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► �MONDAY ٤ MAY ٢٠١٥ No ٩٨١٨ العدد ٩٨١٨اإلثنني ١٥ رجب ١٤٣٦ هـ ٤ مايو ٢٠١٥م◄ �

األمني املساعد لقطاع املشروعات الصناعية .. د. علي املال:

جويك تسعى لدعم املستثمرين للنهوض بالصناعة الخليجية 

◄ ◄  ما هو الهدف األساسي لقطاع املشروعات؟
► إن الهدف األساسي لقطاع املشروعات الصناعية 
هـــو تــقــديــم الــخــدمــات االســتــشــاريــة والـــدعـــم الفني 
الــدول األعضاء بالتركيز على  لقطاع الصناعة في 
الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة، ســعــيــًا لتعزيز 
ــدرات الــعــمــالء لـــزيـــادة الــقــيــمــة املــضــافــة وتحقيق  ــ قـ

النجاحات في األعمال.
◄  ◄  ما هي أهمية هذا القطاع بالنسبة للمنظمة؟

► بــالــطــبــع لــهــذا الــقــطــاع أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــنــا في 
املــنــظــمــة فــهــو يــعــمــل عــلــى جــــذب الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ــم لـــالســـتـــثـــمـــار فــــي األنـــشـــطـــة  ــالــ ــعــ فــــي الـــخـــلـــيـــج والــ
الصناعية بالدول األعضاء، من خالل طرح الفرص 
االســتــثــمــاريــة ذات الــقــيــمــة املـــضـــافـــة، الـــتـــي تــواكــب 
البيئية وتــرشــيــد اســتــخــدام  املــتــطــلــبــات والـــشـــروط 
الــطــاقــة، وهــو يــقــوم بــذلــك بــنــاء على خطة مــدروســة 
تــــواكــــب أهــــــــداف "مـــنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج لـــالســـتـــشـــارات 

الصناعية" (جويك) وفق ما يلي: 
طرح الفرص االستثمارية وإعــداد دراســات ما قبل 
ــات الــجــدوى الــنــهــائــيــة، والــتــرويــج  ــ الــجــدوى ودراسـ
ــلـــى املـــســـتـــويـــني املــحــلــي  ــلـــفـــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة عـ لـ
والــــدولــــي، والـــعـــمـــل عــلــى نــقــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
واملتطورة التي تواكب املتطلبات البيئية وتقييمها 
ــًا، إضـــافـــة إلــــى إعــــــداد الــــدراســــات  ــتـــصـــاديـ فــنــيــًا واقـ
الــقــطــاعــيــة واملــصــرفــيــة بــمــا يـــوفـــر لــلــعــمــالء اتــخــاذ 

ــقــــرار االســـتـــثـــمـــاري الــســلــيــم، وإعـــــــداد الــــدراســــات  الــ
التشخيصية.

ــهــــدف تــرشــيــد  ــم الـــفـــنـــي بــ ــ ــدعـ ــ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــقــــديــــم خـ وتــ
اســتــهــالك الــطــاقــة وتــقــلــيــل الــفــاقــد مــن خـــالل تقييم 
وضــع الطاقة وكفاءة اإلنتاج بالنسبة للصناعات 
الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، وذلـــــك مـــن خــــالل بــرنــامــج 
الدعم الفني. فضال عن إعداد دراسات اآلثار البيئية 

لإلنتاج الصناعي.
الـــورش والــبــرامــج التدريبية بهدف تعزيز  وتنفيذ 

القدرات لدى الصناعات الصغيرة واملتوسطة.
التي يقدمها هذا  البرامج  الوقوف على  هل باإلمكان   ◄ ◄

القطاع؟ 
► نعم بالتأكيد.. إن قطاع املشروعات الصناعية، 
يتضمن برنامجني هما برنامج فــرص االستثمار 
الــفــنــيــة  ــة  ــونــ ــعــ املــ ــامــــج  ــرنــ ــاعـــي (MIOP) وبــ ــنـ الـــصـ

