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أهمية التقرير ومنهجيته: 

◊ اأ�سدر المنتدى االقت�صادي العالمي في يناير من  العام  20١٨م  الن�سخة الأولى من تقرير »الجاهزية لم�ستقبل الإنتاج«،بالتعاون 	
مع �سركة ال�ست�سارات الإدارية العالمية »اأيه تي كيرني« ، ويقي�س التقرير مدى  ا�ستعداد وجاهزية )100( دولة  من مختلف 
اأنحاء العالم؛ لال�ستفادة من تغيُّر طبيعة الإنتاج من خالل اعتماد التكنولوجيا الجديدة، والتي تقودها الثورة ال�سناعية 
الرابعة ، والقدرة على ال�سمود في مواجهة التحديات غير المتوقعة في الم�ستقبل )مرفق  »1« قائمة باأ�سماء الدول(. 

◊ 	 Structure of( االإنتاج«  »هيكلية  م�ؤ�صر  وهما:  رئي�سّيين  موؤ�سرين  اإلى  الدول  لهذه  تقييمه  في  التقرير  ا�ستند 
اأ�سا�سيين وهما:  الموؤ�سر على قيا�س عن�سريين  للبلد،  ويعتمد هذا  الذي يعك�س خط الإنتاج الحالي   )Production
اإلى  ي�سير  الذي   )  Drivers of Production(   » االإنتاج  » محركات  وم�ؤ�صر  الإنتاج،   القت�سادي وحجم  التعقيد 
العوامل الرئي�سية التي تمّكن الدول من ال�ستفادة من الثورة ال�سناعية الرابعة لتطوير نظم الإنتاج، وي�ستند هذا الموؤ�سر 
اإلى �ستة عنا�سر، وهي:  التكنولوجيا والبتكار، وراأ�س المال الب�سري، والتجارة  وال�ستثمار الدولي، والإطار الموؤ�س�سي، 
والموارد الم�ستدامة، وبيئة الطلب . ويعتمد موؤ�سري هيكلة الإنتاج، ومحركات الإنتاج على )59( موؤ�سرًا فرعيًا  )مرفق 

»2« ي��سح الم�ؤ�سرات الفرعية لقيا�س الجاهزية لم�ستقبل الإنتاج ل�سلطنة ُعمان( . 

◊ وتعدُّ البلدان التي تحقق اأداًء جيدًا في جميع الموؤ�سرات هي اأكثر ا�ستعدادًا من غيرها لال�ستفادة من التقنيات والفر�س 	
في الإنتاج في الم�ستقبل ؛ ب�سبب مجموعة من العوامل الم�ساعدة، التي �ست�سمح بن�سر التكنولوجيا لت�سريع عملية التحول 

في نظم الإنتاج.

◊ ويهدف التقرير من خالل التحليالت ذات ال�سلة بالموؤ�سرات المعرو�سة هنا اإلى بلوغ تطوير ال�ستراتيجيات ال�سناعية 	
الحديثة ؛وذلك بتو�سيح نقاط القوة وال�سعف والتجاهات والفر�س المتعلقة بتغير طبيعة الإنتاج في كل دولة، والتي من 
خاللها تمّكن هذه الدول التي �سملها التقرير من  ال�ستفادة  من الثورة ال�سناعية الرابعة لتحويل هذه المحركات اإلى 

اأنظمة اإنتاج.



5 ركائز التقرير 

استند المنتدى في تقريره على ركيزتين أساسيتين  كإطار عام للتقييم، وهما:

◊ )األولى(: موؤ�سر »هيكلة الإنتاج«  الذي يعك�س مدى تعقيد وحجم قاعدة  الإنتاج الحالية للدول التي �سملتها الدرا�سة، 	
النمو  على  واأثرها  الدول  �سادرات  لتحليل  ؛  الحالي  الإنتاج  وحجم  القت�سادي،  التعقيد  قيا�س  على   يعتمد  والذي 
القت�سادي.وارتكز موؤ�سر »التعقيد القت�سادي« على عاملين رئي�سين وهما: تنوع �سادرات الدولة الذي يدل على حجم 
الم�سافة  القيمة  على  تدل  التي  ال�سادرات  تطور هذه  ودرجة  المجتمع،  اأفراد  بين  المنت�سرة  الإنتاجية  المعرفة  تنوع 
لقت�ساد الدولة؛ وعليه فاإن البلدان التي  لديها هيكل اإنتاجي كبير ومعّقد في الوقت الحالي هي اأكثر ا�ستعدادًا للم�ستقبل 

لأنَّ لديها قاعدة اإنتاجية يمكن تطويرها. 

◊ 	 ، الب�سري  المال  وراأ�س  والبتكار،  التكنولوجيا  القت�سادية، وهي:   التنمية  لعملية  الإنتاج«  موؤ�سر »محركات  )الثانية(: 
والإطار الموؤ�س�سي ، والتجارة العالمية وال�ستثمار، والموارد الم�ستدامة، وبيئة الطلب. وهذه المحركات الإنتاجية  ترتبط 
بالتعقيد القت�سادي ب�سكل مبا�سر،   و�سوف تتطور الحتياجات في كل محرك من محركات الإنتاج  عندما تتحول من 

نماذج الإنتاج الحالية اإلى الم�ستقبلية.

وتم تصنيف البلدان حسب النتائج - في المؤشرات الرئيسية -  من صفر )األدنى مرتبة(  إلى 
عشرة  )األفضل مرتبة(، فضاًل عن منح الدول تصنيفات تتوزع على أنها دول: 

◊ لديها قاعدة إنتاج قوية في الوقت الحالي.	
◊ على مستوى عال من االستعداد للمستقبل في جميع المحركات اإلنتاجية.	

◊ لديها قاعدة إنتاج محدودة في الوقت الحالي.	
◊  تمتلك قدرات جيدة في محركات اإلنتاج .	

◊ لديها اليوم قاعدة إنتاج قوية ولكنها تواجه تحديات مستقبلية عبر محركات اإلنتاج.	
◊ تطبق النموذج القديم من خالل توفير عمالة أقل تكلفة.	

