 61.6 مـ الـــــكـــــوارتـــــزي 

ــنــــيــــع مــــنــــتــــجــــات الـــحـــجـــر  ويــــتــــضــــمــــن تــــصــ

االصطناعي من خالل إنتاج ألواح بمقاسات 

متنوعة (الــعــرض: 1,200-1,600 مليميتر)، 

(الــطــول: 3,050-3,300 مليميتر)، (السماكة: 

املــواصــفــات  10-30 مليميتر)، وذلـــك حــســب 

.(EN14618) العاملية

- مــــشــــروع مـــقـــاطـــع الـــخـــشـــب الــبــالســتــيــكــي 

بــتــكــلــفــة2.7 مــلــيــون دوال لتصنيع  املـــركـــب 

املــركــب حسب  مقاطع الخشب البالستيكي 

 (05-ASTM D2394) الــعــاملــيــة املـــواصـــفـــات 

والــخــاصــة بصناعة أنــظــمــة ألــــواح األســطــح 

الــحــوائــط املغلفة، درابــزيــن،  املــســقــوفــة،  غير 

والسياجات بمقاسات متعددة.

ألـــــواح املــيــالمــني املــغــلــفــة بتكلفة   - مـــشـــروع 

12.5  مليون دوالر، ويتضمن ألواح امليالمني 

ــر  ــ عـــالـــيـــة الـــضـــغـــط املـــقـــاومـــة لـــلـــخـــدش واألثـ

ــــراري حـــســـب املـــواصـــفـــات  واالنــــكــــمــــاش الـــــحـ

..EN 438 and ISO 4586 العاملية

- مــشــروع تصنيع ألـــواح الــديــكــور مــن مــادة 

البولي ستيرين املتمدد بتكلفة 2.32 مليون 

دوالر لــتــصــنــيــع ألــــــواح الـــديـــكـــور مـــن مـــادة 

الــبــولــي ســتــيــريــن املــــتــــمــــدد-EPS  - مــشــروع 

الــبــولــي إيثيلني عالي  أنــابــيــب متعرجة مــن 

الكثافة بتكلفة 15.8 مليون دوالر ويتضمن 

أنابيب مزدوجة الجدار متعرجة من البولي 

قطار داخلية مختلفة 
ٌ
إيثلني عالي الكثافة بأ

150،200،250،300،400،500’600،700 ملم. 

 European) الــــدولــــيــــة املــــواصــــفــــات  حـــســـب 

 Standard  3-Standard EN 13476 parts 1

(.EN 13476

ــدة  - مـــشـــروع الــشــيــكــوالتــة الــصــنــاعــيــة وزبــ

ــلـــة لــلــدهــن  ــة الـــقـــابـ ــكـــوالتـ ــيـ املــــكــــســــرات والـــشـ

بتكلفة 6.22 مليون دوالر، ويــقــوم املشروع 

بإنتاج منتجني (1) الشيكوالتة الصناعية 

(2) زبــــدة املــكــســرات والــشــيــكــوالتــة الــقــابــلــة 

للدهن.. يتم استهالك الشيكوالتة الصناعية 

من قبل مصانع األغذية واملخابز الكبرى

 إلنــتــاج املعجنات واملــخــبــوزات، بينما يتم 

اســـتـــهـــالك زبــــــدة املــــكــــســــرات والـــشـــيـــكـــوالتـــة 

منزليًا.

- مــشــروع أصــابــع البطاطا املجمدة بتكلفة 

8.14 مليون دوالر ويتضمن إنتاج أصابع 

البطاطا املجمدة.

الــطــبــي بتكلفة 11.38  - مــشــروع اإليــثــانــول 

مــلــيــون دوالر ويــنــتــج إيــثــانــول طــبــيــا بقوة 

(v/v % 96.1) بحد أدنى. 
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 امللتقى فرصة فريدة 
تجمع بني املستثمرين 
ورواد األعمال وموردي 
التقنية وأصحاب القرار 

في القطاع الصناعي 

أكد طرح فرص صناعية مجدية أمام رجال األعمال خالل ملتقى «استثمر في قطر» .. العقيل:

قطر تمتلك مقومات متكاملة لجذب االستثمارات
الخليجية واألجنبية

درجــــــت مــنــظــمــة الـــخـــلـــيـــج لـــالســـتـــشـــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة «جـــويـــك» 
مـــنـــذ إنـــشـــائـــهـــا عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم وبـــــذل كـــل الـــجـــهـــد مـــن أجـــل 
ــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة لـــلـــدول األعـــضـــاء بــــدول مــجــلــس  دفـ
واحــدة  قــطــر»  فــي  «استثمر  وملتقى  والــيــمــن،  الخليجي  الــتــعــاون 

مــن الــفــعــالــيــات الــصــنــاعــيــة املــهــمــة لــتــســلــيــط الــضــوء عــلــى فــرص 
االســتــثــمــار فــي قــطــر’ فــضــال عــن تــقــديــم املــعــلــومــات الــالزمــة عن 
وبرامج  إطــار خطط  فــي  الخليج  دول  كــل  فــي  الصناعية  الــفــرص 

عام. كل  تقدم  متكاملة 

ــتـــاذ عــبــد الــعــزيــز بـــن حــمــد  فـــي هـــذا الـــحـــوار يــضــع ســـعـــادة األسـ
الصناعية»  لالستشارات  الخليج  «منظمة  لـ  العام  األمني  العقيل 
قطر»  في  «استثمر  ملتقى  الحروف حول  على  النقاط  (جويك) 

قطر. في  للصناعة  يحققها  أن  يمكن  التي  واألهداف 

◄ ◄   هناك تحضيرات مكثفة تجري في املنظمة 
امللتقى  لعقد ملتقى «استثمر فــي قطر» هــذا 

النوعي الكبير ملاذا في هذا الوقت؟
تــمــتــلــك مــجــمــوعــة متكاملة  إن دولــــة قــطــر 

ــن املــــقــــومــــات الـــتـــي تــجــعــل مــنــهــا عــامــل  مــ

ــلـــيـــجـــي  جـــــــــذب لــــالســــتــــثــــمــــار ســـــــــــواء الـــخـ

الــنــســبــيــة  املـــــزايـــــا  كـــمـــا أن  أو األجــــنــــبــــي، 

لــلــصــنــاعــات خـــصـــوصـــًا ذات االســـتـــهـــالك 

الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة 

ل 
ّ
املــواد األولــيــة، تسه للطاقة والعديد من 

ــاري فــي  ــمـ ــثـ ــتـ ــنــــاخ االسـ ــفــــادة مــــن املــ ــتــ االســ

الـــدولـــة.. أضـــف إلـــى ذلـــك الــحــوافــز املقدمة 

للمنشآت الصناعية، والتي من شأنها أن 

تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة 

تلبي الــطــلــب املــتــزايــد فــي الــســوق املحلية 

وتنافس في السوق العاملية.

ــــتــــي تــبــذلــهــا  ◄ ◄  لـــعـــلـــه واحـــــــد مــــن الـــجـــهـــود ال
القطرية  وزارة الصناعة في تطوير الصناعة 

والتعريف بالفرص االستثمارية املتاحة؟
ملتقى «اســتــثــمــر فــي قــطــر» يــنــدرج ضمن 

الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا الـــــوزارة بــالــتــعــاون 

ــيــــج لــــالســــتــــشــــارات  ــلــ ــة الــــخــ ــمــ ــظــ ــنــ مــــــع «مــ

ــار  ــمـ ــثـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــيـــة» لــــطــــرح فــــــرص االسـ

الصناعي على املهتمني مــن املستثمرين 

ورجـــال األعــمــال ورواد األعــمــال القطريني 

والــخــلــيــجــيــني والـــعـــرب واألجــــانــــب، لفتح 

املـــجـــال أمـــامـــهـــم لــلــمــشــاركــة بــفــعــالــيــة في 

حركة االستثمارالصناعي فــي دولــة قطر 

واملساهمة في مسيرة التنمية الصناعية 

فيها.

◄ ◄ مـــا الــــذي يــمــكــن أن تــســتــفــيــده الــصــنــاعــات 

القطرية؟
تسعى لالستفادة من املناخ االستثماري 

اإليجابي في الدولة، ومن الحوافز املقدمة 

ــــل بــنــاء  لــلــمــؤســســات الـــصـــنـــاعـــيـــة، مــــن أجـ

ــدة صــنــاعــيــة تــلــبــي الـــطـــلـــب املـــتـــزايـــد  ــاعــ قــ

فــي الــســوق املــحــلــيــة وتــنــافــس فــي الــســوق 

التنافسية  املـــيـــزة  الــعــاملــيــة مــعــتــمــدة عــلــى 

من مواد أولية متوفرة ومصادر رخيصة 

للطاقة. املنتدى فــرصــة فــريــدة تجمع بني 

املـــســـتـــثـــمـــريـــن ورواد األعـــــمـــــال ومـــــــوردي 

الــتــقــنــيــة واملــســؤولــني أصــحــاب الـــقـــرار في 

القطاع الصناعي.

