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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى علق بووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیت

  www.euromoneyconferences.com  ااتت يیورروومنيمؤتمرلحصولل على أأذذنن من االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اا
	  

  ووززيیرر  االتجاررةة  وواالصناعة    -ططاررقق  قابيیلل/  االمهھنددسسلقاء  مع  

  مستشارر  تحرريیرر  مؤؤتمررااتت  يیوورروومني      -حاووررهه:  رريیتشارردد  بانكسس

رريیتشارردد:  بددأأنا  االحوواارر  أأمسس  مع  ووززيیرر  االماليیة  بإلقاء  نظظررةة  للعامم  االماضي٬،  ووكانن  هھھھناكك  االكثيیرر  منن  االتغيیررااتت  على  مستووىى  
يیررةة    ووكانن  هھھھناكك  اانتقاددااتت  ووأأسئلة  حوولل  مصرر.  ما  هھھھوو  تقيیيیمكك  لألددااء  ااالقتصادد  االكلي  ..  تحددثنا  في  أأموورر  وومووضووعاتت  كث

  ااالقتصادديي  على  االمستووىى  االكلي  خاللل  االعامم  االماضي؟  

  كانتت     يیخصص  االقوواانيینن    2016االووززيیرر:   كانتت  هھھھناكك  بعضض  االعقباتت  فيیما   االصناعة٬،   ففي  قططاعع   االمقايیيیسس.   بكلل   صعبة سنة
ووأأ  االسنووااتت  على  مستووىى  ااالقتصادد  االكلي  وواالميیززاانن  االتجارريي.  وولكنن  نجددهھھھا  ووااحددةة  منن  أأس  2015نظظررنا  لعامم    إإذذااوواالتشرريیعاتت.  
٬،  قامتت  االحكوومة  وومجلسس  االنوواابب  بالموواافقة  على  عدددد  منن  االقوواانيینن  االجدديیددةة  االتي  منن  شأنهھا  تيیسيیرر  ااالستثمارر  2016خاللل  عامم  

  قانوونن  االتررااخيیصص  االصناعيیة  ووكانن  هھھھوو  االعقبة  االررئيیسيیة  أأمامم  ااالستثمارر  اا عدد  أأنن  كانن  بناعي.  فلصفي  االقططاعع  االصناعي٬،  منهھا
يیوومم٬،  تمكنا  منن  خاللل  االقانوونن  االجدديیدد  منن  تقليیصص  تلكك  االفتررةة  إإلى  أأسبووعع    640ااستخررااجج  االتررخيیصص  االووااحدد  يیستغررقق  أأكثرر  منن  

  االووقتتمنن  االمستثمرريینن  االررااغبيینن  في  ررخصص  صناعيیة  يیحصلوونن  عليیهھا  خاللل  هھھھذذاا    %80لشهھرر  كحدد  أأقصى٬،  أأما  ااآلنن  أأصبح  
وولى  أأصبح  لدديینا  مكتبب  ااستشارريي  متخصصص  في  إإصدداارر  االررخصص  االصناعيیة٬،  كما  قامتت  االقيیاسي  االجدديیدد.    كما  أأنن  للمررةة  ااأل

االووززااررةة  بإنشاء  هھھھيیئة  متخصصة  في  منح  تررااخيیصص  ااألررااضي  االصناعيیة.  ووعلى  مستووىى  االمنتجاتت  االززررااعيیة٬،  تمتت  االموواافقة  
ً  بإنشاء  هھھھيیئ   أأيیضا   قامتت  االووززااررةة   االغذذاائي٬،  كما   للمؤؤسساتت  االعاملة  في  االقططاعع   ة  ااقتصادديیة  للمثلثث  االذذهھھھبي  على  قانوونن  جدديیدد

بهھددفف  تنميیة  صعيیدد  مصرر٬،  إإلى  جانبب  اانشاء  هھھھيیئة  خاصة  بتنميیة  االصاددررااتت  االصناعيیة.  وولمم  تنسس  االووززااررةة  أأيیضا ً تنميیة  قططاعع  
  لتلكك     خاصة   هھھھيیئة   بإنشاء   قمنا   حيیثث   ووتططوويیررهھھھا٬،   ددعمهھا   على   تحررصص  االددوولة   وواالتي   وواالمتووسططة   االصغيیررةة االمشررووعاتت

