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لعبت منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995 دورًا محوريًا في ضمان تدفق أنشطة التجارة والخدمات بأقصى درجات الحرية والسالسة. 
ويدعم االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات وأعضاؤه بقوة جهود المنظمة الرامية لدفع النمو االقتصادي العالمي، وتنفيذ االتفاقيات 
التجارية، وتعزيز األهداف العالمية وأهمها التنمية المستدامة، إضافة إلى تنمية التجارة واالستثمار على المستوى الدولي. ونشير إلى أن جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي تشغل عضوية منظمة التجارة العالمية، وتسعى جاهدًة لضمان نجاح مساعيها. وباعتبارنا الجهة الممثلة لقطاع 
الصناعات البتروكيماوية والكيماوية في المنطقة وهو قطاع تصديري بامتياز يخدم األسواق في جميع أنحاء العالم، فإننا نلتزم بدعم منهجيات 

تجارية متعددة األطراف وتحديد األولويات المرتبطة بها، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة التقلبات العالمية المستمرة لجائحة كوفيد-19. وتساعد 
هذه المنهجيات متعددة األطراف على تحديد مجموعة مشتركة من القواعد القابلة للتنفيذ، تضمن تكافؤ الفرص التجارية واستعادة المنافسة 

بناًء على الجودة وليس عبر السياسات الحمائية.

بالمقابل، تواجه منظمة التجارة العالمية تحديات ترتبط بتحقيق االلتزامات متعددة األطراف ألعضائها، والمتعلقة بتحرير أنشطة التجارة وتطبيق 
قواعد التجارة العالمية الناشئة. ويحتاج قطاع الكيمياويات خالل المرحلة القادمة إلى إطار عمٍل قانوني داعم، والوصول بمنتهى السالسة والمرونة 

إلى األسواق العالمية، ما يتطّلب إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية. إذ يخضع القطاع لرسوم جمركية عالية، وقواعد منشأ غير واضحة، 
باإلضافة إلى تباين التشريعات المحلية ، وتعدد المعايير، و محدودية حماية األسرار التجارية، فضاًل عن فرض إجراءات لحماية التجارة. 

ومع استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19، تميل الدول بوتيرٍة أكبر نحو تطبيق استراتيجيات تعيد النظر بالرقمنة بهدف ضمان الحماية لشركاتها 
واقتصاداتها المحلية. انطالقًا من ذلك، يسعى العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية والقطاع الخاص لتطبيق اإلصالحات الالزمة الستعادة 

اليقين للتقّدم والريادة على مستوى المنظمة. والتزم صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية بتشجيع الدول على عدم فرض قيوٍد على 
الصادرات وحركة التجارة، ألن ذلك سيتسبب بتعطيل سالسل التوريد وخفض اإلنتاج، ما سيطيل من أمد األزمة الصحية واالقتصادية. كما دعا 
االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات والشركات األعضاء فيه إلى خفض الرسوم الجمركية وإزالة العوائق التجارية وغيرها من العقبات 

البيروقراطية القائمة حاليًا، والتي تشكل تحديًا كبيرًا أمام انتظام سالسل إمداد المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية، وال سيما المستخدمة 
لتصنيع المنتجات المتخصصة و اليومية، التي تشهد طلبًا عالميًا مرتفعًا. وتسهم هذه المواد الخام األساسية في دعم عمليات تطوير وإنتاج 

وتوفير الخدمات اللوجستية للقاحات، ما يمثل خطوة بالغة األهمية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

وفي عام 2019، سجلت الصادرات الكيميائية لدول مجلس التعاون الخليجي نموًا بنسبة 6.4% ليصل حجمها إلى 82.5 مليون طن. ونتوقع 
انخفاض حجم صادرات الدول الخليجية من الكيماويات بنسبة 15%-20% خالل عام 2020 ليصل إلى 66-70 مليون طن، نتيجة تأثيرات الجائحة 

التي ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في الطلب ضمن أسواق توريد الكيمياويات. من جهة ثانية، نتوقع نمو حجم تجارة الكيمياويات في الدول 
الخليجية بنحو 10% خالل عام 2021، وسط التوقعات الحالية للسنوات الخمس المقبلة بنمو تجارة الكيماويات بنسبة تتراوح بين 3-5% سنويًا. 

