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صاحب السمو ونائب األمير 
يعزيان بوفاة كوفي عنان

م أصحاب املصانع والشركات الذين زادت منتجاتهم كرَّ

رئيس الوزراء: الكفاءات القطرية 
ت احتياجات أسواقنا  لبَّ

عبدالله بن ناصر يدشن بوابة قطر الصناعية وزير الطاقة: بوابة قطر الصناعية 
تدعم التخطيط املبني على املعرفة

مصدر مطلع: األولوية في تراخيص 
املصانع الجديدة تخضع  الحتياجات السوق

املكرمون: الصناعة الوطنية قادرة
 على املنافسة إقليميًا ودوليًا 

قطر تستنكر اقتحام القوات قطر تستنكر اقتحام القوات 
اإلسرائيلية للخان األحمراإلسرائيلية للخان األحمر

دعوة املقرر الخاص للقيام بإجراءات ملموسة
قطر تحاصر دول الحصار في جنيف

نقل رسالة من صاحب السمو مللك إسبانيا تتصل بتطوير العالقات

وزير الخارجية يدعو لتفادي مغامرات قادة باملنطقة
العميد د. محمد املحنا:

حفل تخريج مبهر للدفعة 
األولى من كلية الشرطة

غرامات مالية على الطلبة 
الراغبني في االنسحاب 

من جامعة قطر 

تفشي ظاهرة السحر 
وسط املثقفني.. 

والنساء األكثر تورطًا

 منظمة أخالقيات 
الفيفا تدين اإلمارات 

والسعودية لتحريضهما 
ضد مونديال قطر 

شباب «نجاح قطري» يطلقون مبادرة ملساعدة الغارمني

¶ سارة عبد الرحمن¶ إيمان الكعبي ¶ عبد الله الوذين ¶ هاجر عبد الرحمن ¶ عبد الله الغافري ¶ فيصل العتيبي

االتحاد األوروبي مطالب 
بدور لضمان حماية 

العائالت والشعب القطري

مذكرة تفاهم بني املعهد 
الدبلوماسي واملدرسة 
الدبلوماسية في إسبانيا

 لم نشهد قط معاقبة 
شعب بلد في إطار دول 
مجلس التعاون الخليجي

 محمد بن عبد الرحمن 
يبحث العالقات مع وزير 

الخارجية اإلسباني 

االنتهاكات املرتكبة في حق شعبنا األقل 
مقارنة بانتهاكاتهم ضد شعوبهم
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¶ الشيخ ثاني بن حمد ينقل تعازي صاحب السمو

¶ ملك إسبانيا مستقبًال وزير الخارجية
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دشن قاعدة البيانات الصناعيةدشن قاعدة البيانات الصناعية

م أصحاب املصانع والشركات املتميزين   رئيس مجلس الوزراء يكرِّ

◄٤ محرم ١٤٤٠ هـ ١٤ سبتمبر ٢٠١٨م العدد ١١٠٤٧الجمعة◄

¶  معالي رئيس مجلس الوزراء يطلق بوابة قطر الصناعية 

¶   معالي رئيس مجلس الوزراء يتوسط اصحاب املصانع املكرمني              

¶   جانب من حفل تكريم املصانع  

تدعم التخطيط املبني على املعرفة 
 السادة: بوابة قطر الصناعية تقدم صورة دقيقة عن القطاع 

 قــامــت وزارة الــطــاقــة والــصــنــاعــة بــإنــشــاء قــاعــدة 
بــيــانــات صــنــاعــيــة مــتــطــورة تــجــمــع بـــني بــيــانــات 
ــارة  ــجـ ــتـ ــر وبــــيــــانــــات الـ ــطـ ــــي دولـــــــة قـ ــة فـ ــاعـ ــنـ الـــصـ
الخارجية وقد اطلق على القاعدة اسم "بوابة قطر 

الصناعية".
وتــهــدف الــبــوابــة إلـــى دعـــم الــتــخــطــيــط الصناعي 

ــيـــة  ــافـ ــفـ ــيــــق الـــشـ ــقــ املــــبــــنــــي عــــلــــى املـــــعـــــرفـــــة، وتــــحــ
واملصدافية من خالل اتاحة املعلومات والبيانات، 
تمكني املستثمرين في قطاع الصناعة من اتخاذ 
ــــرارات االســتــثــمــاريــة الــصــحــيــحــة واملــنــاســبــة  ــقـ ــ الـ
والـــــتـــــرويـــــج لـــالســـتـــثـــمـــار واقــــــامــــــة املــــشــــروعــــات 

الصناعية في دولة قطر.

