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تــم عقــد مــؤتـمـــر إدارة الـمـــواد االولــيــــة فــي فنــدق كمبينســكي مســقط، ســلطنة عمــان، بتاريخ 
28 - 29 مــارس 2018 

هــذا المؤتمــر جــاء بشــراكة اســتراتيجية مــع شــركة قطــر للمــواد االوليــة وبدعــم مــن منظمــة 
الخليــج لالستشــارات الصناعيــة و بتنظيــم مــن مركــز حوكمــة فــي قطــر و مركــز تســاهيل فــي 

ســلطنة عمــان  

حضــر المؤتمــر عــدد مــن ابــرز الشــخصيات االقتصاديــة والماليــة فــي دولــة قطــر وســلطة عمــان 
يتقدمهــم:

سعادة المهندس/ أحمد بن حسن الذيب
وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين - سلطنة عمان 

سعادة المهندس عبداهلل بن حمد العطية
نائب رئيس مجلس االدارة والرئيس التنفيذي بالوكالة - شركة قطر للمواد األولية 

سعادة السيد/ محمد بن احمد طوار الكواري
نائب رئيس غرفة قطر

سعادة السيد/ عبدالعظيم بن عباس البحراني
الرئيس التنفيذي - غرفة تجارة عمان 

سعادة الدكتور/ علي بن حامد المال
االمين العام المساعد - جويك 

السيد / منصور احمد السعدي
رئيس مركز حوكمة 

وعدد من كبار الشخصيات 

تقرير المؤتمر
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Public Relations and Media للعالقات العامة وا�عالم
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شركــــة البـــــوابة للمـــــواد ا�وليــــة
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الرعاة من سلطنة عمان 
Sponsors from The Sultanate of Oman

الرعاة من دولة قطر
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ســعادتي  عــن  معربــا  جميعــا  بكــم  ارحــب  ان  البدايــه  فــي  أود 
البالغــه لقــاء هــذا الجمــع الكريــم فــي اعمــال مؤتمــر اداره المــواد 
االوليــه والــذي يعقــد ألول مــره علــى مســتوى الشــرق االوســط فــي 

العاصمــه مســقط.

وتقديــري  شــكري  عــن  اعــرب  ان  المناســبه  هــذه  فــي  ويســرني 
لحكومــه ســلطنه عمــان الشــقيقه الســتضافتها هــذا المؤتمــر 
تحــت عنــوان توثيــق العالقــه التجــاري بيــن عمــان وقطــر برعايــه 
قطــر  شــركه  مــع  وبشــراكه  العمانيــه  للتعديــن  العامــه  الهيئــه 
للمــواد االوليــه وهــي الشــركه المســؤوله عــن تأميــن المخــزون 
االســتراتيجي  مــن المــواد االوليــه الخاصــه بــاال نشــاءات فــي دولــه 

قطــر خصوصــا الجابــرو والحجــر الجيــري والرمــل.

الساده والسيدات،، 

انعقــاد هــذا الموتمــر فــي وقــت مهــم  خاصــه فــي ظــل  يأتــي 
حيــث  قطــر  دولــه  علــى  الجائــر  الحصــار  فرضهــا  التــي  الظــروف 
يســتطرق الــى عــدد مــن اهــم الموضوعــات التــي تطــرح بصفــه 
االوليــه  المــواد  وتصديــر  انتــاج  فــرص  اســتعراض  مثــل  مســتمره 
المــواد  جــوده  لمعاييــر  الحالــي  الوضــع  علــى  الضــوء  والقــاء 
جــوده  لمعاييــر  الحالــي  الوضــع  علــى  الضــوع  والقــاء  االوليــه 
المــواد االوليــه ومناقشــه التحديــات والصعوبــات التــي قــد تواجــه 
الشــركات المصنعــه والمصــدره والمســتوره فــي كل مــن هــذه 
المجــاالت، باالضافــه الــى االطــالع علــى التجــارب العالميــه فــي 
هــذا الشــأن ودراســه امكانيــه تطبيقهــا واالســتفاده منهــا وصــوال 
ومعاييــر  جــوده  مســتوى  لرفــع  مســتقبلي  واطــار  روؤى  لرســم 
انتاجيــه  منظومــه  خــالل  مــن  االوليــه  المــواد  ايتيــراد  تصديــر 

. متكاملــه 

الحضور الكريم،،

نحــن فــي شــركه قطــر للمــواد االوليــه نؤمــن بأهميــه تأســيس 
شــراكات مــع معظــم الجهــات ذات الصلــه علــى اســاس المنفعــه 
المتبادلــه بيــن االطــراف وفــي هــذا الســياق، يســرني انــا ابلغكــم 
بقــرب بــدء العمــل فــي مشــروعنا بمنطقــه خطمــه مالحــه شــمال 
لترســيه  فــي  النهائيــه  المراحــل  فــي  االن  اننــا  ،حيــث  الســلطنه 
الربــع  وفــي   ، المنفــذ  المقــاول  مــع  العقــد  وتوقيــع  المشــروع 
ــإذن اهلل- فــي عمــل  الثانــي فــي هــذا العــام  ســيبدأ المقــاول -ب
بالمشــروع والــذي يعــد واحــدا مــن اكبــر المشــروعات لشــركه قطــر 

للمــواد االوليــه.

ويتكون المشروع من جزئين رئيسين:

ــزء االول: وهــي االعمــال التعدينيــه وذلــك بتطويــر محجريــن  الج
للجابــرو مــن خــالل انشــاء وتركيــب أحــدث التقنيــات فــي مجــال 
الكســارات ومعــدات التعديــن والتــي تحقــق اعلــى االشــتراطات 
وســاحه  طــرق  الــى  باالضافــه   ، المطلوبــه  البيئيــه  والمعاييــر 

عمــال. وســكن  كهربــاء  ومحطــه  ومخــازن  وورش  للتخزيــن 

وســوف نبــدأ بمشــيئه اهلل فــي انتــاج حصــى الجابــرو خــالل 8 أشــهر 
مــن بدايــه انطــالق العمــل بالمشــروع وذلــك بمعــدل انتــاج يبــدأ 
مــن 3 مليــون طــن ســنويا ثــم يتصاعــد تدريجيــا ليصــل الــى 7 

ــنويا . ــن س ــون ط ملي

ــي: والــذي يقــع علــى بعــد 2.5 كيلومتــر عــن موقــع  ــزء التان الج
المحاجــر وهــو انشــاء طريــق بحــري بطــول اليقــل عــن 1.5 كيلومتــر 
تقــوم  التــي  المعــدات  بأحــدث  مجهــز  بحــري  برصيــف  ينتهــي 
بتحميــل البــوارج او ســفن بمنتــج الجابــرو وبمــا يســمح  بتصديــر 7 

ــر. ــه قط ــنويا لدول ــن س ــون ط ملي

واليفوتنــي ان انــوه عــن زيــاده حجــم التعامــل التجــاري بيــن دولــه 
قطــر وســلطمه عمــان  فــي مجــال اســتيراد الجابــرو حيــث ارتفــع 
حجــم اســتيرادنا مــن 37،500 طــن بشــهر يونيــو 2017  الــى 633،000 
طــن خــالل شــهر مــارس الجــاري باالضافــه الــى زيــاده عــدد المحاجــر 
ــر  ــدد 16 محج ــى ع ــن ال ــن محجري ــا م ــل معه ــي نتعام ــه الت العماني

منــذ شــهر يونيــو 2017 وحتــى تاريخــه .

والشــك ان هــذا كذلــك عــاد بالنفــع علــى اخواننــا فــي  ســلطنه 
عمــان مــن خــالل فتــح فــرص عمــل للشــركات واالفــراد وهــذا يصــب 

ــه بيــن البلديــن. بشــكل مباشــر بالمنفعــه المتبادل

الساده والسيدات ،،

اود فــي النهايــه ان اعبــر عــن خالــص تقديــري لجميــع الجهــات التــي 
ــت  ــي الوق ــن ف ــم ،، ونثم ــدث المه ــذا الح ــم ه ــي تنظي ــاركت ف ش
ــراء والمتحدثيــن والشــركات الداعمــه لتلبيتهــم  ــه جميــع الخب ذات
متمنيــا  المؤتمــر،  هــذا  فعاليــات  ودعــم  بالمشــاركه  دعوتنــا 
الغوائــق  تدليــل  حــول  واضــح  بتصــور  هــذا  مؤتمركــم  يخــرج  ان 
والعمــل علــى تبنــي خطــوات علميــه سلســه تعمــل علــى انتهــاج 

سياســات تجاريــه واضحــه فــي جوانــب المــواد االوليــه. 

والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته،،،

السيد سعد المهندي
رئيس مجلس اإلدارة - شركة قطر للمواد األولية
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يســرنا فــي غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان ممثليــن للقطــاع الخــاص 
العمانــي المشــاركة فــي هــذا المؤتمــر البالــغ األهميــة حــول ادارة 
المــواد االوليــة والــذي تســتضيفه الســلطنة بهــدف دعــم التبــادل 
التجــاري مــع دولــة قطــر الشــقيقة ال ســيما تغطيــة حاجتهــا مــن 
المــواد االوليــة وخصوصــا حجــر الجابــرو والحجــر الجيــري ومــا هــو 
منتظــر ان يفضــي اليــه هــذا الدعــم مــن شــراكة واســتثمار مباشــر 
االنتاجيــة  االقتصاديــة  والقطاعــات  المجــاالت  فــي  مباشــر  وغيــر 
التنميــة  وبرامــج  خطــط  فــي  االولويــة  ذات  والخدميــة  منهــا 
المســتدامة فــي كل مــن الســلطنة ودولــة قطــر الشــقيقة .. كمــا 
ويســرنا باســم القطــاع الخــاص فــي الســلطنة الترحيــب باألشــقاء 
االعمــال  ورجــال  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي  المســؤولين 
التوفيــق  كل  الثانــي  لبلدهــم  لزيارتهــم  متمنيــن  القطرييــن 

والنجــاح بــإذن اهلل تعالــى .

الحضور الكريم .. 

شــهدت العالقــات التجاريــة واالســتثمارية بيــن الســلطنة ودولــة 
القليلــة  الســنوات  خــالل  ملموســة  تطــورات  الشــقيقة  قطــر 
الماضيــة وكان وال يــزال للقطــاع الخــاص العمانــي ونظيــره فــي 
قطــر دورا ملموســا فــي تعزيــز تلــك العالقــات وتشــير اإلحصائيــات 
الرســمية المتوفــرة حــول التبــادل التجــاري بيــن الســلطنة ودولــة 
بلغــت  قطــر  إلــى  العمانيــة  الصــادرات  أن  إلــى  الشــقيقة  قطــر 
حوالــي 549 مليــون ريــال عمانــي خــالل عــام 2017م منهــا صــادرات 
مــن   %  38.3 بنســبة  ر.ع  مليــون    210 بحوالــي   المنشــأ  عمانيــة 
إجمالــي الصــادرات. ولســلع معــاد تصديرهــا بحوالــي 339 مليــون 

ر.ع، بنســبة 61.7 % مــن إجمالــي الصــادرات.

االســتثمارات  أجمالــي  بلــغ  فقــد  االســتثمارات  صعيــد  علــى  امــا 
العمانيــة القطريــة المشــتركة أكثــر مــن 116 مليــون ريــال عمانــي 
حتــى عــام 2016 ، بلغــت المســاهمة القطريــة منهــا 76 مليــون 
فــي 152 شــركة  االســتثمار  ريــال عمانــي بنســبة 65%  مــن خــالل 
متوزعــة علــى قطاعــات التجــارة ، االنشــاءات ، الخدمــات ، العقــار ، 
الصناعــة ، النقــل ، التعديــن ، الصحــة ، المــال والكهربــاء والميــاه . 
ويالحــظ ان أعلــى نســب االســتثمارات فــي قطــاع العقــارات، ورغــم 
أهميــة هــذا القطــاع إال أنــه مــن المهــم خــالل المرحلــة المقبلــة 
أيضــا توجيــه النســبة األكبــر مــن تلــك االســتثمار لقطاعــات ذات 

اولويــة فــي برامــج التنويــع االقتصــادي فــي البلديــن. 

هــذا  ونقــاش  بحــث  مجــال  وهــو  االوليــة  المــواد  جانــب  وفــي 
المؤتمــر تشــير التقاريــر واالحصــاءات إلــى أن إنتــاج الســلطنة مــن 
المــواد االوليــة التــي تدخــل فــي مــواد البنــاء بلغــت فــي عــام 2017 
مــا يقــارب 39 مليــون متــر مكعــب، تــم تصديــر مــا يقــارب 14 مليــون 
طــن منهــا فــي نفــس العــام . وقــد بلغت  قيمة صادرات الســلطنة 
الــى دولــة قطــر مــن المــواد االوليــة مــا يزيــد عــن 19 مليــون دوالر 
أمريكــي فــي عــام 2016.. ونتطلــع كقطــاع خــاص بــان يتضاعــف 
االســتثمار المشــترك فــي هــذا القطــاع خــالل المرحلــة المقبلــة 
وذلــك ال شــك يتطلــب الوقــوف علــى التحديــات وايضــا التعريــف 
بالفــرص فــي هــذا القطــاع وهــو مــا ســيتم عبــر مــا ســيطرح مــن 
اوراق عمــل ومــا ســيقدم مــن رؤى وافــكار وايضــا مبــادرات لتنشــيط 

ــام.   ــاع اله ــذا القط ــي ه ــراكة ف ــاون والش التع

يهــدف  والــذي  الهــام  المؤتمــر  هــذا  فــي  المشــاركة  يســرني 
بيــن دولــة قطــر وســلطنة عمــان  التجاريــة  الروابــط  توثيــق  إلــى 
بقطــاع االنتــاج وتصديــر المــواد االوليــة، وخلــق منصــة للتواصــل 
بيــن الشــركات ورجــال األعمــال فــي االبلديــن الشــقيقين، وتعزيــز 
األوليــة  المــواد  قطــاع  فــي  خصوصــًا  المتبادلــة  اإلســتثمارات 
حجــم  تنامــي  مــع  قطــر  دولــة  فــي  كبيــراً  طلبــًا  يشــهد  والــذي 
المشــروعات اإلنشــائية الكبــرى ومشــروعات البنيــة التحتيــة مــن 
اللوجســتية  المناطــق  مشــروعات  وكذلــك  ومواصــالت  طــرق 
لكــرة  العــام  كأس  بمونديــال  الخاصــة  والمشــاريع  والخدميــة 

.2022 القــدم 

ال شــك أن العالقــات األخويــة المتينــة بيــن دولــة قطــر وســلطنة 
عمــان قــد شــهدت تطــوراً ملحوظــًا في الســنوات األخيــرة في ظل 
الرعايــة الحكيمــة لقائــدي البلديــن حضــرة صاحــب الســمو تميــم 
بــن ســعيد  بــن حمــد آل ثانــي وأخيــه جاللــة الســلطان قابــوس 
المعظــم ســلطان عمــان، حيــث إنعكســت هــذه العالقــات علــى 
مســتوى التعــادن التجــاري واالســتثماري بيــن قطاعــات األعمــال 
فــي البلديــن، وعبــر عــن ذلــك النمــو الكبيــر فــي حجــم التبــادل 
التجــاري والــذي ســجل مــا قيمتــه 2.7 مليـــار ريـــال فــي عــام 2017 
ــته %42. ــال فــي العــام الســابق 2016 بنمــو نسبـ ــار ريـ مقابــل 1.9 ملي

الحضور الكـرام:

العــم  منتصــف  فــي  قطــر  دولــة  علــى  الجائــر  الحصــار  بــدء  منــذ 
الماضــي، تحركــت قطاعــات األعمــال اقطريــة نحــو ســلطنة عمان 
الشــقيقة حيــث قمنــا بتنظيــم زيــارة ألكبــر وفــد تجــاري قطــري إلــى 
السلطنـــة وذلــك خــالل شــهر رمضــان المبــارك، وتــم عقــد لقــاًء 
مشــتركًا لرجــال االعمــال القطريــن والعمانيــن ولقــاءات ثنائيــة 
بيــن الشــركات القطريــة والعمانيــة، وقــد أســفرت تلــك اللقــاءات 
حــد  إلــى  ســاهمت  مشــتركة  وصفقــات  إتفاقيــات  توقيــع  عــن 
كمــا  العمانيــة،  بالمنتجــات  القطــري  الســوق  تزويــد  فــي  بعيــد 
تــم التوقيــع عقــود توريــد بيــن رجــال أعمــال قطرييــن وعــدد مــن 
أصحــاب الكســارات فــي ســلطنة عمــان لتوريــد مــادة الجابــرو إلــى 
والتــي  متبادلــة  الزيــارات  بعدهــا  توالــت  وقــد  القطــري،  الســوق 
أسســت لمرحلــة جديــدة مــن التعــاون المشــترك، وتــم التباحــث 
إقامــة تحالفــات وشــراكات ومشــروعات مشــتركة فــي كال  فــي 

البلديــن.

