
جاء القرار رقم 1084 بتاريخ 23 يونيو 2009 للدورة العادية ال�شاد�شة وال�شبعني ملجل�س اإدارة منظمة اخلليج لال�شت�شارات 

اإىل  اإن�شاء املنظمة بحيث ت�شمح بان�شمام اليمن  التعديل بال�شياغة التفاقية  ال�شناعية والذي متت فيه املوافقة على 

واملنظمة  ال  اليمن. كيف  ال�شناعة يف  اأهل  الأ�شواق  ملبية  االن�شمام  املنظمة. جاءت هذه اخلطوات يف طريق  ع�شوية 

اليمنية.  اجلمهورية  يف  ال�شناعية  التنمية  دفة  تقود  اأن  ميكنها  ال�شناعية  واال�شت�شارات  باخلربات  احلافل  بتاريخها 

يف  للمنظمة  الرتاكمية  اخلربات  من  اليمنية  اجلمهورية  ت�شتفيد  بحيث  االجتاهني  يف  املجاالت  يفتح  االن�شمام  هذا 

املجاالت ال�شناعية. وكذلك من حيث ربط ال�شناعة اليمنية بال�شناعات اخلليجية. ويف اجلانب االأخر ي�شكل ال�شوق 

اليمنية امتدادا وعمقا لل�شناعة اخلليجية بل يكون املعرب اإىل االأ�شواق االأخرى. ويعترب االن�شمام مدخال اأ�شا�شيا الإدماج 

اجلمهورية اليمنية يف اقت�شاديات دول جمل�س التعاون كما ورد يف قرار املجل�س االأعلى ملجل�س التعاون يف دورته التا�شعة 

والع�شرين، دي�شمرب 2008.

بفرتة  املنظمة متر  واأن  باإحلاح خا�شة  نف�شها  تطرح  التي  املو�شوعات  من  للمنظمة  املوؤ�ش�شية  الذاكرة  مو�شوع  اأ�شبح 

انتقالية تكون الذاكرة املوؤ�ش�شية هي املحك يف اال�شتمرارية.

هي  اإذن  وم�شتقبل.  وحا�شر  ما�شي  فعل  فاملو�شوع  اآخر  مبعنى  وبعدي،  قبلي  بناء  اإىل  املوؤ�ش�شية  الذاكرة  بناء  يحتاج 

اأر�شيف ديجتال له �شفة اال�شتمرارية. هناك مداخل كثرية لبناء الذاكرة املوؤ�ش�شية تبداأ من بلورة املفهوم واالأهداف 

املرجوة و�شوال اإىل اإدارة بال ورق، وبال مكان، وبال زمان، وبال تنظيمات جامدة، وبال اعتماد على االأفراد. توجد كثري 

من االأنظمة االإلكرتونية الالزمة لالإدارة االإلكرتونية، حيث تتميز الذاكرة املوؤ�ش�شية باإدارة موارد

البيانات  تداول  و�شرية  حماية  وذاك  هذا  وفوق  اإلكرتوين،  ب�شكل  واالأعمال  الوثائق  كافة  وحفظ  اإلكرتونيا  املنظمة 

واملعلومات. اإن التوجه اجلديد للمنظمة واالنفتاح على القطاع اخلا�س وما يتبع ذلك من اأعمال مع جهات خمتلفة يف 

نف�س الوقت يحتاج بالفعل اإىل ذاكرة موؤ�ش�شية حتفظ حقوق املنظمة وحقوق الغري. وكلنا ذاك املنتظر لرنى املنظمة تنعم 

بذاكرة فوالذية.
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ينقطع  مل  حيث  للمنظمة.  العامة  واالأمانة  االإدارة  جمل�س  بني  الرائع  التوا�شل  ذاك  اأمل�س  اأن  حما�شي  فرط  من  اأكاد 

75 و 76 ، فكل و�شائط االت�شال بدءا بالبور تال اخلا�س باملجل�س، وعرب الفاك�س والهاتف  االت�شال ما بني الدورتني 

اأن كانت و�شارت، ات�شح  76، وبعد  اأعطى زخما واإرها�شات ملا �شتكون عليه الدورة  والر�شائل جيئة وذهابا. كل ذلك 

االحتياج اإىل مزيد من التوا�شل وذلك من خالل ما مل�شناه من اهتمام ومتابعة من املجل�س املوقر، ويف ذلك داللة على 

الر�شى على ما يجري داخل اأروقة املنظمة من اإ�شالحات طالت كل مواطن اخللل. 