إن تـــوافـــر هــــذه الـــبـــيـــانـــات يــســاعــد املــســتــثــمــريــن 
ــات الـــجـــدوى  ــ ــ ــاز دراسـ واالســـتـــشـــاريـــني عــلــى انـــجـ
باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة وبالتالي 
اكتشاف الفرص االستثمارية الواعدة في الدولة.

كــمــا تــســاعــد الـــبـــوابـــة املــســتــخــدم عــلــى الـــوصـــول 
ــانـــع وهـــو  ــاملـــصـ ألســــمــــاء وعــــنــــاويــــن االتـــــصـــــال بـ

ــتــــجــــات الـــقـــطـــريـــة،  ــنــ ــم فـــــي تــــســــويــــق املــ ــهـ مـــــا يـــسـ
ومـــعـــرفـــة تـــوزيـــع املـــصـــانـــع داخـــــل الــــدولــــة حسب 
الــنــشــاط الصناعي مما يساعد  املنطقة وحــســب 
ــي تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات  ــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــراغــــبــــني فـ
الــتــجــاريــة والــلــوجــســتــيــة لــلــمــصــانــع وتــســتــهــدف 

القاعدة املستثمرين. 

وليد الدرعي 

قال سعادة محمد بن صالح السادة في تصريح 
ــة قــطــر الصناعية تمد  ــواب للصحفيني إن ب

املستثمرين داخــل وخـــارج قطر بمعلومات 
دقــيــقــة عــن الــصــنــاعــة كــكــل وانــوعــهــا وحجم 
االستثمارات بها، لتكون هناك صــورة واضحة 
عن االقتصاد القطري لكل مستثمر داخــل او 

خارج قطر، مؤكدا ان الشفافية هامة جدا لعملية 
االستثمار، لذلك فإن البوابة الصناعية تمكن 
املستثمر من الحصول على كل املعلومات التي 

يحتاجها وكذلك الباحثون والصحفيون.

   الدوحة - الشرق - قنا

شــهــد مــعــالــي الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر 
بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــيــــوم بــفــنــدق  ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، صـــبـــاح الــ
الــشــيــراتــون، حفل تكريم عــدد مــن أصحاب 
الــذيــن زادت  املصانع والــشــركــات القطريني 
مــنــتــجــات شــركــاتــهــم، أو أضـــافـــوا منتجات 
جديدة.  وخالل الحفل قام معاليه بتدشني 

قـــاعـــدة الــبــيــانــات الــصــنــاعــيــة، وهـــي عــبــارة 
عن بوابة تفاعلية ذات أهمية استراتيجية 
فـــي الــتــخــطــيــط الــصــنــاعــي، تــهــدف لتمكني 
ــن اتـــخـــاذ  صـــنـــاع الــــقــــرار واملـــســـتـــثـــمـــريـــن مــ
املــنــاســبــة ملــشــروعــاتــهــم املختلفة.  الـــقـــرارات 
وفــــي الـــخـــتـــام قــــام مــعــالــي رئـــيـــس الــــــوزراء 
ووزير الداخلية، بتكريم أصحاب وممثلي 
املــصــانــع والــشــركــات بتسليمهم شــهــادات 
ــا لــــهــــم عــــلــــى جــــــودة  ــيـــعـ ــة، تـــشـــجـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ

املــنــتــجــات ومضاعفتها. عــلــى صعيد آخــر 
قال معاليه في تغريدة على موقع التواصل 
الــيــوم بتكريم  االجتماعي تويتر: "سعدنا 
املصانع املتميزة التي عملت بجد واجتهاد 
خالل الفترة املاضية، حيث برزت الكفاءات 
واالمـــكـــانـــيـــات الــقــطــريــة الـــفـــذة، وســعــي كل 
الــقــطــري  الــســوق  مــنــهــا لتلبية احــتــيــاجــات 
فــي مختلف القطاعات، تمنياتنا للجميع 

بمزيد من التقدم والعطاء". 
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الصناعة الوطنية قادرة على املنافسة إقليميًا ودوليًا