واليــوم يأتــي مؤتمــر المــواد األوليــة فــي مســقط، ليؤكــد علــى 
اســتمرار هــذه الشــراكة بيــن الجانبيــن، ونحــن فــي غرفــة قطــر نبارك 
هــذا التعــاون ونحــث رجــال األعمــال القطرييــن علــى عــدم اإلقتصــار 
فقــط علــى اســتيراد الســلع العمانيــة، وإنمــا أيضــًا االســتثمار فــي 
ــركات  ــاء ش ــو بن ــأة نح ــة مهي ــث أن الفرص ــة، حي ــئ العمانيـ الموان
الموانــئ  فــي  وخصوصــًا  الســلطنة  فــي  مشــروعات  إلنشــاء 
مــن  يعــد  والــذي  والدقــم  وصاللــة  صحــار  مينــاء  مثــل  العمانيــة 

المشــروعات الكبــرى والمهمــة.

فــي  تدخــل  هامــة  أوليــة  مــواداً  تتــج  عمــان  ســلطنة  كانــت  وإذا 
قطــاع اإلنشــاءات مثــل الجابــرو والرمــل والجيــر الحجــري وغيرهــا 
مــن المــواد األوليــة، فــإن دولــة قطــر تعتبــر مــن كبــار المســتوردين 

ضيوفنا االكارم

الحضور الكريم

بيــن  التجاريــة  المبــادالت  فــي  المحقــق  النمــو  مــن  نستشــف 
والفــرص  اإلمكانيــات  توفــر  الشــقيقة  قطــر  ودولــة  الســلطنة 
فــي  والشــراكة  التعــاون  مــن  اكبــر  مســتوى  لتطويــر   المتاحــة 
االســتفادة  وتحقيــق  االقتصاديــة  والقطاعــات  المجــاالت  جميــع 
لتعزيــز  والتجــارب  والخبــرات  االســتثمارات  تلــك  مــن  المتبادلــة 
فــرص  وتوفيــر  االقتصــادي  للتنويــع  الوطنيــة  والبرامــج  الخطــط 
التوظيــف والتشــغيل ودعــم مســاهمات القطــاع الخــاص فــي 
التنميــة وتمكيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الوطنيــة 
والمجــاالت   .. والتطويــر  والبحــث  االبتــكار   مشــروعات  وتعزيــز 
كثيــرة  مســتقبلية  تعاونــات  تأســيس  يمكــن  التــي  والفــرص 

 . ومتعــددة 

المهــم  المؤتمــر  لهــذا  للمنظميــن  شــكرنا  نوجــه  ختامــا 
أهدافــه  يحقــق  أن  متمنيــن  والداعميــن  فيــه  والمشــاركين 

وبركاتــه. اهلل  ورحمــة  عليكــم  والســالم  المنشــودة 

لهــذه المــواد نظــراً لحجــم المشــروعات اإلنشــائية التــي شــهدها 
ــة والتنمويــة ومونديــال 2022  الدولــة فــي ظــل النهضــة العمرانيـ

ــال. ــذا المج ــي ه ــاون ف ــن التع ــد م ــو مزي ــة نح ــئ الفرص ــا يهي مم

فــي  المرجــوة  أهدافـــه  المؤتمــر  يحقــق  أن  أرجــو  الختــــام،  وفــي 
والخــروج  الجانبيــن،  بيــن  اســتراتيجية  شركـــة  لتحقيــق  التمهيــد 
بتوصيــات تســهم فــي حــل المعوقــات الخاصــة بإنتــاج وتصديــر 

المــواد األوليــة إلــى دولــة قطــر.

وفقكم اهلل... والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

سعادة السيد
عبدالعظيم بن عباس البحراني

الرئيس التنفيذي - غرفة تجارة عمان 

سعادة السيد
محمد بن احمد طوار الكواري

نائب رئيس غرفة قطر
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الكلمات االفتتاحية

يســعدني أن أرحــب بجمعكــم الكريــم فــي هــذا اللقــاء حــول إدارة المــواد األوليــة 
الــذي يهــدف الــى تقديــم أحــدث المعلومــات عــن قطــاع مــواد البنــاء والتشــييد 
فــي ســلطنة عمــان ودولــة قطــر وســبل التعــاون بيــن البلديــن فــي مجــال ادارة 
الفــرص  بعــض  عــرض  الــى  باإلضافــة  االنشــاءات  قطــاع  فــي  األوليــة  المــواد 

االســتثمارية فــي قطــاع مــواد البنــاء.

واســمحوا لــي بدايــة أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى معالــي الدكتور/علــي بــن 
الهتمامــه  عمــان  ســلطنة  فــي  والصناعــة  التجــارة  وزيــر  الســنيدي،  مســعود 
المتواصــل لدعــم الجهــود فــي تطويــر قطــاع الصناعــة ودعــم عجلــة التنميــة 

الصناعــي.   المجــال  وخاصــة  مجاالتهــا  كافــة  فــي  االقتصاديــة 

كمــا أتقــدم بالشــكر أيضــا إلــى اللجنــة التنظيميــة للمؤتمــر والجهــات المشــاركة 
علــى حســن التنظيــم واالعــداد لهــذا المؤتمــر.

الحضور الكرام...

تعتبــر صناعــة مــواد البنــاء مــن الصناعــات المهمــة فــي دول مجلــس التعــاون 
وقــد  والتقــدم،  التنميــة  لتحقيــق  األساســية  المتطلبــات  مــن  فهــي  الخليجــي، 
والمناطــق  المــدن  مــن  العديــد  تشــييد  الخليــج  منطقــة  فــي  النهضــة  واكــب 
الســكنية والصناعيــة والتجاريــة والترفيهيــة، فضــاًل عــن البنيــة التحتيــة والمرافــق 

وغيرهــا. العامــة 

وتشــير قواعــد البيانــات الصناعيــة فــي منظمــة الخليــج لالستشــارات الصناعيــة 
أن قطــاع  صناعــات مــواد البنــاء فــي دول مجلــس التعــاون فــي عــام  2016 احتــل 
المرتبــة الرابعــة مــن حيــث حجــم االســتثمار، حيــث بلــغ حجــم االســتثمار فيــه  40.2  
مليــار دوالر،  شــكلت نحــو 10.2 % مــن مجمــوع األمــوال المســتثمرة فــي الصناعــات 
ــار دوالر، وبلــغ عــدد المصانــع فــي هــذا  التحويليــة التــي بلغــت حوالــي 394.9 ملي
القطــاع 2978 مصنعــًا، مثلــت نحــو 16.9 % مــن إجمالــي عــدد المصانــع التحويليــة 
التــي بلغــت فــي العــام نفســه حوالــي 17596 مصنعــًا، وبلــغ عــدد العامليــن فــي 
هــذه  الصناعــة حوالــي 278 ألــف عامــل، تمثــل حوالــي 16.7 % مــن إجمالــي عــدد 
العامليــن الــذي بلــغ حوالــي   1.7مليــون عامــل. كمــا وصــل معــدل النمــو الســنوي 
المركــب لقطــاع البنــاء والتشــييد فــي الناتــج المحلــي االجمالــي الــى 8.6% خــالل 

األعــوام 2010 - 2015.

والمنتجــات  الزجــاج  صناعــة  تضــم  عديــدة  مــواد  البنــاء  مــواد  صناعــة  تشــمل 
الزجاجيــة، والخــزف والبورســالن والســيراميك، والطــوب والبــالط، كمــا يشــمل 
والحديــد  والرخــام  األحجــار  وتشــكيل  والخرســانة  والجيــر  األســمنت  صناعــة 
هــذه  انتعشــت  وقــد  وغيرهــا.  والدهانــات  والبالســتيك  وااللومنيــوم  والصلــب 
الصناعــات بســبب تزايــد الطلــب عليهــا فــي الســوق المحلــي وأســواق التصديــر 
توفــر  إلــى  إضافــة  والتشــييد،  البنــاء  أعمــال  فــي  اســتخداماتها  فــي  والتوســع 
معظــم الخامــات األوليــة لهــذه الصناعــة. وتتوجــه معظــم منتجــات هــذا القطــاع 
لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي، مــع وجــود بعــض الفــرص لتصديــر بعــض 

وغيــره والســيراميك  واألســمنت  كالرخــام  المنتجــات 

وقــد أولــت المنظمــة اهتمامــًا كبيــراً فــي صناعــة مــواد البنــاء والتوجهــات الحديثة 
لهــذه الصناعــة فــي دول الخليــج العربيــة، ففــي شــهر أبريــل عــام 2014 عقــدت 
واليمــن،  الخليــج  دول  فــي  البنــاء  مــواد  لمصنعــي  األول  الملتقــى  المنظمــة 
وكان فرصــًة واعــدًة لطــرح قضايــا هــذه الصناعــة الحيويــة فــي ظــل زيــادة الطلــب 
مواصفــات  توحيــد  وبســبب  بالمنطقــة  اإلنشــائية  المشــاريع  مــن  المتوقعــة 

البنــاء الخليجــي والتوجــه نحــو حلــول المبانــي الخضــراء

مجــال  فــي  االســتثمارية  الفــرص  مــن  عــدد  وجــود  الــى  الدراســات  وتشــير 
الحديــد  ومنتجــات  والســيراميك  االســمنت  مثــل  الســلطنة  فــي  البنــاء  قطــاع 
واأللومنيــوم المشــكلة وغيرهــا. كمــا ان وجــود احتياطيــات تجاريــة مــن المعــادن 
فــي الســلطنة تبشــر بإمكانيــة تطويــر صناعــة المــواد الكيميائيــة المعتمــدة 
علــى المعــادن التــي مــن شــأنها ان تســاهم فــي تنويــع الصناعــة غيــر النفطيــة 
الكالســيوم  وكربونــات  الســليكون  أكســيد  ثانــي  انتــاج  المثــال  ســبيل  علــى 

المــواد. وغيرهــا مــن 

وتزخــر الســلطنة بكميــة كبيــرة مــن المــوارد المعدنيــة عاليــة الجــودة بفئتيــن 
والمعــادن  والكروميــت(  النحــاس  )مثــل  الفلزيــة  المعــادن  وهمــا  رئيســيتين، 
الالفلزيــة )مثــل الحجــر الجيــري والرخــام( وغيرهــا. وتتطلــع الحكومــة الــى التوســع 
ممــا  االقتصــادي،  التنويــع  الســتراتيجية  واعــدا  يعتبــر  والــذي  القطــاع  هــذا  فــي 
ســيجذب المزيــد مــن االســتثمار األجنبــي المباشــر، ويســاهم فــي الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي للبــالد وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب العمانــي.

ان النظــرة المســتقبلية لقطــاع االنشــاءات فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
الســكان  عــدد  تنامــي  بســبب  كبيــرة  احتياجــات  لديهــا  فالمنطقــة  إيجابيــة. 
والتطويــر فــي البنيــة التحتيــة مثــل اإلســكان والســياحة والمشــاريع الكبيــرة مثــل 
إكســبو 2020 فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة وكأس العالــم لكــرة القــدم 
2022 فــي دولــة قطــر ومشــروع »نيــوم« فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث 
المتوقــع ان تســاهم كل هــذه المشــاريع فــي نمــو قطــاع البنــاء فــي دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي بنســبة 5% للســنوات الخمــس المقبلــة حســب المؤشــرات 

العالميــة.

ربــط برامجهــا وانشــطتها االســتثمارية بتوجهــات دول  تعمــل المنظمــة علــى 
المجلــس المتمثلــة فــي الخطــط االســتراتيجية الهادفــة إلــى تنويــع مصــادر الدخل 
وتوفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل لمواطنيهــا إضافــة إلــى رفــع القيمــة المضافــة 
لمصادرهــا الهيدروكربونيــة وصناعــة المعــادن االساســية وذلــك بإعداد الدراســات 
إلــى  القطاعيــة والتقاريــر المتخصصــة والدراســات المتعــددة العمــالء وصــوال 
الصناعــات  فــي تصنيــع مخرجــات  الواعــدة خاصــة  االســتثمارية  الفــرص  تحديــد 

االساســية فــي قطاعــي البتروكيماويــات والمعــادن األساســية والبنــاء.

بقطــاع  المتعلقــة  الصناعيــة  لالستشــارات  الخليــج  منظمــة  أنشــطة  وضمــن 
البنــاء، قامــت المنظمــة بإعــداد دراســات قطاعيــة حديثــة لهــذه  صناعــة مــواد 
اليمنيــة،  والجمهوريــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مــن  كل  فــي  الصناعــة 
وتحديــد االولويــات االســتثمارية المناســبة اعتمــاداً علــى الميــزات التنافســية وبنــاء 
عليــه تصميــم مجموعــة مــن الفــرص االســتثمارية وعرضهــا علــى المســتثمرين 

بنــاًء علــى حاجــة األســواق المحليــة واالقليميــة.

إضافــة إلــى ذلــك تعكــف المنظمــة فــي هــذا العــام الــى اعــداد دراســة قطاعيــة 
حــول الفــرص االســتثمارية فــي قطــاع مــواد البنــاء فــي ســلطنة عمــان لتوفيــر 
بمــا  القطــاع  لهــذا  المســتقبلية  والتوجهــات  االســواق  معلومــات  مــن  المزيــد 
يســاهم بصــورة مباشــرة فــي اختيــار وتحديــد الفــرص الصناعيــة فــي قطــاع مــواد 

البنــاء.

وفــي الختــام ال يســعني أال أن أتقــدم لكــم بجزيــل الشــكر علــى حســن اصغائكــم، 
وأكــرر شــكري لألخــوة فــي شــركة حوكمــة لمــا بذلــوه مــن جهــد فــي التحضيــر 

واالعــداد لهــذا المؤتمــر الهــام متمنيــا للجميــع التوفيــق والســداد.

واهلل ولي التوفيق، والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

سعادة الدكتور
علي بن حامد المال

االمين العام المساعد - جويك

المتحدثون

من  االقتصاد  في  البكالوريوس  درجة  فيصل  يحمل 
وشهادة  مسقط  في  قابوس  السلطان  جامعة 
الماجستير في إدارة ا�عمال من جامعة ستراثكاليد. بدأ 
فيصل حياته المهنية في وزارة النفط والغاز في سلطنة 

عمان باحًثا في مجال السوق.
لتحليل  قّيمة  أساسية  معرفة  المنصب  هذا  أعطاه 

ا�عمال والتسويق الدولي للسلع.

Faisal holds a BSc in Economics from Sultan Qaboos University in 
Muscat and an MBA from the University of Strathclyde. Faisal started 
his career at the Ministry of Oil and Gas in Oman as a Market 
Researcher. This position gave him valuable background knowledge of 
business analysis and international commodities marketing.
In 2009, Faisal joined the Commercial team at SOHAR where he 
utilized his Ministerial experience to promote the growing business at 
the Port and Freezone.

