
ــبـــذة عن  ــة نــــود أن تـــقـــدم لــنــا نـ ــدايـ ــبـ  ◄ ◄ فـــي الـ
«املنظمة «وأهم أهدافها.

لــــالســــتــــشــــارات  ــج  ــيــ ــلــ ــخــ الــ ► مـــنـــظـــمـــة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة» (جـــــــويـــــــك)  هـــــي مــنــظــمــة 
فــــــي عــــــــام 1976،  تــــأســــســــت  إقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــــة اإلمـــــارات  وتـــضـــم فـــي عــضــويــتــهــا دولـ
الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة، ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
الــســعــوديــة، وسلطنة  واململكة العربية 
ـــــــة الـــكـــويـــت،  ــمــــان، ودولـــــــة قـــطـــر، ودول عــ
والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة 

القطرية الدوحة.
 واملــنــظــمــة جــهــاز اســتــشــاري قــائــم على 
املــــعــــرفــــة، بـــغـــرض تـــطـــويـــر الــصــنــاعــات 
فــي املــنــطــقــة مــن خـــالل تــوفــيــر الــبــيــانــات 
ــبــــحــــوث املــتــخــصــصــة  ــلــــومــــات والــ واملــــعــ
واالســـــــتـــــــشـــــــارات والــــــخــــــدمــــــات الـــفـــنـــيـــة 
لـــلـــقـــطـــاعـــني الــــعــــام والـــــخـــــاص فــــي دول 
املــجــلــس. وهـــي بــيــت الــخــبــرة األول في 
مجال االستشارات الصناعية، وتساهم 
ــلــــة الـــتـــنـــمـــيـــة  فــــــي تــــحــــريــــك ودفــــــــــع عــــجــ
ــتــــعــــاون  ــلـــس الــ الـــصـــنـــاعـــيـــة لــــــــدول مـــجـ

الخليجي واليمن.
 وهــي تسعى لدعم التكامل والتنسيق 
الــدول األعــضــاء، والعمل  الصناعي بني 
الــصــنــاعــيــة في  الــســيــاســة  عــلــى تشكيل 

املنطقة. 
وتعمل «منظمة الخليج لالستشارات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة» عــــلــــى خـــــدمـــــة الــــعــــمــــالء، 
وتزويدهم بخدمات ذات درجة عالية من 
املهنية واألبــحــاث ذات القيمة املضافة، 
إضافة للمعلومات واالستشارات حول 
مسائل التنمية الصناعية واالقتصادية 
فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون وجــمــهــوريــة 
الـــيـــمـــن، وهــــي الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الــعــمــالء 

فريدة من نوعها. 
ــك» مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثــالثــة  ــويــ وتـــقـــوم «جــ
عــقــود بـــدور مــؤثــر فــي تــحــديــد وإدخـــال 
الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــــحــــــديــــــثــــــة، وتـــشـــكـــيـــل 
السياسات الصناعية العامة في منطقة 
الــخــلــيــج، مــن خـــالل تــقــديــم الــتــوصــيــات، 
وبــــوجــــه خـــــاص حـــــول اإلســتــراتــيــجــيــة 
ـــدول  ــدة املـــشـــتـــركـــة لـ ــ ــــوحـ الـــصـــنـــاعـــيـــة املـ

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ــيــــج  ــلــ ــخــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــت «مـ ــحـ ــ ــجـ ــ  وقـــــــــــد نـ
لـــالســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة» فـــي تــزويــد 
ــام والــــخــــاص الــصــنــاعــي  ــعـ الــقــطــاعــني الـ
واالقتصادي بمعلومات السوق الدقيقة 
واألبـــحـــاث واالســتــشــارات املتخصصة، 
والــتــدريــب املــالئــم عــاًمــا بــعــد عـــام. وفــي 
املـــنـــظـــمـــة دوًرا  ــبـــت  ــعـ لـ ــه  ــفـــسـ نـ الـــــوقـــــت 
ــا فـــي الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة في  ــًيـ ــاسـ أسـ

املنطقة. 
وســـاعـــدت «جـــويـــك» فـــي إعـــــادة تنظيم 
الـــتـــنـــســـيـــق بــــني الـــصـــنـــاعـــات الـــقـــائـــمـــة، 
وشــكــلــت تــوصــيــاتــهــا خلفية للسياسة 
الصناعية العامة لعدة سنوات، وبصفة 
ــة الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــة اإلســ ــ ــــاصـ خـ

املـــوحـــدة املــشــتــركــة الـــتـــي صــــدق عليها 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتقدمت «جــويــك» مــؤخــًرا لتلعب دوًرا 
مـــتـــزايـــًدا مـــن حــيــث األهـــمـــيـــة بــالــنــســبــة 
للقطاع الــخــاص فــي اقــتــصــادات الـــدول 

األعضاء في مجلس التعاون.

