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هذا المحفل  مستهل أعمال منتدى الرؤ�ة االقتصادي،  أرحب �كم أجمل ترحیب في  
ال�ارز،   �األفكار والرؤى السنوي  التوالي، محّمًال  العاشر على  للعام  �أتي  والذي 

الطموحة التي تخدم مسیرة نهضتنا الحدیثة، وتسهم في رسم مالمح الطر�ق نحو  
 ومستدام. اقتصاد وطني قوي  

 
 

 
 



 ضیوف المنتدى األعزاء.. 
 

أعمال هذا المنتدى في مرحلة �الغة األهم�ة؛ حیث وضعت السلطنة أولى   تلتئمُ 
الكارث�ة ألزمة جائحة �ورونا، والتي  التداع�ات  التعافي من  خطواتها على درب 

لمستو�ات أطلقت صافرات اإلنذار،  هوت �األوضاع االقتصاد�ة العالم�ة واإلقل�م�ة  
برامج شاملة للتعافي  إلطالق  حول العالم والمؤسسات الدول�ة  الحكومات    ودفعت

بتر�لیونات الدوالرات، آمًال في العودة إلى مستو�ات ما قبل الجائحة. وعلى الرغم  
األزمة   بتعمق  واألخرى،  الفترة  بین  العالم  تفاجأ  ذلك،  تعدد  من  مع  الصح�ة، 

ات الفیروس�ة، وارتفاع معدالت اإلصا�ة، والضغوط العن�فة التي تعرضت المتحور 
العالم،   دول  جم�ع  في  الصح�ة  القطاعات  جانب  لها  تور�د إلى  عمل�ات  �طء 

 اللقاحات المضادة للفیروس، وتأخر حمالت التطع�م من جهة أخرى.
ه  �أعمال  الخاصة  التحضیرات  وأثناء  الماض�ة،  المرحلة  خالل  عكفنا  ذا  ولذلك 

والقضا�ا التي �مكن أن نطرحها على طاولة الحوار  المنتدى، على رصد األفكار  
والنقاش مع الخبراء والمتخصصین، و�عد طول �حث وتقی�م لألوضاع االقتصاد�ة،  
توصلنا إلى أهم�ة مناقشة أوضاع القطاع الصناعي، ودوره المأمول في دفع عجلة  

لمستو�ات ُمقلقة، �عد ما  المعدالت  وصلت  اإلنتاج واإلسهام في ق�ادة النمو، �عدما  
 والتوقف عن العمل. اإلغالقات عدم االستقرار نت�جة �قرب من عامین من 

 
 
 



 صاحب السمو السید الد�تور أدهم آل سعید.. الحضور األعزاء 
 

االقتصادي،   التعافي  مرحلة  لق�ادة  الوطن�ة  الصناعة  على  المعقودة  اآلمال  إن 
الم�ار�ة   ونالت  الموقر  الوزراء  أطلقها مجلس  التي  الطموحة  الخطة  مع  تتوازى 

حفظه  -السام�ة من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان هیثم بن طارق المعظم
عنا فیها خطواتنا األولى، لكنها  تمهد الطر�ق للمرحلة الجدیدة التي وض  -هللا ورعاه

أن نشمِّر عن ساعد الجد والعمل،   -حكومًة وقطاًعا خاًصا  -تستلزم منا جم�ًعا
الشهور   التي تراكمت على مدى  نتجاوز الصعاب  �كل قوة وتفاٍن، من أجل أن 

 جراء جائحة �ورونا. الماض�ة، 
لكن ی�قى    وخطة التحفیز االقتصادي، وفي ظل ما تقدمه من حوافز وتسهیالت،

أن تتضافر الجهود من أجل استعادة التعافي المنشود، الذي نؤ�د أنه لن یتحقق 
ولذلك ینعقد هذا المنتدى لمناقشة األدوار المتوقعة من قطاع  بین عش�ة وضحاها،  

 الصناعة في المرحلة الراهنة. 
األهداف المبتغاة، فإن ثمة عوامل وظروف داعمة  ولكي �حقق القطاع الصناعي  

 و�ة في هذا الس�اق: مطل
متحقق    أوًال:  وهذا  والشر�ات،  المصانع  في  اإلنتاج  لنمو  الحاضنة  البیئة  توفیر 

و�ن�غي أن االستفادة منه �أقصى درجة ممكنة؛ حیث إن المناطق الصناع�ة والحرة 
واالقتصاد�ة الخاصة، تمثل هذه البیئة الحاضنة، فالتسهیالت التي تقدمها المؤسسة  

ع تخفى  ال  "مدائن"  الصناع�ة  للمناطق  �برى العامة  تنافس  والتي  أحد،  لى 
من   لمز�د  الصناعي  القطاع  �حتاج  المقابل  في  لكن  المنطقة.  في  االقتصادات 



یتعلق   ف�ما  والتسهیالت  الفائدة، التحفیز  منخفض  والتمو�ل  المصرفي  �االئتمان 
 و�ذلك أسعار الطاقة، وتوفیر المواد الخام.

الصلة �التقن�ات الحدیثة، التوسع في جذب الصناعات النوع�ة، وخاصة ذات    ثانً�ا:
ز�ادة   علینا  ولكن  المنشود،  �حقق  لن  الطاقة،  �ث�فة  الصناعات  على  فاالعتماد 

صناعة جهود استقطاب االستثمارات الصناع�ة في مجاالت مثل: الغزل والنس�ج،  
الحدیثة،  التقن�ات  الطب�ة،  الصناعات  الغذائ�ة،  الصناعات  اإللكترون�ة،  الرقائق 

 وغیرها. 
تقد�م المحفزات لرواد األعمال، وال س�ما الش�اب، من أجل العمل في القطاع    ثالًثا:

الصناعي، عبر المشار�ع الصغیرة والمتوسطة، مع االستعانة �الخبرات المتقدمة 
 في �ل مجال من المجاالت. 

تطو�ر رأس المال ال�شري في القطاع، من خالل ز�ادة وتیرة التدر�ب والتأهیل   را�ًعا:
هذه    للش�اب العاملین في المؤسسات الصناع�ة، مع دخول الحكومة �شر�ك في

البرامج؛ األمر الذي س�سهم في إحداث نقلة نوع�ة في �فاءة وقدرة العامل العماني  
 على التصن�ع وتجو�د المنتجات. 

تصن�ع�ة    خامًسا: مؤسسة  لكل  ین�غي  فال  واالبتكار،  العلمي  �ال�حث  االهتمام 
اإلنتاج لعقود بنفس النمط والمنهج�ة، بل إن التطو�ر وتوظ�ف  مواصلة عمل�ات  

مواك�ة   �ضمن  �ما  متأصًال،  نهًجا  �كون  أن  �جب  واالبتكارات  العلم�ة  ال�حوث 
المتغیرات على الساحتین اإلقل�م�ة والدول�ة. فالتسارع الشدید في تكنولوج�ا اإلنتاج 

القطاع الصناعي أن یوجه جزء �بی ر من األر�اح نحو والتصن�ع، �فرض على 



اإلنتاج  معدالت  في  النمو  استدامة  سنحقق  عندئذ  واالبتكار،  العلمي  ال�حث 
 والتصن�ع.

االستفادة من مخرجات الثورة الصناع�ة الرا�عة، عبر توظ�ف التكنولوج�ا    سادًسا:
على أكمل وجه، واالستفادة من التقدم التقني الهائل في عمل�ات التصن�ع، �ما �قلل 

الفاقد  التشغیل�ة،   من  الُكلف  والهدر في مدخالت اإلنتاج، ومن ثم ضمان تقلیل 
 وأ�ضا ز�ادة األر�اح، والتي بدورها ستساعد على التوسع وز�ادة اإلنتاج�ة.

 
 

 ضیوف المنتدى الكرام..
كل ما سبق من عوامل ومحفزات ومنهج�ات عمل، ُتلزم القطاع الصناعي �أن  

المثلى التي �جب أن یولي شطره نحوها، والعمل �كل  ُیوجه بوصلته نحو الوجهة  
 . جٍد وتفاٍن من أجل إحراز التقدم المنشود

ولذلك   االقتصادي،  التعافي  مرحلة  الوطن�ة  تقود صناعتنا  لكي  الوقت  حان  لقد 
عقدنا العزم في "منتدى الرؤ�ة االقتصادي" على أن تحمل الدورة العاشرة من هذا  

على عاتقها مسؤول�ة وضع الخطوط العر�ضة لك�ف�ة المحفل االقتصادي ال�ارز،  
البناء على   المعن�ة ستعمل على  الدولة  �أن مؤسسات  �قین  وُ�لنا  التعافي،  هذا 
مخرجات هذا المنتدى، �ما عهدناها طوال العقد المنصرم، تحق�ًقا لالزدهار والرخاء  

 والنماء. 
 



صاحب السمو السید الد�تور أدهم بن تر�ي  في الختام أتوجه �الشكر والتقدیر إلى  
الدورة العاشرة من منتدى الرؤ�ة  ، على رعایته الكر�مة ألعمال  الموقر   آل سعید

، والشكر موصول إلى ال�احثین والمشار�ین الذین س�عملون على إثراء  االقتصادي
 النقاشات في هذا المنتدى.

إلى الرعاة والداعمین، و�ل من شارك في إنجاح هذا المنتدى لكي    والشكر أجزله
 �حقق اآلمال المعقودة عل�ه... 

 
 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته،، و 