Mr. Ahmed Abdalla  Al-Suwaidi
Operations Director – QPMC

السيد/ أحمد عبدا� السويدي
شركة قطر للمواد االولية

شركة  في  العمليات  إدارة  مدير  منصب  أحمد  يشغل 
عديدة،  أقسام  عن  المسؤول  وهو  ا�ولية  للمواد  قطر 
الموانئ  النقل،  خدمات  الرمل،  مصنع  الجابرو،  منها: 
تنفيذ  عن  با¬شراف  أيضًا  يقوم  اللوجستية.  والخدمات 
ذلك  في  بما  الرئيسية  المشاريع  وصيانة  وتشغيل 
درجة  على  حاصل  أحمد  السائبة.  المواد  مناولة  نظام 
الماجستير في ا¬دارة االستراتيجية مع مرتبة الشرف من 

.(HEC Paris) جامعة هوتس إتوديس كومرسيالز

Ahmed is the Operations Director of Qatar Primary Materials Company 
(QPMC). He is responsible for several business units: Gabbro, Sand Plant, 
Transport Services, Port and Logistics. He is also in charge of 
implementation, operation and maintenance of major projects including 
the Bulk Material Handling System (BMHS). Ahmed has a Master’s degree 
in Strategic Management from Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 
Paris (HEC Paris) and graduated with honors. He is currently a DBA 
candidate in Grenoble School of Management in France.

Dr. Salim Al-Mahrougi
Director General for Minerals Investments Affairs
The Public Authority for Mining

د. سالم المحروقي
مدير االستثمار - الهيئة العامة للتعدين

علوم  في  الدكتوراه  درجة  المحروقي  سالم  يحمل 
ا�رض من الكلية الملكية في لندن. انضم إلى شركة 
مجاالت  في  وعمل   ،  ٢٠٠١ عام  في  عمان  نفط  تنمية 
من  العديد  شغل   كما   الغاز،  وتطوير  االستكشاف  
المكامن  حلول  رئيس  ذلك  في  بما  المناصب 

واالستشارات الفرعية في شركة تنمية نفط عمان.

Salim holds a PhD in geoscience from the Imperial College London. 
He joined Petroleum Development Oman in 2001, and worked in 
Exploration, Gas Development, Study Centre, and People and Change 
Directorates. He held several positons including head of Reservoir 
Solutions and Subsurface Consultancy in the PDO Study Centre and 
Continuous Improvement Program (Lean) Manager in Petroleum 
Development Oman.

Eng. Suleiman Albalushi
Engineering expert – GOIC

م.سليمان البلوشي 
خبير هندسي  – منظمة الخليج لالستشارات الصناعية

حاصل المهندس سليمان  على درجة الماجستير 
في إدارة الطاقة والسياسة من جامعة بنسلفانيا 
ا�مريكية  المتحدة  الواليات  فيالدلفيا،  في 
المعهد  من  البترول  اقتصاد  في  وماجستير 
و  فرنسا  باريس،  في   للبترول   الفرنسي 
جامعة  من  البترول  هندسة  في  بكالوريوس 
تكساس في أوستن، الواليات المتحدة ا�مريكية.

Albalushi holds M.Sc. in Energy Management & Policy from 
University of Pennsylvania (Philadelphia, USA), Masters 
Diploma in Petroleum Economics from French Petroleum 
Institute, IFP (Paris, France), and B.Sc in Petroleum Engineering 
from University of Texas (Austin, USA).

Faisal Al Balushi
Commercial Manager - Sohar Port and Freezone

المهندس / فيصل علي البلوشي 
المدير التجاري - ميناء صحار 

Eng. Nasser Saif  Al-Maqbali
Deputy CEO
at Mineral Development Oman Company

المهندس/ ناصر المقبالي
نائب الرئيس التنفيذي

لشركة تنمية معادن عمان
والثروة  الزراعة  وزارة  في   له  وظيفة  أول  تولى 
١٩٩١ وتدرج في  السمكية كمهندس مشروع  عام 
المناصب حتى وصل الى درجة  مدير إدارة السدود 
الموارد  وزارة  إلى  انتقل  بعدها  سنوات).   ٤ (لمدة 

المائية كمدير للسدود (٦ سنوات)

• Started my career with Ministry of Agricultures and Fisheries 
as a Project Engineer until I reach the Director of Dams 
Department (for 4 years). 
• Moved to Ministry of Water Resources as a director of Dams 
(6 Years)

من  السالمة  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
إدارة  في  وماجستير  المركزية  ميسوري  والية  جامعة 
وات،  هيريوت  جامعة  من  ا�صول  وصيانة  المرافق 
الماضية،  عشرة  الخمس  السنوات  مدى  على  أدنبره. 
عمل المشاني  في قطاعات  النفط والغاز حيث عمل 
الخدمات  مجال  في  عمان  نفط  تنمية  شركة  في 
اللوجستية والصحة والسالمة والبيئة. البتروكيماويات، 

حيث انضم إلى شركة أروماتيكس عمان.

He holds a BSc in Safety Management from Central Missouri State 
University and an MSc in Facilities Management and Asset 
Maintenance from Herriot-Watt University, Edinburgh. Over the last 15 
years Mohammed has worked in different sectors: Oil and Gas where 
he worked in PDO in logistics and HSE. Petrochemicals, where he 
joined Aromatics Oman.For last 8 years at Port of Salalah where he 
started as HSE Senior manager.

Mr. Mohammed Al Mashani
General Manager for Corporate Affairs at Port of Salalah

السيد محمد المشاني  
المدير العام للشؤون العامة في ميناء صاللة

علوم  في  البكالريوس  درجة  إبراهيم  المهندس  يحمل 
الهندسة المعمارية من جامعة ميامي، فلوريدا، الواليات 
 ،PDC إلى  انضمامه  قبل   ،١٩٩٠ عام  ا�مريكية  المتحدة 
شغل العديد من المناصب في حكومة سلطنة ُعمان، 
كمهندس  بدأ  حيث  ظفار  بلدية  الخصوص،  وجه  وعلى 
مشروع ووصل  إلى منصب المدير العام للشؤون الفنية 
الميناء  في  العليا  ا¬دارة  فريق  مع  كثب  عن  يعمل  وهو 

في دعم تنفيذ ا¬ستراتيجية طويلة المدى.

Business Support Director, for the Port of Duqm Company SAOC (PDC) 
which is one of the pioneer companies in the Duqm area. PDC provides 
and coordinates the marine services (Pilotage, escort-berthing, mooring, 
pollution control…) needed in a port and markets the available land 
concessions to the different terminal (bulk, jetty, container…) operators.
Eng. Al Ibrahim graduated from the University of Miami, Florida, United 
States of America 1990 holding a Bachelor Science degree in 
Architectural Engineering.

Eng. Hashim bin Taher Al Ibrahim
Port of Duqm

المهندس / هاشم ا�براهيم
مدير دعم ا�عمال - ميناء الدقم
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البيان الختامي والتوصيات

إنعقــد بالعاصمــة العمانيــة مســقط خــالل يومــي 28و29مــارس 
المــواد  الدارة  االول  المؤتمــر  المــوج،  كمنســكي  بفنــدق  2018م 
أتــى تحــت شــعار »توثيــق العالقــة التجاريــة بيــن  االوليــة، والــذى 

ســلطنة عمــان ودولــة قطــر«.

وتشــرف المؤتمــر بحضورعــدد مقــدر مــن المســؤولين بســطنة 
عمــان ودولــة قطــر، وحضــور نخبــة مميــزة مــن الشــركات و رجــال 
االعمــال والمعنييــن مــن البلديــن ، بســعي جــاد لتوثيــق وتمتيــن 
وتجويــد العالقــة التجاريــة واالســتثمارية بيــن البلديــن الشــقيقين. 

كمــا تشــرف المؤتمــر بدعــم مــن وزارة التجــارة والصناعــة بســلطنة 
ومنظمــة  عمــان،  بســلطنة  للتعديــن  العامــة  الهيئــة  و  عمــان 
إســتراتيجية  وبشــراكة  )جويــك(  الصناعيــة  لالستشــارات  الخليــج 
عمــان  وصناعــة  تجــارة  وغرفــة  األوليــة  للمــواد  قطــر  شــركة  مــع 

وغرفــة وتجــارة قطــر.

ــة  ــن دول ــركات م ــن الش ــدد م ــن ع ــر م ــي المؤتم ــا رع كم
ــر :  قط

شركة قطر للمواد االولية   •
شركة البوابة للمواد االولية   •

شركة القرية التجارية   •
الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء   •

ومن سلطنة عمان : 

الشركة المجموعة العمانية العالمية لللوجستيات )اسياد(   •
ميناء الدقم   •
ميناء صاللة   •
ميناء صحار   •

مجموعة الخليج للتعدين   •

ــات  ــن ونقاش ــدار اليومي ــى م ــات عل ــس جلس ــداوالت خم ــالل م وخ
المســؤولين ورجــال االعمــال حــول وضــع مــواد البنــاء في ســلطنة 
عمــان ودولــة قطــر والمشــاريع المســتقبلية فــي مجــال التعديــن 
والتحديــات والفــرص التــى تواجــه مصنعــي ومســتهلكي مــواد 
البنــاء فــي دولــة قطــر والتحديــات التــى تواجــه قطاعــي النقــل 
ذلــك  الســتغالل  المتاحــة  والفــرص  والتخزيــن  واللوجســيات 

ــن. ــا يمك ــل م بأفض

حيث توصل المؤتمرون للتوصيات التالية :

زيــادة التعــاون بيــن الشــركات العمانيــة والقطريــة العاملــة   .1
االوليــة. والمــواد  البنــاء  مــواد  مجــال  فــي 

إنشــاء نافــذة إســتثمارية موحــدة لالجــراءات المتعلقــة بالمواد   .2
، لتســهيل دخــول االســتثمارات وتســهيل االجــراءات  االوليــة 

ومعالجــة المعوقــات. 

تبنــي منظمــة الخليــج لالستشــارات الصناعيــة ) جويــك ( إعــداد   .3
دراســات للفــرص االســتثمارية لتصنيــع مــواد البنــاء المعتمــدة 
علــى المــواد االوليــة المتوفــرة فــي الســلطنة بالشــراكة مــع 

الغــرف التجاريــة والصناعيــة بالبلديــن.

إصــدار أدلــة بيانــات ومعلومــات متخصصــة فــي مــواد البنــاء   .4
والمــواد االوليــة للترويــج للشــركات والمنتجــات العاملــة فــي 

هــذا المجــال.

إشــراك المؤسســات والشــركات المتوســطة والصغيــرة فــي   .5
وتشــجيع  البنــاء  ومــواد  والتعديــن  االوليــة  المــواد  مشــاريع 
الفــرص المتاحــة فــي هــذا القطــاع.  الشــباب لالســتفادة مــن 

المــواد  إدارة  مجــال  فــي  العاملــة  الكبــرى  الشــركات  تبنــي   .6
خــالل  مــن  المحليــة  المضافــة  القيمــة  إســتراتيجيات  االوليــة 

والتوظيــف. التناقــص 

 ) الالمنســتون   ( الجيــري  الحجــر  إســتخدام  وترويــج  تشــجيع   .7
البنــاء. مجــال  فــي  مســتخدمة  كمــادة 

لموانــئ  الكبيــرة  االســتيعابية  الطاقــة  مــن  االســتفادة   .8
العالميــة  التنافســية  التعرفــة  ذات  الســلطنة 

إعــادة النظــر فــي أســعار المــواد الســائبة فــي الموانــئ بحيــث   .9
ــد.  ــى ح ــام عل ــعير كل خ ــم تس يت

االســتعانة بالمختبــرات الحكوميــة أو أى مختبــرات معتــرف بهــا   .10
داخــل الســلطنة  لفحــص جــودة المــواد قبــل التصــدي. 

تــم صياغــة هــذه التوصيــات آمليــن وصولهــا للجهــات المعنيــة 
ــار  ــن االعتب ــات بعي ــذه التوصي ــي ه ــر ف ــه ، وأن ينظ ــا يخص كل فيم
بيــن  التعــاون  مــن   المزيــد  ســبيل  فــي  المناســبين  واالهتمــام 

البلديــن فــي مجــال المــواد االوليــة والتعدينيــة. 

ويشــكرالمؤتمر   ، المؤتمــر  هــذا  إنتهــاء  نعلــن  وبهــذا 
ــال  ــركات ورج ــات وش ــة ومؤسس ــان حكوم ــلطنة عم س
ــن  ــو حس ــم االنيق ــوة وحضوره ــة الدع ــى تلبي ــال عل االعم

االســتضافة وطيــب التعامــل وتحمــل المشــاق. 

كمــا يتقــدم المؤتمــر بوافــر التقديــر واالحتــرام لشــركتي 
ــي  ــز العمان ــر والمرك ــن قط ــة م ــات العام ــة للعالق حوكم
لخدمــات رجــال االعمــال ) تســاهيل ( مــن عمــان والشــريك 
االعالمــي صحيفــة الرؤيــة علــى الجهــود العظيمــة التــى 

بذلوهــا فــي ســبيل انجــاح هــذا المؤتمــر .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

البيان الختامي والتوصيات
المؤتمر االول الدارة المواد االولية

مسقط 28 -29 مارس 

Babeker Osman
Moderator of Session

السيد/ بابكر عثمان
مدير جلسة

Dr. Khaled Hassan
QCS Committee Member

الدكتور/ خالد حسن
عضو لجنة  مواصفات قطر ل�نشاء 

عضو لجنة  مواصفات قطر ل�نشاء  وأمين لجنة مراقبة 
السكرتير  وهو  الخرسانة  الفرعية  اللجنة   – الجودة 

السابق للمجموعة ا�وروبية ل�رصفة المستدامة
بالشرق  التحتية  البنية  إستشارات  مجال  في  يعمل 
الحكومية  السلطات  مع  كمنسق  ويعمل  ا�وسط، 
وقطاعات الصناعة على تطوير وتنفيذ التكنولوجيات 
التكلفة  حيث  من  فعالة  حلول  لتوفير  الجديدة 

لمشاكل البناء وإعادة التدوير

 is leading the TRL Infrastructure work in the Middle East developing and 
delivering business in various areas of sustainable construction, primary and 
recycled aggregate materials, pavement technology, concrete performance 
and durability, quality of construction, and asset management. He obtained 
his PhD in Civil Engineering from Leeds University (UK) in 1993, and 
worked in Leeds University till 2002 before he joined TRL-UK to lead their 
Materials and Structures Group. In 2008, Khaled moved to the Middle East 
to lead TRL infrastructure work in the region.

Chairman: Eng. M. Hassan AlZieb
Moderator of Session

المهندس/ محمد حسن الذيب
مدير جلسة

Dr. Ali Hamed Al-Mulla
Moderator of Session

د. علي حامد المال
مدير جلسة

Dr. Mohammed bin Saif Al – Kuwari
Assistant Undersecretary at the Ministry of
Municipality and Environment

الدكتور محمد بن سيف الكواري
الوكيل المساعد في وزارة البلدية والبيئة،

ترأس د.الكواري  اللجنة الوطنية لمواصفات قطر 
القطرية  المواصفات  اصدرت  والتي  ل�نشاء 

ل�نشاء وهو القانون المعتمد حاليا
العامة  ل�دارة  العام  المدير  منصب  سابقا  شغل 
تزيد  خبرة  ولديه  والتقيسس,  المختبرات  لشئون 

عن ٣٠ عاما فى مجال ا®نشاءات.

Manager of the Environmental Center of the Ministry and Head 
of the Qatar National Committee for Standards, which issued 
the Qatar specifications for construction, which is the currently 
approved law. He was formerly the Director General of the 
General Department for Laboratory and Measurements Affairs. 
He has over 30 years experience in construction.

Eng.Khalid M.Al-Emadi
Director of Quality and Safety Department
Public Works Authority

المهندس/ خالد محمد العمادي
مدير إدارة الجودة والسالمة

هيئة ا�شغال العامــة
مدير  منصب  العمادي  محمد  خالد  المهندس  يشغل 
منذ  العامة  ا�شغال  هيئة  في  والسالمة  الجودة  ادارة 
في  البكالريويس  درجة  يحمل  وهو  عاما   ١٥ نحو 

الهندسة المدنية من جامعة قطر
فإنه  والسالمة  الجودة  الدارة  كمدير  عمله  الى  اضافة 

ايضا يترأس اللجنة الفنية لمواصفات قطر ل�نشاء

Eng. Khaled Al Emadi has been the Director of Quality and Safety at 
the Public Works Authority for nearly 15 years. He holds a Bachelor’s 
degree in Civil Engineering from Qatar University
In addition to his work as Director of Quality and Safety Management, 
he also chairs the Technical Committee for Qatar Construction 
Specifications.