ً    2016االمشررووعاتت.  لقدد  كانن     مليیئا ً باإلنجاززااتت  وواالفررصص.        عاما

منن  ناحيیة  أأخررىى٬،  ااهھھھتمتت  االووززااررةة  ببناء  قددررااتهھا  االمؤؤسسيیة  االتي  كانتت  منن  أأكبرر  االعوواائقق  أأمامم  االمنتجيینن  وواالمستثمرريینن  االحاليیيینن  
وواالجدددد.  منن  ناحيیة  أأخررىى  عملتت  االووززااررةة  على  ميیكنة  ااجررااءااتت  ااستخررااجج  االتررااخيیصص  االصناعيیة٬،  وواانشاء  عدددد  منن  االفررووعع  في  

تررخيیصص  خاللل    1600ء  االجمهھوورريیة  إلصددااررهھھھا  بددالً  منن  االترركيیزز  على  االعاصمة  فقطط.  ووكانن  نتيیجة  ذذلكك  ااستخررااجج  جميیع  أأنحا
  تنميیة     يیمكنني   فلنن   االررسمي٬،   ااالقتصادد   لقططاعع   االررسميیة   االمؤؤسساتت  غيیرر   منن   االمززيیدد   ددمج   على ً   نحررصص  أأيیضا   وولكننا عامم.

  نن  يیتمم  هھھھذذاا  االددمج  في  أأسررعع  ووقتت.  االمؤؤسساتت  وواالشرركاتت  االتي  ال  ااررااهھھھا٬،  ووحتى  نتمكنن  منن  تنميیتهھا  يیجبب  أأ

  االهھيیئاتت     عدددد   تقليیصص   ذذلكك   عنن   نتج   ووقدد   وواالصناعة٬،   االتجاررةة   ووززااررةة   هھھھيیكلة   إلعاددةة   وومكثفة   عاجلة   بإجررااءااتت   قمنا لقدد
مؤؤسسة  ووهھھھيیئة.  ووأأصبح  لدديینا  مووااززنة  ووااحددةة  ووإإددااررةة  مرركززيیة  ووااحددةة٬،  ووتمم  تووحيیدد  االجهھة    25إإلى    35وواالمؤؤسساتت  االتابعة  منن  
جهھاتت  إإلى  جهھة  ووااحددةة٬،  ووهھھھوو  ما  نتج  عنهھ  تقليیصص  االووقتت  االالززمم  للحصوولل  على  االتررااخيیصص  كما    7  االمختصة  بالتررخيیصص  منن

  سبقق  ووشررحنا.  

  رريیتشارردد:  ما  هھھھي  االتغيیررااتت  ااألخررىى  االتي  شهھددتهھا  االصناعة  االمصرريیة  خاللل  االعامم  االماضي؟  

ً  بإططالقق  مشررووعع  اايیجيیبتت  ترريیدد  بالتعاوونن  مع  ووززااررتي  االماليیة  وواالنقلل  منن  أأج لل  تعجيیلل  ااجررااءااتت  ااالستيیرراادد  االووززيیرر:  قمنا  أأيیضا
  9يیوومم  إإلى    21وواالتصدديیرر.  ااستغررقق  االمشررووعع  عامم  وونصفف٬،  ووهھھھوو    ما  نتج  عنهھ  تقليیصص  االووقتت  االالززمم  إلتمامم  االووااررددااتت  منن  

  أأيیامم.        6أأيیامم  إإلى    9أأيیامم٬،  وواالصاددررااتت  منن  

  ااألررااضي  وواالبشرر.  وولكنن  االشرركاتت  االتي  تحاوولل  االحصوولل  عل   ثررووتيینن  كبيیررتيینن  هھھھما ى  ااألررااضي  تجدد  رريیتشارردد:  مصرر  لدديیهھا
عقباتت  كثيیررةة  كالتررااخيیصص٬،  ووهھھھذذاا  بالنسبة  لقططاعاتت  كثيیررةة  ليیسس  فقطط  في  قططاعع  ووااحدد٬،  كيیفف  تنظظرر  لسهھوولة  ااستخررااجج  تررااخيیصص  

