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18 نوفمرب.. ملحمة وفاء وعرفان

كفاحها؛  وتخلد  تاريخها،  تنري  م�ضيئة،  �أيام  �لأمم  حياة  يف 
اءة تهتدي بها عرب م�ضرية  ف�ضارت لالأجيال �ملتالحقة منار�ت م�ضَّ
�لزمن.. وعندما حتتفل �ل�ضعوب بالأيام �ملجيدة لتاريخها، فاإمنا 
�لذي حتاكيه  للمجد  �لأيام ر�ضيد�  تفعل ذلك حتى تبقى هذه 
�لإجناز�ت  من  مكت�ضباتها  على  للمحافظة  �ملتعاقبة؛  �لأجيال 
�لعظيمة، وها نحن نحتفل بيوم من �أيام ُعمان �خلالدة يوم �لعيد 
�لوطني �لر�بع و�لأربعني �ملجيد؛ فهنيًئا لنا كعمانيني مبا حتقق 

يف فرتة زمنية تعترب ق�ضرية يف حياة �ل�ضعوب.
عزيزة  ذكرى  �ملباركة  للنه�ضة  و�لأربعني  �لر�بع  ذكرى  �إنَّ   ...
على قلب كل مو�طن ُعماين، ذكرى نه�ضة �ضاملة بقيادة ح�ضرة 
�ضاحب �جلاللة �ل�ضلطان قابو�س بن �ضعيد �ملعظم -حفظه �هلل 
نه�ضتها،  وباين  �لع�ضرية،  �لدولة  دعائم  �أر�ضى  قائد  ورعاه- 
نه�ضتها  وباين  �ضبابها،  د  وجمدِّ �لتليدة،  عمان  �أجماد  وباعث 
�حلديثة �ل�ضاخمة قائد له نظرة جتاه �مل�ضتقبل، قائد جعل من 

�ل�ضحر�ء جنة خ�ضر�ء بهيَّة �ملنظر ح�ضنة �ملالمح.
يف  ر�ئدة  ح�ضارية  نه�ضة  منه  �نبثقت  نوفمرب،  من  ع�ضر  �لثامن 
�حلبيبة،  عمان  �أر�س  على  �حلياة  وجه  ت  غريَّ �ملجالت  جميع 
عظيمة  روحا  �ضُ عاما  و�أربعني  �أربع  �متد�د  على  و�أثمرت 
خالدة  ملحمة  و�مل�ضتقبل  للحا�ضر  تروي  �ضاخمة،  و�إجناز�ت 
�ضعبه  و�أبناء  ى  �ملفدَّ �لقائد  بني  �لتالحم  �ضور  �أبهى  دت  ج�ضَّ
�لأوفياء.. �إنها ملحمة تاريخية من �لت�ضحيات �جل�ضام و�لكفاح 
�ل�ضاق �ملمزوج بروح �لتحدي و�لت�ضميم و�ضدق �لوفاء؛ من �أجل 
�إىل م�ضاف  بها  و�لرتقاء  لعمان  �مل�ضرق  �لوجه �حل�ضاري  �إبر�ز 
و�إطاللة  �لأغر،  �لتاريخي  �ليوم  �إ�ضر�قة  ومع  �ملتقدمة.  �لدول 
فجر �لعيد �لوطني �ملجيد مل�ضرية �خلري و�لعطاء و�لنماء تغمرين 
و�لعرفان  �لولء  �آيات  �أجدد  ذ�ته  �لوقت  ويف  د�،  جمدَّ �لفرحة 
�ضاحب  ح�ضرة  �ملظفرة  �لنه�ضة  وقائد  �ملظفرة،  �مل�ضرية  لقائد 

�جلاللة �ل�ضلطان قابو�س بن �ضعيد �ملعظم -حفظه �هلل ورعاه.
ونهر  قلوبنا،  على  �لعزيزة  �ملنا�ضبة  بهذه  نحتفل  نحن  وها 
�لعامرة  حياتنا  رو�فد  خمتلف  يف  بعطائه  يفي�س  �لإجناز�ت 
بالأمن و�لأمان و�لت�ضامح، فاأنبتت ثمار� يانعة من كل �لإجناز�ت 
�لعمل  يف  جاللته  نهج  من  ُم�ضتلهمني  عطائها  بو�فر  ننعم  �لتي 
�ملجد  باإر�دة  و�لتنفيذ  �لنجاح  ب�ضمانات  و�لتخطيط  بالب�ضرية 

مهما كانت �لظروف.
ختاما.. علينا جميعا �ملحافظة على ُمكت�ضبات �لنه�ضة �ملباركة، 
و�لعمل دوما ملزيد من �لإجناز�ت على خمتلف �لأ�ضعدة، معاهدين 
رين  جاللته على �مل�ضي قدما يف م�ضرية �لتنمية �ل�ضاملة، وم�ضمِّ
عن �ضو�عدنا لرفعة عمان و�أهلها، وجندد يف هذه �ملنا�ضبة �أ�ضمى 

�آيات �لولء و�لطاعة جلاللة �ل�ضلطان �أبقاه �هلل.
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معايل �لدكتور 
حممد بن حمد �لرحمي 

وزير �لنفط و�لغاز

104 دولر متو�ضط �ضعر �لربميل لعام 2014م . 
تقارير �قت�ضادية تتوقع �نخفا�س ��ضعار �لنفط لفرتة طويلة.

�حلكومة تنتهج مبد�أ �حليطة و�لتحوط يف تقدير�تها للتعامل مع تقلبات �ل�ضعار �لنفطية .
ت�ضري �لتوقعات �ىل �ن ��ضعار �لنفط �ضتنخف�س دون �ضعر �لـ 70 دولرً� .

��ضتهالك �ل�ضلطنة �ملحلي للغاز ي�ضل �ىل 95% من �لنتاج .
ت�ضل  �ملحروقات  دعم  من   %70 من  �كرث 

�ىل غري م�ضتحقيها..
يجب �لتفكري جديا يف رفع �لدعم 

عن �ملحروقات .
�ضعبًا  يكون  �ضوف  عام 2015 
على �ملو�زنة �لعامة للدولة 

حو�ر .. ح�ضن علي جو�د / �أمين بن �أحمد �ل�ضنفري



9 ضيف العدد

�ل�ضلطان  �جلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  �حلكيمة  �لقيادة  وبف�ضل  �ل�ضلطنة  �إن 
ح�ضارية  �إجناز�ت  حققت  ـ  ورعاه  �هلل  حفظه  ـ  �ملعظم  �ضعيد  بن  قابو�س 
�لنه�ضة  ، وقد تر�ضخت خالل �ضنو�ت  وتنموية هائلة يف �ضتى مناحي �حلياة 
�أركان �لدولة �لع�ضرية و�لتي �أ�ض�ضت على �لعلم و�حلد�ثة و�لتو�زن و�ل�ضالم و 

�لحرت�م �لكامل للرت�ث و�لأ�ضالة.
هذه   ، و�لربعني  �لر�بعة  للذكرى  �ملجيد  �لوطني  �لعيد  منا�ضبة  مع  وتز�منا 
بال�ضلطنة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  كافة  نفو�س  على  �لعزيزة  �لوطنية  �ملنا�ضبة 
كان  �ملباركة  �لنه�ضة  يف  كبرية  �جناز�ت  من  حتقق  ما  خالل  ومن   ، �حلبيبة 
�لدكتور / حممد بن  لقاء خا�س مع معايل  �ملالية  �لعمانية لالأور�ق  للجمعية 
حمد �لرحمي وزير �لنفط و�لغاز يف لقاء �ضحفي حو�ري مت مناق�ضة فيه عدة 
حماور خمتلفة لها �رتباط ب�ضكل �و باآخر بالقت�ضاد �لوطني �لعماين و�لتطرق 
�لقطاعات  �هم  �حد  كونه  و�لغاز  �لنفط  قطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  �ىل 
�لرئي�ضية و�حليوية يف �ضلطنة عمان ، ومناق�ضة �لنعكا�ضات �مل�ضاحبة للقطاع 

�لنفطي وتاأثري�تها على �لو�ضاع �لقت�ضادية يف �ل�ضلطنة . 

معايل �لدكتور ..
     اإن القطاع النفطي ميثل اأحد اأهم القطاعات االقت�سادية التي وجهت حكومة ال�سلطنة 
لها اهتمام وعناية كبرية بتنميتها ولها م�ساهمة كبرية جدا يف الناجت املحلي االجمايل ..
�جلانب  لتعزيز  �لوز�رة  �تخذتها  �لتي  �ل�ضيا�ضات  �و  �لآليات  هي  فما   -
ن�ضبة  �لوطنية وزيادة  �مل�ضروعات  �ل�ضتثماري فيها لكي تكون منا�ضبة لرفد 

�لعو�ئد �ل�ضتثمارية منها لتنمية �لقت�ضاد �لعماين ؟ 
ان ا�سرتاتيجية وزارة النفط والغاز تقوم على اإيجاد خط اإنتاج ثابت من النفط خالل 
والغاز،  النفط  من  اليومي  االإنتاج  حجم  على  واملحافظة  املقبلة  �سنوات  �سنة   15 الـ 
تواجهها  التي  التحديات  امل�ساندة ومواجهة  واال�ستثمارات  البرتولية  التكرير  وم�سايف 
يف عمليات اال�ستك�ساف والتنقيب عن النفط والغاز وا�ستخراجه والتقنيات امل�ستخدمة 
يف ذلك من اأجل تعزيز اجلهود املبذولة لزيادة معدالت االإنتاج اليومي من النفط والغاز 
ورفع معدالتهما االحتياطية مبا ي�سمن دميومة منو االقت�ساد الوطني وتنوع موارده 
امل�سافة  والقيمة  اجلديدة  النفطية  االكت�سافات  من  املحققة  النتائج  على  الوقوف  و 
وانعكا�سات  للدولة  العامة  االإيرادات  يف  القطاع  م�ساهمة  ون�سبة  البرتولية،  للم�سايف 
ذلك على الناجت املحلي االإجمايل . وتعمل الوزارة على مواجهة كل التحديات  الفنية يف 

جماالت التنقيب و كذلك ارتفاع القيمة الت�سغيلية امل�ساحبة لتكلفة االنتاج .

 �هم �مل�ضاريع �لنفطية 
- ما هي �أهم �مل�ضاريع �لنفطية للوز�رة �لنفط و�لغاز ؟

هذا اجلانب ينق�سم اىل ق�سمني االول خا�ص مب�ساريع ال�سق العلوي وبها م�ساريع كثرية ومن 
اكربها م�ساريع الـBDO  يف تطوير حقل الغاز الإكت�سافات جديدة يف خزان كبري حتت ا�سراف 
BP  وهو م�سروع ا�ستثمار �سخم جدا ومهم لتوفري احتياجات الغاز وبداأ العمل فيه منذ عام 
2013م وميتد العمل فيه اىل عام 2017م ، واحلمد هلل ونعمة منه ان مثل هذه االكت�سافات يفتح 

املجال لتطوير الدقم وامل�سانع فيه وتبلغ قيمة اال�ستثمار يف هذا امل�سروع 20 بليون دوالر .
هرويب  م�سروع  مثل  اخرى  نفطية  حقول  يف  اخرى  م�ساريع  على   BDO تعمل  كما 
قرب منطقة ثمريت بعدة باليني الدوالرات وم�سروع يف جبال خف بكلفة ن�سف مليار 
دوالر ، ويبلغ قيمة ا�ستثمارات BDO لوحدها فقط يف م�ساريع ت�سل كلفتها اىل 20 
مليار دوالر  ، كما توجد هناك ا�ستثمارات اخرى يف م�سروعات م�سندة ل�سركات �سغرية 
ومتو�سطة مثل �سركة الربواين و�سركة دليل وال�سركة التايلندية و�سركة �سي �سي وعدد 
من ال�سركات االخرى التي لها م�ساهمات يف االنتاج اليومي للنفط املحلي ، وهناك جهود 
كبرية اخرى يف املناطق املفتوحة حيث قمنا موؤخرا بتوقيع اتفاقية مع �سركة اندوني�سية 

لتطوير واكت�سافات يف املنطقة الو�سطى ، وهناك ان�سطة كثرية يف هذا املجال .
اما الق�سم الثاين من امل�سروعات هي م�ساريع ال�سق ال�سفلي وكان اكرب ن�ساط يف حركة 
�سركة اوربك مل�سايف البرتوكيماويات يف تو�سع يف �سحار وهي قائمة االن وهو م�سروع 
حت�سني امل�سفاة ومعاجلة م�ساكل التلوث وامل�ساكل البيئية ويف نف�ص الوقت يعطينا طاقة 
، كما توجد هناك فر�ص اخرى الإن�ساء م�ساريع برتوكيماويات جديدة ،  انتاجية اكرب 
ال�سائل من منطقة  الغاز  بالبال�ستيك يعتمد على حتويل  اي�سا م�سروع خا�ص  ولدينا 
فهود وحتويله اىل مواد اخرى مثل االثلني والبويل بروبلني وهي عبارة عن البال�ستيك 
، ولدينا م�سروع اخر حتت ا�سراف �سركة النفط العمانية مع م�ستثمر من ابوظبي وهو 
جميعها  امل�ساريع  وهذه   ، االقت�سادية  الدقم  مبنطقة  وبرتوكيماويات  م�سفاة  م�سروع 
لديها ب�سمات يف قطاع النفط والغاز على املدى الق�سري والطويل ووزارة النفط م�سرفة 
على مثل هذه امل�ساريع وتوفري لهم التخطيط امل�ستقبلي واالمكانيات املتاحة الجناحها 

والتعاون مع ال�سركات املنفذة مبا يعود بامل�سلحة العامة على ال�سلطنة .

- منر حاليا بفرتة تر�جعات ملحوظة يف �أ�ضعار �لنفط فماهي �هم �ل�ضباب يف 
نظرك ور�ء �نخفا�س ��ضعار �لنفط يف �لوقت �حلايل وب�ضكل مفاجئ ؟

�سنة   15 الـ  خالل  النفطي  القطاع  يف  العمل  جمال  يف  املتوا�سعة  خربتي  خالل  من   -
املا�سية فانه هناك اربعة ا�سباب ا�سا�سية لتحديد ا�سعار النفط وهي كالتايل :- 

- العر�ص والطلب  - ا�سعار ال�سرف    -  اال�سباب ال�سيا�سية    -اقت�ساد العامل وخ�سو�سا من الدول العظمى 
فانه من خالل خربتي ان اي عامل من هذه العوامل التي مت ذكرها عندما يكون به تغري  
فاإن له تاأثري على اأ�سعار النفط اما �سعودا او انخفا�سا ، ولكن عندما يحدث تغيري يف كل 
هذه العوامل االربعة يف نف�ص الوقت فانه هذه العوامل يكون لها موؤثرا كبريا  وب�سكل 
بقية  بني  ال�سرف من  ا�سعار  ما حدث يف  مثل  ايجابي  عامل  بالرغم من وجود  �سلبي 
العوامل ال�سلبية االخرى حيث انه عندما نقوم يتحليل بقية العوامل االخرى جندها 
�سلبية وهي ال�سبب يف ان اأثرت على ا�سعار النفط باالنخفا�ص ب�سكل كبري كما ن�سهده يف 
الوقت احلايل وهو ما يوؤثر �سلبياً بطبيعة احلال على م�ستوى ايرادتنا النفطية املوؤثرة 

على موازنة الدولة وكذلك هو احلال لبقية الدول االخرى امل�سدرة للنفط .

توقعات باأن تطول مدة بقاء ��ضعار �لنفط منخف�ضة 
- ما هو ت�ضوركم لالو�ضاع �ملقبلة �لتي �ضوف تكون عليها ��ضعار �لنفط ؟

- هناك بع�ص الت�سورات وهي االتي :-
مثلما  فانه  موؤقتة  النفط  ا�سعار  على  املوؤثرة  العوامل  كانت  اذا  تقول  نظرية  هناك   -
انخف�ست اال�سعار وهبطت ب�سكل �سريع فانها قد تنعك�ص وت�سعد لرتتفع ب�سكل �سريع 
انا غري متفق مع هذا الت�سور وال اعتقد ان اال�سعار �سوف تعاود  ، ويف و�سعنا احلايل 
م�ستوى  بتخفي�ص  قرار  باتخاذ  اوبك  منظمة  تقم  مل  اذا  وخ�سو�سا  �سريعا  ال�سعود 

االنتاج يف الدول امل�ساركة بها.
ال�سني  مثل  النامية  والدول  العظمى  الدول  اقت�ساد  بنمو  موؤ�سرات  وجود  حال  يف    -
وامريكا والهند فان اال�سعار ميكن حتافظ على متو�سطات اال�سعار ما بني 70 اىل 85 
هذا  يف  كثريا  متفائل  غري  ولكنني  القادمتني،  للن�ستني  ت�سوره  ميكن  ما  وهذا  دوالر 

اجلانب ونتوقع ان تطول فرتة االنخفا�ص يف ا�سعار النفط .

�ضعر 70  �إىل دون  �لنفط  �لنزويل لأ�ضعار  ي�ضتمر �لجتاه  �ن  - هل تتوقعون 
دولر� للربميل خالل �لفرتة �لقادمة ؟

اتوقع ذلك وخ�سو�سا اذا مل تقم منظمة اوبك باتخاذ قرار بتخفي�ص ن�سبة االنتاج من 
الدول االع�ساء المت�سا�ص ن�سبة الفائ�ص من املعرو�ص من النفط اخلام .

متو�ضط �ضعر برميل �لنفط يف عام 2014
- كم يبلغ متو�ضط �ضعر  �لبيع �ملتوقع للربميل �لو�حد خالل عام 2014م باأكمله 
، وما هي توقعاتكم �لجمالية لنعكا�ضات متو�ضط �ضعر �لعائد�ت �لنفطية على 

�ملو�زنة �لعامة لهذ� �لعام ؟ هل �ضتحقق �ل�ضلطنة عجز� يف ميز�نيتها ؟
ان تقديرات ا�سعار النفط و التقلبات يف اال�سعار حدثت يف مراحل خمتلفة، و�سوف ينتهي 
�سعر النفط مع نهاية العام احلايل 2014م يف حدود 104 دوالرات تقريبا ونعترب انه �سعر 
مريح لعام 2014م ان ا�سعار الت�سليم ل�سعر الربميل حتى نهاية �سهر دي�سمرب القادم معلومة 
لدينا ، حيث يتوفر لدينا �سعر الت�سليم ملا هو م�ستحق عن ال�سهرين القادمني .   ونتمنى ان 

ال تغلق احل�سابات اخلتامية مل�سروفات االنفاق يف نهاية عام 2014م بن�سبة عجز  .

�جر�ء�ت  �و  �ضيا�ضات  �ل�ضلطنة  حكومة  يف  ممثلة  �لوز�رة  لدى  يوجد  هل   -
�أو ��ضالحات �قت�ضادية لأية تر�جعات يف �ضعر  بديلة �وحتوطية وحتفظية 

نفط �خلام �لعماين يف �حلالت �لغري حم�ضوبة �و متوقعة خالل �ل�ضنة ؟
احلكومة �سبق واأن مرت بحاالت وجتارب �سابقة الإنخفا�سات ا�سعار النفط  وا�ستطاعت اأن 
تتكيف وتتعامل مع مثل هذه احلاالت لذلك فاإن احلكومة تبذل جهودا ملراجعة االإنفاق 
لتنويع  اإجراءات  هناك  و   االنخفا�ص  ا�ستمرار  حالة  يف  االإيرادات  مع  التعامل  وكيفية 
املنا�سب و احلكومة تنتهج مبداأ احليطة  الوقت  م�سادر الدخل �سيتم االإعالن عنها يف 
والتحوط فيما يتعلق بتقديراتها وتوقعاتها الأ�سعار النفط واأنها م�ستعدة للتعامل مع 
تقلبات االأ�سعار يف حاالت االنخفا�ص ولكن نود ان ن�سري نحن يف وزارة النفط باننا ل�سنا 
ولكننا  بها  نتحكم  ان  ن�ستطيع  وال  النفط  ا�سعار  حتديد  عن  مبا�سر  ب�سكل  م�سوؤولني 
كحكومة عندما يكون هناك تاأثري يف انخفا�ص االيرادات النفطية ب�سبب انخفا�ص كمية 
االنتاج فان هذا من دور وزارة النفط يف البحث يف توفري البدائل النفطية التي تعو�ص 
اي ن�سبة انخفا�ص يف كمية االنتاج . اما اذا كانت التاأثري على ن�سبة االيرادات النفطية 
ب�سبب انخفا�ص اال�سعار فانها م�سوؤولية كل احلكومة واالجراءات قائمة من كل الوزارات 
اليرادات  واملتابعة  املطلعة  اجلهة  كونها  املالية  وزارة  مقدمتها  يف  ويكون  واحلكومة 
وم�سروفات الدولة مبختلف انواعها ، ونحن يف ووزارة النفط والغاز مع االخرين كجزء 
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من منظومة احلكومة نبحث يف تقلي�ص امل�سروفات والتكاليف لتقليل اي عجز ممكن 
ايرادات  يف  مهم  جزء  هو  النفطي  القطاع  ان  ومبا   ، الدولة  كاهل  على  عبئ  ي�سكل  ان 
الدولة ولديه م�سروفات كبرية يف م�سروعاته ، فقد قامت الوزارة بامل�ساهمة بتخفي�ص 
االنفاق وامل�سروفات يف القطاع النفطي ، ومت التوا�سل مع كل اجلهات املحيطة واملتعاملة 
مع وزارة النفط ملراجعة موازنات امل�ساريع املطروحة يف القطاع النفطي ومت تخفي�ص 
، ومت  ريال يف ميزانية عام 2015م  اكرث من مائة مليون  تكاليف م�سروفات ت�سل اىل 
اختيار بع�ص الدرا�سات التي ميكن ان يتم تاأجيلها دون التاثري على انتاجية ال�سلطنة 
انفاقاتها  ُقل�ست  ولكن  فيها  للبدء  اعتمدت  او  قائمة  مل�ساريع  الغاء  هناك  يكون  ولن 
م�سروعات  وتقييم  مبراجعة  2015م  عام  خالل  �سهور  ثالثة  كل  دوري  ب�سكل  و�سنقوم 
الوزارة ب�سكل م�ستمر حتى نهاية العام ولن يكون هناك تاأثري على كمية االنتاج النفطي 
يف  فقط  تخدم  موؤقتة  حلول  اىل  دائما  حلولها  يف  تبحث  ال  النفط  ووزارة   ، لل�سلطنة 
عام 2015م وتخلق م�سكلة على املدى البعيد ، وامنا نعمل وفق روؤية تخدم ا�سرتاتيجية 

ال�سلطنة على  املدى البعيد ت�ساهم يف املحافظة على مقدرات الدولة وتنميتها .

�لنفطي  �ملخزون  �ن  يفيد  �لربيطانية  �لنفط  �ضركة  من  تقرير  هناك   -
لل�ضلطنة يكفي ملدة 16 �ضنة تقريبا ، ما ر�أيكم يف ذلك ؟

ل�ست قلقاً من من انخفا�ص ن�سبة انتاجنا للنفط حيث تثبت الدرا�سات ان يوجد لدينا نفط 
يكفينا ملدة اخلم�سة ع�سرة �سنة القادمة على االقل دون انخفا�ص وميكن لهذه املدة ان تزيد 
ملدة اطول يف الدرا�سات والتقديرات امل�ستقبلية   مل�ستوى حجم النفط املتوفر لدينا ، كلما 
مير الوقت والزمن فان ال�سلطنة تبحث يف اكت�سافات نفطية جديدة وغالبا هذا التقدير 

يتكرر بعد مرور �سنوات او فرتات زمنية الحقة وميكن ان تختلف من فرتة الأخرى .

ن�ضبة �ل�ضتهالك �ملحلي للنفط و�لغاز يف تز�يد   .. و�كرث من 70% من دعم 
�ملحروقات ت�ضل �ىل غري م�ضتحقيها.. ��ضتهالكنا للغاز يف عمان ي�ضل �ىل %95 ..

ما هي �هم �ملخاوف �مل�ضتقبلية �لتي ترونها وجتدونها حتٍد لكم خالل �ل�ضنو�ت 
�ملقبلة يف قطاع �لنفط و�لغاز ؟

، حيث  اأي�ساً  كبري  به حتدي  يوجد  والذي  الغاز  هو  بالنفط  يتعلق  الذي  االخر  ال�سي 
اننا يف ال�سلطنة نعتمد على الغاز بن�سبة ت�سل اىل 95% لتوليد الكهرباء وانتاج املياه وال 
ال�سركات  الكثري من  اأخرى لتوليد هذه الطاقة كما يوجد هناك  يوجد لدينا م�سادر 
ال�سناعية االخرى تعتمد على الغاز ب�سكل اأ�سا�سي يف عملها  . ونحن نحتاج اىل املزيد 

من التفكري  امل�ستقبلي حول كفاية الغاز يف امل�ستقبل .
- خماويف امل�ستقبلية هو م�ستقبل الطاقة يف البلد واال�ستهالك املحلي للمنتجات النفطية 
، لذا يجب ان ننظر يف مو�سوع الدعم احلكومي للمحروقات ب�سكل جدي وتوجيهه لفئات 
مل�ستحقني له ، الأن هناك ن�سبة كبرية من الدعم ميكن ان ت�سل لغاية 75% ت�سل اىل غري 

م�ستحقيها ، ويف نظري ان ت�سخي�ص حالة الدعم احلالية هي كاملر�ص والذي يجب ان 
اأ�سياء هي املحروقات و الكهرباء واملياه ،  يعالج ، و يجب ان يذهب مل�ستحقيه يف ثالثة 
ومن ال ي�ستحق هذا الدعم يجب ان يدفع قيمته كاملة وذلك كوننا يف ال�سلطنة ال يوجد 
لدينا �سرائب مفرو�سة حتقق التوازن يف مقدار الدعم املدفوع لكافة ال�سرائح املختلفة .
او  احلكومية  النظر  وجهات  اختلفت  للمحروقات  احلكومي  الدعم  جانب  م�ساألة  يف   -
املمثلة لل�سعب حولها ، حيث ان كل جهة تَقِيم املو�سوع من خالل العوامل املوؤثرة عليها 
فمثاًل اع�ساء جمل�ص ال�سورى لديهم راأي با�ستمرار الدعم مثل ما هو عليه االن ، ويف 
النفط يف�سلون  املالية وكذلك وزارة  املالية الأنه لديها عجز يف موازنتها  املقابل وزارة 
له  للم�ستحقني  الدعم  لتوفري  احللول  وايجاد  له  امل�ستحقني  غري  عن  الدعم  رفع 
وهناك حلول كثرية لتوفريها للم�ستحقني لها ، ولكن طريقة و�سيا�سة الدعم احلكومي 
ا�سبحت متا�سلة كفكر يف عقول الكثري من املواطنني وا�سبحت غري قابلة للنقا�ص يف 

كيفية تطبيقها او تنفيذ اآليتها وهذا حتدي م�ستقبلي لتغيريه . 
-  ومن التحديات االخرى لدينا يف مو�سوع توفري اال�ستهالك النفطي والطاقة انه ال 
انواع الطاقة واملياه وهذا عبئ اخر على  توجد ثقافة الرت�سيد يف اال�ستهالك ملختلف 

احلكومة ت�سعى تو�سيله اىل املواطنني . 
- املواطن العماين اذا �سافر اىل دواًل خارج ال�سلطنة فانه يدفع تكاليف قيمة املحروقات 
التي يت�ستخدمها كاملة دون احل�سول على اية خ�سومات او دعم ا�ستهالكه ، بينما نحن 
ويح�سلون  واالجانب  وال�سواح  الزوار  �سمنهم  ومن  اجلميع  منها  ي�ستفيد  حمروقاتنا 
على ح�سة املواطن يف الدعم املقدم له يف املحروقات والكهرباء واملياه ، ويدفعون فقط 

ن�سبة 30% تقريبا من القيمة احلقيقية لتلك املحروقات .
- نحن حاليا ن�ستخدم الغاز لتوليد الكهرباء ون�ستهلك الغاز بن�سبة كبرية جدا لتوليد 
بها  نفكر  ان  لتوليدها ونحتاج  البدائل االخرى  النظر يف  انه يجب  الطاقة ونرى هنا 
ونطبقها ، حيث ان كثري من الدول املتقدمة والنامية ت�ستخدم بدائل متنوعة لتوليد 
الطاقة مثل الفحم اجلريي وغريه من امل�سادر االخرى  وال حتتاج اىل الغاز ب�سكل كبري 
يف هذا اجلانب ، واذا طبقنا البدائل االخرى فانها ارخ�ص وتقلل من التكاليف العالية يف 
جمال توليد الكهرباء ، ون�ستطيع ان ن�ستغل ثرواتنا النفطية يف احل�سول على عائدات 

ا�سافية ت�ساهم يف مناء البالد وتطويرها .
لذا اعتقد ان اهم التحديات التي تواجهنا هي اال�ستهالك املحلي للنفط والغاز اننا نرى 
املقابل ال يوجد هناك  ا�ستهالكنا للنفط يتزايد ب�سكل وا�سح يف كل عام ويف  ان معدل 
عائد او انتاجية توازي او تفوق معدل االإ�ستهالك ، حيث ان معدل اال�ستهالك املحلي 
بداأ با�ستهالك ثمانني الف برميل يوميا عند بناء م�سفاء ميناء الفحل وارتفعت اىل 

واالآن  الف  مائة 
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ا�سبحنا ن�ستهلك ما يقارب مائة وخم�سني الف برميل يوميا من انتاج النفط العماين 
اأي اأننا ن�ستهلك حملياً تقريباً ما ن�سبته 15% من انتاجنا اليومي داخل ال�سلطنة وبقيمة 
مدعومة من الدولة ب�سعر 30 دوالر فقط  وامل�ستهلك االخر للنفط هو امل�ستهلك الدويل 
  . الواحد  للربميل  دوالر   باأ�سعار جتاوزت 100  لهم  ويباع  ال�سلطنة  امل�ستورد من خارج 
لذا جند ان هناك 70 دوالر تقريباً للربميل الواحد تدعمها ال�سلطنة للمواطنني وهو 
دعما  ي�سكل  الفارق  وهذا  ال�سنة  يف  ريال عماين  املليار  قيمة  يعادل  وهائل  مبلغ �سخم 
االنتهاء  بعد  املقبلة  ال�سنوات  خالل  املحلي  ا�ستهالكها  تزيد  �سوف  وال�سلطنة   ، كبرياً 
من امل�ساريع احليوية وال�سخمة مثل م�سروع القطار  وغريه من امل�ساريع االقت�سادية 
االخرى التي ترفع ن�سبة اال�ستهالك النفطي املحلي ، لذا فانه يتوجب على ال�سلطنة 
لهذا  احلكومي  العبئ  هذا  من  وتخفف  تقلل  التي  البدائل  بحث  يف  قدما  اال�ستمرار 
الدعم بخلق بدائل الطاقة وتنويع م�سادر الدخل واحل�سول على عائدات تغطي هذه 
اال�ستهالكات ، والتحدي الكبري هنا هو بحث توجيه هذا الدعم اىل امل�ستحقني له فعلياً 
، ومواجهتنا لتطبيق احللول والبدائل التي ت�ساهم يف عدم انخفا�ص االيرادات يف مقابل 

تزايد اال�ستهالك .

- هل �لرفع �ملقنن للدعم عن �ملحروقات �أمٌر و�رد يف هذه �ملرحلة ؟
يف وجهة نظري ال�سخ�سية انه يجب ان يتم التفكري يف هذا املو�سوع ب�سكل جدي ودرا�سة 
عوائده االيجابية على على الدولة وعلى املواطنني ومو�سوع رفع الدعم عن امل�ستقات 
النفطية هي م�سوؤولية موؤ�س�سات حكومية ياأتي على راأ�سها وزارة املالية وجمل�ص املالية 
وموارد الطاقة، واحلديث حول هذا املو�سوع م�ستمر ، فاحلكومة لن ت�ستطيع ان ت�سري 
على هذه ال�سيا�سة احلالية حيث ان مبيعات املحروقات احلالية تبيع باأ�سعار كبرية وعلى 
�سبيل املثال اأكرث من 20% من اإنتاجنا من النفط ي�ستهلك يف ال�سوق املحلي وا�ستهالك 
هذه الن�سبة يكون ب�سعر بني 35-40 دوالرا واقت�سادنا ال ي�ستطيع ان يتحمل بيع كميات 
كبرية من النفط بـ 40 دوالرا ، يف ال�سابق كان �سعر الربميل يباع باكرث من 100 دوالر 
عام  بداية  كان عليه يف  باملقارنة مبا  وب�سكل كبري  انخف�ص كثريا  الربميل  �سعر  واالن 
ن�سبته  حملي  نفطي  ا�ستهالك  لدينا  ويوجد  ال�سوق  با�سعار  نتحكم  ال  ونحن   ، 2014م 
�سعر  ال�سلطنة على  داخل  نبيعه  اإنتاجنا  كان جزء كبري من  فاذا    ، عالية وكبرية جدا 
اإذا ما علمنا ان منو  اأو 40 دوالرا معنى ذلك ان هناك فارقا كبريا جدا هذا  30 دوالرا 
اال�ستهالك يف ال�سلطنة للنفط ينمو �سنويا بن�سبة اأكرث من 10% فاإذا كانت حاليا ن�سبة 
تقريبا  اال�ستهالك  �سي�سبح  �سنوات  ع�سر  فبعد  ال�سنة  يف  برميل  األف   150 اال�ستهالك 
300 األف برميل وهو ما يعني 30% من اإنتاجنا، كما انه كل خم�ص �سنوات يجب اأن نبني 
اأو  مليارين  ن�سرف  ان  ن�ستطيع  فهل  �سيزيد  واال�ستهالك  الطلب  الأن  جديدة  م�سفاة 
ثالثة مليارات كل خم�ص �سنوات، ومن هنا فاإن هذا لي�ص له مردود اقت�سادي وال منطقي 
فامل�ستهلك الذي ي�ستطيع ان ي�سرتي �سيارة بخم�سة اآالف ريال ي�ستطيع ان يدفع مائتي 

بي�سة للرت الوقود وهذه وجهة نظري ال�سخ�سية ولي�ست وجهة نظر احلكومة.