ولعل ب�شائر اهتمام جمل�س االإدارة املوقر للنقلة واالإ�شالح احلادث، هو ذلك القرار الذي مبوجبه ت�شكلت اللجنة الفرعية 

التنفيذية، الذراع اليمنى ملجل�س االإدارة، وحلقة الو�شل والتوا�شل لتعزيز حاكمية املجل�س. اإذن كل الفراغ بني اجتماعات 

املجل�س وكل الفجوات قد بداأت اإزالتها فعليا، ليحل حملها توا�شل نتع�شم اأن نرى نتائجه على اأر�س الواقع.

دائما هناك حمطات ووقفات ومواقف ينفعل بها املرء، ويتفاعل بها ومعها ثم تنداح وتلوح وتخبو وت�شبح مالمح ذكرى 

وبقايا تذكار عزيز...من منا مل ينفعل ويتفاعل مع وثيقة العهد كما نحب اأن تكون، من منا مل يقراأ ويناق�س ويجادل حني 

طرحت الئحة ال�شلوك املهني واالأخالقي للنقا�س يف �شاعة املنظمة، وال�شيء بال�شيء يذكر فقد كانت اجتماعات �شاعة 

جويك موحية باالأفكار، مليئة بالتوا�شل...

من هذا املنطلق وذاك ومن اأجل اأن تكون الوثيقة ت�شعى بيننا، وما اأق�شر ذاكرة االإن�شان، لهذا وذاك وال اأظن يف ذلك 

كبري تكلفة واملقرتح بب�شاطة: م�شتالت من الئحة ال�شلوك تزين بها اجلدران واملمرات واملكاتب، نراها دخوال وخروجا، 

نحفظ بع�شها عن ظهر قلب، واإال ما احتوته االأ�شابري يلفه الن�شيان.

         

بقلم/ اأحمد طه اأحمد 
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يف الوقت الذي �شدرت فيه موؤخرًا بع�س املوؤ�شرات التي تفيد باأن حدة االأزمة املالية العاملية قد بداأت يف االنح�شار، واأن االأ�شواأ يف تداعياتها 

قد اأ�شبح خلفنا، فاإن موؤ�شرات اأخرى عديدة ال زالت ت�شري اإىل عك�س ذلك، وتقطع باأن االأزمة �شوف متتد اإىل ما بعد عام 2009، واأن اأي 

انتعا�س قادم �شوف يكون بال�شرورة باهتًا وواهنًا بحكم ما خلفته االأزمة من تغيريات عميقة يف ال�شلوك االقت�شادي للنا�س ولل�شركات، 

وبخا�شة جلهة تراجع امليل لال�شتهالك الذي يعد املحرك االأ�شا�شي للنمو االقت�شادي. 

فمن حيث املوؤ�شرات االإيجابية؛ توقفت البنوك االأمريكية عن حتقيق املزيد من اخل�شائر؛ بل وحتول البع�س منها اإىل �شداد ما اقرت�شه 

من اأموال يف اإطار خطة االإنقاذ احلكومية التي ح�شل مبوجبها 600 بنك اأمريكي على ما جمموعه 199 مليار دوالر. ويف حني �شدد 22 

10 بنوك اأخرى كبرية قد اأبدت ا�شتعدادها موؤخرًا للبدء يف ال�شداد. ومن حيث املوؤ�شرات االإيجابية  بنكًا �شغريًا ما عليه للحكومة، فاإن 

اأي�شًا ن�شري اإىل تباطوؤ الزيادات ال�شهرية يف اأعداد العاطلني اجلدد اإىل ن�شف امل�شتويات التي كانت حتققها قبل �شهرين م�شيا، واإىل توقع 

انخفا�س العجز التجاري االأمريكي يف عام 2009 اإىل ن�شف ما كان عليه يف عام 2008. كما �شجلت اأ�شعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا وجتاوزت 

�شعف ما كانت عليه يف ذروة االأزمة عندما هبطت اإىل 35 دوالرًا للربميل، واإن كان ذلك ال ُيعزى اإىل ارتفاع الطلب العاملي بل اإىل خف�س 

االإنتاج من جانب الدول امل�شدرة للنفط يف اأوبك.

ويف املقابل فاإن املوؤ�شرات ال�شلبية ال زالت تقدم كل يوم دلياًل على عمق االأزمة؛ ومن ذلك اأن معدل البطالة يف الواليات املتحدة قد و�شل 

6 ماليني �شخ�س،  9.4%، وجتاوز عدد من فقدوا وظائفهم ب�شبب االأزمة  1983 وهو  2009 اإىل اأعلى م�شتوى له منذ عام  يف �شهر مايو 

ن�شفهم يف عام 2009. واأعلنت كربيات �شركات �شناعة ال�شيارات االأمريكية اإفال�شها، وتراجعت كل من  ال�شادرات والواردات االأمريكية 

اإىل م�شتويات متدنية. ويف اأملانيا  حدث تراجع حاد لل�شادرات االأملانية يف �شهر اأبريل بن�شبة 28.7% على معدل �شنوي، وانخف�س معدل 

الت�شخم اإىل ال�شفر، وبات البنك املركزي االأملاين يتوقع انكما�شًا يف اأملانيا هذا العام بن�شبة 6.2%، هو االأ�شواأ منذ احلرب العاملية الثانية. 