.(ITA) الصناعية
املــؤكــد أن بــرنــامــج فــرص االستثمار الصناعي  مــن 

يحمل أفكارا جديدة
يــســعــى بــرنــامــج فـــرص االســتــثــمــار الــصــنــاعــي إلــى 
تحديد فرص االستثمار في تصنيع أفكار املشاريع 
الصناعية، كما يهدف البتكار أفكار جديدة تالئم 
القطاع الخاص في املنطقة، من خالل التعرف على 
فــرص مــحــددة لالستثمار فــي الصناعات بمنطقة 

الخليج وعلى املستوى املحلي في دولة قطر.

◄ ◄ هل يكتف البرنامج بتقديم األفكار فقط أم من املمكن 
أن يؤدي أدورا أخرى؟

أنــه  لــلــبــرنــامــج أدوار أخــــرى مكملة وهـــي  ► قــطــعــا 
يتولى ترويج هذه الفرص للمستثمرين في القطاع 
الـــخـــاص، عــبــر عــقــد حــلــقــات دراســـيـــة وورش عــمــل، 
وفعاليات عامة أخــرى متخصصة، تعقد فــي دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

◄ ◄ كم هي يا دكتور املــال عــدد هــذه الفرص التي قدمها 
البرنامج؟

► روجت"جويك" من خالل البرنامج ألكثر من 400 
فرصة استثمارية صناعية، كــان آخــرهــا مــا عرض 
منها في "ملتقى استثمر في قطر 2015"، وقد تبنى 

القطاع الخاص ونفذ عددًا كبيرًا من هذه املشاريع.
◄ ◄ هل من دراسات يقدمها البرنامج للمستثمرين؟

أفــكــار املشاريع واالستثمارات  "إلــى جانب تقديمه 
الــجــديــدة للصناعيني الخــتــيــار املــشــاريــع وتنفيذ 
املناسب منها، يعمل خبراء املنظمة بصورة واسعة 
عــلــى تــحــديــد فـــرص املــشــاريــع الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة 
فـــي دول الــخــلــيــج، بــهــدف تــحــقــيــق مــزيــد مـــن فــرص 
التصنيع فــي املــنــطــقــة. وبــمــجــرد تــحــديــد مــثــل تلك 
الــفــرص، وتــحــديــد فكرتها ومالءمتها ومبرراتها، 
ـ االقــتــصــادي  يــتــم إجــــراء التحليل الــفــنــي والــتــقــنــي 
الـــواســـع، بــهــدف تــحــديــد الـــجـــدوى الــفــنــيــة بــصــورة 
واسعة، والربحية املحتملة للمشروع. وبعدها تقدم 
هــذه املــشــاريــع إلــى جمهور واســـع مــن املستثمرين 
واملــــمــــولــــني والـــصـــنـــاعـــيـــني مـــــن الـــقـــطـــاعـــني الـــعـــام 
والخاص اللذين يشكالن القاعدة لدراسات ما قبل 
دراسة الجدوى ودراسات الجدوى لتنفيذ املشروع.

◄ ◄ هناك دراسات عديدة وقيمة تم تقديمها ما هي أبرز 
تلك الدراسات التي أعدها القطاع؟

ــا فــــي قــطــاع  ــ ــدادهـ ــ ــم إعـ ــتـــي تــ ► أبــــــرز الـــــدراســـــات الـ
ــات املــتــعــددة  ــ ــــدراسـ املـــشـــروعـــات الــصــنــاعــيــة هـــي الـ
الــعــمــالء الــتــي تــهــدف لـــدراســـة قــطــاع مــعــني إليــجــاد 
املؤشرات الرئيسية لفرص االستثمار املتاحة فيه، 
البناء  أبــرزهــا:"واقــع ومستقبل صناعة مـــواد  ومــن 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي"، و"صــنــاعــة 
الـــســـيـــارات فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي"، 
ــة قــطــاع صناعة  ــ و"الــبــالســتــيــك الــهــنــدســي"، و"دراسـ
الـــفـــوالذ املـــقـــاوم لــلــصــدأ فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي"، و"دراسة قطاع الصلب املتداول في دول 
مجلس التعاون الخليجي"، و"دراســـة إضافة قيمة 
ــاز املــيــثــان - الــفــرص اإلســتــراتــيــجــيــة للشرق  إلـــى غـ
األوســـــــط"، و"الـــتـــوجـــهـــات اإلســتــراتــيــجــيــة لصناعة 
البتروكيماويات بالشرق األوسط - آفاق التطورات".