ولكن في ظل تطبيق سياسات دولية مناسبة، سيكون هناك فرصة قوية لتوسيع أنشطة القطاع وتلبية احتياجات التعداد السكاني المتزايد 
عالميًا. 

في هذا السياق، بادرت األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء مكتب مكافحة اإلغراق في عام 2004 ، ويهدف 
إلى:

حماية صناعات الدول الخليجية من أي ممارسات ُتضر بالتجارة الدولية، لتمكينها من تعزيز قدرتها التنافسية والتصديرية. 	
توثيق العالقة مع منظمة التجارة العالمية ومكاتب مكافحة اإلغراق في المنظمات اإلقليمية والدولية 	

يدعم قطاع الكيماويات الخليجي جهود األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يضمن التوسع العالمي ألعمال القطاع في منطقة 
الخليج العربي وزيادة إجراءات تحرير التجارة، عبر توقيع اتفاقيات تجارة ثنائية أو إقليمية مثل اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع بين دول مجلس 

التعاون الخليجي وسنغافورة ورابطة التجارة الحرة األوروبية، أو عبر اتفاقيات التجارة متعددة األطراف بدعٍم من منظمة التجارة العالمية. 

وفي سياق المناقشات المتعلقة بتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية، نقدم التوصيات التالية التي تعكس موقف صناعة الكيماويات 
الخليجية: 

1. ينبغي للمناقشات المتعلقة بتحديث قواعد منظمة التجارة العالمية أن تغطي اإلجراءات العملية )اإلصالح( والجوهر 
)المفاوضات(.

بالتوازي مع نمو منظمة التجارة العالمية، ساهمت مبادئ اإلجماع في جعل المفاوضات أمرًا شبه مستحيل؛ حيث يركز أعضاء المنظمة على 
المصالح المحلية أكثر من االهتمام بالفرص العالمية، في ظل تراجع االلتزام تجاه تطبيق آلية عمٍل مناسبة للمنظمة. يتوجب على منظمة التجارة 

العالمية تعزيز التدابير العملية )مثل المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات والشفافية وتفعيل مشاركة األطراف المعنية(، ولكن ينبغي أن 
يترافق ذلك مع تحفيز المشاركة في المفاوضات األولية التي تدعم السياسة التجارية متعددة األطراف )مثل التجارة الرقمية/ التجارة اإللكترونية 

وتسهيل االستثمار(. ويجب لهذه المشاركة أن تشمل االقتصادات الناشئة التي ستقود النمو االقتصادي العالمي مستقباًل.
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الشكل 1: صادرات الدول الخليجية من الكيماويات )بماليين األطنان ونسبة النمو(

المصدر: قاعدة البيانات اإلحصائية لألمم المتحدة، 2020

يجب أن تشمل اإلصالحات الضرورية ما يلي:

i. إصالح آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية؛ حيث أن تطبيق قواعد متفق عليها بشأن التجارة عبر الحدود، خاضعة لرقابة 
منظمة التجارة العالمية ويتم إنفاذها عبر نظام محايد لحل النزاعات، قد ساعد سابقًا على نزع فتيل التوترات التجارية وتجنب الحروب التجارية. 

ومع ذلك، فإن وضع قواعد جديدة للتجارة لم يواكب التغيرات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وبالتالي فإن نجاح منظمة التجارة العالمية 
بما يتماشى مع توقعات أعضائها سيتطّلب توضيح وتحسين آلية عمل تسوية المنازعات على أرض الواقع. وتتمثل الخطوة األولى الضرورية ضمن 
هذا اإلطار في موافقة جميع األعضاء على اإلصالحات التي تمّكن جهاز االستئناف في المنظمة من العمل بكامل طاقته في أسرع وقٍت ممكن ومع 

كافة الصالحيات التي تمكنها من فض وتطبيق الحلول التجارية في الدول األعضاء. 