ويف اليابان �شجل االقت�شاد الياباين يف الربع االأول من العام انكما�شًا مبعدل 14.2% على معدل �شنوي، وتراجع ميزان احل�شاب اجلاري 

بن�شبة 54.4% خالل �شهر اإبريل على معدل �شنوي. ويف ال�شني فقد اأكرث من 20 مليون �شيني وظائفهم ب�شبب االأزمة، وتراجعت ال�شادرات 

25.2%، وبات معدل النمو االقت�شادي يف  26.4%، كما تراجعت الواردات بن�شبة  اأبريل لل�شهر ال�شابع على التوايل وبن�شبة  ال�شينية يف 

ال�شني ي�شجل تباطوؤًا �شهرًا بعد اآخر بعد اأن كان االقت�شاد ال�شيني مبثابة القاطرة امل�شاندة التي تعزز النمو االقت�شادي العاملي.

 ومع تراجع حجم التجارة العاملية، بدا ال�شيد با�شكال المي، رئي�س منظمة التجارة العاملية، مت�شائمًا ب�شاأن فر�س حدوث حت�شن يف عام 

9 باليني دوالر. وجاءت توقعات  اإىل  2009 ي�شل  2010، واأعلنت منظمة االإياتا عن خ�شائر حمتملة لقطاع النقل اجلوي يف العامل لعام 

البنك الدويل يف االأ�شبوع املا�شي مت�شاربة مع توقعات �شندوق النقد الدويل، ففي حني بدا ال�شندوق متفائاًل بع�س ال�شيء باإمكانية منو 

االقت�شاد العاملي يف العام 2010 بن�شبة 2.4%، فاإن البنك الدويل بدا اأكرث ت�شاوؤمًا وخا�شة جلهة الدول النامية والفقرية التي بداأت ت�شعر 

بوطاأة تداعيات االأزمة املالية العاملية على اقت�شاداتها. 

ومما ال �شك فيه اأن اقت�شادات دول جمل�س التعاون قد تاأثرت �شلبًا بتداعيات االأزمة املالية العاملية، وقد َعَر�شُت يف مقاالت �شابقة لتاأثري 

االأزمة على القطاعات االقت�شادية اخلليجية يف املجمل، ثم ف�شلت ملا اأ�شاب قطاع ال�شناعة من اأ�شرار، واأعر�س يف مقال اليوم ملا حلق 

بقطاع امل�شارف اخلليجية، واأ�شري بداية اإىل اأن هذا القطاع قد ت�شرر كثريًا من االأزمة العاملية رغم خروجه يف املجمل �شاملًا منها، واأن 
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البنوك االإ�شالمية قد اأ�شابها ال�شرر بقدر ما اأ�شاب البنوك التقليدية  اأو اأكرث يف بع�س احلاالت، واإن كان ذلك لدواعي ومربرات خمتلفة. 

فالبنوك الغربية ت�شررت ب�شكل ماحق من جراء ممار�شات م�شرفية خاطئة، ومن ا�شتخدام م�شتقات مالية غري �شليمة وغري مقبولة مبا 

فيها �شفقات الرهن العقاري امل�شمومة. ومع اإع�شار املقرت�شني وعدم قدرتهم على ال�شداد يف ظل انهيار اأ�شعار االأ�شهم والعقارات، فاإن اأزمة 

البنوك قد تفاقمت على نحو ما عرفنا. اأما يف حالة البنوك اخلليجية فاإن ال�شرر قد اأ�شابها من عدة م�شادر:

العقارات  جمايل  يف  منها  االإ�شالمية  وخا�شة  اخلليجية؛  للبنوك  اخلارجية  اال�شتثمارات  قيمة  انخفا�س  نتيجة  مبا�شرة  خ�شائر  االأول: 

واالأ�شهم.

الثاين: انخفا�س اأ�شعار االأ�شهم املحلية واأ�شعار العقارات بعد اخلروج املت�شارع لال�شتثمارات االأجنبية من اأ�شواق املنطقة؛ مما نتجت عنه 

خ�شائر كبرية يف حمافظ البنوك يف جمايل االأ�شهم والعقارات املحلية.