  غرفة قطر تدعم مختلف القطاعات االقتصادية 
 وليد الدرعي 

قـــال صــالــح بـــن حــمــد الــشــرقــي املـــديـــر الــعــام 
لغرفة تجارة وصناعة قطر ، إن املصانع ال 
45 املكرمة شاركت في النسخة االخيرة من 
صنع في قطر  وستشارك في معرض صنع 
فـــي قــطــر الــــذي ســيــقــام فـــي عــمــان ووصــلــت  
ملــرحــلــة الــتــصــديــر لـــدول أخـــرى وهـــذه خطة 
مستقبلية نفخر بــهــا بحيث تــحــولــت قطر 
من انها كانت تستورد في السابق الى أنها 

حاليًا اصبحت تصدر منتجاتها للعالم.
وقــــــال املــــديــــر الــــعــــام لـــغـــرفـــة قـــطـــر، إن هـــذه 
األخيرة  تقوم بدعم هذه املصانع و سندعم 
مصانع اخرى في الفترات املقبلة بالتنسيق 
مـــع وزارة الــصــنــاعــة فـــي كـــافـــة الــصــنــاعــات 

وبشكل خاص الصناعات الغذائية بجانب 
الــصــنــاعــات االخـــرى مثل البتروكيماويات 
والصناعات الطبية والبالستيك والخشب 

وغيرها.
وشــــدد الــشــرقــي بـــأن الــعــام املــقــبــل سنشهد 
صناعة قوية تنافس دول املنطقة وسنرى 
ارقاما تصاعدية في صادراتنا وستنخفض 
وارداتنا من الخارج بنحو %40 عما كانت 
الفترة املاضية. ونستهدف بشكل  عليه في 

أساسي القطاع الغذائي واللحوم.
ــال املــديــر  ــول مــعــرض صــنــع فـــي قــطــر، قـ وحــ
العام للغرفة، حتى اآلن فــإن عــدد الشركات 
املــشــاركــة فــي املــعــرض بــعــمــان حــوالــي 150 
شــركــة، ونــتــوقــع أن يصل الــعــدد لنحو 200 
شركة خالل الشهر القادم بما فيهم الرعاية 

وصغار املستثمرين، متوقعًا ان تكون هناك 
مــشــاركــات صــنــاعــات ألول مـــرة فــي الــســوق 
الــقــطــري، وســيــكــون هــنــاك توقيع اتفاقيات 
تــصــل لــنــحــو 20 اتــفــاقــيــة مـــع اشــقــائــهــا في 
سلطنة عمان وهذه ارقــام اولية وقد يرتفع 
هــذا الــرقــم قبل انــعــقــاد املــؤتــمــر، ألن السوق 
بــالــســوق العماني واالشــقــاء  الــقــطــري يهتم 
ــة الــتــســهــيــالت  ــافــ ــقـــدمـــون كــ ــيـ ــان سـ ــمــ فــــي عــ
ــات  ــركـ ــشـ ــطـــري والـ الســـتـــقـــطـــاب الــــســــوق الـــقـ
القطرية وسيتم االعالن عن تسهيالت خالل 
املـــؤتـــمـــر مـــن خــــالل الـــشـــراكـــة بـــني الــبــلــديــن، 
بــاالضــافــة لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــاملــشــاركــة مع 
غــرفــة تــجــارة عــمــان لتسهيل دخـــول جميع 
الـــشـــركـــات الـــقـــطـــريـــة فــــي الــــســــوق الــعــمــانــي 

وتوفير مزايا خاصة لهم. 

 كشف مطلع بمنطقة الصناعات الصغيرة واملتوسطة، 
، ان االولـــويـــة ملنح  فــضــل عـــدم كــشــف اســمــه للصحفيني 
تراخيص املصانع الجديدة ستكون للقطاعات املرتبطة 
بالسلع االساسية واحتياجات السوق املحلي، مثل املواد 
لــذا ستكون  الغذائية ومنتجات األلــبــان واالستهالكية، 
مثل هذه املشاريع تتصدر قائمة املصانع النوعية والتي 
الــى  الـــســـوق وان تــصــدر  تــلــبــي احــتــيــاجــات  تستطيع ان 
الخارج.ونحن نسعى الى ان تكون منتجاتنا ذات جودة 
عالية وتحقق رغبات املستهلكني وقادرة في نفس الوقت 

