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 حتى نرسم مساًرا مشرًقا
لمستقبل الصادرات الُعمانية

@ithraaoman

ُيعّد الدعم الذي تقدمه هذه الجهات عامالالجهات الداعمة ألسبوع الصادرات الُعمانية 20١9
رئيًسا في نجاح هذه المبادرة الوطنية المهمة.

المتحدثون في "ُأسبوع الصادرات الُعمانية 20١9"

جوالت تعريفّية على هامش أسبوع الصادرات الُعمانية 20١9 

سوف يضّم أسبوع الصادرات الُعمانّية نخبًة من المتحّدثين المحليين والدوليين من بينهم مسؤولون عن إدارة شركاٍت 
ناجحة استطاعت تصدير منتجاتها للعالم، كما سيشارك في هذه المبادرة مستشارون وخبراء تسويقّيون وذلك لتقديم 

المساندة والدعم للشركات الُعمانّية الصغيرة التي تسعى لبدء التصدير أو توسيعه حول العالم.

طالما ُعرفت ُعمان بشغفها بالتجارة الخارجية، ففي كل زاوية 
من العالم، تجد أعمااًل تجارية شاهدًة على هذا الشغف، 

فحّب التجارة والترحال كان متأّصال في العمانيين منذ 
القدم، واليوم، يؤدي نشاط التصدير دوًرا محورًيا في تحقيق 

تطلعات السلطنة االقتصادية أكثر من أي وقت مضى.

لقد كانت الصناعة ركيزة أساسية من ركائز االقتصاد الُعماني، 
وقطاًعا مهًما الستحداث وظائف ُمجزية والمحافظة عليها، 

وتوفير مستوى معيشيي مستقر لألسر الُعمانّية، ولهذا ُيعد 
تطوير قطاع التصنيع مطلبا رئيسا لضمان استمرار ازدهار 

ُعمان وتعزيز الصادرات غير النفطية.
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على الرغم من اضطراب التجارة العالمية نتيجة للتوترات 
التجارية وحالة الشك االقتصادي المتنامية؛ بلغت قيمة 

الصادرات الُعمانية غير النفطية في عام ٢٠١8 ما قيمته ١4.5 
مليار دوالر أمريكي حيث صدرت السلطنة سلعا غير نفطية 

إلى ١5٧ دولة، مقارنة بـ ١٣.٧ مليار دوالر أمريكي في عام 
٢٠١٧. وبهذا فقد سجلت السلطنة نجاًحا ملحوًظا، إال أن 

أمامها الكثير لتحققه.

في كل يوم ُيسجل المصِدرون الُعمانيون نجاحاتهم في 
األسواق العالمية بتصدير العديد من المنتجات بدًءا من 

بطاريات السيارات والعطور وكابالت األلياف البصرية 
واألحذية والرخام ومنتجات السيراميك ومنتجات العسل 

والحلويات وغير ذلك الكثير. ومع هذا، ما تزال هناك العديد 
من الفرص السانحة للحديث عنها واجتذابها، ولهذا تنّظم إثراء 

مبادرة "أسبوع الصادرات الُعمانية ٢٠١٩" في الفترة من ٢٧ 
إلى ٣١ أكتوبر ٢٠١٩م في مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض. 
وسوف تضم هذه المبادرة خمس حلقات عمل تنظم على 
مدار خمسة أيام كاملة وتغطي مواضيع مختلفة من بينها 

التجارة اإللكترونّية، والخدمات اللوجستّية، والتصميم، 
والعالمات التجارّية، والتسويق، والمواصفات، وتطوير 

المنتجات، والملكّية الفكرّية. ويهدف "أسبوع الصادرات 
الُعمانية ٢٠١٩" إلى تعزيز التصدير بين الشركات التجارية 

الُعمانية وتعريف الجمهور بالنجاح الذي تحققه السلطنة في 
مجالْي الصادرات والصناعات. وسوف تسلط حلقات عمل 
أسبوع الصادرات الُعمانية ٢٠١٩ الضوء على الفرص المتاحة 

واالتجاهات الحالية التي تقدم رؤية جديدة حول أهمية نشاط 
التصدير في السوق العالمي التنافسي اليوم. باإلضافة إلى 

ذلك، سيتخلل حلقات العمل الكثير من األنشطة 
الممتعة والهادفة. 