◄ الفرص ودراسات الجدوى
ــا نـــــوع االســــتــــشــــارات املــــقــــدمــــة؟ ومـــــاذا  ◄ ◄ مــ
الــفــرص االستثمارية  تتضمن خطط تعزيز 

الصناعية؟ 
ــات والــتــقــاريــر  ــدراسـ ► تــقــدم املــنــظــمــة الـ
للقطاعني الحكومي والــخــاص في عدة 
ــفـــرص االســتــثــمــاريــة  مــــجــــاالت، مــنــهــا الـ
ـــــــــــــــــات الــــــجــــــدوى  الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة، ودراســ
االقـــتـــصـــاديـــة، والــــــدراســــــات الــقــطــاعــيــة 
فـــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
املـــســـتـــهـــدفـــة لــــــدول املـــجـــلـــس فــــي مــجــال 
البتروكيماويات، واألغــذيــة، واألدويـــة، 
واملعادن والصناعات املعرفية، وغيرها 
مـــن الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة املــســتــهــدفــة، 
الــدراســات االقتصادية املتعلقة  وكــذلــك 
بـــــالـــــســـــيـــــاســـــات واإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
الصناعية، وبرامج التدريب التي تعزز 
ــال الــصــنــاعــي،  ــــدرات فــــي املــــجــ ــقـ ــ ــاء الـ ــنـ بـ
بــاإلضــافــة إلـــى املــعــلــومــات الــصــنــاعــيــة، 
حيث إنــهــا تمتلك قــواعــد بــيــانــات حول 
املــنــظــمــة لتنفيذ  املـــجـــلـــس. ســعــت  دول 
خطتها الخمسية، والتي بدأت من 2012 
- 2016 ضــمــن إســتــراتــيــجــيــتــهــا، حيث 
تقوم بطرح فرص استثمارية صناعية 

بمتوسط 32 فرصة صناعية سنوًيا.
وقـــد تـــم تــحــديــد الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة 
ذات األولوية بناء على نتائج الخارطة 
الصناعية لدول املجلس، والتي أعدتها 
فـــــي عـــــــام 2012،  ــة  ــمـ ــظـ ــنـ املـ وأطـــلـــقـــتـــهـــا 
وتــســعــى املــنــظــمــة حــالــًيــا لـــوضـــع خطة 

خمسية جديدة تبدأ من العام املقبل.
◄ ◄ ما نوع الفرص الصناعية؟ وما هو القطاع 
ــقــطــاعــات  ــا مــــن بــــني ال ــثــــر طـــلـــًبـــا ونـــجـــاًحـ األكــ

الصناعية؟ 
► تـــــقـــــدم «جـــــــويـــــــك» بـــــرنـــــامـــــج فــــرص 

االســـتـــثـــمـــار الـــصـــنـــاعـــي، والـــقـــائـــم عــلــى 
تحديد الفرص االستثمارّية الصناعّية، 
وهــــو أحــــد أهـــــّم بـــرامـــج املـــنـــّظـــمـــة، وفــي 
ــن 450 فـــرصـــة  ــ ــر مـ ــثــ ــم ألكــ ــ ــده دعــ ــ ــيـ ــ رصـ
استثمار منذ عام 1986. وتقوم املنظمة 
بــإجــراء دراســـات لتحديد الــفــرص، التي 
ــــي دول مــجــلــس  فـ ــا  تـــدعـــمـــهـ يـــمـــكـــن أن 
ــاز عــلــى  ــكــ ــاالرتــ الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، بــ
ــلــــب، والـــتـــعـــّرف  تــحــلــيــل الــــعــــرض والــــطــ
ــــدث الــتــكــنــولــوجــّيــات املــتــعــّلــقــة  عــلــى أحـ
ــّيــــة الـــنـــظـــيـــفـــة،  بــــاملــــمــــارســــات الــــصــــنــــاعــ
وتــقــديــم منتجات تــشــّكــل قيمة مضافة 
ــوارد املــتــاحــة فــي دول  عبر اســتــخــدام املــ
مجلس التعاون الخليجي. ويعد قطاع 
الصناعات البتروكيماوية وصناعات 
ــر الـــصـــنـــاعـــات  ــ ــثـ ــ ــن أكـ ــ ــاء مــ مـــــــــواد الــــبــــنــ
بـــدأ االهــتــمــام  التقليدية نــجــاًحــا، فيما 
ــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــــي الــــصــ ــادة فـ ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ بـ

والدوائية وصناعات تدوير النفايات. 