كلفة ��ضتخر�ج �لغاز مرتفعة حاليًا   ...  وقد يكون �ضعر �لبيع فيه غري جمٍد 
لبع�س �مل�ضروعات

�ل�ضلطنة ي�ضل �ىل  لغاز  ��ضتهالكنا  باأن  ��ضرمت  �ل�ضابق  -  من خالل حديثكم 
�حلرة  �ملناطق  �ن  علمنا  �ىل  منا  ونحن   ، جد�  عالية  ن�ضبة  وهي   %95 ن�ضبة 
عدم  ب�ضبب  �مل�ضروعات  من  عدد  ت�ضتقطب  مل  �ل�ضلطنة  يف  و�ل�ضناعية 

�مكانيتهم توفري �لغاز لهذه �مل�ضروعات ؟
بالقدر  الوقت احلايل حمدود وغري كايف  الغاز يف  ان  ، �سحيح  هذا حتدي كبري لدينا 
املطلوب ، وبالفعل مت رف�ص بع�ص طلبات امل�سروعات ب�سبب ان الغاز اجلديد لدينا كلفته 
عالية وت�سل كلفة الغاز النتاجه من 3 اىل 5 دوالر يف الوحدة احلرارية ، وعندما يتم 
عر�سه على م�سروعات ال�سركات املتقدمة باأكرث من ذلك فانه ي�سبح بالن�سبة لهم لي�ص 
 BP له جدوى اقت�سادية لنجاح  م�ساريعهم ومن هنا ياأتي الرتاجع ، ولكن نامل م�سروع
، اما امل�سكلة  يف الفرتة القادمة ان ي�ساعد يف توفري بع�ص االحتياجات ال�سغرية للغاز 
الثانية التي نواجهها يف توفري الغاز هي عملية النقل حيث انه يوجد لدينا خطني يف 
كل من �سحار و�ساللة ولكن هذه اخلطوط تعترب مليئة و يف الوقت احلايل وال يت�سنى 
توفري احتياجات اكرث لهم يف الوقت الراهن ، ولكن الغاز �سوف يكون متوفر ب�سكل اكرب 

يف منطقة الدقم االقت�سادية .

�لغاز �لير�ين 
وقعت �إير�ن و�ضلطنة عمان يف �لعام �جلاري �تفاقية لإن�ضاء خط �أنابيب يربط 
خط  �إن�ضاء  �لتفاقية  وتت�ضمن   ، �لطبيعي،  بالغاز  عمان  لتزويد  �لبلدين  بني 
�أنابيب، ي�ضدر 10 مليار�ت مرت مكعب من �لغاز �لإير�ين �إىل عمان �ضنويا ، مل 

ن�ضمع عن تطور�ت يف هذ� �جلانب هل توقف هذ� �ملو�ضوع �ما ماز�ل م�ضتمرً� ؟

نحن مل نتوقف يف متابعة هذا اجلانب مع ايران ونحن متوا�سلون معهم وو�سلنا اىل 
مرحلة يف البحث معرفة كيفية و�سول خط الغاز من ايران اىل ال�سلطنة ولكن هناك 
ب�سبب  ايران  اىل  بالكامل  اخلط  تو�سيل  ب�سببها  ت�ستطيع  ال  ال�سركات  لبع�ص  عوائق 
للنظر يف  املجال  �سركات متخخ�سة يف هذا  وتقدمت عدة  وال�سيا�سي  االقليمي  و�سعها 
املو�سوع ، ولكن اغلبها يكون لديه حتفظ يف ا�ستكمال اجلزء اخلا�ص بتو�سيل الغاز يف 
املنطقة التي تخ�ص ايران ولي�ص لديها اي مانع من توفري املعدات وو�سائل التو�سيل يف 
اجلزء اخلا�ص بال�سلطنة ، ومن خالل التباحث مع املعنني يف ايران كانت هناك مبادرة 
من جانبهم باأن لديهم �سركات ميكنها ا�ستكمال تنفيذ خط نقل الغاز يف اجلزء اخلا�ص 

بهم متهيدا ال�ستكمال امل�سروع ، وجاري العمل نحو ا�ستكمال الالزم يف هذا ال�ساأن

عام 2015م �ضوف يكون �ضعبًا ....     و�نتاجنا 990 �لف برميل يوميًا .
* ماهي توقعاتكم للتاأثري�ت �لتي قد حتيط مبو�زنة �لدولة يف عام 2015م 

و�ملرتبطة بعائد�ت �لنفط يف �ل�ضلطنة ؟
دوالر    85 �سعر   ا�سا�ص  على  للدولة حمددة  العامة  املوازنة  فان  2015م  لعام  بالن�سبة   -
لًلربميل الواحد وقد حتقق ال�سلطنة عجز يف هذه ال�سنة من مليارين اىل 3 مليار ريال . 
ويف هذا االطار ان ال�سلطنة قبلت على نف�سها حتدي كبري حيث انها اول مرة يف تاريخها 
تقوم بتحديد �سعر النفط يف املوازنة العامة للدولة باأكرث من ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ، 
حيث ان من املعمول به عادة هي ان تقوم الدولة بتحديد �سعر النفط يف موازنة الدولة 
باأقل من متو�سط اال�سعار املتداولة ، وي�سكل هذا حتدي كبري حلكومة الدولة ، ولكني 

اعتقد بان عام 2015م �سوف يكون به عجز مايل ملوازنة الدولة .
برامج  الرت�سيد يف  احلكومية يف مقرتحاتها  الوزرات  تراعي  �سوف   2015 موازنة  و يف 
والغاز  النفط  وزارة  ب�سكل عام ونحن كذلك يف  ، واحلكومة  املتوقعة لكل جهة  االنفاق 
، فاحلكومة حري�سة  اأ�سعار النفط  ا�ستمرار انخفا�ص  تبحث البدائل املختلفة يف حالة 
على اأن تبقى ن�سبة العجز يف املوازنة منخف�سة ويف حدود املعقول بجانب ا�ستمرار تنفيذ 

الربامج االمنائية ملختلف القطاعات.
واتوقع اأن ي�سل اإنتاج ال�سلطنة من النفط اخلام يف بع�ص اأيام عام 2015 اإىل مليون برميل 
حيث يتم حالياً العمل على اإنتاج 990 األف برميل يومياً والذي يتم التخطيط له ليبقى 
او  انخفا�ص  تاثريات  عن  للحديث  بالن�سبة  اما  قادمة.  �سنة   15 اإىل  ت�سل  طويلة  ملدة 
تذبذب اأ�سعار النفط فاإنه من غري املتوقع اأن ترتفع االأ�سعار اأكرث من 85 دوالراً للربميل 
ال�سعر املحدد ملوازنة الدولة  خالل الفرتة املقبلة وباعتقادي بانها �سوف تكون اقل من 
وت�سري بع�ص التقارير املتخ�س�سة يف تقييم ا�سعار النفط انه من املحتمل ان تظل اال�سعار 
منخف�سة خالل الفرتات القادمة لذلك فان هناك حتديا كبريا اأمام �سندوق االحتياطي 
العام للدولة وامل�سروفات والربامج يف موازنة عام 2015م و�سوف تكون هذه ال�سنة �سعبة 

لنا وللموازنة العامة للدولة وامل�سوؤولني بـــــــدورهم �سيتخذون قرارات �سعبة  .

�نخفا�س �ضعر �لنفط هو دور �قت�ضادية تتكرر ..   �ضرورة �لعمل يف �لتخفيف 
من تاثري�ت �نخفا�س ��ضعار �لنفط 

 ، �ملال و�لعقار  - ما هي تاأثري�ت �نخفا�س �ل�ضعار يف �لنفط على كلتا �ضوقي 
وما هي م�ضتوياتها ؟

�سابقة  حاالت  يف  مرت  للنفط  املنتجة  الدول  وكذلك  ال�سلطنة  باأن  االافادة  اود  اواًل 
بانخفا�سات مماثلة لالنخفا�ص احلايل يف اأ�سعار النفط بل وبع�سها قد زادت م�ستويات 
االنخفا�ص فيها اكرث عن ذلك وو�سلت اال�سعار اىل مادون �سعر االربعني دوالرا للربميل 
اقت�سادها  ال�سلطنة  ان  بالذكر  اجلدير  ولكن  تتكرر،  اقت�سادية  دورات  وهذه   ، الواحد 
متني ويخطو خطوات ثابتة وفق خطط تنموية متوازنة ، واأن�سح هنا بعد خلق حاالت 
ذعر مبالغة توؤثر على كال القطاعني العقاري واملايل ، ويجب ان ال يثار اخلوف بيننا 
ازمة عميقة وامنا قد يكون  انه  املال على  العقار و�سوق  ب�سكل كبري وان ال نتعامل مع 
ماحدث هو ت�سحيح لفرتة موؤقتة لالرتفاعات التي ح�سلت خالل الفرتة املا�سية ويف 
ال�سلطنة و�سوف تعود  بها  التي مرت  ال�سابقة  الغالب �سوف منر بحاالت مثل احلاالت 
اال�سعار كما كانت عليه �سابقا بعد عملية الت�سحيح حتى وان طالت هذه املدة ، ويجب ان 
نعرف ان التاأثري على �سوق املال و�سوق العقار يعتمد ب�سكل كبري على �سيا�سة احلكومة يف 
احلفاظ على م�ستوى االنفاق يف الدولة وتطوير البنى التحتية ومعدل ن�سبة النمو فيها 
تاأثري االنخفا�ص  فان  والنمو  التطور  الدولة احلفاظ على م�ستويات  ا�ستطاعت  فاإذا   ،
�سيكون حمدودا والعك�ص �سحيح ، مع علمنا باأن م�ستوى االنفاق احلكومي من جانب 
اخر يعتمد ب�سكل كبري على االيردات النفطية ، فال�سوؤال هنا هو كم من الوقت ت�ستطيع 
اال�ستعانة  على  قدرتها  مدى  وما  احلكومي  االنفاق  م�ستوى  على  املحافظة  الدولة 
، وللم�ساهمة يف التخفيف من عبيئ هذا  بتوفري البدائل االخرى لالإيرادات النفطية 
ا�سعار  انخفا�ص  عن  النا�سئة  اال�سرار  من  للتخفيف  احلكومة  كاهل  على  من  الثقل 
النفط فان هناك عدد من املو�سوعات االخرى التي ميكن ان تتخذها الدولة لتغطية 
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وتعاون  بتكاتف  وذلك  اخلام  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  ب�سبب  موازنتها  يف  املتوقع  العجز 
والتجار  التخطيط  وجمال�ص  وامل�سوؤولني  احلكومة  من  لها  املمثلة  اجلهات  خمتلف 
واملواطنني فانه ميكن اتخاذ تدابري وبدائل من �ساأنها اال�سهام يف التخفيف من تاأثريات 
اولها  كثرية  واحللول  القادمة  للفرتات  البلد  يف  التنموية  اخلطط  على  النفط  اأ�سعار 
الية  او البرتول يف الدولة وحل م�سكلتها والتفكري يف  يجب رفع دعم �سعر املحروقات 
توجيه الدعم مل�ستحقيه الفعليني حيث الدولة تنفق ما يقارب املليار ريال عماين �سنويا 
كدعم للمحروقات وي�ستفيد منه غري امل�ستحقني له كما ذكرنا �سابقاً وهذا احلل �سوف 
ي�ساهم يف حت�سني موازنة الدولة على مدى طويل ، وميكن اي�سا للحكومة اعادة النظر 
العادلة لها لتحقيق اكرب قدر ممكن ان توفريه مع  امل�سروعات وو�سع القيم  يف تقييم 
عدم تعطيل وترية النمو والتطوير يف البلد ، وجدير بالذكر ان ال�سلطنة جاري العمل 
ثمارها  توؤتي  و�سوف  والهائلة  ال�سخمة  التنموية  امل�سروعات  على عدد من  فيها حالياً 
خالل الفرتة املقبلة ان �ساءاهلل و�سوف يكون لها دور يف امل�ساهمة يف الناجت املحلي للدولة 
واعادة  فيها  النظر  اأخرى يجب  امور  ال�سلطنة  يوجد يف  فانه  اخر  ومن جانب  ثانياً   ،
درا�ستها وتقييمها حيث يوجد يف عمان اكرث من مليون مركبة او و�سيلة نقل موزعة بني 
املواطنني واالجانب وال�سركات وموؤ�س�سات الدولة ويف اعتقادي يف هذا اجلانب انه يجب 
رفع املعدل املقرر عن ر�سوم جتديدها للم�ساهمة يف ايرادات الدولة وتوظيف عائداتها يف 
البلد بالرغم من انني اعتقد ان هناك الكثري من الذين ال يوؤيدونني يف هذا اجلانب ، 
ثالثاً : كل مواطن لديه اكرث من عقار اي اكرث من منزل يجب ان يدفع للدولة �سريبة 
العقارات اال�سافية وهذا معمول به يف كثري من الدول وخ�سو�سا عن العقارات املوؤجرة 
، رابعاً ان جميع اخلدمات يجب النظر يف ن�سبة الر�سوم امل�ستحقة على تخلي�سها ، على 
�سبيل املثل عندما يرغب �سخ�ص يف ان�ساء بناية تكلف ع�سرات او مئات االآالف وخ�سو�سا 
التي تن�ساأ لغري ال�سكن ال�سخ�سي اخلا�ص به فان املواطن يدفع ر�سم قدره خم�سة رياالت 
يف البلدية عن اباحة البناء وهنا ال يوجد تنا�سب بني مقدار الر�سوم واخلدمات املقدمة 
، لذا يجب ان تكون الر�سوم املفرو�سة متفاوتة وفقاً لنوعية وحجم اخلدمة يف خمتلف 
املعامالت التي حتتاج اىل ت�سريح من احلكومة يف خمتلف انواع املجاالت ومن خمتلف 
الوزارات . خام�سا ال�سلع والكماليات الغري �سرورية مثل املاركات العاملية وغرية يجب 

ان يكون عليها �سريبة .

�ل�ضتثمار يف �ضوق �لور�ق �ملالية 
�ل�ضتثمارية  �مل�ضروعات  توجيه  يف  دفع  �و  دور  و�لغاز  �لنفط  لوز�رة  هل   -
�ملرتبطة مب�ضاريعها يف �لنتاج �لنفطي �ىل �ل�ضوق �ملالية بحيث تدرج يف �ضوق 

م�ضقط لالور�ق �ملالية؟ 
ب�سفتي رئي�ص جمل�ص ادارة اوربك فاننا عملنا درا�سة بالتعاون مع بنك م�سقط ملقرتح 
، ولدينا موافقة مبدئية من وزارة  �سركة كبرية  العام وهي  طرح جزء منها لالكتتاب 
2016م  عام  يف  ينتهي  �سوف  الذي  التو�سع  م�سروع  بعد  واملخطط   ، املقرتح  على  املالية 
بعد ان يتم حتقيق االرباح فانه من املمكن طرح ن�سبة 15% او 20% من راأ�سمال ال�سركة 
الفرتة  املال خالل  ب�سكل جدي كمخطط للطرح يف �سوق  املقرتح  التفكري هذه  ، ويتم 
املذكورةاعاله ، اما ال�سركة الثانية التي هي حمط النظر الدراجها �سمن قائمة مقرتح 
ال�سركات التي نرغب يف ادراج جز منها يف �سوق م�سقط لالوراق املالية هي �سركة ابراج 
على  م�سى  �سركة  وهي  عمان  نفط  ل�سركة  بالكاملة  مملوكة  وهي   ، حفر  �سركة  وهي 
ان�سائها تقريبا 10 �سنوات وهي من ال�سركات التي حتقق ارباحا جيدة ، واخلطة ان يتم 
عر�سها للطرح العام خالل العام اجلديد 2015م ، والنظر يقع على ال�سركتني املذكورتني 

ب�سكل كبري  الدراجهما يف �سوق م�سقط لالوراق املالية .

 كلمة �أخرية ملعايل �لوزير يود �ن يذكرها يف مبنا�ضبة �لعيد �لوطني �ملجيد..
نرفع �أ�ضمى �آيات �لتهاين و�لولء و�لطاعة و�لعرفان 

لقائد �مل�ضرية �ملباركة حفظه �هلل ورعاه
قيادته  خلف  قدما  �مل�ضي  على  و�لعهد  و�لطاعة  �لولء  جمددين 

�حلكيمة بكل همة وعزم و�إقتد�ر
د�عني �هلل عزوجل باأن يحفظ ُعمان وينعم على �ضعبها باخلري و�لطماأنينة 
ور�حة �لبال على �لدو�م و�أن تو��ضل �لتطور و�لتقدم و�لنماء د�عني �هلل 
�ل�ضحة  مبوفر  وميده  �لدو�م  على  �ل�ضلطان  جاللة  يحفظ  باأن  عزوجل 
و�حلكومة  خطاه  �خلري  طريق  على  ي�ضدد  و�أن  �ملديد  و�لعمر  و�لعافية 
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الهادي اأحمد علي

ناِفذٌة للُدخول
 هذه �أنو�ر فجرك

لو كان هناك يوماً مف�سلياً واحداً يف حياة كل �سعب ، لكان الثامن ع�سر من نوفمرب هو ذاك اليوم يف 
تاريخ عمان بالداً وعباداً ، ففي هذا اليوم امليمون قي�ص اهلل لعمان اأن تكتب �سفحات جميدة يف تاريخها 
ولتبني   ، تكون  اأن  ع�سريٍة  دولة  الأي  ينبغي  كما  الع�سر  لتواكب  عليه  ترتكز  عظيم  ما�ٍص  لها  كدولة 
م�ستقبلها مدفوعة بقوة الطاقات التي فجرها ذلك النور واالأمل الذي ولد على اأر�سها يف ذلك اليوم ، 
والذي بذكره تختلط امل�ساعر ب�سكل يجعل املاآقي تفي�ص بالفرح واملحبة ، والفخر والر�سا ، وهذه النافذة 
ال�سغرية ، من هذه املجلة  تتقا�سر قامتها وال �سك ، يف اأن تعرب عن كل ما يجي�ص بالنف�ص عند التمعن يف 
ذكرى هذا اليوم وما يعنيه لكل فرٍد اأقلته هذه االأر�ص التي تغطت بالطيبة ، واأ�ستظلت ب�سماء �سافية من 
املحبة كنفو�ص �سعبها العظيم ، وقد ُكتب عن هذه املنا�سبة الكثري ، وكل من كتب عنها فهو بال �سك �سادق 
يف كل حروفه ، رغم عجز احلروف يف اأن حتتوي املعاين ، لكن ما حتاول هذه النافذه اأن تطل عليه هو بزوغ 
الفجر ال�سادق منذ اأول بياٍن �ساٍم األقاه �ساحب اجلالله ،  ف�سمع منه اأهل عمان الأول مرة لغة ومفردات 
جديدة ، �سمعوا القائد يخاطبهم » يا اأيها ال�سعب ، ويا �سعبي �ساأعمل من اأجل �سعادتكم وعليكم بالعمل 
معي بكل اإخال�ٍص وتفاٍن لغٍد اأف�سل » فزرع منذ اأول يوم روح االإنتماء ، اإنتماء القائد ل�سعبه ، ثم م�سى 
يذكرهم مبا�سيهم وح�سارتهم وعزتهم حاثاً اإياهم على اإ�ستعادة املا�سي التليد مرة اأخرى ، » يا �سعبي » 
اأول بيان »غداً �سي�سرق  يالها من عبارة ، ويا له من خطاب ، ولهذا اأحبوك كلهم ، حني وعدت قائاًل يف 
الفجر على عمان » ، و �سدقت ، فقد كان ، و اأ�سرق فجُر و�سبح عم �سيائه اأرحب االآفاق ، ونحن على ذلك 
من ال�ساهدين. و مل يغفل القائد حفظه اهلل ورعاه، دعوته ل�سعبه للم�ساعدة على بناء امل�ستقبل الزاهر ، 
اإتخذها  التي  املوفقة  التاريخية  الرعاية واخلطوات  ، وبف�سل  ، بف�سل اهلل  البناء والنماء  فبداأت م�سرية 
جاللته منذ فجر النه�سة ، من ت�سامح وم�ساحلة وطنية �سادقة ، كان لها اأعظم االأثر على اإحداث تقارب 
وحمبة متبادلني بني القائد و�سعبه ، فرت�سخت حمبتة يف قلوب جميع اأفراد ال�سعب. وحيث اأن احلب ال 
اأقام على هذه االأر�ص الطيبه ، وعرف معدن  اأحّبه كذلك كل من  يعرف احلدود وال وثائق ال�سفر ، فقد 
�سعبها الذي �سدق فيه قول الر�سول الكرمي �سلوات اهلل و�سالمه عليه حني قال »  لو اأن اأهل عمان اأتيت ما 
�سبوك وال �سربوك » �سدق ر�سول اهلل ونحن على ذلك من ال�ساهدين ، فما �سبونا وال �سربونا ، فاأحببناهم 
، واأجمعنا معهم على حمبة القائد. وما بني بيان جاللته االأول و اإطاللة جاللته امليمونه يف اخلام�ص من 
نوفمرب 2014 متتد اأوربعة واأربعون عاماً من القيادة الر�سيدة التي �سنعت ح�سارة ، ونه�سة حقيقية كما 
بلدانهم بحروف جريئة.  تاريخ  و  تاريخهم  ويكتبون   ، ي�سنعون  اأن  العظماء  للملوك  ينبغي  وكما   ، وعدت 
وقبل اأن ن�سدل �ستار هذه النافذه نرفع اأكف ال�سراعة واالإبتهال للموىل ال�سايف املعايف اأن ي�سبغ على جاللته 
بركًة يف العمر ، وبركة يف ال�سحة ، واأن يك�سيه ثوب ال�سفاء واملعافاة الدائمة. وبربكة اأ�سمائك احل�سنى يا 
رب، وبركة اآياتك البينات ، ومعزة مالئكتك ور�سلك ، وبدعوات كل املحبني واملحبات الداعني بظهر اجلهر 

والغيب اأكتب له �سفائك الذي ال يغادر �سقما، واأعده لوطنه �ساملاً غامناً.
�سادق التهاين واالأماين الطيبة ، لعمان قيادًة و�سعباً واإخواناً واأخواتاً بهذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا. 
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واأ�سبح مفهوم   ، الدول  الفرد مرجعية يقا�ص من خاللها تقدم  اأ�سبح فيه م�ستوى معي�سة  ها نحن نعي�ص يف زمن 
االأمن الغذائي ي�سري اىل قدرة الدولة على تاأمني حاجة �سكانها من الغذاء يف كل االإوقات ، وحتت كل الظروف ، وال 
غرو اإن اقرتن توفري الغذاء باالأمن ، و قد جاء يف الذكر احلنيف اأن املوىل عّز و جل حث النا�ص على عبادته بعد اأن 
اأطعمهم من جوٍع واآمنهم من خوف ، و االأمة التي متلك �سبل غذائها الدائم يف �ساعات احلرب وال�سلم ، ويف �ساعات 
الكوارث الطبيعية هي اأمة متتلك حريتها وحرية �سعبها من التبعية واالإ�ستغالل ، ومن نعم اهلل على هذا البلد الطيب 
، اإهتمام القيادة احلكيمة باالإن�سان وبقاءه حراً �سليماً معافًى ، كرمياً يف وطنه وكرمياً يف خارجه ، مزهواً بقيمته وقدرته 
، �سريكاً يف �سنع م�ستقبله ورا�سماً الأبعاده ، ومن هنا كان اإن�ساء الهيئة العامة للمخازن واالإحتياطي الغذائي لتطلع بدور 
توفري املواد الغذائية ب�سفة دائمة وتخزينها وفقا للمعايري املتعارف عليها لتفادي تلفها وتعوي�سها ب�سكل م�ستمر حتى 
ال تنق�ص عن امل�ستوى املطلوب ، وتن�سيق خطة توزيعها يف حاالت الطوارْى ، ومن هذه النافذة ال�سغرية نحاول اأن ن�سارك 
الهيئة العامة للمخازن واالإحتياطي الغذائي اإحتفالها بالعيد الوطني و نزجيها خال�ص التهاين وهي تعلن عن تاأ�سي�ص 
�سركة مزون ملنتجات االإلبان �ص م ع م ، والتي تعترب �سركة مملوكة بالكامل حلكومة ال�سلطنة ، وهي م�سروع �سخم يف 
اأهدافه وحجمه ، ي�ستهدف حتقيق االإكتفاء الذاتي من م�ستقات االألبان ، و �سي�سكل باإذن اهلل اإ�سافة نوعية وكمية ت�سهم يف 

حتقيق االأمن الغذائي و تنويع م�سادر الدخل وتوفري فر�ص عمل لقطاعات وا�سعة من ال�سباب . 

�سكلت روؤية عمان 2020 ، حمطٌة هامٌة يف  نه�ستها وم�ستقبلها الذي باتت ت�ست�سرفه بثقٍة واإدراك ، وهي وال �سك خطة 
طويلة املدى بعدد ال�سنني واحل�ساب اإذ غطت ربع قرن من الزمان )1996-2020( وحرٌي باالأجيال اجلديدة اأن تدرك 
العمل الدوؤوب الذي اإنطلق منذ فجر الت�سعينات الإعداد هذه االإ�سرتاتيجية م�ستلهماً النظرة الثاقبة حل�سرة �ساحب 
التي يجب  واالأهداف  ينبغي مراعاتها  التي  االأولويات  نرتيب  ، يف  ورعاه  املعظم حفظه اهلل  قابو�ص  ال�سلطان  اجلاللة 
الرتكيز عليها ، ويف م�سمونها االأعم ت�سعى هذه اخلطة الإيجاد موازنة بني املوارد املتاحة واإحتياجات املجتمع ، واالإهتمام 
القطاع اخلا�ص  الذات وتعزيز دور  االإعتماد على  النا�ص ب�سرورة  ، ورفع وعي  االإدخار  بالتعليم وخمرجاته وغر�ص روح 

واإحكام اأدوات الرقابة على املوؤ�س�سات العامة. 
و قد جاء يف االأخبار عن اإنطالق العمل الإعداد اخلطة اخلم�سية )2016-2020( والتي متثل احللقة االأخرية �سمن تلك 
الروؤية ، وت�سبو هذه احللقة اإىل موا�سلة العمل على حتفيز النمو االإقت�سادي ، وكبح جماح الت�سخم ، وموا�سلة االإرتقاء 
بالبنية التحتية ، كاملوانىء واملطارات وال�سكك احلديدية والطرق ، والتي تعترب حجر الزواية لتعزيز املوارد االإقت�سادية 
االإخرى غري النفطية كال�سياحة وال�سناعة والتعدين والرثوة ال�سمكية والزراعية ، هذا باال�سافة اىل النهو�ص ببيئة تقنية 
املعلومات ، وتعمل اخلطة على تعزيز دور املواطن وا�سراكه يف بلورة االإفكار ، والتعبري عن تطلعاته واآماله ، بحيث ي�ساهم 

القادرون واملثقفون على اإي�سال اأفكارهم ومرئياتهم عرب كافة و�سائل التوا�سل التي قربت اجلميع . 
ومما ال �سك فيه اأن من ينظر اإىل كل هذه الروؤى يدرك حقيقة واحدة ال جدال فيها وهي اأن االإن�سان ظل يحظى باالإهتمام 
يف كل خطط التنمية يف ال�سلطنة ، وهو اأمر ياأخذ قد�سيته من اهتمام باين نه�سة عمان املباركة حيث اأكد جاللته حفظه اهلل 

مراراً باأن االإن�سان العماين هو هدف التنمية وغاياتها.

يرجئون  النا�ص  واأ�سبح   ، احل�سن  والفاأل  املحبة  بني  ما  تتداخل  معان  العمانيون  نف�ص  نوفمرب يف  ع�سر من  للثامن 
واإبتهاجاً   ، العام  هذ  من  نوفمرب  من  ع�سر  الثامن  الثالثاء  يوم  ففي   ، امليمون  اليوم  هذا  مع  لتتزامن  منا�سباتهم 
على مطار �سحار  واالإنت�سار هبطت  والفرح  بالثقة  مفعم  بهيج  احتفايل  و يف جو  الوطني  بالعيد  البالد  باحتفاالت 
اأول طائرة قادمة من م�سقط ، تلك هي رحلٍة �سغريٍة مبقدار الزمن ، لكنها بال �سك قفزة كبرية بح�ساب االإجنازات 
والنهو�ص مبقدرات االأمة نحو غٍد ملٍي  بالوعد والتمني ، فها هي �سحار اليوم عرو�ساً اأكملت زينتها لتحتفل بعيدها 
لتطوير هذه  يهدف  برنامج مدرو�ص  وفق  انطلقت  التي  نه�ستها  و�سهادة   ، �سهادة ميالد مطارها  تكتب  وهي  الوطني 
، وال عجب  الر�سالة املحمدية  اإ�سعاع  ، ومركز  النا�ص  التاريخ واجلغرافيا وذكريات  اأعماق  ال�ساربة بجذورها يف  املدينة 
اإن اأولتها حكومة �ساحب اجلاللة تقديراً ت�ستحقه ، وقد �سهدت �سحار خالل ال�سنوات املا�سية قفزات هائلة وحتوالت 
اقت�سادية كربى جعلتها تت�سدر ن�سرات االأخبار العاملية و ِقبلٌة يوؤمها امل�ستثمرون والتجار وال�سناع ، و�سارت حمطة وقوة 
اإقت�سادية و�سناعية خلقت م�سادر متعددة للرزق واإ�سافة ملمو�سة للدخل القومي وحلياة النا�ص ، فهذا هو املطار مي�سك 
بكتف كل امل�ساريع العمالقة التي قامت باملدينة كميناء �سحار ال�سناعي ، وحتول ميناء ال�سلطان قابو�ص من مطرح اىل 
اأنا�ٍص يخططون ويعملون فريى اهلل  واإمنا بعزمية  بامل�سادفة  تاأِت  ، وهذه اجنازات مل  ال�سريع  الباطنة  ، و طريق  �سحار 
والنا�ص اأعمالهم مطارات حتط عليها اأقدام امل�سافرين ، وموانىء تتنزل على اأر�سفتها اخلريات ، وطرقاً ت�سري على ظهرها 

دواب من حديد �سخرها اهلل خلدمة النا�ص وما كانوا لها مقرنني 

ناِفذٌة للُروؤيِة 
�ملـــــوؤونُة 
�أمٌن و�أمان 

ناِفذٌة للُخُروج
�لإن�ضــــــان

هدف �لتنمية 

وِء ناِفذٌة لل�ضّ
 �ضحــــــــــار 

تنقل �لفرح جوً�
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توزيعات �لأرباح تدعم �ل�ضوق 
يف مو��ضلة تقدمها 

على  تعتمد  والتي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  اقت�ساديات  تواجه 
 ، املا�سية  االأ�سابيع  خالل  اأ�سعاره  تراجع  ب�سبب  كبرية  �سغوطات  النفط 
حيث انخف�ست اأ�سعار النفط بنحو 30% منذ �سهر يونيو املا�سي. ونتيجة 
لذلك فقد تاأثرت اأ�سواق املال باملنطقة بهذا الهبوط يف اأ�سعار النفط نظراً 
قد  النفط  اأ�سعار  وكانت  عليه.  الطلب  توقعات  حول  املخاوف  ال�ستمرار 
وا�ستمرت يف  اأكتوبر  �سهر  اإىل 80 دوالر يف  هبطت من 90 دوالر للربميل 
للربميل(.  دوالر   75 دون   ( احلايل  امل�ستوى  اإىل  و�سلت  االنخفا�ص حتى 
املوؤ�سر  بفقدان  حاداً  انخفا�ساً  املالية  لالأوراق  م�سقط  �سوق  �سهد  وقد 
امل�ستثمرين  فعل  لردة  نظراً  املا�سي،  ال�سهر  يف   %7 لنحو  لل�سوق  القيا�سي 

املبالغ فيها جتاه الهبوط ال�سريع وغري املتوقع يف  اأ�سعار النفط.
بف�سل  جيدة  العماين  االقت�ساد  حول  التوقعات  تزال  ال  حال  اأية  وعلى 
الرتكيز امل�ستمر على تنويع م�سادر الدخل وا�ستمرار االنفاق الكبري على 
منخف�سة،  دين  مب�ستويات  ال�سلطنة  تتمتع  كما  التحتية.  البنى  م�ساريع 
حيث ال يتعدى معدل الدين احلكومي يف مقابل الناجت املحلي االإجمايل 
التعاون  جمل�ص  بلدان  يف  العالية  الدين  م�ستويات  مع  باملقارنة   ،%4.9
 %34.25 قطر   ،%16.7 املتحدة  العربية  االإمارات  مثل  االأخرى  اخلليجي 
اإمكانية هائلة لزيادة متويلها  فاإن لدى عمان  والبحرين 43.87%. لذلك 
الت�سنيف  ا�ستقرار  ان  كما  االأمد.  طويلة  االقت�سادي  التو�سع  خلطط 
للت�سنيف  موديز  وكالة  ح�سب  اأ(   ( امل�ستوى  عند  لل�سلطنة  االئتماين 

االئتماين، يوؤكد على جدارتها االئتمانية.

�ستظل  وعليه  ا�ستقراره  على  لل�سلطنة  االقت�سادي  النمو  حافظ  وقد  هذا 
اأ�سا�سيات العمل التجاري والتوقعات امل�ستقبلية جيدة لتنعك�ص اإيجابياً على 
توزيعات  فان   2014 املالية  ال�سنة  نهاية  من  اقرتابنا  ومع  اأنه  كما  ال�سوق. 
، والتي تتميز بها بع�ص اال�سهم �سوف تكون حمل اهتمام  االرباح اجلذابه 
�سوق  احلالية. حيث ظل  الظروف  لل�سوق يف  دعماً  �ست�سكل  ،و  امل�ستثمرين 
م�سقط لالأوراق املالية اأحد اأعلى االأ�سواق يف عوائد توزيعات االرباح من بني 
اأ�سواق جمل�ص التعاون ، حيث تدفع معظم �سركات ال�سوق جزءاً كبرًيا من 
عائداتها كاأرباح موزعة ، كما حافظت على متو�سط العائد التاريخي والذي 
زاد عن 4%، وهو االأعلى عند املقارنة مع املعدل ال�سائد اخلايل من املخاطر. 