  ااألررااضي  االصناعيیة؟  

االووززيیرر:  االصناعة  منن  ااألشيیاء  االتي  رركززتت  عليیهھا  االتشرريیعاتت  ااألخيیررةة  االتي  قمنا  بتمرريیررهھھھا.  ففي  االماضي  كانتت  هھھھناكك  عقباتت  
  فأنا  كمستثمرر  ال  أأرريیدد  أأنن  أأضع  أأموواالي  في  ااألررااضي  كاستثمارر  كبيیرر.  ففي  مررتبططة  بالحص    وولل  على  ااألررااضي  االصناعيیة.
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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى علق بووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیت

  www.euromoneyconferences.com  ااتت يیورروومنيمؤتمرلحصولل على أأذذنن من االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض من ااألغرااضض إإال بعد اا
	  

مليیوونن  مترر  مرربع  منن  ااألررااضي  االمخصصة  للمشررووعاتت    ٬16،  ططررحتت  االووززااررةة  2016خاللل  عامم  وونصفف  فقطط  بدداايیة  منن  
ننا  خاللل  عامم  وونصفف  فقطط  ططررحنا  ماليیيینن  مترر  مرربع٬،  أأيي  أأ  9ططررحنا  فقطط    2015-2007االصناعيیة٬،  بيینما  في  االفتررةة  منن  

).  2015-2007تقرريیبا ً ضعفف  مساحة  ااألررااضي  للمشررووعاتت  االصناعيیة  ووذذلكك  بأسعارر  تماثلل  نصفف  أأسعارر  فتررةة  االمقاررنة  (
تكتالتت  صناعيیة    في  مجاالتت  االنسيیج  وواالجلوودد  ووااألثاثث  وواالبالستيیكك٬،  منهھمم  منططقتانن  تمم  إإقامتهھمم    4تقوومم  االووززااررةة  أأيیضا ً بإقامة  

ً  لمساعددتهھمم  على  بالكاملل.  ووال  تتيی ح  تلكك  االمناططقق  فقطط  مساعددةة  االمنتجيینن  في  االنقلل  وواالقرربب  منن  ااألسووااقق٬،  وولكنن  نسعى  أأيیضا
االتصدديیرر.  منن  ناحيیة  أأخررىى  أأصبح  لدديینا  مررااكزز  تكنوولووجيیة  تساعدد  االمنتجيینن  على  ااالستعانة  بالتكنوولووجيیا  االحدديیثة  ووكلل  االمرراافقق  

مجمعاتت  صناعيیة  في  مدديینة  االساددااتت    3ززةة.  نقوومم  أأيیضا ً بإقامة  االمططلووبة  منن  أأجلل  تنميیة  قططاعع  االتصنيیع  ووتصدديیرر  منتجاتت  جاهھھھ
ووستكوونن  جاهھھھززةة  خاللل  شهھرريینن٬،  وومنططقة  أأخررىى  بمدديینة  بددرر  وواالثالثة  في  محافظظة  بووررسعيیدد.  هھھھذذهه  االمباددررااتت  هھھھامة  للغايیة  منن  

ً  بإقامة  مددنن  صناعيیة  متكاملة  تتضمنن  مناططقق  سكنيیة  وومددااررسس  وومرر   أأيیضا   االووززااررةة   تقوومم      االصناعيیة. اافقق  ووبنيیة  أأجلل  االتنميیة
مليیوونن    33ووعلى  مساحة    PPPتحتيیة  بالتعاوونن  مع  شرركة  عالميیة  منن  سنغافووررةة  وويیتمم  إإقامتهھا  في  منططقة  شمالل  االفيیوومم  بنظظامم  

  مترر  مرربع.  