مدراء الجلساتالمتحدثون

المتحدثون
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الرعاة من دولة قطر
وفرت عدد من الشركات القطرية رعاية للمؤتمر على النحو التالي :

شركة قطر للمواد االولية   •
شركة البوابة للمواد االولية   •

شركة القرية التجارية   •
الشركة القطرية للمحاجر ومواد البناء   •

الرعاة من دولة قطر

شركة قطر للمواد ا�ولية

تمتلـــك   .٢٠٠٦ العـــام  فـــي  تأسســـت 
الشـــركة احتياطيـــات اســـتراتيجية من 
المـــواد اوليـــة فـــي قطـــر، كمـــا توفر 
حلوال متكاملة في مجاالت عدة منها: 
إدارة الموانئ، العمليات اللوجســـتية 
المـــواد  وتوزيـــع  التخزيـــن  ا�مـــداد،  و 
اوليـــة الرئيســـية لتلبيـــة االحتياجـــات 
القطرية فـــي أفق العام ٢٠٢٢ وما بعد 

ذلك.

الشريك ا
ستراتيجي

شركة البوابة للمواد ا�ولية

إن شـــركة البوابة للمـــواد اولية هي 
بالكامـــل،  مملوكـــة  قطريـــة  شـــركة 
لتقديـــم  أساســـي  بهـــدف  تأسســـت 
الدعـــم للرؤيـــة الوطنيـــة لدولـــة قطر 
غيـــر  الفـــرص  مـــن  مســـتقبل  لخلـــق 

المحدودة.
ســـي“  بـــي  ”جـــي  شـــركة  وتفتخـــر 
بخلفيتهـــا القوية في تزويـــد ”الجابرو“، 
وهـــو مجمـــع أساســـي لقطـــاع البناء 

في دولة قطر المزدهرة.
بعـــد أن فـــازت الشـــركة فـــي أول عقد 
تهـــدف  قطـــر،  حكومـــة  مـــع  رئيســـي 
الشـــركة إلى المساهمة في أنشطة 
البناء والتطوير في دولة قطر، وذلك 

من خالل االلتزام بكفاءة التوريد

الراعي البالتيني
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الرعاة من دولة قطر

شركة قطر للمواد ا�ولية

تمتلـــك   .٢٠٠٦ العـــام  فـــي  تأسســـت 
الشـــركة احتياطيـــات اســـتراتيجية من 
المـــواد اوليـــة فـــي قطـــر، كمـــا توفر 
حلوال متكاملة في مجاالت عدة منها: 
إدارة الموانئ، العمليات اللوجســـتية 
المـــواد  وتوزيـــع  التخزيـــن  ا�مـــداد،  و 
اوليـــة الرئيســـية لتلبيـــة االحتياجـــات 
القطرية فـــي أفق العام ٢٠٢٢ وما بعد 

ذلك.

الشريك ا
ستراتيجي

شركة البوابة للمواد ا�ولية

إن شـــركة البوابة للمـــواد اولية هي 
بالكامـــل،  مملوكـــة  قطريـــة  شـــركة 
لتقديـــم  أساســـي  بهـــدف  تأسســـت 
الدعـــم للرؤيـــة الوطنيـــة لدولـــة قطر 
غيـــر  الفـــرص  مـــن  مســـتقبل  لخلـــق 

المحدودة.
ســـي“  بـــي  ”جـــي  شـــركة  وتفتخـــر 
بخلفيتهـــا القوية في تزويـــد ”الجابرو“، 
وهـــو مجمـــع أساســـي لقطـــاع البناء 

في دولة قطر المزدهرة.
بعـــد أن فـــازت الشـــركة فـــي أول عقد 
تهـــدف  قطـــر،  حكومـــة  مـــع  رئيســـي 
الشـــركة إلى المساهمة في أنشطة 
البناء والتطوير في دولة قطر، وذلك 

من خالل االلتزام بكفاءة التوريد

الراعي البالتيني

الرعاة من سلطنة ُعمان
وفرت عدد من الشركات العمانية رعاية للمؤتمر على النحو التالي :

الشركة المجموعة العمانية العالمية لللوجستيات )اسياد(   •
ميناء الدقم   •
ميناء صاللة   •

ميناء صحار   •
مجموعة الخليج للتعدين   •
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الرعاة من سلطنة ُعمان

الهيئة العامة للتعدين

يتولـــى  ســـعادة المهنـــدس أحمد بن حســـن 
الذيـــب وكيـــل وزارة التجارة والصناعـــة للتجارة 
والصناعة رئاســـة  مجلـــس إدارة الهيئة العامة 
للتعديـــن والذي يضم فـــي عضويتة كل من 
ســـعادة الشـــيخ ســـعيد بـــن محمـــد بـــن علي 
البريكـــي مستشـــار بـــوزارة الداخلية، وســـعادة 
المهنـــدس علـــي بـــن محمد بـــن زاهـــر العبري 
وكيـــل وزارة البلديات ا�قليمية ومـــوارد المياه 
لشؤون موارد المياه، وسعادة سالم بن ناصر 
العوفـــي وكيـــل وزارة النفط والغاز، وســـعادة 
نجيـــب بن علي بـــن أحمد الـــرواس وكيل وزارة 

البيئة والشؤون المناخية
وكان مرسوما سلطانيا  برقم ٢٠١٤/٤٩  قد صدر 
في عام ٢٠١٤ بإنشـــاء الهيئة العامة للتعدين، 
التعديـــن،  قطـــاع  وتنميـــة  تطويـــر  بهـــدف  
وتحقيق االســـتغالل ا°مثل للثروات المعدنية 
واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع 

االقتصادي في السلطنة.

الراعي الرسمي

االستراتيجية الوطنية
اللوجيستية ٢٠٤٠

برنامج وضعه فريق خبراء االســـتراتيجية 
الوطنية اللوجيســـتية الـــذي يركز على 
نمو الناتج المحلـــي ا�جمالي والحصة 
الســـوقية من البضائع التي تتدفق إلى 
العمـــل  فـــرص  وتوفيـــر   ، المنطقـــة 
والفرص التجارية ، وتعزيز تصنيف ُعمان 
فـــي مختلـــف المؤشـــرات اللوجيســـتية 

والصناعية على المستوى العالمي.
مركز عمان للوجيستيات 

االســـتراتيجية  قيـــادة  المركـــز  يتولـــى 
إلـــى  الهادفـــة  اللوجيســـتية  الوطنيـــة 
جعل السلطنة مركزاً لوجيستيًا عالميًا 
مـــن خالل وضـــع خطط تنمية ا°ســـواق 
الوطنيـــة ، وتســـهيل إجـــراءات ا°عمال 
التجاريـــة ، وإدخـــال التطبيقـــات التقنية 
الوطنيـــة  الجهـــود  ودعـــم  المتقدمـــة، 

لتنمية رأس المال البشري.

الراعي البالتيني

التغطيات اإلعالمية
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���א� ◄ ٠٧

 تمكني 5000 شركة ناشئة من استخدام التكنولوجيا 

الــذاتــي 2018»، والــذي رســمــيــًا، أمــــس (األحـــــــد)، فــعــالــيــات الــــــدورة األولــــى -رئيس مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريني- افــتــتــح ســـعـــادة الــشــيــخ فــيــصــل بـــن قــاســم آل ثــانــي  التصنيع واإلنتاج تسليط مــن مــعــرض «قــطــر لالكتفاء  التي ستلعب دورًا يتيح لشركات خطوط  ابتكاراتها،  أحــدث  الرامية إلى بناء الضوء على  محوريًا في تحقيق أهــداف قطر، 

اقتصاد متنوع ومستدام، وقائم على أسس املعرفة 
مربع، واالبتكار. متر  آالف   10 مساحة  على  املــعــرض  حلولها ويستضيف 120 جناحًا من مختلف دول العالم.ضـــمـــن مــــركــــز الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــعـــارض واملــــؤتــــمــــرات، ويمتد  على  الضوء  العارضة  الجهات  إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.اإلنتاج والعمليات، بهدف دعم جهود قطر الرامية تنويع االقتصاد القطري، وتحسني كفاءة خطوط ومــنــتــجــاتــهــا، الــتــي تــســاهــم فــي دعـــم استراتيجية وستسلط 

ن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي  ّ
شركة الرقمي للشركات الصغيرة واملتوسطة»، حيث وزير املواصالت واالتصاالت، برنامج «التحول دش  5000 نحو  تمكني  البرنامج  استخدام يستهدف  مــن  الــدولــة  فــي  ومتوسطة  الصغيرة الـــرقـــمـــي لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر: «بــــرنــــامــــج الــتــحــول وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال ســـعـــادة فـــي كلمته التكنولوجيا بنهاية العام املقبل.صغيرة  الشركات  لتمكني  خصيصًا  التي كـــونـــه طـــريـــق املـــســـتـــقـــبـــل، ومـــفـــتـــاح الــنــجــاح الــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــا يــدعــم تــحــّولــهــا الــرقــمــي؛ واملـــــتـــــوســـــطـــــة فــــــي الـــــــدولـــــــة مــــــن اســــتــــخــــدام ُصــّمــم  الرقمية  الــثــورة  ومواكبة  قدمًا  البرنامج بنهاية العام 2019».ونطمح إلى استفادة أكثر من 5000 شركة من والتكلفة، وزيادة اإلنتاجية والربح واالبتكار. من مختلف التقنيات، لتوفير الوقت والجهد يمر العالم بها، بما يحقق االستفادة القصوى للمضي 

الـــتـــنـــمـــوي  الــــتــــخــــطــــيــــط  وزارة  الخدمات واإلحــــصــــاء اســتــطــالعــًا مــيــدانــيــًا لــلــعــام  تــــنــــفــــذ  لتقييم  الــتــوالــي،  على  امليدانية الـــحـــكـــومـــيـــة األخـــــــــرى بـــــالـــــدولـــــة، حــيــث الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــــــــوزارات واملـــؤســـســـات الثالث  العمليات  أمــس  يــوم  وتقييم نهاية شهر أبريل الحالي.لجمع البيانات املطلوبة، وتستمر حتى انطلقت  آراء  ملعرفة  االستطالع  انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن بـــالـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــلـــوقـــوف عــلــى مــتــلــقــي الـــخـــدمـــات ملـــســـتـــوى تــقــديــمــهــا ويهدف 

الحكومية  الــخــدمــات  نوعيتها لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــحـــديـــد أوجــــــه الــخــلــل مــســتــوى وجــــودة  وتــحــســني  تــطــويــرهــا  الحكومية يــشــكــل أرضـــيـــة صــلــبــة لــتــأســيــس حلقة وجـــودتـــهـــا، حــيــث إن هــــذا االســتــطــالع وســـبـــل  الجهات  بــني  مباشرة  تــكــون مبنية على وصــل  الــخــدمــات،  الوصول ملستوى رفيع للخدمات ورفــــــع مـــســـتـــوى تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور، فـــي تــحــســني نــوعــيــة وجـــــودة الــخــدمــات على توفير متطلباتهم، وهو ما يساهم أســــاس االســتــمــاع إلـــى آرائـــهـــم والــعــمــل ومــتــلــقــي  على الجمهور ومتلقي الخدمات. وهو ما سيعود بالنفع في املقام األول الــحــكــومــيــة يــتــجــاوز تــوقــعــات الــعــمــالء، بغية 

عن الخدمات الحكومية  «التخطيط» تقيس رضا الجمهور

 انطالق فعاليات معرض «قطر لالكتفاء الذاتي» 

 السليطي: «التحّول الرقمي» يمّثل طريق املستقبل 

◄ 5-4  

◄ 03  
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 أعلنت وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة، أمـــس، عــن إطـــالق خــدمــة تتيح 
القانونية  أو  االســتــشــاريــة  استفساراتهم  إرســـال  املــحــامــاة  ملكاتب 
حـــول تــأســيــس الــشــركــات، وذلـــك عــبــر تخصيص بــريــد إلــكــتــرونــي، 
يقوم من خالله املختصون بــاإلدارة املعنية في الــوزارة بالرد على 
إلى  أقل من 24 ساعة، دون تكّبد عناء الحضور  االستفسارات في 
م على أصحاب مكاتب  ّ

مبنى الوزارة، حيث كان الوضع السابق يحت
االستفسار عن أي إجراء يتعلق بتأسيس الشركات.املــحــامــاة وممثليهم الــحــضــور إلـــى مــبــنــى الــــــوزارة فــي حـــال طلب 

تأتي هــذه املــبــادرة في إطــار حــرص الـــوزارة على تحسني وتطوير 
الــخــدمــات بشكل مستمر، لــالرتــقــاء بمنظومة خــدمــات األعــمــال في 
دولـــة قــطــر، واملــســاهــمــة فــي تيسير الــخــدمــات املــقــدمــة للمتعاملني 
املعلومات،  على  الحصول  وتسهيل  إنجازها،  الـــوزارة وسرعة  مع 

واختصار الوقت واألعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 

 تمكني 5000 شركة ناشئة من استخدام التكنولوجيا 

إدارة شركة  -رئيس مجلس  املهندي  أحمد  بن  املهندس سعد   قــال 
قطر للمواد األولية- إن مستوردات البالد من مادة الجابرو الُعمانية 

قفزت إلى مستوى 633 ألف طن خالل شهر مارس املاضي.
وكــان حجم استيراد قطر من هــذه املــادة في يونيو من العام املاضي 
الجائر على  ــرض فيه الحصار 

ُ
ف الــذي  ألــف طــن، وهــو الشهر   37.500

املـــواد األولية  بــلــدان خليجية. وخــالل مؤتمر إدارة  الــدولــة مــن قبل 3 
املنعقد في مسقط، قال املهندي إن مشروع الشركة في خطمة املالحة 
بسلطنة ُعمان وصل إلى مرحلته النهائية، على أن يجري توقيع العقد 
مع املقاول خالل الربع الثاني من هذا العام، ليبدأ العمل في املشروع 

الذي ُيعّد واحدًا من أكبر املشروعات للشركة القطرية خارج البالد.
وقال أيضًا: «إن املرحلة األولى من املشروع ستنتج نحو 3 ماليني 
اإلنتاج تدريجيًا إلى 7 ماليني طن سنويًا». طن من حصى الجابرو خالل األشهر الثمانية األولى، ثم يتصاعد 

عن الشركات «إلكترونيًا»  «االقتصاد»: استفسار املحامني

 قطر تقترب من إنتاج «حصى 
الجابرو» في ُعمان 
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 تمكني 5000 شركة ناشئة من استخدام التكنولوجيا 

الــذاتــي 2018»، والــذي رســمــيــًا، أمــــس (األحـــــــد)، فــعــالــيــات الــــــدورة األولــــى -رئيس مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريني- افــتــتــح ســـعـــادة الــشــيــخ فــيــصــل بـــن قــاســم آل ثــانــي  التصنيع واإلنتاج تسليط مــن مــعــرض «قــطــر لالكتفاء  التي ستلعب دورًا يتيح لشركات خطوط  ابتكاراتها،  أحــدث  الرامية إلى بناء الضوء على  محوريًا في تحقيق أهــداف قطر، 

اقتصاد متنوع ومستدام، وقائم على أسس املعرفة 
مربع، واالبتكار. متر  آالف   10 مساحة  على  املــعــرض  حلولها ويستضيف 120 جناحًا من مختلف دول العالم.ضـــمـــن مــــركــــز الـــــدوحـــــة لـــلـــمـــعـــارض واملــــؤتــــمــــرات، ويمتد  على  الضوء  العارضة  الجهات  إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.اإلنتاج والعمليات، بهدف دعم جهود قطر الرامية تنويع االقتصاد القطري، وتحسني كفاءة خطوط ومــنــتــجــاتــهــا، الــتــي تــســاهــم فــي دعـــم استراتيجية وستسلط 