من بني خمتلف القطاعات، ظلت �سركات الطاقة االكرث جذًبا لال�ستثمار 
نظراً  وذلك  املخاطر،  جتنب  على  احلري�سني  للم�ستثمرين  بالن�سبة 
والتدفقات  اآدائها  يف  امل�ستقر  والتح�سن  لديها  االعمال  منوذج  ال�ستقرار 
النقديه اجليده وتوزيعات االرباح الن�سف �سنويه. ومع حتقيقها لعائدات 
تزيد عن 4.5% يف العام ونظراً لتقلب االأ�سعار املنخف�ص ن�سبياً فاأن �سركات 
الطاقة �ست�ستمر يف االإبقاء على مكانتها كاأحد اأكرث االأ�سهم التي يف�سلها 

امل�ستثمرون. 
وزيادة  ال�سباب  �سريحة  منو  مثل  املواتية  الدميوغرافية  العوامل  تدعم 
الدخل القابل لل�سرف قطاعي االت�ساالت و ت�سويق النفط والتي اأظهرت 
اآدائها. وقد ظلت �سركتا االت�ساالت املدرجتني بال�سوق  حت�سناً ملمو�ساً يف 
وا�سرتاتيجياتها  امل�ستقرة،  لعائداتها  نظراً  املف�سلة  االأ�سهم  بني  من 
العالية  االأرباح  من  حافل  �سجل  اىل  باال�سافه  االيجابيه،  امل�ستقبليه 
 %70 عن  يزيد  انفاق  معدل  االت�ساالت  �سركات  �سجلت  حيث  والثابتة، 
اأن حتافظ هذه  يتوقع  االأخريين، كما  العامني  وعائدات تفوق 6% خالل 
ال�سركات على معدالت دفع ح�س�ص االأرباح يف العام احلايل بتقدمي عائدات 

جاذبة للم�ستثمرين. 
انفاق  معدل  اأي�ساً  الثالثة  النفطية  املنتجات  ت�سويق  �سركات  �سجلت  كما 
املا�سيني  العامني  خالل   %4 فاق  جيد  عائدات  ومعدل  عن%65  زاد  عاِل 
هذه  ت�ستمر  اأن  ويتوقع  اجليده.  وميزانياتها  امل�ستقرة  عائداتها  بف�سل 

ال�سركات يف �سيا�سات توزيعات االأرباح اجليده خالل العام احلايل.
مثل  املختلفة  ال�سناعية  املوؤ�س�سات  حتقق  اأن  يتوقع  تقدم  ملا  باالإ�سافة 
�سركات االأ�سمنت ومواد البناء وال�سناعات التحويلية - التي ت�ستفيد من 
اأف�سل، حيث �سُيرتجم  اأداًء  املنطقة-  ال�سخمة يف  التحتية  البنى  م�ساريع 
الطلب القوى على منتجات هذه املوؤ�س�سات على �سكل حجم مبيعات اأعلى 
وم�ستويات ا�ستغالل اأف�سل وبالتايل حتقق عائدات اأكرب. و�سوف ي�سهل هذا 
التح�سن يف االأرباح مقروناً بت�سهيل املناف�سة و�سغوط الهام�ص من عملية 

دفع ح�س�ص االأرباح، عالوة على جذب امل�ستثمرين الباحثني عن النمو.
منواً  ت�سجل  املدرجة  البنوك  اأن  من  الرغم  وعلى  اأخرى،  ناحية  ومن 
معتدلة  �ستظل  اأرباحها  ح�س�ص  اأن  اإال  واالأرباح،  االتئمان  يف  م�ستقراً 
من  الرغم  وعلى  املا�سية.  ال�سنوات  يف  جرى  ما  مع  متا�سياً  العام  خالل 
املناف�سة ال�سديدة التي تواجه البنوك املحلية، فاإن منو ال�سركات التجارية 
االقت�سادية  التنمية  مع  يتما�سى  الذي  االئتماين  والتو�سع  واالإ�سالمية 

�سيظل داعماً الإجمايل ربحية  هذه البنوك.
لذلك ونظراً لبحث امل�ستثمرين عن املخاطر القليلة فاإن انخفا�ص ا�سعار 
االأ�سهم  العالية لهذه  ال�سوق احلايل والعائدات  االأ�سهم يف �سيناريو  بع�ص 
تتيح لهوؤالء امل�ستثمرين بيئة ا�ستثمار اآمنة. ومن املرجح اأن تدعم العائدات 
امل�ستقر  النمو  وملمح  اأدائها  بتح�سن  مقرونة  لل�سركات  امل�ستقرة  النقدية 

لل�سركات يف التقدم نحو االأمام.
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الهيئة العامة ل�سوق املال
�سلطنة عمان

اأخبــــــار
الهيـئـة

العامة
ل�شوق
املال

ور�شة عمل حول 
احلوكمة الفّعالة 
لهيئة التاأمينيات 

االجتماعية

اعداد دائرة التوعية وخدمة العمالء

للحوكمة  عمان  مركز  نّظم 
ل�سوق  العامة  بالهيئة  واال�ستدامة 
املال ور�سة عمل حول احلوكمة الفّعالة 
االجتماعّية  للتاأمينات  العامة  للهيئة 
وذلك  اجل�سة،  بر  �سنجريال  بفندق 
العامة  الهيئة  اإدارة  جمال�ص  الأع�ساء 
للتاأمينات االجتماعية واالإدارة التنفيذية.

تناولت الور�سة التعريف باحلوكمة واأهمية 
املدرب  اأو�سح  حيث  املوؤ�س�سات  يف  تفعيلها 
الطريقة  هي  احلوكمة  باأن  دنانة  د.ه�سام 
تنفيذ  من  االإدارات  جمال�ص  لتمكني  املثلى 
وهي  �سلطاتها،  وتطبيق  املوؤ�س�سة  اأهداف 
االقت�سادية  البيئات  ملواجهة  الفاعلة  الو�سيلة 
ال�سعبة مو�سحاً االإطار العام حلوكمة موؤ�س�سات 
�سرح  املدرب  قدم  كما  االجتماعية،  التاأمينيات 
والتي  الهيئات  حوكمة  مفهوم  حول  تف�سيلي 
تعترب نظام فاعل لتوجيه اإداراتها ومراقبة اأدائها، 
امل�سوؤوليات  ويحدد  االأدوار  يوزع  الذي  والهيكل 
كما  وامل�ساهمني،  التنفيذية  واالإدارة  املجل�ص  بني 
اتخاذ  واإجراءات  قواعد  بو�سوح  حتدد  احلوكمة  اأن 
وكيفية  االأهداف  لتحديد  هيكال  وتقدم  القرارات، 
املدرب  وتطرق  االأداء،  ومتابعة  االأهداف  هذه  حتقيق 
للحوكمة  الرئي�سية  االأربعة  املعايري  اإىل  حما�سرته  يف 
يف  وامل�سوؤولية  والعدالة  وال�سفافية  املحا�سبة  وهي 
مبادئ  خم�سة  املثايل  احلوكمة  دليل  يت�سمن  حني 
وال�سفافية  وامل�ساركة  امل�ساءلة  يف  تتمثل  والتي  رئي�سية 
جمل�ص  بني  الفارق  دنانة  واأو�سح  والتنبوؤ،  والديناميكية 
ملجل�ص  اال�سرتاتيجي  والدور  التنفيذية  واالدارة  االدارة 
تطرق  كما  التخطيط،  التخطيط  عملية  واأهمية  االدارة 
وهو  االإدارة  ملجل�ص  التابعة  اللجان  اإىل  الور�سة  يف  املحا�سر 
ما يوؤهل املجل�ص للتعامل مع عدد اأكرب من الق�سايا بطريقة 
مبداأ  وتعزيز  املوؤ�س�سة  داخل  اخلربات  وتطوير  كفاءة  اأكرث 
دور  اأي�ساً عن  املجل�ص، وحتدث  داخل  املو�سوعية واال�ستقاللية 
�سكرتري جمل�ص االإدارة واملوا�سفات التي يتحلى بها، واأ�سار املدرب 

يف حديث اإىل اأهيمة التخطيط لتتابع ال�سلطة وهي عملية البحث 
عن القادة امل�ستقبليني والتنمية املنظمة ملهاراتهم املهنية واالإدارية 
والقيادية، وجاء حمور اإدارة املخاطر يف نهاية الور�سة ليوؤكد املدرب 
الإدارتها  الرئي�سية  وال�سمات  اأهيمتها  على  املحور  هذا  خالل  من 

واأنواعها واأدوات التقييم املعتمدة يف اإدارة املخاطر.
�سلطان  بن  حامد  ال�سيد  اأفادنا  الور�سة  هذه  اأهمية  وحول 
البو�سعيدي مدير عام املديرية العامة للخدمات امل�ساندة والقائم 
باأعمال مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة عن اأهمية هذا الربنامج 
بقوله: ياأتي تنظيم هذا الربنامج اأنطالقاً من دور وم�سوؤلية مركز 
عمان للحوكمة واال�ستدامة يف ن�سر ثقافة احلوكمة وتعميمها على 
اخلا�ص،  القطاع  اأو  العام  القطاع  يف  اأكان  �سواء  املوؤ�س�سات  اإدارات 
و�سمان  جناه  طوق  ميثل  االإدارية  املمار�سات  اأف�سل  فتطبيق 
ملواجهة الكثري من التحديات االإدارية واملالية، كما اأن مفهوم اإدارة 
احلوكمة  مبادئ  تطبيق  الفاعلة  مكوناته  �سمن  يقت�سي  املخاطر 
الر�سيدة. واأو�سح البو�سعيدي باأن  ممار�سات احلوكمة اأو االإلتزام 
مببادئ االإدارة الر�سيدة تعنى بها كل املوؤ�س�سات يف القطاع اخلا�ص 
من �سركات عائلية اأو �سركات م�ساهمة عامة اأو حكومية اأو �سناديق 
ولذلك  العام،  القطاع  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  جانب  اإىل  التقاعد 
حتقيق  ت�سمن  وحاجة  �سرور  اأ�سبح  املمار�سات  بهذه  االإملام  فاإن 

االجنازات وبجودة عالية.
من  �سل�سلة  �سمن  يعترب  الربنامج  هذا  اأن  البو�سعيدي  واأ�ساف 
الربامج التدريبية التي يعقدها مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة 
اأع�ساء  لدى  ال�سركات  حوكمة  ممار�سة  وحت�سني  التوعية  لن�سر 
جمال�ص اإدارات املوؤ�س�سات واالإدارة التنفيذية واالأطراف االأخرى يف 
ال�سلطنة من خالل التاأهيل والتدريب. كما اأو�سح اأن من اأهداف 
واملعايري.  املمار�سات  وو�سع  والتمثيل  والتطوير  التدريب  املركز 
م�سريا اإىل اخلدمات التي يقدمها املركز ومن بينها اإجراء البحوث 
التعاون مع  واإف�ساح جمال  ال�سركات  والدرا�سات يف جمال حوكمة 
املنظمات الدولية يف ذات املجال واإ�سدار املواثيق واالأدلة لل�سركات 
واملوؤ�س�سات مبختلف اأنواعها واأ�سكالها القانونية. ونوه البو�سعيدي 
دور  وتفعيل  تنمية  بينها  من  توعوية  برامج  �سيقدم  املركز  باأن 
حلوكمة  عمان  مركز  ويعمل  املوؤ�س�سات   اإدارة   جمال�ص  اأع�ساء 
لتطويرها  خطط  لو�سع  املوؤ�س�سات  طلب  ح�سب  على  ال�سركات 

وحت�سني االلتزام لديها مبا يتعلق يف مو�سوع احلوكمة.
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ال�شلطنة ت�شارك يف اأعمال االجتماع الـ21 للرابطة الدولية 
للجهات امل�شرفة على قطاع التاأمني بام�شرتدام

هيئة �شوق املال تنظم برنامج تدريبي حول )التحليل الفني (

�ساركت ال�سلطنة ممثلة بالهيئة العامة ل�سوق املال يف اأعمال املوؤمتر ال�سنوي 
الـ 21والذي يعقد يف مدينة م�سرتدام باجلمهورية الهولندية، وتراأ�ص وفد 
ال�سلطنة امل�سارك يف اأعمال املوؤمتر �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي 
بن  اأحمد  املال وبع�سوية كاًل من  ل�سوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 
علي املعمري امل�سري الأعمال املديرية لالأ�سراف على التاأمني و�سامل مطهوف 
بن  ون�سر  التنفيذي  الرئي�ص  مبكتب  الباحثني  كبري  مبارك  بيت  مبارك 

اأحمد بن عبداهلل ال�ساحلي مدير دائرة التقييم ومراقبة املخاطر.
املوؤمتر  هذا  اأعمال  يف  للم�ساركة  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  حر�ص  وياأتي 
على  واالطالع  التاأمني  �سناعة  يف  املتقدمة  الدول  جتارب  من  لال�ستفادة 
االأنظمة املعتمدة يف تنظيم القطاع اإىل جانب الوقوف على اآخر امل�ستجدات 

التي ت�سهدها �سوق التاأمني العاملية. 
بها  تعنى  التي  والق�سايا  املوا�سيع  اأبرز  املوؤمتر  اأعمال  امل�ساركون يف  يطرح 
اجلهات امل�سرفة على قطاع التاأمني يف دول العامل منها مناق�سة التحديات 
املعايري  وا�ستعرا�ص  العاملية،  التاأمني  اأ�سواق  تواجهها  التي  والتطورات 
اخلا�سة بكفاءة راأ�ص املال ل�سركات التاأمني ومتطلبات راأ�ص املال االأ�سا�سي، 

وكيف  التاأمني  �سركات  حلوكمة  اجلديدة  املبادئ  مناق�سة  مت  كما 
ميكن تفعيلها مبا يوفر االإدارة الر�سيدة وامل�سار ال�سليم الذي يحمي 

االأطراف ذات العالقة مبا فيها حملة وثائق التاأمني.
بيئات  وحتديات  املال  اأ�سواق  مو�سوع  املوؤمتر  تناول  اأخرى  جهة  من 
االآليات  طرح  خاللها  مت  والتي  الفائدة  اأ�سعار  تقلب  ظل  يف  االأعمال 
والو�سائل املتاحة لتذليل هذه التحديات، كما ت�سمن املوؤمتر مناق�سة 

التحديات التي تواجه �سركات التاأمني.   
اجلدير بالذكر اأن الرابطة الدولية للجهات امل�سرفة على قطاع  التاأمني 
وامل�سرفة  املنظمة  اجلهات  متثل  وهي   ،1994 عام  يف  اأن�سئت   )IAIS(
على قطاع التاأمني يف 140 دولة من خمتلف قارات العامل، والتي ت�سكل 
اأق�ساط التاأمني يف العامل، وت�سعى الرابطة اإىل تعزيز  97% من اإجمايل 
واالأ�س�ص  املعاير  مع  يتنا�سب  مبا  واالإ�سرافية  الرقابية  االأجهزة  م�ستوى 
اأ�سواق تاأمينية بالعدالة  العاملية وذلك لتطوير �سناعة التاأمني واإيجاد 
الفاعلة حلملة  وذات جودة عالية يف م�ستوى اخلدمات وت�سمن احلماية 

وثائق التاأمني.

الو�ساطة  �سركات  باأن  املال  ل�سوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأكد 
تعد حلقة الو�سل بني امل�ستثمرين و�سوق االأوراق املالية، باعتبارها متتلك 
زمام التفاعل املبا�سر مع كافة �سرائح املجتمع مل�ساعدتها يف التعرف على 
وذلك  املالية  االأوراق  ب�سوق  التعامل  يتيحها  التي  االإ�ستثمارية  الفر�ص 
بتوفري املعلومات وبيان املخاطر املرتبطة بالعملية اال�ستثمارية يف جمال 
حيالها،  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  من  امل�ستثمرين  لتمكني  املالية  االأوراق 
مو�سحاً باأن هذا الدور هو اأحد ال�سروط االأ�سا�سية الواجب توافرها حتى 

يت�سم ال�سوق املايل بالكفاءة واملتانة.
الفني  بالتحليل  املعنون  التدريبي  الربنامج  اأفتتاح  اأعمال  يف  ذلك  جاء 
العامة  االأمانة  مع  بالتعاون  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  تنظمه  والذي 
اأكتوبر   20-19 من  الفرتة  خالل  العربية  املالية  االأوراق  هيئات  الحتاد 

اجلاري بهدف تعريف الكوارد العاملة يف جمال االأوراق املالية على اأدوات 
وعنا�سر التحليل الفني واأ�ساليبه وعالقته يف اتخاذ القرارات اال�ستثمارية 
حيث يعد التحليل الفني من املبادئ املهمة التي حتظى باهتمام كبري من 

قبل موؤ�س�سات �سوق املال.
واأ�ساف �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي يف كلمته االفتتاحية لفعاليات 
اإمكانياته  كانت  اأياً  املالية  االأوراق  �سوق  يف  امل�ستثمر  اإن  قائاًل:  الربنامج 
الو�ساطة  �سركات  لدى  باملخت�سني  اال�ستعانة  اإىل  بحاجة  فاإنه  وثقافته 
فاإن  لذلك  املتداولة،  املالية  لالأوراق  ال�سوقية  القيم  عن  امل�سورة  لتقدمي 
اقت�سار خدمات الو�ساطة على ا�ستالم االأوامر وتنفيذها وافتقار املعلومات 
اإىل القابلية للمقارنة يوؤثر �سلباً على تو�سيع القاعدة اال�ستثمارية، ويجعل 

عملية اال�ستثمار حمفوفة باملخاطر واأقرب اإىل املجازفة.

بتدريب  بتدريب  الهيئة  اهتمام  باأن  ال�ساملي   اأو�سح  اأخرى  جهة  من 
هامة  م�سوؤولية  تعترب  املال  راأ�ص  �سوق  قطاع  يف  العاملة  الكوادر 
وحمورية تقع على عاتق هذه اجلهات كاأحد العنا�سر املهمة لتمكني 
�سوق راأ�ص املال من القيام بدوره يف خدمة االقت�ساد الوطني وحتقيق 

العدالة واملهنية يف �سوق ا الأوراق املالية والتي بدورها توؤدي اإىل احلفاظ 
على ا�ستقرار ال�سوق وتعزيز الثقة فيه.

يف  املاليني  واملحللني  الو�سطاء  ي�ستهدف  الربنامج  بان  بالذكر  اجلدير 
اال�ستثمار  وبنوك  و�سناديق  اال�ستثمارية  وال�سركات  الو�ساطة  �سركات 
واملمار�سات  التجارب  بع�ص  مناق�سة  الربنامج  خالل  و�سيتم  املحلية 
�سيكولوجية  الربنامج  حماور  وت�سمل   ، ال�ساأن  هذا  يف  الرائدة  العملية 
اجلمهور وتكوين الر�سم البياين واأنواع الر�سوم البيانية والدعم واملقاومة 

وقانون االنعكا�ص .
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�شوق املال ت�شارك يف االجتماع اخلام�س للجنة الوزارية لروؤ�شاء 
جمال�س اإدارات اجلهات املنظمة للأ�شواق املالية اخلليجية

امل�شاركة يف االجتماع ال�شنوي التا�شع والثلثون 
للمنظمة الدولية لهيئات اأ�شواق املال بالربازيل

الوزارية  للجنة  اخلام�ص  االجتماع  اأعمال  يف  ال�سلطنة  �ساركت 
بدول  املالية  لالأ�سواق  املنظمة  اجلهات  اإدارات  جمال�ص  لروؤ�ساء 
بدولة  عقد  والذي  العربية   اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 
�سعيد  بن  يحيى  معايل  يراأ�سه   ر�سمي  بوفد  وذلك  الكويت. 
ورئي�ص  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  اجلابري 
جمل�ص اإدارة هيئة املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم وع�سوية 
كاًل من �سعادة ال�سيخ عبداهلل بن �سامل ال�ساملي الرئي�ص التنفيذي 
للهيئة العامة ل�سوق املال وحممد بن �سيف الرا�سدي مدير دائرة 
الرئي�ص  مكتب  من  املحروقي  �سامل  بن  وبدر  القانونية  ال�سوؤون 

التنفيذي بالهيئة.
عن  ايجاز  بينها  من  املو�سوعات  من  عدداً  االجتماع  تناول 

واأهم   ،)34( الـ  دورته  يف  االأعلى  للمجل�ص  االقت�سادية  القرارات 
املنظمة  اجلهات  بني  التفاهم  مذكرة  على  التوقيع  ب�سان  التطورات 

لالأ�سواق املالية بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية .

واملبادئ  القواعد  ب�ساأن  العامة  االأمانة  تقرير  يف  االجتماع  نظر  كما 
اأقر بع�ص منها من  واأن  �سبق  والتي  املالية  االأ�سواق  لتكامل  املوحدة 
ملراجعتها والعمل بها  قبل املجل�ص االأعلى ب�سكل ا�سرت�سادي متهيداً 
جلنة  من  املرفوعة  التو�سيات  االجتماع  تناول  كما  ملزمة،  ب�سفة 
التي  املجل�ص  بدول  يعادلهم  من  اأو  املالية  االأ�سواق  هيئات  روؤ�ساء 
العا�سر يف �سهر مايو 2014م، واجتماعها  اليها يف اجتماعها  تو�سلت 

احلادي ع�سر يف �سبتمرب 2014م.

ال�سنوي  االجتماع  يف  املال  ل�سوق  العامة  بالهيئة  ممثلة  ال�سلطنة  �ساركت  
املال  راأ�ص  اأ�سواق  على  الرقابة  لهيئات  الدولية  للمنظمة  والثالثون  التا�سع 
جمهورية  املالية  االأوراق  تنظيم  جلنة  ا�ست�سافته  والذي   )IOSCO(
الربازيلية  جانريو  دي  ريو  مدينة  يف  عقد  الذي  و  االحتادية،  الربازيل 
الوفد  يرتاأ�ص  حيث  2014م،  اأكتوبر   2 اإىل  �سبتمرب   27 من  الفرتة  خالل 
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ال�ساملي  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة 
الأعمال  امل�سري  العربي  �سعيد  بن  حممد  من  كاًل  بع�سوية  املال،  ل�سوق 
�سبن�سر  مار�سيل  هليري  وجون  املال  راأ�ص  �سوق  ملوؤ�س�سات  العامة  املديرية 
التخطيط  مكتب  باأعمال  والقائم  الرئي�ص  ملكتب  تابع  اقت�سادي  خبري 
اال�سرتاتيجي وتطوير االأعمال وال�سيدة �سيماء بنت هالل البو�سعيدي- 

امل�سري الأعمال دائرة التعاون الدويل.
وتاأتي م�ساركة الهيئة يف اأعمال هذا االجتماع بهدف التعرف على اآخر 
التطورات الت�سريعية والفنية التي و�سلت اإليها دول العامل يف تنظيم 
قطاع �سوق راأ�ص املال يف ظل ما ت�سهده االأ�سواق العاملية من تطورات 

على  واالطالع  مت�سارعة 
الدولية  املعايري  طبيعة 
اال�سرت�سادية التي تواكب 
ومتطلبات  امل�ستجدات 

املرحلة احلالية.
اجلدير بالذكر اأن املنظمة الدولية لهيئات اأ�سواق املال هى منظمة عاملية جتمع 
التعاون  اأجل حتقيق  معا من  للعمل  الدولية  املال  اأ�سواق  هيئات  فى ع�سويتها 
اأعلى امل�ستويات التنظيمية من اأجل احلفاظ على كفاءة و�سالمة  للو�سول اإىل 
معامالت االأ�سواق املالية الدولية، وتبادل املعلومات واخلربات اخلا�سة من اأجل 
تدعيم التطور لالأ�سواق املحلية، والعمل على توحيــد اجلهود لتاأ�سي�ص م�ستويات 
فعالة للرقابة على املعامالت الدولية لالأوراق املالية، وتدعيم  امل�ساعدات الفنية 
للقواعد  والفعال  ال�سارم  بالتطبيق  وذلك  االأ�سواق  �سالمة  لتحقيق  املتبادلة 

التنظيمة �سد املخالفات التي ت�سوب املعامالت باالأ�سواق املالية.
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اإطار التعاون امل�سرتك بني كل من الهيئة العامة ل�سوق املال و موؤ�س�سة  يف 
وتعزيز  اجلهتني  بني  اخلربات  تبادل  جمال  يف  ال�سعودي  العربي  النقد 
لدى  التاأمني  قطاع  تطوير  يف  اإيجابا  ي�سهم  مبا  امل�سرتك  التعاون  اأوا�سر 
البلدين ال�سقيقني وذلك من خالل االطالع عن كثب على اأهم التحديات 
و�سائل  واإيجاد  معها  والتعامل  تذليلها  وطرق  التاأمني  قطاع  تواجه  التي 
لتعزيز قنوات التعاون امل�سرتك بني اجلهات الرقابية يف البلدين، قام موؤخرا 
عدد من موظفي الهيئة العامة ل�سوق املال بزيارة ر�سمية اإىل موؤ�س�سة النقد 
التاأمني  �سوق  جتربة  على  قرب  عن  الوفد  اطلع  حيث  ال�سعودي.  العربي 

ال�سعودية واآلياتها التنظيمية االإ�سرافية والرقابية.
بن  وقي�ص  املحروقي  خلفان  بن  حممد  من  كاًل  ع�سويته  يف  الوفد  ي�سم 
�سعيد ال�سهي وحمد بن �سيف ال�سيابي من املديرية العامة لالإ�سراف على 

التاأمني بالهيئة.
 اجلدير بالذكر اأن قطاع التاأمني يف اال�سواق اخلليجية يت�سابه يف العديد 
يتمركز  والتي  التحديات  نف�ص  يواجهه  وكذلك  االقت�سادية  العوامل  من 
معظمها يف نق�ص الوعي التاأميني يف املجتمع و�سعف املكانة املالية ل�سركات 

التاأمني و �سعف ن�سب االحتفاظ يف االأ�سواق املحلية ب�سبب قيام ال�سركات 
باإعادة تاأمني االق�ساط الـاأمينية لدى معيدي التاأمني يف االأ�سواق االجنبية، 
و كذلك جتدر االإ�سارة اإىل اأن ان�سجام املعايري املحا�سبية الدولية املطبقة يف 
الدولية يف  املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  واإلتزامها جميعا  االأ�سواق اخلليجية 
للتعاون  اأطر  ايجاد  الرقابية  لهيئاتها وموؤ�س�ساتها  يتيح  الرقابية  املجاالت 
امل�سرتك لتبادل اخلربات و االإطالع على جتارب كل دولة مبا ي�سهم يف اإيجاد 
تعزيز  م�سلحة  يف  ي�سب  الذي  االأمر  م�ستقبال.  متقاربة  ت�سريعية  نظم 

العمل اخلليجي امل�سرتك.

وفد من الهيئة العامة ل�شوق املال يقوم بزيارة اىل 
موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي
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ال�شلطنة ت�شارك يف االجتماع 
احلادي ع�شر للجنة روؤ�شاء هيئات 

االأ�شواق املالية اخلليجية 

�ساركت الهيئة العامة ل�سوق املال يف االجتماع احلادي ع�سر للجنة روؤ�ساء هيئات 
االأ�سواق املالية )اأو من يعادلهم( بدول املجل�ص واملنبثقة عن االأمانة العامة لدول 

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية بدولة الكويت.
التنفيذي  الرئي�ص  ال�ساملي  ال�سيخ عبداهلل بن �سامل  ال�سلطنة �سعادة  تراأ�ص وفد 
للهيئة العامة ل�سوق املال بع�سوية كاًل من ال�سيد حامد بن �سلطان البو�سعيدي 
امل�سري الأعمال املديرية العامة للخدمات امل�ساندة و القائم باأعمال مدير مركز 
حلوكمة  عمان  مبركز  خبري  املخيني  علي  بن  واأحمد  ال�سركات  حلوكمة  عمان 

ال�سركات وحممد بن �سيف الرا�سدي مدير دائرة ال�سوؤون القانونية بالهيئة.
تناول االجتماع مناق�سة نتائج اجتماعات فريق عمل االإدراج واالف�ساح واحلوكمة 
وفريق عمل اال�سدارات االأولية واالكتتابات يف االأ�سواق املالية و الذين ين�سويان 
التفاهم  ب�ساأن مذكرة  امل�ستجدات والتطورات  حتت لواء اجلنة، كما مت مناق�سة 
اأعمال  جدول  وت�سمن  املجل�ص،  بدول  املالية  لالأ�سواق  املنظمة  اجلهات  بني 
االجتماع اأي�ساً بحث اآلية تفعيل فريق عمل امل�سوؤولني عن التدريب والدرا�سات 
يف اجلهات املنظمة لالأ�سواق املالية بدول املجل�ص، وفكرة عقد ملتقى �سنوي ي�سم 

مكونات اأ�سواق راأ�ص املال بدول املجل�ص. 

احلكومية  اإىل  للتحول  امل�سرتكة  احلكومية  اجلهود  �سياق  وفق 
اأنظمتها  حتويل  نحو  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  تعكف  االإلكرتونية 
االإدارية والفنية اإىل نوافذ اإلكرتونية مبا ي�ستويف مع متطلبات واإحتياجات 

اجلهات املتعاملة معها �سواء يف قطاعي �سوق راأ�ص املال والتاأمني.
ومن اأبرز امل�ساريع التي تعكف الهيئة العامة ل�سوق املال على تنفيذها م�سروع 
الكثري  وتقانة  ت�سهيل  يف  �ست�ساهم  والتي  االإلكرتونية  التاأمينية  البوابة 
واالإ�سراف على قطاع  الرقابة  املتعلقة مبهام  والفنية  االإدراية  االأعمال  من 

التاأمني.
حيث اأو�سح قي�ص بن �سعيد بن �سليم ال�سهي اأخ�سائي ثان باملديرية العامة 
لالإ�سراف على قطاع التاأمني يف معر�ص حديثه عن الت�سور الذي قدمه 
العامة لالإ�سراف  املديرية  اأعمال  املعمري م�سري  اأحمد بن علي  بح�سور 
باأن  بالهيئة  االإلكرتوين  التحول  جلنة  واأع�ساء  التاأمني  قطاع  على 
البوابة االإلكرتونية للتاأمني �ستتيح للمت�سفحني من جمهور املتعاملني 
التاأمني  �سركات  لكافة  التاأمني  اأ�سعار  على  التعرف  التاأمني  قطاع  مع 
تعريف  الفكرة من حيث  لهذه  قيمة م�سافة  وهو ميثل  �سفافية  بكل 
اإليها،  الو�سول  واآلية  ال�سطنة  القائمة يف  التاأمني  ب�سركات  اجلمهور 
اإىل جانب تعزيز مبداأ التناف�سية بني �سركات التاأمني لتقدمي اأف�سل 
اخلدمات من حيث جودتها واأ�سعارها العادلة، حيث �ست�سمح البوابة 
والتي  الثالث(  والطرف  )ال�سامل  التاأمني  اأ�سعار  اإدخال  لل�سركات 
�ستكون ذات ارتباط مبا�سر مع قاعدة البيانات امل�سرتكة بني �سرطة 

عمان ال�سلطانية و�سركات التاأمني.
اإىل  التاأمني  قطاع  يف  التعامالت  حتويل  باأن  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  وتوؤكد 
الت�سور  خالل  فمن  تدريجية،  و�سيا�سة  خطط  وفق  ي�سري  اإلكرتونية  تعامالت 
الذي قدمه قي�ص ال�سهي باأن التوجه نحو حتويل اخلدمات االإلكرتونية لقطاع 
الهيئة مع �سركات  اأواًل داخلياً بحيث يتم حتويل كافة تعامالت  التاأمني �سيبداأ 
بيانات  قاعدة  بناء  ل�سمان  اإلكرتونية  تعامالت  اإىل  التاأمني  و�سما�سرة  ووكالء 
اأكرب  اإلكتورنية  متكاملة االأركان االأمر الذي �سيوؤهل الربنامج لتقدمي خدمات 
املتعاملني  حجم  وكذلك  التاأمينية  واملنتجات  اخلدمات  جحم  ت�ستوعب  واأو�سع 

معها.
حمفظة  وجود  القريب  املدى  على  تت�سمن  التحول  خطة  باأن  ال�سهي  واأ�سار 
ال�سجالت  واإ�ستمارات تتعلق بفتح �سجل الرتاخي�ص اجلديدة وجتديد  للملفات 
القائمة واإ�ستمارة تقدمي ال�سكوى، اإىل جانب وجود �سا�سة تفاعلية تتيج لل�سركات 

باإدخال البيانات املالية واأهم التقارير التي تعني القطاع.
اإىل  بالهيئة  املعنيني  قبل  من  جاد  توجه  هناك  البعيد  املدى  على   : واأ�ساف 
االإ�ستفادة الق�سوى من وجود بع�ص تطبيقات الهواتف الذكية التي �ستعمل على 
خلق بيئة متكاملة لكافة حملة الوثائق من خالل وجود تطبيقات الدفع واخل�سم 
املبا�سر يف عمليات االإكتتاب، اإ�سافة اإىل احل�سول على بوال�ص التاأمني اإلكرتونًيا.

هيئة �شوق املال ت�شتعد الإطلق 
البوابة التاأمينية االإلكرتونية 
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بفندق  املال  ل�سوق  العامة  بالهيئة  واال�ستدامة  للحوكمة  عمان  مركز  نظم 
جراند حياة م�سقط موؤمتر /قمة امل�سوؤولية االجتماعية/ بالتعاون مع غرفة 
جتارة و�سناعة عمان و�سركة انفورما املتخ�س�سة يف تنظيم املوؤمترات وا�ستمر 

ملدة يومني.
امل�ساندة  اخلدمات  عام  مدير  البو�سعيدي  �سلطان  بن  حامد  ال�سيد  واأو�سح   
والقائم باأعمال مركز عمان للحوكمة واال�ستدامة بالهيئة العامة ل�سوق املال 
اأ�سبح �سرورة ال بد منها والرتكيز على  اأن االهتمام بامل�سوؤولية االجتماعية 
تطوير ممار�ستها داخل املجتمع غاية ي�سعى اليها املركز، م�سريا اىل ان مفهوم 
امل�سوؤولية االجتماعية يحظى باهتمام متناٍم عاملياً لي�ساهم يف ت�سافر وتكاتف 

جهود القطاعني العام واخلا�ص للنهو�ص مب�ستوى الدور االجتماعي.
يف  ت�ساهم  جديدة  ومفاهيم  معايري  وجود  الدور  هذا  جناح  يتطلب  حيث 
وال�سيا�سية  االقت�سادية  املتغريات  مع  تتواءم  كي  االجتماعية  البنية  تهيئة 

واالجتماعية مبا ي�سمن موا�سلة حتقيق التنمية امل�ستدامة.
واأ�سار ال�سيد حامد البو�سعيدي اأن الهيئة العامة ل�سوق املال اأخذت على عاتقها 
كانت  التي  املبادرة  االجتماعية من خالل  امل�سوؤولية  ثقافة  تر�سيخ  م�سوؤولية 
قد اأطلقتها حتت م�سمى مبادرة عمان للم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات بغية 
تفعيل املفهوم وت�سليط ال�سوء عليه من قبل موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص الإبرازه 

بال�سكل ال�سحيح والعمل على ن�سر الوعي حول اأبعاد امل�سوؤولية االجتماعية 
بالن�سبة ملجتمع االأعمال.

ب�سرورة  رقابتها  حتت  اخلا�سعة  ال�سركات  كافة  وجهت  الهيئة  ان  واأو�سح 
تقاريرها  يف  االجتماعية  امل�سوؤولية  يف  ممار�ساتها  ت�سمني  على  العمل 
وموؤخراً  االجتماعية  امل�سوؤولية  ثقافة  ن�سر  اإ�سناد مهمة  ال�سنوية، حيث مت 
موحدة  �سيا�سات  اإ�سدار  ليتوىل  واال�ستدامة  للحوكمة  عمان  مركز  اإىل 
واحللقات  والندوات  املوؤمترات  تنظيم  و  اجلانب،  هذا  يف  ا�سرت�سادية  واأدلة 
التدريبية املتعلقة بهذا اجلانب، واملوؤمتر الذي نحن ب�سدد تنظيميه نهاية 
ال�سهر اجلاري ياأتي ترجمة للدور الذي يلعبه املركز لالنطالق نحو اأف�سل 
ال�سراكة احلقيقية بني مكونات  العملية يف تطبيق مبداأ  املمار�سات واالأبعاد 

وعنا�سر املجتمع.
على  بناء  احلكومة  توليه  الذي  االهتمام  من  انطالقا  املوؤمتر  عقد  ياأتي 
الروؤى والتوجيهات ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن 
�سعيد املعظم  والتي توؤكد على اأهمية ن�سر ثقافة امل�سوؤولية االجتماعية لدى 

املفهوم  هذا  مع  التعاطي  م�ستويات  ورفع  االأعمال،  ورجال  ال�سركات 
من خالل ال�سراكة احلقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص ودورها يف 

التنمية امل�ستدامة.