  مجاالتت  صناعة     في   ووبالتحدديیدد   محددددةة   علي  صناعاتت  صناعيیة   للترركيیزز   اامكانيیاتت  كبيیررةة   تمتلكك  مصرر   أأخرريي٬،   ناحيیة منن
  منططقة   بإنشاء   سنقوومم   حيیثث   وواالصناعاتت    االسيیاررااتت   االنسيیج   مجاالتت   جانبب   إإلي   هھھھذذاا   االسيیاررااتت   لصناعة   متكاملة صناعيیة

ووبعدد  ذذلكك  سترركزز  هھھھذذهه  االمددنن  على  صناعاتت  بعيینهھا  سننظظرر  إإلى  ااحتيیاجاتت  االبلدد  ستكوونن  هھھھناكك    ةاالددوواائيیة  وواالصناعاتت  االكيیماوويی
  ة  ووااألددوويیة.أأبحاثث  ووستكوونن  هھھھناكك  أأرربع  تجمعاتت  أأساسيیة  بما  فيیهھا  االهھنددسة  وواالنسيیج  وواالمنتجاتت  االهھنددسيی

  رريیتشارردد:  ووماذذاا  عنن  االميیززاانن  االتجارريي  ووما  شهھددهه  منن  تحسنن  بعدد  ااالصالحاتت  ااالقتصادديیة  ااألخيیررةة؟  

  لقدد  كانن  االميیززاانن  االتجارريي  يیعاني  منن  عجزز  كبيیرر  في  عامم     االهھائلة  بيینن  االووااررددااتت  وواالصاددررااتت    2015االووززيیرر: نتيیجة  االفجووةة
مليیارر  ددووالرر  علي  االتوواالي.  وولكننا  تمكنا  بعدد  عدددد  منن  االقررااررااتت  ااالقتصادديیة    18.2مليیارر  ددووالرر  وو  71.3االتي  ووصلتت  غلي  

بدداايیة  منن  يینايیرر  االماضي  بيینما    %37حيیثث  تززاايیددتت  االصاددررااتت  بنسبب  منن  تقليیصص  هھھھذذاا  االعجزز  بشكلل  كبيیرر    2016االهھامة  في  
وولكننا  تمكنا  منن  تحقيیقهھ    2020ووهھھھوو  ما  يیمثلل  هھھھددفنا  في    %30ثمم  ووصلتت  هھھھذذهه  االنسبة  االي    %20تررااجعتت  االووااررددااتت  بنسبة  

  ااإليیكوونيیميیستت  ااألسبووعع  االماضي  االي  أأنن  مصرر  جاءتت  ف   مجلة   نشررتهھ   تقرريیرر   أأشارر   ووقدد   ااألوولي  منن    يااألنن. حيیثث  االمررتبة
     االنموو   االصناعي  حيیثث  بلغتت  نسبة   االميیززاانن  %33معددالتت  االنموو   فجووةة   في  سدد   االمحليیيینن   االمستثمرريینن   على ً   حاليیا   وونعتمدد .

  االتجارريي  باعتباررهھھھمم  مستثمرريینن  ررئيیسيیيینن  في  االسووقق  االمصرريي  نظظرراا ً لعددمم  تددفقق  ااالستثماررااتت  ااألجنبيیة  االمباشررةة  بصووررةة  كافيیة.  

  االمدد ىى  ووهھھھي  مررتبططة  باإلصالحاتت  على  االمددىى  االططوويیلل.  فنحنن  نقوومم  بتططوويیرر  كلل  ال  يیجبب  أأنن  تستهھيینن  باإلصالحاتت  قصيیررةة
  قططاعع  على  حددةة٬،  ووهھھھوو  ما  يیستلززمم  ووقتا ً حتى  يیؤؤتي  هھھھذذاا  االتططوويیرر  بثماررهه.  

وونتيیجة  ااإلصالحاتت  االتي  قمنا  وونقوومم  بهھا٬،  تمكنا  منن  ددعمم  هھھھذذاا  االقططاعع  بشكلل  كبيیرر.  فهھناكك  بعضض  االصناعاتت  االتي  لمم  تكنن  تعملل  
ااآلنن  في  االعدديیدد  منن    %80ووكانتت  على  ووشكك  االخررووجج  منن  االسووقق٬،  إإال  أأنن  هھھھذذهه  االنسبة  ااررتفعتت  إإلى  منن  ططاقتهھا    %30سووىى  بـ  

  االقططاعاتت  االصناعيیة.    