◄ ◄ على ماذا يقوم برنامج الدعم الفني الصناعي؟

► إن بــرنــامــج الــدعــم الــفــنــي الــصــنــاعــي يــقــوم على 
ــل لــلــمــؤســســات  ــامـ الــتــقــيــيــم والــــقــــيــــاس الـــفـــنـــي الـــشـ
الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، وقــــد صــمــم بـــهـــدف زيــــادة 
ــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لـــدى هـــذه املــؤســســات فـــي دول  الـ
الــتــعــاون الخليجي وجمهورية اليمن، من  مجلس 
خالل تقييم تكلفة اإلنتاج وجــودة املنتج واملسائل 

البيئية.
◄ ◄ بالضرورة هناك آليات عمل لهذا البرنامج؟

► آلــيــة عــمــل هـــذا الــبــرنــامــج تــأتــي بــنــاء عــلــى طلب 
العميل، حيث يقوم فريق من خبراء "منظمة الخليج 
لـــالســـتـــشـــارات الــصــنــاعــيــة" بـــزيـــارة مـــوقـــع املــنــشــأة 
التابعة للعميل، حيث يتولى فحص مرافق املنشأة 
الــخــاصــة بالتكلفة  الــبــيــانــات  وعــمــلــيــاتــهــا وجـــمـــع 
ومــعــدل الــتــدفــق لجميع املــــواد املــدخــلــة والــخــارجــة، 
ومــصــادر الطاقة املستخدمة فــي عملية التصنيع، 
وعلى أثرها يقوم فريق الخبراء بتقييم البيانات 
املــفــصــلــة لــتــحــديــد إمــكــانــات الــتــرشــيــد، والـــوفـــورات 
املحتملة، ومــجــاالت التحسني املمكنة فــي املنشأة. 
واســتــنــادًا لنتائج التقييم يتم إعـــداد تقرير سري 
فــي مــجــاالت التحسني  لــلــعــمــيــل، يتضمن نــصــائــح 
والتوصيات كحلول ممكنة، مــع تقديرات تقليص 
الــتــكــلــفــة وتـــعـــزيـــزات األداء وفـــتـــرة اســـتـــرداد تكلفة 
الــتــحــســيــنــات، ثـــم يــتــم إرســــــال اســـتـــطـــالع مــتــابــعــة 
للعميل، بعد شهرين أو ثالثة، للوقوف على التقدم 
الــتــوصــيــات، وللتأكد مــن نجاح  املحقق فــي تنفيذ 

العميل أثناء التطبيق.
◄ ◄ مـــا هـــي الــفــوائــد الــرئــيــســيــة لــبــرنــامــج املــعــونــة الفنية 

الصناعية؟
ــفــــوائــــد الـــرئـــيـــســـيـــة لـــبـــرنـــامـــج املـــعـــونـــة الــفــنــيــة  ــ ــن ال ► مــ
الصناعية أنه يعمل كوسيلة فعالة من حيث التكلفة 
لــقــيــاس األداء والــتــكــالــيــف بــاملــقــارنــة بــالــصــنــاعــات 
املـــمـــاثـــلـــة، كـــمـــا أنـــــه يـــســـمـــح لــلــمــصــانــع الــصــغــيــرة 
واملتوسطة بتطبيق أفضل املمارسات دون الحاجة 
ــــوارد والــبــرامــج الــداخــلــيــة، ويحقق  إلـــى تــوظــيــف املـ
الــوفــورات في جميع  البرنامج للمصانع زيــادة في 
املجاالت تؤدي إلى تحسني الربحية، كما أنه يحقق 
الــقــدرة التنافسية للشركات على املستويني  زيــادة 

اإلقليمي والدولي. 

