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بسم هللا والحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ  
   أجمعین

 
 آل سعید    الموقر أدھم بن تركي الدكتور  السید السمو صاحبَ 
 ن، أصحاب السعادةوالمكرم
 مؤسسات القطاعین العام والخاص  رؤساءَ 

 الكرام   الضیوف
 
 

 یكم ورحمة هللا وبركاتھ،فالسالم علؤھا األمل ووقودھا العمل،  أحییكم بتحیة مل

وعلما   المتجدد  السنوي  اللقاء  ھذا   في  بكم   وأھال فكرا  الكریم  بحضوركم 

لوطننا  إلى مستقبل مزدھر تطلعاتكم ھذا اللقاء الذي یحمل مضمونھ ومعرفة، 

   .طموحة ال  ونھضتھا المتجددة ۲۰٤۰وفي نھج رؤیة عمان  ،الغالي عمان

 
   واألخوات  األخوة

"االقتصاد   بـ   تسمیتھ  على  اصطلح   ما  أو  العالمیة  االقتصادیة  التطورات  ظل  في

مباشر من لدن المقام السامي لموالنا حضرة    وبإشراف  سلطنةالتعمل    ،"الجدید

بن طارق   ھیثم  السلطان  الجاللة    مظلة  وتحت  - ورعاه  هللا  حفظھ -صاحب 

بشكل أكبر على   للتركیز  يقتصاداال  توجھھا  تحدیث  على  ،2040  ُعمان   رؤیة

   .التنافسیةوالقدرة  االقتصادیةالتنمیة بما یعزز من  ،ةی الصناع اتقطاعال
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نموا نشھد  هللا،    بمشیئة  19-جائحة كوفید  من آثارالتعافي    نحوومع المضي  

تواجھ    ال زالت سالسل التورید في العالممع ذلك،    العالمي.إلقتصادي  تدریجیا ل 

. نتیجة وارتفاع في األسعار  في البضائع والخدمات شح  أدت الى    دیات جمةحت

التعافي متساویة  لذلك،   معالم  تبدو  القطاعات  فيال  وبینما  والدول.    مختلف 

أكثر استدامة   نموا اقتصادیامن الربع األخیر لھذا العام، نتأمل أن نشھد  نقترب  

 في العام المقبل.  وتجانسا 

باالقتصاد النھوض  لنسعى جمیعا الى  قوي  محفز  ما ھي اال    األزماتمثل ھذه  

في   للتصدي ألي تحدیات  وقابالعالي التنافسیة  الصناعي في السلطنة لیكون  

 المستقبل.  

 
الیومس  اإلطار،  ھذا  في معكم  بھا    تجاربَ   أستعرض  الدول  مرت  في  بعض 

القطاع الصناعي في ُعمان    لىإثم أتطرق  للثورة الصناعیة الرابعة،    مواكبتھا 

 حضورنا على الخارطة االقتصادیة للعالم.   لتعزیز  فعلھ نحتاجُ ما  بعِض و

 
راسخة  الصناعیة   الثورات  دوریة   في  لھائل ا  التسارعإن   حقیقةً  فمنذ .  بات 

تلو اآلخر، وصوالً الى قرناً  تواصلت الثورات الصناعیة  القرن الثامن عشر،  
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الھواتف الذكیة الحدیثة مثل    التقنیاتعبر    والنم  لتقود الثورة الصناعیة الرابعة  

والتجارة اإللكترونیة والذكاء االصطناعي والتكنولوجیا الحیویة والروبوتات  

 وإنترنت األشیاء وشبكة الجیل الخامس.  

 
اإلعصار   تنطلق مثل  الرابعة  الصناعیة  الثورة  أن  الواضح    ید تشكیل تعلمن 

، نحن المتسارعةھذه التطورات    ضوء  في   .حولھا   منالمجتمعات  وصناعات  ال

تقییم   إلى  المنحنى    دقیقبحاجة  على  معالجة    ،الصناعيلموقعنا  وكیفیة 

 الفجوات الرئیسیة وأفضل السبل لالستفادة من نقاط القوة لدینا. 