في الفترة من 27 إلى ٣١ أكتوبر: جوالت تعريفية بمنتجات ُعمانية المنشأ
بالتزامن مع تنظيم معرض الصادرات الُعمانّية تنّظم إثراء جوالٍت ميدانّية للمصانع في مسقط، وسترّكز هذه الجوالت على 

توضيح العديد من المفاهيم المغلوطة الشائعة بين أوساط طالب المدراس والجامعات والهيئات التعليمية حول قطاع 
التصنيع، وذلك بإتاحة الفرصة أمام شركات التصنيع الُعمانية لفتح أبوابها من خالل جهد منسق لتوضيح الحقائق حول 

هذا القطاع، وستتضمن الجوالت التي سيقدمها أسبوع الصادرات المصانع التي تستخدم التقنية المتطورة لتعريف 
المشاركين بالوظائف المتاحة في قطاع التصنيع والمؤهالت التعليمية الالزمة لشغل هذه الوظائف.

حلقات العمل الخاصة بأسبوع 
الصادرات الُعمانية ٢٠١٩ ُمتاحــــٌة 
أمام الشركات المصدرة الحالية 
والمحتملة. ويمكن حضور كافة 
حلقات العمل مجاًنا. للتسجيل، 
ُيرجى الدخول على الرابط التالي: 

events.ithraa.om events.ithraa.om 
# OEW19  صنع للعالمية#

oew@ithraa.om
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أساسيات 
التصدير 

ضحى عوايص من شركة بروتيفيتي تناقش كيفية الدخول في مجال 
التصدير. أسبوع الصادرات العمانية ٢٠١8

المتحدثــــــــــــــــــون

ضحى عوايص، بروتيفيتي 

سيما أبو طه، بروتيفيتي

أسماء الرواحي، بروتيفيتي

كيم كريستنسن، مدير خط الحاويات »الشركة العمانية للنقل البحري«

األحد المـوافق ٢٧ أكتوبر 
من الساعة ١0:00 صباًحا إلى الساعة 2:00 مساًء

هناك العديد من الشركات الُعمانية التجارية المستعدة 
للدخول في مجال التصدير، إال أن عددا قلياًل من هذه 

الشركات تعرف كيفية القيام بذلك. خطة التصدير 
هي خطة تجارية ُتعنى ببيع المنتجات في بلدان أخرى، 
وينبغي أن تحتوي هذه الخطة على تفاصيل القرارات 

ر استناًدا إلى دراستك  التي تتخذها أنت بصفتك ُمصدِّ
للسوق ولألهداف التي تسعى إلى تحقيقها وكيفية 

تخطيتك لتحقيقها. والخطة المحكمة هي الخطة التي 
تضمن أنك قد فكرت جّيًدا في كافة االحتماالت 

واخترت طريًقا واضًحا للمضّي قدًما، ووضعت أهداًفا 
محددًة لكيال تحيد عن الطريق الذي يوصلك لغايتك. 

وُتعد خطتك التصديرية أيًضا أداًة تثبت للمصارف 
والمستثمرين والشركاء أنك تتمتع بالجدية وأن لديك 
أهداًفا واقعية يمكن تحقيقها. وسوف تناقش هذه 

الجلسة المحاور اآلتية: 

لماذا ترغب في بدء التصدير والفوائد التي تعود    •
عليك من ذلك.  

األسواق التي تستهدفها وأسباب اختيارها.  •
عرض منتجاتك وما العوامل التي تجعلك     •

مختلفا عن غيرك في المنافسة.  
التعرف على العمالء.  •

العوائق المحتملة لدخولك هذا المجال.  •
الفرص والتكاليف والمخاطر والمزايا ذات الصلة.  •

تسويق منتجاتك.  •
تسعير منتجاتك.  •

التغييرات التي قد تحتاج إلى إدخالها على منتجاتك    •
تلبيًة الحتياجات األسواق الجديدة.  

