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 الرؤية االقتصاديمنتدى 
 2021 - العاشرةالدورة 

 ( الصناعات الوطنية .. تنمية وإنتاج وتوظيف)

 

 

 الكلمة الرئيسية

 

 مسلم بن حممد الشحري  /املهندس

 )مدائن( للمؤسسة العامة للمناطق الصناعيةرئيس قطاع العمليات 

 

ي للمنتدى اتيج    الراعي االستر
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، وعلى أشرف املرسلنيوالصالة والسالم على رب العاملني، هلل  احلمد

 وبعد:.. أمجعنيآله وصحبه 

 املؤقر    صاحب السمو السيد الدكتور / أدهم بن تركي آل سعيد

 

 الرؤية االقتصاديمن منتدى  العاشرةافتتاح أعمال الدورة حفل راعي 

 ..  املعالي أصحاَب السمو و

 ..  املكرمون أعضاء جملس الدولة

 ..  السعادةأصحاب 

 املنتدى األعزاء ..ضيوف وحضور 

 .. التواصل االجتماعي منصاتُمتابعينا عرب االتصال املرئي و

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،، 

املؤسسة أسرة إنه ملن دواعي السرور واالمتنان أن أرحب بكم مجيعا 

يف رحاب بها  شركاءوكافة ال ،العامة للمناطق الصناعية )مدائن( 

 هذا املنتدى. 
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للقائمني على هذا املنتدى االقتصادي وصحيفة مثمنني ومقدرين 

استمرارية انعقاد املنتدى يف ظل الظروف احلالية النامجة عن  الرؤية

 مما يعد،19كوفيد  -العاملية لفريوس كورونا ائحة انتشار اجل

 .الوطين إلقتصادعلى حرص اجلميع للنهوض با دليال قطعيًا

الذي دور الب نهإميانا م املنتدىيف رعاية هذا ه مدائن مشاركوتأتي 

وصواًل تعزيز احملافل االقتصادية احمللية وتنميتها سبيل يف تؤديه 

وتنفيذا  2040مع رؤية عمان متاشيا ، والعاملية لإلقليمية

صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق  موالنا حضرةلتوجيهات 

 . - اهلل ورعاه هحفظ  -املعظم 

 راعي احلفل .. صاحب السمو 

 احلضور الكريم ..

األهمية،  بالغ ٍِ يأتي منتدى الرؤية االقتصادي هذا العام يف توقيٍت

ومتزامنا مع جمموعة من األحداث واملبادرات الوطنية، مثل انطالق 

، واإلعالن عن خطة التحفيز االقتصادي، 2040تنفيذ رؤية عمان 

االستثمارات اخلاصة للسلطنة ومساندة الصادرات برنامج جلب و

، كما أنه مع إطاللة يناير املاضي، الُعمانية يف األسواق اخلارجية

 ، واليت جاءت مواكبة ومتماشية مع2040أطلقنا يف مدائن رؤيتنا 
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تعزيز تنافسية السلطنة يف جذب ، هادفة إىل 2040رؤية عمان  

 ،االستثمار احملليزيز فرص تنمية وتعو، األجنبية  اتاالستثمار

مل، الع توفري فرِص حموَر مشكلًة ،نتاج الصناعيمعززة لإل

التنمية االقتصادية  تساهم يف حتقيق مستندة على قاعدٍة

 مدائن  وسعيالشاملة يف مجيع حمافظات السلطنة،  ةواالجتماعي

إجياد مدن أعمال بهوية عمانية من خالل هذه الرؤيه لتحقيق 

 ،عاملية أساسها الشراكة بني القطاعني العام واخلاصومبقاييس 

ن تكون الذراع احلكومي املعّزز للتنمية أوتعزيز دورها ب

الشراكة مع ب ، وذلكاالقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة

لتطوير وتشغيل مدن أعمال متكاملة اخلدمات، ، القطاع اخلاص 

ى أفضل احللول استجابة للمتغريات، تعتمد عل وذات سرعةٍِ

والتقنيات لتلبية متطلبات األعمال مع مراعاة املعايري البيئية، 

 .نهضة عمان املتجددةمواكبه لو

 احلفل .. صاحب السمو راعي

 احلضور الكريم ..

يأتي املنتدى االقتصادي يف دورته العاشرة لريكز على الصناعات 

 الوطنية ودورها يف التنمية، وهنا ال بد أن نشري إىل بعض األرقام 
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حيث كانت واملؤشرات الرقمية اليت حققتها الصناعات الوطنية، 