ii. ضمان إجراءات أكثر شفافية؛ فقد أصدر أعضاء منظمة التجارة العالمية خالل أزمة كوفيد-19 سلسلة تدابير جديدة حملت تداعيات سلبية 
على التجارة، والسيما قيود التصدير، والتي أثرت بشكل كبير على سلسلة القيمة لقطاع الكيماويات. ولم يقم العديد من األعضاء بإخطار 

اللجان ذات الصلة في المنظمة حول تلك اإلجراءات كما رفضوا إتاحة الفرصة أمام األطراف المعنية لتقديم تعليقات بناءة. وفي هذا اإلطار، يتوجب 
على األعضاء إقرار تدابير وإجراءات أكثر شفافية قدر اإلمكان، لتتمكن منظمة التجارة العالمية من الحفاظ على صلتها الوثيقة بالمنظمات غير 

الحكومية والقطاع، وتمارس مهامها بالشكل األمثل. وقد يتعين على المنظمة تحديد التزاماٍت جديدة لتتمكن من تحقيق ذلك. ويمكن ألعضاء 
المنظمة أيضًا تعزيز مستويات الشفافية عبر تطوير أنظمة مشاركة )شبكة( وتبادل اإلخطارات بين اللجان ومع األعضاء اآلخرين، باالعتماد على 

االستخدام األمثل للتكنولوجيا، ما سيساعد على تقليل الوقت الذي يمضيه األعضاء واألطراف المعنية في مراجعة اإلجراءات والتدابير. 

iii. دعم المفاوضات متعددة األطراف؛ حيث يتوجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية مراجعة الفرص المتاحة أمام الدول الراغبة في دخول 
المفاوضات وإطالق مبادرات جديدة. ويتبّين في هذا اإلطار مدى ازدهار اتفاقات التجارة الثنائية بين الدول لعدم وجود عقوبات محددة تتعلق 

بالمفاوضات. ومع ذلك، فإن االتفاقات التجارية الثنائية ليست كافية ألنها ال تغطي سوى جزٍء محدد من احتياجات قطاع الكيماويات، كما قد يكون 
من الصعب التفاوض بشأنها. ولذلك فإن دعم المبادرات المفتوحة وغير القائمة على التمييز ومتعددة األطراف يتيح فرصة قّيمة للبت في القضايا 

الحاسمة، ما يضمن تحقيق تقدم الفت فيما يتعلق بركيزة المفاوضات لدى منظمة التجارة العالمية، ووضع معايير للجهود التي يبذلها األعضاء. 
وال ينبغي أن يتطلب ذلك إجماعًا تامًا، وإنما وضع معايير توفر الزخم الكافي وتدفع بمناقشات ومفاوضات تتوافق مع مبادئ المنظمة. وقد 

يتطّلب ذلك مناقشة مبدأ الدولة األولى بالرعاية الُمطبق حاليًا، وخاصة لتجنب حاالت استغالل غير منصفة من االتفاقيات التجارية. 

iv. فتح أسواق جديدة؛ حيث أن األسواق الدولية ال ترتبط اليوم بالسلع والخدمات فحسب، بل تعتمد أيضًا على البيانات. ويجب أن تسهم منظمة 
التجارة العالمية في تطبيق قواعد تنظيمية بشأن التجارة الرقمية، ألن ذلك سيضمن التدفق الحر للبيانات عبر الحدود، وحظر متطلبات توطين 

البيانات، وحفظ خصوصية البيانات. 

v. تفعيل مشاركة األطراف المعنية؛ يتوجب على منظمة التجارة العالمية صياغة آليات حول كيفية تمكين المنظمات غير الحكومية والقطاع 
من إضافة المدخالت إلى المفاوضات الجارية وجهود اللجان. ويمكن نمذجة هذه اآلليات على أساس الممارسات اإليجابية المعتمدة في المنظمات 

والعمليات األخرى )على سبيل المثال، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واللجنة االستشارية لألعمال والقطاع(. وستسهم هذه اآلليات في 
مساعدة أقسام المراقبة والتفاوض ضمن منظمة التجارة العالمية على االستفادة من خبرات المنظمة غير الحكومية والقطاع، ما يضمن بنهاية 