الثالث: تراجع حجم الن�شاط االقت�شادي املحلي والعاملي وما رافقه من تراجع يف حجم التجارة واال�شتثمارات، ومن ثم انخفا�س العموالت 

امل�شرفية والتحويالت.

الرابع: تقل�س حجم ال�شيولة لدى البنوك، وجتميدها جلانب كبري من عمليات التمويل واالإقرا�س منذ �شهر �شبتمرب 2008 حتا�شيًا الإع�شار 

املتمولني واملقرت�شني، و�شاهم ذلك يف تراجع اإيرادات البنوك من ن�شاطها االأ�شا�شي. وقد اأدى هذا العامل اإىل حدوث موجات جديدة من 

تراجع اأ�شعار االأ�شهم والعقارات ومن ثم حدوث تدهور اإ�شايف يف موجودات البنوك.

ولقد لعبت البنوك املركزية وحكومات الدول اخلليجية منذ بداية االأزمة اأدوارًا مهمة جدًا يف حت�شني البنوك الوطنية من االآثار املدمرة 

لالأزمة فكان اأن عملت على �شخ ال�شيولة يف القطاع امل�شريف بع�شرات الباليني من الرياالت، وباالإعالن عن �شمان الودائع امل�شرفية للعمالء 

كما حدث يف االإمارات وال�شعودية والكويت، وبقيام احلكومة القطرية بعر�س �شراء ما ن�شبته 10-20% من روؤو�س اأموال البنوك القطرية، 

ثم االإعالن عن خيار �شراء حمافظ االأ�شهم لدى البنوك القطرية باالأ�شعار التي كانت �شائدة يوم 28 فرباير 2009 وبقيمة 6 مليارات ريال، 

اأن  كله  نتيجة ذلك  وكان من  ريال قطري.  مليار   15 االإجمالية  قيمته  البنوك مبا  لدى  املت�شررة  العقارية  املحافظ  �شراء  وموؤخرًا عر�س 

تباطاأت عجلة دوران تداعيات االأزمة اأو تباطاأ تاأثريها ال�شلبي على القطاع امل�شريف اخلليجي، واالأهم من ذلك اأنه مل حتدث عمليات اندفاع 

مفاجئة من جانب اجلمهور ل�شحب الودائع، وهو ما كانت تتح�شب له البنوك وتخ�شى امل�شارف املركزية من وقوعه.

 ولكن االأزمة العاملية ال زالت م�شتمرة وتداعياتها ت�شيب االقت�شادات اخلليجية من باب تقل�س التجارة العاملية ومن االنعكا�شات ال�شلبية 

لذلك على اال�شتثمارات واالأن�شطة املحلية. ون�شري يف هذا ال�شياق اإىل ما اأعلنته �شركة قطر للغاز موؤخرًا من اأن ت�شبع �شوق الغاز الربيطانية 

حتى عام 2014 �شيدفع قطر اإىل البحث عن اأ�شواق اأخرى خ�شو�شا مع بدء ت�شغيل وحدتي اإنتاج رئي�شيتني يف وقت الحق من هذا العام. كما 

اأعلنت �شركة طريان االإمارات عن نيتها تاأجيل ا�شتالم طائرات جديدة متفق عليها ملدة عام. وتقل�شت يف الداخل عمليات اإن�شاء �شركات 

جديدة، وطرح اأ�شهمها لالكتتاب، بل وحدثت عمليات اإندماج بني �شركات قائمة، وتوقفت ال�شركات امل�شاهمة عن طلب زيادات يف روؤو�س 

اأموالها من خالل اإ�شدارات جديدة لالأ�شهم. 

اخلال�شة اأن جهود احلكومات والبنوك املركزية اخلليجية قد جنحت يف وقف التاأثري ال�شلبي لالأزمة املالية العاملية على اأو�شاع امل�شارف 

اخلليجية، وبدا ذلك وا�شحًا من نتائج اأعمال البنوك يف الربع االأول من العام، وقد كان ذلك بتكلفة عالية حتملتها احلكومات. ولكن االأزمة 

العاملية ال زالت تراوح مكانها يف الدول ال�شناعية، وهي تدفع بريح معاك�شة اإىل �شاطئ اخلليج، فُت�شِعُف من حركة القطاع امل�شريف، وحتول 

دون عودته اإىل ن�شاطه الذي كان عليه يف �شنوات خلت. ومن هنا فاإن نتائج البنوك يف الربع الثاين والتي �شتعلن بعد اأ�شابيع قليلة قد ال تكون 

�شيئة، ولكنها لن تكون اأف�شل حااًل من النتائج املناظرة للربع الثاين من عام 2008، الذي �شهد ذروة الن�شاط قبل االأزمة. واملوقف قد يختلف 