◄ الخارطة الصناعية
◄ ◄ تــجــاوز عمر املنظمة أربــعــني عــاًمــا، فكيف 
ترى الــدور الــذي قامت به في تعزيز الخارطة 

الصناعية بدول املجلس؟ 
► قامت املنظمة بدور كبير منذ نشأتها 
ــقـــطـــاع الــصــنــاعــي،  ــــم وتــنــمــيــة الـ فــــي دعـ
حــــيــــث قــــامــــت بــــالــــعــــديــــد مـــــن دراســــــــات 
الجدوى ملشاريع صناعية مشتركة في 
دول املــجــلــس، ومــشــاريــع مــنــفــردة بكل 
دولـــة، كما أعـــدت إستراتيجية التنمية 
الــتــي بلورت  لـــدول املجلس،  الصناعية 

السياسات الصناعية في املنطقة. 
وفـــي عـــام 2010 بــاشــرت املنظمة إعـــداد 
الـــخـــارطـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة لــــــدول املــجــلــس، 
الــراهــن للقطاع  الــوضــع  الــتــي شّخصت 
الصناعي الخليجي، وأبرزت اإلنجازات 
واملــعــوقــات والــتــحــديــات، وقـــد تــم إعـــداد 
52 تقريًرا قطاعًيا حول الصناعة، وتم 
تحديد الصناعات الغائبة والقطاعات 
الــصــنــاعــيــة املــســتــهــدفــة لــــدول املــجــلــس، 
وأطــلــقــت الــخــارطــة الــصــنــاعــيــة فـــي عــام 
الــتــرويــج  2012 وعــمــلــت املــنــظــمــة عــلــى 

للقطاعات الصناعية املستهدفة، وطرح 
ــــي جـــمـــيـــع دول  ــة فـ ــاعـــيـ ــنـ ــــرص الـــصـ ــفـ ــ الـ

املجلس. 

◄  قاعدة البيانات 
◄  ◄  هـــل يــمــكــن أن تــعــطــيــنــا ملــحــة عـــن قــاعــدة 

بيانات الخليج في املنظمة؟
►  تعمل املنظمة انطالًقا من احتياجات 
الــــــــــدول األعـــــــضـــــــاء، فـــتـــضـــع بـــرامـــجـــهـــا 
الــدول.  ومشاريعها لتلبي طلبات هــذه 
وعملت «منظمة الخليج لالستشارات 
الــصــنــاعــيــة» مــنــذ انطالقتها عــلــى نشر 
املـــعـــرفـــة وتـــوفـــيـــر املـــعـــلـــومـــات املــتــعــلــقــة 
بالقطاع الصناعي الخليجي، من خالل 
البيانات واإلحــصــاءات التي وضعتها 
بمتناول شريحة واســعــة مــن املهتمني. 
ــن خــــالل  ــ ــم مــ ــتــ ــل يــ ــمــ ــعــ وبـــــــدايـــــــة كـــــــان الــ
الــدوريــة املتخصصة، التي  ــدارات  ــ اإلصـ
الــقــطــاعــات الصناعية  تعنى بمختلف 
فــي دول املــجــلــس، حــيــث قــامــت املنظمة 
ــن األدلـــــة  ــــدار مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ ــــإصـ بـ
الصناعية والنشرات والتقارير الدورية 
والـــدراســـات مــتــعــددة الــعــمــالء، وملفات 
الخليج اإلحصائية، والكتب التحليلية 
ــة عــــن قـــطـــاعـــات صــنــاعــيــة  ــيـ ــائـ واإلحـــصـ