التي  الحوافز  أن تحدثنا عن بعض  هل لك   ◄ ◄

يــمــكــن أن تــقــدمــهــا قـــطـــر لـــجـــذب االســتــثــمــار 
األجنبي والخليجي؟

كما تعلمون فــإن قطر تستثمر العائدات 

الــكــبــيــرة مــن الــنــفــط والــغــاز فــي القطاعات 

االقـــتـــصـــاديـــة األخــــــــرى مــــن أجـــــل تــوســيــع 

ــاديــــة وتـــطـــويـــر أعـــمـــال  ــتــــصــ ــاعــــدة االقــ ــقــ الــ

القطاع الخاص. ومن أجل جذب االستثمار 

الــقــطــاع الصناعي،  املحلي واألجــنــبــي فــي 

تــقــدم قــطــر الــعــديــد مـــن الـــحـــوافـــز، بــمــا في 

ذلك األسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، 

واســتــيــراد اآلالت واملـــعـــدات وقــطــع الغيار 

للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، 

واإلعـــفـــاءات الضريبية للشركات لفترات 

مـــحـــددة مــســبــقــًا، وآلـــيـــات لــلــتــصــديــر دون 

رسوم جمركية، كما تشمل املزايا األخرى 

الــــرواتــــب املــعــفــاة مـــن الـــضـــرائـــب، وتــوفــيــر 

املـــنـــشـــآت الــطــبــيــة والــتــعــلــيــمــيــة املــتــمــيــزة 

وأحـــــــــــدث مــــــراكــــــز االتـــــــصـــــــاالت الـــســـلـــكـــيـــة 

والالسلكية.

◄ ◄ كيف تنظرون لهذا امللتقى الفريد وما يمكن 

أن يقدمه للبالد؟
قـــطـــر 2015 «هـــــو فــعــالــيــة  فــــي  «اســـتـــثـــمـــر 

صناعية مهمة تسلط الضوء على فرص 

ــعـــزز مــوقــع  ــة قــطــر وتـ ــ االســتــثــمــار فـــي دولـ

قطر التنافسي للقيام بأعمال تجارية في 

املنطقة وخارجها. ومن املتوقع أن يحضر 

منتدى «استثمر فــي قطر» عــدد كبير من 

املستثمرين القطريني ومن دول أخرى في 

املنطقة ومستثمرين مــن أوروبـــا والصني 

والــــشــــرق األقــــصــــى. كــمــا ســيــقــوم املــنــتــدى 

بتسليط الــضــوء عــلــى نــتــائــج الــعــديــد من 

الدراسات الصناعية التي أجرتها «منظمة 

الخليج لالستشارات الصناعية» (جويك) 

ــقــــدم مــجــمــوعــة مــــن فـــــرص االســتــثــمــار  ويــ

فـــي دولــــة قــطــر فـــي الــقــطــاعــات الصناعية 

الواعدة.

◄  ◄  ما هي أهم أهداف هذا املنتدى؟

يــهــدف املــنــتــدى إلــى تقديم ملحة عــامــة عن 

واقع الصناعات في دولة قطر والتطورات 

ــتـــوجـــهـــات الــصــنــاعــيــة لــلــنــهــوض بها  والـ

(ورقة عمل «منظمة الخليج لالستشارات 

الصناعية»).

ــقـــاش بني  ــنـ ــاد مــنــبــر لــلــتــحــاور والـ  وإيــــجــ

رجال الصناعة واملستثمرين واملسؤولني 

أصــــــحــــــاب الـــــــقـــــــرار فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة 

الصناعية.

إضافة إلى إبراز وعرض فرص استثمارية 

صناعية في القطاعات الصناعية الواعدة 

بــإعــدادهــا  الرئيسية فــي دولـــة قطر قــامــت 

«منظمة الخليج لالستشارات الصناعية».