◊ لديها اليوم قاعدة إنتاج محدودة.	
◊ تظهر مستوى منخفض من االستعداد للمستقبل من خالل ضعف األداء في محركات اإلنتاج.	

1

2

3

٤

رائــدة

ذات اإلمكانيات العالية

ذات اإلرث

ناشئة
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◊ وفي ال�سياق ذاته؛ يوؤكد التقرير على اأنَّ  التعقيد القت�سادي وحجم الإنتاج الحالي  هما اأكثر اأهمية لال�ستعداد لم�ستقبل 	
الإنتاج، واأن َّ محرك: التكنولوجيا والبتكار، و راأ�س المال الب�سري، والتجارة وال�ستثمار العالمي، والإطار الموؤ�س�ساتي 
ي�سكلون الن�سبة الأكبر في التاأثير في م�ستقبل الإنتاج من بين المحركات الأخرى. كما اأن  القدرة على جمع المعرفة 
المدمجة بين الإن�سان  والتكنولوجيا ودمجها وا�ستخدامها لإيجاد مجموعة من المنتجات الفريدة؛ �ست�سبح ذات ميزة 
تناف�سية واأهمية متزايدة. وي��صح الجدول )1( اأدناه ن�صبة وزن كل م�ؤ�صر في تقييم مدى الجاهزية لم�صتقبل االإنتاج.

جدول رقم »١« وزن املوؤ�سرات الرئي�سية لتقييم جاهزية م�ستقبل الإنتاج

وزن المؤشر هيكلة اإلنتاج

60%  التعقيد القت�سادي
40% حجم الإنتاج

وزن املحرك حمركات الإنتاج
20%التكنولوجيا والبتكار

20%راأ�س املال الب�سري
20%التجارة وال�ستثمار العاملي

20%الإطار املوؤ�س�ساتي
١5%بيئة الطلب

5%املوارد امل�ستدامة

وضع السلطنة في المشهد االقتصادي الجديد

◊ اأو�سح التقرير باأن واحدة من الخطوات الرئي�سية في اأي تحول هو فهم الو�سع الراهن  لتخاذ اأف�سل ال�سبل لمواكبة 	
الإنتاج من خالل هيكلها  لم�ستقبل  ال�سلطنة  �سريعة حول مدى جاهزية  قراءة  ياأتي  وفيما  الجديد؛  الإنتاجي  الم�سهد 
الإنتاجي الحالي، والمحركات الإنتاجية التي ت�ستند عليها في نموها القت�سادي، من ناحية، وجوانب التطوير لإيجاد 

قاعدة �سناعية متقدمة خالل المرحلة القادمة ، من ناحية اأخرى.

أواًل: على الصعيد العالمي 

◊ اأ�سار التقرير اإلى اأن غالبية القت�سادات في التقرير اأظهرت م�ستوى منخف�س من ال�ستعداد لم�ستقبل الإنتاج؛  حيث 	
اأمريكا الالتينية، وال�سرق  اأُ�سقطت 5٨ دولة في ت�سنيف )الدول النا�سئة(، بما في ذلك حوالي 90% من اقت�سادات 
الأو�سط، و�سمال اأفريقيا، واأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى، واأورا�سيا. وبما اأنها تمثل ١0% فقط من القيمة الم�سافة 
العالمية؛ فاإن هذه القت�سادات بحاجة اإلى زيادة في رفع م�ستويات ال�ستثمار . وقد احتلت ال�صلطنة المركز الــ�صابع 
)7( من بين الـ )58( دولة من الدول  الم�صنفة كدول نا�صئة في م�ؤ�صر »محركات االإنتاج«،  والمركز الـــ29 من بين 
الدول 58 دولة في م�ؤ�صر »هيكلة االإنتاج«. وي�سّنف المنتدى القت�سادي العالمي »الدول النا�سئة« من الدول التي لديها 

قاعدة اإنتاج محدودة حاليًا، والتي ت�سير اإلى م�ستوى منخف�س من ال�ستعداد لم�ستقبل الإنتاج.



7 ويو�سح اجلدول رقم )2( نتائج بع�س من دول العامل التي �سملها التقرير يف موؤ�سري هيكلية الإنتاج وحمركات الإنتاج ، 
وو�سع ال�سلطنة بينها.

جدول رقم )2( موؤ�سرات هيكلة الإنتاج ومحركات الإنتاج على ال�سعيد العالمي
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دو
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 ال�اليات
 املتحدة

االأمريكية
٨.5٨6.597٨.52

7.9١7.73٨.556.69٨.54)الأولى عامليًا(
١)الأولى عامليًا(

7.745.٨7١55.665.٨96.025.236.926.6230 اإيطاليـــا

9.407.5937.١67.497.32٨.227.7٨7.556اأملانيا

7.0٨١0.0055.745.577.2١4.٨٨5.527.9325ال�صني

١0.007.47١6.5٨6.036.207.766.677.٨١١6اليابان

ية
عال

 ال
ت

نيا
كا

إلم
ت ا

ذا

6.٨0١.١05٨7.١46.٨6٨.43٨.436.546.37٨ ه�نغ ك�نغ

6.9١7.4١7.١2٨.326.475.7٨١2 4.473.966١اأ�صرتاليــا

ث
إلر

ت ا
5.576.6١304.٨44.665.١64.993.977.4344الهندذا

5.935.77324.١٨4.455.١34.٨06.255.٨257تركيـــا

5.905.42354.656.275.453.796.706.١943 رو�صيا

ـة
ــــ

شـئ
ـــا

نـــ
ال

4.63.١704.65.١5.٨6.١3.54.245�صلطنة ُعمان

4.905.١3464.55.25.46.25.06.236 م�صر

4.932.656٨4.45.66.06.34.٨4.24١ لبنان

5.354.55453.44.75.64.94.04.٨63جن�ب اأفريقيا  

بينما ك�سف التقرير عن ا�ستعداد )25( دولة  فقط لال�ستفادة المثلى من نظم الإنتاج المتاأهبة للدخول في مرحلة التغير 
الجذري، وتتركز هذه البلدان  في دول  اأوروبا، واأمريكا ال�سمالية، و�سرق اآ�سيا، وهي اقت�سادات ذات دخل مرتفع �سنفت 
زيادة  من  ُيمّكنها  جيد  و�سع  في  وهي  ؛  وال�سين  واليابان،  واإيطاليا،  واألمانيا،  المتحدة،  الوليات  ومنها  رائدة«،  »كدول 
ح�ستها في �سوق الإنتاج في الم�ستقبل. فمن حيث موؤ�سر جاهزية  »هيكلة الإنتاج« ت�سدرت اليابان دول العالم ، وبالن�سبة 
لموؤ�سر »محركات الإنتاج«، فقد ت�سدرت الوليات المتحدة دول العالم حيث تقدمت في محركي »التكن�ل�جيا واالبتكار« 

و»بيئة الطلب« ، تلتها �سنغافورة ومن ثم �سوي�سرا. 