صفحة متخصصة  يتم اعدادها بالتعاون 
مع منظمة الخليج لالستشارات الصناعية 

"جويك" وتنشر أول يوم إثنين من كل شهر

تعقدها «جويك» وتتضمن معلومات حول ١٦ ألف مصنع 
بدول الخليج واليمن 

ورشة حول البوابة املطّورة ملعلومات 
األسواق الصناعية 

 تعقد "مــنــظــمــة الــخــلــيــج لــالســتــشــارات 
الصناعية" (جــويــك) فــي الــعــاشــرة من 
صــبــاح يـــوم الــخــمــيــس 7 مــايــو 2015، 
ــة عـــمـــل مــجــانــيــة حـــول  ــ بــمــقــرهــا ورشــ
املــطــّورة ملعلومات  "البوابة التفاعلية 

األسواق الصناعية".
الــبــوابــة التفاعلية املــطــورة  وتتضمن 
معلومات حــول ما يقارب من 16 ألف 
مصنع عامل في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والـــيـــمـــن، كــمــا تــعــتــبــر هــذه 
الـــقـــاعـــدة مــــصــــدرًا قـــّيـــمـــًا لــلــمــعــلــومــات 
للمستثمرين والصناعيني واملحللني 
إلجـــــــراء الـــبـــحـــوث ودراســـــــــات الـــســـوق 
ألي مــنــتــج، واســـتـــهـــداف عــمــالء جـــدد، 
وإجراء دراسات الجدوى االقتصادية، 
ــــى الـــــقـــــرارات الــتــجــاريــة  ــــول إلـ والـــــوصـ
السليمة، والــبــحــث عــن فـــرص جــديــدة 
ــنــــاعــــي، كـــمـــا تـــقـــدم  ــثـــمـــار الــــصــ ــتـ لـــالسـ
الــبــوابــة ملخصات ملــا يــقــارب مــن 350 

فرصة استثمارية صناعية. 
وتعد البوابة مصدرًا غنيًا للمعلومات 
ــبــــــاحــــــثــــــني  ــ ــ تـــــتـــــيـــــح لــــلــــمــــهــــتــــمــــني وال
الــقــرار ثــروة  واملستثمرين وأصــحــاب 
ــة،  ــدثــ ــحــ ــانــــات الـــدقـــيـــقـــة واملــ ــيــ ــبــ مـــــن الــ
واإلحــــصــــاءات والــبــيــانــات الحكومية 
املــعــتــمــدة فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 
املنطقة التي تم تجميعها وتصنيفها 
وتــحــلــيــلــهــا مـــن قــبــل خـــبـــراء "جـــويـــك" 
في إدارة املعلومات الصناعية، حيث 
تتيح لهم الوصول إلى واحدة من أكثر 
قــواعــد الــبــيــانــات الــشــامــلــة واملــوثــوقــة 
ــتــــوى مــنــطــقــة  ــلــــى مــــســ والـــــوحـــــيـــــدة عــ

الخليج.
ــــداف الـــورشـــة تعريف   ومـــن ضــمــن أهـ
املـــــهـــــتـــــمـــــني مـــــــــن أصـــــــــحـــــــــاب الـــــــقـــــــرار 
واملستثمرين والصناعيني واملحللني 
االقـــتـــصـــاديـــني، بـــالـــبـــوابـــة الــتــفــاعــلــيــة 
املــطــورة واســتــخــدامــاتــهــا، إضــافــة إلى 
الــحــصــول على  تــدريــبــهــم عــلــى كيفية 
ــقـــاريـــر الـــتـــي يــمــكــن إتـــاحـــتـــهـــا عــن  ــتـ الـ

