
صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

475.8 مليون دوالر حجم االستثمارات في 2015 

 {جويك} تنظم منتدى صناعة الحواسيب واملنتجات اإللكترونية 
بالخليج يومي 24 و25 مايو الجاري 

نــظــًرا ألهــمــيــة قــطــاع صــنــاعــة الــحــواســيــب واملــنــتــجــات اإللــكــتــرونــيــة، تنظم منظمة 
الخليج لالستشارات الصناعية (جويك)  منتدى مصنعي الحواسيب واملنتجات 
اإللكترونية بدول مجلس التعاون، يومي 24 - 25 مايو 2016، في فندق هيلتون  
املواصالت  السليطي وزيــر  السيد جاسم بن سيف  الدوحة تحت رعاية سعادة 

واالتصاالت القطري.
ويــهــدف املــنــتــدى إليــجــاد مــنــبــٍر لــلــتــحــاور، يــضــم كــل املــصــانــع الخليجية املنتجة 

للحواسيب واملنتجات اإللكترونية، والجهات ذات الصلة والعالقة بهذه الصناعة، 
كما يضم عددًا من الخبراء املتخصصني في هذه املجاالت، ومناقشة كل القضايا 
واألمور ذات االهتمام بتطوير هذه الصناعة، وزيادة مساهمتها في عملية التنويع 
الصناعي بدول مجلس التعاون، وفتح آفاق املستقبل أمام نموها وازدهارها. كما 
املنطقة، وتشخيص  الراهن لهذه الصناعة في  الواقع  املنتدى  ســوف يستعرض 

مشاكلها، واقتراح الحلول والتوصيات املناسبة للنهوض بها. 

املــنــتــدى على مــدى يومني،   هــذا وســـوف يناقش 

ومن خالل خمس جلسات، عددًا من املوضوعات 

الرئيسية املهمة تتناول وسائل وسبل وتوطني 

وتطويع التكنولوجيا عالية التقنية في مجال 

أنــشــطــة البحث  الــصــنــاعــات اإللــكــتــرونــيــة، ودور 

ــانـــدة  والـــتـــطـــويـــر واالبـــــتـــــكـــــارات فــــي دعــــــم ومـــسـ

الصناعات اإللكترونية.

الــرجــاء زيــارة  ملزيد من املعلومات حــول املنتدى 

http:// cepm.goic.org.qa املوقع االلكتروني

كما سيتناول املنتدى تشخيص الواقع والتركيب 

الهيكلي للصناعات اإللكترونية القائمة بــدول 

مجلس التعاون، كما سيتم استعراض إمكانات 

ــقــــطــــاعــــات املــخــتــلــفــة  ــثــــمــــار فـــــي الــ ــتــ وفـــــــرص االســ

للصناعات اإللكترونية بـــدول مجلس التعاون، 

ــقـــوم املــــنــــتــــدى بـــاســـتـــعـــراض بــعــض  ــيـ وكــــذلــــك سـ

التجارب الخليجية والدولية الناجحة في مجال 

تصميم وتصنيع مــعــدات االتــصــال اإللكترونية. 

كما سيتم تخصيص جلسة ختامية الستعراض 

التوصيات والــبــيــان الختامي.  وكشفت بيانات 

ــتــــشــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة»  «مـــنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج لــــالســ

(جويك)  أن قطاع صناعة الحواسيب واملنتجات 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة يــحــظــى بـــدعـــم مــــن حـــكـــومـــات دول 

مجلس التعاون وهناك توجيه لدعمه والنهوض 

به. فقد بلغ حجم االستثمارات املتراكمة في هذا 

القطاع خالل عام ٢٠١٥ نحو ٤٧٥٫٨ مليون دوالر 

أي بزيادة تقدر بـ١٥٢ ٪ عن عام ٢٠٠٥.  وبلغ عدد 

ا أي بــزيــادة 
ً

املــصــانــع عــام ٢٠١٥ نحو ٧٥ مصنع

قدرها ١٣٤٪ عن العام ٢٠٠٥، وبلغ عدد العمال في 

 وموظفا 
ً

هذا القطاع عام ٢٠١٥ نحو ٧٥٧٤ عامال

أي بزيادة قدرها ٣٥٢ ٪ عن العام ٢٠٠٥  وتشمل 

هــذه االســتــثــمــارات صناعة املــكــونــات والــلــوحــات 

اإللــكــتــرونــيــة، والــحــاســبــات اآللـــيـــة ومــلــحــقــاتــهــا، 

وصناعة معدات االتــصــاالت، وصناعة املنتجات 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة االســـتـــهـــالكـــيـــة، وصـــنـــاعـــة مـــعـــدات 