*حجم اإلنتاج: التقدير اإلجمالي من صافي اإلنتاج في جميع وحدات النشاط االقتصادي. 
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وان�سمت هونغ كونغ  و اأ�ستراليا اإلى البلدان الـ )7( ذات »االإمكانيات العالية« . وجميعها اقت�سادات ذات دخل مرتفع غنية 
بالموارد والقدرات الالزمة؛ اإل اأنها بحاجة اإلى زيادة ح�سة الت�سنيع في ناتجها المحلي الحالي .

كما �سنف التقرير كاًل من  الهند وتركيا ورو�سيا من الدول »ذات االإرث«؛ التي تطبق النموذج القديم من حيث توفير عمالة 
اأقل تكلفة، وهي دول لديها قاعدة اإنتاج قوية اليوم ،ولكن بح�سب ما ُذكر في  التقرير  اأن هذه الدول غير م�ستعدة لمواجهة  
تحديات م�ستقبل الإنتاج  اإذا لم تتمكن من تحديد ا�ستراتيجية لالإنتاج وتطوير القدرات المنا�سبة عبر المحركات الإنتاجية.

ثانيًا: على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي

◊ ّنفت كٌل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر من الدول »ذات 	 اأما على �سعيد دول مجل�س التعاون الخليجي �سُ
االإمكانيات العالية«، والتي �صنفت �صمن الـ 7 دول على ال�صعيد العالمي في الت�صنيف ذاته، حيث �سجلتا قدرات عالية 

في محركات الإنتاج، اإل اأنهما  اأظهرا قاعدة اإنتاج محدودة في ال�قت الحالي.

جدول )3( موؤ�سرات هيكلة الإنتاج ومحركات الإنتاج على �سعيد دول مجل�س التعاون
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4.33.3725.26.١5.٨7.١5.55.٨29دولة قطر

5.03.٨576.36.67.27.55.46.5١9دولة االإمارات 

4.63.١704.65.١5.٨6.١3.54.245�صلطنة ُعمان

اململكة العربية 
5.44.٨444.55.25.46.25.06.236ال�صع�دية

5.63.5544.45.66.06.34.٨4.24١مملكة البحرين 

4.22.5٨23.44.75.64.94.04.٨63دولة  الك�يت 

◊ م�ستوى 	 على  وتظهر  محدودة،  اإنتاج  قاعدة  اليوم  لديها  نا�سئة«،   « كدول  المجل�س  دول  باقي  التقرير  �سنف  حين  في 
منخف�س من ال�ستعداد للم�ستقبل من خالل �سعف الأداء في محركات الإنتاج. 

◊ وفي موؤ�سر الجاهزية لــ »هيكلة الإنتاج« ت�سدرت المملكة العربية ال�سعودية تلتها مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية 	
المتحدة ثم ال�سلطنة فدولة قطر والكويت . 

◊ اأما بالن�سبة لموؤ�سر »محركات الإنتاج« ت�سدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ثم تلتها دولة قطر والمملكة العربية 	
ال�سعودية ومملكة البحرين، وجاءت ال�سلطنة في المركز ما قبل الأخير متقدمة على دولة الكويت. 



٩ ثالثًا: على الصعيد المحلي 

◊ يو�سح ال�سكل البياني رقم »١« اأداء ال�سلطنة في التقرير على �سعيد الموؤ�سرين الرئي�سيين )من �سفر - ١0(؛ وذلك 	
وفهم  المحلي،  ال�سعيد  الإنتاج على  التي تحدد م�ستوى جاهزية  والعوامل  وال�سيا�سات  الموؤ�س�سات  لقيا�س مدى قدرة 
محركات النمو الجوهرية للقطاع القت�سادي ب�سكل اأف�سل، والتحديات التي تواجه هذا النمو في ظل الثورة ال�سناعية 
الرابعة ، لال�ستدلل اإلى اأهم الركائز التي ت�سكل عاماًل م�ساعدًا في تطوير اقت�ساد ال�سلطنة، وتلك التي تمثل تحديًا 

في تطوير القت�ساد. 

�سكل  رقم »١«:  * محركات الإنتاج والهيكل الإنتاجي لل�سلطنة

محركات اإلنتاج

4.6

5.86.1

3.5 5.1

4.2
التكنولوجيا واالبتكار

رأس المال البشري

التجارة واالستثمار العالمي

اإلطار المؤسساتي

الموارد المستدامة

بيئة الطلب

الهيكل اإلنتاجي

الحجم

التعقيد

3.1

4.6

* تم قياس الهيكل اإلنتاجي ومحركات اإلنتاج الـ )٦( من صفر )األدنى مرتبة( الى عشرة )األفضل مرتبة(
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◊ فعلى �سعيد الموؤ�سريين الرئي�سيين وهما موؤ�سر الجاهزية  لـــــ)هيكل الإنتاج(  و )محركات الإنتاج( ، �صّنف التقرير 	
ال�صلطنة من �صمن البلدان النا�صئة؛  اإذ جاءت في المركز الــــ70 عالمًيا في موؤ�سر هيكل الإنتاج بواقع 4.00 نقطة. في 
حين جاءت في المركز الــــ 45 عالمًيا بح�سولها على 5.١3 نقطة  في موؤ�سر محركات الإنتاج )مرفق »2« م�ؤ�سرات 

قيا�س جاهزية م�ستقبل الإنتاج في ال�سلطنة (.