مع ذلك من دولة خليجية اإىل اأخرى باختالف تاأثر تلك الدول بتداعيات االأزمة.   
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)TCD( برنامج التدريب وتطوير القدرات

يعترب برنامج التدريب وتطوير القدرات )TCD( من الربامج الرائدة والفعالة التي و�شعتها منظمة اخلليج لال�شت�شارات ال�شناعية 

لتعزيز القدرات الفردية واجلماعية للقطاع ال�شناعي يف دول جمل�س التعاون؛ وذلك بهدف حت�شني التقنيات واإثراء املعرفة لدى 

ودعم  اال�شتمرارية  على  احلفاظ  اإىل  باالإ�شافة  التنمية،  م�شاريع  يف  القرار  و�شانعي  االأعمال،  ورجال  وامل�شتثمرين،  ال�شناعيني، 

القدرة على املناف�شة.

ويتبع برنامج التدريب وتطوير القدرات)TCD(  منهجية ذات تقنيات مبتكرة يف اأن�شطتة وذلك من خالل درا�شة احلالة وتقييمها 

باالإ�شافة للمناق�شات التفاعلية مع فريق امل�شروع. 

الواليات  كارنيجي ميلون وجامعة ديوك من  تدريب وجامعات عاملية مثل: جامعة  املجال مع عدة مراكز  املنظمة يف هذا  وتتعاون 

املتحدة ، ف�شال عن منظمة اليونيدو وغريها، حيث ي�شمح الربنامج بفتح اآفاق جديدة لتبادل املهارات والتقنيات يف دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.

واجلدير بالذكر اأنه منذ اإن�شاء برنامج التدريب وتطوير القدرات مت اإعداد وتنظيم اأكرث من 90 دورة تدريبية متخ�ش�شة وور�شة 

عمل حول موا�شيع خمتلفة ذات �شلة مبا�شرة بالقطاع ال�شناعي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي؛ منها: دعم ال�شناعات ال�شغرية 

واملتو�شطة، تقييم امل�شاريع واإدارة املخاطر، التحليل املايل واإدارة امل�شاريع التجارية ال�شغرية، وتكنولوجيات معاجلة البال�شتيك، 

وما اإىل ذلك.

و�شمن هذا االإطار، مت تنظيم وعقد �شت دورات تدريبية متخ�ش�شة باإ�شراف خرباء املنظمة خالل ابريل- يونيو 2009  يف جماالت 

عدة �شملت:

الفر�س اال�شتثمارية يف �شناعة االأملنيوم 

كيف تبداأ م�شروعًا �شناعيًا؟

املفاهيم االقت�شادية الكلية ودالالتها يف فهم الواقع والقدرة على التنبوؤ 

تقييم وقيا�س فاعلية التدريب يف حتقيق اأهدافه

اأ�شاليب وطرق جمع ومعاجلة البيانات

)SPSS( التحليل االإح�شائي با�شتخدام برنامج

جتاوب  على  وانعك�س  الوقت،  �شيق  من  بالرغم  املدعوة  اجلهات  جتاوب  يف  متثل  عاٍل  مهني  بتنظيم  التدريبية  الدورات  متيزت 

امل�شاركني وم�شاهماتهم يف اإجناح الربنامج.

ملزيد من التفا�شيل حول الربنامج اأعاله يرجى زيارة موقعنا على االإنرتنت: 

http://www.goic.org.qa/» www.goic.org.qa 

اإعداد: االآن�صة/ ندى اأحمد حممد العامري

           رئي�س مركز التدريب       
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دور ال�صناعات التحويلية  يف التنمية االقت�صادية بدول جمل�س 

التعاون

التعاون  دول جمل�س  واالجتماعية يف  االقت�شادية   التنمية  عملية  عليه  بنيت  الذي  االرتكازي  االأ�شا�س  التحويلية  ال�شناعات  قطاع  يعترب 

اخلليجي، نظراٌ ملا يتمتع به هذا القطاع من مزايا وخ�شائ�س ديناميكية وفاعلة يف عملية النمو االقت�شادي والتكامل. ويف اإر�شاء قاعدة 

اإنتاجية ت�شهم يف �شد حاجات اال�شتهالك املحلي واإحالل الواردات، ويف حت�شني امليزان التجاري من خالل ن�شاط ال�شادرات.