المطاف ارتباط أنشطة المنظمة مع التجارب التجارية في العالم الحقيقي، بما يشمل تسهيل استخدام أساليب التقييم البديلة في ضوء الحقائق 
التجارية لقطاع الكيماويات، حيث ال يتم تحديد األسعار النهائية إال بعد االستيراد. وتشمل اآلليات المقترحة أيضًا إنشاء مجلس استشاري رفيع 

المستوى لألعمال، ومنح حقوق الرقابة في الهيئات العاملة ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.
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vi. مراجعة وتحسين األداء المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية؛ يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية ضمان التزام جميع لجان المنظمة 
بأفضل ممارسات المراجعة التي تتم كل ثالث سنوات )على سبيل المثال، لجنة األعمال التجارية(، لضمان استمرار العمل على تنفيذ اتفاقيات 

المنظمة. ويجب أن ترتكز هذه الحوارات القائمة مع كل لجنة على جهاٍز لتسوية المنازعات، يضمن استعادة الثقة بالمشاركة بطريقة بناءة 
وإيجابية في مناقشة مسائل السياسات الجوهرية القائمة على مقترحات تؤدي إلى التوّصل لحلوٍل 

ملموسة. ويجب أن تكون الحوارات شاملة وبمشاركة جميع األعضاء. 

a. التقييم المنتظم ألداء منظمة التجارة العالمية كمنظمة؛ ويشمل جميع أعضاء المنظمة واألمانة العامة، ويساعد في تعزيز الشفافية 
وتحسين الممارسات واألداء التشغيلي، إضافة إلى توضيح المعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات المنظمة. 

كما ينبغي للمنظمة استكشاف طرق تتيح لألطراف المعنية تقييم أداء المنظمة وأعضائها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذهم لالتفاقيات. 

وإضافة إلى ما تقدم من الواجب أن تشمل فرص المفاوضات ما يلي:

i. تسهيل االستثمار؛ يشجع االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على مشاركة أعضاء منظمة التجارة العالمية في مفاوضات بشأن 
تسهيل االستثمار، كما يحث على االهتمام بدراسة جدوى االستثمار وليس فقط سياسات االستثمار وبرامج الحوافز. وينبغي لجهود تسهيل 

االستثمار أن تستهدف توفير أفضل بيئة داعمة، إضافة إلى دعم استثمارات االقتصاد الدائري لتعزيز االستدامة عبر إعطاء األولوية للعناصر البيئية 
واالجتماعية ذات القيمة المضافة في المشاريع االقتصادية )على سبيل المثال، االستثمارات التي تقلل من انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس 

الحراري باإلضافة إلى توفير الوظائف الجديدة(.

ii. التجارة الرقمية؛ يستفيد قطاع الكيمياويات بشكل كبير من االستثمار الرقمي لدعم عمليات التصنيع المتقدم. وتنطوي التجارة الرقمية، 
القائمة على التدفق الحر للبيانات عبر الحدود، على أهمية بالغة لشركات تصنيع الكيماويات، والتي تقدم بيانات لالمتثال التنظيمي واالبتكار 

التقني وتطوير الموظفين والسالمة في أماكن العمل وإدارة العمالء الدوليين. وستحمل البنود واألحكام الجديدة أهمية كبيرة، وخاصة المتعلقة 
بتعزيز خصوصية البيانات وضمان تدفقها عبر الحدود، وحظر متطلبات توطين البيانات، وتعزيز األمن السيبراني واحترام حقوق الملكية الفكرية. 

كما تعتبر تدفقات البيانات ضرورة إلنشاء سالسل القيمة العالمية والحفاظ عليها، ما يعزز من أهميتها أيضًا لدعم عمليات التصنيع في جميع 
أنحاء العالم وتمكين عمليات التكرير والتسويق في قطاع الصناعات الهيدروكربونية التي يدعمها قطاع الكيماويات )مثل الزراعة والسيارات(. 