املنافسة في االسواق العاملية.
وتوقع بداية تلقي طلبات اقامة املصانع في املساحة التي 
تم توسعتها قريبًا، وسيتم االعــالن عن كافة التفاصيل 

في الوقت املحدد له.
واضـــــاف ان الــحــفــل جـــاء تــكــريــمــا مـــن الــحــكــومــة للقطاع 
الــخــاص الــصــنــاعــي، حيث تحمل املــســؤولــيــة خــالل فترة 
الحصار واثبت مدى جديته وقام بإنشاء مصانع جديدة 
واملـــصـــانـــع الــقــائــمــة بــــدأت تــزيــد مـــن طــاقــتــهــا االنــتــاجــيــة 
الــطــاقــة  لـــــذا ارتـــــــأت وزارة  وادخــــــــال مــنــتــجــات جــــديــــدة. 
والصناعة تكريم اصحاب املصانع الوطنية والتي كان 
لها اثر ملموس في السوق وقاموا بسد النقص املوجود 
ــذاتـــي بــصــورة  وســـعـــوا الــــى تــحــقــيــق قــــدر مـــن االكـــتـــفـــاء الـ

كبيرة. 

 قال عبدالله بن إبراهيم السويدي، رئيس مجلس إدارة 
الــــورق، أن تكريم املصانع  ــادة تــدويــر  شــركــة النخبة إلعـ
من قبل وزارة الطاقة والصناعة هو بمثابة تشجيع لهم 
لــزيــادة طاقتهم االنتاجية وفرصة لتعتمد على نفسها 
وتفتح مصانع اخرى وفي النهاية نحقق الهدف املنشود 

بتحقيق االكتفاء الذاتي لقطر.
واضاف السويدي أن شركة النخبة إلعادة تدوير الورق، 
كــانــت تــنــتــج حــوالــي 1500 طــن مــن إعــــادة تــدويــر الـــورق 
شهريًا من كل انحاء قطر، وتغطي السوق املحلي ونصدر 
الــفــائــض لــثــالث مـــن دول الــحــصــار ولــكــن بــعــد الــحــصــار 
أصبحنا حاليًا نصدر ألكثر من 10 دول وتصل صادراتنا 
حتى الصني وبنغالديش والكويت وسيرالنكا وفيتنام 
وسنغافورة ورفعنا الطاقة االنتاجية للضعف، ووصلت 
الطاقة االنتاجية نحو 3 آالف طن شهريًا، وطموحنا ان 
نــصــل الـــى 4 آالف طــن شــهــريــا فــي الــعــام املــقــبــل ونــوصــل 
لدول عاملية أكثر.وقال السويدي إن بداية الحصار كانت 
صــدمــة لــهــم ولــكــن ســرعــان مــا تــم اعــــادة خــريــطــة الــســوق 
وارتفعت مبيعاتنا وارباحنا واصبحنا نغطي السوق 
الــتــي بها مصانع،  الـــدول االخـــرى  بالكامل وننافس فــي 
الــدولــة املمثل فــي وزارة الصناعة  وكــل هــذا بفضل دعــم 
والطاقة مثل االعــفــاء الجمركي وغيرها من التسهيالت 

التي قدمت لنا.
وقــال السويدي ان تدشني بــوابــة قطر الصناعية فرصة 
للتوسع في اسواق اكبر وبشكل أسرع والبحث عن عمالء 

جدد والذين يستطيعون الوصول الينا بأسرع وقت. 

 مصدر مطلع: 
تراخيص املصانع الجديدة 
مرتبطة باحتياجات السوق 

 املفتاح: قطر تمكنت من توسيع خطوط إنتاجها بعد الحصار 
           قال عبد الله مفتاح رئيس مجلس ادارة 
الجائر  الحصار  بعد  انه  الكوثر  شركة  
عــلــى دولــــة قــطــر ان تــمــكــنــت الــشــركــة من 
الــتــوســع فـــي خــطــوط االنـــتـــاج، واوضـــح 
ان الــشــركــة اســتــفــادت مــن هـــذا الــحــصــار 
الــجــائــر وتـــم تــحــويــلــه الـــى صــالــحــهــا من 
ــادة االنــتــاجــيــة ، مــشــيــرا الــى ان  خــالل زيـ
املستمر  الــدولــة  دعــم  التكريم يؤكد  هــذا 