القياس واالختبار والتحكم واملــراقــبــة، وصناعة 

ــة.   ــريــ ــبــــصــ ــة والــ ــيـ ــيـــسـ ــاطـ ــنـ ــغـ وســـــائـــــل اإلعــــــــــالم املـ

ونـــظـــًرا ألهــمــيــة صــنــاعــة الــحــواســيــب واألجـــهـــزة 

ــا صـــنـــاعـــة إســتــراتــيــجــيــة  ــهـ ــونـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وكـ

معرفية واعدة، وذات قيمة مضافة عالية، وتشكل 

لــدفــع عجلة التنمية االقتصادية  املــحــركــة  الــقــوة 

 عن دورها في تحسني وترشيد 
ً

املستدامة، فضال

كفاءة املدخالت اإلنتاجية بكل عناصرها، وكذلك 

دورها املهم في تطوير املجتمعات الحديثة، وذلك 

إلــى جانب  بما تتصف بــه مــن بعد إستراتيجي 

جـــدواهـــا االقـــتـــصـــاديـــة وتــأثــيــراتــهــا الــســيــاســيــة، 

لــذا فإنها تعتبر الخيار اإلستراتيجي لتحقيق 

عملية التنويع االقتصادي لدول مجلس التعاون 

ا في ظل تراجع أسعار النفط 
ً

الخليجي خصوص

وتــداعــيــاتــه عــلــى مــجــمــل األوضــــــاع االقــتــصــاديــة 

واالجــتــمــاعــيــة، إضـــافـــة إلـــى حـــرص دول مجلس 

الـــتـــعـــاون عــلــى أهــمــيــة االســـتـــثـــمـــار فـــي األنــشــطــة 

االقتصادية ذات القيمة املضافة العالية، والتي 

ترتكز على الصناعات املعرفية. وتجدر اإلشــارة 

إلــى أن منظمة الخليج لالستشارات الصناعية، 

ومــقــرهــا مــديــنــة الـــدوحـــة بــقــطــر، قـــد اهــتــمــت منذ 

ــانـــدة عملية  إنــشــائــهــا بــالــعــمــل عــلــى دعــــم ومـــسـ

التنمية الصناعية بــدول مجلس التعاون، حيث 

يعتبر نــشــاط وبــرنــامــج التنسيق والــتــعــاون بني 

املـــصـــانـــع الـــقـــائـــمـــة بــــــدول املـــجـــلـــس أحـــــد مـــحـــاور 

عملها، والــذي بدأته منذ عام ١٩٨٦، حيث تجلى 

بعقد عدد كبير من االجتماعات التنسيقية لهذا 

الغرض، تناولت دراســة وتحليل الوضع الراهن 

لــعــدد كبير مــن الــصــنــاعــات، ومــنــاقــشــة املــعــوقــات 

واملشاكل التي تواجهها، وسبل ووسائل التغلب 

عليها، وتوفير مستلزمات نموها والنهوض بها. 

برنامج املعونة الفنية يزيد القدرة التنافسية 
للمصانع الخليجية الصغيرة واملتوسطة

 يعمل من خالل تقييم تكلفة اإلنتاج والجودة 
ضمن الفرص االستثمارية الصناعية التي تطرحها «جويك»

فرصة استثمارية إلنشاء أول مصنع من نوعه بالبحرين 
ألنابيب البولي إيثيلني املتشابك عرضًيا 