مهمة.
فــفــي الــعــام 1979، أي بــعــد مــضــي ثــالث 
ســنــوات مــن تــأســيــس «منظمة الخليج 
ــم إنــشــاء  لـــالســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة»، تـ
مكتبة صناعية متخصصة، وتم تركيب 
آلــي، حيث تــم تصميم عدة  أول حاسب 
املــعــلــومــات االقتصادية  لــقــواعــد  أنظمة 
والصناعية لدول الخليج، وكذلك قواعد 
بــيــانــات ومــعــلــومــات الــتــكــنــولــوجــيــا عن 
العمليات الصناعية املختلفة في العالم. 
وتم تدعيم وتغذية هذه القواعد بنظام 
جــمــع الـــبـــيـــانـــات، يــســتــقــي بــيــانــاتــه من 
العديد من املصادر املحلية والخارجية 
املــبــاشــر ببنوك املعلومات  وبــاالتــصــال 

العاملية.
ــلــــق عــلــيــه  ُأطــ الــــــذي  ــام 1983،  ــعــ الــ وفـــــي 
آنــذاك عام املعلومات باملنظمة، تم ربط 
الدول األعضاء بالحاسب اآللي، لتكون 
لــلــمــعــلــومــات على  قـــاعـــدة مــركــزيــة  أول 
مستوى منطقة الخليج. وبحلول العام 
2005 أطلقت املنظمة برنامج معلومات 
األســـواق الصناعية (IMI) وهــو عبارة 
عن بوابة تفاعلية على شبكة اإلنترنت 
تم تصميمها لتكون مصدًرا سهل املنال 
للبيانات واملعلومات الصناعية، وكانت 
هي البوابة األولى من نوعها في املنطقة 
التي تحتوي على ست قواعد للبيانات، 
الــصــنــاعــة الخليجية، والــتــجــارة  وهـــي: 
الـــخـــارجـــيـــة، واملـــــؤشـــــرات االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية، والفرص االستثمارية في 
إلــى  الخليج ومــــزودي التقنية، إضــافــة 

قاعدة بيانات الخبراء في الخليج.

ــات عـــــمـــــل «جـــــــويـــــــك»،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــورت آلـ ــ ــ ــطــ ــ ــ  وتــ
خصوًصا بعد أن باتت هذه اإلصدارات 
مــــحــــط اهــــتــــمــــام راســـــمـــــي الـــســـيـــاســـات 
الــقــرار، وكذلك رجــال األعمال  وأصحاب 
واملستثمرون والباحثون والــدارســون، 
لذا أصبح لزاًما على املنظمة أن تواكب 
ــة، وتــــضــــع قـــواعـــد  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــورات الـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
بياناتها املتنوعة بمتناول جمهورها 
بشكل أكــثــر ســالســة، وحــداثــة مــن خالل 
الـــبـــوابـــة املــــطــــورة ملـــعـــلـــومـــات األســــــواق 
الصناعية (IMI Plus)  مــع بــدايــة العام 
2012، حيث لم يعد األمر مقتصًرا على 
املخرجات الورقية التي يتطلب البحث 
فيها ساعات وساعات، بل يكفي البحث 
عــن مــوضــوع مــعــني فــي قــطــاع مــا ليجد 
الــبــاحــث مــا يــريــده ضمن هــذه الــقــواعــد، 
التي تضمنت خيارات متنوعة للبحث 
واالستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار 
ــلـــمـــات دالـــــــة تــفــتــح  األدلـــــــــة، مــــن خـــــالل كـ
الــكــثــيــر مـــن األبـــــواب ملــعــلــومــات  للمهتم 

غنية وموثوقة.
واســـتـــمـــراًرا لــنــهــج املــنــظــمــة فــي مــواكــبــة 
ــطـــور الــتــقــنــي املــــتــــســــارع والـــحـــفـــاظ  ــتـ الـ
ــات  ــسـ ــة املـــؤسـ ــسـ ــافـ ــنـ ــى الــــــريــــــادة ومـ ــلـ عـ
 Bi ــلــــة عـــــاملـــــًيـــــا، أدخــــــلــــــت تـــقـــنـــيـــة ــيــ ــثــ املــ
ــانـــات  ــيـ ــبـ الـ تـــوفـــيـــر  بــــهــــدف   ،Solution
واإلحــــصــــاءات املــعــلــومــاتــيــة واملــعــرفــيــة، 
واألبحاث ذات الجودة العالية، وتقديم 
الخدمات االستشارية، ســواء ألصحاب 
الـــــقـــــرار والـــصـــنـــاعـــيـــني واملـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ورجـــــال األعـــمـــال فـــي كـــل مـــن الــقــطــاعــني 
الـــعـــام والــــخــــاص فـــي الــــــدول األعـــضـــاء، 
ــة، والـــتـــي  ــوابــ تــطــلــق املــنــظــمــة هـــــذه الــــبــ
تــنــشــر بـــيـــانـــات صــنــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
واجــتــمــاعــيــة دقــيــقــة وحــديــثــة ومعتمدة 
مـــن ســبــع دول، وتــجــعــلــهــا فـــي مــتــنــاول 
ــًدا وإيـــمـــاًنـــا  ــيـ ــأكـ املــســتــخــدمــني، وذلـــــك تـ
بدورها في دعم التنمية الصناعية في 

دول املنطقة.