يقوم وفد من الهيئة العامة ل�سوق املال ممثلة مبوظفي املديرية العامة لالإ�سراف 
على التاأمني بزيارة ر�سمية اإىل الهيئة العامة للرقابة املالية امل�سرية وذلك خالل 
الفرتة من 7-11 �سبتمرب 2014م للتعرف على جتربة جمهورية م�سر العربية يف 
تنظيم واإدراة اأعمال االأن�سطة التاأمينية والوقوف على امل�ستوى الذي و�سلت اإليه 

�سناعة التاأمني امل�سري اإىل جانب تبادل اخلربات يف هذا املجال.
حيث تت�سمنت الزيارة التعرف على االآليات املتبعة فى تطبيق اأ�سلوب الرقابة على 
اأ�سا�ص اخلطرعند فح�ص اأعمال ال�سركات وذلك من خالل الرتكيز على االأن�سطة 
التقييم  كيفية  والتعرف على  اأكرب،  تواجه خماطر  التي  ال�سركات  الرقابية على 
التي  للمخاطر  املبكر  التحديد  و  التاأمني  ل�سركات  املالية  املراكز  ل�سالمة  املبكر 
تتعلق باأنظمة العمل باأكملها، كما يتعرف الوفد على ت�سنيف املخاطر التي تت�سبب 
يف انهيار �سركات التاأمني و�سركات اإعادة التاأمني، وفح�ص اتفاقيات اإعادة التاأمني 
ال�سادرة للخارج ودرا�سة ترتيبات اإعادة التاأمني اخلا�سة بالتغطيات اجلديدة. كما 

يطلع الوفد خالل زيارته على جملة من املوا�سيع املتعلقة باالآليات املعتمدة يف 
اآليات االكتتاب والت�سعري والتعوي�سات امل�سددة وحتت  فح�ص عمل ال�سوق مثل 
التاأمني  و�سطاء  اأعمال  بتنظيم  املتعلقة  واالأنظمة  اللوائح  جانب  اإىل  الت�سوية، 
بتحليل  تخت�ص  جوانب  اإىل  باالإ�سافة  التاأمني  و�سما�سرة  وكالء  ميثلها  والتي 
املحفظة االإ�ستثمارية ل�سركة التاأمني وخماطرها بتنظيم دور ال�سركات يف ت�سويق 

اخلدمات التاأمينية. ا
بنت  �سافيناز  من  كاًل  ي�سم  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  وفد  اأن  بالذكر  جلدير 
التاأمني  موؤ�س�سات  ترخي�ص  و  تنظيم  دائرة  لدائرة  اأول  مدير  الرئي�سية  ن�سيب 
وطيبة بنت �سيف ال�سام�سية باحثة قانونية يف دائرة تنظيم و ترخي�ص موؤ�س�سات 

التاأمني واأحمد بن عبداهلل الهنائي اخ�سائي بدائرة الفح�ص وااللتزام.

الهيئة العامة ل�شوق املال 
تنظم موؤمتر

االجتماعية”  امل�شوؤولية  ” قمة 

الهيئة العام ل�شوق املال تطلع 
على التجربة امل�شرية يف اإدراة 

خماطر العمليات التاأمينية
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ثلثة اأوراق عمل ت�شتعر�س اأهمية 
التاأمني االقت�شادية واالجتماعية 
ب�شللة وتناق�س اأبرز املمار�شات 

اخلاطئة

ظفار  بلدية  رئي�س  �ل�ضنفري  عبدهلل  بن  عوفيت  بن  �ضامل  �ل�ضيخ  �ضعادة  رعى 
فعاليات  �ضمن  �لأوىل  �لتوعوية  �لندوة  �ضاللة  هلتون  بفندق  �ليوم  �ضباح 
�لربنامج �لتوعوي �لذي تنظمه �لهيئة �لعامة ل�ضوق �ملال مبدينة �ضاللة حول 
�لتاأمني و�أهميته لالأفر�د و�ملوؤ�ض�ضات و�لذي ي�ضتهدف فئات خمتلفة من  قطاع 

�ملتعاملني مع �ملنتجات �لتاأمينية خالل �لفرتة من 25- 28 �أغ�ضط�س 2014م.
بداأت اأعمال الندوة االأوىل والتي ت�ستهدف املوظفني العاملني يف خمتلف الوحدات 
واملوؤ�س�سات احلكومية بكلمة األقاها اأحمد بن علي املعمري م�سري اأعمال املديرية 
العامة لالإ�سراف على قطاع التاأمني موؤكداً فيها باأن هذه الندوات تعترب فر�سة 
مع  املتعاملني  جمهور  مالحظات  اإىل  واال�ستماع  االآراء  وتبادل  املبا�سر  للحوار 
املنتجات التاأمني واملقرتحات القيمة والتي نوليها بالغ االأهمية. م�سرياً اإىل اأن 
املحطة احلالية يف حمافظة ظفار هي  حدى حمطاتنا املختلفة واملتعاقبة والتي 
نهدف منها اإىل الو�سول اإىل خمتلف املناطق املتوزعة يف ربوع عماننا احلبيبة 
بني  املبا�سر  التوا�سل  اأوا�سر  وربط  الهام  القطاع  هذا  حول  التوعية  اأجل  من 
اإ�سافة  االأ�سيل.  العماين  املجتمع  �سرائح  وخمتلف  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة 
اإىل حماوالتنا امل�ستمرة للوقوف على املعوقات التي قد تعرت�ص تطوير �سناعة 

التاأمني واإيجاد ال�سبل والو�سائل لتطوير اأعماله.
�إز�لة �ملعوقات 

واأو�سح املعمري باأن الهيئة م�ستمرة يف جهودها والتي ت�سعى اإىل اإزالة املعوقات 
يف املجاالت الرقابية والت�سريعية اإن وجدت، كما تقوم بتعديل اللوائح واالأنظمة 
لتطوير �سوق التاأمني العماين والتخطيط لتوفري منتجات تاأمينية جديدة 
التاأمينية  الوثائق  حلملة  املتجددة  واملتطلبات  واإالهتمامات  الرغبات  تالئم 
مع الرتكيز على حماية حقوق حملة الوثائق التاأمينة و�سمان توفري اف�سل 
اخلدمات لهم.  اإ�سافة اإىل توجيه عمليات االإكتتاب لدى �سركات و�سما�سرة 

ووكالء التاأمني نحو االإنت�سار اجلغرايف يف كافة ربوع ال�سلطنة.
املعمري  اأحمد  عرب   االقت�ساد  منظومة  يف  التاأمني  قطاع  اأهمية  وحول 
بقوله: يعترب قطاع التاأمني من اأهم الدعائم املالية الهامة التي يعول عليها 
يوفر  حيث  العامل،  دول  خمتلف  يف  االقت�ساد  قطاعات  وتنمية  تن�سيط  يف 
احلماية ال�سرورية لالأن�سطة املختلفة �سد كافة املخاطر املتوقعة التي قد 
من  مهم  جزء  يوفر   اأنه  اإىل  باالإ�سافة  االقت�سادية  التنمية  حركة  تعوق 

ال�سيولة الالزمة لدفع عجلة النمو االقت�سادي.
�إح�ضائيات 

حجم  اأن  اإىل  املن�سرم  املايل  للعام  املدققة  االح�ساءات  ت�سري  واأ�ساف: 
االأق�ساط التامينية  يف القطاع قد جتاوز 326 مليون ريال عماين يف العام 
2012م و 359 مليون ريال عماين يف العام 2013، حمقًقا ن�سبة منو بلغت 
10%. كما قفز اإجمايل اأ�سول �سركات التاأمني يف العام 2013م بن�سبة بلغت 
اإ�ستثمارات جتاوزت  واإجمايل  ريـال عماين  اإىل  714 مليون  لت�سل    %21
هذا  لدى  التعمني  ن�سبة  بلغت  كما  عماين.   ريـال  مليون   421 الـ  �سقف 
القطاع ما ن�سبته 66%  اإجمايل القوى العاملة فيه وهي ن�سبة ن�سعى اإىل 

رفعها اإىل م�ستويات اعلى خالل املرحلة القادمة.
وبث  التاأمني  �سركات  من  املقدمة  التاأمينية  اخلدمات  حت�سني  وبهدف 

زاد  اإ�سافية جديدة. فقد  التاأمينية ومزايا  اأف�سل اخلدمات  املناف�سة وتقدمي  روح 
عدد �سركات التاأمني لي�سل اإىل 23 �سركة تاأمني منها 11 �سركة تاأمني وطنية و 11 

�سركات تاأمني اأجنبية و�سركة الإعادة التاأمني.
تفعيل دور �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

نغتنم هذه  بقوله:   املعمري  اأ�سار  العالقة  ذات  االأطراف  دور  تفعيل  اأهمية  وحول 
مواجهة  على  جاهدة  بالعمل  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإلتزام  على  لتاأكيد  الفر�سة 
يف  والتاأمني  املال  راأ�ص  �سوق  قطاع  تواجه  قد  التي  العقبات  وتذليل  التحديات 
ال�سلطنة، اإال اأن ذلك ال ميكن اأن يتم اإال مب�ساركة كافة االأطراف ذات العالقة �سواًءا 
كانت �سركات و�سما�سرة ووكالء التاأمني من خالل االلتزام باأولوية تقدمي خدمات 
الب�سرية  بكوادرها  واالإهتمام  كافة  حقوقهم  وحماية  لعمالئها  مر�سية  تناف�سية 
احلقوق  فهم  خالل  من  التاأمينية  الوثائق  حملة  اأو  الداخلية.  اأنظمتها  وتطوير 

واالتزامات التي ترتتب علهيم عند �سراء بولي�سة التاأمني.
�لربط �لإلكرتوين 

 واأ�ساف اإننا نعي متاما اإىل اأن هنالك حاجة ما�سة اإىل مراجعة ومراقبة كافة اأ�سعار 
التاأمني وخا�سة اأ�سعار تاأمني املركبات يف ال�سلطنة ال �سيما تاأمني الطرف الثالث 
وذلك كونه الزاميا بح�سب القانون على كافة مالكي املركبات، وبغية امل�ساعدة على 
ذلك فقد مت التطبيق الفعلي لنظام الربط االآيل بني �سركات التاأمني و�سرطة عمان 
واأ�سعارها  التاأمني  بوالي�ص  حول  دقيقة  بيانات  على  احل�سول  بهدف  ال�سلطانية  
حتي يتحقق الهدف الرئي�ص وهو اإيجاد اأ�سعار  تاأمينية عادلة حتدد بناء على حجم 
املخاطر التي تكتنف قائد املركبة ومبا ميكن ال�سركات من  التقييم العادل ملخاطر 
كل �سائق.  وقد بداأ العمل بهذا النظام االكرتوين منذ نهاية العام املا�سي، وي�سكل 
حتديد  عند  العدالة  وحتقيق  اخلدمات  جودة  حت�سني  نحو  خطوة  امل�سروع  هذا 
يف  املوؤمنة  املركبات  بيانات  اأ�سبحت  فقد  النظام  هذا  ومبوجب  التاأمني،  اأق�ساط 
ويعترب  ال�سلطنة،  يف  العاملة  التاأمني  �سركات  جلميع  متاحة  ومالكيها  ال�سلطنة 
هذا امل�سروع نقلة نوعية يف جمال تاأمني املركبات و�سيكون له مردود اإيجابي كبري 
من خالل تقليل خماطر التاأمني وت�سهيل االإجراءات عند التاأمني اأو عند حدوث 
التاأمني لتقدمي خدمات  اأنه �سيتيح الفر�سة ل�سركات  احلوادث -ال قدر اهلل- كما 

جديدة ومتييز العمالء امللتزمني بقوانني املرور.
واختتم م�سري اأعمال التاأمني بالهيئة العامة ل�سوق املال كلمته بقوله: اإن االأهمية 
التاأمني جتعلنا نتطلع بثقة تامة للدور احليوي الذي ميكن  التي يكت�سبها قطاع 
ل�سركات التاأمني اأن تقوم به، موؤكدين موا�سلة الهيئة ل�سعيها الدوؤوب وبذل اأق�سى 
مكانته  وتعزيز  القطاع  بهذا  للنهو�ص  ال�سركات  هذه  مع  اجلهود  تكاتف  من  قدر 

وحتقيق االأهداف املن�سودة.
التاأمني  عن  احلديث  االأوىل   تناولت  عمل  اأوراق  ثالثة  تقدمي  الندوة  ت�سمنت 
ومبادئه واأهم املنتجات التاأمينية املتاحة اإىل جانب احلديث عن الت�سريعات املنظمة 
ل�سوق التاأمني العمانية والتي قدمها اأحمد بن �سامل احلرا�سي، فيما قدم الورقة 
منوذج  حول  واالإلتزام  الفح�ص  بدائرة  اأخ�سائي  ال�سيابي  �سيف  بن  حمد  الثانية 
وثيقة التاأمني املوحدة على املركبات والتغيريات التي طراأت عليها، كما ا�ستعر�ص 
يف  اخلاطئة  املمار�سات  �ساللة  فر�ص  للتاأمني  الروؤية  �سركة  مدير  املرزوقي  بدر 

التعامل مع املنتجات التاأمينة واآلية جتاوزها.
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مركز عمان للحوكمة واال�شتدامة 
ينظم حما�شرة تعريفية حول حوكمة 
ال�شركات للمجل�س االعلى للتخطيط

الهيئة العامة ل�شوق املال يف فعاليات 
مهرجان �شللة ال�شياحي 2014 

املحا�سرة التي قدمها 
اأحمد بن علي املخيني،خبري مبركز عمان للحوكمة واال�ستدامة 
للمديرية  البو�سعيدي،م�سرياالأعمال  حامد  ال�سيد  ومب�ساركة 
املال، وبح�سور  ل�سوق  العامة  للهيئة  امل�ساندة  العامة للخدمات 
�سعادة طالل بن �سليمان الرحبي،نائب امني عام املجل�ص االأعلى 
للتخطيط عّرفت احل�سور باحلوكمة معانيها وو�سائلها، ومركز 
دواعي  واي�سا  وخدماته،  مهامة  واالإ�ستدامة  للحوكمة  عمان 

االإهتمام باحلوكمة وتطوراتها.
تاأتي  قائال:  املحا�سرة  حول  البو�سعيدي  حامد  ال�سيد  وحتدث 
التعريفية ملركز عمان للحوكمة واال�ستدامة  املحا�سرات  مثل هذه 
واهميتها  باحلوكمة  لتعريفهم  احلكومية  واملوؤ�س�سات  لالأجهزة 
وفوائدها على ال�سركات وموؤ�س�سات االقت�ساد الوطني ب�سكل خا�ص، 
حيث مت التطرق فيها اىل اأن احلوكمة اأ�سبحت مطلب اأ�سا�سي البد 

منه يف بيئة العمل من اجل احل�سول على اقت�ساد متني م�ستدام.
عام  تاأ�س�ص  واال�ستدامة  للحوكمة  عمان  مركز  ان  بالذكر  وجديرا 
2010 حتت ا�سراف الهيئة العامة ل�سوق املال، واأن�ساأ بهدف ن�سر مفهوم 
وثقافة احلوكمة يف ال�سلطنة، حيث يعنى بجميع القطاعات وذلك من 

خالل الربامج التوعوية والور�ص والتدريب واال�ست�سارات.

نظمت  �لإقت�ضاد  على  وفو�ئدها  �ل�ضركات  بحوكمة  �لتعريف  بهدف 
و�لإ�ضتد�مة  للحوكمة  عمان  مبركز  متمثلة  �ملال  ل�ضوق  �لعامة  �لهيئة 
حما�ضرة تعريفية حتت عنو�ن " �لإقت�ضاد و�حلوكمة" ملوظفي �لأمانة 

�لعامة للمجل�س �لأعلى للتخطيط يوم �لأربعاء 6 �غ�ضط�س2014

�ساركت الهيئة العامة ل�سوق املال يف فعاليات مهرجان �ساللة ال�سياحي 
2014 من خالل جناح توعوي مبركز البلدية الرتفيهي .

يعنى  فيما  املالية  االأوراق  ب�سوق  االأول  يعنى  ركنني  على  اجلناح  وي�سم 
الثاين بقطاع التاأمني حيث ي�ستقبل اجلناح زوار املهرجان ليعرفهم على 
االأدوار التي تقوم بها الهيئة من خالل توفري عدد من الكتيبات االإثرائية 
والقوانني  الت�سريعات  جمال  يف  املتخ�س�سة  الكتيبات  واأي�سا  والتوعوية 

اخلا�سة ب�سوق املال العماين .

للهيئة  االإلكرتوين  املوقع  على  للتعرف  م�ساحة  اجلناح  يوفر  كما 
العامة ل�سوق املال ومزايا التطبيق االإلكرتوين والذي يعد موقعا مهما 
للمهتمني م بالتعرف على الهيئة واأهدافها واآلية عملها واأي�سا تعرفهم 

على اخلدمات املتعلقة بقطاع التاأمني .

 واأو�سح حممد بن �سعيد بن حمدان الدرعي باحث بدائرة التوعية وخدمة 
امل�ساركة  على  حتر�ص  الهيئة  باأن  املال  ل�سوق  العامة  بالهيئة  العمالء 
�سنويا يف مهرجان �ساللة ال�سياحي والذي ياأتي دائما بفعاليات ومنا�سط 
متعددة ت�ستقطب العديد من الزوار �سواء على م�ستوى ال�سلطنة اأو على 
م�ستوى دول جمل�ص التعاون اخلليجي م�سريا اإىل اأن اأعداد الزوار يف منو 

�سنويا وهذا ما يجعل ر�سالتنا ت�سل الأكرب �سريحة.
لزوار  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  قد خ�س�ست  انه  الدرعي  واأ�سار حممد 
م�سابقة خريف  امل�ساركة يف  فر�سة  الرتفيهي  البلدية  جناحها يف مركز 
االإلكرتوين  الهيئة  تطبيق  خالل  من  اجلناح  زوار  يقوم  حيث  �ساللة 
امل�سابقة  يف  بياناتهم  بت�سجيل  اللوحية  واالأجهزة  الذكية  الهواتف  على 

وامل�ساركة يف ال�سحب االأ�سبوعي على جائزتني قيمتني .
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الهيئة العامة ل�شوق املال تطالب باالإف�شاح عن 
البيانات املالية الربعية خلل خم�شة ع�شر يوما 

جمل�س اإدارة �شوق املال يعتمد ت�شكيل اللجنة 
التاأديبية يف اجتماعه الثاين لهذا العام 

�سليمان  بن  اأحمد  واالإف�ساح  لال�سدارات  العامة  املديرية  اأعمال  م�سري  اأكد 
ال  وال�سفافية  االف�ساح  لتعزيز  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  جهود  باأن  الق�سابي 
تقف عند مرحلة معينة، وهناك متابعة م�ستمرة لبحث الو�سائل التي ميكن من 
خاللها تطوير هذا اجلانب واالنتقال اإىل م�ستويات اأعلى من ثقة امل�ستثمرين 
من خالل  توفري البيانات الدورية واملعلومات اجلوهرية عن اجلهات امل�سدرة 

لالأوراق املالية يف فرتة زمنية اأ�سرع ومبا يحقق العدالة للجميع.
واأ�سار الق�سابي باأن الهيئة قامت موؤخرا با�سدار تعميم لكافة ال�سركات 
امل�ساهمة العامة و�سناديق اال�ستثمار يت�سمن توجيهها ب�سرعة االإف�ساح 
اأعتمادها  بعد  يوماً  ع�سر  �سنوية خالل خم�سة  الربع  اأعمالها  نتائج  عن 
من قبل االإدارة التنفيذية وقبل اإعتمادها من قبل جمل�ص اإدارة ال�سركات، 
وذلك مواكبة للتطورات التي ت�سهدها اأنظمة املحا�سبة املبنية على اأحدث 
التقنيات وما تقدمه من �سرعة يف جتميع البيانات، االأمر يجعل ال�سركات 
االأوىل  القليلة  االأيام  خالل  االأولية  للنتائج  املبكر  االإف�ساح  على  قادرة 
اإنتهاء الربع املعني، وهو ما يتيح  ومبا ال يتجاوز خم�سة ع�سر يوماً من 
للم�ستثمرين احلق يف احل�سول على املعلومات امل�ساعدة يف اتخاذ القرار  

اال�ستمثاري  وفق قواعد علمية ومهنية �سليمة.
هذه  اأن  اإ�سارة  يت�سمن  اأن  يجب  االإف�ساح  بيان  باأن  الق�سابي  واأو�سح 
النتائج اأولية وغري معتمدة من جمل�ص االإدارة، اإىل اأن يتم الحقاً االف�ساح 
يف  عليها  املن�سو�ص  االإف�ساح  اأحكام  وفق  البيانات  تلك  عن  التف�سيلي 
باأن  املال. موؤكداً يف نهاية حديثه  راأ�ص  التنفيذية لقانون �سوق  الالئحة 
الهيئة العامة ل�سوق املال ت�سعى دائما اإىل بناء الثقة يف ال�سوق للمتعاملني 
وهي تعمل ب�سفة م�ستمرة مبراجعة القوانني واالإجراءت املنظمة لقطاع 
�سوق راأ�ص املال حر�ساً منها على توفري احلماية للم�ستثمرين واملتعاملني 
من  ومزيد  العدالة  م�ستويات  اأعلى  اإىل  الو�سول  خالل  من  ال�سوق  يف 
املعلومات وا�ستغاللها من  الكفاءة وال�سفافية، وبذل كل ما مينع ت�سرب 

قبل جهات مطلعة.
يذكر اأن النتائج االأولية املطلوب االإف�ساح عنها تت�سمن اإجمايل االإيرادات 
واإجمايل امل�سروفات و�سايف الربح بعد اقتطاع خم�س�ص ال�سريبة، واأرقام 
التغيري  ون�سبة  ال�سابق  املايل  الربع  فرتة  مع  اإليها  امل�سار  للبنود  مقارنة 

بينها.

العامة  الهيئة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  اجلابري  �سعيد  بن  يحيى  تراأ�ص معايل 
العام  لهذا  االإدارة  ملجل�ص  الثاين  االجتماع  االإثنني  اأم�ص  يوم  املال  ل�سوق 
2014م،  ومت خالل اأعمال االجتماع مناق�سة عدد من املوا�سيع املتعلقة ب�سوق 
االأحكام  مبوجب  التاأديبية   اللجنة  ت�سكيل  اعتماد  مت  كما  املالية،   االأوراق 
تتوىل  والتي  التنفيذية  والئحته  املال  راأ�ص  �سوق  بقانون  عليها  املن�سو�ص 

الف�سل، فيما ي�سند للجهات اخلا�سعة الإ�سراف ورقابة الهيئة.   
�سوق م�سقط لالوراق  اإدارة  ت�سكيل جمل�ص  االإدارة على  كما �سادق جمل�ص 
خالل  املجل�ص  واطلع  النبهاين،  نبهان  بن  اأ�سرف  الدكتور  برئا�سة  املالية 

اجتماعه على اأهم قرارات واإجنازات �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع.

ترويجية  باإعالنات  واالآخر  احلني  بني  املختلفة  االإعالم  و�سائل  تطالعنا 
االأفراد  من  اأموال  وجتميع  )اأهلية(  مقفلة  م�ساهمة  �سركات  لتاأ�سي�ص 
الأهداف ا�ستثمارية، ويف الوقت الذي ت�سجع فيه الهيئة العامة ل�سوق املال 
االقت�ساد  امل�ستثمرين وعلى  بالفائدة على  تعود  ا�ستثمارية  ن�ساطات  قيام 
لالكتتاب  عام  ب�سكل  اجلمهور  دعوة  اأن  اإىل  التنويه  تود  فاإنها  الوطني، 
االأحكام  وفق  عامة  م�ساهمة  �سركات  تاأ�سي�ص  على  يقت�سر  االأ�سهم  يف 

املن�سو�ص عليها يف قانون �سوق راأ�ص املال وقانون ال�سركات التجارية.
والتزاماً بالقوانني املعمول بها يف ال�سلطنة وحماية الأموال امل�ستثمرين فاإن الهيئة 
العامة ل�سوق املال تدعو جمهور املتعاملني اإىل التقيد باأحكام قانون �سوق راأ�ص املال 
ومراجعة  املخاطرة  وعدم  واحلذر  احليطة  توخي  و�سرورة  التنفيذية،  والئحته 
لال�ستي�ساح حول  املال  ل�سوق  العامة  والهيئة  وال�سناعة  التجارة  بوزارة  املعنيني 

اإجراءات تاأ�سي�ص ال�سركات التجارية يف ال�سلطنة مبختلف اأنواعها.

الهيئة ت�شدر تنويهاً تدعو جمهور املتعاملني اإىل التقيد 
باأحكام قانون �شوق راأ�س املال والئحته التنفيذية

�لق�ضابي: �ل�ضرعة يف �لإف�ضاح توفر م�ضتويات �أعلى للعد�لة ومزيد من �لكفاءة و�ل�ضفافية
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هيئة �شوق املال تنظم ور�شة عمل حول اإدارة خماطر 
ال�شركات العاملة يف قطاع التاأمني 

 نظمت الهيئة العامة ل�سوق املال وبالتعاون مع �سركة اآي اأم ب�ست اآند ميليمان 
التاأمني،وذلك  قطاع  يف  العاملة  ال�سركات  خماطر  اإدارة  حول  عمل  ور�سة 
التاأمني  قطاع  يف  العاملني  لتوعية  الهيئة  تبذلها  التي  اجلهود  �سمن 
الفنية  باجلوانب  املتعلقة  واملوا�سيع  الق�سايا  خمتلف  حول  بال�سلطنة 
واالإدارية، خا�سة تلك املوا�سيع املتعلقة بتعزيز قدرة ال�سركات على مواجهة 

الظروف واملتغريات املفاجئة.
اأعمال  م�سري  املعمري  علي  بن  اأحمد  اأفادنا  الور�سة  هذه  اأهمية  وحول 
املديرية العامة لالإ�سراف على قطاع التاأمني بالهيئة بقوله : اإن الثقافة 
الناجحة الإدارة املخاطر ت�سهم يف حتقيق منو م�ستدام ومتوا�سل وطويل 
االأمد، واأ�سبحت الكثري من ال�سركات العامليةتويل اأهمية كبرية مبو�سوع 
اإدارة  اأ�سبحت  ولذلك  االأخرية،  ال�سنوات  خالل  ال�سركات  خماطر  اإدارة 
متكن  فهي  اال�سرتاتيجية،  الناحية  من  اأهمية  اأكرث  امل�ساريع  خماطر 

االإداريني من اتخاذ القرار عن علم ودراية وثقة.
مفهوم  بلورة  اإىل  بحاجة  العمانية  التاأمني  �سوق  باأن  املعمري  واأكد 
اإدارة امل�ساريع من منطلق االإميان العميق باأهميتها، فال تزال  خماطر 
تتعامل  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ودول  ال�سلطنة  يف  التاأمني  �سركات 
مع اإدارة خماطرامل�ساريع على اأنها م�ساألة اإلتزام بالقوانني واللوائح اأو 
اإحدى متطلبات وكاالت الت�سنيف دون اأن تعيباأن برامج اإدارة خماطر 

امل�ساريع تعني اأي�سابتعظيم القيمة التجارية لل�سركة.
بقوله:  خماطرامل�ساريع  اإدارة  �سوابط  تطبيق  اأهمية  كذلكعن  وعرب 
اإن ال�سركات التي متار�ص �سوابط اإدارة املخاطر ميكنها حتقيق ميزة 
املال  راأ�ص  وكفاءة  لالأداء  االأف�سل  االإدارة  من  واال�ستفادة  تناف�سية 
واإدارة ن�سطة الإدارة امل�سالح وتكونعلى علم تام وثقة وفهم للمخاطر 

يف بيئة �سريعة التغري وقدرة اأف�سل على �سبط اجلودة.
من جهة اأخرى اأ�سار اأحمد املعمري اإىل متطلبات وجود �سوق تتمتع 
اأهداف  بني  التكامل  حتقيق  امل�ساريع،وهي  ملخاطر  فعالة  باإدارة 

اإدارة املخاطر على كل امل�ستويات والربط بني معلومات  ال�سركة وبناء ثقافة 
املخاطر والتخطيط اال�سرتاتيجي و�سنع القرار، موؤكدا على اأنه يتعني على 
�سركات التاأمني و�سع اإدارة املخاطر �سمن هيكل ال�سركة وعلى م�ستوى رفيع 

يف جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية.
قدرات  تطوير  اإىل  ال�سلطنة  يف  العاملة  التاأمني  �سركات  ندعو  واأ�ساف: 
يف  احلديثة  االأنظمة  ملواكبة  املخاطر  اإدارة  حول  الوطنية  الكوادر  ومعارف 
اإدارة املخاطر، كما اأن �سركات التاأمني بحاجة اإىل تطوير االإجراءات الداخلية 
الإدارة املخاطر با�ستخدام اأدوات اأكرث تقدما لقيا�ص املخاطر املحتملة ب�سفة 

م�ستمرة.
اأ�سا�سياً  اأ�سبحت مكوناً  اإدارة املخاطر  اأن  اإىل  اأ�سار املعمري  اأخرى  ومن جهة 
من منظومة دفاعية متكاملة عن ال�سركة تتكون من جمل�ص االإدارة واالإدارة 
والتنفيذية واإدارة املخاطر مبا يف ذلك النواحي القانونية وااللتزام والتدقيق، 
واأو�سح باأن دور اجلهات الرقابية هو امل�ساهمة  يف تعزيز التوعية باأهمية اإدارة 
لي�ص  ولكن  املثلى،  التطبيق  اآليات  نحو  ال�سركات   وتوجيه  امل�ساريع  خماطر 
حول  اإلزامية  معايري  التاأمني  �سركات  على  الهيئة  تفر�ص  اأن  امل�ستبعد  من 
اأ�س�ص ومبادئ اإدارة خماطر امل�ساريع وال�سركات  مطالبة بالتهيوؤ واال�ستعداد 
لهذه املرحلة وذلك يف �سبيل توفري �سناعة تاأمينية وفق اأ�س�ص مهنية وعلمية 
توظيف  على  قادرة  وتكون  التاأمني  وثائق  حلملة  احلماية  توفري  يف  ت�ساهم 

املدخرات يف العجلة االقت�سادية ب�سكل اأف�سل.
 

وكيفية  املخاطر  اأنواع  حول  احلديث  تقديها  مت  التي  الور�سة  ت�سمنت  وقد 
يف  ال�سركات  على  املالية  االآثار  من  لتقليل  املعتمدة  واالآليات  نوع،  كل  اإدارة 
االأ�سواق النا�سئة ومنها �سوق التاأمني العمانية، كما مت التطرق اإىل االأ�ساليب 
احلديثة امل�ستخدمة يف عمليات تنظيم ال�سركات والتي ال تركز على املعايري 
االإن�سانية  واجلوانب  املهنية  املعايري  احل�سبان  يف  تاأخذ  واإمنا  فقط  املالية 

والطبيعية لتحديد االأخطار وطرق معاجلتها.

�ملعمري 
�ل�ضركة عن  متكاملة  دفاعية  منظومة  من  �أ�ضا�ضيًا  مكونًا  �أ�ضبحت  �ملخاطر  • �إد�رة 
�ملخاطر �إد�رة  يف  �لوطنية  �لكو�در  قدر�ت  تطوير  �إىل  �لتاأمني  �ضركات  • ندعو 
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�أخبار وفعاليات 

�سوق م�سقط 

للأور�ق �ملالية
70 طالب وطالبة من مدرسة اإلبداع يزورون 

سوق مسقط لألوراق المالية
اإ�ستقبلت �سوق م�سقط لالأوراق املالية 70 طالب وطالبة من مدر�سة االإبداع العاملية وذلك 
 .2014 لعام  ال�سيفية  اأن�سطتها  �سمن  املدار�ص  تنظمها  التي  الطالبية  الزيارات  �سمن 
وتعرف الطلبة امل�ساركون يف الزيارة على ن�ساأة االأ�سواق املالية واأهميتها ودورها يف تن�سيط 
بال�سوق يف ظل  اإ�ستثمارات ناجحة  االأ�سواق وكيفية حتقيق  واآلية عمل  الوطني  االإقت�ساد 
االأدوار االإيجابية لالإ�ستثمار وم�ستويات الرقابة على عمليات التداول واالإف�ساح وال�سفافية 
خالل  ال�سوق  قدمتها  التي  املحا�سرات  واأو�سحت  فيه.  امل�ستثمرين  حقوق  ل�سمان  وذلك 
بدء  وكيفية  )التداول(  الثانية  وال�سوق  )االأكتتاب(  االأولية  ال�سوق  الثالثة،  الزيارة  اأيام 
االإ�ستثمار من خالل تناول كتيب زيارة اإىل �سوق م�سقط لالأوراق املالية والذي يعد اأحد 
مراحلهم  ب�ستى  للطلبة  واملوجهة  التوعوية  جهودها  �سمن  لل�سوق  املهمة  االإ�سدارات 
التعليمية يف مرحلة التعليم العام. وياأتي التعاون امل�سرتك بني �سوق م�سقط لالأوراق املالية 
ومدار�ص التعليم العام احلكومية واخلا�سة اإميانا من ال�سوق باأهمية التوا�سل مع جميع 
االإدخار واالإ�ستثمار لدى جميع �سرائح  ن�سر ثقافة  بال�سلطنة بهدف  التعليمية  املوؤ�س�سات 
زاوية  حجر  ي�سكلون  والذي  والكليات  واجلامعات  املدار�ص  طلبة  فئة  وخ�سو�سا  املجتمع 
لالإقت�ساد الوطني خالل �سنوات عطائهم القادمة. جدير بالذكر اأن �سوق م�سقط لالأوراق 

املالية ت�ستقبل اأفواج من طلبة وطالبات املدار�ص على  م�ستوى حمافظات ال�سلطنة. 

ت�سارك �سوق م�سقط لالأوراق املالية يف فعاليات مهرجان �ساللة ال�سياحي 
2014 من خالل ركن توعوي مبركز البلدية الرتفيهي. 