ِلـي، الخبير 
ّ
ــز

ُ
   استعرض د. عاطف الج

فـــــي إدارة االســـتـــثـــمـــار  ــنــــدســــي  ــهــ الــ

الصناعي، فرصة استثمار صناعي 

حــــــول مـــــشـــــروع تـــصـــنـــيـــع األنـــابـــيـــب 

ــادة الــبــولــي إيــثــيــلــني املــتــشــابــك  مـــن مــ

ـــا PEX pipes، وذلــــــك ضــمــن 
ً
ــي عـــرضـ

ــــي تـــقـــدمـــهـــا مــنــظــمــة  ــتـ املـــــشـــــاريـــــع الـــ

الخليج، حيث تم تقييم املشروع على 

أســــاس الــتــكــالــيــف واألســـعـــار ململكة 

الــبــحــريــن.  وأشـــــار د.عـــاطـــف إلــــى أن 

مـــواصـــفـــات املــنــتــج -وهـــــي األنــابــيــب 

البالستيكية من مادة البولي إيثيلني 

ــا PEX pipes التي 
ً
املــتــشــابــك عــرضــي

ــا بــــني 12  يــــتــــراوح نـــصـــف قـــطـــرهـــا مــ

تــتــوافــق مــع املعايير  – 52 مــلــيــمــتــر- 

 .ASTM F876 الــقــيــاســيــة األمــريــكــيــة

ويتم استخدامها ألنظمة إمداد املياه 

الــســاخــنــة والــــبــــاردة ملــشــاريــع الــبــنــاء 

الــجــديــدة ومــشــاريــع إعـــادة التحديث 

على حد سواء.

وحــول مبررات قيام املشروع أوضح 

ــم تـــحـــديـــد املــــشــــروع ضــمــن  ــد تــ ــه قــ ــ أنـ

برنامج فــرص االستثمار الصناعي 

ــدة  ــام 2013 وفـــــــق عــ ــ ــعـ ــ لـ لـــلـــمـــنـــظـــمـــة 

ــه ســـيـــكـــون أول  ــ اعــــتــــبــــارات، مــنــهــا أنـ

مصنع من نوعه في مملكة البحرين 

فــــي مــنــطــقــة دول مــجــلــس  ــانــــي  ــثــ والــ

التعاون الخليجي. 

املــادة الخام الرئيسة الالزمة  وتوافر 

للتصنيع فــي دول مجلس التعاون 

الخليجي. وأن زيادة القيمة املضافة 

الــبــولــي إيثيلني عــالــي الكثافة  ملـــادة 

كأحد أهــم املنتجات البتروكيماوية 

الخليجية وملواجهة االرتفاع املتزايد 

للطلب العاملي واإلقليمي على أنابيب 

ــا. 
ً
الــبــولــي إيــثــيــلــني املــتــشــابــك عــرضــي

ــتــــصــــاديــــة  وخـــــدمـــــة الــــقــــطــــاعــــات االقــ

فـــــي مــنــطــقــة  املــــتــــســــارع  الـــنـــمـــو  ذات 

البناء والتشييد.  الخليج مثل قطاع 

وكذلك سد فجوة االستيراد لبعض 

املــنــتــجــات غــالــيــة الــثــمــن مــثــل أنابيب 

الحديد والنحاس. 

وفيما يختص باملنتج ومواصفاته 

قــال: "تعتبر أنابيب البولي إيثيلني 

ـــا األنـــســـب لتحمل 
ً
املــتــشــابــك عـــرضـــي

ظــروف التشغيل عند درجــات حرارة 

إلــى 93 درجـــة مئوية.  مرتفعة تصل 

وبجانب ذلك تمتاز هذه النوعية من 

األنابيب باملرونة عالية مع االحتفاظ 

عــلــى أبــعــاد املــنــتــج. ومــقــاومــة عالية 

للمواد الكيميائية والصدأ ومقاومة 

الــوزن.  عالية للتآكل إلى جانب خفة 

تــركــيــب منخفضة  تــكــالــيــف  وكـــذلـــك 

ــيـــب  ــابـ ــا مـــــن أنـ ــهـ ــراتـ ــيـ ــظـ ــنـ مــــقــــارنــــة بـ

الـــحـــديـــد والـــنـــحـــاس وحـــتـــى أنــابــيــب 

البالستيك األخرى. 

ــــق مــــــع املـــعـــايـــيـــر  ــوافـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا أنـــــهـــــا تـ

 ASTM الـــقـــيـــاســـيـــة األمـــريـــكـــيـــة رقـــــم

F876 وASTM F877 لصناعة أنابيب 

البالستيك. وسيتم إنتاجها حسب 

املعايير القياسية ألنابيب النحاس، 

وبحيث تكون نسبة القطر الخارجي 

إلـــى ســمــك جـــدار األنــبــوب فــي حــدود 

9 أمــثــال. كــمــا سيتم إنــتــاج األحــجــام 

املــدى 12 –  القياسية املحصورة فــي 

52 مليمتر للقطر الداخلي. وسيباع 

ــكـــل مــلــفــات  ــائـــي فــــي شـ ــهـ ــنـ ــتـــج الـ ــنـ املـ

ذات طــول 30 و90 و150 مــتــًرا. وهي 

أنــابــيــب صديقة للبيئة، إذ ال تدخل 

فــي تصنيعها أي مــركــبــات عضوية 

متطايرة.