كيف تحمي ملكيتك الفكرية؟  •
إعداد أمر تصدير وتنفيذه.  •
اختيار التمويل المناسب.  •

االستفادة من تجارب الشركات الُعمانية التي   •
نجحت في أسواق التصدير.  

"كانت مشاركتي في أسبوع 
الصادرات الُعمانية 20١8م 

تجربة ال تقدر بثمن، فقد ساعد 
البرنامج الذي تم تنفيذه على 

مدار أسبوع كامل في إثراء 
معرفتي للمفاهيم المعّقدة في 

مجال التجارة الدولية، وغطت 
حلقات العمل كافة الجوانب 
المهمة لعملية االنتقال بأي 

نشاط تجاري إلى الساحة العالمية 
وذلك من خالل وضع كل شــيء 
في سياقه الصحيح  باتباع أمثلة 

من واقع الحياة."
يحيى المعمري، مدير تطوير األعمال لشركة ُعمان

لصب األلومنيوم

ج١
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ُيمثل أسبوع الصادرات الُعمانية 
20١9 مبادرة مهمة ألنه يساعد 

الشركات الُعمانية الصغيرة 
والكبيرة على التركيز على ما 

تريد تحقيقه من أنشطة التصدير. 
نعلم من خالل الشركات التي 

تعاملنا معها سابًقا أن الشركات 
التجارية التي تقوم بالتصدير 

تستفيد داخلًيا من زيادة الثقة 
وارتفاع اإليرادات وزيادة التوظيف 

وتنامي اإلبداع واالبتكار أيضًا.” 
عماد الحارثي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لوكالة

كريدت ُعمان

البروفيسور بيتر فورد يشرح كيف أن
المنتجات الجديدة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من زيادة أعمالها

مع العمالء الحاليين. أسبوع الصادرات العمانية ٢٠١8
تطويـــــــر

منتج جديد
اإلثنين المــــــــوافق ٢8 أكتوبر 

من الساعة ١0:00 صباًحا إلى الساعة 2:00 مساًء

المتحدثــــــــــــــــــون

البروفيسور بيتر فورد، جامعة نوتنغهام ترينت  

)Triteq Ltd( أنجيال هوبس، شركة تريِتك المحدودة

د. بشاير الريامي، استشاري ابتكار األغذية والمشروبات ، مركز االبتكار الصناعي

هل تتطلع إلى تطوير منتجات جديدة؟ هل تحتاج إلى 
تحديث منتجاتك الحالية في أحد األسواق التنافسية؟ 

هل تشعر أن منتجك قد ضاع في زحمة المنتجات 
المماثلة له؟ إذا كانت إجابتك على هذه األسئلة 
»نعم«، فال تقلق، فحلقة العمل هذه مخصصة 

لمساعدتك!

رين  المنتجات الجديدة هي شريان الحياة للُمصدِّ
الُعمانيين، لذلك ال ُيعد االستثمار في تطويرها أمًرا 
ا بل هو خطوة ضرورية لضمان استمرار النمو  اختياريًّ

التجاري ومعدل الربحية. ولكن الشروع في عملية 
التطوير ال يخلو من المخاطر ويتطلب قدًرا كبيًرا

من التخطيط والتنظيم.

وفي هذا الصدد، ستوّضح حلقة العمل هذه المراحل 
األساسية في دورة حياة المنتجات حتى تعرف الوقت 
المالئم الذي ينبغي فيه أن تشرع شركتك في عملية 

التطوير. كما سوف تبين لك هذه الحلقة كيف 
ستساعدك عملية التطوير التي تم التخطيط لها جيدًا 

والمقسمة إلى مراحل في اتخاذ أفضل القرارات بشأن 
االستثمار ووضع الميزانية المناسبة. وسوف ترشدك 
أيضا إلى كيفية تكوين فريق التطوير وإدارة المشروع 

بأكمله. كما ستناقش هذه الجلسة المحاور اآلتية:

دورة حياة المنتج.  •
تطوير أفكار جديدة ذات صلة بالمنتج.  •
تكييف المنتجات حتى تالئم احتياجات  •

  السوق العالمي.
تحديد سعر المنتج الجديد بدقة.  •

عملية تطوير المنتج.  •
االستثمار وضوابط التكلفة.  •

تجربة المنتجات الجديدة.   •

ج2
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وضـــــــع استراتيجية
رقميـة دولية

ديري سابسان وهو يناقش التحول الرقمي ومبيعات التجارة اإللكترونية 
الدولية. أسبوع الصادرات الُعمانية ٢٠١8

الثالثاء المــــــــوافق ٢٩ أكتوبر 
من الساعة ١0:00 صباحًا إلى الساعة 2:00 مساًء

المتحدثــــــــــــــــــون

  )Creative Nerds( ديري سابيسان، مؤسس شركة كريتڤ نيردز

CRAVE عائشة دادرال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة

د. علي الشيذاني، نائب رئيس وحدة الدعم والمساندة للتكنولوجيا بمجموعة اسياد

في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع التسوق عبر اإلنترنت، حان الوقت اليوم للشركات الُعمانية الصغيرة 
والمتوسطة لتستفيد من التجارة االكترونّية؛ إذ ُتشير التقديرات إلى أن ثلث العمالء في العالم سيكونون ضمن 

رين الذين بمقدورهم تدشين حركة الصادرات الجديدة حول العالم في كافة القطاعات وذلك  شبكة الُمصدِّ
من خالل االتصال ببياناتهم عبر الهاتف أو الحاسب اللوحي أو الحاسب اآللي. فكل عميل من العمالء أصبح 

اليوم أكثر من كونه مجرد رقم، بل صار من الممكن تأسيس عالقات تجارية وثيقة مع مختلف العمالء من
خالل الواقع االفتراضي.

 
سوف تزود هذه الجلسة المشاركين في مبادرة "أسبوع الصادرات الُعمانية ٢٠١٩" بالمعرفة الفنية واألدوات 

الالزمة لتصميم استراتيجية رقمية دولية التي –فور تنفيذها- ستساعد على زيادة االستفسارات والمبيعات الواردة 
عبر اإلنترنت من العمالء من كافة أنحاء العالم. كما ستساعدك هذه الجلسة في صياغة طريقة جديدة وأكثر كفاءة 
من حيث التكلفة لدخول األسواق الدولية باستعمال االستراتيجيات الرقمية. وسوف تناقش هذه الجلسة المحاور 

اآلتية:

االتجاهات واألسواق الرقمية الدولية.  •
العوامل المحركة لألسواق – المنصات والتقنية واالتجاهات السائدة بين أوساط المستخدمين.  •

صياغة استراتيجيتك الرقمية.  •
مواءمة االستراتيجية مع أهداف شركتك.  •

ما هو مركزك الحالي )مكانتك في السوق(؟  •
ما الغاية التي تسعى لتحقيقها؟  •

كيف ستحقق هذه الغاية؟  •
من هم العمالء/األسواق الذين من الممكن أن يدفعوا شركتك نحو تحقيق أهدافها؟  •

أين يوجد هؤالء العمالء على االنترنت؟ وما المنصات التي يستخدمونها؟  •
هل تناسب هذه المنصات واألدوات نوع المحتوى الذي تمتلكه أو الذي يمكنك تطويره؟  •

ما الموارد التي تحتاجها؟ وهل يمكنك الحفاظ على ما قد بدأته فعاًل؟  •
تطبيق استراتيجية تسويق أكثر شمولية.  •

تقييم العائد من االستثمار.  •

ج٣
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ســـــــــــــــــــــــــوق
اإلبداع العالمي 

سواء كنت جديًدا في مجال التصدير أو ناجًحا فيه، سوف يساعدك أسبوع 
الصادرات العمانية على تنمية معرفتك بالتصدير.