وي�ستقبل ركن ال�سوق زوار املهرجان ليعرفهم على اأهمية االإدخار والفر�ص 
االإ�ستثمارية املتاحة يف �سوق االأوراق املالية، وذلك من خالل توفري عدد من 

الكتيبات االإثرائية والتوعوية والن�سرات املتعلقة بالتداول.
ل�سوق  االإلكرتوين  املوقع  على  للتعرف  رحبة  م�ساحة  الركن  يوفر  كما 
تعد  والتي  لل�سوق  التعليمية  البوابة  مزايا  واأي�سا  املالية  لالأوراق  م�سقط 
فكرة  من  اأكرث  االإقرتاب  من  املهتمني  متكن  حديثة  اإلكرتونية  من�سة 

االإ�ستثمار واآلية عمل االأ�سواق املالية. 

واأو�سح رائد بن ح�سني الهوتي مدير دائرة االإعالم والتوعية ب�سوق م�سقط 
تاأتي يف  ال�سياحي  ال�سوق يف مهرجان �ساللة  باأن م�ساركة  املالية  لالأوراق 
واأي�سا يف ظل  احلكومية،  والوحدات  املوؤ�س�سات  بني  امل�ستمر  التعاون  اإطار 
من  املجتمع  �سرائح  لدى  االإ�ستثماري  الوعي  لن�سر  نبذلها  التي  اجلهود 

خالل تنفيذ الربامج املتخ�س�سة وامل�ساركة يف مثل هذه املنا�سبات املهمة.
واأ�سار رائد الهوتي اإىل اأن الربامج التوعوية التي تنفذها ال�سوق متعددة 
هناك  باأن  مو�سحا  عام  ب�سكل  املجتمع  جمملها  يف  وت�ستهدف  ومتنوعة 
برامج متخ�س�سة الأفراد املجتمع واملوظفني وطلبة التعليم العايل وطلبة 

العام وبرامج متخ�س�سة  التعليم  والثاين ع�سر من  �سفوف احلادي ع�سر 
الأ�سحاب و�ساحبات االأعمال وع�سوات جمعيات املراأة العمانية.

وثمن مدير دائرة االإعالم والتوعية ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية اجلهود 
على  �ستعمل  والتي  ال�سياحي  اإدارة مهرجان �ساللة  تبذلها  التي  احلثيثة 

اإجناح الفعاليات املتنوعة التي يتيمز بها مهرجان هذا العام. 
جدير بالذكر اأن ركن �سوق م�سقط لالأوراق املالية ي�سهد اإقباال من املهتمني 

والراغبني يف التعرف على الفر�ص االإ�ستثمارية املتاحة بال�سوق.

سوق مسقط تشارك في مهرجان صاللة السياحي 2014
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�سوق م�سقط 

للأور�ق �ملالية

يف  مقدمة   / حول  التدريبي  الربنامج  اأعمال  التدريب  بقاعة  تنفيذ  مت 
م�سقط  �سوق  نظمها  والتي  الدويل/  املنهج  واال�ستثمار-  املالية  االأوراق 
والذي  الربنامج  ويهدف   . �سبتمرب   11 حتى  وا�ستمرت  املالية  لالأوراق 
املعهد  اإختبارات  الأداء  امل�ساركني  وتاأهيل  جتهيز  اإىل  العربية  باللغة  يعقد 
الربيطاين امللكي لالأوراق املالية واال�ستثمار /CISI/ ، حيث تعد مقررات 
املعهد من املتطلبات االإلزامية لتجديد تراخي�ص العاملني يف جمال االأوراق 
قانون  من  التنفيذية  الالئحة  من   /119/ املادة  اإىل  اإ�ستنادا  وذلك  املالية 

واال�ستثمار/ من  املالية  االأوراق  / مقدمة يف  املقرر  ويعد  املال.  راأ�ص  �سوق 
املوؤهالت االإلزامية لعدة وظائف منها موظفو املكاتب الداعمة /مع خربة 
وبدون خربة/ وموظف ح�سابات العهد واحلفظ واالأمانة ومدير ال�سندوق.
اجلدير بالذكر اأن �سوق م�سقط لالأوراق املالية اأخذت على عاتقها م�سوؤولية 
اال�ستثمار  معهد  الإختبارات  للخا�سعني  جمانية  تدريبية  برامج  توفري 
الربيطاين وذلك بغر�ص توفري الدعم للمتقدمني وزيادة فر�ص اجتيازهم 

االختبار بنجاح.

يف  املالية  لالأوراق  م�سقط  �سوق  يف  لل�سرياميك  املها  �سركة  اأ�سهم  اأدرجت 
عند  التداوالت  نهاية  مع  ال�سهم  اأغلق  حيث   ،2014 نوفمرب  من  الثالث 
االإكتتاب  �سعر  بي�سة مرتفعا عن  الواحدة ظهرا عند م�ستوى 672  ال�ساعة 
274 بي�سة وبن�سبة تزيد عن 68%. وبلغت قيمة اأول �سفقة لتعامالت �سهم 
ال�سركة يف ال�سوق 640 بي�سة فيما بلغ اأعلى قيمة تداول لل�سهم 708 بي�سة. 
وت�سدر �سهم �سركة املها لل�سرياميك قائمة االأ�سهم االأكرث تداوال من حيث 
�سهم  األف  و720  مليونا   12 من  اأكرث  تداول  بعد  وذلك  والقيمة  احلجم 
بقيمة جتاوزت 8 ماليني و560 األف ريال عماين.واإدارجت اأ�سهم �سركة املها 

لل�سرياميك يف ال�سوق املوازية براأ�سمال وقدره 5 ماليني ريال عماين مق�سم 
�سركة  وقامت  الواحد.  لل�سهم  بي�سة   397 طرح  ب�سعر  �سهم  مليون   50 اإىل 
املها لل�سرياميك ببيع ما ن�سبته 35% من اأ�سهم املوؤ�س�سني وذلك عن طريق 

االكتتاب العام .
من  اأيام  ثالثة  ملدة  معومة  تعوميه  مت  ال�سركة  اأ�سهم  اأّن  بالذكر  اجلدير 

تاريخ االإدارج.

برنامج تدريبي حول األوراق المالية واالستثمار

للسيراميك  المها  أسهم  إدارج 
في سوق مسقط لألوراق المالية 
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نظمتها سوق مسقط لألوراق المالية 
ندوة حول اإلستثمار في سوق األوراق المالية لموظفي 

"التأمينات اإلجتماعية" 
اإ�ست�سافت الهيئة العامة للتاأمينات االإجتماعية اأعمال الندوة التثقيفية  حول اال�ستثمار 
يف �سوق م�سقط لالوراق املالية والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة التي نظمتها �سوق م�سقط 
لالوراق املالية، وذلك يف اإطار حملتها التوعوية لتعريف املجتمع  باملهمات واالدوار التي 

تقوم بها يف خلق فر�ص اإ�ستثمارية. 
لالوراق  م�سقط  ب�سوق  والتوعية  االإعالم  دائرة  مدير  الهوتي  ح�سني  بن  رائد  واأو�سح 
اإىل  املالية يف االإقت�ساد العماين وماهية عملها م�سريا  املالية دور �سوق م�سقط لالوراق 
يف  ال�سركات  اإدارج  فيها  يتم  والتي  االولية  ال�سوق  ومنها  املالية   االأوراق  وت�سنيف  اأنواع 

مرحلة االإكتتابات وحتى اإدراجها يف ال�سوق الثانوية .
وقدم  رائد الهوتي قراءة ملوؤ�سر �سوق م�سقط لالوراق املالية مو�سحا مفهوم اال�ستثمار 
والفرق بينه وبني االدخار باعتباره الت�سحية باالأموال احلالية فى �سبيل احل�سول على 

اأموال م�ستقبلية مو�سحا اأنواع اال�ستثمار وحقوق وواجبات امل�ستثمر.
واال�ستثمار  احلذر  التعامل  اأهمية  حديثه  نهاية  يف  والتوعية  االإعالم  دائرة  مدير  واأكد 
احلكيم خالل معرفة ال�سركات العاملة يف جمال االأوراق املالية، وقراءة البيانات واالأخبار 
www. اخلا�سة بال�سركات والتي تتوفر الكرتونياً يف موقع �سوق م�سقط لالأوراق املالية

.  msm.gov.om
مثل  اإ�ست�سافة  على  حري�سة  االإجتماعية  للتاأمينات  العامة  الهيئة  اأن  بالذكر  اجلدير 
هذه اللقاءات واحللقات التعريفية والندوات عن خمتلف املجاالت بغر�ص توعية وتثقيف 
التعامل  لهم  يت�سنى  حتى  املجتمع  يف  املوجودة  واملجاالت  اخلدمات  ب�ستى  موظيفها 

ال�سحيح واال�ستفادة الق�سوى مما يعود عليهم بالنفع وااليجابية.
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عي�ضى بن مو�ضى �مليمني 
�ملدير �لإد�ري - �جلمعية �لعمانية لالأور�ق �ملالية

حتت �ضعار "�حلاجة �إىل ت�ضميم معايري حوكمة خليجية"، تنطلق فعاليات منتدى �حلوكمة يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
برعاية رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ضمو �ل�ضيخ جابر �ملبارك، وح�ضور عدد كبري من �مل�ضوؤولني �ملحليني وخرب�ء موؤ�ض�ضات عاملية 
و�قليمية، للحديث عن �حلوكمة وروؤيتهم لها، و�إمكانية تطبيقها، وقدرة �ملوؤ�ض�ضات �حلالية على تطبيقها يف �ضوء �حلاجة 

�ملتز�يدة لت�ضميم وبناء معايري حوكمة خليجية ملوؤ�ض�ضات �لدولة و�لقطاع �خلا�س، وي�ضتمر �ملنتدى حتى بعد غد.

منتدى 
»الحوكمة في 

دول مجلس التعاون الخليجي«

التجارة  وزير  للمنتدى  املنظمة  اللجنة  رئي�ص  قالت  املنا�سبة،  بهذه 
من  عدد  اإطار  يف  ياأتي  املنتدى  اإن  بور�سلي  اأماين  د.  االأ�سبق  وال�سناعة 
املتغريات واالأحداث على ال�سعيدين ال�سيا�سي واالقت�سادي والت�سريعي اأدت 
بهدف  ال�سارية  واللوائح  الت�سريعات  من  لكثري  مراجعة  اإجراء  فر�ص  اإىل 

تطويرها وحتديثها.
حتى  وامتدت   2007 يف  بداأت  التي  املالية  االأزمات  اأن  بور�سلي  د.  واأ�سافت 
نهاية 2008 كانت لها تداعيات عديدة فر�ست نف�سها على حكومات املنطقة 
واإ�سدار قوانني جديدة تهدف  لتبني مفهوم احلوكمة  الرقابية  واالأجهزة 

اإىل حت�سني اإدارات املخاطر يف ال�سركات.

�ضبعة حماور
واردفت بور�سلي اأن املنتدى يتناول 7 حماور رئي�سية تت�سمن اأهمية تطبيق 
يف  والت�سريعات  الرقابة  منظور  على  املالية  االأزمة  اأثر  احلوكمة،  معايري 
املنطقة، تقييم التجارب الدولية واأهم التجارب الناجحة، اال�سرتاتيجيات 
املقرتحة لتطبيق احلوكمة على االأ�سواق اخلليجية وبناء قدرات ال�سلطات 
التنظيمية يف املنطقة واأهمية �سياغة اأنظمة حوكمة منا�سبة يف املوؤ�س�سات 

بدول جمل�ص التعاون.
اأنظمة احلوكمة  انعكا�سات تطبيق  االأخرى  املحاور  اأن من بني  اإىل  ولفتت 
على االأ�سواق اخلليجية، وجتارب القطاع اخلا�ص للتكيف مع اأنظمة وهياكل 
احلوكمة احلديثة، ومعايري احلوكمة يف موؤ�س�سات القطاع العام واالأجهزة 

الرقابية وموؤ�س�سات اال�ستثمار احلكومية.

ثالث جل�ضات
وتناولت بور�سلي اأعمال املنتدى يف اليومني االأول والثاين، حيث اأ�سارت اإىل 
االفتتاحية  اجلل�سة  يف  يتحدث  جل�سات:   3 انعقاد  �سي�سهد  االأول  اليوم  اأن 
رئي�ص مفو�سي هيئة ا�سواق املال د. نايف احلجرف، وممثل الراعي الر�سمي 
للمنتدى حمافظ حويل الفريق اأول متقاعد ال�سيخ اأحمد النواف، وكلمة 
ممثل اجلهات املنظمة مدير عام املعهد العربي للتخطيط د. بدر مال اهلل، 

اإ�سافة اىل كلمة رئي�ص اللجنة املنظمة د. بور�سلي.
احلوكمة  معايري  تطبيق  "اأهمية  تناق�ص  التي  االأوىل،  اجلل�سة  ان  واأ�سافت 
اأمني  �سيرتاأ�سها  املنطقة"،  يف  والت�سريعات  الرقابة  على  املالية  االأزمة  واأثر 
هيئة  عام  مدير  فيها  و�سيتحدث  اجلا�سم،  يو�سف  ال�سابق  امل�سارف  احتاد  عام 
اجلابر،  م�سعل  د.  االأعمال  بيئة  لتح�سني  الدائمة  واللجنة  اال�ستثمار  ت�سجيع 
ال�ساملي،  عبداهلل  ال�سيخ  عمان  يف  املال  ل�سوق  العامة  للهيئة  التنفيذي  والرئي�ص 
ورئي�ص جمل�ص اإدارة بنك روت�سايلد لال�ستثمار د. يلمازاآرغودين، ووزير التجارة 

وال�سناعة االأ�سبق رئي�ص منتدى احلوكمة د. اأماين بور�سلي.
التجارب  واأهم  الدولية  التجارب  تقييم  �ستناق�ص  الثانية  اجلل�سة  ان  وزادت 
الناجحة يف جمال تطبيق احلوكمة على االأ�سواق املالية، وحت�سني بيئة االأعمال، 
ويرتاأ�سها الرئي�ص التنفيذي لل�سركة الكويتية لال�ستثمار بدر ال�سبيعي، ويتحدث 
فيها رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك التجاري الكويتي علي املو�سى، والرئي�ص التنفيذي 
ملعهد حوكمة دبي نائب رئي�ص مفو�سي هيئة اأ�سواق املال االأ�سبق د. مهدي اجلزاف، 
ود. اأ�سرف جمال الدين ود. عبداهلل احليان من كلية احلقوق بجامعة الكويت
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كليةالدراسات املصرفيةواملالية
تطرح برنامج ماجستري العلوم يف املالية 

بالسلطنة

وياأتي طرح هذا الربنامج من منطلق اهتمام الكلية يف توفري برامج 
اكادميية عاملية متخ�س�سة  التي من �ساأنها  تلبية حاجة القطاعني 
ال�سلطنة،  و دعم الكفاءات العمانيةمن خالل  امل�سريف واملايل يف 
العلوم  جمال  يف  املتخ�س�سة  النظريات  لفهم  اأكادميياً  تاأهيلهم 
امل�سكالت وحتليل  مهاراتهم يف حل  تطوير  اإىل  باالإ�سافة  املالية، 
برنامج  موؤ�س�ساتهم،ويعد  يف  املنا�سبة  القرارت  اتخاذ  و  البيانات 
املاج�ستري يف العلوم املالية مالئماً الأولئك الذين يعتزمون تطوير 
اخلزينة  واإدارة  واال�ستثمار  املايل  التحليل  يف  املهنية  مهاراتهم 
واإدارة املوؤ�س�سات واأ�سواق االوراق املالية واتخاذ القرارات املالية يف 

كافة القطاعات.

يقدم  املالية  العلوم  يف  املاج�سيرت  برنامج  ان  بالذكر  ويجدر 
الذي  الربيطانية   �سرتاثكاليد  جامعة  االأكادمييمع  باالرتباط 
بداأت اجلامعة بتقدميه  منذ اأكرث من اأربعني عام يف اململكة املتحدة 
واملاليةمن  املحا�سبة  فيق�سم  اجلامعةممثلة  وتعد  ا�سكوتلندا،  يف 
اعرق املوؤ�س�سات التعليمية يف طرح هذا الربنامج املتخ�س�ص حيث 

احتل املركز الثاين يف اململكة املتحدة لعام 2014 بح�سب ت�سنيف
 « The Times Good University guide« 

.« »The Sunday Times Guideو ت�سنيف « 

 The Complete University Guide  بينما �سنفته 
  »Subject League Table

» يف املركز الرابع لعام 2014على م�ستوى بريطانيا.
بنظام  يطرح  الذي  املالية  فيالعلوم  املاج�ستري  ويقدمربنامج 
�ساعة   180 يت�سمن   ( درا�سية  ف�سول  خم�سة  اجلزئيفي  التفرغ 
معتمدة( ،ويت�سمن الربنامج عدة مقررات خمتلفة متوزعة بني 
التخرج)الدرا�سات  م�سروع  تقدمي  يتم  فيما  الدرا�سية  الف�سول 

البحثية( يف الف�سل االخري. 

واأكد الدكتور اأحمد بن حم�سن الغ�ساين عميد الكلية »اأن برنامج 
املبذولة  امل�ستمرة  للجهود  ثمرة  هو  املالية  العلوم  يف  املاج�ستري 
لتحقيق روؤية الكلية يف تقدمي برامج معتمدة عاملياً ملواكبة احلاجة 
املتزايدة للكوادر الب�سرية املوؤهلة، كما اأن الربنامج متاح للعمانني 
الدرا�سات  كلية  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  للت�سجيل،  والوافدين 
اإدارة االأعمال  منذ  امل�سرفية واملالية تقدم  برنامج املاج�ستري يف 
عام 2001 حيث بلغ عدد اخلريجني اىل االآن  361 طالباً وطالبة، 
الدرا�سة  ملوا�سلة  متميزة  فر�سة  الربنامج  بهذا  ويعتربااللتحاق 

العليا يف احد اأف�سل الربامج املعتمدة عاملياً .«     

ت�ضتعد كلية �لدر��ضات �مل�ضرفية و�ملالية  لطرح برنامج �ملاج�ضتري يف �لعلوم �ملالية  �لذي �ضيبد�أ يف منت�ضف  �ضهر يناير 
�ملالية وذلك  �ملوؤ�ض�ضة �لأوىل يف �ل�ضلطنة �لتي تقدم هذ� �لربنامج �ملتخ�ض�س يف جمال �لعلوم  ، و تعد �لكلية    2015
بالإرتباط �لأكادميي  مع جامعة �ضرت�ثكاليد �لربيطانية .ولقد مت فتح باب �لت�ضجيل للربنامج حيث يتم حاليا ��ضتقبال 

�لطلبات لدى ق�ضم �لدر��ضات �لعليا بالكلية.
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نتائج �لت�ضعة �أ�ضهر لعام 2014
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أيمن بن أحمد الشنفري
المدير العام - الجمعية العمانية لألوراق المالية

تد�شني و�إطالق 
خدمة

 �أخبار �ل�شوق
 Market News 

يف �إطار قيام �جلمعية �لعمانية لالور�ق �ملالية بتوفري خدمات 
�ل�ضوق و�ل�ضركات  �د�ء  و�أن�ضطة جديدة ت�ضاهم يف رفع م�ضتوى 

�مل�ضتثمرين  من  معهم  و�ملتعاملني  �ملالية  �لور�ق  جمال  يف  �لعاملة 
و�ملتد�ولني يف �لور�ق �ملالية ، قامت �جلمعية يف منت�ضف �ضهر �ضبتمرب 

 Market �ل�ضوق   �خبار   ( بـــ  ت�ضمى  جديدة  خدمة  بتد�ضني  2014م 
news ( ، وتقدم هذه �خلدمة لكل �ملهتمني بالتعامل يف �ضوق م�ضقط لالأور�ق 

�لر�ضائل  �ر�ضال  باآلية  �خلدمة  هذه  تعمل  و  �لعامة  �مل�ضاهمة  و�ل�ضركات  �ملالية 
�ملعلومات و�لإف�ضاحات و�لخبار  �لن�ضية و�ملرئية �خلا�ضة بحزمة من  �لإخبارية 

�ملرتبطة بالتعامالت و�لتد�ولت يف �ل�ضوق �ملالية ب�ضكل خا�س ، وكذلك حزمة �أخرى 
من �لخبار �لقت�ضادية �ملحلية و�لعربية ب�ضكل عام .

يف  �ملتعاملني  و�ملوؤ�ض�ضات  �لأفر�د  قبل  من  فيها  بالت�ضجيل  جيدً�  �إقباًل  �خلدمة  هذه  ولقت 
�ل�ضوق �ملالية ، وتهدف �جلمعية �لعمانية لالأور�ق �ملالية من خالل هذه �خلدمة �جلديدة �ن جتعل 

حلركة  �ملو�كبة  �ليومية  و�لخبار  و�لأحد�ث  �مل�ضتجد�ت  مع  وم�ضتمر  د�ئم  تو��ضل  على  �مل�ضرتك 
�لتد�ولت ب�ضوق م�ضقط لالأور�ق �ملالية عن طريق �لهو�تف و�لجهزة �للوحية �لذكية و�حل�ضول على 

ملخ�س للنتائج �ملالية لل�ضركات �ملدرجة بال�ضوق وملخ�س �لغالق �ليومي للموؤ�ضر �لعام و�أحجام �لتد�ول 
من  مزيد  �ىل  بال�ضافة   ، �ملتد�ولة  �ل�ضركات  عن  ترد  �لتي  �لخرى  �لخبار  �نو�ع  خمتلف  وتغطية  �ملنفذة 

�لخبار �لقت�ضادية �ملحلية و�لدولية على م�ضتوى �ملنطقة �لعربية ، وتر�ضل هذه �لخبار عرب �لتطبيق �لعاملي 
�لو�ت�س �آب )WhatsApp( لت�ضل �ىل �أي مكان يف �لعامل يتو�جد فيه �مل�ضرتك ويف �أي وقت كان.

مز�يا �ل�ضرت�ك بخدمة ) �خبار �ل�ضوق ( �حل�ضول على �لآتي :
 - �لتمتع باحل�ضول على نوعية �أخبار متخ�ض�ضة يف �ضوق �ملال.
- �خبار �لنتائج �لربعية و�ل�ضنوية لل�ضركات �مل�ضاهمة �لعامة .

- �خبار �لف�ضاحات �ملتعلقة بتد�ول �ل�ضركات بال�ضوق .

- �لخبار �ملوؤثرة على �أ�ضعار �لتد�ول �ضعود� وهبوطا .
- �خبار �لكتتبات و�ل�ضد�ر�ت �لولية .

- ملخ�س �لغالق �ليومي للموؤ�ضر �لعام و�أحجام �لتد�ول .

- �خبار �لقر�ر�ت و�لتعاميم �ل�ضادرة يف �لقطاع �ملايل .
- �خبار �قت�ضادية حملية ودولية .

وتتطلع �جلمعية م�ضتقباًل �ىل تقدمي 
�لتي  �ملبتكرة  �خلدمات  من  �ملزيد 
�ملايل  �ل�ضوق  قطاع  تخدم 
و�ملتعاملني فيه من �لفر�د 

و�ملوؤ�ض�ضات �ملالية .
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�لأ�ضهم �لأكرث ربحا يف �أ�ضو�قها يف �ضهر نوفمرب�آد�ء �أ�ضو�ق �خلليج خالل �لربع �لثالث من عام 2014

االأ�ستاذ / ابراهيم احمد الفيلكاوي
ا�ست�ساري وحما�سر يف التحليل الفني 

الأ�سواق املال العربية والعاملية �آد�ء �أ�ضو�ق �خلليج ب�ضكل �ضهري
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 2014شش ٔٛفّجأداء االعٛاق اٌّب١ٌخ ٌشٙ

 اداء االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌخ١ٍغ١خ :أٚال 

حغُ اٌغٛق 
ثبٌم١ّخ 

  اٌغٛل١خ%
ٔغجخ اٌزغ١ش 
  اٌشٙشٞ%

ل١ّخ اٌزذاٚي 
  ٌشٙش

 2014ٔٛفّجش
))$ ْٛ١ٍِ 

 ل١ّخ اٌزذاٚي 
 اوزٛثشٌشٙش 

2014 
)$ ْٛ١ٍِ ( 

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙشٞ%

اٌم١ّخ اٌغٛل١خ 
 فٟ)١ٍِْٛ$( 

30/11/2014 

اٌم١ّخ اٌغٛل١خ 
 )١ٍِْٛ$( فٟ
31/10/2014 

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌغٕٛٞ%

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙشٞ%

 اٌّؤشش فٟ
30/11/2014 

 اٌّؤشش فٟ
31/10/2014 

ػذد اٌششوبد 
 َ اعُ اٌغٛق اٌّذسعخ

 1 عٛق دثٟ اٌّبٌٟ 55 4,545.39 4,281.43 ((5.81 27.05 100,838 100,780 (0.05( 6,334 5,329  ((16  9      

عٛق اثٛ ظجٟ  78 4,861.45 4,671.29 ((3.91 8.88 133,952 129,792 (3.11( 1,435 3,603  151  12
 2 ٌالٚساق اٌّب١ٌخ

 3 اٌجحش٠ٓ ثٛسصخ  50 14444,1, 1,428.67 ((1.07 14.40 21,332 21,218 (0.53( 54 22  (59(  2

 اٌغٛق اٌغؼٛدٞ  166 10,034.92 8,624.89 ((14.05 1.05 545,090 493,403 (9.48( 35,431 41,234  16  46
 4 رذاٚي() 

 5 اٌجٛسصخ اٌمطش٠خ   44 13,498.86 12,760.46 ((5.47 22.94 200,013 193,905 (3.05( 2,936 5,200  77  18

عٛق ِغمط  118 6,974.62 6,505.99 ((6.72 ((4.81 39,055 37,669 (3.55( 387 543  40  3
 6 ٌالٚساق اٌّب١ٌخ

عٛق اٌى٠ٛذ  206 7,361.61 6,752.86 ((8.27 ((10.55 110,777 106,115 (4.21( 1,456 1,560  7  10
 7 ٌالٚساق اٌّب١ٌخ

 اٌّغّٛع 717   (%(6.47 % 8.42 1,151,057 1,082,882 (%(5.92 48,033 57,491  % 19.69 % 100
 
 ( %(6.47    =                              ١ٔٚٛوزٛثش ٔٛفّجش ٔٛفّجش إٛفّجش٠ ٔٛفّجش ٌشٙشاٌّؤششاد  زٛعط ٔغت رغ١شِ

 % 8.42  =                                                 2014  ٔغجخ رغ١ش ِؤششاد االعٛاق اٌخ١ٍغ١خ خالي ػبَ

 % 19.69 =                                                                         ٔٛفّجشٔغجخ اٌزغ١ش فٟ ل١ّخ اٌزذاٚي ٌشٙش  

  (%(5.92  =                                    ٔٛفّجش ٞ ٔغجخ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌالعٛاق اٌخ١ٍغ١خ ٌشٙش

 % 5.31   =                         ٔٛفّجش  ل١ّخ اٌزذاٚي اٌٝ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ( خالي شٙش (ِؼذي دٚساْ االعُٙ 

 

 

 

 
 شٙش 1,ِىشساد  اٌشثح١خ ِٚعبػف اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌالعٛاق اٌخ١ٍغ١خ الخش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 13.9ِزٛعط ِىشس اٌشثح١خ ٌالعٛاق اٌخ١ٍغ١خ                 =    

 11.2  ِزٛعط ِعبػف اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ٌالعٛاق اٌخ١ٍغ١خ   =  
 
 

= عؼش االغالق / سثح١خ اٌغُٙ  ) ٠م١ظ ِىشس اٌشثح١خ ِذٜ عبرث١خ االعُٙ ٌالعزضّبس فىٍّب وبْ ِٕخفعب وٍّب وبْ اٌغٛق اوضش عبرث١خ  )P/E (١خ )ِشح( # ِىشس اٌشثح
 ٌالعزضّبس (

 =  عؼش االغالق / اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ) اعّبٌٟ حمٛق اٌّغب١ّ٘ٓ/ ػذد االعُٙ اٌؼبد٠خ()P/B(## ِعبػف اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ  ) ِشح(  
 

   
  ِعبػف اٌم١ّخ اٌذفزش٠خ ##  

 َ اعُ اٌغٛق  (  P/E) ِىشس اٌشثح١خ  )ِشح(#  (P/B)ِشح( )

 1 عٛق اٌى٠ٛذ ٌالٚساق اٌّب١ٌخ  17.3 1.2   

 2 اٌجٛسصٗ اٌمطش٠ٗ  15.9 2.1   

(اٌغٛق اٌغؼٛدٞ ) رذاٚي  15.6 2.1     3 
 4 عٛق دثٟ اٌّبٌٟ  13.8 1.7   

 5 عٛق اثٛ ظجٟ ٌالٚساق اٌّب١ٌخ  12.1 1.6   

 6 ثٛسصخ اٌجحش٠ٓ  12.3 1.0   

 7 عٛق ِغمط ٌالٚساق اٌّب١ٌخ  10.6 1.5   

انهت االسواق الماليه الخليجيه ادائها  الشهري على تراجع بلغ متوسطه6.47((% مما ادى الى تاكل معظم المكاسب السنويه التي حققتها االسواق الخليجيه وكانت اعلى االسواق 
تراجعا هي اسواق السعوديه والكويت ومسقط التي تراجعت بنسبة14.05((% 8.27(( %و6.72((% على التوالي وسجلت بقية االسواق الخليجيه نسب تراجع اقل من المتوسط 
المشار اليه اعاله. وكان  لتراجع اسعار النفط بنسبه اكثر من 30% اضافة الى عدم اتخاذ منظمة اوبك قرارا بتخفيض االنتاج لمجموعة دولها اثرا كبيرا في احداث هذه التراجعات 

القاسيه لالسواق خالل هذا الشهر والتي تعتبر االعلى منذ االزمه الماليه العالميع عام 2008.
اما احجام التداول فقد سجلت ارتفاعا بلغ متوسطه 19.69 % وكانت اعلى االسواق نموا في هذا الجانب هي اسواق ابو ظبي وقطر ومسقط التي ارتفعت احجام التداول فيها بنسب 
151% و77%و40% على التوالي  اما اعلى االسواق التي تراجعت احجام التداول فيها فهما سوقي البحرين  ودبي اللذان ترحع االحجام فيهما بنسبة) 59  % ( و )16  % (على التوالي. 

د. �سالح عبد الرحمن الطالب
- خبري اقت�سادي

- �سوق م�سقط لالأوراق املالية

�أد�ء �لأ�ضو�ق �ملالية ل�ضهر نوفمرب2014
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 اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ) ػذا اٌخ١ٍغ١خ(صب١ٔب : اداء االعٛاق 

 

حغُ اٌغٛق 
ثبٌم١ّخ 

 اٌغٛل١خ%

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙشٞ%

ل١ّخ اٌزذاٚي 
ٌشٙش 

 2014ٔٛفّجش
 )$ ْٛ١ٍِ( 

ل١ّخ اٌزذاٚي 
 2014 ٌشٙش

 اوزٛثش
)$ ْٛ١ٍِ( 

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙشٞ%

اٌم١ّخ اٌغٛل١خ 
 )١ٍِْٛ $( فٟ
30/11/2014 

اٌم١ّخ اٌغٛل١خ 
 )١ٍِْٛ$( فٟ 
31/10/2014 

 

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌغٕٛٞ%

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙشٞ%

 اٌّؤشش فٟ
30/11/2014 

 اٌّؤششفٟ
31/10/2014 

ػذد 
اٌششوبد 
 اٌّذسعخ

 َ اعُ اٌغٛق

 1 اٌجٛسصخ اٌّصش٠خ 218 9,115.63 9,307.88 2.11 37.23 70,514 73,269 3.90 1,727 2,110 22 40

 2 ثٛسصخ ػّبْ 237 2106.13 2,132.49 1.25 3.23 25,346 25,333 (0.05( 185 207 12 14

 3 اٌجٛسصخ اٌزٛٔغ١خ 75 4,903.10 4,969.76 1.36 13.43 9,454 9,228 (2.39( 115 73 (37( 5

 4 ثٛسصخ ث١شٚد 90 1,180.48 1,183.90 0.29 2.96 17,682 17,705 0.13 43 15 (65( 9

 5 ثٛسصخ فٍغط١ٓ 49 500.59 482.45 ((3.62 ((10.92 3,162 3,067 (3.00( 25 27 8 2

ثٛسصخ اٌذاس  74 10,352.05 9,975.71 ((3.63 9.45 60,082 55,630 (7.41( 312 608 95 30
 6 اٌج١عبء

 اٌّغّٛع 743    (0.37%) % 9.40 186,240 184,232 ( %(1.08 2,407 3,040 % 26.90 % 100

 

 (% 0.37)=                                            ط ٔٛفّجشٔٛفّجش  شٙشٔغت رغ١ش اٌّؤششاد ٌ ِزٛعط

 % 9.40=                                        2014ِزٛعط ٔغجخ رغ١ش ِؤششاد االعٛاق خالي ػبَ    

 % 26.90 =                                                     ْٔٛفّجش    ٔغجخ اٌزغ١ش فٟ ل١ّخ اٌزذاٚي ٌشٙش

 ( %(1.08=            ْٔٛفّجشٔغجخ اٌزغ١ش فٟ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌالعٛاق اٌؼشث١خ غ١ش اٌخ١ٍغ١خ ٌشٙش    

 % 1.65 =              ْٔٛفّجش ل١ّخ اٌزذاٚي اٌٝ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ( خالي شٙش  (ِؼذي دٚساْ االعُٙ 

 

 

 

 2014صبٌضب:  االداء اٌغٕٛٞ ٌالعٛاق اٌّب١ٌٗ اٌؼشث١خ ٌؼبَ 
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 
ٌحغُ االعٛاق 

ثبٌم١ّخ اٌغٛل١خ 
% 

ٔغجخ دٚساْ 
 االعُٙ % 

)ل١ّخ اٌزذاٚي 
اٌٝ اٌم١ّخ 

 اٌغٛل١خ(

 

ل١ّخ اٌزذاٚي 
اٌغ٠ٕٛخ  ٌؼبَ 

2014)$ْٛ١ٍِ(  

ٔغجخ رغ١ش 
اٌم١ّخ اٌغٛل١خ 

 % 2014ٌؼبَ 

اٌم١ّخ اٌغٛل١خ 
 )١ٍِْٛ$( فٟ 
30/11/2014 

اٌم١ّخ 
اٌغٛل١خ 

 )١ٍِْٛ$( فٟ 
31/12/2013 

ٔغجخ رغ١١ش 
اٌّؤششاٌغٕٛٞ 

 %  2014ٌؼبَ 

        اٌّؤششإغالق 
     فٟ

30/11/2014 

 إغالق اٌّؤشش 
فٟ      

31/12/2013 

ػذد 
اٌششوبد 
 اٌّذسعخ

 َ أعُ اٌغٛق

 1 اٌجٛسصٗ اٌّصش٠ٗ 218 6,782.84 9,307.88 37.23 60,960 73,269 20.19  25,611  35 6

 2 عٛق دثٟ اٌّبٌٟ 55 3,369.81 4,281.43 27.05 70,713 100,780 42.52  96,421  96 8
 3 اٌجٛسصٗ اٌمطش٠ٗ 44 10,379.59 12,760.46 22.94 152,588 193,905 27.08  47,863  25 15
 4 ثٛسصٗ اٌجحش٠ٓ 50 1,248.86 1,428.67 14.40 18,466 21,218 14.90  648  3 2
 5 اٌجٛسصٗ اٌزٛٔغ١ٗ 75 4,381.32 4,969.76 13.43 8,431 9,228 9.45  744  8 1

 ثٛسصخ اٌم١ُ إٌّمٌٛخ  74 9,114.14 9,975.71 9.45 54,490 55,630 2.09  3,682  7 4
 6 اٌذاس اٌج١عبء  

عٛق اثٛ ظجٟ ٌالٚساق   78 4,290.30 4,671.29 8.88 116,910 126,792 8.45  38,880  31 10
 7 اٌّب١ٌٗ

 8 ثٛسصخ ػّبْ 117 2,065.32 2,132.49 3.23 25,521 25,333 ((0.74  2,661  11 2
 9 ثٛسصخ ث١شٚد 90 1,149.85 1,183.90 2.96 16,938 17,705 4.53  541  3 1

 10 اٌغٛق اٌغؼٛدٞ )رذاٚي( 166 8,535.60 8,624.89 1.05 459,452 493,403 7.39  510,260  103 39

عٛق ِغمط ٌالٚساق  118 6,834.56 6,505.99 ((4.81 36,803 37,669 2.35  5,383  14 3
 11 اٌّب١ٌٗ

 12 عٛق اٌى٠ٛذ اٌّبٌٟ 206 7,549.52 6,752.86 ((10.55 110,316 106,115 ((3.81  19,446  18 8
 13 ثٛسصخ فٍغط١ٓ 49 541.49 482.45 ((10.92 3,247 3,067 ((5.54  326  11 1

 اٌّغّٛع 1,460    % 8.80 1,135,835 1,267,114 % 11.56  752,466  % 59.38 % 100
 

 % 8.80 =             2014خالي ػبَ  ِزٛعط ّٔٛ ِؤششاد االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ٚاٌخ١ٍغ١خ
 % 11.56=                2014ٔغجخ ّٔٛ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌالعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ٚاٌخ١ٍغ١خ ٌؼبَ 

 % 59.38 =  2014ِؼذي دٚساْ االعُٙ  ) ل١ّخ اٌزذاٚي  خالي اٌغٕخ اٌٝ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ( ٌؼبَ  
 
 
 

جاء اداء االسواق الماليه العربيه غير الخليجيه متباينا فقد حققت اربعة اسواق ارتفاعا وانخفضت االثنان االخرى   , وقد بلغ متوسط تراجع  هذه المجموعه من االسواق خالل 
الشهر )0.37 (% , وكانت اعلى االسواق تراجعا هي بورصة القيم المنقوله في الدار البيضاء بورصة فلسطين اللتان تراجعتا بنسبة 3.63 %و3.62 % على التوالي  اما بقية 

اسواق المجموعه فقد شهدت ارتفاعات بسيطه  
اما احجام تداوالت هذة االسواق فقد ارتفاعا بنسبة  26.90%  وهي اعلى بكثير من نسبة التراجع التي شهدتها هذه االسواق في الشهر السابق والبالغه )18.88(% .