واســتــعــرض االســتــخــدامــات وأوضــح 

أنه يتم استخدامها ألنظمة إمدادات 

ــاه الــســاخــنــة والــــبــــاردة ملــشــاريــع  ــيـ املـ

ــاء الـــجـــديـــدة ومـــشـــاريـــع إعـــــادة  ــنـ ــبـ الـ

ــواء. وتــشــمــل  ــ الــتــحــديــث عــلــى حـــد ســ

االســتــخــدامــات قــطــاعــات وتطبيقات 

ــة  ــاكــ ــبــ ــــات الــــســ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــب شـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــل تـ ــثـ ــ مـ

للمياه الساخنة والـــبـــاردة للمباني 

الــحــكــومــيــة والــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 

والخاصة أنظمة التدفئة لألرضيات، 

وأنـــظـــمـــة تــكــيــيــف الــعــشــب لــلــمــالعــب 

الرياضية واملتنزهات العامة، إضافة 

لــشــبــكــات  تـــحـــت األرض  لــلــتــوصــيــل 

املـــيـــاه الــعــامــة وتــركــيــب نــظــم إخــمــاد 

الحريق في كل أنواع املباني.  وحول 

ــيــــة أوضـــــح  ــتــــاجــ ســـيـــر الـــعـــمـــلـــيـــة اإلنــ

أنـــه يــتــم يــمــزج خـــام الــبــولــي إيثيلني 

ــــدة داخــــــل الـــبـــاثـــق ثــم  ــــسـ ومــــانــــع األكـ

يضاف إلى املزيج خليط من الِسالن 

والـــبـــيـــروكـــســـيـــد والـــعـــامـــل املـــســـاعـــد، 

ويـــــضـــــغـــــط املــــــصــــــهــــــور عـــــبـــــر قــــالــــب 

ــبــــوب. يــعــالــج  الــتــشــكــيــل لــتــكــويــن األنــ

ــــاء الـــســـاخـــن  ــاملـ ــ ــكــــون بـ ــتــ األنـــــبـــــوب املــ

ثــــم يــجــفــف بـــالـــهـــواء ويــــمــــرر لــوضــع 

العالمات، ثم اللف في بكرات دائرية 

والــتــقــطــيــع حــســب األطـــــوال املطلوبة 

تـــوطـــئـــة لــلــبــيــع لــلــمــســتــهــلــك. وفــيــمــا 

يــخــتــص بــربــحــيــة املــــشــــروع أوضــــح 

ــالــــي لـــلـــمـــشـــروع جــــدوى  الــتــحــلــيــل املــ

ــل الــعــائــد على  ــروع، حــيــث وصــ ــشــ املــ

املـــــشـــــروع 24 %،  ــذا  ــهــ لــ االســـتـــثـــمـــار 

ومعدل العائد الداخلي على املشروع 

26 %، فــي حــني وصـــل مــعــدل العائد 

الداخلي على األسهم 39 %. ويندرج 

هـــذا املـــشـــروع تــحــت مــظــلــة املــشــاريــع 

ـــــدر 
ُ
الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، حــيــث ق

حــجــم االســـتـــثـــمـــار املـــطـــلـــوب لــقــيــامــه 

بحوالي 3.84 مليون دوالر أمريكي، 

وفـــــتـــــرة اســـــــتـــــــرداد املــــــــال املــســتــثــمــر 

بحوالي 4.6 سنة. 

تتضمن دورة ملكافحة اإلغراق

 {جويك} تعقد دورات تدريبية لتطوير مهارات 
العاملني في القطاع الصناعي 

 تقدم "منظمة الخليج لالستشارات الصناعية" (جويك)  

ــام 2016 مــجــمــوعــة مـــن الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة،  خــــالل عــ

الــعــامــلــني فــي القطاع  بــهــدف تــطــويــر وتنمية مــهــارات 

الصناعي، ملساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة 

واملستجدات في هذا القطاع الحيوي. 