األربعاء المــــــــوافق ٣٠ أكتوبر 
من الساعة ١0:00 صباًحا إلى الساعة 2:00 مساًء

المتحدثــــــــــــــــــون

أماندا لي، مديرة استراتيجية العالمة التجارية ومصادره

)NEST( سابنا شاه، استشاري التصميم والتطوير  - شركة نيست

يتألف االقتصاد اإلبداعي من قطاعات الصناعة 
الثقافية واإلبداعية التي تنتج صادرات عالمية سنوية 

تبلغ قيمتها أكثر من ٢5٠ مليار دوالر أمريكي وتوظف 
حوالي ٣٠ مليون شخص. ووفًقا للمؤشرات الواعدة، 

تتمتع ُعمان بميزة تنافسية في هذا القطاع تعود إلى  
تقاليدها الثقافية الغنّية، ومهاراتها الحرفية المتّوعة، 

وموادها الخام الفريدة.

هل أنت حرفٌي أو مبدٌع تتطلع إلى دخول السوق 
العالمية؟ الباب مفتوٌح أمامك اآلن، فاغتنم الفرصة 

بالمشاركة في معرض الصادرات الُعمانّية حتى تتعرف 
على كيفّية الوصول إلى األسواق الدولية الجديدة، 

وكيف يمكن أن تضع خطة عمل لبدء تصدير 
منتجاتك حول العالم.

ستركز حلقة العمل »سوق اإلبداع العالمي« على 
السوق العالمية والفرص المتاحة أمام الحرفيين 

العمانيين. كما سوف يساعد المتخصصون الرائدون 
في مجال التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل 

االجتماعي والقطاع التجاري المشاركين في 
مناقشة ما يأتي:

البيع في األسواق العالمية.  •
خلق حضور فعال على وسائل التواصل   •

االجتماعي من خالل مواقع انستجرام   
وتويتر وفيسبوك.  

معرفة أدوات رقمية أساسية مفيدة في   •
متابعة نجاحك.  

كيف يمكنك تلبية أوامر الشراء الدولية.  •
تحديد الطرق الموصلة للسوق.  •

فهم أهدافك المتعلقة بنشاط التصدير.  •
اتخاذ القرار المناسب بشأن المنصات  •

التي ستستخدمها.   
كيفية إنشاء عرض قيمة متميز.  •

فهم متطلبات الفوز بمشاريع تجارية دولية.  •
بناء الثقة والقدرة على التصدير.  •

"سوف يتيح أسبوع 
الصادرات الُعمانية 20١9 

فرصة اللتقاء الجهات الفاعلة 
الرئيسية في مجال األعمال 

التجارية لتبادل الخبرات 
وتقديم الدعم والتشجيع. 

مما يساهم في زيادة عدد 
الشركات التي ستخطو ُأولى 

خطواتها الناجحة في 
مسار نشاط التصدير نتيجًة

لمشاركتها في أسبوع 
الصادرات الُعمانية 20١9".

ياسر العجمي، المدير العام للتسويق في شركة 
العجمي للــــــرخام

ج٤
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حلقة نقاشية بعنوان 
“قطـاع التصنيع 

بين التصّور والواقع“
 يواجه قطاع التصنيع تحدًيا جديًدا: كيفية تحسين التصور العام لدى

.االخرين واجتذاب المواهب اليافعة

األربعاء المــــــــوافق ٣٠ أكتوبر 
من الساعة 7:٣0 مساًء إلى الساعة 9:00 مساًء: 

أمسيـة اقتصاديـــــــــــــــة خاصـــــــــــــة )للمدعوين فقط("

مدير حلقة النقاش

)Impact Integrated( خالد الحريبي،  المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إرث المتكاملة

اعضاء حلقة النقاش

ا؛  يشهُد قطاع التصنيع في ُعمان تغييًرا مستمرًّ
إذ ُتظهر بيانات القوى العاملة أّن العاملين في قطاع 
التصنيع يشهدون تنّوًعا في مهاراتهم وتخصصاتهم، 

غير أّن لدى الكثير من العمانيين تصّورات مختلفًة 
تماًما عن طبيعة الوظائف في قطاع التصنيع منها أّن 
هذه الوظائف غير مناسبة، وأّنها خطرة، وأّنها ال تدعم 

اإلبداع، عالوًة على أّن هذا القطاع يفتقر إلى الفرص 
الوظيفّية الجّيدة. غير أّن المجتمع يغفل عن حقيقِة أّن 
وظائف قطاع التصنيع متطّورة ومتنّوعة، فهي تجمع 

بين التصميم واالبتكار والتقنية والذكاء االصطناعي 
واالستعمال األمثل للبيانات، فضال عن أّن العديد 

من هذه الوظائف تتضمن رواتب مجزية.