الخاص.  للقطاع  واملتواصل 
واضــاف:" استفاد  القطاع الخاص بشكل 
كــبــيــر  مــن الــحــصــار ونــجــح فــي ان يكون 
ــة ، وان يــواجــه اي  لــه دور بـــارز بعد االزمـ
ــع  والــبــضــائــع  ــلـ ــي الـــسـ نـــقـــص او خـــلـــل فــ
والـــخـــدمـــات وتــمــكــن فـــي وقــــت قــصــر من 
املــواد االساسية املطلوبة وخاصة  تأمني 
السلع الغذائية ، حيث ان الحصار ساهم 
في انفتاح قطر على جميع اسواق العالم 

وتقليص اعتمادها على الدول." 

 السويدي: 
إطالق بوابة قطر الصناعية فرصة 

لتعزيز االستثمار 

 قـــال هــاشــم محمد صــالــح  الــعــوضــي صــاحــب مصنع قــطــر لأللياف 
املعدنية أحد املصانع التي تم تكريمها إن التكريم داعم وحافز كبير 
الــذي  الــدعــم الكبير  إلــى  ألصــحــاب املــصــانــع و املستثمرين ، مشيرا 
تحصلت عليه هــذه املصانع املكرمة مــن اجــل رفــع طــاقــة انتاجها ، 
قائال :" نشكر كل املؤسسات على املساعدة و الدعم الكبير في جميع 
النواحي اللوجستية و الفنية و املالية الذي لواله بعد التوفيق من 
الله مــا كــان لهذا املــشــروع أن يحقق هــذه النتائج أو ان يصل لهذه 
املرحلة . ولفت إلى أن  الدعم يأتي في إطــار تنفيذ رؤيــة قطر للعام 
2030 وتحقيقا لركائزها األربع املتمثلة في عناصر التنمية البشرية 

و االقتصادية و االجتماعية والبيئية. 

 العوضي: دعم كبير حظي به 
املستثمرون لرفع اإلنتاج 

الــخــلــيــج للمياه  املــهــنــدي صــاحــب مصنع   قـــال محمد عــلــي 
املحالة "جــوف" من واجبنا دعــم االقتصاد الوطني خاصة 
في الظرف الحالي للمنطقة، وقد استجبنا لدعوة حضرة 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
املــــفــــدى الـــــى الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الــــــــذات وتـــحـــقـــيـــق االســـتـــقـــالل 

االقتصادي للدولة، وضمان استقرار السوق.
وقــــال نــحــن ســـعـــداء بــالــتــكــريــم الــــذي جـــاء لــيــتــوج جــهــودنــا 
الفترة األخيرة، وسنسعى الى مزيد تطوير أعمالنا  خالل 
والتوسع أكثر بما يخدم مصلح البالد ويضمن استقاللها 

االقتصادي عن أي دولة أخرى. 

 املهندي: نسعى لتطوير 
أعمالنا في املستقبل 

¶ تصوير: إبراهيم كوتي¶ تصوير: إبراهيم كوتي
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دعت إلى تسهيل التراخيص

شيخة املسند: محفزات كبيرة 
قدمتها الدولة لتطوير الصناعة

 قالت شيخة املسند صاحبة مصنع (اس 
ايشيرا) للعطور: إن التسهيالت واملحفزات 
ــة والــصــنــاعــة  ــاقـ ــطـ الـ قـــدمـــهـــا وزارة  الـــتـــي 
لــلــقــطــاع الــصــنــاعــي شــهــدت تـــطـــورًا كــبــيــرًا 
وصارت تلبي متطلباتهم كعاملني في هذا 
الــقــطــاع، مــشــيــرة الـــى أن اهـــم شـــيء قدمته 
قطر لهم كمصنعني هو املعرفة من خالل 
وجــودهــا فــي حاضنة قطر لالعمال وهــذا 
مـــا شــجــعــهــا لــلــدخــول فـــي هـــذه الــصــنــاعــة. 
املــــســــنــــد أن مــصــنــعــهــا  وبــــيــــنــــت شـــيـــخـــة 
ــــي صـــنـــاعـــة الــــعــــطــــور، مــوضــحــة  يـــعـــمـــل فـ
أنــهــم اســتــفــادوا مــن الــحــصــار خــاصــة وان 
اعـــتـــمـــاد قـــطـــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي الـــعـــطـــور 
الـــحـــصـــار خــاصــة  الــخــلــيــجــيــة عـــلـــي دول 
ــارات والــســعــوديــة. وحــــول الــتــحــديــات  ــ االمــ
التي واجهتهم خالل الفترة املاضية، قالت 
أكــثــر تعقيدًا  كــــان  الــتــرخــيــص  املــســنــد: إن 