 

القرن  من  ال�شبعينيات  ذلك يف مطلع  التي حتققت من جراء  النفطية  االإيرادات  وزيادة  النفط  اأ�شعار  ت�شحيح  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

املا�شي، االأثر الكبري يف دفع عجلة التنمية االقت�شادية، حيث اأدركت دول املجل�س اأهمية تنويع م�شادر الدخل القومي، وبناء قاعدة اإنتاجية 

را�شخة، تعتمد على اإر�شاء البنى التحتية االأ�شا�شية، واإقامة ال�شناعات الرئي�شة ذات امليزة الن�شبية، وحتفيز القطاع اخلا�س لي�شهم بدوره 

يف عملية التنمية من خالل امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

وقد كان من ثمرات هذا التوجه حدوث حتوالت كبرية يف بنية االقت�شاد الوطني، وهيكل القاعدة االإنتاجية لدول املجل�س، ويف تنويع م�شادر 

الدخل، فبعد اأن كان ن�شاط القطاع النفطي هو املهيمن على مكونات الناجت املحلي االإجمايل يف عقد ال�شبعينيات حيث بلغت ن�شبة م�شاهمته 

59% باملتو�شط، تراجعت اإىل حواىل 40% يف فرتة الثمانينيات، ثم تابعت هبوطها لت�شل ن�شبة م�شاهمتها اإىل 32.4% يف فرتة الت�شعينيات، 

وارتفعت قلياًل يف ال�شنوات الثماين املا�شية نتيجة ارتفاع اأ�شعار النفط لت�شل ن�شبتها اإىل 38% باملتو�شط، وباملقابل فقد �شهدت م�شاهمة 

القطاعات االإنتاجية غري النفطية يف الناجت املحلي االإجمايل منوًا ملحوظًا. فقد ازدادت م�شاهمة ال�شناعات التحويلية يف الناجت املحلي 

غري النفطي من حواىل 12% باملتو�شط يف عقد الثمانينيات اإىل 14.5% يف عقد الت�شعينيات، ثم اإىل حواىل 16% يف الثماين �شنوات االأوىل 

من القرن الواحد والع�شرين، واأ�شهم هذا النمو يف عدم تدين قيمة الناجت املحلي االإجمايل ب�شكل كبري، كما حدث ذلك خالل ال�شنوات التي 

تراجعت فيها اأ�شعار النفط، وانعكا�س ذلك على تراجع م�شاهمة القطاع النفطي يف الناجت املحلي االإجمايل.

ويف تطور مت�شل، فقد اأدى منو ال�شناعات التحويلية بدول املجل�س، نتيجة اال�شتثمارات ال�شخمة التي مت توظيفها يف جمال البرتوكيماويات 

واالأ�شمدة الكيماوية واحلديد وال�شلب واالألومنيوم وال�شناعات الغذائية، اإىل حت�شن م�شتوى االأداء االقت�شادي، واإىل زيادة ال�شادرات 

ال�شناعية غري النفطية التي ازدادت قيمتها من حواىل 7 مليارات دوالر يف عام 1990، اإىل 20.5 مليار عام 2000، واإىل حواىل 83 مليار 

عام 2008.

ال�شناعات  العاملة يف قطاع  امل�شانع  الهائلة يف عدد  التطورات  تلك  املجل�س،  الت�شنيع يف دول  مل�شار حركة  الديناميكية  املوؤ�شرات  ومن 

التحويلية، ويف حجم اال�شتثمارات ال�شناعية املوظفة فيها، ويف عدد القوى العاملة التي ا�شتوعبها هذا القطاع، فقد ت�شاعف عدد امل�شانع 
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العاملة قرابة ثالث مرات خالل الفرتة املمتدة بني عامي 1990 و2008 ، اإذ ازداد عددها من 4386 م�شنعًا اإىل 12316 م�شنعًا ، يف حني 

ت�شاعف حجم اال�شتثمار ال�شناعي بنحو 4.6 مرات خالل الفرتة ذاتها ، حيث ازداد من حواىل  32.9 مليار دوالر، لي�شل اإىل نحو 150 

مليار دوالر، وتبعًا لذلك فقد ت�شاعف حجم القوى العاملة ال�شناعية للفرتة نف�شها بنحو 3.6 مرات، حيث زادت من حواىل 270 األف عامل 

 فقد ارتفعت قيمته من قرابة 14 مليار دوالر عام 
ً
اإىل اأكرث من 971 األف عامل. اأما ناجت ال�شناعات التحويلية فقد �شهد هو االآخر منوًا كبرياأ

1990 اإىل 33.3 مليار دوالر عام 2000، وتابع منوه املتزايد خالل ال�شنوات الثماين املا�شية لي�شل اإىل حواىل 88 مليار دوالر عام 2008 

 قادت �شناعة االأ�شمدة الكيماوية و�شناعة البرتوكيماويات قاطرة ال�شناعات التحويلية بدول املجل�س خالل فرتة الع�شرين �شنة املا�شية، 

