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 بيان االفتتاح

 سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن

 وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار للتجارة والصناعة

 

 

 



 

ِحْيمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 

ِ العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمٍد وعلى آلة  الحمدُ هلل رب 

  وصحبِه أجمعين

د المرشدي َمعَالي  الموقر   عبدالسالم بن ُمحمَّ

 أعمال المنتدىراعي  -العُماني  رئيس جهاز االستثمار

 أصحاب السمو والمعالي

 المكرمون أعضاء مجلس الدولة

 أصحاب السعادة

 الكريم الحضور أيها 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

هَ ببالغِ الشكِر والتقِدير، إلى َجِريدةِ وا لي بدايةً اسمحُ  ؤية"أْن أتوجَّ  "الرُّ

م األخ ، َوَعلى رأِسَها هذا الحدث ألعمالِ  الرئيسيةِ  اللجنةِ  العزيز الُمكرَّ

هذه الدورة ، وفريِق عمِلِه، علَى تنظيِم األمين العام َحاتِم بن َحَمد الطائي

تَناوُل موضوًعا ت والتي، "ُمنتَدَى ُعَمان للقيمِة المحليِة الُمَضافَة"من 

يَّة  .يَْحِمُل أبعاداً اقتصاديَّةً ووطنيَّةً غايةً في األهم ِ
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فُنِي أْن أشارَك َمعَُكم اليومَ   نَاَعةُممث ًًِل َعْن وزارةِ التجارةِ والص ِ ، َكَما يُشر ِ

نتدى، والتي من هذا المُ  الثانيةِ  الدورةِ ، فِي أعماِل وترويج االستثمار

وصناعة ، وتوطين الصناعات، تمكين الكوادر"ُعنواَن  تحملُ 

ٍر وخارطِة ، بالنجاحِ  ه، آمًلً أْن تتكللَّ أعمال"الفرص والخروجِ بتصوُّ

التجربِة استرشادًا ب؛ القيمِة المحليَِّة المضافَة مفهومُ  امعهَ  خُ يترسَّ عمٍل 

طواَل السنوات  لقطاعِ النفِط والغاِز والصناعاِت البتروكيماويَّة الواعدةِ 

 .الماضيةالثماني 

 

 معالي راعي الحفل

 الحضور الكريم

؛ اواجتماعي  ا اقتصادي   :ةِ الوطنيَّ  اإلفاداتِ مزيٍد من  تحقيقِ إلى  الطريقَ إنَّ 

طريٌق حافٌل ضافة، المُ  المحليةِ  قيمةِ ال مفهومِ  وقيمِ  أبعادِ  ترسيخِ ِمْن خًلِل 

ُز َمعَها وطنية، بُمَساهماٍت التزُوِد بمحطاِت   نَ مِ  االستفادةِ مستوياُت تتعزَّ

، ةالبشري ِ رنا ادِ وَ كَ  دراتُ قُ ا معه نُ حسَّ تتلعِ والخدماِت المحليَِّة، والس ِ 

 والُمتوسِطةالصَّغيرةِ بين ُمؤسَّساتِنا  الشراكةِ  ستوياتُ مُ  امعه قُ عمَّ توت

ِ الُكبرى،   مستداَمةِ ال مكاسبِ ال قُ حق ِ يما يُ وشركاِت المجتمعِ المحلي 

 وفقَ .. َعلَى الَمدَيَين الُمتوِسط والبَِعيدا الوطني، نَ لمنظومة اقتصادِ 

 .ستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية ُعمان عشرين أربعينمُ 

 

جائحةَ تداعيات ياق، نقول بأنَّ تأثيَر ا الس ِ ذَ ي هَ ة فِ حقَّ ستَ مُ  إشادةٍ  كلمةِ كو

الوطنيةَ اتنا كَ رِ شَ على االقتصاِد العالمي والوطني، لم يُثِن " 19كوفيد "
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 وحفزِ ، الشبابتمكيِن من أجل دعم التقديِم جهود واصلِة َعن مُ  الُكبرى

اِغط على الضَّ الُمنحنى لتحويل ، الفرِص  وصناعةِ ، األعمال طاع ريادةِ قِ 

 ة دفع البتكار مزيد من المستهدفات الجليلة، وفقَ قوَّ  االقتصاد إلى

 .الجائحة تحدياتُ أفرزتها التي والُمتطلبات  الحاجياتِ 

االستثمار، وتعزيًزا  وترويجِ  والصناعةِ  التجارةِ  ي وزارةِ ا، فِ نَ رِ وْ وبدَ 

من الفُرص  زمةً د دشنَّا مؤخًرا حِ قَ لمفهوِم القيمِة المحليِة المضافِة، فَ 

الصناعيِة كمرحلٍة أولي ٍة بالتعاوِن مع عدٍد من الشركاِء في القطاعين 

بهدِف زيادةِ فرِص التصنيعِ المحلي، وتعزيِز القوةِ ؛ العام ِ والخاص

ِ، وإيجاِد فرِص عمٍل للكوادرَ  ها ينِ الوطنيِة، لتمكِ  الشرائيِة للمنتجِ الوطني 

 .ختلفةالمُ  التنميةِ  ورفعِ كفاَءتِها في قطاعاتِ 

 النمو ِ  جمِ عن حَ  األرقامَ  م هذهِ كُ يْ دَ ؤاتية، ألضع بين يَ ناسبة مُ وهي مُ 

ِ بال المضافةِ  المحليةِ  القيمةِ  برامجِ ل قِ تحقَّ المُ  ، في السلطنةِ  قطاعِ الصناعي 

مليار لايرٍ ُعماني  3.1مليار لايرٍ ُعماني إلى  2.7من  والذي ارتفعَ 

 ، كما بلغتْ 2019إلى  2017خًلل العامين من  الثابتةِ  باألسعارِ 

 %.38مساهمةُ القطاعاِت الفرعيِة غيُر البتروكيماويِة في التصنيع نحو 

 

 

 الي راعي الحفل     الموقرعَ مَ 

 الحضور الكريم
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نَاَعِة، وإْذ تَْدَعُم أعماَل هذا المنتدَى ليُحق َِق  إنَّ وزارةَ التجارةِ والص ِ

تطبيِق اإلستراتيجيِة الوطنيَِّة للقيمِة  المتمثلة في تَْوِسيعِ نطاقِ أهدافَهُ 

المحليَِّة المضافِة على القطاعاِت االقتصاديَِّة المختِلفَة فِي البًلِد؛ بهدِف 

وق العمِل بمزيٍد ِمَن الفرِص، سُ  تَْعِميِمَها لرفع ُمستويَاِت األَدَاء، ورفدِ 

دَد، بتبن ِي وَطْرح واستِْحدَاِث الرُّ  دُ فِي َهذَا الصَّ ؤى َغْيِر التقليديَّة، لنؤك ِ

ع على أوسَ  ةٍ وات عمليَّ طُ الُكبرى أخذ خُ  ناعلى أنَّه يتعيَُّن على شركاتِ 

 ورسمِ ، غيرة والمتوسطةنا الصَّ ساتِ ؤسَّ مع مُ  نقاِط االتصالِ  تعميقِ  دربِ 

 بشكلٍ  واالستفادةِ ستقبل، للمُ  اءةِ البنَّ  والشراكاتِ  للتعاونِ  جديدةً  حَ مِ ًَل مَ 

 انَ اقتصادِ  منظومةِ ر تطوُّ  إنَّ إذ ، فوءةة الكَ ا البشريَّ نَ تِ ارومن ثَ ر أكبَ 

طلُب تَ اهنة، تَ األزمات الرَّ  ي من تداعياتِ التعافِ  وتيرةِ  الوطني، وتسريعِ 

ا ما أردنا تحقيَق ذَ إِ ، التركيَز على تطويِر القطاعاِت غير النفطيةِ ها جميعُ 

، عشرين أربعينرؤية ُعمان ه تْ نَ ، وهو ما عَ إليها عُ نتطلَّ االستدامِة التي 

عٍ، مُ ع إلى وهي تتطلَّ  تواكٍب مع ندمٍج، ومُ تفاعٍل ومُ بناِء اقتصاٍد متنو 

ة، يكوُن ة عاليَّ ستجداِت، وقادٍر على العمل بكفاءةٍ إنتاجيَّ تغيراِت والمُ المُ 

 .دوَرهُ المسانِد والداعم افيه للجميعِ 

 

 

 

د الشُّكَر مرة أخرى للقائِميَن على المنتدَى ودَْعَوةِ جد ِ أُ .. يراألخِ وفي 

ُمتمنيًا كلَّ ، وزارةِ التجارةِ والصناعِة للمشاركِة فِيه بإلقاِء بِياِن االفتتاح
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راٍت الدورة الحاليةالتوفيِق والنجاحِ ألعماِل  ، وأْن يَْخُرَج برًؤى وتصوُّ

، وتحقَق   .الصالَح العامتخدُم االقتصادَ الوطنيَّ

 

د نهضِتَها الحديثةَحِفَظ هللاُ عماَن، وَحِفَظ  َحْضَرة َصاِحِب الجًللِة  ُمَجد ِ

وأداَم على جًللتِه  -َحِفَظه هللاُ َوَرَعاه- هيثم بن طارق المعظمالسُّلطان 

 .إنَّهُ سميٌع ُمِجيُب الدُّعاء.. نعمةَ الصحِة والعافيِة، والعمِر المديدِ 

 

 ،...ُكم ورحمةُ هللاِ وبركاتهوالسالُم َعلي
 

 -انتهى-
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