◊ لنموها 	 ال�سلطنة  عليه  تعتمد  الذي  الرئي�سي  المحرك  اأن   اإلى  التقرير  اأ�سار  ؛  الإنتاج«  »محركات  لموؤ�سر  وبالن�سبة  
القت�سادي هو محـــرك )الإطار الموؤ�س�ساتي(، حيث جاءت  في المركز الـــ 40   عالميًا حا�سلة فيه  على 6.١ نقطة 
في الموؤ�سر.وقد ت�سمن قيا�س هذا المحرك  عدة موؤ�سرات فرعية من بينها: موؤ�سر »التوجه الم�ستقلبي للحكومة نحو 
هذا  ويقي�س  نقاط.  م�سجلة ٨.4  عالميًا  الــــــ١5  المركز  على  ال�سلطنة  فيه  اأحرزت  والذي  الإنتاج«،   في  التكنولوجيا 
االإلكترونية،  التجارة  )مثل  الرقمية  االأعمال  نماذج  مع  التكيف  في  للبلد  القان�ني  االإطار  �صرعة  مدى  الم�ؤ�صر 
اإلى ذلك(، ومدى �صمان الحك�مة لت�فير بيئة �صيا�صية م�صتقرة لممار�صة  وتقا�صم االقت�صاد، والتكن�ل�جيا، وما 
التكن�ل�جية،  التغيرات  المثال:  �صبيل  )على  للتغيير  فاعل  ب�صكل  الحك�مة  ا�صتجابة  التجارية،ومدى  االأعمال 
اأي مدى ت�جد لدى الحك�مة  واالتجاهات االجتماعية والديم�غرافية، والتحديات االأمنية واالقت�صادية(، واإلى 

روؤية ط�يلة االأجل.

◊ واأ�سار التقرير اإلى اأنَّ ال�سلطنة جاءت في المركز الــ 36 عالميًا في محرك )التجارة واال�صتثمار العالمي( م�سجلة ٨.5 	
التجارة  النفتاح على  بال�سلطنة مدى  القت�سادي  النمو  المحرك في  لفاعلية هذا  الفرعية  الموؤ�سرات  وتقي�س  نقاط. 
الدولية  وال�ستثمار الأجنبي ، واأداء الخدمات اللوج�ستية في القطاع التجاري، والبنية التحتية. وقد ت�صمن قيا�س هذا 

المحرك عدة م�ؤ�صرات من بينها:  

◊ م�ؤ�صر »التجارة«: والذي  اأحرزت فيه ال�سلطنة المركز الـــ25 عالميًا م�سجلة ١0٨.6 نقاط، حيث يقي�س الموؤ�سرمجموع 	
ال�سادرات والواردات من ال�سلع والخدمات المقا�سة كن�سبة من الناتج المحلي الإجمالي.

◊ م�ؤ�صر » اال�صتثمار«:  والذي ح�سلت ال�سلطنة فيه على المركز الــ50 عالميًا م�سجلة 2.3 نقاط، ويقي�س هذا الموؤ�سر 	
مدى انفتاح ال�سلطنة على التجارة الدولية  وال�ستثمار الأجنبي وتبادل المنتجات، والمعرفة، والتكنولوجيا والتي بدورها 
قبل  الخا�س من  للقطاع  المقدمة  المالية  الموارد  الموؤ�سر  يقي�س  كما  العالمية،  الأ�سواق  اإلى  والو�سول  التجارة  ت�سهل 
الأخرى  والح�سابات  التجارية  والإئتمانات  والقرو�س،  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  مئوية  كن�سبة  المالية  الموؤ�س�سات 

الم�ستحقة للقب�س. 

◊ م�ؤ�صر »البنية التحتية«: والذي اأحرزت فيه  ال�سلطنة المركز الــ39 عالميًا م�سجلة 7.0 نقطة، ويقي�س هذا الموؤ�سر  	
جودة البنية التحتية في النقل والموا�سالت، والبنية التحتية لل�سكك الحديدية والنقل الجوي والمائي،  كما يقي�س البنية 

التحتية للنقل وتوزيع الطاقة  الكهربائية، والتي بدورها ت�سهل الأن�سطة المتعلقة بالإنتاج.

◊ وفي محرك ) التكن�ل�جيا واالبتكار ( جاءت ال�سلطنة في المركز الــ 40 عالميًا بح�سولها على 4.6 نقاط  ، حيث يقّيم 	
المحرك مدى تقدم واأمن وات�سال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والت�سالت في النمو القت�سادي وتبني هذه 

التقنيات في الإنتاج.  وقد ت�سمن قيا�س فاعلية  هذا المحرك عدة موؤ�سرات فرعية  من بينها:  

◊ م�ؤ�صر »االإنفاق الحك�مي على منتجات التكن�ل�جيا المتقدمة«، جاءت ال�سلطنة  على المركز الــ 29 عالميًا  م�سجلة 	
3.7 نقاط ، حيث يقي�س الم�ؤ�صر مدى قدرة الحك�مة على تعزيز وت�ص�يق االبتكارات التي لديها اإمكانية تطبيقها 

في االإنتاج. 



١١ ◊ م�ؤ�صر »اال�صتراك في اله�اتف المتحركة« ، والذي اأحرزت ال�سلطنة على  المركز العا�سر عالمًيا م�سجلة ١59.2 نقطة.	

◊ و في م�ؤ�صر »تغطية �صبكات الهاتف المحم�ل« جاءت ال�سلطنة في المركز الـــ 43 عالميًا م�سجلة ٨٨.٨ نقاط ، ويقي�س 	
الم�ؤ�صرين مدى ت�افر من�صة فاعلة  لخدمات تكن�ل�جيا المعل�مات واالت�صاالت ل�صمان اأن النظام االأ�صا�صي متقدم 
بما فيه الكفاية لت�صغيل التقنيات بالكامل؛ وذلك لتعزيز العمل الم�صترك بين القطاعات على ال�صعيدين المحلي 

والدولي. 

◊ حيث يقي�س هذا 	  ، والرابع عالميًا في  الأول عربيًا  المركز  ال�سلطنة  فيه   اأحرزت  والذي  ال�صيبراني«،  »االأمن  م�ؤ�صر 
الم�ؤ�صر اأمن المعل�مات على اأجهزة و�صبكات الحا�صب االآلي، بما في ذلك العمليات واالآليات التي تتم من خاللها 

حماية المعدات والمعل�مات والخدمات  من اأي تدخل خارجي.