وســتــعــقــد املــنــظــمــة دورة تــدريــبــيــة بــعــنــوان "الــجــوانــب 

النظامية واالقتصادية ملكافحة اإلغــراق.. كيف تحمي 

منشأتك من اإلغراق؟"  وذلك في مقرها بالدوحة خالل 

الفترة من 15  - 17 مايو 2016. وتهدف هذه الدورة إلى 

شرح الجوانب النظامية واالقتصادية ملكافحة اإلغراق 

للسلع الصناعية ذات البعد اإلستراتيجي في منطقة 

الــخــلــيــج الــعــربــي، مــع الــتــركــيــز عــلــى مـــؤشـــرات وأدوات 

رصد اإلغراق، ومدى إمكانية رصدها لواقع التحديات 

التي تواجه القطاع الصناعي. وتستهدف هذه الدورة 

التدريبية العاملني فــي مكتب األمــانــة الفنية ملكافحة 

اإلغــراق في األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي، 

الــصــلــة بالقطاع  ومــؤســســات األعــمــال والــتــمــويــل ذات 

الصناعي في الدول األعضاء، ومجلس الغرف والغرف 

التجارية الصناعية من رجال وسيدات األعمال، وقسم 

الشؤون القانونية ملنشآت القطاع الحكومي والخاص، 

والتصدير واالســتــيــراد في منشآت القطاع الحكومي 

والخاص، واملكاتب االستشارية التي تقدم استشارات 

املــحــامــاة،  للمنشآت الصناعية والــتــجــاريــة، ومــكــاتــب 

والسلك الدبلوماسي ومكاتب التمثيل التجاري. 

 تـــــم تـــصـــمـــيـــم بــــرنــــامــــج املــــعــــونــــة الــفــنــيــة 

الــصــنــاعــيــة (ITA)  بــهــدف زيــــادة الــقــدرة 

ــيـــة لـــــــدى املــــصــــانــــع الـــصـــغـــيـــرة  ــافـــسـ ــنـ ــتـ الـ

الـــتـــعـــاون  واملـــتـــوســـطـــة فــــي دول مــجــلــس 

الــخــلــيــجــي وجــمــهــوريــة الــيــمــن، مــن خــالل 

تــقــيــيــم تــكــلــفــة اإلنـــــتـــــاج وجــــــــودة املــنــتــج 

واملـــســـائـــل الـــبـــيـــئـــيـــة.  حـــــول كــيــفــيــة عــمــل 

 ،(ITA) الفنية الصناعية برنامج املعونة 

فإنه وبناء على طلب العميل، يقوم فريق 

خـــبـــراء «مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــالســتــشــارات 

الـــصـــنـــاعـــيـــة» (جــــــويــــــك)  بـــــزيـــــارة مـــوقـــع 

الــعــمــيــل. ويــتــولــى فــريــق الــخــبــراء فحص 

مرافق املنشأة وعملياتها وجمع البيانات 

الخاصة بالتكلفة ومعدل التدفق لجميع 

ــلــــة والـــــخـــــارجـــــة، ومــــصــــادر  املـــــــــواد املــــدخــ

الطاقة املستخدمة فــي عملية التصنيع. 

وعلى إثرها يقوم فريق الخبراء بتقييم 

الـــبـــيـــانـــات املـــفـــصـــلـــة لـــتـــحـــديـــد إمـــكـــانـــات 

الترشيد، والوفورات املحتملة، ومجاالت 

 على 
ً
التحسني املمكنة في املنشأة. وبناء

نــتــائــج الــتــقــيــيــم يــتــم إعـــــداد تــقــريــر ســري 

للعميل، يتضمن إيضاحات في مجاالت 

الــتــحــســني والــتــوصــيــات كــحــلــول ممكنة، 

تــقــديــرات تقليص التكلفة وتعزيزات  مــع 

األداء وفترة استرداد تكلفة التحسينات. 

وأخــــيــــًرا يــتــم إرســــــال اســـتـــطـــالع مــتــابــعــة 

للعميل، بعد شهرين أو ثــالثــة، للوقوف 

على التقدم املحرز في تنفيذ التوصيات، 

وللتأكد من نجاح العميل أثناء التطبيق. 