ن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي  ّ
شركة الرقمي للشركات الصغيرة واملتوسطة»، حيث وزير املواصالت واالتصاالت، برنامج «التحول دش  5000 نحو  تمكني  البرنامج  استخدام يستهدف  مــن  الــدولــة  فــي  ومتوسطة  الصغيرة الـــرقـــمـــي لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر: «بــــرنــــامــــج الــتــحــول وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال ســـعـــادة فـــي كلمته التكنولوجيا بنهاية العام املقبل.صغيرة  الشركات  لتمكني  خصيصًا  التي كـــونـــه طـــريـــق املـــســـتـــقـــبـــل، ومـــفـــتـــاح الــنــجــاح الــتــكــنــولــوجــيــا، بــمــا يــدعــم تــحــّولــهــا الــرقــمــي؛ واملـــــتـــــوســـــطـــــة فــــــي الـــــــدولـــــــة مــــــن اســــتــــخــــدام ُصــّمــم  الرقمية  الــثــورة  ومواكبة  قدمًا  البرنامج بنهاية العام 2019».ونطمح إلى استفادة أكثر من 5000 شركة من والتكلفة، وزيادة اإلنتاجية والربح واالبتكار. من مختلف التقنيات، لتوفير الوقت والجهد يمر العالم بها، بما يحقق االستفادة القصوى للمضي 

الـــتـــنـــمـــوي  الــــتــــخــــطــــيــــط  وزارة  الخدمات واإلحــــصــــاء اســتــطــالعــًا مــيــدانــيــًا لــلــعــام  تــــنــــفــــذ  لتقييم  الــتــوالــي،  على  امليدانية الـــحـــكـــومـــيـــة األخـــــــــرى بـــــالـــــدولـــــة، حــيــث الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــــــــوزارات واملـــؤســـســـات الثالث  العمليات  أمــس  يــوم  وتقييم نهاية شهر أبريل الحالي.لجمع البيانات املطلوبة، وتستمر حتى انطلقت  آراء  ملعرفة  االستطالع  انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن بـــالـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــلـــوقـــوف عــلــى مــتــلــقــي الـــخـــدمـــات ملـــســـتـــوى تــقــديــمــهــا ويهدف 

الحكومية  الــخــدمــات  نوعيتها لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــحـــديـــد أوجــــــه الــخــلــل مــســتــوى وجــــودة  وتــحــســني  تــطــويــرهــا  الحكومية يــشــكــل أرضـــيـــة صــلــبــة لــتــأســيــس حلقة وجـــودتـــهـــا، حــيــث إن هــــذا االســتــطــالع وســـبـــل  الجهات  بــني  مباشرة  تــكــون مبنية على وصــل  الــخــدمــات،  الوصول ملستوى رفيع للخدمات ورفــــــع مـــســـتـــوى تــقــديــمــهــا لــلــجــمــهــور، فـــي تــحــســني نــوعــيــة وجـــــودة الــخــدمــات على توفير متطلباتهم، وهو ما يساهم أســــاس االســتــمــاع إلـــى آرائـــهـــم والــعــمــل ومــتــلــقــي  على الجمهور ومتلقي الخدمات. وهو ما سيعود بالنفع في املقام األول الــحــكــومــيــة يــتــجــاوز تــوقــعــات الــعــمــالء، بغية 

عن الخدمات الحكومية  «التخطيط» تقيس رضا الجمهور

 انطالق فعاليات معرض «قطر لالكتفاء الذاتي» 

 السليطي: «التحّول الرقمي» يمّثل طريق املستقبل 
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 أعلنت وزارة االقــتــصــاد والــتــجــارة، أمـــس، عــن إطـــالق خــدمــة تتيح 
القانونية  أو  االســتــشــاريــة  استفساراتهم  إرســـال  املــحــامــاة  ملكاتب 
حـــول تــأســيــس الــشــركــات، وذلـــك عــبــر تخصيص بــريــد إلــكــتــرونــي، 
يقوم من خالله املختصون بــاإلدارة املعنية في الــوزارة بالرد على 
إلى  أقل من 24 ساعة، دون تكّبد عناء الحضور  االستفسارات في 
م على أصحاب مكاتب  ّ

مبنى الوزارة، حيث كان الوضع السابق يحت
االستفسار عن أي إجراء يتعلق بتأسيس الشركات.املــحــامــاة وممثليهم الــحــضــور إلـــى مــبــنــى الــــــوزارة فــي حـــال طلب 

تأتي هــذه املــبــادرة في إطــار حــرص الـــوزارة على تحسني وتطوير 
الــخــدمــات بشكل مستمر، لــالرتــقــاء بمنظومة خــدمــات األعــمــال في 
دولـــة قــطــر، واملــســاهــمــة فــي تيسير الــخــدمــات املــقــدمــة للمتعاملني 
املعلومات،  على  الحصول  وتسهيل  إنجازها،  الـــوزارة وسرعة  مع 

واختصار الوقت واألعباء التي يتحملها طالب الخدمة. 

 تمكني 5000 شركة ناشئة من استخدام التكنولوجيا 

إدارة شركة  -رئيس مجلس  املهندي  أحمد  بن  املهندس سعد   قــال 
قطر للمواد األولية- إن مستوردات البالد من مادة الجابرو الُعمانية 

قفزت إلى مستوى 633 ألف طن خالل شهر مارس املاضي.
وكــان حجم استيراد قطر من هــذه املــادة في يونيو من العام املاضي 
الجائر على  ــرض فيه الحصار 

ُ
ف الــذي  ألــف طــن، وهــو الشهر   37.500

املـــواد األولية  بــلــدان خليجية. وخــالل مؤتمر إدارة  الــدولــة مــن قبل 3 
املنعقد في مسقط، قال املهندي إن مشروع الشركة في خطمة املالحة 
بسلطنة ُعمان وصل إلى مرحلته النهائية، على أن يجري توقيع العقد 
مع املقاول خالل الربع الثاني من هذا العام، ليبدأ العمل في املشروع 

الذي ُيعّد واحدًا من أكبر املشروعات للشركة القطرية خارج البالد.
وقال أيضًا: «إن املرحلة األولى من املشروع ستنتج نحو 3 ماليني 
اإلنتاج تدريجيًا إلى 7 ماليني طن سنويًا». طن من حصى الجابرو خالل األشهر الثمانية األولى، ثم يتصاعد 

عن الشركات «إلكترونيًا»  «االقتصاد»: استفسار املحامني

 قطر تقترب من إنتاج «حصى 
الجابرو» في ُعمان 
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األولــيــة وزيـــادة االستثمارات الـــجـــانـــبـــني إنــــهــــا تـــســـاهـــم فـــــي زيـــــــــادة إنـــتـــاج  خـــــرج املـــؤتـــمـــر بـــتـــوصـــيـــات يـــقـــول خــــبــــراء مــن  املـــواد  وتصدير 
والقطرية العاملة في مجال مواد البناء واملواد 1. زيــــــادة الـــتـــعـــاون بـــني الـــشـــركـــات الــُعــمــانــيــة بني البلدين:

ومعالجة املــتــعــلــقــة بــــاملــــواد األولـــــيـــــة، لــتــســهــيــل دخــــول 2. إنشاء نافذة استثمارية موحدة لإلجراءات األولية.  اإلجـــــراءات  وتسهيل  االســتــثــمــارات 
لــــالســــتــــشــــارات املعوقات.  الـــخـــلـــيـــج  ــــي مـــنـــظـــمـــة 

ّ
تــــبــــن املعتمدة الــصــنــاعــيــة (جـــويـــك) إعــــداد دراســـــات للفرص 3.  الــبــنــاء  مـــواد  بــالــشــراكــة مــع الــغــرف الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة عــلــى املــــــواد األولــــيــــة املـــتـــوافـــرة فـــي الــســلــطــنــة االســتــثــمــاريــة لتصنيع 

فــــي مــــــواد الـــبـــنـــاء واملــــــــواد األولــــيــــة لــلــتــرويــج 4. إصدار أدلة بيانات ومعلومات متخصصة بالبلدين. 

مجال الفرص املتاحة في هذا القطاع. ومواد البناء وتشجيع الشباب لالستفادة من والصغيرة في مشاريع املواد األولية والتعدين 5. إشـــــراك املـــؤســـســـات والـــشـــركـــات املــتــوســطــة للشركات واملنتجات العاملة في هذا املجال.  فــي  العاملة  الكبرى  الــشــركــات  ي 
ّ
تبن الــقــيــمــة 6.  املــــــواد األولـــيـــة اســتــراتــيــجــيــات  في 7. تشجيع وترويج استخدام الحجر الجيري املضافة املحلية من خالل التناقص والتوظيف.إدارة  مستخدمة  مــادة  باعتباره  (الالمنستون) 

الكبيرة مجال البناء. الطاقة االستيعابية  الـــتـــعـــرفـــة الــتــنــافــســيــة 8. االستفادة من  ملــــوانــــئ الــســلــطــنــة ذات 
أي املوانئ، بحيث يتم تسعير كل خام على حد. 9. إعـــادة النظر فــي أســعــار املـــواد السائبة في العاملية.  أو  الحكومية  باملختبرات  االستعانة  جودة املواد قبل التصدير. مختبرات معترف بها داخل السلطنة، لفحص 10. 
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للمواد  قــــال املـــهـــنـــدس ســعــد بـــن أحـــمـــد املــهــنــدي  قــطــر  شــركــة  إدارة  شـــركـــة تدريجيًا إلى 7 ماليني طن سنويًا.الــثــمــانــيــة األولــــــى، ثـــم يــتــصــاعــد اإلنـــتـــاج طـــن مـــن حــصــى الـــجـــابـــرو خــــالل األشــهــر األولى من املشروع ستنتج نحو 3 ماليني األولية خالل افتتاحه املؤتمر: «إن املرحلة رئــيــس مجلس  إدارة  مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس  إلــى دولــة مــنــتــج الــجــابــرو إلـــى الــســفــن، بــمــا يسمح بـــأحـــدث املـــعـــدات الــتــي ســتــقــوم بتحميل كيلو متر، ينتهي برصيف بحري مجهز إنشاء طريق بحري بطول ال يقل عن 5ر1 مـــن مـــشـــروع خــطــمــة املـــالحـــة تــتــمــثــل في من سلطنة ُعمان- إلى أن املرحلة الثانية شــارك فيه نحو 350 مسؤوًال ومستثمرًا االستراتيجي في تنظيم هذا املؤتمر الذي قـــطـــر لــــلــــمــــواد األولــــــيــــــة -وهــــــــي الـــشـــريـــك وأشـــــــــــار  بتصدير 7 ماليني طــن سنويًا 
ألــف طن الجابرو بالسلطنة ارتفع من 500ر37 طن وبّني أن حجم استيراد دولة قطر من مادة قطر.  إلــى 633  فــي شهر يونيو 2017 

املــواد األولية إلى قطر من محجرين إلى 16 محجرًا. التعامل معها من أجل تصدير هذه املواد زيــــادة عـــدد املــحــاجــر الــُعــمــانــيــة الــتــي يتم خـــالل شــهــر مــــارس املـــاضـــي، إضــافــة إلــى  االستيراد الخاصة باإلنشاءات من إمارتي الفجيرة وكانت دولــة قطر تستورد  ينقطع  أن  قبل  الخيمة،  ً الســتــيــراد هـــذه املـــواد اتــــجــــهــــت األنــــــظــــــار إلـــــــى ســـلـــطـــنـــة ُعــــمــــان املـــفـــروض عــلــى دولـــــة قـــطـــر، ومــــن وقــتــهــا مــــن هـــاتـــني اإلمـــــارتـــــني بــســبــب الــحــصــار ورأس 
والــتــي تــحــتــاج منها دولـــة قــطــر نــحــو 20 بــاعــتــبــارهــا بـــديـــال
املسؤولني ورجال األعمال من البلدين.والصناعة الُعماني، في حضور حشد من أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة من السلطنة ودولة قطر- سعادة املهندس افتتح املؤتمر -الذي شارك فيه مسؤولون مليون طن سنويًا.

الخليج حــامــد املــال -األمـــني الــعــام املــســاعــد لقطاع مـــــن جـــهـــتـــه أوضــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عــــلــــي بــن ���כ بمنظمة  الصناعية  خالل املــشــروعــات  «جــويــك»-  الصناعية  كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة فـــي املـــؤتـــمـــر إلــــى أن لالستشارات 

العربية قـــطـــاع صـــنـــاعـــات مــــــواد الـــبـــنـــاء فــــي دول  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  نــحــومـــن حــيــث حــجــم االســتــثــمــار لــيــبــلــغ نحو فـــي عــــام 2016 جــــاء فـــي املــرتــبــة الــرابــعــة مجلس  شــكــلــت  أمـــيـــركـــي  دوالر  مـــلـــيـــار  حوالي9 مــلــيــار دوالر، وبــلــغ عـــدد املــصــانــع في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 10 % من مجموع األمــوال املستثمرة في 40  لت 
ّ
مث مصنعًا   2978 القطاع  بإمكانية كــاشــفــًا عـــن وجــــود احــتــيــاطــيــات تــجــاريــة ومــنــتــجــات الــحــديــد واألملــنــيــوم وغــيــرهــا، فـــي الــســلــطــنــة، كــاإلســمــنــت والــســيــرامــيــك االســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي مـــجـــال قـــطـــاع الــبــنــاء تــــشــــيــــر إلــــــــى وجــــــــــود عــــــــدد مــــــن الــــفــــرص مــصــنــعــًا. وقــــال ســعــادتــه: «إن الـــدراســـات التي بلغت في العام نفسه حوالي 17596 16 % من إجمالي عدد املصانع التحويلية هــذا  ر 

ّ
تبش السلطنة  في  املعادن  الــتــي مــن شأنها أن تساهم تطوير صناعة املواد الكيميائية املعتمدة من  املــعــادن  في تنويع الصناعة غير النفطية. على 

�א�  املــــــواد األولـــيـــة ���� �� فـــي مــؤتــمــر إدارة  -والذي ُعقد على مدى يومني- غرفة تجارة شـــــارك 

التجارية عـــبـــاس الـــبـــحـــرانـــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي فــي جلسته االفــتــتــاحــيــة عــبــدالــعــظــيــم بن وصـــنـــاعـــة ُعــــمــــان؛ حــيــث خـــاطـــب املــؤتــمــر  الــعــالقــات  أن  موضحًا  للغرفة، 

قطر  ودولـــة  السلطنة  بــني  خالل واالستثمارية  ملموسة  تطورات  شهدت  ُعماني خــالل عــام 2017، منها صـــادرات ُعمانية قطر بلغت حوالي 549 مليون ريال ُعماني وأضـــاف: «الــصــادرات الُعمانية إلــى دولة السنوات القليلة املاضية.الشقيقة  ريــال  210 ماليني  بحوالي  الــصــادرات املنشأ  إجــمــالــي  مــن  ُعــمــانــي بنسبة 61.7 % من والــســلــع ُمـــعـــاد تــصــديــرهــا بــحــوالــي 339 بنسبة 3ر38 %  مــلــيــون ريـــال 
إجـــــمـــــالـــــي إجماليها». أن  الـــــــبـــــــحـــــــرانـــــــي  املشتركة وأضـــــــــــــــــاف  القطرية  الُعمانية  ُعماني بلغ أكثر من 116 مليون ريال ُعماني حتى االستثمارات  ريــال  مليون   76 منها   ،2016 متوزعة قيمة املساهمة القطرية بنسبة 65 % من عــام  152 شركة  في  االستثمار  موضحًا أن أعلى نسب هذه االستثمارات والــتــعــديــن والــصــحــة والــكــهــربــاء واملــيــاه. والـــخـــدمـــات والــعــقــار والــصــنــاعــة والــنــقــل عـــلـــى قــــطــــاعــــات الــــتــــجــــارة واإلنــــــشــــــاءات خــالل 

إلى في قطاع العقارات. السلطنة  صــــادرات  قيمة  بلغت  عــام 2016، دولــة قطر من املــواد األولية ما يزيد على وقــد  فــي  أمــيــركــي  ـــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 19 مليون دوالر 
ّ

املــشــتــرك فـــي هـــذا الــقــطــاع خـــالل املــرحــلــة الــســلــطــنــة إلــــى أن يــتــضــاعــف االســتــثــمــار مـــعـــربـــًا عــــن تـــطـــل
املقبلة.