ويلتزم االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بدعم المفاوضات الجارية، والتي تشمل تمديد اإليقاف المفروض على معامالت التجارة 
اإللكترونية، كما يحث منظمة التجارة العالمية على وضع معايير لممارسات مجدية اقتصاديًا حول خصوصية البيانات واألمن السيبراني ومسائل 

التجارة الرقمية األخرى.

iii. الرسوم الجمركية؛ ينبغي ألعضاء منظمة التجارة العالمية تجديد التزامهم الجماعي بتحرير التجارة عبر إلغاء الرسوم الجمركية، و عبر توسيع 
المشاركة في مبادرات التعرفة للقطاعات المختلفة، مثل اتفاقية مواءمة التعرفة لمنتجات الكيماويات. وفي ضوء التأثيرات التي فرضتها أزمة 
كوفيد-19، تبّين أن وجود سالسل توريد عالمية إضافة إلى فتح الحدود أمام السلع واستيراد األدوية والسلع الطبية والمواد الخام المعفاة من 

الرسوم الجمركية قد ساهم في تعزيز االستجابة لألزمة. انطالقًا من ذلك، ينبغي ألعضاء منظمة التجارة العالمية الشروع في التفاوض بشأن 
اتفاقية لتحرير التجارة بشأن منتجات الرعاية الصحية وموادها الخام. وكما نجد فرصة إلطالق مبادرة أخرى، تتمثل في إقرار اتفاقية عالمية بشأن 

قطاع الكيماويات. وقد يرتكز التفاوض حول هذه الخطوة على نجاح اتفاقية مواءمة التعرفة لمنتجات الكيماويات، ما سيمهد أيضًا القتراح خطوة 
تعاونية ناجحة ومتعددة األطراف، تترافق مع فرض ضوابط تتخطى من حيث األهمية مسألة مواءمة التعريفات الجمركية.

2. ينبغي لمنظمة التجارة العالمية تعزيز التعاون التنظيمي بشأن منتجات الكيماويات لمنع العوائق أمام أنشطة التجارة

يمكن لمنظمة التجارة العالمية استعادة دورها المتمثل في وضع قواعد متعددة األطراف للتجارة، عبر االستفادة من المشاركة والمساهمة 
الفاعلة للقطاعات الرئيسية. فعلى سبيل المثال، عملت لجنة التجارة الدولية التابعة لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على تأسيس 

عالقات مع الهيئات التنظيمية في المنطقة، بهدف مناقشة قضايا تتعلق بقطاع الصناعات البتروكيماوية اإلقليمي. ويرتكز ذلك على تنظيم 
حوارات سنوية بمشاركة جميع األطراف المعنية، لمناقشة واستعراض التحديات ومشاركة فرص التعاون بين القطاع والهيئات التنظيمية. 

وشّكلت لجنة العوائق التقنية أمام التجارة والتابعة لمنظمة التجارة العالمية منصة أساسية لتعزيز جهود التعاون التنظيمي. ونحن ندعو 
منظمة التجارة العالمية إلى وضع التعاون التنظيمي في صدارة أولويات أجندتها لتطوير قواعد التجارة؛ وستتيح هذه الخطوة فرصة جديدة 

لألطراف المشاركة في المفاوضات التجارية والجهات التنظيمية والقطاع النتقاء طرٍق أفضل إلزالة العوائق أمام أنشطة التجارة، ومن بينها ضمان 
أعلى مستويات الشفافية التنظيمية وتبادل البيانات والمعلومات واعتماد أفضل الممارسات.
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3. تمثل الشفافية واإلخطارات واإلنفاذ الفعال لاللتزامات جوانب أساسية في عملية تحديث قواعد منظمة التجارة العالمية 

تهدف منظمة التجارة العالمية إلى تشجيع أعضائها على التحلي بأعلى درجات الشفافية حيال إجراءاتهم؛ ويلتزم االتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات بدعم هذا الهدف. وتضطلع لجنة العوائق التقنية أمام التجارة بدوٍر رائد في ضمان أعلى مستويات الشفافية 

واإلبالغ. وفي هذا السياق، نوصي بأن تعمل منظمة التجارة العالمية على توفير موارد إضافية لمساعدة أعضائها على تعزيز شفافية إجراءاتهم 
قدر المستطاع، والتركيز على مباشرة المناقشات أو اإلبالغ، بحيث يتسّنى لألطراف المهتمة تقديم تعليقات ومقترحات إيجابية خالل فترة ال تقل 
عن 60 يومًا. ويمكن لمنظمة التجارة العالمية تعزيز جهودها أيضًا إلزالة العوائق التجارية عبر زيادة مستويات الشفافية واإلبالغ، واألهم من ذلك 

ضمان امتثال أعضاء المنظمة اللتزامات الشفافية الحالية، وخاصة بموجب اتفاقية العوائق أمام التجارة. 