◊ واأو�سح التقرير باأن النتائج الأ�سعف �ُسجلت في الموؤ�سرات التي تقي�س مدى فاعلية محركي )بيئة الطلب( و )الم�ارد 	
الم�صتدامة( في النمو القت�سادي بال�سلطنة.حيث يقي�س محرك »بيئة الطلب«  اإمكانية الو�سول اإلى الطلب المحلي 
محرك   يقي�س  الم�ستهلك.و  ور�سى  ال�سوق  وحجم  القت�سادية،  المعرفة  في  والتنوع  الإنتاج،  نطاق  لتو�سيع  والأجنبي 
الطاقة  وم�سادر  الطبيعية  للموارد  الفاعل  ال�ستخدام  ذلك  في  بما  البيئة،  على  الإنتاج  تاأثير  الم�صتدامة«  »الم�ارد 

البديلة.

◊ يقّيم 	 اإذ  الم�ستدامة؛  للتنمية  الحقيقي  المحرك  التقرير  اعتبره  والذي  الب�صري(  المال  )راأ�س  بمحرك  يتعلق  وفيما 
موؤ�سراته الفرعية مدى تفاعل القوى العاملة في اعتماد وا�ستخدام التقنيات في اأنظمة الإنتاج، ورفع م�ستويات التعليم، 
وتنمية المهارات، ومدى قدرة الدولة على جذب المواهب والحتفاظ بها، وفيه حققت ال�سلطنة المركز الــ 50 عالميًا 

م�سجلة فيه 5.١ نقطة. وقد ت�صمن قيا�س محرك » راأ�س المال الب�صري «  عدة م�ؤ�صرات من بينها :

◊ م�ؤ�صر  »الق�ى العاملة الم�صتقبلية«، والذي جاءت فيه ال�سلطنة  في المركز  )24( عالمًيا م�سجلة 5.4 نقاط، ويقي�س 	
هذا الموؤ�سر معدل الهجرة لل�سلطنة ، وجودة الجامعات و والتعليم المهني ومناهج العلوم والريا�سيات،  وقدرة الدولة 
على جذب المواهب والحتفاظ بها، كما يقي�س مدى دعم الحكومة لالأ�سخا�س الباحثين عن العمل عن طريق تنمية 
مهاراتهم واإيجاد وظائف لهم، ومدى توفر خدمات عالية الجودة للتدريب المهني، ومدى مرونة التوظيف واإيجاد فر�س 

عمل جديدة.

◊ حيث 	  ، م�ؤ�صر » الهجرة والمهاجرين«، والذي جاءت فيه  ال�سلطنة في المركز الأول عالميًا، م�سجلة 229.4 نقاط 
يقي�س الم�ؤ�صر معدل الهجرة لل�صلطنة خالل الفترة 2010-2015م ومقدار التدفقات المالية ال�صادرة وال�اردة. 

◊ م�ؤ�صر »قدرة الدولة على جذب الم�اهب واالحتفاظ بها«، والذي جاءت فيه ال�سلطنة في المركز )30( عالميًا م�سجلة 	
4.2 نقطة، حيث يقي�س الم�ؤ�صر مدى قدرة ال�صلطنة على جذب االأ�صخا�س الم�ه�بين من الخارج، ومدى قدرة 

الدولة على �صمان ت�فير بيئة منا�صبة لالحتفاظ بهم.
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 أما فيما يخص المؤشرات التي تقيس  مخرجات التعليم في محرك » رأس المال البشري «	 

◊ حازت ال�سلطنة  على المركز الـــ 40 عالمًيا في موؤ�سر »التفكير الناقد في التدري�س« م�سجلة  3.6 نقاط، ويقي�س هذا 	
الم�ؤ�صر ب�صكل رئي�صي االأ�صاليب المتبعة في التدريب. 

◊ حيث يقي�س الم�ؤ�صرعدد 	 والمركز الــ 62 عالميًا في موؤ�سر »جودة التعليم العالي في الجامعات« م�سجلة ١.0 نقطة، 
الجامعات في ال�صلطنة المدرجة في الت�صنيف العالمي من اأ�صل 972 جامعة. 

◊ الم�ؤ�صر كيفية 	 حيث يقي�س  والريا�سيات« م�سجلة 3.7 نقاط،  العلــوم  التعليم في  الـــ 67 عالميًا في »جودة  والمركز 
تقييم ج�دة مناهج الريا�صيات والعل�م في ال�صلطنة .

◊ والمركز«  الـــ 63 عالميًا  في موؤ�سر »جودة التدريب المهني« م�سجلة 3.٨ نقاط، ويقي�س الموؤ�سر كيفية تقييم ج�دة 	
التدريب المهني في ال�صلطنة .

المؤشرات التي تخص جانب التعليم

وحدة قياس المؤشرات األكاديمية: 

◊ جودة التعليم العالي: عدد الجامعات المدرجة في الت�سنيف العالمي من اأ�سل 972 جامعة.	

◊ والعلوم  من           	 الريا�سيات  يقي�س جودة مناهج  التنفيذيين،  راأي  ا�ستطالع  والعلوم: م�سح  الريا�سيات  التعليم في  جودة 
) ١-7 ( )١ = �سيئة للغاية، من بين الأ�سواأ في العالم. 7 = ممتاز ،  من بين الأف�سل في العالم( .

◊ جودة التدريب المهني: م�سح ا�ستطالع راأي التنفيذيين، يقي�س جودة التدريب المهني من ) ١-7 (    	
)١ = �سيئة للغاية، من بين الأ�سواأ في العالم. 7 = ممتاز ،  من بين الأف�سل في العالم( 

◊ �سنوات الدرا�سة المرتقبة : عدد ال�سنوات  الدرا�سية التي يتوقع اأن يم�سيها الطفل في �سن اللتحاق بالتعليم من التعليم 	
الإبتدائي حتى العالي .