ومن املتوقع لها موا�شلة هذا الدور التنموي الريادي يف امل�شتقبل، نظرًا ملا تتمتع به هذه ال�شناعة يف املنطقة من مزايا ن�شبية، اأهمها توفر 

اإ�شافة اإىل كونها ذات قدرة تناف�شية عالية، وحقاًل لالبتكارات التكنولوجية املتوا�شلة، وجماال رحبًا  اللقائم االأ�شا�شية وكذلك التمويل، 

للتو�شع يف حلقات االإنتاج، واإ�شافة منتجات جديدة، واإىل جانب االأ�شمدة والبرتوكيماويات، هناك �شناعات االألومنيوم واحلديد وال�شلب 

وال�شناعات الهند�شية ومواد البناء، وال�شناعات الغذائية وغريها من ال�شناعات االإ�شرتاتيجية، والتي تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية، 

والتو�شع  النمو  اال�شتمرار يف  لها  واملتوقع  ال�شابقة،  الفرتة  باهرًا خالل   
ً
والتي حققت جناحاأ والنهائية،  الو�شيطة  منتجاتها  وتعدد  وتنوع 

 من تراجع يف االأ�شعار نتيجة االأزمة املالية احلالية، والتي من املوؤمل 
ً
م�شتقباًل، وذلك على الرغم مما تعانيه هذه ال�شناعات وغريها حالياأ

التعايف منها قريبا.

من الركائز االأخرى التي تتطلبها عملية التنمية ال�شناعية امل�شتقبلية، وت�شريع معدالت النمو االقت�شادي، العمل على زيادة م�شاهمة القطاع 

اخلا�س يف جمهود الت�شنيع، �شواء يف اإن�شاء م�شاريع تهدف اإىل اإحالل الواردات، اأو يف م�شاركته القطاع العام يف م�شاريع �شناعية كبرية 

بغر�س الت�شدير، حيث ال بد من بذل اجلهود لزيادة اإ�شهام ال�شناعات التحويلية يف الناجت املحلي االإجمايل، من خالل تو�شيع القاعدة 

االإنتاجية، وزيادة حلقات الت�شنيع، والتو�شع يف اإقامة ال�شناعات الو�شيطة والنهائية، وزيادة الرتابط بني ال�شناعات الكبرية وال�شغرية 

واملتو�شطة، كما يجب توجيه العناية الفائقة اإىل مو�شوع البحث والتطوير، وتطبيق اأحدث التقنيات يف عملية الت�شنيع، اإ�شافة اإىل اأهمية 

اإن�شاء مراكز لبحوث اأ�شاليب االإنتاج، وت�شميم املنتجات، و�شوف يكون �شروريًا اأي�شًا بذل املزيد من اجلهود التخاذ ال�شيا�شات الكفيلة 

بدعم وم�شاندة ال�شادرات، بحيث ت�شمل: خدمات الت�شويق والرتويج، ومعلومات ااالأ�شواق، واخلدمات املالية، والتاأمني.

التنمية ال�شناعية  الدور الذي تقوم به منظمة اخلليج لال�شت�شارات ال�شناعية يف دعم وم�شاندة جهود  باأهمية  التنويه  واأخريًا البد من 

يف املنطقة، وذلك من خالل خدمات بوابتها املعلوماتية التفاعلية على �شبكة االإنرتنت، وخربتها ااملتعمقة يف ت�شخي�س فر�س اال�شتثمار 

)خا�شة امل�شروعات ال�شناعية ال�شغرية واملتو�شطة(، وكذلك من خالل خدماتها اال�شت�شارية، ودوراتها التدريبية، وموؤمتراتها ال�شناعية 

الهادفة.

\بقلم: ممدوح هربة
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��� ����� ا����ؤل وا����ؤم " ا���� ا�������" ا������ ��  ا�ز�������   

 ا����ان ا����ر ا���ر��
11  �����2009 ���ن -���ن  ���د ا����� إز�� ا�����د�� و��آ� ���د دول ا����� ���ا��� ا�ا����ي  

��م ا���أة و����� أ����� ����ت ا���� وا����رات . �� ��ص ا����
  ����� وا������ ����ى ا������ا�

8  �����2009 ا����� -�� �ا�    و����� ا����� ��أت .. ز�� �� ا����� و��� ا���عا�: ���اء  
26  ����2009 ��� –ا����     ز�� ا������ ���� ا���� ��� ا���زا�����ي ا� 
24  ����2009 ا����د�� -ا���م     ز�� ا����������� ������ �� ا� 
20 ���� 2009 ��� -ا��ا��    ا������ �����ر و��� ���� ����� ز��ا�: ا����� 
2009��رس  16 ��راتا� –ا�����   ا������ �� دول  ز������� ���د ��� ���ات ر����� ����ت ���ا���ت ا� 