ودعـــت ألن تــكــون الــخــطــوات أكــثــر سهولة 
خاصة وان املصنع يقوم استخدام الكحول 
في املــواد االولية. ويحصل عليها املصنع 
من أوروبا بشكل خاص فرنسا وسويسرا 
واملانيا واسبانيا. وأضافت أنها بدأت في 
2014 كــرائــدة أعمال ضمن مسابقة عادية 
وملا رأوا بأن لدي قدرات ويمكنني أن اخدم 
بلدي بطريقة معينة وانتج منتجا ناجحا، 
الــدولــة كل البنية التحتية التي  قدمت لي 
تخص الصناعة وخالل 4 سنوات تحولنا 
مــن مــنــشــأة صــغــيــرة مساحتها 111 مترا 
مربعا الى مؤسسة كبيرة بمساحة 3500 
متر مربع، وتطور بشكل كبير من مشروع 
صـــغـــيـــر الــــــى مـــــشـــــروع مـــتـــوســـط خــــــالل 4 
ــذا هــو انــجــاز  ســنــوات فــقــط، واتـــوقـــع أن هـ
كبير بالنسبة لنا ومستحيل أن يحدث في 

أي بلد آخر. 

قبل االنتهاء من األعمال التنفيذية
تخصيص أراضي املنطقة الصناعية للمشاريع الفائزة

بــالــتــعــاون  أنــــه  الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة   قـــالـــت وزارة 
الفنية لتحفيز ومشاركة  اللجنة  والتنسيق مــع 
ــيـــة  ــنـــمـ ــتـ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص فـــــــي مــــــشــــــروعــــــات الـ
الــبــلــديــة  االقـــتـــصـــاديـــة وبــمــشــاركــة كـــل مـــن وزارة 
وهــيــئــة األشـــغـــال الـــعـــامـــة ومـــؤســـســـة كـــهـــرمـــاء تم 
املنطقة الصناعية  القيام بدراسة كيفية توسعة 

بأفضل وأسرع الطرق.
وتـــم تــخــطــيــط وتــصــمــيــم هـــذه الــتــوســعــة والــبــالــغ 
مــســاحــتــهــا حــوالــي 825 ألـــف مــتــر مــربــع لتضمن 
ــة لـــلـــمـــشـــروعـــات  ــ ــــالزمــ ــة والــ ــيــ ــاســ ــات األســ ــدمــ ــخــ الــ
الصناعية. وتم البدء بتنفيذ هذه التوسعة خالل 
االنــتــهــاء منها  شهر أغسطس 2018 وســوف يتم 
الربع األول من  نهائيا باملرافق األساسية خــالل 
عام 2019. أما بخصوص سياسة تخصيص هذه 
االتفاق  تــم  األراضـــي الصناعية بالتوسعة، فإنه 
والتنسيق مع الجهات التس ستشارك في عملية 
التوسعة  بــهــذه  الــصــنــاعــيــة  األراضــــي  تخصيص 
لـــتـــكـــون عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي:تـــشـــكـــيـــل فـــريـــق مــن 
األراضــي  املشاركة في عملية تخصيص  الجهات 

أن  املتقدمة يجب  الصناعية، املشاريع الصناعة 
التي  القطاعات واملشاريع  تتوافق وتتماشى مع 
التحويلية  نصت عليها استراتيجية الصناعة 
لــلــدولــة. وتــقــوم الــجــهــات املــشــاركــة بتقديم وطــرح 
فـــــرص صـــنـــاعـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الفرص  أن يتم طــرح هــذه  للدولة على  الصناعية 
الصناعية  الخاص.املشاريع  للقطاع  االستثمارية 

ذات األهمية االستراتيجية للدولة.
ويتم تقديم جميع طلبات الحصول على األراضي 
الصناعية للمشاريع الصناعية من خالل النافذة 
الطلبات متكاملة  أن تكون  الواحدة فقط، ويجب 