ــات والــــــفــــــرص الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــتــ ــنــــاقــــشــــة الــ ومــ

الــصــنــاعــات الصغيرة واملتوسطة  تــواجــه 

املـــســـتـــثـــمـــريـــن ورواد  ــادة  ــفــ ــتــ وكـــيـــفـــيـــة اســ

األعـــمـــال مــن الــبــرامــج والــحــوافــز املــتــوفــرة 

ــة قــطــر. فــضــال عن  لــدعــم الــصــنــاعــة فــي دولـ

تــنــظــيــم اجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة بـــني مــــوردي 

التقنية واملستثمرين الراغبني في تنفيذ 

الــفــرص االستثمارية. ومناقشة دور  هــذه 

املــنــاطــق االقــتــصــاديــة فــي تــطــويــر سالسل 

اإلمـــــداد بــالــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة وجـــذب 

االســــتــــثــــمــــارات الــــخــــارجــــيــــة. إلــــــى جـــانـــب 

عـــرض وســـائـــل الــحــد مـــن مــشــكــلــة الــتــلــوث 

البيئي الناتج عن الصناعات التحويلية 

واالســتــفــادة مــن بــرامــج تــدويــر الــنــفــايــات.. 

وبـــحـــث أهـــمـــيـــة املــــنــــاولــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 

التنمية الصناعية. ثم الخروج بتوصيات 

يمكن تنفيذها إلقامة صناعات تستقطب 

االستثمارات األجنبية وتساهم في توفير 

فرص توظيف لليد العاملة القطرية.

ــــرص الــصــنــاعــيــة  ــفـ ــ ــي الـ ــ ــا هـ ــ ◄ ◄  أخـــــــيـــــــرا... مـ
املستهدفة؟

ــارات  ــتــــشــ ــر مـــنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج لــــالســ ــ ــــوفـ تـ

نــــحــــو 22 فـــرصـــة  الـــصـــنـــاعـــيـــة «جــــــويــــــك» 

اســــتــــثــــمــــاريــــة مــــتــــنــــوعــــة فــــــي قــــطــــاعــــات: 

الصناعات الدوائية والغذائية، صناعات 

مـــواد الــبــنــاء الــخــضــراء وصــنــاعــات إعـــادة 

ــتــــدويــــر، صـــنـــاعـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات،  الــ

وصناعات األملونيوم. 

تنظمه جويك يومي ٢٧ و٢٨ الجاري ويهدف لتعزيز القطاع الصناعي

 أوراق عمل تناقش الفرص الصناعية والحوافز 
خالل جلسات «استثمر في قطر» 

ــل مــلــتــقــى  ــ ــريـ ــ ــوم اإلثـــــنـــــني املـــــوافـــــق 27 أبـ ــ  يـــنـــطـــلـــق يــ

"استثمر في قطر" واملعرض املصاحب له إلى جانب 

الرعاة. تكريم 

يــبــحــث املــلــتــقــى الــــذي يــســتــمــر ملـــدة يــومــني عــــددا من 

القطرية  الــصــنــاعــات  فــي  الــتــنــوع  العمل حــول  أوراق 

لــلــمــؤســســات  الـــكـــبـــيـــرة  الــــطــــاقــــة) واآلفـــــــــاق  (وزارة 

الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة (غــرفــة الــتــجــارة)، إلــى جانب 

ــتـــثـــمـــار األفـــضـــل  مــنــاقــشــة الـــحـــوافـــز وخــــدمــــات االسـ

للتنمية)،  للمستثمرين في قطر(بنك قطر  املتوفرة 

االقتصادية  املناطق  كما ستقدم ورقــة حــول شركة 

ــقـــاء بــاالقــتــصــادي الــقــطــري آلفــاق  ــا فــي االرتـ ــ ودورهـ

جديدة ( مناطق).