◊ التفكير الناقد  في التدري�س: م�سح ا�ستطالع راأي التنفيذيين ، يقّيم اأ�سلوب التدري�س من )١-7(   	
) ١ = يعتمد المعلم على الحفظ ، 7 = ي�سجع التفكير الفردي الإبداعي والنقدي(  

◊ التدريب على راأ�س العمل: م�سح ا�ستطالع راأي التنفيذيين ، يقّيم مدى توافر خدمات للتدريب المهني عالية الجودة، 	
ومدى ا�ستثمار ال�سركات في التدريب لتنمية مهارات الموظفين.



١3 على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي

على  وو�سعها  التعليمي  الجانب  تقي�س  التي  الموؤ�سرات  في  ال�سلطنة  اأداء  نتائج   »5« و   »4« رقمي  الجدولن  وي�ستعر�س 
ج�دة تعليم الريا�صيات  اإلى  ج�دة التعليم العالي بالإ�سافة  الموؤ�سرات  ال�سعيدين الخليجي والعالمي. حيث تقي�س هذه 
والعل�م،ومدى تاأثير نوعية التعليم في اإنتاجية الأفراد وال�سركات والموؤ�س�سات مما يوجد قوة عاملة في كل من القطاعين 
العام والخا�س.  كما تم اأخذ مو�سوع التدريب المهني للموظفين في العتبار  لأهمية �سمان التطوير الم�ستمر لمهارات 
العمل؛ اإذ يوؤكد التقريرعلى �سرورة  تطوير قوة العمل الإنتاجية في الم�ستقبل، وذلك من خالل تطوير الجانب التعليمي،  
واإيجاد اأ�ساليب جديدة للتدريب التقني والمهني. م�سيرًا اإلى اأهمية مراجعة مناهج التعليم واأهدافه لتحقيق نتائج مختلفة ، 
 .)STEM( مثل الدورات الجديدة لتدري�س المهارات الرقمية وتطوير مناهج العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات
كما اأن هجرة العمالة الماهرة ذات الخبرات اإلى ال�سلطنة يعد عاماًل حيويًا  لكت�ساب المهارات الالزمة في القوة العاملة 
اأ�ساليب مرنة لإعادة ت�سكيل القوى العاملة  اإلى  في الم�ستقبل. ونظًرا لتزايد �سرعة ونطاق التغيير ؛ �ستكون هناك حاجة 

با�ستمرار.

الجدول رقم »4« اأداء ال�سلطنة في الموؤ�سرات التي تقي�س الجانب التعليمي وو�سعها بين دول مجل�س التعاون الخليجي 
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١.0623.7673.٨63١3.76١3.6403.969�صلطنة ُعمان

اململكة العربية 
٨.02٨4.2534.١50١6.١2٨4.02٨4.254ال�صع�دية

2.0534.٨2٨4.725١6.0324.32١4.927مملكة البحرين
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الجدول رقم »5« اأداء ال�سلطنة في الموؤ�سرات التي تقي�س الجانب التعليمي وو�سعها على ال�سعيد العالمي    
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الوليات 
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الأمريكية  
١59.0١5.4١05.47١6.5١٨5.275.74

3١.0٨4.6334.434١6.2253.5474.445اإيطاليا 

47.035.3١55.63١7.3١45.١١١5.5١0اأملانيا 

39.064.5434.53١١4.05٨4.4204.536ال�سني 

43.055.١205.0١٨١5.4402.9٨45.320اليابان 

2١.0١44.6324.439١2.0٨64.5١64.633الهند

١١.0١٨3.3٨033.297١7.2١62.3١003.٨79تركيا 

24.0١١4.4444.١5١١5.43٨3.9304.252رو�سيا

7.0355.595.١١5١5.7333.٨335.4١4هونغ كونغ 

37.074.٨2744.92020.5١4.7١55.3١9اأ�سرتاليا

�سلطنة 
١.0623.7673.٨63١3.76١3.6403.969ُعمان 

5.0452.٨932.٨١00١3.١7١2.6943.١١00م�سر 

3.0505.٨43.770١١.١904.3224.347لبنان

جنوب 
9.0232.6953.672١3.3653.١694.53٨اأفريقيا 



١5 االستنتاجات العامة 

◊ تم ت�سنيف ال�سلطنة بح�سب التقرير في م�ستوى متدٍن في موؤ�سرات مثل: م�ساركة الإناث في القوى العاملة، وبيئة الطلب، 	
وراأ�س المال الب�سري، والموارد الم�ستدامة.

◊ ذكر التقرير باأن  » راأ�س المال الب�سري « و» الموارد الم�ستدامة « هما من التحديات الرئي�سة التي تواجه ال�سلطنة؛ حيث 	
اإلى موا�سلة رفع قدرات القوى العاملة ال�سابة والمتنامية ب�سرعة. وي�ستلزم ذلك تطوير مناهج التعليم ،  اإنها بحاجة 

وتحديث برامج التدريب المهني ، وتح�سين المهارات الرقمية .

◊ يوؤكد التقرير على اأهمية اأن تقوم ال�سلطنة بال�ستمرار في تنويع م�سادر الطاقة لديها، ودعم التو�سع في قطاع ال�سناعة.	

توصيات المنتدى )للدول الناشئة(  

◊ تعزيز اإطار انتقال جديد ي�ساعد الحكومة/الحكومات على ت�سميم ا�ستراتيجياتها بالتعاون مع القطاع الخا�س والمجتمع 	
المدني والأو�ساط الأكاديمية. 

◊ الحاجة اإلى و�سع نهج جديد للتعاون بين القطاعين العام والخا�س للتعجيل في طريق التحول. 	

◊ على 	 المت�سلة  الإنتاج  نظم  اإنَّ  حيث  الإقليمية.  اأو  الوطنية  فقط  ولي�س  العالمية،  التحديات  تعالج  التي  الحلول  اإيجاد 
ال�سعيد العالمي ل تحتاج اإلى التكنولوجيات الأكثر تطورًا فح�سب، بل تحتاج اإلى تطوير هذه التكنولوجيات وفقًا للمعايير 

والقواعد والأنظمة نف�سها المعمول بهاعلى ال�سعيد الدولي.

◊ تعزيز اأداء راأ�س المال الب�سري من خالل زيادة تفاعل القوى العاملة مع المعرفة .  	