4. ينبغي لمنظمة التجارة العالمية إعداد أجندة خاصة بالتفاوض لدعم االستدامة

تتضمن أجندة التجارة مجموعة واسعة من األنشطة التجارية، بما يشمل مجاالت الفرص الناشئة إضافة إلى المنتجات والخدمات والعمليات والسلع 
التي تدعم تحقيق المزيد من األهداف متعددة األطراف، مثل األجندة البيئية، وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتشجيع االبتكارات 

المستدامة من الناحية االقتصادية والبيئية. وينبغي للمنظمة التعاون مع أعضائها إلعداد أجندة تشجع على زيادة االستثمار، وتبسيط الوصول 
إلى أسواق الدول النامية، بهدف دعم نشر هذه المنتجات والتقنيات. كما يتوجب على أعضاء المنظمة تجنب السياسات التقييدية أو العقابية 

التي تعرقل جهود االبتكار. 

على سبيل المثال، يجب أن تسهم هذه األجندة في: تحديد تعريف عالمي ُمشترك للمواد والسلع البيئية
إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية على المواد والسلع البيئية 	
اعتماد نهج سلسلة القيمة إلدارة المخلفات 	
تحديد سياسات عامة وبرامج حكومية يمكنها تحفيز االبتكار واالستثمار في التقنيات المرتبطة باالستدامة 	
تشجيع الحوار بين القطاعين العام والخاص لرصد التحديات والعوائق وضمان منتجات وعمليات مستدامة؛ و 	
تفعيل مشاركة صناع السياسات في إزالة العقبات المرتبطة بالسياسات والعمليات التنظيمية المؤثرة على االبتكار، إضافة إلى اعتماد تقنيات  	

جديدة تعزز األثر اإليجابي االجتماعي.

خالصة 

يشدد االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على ضرورة أن تلعب دول المجلس دورا فاعال في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظمة 
التجارة العالمية وتبني مواقف داعمة لقطاع صناعة البتروكيماويات في دول المجلس  آخذين بنظر اإلعتبار التوصيات المذكورة أعاله أثناء 

تطبيق عمليتها الخاصة بتحديث القواعد التجارية، بهدف مواكبة التغيرات والتحديات االقتصادية والسياسية والتكنولوجية السائدة عالميًا، 
والتي تسارعت نتيجة أزمة كوفيد-19. وللمساعدة على تحقيق ذلك، يواصل قطاع الكيماويات الخليجي دعم جهود منظمة التجارة العالمية 

والمساهمة في تحديث قواعدها التجارية.

المراجع:

https://www.economy.gov.ae/english/Ministry/MinistrySectors/ForeignTradeSector/Trade-Negotiations-WTO/Trade-Agreements/ ]1[
Pages/default.aspx

5786_18_https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP ]2[
/unlocking-the-potential-of-the-chemical-industry-through-a-global-sector-agreement/03/07/2019/https://www.gpca.org.ae ]3[



تم إطالق "االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي 
ًتتبنى االهتمامات المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات 

والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات األعضاء مجتمعًة بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في 
دول الخليج العربي. ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات 

تصل قيمتها سنويًا إلى 108 مليار دوالر أمريكي. 

يحرص االتحاد على االرتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خالل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة 
وتفعيل التواصل بين المعنيين باإلضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البّناء بين الشركات األعضاء 
لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها وتحسينها باستمرار، عالوًة على الحضور الفاعل في المحافل الدولّية المعنّية بشؤون 

الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم مالمح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي.

ويلتزم "االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، 
ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 6 لجان فاعلة ترّكز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البالستيك، واألسمدة وأخرى ترّكز 

على القطاعات المساندة مثل: سالسل اإلمداد، والتجارة الدولية، واألبحاث واالبتكار، والرعاية المسؤولة. وينّظم االتحاد سنويا 
6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من التقارير والدراسات المتخصصة فضاًل عن النشرات اإلخبارية 

الدورية.
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