اإلنشائية املؤتمر يأتي في ظل ما تشهده دولة قطر بوفد ضم عدد من رجال األعمال، فأكد أن رئيس غرفة قطر- والذي شارك في املؤتمر أما السيد محمد بن طوار الكواري -نائب ���� ���  املشروعات  في حجم  تناٍم  2022، اللوجستية والخدمية واملشاريع الخاصة طـــرق ومـــواصـــالت ومـــشـــروعـــات املــنــاطــق الكبرى ومشروعات البنية األساسية من من  القدم  لكرة  العالم  كــأس  2017 بنسبة 42 % مقارنة بالعام 2016. البلدين الشقيقني شهد نموًا خالل العام مــبــيــنــًا أن حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بني بمونديال 
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ً من اإلمارات 
 قطر تنقل اعتمادها على املواد األولية إلى السلطنة بدال
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 تعزيز التعاون مع السلطنة في مجال املواد األولية  الدعوة إلشراك املؤسسات والشركات املتوسطة والصغيرة 

التغطيات اإلعالمية

متابعات
االثنين ١٦ رجب ١٤٣٩ هـ - ٢ أبريل ٢٠١٨ م - العدد (١٣١١٣)

٥

كــشــف   :]  - مــســقــط   

ــيــة  األول د 
الـــمـــوا ارة 

إد مــؤتــمــر 

في مسقط،  الذي عقد مؤخراً 

سلطنة  بين  التجارة  م 
حج أن 

فع بنسبة 
عمان ودولة قطر ارت

٤٢٪ خالل عام ٢٠١٧. 

بن  سعد  المهندس  ن 
وأعــلــ  

مجلس  رئيس  المهندي 
احمد 

لـــلـــمـــواد  قـــطـــر  شــــركــــة  إدارة 

شركة في 
ألولية، أن مشروع ال

ا

عمان  بسلطنة  مالحة  خطمة 

النهائية  ه 
مــرحــلــتــ إلـــى  صـــل 

و

قيع العقد 
 المشروع وتو

لترسية

الثاني  ربع 
ال خالل  المقاول   

مع

أ المقاول 
هذا العام وسيبد

من 

ُيعد  الــذي  وع 
المشر في 

العمل 

شروعات 
الم أكــبــر   

مــن واحــــداً 

ــيــة  د األول
طــر لــلــمــوا

لــشــركــة قــ

خارج دولة قطر. 

مــــهــــنــــدي خــــالل 
وقـــــــــال الــــ

 

الــمــواد  ة 
إدار لمؤتمر  افتتاحه 

ة األولـــى 
ن الــمــرحــلــ

ألولـــيـــة: إ
ا

نــتــج نــحــو ٣ 
ــمــشــروع ســتــ

مـــن ال

ن الجابرو خالل 
ماليين طن م

ولــــــى ثم 
ــمــانــيــة األ

شـــهـــر الــث
األ

إلى  يــجــيــاً 
تــدر اإلنــتــاج  د 

يتصاع

وأضاف  سنوياً.  طن  ماليين   ٧

لــمــرحــلــة 
ا أن 

لــــثــــانــــيــــة مــن 
ا

شـــــــــــــروع 
مـــــــــــــ

خطمة مالحة 

ــــل فـــي  ــــمــــث ــــت ي

إنــــشــــاء طــريــق 

بطول  بــحــري 

كـــيـــلـــو 
٥ر١ 

ر يــنــتــهــي 
مــــتــــ

بــــــــرصــــــــيــــــــف 

 المعدات 
ز بأحدث

بحري مجّه

منتج  بــتــحــمــيــل 
ســتــقــوم  الـــتـــي 

يسمح  بما  السفن  ى 
إل لجابرو 

ا

سنوياً  طن  ماليين   ٧ بتصدير 

ضــحــاً أن 
ـــة قــطــر، مــو إلـــى دول

من  قطر  دولة  استيراد  م 
حج

ارتفع  طنة 
بالسل الجابرو   

مادة

شهر  فــي  طــن  ألـــف   ٣٧٫٥ مــن 

طن  ألف   ٦٣٣ إلى   ٢٠١٧
يونيو 

خــــالل شــهــر مـــــارس الــمــاضــي 

 المحاجر 
إلى زيادة عدد

إضافة 

م التعامل معها 
ية التي يت

العمان

ذه الــمــواد 
ل تصدير هــ

مــن أجــ

حـــجـــريـــن 
إلـــــــى قــــطــــر مـــــن مـــ

السيد  كـــد 
وأ مــحــجــراً. 

 ١٦ إلـــى 

نائب  ري 
الكوا طوار 

بن  محمد 

ن المؤتمر 
رئيس غرفة قطر أ

دولــة  تشهده  مــا 
ظــل  فــي  يأتي 

ـن تــــنــــام فـــــي حــجــم 
قـــطـــر مــــ

شــروعــات 
الــمــ

شــــــائــــــيــــــة 
اإلنــــــ

ـــــــــرى  ـــــــــب
ـــــــــك ال

شـــروعـــات 
ومـــ

ــــــنـــــــــيـــــــــة 
الـــــــــبـــ

ـــاســـــــيـــــــة 
األســــ

مـــــــــــن طـــــــرق 

ومــــــواصــــــالت 

شـــروعـــات 
ومـــ

والخدمية 
للوجستية 

ا المناطق 

بمونديال 
الخاصة  والمشاريع 

رة القدم ٢٠٢٢، 
س العالم لك

كأ

ل التجاري 
حجم التباد

مبيناً أن 

شهد  لشقيقين 
ا لــبــلــديــن 

ا بــيــن 

بنسبة   ٢٠١٧ العام  الل 
خــ نمواً 

بــالــعــام  ة 
مـــقـــارنـــ بــالــمــائــة 

 ٤٢

ي المؤتمر 
٢٠١٦. وقد شارك ف

ومستثمراً 
مــســؤوًال 

 ٣٥٠ نحو 

ولة قطر، 
من سلطنة عمان ود

طر للمواد 
يث تمثل شركة ق

ح

ستراتيجي 
اال شريك 

ال األولــيــة 

للمؤتمر.

ي الخليج  
واد البناء ف

م

انـــــبـــــه، أوضـــــــح 
 ومـــــــــن جـــــ

امــد المال 
عــلــي بــن حــ

الــدكــتــور 

لقطاع  المساعد   
الــعــام يــن 

األمــ

ـــاعـــيـــة  صـــن
وعـــــات الـــ

الـــــمـــــشـــــر

ستشارات 
لال الخليج  بمنظمة 

جـــــويـــــك» خـــالل 
صـــنـــاعـــيـــة «

الـــ

قطاع  أن  ؤتمر، 
الم في  كلمته 

دول  في  البناء  واد 
مــ صناعات 

الخليج  ل 
لــدو التعاون  س 

مجل

جــاء   ٢٠١٦ عـــام  فـــي  الــعــربــيــة 

حيث  من  الرابعة  ة 
المرتب في 

 ٤٠ نحو  ليبلغ 
الستثمار 

ا حجم 

 ٪  ١٠ نحو  ّكلت 
ش دوالر  مليار 

مستثمرة 
ع األموال ال

من مجمو

وبلغ  تحويلية، 
ال صناعات 

ال في 

القطاع  ذا 
هــ في  المصانع   

عــدد

حــوالــي  مــثــلــت  مــصــنــعــاً   ٢٩٧٨

د المصانع 
ن إجمالي عد

١٦٪ م

العام  في 
بلغت  التي  يلية 

التحو

نفسه حوالي ١٧٥٩٦ مصنعاً. 

ات تشير 
ن الــدراســ

 وقـــال: إ

مــن الــفــرص 
إلـــى وجــــود عـــدد 

قطاع  مجال  فــي  ستثمارية 
اال

اإلسمنت 
ك السلطنة   

في البناء 

ت الحديد 
سيراميك ومنتجا

وال

غــيــرهــا، كــاشــفــاً 
أللــمــنــيــوم و

وا

 تــجــاريــة 
ـــيـــاطـــيـــات

جــــــود احـــت
و

لــســلــطــنــة 
ـــمـــعـــادن فــــي ا

مــــن ال

صناعة  تطوير  بإمكانية 
تبّشر 

المعتمدة 
ــيــمــيــائــيــة 

الــك ـــمـــواد 
ال

ـــــي مــن  ـــــت ن ال
لــــــمــــــعــــــاد

ــــى ا عــــل

ـي تــنــويــع 
 تــســاهــم فــ

شــأنــهــا أن

وأكــد  النفطية. 
غير  الصناعة 

على  تعمل  المنظمة 
أن  الــمــال 

ــشــطــتــهــا 
رامـــجـــهـــا وأن

ربــــــط بـــ

تــوجــهــات دول 
ثــمــاريــة بــ

االســتــ

الخطط  في 
المتمثلة   

المجلس

دفـــة إلــى 
جــيــة الـــهـــا

الســتــراتــيــ
ا

وتوفير  الــدخــل  ر 
مــصــاد تنويع 

ــعــمــل  ص ال
الــــمــــزيــــد مـــــن فــــــر

افـــة إلــــى رفــع 
واطــنــيــهــا إضـــ

لــمــ

صادرها، 
لم المضافة 

القيمة 

تعكف  نظمة 
الم أن  لى 

إ مشيراً 

ــى إعـــداد 
ــذا الـــعـــام عــل

خـــالل هـ

الفرص  حــول 
قطاعية  دراســة 

لــســلــطــنــة 
ـثـــمـــاريـــة فــــي ا

االســـتــ

معلومات 
مــن  المزيد  ر 

لتوفي

مستقبلية 
توجهات ال

األسواق وال

م بصورة 
 بما يساه

هذا القطاع
ل

وتحديد  اخــتــيــار  ي 
فــ مــبــاشــرة 

قطاع  فــي  الصناعية 
الــفــرص 

واد البناء. 
م

ملموسة 
تطورات 

عظيم بن عباس 
 وقال عبد ال

التنفيذي 
الــرئــيــس  نــي 

الــبــحــرا

صــــنــــاعــــة 
ــــــجــــــارة و ت

ــــغــــرفــــة  ل

التجارية 
العالقات 

إن  مــان: 
عــ

السلطنة   
بــيــن تــثــمــاريــة 

واالســ

شهدت  الشقيقة   
قطر ودولـــة 

لــــمــــوســــة خــــالل 
طـــــــورات مــــ

تـــــــ

لــيــلــة الــمــاضــيــة، 
نـــوات الــقــ

الـــســـ

دولة  إلى  مانية 
الع ادرات 

فالص

مليون   ٥٤٩ حوالي  بلغت  طر 
ق

ريــال عماني خــالل عــام ٢٠١٧ 

المنشأ  ية 
عمان صـــادرات 

منها 

ريـــال  مــاليــيــن   ٢١٠ بـــحـــوالـــي  

بالمائة  ٣ر٣٨  بنسبة  عــمــانــي 

والسلع  لصادرات 
ا إجمالي   

من

 ٣٣٩ بــحــوالــي  تصديرها 
مــعــاد 

بنسبة  عــمــانــي  ـــــال  ري مــلــيــون 

إجــمــالــي 
مـــن  بــالــمــائــة 

٧ر٦١ 

صادرات. 
ال

جـــمـــالـــي 
إ إن  وأضـــــــــــــاف:   

القطرية   
العمانية ت 

االستثمارا

ــت أكـــثـــر مــن 
ــغ ــل ـركــة ب

الــمــشــتـ

حتى  عماني  ريــال  مليون   ١١٦

مليون   ٧٦ مــنــهــا   ،٢٠١٦ عـــام 

لمساهمة 
ا قيمة  عماني  ريــال 

 بــالــمــائــة 
ة بــنــســبــة ٦٥

الــقــطــريــ

 ١٥٢ فــي  الستثمار 
ا خــالل  مــن 

قطاعات 
على  متوزعة  شركة 

لخدمات 
إلنشاءات وا

التجارة وا

ـصـــنـــاعـــة والــنــقــل 
والـــعـــقـــار والــ

والكهرباء 
والصحة 

والتعدين 

على نسب 
ضحاً أن أ

والمياه، مو

تــثــمــارات فــي قطاع 
هـــذه االســ

العقارات.

ي إلــــى أن 
 الــبــحــرانــ

 وأشــــــار

أن  تبّين   
إلحصاءات

وا التقارير 

اد األولية 
ج السلطنة من المو

إنتا

بناء بلغت 
تي تدخل في مواد ال

ال

ا يــقــارب ٣٩ 
فــي عــام ٢٠١٧ مــ

م تصدير 
مليون متر مكعب، ت

طن  مليون   ١٤ من  يقارب  ما 

وقد بلغت 
منها في نفس العام. 

إلــى  السلطنة   
صــــادرات

قيمة 

األولية  د 
الــمــوا من 

قطر  دولــة 

ما يزيد على ١٩ مليون دوالر 

أمريكي في عام ٢٠١٦، معرباً 

طـــاع الـــخـــاص 
ـــقـــ طـــلـــع ال

عــــن تـــ

يــتــضــاعــف  ن 
أ ســلــطــنــة 

الــ فــــي 

ــمــشــتــرك فــي هــذا 
ســتــثــمــار ال

اال

ة المقبلة.
الل المرحل

القطاع خ

الــمــؤتــمــر على 
د اشــتــمــل 

وقـــ

في يومه 
ت نقاشية 

ثالث جلسا

متحّدثون 
فيها  شــارك  األول، 

من دولة قطر وسلطنة عمان 

لتحديات 
ولت الفرص وا

، وتنا

دير المواد 
جال إنتاج وتص

في م

مــا انـــعـــقـــد خـــالل 
ألولـــــيـــــة، فــيــ

ا

ورشــة  للمؤتمر  الــثــانــي  م 
ــيــو ال

عــمــل حــــول مـــواصـــفـــات قطر 

مها ثالث من خبراء 
لإلنشاء قّد
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السابق  س 
الرئي اري 

الــكــو سيف 

ر لإلنشاء 
للجنة مواصفات قط

لـــعـــمـــادي 
والـــمـــهـــنـــدس خـــالـــد ا

اللجنة  س 
رئي

للجنة  الفنية 

الـــمـــواصـــفـــات 

دكـــــــتـــــــور 
والـــــــ

خــــالــــد حــســن 

اللجنة  عــضــو 

ســـــتـــــشـــــار 
ومـــــ

ــــركـــــــــــــــة 
شـــــــــــ

ر لــلــمــواد 
قــطــ

األولية. 

توصيات 
ال

شــاركــون في 
صـــــى الــمــ

 وأو

فعالياته  خــتــام  فــي  لــمــؤتــمــر 
ا

اون بــيــن 
ــــعــــ ــــت دة ال

ـــى زيـــــــــا عـــل

والقطرية 
العمانية 

الشركات 

البناء  واد 
مــ مجال  في  العاملة 

نافذة  وإنشاء  األولية،   
والمواد

إلجراءات 
ل موّحدة  ستثمارية 

ا

األولــــيــــة، 
بـــالـــمـــواد 

مــتــعــلــقــة 
الــ

تــثــمــارات 
االســ خـــول 

د لتسهيل 

ومعالجة 
إلجـــراءات 

ا وتسهيل 

عـــوقـــات، وتــبــنــي مــنــظــمــة 
الـــمـــ

لصناعية 
ا ستشارات 

لال الخليج 

راســــــــات 
) إعــــــــــداد د

(جــــــويــــــك

لتصنيع  ستثمارية 
اال للفرص 

مــعــتــمــدة على 
الــ  الـــبـــنـــاء 

مـــــواد

مـــتـــوفـــرة 
ولـــــيـــــة الـــ

ــــمـــــواد األ
الـ

لـــشـــراكـــة مــع 
ــلــطــنــة بـــا

فـــي الــس

لصناعية 
وا لــتــجــاريــة 

ا الــغــرف 

دار أدلـــــة 
بـــلـــديـــن، وإصـــــــــــ

بـــالـــ

تخّصصة 
م معلومات 

و بيانات 

ـــــمـــــواد  وال
ــــبــــنــــاء  د ال

فـــــي مــــــــوا

لــشــركــات 
ــتــرويــج لــ

ــل ألولــــيــــة ل
ا

 الــعــامــلــة فــي هــذا 
مــنــتــجــات

والــ

مؤسسات 
ال إشــراك 

و المجال، 

ــــوســــطــــة 
ــات الــــمــــت

ـــــــشـــــــركـــــ ل
وا

المواد  يع 
مشار في  والصغيرة 

البناء  واد 
ومــ والتعدين 

األولية 

الســتــفــادة 
جــيــع الــشــبــاب لــ

وتــشــ

هذا  في  المتاحة   
الفرص من 

القطاع. 