المھم أن ندرك أن    االستراتیجیةذ  ینفتنعمل على    وفیما الصناعیة، فإنھ من 

 .  واحدة بخطوةالتحوالت الصناعیة ال تحدث 

لھا الصناعي تحوُّ انطلقت في    التيكوریا الجنوبیة    تجربةمثالً  عندما نستعرض  ف

الستیناتفي   وتكنول  ،أوائل  مال  ورأس  صغیرة  صناعیة  وجیا  بقاعدة 

في المرحلة األولى بتشجیع   قامت  الجنوبیة  ا كوری  حكومة أن    نجد ،متواضعین

الثقیلة  القطاع فرضت  كما    . الصناعات  على  صارمة  مھني  تدریب  متطلبات 

، وقدمت حوافز أجنبیةالخاص لزیادة العمالة الماھرة، واجتذبت رؤوس أموال  

قام   ومع تواصل التطور الصناعي عبر العقود الالحقة،ضریبیة للمصدرین.  
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ل كبیر في القدرة اإلنتاجیة نحو الصناعات بتحوكوریا الجنوبیة    فيلمصنعون  ا

التقنیة الىعالیة  وصوالً  والعشرین،    ،  الحادي  القرن  من  األول  حین العقد 

صادرات أكبر  والسیارات  المعلومات  تكنولوجیا  منتجات  كوریا   أصبحت 

ً   واحدة من أكثر الدول الصناعیة   ھا، مما جعل الجنوبیة ً تمكنو   تقدما في مجال    ا

        التكنولوجیا.  

 
، ارتفع نصیب جیداً   لھ المنظم والمخطط    الصناعي نتیجة لھذا التطور والتقدم  

متدني عند   مستوىالفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في كوریا الجنوبیة من  

أمریكي في   دوالرٍ   32,000إلى    وصوالً   م1960في عام    ا أمریكی  ادوالر  79

 .  م2020عام 

 ماذا عن ُعمان؟  ولكن

ً   العُمانیة  الصناعة  وضع  ھو  ما ھي المبادرات التي یمكن أن تعزز   ماو  حالیا

 من نمو ھذا القطاع؟ 

 
 الً كِّ شَ مُ عماني،    لایرٍ   ملیارِ   5.7  بـ  في السلطنةِ   الحاليُّ   الصناعيُّ   النشاطُ یُقَد�ُر  

عماني.    لایرٍ   ملیارَ   30ُر بـ  یُقَدَّ الذي    المحلّيِ   جِ الناتِ إجمالي  ن  % مِ 19  ھُ سبتُ ما نِ 
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 لایرٍ   اتملیار  3  بـ  ةِ حویلیّ التَ   الصناعاتِ   قیمةُ   رُ قدَّ تُ ،  الصناعي  طاعِ القِ   منَ ِض و

ألف   230  فُ وظِّ ت  فیما  اإلجمالّيِ   المحلّيِ   % من الناتجِ 10بـ    عماني، وتساھمُ 

  والموادِ   ،لمعادن األساسیةا  في الرئیسیة لھذا القطاع    المنتجات   تتركزشخص.  

حیث    ،لمواد الكیمیائیة األساسیةوا  ،والمنتجات البترولیة المكررة،  اإلنشائیةِ 

 .  بالد % من إجمالي الناتج الصناعي لل65ب ر اھذه المنتجات ما یقمثل ت

یقدر   سنوي  بمتوسط  مضطرداً   نمواً   الصناعي  القطاع  حققصعید النمو،    على

مدعوماً بانطالق عدد    ،م2016  عامم إلى  2000  عام   من   الفترة  خالل %  10بـ  

م، شھد القطاع تباطؤاً 2016لكن بعد عام    المشاریع الصناعیة الضخمة.من  

ً قطاع  ال   ھذایمر  كما    ملحوظاً بسبب االنخفاض في أسعار النفط.   بتحدیات   حالیا

ة اللذ  الدعم   تخفیض   بعد   َجمَّ والغاز  الكھرباء    مصادر ال  من  یعدان  ن یعن 