طريق البحث املرن. 
كما سيتعرف املشاركون في الورشة 

على "لــوحــة الــقــيــادة" الــتــي تستعرض 
وتـــقـــارن بــيــانــات الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
والبيانات االقتصادية واالجتماعية، 
ــلــــومــــات  وتــــســــتــــعــــرض وتـــــــقـــــــارن املــــعــ

والتحكم بمخرجاتها.
ومن فوائد البوابة املطّورة استخالص 
الــبــيــانــات الــتــفــصــيــلــيــة عـــن الــصــنــاعــة 
ــثــــــر مــن  ــــــتــــــجــــــارة الــــخــــارجــــيــــة وأكــــ وال
ــاعـــي  ــنـ ــادي وصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ 400 مــــؤشــــر 
واجتماعي على شكل مصفوفة للدول 
الــســبــع، ومــعــرفــة حــجــم الــســوق ملنتج 
ــادل  ــبـ ــتـ ــعــــني، ومــــعــــرفــــة مـــعـــطـــيـــات الـ مــ
التجاري بني دول مجلس التعاون وأي 
دولــة فــي العالم أو حسب مجموعات 
الــــــدول، إلــــى جــانــب مــعــرفــة اتــجــاهــات 
الــصــادرات والــــواردات حسب السلعة، 
والتعرف على امليزان التجاري بني أي 
دولة من دول مجلس التعاون مع دول 
العالم. وتوفر البوابة املطّورة بيانات 
عـــن الـــــــــواردات والـــــصـــــادرات وصــافــي 
الـــــــــــــواردات، والــــطــــاقــــات الــتــصــمــيــمــة، 
وحجم السوق ألكثر من 4 آالف سلعة.

املــطــّورة  الــبــوابــة التفاعلية  كما تتيح 
للمستفيدين معرفة أســمــاء املصانع 
وحــجــم استثماراتها وعـــدد العاملني 
فــيــهــا حــســب الـــنـــشـــاط الــصــنــاعــي في 
كــــل دولــــــــة، وتـــــوزيـــــع املـــصـــانـــع داخــــل 
ــــب املـــــــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــــسـ الــــــــدولــــــــة حـ
وحسب النشاط الصناعي، والطاقات 
لــكــل مــنــتــج ولــكــل نشاط  التصميمية 
صــنــاعــي داخـــــل الــــدولــــة. إضـــافـــة إلــى 
ــاط الـــصـــنـــاعـــي  ــشــ ــنــ مـــعـــرفـــة تــــطــــور الــ
الــتــجــارة الخارجية،  وتحليل بيانات 

وغيرها من البيانات. 
يقدم الورشة التدريبية خبراء "جويك" 
الـــصـــنـــاعـــيـــة،  ــلــــومــــات  املــــعــ إدارة  ــــي  فـ
ويـــمـــكـــن لــلــمــهــتــمــني الــتــســجــيــل فــيــهــا 
www. اإللكتروني،  املوقع  زيــارة  عبر 
أو بالتسجيل   ،imiplus.goic.org.qa
ــد اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي:  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــ مـــــــن خـــــــــالل ال
imi@goic.org.qa أو عـــــن طـــريـــق 
التواصل عبر األرقام التالية الهاتف: 

44831252، فاكس:44858710. 
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 جذب القطاع الخاص 
والعاملي لالستثمار في األنشطة 