وبلغت نسبة دوران االسهم في هذة المجموعة من االسواق فقد بلغت 1.65% مرتفعه عن النسبه المسجله خالل الشهر السابق والبالغه 1.25 % .

وشهدت القيمة السوقية لالسواق الخليجية مجتمعة تراجعا ت قاسيه  بلغ متوسطها   5.92((% وكان لتراجع مؤشري السوق السعودي بنسبة ) 9.48(%  اثر كبير في تسجيل هذا 
التراجع  نظرا للوزن النبي الكبير الذي تحتله هذه السوق بين مجموعة االسواق الخليجيه . 

اما نسبة دوران االسهم لالسواق المالية الخليجية مجتمعة والتي تقاس من خالل قسمة ( قيمة التداول على القيمة السوقية ( فقد بلغت 5.31 % مرتفعة  عن النسبه المسجله في 
الشهر السابق والبالغه 4.17 %  .

وبالنسبة الداء سوق مسقط منفردا فقد انخفض مؤشرة بنسبة)6.72( % الذي افقد السوق جميع مكاسبه التي حققها خالل العام , اما القيمة السوقية فقد سجلت تراجعت بنسبة 
3.59((%.  وبالنسبة الحجام التداول فية فقد انخفضت  بنسبة  )3.55(% قياسا بالشهر السابق. ويمكن ان يعزى التراجع الكبير في مؤشر السوق وقيمته السوقيه الى تاثر اقتصاد 
السلطنه اكثر من الدول الخليجيه االخرى بانخفاض اسعار النفط كونها الدوله الخليجيه االقل انتاجا للنفط باستثناء البحرين اضافه الى ارتفاع متوسط كلفه استخراج النفط في السلطنه 

قياسا بالدول االقليميه .
ويالحظ من خالل قراءة مكررات الربحية لالسواق الخليجية خالل اخر 12  شهر, والتي يحدد انخفاضها مدى جاذبية السوق لالستثمار فية , ان افضل االسواق جاذبية وفق هذا المعيار 

هو سوق مسقط , باعتبار مكررات الربحية فيه اقل من االسواق الخليجية االخرى.
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 ِب٠ٍٟ :  2014اظٙش االداء االعّبٌٟ ٌالعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ خالي ػبَ 

اٌصذاسح فٟ ٔغجخ اٌجٛسصٗ اٌّصش٠ٗ  ٚاحزٍذ  ,  % 94,1ِٓ ِزٛعط ّٔٛ االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ  اٌجبٌغخ اػٍٝ % ٚ٘ٛ 8483ثٍغ ِزٛعط ّٔٛ االعٛاق اٌؼشث١خ   -,

٠ٚش١ش اٌغذٚي اٌٝ خالي اٌغٕٗ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ    %11494% ٚ 17435صُ اٌمطش٠ٗ اٌٍزبْ ّٔزب ثٕغجخ عٛق دثٟ اٌّبٌٟ %  ,  رال٘ب 17411ثٕغجخ  بار ّٔ بّٔٛ ِؤشش٘

(% 3491,ثٕغجخ )ِٚغمط اٌزٟ رشاعؼذ  ٚاٌى٠ٛذ   فٍغط١ٓ  اعٛاق  ثبعزضٕبء اْ االعٛاق اٌّب١ٌخ  اٌؼشث١خ ع١ّؼٙب لذ حممذ اداءا ا٠غبث١ب خالي اٌغٕٗ 

الس اٌّبظ١ٗ ٚاٌزٟ ادد اٌٝ ٔضٌٚٗ ثٕغجخ الشه اْ اٌزشاعؼبد فٟ اعؼبس إٌفط اٌزٟ حصٍذ خالي االشٙش اٌض 4خالي اٌغٕٗ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  (%,448ٚ)  (3455%,ٚ)

اٌزٟ أخفعذ ثشىً حبد ِّب ادٜ اٌٝ رشاعغ ٔغجخ ّٔٛ االعٛاق اٌّب١ٌٗ اٌؼشث١ٗ خالي اٌغٕٗ ٌزىْٛ الً % لذ اصش ػٍٝ رٛعٙبد اداء االعٛاق اٌّب١ٌٗ اٌخ١ٍغ١ٗ 13

 ِٓ ِزٛعط ٔغجخ ّٔٛ االعٛاق اٌؼب١ٌّٗ 

ٚاٌذٚحٗ ٟ٘ ِٓ االعٛاق راد إٌّٛ االػٍٝ دثٟ  ٚ اٌخ١ٍغ١ٗ ِغ عذٚي اداء االعٛاق اٌّب١ٌٗ اٌؼب١ٌّٗ ٔالحع اْ اعٛق ِصشػٕذ ِمبسٔخ عذٚي اداء االعٛاق اٌّب١ٌٗ  -1

 4ٚاٌزٟ رفٛق ِزٛعط ٔغجخ ّٔٛ االعٛاق اٌؼب١ٌّٗ ِّب ٠غؼٍٙب ِششحٗ ٌحصٛي ػ١ٍّبد رصح١ح ف١ٙب   فٟ ِؤششارٙب خالي اٌغٕٗ

ٚعٛق  ثبعزضٕبء ثٛسصخ فٍغط١ٓ  ٚشٙذد ع١ّغ االعٛاق اٌؼشث١خ رحغٕب فٟ ل١ّزٙب اٌغٛل١خ 4% 11.56  ثٕغجخ١ٗ اٌؼشث١ٗ اسرفؼذ اٌم١ّٗ اٌغٛل١ٗ ٌالعٛاق اٌّبٌ  -1

4 ِٚٓ اٌغذ٠ش ثبٌزوش اْ االدساعبد اٌغذ٠ذٖ اٌزٟ شٙذرٙب ثؼط االعٛاق اٌّب١ٌٗ اٌؼشث١ٗ ( % ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ,148ٚ ) %(5454)رشاعؼذ ثٕغجخاٌزٟ اٌى٠ٛذ اٌّبٌٟ 

ٚعٛق دثٟ خالي ٘زا اٌؼبَ وبْ ٌٗ اصش وج١ش فٟ ّٔٛ اٌم١ّٗ اٌغٛل١ٗ  خبصخ اٌغٛق اٌغؼٛدٞ ٚاٌجٛسصٗ اٌمطش٠ٗ ٚثٛسصخ رٛٔظ ٚعٛق ِغمط ٚعٛق اثٛ ظجٟ 

 4 اٌّبٌٟ 

ػٍٝ اٌزٛاٌٟ  , اِب  % 96 ٚ  %31,دثٟ  اػٍٝ ٔغجخ دٚساْ ٚثٕغجخ  ٚ  اٌغؼٛد٠خٚشٙذ عٛلٟ  % 59.38اٌؼشث١خ ِغزّؼخ  ثٍغذ ٔغجخ دٚساْ االعُٙ ٌالعٛاق  -4

ؼشث١خ ِزٛاظؼخ ٔغت اٌذٚساْ فٟ ثم١خ االعٛاق فال صاٌذ ِزٛاظؼخ, ٚاعّبال ارا اعزض١ٕٕب اٌغٛق اٌغؼٛدٞ ٚعٛق دثٟ  فال رضاي ٔغت اٌذٚساْ فٟ االعٛاق اٌ

 ثبٌّمب١٠ظ اٌؼب١ٌّخ 4

% ِٓ حغُ االعٛاق 19غؼٛدٞ ٘ٛ االوجش ار رشىً ل١ّزخ اٌغٛل١خ ِبٔغجزخ ِٓ ح١ش احغبَ االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ِمبعخ ثبٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٠الحع اْ اٌغٛق اٌ -5

 % ِٓ حغُ االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌخ١ٍغ١خ 4  46ٚ اٌّب١ٌخ اٌؼشث١خ ِغزّؼخ 

 

 

 

 

 ساثؼب: أداء ثؼط األعٛاق اٌّب١ٌخ اٌشئ١غ١خ فٟ اٌؼبٌُ
 

 اٌّؤشش فٟ  إعُ اٌغٛق
13,1/,1/1, 

 اٌّؤشش فٟ 
13,4/10/31 

 اٌّؤشش فٟ 
30/11/2014 

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙش٠خ %

 ٔغجخ اٌزغ١ش
 اٌغ٠ٕٛخ %

 ِزٛعط ٔغجخ إٌّٛ اٌغ٠ٕٛخ

ق 
ٛا

ألع
ا

١خ
ش٠ى

ألِ
ا

 

  14.73 3.47 4,791.63 4,630.74 4,176.59 ٔبعذان
 7.55 2.52 17,828.24 17,390.52 16,576.66 داٚ عٛٔض 11.38  %

 11.86 2.45 2,067.56 2,018.05 1,848.36 عزبٔذسد أذ ثٛسص

١خ
ٚث

ٚس
األ

ق 
ٛا

ألع
ط ا

ثؼ
 

  ((0.39 2.69 6,722.62 6,546.47 6,749.09 فٛرغٟ
4.99 % 

 
 
 
 

 4.49 7.01 9,980.85 9,326.87 9,552.16 داوظ االٌّبٟٔ

 2.19 3.71 4,390.18 4233.09 4,295.95 وبن اٌفشٔغٟ
 11.55 3.54 9,150.46 8,837.78 8,202.98 ع٠ٛغشا

 1.97 3.04 1,533.68 1,488.47 1,504.08 سٚع١ب

 8.61 2.80 10,770.70 10,477.80 9,916.70 اعجب١ٔب

 5.99 3.53 425.86 411.32 401.79 اِغزشداَ

 5.52 1.17 20,014.82 19,783.99 18,967.71 ا٠طب١ٌب

ق 
ٛا

ألع
ط ا

ثؼ
٠خ

ٛ١
الع

ا
 

  7.17 6.37 17,459.85 16,413.76 16,291.31 ١ٔىبٞ ا١ٌبثبٟٔ
 
 

            
 2.92 ((0.04 23,987.45 23,998.06 23,306.39 ٘ٛٔظ وٛٔظ

 5.78 2.33 3,350.50 3,274.25 3,167.43 عٕغبفٛسح

 35.54 2.97 28,693.99 27,865.83 21,170.68 ِِٛجبٞ إٌٙذٞ
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 20.55 11.97 2,808.82 2,508.33 2,330.03 اٌص١ٓ

  27.09 6.94 86,168.66 80,579.66 67,801.73 رشو١ب
 

 ((2.47 ((1.85 1,820.89 1,855.15 1,866.96 وٛاالِجٛس )ِب١ٌض٠ب( 15.18%

 ((4.95 0.91 4,142.46 4,105.06 4,358.00 وٛس٠ب اٌغٕٛث١خ

 20.49 1.19 5,149.89 5,089.55 4,274.18 أذ١ٔٚغ١ب

 23.85 1.09 7,294.38 7,215.73 5,889.83 اٌفٍج١ٓ

 22.73 0.62 1,593.91 1,584.16 1,298.71 رب٠ٍٕذ

 23.50 2.70 31,197.98 30,376.53 25,261.14 ثبوغزبْ

األعٛاق 
  6.57 ((0.40 44,205.76 44,384.99 41,482.39 عٕٛة افش٠م١ب اإلفش٠م١خ

         ( 4.93)% 
  ((16.42 ((8.00 34,543.05 37,550.24 41,329.19 ١ٔغش٠ب

 

 

 ِزٛعط ٔغجخ إٌّٛ 
    اٌغ٠ٕٛخ 

ٔغجخاٌزغ١ش اٌغ٠ٕٛخ 
% 

ٔغجخ اٌزغ١ش 
 اٌشٙش٠خ  %

 اٌّؤشش فٟ 
30/11/2014 

 اٌّؤشش
31/10/2014 

 اٌّؤششفٟ 
 اعُ اٌغٛق                   31/12/2013

 
 
5.45% 

ا وٕذا 13,621.55 14,613.32 14,744.70 0.89 8.25
شٜ

الخ
ق ا

عٛا
ال

 

 اٌجشاص٠ً 51,507.16 54,628.60 54,664.36 0.07 6.13
 اٌّىغ١ه 53,151.13 56,408.61 55,492.57 (1.62 4.41

 اعزشا١ٌب 5,353.08 5,505.02 5,298.11 ((3.76 ((1.03

 ١ٔٛ ص٠ٍٕذا 998.90 1,088.78 1,093.52 0.44 9.47

 

 

 

 

 اٌشئ١غ١ٗ فٟ اٌؼبٌُ :  خالصخ اداء االعٛاق اٌّب١ٌٗ  خبِغب
 

 

 

 ِٓ اٌغذٚي اػالٖ ٔالحع:

 ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌشٙشٞ :

االخفبض اٌىج١ش ٌّؤشش عك ١ٔغش٠ب اٌذٌٚٗ ثغجت  ٚرٌه % ) 441 (عط ثّب ٔغجزٗٛفٟ اٌّزأخفظذ ار  شٙش اٌخالي  االدٔٝ ّٔٛا االفش٠م١ٗ   عٛاق الرؼزجش ا -
   4إٌفط١ٗ اٌمبئُ الزصبد٘ب ػٍٝ أزبط ٚاعؼبس إٌفط

 
 د

 
 اعُ ِغّٛػخ االعٛاق 

 
 ٔٛفّجشِزٛعط ٔغجخ إٌّٛ خالي شٙش 

 
 13,4ِزٛعط ٔغجخ إٌّٛ خالي ػبَ 

 11.38  % 2.81% االعٛاق االِش٠ى١ٗ ,
 % 4.99 %3.44 االعٛاق االٚسث١ٗ 1

 
 %15.18 %2.93 االعٛاق االع٠ٛ١ٗ 1

 %(4.93)  %(4.20)  االعٛاق االفش٠م١ٗ 4

 %5.45 (%(0.80 االعٛاق اٌؼب١ٌّٗ االخشٜ 5 
 % 9.40 (% 0.37) االعٛاق اٌؼشث١ٗ غ١ش اٌخ١ٍغ١ٗ 6

 % 8.42 ( %(6.47 األعٛاق اٌخ١ٍغ١خ  7

 
 % 494,=                      اوزٛثش اٌّزٛعط اٌؼبَ ٌّٕٛ االعٛاق اٌؼب١ٌّٗ خالي شٙش   
 
  % 9.12  =   2014 اٌّزٛعط اٌغٕٛٞ ٌّٕٛ ِؤششاد االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّخ  ٌؼبَ   
 

 

 

د ِغّٛػبد االعٛاق رشاعؼب ثؼط % ار عغٍذ 494,ثٕغجخ ّٔٛا خالي اٌشٙش ار عغً ا٠غبث١ب ٠الحع اْ اٌّزٛعط اٌؼبَ الداء االعٛاق اٌّب١ٌٗ اٌؼب١ٌّٗ وبْ  -
 4وج١شٖ خبصخ ِغّٛػخ االعٛاق اٌخ١ٍغ١ٗ

اٌحبد ثّؤششارٙب ثغجت االٔخفبض اٌىج١ش العؼبس إٌفط  العجبة  ٚاٌخ١ٍغ١ٗ ثبٌزاد خالي اٌشٙش ٟ٘ اٌزشاعغ اْ اٌغجت اٌشئ١غٟ ٌعؼف اداء االعٛاق اٌّب١ٌٗ  -
 4 الزصبد٠ٗ ٚع١بع١ٗ ٚوْٛ الزصبداد ِؼظُ ٘زٖ اٌذٚي ٟ٘ الزصبداد س٠ؼ١ٗ رؼزّذ فٟ ِٛاسد٘ب ػٍٝ اعؼبس إٌفط 

 غٕٛٞ :اٌػٍٝ اٌّغزٜٛ 

 4% 94,1اٌؼبَ ثٍغ ِزٛعطٗ اعزطبػذ االعٛاق اٌّب١ٌخ اٌؼب١ٌّٗ اْ رحمك  ّٔٛا ا٠غبث١ب خالي  -
-  
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»ميزانية 2015«: 
اإلنفاق 15 مليار ريال.. واإليرادات 12.5 مليار باحتساب

 سعر النفط 85 دوالرا واإلنتاج 990 ألف برميل يوميا
 

�ملالية  �لحتياطات  ��ضتثمار�ت  عو�ئد  وحت�ضني  �لنفطية  غري  لالإير�د�ت  �ضاملة  مر�جعة      
�ل�ضيادية

        �إعادة �لنظر يف دور �حلكومة يف �لإنتاج �ل�ضلعي و�خلدمي ومر�جعة �أولويات �لإنفاق و�أ�ضلوب 
تخ�ضي�س �ملو�رد

       مر�جعة �أ�ض�س و�ضو�بط �لدعم و�إتاحة �لفر�ضة للقطاع �خلا�س ليكون مولد� رئي�ضيا للدخل 
�لقومي

      ت�ضجيع �ل�ضتثمار �خلا�س �ملحلي و�لأجنبي وتوفري �ملناخ �ملالئم جلذب �مل�ضتثمرين
      �ل�ضتمر�ر يف �ل�ضيا�ضة �لنقدية �لد�عمة للنمو و�ل�ضيطرة على �لت�ضخم

لتحمل  �خلا�س  �لقطاع  وت�ضجيع  لالأعباء..  جتنبا  موؤجلة  �جلديدة  و�لعالو�ت  �لرتقيات     
م�ضوؤولية �لتوظيف

      تاأميم �ضركات �لنفط غري و�رد.. و�حتمال �ضر�ء ح�ضة �ل�ضريك �لكندي يف �ضحار �أملنيوم
       �ضعر بيع �لغاز 3 دولر�ت للجميع من بد�ية �لعام.. ونظام جديد للجمارك

      60 �ضركة حكومية منها 17 خا�ضرة ودر��ضة لتعزيز م�ضاهمتها يف خز�نة �لدولة
       در��ضة �ضاملة لإعادة تنظيم �ل�ضر�ئب على �ل�ضركات يجرى �إعد�دها حاليا

      �لأخذ بر�أي »�ل�ضورى« يف فر�س �ضريبة 10% على �ملعادن و�ضي�ضدر بها قر�ر قريبا
      ��ضتثمار�ت �ل�ضندوق �ل�ضيادي يف »كورب بنك« �لبلغاري ل تزيد على 148 مليون دولر

�إطالقا..  و�رد  غري  �لرو�تب  تخفي�س 
م�ضا�س  ول  موؤقتا  �لرتقيات  وتاأجيل 

بالعالو�ت �لقائمة

قال معايل ال�زير امل�س�ؤول عن 
ال�س�ؤون املالية -يف بيانه 
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بدائل سد العجز يف موازنة السنة املالية 2015

- دروي�س �لبلو�ضي يف بيان �أمام )�ل�ضورى(:
�حت�ضاب �ضعر برميل �لنفط على 85 دولر� ومعدل �لنتاج �ليومي 990 �ألف برميل

ـ �إير�د�ت �لنفط و�لغاز متثل ما ن�ضبة )82%( و�لعجز 2.5 مليار ريال عماين بن�ضبة 
20% من �إجمايل �لإير�د�ت

ـ برميل �لنفط يفقد 40 دولر� وهذ� ي�ضع �حلكومة �أمام حتد يف كيفية �ملو�زنة بني 
�ملتطلبات �حلتمية و�ل�ضرورية

ـ �لأ�ضعار �حلالية للنفط مقلقة ومر�جعة �ضاملة لرفع م�ضاهمة ” غري �لنفطية” يف 
�إجمايل �لإير�د�ت

ـ �إتاحة �لفر�ضة للقطاع �خلا�س لأخذ دوره �لريادي يف جممل �لأن�ضطة �لتجارية 
و�لقت�ضادية

ـ ت�ضجيع �ل�ضتثمار �خلا�س �ملحلي و�لأجنبي وتفعيل حزمة �حلو�فز و�لت�ضهيالت 
�جلاذبة وتب�ضيط �لإجر�ء�ت �لإد�رية وحت�ضني بيئة ممار�ضة �لأعمال

ـ تعزيز فو�ئ�س �ملو�زين �خلارجية وتقوية �لحتياطات من �لعملة �لأجنبية 
مبا يحافظ على قوة و�ضالمة و��ضتقر�ر �لريال �لعماين

�مل�ضتحقة  �لفئات  �ىل  وتوجيهه  �حلكومي  �لدعم  و�ضو�بط  �أ�ض�س  مر�جعة  ـ 
و�مل�ضتهدفة

تغطية – م�ضطفى �لقا�ضم ويو�ضف �حلب�ضي:
�إن  �ملالية  �ل�ضوؤون  �مل�ضوؤول عن  �لوزير  �لبلو�ضي  ��ضماعيل  بن  قال معايل دروي�س 
 )12.5( بنحو  تقدر   2015 لعام  للدولة  �لعامة  �ملو�زنة  يف  �لإير�د�ت  �إجمايل 
مليار ريال عماين بزيادة ن�ضبتها )7%( مقارنة مبو�زنة عام 2014 ومتثل �إير�د�ت 
ريال  مليار   15 بنحو  �لإنفاق  �إجمايل  �إبر�ز  مت  كما   )%82( ن�ضبة  و�لغاز  �لنفط 

عماين بزيادة ن�ضبتها 4% عن �ملو�زنة �ملعدلة لعام 2014.
وقال معاليه يف بيان �ألقاه �أم�س �أمام جمل�س �ل�ضورى حول �ملو�زنة �لعامة للدولة 
2015 �إن تقدير�ت �لعجز يف مو�زنة 2015 تقدر بنحو 5و2 مليار ريال عماين �أي 
بن�ضبة 20% من �إجمايل �لإير�د�ت ون�ضبة 8% من �لناجت �ملحلي �لإجمايل و�ضتتم 
�أن  �ملو�زنة مو�ضحا  م�ضروع  �ملدرجة يف  �لتمويل  و�ضائل  �لعجز من خالل  تغطية 
�لنفطية  غري  لالإير�د�ت  �ضاملة  مر�جعة  و�ضتتم  مقلقة  للنفط  �حلالية  �لأ�ضعار 
و�إير�د�ت  �ل�ضر�ئب  خالل  من  �لعامة  �لإير�د�ت  �إجمايل  يف  م�ضاهمتها  لرفع 

�جلمارك و�لر�ضوم مبختلف �أنو�عها
و��ضار �إىل �إتاحة �لفر�ضة للقطاع �خلا�س لأخذ دوره �لريادي يف جممل �لأن�ضطة �لتجارية 
�حلو�فز  حزمة  وتفعيل  و�لأجنبي  �ملحلي  �خلا�س  �ل�ضتثمار  ت�ضجيع  مع  و�لقت�ضادية 

و�لت�ضهيالت �جلاذبة وتب�ضيط �لإجر�ء�ت �لإد�رية وحت�ضني بيئة ممار�ضة �لأعمال.

دعم االستقرار االقتصادي واحملافظة على سالمة املركز املالي للدولة واإلبقاء على 
تنفيذ اخلطط احلكومية أهم مالمح املوازنة اجلديدة
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توجهات مو�زنة 2015
االقت�سادي  اال�ستقرار  دعم  تتمثل يف   2015 موازنة  اأهداف  اأهم  اأن  معاليه  واأكد 
واملحافظة على �سالمة املركز املايل للدولة واالإبقاء على تنفيذ اخلطط احلكومية

االنعقاد  لدور  الثالثة  االعتيادية  جل�سته  اأم�ص  �سباح  ال�سورى  جمل�ص  وعقد 
الفرتة احلالية للمجل�ص )2011- 2015م(،  الرابع )2014- 2015م( من  ال�سنوي 
حيث تراأ�ص اجلل�سة �سعادة ال�سيخ خالد بن هالل املعويل رئي�ص املجل�ص وبح�سور 
اأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء املجل�ص، و�سعادة ال�سيخ علي بن نا�سر املحروقي االأمني 

العام وبح�سور 66 ع�سوا يف حني غاب عن اجلل�سة 11 ع�سوا.
وقال معايل دروي�ص بن اإ�سماعيل البلو�سي الوزير امل�سئول عن ال�سوؤون املالية بيان 
الوزارة يف اجلل�سة قال فيه: اأتوجه اإىل جمل�سكم بال�سكر والتقدير على الدعوة 
الكرمية حل�سور هذا اللقاء ال�سنوي الذي ميثل فر�سة طيبة لنا جميعا ن�ستعر�ص 
حوته  وما  2015م  املالية  لل�سنة  للدولة  العامة  للموازنة  الرئي�سية  املالمح  فيها 
وثيقة املوازنة من تفا�سيل وبيانات حول االأهداف االقت�سادية واالجتماعية املراد 
حتقيقها واالأ�س�ص واالفرتا�سات التي بنيت عليها تقديرات املوارد وبنود االنفاق 
ت�سهم  �سوف  والتي  اإىل مالحظاتكم ومرئياتكم  اال�ستماع  اإىل  املختلفة، متطلعا 
يف تعزيز م�سرية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، وبناء اقت�ساد م�ستقر يحقق 

الرخاء والرفاهية للمواطن.
ظروف غري مو�تية

وقال معاليه : لقد مت اإعداد م�سروع املوازنة العامة للدولة لل�سنة املالية 2015م 
يف ظروف غري مواتية، نظرا لالنخفا�ص املتوا�سل الذي ت�سهده االأ�سعار العاملية 
وتاأثريات  نتج عن هذا االنخفا�ص من تداعيات  الفرتة، وما  للنفط خالل هذه 
�سلبية على املوازنة العامة للدولة، حيث فقد برميل النفط خالل هذه الفرتة ما 
يزيد على 40 دوالرا من �سعره الذي ا�ستقر فرتة عند م�ستوى 115 دوالرا للربميل 
اليقني  وعدم  ال�سبابية  من  حالة  يوجد  ما  وهو  دوالرا،   75 اإىل  ال�سعر  لي�سل 
اخلرباء  اأن  وبالرغم  انه  اىل  م�سريا  االأ�سعار  عند  �ست�ستقر  الذي  امل�ستوى  حول 
واملحللني يف�سرون هذا الهبوط املفاجئ لالأ�سعار لعوامل اقت�سادية تتعلق ببطء 
النمو العاملي، وتدين الطلب ووفرة املعرو�ص وتاأثري النفط ال�سخري، واإىل قوة 
الدوالر االأمريكي، عالوة على اأن الدول االأع�ساء يف منظمة اأوبك مل تبد حتى 

االآن اأي اإ�سارة عند اأي خف�ص متوقع ل�سادراتها.
م�ستوى اال�سعار ميثل قلقا

تكون  ال  قد  لوحدها  العوامل  فاإن  نظرنا،  وجهة  ومن  اأنه  :اإال  معاليه  واأ�ساف 
فاإن  االأ�سباب  كانت  واأيا  االأ�سعار،  واملفاجئ يف  التدهور احلاد  لتف�سري هذا  كافية 
امل�ستوى الذي و�سلت اإليه االأ�سعار حاليا اأ�سبح ميثل قلقا وا�سحا نظرا للتاأثري 
الكبري على املوارد العامة للحكومة، وما ي�سببه ذلك من اختالل التوازنات املالية 
وارتفاع يف عجز املوازنة العامة للدولة، وبالتايل ي�سع احلكومة اأما حتد يف كيفية 
االإيرادات  وبني  العام  االإنفاق  من  وال�سرورية  احلتمية  املتطلبات  بني  املوازنة 
�سيا�سة موايل  انتهاج  املا�سية وبف�سل  ال�سنوات  ا�ستطاعت احلكومة خالل  حيث 
متوازنة اأن حتقق التوازن بني متطلبات حفز النمو االقت�سادي وتلبية املتطلبات 
التجاري  ب�سقيه  احلكومي  االإنفاق  معدل  ا�ستمرار  خالل  من  االجتماعية، 
واال�ستثماري من جهة وبني املحافظة على توازنات املالية العامة اإال اأن امل�ستويات 
 ، النفط  اإيرادات  الناجت عن انخفا�ص  االإنفاق والتاأثري  اإليها  التي و�سل  العالية 
يجعل من م�ساألة اال�ستمرار يف ال�سيا�سة املالية التو�سعية اأمرا يف غاية ال�سعوبة.

�جر�ء�ت وتد�بري
واأكد معايل الوزير امل�سئول عن ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة : بناء عليه فاإنني 
على ثقة اأن جمل�سكم املوقر ي�ساطرنا الراأي يف �سرورة العمل معا من اأجل اتخاذ 
جمموعة من االإجراءات والتدابري االحرتازية التي من �ساأنها اأن تعزز ا�ستدامة 
الو�سع املايل وا�ستقرار االقت�ساد الكلي، منها: اإجراء مراجعة �ساملة لالإيرادات 
ذلك  وي�سمل  العامة  االيرادات  اإجمايل  يف  م�ساهمتها  رفع  بهدف  النفطية  غري 
ال�سرائب واإيرادات اجلمارك والر�سوم مبختلف اأنواعها باعتبارها موارد متجددة 
وقابلة للنمو وذلك بعد درا�سة االآثار املختلفة لهذه ال�سرائب والر�سوم ومراعاة 
التطبيق  التدرج يف  واإتباع منهج  واالقت�سادية  االجتماعية  وال�سيا�سات  االأهداف 
اأدوات  تنويع  خالل  من  ال�سيادية  املالية  االحتياطيات  ا�ستثمار  عوائد  وحت�سني 
اال�ستثمار والتوزيع اجلغرايف، وكذلك حت�سني نتائج واأداء اال�ستثمارات احلكومية 

ب�سفة عامة مبا يف ذلك تفعيل برنامج التخ�سي�ص.
واإعادة النظر يف الدور الذي تقوم به احلكومة يف جمال االإنتاج ال�سلعي واخلدمي، 

بحيث يرتكز دورها يف املجاالت التي تقع �سمن م�سوؤولياتها االأ�سا�سية.
كفاءة  لرفع  وال�سعي  املوارد  تخ�سي�ص  واأ�سلوب  العام  االإنفاق  اأولويات  ومراجعة 
معايري  وتوفري  والربامج  االأهداف  بتحقيق  ربطه  خالل  من  اجلاري  االإنفاق 
وا�سحة لقيا�ص االأداء والذي من املوؤمل اأن يتحقق من خالل االنتقال اىل موازنة 
الربامج واالأداء عند تطبيقها مع بداية اخلطة اخلم�سية التا�سعة يف عام 2016م.

ومراجعة اأ�س�ص و�سوابط الدعم الذي تقدمه احلكومة يف خمتلف املجاالت وذلك 
بهدف زيادة كفاءة وفاعلية الدعم وتوجيه اىل الفئات امل�ستحقة وامل�ستهدفة نظرا 
تزايد  العامة خا�سة يف ظل  ي�ستنزفه من موارد �سخمة تثقل كاهل اخلزينة  ملا 
الفر�سة  اإتاحة  اىل  باالإ�سافة  املتجددة.  املوارد  وحمدودية  العام  االإنفاق  اأعباء 
للقطاع اخلا�ص الأخذ الدور الريادي يف جممل االأن�سطة التجارية واالقت�سادية 
العمل  وفر�ص  القومي  للدخل  الرئي�سي  املولد  مبثابة  يكون  وبحيث  البالد  يف 
واالأجنبي  املحلي  اخلا�ص  اال�ستثمار  ت�سجيع  على  والعمل  للمواطنني.  املجزية 
اجلاذبة  والت�سهيالت  احلوافز  حزمة  وتفعيل  املواتي  اال�ستثماري  املناخ  وتوفري 

وتب�سيط االإجراءات االإدارية وحت�سني بيئة ممار�سة االأعمال.
االإطار  وتعزيز  للنمو  الداعمة  النقدية  ال�سيا�سة  يف  اال�ستمرار  اىل  باال�سافة 
االقت�سادي الكلي من خالل �سعر الفائدة وال�سيطرة على ال�سغوط الت�سخمية 
وتعزيز  اخلا�ص  للقطاع  االئتمانية  الت�سهيالت  وان�سيابية  االدخار  وت�سجيع 
فوائ�ص املوازين اخلارجية وتقوية االحتياطات من العملة االأجنبية مبا يحافظ 

على قوة و�سالمة وا�ستقرار الريال العماين.
على  املحافظة  هو  االحرتازية  التدابري  هذه  اتخاذ  من  الهدف  اإن  معاليه  وقال 
ا�ستقرار الو�سع املايل وجتنيب االقت�ساد الوطني اأية تاأثريات �سلبية حمتملة ال �سيما 
واأن ال�سنة املالية احلالية 2015م هي العام االأخري واملتمم للخطة اخلم�سية الثامنة.