من الناتج احمللي اإلمجالي  % 6.18ة بمساهمة القطاع الصناعي بنس

 باألسعار اجلارية، كما بلغت مساهمة هذا القطاع لغاية سبتمرب

ريال عماني،  ماليني ةومائة وعشر اتأربعة مليار قما يفو 2020

وطنية منتجات اللوقد واصلت الصناعات العمانية تصديرها ل

من إمجالي  %25مبواصفات عاملية ملختلف أسواق العامل لتصل إىل 

، وبقيمة تتجاوز اثنني مليار 2020ادرات السلطنة لغاية سبتمرب ص

مساهمة  فيما سجلت، عماني مخسون مليون ريالومخسة وومائة 

نسبة  2021خالل يناير  أسهم الشركات الصناعية يف سوق املال

 .ولة يف بورصة مسقطمن قيمة األسهم املتدا %25وصلت إىل 

يف املدن الصناعية عي ويف جمال التوظيف ساهم القطاع الصنا

فرصة عمل وبنسبة مساهمة  تسعة ومخسون ألفبتوفري أكثر من 

يف من إمجالي العاملني العمانيني يف القطاع اخلاص  %3.6ىل إتصل 

أن مدائن تساهم بعلما  ،2020لغاية نهاية العام املدن الصناعية 

من إمجالي أعداد القوى العاملة يف القطاع اخلاص يف  %4بأكثر من 

عامل  وعشرين ألفوبعدد يتجاوز الواحد بشكل عام السلطنة 

 املدن الصناعيه يف خمتلف  والشركات العاملةيف املصانع  ُعماني

 املنتشرة يف أرجاء السلطنة.
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 احلفل .. راعيصاحب السمو 

 .. الكراماحلضور 

باإلضافة إىل التوظيف املباشر، تعد املدن الصناعية من أكثر 

الركائز االقتصادية تأثريًا يف كافة القطاعات اإلنتاجية، حيث 

قطاع ويعد متتاز بتعدد عناصر القيمة املضافة احمللية، 

منوًا بسبب تنمية أكثر القطاعات االقتصادية  من اللوجستيات

النقل مبختلف أشكاله، وتعد وخاصة  الصناعية،وانتشار املدن 

املدن الصناعية مهدا للمؤسسات الصغرية ومشاريع رواد األعمال، 

مما ينعكس على الفعالية هلذه املدن ومساهمتها بالتنمية 

 االقتصادية واالجتماعية الشاملة واملستدامة.

وتبلغ إمجالي املساحات للمدن الصناعية القائمة حاليا أو اليت هي 

من  أكثر( وتضم 2مليون م140ا يقارب من )حتت التطوير م

( مليار ريال 6.8( مشروع استثماري، وحبجم استثمار )2200)

( ألف عامل وعاملة، 62عماني تقريبا، ويتجاوز عدد العاملني بها )

وتشكل الصناعات التحويلية األغلبية املطلقة من إمجالــــــــــي 

االستثمارات يف املدن الصناعية التابعة ملدائن، حيث تشكل ما 

 مجالي االستثمارات.%( من إ 83يقارب )

فرضت حتديات غري  19-فإن جائحة كوفيد وكما هو معلوم 

مسبوقة للقطاعات العامة والقطاع الصناعي خاصة يف السلطنة، 

يف مواجهة  إىل حد كبري متماسكا حيث بقي القطاع الصناعي 
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آثار هذه اجلائحة، فقد قدمت مدائن عدة تسهيالت خالل العام املاضي 

ت املستثمرة يف املدن الصناعية بهدف تهيئة البيئة واحلالي للشركا

، 19-االستثمارية املناسبة للتخفيف من اثار تداعيات ازمة كوفيد 

اإلعفاء من  على سبيل املثال ال احلصر ومن مجلة هذه التسهيالت

، وقف املطالبات املالية املتعلقة بالقيمة اإلجيارية، القيمة اإلجيارية

%( باملائة والغرامات  6السداد املقدرة بـ )  تأخريمن غرامات واإلعفاء 

 املستحقات وحتفيضالفنية األخرى. إضافة إىل السماح جبدولة 

بعض اخلدمات والرتاخيص الواردة يف الئحة االستثمار، رسوم 

وغريها من احلوافز االقتصادية اليت مت اإلعالن عنها خالل الفرتة 

  املنصرمة.

وملا للصناعة من أهمية يف حتقيق ومتكني عناصر التنمية 

، أود هنا أن أشري إىل أنه خالل املرحلة واملستدامةاالقتصادية الشاملة 

الصناعية مدينة عربي قيام  سنشهد 2040األوىل من خطة مدائن 

واليت مت طرح مناقصة تنفيذ أعمال  ومدينة حماس الصناعية خبصب 

دينة املضييب الصناعية م، وكذلك اخلاصة بهاالتطوير والتنمية 

العمل جار  على طرح اخلاصة بها، ومت طرح الدراسة االستشارية اليت 

مريت وشناص الصناعيتني، ـكل من مدينيت ثباملناقصات املتعلقة 

رار استكمال تطوير املدن القائمة يف ــــى استمــــالوة علـــع

وصور وصحار والربميي  كل من املزيونة وريسوت ونزوى ومسائل
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وواحة املعرفة مسقط، واليت ستشهد مجيعها تنفيذ أعمال تطوير 

 .القادمةوحتسني بيئة األعمال خالل العام احلالي واألعوام 

 راعي احلفل املوقر..  صاحب السمو

 .. احلضور الكريم 

أكرر شكري للقائمني على تنظيم منتدى الرؤية يف اخلتام 

متمنيا للجميع التوفيق ملا فيه هذه الدورة االستثنائية  يفاالقتصادي 

يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا  املعطاء،اخلري والرخاء هلذا الوطن 

 . - حفظه اهلل ورعاه -املعظم  صاحب اجلاللة السلطان هيثم بن طارق

 وفقكم اهلل ،، وحفظكم مجيعا.. 

 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته. 

***** 