  رريیتشارردد:  ووماذذاا  عنن  االمشررووعاتت  االصغيیررةة  وواالمتووسططة؟  

     لحوواالي   في  يیصلل   ااالقتصادد   منن   كبيیرر   جززء   تشكلل   ووهھھھي   وواالمتووسططة   االمشررووعاتت  االصغيیررةة   عنن   تحددثنا لمم    %7االووززيیرر:
  أأنن   تمم    نستططيیع   ووبالفعلل   لتلكك  االمشررووعاتت٬،   متخصصة   هھھھيیئة   بإنشاء   قمنا   وولكننا   االقططاعع  بشكلل  كاملل  حتى  ااآلنن٬،   هھھھذذاا ننظظمم
مليیاررااتت  لددعمم  االمشررووعاتت  االصغيیررةة  وواالمتووسططة  االعامم  االماضي٬،  وونقوومم  حاليیا ً بمررااجعة  االقوواانيینن  االتي  تنظظمم  هھھھذذاا    7تخصيیصص  

  فررصة  ااستثمارر  جدديیددةة  في  هھھھذذاا  االقططاعع.    4000قق  نتيیجة  ااإلصالحاتت  ااألخيیررةة  خل  تتاالقططاعع  لززيیاددةة  كفاءتهھ.  ووكان

رريیتشارردد:  تحددثتت  مع  ووززيیرر  االماليیة  أأمسس  عنن  االضرراائبب  ووبالتأكيیدد  هھھھناكك  ااختالفف  في  ووجهھاتت  االنظظرر  للضرراائبب  منن  منظظوورركك.  
  حددثنا  عنن  االضرراائبب  ووتأثيیررهھھھا  على  االقططاعع  االصناعي؟    
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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى علق بووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیت
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  تتحوو   أأنن   يیجبب   فعالل٬،   بشكلل   االضرراائبب   تحصيیلل   منن   االددوولة   تتمكنن   حتى   االررسميیة  االووززيیرر:   غيیرر   االمؤؤسساتت   منن   االكثيیرر لل
لالقتصادد  االررسمي.  ووهھھھوو  أأمرر  حيیوويي  البدد  أأنن  نسعى  لددعمهھ  في  االقططاعع  االصناعي.  فعمليیة  االتحوولل  منن  ااالقتصادد  غيیرر  االررسمي  
لالقتصادد  االررسمي  أأصبحتت  منن  ااألموورر  االضرروورريیة  لتحصيیلل  االضرراائبب  بصووررةة  منتظظمة.  فقدد  ثبتت  منن  االتجرربة  أأنن  ااالستمرراارر  

  االررسمي  يیؤؤدديي  للخررووجج  منن  االسووقق  على  االمددىى  االططوويیلل  ووهھھھوو  أأمرر  ال  نررغبب  فيیهھ  جميیعاً.  في  ااالقتصادد  غيیرر  

  وومنهھا     االعالميیة٬،   االتجاررةة   على  حرركة   ااجررااءااتت  حمائيیة   االتي  تضع   منن  االددوولل   هھھھناكك  االعدديیدد   االددووليیة٬،   على  االساحة رريیتشارردد:
فف  تتعاملل  مصرر  مع  أأسووااقق  عالميیة  تحمي  االمملكة  االمتحددةة  وواالوواليیاتت  االمتحددةة  ااألمرريیكيیة  ووغيیررهھھھا.  كيیفف  تنظظرر  لهھذذاا  ااألمرر  ووكيی

  منتجاتهھا؟  

  2016في    %٬1.3،  ووتررااجعتت  إإلى  2015في  عامم    %2.6االووززيیرر:  منن  منظظوورر  عالمي٬،  حققتت  االتجاررةة  االعالميیة  نموواا ً بنسبة  
على  أأقصى  تقدديیرر.  ففي  االوواليیاتت  االمتحددةة    %2.4أأنن  تشهھدد  االتجاررةة  االعالميیة  نمووااً  يیصلل  إإلى    2017ووتتررااووحح  تووقعاتنا  في  

رريیكيیة  هھھھناكك  بالفعلل  ااجررااءااتت  حمائيیة  للتجاررةة  االددووليیة٬،  أأال  أأنهھا  تسمح  باالتفاقيیاتت  االتجارريیة  االثنائيیة  ووال  تتحمسس  لالتفاقيیاتت  ااألم
  ووفي     ووااليیابانن.   كندداا   وواالمفاووضاتت  مع   ااالتفاقيیاتت  االددووليیة   منن   عدددد   ااألووررووبي  فيیسمح  بووجوودد   ااالتحادد   أأما   ااألططرراافف. متعددددةة