 .  للطاقة األساسیة

آخر،   جانب   على   الطلب  انخفاضب  الصناعي  القطاع  نمووتیرة    تتأثرمن 

ھوامش والمضافة المنخفضة  ذات القیمة   ھ منتجاتأن  كما  الصناعیة،  ھ منتجات

 لتقلبات األسعار.   عرضةٌ  المحدودة ربح ال
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الصناعي  الضعف    یعزىوقد   ً قطاع  یتبعھ و  نموذجالإلى    أیضا د عتمِ المُ الذي 

السنوي اإلنتاج    أن   حیث   ، المھارة  قلیلةوعمالة كثیفة  و  منخفضة  تقنیة   على

وھذا أقل من   ،دوالر أمریكي لكل عامل  48,000قطاع الصناعي یقف عند  لل

 109,000والذي یبلغ  مثالً  دولة قطرفي  للعامل اإلنتاج السنوي  معدلنصف 

 دوالر أمریكي.   106,000 بمعدللمملكة العربیة السعودیة واأ  ،دوالر أمریكي

 
یبدو أن اإلنفاق المنخفض على البحث والتطویر ھو أحد العوائق الرئیسیة كما  

دون   تحول  في  تحقیق  التي  التكنولوجي  حیث  ال التقدم  الصناعي،  ال قطاع 

% من الناتج المحلي  0.2  السلطنةالبحث والتطویر في    فياالستثمار  یتجاوز  

%  2.7و  ، سنغافورة% في  2  و   ، % في اإلمارات1.3  فیما یصل إلى  ، اإلجمالي

 في الوالیات المتحدة األمریكیة.  

 
الصناعي أن القطاع  ب  یقین  على  مازلناتحدیات الرئیسیة،  ال   لھذه  إدراكنا  ومع

  ما العمل معاً لتسخیر    علینا  لذلكخطة التنویع االقتصادي،  أحد أھم دعائم    ھو

بھ    وموقع  لالستثمارات،  جاذبة  وبیئة  ،سیاسي  استقرار  من  لسلطنة اتمتاز 
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مثالي طبیعیة   ،جغرافي   الستفادةا  تحقیقل  ،حدیثة   أساسیةوبنیة    ،وموارد 

 .  یمكن تحقیقھ ماالمثلى م

ً أھداف  وترویج االستثمار  حددت وزارة التجارة والصناعة  لقد  خطتھا جریئة في    ا

ملیار   3من    الصناعةقطاع    حجم  زیادة  ومنھا،  2040  الصناعیةاالستراتیجیة  

  . م2040ملیار لایر عماني بحلول عام   20إلى  م،2020ماني في عام لایر عُ 

 
ستساھم في   التي البارزة  المبادرات  جانب آخر نجد أن ھنالك العدید من    من

في   الصناعي  القطاع  أداء  لِ   المستقبلتعزیز  مجمع  للصناعات  مثل  وى 

بقیمة    ،البالستیكیة متطور  بتروكیماویات  مجمع  دوالر   6.7وھو  ملیار 

ألف برمیل من النفط الخام   230  تبلغ  استیعابیة  طاقة ومصفاة الدقم ب  ، أمریكي

 ً  .  یومیا

 
 

 الكریم الحضور

أو ما یطلق علیھ   التخصصیة  اتالصناعمفھوم    الىالیوم أیضاً  التطرق    أود

" اإلنجلیزیة   على  یعتمد الذي  و  ،"Industrial Super-Highwaysباللغة 

وبناء   بكثافةواالستثمار فیھا  المنتقاة بعنایة    ركیز على عدد من الصناعاتتال
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ھذا   من. الھدف  مستدامةمزایا تنافسیة    إیجادووالتكنولوجیة    البشریةالقدرات  

لفرص العمل   تولیدإلى محركات النھج ھو تحویل ھذه الصناعات التخصصیة 

 االقتصادیة للبالد.   لتنمیة لو

 
تُستلھم    عادة االقتصادي  ما  النجاح    الصناعات   مفھوم  ضمن  -قصص 

من دول صناعیة كبرى مثل الصین وكوریا الجنوبیة وفیتنام،    -  التخصصیة

ً مختلف  مثاالً   أستعرضأن  ید الیوم  أر  أنني  إال صناعة المالبس نوعاً ما وھو    ا