وت�سحيح  اخلطة  هذه  يف  املتبقية  االلتزامات  ا�ستكمال  على  العمل  يتطلب  مما 
اخلطة  النطالق  ومرتكزا  اأ�سا�سا  ذلك  ليكون  واملوارد،  لالإنفاق  العام  االإطار 

اخلم�سية القادمة.
واأ�ساف معاليه اأنه على �سوء التطورات املت�سلة باأ�سعار النفط وم�ستويات االإنفاق 
العام فاإن اأبرز اأهداف املوازنة العامة لل�سنة املالية 2015 يتمثل يف دعم اال�ستقرار 
تنفيذ  على  االإبقاء  مع  للدولة،  املايل  املركز  �سالمة  على  واملحافظة  االقت�سادي 
وا�ستكمال  للمواطنني  املقدمة  العامة  اخلدمات  لتطوير  احلكومية  اخلطط 

وتطوير البنية االأ�سا�سية وتغطية املتطلبات االجتماعية.
البالد  ياأتي يف غمرة احتفاالت  اللقاء  اإن هذا  بداأ كلمته قائال  وكان معاليه قد 
و�سعادة  بالغة  فرحة  من  الوطن  يعي�سه  وما  واالأربعني،  الرابع  الوطني  بالعيد 
غامرة باإطاللة موالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم 
ـ حفظه اهلل ورعاه ـ واالطمئنان على �سحة جاللته، فاإنه لي�سرفني اأن اأرفع اإىل 
مقام جاللته ـ اأعزه اهلل ـ اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة واإىل كل 
اأن  املوىل عز وجل  اإىل  الطيبة، مت�سرعا  االأر�ص  واملقيمني على هذه  العمانيني 
يحفظ ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان املعظم واأن ي�سبغ على جاللته دوام نعمة 
ال�سحة والعافية، وميد يف عمره اأعواما عديدة، واأن يعيده اإىل وطنه و�سعبه الويف 
�ساملا غامنا حماطا برعاية اهلل وتوفيقه، واأن يحقق لعمان على يديه الكرميتني 

املزيد من اخلري والرخاء.
ي�سهده  ما  فيها  اأو�سح  املجل�ص  رئي�ص  �سعادة  بكلمة  بداأت  قد  اجلل�سة  وكانت 
العامل من تراجع حاد يف االأ�سواق العاملية وتاأثريات ذلك على االقت�ساد الوطني 
يتطلب انتهاج �سيا�سة توازن مايل يجنب االقت�ساد الوطني ا�سطرابات االقت�ساد 
العاملي، ويوؤهله للمحافظة على اجنازاته التنموية احلالية، وعدم تعري�سه لتلك 
احلكومة  ت�سعى  التي  واالجتماعية  االقت�سادية  االأهداف  ويحقق  اال�سطرابات، 
الربنامج  باعتبارها  القادم،  للعام  املقرتحة  امليزانية  خـالل  من  حتقيقها  اإىل 
اخلطة  من  ال�سابقة  االأربع  لل�سنوات  املايل  واملكمل  التنموي،  اال�ستثماري 
من  االقت�سادي  النمو  دعم  االأهداف  تلك  اأولوية  يف  وياأتي  احلالية،  اخلم�سية 
املحفزة على نحو متوازن مبا يحافظ على  املالية  ال�سيا�سة  اال�ستمرار يف  خالل 
دور املوازنة يف حفز النمو واتباع �سيا�سة مالية متوازنة لل�سيطرة على العجز لكبح 
جماح الت�سخم مبا مينع تاأثريه ال�سلبي على اجنازات التنمية دون امل�سا�ص بالعمل 
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وحت�سني  للمواطنني،  املقدمة  العامة  اخلدمات  كفاءة  ورفع  تطوير  اإىل  الرامي 
واالإ�سكان  وال�سحة  التعليم  قطاعات  على  االإنفاق  زيادة  خالل  من  معي�ستهم 

والبلديات والرعاية االجتماعية.
كما دعا �سعادته اجلميع اىل تركيز املناق�سات واملداوالت باملجل�ص على النتائج التي 

خل�ست اإليها اللجنة االقت�سادية واملالية يف درا�ستها مل�سروع امليزانية.

دروي�س �لبلو�ضي يرد على ��ضتف�ضار�ت �أع�ضاء �ل�ضورى وي�ضع 4 حماور مل�ضكلة 
�لعجز:

تخفي�س �لإنفاق �أو زيادة �لإير�د�ت غري �لنفطية و�ل�ضتد�نة و�ل�ضحب 
من �لحتياطيات

بدائل   3 و  حكومية  �سركة   17 لـ  اخل�سائر  اأ�سباب  على  للوقوف  درا�سة  هناك  ـ 
مو�سوعة للنقا�ص

ـ 3 دوالرات احلد االأدنى ل�سعر الغاز جلميع امل�ستهلكني اعتباراً من 1 يناير املقبل
وزارية  وجلنة  املقبل  العام  خالل  حكومية  �سركات   3 لتخ�سي�ص  توجه  ـ 

“للتخ�سي�ص”
اخلطة  يف  امل�ساريع  كرثة  واإمنا  االإجراءات  ب�سبب  لي�ص  امل�ساريع  تنفيذ  تاأخري  ـ 

احلالية والتي تبلغ تكلفتها 17 مليار ريال واأكرث من 5 اآالف م�سروع
ـ املوازنة القادمة بال ترقيات وهناك مراجعة لالإنفاق.. والتوظيف خالل الفرتة 

القادمة �سيكون يف القطاع اخلا�ص
درا�سة  واالنتهاء من  التموينية ومدى جدواها  البطاقات  لدرا�سة  ـ فريق مكلف 

قانون ال�سريبة مار�ص املقبل
التنفيذ و�سريبة التحويالت  املعادن بواقع 7% يف طريقه اىل  اأتاوة على  ـ فر�ص 

املالية مو�سوع ال ميكن تطبيقه
اإدارة اال�ستثمارات  ـ نظام اآيل مايل متكامل للجمارك يطبق العام املقبل وقانون 

�سيحال ملجل�ص ال�سورى العام املقبل
وموازنة  تنفذ  �سوف  ال�ساحلي  الباطنة  طريق  م�سروع  من  املتاأثرين  م�ساكن  ـ 

امل�سروع اأكرث من ملياري ريال
ال�سلطنة ت�ستفيد  العام اجلاري لكن  خ�سائر الطريان العماين 115 مليون ريال 

اأكرث من 400 مليون ريال من خالل ال�سركة �سنويا.
4 مليارات و400 مليون ريال م�سروفات االأمن والدفاع خف�ست لـ 4 مليارات ريال

اإن  املالية  ال�سوؤون  عن  امل�سوؤول  الوزير  البلو�سي  اإ�سماعيل  بن  دروي�ص  معايل  قال 
احلكومة تدرك اأن جمل�ص ال�سورى �سريك حقيقي وله دور قائم به مل�ساندة جهود احلكومة 
ولي�ص  كثرية  بعوامل  تتاأثر  واأ�سبحت  ح�سا�سة  �سلعة  تعترب  النفط  �سلعة  اأن  اىل  م�سريا 

بال�سرورة عوامل العر�ص والطلب يف ال�سوق واإمنا باأخرى ومنها ال�سيا�سية.
ال�سورى  احلكومة وجمل�ص  اأن  ال�سورى  اع�ساء جمل�ص  ا�سئلة  على  رده  دروي�ص يف  وا�ساف 
وخالل   ، امل�ستقبلية  النفط  باأ�سعار  يتعلق  فيما  خا�سة  واحلذر  احليطة  الأخذ  حري�سون 
ال�سنوات املن�سرمة كانت احلكومة تاأخذ �سعرا متحفظا ال�سعار النفط بعد القراءة امل�ستقبلية 
ن�ستقرئ  اأن  ويجب  عالية  االنفاق  م�ستويات  اأن  مرحلة  اإىل  وو�سلنا  االأ�سعار،  لتوجهات 

م�ستقبل ا�سعار النفط، وينبغي اأن نخرج مبوازنة معقولة ومتوازنة من حيث العجز.
�ربعة حماور ملعاجلة �لعجز

اأنها ترتكز على 4 حماور �ستتجه  اإىل  اأ�سار دروي�ص  العجز  وفيما يتعلق مبعاجلة 
اأو  النفطية  االإيرادات غري  زيادة  واإما  االنفاق  تخفي�ص  اما  منها  اإليها  احلكومة 
اال�ستدانة واإما ال�سحب من االحتياطيات ، وال يوجد حل اال �سمن هذه احللول 
االأربعة ، وهذه احللول كلها اأمام طاولة احلكومة .. وطلب جمل�ص ال�سوؤون املالية يف 
اجتماعه املا�سي من وزارة املالية وجمل�ص التخطيط االأعلى اعداد ت�سور وعر�سه 
على املجل�ص حتى يتخذ قرارا مدرو�سا ومتاأنيا ، واالقت�ساد بال�سك يعتمد اعتماداً 
انعكا�ص  لها  �سيكون  احلكومة  تتخذها  �سيا�سة  واي  احلكومي  االنفاق  على  كلياً 
على جممل االأن�سطة التجارية واالقت�سادية يف القطاع اخلا�ص، والت�سورات التي 

ت�سعها احلكومة اأو املجل�ص كلها �سينظر فيها التخاذ القرار املنا�سب.
املراجعة  قيد  احلكومة  مناق�سات  :اإن  املالية  ال�سوؤون  عن  امل�سوؤول  الوزير  وقال 
بهدف ت�سهيل االإجراءات وت�سريع تنفيذ امل�ساريع .. م�سرياً اإىل ان تنظيم العجز 
النحو  على  �ستكون  ريال  مليار  5ر2  تبلغ  التي  املقبلة  للدولة  العامة  املوازنة  يف 
التايل ، مليار ريال من الفوائ�ص عامي 2013 و2014 ، و700 مليون �سيتم �سحبها 

 200 �سنقرت�ص  خارجيا   ، االقرتا�ص  من  ريال  مليون  و800   ، االحتياطيات  من 
مليون ريال وحمليا نحو 500 ـ 400 مليون.

وكل  لل�سركات  النفط  حقول  يف  املناف�سة  تطرح  احلكومة  اأن  اإىل  معاليه  واأ�سار 
العقود التي وقعتها احلكومة خ�سعت للمناق�سات واملناف�سة من ال�سركات موؤكدا 
اأن احلكومة �سريكة يف �سركتي قلهات للغاز والعمانية للغاز امل�سال وقد حت�سنت 
اخلارج،  اىل  للت�سدير  �سعر  اف�سل  على  حت�سل  ان  وحاولت  لها  الغاز  مبيعات 

و�سوف ن�ستمر يف التفاو�ص مع ال�سركتني لتح�سني اأ�سعار الغاز.
17 �ضركة

واأ�ساف معاليه: تبلغ ال�سركات احلكومية نحو 60 �سركة معظم ال�سركات حتقق 
بعمليات خدمية  تقوم  ال�سركات  ت�سجل خ�سائر، ومعظم  �سركة  اأرباحا، فقط 17 
ال�سحي  كال�سرف  اخلدمية  امل�ساريع  بع�ص  تنفيذ  يف  احلكومة  حمل  وحتل 
نيابة عن احلكومة وتقوم  ا�ستثمارية تقوم  اأذرع  العبارات وعمران هذه  و�سركات 
ببع�ص امل�سروعات التي تتطلب وقت حتى تبداأ حتقق اأرباحا، وهناك درا�سة معدة 
ال�سركات  اإيجاد حلول لهذه  املالية حول  وال�سوؤون  الطاقة  املوارد  �ستقدم ملجل�ص 
ولن مينع م�ساركة جمل�ص ال�سورى يف املقرتحات، وهناك 3 بدائل حول ال�سركات 

التي حتقق خ�سائر.
العمانية  النفط  �سركة  اإدارة  جمل�ص  بح�سور  ال�سورى  جمل�ص  طلب  واأ�ساف: 
التي ت�سرف  واملبالغ  وا�ستثماراتهم  املجل�ص و�سرحا كل ما يتعلق بخططهم  اإىل 
وم�ساهمتها يف االقت�ساد الوطني وم�ستوى التوظيف �سواء للعمانيني اأو غريهم 
.. م�سيفا اأن ال�سلطنة �ستنتج 990 األف برميل يوميا من النفط العام املقبل وفق 
وثيقة املوازنة العامة املقبلة بالتن�سيق مع وزارة النفط والغاز وال�سركات املنتجة 
يف ال�سلطنة .. موؤكداً ان احلد االأدنى ل�سعر الغاز وفق قرار جمل�ص موارد الطاقة 

وال�سوؤون املالية �سيكون 3 دوالرات جلميع امل�ستهلكني اعتباراً من 1 يناير املقبل.
النفط  و�سعر   ، وااليرادات  االنفاق  م�سار  ت�سحيح  تدر�ص  احلكومة  وقال:اإن 
املقبلة  اخلم�سية  اخلطة  يف  متحفظة  بطريقة  �سيعد  القادمة  اخلم�ص  لل�سنوات 
ال�سورى  وجمل�ص  احلالية،  اخلم�سية  اخلطة  يف  عام  اآخر   2015 املقبل  العام   ،
�سي�سارك يف اإعداد اخلطة اخلم�سية املقبلة .. واأكد اأن هناك 2 ـ 3 �سركات حكومية 
املقبل، وهناك جلنة وزارية �سيتم عر�ص مو�سوع  العام  �سيتم تخ�سي�سها خالل 

اخل�س�سة عليها وال ن�ستبق االحداث.
عدة م�ضادر

واأ�سار معاليه اإىل ان هناك عدة م�سادر ن�ستقي منها م�ستقبل اأ�سعار النفط منها 
�سندوق النقد الدويل وجمموعة البنك الدويل ووكالة الطاقة الدولية وغريها 
التي توؤكد ان النفط �سيكون بني 80 اإىل 94 دوالراً، وهناك توجه لدى احلكومة 
لتقليل العقود التي تاأتي اإىل وزارة املالية حتى يكون هناك تب�سيط يف االإجراءات 
اخلطة  يف  امل�ساريع  كرثة  وامنا  االإجراءات  �سببه  لي�ص  امل�ساريع  تنفيذ  وتاأخري   ،
ريال  مليارات   5 ـ   3 حدود  يف  ال�سابقة  اخلطط  يف  امل�ساريع  كانت  فقد  احلالية 
اأما يف اخلطة احلالية مطلوب م�ساريع بقيمة 17 مليار ريال واأكرث من 5 اآالف 
م�سروع وقد ا�ستطعنا اأن ننجز 40% من اخلطة ولكن احلكومة ت�سعى اإىل تب�سيط 

االإجراءات يف امل�ستقبل.
هذه  يف  العام  القطاع  يف  املوظفني  ترقيات  تت�سمن  ال  القادمة  املوازنة  اأن  واكد 
وتنظر  لالنفاق  مراجعة  هناك  ف�ستكون  النفط  اأ�سعار  حت�سنت  اإذا  اأما  الظروف 
احلكومة يف مو�سوع الرتقيات، اأما العالوات الدورية فهي ملزمة وحق مكت�سب 
لكن  العام  القطاع  يف  موجودة  �سواغر  هناك  ان  واأكد   .. املوازنة  يف  ومدرجة 
احلا�سر  الوقت  يف  ال�سواغر  هذه  ال�ستيعاب  الرتيث  اإمكانية  يف  تن�سق  احلكومة 
اىل  تعود  اأن  للحكومة  ميكن  ولكن  املعاجلة  من  جزء  وهذا  الروؤية  تت�سح  حتى 
 3 ملدة  ال�سواغر  تاأجيل  ميكن  ولكن  رواتبهم  تخفي�ص  منهم  وتطلب  املوظفني 
اأ�سهر خالل الربع االأول من العام املقبل حتى تت�سح ال�سورة حول النفط واأ�سعار، 
القطاع  يف  التعيينات  تكون  يف  تن�سب  القادمة  الفرتة  خالل  احلكومة  وجهود 
اخلا�ص ويجب على القطاع اخلا�ص اأن يقوم بدوره ، وعلى املواطن اإيجاد وظيفة 

منا�سبة لي�ص فقط يف احلكومة واإمنا يف القطاع اخلا�ص اأي�سا.
جزء  الغذائية  املواد  اأ�سعار  دعم  اإن  البلو�سي:  اإ�سماعيل  بن  دروي�ص  معايل  وقال 
منه من م�سوؤولية الهيئة العامة لالحتياطي الغذائي مثل االأرز وال�سكر وغريها 
وهناك فريق مكلف من وزارة التجارة وال�سناعة ووزارة املالية لدرا�سة البطاقات 
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التموينية ومدى جدواها، وا�ستحقاقها للم�ستحقني.
الطاقة  موارد  جمل�ص  من  وبتكليف  ال�سركات  على  الدخل  ل�سريبة  وبالن�سبة 
املقبل  املالية مت تكليف بيت خربة لدرا�سة قانون ال�سريبة ويف مار�ص  وال�سوؤون 
�ستكون الدرا�سة جاهزة وهذه الدرا�سة ت�سمل االإعفاءات ال�سريبية ونطاق خ�سوع 
ال�سركات لل�سرائب وال�سرائب اجلديدة كل ذلك �سوف يدر�ص وتعديل القانون 
�سوف ياأخذ طريقه و�سيمر على جمل�ص ال�سورى .. م�سريا اإىل فر�ص اتاوة على 
اأما  التنفيذ،  اىل  طريقه  يف  ال�سورى  جمل�ص  بتو�سية  اخذا   %7 قدرها  املعادن 
فر�ص �سريبة على التحويالت املالية من ال�سلطنة فهذا املو�سوع رمبا ال ميكن 
املالية  التحويالت  على  �سريبة  فر�ست  التي  الدول  من  هناك  ولي�ص  تطبيقه 
النقد  �سندوق  من  فريق  �سيزور  فرباير  �سهر  ويف  بديل،  اإيجاد  من  البد  ولكن 
الت�ساور وفق ع�سويتنا يف ال�سندوق  الرابعة من  املادة  اإطار  ال�سلطنة يف  الدويل 
اأن عودة االتاوة يف قطاع االت�ساالت تقبله  .. موؤكداً  و�سوف جند بديال عربهم 
املواطن  وقيام  عمانتل  ا�سهم  ب�سبب  تخفي�سها  مت  عندما  �سابقا  وكان  احلكومة 
ا�سرتوا  الذين  املواطنني  ا�ستفادة  منه  الهدف  كان  احلكومة  من  االأ�سهم  ب�سراء 
االأ�سهم يف ذلك الوقت ، واأرادت احلكومة تقليل العبء على عمانتل لتوزيع االأرباح 
على املواطنني ، واليوم هناك مراجعة لرفع االأتاوة على قطاع االت�ساالت و�سوف 

نبلغكم مبا �ستوؤول اإليه االأمور.
واأ�سار معاليه اإىل اأن على جمل�ص ال�سورى تقدمي التو�سيات ومن واجب احلكومة 
اأن تدر�ص التو�سيات املرفوعة من قبلكم .. مثمناً اقرتاح املجل�ص النظر بتغيري 
الذي ي�سمل وزارات وهيئات واحلكومة �سوف تدر�ص  العام  االإدارة للقطاع  هيكل 
االإيرادات  �سواء يف  قبل احلكومة  �ساملة من  درا�سة  هناك  اأن  .. م�سيفاً  املقرتح 
اآيل مايل متكامل للجمارك �سرفت عليه  ، وهناك نظام  اأو اجلمارك  اأو االنفاق 
التهرب  من  يحد  و�سوف  املقبل،  العام  يطبق  �سوف  ريال  مليون   20 احلكومة 
ال�سريبي وهناك فريق من وزارة املالية و�سرطة عمان ال�سلطانية ونتائجه طيبة 
الطاقة  موارد  جمل�ص  ينتهي  ف�سوف  اال�ستثمارات  ادارة  لقانون  بالن�سبة  اما   ،
وال�سوؤون املالية منه يف اجتماعه املقبل ويحيله اإىل جمل�ص الوزراء و�سياأتي اىل 

جمل�ص ال�سورى يف الربع االأول من العام املقبل.
�لت�ضغيـــــل

واأ�ساف معاليه: اأن الت�سغيل والتوظيف مو�سوع هام جدا وذو اأولوية للحكومة ، 
واخلطة اخلم�سية املقبلة تبني امل�ساريع االقت�سادية االإنتاجية والتي تولد فر�ص 
اأو  ا�ستثمارا حمليا  القطاع اخلا�ص و�سواء كان  اأو  عمل �سواء تقوم بها احلكومة 
اأجنبيا ، و�سوف حتدد يف اخلطة خالل 5 �سنوات العدد الذي ميكن ا�ستيعابه من 
التعليم  الدرا�سة يف  على مقاعد  الف عماين   130 هناك  الأن  الباحثني عن عمل 
يكون هناك  ان  الف عماين والبد   40 ـ   30 �سنحتاج اىل توظيف  العايل وكل عام 
حل لهم .. موؤكدا ان وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة وال�سناعة ت�سعيان اإىل 
تنظيم التعمني يف القطاع اخلا�ص ولدينا نحو مليون و700 الف وافد يف ال�سلطنة 

وهذا العدد يحتاج اىل تنظيم .
وهناك  للدولة  العام  االحتياطي  ا�ستخدام  عدم  اىل  ت�سعى  احلكومة  اإن   : وقال 
انعكا�ص  له  االنفاق  وتخفي�ص   ، االإيرادات  وزيارة  االنفاق  تخفي�ص  اىل  و�سيلة 
على الن�ساط التجاري والقطاع اخلا�ص والنمو، وااليرادات �سرنكز على اأال مت�ص 
حاجة املواطنني وال توؤدي اإىل ركود يف االقت�ساد الوطني واالولوية يف االإيرادات 

و�سنبقي االنفاق على م�ستواه دون تخفي�ص.
�سوف  امل�ساكن  اأن  اأوؤكد  ال�ساحلي:  الباطنة  طريق  م�سروع  الوزيرحول  معايل  وقال 
وامل�ساكن  ريال  ملياري  من  اأكرث  بنحو  جمملها  يف  اأقرت  امل�سروع  وموازنة  تنفذ، 
التي بنيت يف املرحلة االأول يف بركاء وامل�سنعة ولوى و�سنا�ص كلها اعتمدت مبالغها 
اأي�سا والكهرباء وبقية اخلدمات،  امل�ساكن الطرق الداخلية  اإىل  وا�ستملت باالإ�سافة 
وهناك م�ساكن للمرحلة الثانية .. موؤكدا اأن هناك مراجعة لفوائد بنك االإ�سكان التي 
لي�ص لها عالقة باملواطن ، واحلكومة كما قررت هناك فوائد ما بني 1 اىل 4% على 
القرو�ص املقدمة للمواطنني التي تدفع والباقي تدفعه احلكومة، وكان البنك ياأخذ 
9% قبل زمن ، وجرى تخفي�سها اىل 8% ون�سعى اإىل خف�سها لـ 7% ، وبنك االإ�سكان 
بنك  اأما  ال�سوق  تطور  وفق  لفوائدها  هيكلية  تعمل  التجارية  البنوك  مثل  لي�ص 
التقاعد  �سناديق  املتبقية متلكه  والن�سبة   %61 ن�سبة  فيه  احلكومة  فتملك  االإ�سكان 
وخزينة  التقاعد  �سناديق  بني  تقا�سمها  يتم  البنك  واأرباح  اخلا�ص،  القطاع  ولي�ص 

الدولة .. م�سريا اىل ان دعم القمح مقرر االآن ل�سركة املطاحن والهدف ان الطحني 
الذي يباع للم�ستهلك ال يرتفع �سعره ، واملواطن ال يتاثر، وكذلك االأعالف .

رو�تب معقولة
توؤكد  وال�سركة   ، رواتبهم  اأن موظفي احلو�ص اجلاف يطالبون برفع   : واأ�ساف 
ان الرواتب التي تدفعها معقولة ، وناأمل ان حتل امل�ساألة الأننا ال نريد ان يرتك 
التي  الرواتب  لرفع  و�سط  حل  اىل  التو�سل  وامنا  ال�سركة  يف  وظائفهم  اأبناوؤنا 
التي  الـ 17  ال�سركات احلكومية  اأن  .. موؤكداً  ال�سركة  اأال تخلق عبئا على  نتمنى 
حتقق  التي  ال�سركات  قائمة  راأ�ص  على  العماين  الطريان  ومنها  خ�سائر  حتقق 
خ�سائر ولكن ال ن�ستطيع اإغالق هذه ال�سركة ، والطريان العماين خ�سر هذا العام 
115 مليون ريال ولكن هناك درا�سة اعدت من بيت خربة توؤكد اأنه رغم اخل�سائر 
من  ريال  مليون   400 من  باأكرث  ت�ستفيد  ال�سلطنة  فاإن  ال�سركة  بها  متنى  التي 
خالل الطريان العماين نتيجة توافد ال�سياح والن�ساط االقت�سادي .. والطريان 
�سيكون لديه  �سنوات   3 اليوم لديها 32 طائرة وخالل  تو�سع  العماين يف مرحلة 
50 طائرة وكل طائرة تكلف اكرث من 120 مليون دوالر ، وكذلك العبارات تخ�سر 

ولكنها تقدم خدمة للمواطنني .
�ل�ضندوق �لحتياطي

واأ�سار اإىل اأن �سندوق االحتياطي للدولة عوائده يف حدود 8% ، واإذا اأراد جمل�ص 
بالن�سبة  اأما   ، بذلك  طلبا  يقدم  اأن  عليه  ال�سندوق  تفا�سيل  معرفة  ال�سورى 
اإذا اخذنا االنفاق 15 مليار   ، ال�سورى  لتخفي�ص االنفاق 5% املقرتح من جمل�ص 

ريال فاإن 77% من االنفاق هو يف ا�ستخراج النفط والغار والدفاع واالأمن.
وبالن�سبة لزيادة الرواتب يف القطاع العام قال معاليه: مل تقدم اأي ت�سورات حول 
يف  تنظر  واحلكومة  املتاحة  الظروف  على  يعتمد  فهذا  قدم  واذا  الرواتب  زيادة 
التي  للم�سروعات  تكون  ان  املعونات اخلليجية تقررت  ان  اىل  .. م�سرياً  املو�سوع 
تخدم ال�سلطنة ودول املجل�ص ومنها الربط الكهربائي والقطار اخلليجي وطريق 
مت   ، لها  اخلليجية  املعونات  �ستوجه  التي  امل�ساريع  من  وهذه  ال�سريع  الباطنة 
على  االتفاقية  مبوجب  وح�سلنا  ال�سقيقة  الكويت  دولة  مع  اتفاقية  اول  توقيع 
ال�سريع، وننتظر التوقيع مع  الباطنة  670 مليون ريال لتمويل جزء من طريق 
اململكة العربية ال�سعودية ودولة االمارات العربية املتحدة وهاتان املعونتان مل�سروع 
القطار الذي تبلغ تكلفته يف حدود 7 مليارات ريال واالتفاقية القادمة �ستحدد اإما 

مل�سروع القطار اأو الأحد امل�سروعات ال�سمكية يف الدقم.
ت�ساهم يف ميزانية احلكومة  ولكن ال  لها عوائد  االحتياطيات  اإن   : وقال معاليه 
للدولة  االحتياطي  ال�سندوق  وخا�سة  ا�ستثمارها  الإعادة  بعوائدها  النها حتتفظ 
الأن الهدف �سندوق لالأجيال القادمة، لكي ترتاكم االأ�سول للم�ستقبل، وما حتقق 
قر�سا  لي�ست  اخلليجية  املعونة  اأن  موؤكدا   .. جيد  �سيء  ال�سيادية  ال�سناديق  يف 
واإمنا معونة تقررت من دول املجل�ص ال�سعودية والكويت واالمارات وقطر لكل من 
ال�سلطنة والبحرين .. م�سرياً اإىل اأن املتقاعدين يف القطاع العام اأمتنى اأن يكون 
لهم ن�سيب من نظرة احلكومة .. اأما بالن�سبة للطريق ال�ساحلي يف الباطنة هناك 
تاأخري يف امل�سروع وخالف مع املقاول الن احلكومة ال ت�ستطيع اأن ت�ستلم املنازل اإذا 
كانت هناك اإخفاقات ونواق�ص، وما عرقل املو�سوع االأ�سر املركبة التي كانت تطالب 
بـ35 األف ريال واحلكومة اتخذت قرارا ب�سرف املبالغ لال�سر .. وهناك جلنة تنظر 
يف جانبني جانب �سرعة دفع التعوي�سات للمواطنني مببلغ 35 الف وجانب ا�ستلم 
املنازل بدال من التعوي�ص املايل، وقمت بزيارة املنازل املن�ساأة يف بركاء وهي جيدة 

رغم بع�ص النواق�ص يف املكيفات واملطابخ وهذه �سوف يتم ت�سليمها.
م�ضروفات �لأمن و�لدفاع

واأ�سار معاليه اىل اأن االأمن والدفاع تقدموا بطلب 4 مليارات و400 مليون ريال 
ومت تخفي�ص املبلغ وهو يف حدود 4 مليارات ريال فقط للم�سروفات وااللتزامات 
والدفاع ومع ذلك مت  االمن  التوظيف يف  ارتفاع  ب�سبب  الرواتب  ونظرا الرتفاع 
توجيه ر�سالة باأنه ال بد من تاأجيل بع�ص االلتزامات التي لي�ص لها اأولوية العام 
املقبل، وهناك ا�ستجابة منهم باأن يتم ال�سرف باقل من املبلغ الذي هو 4 مليارات 
من   %65 اأن  املطلوبة،وا�ساف  التخفي�سات  نحقق  ان  وناأمل   ، املوازنة  من  ريال 
ال�سورى بخف�ص االنفاق بن�سبة %5  اجمايل االنفاق للرواتب وقد تقدم جمل�ص 

ولكن البد من درا�ستها ويجب اأن نحدد االأولويات للموازنة العام املقبل
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�قرتح جمل�س �ل�ضورى يف �ضلطنة عمان خف�ضا كبري� لالإنفاق 
وزيادة �ل�ضر�ئب مبا يف ذلك فر�س ر�ضوم على �ضادر�ت �لغاز 
�إير�د�ت  على  �لو�قع  �ل�ضرر  على  للتغلب  �مل�ضال  �لطبيعي 
�لدولة جر�ء هبوط �أ�ضعار �لنفط. وت�ضجل مو�زنة عمان 
خام  �ضعر  هبوط  لكن  �لعام  بد�ية  منذ  حمدود�  فائ�ضا 
�لأخرية  �لأ�ضهر  يف  للربميل  دولر�   80 نحو  �إىل  برنت 
- من نحو 115 دولر� يف يونيو - ينذر بت�ضجيل عجز يف 
وقالت  بقوة.  �لنفط  �أ�ضعار  تتعافى  مل  ما  �لبالد  مو�زنة 
متو�ضط  و�ضول  �فرت��س  على  �إنه  �لعمانية  �لأنباء  وكالة 
�ضعر �لنفط �إىل 80 دولر� للربميل يف �لعام �ملقبل مع عدم 
ف�ضت�ضجل  �لإير�د�ت  لتعزيز  �إ�ضافية  خطو�ت  �أي  �تخاذ 
ريال  مليار   3.05 قدره  عجز�  �لأرجح  على  �حلكومة 
)7.9 مليار دولر(. ومن ثم �قرتح جمل�س �ل�ضورى �إجر�ء 
غري  �ل�ضر�ئب  من  �ل�ضلطنة  �إير�د�ت  لزيادة  �إ�ضالحات 
�ل�ضريبية ومر�جعة  �لقاعدة  �لنفطية ومن بينها تو�ضيع 
وحت�ضني  جديدة  �ضريبية  م�ضادر  و�إ�ضافة  �ملعدلت 
كفاءة نظام �لتح�ضيل. وقالت �لوكالة �إنه �ضيجري فر�س 
ما  وهو  �لت�ضالت  �ضركات  �إير�د�ت  على   %12 �ضريبة 
�ضي�ضيف �إىل خزينة �لدولة نحو 31 مليون ريال من �ضركة 
ل�ضركة  �ملحلية  و�لأن�ضطة  عمانتل  �لعمانية  �لت�ضالت 
يف  و�ملالية  �لقت�ضادية  �للجنة  و�أو�ضت  �لقطرية.  �أريد 
�ملجل�س �أي�ضا �ضريبة تبلغ 2% على �لتحويالت �لتي ير�ضلها 

�أكرث من مليون عامل �أجنبي يف �ل�ضلطنة �إىل بالدهم وهو 
برفع  و�أو�ضت  ريال.  مليون   62 نحو  للدولة  �ضيوفر  ما 
�ل�ضر�ئب �ملفرو�ضة على ��ضتغالل �ملعادن �إىل �أعلى ن�ضبة 
من   %10 وهي  �لعماين  �لتعدين  قانون  عليها  ين�س  مئوية 
فر�س  �للجنة  �قرتحت  نف�ضه  �لوقت  يف  �لبيع.  �إير�د�ت 
"�ضريبة عادلة" على �ضادر�ت �لغاز �لطبيعي �مل�ضال جلمع 
196 مليون ريال �إ�ضافية. وتوقع جمل�س �ل�ضورى �أن توفر 
�لإجر�ء�ت �ل�ضريبية �جلديدة 302 مليون ريال مما يزيد 
مليار   12.24 �إىل   2015 عام  يف  �ملقدرة  �لدولة  �إير�د�ت 
ريال. و�قرتح �ملجل�س خف�س �لإنفاق بن�ضبة 5% على �إنتاج 
�لنفط و�لغاز و�لدفاع و�لأمن وم�ضروعات �لتنمية وهو ما 
�ضيقلل �لنفقات �لعامة للدولة يف 2015 بو�قع 280 مليون 
وزير  يعلن  �أن  �ملتوقع  ومن  ريال.  مليار   14.72 �إىل  ريال 
�ل�ضوؤون �ملالية �لعماين دروي�س �لبلو�ضي عن خطة موز�نة 
وتقل  يناير.  �أو�ئل  يف  �أو  �ملقبل  �ل�ضهر  نهاية  يف   2015
دول  من  جري�نها  عن  و�لغاز  �لنفط  من  عمان  �حتياطات 
�خلليج �لغنية وتزيد تكاليف �لإنتاج يف �ل�ضلطنة وهو ما 
يجعلها �ضديدة �لتاأثر بهبوط �أ�ضعار �لنفط. وتتخذ بع�س 
�حلكومات �لأخرى خطو�ت حمدودة �إذ قالت �لكويت �إنها 
�أبوظبي  �ضتخف�س بع�س �لدعم على �لطاقة بينما قررت 

رفع �أ�ضعار �لكهرباء و�ملياه.