ــشــركــات 
ا بــتــبــنــي ال

 وطـــالـــبـــو

جال إدارة 
عاملة في م

الكبرى ال

راتيجيات 
است ولـــيـــة 

األ لـــمـــواد 
ا

من  المحلية   
المضافة  

القيمة

الل الــتــنــاقــص والــتــوظــيــف، 
خــــ

ـــــــجـــــــيـــــــع 
وتـــــــش

رويــــــــــــــج 
وتــــــــــــــ

ــــــخــــــــدام 
اســــــــتــ

حـــــــــــجـــــــــــر 
الـــــــــــ

ـــــــــيـــــــــري 
الـــــــــج

مــنــســتــون) 
(الــال

مـــــــــــــــــادة 
كـــــــــــــــــ

ستخدمة في 
م

ل الــبــنــاء، 
مــجــا

ـــــفـــــادة  ـــــت
واالس

ة الكبيرة 
االستيعابي

ن الطاقة 
م

التعرفة   
ذات السلطنة   

لموانئ

عــالــمــيــة، وإعــــادة 
نــافــســيــة الــ

الــتــ

د السائبة 
سعار الموا

النظر في أ

تسعير  يتم  بحيث  الموانئ  ي 
ف

االستعانة 
و حــد،  على  خــام  كل 

أي  أو  لحكومية 
ا ختبرات 

بالم

داخــل  بها  معترف  مختبرات 

المواد  دة 
جــو لفحص  السلطنة 

 التصدير.
قبل

ط .. المهندي: 
مواد البناء في مسق

 افتتح مؤتمر إدارة 

في الربع الثاني من ٢٠١٨
 ترسية مشروع خطمة مالحة 

ـــــــاً  ـــــــوي ن
ســـــــ ــــــــــــن  ط

ــــــــن  ــــــــي
ــــــــالي م  ٧ ــــــــروع  ــش

ــــــ ــــــــم ــل
ــــــ ل ـــــــــة  ـــــــي

ــ ـــــــــاج ـــت
ــــــ اإلن ـــــاقــــــــــة 

الــــــــــطـــــ
 

ي المؤتمر 
د المهندي خالل إلقاء كلمته ف

 سع

ؤتمر إدارة مواد البناء 
 جانب من حضور م

طــن  ألــــــف   ٦٣
٣ لـــــ  ـــر  ـــط ق

ــــــى  إل ــــرو 
ــــجــــاب ال ن 

مــــ ـــة  ـــي عـــمـــان
ـــ ال ـــــادرات 

الــــــصـ ــاع 
ـــ ـــــف ارت  

ـــة   ـــي عـــمـــان
ـــ ال ــــة  ــــطــــري

ــــق ال ـــــارة  ـــــج ـت
ــــ ال حــــجــــم  فــــــي  نــــــمــــــواً   ٪٤٢ طـــــــــــوار: 

بــــــن   

تــعــقــد «مــنــظــمــة   :]  - الـــدوحـــة 

ـنـــاعـــيـــة» 
ســــتــــشــــارات الـــصــ

ـــلـــيـــج لــــال
الـــخ

الــعــمــانــي 
ـــقـــطـــري 

«الـــلـــقـــاء ال
جــــويــــك) 

)

بالتعاون 
ألعمال»، 

ترك بين رواد ا
المش

لتنظيم   «
العصرية  

«الموهبة
شركة  مع 

مـــقـــرهـــا 
مــــؤتــــمــــرات (

لـــفـــعـــالـــيـــات والــــ
ا

عـــــمـــــان)، وذلــــــك فــــي فــنــدق 
ســلــطــنــة 

لــقــطــريــة 
ـز» بــالــعــاصــمــة ا

رســـيـــزونــ
«فـــو

١٢ أبريل 
-١١ ل الفترة من 

الدوحة خال

.٢٠١٨

األســــتــــاذ عــبــد 
ــد أشــــــار ســــعــــادة 

 وقـــ

العام  يــن 
األمــ عقيل 

ال حمد  بــن  الــعــزيــز 

ء يــنــدرج 
هـــذا الــلــقــا

ة إلـــى أن 
لــلــمــنــظــمــ

تعقدها «جويك»  ي 
الت الفعاليات  ن 

ضم

لــتــنــســيــق 
ــــتــــعــــاون وا

تـــعـــزيـــز ال
بــــهــــدف 

مجلس  دول  بين  لــتــجــاري 
وا الصناعي 

أهمية  ى 
عل مؤكداً  خليجي»، 

ال لتعاون 
ا

التنمية  ة 
عجل دفع  «في  المنظمة 

دور 

ي تــعــزيــز 
صــنــاعــيــة وفـــ

تــصــاديــة والــ
االقــ

قــطــاعــيــن 
ة بـــيـــن الــ

والـــشـــراكـــ
لـــتـــعـــاون 

ا

مــنــطــقــة، 
الــ دول  بــيــن  ص 

والـــخـــا الـــعـــام 

ســتــثــمــار 
وخـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــاالت اال

لتجارة».
وا

سعيد  بن  خادم 
بنت  منة 

آ وأشــارت   

ي لــشــركــة 
ــتــنــفــيــذ  ال

دي الـــرئـــيـــس
الــــعــــوا

الفعاليات  م 
لتنظي عصرية» 

ال لموهبة 
«ا

يتضّمن  المؤتمر   
أن إلى  والمؤتمرات  

ر أبرزها زيادة فرص 
ن المحاو

م عدداً 

شقيقتين 
ال ولــتــيــن 

الــد فـــي  ســتــثــمــار 
اال

األعــمــال 
رجـــال  بين  الــشــراكــة 

وتشجيع 

تـــجـــاريـــة 
حـــركـــة الـــ

ف تـــنـــشـــيـــط الـــ
بــــهــــد

ــتــصــاديــة 
نــمــيــة االق

مــســاهــمــة فــي الــتــ
والــ

بفرص  التعريف  ك 
كــذلــ البلدين، 

بين 

نــولــوجــيــا 
ــتــكــ طـــاع ال

ســـتـــثـــمـــار فــــي قـــ
اال

الستثمار 
ا فرص  لمقاربة 

واالتصاالت 

قتصادية 
اال العالقات  يز 

وتعز العالمية، 

اإلبــــــــداع 
روح  لـــخـــلـــق  ــبـــلـــديـــن 

الـ بـــيـــن 

الشباب». فئة 
بين  واالبتكار 

 القطري 
ى أن أهداف «اللقاء

 يشار إل

ألعــمــال» 
ا رواد  بين  لمشترك 

ا العماني 

األعمال  ل 
رجا مهمة  تسهيل  ى 

عل تركز 

لعمانيين 
وا قطريين 

ال ستثمرين 
والم

ســـتـــثـــمـــار ســـــواء فـــي دولـــــة قطر 
فـــي اال

شــراكــات 
الــ تشجيع 

و عــمــان،  سلطنة  أو 

عاون بين 
 تعزيز الت

والتجارية
لصناعية 

ا

التنمية  ي 
فــ لمساهمة 

ا بــهــدف  البلدين 

م الــلــقــاء في 
تـــصـــادي. كــمــا ســيــســاهــ

االقـــ

ومجاالته 
الستثمار 

ا بــفــرص  التعريف 

بـــلـــديـــن، 
ــــه فـــــي الـــ ــــزات مــــي

طـــبـــيـــعـــتـــه و
و

الــشــبــاب  ـــال 
األعـــم واد 

ر فــئــة  مــســاعــدة 
لــ

على  والتشجيع 
واإلبــــداع 

االبــتــكــار 
عــلــى 

 بــأنــواعــه كــافــة، كــمــا يــهــدف 
الســتــثــمــار

ا

الــبــشــريــة 
ـكــانــيــات 

ســتــفــادة مـــن اإلمـ
لــال

ـــحـــدودة وزيـــــادة 
طــبــيــعــيــة غــيــر الـــم

والــ

كافة،  الصعد  ى 
عل قتصادية 

اال القات 
الع

بين  شــراكــات 
الــ تشجيع 

إلـــى  افــة 
بــاإلضــ

البلدين.   
في والخبراء 

المصانع   
أصحاب

للنهوض  فرصة  سيكون  اللقاء  أن 
كما 

قـــطـــريـــة 
صــــاديــــة الـــ

ات االقــــتــــ
بــــالــــعــــالقــــ

زيــادة  مصلحة  فــي  يصب  مــا  العمانية، 

صــل إلـــى 
جـــاري لــيــ

ـــ ـــت ـــادل ال ب
ـــ ـــت حـــجـــم ال

لدولتين. 
ا طموحات 

ب تليق  ت 
مستويا

ور الــلــقــاء عـــــدداً من 
وتـــتـــنـــاول مـــحـــا

 

ـطـــاعـــات 
لـــمـــهـــمـــة فـــــي الـــقــ

الــــمــــواضــــيــــع ا

صـــنـــاعـــات 
ـــحـــيـــويـــة كـــالـــ

صــــاديــــة ال
االقــــتــــ

لسياحية، 
وا للوجستية 

ا واألعمال 
الثقيلة، 

مــجــيــات، وقــطــاع 
نــولــوجــيــا والــبــر

والــتــكــ

وقطاع  تشفيات، 
المس دارة 

وإ لعقارات، 
ا

 األدويــــــة 
شـــتـــقـــاتـــه، وصـــنـــاعـــة

الــــغــــاز ومـــ

لــغــذائــيــة، 
ا الــمــواد  ع 

وتصني شــتــقــاتــهــا، 
ومــ

حــيــوانــيــة 
ــــروة الــ ــــث ل

ــــزراعــــة وا ل
وقـــطـــاع ا

السمكية. 
و

طلق ١١ أبريل 
واد األعمال ين

ري العماني لر
 اللقاء القط

في المؤتمر
المشاركين 

 تكريم 

ب للمؤتمر 
 خالل جولة في المعرض المصاح

د. المال: ٤٠ مليار 

ستثمارات 
دوالر اال

الخليجية في 

مواد البناء 

البحراني:

مليون ريال 
 ٥٤٩

ي الصادرات 
عمان

مانية إلى قطر 
الع
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بدعم من المشاريع الحكومية.. التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة:

7 % نمو قطاع التشييد واإلنشاء حتى عام 2019 

الــحــكــومــي  إلـــــى أن األداء  الـــتـــقـــريـــر  نـــــوه 

لعب دورًا أساسيًا في أخــذ زمــام املبادرة 

 فــــــي مــــركــــبــــات 
ً
 شــــــامــــــا

ً
مــــحــــدثــــًا تــــــحــــــوال

ــن خـــــال إطــــــاق جــمــلــة مــن  ــاده، مــ ــتــــصــ اقــ

املــبــادرات االقتصادية املحفزة لقطاعاته 

ــتــــاح عــلــى  ــفــ ــيــــة، وتـــحـــفـــيـــزهـــا لــــانــ ــلــ املــــحــ

األســواق الخارجية وبناء شراكات عابرة 

لــلــجــغــرافــيــا، فـــي تــرجــمــة مــبــاشــرة لــرؤيــة 

القيادة الرشيدة التي وضعت االقتصاد 

القطري في مكانة قوية ومتينة، تدعمها 

ســيــاســة نــقــديــة حــكــيــمــة مــكــنــت قــطــر من 

الـــحـــفـــاظ عــلــى قــيــمــة الــــريــــال، األمـــــر الـــذي 

يدعم التوقعات الحكومية فــي أن يحقق 

اقتصاد دولة قطر نموا خال العام 2018 

ــا بـــن 2 و3%، فــيــمــا تـــوقـــع أن  ــتــــراوح مـ يــ

يحقق القطاع غير النفطي مــعــدالت نمو 

جيدة خــال العام الــجــاري، وهــي معدالت 

ــل الـــــظـــــروف الـــراهـــنـــة  ــ ــــي ظـ نـــمـــو مـــهـــمـــة فـ

الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد، وهـــو مــؤشــر جيد 

الــتــنــمــويــة ويمكنها  ســيــحــمــي مــســيــرتــهــا 

مــن مواصلة مشاريعها واإلنــفــاق عليها، 

وبالتالي تكون دولة قطر قد حافظت على 

مركزها اإلقليمي والــدولــي كدولة تتمتع 

بــاقــتــصــاد قــــوي يـــوفـــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 

جـــــاذبـــــة، تــحــمــيــهــا قــــوانــــن وتـــشـــريـــعـــات 

مــحــفــزة ومــعــززة لــاســتــثــمــارات املنفتحة 

على العالم.

األثر المالي للحصار 

ــــوة ومــــرونــــة  ــــى أن قــ ــقـــريـــر إلــ ــتـ ونـــــــوه الـ

ــــت لــه  ــانـ ــ الــــجــــهــــاز املـــــالـــــي لـــــــدى قــــطــــر كـ

مفاعيله اإليجابية، في قراءات الجهات 

أكــثــر مــن مناسبة،  الــدولــيــة املعنية فــي 

والتي عكستها تأكيدات بعثة صندوق 

الــنــقــد الــدولــي بــعــد الـــزيـــارة الــتــي قامت 

بــهــا مــؤخــرًا إلـــى الـــدوحـــة، وأوضــحــتــهــا 

ــر املــالــي  فــي تــقــريــر خـــاص حـــول أن األثــ

واالقـــــتـــــصـــــادي الـــــــذي خـــلـــفـــه الـــحـــصـــار 

الجائر على دولة قطر أخذ في التاشي، 

بـــعـــد أن نـــجـــح االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري فــي 

ــعـــار الــنــفــط  مـــواجـــهـــة الــتــقــلــبــات فـــي أسـ

ــة وانـــخـــفـــاضـــهـــا  ــيـ ــاملـ ــعـ ــــي األســــــــــواق الـ فـ

ــيــــة عــلــى  إلــــــــى مــــســــتــــويــــات غــــيــــر صــــحــ

اقتصادها، وكيف أنها تجاوزت اآلثــار 

الــســلــبــيــة لــانــخــفــاضــات الـــتـــي وصــلــت 

بــاألســعــار إلـــى مــســتــويــات غــيــر صحية 

اقــتــصــادهــا، بالتركيز على كفاءة  على 

اإلنفاق وإعــادة الهيكلة وبدمج العديد 

مـــن الــــــــوزارات واملـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 

إلـــى أن  لتعزيز مــســتــويــات األداء، الفــتــًا 

حــجــم املـــشـــاريـــع الـــتـــي تــنــفــذهــا الـــدولـــة 

بهدف تنويع اقتصادها واستعدادها 

الحتضان مونديال 2022، بات يتجاوز 

ــال، أي  ــ ـــ 728 مــلــيــار ريـ إجــمــالــه ســقــف الـ

ــاتـــج املــحــلــي  ــنـ الـ ــعــــادل 121% مــــن  ــا يــ مــ

اإلجمالي لعام 2017 لقطر.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت مع بداية 

الحصار الجائر حزمة تدابير وإجراءات 

في إطار استراتيجيتها البديلة، تسير 

ــواٍز لــتــحــقــيــق إســتــراتــيــجــيــة  ــ فـــي خـــط مــ

الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــثــانــيــة لـــدولـــة قطر 

2018 - 2022، التي تم تدشينها مؤخرًا، 

ــوة أخــــــرى فــــي ســبــيــل  ــطـ ــتــــي تـــعـــد خـ والــ

تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030.

شبكة مواصالت حديثة 

وأوضـــــح الــتــقــريــر أن مــســتــويــات اإلنــفــاق 

الحكومي على املشاريع الرئيسية الكبرى 

الــتــطــويــريــة، بــمــا فيها  والــبــنــيــة التحتية 

شـــبـــكـــة املـــــواصـــــات الـــحـــديـــثـــة ومــــشــــروع 

الريل، وكل تلك املتصلة باستضافة قطر 

الــعــالــم 2022، هــي عناصر محركة  لــكــأس 

ــار الــعــمــرانــي والــعــقــاري  ودافـــعـــة لــــازدهــ

ونمو صناعة البناء والتشييد في قطر، 

الـــذي راكـــم خــال الــســنــوات املــاضــيــة نموًا 

ســنــويــًا مــركــبــًا نسبته 15%، وذلـــك خــال 

إلـــى 2017،  الــفــتــرة املــمــتــدة مـــا بـــن 2012 

وهذا النمو في سوق البناء والتشييد في 

قطر، يتوقع له أن يتواصل بوتيرة سنوية 

بنحو مركب قد يصل إلى 7% حتى العام 

2019، وفقًا ملؤسسات عاملية متخصصة، 

مــمــا يـــدعـــم املــســاعــي الــحــكــومــيــة لــتــنــويــع 

االقــتــصــاد وتــقــلــيــل االعــتــمــاد عــلــى قــطــاع 

النفط والغاز، انسجامًا مع خطة التنمية 

ــة قطر  الــتــي تضمنتها رؤيــ االقــتــصــاديــة 

الوطنية 2030.