الصناعية بدول الخليج

برنامج فرص االستثمار الصناعي 
يحمل أفكارا جديدة 

الصناعية  لالستشارات  الخليج  منظمة  أذرع  أهــم  من  واحــدا  الصناعية  املشروعات  قطاع    يعد 
الصناعات  لقطاع  الفني  والــدعــم  االســتــشــاريــة  الــخــدمــات  تقديم  فــي  األســاســيــة  الجهة  بوصفه 
االهتمام،  كل  القطاع  هذا  املنظمة  أولت  فقد  لذلك  واليمن،  الخليجي  التعاون  دول مجلس  لجميع 
الصناعية في «جويك، حيث عرف  املشروعات  لقطاع  أمينا مساعدا  املال  د. علي  اختيار  فجاء 
فقد شغل  عليه،  الــذي حصل  الرفيع  التأهيل  عــن  الــقــيــادة فضال  اإلداريـــة وحسن  الخبرة  عنه 
الجوية، كما  إدارة األرصاد  املدني، ومدير  للطيران  العامة  الهيئة  إدارة  املال نائب رئيس مجلس 
شغل منصب مدير اإلدارة املركزية لقطاع الصحة والسالمة والبيئة لشركة قطر للبترول، ومن 
الجوية االحترافية من  البكالوريوس في األرصاد  أول قطري حصل على  املال كان  أن  املعروف 
والــدكــتــوراه  املاجستير  على شــهــادتــي  ثــم حصل   ،1986 عــام  األمــريــكــيــة  لــويــس  جامعة ســانــت 
قطاع  أهمية  على  الضوء  املال  د.  يسلط  السريع  اللقاء  هذا  في  األمريكية..  بوسطن  من جامعة 

واألهداف. الصناعية  ¶ د. علي حامد املالاملشروعات 

تمتلك ثاني أكبر مصنع في العالم إلنتاج امليالمني ..{جويك»:

 قطر األولى آسيويا والرابعة عامليا في إنتاج البولي إيثيلني منخفض الكثافة 
ــتـــشـــارات   قــــدمــــت "مـــنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج لـــالسـ
الصناعية" (جــويــك) فــي ملتقى "استثمر 
"الـــوضـــع  بــــورشــــة عـــمـــل  قـــطـــر ٢٠١٥"،  فــــي 
ــلـــة لــصــنــاعــة  ــمـ ــتـ الــــــراهــــــن والــــــفــــــرص املـــحـ
البتروكيماويات فــي قطر" فــي ورقــة عمل 
مــهــمــة حــــول "صـــنـــاعـــة الــبــتــروكــيــمــاويــات 
ــة قــطــر الـــوضـــع الـــراهـــن والـــفـــرص  ــ فـــي دولـ
املحتملة تأسيسًا على امليزات التنافسية"، 
لـــي 

ّ
ــُجـــز ــاطـــف الـ حـــيـــث أوضــــــح الـــدكـــتـــور عـ

فـــي إدارة االســتــثــمــار  الــهــنــدســي  الــخــبــيــر 
الــطــاقــة املركبة  الصناعي فــي "جــويــك"، أن 
إلنـــتـــاج اإليــثــيــلــني فـــي قــطــر بــنــهــايــة الــعــام 
٢٠١٤ قد بلغت ٢٫٦ مليون طن سنويًا أي 
حوالي ١٣٫٣٦٪ و١٫٧٨٪ من إجمالي طاقة 
بـــدول مجلس التعاون  اإلنــتــاج لإليثيلني 
ــوالـــي. وبــلــغ  ــتـ الــخــلــيــجــي والـــعـــالـــم عــلــى الـ
معدل النمو السنوي املركب للطاقة املركبة 
إلنتاج اإليثيلني في قطر ١٢٫٣٤٪ للفترة 

 .٢٠٠٥ – ٢٠١٣
من جهة أخرى بلغت الطاقة املركبة إلنتاج 
املــيــثــانــول ٩٨٢٫٣٥ كــيــلــو طـــن ســنــويــًا أي 
مــا يــعــادل ٧٫٥٩٪ و١٪ مــن إجمالي طاقة 
إنـــتـــاج املــيــثــانــول بــــدول املــجــلــس والــعــالــم 

على التوالي. 