 دولةكیف نجحت    تشرح  "حالة  دراسة"  في  تتلخص  ھنا  الفكرة.  الدیش جفي بن

ً بناء صناعة    في  -   أقل البلدان نمواً من    تُعد  - ش  بنجالدیمثل   في    رائدة عالمیا

لیس ذلك فحسب،    .عقود فقط  3قطاع المالبس والمنسوجات الجاھزة خالل  

استطاعت   منافسیھا  بھذا    االستئثاربل  من  الصین   الشدیدینالقطاع  مثل 

 وسریالنكا وباكستان وفیتنام.  

 
 ً تقریبا بنجالدیش  في  المالبس  صناعة  عام    بدأت  في  الصفر  ، م1980من 

ملیار دوالر أمریكي في عام   34  عائدات تصدیر تقدر بـوتمكنت من تحقیق  

% من ناتجھا المحلي  11و ،% من صادرات البالد84وھو ما یمثل  ،م2019
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% من احتیاجاتھا السنویة من  98، على الرغم من استیراد الدولة ل  اإلجمالي

 القطن. 

 
 ً بس بعد الصین كأكبر مصدر للمال  برزت بنجالدیش في المرتبة الثانیة عالمیا

التصدیر ھي مع 60الجاھزة لعالمات تجاریة عالمیة. حوالي   % من عقود 

و األوروبي  االتحاد  من  المتحدة 30مشترین  الوالیات  من  مشترین  مع   %

مصنع مالبس   4,500أكثر من    من خالل و  دول أخرى.  من %  10و  ،وكندا

 4  حوالي بشكل مباشر    الصناعة  ھذه  توظف  ، في جمیع أنحاء البالد  ین موزع

مباشر    بشكلملیون شخص    20  یستفید   كمامالیین شخص،   ھذه  غیر  من 

 . األنشطة

 
مدى   الماضیة،  الثالثة  على  مختلفة    أدتعقود  بن  لىإعوامل  الدیش ج تقدم 

المالبس.   في صناعة   بنسبة   المحلیون  المستثمرون  یساھم،  فمثالً الملحوظ 

ومما ساعد على ذلك ھو  .  الصناعة  ھذه  في  االستثمارات  إجمالي  من%  95

في شكل تخفیضات نقدیة وحوافز   للمستثمرین تنفیذ الحكومة لسیاسات داعمة  

أساسیة   وبنیة  جانب    قویة،ضریبیة  ودعم إلى  لنمو  متكاملة  بیئة  توفیر 
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كما   األخرى  ا  تقوم األعمال.  المالیة  والمؤسسات  المحلیة  دعم   بتقدیملبنوك 

للقطاع.   باستطاعة  بذلك نرى  و كبیر  واسعة وطنیة    اتبناء صناعالدول  أن 

خالل  النطاق   المحلِ العتوظیف  من  المال  ورأس  المعرفة یَّین  مالة  ونقل 

   للنھوض بتلك الصناعات. المالئمة والتكنولوجیا 

 
المستوى الحالي،   وفقإذا استمرت صادرات بنجالدیش من المالبس في النمو  

، 2030ملیار دوالر أمریكي بحلول    100عائدات من الصناعة إلى  التصل    قد

 .  جداً   بشكل كبیر  ھااقتصاد من مما سیعزز 

تحقیق  ف  ،للتوضیح من    100إن  دوالر  بیع الملیار  یعادل               حوالي   عائدات 

4   ً یومیا نفط  برمیل  العام  مالیین  الـ  حالي  بسعر  ،طوال    دوالر   70یقارب 

العربیة    ، للبرمیل واإلمارات  للسلطنة  النفطي  الناتج  من  أكثر  یعادل  وھذا 

ً   المتحدة  .  معا

 
الرائدةأ  لقد الفكر  ومراكز  الدولي  النقد  صندوق  بروكینجز  ، قر  معھد   مثل 

(Brookings Institution)  بأن التحسینات    ،العالمي  يمنتدى االقتصادالو
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بشكل كبیر في نجاح بنجالدیش في العوامل االجتماعیة واالقتصادیة ساھمت  