قانون تملك األجانب 

ــتـــب مــــراقــــبــــة الـــــســـــوق إلـــــــى أن  ــكـ ونــــــــوه مـ

املستثمر العقاري يترقب باهتمام سريان 

قانون تملك العقار لغير القطرين والذي 

ــمــــارات الـــجـــديـــدة  ــثــ ــتــ ســـيـــرفـــع حـــجـــم االســ

بــالــســوق الــعــقــاري، بــعــد أن وافـــق مجلس 

الـــــــوزراء عــلــى قـــانـــون تــنــظــيــم االســتــثــمــار 

األجــنــبــي، األمـــر الـــذي سيسهم بــاجــتــذاب 

رؤوس األمـــوال األجنبية، ويــدفــع بعجلة 

التنمية االقتصادية للباد.

وتـــــوقـــــف مـــكـــتـــب مــــراقــــبــــة الـــــســـــوق أمـــــام 

مــبــادرات هيئة األشغال العامة )أشغال(، 

مــن أجــل اســتــخــدام املـــواد املــعــاد تدويرها 

ــا، األمـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــقـــدم  ــهــ ــعــ ــاريــ فـــــي مــــشــ

دفــعــًا قــويــًا ومــلــمــوســًا فـــي تــطــويــر حــركــة 

اإلنــشــاءات، مثمنًا جهود الهيئة الرامية 

إلـــــــى تــــعــــزيــــز أطـــــــر االســـــتـــــدامـــــة الــبــيــئــيــة 

الــدولــة الطبيعية  واملحافظة على مـــوارد 

وتقليل تكلفة املشاريع.

ووفقًا لتصريحات »أشغال« فإن مبادرات 

إعادة تدوير مواد األسفلت واستخدامها 

في تنفيذ مشاريع هيئة األشغال العامة 

تسهم في الخفض املباشر في تكلفة مواد 

البناء مــن ركــام وبيتومن، بنسبة تصل 

إلـــى 17% عــنــد اســتــخــدام األســفــلــت املــعــاد 

تدويره دون حساب الخفض في التكاليف 

غير املــبــاشــرة، وهــو يــقــرأ بشكل أو بآخر 

الــذي تحقق في قطاع التشييد  في النمو 

واإلنشاءات، والذي بلغ نحو 15%، وهذه 

الزيادة تؤشر على قوة وصابة االقتصاد 

القطري في مواجهة الحصار.

أكد التقرير العقاري بمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، 

ثبات القطاع العقاري في قطر، وأنه قادر على مواجهة املعوقات الراهنة 

وفي طليعتها التحديات الجيوسياسية، املتمثلة في الحصار الجائر 

الذي أقدمت عليه دول في املنطقة ضد قطر في الخامس من يونيو 

املاضي، وبني التقرير أن املؤشرات التي رصدها مكتب مراقبة السوق 

حول سير األعمال اإلنشائية واملشاريع الحيوية والرئيسية التي تنفذها 

الحكومة في مختلف املناطق القطرية، ما زالت تدفع بالقطاع العقاري 

وبكافة مكوناته وفئاته قدمًا لتحقيق مزيد من النمو، ويتوقع أن يحقق 

بوتيرة سنوية على نحو مركب ما قد يصل إلى 7% حتى العام 2019، وفقًا 

ملؤسسات عاملية متخصصة، في الوقت الذي راكم فيه خالل السنوات 

املاضية نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 15%، وذلك خالل الفترة املمتدة ما 

بني 2012 إلى 2017.

الدوحة - 

350 مسؤواًل ومستثمرًا في مؤتمر »المواد األولية«

42 % نمو التبادل التجاري بين قطر 

2017 وعمان خالل 

فيما اعــلــن الــدكــتــور املــهــنــدس سعد بن 

ــنـــدي رئـــيـــس مــجــلــس ادارة  ــهـ املـ أحـــمـــد 

شــركــة قــطــر لــلــمــواد االولــيــة أن مــشــروع 

ــمـــة مـــاحـــة  الــــشــــركــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة خـــطـ

ــان وصــــــل إلــــــى مــرحــلــتــه  ــمــ بــســلــطــنــة عــ

الــنــهــائــيــة لــتــرســيــة املــــشــــروع وتــوقــيــع 

ــقـــاول خـــال الـــربـــع الــثــانــي  الــعــقــد مـــع املـ

مـــن هـــذا الـــعـــام وســيــبــدأ املـــقـــاول العمل 

ــدا مــن أكبر  فــي املــشــروع الـــذي يعد واحـ

املشروعات لشركة قطر للمواد األولية 

خارج دولة قطر.

وقـــال »املــهــنــدي« خــال افتتاحه ملؤتمر 

املــواد االولية في مسقط االربعاء  إدارة 

املاضي، إن املرحلة األولــى من املشروع 

ستنتج نــحــو 3 مــايــن طــن مــن حصى 

الجابرو خــال االشهر الثمانية األولــى 

ثـــم يــتــصــاعــد االنـــتـــاج تــدريــجــيــا إلــــى 7 

ماين طن سنوًيا.

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة  وأشـــــــــار رئــ

ــلــــمــــواد األولـــــيـــــة وهــــــي الـــشـــريـــك  قـــطـــر لــ

االســتــراتــيــجــي فــي تنظيم هـــذا املؤتمر 

ــارك فــيــه نــحــو 350 مــســؤوال  ــ ــــذي شـ والــ

ومــســتــثــمــرا مـــن عـــمـــان إلــــى أن املــرحــلــة 

ــثـــانـــيـــة مــــن مــــشــــروع خـــطـــمـــة املـــاحـــة  الـ

يتمثل في إنشاء طريق بحري بطول ال 

يقل عن 1.5 كيلو متر ينتهي برصيف 

ــأحــــدث املــــعــــدات الــتــي  بـــحـــري مــجــهــز بــ

ســتــقــوم بــتــحــمــيــل مــنــتــج الـــجـــابـــرو إلــى 

السفن بما يسمح بتصدير 7 ماين طن 

سنويا إلى دولة قطر. 

وبـــن أن حــجــم اســتــيــراد دولـــة قــطــر من 

مادة الجابرو بالسلطنة ارتفع من 37.5 

ألف طن في شهر يونيو 2017 الى 633 

ألـــــف طــــن خـــــال شـــهـــر مــــــارس املـــاضـــي 

إضافة الى زيادة عدد املحاجر العمانية 

التي يتم التعامل معها من أجل تصدير 

هـــذه املــــواد الـــى قــطــر مــن محجرين إلــى 

16 محجرا.

ــلـــي بــن  ــتــــور عـ ــدكــ مــــن جـــهـــتـــه أوضـــــــح الــ

املــا األمــن العام املساعد لقطاع  حامد 

املشروعات الصناعية بمنظمة الخليج 

لــــاســــتــــشــــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة »جــــويــــك« 

خــال كلمته االفتتاحية فــي املؤتمر ان 

قــطــاع صــنــاعــات مــــواد الــبــنــاء فـــي دول 

لــدول الخليج العربية  مجلس التعاون 

فــي عـــام 2016 جـــاء فــي املــرتــبــة الــرابــعــة 

مــن حيث حجم االستثمار ليبلغ نحو 

امــريــكــي شــكــلــت نحو  40 مــلــيــار دوالر 

10 % مـــن مــجــمــوع األمـــــوال املستثمرة 

الــتــي بلغت  الــصــنــاعــات التحويلية  فــي 

9 مـــلـــيـــارات دوالر وبــلــغ عــــدد املــصــانــع 

الــقــطــاع 2978 مــصــنــًعــا مثلت  فـــي هــــذا 

حوالي 16 % من اجمالي عدد املصانع 

الــعــام نفسه  التحويلية التي بلغت فــي 

17596 مصنعا. 

ــارك فــي مؤتمر ادارة املـــواد االولــيــة  وشـ

والــــــــذي عـــقـــد بـــفـــنـــدق كــمــبــنــســكــي عــلــى 

مـــــدى يــــومــــن غــــرفــــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة 

عمان حيث خاطب املؤتمر في جلسته 

ــن عــبــاس  االفـــتـــتـــاحـــيـــة عـــبـــد الــعــظــيــم بــ

الــتــنــفــيــذي للغرفة  الــرئــيــس  الــبــحــرانــي 

ــة  ــاريــ ــجــ ــتــ الــ الــــــعــــــاقــــــات  ــا أن  ــ ــــحـ مـــــوضـ

واالستثمارية بن السلطنة ودولة قطر 

الشقيقة شهدت تطورات ملموسة خال 

السنوات القليلة املاضية، فالصادرات 

إلــى دولـــة قطر بلغت حوالي  العمانية 

549 مليون ريال عماني خال عام 2017 

منها صـــادرات عمانية املنشأ بحوالي 

210 ماين ريال عماني.

وأشــار البحراني الى أن قيمة صــادرات 

ــــن املــــــواد  الـــســـلـــطـــنـــة الــــــى دولـــــــة قـــطـــر مـ

األولــيــة بلغت مــا يــزيــد على 19 مليون 

دوالر أمريكي في عام 2016، معرًبا عن 

الــخــاص فــي السلطنة ان  الــقــطــاع  تطلع 

يتضاعف االســتــثــمــار املــشــتــرك فــي هذا 

القطاع خال املرحلة املقبلة والتي )با 

شك سيتم التعرف على الفرص للوقوف 

على التحديات في هــذا القطاع عبر ما 

سيطرحه هذا املؤتمر(.

ــوار الـــكـــواري نــائــب رئيس  محمد بــن طـ

غرفة قطر والذي شارك في املؤتمر بوفد 

ضم عددا من رجال االعمال أكد أن حجم 

التبادل التجاري بن البلدين الشقيقن 

شهد نمًوا خال العام 2017 بنسبة 42 

% مقارنة بالعام 2016.

وخــرج املؤتمر بتوصيات يقول خبراء 

مـــن الــجــانــبــن إنــهــا ســتــســهــم دون شك 

في زيــادة إنتاج وتصدير املــواد األولية 

ــمــــارات بــــن الـــبـــلـــديـــن،  ــثــ ــتــ وزيـــــــــادة االســ

حــيــث أعــلــن الـــدكـــتـــور عــلــي حــامــد املـــا، 

ــد فــــــي مــنــظــمــة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــام املـ األمـــــــــن الــــــعــــ

الــخــلــيــج لــاســتــشــارات الــصــنــاعــيــة هــذه 

التوصيات والتي تضمنت نقاطا هامة 

ــا، زيــــادة الــتــعــاون بــن الــشــركــات  أبـــرزهـ

العمانية والــقــطــريــة العاملة فــي مجال 

ــة، وإنـــشـــاء  ــيــ ــــواد الــبــنــاء واملــــــواد األولــ مـ

نــافــذة اســتــثــمــاريــة مــوحــدة لـــاجـــراءات 

املتعلقة باملواد االولية لتسهيل دخول 

االستثمارات ومعالجة املعوقات.

■ د. سعد المهندي يخاطب الحضور

■ جانب من جولة كبار الشخصيات بالمعرض المصاحب للمؤتمر

مسقط - 

كشف مؤتمر عقد في مسقط بسلطنة عمان االسبوع املاضي ان حجم التبادل التجاري بني سلطنة عمان وقطر ارتفع 

بنسبة 42 % خالل عام 2017. وقال مسؤولون في البلدين شاركوا في مخاطبة مؤتمر ادارة املواد االولية ان التجارة 

بني البلدين في حال تصاعد مستمر منذ العام املاضي.

التغطيات اإلعالمية
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المنظمونعن المؤتمر

منظمـــة الخليـــج لالستشـــارات 
الصناعية:

لالستشـــارات  الخليـــج  منظمـــة   " تأسســـت 
الصناعيـــة "(جويـــك) عـــام ١٩٧٦ مـــن قبـــل: دول 
مقرهـــا  ويقـــع  الخليجـــي،  التعـــاون  مجلـــس 

الرئيسي في الدوحة. 
ويتبلور الغرض من إنشاء المنظمة في تحقيق 
الـــدول  بيـــن  الصناعـــي  والتنســـيق   التعـــاون 
ا§عضـــاء. فيتلخـــص نشـــاط جويك فـــي جمع و 
نشـــر المعلومـــات عـــن مشـــروعات و سياســـات 
التنمية الصناعيـــة، وتقديم المقترحات الخاصة 
بإقامة مشـــروعات صناعية مشـــتركة بين الدول 

ا§عضاء.

The Gulf Organization for Indus-
trial Consulting (GOIC)
The Gulf Organization for Industrial 
Consulting (GOIC) is a market 
research organization headquartered 
in Doha, Qatar. It was founded in 
1976 by the Gulf Cooperation 
Council (GCC) and Headquartered in 
Doha.   
GOIC was founded to achieve 
industrial cooperation and 
coordination between member states. 
In order to do so, it collects and 
disseminates information about 
industrial development projects and 
policies. GOIC also offers specific 
suggestions aiming at establishing 
joint industrial projects between 
member states.

مركز حوكمة
يعمـــل مركـــز حوكمة فـــي تنظيـــم المؤتمرات 

والنشر في دولة قطر منذ نحو ١٠ سنوات. 
ونظـــم خـــالل هـــذه الفتـــرة عشـــرات الفعاليات 
الكبيرة والصغيرة، وأبرز الفعاليات التي نظمها 

للعام ٢٠١٧:
المؤتمـــر ا§ول للصحـــة والســـالمة المهنيـــة   -

في ٢٩ مايو ٢٠١٧
المؤتمـــر ا§ول لحوكمـــة الشـــركات فـــي ١٣   -

نوفمبر ٢٠١٧

Hawkama Center
The Hawkama Center is a 
Doha-based well-known center 
whose activities involve publications, 
organizing conferences During this 
period dozens of large and small 
events were organized. 
The most prominent events organized 
for 2017:
- First Conference on Occupational 

Safety and Health Conference, 29 
May 2017

- First Conference on Corporate 
Governance, 13 Nov 2017

المركز العماني لخدمات رجال ا�عمال
ا§عمـــال  رجـــال  لخدمـــات  العمانـــي  المركـــز 
(تســـاهيل) تأســـس منذ العـــام ٢٠٠٧م، وهو أحد 
الشـــركات الرائـــدة في مجـــال تقديـــم الخدمات 
والتســـهيالت  المبتكـــرة  التجاريـــة  والحلـــول 
والمؤسســـات  الشـــركات  وتطويـــر  لتاســـيس 
ويســـعى كذلك إلـــى تنمية قـــدرات وامكانيات 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة التنافسية 
فـــي القطاعـــات المختلفـــة وتطويـــر وتحســـين 
بيئـــة االعمال بشـــكل عام في للســـلطنة، ومن 
ا§نشـــطة الرئيســـية ل(تســـاهيل) تنظيم وإدارة 
الفعاليات المختلفة وتقديم خدمات التسويق.

Omani Business Services Center
The Omani Center for Business 
Services (Tasaheel) was established in 
2007, since then (Tasaheel) became 
one of the leading companies in the 
provision of innovative business 
services and solutions to establish 
and develop companies and 
institutions in Sultanate of Oman. It 
also seeks to develop the capabilities 
of SMEs in various sectors and to 
improve the business environment. 
One of the main activities of Tasaheel 
is the organization and management 
of various events and the provision of 
marketing services.

HAWKAMA
حــــوكــــمــة
Public Relations and Media للعالقات العامة وا�عالم
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HAWKAMA
حــــوكــــمــة
Public Relations and Media للعالقات العامة وا�عالم

Media Partnerالشريك ا�عالمي
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