بــيــانــات "جــويــك" تحتل قطر املركز  ووفـــق 
األول عــلــى مــســتــوى قــــارة آســيــا والــشــرق 
ــــي إيـــثـــيـــلـــني  ــــولـ ــبـ ــ األوســـــــــــط فــــــي إنــــــتــــــاج الـ
إنــتــاج  الــكــثــافــة (LDPE) بــطــاقــة  منخفض 
قـــدرهـــا ٧٠٠ كــيــلــو طـــن ســـنـــويـــًا، فـــي حني 
الرابع عامليًا في إنتاج  تبوأت قطر املركز 
الــيــوريــا بــطــاقــة إنــتــاج قــدرهــا ٥٫٦ مليون 
طـــن.  كــمــا تمتلك قــطــر ثــانــي أكــبــر مصنع 

فــي الــعــالــم إلنــتــاج املــيــالمــني واألكــبــر على 
اإلطـــالق فــي الــشــرق األوســـط بطاقة إنتاج 
قــدرهــا ٦٠ كيلو طــن سنويًا تمثل حوالي 
٥٪ مـــن إجــمــالــي الــطــاقــة الــعــاملــيــة إلنــتــاج 

امليالمني. 
ووفـــق بــيــانــات "جـــويـــك"، يــوجــد حــالــيــًا في 
قطر حوالي عشر شركات متخصصة في 
إنتاج املنتجات البتروكيماوية األساسية 

والوسيطة تنتج مجتمعة عشرين منتجًا 
ــًا بـــطـــاقـــة إنــــتــــاج إجــمــالــيــة  ــيـــمـــاويـ ــتـــروكـ بـ
قــدرهــا ١٧٫١٧٧ مليون طــن ســنــويــًا، صــّدر 
منها حــوالــي ١١٫٢ مــلــيــون طــن عـــام ٢٠١٤ 
بقيمة إجمالية قدرها ٨٫٠٦٢ مليار دوالر 

أمريكي. 
ــمــــت الـــصـــنـــاعـــات  ــهــ ــة أخـــــــــرى أســ ــهــ مـــــن جــ
البتروكيماوية عــام ٢٠١٣ بنسبة ٤٫٠٢٪ 
مـــن الــنــاتــج الــقــومــي اإلجــمــالــي بــاألســعــار 
الــجــاريــة و٨٫٨٣٪ مــن إجــمــالــي القطاعات 
غير النفطية و٤١٫١٢ ٪ من إجمالي قطاع 

الصناعة التحويلية.
وصــل إنتاج اإليثيلني في قطر عــام ٢٠١٣ 
ِصَصت ٨٤٪ منها 

ُ
إلى ٢٫٧٥ مليون طن خ

إلنتاج البولي إيثيلني بأنواعه. 
ووصل االستهالك املحلي للبولي إيثيلني 
بجميع أنواعه في نهاية ٢٠١٣ إلى ٥٢٫١٩٢ 
ــــن إجـــمـــالـــي  ــــي ٢٫٤٪ مـ ــوالـ ــ ــــن مـــثـــلـــت حـ طـ

اإلنتاج الكلي لكل أنواع البولي إيثيلني. 
وأكـــدت"مـــنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج لـــالســـتـــشـــارات 
الــصــنــاعــيــة" اســتــعــدادهــا إلجــــراء دراســـات 
 عــن هـــذه الــفــرص فــي حالة 

ً
أكــثــر تــفــصــيــال

بـــخـــصـــوصـــهـــا مـــــن قــبــل  ورود أي طـــلـــب 
املستثمرين. 