االستثمار  "ملــاذا  الثانية تحت عنوان  الجلسة  وفــي 

الواعدة  القطاعات  امللتقى مستقبل  في قطر" يبحث 

القطرية. الصناعات  في 

 وتـــركـــز الــجــلــســة الــثــالــثــة الــتــي تــأتــي تــحــت عــنــوان 

لم  التحويلية في قطر- فرص  األلومنيوم  "صناعات 

األلومنيوم  فــرص صــنــاعــات  تستغل" على مناقشة 

. للتصدير  املوجهة  التحويلية 

الثاني ويعقد  الــيــوم  فــي  امللتقى جلساته  ويــواصــل 

ــرأة  ــى الـــتـــي تــبــحــث مـــشـــاركـــة املــ ــ ــة الــعــمــل األولــ ــ ورشـ

االقتصادية  للتنمية  االستثمار ضرورة  الفاعلة في 

بـــدول مــجــلــس الــتــعــاون وذلـــك بــالــتــنــســيــق مــع غــرف 

دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي تــنــاقــش الـــورشـــة 

تمكني دور املرأة في الصناعة – التحديات وقصص 

الـــنـــجـــاح . وفــــي ورشـــــة الـــعـــمـــل الـــثـــانـــيـــة فــــي جــلــســة 

القطرية  الدوائية  الصناعات  متزامنة تحت عنوان 

- صــنــاعــة تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلــيــهــا تــنــاقــش الــجــلــســة 

الــصــنــاعــات الــدوائــيــة فــي قــطــر- أمــن قــومــي وتــجــارة 

مربحة.

وفــــــــي الــــجــــلــــســــة الــــثــــالــــثــــة تــــحــــت عــــــنــــــوان صـــنـــاعـــة 

الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فـــي قــطــر – هـــل الـــوقـــت مــنــاســب 

لــالســتــثــمــار فــي صــنــاعــة الــبــتــروكــيــمــاويــات تــنــاقــش 

ــاعـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة فــــي قـــطـــر –  ــنـ ــة الـــصـ الــــورشــ

الــتــنــافــســيــة. وتــجــيء الجلسة  االســتــفــادة مــن املــيــزة 

الــرابــعــة والــخــتــامــيــة حـــول صــنــاعــة إدارة الــنــفــايــات 

بيئة نظيفة حيث  التدوير- واالستثمار في  وإعادة 

وإعــــادة  الــنــفــايــات  وإدارة  املــقــدمــة  األوراق  يــتــنــاول 

التدوير – صناعة واعدة في قطر . 

 أجندة {جويك} 
للفعاليات 

 

تشهد الفترة من مايو وحتى 
ــن الــفــعــالــيــات  ــددا مـ ــ يـــونـــيـــو، عـ
الــتــي تنظمها منظمة  الكبيرة 
ــج لــــــالســــــتــــــشــــــارات  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــخــ ــ ــ ال
إطــار  فــي  الصناعية (جــويــك) 
ــــى تفعيل  إل الـــرامـــيـــة  خــطــطــهــا 
العمل االستثماري الصناعي 
في دولــة قطر والخليج، حيث 
ــــن 28-27  مـ ــرة  ــتــ ــفــ ــ ال تـــشـــهـــد 
ــــي مــلــتــقــى  ــال ــحــ ــ ــل ال ــ ــريـ ــ ــــن إبـ مـ
ــمــــر فـــــي قــــطــــر" الـــــذي  ــثــ ــتــ "اســ
العمل  أوراق  يتناول عــددا من 
حــــــــول الــــصــــنــــاعــــة فــــــي قــطــر 
والحوافز وخدمات االستثمار 
األفضل املتوفرة للمستثمرين 

في قطر.
وتشهد الفترة من 20 إلى 28 
من مايو القادم، دورة تدريبية 
التجارة  "قــواعــد منظمة  حــول 
ــعــاملــيــة وانــعــكــاســاتــهــا على  ال
ــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي فــــي دول  الـ

مجلس التعاون الخليجي.
ــــي الـــفـــتـــرة  بـــيـــنـــمـــا ســـتـــعـــقـــد فـ
يــونــيــو دورة  ــــى 11  إل ــن  7  مــ
ــائـــي  حـــــول الــتــحــلــيــل اإلحـــصـ

 .spss باستخدام برنامج

ارتفاع عدد املصانع إلى ٧٦١ مصنعا في ٢٠١٤

 82.3 مليار دوالر استثمارات الصناعات التحويلية في قطر 
أن حـــجـــم  اإلحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات   كـــــشـــــفـــــت 

االســــتــــثــــمــــارات املـــتـــراكـــمـــة فــــي قـــطـــاع 

ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاعـــات الــتــحــويــلــيــة بــدولـــ ــنـ الـــصـ