باملستندات والدراسات الالزمة.
وقالت الوزارة أنه سيتم تخصيص هذه األراضي 
الــصــنــاعــيــة لــلــمــشــاريــع الــفــائــزة قــبــل االنــتــهــاء من 
ــاريـــع مــن  الـــتـــوســـعـــة التـــاحـــة الـــفـــرصـــة لـــهـــذه املـــشـ
االنتهاء من املخططات والرسومات والتراخيص 
املــطــلــوبــة والـــالزمـــة لــلــبــدء بتنفيذ هـــذه املــشــاريــع 
تــزامــنــا مــع االنــتــهــاء مــن األعـــمـــال الــنــهــائــيــة لهذه 

التوسعة. 

وأوضــح أنــه مــن املــقــرر أن يتم االنتهاء مــن تنفيذ 
الــتــوســعــة بــاملــرافــق األســاســيــة فــيــهــا خـــالل الــربــع 
الــقــادم، ليصبح إجــمــالــي مساحة  الــعــام  األول مــن 
املــنــطــقــة أكــثــر مــن 11 مــلــيــون مــتــر مــربــع، لتساهم 
الحرة في دعم  املناطق االقتصادية واملناطق  مع 

التنمية الصناعية في الدولة.
وأفــــــاد بـــأنـــه خــــالل عــــام واحـــــد مـــن بــــدء الــحــصــار 
الرشيدة، بدأ  الحكومة  لــقــرارات  الجائر، وتنفيذا 
بـ 55 مصنعا  الفعلي مقارنة  اإلنــتــاج  98 مصنعا 
ــيـــث أصــبــح  ــار، حـ ــحــــصــ ــبـــق الــ ــــذي سـ ــ ــام الـ ــعــ ــي الــ فــ
إجــمــالــي عــــدد املــصــانــع املــنــتــجــة فـــي الـــدولـــة 812 
الجائر  أنــه منذ بداية الحصار  مصنعا. وأوضــح 
وغــيــر الــقــانــونــي الـــذي فــرضــتــه دول الـــجـــوار على 
قــطــر، كــانــت الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة الــتــي صـــدرت 
الشيخ تميم بن حمد  السمو  من حضرة صاحب 
آل ثــانــي أمــيــر الــبــالد املــفــدى، والــخــاصــة بالقطاع 
الصناعة  الصناعي واضحة وحاسمة، وهي دعم 
ــــص الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة  الــقــطــريــة، وعـــلـــى األخـ
املنطقة الصناعية  واملتوسطة، ومواصلة تطوير 

للقطاع  الجديدة، وبناء منشآت صناعية جاهزة 
الـــخـــاص، وتــزويــدهــا بــأحــدث الــخــدمــات واملــرافــق 
االكتفاء  ات، وتحقيق  األساسية، وتسهيل اإلجراء

الذاتي، واالنفتاح االقتصادي.
الرشيدة  الحكومة  الفور، قامت  أنــه على  وأضــاف 
إلــى مجموعة من  الــســامــيــة  الــتــوجــيــهــات  بترجمة 
العملية ومتابعة تنفيذها  ات والخطوات  اإلجــراء
على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه انطالقا من روح 
املــســؤولــيــة وحـــب الـــوطـــن، قـــام الــعــديــد مـــن رجـــال 
األعمال من أصحاب املصانع بالتوسع في اإلنتاج 
أو بفتح خطوط إنتاج جديدة ملواكبة االحتياجات 
ــيــــة مــــــن الــــســــلــــع األســـــاســـــيـــــة فــــــي مــخــتــلــف  ــلــ املــــحــ
الغذائي. وتابع  القطاع  القطاعات، وباألخص في 
سعادته «سرعان ما حلت منتجات تلك املصانع 
مــحــل الــســلــع الــتــي كـــان يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن دول 
الــحــصــار، وبـــجـــودة أعــلــى، وبــأســعــار تــنــافــســيــة»، 
موضحا أنه ليس هناك ما هو أفضل من االعتماد 
ــة تــســعــى إلــى  عــلــى الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة ألي دولــ

تحقيق االكتفاء الذاتي والتنمية املستدامة.