١6

توصيات األمانة العامة لمجلس التعليم )فيما يتعلق بالتعليم( 

بناًء على ما احتواه التقرير من معلومات وموؤ�سرات ومعطيات تتعلق مبدى جاهزية ال�سلطنة يف م�ستقبل الإنتاج؛ فاإن الأمانة 
العامة ملجل�س التعليم تقرتح يف هذا اخل�سو�س عددًا من التو�سيات فيما يخ�س اجلانب التعليمي؛ وهي على النحو الآتي: 

◊ اأن يقوم المخت�سون في وزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، وال�سندوق الوطني للتدريب 	
اآلية تعزيز الجوانب المتعلقة »براأ�س المال الب�سري« و »الموارد الم�ستدامة«، والتي �سنفها تقرير »الجاهزية  بدرا�سة 
لم�ستقبل الإنتاج« لعام 20١٨م باأنها من التحديات الرئي�سية التي تواجه ال�سلطنة، والتي بح�سب التقرير ي�ستلزم منها 
في  ت�سهم  اأن  الموؤمل  من  التي  الرقمية  المهارات  وتح�سين  المهني،  التدريب  برامج  وتحديث  التعليم،  مناهج  تطوير 
تح�سين مخرجات قطاع التعليم بما يتنا�سب مع متطلبات الثورة ال�سناعية الرابعة عبر التركيز على التكنولوجيا والعلوم 

المتقدمة.

◊ توفير الموارد المالية الالزمة لت�سريع وتيرة تطوير التعليم المدر�سي ورفع جودتة، والرتقاء بمنظومة التعليم التقني 	
والمهني لمواكبة متطلبات �سوق العمل. 

◊ اإيجاد طرق واأ�ساليب فاعلة للتعاون المثمر بين موؤ�س�سات التعليم العالي وقطاع الأعمال والإنتاج للم�ساهمة في ت�سميم 	
وبناء المناهج وتوفير التدريب الالزم للطلبة و�سوًل الى اإك�ساب الطلبة للمهارات المطلوبة ل�سوق العمل. 

◊ التن�سيق الم�ستمر بين الأمانة العامة لمجل�س التعليم والمكتب الوطني للتناف�سية من خالل عقد لقاءات دورية منتظمة، 	
رفع  و�سبل  الدولية،  والت�سنيفات  التقارير  التعليم في  بم�ستوى  يتعلق  فيما  الم�ستجدات  اأبرز  الت�ساور حول  اإلى  تهدف 

ت�سنيف ال�سلطنة في مختلف الموؤ�سرات.

◊ ت�سكيل فريق عمل م�سترك ودائم برئا�سة الأمانة العامة لمجل�س التعليم، وي�سم في ع�سويته ممثلين من المكتب الوطني 	
متابعة  الفريق  لهذا  الأ�سا�سية  المهام  تكون من �سمن  بالتعليم، بحيث  المعنية  الرئي�سية  الجهات  للتناف�سية ومختلف 
و�سع التعليم في ال�سلطنة في التقارير الدولية كافة، والتن�سيق المبا�سر مع الجهات المعنية لتحديد اأوجه الق�سور في 
الموؤ�سرات الدولية الخا�سة بالتعليم، والعمل على تح�سين و�سع موؤ�سرات التعليم في ال�سلطنة، وموافاة مجل�س التعليم 

بتقارير دورية يتم تحديد موعدها بالتن�سيق مع المكتب الوطني للتناف�سية.

◊ اإعداد ا�ستراتيجية وطنية متكاملة، ت�سم اأ�س�س ومبادئ ال�ستفادة من توجهات الثورة ال�سناعية الرابعة، تتبنى ال�سراكة  	
الفعالة بين القطاعين الحكومي والخا�س كمنهج للعمل وتحقيق الإنجازات؛ لالإ�سهام في تحقيق اقت�ساد وطني تناف�سي 

قائم على المعرفة والبتكار والتطبيقات التكنولوجية الم�ستقبلية.



١7 مرفق )1(

قائمة بأسماء الدول التي شملتها الدراسة

اأوروبا

النم�سا  اأوكرانيــا  ال�سويد       �سوي�ســرا      

)33( دولة

اململكة املتحدة �سربيـــــا�سلوفيــنيا  الت�سيك
فرن�ســـا     هولنــدافنلندااإ�ستونيــا

اإ�سبانيااأيرلنـــدابلجيكــــا  الدمنـــــارك
كرواتياليتوانيـابولندامولدوفا
اأملانيابلغاريالتفيا    اليونان
األبانيااملجررومانيا  رو�سيا

الربتغال�سلوفاكيــااإيطالياالبو�سنة والهر�سك
الرنويج

جنوب اآ�سيا
الهند       كازاخ�ستان  باك�ستان       بنغالدي�س            

)6( دول
قريغيز�ستان  �سريالنكا

الأمريكتني

ت�سيلي كولومبيا       املك�سيك               الربازيل      

)١7( دولة
الوليات املتحدة بنما       بريو       

الأوروغوايالأمريكية        

الهندورا�سالدومنيكيان    كندا    الأرجنتني    
كو�ستاريكاجواتيمالالباراجواي ال�سلفادور
الإكوادور

اآ�سيا 
واأ�سرتاليا

هونغ كونغتايلنداإندوني�سيا               اأ�سرتاليا       

)١4( دولة
الفلبنيفيتنام    ماليزيـــــا    ال�سني                                 

كمبوديانيوزلنداكوريا اجلنوبية �سنغافورة
اليابانمنغوليا

غرب اآ�سيا 
و�سمال 
اأفريقيا

اإ�سرائيل   الإمارات    �سلطنة ُعمان               م�سر             

)١٨( دولة
الكويت     الأردن            تون�س                     ال�سعودية                                     

البحرين  اأذربيجان  املغرب    لبنان     
تركيا   قرب�س      اجلزائر    اأرمينيا    

جورجياقطر   

اأفريقيا
اإثيوبيا      غانا        كينيا    موري�سيو�س                   

)١2( دولة ال�سنغال        تنزانيا                          جنوب اأفريقيا                     نيجرييا                                       
زامبيا  بوت�سوانا      اأوغندا        الكامريون        