ومن الواضح عموًما أّن قطاع التصنيع يفتقر إلى 
التسويق الجّيد له، فقد كشف تقرير نشرته شركة 
ديلويت )Delloite( مؤخًرا أن القطاع احتل المرتبة 

ا بين جيل األلفّية الجديدة،  األخيرة بوصفه خياًرا وظيفيًّ
وأن أًبا واحًدا فقط من بين كل ٣ أباء قال بأنه قد يحث 

ابنه أو ابنته على السعي للحصول على وظيفة في هذا 
القطاع. فإذا كان هناك أي أمٍل أمام قطاع التصنيع 

في ُعمان الستقطاب الكوادر المؤهلة، فعليه أن
يعالج مشكالته ذات الصلة بالصورة العامة العالقة

في األذهان عن هذا القطاع. ويجب على أصحاب 
األعمال المحليين أن يتبنوا ممارسات توظيفية يمكنها 
تغيير الصورة الخاطئة عن قطاع التصنيع. وفي الواقع، 

ُيعد جذب الكوادر المؤهلة والموهوبة التي تتمتع 
بمهارات عالية في مجاالت العلوم والتقنية والهندسة 

والرياضيات أمرًا مهًما للغاية لنمو قطاع التصنيع 
واستدامة صادراته الُعمانّية. 

"كان أسبوع الصادرات 
الُعمانية 20١8م ملتقى 

للمتخصصين في مجال التجارة 
والقطاع المالي، ومجال الخدمات 

الوجستّية، عالوًة على أّنه ضّم 
أهم الشركات تحت سقٍف واحد. 

وبوصفنا شركة تجارية صغيرة 
الحجم؛ فقد زودنا أسبوع 

الصادرات الُعمانية 20١8م 
بالمعلومات والدعم والتشجيع 

الذي نحتاجه لنخطو خطواتنا 
األولى في مجال التجارة دولًيا. 

ولهذا، أوصي كل من لديهم 
رغبة في نقل أنشطتهم التجارية 
الُعمانية إلى السوق العالمي أن 

ُيشاركوا في هذه المبادرة."
أروى الغريبي، الشريك التنفيذي في شركة راوئح

ج٥

نيليما فياس، مدير الشؤون المصرفّية والمالّية، شركة أس في بتي صحار للنسيج

البروفيسور بيتر فورد، جامعة نوتنغهام ترينت

)Triteq Ltd( أنجيال هوبس، المديرية التنفيذية لشركة تريِتك المحدودة

)NEST( أماندا لي، مديرة استراتيجية العالمة التجارية ومصادرها، شركة نيست

بشاير الريامي، استشاري ابتكار أغذية ومشروبات، مركز االبتكار الصناعي
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تأسيس عالمة 
تجارية دولية

يهدف أسبوع الصادرات العمانية إلى تطوير أعمال التصدير والصناعات الُعمانّية المتنامية والترويج لها ومساندتها

الخميس المــــــــوافق ٣١ أكتوبر 
من الساعة ١0:00 صباًحا إلى الساعة 2:00 مساًء

المتحدثــــــــــــــــــون

بول روس، مدير شركة لندن للدعاية واإلعالن

)Impact Integrated( خالد الحريبي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إرث المتكاملة

إّن الصادرات الُعمانّية اليوم يمكن أن تنجح وتنمو بصورٍة مستدامة إذا ما رّكزت على تطوير خصائص سلعها 
وطريقة تسويقها،وإعداة النظر إليها وفق رؤية المستهلكين العالميين، وبال شك فإّن السلطنة تضّم منتجاٍت 