كما أعلن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة 
وزير الطاقة والصناعة عن تدشني قاعدة البيانات 
الــصــنــاعــيــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن بـــوابـــة إلــكــتــرونــيــة 
التخطيط  فــي  اســتــراتــيــجــيــة  أهــمــيــة  تفاعلية ذات 
القرار واملستثمرين من  الصناعي، لتمكني صناع 

اتخاذ القرارات املناسبة ملشروعاتهم املختلفة.
ــادة، فـــي كــلــمــتــه بــالــحــفــل، بــأصــحــاب  ــســ ــاد الــ ــ وأشــ
أو أضـــافـــت  إنـــتـــاجـــهـــا  مــــن  الـــتـــي زادت  املـــصـــانـــع 
ــر،  ــائـ ــنـــذ بـــــدء الـــحـــصـــار الـــجـ مـــنـــتـــجـــات جــــديــــدة مـ
املحلية  الــســوق  احــتــيــاجــات  فــي تلبية  وســاهــمــت 
ــن الـــســـلـــع املــخــتــلــفــة ســـعـــيـــا لــتــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء  مــ
الــذاتــي فــي دولـــة قــطــر. وأفـــاد ســعــادتــه بــأن الحفل 
الشيخ عبدالله بن  مــبــادرة طيبة مــن معالي  كــان 
نــاصــر بــن خليفة آل ثــانــي رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة، لــتــكــريــم أصـــحـــاب تــلــك املــصــانــع 
ــقـــط بــتــلــبــيــتــهــا  ــيـــس فـ ــدور، لـ ــ ــــصــ ــلـــجـــت الــ ــي أثـ ــتــ الــ
لــالحــتــيــاجــات املــحــلــيــة مـــن املــنــتــجــات الــحــيــويــة، 
العبارة  وإنــمــا ألنــهــا صــنــاعــات ومنتجات تحمل 
ــارة «صـــنـــع فــي  ــبــ ــــي عــ املـــحـــبـــبـــة إلـــــى الــــقــــلــــوب، وهـ

التكريم هــو تقدير لجميع  أن هــذا  قــطــر». واعتبر 
رجال األعمال واملستثمرين في دولة قطر، مؤكدا 
اســتــمــرار هــذا التشجيع والــدعــم مــن خــالل تقديم 
ات لهذا  ــراء ــ الــتــســهــيــالت والــحــوافــز وتــيــســيــر اإلجــ
القطاع الحيوي. وأكــد أن هدف الــوزارة هو زيادة 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
املحلي للدولة، قائال ألصحاب املشاريع إن «زيادة 
ــتــــوســــع فــــي نـــشـــاطـــكـــم الـــصـــنـــاعـــي،  ــكـــم، والــ ــتـــاجـ إنـ
إنتاج جديدة، وتلبية احتياجات  وإنشاء خطوط 
ــار  ــ الـــســـوق املــحــلــيــة، وازدهـــــــار أعــمــالــكــم هـــو ازدهـ
ــه بـــالـــرغـــم من  ــاف أنــ ــ ــر». وأضــ ــطـ ــة قـ ــ القـــتـــصـــاد دولـ
اليوم بعدد 45 مصنعا غير أنه من غير  االحتفاء 
أخــرى قد زادت  أن تكون هناك مصانع  املستبعد 
من طاقتها اإلنتاجية في اآلونة األخيرة قبل بدء 
مرحلة اإلعداد لهذا الحفل، داعيا إدارات املصانع 
إلى تزويد الوزارة بالبيانات الصحيحة والدقيقة 
وأي تعديالت تطرأ عليها في املستقبل أوال بأول، 
التطورات ومصدر ثقة  حتى تظل مواكبة ألحدث 

ملستخدميها.

812 عدد املصانع املنتجة في الدولة.. السادة:

توسعة منطقة الصناعات الصغرى 
في الربع األول من 2019

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزيــر الطاقة 
والصناعة، أمس، في كلمته خالل حفل أقيم تحت رعاية معالي 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 

وزير الداخلية تكريما ألصحاب املصانع التي قامت بالتوسع في 
نشاطها الصناعي عقب بدء الحصار الجائر عن االنطالق في 
تنفيذ توسعة منطقة الصناعات الصغيرة واملتوسطة بمساحة 
قدرها حوالي 825 ألف متر مربع، شاملة البنية التحتية والخدمات 

األساسية الالزمة للمشروعات الصناعية.

وليد الدرعي

¶  السادة يلقي كلمته 

  ¶  تصوير : ابراهيم كوتي 