ومــن الفوائد الرئيسية لبرنامج املعونة 

أنــــــه يــعــمــل    (ITA) الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــفـــنـــيـــة 

كوسيلة فعالة مــن حيث التكلفة لقياس 

األداء والتكاليف باملقارنة بالصناعات 

املــمــاثــلــة. ويــســمــح لــلــمــصــانــع الــصــغــيــرة 

املــمــارســات  واملــتــوســطــة بتطبيق أفــضــل 

دون الحاجة إلى توظيف املوارد والبرامج 

الداخلية، كما يعمل على زيادة الوفورات 

فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت تــــؤدي إلـــى تحسني 

الـــربـــحـــيـــة وزيــــــــــادة الـــــقـــــدرة الــتــنــافــســيــة 

للشركات. 

 فعاليات {جويك }
◄  تــحــت رعــايــة مــعــالــي الــشــيــخ عــبــد الله 

بــــن نــــاصــــر بــــن خــلــيــفــة آل ثــــانــــي رئــيــس 

مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية في دولة 

مة الخليج لالستشارات 
ّ
قطر، تعقد منظ

ة (جــويــك) والــشــركــة األوروبــيــة 
ّ
الصناعي

لالستشارات البترولية (EPC)  "منتدى 

الــســالمــة الــخــلــيــجــي" فـــي فــنــدق هيلتون 

الــدوحــة فــي 30 و31  ة 
ّ
بالعاصمة القطري

ـــع أن يجمع 
ّ
املـــتـــوق أكــتــوبــر 2016.  ومــــن 

هــذا املنتدى رفيع املستوى جهات فاعلة 

ــــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء الـــشـــرق 
ّ
أســــاســــي

األوســط، من أجل مناقشة إستراتيجيات 

ــة،  ــــدف لـــتـــحـــســـني إجـــــــــــــراءات الــــســــالمــ ــهـ ــ تـ

إلــى تبادل التجارب الناجحة،  باإلضافة 

ووضــــــــع خـــــارطـــــة طــــريــــق نـــحـــو تــحــقــيــق 

هــــدف الـــقـــضـــاء عــلــى الـــــحـــــوادث. وســـوف 

ني والجهات 
ّ
يعرض كبار الخبراء الدولي

اتها 
ّ
املــوّردة ألدوات السالمة وتكنولوجي

أحــدث املناهج، التي من شأنها مساعدة 

الشركات على تحقيق هذه األهداف.

◄ تــعــقــد "مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــالســتــشــارات 

ــعــــاون مــع  ــتــ ــالــ الـــصـــنـــاعـــيـــة" (جــــــويــــــك)  بــ

ــة الـــعـــطـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة والـــتـــنـــمـــيـــة  مــــؤســــســ

املستدامة القمة العاملية للطاقة النظيفة 

ــتــــدامــــة، تــحــت رعـــايـــة ســـعـــادة عبد  واالســ

الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس 

الــوزراء ووزيــر الطاقة والصناعة سابقا، 

وذلك في 14 – 15 نوفمبر 2016 في فندق 

"ويسنت" الدوحة قطر.

◄ الدورات التدريبية
◄ الـــجـــوانـــب الــنــظــامــيــة واالقــتــصــاديــــــــة 

ــراق (كــيــف تــحــمــي منشأتك  ــ ملــكــافــحــة اإلغـ

من اإلغــراق؟) 15 – 17 /2016/05 الدوحة 

- قطر

ــانــــون (نــــظــــام) الــتــنــظــيــم الــصــنــاعــي  ◄ قــ

املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي  

الدوحة - قطر  2016/09/ 27 – 25

الــــجــــودة في  ــة  ــبـ ــتــــاج ومـــراقـ ◄ إدارة اإلنــ

املنشآت الصناعية الصغيرة واملتوسطة 

الدوحة - قطر  2016/10/ 18 – 16

◄ التصانيف الصناعية 23 – 25 

/2016/10 الدوحة - قطر

◄ كــتــابــة وإعــــــداد الــتــقــاريــر اإلحــصــائــيــة 

 10  –  8  (SPSS) باستخدام برنامج

/2016/11 الدوحة - قطر 

����
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ت ستخدم في إمداد املياه 
الباردة والساخنة ملشاريع 

البناء الجديدة 

3.84 مليون دوالر تكلفة 
املشروع و24 % عائد 

على االستثمار 

9 Al-Sharq ► MONDAY ٢ MAY ٢٠١٦ – No ١٠١٨٢
ء ◄ اإلثنني ٢٥ رجب ١٤٣٧ هـ ٢ مايو ٢٠١٦م – العدد ١٠١٨٢ محلي