لل  االتددرريیبب  وواالتعليیمم٬،  وواالفررصص  ااالستثمارريیة  كثيیفة  االعمالة  ووااالستثماررااتت  ااألجنبيیة  مصرر  نرركزز  على  تنميیة  االمهھاررااتت  منن  خال
االمباشررةة  ووتعززيیزز  االتعاوونن  ااإلقليیمي  مع  أأفرريیقيیا  وومنظظمة  االكووميیسا٬،  ووقدد  تمم  تحدديیدد  ااجتماعع  لنا  مع  منظظمة  االتجاررةة  االعالميیة  في  

  دديیسمبرر  لمناقشة  عدددد  منن  االفررصص.      

  اايیا  االتنافسيیة  لمصرر؟  رريیتشارردد:  نرريیدد  االتعررفف  إإذذاا ً على  االمزز

  عنن     ااقتصادد  متنووعع  ووكذذلكك  ااررخصص  عمالة  مددرربة  في  االعالمم٬،  فضالً   قلتت  لدديینا   االتنافسيیة  كما   كثيیرر  منن  االمززاايیا   لدديینا االووززيیرر:
  تنميیة     مشررووعع   ذذلكك   على   وومثالل   وواالخددماتت  االلووجستيیة   للصناعة ً   عالميیا   مررااكززااً   نصبح   ألنن   يیؤؤهھھھلنا   وواالذذيي   االمتميیزز مووقعنا

ذذيي  تقيیمهھ  االددوولة  بكلل  إإصرراارر.  تتمتع  مصرر  أأيیضا ً بموواارردد  كثيیررةة  وومتميیززةة  تتيیح  لنا  فررصص  هھھھائلة  للنموو  في  محوورر  قناةة  االسوويیسس  اال
     على   سنرركزز   االقاددمة   االسنووااتت   ووخاللل         ووغيیررهھھھا.   االضخمة   وواالغاززيیة   االبتررووليیة   ووااالكتشافاتت   االتعدديینن   منهھا   4االمستقبلل

  االهھنددسيیة  وواالكيیماوويیة.    قططاعاتت  صناعيیة  محددددةة  في  مجاالتت  موواادد  االبناء  وواالنسيیج  وواالصناعاتت  

  على     كبيیرر   أأثرر   لهھا   سيیكوونن   وواالتي   اانتررنتت  ااألشيیاء   ووتططبيیقاتت   االصناعيیة   االميیكنة   نتحددثث  عنن   للمستقبلل٬،   بالنسبة رريیتشارردد:
  تقليیصص  فررصص  االعملل  في  االمستقبلل.  كيیفف  تررىى  مستقبلل  االتصنيیع  في  مصرر  في  ظظلل  هھھھذذهه  االتغيیررااتت؟    

سيینن  ااإلنتاجيیة٬،  وولكنن  ططالما  كانن  لدديیكك  عمالة  ررخيیصة  لنن  تسيیرر  االميیكنة  االووززيیرر:  االميیكنة  آآتيیة  ال  محالة٬،  ووهھھھي  تعملل  على  تح
بخططى  سرريیعة  وولكننا  نعملل  على  خلقق  مررااكزز  للبحووثث  وواالتططوويیرر٬،  ووبالفعلل  قمنا  بالتووقيیع  على  مذذكررةة  تفاهھھھمم  مع  شرركة  سيیمنسس  

ررةة  لنن  تعملل  على  تقليیصص  نا  أأررىى  أأنّن  االحلوولل  ااآلليیة  ووغيیررهھھھا  منن  االحلوولل  االمتططووأأحتى  نتمكنن  منن  تططبيیقق  حلوولل  االتحوولل  ااآللي.  
  عدددد  االووظظائفف  في  االمستقبلل٬،  بلل  على  االعكسس  ستخلقق  فررصا ً جدديیددةة٬،  مثلما  فعلل  االكمبيیووترر  ووااالنتررنتت  ووغيیررهھھھمم.  

  