  ���� ا����ون 
2009��رس  7 ا����د�� -ا�����د��  ا����ض : درا��.. ��� ���را �� ا����ا����� ا����دا���  2008��ا��  

�� ��� إ����ن ���� ا���از��ت ا�������  ز�����ر ا���� و��ا���ت ا�أ
  ����ر دو�ر 24ب 

2009���ا��  25 ا������ -ا�����  أ���ر    ا������� دول ا����� ���ز ا�����را��� �� ا���� وا���ز ز��ر�� ا� 
2009���ا��  21 ا������ -ا�����  أ���ر  ��� ���د ����� ا������رات �� ا������ت ا������ ا������� ا���� ز��ا� 

 381�� إ��� ا������رات ا�����ب ���� �� ا�����رات ا����� ار��� 
  ����ر دو�ر

2009���ا��  21 ا����د�� -ا�����د��   ا����ل �� ار���ط ���ت ) 1(ا�����د ا���� .. ا�������  ز��ا����� وا� 
  ا������� ز����� ا�" ���"ا����� ����و�ر 

2009���ا��  18 ا����� -ا����   ���ن ��ا�� ا������ ��� إ����ات ��� : ا�����  ز����ازات ا�إ��ز أ�� أ 
  ا���ا���� ا��������

2009���ا��  10 ��راتا� -ا����ن     ���ل ا���ا���� ا�������� و���� ��� ا������� ا�����  ز��������ت ا� 
19  �����2009 ��راتا� -ا�����   ه��� دوره� �� ����� ا������ ا������ أ���ر درا�� ��ل " رواد" 

آ�� �� ا�����ة ��� ��ا��� أا����و��ت ا�����ة وا������� ��درة 
 ز��ا�

 
11  �����2009  

��راتا� -ا�����  ����� ���آ� ا���ا�� ا������ ا���آ�ت ا������� ����ح �� ا������ ا� 
 ا������ ا������� ز��ا�

7  �����2009 ا����د�� -ا���م   ا������ ز��دارة ا�إدول ا����� ��درة ��� : ا������ ا��و��� 
2008د�����  24 ا����� -ا������   ا������ وا���ه�ت ا��وا�� �� دول ا����ون  ز��ا�"��رت ����� أ 

وا������  ����� ز��دة �� ���� روا�� ���ع ا����ك" اد�����" "ا������
 2009�� ا���� ��  9.2����� 

2008د�����  22 ا����د�� -ا�����د��   ��اق ا������ ����ا �� ا����ع أا������ ���� ���ات ��  ز������� ا� 
 ��آ�ت ���د�� 8ا����� ��ص ا�����ر�� ���� �� ����� ������ �� 

2008د�����  2 ��راتا� -ا����ن    ت ا�����رات ا����� ا������ ���� ���� ز��ا� 
26  ������2008 ا������ -ا�����  أ���ر  دول ا����� :  ز������ ��آ� �� �����ت ������� ا������ �� �� ا� 

 ���ا�� ����ا �� ا������ت ��� ا���ى ا�����
16  ������2008 ا������ - ا����   ��  ورو��� �����ه��ا� –���و ���� ������ ا����رة ا���ة ا�������  

 ا������ ز����ج ��ا���ت ا�
16  ������2008 ��راتا� -ا����ن    ز��و��رة ��� ���و�� ا� 2009��� ا����د ا������ �� % 6.1 
11  ������2008 ا����د�� -ا�����د��   ��ر� ���ف ا��ا��� ��ص ا���اض ا����ر�� ا������� �� أو�� �����  

 ز��ا���رج ���� ���ودة ���� ا�
10  ������2008 ��� -ا��ا��  ا������ �� ا����ع  ز��ا����� �� ����� �����ا ���ا���ت ا�: ا����� 

 ا����� ا����� �����د ا����ي

 

 

 
 �ة �����ت ا���� ا������� �� و��ة ا�������ت ا������� إ���ع ���اءة ������ ا���� ���� ا���� �� 

Gulf Clipping Data-base (GCD) 

�����  /������� ���� 

10  ������2008 ا������ - ا����    .ا����ؤل �� ��� �����.. �� ذرو��� إ�� ���  ز��ا�: ����� ا������ 
 ���وا����� �.. ����ر دو�ر  945ا������ ���� 

6  ������2008 ا����د�� -ا���م    ا������ ا������� ز����اءات ������ ������� �� ا�إ 
2008اآ����  29  ا����د�� - ���ظ    درا�� ������ ����� ������ ��ا�� ا������  

 ا������� ������ ا������رات وا����د ا����ي ز����ا��� ا������ت ا�
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