( ٨٢٫٣) ملياردوالر  قطــــــــــــر بلغ نحـــــــو 

عــــــــــــام  ٢٠١٤ مقابـــــــــل ٤٦٫٥ مليار دوالر 

بلغـــــــــت  عام ٢٠١٠ أي بزيادة نسبيــــــة 

ــرة، وبــنــســبــة  ــتــ ــفــ الــ هـــــذه  ٧٧ ٪ خـــــالل 

١٥٫٣ ٪ في  نمو سنوية مركبة بلغت 

العاملة  ازداد فيه عــدد املصانع  وقــت 

الــقــطــاع مــن ٥٦٠ مصنعًا عام  فــي هــذا 

إلــى ٧٦١ مصنعًا عــام ٢٠١٤، أي   ٢٠١٠

بزيادة نسبية بلغت نحو ٣٦ ٪ خالل 

الــفــتــرة وبــنــســبــة نــمــو ســنــويــة مــركــبــة 

بلغت نحو ٨ ٪. وبينت اإلحصائيات 

ــة فــــي صــنــاعــة  ــفـ ــارات املـــوظـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ

قــد شكلت  املــكــررة  النفطية  املــنــتــجــات 

نحو ٥٧٫٦ ٪ من إجمالي االستثمارات 

التحويلية،  التراكمية في الصناعات 

تــلــتــهــا صــنــاعــة املــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة 

والــبــتــروكــيــمــاويــة بــمــخــتــلــف أنــواعــهــا 

تــشــمــل (صــنــاعــة  بنسبة ١٩٪، والــتــي 

الكيميائية األساسية وصناعة  املــواد 

ــنــــاعــــة  ــيــــة، وصــ ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ األســـــــمـــــــدة الــ

الــلــدائــن واملـــطـــاط، وصــنــاعــة املــبــيــدات 

ــاف  ــ ــيـ ــ ــات واأللـ ــفــ ــظــ ــنــ والـــــدهـــــانـــــات واملــ

ــم إنــشــاء  االصـــطـــنـــاعـــيـــة، وغـــيـــرهـــا).. ثـ

ــجــــاف إلصــــــالح وصــيــانــة  الــــحــــوض الــ

الـــــســـــفـــــن وصــــــنــــــاعــــــات مـــــــعـــــــدات نـــقـــل 

ثــم الصناعات   ،٪١٠٫٦ أخـــرى بنسبة 

(الحديد والصلب  للمعادن  األساسية 

فــبــاقــي   ،٨٫٥ بــنــســبــة    ( واأللـــومـــنـــيـــوم 

الصناعات بنسب تقل عن ذلك. 

بــيــنــمــا شــكــلــت الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة 

ــة حــــســــب (مــــعــــيــــار حــجــم  واملــــتــــوســــطــ

الــذي تستخدمه  املــال املستثمر)  رأس 

إجـــمـــالـــي  مــــن   ٪٧٨٫٣ نـــحـــو  املـــنـــظـــمـــة 

أما  العاملة لعام ٢٠١٣،  عــدد املصانع 

اســتــثــمــاراتــهــا فــقــد شــكــلــت قـــرابـــة ١٪ 

املــال املستثمر  فقط مــن إجمالي رأس 

التحويلية،  فــي الصناعات  التراكمي 

ــنـــشـــأة صـــغـــيـــرة إذا  ــبـــرت املـ ــتـ حـــيـــث اعـ

أقل من  التراكمية  بلغت استثماراتها 

املــتــوســطــة فهي  أمـــا  مــلــيــون دوالر،   ٢

الـــتـــي تــبــلــغ اســتــثــمــاراتــهــا الــتــراكــمــيــة 

مــن  ــل  ــ مـــلـــيـــون دوالر، وأقــ  ٢ مــــن  ــثـــر  أكـ

فــــإن  مـــــاليـــــني دوالر، وبـــــاملـــــقـــــابـــــل   ٦

الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة قد 

أكــثــر مــن ٤٦ ٪ مــن األيــدي  استوعبت 

الــعــامــلــة، حــيــث إنــهــا تــتــصــف بــكــثــافــة 

اســتــخــدام الــعــمــالــة وقــلــيــلــة اســتــخــدام 

رأس املال املستثثمر.  ¶   نمو الصناعات التحويلية في قطر  

صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون مع 
منظمة الخليج لالستشارات الصناعية "جويك" 

وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر


