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إن القطاع الخاص العماني عليه أن ينشط ويشمر عن ساعد الجد ويثبت كفاءته 
وقدرته على املنافسة وتطوير أدواته وأساليبه. كما إنه على الجهاز اإلداري الحكومي 

أن يتفاعل ويتعاون مع القطاع الخاص وال يجعل لألساليب املعقدة سبيال للتأثير 
على حسن أدائه، وبذلك يمكن ملسيرة التنمية أن تبلغ غايتها املأمولة، وتنجز أهدافها 

املنشودة، دون معوقات وفي سهولة ويسر
من النطق السامي
لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم –حفظه هللا ورعاه
» العيد الوطني الخامس والعشرون«



فريق العمل للشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص

٢٠١٣ - ٢٠١٨م
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عن منتدى عمان لألعمال

إن منتدى عمان لألعمال هو تجمع تنموي فكري يهدف إلى تشجيع وتطوير الفكر الريادي والتناف�سي ملجتمع األعمال العماني من 
إيجابا على تحسين  ينعكس  بما  للنمو  املعززة  املبادرات  تبادل األفكار والخبرات وإطالق  الحكومي والخاص من خالل  القطاعين 
الحكومي  القطاعين  من  أعضائه  بين  والتعاون  الترابط  تعزيز  على  املنتدى  سيعمل  حيث  املواطن،  ورفاه  السلطنة  تنافسية 
للعمل  الحكومي والخاص  القطاعين  العماني من  تقديم أعمال متنوعة ومتخصصة تحفز مجتمع األعمال  والخاص، من خالل 
املشترك، وتتيح أرضية مشتركة من املعلومات واملعرفة، وتجلب أحدث األفكار والتجارب العملية، كما يقوم املنتدى برصد مرئيات 
أعضاء املنتدى حول مختلف املوضوعات املتعلقة ببيئة األعمال وبلورة اآلراء الهادفة وإيصالها للجهات الحكومية املعنية بما يدعم 
أعمال الحكومة،  كما سيرتبط املنتدى مع املؤسسات واملنتديات اإلقليمية والدولية األمر الذي سيفتح آفاقا جديدة يتسع معها 
واقع األعمال القائم ويتيح العديد من الفرص الواعدة التي تستطيع السلطنة االستفادة منها، وذلك في إطار من املهنية والشفافية. 
سيعمل املنتدى على استثمار الزخم الذي أحدثه فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والبرامج الوطنية التي 
يقوم  بين أعضائه، وال  والتقارب  التعاون  يمكن تحقيق   من خالله 

ً
تنظيميا وإطارا ليكون وعاء  السلطاني،  البالط  يرعاها ديوان 

املنتدى بدور تنفيذي وإنما يمثل رافدا من روافد الفكر التي تدعم الدور التنفيذي ملؤسسات الدولة.   

إلى استحضار الجديد املناسب ،ويرتكن بشكل أسا�سي على  سيتطلع املنتدى بأعماله نحو املستقبل بآفاقه ورحابته، وسيسعى 
العمل املشترك بين القطاعين الحكومي والخاص دعما للجهود املختلفة في السلطنة.

 
عضوية املنتدى

إن أعضاء منتدى عمان لألعمال هم من يعول عليهم لنجاح أنشطته وفعاليته وبلوغ أهدافه، فهم من تقع عليهم مسؤولية النجاح 
ولهم ثمرته، لذلك فإن النظرة لهم تقوم على مفهوم الشراكة الذي تعززه اإلدارة فتوفر البيئة املحفزة لجسارة الفكر واالنفتاح 
الحكومي والخاص،  القطاعين  ببيئة األعمال من  املرتبطة  العناصر  لتشمل  املنتدى  تتسع عضوية  أن  تم مراعاة  والتكامل، وقد 

بحيث تضم عضوية املنتدى بشكل أسا�سي ما يلي:
أصحاب املعالي الوزراء أعضاء فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.	 
أعضاء فريق العمل للشراكة من القطاع الخاص.	 
الخريجين من البرامج الوطنية )البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين/ البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية/ البرامج الوطنية 	 

املستقبلية(.
خبراء يتم دعوتهم دوريا.	 
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افتتاح منتدى عمان لألعمال
٢٨ فبراير ٢٠١٨م

كلمة ترحيبية 
معالي السيد خالد بن هالل البوسعيدي 

 وزير ديوان البالط السلطاني

كلمة افتتاحية 
سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد

مستشار الدراسات والبحوث بديوان البالط السلطاني 
رئيس منتدى ُعمان لألعمال

محور تقديمي: آفاق الحاضر وتحوالت المستقبل

نظرة على أبرز التوقعات والرؤى المرتبطة بقطاع األعمال والتي ستشكل مستقبلنا خالل الخمسين 
عاما القادمة 

املتحدث الرئي�سي : توماس فراي 
خبير استشراف املستقبل؛ املدير التنفيذي، معهد دافن�سي )الواليات املتحدة األمريكية(

واقع األعمال في سلطنة عمان اليوم 
املتحدث الرئي�سي : سيمون بابتست

كبير االقتصاديين العامليين، وحدة املعلومات االقتصادية )سنغافورة(

نقاش مفتوح 
توماس فراي 

سيمون بابتست
مدير الجلسة : يعرب بن عبدهللا اليعربي 

مستشار )سلطنة عمان(

المحور األول: الثورة الصناعية الرابعة والفرص المتاحة للحكومات وقطاع األعمال وانعكاساتها 
على السلطنة 

ميالد الثورة الصناعية الرابعة: رؤى وعبر من المنتدى االقتصادي العالمي وتأثيراتها على قادة 
األعمال

 املتحدث الرئي�سي: تيري ماليريت 
الرئيس السابق لشبكة املخاطر العاملية، املنتدى االقتصادي العالمي؛ الشريك اإلداري، نشرة باروميتر الشهرية )سويسرا(

جلسة حوارية
 املشاركون في الجلسة: 

تيري ماليريت
جاكي شونج

أستاذ مساعد )طباعة ثالثية األبعاد في مجال البناء(، مركز التصنيع،الجامعة الوطنية في سنغافورة )سنغافورة( 
راؤول ريتسوت�سي 

املدير العام، شركة تنمية نفط عمان )سلطنة عمان( 
لينار فييك

املؤسس الشريك ، مدير برنامج ، أكاديمية الحوكمة اإللكترونية )إستونيا(
لي وي سنج فرانكي 

نائب املدير، مركز NTUitive  لالبتكار )سنغافورة( 

مدير الجلسة : يوسف بن علي الحارثي 
الرئيس التنفيذي، الصندوق العماني للتكنولوجيا )سلطنة عمان(
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المحور الثاني: فرص النمو ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص 

املتحدث الرئي�سي: آالن بجاني
الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم القابضة )اإلمارات العربية املتحدة(
»ماجد الفطيم: التزام طويل املدى بالنمو املستدام في سلطنة عمان«

جلسة حوارية
املشاركون في الجلسة:

آالن بجاني 
جوي عجلوني 

املؤسسة، شركة فيتشر )اإلمارات العربية املتحدة( 
خميس بن مبارك الكيومي 

رئيس مجلس اإلدارة، املدينة العقارية )سلطنة عمان( 
عبد امللك بن عبدالكريم البلو�سي 

الرئيس التنفيذي، بريد عمان )سلطنة عمان( 
يسار الجرار

زميل، مركز ماستركارد للنمو الشامل )الواليات املتحدة األميريكية(

 مدير الجلسة : محمد بن صادق سليمان 
مدير عام التخطيط املؤس�سي، شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية “أوربك” )سلطنة عمان(

المحور الثالث: فرص االستثمار في ظل مبادرة “الحزام والطريق” - المنطقة االقتصادية الخاصة 
بالدقم نموذجًا

جلسة حوارية
املشاركون في الجلسة:

براديب ناير 
الرئيس التنفيذي، سيباسك عمان )سلطنة عمان( 

ريجي فيرميولن
الرئيس التنفيذي، ميناء الدقم )سلطنة عمان(

علي شاه
الرئيس التنفيذي، وان فانج عمان )سلطنة عمان( 

 فيبول شاه
نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير األعمال في فرع  أعمال الطاقة في موانىء أداني وهيئة املنطقة االقتصادية بالدقم )الهند(

 هالل بن علي الخرو�سي
 املدير العام التنفيذي، شركة النفط العمانية لتطوير الدقم )سلطنة عمان(

مديرة الجلسة :هناء بنت محمد الخروصية
نائبة املدير العام، العمليات املصرفية التجارية، البنك األهلي )سلطنة عمان(

الكلمة الختامية  - توماس فراي

11
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 افتتاح منتدى ُعمان لألعمال

من   150 حوالي  بمشاركة  2018م  فبراير  من  والعشرين  الثامن  في  مسقط  في  لألعمال  عمان  منتدى  فعاليات  انطلقت 
وخارجها  السلطنة  داخل  من  املعروفين  املتحدثين  من  وعدد  والخاص،  الحكومي  القطاعين  من  والتنفيذيين  املسؤولين 
حيث تمت مناقشة فرص وتحديات التنمية االقتصادية في السلطنة مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة فضال عن مستقبل 

االستثمار والنمو في قطاع األعمال العماني، وبخاصة الفرص التي ستوفرها مبادرة حزام واحد طريق واحد .

13
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كلمة معالي السيد خالد بن هالل البوسعيدي 
وزير ديوان البالط السلطاني 

من  كبير  باهتمام  والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  الشراكة  حظيت  لقد 
االقتصادية  التنمية  كون  ورعاه-  هللا  -حفظه  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن 
فيه من طاقات  بما  املجتمع  إمكانات  كافة  واالجتماعية يستندان على تجميع 
وموارد وخبرات متاحة في كل من القطاعين. فمنذ إطالق فريق العمل للشراكة 
بين القطاعين الحكومي والخاص بأوامر سامية كريمة من لدن حضرة صاحب 
الفريق  أبريل 2013م، خطا  في   - املعظم – حفظه هللا  البالد  الجاللة سلطان 
بتفعيل  السامية  التوجيهات  من  عمله  منهجية  مستمدا  واضحة  بخطوات 
بين  فالشراكة  للسلطنة،  الشاملة  التنمية  في  وإشراكه  الخاص  القطاع  دور 
من  بأكثر  وتعزيزها  التنمية  لتحقيق  يهدف  للدولة  عام  توجه  تعتبر  القطاعين 
ال  }الشراكة{  التوجه  هذا  نجاح  فإن  لذلك  عمل،  منظومة  أو  وسيلة  كونها 
شامال  عمال  يقت�سي  وإنما  فحسب،  واألنظمة  التشريعات  على  فقط  يتوقف 
هذا  إن  حقيقة  تبصر  واسعة  نظرة  يتطلب  ما  وهو  القطاعين،  بين  ومتكامال 

التوجه يمكن من خالله التصدي للعديد من التحديات وخلق فرص واعدة.
وبفضل رعاية جاللته – حفظه هللا- املستمرة، حقق فريق العمل للشراكة بين 
القطاعين الحكومي والخاص -وهلل الحمد- ما أؤسس من أجله من خالل العمل 
وفق خارطة طريق واضحة  اقتضت في هذه املرحلة تأطير مسارات العمل بين 
أحد  املنتدى  يكون  بحيث  لألعمال  عمان  منتدى  إطالق  خالل  من  القطاعين 
الحكومي  القطاعين  بين  الحوار  سيحتضن  إذ  الرئيسة،  الشراكة  مكونات 
الفرص  من  ملزيد  املجال  يفتح  بما  املشترك  العمل  آليات  وسيعزز  والخاص، 

املعززة لتنافسية االقتصاد الوطني ورفاه املواطن. 

15
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كلمة سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد
مستشار الدراسات والبحوث بديوان البالط السلطاني

رئيس منتدى عمان لألعمال

إن العالم اليوم أمام متغيرات كثيرة توجه اقتصادات العالم - ومنها منطقتنا- 
والتي تخلق معها تحديات وفرص في نفس الوقت، من أجل ذلك، كان البد من 
تبني مفهوم أعمق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ال يتحقق بجهود 
ورؤى منفردة، وال يقتصر على املستوى التشغيلي فحسب، بل يرتقي إلى مستوى 

تكامل الرؤى والخطط، تتعاظم فيه التنافسية ويزدهر فيه االبتكار.
إن االستفادة من الفرص املتاحة يتطلب النظر للمستقبل والتقدم إليه بعيدا 
عن التقيد بوطأة تحديات الحاضر التي استطاعت السلطنة في مسيرتها التغلب 
العمل  من  إليه  نصبو  ما  وهذا  عليه،  كانت  مما  أقوى  وخرجت  مثيالتها  على 

املشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. 

إلى  بآفاقه ورحابته، وسيسعى  املستقبل  سيتطلع منتدى عمان لألعمال نحو 
والتفاعل  التعاون  على  أسا�سي  بشكل  ويرتكن  املناسب،  الجديد  استحضار 
للجهود  دعما  والخاص  الحكومي  القطاعين  من  املنتدى  أعضاء  بين  البناء 

املختلفة في السلطنة.

القطاعين  بين  متكامل  بعمل  الطموحات  يحقق  نموذجا  هللا  بإذن  سنقدم 
املعظم  ملوالنا  السامية  اإلرادة  مقاصد  يترجم  بمفهوم  والخاص،  الحكومي 

-حفظه هللا - ملسيرة النهضة املباركة.
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»مفهومنا للمستقبل
يحدد أعمالنا اليوم«.

توماس فراي
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 جلسة تقديمية: آفاق الحاضر وتحوالت المستقبل

توماس فراي، متحدث رئيسي

الحقيقة  في كلمته االفتتاحية »الناس ال تعتقد أن الحاضر يخلق املستقبل، و  قال توماس فراي 
الناس  إذا غيرنا رؤى  اليوم،  أفعالنا  للمستقبل يحدد  أن مفهومنا  العكس هو الصحيح حيث  أن 
حول املستقبل فإننا نغير الطريقة التي يتخذون فيها قرارات اليوم«. لذا فإنه عوضا عن السماح 
للخوف من املجهول بالتأثير على قراراتنا فإننا يمكننا أن نؤسس قراراتنا على فهم واضح لالتجاهات 

املستقبلية.

وقد قدم توماس فري نظرة عامة حول االتجاهات املستقبلية والتقنيات التي ستؤثر على الصناعات 
الحالية ،وتسهم في إيجاد صناعات جديدة. 

يبرز تأثير الثورة الصناعية الرابعة حتى اآلن بشكل أكبر على املستوى الصناعي، إال أن تأثيرها على 
سوق العمل سيكون أكبر بكثير، ومن املتوقع اختفاء نسبة 47% من الوظائف الحالية بحلول عام 
2030م ؛ بسبب إدخال األتمتة والذكاء االصطناعي. إال أن الثورة الصناعية الرابعة ال تقوم بأتمتة 
وإنما  العالم  على  بالسيطرة  الروبوتات  تقوم  ولن  املهام،  بأتمتة  تقوم  وإنما  األساس  في  الوظائف 
ستساعد في زيادة الكفاءة في جميع املجاالت من خالل إكمال الدور الذي يقوم به اإلنسان عوضا 

عن التنافس معه، فنحن البشر من يحدد طبيعة التفاعل مع اآلالت. 

إال أن ذلك ما زال ال يقدم جوابا حول »من أين ستأتي الوظائف في املستقبل«، ووفقا لتوماس فري 
 The Trillion« فإن ثمان تقنيات ثورية ستحدد وظائف الغد، فعلى سبيل املثال، ستحتاج حركة
الحساسات  لبيانات  ومسوقين  الحساسات  بتركيب  يقومون  أشخاص  إلى   »Sensor Movement
وأشخاص  األشياء«  »إنترنت  ستتطلب  لإلصالح،  متخصصة  وورش  للتصميم  واستوديوهات 
الصحة  مراقبة  وأجهزة  الذكية  املالبس  بتطوير  يقومون  وآخرين  الذكية  املباني  بتركيب  يقومون 
القابلة لالرتداء وأنظمة التنبيه عند االقتراب، وستتطلب عملية تبادل العمالت وتقنيتها الرئيسة 
الجارد  كريستين  قالت  كما  يمكنها  التي  التطبيقات  ابتكار  في  اختصاصيين  تشين«  »بلوك  املسماة 

رئيسة البنك الدولي: »إزاحة البنوك املركزية والبنوك التقليدية وكسر احتكار األموال الوطنية«. 
 

على  للتدريب  وأكاديميين  طيارين  وجود  طيار  بدون  الطائرات  استخدام  سيتطلب  املقابل  وفي 
استخدامها، كما ستتطلب التقنيات التي ال تحتاج إلى سائق إلى أنواع جديدة من التأمين – والعديد 
من املحامين، وستحتاج تقنية الطباعة ثالثية األبعاد إلى مصممين وأشخاص ماهرين في الحوسبة، 
محتوى  مطوري  بتشغيل  املعزز(  والواقع  االفترا�سي  )الواقع  للواقع  املختلطة  األنظمة  وستقوم 
 سيقوم الذكاء االصطناعي بتغيير كل �سيء وسيتطلب وجود اختصاصيين 

ً
ومصممي تجارب. وأخيرا
في العديد من املجاالت. 
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»سوق يبلغ تعداده ٣.٢ مليار 
نسمة يقع على مسافة 

بسيطة من عمان«.
سيمون بابتيست
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 واقع األعمال في سلطنة ُعمان اليوم

 سيمون بابتيست ، متحدث رئيسي

النظرة التكنولوجية التي رسمها توماس فراي أعقبتها ملحة عن سياق االقتصاد الكلي على املستوى 
املحلي واإلقليمي والعالمي، قدمها سيمون بابتيست، كبير االقتصاديين بوحدة االستطالع التابعة 

ملؤسسة اإليكونوميست.

بدأ االقتصاد العالمي عام 2018م بمستوى جيد، ومن املتوقع أن يظل النمو االقتصادي العالمي 
والواليات  والصين  واليابان  أوروبا   - الكبرى  االقتصادات  كل  ستكون  كما  2018م،  لعام   %3 عند 
املتحدة األمريكية - في حالة جيدة وديناميكية كبيرة في العديد من األسواق الناشئة، خاصة الهند 

وإيران وأفريقيا. أما ُعمان في رأي بابتيست، هي في وضع جيد لالستفادة من هذا الزخم.

يبلغ تعداده 3.2 مليار نسمة على مسافة بسيطة من سلطنة  بابتيست  قائال: يقع سوق  وأضاف 
األجنبي  استثمارها  بتوسيع  الصين  قامت  املثال،  سبيل  فعلى  للغاية.  واعدة  آفاقه  وتعد  ُعمان، 
املباشر املتجه إلى الخارج بقوة في السنوات القليلة املاضية ، حيث نمت بمعدل سنوي يتراوح بين 
50% و 60% خالل السنوات الثالث األخيرة في إطار مبادرة »االتجاه للعاملية« »Go Global«. ويضع 
موقع ُعمان االستراتيجي بشكل مباشر الواقع على أحد األماكن الرئيسة ضمن طريق الحرير الجديد 
للصين، وهو موضوع تم مناقشته بعمق في الجلسة الثالثة للمنتدى، فالهند بدورها قد تجاوزت 
الصين من حيث النمو االقتصادي، حيث سجلت نسبة 7.6% في عام 2017م ومن املقرر أن تستمر 
بهذه الوتيرة خالل السنوات العشرين إلى الثالثين القادمة، فهي تسعى إلى إخراج قطاعات كبيرة من 
سكانها الهائلين من الفقر. كما أنها في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد على مستوى العالم بحلول 
 للقرب الجغرافي، والسوق الضخم والعالقات 

ً
عام 2030م، بعد الواليات املتحدة والصين. ونظرا

 بين ُعمان والهند ، فإن هناك إمكانات هائلة لتعميق التجارة واالستثمار بين عمان 
ً
الوثيقة تاريخيا

والهند.

كما تحسنت توقعات ُعمان االقتصادية، حيث من املتوقع أن يصل النمو لعام 2018م إلى %2.5 
ُعمان وجهة منخفضة املخاطر لالستثمار األجنبي  تزال  السابق. وال  العام  في   % بنسبةـ 2.1  مقارنة 
ويكمن  الهيدروكربونات.  قطاع  في  املستمر  والتطوير  امللحوظ  استقرارها  بفضل  وذلك  املباشر، 
التحدي اآلن في استمرار  التركيز على برنامج التنويع االقتصادي من أجل توفير أساس أكثر استدامة 

لالقتصاد العماني.

هي  ُعمان  في  املستقبلي  االقتصادي  للنمو  أهمية  األكثر  الثالثة  املكونات  فإن   ، لبابتيست   
ً
ووفقا

االنفتاح والبنية األساسية وتنمية املهارات. ويعد االنفتاح على األفكار الجديدة واألشخاص ورأس 
املال والتجارة والفرص - أمرا حاسما ألي اقتصاد صغير. كما تتجاوز البنية األساسية البنية التحتية 
املادية مثل االتصاالت والطرق واملوانئ وشبكات الكهرباء واملؤسسات الصحية والتعليمية. وتشمل 
أيًضا البنية األساسية التنظيمية، وهو عنصر أسا�سي لضمان بيئة عمل مثالية. لكن العامل األهم 
هو املهارات والتعليم حيث يكتسب تطوير املهارات املناسبة أهمية خاصة في ضوء االضطرابات في 

سوق العمل التي يتوقع أن تنتج عن الثورة الصناعية الرابعة.
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المشاركون في الجلسة: 

تيري ماليريت
املنتدى  العاملية،  املخاطر  لشبكة  السابق  الرئيس 
باروميتر  نشرة  اإلداري،  الشريك  العالمي:  االقتصادي 

الشهرية )سويسرا(

لينار فيك
الحكومة  أكاديمية  برنامج،  مدير  مشارك،  مؤسس 

اإللكترونية )إستونيا( 

راؤول رستو�سي 
مدير عام، شركة تنمية نفط عمان 

لي وي سنج فرانكي 
نائب مدير، مركز نتوتيف لالبتكار )سنغافورة( 

جاكي شونج 
أستاذ مساعد )طباعة ثالثية األبعاد في مجال البناء(، مركز 

التصنيع،الجامعة الوطنية في سنغافورة )سنغافورة(

مدير الجلسة
يوسف بن علي الحارثي

الرئيس التنفيذي، للصندوق العماني للتكنولوجيا
)سلطنة عمان(

»المهارة الرئيسة المطلوبة 
للتعامل مع الزمن هي 

السرعة«.
تيري ماليريت
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 الجلسة األولى: الثورة الصناعية الرابعة - الفرص 
والتحديات أمام الحكومات والشركات

التي توفرها  الرابعة، والفرص والتحديات  الثورة الصناعية  الجلسة األولى هو  في  الحديث  كان محور 
حكومة سلطنة عمان والقطاع الخاص. 

في  طريقتنا  ستغير  تقنية  »ثورة  بأنها  الرابعة  الصناعية  الثورة  العالمي  االقتصادي  املنتدى  يصف 
العيش والعمل وعالقتنا ببعضنا البعض، وستكون عملية التحول هذه سواء من حيث حجمها ومجالها 
بها اإلنسان من قبل. نحن ال نعرف كيف سيحدث ذلك ولكن  وتعقيداتها مختلفة عن أي تجربة مر 
ال�سيء الواضح هو أن االستجابة لهذا األمر ال بد أن تكون شاملة ومتكاملة وتضم كافة األطراف املعنية 

مثل الجهات الحكومية وقطاعات األعمال واملؤسسات األكاديمية واملجتمع املدني.

سالسل  على  قويا  التأثير  وسيكون  الصناعات  من  صناعة  كل  على  الرابعة  الصناعية  الثورة  ستؤثر 
اإلمداد واملستهلكين. أشار تيري ماليريت إلى أن التعليم املستمر وتطوير املهارات بشكل منتظم أمر ال 
غنى عنه خاصة وأن الذكاء الصناعي سيق�سي على الكثير من الوظائف بشكل أسرع مما يعتقد البعض 

حيث تشير التقديرات إلى فقدان أكثر من ٢ مليار وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠م . 

ال تقتصر التحديات على قطاعات األعمال بل تشمل أيضا الحكومات التي سيكون لها دور رئي�سي في 
عملية التحول، وتحتاج الحكومات إلى تصميم وتنفيذ إطار عمل مناسب للتكيف مع املتغيرات الجديدة 
وبما يسمح لقطاعات األعمال واملجتمع بالتكيف مع الثورة الصناعية الرابعة واالستفادة منها، ويشمل 
مع  العالقات  تشكيل  وإعادة  االجتماعية  والسياسة  والبحث  والتعليم  التنظيمي  اإلطار  توفير  ذلك 
القطاع الخاص والعديد من الجوانب األخرى ، وتعتبر سنغافورة وإستونيا من أفضل األمثلة في التعامل 

مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة. 

لم يعد التعليم الذي حصل عليه األشخاص أثناء الدراسة في الجامعة يساهم في تحديد مستقبلهم؛ 
ألن وتيرة التطورات التقنية التي تعتبر السمة األساسية للثورة الصناعية الرابعة ستكون سريعة جدا 
لدرجة أن املهارة األساسية التي ستكون مطلوبة في مثل هذه األوقات هي السرعة وهذه السرعة مطلوبة 
ليس فقط من قطاعات األعمال بل من الحكومات أيضا فيما ُيطلق عليه » الحكومة الرشيقة« ، وفي 
الحقيقة أن الحكومات يمكن أن تكون في وضع أفضل من خالل تبني ما ُيطلق عليه » أفضل املمارسات« 
بدال من األطر التنظيمية الصارمة والتي تتسم بالبطء في التطبيق وأثبتت أنها عائق أمام االبتكار ، فلدى 
الجهات التنظيمية خياران إما محاولة تجاهل التقنيات الجديدة وبالتالي، نتيجتها خنق االبتكار أو تبني 

التغيير والعمل على تعزيزه.« 
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 الجلسة الثانية: النمو وفرص االستثمار ودور 
الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص 

تعد البيئة االقتصادية الكلية على املستوى املحلي واإلقليمي والعالمي مناسبة في الوقت الحالي لقطاع 
 ذا موارد كبيرة وعالقات سياسية ممتازة 

ً
األعمال، وتقدم سلطنة عمان التي تعد دولة تمتلك اقتصادا

أو  العمانية  للشركات  سواء  األعمال  فرص  من  العديد  متكاملة  أساسية  وبنية   
ً
سياسيا  

ً
واستقرارا

املثال،  والبنية األساسية والطاقة على سبيل  السياحة واألسماك  في قطاعات  الخارجيين  املستثمرين 
والسؤال هو: كيف يمكن للسلطنة أن تروج لنفسها بما يمكنها من االستفادة من املناخ االقتصادي 

الكلي اإليجابي حاليا؟

من أجل تحقيق أق�سى استفادة من الفرص املتاحة - كما أشار املشاركون في الحلقة النقاشية - يمكن 
فرص  هناك  زالت  وما  السلطنة،  في  األعمال  ممارسة  سهولة  تعزيز  أجل  من  املزيد  تقديم  للسلطنة 
لتحقيق تحسن في تصنيف السلطنة فيما يتعلق بسهولة ممارسة األعمال، والتي حلت في املرتبة ٧١ من 
بين ١٩٠ دولة ضمن تصنيف البنك الدولي لعام ٢٠١٧م، غير أنه يجب أن يكون هناك تغير في الثقافة 
السائدة إليجاد مزيد من الثقة وتحسين التواصل بين املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إضافة إلى 
التشجيع على بناء عالقة تعود بالنفع على الطرفين تسهم في تعزيز التنويع والنمو االقتصادي، وهذا ما  

يسعى إلى تحقيقه منتدى ُعمان لألعمال. 

تعد خطة التنويع االقتصادي التي تقوم السلطنة بتنفيذها حاليا مكونا رئيسيا في جهود تحقيق نمو 
مستدام لالقتصاد الوطني، إال أنه ومع ذلك فإن ما نفتقده هو وجود مؤسسة واحدة تقوم باإلشراف 
وتتولى مسؤولية كل جزء من سلسلة القيمة وتكون هي املؤسسة التي يجب على جميع األطراف ذات 
العالقة التعاون معها وتقديم تقاريرهم إليها، ومن أجل تحقيق أهداف خطة التنويع االقتصادي فإنه 

لم يعد بوسعنا اآلن التفكير بمعزل وإنما يجب علينا تطبيق ذلك في سالسل القيمة. 

فال يمكن التعامل مع التحديات والفرص املرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة سواء من قبل الحكومة أو 
القطاع الخاص لوحدهما وهو ما يؤكد وجوب تظافر جهودهما عبر شراكة تغطي العديد من املجاالت 
سواء في البنية األساسية أو الصحة أو التعليم أو األمن السيبراني وأغلب األنشطة األخرى ،وذلك من 

أجل التعامل مع التغيرات وتحقيق االستفادة من الثورة التكنولوجية الحالية. 

ومع ذلك فإن النظرية االقتصادية التقليدية ما زالت صالحة خاصة إذا ما وضعنا في االعتبار أن القطاع 
الخاص يجب أن يشارك فقط في األنشطة التي ال يمكن للقطاع الحكومي القيام بها تاركا ما عداه إلى 

املبادرات الخاصة، وهذه تعد طريقة فعالة إلى حد كبير في التعامل مع السوق وتشجيع االبتكار. 

إن الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص )PPP( لم يعد خيارا اآلن وإنما أصبحت 
ضرورة بالنظر إلى حجم ودرجة تعقيد املهام، وتلعب مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع 
يتم تخصيص ما  أنه من املفترض أن  الوطنية للسلطنة حيث  التنمية  في خطة  الخاص دورا جوهريا 
نسبته ٨٠% من مشاريع خطة التنمية الوطنية الحالية كمشاريع شراكة وتعاون بين القطاعين الحكومي 
الحكومي  القطاع  بين  الشراكة  فإن طبيعة مشاريع  ياسر جرار  الدكتور/  أشار  ولكن وكما  والخاص، 
والقطاع الخاص تتغير هي األخرى مع تعمق الثورة الصناعية الرابعة، حيث أن الشركات الخاصة تقوم 
بتجميع كم كبير من البيانات وبناء قدرات تحليلية بشكل يجعل منها شركاء مثاليين للحكومات بشكل 

أكبر من كونها شركات توفر التمويل الالزم أو الخدمات التقليدية. 
والتفكير  والتنبؤ  االستعداد،  الخاص  والقطاع  الحكومي  القطاع  من  الجديدة  النماذج  هذه  وتتطلب 

بطريقة جديدة، بأن هناك عاملا جديدا من الفرص بانتظارنا.
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المشاركون في الجلسة: 

آالن بيجاني 
)اإلمارات  القابضة  الفطيم  ماجد  التنفيذي،  الرئيس 

العربية املتحدة( 

يسار جرار
املتحدة  )الواليات  الشامل  للنمو  ماستركارد  مركز  زميل، 

األمريكية(

خميس بن مبارك الكيومي
رئيس مجلس، إدارة شركة املدينة العقارية )سلطنة عمان( 

عبد امللك بن عبد الكريم البلو�سي 
الرئيس التنفيذي، شركة بريد عمان )سلطنة عمان( 

جوي عجلوني 
املؤسسة، شركة فيتشر )اإلمارات العربية املتحدة( 

مدير الجلسة:
محمد بن صادق سليمان

)سلطنة  أوربك  شركة  املؤس�سي،  التخطيط  عام  مدير 
ُعمان(

»الشراكات بين القطاعين 
)PPP( الحكومي والخاص
والتعاون بين القطاعين 

الحكومي والخاص
)PPC( لم يعد مجرد خيار

بل ضرورة«. 
يسار جرار

»ما يهم الشركات هي نوعية 
بيئة العمل وتوافر المواهب 

المحلية«.
آالن بيجاني 
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المشاركون في الجلسة: 

هالل بن علي الخرو�سي 
املدير التنفيذي، النفط العمانية لتطوير الدقم

براديب ناير
الرئيس التنفيذي، عمان سيباسيك

علي شاه 
الرئيس التنفيذي، عمان وانفانج

فيبول شاه 
نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير األعمال في فرع  أعمال 
الطاقة، موانىء أداني وهيئة املنطقة االقتصادية بالدقم 

)الهند(

ريجي فرمولين 
الرئيس التنفيذي، ميناء الدقم 

مديرة الجلسة:
هناء بنت محمد الخروصية

بالبنك  التجارية  املصرفية  العمليات  العام،  املدير  نائبة 
األهلي )سلطنة عمان(

 

»ال تحد من تحدياتك ، ولكن 
تحدى حدودك«.
هناء الخروصية

»الدقم قادرة على ابتكار 
نفسها من الصفر وفرصة 
لتطبيق أحدث التقنيات 

واألساليب الحديثة«
ريجي فرمولين
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 الجلسة الثالثة: مبادرة الحزام والطريق الصيني
- فرص االستثمار - نظرة على الدقم

تحدثت الجلسة الثالثة عن األثر املحتمل ملبادرة الحزام والطريق الصيني واستعراض امليزات والفرص 
املتاحة أمام الشركات العمانية واالستثمار األجنبي املباشر مع التركيز على املنطقة االقتصادية الخاصة 

بالدقم. 
الحرير،  طريق  خطى  على  حديث  طريق  إقامة  بينج  جين  إيكس  الصيني  الرئيس  اقترح   ٢٠١٣ عام  في 
آسيا  وغرب  آسيا  بوسط  الصين  تربط  مرافق  وشبكة  أنابيب  وخطوط  حديدية  سكة  شبكة  يتضمن 
وأجزاء من جنوب آسيا وأوروبا، وتعتبر مبادرة الحزام والطريق أهم مبادرة بنية أساسية في العالم في 
فترة ما بعد الحرب العاملية الثانية، ومن املتوقع أن يتم استثمار ٥ تريليونات دوالر في تنفيذ مشاريع بنية 
أساسية إلى جانب إنشاء طرق بحرية وبرية. وقد تم توفير املخصصات الالزمة لتمويل هذه االستثمارات 
الحرير برأسمال قدره ٤٠ مليار دوالر  في عام ٢٠١٤، حيث أسست الصين صندوق طريق  الضخمة. 
وأنشأت البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية األساسية في عام ٢٠١٦ ،وهو عبارة عن مؤسسة متعددة 
البنية األساسية حتى اآلن ٨٤  في  البنك اآلسيوي لالستثمار  بكين، ويبلغ عدد أعضاء  األطراف ومقره 

عضوا من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك سلطنة عمان التي انضمت إلى البنك في يونيو ٢٠١٧م. 

يوفر املوقع االستراتيجي 
عن  بعده  بسبب  للدقم 
إمكانات  هرمز  مضيق 
كبيرة للقيام  بدور هام في 
والطريق  الحزام  مبادرة 
في  تقع  وأنها  خاصة 
من  العديد  منتصف 
والبحرية،  البرية  الطرق 
على  املنطقة  وتمتد 
ثالثة  تعادل  مساحة 
مع  سنغافورة  أضعاف 
بطول  ساحلي  شريط 
يجعلها  ما  وهو  كلم   ٧٠
اقتصادية  منطقة  أكبر 
في املنطقة بما يوفر للمستثمرين األجانب بوابة هامة للوصول إلى مختلف األسواق، وتحدث املشاركون 
االستقرار  ذلك  ومن  املناطق  باقي  عن  الدقم  تميز  التي  األساسية  العوامل  عن  النقاشية  الجلسة  في 
السيا�سي واالقتصادي واملوارد الطبيعية والبنية األساسية عالية الجودة إلى جانب العوامل الثقافية 
العالم  السلطنة بشبكة عالقات دولية جيدة مع مختلف دول  األخرى مثل االنفتاح والتسامح وتمتع 

واستقرار بيئة األعمال . 
كما يتميز هذا املشروع الجديد بأنه أحد املشاريع التي يتم بناؤها من الصفر وهو ما يعني فرصة لتطبيق 
أحدث التقنيات واألساليب الحديثة بدال من تطوير أنظمة قديمة كانت موجودة لفترة طويلة والفضل 
في هذا التنظيم العالي يعود إلى هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة  بالدقم والتي بإمكانها تبني اللوائح 
واألنظمة بشكل أسرع وأكثر سالسة. وعليه فإنه وفقا ملا قاله ريجي فرمولين ، فإن الدقم يمكن أن تكون 
مجال اختبار للتقنيات واألساليب واللوائح الجديدة التي يمكن تطبيقها فيما بعض في مناطق أخرى من 

السلطنة ألنه وكما قال » ليس هناك أشياء قديمة نبني عليها بل كل �سيء جديد وحديث« .
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 الكلمة الختامية
لتوماس فراي 

لكي تشق الطريق للمستقبل، عليك أن تسأل نفسك » ما هو ال�سيء الفريد عن سلطنة عمان؟ ما الذي يمكن أن تفعله هنا وال 
تفعله في مكان آخر؟ في كل األحوال هناك الكثير من األشياء التي ستتوصل إليها ستأخذ شكل الشراكة بين القطاعين الحكومي 

والخاص. 

لحسابهم  العاملين  تعليم  على  أحد  يركز  ال  اآلن  وحتى  الخاص   »freelancers« لحسابهم  العاملون  املستقبل  على  سيسيطر 
الخاص، ولهذا يطلق فري على هذا األمر »gig economy« وهو االقتصاد الذي يتميز باألعمال املؤقتة أو العرضية التي تشبه 

صناعة الفيلم حيث يتجمع املخرجون واملنتجون واملمثلون مع بعضهم البعض وبمجرد انتهاء الفيلم ينتقلون إلى مكان آخر. 

لذلك ونحن ننطلق إلى عالم ستتوفر فيه وظائف أكثر من عدد القادرين على شغلها فإن مثل هذه الوظائف لن تكون بنظام 
الدوام الكامل بل ستكون مؤقتة وبنظام العقد املؤقت. 

هذا األمر يجعل مسألة وجود مساحات عمل تشاركية ومساحات املنفذ ضرورة حتمية ألن مساحات العمل التشاركية تقدم 
للعاملين لحسابهم الخاص املرونة الالزمة وشبكة خدمات استشارية غير رسمية ، وتقدم لهم مالحظات صادقة وتساعدهم في 

 .
ً
اتخاذ القرار بغير معزل. أما األخرى فتجعل أدوات اإلنتاج متاحة للجميع بحيث يصبح الجميع منتجا

لم يعد من املمكن توقع احتياجات األعمال لخمس سنوات قادمة، ونحن ال نعرف ما هي املشاكل التي ستحدث، فالناس الذين 
يدخلون سوق العمل سيحتاجون إلى تعديل الوظائف التي يقومون بها في ثمان إلى عشر مرات خالل مسيرتهم املهنية، وسيلعب 
 في هذه العملية حيث يتوقع فراي أن تكون أكبر شركة في مجال اإلنترنت 

ً
 هاما

ً
أسلوب التعليم بدون معلم والتعليم الذاتي دورا

– أكبر من جوجل و أبل – هي شركة قائمة على التعليم لم تتشكل بعد. 

نحن ندخل مرحلة بها فرص ليس لها مثيل ، فرص ستؤدي إلى إحداث تغيير على مدى السنوات العشرين القادمة كما ستكون 
هناك مخاطر جمة في هذه الفترة أكثر من أي وقت م�سى في تاريخ البشرية. يعول أحفادنا - الذين لم يولدوا بعد - علينا في اتخاذ 

القرار املناسب اليوم وهذه واحدة من تلك اللحظات التي يمكن لنا أن نؤثر فيها على املستقبل.
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 أفكار ختامية

املسؤولية علينا كمهند�سي التطوير الذي نأمل أن يطرأ على وطننا وبلدنا الغالية سلطنة عمان ولصالح األجيال القادمة أن 
ظهر املرونة التي يتطلبها كل من القطاعين الحكومي والخاص لتلبية مطالب املستقبل وأن نعمل 

ُ
نعتنق فكرة التطوير  وأن ن

مًعا لخلق بيئة مواتية للتغلب على أي تحديات قد تنشأ. 

يتمتع منتدى عمان لألعمال بمكانة فريدة تجعل منه أداة وآلية وطنًية خالًصة تمهد الطريق نحو النمو االقتصادي وتكون 
مهًدا للرخاء االقتصادي الذي ال يمكن تحقيقه إال من خالل شراكة حكومية كاملة بشكل وثيق ودائم مع القطاع الخاص 

وذلك من خالل منهجية يوجهها منتدى عمان لألعمال. 

إلى توفير فرص متراكمة  نتطلع    أعضاء منتدى عمان لألعمال مصدر تشجيعنا وتحفيزنا من خالل شغفهم وتفانيهم حيث 
ومستدامة من خالل عمليات شراكة هادفة مع املنتديات املماثلة اإلقليمية والدولية. مجتمع منتدى عمان لألعمال مبني على 
أسس تعزيز  التواصل بين املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وإيجاد مزيد من الثقة بينهما إضافة إلى تشجيع الجميع على 
بناء عالقة تعود بالنفع على الطرفين ونحن حالًيا على أهبة االستعداد لخلق إطار لسياسة وثقافة جديدة تزدهر فيها عملية 
االبتكار واإلبداع تمكننا من أن نخطو نحو مستقبل مشرق يقوده منتدى عمان لألعمال من شأنها أن تتمتع بدعم ومباركة من 

لدن حضرة صاحب الجاللة موالنا السلطان قابوس بن سعيد املعظم -حفظه هللا ورعاه-.

فريق عمل منتدى ُعمان لألعمال
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متحدث رئيسي
 توماس فراي

املتحدة  )الواليات  دافن�سي  ملعهد  التنفيذي  املدير   - املستقبل  استشراف  خبير 
األمريكية(

في  دافن�سي  ملعهد  التنفيذي  املدير  فراي،  توماس  استطاع  املا�سي  العقد  خالل 
كولورادو، جمع متابعين كثر بناًء على قدرته في تطوير رؤى دقيقة للمستقبل ووصف 
الفرص املتاحة أمامه. وبعد أن أسس سبع عشرة شركة بنفسه إضافة إلى مساعدته 
هو  جمهوره  إلى  يقدمه  الذي  الفهم  فإن  األخرى،  الشركات  من  الكثير  تطوير  في 
في  العالم  لرؤية  واضح  تصور  جانب  إلى  الواقع  على  القائم  التفكير  من  مزيج  بمثابة 
املستقبل. إن التنبؤ باملستقبل له قيمة ضئيلة إذا لم يكن هناك فهم للقوى الدافعة 
وراء التطورات، والفروق الدقيقة التي يمكن االستفادة منها، واآلثار املترتبة على كل 
السلسلة  آخر  في  املوجودين  عن  فضال  املجال،  هذا  في  مباشرة  املتأثرين  الناس  من 
في شركة  التكنولوجية. قبل إطالق معهد دافن�سي. أم�سى توماس ١٥ عاما  الغذائية 
IBM كمهندس ومصمم حيث حصل على أكثر من ٢٧٠ جائزة،  أكثر من أي مهندس 

آخر في الشركة. وهو أيضا عضو سابق في جمعية تربل ناين.

متحدث رئيسي
سيمون بابتست

كبير االقتصاديين العامليين، وحدة املعلومات االقتصادية )سنغافورة(

الوطنية  السياسية  والتطورات  العالمي،  االقتصاد  على  بابتست  سيمون  يركز 
واملنظمات  والحكومات  األعمال  رجال  مع  يعمل  حيث  العامة  والسياسة  والدولية، 
الدولية ملساعدتهم على فهم اآلثار التشغيلية واالستراتيجية لتوقعات وحدة املعلومات 
 إلى كونه العضو املنتدب لوحدة االستخبارات االقتصادية في آسيا 

ً
االقتصادية. إضافة

واملشرف على البحوث والخدمات االستشارية في املنطقة. الجدير بالذكر أن سيمون 
 فيها 

ً
حائز على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أكسفورد )التي كان محاضرا

(، إلى جانب درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم من جامعة تانسمانيا حيث 
ً
أيضا

كان بحثه األكاديمي في التكنولوجيا واملتطلبات اإلنتاجية في شركات التصنيع.

محور تقديمي: آفاق الحاضر وتحوالت المستقبل

 المتحدثون
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مدير الجلسة التقديمية
يعرب بن عبداهلل اليعربي

مستشار )سلطنة عمان(

 مع ديوان البالط السلطاني، منذ أكتوبر ٢٠١٧. وقد عمل سابقا في 
ً
يعمل يعرب حاليا

قطاع الطاقة حيث عمل في مجموعة من الشركات منها شركة شلمبرجر وشركة النفط 
العمانية و شركة تكامل لالستثمار وأخيرا شركة جالس بوينت سوالر حيث تخصص 
لالستشارات  العاملية  باين  شركة  في  عمل  كما  واملشاريع.  األعمال  تطوير  مجال  في 
اإلدارية كمتدرب صيف ٢٠١٥. وقام يعرب بتطوير العديد من املشاريع البتروكيماوية 
 إلى شغله عضوية مجالس إدارات شركات مختلفة وعضوية 

ً
ومشاريع الطاقة إضافة

السلطان قابوس. ويحمل يعرب شهادتي  بجامعة  الوقفي  للصندوق  لجنة االستثمار 
وشهادة  بوسطن  في  إيسترن  نورث  جامعة  من  الهندسة  في  واملاجستير  البكالوريوس 
املاجستير في املالية من كلية بوسطن إضافة إلى شهادة املاجستير في اإلدارة العامة من 

جامعة هارفارد.       
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المحور األول: الثورة الصناعية الرابعة والفرص المتاحة للحكومات 
وقطاع األعمال وانعكاساتها على السلطنة  

متحدث رئيسي
 تيري ماليريت

الشريك  العالمي:  االقتصادي  املنتدى  العاملية،  املخاطر  لشبكة  السابق  الرئيس 
اإلداري، نشرة باروميتر الشهرية )سويسرا(

تيري هو الشريك اإلداري لنشرة باروميتر الشهرية، وهو محلل تنبؤي موجز للمستثمرين 
من القطاع الخاص، والرؤساء التنفيذيين العامليين وبعض صناع القرار واألشخاص 
 في الوقت الحالي. كما يستثمر هو وشركاؤه في الشركات ذات الصلة. وكان 

ً
األكثر تأثيرا

شريكا بارزا في IJ Partners  حتى عام ٢٠١١، وهو تجمع استثماري لألفراد ذوي األصول 
العالية جدا ومقره في جنيف، وقبل ذلك الشريك املدير في راينبو انسايت، وهو تجمع 
استشاري أسسه، ويقدم معلومات استطالعية مصممة خصيصا للمستثمرين.  أسس 
تيري وترأس شبكة املخاطر العاملية في املنتدى االقتصادي العالمي، وهي شبكة تجمع 
بين كبار الرأي وصناع القرار والرؤساء التنفيذيين واألكاديميين للنظر في كيفية تأثير 
القضايا العاملية على األعمال التجارية واملجتمع على املدى القصير والطويل. لسنوات 
عديدة على التوالي، تصور تيري ووضع برنامج دافوس وتحدث في العديد من الفعاليات 
العاملية واإلقليمية وتلك الخاصة بمختلف القطاعات. وتشمل خبرته املهنية األخرى: 
الخدمات املصرفية االستثمارية )كخبير اقتصادي وخبير استراتيجي في بنك استثماري 
رو�سي رئي�سي وخبيرا اقتصاديا في البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير في لندن(، ومراكز 
التفكير واألوساط األكاديمية )في كل من نيويورك وأكسفورد( والحكومة )منها ثالثة 
أعوام في مكتب رئيس الوزراء في باريس(. وقد كتب العديد من الكتب في مجال األعمال 
واملجاالت األكاديمية، ونشر أربع روايات. وباإلضافة إلى ذلك يتم استضافته كمتحدث 
املجالس  من  العديد  في  عضو  أيضا  وهو  العالم.  في  الرائدة  الوكاالت  بعض  قبل  من 
العلوم  في  العليا  الدراسات  السوربون ومديرية  في جامعة  تعليمه  وتلقى  االستشارية. 
االجتماعية بباريس وفي كلية سانت أنطوني في أكسفورد. وهو يحمل درجتي ماجستير 

)في االقتصاد والتاريخ( ودكتوراه في االقتصاد. 
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جاكي شونج
أستاذ مساعد )طباعة ثالثية األبعاد في مجال البناء(، مركز التصنيع،

الجامعة الوطنية في سنغافورة )سنغافورة(

في  الوطنية  الجامعة  في  البناء  قسم  في  مساعد  كأستاذ   
ً
حاليا تشانج  الدكتور  يعمل 

سنغافورة وهو أيضا  متخصص في مجال اقتصاديات البناء واإلدارة ولديه خبرة في 
في عام ٢٠٠٧  مجال الطباعة ثالثية األبعاد لقطاع املقاوالت. أسس الدكتور تشانج 
تشجيع  بهدف  اإلضافات  لتصنيع  إس  يو  إن  مركز  في  األبعاد  ثالثي  برنامج  وحدة 
في  الوطنية  االبتكار  مجموعة  مع  وبالتعاون  آسيا  في  األبعاد  ثالثي  التصوير  برامج 
التي  الدولية  الفعاليات  من  العديد  البرنامج  وحدة  نظمت  اإلضافات،  تصنيع  مجال 
للجهود  املجال.  وتقديرا  في هذا  املتخصصين والخبراء   من جانب 

ً
القت قبوال واسعا

الدكتور  تعيين  تم  األبعاد  ثالثية  الطباعة  في مجال  بها وخبرته  قام  التي  واملساهمات 
تشان عضوا في اللجنة الفنية في املعهد الوطني لالبتكار في مجال تصنيع اإلضافات في 
الصين ليكون بذلك أول عضو لجنة معين من قطاع املقاوالت. عالوة على ذلك قام 
والعمل  باملقاوالت  الخاص  التصنيع  مجال  في  األبحاث  من  بالعديد  تشانج  الدكتور 
الجماعي وإعداد إجازات البناء والتواصل بين األطراف املعنية والشراكة بين القطاعين 
الحكومي والخاص وإدارة القيمة.  بلغ عدد الجوائز التي حصل عليها حتى عام ٢٠١٧ 
تقديرا ألبحاثه ومساهماته في املجال األكاديمي ١٠ جوائز منها جائزة �سي أي بي جوليا 
سيبستيان من جانب املجلس الدولي للبحث واالبتكار في البناء واإلنشاءات في هولندا 
وجائزة توني توي التذكارية من معهد هونج كونج إلدارة القيمة في هونج كونج. كما أنجز 
الدكتور تشانج ٨٢ بحثا تم نشرها في الدوريات األكاديمية الرائدة واملؤتمرات الدولية.

في  األصول  وإدارة  البيئة  بناء  مشروع  في  محرر  مساعد  تشانج  الدكتور  تعيين  تم   
مطبوعة إيمرالد كما أنه مساعد محرر في مجلة فرنتييرز املتخصصة في إدارة البناء 
وعضو هيئة تحرير املطبوعة الدولية للعقارات املستدامة واقتصاديات البناء. عالوة 
على نشاطه في مجال البحث ، يتمتع الدكتور تشانج  بخبرة واسعة في املجاالت العملية 
املتخصصة حيث نفذ وسهل ٢٢ ورشة في مجال إدارة القيمة للعديد من الشركات في 
هونج كونج منذ عام ١٩٩٩. الدكتور تشانج هو أيضا أحد األعضاء املؤسسين في بناء 
كونج  هونج  معهد  مجلس  عضو  أنه  كما  الذكية(  كونج  هونج   ( كونج  هونج   SMART

إلدارة املشاريع وعضو مجلس إدارة معهد هونج كونج إلدارة القيمة. 
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راؤول ريستوتشي
املدير العام، شركة تنمية نفط عمان )سلطنة عمان(

 .٢٠١٠ أكتوبر  في  عمان  نفط  تنمية  لشركة   
ً
عاما  

ً
مديرا ريستوت�سي  راؤول  تعيين  تم 

ملشاريع  شل  بشركة  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  يشغل  راؤول  كان  ذلك  وقبل 
الشق العلوي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،  وعضوا في فريق قيادة مشاريع 
الشق العلوي في شركة شل. شغل راؤول بين عامي ٢٠٠١-٢٠٠٥ منصب نائب الرئيس 
التنفيذي ألمريكا الشمالية والجنوبية، الرئيس والرئيس التنفيذي لشل لالستكشاف 
واإلنتاج بالواليات املتحدة األمريكية. في عام ١٩٩٨ تم تعيينه مدير األعمال اإلقليمي 
لشركة شل في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الصين وأستراليا. انضم راؤول إلى شركة 
شل الدولية في عام ١٩٨٠ بعد تخرجه من جامعة نوتنغهام وحصوله على شهادة في 
الشؤون  بروناي،  شل  في  واإلنتاج  املوقع  هندسة  مهامه  وشملت  التعدين.  هندسة 
االقتصادية وهندسة اإلنتاج في شركة قطر للبترول، وتنسيق االستكشاف واإلنتاج 
AFPC - سوريا ومدير عام  النفط لشركة  لعمليات أمريكا الجنوبية، ومدير هندسة 

شركة شل الدولية للتجارة في لندن. 

لينار فييك
املؤسس الشريك ، مدير برنامج ، أكاديمية الحوكمة االلكترونية ) إستونيا( 

ومدير  إستونيا  في  اإللكترونية  الحوكمة  أكاديمية  مؤس�سي  من  واحدا  لينار  يعتبر 
البرنامج بها ويقدم االستشارات لحكومة إستونيا والعديد من الحكومات األخرى فيما 
يتعلق بسياسات االبتكار وتقنية املعلومات واالتصاالت منذ عام ١٩٩٥ .يحظى لينار 
تقنية  مجال  في  العالم   مستوى  على  الرؤية  وأصحاب  الخبراء  كأحد  واسعة  بشهرة 
األساسية  البنية   شهدته  الذي  السريع  التطور  في   حيويا 

ً
دورا لينار  لعب  املعلومات. 

للحواسب اآللية والبنية األساسية املرتبطة بها في إستونيا ،وكذلك في مشاريع التوقيع 
إدارة  مجال  في  لينار  يحاضر  إستونيا.  في  اإلنترنت  طريق  عن  اإللكتروني  والتصويت 
منذ  األوروبية  الجامعات  من  العديد  في  زائر  أستاذ  أنه  كما  تارتو  جامعة  في  االبتكار 
املتنقلة  االتصاالت  شركات  من  العديد  في  كتنفيذي  عمل  ذلك  على  عالوة   .٢٠٠٣
في بنك  أنه كان مستشارا  العريض والبرمجيات مثل سكايب وفورتومو كما  والنطاق 
نوردك االستثماري وعضو مجلس إدارة في املعهد األوروبي لالبتكار والتقنية. كما أنه 
ومعهد  الرقمي  تي  أي  إي  معهد  في  اإلشراقية  الهيئة  عضوية  الحالي  الوقت  في  يشغل 
ستكهولم البيئي كما أنه أحد املؤسسين وعضو مجلس إدارة شركة موبي لحلول تقنية 
وعضو  البرمجيات  وتطوير  النقالة  الهواتف  خدمات  مجال  في  تعمل  التي  املعلومات 

مجلس إدارة شركة بوكوباي الناشئة في عالم األعمال. 
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لي وي سنج فرانكي
نائب املدير، مركز NTUitive  لالبتكار )سنغافورة(

وفي   .١٩٩٤ عام  في  تخرجه  بعد  بالخارجية  كموظف  املهنية  حياته  لي  فرانكي  بدأ 
واالتصاالت  املعلومات  أمن  مجال  في  ناشئة  محلية  شركة  إلى  انضم   ،١٩٩٩ عام 
اإللكترونية؛ ومع املؤسسين تمكن من جمع أكثر من ١٤ مليون دوالر من مستثمري 
رأس املال الجريء محليا ودوليا ، وساعد العديد من الشركات الناشئة في جمع األموال 
وتطوير املنتجات واألعمال، وإدارة االستحواذ وعمليات االندماج واالستحواذ، وإدارة 
امللكية الفكرية والتوسعات التجارية اإلقليمية. كما شارك في تأسيس شركات ناشئة 
في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والرعاية الصحية. وقد تم االستحواذ على 
آخر مشروع له في بدء تشغيل التكنولوجيا الحيوية من قبل شركة مدرجة في بورصة 
التي  NTUitive - شركة الجامعة لالبتكار واملشاريع  في  نيويورك األمريكية. وقد عمل 
تدعم مهمة جامعة نانيانغ التكنولوجية في تطوير نظام بيئي لتشجيع االبتكار، وتعزيز 
روح املبادرة وتسهيل تسويق البحوث - بشكل وثيق مع فريق من املديرين واملوجهين 
هذه  في  لي  ويعمل  ناشئة.  شركة   ٢٠٠ من  أكثر  واحتضان  تأسيس  على  يشرف  الذي 
الوظيفة مع مؤس�سي الشركات الناشئة، املتعاونين مع القطاع، والوكاالت الحكومية 
وأساتذة جامعة نانيانغ التكنولوجية والباحثين في تأسيس الشركات الناشئة، وتشمل 
القطاعات التي يغطيها لي : تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، التكنولوجيا الطبية / 
الحيوية، واملواد الجديدة والهندسة والتقنيات النظيفة. كما أنه يساعد العديد من 
لي  فرانكي  الهادئ.  واملحيط  آسيا  منطقة  في  أسواقها  توسيع  على  الناشئة  الشركات 
محاسب معتمد في سنغافورة وزميل جمعية املحاسبين القانونيين األسترالية. تخرج 

من جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة نانيانغ التكنولوجية.

مدير الجلسة
يوسف بن علي الحارثي

الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا )سلطنة عمان(

يعتبر يوسف بن علي الحارثي، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا،  أحد 
الرواد في مجال التكنولوجيا وإدارة األعمال حيث يمتلك خبرة طويلة ومتنوعة في هذا 
املجال تمتد ألكثر من ٢٠ عاما أسس خاللها ثالث شركات تقنية ناشئة وعمل قبل ذلك 
في عدد من املؤسسات العامة والخاصة في ُعمان والخارج. كما شغل عضوية مجالس 
الصغيرة  املؤسسات  لدعم  أسس  الذي  الرفد  كصندوق  عامة  مؤسسات  عدة  إدارة 
واملتوسطة والكلية الحديثة للتجارة والعلوم. يعرف يوسف الحارثي كخبير في مجال 
قطاع  وصياغة  تطوير  في  بها  قام  التي  العديدة  لألدوار  وذلك  املعلومات  تكنولوجيا 
في  املاجستير  شهادة  الحارثي  يوسف  يحمل  ُعمان.  سلطنة  في  املعلومات  تكنولوجيا 
تكنولوجيا املعلومات من جامعة ار.ام اي.تي األسترالية وشهادة جامعية في تكنولوجيا 

املعلومات مع تخصص مصاحب في إدارة األعمال من الواليات املتحدة األمريكية.
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المحور الثاني: فرص النمو ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي 
والخاص  

متحدث رئيسي
 آالن بجاني

الرئيس التنفيذي، ماجد الفطيم القابضة )اإلمارات العربية املتحدة( 

انضم آالن بجاني إلى مجموعة ماجد الفطيم في عام ٢٠٠٦ وخالل فترة عمله التي تزيد 
على عشر سنوات تولى العديد من األدوار الحيوية في املجموعة ليتم تعيينه في فبراير 
 في تعزيز التحول 

ً
 حيويا

ً
٢٠١٥ في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة. لعب آالن دورا

في هيكل ونموذج تشغيل املجموعة كما كان املحرك الرئي�سي ومهندس » إعادة تصميم 
الشركات  من  العديد  في  إدارة  مجلس  عضو  بجاني  الفطيم.  ماجد  ملجموعة  الهوية« 
االستثمارية املشتركة التي تساهم فيها مجموعة ماجد الفطيم . عمل آالن بجاني أيضا 
في منصب نائب رئيس مجلس إدارة هيئة االستثمار والتطوير في لبنان )IDAL( كما أنه 
الشريك املؤسس لشركة بجاني –ميلكاني- راشد لالستشارات القانونية في لبنان.  آالن 
بجاني حاصل على درجة البكالوريوس في مجال القانون املدني وماجستير في القانون 

املدني وقانون الشركات من جامعة إيست كريتيل باريس . 

جوي عجلوني
املؤسسة، شركة فيتشر )اإلمارات العربية املتحدة(

مجال  في  تأثير  ولها  اإللكترونية  التجارة  قطاع  في  متخصصة  مهنية  عجلوني  جوي 
الشريك  املؤسس  هي  جوي  العالم.  أنحاء  جميع  في  األعمال  وريادة  التجارية  األعمال 
لشركة فيتشر وهي شركة تكنولوجيا مقرها دبي وتهدف إلى إيجاد حلول ملشكلة »عدم 
وجود عناوين« التي تعرقل النمو في األسواق الناشئة. تستخدم فيتشر تكنولوجيا ذات 
براءة اختراع لتمكين األفراد من استخدام موقع GPS عبر الهاتف املحمول كعنوان لهم. 
فيشر هي أول شركة ناشئة في الشرق األوسط يتم تمويلها من قبل شركة رأس املال 
لفيتشر على غالف مجلة فوربس  في سيليكون فالي. وقد برزت جوي ممثلة  الجريء 
املنطقة. وقد  في   ١ الناشئة رقم  كالشركة  فيتشر  إلى  أشارت  التي  األوسط  الشرق  في 
تمكنت الشركة من جمع تمويل بنحو ٥٢ مليون دوالر لالستثمار بما في ذلك تمويل 
فيتشر  وقبل شركة  مايو ٢٠١٧.  في  سلسلة »ب«  أميركي من  مليون دوالر  بقيمة ٤١ 
الفاخرة  لألحذية  اإللكترونية  التجارة  اكتشاف  منصة  وهي   Bonfaire جوي  أسست 
Bonfaire في عام ٢٠١٣ من قبل شركة التجارة  واالكسسوارات وتم االستحواذ على 
من  كل  تمتلكها  التي   Moda Operandi األزياء  في  املتخصصة  العمالقة  اإللكترونية 
LVMH وكوندي ناست. وبالرغم من أن ٢.٧% فقط من تمويل رأس املال الجريء تم 
جمعه من قبل النساء، فإن جوي نجحت في الحصول على تمويل الثنتين من الشركات 
الناشئة من شركات رأس مال جريء مرموقة بسيليكون فالي. وهذا يضعها ضمن قائمة 
أبرز رائدات األعمال والتي تضم نسبة ١% فقط، جوي شغوفة باستخدام التكنولوجيا 
في  األعمال  رائدات  تمكين  عن  فضال  الناشئة،  األسواق  في  املوجودة  القضايا  لحل 

الخروج من األدوار التقليدية، وخاصة في الشرق األوسط.
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خميس  بن مبارك الكيومي
رئيس مجلس إدارة املدينة العقارية )سلطنة عمان(

يشغل املهندس خميس الكيومي منصب رئيس مجلس إدارة شركة املدينة العقارية، 
للفنادق  واملطور  الفطر  إلنتاج  الخليجية  الشركة  للتنمية،  شادن  للتطوير،  تالل 
واملنتجعات ونائب رئيس مجلس إدارة شركة املدينة لالستثمار باإلضافة إلى عضوية 
العديد من الشركات واملؤسسات التجارية األخرى املزدهرة. بدأ خميس حياته املهنية 
مع وزارة التجارة والصناعة وخاصة في قطاع الصناعة وأشرف خالل فترة خدمته التي 
استمرت ١٢ عاما على تأسيس املؤسسة العامة للمناطق الصناعية ومنطقة الرسيل 
الجديد،  للجيل  الثقة  ومنح  للتطوير  متحمس  شخص  الكيومي  خميس  الصناعية. 
الفريق  تمكين  بأن  يؤمن  والتطوير،  التفويض  الجماعي عبر  العمل  إلى غرس  ويسعى 
للوطن من  الجميل  رد  الجديدة فضال عن  العمل  أمر ضروري لالستفادة من فرص 
خالل العمل على توفير األفضل في مجال مراكز للتسوق، والفنادق والترفيه للمجتمع. 
كما يؤمن إيمانا كبيرا بأن السلطنة تمتلك إمكانات وكنوزا مخفية وفرصا مثيرة يمكن 

استكشافها وتحويلها إلى أعمال مزدهرة مثمرة.

عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي
الرئيس التنفيذي، بريد عمان )سلطنة عمان(

يشغل عبد امللك البلو�سي منصب الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان وهي مؤسسة 
 بمختلف محافظات السلطنة،ويمتلك 

ً
راسخة يعمل بها  ٥٠٠ موظف وتمتلك  ٨٣ فرعا

العالقة  ذات  األطراف  إدارة  على  وقدرة  مميزة  وتواصل  قيادية  مهارات  امللك  عبد 
بخلفية  األداء مدعوما  عالية  قيادة فرق  البلو�سي  امللك  يواصل عبد  فعال،    بشكل 
واسعة في إدارة املوارد البشرية الرائدة في عدد من القطاعات االستراتيجية الرئيسة 
مثل الخدمات اللوجستية )النقل( واالتصاالت السلكية والالسلكية، العمل البلدي، 
الطاقة واملرافق. تمتد مسيرته املهنية إلى أكثر من ١٥ عاما حيث شغل ٨ وظائف بعدد 
من القطاعات في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة. وهو عضو هيئة تدريس 

زائر في »كلية التجارة« في جامعة السلطان قابوس.
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مدير الجلسة
محمد بن صادق سليمان

مدير عام التخطيط املؤس�سي ، شركة أوربك )سلطنة ُعمان(

يشغل محمد بن صادق سليمان حاليا منصب مدير عام التخطيط املؤس�سي في شركة 
أوربك )شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية(، وهي واحدة من أكبر 
الشركات العمانية، و من أسرع الشركات نموا في صناعة النفط في الشرق األوسط. 
والبولي  العطريات  مصانع  إلى  باإلضافة  ومسقط،  صحار  في  أوربك  مصافي  وتقدم 
إلى  األخرى  النفطية  واملنتجات  والبالستيك  والكيماويات  الوقود  صحار،  في  بروبلين 
عمان والعالم. وهو منهي متخصص في مجال االستثمار عمل في سلطنة عمان وعدد 
من دول العالم. وقد أتاح له عمله الفرصة للمشاركة في تطوير بعض املبادرات الرائدة 
في سلطنة عمان حيث ساهم من خالل عمله في الشركة العمانية لتنمية االستثمارات 
الشركات  كبرى  من  وغيرها  عمان  وتكافل  أساس  شركة  تأسيس  في  )تنمية(  الوطنية 
أول  تمويل  في  شارك  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  املهنية  مسيرته  وفي  العمانية. 
أول  في  العقارية فقط(، كما عمل  الوحدة  )بضمان  رئي�سي من نوعه  مشروع عقاري 
صندوق استثمار مشترك في دولة اإلمارات العربية املتحدة. له نشاط مجتمعي واضح 
منذ فترة طويلة وهو عضو في اللجنة االقتصادية لغرفة تجارة وصناعة عمان وعضو 
لجنة االستثمار للصندوق الوقفي بجامعة السلطان قابوس. كما شغل سابقا منصب 

أستاذ مساعد في الرياضيات واألعمال في الجامعة األمريكية بدبي.

يسار جرار
زميل، مركز ماستركارد للنمو الشامل )الواليات املتحدة األمريكية(

 »Bain and Company د.يسار جرار عمل كشريك ومستشار في شركة »بين آند كومباني
العام ملدة ٣ سنوات. قبل ذلك  القطاع  الشرق األوسط ورئيس فريق استشارات  في 
عمل د. يسار عمل كشريك في برايسووترهاوس كوبرز PwC ورئيس فريق االستشارات 

الحكومية وقطاع التعليم في الشرق األوسط منذ ٢٠٠٨.
 Young Global وفي عام ٢٠٠٩ تم اختيار د. جرار كعضو في القيادات العاملية الشابة

Leaders من قبل املنتدى االقتصادي العالمي في سويسرا. 
قبل التحاقه بشركة PwC، شغل في السابق عدة مناصب رفيعة املستوى. منها منصب 
العميد التنفيذي املؤسس في كلية دبي لإلدارة الحكومية وكان خالل تلك الفترة زميل في 
 كمدير للتخطيط 

ً
كلية كندي لإلدارة الحكومية، جامعة هارفارد. و عمل د. جرار أيضا

االستراتيجي في املكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 
دبي ملدة ٨ سنوات. 

وقبل التحاقه بالعمل في دبي، عمل يسار كزميل أبحاث في كلية كرانفيلد لإلدارة وقبلها 
كلية برادفورد لإلدارة في اململكة املتحدة. 
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المحور الثالث: فرص االستثمار في ظل مبادرة »الحزام والطريق«  
المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم نموذجًا 

براديب ناير
الرئيس التنفيذي، سيباسك عمان )سلطنة عمان(

مستثمر والرئيس التنفيذي لشركة سيباسك عمان التي استثمرت ٦٢.٠٧ مليون دوالر 
نوعه  من  األول  املصنع  ويعتبر  الخروع.  زيت  من  املتخصص  النايلون  ملصنع  أمريكي 
بالدقم، وهو عضو منتدب لشركة ليتل إنديا التي استثمرت ٧٤٨ مليون دوالر أمريكي 
. تمكنت قدرته على فهم ديناميات السوق العاملية 

ً
لبناء مجمع متكامل في الدقم أيضا

دراسة  مع  الهندية.  القارة  شبه  خارج  الصناعي  املجال  في  خبرته  ملد  املتزايدة  واإلرادة 
متأنية للخدمات اللوجستية واالستقرار اإلقليمي وجد ضالته ومسكنه في عمان وهي 
دولة واعدة تطابق رؤيته للنمو. وتطابقت رسالته مع رؤية الشيخ هالل بن خالد املعولي 
العالم »سيباسك عمان« والتي تعد أيضا من أكبر  في  إلنشاء أكبر مصفاة بيولوجية 
املشاريع في الدقم وخصص لها نحو ٤٠٠٠٠٠ متر مربع حيث سيتم تصنيع السيباسك 
التي  الخروع  شجرة  هي  الرئيسة  الخام  مواد  إن  الخروع.  زيت  من  الحيوي  والنايلون 
اإلدارة،  مجلس  رئيس  من  وبدعم  واسع.  نطاق  على  تزرع  سوف  والتي  محليا  تنمو 
الشيخ هالل بن خالد املعولي، تم تحديد األسواق وخطة النمو خالل السنوات العشر 
سياحي  مجمع  تطوير  على  ستعمل  حيث  التالية  الخطوة  الشركة  واتخذت  القادمة. 
في الدقم بما فيها تطوير ٦٠٠،٠٠٠ متر مربع من املنطقة املواجهة لشاطيء  متكامل 
هذا  بحرية.  واجهة  ذات  وفلل  مارينا  تجاري،  مجمع  مساكن،  فنادق،  إلنشاء  البحر 

املشروع مملوك بالكامل من قبل براديب كومار ناير.

ريجي فيرميولن
الرئيس التنفيذي، ميناء الدقم )سلطنة عمان(

 مليناء الدقم اعتبارا من فبراير ٢٠١٥. وشغل 
ً
 تنفيذيا

ً
تم تعيين ريجي فيرميولن رئيسا

قبل منصبه الحالي منصب الرئيس التجاري للشركة ملدة ثالث سنوات. عمل فيرميولين 
قبل انضمامه إلى ميناء الدقم في عام ٢٠١٢ منصب الرئيس التنفيذي مليناء هايفونغ 
واملنطقة الصناعية في فيتنام. وقد جذب هذا املوقع تحت قيادته أكثر من ١.٥ مليار 
عمل  كما  فيتنام.  في  شركات   ٥ أفضل  بين  من  اختياره  وتم  االستثمارات  من  دوالر 
الحرة  التجارة  »منطقة  من  الصناعية  واملنطقة  امليناء  إلطالق  نيجيريا  في  فيرميولين 
مجال  في  لالستشارات  ديلويت  في  كمستشار  املهنية  حياته  بدأ  الغوس.  بجوار   »OK

تحسين سلسلة التوريد وإعادة هيكلة الشركات.



42

علي شاه
الرئيس التنفيذي، وان فانج عمان )سلطنة عمان(

يعمل علي شاه منذ عقدين في الخارج ويمتلك خبرة جيدة في أسواق الشرق األوسط. 
كان يعمل في السابق مديرا عاما لـشركة ZTE فرع مصر، ,واملدير العام لبكين بنغ دا 

الين. 
الخلفية التعليمية: خريج جامعة بكين للدراسات األجنبية تخصص اللغة العربية.

فيبول شاه
نائب الرئيس ورئيس قسم تطوير األعمال في فرع  أعمال الطاقة، موانىء أداني وهيئة 

املنطقة االقتصادية بالدقم ) الهند(

في فرع  أعمال  الرئيس ورئيس قسم تطوير األعمال  نائب  شغل فيبول شاه منصب 
كان  املنصب  هذا  وقبل  بالدقم.  االقتصادية  املنطقة  وهيئة  أداني  موانئ  في  الطاقة 
الساحل  ملوانئ  الجاف  الشحن  ألعمال  والتسويق  املبيعات  عن   

ً
مسؤوال شاه  فيبول 

 PMCالغربي ألدني. قبل االنضمام إلى أداني فيبول شاه كان نائب الرئيس املشارك في
.Projects India Pvt Ltd

 
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة Bhavnagar وحصل على 
املاليين  املحللين  معهد  من  املخاطر  وإدارة  الفوركس  وإدارة  الخزينة  إدارة  في  دبلوم 

.)ICFAI( املعتمدين في الهند
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مديرة الجلسة
هناء بنت محمد الخروصية

نائبة املدير العام، العمليات املصرفية التجارية، البنك األهلي )سلطنة عمان(

تتمتع هناء بخبرة عمل تمتد ألكثر من ١٧ عاما في مجال إدارة العالقات وقيادة فرق 
عمل عالية األداء. وهي حاليا مسؤولة عن محفظة الشركات الكبيرة التي تبلغ قيمتها 
تمويل  في  نشط  بشكل  وتشارك  األهلي،  البنك  في  أمريكي  دوالر  مليار   ٢.٥ من  أكثر 
القطاعات  من  عدد  في  الثنائية  الصفقات  عن  فضال  املجمعة،  والقروض  املشاريع، 
السياحة،  االتصاالت،  املرافق،  والغاز،  النفط  ذلك  في  بما  البالد  في  االستراتيجية 
اللوجستيات، التصنيع وغيرها. وباعتبارها عضوا في فريق اإلدارة التنفيذية في البنك 
في  الرقمي  التغيير والتحول  التخطيط االستراتيجي وإدارة  في  تلعب دورا  األهلي، فإنها 
التي  بالبنك   MT لجنة  رئيس  منصب  أيضا  تشغل  كما  للشركات.  املقدمة  الخدمات 
تشرف على برنامج أطلقه البنك في عام ٢٠١٤ لتوظيف خريجي الجامعات العمانيين 
من أجل بناء قادة املستقبل للبنك األهلي. وقضت هناء الخروصية قبل انضمامها إلى 
البنك األهلي ١٣ عاما من حياتها املهنية في أحد  أكبر البنوك املحلية الذي انضمت 
إليه كمتدربة في مجال اإلدارة. هناء خريجة جامعة إنديانا، بلومينغتون. وهي حاصلة 
القيادة  في  دورات  حضرت  وقد   .٢٠١٠ عام   Bizpro Young Achievers جائزة  على 
التنفيذية في كلية لندن لألعمال، وتخرجت من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين 

- الدفعة الثانية.

هالل بن علي الخروصي
املدير العام التنفيذي، شركة النفط العمانية لتطوير الدقم )سلطنة عمان(

يشغل هالل الخرو�سي منصب القائم بأعمال املدير العام التنفيذي لشركة النفط 
العمانية لتطوير الدقم – إحدى الشركات التابعة لشركة النفط العمانية حيث ترتكز 
البتروكيمياوية.  الصناعات  ومجمع  الدقم  مصفاة  مشروع  تطوير  على  عمله  مهام 
العديد  الخرو�سي  في عام ٢٠٠٥ – شغل  العمانية  النفط  إلى شركة  انضمامه  ومنذ 
من املناصب القيادية كان آخرها منصب نائب الرئيس لقطاع األعمال الناشئة حيث 
النمو في مجاالت الطاقة والبنية األساسية  تولى مسؤولية إدارة االستثمارات وفرص 
مسؤولياته  امتدت  كما  واملعادن،  والتعدين  والطاقة  والتجارة  البحري  والشحن 
بخبرة  الخرو�سي  ويتمتع   واسع.  نطاق  على  للطاقة  املحلية  املشاريع  تطوير  إدارة  إلى 
تنمية  شركة  في  بالعمل  استهلها  الطاقة  قطاع  في   

ً
عاما  ٢٥ من  أكثر  إلى  تصل  طويلة 

نفط عمان في ١٩٩١، ثم انضم إلى شركة شل العاملية في عام ٢٠٠١ كاختصا�سي في 
تطوير األعمال، حيث عمل في العديد من املشاريع في الشرق األوسط واتحاد الدول 
املستقلة وأفريقيا وروسيا. تولى هالل الخرو�سي مهام رئيس مجلس اإلدارة لعدد من 
مصفاة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  حاليا  ويشغل  بالطاقة  املختصة  الشركات 
إدارة هيئة املنطقة االقتصادية  في مجلس  البتروكيماوية وعضو  الدقم والصناعات 
الخاصة بالدقم و رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات املياه املستدامة وهو 
عضو في فريق اإلدارة التنفيذية للشركة. الخرو�سي حاصل على شهادة بكالوريوس في 
العلوم الجيولوجية والجغرافيا االقتصادية في عام ١٩٩٠ وشهادة املاجستير في إدارة 

األعمال من كلية هينلي لإلدارة في ٢٠٠٧م باململكة املتحدة. 
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 المشاركون من المؤسسات التالية:

ديوان البالط السلطاني

املكتب السلطاني

وزارة العدل

وزارة املالية

مكتب مستشار جاللة السلطان لشؤون التخطيط االقتصادي

وزارة النفط والغاز

وزارة التعليم العالي

وزارة التجارة والصناعة

وزارة اإلسكان

وزارة القوى العاملة

وزارة الصحة

األمانة العامة ملجلس الوزراء

وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه

وزارة النقل واالتصاالت

وزارة الخدمة املدنية

وزارة الشؤون القانونية

وزارة الزراعة والثروة السمكية

وزارة البيئة والشؤون املناخية

وزارة السياحة

وزارة اإلعالم

املجلس األعلى للتخطيط

جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة

الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات

الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون

هيئة املنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم

جهاز األمن الداخلي

بلدية ظفار

الهيئة العامة لحماية املستهلك

املجلس األعلى للتعليم

صندوق االحتياطي العام للدولة

الهيئة العامة للتعدين

شركة تنمية نفط عمان

دليل للنفط

شركة أوربك

 املديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى

عمران

عمانتل

طيران عمان

بريد عمان

بنك مسقط

الشكة العمانية لشراء الطاقة واملياة

توزيع كهرباء مسقط

شل العمانية للتنمية

نفط عمان

العمانية للنقل البحري

شركة النفط العمانية لالستكشاف واالنتاج

شركة الكهرباء القابضة

مصفاة الدقم و الصناعات البتروكيميائية

شركة الكهرباء القابضة

سندان للتنمية

الشركة العمانية لالتصاالت

الشركة العمانية لالتصاالت

ميناء صاللة

املوج مسقط

شركة الُعمانية لالستثمار الغذائي القابضة

مجموعة الزبير للسيارات
مؤسسة الزبيـر

شركة دبليو.جي.تاول

تكاتف عمان

اوريدو

شركة حيدر درويش ش.م.م

شركة مسقط للغازة

نفال لالعمال والخدمات

املصنع الوطني ألجهزة األمن والسالمة

نزوى للمنتجات األسمنتية

شركة تصنيع معدات تكنولوجيا النفط والغاز
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شركة عمان بروناي لالستثمار

العمانية للمعارض والتجارة الدولية

الشـــركة العمانية العاملية القابضة

عمان للخمات البيئية القابضة

شركة ُعمان للتنمية الزراعية

حلول اوليف االلكترونية

الجزيرة للخدمات العاملية واالستثمار

بنك ابو ظبي االسالمي

عالم األحجار الطبيعية

فيرجن الشرق األوسط لالتصاالت

الشركة املتحدة لألوراق املالية

اتحاد السيارات العربية والتجارة

مجموعة تيجان

مجموعة صحار لألغذية

شركة الخدمات والتجارة

شركة الصاروج لإلنشاءات

صدف جاليلري

مجموعة أعمال القرم

ظفار العاملية

دولفين العاملية

شركة إمداد للخدمات النفطية

أثاث فهمي

شركة الخدمات املالية

فرندي موبايل

الشركة العمانية العاملية لالستثمار

مجموعه شركات الذهبية القابضة

الجيد الذهبي للتجارة

الدار العربي لالعالن

هاليبيرتون العاملية املحدودة

االفاق السواق املال

بنك إتش أس بي �سي عمان

شركة حسام للتقنية

تنمية األعمال العاملية

شـركة كيمجي رامـداس

شركة ليما للتجارة

الخط املحلي

شركة منصور وشركاه

مؤسسة مزون للتجارة العامة واملقاوالت

عمان لتنمية التعدين

٢٣ درجة شمال

ابراج لخدمات الطاقة

مدرسـة أحمد بن ماجـد الخاصة

البنك األهلي

شركة البحيحي العاملية

شركة البركه للخدمات النفطية

مجموعة شركات البرعمي

شركة الحبيب وشـــركاه

الحسن الهندسية

مجموعة شركات الحسن

شركة املركز املالـي; مجموعة الحوسنـي

مجموعة الخليلي

عمان للغاز املسال و شركة الخميس لإلنشاءات

شركة املدينة لالستثمار

شركة املدينة العقارية

الشركة العمانية لخدمات التمويل

مجموعة اليوسف

الصفاء للصناعات الغذائية

بنك العز االسالمي

مجموعة السليمي القابضة

مؤسسة القمة للصحافة والنشر

شركة الصناعات العربية - عضو جمعية املقاولين

مجموعة شركات السرين

بهوان سايبرتيك

بنك صحار

بنك قطر

بريتيش بتروليوم لالستكشافات

�سي �سي للطاقة

كفاءة

صناعة األنابيب املركبة

البنك األهلي
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 مقتطفات اعالمية

ُعمان اليوم

الوطن

الشبيبة

الرؤية
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Muscat Daily

Oman Bulletin

Times Of Oman
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