)١00( دولةاملجموع
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 الترتيب /العناصر
القيمة100

)best( 10-0  644.6  الهيكلة: التعقيد

best(                                   64-0.2( التعقيد االقتصادي )2.5( – 1.012.5

)best( 10-0  743.1  الهيكلية: الحجم اإلنتاجي

1.02GDP %  7010.4القيمة المضافة في االقتصاد

1.03US$ millions  677,256.4قيمة التصنيع المضافة

)best( 10-0  404.6  المحرك: التكنولوجيا واالبتكار

)best( 10-0  257.4منصة التكنولوجيا

2.01100 POP /10159.2االشتراك في الهواتف المتحركة

2.02%population 4388.8تغطية شبكات الهاتف المحمول

2.03%pop 4669.8مستخدمو شبكة اإلنترنت

نقل االستثمار الخارجي المباشر والتقنية2.04
)best( 1-7724.1

2.05)best( 1-7   4.7 47استيعاب الشركات للتكنولوجيا

دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تحسين 2.06
)best( 1-7 4.3 74جودة الخدمات

2.07                                           )best( 0-1  0.9 4األمن السيبراني

)best( 10-0  821.8القدرة على االبتكار

حالة التنمية العنقودية )تنمية مجموعة الشركات(   2.08
)best( 1-761 3.7

استثمار الشركات في التكنولوجيا الحديثة2.09
)best( 1-7- -

اإلنفاق الحكومي على منتجات التكنولوجيا 2.10
3.7 29المتقدمة  1-7 

تبني الشركات لألفكار التي تخلق أسواق جديدة    2.11
                           )best( 1-7753.2

التعاون بين أصحاب المصالح المتعددة2.12
                 )best( 1-7433.7

2.13%GDP   780.2اإلنفاق على البحث والتطوير

المنشورات العلمية والتقنية2.14
            Number per Billion PPP$ GDP824.2

طلبات براءات االختراع2.15
.applications/million pop720.18

2.16       US$ millions  75341.2مؤشر السلع الرأسمالية

2.17 US$/GDP 834.7رأس المال المخاطر

)best( 10-0  505.1  المحرك: رأس المال البشري

)best( 10-0  814.8القوى العاملة الحالية

3.01 Working% العمالة في الصناعة التحويلية
population905.6

العمالة التي تعتمد على المهارات التقنية 3.02
          Working pop%--

3.03                              ratio  1000.11مشاركة المرأة في القوة العاملة

3.04years  569.6متوسط سنوات الدراسة

3.05                            )best( 1-7   673.8توافر العلماء والمهندسيين

3.06                         )best( 1-7  المهارات التقنية بين السكان--

)best( 10-0  245.4القوى العاملة المستقبلية

3.07                           .migrants/100,000 pop 1229.4الهجرة والمهاجرين

قدرة الدولة على جذب المواهب واالحتفاظ 3.08
     )best( 1-7 304.2بها

3.09                              count   621.0جودة التعليم في الجامعات

)best( 10-0  505.1  تابع المحرك: رأس المال البشري

جودة التعليم في العلوم والرياضيات  1-7 3.10
                 )best(673.7

3.11                                       )best( 1-7  633.8جودة التدريب المهني

3.12                                    years  6113.7سنوات الدراسة المرتقبة

3.13                         ratio  19.9 67طالب لكل معلم في التعليم اإلبتدائية

3.14                              )best( 1-7 403.6التفكير الناقد في التدريس

3.15                                                            )best( 1-7 383.9سياسات سوق العمل النشطة

3.16                                                                                          )best( 1-7  693.9التدريب على رأس العمل

3.17                       )best( 1-7  873.1توظيف العمالة واالستغناء عنها

)best( 10-0  365.8  المحرك: التجارة واالستثمار العالمي

)best( 10-0  258.1التجارة

4.01 %GDP  25108.6التجارة

4.02   %duty  540.04التعريفات الجمركية

4.03                       )best( 1-7  354.6انتشار الحواجز غير الجمركية

4.04)best( 1-5    463.2أداء الخدمات اللوجستية

)best( 10-0  502.3االستثمار

4.05                        US$ millions  443.371.2االستثمار في المجالت الجديدة 

4.06 US$ millions 84685.9تدفقات االستثمار األجنبي المباشر

4.07%GDP  3775.6االئتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص

)best( 10-0  397.0البنية التحتية

4.08                                    ) best ( 0-100  3058.6البنية التحتية للنقل

4.09                                    ) best ( 0-100  5581.2البنية التحتية للكهرباء

)best( 10-0  406.1  المحرك: اإلطار المؤسساتي

)best( 10-0  406.1الحكومة

5.01                                   ) best ( 0-100 3473.1الكفاءة التنظيمية

5.02                                  ) best ( 0-100   4745.0مدركات الفساد

التوجه المستقبلي للحكومة نحو التكنولوجيا في 5.03
)best( 1-7  154.8اإلنتاج

5.04)best( 2.0 – )2.5( 440.4سيادة القانون

)best( 10-0  973.5  الموارد المستدامة

)best( 10-0  973.5االستدامة

الطاقة البديلة والطاقة النووية6.01
            total energy use% 960.0

6.02                )CO2( 870.8مستوى كثافة غاز ثاني أكسيد الكربون

6.03)CH4( 880.5مستوى كثافة غاز الميثان

6.04)N2O( 90.0مستوى كثافة غاز ثاني أكسيد النيتروجين

914.9اإلجهاد  المائي6.05

6.06                        )worst( 0-5 6861.5معالجة مياه الصرف الصحي

)best( 10-0  664.2  بيئة الطلب

)best( 10-0  594.6الطلب المحلي واألجنبي

7.01                                        ) best ( 0-100  5946.3حجم السوق

)best( 10-0  783.8قاعدة المستهلك

7.02                                        ) best ( 0-100  613.3حنكة وإلمام المشتري

7.03                                        ) best ( 0-100  883.2كفاءة سوق العمل

مرفق )2(

مؤشرات قياس الجاهزية لمستقبل اإلنتاج لسلطنة ُعمان لعام 2٠1٨م
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