   أجندة جويك 
للفعاليات 

   تشهد الــفــتــرة مــن مــايــو وحتى 
يـــونـــيـــو عـــــــددا مــــن الــفــعــالــيــات 
الــــــكــــــبــــــيــــــرة الــــــــتــــــــي تـــنـــظـــمـــهـــا 
الــخــلــيــج لــالســتــشــارات  منظمة 
الــصــنــاعــيــة (جـــويـــك) فـــي إطـــار 
ــــى تفعيل  إلـ ــة  ــيـ ــرامـ الـ خــطــطــهــا 
العمل االســتــثــمــاري الصناعي 
فــي دولـــة قطر والخليج، حيث 
تشهد الفترة من 20 إلى 28 من 
الـــجـــاري دورة تــدريــبــيــة  مـــايـــو 
ــد مــنــظــمــة الــتــجــارة  حـــول"قـــواعـ
الـــعـــاملـــيـــة وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 
ــــي دول  ــاع الـــصـــنـــاعـــي فـ ــطــ ــقــ الــ
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي، 
بــيــنــمــا ســتــعــقــد فـــي الــفــتــرة من 
ــــى 11 يــونــيــو دورة حــول  إلـ  7
التحليل اإلحصائي باستخدام 

 .spss برنامج

¶  احد مصانع  البتروكيماويات في قطر 

خالل مؤتمر الصناعيني الخامس عشر نوفمبر املقبل في الكويت

 «جويك» تناقش «االستثمار األجنبي املباشر وأثره 
في الصناعات الخليجية»  

 تحت رعاية   صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، 
ــنــــاعــــة فــي  الــــتــــجــــارة والــــصــ تـــنـــظـــم وزارة 
 دولـــة  الــكــويــت، والهيئة العامة للصناعة،  
 و"منظمة  الخليج لالستشارات الصناعية" 
(جـــويـــك)،  وبــمــشــاركــة  وزراء الــصــنــاعــة في 
مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
الــخــامــس عــشــر تحت  مــؤتــمــر  الصناعيني 
ــبـــاشـــر  شــــعــــار "االســــتــــثــــمــــار األجــــنــــبــــي املـ
ــنـــاعـــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة"،  فــي  وأثـــــــره فــــي الـــصـ
فــنــدق شــيــراتــون الــكــويــت خــالل الــفــتــرة من 
25 – 26 نــوفــمــبــر 2015، وذلــــك بــالــتــعــاون 
مــع هيئة  تشجيع االستثمار املباشر في 
الكويت، وغرفة  تجارة وصناعة الكويت، 
وبــالــتــنــســيــق مـــع األمـــانـــة الــعــامــة  ملجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة،  واتــحــاد 

ــعـــاون الــخــلــيــجــي.  ــتـ ــــرف دول مــجــلــس الـ غـ
ــى تـــحـــديـــد ســـيـــاســـات  ــ  يــــهــــدف املــــؤتــــمــــر إلــ
واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول 
املــجــلــس مــبــنــيــة عــلــى  مــجــمــوعــة متكاملة 
مـــن املــقــومــات لــجــذب املــســتــثــمــر األجــنــبــي. 

والـــســـعـــي لـــوضـــع إســتــراتــيــجــيــة طــمــوحــة 
 لتطوير القطاع الصناعي والنهوض بها، 
حيث يكون من أبرز توجهاتها جذب املزيد 
من االستثمارات األجنبية،  وسن تشريعات 
ــز  ــوافــ ــيـــالت وحــ ــهـ ــم تـــسـ ــديــ ــقــ ــــني وتــ ــوانــ ــ وقــ
ــهــــدف تــأســيــس  ــي، بــ ــبــ ــنــ لــلــمــســتــثــمــر األجــ
ــــدة، وتــعــزيــز الــقــدرة  بيئة اســتــثــمــاريــة  واعـ
الــتــنــافــســيــة لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي فـــي دول 
املجلس والنهوض باالقتصاد الخليجي 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــا مـــــن  اســـتـــقـــطـــاب االســ انــــطــــالقــ
األجنبية للنهوض، كما سيقوم املؤتمر 
بـــوضـــع تـــوصـــيـــات ومـــقـــتـــرحـــات لتحسني 
 البيئة االستثمارية والتغلب على املعوقات 
التي تواجه االستثمار األجنبي وتوجيهه 
بما يتفق مع الخطط اإلستراتيجية لدول 

املجلس. 
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