◄  مصادر موثوقة

◄  ◄  ماذا عن مركز املعرفة الخليجي؟
ــم تــتــوقــف الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة عند  ►  لـ
ــد، فـــقـــامـــت «جـــــويـــــك» بــجــعــل  ــ ــــحـ هــــــذا الـ
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــجــمــعــهــا مـــن مــصــادر 
ــة مــــتــــوفــــرة بـــطـــرق  ــ ــوقـ ــ ــوثـ ــ مــــتــــعــــددة ومـ
حديثة ومتطورة، فعملت على توظيف 
التقنيات واألجــهــزة  واســتــخــدام أحـــدث 
والــبــرمــجــيــات لحفظ وإتــاحــة البيانات 
ــا فــي  ــهــ ــعــ ــــات، وبـــثـــهـــا ووضــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ واملـ
متناول املستفيدين، على شكل دراسات 
صــنــاعــيــة، وفــــرص اســتــثــمــار صــنــاعــي، 
وتــقــاريــر صناعية مفصلة عــن مختلف 
الــقــطــاعــات الصناعية فــي دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وذلــــــك مــــن خـــالل 
نافذة جديدة للمعلومات الصناعية هي 

«مركز املعرفة الصناعية الخليجي». 

مسيرة حافلة في تنمية الصناعة الخليجية

{جويك} تحتفل بمرور 40 عامًا على تأسيسها 
أكد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل األمني العام ملنظمة 
الخليج لالستشارات الصناعية (جــويــك)  على أهمية 
املنظمة والتي وصفها بأنها بيت الخبرة األول في مجال 
االستشارات الصناعية في دول الخليج، وقال في حوار معه 
بمناسبة مرور 40 عاما من عمر املنظمة في تنمية الصناعة 
بالخليج إنها تساهم في تحريك 
ودفــع عجلة التنمية الصناعية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

واليمن.  وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بني 
الدول األعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية 
في املنطقة، كما أنها تعمل على خدمة العمالء، وتزويدهم 
بخدمات ذات درجة عالية من املهنية واألبحاث ذات القيمة 
املضافة، إضافة للمعلومات واالستشارات حول مسائل 
التنمية الصناعية واالقتصادية في دول املجلس والتي 

يعتبرها العمالء فريدة من نوعها..
وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 

احتفالاحتفال

العقيل: املنظمة جهاز استشاري يهدف لتطوير الصناعات بالخليج
 

طرح فرص استثمارية بمتوسط 32 فرصة صناعية سنويًا 

التجارية والجهات ذات العالقة في  الــذي تقوم به الغرف  الــدور  ◄ ◄ كيف ترى 
املساهمة بتعزيز القطاع الصناعي؟ 

الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وبــنــوك التنمية وحــاضــنــات  ►  تلعب غـــرف 
ريادة األعمال دوًرا أساسًيا في تعزيز القطاع الصناعي في جميع 
دول املـــجـــلـــس، وتــتــكــامــل جـــهـــود «مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــالســتــشــارات 
الــصــنــاعــيــة» مــع هـــذه الــجــهــات لــتــرويــج فـــرص االســتــثــمــار الــواعــدة 
للصناعات الصغيرة واملتوسطة، من خــالل املؤتمرات ومنتديات 
ترويج االستثمار، وعقد اللقاءات بني املستثمرين وموردي التقنية. 
واملـــشـــاركـــة فـــي ورش الــعــمــل املــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك املــســاهــمــة فـــي عقد 

الدورات التدريبية املتخصصة.

الغرف التجارية
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<  ◄  العدد 10399
ا�ثنين 6 ربيع ا�ول 1438 هـ 5 ديسمبر 2016م محلي

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

وتنشر أول يوم إثنني من كل شهر
صناعة الخليجصناعة الخليج