محلّيٍة متمّيزة، لكّن هذه المنتجات قد تفتقر إلى العالمة التجارّية المؤّثرة، فكيف يمكن للمنتجات المحلّية أن تجد 
طريقها إلى أسواق دولّية متنامّية ومتطّورة؟

ر الُعماني أن يحصل عليه. ولكن، من أكثر  رّبما ُتعد العالمة التجارية اليوم أهم استثمار يستطيع الُمصدِّ
المفاهيم المغلوطة في هذا السياق، أن العالمة التجارية تعني الشعار الخاص بالشركة المصدرة. وفي الواقع، 

تشمل العالمة التجارية كل شيء بدًءا من تغليف المنتج وتعبئته، مروًرا باإلشعارات التي يتلّقاها العميل بعد 
حصوله على المنتج أو الخدمة، ووصوال إلى أسلوب التعامل الذي تتبناه الشركة مع المستهلكين،  ويمكن

القول بإيجاز أن عالمتك التجارية هي كل ما يقوله اآلخرون ويعرفونه عنك. سوف تناقش هذه الجلسة المبادئ 
األساسية الالزمة لرفع مستوى عالمتك التجارية قبل الدخول إلى األسواق العالمّية، عالوًة على اآلتي:

تزويدك بفهم أفضل ألهمية العالمات التجارية والتعبئة والتغليف في تأسيس شركة ناجحة.  •
تزويدك بمفاهيم العالمات التجارّية وأساسّيات التعبئة التي ستساعد على تحسين صورة   •

شركتك وجاذبية منتجاتك.  
تعريفك بمعايير التعبئة والتغليف واإلرشادات الخاصة باألسواق العالمّية في هذا المجال.   •

تعريفك بطبيعة المستهلكين العالميين وأنماطهم االستهالكية.  •
تهيئتك لتقديم منتجاتك على الساحة الدولية بصورٍة أفضل.  •

ج٦



١٦

أهمية الصادرات
تكمن أهمية الصادرات في كونها جزًءا من القطاعات االقتصادّية الجاذبة لالستثمار والثروات والكوادر المؤّهلة، 

ا في تعزيز اإلنتاج، وتنمية االبتكار، وتوفير فرص العمل. كما تؤدي دوًرا مهمًّ

لماذا التصدير؟
تعتقد معظم الشركات الصغيرة أن التصدير محدود فقط للشركات الكبيرة والمعروفة، غير أّن األبحاث ُتشير إلى

أهمية مشاركة الشركات الصغيرة في التجارة الدولّية وأثر ذلك على نمّوها، فإذا كنت تملك شركة صغيرة غير 
مصّدرة فهناك 5 أسباب قد تدعوك إلى التفكير في التصدير: 

يمّثل التصدير عامال معزًزا لالبتكار؛ 
فالشركات الصغيرة المصّدرة تميُل 
إلى االبتكار في منتجاتها وخدماتها 

أكثر من الشركات غير المصدرة.

رة بمكانًة عالمّية في  تحظى الشركات الُعمانّية المصدِّ
سوق التجارة الدولّية، وهو أمٌر يساعدها في جذب الكوادر 

المؤّهلة والطموحة التي تسعى لتطوير عمل الشركة 
ودفعها لألمام.

يساعد تصنيع المنتجات والخدمات القابلة للتصدير
في إيجاد فرص العمل بصورٍة مباشرة كما في

خط اإلنتاج والتسويق، أو غير مباشرة كما
في سلسلة التوريد.

ُتؤّكد األبحاث أّن الشركات 
المصّدرة تمتلك قابلّية أكبر 

للنمو والتطوير.

ُتشير الدراسات إلى أّن التصدير ُيساعد 
الشركات على استمرارّية العمل لمّدة 

أطول، ويمنحها حضوًرا في سوق 
التجارة الدولّية.

االبتكار

إدارة المواهب إيجاد فرص عمل

نمو أسرع استمرارية العمل

لماذا
نصـــــــدر