 عوامل النجاح ھذه: الملحوظ في القطاع الصناعي. وتشمل بعضُ 

   تصبح عضواً لتمكین المرأة   ً تمثل النساء الیوم    حیث  ،في المجتمع  منتجا
 في بنجالدیش % من القوى العاملة في صناعة المالبس80

   نتج عنھ  مما  التعلیم والصحة واألمن الغذائي  جودة  استثمار الحكومة في
 قوى عاملة ذات إنتاجیة عالیة 

 القوى العاملة الماھرة وشبھ الماھرة على نطاق واسع وجود 

 المالبس    تكریم مصانع    في   لدورھممھمة    وطنیة شخصیات  كأصحاب 
   األجنبیة   العمالت من  الوارد  طعالقَ حجم  وزیادةفرص العمل   تولید

 تجاریة  مشاریعتحفیز اآلخرین على بدء لنجاح القصص  نشر 

   بناء بیئة متكاملة ومحفزة وتمكین رواد األعمال من بدء مشاریعھم 

  لقرى النائیة ل وصوالً  الصناعیة لمجمعات ا  بنظامنشر صناعة المالبس 

 
 ا قمنا بتطبیق بعض الدروس المستفادة من ھذه الحالةإذ بأنناعلى یقین  إنني

 . "التخصصیة الصناعاتنا الخاص من "ناء نموذجِ ب سنستطیع، الدراسیة

 
سریعاً أود أن أعرج    ،ذكرھا  باإلضافة الى عوامل التمكین والتحفیز التي سبق

في نمو القطاع الصناعي    الصغیرة والمتوسطةالمؤسسات    دورأھمیة  على  

 .  وتعزیز دعائمھ 
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ً عالمی الا تمثل  حوالي    مؤسسات،  والمتوسطة  األعمال %  90الصغیرة  من 

وتساھم بما یصل إلى   ،العاملة  القوى% من  50أكثر من    توظفو  ، التجاریة

 % من الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصادات الناشئة.  40

دوراً   التمویل،  وشركات  البنوك  وخصوصاً  المالیة،  الخدمات  قطاع  ویلعب 

أساسیاً في تحقیق التنمیة الصناعیة من خالل توفیر رأس المال للمؤسسات  

الصغیرة والمتوسطة بصورة فاعلة. وبالرغم من أن البنوك وشركات التمویل 

الحاجة إال أن  ،  لھذا القطاع المھمفي السلطنة ھم من أكبر مزودي رأس المال  

خصوصاً في ضوء التحدیات الناجمة عن جائحة   ،الى مزید من الدعم  مستمرة

قیام    .19-كوفید خالل  المالیة  فمن  الخدمات  الصناعي بقطاع  التطور  دعم 

  تتحقق المنفعة لجمیع األطراف. ،والنماء االقتصادي في السلطنة

  
 

 الكریم   الحضور

  في  والبشریة،   المادیة  الخیرات   من  الكثیر  ُعمان  وتعالى  سبحانھ  هللا   حبى  لقد

 على  الحرص  كل  تحرص  واعیة  قیادة  جاللھ   جل  لدنھ  من  لھا  ھیأ  الذي  الوقت

 بأنھ   یقین  على  وإنني.  الطیبة  األرض  ھذه   أبناء  طموحات  یلبي  مستقبل  بناء
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في   نصل وأن البد  ،۲۰٤۰تحقیق رؤیة عمان  في    المشترك وعملنا  وبتعاوننا

 . ، وفي مصاف الدول المتقدمة عالمیامساعینا التنمویة إلى أرقى المراتب

 
آل   أدھم بن تركي  الدكتور السید صاحب السمولاتقدم بالشكر الجزیل    وختاماً، 

للمكرم حاتم   موصول  والشكر.  للمنتدى  الكریمة   رعایتكم  على  الموقرسعید  

ً   الملتقى،  ھذا  على  للقائمینالطائي و  استثماراً   القادمة  الساعات  تكونأن    متمنیا

 ً  لوقتكم الثمین.   ناجحا

 
 وبركاتھ علیكم ورحمة هللا  والسالم