سلطنة عمان تدرس خفض اإلنفاق ورفع 
الضرائب مع هبوط أسعار النفط 

الثالثاء، 25 نوفمرب 2014 - م�سقط )رويرتز(
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�لتهاين �لوطنية للعيد �لوطني �لر�بع و�لأربعني

�ضعادة �ل�ضيخ / عبد�هلل بن �ضامل �ل�ضاملي 
�لرئي�س �لتنفيذي للهيئة �لعامة ل�ضوق �ملال 

مبنا�ضبة �لعيد �لوطني �لر�بع و�لأربعني �ملجيد
�مل�ضتد�م   �لنمو  لتحقيق  باجلاهزية  تتمتع  �ملال  و�ضوق   .. " ما�ضية  "م�ضريتنا 

ها هي عمان ترتدي حلل املجد، وتعي�ص اأن�سع مراحل تاريخها،  تفاخر وتتباهى اأمام االأمم وال�سعوب 
مبا اأجنزته نه�ستها املباركة التي اأر�سى دعائمها وقاد زمامها ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص 
بن �سعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه- بتوجيهاته ال�سامية واإرادته ال�سادقة لالرتقاء بهذا البلد املعطاء، 
ما و�سع عمان يف ت�سابق مع دول العامل تقدماً وتطوراً ورخاًء، وجعلها حمل تقدير واحرتام العامل 
اأجمع بف�سل ال�سيا�سة احلكيمة الوا�سحة واملواقف االن�سانية النبيلة الرا�سخة التي انتهجها جاللته 
منذ توليه مقاليد احلكم، م�ستندا فيها على روؤية م�ستقبلية وقيم ومبادئ عظيمة مكنت ال�سلطنة من 
واالهتمام  الرتكيز  املحيطة، وجعل  والعاملية  االإقليمية  وال�سراعات  ال�سيا�سية  الفو�سى  تبعات  تاليف 
االقت�سادي  والرفاه  الرخاء  حتقيق  على  والعمل  الُعماين  واالإن�سان  الوطن  بناء  على  دائما  من�سب 
عمان  يحفظ  اأن  اهلل  ون�ساأل  القائد  بهذا  الوطن  هذا  على  مّن  الذي  اهلل  فاحلمد  للجميع،  امل�ستدام 

وقائدها و�سعبها واأن يدمي على هذا البلد هذه النعم وزيادة.
اأن ن�ستح�سر املنجز ونفخر ونعتز مبا حتقق  وحري بنا ونحن نحتفي بذكرى العيد الوطني املجيد 
ون�ست�سرف امل�ستقبل ونعقد العزم ون�سحذ الهمم ملوا�سلة العمل اجلاد الدوؤوب لتحقيق املزيد بتوفيق 
وم�سريتنا   .. " االأخري  قال يف خطابه  ورعاه حيث  اهلل  روؤية جاللته حفظه  من  وا�ستلهاماً  اهلل  من 
"  على ال�سعيد االقت�سادي �سعت احلكومة الر�سيدة  املظفرة ما�سية وفق الثوابت التي اأر�سينا دعائمها ..
منذ فجر النه�سة اإىل حتقيق روؤيتها االقت�سادية واملتمثلة يف العمل على تنويع م�سادر الدخل القومي 
االإنتاجية  القطاعات  تنمية  على  والعمل  متجدد،  غري  موردا  باعتباره  النفط  على  االعتماد  وتقليل 
عجلة  ودفع  اال�ستثمار  حركة  تن�سيط  يف  منه  املنتظر  بالدور  ليقوم  اخلا�ص  القطاع  ودعم  وت�سجيع 

التنمية االقت�سادية. 
لدورهما  نظرا  كبرية  اأهمية  والتاأمني  املال  راأ�ص  �سوق  قطاعي  احلكومة  اأولت  الروؤية  تلك  ولتنفيذ 
املحوري يف دعم م�سرية التنمية االقت�سادية ال�ساملة، واأخذت على عاتقها تفعيل دورهما وفق �سيا�سة 
منهجية حمكمة �ساهمت دون اأدنى �سك يف تلبية حاجة مراحل البناء واالزدهار الذي ت�سهده ال�ساحة 
على  والقدرة  بالكفاءة  يتمتعان  للقطاعني  والتنفيذية  الت�سريعية  االأنظمة  اأ�سبحت  حتى  املحلية، 
التكيف مع املتغريات وامل�ستجدات الطارئة، ومت�سي الهيئة العامة ل�سوق املال لالرتقاء بقطاعي �سوق 
للفرتة  الهيئة  وا�سرتاتيجية  روؤية  ت�سمنتها  ُم�ستدام" والتي  "َتَطوٌر  �سعار  والتاأمني حتت  املال  راأ�ص 
القادمة ليلعب �سوق راأ�ص املال دوره االأ�سا�سي كاأداة فاعلة يف دعم االقت�ساد الوطني مبا يتما�سى مع 
االإنتاجية  القاعدة  وتو�سعة  الدخل  م�سادر  تنويع  على  والعمل  االقت�سادية  التنمية  وخطط  اأهداف 

وتوفري وظائف منا�سبة لل�سباب. 
ويتزامن احتفال ال�سلطنة بالعيد الوطني الرابع واالأربعني مع احتفال �سوق م�سقط لالأوراق املالية 
مبرور خم�سة وع�سرون عاما على تاأ�سي�سه يف عام 1989م والذي كان النواة االوىل للتاأ�سي�ص لقطاع �سوق 

راأ�سمال متطور بكل مكوناته وموؤ�س�ساته.
 واإننا اإذ نعرب عن ابتهاجنا بهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا فاإننا جندد العهد والوالء اإىل قائد هذه 
امل�سرية الظافرة مبوا�سلة العمل البناء لتحقيق املزيد من االإجنازات نحو االأهداف املرجوة حتت قيادة 

جاللته، �سائلني املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللته قائدا ملهما ن�ستمد منه التوجيه ِلَغد اأف�سل. 
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اليوم   الغاليبهذا  الوطن  �سهر نوفمرب من كل عام  تتجدد بهجة  44 يف  ال  املجيد  الوطني  العيد  �سم�ص  اإ�سراقة  مع 
االأغر امليمون الذي اأر�سى فيه قواعد التقدم و النماء و البناء قائدنا املفدى ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص 
بن �سعيد املعظم حفظه اهلل و رعاه  ف�سمل العمران كل اأرجاء عمان و عم اخلري و ال�سالم و االأمان كل ربوع الوطن.و 
يف عهده الزاهر دارت عجلة التقدم و احل�سارة يف �ستى امليادين واأر�سيت قواعد ال�سالم و املحبة ومهدت �سبل الرقي 
و االإجناز فكانت بحمد اهلل خرياً وبركة على عمان لتلحق بركب احل�سارة ال�ساعد يف خمتلف ميادين احلياة.وبهذه 

املنا�سبة الطيبة نت�سرف باأن نتقدم باأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة
ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

داعني اهلل عز وجل ان يعيد هذه املنا�سبه الكرمية على جاللته بوافر ال�سحه وال�سعاده وعلى �سعب عمان العزيز 
مبزيد من التقدم واالزدهار

�أحمد بن �ضالح �ملرهون 
مدير عام �ضوق م�ضقط لالور�ق �ملالية

مبنا�سبة العيد الوطني الـ 44 املجيد ي�سرنا وي�سرفنا اأن نرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل املقام 
ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�ُسلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه.�سائلني املوىل 
جلت قدرته اأن مين على جاللته بال�سحة والعافية والعمر املديد ، واأن يعود اإىل اأر�ص الوطن �ساملاً 
غامناً حمفوفاً بعناية الرحمن وحفظه ، واأدام اهلل لُعمان احلبيبة و�سعبها الويف اخلري واالأمن واالأمان 

وكل عام واجلميع باألف خري.

�ل�ضيخ عبد�هلل بن �أحمد �لنبهاين 
مدير عام �ضركة م�ضقط للمقا�ضة و�ليد�ع 

ح�سرة  موالنا  قيادة  بف�سل  ال�سلطنة  اإ�ستطاعت  حتول  نقطة  نوفمرب  من  ع�سر  الثامن  يعد 
– حفظه اهلل ورعاه- باأن تر�سم لنه�ستها  �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم 
مالمح حديثة ومتطورة، جنني اليوم ثمارها االإقت�سادية واالإجتماعية والتنموية، ونفاخر بها 

حا�سرا ونتطلع اإىل م�ستقبلها بروؤية وا�سحة وعمل دوؤوب يف ظل قيادة جاللته احلكيمة.
اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  موالنا  ملقام  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  نرفع  املنا�سبة  وبهذه 
ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – داعني اخلالق عزوجل باأن يعيد هذه 
املنا�سبة العزيزة واأمثالها على جاللته باخلري واليمن والربكات.. وكل عام وعمان قائدا و�سعبا 

يف عافية و�سعادة ورخاء واإزدهار.

ح�ضن علي جو�د 
رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية �لعمانية لالأور�ق �ملالية

نرفع اأ�سمى ايات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص 
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  الويف  العماين  ولل�سعب  ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  �سعيد  بن 
ون�سال اهلل ان ميد جاللة ال�سلطان والدنا الكبري بال�سحة والعافية والعمر املديد وان يحفظه 

ويرعاه ويرده �ساملا غامنا معافى وكل عام وانتم بخري

ح�ضني بن علي �لرئي�ضي
�لرئي�س �لتنفيذي - �ضركة �لأمني لالأور�ق �ملالية
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نت�شرف 
باأن نرفع اإىل املقام ال�شامي

ح�شرة �شاحب اجلاللة
ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم

- حفظه اهلل ورعاه -
اأحر التهاين واأ�شدق الأماين 

مبنا�شبة 
العيد الوطني الرابع والأربعني املجيد

 �شائلني اهلل العزيز اأن ميد يف عمر جاللته ويبقيه �شندا لعمان و�شعبها

ملزيد من املعلومات : 24763300
www.usoman.com  -  www.e-tadawul.net

info@usoman.com
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مع االإطاللة العطرة للعيد الوطني الوطني الرابع واالأربعني املجيد.
ي�سرنا اأن نرفع اأ�سمى واأجل التهاين اإىل املقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�ُسلطان قابو�ص بن 
لنا  وفخراً  ذخراً  موالنا  يا  ودمتم   ، والوالء  العهد  دوماً  جمددين   ، ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم  �سعيد 
ولل�سعب الُعماين االأبي ، �سائلني املوىل جلت قدرته اأن يعود موالنا اإىل اأر�ص الوطن �ساملاً غامناً معافاً 

ينعم بثوب ال�سحة والعافية.

عبداهلل بن هالل بن حممد ال�سيذاين
نائب املدير العام - �سركة م�سقط للمقا�سه واالإيداع

اأ�سبح عمر النه�سة احلديثة 44 عاما..فاحلمدهلل على نعمة االمن واالمان اللهم اجعل بالدي احلبيبه دائما ذات 
امن وامان واطمئنان ..ورزقنا الرخاء وال�سخاء واالزدهار..اللهم احفظ  �سلطاننا واحر�سه بعينك التي التنام 
..وب�سرنا اللهم بعودته اىل ح�سن امه عمان واىل ابنائه يارب العاملني..اللهم انعم على وطني احلبيب باخلريات 
وامل�سرات كل عام وبلدي عمان باآمن و�سالم كل عام وقائدنا املغوار بخري وامان كل عام وال�سعب اال�سيل ال�سغوف 

براحة وا�ستقرار ورخاء ونعيم دائم كـــل عام لـك اخلري يا وطني  باذن اللــــه  كــل عــام والـجمــــيع بخري

اأحمد بن �سعيد ك�سوب
الرئي�ص التنفيذي - �سركة الثقة الدولية لال�ستثمار

�سعبه  اأبناء  لدى  والفرحة  الب�سمة  املفدى  البالد  �سلطان  األقاها  التي  ال�سامية  الكلمة  ر�سمت  لقد 
واطمئن اجلميع  ب�سحة جاللته  الطيبة  االأر�ص  يعي�ص على هذه  ا�ستب�سر كل عماين  االأوفياء حيث 
ال�سامية �سيد عمان  تاأكيد لكلمته  ال�سعيد..وبكل  اأبناء �سعبه يتلهفون لهذا اخلرب  على �سحته وكان 
االأول ورجل ال�سالم وقع طيب واثر ملمو�ص لدى العمانيني فهي ا�ستنه�ست م�ساعر املحبة واالإخال�ص 
للمقام ال�سامي ..جن�سد اأ�سمى معاين احلب والوفاء واأروع م�ساعر الوالء جلاللته ونحن يف �سوق كبري 
اإن �ساء اهلل.. وننتهز هذه املنا�سبة برفع ا�سمي ايات التهاين والتربيكات حل�سرة  لروؤيته بيننا قريبا 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم

لوؤي بطاينة
نائب الرئي�ص -جمموعة االإ�ستثمار بنك عمان العربي

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  موالي  املباركة  امل�سرية  لقائد  والعرفان  والطاعة  الوالء  اآيات  اأ�سمى  اأرفع 
ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة العيد الوطني الرابع واالأربعني .

موؤكدين الوالء والطاعه والعهد علي امل�سي قدما خلف قيادته احلكيمة بكل همة وعزم واإقتدار يف كل 
ما من �ساأنه رفعة هذا الوطن الغايل ، داعني اهلل عز وجل باأن يحفظ عمان وجاللة ال�سلطان علي 

الدوام وان ميده مبوفور ال�سجة والعافية والعمر املديد .

خلفان ال�سرجي
مدير عام موؤ�سات �سوق املال - الهيئة العامة ل�سوق املال



59 ملحق التهاني الوطنية

�لتهاين �لوطنية للعيد �لوطني �لر�بع و�لأربعني

هذه  نعي�ص  ونحن  وكرمه  بعطفه  غمرنا  الذي  لل�سلطان  والوالء  وال�سكر  التقدير  ملئها  حتيه 
اللحظات الرائعه يف هذا اليوم من ايام عمان اخلالده..44 عاما وعمان تفخر بك يا �سيدي..تفخر 
بحكومتك الر�سيده واأن تقف �ساخما على راأ�ص احلكومه وال�سعب معك يف كل �سرب ويف كل منزل 

يعي�ص معك حلظات الفرح

م�سطفى اأحمد �سلمان 
الرئي�ص التنفيذي - ال�سركة املتحدة لالأوراق املالية

احلديث عن قائد هذا الوطن اأ�سبه مبحاولة طفل جتميع زخات املطر بني راحتيه،،
اأدام اهلل عمان ب�سواعد �سبابها ورفعة �سلطانها ،،، وكل عام واأنتم تنعمون بوطن وقائد الي�سبهون اأحد.. 

حفظكم اهلل ورعاكم من كل مكروه وادامكم لنا عزا وفخرا
وكل عام وعمان وقابو�ص وال�سعب العماين االأبي البا�سل باألف خري

وحتية حب واخال�ص ملن افنى عمره يف خدمة الوطن الغايل 

حممد بن �سعيد العربي 
مدير عام االإ�سدارات واالإف�ساح -  الهيئة العامة ل�سوق املال

�سهر نوفمرب .. يحمل يف طياته يوم موعود هو الثامن ع�سر من نوفمرب .. يوم العيد الوطني 
لبالدنا احلبيبة ُعمان.. ويف هذا اليوم فتحت اأبواب التقدم والتطور والبناء واأر�سيت قواعد ال�سالم 
ومهدت �سبل اال�ستقرار والرقي والنماء فكانت بحمد اهلل خرياً وبركة وحركة دائبة ُم�ستمرة  من 
اأجل مواكبة الع�سر واللحاق بركب احل�سارة ال�ساعد يف خمتلف ميادين احلياة يف ظل قيادة ح�سرة 

�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه ..

خالد بن اأحمد ال�سليمي
مدير االإلتزام - البنك الوطني العماين

البناء  ، لتقف على م�سرية من  الـ44  الوطني  بعيدها  اليوم 18 نوفمرب،  ُعمان،  �سلطنة  حتتفُل 
والتحديث �سار على دربها العمانيون منذ تويّل ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد مقاليد احلكم يف هذا 
البلد املعطاء.يف 18 نوفمرب من كل �سنة ، يتوّقف العمانيون ، بقيادة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد ، 
ملراجعة بنود امليثاق الذي تعاهدوا عليه ، وبدء مرحلة جديدة يف بناء �سلطنة عمان احلديثة ، ويف 
هذه املنا�سبة جندد الوالء والعرفان لرجل ال�سالم املفدى قائد م�سريتنا وباين النه�سه احلديثة

نبيل بن عي�سى احل�سني
مدير عام - ال�سركة الدولية لالوراق املالية
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بكل الفخر واالعتزاز وبالغ الحب واالمتنان
نتقدم  إلى جاللة سلطان البالد المفدى وإلى الشعب العماني األبي

بأعظم عبارات التهنئة وأجل معاني التبريك
بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعين

ليــوم النـهـضة المــباركة
بموفور  عليه  وينعم  جاللته  يحفظ  أن  القدير  العلي  المولى  داعين 
البلد المعطاء وشعبه الوفي  الصحة والسعادة وأن يديم على هذا 

نعمة األمن والرخاء.
وكـل عــام والجــميع بخــير

18
نوفمبر
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بحمد اهلل وتوفيقــه حتتفل ال�سلطنـــة اليوم 18 نوفمرب بالعيد الوطني املجيد وهو ذكرى عيد جلو�ص مقام 
قائد نه�ستها املباركــه ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيــد املفدى حفظه اهلل تعاىل ورعاه 
وقد قطعت م�سرية اخلري املباركــه يف عهده جاللته امليمون اأيده اهلل واأبقاه44 عاما حققت خاللها ال�سلطنـــة 

بعون اهلل تعاىل ثم اخال�ص القائد املفدى و�سعبــه الويف املزيد من االجنازات املباركــه يف �ستى املجاالت .
اللهم اأعد هذه املنا�سبــة املجيدة واأمثالها على �سلطان البالد املفدى و�سعبه الكرمي مبزيد من الفخــر 
واالعتزاز واالخال�ص والتعاون واخلريات وامل�سرات كل عام واجلميع باأمت خري واحلمد هلل رب العاملني.

علي م�سطفيى اللواتي
مدير الو�ساطة املالية - بنك م�سقط

)رب اجعل هذا بلدا امنا واأرزق اأهله من الثمرات( 
ال�سكر هلل تعاىل ثم حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املفدى حفظه اهلل تعاىل 
ورعاه ومابذله من اجتهــاد م�سرق يف م�سرية البناء والتطوير منذ عام 1970 وال�سكر مو�سول 
اىل كافة اأبناء عمان اأالأوفياء املخل�سني األذين احت�سنوا اأمانة عمان وخدمتها يف �ستى املجاالت.

كل عام وجاللة القائد املفدى وال�سعب العماين باأمت خري واحلمد هلل رب العاملني.

حمد بن حممد ال�سلطي
مدير الو�ساطة - �سركة االآفاق الأ�سواق املال

والدنا املفدى لوال �سوتك الذي اأحيانا بعد �سمت ال�سوق لك كنا �سنحتفل بيومك املجيد ونحن 
بها  نه�ست  التي  البهية  لطلتك  يااأب�ص  ف�سكرا   ، دونك  من  عليه  ن�سري  مم�سى  للفرح  النعرف 
�سلطنتك االأبية ، والتي اأعلنا بعدها االإحتفاالت فرحة بك وبنوفمرب املجيد 44. �سائلني املوىل 

العلي القدير اأن يحفكم مبوفور ال�سحة والعافية والعمر املديد .. وكل عام وانتم بخري 

عي�سى بن مو�سى امليمني
مدير اإداري - اجلمعية العمانية لالأوراق املالية

�سهر  االجنازات  �سهر  انه   ، ال�سهور  كمثل  لي�ص  وعام  �سنه  كل  علينا  يطل  �سهر  املجيد  نوفمرب 
العهد  يف  ولدنا  عمانيني  اننا  نفتخر  ان  لنا  فاآن  العظيم  لبلد  ا  هذا  يف  والعمران  التطوروالتنمية 
الزاهر ، عهد ازدهرت فثيه البالد من تطور اىل اآخر ،،،فهنيئا �سعبا وحكومة ان نحتفل يف هذا ا ل�سهر 
واالحتفال ت�سل اىل ذرته يف الثامن ع�سر من هذا ال�سهر فكل عام وبالدي احلبيبة ترفل بثوب االمن 

واالمان وكل عام وموالي قابو�ص املعظم يف �سحه وعافيه وعمر مديد ان �ساء اهلل

�سقر بن حممد اخلليلي
نائب املدير العام للعمليات والرقابة - �سوق م�سقط لالأوراق املالية
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اهنيء نف�سي وكل عماين بهذا اليوم اجلميل الذي نفتقد به قائدنا ولكن ما زال �سوته يرن يف 
اذهاننا ف�سكرا لك �سيدي امنا وامانا داعني املويل عز وجل ان ي�سدد علي طريق اخلري خطاه 
واحلكومة املوقرة وحتت رايته وحكمته وتوجيهاته ال�سديده واملعربه عن خا�ص والئها وحبها 

للوطن الغايل

نايف الرم�ساين
 اجلمعية العمانية لالأوراق املالية

، ذكرى  الغالية على ذكرى عزيزة  املجيد ت�سحوعماننا  اليوم 18 من نوفمرب  ا�سراقة هذا  مع 
النه�سة املباركة التي اعادت لعمان مكانتها العالية بني االمم والدول .

واإذ نهنئي انف�سنا بهذه املنا�سبة الغالية ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يحفظ لنا قائدنا املفدى قابو�ص بن 
�سعيد واأن ميتعه بال�سحة والعافية واأن ميد يف عمره واأن يحفظ عمان من كل �سوء ومكروه 

اأمين بن اأحمد ال�سنفري
مدير عام - اجلمعية العمانية لالأوراق املالية

نرفع اأ�سمى ايات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص 
قلوبنا  على  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  الويف  العماين  ولل�سعب  ورعاه  اهلل  املفدىحفظه  �سعيد  بن 
ون�سال اهلل ان ميد جاللة ال�سلطان والدنا الكبري بال�سحة والعافية والعمر املديد وان يحفظه 

ويرعاه ويرده �ساملا غامنا معافى وكل عام وانتم بخري

هيثم بن �سامل ال�ساملي
نائب رئي�ص تطوير االعمال والعمليات - اخلليجية بادر الأ�سواق املال

يطيب لنا يف هذا املقام ان نرفع ا�سمى ايات التهاين والتربيكات للمقام ال�سامي حل�سرة �ساحب 
العيد الوطني 44 املجيد  ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة  اجلاللة 
املنا�سبة وامثالها وهو يرفل بثوب ال�سحة والعافية  �سائال اهلل العلي القدير ان يعود عليه هذه 

وان ميد يف عمره اعوام عديدة وازمنة مديدة وعمان ال�سموخ واالباء والتقدم واالزدهار وال�سوؤدد

حامت بن ح�سني بن �سهل ال حفيظ
رئي�ص الق�سم االإداري املوؤ�س�سة العامة للمناطق ال�سناعية / �ساللة
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يت�شرف 
جمل�س اإدارة اجلمعية العمانية للأوراق املالية

برفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات
اإلـى املقام ال�شـامي ملوالنا ح�شرة �شاحب اجلـاللة

ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم
- حفظه الله ورعاه -

    ولل�شعب العماين االأبي مبنا�شبة ذكرى العيد الوطني املجيد
�شائلني اللـه عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة العطرة على جاللته مبوفور ال�شحة وال�شـعادة والعمر 

املديد وعلى ال�شعب العمانـي االأبـي مبزيد مـن الـتقدم والـرخاء 
جمـدديـن العهـد والـوالء جلاللته خلدمة هذا الوطن الغايل
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بكل حب ..اأقدم اأعبق التهاين لل�سلطان قابو�ص اإبن �سعيد اأبقاه اهلل ذخرا ملوطن احلب موطن 
االأمان عمان تلك االأر�ص الطيبه التي دعى الأهلها اأ�سرف خلق اهلل حممد ر�سول اهلل �سلى اهلل 
باأن يكون  اأمتنى  الوطن  بالفعل هي منا�سبه لرمبا تكون حزينه لنا يف غياب قائد  علية و�سلم 

حا�سر �ساملا غامنا وبه تكمل فرحتنا وعر�سنا .

�سالح بن اأحمد ال�سنفري
رئي�ص ق�سم تن�سيق اجلل�سات - االإدعاء العام

ي�سرين اأن اأتقدم باأ�سمى اآيات التهنئة والتربيك مبنا�سبة العيد الوطني الرابع واالأربعني املجيد 
اإىل موالنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه واأمده 
مبوفور ال�سحة والعافية والعمر املديــد اأعاده اهلل عز وجل علينا وعليكم باخلري الدائم والرخاء 
اإىل اهلل عز وجل باأن يدمي على اجلميع ال�سحة وال�سعادة واأن ي�سدد على  واالأمان .. مت�سرعاً 

طريق اخلري خطاكم واأن يحفظ عمان على مر الزمان اأنه �سميع جميب.

حممد الغاليني
�سركة فنكورب

لنوفمرب معاين كثرية وله يف قلوب العمانني مكانة عظيمة..فيكفي نوفمرب فخراً ان يقرتن مبيالد 
حكيم العرب وقلب عمان..فبكم موالي �سارت عمان بخطى واثقة ومن منبع كرمكم نهلنا ويف بحر 

حكمتكم ت�سري مراكبنا وبنور ب�سريتكم من�سي..ادامكم اهلل ذخراً لنا ومتعنا بعطفكم وكرمكم
كل عام وجاللة ال�سلطان قابو�ص املعظم بخري وعافية

را�سد بن علي احل�سني
نائب مدير الو�ساطه - الدوليه لالأوراق املاليه

اأرفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات للقائد الهمام واملعلم املخل�ص واالأب الرحوم ح�سرة �ساحب 
اجلاللة حفظه اهلل ورعاه واألب�سه ثوب ال�سحة والعافية،

ونحن يف هذه املنا�سبة الغالية علينا جميعا اإذ جندد الوالء والعرفان لك �سيدي و ما�سون باإذن 
اهلل على نهجكم الكرمي و�سيا�ستكم احلكيمة.

جميلة علي احلمحامية
مديرة العمليات - �سوق م�سقط لالأوراق املالية
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والتربيكات  التهاين  ا�سمى  ارفع  اأن  ي�سرفني  املجيد  واالأربعني  الرابع  الوطني  العيد  مبنا�سبة 
واالأخوات  االأخوة  اهلل وجميع  املعظم حفظه  ال�سلطان  �ساحب اجلاللة  ملوالنا  ال�سامي  للمقام 
هذه  ُيعيد  اأن  وتعاىل  �سبحانه  املوىل  �سائاًل  واخلارج  العزيز  الوطن  هذا  ربوع  على  العمانيني 

املنا�سبة الغالية علينا جميعاً ونحُن نرفل بال�سعادة واالإزدهار

و�سـام كامـل حممـد 
املدير العام – �سركة ال�سروق لالأوراق املالية 

نه�ص ال�سعب العماين حتت لواء قيادة جاللة ال�سلطان املعظم ذات الروؤية والب�سرية الثاقبتني وانطلق حفظه اهلل 
مب�سرية التطور واالزدهار باإرادة �سادقة وفكر م�ستنري ليوؤ�س�ص دولة ع�سرية عنوانها النه�سة ال�ساملة لعمان والعزة 
والرخاء ل�سعبها االبي .. ولقد �سدقت االرادة وحتققت الروؤية وها نحن ابناءكم االوفياء ننعم مبا حققته هذه النه�سة .
اأن يحفظه  اأ�سمى ايات التهاين والتربيكات .. راجني املوىل عز وجل  وبهذه املنا�سبة ال�سعيد نرفع للمقام ال�سامي 

لعمان و�سعبها ذخرا وان ينعم على جاللته بدوام ال�سحة والعمر املديد .

اأحمد بن عو�ص ال�سنفري
ع�سو جمل�ص اإدارة �سركة ال�سنفري للرخام

بن  قابو�ص  ال�سلطان  اجلالله  �ساحب  ح�سرة  ال�سامي  للمقام  والتربيكات  التهاين  اآيات  ا�سمى  ارفع 
�سعيد املعظم حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة العيد الوطني 44 املجيد فدمت يا قابو�ص لنا ذخراً واأباً واإبناً 
باراً لُعمان ومتعنا اهلل ببقائك لتكمل امل�سرية والبناء..لي�ص لدي ما اأقول.. فكل الكلمات تقف عاجزة 
اأمام هذاالعطاء واحلب الذي ال يعرب عنه القلب وال ل�سان وال قلم فكل يوم وانت بخري يا قابو�ص وكل 

يوم وعماننا �ساخمه حرة اييه وكل عام واجلميع بخري 

�سامل بن �سعيد الروا�ص
مدير فرع �ساللة - �سركة اخلدمات املالية

اإن االأنامل تعجز عن الكتابة والل�سان يعجز عن التعبري نقلت ال�سلطنة نقلة نوعية يف �ستى املجاالت املختلفة 
القا�سي والداين هنيئا لعمان و�سعبها بكم ودمتم ذخرا و�سندا وعزا وجمدا مبتهلني للموىل  و�سهد بذلك 
جلت قدرته اأن يحفظكم بعنايته من كل مكروه ويبقيكم ذخرا لهذا البلد الغايل واأن يعيد عليكم املنا�سبات 

مرات ومرات واأنتم ترفلون بثوب ال�سحة والعافية والعمر املديد 
حتفكم عناية املوىل اأينما كنتم واجتهتم

يا�سر بن فرج بن حممد باخمالف
مدير الو�ساطة املالية - بنك ظفار
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يا اأبانا هلم اإلينا....ف ال�سوق للقياك اأحرقنا....
حفظك اهلل يا والدنا الغايل....ها نحن ننتظر و�سولك بفارغ ال�سرب....

واأن تكون بوافر ال�سحه والعافيه...ودمت ل عمان ذخرا.....
وكل عام وانت و�سعبك باألف خري..وكل عام وعمان الغاليه يف عزك ويف رخاء وامن وا�ستقرار

اأهلها كما دعا ر�سولك  واأرزق  اأر�سها  اأحفظ عمان و�سلطانها وو�سع اخلري فيها وبارك يف  اللهم 
الكرمي لهم وجعلها واحه اأمن واأمان ... عمان عامرة باحلب والوفاء للوطن الغايل وللقائد املفدى 

ول�سعبه .

حممود بن را�سد بن عبد اهلل البارحي
و�سيط مايل - بنك ظفار

هيثم طه عامر 
امل�ست�سار القانوين وم�سوؤول االلتزام - ال�سركة الوطنية لالأوراق املالية

تختلط امل�ساعر يف هذه االأيام بذكرى �سعيدة لكل العمانيني الذين يعي�سون على هذه االأر�ص الطيبة 
وهي نفحات العيد الوطني 44 الذي نعي�ص �سداه يف هذه االأيام منتظرين فيه عودة جاللتة وهو 
يتمتع موفور ال�سحة والعافية ويف هذا املقام ال ي�سعنا اإال ان نتقدم باأحر التهاين واأ�سدق االأمنيات 

لباين نه�سة عمان واأن يعيد هذه املنا�سبة على جاللتة اأعوام عديدة واأزمنة مديدة.

مــنى الــــهــــا�ســـمي
�سابط العمليات وخدمات العمالء  -  املها للخدمات املالية 

اهلل يحفظك �سيدي قابو�ص دمت لعمان ذخر ودامت عمان بك زاهية
األف مربوك لعماننا الغالية دولة وقائد و�سعب ، واهلل يحفظ ال�سلطان تاج على روؤو�سنا

عثمان بن ملنج البلو�سي
بنك عمان العربي
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عمـــــان
فرحة وطن

أيمن بن أحمد الشنفري
 المدير العام

الجمعية العمانية لألوراق المالية

عمــــــــــــــــــــان فرحــــــــــــــــــــة وطـــــــــــــــــــــن
ننـــــــــــــــظم القصيــــــد .. وبن سعيـــــــــــــــد هو بطلها عمــــــــــــــــــــان فرحـــــــــــــة وطـــــــــــــــــــــن زاد فــــــــــــــــــــــــيها احتـــــفاله  
اللي حبـــــــــــه على روس املنابــــــــــــــــر ننشـــر خبرها الشعــــــــــــــــر نظــــــــــــمه يزيــــــــــــــــــن فـــــي صاحـــــــب الجالله 
بسالمتـــــــــــه قابـــــــــــــــــــــــــوس .. الشعــــــــــــب يبشرها  سيــــــــــدي .. هلت فيــــــك تباشيـــــــــر الفــــــرح والــــــوانه 

وبظهـــــــــــــوره .. مسيــــــــــــــــــــــــرات السعـــــــد نغتنمهـا     في صوتـــــه الفرح .. والكـــــــل عبــــر عــــــــــن ارتيـــــــــــــاحه 
وترفــــــــــــــــــــــع أيـــــــــــادي لخــــالق الكـــــــــون تحمدها والشعب من الفخر يرفــــع الرايــــات وعــــز أعالمه  

عهــــــــدك مزدهـــــــــــــــــــر وانت في عمــــــــــــان وتـــــــدهـا  ياسلطاننــــــــــــــــــــــا ياحاكــــــــــــــــــــــم الوفـــــــــــــــــــــا والعـــــــــــــــــــــــداله 
نبايــــــــعك و انت قائـــــــدنا وفي الدولة عمدها ياسلطـــــــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــجود والكــــــــــــــــــــــــــــــرم والشهامه  
واملـولى نسأله يبقيــك لعمان عزها وذخرها ونجـــــــــــــــــــدد لــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــوالء والسمـــــــــــــــــــــــــع والطاعه  
وكلنـــــــا من دروســـــــــــك في العـــــــــــــــــــالم حصدها انت الــــــــــــــــــــــــــــــذي حصــــــــــــــــــــــــــن داره بالســــــــالم مناعه 

وخــــــــــــــالك القاصـــــــــــــــــــي والدانــــــــــــــــي له سندها  انت الــــــــــــــــــــــــــــذي بالحكمــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــــــــــــــاس تهــــــــــــــــــابه  
ومــــــــــــــــا يعــــــــــــــرف قيـــــــمتـــــــــــــــها اال مـــــــــــن فـــــــــقدها  منجــــــــــــــــــــــزاتك واضحـــــــــــــــــــــة كثيـــــرة ومافيها غمامه  
نسأل الباري لعمــــــــان يديم فرحها وسعدها  يعاضــــــــــــــــــــــــــــــــدك رجــــــال عمـــــــــــــان اهــــــــل الشجاعه  

كلمات / أيمن بن أحمد بن عوض حمر العين الشنفري  
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